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 ملخص البحث:

 تها ونشرهادراس الدلتا يتميعتبر إفراد دراسة فنية متخصصة لمجموعة نادرة من المقاصير النحاسية بمنطقة وسط        

ا ذإبل وندرتها  لياء،ألول مرة من األهمية بمكان، نظراً لقلة أعداد هذا النوع من المقاصير حول التراكيب فوق قبور األو

تطلبه طرق تى ما ما قورنت بالمقاصير الخشبية، وربما يرجع ذلك إلى ندرة المادة الخام وكلفتها االقتصادية عالوة عل

وندرة ما  قاصيرأساليب تنفيذ العناصر الزخرفية من دقة ومهارات خاصة، وربما يفسر ذلك قلة أعداد هذه المالصناعة و

 وصلنا من توقيعات وأسماء الصناع.

ناعتها، ليب صوترجع أهمية هذه المجموعة من المقاصير النحاسية فضالً عن دقة صناعتها وثراء زخارفها وأسا       

 رات دعائيةوعبا در كبير من األهمية التاريخية والفنية، تنوعت ما بين كتابات قرآنية وجنزيةأنها تضم كتابات على ق

ق وأشعار ونصوص تأسيسية شملت أسماء منشئين ومراكز صناعية وتوقيعات صناع وتسجيل لتاريخ صناعتها بطر

 .سابيةبية وباألرقام الحمختلفة منها طريقة حساب الجمل والتقويم الهجرى والتقويم الميالدى بالحروف العر

شر عرن الرابع ن القاً )الثلث األول موهذه المجموعة من التحف المعدنية إنما ترجع إلى فترة زمنية واحدة تقريب       

الدراسة  خالل الهجرى/ العشرين الميالدى(، وتنحصر بمنطقة جغرافية واحدة هى منطقة وسط الدلتا، حتى يتسنى لنا من

 مكان محدد،ددة والوقوف على تطور واحداً من أهم الفنون التطبيقية فى مجال صناعة التحف المعدنية فى فترة زمنية مح

 لقاء الضوء على حركة الفنون وتطورها فى أقاليم مصر وبخاصة منطقة وسط الدلتا.بغية إ

حافظة وه بموهذه المقاصير على الترتيب التاريخى، مقصورة سيدى عبدالعزيز الدرينى بقرية درين مركز نبر       

م(، 1905 هـ/1323لشيخ )م(، ومقصورة سيدى سالم البيلى أبو غنام ببيال بمحافظة كفر ا1902هـ/ 1320الدقهلية )

م(، 1911هـ/1329ومقصورة سيدى عبدهللا بن الحارث بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية )

اص م(، ومقصورة سيدى إبراهيم الخو1920هـ/ 1339ومقصورة سيدى محمد عبدالرحيم بطنطا بمحافظة الغربية )

 وجميعها غير مسجلة فى عداد اآلثار اإلسالمية. م(،20هـ/ 14بسمنود بمحافظة الغربية )أوائل ق

مها صورة وتصميللمق وقد اتبع البحث المنهج الوصفى االستقرائى من خالل الدراسة الميدانية، تناولت الشكل العام       

راجع، المادر ووطريقة صناعتها وعناصرها الزخرفية وأساليب تنفيذها، واتبع المنهج التحليلى المقارن من خالل المص

 وقد أوصى البحث بضرورة تسجيل هذه المقاصير في عداد اآلثار اإلسالمية لحمايتها والحفاظ عليها.

 –أساليب صناعية  –عناصر زخرفية  –وسط الدلتا  –مقاصير نحاسية مفتاح الكلمات التعريفية: 

 أساليب الزخرفة.
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