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 كاترين سانت بدير المنقولة التحف فى األوروبية الفنون على اإلسالمية الفنون تأثير
 محمد حلمى محمد /د

 المنصورة جامعة والفنادق السياحة كلية اإلسالمية والحضارة ثاراآل مدرس
 رهبان لطلب منه استجابة جوستنيان اإلمبراطور من بأمر الميالدي السادس القرن في العامر كاترين سانت دير شيد
 الدير ويحظى ,الشاسعة هإمبراطوريت حدود مينألت دفاعي كغرض وكذلك ,للتعبد لهم ةمنآ محلة لتشييد سيناء طور
 البيزنطية الفترة في شيد قد الدير أن من الرغم وعلى ,العالم مستوى على المسيحيين طوائف كافة واهتمام بدعم
 للفترة العالم مستوى على وأهميته ذكره بانتشار يدين أنه إال ، الفترة تلك في الدولة واهتمام عطف على وحاز

 المسيحي العالم جوانب من العديد اهتمام على وحاز اإلسالمى العصر خالل الدير رقعة توسعت فقد،  اإلسالمية
 أدى وقد ,شعائرهم ممارسة في أفراده مع نو المسلم الحكام بداهأ الذى التسامح مستغال كله العالم في ذكره وانتشر
 العديد المناسبات من العديد في للدير هداءاإل إلى واإلسالمية المسيحية األوروبية والدول الجهات تسابق إلى ذلك
 والفنون للزخرفة اإلسالمية الروح شيوع القطع تلك من العديد على ويالحظ ,مختلفة خام مواد من المنقولة التحف من

 االتصال مناطق عبر األوروبية المناطق من العديد في اإلسالمية الفنون انتشار بسبب ذلك وكان عليها،  اإلسالمية
 في لعثمانيينا بها قام التي اإلسالمية الفتوح رقعة توسع إلى إضافة ,والغربية العربية الحضارتين بين الحضاري

 .األوروبي الغرب
 مناطق في صنعت والتي بالدير المحفوظة المنقولة التحف تلك من ا  بعض استعراض على البحث هذا وسيركز
 يعد مما ،  عليها وردت التي اإلسالمية والتأثيرات الزخارف وبيان إليه وأهديت للدير خصيصا المختلفة أوروبا
 .والشرق الغرب مناطق بين وانتشارها اإلسالمية الفنون عالمية على دليال  

The influence of Islamic Arts on the European arts in the monastery of St. 

Catherine mobile Artifacts 

 

Dr Mohamed Helmy Mohamed 

 

St. Catherine’s Monastery was built by order of the Emperor Justinian in the sixth century AD, 

in response to the request of the monks of Mount Sinai for the construction of the camp safe for 

them to worship, and to secure the borders of the great empire.  

The monastery enjoys the support and attention of all denominations of Christians in the world, 

despite the fact that the monastery was built in the Byzantine period, but he owes the international 

fame and importance in the Islamic period. 

Where it expanded the scope of the monastery during the Islamic era, and spread mentioned in 

the whole world, taking advantage of the tolerance shown by the Muslim ruler of the monastery 

and its members in the exercise of their rituals. 
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This led to race between authorities in European Christianity countries and the Arab-Islamic 

countries to dedicate important Artifacts on many occasions to the monastery. 

Notes the prevalence of effects and Islamic decorative in many of those pieces even though it 

made in Europe, as a result of the spread of Islamic art in many parts of Europe through contact 

with civilization areas between the two civilizations Arab Islamic and Christian Europe, in 

addition to increasing and extend the Muslim area in Europe during the period of Ottomans and 

Safavids. 

This research will focus on a review of some of those artifacts, which saved in the monastery of 

St. Catherine ,made in different regions of Europe ,was donated to the monastery, and the review 

of the Islamic motifs and effects appeared to them, which is a sign of a global Islamic art and 

spread between East and West regions 

 

 :مقدمة
أدى التوسع اإلسالمي واتساع رقعة اإلمبراطورية اإلسالمية في أوروبا خالل الفترة من القرن الرابع عشر وحتى 
السابع عشر الميالدي, مع ما سبقها من محاوالت المسلمين نشر اإلسالم في أوروبا من خالل توسع األمويين في 

إضافة إلى موجات الهجوم الغربية التي اجتاحت  ، قبرصرودس و  جزيرتياسبانيا والبرتغال واالستيالء بعد ذلك على 
, كما أدى ما قام به تيمور لنك 1فيما عرف بالحروب الصليبية الشرق اإلسالمي في القرن الحادي عشر الميالدي

في ذلك بعدها  هوتبع2م1401: 1386الجديد بسمرقند إلى عاصمة ملكة والعراق الشام يران و إمن نقل الصناع من 
أعداد من الصناع بين مناطق العالم اإلسالمي المختلفة  ة, إلى هجر 3م1517السلطان سليم األول حينما فتح مصر 

احتكاك قوى بين حضارتين إلى حدوث العثمانية في أوروبا, أدى كل ما سبق  انتقال بعضهم إلى أمالك الدولةو 
الفتية واألوروبية الساعية للنهوض, وتمثل هذا االحتكاك في تنوع  كبيرتين في تلك الفترة وهى الحضارة اإلسالمية

من أهم المناطق الدينية األثرية  ا  دير سانت كاترين بجنوب سيناء بمصر واحد ويعد ، أساليب الفنون وطرق تنفيذها
 وأدت، يهود ين في العالم إضافة إلى المسلمين واليأنظار كافة طوائف المسيحكان محط و ، العالمالتاريخية في 

لدراسة وتطور العديد من األنماط  اعالمي   ا  اإلهداءات العديدة التي وصلت الدير عبر العصور إلى اعتبار الدير متحف
أنظار اليهود والمسيحيين  طمية واسعة إضافة إلى اعتباره محأدى وجود الدير داخل منطقة إسالو الفنية والمعمارية، 

وجاءت العديد من تلك التحف لتعكس  األنماط الفنية والمعمارية التي وجدت به على مستوى العالم إلى تفرد تلك
لقاء الضوء على إ الورقةوسأحاول من خالل تلك  ،  عالمية الحضارية للفنون اإلسالمية واتساع رقعة انتشارهاال

                                                           
ثار والفنون لباشا، حسن: أثر الفنون اإلسالمية في آسيا الصغرى والبلقان في التصوير األوروبي، موسوعة العمارة واألا -1

 120: 118، ص ص 1999اإلسالمية، المجلد الثالث، أوراق شرقية 

لفنون اإلسالمية، المجلد البحر المتوسط في أوروبا، موسوعة العمارة واالثار واالباشا: أثر العمارة والفنون اإلسالمية بشرق 

 62: 58، ص ص 1999الثاني، أوراق شرقية 

 92: 84الباشا: أثر الفنون اإلسالمية بصقلية وإيطاليا في أوروبا، موسوعة العمارة، المجلد الثاني، ص ص 
 52، ص 1954المعارف، مصر  ارديماند: الفنون اإلسالمية، ترجمة احمد عيسى، د -2
ص  ص، 1961، القاهرة 5بن اياس، محمد بن احمد الحنفي: بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، جا -3

188 :190 
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العديد من صفات الفنون رغم ذلك تحمل والتي دير لمجموعة نادرة من التحف المنقولة األوروبية المنشأ والمهداة ل
 .من خالل دراسة وصفية للقطع يتبعها دراسة تحليلية للزخارف ،  اإلسالمية

 : قطع موضوع الدراسةوالتعريف بالمكان  -

بناء على أمر  الميالديرين في منطقة طور سيناء بجنوب سيناء في مصر في القرن السادس تشيد دير سانت كا
منا للرهبان المسيحيين المنقطعين بهذا المكان منذ القرن الثالث آليكون مقرا جوستنيان  البيزنطيمن اإلمبراطور 

ليتمكن اإلمبراطور  , وقد شيد الدير كذلك على هيئة الحصون الرومانية في فترة العصور الوسطى4تقريبا الميالدي
 ،الفترة بين مصر والشام طرق التجارة والمرور المعروفة في تلكأهم حكام السيطرة به على واحد من إجوستنيان من 

وحتى يأمن جانب الدولة الفارسية المالصقة له في تلك المناطق والتي دائما ما تتطلع لالستيالء على مصر 
رسال كبير مهندسيه إر بشكل كامل ومركز حتى أنه خصه ب, وقد حاز الدير على اهتمام اإلمبراطو 5ألهميتها

ليه إعلى الشكل الذى كان يسعى  ئهشراف على بناضع تخطيطه واإلعلى و  ليعمال 6, وجاورجيوساسطفانوس األيلى
إلى ما زين جدران كنيسته  وقوة جدرانه إضافة ئهارية من تحف العصر في تناسق بنا, فجاء تحفة معمجوستنيان

حدى أهم القطع المؤكد نسبتها لإل البيزنطية من فسيفساء نادرة تعد من روائع فنون العصر الرئيس مبراطور في العالم وا 
, وجاء موقع الدير أسفل جبل حوريب الذى يعتقد كونه المنطقة التي 7الميالديجوستنيان والمؤرخة بالقرن السادس 

يخ بنى إسرائيل وورد في تار  مهمةل وشهدت العديد من الحوادث التلقى عليها سيدنا موسى ألواح شريعة بنى إسرائي
عتقد حيث أدى وجود وثيقة األمان التي ين الكريم ليعكس اهتمام اليهود بالموقع, إضافة إلى المسلمين آذكرها بالقر 

ووجود مسجد جامع بداخل الدير إلى زيادة اهتمام الحكام , 8للرهبانوقد أعطيت صلى اهلل عليه وسلم  للنبينسبتها 
رض قدسية لدى أصحاب الديانات الكبرى الثالث, وبذلك فقد شيد الدير في واحد من أكثر مناطق األ, 9المسلمين به

سيا وجاءت آريخه فانتشرت أمالكة في أوروبا و أكبر ازدهار له على مر تا فشهد لذلك الدير تحت حكم المسلمين
 .وانتشرت شهرته بشكل كامل خالل تلك الفترة، وفود حجاجه ومريديه من أنحاء العالم لزيارته 

ة العذراء كاترين أعلى الجبل المعروف باسمها بالقرب من الدير ومعرفة ظروف وقد ساعد اكتشاف رفاة القديس
وخاصة عقب الغزو الصليبي للشرق وانتشار قصة استشهاد  10على الدير أكبراستشهادها على إضفاء قدسية واهتمام 

                                                           
4  - Baddeley، Oriana&Earleen Brunner: The Monastery of Saint Catherine، London 1996، p,13-15  

 116، ص1976سيناء المصرية عبر التاريخ، الهيئة المصرية العلمة للكتاب لي: اإبراهيم أمين غ

 510هـ، ص 1270تقي الدين المقريزي: المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، الجزء الثاني، طبعة بوالق 

5 - Baddeley: The Monastery of Saint Catherine, p,71-75 

 113م، ص 1984عبد الحميد، دار المعارف  ج.م.هسى: العالم البيزنطي، ترجمة رأفت

 30: 29، ص ص 1986باليوراس، أثاناسيوس: دير سيناء المقدس، أثينا 

 1016-1013م، مكتبة جامعة سان جوزيف، لبنان، ص1710" عربي، وصف دير طور سيناء، مؤرخ 17خطوط رقم "م -6
7- Weitzmann, Kurt W.: Studies in the Arts at Sinai, Princeton university, preprinceton, New  

Jersey1982 , p392 

 . 525قير، نعوم: تاريخ سيناء القديم والحديث، صش - 8

Moritz (Bernhardt), « Sur les Antiquitésarabes du Sinaï », Bulletin de l'Institutd'Egypte, 5e 

série, tome 4, 1910 ,p 92                                             

  153، ص1978باشر، عبده، إسالم توفيق: سيناء الموقع والتاريخ، القاهرة م - 9

10  - Skrobucha، Heinz: Sinai، Oxford university، London 1966، p 66 

 30-29باليوراس: دير سيناء المقدس، ص
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 رئيسن كل ما سبق سبب ثناء وجودهم بالشام، فكاأديدة إلى دخول الدير والحج اليه كاترين بين فرقهم ومحاولتهم الع
ليه على شكل هدايا وعطايا ونذور من جميع إوالت الفنية المتنوعة التي وردت ومباشر في ثراء الدير الكبير بالمنق

نشاء إعالم المعمور في تلك الفترة منذ تسابق زعماء ورؤساء الأرجاء العالم المسيحي واإلسالمي على السواء، حيث 
الشهيرة, بل لم يكن ذلك  هلعطايا ونذر النذور للدير وقديسترسال الهدايا واإفي القرن السادس وحتى اليوم على الدير 

حرج األوقات التي شهدها الشرق أالسالطين والملوك المسلمين, وفى قاصرا على المسيحيين فقط بل تعداه إلى 
ففي تلك الفترة ورغم حساسية الموقف لم ، يبية في فترة الحروب الصل المسيحياإلسالمي في عالقته مع الغرب 

السلطان المجاهد صالح ن بل إ 11الخلفاء الفاطميين ثم السالطين األيوبيين من بعدهم من تامين الديريمنع ذلك 
الدير  ةار يز نجيلوس, فقد قام بأجدا باإلمبراطور البيزنطي إسحاق نتيجة لعالقاته الطيبة وكالدين يوسف بن أيوب 

كما سمح لإلمبراطور البيزنطي برعاية وتجديد وزخرفة كنائس الروم  ,12جدد له عهود األمانو وقاف عليه األوقف وأ
رسل منبرا لجامع ألسلطان صالح الدين حيث لهدية بتقديم مبراطور وفى المقابل قبل اإل، والشام بمصر 

التي تعكس الروح الفنية الغربية والشرقية  وعلى ذلك فقد زخر الدير بمجموعة رائعة من الكنوز الفنية ,13القسطنطينية
رجاء أوروبا أو على يد صناع أوروبيين أثناء وجودهم في فترة الحج بمقر أسواء, والتي صنع العديد منها في على ال

  -:التاليالدير بسيناء, ورغم ذلك فقد تأثرت تلك القطع بشكل واضح بالروح الفنية الشرقية اإلسالمية بالشكل 

1.  
 (1)م لوحة رق -
 . اسم القطعة: صليب  -
 . حجار كريمةأ -لؤلؤ -الفضة -الخشبالمادة الخام:  -
 . بدير سانت كاترين المتحفيمكان الحفظ: المخزن  -
 . سم18قصى عرض أ –سم 35قصى ارتفاع أاألبعاد:  -

                                                           
 118م، ص1982قاهرةفخري، احمد وآخرين: موسوعة سيناء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ال 

 13بابايوانو، افانجلوس: دير طور سيناء، ترجمة صليبا خورى وفيليب دحابرة، بدون، ص

  1966، لسنة 116مظهر، حسن: تاريخ القديسة كاترين، مجلة السياحة، عدد

Safra, Jacob E.: The new encyclopaedia Britannica ,Chicago1998,vol 2 ,p 955 

   1979ترين قديسة سيناء المصرية، سلسلة سير القديسين، كنيسة القديسة دميانه بالهرم خليل، وهيب عزيز: كا

اب جامعة وسف، جوزيف نسيم: دراسة في وثائق العصرين الفاطمي واأليوبي المحفوظة بمكتبة الدير، مجلة كلية اآلدي -11

 188، ص 1964لسنة  18اإلسكندرية، مجلد

  283، ص1990فتاح عاشور: مصر في العصور الوسطى، دار النهضة العربية الرافعي، عبد الرحمن &سعيد عبد ال

 36ص ،1964، اكتوبر118عاشور، سعيد عبد الفتاح: أضواء جديدة على الحروب الصليبية، المكتبة الثقافية عدد

     10، ص1998عاشور، سعيد عبد الفتاح: األيوبيين والمماليك في مصر، دار النهضة, 

م. بآسيا وافريقيا، 12يرة في القرن أسقف شبين القناطر وتوابعها: تاريخ أبو المكارم عن الكنائس واألد األنبا صمويل -12

 7: 6م، ص ص 2000مطبعة النعام 
، ص 9821لشافعي، سالم محمود: أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثاني واأليوبي، دار المعارف، اإلسكندرية ا -13

283 

ثانية، مكتبة الخانجى القاهرة ن: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق جمال الدين الشيال، الطبعة الابن شداد، بهاء الدي

1994 
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 . 14ه1193 /م1779 التاريخ: -
 .  15الصانع: جورجيوسموسيس -
 . مكان الصنع: دير سانت كاترين -
 الوصف: -

 ومرصعصليب لطقس قديس الماء, من الخشب المغطى بصفائح الفضة والمموه بالذهب, مع استعمال المينا الزرقاء, 
ريمة الك باألحجارة ومكفتالكريمة واللؤلؤ, يرتكز الصليب على قاعدة مستديرة مدرجة إلى أربعة مستويات  باألحجار

 واللؤلؤ, يخرج من وسطها قائم الصليب على شكل مضلع مزخرف بالمينا واالحجار الكريمة يرتكز على هذا القائم
 حداها خاصة بعملية الصلب,إلتفريغ لمناظر من الكتاب المقدس مزخرف بالحفر وا الالتينيمن النوع  خشبيصليب 

 رؤوسالكريمة واللؤلؤ, ويخرج من  باألحجار الذهب والمكفتطار من الفضة المموه بإ الخشبيصليب ويحيط بهذا ال
ن مثالث زهرات من زهرة الالال العثمانية المشهورة, وتنتهى كل زهرة منهم بصليب صغير العليا  ةالصليب الثالث

ب يالذراعين الجانبيين للصلالنوع المعروف بالصليب الملطى المزخرف باللؤلؤ والمينا الزرقاء, كما يرتكز على 
ى ز علبالتفريغ والمينا وهما يشبهان القباب المعمارية وذات عقود نصف دائرية ترتك انومزخرفت تانقائم انوحدت

ا ومزخرف بالمين باللؤلؤ أطرافهحجار كريمة تنتهى بصليب من النوع الملطى تنتهى أاعمده تحمل القبة ويعلوها 
لو كل منها شكل حمامة رابضة " ويعsفية تشبه حرف "الزرقاء, ويخرج من كل من الوحدتين السابقتين وحدة زخر 

كل منهم  يرتكزالسفلى للصليب في حين حد األحجار الكريمة, ويكرر نفس تلك الوحدتين على جانبي الذراع أعلى 
 .على شكل تنين مجنح يخرج من القائم السفلى للصليب وزخرف بالمينا الخضراء والزرقاء

2.  
 (2)لوحة رقم  -
 . حبريتاج اسم القطعة:  -
 . اللؤلؤ  -  الكريمة حجاراأل  -الذهب  -الفضةالمادة الخام:  -
 . بدير سانت كاترين المتحفيمكان الحفظ: المخزن  -
 . سم25 ارتفاع-سم19قطر األبعاد:  -
 . 16ه1046 /م1636التاريخ: -
 . غير مسجلالصانع:  -

                                                           
مد عمارة, المؤسسة ختار, محمد: التوفيقات اإللهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين اإلفرنكية والقبطية, تحقيق محم -14

 1230, ص 1980األولى  العربية للدراسات والنشر, الطبعة
15- Manafis, Konstantinos: Sinai, Treasures of the Monastery of Saint Catherine, Athens 1990, 

p118, p127 

رض الحج م, وبيان كونه قد حضر للدير بغ1779هداء من السيد جورجيوسموسيس وتاريخ الصنع لحق بالقطعة خطاب اإل

   بالدير اثناء اقامته وقد اهداها تكريما للقديسة "كاترينه"وقد اتم صناعة تلك القطعة 
 1082مختار: التوفيقات اإللهامية, ص  -16
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 . اليونان-يوانينامكان الصنع:  -
 الوصف: -

الملونة مع الترصيع والخضراء والحمراء من الفضة المطلية بالذهب زخرف بالحز والتفريغ والمينا الزرقاء  حبري جتا
 العربيمع تنوع الزخارف الكامل ما بين زخارف نباتية محورة من وحدات الرقش  واللؤلؤ،الكريمة  باألحجاروالتكفيت 
لى زخارف إإضافة  المراوح النخيلية وورقة العنب الثالثية،القمة من لى إشرت على مستوى التاج من القاعدة التي انت

وزخارف معمارية من بعض الوحدات التي ثبتت على جسم التاج وأشكال الصلبان هندسية من جامات مستديرة 
ووحدات الشرفات المعمارية  ، ذات تيجان بصليةأعمدة محمولة على مختلفة وبداخلها مناظر معمارية من عقود 

دمية وهيئات األوجه اآل ، إضافة إلى الزخارف اآلدمية من مناظر القديسين والرسلوالخماسية عنب الثالثيةمن ورقة ال
, يحيط بكل ذلك جنحةلى المالئكة متعددة األإمالئكة من رؤساء المالئكة إضافة , وزخارف رسوم الغلبهاأالتي مثل 

 فنية, والقطعة تحفة فيت باألحجار الكريمة واللؤلؤرابيسك والرقش العربي, مع الترصيع والتكمحيط من زخارف األ
التاج يحمل , و 17مر بصناعتها في البندقيةأ خوذة السلطان سليمان القانوني التي, وبفاتيكانالقريبة الشبه بتاج بابا 

لى صناعة بمدينة يوانينا اليونانية من تبرعات أهلها لصالح دير القديسة كاترين كتابة يونانية تشير إ
 .ه18/1045م1636

3.  
  (3)لوحة رقم  -
 . نجيليةت إاغالف مخطوط قراءاسم القطعة:  -
 . ذهب-فضة-جلدالمادة الخام:  -
 . بدير سانت كاترين المتحفيمكان الحفظ: المخزن  -
 . سم عرض30 –سم الطول 40األبعاد:  -
 . 19ه985-984 /م5771 التاريخ: -
 . غير مسجلالصانع: -
 . رومانيا-فالخيامكان الصنع:  -
 الوصف: -

                                                           
17- http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/42.41.1 

http://www.cs.mcgill.ca/~rwest/link-suggestion/wpcd_2008-

09_augmented/wp/s/Suleiman_the_Magnificent.htm 
18- Rabino, M. H. L.: Le Monastere de sainte Catherine du Mont Sinai, Impr. D. Spada- Le 

Caire 1938, p109 

 لى العربية األب جريجوريالسينائى امين المخزن المتحفى بالديرإوقام بترجمة النص من اليونانية 
 1021: 1020مختار: التوفيقات االلهامية, ص ص  -19
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نجيلية, صنع بوالية لقراءات اإلغالف من الجلد المغطى بالفضة المطلية بالذهب، يستخدم في حفظ أحد مخطوطات ا
 م7751" عام  Mihnea IIالملك "قاطعات رومانيا قديما, حيث أمر بصناعته حدى مإ" 20فالجاأل -الشيا "فالخياو 

شكال ألحز والحفر والتفريغ بالعديد من ة مزخرفة باو فالخيا, القطعأمر في والشيا وهو العام الذى تولى فيه األ
شكال الصلبان, كما أالوحدات و  بباقيطارات المحيطة شكال المربعات واإلأخارف, منها الزخارف الهندسية من الز 

فرع النباتية وراق العنب الثالثية واألأمن المراوح النخيلية و  العربيتنتشر الزخارف النباتية من وحدات الرقش 
دمية المتعددة والتي تمثل مناظر من الكتاب المقدس وهى دمية من األشكال اآللى الزخارف اآلإ,إضافة زهارواأل

شكال الحيوانية والطيور في في حين ظهرت بعض األ ، شكال المالئكية في األركاناأل لىإإضافة  ،  حادثة الصلب
وحدة بشكل عام تشبه بدرجة كبيرة أسلوب الزخارف ناجيل األربعة, الاألربعة للغالف من رموز أصحاب األاألركان 
شكال أمن  -مع بعض االختالف–غلفة المصاحف اإلسالميةأالتي تنتشر على رابيسك المحورة من وحدات األالنباتية 

 .22م1577, وقد سجل على الغالف بعض الجمل التذكارية التي ورد بها التاريخ 21الجامات واألوراق النباتية الثالثية

4.  
 . (6-5-4م )ارقأ اتلوح -
 . مذبحاسم القطعة:  -
 . الصدف -العاج - لحاء السلحفاة -االبنوس -الخشب -الرخامالمادة الخام:  -
 . التجليهيكل كنيسة مكان الحفظ:  -
 . سم طول80-عرضسم 80 – ارتفاعسم 200األبعاد:  -
 . 23ه1184-1183 /م1770التاريخ:  -
 . األثيني ستماتيسالصانع:  -
 . اليونان-أثينامكان الصنع:  -
  الوصف: -

                                                           
ومانيا، حيث شكلت إحدى ثالث رطقة التي عرفت في الفترة اإلسالمية باألفالج وتقع األن بمنطقة والشيا هي المن -20

 .ترانسلفانيا(-مولدوفيا-مقاطعات مكونه لمناطق رومانيا خالل العصر العثماني وفتوحاتهم في أوروبا )والشيا

Georgescu, Vlad: The Romanians A History, Ohio State University Press, Columbus, III Series 

1990 

 
 ة، كما في:تشابه الزخارف النباتية المحورة واشكال أقرب الى البخاريات على اغلفة المخطوطات والمصاحف اإلسالميت -21

م, 16لقرن م/ ا14, من مجموعة من اغلفة المخطوطات من ايران وتركيا خالل الفترة من القرن 947, 940, 936أشكال 

 متحف فيكتوريا والبرت ببريطانيا واالخر في استنبول. راجع محفوظ بعضها في

 391: 386حسن, زكى: اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسالمية, دار الرائد العربي, بيروت ص ص 
22- Rabino: Le Monastere de sainte Catherine, p 110 

 1220: 1219مختار: التوفيقات االلهامية, ص ص  -23
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تية زخرف الخشب بزخارف نبا أوجه,مذبح من الرخام مغطى بالخشب على شكل مستطيل من قاعدة ذات أربعة 
, وقوام ", زخرفت بأسلوب التطعيم والترصيعالهندية "الباغة ، ولحاء السلحفاءبنوس وهندسية من الصدف والعاج واأل
القرنفل والالال  بأزهارفرع النباتية وتنتهى رف نباتية من زهرية تخرج منها األزخا ةزخارفها الرئيسية في األوجه األربع

, وفى األركان من زخرفة الرباط المسدسطار من وحدات إ ةمن األربع وجهالنباتية, ويحيط بكل  لألفرعفي تداخل 
تحمل قبة  ةعمدة بعقود مخموساخ مثمن يشبه الرمانات وتنتهى األتخرج أربعة أعمدة مثمنة يتوسطها انتف ةاألربع

ولحاء  مثمنة تنتهى بفانوس, وقد زخرفت القبة من الداخل بنفس أسلوب الترصيع والتطعيم بالصدف والعاج واالبنوس
 الحاملة للقبة نص باليونانية ةعمدة األربع, ويتوسط أحد األالعثمانية الشهيرة ف تشنتمانىالسلحفاة بوحدات من زخار 

 24م1770 سالبلوبونيزي على نفقة جيراسيمواألثيني.  ستماتيس " صنعت بيد كالتالي

5.  
 . (7)لوحة رقم  -
 . ذخائراسم القطعة: حافظة  -
 . لصدفا -العاج -لحاء السلحفاة -بنوساأل -المادة الخام: الخشب -
 . التجليمكان الحفظ: هيكل كنيسة  -
 . كل ضلع سم عرض10 –م ارتفاع س42األبعاد:  -
 عشر أو الثاني عشر الهجري الحادي -تقريبا   الميالدي أو الثامن عشرالقرن السابع عشر التاريخ:  -
 . غير معروفالصانع:  -
 . اليونان  -أثينامكان الصنع:  -
 الوصف: -

حافظة ذخائر من الخشب على شكل مثمن يشبه التشكيل العام لقبة الصخرة، حيث تتكون من قاعدة القبة من جسم 
رتكز كل ضلع منها على قدمين، يج واألبنوس ولحاء السلحفاة، حيث المزخرف بالصدف والعامثمن من الخشب 

ط بكل فرع النباتية واألزهار من زهرة كف السبع ويحيخرج منها األتلزخارف النباتية من أشكال زهرية ويشيع فيها ا
 ورقة ثالثية, يعلو ذلك منطقة ضلع منها زخارف زجزاجية, ويعلو هذا الجزء كورنيش من شرفات نباتية عبارة عن

ة خر يعلوه خوذة القبة المضلعآزخارف النباتية, ويعلوها كورنيش يزخرف كل ضلع منها نفس ال االنتقال المثمنة
لفتين شغلت ضلعين من الحافظة لتشكل باب من ض ،  والمزخرفة بنفس الزخارف النباتية والمنتهية باألزهار الخماسية

 ",  Cross Patonceمن نوع " يتوسطه صليب ذلك نص باليونانية  , ويلىتستعمل في حفظ الذخائر

                                                           
 . مين المخزن المتحفى بالديرأالعربية األب جريجورىالسينائى,  لىإالنص  رجمةقام بت -24
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لتشابهها  و الثانى عشر الهجريينالحادى عشر أ /الميالديينأو الثامن عشر ويمكن نسبة القطعة للقرن السابع عشر 
 . م1770والمؤرخ ب  التجليبنفس هيكل كنيسة خر الصغير , واآل25م1685والمؤرخ ب الكبير  الخشبيمع المذبح 

6.  
 . (8)لوحة رقم  -
 . أيقونةاسم القطعة:  -
 . الخشبالمادة الخام:  -
 . مخازن الديرمكان الحفظ:  -
 . عرضسم 25 – طولسم 50األبعاد:  -
 . القرن الثامن عشرالتاريخ:  -
 . "يينالحجاج اليونان أحد"الصانع:  -
 . قبرص في الغالبمكان الصنع:  -
 الوصف: -

ومن ة سه الهالة المقدسأجواده وحول ر  يا  ديس بمالبس الحرب الرومانية ممتطمثل بها القأيقونة القديس ديمتريوس, 
 ومن أعلى في ، الشرحيث يمثل سفل فرسه أفراد يحمل الرمح الذى يطعن به أحد األأعلى كتب اسمه باليونانية, و 

ويشيع  يقونة بأسلوب التمبرا,األ رسمت ، لهذا القديسمن األزهار كليل الشهادة إيقونة أحد المالئكة يحمل ركن األ
زهرة زهار الالال التي تحيط بأخرفت بالضغط بزخارف نباتية من يقونة ز  األ أرضيةفيها اللون الذهبي, ويالحظ أن 

 ،رسم بداخلها صليب متساوي األطراف وهو من الزخارف النباتية التي انتشرت في الزخارف العثمانيةالتي قرنفل 
, وبالدير مجموعة من تلك على أرضية زرقاء الذهبيباللون  العربيبزخارف من الرقش كما زخرف سرج الفرس 

اردين إلى األيقونات ذات نفس األسلوب والزخارف والشكل مع اختالف في الشخصيات, صنعت على يد الحجاج الو 
 .تمامها في قبرصإالدير من اليونان وتم 

 الدراسات التحليلية:

تورث الحضارات بعضها  ، القيمة متعلقاتهموروثات الحضارات, فكما يورث اإلنسان أوالده وأحفاده  الفنون هيبما أن 
بموروثات الحضارات األقدم حتى تشب على أقدامها وترسخ نمطها و حداث األببعضا فنونها ونظمها, فتتأثر الحضارة 

ت جميع حضارات األرض, وعليه تأثر الخاص بها, وهى سنة من سنن الحضارات في العالم, وعلى تلك السنة سار 
من البالد التي فتح اهلل بها عليهم في حركتهم  االمسلمون وورثوا حضارات األمم السابقة عليهم من فرس وروم وغيرهم

لنشر الدين اإلسالمي, ومن منطلق هذا الدين طور المسلمون فنون األمم السابقة عليهم لتتماشى مع أسس وقواعد 

                                                           
 1026، لبنان, ص م، مكتبة سان جوزيف1710عربي مؤرخ  17وصف دير طور سيناء، مخطوط رقم مؤلف مجهول:  -25
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الذى عم أغلب األرض في تلك الفترة وأبدعوا واستحدثوا العديد من العناصر والوحدات والفنون  26هذا الدين الجديد
بدعوا في اقتباس أنهل منها المسلمون بدرجة كبيرة و الزخرفية, وخاصة الزخارف النباتية من المملكة النباتية التي 

الهندية في الفترة اإلسالمية بمخرجات والصفوية والمغولية واإليرانية التيمورية العثمانية التركية وحداتها, فتأثرت الفنون 
نتجوا العديد من الوحدات والعناصر الزخرفية, كذلك برع المسلمون في الزخارف الهندسية والكتابية أف ، تلك المملكة

بذاته في  مستقال   االذى تعددت أنواعه وساعدت قابليته للتشكيل والحركة على اعتباره فن   العربيباستخدام الخط 
, وقد تأثرت الفنون والشعوب في أوروبا بتلك الفنون والزخارف اإلسالمية التي ما لبثت أن عادت الزخرفيالجانب 

, فكانت الفنون اإلسالمية في فترة العصور الوسطى اإلسالمية المزدهرة 27للغرب الذى تأثر بها بدرجة كبيرةمرة أخرى 
األوروبية في نهضتها الفنية والمعمارية, حيث كان الشرق في تلك الفترة هي األساس الذى اعتمدت عليه الفنون 

 .28يتمتع بحضارة زاهرة بفضل العرب المسلمين في نفس الوقت الذى كان الغرب فيه غارقا في بحر من الهمجية
رات توسع المسلمين في مناطق األندلس ونجاحهم في فتح جزر رودس وصقلية على سرعة انتشار المؤثوقد ساعد 

كما أدى تفوق المسلمين في تلك الفترة  ، الزخرفية اإلسالمية من مناطق الشرق إلى الحواضر الغربية في تلك الفترة
في العديد من العلوم والتقنيات العلمية والفنية على اقبال تلك الشعوب على نقل تلك العلوم والوحدات الزخرفية إلى 

بين الشرق  ا  مباشر  ا  الحروب الصليبية باعتبارها احتكاك أسهمتكذلك  ، الفنية عمالهاأفنونها ومنتجاتها رغبة في إثراء 
تساع اعثماني في أوروبا والذى أدى إلى مما ال شك فيه أن التوسع الو  ، المسلمين في الشرق أراضيوالغرب على 

في  عشر لتشمل أراض  سادس عشر والسابع رقعة اإلمبراطورية العثمانية لتصل في أوج ازدهارها خالل القرنين ال
ولندا سيا الصغرى, وأجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا والبحر األسود والمجر وبآروبا فخضعت لها أو فريقيا و أسيا و آ

, وقد ظلت بعض تلك الواليات العثمانية تحت الحكم العثماني حتى 29فريقيا ومصرأواليونان وغرب آسيا وشمال 
فترة طويلة لتتمكن من التأثر بشكل كامل بالمؤثرات الحضارية والفنية اإلسالمية أوائل القرن العشرين مما وفر لها 

العثمانية, وهو ما انعكس على تبنيهم للوحدات الزخرفية اإلسالمية العثمانية بشكل واسع في منتجاتهم حتى تلك التي 
يران والتي إورية الصفوية في ة ظهور اإلمبراطكانت تهدى إلى األديرة والكنائس, كذلك تواكب في نفس تلك الفتر 

لى أذربيجان ومناطق في إيران جميعا والعراق وتمتد إدس عشر والسابع عشر لتشمل مناطق امتدت خالل القرن السا
وساعد االختالف المذهبي بين القوتين ، جنوب غرب أوروبا لتجاور حدودها حدود الدولة العثمانية في نفس الفترة 

للفنون خالل فترتى الشاه  ا  مشجع ا  اتجاه ونوانتهج الصفوي ا ، ي والصدام المتتالي بينهمتجاه العدائعلى تنامى اال
في تلك الفترة بشكل قوى حيث استعاروا  30ا ساعد على ارتقاء الفنون اإليرانيةمطهماسب والشاه عباس الصفوي م

الفنون الزخرفية األوروبية  تأثرت فيها خراج نماذج زخرفية متنوعة ورائعةعلى إمن جمال الطبيعة اإليرانية ما ساعدهم 

                                                           
 107: 106، ص ص 2001ار الشروق دسعيد، حامد: الفنون اإلسالمية،  -26
 230: 222لمجلد الثالث، ص ص الفنون األوروبية، موسوعة العمارة، ا الباشا: أثر الخط العربي في -27
 334، ص 1969رب، ترجمة عادر زعيتر، القاهرة لوبون، جوستاف: حضارة الع -28

29- http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1801?_hi=41&_pos=3 

مود سلمان، أوزتونا، يلماز: موسوعة تاريخ اإلمبراطورية العثمانية السياسي والعسكري والحضاري، ترجمة عدنان مح

 250: 150، ص ص 2010المجلد األول، الدار العربية للموسوعات 
 184: 180ص ص  1948لقاهرة احسن، زكى: فنون اإلسالم، مكتبة النهضة،  -30

 42: 35، ص ص 1940حسن، زكى: الفنون اإليرانية، في العصر اإلسالمي، دار الكتب المصرية 

http://www.art-arena.com/safavidart.htm 

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1801?_hi=41&_pos=3
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 فهي قرآنيةالتي نقل بعضها حرفيا دون تغيير حتى ولو كانت كتابات  31بالعديد من العناصر الزخرفية اإلسالمية
االت القديسين مر لتلك الزخارف العربية أن زخرفت هبل وصل األدون الوعى لمحتواها,  الزخرفيتنقل لجمالها 

كل تلك المؤثرات كانت من أسباب النهوض  فى أن وال شك , 32طراف ثيابهم في الكنائس واأليقوناتأوالسيدة العذراء و 
للحضارة الغربية التي نقلت عن الحضارة اإلسالمية العديد من وحداتها وعناصرها العلمية والفنية, وال شك أن  الثاني

ظة حاليا بالمخزن المتحفي للدير وبهيكل و والمحفتلك المجموعة المستعرضة من التحف المهداة لدير القديسة كاترين 
وسنستعرض  ، الفنية اإلسالمية على الفنون الغربية األوروبية للتأثيراتاحدة من تلك األمثلة المتعددة كنيسة التجلي و 

 وتأثرها بالفنون اإلسالمية:فيما يلى العناصر الزخرفية على تلك القطع 

 : الزخارف النباتية .1

ستعملها المسلمون على ا، و 33الكائنات الحيةإليها الفنان المسلم للبعد عن تصوير  أزخارف التي لجمن أهم أنواع ال
اع النباتات المختلفة من أشجار وقد استخدم الفنان المسلم أنو كافة منتجاتهم وعلى مر الفترات التاريخية المختلفة، 

ن امتازت غصان وأوراق وثمار, أو  ، والصفوي في العصر العثماني بشكل خاص باالنتشار الشديد تلك الزخارف وا 
 ونانيهتم العثما, وقد 34حيث اتجه الفنان إلى المملكة النباتية ينهل منها ويستعير وحداتها في زخرفة وتزيين تحفه

ار المختلفة فنالحظ انتشار أنواع األزه ، لما امتازت به بالدهم من جمال الطبيعةبشدة بالزخرفة النباتية الواقعية 
، كما يالحظ أن هذا النوع من الزخرفة النباتية قد كثر استخدامه منذ ديني فلسفيوالتي ارتبط بعضها لديهم بمفهوم 
ما قريبة من الطبيعة إ, وظهرت على أحد شكلين 35القرن السابع عشر الميالديأواخر القرن السادس عشر وخالل 

 ممثلة في: أو محورة عنها

 :  الثالثية والخماسيةورقة العنب  -

شهر الوحدات الزخرفية اإلسالمية انتشارا على التحف التطبيقية أاق العنب الثالثية والخماسية من تعد زخرفة أور 
بأنواعها المختلفة وعلى العمارة, وكانت من الوحدات المميزة للزخارف الفاطمية وما تالها في العصر األيوبي وما 

وهى من العناصر الزخرفية القديمة التي ظهرت في الفنون السابقة على اإلسالم وخاصة في الفنون البيزنطية, , 36بعده
وكان ذلك ممهدا لظهور  النباتيمنها إلى  الهندسيإال أنها تطورت في الفنون اإلسالمية وأصبحت أقرب إلى الشكل 

                                                           
 111: 105، ص ص 93محمد: أثر الفن اإلسالمي في فنون الغرب، دورية رسالة، عدد  حسن، زكى -31

لى الفنون األوروبية، دورية عالم المعرفة، الكويت عالزخرفة والتصوير عند المسلمين اتنجهاوزن، ريتشارد: أثر فنون  -32

 346: 345، ص ص 2، القسم 1، بعنوان تراث اإلسالم، ج1990, 233عدد 

، الطبعة لعزيز صالح: بحوث في التاريخ والحضارة واآلثار اإلسالمية، دار الغرب اإلسالمي، القسم الثانيسالم، عبد ا - 33

 237، ص1992ولى، بيروت اال

 376: 375، ص ص 2002ياسين، عبد الناصر: الفنون الزخرفية اإلسالمية في مصر في العصر األيوبي، دار الوفاء 

 111، ص 1965األلفي، أبو صالح: موجز في تاريخ الفن العام، دار القلم، القاهرة 

 84، ص1985، القاهرة ليفة، ربيع: فنون القاهرة في العهد العثماني، نهضة الشرقخ - 34

 177ليفة: فنون القاهرة في العهد العثمانى، صخ - 35
ة القاهرة، افعي، فريد: مميزات االخشاب المزخرفة في الطرازين العباسي والفاطمي في مصر، مجلة كلية اآلداب جامعش -36

 81: 67، ص ص 1954, 1، ج16مجلد 

 376ياسين، الفنون الزخرفية في مصر، ص 
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من فم أحد الحيوانات وهو  نباتيوهى تخرج من فرع  وعادة ما كانت تظهر, 37رابيسك اإلسالمية الشهيرةزخارف األ
 خزفيشهرها صحن أد للفترة الفاطمية والعباسية من المنظر الذى انتشر على العديد من التحف الخزفية التي تعو 

وقد ظهرت أوراق العنب الثالثية على , 38الميالديعشر  الثانيعشر  الحادييرجع للقرن  اإلسالميبمتحف الفن 
في الكورنيش الفاصل بين خوذة القبة والقاعدة  أو الثامن عشر خائر الخشبية المؤرخة بالقرن السابع عشرحافظة الذ
", كذلك ظهرت الورقة الثالثية المحورة في التاج الحبرى من الفضة المطلية بالذهب على شكل شرافات 7"لوحة رقم

كما ظهرت ورقة العنب الخماسية محورة في نفس ", 2كذلك أقرب ما تكون للتوريق منها للزخارف النباتية "لوحة 
 التاج على شكل شرافات كذلك في الجزء العلوى منه.

 : أزهار القرنفل -

 علىعشق األتراك تلك الزهرة فكانت أحيانا ما تصور مؤلفة من اثنا عشرة ورقة تحاط باألوراق النباتية، كما رسمت 
، وأحيانا ما كانت ترسم وهي منبثقة يجادها على العديد من المواد الخامإفتوسعوا في  هيئة باقات منتشرة بشكل متكرر
تنبثق من  وهيقطع الدراسة، فظهرت أزهار القرنفل  فيوهو الشكل األكثر انتشارا 39مع األوراق النباتية من زهرية

لصق والتطعيم اتية بالالزخارف النب تحديثوتم  ،"6, 5, 4" لوحات بالخشبالمغطى  الرخاميزهريات في المذبح 
 .بنوس والصدف ولحاء السلحفاةبالعاج واأل

 :  "التوليب" أزهار الالال -

ن أاك بشدة, حيث ساد عندهم اعتقاد بحبها األتر أ" وهي من األزهار التي  التوليب-شقائق النعمانزهرة الالال " 
الكثير من التقدير, فشيدوا  لذا فقد نالت عندهم؛ حروف هذه الزهرة بالتركية تتألف من نفس حروف لفظ الجاللة 

, 40معاهد علمية لتدريس أنواع وخصائص هذه الزهرة, ورسمت أحيانا قريبة من الطبيعة وأحيانا بعيدة عن الطبيعة
وهو ما يعد انعكاس لما طبع عليه الشعب التركي من حب للطبيعة, ويعد أول ظهور لهذه الزهرة في العصر 

السادس الهجري/ الثاني عشر الميالدي", ثم انتشر علي خزف سلطان آباد  اإلسالمي في خزف مدينة الرقة "القرن
, وتعد زهرة الالال من التأثيرات الصينية علي الزخارف 41بإيران في أواخر القرن السابع الهجري الثالث عشر الميالدي

ضى المموه فالليب المباركة بعض قطع الدراسة فظهرت على ص , وقد ظهرت ونفذت هذه الزهرة على42العثمانية
والتي ترجع للقرن السابع  "8"لوحة (ديميتريوسيقونة القديس )أكما ظهرت بالضغط على خلفية  ، بالذهب والمينا

بنوس واألالمغطى باألخشاب ومرصع بالصدف والعاج  الرخاميعلى المذبح وبالترصيع بالصدف  الميالدي،عشر 

                                                           
 100راسة في الزخرفة اإلسالمية، موسوعة العمارة، المجلد الثاني، ص الباشا: د -37
 84، شكل 14، ص 1956سن، زكى: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسالمية، دار الرائد العربي، القاهرة ح -38
اهرة جامعة القمود, آمال منصور : خزف كوتاهية خالل القرن الثامن عشر, مخطوط رسالة ماجستير, كلية االثار مح -39

 158: 157، ص ص 1991
 . 159محمود : خزف كوتاهية, ص  -40
الهجري /  محمود, آمال منصوووور: الترثيرات اإليرانية والصوووينية علي خزف أزنيك خالل القرنين العاشووور والحادي عشووور -41

  171, ص  م1994السادس عشر والسابع عشر الميالدي , مخطوط رسالة دكتوراه كلية اآلثار جامعة القاهرة 
 87محمود:  خزف كوتاهية, ص  -42
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وقد وصلت تلك الزهرة إلى أوروبا مع غيرها من الزهور التي عرفت في الشرق من خالل  البحرية،ولحاء السلحفاة 
 .العاشر الهجري /43الميالدي القرن السادس عشر حوالي" سفير اإلمبراطورية في القسطنطينية Busbecqالسفير"

 : زخرفة المزهريات  -

حدات التي شاعت وانتشر ظهورها علي التحف أشكال الزهريات التي تخرج منها األفرع النباتية واألزهار من الو 
العثمانية, سواء الخشبية منها أو الخزفية, وهي من الوحدات التي ظهرت مع بداية العصر اإلسالمي حيث وجدت 
بحشوة مبكرة من مصر من القرن األول الهجري بمتحف الفن اإلسالمي من فرعين نباتيين متموجين يحصران عناقيد 

الزخرفة بالحفر على مجموعة ألواح خشبية من كسوة أطراف العوارض الحاملة لسقف البالطة  , كما مثلت تلك44عنب
, واستمر 46, وقد استمر هذا التصميم في العصر الفاطمي في محراب مشهد السيدة رقية45الوسطى بالمسجد األقصى

, وتعد أشكال 47إلسالميفي العصر المملوكي على أحد ألواح الرخام من مدرسة صرغتمش المحفوظة بمتحف الفن ا
الفازة التي تنبثق منها األفرع النباتية وتنتشر على القطعة الزخرفية كلها من الوحدات التي اعتاد الفنان التركي 

فقد ورثه الفنان المسلم وطور فيه ، استعمالها بكثرة على تحفه التطبيقية, وهو استخدام متأثر من الفنون الهلنستية 
هر ممثل بالترصيع في المذبح الخشبي بهيكل ظ, وقد 48موي وحتى نهاية العصر العثمانيمنذ بداية  العصر األ

 .كنيسة التجلي

 : األزهار واألفرع النباتية -

, وبعض تانتشرت االزهار واألفرع النباتية القريبة من الطبيعة على شكل متماوج لتخرج منها األزهار الخماسية البتال
 رع النباتية تنتشر على مستوى القطعة في التواءات وتداخالت, وقد ظهرت تلكاألزهار األخرى المتفتحة, واألف

يران إفي العصر الصفوي في الزخارف في التصوير الصفوي بشكل واضح والزخارف على المواد الخام المختلفة 
تحف تية على اللى أوروبا والدولة العثمانية, كذلك انتشرت مثل تلك الزخارف والوحدات النباإوالتي انتشرت منها 

ة العثمانية المختلفة, وقد ظهرت مثل تلك الوحدات الزخرفية على سترة معدنية إلنجيل قراءات من الفضة المطلي
 بالذهب ونفذت الزخارف بالحز. 

 

                                                           
لكتاب اريجز، كرستى ارنولد: تراث اإلسالم في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة، ترجمة زكى محمد حسن، دار ب -43

 53، ص 1984العربي، سورية 
 298 /291, أشكال  95: 93حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسالمية, ص ص  -44
 169, ص2003شرق العزيز، شادية الدسوقي: األخشاب في العمائر الدينية في القاهرة العثمانية، زهراء العبد  -45
 على الترتيب364 /391/307حسن: أطلس الفنون, أشكال  -46
ة القاهرة, العمرى, آمال : دراسة لزخارف على لوح رخام عثر علية من مدرسة صرغتمش, مجلة كلية اآلثار جامع -47

1976 
 25, ص 1985خليفة, ربيع حامد : فنون القاهرة في العهد العثمانى, نهضة الشرق, القاهرة  -48
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 :   زخارف التوريق -

ته ومخيلته طلق لخيالأإسالمي أبدع فيه الفنان المسلم و رابيسك أو التوريق أو الزخارف النباتية المحورة هي ابتكار األ
فرغت تلك أدون نهاية أو رتابة أو ملل, وقد العنان حيث تتوالد العناصر الزخرفية النباتية من بعضها البعض 

ك تلونة لديد, والوحدة الرئيسة المكالعناصر من مكوناتها الطبيعية القريبة من الطبيعة لتخرج إلى شكلها المحور الج
 هي عنصر المروحة النخيلية أو نصفها, وقد ظهرت تلك الزخارف الزخرفيى الشكل الزخارف والتي تتكرر على مستو 

ر ألول مرة في زخارف عمائر سامراء العباسية ومنها انتقلت إلى مصر ثم وصلت لقمة تطورها في القرن الثالث عش
الث ران في القرن الثيإزخرفية, وامتازت تلك الزخارف في وشاعت على كافة المواد الخام والوحدات ال،  الميالدي

كاد يعشر بالقرب الشديد ومحاكاة الطبيعة وشابهها في ذلك الفنون التركية العثمانية في القرن السادس عشر, فال 
وقد  لمحور المجرد,رابيسك سواء القريب من الطبيعة أو ار النباتية الزخرفية من األمن العناص زخرفييخلو موضوع 

ة فنجدها ممثلة في ورقة النبات الثالثية المحور  ، على العديد من تحف البحث ياإلسالمرابيسك ظهرت عناصر األ
, 1577مؤرخ نجيلية الغالف المعدني لمخطوط القراءات اإل, وفى الفي التاح الحبرى من الفضة المطلية بالذهب

ى حيث في التاج الحبر  نصافهاأى الوحدات من المروحة النخيلية و رابيسك علفرع النباتية األكذلك انتشرت زخارف األ
التفريغ برضيتها مموهة بالمينا الزرقاء والحمراء, كما مثلت ألفاصلة بين وحدات الزخرفة وكانت انتشرت في المناطق ا

من التاج بالحز, كذلك ظهرت بالحز على  ىوشغلت كذلك أرضية المنطقة الوسط في بعض منها وفى قمة التاج,
ي طار المحيط بالغالف والوحدة الوسطى وما يحيط بها, والتنجيلية في اإللمخطوط القراءات اإل المعدنيالغالف 

 يتضح من شكلها العام قربها الشديد من الزخارف اإلسالمية وطريقة زخرفة أغلفة المخطوطات, والتي لوال وجود
 ي بال شك.إسالمية بحتة خاصة بمخطوط إسالم أنهاالعناصر والرموز المسيحية العتبرنا 

 :  الزخارف الهندسية والمعمارية .2

ن المسلم إلى فنون الزخرفية اإلسالمية فقد لجأ الفناالمكمل للزخارف النباتية في ال الثانيالزخارف الهندسية الشق  تعد
لى شكال هندسية امتازت بالتماثل والتقابل والتوازن مع عدم الشعور بالملل إضافة ااستخدام قريحته في إنتاج إ

 ية،اإلسالمهم مميزات الفنون د أحعا والبعد عن الفراغ الذى اعتبر ألمساعدة في استغالل المساحات الخالية جميا
 شكال المعمارية التي ظهرت في القطع موضوع البحث:ومن أهم الزخارف الهندسية واأل

 ا البعض, بعضهم: يعد الصليب شكال هندسيا ناتج من تقاطع قطعتين بشكل عمودي على أشكال الصلبان
ل الصليب كإشارة التجاه عقائدي خاص بالمسيحية منذ أن رأى قسطنطين الكبير عالمة الصليب وقد اشتع

اعتناقه المسيحية, كما ال يمكن أن نستبعد  الناري في السماء وسمع عبارة بهذا تنتصر, وكانت سببا في
لسالم قد صلب على صليب خشبي يمان المسيحي من كون السيد المسيح عليه اما هو معروف في اإل

تعددت واختلفت أشكاله صبح الصليب عالمة ورمزا مسيحيا كبيرا ع الالتيني, ومنذ ذلك الحين وقد أمن النو 
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, وقد ظهر الصليب على القطع الخاصة 49لى الفدا عاناه السيد المسيح وا  لى موهو يشير في الغالب إ
و نفس النوع الذى تيني ذو القدم السفلى الطويلة وهبالبحث في صليب تقديس الماء وهو من النوع الال

", وظهر بنفس النوع على 1ن السيد المسيح قد صلب على صليب بهذا الشكل "لوحة يعتقد المسيحيون أ
نجيلية لبارز على غالف كتاب القراءات اإلكما ظهر بالحفر ا", 2التاج الحبرى وهو مرصع باللؤلؤ "لوحة

لى فرسان لصليب المعروف بالملطى والمنسوب إ", في حين ظهر ا3ها "لوحةوهو ممثل لعملية الصلب نفس
على صليب  50" والمميز باألطراف الثمانية المدببة Knights Hospitallerمالطا أو المعروفين ب"

في حافظة الذخائر الخشبية  51, كما ظهر الصليب اليوناني المتساوي األطراف"1"لوحة تقديس الماء
 "7"لوحة

 حيث ظهر في صليب تقديس الماء  العقد النصف دائري ، وعين من العقودظهر بقطع البحث ن: العقود
إلسالمية في عقد انتشر في العمارة العربية ا", والعقد النصف دائري 2" وفى التاج الحبرى" لوحة 1"لوحة

وفى الشرق  لك في كافة الطرز المعمارية في العالم القديم والوسيط والحديثكما انتشر كذ، كافة عصورها 
 العصر العباسي, والعقد المفصص وهو عقد قد ظهر كذلك في العمارة اإلسالمية المبكرة في 52والغرب

كما انتشر  53م,772ه/ 155المبكر في نموذج في شبابيك وهمية في واجهة باب بغداد بالرقة ومؤرخ 
 جمل.هذا النوع من العقود في عمارة األندلس ولكن مع تطور أكبر وأ

  :ومن هذا  يرجع لإلغريق الفضل في ابتكار العمود المتكامل والمكون من القاعدة والبدن والتاجاألعمدة
 ,54ويعد العمود الدوري وااليوني والكورنثي اإلسالمية،والعربية  الرومانية،عمدة ت أشكال األالعمود تطور 

", 1عمدة في القطع موضوع البحث في صليب تقديس الماء حيث حملت العقود "لوحة وقد ظهرت األ
الذى تشبه بعض أعمدة النوع المعروف بالعمود التوسكاني وهو عمود روماني  "2وفى التاج الحبرى "لوحة 

 ,55اإلغريقيمتطور عن الدوري 
 حيث  56البيزنطيلى وانتشرت منه إ الروماني: هي من أنواع التغطيات التي برزت في العصر القباب

المنطقة التي تحول  يوهفيها وخاصة فيما عرف بمناطق انتقال القبة  فأبدعوا ، نالمسلمو ورثها العرب 
في قطع  القبةوقد ظهرت  ،57كالحنايا الركنية والمثلثات الكروية انتهاء بالمقرنصات مثمنلى مربع القبة إ

                                                           
جس باسبورتنج , د.ت الصليب بين المبنى الكنسى والالهوت والفن : سلسلة الكنيسة بيت هللا , مطبوعات كنيسة مارى جر -49

 451 :450, ص ص 
50- Trayer, Johannes: The Cross as Symbol and Ornament , Philadelphia 1961, p31 

Gray, Doug: Christian symbology, London 2007, p122 
51-Gorge Ferguson: Signs & Symbols in Christian Art, New York, 1955,p.164 

 201ص  ,1994افعى, فريد : العمارة العربية في مصر اإلسالمية, عصر الوالة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ش -52
 209شافعى: العمارة العربية في عصر الوالة, ص  -53
 93ة، ص شافعي، فريد: العمارة العربية في عصر الوال -54
 113شافعي: العمارة العربية في عصر الوالة, ص  -55
 712, ص 117ص  شافعى: العمارة العرببية في عصر الوالة, -56
, الجزء األول لسنة 12امح , كمال الدين, تطور القبة في العمارة اإلسالمية, مجلة كلية االداب جامعة فؤاد األول, المجلدس -57

  1:36, ص ص 1950

https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Hospitaller
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 "7"، وفى حافظة الذخائر الخشبية بكنيسة التجلي "لوحة6المذبح الخشبي بكنيسة التجلي لوحة "البحث في 
. 

نفذت في القطع موضوع الدراسة جاءت متأثرة مباشرة بما عرف كما يالحظ كذلك أن بعض الطرق الصناعية التي 
 عن العثمانيين من طرق زخرفية صناعية ومن أهم تلك الطرق:

 :  الصدفكارى -

وحدات من عرق اللؤلؤ والعاج  في ذلك على وجود واعتمدوا ونبدع فيها العثمانيأاألساليب الفنية الزخرفية التي  من
فاة البحرية حيث توسعوا في هذا النوع من الزخارف والذى كان يغطى لحاء السلحبنوس مع عنصر جديد وهو واأل

التي تقطع مسبقا على كامل القطعة باللصق أو التثبيت بالمسامير الصغيرة  عناصرهكامل الوحدة الزخرفية وتثبت 
بواب ، واأل ة كاتبأو مائدوكراسي المصاحف والمقرئين قرآن الفظهر على العديد من القطع الخشبية من صناديق 

بايزيد مجموعة صناديق حفظ المصاحف الموجودة بكل من مساجد الفتح و  شبابيك والخزانات الحائطية وتعدوال
شهر تلك المجموعات, وخاصة خالل القرن السادس عشر الميالدي/ العاشر الهجري, وسليمان ومحمد صوقللو من أ

ة في قطع البحث كذلك في الزخرفظهر هذا النوع من , و 58حيث أنشئ خصيصا لذلك مصنعا بالقصر العثماني
على شكل قبة, وقد استخدم في ذلك لحاء السلحفاة البحرية الواردة  وفى حافظة ذخائر التجليبكنيسة  الخشبيالمذبح 

 .59لديهم من الهند والمعروفة بالباغة

 : الترصيع  -

حيث تجمع الخامات المستخدمة في الزخرفة والمشكلة  العثمانيوهى من األساليب الصناعية التي انتشرت في العصر 
وعرفت تلك الطريقة في العصر العثماني  للوحدات الزخرفية وتثبت على القطعة باللصق أو بالمسامير الصغيرة

"Tarsi لى مصر في القرن الثاني الهجري الثامن الميالدي عبارة عن إمثل معروف عن تلك الزخرفة يرجع  قدمأ" و
على استخدام تلك الطريقة والسابقة عليها  ونفى العادة ما كان يلجأ العثماني, و 60بمتحف المتروبوليتان حشوة خشبية

تأخذ الشكل المعماري كحافظات ذخائر على شكل قباب أو ما شابهها من وحدات  ا  في الوحدات التي تزخرف قطع
ريقة على قطع البحث في المذبح الخشبي معمارية, وهو ما انتشر منهم إلى أوروبا بعد ذلك, وقد ظهرت تلك الط

 .وكذلك في حافظة الذخائر التي على شكل القبة بنفس المذبح، بهيكل كنيسة التجلي 

  

                                                           
 200, ص 144: 143شافعى: العمارة العربية في عصر الوالة, ص ص 

قصر المنيل بالقاهرة, مجلة كلية اآلداب زيز: فن الصدف كارى في ضؤ مجموعة متحف كشك, شادية الدسوقي عبد الع -58

  853, ص 2003, 11/12جامعة حلوان ,العدد 
 1025مؤلف مجهول: وصف دير طور سيناء، ص  -59
 111: 110شاب في العمائر الدينية في القاهرة العثمانية، ص ص عبد العزيز: األخ -60
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 : النتائج

 ةميأظهرت الدراسة مدى تأثر التحف الفنية المهداة للدير سواء خشبية أو معدنية بالروح الزخرفية اإلسال -
ها العثمانية والصفوية في التوسع في أوروبا الغربية والشرقية أتت بثمار أظهرت الدراسة أن المجهودات  -

 التي أظهرت تلك المؤثراتاإلسالمية وانعكس ذلك من خالل الفنون الزخرفية  ،  بشكل واضح
وضوح الروح الزخرفية العثمانية وبعض الوحدات العثمانية المميزة في الزخارف النباتية وأساليب الزخرفة  -

 وكذلك زخارف أزهار القرنفل والالال ،ين العثمانيين كالترصيع والصدفكار ت عر التي اشته
وضوح الروح الزخرفية الصفوية اإليرانية على بعض قطع البحث من خالل شيوع وحدات زخرفية نباتية  -

 سواء تلك القريبة من الطبيعة أم المحورة الصفوياشتهرت على التحف الصفوية وفى التصوير 
اسع للزخارف اإلسالمية من هندسية ونباتية على نطاق واسع في أوروبا حتى وصل األمر االنتشار الو  -

 الفترةفي تلك  المسيحية في العالم ئيسإلى كونها تقريبا أحد أعمدة الزخارف الر 
المزج الواضح بين العناصر الزخرفية التي اشتهرت في الفنون العثمانية والصفوية وتلك العناصر الزخرفية  -

والرموز المسيحية األوروبية يؤكد كونها كانت منتشرة في أوروبا ويحرص على استخدامها مع عدم وجود 
 مانيين.رغم الحروب والمواجهات المستمرة في تلك الفترة مع العث، غضاضة من ذلك 

دراسة تلك التحف األوروبية المنشأ بالدير وغيرة من المناطق األخرى يرسم صورة واضحة على عالمية  -
 لما لمسوه فيها من روعة وجمالعلى استخدامها ون ف اإلسالمية التي حرص األوروبيالفنون والزخار 
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