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 المجوهرات والحلوى عصر األسرة العلوية دراسة أثرية فنية لمجموعة جديدة من علب

 هـ(1332-1220م/1001-1513)

 / آيات حسن شمس الدينأ.م.د

جامعة كفر الشيخ.-كلية اآلداب-قسم اآلثار)شعبة اآلثار اإلسالمية(–أستاذ مساعد   

ayateldeen@gmail.com 

ayaatshams@yahoo.com 

 الملخص: 

عصةر  اعتمدت تلك الدراسة على تسع علب جديدة خاصةة اةالمجرارات رالولةرم لةب يسةاس دراسةتقا مةت جاةإل ترجةع  لةى

ب(ل منقا ست علب خاصة اوفظ المجرارات لرثةث  علةب رخةرم خاصةة 20-11اـ/14-13األسرة العلرية في القرنيت )

اوفظ الولرم مرزعة على كإ مت متوف المجرارات الملكية ااإلسةكندرية رمتوةف األميةر مومةد علةي االمنيةإل لةب يسةاس 

 نشراا رر دراستقا مت جاإ.

رنقا ترضح األساليب الصناعية رالفنية رالمةراد الخةاب راألوجةار الكريمةة التةي صةنعت منقةا رتكمت رامية تلك الدراسة في 

تلك العلبل فضثً عت الزخارف الراردة عليقا رالتي تميزت االتناغب رالثراء رالتناسس ايت الشكإ رالمضمرت لتلةك التوةف 

ة رمقةارة فاققةة لفقةد اسةتخدب العديةد مةت األسةاليب الفنية النفيسةل رلقد رفةس الفنةات الصةانع فةي  خراجقةا رتصةميمقا اورفية

 الصناعية الزخرفية لتزيينقا لرتجلت اقا الكثير مت التأثيرات رالطرز الفنية.

مدم شغف وكةاب األسةرة العلريةة ررمراققةا رراناققةا  -موإ الدراسة –رتكشف الدراسة مت خثإ تلك المجمرعة مت العلب 

في كافة المناساات راالوتفةاالت رالشةغف ااجتنةاء التوةف النفيسةة رالنةادرةل  ضةافة  لةى  رميلقب نور األاقة رالتأنس رالترف

الدرر اإليجااي رالمقةب الة ت تيديةل الفنةرت فةي كرنقةا مةرةة صةادجة تعكةح اصةدس الوالةة الفنيةة راالجتصةادية راالجتماعيةة 

ب الطعت في راميتقا رصوتقا لرا ا مةا رالعديد مت األودا  في المجتمع ال ت صنعت فيلل وي  تعد رثاقس صويوة يصع

رتنارلل االاو  رالدراسة رالتوليإ نظراً ألنل يكشف العديد مةت الوقةاقس  -موإ الدراسة –دفعني  لى اختيار ا ا المرضرع 

رالجرانةب االجتصةادية رالفنيةةة رالوضةارية راالجتماعيةةل فضةةثً عةت المناسةاات راالوتفةةاالت التةي صةنعت مةةت رجلقةا تلةةك 

الفنية مت العلب النفيسةة التةي سةيرد رصةفقا رتوليلقةال ااإلضةافة  لةى مةا توملةل مةت رسةاليب صةناعية رفنيةة جةديرة  التوف

االاو  رالدراسة رالطرز الفنية المختلفة رالزخارف المتنرعة الراردة عليقةا لفقةي تعةد اوةس رثةاقس فنيةة تعكةح االزداةار 

 ر األسرة العلرية .رالتطرر ال ت طرر على الوركة الفنية امصر في عص

رفي ضرء ما ساس رتأكيداً على درر الفنرت ردرراةا الرثةاققي رالوضةارت رالفنةيل يتنةارإ الاوة  دراسةة تسةع علةب فنيةة 

متنرعة االستخداب رالزخارف راألساليب الفنيةل رسرف رتنارإ دراسة كإ علاة منقا على ودة لر لك مت وي  المادة الخاب 

ف الراردة عليقا رتوليلقال رانتقت الدراسة اخاتمة تتضمت عدة نتاقجل رتزريد الدراسةة اعةدد مةت راألساليب الفنية رالزخار

 األشكاإ راللروات.
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