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ادللخص
فٔ ايتؿٜٛس ايرٟ بسع إٕ ايفٔ اإلضال٢َ فٔ عسٜل ٜػٌُ عدٜدًا َٔ اجملاالت ؛ َٚٓٗا 

فٝ٘ ايفٓإ املطًِ , ٚ ٜعٗس ذيو دًًٝا مما ٚؾًٓا َٔ تؿاٜٚس رلتًف١ ع٢ً ايكطع 

اخلصف١ٝ مبتاسف ايكاٖس٠ , ٚأضًط ايك٤ٛ يف ٖرا ايبشح ع٢ً بعض أْٛاع ايكطع 

ُِْفرت عًٝٗا زضّٛ يًشٝٛاْات .  اخلصف١ٝ اييت 

The Role of a Tourist Guide in Developing the 

Tourism Sector in Iraq 

Abstract 
       The Islamic Art is a deep rooted One includes many fields as 

painting, that the Muslim artist mastered, and this is clear from 

the ceramic paintings in Cairo museums. In this Article I 

highlight on some of ceramic types with animal paintings.
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 ايسضّٛ احلٝٛا١ْٝ ع٢ً اخلصف مبتاسف ايكاٖس٠

   

  : Ceramic   اخلزف 
ن١ًُ  ٖٚٞ,  ايٓازيٝهتطب قٛاَ٘ ايؿًب يف ٚقع٘ ثِ ايطني ٚتػهًٝ٘ ؾٓاع١ ٖٛ          

   ( 1ايْٝٛا١ْٝ مبع٢ٓ ايفخاز. ) ايًػ١ َٔ َػتك١

ْتٝذ١ نسا١ٖ  يف ايعؿس اإلضال٢َ َٓتػس٠ ددًا األٚاْٞ ٖرٙ ٚقد أؾبشت          

 احلاد١ ٚ اشدٜاد  املعٝػ١َطتٜٛات  تكدّ أٜكا ٚ ٚايفك١ , ايرٖب أٚاْٞ اضتخداّ

 (2ظٛد٠ عاي١ٝ.) اخلصف َٔ رلتًف١ يتؿٓٝع أْٛاع

اخلازدٞ يًخصف  املعٗس بتكًٝد بدأٚا ٚ , َٓتذاتِٗ ؼطني اخلصافٕٛ ساٍٚ ٚقد         

 ايفخاز١ٜ اآل١ْٝ عًٞ ايكؿدٜس عًٞ احملتٟٛ األبٝض ايًٕٛ تطبٝل خالٍ َٔ ايؿ٢ٓٝ

 تطٛزٚا ٚ يًصخسف١ ٚاألخكس األشزم األيٛإ ايبدا١ٜ يف ٚاضتخدَٛا,  ايًٕٛ ايربتكاي١ٝ

.   يتجبٝت٘ آخس فسًْا اإلْا٤ دخٍٛ ٜتطًب نإ مما ايرٖيب ايًٕٛ الضتخداّ ذيو بعد

(3) 

 سٛهلا ٜهُجس ٚ غاَك١ , الشايت اييت األَٛز َٔ اإلضالَٞ اخلصف دزاض١ عّد ٚميهٓٓا

.   األقؿٞ ٚايػسم اضاْٝنيايط تأثري َجٌ عًٝٗا نجري٠ تأثريات ٜٛدد سٝح,  اجلدٍ

(4) 

سيت ال  بايتصدر ٜطُٞ فُٝا ايصداز َٔ بطبك١  ُٜدٖٔ سني خصفًا ايفخاز ٜٚط٢ُ

 باضتخدّ تتِ ٖرٙ ايتصدر ع١ًُٝ ٚ,  ضلدخ تطسٜب يًطٛا٥ٌ املٛقٛع١ بداخٌ اإلْا٤ 

 ُٚترتى األٚاْٞ بٗا ُٚتطًٞ خٌ عًٝٗا ُٜكاف ثِ املعادٕ , أناضٝد بعض َع ايسٌَ

 ٖرا ٜٚأتٞ ١ًَْٛ شداد١ٝ طبك١ إيٞ ايطال٤ ٖرا فٝتشٍٛ بايفسٕ تٛقع ثِ يتٓػف ,

 ٜعطٞ ايٓشاع أنطٝد َجال فٓذد,  رلتًف يٕٛ ْٛع فًهٌ املعدٕ أنطٝد َٔ ايًٕٛ

                                                 
 مخطوط الخزف تدرٌس راءإث فً ودوره المعاصر النحتً للخزف الفنٌة القٌم:  الغوري علً هناء(  1

 12ص, 1002, حلوان جامعة  الفنٌة التربٌة كلٌة, ماجستٌر رسالة
 21ص, م 1001, هال للنشر والتوزٌع, طبعة أولى سالمٌةاإل الفنوناب كت.( : د)محمد ماهر سعاد(  2
3  )Lane(A.) ,Early Islamic pottery ,London, 1948 ,p.10 
 الهٌئة,  الطولونً العصر نهاٌة لًإ العربً الفتح من مصر فً سالمًاإل الفن.( : د)حسن محمد زكً(  4

 200ص , 2661,  للكتاب العامة المصرٌة
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.   يًبين َا٥ٌ دانٔ أؾفس يٕٛ ٜعطٞ احلدٜد أنطٝد ٚ,  يًصزق١ َا٥اًل أخكس يًْٛا

(1) 

  الذراست : حمل الفرتة يف ٍتحٍوان برسوم ادلزخرفت اخلزفٍت القطع أنواع
  ادلعذنً : الربٌق رو اخلزف
 عًٞ ْبات١ٝ شخازف بٗا , ضلٝط  سٝٛا١ْٝ بسضّٛ ٚدَػل ايكاٖس٠ ف٢ ؾٓاعت٘ اْتػست

 ( 2شدادٞ . ) بطال٤ ُٚتدٖٔ دان١ٓ بطا١ْ

 يسضِ ايطال٤ فٛم َعد١ْٝ أناضٝد تطتخدّ ثِ عاي١ٝ سساز٠ دزد١ يف اإلْا٤ سسم ٜتِ

 ايصخازف يتجبٝت أقٌ سساز٠ دزد١ عًٞ أخس٣ َس٠ بايفسٕ ٜٛقع ثِ ب١املطًٛ ايصخازف

 (3( . )1ايًٛس١ زقِ  اْعس)بين أٚ شٜتْٛٞ بًٕٛ بعدٖا تعٗس ٚاييت

َٕٚ املعدْٞ ايربٜل ذٟ اخلصف ابتهاز أثٌس يف اإلضالَٞ يًدٜٔ ٚنإ          سٝح ناْت ُتد

 فٝكٍٛ يًتكػف َاٜدعٛ ٓٗابٝ َٔ ٚنإ ايعباضٞ ايعؿس أٚا٥ٌ َٓر ايٓب١ٜٛ األسادٜح

 يف تأنًٛا ٚال ٚايفك١ ايرٖب آ١ْٝ يف التػسبٛا( : ) ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘) ضٝدْا ذلُد

 عػل ٜدزنٕٛ اخلصافني ألٕ ( , ْٚعسًا4اآلخس٠( ) يف ٚيٓا ايدْٝا يف هلِ فإْٗا ؾشافٗا

ايرٖب  بسٜل تعطٞ اخلصف ؾٓاع١ ابتهسٚا ٚ ٚضط إىل سٌ فًذأٚا ايرتف حلٝا٠ األغٓٝا٤

( .5 ) 

 اخلزف ادلرسوم حتج الطالء :
ايػفاف ٜٚعٗس احلٝٛإ  املصدر ايطال٤ ؼت احلص بطسٜك١ ُتسضِ ايصخازف ٚناْت

 ( 6( .)2)اْعس ايًٛس١  بػهٌ ػسٜد٣

                                                 
 806,  805 ص, م2652, دار الجٌل بٌروت ,  6ج العراق حضارة:  العراقٌٌن الباحثٌن من ةنخب(  1
 كلٌة, دكتوراه رسالة  مخطوط سالمًاإل للفن والفلسفٌة الجمالٌة صولاأل:  رفاعً عوض صارأن(  2

 218ص, م1001,   حلوان جامعة الفنٌة التربٌة
 محمد.(, د)فهمً الرحمن عبد.(, د)الباشا حسن.(, د)علٌوة الرحٌم عبد حسٌن.(,]د)ٌوسف علً الرؤوف عبد(  3

 828ص,  م1000,  التجارٌة األهرام مطابع( , الخزف) آثارها فنونها تارٌخها القاهرة.( [ : د)نجٌب مصطفً
 الفكر دار,  المرسلٌن سٌد حدٌث من الصالحٌن رٌاض:  زكرٌا أبو الدمشقً النووي شرف بن ٌحًٌ اإلمام(  4

 445, 444 رقم,  845 ص,  م2662, بٌروت المعاصر
 اولً طبعة,  المصرٌة نجلواأل مكتبة,  الفاطمٌٌن قبل مصر فً الزخرفٌة الفنون.( : د)مرزوق العزٌر عبد محمد(  5

 2507245ص,  م2641
 824 ص( , الخزف)تارٌخها القاهرة.(: د)ٌوسف علً الرؤوف عبد(  6
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  اجلربي : اخلزف 
 ٖرا ٜٚعٛد,  ايٓاز عبد٠ إٜسإ مشاٍ اجلرب يطا٥ف١ ٜٓتُٞ نسدضتإ يف غعيب ْٛع ٖٛ ٚ

,  املهػٛط اجلربٟ اخلصف ْٛعإ ؛ , َٚٓ٘ 11ّٖـ/ 5 ايكسٕ ٚسيت الّاإلض يبدا١ٜ ايٓٛع

 (  1. ) ( 3احملصٚش)اْعس ايًٛس١  ٚ

 ادلٍنائً: اخلزف
 فازض١ٝ َٝٓا٥ٞ ٚن١ًُ,  َعتًُا يْٛ٘ ػعٌ ايكؿدٜس َٔ بطا١ْ عًٞ باستٛا٥٘ ميتاش

 يًكسٕ ٜٚسدع َتٓٛع١ شخازف عًٞ ضلتٟٛ ٖٛ ٚ األيٛإ , َتعدد َعٓاٖا األؾٌ

 ( 4 ايًٛس١ اْعس ) 13ّ/ٖـ7

 اللقبً : اخلزف
 ؼت ذلصٚش ٖٚٛ 13ّ-11/ٖـ7-5 ايكسٕ يف ايطًذٛقٞ ايعؿس خالٍ اْتَػس

 ( 2. ) (5 ايًٛس١ اْعس)ٚذٚ أيٛإ َتعدد٠  ايدٖإ

  القاشانً :
 نط٠ٛ ٚ ايعُاز٠ يف ُٜطتخدّ ٚاآلخس,  األٚاْٞ خصف أسدُٖا ْٛعإ اخلصف       

 ف٢ يػٗستٗا اإلٜسا١ْٝ قاغإ ملد١ٜٓ ْطب١ً ايكاغاْٞ باضِ ُتعسف ٖٞ ٚ اجلدزإ ,

 ( 3ؾٓاعتٗا . )

 اضتخدّ قد , ٚ  املُايٝو ثِ األٜٛبٝني عٗد خالٍ اشدٖس ايترٖٝب باملٝٓا ٚ قد       

 بػهٌ ٚقع٘ ٖٞ ٚ, ايصداز عًٞ املٝٓا يٛقع ددٜد٠ تك١ٝٓ ايعؿٛز ٖرٙ يف ايفٓإْٛ

 ايفسٕ يف اإلْا٤ إدخاٍ فٝتِ ايص٥بل ,  طسٜل عٔ بايصداز يًٝتؿل زٜػ١ بٛاضط١ بٛدز٠

 ( 4. ) ( 6 ايًٛس١ اْعس)األيٛإ عًٝ٘ يًٝتؿل َٚس٠ غهً٘ , يٝهتطب َس٠ ؛ َستني

 

                                                 
 14 ص, مٌةسالاإل كتاب الفنون.( : د)ماهر سعاد(  1
15ص,  سالمٌةاإل كتاب الفنون.( : د)ماهر سعاد(  2

 

,  سكندرٌةباإل المعارف منشأة,  سالماإل دولة فً الفنون و العمارة.( : د) الحمٌد عبد زغلول سعد(  3
 118صـ,  م2653

ة الوعى اإلسالمً تظهر فً الخزف و الزجاج و القاشانً" , مجل الفن جمالٌات".( : د)مراد محمد بركات(  4
 32صـ,   م1002, ٌونٌو  143العدد  11اإلسالمى وزارة األوقاف والشئون اإلسالمٌة الكوٌت , المجلد 
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  اخلزفٍت : التحف علً احلٍوانٍت الزخارف أهن
 ؛ اإلضالَٞ ايعؿس يف اخلصف متجٝاًل عًٞ املٓاظس أنجس  َٔ ايؿٝد َٓاظس ناْت    

,  أٜكًا ايفكسا٤ أٚ ضٛا٤ يألغٓٝا٤ آْراى املٓتػس٠ اهلٛاٜات أِٖ َٔ ايؿٝد نإ سٝح

 َٔ َتطًبات أضست٘ يٝطد ٚايفكري, ايتٓصٙ  ٚ االضتُتاع بٗدف ٜؿطاد نإ فايػين

 ( 1).   ايطعاّ

 يف زمسٗا طسٜل عٔ ايطاضاْٞ ايفٔ َٔ احلٝٛاْات زضّٛ املطًِ يف ايفٓإ بسع ٚقد

 ٚقد مت متجًٝ٘ نايتٓني ,  ؾ١ٝٓٝ خساف١ٝ سٝٛاْات زضِ أٚ,  ٚايتدابس ايتكابٌ أٚقاع

  (2)ٚيٝظ زَصًا يًًُو نُا ٖٛ احلاٍ يف ايؿني .  شخسيف نػهٌ

 أهثلت لبعض القطع اخلزفٍت ادلزخرفت برسوم حٍوانٍت يف هتاحف القاهرة: 
 

 
 ( :1) زقِ يٛس١

 بٝٗاداْ عًٞ غذس٠ عًٝ٘ املعدْٞ ايربٜل ذٟ اخلصف َٔ إْا٤ قاع : ايؿٛز٠ َٛقٛع

 ظٛادُٜٗا فازضإ

                                                 
 اولً طبعة,  الشرق زهراء مكتبة,  سالمًاإل الخزف فنون ضوء فً الفروسٌة مناظر.( : د)ٌاسٌن الناصر عبد(  1

 34: 38 ص,  1002
,  الشرق زهراء,   والعباسً موياأل العصرٌن فً المبكرة االسالمٌة ٌةالزخرف الفنون.( : د)الطاٌش احمد علً(  2

 11ص,  م1000 اولً طبعة
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 أْدزضٕٛ داٜس َتشف : احلفغ َهإ 

 1592 : احلفغ زقِ

 13ّ-12/ٖـ7-6 ايكسٕ ضًذٛقٞ إٜسإ : ايصَين ايعؿس

 ضِ 13 ايكطس : األبعاد

 ايباسج١ , ضبل ْػسٙ تؿٜٛس : ايٓػس

 طبك١ عًٝٗا ذٖيب بًٕٛ زضّٛ عًٝ٘ املعدْٞ ايربٜل ذٟ اخلصف َٔ إْا٤ قاع : ايٛؾف

 , ٚ دٛادُٜٗا ؾٗٛتٞ عًٞ َتكابًني فازضني زضِ عًٝ٘ نسميٞ بًٕٛ ت١َُع شداد١ٝ

 تػب٘ َسبعات زضّٛ بداخًٗا ٚ ,( اخلًد غذس٠) ٖٚٞ رلسٚطٞ بػهٌ ضسٚ غذس٠ بُٝٓٗا

 ٚ  ٜتطابكإ  ٚنأُْٗا َج١ٝٓ أزدًُٗا ٚ بطٝط بػهٌ اجلٛادإ ممجالٕ , ايػطسْر

 نٌ ٚد٘ ٚعًٞ,  ايفازضإ ُٗاميطهاْ جلاَإ عٓكُٝٗا سٍٛ ٚ َصزنػ١ ضسٚز عًُٝٗا

 بًٕٛ بطٛقني عٓكُٝٗا ٜصٜٔ ٚ االستفاالت أثٓا٤ ٜطتخدّ َصٜٔ سدٜدٟ غطا٤ دٛاد

 نُا املطٝشٞ بايفٔ تأثسًا ٖٚايتإ غسٜطإ بسأضُٝٗا فٝشٝط ايفازضإ أَا,   شبدٟ

١ًَُ أدصا٤ َٓٗا َفكٛد ايكطع١ ٚ,  ايؿ١ٝٓٝ املالَض ٚدُٖٛٗا عًٞ تبدٚ ,  باجلبظ َُه

  . بايٛاقع١ٝ ٜتطِ ال ددًا بطٝط سضِٚاي
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 ( :2يٛس١ زقِ )

 ٜػب٘ حلٝٛإ ؾٛز٠ ٚضط٘ يف ايطال٤ ؼت بسضّٛ اخلصف َٔ طبل : ايؿٛز٠ َٛقٛع

 يًخًف بسأض٘ ًٜٚتفت ْباتٞ غؿٔ فُ٘ َٔ ٜتديٞ ايػصاٍ

 اإلضال٢َ اخلصف َتشف : احلفغ َهإ

 14 احلايٞ ايسقِ,   19695 ايطابل ايسقِ : احلفغ زقِ

 ٖـ12ّ/6 ايكسٕ-فاطُٞ أضًٛب - َؿس : ايصَين ايعؿس

  ضِ 683 االزتفاع,   ضِ 2883  ايكطس : األبعاد

 املتشف , ضبل ْػسٙ بٝاْات َٝدا١ْٝ شٜاز٠ : ايٓػس

 ايػصاٍ ٜػب٘ حلٝٛإ ؾٛز٠ ٚضط٘ يف ايطال٤ ؼت بسضّٛ اخلصف َٔ طبل : ايٛؾف

  ذًٜ٘ ٜتديٞ ٚ عٛافسَػكٛف١ فٝع١ز أزدً٘ تعٗس ٚ مس١ٝٓ , أزق١ٝ ع٢ً فاتض بين بًٕٛ

 شخسيف بػهٌ َتتاي١ٝ بأقٛاع دطدٙ ثٓاٜا ُتشدد ٚ ايػ٧ بعض ممت١٦ً بطٓ٘ تعٗس نُا

 بسأض٘ ًٜتفت ٚ ذلٛز٠ , أٚزام بعد٠ َٓتٗٞ ْباتٞ غؿٔ َٓ٘ ٜتديٞ َدببًا فُ٘ ٜعٗس ٚ

 ا١ْٝايطًط ساف١ عًٞ ٜٛدد ٚ ْبات١ٝ أفسع ب٘ ٚضلٝط,  ايطاضاْٞ بايفٔ تأثسًا يًخًف

 بني ٚتٛدد( , ايربن١) َتهسز٠ ن١ًُ عٔ عباز٠ نٛف١ٝ بهتابات َصخسف١ أدصا٤ ثالث١

 أزق١ٝ عًٞ فاتض بين بًٕٛ َط١ًٝ يطٝٛز زضّٛ بٗا دٚا٥س ثالخ اآلخس ٚ نتابٞ دص٤ نٌ
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 ال ٚ بايصخازف َػسم ٚايسضِ,  ايطاضاْٞ بايفٔ تأثسًا زؤٚضِٗ أغسط١ ٚخًف بٝكا٤ 

  بايٛاقع١ٝ ٜتؿف

 
 ( :3ِ)زق يٛس١

 خسايف حلٝٛإ بسضِ َصخسف١ املهػٛط اجلربٟ اخلصف َٔ ضًطا١ْٝ : ايؿٛز٠ َٛقٛع

 دٛاد ٚٚد٘ أضد بأزدٌ ذلٛز

 ايكاٖس٠ داَع١ اآلثاز ن١ًٝ َتشف : احلفغ َهإ

 1726 : احلفغ زقِ

 ٖـ11ّ/4 ايكسٕ -إٜسإ : ايصَين ايعؿس

 ضِ 6 االزتفاع,   ض19ِ ايكطس : األبعاد

 املتشف , ضبل ْػسٙ بٝاْات َٝدا١ْٝ شٜاز٠ : ايٓػس

 ذلٛز خسايف حلٝٛإ بسضِ َصخسف١ املهػٛط اجلربٟ اخلصف َٔ ضًطا١ْٝ : ايٛؾف

 ايها٥ٔ ٖرا دطد ٜعٗس ٚ ب١ٝٓ , أزق١ٝ عًٞ أبٝض بًٕٛ َسضّٛ دٛاد ٚٚد٘ أضد بأزدٌ

 تبدٚ بأضٓإ يهٔ ٚ اجلٛاد ٜػب٘ زأض٘ ٚ ناألضد , سٛافس ذات بأزدٌ ايػ٧ بعض ممت٦ًًا

 ذلٛز٠ ْبات١ٝ أفسع بايسضِ ٚضلٝط,  ضسز أٚ طٛم بعٓك٘ ضلٝط ٚ ايػساض١ , عًٝٗا

 ايٛاقع١ٝ. عٔ ايبعد نٌ بعٝد ٚايسضِ, َهطٛز دص٤ ٚب٘ َسَِ ٚايؿشٔ َٚتٓاثس٠
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 ( :4يٛس١ زقِ)

 ٚ ْٛم زضّٛ عًٝٗا األيٛإ َتعدد املٝٓا٥ٞ اخلصف َٔ ضًطا١ْٝ : ايؿٛز٠ َٛقٛع

 خساف١ٝ سٝٛاْات

 َتشف ايفٔ اإلضال٢َ : غاحلف َهإ

 16174 : احلفغ زقِ

 13ّ-12/ٖـ7-6 ايكسٕ إٜسإ : ايصَين ايعؿس

  18165 ايكطس : األبعاد

 ايباسج١ , ضبل ْػسٙ تؿٜٛس : ايٓػس

 , ٚ غفاف شدادٞ طال٤ ؼت األيٛإ َتعدد املٝٓا٥ٞ  اخلصف َٔ ضًطا١ْٝ : ايٛؾف

 اخلصف أْٛاع أغٗس َٔ ٖٛ ٚ يطبع١ ,ا األيٛإ أٟ(  زْو ٖفت) ايفازض١ٝ يف عًٝ٘ ُأطًل

 ايػعس ٚ ايطٓاَني ذٚات ايفؿاّ ٖذني ْٛع َٔ يٓاقتني زضّٛ عًٝٗا ٚتٛدد,  اإلٜساْٞ

 ذٜالُٖا ٚ أزدًُٗا تعٗس , ٚ ٚايبين األخكس بايًْٛني َُٓٗا ٚاسد٠ نٌ متجٌ,  ايهجٝف

 زلد ٜكاٚأ,  ؾػري٠ أفٛاُٖٗا ٚ آذاُْٗا ٚ عٓكُٝٗا سٍٛ ايػعس ٜهجس ٚ قؿري, بػهٌ

 خكسا٤ ٚ محسا٤ بأيٛإ ًَْٚٛني  دلٓض آٟٚ إبٔ غهٌ عًٞ خساف١ٝ سٝٛاْات دلُٛع١

 عًٞ ٚ خكسا٤ , ٚ ٚشزقا٤ محسا٤ بأيٛإ  ٖٓدض١ٝ ْكٛؽ املٓتؿف ٚيف,  شزقا٤ ٚ ٚؾفسا٤
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 ٜتؿف ٚال ايػ٧ بعض بدا٥ٞ بػهٌ َٓفر ٚايسضِ,  نٛف١ٝ نتابات ايطبل سٛاف 

 بايٛاقع١ٝ .

 
 : (5ِ )زق يٛس١

 دلٓض أضد ظطِ حلٝٛإ بسضِ َصخسف ايًكيب اخلصف َٔ ؾشٔ : ايؿٛز٠ ٛقٛعَ

 آدَٞ ٚد٘ ٚي٘

 ايكاٖس٠ داَع١ اآلثاز ن١ًٝ َتشف : احلفغ َهإ

 1753 : احلفغ زقِ

 13ّ-12/ ٖـ7-6 ايكسٕ – ضٛزٜا ايسق١ : ايصَين ايعؿس

 ضِ 785 االزتفاع,   ض32ِ ايكطس : األبعاد

 املتشف , ضبل ْػسٙ تبٝاْا َٝدا١ْٝ شٜاز٠ : ايٓػس

 ٚد٘ ٚي٘ دلٓض , أضد ظطِ حلٝٛإ بسضِ َصخسف ايًكيب اخلصف َٔ ؾشٔ : ايٛؾف

 ذٌٜ ٚ قؿري٠ بأزدٌ قًٝاًل ممت٦ًًا دطدٙ ٜبدٚ ٚ بين , ٚ أشزم بًٕٛ اهلٍٛ أبا ٜػب٘ آدَٞ

 ٚ ايكسد , تػب٘ زمبا أٚ آدَٞ غهٌ هلا زأض٘ ٚ طٌٜٛ ٚ زفٝع دٓاس٘ ٜعٗس ٚ ًَتٟٛ , طٌٜٛ

 بصخازف دا٥س٠ ايها٥ٔ بٗرا ؼٝط,  تاز ٚنأْ٘ َتٛاشٜ٘ غطٛط َطتطٌٝ زأض٘ ًٜٛع
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 غهٌ ٚ َتٓاثس٠ ٖٓدض١ٝ شخازف احلٛاف ٚعًٞ شزقا٤ َتٛاش١ٜ خطٛط ذات ذلصٚش٠

 ايٛاقع١ٝ . ٜتؿف ال بايتأنٝد ٚايسضِ,  املطٝشٞ ايؿًٝب ٜػب٘ َتعاَد

 
 ( :6يٛس١ زقِ )

 عًٞ يفازضني بازش زضِ عًٝٗا املرٖب١ باملٝٓا ُٛٙامل ايكاغاْٞ َٔ بالط١ : ايؿٛز٠ َٛقٛع

 دٛادُٜٗا ؾٗٛتٞ

 َتشف ايفٔ اإلضال٢َ : احلفغ َهإ

 11589 : احلفغ زقِ

 13ّ/ٖـ7 ايكسٕ إٜسإ ايسٟ َد١ٜٓ : ايصَين ايعؿس

 1821 عسض 18275 طٍٛ : األبعاد

 ايباسج١ , ضبل ْػسٙ تؿٜٛس : ايٓػس

 بأيٛإ بازش سلت عًٝٗا َرٖب١ شخازف ذات ٝٓابامل املُٛٙ ايكاغاْٞ َٔ يٛس١ : ايٛؾف

 األٍٚ اجلٛاد ٜعٗس ٚ ضبام , يف نأُْٗا صلسٜإ دٛادُٜٗا ؾٗٛتٞ عًٞ فازضني ميجٌ

 ٚ , يًٛاقع قسٜب بػهٌ ٚسدٚات٘ أزدً٘ تعٗس ٚ أمحس ٚضسز أضٛد بًٕٛ ممجاًل ايُٝني عًٞ

,  ايفازع عًٝ٘ ٜكبض َرٖب جلاّ بعٓك٘ ضلٝط , ٚ ؾػريتني أذْاٙ تعٗس ٚ ذًٜ٘ ٜتطاٜس

 , بُٝٓا يطابك٘ ٚاحل١ٜٛٝ املس١ْٚ بٓفظ ممجٌ ٖٛ ٚ ايٝطاز عًٞ اآلخس اجلٛاد ٜٚتكدَ٘

 ايفازضني عًٞ ٜبدٚ , ٚ ايطبام يف بايفٛش فسسًا ألعًٞ ٜدٙ ميتطٝ٘ ايرٟ ايفازع ٜسفع
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 ايسضّٛ احلٝٛا١ْٝ ع٢ً اخلصف مبتاسف ايكاٖس٠

,  يًصزق١ َا٥ٌ أخكس بًٕٛ أزق١ٝ عًٞ ْبات١ٝ شخازف اخلًف١ٝ ٚيف,  ايؿ١ٝٓٝ املالَض 

 ٚايٛاقع١ٝ.  بايدق١ تتطِ يؿٛز٠ٚا

 ادلصادر العربٍت :
 ضٝد سدٜح َٔ ايؿاحلني زٜاض:  شنسٜا أبٛ ايدَػكٞ ايٟٓٛٚ غسف بٔ ضلٝٞ اإلَاّ  

 .1991ّ, بريٚت املعاؾس ايفهس داز,  املسضًني

:ادلراجع العربٍت  

 ْٗا١ٜ ايٞ ايعسبٞ ايفتض َٔ َؿس يف اإلضالَٞ ايفٔ.( : د)سطٔ ذلُد شنٞ .1

 1994ّ,  يًهتاب ايعا١َ املؿس١ٜ اهل١٦ٝ,  طٛيْٛٞاي ايعؿس

 طبع١, ٚايتٛشٜع يًٓػس ٖال ,اإلضال١َٝ نتاب ايفٕٓٛ.( : د)ذلُد َاٖس ضعاد .2

  2112ّ أٚىل

 َٓػأ٠,  االضالّ دٚي١ يف ايفٕٓٛ ٚ ايعُاز٠.( : د) احلُٝد عبد شغًٍٛ ضعد .3

  1986ّ,  باإلضهٓدز١ٜ املعازف

.(, د)ايباغا سطٔ.(, د)ع٠ًٛٝ ايسسِٝ بدع سطني.(,طد)ٜٛضف عًٞ ايسؤٚف عبد .4

 فْٓٛٗا تازطلٗا ايكاٖس٠.( ص : د)زلٝب َؿطفٞ ذلُد.(, د)فُٗٞ ايسمحٔ عبد

  2111ّ,  ايتذاز١ٜ األٖساّ َطابع,  (اخلصف) آثازٖا

,  اإلضالَٞ اخلصف فٕٓٛ ق٤ٛ يف ايفسٚض١ٝ َٓاظس.( : د)ٜاضني ايٓاؾس عبد .5

 ّ 2115 أٚيٞ طبع١,  ايػسم شٖسا٤ َهتب١

 ايعؿسٜٔ يف املبهس٠ اإلضال١َٝ ايصخسف١ٝ ايفٕٓٛ.( : د)ايطاٜؼ أمحد عًٞ .6

  2111ّ أٚيٞ طبع١,  ايػسم شٖسا٤,   ٚايعباضٞ األَٟٛ

 , ايفاطُٝني قبٌ َؿس يف ايصخسف١ٝ ايفٕٓٛ.( : د)َسشٚم ايعصٜس عبد ذلُد .7

  1974ّ أٚيٞ طبع١,  املؿس١ٜ األزلًٛ َهتب١

 1985ّ,  بريٚت اجلٌٝ داز,  9ز ايعسام سكاز٠:  ايعساقٝني ايباسجني َٔ شلب١ .8
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  : الرسائل العلوٍت

  رلطٛط اإلضالَٞ يًفٔ ٚايفًطف١ٝ اجلُاي١ٝ األؾٍٛ:  زفاعٞ عٛض أْؿاز .1

 2112ّ,   سًٛإ داَع١ ايف١ٝٓ ايرتب١ٝ ن١ًٝ, دنتٛزاٙ زضاي١

 تدزٜظ إثسا٤ يف ٚدٚزٙ املعاؾس ايٓشيت يًخصف ايف١ٝٓ ايكِٝ:  ايػٛزٟ عًٞ ٖٓا٤ .2

 سًٛإ داَع١  ايف١ٝٓ ايرتب١ٝ ن١ًٝ, َادطتري زضاي١ رلطٛط خلصفا

,2111ّ 

 الذورٌاث:

 ايصداز ٚ اخلصف يف تعٗس اإلضالَٞ ايفٔ مجايٝات.( : "د)َساد ذلُد بسنات .1

 اإلضال١َٝ ٚايػ٦ٕٛ األٚقاف ٚشاز٠ اإلضال٢َ ايٛع٢ دل١ً" , ايكاغاْٞ ٚ

 66: 62ف ,   2115ّ ْٜٛٝٛ,  476 ايعدد 42 اجملًد,  ايهٜٛت

  ادلراجع األجنبٍت :

1. Lane (A.), Early Islamic pottery, London, 1948 

 


