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 مبخرتان من الفضة من العصر العثمانى
 ىبو محسن عبد المنعم أبو عجيمة 

 جامعة قناة السويس - كمية السياحة و الفنادق -قسم اإلرشاد السياحي 
 ممخص
لما كان ليا من أىمية فى المجتمع , والمبخرة ىى األداة  انين المسممين نظراٌ نىتمام الصناع والفاحظيت المبخرة ب 

. صطمح عمى تسميتيا بالمبخرةا,وتسمى أيضا بالمجمرة ,وقد  خشاب العطريةا العود أو أنواع مختمفة من األالتى يحرق فيي
وقد يسمى العود وىى أنواع من العود , والمغربيتنتج من حرق بعض أنواع األخشاب كالعود اليندى  التيالدخنة  ىيوالبخور 

 .1كافور أو غيره من الطيب الو المسك أو أ
المبخرة من وسائل التطيب, والتطيب  تالبخور ألىداف مختمفة , فمن جية كان اإلسالميخدم المجتمع ستاوقد  
 2قبل النساء عادة عمى التبخر من باب التطيب والتجمل كما ت وسمم , فمقد حبب الطيب الى النبى صمى اهلل عميوفيو مرغوب 
كان من المعتاد أن  إذ ,التعوذ من العين أو من المرض فيأستخدم البخور ليدف آخر قريب من السحر وىو الرقية وأيضا 

تقاء الحسد,أثناء اال فييتبخر اإلنسان  يا من التمف وحمايتيا من كما تتبخر األشياء أيضا لحفظ سترخاء لدفع الشر والمرض وا 
 .3ستحسن تبخير األموات اولم يقف استعمال البخور عند األحياء فقط بل ىذا  الحسد ,

ففي العصر الفاطمي أنواع كثيرة من المباخر . نماذج من المباخر غايو فى الجمال والفن الزخرفى المميز لقد وصمنا 
عمى ىيئة المشكاة الزجاجية التي انتشر استعماليا بشكل واسع في العصرين األيوبي والممموكي, وكما عرفت المباخر المكفتة 

  إلى:دف الدراسة تي ,استمرت حتى العصر العثماني أيضابالفضة أو المصنوعة من الفضة من العصر الممموكي و 
 مرة.من الفضة من مخازن متحف قصر المنيل تعرض ألول  مبخرتينعرض وصفى ل .1
 الزخرفة.وصف وتحميل القطع المختارة من حيث طرق الصناعة ونوع  .2
 ى .راإلقاء الضوء على القيمة الفنية التى تحويها هذه القطع وهى غير مستغلة للعرض اآلث .3
 ول مرة .أل انن من الفضة تعرضيلمبخرت التحميمي الوصفي العمميالمنيج  البحث أتبع

 .البيانات مصادر من نوعين عمى البحث أعتمد كما
 ؛فى الزيارة الميدانية لمتحف المنيل وتصوير القطع محل الدراسة وتتمثل: أولية  مصادر -أ 
 نفس المجال لمتعرف عمى طرق الزخرفة المختمفة. فيبحاث السابقة األ في وتتمثل: ثانوية  مصادر -ب 

 التحف المعدنية  –باشا  - محمد عمى –قصر المنيل  –التكفيت  –العصر العثمانى  –الفضة  –المبخرة لكممات الدالة : ا
 زخازف ىندسية . –زخازف نباتية                  

-------------------------------------------------------------------------- 
 تمهيد:

يحرق  التياألداة  ىيوالمبخرة . نظرٌا لما كان ليا من أىمية فى المجتمعبالمبخرة ن و ن المسممو الصناع والفنان أىتم
 ىيوالبخور . صطمح عمى تسميتيا بالمبخرةاوتسمى أيضا بالمجمرة ,وقد ؛ خشاب العطريةفييا العود أو أنواع مختمفة من األ

وقد يسمى العود أو المسك . وىى أنواع من العود ,والمغربيتنتج من حرق بعض أنواع األخشاب كالعود اليندى  لتياالدخنة 
 .4أو كافور أو غيره من الطيب

ثم أطمقت بعد ذلك فى المصطمح . لمداللة عمى المجمرة التى يحرق فييا البخور الفنيرى ثاوتأتى المبخرة فى المصطمح اآل     
ويحتفظ متحف الفن اإلسالمى بالقاىرة وغيره  ,واأليوبيى رأس المئذنة أو قمتيا وال سيما فى العصرين الفاطمى المعمارى عم

 5.من المتاحف العالمية بالعديد من ىذه المباخر المعدنية
 التطيب, استعمال البخور بقصد إلي وباإلضافةستحسن تبخير األموات, اولم يقف استعمال البخور عند األحياء بل        

ن أنواعا معينة من البخور تمتاز برائحتيا النافذة و ستعمل السحرة والمشعوذاستعمل أيضا في أعمال السحر والشعوذة , وربما ا
ستعمل ليدف قريب من السحر وىو الرقية أو العوذة كما ا وأثرىا المخدر وذلك حتي يسيل عمييم التأثير في الناس وتضميميم ,

كما تبخر األشياء  ,تقاء الحسداسترقاء لدفع الشر والمرض و كان من المعتاد أن يبخر اإلنسان أثناء اال ذمن العين أو المرض إ
 6.أيضا لحفظيا من التمف وصياتنيا من الحسد



 ضة من العصر العثمانيمبخرتان من الف
 ىبو محسن عبد المنعم أبو عجيمة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 32 

لي جانب المجامر إ,ف 7الواسع لمبخور في المجتمع اإلسالمي عني بأدواتو وىي المجامر أو المباخر االستعمالإزاء ىذا        
تفنن الصناع اإلسالميون في عمل مباخر تعتبر من جودة الصناعة وجمال  الشعب أفرادادية التي كان يستعمميا عامة الع

 .8زدىار في المجتمعات اإلسالميةاالزخرفة نماذج رائعة لما بمغتو الفنون التطبيقية من تقدم و 
وزخرفت بطرق شتي كالنقش والحفر  ال مختمفة,تخذت أشكااوقد كانت ىذه المباخر تصنع عادة من المعدن , كما        

والرسوم النباتية . واستخدم في تجميميا أنواع كثيرة من الزخارف كمناظر الكائنات الحية والتفريغ والتكفيت والترصيع وغير ذلك,
 9وأشرطة الكتابات. واليندسية,

والسيما في العصر  عصور اإلسالمية التالية,ستمرت صناعة المباخر المشكمة عمي ىيئة طيور وحيوانات في الاوقد       
وقد برع الفنانون اإلسالميون في تجميل ىذه المباخر بالزخارف المفرغة التي . زدىرت في إيران والعراقاحيث  ,السمجوقي

عصر الدولة المباخر من المعدن في العصور التالية وخاصة في  ةصناع ت,واستمر 10تناسب بطبيعة الحال وظيفة المبخرة
بصناعة المباخر المكفتو بالفضة وقدورثت الدولة الممموكية التقاليد الفنية والصناعية األيوبية التي قدر  اشتيرت التيلفاطمية ا

 ابمغت مستوي رفيعو  بالنحاس أو البرونز , المكفنةالفضة من ليا أن تتطور في العصر الممموكي والتي بدأت أن تصنع كاممة 
بعد  المماليكىجرة كثير من صناع المعادن الموصميين الي دولة عمى ولقد ساعد ىذا الرقي  من حيث الصناعة والزخرفة ,

 11م(.13سقوط الموصل في يد المغول في القرن السابع اليجري )
لقطعتين من الفضة عمى شكل المبخرة التى توجد بمخازن متحف  اوتوصيف ايتناول البحث مقدمة عن المبخرة وشرحو        

وىى قطع تنشر ألول مرة ويتم عرض كل قطعة من حيث ) النوع , مكان التواجد الحالى ,  ؛محمد عمى بالمنيل قصر األمير
عن طريق  تينالقطع اتينثم دراسة تحميمية وصفية لي,  سموب الصناعة (أالسجل , المادة , الوزن , الترصيع , الوصف و 

 الزخارف الكتابية. خيراً ألزخارف اليندسية وزخارف الكائنات الحية و تناول الزخارف النباتية التى وجدت عمى مجموعة التحف وا
 الجزء الوصفي :  

 (1رقم ) ةالصور  الفضةمن  مبخرة  األولي:القطعة 
 جرام 2,092وزن  800الفضة عيار  الصنع:مادة 

 2,3رقم السجل : 
 ,823أثر رقم : 

 واحدعدد القطع : 
 بمخازن متحف قصر المنيل ) تنشر ألول مرة ( ر السفمي بجمالون الدو  4رقم  ةفاترينمكان الحفظ : 

 الخارجي لممبخرة  اإلطارأسموب الصب لتشكيل الصناعة :  أسموب
 عن طريق تثبيت قاعدة المبخرة ةإلضافاستخدام الزخرفة با                  
 خرة.أسموب الحفر متعدد المستويات في زخرفة ورقة الشجر بغطاء المب                  

  :الوصف
الجسم من الفضة  ؛مبخرة من الفضة ليا قاعدة وغطاء عمي شكل ورقة شجر من النحاس ينتيي بقمقم عمي شكل طائر     

األول عمي شكل حبات  ,شرط دائرية ةيزين البدن ثالث 12.وبداخميا زىرة القرنفل لو قاعدة عمي شكل ورقة نخيمية ,كمثري الشكل
تتالية يتخمميا أوراق مطوط خعدة يمثل متتالية تحصر بينيا حبات دقيقة والشريط الثالث شرط  مثليوالثاني  ,بارزة صغيرة

 ومثبت عميو ثالث أوراق نباتية بارزة . ,وغطاء القمم عمي شكل طائر لو فتحة .نباتية
 األسموب الزخرفى: 

ة فزخر ًا. لبدن القطعة ليعطييا بريق ام إضافتيموىما من النحاس ت ,اعتمد الفنان عمي زخرفة غطاء المبخرة وقاعدتيا فقط       
عتمد عمي بعض الزخارف االبدن ف طائر, أماالثة مستويات وىي مفرغة وتنتيي بقمقم عمي شكل فم ثرقة الشجر تمت عمي و 

 اليندسية البسيطة من خطوط متتالية في منتصف البدن.
 (2الصورة رقم ) مبخرة من الفضةالقطعة الثانية : 

 جرام 414وزن  00,الفضة عيار  ع:الصنمادة 
 2,1رقم السجل : 

 1234أثر رقم : 
 عدد القطع : واحد
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 بمخازن متحف قصر المنيل ) تنشر ألول مرة ( بجمالون الدور السفمي  4فترينو رقم مكان الحفظ : 
 طريقة الصب في بدن المبخرة.:  الصناعةأسموب 

أسموب الحفر الغائر , يدي بالبدنلمبدن عن طريق لحام األ وأضيفتاخارجا  اأسموب اإلضافة في يدي المبخرة حيث تم تشكيميم
 في بدن المبخرة وغطائيا.

 الوصف:
وغطاء متصل  ,ترتكز عمي قاعدة دائرية الشكل وليا أرجل عمي شكل أعمدة .نامن الفضة عمي شكل كأس ليا يد مبخرة      

يدين المبخرة عمي شكل نصفي طيا كتابة يعموىا التاج واليالل و المبخرة زخارف نباتية محورة يتوس يزين .بواسطة مفصمة
ويزينيا زخارف نباتية  ياتوتنتيي المبخرة من أسفل بقاعدة مشرشرة ترتكز عمي قاعدة المبخرة متعددة المستو  نخيمية. ةمروح

يعمو الغطاء مقبض  .لة العثمانيةولممبخرة غطاء كمثرى الشكل عميو زخارف نباتية تماثل البدن وختم طغراء خاتم الدو  .متداخمة
 ناء لوضع البخور.إوبداخل المبخرة  ,عبارة عن ثمرة نباتية مضافة وبارزة

 األسموب الزخرفى:
الغطاء النباتي  ةوقم أسموب اإلضافة في يدي المبخرة, والغطاء والقاعدة طريقة الصب في بدن المبخرةاعتمد الفنان       

ضافتيمو  حيث تم تشكيميم دةالشكل واألعمدة المضافة لمقاع أسموب الحفر اتبع  جزاء المضافة لمبدن,لمبدن عن طريق لحام األ ا 
 أشكال نباتية محورة بيم.ب في بدن المبخرة وغطائيا البسيط الغائر

 الخاتمة
تطور في الزخارف من خالل عرض ما سبق يتضح أن الزخارف النباتية تم صياغتيا بأسموب أوروبى, مما يعكس ال

 .زخارف عربية متشابكة بما يسمي باألرابسك العربي باتية بطريقة زخرفية بسيطة كما وجدت في القطعة الثانية في البدنالن
وحقيقة األمر أن كراىية اإلسالم لتصوير الكائنات الحية ,جعل العديد من الفنانين يبحثون عن عناصر زخرفية أخري يجدوا 

ظيار   13.الجوانب الزخرفيةفييا إشباعَا لنزعتيم الفنية ,وا 
ع النباتية المتشابكة كانت من أبرز العناصر الزخرفية التى وجدت عمى التحف الفنية خالل العصور و ن الفر إ

من الزخارف النباتية المتشابكة التى تنتيى بالورقة قطعة ال ةفى أرضي قطعة األوليال فيظيرت  والتياإلسالمية المختمفة, 
  .ة القطعة األوليدوقاعغطاء المبخرة من أوراق نباتية متداخمة  ةقطعة الثانية في قمالفى و  14النباتية الثالثية.

كما 16خاصة العثمانيكان من مميزات الفنون اإلسالمية, والفن  15أو ما يطمق عميو باألرابيسك اإلسالميفن التوريق 
 يظير في القطعة الثانية في البدن وغطاء المبخرة.

إلييا, مثل "  روروبا إلى صبغ ىذه األساليب بصبغة أوروبية بإضافة بعض العناصأدت العالقات بين الشرق وأ
أوروبا حيث تم صياغة الزخارف النباتية بشكل جديد وأسموب جديد يتناسب مع روح العصر  فيالنمو  فيبدًا  الذي 17الركوكو"

 18يث تشتمل عمى الزخارف العربية المورقةح لييا من النحاسإقطعة األولي في غطاء المبخرة المضاف الذى وجدت فيو مثل ال
ستعماليا في الزخارف التركية العثمانية افي القطعة الثانية حيث ساد التي وجدت  من ورقة الشجر وبداخميا زىرة القرنفلو  ,

ىتمام بزىرة القرنفل منذ القرن السابع عشر بدأ اال إذ ,19وتعود أصول ىذه الزىرة الي الصين. ووفقوا في رسميا عمي التحف
وظيور , و في األسواقفحيث كان ىذا العصر ىو النيضة الحقيقة إلنتاج أحدث أنواع القرنفل ,وتحسين أصنا ,الميالدي

,أخذت زىرة القرنفل مكان  ابي االىتمام وزيادة ومع البوادر األولي لظيور أصناف القرنفل الجديدة ,. أصناف جديدة منو
ولقد أتقن األتراك العثمانيون رسم ,  20.وكثر استخداميا عمي الخزف والنسيخ والمعادن ية,عبيطالصدارة في كافة الفنون ال

القطعة الثانية في الوردة النباتية ذات  يديتظير في كما وبصفة خاصة رسوم األزىار  طبيعيةالزخارف النباتية عمي الفنون ال
 الست أوراق.

 بينيا حبات دقيقة فيما شرط متتالية تحصرندسية في القطعة األولي في زخرفة البدن عمي شكل وتظير الزخارف الي
واستطاع ؛ اليندسية كعنصر أساسي في زخرفة التحف بأسموب محور عن الطبيعية األشكالستخدام اوتم  .تدور حول البدن

وتظير أيضا في  .نية لكل عصر من العصورالمتاحة أمامو وحسب الظروف الف ةالفنان تطويع ىذه الزخارف حسب المساح
 القطعة الثانية في قاعدة المبخرة في شكل األعمدة التي تحيط بالزخارف النباتية.

ختم األمير محمد عمي الذي يميزه التاج الممكي الذي  ىاومن الزخارف اليندسية أيضا في القطعة الثانية والتي تميز 
 21سم األمير محمد عمي. ال مويتبعو كتاب بالخط الفاسي المين المتاخ برازهد الفنان عمي الحفر الغائر إلمأعت
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المبخرة من فم طائر يظير فيو حركة فتح الفم وىو يتسم  ةفي قم ةتظير زخرفة األشكال الحيوانيوفي القطعة األولي 
ظيار الحركة وبأنو من فرط تعبيره يكاد يوىمنا بأننا نوشك أن نسمع صوتو مروان بن  بإبريقثر الفنان أوربما ت. بالحيوية وا 

 . 22ىيئة ديك يصيح في صنبور البريق دمحمد في تجسي
 التوصيات:

 
 ال يظير منيا و المخازن  في يايحتوى متحف محمد عمى بالمنيل عمى كنز من القطع الفنية النادرة التكوين ولكن

وصى بسرعة تجييز ي المخزن, فيالقطع  باقيقطعة واحدة مختارة شيريا لمعرض فى القاعة الرئيسة ويبقى  يسو 
 قاعات مناسبو لعرض ىذه القطع .

 يو إلقسم الترميم لترميم وتجديد القطع الفنية المختمفة بسبب ما وصمت  اآلثار ةتوفير لجان دورية من خريجى كمي
 حالة القطع بسبب التخزين من اكسدة المعادن وضياع بعض الزخارف الكتابية والنباتية .

 مناسب لمحفاظ عمى ىذه القطع من السرقة. تجييز نظام حراسة 
 . توفير نظام عرض حديث لمحفاظ عمى المعروضات بعد ترميميا من حيث االضاءة و طرق عرض كل قطعة 
 العمميعممية البحث  تسييلالمتحف  يجب عمى إدارة . 
 عممى .توعية العاممين بالمتحف عمى حسن التعامل مع الباحثين والتعاون معيم بما يفيد بحثو ال 
  البد من توعية السكان بالقيمة الفنية الفريدة التي توجد بالقصر لكي يتم الحفاظ عميو أوال من قبل السكان المحميين

 بالمنطقة الذين ال يدركون القيمة الفنية لمقصر وذلك من خالل التوعية االعالمية .
 بالمغة العربية وبالمغة األنجميزية حتى  البد من االىتمام بوضع لوحات إرشادية في الطريق بمغتين عمى األقل ,

 يستطيع الزائر ألول مرة التعرف عمى األماكن المختمفة التى توجد بداخل القصر من خارج سور القصر .
 عالمية االلكترونية من خالل وسائل االنترنت المختمفة واقتراح لوضع برنامج تطبيقى يحمل االىتمام بالتوعية اإل

 يحتوى عمى تاريخ القصر وخريطتو الداخمية ومحتوياتو مثل متحف الفن االسالمى . عمى اليواتف الذكية
 يضم مقياس  سياحي برنامج فيدراجو إثار المحمية والدولية مع محاولة وضع المتحف تحت الخريطة التسويقية لآل

 . الشافعي اإلمامالنيل بجزيرة الروضة ومنطقة 
 حف لكي يتم عرضيا لمجميور عمي النحو األمثل لما تميزه ىذه القطع وضع خطة تسويقة لمقطع بداخل مخازن المت

 من كنوز محفوظة بداخل المتحف .
 

                                        Abstract 
        The Incense Burner has attracted the interest of Muslim craftsmen and artists due to its importance to 
society. Vaporizers are the tool in which the lute is burned. 
       The Islamic community has used incense for various purposes. On the one hand, it was a means of 
favoring. Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) Liked AL- Tayyip and women usually 
accept incense for beautification. It is believed that incense  
      In the Fatimid Era, many types of incense burners were used in the form of glass grates, which were 
widely used in the Ayyubid and Mamluk are. The incense burners were either silvery or silver made, from 
the Mamluk era and continued to the Ottoman era. 
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 األشكال
 القطعة األولي

  

 

  قاعدة المبخرة األولي
 تفريغ قاعدة المبخرة األولي

 

 

 بدن المبخرة األولي
 



 ضة من العصر العثمانيمبخرتان من الف
 ىبو محسن عبد المنعم أبو عجيمة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 32 

 

  
 عمي المبخرة المضافةتفريغ األفرع الشجرية                      ع الشجرية الممتدة من غطاء المبخرةو الفر           

  
 غطاء المبخرة قمةتفريغ                   غطاء المبخرة قمة                     

 23(5صورة رقم )
 القطعة الثانية

  

  
 اعدة المبخرة الثانيةتفريغ لق                                        الثانيةالمبخرة  قاعدة                  
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 عباس حممي األميرتفريغ ختم                   ختم األمير عباس حممي                                  

  
 تفريغ لقمة غطاء المبخرة الثانية                                      الثانيةقمة المبخرة                      

  
 تفريغ لمقبض يد المبخرة                  بدن المبخرة الثانية                                               

  
 تفريغ غطاء المبخرة الثانية                                غطاء المبخرة الثانية                    

 (8صورة رقم )
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