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The study of arts is one of an important and interesting studies, especially if 
related to talking about a specific occasion for which unique pieces were 
made, those that were specially made to commemorate those occasions, so 
it is a preserved record not only for mentioning the occasion but also for 
many names craftsmen and artists, as well as some titles that were received, 
and the research aims to study and publish a new collection that has not 
been published before, as well as analytical study of the decorative elements 
that decorate the pieces under study, and made a dump for those pieces, 
and the researcher has followed in the study of the collection descriptive 
method by dividing the research into two parts: a descriptive study : which 
includes a detailed description of all the pieces under study, as well as an 
analytical study that includes, raw materials, mentioning the occasions for 
which the pieces were made, and the analysis of the decorative elements for 
the pieces replaced, and through the research the researcher reached to 
several results, namely, the researcher read and analyzed the inscriptions 
that decorate the antiques, and the study proved that members of the royal 
family were making antiques to immortalize their festivals, and the study 
also proved that craftsmen and artists were using these the pieces they 
made to advertise themselves, and it was possible to date many of buildings 
that were built during this period when these antiques carried the date of 
their manufacture and the date of the occasion that made the period, and 
the history of these antiques was possible through the inscriptions that were 
received on them, as they carried their history of baldness, these pieces were 
not only used to advertise the manufacturer or artist, but also advertise the 
buildings and institutions that they constructed. 
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سالم نجم، أ.د عبد الرحيم خلف  فهذا البحث جزء من رسالة الماجستير المسجلة تحت إشراف أ.د عبد المنص - 1

عبد الرحيم، إعداد الباحثة عزيزة محمد عبد العزيز التي بعنوان األلقاب والوظائف والعبارات الدعائية في عصر 
 أسرة محمد علي في ضوء الوثائق والعمائر والفنون دراسة آثاريه فنية.

ار المملكة على الفنون والعمائر في القرن التاسع م(. " شارة الملك والرمز وشع2009نجم، عبد المنصف سالم. ) - 2

 .966عشر وحتى نهاية األسرة العلوية". اإلتحاد لعام لآلثارين العرب. المؤتمر الثاني عشر. 
القصر العيني: ُسمي بهذا االسم نسبة إلى أسامة شهاب الدين أحمد عبد الحميد بدر الدين محمود العيني، حصل  - 3

على أرض القصر هدية من األمير سليمان المهراني أيام الظاهر بيبرس، ويعتبر أول من شيد في تلك المنطقة، عندما 
هـ. 909لك منحه السلطان رتبة اإلمارة العسكرية وتوفي في تم بناء القصر دعا الفتتاحه السلطان خوشقدم وأثناء ذ

م(." تاريخ قصر العيني منذ نشأتها في عهد محمد علي وسبب تسميتها بهذا االسم". 2016)فارس، عمر. 
http://www.doctornews.com 

مستشفى، وبعدها أنشأ فيه آل قصر العيني بعد وفاته إلى الدولة، وأهمل بعدها إلى أن حولته الحملة الفرنسية إلى  - 4

م، ثم بعد ذلك تحديداً في عهد 1837م، ثم إلى مستشفى يرأسها كلوت بك عام 1837محمد علي مدرسة حربية عام 
م ُعين علي بك إبراهيم وكيالً لكلية الطب، وفي نفس العام أنعمت عليه كلية الجراحين 1928الملك فؤاد في عام 

ضر الملك فؤاد في نفس العام تكريماً له فاستطاع إقناع الملك بتجديد مستشفى قصر الملكية بلقب الزمالة الفخرية، وح
العيني وتم وضع حجر األساس للمستشفى الجديد في نفس العام بحضور الملك فؤاد والدكتور علي بك إبراهيم. 

.http://www.cairo.gov.eg 
اني القديمة داخل أسوار قلعة صالح الدين، م فوق مجموعة من المب1812هـ/ 1227قصر الجوهرة: ُشيد عام  - 5

حيث يقع في الطرف الجنوبي الغربي للساحة الملكية الملحقة بالقلعة، وقد استخدم كمقر لالستقباالت الرسمية في عهد 
م العمارة ظم( " تطور ن1993هـ/1414)لكسباني، مختار أحمد. امحمد علي باشا، وُحول فيما بعد لُمتحف تاريخي. 

محمد علي الباقية بمدينة القاهرة دراسة لقصور الملكية"، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية اآلثار، جامعة  في أعمال
 .140-108القاهرة، مصر، 

م، ولُقب في الثالثة عشر من عمره بلقب أمير الصعيد، نودي به ملكاً 1920ُولد الملك فاروق بقصر عابدين سنة  - 6

م(." مجوهرات أسرة محمد علي بمتحف 2017مصطفى، مها محمد. ) عمره. لم يتجاوز الثامنة عشر من وهو
المجوهرات الملكية باإلسكندرية دراسة أثرية فنية". رسالة دكتوراة غير منشورة. كلية اآلثار. جامعة القاهرة. مصر. 

12. 
. مقد150سطح البحر حوالي ترتفع فوق ميل جنوب القاهرة، وثالثة أميال عن النيل، و60مدينة حلوان: تبعد حوالي  - 7

. Long mans, Helouan an Egyptian health resort and how to reach it(1906)  .Hobson, H
green, company. New York and Bombay. America. p 14. 

وجٌوده  م ببلدة ميمونه بمحافظة بني سويف ، حفظ القرآن الكريم1890الشيخ محمد عبدالرحمن : من مواليد سنة  - 8

زهر الشريف ، تلقي الخط عن محمود عبدالرازق والشيخ عبد الغني عجور عين ،التحق بمدارس المعلمين األولية واأل
م ، ثم مدرساً بمدرسة تحسين 1919م ثم مدرساً بمصلحة المساحة عام 1909مدرساً بمعهد أزهري باإلسكندرية عام 

قعة ومن آثاره الفنية كتابة مسجد طلعت بالسبتية بالقاهرة والباب الخطوط ، له كراسة الخط الواضح ومجموعة خط الر
. البحري بسراي األمير محمد علي بالمنيل ، كتب الكثير من الكتب وكتب قطعتين أهداهما للملك فاروق بمناسبة زواجه

 .295-289. مكتبة اإلسكندرية. مصر. ديوان الخط العربي في مصرم(، 2010)عزب، وحسن، 
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الكعبة المعظمة: عبارة عن كتلة بنائية مكعبة، وتغطي الستائر هذا المكعب من أعاله إلى سطح األرض حيث  - 9

ترتبط بالقاعدة بواسطة حلقات نحاسية متجاورة، ويطلق على الكسوة عدة أسماء منها الستائر أو الحجاب أو ستائر 
ي كل العصور، واهتم المماليك بكسوة الكعبة البيت المعظم، ظلت الكعبة موضع تعظيم وتكريم من كل العرب وف

اهتماما بالغاً، تبعهم بعد ذلك العثمانيين، ثم حكام مصر في عصر أسرة محمد علي. أوغلي، أكمل الدين إحسان. 
 .18. مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية. إستانبول. تركيا. صأستار الحرمين الشريفينم(. 1996)

 .119. القاهرة. ص 89.  مكتبة الثقافة. عددقصة المعادن الثمينةم(.  1963واحد، أنور. )عبد ال - 10
 .20ابن سينا للطبع والنشر. القاهرة. ص فن أشغال المعادن والصياغة. م(.  1994المهدي، عنايات. ) - 11
فنية في مصر في القرنين م(." دور الجاليات األجنبية والعربية في الحياة ال2000عبد الحفيظ، محمد علي. ) - 12

 الثامن عشر والتاسع عشر". رسالة دكتوراة غير منشورة. كلية اآلثار. جامعة القاهرة. مصر.
 .21. مطبعة مصر. القاهرة. ص الجيولوجيا(.  1926صادق، حسن. ) - 13
 .395 .الرسالة السابقةمصطفى، مها محمد.  - 14
في ضوء مجموعة متحف قصر المنيل بالقاهرة".  يالصدف كار م(. " فن2002عبد العزيز، شادية الدسوقي. ) - 15

 .855. 11/12مجلة كلية اآلداب. 
 .131. مطبعة مدبولي. القاهرة. مصر.1طمعجم مصطلحات العمارة والفنون. م(.  2000رزق، عاصم محمد. ) - 16
 .4م. بيروت. لبنان. القل ر. دا1. طمختصر تاريخ الزخرفة وآثارها على الفنون(.  19990قاسم، حسن. ) - 17
(. " أدوات وأواني المطبخ المعدنية في العصر المملوكي دراسة أثرية فنية". 1983مصلحي، سعيد محمد. ) - 18

 .241رسالة دكتوراة غير منشورة. كلية اآلثار. جامعة القاهرة. مصر. 
19 - .58, Istanbul,Turkey,pLes Arts Decoratife Turcs).1952Arseven ,C.E,( 
 .261. الرسالة السابقةمصلحي، سعيد محمد.  - 20
م(. " الصحون ذات القواعد المعدنية في عصر الخديوي إسماعيل 2020أبو زيد، مرفت طه عبد العال. ) - 21

 .104. 17الفنون والعمارة.  ةم(" مجل1879-1863هـ/ 1296-1279)المحفوظة بمتاحف قصر عابدين 
، مكتبة النهضة العربية، ص 3، جاإلسالمية والوظائف على اآلثار العربيةالفنون م(. 1965الباشا، حسن. ) - 22

1140. 
 .521-519، الدار الفنية للتوزيع، ص األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثارم(. 1989الباشا، حسن. ) - 23
 .655-651، ص 2، جالفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية. الباشا، حسن - 24
م(. " شارة الملك والرمز وشعار المملكة على الفنون والعمائر في القرن التاسع 2009نجم، عبد المنصف سالم. ) - 25

 .965عشر وحتى نهاية األسرة العلوية". اإلتحاد العام لآلثارين العرب. المؤتمر الثاني عشر. 
 .المرجع السابق. نفس الصفحة - 26
 .المرجع السابق. نفس الصفحة - 27
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