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ممخص:

استخدم االنسان منذ العصور القديمة المعادن في حياتو اليومية البدائية في الصيد ثم
في أدوات بسيطة استخدميا في الزراعة  ،ومن بين اىم ىذه المعادن المستخدمة الحديد
والنحاس التي صنعوا منيا ادواتيم واسمحتيم ومن ثم استخدم الذىب والفضة في صناعة
التحف والحمي  ،وافاد المسممون مما كان لدى اىل البالد التي فتحت ودخميا اإلسالم من
فنون وصناعات متنوعة وابقوا عمييا اال ما يتعارض مع تعاليم اإلسالم كصناعة التماثيل
والمجسمات  ،ومن ىذه البالد التي فتحت مصر التي تطورت فييا الصناعات المعدنية التي
استخدم فييا التكفيت (التطعيم) عبر المراحل التي مرت بيا وصوالً إلى قمة االزدىار في

حدود منتصف القرن السابع اليجري/منتصف القرن الثالث عشر الميالدي واستم ارره لمدة

قرنين من الزمن خالل حكم دولة المماليك البحرية.
الكممة المفتاحية :االقتصاد  ،الصناعات المعدنية  ،المماليك
Summary
Since ancient times, man has used metals in his primitive daily
life in hunting and then in simple tools that he used in agriculture, and
among the most important of these metals used are iron and copper
from which they made their tools and weapons, and then used gold
and silver in the manufacture of antiques and jewelry, and Muslims
reported what the people had The countries that Islam conquered and
entered into in various arts and industries and kept them except for
what contradicts the teachings of Islam, such as making statues and
figures, and from these countries that opened Egypt, in which metal
industries developed in which inlaying (grafting) was used through the
stages that it went through to reach the peak of prosperity in the mid-
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century. The sevent AD and its continuation for two centuries during
the rule of the Maritime Mamluk state.
Keywords : Economy , Metallurgy , Mamelukes.
المقدمة :
استخدم االنسان منذ العصور القديمة المعادن في حياتو اليومية البدائية في الصيد ثم
في أدوات بسيطة استخدميا في الزراعة ومن بين اىم ىذه المعادن المستخدمة الحديد
والنحاس التي صنعوا منيا ادواتيم واسمحتيم ومن ثم استخدم الذىب والفضة في صناعة
التحف والحمي.
افاد المسممون مما كان لدى اىل البالد التي فتحت ودخميا اإلسالم من فنون
وصناعات متنوعة وابقوا عمييا اال ما يتعارض مع تعاليم اإلسالم كصناعة التماثيل
والمجسمات  ،فبقت المعادن بعد عمميات الفتح والتحرير بيد اىل البالد  ،فأستمر صناع
المعادن ومنيا صناعات التحف المعدنية في انتاجيم ووفق االساليب والطرق المتبعة عندىم.
تطورت الصناعة في مصر ومنيا الصناعات المعدنية التي استخدم فييا التكفيت
(التطعيم) عبر المراحل التي مرت بيا وصوالً إلى قمة االزدىار في حدود منتصف القرن

السابع اليجري/منتصف القرن الثالث عشر الميالدي واستم ارره لمدة قرنين من الزمن خالل
حكم دولة المماليك البحرية اذ برع المصريون في انتاج الصناعات المعدنية كاالباريق ،

واآلواني  ،واالدوات  ،والشمعدانات  ،والمباخر  ،والتحف والحمي الذىبية والفضية التي كفتت
باالحجار الكريمة.
قسم البحث عم ى مبحثين مع مقدمة وخاتمة ومالحق  ،وثبت بالمصادر والمراجع ،
تناول المبحث االول مفيوم التكفيت  ،واسموب النقش المتبع فيو  ،والعوامل المساعدة عمى
رواج صناعة التكفيت في مصر  ،والمبحث الثاني فخصص لبيان اسباب انحسار صناعة
التكفيت ولمحة عن الصناعات المعدنية المكفتة.
المبحث االول :مفيوم التكفيت  ،واسموب النقش المتبع فيو  ،والعوامل المساعدة عمى رواج
صناعة التكفيت في مصر:

ج

070
مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار

العدد ( )77لشهر تموز – 0100

الصياعات املعدىية )التكفيت( يف مصر خالل عصر دولة املناليك البحرية (784-648ه1382-1250/و)
التكفيت ىو اسموب خاص في زخرفة التحف المعدنية من خالل حفر الرسوم وممؤىا
بمادة اخرى تكون اغمى منيا قيمة  ،مثل تكفيت النحاس بمعدن الذىب او الفضة او بيما
معا أحيانا  ،مما تضفي جماالً عمى التحفة المعدنية وىو من ادق االساليب الزخرفية  ،ولكي

ال اكثر كانت تملء بمادة شمعية مقاومة لالحماض وىي مادة لزجة خاصة
تزداد جما ً
تستخدم في ىذه الصناعة (حسن ، 6491 ،ج ،2الصفحات .)22-21

يتم اختيار التحفة او اآلنية المراد تكفيتيا حيث يقوم الصانع بالنقش المطموب عمى
ىذه المادة مما يسمح بوصول المادة الحامضية إلى سطح المعدن فوق النقش ثم تغطس
اآلنية بحامض خاص يعرف بحامض االزوت ( حامض االزوت او حامض النيتريك او ماء
النار او ماء الفضة ( )HNo3حامض معدني قوي  ،يوجد بالطبيعة عمى شكل سائل نقي
بدون لون ذو رائحة قوية تسبب االختناق يتسبب باحداث حروق خطيرة  ،يستخدم باذابة
المعادن كالذىب والفضة والحفر عمى النحاس  ،يعد العالم العربي المسمم جابر بن حيان
اول من حضر ىذا الحامض (عباس ، 2161 ،ج ،6صفحة  ) )196الذي يساعد عمى
التمدد ثم يترك لمدة لكي يأخذ الشق الحجم المطموب ثم تخرج القطعة من ىذا الحامض ويتم
غسميا وتنشيفيا بصورة جيدة ومن ثم تتم عممية التكفيت وذلك بتركيب سالسل رفيعة اشبو
بالخيوط مصنوعة من معدن الذىب او الفضة في ىذه الشقوق باستخدام اسموب الطرق
الخفيف عمى مادة التكفيت ليستقر في مكانو الصحيح .ويتم رسم النقوش باستخدام اداة
مصنوعة من الفوالذ تشبو القمم خاصة بالمينة وتكون مختمفة االحجام حسب النقش المراد
رسمو فضالً عن استخدام المطرقة والسندان  ،ثم تنظف القطعة بصورة جيدة  ،وتعددت
طرق الزخرفة عمى تمك المنتجات عن طريق عمل الحزوز ( الحز ىو عممية اجراء نقوش
خفيفة غير عميقة عمى سطح المعدن حسب ما يريد نقشو الصانع (الباشا ،6421 ،صفحة
 ) )926والحفر ( الحفر ىو عمل تجاويف عريضة وعميقة عمى سطح المعدن (محمد،
 ، 6431ج ،6صفحة  ، ) )911وتغير عما كان عميو عندما جاء الصناع والحرفيين من
مدينتي الموصل ودمشق إلى مصر بحدود منتصف القرن السابع اليجري/منتصف القرن
الثالث عشر الميالدي  ،والذي تميز اسموبيم باستخدام الرسوم اآلدمية والحيوانية ورسوم
اخرى تعكس مظاىر الحياة كالصيد وااللعاب والمظاىر الفمكية .فبرزت في مصر في عصر
ج
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المماليك البحرية ظاىرة اختفاء الرسوم الخاصة باالشخاص والمناظر التصويرية بشكل يكاد
يكون تاماً  ،ذلك ان المماليك لم يرغبوا بالصور التي كان ينقشيا الصناع القادمون من
مدينتي الموصل ودمشق  ،وربما ان السبب في ذلك ىو ان الكثير من الصناع المسممين في

مصر الذين اختصوا بيذه الصنعة لم يعتنوا كثي ار برسم النقوش اآلدمية والحيوانية اال القميل
منيم ممن تأثر بالمدرسـ ـ ـ ــة الفارسية " وقد تأثر الفاطميون باالساليب الفنية الفارسية بعض
التأثير  ،فكثر رسـ ـ ـ ــم اإلنسان والحيوان عمى التحف التي ترجع إلى عصرىم " (حسن،
ال عنيا خط الثمث المرسوم عمى ارضية مورقة  ،وفي بعض
 ،2169صفحة  ، )64وحل بد ً

األحيان تظير صور لحيوانات محورة وصغيرة الحجم بحيث تبدو وكأنيا اشبو بالورقة او
الزىرة او الثمرة  ،وفي اغمب األحيان كان الصناع يقومون بنقش اسماءوىم إلى جانب نقش
اسم السمطان والقابو واالبداع بطريقة كتابتيا (سالم ،6446 ،صفحة .)21
تتطمب ىذه الصنعة والتي تسمى االلتونجية والمقصود بيا النحاس ومن مقطع جي

وىي مقطع النسبة بالمغة التركية لمصنعة ميارة عالية بالنقش سواء كان خطاً او رسما

وباستخدام ادوات بسيطة كالمطارق الحديدية والخشبية مختمفة االحجام  ،ومجموعة من

األقالم الحديدية واالزاميل ( اإلزاميل ومفردىا اإلزميل آلة من حديد احد طرفييا حاد مائل
تستخدم لقطع الحجر اوالخشب او المعدن وتشكيميا او تزال بيا الزوائد من المصنوعات
(االزدي ،6433 ،صفحة  ، ) )622فبتمك األدوات البسيطة تركت الحضارة اإلسالمية تراثاً
زاخ اًر من المقتنيات ومنيا ما يرجع إلى عصر المماليك البحرية والتي تزين بيا قاعات العديد
من المتاحف في دول العالم مثل التحف واآلواني والشمعدانات النحاسية المكفتة بالذىب

والفضة (حسن ، 6491 ،ج ،2الصفحات .)22-21
وبذلك ظير اسموب جديد مزج بين االسموب الشرقي الموصمي والدمشقي مع االسموب
المصري بالنقش في حدود منتصف القرن السابع اليجري/منتصف القرن الثالث عشر
الميالدي  ،في صناعة التحف المعدنية ثم انتقل ىذا االسموب والطراز الجديد إلى اوربا عن
طريق التبادل التجاري وتحديداً مع المدن اإليطالية مثل البندقية وجنوة وغيرىما اذ قام حكام

الجميوريات اإليطالية باستقدام عدد من حرفيي المشرق لإلفادة من خبراتيم في ىذا المجال

تمخض عنو نشوء مدرسة معروفة في اوربا جمع فييا الصانع بين الطراز العربي اإلسالمي
ج
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الصياعات املعدىية )التكفيت( يف مصر خالل عصر دولة املناليك البحرية (784-648ه1382-1250/و)
والطراز االوربي في عصر النيضة سميت بمدرسة البندقية الشرقية (سالم،6446 ،
الصفحات .)91-24
تعد صناعة التكفيت من الصناعات المعدنية اليدوية الميمة والصعبة في الوقت
نفسو ،والتي تتطمب جيداً كبي اًر النتاج قطعة واحدة تمتاز بالجودة واالتقان  ،فعمى سبيل

المثال يستغرق عمل مبخرة مدة تتجاوز الشير مابين بداية العمل ونيايتو  ،ومن شروط

العاممين فييا ان يكون الصانع موىوباً في مجال فن الرسم والخط وان يمتاز بالصبر ،

فالصنعة تتطمب الصبر التقان نتاجاتيا الجميمة اذ من الممكن ان تستغرق صناعة بعض

القطع المعدنية المكفتة شيو اًر واحياناً تستغرق سنوات ليتم صنعيا (سالم ،6446 ،الصفحات

.)91-24

بمغ التكفيت لممعادن غاية في االتقان في القرن السابع اليجري/القرن الثالث عشر
الميالدي فعصر المماليك البحرية يعد العصر الذىبي لمصناعات المعدنية وال سيما في عيد
الناصر قالوون في مدة توليـو السمطنة لممـرة الثالثة(266-214ىـ6961-6914/م) ( سيف
الدنيا والدي ن احد مماليك االتراك البحرية  ،اشتراه آق سنقر بألف دينار لذلك قيل لو األلفي ،
ثم تنقمت بو األحوال حتى صار اتابك العساكر ايام العادل سالمش ثم تسمطن  ،وكانت
سيرتو حسنة  ،قام بعدة حمالت ضد التتار والفرنج( .الكتبي ، 2111 ،ج ،2صفحة )221
)  ،وظل محافظاً عمى رونقو إلى القرن التاسع اليجري/القرن الخامس عشر الميالدي ،
فكانت التحف واآلواني المعدنية النحاسية تمتاز بزخارفيا النضرة من الذىب او الفضة او

من كمييما .فعمى سبيل المثال يوجد طست مصنوع من النحاس االحمر مكفت بمعدن
الفضة تغطي سطحو الخارجي وسطحو الداخمي وارتفاعو يبمغ  21سم (العبيدي،6432 ،
صفحة  ، )616ويبدو ان ىذا الطست قد اشترك فنانان في صناعتو اذ نقش عميو اسم
النقاش عمي بن حمود الموصمي (العبيدي ،6432 ،صفحة  )611بينما اشارت سحر السيد
عبد العزيز سالم إلى صانعو وىو محمد ابن الزيني النحاس المع صناع المعادن الذين
عاصروا دولة المماليك البحرية والذي ترك توقيعو عمى العديد من الصناعات المعدنية
المكفتة من آواني وتحف  ،يعد ىذا الطست من اجمل ما صنعو الصناع المسممون في ذلك
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العصر اشتير بزخارفو ونقوشو الجميمة المتقنة من معدن الفضة (سالم ،6446 ،الصفحات
 .)91-24ينظر ممحق (.)6
توجد عوامل عديدة ساعدت عمى رواج وازدىار صناعة التكفيت في مصر وىي :
 -6انتقال مجموعة من المختصين في ىذه الصنعة من مدينة الموصل ودمشق إلى
مصر  ،بسبب ظروف االجتياح المغولي لممشرق اإلسالمي وسقوط الخالفة العباسية
عام 111ه 6213 /م وما رافقو من تخريب وقتل ونيب  ،وعرف اىل الموصل
ودمشق بحرفة صناعة التحف النحاسية وتكفيتيا بالذىب والفضة وىو أسموب فني
ظير في بالد فارس وأضاف عميو الفنان الموصمي والدمشقي الكثير من األساليب
المبتكرة  ،وتأثر بو غيره من الصناع في االقاليم االخرى ومنيا مصر فتأثر الصناع
المصريون نتيجة ذلك " وقد جمب اىل الحرف منيم بعض أساليب بالدىم الفنية ،
وتأثر المعمار المصري نتيجة ذلك في القرن الثالث عشر الميالدي  ،ببعض
المؤثرات الفارسية والعراقية " (العبادي ،6431 ،صفحة ( )663عوض،2166 ،
صفحة  ، )662وكان ليذه المدرسة الموصمية والدمشقية االثر الكبير في تطور ىذه
الصنعة  ،واشتير الصناع بمنتجاتيم الفنية عمى اختالف أنواعيا السيما اآلواني
النحاسية التي تختص بالمائدة (حسن ، 6491 ،ج ،2صفحة .)23
 -2رعاية السالطين المماليك والسيما السمطان الناصر قالوون لمصناع المختصين
بالتكفيت القادمين من مدينتي الموصل ودمشق فضالً عن الصناع المصريين ،

فوفروا ليم الحماية  ،وشمموىم بالرعاية واالعتناء والتشجيع (سالم ،6446 ،صفحة

 . )21ومن اشير الصناع من اىل الموصل ممن قدم إلى مصر وعرفوا بصناعة
التكفيت محمد بن سنقر البغدادي المعروف بـ(ابن المعمم)  ،الذي رحل إلى مصر
عمى اثر نكبة مدينة الموصل عمى يد المغول عام 111ه6212/م  ،واتخذ من
مدينة القاىرة مستق اًر دائماً لو (الديوةجي ،6421 ،صفحة ( )34سالم،6446 ،

صفحة  ، )21ومن المرجح ان تكون اسرة ابن سنقر قد تخصصت في صناعة
اآلواني المكفتة بعد ىجرتيا إلى مصر  ،ونتبين ذلك من خالل دواة معدنية مكفتة
بالفضة تعود لعام 131ه6236/م  ،ومما يثبت ذلك ان محمد بن سنقر كان يوقع
ج
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بمقب (ابن المعمم) إشارة ألبيو الذي عمم أوالده اسرار الصنعة وىذا من األمور
الشائعة في ذلك العصر في توارث األبناء مينة ابييم (الديوةجي ،6421 ،صفحة
( )666سالم ،6446 ،صفحة .)22
ومن الصناع الموصميين احمد بن باره الموصمي ممن عاشوا نياية القرن السابع
اليجري/نياية القرن الثالث عشر الميالدي والذي كان من الصناع الذين اشتيروا بالتكفيت
ومن بين الصناعات التي عمميا صندوق مصحف مصنوع من الخشب ومصفح من الخارج
بالنحاس االصفر طول اضالعو  69سم من غير القوائم مكفت بالذىب والفضة باسم
السمطان الممك الناصر محمد بن قالوون كتب عميو اسمو وتاريخ صنعو تحت غطاء القفل :
" من صنعة احمد بن باره الموصمي  ،في شيور سنة ثالث وعشرين وسبعمائة " (سالم،
 ،6446صفحة .)21
واتخذ أصحاب الصناعات القادمين من مدينتي الموصل ودمشق مدينة القاىرة مق اًر

القامتيم ومزاولتيم العماليم  ،ويبدو ان ىذه الصناعة لمتحف المعدنية المكفتة لم تكن
منتشرة عمى نطاق واسع في القاىرة وانما انتشرت عمى اثر قدوم الصناع من مدينتي
الموصل ودمشق  ،وبيذا الخصوص ذكر المقريزي  " :وكان ليذا الضيف من االعمال
بديار مصر رواج عظيم  ،ولمناس في النحاس المكفت رغبة عظيمة " (المقريزي، 6442 ،
ج ،2صفحة .)111
 -9استيراد المعادن المتنوعة كالذىب والفضة التي تستخدم في سك النقود والصناعات
المعدنية ومنيا صناعة التكفيت (عثمان ،2111 ،صفحة  .)612ذكر القمقشندي
بشأن استيراد معدن الذىب  " :ان الذىب اصمو ما يجمب إلى الديار المصرية من
التبر  ،من بالد التكرور (بالد التكرور مممكة تقع جنوب غرب السودان  ،تضم
أربعة عشر اقميما منيا السنغال ومالي والنيجر وتشاد وغيرىا من االقاليم االخرى ،
وتكرور ىي مركز المممكة وىي مدينة تقع عمى النيل  ،والتكرور ىم من المسممين
وىم خميط من عدة اجناس (العمري ، 6629 ،ج ،6صفحة ( )612القمقشندي ،د .
ت  ،ج ،1الصفحات  ، ) )222-226وغيرىا " (القمقشندي ،د  .ت  ،ج ،9صفحة
 .)199اما معدن الفضة فتم استيراده ايضاً خالل مدة حكم المماليك  ،ذكر
ج
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الصياعات املعدىية )التكفيت( يف مصر خالل عصر دولة املناليك البحرية (784-648ه1382-1250/و)
القمقشندي ذلك بقولو  " :ان الفضة كانت تجمب من بالد الفرنج وغيرىا " (القمقشندي،
د  .ت  ،ج ،9صفحة .)199
 -6ولع الطبقة الحاكمة والناس باقتناء اآلواني واألدوات المنزلية النحاسية المكفتة
كاالباريق والمصابيح واألطباق فضالً عن االبواب المكفتة والكراسي والصناديق ،

والتحف  ،واقتناء الحمي الذىبية والفضية التي كفتت قسماً منيا باالحجار الكريمة

(عالم ،6422 ،صفحة  ، )41من االسواق وال سيما االسواق التي تخصصت ببيع
مثل ىذه الصناعات المعدنية (التكفيت)  ،وذلك النتشار مظاىر الترف والزينة
فالطبقة الحاكمة والموسرين مثل التجار ال يتوانون عن صرف مبالغ طائمة بيدف
الحصول عمى ىذه المصنوعات المعدنية المكفتة والتي كان الصناع يقومون
بصناعتيا وبيعيا في سوق خاص عرف بسوق الكفتيين بالقاىرة  ،وبيذا الخصوص
ذكر المقريزي  " :ويشتمل عمى عدة حوانيت لعمل الكفت  ،وىو ما تطعم بو آواني
النحاس من الذىب والفضة  ، ... ،ولمناس في النحاس المكفت رغبة عظيمة أدركنا
من ذلك شيئاً ال يبمغ وصفو واصف لكثرتو  .فال تكاد دار تخمو بالقاىرة ومصر من
عدة قطع نحاس مكفت " (المقريزي ، 6442 ،ج ،2صفحة .)111

وكان جياز العروس ال يكاد يخمو من دكة نحاسية مكفتة  ،وىذه الدكة كم ــا ذكر
المقريزي  " :عبارة عن شيء شبو السرير يعمل من خشب مطعم بالعاج واالبنوس او من
خشب مدىون  ،وفوق الدكة دست طاسات من نحاس اصفر مكفت بالفضة  ،وعدة الدست
سبع قطع بعضيا اصغر من بعض  ،تبمغ كبراىا ما وسع نحو االردب (االردب احد
المكاييل التي استخدمت في مصر لوزن الحبوب  ،فيو يساوي  1491كغم من الحنطة ،
ويساوي  11كغم من الشعير (ىنتس ،6411 ،صفحة  ) )13من القمح  .وطول االكفات
التي نقشت بظاىرىا من الفضة نحو الثمث ذراع (الذراع احد مقاييس المسافة وىي من
المرفق إلى رأس االصبع الوسطى من الرجل المتوسط الخمقة والقامة  ،وىي تساوي 6191
سم (البياضي ،6412 ،صفحة  ) )11في عرض اصبعين ومثل ذلك دست اطباق عدتيا
سبعة بعضيا في جوف بعض  ،ويفتح اكبرىا نحو الذراعين واكثر  ،وغير ذلك من المنابر

ج
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الصياعات املعدىية )التكفيت( يف مصر خالل عصر دولة املناليك البحرية (784-648ه1382-1250/و)
والسرج  ...والطشت واالبريق والمبخرة .فتبمغ قيمة الدكة من النحاس المكفت زيادة عمى
مائتي دينار ذىبا " (المقريزي ، 6442 ،ج ،2الصفحات .)112-111
المبحث الثاني :اسباب انحسار صناعة التكفيت ولمحة عن الصناعات المعدنية المكفتة:
بدأت صناعة التكفيت بحدود نياية حكم المماليك البحرية قبيل نياية القرن الثامن
اليجري/القرن الرابع عشر الميالدي باالنحسار واالضمحالل بسبب الظروف السياسية
واالقتصادية المتدىورة منيا ما يتعمق بالظروف الطبيعية كانخفاض منسوب نير النيل مما
يضر بالنشاط الز ارعي فضالً عن اآلفات واالمراض والعواصف والرياح الشديدة والظروف

البشرية التي تتمثل باالىمال لمشاريع الري مما اثر في توفير المحاصيل الزراعية مما

انعكس سمباً عل كمية المحاصيل الزراعية المعروضة في السوق وتسبب في ارتفاع أسعارىا
مما اضر بالمستوى المعاشي لمناس  ،وانتشار مظاىر الفساد اإلداري وانعكاساتو السمبية

عمى جوانب الحياة المختمفة فضالً عن النشاطات التجارية الغير مشروعة كاالحتكار ورفع

األسعار وقمة الغالت ( ينظر (عطا ، ) )2112 ،وغارات المغول المتواصمة في عيد

تيمورلنك ( تيمورلنك بن ايتمش ولد عام 223ه6923/م بقرية خواجا ابغار من عمل كش
من مدن ما وراء النير وبعد ىذه البمد عن سمرقند مسافة يوم واحد  ،يعود اصمو إلى قبيمة
بالص  ،ترقى بالوظائف حتى اصبح من بين االمراء  ،اظير العصيان عمى سمطان بمخ
فاستولى عمى منطقة ما وراء النير (بردي ،د  .ت  ،ج ،6الصفحات  ) )611-619عمى
مدينة الموصل واستيالءه عمييا واكمال تدميرىا عام 241ه6946/م  ،وغارتو عمى الشام
ونيب مدينة دمشق عام 319ه6616/م ونقمو لكثير من المختصين بيذه الصناعة إلى
مدينة سـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقند ( سمرقند ىي من المدن الكبيرة والمشيورة والمنيعة  ،افتتحيا قتيبة بن
مسمم الباىمي ايام الخميفة االموي الوليد ابن عبد الممك (41-31ه261-211/م)  ،وصالح
دىاقينيا ومموكيا  ،وكان يحيطيا سور كبير اعاد بناءه ىارون الرشيد (-621
649ه314-231/م)  ،يمر فييا نير باسف (اليعقوبي ،6622 ،صفحة  ) )626التي
اوالىا اىتماماً خاصاً وعمرىا (بردي ،د  .ت  ،ج ،6صفحة ( )621عمي ، 6439 ،ج،2

الصفحات  ، )629-626ولم يعد االعتناء بيذه الصناعة بشكل كبير مما انعكس عمى
كمية التحف المعدنية المصنوعة  ،فالتحف التي تعود إلى ىذه المدة والتي حفظت في
ج
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الصياعات املعدىية )التكفيت( يف مصر خالل عصر دولة املناليك البحرية (784-648ه1382-1250/و)
المتاحف ىي قميمة جداً وتفتقر لإلتقان من حيث الصناعة والنقوش (سرور ،د  .ت ،صفحة

( )911اتيل ،6436 ،صفحة  ، )629فضالً عن ان عدد المختصين بيذه الصناعة بدأ
بالتناقص بسبب قمة الطمب عمى ىذه الصناعات بسبب الظروف االقتصادية المتدىورة

فتراجع االىتمام بيذا النوع من الصناعات وان ذلك دفع الكثير من الصناع عمى عدم اجبار
اوالدىم عمى توارث ىذه الصنعة مما أدى إلى تراجعيا وانحسارىا.
ان تراجع االزدىار االقتصادي كان واحداً من االسباب االساسية فيو ىو تغير طرق

التجارة واىميا طريق تجارة الكارم ( الكارم ىم تجار اختصوا بتجارة التوابل الواردة إلى مصر

من الصين واليند  ،عن طريق موانئ اليمن  ،ثم أصبحت التسمية تطمق عمى التجار الذين
يتاجرون مع الشرق (الشاوي ،2111 ،صفحة  ) )663التي سيطر عمييا المماليك لمدة
قرنين مما كان لو اثار سمبية ساىمت في تراجع مظاىر الرفاىية في العيش فتدىورت قيمة
صرف النقود ( ينظر (الخالدي ، ) )2162 ،وضعف الطمب عمى اقتناء ىذه الصناعات
المعدنية المكفتة من اآلواني  ،واالدوات  ،والتحف والحمي وقامت جماعة من الناس بشراء ما
يباع منو واالستفادة من التكفيت فيو  ،وأشار المقريزي إلى ذلك بقولـ ـ ــو  " :وقد قل استعمال
الناس في زمننا ىذا لمنحاس المكفت وعز وجوده  ،فإن قوما ليم عدة سنين قد تصدوا لشراء
ما يباع منو وتنحية الكفت عنو طمباً لمفائدة  ،وبقى بيذا السوق إلى يومنا ىذا بقية من
صناع الكفت قميمة " (المقريزي ، 6442 ،ج ،2صفحة  .)112غير انو مع اضمحالل ىذه
الصناعة في مصر نجد انو في اوربا ازداد االىتمام بيا حيث انتشرت من جديد (حسن،
 ، 6491ج ،2صفحة ( )92سرور ،د  .ت ،صفحة .)911
توجد مجموعات غير قميمة من ىذه الصناعات المعدنية ترجع لعصر دولة المماليك
البحرية محفوظة في المتاحف العالمية ومنيا دار اآلثار العربية (متحف الفن اإلسالمي) في
مدينة القاىرة من بين ىذه المقتنيات اناء عميو اسم والقاب ابن فضل اهلل العمري ( احمد بن
يحيى ابن فضل اهلل القرشي  ،ولد في مدينة دمشق ونشأ فييا  ،برع في الكتابة وفنونيا ،
فقمد ديوان االنشاء في عيد السمطان الناصر محمد بن قالوون  ،عني بالتاريخ والجغرافية
ولو مؤلفات عديدة منيا مسالك االبصار في ممالك االمصار و التعريف بالمصطمح الشريف
 ،ويقظة الساىر وغيرىا من المؤلفات  ،وكانت لو حظوة عند السمطان  ،توفى بمدينة دمشق
ج
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الصياعات املعدىية )التكفيت( يف مصر خالل عصر دولة املناليك البحرية (784-648ه1382-1250/و)
عام 264ه6964/م (الذىبي ، 6449 ،ج ،61صفحة ( )229الظاىري ، 2112 ،ج،6
الصفحات  ) )631-624كاتب السر ( كاتب السر وظيفتو التوقيع عن الحاكم واإلطالع
عمى االسرار التي يكاتب بيا  ،ومن صفاتو ان يكون فاضالً عالماً باالمور والمسائل
الشرعية  ،ويعرف ايضاً بكاتب االنشاء (السيوطي ،6412 ،الصفحات  ) )296-291في

عيد السمطان الناصر محمد بن قالوون  ،ومايزال محتفظاً بآثار التكفيت (اليواري،6444 ،

صفحة  .)13ينظر ممحق (.)2

ومن المقتنيات االخرى المحفوظة في متحف الفن اإلسالمي كرسي عشاء مصنوع
من نحاس اصفر منشوري الشكل  ،سداسي اإلضالع  ،وفي اجنابو قضبان رفيعة تقسميا
إلى سطوح  ،قسماً منيا مكفت  ،وبوسط قرصتو كتابة بالكوفي الجميل تتضمن القاب

السمطان الناصر محمد ونصيا " عز لموالنا السمطان الممك الناصر  ،العالم  ،العامل ،

الفارس  ،المجاىد  ،المرابط  ،المثاغر  ،المؤيد  ،المنصور  ،سمطان اإلسالم والمسممين ،
قاتل الكفرة والمشركين  ،محيي العدل في العالمين  ،ناصر الدنيا والدين بن السمطان
المنصور قالوون الصالحي "  ،وفي الزوايا وفوق العصابات صور طيور البط  ،إشارة إلى
اسم والد السمطان محمد  ،وتوجد ىذه الصور ايضاً داخل جامات االجناب وفي احدىا باب

ذو مصراعين بمفصالت وترابيس تحوي تكفيت جميل بالفضة  ،وعمى ارجل ىذا الكرسي

كتابة توجد كتابة تحمل اسم صانعـ ــو  ،وتاريخ صنع ــو ونصبيا  " :عمل العبد الفقير الراجي
عفو ربو  ،والمعترف بذنبو األستاذ محمد بن سنقر البغدادي  ،وذلك في تاريخ سنة ثمانية
وعشرين وسبعمائة في أيام موالنا الممك الناصر عز نصره " (سالم ،6446 ،صفحة .)22
ينظر ممحق (.)9
ويضم متحف الفن اإلسالمي بالقاىرة صندوق مصحف من الخشب المغطى بالنحاس
المكفت بمعدن الفضة ينظر ممحق ( ، )6وىو يتشابو مع اخر صندوق مصحف مصنوع
من الخشب مغطى بمعدن النحاس المكفت بمعدني الفضة والذىب مربع الشكل لو أربعة
قوائم في متحف بمدينة برلين (العبيدي ،6432 ،صفحة  )612يحمل نقش اسم الصانع
محمد بن سنقر البغدادي واسم نقش الحاج يوسف ابن الغوابي (عميوة ،6421 ،صفحة
( )196سالم ،6446 ،صفحة  .)23ينظر ممحق (.)1
ج
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الصياعات املعدىية )التكفيت( يف مصر خالل عصر دولة املناليك البحرية (784-648ه1382-1250/و)
ومن مقتنيات متحف الفن اإلسالمي في مدينة القاىرة شمعدان من النحاس مكفت
بالذىب والفضة من عمل صانع من اىل الموصل خالل العصر الممموكي يعود إلى عام
113ه6221/م (العبيدي ،6432 ،صفحة  .)34ينظر ممحق (.)1
ومن التحف المعدنية األخرى شمعدان من عمل صناع مدينة الموصل في العصر
الممموكي صنعو عمي بن حسين بن محمد الموصمي  ،وىو من مقتنيات متحف الفن
اإلسالمي في مدينة القاىرة  ،صنع من معدن النحاس وكفتت زخرفتو وكتاباتو بالفضة  ،يبمغ
قطره  21سم  ،وارتفاعو  24سم  ،وىو مكون من جزئين  ،البدن والرقبة  ،اما الشماعة
فيبدو انيا سقطت منو (العبيدي ،6432 ،صفحة  .)49ونص الكتابة عميو " نقش عمي بن
حسين بن محمد الموصمي بالقاىرة المحروسة في شيور سنة احد (احدى) وثمانين وستماية
العز الدائم والعمر السالم والجد الوارد النعيم الخالد ابدا لو " (العبيدي ،6432 ،صفحة .)41
ومن مقتنيات متحف الفن اإلسالمي بالقاىرة ايضا تحفة من عمل صناع اىل
الموصل صنعت في مدينة دمشق ترجع لعصر المماليك ايضاً ىي شمعدان يبمغ ارتفاعو

 62سم وقطر قاعدتو  91سم صنع من معدن النحاس األصفر نقشت عميو زخارف كفتت
بالفضة  ،نقش عميو فضالً عن الزخارف اسم السمطان الممموكي الجين (-141

143ه6243-6241/م) ( الممك المنصور حسام الدين الجين المنصوري من مماليك
المنصور قالوون وكان احد امراءه ثم بعثو نائباً عمى قمعة دمشق  ،فمما ممك كتبغا جعمو
نائب السمطنة فاعمن التمرد عميو  ،وىرب كتبغا في عام141ىـ6241 /م  ،فتولى الجين
السمطنة في العام نفسو  ،قتل عمى يد األمراء عام143ىـ6243/م (الصفدي، 2111 ،
ج ،26صفحة  ) )241جاء في نصو " مما عمل برسم الجامع المعمور ببقا(ء) سيد مموك
المسممين موالنا السمطان المنصور حسام الدنيا والدين ابي عبد اهلل الجين الذي تقرب إلى
اهلل بعم ـ ـ ـ ـ ــارتو " (العبيدي ،6432 ،صفحة  .)43ينظر ممحق (.)2
ومن مقتنيات متحف الفن اإلسالمي بمدينة القاىرة مقممة ترجع إلى القرن الثامن
اليجري/القرن الرابع عشر الميالدي مصنوعة من معدن النحاس األصفر مكفتة بالذىب
والفضة  ،وىي مستطيمة الشكل ذات زوايا مربعة غطاءىا يحوي كتابات بخط الثمث نصيا "
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عز لموالنا السمطان المالك الممك العالم العامل الغازي المجاىد المرابط المثاغر المؤيد
المنصور " (العبيدي ،6432 ،صفحة  .)619ينظر ممحق (.)3
ويوجد في مكتبة الجامع االزىر في مدينة القاىرة صندوق مصحف مغطى بطبقة من
معدن النحاس المكفت بمعدن الفضة ومزين بالكتابات بالخط الكوفي فضالً عن خط الثمث
عمى أرضية بصورة نباتية ومنقوش فييا اسم الناصر قالوون واسم الصانع احمد باره

الموصمي وتاريخ صناعتو عام 229ه6922/م (العبيدي ،6432 ،صفحة .)611
ويوجد في متحف كمستان بمدينة طيران ابريق مصنوع من النحاس ومكفت بالذىب
والفضة  ،يبمغ ارتفاعو  93سم  ،فيو حمقة منتفخة كبيرة تحمى رقبة االبريق نقش عمييا اسم
الصانع ومزخرف برسوم طيور متداخمة مع بعضيا  ،واسفل تمك الحافة شريط كتبت عميو
بخط النسخ عمى خمفية ذات زخارف نباتية كتب عمييا " نقش عمي بن حمود الموصمي في
سنة ثالثة وسبعين وستمائة " .وفي األسفل مساحة بارزة عن كتف االبريق عمييا رسوم
اشخاص في حالة مجمس طرب .ويوجد في القسم العموي من الحمقة شريط عميو كتابة غير
جيدة يتبعيا إلى األعمى شريطان ضيقان عمييما زخرفة نباتية  ،وعمى فوىة الرقبة شريطا
مزخرفا بكتابة بخط النسخ كفتت حروفيا بالفضة جاء نصيا  " :مما عمل برسم األمير
الكبير االجل المخدوم الغازي المجاىد المرابط اختيار المموك والسالطين اتمش السعدي عز
نصره " (العبيدي ،6432 ،الصفحات .)42-46
زين بدن االبريق بالعديد من االشرطة تحوي في زخارفيا رسوم آدمية وأخرى نباتية
وحيوانية فضالً عن الكتابات (العبيدي ،6432 ،صفحة  .)42وىذا االبريق ىو من صناعة
مدينة دمشق  ،وذلك الن االمير اتمش السعدي الذي صنع لو كان من الذين عاشوا في

العصر الممموكي  ،وعمموا في خدمة الممك الظاىر بيبرس (121-113ىـ-6214/
6222م) ( ابو الفتح الظاىر بيبرس بن عبد اهلل ركن الدين الصالحي البندقداري  ،ممك
مصر والشام ضبط األمور وساس الممك وفتح الفتوحات وباشر الحروب بنفسو (الكتبي،
 ، 2111ج ،6الصفحات  .) )216-211ينظر ممحق (.)4
وتوجد صينية دائرية الشكل صنعت من معدن النحاس االصفر وكفتت بالفضة يبمغ
قطرىا  13سم  ،تتوسط المركز دائرة كبيرة يالحظ في مركزىا رسم وريدة ذات خمس
ج
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بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت ( بتالت ومفردىا بتمة ىي جزء من الزىرة تكون بشكل أوراق نباتية متجاورة
ومتحورة تتموضع البتالت في محيط يعمو الكأسيات ويحيط بالعطيل المتاع  ،ومجموع
البتالت تعرف بالتويج  ،وعادة تكون أوراق رقيقة وممونة لكي تجذب الحشرات التي تنقل
حبوب المقاح (عمر ، 2113 ،ج ،6صفحة  ) )916يدور حول محيط تمك الدائرة شريط
يضم رسوما الشخاص كبيرة مجنحة متبادلة مع رسوم اصغر منيا  ،تحيط بتمك األشخاص
المجنحة من اليمين ومن اليسار رسوم حيوانات خرافية مجنحة ايضاً نقشت عمى أرضية من

زخارف نباتية قواميا فروع واوراق دقيقة  ،وفي محيطيا شريط عريض عميو كتابات من خط
النسخ ترجع لعصر المماليك موجودة عمى أرضية ذات زخارف نباتية تتخمميا رسوم طيور
ونص الكتابة " عز لموالنا السمطان الممك المؤيد العالم العادل المجاىد المرابط المثاغر ىزبر
الدنيا والدين داوود عز نصره "  ،وىي محفوظة في مدينة نيويورك في متحف المتروبوليتان

لمفنون (العبيدي ،6432 ،الصفحات  .)42-41ينظر ممحق (.)61
الخاتمة :
نتبين من البحث الموسوم (الصناعات المعدنية (التكفيت) في مصر خالل عصر
دولة المماليك البحرية (236-163ه6932-6211/م) التالي :
 كان لصناع مدينتي الموصل ودمشق المنتقمين إلى مصر اثر في انتشار حرفة صناعة
التحف النحاسية المكفتة بالذىب والفضة فييا.
 تنوع اسموب النقش عمى التحف المعدنية المصنوعة بمصر خالل عصر المماليك
البحرية  ،فتعددت طرق الزخرفة عمى تمك المنتجات عن طريق عمل الحزوز والحفر.
 ظيور اسموب جديد مزج بين االسموب الموصمي والدمشقي مع االسموب المصري
بالنقش في حدود منتصف القرن السابع اليجري/منتصف القرن الثالث عشر الميالدي ،
في صناعة التحف المعدنية.
 رعاية السالطين المماليك والسيما الناصر قالوون لمصناع المختصين بالتكفيت سواء
من من اىل الموصل ودمشق الوافدين عمى مصر او من الصناع المصريين.
 اتخذ أصحاب الحرف القادمين من مدينتي الموصل ودمشق مدينة القاىرة مق اًر القامتيم
ومزاولة أعماليم.
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 بمغت صناعة التكفيت لممعادن غاية في اإلتقان في القرن السابع اليجري/القرن الثالث
عشر الميالدي  ،فكانت التحف واآلواني المعدنية النحاسية تمتاز بزخارفيا النضرة من
الذىب او الفضة او من كمييما  ،وظل محافظاً عمى رونقو إلى القرن التاسع
اليجري/القرن الخامس عشر الميالدي.

 ولع الناس من اقتناء الصناعات المكفتة والسيما من الطبقة الحاكمة والموسرين  ،فضالً
عن ان ىذه الصناعات كانت تشكل احد مكمالت جياز العروس مما ساعد في انتشار

ىذه الصناعة.
 قيام سوق خاص في القاىرة الىل ىذه الصناعة لعرض منتجاتيم وبيعيا لمناس عرف
بسوق الكفتيين.
 بدأت صناعة التكفيت بحدود نياية حكم المماليك البحرية قبيل نياية القرن الثامن
اليجري/القرن الرابع عشر الميالدي باالنحسار واالضمحالل بسبب الظروف السياسية
نتيجة غارات المغول بقيادة تيمورلنك واجتياحو لمدينتي الموصل ودمشق  ،وتراجع
االزدىار االقتصادي بسبب تغير طرق التجارة واىميا تجارة الكارم مما كان ليا اثار
سمبية ساىمت في تراجع مظاىر الرفاىية في العيش فضالً عن تدىور قيمة صرف
النقود فضعف الطمب عمى اقتناء ىذه الصناعات المعدنية المكفتة.

 انتقال ىذه الصناعة إلى اوربا عبر التبادل التجاري وتحديداً مع المدن اإليطالية مثل
البندقية وجنوة.

 ميارة الصناع المسممين وابداعيم من خالل ما تركوه من آثار ازدانت بيا متاحف العالم
شرقاً وغرباً.
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المالحق :

ممحق ()6
طست مصنوع من معدن النحاس األحمر مكفت بمعدن الفضة يعود إلى العصر الممموكي

ممحق ()2
اناء مصنوع من معدن النحاس المكفت بمعدن الفضة تعود إلى العصر الممموكي
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ممحق ()9
كرسي عشاء مصنوع من نحاس منشوري الشكل يعود لمعصر الممموكي من مقتنيات متحف
الفن اإلسالمي في القاىرة

ممحق ()6
صندوق مصحف مغطى بطبقة من معدن النحاس المكفت بمعدني الفضة والذىب ومزين
بالكتابات يعود إلى العصر الممموكي
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ممحق ()1
صندوق مصحف مغطى بطبقة من معدن النحاس المكفت بالفضة ومزين بالكتابات يعود
إلى العصر الممموكي

ممحق ()1
شمعدان من النحاس مكفت بالذىب والفضة يعود لمعصر الممموكي يعود إلى عام
113ه6221/م
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ممحق ()2
شمعدان صنع من معدن النحاس االصفر مكفت بالفضة يعود إلى العصر الممموكي

ممحق ()3
مقممة مصنوعة من معدن النحاس االصفر مكفتة بالذىب والفضة تعود إلى القرن الثامن
اليجري/القرن الرابع عشر الميالدي
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ممحق ()4
ابريق مصنوع من النحاس ومكفت بالذىب والفضة يعود إلى العصر الممموكي

ممحق ()61
صينية دائرية مصنوعة من معدن النحاس االصفر مكفتة بمعدن الفضة تعود إلى العصر
الممموكي
ج
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قائمة المصادر والمراجع
اوالً  -:المصادر:

 االزدي ،أبو الحسن عمي بن الحسن الينائي(ت بعد961ه422/م)

 -6المنجد في المغة  ،تحقيق :دكتور احمد مختار عمر  ،دكتور ضاحي عبد الباقي ،
ط ، 2القاىرة  ،عالم الكتب 6433 ،م.
 ابن تغري بردي  ،جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد الظاىر
(ت 326ه6932/م)
 -2المنيل الصافي والمستوفي بعد الوافي  ،تحقيق  :دكتور محمد محمد امين  ،القاىرة ،
الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،د  .ت.
 الذىبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز (ت
6963/263م)
 -9اإلسالم ووفيات المشاىير واالعالم  ،تحقيق  :عمر عبد السالم تدمري  ،ط ، 2بيروت
 ،دار الكتاب العربي 6669 ،ه6449-م.
 السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت466ه6111/م)
 -6حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة  ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم  ،ط، 6
مصر  ،دار احياء الكتب العربية 6932 ،ه6412/م.
 ابن شاىين الظاىري ،زين الدين عبد الباسط بن ابي الصفاء غرس الدين خميل بن
شاىين (ت421ه6166/م)
 -1نيل االمل في ذيل الدول  ،تحقيق  :عمر عبد السالم تدمري  ،ط ، 6بيروت  ،المكتبة
العصرية لمطباعة والنشر 6622 ،ه2112-م.
 الصفدي ،صالح الدين خميل بن ايبك (ت216ه6912/م)
 -1الوافي بالوفيات  ،تحقيق  :احمد االرناؤوط وتركي مصطفى  ،بيروت  ،دار احياء
التراث 6621 ،ه2111 /م.
 ابن فضل اهلل العمري ،شياب الدين احمد بن يحيى (ت6964/264م)
 -2مسالك االبصار في ممالك االمصار  ،ط ، 6ابو ظبي  ،المجمع الثقافي 6629 ،ه.
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 القمقشندي  ،احمد بن عمي بن احمد (ت326ه6663/م)
 -3صبح االعشى في صناعة االنشا  ،بيروت  ،دار الكتب العممية  ،د  .ت.
 الكتبي ،محمد بن أحمد بن شاكر(ت216ىـ6919/م) ،
 -4فوات الوفيات  ،تحقيق :عمي محمد بن يعوض اهلل وعادل أحمد عبد الموجود  ،ط، 6
بيروت  ،دار الكتب العممية 2111 ،م.
 المقريزي ،تقي الدين احمد بن عمي (ت361ه6662 /م)
 -61المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واالثار المعروف بالخطط المقريزية  ،تحقيق  :د.
محمد زينيم – مديحة الشرقاوي  ،ط ، 6القاىرة  ،مكتبة مدبولي 6442 ،م.
 اليعقوبي  ،ابي يعقوب احمد بن إسحاق بن جعفر بن وىب بن واضح (ت
بعد242ه411/م)
-66البمدان  ،ط  ، 6بيروت  ،دار الكتب العممية 6622 ،ه.
ثانياً  -:المراجع:

 اتيل  ،اسين

 -62نيضة الفن اإلسالمي في العيد الممموكي  ،الواليات المتحدة االمريكية  ،د  .ط ،
6436م.
 الباشا ،حسن  ،فيمي ،عبد الرحمن
 -69القاىرة تاريخيا فنونيا آثارىا  ،القاىرة  ،مطبعة االىرام 6421 ،م.
 البياضي ،إبراىيم سميمان العاممي
-66االوزان والمقادير  ،ط ، 6بيروت  ،مطبعة صور الحديثة 6936 ،ه6412/م.
 حسن ،زكي محمد
 -61تراث اإلسالم  ،د.م  ،مطبعــة لجنة الت ـ ــأليف والترجم ـ ـ ــة والنشر 6491 ،م.
 -61في الفنون اإلسالمية  ،القاىرة  ،مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة 2169 ،م.
 الديوه جي سعيد
 -62اعالم الصناع المواصمة  ،بغداد  ،د.ط 6421 ،م.
 سالم ،سحر السيد عبد العزيز
ج
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 -63العراقيون في مصر في القرن السابع اليجري  ،اإلسكندرية  ،مؤسسة شباب الجامعة
لمطباعة والنشر 6446 ،م.
 سرور ،محمد جمال الدين
 -64دولة بني قالوون في مصر الحالة السياسية واالقتصادية في عيدىا بوجو خاص ،
د.م  ،دار الفكر العربي  ،د  .ت.
 العبادي ،احمد مختار
 -21قيام دولة المماليك االولى في مصر والشام  ،بيروت  ،دار النيضة العربية ،
6611ه6431-م.
 عباس ،فضل حسن
 -26التفسير والمفسرون اساسياتو واتجاىاتو ومناىجو في العصر الحديث  ،ط ، 6األردن
 ،دار النفائس لمنشر والتوزيع 6692 ،ه2161-م.
 العبيدي ،صالح حسين
 -22الفنون الزخرفية العربية اإلسالمية  ،بغداد  ،مطبعة التعميم العالي 6432 ،م.
 عثمان ،شوقي عبد القوي
 -29التجارة بين مصر وافريقيا في عصر المماليك  ،د  .م  ،المجمس األعمى لمثقافة ،
2111م.
 عطا ،عثمان عمي محمد
 -26االزمات االقتصادية في مصر في العصر الممموكي واثرى ـ ـ ـ ـ ــا السياسي واالقتصادي
واالجتماعي (163ه429-ه6211/م6162-م)  ،د.م  ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب 2112 ،م.
 عالم ،نعمت إسماعيل
 -21فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية  ،مصر  ،دار المعارف 6422 ،م.
 عميوة ،حسن
 -21كرسي الناصر  ،بحث في كتاب القاىرة  :تاريخيا  ،فنونيا  ،آثارىا  ،القاىرة  ،د .
ط 6421 ،م.
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الصياعات املعدىية )التكفيت( يف مصر خالل عصر دولة املناليك البحرية (784-648ه1382-1250/و)
 عمر ،احمد مختار عبد الحميد
-22معجم المغة العربية المعاصرة  ،ط ، 6د  .م  ،عالم الكتب 6624 ،ه – 2113م.
 عوض اهلل ،الشيخ األمين محمد
 -23اسواق القاىرة منذ العصر الفاطمي حتى نياية عصر المماليك  ،القاىرة  ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب 2166 ،م.
 محمد
 -24دراسات في الحضارة اإلسالمية (الفنون الزخرفية)  ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب 6431 ،م
 محمد كرد عمي ،محمد بن عبد الرزاق
-91خطط الشام  ،ط ، 9دمشق  ،مكتبة النوري 6619 ،ه 6439 -م.
 ىنتس ،فالتر
 -96المكاييل واالوزان اإلسالمية وما يعادليا في النظام المتري  ،ترجمة  :د .كامل
العسمي  ،عمان  ،منشورات الجامعة األردنية 6411 ،م.
 اليواري ،حسن محمد
 -92رسالة في وصف محتويات دار اآلثار العربية  ،د  .م  ،دار اآلثار العربية ،
6444م.
ثالثاً -:الرسائل واآلطاريح الجامعية:

 عبير كريم عبد الرضا الشاوي

 -99تجار الكارم  ،اثرىم االقتصادي والحضاري من القرن الرابع وحتى القرن التاسع
اليجري  ،آطروحة دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية لمبنات 2111 ،م.
رابعاً -:البحوث والمقاالت:

 الخالدي ،رغيد كمر مجيد سممان
 -84تدىور النظام النقـدي فـي مصـر واثـره فـي رواج النقـود األجنبيـة خـالل النصـف األول
م ــن الق ــرن التاس ــع اليج ــري  /النص ــف األول م ــن الق ــرن الخ ــامس عش ــر الم ــيالدي ،
جامعة بغداد  ،كمية اآلداب  ،مجمة كمية اآلداب  ،ع .2162 ، 626
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