
أشغال المعادن في العصرين 
 والعثماني الصفوي

 
  

  -:المواد الخام  –أوال 
 (  زنك % 30األصفر –األحمر ) النحاس 

 (  زهر  –مطاوع  –صلب ) الحديد 

 (  قصدير + نحاس أصفر ) البرونز 
شبه  –األحجار الكريمة  –الذهب  –الفضة 

 الكريمة 



 -:طرق الصناعة والزخرفة  –ثانيا 

1-  الحز ، الحفر:- 

2-  التفريغ ، القطع:-  

3-  الضغط:- 

4-  الصب في القالب:- 

5- التكفيت :- 

6-  بالميناالترصيع :-  

7- النيلو :- 

8-  اللحام والبرشمة:- 



   الصفويالعصر 

1-  األواني المعدنية:- 

2-  األحزمة المعدنية:-  

3-  الشمعدانات:-  

4-  أدوات الكتابة المعدنية:- 

5-  ألواح الزيارة:- 

6-  الكشاكيل المعدنية:- 

7-  ( :الهجومية  –الدفاعية ) األسلحة- 

9-  الصناع  ومراكز الصناعة:- 



1-  ( .الجهار آينه ) الدروع 

2-  ( .مكوناتها  –طرزها ) الخوذات 

3- والتروس  الدرقات. 

4-  الطباعون ( القليج  –الشمشير ) السيوف. 

5-  الخناجر. 

6-  الدبابيس. 

7-  عدة الخيل. 



 هـ986صنعه ميرزا علي -برونز







 . م17/  هـ11، بداية القرن صفوى  –فضة 







 هـ998ايران -برونز



 .م 17 ايران -بالنيللوبرونز 



 هـ ، الصانع االمامي الحلبي942 ايراننحاس 







   والبزبوزلكن عرضته لكم لوجود الغطاء  19من القرن 





 . م17، صفوى ، برونز 



 .م 17 ايراننحاس 



 .طبق ذهب ، رقم دمحم جعفر 



 .ألواح الزيارة 







 ألواح الزيارة



















 .م 17ايران  –للصدر  مكفتدرع حديد 



بالذهب باسم الشاه  المكفتالحديد الصلب 
 .هـ 1035مؤرخة  االولعباس 



 العصر العثماني 

 طوائف الصناع:- 

 

 -: الصياغطائفة 

 

 –طائفة الجواهرجية 

 

 -:في المعادن  النقاشينطائفة 



 التأثيرات الفنية:- 

 .ماهيتها  –أسبابها  

 .أوربية  –سلجوقية  –ايرانية  –مملوكية  

 

 . الزخرفيةاألساليب  

 

 .نوعية الزخارف  



 منهج دراستها

1-  م 9/15التحف المعدنية في القرن. 

2-  م 16/  10التحف المعدنية في القرن. 

3-  م  17/  11التحف المعدنية في القرن. 

4-  م 18/  12التحف المعدنية في القرن. 

 

 ( .دفاعية  –هجومية ) األسلحة البيضاء  

 .طرزها ( المدافع  –البنادق ) األسلحة النارية  





  هـ893)  م1487الذى بنى عام  بادرنة بايزيدمذهب كان بجامع ( ثريا ) تنور 
   .باستانبول ، نقل اآلن لمتحف الفن االسالمى والتركى ( 



/   هـ12شمعدانان من البرونز من البلقان في نهاية القرن 
 . م18



 .االنصارى مشكاة فضة وقف عثمان الثانى على ضريح ابى أيوب 



   صاقزابريق فضة خاص بحاكم جزيرة 



 لإلرمة، وهيئتان  م19/  هـ13دورقان من الفضة من استانبول في القرن 
   .التركية 



،  طوبقابوسراى، بمتحف الكريمة من الذهب المرصع باألحجار  زمزميتان 
   .القانونى ، في عهد  البوسنوىتنسب صناعة اليمنى لمحمد 



 . م16ابريق وطاس من الفضة منتصف القرن 



 .الثالث مبخرتان من عهد السلطان دمحم 



، الثانى عمة عثمان  قادين، تخص هوا مذهبة ، فضة  السروطراز 
 . هـ1033مؤرخة بعام 



، من البلقان في المطلى مبخرتان اليمنى من النحاس 
، من المذهبة واليسرى من الفضة  . م17/  هـ11القرن 

 . م18/  هـ12هنغاريا في القرن 







  م18/  هـ12ومبخرة من النحاس من البلقان في القرن  منقد
. 



  هـ11صندوقان من الذهب و الفضة من استانبول في القرن 
 .  م1604/  هـ1012فاأليمن مؤرخ بعام  م17/ 



،  المتروبوليتان،  م16/  هـ10العليا حزام من الذهب من هنغاريا في القرن 
 . م17/  هـ11أحزمة من هنغاريا في القرن  حلياتوالسفلى  



،  بالمتحف  م19-18/  هـ13-12أربع تعليقات من البلقان في القرنين 
 .برلين في  األثنوجرافى



قمم معدنية ألعالم ومنابر ومآذن وخيام عثمانية بلقانية من 
 . م17-16/  هـ11-10القرنين 



، ويرجع لما بين مذهب ، من نحاس  التيوليباسطرالبان األيمن طراز  
من البرونز ومؤرخ بعام  وااليسر ( . هـ978 -947)  م1570-1540عامى  

 ( . هـ1151)  م1738



، واأليسر من النحاس البرونز حامال عمامتين األيمن من 
 . م18/  هـ12، كالهما من القرن المطلى 



،  طوبقابو، اليمنى ألمة السلطان مصطفى الثالث بمتحف حربيتان ألمتان 
، محفوظة بالمتحف  م15/  هـ9واليسرى لمحارب صربى وترجع للقرن 

   .بلجراد الحربى في 



/   هـ12-10أربع خوذات عثمانية من طرز مختلفة صنعت فيما بين القرنين 
   م16-18



 . م16، واليسرى من القرن  م14/ 8اليمنى من القرن 



ثالثة طرز لخوذات من وسط أوربا وغربها فيما بين ( 
  . م19-16/  هـ13-10القرنين 

 



 . م17-16/  هـ11 -10واقيات أذرع عثمانية من القرنين 



قناعا وجهين من الحديد صناعة هنغاريا في القرن 
 . م18/  هـ12

 



(   kalkan )طراز ، من  م17/  هـ11أربعة دروع عثمانية وبولندية من القرن 

   . طوبقابو، واأليمن السفلى في  درسدناأليمن العلوى بمتحف الفن في 



تفاصيل من سيف سليمان القانونى من الفوالذ من القرن 
، الكريمة ، مرصع بالذهب واألحجار  م16/  هـ10

   . بالمتروبوليتان



-17/  هـ12-11بلطتان طراز البلقان من القرنين 
 . م18





   . هـ1097دمحم الرابع   لللسطانخنجران ينسبان 







 ضربزنمدفع  طراز 







، ومدافع ميدان ثقيلة بمؤخرة اللوحة بمقدمة   هاونمدفع 
 .اللوحة 


