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 خ ـذِـاٌّم
 استطاع ولما الممالٌك عصر فى ازدهارها أوج مصر فى االسالمٌه الفنون بلؽت

 مستفٌدٌن بالفنون ارتقوا فؤنهم والمؽولٌه الصلٌبٌه القوى على االنتصار تحقٌق الممالٌك

  وخامات مواد من فٌها ٌتوافر وما هائل حضارى تراث من بمصر تتمتع بما ذلك فى

 المواد وتطوٌع تراثهم مفرادت استٌعاب على القادرٌن والفنانٌن الصناع ومهره

.الزخارؾ بدٌعة الصنع دقٌقة تحؾ نتجوافؤ لدٌهم المتوافرة
1
 

كان العصر  المملوكى بمثابة العصر الذهبى لكثٌر من الفنون فى مصر وبالد وقد 
ى فى مقدمتها رعاٌة السالطٌن زدهار ٌؤتالشام  وكانت هناك عوامل وراء هذا األ

مراء للفن والفنٌنً وارتباط معظم المنتجات بالحكام  وعمائرهم وقد عرؾ عن واأل
 ن تزدهر تبعا لهذا الفنون التطبٌقٌة، و كان من الطبٌعى أ الممالٌك حبهم للبناءسالطٌن 

، كما أن مصر أصبحت مقر للخالفة العباسٌة مما أدى الى ازدهار  الحٌاة الثقافٌة 
نتعاش التجارى وما ترتب علٌه من صالت امتدت النهضة الفنٌة بها ، كما ساعد الـو

ا  على راوج المنتوجات الفنٌة  وسهل عملٌة التبادل من الصٌن شرقا الى االندلس ؼرب
 2.الفنى 

وخٌر دلٌل على ازدهار  الفنون فى العصر المملوكى الثورة الفنٌه الهائلة التى وصلتنا 
نحاء العالم مشحونة بمئات بل و باآلؾ ا العصر ومازلت المتاحؾ فى كافة أمن هذ

اللمملوكٌة من خزؾ ، سجاد ، نسٌج ، ن الفنون اولالتحؾ الفنٌة التى تناولت معظم ال
 .شب خ

نستخلص من تلك المقدمه االزدهار الذي حدث فً الفنون ومنها الزجاج و ٌتناول 
التحؾ الزجاجٌة التى وجدت فى العصر المملوكى صناعة الزجاج و البحث تفاصٌل 

و نواع أو ابتكار أو طرق صناعتها أها من تطور سواء من حٌث زخارفها وما مر ب
 .جدٌده من التحؾ لم تظهر فى العصور السابقه علٌهاشكال 

 : ثالث فصولالدراسه التحلٌلٌه وٌتضمن  ولالباب األ، الى بابٌن  مقسم البحث

التى  مختلفة الصناعٌه الطرق ال تارٌخ صناعة الزجاج  و  ٌتحدث عن  الفصل األول 
،  والزخرفة  طرق أخرىورثها الفنان المسلم من أجداده السابقٌن وأضاؾ علٌها 

 .الزجاجالمتبعة من قبل فنانى العصر االسالمى 

لت تلك الصناعة من ى مدى وصفرد للزجاج المملوكى وتوضٌح ألأ الثانى فصلال
 العصر بواكٌر فى الزجاجٌه األوانى فكانت رؾ التى وصلتنا علٌهتطور ،  والزخا

 أوج للزخارؾ النباتٌة التى تصوٌرٌة ثم اتجهت بتكوٌنات الؽالب فى تزٌن المملوكى
 االقصى الشرق تؤثٌرات و ظهور التنفٌذ بدقة وتمٌزت  المملوكى العصر فى تطورها

                                                           
1
 49الفن المملوكى عظمة و سحر سالطٌن المالٌك ، ص 
2
  17- 16محمود ابراهٌم ، المرجع السابق ، ص  
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والزخارؾ الكتابٌة التى احتلت الصدارة مع الرنوك التى  النباتٌة الزخارؾ مجال فى
 .شاعت فى ذلك العصر 

العصر المملوكى جمٌع دع فنانو بأ فقد فهو ٌختصص بالتحؾ الفنٌة  الفصل الثالثأما 
،  هاستحدثون الكثٌر منواشكال التى ٌمكن تصورها والتى ٌصلح الزجاج لصنعها األ
كواب واألقداح والقوارٌر والزجاجات والزبدٌات الكإوس الكبٌره واأل شكالاأل ومن

زبدٌات وشمعدانات وصٌنٌات  و والطسوت والزهرٌات والحوامل والمشكاوات
 .له فى هذا الفصل وهو ما سٌرد تفصٌ صؽٌرة

تها الدراسه ناولنألهم التحؾ التى ت دراسه وصفيهفهو عباره عن  الباب الثانىما أ
م 13تص بالتحؾ الفنٌة فى القرن ٌخفصل  ، فصول مقسم تارٌخٌا 3 وٌتضمنالتحٌلٌة 

 .م   15خٌر  عن القرن م والفصل األ14خر للقرن وآ

 .ولتها بالشرح الٌها واللوحات التى تناواختمت البحث بؤهم النتائج التى توصلت 
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 نبذه تاريخية عن الدولة المملوكية 

لفترة تربو على القرنٌن والنصؾ قليٌال ، ( هـ  922: 648) استمرت الدولة المملوكٌة 

كان العصر المملوكى عصر مجد سواء من الناحٌة الفنٌه أو التارٌخٌة  فقد كانت محيط 

االسالمى  فيى المشيرق والمؽيرب خصوصيا بعيد سيقوط الخالفية العباسيٌة أنظار العالم 

فى بؽداد واعيادة احٌائهيا فيى القياهرة ميرة ثانٌية ووقيوؾ الممالٌيك بالمرصياد ل خطيار 

التييى تهييدد المسييلمٌن فييى الشييرق األدنييى وحماٌيية الحييرمٌن الشييرٌفٌن كمييا أن عصيير 

التجيارة العالمٌية والمعبير الممالٌك هيو العصير اليذى صيارت فٌيه مصير والشيام قاعيدة 

الرئٌسى لتجيارة الشيرق فيى طرٌقهيا اليى الؽيرب مميا ٌجلعنيا نفسير فيى ضيوئه ثيروتهم 

الطائلة التى حصلوا علٌها وما ارتيبط بهيا مين مظياهر السيعة واألبهية التيى اتصيؾ بهيا 

عصرهم ، ولم ٌكن عصر الممالٌك من العصور الهادئة أو الخاملة فى التارٌخ بل كيان 

انيت ه ففى الخارج كانت لهم حروب وتوسعات وانتصارات و فى اليداخل كعصر حرك

.قتصادٌة والدٌنٌة والعلمٌة واالجتماعٌه لهم حٌاة حافلة بالتٌارات األ
3
 

 :انقسمت الدولة المملوكية الى فترتين 

 (: ٘ـ  464٘ـ اٌٝ  846) اٌّّب١ٌه اٌجذش٠خ 

ٌوب جزٌرة الروضة فى الدٌن أذا الى اختٌار الصالح نجم ٌرجع ه :سبب التسمية  

تراك ومن بالد القوقاز، وكان معظم من األ بحر النٌل مركزا لهم
4
.   

وقد بدأت دولة الممالٌك البحرٌة عندما نصب الممالٌك شجر الدر سلطانا على البالد 

خلفا لزوجها الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب األمر الذى أثار استٌاء الخلٌفة العباسً مما 

هـ بعد 648الى الزواج من عز الدٌن أٌبك وتنازلت له عن السلطنة فى عام  دفعها

ثمانٌن ٌوما ، وبذلك سٌطر الممالٌك للمرة األولى ولكن أٌبك تنكر لصنٌع شجر الدر 

 .فدبرت له مإامرة وقتلته ثم القت هى اٌضا نفس المصٌر 

ى على البالد خلع وكان الزما على سٌؾ الدٌن قطز بوجود الخطر الصلٌبى  ثم المؽول

وتولى السلطنة وبذلك ولدت دولة الممالٌك لٌجد  -كان الٌزال صؽٌرا  -ابن اٌبك 

سالطٌن الممالٌك أنفسهم أمام مسئولٌات جسام تتمثل فى تطهٌر العالم االسالمى من 

.الصلٌبٌن والمؽول خصوصا بعد سقوط الخالفة العباسٌة ومقتل الخلٌفة 
5
 

                                                           
3
 3محمود ابراهٌم ، الفنون االسالمٌة فى العصر المملوكى فى مصر وبالد الشام ، ص  
4
 177، ص  1996سعٌد عاشور ، االٌوبٌن والممالٌك فى مصر والشام ، دار النهضة  
5
 43صرٌة اللبنانٌة ، صصالح بهنسى ، الفن المملوكى عظمة وسحر السالطٌن ، الدرا الم 
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نجازات سواء على الصعٌد العسكرى ٌة تحقٌق الكثٌر من األله المملوكواستطاعت الدو

تمثل فى هزٌمة المؽول هزٌمة ساحقة فى عٌن جالوت وهى أول هزٌمة لحقت 

بالمؽول فى تارٌخهم منذ أٌام جنكٌز خان وبذلك انقذ قطز العالم االسالمى واوروبا من 

استعادة اخر معاقل خطر ؼزواتهم ، و فى مواجهه الخطر الصلٌبى فقد تمكن الممالٌك 

هـ ، وعلى الصعٌد 691الصلٌبٌن فى الشام عكا على ٌد الملك األشرؾ خلٌل عام 

السٌاسً فى اعاده الخالفة العباسٌة مرة اخرى ولكن العاصمة فى هذه المره بالقاهرة 

ومن هنا اصبحت الدولة المملوكٌة لها الشرعٌه السٌاسٌة والدٌنٌه متمثلة فى الخلٌفة 

عتبارها حصن العالم االسالمى والمدافع عنه بعد والشرعٌه العسكرٌة بؤالعباسى ، 

 .انتصارتهم المتتالٌه على الصلٌبٌن والمؽول 

 : ( ٘ـ  029:  464) اٚ اٌجشوغ١خ اٌّّب١ٌه اٌجشج١خ 

تربٌتهم فى أبراج قلعة الجبل ، كما ٌعرفون بالممالٌك  نسبة الى :سبب تسميتهم 

وهى البالد الواقعة بٌن بحر ( جورجٌا)فهم من بالد الكرج الجراكسة نسبة الى جنسهم 

.قزوٌن والبحر االسود 
 
 

 لم تكن الدولة المملوكٌة الثانٌة سوى امتداد للدولة المملوكٌة األولى من حٌث

قتصادٌة والتنظٌمات االدارٌة فقد استطاع الخصائص الحضارٌة واالتجاهات األ

من آخر ساللة الناصر محمد بن قالوون فى  الظاهر سٌؾ الدٌن برقوق انتزاع الحكم

هـ وتؤسٌس دولة الممالٌك البرجٌة ، واجهت دولة الممالٌك البرجٌة مثل 784عام 

سابقتها الخطر المؽولى ممثال فى الدولة التٌمورٌة التى أرسلت تهدٌدا للسلطان برقوق 

اسب ع السلطان برسباى من تحقٌق مكاطكما است الذى استطاع االنتصار علٌهم

هـ ، كما فرضوا السٌطرة على موانى البحر  829خارجٌة تمثل فى فتح قبرص عام 

االحمر
6
. 

وقد عمرت دولة الممالٌك الجراكسة أكثر من مائة واربعة وثالثٌن سنة ، تعاقب على 

عرش السلطنة ثالثة وعشرون سلطانا  ، ارتبط تارٌخ دولة الممالٌك الجراكسة بتسعة 

فرج ، شٌخ ، برسباى ، جقمق، اٌنال ، خشقدم ، قاٌتباى ،  برقوق ،: سالطٌن وهم 

خ وجقمق وقاٌتباى عرفوا قانصوه الؽورى وكثٌر من أولئك السالطٌن مثل برقوق وشٌ

دب ومجالس العلم كما عرؾ بعضهم بالتقوى والورع وبالرؼبة فى اقامة بحبهم ل 

المإسسات الخٌرٌة من مدارس ومساجد وبٌمارستانات وؼٌرها 
7
. 

                                                           
6
 45صالح بهنسى ، المرجع السابق ، ص  
7
 267المرجع السابق ، ص  سعٌد عاشور ، 
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 ربس٠خ صٕبعخ اٌضجبج 
 :العصر الفرعونى

عرفت مصر ومنطقة الشرق عامه الصناعات الزجاجٌة منذ أقدم العصور
8

، فمن 

كان ذلك منذ األسره أول من اخترع صناعه الزجاج والثابت أن المصرٌٌن القدماء هم 

قل تقدٌر كما تدل على ذلك حبات الخرز وعٌون التماثٌل و بعض أالخامسه على 

األوانى الزجاجٌه هذا باالضافه الى افران صناعه الزجاج التى عثر علٌها بمدٌنه 

تب الثانى من األسره الثامنه عشره حٌرجع تارٌخها الى عهد الملك امنٌطٌبه والتى 
9
 ،

.فقد كانت من أشهر مدن صناعة الزجاج فى العصر الفرعونى 
11
 

كما عثر فى تل العمارنه على أفران زجاج من عهد اخناتون ، واذا كان  كثٌر من 

المإرخٌن واآلثرٌٌن ٌنسبون اختراع الزجاج الى سورٌا والعراق أو الى الفٌنقٌٌن فى 

.قٌام هذه الصناعه فى تلك المناطقلم نعثر حتى اآلن على افران  تثبت  لبنان األ اننا
11
 

 :العصر اليونانى والرومانى

ظلت مصر صاحبه الٌد العلٌا فى مضمار هذه الصناعه وكانت السكندرٌه شهره كبٌره 

فى العصر الٌونانى وظلت محتفظه بمكانتها كمركز صناعه الزجاج فى العصر 

مصادر التارٌخٌه بؤن األمبراطور تٌبرٌوس قد استقدم  صناع الرومانى اذ تحدثنا ال

زجاج االسكندرٌه لٌقمٌموا له أول مصنع للزجاج فى روما ، وأن االمبراطور 

.سٌفروس طلب أن ٌكون جزء من جزٌه مصر من مصنوعاتها الزجاجٌة 
 12

 

وقد تطورت صناعه الزجاج فى مصر فى العصر الرومانى تطورا كبٌرا نتٌجه 

ر الصناعى فقد وصل صناعه الزجاج فى مصر الى استخدام أنبوبه لنفخ الزجاج للتطو

فى الهواء ثم وصلوا بعد ذلك الى طرٌقه النفخ فى القالب كما استخدم ترصٌع الجص 

بالزجاج فى أشكال هندسٌه بدٌعة التكوٌن ، على أن أعظم ما وصلت له مصر منذ 

 اوائل االسالمى النوع الذى عرؾالعصر الرومانى واستمر فى العصر البٌزنطى و

باسم األلؾ زهره وذلك لتعدد الوانها وتتدخل بعضها فى بعض فى تكوٌنات ؼاٌه فى 

.الجمال
13
 

                                                           
 43، ص  جمال عبد الرحٌم الفنون الزخرفٌة االسالمٌة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً، كلٌة االثار ، جامعة القاهرة 8
9
 251 م، ص1986للكتاب  الفنون اإلسالمٌة ، الهٌئة المصرٌة العامةسعاد ماهر،  

11
 43جمال عبد الرحٌم ، المرجع السابق ، ص  
11
 251سعاد ماهر، المرجع السابق ، ص  
12
 252المرجع السابق، ص  
13
  252سعاد ماهر ، المرجع السابق ، ص  
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 :العصر االسالمى

ازدهرت الفسطاط فى العصر األسالمى  األول فى صناعة الزجاج ثم مدٌنة القاهرة  

ثم انتشرت هذه الصناعه فى كثٌر من المناطق وظهرت لها األسواق مثل سوق 

.القنادٌل بالقرب من جامع عمرو بن العاص والذى ذاع صٌته فى العصر الفاطمى 
 14

 

ألوانى من الزجاج السمٌك الثقٌل ذى أما العصر الفاطمى فقد اشتهرت مصر بصناعة ا

الزخارؾ المقطوعة والمضؽوطة وتتكون الزخارؾ من طٌور وأسود وأشجار 

وعناصر نباتٌة ، كما ازدهرت فٌه صناعة األوانى البللورٌة فى العصر الفاطمى 

والبللور الصخرى ٌوجد فى باطن األرض وٌعد من أنفس المواد التى تعمل منها 

.رنج األوانى وقطع الشط
15
 

وقد واكب استخدام واستعمال الزجاج عدة طرق صناعٌه مختلفة ورثها الفنان المسلم  

من أجداده السابقٌن وأضاؾ علٌها طرق أخرى ، باالضافه الى النفخ والزخرفه بالقطع 

والملقاط والزخرفه بالبرٌق المعدنى وهى الطرٌقه الممهده لظهور طرٌقه التلوٌن 

.ان بالمٌنا المتعددة األلو
 16

 

واذا كانت الطرق السابقة قد استمرت فى صناعه الزجاج منذ أقدم العصور وحتى 

العصر الفاطمى فؤن مصر والشام عرفتا طرٌقتٌن جدٌدتٌن بعد ذلك لصناعه الزجاج 

األولى الشبابٌك الجصٌه المعشقع بالزجاج الملون بالمنشآت المعمارٌه والثانٌه وهى 

.هٌب طرٌقة الزخرفه بالمٌنا والتذ
17
 

بلؽت صناعه الزجاج أوج عزها فى مصر والشام فٌما بٌن القرنٌن السادس والتاسع  و

بعد الهجرة برعاٌه السالطٌن االٌوبٌن والممالٌك وكانت تزٌن التحؾ بالزخارؾ 

الفاطمى حٌن بدأ المذهبه والمموهه بالمٌنا وأصول هذه الصناعه ترجع الى العصر 

بالزخارؾ المذهبه والمدهونه بااللوان التى تبدو كؤنها البرٌق  زٌنوهصناع الزجاج ٌ

نها بالبرٌق المعدنى نفسه فى حاالت أخرى ، أمعدنى فى بعض الحاالت وال شك فى ال

وكان الرعاه فى أنتاج هذا الزجاج ذى الزخارؾ المموهه بالمٌنا الشام ومصر  وان 

.تكن الصناعه قد عرفت فى اٌران والعراق 
 18

 

 

                                                           
14
 43جمال عبد الرحٌم ، المرجع السابق ،ص  
15
 . 273المعارؾ ، القاهرة ، ص  أبو صالح األلفى ، الفن االسالمى أصوله وفلسفة مدارسه ، دار 
16
 43المرجع السابق، ص  
17
 43المرجع السابق، ص  
18
 599زكى حسن، فنون االسالم ، ص  
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 ـاعـــة السجـــــاجصــن

 :  رعش٠ف اٌضجبج

ثابت  ه ؼٌرتركٌب وه تتؤلؾ اساسا من السلٌكا الزجاجه ماده ؼٌر عضوٌه ؼٌر متبلور

و أن ٌكون شفاؾ أما أ،  19فهو ٌحول بالحراره من حاله صلبه الى سائله والعكس 

معتم وهو سهل الكسر وٌختلؾ الزجاج فى أنواعه باختالؾ المواد التى تدخل فى 

 .تركٌبه 

 (بسٌط أومركب ): رشو١ت اٌضجبج 
وكان الزجاج االسالمى من النوع البسٌط  ، ومن المالحظ أن الزجاج االسالمى لم 

معتم ، شوائب فلم ٌكن لونه أبٌض شفاؾ ٌكن ٌصنع من مواد نقٌه ٌحتوى ؼالبا على 

أو  ٌمٌل للون األخضر او مشوب باألصفرار أو األحمرار أو ذى لون عسلى أو أزرق

تحؾ التطبٌقٌه وذلك أسود وأن كانت هذه األلوان األربعة األخٌر لم تستخدم فى كافة ال

نها تحجب الضوء ، وٌتمٌز الزجاج االسالمى بصفه عامه باحتوائه كالمشكاوات أل

على فقاقٌع هواء وهى من عٌوب الصناعة الممٌزه للزجاج المملوكى المشكل 

 21.بالنفخ

 : لرمال الصالحة لصناعة الزجاجا

توجد السلٌكا وهى العنصر االساسى فى صناعة الزجاج فى رمال الصحراء 

 :والشوطئ وؼٌرها ولها ثالث أنواع

أجود أنواع الرمال وأن كان لم ٌستخدم فى الزجاج االسالمى  :رمل أبٌض -1

 .فهو ٌدخل فى األنواع النقٌه من الزجاج كزجاج الكرٌستال 

وهى المستخدم وأقل جوده من األبٌض اذ ٌحتوى على نسبه من  :رمل أصفر -2

 .أكسٌد الحدٌد الذى ٌعطى للزجاج اللون األخضر المشوب باالصفرار 

وهو اردء أنواع الزجاج ٌحتوى على شبه مرتفع من أكسٌد : رمل أحمر -3

الحدٌد وٌستخدم فى صناعه أنواع من الصنج والمكاٌل التى تإدى ؼرض 

 .لناحٌه الجمالٌه وظٌفى وال تشترط ا

                                                           
19
 88رإوؾ النحاس ، صناعة الزجاج ، ص  
21
م ، ص 1971مٌة قسم االثار االسالرسالة ماجستٌر ، كلٌة األداب ، المشكاوات الزجاجٌة فى العصر المملوكى ماٌسة داود ،  

193 
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ٌؽسل الرمل جٌد وٌترك لٌجؾ ثم ٌصحم وٌؽربل  :تجهز المواد الخام لصناعه الزجاج

وٌضاؾ له مخفوق كربونات الكالسٌوم والصودٌوم واحٌانا كسر من الزجاج لسهوله 

صهره ، اال أن الصانع لم تكن لدٌه قدرة كافٌه على صحن هذه المواد مما ادى لوجود 

لكى ال ( البازلت  –الرخام )ٌستخدم لها هاوون من األحجار الصلدة فقاقٌع ، كان 

تتفاعل مع المواد المصحونة ، تخلط هذه المواد جمٌعا بعد ذلك حسب كمٌاتها فى 

احواض بداخل الفرن أو فى بواتق من فخار حرارى حتى تتحول الى مصهور قابل 

 21 .للتشكٌل 

هو ما كشفته لنا عنه قاع اناء من عرؾ مصنع الزجاج باسم طراز و:مصانع الزجاج

الزجاج المزخرؾ بالبرٌق المعدنى  المحفوظه فى متحؾ الفن االسالمى بالقاهرة عثر 

 .163مما عمل فى طراز الفٌله بمصر سنه " فى حفائر الفسطاط 

كانت صناعة الزجاج من الصناعات الضارة التى كانت ٌخصص لها مكان بعٌد و 

ٌشترط فٌها شروط صحٌه خاصه مثل سعه األماكن وأرتفاع بؤطراؾ المدٌنه كما كان 

سقفها و توفر التهوٌة فٌها وكان ٌقوم بؤشراؾ على تطبٌق هذه الشروط الصحٌة 

 22 (.المحتسب -عرفاء األسواق)

هذا و ٌختلؾ شكل أفران صناعة االوانى الزجاجٌه الخالٌة من الزخارؾ عن تلك 

بالذهب ألن المٌنا  هوهمزخرفة بالمٌنا والمواألوانى الم الخاصة بصناعة المشكاوات

 .فران على الزجاج التى نظام خاص فى األ والتذهٌب ٌحتاجان لتثبٌتها

سوانى الذى ٌتحمل ٌبنى بالطوب المصنوع من الطٌن األ :عادىالزجاج الفرن أ

الحرارة وتخطٌطه دائرة مسقوؾ وٌزود بفتحة أو اثنٌن لنار ٌجلس أمامها أكثر من 

صانع ٌؤخذ بؤنبوبته كمٌة من الزجاج المصهور التى توضع أمامه فى مكان مقعر عند 

بجٌب " النار ٌعرؾ خطؤفتحه الفرن ، وٌتصل بؤحد جانبى الفرن مكان مستو بعٌد عن 

 23 لها مباشرة لتكون بعٌده عن الناره التحؾ بعد األنتهاء من تشكٌٌحفظ ب" التبرٌد

تاخد شكل الفرن العادى عدا انه بلحق به  :أفران خاصه بصناع االوانى المزخرفة

   ا خاصة لعملٌة التلوٌن وباالضافة اال جٌب التبرٌد عد جٌوب متصلة ببعضه

 24. التذهٌب

 

                                                           
21
 197المرجع السابق ، ص  ماٌسة داود ، 
22
 .199ص المرجع السابق ،  
23
 212، ص المرجع السابق  
24
 214المرجع السابق ،  ، ص  
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 السجاج طرق صناعة

 :الهواء التشكٌل بالنفخ فى  -1

وتتم هذه الطرٌقه بعد ان تنصهر مكونات الزجاج وتصبح عجٌنه لٌنه ٌلتقط الصانع 

نبوب فٌندفع الهواء نه مكوره وٌنفخ فٌها من بداٌه األبنهاٌه أنبوب معدنى قطعه عجٌ

المضؽوط الى وسط العجٌنه فتنتفخ جوانبها وٌعتمد تشكٌل هذه اآلنٌه بهذه الطرٌقه 

ك بحركات دائرٌه نٌه مستعٌنا فى ذلالنفخ لٌمكنه التحكم فى اآل نع فىعلى مهاره الصا

ن ٌنتهى تشكٌل اآلنٌه بالشكل المطلوب توضع فى جٌب التكٌؾ أفى الهواء وبعد 

 25.بالفرن 

هذه الطرٌقه تعطى اشكاال أكثر رقا فى سمك الزجاج وأقل انتظاما فى الشكل من النفخ 

 الصانع فى التحكم فى شكل اآلنٌه لى مهارةبالقالب ، وهى تعتمد أوال وقبل كل شئ ع

وتتبنى هذه الطرٌقة فى التشكٌل اسالٌب معٌنة فى زخرفتها ألن جدرانها رقٌقة ال  ، 

تتحمل الحفر أو الحز الذى ٌعرض المشكاة للكسر لذلك فكانت تزخرؾ باضافه خٌوط 

 26. بسٌطه أفقٌة ومتوازٌة أو رأسٌة 

 :التشكٌل بالنفخ فى القالب  -2

ٌتم استخدام انبوب معدنى ٌلتقط الصانع بنهاٌته عجٌنه زجاجٌه لٌنه وٌضعها فى قالب 

من قطعٌن مكونا ؼالبا من مزٌج من الرمل والطٌن لكى ٌسهل تفتٌته بعد ذلك بواسطه 

الماء والحفر ثم ٌنفخ الصانع هذه العجٌنه الزجاجٌه داخل القالب فتؤخذ شكل القالب أو 

أو المعدن أو الخشب وتكون اشكال األوانى فى هذه الحاله أكثر  ٌتخذ القالب من الفخار

  27. انتظاما واتقانا  من طرٌقه النفخ فى الهواء 

وذلك بعمل نموذج بالشكل  1511وقد ابتكر المصرٌون هذه الطرٌقه حوالى سنه 

المطلوب من الطٌن والرمل ٌثبتون به قضٌب من المعدن ٌمسكونه منه ثم ٌنفخوا 

 28.الزجاج به مصهور 

 

 
                                                           

 47، ص  2111زهراء الشرق ، األموي والعباسً الفنون االسالمٌة المبكرة فً العصرٌن،  على الطاٌش 25
26
 218ماٌسه داود ، المرجع السابق ، ص  
 47، ص  ، المرجع السابقعلى الطاٌش 27
28
 217ماٌسة داود ، المرجع السابق ، ص  
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 السجاج طرق زخرفه

و ملونه وذلك فى عمل خطوط رفٌعه أخرفه سواء كان بنفس لون العجٌنه طرٌقه الز

و البدن كذلك استمرت الزخرفه بالختم التى أسب الحاجه تلتؾ حول الرقبه و سمٌكه حأ

كانت تحتوى ؼالبا عل كتابات عربٌه تتضمن اسم صاحب االنٌه او صانعها او جمل 

 29.ئٌه كما استعملت طرٌقه السحب بالملقاط الحداث زخارؾ ناتئه دعا

 : Appledالزخرفه باالضافه  -3

بعد ان تشكل اآلنٌه بالنفخ ٌؤخذ الصانع جزء من عجٌنه زجاج منصهر من نفس اللون 

او بلون آخر وٌجعلها كالخٌط ثم ٌلفها على بدن اآلنٌه ورقبتها وهذه الخٌوط تكون 

رقٌقه وبارزه وتؤخذ هذه الخٌوط هٌئه خطوط متكسره واحٌانا تركب هذه اآلنٌه فوق 

 31 .تمثال على هٌئه حٌوان أو طائر 

 :الزخرفه بالختم  -4

بعد ان ٌقوم الصانع بتشكٌل اآلنٌه بالنفخ ٌقوم الصانع باضافه اقراص زجاجٌه 

مستدٌره على بدن اآلنٌه وهى ساخنه حٌث تكون عجٌنتها لٌنه وٌضعظ علٌها بخاتم 

معدنى علٌه زخارؾ بارزه أو ؼائره حسب نوع الزخرفه المراد ختمها على بدن 

رؾ ؼائره ختمت علٌه زخارؾ بارزه والعكس ، وؼالبا ما اآلنٌه فاذا كانت الزخا

تشتمل الزخارؾ على رسوم حٌوانٌه او كتابٌه او ٌختم الصانع بخاتم معدنى علٌه 

رسوم صؽٌره لطٌور او حٌوانات على سطح اآلنٌه الخارجى وهى ساخنه أى عجٌنتها 

 31. ما زالت لٌنه 

 :الزخرفه بالقالب   -5

وتتم هذه الطرٌقه بؤن ٌؤخذ الصانع قطعه من عجٌنه الزجاج المصهور وهى لٌنه  

بنهاٌه انبوب معدنى وٌضعها داخل قالب من الفخار أو المعدن أو الخشب ٌكون 

مضلعا أو على هٌئه خالٌا النحل ثم ٌنفخ فى بداٌه االنبوب فٌؤخذ بدن اآلنٌه الخارجى 

 32.نفس شكل التضلٌع أو خالٌا النحل 

 

                                                           
 253، المرجع السابق، سعاد ماهر  29
 48 ، المرجع السابق، ص على الطاٌش 31
 48 ، المرجع السابق، صعلى الطاٌش 31
 48 المرجع السابق ، ص 32
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 :(طرٌقة الزخرفه المضافه بالمشط)الزجاج المجزع الرخامى  -6

انتج صناع الزجاج خالل العصر المملوكى نوع سبق أن عرفته منطقة الشرق اآلدنى 

هناك مجموعة من القوارٌر واألكواب والسالطٌن من لون فمنذ العصر الرومانى 

عرٌقات المرمر ارجوانى فاتح ؼالبا زٌنت بزخارؾ من خٌوط بٌضاء متعرجة تشبة ت

بلون االناء األصلى  وكانت هذه الخٌوط تسحب وهى ساخنة بآله تشبه المشط فتكون 

المنشار أو ضلوع األسماك ونحو ذلكمنها أشكال عدٌدة مختلفة مثل أسنان 
وفٌها ،  33

ٌقوم الزجاجون بتثبٌت رقائق من زجاج معتم ملون بجوار بعضها البعض على سطح 

مساوٌة تقرٌبا لعجٌنة  ه وٌتم ضؽط هذه ا لرقائق حتى تصبحالشفافاألوانى الزجاجٌة 

االناء وبعد االنتهاء من التسوٌة ٌصبح األناء مزخرفا بتعرٌجات ملونة متعددة حسب 

الرقائق المضافة اساسا مماٌعطى الشكل النهائى هٌئة تجزٌعات الرخام فى الطبٌعة ، 

.وظل هذا االسلوب حتى القرن الثامن الهجرى 
34
 

قاروة عطر من الزجاج األزرق مع اضافات من اللون األبٌض تإرخ بالقرن  -

 (44)ٌٛدٗ  .كورنٌنػ للزجاج فى نٌوٌورك  السابع الهجرى محفوظ فى متحؾ

رزذاذة عطر من الزجاج األرجوانى مع اضافات باللون األبٌض ٌإرخ بالقرن  -

 (41)ٛدٗ ٌ .السابع الهجرى محفوظ فى متحؾ كورنٌنػ للزجاج فى نٌوٌورك 

زبدٌة من الزجاج األرجوانى مع تجزٌعات باللون األبٌض تإرخ  بالقرن  -

السابع الهجرى محفوظ فى متحؾ طلٌلطة الفنى ، وهى ذات الشكل الذى شاع 

 (48)ٌٛدٗ .استخدامى فى األوانى الفخارٌة والخزفٌة 
 :الزخرفه بالقطع  -7

الطرٌقه بدٌال عن استخدام واستخدم المسلمون االوانى الزجاجٌه المزخرفه بهذه 

األحجار الكرٌمه فى صنع األدوات المنزلٌه وٌقتصر استخدام هذه الطرٌقه فى زخرفه 

األوانى ذات الجدار السمٌك وتتم هذه الطرٌقه بؤن تشكل اآلنٌه بالشكل المطلوب 

المطلوبه عن  وتترك لتبرد ثم تنقش الزخارؾ على سطحها الخارجى بالزخارؾ

 35 .تحتاج الى مهاره شدٌده من الصانع لعدم تعرض اآلنٌه للكسر  طرٌق القطع وهى

 

 

                                                           
33
  137، ص  2117 – 2116عاصم رزق ، الفنون االسالمٌة فى مصر ، مكتبة مدبولى ،  
34
 .221محمود ابراهٌم ، المرجع السابق ، ص  
  48 ، المرجع السابق ، صعلى الطاٌش 35
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 (:الملقاط )الزخرفه بالمنقاش  -8

وتتم هذه الطرٌقه بعد ان تشكل اآلنٌه بالنفخ بالشكل المطلوب ٌقوم الصانع بالنقش على 

وذلك عن ( المنقاش)بدنها وهى ساخنه حٌث تكون عجٌنتها لٌنه بآله تشبه الملقاط 

أجزاء الى الخارج من العجٌنه الزجاجٌه لسطح اآلنٌه الخارجى فى طرٌق سحب 

 36 .أشكال زخرفٌه جمٌله 

 :الزخرفة بالبرٌق المعدنى -9

اوضحت الحفائر األثرٌه ان المسلمٌن استخدموا ماده البرٌق المعدنى فى زخرفه 

هـ ـ فقد عثر البعثه االمرٌكٌه فى حفائر الفسطاط سنه  2الزجاج منذ منتصؾ القرن 

 37. على كؤس زجاجى مزخرؾ بالبرٌق المعدنى العسلى  1965

 :الزخرفه بالحفر   -11

وهذه الطرٌقه ال تستخدم اال فى أوانى البللور الصخرى وهو نوع من األحجار ٌشبه 

الزجاج ولكنه أشد صالبه منه وأكثر جماال وٌقوم الصانع بحفر الزخارؾ على سطح 

 .اآلنٌه الخارجى بآله حاده 

 :بالمٌنا والذهب الزخرفه  -11

المٌنا او المٌنو كلمه فارسٌه وهى تطلق على ماده زجاجٌه مسحوقه تستخدم فى 

،  38 زخرفه األوانى المعدنٌه أو الزجاجٌه أو الزخرفٌه بعد اضافه األكاسٌد الملونه لها

ؾ بؤول اكسٌد الرصاص ثم ٌخلط نها حجر من الرصاص المعتم المعروؤعرفت ب

  39. و خمس الوانأاقتصرت فى الؽالب على اربعه  والتىلوان المتعدده باأل

 دٌد واذا كان اللونحاالحمر ٌضاؾ الى المٌنا اكسٌد الفاذا كان المطلوب اللون 

 االخضر ٌضاؾ اكسٌد النحاس واللون االصفر اضافه اكسٌد االنتٌمون واللون االبٌض

الذى لعب دورا هاما فى زخرفة  زرقاللون االاما ، ٌد القصدٌرساك تماما معتم وهو

.(حجر الالزورد)اضافه اكسٌد الكوبالت  الزجاج
41
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 :كٌؾ تتم الزخرفه بماده المٌنا والتذهٌب

نظرا لتماثل وتعدد الزخارؾ التى نفذها الفنان على التحؾ الزجاجٌه المراد تنفٌذها 

م الصانع بعلم بالمٌنا والتذهٌب فقد كانت هناك عده مراحل فنٌه تعتمد اساسا على عل

الكٌمٌاء والهندسه وتبدأ هذه المراحل بؤن ٌعد الفنان نموذجا للزخارؾ المطلوب تنفٌذها 

ٌفرغ علٌها الزخارؾ ثم توضع على جسم التحفه وٌمرر " ناقله"على ورقه تسمى

علٌها بقطعه من القطن مشربا ببدره ملونه فتطبع الزخارؾ وٌقوم الفنان بعد ذلك 

ؾ بخط رفٌع باللون االحمر ثم ٌملئ الفراؼات بااللوان المطلوبه بتحدٌد هذه الزخار

لوان ثم كل لون على حده حتى ال تتداخل األبواسطه فرشاه من المٌنا المسحوقه 

ن تصل الى درجه الحراره المطلوبه وفى أض التحفه للهب بسٌط ثم تدرج الى تعر

 41. النهاٌه ٌقوم الفنان باضافه لمسات التذهٌب االخٌره علٌها 

والجدٌر بالذكر ان مصر و الشام فى العصر المملوكى قد شهدت تطور كبٌر فى 

وانى وكإوس ومشكاوات أبمختلؾ اشكالها من  المموه بالمٌنا تحؾ الزجاجٌهصناعه ال

هـ نتٌجه لمنافسه جمهورٌات جنوب اٌطالٌا لهذه الصناعه وخٌر 9نهاٌه القرن  حتى

 (10)ٌٛدٗ  42 . ان قاٌتباىطلدلٌل على ذلك مشكاه الس

وورث المسلمون هذا النوع من الزخرفه على الزجاج ولكنهم ابتكروا فٌها طرقا جدٌدا 

لم تعرؾ من قبل وهى تثبٌت المٌنا على الزجاج بالحراره بعد ان كانت على البارد 

 43. واستخدم الذهب كمحلول للزخرفه ولٌس كرقائق ذهبٌه 
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 ىـوكــعصر املممـاج فى الـسجــال

 وهناككان العصر المملوكى بصفه عامة ذهبٌا فى الصناعات والفنون المختلفه بمصر 

 من الممالٌك سالطٌن عن عرؾ ما منها الفنى االزدهار هذا وارء كانت متعدده عوامل

 جاتتالمن معظم ارتباط ساعد وقد المدارس و كالمساجد الكثٌرة العمائر تشٌد فى رؼبه

 وزخرفتها صنعها فى واألتقان الدقه والصناع الفنانٌن توخى على الحكام بطبٌعه الفنٌة

 عناٌة من ٌضاعؾ كان والمدارس بالمساجد المنتوجات من كثٌر ارتباط عن فضال

 الدٌنٌة المإسسات هذه فى لوضعها مالئمه تكون ان على  وحرصه بمنتوجاته الفنان

.
44
 

 الفنون زدهار فى اثرها الممالٌك عصر فى بمصر االكفاء الصناع لوفرة وكان

 والعراق اٌران الصناع من هجرة الوفره هذه على ساعد قد و المختلفه والصناعات

 القرن منتصؾ حوالى فى بلدانهم على المتكررة المؽول هجمات بعد مصر الى والشام

 حٌث مصر الى الهجرى الى الصناع هإالء دفع مما لها وتخرٌبهم الهجرى السابع

.اعمالهم زاولوا
 45

 

وقد تطورت صناعة الزجاج فى العصر المملوكى الذى ٌعتبر أزهى وأفخر العصور 

االسالمٌة وبلؽت فٌه القمه فى الرونق والجمال ، فال ٌمتلك المرء نفسه من األعجاب 

وجمالها ودقتها وان كانت مصر قد انتجت الخزؾ ذو البرٌق المعدنى بصناعة الزجاج 

الذى ٌلون بالوان الطٌؾ فان فنانى العصر االٌوبى والمملوكى قد بروعوا فى انتاج 

.الزجاج المطلى بالذهب والمٌناء 
 46

 

م لم ٌخلؾ لنا اال بعض األمثله قلٌله من التحؾ المزخرفه بالمٌنا 13اذا كان القرن و

م لالحوال المصرٌه والحروب من تصدى مصر للخطر 13والمموهه بالذهب 

م  على عكسه عصر ازدهار متكامل فنى  14الصلٌبى والمؽولى ،  فقد كان القرن 

 :وذلك بسبب 

حركه االنتعاش االقتصادى  الذى جعل من مصر ممر للقوافل التجارٌه و  -

له بالكثٌر من  االموال مركز اتصال بٌن الشرق والؽرب مما اؼنى حصٌله الدو

مما ادى الى حاله االستقرار النسبى بعد ان تخلصت مصر من الخطر المؽولى 

 .بؤنتصارتها المتوالٌه ثم دخول بعض الملوك المؽولى فى األسالم 
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كان اهتمام سالطٌن و امراء الممالٌك بتشٌد العمائر والعناٌه باضاءتها لتخلٌد  -

كبر األثر فٌها وصلت من اعداد كبٌره من ذكراهم والتقرب بها الى الشعب أ

 .المشكاوات وؼٌرها من التحؾ

هجره صناع عراق وسورٌا الفارٌن من هجمات المؽول وقد أدت الى  -

استطاع الفنان ان  382اشتراكهم مع صناع مصر فى كل تحؾ ومشكاوات 

ٌهضم التاثٌرات المؽولٌه  الصٌنٌه وٌمزجها بالفن االسالمى  ٌخرج لنا روائع 

فنٌه تشهد بمهاره والذوق الرفٌع استطاع فٌها ان ٌتحرر من بعض التؤثٌرات 

المعول ٌعود الى طبٌعته وحبه لكثره الزخارؾ وملئ جمٌع الفراؼات بالرسوم 

. 

فكان النصؾ االول من القرن الرابع أروع فتره شهدتها المصنوعات الزجاجٌه 

عرفه التتابع التارٌخى والزمنى المملوكٌه المذهبه والمطلٌه بالمٌنا وتتوفر لنا م

لقطع الزجاج المملوكٌه عن طرٌقه متابعه مشكاوات المساجد التى تحمل أسماء 

السالطٌن واألمراء وشعاراتهم ومع انه ال تظهر توارٌخ على هذه المشكاوات اال 

.أنها كانت قد صنعت لمإسسات دٌنٌه محدده تارٌخها معروؾ 
 47

 

 -1347)ان شدٌد الشؽؾ بالمشكاوات فهو السلطان حسن اما السلطان الذى ٌبدو أنه ك

فقد ؼطى بمعنى الكلمه أسقؾ مدرسته وضرٌحه الشهٌرٌن بالمشكاوات  ( 1361

 (19)ٌٛدٗ  وكان البعض من هذه المشكاوات متصال بكرٌات او بٌضٌات من الزجاج
وتكشؾ الزخارؾ التى تظهر على مشكاوات السلطان حسن على الذخٌره الفنٌه 

امله التى ابتدعها خٌال الفنانٌن فى العصر المملوكى وبعض المشكاوات ٌحمل تلك الك

اآلٌه المذكوره من سوره النور على العنق ، واهداء للسلطان على الجزء العلوى من 

البدن أما البعض اآلخر فمزٌن بلوحات أشبه بالمعٌنات تضم وحدات زخرفٌه زهرٌه 

ٌٛدٗ  لوتس المتناثره وسط أوراق النباتأو تصمٌمات اشمل تكشتؾ عن براعم ال
، وؼالبا ما كانت الشعارات النفشٌه الداله على علٌة القوم تظهر فى رصائع أو   (12)

. مٌدالٌات على عنق المشكاه والقسم السفلى من بدنها 
48

 

وان المٌنا بعد ان كانت اال تقتصر ؼالبا على الزخرفه بالخط لو نجد تنوع فى اال

األحمر الرفٌع أو التذهٌب أو بالقلٌل من اللوان المٌنا التى ال ٌخرج من اللون األزرق 

م لجؤ الفنان الى زخرفتها باللون متعدده زاهٌه من  14وأحمر وأبٌض ، أما القرن 

و البٌضاء الى جانب استخدامه للتذهٌب المٌنا الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء 
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وذلك فى تباٌن وجمال ، الخط األحمر الرفٌع تحول من استخدامه فى تحدٌد الزخارؾ 

م  الى عنصر رئٌسى فى القرن 13والكتابات وتحول من عنصر اساسى فى القرن 

.م تحدٌد الرسوم وتوضٌحها 14
 49

 

والمطلٌه بالمٌنا مما ٌعود تارٌخه الى وقد سجل الكثٌر من القطع الزجاجٌه المذهبه 

القرن الرابع عشر على انه قد تم الحصول علٌه فى الصٌن مما ٌوحى بؤن القطع 

طع التى المملوكٌه لم ٌكن مرؼوبا فٌها فى الؽرب فقط وانما فى الشرق اٌضا، ومن الق

او زهرٌه كبٌره ذات أربعه مقابض شرٌطٌه الشكل  هعثر علٌها فى الصٌن زجاج

على عنقها تروس تضم شاره السالله الرسولٌه وربما تكون هذه القطعه قد ارسلت و

كهدٌه الى البالط الصٌنى من أحد سالطٌن الٌمن الذٌن كانوا ٌقٌمون عالقات تجارٌه 

.ودبلوماسٌه مع امبراطورٌات الشرق 
 (24)ٌٛدٗ  51 

نصؾ الثانى من وقد تضاءل انتاج القطع الزجاجٌه المذهبه والمطلٌه بالمٌنا فى ال

القرن الرابع عشر بعد عهد السلطان حسن ، حتى المشكاوات القلٌله التى أمر بصنعها 

كانت زخارفها شحٌحه اقتصرت على اطارات ونطاقات  1371شعبان الثانى حوالى 

تنم عن تدهور ملحوظ فى نوعٌه الزخرفه بالقٌاس الى ما شهدته نماذج منتصؾ القرن 

وقد اهتمت ام السلطان شعبان وهى من رعاه  (14)ٌٛدٗ ،  (15)ٌٛدٗ ، الرابع عشر 

.الفنون بتزوٌد مدرستها بعدد من المشكاوات الخالٌه من الزخارؾ 
 51

 

الذى  (م1399-1382)وقد انتعش هذا األسلوب الفنى فترة وجٌزة أثناء عهد برقوق

هذا العقد اسدل الستار على حكم آل قالوون وبدأ عصر الممالٌك البرجٌة ، فقد شهد 

آخر جهد جبار بذله صناع الزجاج فى العصر المملوكى الذى كان باستطاعتهم احٌاء 

التصمٌمات الفنٌه التى كان قد ابتكرها األستاذة األوائل و ان لم ٌتسن لهم مجارتهم فى 

.البراعة الحرفٌة 
 52

 

م لمسجد برقوق ومع أن 1391وقد عرؾ أن حوالى أربعٌن مشكاة قد صنعت حول 

اوات برقوق قد صنعت بوفرة طائلة اال أن هناك نقصا ملحوظا فى العناٌة مشك

بالرسومات والظاهر أنه كان البد من انتاج المشكاوات على عجل وكان كبار الفنانٌن 

.ٌعملون جنبا الى جنب مع تالمٌذ قلٌل الخبرة بالمهنة 
 ( .57) -(18)ٌٛدٗ  53 
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م  نفس القدر من االهتمام والرعاٌه  15 – 9هذا ولم تلق صناعه المشكاوات فى القرن 

 : م وذلك بسبب 14فى القرن 

س الرجاء الصالح وبذلك ء االحوال االقتصادٌه بعد ما تحول طرٌق رأوس -1

هم مورد لها كما فرض الحصار االقتصادى من بعض الدول أفقدت مصر 

لمنع تجارتها مع اوربا وصدرت مراسٌم  الصلٌبٌه على شوطئ مصر والشام

باباوٌه  تحرم على التجار االوربٌن الذهاب الى شواطئ مصر والشام لمنع 

 .تجارتهم مع دوله الممالٌك التى فقدت بذلك اساس ثروتها وقوتها

مالٌك بعضهم البعض على مقالٌد الحاله السٌاسٌه اتسمت بالعصبٌه و منافسه الم -2

على شخصٌه السلطان ومدى قوته فى االحتفاظ بالملك  ت مدتهفكم الذى توقحال

 .أطول فتره ممكنه 

و نقله ألمهر الصناع الى  1411استٌالء تٌمورلنك على دمشق فى عام  -3

عاصمته سمرقند اكبر االثر فى تدهور الصناعات بصفه عامه وتدهور صناعه 

 .الزجاج بصفه خاصه 

الزجاج الشرقى المزخرؾ بالمٌنا منافسه مصانع فٌنسٌا بؤٌطالً التى كانت تقلد  -4

 .والمموه بالذهب أكبر األثر فى التعجٌل بنهاٌه تلك الصناعه

ولم تصنع فى القرن الخاس اال قله من المشكاوات وقد امر بصنع اثنٌن منها السلطان 

، بٌنما أمر بصنع مشكاه ثالثه أمٌر اسمه  قانٌباى (16)ٌٛدٗ  1421شٌخ حوالى عام 

، كان أمر األمٌر اٌنال الذى أصبح فٌما بعد سلطانا  (89)ٌٛدٗ  امابعد ذلك بعشرٌن ع

م ولم تعرؾ اال مشكاة واحدة مما صنع لقاٌتباى فى 1451بصنع مشكاة رابعة حوالى 

، ومن المالئم أن تصنع آخر المشكاوات (10)ٌٛدٗ نهاٌة عصر الممالٌك البرجٌة 

فى وسعه الحٌاء فنون الدولة وانعاش السلطانٌة للحاكم الشهٌر قاٌتباى الذى بذل كل ما 

.اقتصادها 
 54

 

وٌتضح مما وصلنا من أمثله قلٌله  أن اسلوب الزخرفه بالمٌنا والتموٌه بالذهب فى 

القرن التاسع قد اصابه شئ من الضعؾ بحث ، فنالحظ ان الفنانً لم ٌكونوا بالمهاره 

م  اذ اصبحت المٌنا الى جانب قله  14 -13التى عهدناها فى مشكاوات القرنٌن 

عات بعد  ان كانت صلبه ملساء لها صفه وخاصٌه بروزها هشه ذات مسام ملٌئه بالفقا

الزجاج مما ٌدل على جهل الصانع بسر تركٌبها والوقت الكفى لتسوٌتها مما افقدها 

صالبتها وعرض الكثٌر منها للتشقق والتطاٌر بمرور الزمن  ، كما أن األلوان قد 
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جماله واصبح اصبحت ؼٌر زاهٌه أو براقه أو نقٌه وفقد لون المٌنا األبٌض نصاعته و

لم ٌستطع الفن االسالمى الصمود امام التبادى ، و  اللون االزرق مشوبا باالسود 

األوربى وخاصه فى مدٌنه البندقٌه التى نافست الشرق فى صناعه التحؾ الزجاجٌه 

المزخرفة بالمٌنا والمموهه بالذهب والتى كانت من أكبرالعوامل فى القضاء على تلك 

تى شهد نهاٌه هذا القرن اقول نجم هذا االسلوبح،   الصناعه بالشرق
 55

. 
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 العناصر السخرفية

 :التصويريةالتكوينات 

الرسوم االدمٌه فى  القرن السابع الهجرى على استعمالاقبل صناع الزجاج الفاخر فى 

زخارفهم وكانوا ٌضعونها فى أشرطه مختلفه العرض او  فى مناطق مستطٌله او 

 56.دائرٌه 

و كانت األوانى الزجاجٌه فى بواكٌر العصر المملوكى تزٌن فى الؽالب بتكوٌنات 

تصوٌرٌة ، فهناك قطع من الزجاج المملوكى المزخرؾ بمشاهد معمارٌه و رسوم 

ادمٌة وقد اختفت على ما ٌبدو المشاهد التى تصور التكوٌنات التصوٌرٌة ل شخاص 

الثالث عشر أما الجٌل الثانى من صناع  والخلفٌات المعمارٌه  بحلول نهاٌه القرن

الزجاج فى العصر المملوكى فقد ارتسموا االسلوب النقشى الذى راج بعد الربع اآلول 

.من القرن الرابع عشر
57
 

ولعل اشد التركبٌات التصوٌرٌه الذى ظهر على القطع الزجاجٌه التى انتجت فى 

ره والقوارٌر والزجاجات بواكٌر العصر المملوكى هو ما نجده على الكإوس الصؽٌ

فهناك كؤس بدٌعه فى متحؾ اللوفر مزٌنه بصور ثالثه فرسان وقاروره فرٌده من 

نوعها فى المتحؾ البرٌطانى ٌظهر علٌها فارسان ٌلتؾ كل منهما بعباءته فوق 

مٌدالٌات تصور شاربا وعازفا على القٌثاره ، وعلى هذه القاروره اٌضا لفٌفه زهرٌه 

ٌوانات وتشبه اللفائؾ العربٌه ذات السمه الخٌالٌه التى اشتهرت تتؤلؾ من رإوس ح

بها المشؽوالت المعدنٌه فى بواكٌر عصر الممالٌك وكانت االشكال تنقش فى بعض 

االحٌان فى نطاق مهاد معمارى كما ٌتضح من الكؤسٌن اللذٌن ٌحتفظ بهما متحؾ 

.وولترز الفنى فى بولتٌمور
 ( 4-5ٌٛدٗ  )58 

و هذا الطراز من القطع الزجاجٌه الباكرة قد صنع ونفذ بطرٌقة تلقائٌة واستخدمت  

لزخرفته طائفة كبٌرة من األلوان ، وٌشبه اسلوب رسم األشخاص والخلفٌات ما نره 

على قطع الخزؾ المرسوم علٌها فوق الطالء والتى توقؾ انتاجها بعد منتصؾ القرن 

ٌن وصناع الزجاج مختلفه اختالفا كبٌرا ، وٌمكن الثالث عشر ولم تكن أسالٌب الخزاف

اعتبار هذه المجموعه من القطع الزجاجٌه المملوكٌه المزٌنه بالمناظر التصوٌرٌه بؤنها 
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من أواخر آثار االسلوب التصوٌرى العظٌم الذى ازدهر فى عصرى السالجقة 

.واالٌوبٌٌن 
59
 

ٌة مع بداٌة ظهور اسلوب ومن أهم المخلفات التى تبرز استمرار األسالٌب األٌوب

المملوكى الجدٌد كؤس زجاجى محفوظ فى متحؾ المتروبلٌتان تزٌنها أشرطة تشتمل 

على حٌوانات تجرى وعلى أشكال موسٌقٌن وندماء ذات ازدحام صؽٌر تذكرنا 

تحؾ الموصل المعدنٌة التى ترجع الى القرن السابع الهجرى اضافة الى بزخارؾ 

االحمر واالزرق واالصفر وٌضم الشرٌط الرئٌسى الذى ابٌات شعر عربى بااللوان 

.ٌزٌن هذا الكؤس أربع جامات فى كل منها نسرا 
61
 

وتنفٌذ األشكال والتصاوٌر البشرٌه على القطع الزجاجٌه فى مستهل العصر الملوكى 

ٌتمٌز بشده رقته ووفره تفاصٌله، مما ٌكشؾ عن مهاره الرسامٌن ومن القطع التى 

وكؤس كبٌر مزخرفه ( 12لوحه )دٌه علٌها عالمات البروج األسلوب زبانتجت بهذا 

بصور لعدد من الفرسان ومشكاه تعد من اوائل المشكاوات العصر المملوكى مزٌنه 

بقله من الفرسان وؼالبا ما كان ٌتم الجمع بٌن التركٌبات التصوٌرٌه واللفائؾ الزهرٌه 

تظهر علٌه الزخارؾ الكثٌر من القطع الممدوده برقه  والحناٌا المضفوره والنقوش و

   وهى زخرفٌه ابتعدت عن دائره الضوء فى القران الرابع( 13لوحة )  المحززة

. عشر 
61
 

 :الزخارؾ االدمٌه والحٌوانٌه 

حفلت التحؾ المملوكٌه بالزخارؾ الكائنات الحٌه  ومن الجدٌر بالذكر أن رسوم  

تى سبقتها فى بالد الشرق االسالمى وقد الحٌوان مما ورثته فنون اسالم عن الفنون ال

أقبل المسلمون على استخدام الرسوم الحٌوانٌه كاالسد و السمك والطٌور و الؽزال 

وأخد المسلمون عن فنون الشرق االقصى رسوم حٌوانات خرافٌه  ومركبه وطبٌعى 

 أنها لقٌت منهم ترحٌبا كبٌرا ألنها كانت تتفق فى تركٌبها مع البعد عن الحقٌقه

 62 .والطبٌعه ومع التجرٌد الذى نعرفه فى الفنون االسالمٌه 

على أن المسلمٌن حٌن أخذوا تلك الحٌوانات الخرافٌه عن الصٌن لم ٌحتفظوا بمعانٌها 

الرمزٌه بل أصبحت عندهم رسوما زخرفٌة فحسب ،فالتنٌن مثال كان من شارات 

الملك فى الصٌن ولكنه فى الفن االسالمى ال ٌرمز الى شئ بل هو زخرفى فحسب ، 
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وجد الحٌوان المجنح  - الطٌور المجنحهكما رسموا األفاعى والحٌات والحٌوانات و

 شرطةالعناصر داخل او ٌؽلب أن توضع هذا   - 54ٌٛدٗ على كسرة من اناء زجاجى 

 63 .ومناطق وجامات 

الشرٌط العلوى لحامل صوانى  ٌظهر فٌه سلسة  من الحٌوانات المصورة بلون  ومنها 

صهوات جٌادهم  ، كما ظهر الفرسان على (44ٌٛدٗ )  الذهبى ؼزالن اسود زراؾ

كما وجد  ،  (29ٌٛدخ )   رٌتنسب الى السلطان بٌبرس الجاشنكعلى سلطانٌة زجاجٌة 

وعند رسوم طٌور وأرانب محورة متقابلة ،  ( 25ٌٛدٗ )على دورق من الزجاج  

نرى نطاقا نقشٌا ٌحؾ به من  ( 24ٌٛدٗ ) زجاجة كبٌرة تنسب لبنى رسول عنق قاعده 

صور حٌوانات ، ارنبان على جانب وما ٌشبه االسدٌن على اعلى ومن اسفل افرٌز به 

 .الجانب االخر

على حامل   التى وجدت على القطع الفنٌة الزجاجٌة طائر السمٌرغومن الطٌور 

المحصورة بٌن الرنوك مصور بوضع جانبى ناشر  المنطقة فى (44ٌٛدٗ )  صوانى

مزهرٌة محفوظة فى دار اآلثار فقد وجد على  العنقاءأما طائر .جناحٌة وذٌل كبٌر 

، وظهر طائر الرخ على مشكاة ال ملك جوكندار        (21ٌٛدخ )  االسالمٌة بالكوٌت

 ( .58ٌٛدخ ) 

لم تلعب الزخارؾ االدمٌه والحٌوانٌه دور كبٌرا على المشكاوات فى العصر المملوكى 

ائه المساجد وٌعزى ذلك الى أن معظم ما وصلنا منه كان من ذلك النوع الخاص باض

واألضرحه والخانقاوات التى التزم الفنان فٌها بؤسلوب معٌن اقتصر فٌه على 

الزخارؾ النباتٌه واألشرطه الكاتبٌه والرنوك حٌث ٌندر ان ٌلجؤ الفنان الى الرسوم 

االدمٌه و الحٌوانٌه التى ال تتناسب مع تعلٌقها فى األماكن الدٌنٌه نظرا لما شاع من 

لكائنات الحٌه أو مضاهاه خلق هللا  اال ان ذلك لم ٌمنع من أن ٌلجؤ تحرٌم التصوٌر ا

الفنان  بطرٌقه مستتره الى رسم بعض األسماك و الطٌور ضمن زخارؾ المشكاوات 

ومعظم التحؾ المملوكٌه بحٌث ٌتحاٌل فى اخفائها بٌن الزخارؾ النباتٌه وٌقوم 

.بدو ظاهره للعٌن بتوزٌعها فى اوضاع مختلفه مقلوبه ومعدوله بحٌث ال ت
64
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وقد تؤثر الفنان فى رسومه للطٌور بالفن المؽولى الصٌنى فى تصوٌر لالوز والبجع 

بالطٌور السابحه فى الهواء الطاووٌس البؽباوات الٌدوك وكان ٌقوم برسمها قرٌب من 

فى المناطق  58ٌٛدخ جوكندار  ر من أجمل األمثله األمٌر ال ملكالطبٌعه الى حد كبٌ

بٌن المقابض وكانها لوحه فنٌه رائعه ٌطهر فٌها طائر الرح الخرافى  المحصوره

 65 .وبعض العصافٌر بالخط االحمر 

موضوعه ضمن مجموعه بمتحؾ المتروبولٌتان نجد الطاوٌس فى مشكاه قوصون 

بنٌوٌورك التى تحمل توقٌع الصانع على بن محمد الرمكى كما تتضمن شرٌط اخر 

 ( 44ٌٛدٗ )66 .مزخرؾ برسوم اسماك سابحه 

الساسانى فنالحظ اسفل قاعده  نمناظر االنقضاض التى استدعها من رسوم المعاد

 (54ٌٛدٗ ) .مشكاه االمٌر طؽٌتمر محفوظه فى المتحؾ االسمى طائر ٌنقض ع اوزه 

كذلك وجدت الطٌور بشكل مستتر على قاعدة مشكاه باسم السلطان الناصر محمد 

 . (45 -42ٌٛدٗ )
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 : السخارف النباتية

المقصود بالزخارؾ النباتٌة كل زٌنه أو حلٌة زخرفٌة تعتمد فى رسمها أو نفشها على 

عناصر النبات كالسٌقان واألوراق والزهور والثمار بمختلؾ أشكالها وصورها سواء 

، كانت  بشكلها الطبٌعى أو محورة عن الطبٌعة بصور بعٌدة عن صورتها األصلٌة 

رؾ النباتٌة أوج تطورها فى العصر المملوكى  وتمٌزت بدقة التنفٌذ وقد وصلت الزخا

ومراعاة التماثل فى توزٌع وحداتها وانتقى الفنان المملوكى الزخارؾ النباتٌة المورقة 

ووفق فٌها توفٌق كبٌر وكانت الورٌدات والمراوح النخٌلٌة وزهرة اللوتس واالوراق 

نان المملوكى وكانت تستخدم مستقلة أو واالزهار من العناصر التى استخدمها الف

احد الخصائص زخرفة التورٌق العربٌة ، كما كانت  متداخلة مع عناصر نباتٌة أخرى

الممٌزة لزخرفة النباتٌة المملوكٌة  وذلك لما بلؽته هذه الزخارؾ بؤسلوب دقٌق وصل 

نة من الى حد  التعقٌد وأن كانت عناصرها لم تخرج عن اللفائؾ المتشابكة والمكو

.فروع نباتٌة وورٌقات صؽٌرة مفصصة تخرج منها 
 67

 

لعبت األحداث السٌاسٌة دورها فى تطوٌر األسلوب الذى تناول به الفنان المملوكى  

العناصر النباتٌة حٌث منحته دفعة  قوٌة ذلك أن الؽزو المؽولى للشرق وقٌام عالقات 

والتى كان من نتائجها ظهور  تجارٌة بٌن القاهرة المملوكٌة ودولة المؽول فى الصٌن

تؤثٌرات الشرق االقصى فى مجال الزخارؾ النباتٌة فانتشرت عناصر نباتٌة 

طبٌعٌة
68
. 

ويمكن تقسيم الزخارف النباتيه ومعرفة درجة تطورها عن طريق تتبع 

 : العامل الزمنى

 : م 13الزخارؾ النباتٌه فى القرن 

 14لقرن زخارؾ نباتٌه قلٌله جدا اذا ما قورن بزخارؾ ا

اتخذ الفنان فى تلك الفتره اسلوب الفن المؽولى الصٌنى دون اخضاع أو تطوٌر كبٌر 

له لذلك نالحظ أن التؤثٌر الصلٌبى واضح صرٌح لم ٌنصهر مع الفن االسالمى ، كانت 

الرسوم قلٌله رؼم رقتها وجمالها  ولٌس كما شاع فى الفن االسالمى الفزع من الفراغ 
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ظهور  - قرب الزخارؾ النباتٌه من الطبٌعه -وهذا تؤثٌر صٌنى ، كذلك قله االلوان 

.نباتات و زهور صٌنٌه
69  

 : م 14الزخارؾ النباتٌه فى القرن 

 : تؤثٌر صٌنى

 ، وقد شاعت الرسوم  النباتٌه صٌنٌه  زهره اللوتس وعود الصلٌب نبات الخشخاش

سلطان حسن حرص على زخرفتها بؤنواع مختلفه من الزهور ، وقد اقتبس الفنان من 

الفن الصٌنى السحب الصٌنٌه تشى وان كانت تؽلب علٌها طبٌعه الفن االسالمى 

التحوٌر كمشكاه برقوق تتؤلؾ من ورقه نباتٌه بشكل شرفه تتوزع منها من الجانبٌن 

السحب الصٌنٌه ، وقد بلػ من تؤثر الفنان فى ورقتان نباتٌتان تمتدان وتتماٌالن بشكل 

تلك الفتره بالفن الصٌنى أنه قلد بعض الكتابات أو العالقات الصٌنٌه التى تظهر أسفل 

.بدن مشكاه السلطان برقوق 
 71

 

 :تٌار محلى

وقد ظهر تٌار محلى معاد للتٌار الفن االجنبى واالبقاء على الفن االسالمى األصٌل ، 

ن بالزخارؾ العربٌه المورقه باألرابسٌك وذلك فى تكوٌنات زخرفٌه والتزم فٌه الفنا

بدٌعه داخل جامات مفصصه أو دوائر او مستطٌالت ، قد ٌزخرؾ الفنان بها بدن 

المشكاه كله معتمد فى ذلك على التبادل أو التكرار الذى ٌعتبر من ممٌزات الفن 

لفنٌه العالٌه مشكاوات االسالمى فى تصمٌمات تدل على الذوق الرفٌع والكفاءه ا

السلطان حسن اهتم بزخرفتها برسوم نباتٌه عربٌه داخل اشكال هندسٌه أو شرافات ، 

ولم ٌقضى هذا التٌار الفنى االسالمى األصٌل على التؤثٌر الصٌنى بل كثٌر ما كان 

ٌظهر كال الفنٌن فى مشكاه واحده  فى امتزاج وتوافق وانسجام وبعض من مشكاه 

السلطان حسن 
71
 

 التؤثٌر الهلنستى

عقب النصارىبطرٌقه قرٌبه من الطبٌعه الى "و ٌتضح فى رسم عناقٌد العنب واورقها 

حد كبٌر تتضح فٌه تفاصٌل التشرٌحٌه للورقه تذكر بشكل برسم اوراق العنب فى 

ومن المرجح أن ٌكون تؤثٌر سورى اذ كانت أكثر "العصر االموى فى قصرر المشتى 

                                                           
69
 377ماٌسه داود ، المرجع السابق، ص  
71
 385المرجع السابق، ص  
71
 389رجع السابق، ص الم  



 

~ 31 ~ 
 

تؤثٌر بالفن الهلنستى لموقعها الجؽرافى  الذى جعلها قرٌبه من الدوله البٌزنطٌه 

 .ومطلعه على دول اوربا 

وقد بلػ الفنان فى زخرفة أسفل بدن هذه مشكاة بٌبرس الجاشنكٌر حد األبداع والدقة اذ 

قام بزخرفتها بفروع نباتٌة  وأوراق عنب وعناقٌد عنب مرسومة بؤسلوب قرٌب من 

كما ظهر على مشكاة ،  (20ٌٛدخ ) عة وهو متؤثر الى حد كبٌر بؤسلوب الهلنستً الطبٌ

اطار جمٌل من فروع نباتٌة محملة بؤوراق  تشبه ورقة العنب ٌتخللها الماس الحاجب 

 (55ٌٛدخ )  ثالث دوائر مفصصة بداخل كل منها رسم لزهرة اللوتس المتفتحة 

الطبٌعه فٌظهران  ألن كالهما ٌمٌل الى تمثٌلوقد اتفق هذا التٌار الهلنستى مع الصٌنى 

 مجتمعان 
72
. 

 : م 15الزخارؾ النباتٌه فى القرن 

الزخارؾ النباتٌه عاد الفنان فى التزام باسلوب الفن االسالمى االصٌل الذى ٌمٌل الى 

التحوٌر والتجرٌد  واالشكال الهندسٌه  والبعد عن الطبٌعه بحٌث ٌندر ان ٌظهر فٌها 

الصٌنى الذى اتضح فٌه الزخارؾ النباتٌه فى القرنٌن السابقٌن مشكاه المإٌد تؤثٌر الفن 

.تتضح زخارؾ نباتٌه بسٌطه  (89ٌٛدخ )  قانى باى الجركسى – (16ٌٛدخ ) شٌخ
73
 

 : على الزجاج المملوكي وجدتومن الزهور التى 

 :زهره اللوتس 

ٌعود ظهورها الى العصر االموى حٌث نشاهد هذه الزهره بٌن زخارؾ فسٌفساء قبة 

الصخرة وهى  فى هذه األمثلة مشتقة من الشكل اساسانى واستخدمه الفن االسالمى 

فٌما بعد بؤسلوب زخرفى محور بعدها عن شكلها الطبٌعى واستمر ذلك حتى نهاٌة  

وب قرٌب من الطبٌعة وٌرجع هذا الى القرن السابع الهجرى  حٌث بدأت ترسم بؤسل

 (42ٌٛدخ ) وجدت على زبدٌة . التؤثٌرات الفنٌة الصٌنٌة 

وقد اضفى علٌها الفنان المسلم صبؽة هندسٌة واضحة عندما  :الوريدة ذات البتالت

والجدٌر بالذكر أن الورٌدة خماسٌة البتالت . رتب بتالتها بشكل مبسط حول دئراة 

استخدمت كشعار لبنى رسول فى الٌمن ظهرت على طست باسم السلطان الرسولى 

 . (24ٌٛدخ ) كذلك على زجاجة كبٌرة  (22ٌٛدخ ) المإٌد 
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مشكاة باسم السلطان الظاهر أبى سعٌد برقوق قاعدة على ظهرت :   بق زهرة الزن

 زهرة الزنبق بالتبادل مع زهرة أخرى صؽٌرةشرٌط به دوائر تضم كل منها  فنجد

ظهر ماٌشبه زهرة  (46ٌٛدخ ) عالء الدٌن  باسم مشكاةواٌضا على قاعدة  (18 ٌٛدٗ)

 . الزنبق بالمٌنا المتعددة االولوان

فى تكوٌنات زخرفٌة جمٌلة بالمٌنا المتعددة األلوان على  ظهرت : زهرة المرجريت 

وحتى القاعدة قام بزخرفتها بزهور اللوتس   (58ٌٛدخ )بدن مشكاة ال ملك  جوكندار 

ٌزخرفه ست رنوك  (56ٌٛدخ )اسفل بدن مشكاة طنبؽا الساقى ، و اٌضا والمرجرٌت

وٌحٌط بها فروع نباتٌة على أرضٌة من المٌنا الزرقاء تحصر  بٌنها رسوم لزهرة 

 .اللوتس المتفتحة والمرجرٌت وذلك بالمٌنا الحمراء والبٌضاء والزرقاء 

 

  ومن أجمل المشكاوات التى زٌنت بالزخارؾ النباتٌة  مشكاة بؤسم السلطان

تشبه بستان ؼنى بؤنواع الزهور وتعتبر من حٌث الشكل و  (19ٌٛدخ ) حسن 

الزخارؾ التى بلػ فٌها الفنان  حد األبداع بحٌث اعتمد فى رسومها على 

الزهور و األوراق النباتٌة التى تؤثر فٌها بالفن المؽولى  الصٌنى وصورها 

 قرٌبة من الطبٌعة فبدت كؤنها حدٌقة عناء مفروشة بؤجمل أنواع الزهور مثل

زهرة اللوتس والمرجرٌت وعود الصلٌب ٌتخللها فروع نباتٌة مسننة محورة 

 .بحٌث تم  المشكاة كلها وذلك بالذهب على أرضٌة زرقاء 

  فنجد على بدن المشكاه شرٌط عرٌض أساس زخرفته  (11ٌٛدٗ )ومشكاة أخرى

 فروع نباتٌة تلتوى فى تتابع متماثل تتفرع منها أوراق مسننة محورة باأللوان

األزرق واألبٌض واألحمر وأوراق مدببة باللون األحمر عند قاعدة كل 

التقسٌمات كما ظهر نوع من التحرر فى رسم التورٌقات الزهور واستخدم 

الفنان زهره الرمان واللوتس والبٌونٌا الصٌنٌة األصل والورد وطلٌت 

األلوان  الزخارؾ بالمٌنا الملونه وأضفى علٌها التذهٌب فخامة المنظر مع جمال

 .وجاذبٌة الرسم 
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 :السخارف اهلندشية

ٌقصد بالزخارؾ الهندسٌه استخدام األشكال الهندسٌه المستوٌه أو المجسمه المرسومع 

بالمقاسات عناصر ووحدات زهرفٌه على التحؾ وقد تمزج الزخارؾ الهندسٌه 

.بالزخارؾ النباتٌه أو الحٌوانٌه أو الكتابٌه  
74
 

حسن أنه من المستبعد أن ٌكون لدى المسلمٌن كتب فٌها نماذج زكى محمد .وٌعتقد د

للزخارؾ الهندسٌه االسالمٌه ولكن ٌرجح أن تكون هذه الزخارؾ كانت سرا من 

أسرار الصناعه ٌتلقاه الصبٌان من معلمٌهم فى الفن والمهنه فكانت تتعلم بالمران كما 

 .ن فى بعض االحٌان كانت تصنع لها قوالب ونماذج ٌستعملها الصناع والفنانو

 :زخارؾ القرن الثالث عشر 

وكان لسٌاده التؤثٌر الصٌنى ع الزجاج المملوكى أكبر األثر فى قله الرسوم الهندسٌه 

م ألن الفن الصٌنى كان ٌمٌل التى تمثل الطبٌعه 13التى تكاد تكون معدومه فى القرن 

والبعد عن التجرٌد والخطوط الهندسٌه 
75
. 

 :ع عشر زخارؾ القرن الراب

مجاال للظهور فى ظل نشؤت التٌار االسالمى   14وجدت الرسوم الهندسٌه فى القرن  

االصٌل  الذى ٌعتمد اساسا على التحوٌر والتجرٌد  وعلى األشكال الهندسٌه المختلفه 

كان أكثرها ظهور على المشكاوات االشكال المتعدده االضالع التى تشبه الطبق 

النجمى اسفل بدن دورق من الزجاج مزود بمقبضٌن  كما ٌظهر الطبق 78النجمى 

.مموه بالذهب ومزخرؾ بالمٌنا 
76
 

 :زخارؾ القرن الخامس عشر

عاد الفنان فى التزام باسلوب الفن االسالمى الذى ٌمٌل الى التحوٌر والتجرٌد  

.واالشكال الهندسٌه  
77
 

 

 

                                                           
74
 459 فاٌزة الوكٌل ، المرجع السابق ، ص  
75
 377ماٌسه داود، المرجع السابق ، ص  
76
 389المرجع السابق، ص   
77
 395المرجع السابق، ص   



 

~ 34 ~ 
 

 :السخارف اللتابية 

الفنون باستعمال الكتابه العربٌه كعنصر ٌختص الفن االسالمى وحده دون ؼٌره من 

زخرفى لما تمٌزت به حروؾ الكتابه من جمال ورشاقه ومرونه وقابلٌه على التشكٌل 

.والتصنٌؾ 
 78

 

وقد تنوعت الزخارؾ الكتابٌه على التحؾ ما بٌن آٌات قرآنٌه وعبارات دعائٌه وبٌن 

وتوقٌع الصانع  والقابه اسم من صنعت من أجله التحؾ
79
لك ٌمكن تقسٌمها الى ، وبذ 

نٌه وخاصة من سوره آٌات القردعائٌه واآلالجمل الكتابات دٌنٌة تتضمن : قسمٌن 

النور وآٌة الكرسى وسورة التوبة ، والقسم الثانى كتابات تارٌخٌة تشمل اسم السلطان 

وقد كتبت هذه الزخارؾ الخطٌه بالخط الثلث المملوكى أو الخط ، والقابه وصفاته 

.ضفور على أرضٌه مورقة جمٌله الكوفى الم
81
 

 :الخطوط التى ظهرت على الزجاج المملوكى 

  :خط اٌثٍث
العصر  الزجاجة عامة والمشكاوات خاصة فىن الصداره فى معظم كتابات احتل مكا

المملوكى
81
نه ثلث كان ٌعرؾ بالطومار قد سمى كذلك ألمشتق من خط كبٌر  ، وهو 

العصر المملوكى  تحسٌن قاعده الكتابة النسخٌة هذا الخط فى الحجم ، وقد حدث فى 

 ر ـابات العصـه الؽلبه فى كتـوتجوٌد الخط فى الحجم بحٌث صار الخط الثلث ل

.المملوكى 
82
 

 :خط إٌغخ 
خط جمٌل فخم ٌمتاز برشاقة الفاته وانسٌاب حروفه 

83
ٌمكننا القول بؤن خط النسخ  ، و 

هو الخط ذو االستدارات الذى تكتب الحروؾ فٌه دون اى تطوال او تقصٌر ومن هنا 

كانت فرصه االنطالق أمام الخطاط فى هذا االسلوب من الخط  بعكس الخط الثلث 
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الذى تمٌز حروفه بانها اكثر مٌال و استداره من الخط النسخ كما انها أكبر حجما واكثر 

ساال استر
84
 

  :خط اٌىٛفٝ 
األ أنه لم ٌمنع ظهور الخط الكوفى الزخرفى الشدٌد رؼم احتالل خط الثلث الصدارة 

ب ؼالبا قرائته عتص الذى التضفٌر
85
 . 

استمد اسمه من مدٌنة  الكوفة بالعراق التى كانت من أهم مراكز الثقافة العربٌة وقد   

فى العصر الفاطى فى مصر  وقد استعمل على التحؾ واالثار وقد تطور هذا الخط 

، أما بعد العصر الفاطى ..المزهر  –ووصلنا منه عدة أنواع كالخط الكوفى المورق 

القرآنٌة والعبارات الدعائٌة ، أما النصوص  فقد اقتصر استعمال الكفوى على اآلٌات

التارٌخٌة فكانت تكتب منذ العصر االٌوبى بخط النسخ ، أما فى العصر المملوكى فقد 

تعقٌدها  حدثت نزعه الى احٌاء الكتابة الكوفٌة واألكثار من
86
وان كانت ظهرت بشكل  

.على التحؾ المملوكٌه الزجاجٌة  ؼٌر واسع
 
 

ن ٌجمع احٌانا بٌن هذٌن النوعٌن من خط الثلث والكوفى شدٌد وقد استطاع الخطاط أ

.التضفٌر على المشكاه الواحده 
87
 

 و مشكاه. المضفورجمع الخطاط فى مشكاه السلطان حسن بٌن الثلث والكوفى ف 

ى شدٌد التضفٌر وحده على وقد ٌعتمد الخطاط على الخط الكوفاالمٌر طؽٌتمر 

 .المشكاه

كان الفنان ٌراعى تنظٌم الكتابات داخل اشرطه أفقٌه املتها علٌها طبٌعه الخط العربى 

الكتابات داخل مناطق مستطٌله منبعجه  حصرأو نفسه وكانت هذه االشرطه الكتابٌه 

أو ٌحصرها  ( 58ٌٛدخ ) الى الداخل من الجانبٌن كما ٌظهر فى المشكاه االمٌر ال ملك

88. (14-15ٌٛدخ )  كمشكاوات السلطان شعبان بالمتحؾ االسالمىبٌضاوٌه فى مناطق   
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٠ٕمغُ اٌىزبثٗ عٍٝ اٌّؾىبٚاد ِٓ د١ث اٌّعّْٛ اٌٝ ٔٛع١ٓ ّ٘ب وزبثٗ 
 : د طبثع د٠ٕٝ ٚاخش ربس٠خٝ ٚرزوبسٜرا

وقد اعتاد الفنان فى معظم مشكاوات العصر المملوكى ان ٌكتب النصوص التارٌخٌه 

أن على البدن ، بٌنما ٌقصر النصوص الدٌنٌه على الرقبه ربما ٌهدؾ من هذا التنظٌم 

ل عمله الفنى بؤٌات مباركه من كتاب هللا كمشكاه ؽٌعلو كالم هللا كل شئ وان ٌست

 طقزدمرو ماس الن الناصر محمد واالمٌر الظاهر بٌبرس الجاشنكٌر و السلطا

وبعض من مجموعه مشكاوات السلطان  ( 44 -54 – 55  -44 – 20ٌٛدبد ) وقوسون

حسن و محفوظه فى المتحؾ االسالمى وقد ٌقتصر فى بعض األحٌان على زخرفه كل 

من الرقبه والبدن بالنصوص التارٌخٌه التى التزم بها بصفه خاصه فى جمٌع 

م وحتى الفتره االولى من حكم السلطان الناصر محمد ومن 13ه القرن مشكاوات بداٌ

.وطؽٌتمر (  48ٌٛدخ ) اجمل األمثله مشكاه اٌدٌكن البندقدارى
60 

كانت الكتابات على المشكاوات تحدد من الخارج بالخط األحمر الرفٌع ثم تم  

األحٌان  اذ كانت الحروؾ أما بالمٌنا الزرقاء أو تذهب وقد رأى الفنان فى معظم  

والعكس صحٌح لتحقٌق التباٌن ة أن تكون كتابات البدن بالمٌنا كتابات الرقبة مذهب

الذات لكتابه دون ؼٌرها ألنها أكثر اختار الفنان المٌنا الزرقاء ب اللونى بٌنهما وقد

جاما مع اللون الذهبى وأن ذلك لم ٌمنع الفنان حدٌد من األلوان األخرى وأكثر انست

، وأعتاد الفنان أن ٌفصل بٌن كتابات الرقبة والبدن بشرٌط ا الخروج عن القاعدة أحٌان

ا مأو أشرطة زخرفٌة تتؤلؾ من زخارؾ نباتٌة او هندسٌة وقد ٌكتفى بؤن ٌفصل بٌنه

كانت نصوص المشكاوات تكتب على أرضٌة ما ؼالبا خط او خطوط أفقٌة ، وب

.اتٌة حلزونٌة مزخرفة بفروع نب
91
 

 :كتابة ذات طابع ديىن  -1

من المالحظ ان الفنان لم ٌراع كتابه االٌات القرانٌه على المشكاوات كما وردت 

 .بالمصاحؾ بل بالطرٌقه االمالئٌه العادٌه

َٚاِد : " اآلٌة القرآنٌة أكثر اآلٌات شٌوعا وظهورا على المشكاوات  َّب ُٗ ُُٔٛس اٌغَّ ٌٍَّ ا
ِِّؾَى ِٖ َو ًُ ُِٔٛس ََِث َِٛوْت َٚاٌَْإِسِض  َٙب َو ِِّصَجبُح ِفٟ ُصَجبَجٍخ اٌضَُّجبَجُخ َوَإَّٔ ِِِصَجبْح اٌْ َٙب  بٍح ِف١
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ٌَ ِٛ ٌََٚ َٙب ٠ُِعُٟء  ٌََٚب َغِشِث١ٍَّخ ٠ََىبُد َص٠ُِز َُِّجبَسَوٍخ َص٠ُِزٍِٛٔخ ٌَّب َؽِشِل١ٍَّخ  ِِٓ َؽَجَشٍح  ٌّ ٠َُٛلُذ  ُِ ُدسِّ
ِِٙذٞ اٌ ُٗ َٔبْس ُّْٔٛس عٍََٝ ٍُٔٛس ٠َ َِّغِغ ِّ َر ُٗ ِثُى ٌٍَّ َٚا َِِثبَي ٌٍَِّٕبِط  ُٗ اٌَْإ ٌٍَّ ٠ََِٚعِشُة ا َِٓ ٠ََؾبء   ِٖ ُٗ ٌُِِٕٛس ٍَّ

ُْ ٍِٟء ع١ٍَِ "َؽ
91

النها خاصة باألضاءة وتفسر معنى المشكاة وؼالبا ما كان الفنان ال ،    

 ٌقوم بؤكمال اآلٌة الى اخرها اذ كانت تخضع للمساحة المخصصة لها بالرقبة أو البدن

ِِّصَجبُح ِفٟ ُصَجبَجٍخ" تعالى والتى لم تكن تتسع ؼالبا الكمالها فٌقصتر الفنان حتى قوله   اٌْ

هـ 756الناصر محمد بن قالوون ومإرخة بعام  تظهر على مشكاوات"  
92
 44)ٌٛدٗ  

، كذلك مشكاوات (56)ٌٛدٗ ومشكاة أحد أمراء الناصر محمد  طنبؽا الساقى  ، 42 –

 .( 48 – 41)ٌٛدٗ األمٌر شٌخو 

كان الفنان ٌلجؤ احٌنا كنوع من التؽٌر الى زخرفة بعض المشكاوات بجزء ٌتعلق  

ُٗ َؤْ ُرِشَفَع  :"وات النارتها بالمساجد التى خصتت معظم المشكا ٌٍَّ َْ ا ِفٟ ُث١ٍُٛد َؤِر
َٚاٌْأَصبِي ِسَجبٌي ٌَّب   ِّ َٙب ِثبٌُْغُذ ُٗ ِف١ ُٗ ٠َُغجُِّخ ٌَ ُّ َٙب اِع ٌََٚب َث١ِْع َعٓ ِرْوِش ٠َُْٚزَوَش ِف١ ُِ ِرَجبَسٌح  ِٙ ١ِٙ ُرٍْ

َِٚإ٠َزبء اٌضََّوبِح  َِ اٌصٍََّبِح  َِٚإَلب  ِٗ ٌٍَّ ومن امثلة ذلك مشكاة األمٌر سٌؾ الدٌن اقبؽا أحد "  ا

 .هـ 741أمراء الناصر محمد الذى ٌرجع تارٌخها الى سنه 

أو ٌزخرفها بجزء من سورة التوبه 
93
ُُّش  :"  َّب ٠َِع َِ ِإَّٔ ِٛ َٚا١ٌَْ  ِٗ ٌٍَّ َٓ ِثب َِ ِٓ آ َِ  ِٗ ٌٍَّ ََِغبِجَذ ا

 َٓ ِِ ْْ ٠َُىُٛٔٛا  ٌَِٚئَه َؤ َٗ َفَعَغٝ ُؤ ٌٍَّ ُِ ٠َِخَؼ إٌَِّب ا ٌََٚ َٚآَرٝ اٌضََّوبَح  ََ اٌصٍََّبَح  ََٚؤَلب اٌْأِخِش 
َٓ َِٙزِذ٠ ُّ "اٌْ

94
 مثل .آنٌة الخاصة بالنور أو المساجد فكان الفنان ٌهتم باالٌات القر،  

 .(55)ٌٛدٗ مشكاة باسم االمٌر الماس 

 كما اهتم فى بعض المشكاوات بالنصوص القرآنٌة التى تحمل البشرى للمإمنٌن بالجنة

وما ٌلقونه فٌها من نعٌم 
95 ": ٍُ َّ اٌَْإِثَشاَس ٌَِفٟ َِٔع١ َْ * ِإ ُِٕظُشٚ َرِعِشُف ِفٟ * عٍََٝ اٌَْإَساِئِه ٠َ

 ُِ ُِ َِٔعَشَح إٌَِّع١ ِٙ ِ٘ َِِخُزٍَٛ * ُُٚجٛ ِٓ َسِد١ٍك  ِِ  َْ ِٛ َِٚفٟ رٌََِه َف١ٍََْزَٕبَفِظ * ٠ُِغَم ِِِغْه   ُٗ ُِ ِخَزب

                                                           
91
 القرآن الكرٌم ، سورة النور 
92
 . 372 ماٌسه داود المرجع السابق، ص 
93
 . 372 ماٌسه داود المرجع السابق، ص 
94
 . 18القرآن الكرٌم ، سورة التوبة ، آٌة  
95
 . 372 جع السابق، صماٌسه داود المر 
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َْ َُّزَٕبِفُغٛ 96"اٌْ
المحفوظة فى متحؾ  رالجاشنكٌ مشكاه السلطان بٌبرسظهرت على 

 .  (20)ٌٛدٗ  فٌكتورٌا والبرت

ٌََّٚذا  :"بعض المشكاوات مزخرفة بؤٌه من سورة األسراء ُِ ٠َزَِّخْز  ِٗ اٌَِّزٞ ٌَ ٌٍِّ ُِّذ  ًِ اٌَْذ َُٚل
ُٖ َرْىِج١ّشا ََٚوجِِّش َٓ اٌزُّيَّ  ِّ ٌّ ٌَِٚ  ُٗ ُِ ٠َُىٓ ٌَّ ٌََٚ ٍُِّْه  ُٗ َؽِش٠ْه ِفٟ اٌْ 97ٌََُٚ ٠َُىٓ ٌَّ

 مشكاةمثل " 

الذى تولى  باسم السلطان بٌبرس الثانى  فرٌدة من نوعها من الزجاج األزرق المموه

ٌدور حول  ، محفوظة فى متحؾ المترولبٌتان بنٌوٌوركهـ  719 – 718السلطنة من 

رقبه المشكاة ذلك النص القرانى
98
 ( 19)، لوحه  

َٗ :" أو ٌزخرفها  بآٌة الكرسى    ُٗ اَل إٌَِ ٌٍّ َِب ا  ُٗ ٌََّ َْ ِٛ َٚاَل َٔ ُٖ ِعٌَٕخ  َُ اَل َرْإُخُز َُّٟ اٌَْم١َُّٛ َٛ اٌَْذ ُ٘ ِإالَّ 
 ُِ ِٙ َٓ َؤ٠ِِذ٠ َِب َث١ِ  ُُ ِٗ ٠َعٍَِ ُٖ ِإالَّ ِثِئْرِٔ َِٕذ َِٓ َرا اٌَِّزٞ ٠َِؾَفُع ِع َِب ِفٟ اأَلِسِض  َٚ َٚاِد  َّب ِفٟ اٌغَّ

ِٗ ِّ ِٓ ِعٍْ َّ ٍِٟء  َْ ِثَؾ َٚاَل ٠ُِذ١ُطٛ  ُِ ُٙ َِب َخٍَْف َّب َٚ َٚاَل ! ِإالَّ ِث َٚاأَلِسَض  َٚاِد  َّب ُٗ اٌغَّ َِٚعَع ُوِشِع١َُّ َؽبء 
َُّٟ اٌَْعِظ١ُ َٛ اٌْعٍَِ ُ٘ َٚ َّب  ُٙ ُٖ ِدْفُظ "٠َُؤُٚد

99
مثل مشكاة شهاب الدٌن أحمد ٌرجع تارٌخها الى  

.هـ وهى محفوظه فى متحؾ المترولبٌتان 773عام 
 
 

ومن أؼرب وأندر النصور الدٌنٌة التى وصلتنا نص خاص بالفرائض وسنن الصالة 

 وتٌسٌرها فى حاالت المرض التى توضح لنا سماحة الدٌن ومراعاته لكل الظروؾ 

ا قلنا بؤن وأنم:" الثلث المذهب  م ٌقرأ على رقبتها بالخط15ٌرجع تارٌخها الى القرن 

ن لم ٌتسطع فمستلقٌا ٌومئ اٌماء برأسه فؤن لم المرٌض قائما فؤن لم ٌتسطع فقاعدا فؤ

، بٌنما ٌقرأ على البدن بالخط الثلث نص " ٌتسطع فاهلل تعالى أولى بالتجاوز وأكرم 

وأما  -قروا ماتٌسر من القرآن -الكتاب والسنه أما الكتاب فقوله تعالى فا:"... ٌقرأ منه 

.." .ى عنها  -السنه فما رو
 111
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 :الطابع التارخييالكتابات ذات  -2

سجلت حقائق هامه تارٌخٌه واجتماعٌه وسٌاسه  فقد همٌه بمكانةاألمن وهى 

 :ٌه نواقتصادٌه ودٌنٌه وف

لنا  صوره حٌه لحٌاه السالطٌن واالمراء فى العصر المملوكى لما تحمله تعطى .1

من حقائق هامه واسماء تمكننا ؼالبا من معرفه تارٌخ المشكاه او الفتره الزمنٌه 

المحدده ترتبط بسنى حكم هذا السلطان أو ذلك االمٌر مما ٌساعد على تقسٌمها 

نٌه معٌنه سواء القرن الى مجموعات تنتسب كل مجموعه منها الى فتره زم

13- 14 -15  

كشؾ لنا اسلوب خط هذه النصوص جانبا عن المستوى الفنى بل والحاله ٌ .2

االقتصادٌه فى ذلك والعصر التى كانت من االنتعاش بالدرجه التى سمحت 

بهإالء السالطٌن واالمراء بعمل مثل هذه المشكاوات الكثٌره لتعمٌر منشائتهم 

انٌن على انتاج هذه التحؾ الجمٌله والتجدٌد فى اخرجها العدٌده بها وتشجٌع الفن

 .بصوره متكامله 

 المكان الذى تتعلق فيهكما كانت هذه الكتابات التذكارٌه تشٌر احٌانا الى  .3

المشكاه برسم الجامع المعمور بذكر هللا وبرسم المدرسه المباركه أو التربه 

 المباركه السلطانٌه 

ٌزخرؾ البدن شرٌط عرٌض من (31)لوحه مشكاة باسم حسٌن بن حٌدر بك  -

الشرفى امٌر حسٌن  –بذكر هللا تعالى  -برسم الجامع المعمور :" الكتابات ٌقرأ

 .."حٌدر بك أمٌر شكار  –ابن 

مما عمل برسم المدرسة المباركة السلطانٌة المإٌدٌة مشكاه باسم المإٌد شٌخ  -

 .(58) هلوح "أبو النصر شٌخ خلد هللا تعالى ملكه وأبد دولته 

تكشؾ كذلك جانب من الحاله الدٌنٌه فى ذلك العصر وذلك مما ٌرد من القاب  .4

العبد الفقٌر " وادعٌه وعبارات تحمل معانى الخضوع والتقرب الى هللا تعالى كـ

تؽمد هللا ساكنها بالرحمه ... التربه المباركه " ، " عفى هللا عنه " ، " الى هللا 

العبد الفقٌر الى هللا تعالى احمد المهندار ؼفر هذا ما وقؾ " أو " والرضوان 

مماعمل برسم تربه العبد الفقٌر الى هللا سٌؾ الدٌن "،  (32)لوحه  "هللا له 

 . (48)لوحه  ( "ه)سالر نائب السلطنه المعظمة عفا هللا عن
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او المزخرؾ الذى قام بعمل المشكاه واخراجها  اسم الصانعوقد تحمل احٌانا  .5

.نٌه المشرقه فى صورتها الف
 111

  

االستثناء الوحٌد من صناع الزجاج المملوكى الذى وصلتنا توقٌعه على عدد من 

وقد صنعت هذه " لى بن محمد الرمكى ع"المشكاوات المملوكٌة هو الصانع 

وهذه المشكاه   631المشكاة لجامع الماس بالحلمٌة بمدٌنة القاهرة المإرخ بعام 

وقد سجل الصانع اسمه (  55ٌٛدخ ) االسالمى بالقاهرةمحفوظة حالٌا بمتحؾ الفن 

وقد ؼفر هللا له  على المشكاه بصٌؽة عمل العبد الفقٌر هلل على بن محمد الرمكى

زٌنت المشكاة بزخارؾ نباتٌة من الدقة واالتقان المتاثرة بالزخارؾ الصٌنٌة هذا 

الحاجب هذا  بالضافة لزخارؾ الرنوك السٌما رنك الهدؾ الخاص باالمٌر الماس

بالضافة للنقوش الكتابٌة بالخط الثلث منها اٌات قرانٌة من سور النور باالضافة 

مما عمل برسم الجامع المعمور بذكر هللا "لنص كتابى ع رقبة المشكاة بصٌؽة 

 " . تعالى وقؾ المقر العالى السٌفى الماس امٌر حاجب الملكى الناصرى

بمتحؾ المتروبولٌتان بنٌورٌوك تحمل اسم كذلك ٌنسب لهذا الصانع مشكاة اخرى 

وقد سجل الصانع اسمه على هذه  ( 44ٌٛدخ ) االمٌر المملوكى قوصوون الساقى

المشكاة بصٌؽة عمل على بن محمد الرمكى وربما ٌنسب هذا الصانع لمدٌنة 

الرمكة ببالد الشام كذلك توجد مشكاة اخرى بماحؾ بوسطن تحمل توقٌعه المنتهى 

وهذا امر طبٌعى حٌث كان لبالد الشام شهرتها طوال فترات تارٌخٌة  بلقب الرمكى

.متعاقبة فى صناعة الزجاج
112
 

 همرؤى بأى من عملت برسمه أالبا على التعرٌؾ بصاحب المشكاه تشتمل ؼ .6

لقاب الفخرٌه ثم بوظٌفته احٌانا اذ كان م امٌر مصحوبا باألأسواء كان سلطانا 

العز والنصر وطول دعٌه له بؼالبا ببعض األراء لم ٌنتهى النص مطبقة األن م

 .و الترحم علٌه وطالب بالمؽفره له اذا كان متوفٌا أالعمر 

وقد اسهمت النصوص التارٌخٌه مع الرنوك فى القاء الضوء على وظائؾ  .7

األمراء فى ذلك العصر وبذلك خدمت علم الرنوك فى التعرؾ على الرنوك كل 

.امٌر بمطابقه النص للرنك 
 113
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112
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 :ِٓ اٌٛظبئف اٌزٝ ظٙشد عٍٝ اٌزذف اٌضجبج١خ اٌٍّّٛو١خ  -
مما عملت برسم المقر العالى المولوى :" التى تقلدها االمٌر طقزدمر  : امير مجلس

وٌقوم شاؼلها  ،( 54ٌٛدخ ) " االمٌرى السٌفى طقزدمر امٌر مجلس الملكى الناصرى 

.  صحته بتدبٌر كل ما ٌخص السلطان من حراسته والمخاوؾ علٌه وعلى
114
  

مما عمل برسم الجامع المعمور بذكر  :"بصٌؽة  مشكاه باسم طقزدمروقد ظهرت على 

 (55)ٌٛدٗ  " هللا تعالى وقؾ المقر العالى السٌفى الماس امٌر حاجب الملكى الناصرى

اسم وظٌفة ٌتؤلؾ من لفظٌن ٌندق ودار وبندق لفظ فارسى معرب :  وظيفة البندقدار

بمعنى البندق الذى ٌرمى به وهو منقول عن البندق الذى ٌإكل ، واما دار معنى 

ممسك المعنى اجمالى ممسك البندق ٌطلق على الموظؾ المكلؾ  بحمل ؼراره البندق 

قبل ان تعرؾ عند االٌوبٌن   ربما عرفت فى الدولة التركمانٌةخلؾ السلطان أو األمٌر 

والممالٌك ، وقد وردت الوظٌفة مصحوبة برنك القوس على رقبة المشكاة محفوظة فى 

115.(4)ٌٛدٗ هـ 654متحؾ المترولبٌتان سنه 
 

كان عمله تبلٌػ أوامر السطان الى من ٌرٌد بالحضور وٌقدم كل ما  :وظيفه الدودار

تإخذ علٌه عالمه السلطان سواء فى رد المظالم او منح االقطاعات وٌحمل الٌه البرٌد 

، حٌث كان له نائب فى عمله األخٌر اسمه حامل المزره النه كان ٌحمل البرٌد فى 

ن معه عددد من الخاصكٌة بلػ خرٌطه أى كٌس اسمها المزرة ، ولكثرة مهماه عٌ

.عشرة أو أكثر 
116
 

المعنى  ناه ٌذوق وكٌر بمعنى متعاطى  أى أاشنى ومعنجهو اسم لوظٌفه : الجاشنكير 

االجمالى هو الذى ٌذوق او الذواق ، ووظٌفته أن ٌذوق الطعام والشراب قبل أن 

االشراؾ ٌتناوله السلطان خشٌه أن ٌكون مسموما ولذلك كان له بطبٌعه الحال حق 

التام على اعداد الطعام والشراب ومراقبة من ٌقومون بذلك  والتؤكد من اخالصهم 

ومن هنا كان له االشراؾ على السماط ، وقد عرفت هذه الوظٌفه فى االؼلب عند 

.الؽزنوٌة والسالجقة واالٌوبٌن 
117
 (20ٌٛدٗ ) 

وهو اسم من لفظٌن فارسٌٌن األول جوكان بمعنى العصا المنحنٌة أو  :الجوكندار

المحجن الذى تضرب به الكرة أو عصا البولو وٌعبر عنه اٌضا بالصولجان ، والثانى 

                                                           
114
 119-118حسن الباشا ، المرجع السابق، ص  
115

 319 عبد الخالق، المرجع السابق ، ص
116
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117
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دار بمعنى ممسك وٌكون المعنى الكلى ممسك عصا البولو ، وكانت وظٌفته حمل 

.الجوكان للسلطان اثناء لعبة البولو 
118
 (58ٌٛدخ ) 

أصلها الى عصر السالجقة حٌن انشئت وظٌفة نائب  ربما ٌرجع:  ب السلطنةنائ

السلطان التى انتقلت الى دول االتابكة واألٌوبٌن ، وفى عصر الممالٌك احى السلطان 

 (48)ظهرت على لوحه  119.بٌبرس هذه الوظٌفة ، وهو ٌطلق على النٌابات الكبٌرة 

مماعمل برسم تربه العبد الفقٌر الى هللا ":بصٌؽة  مشكاه من الزجاج باسم االمٌر سالر

 ( " .ه)سٌؾ الدٌن سالر نائب السلطنه المعظمة عفا هللا عن

" وقد وردت هذه الوظٌفة كثٌرا ومنها مشكاة باسم االمٌر قوصون بصٌؽة  :الساقى 

 (44)ٌٛدٗ  "قوصون الساقى الملكى الناصرى  – ...

 :اٌزٝ ظٙشد عٍٝ اٌضجبج اٌٍّّٛوٝ بةــمــاالٌ -
من المالحظ أن سالطٌن الممالٌك بمصر أكثروا من استعمال األلقاب ونوعوا األلقاب 

الرسمٌة وجعلوها على درجات عدٌدة وحرصوا فى مكاتباتهم الرسمٌة على أن 

ٌخاطب كل فرد بلقبه الذى ٌتفق والفئة أو الطبقة التى ٌنتمى الٌها ، وٌبدوا واضحا أن 

ك بها سرت عدواها من الممالٌك الى بقٌة طبقات ظاهرة االعتزاز باأللقاب والتمس

الشعب فتمسك كل فرد بلقبه وكنٌته التى تالزمة وٌعرؾ بها واعتبرت المناداة على 

.شخص باسمه مجردا عن اللقب اهانة تؤباها النفس
111
 

والفنون ما هى اال مرآه للحٌاة ولذلك فنجد الكثٌر من االلقاب على التحؾ الفنٌة 

 :  المملوكٌة ومنها

عنى الؽالب واتخذه كثٌر من الخلفاء والملوك قبل العصر المملوكى مثل مبلقب : اٌظب٘ش

من حمل لقب الظاهر من  الظاهر العباسى وأول الخلٌفة الظاهر الفاطمى و الخلٌفة

.الممالٌك البحرٌة هو السلطان الظاهر بٌبرس 
111

                                   

كان ٌستعمل كلقب وفى كثٌر من األحٌان ٌوصؾ بصفات اخرى كنوع من :اٌعجذ 

وذلك " العبد الضعٌؾ"، " العبد الفقٌر الى رحمه هللا " ، " االلقاب العبد الفقٌر الى هللا 
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كنوع من التواضع والتذلل هلل تعالى وهو ؼالب الورود فى النصوص الجنائزٌة ، 

.ى مشكاة بتربته وردت ضمن القاب االمٌر سالر فى نقش عل
 112

  

اطلق السلطان الملك المنصور سٌؾ قالوون وهو من االلقاي الرفعٌة التى :َ ٌّخذٚا

تشٌر ان الملقب فى درجه تإهله الن ٌكون مخدوم لعلو رتبته و سمو محله ، هذا اللقب 

" المخدومى "ؼالب الظهور فى حالة االضافة الى ٌاء النسب 
113

، بخصوص االمراء 

 ( 44لوحة )االمٌر قوصون ساقى السلطان الناصر محمد  استخدامهمن امثله 

لقب ٌطلق على الرئٌس األعلى وكان ٌطلق الى جانب كلمه السلطان ولقب به  : اٌٍّه

المظفر بٌبرس نعت بالملك القاهر ثم الملك الظاهر ، كان اللقب ٌتسعمل احٌانا مضاؾ 

مثله مثل ؼٌره من األلقاب وفى هذه فى عصر الممالٌك " الملكى "الٌه ٌاء النسبة  

.الحاله ٌؤتى بعد اسم الملقب او الوظٌفة 
 114

 36لوحة  

الظفر هو النصر واللقب ٌشمل الى جانب معناه الحربى مدلول دٌنٌا اذ انه :اٌّظفش 

ٌرمى الى انه الملقب نظرا لتقواه وصالحه مإٌد من هللا وشاع استعمال هذا اللقب فى 

من األلقاب السلطانٌة كما استعمل مضاؾ الى ٌاء النسب عصر الممالٌك  وصار 

.الكابر العسكرٌٌن " المظفرى"
 115

 

ٌطلق على السٌد وعلى الملك والعتٌق واستعمل كلقب بمعنى السٌادة وبمعنى  :ٝ اٌٌّٛ

التواضع احٌانا ، اضٌفت الٌه ٌاء النسبة  المولوى وٌرد ضمن اللقاب االمراء وكبار 

رجال الدولة
116

ومشكاة طقزدمر لوحة  29على مشكاة بٌبرس الجاشكنٌر لوحه ، نجده 

34. 
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 : الـــــرنـــــوكـــــــــ

والرنك كلمه فارسٌه بكاؾ معقوده كالجٌم المصرٌه تنطق رنج :  تعرٌؾ الرنك

بمعنى لون استخدم للدالله على الشارة أو الشعار الشخصى الذى اتخذه الحاكم أو 

السلطان لنفسه
117
واستعملت فى مصر والشام  فى القرن الخامس  للداللة على ،  

 . 118 الشاره أو الشعار

 : بداٌه ظهور الرنوك 

 قؼرٌلحٌثٌن وعند األلقدماء وعند انها عرفت عند المصرٌٌن اأٌمكن القول  

دبٌه القدٌمة فقد وصلتنا بعض م كما ٌفهم من الكتب الدٌنٌه واألوالرومان وؼٌره

كان معناها ٌختلؾ فى العصور القدٌمه ، سد ٌهوذا ونسور القٌاصر أ :  شارات الىاأل

عن مدولها فى العصور الوسطى ألنها فى البداٌه كانت مجرد رموز تتصل بالدٌانات 

.والعقائد
119
 

ن الشعارات عرفت عند المسلمٌن منذ عصر النبوه متمثله فى ألوان األلوٌه أوٌالحظ 

ه وسلم ٌوم فتح مكه وكان شعار هللا علٌ والراٌات فالبٌاض كان لون الرسول صلى

ما العباسٌن اتخذوا من اللون أ ،ندلس والفاطمٌن فى مصرموٌن فى المشرق واألاأل

.و مسلم الخراسانى وجعله لون لوائه بسود شعارا لهم منذ أن لبسه أاأل
 121

 

ثم ٌوبى ، الوظائفى أو الرمزى فى العهد األتابكى واأل وقد عرفت الرنوك بمعناها

ال والصناع اثباتها على العم ىشاعت بعد ذلك فى العصر المملوكى وصار لزاما عل

ه من أبنٌه ومنشآت وعلى ماٌصنعونه لصاحب الرنك من أدوات بعد أن نما ٌقٌمو

.صار الرنك تقلٌدا رسمٌا ٌحافظ علٌه وٌعتز  به 
 121

 

ولى ، فاأل ن هناك فارق بٌن الرنوك عند الشرقٌٌن والرنوك عند الؽربٌٌنونالحظ أ

كان  لٌست وراثٌة فى معظم األحٌان ولكنها كانت فى الؽالب تنم عن الوظٌفة التى

ٌتضمن  مٌر أكثر من وظٌفة فى أوقات متفرقة فعندئذٌشؽلها األمٌر وقد ٌشتؽل األ
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د عده أشخاص ال صلة بٌنهم اال صلة ه شارات وقد ٌشترك فى الرنك الواحرنكه عد

.الوظٌفة التى ٌشؽلونها 
 122

 

سرتان فى شعار واحد ٌشترك أ ما عند الؽربٌن فقد كان لكل اسره رنك خاص بها الأ

 بٌٌن تعاون على تؤرٌخ التحؾ و اآلثار المرسومةومن هنا كانت الرنوك عند الؽر

الى شخص معٌن وأن  ا بعكس الرنوك الشرقٌه فلٌس من السهل نسبة هذه األشٌاءعلٌه

الٌك الذى شاع فٌه استعمال الرنوك كان فى األمكان  نسبتها الى عصر المم
123
 

 الرنوك فى العصر املمموكى

 كل خاص وظهرت منقوشة أو مرسومةانتشرت الرنوك خالل العصر المملوكى بش

.على كثٌر من اآلثار الثابتة 
 124

 

ٌتضح من تراجم كبار رجال الجٌش المملوكى فى مصر التى زخرت بها المصادر 

لمرحله األولى من حٌاتهم حٌث تم جلبهم كرقٌق وتم المملوكٌه أنهم تساوا جمٌعا فى ا

دخولها فى ملكٌه أحد السالطٌن أو األمراء ثم نزوله فى الطباق وحصولهم على التعلٌم 

الدٌنى والحربى ثم نٌل هإالء جمٌعا للعتاقه بعد انتهاء تعلٌمهم وتدرٌبهم وحصولهم 

صبح حرا ودخل أتعلٌمه وٌعنى أن المملوك قد أتم على الخٌل والقماش األمر الذى 

مرحله جدٌده فى حٌاته هى مرحله الجندٌه التى تبدأ بها مرحله التدرج فى الوظائؾ 

وانتقال الجندى من رتبه الى أخرى حتى ٌبلػ المحظوظ منهم أتابكٌه العسكر وكرسى 

السلطنه 
125
. 

التى الوظٌفه و جرت العاده عند تؤمٌر المملوك أن ٌعطى رنكا أو شعارا ٌشٌر الى 

لها األمٌر فى البالط السلطانى مثل الدواه شعار الدودار  ، والسٌؾ شعار ؽكان ٌش

السالحدار والقوس شعار البندقدار وحدوه الفرس شعار امٌر آخور والبقجه شعار 

الجمدار والقبه الذهبٌه شعار الجاوٌس والكؤس شعار الساقى وعصوان البولو شعار 

نكٌر والدبوس شعار الجمقدار والعلم شعار العلمدار الجوكندار والخونجه شعار الجاش

ٌنقسم الى ثالثه أقسام والنعل شعار البشمقدار وكان شعار البرٌدى فى بادئ االمر درع 

.أتخذ بعد ذلك لنفسه بؽل البرٌد رنكا له   أفقٌه و
 126
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وكانت الرنوك تثبت على جمٌع األشٌاء المنسوبه الى صاحبه كما ٌفهم من القلقشندى 

نه كان ٌوضع على مطابخ السكر وشون الؽالل واألمالك والمراكب أ :لذى ذكرا

وؼٌرها كما كان ٌنقش على قماش خٌوله من جوخ ملون مقصوص وعلى قماش 

 .جماله من خٌوط صوؾ ملونه 

ء القبض علٌه وجرت العاده أنه فى حاله ؼضب السلطان على أحد ممالٌكه والقا

نكه من فوق عمائره كما كان المالك الجدٌد ٌسارع ٌضا بمحو رأومصادرته كان ٌؤمر 

بضرب رنكه فوق المبنى الذى آل الٌه ، فقد روى المقرٌزى أنه بعد القبض على 

محى ،  هـ812األمٌر جمال الدٌن ٌوسؾ البجاسى وقتله فى جمادى األولى سنه 

. السلطان الناصر فرج بن برقوق اسمه ورنكه من على مدرسته 
127
 

عاده من منطقه واحده قد تكون مربعه أو بٌضاوٌه أو كمثرٌه الشكل قد وٌتؤلؾ الرنك 

ن كان الشكل المستدٌر أكثر شٌوعا امن أسفل بطرؾ مدبب ٌشٌه الدرع و تنتهى أحٌانا

التحؾ المملوكٌه وهو ٌنقسم عادة الى منطقتٌن أو ثالث مناطق أفقٌه  لىواستخدما ع

نك قد ٌكون من لون رال، واو شطب أكبرها عاده المنطقة الوسطى وهى تسمى شطا 

واحد أو ذى ألوان متعدده  
128
. 

ل رنك الببر الذى ظهر كانت الرنوك فى بداٌة األمر ترسم دون مناطق تحٌط بها مث

بو المنجا التى شٌدت للسلطان الظاهر بٌبرس البندقدارى ، ثم اصبحت على قناطر أ

شكل بٌضاوى أو مربع او  تحاط بمناطق دائرٌة أو لوزٌة مدببة من أسفل أو تحاط

تؤلؾ الرنك من لون واحد أو لونٌن أو اكثر من درجه للون الواحد ، كما مفصص ، وٌ

 129.كانت الشاره ترسم بداخل الرنك مباشرة أو ٌقسم الى قسمٌن أو ثالثة ٌسمى كل منها شطب 

ى البسٌط الذى ٌشتمل عل الرنك: نواع  ألرنوك المملوكٌه عن عده وتكشؾ لنا دارسه ا

تشؽل عاده المنطقه الوسطى من الرنك ، والرنك المركب الذى ٌشتمل  حدةعالمه وا

على أكثر من عالمه وهذا النوع بدأ بعالمتٌن ثم تدرج حتى أصبح ٌتضمن تسع 

الرنوك ٌعرؾ فى عالمات فى نهاٌه العصر المملوكى كما وجد نوع ثالث من 

ه السالطٌن دون األمراء وهى سم الدروع أو الخراطٌش انفرد بؤالمصطلح العربى ب

ٌتؤلؾ ؼالبا من درع مستدٌر أو كمثرى أو مفصص الشكل وٌتضم عاده ثالث مناطق 

ه كتابات نسخٌه وال توجد به عالمات أو رموز كما فى النوعٌن السابقٌن وانما تملئ

.سم أحد السالطٌن ؤب
 131
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وهى كثٌره ومتنوعه ونجدها منقوشه وٌقصد بها الرنوك التى تتضمن شعارا واحدا 

على العمائر والتحؾ والعمله المملوكٌه وتنقسم بدورها الى نوعٌن رنوك شخصٌه 

خاصه بالسالطٌن واألمراء ورنوك وظائفٌه تشٌر الى الوظائؾ التى كان ٌشؽلها 

.الممالٌك فى البالط السلطانى أو لدى أحد األمراء 
 131

 

 :الرنوك الشخصٌه : اوال 

 .ما رموزا حٌوانٌه أو بعض الطٌور أو النباتات أوهى تضم 

 :السبع 

رتباطه بؤشهر سالطٌن دوله الممالٌك د من أشهر الرنوك الشخصٌه ربما ألوهو ٌع

حٌث وصلنا من عهده ما  676 -658البحرٌه السلطان الظاهر بٌبرس البندقدارى 

دت فى كل من مصر وبالد ٌقرب من ثمانٌن سبعا نقشت على عمائره المختلفه التى شٌ

. الشام 
132
 

من دور  للدالة على قوته فحسب وما قام به ولم ٌتخذ بٌبرس البندقدارى الببر شعار له

بطولى فى حروبه وصده للخطر الصلٌبى بل ٌقال اٌضا بؤن رنك بٌبرس جاء مطابقا 

.ألسمه ألن المقطع األول منه وهو ببر تعنى بالفارسٌة فهد 
133
 

هذا الشعار حرا بال اطار زاحفا من الٌمٌن الى الٌسار أو العكس رافعا وؼالبا ما ٌمثل 

ٌضا على هٌئه زوجٌن متقابلٌن أمام وقد ٌنقش به فوق ظهره ورجله الٌمنى الى األذن

كما هو الحال  على نفٌس عقد شباك المدرسه الظاهرٌه بالقاهره التى شٌدت فٌما بٌن 

ض األمثله التى نقشت داخل مناطق ومع ذلك فقد وصلتنا بع  662 – 661سنتى 

مستدٌره من بٌنها رنك منقوش على باب مصفح بالنحاس وتحؾ مصنوعه من الزجاج 

.
 134

 

 2ظهر هذا الرنك على كؤس من الزجاج محفوظ بمتحؾ فٌكتورٌا والبرت لوحه 

 .(5لوحه ) وقارورة عطر
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 :النسر 

س واحده أنجده منقوشا أما برلمملوكٌه حٌث وهو ٌعد من الرنوك الشائعه على التحؾ ا

و على هٌئه طائر أار ناشرا جناحٌه فى وضع مواجهه  ملتفته الى الٌمٌن أو الى الٌس

قد استعد للطٌران فى وضع جانبى ، وقد عثر على مثال له داخل قلعه الجبل على 

نه شعار أر فى القسم الؽربى منها  وٌعتقد ه تعلو الجدار المجاور لباب السٌلوحه حجر

ن رمز النسر شعارا شخصٌا للسلطان أن بعض الدراسات تثبت أالح الدٌن اال ص

الناصر محمد بن قالوون  بدلٌل انه نقش على عمله هذا السلطان 
135
 

اال أنه لم ٌصلنا تحؾ زجاجٌه تحمل رنك النسر للسالطٌن 
136

العدٌد اال أنه ظهر على 

عار استاذهم على ات شمن التحؾ المنسوبه الى بعض ممالٌكه الذى حرصوا على اثب

و بصحبه برموزهم الداله على الوظائؾ ، وقد مثل على أما مفردا أالتحؾ المصنوعه 

سم منها مشكاة بؤ مشكاتٌن من الزجاج المموه بالمٌنا فى المتحؾ البرٌطانى فى لندن

 رمموه بالمٌنا عثر علٌها فى حفائ، وقطعه من الزجاج ال (34لوحه )طقزدمر 

، و قاروة عطر باسم طقزدمر     الفسطاط ومحفوظه فى متحؾ الفن االسالمى بالقاهره

.(  21لوحه)
 137

 

 : زهره اللوتس أو الفرنسٌسة 

والعمائر المملوكٌه سواء  وتعد من الرنوك الشخصٌه التى مثلت بكثره على التحؾ

و مركبه مع رموز أخرى حٌث مثلت بؤشكال مختلفه ومتعدده من حٌث تكوٌنها أمفرده 

عرفت فى الشرق منذ التى  وزوهى من الرم، وشكل ورٌقاتها ونهاٌاتها العلٌا والسفلى 

ٌوانى ى شعارا له فقد وجدت على رخام األتخذها نور الدٌن زنكأعهد قدٌم كما 

 هـ549ه نالتى شٌدت بنفس المدٌ الجنوبى فى بٌمارستانه و على محراب مدرسته

.وعلى عمودٌن بالمسجد الجامع فى حمص
 138

 

ووجدت زهره اللوتس اٌضا على نقود خمسه من سالطٌن بٌت قالوون اذ وردت 

ى نقود المظفر حاجى وعلى نقود الزهره ثالثٌه  على بعض نقود الناصر محمد وعل

الناصر فرج ، وشكل بنه أووردت على كل من الظاهر برقوق و شرؾ شعباناأل

الزهره لم ٌكن قاصرا على طبقه السالطٌن فقد وجد على مشكاه من الزجاج المموه 

.بالمٌنا تحمل اسم الوزٌر محمود بن على بن شٌروبن 
 139
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ولعل أن زهره اللوتس كانت رنكا شخصٌا مجرد ال ٌعنى وال ٌرمز لشئ بعٌنه ، 

فى ورده بكثره على اآلثار والتحؾ ٌتخذه كل السالطٌن واألمراء على حد سواء ولعل 

ما ٌإٌد ذلك وان كانت هذه الزهره  قد لعبت دور هام كؤحد العناصر الزخرفٌة فوق 

.منتجات العصر المملوكى
141
 

 : الورٌدة

التحؾ تعد الورٌدة اٌضا من الرنوك النباتٌه التى وردت بكثرة على العمائر و

مع رموز أخرى وقد وصلنا منها ما مفرده أو مركبه أالمملوكٌه حٌث نقشت علٌها 

الورٌدة ذات الخمس بتالت التى كانت رمزا ألسره بنى رسول فى الٌمن ، روى 

القلقشندى ان شعار سلطان الٌمن كان وردة حمراء فى أرض بٌضاء  وقد ظهر على 

العدٌد من التحؾ مثل قنٌنه من الزجاج المموه بالمٌناء علمت برسم السلطان داود بن 

721-711ر ٌوسؾ بن عم
141
زجاجة تحمل شعار بنى رسول الورٌده ( 24ٌٛدٗ )،  

 (22ٌٛدٗ ) الخماسٌة البتالت ، كذلك طست باسم المإٌد احد سالطٌن بنى رسول

ت وفى برلٌن زجاجه ذات عنق طوٌل دقٌق تظهر عٌها مجموعه من الفرسان والوردٌا

.سره الرسولٌهذات البتالت الخمس وهو شعار األ
 142

 

اسره بنى قالون الورٌده ذات الست بتالت شعارا لها حٌث نقشت على كما اتخذت 

العدٌد من التحؾ المنسوبة الى سالطٌن األسرة وأمرائها من بٌنها مشكاه الزجاج 

المموه بالمٌناء محفوظه فى متحؾ الفن االسالمى بالقاهره تنسب الى السلطان الناصر 

محمد بن قالوون
143
. 

  مما هو جدٌر بالمالحظه أن نسبه ظهور الرنوك المصورة وبصفه خاصة ما

ٌحمل منها رسوم طٌور أو حٌوانات على المشكاوات كان ضئٌال للؽاٌه وربما 

ٌرجع ذلك الى أحد أمرٌن أهمها أن معظم المشكاوات المزخرفة بالمٌنا 

رة والمموهه بالذهب التى وصلتنا من العصر المملوكى كانت خاصة بؤنا

المساجد أو المنشؤت الدٌنٌه التى التزم الفنان فى زخارفها بؤسلوب معٌن اجتهد 

فٌه البعد عن الرسوم االدمٌة أو الحٌوانٌة التى ال تتناسب مع تعلٌقها فى هذه 

األماكن الدٌنٌة واقتصر فٌها ؼالبا على الرسوم النباتٌة والكتابٌة والرنوك 

الطٌور فى زخارفه بشكل مستتر ال  االخرى وأن تلصص احٌانا فى رسم بعض
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ٌتضح للعٌن ، ومن ؼٌر المستبعد أن ٌكون الفنان قد طبق هذا المبدأ المتشدد 

.على الرنوك المصورة بالرؼم أنها تإدى ؼرضا وظٌفٌا
144

 

  وربما ٌرجع سبب اٌضا فى قلة ما وصلنا من هذه الرنوك المصورة برسوم

خذ هذه الرنوك شعار لها عكس حٌوانات أو طٌور الى قلة الوظائؾ التى تت

رنوك اخرى مثل رنك الساقى الذى وصلنا عدد كبٌر من رنوك هذه 

.الوظٌفة
145
 

 :الرنوك الوظائفٌة 

ٌقصد بها العالمات أو الرموز الدالة الوظائؾ التى كان ٌشؽلها بعض أمراء الممالٌك 

لرمز الدال على الوظٌفه فى البالط السلطانى وهى كثٌره متنوعه ، وكان ٌشترك فى ا

كثر من مملوك ٌشهد بذلك العمائر والتحؾ التى وصلتنا من العصر المملوكى  أالواحدة 

سم الوظٌفه ؤحٌان بمنقوشه علٌها ومصحوبه فى بعض األ حٌث وردت هذه الرموز

.الداله علٌها مثل الكؤس شعار الساقى وعصوان البولو
 146

 

 :الكؤس 

التحؾ التى وصلتنا من هذا العصر ربما ترجع أٌضا  من أكثر الرنوك انتشارا على

ره تفوق ؼٌرهم من ذوى الوظائؾ الى كثرة عدد السقاه فى البالط المملوكى كث

شكال متنوعه لرنك الكاس الذى نقش فى بعضها مفردا ؤوقد امدتنا التحؾ ب،  خرى اآل

فٌها الكؤس الدرع بال منطقه تحٌط به أو تحدده أو داخل منطقه مستدٌرة الشكل ٌملئ 

ٌشؽل ثلثى المنطقه السفلى فى حالة تقسٌم الرنك الى منطقتٌن كما ٌصادفنا  بؤكمله أو

الكاس اٌضا داخل درع مقسم الى ثالث مناطق أفقٌه حٌث نجده ٌشؽل المنطقه السفلى 

.فى بعض االحٌان او المنطقه الوسطى 
 147

 

على مشكاة صنعت و ( هـ 745)مٌر طؽٌتمر ظهر رنك الكؤس على مشكاه باسم األ

فٌزٌن الرقبة نقش كتابى على خلفٌة من  م1341نبؽا الذى شؽل هذا المنصب حول طلا

الزخارؾ النباتٌة وٌتخلل ذلك تروس دائرٌة لون القسم العلوى باللون األحمر وبالقسم 

148(56ٌٛدٗ )األخر كؤس طوٌل هو شعار الساقى 
، كذلك ظهر على مشكاة باسم  

 .(44ٌٛدٗ )االمٌر قوصون ساقى السلطان الناصر محمد 
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أمر شٌخو أحد حملة كإوس السلطان حسن بصنع نحو اثتنى عشر مشكاه كما 

م 1355خصصت على األرجح للخانقاة الشهٌرة التى بناها فى القاهرة عام 
149
ٌٛدٗ ) 

41-48 ). 

 الدواة 

ٚاٌمٍُ ِٚب ، ْ "شعار الدوداه وهى من أهم آالت الكتابه وتعرؾ بالنون لقوله تعالى 
وكانت تشمل على سبع عشره آله أهمها المزبر وهو القلم والمقلمه والمدٌه ، " ٠غطشْٚ

وقد نقشت على التحؾ والعمائر المملوكٌه بؤشكال متعدده فى رنوك بسٌطه أو رنوك 

زئٌن مستطٌلٌن أو ثالثة جة عناصر رئٌسٌه تتمثل فى من أربعمركبه ٌتؤلؾ أؼلبها 

تشٌر الى موضع أقالم البوص التى كانت تستعمل فى الكتابه وصندوق صؽٌر ٌمثل 

المرملة أو المرتبه ودائرتٌن صؽٌرتٌن تمثالن موضعا الحبر والنشا واخٌرا فراغ على 

با فى شكل نصؾ دائى خصص لوضع الممسحه وهى قطعه قماش كانت تستخدم ؼال

.تنظٌؾ األقالم 
 151

 

من الزجاج المموه  باسم جرجى الناصر منقوش على قنٌنهل هذا الرنك وصلن

 . (44ٌٛدٗ )بالمٌنا

 :السٌؾ

و سٌفا أده احٌانا على شكل حربه مستقٌمه شكال متعدأسلحدار وجد على شعار ال

 .طوٌال له عند مقبضه ذإابتان  وقد ٌضم الرنك سبؾ واحد او سٌفٌن

و مركبا مع رموز أخرى فى أر والعمائر المملوكٌه أما بسٌطا هذا الشعاوقد نقش 

ظٌفى لصاحبه وسطه أو الى جانبه ، وٌمكن مشاهدته بسٌطا ومصحوبا باللقب الو

، حفوظه فى متحؾ فٌكتورٌا والبرت وجد على مشكاه من الزجاج المموه بالمٌناء م،

776مل اسم ٌلبؽا الناصر وعلى مشكاه فى احدى المجموعات الخاصه بالقاهره تح
151
 

 . (54ٌٛدٗ )، ومشكاة باسم اٌنال الٌوسفى 

أمر بصنعها سٌؾ الدٌن ( أو حامل السٌؾ)وهناك مشكاة تحمل شعار السلحدار 

قٌجلٌس الذى كان فى خدمة السلطان ناصر الدٌن محمد ، على أن هناك مشكاتٌن 

دار وهى السٌؾ ولكن ازهار حن ظهرت علٌهما شارة السلأنقوشا وأخرٌٌن ال تحمالن 
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اللوتس التى تزٌن هاتٌن القطعتٌن شدٌدة الشبه جدا بتلك التى تظهر على مشكاوات 

.السلطان حسن بحٌث ٌمكن القول انهما صنعتا على ما ٌحتمل لحامل سٌفه
 152

 

 :القوس 

تحؾ المملوكٌه فى وضع وهو ٌشٌر الى رنك البندقدار ونجده منقوشا على العمائر وال

كان بمفرده أو مصحوبا بسهمٌن قد ٌكونا على ٌسار القوس أو على ٌمٌنه رأسى سواء 

.وفى بعض األحٌان نجد الرنك ٌتضمن قوسٌن متدابرٌن 
 153

 

ٌدٌكن البندقدار أو الرامى التى كان قد أمر بها لمنشؤته التى أس ٌظهر على مشكاة فالقو

والتى عرفت باسم خانقاه (  1285- 1284 )بناها فى القاهره بٌن عامى 

البندقدارٌة
154
  

وردت هذه الوظٌفه مصحوبه برنك ٌتؤلؾ من قوسٌن متدابرٌن ورد على مشكاه من 

الزجاج المذهب والمموه بالمٌناء محفوظ فى متحؾ المتروبولٌتان فى نٌوٌوك صنعت 

، كما نجد القوس (4ٌٛدٗ )  684برسم تربه عالء الدٌن أٌدكٌن البندقدار المتوفى سنه 

ٌنا ضمن لمالمصحوب بسهمٌن الى ٌساره على خونجه من الزجاج المذهب والمموه با

 .(44ٌٛدٗ )مجموعه الصباح فى دار اآلثار االسالمٌه بمتحؾ الكوٌت الوطنى 

 :بقجه

حداهما من اللؽة التركٌه أ: الجمدار ، وهو مإلؾ من لفظتٌن وهى ترمز الى شعار 

فٌكون المعنى : ومعناها الثوب والثانٌة دار الفارسٌة بمعنى ممسك جاما أو جامه 

لباسه ثوبه ، الذى ٌالزم السلطان أو األمٌر أل االجمالى هو ممسك الثوب أو الوصٌؾ

وٌشترك اٌضا فى حراسته وكان اٌضا لكل من األمراء جمدارٌة ٌتعهدون الباسه 

وٌالزمونه
155
. 

الى الدول التالٌة كالسالجقة نوٌة ثم انتقلت وقد عرفت وظٌفة الجمدار فى دولة الؽز

تابكة واالٌوبٌن والممالٌك وقد عرفت الجمدارٌة فى الهند ووصفهم القلقشندى بؤنهم واأل

.حمله القماش
156
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ما على هٌئه مربع ذى أركان مرتفعه أو كل معٌن ٌرمز الى أ وكانت  البقجه تنقش

الوسط كان ٌوضع فٌها المالبس المعده قطعه النسٌج المربعه التى تطوى اطرافها تجاه 

.لالستعمال وقد ٌرسم فوق الوسط أحٌانا دائره صؽٌره
 157

 

ظهر على بعض المشكاوات الزجاجٌه المموهه بالمٌناء التى صنعت برسم األمٌر 

، كذلك وجدت على بعض التحؾ األمٌر أقبؽا   742بشتاك الناصرى المتوفى سنه 

،ومشكاه من الزجاج (49ٌٛدٗ )ج المموه بالمٌناء حٌث نشاهدها على مشكاه من الزجا

158 . (50ٌٛدٗ )صنعب برسم على الماردانى محفوظه فى متحؾ الفن االسالمى 
 

صرؼٌتمٌش الجامدار أوالمسئول عن الثٌاب فى عهد السلطان حسن فقد أمر لمدرسته 

.م بمشكاوات وبكرات زخرفٌة كانت تعلق أعلى المشكاوات 1356التى اتمها عام 
159
 

 :الخونجه  

وهى تمثل شعار الجاشنكٌر وهى عباره عن خوان أو مائده صؽٌره ٌوضع فوقها 

األطباق أو الصوانى الخشبٌه أو المعدنٌه وٌرمز الٌها على التحؾ واالثار المملوكٌه 

.بقرص مستدٌر 
 161

وقد ظهر على قمم زجاجى محفوظ فى المتحؾ االسالمى  

 (24ٌٛدٗ )بالقاهرة 

 الجوكان أو عصوان البولو 

وهما ٌرمزان الى رنك الجوكندار ، الجوكان كان بمثابه عصا مدهونه طولها نحو 

أربعه أذرع وبرأسها خشبٌة مخروطه ، وقد امدتنا التحؾ بؤشكال متعدده لهذا الرنك 

الذى نقش بسٌطا على هٌئه عصوان متدبران ٌصاحبهما كره أو هالل ووصلنا اٌضا 

واحده كما وصلنا امثله هذا الرنك مركب مع بعض الرموز الوظائفٌه مثال به عصا 

االخرى 
161
. 

أما األمٌر المالك الجوكندار أو المشرؾ على لعبة الكرة والصولجان فقد أمر بصنع 

مشكاتٌن ٌظهر على كل منهما صولجانان لوضعٌهما فى مسجد الذى أتم بناءه فى 

م1319القاهرة عام 
162
 .(58ٌٛدٗ ) الزجاج المموه بالمٌناوجد على مشكاه من  
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 :البرٌدى

عباره عن درع ٌتؤلؾ من ثالث مناطق أفقٌه تخلو من اٌه رموز عثر علٌه منقوشا 

على بعض عمائر وتحؾ بعض امراء الممالٌك ، نجده على مشكاه من الزجاج المموه 

.بالمٌناء تحمل اسم ارؼون الناصرى 
 163

 

 :البؽل أو الحصان

سائرا من الٌمٌن فى اتجاه الٌسار أو العكس حامال فوق ظهره ما ٌشبه وهو ٌمثل عادة 

برٌدى اذ لم ٌرق له القبه أو المظله أو خرج البرٌد لذا اعتقد انه برمز الى شعار ال

فل من الشارات والرموز ؼاستخدام رنك 
164
لذا فؤخذوا من بؽل البرٌد رنكا لهم  

ٌقال أنها فارسٌة معربة و "  برٌد"ع جم" برد"لٌرمز الى وظٌفتهم  السٌما وان لفظ 

أى مقصوص الذنب وقد سمى ذلك ألن بؽل البرٌد عند " برٌده دم "أصلها بالفارسٌة 

.الفرس كان ٌقص ذنبه عالمة أنه من بؽال البرٌد
165
 

على حٌن ذهب البعض الى االعتقاد انه ٌمثل شعار الجاوٌش على اساس انه ٌحمل 

لى مشكاه من الزجاج المموه بالمٌناء عملت برسم فوق ظهره قبه ، ظهر هذا الرمز ع

166 .(46ٌٛدٗ )االمٌر عالء الدٌن بن بكتمر الحاجب 
 

بمشكاه علٌها ( م 1325 -1324)أما أحمد المهمندار فقد أمر لمسجده الذى شٌد بٌن 

167 .(52ٌٛدٗ ) رسم ترسه المدبب
 

 :الهدؾ

ولعبه القبق هى ٌنصب سار  الهدؾ كان مستعمال فى لعبه الرماٌه المعروفه باسم القبق

طول من خشب ٌكون راسه قرعه  من الذهب او الفضه بمثابه هدؾ  وٌكون فى 

القرعه طٌر حمام ثم ٌؤتى الالعبون للمبارة فى رمى الهدؾ بالنشاب أو السهام وهم 

،  على ظهور خٌولهم فمن أصاب القرعه وطار الحمام اخذ القرعه المعدنٌه مكافؤه له

ٌكن ٌشٌر الى وظٌفه بعٌنها وانما كان بمثابه هدٌه أو منحه من السلطان هذا الرنك لم 
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للمملوك أو االمٌر الذى ٌجٌد التصوٌب ، ولعله كان شعارا للمسئول عن هذه اللعبه فى 

البالط السلطانى  
168
 

 731خاصة بجامعه بشارع الحلمٌة سنه لماس وجد على مشكاه برسم جامع االمٌر ا

ة نص قرانى ٌتخلله رنك بن االسالمى بالقاهرة ، على الرقمحفوظه فى المتحؾ الف

.الهدؾ 
 (55ٌٛدٗ ) 169

 رنك امٌر شكار 

ٌرهنا ى امٌر الصٌد المسئول عن الصٌود السلطانٌه وجوارح الطٌر وؼأامٌر شكار 

ور وهى من الوظائؾ التى شؽلها كبار العسكرٌٌن ، ٌمن حٌوان الصٌد وأحواش الط

وهو شعار ٌتالؾ من شكل دائرى مقسم الى رابعه قضبان افقٌه تخلو من الرموز 

الشائعه فى علم الرنوك 
171
 

وجد على مشكاه من الزجاج المموه بالمٌناء محفوظ ضمن مجموعه دار اآلثار 

بك امٌر  درحٌر حسٌن بن ى صنعت برسم جامع أمٌاالسالمٌه بمتحؾ الكوٌت الوطن

 .(59ٌٛدٗ ) .شكار 
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 :الرنوك المركبه 

تشتمل على اكثر من رمز أو شعار وقد بدأت بعالمتٌن منذ عهد السلطان الظاهر 

بٌبرس  ثم تدرجت حتى أصبح الرنك  ٌتضمن تسعه رموز فى اٌام السلطان االشرؾ 

 .قاٌتباى واٌام قنصوه الؽورى

داٌه ظهور الرنوك المركبه ترجع الى اٌام السلطان الظاهر بٌبرس البندقدارى ب

وازدهرت  زمن حكم السلطان الناصر محمد بن قالوون وان بداٌتها تمثلت فى احتواء 

الرنك على الشعار الشخصى للسلطان االضافى الى الشعار الدال على الوظٌفه التى 

تخلصت الرنوك من الشعار الشخصى  ٌشؽلها االمٌر فى البالط السلطانى  ثم

واصبحت قاصره على الرموز الداله على الوظائؾ التى تنوعت بانتقال األمٌر من 

وظٌفه الى أخرى فقد كان من عاده األمراء عدم تناسى مراكزهم البسٌطه ٌوم ان كانوا 

بسطاء بل كانوا ٌعتزون بها وٌفخرون بتلك األٌام 
171
 

دخل ضمن عالمات اخرى وظٌفٌة فى رنك األمٌر وبذلك فؤن شعارات السالطٌن ت

لتدل على تبعته لسلطان معٌن 
172
ؾ التى تحمل رنوكا تجمع بٌن ٌشهد بذلك تلك التح 

البالط  شعار السلطان بٌبرس وبعض الرموز الداله على احدى الوظائؾ فى لببرا

 :مثل المملوكى  

لمٌناء محفوظ بمحتؾ الفن لذهب والمزخرؾ بامن الزجاج المموه با مصباح 

حمل اسم االمٌر شمس الدٌن الذى ٌشبه فى شكل جله النفط  وٌاالسالمى  بالقاهره 

ٌتؤلؾ من دائرة بداخلها عالمتٌن عباره عن ببر فى وضع سٌر ٌتجه الطبتؽا نجد رنك 

ٌسارا رافعا ٌبده الٌمنى وذلك بالذهب على  بقجه من المٌنا الخضراء الداكنة وهى من 

لوان القلٌله التى لم تظهر اال نادرا على المشكاوات وهنا ٌشٌر رسن الببر الى تبعٌه األ

االمٌر طنبؽا صاحب المصباح الى السلطان بٌبرس كما ٌدل رنك البقجه على وظٌفة 

.الجمدارٌه األمٌر كرأس نوبه 
 (0ٌٛدٗ )173 

بداخله نسر كما وجد رنك الناصر محمد بن قالوون على هٌئه ترس مدبب  الطرؾ 

ٌناء فى باسطا جناحٌه فوق كؤس صؽٌر  على مصباحٌن من الزجاج المموه بالم

174 .(54ٌٛدٗ )المتحؾ البرٌطانى بلندن 
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 :ومن الرنوك المركبه التى تشير الى تعدد وظيفه األمير 

رنك جاء على مشكاة باسم األمٌر قانى باى الجركسى خاصة بمدرسته بالقرب من 

هـ  محفوظة فى متحؾ الفن االسالمى ،ٌزخرؾ الرقبه  845ة مٌدات السٌدة عائش

سبة للسلطان نقوش كتابٌة ٌتخللها رنك مركب ٌعرب باسم رنك الفرقة األشرفٌة ، ن

ار رنك ألمرائه خالل عصره ومن بعده اتخذه السالطٌن األشرؾ قاٌتباى حٌث ص

الممالٌك وأمرائهم اٌضا وهو ٌتكون من سٌؾ بالقسم العلوى ودواة فى القسم األوسط 

" الساقى  –الدودار   -السلحدار" وكؤس وكٌس بارود فى القسم السفلى أى أنه رنك 

شكاة وذلك بالتبادل مع وٌتكرر هذا الرنك بهذه الهٌئة على القسم السفلى من بدن الم

. مناطق زٌنت بزخارؾ نباتٌة حسب اسلوب التورٌق 
175
 (89ٌٛدٗ ) 

 :الرنوك الكتابٌه 

عرؾ سالطٌن الممالٌك نوع ثالث من الرنوك أطلق علٌه فى المصطلح العربى باسم 

الدروع أو الخراطٌش وانفرد به السالطٌن دون االمراإ وورد بكثر منذ أواخر القرن 

رى واوئل القرن الثامن الهجرى على هٌئه درع مستدٌر او كمثرى او السابع الهج

مفصص الشكل ٌشتمل على ثالث مناطق أفقٌه ٌبدأ الوسطى منها فى بادئ األمر 

".عز لموالنا السلطان :" كتابات نسخٌه نصها 
176
 

ظهرت على بعض المشكاوات التى صنعت برسم مدرسه السطان حسن حٌث نقش 

 (14ٌٛدٗ ) "سلطان الملك عز لموالنا ا" للرنك عباره وسط على الشطب اال

وظهر الرنك الكتابى الكامل ابتداء من عصر الممالٌك الجراكسة وبالتحدٌد على عمائر 

وتحؾ اول سالطٌن هذه االسرة الظاهر برقوق حٌث صارت عبارات الرنك موزعه 

طقه العلٌا وفى على أقسام الرنك الثالثة على النحو التالى اسم السلطان فى المن

الوسطى التعظٌم له وفى السفلى الدعاء له
177
 

وعلى مشكاة باسم السلطان ،  (16ٌٛدٗ )كما ظهر على مشكاة المإٌد شٌخ 

 . (10ٌٛدٗ )قاٌتباى
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 :التحف الفنيه

وجه وحقق  ورث الممالٌك تقالٌد فنٌه فى صنع الزجاج استفادوا منها على أحسن

الفنانون تفوقا رائعا فى صنع الزجاج المطلى بالمٌنا والذهب فؤبدعوا أول األمر آنٌه 

نظار مما طؾ األصؽٌره ذات تشكٌالت فنٌه رقٌقه ثم انتقلوا الى انتاج قطع ضخمه تخ

 178.ٌنم عن براعه منقطعه النظٌر 

صورها والتى تبدع فنانو العصر المملوكى جمٌع االشكال التى ٌمكن أ وبذلك فقد 

الكإوس  االشكال ومن،  ستحدثون الكثٌر من األشكال واٌصلح الزجاج لصنعها 

كواب واألقداح والقوارٌر والزجاجات والزبدٌات والطسوت والزهرٌات الكبٌره واأل

محاكاة منهم ( أو أطباق)والحوامل والمشكاوات زبدٌات وشمعدانات وصٌنٌات صؽٌرة 

كانت القطع المذهبه والمطلٌه بالمٌنا ؼالبا ما كانت لمشؽوالت معدنٌه معاصرة ، و

 179 .حتفاالت تستخدم فى المناسبات واألالتى تصمم باحجام ملفته للنظر كقطح للزٌنه 

عداد كبر اثر فٌما وصلنا من تلك األأه فى العصر المملوكى جتماعٌوقد كان للحاله األ

دت حاله الرخاء أتحؾ الفنٌه االخرى المتنوعه فقد الكبٌره من المشكاوات بل و ال

قتناء التحؾ الفنٌه التى تحمل ؼالبا أالى تنافس السالطٌن واالمراء فى االقتصادى 

 . 181اسماءهم

وانى الزجاجٌه المموهه بالمٌنا التى بدأ ظهورها فى العصر االٌوبى هم األأولعل من 

والتى تعتبر وسٌلة اضاءه ثابتة وات ارها فى العصر المملوكى هى المشكاشوازداد انت

لم وكذلك الفنان بتطوٌر وسائل األضاءه بالمنشآت القائمة فلقد نجح المعمار المس متعلقه

.ستخدام المشكاواتبؤستحداث طرق جدٌدة ل ضاءه وذلك بؤ
181
  

ضاءه من مسرجه الى قندٌل ى الكوه التى توضع فٌها وسٌله األفى لؽه ه: المشكاه 

ضاءه شكل المشكاه من شكل الكوه وبداخلها وسٌله األ شمعه وما الٌها ثم اخذو أقراٌه 

ن ٌجسم ما جاء أراد أٌله االضاءه ولعل الفنان المسلم الزجاجٌه التى وضع بداخلها وس

هللا نور السموات واالرض مثل نوره كمشكاه فٌها " فى سوره النور من قوله تعالى 

   182....".  مصبه المصباح فى زجاجه
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شعاع ى وال ترمز هذه المشكاوات الى األصبحت المشكاه رمزا للنور السماوأومن هنا 

توفر اٌضا ضوءا خافتا وامضا ٌنٌر المساحات الداخلٌه  لكنو، السماوى فحسب 

اال ما ظهر علٌه ذلك الجزء من المرتفعه وال ٌعتبر من مشكاوات المإسسات الدٌنٌه 

ٌه فٌرجح ا المشكاوات التى تخلو من تلك اآلمألخامسه والثالثٌن من سوره النور ٌه ااآل

 183. ستخدامها فى الدور الكبرى والقصور ن تكون قد صنعت ألأ

وهذه المشكاٌات أؼطٌة مصابٌح اذ لم تكن تضاء بوضع زٌت والفتٌل فٌها مباشره بل 

قد تزود المشكاه بؤنبوبه ، ف 184كانا ٌوضعان فى مسرجه تثبت بسلوك فى حافه المشكاه

و تتدلى بداخلها مثبته بسلوك فى أ( الفتٌل)خل لتثبت فٌها الذباله رأسٌه قصٌره من الدا

 .185حافتها 

استلزم ضرحه واأللعناٌة الممالٌك وشدة اهتمامهم ببناء المساجد والمدارس كانت  و 

ناره المساجد ذلك صناعة المشكاوات  بكمٌات ضخمة وذلك ال
186

تماشٌا مع  ، وذلك

 :187حادٌث النبوٌه الشرٌفه األ

ثٛاة جُٕٙ ٚٔٛس ؤغجذ عجع ١ٌبي دشَ اٌٍٗ ع١ٍٗ عجع عشج عشاجب فٝ ِؤِٓ "  -
ٍفٗ ٚٔٛسا عٓ ِٓ خلجشٖ ٠َٛ ٠ٛظع ف١ٗ ٚوبْ ٌٗ ٔٛسا ٠َٛ اٌم١بِٗ ثج١ٓ ٠ذ٠ٗ 

 .."ٚٔٛسا عٓ ٠غبسٖ ١ّ٠ٕٗ
دزٝ   صً ع١ٍٗ عجعْٛ اٌف ٍِه( ٠عٕٝ فٝ ِغجذ)ِٓ عٍك لٕذ٠ال "  -

 "رٌه اٌمٕذ٠ً ٠طفإ
ِٓ اعشج فٝ ِغجذ عشاجب ٌُ رضي اٌّالئىٗ ٚدٍّٗ اٌعشػ رغزغفش ٌٗ ِب "  -

  "داَ فٝ ٘زا اٌّغجذ ظؤٖٚ 

بالمسجد كانت تحفظ به  خصص لها حجرهن أبلػ من االهتمام بالمشكاوات وقد 

 كما ٌفرد بزٌت المشكاوات مكان" بٌت حاصل القنادٌل"دوات االضاءه أمشكاوات و

زمه لتعمٌر اللو السنوٌه األتخزٌن كمٌه الزٌت الشهرٌه "زٌت حاصل ال"خاص

 188.المشكاوات 

                                                           
183
 121استٌل اتٌل ، المرجع السابق ، ص 
184
 613زكى حسن ، المرجع السابق، ص  
185
 267سعاد ماهر، المرجع السابق ، ص 
186
 . 195محمود ٌوسؾ خضر ، تارٌه الفنون االسالمٌة الدقٌقة ، ص  
187
 81ماٌسه داود ، المرجع السابق، ص 
188
 .88جع السابق، ص ماٌسه داود ، المر 



 

~ 61 ~ 
 

بٌض مائل الى الصفره او الخضره وترى به فقاعات هواء أوزجاج المشكاٌات 

نها من العٌوب العامه فى الزجاج المصنوع أال تصل الى حد تشوٌهه وال سٌما  صؽٌره

مراء وزرقاء حبها زجاج المشكاٌات فزخرؾ ما المٌنا التى ٌأ، 189فى الشرق 

وخضراء وبٌضاء ووردٌه اللون
191
 .  

عدد ما  ػكبر مجموعه من المشكاوات اذ ٌبلؤر متحؾ الفن االسالمى بالقاهره بوٌزخ

ٌقتنٌه منها ثمانٌن مشكاه مزخرفه بالمٌنا ومموهه بالذهب هذا فضال عن المشكاوات 

مام الحسٌن رضوان هللا علٌه اثنتان األكما ٌوجد بمشهد ، زخارؾ الخالٌه من ال

ى سعٌد برقوق من القرن أبسم الظاهر ؤون مشكاه مزخرفه ومموهه بالذهب بوعشر

هذه عدا المجموعات الخاصه الموجوده بمصر وخارجها وكذا مجموعات  م15

 . 191متاحؾ العالم 

دقها صنعه وابدعها زخرفه ما ٌنسب الى أالمشكاٌات الزجاجٌه وبدع أوقد لوحظ ان 

منذ نهاٌه القرن الثامن منتصؾ القرن الثامن الهجرى وان الضعؾ دب فى صناعتها 

ن ما ٌنسب منها الى القرن التاسع فقد قسطا وافر من دقه الصناعه وجمال أالهجرى و

 192.الرونق 

ن أرى ولكن نعرؾ القرن الثامن الهج بالمٌنا ترجع الى زخرفةجل هذه المشكاٌات المف

متحؾ ولى مشكاه فى ها الى القرن السابع الهجرى ، األاربعه منها ٌمكن نسبت

 193.هـ 648ٌد كٌن البندقدارى المتوفى سنه أسم االمٌر ؤالمترولٌتان بنٌوٌورك وهى ب

الثانٌه فى متحؾ الفن االسالمى وهى باسم السلطان الملك االشرؾ خلٌل المتوفى سنه 

مما عمل برسم التربه المباركه السلطانٌه الملكٌه "هـ وعلٌها كتابه نصها 693

، وتدل هذه الكتابه على انها " االشرفٌه الصالحٌه تؽمد هللا ساكنها بالرحمه والرضوان

زخارؾ هذه المشكاه واسلوب صناعتها فى هٌئتها  صنعت بعد وفاه السلطان ولكن

العامه تختلؾ عن المشكاٌات المصنوعه من القرن الثامن الهجرى مما ٌجعلنا نرجح 

 194.انها صنعت قبل نهاٌه القرن السابع الهجرى 

نها أفوظه االن فى متحؾ اللوفر والحق ما المشكاه الثالثه فبٌضٌه الشكل وهى محأ

عه التى نتحدث عنها االن النها باسم االشرؾ عمر من لٌست تماما من المجمو

هـ والمشكاه الرابعه محفوظه فى  696سالطٌن بنى رسول فى الٌمن وقد توفى سنه 

عز لموالنا السلطان الناصر " متحؾ الفن االسالمى بالقاهره وعلٌها الكتابه االتٌه
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الملك الناصر  وقد وجدت فى مدرسه السلطان" ناصر الدنٌا والدٌن محمد عز نصره

هـ مما ٌحملنا على نسبه هذه 698محمد التى ترجع اخر كتابه تارٌخٌه فٌها الى سنه 

 195. التحفه الى نهاٌه القرن السابع او بداٌه الثامن بعد الهجره 

 :أشكال المشكاوات

جزاء رئٌسٌه أعم الؽالب منها ٌتكون من ثالثه ما عن اشكال المشكاوات فلعل األأ

البدن ، الشكل ذات فوهه متسعه وٌستدق قلٌال عند التصاقها بالرقبه وهى مخروطٌه 

 و ٌكون منفخا فى الوسط ومسحوبا من اعلىأو بٌضاوى أما كروى أما البدن فهو أ

سفل والجزء الثالث وهى القاعده وهى مخروطٌه أزمن اسفل حٌث ٌلتحم بالرقٌه من 

على هذه القاعده المشكاه اذا لم تعلق ، وكان لكل  تقومكذلك على شكل قمع مقلوب و

مشكاه عاده مقابض او اذان بارزه قد تكون ثالثه او اكثر تعلق بها سالسل معدنٌه 

تجمع كلها عند كره بٌضاوٌه الشكل تشبه النعامه من الزجاج او من الخزؾ او بٌضه 

فال تتؤرجح وٌطلق   نعام حقٌقٌه ، والقصد من هذه الكره هو حفظ توازن المشكاه

وكانت هذه الكرات البٌضٌه او 196االوربٌون على هذه البٌضه اسم بٌضه الشرق 

 .197التامه التكوٌر تتخذ من الزجاج المدهون بالمٌنا كالمشكاٌات نفسها او من القاشانى

 :وقد قسمت د ماٌسة داواد فى رسالتها عن المشكاوات فى العصر المملوكى كالتالى

 :  الشكل األول  -1

 .التى تتكون من ثالث أجزاء  ٌؤخذ هٌئة المزهرٌة كما اوضحنا سابقا

 :الشكل الثانى  -2

عبارة عن اسطوانة كبٌرة الحجم وقد تكون متسعة الفوهة احٌانا ٌحٌط بالقرب منها 

حلقة بارزة من الزجاج لكى ٌثبت اسفلها حلقة معدنٌة تتصل بسالسل لتعلق منها 

اخل كره أو بٌضة النعام ، وقد اشارت معظم المراجع انه أناء عادى وتتجمع أعالها د

 .أو كوب كبٌرمن الزجاج 

 :الشكل الثالث  -3

ٌشبه شكلها الصدرٌة المعدنٌة المزودة بثالث مقابض لتعلٌق منها بسالسل تتجمع 

أعالها داخل بٌضة النعام وكانت تضاء بوضع قراٌة صؽٌرة بداخلها ربما كانت من 

 .المستدٌر الكروى حتى ٌتناسب مع شكلها ذلك النوع 
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 :الشكل الرابع -4

ابتكر الصانع نوع من المشكاوات ؼٌر المعقلة وربما كان تحرٌم دق مسامٌر فى 

جدارن المسجد اال فى حاالت الضرورة القصوى للمحافظة على المسجد أحد األسباب 

بخطاطٌؾ أو  التى أدت الى ظهور هذا النوع الجدٌد أن المشكاوات تعلق بالمسجد

كالبات فى روابط خشبٌة أفقٌة بدال من السقؾ حٌث ابتكر الصانع شكل جدٌد لتوضع 

على حامل أو منضدة  مثلها كالشماعد منها ما هو بهٌئة صدرٌة ترتكز على قاعدة  أو 

حامل من المعدن أو سلطانٌة كبٌرة متسعة الفوهة ترتكز على قاعدة مرتفعة لم تلعب 

المساجد مثلما لعبت فى القصور والمنازل نظرا النها تحتل حٌزا  ةدورا هاما فى اضاء

 .مكانٌا وال تعطى الضوء مثل المشكاوات المعلقة كما أنها أكثر عرضة للذكر 

 :زخارؾ المشكاوات

أفرغ الفنانون جهدهم وفنونهم فى تزوٌق وزخرفة المشكاوات حتى ؼدت تحفا ؼاٌة 

تحمل هذا التحؾ اسماء السالطٌن والملوك ومن  فى البهاء والرونق والجمال وؼالبا ما

صنعت بؤمرهم من االمراء وكبار رجال الدولة وكتبت االسماء وما ٌصحبها من 

األلقاب وطٌب الكلم بخط النسخ الجمٌل على قاعدة من الزخارؾ النباتٌة والتورٌقات 

.كما رسمت علٌها رنوك السالطٌن واالمراء 
198
 

ساواه مع مدارس فى العصر المملوكى عمال فنٌا ٌقؾ على قدم الم الزخارؾ تعتبرو

فقد حظٌت المشكاوات بالزخارؾ الهندسٌه والنباتٌه المتاثره ،  التصوٌر المعاصره

باالسلوب والفن الصٌنى من حٌث تحررها من جمود التجرٌد فى اسلوب سامراء 

ات الخشخاشى وزهره نبوالقرب من الطبٌعه الى حد كبٌر مثل زهره اللوتس وزهره 

و عود الرٌح وزهره المرجرٌت وؼٌرها من الزهور وقد تكون هذه أعود الصلٌب 

و منشوره فى بدن المشكاه  او أحصوره فى جامات او اشكال هندسٌه الرسوم النباتٌه م

 199 .تؽطى الزخارؾ النباتٌه السطح كله او جزء كبٌر منه 

ن أدورا ٌذكر فى زخارؾ المشكاوات و ما الزخارؾ االدمٌه و الحٌوانٌه فلم تعلبأ

كانت زخارؾ الطٌور متؤثره بالفن المؽولى الصٌنى كما كثر استعمال الحٌوانات 

كما حظٌت  ،  حد كبٌر مدارس التصوٌر المعاصره والطٌور الخرافٌه ولكنها تشبه الى

المشكاوات فى العصر المملوكى برسم الرنوك الحٌوانٌه التى ترمز الى القوه 
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جاعه واهمها النسر والببر والفهد او رنوك كتابٌه وهى خاصه بالسالطٌن او والش

 211. وظٌفٌه كالكؤس والبقجه والسالح والمقلمه وعصا البولو وما الٌها رنوك 

 :الزخارؾ الكتابٌة 

قد اعتاد الفنان ان ٌستهل النصوص التارٌخٌة الخاصة بمشكاوات السالطٌن والدعاء 

لقب من االلقاب االصول الخاصه عز لموالنا السلطان الملك  ثم :"لهم بعبارة 

مثل المقام الشرٌؾ أو الكرٌم أو العالى ، ثم ٌذكر ألقابه  بالسالطٌن فقط دون االمراء 

فخرٌة وقد ٌكتفى باأللقاب دون اسمه وٌختتم النص بعبارة الفخرٌة وقد ٌكتفى بؤلقابه ال

 211". عز نصره" أو " نصره هللا :"

مثل بدن مشكاة السلطان محمد قالوون محفوظه فى المتحؾ األسالمى ٌرجع تارٌخها  

عز لموالنا السلطان الملك العادل :"هـ وٌقرأ النص علٌها 698للفتره الثانٌة من حكمه 

 " رهالملك الناصر عز نص

محفوظه فى متحؾ المتروبولٌتان ( هـ719 -718)نص مشكاه الظاهر بٌبرس الثانى 

العادل ركن الدنٌا والدٌن عز  –الملك المظفر العالى  –عز لموالنا السلطان :"وتقرا 

 ".هللا نصره 

 نصوص الخاصه بمشكاوات األمراء وكبار رجال الدوله 

م المكان أو اسم صاحب المشكاه متبوعه ٌعقبه اس" مماعمل برسم المقر:" ٌبدأ النص 

بؤلقابه الخاصه ووظٌفته واسمه فى معظم األحٌان وأن كان ال ٌشترط الدعاء له 

 212 .كالسالطٌن

وقد امدنا عصر الناصر محمد بؤكبر مجموعه من نصوص مشكاوات امرائه مما ٌدل 

تباروا فى عمل على ازدهار الحاله االقتصادٌه وتشجع هذا السلطان للفنانٌن الذٌن 

 .أعداد كبٌره من المشكاوات لتفى بحاجه العمائر الدٌنٌه الكبٌرة 

م اقتصر الفنان على ذكر اسم المكان فى مشكاوات األمراء  14اما نصوص القرن 

ومن السالطٌن ألن مشكاوات السالطٌن كانت األلقاب  الفخرٌه تؤخذ المساحه كامله و 

بات ، لكن اختلؾ هذا العصر حٌث قلت االلقاب لم ٌكن هناك متسع لؽٌرها من الكتا

مما عمل برسم التربه العبد الفقٌر الى هللا تعالى سٌؾ :" الفخرٌه كمشكاه األمٌر سالر 

 .33لوحة  "الدٌن سالر نائب السلطنه  عفى هللا عنه 
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 :مراكز الصناعه 

لعصر شؽل اصل موطن المشكاوات المزخرفه بالمٌنا والمموهه بالذهب المصنوعه با

صعوبه االمر ان المملوكى اذهان الباحثٌن فرٌق ٌنسب لسورٌا واخر لمصر وزاد من 

كالمها قد احتل مركز الصدارة فى العصر المملوكى فى صناعه المشكاوات المزخرفه 

كما انهم تضمها وحده سٌاسٌه وفنٌه واحده ادت تشابه المشكاوات المصنوعه فى 

 213.مصر مع سورٌا ٌصعب الفصل بٌنهما 

اذا وضعنا فى االعتبار ان معظم المشكاوات من النوع الخاص بالمساجد والذى ٌعتمد 

على الزخارؾ النباتٌه والهندسٌه و الكتابٌه ، التى ٌصبح مجال القطع فى نسبتها الى 

بلد معٌن صعب على عكس الرسوم االدمٌه والحٌوانٌه هذا باالضافه الى انه ربما ادت 

ٌه التى كانت قائمه بٌن البلدان الى صناعه هذه المشكاوات فى الوحده السٌاسٌه و الفن

 214. مصر وارسالها الى سورٌا او العكس 

 :الرأى األول ٌنسبها لسورٌا اعتماد على 

شهرتها فى العصور الوسطى بصناعه الزجاج وزخرفته فقد كانت حلب ودمشق 

نسبنا المشكاٌات الى الشام وانطاكٌا من المراكز الهامه فى صناعه الزجاج ، وبؤننا اذا 

استطعنا أن نفسر ما نراه من أن معظمها ٌرجع الى القرن الثامن الهجرى فاننا نستطٌع 

هـ ، 813حٌنئذ ان ننسب ذلك الى ؼزوات المؽول واستٌالء تٌمورلنك على دمشق عام 

اذ المعروؾ أنه نقل الى عاصمته سمرقند مهرة صناع الزجاج فى الشام، وفضال عن 

فان أصحاب هذا الرأى ٌنسبون ندره المشكاٌات المعروفه من القرن السابع ذلك 

الهجرى الى صعوبة المواصالت بٌن الشام ومضر فى ذلك الحٌن بسبب الحروب 

 215.الصلٌبٌة 

الصناع السورٌن :" اعتماد على المإرخٌن القدماء ومنهم مإرخ صٌنى ذكر ان 

ال ٌوجد ما ٌعادلهم فى انتاجهم فى ماهرون واذكٌاء وخاصة صناه الفضة والزجاج و

اال أن ما ورد ال ٌمكن أن ٌتخذ دلٌال اذا تؤملنا نجد أنها تتمع بمركز مرموق  -" الدنٌا 

 216. -فى صناعه الزجاج ولكن لٌس لدرجه ان نعتمد على نسبه الزجاج الٌها

 :الرأى الثانى ٌنسبها الى مصر اعتماد على 

 .لنٌل منذ العصور القدٌمه وان مصران صناعة الزجاج ازدهرت فى وادى ا -
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فٌها صناعة كانت مركز امبراطورٌه الممالٌك والمعقول أنهم عملوا على أن تزدهر  

المشكاٌات المموهة بالمٌناء اقتصادا فً النفقات و تجنبا لخطر السكسر الذي تتعرض 

والمشاهد فضال عن ذلك ان زخارؾ المشكاٌات تشبه كثٌرا من .له مثل هذه التحؾ

الزخارؾ التً ذاع استعمالها فً عصر الممالٌك علً العمائر و التحؾ المصرٌة وقد 

لوحظ ذلك بوجه خاص فً بعض المشكاٌات المنسوبة الً السلطان حسن المزٌفة 

أضؾ الً ذلك ان ثمة بعض .بزخارؾ تشبه الزخارؾ المرسومة علً رخام تربته 

ارة تٌمورالنك علً الشام ومن مشكاٌات صنعت فً القرن التاسع الهجري اي بعد اؼ

 .الراجح اذن انها صنعت فً مصر 

ان مصر والشام كانتا فً عصر الممالٌك كما كانتا فً : زكى حسن  / وفً رأى د 

معظم عصور التارٌخ جزأٌن من حكومة واحدة وأن كال القطرٌن الشقٌقٌن كانت له 

منذ العصور القدٌمة شهرة واسعة فً انتاج التحؾ الزجاجٌة و أننا ال نري سببا ألن 

والسٌما أن هذه التحؾ تتركز صناعة المشكاٌات فً مصر دون الشام او العكس 

النفٌسة والباهظه النفقات كانت سهلة السكسر فالراجح اذن ان صناعة المشكاٌات 

الزجاجٌة ازدهرت فً البلدٌن معا وان كلٌهما كان ٌصنع ما ٌحتاج الٌه من هذه التحؾ 

ولعل السبب فً قلة ما وصل الٌنا منها انها سرٌعة السكسر وأن الذي صنع منها كان .

 . بسبب ما ٌتطلبه من نفقات باهظةمحدودا 

هذا وقد تم تقلٌد هذه المشكاوات فى العصور الوسطى باٌطالٌا وباالخص فى مدٌنة 

فٌنٌسٌا باٌطالٌا وان كان التذهٌب الخاص بها ثبت علٌها أى أنه محروق بخالؾ 

المشكاوات المملوكٌة التى تمتاز بتالشى طبقة التذهٌب مع الزمن ألن التذهٌب وضع 

. تذهٌب على الحامى اى بالحرق فى الفرن على البارد أما مشكاوات اٌطالٌا فال
217
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 :صجبجبد ؤٚ ِض٘ش٠بد
ومن القطع الدنٌوٌه مجموعه من الزجاجات أو الزهرٌات تظهر فى ثالثه اشكال 

 :تختلؾ عن بعضها اختالفا طفٌفا

ٌٛدخ ) عند انتفاخ الجسم وقصر القاعده وٌتمٌز الشكل األول بطول العنق ودقته 
الشكل الثانى بحلقه حول العنق وبجسم منتفخ تجاه قاعده مرتفعه تمٌل بٌنما ٌتمٌز .(45

وأما الشكل الثالث فٌشبه مشكاه بٌدٌن  (24ٌٛدخ )فتها الى االتساع ناحٌه الخارج حا

وبدراسه النماذج التى بقٌت لدٌنا ٌمكن  ( 28 -21ٌٛدٗ ) متدلٌتٌن بٌن العنق والكتفٌن

القول ان الشكل األول كان أكثر األشكال شٌوعا وقد ظهر هذا الشكل فى الربع الثالث 

.من القرن الثالث عشر 
 218

 

كما ٌتضح من زجاجه برلٌن التى زخرفت بصور فرسان وبشعارات الرسولٌٌن ، 

افٌه وبكائنات مجنحه و دٌكه وعاده ما كانت أمثال هذه الزجاجات تزٌن بعنقاوات خر

واسود  وتركبٌات تصوٌرٌه الفرسان والراقصٌن وبزخارؾ عربٌه ونطاقات من 

النقوش تقطعها رصائع أو مٌدالٌات تضم براعم اللوتس ومن الزجاجات ؼٌر المالوفه 

زجاجات ؼٌر المؤلوفه زجاجه علٌها صورة دواه وهى رمز الدوادار أو الكاتب 

د علٌها اسم سٌؾ الدٌن جورجى الذى كان فى خدمه السلطان وٌتضمن النقش الوار

( 27لوحة )حسن 
 219

 

وتظهر زخارؾ مشابهه لهذه على النوع الثانى من الزجاجات ذات الحلقات على 

أعناقهم وٌرتسم هذا الشكل نموذجا ظهر فى منتصؾ القرن الثالث عشر وقد امر 

وصنعت ( 20ٌٛدخ )لطان الرسولى داود سلطان الٌمن بصنع احدى هذه الزجاجات الس

التى تتؤلؾ من نسر ٌعلو كؤسا على ثالث (24ٌٛدخ )زجاجه ثالثه ل مٌر طقزتمر

رصائع زٌنت بها زجاجته ، وتوجد الوردٌه ذات البتالت الخمس على هذه الزجاجات 

.ذات الحلقات على أعناقها 
 211

 

أما الشكل الثالث لهذه الزجاجات الذى تظهر علٌه ٌدان متدلٌتان فلم ٌكن منتشرا مثل 

ؼٌره ومن هذه النماذج ما ٌحمل وردٌه ذات بتالت ست ٌعتقد انها رمز ملكى ٌرتبط 
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بآل قالوون وٌحتمل أن تكون قد صنعت له أول لخلؾ مباشر له كما أمر سلطان 

.ا وردٌات بخمس بتالت رسولى مجهول بصنع زجاجه مشابهة علٌه
 211

 

 : للمزهرٌات  أمثلة

مزهرٌة من الزجاج المزخرؾ بالمٌنا المتعددة األلوان تنسب الى مصر أو  -

سورٌا فى القرن الثامن الهجرى ، محفوظة فى متحؾ الفن االسالمى بالقاهرة 

استخدمت فى زخارفها المٌنا البٌضاء ، الحمراء، الخضراء والزرقاء ، 

ؤشرطة متتالٌة تضم زخارؾ نباتٌة بسٌطة ورسوم حٌوانٌة زخرفت الرقبة ب

خرافٌة بؤجنحة تسٌر فى كال االتجاهٌن ، وذلك على خلفٌة من الزخارؾ 

النباتٌة أما البدن فقد زخرفت بشرٌط من النقوش الكتابٌة على خلفٌة نباتٌة 

ٌقطعه جامات زخرفٌة أخرى من الزخارؾ النباتٌة ، وتقرأ هذه النقوش 

."عز لموالنا السلطان الملك العالم العادل المجاهد :" ة بصٌؽةالكتابٌ
212
 

 :ل١ٕٕبد اٌعطش
العطور على اختالؾ انوعها ذكٌه الرائحه استخدمها االنسان قدٌمه وحدٌثا فى تنظٌؾ 

البشره و تطهٌرها واكسابها نوعمه وطراوه ، وقد عرؾ الطٌب العرب حتى انه 

ثالثه ٌحكم لهم النبل حتى ٌدرى من هم رجل رأٌته راكبا او سمعته ٌعرب كالمه "قٌل

حبب الى من دٌناكم هذه النساء :" ب فقد قالوكان الرسول ٌتطٌ" او شممت منه طٌب 

 213والطٌب وحافظ المسلمون على التطٌب حرصا على طاعه التعالٌم النبوٌه 

ور كان شائعا فى المجتمع االسالمى االمر الذى دعا الى التفكٌر فى فى طاستخدام الع

تنوٌع هذه العطور والدهان والبحث عن وسٌله كفٌله بحفظها وانتقالها بسهوله ، وٌعتبر 

العصر المملوكى ازهى العصور االسالمٌه فى انتاج العطور واالهتمام بحفظها 

قنٌنات والتى تمتاز جمٌعا بان رقبتها تستدق  وبالتالى استخدامها فقد وصلنا منه قماقم و

  214. كلما اتجهنا الى الفوهه حتى تحافظ على العطر من االنسكاب

وقد انتج صناع الزجاج خالل العصر المملوكى أوانى زجاجٌة رائعه ذات بدن كمثرى 

منتفخ أو ذات بدن بصلى ٌعلوها رقبة اسطوانٌة طوٌلة ، أما تكون ضٌقة من أسفل 

أو تكون متسعة من أسفل ومن أعلى وتضٌق قلٌال بالوسط  (44)ٛدٗ ٌمن أعلى ومتسعة 
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وقرب الفوهة ٌوجد بروز دائرى على هٌئة حلقله ٌقطع امتداد الرقبة بشكل رقٌق رائع 
215

 :منها 

القاهرة عثر علٌها فى مدٌنة قوص قنٌنه محفوظه فى متحؾ الفن االسالمى ب -

ومطلٌة بالمٌنا  الحمراء والسوداء قوام زخارفها عبارة عن زخارؾ مذهبة 

وتإرخ بؤوائل القرن الثامن الهجرى ، وزخرفت الرقبة  بزخارؾ هندسٌة 

مكررة وٌزخرؾ البدن  " العز"مجدولة وزخارؾ نباتٌة ونقوش كتابٌة من كلمه 

شرٌط عرٌض ٌقطعه جامات مستدٌرة زٌن داخلها زهور اللوتس ومناظر 

.اٌته انقضاض طٌور باالضافة لزخارؾ نب
 216

  

تعد من اصؽر و نعت من زجاج فقاعى بلون المشهدص( 5لوحة )  رذاذه العطر -

اما المجال السفلى فٌه  وٌظهر فى المجال العلوى اسد ٌلتؾ النماذج المعروؾ

ولقد كان االسد شعارا لبٌبرس االول ونراه  ،  ثمانٌه او تسعه خطوط منحرفه

على جمٌع عمالته والكثٌر من عمائره كما استخدم هذا الشعار اٌضا ابنه بركه 

 . خان

ٌؤخذ بدن كروى وقاعدة مسطحة وعنق ٌستدق كلما ( 6لوحة ) قمم زجاجى  -

سمكتٌن ٌظهر على بدنه اتجهنا الى أعلى ومقبضٌن على كل جانب من الرقبة 

 .كبٌرتان

لوحة ) العنق االسطوانى والكتفٌن المدورٌن والبدن المستدق قاروره عطر -

14.) 

قمم زجاجى محفوظ فى متحؾ الفن االسالمى  له بدن بٌضاوى منتفخ كروى  -

 (خوانجه )الشكل مع تضلٌع طفٌؾ ورقبة ضٌقة مسلوبة علٌه رنك 

 اٌغٍطب١ٔٗ ٚاٌضثذ٠بد
زجاجٌة مزخرفة بالمٌنا المتعددة انتج صناع الزجاج فى العصر المملوكى قطعا من 

األلوان قلدوا بها أشكال السلطانٌات والزبدٌات المصنوعه من الخزؾ الفخار  المطلى 

.وأشؽال المعادن 
217
 

وعاء ٌستخدم فى تقدٌم الطعام ففٌها ٌفرغ االكل ونظر التساعا عن والسلطانٌه هى  

 218.معٌنه الصحن فهى تستعمل حٌنما ٌراد تقدٌم كمٌات كبٌره اصناؾ 
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وٌحفل متحؾ الفن سالطٌن من مواد مختلفه  تلك واشتهر عصر الممالٌك بانتاج

 :االسالمى بالعدٌد منها ومنها 

زبدٌة من الزجاج المذهب والمطلى بالمٌنا المتعددة االلوان من األخضر و  -

األزرق واألصفر واألحمر واألبٌض ، محفوظه فى متحؾ طلٌطلة تإرخ 

الهجرى وقوام زخارفها عناصر نباتٌة متشابكة أسفله بؤواخر القرن السابع 

شرٌط عرٌض من الزخارؾ النباتٌه بتخلله اثنى عشر دائرة تتضمن األبراج 

 . (12انظر لوحه .. ٌة كالحمل واالسد الفلك

 ( 21لوحة ) سلطانٌة

سلطانٌة من الزجاج المزخرؾ بالمبنا المتعددة األلوان من مصر أو الشام  -

ممتازة  هـ محفوظه فى المتحؾ البرٌطانى بلندن وهى بحالة8 تإرخ بالقرن الـ

ٌزخرؾ مقبض الؽطاء دوائر تؤخذ هٌئه الرنوك  ءمن الحفظ متكاملة األجزا

البسطه الكتابٌة أما الؽطاء فقد زخرؾ بؤشرطة من الزخارؾ النباٌتة على خٌئه 

 .لفائؾ ٌتخلهها دوائر زخرفت برسوم زهور اللوتس الصٌٌنٌة الطراز

دٌة صؽٌره ذات قاعده مرتفعه ٌجوز ان ٌكون هذا النوع ٌصنع ألفراد زب -

 16لوحه  الطبقه البرجوازٌه بٌنما ٌصنع التحؾ المذهبه والمموه بالمٌناء للبالط

 : اٌطغذ ٚاألثش٠ك
وهما اكثر فى العصر المملوكى من اهم ادوات المطبخ التى ال ٌخلو منه جهاز عروس 

الطعام  وذلك لؽسل اٌدٌهم بالماء والصابون وذلك بان المواد استخداما على موائد 

وٌؤخذ الطست شكل أناء ذات ،   219ٌتقدم احد الخدم الٌهم ومعه الطست واالبرٌق

أجناب قائمة تنتهى من أعلى بشفة منفرجة الى الخارج وقد ٌؤخد الشكل  المنبعج و 

، ؼٌر أنه من المإكد ٌحدد القلقشندى  وظٌفة الطست أنه األناء الذى تؽسل فٌه األٌدى 

أنه لوظٌفة اخرى تإكدها األمثلة الرائعه  التى وصلت الٌنا فمن المرجح انها كانت 

تستخدم فى حمل الطعام فكبر حجم هذا الشكل من االوانى من المحتمل ان ٌكون قد 

استخدم لوضع الطعام وتفرٌقه على الممالٌك فى الوالئم أو حمل المشروب وتوزٌعه 

.ت فى االحتفاال
221
 

بحلول منتصؾ القرن الرابع عشر أصبح فى امكان صناع الزجاج انتاج قطع بمختلؾ 

األشكال فباالضافه الى الزجاجات واألقداح والقصعات ذات القواعد ، استطاعو تشكٌل 
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وزخرفه الطسوت التى أخدت عن نماذج معدنٌه وقد صنع طست ٌحمل شعار السالله 

وهناك قصعه أخرى ذات قاعده بٌضٌه الشكل   1321و  1311الرسولٌه بٌن عامى 

وهى مزٌنه بحٌوانات وحٌد القرن وابى الهول والبد ان هذه القطعه كانت تستند على 

ؼٌر المؤلوفه حامل اسطوانى مصنوع من الزجاج أو المعدن ، ومن القطع األخرى 

وصحن مسطح القعر ذو جوانب قلٌله االرتفاع وشمعدان ٌحاكى طست أشبه بزهرٌه 

لنماذج النحاسٌه وقنٌنه طلٌطله ا
221
 

 الطسوت من بٌن أشكال التحؾ الزجاجٌة المملوكٌة المزخرفة المتعدد األلوان صنعت

م 1331ألحد سالطٌن دولة بنى رسول بالٌمن وهو السلطان المإٌد الذى توفى سنه 

.محفوظ فى متحؾ الفن االسالمى بالقاهرة
 222

 

الخارج شرٌط دائرى عرٌض به كتابه طست من الزجاج السمٌك ٌزٌن جداره من 

مما عمل برسم السلطان ، الملك العالم ، العادل الملك ، المإٌد عز :"بخط الثلث نصها 

 عع نباتٌه بالمٌنا الملونه ، وٌقطوذلك بالمٌناء الزرقاء على أرضٌه من أفر" نصره

لزنبق الكتابه أربع جامات مستدٌره بها زخارؾ نباتٌه ٌتوسط كل مها رنك زهره ا

بالمٌنا البٌضاء على أرضٌه حمراء وٌزخرؾ حافه الطست من الداخل شرٌط دائرى 

ضٌق به زخارؾ نباتٌه من أفرع مورقه ٌتخللها اربع رنوك مشابهه لزهره الزنبق 

وأربع ورٌدات على التبادل وٌزٌن قاع الطست فى الوسط ورده منبسطه حولها شرٌط 

لك ٌه ٌنقض على أوزه وأربع ورٌدات واشر جناحدائره به اربع دوائر بكل منها نسر ن

على التبادل وباألرضٌه أفره نباتٌه مورقه وبالقاع جزء مكسور بشكل صدع كبٌر ، 

 ( 22ٌٛدخ ) .وٌوجد تآكل فى بعض الكتابه والزخارؾ التى بالحافه 

 :إطــاٌى
ب ذات األهمٌة الكبٌرة والتى حرص السالطٌن واالمراء على اقتناء من أوانى الشرا

ذكر انه لم ٌكن ٌشرب فى  -االمٌر بدر الدٌن بٌسرا –العدٌد منها حٌث أن أحد األمراء 

كوز واحد مرتٌن وانما ٌشرب فى كل مرة فى كوز جدٌد ثم ال ٌعاود الشرب منه 
223
 

اال اذا كان فارؼا اما اذا كان فٌه شراب الكؤس اناء ٌشرب فٌه وال ٌقال قدحا  -القدح

قٌل له كؤس ، و هى من اشد األوانى روجا خاصة الكئوس ذات زخارؾ مشكلة 

 224.بالقطع أو مطعة بخٌوط من ألوان متضاربة
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ومن القطع السلٌمه التى وصلتنا عدد من الكإوس الكبٌره التى ٌظهر على كل منها 

ض منها ٌزٌن بصفوؾ من السمك السابح نطاق من النقوش ٌحٌط بحافتها وكان البع

والبعض تظهر علٌه صور الحٌوانات واشجار وموسٌقٌن وكان النموذج االمثل لصناع 

الزجاج المملوكى هو كؤس بقاعده مسطحه وجوانب مستقٌمه وحافه تمٌل تدرٌجا نحو 

الخارج
225
 (4-5-2ٌٛدٗ ).  

ذات السٌقان والتى ترمز الى وظٌفه الساقى فكانت تصنع اٌضا من  لكئوس، أما ا

كبٌر للؽاٌه ومزٌن بزخارؾ  كئوسى بالمٌنا والكثٌر من هذه الزجاج مذهب ومطل

خالبه ومن أوائل النماذج قد فى متحؾ المتروبولٌتان للفن فى نٌوٌورك علٌه زخارؾ 

لفٌفه سمٌكه من الزجاج  تصوٌرٌه وترس ٌبدو فٌه نسر وهناك عده أقداح تكشؾ عن

ملتصقه بمنتصؾ ساق القدح وكانت هذه األقداح تصنع من ثالثه أقسام الى بعضها 

.بعضا هى الطاس والساق والقاعده 
 226

 

و كؤس آخر من الزجاج المزخرؾ بالمٌنا المتعددة األلوان محفوظة فى المتحؾ  

 فرج نحو الخارج قلٌالالبرٌطانى بلندن له بدن اسطوانى تتسع فوهته من أعلى حٌث تن

الزجاجى فقد زٌن بنطاق عرٌض من المناظر التصوٌرٌة محصورة بٌن شرٌطٌن 

علوى وسفلى من النقوش الكتابٌة بالخط النسخ تتضمن األلقاب والعبارات الدعائٌة 

أما الموضوع .." اؼر، المرابط ، المولوي التى عرفت خالل العصر مثل المث

ان على صهوات خٌولهم التى تعدو بسرعة شدٌدة التصوٌرى عبارة عن رسوم فرس

.ربما ٌمارسون لعبة البولو أو رما فى رحلة صٌد ملكٌة 
227
 

 لٛاس٠ش إٌفط
انتج صناع الزجاج خالل العصر المملوكى نوعا من قوارٌر النفط الزجاجٌه وقد عثر 

على بعضها وهى تشبه مثٌالتها المصنوعه من الفخار وهى تؤخذ الشكل الكمثرى 

 :المدبب الطرؾ ومنها 

محفوظه فى متحؾ  األلوان متعددة بالمٌنا قارورة نفط من الزجاج المزخرؾ -

متحؾ صنعت من زجاج فاتح اللون تتشابه مع مثٌالتها باللوفر فى بارٌس 

من حٌث الشكل  والزخارؾ وقد صنعت برسم السلطان  فٌكتورٌا والبرت بلندن

ات المعدولة والمقلوبة  وبوسط االشرؾ عمر ٌزخرؾ أعالها أشكال المثلث
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عز لموالن السلطان :" البدن شرٌط من النقوش الكتابٌة بالخط النسخ بصٌؽه

الملك األشرؾ ممهد الدنٌا والدٌن أبى الفتح عمر ولد السلطان الملك المظفر 

". ٌوسؾ بن عمر بن على بن رسول
228

 

 (.11لوحة )ن الزجاج ،متحؾ فٌكتورٌا والبرت  قارورة نفط م -

 :ث١ط اٌّؾىبٚاد
كان البٌض الزجاجى ٌعلق فوق مصابٌح المساجد للربط بٌن ست او ثمانى سالسل 

لحمل المصباح وسلسه وحٌدة من السقؾ وٌقال أن أحد وظائؾ ذلك البٌض كانت منع 

لوحة ) ة للوصول الى الزٌت فى المصابٌح الحٌوانات الصؽار من الهبوط على السلسل

28  .)
229
 

 : اٌصذس٠خ
اناء مستدٌر ٌمتاز بؤن فتحه فوهته اضٌق من قاعها مستطحا مستوٌا او مقوس ومن 

هـ  حدث تطور فى اشكال  كثٌر من الصدرٌات  9النصؾ الثانى  من القرن 

 231. واصبحت مضلعه 

اما عن انواع الطعام الذى ٌوضع فٌها من المرجح ان ٌكون عباره عن تلك االصناؾ 

كاللحم المسلوق او الخضروات حٌث ان تلك التى تحتوى على شئ من المرق 

االصناؾ تتناسب مع الشكل العام لالناء ذو االجناب المرتفعه والمائله الى الداخل من 

اعلى وربما جاءت تسمٌتها بالصدرٌه من انها االناء الذى ٌتصدر االوانى المقدمه عى 

 231. مائده الطعام المملوكى 

 :االدٚاد اٌطج١خ 
وكان االطباء المسلمون ٌستخدمون هذا النوع من  (11لوحة )حجامة من الزجاج 

 . االدوات عن طرٌق حرٌق الهواء بداخل الكؤس فٌتمدد بالحراره 

وعند وضع هذه  الحجامه على الجلد ٌبرد الهواء فٌنكمش وٌقل حجمه فٌحدث فراؼا 

 .لجسدفى الكؤس وٌجذب الجلد نحوه الى الداخل فٌحرك الدم الراكد عند الموضع من ا

 

                                                           
228
 216محمود ابراهٌم ، المرجع السابق ، ص  
229
 173، ص  1415وحده الفن االسالمى ، مركز الملك فٌصل ، الرٌاض ،  
 98 صفاٌزة الوكٌل ، المرجع السابق ، 231
 98 المرجع السابق ، ص 231
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 :وقد اسهم صناع الزجاج فى الزخارؾ المعمارٌة فصنعوا

قطع الفسٌفساء الصؽٌرة المذهبه أو الملونة للوحات التى كانت فى زخرفة   -

المحارٌب فى بواكٌر العصر المملوكى 
232
  

عبارة  وهىالزجاجٌه  والقمرٌات بالشمسٌاتفتحتات الشبابٌك العمائر المعروفه  -

أو من لوح من حجر جٌرى لبن ٌرسم علٌه  عن نوافذ من شرائح جصٌة

زخارؾ من النبات والزهور وترسم الزخارؾ ثم ٌفرغ مكان هذه الرسوم 

بحٌث ترتبط ببعضها باألربطة المناسبة المتصلة التى ال تنقص من جمال 

التصمٌم شٌئا ثم ٌلصق الزجاج الملون من الخلؾ بحٌث ٌتخلله النور فتبدو 

ٌة وسواها جمٌلة واضحة وكانت تعد هذه الفتحات الرسومات الهندسٌة والنجم

للمساجد أو القصور أو المنازل
233
براعة  تلك الشمسٌات على  شهدت ، وقد 

الفنان فى عمل تكوٌنات نباتٌه وهندسٌه وكتابٌه و خٌر دلٌل على ما تبقى من 

هذه الشمسٌات فى عمائر السلطان برقوق بالنحاسٌن وخنقاه ابنه فرج بالقرافة 

.اى ومدرسه األمٌر قجماس االسحاقىر السلطان قاٌتبوعمائ
234
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 :الباب الثانى

 الدراسة الوصفية 
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 وه الفصن األ

  هـ7/ م31القرن التحف الفهية فى 
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  ٗوإط ِٓ اٌضجبج ٔصف ؽفبف ِضخشف ثب١ٌّٕب ث١ٙئٗ ِخشٚط١ٗ  (4)ٌٛد
 :اٌؾىً رذًّ سٔه اٌغٍطبْ اٌظب٘ش ث١جشط 

 ( هـ  676-هـ  658)مصر أو سورٌا : التارٌخ 

 51ماٌسة داوود ، المرجع السابق ، لوحة :  نقال عن  

 : الوصؾ 

قوام الزخرفة ثالث أشرطة دائرٌة الشرٌط العلوى وٌحٌط بالفوهة وهو عبارة عن 

فروع نباتٌة بالخط األحمر الرفٌع ٌلٌه شرٌط كتابى أسفل الحلقة الزجاجٌة ٌتوسط 

البدن بالخط الثلث ٌحمل عبارات الدعاء للسلطان أما اسفل الكوب ٌزخرفة ثالث 

ه الى الٌسار رافعا بٌده الٌمنى وهو ٌشبه رنك رنوك بالمٌنا بداخلها رنك ٌمثل ببر ٌتج

السلطان بٌبرس الموجود على قناطر ابو المنجا والموجوده على مصباح األمٌر شمس 

 الدٌن طنبؽا الذى ٌشبه جلة النفط بمتحؾ الفن االسالمى  

م وهى سنه  1261لذلك ٌمكننا نسبة هذا الكوب على اساس زخارفها ورنوكها لسنة 

 .طان حكم هذا السل

 

  ٗوإط ِٓ اٌضجبج  (2)ٌٛد: 

 (هـ  676-هـ  658)مصر أو سورٌا : التارٌخ 

 متحؾ فكتورٌا والبرت : مكان الحفظ 

 : الوصؾ 

كؤس ذو شكل اسطوانى تتسع فوهته كلما ارتفعنا الى أعلى قوام زخرفته شرٌط أفقى 

ٌتضمن زخارؾ كتابٌة بالمٌنا الزرقاء على أرضٌة مذهبة ٌتخلل هذا الشرٌط جامات 

وهو دائرٌة تحوى منظر لببر متجها من الٌمٌن الى الٌسار رافعا بٌده الٌمنى ألعلى 

 .رنك السلطان بٌبرس البندقدراى 

  

 

 



 

~ 78 ~ 
 

  ٗوإط ِٓ اٌضجبج اٌّز٘ت ٚاٌّطٍٝ ثب١ٌّٕب ثبالٌٛاْ االخعش  (5)ٌٛد
 :االصسق ٚاالصفش ٚاالدّش ٚاالث١ط ٚ

 . 44لوحة نهضه الفن المملوكى  ، استٌل اتٌل ، : المصدر

 م1261حولى عام : التارٌخ 

 1281:سم  ، قطر الحافه1885:االرتفاع:  االبعاد 

 .من مجموعه دارتارى سابقا 1947متحؾ وولترز الفنى اشترٌت عام : محفوظه فى  

 .."عز لموالنا السلطان المالك العالم: "نطاق اسفل الحافه  :النقوش 

 :الوصؾ 

قد زٌنت بصوره شخصٌن ٌرتدٌان لباسا طوٌال وتحٌط براسهما هالتان وهما واقفٌن 

وٌلبس احد الشخصٌن عباءه زرقاء فاتحه  بٌن اشجار ذات ازهار واوراق وافرع ملتفه

فوق رداء ذهبى بٌنما ٌرتدى الشخص االخر رداء خارجً ابٌض بؽطاء الراس 

 .وٌلتفت الشخصان الى الٌسار قلٌال

وٌظهر الشخصان بٌن نوعٌن من االنٌه المشٌده من القرمٌد او الحجاره تعلوهما قبتان 

عقد سداسى االضالع وهناك نوافذ  مضلعتان وألحد البناءٌن طابقان وٌرتفعان على

مقتطره فى الطابق العلوى ٌطل منها اثنٌن منها شخصان احداهما ٌرتدى رداء 

اصفربؽطاء للرأس واالخر عارى الرأس ٌرتدى رداء احمر اللون وتتدلى من العقد 

اسفلهما ثالثه مصابٌح ٌظهر االوسط منهما فوق خزانه او صندوق اما المبنى الثانى 

 ط به جدار ثمانى االضالع فهو  طابق واحد فوق السورالذى ٌحٌ

وٌحم على سطح هذا المبنى طائر كبٌر بٌنما ٌتدلى مصباح من نافذه مقنطره فى 

الطابق االعلى وٌطل وجه من احد نوافذ السور الذى ٌظهر مدخله فى الوسط تحٌط به 

 .نافذتان

ص االشبه بالقدٌسٌن مع وتظهر تكوٌنات فنٌه ؼٌر مؤلوفه تناوب علٌها صور االشخا

ابنٌه مقببه تحٌط بها جدران عالٌه وٌبدو ان هذه المشاهد تصور ادٌره ٌسكننها  

الرهبان وٌتردد علٌها الزوار ونرى اسفل الحافه المنفرجه نطاقا عرٌضا ازرقا اللون 

به نقوش كتابٌه تحدد معالمها باللون االحمر وتمال باللون الذهبى وهناك نطاق ثان 

باالحمر من الداخل فوق القاعده وعلى هذها النطاق اٌضا نقوش كتابٌه ولكنها ملون 

تكاد تكون قد اختفت تماما وٌمكت تبٌن اثار لفائؾ زهرٌه باللون الذهبى خلؾ النقوش 
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وقد كسرت كؤسات واصلحتا ومع ذلك فهى من النماذج النادره للقطع الزجاجٌه 

 .ه المملوكٌه التى تظهر علٌها زخارؾ معمارٌ

ومع ان المؽزى الدقٌق لهذه المشاهد لٌس واضحا اال انها تمثل فٌما ٌبدوا اشخاصا 

وابنٌه فى تجمع مسٌحى ولم ٌكن ؼرٌبا المزج بٌن الموضوعات المسٌحٌه والنقوش 

الكتابٌه العربٌه فى االوانى التى كانت تصنع للحكام المسلمٌن فى العصر االٌوبى 

ضوعات المسٌحٌه واالسالمٌه فى عدد من وٌظهر نفس هذا الجمع بٌن المو

 .المشؽوالت المعدنٌه التى صنعت فى منتصؾ القرن الثالث عشر 
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  ٗوإط ِٓ اٌضجبج اٌّز٘ت ٚاٌّطٍٝ ثب١ٌّٕب ثبالٌٛاْ االخعش (4)ٌٛد
 :االصسق ٚاالصفش ٚاالدّش ٚاالث١ط ٚ

 م1261حولى عام : التارٌخ 

 سم  11،5سم  ، قطر 17االتفاع : االبعاد

 متحؾ وولترز : مكان الحفظ 

 .45لوحة ٌل اتٌل ، نهضه الفن المملوكى ، است: نقال عن 

 ..."العدل...عز لموالنا "نطاق اسفل الحافه : النقوش

 : الوصؾ 

ٌظهرعلٌها اشخاص ذوو الهاالت تحٌط بهم من الجوانب وحدات زهرٌه وتراهم بٌن 

مقببى شٌدت من القرمٌد أو الحجر ، وٌوجد نطاقٌن نقشٌٌن محٌطٌن بالتكوٌن أبنٌه 

الفنى فتظهر عبارات على النطاق العلوى األزرق ، اما كتابات النطاق األحمر السفلى 

 .فقد تالشت 

وٌقؾ أحد األشخاص وهو ٌرتدى رداء خارجٌا طوٌال ذهبٌا زٌنت ٌاقته ومقدمته بفرو 

ص الثانى فٌركب حمار أبٌض وٌلبس شاال أزرق اللون وٌلتفت باللون األحمر أما الشخ

 .الشخصان الى الٌسار 

ولكل من المبنتٌٌن المشٌدٌن من القرمٌد أو الحجر طابقان وقبه مضلعة ونوافذ وباب 

للدخول ، وأحد المنٌٌن بسٌط التكوٌن له نافذة أعلى المدخل أما فى شرفة الطابق الثانى 

صؽٌر البنٌه ٌرتدى رداء أبٌض بحزام وحذاء عالى الساق  للمبنى اآلخر فنرى شخصا

 .ٌومئ الى الشخص المرتدى عباءة ذهبٌة 

ومع أنه ٌعتذر التعرؾ على معنى المشهد ٌقٌن فمن الجائز أن ٌكون الفنان قد أراد 

تصوٌر دخول السٌد المسٌح الى مدٌنه القدس ممتطٌا أتاتا والترحٌب بمقدمة من قبل 

شجار وأسطح المنازل ٌمثلهم هنا الشخص الصؽٌر البنٌه الواقؾ فى أطفال تسلقوا األ

 .الشرفة 
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  ٗلبسٚسٖ عطش ِٓ اٌضجبج اٌّز٘ت ٚاٌّطٍٝ ثب١ٌّٕب ثبالٌٛاْ (1)ٌٛد
 ٚاالصفش ٚاالدّش ٚاالث١ط ٚاٌجٕٝ االدّش 

 سم 4،5: سم  ، قطر685: االرتفاع:  االبعاد 

 .م  1271حوالى عام : التارٌخ 

 46 لوحة، استٌل اتٌل ، المرجع السابق: نقال عن 

 :الوصؾ  

من القطع الزجاجٌه الشائعه التى انتجها صناع الزجاج فى العصر المملوكى رذاذه 

العطر ذات العنق االسطوانى تثبت فى بدن كروى مسطح وكانت هذه القطع الجذابه 

بعض المنظر ذات النفع تصنع باحجام متنوعه واسالٌب فنٌه زخرفٌه وكانت فى 

 . عع طوٌل ومماسك متدلٌه دقٌقه الصناالحٌان تحلى بعنق رفٌ

فتعد من اصؽر  -التى صنعت من زجاج فقاعى بلون المشهد –ان رذاذه العطر هذه 

النماذج المعروؾ وقد زٌنت نطاق مذهب حول الشفه وٌعقد مذهبه وحمراء حول 

  .ذهبى ومحاط باطارالكتفٌن وعلى كل من الجانبٌن المسطحٌن ترس مقسم الى مجالٌن 

وٌظهر فى المجال العلوى اسد ٌلتؾ الى الٌسار وٌرفع قائمته االمامٌه الٌمنى بٌنما 

ٌتقوس ذٌله على ظهره اما المجال السفلى فٌه ثمانٌه او تسعه خطوط منحرفه ولكل 

جانب تشكٌله مختلفه من االلوان وفى احد الترسٌن نرى االسد ابٌض االلون على 

ٌنما ٌتناوب على الخطوط اللونان االزرق واالصفر  اما الترس االخر  ارضٌه حمراء ب

 .فاسده بنى محمر على ارضٌه بٌضاء فوق خطوط حمراء وصفراء 

وٌصعب التعرؾ على مضمون الشعار فقد كانت الشعارات المملوكٌه المركبه شائعه 

االستعمال وكان كثٌرون من االمراء ٌدمجون شعارات نباله سادتهم مع رموزهم 

 الخاصه بٌهم 

ولقد كان االسد شعارا لبٌبرس االول ونراه على جمٌع عمالته والكثٌر من عمائره كما 

 .ابنه بركه خان استخدم هذا الشعار اٌضا 
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  ٗلُّ صجبجٝ  (8)ٌٛد: 
  1281 – 1261: التارٌخ 

 سم 389: األرتفاع 

 : الوضؾ 

ٌؤخذ بدن كروى وقاعدة مسطحة وعنق ٌستدق كلما اتجهنا الى أعلى ومقبضٌن على 

 .كل جانب من الرقبة 

مزخرؾ بالمٌنا ومموهه بالذهب فى القسم األوسط شرٌط كتابى مذهب على أرضٌة 
وأسفله سمكتٌن كبٌرتان أما أعلى  ، " مما عمل برسم موالنا الملك:" وٌقرأ زرقاء 

.الشرٌط الكتابى زخارؾ نباتٌة بالمٌنا المتعددة األلوان اخضر وابٌض   

 

  ِٗؾىبٖ ثإعُ ا٠ذ٠ىٓ اٌجٕذلذاسٜ  (4)ٌٛد: 
 هـ  685مصر أو سورٌا سنه : التارٌخ 

 سم 2686: األرتفاع

 متحؾ المتروبولٌتان فى نٌوٌورك : مكان الحفظ 

مشكاه من الزجاج نصؾ شفاؾ بهٌئه مزهرٌة ذات قاعدة قصٌر مستدٌرة : الوصؾ 

قوام زخرفتها رقبتها شرٌط دائرى من كتاب تارٌخٌة بالخط الثلث بالمٌنا الزرقاء على 

مما عمل :"أ أرضٌة من فروع نباتٌة  حلزونٌة مورقة بالمٌنا البٌضاء والزرقاء تقر

وٌقطع هذه الكتابة " قدس هللا روحه  –اٌدٌكن البندقدارى  –برسم  تربة المقر العالى 

ثالث رنوك وظٌفٌة بداخلها قوسٌن متماسٌن تشٌر الى  وظٌفة البندقدارى وٌنحصر 

هذا الشرٌط الكتابى بٌن شرٌطٌن اخرٌن رفٌعتٌن من تهشٌرات بالخط األحمر أما 

 .كتابة تحمل نفس النص ٌقطعها ثالث مقابض وثالث رنوك  البدن مزخرؾ كالرقبة

 .ٌتضح أنها صنعت بعد وفاه السلطان وقد عملت لضرٌحه 
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  ِٗؾىبح ثبعُ اٌغٍطبْ اٌٍّه األؽشف خ١ًٍ (6)ٌٛد: 
 ( 1294 -1293)مصر او سورٌا  : التارٌخ 

 متحؾ الفن االسالمى : مكان الحفظ 

 :الوصؾ

رؾ البدن شرٌط ٌزخ و،ذات عنق طوٌل ٌزخرفه ثالث أشرطة مشكاة بهٌئة مزهرٌة 

مما عمل برسم التربة المباركه السلطانٌة الملكٌة االشرفٌة :" قرأعرٌض من الكتابات ٌ

الصالحٌة تؽمد هللا ساكنها بالرحمة والرضوان وتدل هذه الكتابات انها صنعت بعد 

 . وفاة السلطان 

 

  ِٗصجبح ِٓ اٌضجبج  ثبعُ اال١ِش ؽّظ اٌذ٠ٓ اٌطٕجغب سؤط ٔٛثخ (0)ٌٛد
 :اٌغٍطبْ اٌظب٘ش ث١جشط اٌجٕذلذاسٜ 

  693مصر أو سورٌا حوالى : التارٌخ 

 مم  185مم ، قطر البدن 211االرتفاع : االبعاد 

 متحؾ الفن األسالمى بالقاهرة :  مكان الحفظ

 51ه ماٌسة داوود ، المرجع السابق ، لوح.د: نقال عن 

ٌؤخذ هٌئه جله النفط قوام زخرفته شرٌط دائرى من كتابه بالخط الثلث بالذهب على 

مما عمل برسم الجناب العالى المولوى األمٌرى الكبٌى الشمس :"أرضٌة زرقاء تقرأ 

وٌقطع الشرٌط الكتابى فى ثالث " شمس الدٌن الطنبؽا راس نوبة الجمدار الظاهرى 

بة من عالمتٌن تحكى لنا قصه هذا األمٌر  تحتوى مواضع ثالث رنوك مستدٌرة مرك

كل منها على شكل الببر بالمٌنا البرتقالى اللون تشٌر الى تبٌعه هذا االمٌر للسلطان 

بٌبرس فٌظهر الببر على بقجة بالمٌنا ذات اللون االخضر وهى تدل على أن الطنبؽا قد 

 .تقلد ضمن وظائفه وظٌفة الجمدار

فه رسوم نباتٌة مذهبة محصورة داخل مثلثات مكررة تحٌط أما أعلى المصباح فٌزخر

 .بمكان الذبالة تحصر بٌنها شكل طائر ٌنقض على آخر 
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  ٗاألٌٛاْ ِزعذدح ثب١ٌّٕب لبسٚسح ٔفط ِٓ اٌضجبج اٌّضخشف( 49)ٌٛد : 

 (. 696 -694) :  التارٌخ

 متحؾ فٌكتورٌا والبرت بلندن : مكان الحفظ 

 216المرجع السابق ، ص محمود ابراهٌم ،  :نقال عن 

 : الوصؾ 

صنع من الزجاج السمٌك ٌمٌل لونه الى األسود قوام زخارفه المذهبه وبالمٌنا عباره 

عن مثلثات على العنق وزعت بطرٌقة هندسٌة وذلك على أرضٌه من الزخارؾ 

عز لموالنا :" النباتٌة المتنوعة أسفل منها شرٌط من النقوش الكتابٌة النسخٌة نصها 

أحد سالطٌن بنى " طان الملك األشرؾ أبو الفتح عمر ولد السلطان الملك المظفرالسل

 .رسول فى الٌمن 

 

  ٗدجبِٗ ِٓ اٌضجبج اٌؾفبف اٌّبئً اٌٝ اٌضسلٗ (44)ٌٛد: 
 سم  385القطر : االبعاد 

 متحؾ الفن االسالمى: مكان الحفظ 

 موقع مصر الخالده: نقال عن

 :الوصؾ 

كؤس بقاعده ذات شكل نصؾ كروى وبدن ٌتسع وهى آنٌه طٌبه عباره عن  -

كلما اتجهنا الى اعلى وٌصل ؼاٌه اتساعه عند الحافه العلوٌه وٌخرج من البدن 

 .أنبوب طوٌل وٌالحظ خلو البدن والقاعده من الزخارؾ 

وكان االطباء المسلمون ٌستخدمون هذا النوع من االدوات عن طرٌق حرٌق  -

 . اره الهواء بداخل الكؤس فٌتمدد بالحر

وعند وضع هذه  الحجامه على الجلد ٌبرد الهواء فٌنكمش وٌقل حجمه فٌحدث  -

فراؼا فى الكؤس وٌجذب الجلد نحوه الى الداخل فٌحرك الدم الراكد عند 

 .الموضع من الجسد
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  ٗصثذ٠ٗ ِٓ اٌضجبج ِٓ اٌضجبج اٌّز٘ت ٚ اٌّطٍٝ ثب١ٌّٕب ثبالٌٛاْ (42)ٌٛد
 :االخعش ٚاالصسق ٚاالصفش ٚ االدّش ٚاالث١ط 

 اواخر القرن الثالث عشر : التارٌخ 

 1788، قطر الحافه  1181:االرتفاع : االبعاد 

 متحؾ طلٌطله :  كان الحفظم

 48 لوحةتٌل اتٌل ، نهضه الفن المملوكى، اس : نقال عن 

 :الوصؾ 

حافه السمٌكه نفس تظهر هذه الزبدٌه ذات القاعده المحززه والجوانب المدوره وال

التى رأٌناها فى النماذج السابقه من حٌث تلقائٌه الصنع ورقه  صالسمات والخصائ

الطالء بالمٌنا ونجد اسفل الحافه لفٌفه زهرٌه بالذهب وهناك نطاقان ذهبٌان ٌحٌطان 

زخرفه عربٌه زهرٌه تقطعها اثنتا عشر رصٌعه ٌحٌط بلوحه عرٌضه تحتوى على 

بكل منها اطار مذهب وقد رسم التصمٌم باللون االحمر و جمل بالتذهٌب ولما كان 

التذهٌب سهل الكشط والتلؾ فؽالبا ما كان ٌتالشى بعد االستعمال كما ٌتضح من هذه 

 .القطعه 

هارا واوراقا رسمت وتتؤلؾ الزخرفه العربٌه الزهرٌه من فروع مذهبه تحمل از

بمجموعات لونٌه هى االحمر و االبٌض واالصفر و االخضر واالزرق واالبٌض 

وتحتوى الرصائع على عالمات البروج االثنى عشره لوت بالذهب على ارضٌه داكنه 

( صوره لشخصٌن )والثور و الجوزاء( الكبش)الزرقه ، فهناك الحمل

( فتاه تحمل نباتا )والعذراء( شمساسد مع )واالسد ( شخص ٌحمل هالال)والسرطان

، الجدى ( قنطور رام) ، القوس( عقربان) العقرب ( بطه تحمل مٌزان )المٌزان 

 ( .سمكتان)، الحوت (رجل ٌحمل دلوا) ، الدلو( جدى)

وٌالحظ ان الرصعتٌن اللتٌن تحتوٌان على برجى السرطان واالسد تصوران اٌضا 

والشمس على التوالى ، وقد استبعد الفنان فى الكوكبٌن المرتبطٌن بهما وهما القمر 

تصوٌره برج السرطان رمز هذا البرج وهو السرطان نفسه  ولكنه صور القمر فى 

صور شخص ٌمسك هالال لملئ فراغ الرصٌعه كما ان تصوٌر بطه مع المٌزان هو 

 .مثال اخر لما التمسه الفنان لنفسه من حرٌه فنٌه 
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الزبدٌه بالمٌنا وذهب وبه نطاق خارجى ٌحتوى على و قد طلى السطح الداخلى لقاع 

نقوش بالمذهب ونظرا الن هذا القسم من الزبدٌه قد تعرض الشد الكشط والحك فقد 

اختفى التذهٌب واستحال بالتالى قراءه النقوش اما فى الوسط فنرى صفا من خمس 

ات سته عشره سمكه تسبح من الٌمٌن الى الٌسار حول رصٌعه داخلها نجمه بٌضاء ذ

 .اطراؾ تحٌط بها لفٌفه زهرٌه مذهبه

وٌوحى شكل الزبدٌه وتصمٌمها الزخرفى الذى ٌتمثل فى لوحه عرٌضه ٌقطعها عدد 

من الرصائع على السطح الخارجى ورصٌعه فى الوسط ٌحٌط بها صؾ من السمك 

العائم على السطح الداخلى ٌوحى ذلك بان الزبدٌه ربما تكون ارتسمت نموذجا لها فى 

 .لمشؽوالت المعدنٌه المعاصرها

  ٗصجبجٗ ِذضٚصٖ ِٓ اٌضجبج اٌّز٘ت ٚاٌّطٍٝ ثب١ٌّٕب ثب١ٌٍٔٛٓ (45)ٌٛد
 : االدّش ٚ االعٛد 

 اواخر القرن الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر:التارٌخ 

 سم 1782سم ، القطر 28االرتفاع : االبعاد 

 متحؾ الفن االسالمى بالقاهره:  كان الحفظم

 49 لوحهالفن المملوكى ، استٌل اتٌل ، نهضه : المصدر

 :الوصؾ 

لهذه الزجاجه البدٌعه النسب قاعده ثقٌله وبدن محزز كمثرى الشكل وعنق رفٌع ٌتسع 

عند الحافه وهى مزٌنه بنطاقات متفاوته العرض رسمت تصمٌماتها باالحمر ولونت 

 .باالسود والذهبى 

الزهرٌه الحمراء وقد زٌن النطاق البارز فى وتظهر على العنق سلسه من اللفائؾ 

الوسط بمتعرجات سوداء ، وتمتد من قاعده العنق الى اعلى الكتفٌن مساحه من 

 .الوحدات الزخرفٌه الكثٌفه الشبٌهه بالسحب والملونه بالذهب 

ا بعضا هٌض ٌحتوى على ست رصائع تتصل ببعضاما البدن فقد زٌن بنطاق عر

ٌط بها نطاقات نقشٌان، وقد نقشت الكتابه باالسود على بواسطه اشرطه افقٌه وٌح

ارضٌه ذهبٌه واحاط بها اطار من الذهب وهى تتكرر اربعا وثالثٌن مره فى النطاق 

زائده لؽرض " الؾ"االعلى وتسها وثالثٌن مره فى النطاق االدنى مع اضافه حرؾ 

 .الزخرفه 
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به لفٌفه سوداء وٌتناوب  فى الوسط وتحٌط بالرصائع ثالثه نطاقات ذهبٌه اعرضها

على التصمٌم الرئٌسى موضوعان زخرفٌان احدهما زهره اللوتس والثانى صقر ٌهاجم 

بطه وكالهما مذهب اما االشرطه االفقٌه التى تصل الرصائع ببعضها البعض  فٌها 

لفائؾ زهرٌه ذهبٌه ، وٌمتد التحزٌز على البدن من القاعده الى موضع ٌعلو قلٌال عن 

 .لنقشى العلوىالنطاق ا

وٌعوض عن قله الزخارؾ فى هذه الزجاجه والعدد المحدود اللوان الطالء بالمٌنا 

وفره استخدام الذهب ودقه التحزٌز ومع ان الرصائع المزٌنه بازهار اللوتس والصقور 

المهاجمه للطٌور كانت شائعه االستخدام فى زخارؾ المشؽوالت المعدنٌه والقطع 

و اال الثالث عشر والرابع عشر اال ان التحزٌز لم ٌستخدم فٌما ٌبدالزجاجٌه فى القرنٌن 

 .فى بواكٌر العصر المملوكى 

وجدران هذه الزجاجٌه سمٌكه وزجاجها بلون الشهد وبه بعض الشوائب والعٌوب وقد 

شكلت حلقه القاعده بنى االطراؾ الى اسفل ونجد فى وسط القاعده عالمه قضٌب 

 .الصنع
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  ٗلبسٚسٖ عطش ( 44)ٌٛد: 

 القرن الثالث الهجرى: التارٌخ

 من الزجاج االرزق مع امتدادت بالون األبٌض: الماده الخام

 سم 1487: االرتفاع

 متحؾ كورنٌتػ للزجاج بنٌوٌورك :  مكان الحفظ

 56لوحةاستٌل اتٌل، نهضه الفن المملوكى ، : نقال عن 

 :الوصؾ 

اضافه خٌوط بٌضاء من الزجاج األكمد صنعت من الزجاج األزرق الداكن مع 

 .وتمشٌط هذه الخٌوط لتشكٌل نسق زٌنى من خطوط فسطونٌه متدلٌة 

وشكل هذه القطعه ذات العنق االسطوانى والكتفٌن المدورٌن والبدن المستدق ٌذكرنا 

بنوع  من األوانى التى تستخدم لحفظ المراهم أو العطور أو مستحضرات التجمٌل 

قدٌم قدم الشكل فهذه القاروره من أواخر نماذج هذا التقلٌد الفنى واسلوب الزخرفه 

القدٌم واستعٌض عنه بعد ذلك برذاذة العطر المؤلوفة ذات العنق الرفٌع الطوٌل والبدن 

 .المنتفخ، كما اتسبعد أسلوب الخطوط الممتدة لصالح التذهٌب والطالء بالمٌنا

   ٗسرارح عطش (41)ٌٛد: 

 .الزجاج االرجوانى مع امتدادت بالون األبٌض مع ممسكٌن مضافٌنمن : الماده الخام

 القرن الثالث الهجرى: التارٌخ

 سم 582: سم ، القطر االقصى886: االرتفاع

 متحؾ كورنٌتػ للزجاج بنٌوٌورك : محفوظ فى 

 57لوحة استٌل اتٌل، نهضه الفن المملوكى ، : نقال عن

دت زجاجٌه مضافه ٌشكل اثنان منها تؤخذ القطعه شكل بدن مدور وامتدا:الوصؾ 

ممسكٌن ، العنق رفٌع اما الزخرفه بمد خٌوط بٌضاء من الزجاج األكمد على الزجاج 

الشفاق وتمشٌط هذه الخٌوط شكل تصمٌات ورقه أو متعرجه ، فقد كان صناع الزجاج 

 .المملوكى مجددٌن للؽاٌه وأبدعوا الكثٌر من القطع بؤستخدام هذا االسلوب الفنى 
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  ٗصثذ٠ٗ ِذضصح (48)ٌٛد: 

 القرن الثالث عشر : التارٌخ

 من الزجاج األرجوانى مع امتدادت باللون األبٌض : الماده الخام 

 سم 989: سم  ، قطر الحافه 685: االرتفاع

 طلٌطلة الفنى متحؾ: مكان الحفظ 

محمود ابراهٌم ، المرجع  /   55 لوحة،  المرجع السابقاستٌل اتٌل ،  :نقال عن 

  221السابق ، ص

 : الوصؾ 

صنعت هذه الزبدٌة الصؽٌره ذات القاعده المرتفعه باسلوب فنى اعتمد على مد خٌوط 

بٌضاء من الزجاج األكمد فى شكل نطاقات حلزونٌه ؼٌر منتظمة ، وقد ظهر الجمع 

ى عدد كبٌر بٌن الزجاج األرجوانى الشفاؾ والخطوط البٌضاء من الزجاج األكمد ف

من اآلنٌه الصؽٌرة و ٌجوز ان ٌكون هذا النوع ٌصنع ألفراد الطبقه البرجوازٌه بٌنما 

  .ٌصنع التحؾ المذهبه والمموه بالمٌناء للبالط 
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 الفصن الثانى

  هـ8/ م31التحف الفهية فى القرن 
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  ٗدبًِ صٛأٝ ِٓ اٌضجبج (44)ٌٛد: 
 مصر أوسورٌا  ، أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر : التارٌخ 

 سم 1887: األبعاد 

 ,Glass from Islamic lands, Stefano carboni: نقال عن 

 حامل زجاجى ٌحاكى الحوامل المعدنٌة ال لتحفة فرٌدة من نوعها مث  :الوصؾ

وهو مكون من قطعتٌن على شكل ناقوس أحداهما أكبر من االخر  وٌدمجوا من أعلى 

ولذا أحدهما ٌمثل القاعدة والتى ٌرتكز علٌها واالخر ٌمثل الحامل العمودى للصنٌة 

 .الدائرٌة التى توضع علٌه 

اما عن الزخارؾ فهى متشابة فى كال النصفٌن مما صعب االمر أٌهما ٌتسخدم كقاعدة 

ٌستخدم كحامل عمودى األ ان التصمٌم تؤكل عند أحد النصفٌن وبالتالى فهو  واٌهما

 .منطقٌا النصؾ الذى ٌستخدم كقاعدة 

 :الزخارؾ من أسفل الى أعلى 

شرٌط سفلى بؤوراق حلزونٌة على أرضٌة زرقاء ٌلٌه شرٌط ٌحتوى على ثالث 

ر وفى مٌدالٌات كل منهم ٌحتوى على رنك القوس وسهم مرسوم باللون االخض

المنطقة المحصورة بٌن الرنوك مصور طائر السمٌرغ بوضع جانبى ناشر جناحٌة 

ٌظهر سلسة  من الحٌوانات المصورة بلون الذهبى وذٌل كبٌر ، اما الشرٌط العلوى 

 .. .ؼزالن اسود زراؾ 

ال نعلم بالتحدٌد صاحب الرنك الذى صنعت الحلة التحفة لكن ٌوجد مثال آخر لهذا 

قطعة من الخزؾ محفوظة فى متحؾ الفن االسالمى والذى عرؾ ببكتمر على الرنك 

 713بن عبد هللا وكان امٌر لدى السلطان قالوون والذى عمل كسالحدار وتوفى عام 

هـ ولكن عناك امراء كثٌرون حملوا هذا االسم وان هذا الرنك ٌمٌل أكثر ألظهار 

قوسٌن دون السهام على مشكاة وظٌفة البندقدار أكثر من السلحدار ، كما وجد رنك ال

 .عملت لتربة اٌدٌكن البندقدارى 
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  ِٗؾىبح ثإعُ عالء اٌذ٠ٓ ثىزّش صبدت اٌغٍطبْ إٌبصش  (64)ٌٛد
 ِذّذ ثٓ لالْٚٚ 

 هـ  713مصر أو سورٌا فٌما بعد عام :التارٌخ 

  GULBENLSION, PARIS: مكان الحفظ 

 . 58 د ماٌسة داوود ، المرجع السابق ،لوحه:  نقال عن 

 : الوصؾ 

مشكاة بهٌئة مزهرٌة مزخرفة بالمٌنا ذات قاعدة مخروطٌة مرتفعة وهى باسم  -

ساقى السلطان الناصر محمد بن قالوون تسٌر كتابتها الى  عالء الدٌن بكتمر

هـ  لتعلق بضرٌح ابنه عالء الدٌن الذى  713أنها صنعت بعد وفاة بكتمر سنه 

من كتابة بالخط الثلث بالمٌنا  توفى وهو صؽٌر اذ ٌزخرؾ رقبتها شرٌط

الزرقاء على أرضٌة مذهبة محصورة بٌن شرٌطٌن رفعٌٌن من زخارؾ نباتٌة 

 –عالئدٌن على وله المقر  –مما عمل برسم األمٌر المرحوم :"وهو ٌقرأ 

 " .تمر الحاجب تؽمده هللا برحمته المرحوم السٌفى بك

وٌقطع هذه الكتابات رنك ٌشٌر الى متولى أمر البرٌد من ثالث شطوب   -

ٌتوسطها حمار ٌحمل طرد برٌد  فقوام زخرفته شرٌط من كتابة تارٌخٌة مثل 

كتابات البدن وهى مذهبة على أرضٌة من المٌنا الزرقاء ٌقطعها ست مقابض 

 .داخل مناطق لوزٌة مدببة الطرفٌن 

بٌنها جامات ث رنوك كالموجودة بالرقبة تحصر أما أسفل البدن فٌزخرفه ثال -

 .زهرة الزنبق بالمٌنا المتعددة االولوان  مفصصة تزخرفها ماٌشبه
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  ٗرٌٛٝ اٌغٍطٕٗ )ِؾىبٖ ثبعُ اٌغٍطبْ ث١جشط اٌجبؽٕى١ش (40)ٌٛد
 ِٓ496- 490) : 
  716مصر او سورٌا : التارٌخ  

 مم265ارتفاع 

 متحؾ المترولبٌتان بنٌوٌورك :مكان الحفظ 

 46جمال عبد الرحٌم ، ص:نقال عن 

 :الوصؾ 

مشكاة من زجاج ازرق مزخرفه بالمٌنا تؤخد هٌئه مزهرٌة ذات بدن بٌضاوى  -

وقاعده قصٌره مستدٌرة ٌزخرؾ رقبتها شرٌط رفٌع من كتابات قرآنٌة بالخط 

وقل الحمد هللا الذى لم ٌتخد :"الثلث من سوره األسراء بالمٌناء البٌضاء تقرأ 

، " ولدا ولم ٌكن له شرٌك فى الملك و لم ٌكن له ولى من الذل وكبره تكبٌره

وٌنحصر هذا الشرٌط الكتابى بٌن شرٌطٌن رفعٌٌن من فروع نباتٌة مضفورة 

 .تنتهى بشرفات صؽٌرة مكررة ٌزخرؾ اسفلها نقط من المٌناء البٌضاء 

بهٌئه مخالب حٌوان محصورة داخل مناطق أما البدن فهو مزود بمقابض  -

لوزٌة تحصر بٌنها مناطق مستطٌلة مفصصة من الجانبٌن محددة بالمٌنا 

البٌضاء ٌقرأ بداخلها بالخط الثلث المحدد بالمٌنا الحمراء كتابات باسم ركن 

 .الدٌن بٌبرس مصحوبة بالدعاء له 

 .ن المشكاه االزرقوٌالحظ استخدام المٌنا البٌضاء فى زخارفه لتتابٌن مع لو -
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  ٗعٍطب١ٔخ ِٓ اٌضجبج اٌّضخشفخ ثب١ٌّٕب اٌّزعذدح األٌٛاْ (29)ٌٛد
 اٌغطبء فبلذح 

 ر ٌتنسب الى السلطان بٌبرس الجاشنك ـه8خ بالقرن الـ إرت: التارٌخ 

 219محمود ابراهٌم ، المرجع السابق، ص : نقال عن 

 :الوصؾ 

أشرطه العلوى والسفلى من زخارفه نباتٌة  ثالثرافها  عبارة عن خقوام ز -

و هط فوساأل شرٌطرفت برسوم اما الخبسٌطة تؤخذ هٌئه لفائؾ بتخللها دوائر ز

الزخارؾ حٌث ٌتكون من أشكال خراطٌش  ثاالكبر حجما واألهم من حٌ

دل اطولٌة تتضمن نقوش كتابٌة باسم  وألقاب السلطان بٌبرس الجاشنكٌر ٌتب

 م فرسان على صهوات خٌولهم سورفت برخمعها دوائر ز

.رفت برسوم زهور اللوتس الصٌنٌة الطرازخاعدة المرتفعة فقد زقأما ال -
 
 

 

  ٗلبسٚسح ِٓ اٌضجبج اٌّضخشف ثب١ٌّٕب ثبعُ طمضدِش (42)ٌٛد : 

 ( . 1341 – 1311)تإرخ بالقرن الثامن الهجرى  التارٌخ 

 .متحؾ اللوفر ببارٌس :  مكان الحفظ

 216ابراهٌم المرجع السابق ص  محمود. د: نقال عن 

قوام زخارفها مجموعة من األشرطة األفقٌة المتتالٌة تتضمن زخارؾ نباتٌة  : الوصؾ 

مماعمل برسم الشرب خانا السعٌدة :" ورسوم زهور ونقوش كتابٌة وهذه النقوش تقرأ 

 وٌتخلل هذا النص دوائر" المخدومٌة زجاج الناصر عز هللا انصارة الملكى الكاملى 

لوزٌة الشكل تتضمن رنك مصور مركب ٌضم فى القسم العلوى رسم نسرا ناشرا 

جناحٌه ٌوجد أسفل منه رنك الكؤس شعار الساقى فوق أرضٌة حمراء باللون األبٌض 

وهذا الرنك األمٌر طقزدمر ساقى الناصر محمد بن قالوون والذى وجد ٌزخرؾ 

.لمٌنا طست من النحاس المكفت ومشكاة من الزجاج المموه با
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  ٗألدذ عالط١ٓ دٌٚخ ثٕٝ سعٛي ثب١ٌّٓ ٚ٘ٛ  صٕعذطغذ (22)ٌٛد
 َ 4554اٌغٍطبْ اٌّؤ٠ذ اٌزٜ رٛفٝ عٕٗ 

 متحؾ الفن االسالمى بالقاهرة : مكان الحفظ 

 211محمود ابراهٌم ، المرجع السابق ،ص : نقال عن 

 : الوصؾ 

على هٌئه لفائؾ قوام زخارؾ جدارنه الخارجٌة نطاق دائرٌة من زخارؾ نباتٌة دقٌقة 

 تتضمن اسم وألقاب السلطان المإٌد بتخلل ثلثٌعلوها نقوش بالخط ال ضخمة دائرٌة

ٌتوسطها الورٌدة الخماسٌة التبالت شعار أسرة بنى رسول فى ئر زخرفٌه ذلك دوا

نضاق من الزخارؾ النباتٌه بتخلله دوائر  الٌمن وٌزخرؾ الحافة الداخلٌة للطست

لخماسٌة البتالت شعار اسرة بنى رسول فى الٌمن وٌزخرؾ الحافة زخرفت بالورٌده ا

الداخلٌة للطست نطاق من الزخارؾ النباتٌة ٌتخلله دوائر زخرفت بالورٌدة الخماسٌة 

 .البتالت 

  ٗدٚسق ِٓ اٌضجبج اٌّطٍٝ ثب١ٌّٕب ٚاٌّز٘ت (25)ٌٛد: 

 بداٌة القرن الرابع عشر : التارٌخ 

 سم  14سم ، القطر  31األرتفاع : األبعاد

دورق من الزجاج ذو بدن منتفخ قصٌر ٌنتهى بحلقة مستدٌرة تمثل القاعدة :  الوصؾ 

 .ٌة مستدٌرة بارزة ثم فوهة منفرجه، وله رقبة مسلوبة مستدقة الطرؾ قلٌال تعلوها حل

مترابطة بعضها ببعض أو تشبه أوراق شجر كبٌرة الرقبة مزخرفة بمعٌنات مفصصة 

وقد رسم فى كل من هذه المعٌنتا أو األوراق رسم  ورٌدة أو ورقة نباتٌة متعدده 

 .االولوان 

من أعلى ومن أسفل أشرطة عرضٌة تشتمل على فرع نباتى مورق  وٌحد الزخارؾ

خلها رسوم وٌزٌن الجزء العلوى من بدن الدورق ثالث جامات كبٌرة كل منها بدا

 .ورٌدة حولها شرٌط دائرى به فرع نباتى مورق 

بالمٌنا الحمراء والصفراء والزرقاء والخضراء وبٌن الجامات زخارؾ مرسومة بشكل 

 . محورة متقابلة  ٌطى سرٌع تتخلها رسوم طٌور وأرانبتخط
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  ٗلُّ صجبجٝ (24)ٌٛد 

 متحؾ الفن االسالمى : مكان الحفظ 

 : الوصؾ 

لٌع طفٌؾ ورقبة ضٌقة بٌضاوى منتفخ كروى الشكل مع تضالقمقم له بدن  -

بالتدرٌج كلما اتجهت الى أعلى نحو الفوهى ومزٌن بشرٌط عرٌض مسلوبة 

 .مرسوم علٌه بالمٌنا الملونة باألحمر واألبٌض واألزرق وبعض التذهٌب

االسفل منهما : وفى كل جانب رنك تضمه جامة دائرٌة وهو مقسم الى قسمٌن  -

والقسم األعلى به رسم قضٌب وٌوازى هذا ( خوانجه )ة مستدٌرة به رسم مائد

الشرٌط العرٌض من الجانبٌن شرٌطان أضٌق منه ٌحتوٌان على زخارؾ 

 .مورقة فى هٌئة أشكال نباتٌة ثم شرٌط آخر مماثل ٌحٌط برقبة القمم

و على الجزء األعلى من جسم االناء شرٌط من الكتابة بالخط النسخى نقرأ فٌه  -

 ".مله بؤمر من األب بدر الدٌن محمد دام عزه تم ع"
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  ٗاٌّضخشف  ثب١ٌّٕب األٌٛاْ ٚاٌّز٘جخِض٘ش٠خ ِٓ اٌضجبج (21)ٌٛد 

 م  14مصر أوسورٌا القرن : التارٌخ 

 سم  17القطر سم ،  29األرتفاع : األبعاد

 محفوظة فى دار اآلثار االسالمٌة بالكوٌت: المتحؾ 

 : الوصؾ 

، المزهرٌه استخدمت فى زخارفها المٌنا باأللوان البٌضاء الحمراء الزرقاء الخضراء 

، زخرفت الرقبة بؤشرطة أفقٌة  لها رقبه اسطوانٌة طوٌلة بفوهه منفرجة ولها مقبضٌن

من زخارؾ  نباتٌة وزهور الوتس ورسوم طائر العنقاء ، أما البدن فٌزخرفه شرٌط 

عز :"على خلفٌة من الزخارؾ النباتٌة تقرأ خط الثلث بال عرٌض من النقوش الكتابٌة 

 .وشرٌطٌن ضٌقٌن من الزخارؾ النباتٌة  "لموالنا السلطان الملك العالم 

 

  ِٗض٘ش٠خ ِٓ اٌضجبج اٌّضخشف ثب١ٌّٕب األٌٛاْ ٚاٌّز٘جخ (28)ٌٛد 

 14مصر أو سورٌا بداٌات القرن :  التارٌخ

 فى فٌٌنا "  Eglise Saint Etienne"محفوظة ضمن مجموعة  :مكان الحفظ

 سم 18:سم ، القطر  3182: االرتفاع

 the land p 359،  218محمود ابراهٌم ، المرجع السابق ، ص : نقال عن 

 :الوصؾ 

وهى ذات بدن كمثرى رشٌق وعنق طوٌل زود بحلقة بارزة قرب الفوهة التى تتسع 

جوزة باللون األبٌض فجؤه ، زخرؾ العنق بنطاق دائرى من الزخارؾ النباتٌة المح

على خلفٌة زرقاء اللون ، أما البدن فقد زخرفت بشرٌط عرٌض من الزخارؾ النباتٌة 

.ٌقطعه جامات رباعٌة الفصوص من الزخارؾ النباتٌة حسب طراز األرابسٌك 
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  ٗصجبجٗ وج١شٖ ِٓ اٌضجبج اٌّز٘ت اٌّطٍٝ ثب١ٌّٕب ثبالٌٛاْ (24)ٌٛد
 : ٚاالدّش ٚ االث١طاالخعش ٚاالصسق ٚ االصفش 

 صنعت للسلطان الرسولى داود سلطان الٌمن م ،  1321 – 1311حول : التارٌخ 

 سم  2185: ـ القطر  3783:االتفاع

 51المرجع السابق لوحة استٌل اتٌل ، : نقال عن

 نطاقات على العنق والبدن : النقوش  -

المإٌد هزٌر * مما عمل برسم السلطان الملك ا :" اربع لوحات على البدن  -

 "عمر عز نصره وسلطانه ( كذا)ابن * داوود ابن ٌوسؾ ابن * الدنٌا والدٌن د 

زٌنت هذه الزجاجه الكبٌره التى صنعت للسلطان الرسولى داود حاكم الٌمن  -

بمجموعه من النطاقات االفقٌه التى تحٌط بالعنق والبدن ، وٌشمل العنق المزٌن 

سمك العائم جهه الٌسار تظهر اسفلها بحلقه على لفٌفه زهرٌه وصفٌن من ال

لفٌفه زهرٌه اخرى وعند قاعده العنق نرى نطاقا نقشٌا ٌحؾ به من اعلى ومن 

اسفل افرٌز به صور حٌوانات ، ارنبان على جانب وما ٌشبه االسدٌن على 

الجانب االخر وتحٌط بالرصائع االربع ثالثه نطاقات االوسط منها مزٌن 

فى وسط كل رصٌعه وردٌه خماسٌه البتالت بمجموعه من صور االسود و

 .وهى شعار االسره الرسولٌه 

و نجد اسفل هذه المساحه نطاقا نقشٌا اخر ٌحٌط بؤعرض اجزاء البدن وهذا  -

النطاق مطابق فى شكله للنطاق الذى نجده عند قاعده العنق وهو ٌنقسم الى 

باالحمر  اربعه اجزاء بواسطه حلى مدوره تضم ازهار لوتس بتالتها ملونه

 .واالبٌض ، واالزرق واالبٌض ، واالخضر و االصفر 

اما الجانب السفلى للبدن والقاعده المرتفعه المتسعه تدرٌجٌا نحو الخارج فلٌس  -

بهما زخارؾ وقد اختفى التذهٌب بشكل ٌكاد ٌكون تاما ومعظم التصمٌم بما فى 

اال بخطوطه ظ حتفسم االعلى من البدن ال ٌذلك النقش الرباعى االجزاء على الق

 .العامه الحمراء 
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  ٗث١عخ ِٓ عٍغخ ِصجبح ِغجذ عٛس٠ب ؤٚ ِصش  (26)ٌٛد 

 القرن الثامن الهجرى : التارٌخ

 سم  14: ارتفاع

وحدة الفن األسالمى ، مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات االسالمٌه ، : نقال عن

 173، ص  1415الرٌاض ، 

 :الوصؾ

قرآنٌة على مٌناء زرقاء فى اربع اطر تحلٌها ، وهناك قرص  هذه البٌضة محالة بؤٌات

بخارى بخطوط اشعاعٌة فى مٌناء باالحمر حول كل طرؾ حٌث تإمن حلقات التعلٌق 

 .بخٌوط سمٌكه معدنٌة تخترق جسم البٌضة 

  ِٗؾىبح صٕعذ ٌزعٍك ثخبٔمبح ث١جشط اٌجبؽٕى١ش (20)ٌٛد 

 هـ  711 – 719مصر أو سورٌا : التارٌخ 

 سم  2889: تفاع األر

 متحؾ فٌكتورٌا والبرت :  مكان الحفظ 

مشكاة بهٌئة مزهرٌة نصؾ شفاؾ مشوب باللون البنفسجى ذات قاعدة : الوصؾ 

بخط الثلث من مستدٌرة ، ٌزخرؾ رقبتها بالمٌناء البٌضاء شرٌط من كتابة قرآنٌة 

رعشف فٝ ٚجُٛ٘ٙ األسائه ٠ٕظشْٚ ْ األثشاس ٌفٝ ٔع١ُ عٍٝ ا:" سورة المطففٌن  تقرأ 
 ".ٔعشح إٌع١ُ ٠غمْٛ ِٓ سد١ك ِخزَٛ خزبِٗ ِغه ٚفٝ رٌه ف١ٍزٕبفظ اٌّزٕبفغْٛ

ٌلى هذا الشرٌط الكتابى أسفل الرقبة شرٌط آخر من رسوم نباتٌة  وورٌدات بالمٌنا ، 

أما البدن فٌزخرفه شرٌط داشرى عرٌض من كتابة تارٌخٌة بالخط الثلث بالمٌنا 

بٌبرس الجاشنكٌر مصحوبة بالقابه وبعض األدعٌة له وقد بلػ  الزرقاء بؤسم السلطان

الفنان فى زخرفة أسفل بدن هذه المشكاة حد األبداع والدقة اذ قام بزخرفتها بفروع 

نباتٌة  وأوراق عنب وعناقٌد عنب مرسومة بؤسلوب قرٌب من الطبٌعة وهو متؤثر الى 

 .حد كبٌر بؤسلوب الهلنستً 
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  ٗثىش ثٓ اعّبع١ً ثٓ د١ذس ثه دغ١ٓ ثٓ اثِٝؾىبح ثبعُ (59)ٌٛد: 

 م  1319مصر أو سورٌا : التارٌخ 

 سم 2182سم ، القطر  2682األرتفاع : االبعاد 

مشكاة بهٌئة المزهرٌة ذات رقبة طوٌلة وست مقابض للتعلٌق وهى مزخرفة بالمٌنا 

 . ومموهه بالذهب 

من زخارؾ نباتٌة حلزونٌة بالخط الحمراء و مذهبة، تزخرؾ الرقبه شرٌطٌن ضٌقٌن 

كما  ٌوجد شرٌط عرٌض من الكتابات  بالخط الثلث بالمٌناء الزرقاء على ارضٌة ذات 

ٌقطعه .." المولوى اال  –الكرٌم العالى  –هذا ما أوقفه المقر :" زخارؾ نباتٌة وٌقرأ

مقسم الى أربع أقسام ثالث مٌدالٌات دائرٌة كل منها تحتوى زخارؾ نباتٌة ورنك 

 .أفقٌة

:" أما البدن ٌزخرفة شرٌطٌن من الزخارؾ النباتٌة وشرٌط عرٌض من الكتابات ٌقرأ

حٌدر بك أمٌر  –الشرفى امٌر حسٌن ابن  –بذكر هللا تعالى  -برسم الجامع المعمور 

 .وٌقطعه ست مقابض" عز هللا انصاره  –الملكى الناصرى ا  –شكار 

 .أما أسفل البدن فٌزخرفة رنوك كالموجوده على الرقبة 
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  ٗوغشح ِٓ أبء صجبجٟ(54)ٌٛد 

  14مصر أو سورٌا النصؾ األول من القرن : التارٌخ 

 سم  8،5االرتفاع : األبعاد 

 هذا الكسره من القسم المركزى لبدن الزبدٌه المنحوته : الوصؾ

 الزخارؾ ٌحتوى الشرٌط على حصان مجنحة كالحٌوانات ذوات األربع ٌتجه للٌمٌن  

البدن مذهب و االجنحه مرسومه بالمٌنا المعتددة األلوان ، فوق هذا الشرٌط شخصٌة 

 .مزٌن بنقط مذهبة ٌظهر على خلفٌة من الزخارؾ النباتٌة  ترتدى رداء قصٌر

 

  ِٗؾىبح ثبعُ ادّذ إٌّّٙذاس (52)ٌٛد: 

 متحؾ المتروبولٌتان بنٌوٌورك : مكان الحفظ 

 :الوصؾ 

مشكاة على هٌئة مزهرٌة ذات بدن كروى ٌزٌنه شرٌط كتابى ٌتضمن اسم والقاب  

احمد المهندار وذلك بالمٌنا المذهبة على ارضٌة من المٌنا الزرقاء وٌقطع هذا الشرٌط 

 .المقابض 

بالمٌنا الزرقاء على ارضٌة مذهبة نصه أما الرقبة فهى مرتفعة وٌزٌنها شرٌط كتابى 

و مزٌنة " هذا ما وقؾ العبد الفقٌر الى هللا تعالى احمد المهندار ؼفر هللا له :" 

بزخارؾ نباتٌة وٌقطع هذا الشرٌط جامات مستدٌرة وعلٌها رنك على هٌئة قرص 

 .أبٌض ٌشتمل على درع ذهبى اللون 
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  ٗؤ١ِش دبجت اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ ِؾىبح ثبعُ األ١ِش اٌّبط (55)ٌٛد: 

 هـ  731سورٌا أو مصر : التارٌخ 

 سم 22سم ، قطر  33االرتفاع : األبعاد

 متحؾ الفن االسالمى : مكان الحفظ 

 :الوصؾ 

مشكاة من زجاج شفاؾ مشوب باالحمرار بالمٌنا ومموهه بالذهب وهى ذات هٌئة 

لهذا األمٌر وهى من قاعده مخروطٌة مرتفعة وهى واحده من اربع مشكاوات 

المشكاوات النادره النها تحمل توقٌع صانعها على بن محمد امكى كما تنم عن جمال 

زخرفتها اذ تتؤلؾ زخارؾ رقبتها من شرٌط كتابى دائرى عرٌض من سورة التوبة 

ضٌة مذهبة  ٌتخللها فرع نباتى حلزونى الزرقاء على أر بالخط الثلث وذلك بالمٌنا

 . " ؤٔٙب ٠عّش ِغبجذ اٌٍٗ ِٓ آِٓ ثبٌٍٗ ٚا١ٌَٛ ا٢خش :"مورق ٌقرأ النص 

هذا الشرٌط ثالث رنوك للهدؾ بالذهب على ارضٌة من المٌنا البٌضاء ٌحٌط  وٌقطع

بالرنك اطار جمٌل من فروع نباتٌة محملة بؤوراق  تشبه ورقة العنب ٌتخللها ثالث 

 .دوائر مفصصة بداخل كل منها رسم لزهرة اللوتس المتفتحة 

أما البدن شرٌط من رسوم زهور مركبة من ست فصوص ٌلٌه شرٌط من كتابات 

تارٌخٌة باسم األمٌر الماس بالخط الثلث علٌه آثار تذهٌب على أرضٌة من المٌنا 

مما عمل برسم الجامع المعمور بذكر هللا تعالى :" الزرقاء ٌتخللها فرع نباتى تقرأ 

وٌقطع الكتابة ثالث " الملكى الناصرى  وقؾ المقر العالى السٌفى الماس امٌر حاجب

 .مقابض وٌلٌه شرٌط اخر من رسوم نباتٌة 

وٌزخرؾ أسفل البدن ثالث رنوك كالموجوده بالرقبة ، وقد استؽل الفنان ارتفاع 

القاعدة فى تسجٌل اسمه بالخط الثلث المحدد بالخط اآلحمر الرفٌع على  أرضٌة زرقاء 

، وٌقطع هذا ( " له )مكى عفر هللا (لر)بن محمد ا على  –عمل العبد الفقٌر :" تقرأ 

 .الشرٌط الكتابى ثالث دوائر بداخل كل منها زهرة من خمس فصوص 
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  ٗبعُ طمضدِش ا١ِش ِجٍظ اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ ِؾىبٖ ث(54)ٌٛد 

 هـ 731مصر أو سورٌا : التارٌخ 

 سم  3287: األرتفاع 

 المتحؾ البرٌطانى بلندن : مكان الحفظ 

  61ماٌسة داوود ، المرجع السابق ، لوحه .د: نقال عن 

 :الوصؾ 

مشكاه بهٌئة مزهرٌة بالمٌنا المموهه بالذهب ذات قاعده مرتفعة  قوام زخرفتها رقبتها  

هللا نور السموات :" شرٌط دائرى عرٌضمن كتابة المتعددة األلوان وهى تقرأ 

، ٌقطع هذا الشرٌط " واألرض مثل نوره كمشكاة المشكاة فى مصباح المصباح 

لى شرٌطٌن أكبرهما الشطب األسفل الذى الكتابى ثالث رنوك لوزٌة الشكل مقسمة ا

ٌزخرفه نسر ناشر جناحٌه ٌعلو كؤس على أرضٌة حمراء أما الشطب العلوى ؼٌر 

ملون  وٌنحصر الشرٌط الكتابى بٌن شرٌطٌن دائرٌن من فروع نباتٌة ٌتخللها رسوم 

عصافٌر ناشره جناحٌها وأسماك سابحة مرسومة بؤسلوب قرٌب من الطبٌعة الى حد 

 .تؤثرة بؤسلوب الفن الصٌنى كبٌر م

أما البدن فٌزخرفه شرٌطان دائرٌان الشرٌط العلوى ٌتؤلؾ من مثلثات مفصصة 

مكررة محدد بالمٌناء الزرقاء ٌزخرفه ورٌدة مقلوبة ذات ثالث فصوص أما المناطق 

 .المحصورة بٌن المثلثات فمزخرفة بطٌور بالخط األحمر 

مما عمل برسم المقر العالى المولوى :"لث ٌقرأ الشرٌط األسفل كتابة تارٌخٌة بخط الث

األمٌر السٌفى طقزدمر أمٌر مجلس الملكى الناصرى ٌقطع هذا الشرٌط الكتابى ست 

 .مقابض 
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 ٌٛدٗ )51( إٔبء ِٓ اٌضجبج  :
           (م14 \هجرى 8)القرن : التارٌخ 

     المتحؾ البرٌطانى: مكان الحفظ 

      الفنون الزخرفٌةكتاب أطلس : نقال عن

:الوصؾ    

إناء من الزجاج المموه بالمٌنا تتؤلؾ زخارفه من رسوم نباتٌة دقٌقة مذهبة ومموهة   -
(عز لموالنا السلطان) بالمٌنا فضال عن كتابة نصها   

 

  ِٗؾىبح  ثبعُ األ١ِش آي ٍِه اٌجٛوٕذاس (58)ٌٛد: 

من الزجاج نصؾ الشفاؾ ٌمٌل الى االخضرار مزخرفه بالمٌنا و :  الماده الخام

 . مموهه بالذهب

 سم 23قطر البدن  سم ، 34: األرتفاع

 هـ 741مصر أو سورٌا : التارٌخ 

 هـ 698مدرسه السلطان الملك الناصر محمد المشٌده عام : مكان العثور

 متحؾ الفن االسالمى بالقاهره:  مكان الحفظ

جمال عبد الرحٌم ، ،  195محمد ٌوسؾ خضر ، المرجع السابق ،  ص  :نقال عن

 65لوحه  ، المرجع السابق ، ، ماٌسه داود 46صالمرجع السابق 

وفوهه قمعٌة مشكاه من الزجاج بهٌئة مزهرٌة ذات قاعدة مخروطٌة مرتفعة : الوصؾ

لما القى فن  وهى واحدة من مشكاتٌن بؤسم هذا األمٌر وتعتبر هذه المشكاه مثلمنفرجة 

صناعة المشكاوات وزخرفتها بالمٌنا و تموٌٌها بالذهب من رقى وازدهار فى عصر 

 .السلطان الناصر محمد

اذ تتؤلؾ زخارؾ رقبتها من شرٌطٌن دائرٌٌن من رسوم نباتٌة محددة بالخط األحمر  

اتبى ، وشرٌط كءالرفٌع علٌها أثار تذهٌب ٌتخللها بالمٌنا البٌضاء و الحمراء والزرقا

به كتابات تارٌخٌة بالخط الثلث بؤسم األمٌر ال ملك وذلك بالمٌنا الزرقاء على ارضٌة 

، ٌتخلل " مما عمل برسم المقر العالى السٌفى الملك الناصرى :"بها آثار تذهٌب ٌقرأ



 

~ 115 ~ 
 

الشرٌط الكتابى ثالث جاما مستدٌر باللون األزرق الداكن بداخل كل منها عصوي 

 .دار وهو المسإول عن لعبه البولو فى القصر السلطانى البولو وهو رنك الجوكن

أما البدن فهو مزخرؾ بست مقابض محفورة داخل مناطق لوزٌة مدببة الطرفٌن وقد 

استؽل الفنان المناطق المحصورة بٌنهم والتى تشبه فى شكلها مستطٌالت الرقبة فى 

ومحدده بالخط زخرفتها برسوم طٌور سابحة وبطائر الرخ الخرافى وهى مذهبة 

 .األحمر الرفٌع متؤثرة بالفن الصٌنى

وٌلى هذا المستطٌل مستطٌل اخر مزخرؾ بزهور محورة مركبة وبزهرة المرجرٌت 

فى تكوٌنات زخرفٌة جمٌلة بالمٌنا المتعددة األلوان وذلك بالتبادل وٌزخرؾ أسفل البدن 

 .تٌة ثالث رنوك بعصاتا البولو تحصر بٌنها ثالث دوائر بها رسوم نبا

ها قة ومهارة حتى القاعدة قام بزخرفتوقد اهتم الفنان بزخرفة جمٌع أجزاء المشكاة بد

 .بزهور اللوتس والمرجرٌت

  ٗاٌضجبج اٌّّٖٛ ثب١ٌّٕبِؾىبح ثبعُ ا٠ٕبي ا١ٌٛعفٝ  (54)ٌٛد ِٓ: 

 م  14القرن مصر او سورٌا  ، : التارٌخ 

 متحؾ اللوفر ببارٌس : مكان الحفظ 

 245حسن ، اطلس الفنون الزخرفٌة ، ص زكى : نقال عن 

 :الوصؾ

مشكاة من الزجاج المموه بالمٌنا المتعددة االلوان ، المشكاة قصٌرة نوعا ما بالنسبة 

لعرضها ولها بدن كبٌر ٌرتكز على حلقة مستدٌرة ٌزٌن الرقبة تحت الفوهة شرٌط 

ٌتخلله درع  عرٌض من زخارؾ نباتٌة متشابكة بالمٌنا البٌضاء والحمراء والزرقاء

مستدٌر ٌتضمن رنك السٌؾ الخاص باالمٌر اٌنال الٌوسفى أما البدن ٌزٌنه شرٌط 

 .كتابى ٌتضمن اسم االمٌر والقابه الوظائفٌة على ارضٌة من الزخارؾ النباتٌة 
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  ِٗؾىبح ثبعُ األ١ِش اٌطٕجغب  عبلٝ اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ ثٓ (56)ٌٛد
 لالْٚٚ 

 هـ  741مصر أو سورٌا ، سنة : التارٌخ 

 متحؾ الفن االسالمى بالقاهرة : مكان الحفظ 

 سم   2687سم ، قطر  2985االرتفاع : األبعاد 

  63ماٌسة داوود ، المرجع السابق ، لوحه : نقال عن 

مشكاة مزخرفة بالمٌنا وهى من زجاج نصؾ شفاؾ مائل الى األخضرار : الوصؾ 

 .ؽا الماردانى ساقى السلطان الناصر محمد بن قالوون باسم األمٌر الطنب

وهى ؼٌر كاملة قاعدتها وجزء من بدنها  وهى بهئٌة مزهرٌة قوام زخرفة رقبتها 

كتابات قرآنٌة من سورة النور بالخط الثلث الجمٌل وذلك بالمٌنا الزرقاء المحددة بالخط 

هللا نور السموات :" أ بالمٌنا البٌضاء تقر االحمر على أرضٌة من فروع نباتٌة 

وٌتخلل هذه الكتابات ثالث رنوك " واألرض مثل نوره كمشكاة المشكاة فٌها مصباح 

وظٌفٌة مستدٌرة من النوع البٌسط تتؤلؾ من شطبٌن أكبرهما الشطب األسفل الذى 

ٌزخرفه كؤس بالمٌنا الحمراء على أرضٌة من المٌنا البٌضاء أما الشطب العلوى فهو 

راء وٌزمر هذا الرنك الى وظٌفة األمٌر الطنبؽا كساقى للسلطان الناصر بالمٌنا الحم

 .محمد وٌفصل الرقبه عن البدن شرٌط رفٌع خالى من الزخارؾ 

كتابات تارٌخٌة بالخط الثلث المحدد بالخط االحمر على  أما البدن فقوام زخرفته 

وٌقطع هذا " ى ناصرى العالئى الطنبؽا الساقى الالمقر العال:" أرضٌة زرقاء ، تقرأ 

 .النص ست مقابض لم ٌتبقى منها اال خمسه فقط 

أما اسفل بدن المشكاة فٌزخرفة ست رنوك كالموجودة فى الرقبة وٌحٌط بها فروع 

نباتٌة على أرضٌة من المٌنا الزرقاء تحصر  بٌنها رسوم لزهرة اللوتس المتفتحة 

 .والمرجرٌت وذلك بالمٌنا الحمراء والبٌضاء والزرقاء 
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  ِٗؾىبح ثبعُ عٍٝ اٌّبسدأٝ (50)ٌٛد 

 م  14القرن : التارٌخ 

 .متحؾ الفن االسالمى : مكان الحفظ 

 : الوصؾ 

بهئة مزهرٌة ذات قاعده قصٌرة مشكاة من الزجاج المموه بالمٌنا المتعدة األلوان  

وبدن كروى ، ٌزٌنه شرٌط كتابى ٌتضمن اسم وااللقاب االمٌر على الماردانى وذلك 

على ارضٌة زرقاء ومزخرفة بزخارؾ نباتٌة وٌقطع هذا الشرٌط الكتابى مقابض 

 .التعلٌق 

أما الرقبة فٌزنها زخارؾ نباتٌه على أرضٌة من المٌنا الزرقاء وٌتخللها رنك البقجة 

 بالمٌنا الحمراء على ارضٌة من المٌنا الصفراء

 

  ِٗؾىبح اال١ِش الجغب  ( 49)ٌٛد 

 هـ 741: التارٌخ 

 متحؾ فكتورٌا والبرت: الحفظ مكان 

 :الوصؾ 

مشكاة من الزجاج المموه بالمٌنا المتعدة األلوان  ، ٌزٌن الرقبة تحت الفوهة شرٌط 

أرضٌة  من عرٌض من الكتابة النسخٌة بالمٌنا الزرقاء ٌتضمن آٌات قرآنٌة على 

 الزخارؾ النباتٌة وٌقطع النص القرآنى ثالث جامات كبٌرة مستدٌرة تتضمن رنك

ا بالمٌنا البٌضاء أما من ثالث شطوب العلوى والسفلى منهاالمٌر اقبؽا والذى ٌتؤلؾ 

 .البٌضاء  األوسط بالمٌنا الحمراء وعلٌه رنك البقجة بالمٌنا

تقطعها جامات دائرٌة ، اما البدن وعند أسفل الرقبة رسمت به زخارؾ نباتٌة محورة 

ارضٌة من المٌنا الزرقاء وٌقطع فمزخرؾ بشرٌط كتابى من المٌنا المذهبة على 

 .الزخارؾ مقابض المصباح 
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  ِٗؾىبح اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ:  (44)ٌٛد 

 متحؾ الفن االسالمى : مكان الحفظ 

 سم  24: سم ، القطر  3185:االرتفاع 

 224، صالمرجع السابقمحمود ابراهٌم ، : نقال عن 

 : الوصؾ

والرقبة ذات شكل ،  ٌشبه الزهرٌةبشكل  صنوعة من الزجاج المطلً بالمٌنام

منفوخ الشكل الذو  ا األسفل لكً تتصل بالبدنمخروطً بفتحة واسعة تضٌق فً جزءه

 ٌضٌق فً جزءه األعلى واألسفل لٌتصل بكالً من الرقبة والقاعدةو 

زخرفت المشكاه بؤشرطة متنوعة االتساع والزخارؾ ، منها أشرطة ذات زخارؾ 

الكتابٌه فى شرٌطٌن العلوى ٌزٌن الرقبة وهو جزء من اآلٌه  نباتٌة بسٌطة أما النقوش

" هللا نور السماوات واالرض مثل نوره كمشكاه فٌها مصباح :"القرانٌة من سورة النور

عز لموالنا :"الشرٌط اآلخر ٌزخرؾ البدن ٌقطعه حلقات التعلٌق بؤشكال لوزٌة ونصه 

 .ن قالوون عز نصرهالسلطان الملك الناصر ناصر الدنٌا والدٌن محمد ب

  ِٗؾىبح ثبعُ اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ : (42)ٌٛد 

 م  1314مصر او سورٌا : التارٌخ 

 سم  21سم ، القطر  34االرتفاع : االبعاد 

 ,The treasures of Islamic Art, 2206   Beranrd O'Kane: نقال عن 

تؤخد المشكاه شكل المزهرٌة وهى مزخرفة بالمٌنا المتعدده االلوان ، : الوصؾ 

ٌزهرؾ الرقبه شرٌط كتابى بخط الثلث بالمٌنا الزرقاء على ارضٌة من الزخارؾ 

هللا :"النباتٌة ٌقرأ النص باالقتباس القرآنى المعهود ع المشكاوات جزء من سورة النور 

 .." كاهنور السموات واالرض مثل نوره كمش

اما البدن فٌزخرفه كتابه تارٌخه باسم السلطان الناصر محمد والقابه محدده بالمٌنا 

، أما القاعده فتحتوى  الحمراء على ارضٌه زرقاء وٌقطع النص ست مقابض للتعلٌق

 .عل مٌدالٌات بها طائر 
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 : ثٓ لالْٚٚ ِؾىبح إٌبصش ِذّذ:  (45)ٌٛدٗ 

        اإلسالمىمتحؾ الفن :مكان الحفظ

                موقع إلكترونى:المصدر

 : الوصؾ

زجاج المموه بالمٌنا تتؤلؾ زخارفه على الرقبة من زخارؾ كتابٌة من  مشكاة من

عز لموالنا ) سورة النورأما البدن فتتضمن من ألقاب السلطان محمد بن قالوون 

 .(ن محمد عز نصرهالسلطان الملك العالم العادل الناصر ناصر الدنٌا والدٌ

  ِٗؾىبٖ ثإعُ األ١ِش لٛصْٛ عبلٝ اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ ثٓ : (44)ٌٛد
 لالْٚٚ 

  753مصر أو سورٌا : التارٌخ 

 ، المرجع السابق ،     ماٌسه داواد/  618زكى حسن ، فنون االسالم ، : المصدر

 66لوحه 

 متحؾ المتروبولٌتان بنٌوٌورك :ظ مكان الحف

 بهٌئه مزهرٌة من زجاج نصؾ شفاؾ وهى مزخرفة بالمٌنا  مشكاه: الوصؾ 

قوام زخرفتها شرٌط عرٌض من كتابه قرآنٌه مذهب على الرقبه من سورة النور 

بالخط الثلث ٌتخللها ثالث رنوك وظٌفٌة خاصة باالمٌر قوصون تمثل كؤس ٌمثل 

 .الشطب األسفل بالمٌنا الحمراء على أرضٌة من المٌنا الصفراء

فٌزخرفه شرٌط دائرة عرٌض من كتابة تارٌخٌة بالخط الثلث بالمٌنا الزرقاء  أما البدن

على أرضٌه ٌبدوا أنها كانت مذهبه ٌقطعها سته مقابض للتعلٌق داخل مناطق لوزٌة 

المخدومى  –مما عمل برسم المقر العالى المولوى المالكى :" مدببه الطرفٌن تقرأ

  "قوصون الساقى الملكى الناصرى  –السٌفى 

ٌعلو هذا الشرٌط الكتابى شرٌط رفٌع من دوائر ٌتوسطها زهره اللوتس المتفتحة بالمٌنا 

المختلفة  اللون تحصر بٌنها مناطق مثلثه من رسوم نباتٌة محوره أما اسفل بدن هذه 

المشكاة ٌحمل توقٌع الصانع على بن محمد الرمكى ٌتخللها جمامات ورسوم طٌور 

 .ن تهشٌرات وسوم نباتٌه بخط أحمر رفٌعتحاٌل الفنان فى اخفائها بٌ
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  ِٗؾىبٖ ِٓ صجبج ٔصف ؽفبف ِبي اٌٝ األخعشاس ِضخشفٗ ثب١ٌّٕب (41)ٌٛد
 :ٚع١ٍٙب آثبس رز١٘ت ٚ٘ٝ ثبعُ اال١ِش ؽ١خٛ ؤدذ ؤِشاء اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ 

 مصر أو سورٌا  756:التارٌخ 

 سم 3485: االبعاد 

 .متحؾ الفن األسالمى بالقاهرة :  مكان الحفظ

مشكاه بهٌئة مزهرٌة ذات قاعده قصٌرة مستدٌرة من زجاج نصؾ شفاؾ : الوصؾ 

مائل لالخضرار مزخرفة بالمٌنا وعلٌها آثار تذهٌب وهى باسم االمٌر شٌخو ٌزخرؾ 

لعلو وٌحتل ثالث أرباع الرقبة تزخرفه كتابات رقبتها شرٌطٌن دائرٌان الشرٌط ا

ن سورة النور بالخط الثلث وذلك بالمٌنا الزرقاء المحددة  بالخط األحمر قرآنٌة م

الرفٌع على أرضٌة بها آثار تذهٌب ٌتخللها أفرع نباتٌه حلزونٌه مورقة بالمٌنا البٌضاء 

كمشكاة فٌها  –هللا نور السموات واالرض مثل نوره :" والحمراء والخضراء تقرأ

 " .مصباح

ٌة ثالث رنوك وظٌفٌة بسٌطة تتؤلؾ من كاسٌن بالمٌنا وٌقطع هذه الكتابات القرآن

الحمراء على أرضٌة بها آثار تذهٌب أما الشطب العلوى فالبمٌنا الحمراء واألسفل 

أسود ، وهى من األلوان التى تندر ان نجدهاعلى المشكاوات النها تحجب الضوء 

اسفل الرقبة  واحاط الفنان بالرنك اطار من  دوائر و تهشٌرات بالخط االحمر اما

فٌزخرفها دوائر وجامات مفصصة اما المناطق المحصوره بٌنهما فقوام زخرفتها 

رسوم أسماك تسبح فى اتجاهات مختلفة بالخط االحمر حاول الفنان أخفائها بٌن 

 .تهشٌرات 

حمر على ط الثلث المذهب والمحدد بالخط األالخارٌخٌة بأما البدن فٌزخرفه كتابات ت

الزرقاء التى ٌتخللها رسوم األوراق النباتٌة مسننه ٌقطعها ست  ارضٌه من المٌنا

برسم المقر االشرؾ :" مقابض محصورة داخل مناطق لوزٌة مدببه من أسفل وتقرأ

 ".السٌفى شٌخو الناصرى  –المولوى الخدومى  - العالى

اسفل البدن زخرؾ بثالث رنوك كالموجوده بالرقبة ولكنها محاطه باطار من فروع 

جامات مزخرفه برسوم نباتٌة  3ٌة محدده بالمٌنا الحمراء على أرضٌه زرقاء ٌلٌها نبات

 .عربٌه مورقة 
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  ِٗؾىبح ثبعُ األ١ِش ؽ١خٛ ؤدذ ؤِشاء اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ (48)ٌٛد
 :َ  4514اٌّزٛفٝ عبَ 

 هـ  756مصر أو سورٌا سنه : التارٌخ 

 سم 31:األرتفاع 

  71ماٌسة داوود ، المرجع السابق ، لوحة : نقال عن 

مشكاة من الزجاج نصؾ شفاؾ بهٌئة مزهرٌة مزخرفة بالمٌنا ومموهه : الوصؾ 

بالذهب ذات قاعدة مخروطٌة مرتفعة تشٌر كتابتها انها خاصة باالمٌر شٌخو قوام 

ى زخرفة رقبتها ثالث رنوك من ثالث شطوب ٌتوسطها كؤس بالمٌنا الحمراء عل

 .أرضٌة من المٌناء الصفراء 

أما الشطب العلوى فهو بالمٌنا الحمراء واألسفل بالمٌنا السوداء وتحصر هذه الرنوك 

 .بٌنها مناطق مستطٌلة ٌتوسطها شكل لوزى مذهب 

اما البدن فمزود بثالث مقابض للتعلٌق محصورة داخل جامات مفصصة أما المناطق 

مذهبة بالخط الثلث داخل اشرطة مستطٌلة تقرأ المحصورة فٌزخرفها كتابات تارٌخٌة 

 ".المولوى االمٌرى الكبٌرى المتحترمى المخدومى  –برسم المقر االشرؾ العالى :" 

أما القاعدة ٌزخرفها من أعلى تهشٌرات تنتهى بروإس مثلثه ومن أسفل بشرٌط مذهب 

 .من أقواس متصلة متكررة 

 

 ٕبصش ِذّذ ثٓ لالْٚٚ ل١ٕٕٗ ع١ف اٌذ٠ٓ جٛسجٝ  ا١ِش اٌ(44)ٌٛدٗ 

 فكتورٌا و البرت : مكان الحفظ 

 : الوصؾ 

لها بدن كمثرى منتفخ ٌعلوه رقبه اسطوانٌة طوٌلة قوام من الزجاج المموه بالمٌنا قنٌنه 

زخارفها اشرطة افقٌه متتالٌة تتضمن زخارؾ هندسٌة ونباتٌه ٌتخللها دوائر بداخلها 

 رنك الوداة شعار الدودار حٌوانات خرافٌة وجامات مستدٌرة بداخلها
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  ِٗؾىبٖ ِٓ اٌضجبج ثبعُ اال١ِش عالس ٔبئت اٌغٍطبْ إٌبصش (46)ٌٛد
 :ِذّذ فٝ فزشٖ دىّٗ اٌثبٔٝ 

 مصر او سورٌا : التارٌخ  

 سم 2585ارتفاع : االبعاد 

 مسجد التى برمق :مكان الورود 

 متحؾ الفن األسالمى بالقاهرة : مكان الحفظ 

وهى تؤخد هٌئة مزهرٌة قصٌرة متسعه الفوهه والرقبه مما افقدها رشقتها  :الوصؾ 

مزخرفة بالمٌنا ومموه بالذهب قوام زخرفه رقبتها شرٌط دائرى عرٌض من كاتبه 

تارٌخٌه مموهه بالذهب على أرضٌه من المٌنا الزرقاء باسم سالر بالخط الثلث الركٌك 

ٌنما ترك الجزء األسفل منها وأعلى البدن تحتل ثالث أرابع الجزء العلوى من الرقبه ب

خالى من الزخرفه اذ قصد الفنان من ذلك  أن ٌظهر براعه صانعها الذى لجؤ الى 

مماعمل برسم تربه العبد الفقٌر الى :"فى القالب وهى تقرأ   تشكٌلها بطرٌقة التضلٌع

 ( " .ه)هللا سٌؾ الدٌن سالر نائب السلطنه المعظمة عفا هللا عن

اقتصر الفنان فى زخرفة البدن على جدٌلتٌن رفعٌتٌن بالذهب على ارضٌه من وقد 

والزرقاء بحٌث تحصران بٌنهما ثالث مقابض عرٌض تالعب الفنان  ءالمٌنا الحمرا

 .فى زخرفتها بورقة نباتٌة من المٌنا الزرقاء والبٌضاء والحمراء 

ٌن الشكل وٌالحظ أن وٌنقسم البدن الى ثالث مناطق ٌزخرؾ كل منها جامٌتٌن لوزت

م من حٌث قلة الزخارؾ التى  13مشكاة سالر مازلت تحتفظ ببعض ممٌزات القرن 

 .نشعر معها بالفراغ واستخدام التذهٌب بكثرة فى زخرفه المشكاة 
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  ٗص٘ش٠ٗ ِٓ اٌضجبج اٌّز٘ت اٌّطٍٝ ثب١ٌّٕب ثبألٌٛاْ األصسق (40)ٌٛد
 ٚاألدّش ٚاألث١ط 

 الرابع عشر منتصؾ القرن: التارٌخ 

 سم 32سم ، قطر الحافه  1785االتفاع : االبعاد

 متحؾ كلٌفالند الفنى  :كان الحفظم

 51استٌل اتٌل ، نهضه الفن المملوكى ، ص: نقال عن

 .تعد هذه الزهرٌه شكلها فرٌد من نوعه وسط الزجاج المملوكى: الوصؾ

 تتؤلؾ الزخارؾ من نطاق عرٌض به خمس رصائع تتناوب على زٌنتها -

التصمٌمات الهندسٌه مع الزخارؾ العربٌه الزهرٌه وٌظهر هذا النطاق نفسه 

على الحافه وعلى البدن وتطوقه أشرطه تتؤلؾ من أوراق ثالثٌه الورٌقات 

بعضها كبٌر وبعضها اآلخر صؽٌر وقد لون بدن الزهرٌه من الخارج بٌنما 

وقد ( العلوى أو السطح)طلٌت الحافه العرٌضه المقلوبه بالمٌنا من الداخل 

ؼطى سطح الزهرٌه بكامله بزخارؾ مذهب ومطلٌه بالمٌنا مما ٌخلق أثرا من 

 .الكثافه واالحكام

وٌحٌط بالحافه نطاق من األوراق الثالثٌه ملون باألزرق على ارضٌه ذهبٌة  -

وتظهر فى الرصائع الخمس على الحافة تصمٌمات هندٌبه تتشعب من نجمع 

وى على وردٌدة ذهبٌه سداسٌه البتالت أما بٌضاء ذات اثنى عشر طرفا تحت

المضلعات التى تتشكل من األشرطه المتشعبه والمتقاطعه فقد لونت باألحمر 

واألزرق وجملت بؤزهار اللوتس وقد لونت األشكال المثلثٌه على أطراؾ 

الرصائع باللون البٌض وزٌنت بنقط ذهبٌه بٌنما نفذت الزخارؾ العربٌه فى 

بٌن الرصائع بالذهب على أرضٌه زرقاء أو بٌضاء وٌحٌط المساحات الواقعه 

 .نطاق رفٌع متصل بالرصائع وٌربط بٌنها وبٌن األشكال األخرى 

وٌحدد العنق نطاق ثان مإلؾ من أوراق ثالثٌه الورٌقات بٌنما ٌظهر على  -

القاعده نطاق ثالث وتكرر زخارؾ البدن تصامٌم الحافه باستخدام وحدات 

 .مطابقه لما سبق استخدامه زخرفٌه والوان 
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  ِٗؾىبٖ ثبعُ  اٌغٍطبْ دغٓ (19)ٌٛد: 

 هـ  764مصر أو سورٌا :  التارٌخ 

 سم 2885سم ، قطر البدن  41ارتفاع : االبعاد

 .هـ 764مدرسة السلطان حسن المشٌدة سنه : مكان الورد 

 متحؾ الفن األسالمى بالقاهرة :  مكان الحفظ

 72المرجع السابق ، لوحة ماٌسة داوود ، :  نقال عن 

 :الوصؾ 

تعتبر من أجمل  مشكاة من الزجاج بهٌئة مزهرٌة ذات قاعدة مخروطٌة مرتفعه

مشكاوات السلطان حسن التى تشبه بستان ؼنى بؤنواع الزهور وتعتبر من حٌث الشكل 

ها على الزهور و و الزخارؾ التى بلػ فٌها الفنان  حد األبداع بحٌث اعتمد فى رسوم

التى تؤثر فٌها بالفن المؽولى  الصٌنى وصورها قرٌبة من الطبٌعة  األوراق النباتٌة

حدٌقة عناء مفروشة بؤجمل أنواع الزهور مثل زهرة اللوتس والمرجرٌت فبدت كؤنها 

ذلك ٌتخللها فروع نباتٌة مسننة محورة بحٌث تم  المشكاة كلها و وعود الصلٌب

 .بالذهب على أرضٌة زرقاء

ٌقطع الزخارؾ النباتٌة بالرقبة ثالث رنوك كتابٌه مقسمه الى ثالث شطوب األوسط  

وٌقطع زخارؾ البدن ست مقابض داخل   "عز لموالنا السلطان الملك الناصر:" 

 .مناطق لوزٌة مفصصة 

ٌظهر ضمن زخارفه النباتٌة بثالث رنوك كالموجوده بالرقبة وٌالحظ انها أسفل البدن 

جمع داخل كرة بٌضاوٌة من الزجاج ٌزخرفها شرٌط دائرى عرٌض معلقة بسالسل تت

ٌحده اطاران رفٌعٌان مزخرفان بفروع بناتٌة وٌبدو أنها كانت مذهبة على أرضٌة 

زرقاء وبها ثالث رنوك كتابٌة باسم السلطان حسن مكتوبة بخط الثلث األحمر ٌقرأ 

 ".الناصر ناصر الدنٌا والدٌن حسن " بشطبها األوسط 
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 ٌ ِٗؾىبٖ ثبعُ  اٌغٍطبْ دغٓ  (14)ٛد 

  1362-1356مصر أو سورٌا  : التارٌخ 

  سم  3585 االرتفاع  ،  سم26القطر     :األبعاد

 : الوصؾ 

 . مشكاة تؤخذ هٌئة المزهرٌة زخرفت بالمٌنا المتعددة االلوان والتذهٌب

سورة النور ، أما ظهر فى مٌدالٌات تقطع النص الكتابى القرآنى من ٌاسم السلطان 

 البدن فمزٌن برزخارؾ بسٌطة ؼاٌة فى الدقة والجمال وهى زخارؾ نباتٌة صٌنة

و  وذلك بالمٌنا المتعددة االلوان المٌنا الزرقاء الحمراء البٌضاء وزهور اللوتس

الصفراء والحضراء  وٌقطع البدن ست مقابض ، اما القاعدة المنخضة ومزٌنة بنفس 

 .على الرقبة المٌدالٌات الموجوده 

  ِٗؾىبٖ ثبعُ  اٌغٍطبْ دغٓ  (12)ٌٛد 

  سم 31 االرتفاع  ،  سم 25 القطر     :األبعاد

 226محمود ابراهٌم ، المرجع السابق ، ص : نقال عن 

مشكاة ذات شكل تقلٌدى زخرفت بالمٌنا المتعددة األلوان والتذهٌب وزخارفها : الوصؾ

 عبارة عن زخارؾ نباتٌة من اللفائؾ الدقٌقة واألشجار المحملة باألزهار وؼٌرها 

هذا باالضافة للنقوش الكتابٌة فٌزٌن أسفل الفوهة شرٌط عرٌض من الكتابة النسخٌة 

على أرضٌة نباتٌة  نور التى ارتبطت بالمشكاوات من سورة ال القرآنٌة بالمٌنا الزرقاء

ن وتقطع هذا النص الكتابى لوامتشابكة  بٌضاء اللون مع بعض تورٌقات متعددة اال

صؽٌرة داخلها شرٌط عرٌض به عباره ثالث جامات كبٌرة مستدٌرة تتوسطها دائرة 

ل الرقبة شرٌط كتابٌة وٌحٌط بالدائرة اطارات دائرٌة من الزخارؾ النباتٌة ، وعند أسف

ضٌق رسمت به زخارؾ مورقة بؤسلوب تخطٌطى تقطعة جامات صؽٌرة داخلها 

 .أزهار لوتس محورة على الطراز الصٌنى 

وقد زخرؾ بدن المصباح بؤفرع نباتٌة محورة أو شجٌرات ذات جذوع تخرج من 

وتزٌن األرضٌة  .جانبها شبه أزهار صؽٌرة وفى أعالها زهرتا لوتس محورتان

باتٌة مورقة وتقطع الزخارؾ مقابض المشكاة المضافة علٌه، وٌحٌط بكل زخارؾ ن

والجزء األسفل من بدن المصباح  مقبض جامة لوزٌة الشكل ذات إطار به أفرع نباتٌة

  .علٌه ثالث دوائر بها كتابة متشابهة لتلك التى تزٌن العنق
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 ِٗؾىبح ثبعُ اٌغٍطبْ ٔبصش اٌذ٠ٓ ؽعجبْ اٌثبٔٝ  (15)ٌٛد 

 هـ  771مصر حوالى : التارٌخ 

 سم 2385سم ، قطر البدن  3683األرتفاع  : االبعاد 

 مدرسة السلطان الظاهر برقوق: مكان الورد 

 بالقاهرة متحؾ الفن االسالمى : مكان الحفظ 

 81ماٌسة داوود ، المرجع السابق ، لوحة : نقال عن 

مزهرٌة  ذات قاعدة  بهٌئةمشكاة من زجاج نصؾ شفاؾ مائل لالخضرار : الوصؾ 

مخروطٌة وهى مزخرفة بالمٌنا وتعتبر هذه المشكاة واحد من ثمانٌة مشكاوات 

محفوظة فى متحؾ الفن االسالمى باسم السلطان شعبان التى تتمٌز بالبساطة زخارفها 

 .التى تقتصر على الجامات المستطٌلة والمستدٌرة و المفصصة 

تهشٌرات بالخط األحمرتلٌها أشكال وٌزخرؾ الرقبة جامات مستطٌلة مزخرفة ب

 .معٌنات ٌتوسطها ورٌدة 

أما البدن فهو مزود بسته مقابض للتعلٌق ، المناطق المحصوره بٌن المقابض قوام 

زخرفتها جامات مستطٌلة مفصصة من الجانبٌن على شكل مثلث ٌزخرفها كتابات 

 –قام الشرٌؾ األ الم:" تارٌخٌة بخط الثلث محددة بالخط األحمر على أرضٌة زرقاء 

 ."ٌن شعبان  –ناصر الدنٌا و الد  –الملكى االشرفى  –السلطانى  –المولوى  –عظم 
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 ِٗؾىبح ِغجذ ثبعُ اٌغٍطبْ ؽعجبْ (14)ٌٛد 

  سم 29 االرتفاع  سم 22 القطر     األبعاد

 : الوصؾ 

عنق بشكل  وتتكون من. بشكل ٌشبه الزهرٌة، مصنوعة من الزجاج المطلً بالمٌنا
  (.مخروط)أسطوانً ٌتسع نحو الفتحة، وٌتخذ شكل

 
والجسم منتفخ ومسحوب عند نهاٌته العلوٌة والسفلٌة لكً ٌتصل بالرقبة والقاعدة؛ على 

. وعلى المشكاة ستة مقابض بسالسل معدنٌة للتعلٌق؛ تتصل معا عند نهاٌاتها. التوالً
  .حة إلى أسفلوللمشكاة قاعدة مرتفعة تشبه مخروطا مقلوبا بفت

 
والمشكاة مزٌنة بنقوش مكتوبة بخط النسخ المملوكً، على حاشٌة متسعة، تسجل اسم 

 .وألقاب السلطان شعبان؛ مع عدد من األشكال الزخرفٌة الصؽٌرة لزهور
 

 

 ِٗؾىبٖ ِٓ اٌضجبج  (11)ٌٛد 

 196محمود ٌوسؾ خضر ، تارٌخ الفنون االسالمٌة الدقٌقة ص  :نقال عن 

ٌؤخذ بدنها شكل كمثرى انسٌابى وفوهة مخروطٌة قمعٌة الشكل ، على بدن : الوصؾ 

المشكاة سته مقابض اربعه فقط باقٌن ، على فوهه المشكاة من الخارج شرٌط عرٌض 

ٌحتل أكثر من ثلثى سطح الفوهه والشرٌط مزخرؾ بالمٌنا المونه والتذهٌب وقوام 

ها جامات كبٌرة متسدٌرة بداخل كل الزخرفة وحدات زخرفٌة تشبة الكتابة الكوفٌة بٌن

منها دائرة محٌطها تملإه زخارؾ نباتٌة محورة على أرضٌة زرقاء وفى المركز رنك 

وأسفل الشرٌط العرٌض على الفوهة شرٌط ". عز لموالنا السلطان الملك :"كتابى ٌقرا 

ة ثالثٌة باأللوان األزرق واألحمر فتحتله جامات مفصصة بدخل كل جامة زخر

 .ٌض واألب

على بدن المشكاه شرٌط عرٌض أساس زخرفته فروع نباتٌة تلتوى فى تتابع متماثل 

تتفرع منها أوراق مسننة محورة باأللوان األزرق واألبٌض واألحمر وأوراق مدببة 

باللون األحمر عند قاعدة كل التقسٌمات كما ظهر نوع من التحرر فى رسم التورٌقات 

الرمان واللوتس والبٌونٌا الصٌنٌة األصل والورد الزهور واستخدم الفنان زهره 

وطلٌت الزخارؾ بالمٌنا الملونه وأضفى علٌها التذهٌب فخامة المنظر مع جمال 

 .األلوان وجاذبٌة الرسم 
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 ِٗؾىبح ثبعُ اٌغٍطبْ اٌظب٘ش ؤثٝ عع١ذ ثشلٛق (18)ٌٛد 

 هـ788مصر أو سورٌا  :التارٌخ

 م س 24سم ،  القطر  31االرتفاع : األبعاد

 http://www.eternalegypt.org: نقال عن 

والرقبة مخروطٌة الشكل مشكاه بهٌئه مزهرٌة بالمٌنا  من الزجاج المطلً :الوصؾ 

  .متسعة الفوهة تضٌق قلٌال من أسفل لتلتقً بالبدن الذي ٌؤخذ الشكل المنتفخ

 والبدن مسحوب من أعلى لٌلتقً بالرقبة ومسحوب من أسفل لٌرتكز على القاعدة

والمقابض لتعلٌق . المرتفعة، وبه عدة مقابض مضافة ال تتفق مع التصمٌم الزخرفً

خذ شكل قمع القاعدة مرتفعة وتؤ، والمشكاة؛ من خالل سالسل معدنٌة تتجمع أعالها

وٌزخرؾ الرقبة إطار عرٌض مكون من عدة أشرطة ،   لفوهته إلى أسف مقلوب

  .البٌضاءمجدولة؛ لون وسطها باألزرق، وحددت بالمٌنا 

وٌلً . وتإلؾ األشرطة معا أشكال معٌنات صؽٌرة فً داخل كل منها دائرة صؽٌرة

هذه الزخارؾ شرٌط زخرفً عرٌض به أربع جامات مزٌنة بزخارؾ نباتٌة على 

  .أرضٌة زرقاء

وٌزٌن أعلى البدن شرٌط عرٌض من نقوش مكتوبة بخط النسخ؛ تسجل اسم السلطان 

وٌزخرؾ القاعدة شرٌط ،   أرضٌة من الزخارؾ النباتٌةأبى سعٌد برقوق، وذلك على 

 .به دوائر تضم كل منها زهرة الزنبق بالتبادل مع زهرة أخرى صؽٌرة

 ِٗؾىبٖ اٌغٍطبْ ثشلٛق :   (14)ٌٛد: 
 م  1386مصر أو سورٌا : التارٌخ 

 مجموعه السلطان برقوق : مكان الورد 

 سم  24سم ، القطر  31ارتفاع : االبعاد

 :الوصؾ 

اه من الزجاج المزخرؾ بالمٌنا تؤخذ هٌئة المزهرٌة ، ٌزخرؾ البدن شرٌط كتابى كمش

عز لموالنا السلطان الملك الظاهر :" ٌقرأمذهب بخط الثلث على أرضٌه زرقاء 

أما الرقبه فٌزٌنها شرٌط كتابى من اآلٌة القرآنٌة التى وجدت كثٌرا على ". ]برقوق [

 .ور المشكاوات المملوكٌة من سورة الن

فى :  فى المساحات الفارؼة الدائرٌة وقد استخدم الفنان انواع مختلفه من الجامات 

وفى القاعده جامات دائرٌة محدده و ذلك بالمٌنا  اسفل البدن جامات بها زخارؾ النباتٌة

 .المتعددة االلوان 
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 لثالفصن الثا

  هـ9/ م31القرن التحف الفهية فى 
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 ِٗؾىبٖ ثبعُ اٌّؤ٠ذ ؽ١خ  (16)ٌٛد 

بهٌئه مزهرٌة ذات قاعده قصٌره  مشكاه من زجاج نصؾ شفاؾ مائل الى األخضرار

مستدٌرة وهى واحده من مشكاتٌن لهذا السلطان و ٌتضح فٌها تدهور فى الوان المٌنا 

 التى فقدت برٌقها ورونقها واصبحت ؼٌر زاهٌة 

قرآنٌه من سورة النور بالخط الثلث وتتؤلؾ زخارؾ رقبتها بشرٌط دائرى من كتابات 

اد المحدده بالمٌنا الحمراء المتؤكله فى بعض االجزاء بالمٌنا الزرقاء المشوبه بالسو

اللون  لوان التى ٌظهر منهانباتٌة مورقة بالمٌنا لمتعدده االعلى أرضٌه من فروع 

رض مثل االو –هللا نور السموات :" ٌر صافى وهى تقرا االخضر ملٌئا بالفقاقٌع وؼ

وٌقطه الكتابات ثالث رنوك كتابٌة باسم السلطان المإٌد "  نوره كمشكاه فٌها مصباح

أبو :"بالمٌنا الحمراء مقسمة الى ثالث شطوب ٌقرا بداخلها شٌخ بالخط الثلث الجمٌل 

 " .النصر عز نصره

وٌالحظ أنه أول رنك كتابى كامل على المشكاوات فهى تحمل اسمه ولقبه مع عبارات 

 .دعاء له ال

ررة كأما البدن فٌزخرفه شرٌطان دائرٌان الشرٌط العلوى وٌتؤلؾ من مثلثات م

مفصصة محددة بالمٌنا الزرقاء فٌزخرفها شكل هالل بالمٌناء الخضراء ٌعلو مقابض 

 .المشكاه

االسفل وهو ٌحتل ثالث ارباع البدن فٌزخرفة كتابات تارٌخٌه بالخط الثلث أما الشرٌط 

اآلخمر على أرضٌة من المٌناء الزرقاء التى ٌتخللها فروع نباتٌة مورقة المحدد بالخط 

مما عمل برسم المدرسة المباركة السلطانٌة :" ٌؽطٌها مقبض التعلٌق وهى تقرأ

 ".المإٌدٌة أبو النصر شٌخ خلد هللا تعالى ملكه وأبد دولته 

فها منها فرروع أما سفل البدن فٌزخرفة مثلثات مفصصة محددة بالمٌنا الزرقاء تزخر

 .نباتٌة المتعددة األلوان
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 :ِؾىبٖ ثبعُ اٌغٍطبْ لب٠زجبٜ (10)ٌٛدٗ

 متحؾ الفن االسالمى : مكان الحفظ 

 619زكى حسن ، فنون االسالم، ص : نقال عن 

 الوصؾ

عز لموالنا المقام الشرٌؾ السلطان المالك الملك االشرؾ ابو :"على بدنها كتابه نصها 

 ".النصر قاٌتباى خلد هللا لملكه 

وتختلؾ هذه المشكاه عن سائر المشكاٌات المملوكٌه المعروفه فانها مائله الى البٌاض 

الكانتس او شوكه فضال عن ان المٌنا علٌها قلٌله اللمعان وان زخارفها وال سٌما نبات ا

الٌهود، تبدو علٌها مسحه ؼرٌبه تبعدها عن الطابع االسالمى وان خط كتابتها ٌبدو 

كؤنه بٌد اجنبٌه تمٌل بقوائم الحروؾ الى الٌمٌن والراجح ان هذه المشكاه لم تصنع فى 

مصر فان زخارفها  تشبه الزخارؾ التى اقبل علٌها الفنانون االٌطالٌون فى عصر 

اقع ان تمت بعض نصوص تارٌخٌه تشٌر الى ان المدن االٌطالٌه كانت النهضه والو

تصدر التحؾ الزجاجٌه الى الشرق االدنى فى النصؾ الثانى من القرن الخامس عشر 

 .المٌالدى 

و ربما كان ذلك من االسباب التى قضت حٌنئذ على صناعه التحؾ الزجاجٌه المموهه 

 .بالمٌنا فى مصر والشام

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 122 ~ 
 

  ِٗؾىبٖ األ١ِش لبٔٝ ثبٜ اٌجشوغٝ خبصخ ثّذسعزٗ ( 89)ٌٛد: 

  نصؾ شفاؾ المائل الخضرار مزخرفة بالمٌنامن الزجاج : الماده الخام 

. 

 .مم 211مم ، قطر البدن  275ارتفاع  : األبعاد 

 بالقرب من مٌدان السٌده عائشهمسجد قانى باى الجركسى :المصدر 

 ى بالقاهرة متحؾ الفن االسالم: مكان الحفظ 

 ، المرجع السابق  ، ماٌسه داود 47ص المرجع السابق جمال عبد الرحٌم ، :نقال عن 

 239ص ، المرجع السابق ، محمود ابراهٌم  93لوحه 

 :الوصؾ

أهم ما ٌمٌز هذه المشكاه الرنك المركب الذى ٌتكون بالشطب األوسط مقلمه ومن أعلى 

 .البارود سٌؾ ومن أسفل كؤس على جانٌه قرنا 

والمشكاه بهٌئه مزهرٌة ذات قاعدة قصٌرة مستدٌرة ، ٌتضح فٌها ممٌزات المشكاوات 

م من حٌث الرداءه فى التشكٌل اذ نالحظ التواء بعض أجزائها كما  15فى القرن 

أصبحت المٌنا ؼٌر زاهٌة األلوان هشه بها فقاقٌع مما أفقدها صالبتها وتختلؾ هذه 

لمشكاوات فى احتوائها على ثالث أشرطه كتابٌة بالخط المشكاوات عن ؼٌرها من ا

 . الثلث

أحداهما ٌحٌط بثلثى الرقبه  وهو مزخرؾ بجزء من سورة النور وذلك بالمٌنا الزرقاء 

ٌقطع " هللا نور السموات واالرض مثل نوره :" على أرضٌة الزجاج الشفاؾ تقرأ 

لوى منها سٌؾ من ثالث رنوك مركبة تتؤلؾ من ثالث شطوب ٌزخرؾ الشطب الع

المٌنا الزرقاء على ارضٌة حمراء واألوسط دواة من شعبتٌن من المٌناء البٌضاء على 

أرضٌة من الزجاج الشفاؾ أما الشطب األسفل فٌتوسطه كؤس بالمٌنا الحمراء ٌحٌط به 

 . من الجانبٌن شكلٌن لوزٌن ترمز لسراوٌل الفتوة وذلك بالمٌناء البٌضاء 

مما عمل برسم :"أسفل الرقبة على خلفٌة نباتٌة بسٌطه نصها الشرٌط الثانى ضٌق 

، أما القسم العلوى " المقر األشرؾ العالى السٌفى قانى باى الجركسى نظام الملك 

هللا نور السموات واالرض مثل نوره : " فٌزخرفه نقوش كتابٌة من سورة النور 

 " كمشكاة  فٌها مصباح المصباح فى زجاجة 
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 اٌخبرّخ
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 خـّـبرـاٌخ
  أن المصرٌٌن القدماء هم أول من اخترع صناعه الزجاج وكان ذلك منذ األسره

قل تقدٌر كما تدل على ذلك حبات الخرز وعٌون التماثٌل و أالخامسه على 

 .بعض األوانى الزجاجٌه

 اذ تحدثنا المصادر التارٌخٌه ، كانت السكندرٌه شهره كبٌره فى العصر الٌونانى

األمبراطور تٌبرٌوس قد استقدم  صناع زجاج االسكندرٌه لٌقمٌموا له أول بؤن 

 .مصنع للزجاج فى روما

  بلؽت صناعه الزجاج أوج  وفى العصر األسالمى   ازدهرت صناعة الزجاج

عزها فى مصر والشام فٌما بٌن القرنٌن السادس والتاسع بعد الهجرة برعاٌه 

 .السالطٌن االٌوبٌن والممالٌك

  الزجاج االسالمى بصفه عامه باحتوائه على فقاقٌع هواء وهى من عٌوب ٌتمٌز

الصناعة الممٌزه للزجاج المملوكى لم ٌكن ٌصنع من مواد نقٌه ٌحتوى ؼالبا 

 .على شوائب فلم ٌكن لونه أبٌض شفاؾ

  تطورت صناعة الزجاج فى العصر المملوكى الذى ٌعتبر أزهى وأفخر

، وقد برع الفنانٌن  ه فى الرونق والجمال فٌه القم العصور االسالمٌة وبلؽت

 .فى انتاج الزجاج المطلى بالذهب والمٌناء الممالٌك

  رفه بالمٌنا م لم ٌخلؾ لنا اال بعض األمثله قلٌله من التحؾ المزخ13القرن

حوال المصرٌه والحروب من تصدى مصر للخطر الابسبب والمموهه بالذهب 

 .الصلٌبى والمؽولى 

 من القرن الرابع أروع فتره شهدتها المصنوعات الزجاجٌه  كان النصؾ االول

وقد تضاءل انتاج القطع الزجاجٌه المذهبه ، المملوكٌه المذهبه والمطلٌه بالمٌنا

      والمطلٌه بالمٌنا فى النصؾ الثانى من القرن الرابع عشر بعد عهد 

 .السلطان حسن

  س القدر من االهتمام م  نف15 – 9هذا ولم تلق صناعه المشكاوات فى القرن

سإء االحوال االقتصادٌه بعد ما تحول  م وذلك بسبب 14والرعاٌه  فى القرن 

و  1411طرٌق رأس الرجاء الصالح استٌالء تٌمورلنك على دمشق فى عام 

الحاله السٌاسٌه اتسمت بالعصبٌه و  نقله ألمهر الصناع الى عاصمته سمرقند

 .منافسه الممالٌك بعضهم البعض

  فى الؽالب بتكوٌنات  ٌه فى بواكٌر العصر المملوكىألوانى الزجاجازٌنت

تصوٌرٌة ، وقد اختفت على ما ٌبدو المشاهد التى تصور التكوٌنات التصوٌرٌة 
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ل شخاص والخلفٌات المعمارٌه  بحلول نهاٌه القرن الثالث عشر أما الجٌل 

ب النقشى الثانى من صناع الزجاج فى العصر المملوكى فقد ارتسموا االسلو

 .الذى راج بعد الربع اآلول من القرن الرابع عشر

  مال الى  تؤثٌر صٌنى :لثالث تٌارات  14الزخارؾ النباتٌه فى القرن خضعت

وقد ظهر تٌار محلى معاد للتٌار الفن االجنبى  تٌار محلى، القرب من الطبٌعٌة 

عاد م 15القرن  ، أما فى التؤثٌر الهلنستى واالبقاء على الفن االسالمى األصٌل

صٌل الذى ٌمٌل الى التحوٌر التزام باسلوب الفن االسالمى األ الفنان فى

 .والتجرٌد  

  نالت الزخارؾ الكتابٌة الصدارة على الزجاج المملوكى وذلك باستخدام خط

ذات طابع دٌنى  : حٌث المضمون الى نوعٌن من الكتابه تنقسمالثلث ، وا

 . واخر تارٌخى وتذكارى

  ظهرت الرنوك بشكل واضح على التحؾ الزجاجٌة ومن خالل البحث تبٌن أن

ثم الرنوك بمعناها الوظائفى أو الرمزى عرفت فى العهد االتابكى واالٌوبى ، 

 . شاعت بعد ذلك فى العصر المملوكى

 جرت العاده عند تؤمٌر المملوك أن ٌعطى رنكا أو شعارا ٌشٌر الى الوظٌفه و 

األمٌر فى البالط السلطانى مثل الدواه شعار الدودار  ، لها ؽكان ٌش التى

وكانت تثبت على  ، .... والسٌؾ شعار السالحدار والقوس شعار البندقدار

 .جمٌع األشٌاء المنسوبه الى صاحبه

 الرنك البسٌط الذى ٌشتمل  ،لنا دارسه الرنوك المملوكٌه عن عده انواع  تكشف

مركب الذى ٌشتمل على أكثر من عالمه الرنك ، والرنك ال ةدحعلى عالمه وا

، الرنوك وهذا النوع بدأ بعالمتٌن ثم تدرج حتى أصبح ٌتضمن تسع عالمات 

 . الكتابٌة

 صورها والتى ٌصلح ابدع فنانو العصر المملوكى جمٌع االشكال التى ٌمكن ت

الكإوس  االشكال ومن،  ستحدثون الكثٌر من األشكال واالزجاج لصنعها 

واب واألقداح والقوارٌر والزجاجات والزبدٌات والطسوت الكبٌره واالك

أو )والزهرٌات والحوامل والمشكاوات زبدٌات وشمعدانات وصٌنٌات صؽٌرة 

  . محاكاة منهم لمشؽوالت معدنٌه معاصرة( أطباق

  والتى انتشرت فى العصر وانى الزجاجٌه المموهه بالمٌنا هم األأمن المشكاوات

ُٗ : " أكثر اآلٌات شٌوعا وظهورا على المشكاوات اآلٌة القرآنٌة المملوكى  ٌٍَّ ا
ِِّصَجبُح ِفٟ ُصَجبَجٍخ  ِِِصَجبْح اٌْ َٙب  ِٖ َوِِّؾَىبٍح ِف١ ًُ ُِٔٛس ََِث َٚاٌَْإِسِض  َٚاِد  َّب ُُٔٛس اٌغَّ

 ٌّ َِٛوْت ُدسِّ َٙب َو  ..."  اٌضَُّجبَجُخ َوَإَّٔ
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 وزبٌٛج اٌصٛس
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، نقال عن  كؤس من الزجاج ٌحمل رنك الظاهر بٌبرس(4)ٌٛدٗ 

http://civilizationlovers.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌضجبج ثّزذف  وإط ِٓ (2)ٌٛدٗ 
 فىزٛس٠ب ٚاٌجشد
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نهضه الفن نقال عن استٌل اتٌل ،  متحؾ وولترز الفنىب كؤس من الزجاج(5)ٌٛدٗ 

 44لوحة  المملوكى

 

ٔٙعٗ اٌفٓ ٔمال عٓ  اعز١ً ار١ً ،  ّزذف ٌٚٚزشص اٌفٕٝثوإط ِٓ اٌضجبج (4)ٌٛدٗ 
 41ٌٛدخ  اٌٍّّٛوٝ
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 لبسٚسٖ عطش ِٓ اٌضجبج(1)ٌٛدٗ 

 

 Glass from Islamic lands, Stefano carboni,: لُّ صجبجٝ ٔمال عٓ (8)ٌٛدٗ 
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 ِؾىبٖ ثإعُ ا٠ذ٠ىٓ اٌجٕذلذاسٜ  ثّزذف اٌّزشٚث١ٌٛزبْ(4)ٌٛدٗ 

 

: ، نقال عن  ِؾىبح ثبعُ اٌغٍطبْ اٌٍّه األؽشف خ١ًٍ ِزذف اٌفٓ االعالِٝ(6)ٌٛدٗ 

 زكى حسن ، أطلس الفنون الزخرفٌة
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، نقال عن  ِصجبح ِٓ اٌضجبج  ثبعُ اال١ِش ؽّظ اٌذ٠ٓ اٌطٕجغب،ِزذف اٌفٓ األعالِٝ(0)ٌٛدٗ 

http://www.eternalegypt.org 

 

ِذّٛد اثشا١ُ٘ ، اٌّشجع : لبسٚسح ٔفط ِٓ اٌضجبج ،ِزذف ف١ىزٛس٠ب ٚاٌجشد ، ٔمال عٓ (49)ٌٛدٗ 
 248اٌغبثك ؿ 

http://www.eternalegypt.org/
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  http://www.eternalegypt.org:، ِزذف اٌفٓ االعالِٝ، ٔمال عٓ  دجبِٗ ِٓ اٌضجبج(44)ٌٛدٗ 

 

 46، ِزذف ط١ٍطٍٗ ، ٔمال عٓ اعز١ً ار١ً ، اٌّشجع اٌغبثك ٌٛدٗ  صثذ٠ٗ ِٓ اٌضجبج(42)ٌٛدٗ 

http://www.eternalegypt.org/
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، ِزذف اٌفٓ االعالِٝ ثبٌمب٘شٖ، صجبجٗ ِٓ اٌضجبج اٌّز٘ت ٚاٌّطٍٝ ثب١ٌّٕب (45)ٌٛدٗ 

 40 ٌٛدٗ،  اٌّشجع اٌغبثكاعز١ً ار١ً ، 

 
 18ٌٛدٗ اٌّشجع اٌغبثك اعز١ً ار١ً،، ٔمال عٓ ِزذف وٛس١ٔزغ ٌٍضجبج  ،لبسٚسٖ عطش(44)ٌٛدٗ 
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 14ٌٛدخ اعز١ً ار١ً، ٔٙعٗ اٌفٓ اٌٍّّٛوٝ ، : ، ٔمال عِٓزذف وٛس١ٔزغ  سرارح عطش(41)ٌٛدٗ 

 

 229صثذ٠ٗ ِذضصح ، ِزذف ط١ٍطٍخ اٌفٕٝ ، ِذّٛد اثشا١ُ٘ ،اٌّشجع اٌغبثك ؿ (48)ٌٛدٗ 
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 ,Glass from Islamic lands, Stefano carboni: نقال عن حامل صوانى (44)ٌٛدٗ 

 

  GULBENLSION, PARISِؾىبح ثإعُ عالء اٌذ٠ٓ ثىزّش(46)ٌٛدٗ 
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زكى : ، نقال عن  ِزذف اٌّزشٌٚج١زبْ ث٠ٛ١ٕٛسنِؾىبٖ ثبعُ اٌغٍطبْ ث١جشط اٌجبؽٕى١ش (40)ٌٛدٗ 

 حسن ، أطلس الفنون الزخرفٌة 

 

 290، ٔمال عٓ  ِذّٛد اثشا١ُ٘ ، اٌّشجع اٌغبثك ؿعٍطب١ٔخ ِٓ اٌضجبج(92)ٌٛدٗ 
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Robert Hillenbrand ، نقال عن   ثبعُ طمضدِش ِزذف اٌٍٛفش ثجبس٠ظ لبسٚسح(24)ٌٛدٗ 

Islamic art and Architecture, London, 1999. 

 

 249ِذّٛد اثشا١ُ٘ ، اٌّشجع اٌغبثك ،ؿ ، ٔمال عٓ طغذ اٌغٍطبْ اٌّؤ٠ذ (22)ٌٛدٗ 
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  Treasures of Islamic Art Berard O'kane، دٚسق ِٓ اٌضجبج (25)ٌٛدٗ 

 

 ، نقال عنلُّ صجبجٝ، ِزذف اٌفٓ االعالِٝ (24)ٌٛدٗ 

http://www.eternalegypt.org 

http://www.eternalegypt.org/
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 ِض٘ش٠خ ِٓ اٌضجبج ، ِذفٛظخ فٝ داس ا٢ثبس االعال١ِخ ثبٌى٠ٛذ(21)ٌٛدٗ 

 

 "  EtienneEglise Saint"ِض٘ش٠خ ِٓ اٌضجبج ِذفٛظخ ظّٓ ِجّٛعخ (28)ٌٛدٗ 



 

~ 141 ~ 
 

 

 19اٌّشجع اٌغبثك ٌٛدخ اعز١ً ار١ً ،  ِز٘جخ ِٚط١ٍخ ثب١ٌّٕب ، ٔمال عٓ صجبجٗ وج١شٖ (24)ٌٛدٗ 

 

، ٔمال عٓ فب٠ضح اٌٛو١ً، اٌؾٛاس جٙبص اٌعشٚط فٝ ِصش فٝ  ث١عخ ِٓ عٍغخ ِصجبح ِغجذ (26)ٌٛدٗ 
 عصش عالط١ٓ اٌّّب١ٌه
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 اٌجبؽٕى١ش، ِزذف ف١ىزٛس٠ب ٚاٌجشدِؾىبح صٕعذ ٌزعٍك ثخبٔمبح ث١جشط (20)ٌٛدٗ 

 
 ِؾىبح ثبعُ دغ١ٕجٓ د١ذس ثه(59)ٌٛدٗ 
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 ,Glass from Stefano carboniوغشح ِٓ أبء صجبجٝ ، ٔمال عٓ(54)ٌٛدٗ 

Islamic Lands 

 
 ِؾىبح ثبعُ ادّذ إٌّّٙذاس، ِزذف اٌّزشٚث١ٌٛزبْ ث٠ٛ١ٕٛسن(52)ٌٛدٗ 
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 ٔمال عٓ اٌفٓ االعالِٝ ِؾىبح ثبعُ األ١ِش اٌّبط ،ِزذف(55)ٌٛدٗ 

http://civilizationlovers.wordpress.com/ 

 
 & Jonathan Bloom، ٔمال عٓ ِؾىبٖ ثبعُ طمضدِش اٌّزذف اٌجش٠طبٔٝ ثٍٕذْ(54)ٌٛدٗ 

Sheila Blair, Islamic Arts 
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اٌضخشف١خ أبء ِٓ اٌضجبج اٌّّٖٛ ثب١ٌّٕب ، اٌّزذف اٌج١ش٠طبٔٝ ، صوٝ دغٓ اطٍظ اٌفْٕٛ (51)ٌٛدٗ 
 412ؽىً 

 
، نقال  ِؾىبح  ثبعُ األ١ِش آي ٍِه اٌجٛوٕذاس ِزذف اٌفٓ االعالِٝ ثبٌمب٘شٖ(58)ٌٛدٗ 

 http://www.eternalegypt.orgعن

http://www.eternalegypt.org/
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  ِؾىبح ثبعُ ا٠ٕبي ا١ٌٛعفٝ ِزذف اٌٍٛفش ثجبس٠ظ (54)ٌٛدٗ 

 
 ِزذف اٌفٓ االعالِٝطٕجغب ،اٌ ِؾىبح ثبعُ األ١ِش(56)ٌٛدٗ 
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 ِؾىبح ثبعُ عٍٝ اٌّبسدأٝ ِزذف اٌفٓ االعالِٝ(50)ٌٛدٗ 

 
 ِزذف فىزٛس٠ب ٚاٌجشد، ِؾىبح اال١ِش الجغب ( 49)ٌٛدٗ 
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، ٔمال عٓ  ِؾىبح  ثإعُ اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ  ِزذف اٌفٓ االعالِٝ(44)ٌٛدٗ 

http://www.eternalegypt.org 

 
 Treasures of  Berard O'kane،ِزذف اٌفٓ االعالِٝ ِؾىبح اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ(42)ٌٛدٗ 

Islamic Art 

http://www.eternalegypt.org/
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 ِؾىبح ثبعُ اٌغٍطبْ إٌبصش ِذّذ(45)ٌٛدٗ 

 
 ِزذف اٌّزشٚث١ٌٛزبْ ث٠ٛ١ٕٛسن ِؾىبٖ ثإعُ األ١ِش لٛصْٛ عبلٝ(44)ٌٛدٗ 
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 ِزذف اٌفٓ األعالِٝ ثبٌمب٘شحِؾىبٖ ثبعُ اال١ِش ؽ١خٛ (41)ٌٛدٗ 

 
 ِؾىبٖ ثبعُ اال١ِش ؽ١خٛ (48)ٌٛدٗ 
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 ل١ٕٕٗ ع١ف اٌذ٠ٓ جٛسجٝ  فىزٛس٠ب ٚ اٌجشد(44)ٌٛدٗ 

 
،  ِزذف اٌفٓ األعالِٝ ِؾىبٖ ِٓ اٌضجبج ثبعُ اال١ِش عالس(46)ٌٛدٗ 

http://www.eternalegypt.org 

http://www.eternalegypt.org/
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 414ل١ٕٕخ ِٓ اٌضجبج ، ِزذف و١ٍفالٔذ اٌفٕٝ ، صوٝ دغٓ ، اٌّشجع اٌغبثك ، ؽىً  (40)ٌٛدٗ 

 
، ِزذف اٌفٓ األعالِٝ ثبٌمب٘شحِؾىبٖ ثبعُ  اٌغٍطبْ دغٓ  (19)ٌٛدٗ 

http://www.eternalegypt.org 

http://www.eternalegypt.org/
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 Treasures of Islamic Art Berard O'kane،  ِؾىبٖ ثبعُ  اٌغٍطبْ دغٓ (14)ٌٛدٗ 

 
 ِزذف اٌفٓ األعالِٝ ثبٌمب٘شحِؾىبٖ ثبعُ  اٌغٍطبْ دغٓ  (12)ٌٛدٗ
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، ِؾىبح ثبعُ اٌغٍطبْ ٔبصش اٌذ٠ٓ ؽعجبْ اٌثبٔٝ ِزذف اٌفٓ االعالِٝ (15)ٌٛدٗ

http://www.eternalegypt.org 

 
 ِؾىبح ِغجذ ثبعُ اٌغٍطبْ ؽعجبْ (14)ٌٛدٗ

،http://www.eternalegypt.org 

http://www.eternalegypt.org/
http://www.eternalegypt.org/
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 ربس٠خ اٌفْٕٛ االعال١ِخ اٌذل١مخِذّٛد ٠ٛعف خعش ، ِؾىبٖ ِٓ اٌضجبج (11)ٌٛدٗ

 
: ٔمال عٓ  عع١ذ ثشلٛقِؾىبح ثبعُ اٌغٍطبْ اٌظب٘ش ؤثٝ  (18)ٌٛدٗ

http://www.eternalegypt.org 
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  Treasures of Islamic Art Berard O'kane،ِؾىبٖ اٌغٍطبْ ثشلٛق (14)ٌٛدٗ

 
 ِؾىبٖ ثبعُ اٌّؤ٠ذ ؽ١خ (16)ٌٛدٗ
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 ثبعُ اٌغٍطبْ لب٠زجبٜ ِزذف اٌفٓ االعالِٝ ِؾىبٖ (10)ٌٛدٗ

،http://www.eternalegypt.org 

 

 ِزذف اٌفٓ االعالِٝ ثبٌمب٘شح ِؾىبٖ األ١ِش لبٔٝ ثبٜ اٌجشوغٝ( 89)ٌٛدٗ 

http://www.eternalegypt.org 

http://www.eternalegypt.org/
http://www.eternalegypt.org/
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 :قائمة املراجع واملصادر 

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ : ؤٚال 

 سعبئً اٌّبجغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ : ثب١ٔب 
:                                                                  سعيد محمد مصيلحي

رسالة دكتوراه ، طبخ المعدنٌة فً العصر المملوكً ، أدوات وأوانً الم -

 .م 1983جامعة القاهرة ، كلٌة األثار 

                                                           :الخالق علي عبد الخالقعبد

، التؤثٌرات المختلفة علً الخزؾ اإلسالمً فً العصر المملوكً  -

 .جامعة القاهرة، ماجستٌر،كلٌة األثار 

                                                                     : مايسة محمود محمد

  رسالة ماجستٌر ، كلٌة األداب اوات الزجاجٌة فً العصر المملوكً ،المشك -

 .م1971قسم االثار االسالمٌة 

 :محمد عبد الودود عبد العظيم 

دارسة مقارنة للكتابات والزخارؾ على النقود والتحؾ المعدنٌة فى  - 

 . 2114العصر المملوكى  ، رسالة ماجستٌر ، جامعة القاهرة ، 
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 :اٌّشاجع اٌعشث١ٗ : ثبٌثب 
 أبو صالح االلفى 

 .الفن االسالمى اصوله و فلسفة مدارسه ، دار المعارؾ ، القاهرة  -

:                                                                أحمد عبد الرازق احمد

 .2111 األولً الطبعة -للطباعة الحرٌري دار -الرنوك اإلسالمٌة -

:                                                                               اتيل لاسيت

 رأفت النبراوى ، .الفن االسالمً فً العهد المملوكً، ترجمه دنهضة  -

 .م1981الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

                 :                                                        جمال عبد الرحيم

 -كلٌة االثار -الفنون الزخرفٌة االسالمٌة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً -

 .2111جامعة القاهرة 

 : حسن الباشا 

 1999موسوعة العمارة واآلثار والفنون االسالمٌة ، الطبعة الثانٌة 

                 :                                                                ديماند

 .الفنون اإلسالمٌة -

                                                                             :رؤوف نحاس

 .د.ب –صناعة الزجاج  -

                                                                                                                :زكي حسن

                                                                      .  د.فنون االسالم ب -

 -دار الرائد العربً –اطلس الفنون الزخرفٌة والتصاوٌر اإلسالمٌة  -

 .بٌروت

                                                                      :  سعاد ماهر محمد

 .م1986الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  -الفنون اإلسالمٌة -
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 :سعيد عاشور 

 .1996االٌوبٌن والممالٌك فى مصر والشام ، دار النهضة العربٌة ،  -

                                                          :صالح بهنسي ، طارق تركي 

 .مصر-الدار المصرٌة اللبنانٌة -الفن المملوكً عظمة وسحر السالطٌن -

                                                                      :عاصم محمد رزق

 .م2116/2117مكتبة مدبولً الفنون العربٌة االسالمٌة فً مصر ،  -

 :عنايات المهدى 

 . 1992فن الزخرفة االسالمٌة ، مكتبة ابن سٌنا ،  -

                                                                    :  علي أحمد الطايش

زهراء  -الفنون االسالمٌة المبكرة فً العصرٌن األموي والعباسً -

 .2111الشرق

 :فايزة الوكيل 

جهاز العروس فى مصر فى عصر سالطٌن الممالٌك ، دار الشوار  -

 .2111النهضة ، 

                                                                                                          :محمودإبراهيم حسين

          . م2111جامعة القاهرة -كلٌة األثار -الفنان فً العصور اإلسالمٌة -

 .2112-الفنون اإلسالمٌة فً العصر المملوكً -

 محمود يوسف خضر 

 . 2113تارٌخ الفنون االسالمٌة الدقٌقة ، دار السوٌدى ،  -
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 :اٌّشاجع األجٕج١خ: ساثعب

Berard O'kane: 

- The World of Islamic art   Singapore,2007.    - The 

Treasures of Islamic Art, Cairo , New York .2006          

 Barbara Brend  : 

 Islamic Art, London,1991 - 

Jonathan Bloom & Sheila Blair:                      

- Islamic Arts- London, first published, 1997.  

Robert Hillenbrand: 

 - Islamic art and Architecture, London, 1999. 

Stefano carboni: 

-Glass from Islamic Lands 

 :اٌّٛالع االٌىزش١ٔٚخ : خبِغب 
 

- http://www.eternalegypt.org 

- http://civilizationlovers.wordpress.com/ 

 

http://www.eternalegypt.org/

