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 أثر الفنون الزخرفية اإلسالمية على نظيرتها األوربية )فن الزجاج أنموذجا(

 أ . د / حسن محمد نور عبد النور 
 صرم –أستاذ اآلثار االسالمية بكلية اآلداب جامعة سوهاج 

 :ملخص البحث 
ون األثري أن الغرب األوربي تأثر بالشرر  اسسرالمي لرالل العصرور الوسر ي تري التقليرات الصرلا ية لل لر لقد ثبت بالدليل

 الت بيقيرررة ومرررا  ليزرررا مرررن  لرررار  وألررروان ورلرررولت تلرررل ال لرررون التررري شرررملت السرررجاد واللسررري ت واللررر   وال لرررارت وال جررراج والبللرررور
والرلرا  والججررت وجلرود الكترب وبعرص ت اصريل ململماتزرا ت و برل كرل  الصلريت واللشب والعاج ت والمعادن والمجوهراتت والجص

 ذلل التل ي ات المعمارية وبعص  لاصرها ت وذلل بما جوت هذه ال لون من  لار  لباتية وهلدسية وكتابية وتجريدية ورم ية.
متبادلررة بررين الجاررارتين ولظرررا لتشررعب موارروث التررأثيرات سرريكت ث هررذا البجررم ب ررن ال جرراج كمثررال يظزررر هررذه التررأثيرات ال

 اسسالمية واألوربية المسيجية.
ولمرا كالررت اسرتلدامات ال جرراج أكثرر تشررعبا تسريكت ث هررذا البجررم بمجررد لمرراذج لكرل اسررتلدا  ت ألن أشرغال ال جرراج كالررت 

اص واألبرررواب ذات صررر ة ثابترررة كال سي سررراة ال جاجيرررة واللواترررذ ال جاجيرررة الملولرررة وفيرررر الملولرررة والمعشرررقة تررري الجرررص أو تررري الرصررر
ات والدواليب الجائ ية ت وذات ص ة ملقولة أي صلتزا بالعمائر فير مباشرةت كوسائل اساراةة مرن مشركاوات وشرما د وتلرالير وثرير

لم رب  وتليارات و لاديل و رايات وفيرها مما صلع كله أو أج اة مله من مادة ال جاج التي تسا د  لث التشار الاوةت أو كرأدوات ا
أ بررا  ودورا  وأبرراري  وكررنوج وتلرراجين وصرروالي و شرروت وسررل اليات وجرررار و رروارير وأوالرري ملتل ررة ت أو كررأدوات  ال جاجيررة مررن

 ثيررل ت وشررواهدال يلررة ت وأدوات الكتابررة ت واألدوات ال بيررة والعلميررةت والمكاييررل والمرروا ين والصررل  واأللتررا  ت وأدوات الترردلينت والتما
 االستلدا  الجربي ت وفير ذلل.  القبور ال جاجية ت وجلل اللق  ذات

 وسي ود البجم بعشرة أشكال توايجية وسبع وثالثين لوجة ملولة .

 
Abstract:  
It has been proved by evidence archaeological that Western Europe affected the Middle Islamic 

during the Middle Ages in the industrial techniques of Applied Arts and from decorations and 

colors Warnock, those arts which included carpet weaving, ceramics, pottery, glass and rock 

Crystal, wood, ivory, metal, jewelry, marble and stone, and Miniatures Painting in Books and some 

of the details, and above all, architectural layouts and some of its elements, including whale and so 

these arts of floral and geometric and written and abstract and symbolic motifs. 
Due to the complexity of the subject influences would accept this research the art of glass as an 

example of this mutual influences between European and Islamic civilizations of Christianity 

shows. 
As the uses of glass more complex Vsictvy this research as soon as models for each use, because 

working glass was fixed recipe glass colored and non-colored glass windows and mesh in plaster or 

in the lead, doors and cupboards wall, and with a recipe movable any relevance Balamair indirectly, 

as a means of lighting niches and candlesticks and skirts, chandeliers and Lamps and other than 

making the whole or parts of the material glass conducive to the spread of light, or as tools glass 

kitchen dishes and pitchers and cups and trays and bowls and tractor bottles and various pots, or as 

tools decorations, writing instruments, medical instruments scientific, weights and measures and 

cymbals and seals, and smoking tools, statues, tombstones glass, and gravely missed blobs of 

military use, and so on. 
The research will provide ten illustrative forms and thirty-seven colorful plate. 
DOI:10.12816/0036893 
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 -مقدمة :
جية الصلة باألرااي المسيظلت أوربا لجو أل  سلة تلظر إلث ال ن اسسالمي كأله أ جوبة من األ اجيب؛ ألله وثي  

 المقدسة من جزةت ولجماله الذاتي اللاص من جزة ألرى.
ث   سلكتزا األساليب ال لية اسسالمية للوصول إلر وكالت جلقات االتصال بين الشر  األوس  والغرب األوربي  بر  

أهمزا: ج يرة صقلية ت ومجمو ة ج ر البجر المتوس  الشر يةت واأللدلج ت والجروب الصليبية ت والجك  التركي  أوربات كان
 العثمالي للبلقان

 (1)وشر  أوربا. 
لقد دالت صقلية للمسلمين أكثر من  رلين من ال مانت كما استولوا  لث ج ر مال ة و برص وكريت وبعص واليات 

 جلوب إي اليات والتزث الجك  اسسالمي لصقلية 
غة العربية اللورمالديين الذين أبقوا  لث اللظ  اسدارية واأللقاب اسسالمية بل وأبقوا  لث الل إلثتآل الجك    ت1090هر/  483 ا  

ل مان ت كلغة التلا ب بين جميع ال بقات ت وسكوا العملة  لث  ال ر  اسسالمية بكتابات  ربية وتواري  هجرية  رابة  رلين من ا
 ت كذلل استمرت التقاليد ال لية اسسالمية تي مجمو ة تلل الج ر وتي جلوب 1249هر/ 647جتث اجت   لث ذلل البابا تي  ا  

 (2)ل ترة  ويلة ت وملزا  برت إلث   م  إي اليا شماال ث  إلث سائر ألجاة القارة األوربية. إي اليا م دهرة 
  ررونت أما األلدلج تقد تتجزا المسلمون تي لزاية القرن األول الزجرري السرابع المريالديت واسرتمر جكمزر  لزرا  رابرة ثماليرة

ا دهرت الجاارة اسسالمية تي األلدلج تي كل ملاجيزا أيما  ت و 1492هر / 989جتث سقو  آلر معا لز  تيزا وهي فرلا ة سلة 
 يبلرررون العمرررائر ويصرررلعون التجررر  مترررأثرين باألسررراليب ال ليرررة التررري أدللزرررا العررررب تررري أسرررباليات ثررر  جررراة المسرررتعربونا دهرررارت وظرررل 

ا إلررث اسسررالمية اتسررا ا بمررا لقلررو  المدليررةترر اد بررذلل مجرري  المراب ررون والموجرردون و ررردوا المسررتعربين مررن بلرري األلرردلج إلررث الشررمال 
ت المسررلمين وصررلا اتز  ت وجتررث بعررد لررروج المسررلمين مررن أسررباليا لزائيررا اسررتمرت تررأثيرا مدليررةمزجررره  الجررديم بشررمال أسررباليا مررن 

السرل ان المسريجي ت بمرا يسرمي  لرد مرنرلي  ال لون اسسالمية أكثر من  رن من ال مرانت  لرث أيردي مرن دلرل مرن المسرلمين تجرت
 .(Moriscos)ت و را  المورسكيين  (MudeJar)ل ن ب را  المدجلين ا

 ت 12هرررر/  6صرررليبية  لرررث الشرررر  األوسررر  تررري لزايرررة العصرررر ال رررا مي تررري جررروالي ملتصررر  القررررن وبررردأت الجرررروب ال
 690تري  را  لليل مرن  كرا آلرر معرا لز  األشر   المملوكيواستغر ت العصر األيوبي كلهت ول  تلته إال بعد أن  رده  السل ان 

 ت وأس رت هذه الجروب  ن تكوين ممالل مسيجية تي الشر  اسسالمي كمملكة بيرت المقردج والرهرا وأل اكيرة و ررابلج 1291هر/ 
ت كمرا أوجرردت ملاترذ لتجررارة الجمزوريرات اسي اليررة اللاشررئة مثرل البلد يررة وجلروة وبيرر ا وفيرهررا مرن الممالررل الالتيليرة المسرريجية بالشررر  

كثيرررة ملتل ررة مررن التجرر  اسسررالمية اللررادرة  األوا رر ع الممالررل اسسررالمية ل سررزات جترري وصررلت إلررث األسرروا  األوربيررةاسسررالمي ومرر
 (3) أثرت ال لون اسسالمية تي ال ن القو ي الدولي الذي أثر بدوره تي تن اللزاة. كماتتأثروا بزا و لدوها ألي ذهبتت 

 ري  الججاج المسيجيين إلي بيت المقردجت و رن  رير  تبرادل الزردايا والتجر  والتقلت التأثيرات اسسالمية إلث أوربا  ن 
 (4) والس راةت مما أدى إلث تبادل اللبرات العلمية وال لية.

البلقرران ومجمو ررة دول شررر  أوربررات بررل ألزرر  بلغرروا أواسرر  القررارة  لرردما  إلررثالقسرر ل يلية وامتررد سررل الز   وتررتا العثمرراليون
تري  زرد مرراد الرابرع  ت والثاليرة 1529هرر/ 936مررتينت األولري تري  زرد سرليمان القرالولي  را   اصرمة اللمسرجاصروا مديلة تييلرا  ا

                                      
الفرعيوة والتوووير والعموارةر ترجموة: د. مكوي محمود حسونر دار الكتوا، العربوير كريستي وآخرون: تراث اإلسالم في الفنوون ( 1)

 92مر ص 1984سورية ر 

 . 75مر ص 1999)د. محمود إبراهيم(: الفنون اإلسالمية في العور الفاطمي ر دار غري،ر القاهرةر حسين ( 2)

 مر 1970فكووورد )د. أحموووود(: أبوووور العوووور، واإلسوووالم فووووي النمصووووة ااوربيووووةر الميشوووة المووووورية العامووووة للتوووو لي  والن وووورر  ( 3)
 .448 - 405ص 

 . 37مر ص 1990د. حسن البا ا: دراسات في فن النمصة وت بره بالفنون اإلسالمية ر مطبعة جامعة القاهرةر  ( 4)
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ت واستمر جك  العثماليين لشر  أوربا  رابة  رلين ولص  من ال مانت واتصل بز  ملول أوربرا وتتجروا سر ارات  1683هر/1094  ا 
األوربيين للعمل تري الربال  السرل الي باسرتالبولت ولشر ت جركرة التجرارة تري أو رات ن يلز  تي استالبولت كما هاجر كثير من ال لالي

السل ت وصدرت كثير من األساليب ال لية اسسالمية من العال  التركي العثمرالي إلرث سرائر ألجراة القرارة األوربيرةت لكرن ال رن العثمرالي 
يب ت تالعكسرت اآليرة وبرل ج المعرابر واألسراليب تقريبرات  لردما   بدأ تي الدلول السريع لمرجلة التغر 19-18هر/13-12تي القرلين 

 ت فا يا تاستولث  لث كل الشر  اسسالمي تي موجات االجتالل اسلجلي ي 19هر/13 اد الغرب األوربي مرة ثالية تي لزاية القرن 
ل لرري والتبررادل التجرراري وهجرررة الجاليررات وال رلسرري واسي ررالي والبرتغررالي والزوللرردي واألسرربالي ت وأياررا  ررن  ريرر  الغرر و الثقرراتي وا

ورجالت الججاج والمغامرينت جتث صارت التجر  ال ليرة تصرلع لصيصرا تري مراكر  إلتاجزرا بأوربرا لملرول وأثريراة الشرر   نيوال لالي
  .15هر/ 9األوس  بعد أن كان العكج هو الصجيا  بل  صر اللزاة األوربية تي القرن 

ون الغرب األوربي تأثر بالشرر  اسسرالمي لرالل العصرور الوسر ي تري التقليرات الصرلا ية لل لرلقد ثبت بالدليل األثري أن 
لرررور لالت بيقيرررة ومرررا  ليزرررا مرررن  لرررار  وألررروان ورلرررولت تلرررل ال لرررون التررري شرررملت السرررجاد واللسررري ت واللررر   وال لرررارت وال جررراج والب

لججررت وجلرود الكترب وبعرص ت اصريل ململماتزرا ت و برل كرل ت والمعادن والمجوهراتت والجص والرلرا  وا الصلريت واللشب والعاج
 وكتابية وتجريدية ورم ية. وهلدسيةذلل التل ي ات المعمارية وبعص  لاصرها ت وذلل بما جوت هذه ال لون من  لار  لباتية 

ن الجاررارتين ولظرررا لتشررعب موارروث التررأثيرات اكت ررت هررذه الدراسررة ب ررن ال جرراج كمثررال يظزررر هررذه التررأثيرات المتبادلررة برري
 اسسالمية واألوربية المسيجية.

ات ولما كالت استلدامات ال جاج أكثر تشعبا تقد اكت ت الدراسة بمجرد لماذج لكل استلدا  ت ألن أشرغال ال جراج كالرت ذ
اليب والردو ب واألبرواأو تري الرصراص ص ة ثابتة كال سي ساة ال جاجيرة واللواترذ ال جاجيرة الملولرة وفيرر الملولرة والمعشرقة تري الجرص 

ت فير مباشررةت كوسرائل اساراةة مرن مشركاوات وشرما د وتلرالير وثريرات وتليرارا بالعمائرذات ص ة ملقولة أي صلتزا و الجائ ية ت 
جاجيرة و لاديل و رايات وفيرها مما صلع كله أو أج اة مله من مادة ال جاج التي تسا د  لث التشار الاوةت أو كأدوات الم ب  ال  

ودورا  وأبرراري  وكررنوج وتلرراجين وصرروالي و شرروت وسررل اليات وجرررار و رروارير وأوالرري ملتل ررة ت أو كررأدوات ال يلررة ت مررن أ بررا  
اهد القبرررور وأدوات الكتابرررة ت واألدوات ال بيرررة والعلميرررةت والمكاييرررل والمررروا ين والصرررل  واأللترررا  ت وأدوات التررردلينت والتماثيرررل ت وشرررو 

 دا  الجربي ت وفير ذلل. ال جاجية ت وجلل اللق  ذات االستل
وصرلتلا تجرر   جاجيرة إسررالمية أثريرة مررن كرل االسررتلدامات السرابقةت ممررا ينكرد أن ارررب لمروذج واجررد لكرل اسررتلدا   لعر 
 . ا ة هذه الدراسة إلما هو تو 

 -: أشغال ال جاج ذات الص ة الثابتة: أوال
  -: ال سي ساة ال جاجية -1

ن ال سي سائي الذي سيرد تعري ره الجقرات تال سي سراة  برارة  رن   رع أو مكعبرات مر تلتل  ال سي ساة ال جاجية  ن ال جاج
اللرر   والججررر والرلررا  وفيرررهت ترررص هررذه ال صرروص وتلصرر  ب بقررة مررن المررال   لررث الجرردران واالسررق  واألرارريات وترر  لسرر  

ي صررلع ال ررص كلرره مررن ال جرراج ت ولرريج ثرر  أدلررل الرومرران ترري القرررن الثررالي  بررل المرريالد مررادة ال جرراج  لررث ال سي سرراة ت أ  لرترريت
 تصوص ال لارت ث  ت ورت المواد اللا  ت اات وذهبت وتلو ت  ر  صلا تزا ولصقزا مس جة أو مائلة.  ت جي 

 ت 691هررر/ 72اسررتلد  المسررلمون ال سي سرراة ال جاجيررة ترري  لرتررة  مررائره  ملررذ و ررت جررد مبكرررت وذلررل ترري  بررة الصررلرة 
واسرررررتمر اسرررررتعمال  (5)  (889- 836هرررررر / 276 -221) ت وأراررررريات مديلرررررة سرررررامراة اسسرررررالمية 715هرررررر/96والمسرررررجد األمررررروي 

تري هرذا الموارع ألزرا اسرتلدمت مدار ثالثة  شرر  رلرا متصرلةت ويزملرا ال سي ساة ال جاجية تي العمائر اسسالمية بال الق اث  لث 
  بجامع  ر بةت ومن بعده بقرون تي  صر الجمراة بغرلا ة ت كما استعملت تي  مرائر صرقلية تري  8هر/ 2تي األلدلج ملذ القرن 

ةت وكررل هررذه المعررابر تركررت أثرهررا  لررث   ومررا بعررده ت ووصررلتلا لمرراذج لزررا ترري العمررائر اسسررالمية ترري أوربررا العثماليرر10هررر/ 4القرررن 

                                      
(5)   Stefano . Carboni: Glass of the sultans. New York. 2001, p. 19                                                         
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برالقرب مرن برالرمو تري صرقلية  (Monreale)لظائرها األوربية مما لسو  له دليال تي ال سي ساة ال جاجيرة بأرارية كاتدرائيرة مرول  
ن لمرر  ت وهرري تظزررر بشرركل جلرري التررأثيرات اسسررالمية ترري الماررلعات واللجررو  ثماليررة الرررنوج والشرررتات مررترري العصررر اللورمالرردي

 العرائج. 
الصرررلاث الرررذين ل رررذوا  أنتررري ذلرررل ألن تلرررون العصرررر اللورمالررردي كلزرررا إسرررالمية ال رررابع والرررذو  والصرررلعةت برررل وال  جرررب 

ا ل رررذوا تصررراوير ال رسررركو تررري كليسرررة الكرررابال بالتيلررر رررد سرررب  أن و مالررردي ت ر معظمزرررا كرررالوا مرررن المسرررلمين العررراملين تررري الررربال  اللو 
(cappella platina)   ت وتصراوير ال رسركو تري كليسرة المرارا تورالرا 1132هر /  527التي بليت  ا  (Martorana)  التري بليرت

 . و  ت وكالهما تي بالرم 1154 – 1140هر /  549 – 353ما بين  امي 
/  هررر 528و بررل هررذه وتلررل صررلع اللسرراجون المسررلمون  برراةة تترروي  روجررر الثررالي المج وظررة ترري تييلررا ت والمنرلررة بعررا  

  ت والم لرتة بكتابات  ربية بالل  الكوتي.1133
 من لمر  العررايج ب سي سراة مرول  أ رد  أمثلتره تري العمرارة اسسرالمية موجرود برأ لث أسر ا جرامع أجمرد الشرتاتو لصر 

العصرور   ت بيلمرا  لصرر الشررتات بزيئرة أسرلان الملشرار  رر  تري  مرائر مرا  برل9هرر /  3بن  ولون بالقاهرة من ملتص  القررن 
جرد  ت كمرا و 13/19العمرارة القو يرة تري إي اليرا ت ويرجرع للقررن  صرر الردو ت وهرو مرن  أتلرر أمثلرة  مزلدسرواسسالمية ت وتأثر به 

 تي فيره من القصور األلرى تي البلد ية.
ات ومعيلرررات أمررا اس تريرر ان اللررذان يررن ران الشررررتات السررابقة ب سي سرراة مررول  ت ت يزمررا أشررركال لجميررة وماررلعات وجشررو 

ومثلثاتت ومثل هذه التكويلرات الزلدسرية تعرد أكثرر مرا  دمره اسسرال  ل رن ال لرترةت إذ اسرتعمل  لرث كرل تلرولز  تري كرل ألجراة العرال  
اسسررالميت ولقلرره الغرررب  ررلز ت بررل وشرررث الغرررب ترري دراسررة  رروالين هررذه الرسررو  الزلدسررية اسسررالميةت لرريج لرردي ال بقررة الرردليا مررن 

يررين ت بررل تعررداه إلررث الشلصرريات ال ليررة البررار ة أمثررال ليولرراردو داتلشرري الررذي ترررل تل ي ررات ترري كراسررة مررن كراسرراته الصررلاث األورب
والغررب مردين للمسرلمين باسرتعمال هرذه ال لرار  الزلدسرية  (6) (1يتجلي من لاللزا اهتمامه بدراسة هذه الرسرو  الشرر ية )شركل ر ر  

 . (7) (2)شكل ر   
  -: والمعش  بالرصاصال جاج الملون  -2

يلسرررب أجيالرررا الترررراث ال جررراج الملرررون إلررري الشرررر ت لكرررن المنكرررد أن أول  جررراج لواترررذ صرررلع تررري  رررا  لمسرررين ميالديرررة ت 
عشريقزا والشمسيات والقمريات تي العمائر اسسالمية استلدمت ملذ القرن األول الزجرري السرابع المريالديت ثر  ت رور بزرا األمرر ترت  ت

ة ير الملون تري مرادة الجرص والججرر والرلرا  ت كمرا تر  تعشري  ال جراج الملرون بالرصراص تري الل ا رات الجغراتيروفبال جاج الملون 
 اسسالمية الم يرةت وهو ما يلاسب الغرب األوربي أياا تي  مائره المدلية والديلية.

وان يرو ث تري مجمو رة وتتللص  ريقة صلا ة ال جاج المنلر  بالرصراص تري أن للي را مرن مر ي  ال جراج الملتلر  األلر
مرررن األوالررريت وتررري كرررل ملزرررا تغمرررج كتلرررة مرررن ال جررراج الملصرررزر تررر  تشررركيلزا تقريبرررا إلرررث الججررر  والشررركل الم لررروب جسرررب الرسررر  
التجاررريريت ثررر  توارررع هرررذه الق رررع  لرررث ملاررردة مغ ررراة ب بقرررة مرررن ال باشرررير ذات درجرررة جررررارة ملتظمرررةت وبعرررد ترتيرررب التصرررمي  

ي المساتة الموجودة بين   ع ال جاج تيت  تماسكزا  لدما يبرد الرصاصت وترترع الجشروة بعرد الم لوب يصب الرصاص الملصزر ت
 ن  لث س ا الملادة ت وبذلل يكون  رد تر  تسرليجزا باألسريار الرأسرية واألتقيرة لتسرا د  لرث تجمرل و ذلل بسزولة لوجود ال باشير 

ل جراج الرسرو   لرث ا  ملروا  14هرر/ 8ملرذ القررن  اد اس برال  ليره  ت تلمرا 12هرر/ 6ال جاج الثقيلت  رور القرو  هرذا ال رن تري القررن 
 بدال من تجزي  الت اصيل السابقة. 

 يرة البررررار ةت والعقررررود ذات ال صرررروص المتعررررددةوالثابرررت أن العمررررارة القو يررررة ألررررذت مرررن لظيرتزررررا العربيررررة ال لررررار  الصرررغ
  وال لار  اللباتية والججرية التي تمأل الشبابيل ويركب بيلزا ال جاج.

                                      
                                                      .59 كل  96كريستي ر وآخرون: المرجع السابقر ص  (6)

 . 47ر  كل  80ر ص  159نفس المرجعر ص  (7)
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مثررل  جاجرررا ملولرررا معشرررقا ( وي1الترررأثيرات اسسررالمية ت )لوجرررة ر ررر   ولكت رري هلرررا بلمررروذج واجررد مرررن العمرررارة القو يررة يظزرررر
بسل أو مايسمث بالرومث العثمالث تيما   ت وتيه تتمثل  لار  األرا13هر /  7تي باريج تي القرن  لوتردا بالرصاص تي كاتدرائية 

 (8). بعد
ملرذ  زرد الملكرة إلي ابيرمت والغررب مردين  - لرث سربيل المثرال  -تري إلجلتررا  (Arabesques)استلد  األرابسل هذا و د 

 (9) للعرب بزذه ال لار  تي القرون الوس ي.
 -: التج  ال جاجية ذات الص ة الملقولة: ثاليا
 -:  أدوات اسااةة -1

لمررا كالررت وسررائل اسارراةة متعررددة األشرركال وال ررر  ترري العصررور الوسرر ي تسررتكت ي الدراسررة هلررا بالمشرركاوات وال ليررارات 
 سظزار التأثيرات ال لية اسسالمية  لث لظائرها األوربية.

المشررركاة وال ليرررار  لرررد مرررنرلي ال لرررون اسسرررالمية همرررا أف يرررة أو أفل رررة  جاجيرررة لمصرررابيا صرررغيرة كالرررت توارررع برررداللزا 
 وال تيل. بال يتوتااة 

هلرا ت يزملرا ملزرا (10)وصللا من العصر المملوكي بمصر والشا  جوالي ثالثمائة مشكاة ت تلجصر هيئاتزا تي لمسة  رر 
لترري درج الغرررب األوربرري  لررث تقليرردها شرركال و لرتررة ملررذ تترررة معاصرررة للعصررر المملرروكي ل سررهت ثرر  ( ا2هيئررة الم هريررة )لوجررة ر رر  

 ت واستمرت أوربا تي تقليرد ذلرل ال ررا  جترث 15هر / 9بلد ية تي القرن إ ادة تصديرها للشر  اسسالميت بدأت ذلل التقليد مديلة ال
لد لظائرها اسسالمية جوالي مائة مشكاة من صلا ة البلد ية ومورالرو وتيلرا  ت وبلغ ما وصللا من مشكاوات أوربية تق20هر/14القرن 

 واللمسرررررررا وبوهيميرررررررا وترلسرررررررا وأسررررررررباليا وفيرررررررره ت ذلرررررررل بعررررررررد تبررررررردل األجررررررروال وتغيرهرررررررات تبعررررررررد أن كالرررررررت المشررررررركاوات المملوكيررررررررة 
تررذكر  لبررات صررلا ة وشررراة مشرركاوات  تررذكر ترري الوثررائ  األوربيررة اررمن  رروائ  مقتليررات الملررول والرردو ات واللرربالةت صررارت الوثررائ 

بعرد تردهور هرذه الصرلا ة تري مصرر ت ويتمثرل الردليل  تيليسرياأوربية لملشآت إسرالميةت لدرجرة أن مصرر ل سرزا أصربجت أجرد  برائن 
( وهري مج وظرة بمتجر  ال رن اسسرالمي بالقراهرةت و ليزرا كتابرات باللغرة العربيرة باسر  السرل ان 3األثري تي تلل المشكاة )لوجة ر   

بأيد فير  ربيةت مما أمال  وائ  الجرو  يملرة إال أن هلرال مرن المملوكي  ايتباي ت و لث الرف  من سزولة الكش   ن ألزا ل ت 
 (11) غلسيو  التي تمي  بزا ال جاج المصري القدي  واسسالمي.جلل  يلة من المشكاة تي المعمل تثبت ألزا تللو من مادة الم

  أجريررت تجلرريالت كيميائيررة  لررث  يلررات مررن لمررج مشرركاوات مملوكيررة بمتجرر  اللرروترت 2012هررر/1434وجررديثا أي  ررا  
بزا الداللررة ترري و يلررات ألرررى مررن مشرركاوات ترلسررية تقلررد لظائرهررا المملوكيررة ت تأثبتررت التجلرريالت وجررود ترروار  ترري المررواد اللررا  ولسرر

 (12) صلا ة المجمو تين ت األصلية والمقلدة.

ووصررللا  (13)  تلقررت  لبررا مررن اسررتالبول بعمررل أربعمائررة مشرركاة 1569هررر/  977وثيقررة ألرررى ذكرررت أن مورالررو ترري  ررا  
وهري مذهبرة ب لرار  ت  (14)  16هرر/ 10ليين تي القررن الدليل األثري من مشكاوات البلد ية التي صلعت لصيصا للسال ين العثما

 الورد وال روث اللباتية المور ة. 

                                      
                                                    .107ر ص  1مر  كل 1960محمد )د. سعاد ماهر(: الخم  التركير القاهرةر  (8)

                                                       . 159ر  154كريستي وآخرون: المرجع السابقر ص  (9)

 كاوات المجاجية في العور المملوكي ر رسالة ماجستير بكلية اآلدا، ر جامعة داوود )د. مايسة محمود محمد(: الم (10)
 ر ، ر ج ر د ر هو ر و(. أ - 4ر و كل ) 305حتى  301ر  295ص  مر1971ر  القاهرة

                                                       . 173نفس المرجع ر ص  (11)

(12) Philippe Colomban & Others: Pigments and Enamelling Gilding Technology of Mamluk 

Mosque Lamps and Bottle. Journal of Roman Spectroscopy . Vol. 43. Issue. 12 Dec. 2012. pp     

1975-1984. 
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 ( كالت مستوردة ت وكذلل لجر   صرور 1609هر/1018وثيقة ثالثة ذكرت أن مشكاوات جامع السل ان أجمد بإستالبول )
 (15) .مستورًداأدرلة واستالبول و جاج لواتذها كان 

 ت ومررن األمثلررة 20هررر/ 14  جتررث القرررن 17هررر/ 11 و لرردت مصررالع ال جرراج ترري ترلسررا المشرركاوات المملوكيررة ملررذ القرررن
  ت و ليزا كتابرات 19هر/ 13القاهرة ت وترجع للقرن بوهي مج وظة بمتج  الج يرة  (16)( 4الكثيرة المقلدة التي وصلتلا )اللوجة ر   

 (. 3 ربية بل  الثلم )شكل ر   
المااية  الثالثةبوهيميا تي التشيلت وذلل تي القرون ووصلتلا لماذج كثيرة من المشكاوات التي صلعت تي تييلا باللمسا و 

جتررث أن بوهيميررا صررلعت مررائتين وأربعررين مشرركاة  جاجيررة  لررث ال رررا  المملرروكي الم لررر  بالميلررا والممرروه بالررذهب والكتابررات  (17)
المصرررريةت ويجمرررل بعاررره ترررواري    بعرررص لماذجزرررا مج وظرررا بالمتررراج بقررريو العربيرررةت صرررلعت لصيصرررا لمسرررجد الرترررا ي بالقررراهرةت 

 (18)  .1910هر/ 1328 ته اصل

   لردما اررب وأوتراو ملرل 773هرر/ 157وتاري  تقليد الجرو  العربيرة  لرث اآلثرار األوربيرة تراري   ردي ت يرجرع إلرث  را   
لقررل ت ألررذ  ( لقررودا ذهبيررة بجرررو   ربيررة وتررواري  هجريررة ت وملررذ ذلررل الو رر796 - 757هررر/ 140 - 180) (Mercia)مورسرريه 

يرر داد التشررارا ترري صررلا ات أوربررا المسرريجيةت رفرر  رداةة الجرررو  وصررعوبة  راةتزررا وكثرررة مررا بزررا مررن أل رراةت ثرر  الجرررو  العربيررة 
 يظزرت الجرو  الكوتية تي باب كليسة القديج ب رج بمديلة هيرو تي ترلسات ث  تي لوجات المصور اسي الي وجيوتروو ال لورلسر

 وهكذا دون الق اث جتث مشكاوات بوهيميا المشار إليزا. (19) ( 1336 - 1266هر/737 - 665)
اجراري برإيران كثيررة أيارات ذلرل أن إيرران القاجاريرة صرلعت تليرارات قالتري  لردت لظائرهرا مرن العصرر الوال ليارات األوربيرة 

 - 1848هرررر/1313 - 1264 جاجيرررة بكتابرررات تارسرررية وصرررور شلصرررية لصررر ية لررربعص شررراهات  اجرررارت لاصرررة لاصرررر الررردين )
ه جامتران تري ال ليرار إسر والي مسرتد   لريال تري ملتصر هت و لير بردن (20) ( من ذلل تليرار بمتجر  جراير ألدرسرون بالقراهرة  1895

األسودت وااعا يملراه  لرث مقربص سري هت وتري  و ربوشهاألولث صورة شلصية لص ية للاصر الدين شاه بسترته العسكرية الرسمية 
ال ليرار اليسري شعار آل  اجارت ممثال تي األسد بسي ه ت والشمج من لل  ظزرهت ومن تو زمرا التراج الملكري ت وي لرر  بقيرة بردن 

 (. تستولاتال وهة تمن أ واج ) ش ةه ت أما ل ائ  العلب وأورا 
 تليررار مررن صررلا ة بكرراراهت مررن ذلررل  اجاريررة وأ ررادت تصررديره سيررران ق لرردت بوهيمررا وترلسررا ذلررل ال رررا  مررن ال ليررارات ال

(Bacarat)  لر  بالميلا والذهب مثل سابقه.  ت م19هر/13ب رلسا تي القرن  
اللمسررة بالقرراهرة )اسسررالمي ت المليررل ت الج يرررة ت ألدرسررونت  ابرردين( تجررت ظ هررذا مجرررد لمرروذج ألن المترراج  المصرررية 

عاررزا مجلرري ومعظمزررا مسررتوردت وكثيررر ملزررا  ليرره بالعثماليررة و   -أسرررة مجمررد  لررث -اجاريررة والعلويررة قبمجمو ررات مررن ال ليررارات ال
 من األسرات المذكورة. صور شلصية لص ية لجكا  مسلمين 

                                                                                                                           
(13) Rogeres . Michael: “Glass in ottoman Turkey” Deutsches Archaologisches institu 

Abteiliung Istanbul. 1983. P. 250. 

(14) www. iosminarete.org.                                                       

(15) Regeres. Michael: op. cit. p.245.                                                     

مر لوحة 2001مملوكية في تح  مجاجية فرنسيةر الملتقى الرابع لآلباريين العر،ر القاهرةر نور )د. حسن محمد(: طرم  (16)
 .695ر ص  1رقم 

(17) www.charisties.com                                                     

(18) Nasser. D. Khalil: Islamic Art and Culture Timeline and History. The American 

university in Cairo. press . 2008. p. 109                                                       
                                                       .107ر ص  17كريستي وآخرون: مرجع سابقر ص  (19)

هو/  13نور )د. حسن محمد( : تح  مجاجية وبللورية من عور ااسرة القاجارية ر دراسة أبرية فنية لنماذج من القرن  (20)
 . 32ر ص  26مر لوحة 2002 - 2001ر  176ر الرسالة  22مر حوليات اآلدا، والعلوم االجتماعيةر الحولية 19
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التر ره ال ليران تري القررن  لرث التجر  ال جاجيرة اسسرالمية إلمرا هرو ترأثير أوربري للملرول ية الشلصرالصور وظاهرة رس  
 (21)  ت و لز  ألذه األلمان وبقية األوربيينت واستمر بال الق اث تي القرون الثالثة المااية.16هر/ 10
 -:  أدوات الم ب  -2

 ملزا كاآلتي:أدوات الم ب  كثيرة تي أصلاتزا و ر هات ولذا سلكت ي بلماذج 
مررن  ومصررر والشررا  وتركيررا والزلررد وفيرهرراوصررللا  رردد كبيررر جررًدا مررن الكررنوج واألكررواب ال جاجيررة الترري صررلعت ترري إيررران 

لرار  البالد اسسالميةت بعازا يجمل مكران الصرلا ة أو لقشرت  ليره كتابرات باللغرة العربيرة أو ال ارسرية أو التركيرةت تارال  رن ال  
األصررلث لمرراذج مرن  لردت أوربررا هرذه ال رر  بمررا  ليزرا مررن  لرار  وكتابررات ت لكرن المقرا  ال يتسررع لعررص اسسرالمية المشرزورةت ثرر  

 -المقلدت وسلكت ي بعرص اآلتي: و بالته 
( وهي لكأج  جاجي من صلا ة بكاراه ب رلسا ت  ليه بالميلا والذهب صورة شلصرية لصر ية للاصرر الردين 5اللوجة )ر   

 اسمه رديئة وبزا أل اة. اجار وجولزا كتابة ب شاه 
ت لكررل ملزمررا سررا  مرت عررةت  ت مج وظرران بللرردن 19هررر/ 13( كأسرران  جرراج مررن صررلا ة بوهيميررا ترري القرررن 6اللوجررة )ر رر  

 و لث كل ملزما صورة شلصية لص ية للاصر الدين شاه  اجارت بالميلا والذهب. 
ظزرررار مرررن الكرررنوج وال لررراجين وال ليرررارات اسيراليرررة التررري  لررردها الغررررب ت وذلرررل بإ الملتلبرررةوللرررا و  رررة تجليليرررة مرررع اللمررراذج 

 الجقائ  التالية: 
إن إلتاج إيران من ال جاج المجلي الم لر  بالميلا والمموه بالذهب تي القرون الثالثة األليرة أمر ال يقبل الشلت أكدته  -

 األدلة األثرية والوثائقية ت وأوصا  الرجالة 
يقول: إن صلا ة ال جاج بدأت تي شيرا   ا   (Chardin)المل و ات ال ارسيةت ألن الرجالة  ن رسومه تي تصاويرتاال  
وأن األساليب ال لرتية األوربية كالت سائدة  لث ال جاج اسيرالي والتركي والزلدي  (22)    لث أيدي اسي اليينت1620هر/1030

 (23)  .19هر/13تي القرن 

يجدر بلا أن ل  ن إلث أن كثيرا من المثل العليا تي ال لرون الغربيرة مرن ألا رة ود رة وتماثرل تري الرسر  وصد  شاردان لكن 
  جرذبتز  األسراليب ال ليرة اسيراليرة 20- 19هرر/14-13ن األوربيرين تري القررلين يوال لار  ترجع  إلث أصول إيراليةت تبعص ال لالي

الذي ا ترر  بترأثير األسراليب ال ليرة اسيراليرة  لرث  (Matisse) رلسي هلري ماتيج تأدللوها تي أ مالز  ال لية ت أمثال المصور ال
  ت الرذي ا ترر  أيارا ب ارل المثرل العليرا 1867هرر/  1284المولرود  را   (Brangwyn) ار اسلجلي ي ترالل برالجروين تلهت والج

 ت 1864هر/ 1281المولود  ا   (Marius Bauer)اور تي ال ن اسيرالي  لث أساليبه ال لية العامةت والمصور الزوللدي ماريوج ب
 (24) الذي يري تي بعص رسومه روجا إيرالية  ربتزا إلث  لوب الزواة تي هوللدة.

ن كالررت المواررو ية تجررت   ليلررا ترري هررذا المقررا  ذكررر بعررص ال لررالي  ي ن اسيررراليين ترري العصررر القاجرراري الررذين درسرروا ترريوا 
  ومجمرد ف راري وكمرال الملرلو الرذي لسر  بعرص آثرار ال لران 1834هرر/  1250جع ري وصرليع الملرلو إي اليا ت أمثال: أبو الجسن 

 و وفيرهما. رمبرالدالشزير و

                                      
هو/  13اسرة العلوية ر دراسة أبرية فنية لنماذج من القرن نور )د. حسن محمد( : تح  مجاجية وبللورية من عور ا (21)

 . 35ر ص م 1999من مجلة كلية اآلدا، جامعة سوهاجر مارس  22ع العدد م -ودار خاص إ -م 19

(22) Diba (L.soudavar): Glass and Glassmaking in the Easteren Islamic Lands: Seventeenth to 

Nineteenth Century. Journal of Glass studies . Vol. 25.1983. p. 191 .                                                         

(23) ibid , p. 188. 

                              .297مر ص 1940محمد(: الفنون اإليرانية في العور اإلسالمير القاهرةر  د مكيحسن )( 24)
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ويلسرب لسرورية ( 7ألهميتزرا ) لوجرة ر ر    و لرترة لدها الغررب شركال كأسامن العصر المملوكي تي مصر والشا   وللتار
يت  لارترره مل ررذة بالميلررات والتررذهيب والج ررر ت و ليرره تصررويرة ألميررر جررالج  لررث  ت مج رروظ بررالمتج  البري ررال13هررر/ 7ترري القرررن 

العررر، ت و لررث جررالبي العررر، تابعرران ت يقررول وكريسررتيو  ررن هررذا الكررأج: إن لزررا  ظرري  القيمررة إذ أرسررلت إلررث أوربررا بعررد ال رررا  مررن 
 ( 25) وسا  رتيعة من ال اة المموهة بالذهب.صلعه ب ترة وجي ةت تقد اتلذت كأج  شاة ربالي بعد أن ركبت  لث  ا دة واسعة 

 ( . 8  ) لوجة ر   15ه / 9ت  تقليدها تي كثير من األ  ار األوربية ت من ذلل لموذج يلسب سي اليا تي القرن 

والو  ررة التجليليررة هلررا لاصررة بالميلررا ذلررل أن أوربررا  امررة وترلسررا لاصررة  لرردت الملتجررات ال جاجيررة ترري العصررر المملرروكي 
شر ية مل ذة بالميلات وكالت مديلة وليموجو ب رلسا  د الت  ت ال  امة تي تن استلدا  الميلا  لردما  بقتزرا ب رر  جديثرة تري  ب لار 
 (26)  .15هر/9القرن 

تعلرت مرن  بلزرا مديلرة تيليسريا ت ومرن  أيارات واجتكرتره تتررة مثلمراتري ترلسرا  وليرل (Anjou - paitou)ثر  شراركتزا مردن 
لمرا  ابرت أن ال لرترة بالميلرا لر  يسرتعملليموج التشرت بعد ذلل لسائر مراك  صلا ة ال جاج تري أوربرا ت والث  لرث ال جراج تجسربت وا 

ا بعرد  لث اللر   والمعرادن أيارات والثابرت أيارا أن مثرل هرذه الصرلا ات كالرت تررد مرن الشرر  اسسرالمي إلرث فررب أوربراستعمل 
الجروب الصليبية ت وبالتجليالت الكيميائية لعيلرات مرن  جراج الشرر  والغرربت جراول الربعص إيجراد  ال رة برين  جراج ليمروج ولظيرره 

ت (27)   ما هو مألو  تي الشر  اسسالمي17هر/  11تي العال  اسسالمي ت لكن يبدو أن الميلا التل ت تقليتزا تي أوربا تي القرن 
ترري  لرتتره ت رفر  وجرود تشرابه أجيالرا ترري  ةوالمكولرات الداللرة تري صررلا ة ال جراج أو تري أكاسريد الميلرا المسرتلدمتالتل رت اللسرب 

 (28) تلل المكولات لكن لكل  جاج لصائصه الكيميائية.
سرر جزا بالكامررل بال لررار  أ ت  ف يررت 19 - 18هررر/ 13 - 12ومررن تركيررا وصررلتلا مجمو ررة مررن الكررنوج ترري القرررلين 

دتزا شركال والرورود والبررا   و لر (saz)اة بالسرا  مالجرالبين ت والمسرجالرب أو مرن لبجتة من األورا  المقوسة والمشرشررة مرن اللباتية ا
   )لوجرررررررررررررررررررررة 19-18هرررررررررررررررررررررر/ 13-12و لرترررررررررررررررررررررة مجمو رررررررررررررررررررررة كرررررررررررررررررررررنوج صرررررررررررررررررررررلعت تررررررررررررررررررررري بوهيمرررررررررررررررررررررا تررررررررررررررررررررري القررررررررررررررررررررررلين 

 (. 9ر   
 ت أللره يلرص األميرر 1330هرر/  731 را  لموذجين  لث الرلم  المملروكي ت األول صرلا ة بلد يرة  لر ومن األكواب لشي

(aldrevandini) ذة بالميلات و ليه درث تيه رلل األمير المذكور. و لارته اللباتية مل  
   ت وكررل  لارترره المل ررذة بالميلررا والتررذهيب إسررالمية جملررة19هررر/13والثررالي صررلا ة ترلسررية ترري اللصرر  الثررالي مررن القرررن 

 رردة وت صرريالت تاألشررر ة المستعراررة يغشرراها األرابسررل ت والكتابررة بالشررري  األوسرر  باللغررة العربيررة بلرر  الثلررمت والجامررة  رررب القا
 األسد.  شعاريمألها 

 ول  لرررث الكررروبين السرررابقين ت ألن اتلررراذ الرلرررول  رررادة شرررر ية  ديمرررةت ثررر  اسرررتعملزا لررربالة المسرررلمين  لرررثوتسرررتو  لا الرلررر
ممتلكرراتز  ومقتليرراتز ت جتررث ألزررا تعرردت اللمسررين رلكررا ترري العصررر المملرروكي ت وهرري لو رران: كتررابي لرراص بالسررال ين ت ومصررور 

تري  الرتال  ألوالزرا ورمو هرا ت ويعمرل  لرث تلظيمزرا ت وهري ال ترورمبسي  أو مركبت لاص باألمراة واللبالةت كان لزا ديروان يملرع 
 الشر . 

و د تركت الرلول اسسالمية أثرها المباشرر  لرث لظيرتزرا األوربيرة لاصرة بعرد التزراة الجرروب الصرليبية ت تصرارت  لرده  
ية إلرريز ت ملزررا  لررث سرربيل المثررال  لمررا ملظمررا لرره مصرر لجاته اللاصررةت والتقلررت بعررص الرلررول اسسررالمية كمررا هرري وبجالتزررا الرسررم

قدسرة شرعارا لزر  تري القررن  ت اتلرذه أبرا رة الدولرة الروماليرة الم12هرر/6شكل اللسر ذي الرأسين شارة السال ين السالجقة تي القرن 

                                      
                                                       . 26ر  كل  54كريستي وآخرون: المرجع السابقر ص  (25)

                                                       . 40ر  16مر ص 1968يحيي )محمد بكرد(: فن المينار القاهرةر  (26)

(27) Leo. Bronstein: “Enamel”  A survey of Persian Art. Vol. 111. London and New York. 

1939. p. 2586 . 

(28) Julian Henderson James Allan: “Enamels on Ayyubid and Mamluk Glass Fragments” 

Archaeomaterials - 4 - 1990.p.p. 167-183 . 
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لا ترري الغرررب تررورم مررن األب إلررث االبررن والعائلررة  لررث العكررج مررن الشررر  اسسررالمي ت ولررذلل وصررلت وكالررت الرلررول (29)  14هررر/8
 أشعرة ورلول ظلت  قودا  ويلة تلص أسر بعيلزات مثل آل مدتشي باللمسا وآل  ال ولسو ومكسمليان وفيره . 

( وهو من البلد ية تري و رت 10ت للتار الكأج )لوجة ر   (30)ومن ال جاج ال سي سائي )الميلي وري( أي  جاج األل   هرة 
مبكرررت و لررث الرررف  مررن تررأثر ال جرراج ال سي سررائي األوربرري بلظيررره اسسررالمي ت إال أن الغرررب  ررور هررذا اللرروث بعررد  صررر اللزاررة ت 

 وصدره لكل أرجاة الدليا. 
( 11    ت مج وظ بمتج  المتربوليتان )لوجة ر 14هر/8ومن ال سوت للتلب  ست  جاج من مصر المملوكية تي القرن 

( تزمررا 4)شرركل ر رر   (32)( 12 ت والمج رروظ بمتجرر  الج يرررة بالقرراهرة )لوجررة ر رر  19هررر/13للقارلرره بلظيررره ال رلسرري مررن القرررن  (31)
ومثل هذه ال سوت ال جاجية كالت تصدر ألوربا بعد ت ويقزا برسو  الكائلات الجية والصور التري تلاسرب يقتربان من درجة الت اب  

ل سرت واسرع مرن ال جراج لقر،  ليره مرن الظرراهر  ا  وصر 1397هرر/800 ائمرة كلرو  شرارل اللرامج المنرلرة  أذوا زر  ت إذ ورد تري
 صور  لث ال ريقة الدمشقية. 

تري تيلرا  لروبمير الرذي أسسره (lobmeyr)( وهي  در  جاج من مصرلع 13ومن القدور لألذ لموذجين ت األول )لوجة ر   
الم لرر  بالميلرا والممروه بالرذهبت لكري يلراتج بره ال جراج األوربري  ت لصيصا ليقلد ال جاج اسسالمي 1823هر/1239باللمسا  ا  

وهي بمتج  الج يرة بالقاهرة ت وصلعت تي براريج تري القررن  (33)( 5( )شكل ر   14 لث أسوا  الشر ت والقدر الثالي )لوجة ر   
 لث كل ملزما إسالمية بجتة سواة أكالرت كتابرات  ربيرة أ  أرابسرل أ  فيرر ذلرل ممرا ل رذ  لرث تجر  ألررى  ت وال لار  19هر/13

وال يل رث أن تركيرا تري  تأو  هور القرل ل   يا ت مثل  هور التيوليب أو الاللهمن إلتاج تلل المصالع تي لالسي وباريج وتيلا وبوهيم
 ررث أياررا أن    ررد لاتسررت أوربررا  لررث األسرروا  العالميررة ترري بعررص الصررلا ات الت بيقيررة وملزررا ال جرراجت كمررا ال يل19هررر/13القرررن 

ال ن العثمالي يسمي بعصر  هررة الاللرةت وهرو تتررة  ل  شكلت وأن  صرا بأكمله من  صور د وصللا ملزا أ  لرتة مثل  هرة الالله
فيررر دي بوسرربل أو شررقائ  اللعمرران كرران وأو  (Tulip)هررذه ال هرررة  ( 1730-1703هررر/1143-1115 ان أجمررد الثالررم )جكرر  السررل

(Busbecq)   سررررررررررررررررر ير اللمسرررررررررررررررررا تررررررررررررررررري اسرررررررررررررررررتلابول أول مرررررررررررررررررن أجاررررررررررررررررررها إلرررررررررررررررررث الغررررررررررررررررررب تررررررررررررررررري جررررررررررررررررروالي ملتصررررررررررررررررر 
  . 16هر/10القرن 

هررو و ( 15ار ملزررا مثررالين ت أجرردهما )لوجررة ر رر  وتعررد الرردوار  ال جاجيررة األوربيررة ذات التررأثيرات اسسررالمية بالمئرراتت وللترر
( وهرو مرن صرلا ة أسرباليا تري 16صلا ة ترلسية  لث ال را  المملوكي بما جوي من كتابات  ربيرة وأرابسرل ت واآللرر )لوجرة ر ر  

 اللباتية مل ذة بالميلا والتذهيب.  ه ت و لارت16هر/ 10القرن 
ويدتعلا الدور  األلير للجديم  رن الترأثيرات اسسرالمية  لرث التجر  ال جاجيرة األسرباليةت تاألمثلرة مرن ترن المردجلين وترن 

بسربب الصرلاث المسرلمين وذراريزر  ت تارال  رن مروروثز  ال لري المتجرذر بقرررون المورسركيين التشرابه تيزرا يقتررب مرن درجرة الت راب  
  ل  تترل األسوا  العالمية تي أمريكا الالتيليةت والشر  األدلري 20هر/14  جتث القرن 16هر/10سبعة للتت لكن أسباليا بعد القرن 

                                      
                                                       . 59كريستي وآخرونر المرجع السابقر ص  (29)

اخترعته مدينة اإلسكندرية بمور في العور البطلمي ر ووولتنا نماذج إسالمية منه تغطي أل  عام تقريبار بم ترك أبوره علوى نريوره  (30)
البندقي وااوربي عامةر وفكرته تقوم على جمع خيوط من المجاج الذاش، الملون في حمم بم تومر حتى تتحول كل حممة إلى قصي، واحود 

المجاجي إلى قطع عرصية للحوول على أقراص مستديرة تجمع فوي كول قورص منموا االووان المسوتعملة فوي الحمموةر  بم يقطع هذا القصي،
                                                 ااقراص كانت تونع ااواني المختلفة اا كال والوراش  ر حتى الخرم منه الفسيفساشي.  هومن هذ

      
(31) Lamm (C.J): Mittelaerliche Glaser und Steinschnittarbeiten aus dem Nahen osten. 

Berline. 1929-1930. Band. 11, Tafel. 184 (3).                                                       
                                        . 7نور )د. حسن محمد(: طرم مملوكية في تح  مجاجية فرنسية ر لوحة رقم  (32)

                                                       . 11نفس المرجع ر لوحة رقم  (33)
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لما صرلعت لرالل تلرل القررون  جاجرا  لارتره وتر  ة لملاتسيزا األلمان وال ليان وال رلسيين واسلجلي  واألترالت غواألوس  لقمة سائ وا 
ر اللزارة وترن البرارول وترن الركوكروت ثر  صرلعت أيارا  جاجرا يلاسرب الرذو  األساليب ال لية السائدة تي ال ن القرو ي وتلرون  صر

اسسررالمي شرركال و لرتررة ت تألتجررت مصررالعزا ترري   لوليررة وبرشررلولة ت وفرلا ررة وألمريررة وفيررره  ت مررا هررو متررأثر بالرلررار  العربيررة 
صصة التي اشتزرت بزا  مارة الغرب اسسرالميت واسسالمية كاللقا  المتجاورة ت واأل واج المتراصة ت و شور السمل ت والعقود الم 

والتقسيمات إلث ملا   وأشر ةت والجامات ورسو  ال يور والجيوالات ت تارال  رن األرابسرل ت والكتابرات العربيرة الرديئرة ت والل ر  
  (34)اللولية ودرجاتزا المألوتة تي الشر .

 -لاتمة : 
ة ال ليرة برين الجارارات ت أال وهرو مراذا  ردمت الجارارتين اسسرالمي وبعد ت للتت  البجرم بسرنال جتمري تري براب الترأثيرات

اسجابررة  ليرره ترري لقررا  مجررددة لرروج   لررذا واألوربيررة ل ررن ال جرراجت وهررو سررنال صررعب ترري  تتبررع مسرريرة أربعررة  شررر  رلررا مررن ال مررانت

 كاآلتي: 
وترردت  ليرره مررن لظررائره الساسررالية  يعتررر  المستشررر ون والمسررتغربون بوجررود تررأثيرات تليررة كثيرررة  لررث ال جرراج اسسررالميت

سرالمي  لرث والرومالية والبي ل ية لالل القرون الثالثة األولث من الزجرةت لكن تري القررون السربعة التري تلتزرا كران ترأثير ال جراج اس
وربررا مررن لظيررره األوربرري وااررجا جليررا ترري كررل شرريةت أمررا ترري القرررون األربعررة األليرررة تكرران العكررج هررو الصررجيات وذلررل بمررا ملكررت أ

ا تقليررات جديثررة فيرررت كررل التقاليررد القديمررة ترري تررن ال جرراجت وللسررتعرص المج ررات المزمررة التاليررة ترري صررلا ة ال جرراج و لرتترره ت يزرر

 الجواب الواتي: 
 رة  لرتة ال جاج بالبري  المعدلي. )مصر(.  الترث وألول م8هر/2تي ملتص  القرن  -
ثر  أردتره بكتابره الثرالي صرلا ة    يول ال جراجت اهي  برن لصرير كتابره الرتالويا وسر  أل  إبرر 10هر/4تي اللص  األول من القرن  -

 الدر الثمين.
ي يلتلر   رن البللرور الصرلري لكرن يقلردهت وكران ذلرل ر ال بللرو   صرلع و جراج الملرولو وهرو  جراج كريسرت1345هرر/746تي  را   -

 ب ال أسرة وباروتيهو تي البلد ية ومورالو. 
 ساللة. )أوربا(. سالن وبال يوت ال رتت  ريقة   ع ال جاج بالماج بعد أن كان يق ع بالجديد ال  1500هر/906تي سلة  -
   الترث ال ليان ث  تبعز  األلمان رس  صور الجكا  بالميلا  لث ال جاج. 16/هر10تي لزاية القرن  -
 ث ال جاج. )أوربا(. تال الرصاصت وهو لادر ويعد أتلر ألوا   ر  ال جاج الكريس1602هر/1011تي سلة  -
 كريستال المدلن والرمادي الل ي و. بعدها بسلوات ألتجت وبرشلولةو ال جاج ال -
 الترث  جاج واألتالتورينو لتقليد الججر الكري  الذي يجمل االس  ل سه.   1620هر/1030تي سلة  -
 بمديلة بوهيميا وكريستال بوهيمياو.    صلع  جاج ال باشير1983هر/1095تي سلة  -
 ي المظزر الجليبي واألوربالينو. )أوربا(. ذ  الترث ال جاج 1690هر/ 1102تي سلة  -
   صلع األلمان  جاجا شديد البري  الستلدامه كبديل  ن األلماج تي الجواهر.1730هر/1143تي سلة  -

                                      
(34) Frohtingham. Alice. Wilson: Spanish Glass. London . 1964, Giovanni, Mariacher: Glass 

from Antiquity to the Renaissance Translated from Italian by M. Cunningham. 1970. p.93, 

140, 141, 144, 109, fige. 49, 66,67,68 …..                                                    
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   صلع ال جاج البصري )اللظارات( . )أوربا(. 1790ر/ ه 1205سلة  -
 المسمي بالكريستال اسلجلي ي.  (English cut)  ظزر ال جاج اسلجلي ي المق وث 19هر/13تي بداية القرن  -
 .(Galle)ورت ترلسا تن الميلات ث  ابتكرت  جاج البكاراهت و جاج الجاليه    19هر/13تي بداية القرن  -
   الترث ال جاج الم اص باستلدا  ال ئب . 1849هر/1266تي سلة  -
 اس ة األجماص.  ت  تل يذ الج ر  لث ال جاج بو 1850هر/1267تي سلة  -
 (35)  الترث وصو  ال جاجو تي بوهيميا الستلدامه كمرشجات.1869هر/1286تي سلة  -

 -المراجع العربية واألجلبية :
   .1990ت  وتأثره بال لون اسسالمية ت م بعة جامعة القاهرةد. جسن الباشا: دراسات تي تن اللزاة  -
   .1940جسن )د  كي مجمد(: ال لون اسيرالية تي العصر اسسالميت القاهرةت  -
   .1999ت  جسين )د. مجمود إبراهي (: ال لون اسسالمية تي العصر ال ا مي ت دار فريبت القاهرة -
 ال جاجية تي العصر المملوكي ت رسالة ماجستير بكلية اآلداب ت جامعةداوود )د. مايسة مجمود مجمد(: المشكاوات  -

   .1971القاهرة ت 
   .1970تكري )د. أجمد(: أثر العرب واسسال  تي اللزاة األوربيةت الزيئة المصرية العامة للتألي  واللشرت  -
.  كرري مجمررد جسررنت دار الكترراب كريسررتي وآلرررون: ترررام اسسررال  ترري ال لررون ال ر يررة والتصرروير والعمررارةت ترجمررة: د -

   .1984العربيت سورية ت 
   .1960مجمد )د. سعاد ماهر(: الل   التركيت القاهرةت  -
 13تج   جاجية وبللورية مرن  صرر األسررة العلويرة ت دراسرة أثريرة تليرة للمراذج مرن القررن  -لور )د. جسن مجمد(: -

   .1999جامعة سوهاجت مارج  لية اآلدابكمن مجلة  22مع العدد  -صدار لاص إ -  19هر/ 
 .  2001 ر  مملوكية تي تج   جاجية ترلسيةت الملتقث الرابع لآلثاريين العربت القاهرةت  -

                                      
                         .م 2015من ور بدار الوفاء للطباعة والن ر ر االسكندرية ر انرر كتابنا "المجاج اإلسالمي" للمميد ر  (35)
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 ت جوليررات 19هررر/  13تجرر   جاجيررة وبللوريررة مررن  صررر األسرررة القاجاريررة ت دراسررة أثريررة تليررة للمرراذج مررن القرررن    -
   .2002 - 2001ت  176ة ت الرسال 22اآلداب والعلو  االجتما يةت الجولية 

   .2015ال جاج اسسالمث ت دار الوتاة لل با ة واللشر ت االسكلدرية ت  -
   .1968يجيي )مجمد بكري(: تن الميلات القاهرةت  -

 
 

- Diba (L.soudavar): Glass and Glassmaking in the Easteren Islamic Lands: Seventeenth to 
Nineteenth Century. Journal of Glass studies . Vol. 25.1983.       

- Frohtingham. Alice. Wilson: Spanish Glass. London . 1964 . 
- Giovanni, Mariacher: Glass from Antiquity to the Renaissance Translated from Italian by M. 

Cunningham. 1970.                                          
- www. iosminarete.org.  
- Julian Henderson James Allan: “Enamels on Ayyubid and Mamluk Glass              Fragments” 

Archaeomaterials - 4 - 1990.                            
- Lamm (C.J): Mittelaerliche Glaser und Steinschnittarbeiten aus dem Nahen osten. Berline. 

1929-1930.                                                                   
- Leo. Bronstein: “Enamel”  A survey of Persian Art. Vol. 111. London and New York. 1939.                                                                              
- Nasser. D. Khalil: Islamic Art and Culture Timeline and History. The American university in 

Cairo. press . 2008.                                             
- Philippe Colomban & Others: Pigments and Enamelling Gilding Technology of Mamluk Mosque 

Lamps and Bottle. Journal of Roman Spectroscopy . Vol. 43. Issue. 12 Dec. 2012.                                                              
- Rogeres . Michael: “Glass in ottoman Turkey” Deutsches Archaologisches institu Abteiliung 

Istanbul. 1983.                                                  
- Stefano . Carboni: Glass of the sultans. New York. 2001. 

 

(  لرترة  1شكل ر   ) 
هلدسرررررررررية مرررررررررن  مرررررررررل 
ليولاردو داتلشي ت  ن 

 96كريسرررتي ص -:

 59شكل 
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( رسررررررر   2شررررررركل ر ررررررر  ) 
كريسررتي  -هلدسرري  ررن :

 47شكل  80ص
 

( كتابررات  3شرركل ر رر  ) 
 ربيرررررررررة  لررررررررري مشررررررررركاة 

 ترلسية .
 

( كتابررررات 4شررركل ر ررر  ) 
 ربيرررررررررة  لررررررررري  سرررررررررت 
صررررررررلا ة ترلسررررررررية مررررررررن 

   .19هر / 13القرن 
 

( كتابررات  5شرركل ر رر  ) 
 ربية  لي  ردر صرلا ة 

هررر 13ترلسررية مررن القرررن 
/ 19.   
 

(  جراج  1لوجة ر ر  ) 
ملرررررررررررررررررررررررون معشررررررررررررررررررررررر  
بالرصرررررررررررررررررراص تررررررررررررررررررري 
كاتدرائيرررررررررررررررة لررررررررررررررروتردا  
ببرررررررررررراريج ت العصرررررررررررررر 

هرر / 7القرو ي ت القررن 
13.   
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( إجررررردي  2لوجررررة ر ررررر  ) 
مشركاوات السرل ان جسرن 

هررر / 8ت مصرر ترري القررن 
14.   
 

( مشرررركاة  3لوجررررة ر رررر  ) 
مررن صرررلا ة البلد يررة تررري 

   .15هر / 9القرن 
 

( مشرررركاة  4لوجررررة ر رررر  ) 
صلا ة ترلسية تي القررن 

   .19هر / 13
 

( كرررررررررأج  5لوجرررررررررة ر ررررررررر  ) 
هررر 13 جرراج بكرراراه ت القرررن 

/ 19.   
 

( كأسرررررران  6لوجررررررة ر رررررر  ) 
 جرراج مررن صررلا ة بوهيميررا 

   .19هر / 13تي القرن 
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( كرررأج  جررراج  8لوجرررة ر ررر  ) 
هرر 9صلا ة إي الية تي القرن 

/ 15.   
 

( كررراج  جررراج  7لوجرررة ر ررر  ) 
هرررر / 7مرررن سرررورية تررري القررررن 

13.   
 

( كأج  جراج  10لوجة ر   ) 
 ميلي وري صلا ة البلد ية .

 

(  سررررت  جرررراج 11لوجررررة ر رررر  ) 
  14هررر / 8مررن مصررر ترري القرررن 

. 
 

( كرررأج  جررراج  9لوجرررة ر ررر  ) 
من صلا ة بوهيميا تري القررن 

   .18هر / 12
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(  سرررت  جررراج  12لوجرررة ر ررر  ) 
هر / 13صلا ة ترلسية تي القرن 

19.   
 

(  در  جراج مرن  13لوجة ر   ) 
صرررررررررلا ة تييلرررررررررا باللمسرررررررررا  رررررررررا  

   .1823هر / 1239
 

(  ررررردر  جرررررراج  14لوجرررررة ر رررررر  ) 
هرر / 13صلا ة باريج تي القرن 

19.   
 

( إبريرررر   جرررراج  15لوجررررة ر رررر  ) 
صرررررررلا ة ترلسرررررررية بدايرررررررة القررررررررن 

 العشرين .
 

( إبرير  وكأسران  16لوجة ر ر  ) 
 جرراج صررلا ة أسرربالية ترري القرررن 

   .16هر / 10
 


