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  اإلسالم�ة الع��ر ع�� وال�جاج ال�ل�ر

   ، *2الفار ال���وك عادل و 1ال���� أح�� ج�ال    

   اآلثار وال��احة، جامعة ال��ق�، ل���ا. كل�ة 1

  ل���ا.، ل�ة اآلداب، جامعة ص��اتةاآلثار، � ق�� 2  

adelalfar70@gmail.comEmail: *  

  :ال�ق�مة

 ال�ـــيوأبهـــى ال��ـــف ال����ـــة  أج�ـــلتع��ـــ� ال��ـــف ال�ل�ر�ـــة وال�جاج�ـــة مـــ� 

بلــغ الف�ــان ال��ــل� الــ�روة فقــ�  ،ع�ــ� ع�ــ�رها ال��عا��ــة ع�ف�هــا الف�ــ�ن اإلســالم�ة

 ،وصــ�ان�ها وأع�ــى اه��امــه ال�ــالغ فــي إنقاذهــا فــي صــ�اع�ها وت�ــ��لها ال�خ�فــي،

  وذل� ن��ا الس���امها ال����� ���فة رائعة في ح�اته ال��م�ة العاد�ة وال�خ���ة.

 إلــىون�ــ�ا لقلــة مــادة ال�لــ�ر ل�ــأ  ال�جــاج،وعــ�ف اإلن�ــان ال�لــ�ر ق�ــل أن �عــ�ف 

���اجهـا �ـاألواني وال�ـ�وس  يج��ـع ال��ـف ال�ـ هواس��اع أن ��ـ�ع م�ـ ال�جاج،

  وال���ن وغ��ها.

 ��الها و�ه��ها،ل�ة وال�ل�ر�ة ال�لفاء واألم�اء ���اعة ال��ف ال�جاج أه��وق� 

 ت�فاً  ه أ��اً م� ات��واك�ا  األواني والعل� وال��وس، ل�ف�تهم� ال�جاج  وات��وا

  زخ���ة رائعة في ق��ره� وم�ازله�.

مـــع �هـــ�ر ال�ولـــة  مـــ�هالً  ت صـــ�اعة ال��ـــف ال�جاج�ـــة وال�ل�ر�ـــة تقـــ�ماً �شـــهقـــ� و 

����، وأص��� ال�ولة اإلسالم�ة ���ا �ع� صاح�ة ال��ادة في ص�اعة  فا���ةال

فــي الف�ــ�ن م�ضــ�ع ال�جــاج وال�لــ�ر �عــ� مــ� ال��اضــ�ع ال�ه�ــة  لــ�ا فــإن ال�جــاج،

  الـــ� ،هـــ�ا ال��ضـــ�ع الـــ�� لـــ� نعـــ�ف ع�ـــه ال�ـــيء ال���ـــ� ح�ـــى اآلن اإلســـالم�ة،
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 ا ت�ــف�ــال�جــاج وال�لــ�ر �اع��اره ت�ــاول ن�ــأة و ت�ــ�ر �ــ�فــي هــ�ا ال�ف�ــ��اول 

ال���ال�ـة و سـ���� علـى  اإلسـالم�ة خـالل الع�ـ�ر زخ���ـة ع�ف�هـا الف�ـ�ن  ف��ة و

�ـ� الفـا��ي �اع��ـاره مـ� أزهـى وجه ال���ص على ت��ر هـ�ا الفـ� خـالل الع

  .ع��ر ت��ر ه�ا الف�

  ال���ل�ات:

ل��ا ت�ل� �ال�ـ�دا �وهى إح�� م���ات ال� ،األصل �ل�ة ع���ة ال�ل�ر: -

 .ال��تاس أو ��ل�ه�ا معاً  أو

�ع� م�  ج�ه� أب�� شفاف، ه�و  ،األصل ال�ل�ر: �ل�ة فارس�ة -

 األح�ار ال����ة.

 القاني.الل�ن األرج�اني: ه� الل�ن األح��  -

 خال�ا ال��ل: س�اس�ة ال��ل. أش�ال -

  :م��� ال�ل�ر

ت�ّل� ت�ل�ر أ� صار ش��هًا �ال�ل�ر، وال�ل�ر ، ت م� بّل��ل�ة فارس�ة، وجاءال�ل�ر 

  .1ج�ه� أب�� شفاف ه�و ن�ع م� ال�جاج، 

األش�اء ال��ق�عة م� ال�ل�ر  هيال��اعة الف��ة ���  إل�هوأروع ما وصل� 

كلها تع���  �ال�وارق وال��ائف واألو��ة ال�غ��ة وق�ع ال���نج، ال���� 

  2الف�ي في ال��ق. االج�هادم� ع�ائ� 

  

  

                                                           
، دار ال���ق، ب��وت، �2  ال���اني ،ك�م وآخ�ون ، قام�س ال���� في اللغة واألعالم ، 1

 .84م، ص1982
  .52م، ص��1966نل، أرن�� الف� اإلسالمي، ت�ج�ة أح�� م�سى، دار صادر ب��وت،  2
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 ال���� وال�ل�ر  ازده�ت ص�اعة األواني ال�ل�ر�ة في الع�� الفا��ي، ق�و 

تع�ل م�ها األواني  ال�يتع�ل  ال�يی�ج� في �ا�� األرض و�ع� م� أنف� ال��اد 

  1وق�ع ال���نج.

ال�ــ�اع فــي الع�ــ� الفــا��ي أوانــي زجاج�ــة صــ�ع� مــ�  أن��ــهأج�ــل مــا ومــ� 

ال�لـــ�ر ال�ـــ���، وال�ـــاه� أن هـــ�ه األوانـــي �انـــ� مف�ـــلة ع�ـــ� �عـــ� ال�لفـــاء 

ل مع�فــة تــار�خ م�ــا ســهّ  �اســ�ه�ح�ــ� ع�ــ� علــى عــ�د م�هــا م�قــ�ش  الفــا�����،

م�خـــ�ف ب�ســـ� صـــق� یـــ�ق� علـــى  إب��ـــ� وأل�ـــ�تصـــ�اع�ها، و����ـــف ف���ر�ـــا 

وذلــ� �عــ� أن  ولقــ� اســ���م� هــ�ه األوانــي فــي ال��ــائ� األغــ�اض دی��ــة، غــ�ال،

فــــي  ولقــــ� شــــاع اســــ���ام الع�اصــــ� ال�اســــان�ة أضــــ�� إل�هــــا تل���ــــات مع�ن�ــــة،

 2ال�خارف الفا���ة ح�ى أواخ� عه� ال�ولة.

 كات�رائ�ـة ز���  �وض� �ا ،�����ف ف� اآلن وأج�ل األواني ال�ل�ر�ة م�ف��

وم��ـف  ل�رن�ـا،فوق�ـ���ي � وأل�ـ�ت، �����ر�اوفي م��ف  ،سان مار�� �ال�����ة

 3ه�ه األواني ال�ل�ر�ة أس�اء ع�د م� ال�لفاء الفا��ي.م� وعلى ����  الل�ف�،

وهـ�ا اإلب��ـ� �ـالغ حـ� ال�وعـة مـ�  وم� ال��ف ال�ل�ر�ـة اإلب��ـ� ال���ـ�� ال�ـ�ل،

 أمـــا وال�خ�فــة وعل�ــه رســ� أســـ�ی� قــا�ع�� تف�ــله�ا شــ��ة مف�عــة، ح�ــ� ال�ــ�عة

ال�خ�فـــة ��ـــارزة وتفاصـــ�لها م�ق�شـــة أو مق��عـــة ،وشـــاع� فـــي الع�ـــ� الفـــا��ي 

ق�ع ال�ل�ر �ال�خارف ال��ات�ة ال����عة ورس�م ال���ر وال���انات فـ�اد� أو  ت�ل�ه

  4ج�اعات.

ع � �ر ال�ــ��� م�ــ�مــ� ال�لــ إب��ــ� بل�ــ�ن، وأل�ــ�ت �����ر�ــاووجــ� ����ــف 

ه�ا اإلب��� م���ع�ان م�  علىوق�ام ال�خ�فة  الق�ن ال�اد� ع�� ال��الد�، في

                                                           
 .272م، ص1984، القاه�ة، 2األلفي، أب� صالح، الف� اإلسالمي، دار ال�عارف، � 1
م، 1982، دار ال�عـــــارف، القـــــاه�ة، 2عـــــَالم، نع�ـــــ� إســـــ�اع�ل، ف�ـــــ�ن ال�ـــــ�ق األوســـــ�، � 2

  .125ص
م، 1982 ، القــاه�ة،2د��انــ�، الف�ــ�ن اإلســالم�ة، ت�ج�ــة أح�ــ� دمحم ���ــى، دار ال�عــارف، � 3

 .226ص 
 

 .226 ال��جع، صنف�  4
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و�ــ��  ل�ف��سـه،رسـ�م ال��ـ�ان ت�ـألف �ــل م�هـا مـ� رســ� صـق� یـ�ق� علــى غـ�ال 

ور�قــــات وأن�ــــاف ور�قــــات ن�ات�ــــة، و �ل�ونـــات ���هــــي یال�ســـ�م فــــ�ع ن�ــــاتي ���ــــ� 

� ت�ك أج�اء ���ـ�ة مـ� ال�هـاد خال�ـة مـ� ��� وال�الح� أن ال�خ�فة ت��ز واض�ةً 

ــــىال�ســــ�م ،وت�جــــع هــــ�ه ال��فــــة  ــــة  إل ــــ�ن العاشــــ� و��ا� ــــة الق ع�ــــ�  ال�ــــاد�نها�

ال�ـ���  ر�ـة مـ� ال�لـ�ربلغ� في صـ�اعة ال��ـف ال�ل�  ال��ال��الد� في ال�ق� 

  1خالل الق�ن�� ال�اسع والعاش� ال��الد�.ب�ا�ات م��اضعة ازدهارها �ع�  أوجّ 

م�ف�� حال�ًا ض�� ���ز  م� ال�ل�ر ال����  ����� ال��ل �وج� إب��ك�ا 

 ،كات�رائ�ة سان مار�� ���ی�ة ف�����ا (ال�����ة) وه� �ع�د إلى الع�� الفا��ي

وعلى ال���� ت��ال خ�وف  ال�ل�، س�ی� ب��ه�ا ش��ةألرس�  هوق�ام ال�خ�فة ��

ال����ة ن�ه،(ب��ة م� هللا  ال��ا�ةش��� م� و��� ر��ة اإلب��� و��نه  صغ��،

م� ال�ل�ر ال����  رائع���إح�� ت�ف���  ه� ه�ا اإلب���، لإلمام الع��� �ا�)

لقه م� ال�ل�ر على ش�ل حم��ع الع�� الفا��ي، ال��فة ال�ان�ة  تع�دان إلى

وعل�ها ��ارة �ال��  ��ج �أل�ان�انهالل م�ف��ة في ال���ف ال��ماني ���ی�ة ن�ر 

  .2(� ال�ی� �له، ال�اه� إلع�از دی� هللا أم�� ال��م���) ال��في تق�ل 

 إ��ال���ش�ع�ان��  أ��اً  �ال�����ة �سان مار� �ات�رائ�ةوق� ت� الع��ر في م��ف 

وت��از  ،به�ا أج�اء م� ال�ل�ر ال����  ال��الد� ال�ادس ع��الق�ن م� 

ف��ص وور�قات ع�� خ�اس�ة ال ب�خارف ن�ات�ة م� ور�قات على ش�ل قل�،

وم�اوح ن��ل�ة مق��مة و�ل ه�ه ال�خ�فة �أسل�ب الق�ع ال�ائل أو ال�ف� 

ي وال� ازده�ت في سام�اء، ال�ي�ف في ال�خارف ال��اس�ة عُ  ال��ال����ف 

  ����3 م� �الد العال� اإلسالمي. إلىم�ها  ان���ت

  

  
                                                           

ح�ــــــ�، ز�ــــــي دمحم، أ�لــــــ� الف�ــــــ�ن ال�خ���ــــــة وال��ــــــاو�� اإلســــــالم�ة، دار ال�ائــــــ� الع��ــــــي،  1

 .494م، ص1981ب��وت،
 .494نف� ال��جع، ص 2
 .494نف� ال��جع، ص 3
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  ل��ة ع� ال�جاج ال����:

 توق� اس���  الق�ماء،ع�ف ال��ق الع��ي ص�اعة ال�جاج م�� أ�ام الع�ب 

واش�ه�ت دم��  أسال�� ه�ه ال��اعة سائ�ة ،ك�ا �ان� في الق�ن األول لله��ة،

�ان ���ب  ال��وص�ر وع�ا وال�ل�ل �أن�اع ال�جاج ال�ا�  وأن�اك�ةوحل� 

1ال��ل ب�ق�ه ونقائه وزخارفه.
  

ع��ر سا�قة لإلسالم ،وق� اح�ف�� م�� إلى ع�د ص�اعة ال�جاج تو 

ع�ی� م� �ع� ُص  ح�� في الع��ر اإلسالم�ة ، ص�اع�هوس�ر�ا ب�ف�قها في 

وصل�  ال�يو�ان� الق�ع  األواني م� ال�جاج �الق�ار�� وال�ه��ات واألك�اب،

ال��الد� وهي إما خال�ة م� ال�خ�فة أو م�خ�فة  إل��ا م� الق�ن�� ال�ام� وال�اسع

ش�ل ال��� ال�ارزة ،أو األق�اص وال��ا�ات وال�ور�ات وال���ر  ب�خارف على

2 وال���انات.
  

 درجة ع���ة م� اإلتقان، إلىووصل� ص�اعة ال�جاج في م�� الق���ة 

اإلس���ر�ة والف��ا� أب�زها  ،���انع ال�جاج اش�ه�تها ع�ة م�ن بووج�ت 

م� ب�� ح�ى أنه ق�ل أن  ف�ها، وأب�ع�اوورث األ��ا� ه�ه ال��اعة  والف��م،

 ال�س�ل صلى هللا عل�ه وسل� �أساً  إلىه�اها أ  ال�ي ه�ا�ا ال�ق�ق� مل� م��،

اإلسالمي وه�ا ما ی�ل على ازدهار ه�ه ال��اعة ق��ل الع��  م� ال�جاج،

3.ه�اك
  

م��  ذل� في ��اف���ها  ال�ير ال��ل��ن ص�اعة ال�جاج في األق�ار ��ّ ق� و 

على  ول�� �ان� م�� و�الد ال�ام م والع�اق و�ی�ان،أق�ار أخ�� م�ل ال�او 

 وله�ا م��� ال��ارة ،ه�ه ال��اعةم�ال في  األك�� شه�ةً  وجه ال���ص

ن ل��اعة � ال��ل� ال�ي أوالها ع�ا�ةذل� إلى الی�جع ال��� في ف�ها، ور��ا 

                                                           
 .160م، ص1973ال�فاعي، أن�ر، تار�خ الف� ع�� الع�ب وال��ل���، دار الف��، القاه�ة،  1
 .272ساب�، ص أب� صالح، م�جع األلفي، 2
ــــ�ن ال�خ���ــــة اإلســــالم�ة ال���ــــ�ة ال�ــــا��، علــــي أح�ــــ�، 3 ، دار زهــــ�اء ال�ــــ�ق، القــــاه�ة، الف�

 .45م، ص1999
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اس���م�ها  ال�ياألواني ال�جاج�ة  إلىال�جاج وااله��ام بها وت����ه� ل�اج�ه� 

1في و�ائف ����ة.
  

 خالٍ  ��م� وال�اسع ال��الدیاوأغل� ما وصل�ا م� األواني ال�جاج�ة م� الق�ن�� ال�

م�ل ال����  م��لفة، أسال���ع� في زخ�ف�ه أما القل�ل ال�اقي فاتّ  م� ال�خ�فة،

خال�ا ال��ل وال��ا�ات وغ��ها م� الع�اص� ال�خ���ة ،وم� ب��  وأش�ال ال�ارزة،

أك�اب  ع�� عل�ها في م�� وس�ر�ا والع�اق و�ی�ان، ال�ياألواني ال��خ�فة 

  2 وأ�ار�� أش�الها على ه��ة ال�����.

  

  

  

  

  
  ) 249م :  1981(حسن : قنینتان من الزجاج في فجر اإلسالم  عن 

  القاھرةبمتحف كلیة اآلداب بجامعة 

  
  
  
  

  )249م :  1981(حسن : في فجر اإلسالم  عن كأس من الزجاج 
  

  
  
  

  
  
  
  

  عنفي حامل زجاجي على ھیئة جمل من الزجاج قنینة 
  ) 249م :  1981(حسن : 

  

                                                           
 . 45نف� ال��جع، ص 1
 .231- 230د��ان�، م�جع ساب�، ص ص  2
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  ���قة ت���ل ال�جاج وزخ�ف�ه:

 ال����ل �ال�فخ في اله�اء، األولى هي ����ق���،ی�� ت���ل األواني ال�جاج�ة 

ال���قة �ع� أن ت��ه� األواني م��نات ال�جاج وت��ح ع���ة ل��ة وت�� ه�ه 

یل�ق� ال�انع ب�ها�ة أن��ب مع�ني ق�عة ع���ة م��رة ،و��فخ ف�ها م� ب�ا�ة 

و�ع���  ،وس� الع���ة ف���فخ ج�ان�ها إلىف���فع اله�اء ال��غ��  األن��ب،

ل اآلن�ة �ال��ل ت���ل اآلن�ة ����ات دائ��ة في اله�اء ،و�ع� أن ی��هي ت���

  1ال��ل�ب ت�ضع في ج�� ال����.

اس���ام أن��ب مع�ني  خاللها ی�� ال����ل �ال�فخ في القال�،أما ال�ان�ة فهي 

ع���ة زجاج�ة ل��ة و��عها في قال� م� ق�ع���  �هیل�ق� ال�انع ب�های

�ع� ذل� ب�اس�ة  �ام� م��ج م� ال�مل وال��� ل�ي ��هل تف���ه غال�اً  ���م��ن

ال�اء وال�ف� ،ث� ی�فخ ال�انع ه�ه الع���ة ال�جاج�ة داخل القال� ف�أخ� ش�ل 

 ال�ع�ن أو ال���، أوالقال� م� الف�ار  و���ن القال� في أح�ان أخ��  القال�،

م� ���قة ال�فخ في  واتقاناً  وت��ن أش�ال األواني في ه�ه ال�الة أك�� ان��اماً 

2اله�اء.
  

إما �ال�� أو  هحف� و نق� ال�جاج أ��ًا الق���ة ال�ع�وفة  وم� األسال��

وس�ر�ا م� ال�جاجات واأل�ار�� م� ه�ا  وما ����ب�اس�ة ع�لة خاصة ب�ل�، 

وهى ال تع�و أن ت��ن أش��ه أف��ة وخ���  ،زخارفهافي  ة���� إال أم�لة ال��ع

3م���جة.
  

وت�� ه�ه  �القال�،وع�ف� األواني ال�جاج�ة ع�ة ��ق لل�خ�فة ،م�ها ال�خ�فة 

ال���قة �أن �أخ� ال�انع ق�عة م� ع���ة ال�جاج ال��ه�ر وهي ل��ة ب�ها�ة 

ال��� ���ن  أوو���عها داخل قال� م� الف�ار أو ال�ع�ن  مع�ني، أن��ب
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م�لعا أو على ه��ة خال�ا ال��ل ث� ی�فخ في ب�ا�ة األن��ب ��أخ� ب�ن اآلن�ة 

  1ال��ل. ال�ارجي نف� ش�ل ال��ل�ع أو خال�ا

وت�� �ع� أن ت��ل  ال�ق�،ع� ���� ال�خ�فة ك�ا أن ه�اك ���قة أخ�� ُتع�ف �

ح�� ت��ن ع����ها ل��ة  ،على ب�نها وهي ساخ�ة �ال�ق� و�ق�م ال�انع اآلن�ة،

خارج م� الع���ة ال�جاج�ة ل��ح  إلىوذل� ���� أج�اء  �آلة ت��ه ال�لقا�،

ح��  ��ل� ال�خ�فة �ال���ا، ��فوعُ  اآلن�ة ال�ارجي في أش�ال زخ���ة ج��لة،

ع�ف ل� تُ  ةاب���وا ف�ها ��قا ج�ی�ول��ه�  ورث ال��ل��ن زخ�فة ال�جاج �ال���ا،

2م� ق�ل وهي ت���� ال�جاج �ال��ارة �ع� أن �ان� على ال�ارد.
  

  ال��اسي: لع��ا

خ�ف� �ال���� زُ  ��هالع�� ع�ة ��ق لل�خ�فة ،فاألواني ال�جاج�ة ه�ا وشه� 

ال�خ�فة  ك�ا ُع�ف� ،�الق�ع �وزخ�ف إضافة ال����ت��،� وُزخ�ف� أ��اً  ال�ع�ني،

و�األخ� في  لألح�ار ال����ة، ب��الً  م�اس��� وال�ي ال�خ�فة �الق�عو  �ال���،

األواني ذات ال��ار ال����، وال�خ�فة �ال��� ،ح�� ��غ� على ت�فة ال�جاج 

  3ال�اخ� ��ات� مع�ني عل�ه زخارف.

م���عة م� ال�جاج م�� الع��ر اإلسالم�ة األولى ،ب�خارف م���مة وحل�� 

ت���ن عادة م� خامات م���ی�ة ت�� داخلها أق�اصا صغ��ة ورس�م ح��انات أو 

و���� �ع� ق�ع تل� ال����عة أخ�ام ونق�ش م���عة �آلة  ك�ا�ات ����ة،

  �4اإلضافة إلى األش�ال اله��س�ة. كال�لقا�،
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م� م�� أو ال�ام ی�جع إلى ف��  �أس م� ال�جاج،وفي م��ف ب�ل�� ی�ج� 

�ان  ال��ال�س�م ال����مة  ذ�ه�ه ال��فة م�ال ��� م� ال�جاج  اإلسالم،

  1 وت�� ال�س�م ال�ارزة في األخ�ام أشغال ح��انات خ�ا��ة. ���ع في تل� الف��ة،

 ول� �ق��� ق�ع ال�جاج ب�اس�ة الع�لة في العه� اإلسالمي األول على األش�ال

ان أم�لة عل�ها زخارف م�فاوتة فق� وصل��ا م� م�� والع�اق و�ی�  ال����ة،

على م���عة  ءوع�� ��ام�ا رتفاع وال��وز م� رس�م األنهار وال���انات،اال

ع���ة م� �قا�ا ق�ع م� ال�جاج ال�ل�ر� ال�ق� م� الق�ن ال�اسع ت���ها زخارف 

��لفات ال��اس�ة م� إن�اج و���� اع��ارا ه�ه ال ،غائ�ام���عة م�ف�رة حف�ا 

  �2غ�اد �ال�ات ل�اذا ع�ها م� شه�ة في ص�اعة ال�جاج ذ� ال�خارف ال�ق��عة.

ون�� في ع�د م� األواني اإلی�ان�ة والع�ا��ة م� ص�ر اإلسالم اس���ام الع�لة  

جان�  إلىغائ�ة م�ج�د �ع�ها  وخاماتفي زخ�ف�ها ف����ن ب�ل� أق�اص �ارزة 

و����ل أن ���ن ه�ا ال��ع  ة،� ائغ�ارزة �ال�امات الص ى ش�ل أق�اال�ع� عل

  خ� ع� ال�ل�ر.م� ال�خارف ال�ق��عة ق� أُ 

 في ص�ر اإلسالم، �االه��اموال��ی�ة  وم� الق�ع ال�جاج�ة ال��خ�فة �ال�ف�،

ه ��وت�  ،ن��اب�ر ال���و��ل��ان م����ف �ج�ء م� ص�� أزرق ع�� عل�ه 

 واألش�ال اله��س�ة ال��زعة داخل م�ا��،زخارف م�ف�رة م� تف��عات الع�� 

  3وع�� أ��ا على ع�د م� ال��وس والق���ات واأل�ار�� ،ت���ها زخارف م�ف�رة.

م� وال�اسع ال��الد� م���عة م� ق�ع ال�جاج اال� الق�ن��ووصل��ا م� 

وهي ��ارة ع� زجاجات صغ��ة ر��قة ل�ف� الع��ر أغل�ها م���ر�  اإلسالمي،

��ؤوس  أش�االً ن ب�قا�عها ها ت����ات أف��ة ورأس�ة ت��ّ ال��ل وت��� س��

 ك��ها ل�ناً ما أوص�ع� ه�ه الق���ات م� ال�جاج ال���ل� �ال�صاص  ،األض�اس

  4ال�رقة أو ال���ة. إلى مائالً 
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وفي م��ف ب�ل�� ت�ج� ق���ة م� ال�جاج في حامل ال�جاج على ه��ة ج�ل، 

الق���ة م�ال ل��ع م� األواني ال�غ��ة ه�ه  الق�ن ال�ام� ال��الد�، إلىت�جع 

م� ال�خ�فة ،ول�� ال���� ال��ع�جة  واإلناء خالٍ  ال����ة ف�ق ح��ان أو �ائ�،

 ت��ل ال��ل، ال�يب�نه ت��و �أنها ت��ه إلى �ه� ال��لة ال�جاج�ة  إلىال��افة 

وفي نف� ال���ف ه�اك إناء صغ�� م� ال�جاج اإلسالمي وق�ام ال�خ�فة في 

��1فة خ��� زجاج�ة و أق�اص م�افة ت�لف حل�ونات ����ة.ه�ه ال
  

���ف� م��ف  ةالع��ر اإلسالم�ة ال����  إلىت�جع  ال�يوم� ال��ف ال�جاج�ة 

�امل صغ�� عل�ه زخارف م� ��ا�ة ����ة  �إب���ال���و��ل��ان ب�����رك 

أما ب�ن اإلب��� ف����ع في قال� م�  ،م� األق�اص أو ال�رد�ات ال�ارزة وصف��

  2.األولىو�ان� ه�ه ال���قة مأل�فة في الع��ر اإلسالم�ة  ج�أی�

  ال�جاج اإلسالمي ال���� في ال�غ�ب واألن�ل�:

ك�ف� ال�فائ� األث��ة في �الد ال�غ�ب واألن�ل� ع� ق�ع ����ة م� ال�جاج 

�ا ت���� ف��ة واض�ة وم� ال�ع� عل� ،ةل�نماب�� صغ��ة و����ة ومل�نة وغ�� م

أن�ا ن���ل �ع� ه�ه األش�ال ع�  إال ع� أش�ال ج��ع األواني ال�جاج�ة،

����3 رس�م األواني ال��ق�شة على ال��ف األخ��.
  

� األواني ال�جاج�ة في من�اه�ها على ه�ه الق�ع  ال�يأما �قا�ا ال�خ�فة 

ح� ���� �األواني ال�����ة  إلىها ش��هة ارف�ان� في زخفال�غ�ب واألن�ل� 

ها ماه� م�و  ما ی�داد ال��ه��، م�هاه�ه الق�ع ما ه� م��� �ال��ش ،و  ��،ف

أو م��� ب�خارف ��اب�ة وح��ان�ة ون�ات�ة ق� ��ع� على  م�لع أو مق��ع،

4خاصة. آلةال�جاج وه� ل�� ����قة ال�غ� ب�اس�ة 
  

                                                           
 .492ز�ي دمحم، م�جع ساب�، ص  ح��: 1
 .231ساب�، ص د��ان�، م�جع  2
م�زوق، دمحم ع�� الع���، الف��ن ال�خ���ة اإلسالم�ة في الع�� الع��اني، اله��ة ال����ة  3

 .206م، ص1987العامة لل��اب، القاه�ة، 
 .207-206نف� ال��جع، ص ص  4



  
  
  

  اإلسالمیة  العصور عبر والزجاج البلور

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
510 

 ت�رائ�ةا�وض في �وم� ال��ف ال�جاج�ة األن�ل��ة �أس سان ت�ر��� ال�ع

 س�، 9.0ورق��ه م���رة وقاع�ته م���ی�ة ق��ها  ��و� ج��  وذ �أس��رقة وه

 ی�دانائ� ال�ه�اء أم�له م� األواني ال�جاج�ة ن��� م�ها إناء فوق� أ�ه�ت ح

�ل م�ه�ا ب�خارف  نی�دا ان آخ�ان���از سام�اء ال��ل� ،و�ناء ناب�خارف ت��� 

1على ه��ة ال�وائ�.
  

  الفا��ي:ال�جاج 

ب�� أی�ی�ا  وضع ����اً  اً وق� ارتق� ال����عات ال�جاج�ة في الع�� الفا��ي ر��ّ 

�ها �وأع هالعل أشه�  تع� ،م�ها ��وس وق�اق� وص��ن وأ�ار��، ت�فا ف��ة ال

  ���2ة م� ال�اح�ة الف��ة ال�جاج ال��ه� وال���� ب�خارف ت��و �ال���� ال�ع�ني.

م� ال�جاج ال���� ذات زخارف  �اعة أوانٍ ولق� شاع� في الع�� الفا��ي ص

ه���ج  �اس� الق���ة اش�ه�توم� ه�ا ال��ع ت�ج� م���عة م� األق�اح  مق��عة،

ولق� اس���م�  ب�� ال��احف األورو��ة وال����عات ال�اصة، م�زعة حال�اً 

رجح  ح�� �ع� ه�ه األواني ذات ال�جاج ال���� في ال��ائ� ألغ�اض دی��ة،

اع��ادًا  وذل� ص�اعة ه�ه األواني إلى م�� في الع�� الفا��ي،العل�اء ن��ة 

واس���م  ال��ة مع زخارف أواني ال�ل�ر ال���� الفا��ي، زخارفهات�ا�ه  على

األورو���ن ه�ه األواني في األغ�اض ال�ی��ة �ال�غ� م� وج�د ��ا�ات ع���ة 

  �3ال�� ال��في عل�ها.

ق��ها في م�� وس�ر�ا م�� الق�ن ال�اني ع��  إلىوق� وصل� ص�اعة ال�جاج 

وال�ه�ي (ال���� ال�ع�ني  إل�هاوأضاف�ا  وق�اني، فاب���وا أ�ار�� و��وساً  م�الد�،

و�ان� أه� م�اك�  وزخ�ف�ها ب�خارف ه��س�ة أو ن�ات�ة أو ح��ان�ة، ،)والف�ي
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والف��م  أش��ن حل� وال�ل�ل وص�ر ودم�� والف��ا� و م�ن اإلن�اج هي 

  1س���ر�ة.واإل

ال�فخ وال�غ�  ع�ة أسال�� م�ها ال�جاج و ت���ل �خ�فةلواس�ع�ل الفا����ن 

وق� اش�ه�ت م�� في الع�� الفا��ي ���اعة  وال���� ال���قة والق�ع،

وت���ن  األواني م� ال�جاج ال���� ال�ق�ل ذ� ال�خارف ال�ق��عة وال��غ��ة،

  2.���عةم ال�خارف م� ���ر وأس�د وأش�ار وع�اص� ن�ات�ة

   ال�جاج في العه� األی��ي وال��ل��ي:

بلغ� ص�اعة ال��ف ال�جاج�ة أوج ع�ها في ال�ام وم�� ب�عا�ة سال��� العه� 

ت���� ال��ف �ال�خارف ال�ه��ة  و�ان ف�� ه�ه ال��اعة األی��ي وال��ل��ي،

األسال��  إل�هوأب�ع ما وصل�  و��زت في ه�ا م�ی�ة ال�قة، ال���هة �ال���ا،

ص�ع ال���ا�ات وم�ها أم�لة ����ة م�زعة ب�� ال��ا��ة في ه�ا ال��ال 

  3.في م�� و�الد ال�ام وال��اج� ال����  العال��ة ال��احف

في حل�  ال�خ�في ق�ة م��ها األواني ال�جاج�ة في ف��ة ح�� األی����� �لغ�و 

ولق�  �ا،��ال�و�ان� ه�ه األواني ت��� �ال�خارف ال����ة وال���هة  ودم��،

 في زخ�ف�ها وان��� زجاج�ة غا�ة في ال�قة واإلتقان، �ه�ت م� ه�ه الف��ة أوانٍ 

�ان� شائعة في خ�ف ال�� واشان في  ال�يوال���ان�ة  اآلدم�ةاس���ام ال�س�م 

  4الع�� ال�ل��قي.

ب�أ الع�� ال�ه�ي ل��اعة ال�جاج اإلسالمي في خ�ام الق�ن ال�اني ع�� 

و ام��  ق�ة تل� ال��اعة في الق�ن ال�ال� ع�� ال��الد�، و�ان� ال��الد�،

���رت ص�اعة ال�جاج فال��ف األول م� الق�ن ال�ا�ع ع�� ال��الد�، إلى 

اج �ّ أع�� ال�ُ و  في س�ر�ا زم� األی����� وال��ال��، � وال��لي �ال���اال��هّ 
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�لة وأل�انها الف��ة ال�� به�ه األواني ال�جاج�ة وزخارفها وال��ار��ن ال�ل����ن 

وه� ما ن�اه اآلن ض�� ���ز  الع�ی�ة ال�ائعة ،وعادوا إلى د�اره� �ال���� م�ها،

   1ال��ائ� وال����عات ال�اصة وال��احف األورو��ة.

ص�ع� في أوائل الع�� ال��ل��ي  ال�يو���ح م� زخارف األواني ال�جاج�ة 

 ال�يإلى جان� �ع� الع�اص� ال�غ�ل�ة  اس���ار �ه�ر �ع� األسال�� األی���ة

ن�ج ����ة في الع�� ال��ل��ي وم� أج�ل ما أُ  عاص�ت الع�� ال��ل��ي،

�عها �أم�ون �ُ�  آن�اك ال��ام ال��ال�� واألم�اءوال�ي �ان  ق�ادیل زجاج�ة

و�ان� ه�ه الق�ادیل م� ال�جاج ال���ه �ال���ا ولها ش�ل  ل��ضع في ال��اج�،

�ة م��ّ  م��اةوم� أج�ل األم�لة على ذل�  ات،و ال���ا م��� وتع�ف �اس�

زخارف جامات رن�ك ال��ام  إلىح�وف ����ة �اإلضافة ذات ب�خارف ��اب�ة 

  2وال�خارف ال��ات�ة ال�����ة وال��اع� ال����ة.

وتع��� ال���اوات ال�جاج�ة ال���هة �ال���ا في الع�� ال��ل��ي في م�� 

وت����  اق��ائهاأق�ل سال��� ال��ال�� على  �ح� وس�ر�ا ف�� ص�اعة ال�جاج،

 ال�يأما ال���ا  �ة،توزجاج ال���اوات أب�� مائل إلى ال�ف�ة القا ال��اج� بها،

وت�ألف زخارفها م� ��ا�ات داخل  بها ف���اء وزرقاء وخ��اء و���اء، �زخ�ف

مع ت���� م��قة ل�س� ال�ن� ال�اص �ال�ل�ان  ،مع��ة م�احات أو م�ا��

وأح�انا  ��خ�ف ����ة ن�ات�ة ر��قة،فأما سائ� ب�ن ال���اة  ال���اة،صاح� 

وم� أج�ل ال���اوات ال�جاج�ة  �ة،�س� ه�ه ال�خارف ال��ات�ة على أرض�ة م��ّ تُ 

 ����3 ال�ل�ان ح�� �القاه�ة.� ال��ج�دةال����عة 

ذ إ وتع��� م���عة م��ف ال���و��ل��ان م� ال�جاج ذات أه��ـة ���ـ�ة، وشاراته�،

مـ�  وع�داً  ت�� ص���ة وثالثة ع�� م��اة وع�� وأواني ����ة وزجاجات وأك�ا�اً 
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 �اضــــ�عاســــ���ام ال�فــــي زخ�ف�هــــا وشــــاع  ال�ــــ�وس ال�ــــغ��ة وزجاجــــات الع�ــــ�،

1وال���ان�ة وال�خارف ال��ات�ة وال��اب�ة. اآلدم�ة
  

س� و��ج� في م��ف الف� اإلسالمي �القاه�ة م��اة م� ال�جاج ال���ه �ال���ا �ا

وعلى ب�ن ه�ه ال���اة ��ا�ة ��� ال��خ ، ال�ل�ان ال��ل��ي األش�ف خل�ل

�ع� �ع� وفاة ال�ل�ان ال�ل� األش�ف خل�ل ت�ل على أنها ُص  ال��ل��ي

��لف �ول�� ال�الح� أن زخارف ه�ه ال���اة وأسل�ب ص�اع�ها ، )م1294(

 2ع� ال�أل�ف في ال���اوات في الق�ن ال�ا�ع ع�� ال��الد�.
  

م��اة م� ال�جاج ال���ه  أ��اً  وج� في م��ف الف� اإلسالمي �القاه�ة ك�ا

 40.5 ال��الد� ی�لغ ارتفاعها�ال���ا �اس� ال�ل�ان ح�� في الق�ن ال�ا�ع ع�� 

ش��� ع��� و ح�ل الع��  يت�ألف زخ�فة ه�ه ال���اة م� ش��� ��اب س�،

ات ح�ل الع�� ف�ال ع� جام ج��لة م� ال�ق� الع��ي، ح�ل ال��ن ��� رس�ماً 

.�اس� ال�ل�ان ح�� ف�ها خ���ش
3

  

  ال�جاج ال�ف�� وال�غ�لي:

 ح���ه�ت ب�الد إی�ان نه�ة في ص�اعة ال�جاج في الع�� ال�ف�� خالل 

 م�ن ال�جاج�ة �ان� ت��ع في ال��ف على أن )،م1628- 1587ال�اه ��اس (

 ذل� وأك� ،م�ها وأن ش��از أن��� خ�� ما ص�ع� �الد إی�ان ش��از وأصفهان،

شه�ة تل� ال��ی�ة  ال�ی� ت��ث�ا في ��� أسفاره� ع� ال�حالة ال���� م� أق�ال

4وام��ازها في ص�اعة ال�جاج.
  

وفي إی�ان فق� سای�ت ص�اعة ال�جاج ال���ر ال�� ج�� في ال�ام وم�� ح�ى 

م� أمه� رجال ه�ه  ةس��ق�� ن��في  ج�ع ال��ت���رل��  ح�� عه� ال�غ�ل ف��ة

                                                           
 .293د��ان�، م�جع ساب�، ص  1
 .495ح��:ز�ي دمحم، م�جع ساب�، ص  2
 .497 نف� ال��جع، ص 3
 .247د��ان�، م�جع ساب�، ص  4
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 ه�ه ال��ی�ة في م�ال ص�اعة ال�جاج، ب�ز به� اس� ال��ی�ةأ��ر��� ال��اعة ال

1ش��از في الق�ن ال�ا�ع ع�� وال�ام� ع�� ال��الد�.م�ی�ة ث� تل�ها 
  

ص�اعة ال�جاج �إی�ان في ب�ا�ة الق�ن ال�اسع ع�� م�الد� على جان�  لق� �ان�

وال��وس ال����عة ����از  ال��اف� ال�جاج�ة والق���اتف ،ك��� م� ال�ق�م وال��اح

و��ل�  ل�� في �ل أن�اء ال�الد،�ُ إّال أنها  افاخ�  ال� ت�� ن�ع م� أنها�غ� و�ال

لة �ج�و ان م� ن�اج الع�� ال�غ�لي ال��أخ� م���عة ����ة ���ل�م��ف ال���و 

 ش�ال تع�د إلىم� زجاجات ال���ة والق���ات واأل�ار�� وال�ه��ات م��لفة األ

  2وال�اسع ع�� ال��الد�.الق�ن�� ال�ام� 

هي األب�� والع�لي وال��ف��ي واألخ�� فال��ف تل�  أما األل�ان ال�ائ�ة في 

خ� وعلى �ع� األواني زخارف م�س�مة وم���ة وعلى �ع�ها اآل واألزرق،

وأح��  وفي ال�خارف ال��س�مة وال����ة خ��نة واض�ة، حل�ات م�افة،

   3ج�ال ال��ل ول�ن ال�جاج نف�ه.الق�ع ما اع��� في ج�اله وتأث��ه على 

  ال�جاج في الع�� الع��اني:

أول األم� �االس���اد  في م�ال ال��اعات ال�جاج�ة ال�اقع أن الع��ان��� اك�ف�ا

�ان�  ال�يو�ان� م�ی�ة ال�����ة وم��قة ب�����ا في مق�مة ال�الد  ع� ال����ع،

�ها م� ال�وارق �و�ان مع ال�ولة الع��ان�ة، إلىتق�م ب��ر�� ال��ف ال�جاج�ة 

�4ال�خارف ال�ارزة أو ال�خارف ال��ه�نة. دانت� ال�ي وال��وس  �ان�اتوال�ل
  

وم� أج�ل ال��ف ال�جاج�ة الع��ان�ة م���عة م� األواني ال���لفة األش�ال 

م���عة م� ال�جاج ال�ل��ي الل�ن ال���� �األل�ان ال���لفة، وفي م��ف 

                                                           
 .161 ال�فاعي، أن�ر، م�جع ساب�، ص 1
 .247د��ان�، م�جع ساب�، ص  2
 .248نف� ال��جع، ص 3
 .144 م�زوق، دمحم ع�� الع���، م�جع ساب�، ص 4
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�����ا ال�� �ان بلقاه�ة أم�لة رائعة م� زجاج ���قای� وفي م��ف اإلسالمي �ا

 1رف.ا���ع لل�لفاء واألم�اء واألغ��اء ی��لى ف�ها ج�ال ال��ل وروعة ال�خ
  

  
  م� إب��� م� ال�ل�ر ال�ف��      إب��� م� ال�ل�ر م��ف ف���ر�ا وأل��ت بل��ن           

  ال�اد� ع�� في م��ف  الق�ن  م��ع                             )252 م:1981ح��: (ع� 

   )252م:1981( ح��:ع�  الل�ف� �ار��                                                        

  
  إب��� م� ال��ر في �ات�رائ�ة                      إناء رجاجي م� إی�ان          

  ���ی�ة ال�����ةسان مارك                    252، 1981ع� ح��:          

  258: 1981ع�: ح��،                                                      

                                                           
 .144 نف� ال��جع، ص 1
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  جاجي م� إی�ان ز إناء 

  258م : 1987ع� ح��: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  م� ال�جاج م� الع�� ال��ل��ي م��اة         ال�جاج ال���ه �ال���ا الع�� ال��ل��ي

  254م  1981ع� ح�� :                254م  1981ع� ح�� : 

  

  

  

  

  

  

  

  إناء زجاجي                 إناء زجاجي      م��اة م� ال�جاج م� الع��      

  .254م،  1981ح��:          .254م،  1981ح��:          . 254م،  1981ع� ح��: 
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  م��اة م� ال�جاج ال���ه �ال���ا، م��ف الل�ف� في �ار��

  . 257م،  1981ع� ح��: 
  

  ال�ات�ة:

ع�ف�ها الف��ن  ال�يتع��� ال��ف ال�ل�ر�ة وال�جاج�ة م� ال��ف ال�ه�ة    

ة ر ل�� ون��اً  واب��اراته الف��ة، إب�اعاتها ه�ه� الف�ان ال��ل� ف�فق� أ اإلسالم�ة،

في ال�ق� ال�اض�  ُفق�ت فق� مادة ال�جاج، ان��ارال�ام وسه�لة  ال�ل�رمادة 

 تل� وخاصة ول� ن�� م�ها إال القل�ل، ،ال�جاج�ة وال�ل�ر�ة الع�ی� م� ه�ه ال��ف

  األم�� وال��اسي. ع����ص�ع� في الف��ة ال����ة، �ال ال�ي

ح�ل ه�ا ل�ا األ��اث وال�راسات وال�ق��ات األث��ة  ��ف�ه ن����ج م� خالل ما

صّ�اع  وأن أن ص�اعة ال�جاج وال�ل�ر �ان� مع�وفة ق�ل اإلسالم، ال��ض�ع

�ان م�� زم� م���، و  �هص�اع اق�� ت�الد م�� وال�ام ب�ع�ا وأ ال�جاج وال�ل�ر في

 نتف�ق ص�اعة ال�جاج م� ساه�� فيلها خ��ة وم�ارسة  ال�يم� أب�ز ال��ن 

  .في �الد ال�ام وحل� ودم�� وغ��ها ،في م�� الف��ا� والف��م واإلس���ر�ة

ص�اعة ال�جاج وال�ل�ر،  ����ةع��رها الشه�ت ال�ولة اإلسالم�ة م�� ق� و 

وش�ل�  واس��� الف�ان�ن ال��ل��ن في ص�اع�ه� على أسال�� ال��اعة ال�ا�قة،

و��ل�  أو ال�فخ في القال�، ال��ف ال�جاج�ة ع� ���� ال�فخ في اله�اء،

  ب�اس�ة الع�لة.
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الع��  إلىت�جع  يال��ف ال�جاج�ة ال� وفي ال�ان� ال�خ�في ی��ح ل�ا أن

أو م�خ�فة ب�خارف على ش�ل  �اسي في غال���ها خال�ة م� ال�خ�فة،األم�� وال�

  ال���� ال�ارزة واألق�اص وال��ا�ات وأش�ال خال�ا ال��ل وال���انات.

 زخ�ف األواني ال�جاج�ة ع� ���� القال� وال��قاش وال���ا وال���� ال�ع�ني،ك�ا 

  وع� ���� الق�ع وال��� وغ��ها.

 ال ت��لف ����اً فهي �الد ال�غ�ب واألن�ل� م�  اءت�اج يال��ف ال�جاج�ة ال� أّما

�ف� ب�الد ال�ام وم��، وه�ا ���� الق�ل أن ص�اعة ال�جاج عُ  ال�يع� 

ه�ا م�ا أع�ى لل��ف ال�جاج�ة  اق���ت �ال�رجة األولى في �الد ال�ام وم��،

  م� ح�� ال����ل وال�خ�فة. س�ة ال��ا�ه،

عه� نها�ات ونالح� أن ص�اعة ال��ف ال�ل�ر�ة وال�جاج�ة بلغ� ذروتها في 

الع�ی� م� ال��ف ال�ل�ر�ة  آن�اك ص�ع الف�ان�ن ال��ل��ن  ح��ال�ولة ال��اس�ة، 

على  ال�خ���ة ال��فو ح� ال�لفاء والف��ن  إلىو��جع ذل�  ،ال�ائعةوال�جاج�ة 

  .وجه ال���ص

أن اإلسالمي ي م�ال ص�اعة ال�ل�ر وال�جاج فإن�ا ن�صي ال�اح��� ف م� ه�ا...

ه�ا الف� ال�اقي و�ع���ا �ال��اف�ة على ال��ف ال�ل�ر�ة �راسة تفاص�ل یه���ا ب

وال�ي م� خاللها �����ا ال�ع�ف على م���عة ����ة م�  وال�جاج�ة القل�لة ال�ا��ة،

ت، سّ��ا ال��� الف��ة لل��ارة اإلسالم�ة، وال�ي بلغ� أوج م��ها في �ل ال��اال

م�ال ص�اعة ال�جاج و ال�ل�ر وال�� ناف� بها الف�ان�ن ال��ل��ن ف�اني أع�� 

  ال��ارات ال�ا�قة لإلسالم و تف�ق�ا عل�ه�.

 ال��ادر وال��اجع:

 .، م��القاه�ة ، دار ال�عارف  ،�2  ،).  الف� اإلسالمي1984(  صالح األلفي، أب�

، ب�ــ�وت، دار ال��ــ�ق، �2  ، ال���ــ� فــي اللغــة واألعــالمقــام�س ). 1982(  وآخــ�ون ال��ــ�اني، �ــ�م 

 .ل��ان

، ب�ــ�وت  اإلسـالم�ة، دار ال�ائـ� الع��ـي، أ�لـ� الف�ـ�ن ال�خ���ـة وال��ـاو��). 1981( ح�ـ�، ز�ـي دمحم

  .ل��ان
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  .، م��، دار ال�عارف، القاه�ة2الف��ن اإلسالم�ة، ت�ج�ة أح�� دمحم ���ى، �). 1982( د��ان�

  .، م��القاه�ة دار الف��، تار�خ الف� ع�� الع�ب وال��ل���،). 1973( ال�فاعي، أن�ر

  .، م��دار زه�اء ال��ق، القاه�ة الف��ن ال�خ���ة اإلسالم�ة ال����ة،   .)1999( ال�ا��، علي أح��

  .، م��، دار ال�عارف، القاه�ة2ف��ن ال��ق األوس�، � ). 1982( إس�اع�لعَالم، نع�� 

  .، ل��انب��وت ،الف� اإلسالمي، ت�ج�ة أح�� م�سى، دار صادر ).1966( ك�نل، أرن��

فــي الع�ــ� الع��ــاني، اله��ــة ال��ــ��ة  الف�ــ�ن ال�خ���ــة اإلســالم�ة). 1987( ��ــ�عمــ�زوق، دمحم ع�ــ� ال

  .، م��العامة لل��اب، القاه�ة

ر ال�قافـــة، ). الف�ـــ�ن ال�خ���ـــة اإلســـالم�ة فـــي ال�غـــ�ب واألنـــ�ل�، دا1995( ��ـــ�عمـــ�زوق، دمحم ع�ـــ� ال

 .، ل��انب��وت

  


