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 الفخار المطلى نشر ودراسة لمجموعة من

 متحف كلية اآلثار والسياحة، الجامعة األردنيةمحفوظة ب

 هناء محمد عدلى حسن. د.أ

 :ملخص لا
يحتفظ متحف كلية اآلثار والسياحة بالجامعة األردنية بمجموعة من  الفانار   

ي تنسب مجموعة البحث إلى مصنر  ن   المطلى التي لم يسبق دراستها أو نشرها،
الوصفى التحليلنى   تتبع الدراسة المنهجم، 41/هن8العصر المملوكى، أوائل القر  
منع   ،لم يسبق نشرها من  الفانار   قطع( 9)عدد م  االل  حص وتوثيق ونشر 

، وترتيب اللوحات  ي كتالوج لزاار هاالمبينة  الرسومات التوضيحيةمجموعة م  
ًا وشعارات مماثلة لمنا ورد  يضم مجموعات م  التحف التطبيقية التى تحمل رنوك

على القطع محل البحث، بهدف إثراء الدراسة المقارننة والمنزج بني  الدراسنة     
التارياية واألثرية بدراسة المضامي  الفنية والزار ية والمعانى الرمزية للرنوك  ي 
سجل متكامل مرتبًا ترتيبًا تاريايًا وموضوعيًا، لبيا  تفاصيل ومفردات الزانارف  

 .لتحفتأريخ ا  ىما ورد على بعضها م  كتابات تساعد شكل ومضمو  ودراسة 

 :الكلمات الدالة

 الفاار المطلى، الرنوك، الزبديات -الازف اإلسالمي

 :التعريف بالبحث

م  الفانار   بمجموعة (4)متحف كلية اآلثار والسياحة بالجامعة األردنية، يحتفظ
ويرها ووصنفها  وتصوقد قمت بفحصها ، أو نشرها دراستهالم يسبق المطلى التي 

                                                 

  .جامعة حلوان –بقسم اآلثار والحضارة، كلية اآلداب   أستاذ اآلثار والفنون اإلسالمية 

hanaamohamedadly@yahoo.com  

ل الدراسة محفوظة ضم  مجموعة م  التحف الفاارية والاز ية مح مجموعة الفاار المطلى (4)
، (إهداء م  مصر)المهداه م  مصر إلى المملكة األردنية الهاشمية، وتحمل بطاقة كتب عليها 

لسنة  41م، والمعدل بالقانو  رقم 4981لسنة  441وأشير  ى هذا الصدد إلى القانو  رقم 
: منه على ما يلى 13و 13الذى ينص  ى المادتي  م، والصادر  ى شأ  حماية اآلثار، و4994

تتولى وزارة اآلثار النظر  ى نتائج أعمال البعثات واقتراح مكا أة أى منها اللجنة الدائمة "
الماتصة أو مجلس إدارة المتحف الماتص بحسب األحوال، ولوزارة اآلثار الحق  ى أ  تمنح 

ق  ى ااتيار اآلثار التى ترى مكا أته بها دو  المراص له بعض اآلثار المنقولة كما أ  لها الح
م  اآلثار المنقولة % 41تدال منه، وبشرط أال يتعدى مقدار اآلثار الممنوحة  ى هذه الحالة نسبة 

التى اكتشفتها البعثة، وأ  يكو  لها ما يماثلها م  القطع األارى م  حيث المادة والنوع والصفة 
أال تتضم  آثارًا ذهبية أو  ضية أو أحجارًا كريمة أو برديات أو  والداللة التارياية والفنية، وعلى

 ."ماطوطات أو عناصر معمارية أو أجزاء مقطوعة منها

mailto:hanaamohamedadly@yahoo.com
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 نى   أثناء تواجدى بالمملكة األردنية الهاشميةبعد الحصول على التصاريح الالزمة 
 (1).م1143زيارتي  متتاليتي  عام 

تنسب مجموعة البحث إلى مصر  ني العصنر المملنوكى، أوائنل القنر       
،  كما اسنتطاع الممالينك   م، حيث بلغت الفنو  اإلسالمية أوج ازدهارها41/هن8

 نننهم ارتقنوا    (1)االنتصارات على أعتى القوى الصليبية والمغولية،تحقيق أعظم 
هائل، وما يتوا ر  حضاريبالفنو  مستفيدي   ي ذلك بما تتمتع به مصر م  تراث 

 يها م  مواد واامات ومهرة الصناع والفناني ، القادري  على استيعاب مفنردات  
حمله من    يما ت ة البحثمجموعقيمة  تكم وتراثهم وتطويع المواد المتو رة لديه، 

رموز تتمثل  ي رنوك وشارات، وم  سوء الحظ أ  القطع الكاملة م  هذا الننوع  
نادرة، وذلك على الرغم مما قدر لهذا النوع م  الازف م  االنتشار، وهو طنراز  
ال نكاد نتأمله حتى يعيد إلى أذهاننا بقوة  ي أشكاله وألواننه وعناصنر زاار نه    

كا  يعند   ية، وال شك أ  هذا النوع م  الفاارعدنية المملوكمنتجات الصناعات الم
، ولعل ما تبقى لنا من  هنذا االبتكنار    للمعاد كبديل رايص  لالستعمال اليومى

العصر المملوكى م  طفرة  ي تاريخ صنناعة   حققهالمصرى الاالص يعكس ما 
 .ودةم  الج الفاار والازف بننتاج قطع ذات تقنية صناعية  ريدة ومستوى عاٍل

ونشر مجموعة وتوثيق  الوصفى التحليلى م  االل  حص تتبع الدراسة المنهج
بالصور الفوتوغرا ية، والرسومات  لم يسبق نشرها م  الفاار المطلى، وتدعيم ذلك

من   مجموعنات   ي كتالوج يضم وترتيب اللوحات  ،المبينة للزاارف التوضيحية
ماثلة لما ورد علنى القطنع محنل    وشعارات م ًاتحمل رنوك التحف التطبيقية التى

 سنة التارياينة واألثرينة   والمزج بي  الدرا الدراسة المقارنة بهدف إثراء ،البحث
  ي سنجل متكامنل  بدراسة المضامي  الفنية والزار ية والمعانى الرمزية للرنوك 

، لبيا  تفاصيل ومفردات الزاارف على الفانار  ترتيبًا تاريايًا وموضوعيًا ًامرتب
البحث النذى   نأمل أ  يسهم، وإيضاح الرؤية الفنية والتارياية األثرية المطلى مع

حرصنًا علنى    بي  أيدينا  ى إلقاء مزيد م  الضوء على صناعة الفاار  ى مصر
تكو  مادة علمية تادم المزيد م  األبحناث   ، ولعلهاتوثيقها وصونًا لها م  الضياع

 .والدراسات  ى هذا المجال
                                                 

 .4/3/1143بتاريخ  3/41/4911موا قة مدير دائرة اآلثار العامة رقم  (1)
حة شكر واجب لألستاذ الدكتور منذر جمحاوى، مدير عام دائرة اآلثار العامة، وزارة السيا

شكر واجب لألستاذة الدكتورة ميسو  عبد الغنى النهار، ، واآلثار، المملكة األردنية الهاشمية
عميدة كلية اآلثار والسياحة، الجامعة األردنية، وشكر واجب لألستاذ معاذ الفقيه أمي  متحف كلية 

 .اآلثار والسياحة وجميع السادة العاملي  بالمتحف
محمود  – 41م، ص 4918اريخ المماليك البحرية، القاهرة، على إبراهيم حس ، ت: راجع (1)

 .481م، ص 4991السيد، تاريخ عرب الشام  ي العصر المملوكى، القاهرة، 
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 :يةالدراسة الوصف: أولا 
 (4) :رقم اللوحة
 .كسرة م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج : نوع التحفة

 .مصر :مكان الصناعة
 .سم 4،3ارتفاع القاعدة   :المقاسات

 .سم1،8قطر القاعدة 
 .سم 1،3: السمك

 .م41/هن8القر   العصر المملوكى، : التاريخ
 .األردنية ، الجامعةكلية اآلثار والسياحةمتحف  : مكان الحفظ
 .U.914.11 :رقم الحفظ

 :الوصف
، تمثل جزءًا م  قاع إناء ر المطلى م  الداال والاارجكسرة م  الفاار األحم

، وقنوام  اللو  بطبقة رقيقة م  بطانة  اتحة ، مغشاه(4-4لوحة )مع بقايا القاعدة 
 يسار، منفذ بالحز البسيط بحيثسبع  ي وضع سير م  اليمي  إلى الزار تها رسم 

تكو  زاوية قائمة عنند   بحيثأظهر لو  البطانة الفاتحة، ويبدو السبع را عًا رأسه 
، األرجل األمامية مفرودة  ني  قرب نهايته ألعلىكما ينحنى الذيل اتصالها بالبد ، 

حي  أ  األرجل الالفية ثابتة على األرض، تتقدم إحداهما األارى، عننى الفننا    
والفاذ باطوط منحنية باللو  البنى المحمر، بنبراز عضالت الجسم ومفصل الكتف 

 .بشكل يعبر ع  قوة السبع، نفذ الرسم على أرضية م  اللو  البنى المحمر

 (1) :رقم اللوحة
 .كسرة م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج : نوع التحفة

 .مصر :مكان الصناعة
 (.ضأقصى عر Xأقصى طول ) سم 41،3X1،3: األبعاد  :المقاسات

 .م41/هن8القر   العصر المملوكى، : التاريخ
 .، الجامعة األردنيةكلية اآلثار والسياحةمتحف  : مكان الحفظ
 .U.914.64 :رقم الحفظ

 :الوصف
، تمثل جزءًا م  قاع إناء ر المطلى م  الداال والاارجكسرة م  الفاار األحم

وقنوام   اللو ، ة  اتحةبطبقة رقيقة م  بطان ، مغشاه(4-1لوحة )مع بقايا القاعدة 
أو  هد  ي وضع سير أقرب ما يكو  للزحف م  اليمني  إلنى    زار تها رسم سبع

، وما األصفر المحدد باطوط بنية ر يعة اليسار، منفذ بالحز البسيط والرسم باللو 
تبقى م  اآلنية يظهر عليه رسم لجزء م  الرأس واألقدام األمامية، ويبندو مننه   
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اطوط ر يعة، بما أظهر تفاصيل النرأس  تفاصيل الجسم بهيئة بالتعبير ع  العناية 
 .والعيو  وشكل الماالب

 (1) :رقم اللوحة
زبدية م  الفاار المطلى م  وجزء م  حا ة قاعدة بقايا قاع وبقايا  : نوع التحفة

 .الداال والاارج
 .مصر :مكان الصناعة

 .سم 3ارتفاع حا ة الزبدية حتى االتصال بالقاعدة   :المقاسات
 .سم 1،3المسا ة بي  القاعدة والقاع 

 .سم 4،1ارتفاع القاعدة 
 .سم4،3قطر القاعدة 

 .م41/هن8القر   العصر المملوكى، : التاريخ
 .، الجامعة األردنيةوالسياحة اآلثارمتحف كلية  : مكان الحفظ
 .U.914.38 :رقم الحفظ

 :الوصف
ة زبدية م  الفاار المطلى حا جزء م  قاعدة وبقايا قاع وبقايا كسرة عبارة ع  
شنعار   ، قوام زار ة قاع الزبدية رنك البقجنة (4-1لوحة ) م  الداال والاارج

، نفذت بطريقة الحز والرسم باللو  البنى الغامق أسفل طبقة من  الطنالء   الجمدار
الزجاجى العسلى الشفاف، أما الجزء الباقى م  حا ة الزبدية  زانرف بشنريطي    

علوه شنريط  ،(1)م  ضفيرة ثنائيةرف السفلى زاارف هندسية دائريا ، يزاأ قيا  
يتالل زاارف الشريطي  درع يزار ه رسم و (3)"اا االعز اا"كتابى باط الثلث يقرأ 

                                                 
تعد زار ة الجدائل م  العناصر القديمة للزار ة الهندسية البحتة، والتي استادمت  ي  (1)

 ، كما شاع استادامها  ي الزار ة المصرية منذ أقدم العصور وظهرت بشكل  رعي  متضا ري
الزار ة اإلغريقية والرومانية والبيزنطية كما ظهرت ضم  الزاارف القبطية على المنسوجات 
والفاار، وتشاهد الجدائل  ي العصر اإلسالمي على إبريق مروا  ب  محمد، وعلى الازف ذي 

 .البريق المعدنى ثم ظهرت على المشكاوات  ي العصر المملوكى
زكى حس ، الفنو   – 441، ص م4998، القاهرة، 4القديمة، ط لزار ة المصريةأحمد يوسف، ا

 .19، شكل 411، 411، لوحات م4913 ي العصر اإلسالمي، القاهرة  اإليرانية
نفذت كلمة األعز باط الثلث على الفاار المطلى، مصر  ي العصر المملوكى، القر   (3)
، وعلى سلطانية م  3431/1رة، رقم السجل م، محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي بالقاه41/هن8

مما عمل برسم األمير المادوم "الفاار األحمر المطلى منفذة  ي شريط اارجى باط الثلث نصها 
، كذلك على كرسى عشاء م  الفاار ، محفوظة بمتحف كلية اآلثار، جامعة القاهرة..."األعز

عمل برسم األمير األجل المحترم  مما"األحمر المطلى، يزار ه شريط كتابى باط الثلث نصها 
م، متحف الف  اإلسالمي بالقاهرة، رقم 41/هن8، مصر، القر  ...."المادوم األعز األاص

 .41131السجل 
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كأس شعار الساقى، وقد لو  الكأس باللو  األحمر، ويتكرر هذا الشنعار ليقطنع   
الشعار بننفس  منطقتي  م  الحا ة، ولذلك نرجح تكرار هذا الشريطا  األ قيا   ي 

الشكل واأللوا  ثالث مرات على الحا ة، بما يعنى أ  الجزء الفاقند من  الحا نة    
 .يحوى شعار الكأس

 (1) :رقم اللوحة
 .كسرة م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج : نوع التحفة

 .مصر :مكان الصناعة
 (.أقصى عرض Xأقصى طول ) سم 44،1X41،3: األبعاد  :المقاسات

 (.4-1لوحة )سم  1،3: ك الجدارسم
 .م41/هن8القر   العصر المملوكى، : التاريخ

 .متحف كلية اآلثار والسياحة، الجامعة األردنية : مكان الحفظ
 .U.914.6 :رقم الحفظ
 . اقد القاعدة :مالحظات
 :الوصف

، (4-1لوحنة )كسرة م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج تمثل قاع إناء 
بطبقة رقيقة م  بطانة  اتحة اللو ، وقوام زار تها رنك دائرى مصور م  مكسى 

شطبتي ، أما الشطب العلوى  يحتل ثلثى الدائرة ويحوى رسم البقجة، رنك الجمدار، 
منفذ باللو  البنى الغامق على أرضية م  اللو  البنى المصفر،  ني حني  لنو     

 .لو  البنى الغامقالشطب السفلى والذى يحتل ثلث الدائرة السفلى بال

 (3) :رقم اللوحة
 .كسرة م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج : نوع التحفة

 .مصر :مكان الصناعة
 (.أقصى عرض Xأقصى طول )سم  41،1X8،1: األبعاد  :المقاسات

 .م41/هن8القر   العصر المملوكى، : التاريخ
 .عة األردنية، الجامكلية اآلثار والسياحةمتحف  : مكان الحفظ
 .U.914.10 :رقم الحفظ
 . اقد القاعدة :مالحظات

 
 
 

                                                                                                                            
 ي العصر المملوكى، رسالة ماجستير، كلية اآلداب،  المطلىالمصرى أحمد عبد الرازق، الفاار 

 .39، لوحة 141، ص 443حة ، لو113، ص 413، لوحة 131، ص م4938جامعة القاهرة، 
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 :الوصف

تمثل جزء م  قاع إناء،  كسرة م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج
، وزاار ها منفنذة بنالحز   (4-3لوحة )اللو   بطبقة رقيقة م  بطانة  اتحة مغشاه

ء الزجناجى الشنفاف،   والرسم باللو  البنى  وق مهاد أصفر أسفل طبقة م  الطال
 بقجةال سعها، وتحوى شعاروقوام الزار ة رنك دائرى م  ثالث شطب أوسطها أو

و  البنى  ي حي  أ  الشنطب  ملو  باللو  األصفر على أرضية باللرنك الجمدار، 
باللو  األصفر، وهكذا نفذت الزاارف بالحز والرسم باللو   العلوى والسفلى ملو 

 .ل طبقة م  الطالء الزجاجى الشفافالبنى  وق مهاد أصفر أسف

 (3) :رقم اللوحة
 .كسرة م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج: نوع التحفة

 .مصر :مكان الصناعة
 (.أقصى عرض Xأقصى طول )سم  8،3X1،3: األبعاد :المقاسات

 .سم 4،3: ارتفاع القاعدة
 .سم 1،1: سمك الجدار

 .م41/هن8قر  ال العصر المملوكى،: التاريخ
 .، الجامعة األردنيةكلية اآلثار والسياحةمتحف  : مكان الحفظ
 .U.914.5 :رقم الحفظ

 :الوصف
كسرة م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج عبارة ع  قاع وقاعندة  

، وزاار هنا  اللنو   ، كسيت بطبقة رقيقة م  بطانة  اتحة(1-3لوحة ) ماروطية
و  البنى  وق مهاد أصفر أسفل طبقة م  الطالء الزجاجى منفذة بالحز والرسم بالل

أوسنطها أوسنعها، يحنوى    الشفاف، يزارف القاع رنك دائرى م  ثالث شطب 
باللو  البنى المحروق بهيئة حربة رنك السلحدار، ملو  األوسط رسم سيف  الشطب

وننا  بعد المقبضي ، أما الشطبي  العلوى والسفلى  قد ل( واقى)مستقيمة لها عارضة 
باللو  البنى الغامق، وحدد الشطب األوسط باط عريض مزدوج محدد باط ر يع 

 .باللو  البنى وملو  باللو  األصفر
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 (1) :رقم اللوحة
 .كسرة م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج : نوع التحفة

 .مصر :مكان الصناعة
 (.أقصى عرض Xأقصى طول )سم  43،1X41،3: األبعاد  :المقاسات

 .سم 4،3: ارتفاع القاعدة
 .سم 1،1: قطر القاعدة
 .سم 1،3: سمك الجدار

 .م41/هن8القر   العصر المملوكى، : التاريخ
 .، الجامعة األردنيةكلية اآلثار والسياحةمتحف  : مكان الحفظ
 .U.914.9 :رقم الحفظ

 :الوصف
قاع  كسرة م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج عبارة ع  جزء م 

، وزاار ها اللو  بطبقة رقيقة م  بطانة  اتحة ، مغشاه(4-1لوحة ) وقاعدة دائرية
منفذة بالحز والرسم باللو  البنى  وق مهاد أصفر أسفل طبقة م  الطالء الزجاجى 

مستقيم طوينل لنه    ، رنك السلحدار، ورسم بهيئةرسم سيف فاف، يزارف قاعالش
ي ، الال ت للنظر زار ة دائنر الرننك   ينتهى عند مقبضه بذؤابت( واقى)عارضة 

باطوط مزدوجة متكسرة بهيئة صنجات مزررة محزوزة حنزًا غنائرًا، ملوننة    
 .باللوني  البنى الفاتح والغامق بالتبادل على أرضية م  اللو  األصفر

 (8) :رقم اللوحة
م  الفاار األحمر المطلى من  النداال    قاع وقاعدة آنية جزء م  : نوع التحفة

 .رجوالاا
 .مصر :مكان الصناعة

 (.أقصى عرض Xأقصى طول )سم  8،3X3،3: األبعاد  :المقاسات
 .سم 1،3: ارتفاع القاعدة
 .سم 3،1: قطر القاعدة
 .سم 1،1: سمك الجدار

 .م41/هن8القر   العصر المملوكى، : التاريخ
 .، الجامعة األردنيةمتحف كلية اآلثار والسياحة : مكان الحفظ
 .U.914.8 :رقم الحفظ

 :الوصف
جزء م  قاع وقاعندة  كسرة م  الفاار المطلى م  الداال والاارج عبارة ع  

، وزاار هنا  اللنو   ، كسيت بطبقة رقيقة م  بطانة  اتحة(4-9لوحة )ماروطية 
منفذة بالحز والرسم باللو  البنى  وق مهاد أصفر أسفل طبقة م  الطالء الزجاجى 
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هدف داال دائرة محددة باللو  البنى الفاتح الالقبق أو رنك  قاعالالشفاف، يزارف 
 .على أرضية م  اللو  األصفر

 (9) :رقم اللوحة
قاع وقاعدة آنية م  الفاار األحمر المطلى من  النداال    جزء م  : نوع التحفة
 .والاارج

 .مصر :مكان الصناعة
 (.أقصى عرض Xأقصى طول ) سم 43،1X43،3: األبعاد  :المقاسات

 .سم 4،3: ارتفاع القاعدة
 .سم 8،1: قطر القاعدة
 .سم 4،1: سمك الجدار

م أوائنل القنر    41/هنن 1أواانر القنر     العصر المملوكى، : التاريخ
 .م41/هن8

 .، الجامعة األردنيةكلية اآلثار والسياحةمتحف  : مكان الحفظ
 .U.914.94 :رقم الحفظ

 :الوصف
قاع وقاعندة   بارة ع  جزء م كسرة م  الفاار المطلى م  الداال والاارج ع

م  ، وزاار ها اللو  ، كسيت بطبقة رقيقة م  بطانة  اتحة(4-9لوحة ) ماروطية
، أوسطها أوسعها وتحنوى كتابنات   عبارة ع  رنك كتابى م  ثالث شطبالداال 

باط ر يع باللو  البنى على أرضية م  اللو  وذلك ، "عز لموالنا"باط الثلث تقرأ 
 .الشفاف األصفر الفاتح تحت الطالء الزجاجى

 :ثانياا الدراسة التحليلية

مجموعةة -المضامين الفنية والزخرفية والمعانى الرمزية لزخارف الفخار المطلى  -
 :-البحث

تمتاز مجموعة البحث بأنها نفذت بعجينة اشنة سميكة يتراوح سمكها ما بني   
 سم، وتتحول العجينة بعد الحرق إلى لو  أحمر طنوبى، وزاار نه  4.1إلى  1.3

وموضحة ببطانة  اتحة اللو  تحت طالءات زجاجية كانت  ي الغالب بنية  محزوزه
ارية تصنع م  معظم األوانى الفا اللو  أو ضاربة إلى الصفرة، وبوجه عام كانت

التعنرض  ل تحمن طينة حمراء طبيعية، والمعروف أ  هذا النوع م  الطيننة ال ي 
كال متعنددة  عد على إنتاج أشن مما سا لدرجات حرارة عالية، كما يمتاز بالمرونة

وأحجام ماتلفة، أما أنواع الفاار المطلى،  األول هو الفاار المطلى بطالء زجاجى 
شفاف عديم اللو  يعكس لو  العجينة الحمراء أو يضناف للطنالء لنو  آانر،     

النوع الثانى  هنو الفانار   ب إلنتاج أنواع شعبية رايصة، وويستعمل هذا األسلو
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بطانات الملونة، وقد تعددت الطرق الصناعية لرسم الزاارف األحمر المزارف بال
الملونة  وق البطانات التي غلفت بها األوانى وهى رطبة قبل حرقها، و ى الننوع  
األاير كا  الازاف يراعى التوا ق بي  الندهانات والطيننة والحمنراء، وذلنك     

يحندث   واحدة حتنى ال  و  درجة انصهار كل م  الطينة والدها بمالحظة أ  تك
انفصال البطانة عند جفا ها، أو تشققها بعد عملية الحريق،  كانت القطعة الفاارينة  

 (1)ثم ترسم  وقها بطينة سائلة، (3)ثم تترك لتتشرب السائل slipتطلى بدها  البطانة 

مكونة م  نفس طينة البطانة مع إضا ة مواد الصباغة كأكسيد الحديند أو أكسنيد   
، سبتا االنكماش  ي كل م  طينة العجينة والندهانات المنجنيز، وذلك حتى تتعادل ن

ونتيجة لتفاعل الطالء مع حرارة األ را  تتباي  األلوا  علنى هنذا الننوع من      
 (8).الفاار

أو مكشوطة أو مرسنومة   محزوزهكانت إما  المطلي  زاارف الفاار  ن هكذا
ي ذ المطلني والمعروف أ  إنتناج الفانار   الشفاف،  الزجاجيتحت طبقة الطالء 

ذي الزانارف   المطلني الزاارف المرسومة لم يك  و يرًا بالمقارننة بالفانار   
 ي  نجح المصرى فاالاز وبشكل عام يمك  القول أ  (9)،المحزوزة أو المكشوطة

زبدية الوتشهد األجزاء الباقية م  ، تحف ذات جمال ااص لالستعمال اليومى إنتاج
، الجامعنة األردنينة، رقنم    محفوظة بمتحف كلية اآلثار والسياحة -محل البحث-

على أ  الازاف الذى صنعها سيطر تمامًا ( 4-1، 1لوحات ) U.914.38السجل 
على صنعته، ويتضح ذلك  ي اطنوط االنحنناءات الدقيقنة والنسنب التامنة،      
واالستدارات المتقنة وتنوع درجات تقوس الجوانب، كما توضح مجموعة البحنث  

قليلنة االرتفناع   ية مرتفعة نسبيًا ودائرية التنوع  ي شكل القواعد ما بي  ماروط
، وم  حينث  سم 1.1و 4.3البحث ما بي  قطع موضوع ال ويتراوح ارتفاع قواعد

موضع الزاارف  قد اقتصرت زاارف مجموعة البحث على الداال دو  الاارج 
 .الشفاف أو الملو  الزجاجيالذى اكتفى بطالئه بطبقة م  الطالء 

                                                 
 .14م، ص 4983سعاد ماهر، الفنو  اإلسالمية، القاهرة،  (3)
عبير عبد اهلل شعبا  جوهر، القيم الجمالية للكسوة الاز ية كأحد مكمالت العمارة اإلسالمية  (1)

 بمصر  ي العصر المملوكى، المؤتمر العلمى األول للعمارة والفنو ، رابطة الجامعات اإلسالمية،
 .381م، ص 1111أكتوبر  11-19

العصور اإلسالمية، محمود إبراهيم حسي ، العالقات بي  مصر واألرد  م  االل الفاار  ي  (8)
 .133م، ص 4983، القاهرة، 4اإلبهار  ي العمارة والفنو  اإلسالمية، ج

شر ن" عبد الناصر ياسي ، لقى از ية إسالمية مكتشفة  ي منطقة الجبل الغربى بأسيوط (9)
م، ص 1141 المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية، القاهرة، ،11، حوليات إسالمية، ع"ودراسة
411. 
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موعة أهميتها  ي اشتمالها على مج  تكم  لدراسةامجموعة   يما ياص زار ة
" رنوك"والجمع " رنج"مصطلح  ارسى األصل يلفظ  (41)نكالّرمتنوعة م  الرنوك و

، وأصبح حرف الجيم  ينه يلفنظ كا ناً   وقد عرب هذا المصطلح  (44)ويعنى اللو ،
استادمت هذه الكلمة للداللة على الشعار الشاصى أو الشارة أو العالمة الممينزة  و
سالطي  واألمراء،  كانت الرنوك تنقش على كل ما ياصهم ويدل وجوده علنى  لل

المملوكى، وذلك لما تميز بنه   ملكيتهم له، شهدت الرنوك انتشارًا واسعًا  ي العصر
على حياة األمراء ورجال البالط النذي  تعنددت    أثرعصرهم م  ر اهية وثراء، 

طي  المماليك، وكا  ينقش علنى  وظائفهم بما يتناسب وحياة األبهة التي عاشها سال
 (41).كل ما ياصهم ويدل وجوده على ملكيتهم له

ل الحجنر والانزف   كهم على التحف م  ماتلف المواد مثنقش المماليك رنو
والزجاج والمعد  والمسكوكات واألسلحة والاشب والنسيج، ووصلنا م  الرننوك  

عددًا كبيرًا بعضها نقولة الااصة بالسالطي  واألمراء على اآلثار المنقولة وغير الم
استادم الرنك للداللة على الشارة أو الشعار  عرف مدلوله والبعض اآلار غامض،

الشاصى الذى اتاذه السلطا  أو األمير لنفسه، وتمثل الرنوك معنى م  المعنانى  
التي تتصل باألمير وترمز إلى قوة صاحب الرنك مثل السبع الذى اتاذه السنلطا   

بندقدارى وابنه السعيد بركة اا  رمزًا لهما، والثابنت أ  هيئنة   الظاهر بيبرس ال
الرنك كانت ذات صلة وثيقة بالوظيفة التي يشغلها الشاص حي  تأميره، غير أننه  

 (41). ي عصر المماليك البرجية ترك لألمراء حرية ااتيار رنوكهم

رت تجدر اإلشارة إلى أ  الرنوك والشارات تظل مالزمة ألصحابها حتى إذا تغي
وظائفهم بعد ذلك،  تضاف الوظيفة الثانية إلى جانب الوظيفة األولى، وذلك ألنه لم 
يك  م  عاداتهم تناسى مراكزهم البسيطة يوم أ  كانوا جنودًا بل كانوا يعتزو  بها، 

                                                 
 .Heraldry, Emblem, Blazon, Coat of Arms: يعرف الرنك أحيانًا بكلمات التينية أارى مثل(41)

 .113ص  م،4988جروس بروس ناشرو ،  ، موسوعة العمارة اإلسالمية،عبد الرحيم غالب
 .381م، ص 4991يوسف اياط، معجم المصطلحات العلمية والفنية، بيروت،  (44)
بداية العصر  ى م، و4341/نه911انتهى نظام الرنوك بانتهاء عصر المماليك  ي عام  (41)

 .بالطغراءالرنوك الكتابية  استبدلت العثمانى
أو دواه ( كأس)م  عادة كل أمير م  كبير أو صغير أ  يكو  له رنك ياصه ما بي  هناب " (41)

ونحو ذلك، بشطفة واحدة أو شطفتي  بألوا  ماتلفة، كل ( زهرة الزنبق)أو بقجة أو  رنسيسه 
 ".أمير على حسب ما ياتاره ويؤثره م  ذلك

، ، صبح األعشى  ي صناعة االنشا(هن814الشيخ أبو العباس أحمد القلقشندى ت ) القلقشندى
 .31ص  م،4911بيروت،  ،1ج

Mayer, L.A., Saracenic Heraldry, Oxford, 1933, p.3. 

 .411م، ص 4933، 4حس  الباشا، الفنو  اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية، القاهرة، ج
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واألمير ال يغير شعاره بترقّيه  ي مناصب اإلمارة، وبذا تكو  الرنوك دالة علنى  
 (41).لى حد سواءالوظائف الكبرى والصغرى ع

و يقسم الرنك إلى قسمي  أو ثالثنة  شارة ترسم بداال الرنك مباشرة، أكانت ال
أكبنر  أقسام أ قية يسمى كل منها شطبًا أو شطفة، وغالبًا ما يكو  الشطب األوسط 

، وقد يكو  الرنك م  لو  واحد أو ذي ألوا  متعددة، م  الشطبي  العلوى والسفلى
جة للو  الواحد، وكانت ألوا  الرننوك وأشنكالها ال   كما يحتوى على أكثر م  در

توضع بطريقة ارتجالية، بل تسير و ق أسلوب مقن  ياضع لقواعد مدروسة حتنى  
،  األلوا  التي يتكو  منها الرننك الواحند لهنا معناهنا     ال تاتلط رنوك األمراء

 كا  لونه أحمر  ننه ياتلنف عن  رسنم   ودالالتها،  رسم الكأس هو للساقى،  نذا 
لو  األزرق،  كل منهما ماصص لشاص، وهكذا  كل رنك ياتلف عن   الكأس بال

صننفت   (43)،و  أو الترتيب أو األلوا اآلار سواء م  حيث الشكل العام أو المضم
إما رنوك حيوانينة  : الرنوك حسب الرسوم والكتابات الواردة عليها إلى عدة أنواع

ظيفية وتنقش برموز وظنائف  ترمز إلى الشجاعة والقوة، وأهمها األسد، ورنوك و
األمراء، وهى إما بسيطة تحتوى على شكل واحد مفرد، أو مركبة تحتنوى علنى   

الو مجموعة البحث من  الرننوك    و ى هذا الصدد نشير إلى (43)أكثر م  رمز،
 (41).المركبة بما يؤيد الرأي القائل بندرة الرنوك المركبة على الفاار المطلى

 نيمك    قطع الدراسةالرنوك الواردة على  ودالالتأنواع وأشكال  و يما ياص
دراسنتها  يمكن   و ،تقسيمها إلى رنوك شاصية ورنوك وظيفية ورننوك كتابينة  

 :استرشادًا بقطع الدراسة و ق ما يلى

 

 

 

                                                 
 .411م، ص 4918على إبراهيم حس ، تاريخ المماليك البحرية، القاهرة،  (41)
 .19، ص م4981، 1الرنوك اإلسالمية، مجلة الدارة، عمحمود داود،  مايسة (43)
يتراوح عدد الرموز  ي الرنك المركب ما بي  رمزي  إلى تسعة رموز، أما الرنوك الكتابية  (43)

رنوك السالطي  ونوابهم، و يها تسجل أسماءهم وألقابهم مصحوبة ببعض العبارات الدعائية  وهي
 وهى العالمة القبلية ،لهم، أضف إلى ما سبق الرموز الرنكية والرنوك الغامضة أو الدمغات

 .لمواط  المماليك األصلية وهى عبارة ع  رموز متنوعة ال معنى لها
أحمد عبد الرازق أحمد، الرنوك اإلسالمية،  – 11، ص مود داود، الرنوك اإلسالميةمايسة مح
 .18م، ص 1114القاهرة، 

 .113د عبد الرازق، الفاار المطلى، ص أحم (41)
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 الرنوك الشخصية -8

 :السبع" الفهد"رنك  -

يعد رنك السبع م  الرنوك الشاصية التي ترمز إلى القوة والشنجاعة، وهنى   
السالطي ، ويتاذونها شعارًا لهم ورمزًا لقوتهم، ويعد رنك السنبع  غالبًا ما تاص 

كانت رسوم السباع أو الفهود م  الرسوم الشائعة علنى  أشهر الرنوك الشاصية، 
علنى قطنع الدراسنة    الفاار المطلى  ي العصر المملوكى، ويبدو أنها استعملت 

أثرة برسنوم  أشنكالها متن  والثانى بقصد الزار ة، وتبدو  لغرضي  األول كرنوك
 الرنوك م  حيث تمثيلها  ي وضعه ثالثية األرباع، وقد ر عت قائميها  ي حي  ثنت

كما  ي جزء م  قاع وقاعدة إناء من  الفانار    سيرذيلها الف ظهرها  ي وضعة 
األحمر المطلى محفوظة بممتحف كلية اآلثار والسياحة، الجامعة األردنينة، رقنم   

م  ذلك جزء م  قاع إناء من  الفانار    ،أو زحف( 4لوحة ) U.914.11السجل 
األحمر المطلى م  الداال والاارج، محفوظ بمتحف كلية اآلثار والسياحة، الجامعة 

مما أكسب األشكال الحيوانينة علنى    (1لوحة ) U.914.64األردنية، رقم السجل 
أ  أغلب رسومها تتميز  باإلضا ة إلىم  الحيوية والحركة،  الفاار المطلى الكثير

إذ عنى  يها بالتجسيم م  حيث إبراز بعض أجزاء الجسم مثل  ،حد ما بالواقعية إلى
مفصل الكتف والبط  وشعر الرأس ع  طريق الاطوط واألقواس المحزوزة ممنا  

، ويمكن  مقارننة   (4شكل )الصدق  ي التعبير إكساب رسومها شيئًا م   ساعد  ي
عدد كبير م  كسر  ت علىرسوم السباع على قطع البحث السابقة مع تلك التى نفذ

م  الفاار المطلى المنسوب إلى العصر المملوكى، جميعها محفوظ بمتحف الفن   
بشنكل يؤكند    (48)،1148/1، 1393، 41391/4اإلسالمي بالقاهرة، أرقام سجل 

 .انتشار رسوم السباع على الفاار المطلى  ي العصر المملوكى

  الازف ذي البرينق  ة مأما رسوم السباع على الازف  قد ظهرت على كسر
سم، 41.1م، أقصى اتساع 44-41/هن3-1، القرني  مزار ة برسم أسد المعدنى

عنى  يها بالتجسيم وإبراز عضنالت األكتناف والنبط      (49)،4181رقم السجل 
، كذلك رسم السبع بنفس األسلوب السابق علنى  (1-1لوحة ) بالاطوط واألقواس

محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي  ،ىسلطانية م  الازف الفاطمى ذي البريق المعدن
 (11).3199/18بالقاهرة، رقم السجل 

                                                 
 .111أحمد عبد الرازق، الفاار المطلى، ص  (48)

(19) Grube, E., Monochrome Glazed Wares of the Pre-Saljuq Period, Cobalt and Luster: The 

First Centuries of Islamic Pottery, Nasser D. Khalili Collection of Art, London, 1994, p. 

142, pl. 138. 
 .111أحمد عبد الرازق، الفاار المطلى، ص  (11)
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القنر     ي العصر الفناطمى م  مصر وم  أمثلة رسوم السباع على الاشب 
سنم، محفوظنة   441سم، العنرض  13، طول م، حشوة اشبية مستطيلة44/هن3

يحد الحشوة إطنار علينه    (14)،41111بمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة رقم سجل 
ر العميق  رع نباتى متموج تارج منه أنصاف مراوح نايلية، وينزي   بالحفر غي

وسط الحشوة أشكال بارزة بالحفر تمثل أسدًا يتجه ناحية اليسار، كذلك وردت رسوم 
السباع على الازف األيوبى ذي النقوش المرسومة تحت الطالء، ومثلنت بهيئنة   

إلى أعلى  ي وضعة  أقرب إلى رسمها على الرنوك م  حيث اليد اليمنى المر وعة
وم  رسوم السباع على الازف المرسوم  (11)مواجهة والذيل المنحنى الف الظهر،

تحت الطالء الشفاف باللوني  األزرق واألسود وينسب إلى مصنر  ني العصنر    
األبنيض  م، ونفذ رسم السبع داال دائرة ملونة بناللو   41/هن8المملوكى، القر  

ع باللو  األبيض على أرضية ملونة باللو  حجز رسم السبمحددة باللو  األسود، و
 (11).األزرق

كانت تماثيل السباع مألو ة منذ العصر الفاطمى ونشاهد أمثلتها  ي مجموعة م  
تمثال سبع م  الراام المنحوت م  مصر  ي العصر الفاطمى، امثلتها التماثيل م  

 414، الطنول  1934م، محفوظ بمتحف الف  اإلسالمي تحت رقم 44/هن3القر  
وهو عبارة ع  نحت بارز لتمثال أسد مكسور النرأس،   (11)سم، 33سم، االرتفاع 

رابض  ي وضع تأهب، وقد ر ع قبضة يده اليمنى، ولوح بذيله  ي قوة  بدا ذيلنه  
منثينًا إلى األمام ثم ملفو ًا إلى الالف، برزت عضالته، و وق رجليه األمامية حلقة 

ية، وم  العصر الفاطمى على الرانام  دائرية واضحة مملوءة بزاارف مورقة نبات
كلجة م  الراام المحفور حفرًا بارزًا مزينة  ي المقدمنة برسنم لنرأس أسندي      
/ صغيري ، م  مصر  ي العصر الفاطمى، القر  الاامس أو السنادس الهجنرى  

، محفوظ  ي متحف الفن   411الحادى عشر أو الثانى عشر الميالدى، رقم سجل 

                                                 
إبريل  11-1م، وزارة الثقا ة، 4341م إلى 939 ي مصر، م  معرض الف  اإلسالمي  (14)

 .111، ص م 4939
 .، شكل أ84، لوحة 111أحمد عبد الرازق، الفاار المطلى، ص  (11)
، التأثيرات الماتلفة على الازف اإلسالمي  ي العصر على عبد الاالق الشياه عبد الاالق (11)

 نية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية ، دراسة أثرية [م4341-4131/هن911-31]المملوكى 
 .أ-14ب، شكل -411، لوحة 113، ص م1111اآلثار، جامعة القاهرة، 

 1931يتشابه هذا التمثال م  حيث الشكل ومادة الصنع مع آار م  نفس الفترة يحمل رقم  (11)
 .ومحفوظ  ي متحف الف  اإلسالمي بالقاهرة

Wiet, G., Album du Musee Arabe du Caire, Cairo, 1930, pl.5. 
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نفس الفترة السابقة كلجة م  الراام وعليها زانارف   وم  (13)اإلسالمي بالقاهرة،
محفورة حفرًا بارزًا ترتكز على قاعدة ذات أربعة أرجل ويزي  كنال من  هنذه    

م، محفوظنة  41/هن3األرجل أسد رابض، م  مصر  ي العصر الفاطمى، القر  
 (13).1118 ي متحف الف  اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل 

لبرونز م  مصر  ي العصر الفاطمى، القنر   كذلك صنعت تماثيل سباع م  ا
، ارتفناع  1113م، محفوظ بمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة تحت رقنم  41/هن3

ويبدو أ  هذا التمثال كا  مستادمًا كرأس نا ورة إذ أ   (11)سم،11سم، الطول 14
جسده أجوف، وجو ه مثقوب، و مه  اغر، وهو را ع رأسه، وله أذنا  مستديرتا ، 

شريط محفور وعيناه جاحظتا ، وكذلك مقدم أنفه، ويمتد على صدغيه وعلى جبهته 
شاربا  كثيفا  ورجاله األماميتا  غليظتا  وركبتاه بارزتا ، أما الرجال  الالفيتا  
 هما مثنيتا ، واألرجل محفورة حفرًا افيفًا باطنوط دقيقنة ونقنط  ني بعنض      

 .المواضع

تماثيل السباع ومنها تمثال م عر ت 41/هن1و ى العصر المملوكى  ي القر  
، محفوظ بمتحف الف  اإلسالمي (1-1لوحة )أسد م  الراام المحفور حفرًا بارزًا 

كما لو كا  سائرًا، وهو يلتفت ويبدو األسد  ي وضع  (18)،1193بالقاهرة تحت رقم 
إلى اليسار، وقد ر ع كفه اليمنى، وهو مجعد اللبده، وذنبه منثنى إلى األمام ثم إلنى  

 .وقد جعل الصانع حزوزًا على الجسد لتمثيل مواضع العضالت الالف،

بأشهر سالطي  دولة المماليك البحرية السلطا   ارتباط السبعتجدر اإلشارة إلى 
حينث اتانذ    (19)،(م4111-4131/هنن 313-338)الظاهر بيبرس البندقدارى 

ولى وما قام به م  دور بطن  (11)السلطا  بيبرس السبع شعارًا له للداللة على قوته،
 ي حروبه وصده للاطر الصليبى، كما أ  رنك بيبرس جاء مطابقنًا السنمه أل    

ووصلنا من  عصنر بيبنرس    يعنى بالفارسية  هد، ( ببر)المقطع األول منه وهو 
البندقدارى ما يقرب م  ثماني  سبعًا نقشت على عمائره الماتلفة التي شيدت  ني  

                                                 
(25) Herz, Catalogue Sommaire des Monuments exposes dans le Mussee National de l’Art 

Arabe, Cairo, 1895, p. 29, no. 107. 
(26) Wiet, G., Album, pl.13. 

 .1، لوحة م4911زكى حس ، كنوز الفاطميي ، دار الكتب المصرية، 
 .39، لوحة 111، ص زكى حس ، كنوز الفاطميي  (11)
: صالح بهنسى وآارو ، مقدمة – 11ص م، 4931دليل متحف الف  اإلسالمي، القاهرة،  (18)

ص  م،1111الدار المصرية اللبنانية،  ،عظمة وسحر السالطي  الالفية التارياية، الف  المملوكى
11. 

(29)
Creswell, The Muslim Architecture of Egypt, Vol. II, Oxford, 1959, pp. 150-154, fig. 87. 

 .113م، ص 4931إبراهيم طراا ، مصر  ي دولة المماليك الجراكسة، القاهرة،  (11)
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لشعار حرًا بال إطار زاحفًا م  وغالبًا ما رسم هذا ا (14)كل م  مصر وبالد الشام،
هره ورجله اليمنى إلى األمام، و ى اليمي  إلى اليسار أو العكس، را عًا ذنبه  وق ظ

( برج السباع)نقش على واجهة برج السلطا  بيبرس البندقدارى  م41/هن1القر  
نقش على هيئة زوجي  متقابلي  كما هو الحال على ، كذلك (1-1لوحة ) (11)بالقلعة

 (11)(.م4131-4131/هن331-331)ك المدرسة الظاهرية بالقاهرة عقد شبا

-4131/هنن 318-313)كما ورث هذا الشعار السلطا  السعيد بركه انا   
ع  أبيه الظاهر بيبرس حيث نقش على نقوده، واتانذه كنذلك الملنك    ( م4131

رنكًا له حيث ظهر على أبنيته ( م4118-4111/هن814-813)األشرف برسباى 
نقشت السباع على نقود أسرة بنى قالوو ، ود ع كثرة ظهور رسوم كما  (11)ونقوده،

إلى الترجيح بأ  رنك السبع لم يك  دائمًا بمثابة رمز ى العملة المملوكية السباع عل
 (13).شاصى للسلطا  بقدر ما كا  عالمة على القوة والفروسية

كثرة استادام رسوم السباع كعنصر زار نى  نى العصنر    يتضح مما سبق 
و ى العصر المملوكى بوجه ااص، ويعد ظهورها على الفانار   ،ى عامةاإلسالم

 نى  المطلى انعكاسًا وتأكيدًا لذلك، و ى كل األحوال رسم األسد أو رننك السنبع   
 .وضعه توحى بالقوة والسيطرة

 الرنوك الوظيفية -2

، وتنقسم إلى رنوك بسنيطة  وك الدالة على الوظائفهى الرنالرنوك الوظيفية 
ما الرنوك البسيطة  هى تضم رمزًا أو أكثر على القسنم األوسنط من     ومركبة، أ
التي يرسم  يها الرنك مباشرة، إذا لم يوجد هذا الشطب، وتدل هذه ( الشطب)الدائرة 
وأكثر ما عر ت الرنوك البسيطة  ي عصنر   ك على الوظائف المتمثلة  يها،الرنو

 :وهذه الرموز هي (13)المماليك البحرية،

                                                 
(31)

Meinecke, M., The Mamluk Heraldry, Notes Given in Cairo University, 1974-1975, 

p.13.
 

 .18 ، الف  المملوكى، ص(القلعة وما حولها)جمال جاد الرب وآارو ، مقر السلطنة  (11)
 .18، ص اإلسالمية أحمد عبد الرازق، الرنوك (11)
-318)كا  الملك األيوبى المظفر شهاب الدي  غازى ب  الملك العادل أبى بكر حاكم أور ا  (11)

 .قد سبق بيبرس  ي اتااذ السبع شعارًا له( م4114-4144/هن341
المتحف الوطنى بدمشق،  أبو الفرج العش، الفاار غير المطلى م  العهود العربية اإلسالمية  ي

 .39م، ص 4931، 41مجلة الحوليات األثرية السورية، م
 .18أحمد عبد الرازق، الرنوك اإلسالمية، ص  (13)
 .111م، ص 4914، 111محمد مصطفى، الرنوك  ي عصر المماليك، مجلة الرسالة، ع  (13)
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 :الكأس رنك -

مركبة من    وهي، (الشرابدار)إلى الساقى أو ما عرف باسم رسم الكأس رمز ي
ومعناه ممسنك،  ( دار)ئل، والثانى وهو ما يشرب م  ماء أو سوا( شراب)مقطعي  

أو حامل الشراب، ولم تك  وظيفة الساقى تقتصر على سقاية الشراب بل ممسك  أى
هذه الوظيفة بالسناقى   كانت تتضم  مد السماط وتقطيع اللحم، وربما سمى صاحب

ها بعد ذلك بعض مر بسقاية المشروب، ثم أضيف إليألنها كانت تاتص  ي بداية األ
المهام األارى هي م  الوظائف الهامة أل  الساقى كا   ني إمكاننه دس السنم    

يعد رنك الكأس م  أكثر الرنوك انتشارًا على التحف التي وصلتنا م   (11)،للسلطا 
كثرة عدد السقاة كثرة تفوق غينرهم من  ذوي   لك إلى هذا العصر ولعل مرجع ذ

والراجح أ  اب  الساقى كا  يرث أحيانًا عند تنأميره رننك    (18)الوظائف األارى،
 (19).الكأس ع  أبيه، ولو لم يك  هو نفسه ساقيًا

داانل منطقنة   مفنردًا  على الفاار المطلى بأشكال متنوعة، إمنا  نقش الكأس 
كما  ي جزء م  قاعدة وحا ة زبدينة من     أكملهيمأل  يها الكأس الدرع ب بيضاوية

 الفاار المطلى، محفوظنة بمتحنف كلينة اآلثنار والسنياحة، رقنم السنجل        

U.914.38( 1لوحة) ،  تجدر اإلشارة إلى رسم الكأس بنفس األسلوب الفني المنفنذ
على قطعة الدراسة دال درع بيضاوى، وذلك على كسرة من  الفانار المطلنى    

كذلك نفذ رنك  1831/43،11إلسالمي بالقاهرة، رقم السجل محفوظة بمتحف الف  ا
، من   (1-1لوحنة  )الكأس داال دائرة على كسرة م  الفاار المملوكى المطلى 

م، محفوظ بمتحف الفن  اإلسنالمي   41/هن8مصر  ي العصر المملوكى، القر  
، ورسم رنك الكأس على كسرة م  قاع آنية م  الفاار (14)431بالقاهرة تحت رقم 

، م  مصر  ي العصنر المملنوكى، القنر     (1-1لوحة )ى مزار ة بالحز المطل
 (11).سم43.1م، محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة، أقصى عرض 41/هن8

عبارة ع  قاعدة وقاع  التميز،  تتضم  مجموعة الدراسة كسرة على درجة م
، U.914.38محفوظة بمتحف كلية اآلثار والسياحة، رقنم السنجل   وحا ة زبدية، 

                                                 
 .14، ص اإلسالمية محمود، الرنوك ةمايس (11)
 .14، ص نوك اإلسالميةرأحمد عبد الرازق، ال (18)
 .311ص م،4913القاهرة، ،1ج،والوظائف على اآلثار العربية حس  الباشا، الفنو  اإلسالمية(19)
 .411، لوحة 133، 131أحمد عبد الرازق، الفاار المطلى، ص  (11)
 .41، لوحة رقم 114سعاد ماهر، الفنو  اإلسالمية، ص  (14)

(42) 
Grube, E., Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection, 

London, 1976, p. 285, no. 231. 
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و يها نفذ رنك رنك البقجة، : رنك الكأس والثانى: نوعي  م  الرنوك األول ضمت
وتجدر اإلشارة إلى تنفينذ  ، (1لوحة )الكأس داال درع بيضاوى ذي طرف مدبب 

رنكى الكأس والبقجة على قطعة م  نسيج الكتا  لحمة وسداه عليها رنك كأس ثنم  
، م  مصر (1-1لوحة ) سودكأس وبقجة مطرزة بالحرير األصفر واألاضر واأل

م، محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة، 41/هن8 ي العصر المملوكى، القر  
، كذلك على النسيج م  مصر  ي العصر المملوكى القنر   (11)41111رقم سجل 

م قطعة م  نسيج الصوف محفوظة بمتحف واشنط  بالواليات المتحندة  43/هن9
وقنوام زار تهنا    (11)سم،13.3X 18ت ، قياسا111391سجل الاألمريكية، رقم 

، ويزارف الشطب العلوى وسط والسفلىرنوك مركبة لرمز الكأس  ي الشطبي  األ
ل التي تطنوى  م  الرنك رسم بقجة معينة الشكل تمثل قطعة النسيج المربعة الشك

 .أطرا ها تجاه الوسط

وم  نفس الفترة السابقة قطعة م  نسيج الصوف والقط  محفوظة بمتحف الف  
قوام زار تها إطار بيضاوى الشكل مموج  (13)،4111اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم 

ينتهى بورقة نباتية ثالثية، يضم اإلطار البيضاوى رسم لرنك مركنب ذو ثنالث   
شطب، الشطب العلوى والسفلى رسم بقجة  ي حي  يضم الشطب األوسنط رسنم   

لى عدد من  التحنف   مما سبق يتبي  لنا اقترا  رنك البقجة برنك الكأس ع الكأس،
 مفنردًا،  التطبيقية وم  ضمنها الفاار المطلى، وكا  يرسم كل م  رننك البقجنة  

موضنع   على التحفة، م  ذلك الكسرةأكثر م  موضع   ىوالكأس مفردًا متكررًا 
،أو يجمع بي  شارة الكأس والبقجة  ي رنك دائرى واحد، بنفس (1لوحة )الدراسة 

 .الشكل الوارد على النسيج

قطعنة من    تنفيذه على يالحظ ث ع  ظهور رنك الكأس على النسيج، حديبال
النسيج مزار ة باإلضا ة بكتا  غليظ اش  وتنسب إلنى مصنر  ني العصنر     

سم،  11، وقطرها 41818سجل الرقم محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي، المملوكى، 
ثنة  وهي عبارة ع  قطعة متعددة األلوا ، يزار ها باإلضا ة رنك مؤلف من  ثال 

األعلى شريط أ قى باللو  األحمر، واألوسط عبارة ع  كأس بنى اللنو ،  : أجزاء
كما نفذ رنك الكأس على قطعة م  النسنيج   (13)واألسفل شريط أ قى باللو  البنى،

، ترجع إلى مصر  ني  8133محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة، رقم سجل 

                                                 
 .441، لوحة 491ص م، 4911القاهرة، سعاد ماهر، النسيج اإلسالمي،  (11)

(44) Patrical, B., Islamic Textile, British Museum, 1995, p. 70. 

، الهيئة 184مصر والشام، تاريخ المصريي   إبراهيم ماضى، زى أمراء الماليك  ي (13)
 .11لوحة  111م، ص 1119المصرية العامة للكتاب، 

 .131، ص سالمي  ي مصرمعرض الف  اإل (13)
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ألحمر واألسود على قطعة م  م، وذلك بالحرير ا41/هن8العصر المملوكى، القر  
 (11).الكتا 

 ي العصنر المملنوكى القنر     على المعاد  رسم رنك الكأس مفردًا متكررًا 
م، كذلك ورد رنك الكأس على إبريق منتفخ  ي استطالة له مقبض وقاعدة 41/هن8

قليلة االرتفاع، وصنبور رشيق مسلوب الطرف، ورقبة تضيق م  أسفل وتتسع عند 
بقرب قاعدتها  ي موضع اتصالها ببد  اإلبريق شريط به جامنات  الحا ة، يقطعها 

مستديرة يحتوى كل منها على رنك ينقسم إلى ثالثة أقسام، ويمثل رسم كأس بني   
شريطي ، يلى ذلك شريط كتابى باط الثلث على زاارف نباتينة مورقنة نصنها    

أسنفل  ، "الملكى األشنر ى  (18)برسم المقر األشرف العالى المولوى السيفى طبطق"
ذلك شريط عريض ذو أرضية نباتية يحوى جامات دائرية  ي كل منها رنك مقسم 
إلى ثالثة أقسام يتضم  كأسًا بي  شريطي ، و ى ذلك يتشابه اإلبريق منع القطعنة   

م  حيث ورود أكثر م  رنك على نفس القطعة وإ  كانت ( 1لوحة )محل الدراسة 
م  نوع الرنك البسيط أحدهما علنى   قد ورد عليها رنكي  ماتلفي  كالهما ايرةاأل

الحا ة م  الداال واآلار  ي القاع،  ي حي  أ  اإلبريق المعدنى ورد علينه ذات  
الرنك وهو رنك الكأس بنفس الشكل  ي أكثر م  موضع على اإلبريق، واإلبرينق  

م، محفوظ بمتحف الف  اإلسالمي، 41/هن8م  مصر  ي العصر المملوكى، القر  
 (19).سم41سم، قطر الحا ة  43سم، القطر 11فاع ومقاييسه االرت

علبة م  النحاس المكفت بالفضة محفوظ بمتحف على على المعاد  الكأس  نفذ
وهنى   (31)سم،41سم، القطر 41، ارتفاع 1983الف  اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم 

عبارة ع  علبة اسطوانية م  النحاس بغطاء منحدر الجوانب يتصل بمفصلة ومثبت 
يغلق بنحكام، والجزء المنحدر م  الغطاء مزانرف بكتابنة تقطعهنا     بقفل طويل

متكنررًا  ، كذلك نفذ الكأس رة الكأس  ي الوسط بي  منطقتي جامات بها رنوك لشا

                                                 
 .419، لوحة 491، ص النسيج اإلسالمي سعاد ماهر، (11)
وعلى الرغم م  ااتالف الصورة التي كتب بها  ي " طقصبا"يشير المقريزى إلى م  يسميه  (18)
لنص عما ورد لدى المقريزى  ن  االسمي  يبدو لنا شكلي  لعلم واحد، إال أنه تعرض لظاهرة ا

لغوية  ي قلب حروف األسماء، أما شاصية األمير المملوكى الذي عمل برسمه اإلناء والذى 
نص على أنه م  مماليك األشرف اليل،  يظهر أنه حاكمًا لمدينة قوص  ي عهد الناصر محمد، 

 .لقاب المتكررة التي تحمل ياء النسب  هى هنا تؤدى معانى التشريف والمدحوأما ع  األ
،  هارس (هن813ت  حمد ب  على ب  عبد القادرتقى الدي  أبى العباس أ)المقريزى : راجع

 .849ص م، 4991محمد عبد القادر عطا، بيروت، : السلوك لمعر ة دول الملوك، تحقيق
(49) 

El-Emary, A., Studies in some Islamic Objects recently found at Qus, Annales 

Islamologiques, VII, Cairo, 1967, no.66. 
(50)

 Wiet, G., Objets en Cuivre, Catalogue General du Musee Arabe du Caire, Cairo, 1932, 

no.237. 
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داال رنك مقسم إلى ثالثة أجزاء تحوى كأسًا بي  شنريطي ، وذلنك   على المعاد  
مسنتدق   على طست م  النحاس المكفت بالذهب والفضة وهو ذو بند  مسنلوب  

الطرف وحواف منفرجة والطست م  الاارج والسطح العلوى للحنواف مزيننا    
بأشرطة م  الكتابات باط الثلث منفذة على أرضية م  زانارف نباتينة مورقنة    
متباعدة، تفصل ما بينها ست جامات  ي داالها رنك الكأس، م  مصر  ي العصر 

سنم، القاعندة   84.3، ارتفناع  11183م، رقم سجل 41/هن8المملوكى، القر  
 (34).سم11

رسنوم  ل نفذ رنك الكأس مصاحبًا م  مصر  ي العصر المملوكىعلى الراام و
سم، محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة، رقم  13بالحفر البارز وطول ضلعها 

وتتألف زاار ها م  دائرة مركزية يحف بها شريط عريض م   (31)،4311سجل 
لها زهنرات ثالثينة األوراق، زار نت    أوراق شجر  ي هيئة قلوب تضم  ي داا

 .اام رنك الكأسرالدائرة زاارف بالتلبيس بحجر أحمر يؤلف مع ال

 :رنك البقجة -

رسم على هيئنة مربنع ذي أركنا     إلى شعار الجمدار، وي رنك البقجةيرمز 
مرتفعة، أو على شكل معي  يرمز إلى قطعة النسيج المربعة التي تطوى أطرا هنا  

 مفردةرسم وقد ت (31)لالرتداء، تي كانت توضع  يها المالبس المعدةتجاه الوسط، وال
الشكل الذى نفذت به الشارة على الفاار المطلى موضوع الدراسة، بحيث رسمت ب

و ى ذلك يتشابه مع  (1لوحة ) ي رنك دائرى إما تشغل الرنك بالكامل دو  تقسيم 
صر العصر المملنوكى  رمز البقجة المنفذ على حا ة سلطانية م  الفاار المطلى، م

 (31).م، محفوظة بمتحف برلي 41/هن8القر  

البقجنة   رنك دائرى مقسم إلى شطبتي ، رسم رمز داالرمز البقجة  كما رسم
المطلى، على كسرة م  الفاار األحمر ائرة  ي الشطب العلوى الذى يشغل ثلثى الد

 U.914.6 والسياحة، الجامعة األردنية، رقم السنجل  رمحفوظة بمتحف كلية اآلثا
الوارد علنى قطنع   لرمز البقجة ويمك  مقارنة الشكل السابق ( 4-1، 1 لوحات)

                                                 
(51)

 El-Emary, A., Islamic Objects, 67. 
(52) Herz, Catalogue Raisonne des Monuments Exposes dans le Musee National de L’Art 

Arabe, 2
nd

 ed., Cairo, 1906, p. 48, no. 119, 120. 

 انت رنوكهم على هيئة بقجة،ألحق بأسمائهم لقب الجمدار، وكالذي  م  أمراء المماليك  (31)
ر، وبهادر صرغتمش الجمدار وأرغو  العالئى رأس نوبة الجمدارية، وأيدمر القيمرى الجمدا

 .الحموى رأس الجمدارية
 .138، ص 1حس  الباشا، الفنو  اإلسالمية، ج

مطبعة جامعة القاهرة،  حس ، أطلس الفنو  الزار ية والتصاوير اإلسالمية،محمد زكى  (31)
 .489، شكل 31ص  م،4933
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الدراسة برسم البقجة على سلطانية م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج، 
مكسية بطبقة م  البطانة الرقيقة، يزي  حا تها م  الداال شريط باط الثلث البارز 

م  أسفل صفا  م  األقواس المحزوزة المتصلة  ي المجسم بالحز واإلضا ة، يحده 
حي  يزي  القاع درع مستدير مقسم إلى منطقتي ، يشغل السفلى رمز البقجة رننك  

م، محفوظة بمتحف الف  41/هن8الجمدار، م  مصر  ي العصر المملوكى، القر  
يالحظ  ي القطعتي   (33) سم،13.3، القطر 43981اإلسالمي بالقاهرة، رقم السجل 

الرمز داال رنك دائرى مقسم إلى شطبتي  يشغل الرمز أحدهما إما السفلى أو  رسم
 .العلوى

 غل الشطب األوسنط شبحيث يرنك م  ثالث شطب  كذلك رسم رمز البقجة  ي
كما  ي كسرة م  الفاار األحمر المطلى محفوظ بمتحف كلية السنياحة واآلثنار،   

ويظهر الرمز بنفس ، (4-3، 3لوحات ) U.914.10بالجامعة األردنية، رقم السجل 
، محفوظة (1-1لوحة ) كرة لتعليق المشكاة الزجاج على الشطب األوسط م  الشكل

سنم، القطنر   43.3ارتفناع  ، 1119سجل البمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة، رقم 
 (33).م41/هن8مصر  ي العصر المملوكى، القر  سم، 41.1

ر على كسرة من  الفانار   رسم رمز البقجة رنك الجمدا إلى ما سبق باإلضا ة
  الداال والاارج مغشاه بطبقة رقيقة م  بطانة  اتحنة اللنو ،   األحمر المطلى م

يزار ها منطقة بيضاوية الشكل مدببة الطرف م  أسفل تشبه الدرع مقسنمة إلنى   
ثالث مناطق بكل م  طر يها العلوى والسفلى رمز البقجة رنك الجمندار، أواانر   

ل م، محفوظة بمتحف الفن  اإلسنالمي بالقناهرة، رقنم السنج     41/هن8القر  
3431/1.(31)  

تجدر اإلشارة إلى ظهور رمز البقجة على العمالت المملوكية وعلى العمنائر،  
أما العمالت  نفذت على نقود السلطا  الناصر محمد ب  قالوو  النحاسية، وبعض 
عمالت السلطا  المؤيد شيخ، وعلى بعض دراهم الظاهر جقمق الفضية و لوسنه  

التي تحمل رنك البقجة نقش من  الحجنر    كذلك  ن  م  أقدم العمائر (38)النحاسية،

                                                 
، 133أحمد عبد الرازق، الفاار المطلى، ص  - 491، شكل 31زكى حس ، أطلس، ص  (33)

 .411لوحة 
 .د 84، لوحة 113سعاد ماهر، الفنو  اإلسالمية، ص  (33)
 .413، لوحة رقم 131أحمد عبد الرازق، الفاار المطلى، ص  (31)
 .411أحمد عبد الرازق، الرنوك اإلسالمية، ص  (38)
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الجيرى عثر عليه  ي قلعة الربض بعجلو ، يحمل اسنم ركن  الندي  الجمندار     
 (39)(.م4181/هن383)المنصورى، يشير إلى تجديده لعمارة المسجد  ي عام 

 -مجموعة البحنث -أ  رمز البقجة لم يرسم على الفاار المطلى  الال ت للنظر
 .ي  أو غير ذلكتكو  محصورة بي  سيف مع رموز أارى كأ  مشتركًا

 رنك السيف -

يعد رنك السيف م  الرنوك الااصة بالوظائف العسكرية، ويرمز السيف إلنى  
وهنى كلمنة   ( سالح)األول منها : وظيفة السلحدار، وهى كلمة مؤلفة م  مقطعي 

ا   هو  ارسى، ومعنى الكلمة هو ممسك السالح للسلط( دار)عربية، أما الثانى وهو 
أو األمير، كما كا  يشرف على السالح ااناه، ويقوم بحراسة السلطا ، أما صغار 
السلحدارية  كانوا يشتركو  مع الجمدارية  ي حراسة السلطا  عند جلوسه  ي دار 
العدل، وكا  يطلق على كبيرهم أمير سالح، وكانت وظيفة السلحدار م  وظنائف  

اء الكبار إلى جانب مهنامهم الكبنرى أو   الصغار، وكا  يتقلدها أحيانًا بعض األمر
بهيئة  األولنفذ السيف على الفاار األحمر المطلى بشكلي   (31)يشغلونها لفترة معينة،

سنياحة،  بعد المقبضي  محفوظة بكلية اآلثار وال( وقاء)حربة مستقيمة لها عارضة 
اًل له ، وتارة سيفًا مستقيمًا طوي(3لوحة ) U.914.5الجامعة األردنية، رقم السجل 

على كسره م  الفاار األحمر المطلى، محفوظة بمتحف كلينة   عند مقبضه ذؤابتا 
 (.1لوحة ) U.914.9اآلثار والسياحة، الجامعة األردنية، رقم السجل 

لوحنة  )  تميز الشكل األول للسيف بتنفيذه على الشطب األوسط للرنك الدائرىي
غير المقسم يمأل الرنك الدائرى ما السيف المستقيم ذو الذؤابتا   ، أ(1، شكل 3-4

بشكل صنجات  ي حي  زارف محيط الرنك بزاارف متعرجة محزوزة  إلى شطب
، والنذى يعند من     (1، شكل 1لوحة ) ي المعاد  بأسلوب يشبه التكفيت مزررة 

السيف ذو العارضة الوارد علنى  ، ويمك  مقارنة مميزات منتجات شرف األبوانى
، من   (1-1لوحة ) المطليالفاار األحمر  م  كسرة بآار رسم علىقطع البحث 

محفوظة بمتحف الفن  اإلسنالمي   م، 41/هن8مصر  ي العصر المملوكى، القر  
 (34).4148سجل الرقم بالقاهرة، 

نفذ رنك السيف على المعاد  على قاعدة شمعدا  باسم طغيدمر السلحدار أحند  
اسنم بهنادر   أمراء الملك الناصر محمد ب  قالوو ، وعلى طست م  النحناس ب 

م، محفوظ بمتحف الف  اإلسالمي 4111/هن111السلحدار يرجع إلى حوالى سنه 
                                                 

 .4111، ص 1حس  الباشا، الفنو  اإلسالمية، ج (39)
 .11ص  الرنوك اإلسالمية،مايسة محمود داود،  (31)
 .41، لوحة 114اد ماهر، الفنو  اإلسالمية، ص سع (34)
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وعلى سوار م  الذهب م  مصنر  ني العصنر     (31)،1134بالقاهرة، رقم سجل 
، القطنر  43114المملوكى، محفوظ بمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة تحنت رقنم   

سم، عليه 4.3لى والسوار ذو شكل حلزونى، وله قفل دائرى قطره حوا (31)سم،3.3
 .رنك السيف، وإذا لبس السوار بدا قفله كما لو كا  مثبتًا بي   كى تنيني 

علنى مندال قصنر منجنك     رنك السيف على العمائر محفورًا وصلنا  كذلك
السلحدار، وينسب هذا القصر إلى األمير منجك اليوسفى السلحدار الذى كا  يشغل 

لم يتبق م  هذا القصنر سنوى   منصب أمير السالح  ي عصر السلطا  حس ، و
يحيط به جفت  (31)البوابة الرئيسية وهى عبارة ع   تحة معقودة بعقد نصف دائرى،

، وعلى جانبي العقند رننك   (دوائر)ينعقد  ي ميمات ( إطار حجرى بارز)العب 
المنشىء، وهو عبارة ع  دائرة مقسمة إلى ثالثة أقسام،  ي األوسط منهنا رسنم   

 .(1-1لوحة ) السيف

 :(القبق) ك الهدفرن -

الر اهية واالنتعاش االقتصادى على الحيناة  يعكس انتشار رنك القبق أو الهدف 
االجتماعية واالهتمام بشئو  الرياضة، وم  ذلك ألعاب التسلية كرياضنة الصنيد   
ومناقرة الديوك ولعبة البولو وغيرها، وقد بلغ اهتمام سالطي  المماليك بأمر هنذه  

وم  األلعاب الرياضية التي  (33)،م  األمراء م  يشرف عليها األلعاب أ  عينوا لها
شغف بها سالطي  المماليك رمى القبق، وتفصيل هذه اللعبة أ  تنصب اشبة عالية 
 ي ميدا  اللعب ويعمل بأعالها دائرة م  اشب، ويقف الرماة وترمنى بالسنهام   

علنى إحكنام   جوف الدائرة لكى تمر م  داالها إلى هدف معي ، وذلك تمرينًا لهم 
 –اسمها بالتركية القبنق  -الرمى، وأحيانًا يكو  بدل هذه الدائرة شكل قرعة عسلية 

م  ذهب أو  ضة ويكو   ي القرعة طير حمام، ثم يقوم الالعبو  برمى الهندف  
طار الحمام الايل،  م  أصاب منهم القرعة أو بالنشاب أو السهام وهم على ظهور 

ويقع ميدا  قراقوش المستادم  ني   (33)،دنية نفسهاجاز له السبق وأاذ القرعة المع
، وكا  يلعب  يه السنلطا   األلعاب العسكرية  ي الجهة الشمالية م  مدينة القاهرة

                                                 
 .398، ص 1حس  الباشا، الفنو  اإلسالمية، ج (31)
 .31، رقم 13محمد مصطفى، الوحدة  ي الف  اإلسالمي، ص  (31)
 .88، ص الف  المملوكى، (القلعة وما حولها)جمال جاد الرب وآارو ، مقر السلطنة  (31)
 .13، ص 18، ص ميةاإلسال مايسة محمود داود، الرنوك (33)
، م4931 ي عصر سالطي  المماليك، القاهرة،  سعيد عبد الفتاح عاشور، المجتمع المصرى (33)

 .11ص 
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والمرجح أ  هذا الرنك لم يك  يشير إلى وظيفة بعينها،  (31)،بيبرس القبق أي الهدف
يب ويحنرز  وإنما كا  بمثابة هدية أو منحة م  السلطا  للمملوك الذى يجيد التصو

الهدف تمييزًا له ع  غيره م  األمراء، ولعله أيضًا كا  شعار المسئول ع  هنذه  
 (38).اللعبة  ي البالط السلطانى

هندف  الفاار األحمر المطلى مجموعة الدراسة بشنكل  على رنك القبق نقش 
سواء على شكل قرص مستدير أو على هيئة مروحة موضنوعة علنى   التصويب 

 على كسره م  الفاار العلوى ثقب يتدلى منه سهم متحرك قاعدة مثلثة و ى جزئها
، محفوظ بمتحف كلية اآلثار والسياحة، الجامعة األحمر المطلى م  الداال والاارج

، ويظهر رنك الهندف بننفس الشنكل    (8لوحة ) U.914.8األردنية، رقم السجل 
صر على كسرة م  الفاار األحمر المطلى، مصر، الع( 4-8لوحة )السابق وصفه 

كذلك على كسنره من     (39)سم،41.3م، أقصى اتساع 41/هن8المملوكى، القر  
، محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة، رقم (1-8لوحة )الفاار األحمر المطلى 

 (11).411السجل 

سلطانية م  الفاار المطلى ذات كما رسم رنك الهدف  ي أكثر م  موضع على 
عها بدو  قاعدة، ويزي  ظاهرها شريط جوانب مقعرة كروية الشكل، ترتكز على قا

محددة بالحز، ولونها أبيض بلنو  البطاننة تحنت    عريض م  الكتابة باط الثلث 
الطالء الشفاف، وتحمل الكتابة اسم شهاب الدي  ب  قرجى أحد أمنراء السنلطا    

، وتتالل الكتابة ثالثة رنوك تتألف (م4114/هن114ت )محمد الناصر ب  قالوو  
داال دائرة، وعلى جدار السلطانية م  الداال نص مشابه تتاللنه   م  شارة الهدف

كذلك ثالثة رنوك ورنك رابع  ي وسط القاع، ويقتصر اللو  البنى  ني زار نة   
  ضيقا  بهما صفا  م  زار نة  السلطانية على الرنوك وعلى شريطي  عريضا

 (14).زار ة الصنجات المزررة حول شريط الكتابة تشبه
 

مر بقاع إناء م  الفاار األح 411/1اإلسالمي، رقم السجل يحتفظ متحف الف  
تحة اللنو ، يزار نه   ابطبقة رقيقة م  بطانة   المطلى م  الداال والاارج مغشاه

رنك الهدف الذى يبرز  وق أرضية بنية اللو ، يحده إطار انارجى يتنألف من     
ذة زار ة هندسية م  ميمات مكررة باللوني  البننى واألصنفر، والزار نة منفن    

                                                 
 .33، ص نة القاهرة  ي العصر المملوكىمحمد حسام الدي ، مدي (31)
 .84، ص عبد الرازق، الرنوك اإلسالمية أحمد (38)

(69) 
Grube, E., Islamic Pottery, p. 285, no. 234. 

 .44، لوحة رقم 114سعاد ماهر، الفنو  اإلسالمية، ص  (11)
(71) Mohamed Mostafa, Ceramique Musulmanes, Le Caire, 1955, p. 14, pl. 23. 

 .11، شكل 48، ص م4913محمد مصطفى، الازف اإلسالمي، القاهرة، 
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رسم رنك الهدف على الزجاج بنفس الشكل الذى نفذ به على الفاار كما  (11)،بالحز
محفوظة بمتحنف الفن  اإلسنالمي    مشكاة م  الزجاج المموه بالمينا المطلى على 

باسم األمير سيف الدي  ألماس حاجب السلطا  الناصر محمد، ويزانرف  بالقاهرة 
 (11).رقبتها ثالثة رنوك تمثل رنك الهدف

 وك الكتابيةالرن -3

عرف سالطي  المماليك نوعًا ثالثًا م  الرنوك أطلق عليه  ي المصطلح العربى 
وورد الرنك الكتابى اسم الدروع أو الاراطيش، وانفرد به السالطي  دو  األمراء، 

بحيث بأسلوب دعائى على الفاار المطلى ضم  مجموعة البحث داال رنك دائرى 
ه ويحيط بها م  أعلى وأسنفل انط منزدوج    تشغل الكتابات الشطب األوسط من

لوحنة  ) تزار ه تهشيرات مائلة باللو  البنى على أرضية م  البطانة  اتحة اللو 
محفوظنة بمتحنف كلينة اآلثنار     " عز لموالنا"، وقد نفذت بالاط الثلث وتقرأ (9

هو لقب  موالنا أما  ،(3شكل ) U.914.94والسياحة، الجامعة األردنية، رقم السجل 
لى مضا ًا إلى ضمير المتكلم  قيل موالنا حيث استعمل  ي العصور اإلسالمية المو

، م  أهم ألقناب السنالطي  واألمنراء    إال أنه صار منذ أيام صالح الدي  األيوبى
يالحظ أنه على الرغم م  مواظبنة  لوكى، و ي العصر الممبنفس األهمية واستمر 

ل أحيانًا لغير السالطي  م  كبنار  أنه استعم سالطي  على استعمال هذا اللقب إالال
 (11).األمراء

    الكتابات الواردة على القطعنة موضنع البحنث    حروف على تحليلية وبنظرة 
باستطالة قوائم الحروف، أما حرف العني   بوجه عام نالحظ أنها تتميز ( 9لوحة )

منفذ بشكل مقوس حيث يظهر  ي بداية الننص ومتصنل بحنرف      ي كلمة عز 
زي  الذى يبدو ماتصرًا مستلقيًا كأنه امتداد لحرف العي ، أما مستلق، وهو حرف ال

لمنيم المنفنذة    ي نهايته بحرف ا ة موالنا  تتكو  م  اط قائم متصلالالم  ي كلم
أ  رأسه تبدو على هيئة الفاء ويالحظ  ي كتابة حرف الواو  ،بطريقة تبدو مطموسة

راء، أي أنه مركب من   أو القاف  ي حي  مد ذيله ليبدو على شكل نهاية حرف ال
النالم  ده تبدو مستديرة  ي نهايتها، ثم وينتهى جهة اليسار بم اطي  منكب ومقوس

وى  يها طول الالم تتكو  م  قوسي  يتساي المقطع الثانى م  كلمة موالنا وألف  
باأللف التي تتكو  م  قوس  صل عند نهايتهتمع األلف، ويشبه النو  حرف الباء وي

اوى طوله مع أطوال القوائم األارى  ي تناسق وتناسنب، نفنذت   يتس مستلق وقائم

                                                 
 .1، شكل 131أحمد عبد الرازق، الفاار المطلى، ص  (11)
 .418م، ص 1113نو  العربية اإلسالمية، القاهرة، عاصم رزق، الف (11)
 .314حس  الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص  (11)
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الكتابات  وق مهاد م  الزار ة النباتية التي تبدو وكأنها نامية م  قوائم الحوف أو 
بحينث بندت   م  الحيوينة والتجسنيم    نهاياتها، األمر الذى أكسب الكتابات كثيرًا

ف بسنيطة ونقنط   الزار ة وكأنها منفذة على أكثر م  مستوى، ويزيننه زانار  
 (.3شكل )وعالمات ضبط 

العديد م  على منفذه باط الثلث  " اعز لموالنا السلط"نص د رووالال ت للنظر 
م، 41/هنن 8م وأوائل القر  41/هن1التحف والعمائر المملوكية منذ أواار القر  

م  ذلك قاع إناء م  الفاار األحمر المطلى م  الداال والاارج مغشنى بطبقنة   
بطانة  اتحة اللو ، قوام زار تها شكل رنك مستدير به كتابنات بانط   رقيقة م  
، تبدو حرو ه بارزة باإلضا ة والحنز، مصنر،   "عز لموالنا السلطا "الثلث تقرأ 

م، محفوظ بمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة، رقم 41/هن8العصر المملوكى، القر  
كتابات وسطى منها تمأل اليشتمل على ثالث مناطق أ قية، كانت  (13)،3113السجل 

 ي معظنم الرننوك   ، ثم أصبحت الكتابات "عز لموالنا السلطا "باط الثلث نصها 
درع السنلطا  الناصنر   تمأل المنطقة العليا والوسطى م  الرنك، م  ذلك الكتابية 

 (13).م4111/هن118محمد على واجهة قصر األمير قوصو  الذى شيد  ي عام 

رة إلى العصر المملوكى أواار القنر   بناء على ما سبق نرجح نسبة هذه الكس
 .م41/هن8م، وأوائل القر  41/هن1

 :يمكن أن نلخص نتائج هذه الدراسة في النقاط اآلتية

يعد هذا البحث عرضًا مفصاًل لمجموعة م  الفاار المطلى المحفوظة بمتحنف  
ة مصحوب ،قطع تنشر ألول مرة( 9)عددها  األردنيةكلية اآلثار والسياحة بالجامعة 

ويضنم  م  عمل الباحثة، كما يتضم  كتالوج اللوحات وضيحية رسوم ت( 3)بعدد 
اتضنح  ، وقند  التحف التطبيقية الوارد ذكرها  ي الدراسة المقارنة بالمت  عدد م 

 :تها النقاط التاليةدراسب

أ  المنتجات الاز ية تسنتمد هيئتهنا من  النظنام      تؤكد دراسة الفاار المطلى -
الرنوك العنصر الرئيسى  ى زاارف هذا النوع من   وتعد اله، الهندسى بكا ة أشك

منتظم  يه إيقاع وتناغم منع   بشكل-محل البحث–، وقد وزعت على التحف الفاار
بؤرة االنتباه، على القطع، احتلت الرنوك إلضفاء مزيد م  الجمال االهتمام باللو  

لحا ة الداالية للقطع، تحاط الرنوك بأ اريز اارجية بهيئة أشرطة دائرية تنفذ على ا
وقد يزي  الازاف المحيط الدائرى لبعض الرنوك بصنجات مزررة بالحز بطريقنة  

عندم وجنود   ضاع ماتلفة على التحف، أى التكفيت  ي المعاد ، تتبادل الرنوك أو

                                                 
 .414، لوحة 111أحمد عبد الرازق، الفاار المطلى، ص  (13)
 .481أحمد عبد الرازق، الرنوك اإلسالمية، ص  (13)
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مكا  ثابت لوضع الشعار،  قد يوضع على القاع الداالى، أو على جندار الزبدينة   
وقد يوضع الرمز  ي المنطقة العليا أو السفلى داانل   بحيث تتالل أشرطة كتابية،

يشغل الشطب األوسط م  ثالث شطب، وقد تجمع قد ، كما بيضاويدائرة أو درع 
تحفة واحدة بي  رمزي  مفردي   ي رنكي  منفصلي ، مع مالحظنة النو قطنع    

رنوك مركبة، بما يعنى أ  القطع محل البحث تنسب إلنى عصنر   الدراسة م  أي 
 التنى تسنجل  " السيرة الذاتينة "مثابة البحرية، ذلك أ  الرنوك التى تعد ب المماليك

 .الوظائف التى تقلدها األمراء ازدادت تعقيدًا  ى عصر المماليك البرجية

حملت قطع الدراسة رنوك شاصية ألشكال حيوانات كانت  ي الغالب تعبر ع   -
رننك البقجنة   أسماء أو بعض صفات أصحابها، نسجل اقترا  رنك الكنأس منع   

الازف المطلى  ي العصر المملوكى، الال ت للنظر أ  رمز  مفردي  على كشارتي 
البقجة الذى درج على أ  يرسم مشتركًا مع رموز أارى كأ  تكو  محصورة بي  

 .بل رسم على قطع الدراسة منفردًا، ي  أو غير ذلكسيف

 ي التجانس والتوا ق  تشابهت قطع الدراسة  ي مميزاتها الفنية، ويمك  تلايصها -
وتوا ق نسبى بي  الزاارف،  ،األلوا  تباي   ىنلحظ  ى تنفيذها  التىبي  العناصر 

والتمك  م  األسلوبي  الصناعى والزار ى، كمنا نسنجل    ، ضاًل ع  الدقة الفنية
الندائرى أو البيضناوى   التناظر واالتساق الهندسى بي  الرمز أو الشعار والمحيط 

 .كل يؤكد صناعة هذه القطع لشاصيات هامة م  األمراءبش الذى يحيط به

محل البحث بدت كأنها نفذت على أكثر م  مستوى –بدراسة الكتابات على القطع  -
وزينت بزاارف بسيطة كما زودت بعالمات ضبط، وبذلك اكتسبت الزار ة مزيدًا 

م، ، ومع ذلك الت قطع البحث م  أي ذكر ألسنماء الحكنا  م  الحيوية والتجسيم
ااصة أ  معظمها عبارة ع  كسر وأجزاء م  آنية اشتملت على كتابات عبارة ع  

 .أدعية وأمنيات لمالك غير معروف

م  حيث  -البحث محل-كسره م  الفاار المطلى تشابه الكتابات الواردة على ت -
الشكل والمضمو  مع ما ورد على العديد م  التحف والعمائر المملوكية التى تنسب 

م، مما يجعلنا نرجح نسبة القطعة 41/هن8م، وأوائل القر  41/هن1القر   ألواار
 .م41/هن8م، وأوائل القر  41/هن1إلى أواار القر   المذكورة
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 األشكال : أولا 

 

 
رسم توضيحى لرنك السبع على ( 8شكل ) 

المطلى، متحف كلية اآلثار األحمر الفخار 
والسياحة، الجامعة األردنية، رقم السجل 

U.914.11(عمل الباحثة) 

 
رسم توضيحى لرمز البقجة، رنك ( 2شكل )

 على الفخار المطلى، متحف كلية الجمدار
اآلثار والسياحة، الجامعة األردنية، رقم 

 (عمل الباحثة)U.914.10السجل 

 
رسم توضيحى لرمز السيف ذي ( 3 شكل)

العارضة، رنك السلحدار على الفخار 
 المطلى، متحف كلية اآلثار والسياحة،

 U.914.5رقم السجل  الجامعة األردنية
 (ةعمل الباحث)

 
رسم توضيحى لرمز السيف ذو ( 4شكل )

الذؤابتين، رنك السلحدار على الفخار 
 اآلثار والسياحة، المطلى، متحف كلية

 U.914.9رقم السجل  الجامعة األردنية،

 (عمل الباحثة)
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على الفخار األحمر المطلى، منفذة بخط الثلث وتقرأ  للكتابات الدعائيةرسم توضيحى ( 5شكل )

 ، متحف كلية اآلثار والسياحة، الجامعة األردنية، رقم السجل "عز لمولنا"

U.914.94(عمل الباحثة)

 اللوحات: ثانياا 
 

 
جزء م  قاع وقاعدة آنية م  ( 4لوحة )

، الداال والاارجالمطلى م   األحمر الفاار
رقم السجل  ،السبع مزارف برنك

U.914.11  والسياحة اآلثارمتحف كلية ،
 الجامعة األردنية

 (تنشر ألول مرة)

 
كسرة اآلنية السابقة م  ( 4-4لوحة )

متحف  U.914.11رقم السجل الاارج، 
 ، الجامعة األردنيةوالسياحة اآلثاركلية 

 (تنشر ألول مرة)
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اع آنية م  الفاار جزء م  ق( 1لوحة )

المطلى م  الداال والاارج مزارف برنك 

 U.914.64: الفهد أو السبع، رقم السجل
، الجامعة والسياحة اآلثارمتحف كلية 

 األردنية
 (تنشر ألول مرة)

 
كسرة اآلنية السابقة م  ( 4-1لوحة )

متحف  U.914.64: الاارج، رقم السجل
 ، الجامعة األردنيةوالسياحة راآلثاكلية 

 (تنشر ألول مرة)

 
رنك السلطا  بيبرس على  (1-1لوحة )

واجهة برج السلطا  بيبرس البندقدارى 
 م41/هن1بالقلعة، القر  ( برج السباع)
جمال جاد الرب وآارو ، مقنر  : نقاًل ع )

، ، الف  المملوكى(القلعة وما حولها)السلطنة 
 .(18ص 

 
أسد منفذ بالنحت على الراام،  (1-1لوحة )

مصر  ني العصنر المملنوكى، القنر      
محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي م، 41/هن8

 1193بالقاهرة، رقم سجل 
: صالح البهنسى وآارو ، مقدمة: نقاًل ع )

 .(11الالفية التارياية، الف  المملوكى، ص 
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كسرة م  الازف ذي البريق  (1-1لوحة )

المعدنى، مزار ة برسم أسد، مصنر  ني   
-41/هنن 3-1العصر الفاطمى، القرني  

سم، متحف الفن   41.1م، أقصى اتساع 44
 4181اإلسالمي بالقاهرة، رقم سجل 

 Grube, E., Cobalt and: نقناًل عن   )

Lustre, p. 142, pl.138.) 

 
م  قاعدة وحا ة زبدية م   جزء( 1لوحة )

متحف كلية اآلثار الفاار المطلى، 
 والسياحة، الجامعة األردنية،

 U.914.38رقم السجل 
 (تنشر ألول مرة)
 

 
جزء م  قاعدة وقاع الزبدية ( 4-1لوحة )

متحف كلية اآلثار السابقة م  الاارج، 
 والسياحة، الجامعة األردنية

 U.914.38سجل رقم ال
 (تنشر ألول مرة)

 
كسرة م  الفاار األحمر ( 1-1لوحة )

المطلى، عليها رسم الكأس الذى يرمز إلى 
رنك الساقى، محفوظة بمتحف الف  

 431اإلسالمي بالقاهرة، رقم السجل 
سعاد ماهر، الفنو  اإلسالمية، : نقاًل ع )

 .(41، لوحة رقم 114ص 
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كسرة م  قاع آنية م  الفاار ( 1-1لوحة )

المطلى مزار ة بالحز برنك الكأس، أقصى 
سم، مصر، العصر المملوكى، 43.1عرض 
 م41/هن8القر  

 Grube, E., Islamic: نقاًل ع )

Pottery, p. 285, no.231.) 

 

 
جامة م  الكتا ، لحمة وسداه ( 1-1لوحة )

سم كأس ثم كأس وبقجة، مطرز عليها ر
بالحرير األصفر واألاضر، واألسود، 
مصر، العصر المملوكى، القر  

م، محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي 41/هن8
 41111بالقاهرة، رقم السجل 

سعاد ماهر، النسيج اإلسالمي، : نقاًل ع )
 .(441، لوحة 491ص 

 

 
آنية م  الفاار كسرة م  قاع ( 1لوحة )

المطلى مزار ة برنك البقجة، متحف كلية 
اآلثار والسياحة، الجامعة األردنية، رقم 

 U.914.6السجل 
 (تنشر ألول مرة)
 

 
الكسرة السابقة يوضح سمك ( 4-1لوحة )

الجدار، متحف كلية السياحة واآلثار، 

 .U.914.6الجامعة األردنية، رقم السجل 
 (تنشر ألول مرة)
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كسرة م  الفاار المطلى عبارة ( 3لوحة )

ع  قاع آنية م  الفاار المطلى مزار ة 
برنك البقجة، متحف كلية اآلثار والسياحة، 

 U.914.10الجامعة األردنية، رقم السجل 
 (تنشر ألول مرة)

 
تفصيل م  الكسرة السابقة ( 4-3لوحة )

يوضح سمك العجينة، متحف كلية اآلثار 
دنية، رقم السجل والسياحة، الجامعة األر

U.914.10. 
 (تنشر ألول مرة)

 
الكسرة السابقة م  الاارج، ( 1-3لوحة )

متحف كلية اآلثار والسياحة، الجامعة 
 U.914.10األردنية، رقم السجل 

 (تنشر ألول مرة)

 
كرة م  الزجاج لتعليق ( 1-3لوحة )

لجمدار المشكاة، تحمل رمز البقجة، شعار ا
 ي الشطب األوسط م  الرنك الدائرى، 
متحف الف  اإلسالمي بالقاهرة، رقم السجل 

1119. 
سعاد ماهر، الفنو  اإلسالمية، : نقاًل ع )

 .(84، لوحة 113ص 
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ع وقاعدة آنية م  جزء م  قا( 3لوحة )

 اآلثارالفاار المطلى، متحف كلية 
، رقم السجل ، الجامعة األردنيةوالسياحة

U.914.5 
 (تنشر ألول مرة)
 

 
تفصيل م  اللوحة السابقة ( 4-3لوحة )

المطلى األحمر لقاع آنية م  الفاار 
 اآلثارمتحف كلية مزار ة برنك السيف، 

، رقم السجل ، الجامعة األردنيةوالسياحة

U.914.5 
 (تنشر ألول مرة)
 

 
تفصيل م  اللوحة السابقة ( 1-3لوحة )

موضح عليها لقاعدة آنية م  الفاار المطلى 

 اآلثارمتحف كلية ، U.914.5رقم السجل 
 ، الجامعة األردنيةوالسياحة

 (تنشر ألول مرة)

 
جزء م  قاع وقاعدة آنية م  ( 1لوحة )

الفاار المطلى مزار ة برنك السيف، 
متحف كلية اآلثار والسياحة، الجامعة 

  U.914.9رقم السجل األردنية، 
 (تنشر ألول مرة)
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فصيل م  اللوحة السابقة ت( 4-1لوحة )

 اآلثارمتحف كلية لقاعدة الكسرة السابقة، 
، رقم السجل ، الجامعة األردنيةوالسياحة

U.914.9 
 (تنشر ألول مرة)

 
كسرة م  الفاار األحمر ( 1-1لوحة )

المطلى، مصر، العصر المملوكى، القر  
م، عليها رسم السيف ذي 41/هن8

ضة، رنك السلحدار، محفوظة بمتحف العار
 4148الف  اإلسالمي بالقاهرة، رقم السجل 

سعاد ماهر، الفنو  اإلسالمية، : نقاًل ع )
 .(41، لوحة رقم 114ص 

 
 مدال قصر منجك السلحدار (1-1لوحة )
جمال جاد الرب وآارو ، مقنر  : نقاًل ع )

، الف  المملوكى، (القلعة وما حولها)السلطنة 
 .(88ص 

 

 
كسرة عبارة ع  جزء م  قاع ( 8لوحة )

الهدف، متحف  وقاعدة آنية مزار ة برنك
، رقم ، الجامعة األردنيةوالسياحة اآلثاركلية 

 U.914.8السجل 
 (تنشر ألول مرة)
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كسرة م  قاع آنية م  الفاار  (4-8لوحة )

المطلى مزارف بالحز برنك الهدف أو 
القبق، مصر  ي العصر المملوكى، القر  

 سم41.1، أقصى اتساع م41/نه8
 .Grube, E., Islamic Pottery, p: نقاًل ع )

285, no.234.) 

 
كسرة م  الفاار األحمر ( 1-8لوحة )

المطلى، مصر، القر  المملوكى 
م، يزار ها رنك القبق أو الهدف، 41/هن8

محفوظة بمتحف الف  اإلسالمي بالقاهرة، 
 411رقم السجل 

سعاد ماهر، الفنو  اإلسالمية، : نقاًل ع )
 .(44، لوحة رقم 114ص 

 
كسرة عبارة ع  جزء م  قاع ( 9لوحة )

وقاعدة آنية مزار ة برنك كتابى، متحف 
كلية اآلثار والسياحة، الجامعة األردنية، رقم 

 U.914.94السجل 
 (تنشر ألول مرة)

 
قاعدة الكسرة السابقة م  ( 4-9لوحة )

الاارج، متحف كلية اآلثار والسياحة، 

 U.914.94الجامعة األردنية، رقم السجل 
 (تنشر ألول مرة)
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A Study and Publication of a Glazed Pottery 

Collection at the Museum of Archaeology and 

Tourism Faculty, University of Jordan 

 

Prof.Hanaa M. Adly


 

Abstract: 
The first hand data of the author's ongoing study of the glazed 

pottery collection at the Museum of Archaeology and Tourism 

Faculty, University of Jordan of a wide range of objects sheds 

light on cartouches and emir blazons in their historic, art historic, 

and hierarchal contexts.  The study discussed the mentioned 

collection with additional examples of pictorial blazons attributed 

by Early Mamluk sultans such as Baybars.  The emir blazons in 

the objects of study are circular and simple characterizing the 

Muslim heraldry of the Early Mamluk period.  They depict solely 

the heraldic device in a circular shield symbolizing the official 

post of the emir. 

None of the emir blazons in the collection represents the 

advanced phase of Muslim heraldry in which one blazon may 

depict/represent more than seven heraldic devices serving as "a 

curriculum vitae" for the present and previous posts of an explicit 

emir.  Such composite blazons are characteristic for the Late 

Mamluk period (referred to also as Burji period) and hence offer 

strong evidence for dating to the Early (Bahri) Mamluk period. 

The calligraphy of the objects is an important primary source 

for mottos and epithets of the Mamluk emires at that time.  They 

are also evidence for the vessel dating as this study has worked to 

match the mottos and epithets decorating the objects with other 

complete and well-dated inscriptions in architecture and material 

culture.  Finally, the blazons and calligraphy are solid dating 

evidence for the objects' technology and typology and hence 
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provide important primary data for further studies in Mamluk 

history, art history and Mamluk organizational behavior. 

Keywords: 

Islamic Art, Glazed Pottery, Heraldry, Mamluk history 

 
 
 
 

 
 
 

 


