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  الخزف المینائىلتصویر اإلسالمي على دراسة ل
  لم یسبق نشرھا مجموعةفي ضوء 

  الشارقة للحضارة اإلسالمیةمتحف محفوظة فى 
  اإلمارات العربیة المتحدةدولة 

  ھناء محمد عدلى حسن. د
  :الملخص

 بمجموعة من الخزف المینائى التي تتمیزیحتفظ متحف الشارقة للحضارة اإلسالمیة، 
بثرائھا من حیث الدالالت الفنیة والرمزیة التي تحملھ�ا، فض�الً ع�ن أنھ�ا تعط�ى فك�رة 

  .واضحة عن مدرسة التصویر اإلسالمي على الخزف المینائى
م�ن خ�الل وص�ف وتوثی�ق  تتبع الدراسة التي بین أی�دینا األس�لوب الوص�فى التس�جیلى

الدراس��ة الوص��فیة تتض��من وق��در تنش��ر ألول م��رة، ) ١(س��لطانیات، وع��دد ) ٥(ع��دد 
ویتجاوز البحث السرد إلى ، الزخرفیةلعناصر مع وصف تفصیلى ل القیاسات واأللوان

مجال إعمال العقل والفكر وفق أس�لوب تحلیل�ى وتأص�یل ظھ�ور بع�ض الموض�وعات 
التشابھ واالخ�تالف ب�ین ھ�ذه ألوجھ التصویریة ودراسة لمفردات تصامیمھا، مع تتبع 

م�ا  ، ومحاول�ة ق�راءةم�ن حی�ث التص�میم والتك�وین الفن�ى الموضوعات والمعاصر لھا
  .بیة من حیث الشكل والمضمونتتضمنھ من أشرطة كتا

البحث العالقة الوثیق�ة ب�ین وظیف�ة القط�ع الخزفی�ة وب�ین الش�كل ال�ذي ص�ممت  یوضح
ال�دور ال�ذى لعبت�ھ  الذي یزخرفھا، كم�ا تب�رز الدراس�ة علیھ، وبین المنظر التصویرى

المدرس�ة العربی��ة إلعط�اء التص��ویر اإلیران�ي عل��ى الخ�زف ط��ابع عرب�ى ممی��ز أثن��اء 
وتناقش التأثیرات وقى والعصور اإلیرانیة الالحقة المغولیة والتیموریة، العصر السلج

، وإن كان�ت ق�د ف�ي إی�ران ی�ةالمغول المختلفة على الخزف المینائى، من ذلك التأثیرات
  .على المخطوطات ى الخزف بنفس القوة التي ظھرت بھاعل ظھرت

  
  :الكلمات الدالة
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ح���والى خمس���ة آالف قطع���ة منھ���ا ب، ٢الش���ارقة للحض���ارة اإلس���المیة ١متح���ف یح���تفظ
، والخ��زف، والمش��غوالت المعدنی��ة، والنس��یج بم��ا یس��اھم ف��ي اإلس��المیةالمخطوط��ات 

حی��ث تش��كل ك��ل قطع��ة متع�ددة عل��ى تط��ور الف��ن والحض�ارة  إلق�اء الض��وء م��ن زوای��ا
ثرائھ�ا م�ن وتتمیز المجموعة التي اختیرت للبح�ث ب ٣فرصة للبحث والتأمل والحوار،

ض�حة ع�ن أنھا تعطى فكرة واحیث الدالالت الفنیة والرمزیة التي تحملھا، فضالً عن 
تع�د دراس�ة التص�ویر اإلس�المي و ،٤الخزف المینائى مدرسة التصویر اإلسالمي على

إشكالیة فنیة محیرة عند علماء الغرب، ذلك أنھم یحكمون عل�ى التص�ویر بصفة عامة 
التص�ویر ف�ي أوروب�ا، غی�ر أن ھ�ذه النظ�رة قاص�رة، مقارن�ة بالاإلسالمى من منظور 

یة المختلفة على الفن إلیضاح التأثیرات الفنالعرب  من الباحثینمزید من الجھد تحتاج 
ج المتش�ابھة م�ع د اإلب�داع ف�ي التص�ویر اإلس�المي بع�د فص�ل النم�اذیحدتاإلسالمي، و

  .لمسلمعن النماذج التي ابتكرھا الفنان ا الحضارات المختلفة
                                                 

المتحف ھو مبنى إلیواء مجموعات من المعروضات بقصد الفحص والدراسة والتمتع، وقد تكون  ١
المعروضات منقولة من أطراف األرض، ومن ثم یجمع المتحف تحت سقفھ مادة كانت أصالً 

  .متفرقة من حیث الزمان والمكان، لییسر على رواده رؤیتھا
محمد حسن عبد الرحمن، : ، ترجمة)دلیل تنظیم المتاحف(، المتحف ومھامھ آالن. دوجالس أ

  .١١م، ص ١٩٩٣ ،القاھرة
دلیل المتاحف في الوطن العربى، جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتربیة : للمزید راجع

درویش مصطفى الفار، سطور عن تاریخ المتاحف، دار  –م ١٩٧٣والثقافة والعلوم، القاھرة، 
 .م٢٠٠٥الكتب القطریة، 

م، وتعود ملكیة المجموعات ٢٠٠٨في شھر یونیو افتتح متحف الشارقة للحضارة اإلسالمیة  ٢

، وقد اقتناھا سموه )حاكم الشارقة(المعروضة بالمتحف إلى سمو الشیخ سلطان بن محمد القاسمى 
راء من المزادات العالمیة، وبھذا العمل قدم سموه خدمة كبیرة للتراث بطریق اإلھداء أو الش

اإلسالمي الذى أعاده إلى موطنھ، ویالحظ الزائر في الجولة المتحفیة أن العرض في ھذا المتحف 
یجمع بین عرض اآلثار وفقاً للتسلسل التاریخى الزمنى، وبین األسلوب التعلیمى والتثقیفي حیث یعد 

، وتجدر اإلشارة إلى أن المتحف مزود بقاعات عرض "دار لذاكرة التاریخ" المتحف بمثابة
لمقتنیات ومجموعات المتحف، ثم مكتبة، ومعمل فنى، وقاعات محاضرات، وغیر ذلك من وسائل 

  .ومتطلبات مستلزمات المتاحف الحدیثة
، ٢، ط)تاحفدراسة في علم الم(عبد الحلیم نور الدین، متاحف اآلثار في مصر والوطن العربى 

 .٤١٧-٤١٦م، ص ص ٢٠١٠القاھرة، 
، إدارة متاحف ١أولریكا الخمیس، روائع الفنون من متحف الشارقة للحضارة اإلسالمیة، ط ٣

 .م٢٠١٠الشارقة، اإلمارات، 
م، ویمتاز ١٣-١٢/ھـ٧- ٦یعد ھذا النوع من الخزف من ابتكار الخزافین اإلیرانیین في القرنین  ٤

احیة الصناعیة بالرسوم المنفذة فوق البطانة المعتمة الناتجة عن إضافة مادة الخزف المینائى من الن
  .القصدیر إلى مكوناتھ، أما عن مناطق إنتاجھ فتتمثل في مدینتي الرى وقاشان

Erdmann, K., A Note on So-called Mina’i Fiancé, Bulletin of the American Institute for 
Persian Art and Archaeology, Vol 4, no.4, 1936, p.219. 

  .١٨٩، ص م١٩٤٦، القاھرة، ٢الفنون اإلیرانیة في العصر اإلسالمي، طزكى حسن، 
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 یزید من أھمیة البحث أنھ یتناول قطع تنسب إلى إیران في فترة تاریخیة وفنیة ھام�ة،
توح��د فیھ��ا الف��ن كم��ردود للوح��دة وخاللھ��ا ص��ناعة الخ��زف تط��وراً كبی��راً، ش��ھدت 

ومنھا الخزف من الخزف، متعددة  اً أنواع السیاسیة التي عاشتھا البالد، وھكذا ابتكرت
م، وق�ع الخ�زف المین�ائى ١٣-١٢/ھ�ـ٧-٦ران ف�ي الق�رنین المینائى الذى عرف ف�ي إی�

ف�ي آس�یا الوس�طى وأط�راف  تحت تأثیرات مختلفة منھا األسالیب الفنیة التي ازدھرت
، وكذلك التأثیرات الفنیة اإلسالمیة والنباتفي دقة رسم الحیوان ذلك تجلى الصین، وی

الساسانیة مع ظھور  الزخرفة وبعض عناصر ،في استخدام الفروع النباتیة واألشرطة
 اً المین�ائى مص�درتصویریة على الخزف دراسة المناظر الكما تعد الكائنات الخرافیة، 

 مف�ردات التص�میمإیض�اح تسھم الدراسة في و ،لفھم العدید من المخطوطات المصورة
تحم�ل أبع�اد رمزی�ة ف�ي الش�كل والل�ون  رف الت�ىازخلل ، وتفصیللھ الفنیة الممیزاتو

  .والتأثیر
ثی�ق م�ن خ�الل وص�ف وتو ٥األسلوب الوصفى التس�جیلىتتبع الدراسة التي بین أیدینا 

الس��رد إل��ى  ویتج��اوز البح��ثم��رة، ق��در تنش��ر ألول ) ١(وع��دد ، س��لطانیات) ٥(ع��دد 
الموض�وعات  بع�ض ظھ�ور أس�لوب تحلیل�ى وتأص�یلمجال إعمال العقل والفكر وفق 

ب���ین ھ���ذه التش���ابھ واالخ��تالف التص��ویریة ودراس���ة لمف��ردات تص���امیمھا، م���ع تتب��ع 
ما تتضمنھ من أشرطة كتابیة من حیث  ٦قراءةمحاولة و، الموضوعات والمعاصر لھا

ر یح��دد المالم��ح الرئیس��یة لمدرس��ة التص��وی بم��ا، ق��در المس��تطاع الش��كل والمض��مون
یع��د انطالق��ة لمزی��د م��ن الدراس��ات الج��ادة ف��ي اإلس��المي عل��ى الخ��زف المین��ائى، بم��ا 

  .والتصویر اإلسالميمجال الخزف 
  :الدراسة الوصفیة: أوالً 

  )١( :رقم اللوحة
  .سلطانیة من الخزف المینائى : نوع التحفة

  .قاشان :مكان الصناعة
  .سم ٢٠٫٠:القطر  :المقاسات
  .سم ٩٫٠: االرتفاع    

                                                 
إدارة متاحف الشارقة، ومتحف الحضارة اإلسالمیة  نشیر بكل التقدیر واإلعزاز إلى تعاون ٥

م، كذلك بمقر ٢٠١٤دیسمبر  بالشارقة في ھذا الصدد، حیث تم استقبالى بإدارة متاحف الشارقة في
م، ویسر لى سبل الحصول على المعلومات ومتابعة إنجاز ٢٠١٤المتحف أكثر من مرة عام 

البحث، وأنوه إلى استمرار التواصل والتعاون مع إدارة متاحف الشارقة عبر البرید اإللكتروني 
 .عامان كامالن

ن الكتالوجات والمراجع ذات الصلة مع االستعانة بعدد مبعد جھد وتدریب  قراءةتمكنت من ال ٦

  .Ghouchani, A., Inscriptions on Nishabur Pottery, Reza Abbasi Museum, 1986 :وأھمھا

شبل إبراھیم شبل عبید، دراسة للكتابات األثریة على الخزف اإلیراني حتى نھایة الحكم اإلیلخانى 
 .م١٩٩٥اآلثار، جامعة القاھرة ،، رسالة ماجستیر، كلیة )مضمونھا –تطورھا  –أنواعھا (
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  .م١٢/ھـ٦القرن  : التاریخ
 SM 2006-936متح��ف الش��ارقة للحض��ارة اإلس��المیة تح��ت رق��م  : مكان الحفظ

 )ن-١لوحة (
  :الوصف

سلطانیة من الخ�زف المین�ائى، لھ�ا حاف�ة تتس�ع نح�و الخ�ارج وترتك�ز الس�لطانیة عل�ى 
 نف�ذت الرس�وم ب�األلوان ،قصدیرى قاعدة اسطوانیة قلیلة االرتفاع مطلیة بطالء أبیض

ف��وق الط��الء م��ع إض��افة لمس��ات م��ن والبن��ى واألخض��ر بدرجات��ھ، األزرق و األص��فر
فارس اللون األحمر، یزخرف قاع السلطانیة من الداخل دائرة مركزیة یتوسطھا رسم 

ف�ي ح�ین  بت�ؤدةین أن�ھ یس�یر الق�ائمین األم�امییبدو م�ن حرك�ة یمتطى صھوة جواده، و
  .یبدو القائمین الخلفیین في وضع ثبات

ع�ض الف�روع النباتی�ة المتماثل�ة تخلو الدائرة م�ن أی�ة زخ�ارف تمث�ل األرض�یة س�وى ب
، وع��ددھا خم��س ف��روع موزع��ة عل��ى األرض��یة، أربع��ة منھ��ا المتن��اثرة ح��ول الف��ارس

  ).أ-١لوحة (إلى فرعین، والخامس من فرع واحد  تتفرع قرب نھایتھا
في وضعیة ثالثیة األرباع، ویرتدى قمیص طوی�ل ة جوادة یمتطى صھورسم الفارس 

رقبة دائریة، وأكمام طویلة محبوكة عل�ى الرس�غین،  لھ فتحةملون باللون األخضر، و
ینشق أسفل القمیص من األمام إلى جزئین بحیث یظھر أس�فلھ س�روال ض�یق ملتص�ق 

ع�ن الب�وت الطوی�ل المثب�ت ف�ي الرك�اب، ل�ون یفص�لھ ش�یئاً  أنال یب�دو  ،بالساق تماماً 
ن الل�ون عل�ى خط�وط رفیع�ة م�اقتصرت زخرفة المالب�س البوت باللون البنى الفاتح، 

م�ع تحدی�د  ط علی�ھ بش�كل خط�ین مت�وازیینوالح�زام المرب�و ،األسود تحدد خط الوسط
  .الخارجیة للمالبسالخطوط الرفیعة 

سحنة مغولی�ة حی�ث الوج�ھ المس�تدیر والعی�ون الض�یقة المس�حوبة والحواج�ب  للفارس
 ف��ي ح��ین رس��م األن��ف والف��م بھیئ��ة خط��ان ة تقویس��اً ش��دیداً،المقوس��المتص��لة الرفیع��ة 

بھیئة جدائل طویلة منسدلة إلى الخلف على صفف الشعر رفیعان قصیران متوازیان، 
، ویحیط برأس الفارس مالمسة للكتفینالخصل األمامیة معقوصة أسفل األذن  ،الظھر

ھالھ دائریة، غطاء الرأس عبارة عن قلنسوة ذات قمة مقبیة تتوسطھا ریشة ص�غیرة، 
رغ��م محاول��ة التأكی��د عل��ى حرك��ة األص��ابع یلف��ت النظ��ر القص��ور ف��ي رس��م األی��دى 

ورسمھا مضمومة للخارج في الی�د الیمن�ى ولل�داخل ف�ي الی�د  ،بتحدیدھا باللون األسود
  .الیسرى

ولھ ذیل معق�ود بعق�دة كبی�رة، ل�ون الف�رس ب�اللون األزرق الغ�امق  ممتلئجسم الفرس 
ن األس�ود التركوازى، وعلیھ لبد خال من الزخارف، ح�ددت خطوط�ھ الخارجی�ة ب�اللو

، والف��رس مس��رج وملج��م بلج��ام تب��دو من��ھ أحزم��ة ال��رأس البن��ى الغ��امق ول��ون ب��اللون
والجبھة والوجنة واألنف والفك، كما یلت�ف ح�ول أعل�ى رقب�ة الف�رس ش�ریط ع�ریض 

رة في حین لونت أحزمة اللجام باللون البنى الغامق المائ�ل للحم� ،ملون باللون األسود
آثار التذھیب باقیة في بع�ض األج�زاء، رس�مت  لتوالمذھب في بعض أجزائھ، ومازا
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ع��ین الخی��ل واس��عة، واتخ��ذت ش��كالً بیض��اویاً ولون��ت ب��اللونین األب��یض واألس��ود ف��ي 
  .محاولة إلظھار اتساعھا وإیضاح تفاصیلھا

بزخرف��ة ھندس��یة م��ن مثلث��ات متتالی��ة المركزی��ة المحیط��ة بالف��ارس ال��دائرة  زخرف��ت
على شكل قلب تحوى ورقة نباتیة  ما ورقة نباتیةبالتبادل إمكررة یخرج من رؤوسھا 

ثالثیة ینتھى طرفھا بفرع قصیر، أو یخرج م�ن رأس المثل�ث زخرف�ة نباتی�ة تجریدی�ة 
-١أ، -١لوحات ( لشكل أوراق نباتیة محورة عن الطبیعة تخرج من فرع نباتى قصیر

ط ، وعل��ى ال��رغم م��ن تك��رار الزخ��ارف النباتی��ة بالتب��ادل عل��ى مح��ی)د-١ج، -١ب، 
األلوان  في تنفیذھا الدائرة الخارجي، إال أنھا تتمیز بالتنوع اللونى حیث استخدم الفنان

  .األحمر واألزرق الباھتاألصفر و
تض�من عب�ارات دعائی�ة یزین حافة السلطانیة من الداخل شریط كتابى دائ�رى ض�یق ی

ى وذل��ك ب��اللون األب��یض القص��دیرى عل��منف��ذة ب��الخط الك��وفى البس��یط ذي الزی��ادات 
الع��ز ال��دائم االقب��ال الزائ��د والنص��ر : [یق��رأ من��ھو أرض��یة م��ن الل��ون األزرق ال��داكن

  ).ب-١لوحة ( ...] ؟لم؟ والھ فا) لھ(الدو) لب(الغا
م��ع إط��ار ال��دائرة بحی��ث تفق��د خط��وط  الكتاب��ةتت��داخل ح��روف وبع��د ال��نص الس��ابق، 
ت ولم�ات وال یبق من الحروف سوى حروف رأسیة من ألفا ،الحروف األفقیة سمكھا

وذل�ك حت�ى كلم�ة  ،لھا زیادات بسیطة، ویصعب التفری�ق ب�ین خ�ط ال�دائرة والح�روف
  ).ج-١لوحة ( )]لھ(صا عا؟ العز الدائم واالقبال الزائد الدو[والسعادة ثم یقرأ كلمات 

أنص��اف دوائ��ر بھیئ��ة یل��ى ذل��ك ش��ریط ض��یق ی��دور ح��ول حاف��ة الس��لطانیة تزخرف��ھ 
عل��ى أرض���یة م��ن الل���ون األب���یض  ب���اللون األزرقمك���ررة متتالی��ة ملون���ة فس��تونات 
، أم�ا زخ�ارف الس��لطانیة م�ن الخ�ارج فتقتص�ر عل��ى ش�ریط دائ�رى ض��یق القص�دیرى

محدد باللون األحمر یدور ح�ول الحاف�ة الخارجی�ة للس�لطانیة بش�كل خط�ین یحص�ران 
ھ�ـ، -١لوح�ات ( )ای�ھ(حروف لینة بالخط الفارسى مكررة منف�ذة بالم�داد األس�ود تق�رأ 

  ).ى-١ و،-١
  )٢(  :رقم اللوحة
  .سلطانیة من الخزف المینائى : نوع التحفة

  .قاشان :مكان الصناعة
  .سم ٢١٫٠٠: القطر  :المقاسات
  .سم ٩٫٥: االرتفاع    
  م١٢/ھـ٦القرن  : التاریخ

 SM 2006-937متح��ف الش��ارقة للحض��ارة اإلس��المیة تح��ت رق��م  : مكان الحفظ
 ).ل-٢لوحة (

  :الوصف
من الخزف المینائى، ذات حافة تتسع نحو الخارج، وترتكز السلطانیة سلطانیة عمیقة 

اع، مطلی�ة بط�الء أب�یض قص�دیرى، نف�ذت الرس�وم على قاعدة اسطوانیة قلیل�ة االرتف�
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باأللوان األصفر واألزرق واألخضر والبنى بدرجاتھ فوق الطالء مع إض�افة لمس�ات 
  .من اللون الذھبى

ئ�رة مركزی�ة مح�ددة ب�اللون األحم�ر، یتوس�طھا یزخرف ق�اع الس�لطانیة م�ن ال�داخل دا
ف��ارس یمتط��ى ص��ھوة ج��واده، ویب��دو م��ن حرك��ة ق��دمى الف��رس أن��ھ ی��ركض، وی��وحى 

  .المنظر بأن الفارس یؤدى حركة استعراضیة فوق جواده، وقد ترك لفرسھ العنان
القم�یص زخ�رف ب�ة دائری�ة محكم�ة ح�ول الرقب�ة، یرتدى الفارس قمیص�اً ل�ھ فتح�ة رق

ینش�ق  عة ینتج عن تقاطعھا أشكال معینات تكون زخارف بھیئ�ة ش�بكة،بخطوط متقاط
أسفل القمیص من األمام إلى جزئین بحیث یظھر أسفلھ سروال ضیق ملتصق بالساق 
تماماً، ال یبدو أن شیئاً یفصلھ عن البوت الطویل ذو الطرف المدبب، والمل�ون ب�اللون 

طویل�ة محبوك�ة عل�ى الرس�غین، في ركاب الخیل، أما أكم�ام القم�یص ف مثبتاألسود و
یزخرف العضدین شریطان لونا باللون األحمر، ویضع الفارس على رأسھ غطاء من 
الن��وع المع��روف باس��م الشاش��یة، للف��ارس س��حنة مغولی��ة م��ن حی��ث الوج��ھ المس��تدیر 

، أم�ا طریق�ة تص�فیف الش�عر فبھیئ�ة خص�ل طویل�ة منس�دلة والعیون الضیقة المنحرف�ة
تبدأ من  بھالةعلى األكتاف، اھتم الفنان برسم رقبة قصیرة للفارس، كما أحاط الرأس 

  .)أ-٢لوحة ( منتصف الكتفین
، والف��رس مس��رج وملج��م بلج��ام عب��ر ع��ن أجزائ��ھ بش��كل ب��اللون البن��ىل��ون الف��رس 

سود، مع تلوین أجزاء منھا باللون األحمر تفصیلى بتحدیدھا بخطوط سمیكة باللون األ
بش��كل ی��وحى بس��مك اللج��ام وقوت��ھ، تب��دو م��ن أج��زاء اللج��ام أحزم��ة قطع��ة ال��رأس، 

ت�دلى یلتف ح�ول أعل�ى رقب�ة الف�رس ش�ریط، ی والجبھة، والوجنة، واألنف والفك، كما
 جموع�ة أخ�رى م�ن األش�رطة تت�دلى م�ن ح�زاممنھ مجموعة من األش�رطة، تماثلھ�ا م

ولون�ت ب�اللونین األب�یض واألس�ود ف�ي  ،الخی�ل بیض�اویة واس�عة ارس�مت عین�البطن، 
محاولة إلظھار اتساعھا وتفاصیلھا، أما رقبة الخیل فطویلة رش�یقة، والجس�م ممتل�ىء 

  .والذیل معقود بعقدة كبیرة
 یحیط بالدائرة المركزیة التي تزین قاع السلطانیة أربعة من اإلبل المتشابھة في الشكل

للف��ارس  ىالرئیس��ت��دور ف��ي تت��ابع ح��ول المنظ��ر  ، مختلف��ة ف��ي األل��وان،)ب-٢لوح��ة (
وقد وزعت بحیث یفصل بین كل منھا فرع نب�اتى یتف�رع المنفذ في الدائرة المركزیة، 

وین��تظم عل�ى جانبی�ھ بش��كل متماث�ل مجموعت��ان م�ن ال��دوائر  ،عن�د نھایت�ھ إل��ى ف�رعین
األخض�ر ف�ي ح�ین اس�تخدم الل�ون ، أما الصغیرة فقد لون�ت ب�اللون  الصغیرة والكبیرة

، وزع��ت ال��دوائر الكبی��رة عل��ى )د-٢ج، -٢لوح��ات ( األحم��ر لتل��وین ال��دوائر الكبی��رة
حال فإن ھذا الفرع یذكرنا بشجرة الحی�اة، ف�ي ح�ین  ةمسافات غیر متساویة، وعلى أی

استعاض الفنان عن زخرفتھ�ا ب�األوراق بمجموع�ة م�ن ال�دوائر ت�ذكرنا بحب�ات اللؤل�ؤ 
  .ةالساسانی

مین، ش�د عل�ى ظھورھ�ا الرح�ال بواس�طة ح�زام یس�مى الغ�رض، اأما اإلب�ل ف�ذات س�ن
) طنفس��ة(نمرق��ة مق��ود، بینم��ا علیھ��ا المالح��ظ أن ھ��ذه الرح��ل غی��ر م��زودة برك��اب أو 

أن ھ��ذه اإلب��ل ل��یس لھ��ا أي مق��ود الالف��ت للنظ��ر یس��ھل امتط��اء ظھ��ر الجم��ل، ككس��اء 
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للقیادة في حین رسم حزام بسیط یلتف حول عنق الجم�ل ویت�دلى من�ھ ج�رس ص�غیر، 
درج�ات الل�ون البن�ى ب�اللون األص�فر وعنى الفن�ان بتنوی�ع أل�وان الجم�ال وعب�ر عنھ�ا 

مر الفاتح الفاتح والغامق، كما اھتم بألوان األكسیة التي تنوعت بین البنى الفاتح واألح
  .)د-٢ج، -٢ب، -٢لوحات (لمائل للون البرتقالى ا
كتاب�ات بخ�ط الثل�ث  یح�ويزخرف حافة السلطانیة من ال�داخل ش�ریط كت�ابى دائ�رى ی

المنفذ على أرضیة من زخارف نباتیة كثیف�ة م�ن ف�روع وأوراق نباتی�ة ص�غیرة ملتف�ة 
لع�ز ) ا(لسا  )ء(العز ولسا؟ العز والبقا [وبعض الدوائر الملونة باللون األسود، وتقرأ 

) م(لع��ز الی��و) ا) (ء(لدول��ة الع��ز والبق��ا ) ا(الع��ز البق��ا ) ل��ة(ل��دو) ا) (ء(لبق��ا ) ا(والس��ا 
  ).د-٢ج، -٢لوحات )] (لة(لبقیا ا والعز السا لدو ) م(السعد العا

أما حافة السلطانیة من الخارج فیزخرفھ�ا كتاب�ات دائری�ة ح�ول الحاف�ة ب�الخط الك�وفى 
م�ال ) ل�ھ(ال�دو) ل�ھ(ھ؟ والدوالدولة ما ل) ز(الع ) لھ(الدو : [رأوتقذي الزیادات البسیط 

والع��ز  )ى-٢لوح�ة ) (ل�ھ(ال�دو) ل�ھ(ال�دو) ا(ـــ��ـوالبق) ل�ھ(ال�دو) ل�ھ(وال�دو )و-٢لوح�ة (
لھ و ا ا ) دو(وال) لھ(لدولة والعز كا لدو ) ا(كا؟ ما لھ؟ ) لھ(والدو) ز(والع) لھ(والدو

  ).ن-٢لوحة () لھ(لھ الدو) الدو( م حد فیفال؟ ما
  )٣( :رقم اللوحة
  .سلطانیة من الخزف المینائى :نوع التحفة

  .قاشان :مكان الصناعة
  .سم 21.6: القطر  :المقاسات
  .سم 8.8: االرتفاع  

  م١٢/ھـ٦القرن  : التاریخ
 SM 2006-938متح��ف الش��ارقة للحض��ارة اإلس��المیة تح��ت رق��م  : مكان الحفظ

  ).م-٣لوحة (
  :الوصف

من الخزف المینائى، ذات حافة تتسع نحو الخارج، وترتكز السلطانیة سلطانیة عمیقة 
مطلی��ة بط��الء أب��یض قص��دیرى، نف��ذت علیھ��ا  عل��ى قاع��دة اس��طوانیة قلیل��ة االرتف��اع

الرسوم باأللوان األصفر واألزرق بدرجاتھ الفاتح والغامق األخض�ر واألس�ود والبن�ى 
طانیة م��ن ال��داخل دائ��رة ، یزخ��رف ق��اع الس��لبدرجات��ھ م��ع لمس��ات م��ن الل��ون األحم��ر

مركزیة ملونة باللون األحمر ویشغلھا فارس یمتطى صھوة جواده، ویبدو م�ن ق�ائمى 
الجواد األمامیتین والخلفیتین أنھ فى وضع ركض، أما الفارس ففي وض�ع اس�تعراض 

الثی�ة األرب�اع م�ع رف�ع أح�د الق�ائم حی�ث الجس�م ف�ي وض�عیة ث ،لمھارتھ ف�ي الفروس�یة
ان بش��كل ی��وحى بترك��ھ لعن��ان وی��دى الف��ارس مفرودت�� )اظر للوح��ةیس��ار الن��(األیس��ر 
  ).أ-٣لوحة (الفارس 

یرتدى الفارس قمیصاً خالیاً م�ن الزخ�ارف ینش�ق م�ن أس�فلھ إل�ى ج�زئین بش�كل مك�ن 
الف��ارس م��ن رف��ع إح��دى قدمی��ھ ف��وق ظھ��ر الج��واد، یب��دو القم��یص بس��یط مفت��وح عن��د 

والقم�یص ل��ھ أكم�ام طویل��ة  بحی�ث یظھرھ��ا قص�یرة وممتلئ��ة، Vالرقب�ة بش�كل ح��رف 
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 ف��ي ح��ین ی��زین العض��دین ب��اللون األخض��ر الف��اتحمحبوك��ة عل��ى الرس��غین، ومل��ون 
یضع الفارس عل�ى رأس�ھ غط�اء م�ن الن�وع المع�روف أشرطة ملونة باللون األصفر، 

باس��م الشاش��یة مل��ون ب��اللون األحم��ر، وللف��ارس س��حنة مغولی��ة حی��ث الوج��ھ المس��تدیر 
بھیئ��ة ج��دائل ین، والحواج��ب المقوس��ة، ص��فف الش��عر المنح��رفتوالعین��ان الض��یقتان 

  ).ب-٣لوحة (معقوصة أسفل األذنین 
المالحظ وجود جسم ممتلىء یوحى بالثقل والضخامة، ورقبة قصیرة ممتلئة، و للجواد

خلل في رسم وجھ الحصان مع إجمال تفاصیلھ، لون جسم الفرس باللون البنى المائل 
ن حدوة الفرس باللون الرمادى، والذیل معقود بعقدة كبیرة، في حین میز الفنا ،للحمرة

 ،یلفت النظر أن الفرس مسرج وملج�م بلج�ام عب�ر الفن�ان ع�ن أجزائ�ھ بش�كل تفص�یلى
فحدد أحزمة الرأس والجبھة والوجنة واألنف والفك بخطین باللون األس�ود م�ع تل�وین 

والخل�ف أس�فل الف�ارس  األجزاء باللون األص�فر، أم�ا اللب�د فتظھ�ر أج�زاؤه م�ن األم�ام
  .الفاتح بھیئة مستطیلة ولون باللون األخضرورسم 

نفذ ھذا المنظ�ر االستعراض�ى عل�ى أرض�یة زخرفی�ة بس�یطة م�ن أرب�ع ف�روع نباتی�ة، 
وزعت بواقع فرع في كل جھة من الجھات األربع�ة ح�ول الف�ارس بش�كل ف�رع نب�اتى 

 ونة باللون األخضر الف�اتحدوائر صغیرة ملیتماثل على جانبیھ على مسافات متساویة 
ربما تعبر عن أوراق الشجر، وعند منتصف الفرع النباتى یتفرع إلى فرعین یخرج�ا 
من دائ�رة ملون�ة ب�اللون األحم�ر، ولع�ل ال�دوائر الحم�راء تعب�ر ع�ن ال�ورود ف�ي ح�ین 

حب�ات اللؤل�ؤ مس�توحاه م�ن ال�دوائر جرة الحی�اة الساس�انیة، ویذكرنا الف�رع النب�اتى بش�
ة، أما أعلى وأسفل الفارس فقد زخرف كل منھ بف�رعین نب�اتیین ینبث�ق الف�رع الساسانی

الس��فلى م��ن دائ��رة حم��راء مكون��اً ف��رعین متم��اثلین م��ائالن وقص��یران، یص��طف عل��ى 
وتنتھ�ى الف�روع ب�دوائر حم�راء  دوائر صغیرة ملونة باللون األخضر الف�اتحجوانبھما 

  .ة أعلى وأسفل الفارسمن أعالھا، ویتكرر نفس الشكل في الفرع النباتی
یح��یط بال��دائرة المركزی��ة الس��ابقة ش��ریط دائ��رى مقس��م إل��ى تس��ع من��اطق، مزخ��رف 
بوح�دات زخرفی�ة نباتی�ة یتط��ابق م�ن حی�ث الش�كل واألل��وان ب�الفروع الس�ابق وص��فھا 

المن�اطق التس�ع المش�ار إلیھ�ا فمزخرف�ة بتس�ع  ارس في الدائرة المركزیة، أم�احول الف
أشخاص بواقع شخص في كل منطق�ة، وجم�یعھم جالس�ین الجلس�ة الش�رقیة، أجس�امھم 

 الثی��ة األرب��اع، ویب��دو م��ن جلس��تھمف��ي وض��عیة أمامی��ة بینم��ا ال��رأس ف��ي وض��عیة ث
وإیم�اءات رؤوس�ھم وحرك��ات األی�دى أنھ��م یت�ابعون الحرك��ات االستعراض�یة للف��ارس 

  .في الدائرة المركزیةالمرسوم 
أم�ا تفاص��یل الش��خوص ف��ي الش��ریط ال��دائرى ال��ذى یح��یط بال��دائرة المركزی��ة، ف��األول 

-٣لوح�ة ( یرتدى قباء طویل خال من الزخ�ارف، ل�ون بأكمل�ھ ب�اللون األحم�ر الق�انى
ھ سروال واسع ملون ب�اللون األخض�ر ، ویبدو مفتوحاً من األمام بحیث یظھر أسفل)ج

مائلة باللون األس�ود، أم�ا الش�خص الث�انى المرس�وم عل�ى الش�ریط  مقلم بخطوط الفاتح
ة فج��الس الجلس��ة الش��رقیة ب��نفس الوض��عیال��دائرى ف��ي اتج��اه س��یر عق��ارب الس��اعة 

الس���ابقة، والی���دین ت���وحى بالحرك���ة فإح���داھما مس���نودة عل���ى الق���دم موازی���ة للخص���ر 
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         ج���انبينھمك���اً ف���ي ح���وار واألخ���رى مف���رودة إل���ى األم���ام، لیب���دو الش���خص وكأن���ھ م
  ).د -٣لوحة (

الجلسة الشرقیة ف�ي وض�عیة أمامی�ة ف�ي ح�ین أن ) ھـ-٣لوحة (یجلس الشخص الثالث 
ال��رأس ف��ي وض��عیة ثالثی��ة األرب��اع، أم��ا الی��دین فإح��داھما منثنی��ھ بمح��اذاة الخص��ر 

رس���م بش��كل ی��وحى بالحرك��ة، وواألخ��رى مف��رودة بأص��ابع مض��مومة إل���ى الخل��ف 
 ، والقب�اء مض�موماء مل�ون بل�ون واح�د ھ�و الل�ون الرم�ادىمرتدیاً قبالشخص الجالس 

إلى خط الخصر بدون حزام، یظھر أسفل القباء خف ل�ھ ط�رف م�دبب ومل�ون ب�اللون 
فج�الس ) و-٣لوح�ة (ش�ریط ال�دائرى البنى الغامق، أم�ا الش�خص الراب�ع ف�ي ترتی�ب ال

الس�ابق اإلش�ارة إلیھ�ا، وق�د رس�م مرت�دیاً  واألی�ديوضعیة الجسم والرأس متخذاً نفس 
قب��اء طوی��ل ل��ھ أكم��ام طویل��ة وض��یقة ومحبوك��ة عل��ى الرس��غین، وللقب��اء فتح��ة رقب��ة 
دائریة، ویظھر من أسفلھ سروال ملون باللون الرمادى، أما الشخص الخامس فیمی�زه 

حی��ث یرت��دى قب��اء طوی��ل وواس��ع ول��ھ فتح��ة رقب��ة دائری��ة  تفاص��یل المالب��س،إیض��اح 
ن باللون البنى الفاتح، وقد شد على الخصر حزام بسیط من القماش ملون باللون وملو

األصفر یضم طرفى القباء المفتوح م�ن أس�فل، یعل�و القب�اء عب�اءة مفتوح�ة م�ن األم�ام 
، )ى-٣لوح�ة (األخض�ر الف�اتح طویلة األكمام محبوكة على الرس�غین وملون�ة ب�اللون 

موزع��ة عل��ى مس��افات غی��ر لون األس��ود ج��وم رباعی��ة ملون��ة ب��الأش��كال ن ویزخرفھ��ا
منتظمة على المالبس، أما الیدین فمفرودة على جانبي الجسم مع إھمال رسم تفاص�یل 

  .األیدى
تماثل جلسة الشخص السادس ووضعیة جسمھ ورأسھ وحركة یدیھ الش�خص الخ�امس 
كما تطابق مالبسھ مالبس سابقھ م�ن حی�ث ارت�داء القب�اء والعب�اءة غی�ر أن االخ�تالف 
الوحید في األلوان حی�ث لون�ت مالب�س األخی�ر ب�اللون األزرق الف�اتح للقب�اء ف�ي ح�ین 
لونت العب�اءة ب�اللون البن�ى الف�اتح، أم�ا الش�خص الس�ابع ف�ي الش�ریط ال�دائرى فج�الس 
الجلسة الشرقیة ف�ي وض�ع المواجھ�ة بینم�ا ال�رأس ف�ي وض�عیة ثالثی�ة األرب�اع، تتج�ھ 

حرك�ة ال�ذراعین المض�مومة إل�ى الص�در والت�ي كتلة الجسم جھة الیمین، ویظھر ذلك 
تنتھى بید مفتوحة كأنھ منھمك في حوار، أما الذراع اآلخ�ر فمف�رود ف�ي نف�س االتج�اه 
وینتھ��ى بی��د مض��مومة إجم��االً دون تعبی��ر ع��ن تفاص��یل األك��ف واألص��ابع، یرت��دى 

 اللون الرم��ادىب�� ، مل��ونالش��خص الس��ابع قب��اء طوی��ل األكم��ام محب��وك عل��ى الرس��غین
  .)ن -٣حة لو(

تماث���ل جلس���تھ عل���ى المح���یط ال��دائرى للس���لطانیة م���ن ال���داخل فأم��ا الش���خص الث���امن 
یمیزه التعبیر عن تفاصیل القب�اء المل�ون ب�اللون األخض�ر وإن كان  ،ووضعیتھ سابقیھ

ف��ي ح��ین أظھ��رت التفاص��یل الدقیق��ة ب��الخطوط الس��وداء الرفیع��ة م��ع إب��راز  ،الف��اتح
، أم�ا عن طی�ات المالب�س بخط�وط رفیع�ة بس�یطةعبر األشرطة على العضادات، كما 

الشخص التاسع واألخیر في الحلقة الدائریة فیماثل في جلستھ ووضعیة جسمھ ورأسھ 
  .وحركة الیدین التي توحى بالحركة الشخص السابع لیبدو كأنھ صورة مكررة منھ
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یف الالفت للنظر في رسم الشخوص ھو تطابق ش�كل الوج�ھ والمالم�ح وطریق�ة تص�ف
مس�تدیر وص�غیر والمالم�ح مغولی�ة بعی�ون ص�غیرة ر وأغطیة الرؤوس، فالوج�ھ الشع

مفتوحة یظھر في بعضھا إنسان العین بشكل دائرة لونت باللون األسود، یعلو العین�ین 
حواج���ب مقوس���ة رفیع���ة وطویل���ة وف���م وأن���ف بش���كل خط���ین مت���وازیین، أم���ا الش���عر 

كتاف، وقد عبر الفنان عن فمعقوص بشكل عقدة كبیرة أسفل األذنین بحیث یالمس األ
أغطی��ة ال��رؤوس بشاش��یة متماثل��ة ف��ي الش��كل والحج��م وق��د تنوع��ت ألوانھ��ا ب��ین البن��ى 

  .الغامق واألبیض المحدد بخطوط سوداء رفیعة وأخرى ملونة باللون الرمادى
، ش�ریط آخ�ر دائ�رى یح�وى كتاب�ات ب�الخط الك�وفى عل�ى یلى الشریط الدائرى السابق

م��ن أوراق مختلف��ة األحج��ام بعض��ھا كبی��ر ل��ھ ط��رف م��دبب، مھ��اد م��ن أرض��یة نباتی��ة 
واآلخر یتكون من فصین ص�غیرین، الالف�ت للنظ�ر أن الزخ�ارف النباتی�ة مح�ددة م�ن 
الخارج باللون األسود وملونة باللون األخضر الفاتح ویتخللھا مجموعة دوائر مختلف�ة 

  .ن األزھاراألحجام ملونة باللون األحمر، ربما أراد بھا الفنان التعبیر ع
الدول��ة مك��ررة وق��د كتب��ت إم��ا كامل��ة أو بش��كل : ب��الخط الك��وفى وتق��رأنف��ذت الكتاب��ات 

ل�ھ بطریق�ة إم�ا ) ال�دو(أو ) ال�د(أو ناقصة ب�دایتھا بش�كل مقط�ع ) لھ(مقاطع لتقرأ الدو 
  .مفردة أو مكررة

یلى الشریط الكتابى الدائرى السابق شریط أضیق یزخرف حافة السلطانیة من الداخل 
أشكال فستونات متتالیة مكررة متماثلة الحجم تقریباً ملونة باللون الرمادى ت�دور م�ع ب

ب�ارة ع�ن ش�ریط دائ�رى م�ن استدارة السلطانیة، أما زخارف السلطانیة من الخارج فع
اللون األحم��ر یحص��ران زخ��ارف زجزاجی��ة متماوج��ة منف��ذة خط��ین رفیع��ان نف��ذا ب��

  .)ل-٣لوحة ( لون األسودبخطوط رفیعة لینة بطریقة غیر منتظمة بال
  )٤(  :رقم اللوحة
  .سلطانیة من الخزف المینائى  : نوع التحفة

  .قاشان  :مكان الصناعة
  .سم 17.1: القطر   :المقاسات
  .سم 7.5: االرتفاع     
  .م١٣/ھـ٧م بدایة القرن ١٢/ھـ٦أواخر القرن   : التاریخ

 SM 1996-73متح��ف الش��ارقة للحض��ارة اإلس��المیة تح��ت رق��م   : مكان الحفظ
 ).ل-٤لوحة (

  :الوصف
س��لطانیة م��ن الخ��زف المین��ائى لھ��ا حاف��ة تتس��ع نح��و الخ��ارج، وترتك��ز عل��ى قاع��دة 

مطلیة بطالء أبیض قصدیرى، نفذت علیھا الرسوم باأللوان اسطوانیة قلیلة االرتفاع، 
األص��فر واألزرق بدرجات��ھ، واألخض��ر الف��اتح واألس��ود والبن��ى م��ع لمس��ات ب��اللون 

ق�اع الس�لطانیة م�ن ال�داخل ف�ارس یمتط�ى ص�ھوة ج�وده، ویب�دو م�ن  یتوس�طاألحمر، 
قائمى الفرس أنھ یركض، كما توحى وضعیة الفارس بحركة استعراضیة على جواده 

 .تاركاً لھ العنان حیث ید الفارس حرة غیر قابضة على لجام
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یرت��دى الف��ارس قمیص��اً ل��ھ فتح��ة رقب��ة دائری��ة محكم��ة ح��ول الرقب��ة، وأكم��ام طویل��ة 
كة على الرسغین، یزخ�رف األكم�ام أش�رطة عل�ى العض�دین منف�ذ بش�كل خط�ین محبو

متوازیین، بینما زخرف القمیص بخط�وط زجزاجی�ة منف�ذة ب�اللون الرم�ادى متماوج�ة 
ینشق أسفل القمیص من األمام إلى ج�زئین، بحی�ث یظھ�ر أس�فلھ س�روال ض�یق مل�ون 

لھ ع�ن الب�وت الطوی�ل المل�ون باللون البنى ملتصق بالساق تماماً ال یبدو أن شیئاً یفص�
باللون البنى الموضوع في ركاب الخیل، یضع الفارس على رأسھ غطاء رأس بس�یط 

  )أ -٤لوحة (والبرتقالى  الشاشیة، وملون باللونین األخضر المعروف باسم
أما مالمح وجھ الفارس، فالسحنة مغولیة من حی�ث الوج�ھ المس�تدیر والعی�ون الض�یقة 

والحواجب المقوسة الرفیعة المتصلة، صفف الشعر بھیئة خصل المسحوبة المنحرفة، 
طویلة منسدلة إلى األمام والخلف م�ع إھم�ال رس�م الرقب�ة وتفاص�یل األی�دى ف�ي ح�ین 
یحیط برأس الفارس ھالھ تبدأ م�ن منتص�ف الكتف�ین، أم�ا الف�رس فق�د ح�ددت خطوط�ھ 

ت ق�وائم الف�رس الخارجیة باللون األسود بخط سمیك أبرز تفاص�یل الجس�م، ك�ذلك لون�
وبطن��ھ ب��اللون األخض��ر الباھ��ت، الف��رس مس��رج وملج��م بلج��ام منف��ذ بخط��وط س��میكة 
ملونة باللون البنى بشكل یوحى بسمك اللجام وقوتھ، وتبدو م�ن أج�زاء اللج�ام أحزم�ة 
قطعة الرأس والجبھة والوجنة واألنف والفك، رسمت عین الخیل واسعة متخذة ش�كالً 

-٤لوح�ات ( یرة وجسم ممتلىء وذیل�ھ معق�ود بعق�دة كبی�رةبیضاویاً، وللخیل رقبة قص
  .)ج-٤ب، 

یح��یط بالف��ارس ثم��ان أش��خاص جل��وس الجلس��ة الش��رقیة ف��ي وض��ع المواجھ��ة بش��كل 
دائرى على مح�یط الس�لطانیة موزع�ة بحی�ث یفص�ل ب�ین ك�ل شخص�ین ش�جرة س�رو، 

یئة نفذت بشكل جذع قصیر ملون باللون البنى الغامق في حین أن األوراق صممت بھ
خطوط رفیعة رسمت باللون األسود مائلة متقاطعة ن�تج ع�ن تقاطعھ�ا أش�كال معین�ات 
لون��ت ب��اللون األخض��ر الباھ��ت، الالف��ت للنظ��ر أن��ھ یخ��رج م��ن ج��ذع الش��جرة ف��روع 

دوائ��ر ملتوی��ة متماثل��ة منف��ذة بطریق��ة زخرفی��ة تجریدی��ة، بحی��ث یتماث��ل عل��ى جانبیھ��ا 
  ).د -٤ لوحة(صغیرة ملونة باللون األخضر الباھت 

أم��ا ط���راز مالب���س األش���خاص وأش���كال الس���حن وطریق���ة تص���فیف الش���عر وأغطی���ة 
الرؤوس فمتماثلة، وتحیط بھ�ا جمیع�اً ھ�االت، ین�دمج ھ�ؤالء األش�خاص ف�ي ح�وارات 
جانبیة ثنائی�ة أثن�اء متابع�ة المھ�ارات االستعراض�یة للف�ارس، ن�وع الفن�ان ف�ي زخرف�ة 

ك�ل شخص�ین متق�ابلین متش�ابھین م�ن حی�ث أقبیة الجلوس المتابعین للفارس بحیث بدا 
  .الشكل والجلسة وزخرفة المالبس

بنظرة عامة على زخرفة المالبس یالحظ أنھا تنحصر في الخطوط الزجزاجیة األفقیة 
المنف��ذة ب��اللون الرم��ادى، ومك��ررة عل��ى األكم��ام ب��نفس، أو نف��ذت بتحدی��د الخط��وط 

یزخرف القب�اء بنج�وم خماس�یة،  الخارجیة للمالبس بلون واحد مثل اللون البنى بحیث
  .)ھـ-٤لوحة ( أو الزخرفة بخطوط طولیة عریضة متكسرة ملونة باللون البرتقالى

یل��ى الزخ��ارف الس��ابقة عل��ى مح��یط الس��لطانیة ش��ریط دائ��رى مح��دد بخط��ین أح��دھما 
، ویحص�ر خ�ط آخ�ر رفی�ع ب�اللون األخض�ر الف�اتح برتقالى خارجى ویلیھ إل�ى ال�داخل
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فى، وذل�ك عل�ى أرض�یة نباتی�ة م�ن ف�روع قص�یرة تنتھ�ى ب�أوراق كتابات ب�الخط الك�و
، لون األس�ود، وملون�ة ب�اللون األخض�روأوراق مدببة محددة بال ،نباتیة ثالثیة صغیرة

یلى ھذا الشریط آخر ضیق یحوى زخرف�ة ھندس�یة متك�ررة م�ن أش�كال نص�ف دائ�رة 
ة مك��ررة وف��ى متتالی��ة ملون��ة ب��اللون األخض��ر الباھ��ت، تح��وى كلم��ة الدول��فس��تونات 

  ).٣٠شكل ] (الدوالة[منتصفھا ألف زائدة بھیئة 
أما زخرفة حافة السلطانیة من الخارج فعبارة عن شریط دائرى عریض م�ن خط�وط 
مائلة متقاطعة نتج عن تقاطعھا أشكال معینات تتقابل رؤوس�ھا بش�كل مثلث�ات معدول�ة 

غیرة ملونة ب�اللون ومقلوبة على محیط الشریط الدائرى، زخرفت المعینات بدوائر ص
األخضر الباھت في حین زخرفت المثلثات بدوائر متماثلة باللون البنى الغامق المائ�ل 

  .للحمرة بواقع دائرة واحدة تتوسط كل شكل ھندسى
  )٥( :رقم اللوحة
  .قدر من الخزف المینائى : نوع التحفة

  .قاشان :مكان الصناعة
  .سم 7.9: القطر  :المقاسات
  .سم 19.3: االرتفاع    
  .م١٢/ھـ٦القرن  : التاریخ

 SM 2006-934متح��ف الش��ارقة للحض��ارة اإلس��المیة تح��ت رق��م  :مكان الحفظ
  ).ى-٥لوحة (

  :الوصف
الش�كل، یرتك�ز عل�ى قاع�دة اس�طوانیة لخزف المینائى، من�تفخ الب�دن كمث�رى قدر من ا

 م�ن الخ�ارجیزخرف بدن الق�در مرتفعة نسبیاً، وللقدر فتحة دائریة ذات حافة سمیكة، 
مجموع��ة م��ن األش��رطة الدائری��ة مختلف��ة االتس��اع، أھمھ��ا وأوس��عھا أوس��طھا، وتب��دأ ب

الزخارف من أسفل بشریط كتابى یدور حول البدن یحدده خ�ط م�زدوج ع�ریض منف�ذ 
، یلیھ من الداخل إلى أعلى خ�ط رفی�ع مل�ون ب�اللون األخض�ر الباھ�تباللونین األحمر 

فى البسیط على أرضیة نباتیة قوامھا فروع قصیرة في حین نفذت الكتابات بالخط الكو
تنتھى بأوراق نباتیة عریضة لھا طرف رفیع مدبب مائل، حددت الخط�وط الخارجی�ة 
لألوراق من الخارج باللون األسود ف�ي ح�ین لون�ت األوراق ب�اللون األخض�ر الف�اتح، 

ب��ین تتخل��ل الكتاب��ات نق��اط دائری��ة ص��غیرة مطموس��ة ملون��ة ب��اللون األحم��ر موزع��ة 
  )لة(الدو : الحروف واألوراق النباتیة، أما الكتابات فمن كلمة واحدة مكررة تقرأ

یلى الش�ریط الكت�ابى الض�یق الس�ابق ش�ریط ع�ریض رئیس�ى ی�دور ح�ول ب�دن الق�در، 
ویح��وى رس��م لثمانی��ة أش��خاص جل��وس الجلس��ة الش��رقیة وأجس��امھم ورؤوس��ھم ف��ي 

باللون األس�ود یتف�رع بخط رفیع ذ وضعیة أمامیة، یفصل بین كل منھم فرع نباتى منف
 ى الخ�ارج، ویت�وزع عل�ى ج�انبي الف�رععند نھایتھ إلى فرعین بحیث یتج�ھ طرف�اه إل�

النب��اتى دوائ��ر ص��غیرة ملون��ة ب��اللون الرم��ادى، بینم��ا لون��ت ال��دوائر الكبی��رة ب��اللون 
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األحمر وحددت باللون األسود، ووزعت بحیث ینبثق منھا الفرع النباتى ینتھى عندھا 
  .)أ-٥لوحة ( ن أعلى بعد أن ینقسم إلى فرعینم

تخذ نفس وضعیة الشریط الدائرى األوسط فجمیعھا ی فیما یخص األشخاص التي تزین
مالم�ح الوج�ھ  أم�االجسم والوجھ واألیدى القصیرة المفرودة المسنودة على ال�ركبتین، 

ض��ھا عی��ون لوزی��ة مس��حوبة یظھ��ر ف��ي بعمغولی��ة فتتمی��ز باالس��تدارة، و ف��ذات س��حنة
ود وحواج��ب رفیع��ة قص��یرة مقوس��ة، إنس��ان الع��ین مرس��وم بش��كل دائ��رة ب��اللون األس��

الفم واألنف فقد عب�ر عنھم�ا الفن�ان بش�كل خط�ین ترتك�ز ال�رأس عل�ى رقب�ة قص�یرة و
لوح�ات ( ممتلئة، في حین صفف الشعر بھیئة معقوصة أسفل األذنین مالمساً لألكتاف

  .)د -٥ج، -٥ب، -٥
التص��میم حی��ث ترت��دى الش��خوص اآلدمی��ة جمیعھ��ا قب��اء  تش��ابھت المالب��س م��ن حی��ث

الفنان برسم طویل لھ أكمام طویلة محبوكة على الرسغین، وفتحة الرقبة دائریة، عنى 
حیان�اً، وأھم�ل رس�مھا ف�ي أحی�ان أخ�رى، یظھ�ر أس�فل القب�اء أشرطة على العض�دین أ

حم�رة واألس�ود حذاء لھ ط�رف م�دبب، اس�تخدم الفن�ان الل�ونین البن�ى الغ�امق المائ�ل لل
لتلوین األحذیة، أما غطاء الرأس فعبارة عن شاشیة تشابھت أشكالھا، وتنوعت ألوانھا 

  .ما بین األصفر والرمادى وجمیعھا حددت خطوطھا الخارجیة باللون األسود
اختلف�ت المالب��س م��ن حی�ث الزخ��ارف وتن��وع األل��وان، م�ن ذل��ك زخرف��ة ثی��اب األول 

ن تقاطعھ��ا ش�كل معین�ات یح��وى ك�ل منھ�ا نق��اط بش�كل خط�وط مائل�ة متقاطع��ة ن�تج ع�
مطموسة ملونة باللون األصفر، أما زخارف قباء الش�خص الث�انى فم�ن خط�وط مائل�ة 

خط�وط متوازی�ة أفقی�ة  تتخللھ�اومستقیمة ومتقاطعة ن�تج ع�ن تقاطعھ�ا أش�كال معین�ات 
تقس��م المعین��ات إل��ى مثلث��ات ص��غیرة، وم��ن األقبی��ة م��ا ل��ون بل��ون واح��د مث��ل القب��اء 

ألخضر الباھت الذى تتخللھ خطوط أفقیة منتظمة على مسافات متساویة منفذة باللون ا
األس��ود، وق��د زخرف��ت المالب��س واألكم��ام إجم��االً بأش��كال مثلث��ات معدول��ة ومقلوب��ة 
بعضھا مزدوج، ومن زخارف األقبیة تلك الملونة باللون الرمادى م�ع خط�وط طولی�ة 

ھ�ا أش�كال معین�ات، ك�ذلك تل�وین القب�اء وعرضیة تضیق وتتسع بحیث ین�تج ع�ن التقائ
باللون األحمر بحیث یوزع على امتداده دوائر كبیرة ملونة باللون األس�ود م�ع تك�رار 

  .الزخارف على األكمام
یل��ى الش��ریط الس��ابق ذي المن��اظر التص��ویرة م��ن أعل��ى ش��ریط كت��ابى یماث��ل الش��ریط 

تحوى المقط�ع األول م�ن األول من حیث الزخارف والكتابات المنفذة بالخط الكوفى و
مكررة، یلى ذلك زخرفة لعدد أربع كائنات خرافیة مجنحة یفصل بینھا ) لة(كلمة الدو 

الزخ��ارف اآلدمی��ة ف��ي الش��ریط األوس��ط ف��رع نب��اتى یماث��ل ذل��ك ال��ذى یفص��ل ب��ین 
  .ىالرئیس

أما الكائنات الخرافیة المجنحة فمتشابھة وممثلة بشكل أبى الھول في وضع سیر تج�اه 
ر، حیث رسم بوجھ آدمى وجسد أسد مجنح في وضع ثالثى األرباع أم�ا الوج�ھ، الیسا

فالجبھ��ة عالی��ة والعی��ون واس��عة واألن��ف دقی��ق وش��فاه س��فلیة قوی��ة تتناس��ب م��ع ب��روز 
األن��ف وخ��ط ال��ذقن والوج��ھ القم��رى، ل��ون جس��م الك��ائن الخراف��ى ب��اللون األخض��ر 



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣٦٧  

ونة باللون البن�ى الغ�امق، ویب�دو الباھت، ولھ أجنحة طویلة ملتفة للداخل ذات نھایة مل
على الجسم الق�وة والرش�اقة والحیوی�ة، أم�ا األرج�ل فق�د تق�دم إح�داھما عل�ى األخ�رى، 
ویب��دو عل��ى الك��ائن المج��نح الوداع��ة والمس��المة الت��ي یعكس��ھا ع��دم وج��ود أي مخال��ب 
باألق��دام، رس��م ال��ذیل بش��كل خراف��ى، وھ��و قص��یر ملت��ف ألعل��ى یش��بھ نھای��ة العص��ا 

  .المعقوفة
زخرف جسم الكائن بشكل نقاط مطموسة، المالحظ أن انحناء الذیل مع انحناء الجناح 
وامتداھما للداخل یخلق سیمتریھ ف�ي الش�كل، والمالح�ظ أن األق�دام الخلفی�ة تب�دو أكث�ر 
طوالً م�ن األمامی�ة، ص�فف الش�عر بش�كل معق�وص أس�فل األذن�ین عل�ى ج�انبي الوج�ھ 

  .اآلدمى
شریط آخر یحوى زخارف تجریدیة من دوائر كبیرة لونت یلى ذلك الشریط من أعلى 

واألخض�ر، وق�د وزع�ت  بدرجات�ھ الف�اتح والغ�امق بألوان مختلفة منھا األحم�ر والبن�ى
بطریقة دائریة بشكل صف على رقبة القدر، ورغ�م التماث�ل ف�ي حج�م ال�دوائر وش�كلھ 

  .فإن التباین اللونى قد أكسبھا جماالً وتناغم
ابیة المنفذة على بدن القدر فى شریطین كتابیان على البدن م�ن تتلخص الزخارف الكت

الخارج، یتوسط الشریط األول بدن القدر تقریباً ویحوى مقطع مكرر من كلمة الدول�ة 
منف��ذة ب��الخط الك��وفى ذي النھای��ات المورق��ة، أم��ا الش��ریط الكت��ابى )] ل��ھ(ال��دو: [ویق��رأ

ق�در، وھ�و یع�د تردی�د للش�ریط الثانى فأص�غر ف�ي الحج�م بحك�م موقع�ھ أس�فل ظ�اھر ال
العلوى حیث نف�ذت ب�نفس األس�لوب ونف�س األل�وان، وإن ك�ان حج�م الح�روف أص�غر 
حتى تتناسب مع حجم الشریط، وتقرأ الكتابات المقطع األول من كلم�ة الدول�ة مك�ررة 

  )].لھ(الدو[
  )٦(  : رقم اللوحة
  .سلطانیة من الخزف المینائى  : نوع التحفة

  .قاشان  :مكان الصناعة
  .سم 22.0: القطر   :المقاسات
  .سم 8.0: االرتفاع     
  .م١٣/ھـ٧بدایة القرن   : التاریخ

 SM 2006-967متح��ف الش��ارقة للحض��ارة اإلس��المیة تح��ت رق��م   : مكان الحفظ
  ).ى-٦لوحة (

  :الوصف
م��ن الخ��زف المین��ائى ذات حاف��ة تتس��ع نح��و الخ��ارج مطلی��ة بط��الء أب��یض  س��لطانیة

قصدیرى، نف�ذت علیھ�ا الرس�وم ب�األلوان األص�فر واألزرق بدرجات�ھ الف�اتح والغ�امق 
واألخض��ر واألس��ود والبن��ى بدرجات��ھ م��ع لمس��ات م��ن الل��ون األحم��ر، ق��وام زخرف��ة 

ل منھ��ا بخ��ط م��زدوج ع��دة دوائ��ر مختلف��ة االتس��اع متح��دة المرك��ز، ح��دد ك�� الس��لطانیة
ة مب��اللونین األزرق الباھ��ت واألحم��ر الباھ��ت، أم��ا ال��دائرة المركزی��ة الداخلی��ة فمقس��

بواسطة خطین م�ن الل�ون األزرق إل�ى ث�الث من�اطق أوس�طھا أوس�عھا، یش�غلھا ك�ائن 
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خرافى مج�نح بش�كل جس�م أس�د مج�نح ف�ي وض�عیة ثالثی�ة األرب�اع، ورأس آدم�ى ف�ي 
لوج��ھ فقم��رى یح��یط ب��ھ ھال��ھ دائری��ة والجبھ��ة عالی��ة، وض��ع س��یر تج��اه الیس��ار، أم��ا ا

والعیون واس�عة مس�حوبة یتوس�طھا إنس�ان الع�ین، والحواج�ب رفیع�ة ومقوس�ة، وخ�ط 
األنف رفیع یبدأ من خط الحواجب ویعبر عن أنف ب�ارز، أم�ا الرقب�ة فطویل�ة محاط�ة 

الباھت،  األسد باللون الوردى، لون جسم )أ-٦لوحة ( بطوق دائرى ملون باللون البنى
عریض مقسم بخطوط تعبر ع�ن ش�كل ال�ریش وینتھ�ى بط�رف دقی�ق ملت�وى الجناح و

یالمس الھالة المحیطة بالرأس، والشعر معقوص بشكل عقدة على جانبي الرأس أسفل 
  .األذن، ویغطى الرأس شاشیة بسیطة ملونة باللون البنى الفاتح

ف�ي ش�كل ال�ذیل الق�وى ال�ذى  یبدو على جسم الكائن الخرافى القوة والرشاقة والحیوی�ة
یلت��ف ألعل��ى لیش��بھ نھای��ة عص��ا معقوف��ة، وتفاص��یل األق��دام وش��كل المخال��ب، ك��ذلك 
محاول�ة كس�ر الجم�ود ف��ي تق�دم أح�د الق��ائمین األم�امیین عل�ى اآلخ��ر، م�ع ت�أخر الق��ائم 

، بحیث ظھرت األرجل الخلفیة أكثر ط�والً بطئالخلفى وكأن الحیوان في وضع سیر 
المالحظ أن انحناء ال�ذیل م�ع انحن�اء الجن�اح وامت�دادھما لل�داخل یخل�ق من األمامیة، و

  .سیمتریھ في الشكل
ش��غل الش��ریطان أعل��ى وأس��فل الش��ریط األفق��ى الع��ریض بتقس��یمات ھندس��یة تزینھ��ا 
زخارف ھندسیة، أما السفلى مقسم بخط أفقى غیر منتظم إلى قسمین، العلوى یزخرفھ 

اعتم�د الفن�ان  ،ل ھندسیة غیر منتظمة ومثلثاتخطوط متقاطعة نتج عن تقاطعھا أشكا
في زخرفتھا على التباین اللونى بین اللونین األصفر الفاتح والغامق والبنى في تبادل، 
أما الجزء السفلى على محیط الدائرة فزخ�رف ب�أوراق نباتی�ة كأس�یة ین�تج ع�ن تالق�ى 

ملون��ة ) ٢٦ ش��كل(أطرافھ��ا العلوی��ة المدبب��ة منطق��ة بیض��اویة تحص��ر دائ��رة ص��غیرة 
أوراق كأس���یة أكبرھ���ا ف��ي ح���ین تح��وى المنطق���ة الوس��طى ب��اللون األزرق الباھ���ت، 

  .ى جانبیھا باللون األحمر الباھتاألوراق عللونت باللون األصفر، ولونت أوسطھا 
أما المنطقة العلویة م�ن الدائری�ة المركزی�ة فمقس�مة بش�ریط ع�ریض غی�ر من�تظم إل�ى 

السفلى زخارف ألقواس متقابل�ة تحص�ر دوائ�ر ص�غیرة ملون�ة ب�اللون  یحويجزئین، 
لج�زء العل��وى فیح�وى زخ��ارف األص�فر عل��ى أرض�یة م��ن الل�ون البن��ى الغ�امق، أم��ا ا

م��ن خط��وط مائل��ة متقاطع��ة ین��تج ع��ن تقاطعھ��ا أش��كال معین��ات ملون��ة ب��اللون ھندس��یة 
  .)٢٦شكل ( األصفر یفصل بینھا مثلثات ملونة باللون البنى بدرجاتھ

یحیط بال�دائرة المركزی�ة ش�ریط كت�ابى دائ�رى منف�ذ بخط�ین ب�اللونین األحم�ر الباھ�ت 
واألزرق، ویحوى كتابات منفذة بالخط الكوفى على أرضیة نباتیة من أوراق عریضة 

ش���غلت س���ود وتب���دو بع���ض األوراق متداخل���ة، ذات نھای���ة مدبب���ة، مح���ددة ب���اللون األ
اتیة بدوائر مختلفة الحجم، ملونة باللون األحمر، الفراغات بین الكتابات واألرضیة النب

یخ��رج م��ن مح��یط الش��ریط الكت��ابى مجموع��ة م��ن الخط��وط المش��عة المزدوج��ة الت��ي 
زخرفت بثالث دوائ�ر متماس�ة مرتب�ة بش�كل مثل�ث مك�ررة ف�ي ص�ف رأس�ى ومح�ددة 

درجات��ھ الغ��امق إل��ى األص��فر ب��اللون األس��ود، وذل��ك عل��ى أرض��یة م��ن الل��ون البن��ى ب
  .الفاتح
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تقسم الخطوط المزدوجة المشعة المحیطة بالشریط الكتابى إلى ثمان من�اطق متس�اویة 
فیزخرفھ��ا ) ب-٦لوح��ة (یزخ��رف ك��ل منطق��ة ش��خص واق��ف، أم��ا المنطق��ة األول��ى 

شخص واقف مكتوف األیدى، رسم جسمھ ووجھھ في وضعیة ثالثیة األرباع، ویب�دو 
حبوك�ة عل�ى الرس�غین، ومفت�وح مكتوف األیدى مرتدیاً قباء ل�ھ أكم�ام طویل�ة ض�یقة م

عل��ى الرقب��ة، یص��ل القب��اء إل��ى م��ا تح��ت ال��ركبتین، وق��د  Vبفتح��ة عل��ى ش��كل ح��رف 
زخرف بخطوط مائلة متقاطعة مع بعضھا من جھ�ة، ومتقاطع�ة م�ع خط�وط متوازی�ة 
طولیة وعرضیة مع الخطوط المائل�ة م�ن جھ�ة أخ�رى، نف�ذت جمی�ع الخط�وط ب�اللون 

ارف ھندسیة متداخلة تتمیز بخاصیة الخداع البص�رى، األسود الرفیع، ونتج عنھا زخ
حی��ث یمك��ن أن ی��رى المش��اھد نت��اج تق��اطع الخط��وط الطولی��ة م��ع العرض��یة أش��كال 

  .مائلة أشكال معینات ومثلثاتنتج عن تقاطع الخطوط ال ت، كمامربعا
زینت العضادات بأش�رطة أح�داھما ب�اللون البن�ى واآلخ�ر ب�اللون األحم�ر، أم�ا مالم�ح 

، والعی��ون لوزی��ة مس��حوبة الوج��ھفتترك��ز ف��ي الثلث��ین العل��ویین م��ن اس��تدارة الوج��ھ 
والحواجب طویل�ة رفیع�ة متص�لة تب�دأ م�ن نقط�ة اتص�الھما خ�ط األن�ف الرفی�ع، والف�م 
دقیق، أما الشعر فمصفف بھیئة جدائل للخلف بعضھا طویل یصل إلى ما بعد الكتف�ین 

ذن، یغط��ى ال��رأس شاش��یة وینس��دل عل��ى الظھ��ر وال��بعض األخ��ر معق��وص أس��فل األ
تزخرفھ��ا خط��وط متقاطع��ة ب��نفس أس��لوب زخرف��ة القب��اء، الالف��ت للنظ��ر التعبی��ر ع��ن 
حرك��ة األی��دى، والدق��ة ف��ي رس��م األص��ابع المف��رودة، وبش��كل ع��ام یتمی��ز الش��خص 

  .باختالل النسب التشریحیة
 فزخارفھا تماثل السابقة من حیث رسم شخص واق�ف) ج-٦لوحة (أما المنطقة الثانیة 

ف��ي وض��عیة ثالثی��ة األرب��اع ویب��دو عل��ى الجس��م اخ��تالل النس��ب التش��ریحیة، ویظھ��ر 
مرت�دیاً قب�اء طوی�ل  إلى صدره، واألخ�رى مف�رودة، ویب�دو الشخص ضاماً إحدى یدیھ

قباء لھ أكمام طویلة ضیقة محبوكة على الرس�غین، ومفت�وح بفتح�ة عل�ى ش�كل ح�رف 
V ن، وق��د زخ��رف بزخ��ارف نباتی��ة عل��ى الرقب��ة، یص��ل القب��اء إل��ى م��ا تح��ت ال��ركبتی

ب��اللون البن��ى الف��اتح عل��ى أرض��یة م��ن الل��ون البن��ى الغ��امق بش��كل دوائ��ر تمث��ل ف��روع 
طویلة تلتف إلى الداخل وتنتھى بورقة نباتی�ة تش�بھ أوراق العن�ب الثالثی�ة، یظھ�ر ف�ي 
بعض��ھا تعریق��ات األوراق، م��ن خط��وط ب��اللون البن��ى، تمت��د الزخرف��ة النباتی��ة بش��كل 

، أم�ا مالم�ح الوج�ھ فتتط�ابق ام التي زینت بأشرطة عل�ى العض�دینلى األكمالفروع ع
مع الشخص في المنطقة األولى السابق وصفھا، كما صفف الشعر على جانبي الرأس 
بھیئ��ة ج��دائل معقوص��ة أس��فل األذن��ین، غط��اء ال��رأس قری��ب الش��بھ م��ن القلنس��وة الت��ي 

  .تخرج منھا ذؤابة قصیرة تذكرنا بالعصابة الطائرة
لف��ت النظ��ر محاول��ة التعبی��ر ع��ن حرك��ة األی��دى ب��الرغم م��ن إھم��ال رس��م تفاص��یل ی

ولكن كف الید یجعلھ�ا تب�دو وكأنھ�ا تش�یر ألس�فل، یرت�دى الش�خص اآلدم�ى  ،األصابع
والالفت للنظر أنھ بالرغم من رسم الشخص في وض�عیة ثالثی�ة  ،بوت لھ كعب مدبب

  .األرباع إال أن األرجل رسمت في وضع جانبي
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بزخرفة القب�اء واألكم�ام بش�كل ) د-٦لوحة (یتمیز الشخص الواقف في المنطقة الثالثة 
إجمالي ال یفص�ل بینھم�ا، ونف�ذت بش�كل خط�وط طولی�ة وعرض�یة متقاطع�ة ن�تج ع�ن 
تقاطعھا مربعات متكررة متساویة الحجم تقریباً على القباء بالكامل، أما مالمح الوج�ھ 

  .تشابھ مع سابقیھوطریقة تصفیف الشعر وغطاء الرأس م
ب��نفس األس��لوب ش��خص واق��ف یتش��ابھ ف��ي ) ھ��ـ-٦لوح��ة (تزخ��رف المنطق��ة الرابع��ة 

الش��كل الع��ام الخ��ارجي م��ع الش��خوص الس��ابقة، ویختل��ف ع��نھم ف��ي حرك��ة األی��دى 
وزخرفة المالبس، أما حركة األی�دى فإح�داھما مض�مومة إل�ى خ�ط الخص�ر ف�ي وقف�ة 

، أما زخارف المالبس فتتشابھ من حیث بمحاذاة الخصر منثنیھاستعراضیة واألخرى 
األس��لوب والعناص��ر الزخرفی��ة م��ع زخرف��ة مالب��س الش��خص ف��ي المنطق��ة الثانی��ة م��ن 
حیث استخدام الزخارف النباتیة بفروع ملتفة منف�ذة ب�اللون البن�ى الف�اتح عل�ى أرض�یة 

رج ملونة باللون البنى الغامق، وإن كانت تختلف عنھا في التفاصیل النباتیة، حیث تخ
األوراق النباتی��ة ف��ي األخی��رة م��ن منتص��ف الف��روع ونھایتھ��ا وتب��دو األوراق بش��كل 

  .نصفى المروحة النخیلیة
لش��خص واق��ف ب��نفس األس��لوب  فیزخرفھ��ا رس��م) و-٦لوح��ة (مس��ة أم��ا المنطق��ة الخا

الس��ابق م��ع االخ��تالف ف��ي وض��عیة األی��دى حی��ث تب��دو إح��دى الی��دین مض��مومة إل��ى 
رسمت الید األخرى مف�رودة بجان�ب الجس�م م�ع إھم�ال الخصر خلف الجسم، في حین 

بزخارف نباتیة من  في الشكل للطرز السابقة رسم تفاصیل األیدى، زین القباء المماثل
ب�أوراق نباتی�ة ص�غیرة ذات  تنتھ�يفروع رفیعة ملتفة بعضھا قصیر واآلخ�ر طوی�ل، 

زخ��ارف  نھای��ات مدبب��ة، وتمت��د الزخ��ارف عل��ى األكم��ام ب��دون انفص��ال بینھ��ا وب��ین
  .المالبس، نثر على القباء مجموعة من الدوائر الصغیرة موزعة بطریقة غیر منتظمة

رافع�اً  استعراض�يبش�خص واق�ف ف�ي وض�ع ) ى -٦لوح�ة (زین�ت المنطق�ة السادس�ة 
بمح��اذاة الخص��ر وتالم��س أط��راف  منثنی��ھإح��دى یدی��ھ ف��ي ح��ین تب��دو الی��د األخ��رى 

قباء یماثل في تصمیمة األقبی�ة الس�ابق األصابع خط الخصر، أما المالبس فعبارة عن 
عرض�یة متقاطع�ة، إال أنھا زخرف�ت بزخ�ارف ھندس�یة م�ن خط�وط طولی�ة و ،وصفھا

  .بأشرطة ملونة أحداھما باللون البرتقالى واآلخر باللون األصفر كما زین العضدین
أما المنطقة السابعة فتتط�ابق زخارفھ�ا م�ع المنطق�ة الثانی�ة حی�ث تتماث�ل فیھ�ا الرس�وم 
اآلدمیة من حیث الوقفة وزخرفة المالب�س، كم�ا تتش�ابھ زخرف�ة الش�خص الواق�ف ف�ي 

  .المنطقة الثامنة جملة وتفصیالً مع زخرفة المنطقة الثالثة
یتك��رر عل��ى الثم��ان من��اطق أعل��ى الرس��وم اآلدمی��ة ش��ریط ی��دور م��ع حاف��ة الس��لطانیة 

مركزی�ة، ویض�م بحیث یقطعھ الخط�وط المزدوج�ة المش�عة الت�ي تنطل�ق م�ن ال�دائرة ال
مك�ررة عل�ى أرض�یة ) ول�ة(الد ) لة(كتابة بالخط الكوفى یتضمن مقاطع من كلمة الدو

من زخرفة نباتیة من أوراق رفیعة ذات أط�راف مدبب�ة یتخللھ�ا دوائ�ر ص�غیرة ملون�ة 
  .باللون األحمر، حددت من الخارج بالمداد األسود وقد زالت أغلب ألوانھا
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خط�ین رفیع�ان ب�اللون م�ن على شریط دائ�رى  ارجتقتصر زخارف السلطانیة من الخ
حول الحافة ویحوى زخرفة م�ن خط�وط لین�ة متص�لة متماوج�ة الشریط األحمر یدور 

  ).ن-٦لوحة (رض منھا جمالى ة بالمداد األسود بشكل زخرفى والغمنفذ
  الدراسة التحلیلیة: ثانیاً 

  :التكوین الفني وتصمیم الصور على الخزف المینائى -١
 ٧إیران م�ن أكث�ر األقط�ار اإلس�المیة عنای�ة بالتص�ویر اإلس�المي وإقب�االً علی�ھ،تعتبر 

وموض�وعات التص��ویر اإلیرانی�ة وإن اختلف��ت أح�داثھا وأشخاص��ھا وأم�اكن وقوعھ��ا، 
كانت غالباً تھدف إلى نق�ل األح�داث ف�ي إط�ار یعك�س حب�ھ للطبیع�ة وتأملھ�ا والت�دقیق 

معرفة الموضوع التصویرى وفھمھ، ف�إذا تركیب الصورة وأحداثھا سبیل ل یعد، وفیھا
والح��دث ال��ذى ت��م ألجل��ھ، أص��بح ل��دینا ) الفاع��ل(ح��دث ارتب��اط وعالق��ة ب��ین الش��خص 

ال یمكن أن یطلق على موضوع تصویرى، من ذلك رؤیة شخص جالس في تصویرة 
لھ��ذا الش��خص كإمس��اكھ بك��أس أو آل��ة موس��یقیة  ذل��ك موض��وع، أو إذا ح��دثت مفارق��ة

  ٨.أصبح منظر طرب، وھكذا تغیر وضعیة األشخاص من موضوع الصورة
عل��ى الخ��زف المین��ائى المعاص��ر للمخطوط��ات الس��ابقة  بالمث��ل یمك��ن تطبی��ق الفك��رة

المیادین التي أظھ�ر فیھ�ا الفن�ان أھم أحد یعد التصویر على الخزف اإلیرانیة، ذلك أن 
المتروك��ة ل��ھ عل��ى قط��ع الخ��زف المختلف��ة  ٩براعت��ھ، فق��د اس��تغل المس��احةاإلیران��ي 

أن التك�وین لن�ا ف�ي القط�ع مح�ل البح�ث یتب�ین و ١٠،لیحولھا إلى لوح�ات فنی�ة مص�ورة
-ن�ى الخزفی�ةاألواال�ذى ن�تج ع�ن ك�ون دائرى ال�تصمیم الفني للموضوع اعتمد على ال

وك�ان  ،)٣ش�كل ( ق�دور أو) ، ٢، ١أش�كال ( س�لطانیاتإم�ا كان�ت  -موضوع الدراسة
ظھر التصمیم الدائرى بطریقة الدائرة ة، والسلطانی المكان المخصص للرسم ھو داخل

، الخ�ارجىب�دن الموض�وعھ التص�ویرى ح�ول  أما الق�دور فك�ان الفن�ان یرس�مالكاملة، 
 س�لطانیاتویمكن القول أن الرسم عل�ى الق�در أس�ھل إل�ى ح�د كبی�ر م�ن الرس�م عل�ى ال

یق��وم عل��ى نقط��ة أو دائ��رة مركزی��ة ف��ي وس��ط  دائری��اً محوری��اً ا تص��میم الت��ي ح��وت
الس���لطانیة، ت���دور حولھ���ا بقی���ة العناص���ر عل���ى خ���ط دائ���رى، ھ���ذه النقط���ة الوس���طیة 

 ،المحوری��ة تش��د ع��ین المش��اھد، وتتمث��ل ف��ي ش��كل یحت��ل وس��ط العم��ل التص��میم الفن��ي
یس��ى لیك��ون بمثاب��ة عنص��ر رئ وغالب��اً م��ا تف��رد للف��ارس ال��ذى یمتط��ى ص��ھوة ج��واده

أو إشعاعیة ) ٤لوحة (تتشعب منھ خطوط إما وھمیة  كالبطل، أو كائن خرافى مجنح،

                                                 
 .١١زكى محمد حسن، الفنون اإلیرانیة، ص  ٧
 .١١٥م، ص ١٩٩٨، القاھرة، ١محمود إبراھیم حسین، موسوعة الفنانین المسلمین، ج ٨
  .المساحة ھى الفراغ الموجود بین الخطوط ٩

 .٢٠٦م، ص ١٩٨٥ ،عز الدین نجیب، التصویر علم وفن، القاھرة
 .١٨٣م، ص ١٩٩٢تصویر اإلسالمي في العصور الوسطى، القاھرة، حسن الباشا، ال ١٠
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الخط��وط الوھمی��ة والحقیقی��ة تقس��م وف��ى الح��التین  ١١)٢-٦، ١-٦، ٦ لوح��ات( حقیقی��ة
، ولع�ل ھ�ذا المتصلة بالموضوع التكوین إلى مناطق تحوى العناصر الثانویة األخرى

الفن�ان إل�ى مف�ردات متنوع�ة ق�د تك�ون رس�وم  النوع من التصمیمات الت�ي یحت�اج فیھ�ا
آدمیة أو حیوانیة أو كائنات خرافیة أو نباتیة أو كتابات ھى األنسب للموضوعات التي 

  .ال ترتبط بقصة أدبیة معینة
ارس لق حول موضوع الففیما یخص حركة األشخاص، رسم معظم الشخوص في تح

وھ��و  ،التحل��ق ھ��و ت��أثیر االھتم��ام بتنظ��یم حلق��ات الص��ید عل��ى ج��واده، والم��رجح أن
أسلوب مغولى تیمورى یصطف فیھ الجند في حلقة تحیط بجزء كبیر من األراضى ثم 

 ١٢یأخذ الجند في تضییق الحلقة شیئاً فشیئاً مع المحافظة على ما بداخلھا من حیوانات،
ة المخصص��ة أض��ف إل��ى ذل��ك أن التوزی��ع ال��دائرى لألش��خاص یتناس��ب م��ع المس��اح

، على أی�ھ ح�ال فق�د ب�دت الش�خوص سلطانیاتلالحافة الداخلیة لجوانب للزخرفة على 
جامدة، رغم حیویة الموضوعات االستعراضیة في رسوم الفرسان، مما جعل اإلیق�اع 

  .الحركى في الصور ال یتناسب مع قوة الحدث
وحول�ھ یالحظ أن تفاصیل الصورة تنحص�ر ف�ي ش�كل الحص�ان والف�ارس،  بوجھ عام

مجموعة م�ن الف�روع النباتی�ة التجریدی�ة المح�ورة ع�ن الطبیع�ة، بش�كل ف�روع طویل�ة 
تخرج م�ن األرض�یة مباش�رة قلیل�ة الع�دد موزع�ة عل�ى مس�افات متباع�دة أم�ام وخل�ف 

ع��ن األرض��یة بطریق��ة اص��طالحیة، أم��ا توزی��ع األش��خاص عل��ى  بم��ا یعب��ر الف��ارس،
رة الط��ابع الزخرف��ى المس��طح عل��ى الص��ورة فق��ائم عل��ى الت��وازن والتناس��ق، م��ع س��یط

عناص��ر العم���ل، حی���ث الشخص��یات الثانوی���ة المتابع���ة لمنظ��ر الف���ارس عل���ى ج���واده 
یتح��ادثون فیم��ا بی��نھم، أو ع��دة أش��خاص یتح��اورون م��ع بعض��ھم ال��بعض  ألش��خاص

ي التفات�ات األش�خاص وحرك�ة جلوساً، واتضحت مھ�ارة الفن�ان ف�ي محاول�ة التن�وع ف�
ش�ریط كت�ابى التص�ویرى، ونف�ذ بھیئ�ة إطاراً للمنظر  سلطانیاتشكلت حافة الاألیدى، 

  .شكل أقواس متتالیة أو فستونات نھدائرى یلیھ إلى الخارج شریط زخرفى دائرى یزی
طریق�ة التح�ف مح�ل البح�ث وص�ناعة عل�ى الغ�رض م�ن المخطوط�ات  تدلنا تصاویر

ع إل�ى إی�ران على بالطة كبیرة ترج�العمق السلطانیات شدیدة رسمت  حیث استخدامھا
                                                 

11 Harvard Fine Arts Library, Digital Images & Slides Collection 1972.01203 
كانت حلقات الصید المغولیة والتیموریة تبدأ بإرسال قوات استطالعیة لتستكشف مكان الصید  ١٢

الجیش بالتحرك فتقسم إلى جناحین وقلب، ثم یقوم كل ونوعیتھ وكمیتھ، ثم تصدر األوامر لفصائل 
قائد بتوزیع الفصائل حول منطقة الصید، فیحیطون بھا من جمیع الجھات، وقد تصل المسافة بین 
نقطة البدء ومركز االلتقاء إلى مسافة عشرین یوماً، ثم تبدأ كل كتیبة بإثارة الصید لیتجھ نحو مركز 

لحالة كل من وجھتھ لمدة قد تستمر من شھر إلى ثالثة أشھر، الدائرة، ویظل القوم على ھذه ا
والحلقة تضیق شیئاً فشیئاً حتى تلتحم قوات المیمنة مع المیسرة وعساكر الجناحین بأفراد قوات 

  .القلب، وبذلك تصبح كل الحیوانات داخل الحلقة
Poliak, A.N., The Influence of Chingiz-Khan’s Yasa Upon the General Organization of the 
Mamluk State, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London, Vol 10, No.4, 1942, pp. 871-872. 
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وفیھ�ا رس�مت س�لطانیة ) ٣-٦لوح�ة (م ١٦٥٠ي العص�ر الص�فوى، ترج�ع إل�ى س�نة ف
 مع�دنى لھ�ا غط�اءوالالف�ت للنظ�ر أن  ة بنفس شكل السلطانیات موضع الدراسة،عمیق
لھ��ذه الس��لطانیات مجموع��ة م��ن األغطی��ة المعدنی��ة أو  ل��ذلك فإنن��ا ن��رجح أن ١٣،مقب��ى

استخدم في العصر الصفوى للزین�ة حی�ث علق�ت عل�ى كذلك فإن العدید منھا ، الخزفیة
وإن كن���ا نس���تبعد تعلیقھ���ا ف���ي  ١٤ج���دران المن���ازل للزین���ة وف���ى الم���زارات الش���یعیة،

من أي  -موضع الدراسة-المزارات الشیعیة حیث خلت األشرطة الكتابیة على التحف 
  .عبارات ذات صبغة مذھبیة أو سیاسیة كما سنوضح الحقاً 

الب���دن الكمث���رى والقاع���دة المرتفع���ة فإنھ���ا تص���لح لحف���ظ  فیم���ا یخ���ص الق���دور ذات
المش��روبات أو الم��اء أو الحب��وب والم��واد الجاف��ة، خاص��ة إذا علمن��ا أن الق��در موض��ع 
البحث یتشابھ من حیث الشكل والقیاسات م�ع ق�دور التخ�زین الت�ي ش�اعت ف�ي س�وریا 

ك��ان م، و١٧/ھ��ـ١١م والت��ي ظل��ت تس��تخدم حت��ى الق��رن ١٤/ھ��ـ٨ الق��رنوإی��ران ف��ي 
س�م، ولھ�ا فتح�ة دائری�ة ص�غیرة وترتك�ز عل�ى  ٤٣حت�ى  ٢٧اتساعھا یتراوح ما ب�ین 

من ذلك تصویرة بعنوان  ١٥في عدد من التصاویركذلك ظھرت القدور ، قاعدة مرتفعة
-٥ لوح�ة( م١٧/ھ�ـ١١، رسم رضا عباسى، العصر الصفوى القرن "تجمع دراویش"
ال نس��تبعد اس��تخدامھا ف��ي مالزم��ة لمج��الس الش��راب، ول��ذلك الق��دور  ، كان��ت فیھ��ا)١

  الموضحة بالتصویرة المشار إلیھا بنفس الطریقة و مزجھاإعداد المشروبات أ
  )محل البحث(الموضوعات التصویریة على الخزف المینائى  -٢

رف�ى واح�د ھ�و موض�وع زخ عل�ى -الدراس�ة مح�ل-خزف المین�ائى تشتمل مجموعة ال
  :نفذ من خالل منظرینموضوع تسلیات البالط، وقد 

  الفروسیة والتریضمنظر : المنظر األول
  الكائنات الخرافیةمنظر : المنظر الثانى
  الفروسیة والتریض: المنظر األول

وتع���د  ١٦الفروس���یة، من���اظرب -مح���ل الدراس���ة-ین���ائى خ���زف المالزین���ت أغل���ب قط���ع 
والمب���ادئ، ومث���ل أعل���ى م���ن الكم���ال األخالق���ي  الفروس���یة م���نھج معق���د م���ن الس���لوك

                                                 
13 Golombek, L & Others, Persian Pottery in the First Global Age: The Sixteenth and 
Seventeenth Centuries, Boston, 2014, p. 43, fig. 1.3. 
14 Pope, A.U., A Survey of Persian Art (From Prehistoric Times to the Present), Vol II, 
Oxford University Press, 1964, p.1651. 
15 Golombek, L., Persian Pottery, p. 42, fig. 1.2. 

ریاض�ة الع�دو، إذ أن الح�التین ق�د یصعب الفصل بین مناظر الفرسان ف�ي حال�ة التن�زه وممارس�ة  ١٦

تتالزمان في آن واحد، ویمكن تصنیف موضوعات الفروسیة على القطع محل الدراسة بأنھا من�اظر 
استعراضیة لفرسان على جیادھم، خاصة أنھا خلت من األدوات أو الطیور أو الحیوانات المص�احبة 

  .لمناظر الصید
م، ص ٢٠٠٥نون الخزف اإلسالمي، القاھرة، عبد الناصر یاسین، مناظر الفروسیة في ضوء ف

عبد العزیز صالح سالم، الریاضة وأدواتھا في مصر اإلسالمیة في ضوء مجموعتى  – ١٥١
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٣٧٤  

واالجتماعي العسكري، والفارس ھو الفتى بین الثامنة عش�ر واألربع�ین، وھ�و العم�ر 
الذى تكتمل فی�ھ قوت�ھ لیس�تخدمھا ف�ي س�بیل هللا، وف�ى نص�رة الض�عیف، إن الفروس�یة 

  ١٧.العربیة لم تكن مقصورة على طبقة أو طائفة دون أخرى بل كانت أسلوب حیاة
مما كان لھ أبلغ األث�ر ف�ي لمرح والشباب تمثل مناظر الفروسیة صورة صادقة لحیاة ا

وق��د نف��ذھا  ١٨إظھ��ار حی��اة الرغ��د والت��رف الت��ي ك��ان یعیش��ھا أبن��اء المل��وك واألم��راء،
الفنان اإلیراني على الخزف بدقة ال تخلو من جمال تص�ویرى، وجمیعھ�ا یبع�ث عل�ى 

وتؤكد من�اظر  ١٩،یدة عن طابع القسوةفیة بعالبھجة والسرور، فقد رسمت بروح زخر
ووج�وب  ،حقیقة التنوع في قدرات الفرس�انالفروسیة بما فیھا التریض واالستعراض 

ترج�ع ، وھد واتخاذ الف�ارس مث�اال یحت�ذىاكتمال صحة أجسامھم وتمامھا لجذب المشا
فروسیة إلى التأثیرات الساس�انیة حی�ث ك�ان لھ�ا وق�ع محب�ب ف�ي نف�وس موضوعات ال

أراد  مف��اھیم جدی��دة لقص��ص ساس��انیة قدیم��ةت��رك بص��متھ وأعط��ى مع��انى والف��رس، 
الفنان أن یرسخھا في نفوس اإلیرانیین حكاماً وشعباً، وھى صورة ما یجب أن یك�ون 

  ٢٠.على مواجھة المخاطر علیھ الحاكم أو الملك من سمات الشجاعة واإلقدام، والقدرة
على الخزف  تظھر مھارة الفنان اإلیراني بتمثیل نفس المنظر بأسالیب مختلفة

رسم لفارس على سلطانیة من الخزف المینائى ترجع إلى إیران ذلك  ، منالمینائى
 SMمحفوظة بمتحف الشارقة للحضارة اإلسالمیة تحت رقم  م١٢/ھـ٦قاشان، القرن 

موضوع رئیسى للزخرفة في دائرة مركزیة منفذة بزخرفة أرابیسك ، ك2006-936
ومن نفس الفترة على سلطانیة من ، )١لوحة (بھیئة الورقة النباتیة القلبیة مكررة 

الخزف المینائى، إیران، الرى رسم لعدد أربعة فرسان في محور دائرى یفصل بینھم 
، )١-١لوحة ( ٢١لسلطانیةزخارف أرابیسك منفذة بطریقة إشعاعیة تخرج من مركز ا

م بشكل أربعة  ١٣/ھـ٧والتصمیم السابق یظھر على الخزف المینائى في القرن 

                                                                                                                            
المتحف اإلسالمي والقبطى بالقاھرة، دراسة آثاریة فنیة، رسالة ماجستیر، كلیة اآلثار، جامعة 

 .١٧-١٢م، ص ص ١٩٩٣القاھرة، 
حسنى : أنور لوقا، مراجعة وتحقیق: فروسیة عند العرب، ترجمةواصف بطرس غالى، تقالید ال ١٧

 .٥م، ص ١٩٦٠محمد النجار، القاھرة 
دراسة أثریة (أسامة البسیونى عبد هللا، المدرسة التیموریة في ھراة تحت رعایة األمیر بایسنقر  ١٨

 .٢٨٠م، ص ٢٠٠٩، رسالة ماجستیر، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، )فنیة
مدرسة التصویر اإلسالمي على الخزف اإلیراني في العصور السلجوقیة   ھیم،محمود إبرا ١٩

 .م١٩٩٢، كلیة اآلداب، جامعة القاھرة، ٨والمغولیة، مجلة المؤرخ المصرى، ع
رسالة عبد الحفیظ محمد إبراھیم یعقوب حجاب، األثر اإلسالمي في شاھنامھ الفردوسى،  ٢٠

 .١٤٤ص م، ١٩٩١دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة القاھرة، 
  سم ٢٠٫٥: اتساع القطر  سم ٩٫٥: ارتفاع السلطانیة ٢١

Yoshida, M., In Search of Persian Pottery, Trans: Ibn M. Shields, Tokyo, 1922, p. 122, fig 
63. 
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٣٧٥  

فرسان على محور دائرى حول منظر لحاكم على عرشھ یحیط بھ اثنین من أتباعھ 
تحت رقم  Gemeenteفي داخل سلطانیة من الخزف المینائى محفوظة في متحف 

OCI 37-1988K،دائرة  ررسم الفرسان على محوالمثال األخیر ویلفت النظر في  ٢٢
السابق اإلشارة إلیھا  سلطانیاتالسلطانیة من الداخل بنفس الشكل الذى نفذت فیھ في ال

  .م١٢/ھـ٦والمنسوبة إلیران في القرن 

) ٢-١لوح�ة (أما تصمیم الفارسان المتقابالن ح�ول ف�رع نب�اتى ی�ذكرنا بش�جرة الحی�اة 
م أوائل القرن ١٢/ھـ٦الخزف المینائى تنسب ألواخر القرن فیظھر على سلطانیة من 

، وم�ن نف�س الفت�رة الس�ابقة م�ن ٢٣م، محفوظة بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن١٣/ھـ٧
محفوظ�ة بمتح�ف  إیران، قاشان، موضوع مماثل على س�لطانیة م�ن الخ�زف المین�ائى

Tareq Rajab  ك عل�ى ش�اطئ لفارسان متقابالن یفصل بینھما فرع نباتى وذل�بالكویت
م س��لطانیة م��ن الخ��زف المین��ائى محفوظ��ة ١٣/ھ��ـ٧وم��ن الق��رن  ٢٤،بحی��رة ص��غیرة

یزخرفھا رسوم لفرسان ثالث�ة ف�ي وض�ع تت�ابع متجھ�ین  ٢٥بالمتحف البریطاني بلندن،
عل�ى ص�حن م�ن الخ�زف  لف�ارس منظ�ر، ك�ذلك یسار الص�حن یفص�ل بی�نھم ش�جرتان

رسم الحصان في وضع ع�دو، عل�ى أرض�یة م�ن زخ�ارف نباتی�ة  ٢٦،المینائى المذھب
، كم��ا ظھ��ر الموض��وع نفس��ھ عل��ى ص��حن م��ن الخ��زف المین��ائى الم��ذھب، )أرابیس��ك(

  ٢٧.م١٣/ھـ٧ینسب إلى مدینة قاشان، القرن 
عناصر  خزف المینائى كمنظر رئیسى بدون أیةإذا كان منظر الفارس قد رسم على ال

إن رس�م ، ف�)١لوح�ة (ومن أمثلتھا في نم�اذج البح�ث  -كما أوضحنا-حیوانیة آدمیة أو 
داخل سلطانیة م�ن الخ�زف المین�ائى محفوظ�ة بمتح�ف  الفارس مع عناصر أخرى نفذ

وفیھا رسم الفارس ، )٢لوحة ( SM 2006-937الشارقة للحضارة اإلسالمیة تحت رقم 
لخ�ارج محیطھ�ا م�ن افي الدائرة المركزیة الملون محیطھا باللون األحم�ر ی�دور عل�ى 

رسم ألربعة جمال متتابعة یفصل بینھم أربع فروع نباتی�ة بس�یطة، ك�ذلك رس�م منظ�ر 
لف�ارس عل��ى ص��ھوة ج��واده ب��نفس الش��كل الس�ابق داخ��ل دائ��رة مركزی��ة ملون��ة ب��اللون 

                                                 
  سم ٢١: اتساع القطر    سم ٩: ارتفاع السلطانیة ٢٢

Teske, J., Ceramics from the Orient, Gemeentemuseum Don Hoog, 1999, p. 77, fig.50. 

 :انظر أیضاً 
Pope, A.U., A Survey of Persian Art, Vol. V, pl. 659, pl. 667. 

  .سم ١٥٫٩: اتساع القطر ٢٣
Islamic Pottery, An Exhibition arranged by the Islamic Art Circle, 800-1400AD, Victoria 
and Albert Museum, 1 October to 30 November 1969, p. 42, fig. 136. 
24 Fehervari, G., Pottery of the Islamic World in the Tareq Rajab Museum, Kuwait, 1998, p. 
43, fig. 29. 
25 Hobson, R.L., A Guide to the Islamic Pottery of the Near East, British Museum, 1932, p. 
46, fig. 51. 

 .٧٨، لوحة ٨٦اإلیرانیة، شكل زكى حسن، الفنون  ٢٦
27 Pope, A.U., A Survey of Persian Art, Vol. V, p.655. 
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٣٧٦  

م ١٢/ھـ٦األحمر داخل سلطانیة من الخزف المینائى ترجع إلى إیران، قاشان، القرن 
، )٣لوح�ة ( SM 2006-938س�المیة تح�ت رق�م محفوظة بمتحف الشارقة للحضارة اإل

وفیھ��ا حل��ت الرس��وم اآلدمی��ة مح��ل رس��وم الجم��ال عل��ى المح��یط الخ��ارجي لل��دائرة 
الوسطى، حیث ظھرت الرس�وم اآلدمی�ة ألش�خاص جالس�ین ف�ي وض�ع مواجھ�ة بینم�ا 
الرأس في وضعیة ثالثیة األرباع یفصل ب�ین ك�ل منھ�ا رس�م لف�رع نب�اتى بس�یط یمث�ل 

، ویمكن مقارنة التكوین السابق بآخر على سلطانیة من الخزف المینائىشجرة الحیاة، 
م ١٢أواخ�ر الق��رن / ھ�ـ٧ھ�ـ أوائ�ل الق��رن ٦، تنس��ب إل�ى أواخ�ر الق��رن نإی�ران، قاش�ا
 ٢٨،LNS 306 Cمحفوظة بدار اآلث�ار العربی�ة بالكوی�ت تح�ت رق�م  م،١٣أوائل القرن 
مھ�ارات جل�وس مت�ابعین للفارس مع عناصر ثانویة م�ن رس�وم أش�خاص وفیھا رسم ا

بنفس األسلوب الذى نفذ ب�ھ الموض�وع الزخرف�ى عل�ى س�لطانیة ) ١-٣لوحة (لفارس ا
، وإن كانت األخیرة تختلف عن سلطانیة الشارقة في أن رسوم الفروع النباتیة الشارقة

التي تفصل بین الجلوس منفذة بھیئة زخارف نباتیة لف�رع نب�اتى قص�یر ینتھ�ى بورق�ة 
 .ةنباتیة ثالثی

الف��ارس عل��ى ص��ھوة ج��وادة داخ��ل س��لطانیة م��ن الخ��زف المین��ائى،  منظ��ر رس��مكم��ا 
م أوائ�ل الق�رن ١٢أواخ�ر الق�رن / ھ�ـ٧ھـ أوائ�ل الق�رن ٦إیران، قاشان، أواخر القرن 

بحی��ث ش��كل ، )٤لوح��ة ( SM1996-73م، محفوظ��ة بمتح��ف الش��ارقة تح��ت رق��م ١٣
اً بمجموع�ة م�ن الجل�وس للزخرف�ة محاط� ال�رئیسالفارس على صھوة ج�واده المنظ�ر 

المت��ابعین للف��ارس ال��ذى یس��تعرض مھارت��ھ وق��د وزع��وا ف��ي أرب��ع مجموع��ات بحی��ث 
یفص��ل ب��ین ك��ل مجموع��ة ش��جرة منف��ذة بطریق��ة وم��ن ف��ردین،  ل مجموع��ةتتك��ون ك��

والالفت للنظر أن تقسیم الجلوس إلى مجموعات دون اصطالحیة تشبھ شجرة السرو، 
  .مزید من الحیویةابعین داخل أي دوائر أضفى على الصورة  حصر الفارس أو المت

الف�ارس والج�واد  ھ�ى ظر الفروس�یةامن�ف�ي مما سبق یبدو أن أھم العناصر المصورة 
یض��اف إل��ى الموض��وع مجموع��ة م��ن المت��ابعین للس��باق أو المھ��ارات االستعراض��یة و

المنظ�ر ھ�ذا  وق�د وص�لنا ٢٩،رجال یتحادثون في حوارات جانبی�ة ثنائی�ة، وھم للفارس
التصویرى على عدد كبیر من األوان�ى الخزفی�ة بش�كل ع�ام، وعل�ى الخ�زف المین�ائى 

تنسب إلى أواخر حیث یزین ھذا المنظر سلطانیة قلیلة العمق من إیران، بشكل خاص 
م، محفوظ�ة بمتح�ف ١٣م أوائل الق�رن ١٢أواخر القرن / ھـ٧ھـ أوائل القرن ٦القرن 

                                                 
 سم ٢٠٫٧: القطر    سم ٨٫٧: ارتفاع السلطانیة ٢٨

Waston, O., Ceramics from Islamic Lands, Al-Sabah Collection, Dar al-Athar al-
Islamiyyah, Kuwait National Museum, 2004, p. 369, Cat P.4. 

على العدید من األوانى ألشخاص یتحاورون وقوفاً أو جلوساً وصلنا ھذا المنظر التصویرى  ٢٩

  :الخزفیة، للمزید راجع
29 Pope, (A.), A Survey of Persian Art, Vol. V, pp.651, 653, 637, 690, 691, 693, 710, 711, 
714. 
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٣٧٧  

Ohara ،وفیھا وزع الشخوص على ثالثة صفوف أفقیة بواقع شخص أسفل  ٣٠بطوكیو
فرع نب�اتى، بحی�ث یض�م الص�فان العل�وى والس�فلى شخص�ان ویض�م الص�ف األوس�ط 

  .ثالثة أشخاص
إذا كان المثال السابق أفردت فیھ مساحة الزخرفة لمنظر الجلوس المتحاورین في 

على محور زعین موزخرف بمتحاورین  سلطانیاتصفوف أفقیة، فإن عدد من ال
وزعت بشكل فردى بحیث یفصل كل منھا فرع نباتى نفذ بطریقة  السلطانیة

یحیط بھ اثنان لحاكم على عرشھ  ىالرئیسوذلك حول المنظر  ٣١،اصطالحیة زخرفیة
م ١٣/ھـ٧سلطانیة من الخزف المینائى، إیران، قاشان، القرن  ، وذلك علىمن األتباع

 Museum Fur)ألمانیا  –محفوظة بمتحف الحروف الیدویة بفرانكفورت 

Kunsthandwerk)  المزخرفة بالجلوس  سلطانیاتومن أمثلة ال ١٥١٠٠،٣٢تحت رقم
وظة م محف١٣/ھـ٧المتحاورین، سلطانیة من الخزف المینائى، إیران، قاشان، القرن 

الجلوس حول فیھا وزع  ٣٨٫١٣،٣٣بمتحف الفریر جالیرى بواشنطن تحت رقم 
منظر العرش بھیئة مجموعات، تضم كل مجموعة شخصین ویفصل بینھا كل 

  .بھیئة القلبة فرع نباتى ینتھى بورقة نباتیة مجموع

وعل��ى ھ��ذا ف��إن منظ��ر الجل��وس المتح��اورین والمت��ابعین ك��ان یح��یط بمن��اظر ال��بالط 
بحی�ث ، یوزعوا بشكل فردى، أو ف�ي مجموع�ات كما یحیط بمناظر الفرسانوالعرش 

ال تزی��د ك��ل مجموع��ة ع��ن ف��ردین، تج��در اإلش��ارة إل��ى أن أمثل��ة الجل��وس ف��ي وض��ع 
المواجھة أس�فل ف�رع نب�اتى بس�یط، أو موزع�ة بحی�ث یفص�ل بینھ�ا ف�رع نب�اتى بس�یط 

  ٣٤.تنسب جمیعھا إلى قاشان
التى تمیزت على المكونة لمناظر الفروسیة عناصر ھذه الإلى تطابق مما سبق نخلص 

عل�ى المنظ�ر م�ن  األرس�تقراطي، وغلب�ة الط�ابع المعالجة الفنی�ة كثرتھا بتنوع أسلوب
                                                 

  سم ٢٢٫٣: اتساع القطر    سم ٦٫٣: ارتفاع السلطانیة ٣٠
Yoshida, M., In Search of Persian Pottery, fig. 64. 

  .م١٣- ١٢/ھـ٧-٦، إیران، قاشان، القرنین سلطانیة عمیقة من الخزف المینائى: للمزید راجع ٣١
  سم٧٫٥ :القطر  سم  ٣٫٥:ارتفاع السلطانیة

Lane, A., Islamic Pottery from the Ninth to the Fourteenth Centuries A.D. (Third to Eight 
Centuries A.H.), Victoria and Albert Museum, London 1956, p.28, fig.47. 

وأیضاً رسم لخمسة أشخاص جالسین یفصل بین كل منھم زخارف نباتیة على إناء من الخزف 
  .م١٣م بدایة القرن ١٢نھایة القرن /ھـ٧ھـ بدایة القرن ٦المینائى، نھایة القرن 

  سم١٣٫٥: اتساع القطر
Ceramique Islamiques, Musee D’Art et D’Historie, Genève, 1981, p.50, fig. 78. 

  سم ٢٠٫٦: اتساع القطر    سم ٥٫٢: ارتفاع السلطانیة ٣٢
Martina Muller -Wiener, Islamische Keramik, Germany, 1996, fig. 61. 

  .سم ٢٠٫٨٤: القطر ٣٣
Medieval Near Eastern Ceramics in the Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 1960, 
fig.28. 
Harvard Fine Arts Library, Digital Images & Slides Collection. 
34 Bahrami, M., Gurgan Faiences, Cairo, 1949, p.p. 100-101. 
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٣٧٨  

ف�ي  بنج�اح الفن�ان یمك�ن الج�زمخالل األوضاع والسحن والحركة في الص�ورة، ل�ذلك 
التحلیلی�ة وھو ما سنوضحھ بالتفصیل من خالل الدراسة  ،إضفاء الواقعیة على الحدث

افیة ال�واردة عل�ى الخ�زف وم الحیوانات والكائنات الخرلرسوم اآلدمیة ورسمفردات ال
  .المینائى محل الدراسة

  :مناظر الكائنات الخرافیة: المنظر الثانى
الفن اإلسالمي ھو الفن األكثر شموالً وعمقاً وأكثر ارتباطاً بشخصیة العرب وتجدی�داً 

لبعد عن الطبیعة، والقارئ لفلسفة الفن اإلسالمي یدرك للعناصر الزخرفیة بالتحویر وا
، فاإلنسان في نظر الفنان ٣٥أن التحویر ناتج عن تالقى مبدأ الوحدانیة مع مبدأ الكونیة

المس�لم مآل�ھ إل�ى زوال محت��وم، فلم�اذا یخل�د بفن��ھ م�ا حك�م علی��ھ بالفن�اء، ولم�اذا یرس��م 
الصورة ستزول، ولماذا ال یبعث في الوحدات الزخرفیة كما ھي في الطبیعة ما دامت 

ا ینف�ى ھذه الوحدات الزخرفیة ص�وراً جدی�دة یخض�عھا ألص�ول الجم�ال، وف�ى ذل�ك م�
، ل�ذلك الق�ت رس�وم ة أو محدودی�ة الق�درات الفنی�ةالمالحظ�عن الفن�ان المس�لم ض�عف 

الت���ي عرف���ت ف���ي فن���ون حض���ارات الش���رق األدن���ى  ٣٦األش���كال الخرافی���ة والمركب���ة
وإن ك��انوا ق��د حرروھ��ا م��ن معانیھ��ا  ٣٧بی��راً عن��د الفن��ان المس��لم،واألقص��ى ترحیب��اً ك

وھن�اك مب�دأ یق�ول  ٣٩ومیة وشمولیة وتؤخذ بع�ین البص�یرة،لتكون أكثر عم ٣٨الرمزیة

                                                 
ھو أي أن اإلنسان كمادة لیس سوى جزء صغیر في الكون تحدد قیمتھ من خالل الجوھر، وهللا  ٣٥

  .الجوھر بذاتھ العلیا
 .٤٦م، ص ١٩٧٩ ،، الكویت١٤عفیف البھنسى، جمالیات الفن العربى، سلسلة عالم المعرفة، ع

  .عرفت الكائنات الخرافیة فى بعض الدراسات باسم األشكال المركبة ٣٦
South, M., Mythical and Fabulous Creatures: A Source Book and Research Guide, New 
York, 1987, p. 352. 

أحمد سعید، نشأة األشكال الخرافیة ما بین مصر وبالد الشرق األدنى، كتاب الملتقى الثانى لجمعیة 
- ١م، ص ص ١٩٩٩نوفمبر  ١٥-١٤، جامعة القاھرة، )الندوة العلمیة األولى(اآلثاریین العرب 

٢١.  
 .٢٥٥م، ص ١٩٨١زكى حسن، فنون اإلسالم، بیروت،  ٣٧
صور التمثیل غیر المباشر الذى ال یسمى الشىء باسمھ، وھى بمثابة إشارات الرمزیة ھي إحدى  ٣٨

أو أمور موحیة، عرفت الرمزیة منذ بدأت البشریة التعبیر عن نفسھا، فقد اھتدى اإلنسان منذ القدم 
إلى الرمز بفطرتھ، فخلع على األشكال صفة التجرید مستوحیاً الرموز للتعبیر عن إحساسھ 

  .وانفعاالتھ
 .٦م، ص٢٠٠٦، القاھرة، ١الناصر یاسین، الرمزیة الدینیة في الزخرفة اإلسالمیة، طعبد 

لسنا بصدد تناول نشأة الكائنات الخرافیة في الفن اإلسالمي وعما إذا كان ذلك اس�تجابة لنظری�ات  ٣٩
فلسفیة معینة، حیث تذھب بعض ھذه النظریات إل�ى أن الكثی�ر م�ن الكائن�ات الخرافی�ة والمركب�ة ف�ي 

تصویر اإلسالمي یعتقد أن لھا وجود حقیقى فعالً، ولكنھ قاصر على زمان ومكان مع�ین، وبالت�الي ال
صارت بالنسبة لمبدعیھا ضرب من الكائنات التي ال تدخل في نطاق الخرافة، فقد عرفت في الغاب�ة 

  .یانكائنات حقیقیة وأخرى مفترض أنھا خرافیة بشكل تفاعلى ذابت فیھ الفوارق في كثیر من األح
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بأنھ كلما زادت بساطة الجوھر كلم�ا زادت قوت�ھ، وكلم�ا زاد تركیب�ھ كلم�ا زاد ض�عفھ 
  ٤٠.ال الروحانى ىونزوعھ السریع نحو التحلل والفناء من حیث تكوینھ الماد

أبو الھول المجنح ھو الشكل الخرافى ال�ذى رس�م عل�ى الخ�زف المین�ائى مح�ل البح�ث 
الت�ي ل�و انتزع�ت " ص�فة ال�روح"، والص�فة الممی�زة فی�ھ وھو عبارة عن شكل مركب

ھو ال�رأس  أبى الھولنزعت معھا روح الكائن أو باألحرى صفتھ، وصفة الروح في 
عل���ى وج���ھ  اإلس���الميوعل���ى ال���رغم م���ن أن الكائن���ات المجنح���ة ف���ي الف���ن اآلدم���ى، 

كم�ا -الخصوص رغم كونھا مفرغة م�ن رمزیاتھ�ا ومض�امینھا الس�ابقة عل�ى اإلس�الم 
إال أن المرجح أن وجود األجنحة في كائن ما مركب ھو باألحرى عالمة على  -ذكرنا

 ، وما ترتبط ب�ھ الس�ماءمياإلسالفكرة المالئكة وعلى فكرة الصعود للسماء في الفكر 
وبھ��ذا تك��ون رس��وم الكائن��ات اؤل م��ن مع��انى التب��رك والخی��ر وال��یمن والس��عادة والتف��

  ٤١.عبارات دعائیة في صورة مرئیة"المجنحة بمثابة 
ولعل أھم األدوار التي لعبتھ�ا ھ�ذه الكائن�ات الخرافی�ة عل�ى الخ�زف المین�ائى ھ�و دور 

شجرة الحی�اة الت�ي ت�الزم ظھورھ�ا م�ع رس�م الحمایة أو الحراسة ألشجار مقدسة مثل 
 .أبو الھول المجنح على سلطانیات وقدور مینائى الشارقة

  )محل البحث(یة على الخزف المینائى المناظر التصویرمفردات تصمیم  -٢
  :الرسوم اآلدمیة -١-٢

كانت إیران م�ن أكث�ر األم�م اإلس�المیة اس�تخداماً للرس�وم اآلدمی�ة ف�ي زخرف�ة التح�ف 
اعتمدت زخرفة الخزف المینائى على العناصر اآلدمیة بصورة والتطبیقیة بوجھ عام، 

وقد أتاح العدد الكبیر لألشخاص على مجموعة البحث الت�ي یت�راوح ع�ددھا  ،واضحة
فائ��دة كبی��رة حی��ث كان��ت معرض��اً  یاتس��لطانأش��خاص عل��ى بع��ض ال ١٠إل��ى  ٨ب��ین 

  )٦، ٤، ٣لوحات (عن الملل  للتنوع والتعدد وصرف العین
ف��ي وض��عیة ثالثی��ة  -مح��ل الدراس��ة-عل��ى الخ��زف المین��ائى  رس��م الفن��ان األش��خاص

بإھم�ال قواع�د األرباع وذوى قامات متوسطة الطول، وأجس�ام ممتلئ�ة نس�بیاً، تمی�زت 
وأش��كال األجس��ام ونس��ب أعض��ائھا وانعك��اس الظ��ل المنظ��ور وع��دم مراع��اة أحج��ام 

المق��اییس مغ��ایرة والن��ور علیھ��ا، وموض��ع العض��الت وانحن��اءات الجس��م، فالنس��ب و
غیر متكافئة ب�ین أعض�اء الجس�د الواح�د أي ط�ول الی�دین واألجس�ام وحج�م للحقیقة، و

العی�ون وال�رأس وش��كل األص�ابع، وق�د أدى إھم��ال التش�ریح ف�ي الرس��وم اآلدمی�ة إل��ى 
، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤أش�كال ( یاب الكتل وسیطرة طابع التسطیح عل�ى الرس�وم اآلدمی�ةغ

                                                                                                                            
Gray, B., The Chinoserie Elements in the Paintings in Istanbul Albums, Islamic Art, Vol I, 
1981, pp. 85-89. 

، ٢عبد العزیز محمد الوكیل، ج: ، الملل والنحل، تحقیق)محمد بن عبد الكریم(الشھرستانى  ٤٠
 .١٩٠م، ص ١٩٦٨القاھرة، 

شبانة، الكائنات الخرافیة والمركبة في التصویر اإلسالمي في محمد أحمد التھامى محمد السید  ٤١
، رسالة )دراسة آثاریة فنیة مقارنة(إیران من العصر المغولى حتى نھایة العصر الصفوى 

 .١١م، ص ٢٠٠٧ماجستیر، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
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مع التركیز على الشخصیة ، )١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩
ه بمظھ�ر ، وظھ�ر الف�ارس عل�ى ج�وادالرئیسیة وھو الفارس في مركز التك�وین الفن�ي

  .)٢٠شكل ( الحیویة والشباب والثراء
  :الوجوه -١-١-٢

ف��ي وض��عیة ثالثی��ة األرب��اع،  ه اآلدمی��ة ف��ي من��اظر الفروس��یةاص��یل الوج��وتف رس��مت
وبمالمح متقاربة حیث الوجوه المستدیرة والعیون اللوزی�ة المس�حوبة الت�ي یظھ�ر بھ�ا 
إنسان العین بشكل دائرة سوداء صغیرة تبرز نظرة العیون الجانبیة خاصة في مناظر 

 ،جب�ا الع�ین الواقع�ان أعل�ى الع�ین بمس�افة ص�غیرةالتحاور واألحادیث الثنائیة، م�ع حا
خطوط طویلة رفیعة ملتصقة یبدأ من منتصفھا خط األنف الرفی�ع، یلی�ھ ورسما بشكل 

فم دقیق، مما كان لھا دور مساعد في استكمال التعبیر عن األح�داث، وتترك�ز مالم�ح 
ن�زاً وممتل�ئ، الوجوه في الثلث�ین العل�ویین م�ن دائ�رة الوج�ھ، ف�ي ح�ین یب�دو ال�ذقن مكت
عل�ى الخ�زف  رسمت كل الوج�وه ب�دون لح�ى أو ش�وارب فأعط�ت لص�ور األش�خاص

رسمت الوجوه اآلدمیة خالیة ، وھو المطلوب لمناظر الفروسیة الشبابالمینائى مظھر 
من انفعاالت الدھشة والحزن والفرح في حین یسیطر علیھا الھدوء، في حین اس�تخدم 

كل ع�ام ف�إن الوج�وه الحرك�ة بإش�ارات مح�ددة، بش�الفنان حركات األیدى للتعبیر ع�ن 
  .)٦، ٥، ٣،٤، ٢، ١لوحات( المغولیة متأثرة بالسحن

  :تصفیف الشعر -٢-١-٢
بط�ریقتین إم�ا خص�ل طویل�ة  ین�ائى مح�ل البح�ثف الشعر على رسوم الخزف المصف

 ٤٢تنس��دل عل��ى األكت��اف عل��ى الج��انبین وإل��ى األم��ام والخل��ف مرس��لة عل��ى الظھ��ر،
أو بش��كل ض��فائر معقوص��ة ح��ول ال��رأس إل��ى األذن��ین بم��ا یمك��ن أن ) ٤، ٢لوح��ات (

وتتمیز بفرق الش�عر ف�رقتین یمین�اً ویس�اراً ث�م ی�تم " عقصات شعر جانبیة"یطلق علیھ 
تجمیع الشعر في لمتین یتدلیان أسفل األذنین م�ن الخل�ف، وق�د تك�ون اللمت�ان لطیفت�ین 

ان یرة او تك��ون عب��ارة ع��ن م��وجتین كثیفت��خفیفت��ین تنتھی��ان بم��ا یش��بھ الك��رة الص��غ
، وھ��ذه التس��ریحة بص��فة عام��ة كان��ت أكث��ر )٦، ٥، ١لوح��ات ( ن م��ن الش��عرغزیرت��ا

  ٤٣.التسریحات شیوعاً في التصویر اإلیراني

                                                 
شعره طویالً بدرجة یذكر أن الحاكم التركى المحلى في منطقة طاالس والتركستان الغربیة كان  ٤٢

یتماوج فیھا، أما بقیة الرجال فكانوا یضفرون شعورھم، كذلك فإن قبائل تتبع األویغور كانوا 
  .یطیلون شعورھم ویضفرونھا

محمد السید محمد جاد، حضارة األتراك قبل اإلسالم، رسالة دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة عین 
 .١٥٧م، ص ١٩٩٠شمس، 

خفیف اللحیة، "... م بأنھ ١٢٦٣/ھـ٦٦١بیبرس إلى بالد القفجاق عام یذكر أن رسل السلطان  ٤٣

  ".كبیر الوجھ في لونھ صفره، یلف شعره عند أذنیھ
ویشمل (، النھج السدید والدر الفرید فیما بعد تاریخ ابن العمید )المفضل القبطى(بن أبى الفضائل ا

 .١١٨م، ص ١٩١٢، باریس، )ھـ ولھ ترجمة فرنسیة٧٤١ھـ إلى سنة ٦٥٨من سنة 
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  :الھالة -٣-١-٢
أحاطت الھاالت بالعدید من رؤوس األشخاص في القطع مح�ل الدراس�ة، قص�د الفن�ان 
برسم الھالة في العصر اإلسالمي التعبی�ر ع�ن الطاق�ة النورانی�ة الكامن�ة داخ�ل أجس�ام 

فالفنان إذ یرسم ھذه ال�دائرة المض�یئة إنم�ا یض�فى الج�الء البص�رى  ٤٤الكائنات الحیة 
عب�ر ع�ن عواطفھ�ا ونزعاتھ�ا النفس�یة ومیولھ�ا على خلق الشخص�یة الت�ي یرس�مھا، وی

وأفكارھ��ا، ول��ذا تظھ��ر ھالتھ��ا البش��ریة بوض��وح ف��ي لوح��ة الفن��ان، ك��ذلك ف��إن للھال��ة 
وف�ى  ٤٥رمزیة مع االبتعاد عن معانى القدس�یة واالقت�راب م�ن محاول�ة فھ�م الشخص�یة

النص�ر مع�انى بتتص�ل الفرس�ان الھالة حول رؤوس أغلب الظن أن مجموعة الدراسة 
، وق��د أحاط��ت الھال��ھ ب��رأس )٢٢، ٢٠أش��كال ( الس��یطرة والحك��م والمكان��ة الرفیع��ةو

  .)٢٦شكل (الكائن الخرافى المجنح 
عل�ى  و القلنس�وةأثرت وضعیة الرأس وحجم الشاشیة أوفى المجموعة موضع البحث 

وض�عیة ثالثی�ة األرب�اع، وف�ى ذل�ك ف�ي المستدیرة حول ال�رؤوس المنف�ذة رسم الھالة، 
، )٢٢ش��كل ( لقص��ور ف��ي رس��م العالق��ة ب��یم ال��رأس والجس��م وض��یق المنكب��ینإخف��اء 

خط رفیع حول ومحاولة للتعبیر عن العمق، وظھرت بشكل التصمیم المستدیر المنفذ ب
، كما ساھم غطاء الرأس والذى كان عبارة عن شاشیة بسیطة صغیرة الرأس والكتفین

حجم الشاشیة مع حج�م الھال�ة دون  وبذلك توافق ،في إبراز استدارة الھالة دون مبالغة
والمالح�ظ أن إھم�ال الفن�ان لرس�م ، )٢٠ش�كل ( جة إلى المبالغة في تصمیم الھال�ةالحا

الخلفی��ات س��واء الطبیعی��ة أو المعماری��ة عل��ى الخ��زف المین��ائى س��اھم ف��ي إب��راز ش��كل 
  ٤٦.الھالة والتأكید علیھا

  :المالبس -٤-١-٢
مش�قوقة بش�كل مائ�ل ینس�اب  ٤٧أقبی�ة فارس�یةیرتدى األشخاص على الخزف المین�ائى 

الب��رودة الش��دیدة ف��ي  التق��اءض��یقة  واألكم��ام ،م��ن الجان��ب األیم��ن عل��ى ال��بطن تمام��اً 

                                                 
رھام سعید السید، الھالھ في التصویر اإلسالمي، دراسة أثریة فنیة مقارنة، رسالة ماجستیر،  ٤٤

 .٣٥٠م، ص ٢٠٠٩كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
 .٣٤٩رھام سعید السید، الھالھ في التصویر اإلسالمي، ص  ٤٥
ة التي یراعیھا الفنان، ألن كان تمثیل الھالة حول رؤوس الحكام واحدة من أھم الممیزات الفنی ٤٦

فیھا تعبیر عن شفافیة أرواحھم ونزاھتھم، وظھرت أولى ھذه الھاالت في التصویر اإلسالمي في 
المدرسة األمویة التي انتقلت إلى األشخاص العادیین في العصر المملوكى، بینما استطاع الفنان في 

وان خاصة اللون الذھبى إلضفاء أبعاد إیران إیجاد مسلك مختلف عمن سبقوه من خالل استخدام األل
  .ضوئیة ملیئة باإلیحاء على الھالة

 .٣٥٤رھام سعید السید، الھالھ في التصویر اإلسالمى، ص 
مالبس المغول بس�یطة تتف�ق والبیئ�ة الت�ي یعیش�ون فیھ�ا، وكان�ت ف�ي الغال�ب مص�نوعة م�ن كانت  ٤٧

عل�ى مس�احات واس�عة تغی�ر لباس�ھم  أصواف الغنم ووبر اإلبل، وبعد أن برز المغول كقوة س�یطرت
بشكل جذرى، وتطور من حیث النوعیة والكمی�ة والش�كل، غی�ر أن زیھ�م األساس�ى ك�ان عب�ارة ع�ن 
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٣٨٢  

رس���مت األكم���ام  ھك���ذاالمن���اطق األص���لیة للمغ���ول والمن���اطق الت���ي خض���عت لھ���م، و
، )٤ش��كل ( مجموع��ة عل��ى الخ��زف المین��ائى مح��ل الدراس��ة مطابق��اً للش��كل ال��واقعى

ی��اب الت��ي كان��ت مختص��رة ابتع��اد الفن��ان ع��ن التركی��ز عل��ى تفاص��یل الثوالمالح��ظ 
م���لء مس���احة المالب���س بالزخ���ارف تھ���دف إل���ى زخرف���ة المالب���س  وبس���یطة، فكان���ت

أو أش��رطة طولی��ة ب��داخلھا نق��اط ، )٨، ٧، ٦، ٥أش��كال ( والخط��وط وال��نقط والنج��وم
أش��كال متج��اورة، أو خط��وط عرض��یة متوازی��ة، أو زخ��ارف ھندس��یة متج��اورة منھ��ا 

ن ، أو أش��رطة طولی��ة تب��دأ م��)١١، ١٠، ٩أش��كال (ال متع��ددة األض��الع نجمی��ة وأش��ك
زخرف���ت بع���ض المالب���س  وق���د، )١٤، ١٣، ١٢أش���كال (أعل���ى الث���وب إل���ى أس���فلھ 

، ١٦أشكال ، ٣لوحة ( النباتى بزخارف نباتیة محورة عن الطبیعة من نوع األرابیسك
أقبی�ة  -موض�وع الدراس�ة-كما رسم الفن�ان اإلیران�ي عل�ى المجموع�ة ،)١٩، ١٨، ١٧

  .ذات لون واحد
یمكن القول بظھور األسالیب القدیمة في زخرفة المالبس ال سیما في الفت�رة  مما سبق

 ٤٨المبك��رة واس��تمرارھا عل��ى الخ��زف المین��ائى، م��ن ذل��ك أس��الیب المدرس��ة العربی��ة،
طة العض��دین الت��ي ش��اعت ف��ي المدرس��ة والوح��دة الزخرفی��ة المتك��ررة، ك��ذلك أش��ر

العربیة، ورغم أن األسلوب المسطح ھو األساس في التعبیر عن طیات الثی�اب إال أن 
ذلك لم یمنع من ظھور أسالیب واقعیة أو تنحو نح�و الواقعی�ة، وق�د وردت إم�ا كت�أثیر 

  .ھلینستى شرقى أو بیزنطى
ال�ذى  ٤٩لمین�ائى الس�روالومن قطع المالب�س الت�ي اس�تخدمھا الفرس�ان عل�ى الخ�زف ا

یل تصنیفھ من نوع السراوویمكن  دو أنھ یفصلھ عن لباس القدم شىءرسم ضیقاً ال یب
  ).٢٢شكل (في بوت طویل ووضعت في ركاب الخیل المحبوكة التي أدخلت 

                                                                                                                            
سترة قصیرة مصنوعة من الجلد أو من المخمل ذات تشكیالت مط�رزة، والقب�اء مفت�وح م�ن األم�ام، 

  .ف المینائىوتمیل فتحتھ إلى أحد الجانبین بنفس الشكل الذي نفذت بھ على الخز
رینھارت دوزى، المعجم المفصل بأسماء المالبس عند العرب، : لالستزادة عن األقبیة اإلسالمیة

فؤاد عبد المعطى الصیاد، المغول  – ٢٩١-٢٨٤م، ص ص ١٩٧٢أكرم فاضل، بغداد، : ترجمة
غثیان بن على بن جریس، أھم المالبس  - ٣٣٢، ص ١٩٨٠، بیروت، ١، ط١في التاریخ، ج

، ١ة خالل العصور اإلسالمیة األولى، بحوث في التاریخ والحضارة اإلسالمیة، جالعربی
منى بدر، أثر غزو إیلخانات المغول على صناعة الخزف  –. ٢١٨م، ص ١٩٩٤اإلسكندریة، 

اإلیراني في ضوء نشر مجموعة جدیدة من متحفى الفن اإلسالمي ومتحف الخزف بالزمالك، 
رة اإلسالمیة، مجلة كلیة اآلداب بسوھاج، الكتاب الثانى، دراسات وبحوث في اآلثار والحضا

 .٢٥٥م، ص ٢٠٠٤
المدرسة العربیة في التصویر ھي مدرسة فنیة نشأت في إقلیم العراق وإیران منذ القرن  ٤٨
م، ثم انتشرت في العدید من األقطار اإلسالمیة األخرى، وتمیزت بغلبة الطابع العربى على ١٢/ھـ٦

  .تصاویرھا
 .١٢٧-١٢٦الباشا، التصویر اإلسالمي، ص ص حسن 

، والسروال في األصل لیس عربیاً، وإنما )شلورا(السروال ھو كلمة مصریة وأصلھا الفارسى  ٤٩

  .ھو لباس دخیل انتقل من فارس إلى العرب
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  :أغطیة الرؤوس -٥-١-٢
، أو ٥٠إم��ا شاش��یةأغطی��ة ال��رؤوس عل��ى الخ��زف المین��ائى بالبس��اطة فكان��ت  تمی��زت
بسیطة، أما الشاش�یة فھ�ى م�ن أغطی�ة ال�رأس للرج�ال والنس�اء، وم�ن اس�مھا  ٥١قلنسوة

یبدو أنھا تنسب إلى مدینة شاش ف�ي دی�ار م�ا وراء النھ�ر، وق�د انتق�ل ھ�ذا اللب�اس إل�ى 
-٢١٨(ب��بالد الع��رب ع��ن طری��ق العج��م من��ذ عھ��د الخلیف��ة العباس��ى المعتص��م ب��ا� 

ة والخاص�ة ف�ي مص�ر والش�ام ، وانتشر لبس الشاشیة بین العام�)م٨٤٢-٨٣٣/ھـ٢٢٧
رس�مت بكث�رة عل�ى الخ�زف م، والشاش�یة بش�كل الطاقی�ة الص�غیرة ١١/ھـ٥منذ القرن 
، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤أش������كال ( المین������ائى

٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨(.  
بھیئ�ة نص�ف أما القلنسوة التي رسمت على الخزف المینائى فیرت�دیھا الفرس�ان وتب�دو 

، ویع�د غط�اء ال�رأس ال�ذى )٢٠ش�كل ( قبة، ویخرج من منتصف قمتھا المقبی�ة ری�ش
یعزى اتخاذ ، ویخرج منھ ریش من أغطیة الرؤوس الممیزة عند المغول والتیموریین

الریش ف�ي أغطی�ة ال�رؤوس إل�ى القبائ�ل الت�ي عاش�ت ف�ي أواس�ط آس�یا، فك�ان ال�ریش 
تمیز الرئیس، كما كان بمثابة طلس�م أو تمیم�ة یرمز عندھم إلى الشجاعة ویعد عالمة 

استخدمھا الشامان في وسط آسیا ضد األرواح الشریرة وفى حالة الم�رض، واس�تخدم 
الریش في أغطیة ال�رؤوس ف�ي إی�ران خ�الل العص�رین المغ�ولى والتیم�ورى، كش�ارة 

كفاءة تعبر عن تمیز الحكام وكبار القادة العسكریین وكعالمة من عالمات االمتیاز وال
ف���ي مج���ال الح���رب والص���ید، كم���ا اس���تخدمت للم���وظفین ذوى المناص���ب الرس���میة 

  ٥٢.الممنوحة من قبل السلطان
  
  
  

                                                                                                                            
م في ضوء مجموعة دار ١٦/ھـ١٠رجب سید المھر، تصاویر المخطوطات العثمانیة في القرن 

 .م٢٠٠٣الة دكتوراه، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، الكتب المصریة، رس
  .تعرف الشاشیة باسم الطربوش ومعناھا غطاء الرأس ٥٠

 .١٤٠أحمد الزیات، األزیاء اإلیرانیة، ص  –٣٠٠، ص ١٤٠دوزى، المعجم، ص 
القلنسوة في اللغة بفتح القاف، وجمعھا قالنس، وتشیر إلى الطاقیة التي كانت عبارة عن غطاء  ٥١

مستدیر مبطن من الداخل، وقد تلبس على الرأس مباشرة ووحدھا دون أن تلف حولھا  للرأس
  .عمامة

أبو الحمد فرغلى، صور مخطوطات الشاھنامة المحفوظة بدار الكتب المصریة، دراسة أثریة فنیة، 
أحمد محمد الزیات، األزیاء  – ٢٧٧م، ص ١٩٨٧رسالة دكتوراه، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 

 .١٧٧انیة، ص اإلیر
م، ص ٢٠٠٦ربیع حامد خلیفھ، فن الصور الشخصیة في مدرسة التصویر العثمانى، القاھرة،  ٥٢

 .٣٠٥- ٣٠١ص 
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  :لباس األقدام -٦-١-٢
بش��كل ح��ذاء ذو الرقب��ة الطویل��ة  -موض��ع الدراس��ة-عل��ى القط��ع  ٥٣لب��اس األق��دام رس��م

ول��ھ مقدم��ة مدبب��ة ونف��ذ خالی��اً م��ن األزرار والش��رائط واألربط��ة،  (boot)الب��وتین 
ویرتدیھ الفرسان لحمایة سیقانھم من االحتكاك بجسم الحصان أثناء ركوبھم علیھ، كما 

خاصة حینما ) ٢٢، ٢١، ٢٠أشكال ( ٥٤أنھ یمكن الفارس من وضع قدمھ في الركاب،
ع م�ن الجل�د، ویختل�ف ع�ن یوضع فیھ السروال المحبوك، والبوتین یكون عادة مصنو

بأن لھ لسان طویل ینتھى في مقدمتھ بطرف مائل إلى األمام ومتجھ  ناألوروبییأحذیة 
ألعلى، وكان تحت الكعب مسامیر من الصلب ممتدة حت�ى نع�ل الق�دم، وذل�ك لیحمیھ�ا 

  ٥٥.من التآكل السریع
ألق��دام ا: اتب��ع ف��ي أس��لوب التعبی��ر ع��ن األرج��ل عل��ى الخ��زف المین��ائى نمط��ین، األول

) ٨، ٥أش�كال (، أو اختف�اء األق�دام )١١، ٩، ٧، ٥، ٤أش�كال ( الظاھرة م�ن المالب�س
لمالبس التي ترتفع ألعلى عن الجس�م بش�كل مق�وس لداخل المالبس مع استخدم معبر 

  ٥٦.أو مقعر
یمك��ن الق��ول أن ص��ور األش��خاص عل��ى الخ��زف المین��ائى ق��د أعطتن��ا فك��رة مم��ا تق��دم 

-٦ال��رؤوس ولب��اس األق��دام ف��ي إی��ران ف��ي الق��رنین واض��حة ع��ن المالب��س وأغطی��ة 
  .م١٣-١٢/ھـ٧
  :والكائنات الخرافیة رسوم الحیوانات -٢-٢

طابعاً من الحركة والحیویة عل�ى تص�اویر الفروس�یة، فخل�و  أضافت رسوم الحیوانات
من تفاصیل الحیاة یجعل حركة الحیوان  -موضوع الدراسة-زخارف الخزف المینائى 

                                                 
مر لباس األقدام بدرجاتھ المختلفة من التطور، فبدأ من النعل البسیط وانتھى إلى الحذاء، كما أنھ  ٥٣

ن والجلد، ونلمس في النعال صنع من مواد مختلفة من سعف النخیل ومن لیف النخیل ومن الكتا
المصنوعة من اللیف أو الكتان بساطة الصناعة مقرونة بالمتانة وضآلة التكالیف، وال شك أنھا 
كانت للعامة من الناس ال سیما الفقراء وأھل البادیة، وأما النعال من الجلد، وقد كانت صناعة 

  .األحذیة رائجة عند المسلمین وكانت زخارفھا متنوعة
م، ١٩٧٢صالح الشیتى، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : ایر، المالبس المملوكیة، ترجمةم. أ. ل

 .٩٢ص
رجب سید أحمد المھر، مدارس التصویر اإلسالمي في إیران والھند، رسالة ماجستیر، كلیة  ٥٤

 .١٦٢م، ص ١٩٩٩اآلثار، جمعة القاھرة، 
 .١٦٤أحمد محمد الزیات، األزیاء اإلیرانیة، ص  ٥٥
عرف ھذا األسلوب للتعبیر عن األقدام في تصاویر العصر الصفوى التي تنسب إلى النصف  ٥٦

  .م١٦/ھـ١٠األول من القرن 
محمد أحمد التھامى محمد السید شبانة، الكائنات الخرافیة والمركبة في التصویر اإلسالمي في 

اآلثار، جامعة  إیران من العصر المغولى حتى نھایة العصر الصفوى، رسالة ماجستیر، كلیة
 .٨٥م، ص ٢٠٠٧القاھرة، 
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أمثلة الحیوان�ات الت�ي عم�د الفن�ان المس�لم عل�ى رس�مھا عل�ى القط�ع ، ومن مصدراً لھا
  .یاد للركوب، والجمل للحمل والصبرمحل البحث الج

  :لالخی -١-٢-٢
وسمیت بھذا االسم الختیالھا ف�ي  ٥٧الخیل جماعة من األفراس والجمع أخیال وخیول،

المغ���ول بیئ���ة المغ���ول األص���لیة غنی���ة ج���داً بالحیوان���ات، امتل���ك كان���ت  ٥٨المش���یة،
ك�ان لھ�ا دور كبی�ر ف�ي ھائل�ة، خاص�ة أن الخی�ول  والتیموریون في إیران منھا أعداداً 

الخی�ول م�ن العناص�ر و ٥٩،حیاتھم لكونھ�ا س�بباً م�ن أس�باب ق�وتھم ومج�دھم العس�كرى
الزخرفیة الت�ي ش�اعت عل�ى التح�ف التطبیقی�ة وف�ى تص�اویر المخطوط�ات اإلس�المیة 

ألنواع الجیدة منھا تقت�رن باس�م الع�رب، إذ تع�د ، وكانت المختلفةعلى مدى العصور ا
وكان�ت تطل�ب  ،الھ�ا ثمن�اً الخی�ول وأعالھ�ا قیم�ة، وأغالخیل العراب ھي أفضل أنواع 

للسبق واللحاق ویغ�الى ف�ي أثمانھ�ا، وق�د اس�تخدمت الش�عوب المختلف�ة والع�رب ق�دیماً 
ھ�و م�ا و كالس�باق والفروس�یة ٦٠الخیول إلى جانب الغزوات في بعض أنواع الریاضة

  .ظھر على التحف محل الدراسة
، ولع��ل متجھ��اً ناحی��ة الیس��ار البح��ث ف��ي وض��ع ج��انبين عل��ى مجموع��ة رس��م الحص��ا

الس��بب ف��ي ذل��ك إف��راد مس��احة كبی��رة للشخص��یة الرئیس��یة ف��ي الزخ��ارف، ل��م یح��افظ 
، )٢٠شكل ( المصور على النسب التشریحیة إذ تظھر الخیول ذات سیقان نحیلة دائماً 

مع الواقع فالخیول اإلیرانیة كانت ذات سیقان نحیلة طویل�ة وأجس�ام متناس�بة بما یتفق 
 ٦٢كم���ا امت���ازت ب���القوة والرش���اقة واتس���اع الخط���ا، ٦١األعض���اء ورؤوس ص���غیرة،

والواضح أن الفنان لم یحاول التعبیر ع�ن التفاص�یل التش�ریحیة مث�ل عض�الت الرقب�ة 
حساب التفاصیل، وإن ل�م یخ�ل اھتم بالھیكل الخارجي على ، وقد )٢١شكل ( واألقدام

  .)٢٢شكل ( رسم الحصان من براعة فنیة

                                                 
 .٢١٧م، ص ١٩٩٥المعجم الوجیز، الھیئة العامة لشئون المطابع اآلمیریة، القاھرة،  ٥٧
م، ١٩٩٦، القاھرة، ٥، ط١مصطفى البانى الحلبى، ج: الدمیرى، حیاة الحیوان الكبرى، تحقیق ٥٨

 .٢٨٠ص 
عند المغول حتى  المعتقدات الدینیةمحمد حسن عبد الكریم العمادى ونعمان محمود جبران،  ٥٩

، ٥نھایة عصر جنكیز خان، مجلة رسالة المشرق، مركز الدراسات الشرقیة، جامعة القاھرة، مج
 .٤٣٤م، ص ١٩٩٦

دراسة أثریة (البسیونى عبد هللا، المدرسة التیموریة في ھراة تحت رعایة األمیر بایسنقر أسامة  ٦٠

 .٢٩٦م، ص ٢٠٠٩جامعة القاھرة، ، رسالة ماجستیر، كلیة اآلثار، )فنیة
، ١صالح بھنسى، مناظر الطرب في التصویر اإلیراني في العصرین التیمورى والصفوى، ط ٦١

 .٢٣٧- ٢٣٦م، ص ص ١٩٩٠القاھرة 
سعد بن محمد بن حذیفة الغامدى، الملك الناصر یوسف والمغول، مجلة كلیة اآلداب، جامعة  ٦٢

 .٣٥م، ص ١٩٨٦، ٣٤اإلسكندریة، ع
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، فمنھ�ا م�ا كان لھا عدة فوائد أغطیة ولوازم أخرىرسمت على أبدان الخیول أكسیة و
خصص للزینة ومنھا ما یقى من ضربات األعداء، وتساعد من یمتطیھ�ا عل�ى الثب�ات 

وم�ن  ،جمالیة عل�ى الف�رس فوقھا واإلمساك بزمامھا في سھولة ویسر، وتضفى ناحیة
السرج وھو م�ا یجل�س علی�ھ  أكسیة ولوازم الخیول التي رسمت على الخزف المینائى

  :ویتكون من عدة أجزاء وھى ٦٣الفارس ویوضع على صھوة الفرس
وھ��و حن��و الس��رج، ولك��ل س��رج قربوس��ان ف��ي المقدم��ة والم��ؤخرة، أم��ا  :القرب��وس -

ف�ي الم�ؤخرة، والزی�ادة فالمقدم منھا ففیھ العضدان وھما رجال السرج، وأما القربوس 
، ویعل��ق فیھ��ا ك��الب وحلق��ة ت��دعى )٢٢ش��كل ( أم��ام القربوس��ین ت��دعى دف��ة الس��رج

ج��ود ف��ي من��اظر غی��ر مو، وھ��ى تس��تعمل ف��ي تعلی��ق الف��ؤوس وال��دبابیس) العقرب��ة(
الفروسیة على الخزف المینائى محل البحث، بما یعزز رأینا السابق بأن المناظر التي 

، وم�ا تح�ت ندرسھا عبارة عن مناظر لفرس�ان ی�ؤدون حرك�ات استعراض�یة وت�ریض
   ٦٤.القربوس من الدفة، تعلق علیھ سیور جلدیة تسمى السموط

 ل���وازمجمیعھ���ا م���ن ض���من  :نوالمرش���حة والب���دادا) القرط���اط(اللب���ود والبرذع���ة  -
ش�عر أو  و، أما اللبود فھ�و بطان�ة م�ن ص�وف أوجمیعھا یطرح تحت السرج األكسیة،

الس��رج، وق��د یك��ون اللب��ود ھ��و الج��زء وب��ر تط��رح ف��وق ظھ��ر الف��رس لیوض��ع فوقھ��ا 
الداخلى م�ن الس�رج، أم�ا البرذع�ة فھ�ى ث�وب ص�وفى أو غط�اء أو كل�یم یط�رح تح�ت 

وتس�مى ف�ي العربی�ة ك�وردین ویوض�ع  ،ف�ي الفارس�یةالسرج، ویطلق علیھا القرط�اط 
 ٦٥على جسم الفرس مباشرة بطانة أخرى لتجفیف العرق أو الرشح وتسمى المرشحة،

لفض��ة، ھ��ذا وق��د یك��ون الس��رج منقوش��اً أو غی��ر منق��وش ومن��ھ م��ا یغش��ى بال��ذھب أو ا
، ٢٠أش�كال (القطع موضع البحث غلف م�ن الزخ�ارف الالفت للنظر أن السروج في 

٢٢، ٢١.(  
، وكان�ا یتخ�ذان م�ن الجل�د )٢١ش�كل ( ھما م�ا یض�ع فیھم�ا الف�ارس قدمی�ھ :الركابان -

والخشب، ثم أصبحا یصنعان من الحدید، ویس�تحب أن یك�ون الرك�اب ثقی�ل ال�وزن ال 
خفیف، وأن تكون سعتھ على قدر قدم الفارس ال واسعة وال ض�یقة، ویج�ب أن یك�ون 

الداخلیة للفارس في حالة جلستھ الصحیحة على صھوة الركاب مالمساً لعظمة الكاحل 

                                                 
دراسة عن المقاتلة في عھد الرسول : في صدر اإلسالم سلیمان عواد، الجیش والقتال محمود ٦٣

 .٤٢١، ص م١٩٨٧صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدون، األردن، 
: ، النفحات المسكیة في صناعة الفروسیة، تحقیق)ھـ١٠٩٨أحمد بن محمد الحموى ت (الحنفى  ٦٤

 .٢٧م، ھامش ص ١٩٥٠/ھـ١٣٦٩عبد الستار القرغولى، بغداد، 
، المطبعة اآلمیریة، ٢، م٦، المخصص في اللغة، ج)على بن إسماعیل أبو الحسن(ابن سیدة  ٦٥

 .١٨٨م، ص ١٩٠٠
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جواده، وطولھما خیر من قصرھما ألن القصر ربما ی�ؤدى إل�ى انقط�اع الف�ارس ع�ن 
  ٦٦.فرسھ عند وثبھ

یشد السرج على الفرس بواسطة حزام یتخذ من سیر أو حبل، قد یكون من : الحزام -
وثیق�اً، كم�ا یثب�ت الس�رج ، ویج�ب أن یك�ون الشعر المنسوج ویدور حول بطن الف�رس

، كم�ا یش�د )٢٢ش�كل ( من األمام بواسطة حزام یسمى اللبب یش�د عل�ى ص�در الف�رس
  ٦٧.حزام آخر من وراء القربوس الخلفى یسمى القبقب

ھ��و م��ا یك��ون ف��ي ف��م الف��رس لیمنع��ھ م��ن الجم��اح، ویك��ون م��ن الحدی��د أو  :اللج��ام -
مختلف��ة ومنھ��ا م��ا یك��ون مطلی��اً الخش��ب، أو الحب��ال ویل��زم إل��ى عنق��ھ، وللج��ام ھیئ��ات 

بالذھب أو الفضة، ومنھا ما یكون ساذجاً، ویتك�ون اللج�ام م�ن الش�كیمة ویق�ال الش�كیم 
وھى حدیدة تعترض فم الفرس، وتثبت الش�كیمة بش�كل مس�تعرض ب�ین حدی�دتین تمت�د 

 ٦٨تس��میان المس��حالن وف��ى طرفھم��ا عق��دتان ت��دعى ك��ل منھم��ا باس��م الرص��یعة طولی��اً 
اإلشارة إلى أن ثقل اللجام وخفتھ تكون بقدر احتمال الفرس لھ، أم�ا  تجدر) ٢٢شكل (

العنان فكونھ إلى القصر أجود منھ إلى الطول، ألن الطول ی�نقص م�ن ج�رى الف�رس، 
  ٦٩.ویشغل الفارس، لذا یجب أال یتجاوز في طولھ عن القربوس إال بالقدر الیسیر

س وتحیط بھ وتمنعھ من مخالفة ھى حدیدة اللجام التي تكون على أنف الفر :الحكمة -
راكبھ، والعذاران وھو ما وقع من اللجام على خ�دى الف�رس ویتخ�ذ م�ن س�یور جلدی�ة 

والع��ارض ھ��و الس��یر المعت��رض عل��ى جبھ��ة الف��رس  ٧٠تجتم��ع أطرافھم��ا عن��د العن��ق،
ویس��مى أیض��اً الجبھ��ة، والرائ��دان أو الم��رودان وھم��ا حلقت��ان ی��دخل فیھم��ا طرف��ى 

ھو عبارة عن سیر جلدى یعترض طرفاه على صفحتى العنق من العذاران، والعنان و
ة ما بین طویل ة، وقد تختلف أطوال األعنوكان یتخذ من حبال مضفور، ین وشمالیم

ما یقبض علیھ الفارس، رسمت الخیول عل�ى الخ�زف والعنان ھو  ٧١وقصیر ومعتدل،
بأسلوب إجم�الي ال ملجمة ومسرجة وعلیھا لبود، ورسم اللجام المینائى محل الدراسة 

ة واألن�ف والف�ك یظھر تفاصیلھ وإن ظھر بعض أجزائھ كأحزمة قطعة الرأس والوجن
، ویح��یط ب��أعلى رقب��ة الف��رس وح��ول بطن��ھ ح��زام یت��دلى من��ھ )٢٢، ٢١، ٢٠أش��كال (

                                                 
، ٣فوزى عطوى، ج: ، البیان والتبیین، تحقیق)ھـ٢٥٥أبو عثمان عمرو بن بحر ت (الجاحظ  ٦٦

 .٤٢٣م، ص ١٩٦٨بیروت 
 .٣٢م، ص ١٩٥١ة، عبد الرحمن زكى، السالح في اإلسالم، القاھر ٦٧
، د، الخیل، مطبعة دار المعارف العثمانیة، حیدر آبا)ھـ٢٠٩معمر بن المثنى ت (أبو عبیدة  ٦٨

 .١٢٦م، ص ١٩٨٢
 .١٧عبد الرحمن زكى، السالح في اإلسالم، ص  ٦٩
 .١٨٩ابن سیدة، المخصص، ص  ٧٠
 .٤٢١محمود سلیمان عواد، الجیش والقتال، ص  ٧١
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شرائط رفیعة شبیھھ بعصائب بسیطة رفیعة غیر ملون�ة، والمع�روف أن�ھ كان�ت تعل�ق 
  ).٢٢شكل (ا حلیات في رقاب الخیل أحزمة یتدلى منھ

ھ��ى قطع��ة م��ن الحدی��د، ت��دور ح��ول ح��افر الف��رس وتثب��ت  :)نع��ل الف��رس( الح��دوة -
وتظھ�ر  ٧٢،بمسامیر معدنی�ة، ووظیف�ة الح�دوة حمای�ة الف�رس مم�ا یعتری�ھ أثن�اء الس�یر

  ).ھـ-٤أ، -٤ن، -٣لوحات (ملونة 
تتمیز رسوم الخیول على مجموعة الخزف المینائى بعدم التنوع فرسمت متشابھة من 
حیث األسلوب الفني إلى حد بعید، أما من حیث الحركة فھى إما تعبر عن سیر بت�ؤدة 

أو ال��ركض وبالت��دقیق ف��ي حال��ة الف��ارس عل��ى الج��واد ) ٢٠ش��كل (خفیف��ة ف��ي انثن��اء 
اعد بین حرك�ة فرسھ حیث المبالغة في التبالراكض یتبین لنا وكأنھ یحاول كبح جماح 

رس��مت الخی��ول عل��ى الخ��زف المین��ائى وبوج��ھ ع��ام ، )٢٢ش��كل (الق��ائمین األم��امیین 
بسرج تحت لبادة صغیرة الحجم، ومثبت على بدن الفرس بثالثة أحزمة إحداھا یلت�ف 
حول صدر الفرس وھو اللبب واآلخر ح�ول بط�ن الف�رس وثال�ث یلت�ف ح�ول م�ؤخرة 

أسفل ذیلھ، وزودت بع�ض ھ�ذه األحزم�ة الجلدی�ة بقط�ع أو حلق�ات معدنی�ة الفرس من 
، أما اللج�ام مستدیرة تقوم بوظیفة الربط بین األحزمة والسرج بلبادتھ الصغیرة الحجم

إذ لم نالحظ في مجموعة البحث رسماً  ،فرسم مثبتاً بأفواه ورؤوس الخیل بصفة عامة
لحكم��ة والع��ذاران اونات��ھ المختلف��ة م��ن ألى ف��رس ب��دون لج��ام، وإنم��ا رس��م اللج��ام بمك

  .سابقاً  هأوضحنا وھو ما والعارض والعنان
  :اإلبل -٢-٢-٢

وھى من الحیوان�ات الت�ي أمرن�ا هللا تع�الى  ٧٣اإلبل ھي الجمال أو النوق والجمع أبال،
م�ن الحیوان�ات الت�ي ظھ�رت ض�من  بالنظر إلیھا لنتبصر قدرتھ وعظمتھ، وتع�د اإلب�ل

ف�ي زخرف�ة الش�ریط ال�دائرى ح�ول الف�ارس عل�ى اإلب�ل مناظر الفروسیة واس�تخدمت 
الخزف المینائى، وبشكل عام كان اھتمام العرب بالجمل اھتماماً كبیراً إذ اس�تخدم ف�ي 

ونتیجة لھذا االھتم�ام ظھ�ر الجم�ل عل�ى العدی�د  المسابقات إضافة لألغراض األخرى،
  ٧٥.والمسكوكات في العصر اإلسالمي ٧٤ف التطبیقیةمن التح

                                                 
 .٤٢٥والقتال، صمحمود سلیمان عواد، الجیش  ٧٢
، مطبعة ٣، لسان العرب، ج)م١٣١١/ھـ٧١١جمال الدین محمد بن مكرم ت (ابن منظور  ٧٣

 .١٢٥م، ص ١٩٦٦بوالق، 
رسم الجمل على صحن من الخزف ذي البریق المعدنى، مصر، العصر الفاطمى، القرن  ٧٤
  .١٦٣٣٥م محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي رقم سجل ١٢/ھـ٦

م، ١٩٥٢اإلسالمیة، منشورات المعھد الفرنسي لآلثار الشرقیة بالقاھرة، بشر فارس، سر الزخرفة 
  .٣لوحة 

م، ١٠- ٩/ھـ٤- ٣رسم الجمل على قطعة من نسیج الصوف والكتان ترجع لمصر في القرنین 
  .٩٠٦١محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاھرة رقم سجل 

 .١٣٨م، ص ١٩٨١زكى حسن، كنوز الفاطمیین، دار الرائد العربى، 
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أھمھ�ا م�ا یش�د عل�ى ظھ�ر ، و)٢٣شكل ( زودت الجمال بأردیة وأكسیة لتوفیر الراحة
 "القت��د"جم��ل رح��ل والجم��ع رح��ال ویتك��ون م��ن أع��واد خش��بیة مغش��اة بالجل��د تس��مى ال

ویشد بواسطة حزام منسوج من الشعر یسمى الغرض، كم�ا یتخ�ذ س�یر آخ�ر مض�فور 
یلتف على صدر البعیر لیثبت الرحل من األمام، كما یثبت من الخل�ف بس�یر أو ح�زام 
آخر، ھذه الرحل غیر مزودة بركاب من الجلد الذى یمك�ن الراك�ب م�ن امتط�اء ظھ�ر 

رح عل�ى مقدم�ھ قطع�ة م�ن األدم ویط�) نفسةط(الجمل، كما یوضع فوق الرحل نمرقة 
  ٧٦.)المجنحة(یتكىء علیھا الراكب تدعى 

المتخذة من حلقة شعر، ویجعل في وترة أنف البعی�ر،  الخزامةیتكون مقود الجمل من 
وق��د یك��ون المق��ود م��ن حب��ل مض��فور، وق��د یك��ون ع��وداً م��ن الخش��ب ت��دخل ف��ي أن��ف 

بل من جل�د أو ص�وف أو البعیر، وتشد الخزامة بخیط یسمى الزمام یربط في طرفھ ح
لی��ف، ویعق��د عل��ى أن��ف الجم��ل لیق��اد ب��ھ ویس��مى الخط��ام، وم��ن أج��زاء المق��ود أیض��اً 
الع��ذار، ویتك��ون م��ن حب��ل یض��م إل��ى حب��ل الخط��ام إل��ى رأس البعی��ر، كم��ا یجع��ل ف��ي 
المقود حبل آخر یجذب بھ رأس البعیر أثناء القیادة، كانت أخفاف الجمال تحمى بطبقة 

  ٧٧.ل أو تربط األخفاف بسیور جلدیةمن الجلد تدعى النع
م��ن ن��وع الخ��زف المین��ائى مح��ل الدراس��ة بش��كل ع��ام رس��مت الجم��ال عل��ى مجموع��ة 

الب�اً على كساء مكون من حلس وش�لیل، یك�ون غ برحل وضعت ٧٨الجمل ذو السنامین
بش�كل  على ظھر الجمل ینس�دل حت�ى منتص�ف بطن�ھ ملون خال من الزخارف، مثبت

علق��ت ف��ي رق��اب الجم��ال ، باإلض��افة إل��ى رس��م مق��ود الجم��ل ذي العن��ان وق��د مثلث��ین
نص��ف بیض��ة، أو  بھیئ��ة، ورس��مت األج��راس )٢٣، ش��كل ٢لوح��ة ( ص��غیرة أج��راس

شكل مخروطى بھا ثقب في منتصفھا یتدلى منھ سلك بنھایتھ ثقل كروى یحدث صوتاً 

                                                                                                                            
  .ھـ٢٤٧-٢٣٢نقش الجمل على المسكوكات الفضیة زمن الخلیفة المتوكل على هللا  ٧٥

حمدى : ، تاریخ الخلفاء، تحقیق)ھـ٩١١جالل الدین عبد الرحمن بن أبى بكر ت (السیوطى 
 .٤٨٧ت، ص .، مكتبة نزار مصطفى الباز، د١الدمرداش، ط

وآثارھا، دراسة عن الھودج وإشكاالتھ  عبد الناصر یاسین، وسائل السفر عند المسلمین، تاریخھا ٧٦

 .١٧م، ص ٢٠٠٥في ضوء المصادر المكتوبة واألثریة، القاھرة، 
 .١٧عبد الناصر یاسین، وسائل السفر، ص  ٧٧
الجمل ذو السنامین أو الفلج أو القرعوس ھو حیوان ثدیى من رتبة مزدوجى األصابع، یعیش في  ٧٨

ھ سنامان یساعدانھ على تخزین أكبر قدر من الدھون المناطق الباردة مثل روسیا، ویتمیز بأن ل
والغذاء لتحمل البرد، أقدامھ عریضة ولھ ما یشبھ اللحیة على حلقھ، معطفھ طویل، یتراوح لونھ بین 
البنى الغامق والبنى الفاتح، یعیش ضمن جماعات ویمكنھ تحمل درجات الحرارة المنخفضة، 

  . یوجد منھ سوى أعداد قلیلة جداً ویتعرض ھذا الجمل حالیاً لالنقراض، إذ ال
Wilson, Don E. & Others, Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic 
Read, Vol. 1&2, Baltimore, 2005. 
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 ٧٩،برون��ز حول��ھرنان��اً عن��د ھ��زه ین��تج ع��ن اص��طدام ھ��ذا الثق��ل الك��روى ب��المحیط ال
متتابع�ة ف�ي ل�ى القط�ع موض�ع البح�ث ھ�و رس�مھا والالفت للنظر ف�ي رس�م الجم�ال ع

ھا جزء من قافلة تسیر في الص�حراء، ویؤی�د ذل�ك أن ص�ور الجم�ال وضع سیر، وكأن
ارتبط منظر الجم�ل ال�ذى یمتطی�ھ ش�خص یعھا بدون أن یمتطیھ أي شخص، حیث جم

المخطوط��ات العدی��د م��ن ف��ي  وال��ذى نف��ذید ف��ي قص��ة آزده وبھ��رام ك��ور، بمش��ھد الص��
ماعدا ذلك فإننا نرجح أن منظر تتابع الجمال ھو جزء م�ن  ٨٠،وعلى التحف التطبیقیة

  .سیر قافلة
  :أبو الھول المجنح -٣-٢-٢

تنس���ب معظ���م التش���كیالت والتكوین���ات الزخرفی���ة الخرافی���ة المبتك���رة إل���ى العص���ر 
ردت عل�ى التح�ف موض�ع الدراس�ة السلجوقى، ومن أشكال الكائن�ات الخرافی�ة الت�ي و

المكون من رأس آدمى وجسد أسد مجنح بما یمثل مجموعة  Sphinxرسم أبو الھول 
من حیوانات لھا رمزیة في الحضارات المختلفة، حیث كان األسد من الرموز الدینی�ة 
والسیاسیة في الحضارة المص�ریة القدیم�ة، واتخ�ذ ش�عار لنبوخ�ذ نص�ر حض�ارة ب�الد 

القدیم��ة  كم��ا رم��ز أب��و الھ��ول ف��ي الحض��ارة المص��ریة ٨١النھ��رین وعن��د الحیثی��ین،
للحراس��ة والحمای��ة مس��تحقاً للتق��دیس والتمجی��د، وع��رف ف��ي الحض��ارة اآلش��وریة ف��ي 
تكوین جمع بین اإلنسان سید المخلوق�ات واألس�د مل�ك الوح�وش، وك�ان یرم�ز لل�روح 

وعرف التكوین  ٨٢الخیرة، كما استخدم للحراسة والحمایة فصور على مداخل المعابد،
ف��ى العص��ر األخمین��ى ف��ي الحض��ارة الفارس��یة،  (Cherubim)الس��ابق باس��م ش��اروبیم 

واستخدم كحارس لمداخل القصور والمعابد، واعتبر ظھوره في العراق وإیران كأحد 
م ف�ي إذا اس�تخد ،التأثیرات المصریة، ورمز في العصر السلجوقى إلى القوة والس�لطة

 ح�امى للع�رش الملك�ى، كم�ا كان�ت وظیفت�ھ أیض�اً الحراس�ةمناظر ال�بالط وكح�ارس و

                                                 
أصولھا وتطورھا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : المصریة سمیر الجمال، تاریخ الموسیقى ٧٩

 .٣٧، ص م٢٠٠٦
80 Bahrami, M., Gurgan Faiences, Cairo, 1949, p.107. 

رسم مشھد الصید من قصة آزده وبھرام كور داخل سلطانیة من الخزف المینائى، إیران، قاشان، 
  .م، محفوظة بمتحف المتروبولیتان بنیویورك١٣/ھـ٧القرن 

  .سم٢١: قطر السلطانیة
Soustiel, J., La Ceramique Islamique, Paris, 1985, p. 105, pl. 116. 
Teske, J., Ceramics from the Orient, Gemeentemuseum Den Haag, p.52. 

 .٥أحمد سعید، نشأة األشكال الخرافیة، ص  ٨١
من الفتح اإلسالمي وحتى نھایة  العربى صبرى، التأثیرات الساسانیة على الفنون اإلسالمیة ٨٢

ماجستیر، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة،  ، رسالة)دراسة أثریة فنیة مقارنة(القرن الخامس الھجرى 
 .٩٤ص م، ٢٠٠١
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والحمایة الخارقة للطبیع�ة م�ن األرواح الش�ریرة وطردھ�ا، وكح�ارس لش�جرة الحی�اة، 
  ٨٣.كما أنھ استخدم كرمز فلكى حال رسمھ مع قرص الشمس

أب�و الھ�ول م�ن أكث�ر الكائن�ات الخرافی�ة ظھ�وراً عل�ى مختل�ف التح�ف التطبیقی�ة  یعتبر
نفذ على ، وقد ٨٤م١٢/ھـ٦السلجوقیة المنسوبة إلى إیران في النصف الثانى من القرن 

أش�كال (ب�نفس الش�كل ال�ذى ظھ�ر ب�ھ عل�ى الخ�زف المین�ائى  مختلف التحف التطبیقی�ة
حی��ث رس��م ف��ي ش��ریط متت��ابع أو ف��ي مح��ور التك��وین الزخرف��ى، أم��ا ) ٢٦، ٢٥، ٢٤

س��لطانیة م��ن الخ��زف ذي البری��ق المع��دنى م��ن إی��ران،  رس��مھ ف��ي تت��ابع فیظھ��ر عل��ى
 ٨٥إلى الرى، محفوظ بمتحف الفن بشیكاغو، م، وتنسب١١٩١/ھـ٥٨٧ترجع إلى سنة 

المجنح یزخرف أعلى بدن  زخرف اإلطار الخارجي بمجموعة متتابعة من أبى الھول
، والمالحظ زخرفة جسده ب�نقط مطموس�ة ب�نفس األس�لوب ال�ذى ظھ�ر عل�ى ق�در القدر

، )٥لوح�ة ( SM 2006-934تح�ت رق�م  الخزف المینائى المحف�وظ بمتح�ف الش�ارقة
الھول المجنح في وض�ع تت�ابع كموض�وع رئیس�ى للزخرف�ة عل�ى ظ�اھر  كما رسم أبو

م، محف��وظ بمتح��ف الف��ن ١٣-١٢/ھ��ـ٧-٦آنی��ة م��ن الخ��زف المین��ائى، إی��ران، الق��رنین 
كذلك زخ�رف ق�در م�ن الخ�زف المرس�وم ب�اللون األس�ود تح�ت  ٨٦اإلسالمي بالقاھرة،

الفوھ��ة م��ن الط��الء األزرق بأش��كال أب��و الھ��ول المتت��ابع داخ��ل ش��ریط دائ��رى عل��ى 
  ٨٧.م١٣/ھـ٧الداخل، محفوظ بمجموعة كلكیان، من إیران، وینسب إلى القرن 

 ف�ي مح�ور التك�وین الفن�ي للموض�وع الزخرف�ىصور أبو الھول في مجموعة البح�ث 
عل��ى س��لطانیة م��ن الخ��زف اإلیران��ي، إی��ران، قاش��ان، تنس��ب إل��ى الق��رن ) ٢٦ش��كل (
 SM 2006-967میة تحت رقم م محفوظة بمتحف الشارقة للحضارة  اإلسال١٣/ھـ٧
وقد ظھر أبو الھول المجنح بنفس الشكل السابق كمحور للتكوین الزخرفى ، )٦لوحة (

على شقفة من الفخار غیر المزجج ب�الحفر، محفوظ�ة ف�ي على مینائى الشارقة، وذلك 
وف��ى  ٨٨م،١٢-١١/ھ��ـ٦-٥متح��ف الكوی��ت ال��وطنى، وینس��ب إل��ى إی��ران ف��ي الق��رنین 

ران، نف��ذ أب��و المج��نح كمح��ور للتك��وین عل��ى م��رآة م��ن البرون��ز م، إی��١٢/ھ��ـ٦الق��رن 
ك�ذلك حف�ر أب�و الھ�ول المج�نح ض�من  ٨٩بل�وس أنجل�وس، Countyمحفوظة بمتح�ف 

مجموع��ة م��ن الكائن��ات الخرافی��ة محف��ورة ف��ي من��اطق دائری��ة عل��ى ب��دن س��طل م��ن 

                                                 
حسناء عبد السالم العوادلى، مناظر الكائنات الخرافیة على الفنون التطبیقیة في إیران في العصر  ٨٣

 .٣٢٧م، ص ٢٠٠٨السلجوقى ودالالتھا الرمزیة، رسالة ماجستیر، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
 .٣٨٤مناظر الكائنات الخرافیة، ص  حسناء عبد السالم العوادلى، ٨٤

85 Pope, A.U., Masterpieces of Persian Art, London, 1960, p. 128, pl. 89. 
 سم ١١٫٥: رتفاعاال ٨٦

Soustiel, J., La Ceramique Islamique, p. 96, fig. 86. 
87 Pope, A.U., Masterpieces of Persian Art, p. 1٣٥, pl. ٩9. 
88 Watson, O., Ceramics from Islamic Lands, p. 155, fig 15. 
89 Pal, P.P., The Nasli M. Heeramaneck Collection, Gift of Joan Palevsky, Los Angeles 
County Museum of Art, 1973, p. 162, fig 298. 
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كما یتوس�ط  ٩٠م من إیران، محفوظ بمتحف الھرمیتاج،١٢/ھـ٦البرونز، ینسب للقرن 
أب��و الھ��ول المج��نح كعنص��ر رئیس��ى للزخرف��ة ومح��ور التك��وین طس��ت م��ن النح��اس 

 ٩١م،١٢/ھ�ـ٦األصفر المكفت بالنحاس األحمر والنیلو، وینسب إل�ى إی�ران ف�ي الق�رن 
للزخرف�ة عل�ى  ال�رئیسوحفر أبو الھول المجنح داخل مس�تطیل بحی�ث یمث�ل العنص�ر 

-٦سان، ینسب إلى الفترة في القرنین صندوق مستطیل من النحاس األصفر، من خرا
  ٩٢.م، محفوظ ضمن مجموعة خاصة في نیویورك١٣-١٢/ھـ٧

عل�ى الخ�زف المین�ائى ھ�و رس�مھ متواجھ�اً أو أش�ھر أوض�اع أب�و الھ�ول المج�نح  لعل
بشكل زوج متقاب�ل  زخرف، أو متشابكة، من ذلك صحن من الخزف المینائى متدابراً 

 Davidلخ��زف المین��ائى محفوظ��ة ض��من ح��ول ش��جرة الحی��اة عل��ى س��لطانیة م��ن ا

Collection كما رس�م بش�كل متقاب�ل ح�ول عق�دة ھندس�یة  ٩٣م،١٣/ھـ٧، وتنسب للقرن
في شریط أفقى یدور م�ن الخ�ارج عل�ى ب�دن إبری�ق م�ن الخ�زف ذي البری�ق المع�دنى 

  ٩٤.م١٣/ھـ٧، إیران، القرن OCI 3-1931تحت رقم  Gemeenteمحفوظ بمتحف 
رسم أبو الھول ف�ي وض�ع تت�ابع عل�ى ك�أس م�ن الخ�زف المین�ائى محف�وظ ض�من  كما

م، وفیھ�ا رس�م ع�دد م�ن أش�كال أب�و ١٣/ھ�ـ٧مجموعة خاصة ینسب إلى الرى، القرن 
وبنفس الشكل رسم أبو الھول على  ٩٥الھول المجنح في شریط دائرى في وضع تتابع،

ع�ة متتابع�ة ألب�ى صحن من الخزف المینائى داخل ش�ریط زخرف�ى یتك�ون م�ن مجمو
كم�ا رس�م أب�و الھ�ول المج�نح  ٩٦الھول المجنح محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي ببرلین،

متت��ابع بش��كل دائ��رى اتج��اه الیس��ار عل��ى ك��أس م��ن الخ��زف المین��ائى محف��وظ ض��من 
  ٩٧.م١٣/ھـ٧مجموعة خاصة بمتحف اللوفر بباریس وینسب إلى القرن 

لھول المجنح ویالحظ التنوع في تكشف مجموعة البحث عن اھتمام خاص برسم أبو ا
، ٥لوح�ة ( أو جماعی�ة) ٢٦، ش�كل ٦لوح�ة (أشكالھا، ورسمھا ض�من من�اظر منف�ردة 

، ونجده ممثالً كك�ائن مرك�ب عل�ى الخ�زف المین�ائى موض�ع البح�ث )٢٥، ٢٤أشكال 
بش��كل رأس آدم��ى لوج��ھ رج��ل حی��ث الوج��ھ ال��دائرى الممتل��ىء ف��ي وض��عیة ثالثی��ة 

                                                 
90 Piotrovsky, M.B., and Rogers, J.M., Heaven on Earth: Art from Islamic Lands, 2004, p. 
160, fig. 115. 
91 Chirvani, A.S., Islamic Metalwork from the Iranian World 8th to 18th Centuries, The 
University of Michigan, 1982, p.93, fig. 25. 

أولكر أرغین صوى، تطور فن المعادن اإلسالمي منذ البدایة حتى نھایة العصر السلجوقى،  ٩٢
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٣٩٣  

ة المس�حوبة والحواج�ب المتص�لة، وجس�د حی�وان أق�رب ف�ي األرباع، والعی�ون اللوزی�
ھیئتھ لألسد الذى تبرز عضالتھ رغم رشاقة جسده واستطالتھ، وأجنحة قوی�ة قص�یرة 

، عنى الفنان بزخرفة األجنحة بخط�وط ف قرب نھایة الرقبةمنحنیة تبدأ من أعلى الكت
ش�كل العنص�ر ، ولقد رسم إم�ا منف�رداً بحی�ث ی)٢٦شكل (قصیرة توحى بشكل الریش 

، ولع�ل )٦، ٥لوح�ات (في الزخرفة أو رسم متكررا في وض�ع دائ�رى الب�دن  الرئیس
في ھذا دالل�ة رمزی�ة حی�ث تش�یر اآلراء إل�ى أن الش�عار الشمس�ى ألش�كال أب�و الھ�ول 
ال��دوارة إل��ى األوض��اع المعكوس��ة أو المتغی��رة لحرك��ة الش��مس ودورانھ��ا ودورتھ��ا 

الھول تدل بشكل واضح على ال�دورة النجمی�ة ح�ول  الیومیة، بینما األربع أشكال ألبى
أم�ا الھال�ة الت�ي تح�یط برأس�ھ تعب�ر الق�وة  ٩٨السماء وتشتمل على رحلة النجوم اللیلی�ة،

  ٩٩.الكامنة داخل الكائن
  :الزخارف النباتیة -٣

المقصود بالزخ�ارف النباتی�ة ھ�ي ك�ل زین�ة أو حلی�ة زخرفی�ة تعتم�د ف�ي رس�مھا عل�ى 
الطبیعیة والمحورة عن  كالسیقان واألوراق والزھور بمختلف صورھاعناصر النبات 

عل��ى  ف��ي زخرف��ة مین��ائى الش��ارقة وك��ان للزخ��ارف النباتی��ة دوراً مھم��اً  ١٠٠الطبیع��ة،
الزخ�ارف، وق�د نج�ح الفن�ان ف�ي الموائم�ة تلك الرغم من الشكل البسیط الذى نفذت بھ 

، أو الزخارف سواء شكلت إط�ارا بین العناصر التي استخدمھا والمناطق المنفذة علیھ
وم��ن ب��ین الزخ��ارف النباتی��ة الت��ي خ��رى، ب��ین مف��ردات التص��میم األ بإتق��انوزع��ت 

 :استخدمت في زخرفة الخزف المینائى محل البحث
 :الفروع النباتیة -١-٣

تعد الفروع النباتیة م�ن أھ�م عناص�ر الزخرف�ة النباتی�ة حی�ث ال یك�اد یخل�و أي تك�وین 
زخرفى من الفروع النباتیة التي ظھرت على التحف الخزفیة موضوع الدراسة بشكل 

بمختل�ف أش�كالھا فروع نباتیة مورقة وھ�ى الف�روع الت�ي تنبث�ق منھ�ا األوراق النباتی�ة 
، ظھ�رت تل�ك الف�روع لتش�كل أرض�یة للكتاب�ات ص�وصوالثالثیة الفكاألوراق الثنائیة 

، وھ��ى ف��ي األمثل��ة الس��ابقة تع��د حاف��ة الداخلی��ة للس��لطانیاتالمنف��ذة ف��ي أش��رطة عل��ى ال
فیة للزخارف الكتابیة، وفى معظم التحف موضع البحث نجح الفنان في ال�دمج ب�ین خل

ى ال�ذى یحم�ل الفروع النباتیة والحروف الكتابیة مما دعاه إلى إخفاء الغص�ن المح�ور
الف��روع خاص��ة ف��ي زخرف��ة األط��ر الداخلی��ة للس��لطانیات، ومعن��ى ذل��ك التركی��ز عل��ى 
األوراق على حساب الفروع واألغصان الرئیسیة التي ربما أبق�ى منھ�ا أطرافھ�ا دون 

  ).٣١، ٣٠، ٢٩أشكال (إظھار ألصلھا 

                                                 
 .٣٢٧حسناء عبد السالم العوادلى، مناظر الكائنات الخرافیة، ص  ٩٨
 .٣٨٨، ص عبد السالم، الھالھ في التصویر اإلسالمى سعید رھام ٩٩
م، ص ١٩٨٧، ٢١، ج٣٤كاظم الجنابى، حول الزخرفة الھندسیة اإلسالمیة، مجلة سومر، مج ١٠٠

١٣٤. 
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نباتی�ة ثالثی�ة بش�كل ف�روع متش�ابكة ومتداخل�ة یتخللھ�ا أوراق الزخارف النباتی�ة نفذت 
من ذلك زخرفة  ،مائلة ومتعددة الفصوص وأوراق رمحیة صغیرة ذات أطراف مدببة

ھ�ـ ٦مالبس األشخاص على س�لطانیة م�ن الخ�زف المین�ائى تنس�ب إل�ى أواخ�ر الق�رن 
  ).٦لوحة (م ١٣م وأوائل القرن ١٢أواخر القرن /ھـ٧أوائل القرن 

  :األوراق النباتیة الثنائیة والثالثیة -٢-٣
فإن�ھ اھ�تم برس�م األوراق  ،ا كان الفنان قد أغفل رسم األغصان األصلیة وتفریعاتھ�اإذ

ارتبط��ت األوراق بش��كل مباش��ر بالس��یقان ب التفاص��یل النباتی��ة األخ��رى، وعل��ى حس��ا
والفروع التي نفذت متشابكة وممتدة تبدو على جوانبھا األوراق النباتی�ة بحج�م وش�كل 

می��ع األوراق النباتی��ة طغ��ت علیھ��ا البس��اطة م��ع وج ،یتف�ق م��ع تقوس��ات الف��رع النب��اتى
الموائمة بین حجم وشكل الورقة النباتیة والمساحة المنف�ذة علیھ�ا، وم�ن األوراق الت�ي 
رسمت على التحف موضع البحث الورقة النباتی�ة ذات الفص�ین الت�ي حظی�ت باھتم�ام 

ى ب��أطراف منحنی�ة، وذل��ك عل�� م��ن فص��ین مت�دابرانكبی�ر م��ن قب�ل الخ��زاف ورس�مت 
  .یة الشریط الكتابى الدائرى بحافة عدد من السلطانیاتأرض

أم��ا األوراق النباتی��ة الثالثی��ة فظھ��رت منف��ردة ف��ي زخرف��ة أط��ر الس��لطانیات وتب��دو 
وس�ط ش�كل عض التح�ف بحی�ث یأخ�ذ فص�ھا األفصوصھا بشكل مدبب، ونفذت على ب

مدبب على جانبیھ فصان نفذا بشكل خطین دقیق�ان یم�یالن نح�و الخ�ارج، وق�د اتخ�ذت 
كما تعد الورقة التي تأخذ الھیئة القلبیة م�ن األوراق ، )٢١شكل (أحیاناً الھیئة الكأسیة 

الورق�ة القلبی�ة الت�ي رس�مت بش�كل  ١٠١التي ظھرت بكثرة على شتى الفنون التطبیقی�ة،
ف مت�راص م�ن األوراق القلبی�ة ورس�مت یان�اً، وذل�ك ف�ي ص�قلب معدول ومقل�وب أح

                  كإط������ار عل������ى مح������یط ال������دائرة الت������ي تش������مل الموض������وع الرئیس������ى للزخرف������ة 
  ).٢٠أ، شكل -١لوحة (
  :األشجار -٣-٣

كانت رسوم األشجار م�ن العناص�ر الزخرفی�ة الت�ي اس�تخدمت من�ذ أق�دم الحض�ارات، 
اإلی��رانیین الق��دماء، حی��ث كان��ت ترم��ز ل��دیھم إل��ى الحی��اة وك�ان لھ��ا أھمی��ة كبی��رة عن��د 

وتع�د رس�وم األش�جار  ١٠٢األبدیة لذا رس�مت بكث�رة عل�ى العم�ائر والتح�ف الساس�انیة،
لدى الفنان اإلیراني أحد الم�ؤثرات العقائدی�ة الش�یعیة الت�ي یتص�ل مض�مونھا الرم�زى 

ومن األشجار التي رسمت على التحف موضوع البحث شجرة السرو،  ١٠٣بآل البیت،
باھتمام اإلیرانیین منذ أقدم العصور، فقد كان لھا حظیت شجرة السرو  والمعروف أن

                                                 
تعد من الزخارف النباتیة التي انتشرت بكثرة في الفن الساسانى وكان لھا صدى في الفن  ١٠١

  .اإلسالمى
 .١٦١الساسانیة، ص العربى صبرى عمارة، التأثیرات 

102 Pope, A.U., A Sassanian Garden Palace, The Art Bulletin, Vol 15, 1933, pp. 77, 78, fig. 
1, 2. 

وأثرھا على الفنون  عادل عبد المنعم سویلم، االتجاھات العقائدیة والفكریة في العصر الصفوى ١٠٣

 .٢٩٨-٢٩٤، ص ص م١٩٩٤اإلسالمیة، رسالة دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، 
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تقدیس خاص لدى الزرداشتیین، كم�ا كان�ت رم�زاً مجس�داً لفك�رة الخل�ود، وذل�ك ألنھ�ا 
الفرس إلى رشاقة الشباب  تبقى خضراء وتحتفظ بنضارة متجددة، كما أنھا ترمز لدى

ظھ�وراً ف�ي تص�اویر العص�ر وتعد ھذه الشجرة من أكث�ر أن�واع األش�جار  ١٠٤وجمالھ،
 بشكل جذع قصیر ملون باللون األص�فر التیمورى، وقد رسمت على الخزف المینائى

 یحمل أوراق منفذة بطریقة ھرمیة، وعبر عنھا الفنان بخط�وط مائل�ة متقاطع�ة ب�اللون
نھایات الجذع من أعلى وأسفل فروع طویلة رفیعة على جانبیھ�ا  األسود، ویخرج من

  ).ھـ-٤لوحة (دوائر متماثلة صغیرة وكبیرة 
نباتی�ة ش�غلت مس�احة م�ن نفذت األشجار بطریق�ة اص�طالحیة بھیئ�ة ف�روع  بوجھ عام

سطح التحف الخزفیة مقارنة ببقیة المفردات الزخرفیة، وتتكون الش�جیرات م�ن س�اق 
ما ف�روع نباتی�ة مورق�ة یتخللھ�ا بع�ض فریعات نباتیة دقیقة مورقة، إنھ تسمیك ینبثق م

أو بتك�وین م�ن ، الوریدات على مسافات متس�اویة منتظم�ة عل�ى ج�انبي الف�رع النب�اتى
، كم�ا رس�مت )٢٨، ٢٧أش�كال ( تفرعان في اتج�اھین مختلف�ین بش�كل متك�ررساقین ی

 .منبثقة من ساق نباتى متماوج
  :الزخارف الھندسیة -٤

علم��اء الفن��ون الط��راز الھندس��ى بأن��ھ عناص��ر مختلف��ة م��ن الخط��وط بأنواعھ��ا  یع��رف
المستقیمة والمائلة والمنكسرة والمتموجة، ومن المرب�ع والمس�تطیل والمع�ین والمثل�ث 
والدوائر فضالً عن األشكال السداسیة والمثمنة والمتعددة األضالع واألشكال النجمیة، 

وض��وعات ة المختلف��ة كان��ت تنف��ذ منف��ردة كموعل��ى ال��رغم م��ن أن األس��الیب الھندس��ی
عل�ى الخ�زف المین�ائى كان�ت بمثاب�ة الزخ�ارف الھندس�یة ن زخرفیة قائمة ب�ذاتھا، إال أ

الكائن�ات الفروس�یة و ىمنظ�ر ى الذى یتمثل ف�يالرئیسعنصر ثانوى یخدم الموضوع 
ي ف� الخزاف على الخطوط واألشكال الھندسیة البسیطة بشكل أساسىاعتمد الخرافیة، 

  .)٣، ٢، ١أشكال ( ل الدراسةتقسیم سطح التحف مح
ال�ذى تتك�ون من�ھ األش�كال الھندس�یة المركب�ة وق�د نف�ذت  ىالرئیس�العنص�ر  تعد النقطة

على التحف محل الدراسة ب�داخل المربع�ات أو المعین�ات بواق�ع نقط�ة ف�ي ك�ل مرب�ع، 
كما ظھرت ف�ي مراك�ز ال�دوائر الص�غیرة، ورس�مت متج�اورة متراص�ة ب�نفس الحج�م 

لوب بشكل ی�ذكرنا بزخرف�ة حب�ات اللؤل�ؤ الساس�انیة، ك�ذلك بش�كل دوائ�ر موزع�ة بأس�
، كم�ا اس�تخدمت حب�ات )٢٥، ٢٤أش�كال ( أب�و الھ�ول المج�نحغیر من�تظم عل�ى جس�م 

اللؤلؤ للتعبیر عن األوراق النباتیة التي نفذت بطریق�ة اص�طالحیة، عل�ى ج�انبي ف�رع 
  .)٢٨، ٢٧أشكال ( نباتى موزعة بانتظام وتماثل

الخ�ط یبن�ى أما الخط المستقیم فھ�و المس�افة ب�ین نقطت�ین أو مجموع�ة نق�اط متماس�ة، و
األش���كال الھندس���یة ببس���اطة، وأن���واع الخط���وط متع���ددة منھ���ا المس���تقیم والمتم���اوج 
والمنكسر، أما الخط المستقیم فقد كان األكثر ظھوراً على تحف الخزفیة محل البحث، 

                                                 
، نوفمبر ١٢٥سید حسن نصر، الفن المقدس فى الحضارة الفارسیة، مجلة رسالة الیونسكو، ع  ١٠٤

 .٢٥م، ص ١٩٧١
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إل�ى مس�احات مس�تطیلة وأجزائھ�ا كم�ا وقد استخدم بش�كل خط�وط تقس�م س�طح التحف�ة 
، مائل�ة غی�ر متقاطع�ة أو متقاطع�ة رأس�یاً وأفقی�اً  خط�وط مس�تقیمة متوازی�ة ظھر بھیئة

ھى عبارة عن خطوط متكسرة على ھیئة مثلث�ات األشكال الزجزاجیة أو الدالیة كذلك 
متتالیة إما على إطار داخلى لتحف الخزف المینائى بشكل زخارف زجزاجیة متص�لة 

تل��ف أو اس��تخدمت ف��ي زخرف��ة الثی��اب لت��زین كام��ل س��احة الثی��اب بخط��وط متص��لة اخ
لوح�ة ( مزدوج�ةسمكھا ما بین السمیك والرفیع بحیث تحصر فیما بینھ�ا أش�كال مثلث�ة 

  .)٢٢، ١٤، ١٣، ١٢، أشكال ٤
وفیما یخ�ص رس�وم ال�دوائر فتع�د م�ن أكث�ر العناص�ر الھندس�یة ظھ�وراً عل�ى الخ�زف 
المینائى وذلك لتناسب الدائرة مع أشكال األوانى الخزفی�ة المختلف�ة خاص�ة ذات الب�دن 
ال�دائرى والكمث��رى، اس�تخدمت ال��دوائر عل��ى تح�ف الدراس��ة بأحج�ام وأش��كال مختلف��ة 

تح��وى الموض��وع ء س��میكة ف��ي مرك��ز الس��لطانیات الت��ي حی��ث نف��ذت بخط��وط حم��را
، وعل��ى الحاف��ة الخارجی��ة للس��لطانیة ب��داخل المعین��ات )١لوح��ة ( للزخرف��ة ىالرئیس��

الزخ�ارف اآلدمی�ة عل�ى  ، كما زخرفت الخطوط اإلشعاعیة التي تفصل ب�ین)١شكل (
، ونفذت بش�كل ث�الث دوائ�ر ف�ي وض�ع مثل�ث )٦لوحة (سلطانیة من الخزف المینائى 

م، وق�د ١٦/ھ�ـ١٠تذكرنا برسوم السحب واألقمار التي اشتھرت ف�ي تركی�ا ف�ي الق�رن 
أشكال (رتبت على الخزف المینائى في وضع مثلث معدول متكرر رأسیاً أربع مرات 

١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢.(  
أربع أضالع من الذى یتكون شكل المعین من األشكال الھندسیة على مجموعة البحث 

تحص��ر فیم��ا بینھ��ا أربع��ة زوای��ا مختلف��ة تتس��اوى ك��ل زاویت��ین  ،متس��اویة ف��ي الط��ول
متق��ابلتین ف��ي القی��اس، وق��د ظھ��رت رس��وم المعین��ات عل��ى نط��اق واس��ع عل��ى التح��ف 

ة بشكل خاص، ورسمت على الحافة الخارجیة الخزفیة بشكل عام وعلى تحف الدراس
رف��ت أش��كال لس��لطانیة م��ن الخ��زف المین��ائى نتیج��ة تق��اطع الخط��وط المائل��ة وق��د زخ

، وظھر بنفس الش�كل عل�ى س�لطانیة م�ن )١، شكل ١-٤لوحة (المعینات بنقاط دائریة 
ھ��ـ أوائ��ل ٦تنس��ب إل��ى إی��ران، قاش��ان، أواخ��ر الق��رن ) ١-٤لوح��ة (الخ��زف المین��ائى 

م، محفوظ��ة ب��دار اآلث��ار العربی��ة ١٣وأوائ��ل الق��رن  ١٢ھ��ـ، أواخ��ر الق��رن ٧ الق��رن
  . ١٠٥LNS.308 C الكویت تحت رقم

  الكتابات -٥
، منظر التص�ویرىأحد أھم العناصر المكملة لل المنفذة على قطع الدراسة الكتاباتتعد 

أن الدراس��ات الت��ي أف��ردت لدراس��ة الكتاب��ات م��ن حی��ث ش��كلھا  وترج��ع أھمیتھ��ا إل��ى
م�ا بعد، فضالً عن أن وتطورھا ومضمونھا قلیلة بحیث لم تسمح بفك رموز الكتابات 

قرأ منھا قلیل حیث اكتفى بعض الدارسین بالقراءة دون تفسیر لھا أو فھم لتطورھا أو 
اخ�تالف أن�واع الخط�وط  مؤامتھا للمساحة التي تشغلھا على سطح التحفة، خاصة م�ع

التي استخدمھا الفنان اإلیراني على التح�ف الخزفی�ة بأنواعھ�ا المختلف�ة بم�ا ی�دل عل�ى 

                                                 
105 Waston, O., Ceramics from Islamic Lands, p. 368, Cat P.3. 
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٣٩٧  

مقدرتھ وتمكنھ من الخط العربى وقدرتھ عل�ى الت�ألیف والم�زج ب�ین األن�واع المختلف�ة 
الكوفى بأنواع�ھ والنس�خ  حیث جمعت تحف الخزف المینائى بین عدة خطوط من ذلك

 .قد تجمع التحفة الواحدة بین أكثر من نوع من الخطوالفارسى، و
دراسة الخزف المینائى مواءمة الخزاف لنوع الخط وحروف�ھ م�ع المن�اطق الت�ي  تؤكد

الحافة الخارجی�ة والداخلی�ة ف�ي (أو خارجھا  سلطانیاتداخل ال، سواء تشغلھا الزخرفة
الخ�ارجي ف�ي الق�دور، اع والمنطقة الوسطى المحصورة بین المرك�ز والق� سلطانیاتال

التسلیة عل�ى القط�ع  اتالحظ عدم وجود أي عالقة بین النص الكتابى وموضوعكما ن
موض��ع الدراس��ة، خاص��ة أن��ھ ل��یس م��ن ب��ین العب��ارات م��ا یحم��ل أي اتج��اه سیاس��ى أو 

  .عقائدى أو مذھبى أو اجتماعى أو اقتصادى
ف�ي یمكن حص�رھا لمینائى محل البحث ف�أما أنواع الخطوط المستخدمة على الخزف ا

لس�نا بحاج�ة للتعری�ف ، فیم�ا یخ�ص الخ�ط الك�وفى فالخطوط الكوفى والثلث والفارسى
، وما یھمنا ھو أنھ استمر ف�ي فت�رة بالخط الكوفى والدور الذى لعبھ ھذا الخط بأنواعھ

م، حی��ث أص��بحت حروف��ھ أنیق��ة ومنف��ذة عل��ى ١٢/ھ��ـ٦الدول��ة الس��لجوقیة حت��ى الق��رن 
م ظھ�ر الخ�ط الك�وفى ١٢/ھ�ـ٦وفى بدایة الق�رن  ١٠٦أوراق،أرضیة من فروع نباتیة و

عل��ى تالل خ��ط الثل��ث مك��ان الص��دارة جنب��اً إل��ى جن��ب م��ع خ��ط الثل��ث، والمالح��ظ اح��
ظ�اھر عل�ى  ١٠٧نفذ الخط الكوفى البسیط، كما )٢لوحة (سلطانیة من الخزف المینائى 

مح��ل البح��ث، وق��د اس��تخدمھ الفن��ان بش��كلین مختلف��ین  س��لطانیاتالحاف��ة الخارجی��ة لل
، وفی���ھ تط���ورت )ن-٢ى، -٢و، -٢لوح���ات (لك���وفى البس���یط ذو الزی���ادات أح���دھما ا

م إل�ى م�ا یش�بھ الورق�ة ٩/ھـ٣الزیادات التي انتھى بھا الخط الكوفى البسیط في القرن 
دم الخ��ط النباتی��ة وتش��كلت بھ��ا ب��دایات الح��روف ونھایتھ��ا، والالف��ت للنظ��ر أن اس��تخ

الكوفى المورق كان أقل على التحف الخزفیة موضع البحث بالمقارنة باستخدام الخط 
ال��ذى یع��د أكث��ر ش��یوعاً ووض��وحاً عل��ى تح��ف الخ��زف ) ١لوح��ة (الك��وفى البس��یط 

  .المینائى
في مجملھ خط لشخص المینائى موضع البحث أن الخط المالحظ على كتابات الخزف 

أصول وقواعد الخط، لذا نجد في خط�ھ م�زیج م�ن  یعرف كیف یكتب ولكنھ ال یعرف
لفة مثل الثلث والتعلیق، وإن غلب التعلیق على طبیعة الح�روف، أم�ا ع�ن تخطوط مخ

منتھی�ة ب�رؤوس طی�ور مث�ل ق�ائم ح�رف أسلوب الكتابة فنجد بعض نم�اذج الح�روف ال
طبیعة بعض الحروف قد مكنت الفن�ان م�ن  إنویمكن القول ، )٣٤، ٣٣أشكال (الدال 

س�واء كان�ت تل�ك ) الھ�اء(و) ال�دال(ھیئة طی�ور وذل�ك الح�ال ف�ي حرف�ى على تشكیلھا 
  ).٣٥شكل (لكلمة أو في وسطھا أو في نھایتھا الحروف في أول ا

                                                 
  .نوع الذى ال یلحقھ التوریق أو التخمیل أو التضفیر ومادتھ كتابیة بحتھھو ال ١٠٦

 .٣٩م، ص١٩٣٨زكى محمد حسن، مطبوعات اتحاد أساتذة الرسم في الفنون اإلسالمیة، القاھرة، 
إبراھیم جمعھ، دراسة في تطور الكتابات الكوفیة على األحجار في مصر في القرون الخمسة  ١٠٧

 .٤٥م، ص ١٩٦٩كر العربى، األولى للھجرة، دار الف
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٣٩٨  

الشارقة ھو بمتحف مینائى الخزف التحف طق التي تشغلھا الكتابات على أما عن المنا
ذات س�طح داخل�ى متس�ع، م التح�ف فمعظ� ،خ�زاف من�اطق مح�ددةالذى ف�رض عل�ى ال

منفذة على  مكن الخزاف من تنفیذ كتاباتھ بالشكل المطلوب، سواء أكانت تلك الكتابات
كم��ا أن اش��تمال بع��ض التح��ف عل��ى  ،ف��ةق��اع أو مرك��ز التح حاف��ة الس��طح ال��داخلى أو

ص��ھوات  عناص��ر زخرفی��ة مختلف��ة إل��ى جان��ب الكتاب��ات مث��ل رس��وم الفرس��ان عل��ى
جیادھم، دفع الفنان إلى تنفیذ الكتابات مع تلك العناصر بھدف إثراء السطح الزخرف�ى 
لتلك التحف، مما دف�ع الفن�ان للعنای�ة بالزخ�ارف الكتابی�ة المنف�ذة عل�ى الحاف�ة الداخلی�ة 

  .بشكل أكبر من تلك التي نفذت على الحافة الخارجیة سلطانیاتلل
ت عل��ى س��طح التحف��ة م��ن الخ��ارج، ف��المالحظ أن وع��ن المن��اطق الت��ي تش��غلھا الكتاب��ا

كم�ا ذكرن�ا بحی�ث تش�غل  س�لطانیاتمعظمھا كان یدور حول حواف السطح ال�داخلى لل
مح�ل الدراس�ة  سلطانیات، وقد خلت ال)٣٠، ٢٩أشكال ( حافة السطح الداخلى بالكامل

م���ن أي كلم���ات أو ح���روف بق���اع ومرك���ز التح���ف، ول���م تتض���من توقیع���ات ص���ناع 
ب��ین حاف��ة الس��طح  العب��ارات الدعائی��ة، كم��ا نف��ذت بع��ض الكتاب��ات رت عل��ىواقتص��

  .ولعل ذلك بھدف إثراء المنظر التصویرى) ٦لوحة (داخلى وقاع أو مركز التحفة ال
ھـ أوائل الق�رن ٦القرن  الذى یرجع إلى أواخر) ٤ لوحة(لفت نظرنا أن قاع سلطانیة 

رف مك��ررة أرب��ع م��رات ا، ق��د زی��ن بزخ��م١٣م أوائ��ل الق��رن ١٢أواخ��ر الق��رن / ھ��ـ٧
 ١٠٨حول الفارس والمرجح أنھا مستوحاه من فن�ون الص�ین،وموزعة في ثالث جھات 

بحی�ث ل�م یقتص�ر  ،كما أخضع الخزاف بع�ض ح�روف الخ�ط الك�وفى للبن�اء التش�كیلى
خدامھ للعنصر الكتابى كحرف بل استخدم تل�ك الح�روف كلوح�ة فنی�ة تن�بض تعلى اس

الكتابات زخرفة عربیة مورقة على ھیئة لفائف تنتھى بالحیویة، ھذا وقد یتخلل بعض 
ب��أوراق نباتی��ة ق��د یتص��ل بعض��ھا ب��الحروف، وإن كان��ت ف��ي مجملھ��ا تمث��ل أرض��یة 

، ٢٩، أش��كال ٢-٤، ٤ى، -٣ن، -٣لوح��ات (لكتاب��ات وتش��غل الف��راغ ب��ین الح��روف ل
٣١، ٣٠.(  

روف�ھ فق�د ش�غل ع�دد أق�ل م�ن التح�ف، وتتمی�ز ح) ٢لوح�ة (استخدام خ�ط الثل�ث وعن 
بالس��مك والت��دویر، وق��د نف��ذت بطریق��ة متص��لة بحی��ث یص��عب الفص��ل ب��ین ب��دایات 
ونھایات الكلم�ة، فتب�دو الح�روف عل�ى الش�ریط الكت�ابى وكأنھ�ا سلس�لة حی�ث التص�اق 

وال��واو المتوس��طة ف��ي كلم��ات الدول��ة، ، الكلم��ات، م��ن ذل��ك األل��ف وال��الم الملتص��قة
                                                 

بسؤال زمیلة بكلیة اآلداب، قسم اللغة الصینیة عن ھویة الشكل الزخرفى وعما إذا كان  ١٠٨

مستوحى من اللغة الصینیة القدیمة فكانت اإلجابة نافیة، غیر أننا ال نستبعد أن یكون للشكل 
الزخرفى المشار إلیھ مدلول قد ال یعرفھ سوى الصینیون القدماء خاصة إذا عرفنا أن عدد من 

م احتوت على زخرفة لنقطة كبیرة تسمى ١٣-١٢/ھـ٧-٦یات التي ترجع إلى القرنین السلطان

Ying-Yang ومستوحاه من الصین.  
Arabesques et Jardin de Paradis, Collections Francaises D’Art Islamique, Paris, 1989, 
p.100. 
Golombek, L & Others, Persian Pottery, p. 222, fig. 6.2B. 
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٣٩٩  

ذ عل�ى الس�طح الخ�ارجي للتح�ف مح�ل والالفت للنظر أن ھ�ذا الن�وع م�ن الخ�ط ل�م ینف�
  .البحث

فیما یخص مواءمة نوع الخط وحروفھ للمناطق التي یشغلھا الخزف المینائى وعالق�ة 
ال��نص ب��المنظر التص��ویرى، تتج��ھ ھام��ات الح��روف ف��ي الكتاب��ات المنف��ذة عل��ى حاف��ة 

نح�و الخ�ارج، وتظھ�ر معظ�م قام�ات الح�روف للتحف موضع البح�ث السطح الداخلى 
لع��ل الغ��رض م��ن ذل��ك جم��الى، حی��ث رك��ز الفن��ان عل��ى قام��ات الح��روف و ،طویل��ة

           المتوس�����طةالمبتدئ�����ة و )ال�����الم(و )األل�����ف(ونھایاتھ�����ا وبص�����فة خاص�����ة ح�����روف 
  )٣١، ٣٠أشكال (

رشاقة م�ع إطال�ة القام�ات وإنھ�اء المعظم الحروف المنفذة على نماذج الدراسة بتتمیز 
، )٣٢ن، شكل -٢لوحة (ص أو زیادة صغیرة قلم البوبعض ھاماتھا بشكل یشبھ نھایة 

) ال�دال(، م�ن ذل�ك ح�رف نھای�ات عریض�ةنان الحروف السمیكة وفیھا كما استخدم الف
أحیاناً نفذ الخزاف الكلمات دون أن یت�رك ، )٣٢شكل (في المقطع األول لكلمة الدولة 

شریط فراغاً بینھا، ولعل مرجع ذلك سمك الحروف وقلة المساحة المخصصة لتنفیذ ال
  .)٢ ،١ لوحات(عشرة كلمة  خمسأكثر من الكتابى، وقد یتراوح عدد الكلمات إلى 

بین الحروف المتقابلة، وبوجھ عام نج�ح  المالحظ إحداث توازن فى األشرطة الكتابیة
ومن حیث الفارق ة السطح الداخلى، الفنان في إحداث توافق بین قاعدة الحروف وحاف

الداخلى والخارجى في الخزف المینائى مح�ل البح�ث،  بین تنفیذ الكتابات على السطح
فإنن��ا نلح��ظ تط��ابق م��ن حی��ث مس��احة األش��رطة والح��روف ف��ي الح��التین ف��ي ح��ین أن 

  .ف نباتیة أكثر تعقیداً ودقةالكتابات في الداخل نفذت على مھاد من زخار
س��لطانیة م��ن الخ��زف المین��ائى ل الحاف��ة الخارجی��ةش��غل  دفق�� ١٠٩أم��ا الخ��ط الفارس��ى

تركت الحروف على س�جیتھا عن�د تنفی�ذھا ش�أنھا ف�ي ذل�ك ، )ى-١ھـ، -١، ١ات لوح(
) ٢لوح��ة (س��لطانیة م��ن الخ��زف المین��ائى ش��أن تل��ك الت��ي نف��ذت ب��الخط الك��وفى عل��ى 

بطریقة تذكرنا بالكتابات الكوفیة في الفترة المبكرة، وف�ى ح�ال تنفی�ذ الزخ�ارف داخ�ل 
  .ارتباطاً طردیاً أشرطة فقد ارتبط حجم الحروف بمساحة األشرطة 

على قط�ع البح�ث عب�ارة أو لفظ�ة واح�دة ة المنفذة الكتابیكما تضمنت بعض األشرطة 
ولع�ل ] ال�دو[یكرر مقطع منھا مرات عدیدة مثل كلمة الدولة التي كرر مقطعھا األول 

ھ��ذه القط��ع تمث��ل تمیم��ة لمالكھ��ا، وم��ا یجعلن��ا نمی��ل إل��ى ال��رأي الس��ابق وھ��و التیم��ة 
التبریكیة ھو عدم وجود عالقة بین أي نص كتابى وأى منظ�ر تص�ویرى السحریة أو 

، وذلك على عك�س التح�ف الخزفی�ة فضالً عن افتقاد الترابط بین كلمات النص الواحد

                                                 
حلت الحروف العربیة محل الحروف الفھلویة في كتابة اللغة الفارسیة وأطلق على ھذا الخط  ١٠٩

م حتى ٩/ھـ٣الفارسیة الحدیثة أو الفارسیة اإلسالمیة، والتي أصبحت لغة كتابة وتدوین منذ القرن 
  .الیوم

، مایو ١شا، مجإبراھیم أمین الشواربى، العربیة في إیران، حولیات كلیة اآلداب، جامعة إبراھیم با
 .٣٣م، ص ١٩٥١
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٤٠٠  

السلجوقیة المعاصرة ف�ي إی�ران والت�ي ارت�بط ف�ي معظم�ھ ال�نص الكت�ابى بالموض�وع 
  .الزخرفى ارتباطاً وثیقاً 

ة المنف��ذة للكتاب��ات عل��ى التح��ف اإلیرانی��ة ول��یس الم��رجح أن الخ��زاف ھ��و الشخص��ی
شخصاً آخر، والدلیل على ذلك أن الخط المنفذ على التحف الخزفیة لم یكن على نفس 
الدرج��ة م��ن االتق��ان الت��ي كان��ت علیھ��ا الخط��وط المنف��ذة عل��ى أوراق المص��احف أو 

إل��ى جان��ب  خط��اطین لتنفی��ذ الكتاب��ات بھ��ا یعھ��د إل��ىوالت��ي ك��ان  ١١٠المخطوط��ات،
، ونح��ن نمی��ل إل��ى ال��رأي القائ��ل ب��أن المنف��ذ للخ��ط عل��ى التح��ف الم��زوقین والم��ذھبین

الخزفیة ھو شخص یعرف كیف یكت�ب لكن�ھ ال یع�رف أص�ول وقواع�د الخ�ط، ویؤك�د 
ذلك الرأي وجود بعض األخطاء اإلمالئی�ة مث�ل كلم�ة الدول�ة والت�ي زی�د ف�ي أوس�طھا 

ث بحی ات الكلماتونھای اتاق بدایحرف األلف، كذلك تداخل األشرطة الكتابیة والتص
  .یصعب الفصل بین كل كلمة وأخرى

لم نستدل من قطع الدراسة على أس�ماء أي م�ن الخ�زافین أو أی�ة ت�واریخ مح�ددة، وإن 
في الشریط الكت�ابى ال�دائرى عل�ى الحاف�ة الداخلی�ة ] یوم[كنا نرصد وجود كلمات مثل 

یخ�ص مض�مون الكتاب�ات ف�إن أب�رز وفیم�ا ، )٢لوح�ة (سلطانیة من الخزف المینائى ل
الكلمات الت�ي تك�ررت عل�ى قط�ع الدراس�ة ھ�ى الدول�ة، الع�ز، والعب�ارات الدعائی�ة أو 

  .التي تحمل أمنیات طیبة مثل االقبال والعز والسعد
  )محل البحث( األلوان المستخدمة في زخرفة الخزف المینائى -٦

ألل�وان األش�یاء إال انعكاس�ات إبص�ارنا ى ص�ور الطاق�ة الض�وئیة، وم�ا إحد ھو اللون
ض��وئیة عل��ى أس��طح الم��واد المختلف��ة، تتف��اوت ف��ي س��عة الموج��ات وأطوالھ��ا حی��ث 

یتوق�ف إدراك�ھ  بص�ريالل�ون ھ�و إحس�اس  ١١١.تستقبلھا عین المش�اھد وتتفاع�ل معھ�ا
على طول الموجات الضوئیة المنبعثة من الجسم إلى العین حیث تدركھا الشبكیة التي 

المخ فیترجمھ�ا إل�ى رم�وز وأش�كال، وعالم�ات وإش�ارات، ف�اللون تصل نبضاتھا إلى 
یلع��ب الل��ون دوراً ھام��اً ف��ي تحقی��ق العم��ق الفن��ي والمض��مون  ل��ذلك ١١٢إذن إحس��اس،

 .للمضمون اللون قیمة تعبیریة الحسى لذلك یضیف
یعبر عن اللون بأنھ الموسیقى المرئیة، إن معرفة اللون وخواصھ مسألة ال یمكن 

والمرئیات في الطبیعة  ،عن كونھا ظاھرة فیزیائیة مصدرھا الضوء إدراكھا بعیداً 

                                                 
  .تمیل بعض اآلراء إلى أن ظھور الكتابات بھذا الشكل على الخزف قد یرجع ألمیة الخزاف ١١٠

Flury, (S.), Ornamental Kufic Inscriptions on Pottery, A Survey of Persian Art, Vol II, p. 
1748, figs, 599-622. 

  .فكرة األمیةفي حین نفت بعض الدراسات عن الخزاف 
Bahrame, (M.), A Master Potter of Kashan, p. 39. 

طاھر حلمى عباس، الموضوعات الملحمیة مصدراً إلثراء التعبیر في التصویر، رسالة  ١١١

 .١٦٢م، ص ٢٠٠٥ماجستیر، كلیة التربیة النوعیة، جامعة القاھرة، 
العمارة والفنون المصریة القدیمة  تامر أحمد فؤاد أحمد الرشیدى، رمزیة األلوان ودالالتھا في ١١٢

 .١٨م، ص ٢٠٠٤حتى نھایة عصور الدولة الحدیثة، رسالة ماجستیر، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
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ألن كل لون یحمل تردداً معیناً یتأثر بھ البصر، وبین األلوان األحمر واألزرق 
واألخضر واألصفر تدرجات توصف بأنھا متجاورة ومتجانسة ومتوافقة، وبین 

بتعاد بین كل نوعین ، وكلما زاد االخضر العدید من التدرجات المتصلةاألزرق واأل
من األلوان زاد التباین واالختالف وتغیر اللون، ولعملیة تنظیم األلوان شروط ترتبط 
بطبیعة العمل الفني ودالالت األلوان وتأثیرھا على المشاھد، وأن تؤدى الغرض من 

  ١١٣.خالل التأثیر الذى تحدثھ من حیث توافقھا أو تكاملھا أو تعارضھا أحیاناً 
ن كلم�ة مین�ائى ھ�ي كلم�ة راس�ة الل�ون ف�ي ھ�ذا الن�وع م�ن الخ�زف إل�ى أتأتى أھمی�ة د

ة تش�یر إل�ى أس�لوب وھى تسمیheft-rengi or seven coloured) (" فت رنجھ"فارسیة 
من الخزف، فالزخارف تنفذ بألوان متعددة تصل إلى سبع ألوان  ھذا النوع ١١٤صناعة

أو األزرق الكوب�التى على بطانة بیضاء، أو طبقة ش�فافة ذات ل�ون یمی�ل إل�ى األزرق 
الن��وع م��ن الخ��زف فھ��ى األخض��ر المخض��ر، أم��ا األل��وان الت��ي اس��تعملت عل��ى ھ��ذا 

ب�یض، وأحیان�اً ك�ان والبنى واألسود واألحم�ر المع�تم وال�ذھبى واألبدرجاتھ ق واألزر
والالف�ت للنظ�ر أن تكنی�ك ص�ناعة  ١١٥،یستعمل اللون األصفر ب�دالً م�ن الل�ون ال�ذھبى

الخزف المینائى تداخلت في بعض القطع مع تكنیك الخزف ذي البریق المعدنى حی�ث 
تدلنا توقیعات الصناع على أن بعض خزاف�ى البری�ق المع�دنى ص�نعوا أوان�ى الخ�زف 

  ١١٦.بنفس الطریقة، من ذلك الخزاف أبو زید المینائى ووقعوا علیھا
أضفت على  التى استخدم الفنان مجموعة من األلوانھو جوھر التصویر، لذلك اللون 

المنظ��ر المس��طح الخ��ال م��ن التجس��یم جم��االً، وق��د لج��أ الفن��ان بھ��ذا األس��لوب إلدخ��ال 
م األلوان الزاھیة بجمیع درجاتھا البھجة والسرور على نفس المشاھد، من ذلك استخدا

المالح�ظ أن�ھ و ١١٧ویعد من أصعب األلوان تنفیذاً على الخزف،من ذلك اللون األحمر 

                                                 
، وزارة ١إیاد حسین عبد هللا الحسینى، التكوین الفني للخط العربى وفق أسس التصمیم، ط ١١٣

 .١٤٨م، ص ٢٠٠٣الثقافة، بغداد، دار صادر بیروت، 
بیضاء جیدة، تتكون من ثالثة مواد ھي مواد مرنة ) عجینة(الخزف المینائى من طینة یصنع  ١١٤

ومواد خشنة ومواد صاھرة، وال توجد في الطبیعة طینة صالحة لالستعمال مشتملة على المواد 
الثالث السابقة إال في القلیل النادر، وكل ھذه المواد لھا وظائف ھامة تتعلق بالصالبة والمرونة 

یل والحرق، وتختص المادة الصاھرة بالصالبة والمتانة إذا كان اإلحراق في درجة حرارة والتشك
كافیة لتحویل العجینة إلى جسم زجاجى، ومادة الجیر وإن كانت في ذاتھا غیر قابلة لالنصھار، إال 

سنتیجراد تتفاعل مع بقیة عناصر الطفل وتتحول إلى مادة صاھرة،  ١٠٠٠أنھا في درجة حرارة 
ون لھا مفعول المواد الخشنة غیر المرنة إذا قلت درجة الحرارة عن درجة ألف، وكما أن المواد ویك

  .الخشنة والصاھرة تدخل ضمن عجینة الخزف إلصالحھا
  .١٣م، ص ١٩٨٦سعاد ماھر، الفنون اإلسالمیة، القاھرة 

Jenkins, M., Islamic Pottery: A Brief History: The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 
V.40, no.4, Spring 1983, p. 224. 
115 Fehervari, G., Islamic Pottery, London, 1970, p.75. 
116 Waston, O., Ceramics from Islamic Lands, p.363. 
117 Waston, O., Ceramics from Islamic Lands, p.363. 



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٠٢  

وھو ل�ون س�اخن اس�تخدم الفن�ان لمس�ات نفذ على بعض القطع بمجموعة البحث بدقة، 
ن ب�أن یجع�ل من�ھ إط�اراً لونی�اً ، واكتف�ى الفن�ا)١لوح�ة (نھ في زخرفة س�رج الج�واد م
، الش�باب ع�ن الث�راء والقی�ادة والنش�اط الب�دنى عن�دیعب�ر كما أن�ھ ، )٣، ٢، ١ات لوح(

، كم��ا )ھ��ـ-٥، ٣لوح��ات (وأكث��ر م��ا اس��تخدم ف��ي تل��وین أقبی��ة الجل��وس المتح��اورین 
یعط�ى إحس�اس بالراح�ة والم�رح وھ�و ف�ي تل�وین األقبی�ة مم�ا اللون البرتقالى استخدم 

باإلض�افة إل�ى اس�تخدام البن�ى بدرجات�ھ ،ولون�ت ب�ھ اإلب�ل  لون محرك، بھ ق�وة وإلھ�ام
، وفى ذلك استخدم الفنان ألوان واقعی�ة كم�ا س�بق اإلش�ارة إل�ى )٢لوحة (لتلوین اإلبل 

  .األلوان الطبیعیة المعروفة للجمال ذات السنامین
أم��ا الل��ون األص��فر فھ��و ل��ون منش��ط لخالی��ا الفك��ر خاص��ة إذا اخ��تلط ب��اللون ال��ذھبى، 

ك��ذلك فھ��و ل��ون النش��اط العقل��ى والص��فاء ال��ذھنى ویحم��ل ط��ابع الحماس��ة واالبتھ��اج 
، وكث��ر اس��تخدامھ ف��ي تل��وین أقبی��ة الجل��وس المتح��اورین والتص��وف وروح الش��فافیة

  )ب-٤أ، -٤، ٤لوحات (
في تغطیة أجزاء من رسوم الخزف  ١١٨مسحوق الذھب استخدم اللون الذھبى أو

اس المینائى كنوع من إثراء للرسوم حیث یؤكد اللون الذھبى الشكل ویثیر اإلحس
للنور بالصورة حتى لو استخدم على  اً مصدریعد نھ بالقیمة اللمسیة للصورة، كما أ

، لذلك كان للون الذھبى دور تشكیلى إلبراز بعض )٣لوحة ( مساحة صغیرة
لعناصر الفنیة والتأكید على الشكل، كما أن لھ دور جمالى إلثارة اإلحساس بالقیمة ا

  ١١٩.اللمسیة للتفاصیل الصورة
یعكس اللون األخضر التوازن الداخلى ویحمل إیحاء بالتسامح والمثابرة، وقد كان ھو 

 یعب�ر، كم�ا )٥، ٤لوح�ات (لألوراق النباتیة كأرضیة للزخارف الكتابی�ة  اللون الممیز
، )أ-١لوح��ة(واس��تخدم لتل��وین الف��رس الل��ون األزرق ع��ن النزاھ��ة والس��مو الروح��ى 

وكأرضیة للزخارف الكتابیة بحیث أظھرت األرضیة الداكنة الحروف المنف�ذة ب�اللون 
  ).١لوحة (قصدیرى األبیض ال

في الھاالت للتعبیر عن رحابة صدر  األبیض یوحى باالنسجام النفسى واستخدماللون 
كم��ا أن��ھ ل��ون ن��ورانى وربم��ا قص��د الفن��ان باس��تخدامھ لھ��ذا الل��ون الم��بھج األش��خاص، 

  الصافى في تلوین المساحات الداخلیة التعبیر عن سمو الروح ورقى الذوق
وف�ى البن�ى واألزرق، یظھر الطابع الزخرفى في ألوان الخی�ول الت�ي تنوع�ت م�ا ب�ین 

حدی�د الخ�ط الخ�ارجي لجس�م جمیع األحوال فقد جاءت بعیدة عن الواقع واھتم الفنان بت

                                                 
یوم، وذلك بسبب مظھره وخاصیتھ وعدم كان الذھب مثار اعتزاز في األزمان القدیمة كما ھو ال ١١٨

فقدانھ لبریقھ أو لمعانھ، والذھب سھل الصیاغة مقارنة بالنحاس وھو معدن مطاوع یمكن تحویلھ 
  .إلى رقائق

 .٢٨٤م، ص ١٩٩٠، بغداد، ١لیون یوسف، ج: كلین دانیال، موسوعة علم اآلثار، ترجمة
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ثروت عكاشة، التصویر اإلسالمي الفارسى والتركى،  ١١٩

 .٧٧م، ص ١٩٨٣
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، لون��ت الس��روج وأجزاؤھ��ا ب��ألوان متنوع��ة م��ن األخض��ر واألص��فر والبن��ى الف��رس
ألسود وغیرھا، وجمیعھا غیر مزخ�رف، والالف�ت للنظ�ر أن�ھ ب�الرغم م�ن واألحمر وا

الفن��ان األل��وان األزرق واألخض��ر  تع��دد األل��وان المس��تخدمة ف��ي الزخرف��ة م��ا ب��ین
األصفر إال أن الص�ور ب�دت وكأنن�ا ننظ�ر إلیھ�ا م�ن خ�الل واألحمر والبنى واألسود و

ق�د كما لو كانت العناصر مغشاه باللون الرم�ادى الالم�ع، وم�ع ذل�ك فاللون الرمادى، ف
كان لأللوان دور بارز في المواءمة من حی�ث التالع�ب ب�األلوان الت�ي تباین�ت م�ا ب�ین 

د عل��ى األب��یض األب��یض القص��دیرى عل��ى أرض��یة م��ن األزرق الكوبال��ت أو األس��و
وفى كل األحوال ف�إن التالع�ب ب�األلوان المطلى بھ سطح التحفة من الخارج،  الزبدى

 .أظھر الحروف كما حقق غرضاً زخرفیاً 
القط��ع مح��ل البح��ث تب��ین لن��ا القطع��ة الواح��دة ق��د تجم��ع ب��ین أل��وان بفح��ص رس��وم و

حی��ث نج��د عل��ى بع��ض القط��ع خط��وط خارجی��ة مختلف��ة ، الخط��وط الس��میكة والرفیع��ة
ع�ن ل�ون المس�احة الداخلی�ة الملون�ة، السمك فضالً عن اخ�تالف ل�ون الخ�ط الخ�ارجي 
ذلك أن معظ�م الرس�وم في الزخرفة والمرجح في ھذه الحالة اشتراك أكثر من خزاف 

وك��أن الص��انع األساس��ى ھ��و ال��ذى رس��م الخط��وط  ،مح��ددة بخ��ط رفی��ع ب��اللون األس��ود
ث�م ت�رك القطع�ة  ، -غالباً اللون األس�ود-بلون ونفذھا بخط رفیع  ،خارجیة للزخارفال

ثم قام بملء المساحات الخطوط الخارجیة، بفرشاتھ على  مرر نفس اللونلصانع أخر 
  .الداخلیة للزخرفة

  :السمات الفنیة للتصویر اإلسالمي على الخزف المینائى: ثالثاً 
وتوزیع العناصر، فمنفذ بطریقة غیر تقلیدیة بحی�ث من حیث التكوین العام للصورة  -

لذلك خلت الصور م�ن المقدم�ة والم�ؤخرة  ،تتناسب مع المادة الخام ومع سطح التحف
وال س�ماء ف�ي ص�ور الخ�زف المین�ائى فب�دت الشخص�یات كأنھ�ا معلق�ة ف��ي ف�ال أرض 

كم�ا تتس�م الھواء وبالرغم من ذلك فإننا نلمس ترابط بین العناصر الفنیة في الصورة، 
الصور على الخزف المینائى بوج�ود مس�احات فراغی�ة ف�ي الس�لطانیات، وبوج�ھ ع�ام 

  .یمكن القول بقلة مفردات التصمیم على الخزف المینائى
من�اظر التس�لیة الت�ي فق�د ش�اعت عل�ى الخ�زف المین�ائى من حیث الموضوعات فإن  -

ال الخ��زف المین��ائى ل��ى أن ، وتج��در اإلش��ارة إالث��راءتعك��س حی��اة األم��راء والش��باب و
وإن كان غیر مثقالً بھا، ویظھر ذل�ك ف�ى رس�وم الكائن�ات یخلو من المعانى الرمزیة، 

  .الحیة المجنحة
تع��د  م��ن حی��ث األس��الیب الفنی��ة المختلف��ة ف��المالحظ عل��ى ص��ور الخ��زف المین��ائى -

سالیب المدرس�ة العربی�ة ف�ي التص�ویر كمدرس�ة وطنی�ة محلی�ة س�ادت ف�ى أل اً استمرار
وھك��ذا تمی��زت الص��ور عل��ى الخ��زف المین��ائى بغلب��ة الط��ابع  ١٢٠الس��لجوقى، العص��ر

العربى بصفة عامة، ویبدو ذلك في معظ�م الرس�وم اآلدمی�ة ذات المالب�س الفضفاض�ة 
التي یلتف حول العضد فیھا أشرطة، كذلك العنایة برسوم اإلبل والخی�ل، كم�ا تمی�زت 

                                                 
 .١٢٧-١٢٦حسن الباشا، التصویر اإلسالمي، ص ص  ١٢٠
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ر واض�ح، فض�الً ع�ن التعبی�ر الصور بالبساطة وعدم التعقید، وھى غی�ر مح�ددة بإط�ا
عن األرضیة بأوراق نباتیة محورة أو ش�جرة ص�غیرة، وتماث�ل المدرس�ة العربی�ة ف�ي 
البعد عن محاك�اة الطبیع�ة، وع�دم التعبی�ر ع�ن العم�ق والتكت�ل، وع�دم مراع�اة النس�ب 

عنایة خاص�ة، ك�ذلك  میة أو الحیوانیة اللذان عنى برسمھماالتشریحیة في الرسوم اآلد
رسم الھاالت حول رؤوس األشخاص للفت االنتباه لھا وتمییزھ�ا، م�ع زخرف�ة الثی�اب 

كما ساد الص�ور التس�طح حی�ث الرس�وم غی�ر  بشكل اصطالحى لتجمع الدیدان وغیره
مجسمة نتیجة إھمال الظل والنور مع رسم المناظر في وضح النھار، وجمیع ما سبق 

اس��تخدام األل��وان الزاھی��ة ، ك��ذلك لعربی��ة ف��ي التص��ویریع��د م��ن ممی��زات المدرس��ة ا
، الت��ي تمی��زت باالنس��جام وأج��اد المص��ور توزیعھ��ا عل��ى مف��ردات التص��میم البراق��ة
  .المختلفة

انتش��ار األس��الیب الفنی��ة الص��ینیة وذل��ك نتیج��ة خض��وع ب��الد الص��ین وإی��ران خ��الل  -
ل�ذلك ك�ان مغ�ول م لحكم جملة أعضاء من بیت مغولى واحد، ١٤-١٣/ھـ٨-٧القرنین 

لیس بسبب رابط�ة " أسرة یوان"إیران من اإلیلخانیین على صلة وثیقة بمغول الصین 
الجنس والقرابة فحسب، بل بسبب زیادة الصالت التجاریة بین البل�دین فظل�ت الص�ین 
ھ��ي المص��در األول ال��ذى یس��تورد من��ھ إیلخان��ات المغ��ول ال��ورق الف��اخر والحری��ر 

الفنانین والصناع الصینین الذین كانوا یصحبون المغول  والخزف، باإلضافة إلى تنقل
في ملكھم الجدید لصناعة ك�ل م�ا یحت�اجون م�ن أدوات، كم�ا أرس�ل مغ�ول إی�ران إل�ى 
الص��ین الص��ناع والفن��انین اإلی��رانیین لیتلق��وا أص��ول الص��ناعة والع��ودة م��رة أخ��رى 

ثی�ق ازداد وبحك�م ھ�ذا االتص�ال الو ١٢١حاملین معھم تراث الص�ین الفن�ي والص�ناعى،
تس��رب الثقاف��ة الص��ینیة إل��ى إی��ران، االس��تعانة بفن��انین ومص��ورین م��ن ب��الد الص��ین، 
وكذلك التأثر بالتحف الفنیة المجلوبة من الصین إلى إی�ران ،ك�ل ذل�ك جع�ل الت�أثیرات 
الفنیة الصینیة من القوة بحیث أضافت بعض اللمحات الصینیة على الص�ور، ویظھ�ر 

تي تحمل مالمح صینیة، كما انتقل�ت الزخ�ارف النباتی�ة ذلك في سحن بعض الوجوه ال
وألوراق المعروف��ة ف��ي الص��ین واس��تخدمھا اإلیرانی��ون ف��ي زخ��ارفھم م��ن الوری��دات 

فضالً عن رسوم الكائنات الخرافیة من ذلك رسم أب�و ، الكأسیة الشبیھة بزھرة اللوتس
  .الھول المجنح

 ،ذل�ك العنای��ة بالرس�وم اآلدمی��ة الت�أثر بأس�لوب المدرس��ة المغولی�ة ف�ي التص��ویر م�ن -
بحیث أصبحت العنصر الرئیسى في الصورة، م�ن ذل�ك إف�راد مس�احة كبی�رة للف�ارس 
على صھوة جوادة في مركز السلطانیة، وھو م�ا یظھ�ر ف�ي ص�ور الخ�زف المین�ائى، 
مع رسم الخلفیات بطریقة اصطالحیة حیث عبر الفنان عن الخلفیات النباتیة والمنظر 

                                                 
م، ص ص ٢٠١٤زكى محمد حسن، الصین وفنون اإلسالم، مؤسسة ھنداوى للتعلیم والثقافة،  ١٢١

، ص م١٩٦٥، بغداد، )تاریخھ وخصائصھ( محمد عبد العزیز مرزوق، الفن اإلسالمي – ٣٠-٢٥
٩٧. 
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شجرة س�رو أو ف�رع نب�اتى، وف�ى ذل�ك ت�أثر بالمدرس�ة المغولی�ة الت�ي  الخارجي برسم
  .كانت الرسوم النباتیة والحیوانیة بھا محدودة

تأثرت الصور على الخزف المینائى باألسالیب الفنیة الصینیة ولكنھم ص�اغوھا ف�ي  -
 سالیب الصناعیة والزخرفی�ة، وبرع�واطابع إیرانى، فنضجت منتجاتھم وأتقنوا كل األ

 كم�ا تب�ینرسم األش�كال اآلدمی�ة والحیوانی�ة ض�من موض�وعات تص�ویریة ممی�زة  في
  .مجموعة الدراسة

 .التنوع في استخدام الخطوط الكتابیة على الخزف المینائى -
  :نتائج البحث 

م��ن خ��الل الدراس��ة الس��ابقة لمجموع��ة الخ��زف المین��ائى المحفوظ��ة بمتح��ف الش��ارقة 
م، والت�ي اش�تملت عل�ى دراس�ة ١٣-١٢/ھ�ـ٧-٦إیران، قاشان في القرنین  وتنسب إلى

وص��فیة لھ��ذه المجموع��ة تتض��من قیاس��اتھا، وألوانھ��ا م��ع وص��ف تفص��یلى لعناص��رھا 
الزخرفیة، أعقب ذلك دراسة تحلیلیة للموضوعات التصویریة التي استخدمت لزخرفة 

مھ م��ن عناص��ر وم��ا تض�� ،ھ��ذه المجموع��ة م��ع دراس��ة تفص��یلیة لمف��ردات التص��میم
زخرفیة وتأثیرات مختلفة على القطع مع المقارنة بقطع أخرى معاصرة، وقد تمكن�ت 

النت�ائج  س�تخالصال ش�كال الالزم�ةالدراسة من نش�ر وتوثی�ق ك�ل قطع�ة بالص�ور واأل
 :التالیة

یتضح من التحف محل الدراسة والتحف التي استخدمت للمقارنة تع�دد الش�كل الع�ام  -
س�لطانیات عمیق�ة یت�راوح قطرھ�ا ئى وإن كان أكثرھا عبارة عن لتحف الخزف المینا

  .سم ٢٢و ١٧بین 
أوضحت الدراسة أن توزیع الزخارف على سطح الخ�زف المین�ائى ك�ان م�ن خ�الل  -

تقسیم سطح األشكال الخزفیة إلى دائرة في المركز تدور حولھا عدة إطارات متفاوت�ة 
االتساع تضم بداخلھا مختلف الزخارف، وبھ�ذا اتفق�ت التقس�یمات الھندس�یة الزخرفی�ة 

اد عل�ى أش�كال بس�یطة اص�طالحیة م�ن مع شكل األوانى الخزفی�ة، فض�الً ع�ن االعتم�
للمنظ�ر التص�ویرى موض�وع الزخارف النباتی�ة وجمیعھ�ا تع�د بمثاب�ة عناص�ر مكمل�ة 

، أما الكتابات فحصرت في أش�رطة دائری�ة عل�ى الحاف�ة الداخلی�ة والخارجی�ة الزخرفة
للتحف ولیس ھناك أي ارتباط بین موضوع الصورة وبین الكتابات التي نفذت علیھا، 

  .انت في أغلبھا تعبر عن األمنیات الطیبة لمالك التحفةوالتي ك
 عل��ى الخ��زف المین��ائى م��ع تل��ك الموج��ودة عل��ى التح��ف تش��ابھت مف��ردات التص��میم -

رس�مت الص��ور عل�ى الخ�زف المین�ائى م�ن قب��ل التطبیقی�ة المعاص�رة مث�ل المع�ادن، و
مع��دنى فین دمج��وا أحیان��اً ب��ین التكنی��ك الفن��ي للخ��زف ذي البری��ق المص��ورین محت��ر

  .وتكنیك الخزف المینائى
ص�ممت  ال�ذيوثیقة بین وظیفة القطع الخزفیة وب�ین الش�كل العالقة أوضح البحث ال -

ان مقی���داً علی���ھ، وب���ین المنظ���ر التص���ویرى ال���ذى یزخرفھ���ا، بمعن���ى أن المص���ور ك���
التوفی�ق  ، وھذا یدل عل�ى مھ�ارة المص�ور المس�لم وقدرت�ھ عل�ىبالمساحة الممنوحة لھ

  .والموضوع التصویرى المتاحة للزخرفة بین المساحة
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عط�اء العربی�ة إلالمدرس�ة  أكدت دراسة القطع محل البح�ث عل�ى ال�دور ال�ذى لعبت�ھ -
ممیز أثناء العصر الس�لجوقى والعص�ور طابع عربى التصویر اإلیراني على الخزف 

ل�ى تأثیر وج�ود المغ�ول ف�ي إی�ران ع أثبتنیة الالحقة المغولیة والتیموریة، كما اإلیرا
 .الخزف بنفس القوة التي ظھرت بھا ھذه التأثیرات على المخطوطات

ص��ناع -ین عل��ى شخص��یة الخ��زاف معلوم��ات ت��دلقط��ع الدراس��ة ع��دم ت��وافر توض��ح  -
، وعلى الرغم مما واجھتھ من صعوبة قراءة بع�ض الكتاب�ات إال -التحف محل البحث

الت��ي والص��یغ والح��روف الكتاب��ات أھ��م أن م��ا قرأت��ھ ق��د یفی��د ف��ي إعط��اء ص��ورة ع��ن 
  .اشتمل علیھا الخزف المینائى

-٦أف��ادت الدراس��ة ف��ي بی��ان الس��مات الفنی��ة الممی��زة للخ��زف المین��ائى ف��ي الق��رنین  -
وعلى قطع المقارنة التي یعد تناولھا بالبح�ث  ،م استناداً على قطع البحث١٣-١٢/ھـ٧

بالمقارن�ة م�ع القط�ع الت�ي ل�م بمثابة رصد دقیق لتفاصیلھا الزخرفیة واإلفادة م�ن ذل�ك 
  .سبق نشرھای
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  األشكال: أوالً 
  
  
  

  
  )١شكل (

زخارف السطح الخارجي على سلطانیة 
  المینائىعمیقة من الخزف 

  )عمل الباحثة(

 

  
  )٢شكل (

زخارف السطح الخارجي على سلطانیة 
  عمیقة من الخزف المینائى

  )عمل الباحثة(
  

 

 
  )٣شكل (

التقسیمات األفقیة على السطح الخارجي لقدر 
  من الخزف المینائى
  )عمل الباحثة(

  

  
  )٤شكل (

شخص جالس أسفل فرع نباتى یظھر تحدید 
  مزدوجةتفاصیل القباء بخطوط 

  )عمل الباحثة(
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  )٥شكل (

تفاصیل للرسوم اآلدمیة على الخزف 
المینائى، ویظھر تحدید الشكل الخارجي 

  للمالبس بخطوط سمیكة
  )عمل الباحثة(

  

  
  )٦شكل (

تفاصیل للرسوم اآلدمیة على الخزف 
المینائى، ویظھر الحركة في جلسة 

  األشخاص المتحاورین
  )عمل الباحثة(

  
  
  

  
  )٧شكل (

تفاصیل للرسوم اآلدمیة على الخزف 
المینائى، ویظھر بساطة الزى مع التركیز 

  على حركة األیدى
  )عمل الباحثة(

  

  
  )٨شكل (

تفاصیل للرسوم اآلدمیة على الخزف 
المینائى، ویظھر تحدید الشكل الخارجي 
للمالبس ذات اللون الواحد مع بیان حركة 

  الجسم واألیدى
  )عمل الباحثة(
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  )٩شكل (

تفاصیل للرسوم اآلدمیة على الخزف 
المینائى، ویظھر الزخارف الھندسیة على 

  المالبس
  )عمل الباحثة(

  

  
  )١٠شكل (

تفاصیل زخرفة الثیاب بزخارف ھندسیة من 
خطوط مائلة متقاطعة، نتج عن تقاطعھا 
أشكال معینات شغلت خطوط صغیرة 

  متقاطعة
  )عمل الباحثة(

  

  
  )١١شكل (

ب بزخارف ھندسیة من تفاصیل زخرفة الثیا
خطوط مائلة متقاطعة نتج عن تقاطعھا 

  أشكال ھندسیة غیر منتظمة
  )عمل الباحثة(

  

  
  )١٢شكل (

تفاصیل زخرفة الثیاب بزخارف ھندسیة من 
خطوط طولیة وعرضیة متقاطعة نتج عن 

  تقاطعھا أشكال مستطیالت
  )عمل الباحثة(



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤١٠ 
 

  
 )١٣شكل (

من تفاصیل زخرفة الثیاب بزخارف ھندسیة 
خطوط مائلة متقاطعة نتج عن تقاطعھا 

  أشكال معینات
  )عمل الباحثة(

  

  
  )١٤شكل ( 

تفاصیل زخرفة الثیاب بزخارف ھندسیة من 
خطوط مائلة وغیر مائلة طولیة وعرضیة 
  متقاطعة نتج عن تقاطعھا أشكال معینات

  )عمل الباحثة(
  

  
  )١٥شكل (

تفاصیل زخرفة الثیاب بزخارف نباتیة من 
مختلفة األحجام موزعة على سطح دوائر 

  القباء
  )عمل الباحثة(

  
  )١٦شكل (

تفاصیل زخرفة الثیاب بزخارف نباتیة من 
  فروع ملتفة وأوراق ثنائیة الفصوص

  )عمل الباحثة(
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  )١٧شكل (

تفاصیل زخرفة الثیاب بزخارف نباتیة من 
  فروع ملتفة وأوراق نباتیة ثالثیة الفصوص

  )عمل الباحثة(

  
  )١٨شكل (

تفاصیل زخرفة الثیاب بزخارف نباتیة دقیقة 
  مكررة

  )عمل الباحثة(
  

  
  )١٩شكل (

تفاصیل زخرفة الثیاب بزخارف نباتیة من 
  )أرابیسك(فروع ملتفة وأوراق نباتیة 

  )عمل الباحثة(

  
  )٢٠شكل (

منظر رئیسى لفارس على صھوة جواده 
على أرضیة من فروع نباتیة بسیطة وذلك 

طھا زخرفة نباتیة داخل دائرة یزین محی
  بشكل القلب تحصر ورقة نباتیة ثالثیة

  )عمل الباحثة(
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  )٢١شكل (

منظر رئیسى لفارس على صھوة جواده 
على أرضیة من فروع نباتیة بسیطة، 

ویوضح اختالل النسب التشریحیة لرسم 
  الخیل

  )عمل الباحثة(

  
  )٢٢شكل (

منظر رئیسى لفارس على صھوة جواده 
  السرج واللجام للفرسویبین تفاصیل 

  )عمل الباحثة(
  

  
  )٢٣شكل (

  جمل ذو سنامین
  )عمل الباحثة(

  
  )٢٤شكل (

زخارف البدن بدوائر وتفاصیل جسم أبو 
  الھول المجنح

  )عمل الباحثة(

  
  )٢٥شكل (

زخارف البدن بدوائر وتفاصیل جسم أبو 
  الھول المجنح

  )عمل الباحثة(
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  )٢٦شكل (

رئیسى للزخرفة أبو الھول المجنح كمنظر 
محصور داخل دائرة مقسمة أفقیاً إلى ثالث 

  )عمل الباحثة(مناطق

  
  )٢٧(شكل 

فرع نباتى على جانبیھ دوائر صغیرة متماثلة 
  في اللون والحجم
  )عمل الباحثة(

  
  )٢٨شكل (

فرع نباتى ینقسم قرب نھایتھ إلى فرعین 
وزع على جوانبھا دوائر صغیرة متماثلة في 

  والحجماللون 
  )عمل الباحثة(

  
  )٢٩شكل (

تفاصیل الزخارف الكتابیة بالشریط الكتابى 

 SMالدائرى على حافة سلطانیة رقم 

2006-938 

  )عمل الباحثة(
  

  
  )٣٠شكل (

تفاصیل الزخارف الكتابیة بالشریط الكتابى 

 SMالدائرى على حافة سلطانیة رقم 

2006-967  

  )عمل الباحثة(



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤١٤ 
 

  
  )٣١شكل (

تفاصیل الزخارف الكتابیة التي تزین 
األشرطة األفقیة على السطح الخارجي لقدر 

  SM 2006-934رقم 

  )عمل الباحثة(

  
  )٣٢شكل (

جزء من الزخارف الكتابیة المنفذةعلى 
الحافة الخارجیة لسلطانیة من الخزف 

  المینائى
  )عمل الباحثة(

  
  )٣٣شكل (

جزء من الزخارف الكتابیة المنفذة على 
افة الخارجیة لسلطانیة من الخزف الح

  المینائى
  

  )عمل الباحثة(

  
  )٣٤شكل (

جزء من الزخارف الكتابیة المنفذة على 
الحافة الخارجیة لسلطانیة من الخزف 

  المینائى
  )عمل الباحثة(

  
  )٣٥شكل (

جزء من الزخارف الكتابیة المنفذةعلى 
الحافة الخارجیة لسلطانیة من الخزف 

  المینائى
  )الباحثةعمل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤١٥ 

 اللوحات: ثانیاً 
  

  
سلطانیة عمیقة من الخزف ) ١لوحة (

المینائى، متحف الشارقة للحضارة 

، إیران، SM 2006-936اإلسالمیة، رقم 

  م١٢/ھـ٦قاشان القرن 
  )تنشر ألول مرة(

  
تفصیل لفارس على صھوة ) أ-١لوحة (

جواده في وضع استعراضى یزین الدائرة 
  المركزیة لقاع السلطانیة السابقة من الداخل

  )تنشر ألول مرة(
  
  
  
  

  
تفصیل لفارس على صھوة ) ب-١لوحة (

جواده وجزء من الشریط الكتابى الدائرى 
  .ن الداخلم

  )تنشر ألول مرة(

  
تفصیل لفارس على صھوة ) ج-١لوحة (

جواده وجزء من الشریط الكتابى الدائرى 
  )تنشر ألول مرة. (من الداخل

  
تفصیل لفارس على صھوة ) د- ١لوحة (

جواده وجزء من الشریط الكتابى الدائرى 
  .من الداخل

  )تنشر ألول مرة(



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤١٦  

  
 تفصیل للشریط الكتابى) ھـ-١لوحة (

الدائرى الذى یزخرف حافة السلطانیة من 
  .الخارج

  )تنشر ألول مرة(

  
تفصیل لجزء من الشریط ) و-١لوحة (

یزخرف حافة  الذيالكتابى الدائرى 
  السلطانیة من الخارج

  )تنشر ألول مرة(

  
تفصیل لقاعدة السلطانیة ) ى-١لوحة (

  .والشریط الكتابى الدائرى من الخارج
  )تنشر ألول مرة(

  

  
تفصیل لقاعدة السلطانیة التي ) ن-١لوحة (

  .رقم الحفظ بالمتحف تحوي
  )تنشر ألول مرة(

  
  

  
سلطانیة من الخزف المینائى ) ١- ١(لوحة 

یزخرفھا من الداخل رسوم ألربعة فرسان 
على محور دائرى، إیران، الرى، القرن 

  م١٣/ھـ٧
 Yoshida, M., In Search of): نقالً عن(

Persian Pottery, p.122, fig. 63.) 



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤١٧  

  
سلطانیة من الخزف المینائى ) ٢- ١لوحة (

یزخرفھا فارسان متقابالن یفصل بینھما 
ھـ بدایة ٦شجرة الحیاة، إیران، أواخر القرن 

م بدایة القرن ١٢أواخر القرن / ھـ٧القرن 
م، محفوظة بمتحف فیكتوریا وألبرت ١٣

 بلندن
 ,Islamic Pottery, 800-1400: نقالً عن(

Exhibition, Victoria and Albert Museum, 
p. 42, fig 136.) 

  
سلطانیة عمیقة من الخزف ) 2لوحة (

المینائى، متحف الشارقة للحضارة 

، إیران، SM 2006-937اإلسالمیة، رقم 

  م١٢/ھـ٦قاشان، تنسب إلى القرن 
  )تنشر ألول مرة(

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) أ-٢لوحة (

جواده في وضع لفارس على صھوة 
استعراضى یزین الدائرة المركزیة لقاع 

  السلطانیة السابقة من الداخل
  )تنشر ألول مرة(

  
تفصیل من اللوحة السابقة من ) ب-٢لوحة (

  )نشر ألول مرةی(الداخل

 
تفصیل من اللوحة السابقة ) ج-٢لوحة (

لفارس على صھوة جواده یتوسط دائرة في 
لى محیطھا مركز السلطانیة من الداخل، وع

أربع جمال یفصل بین كل منھا فرع نباتى 
  منفذ بطریقة اصطالحیة زخرفیة

  )نشر ألول مرةی(



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤١٨  

  
تفصیل من اللوحة السابقة لجمل ) د-٢لوحة (

على محیط الدائرة الوسطى ویظھر على 
  حافة السلطانیة الشریط الكتابى الدائرى

  )نشر ألول مرةی(
  

  
قة لجزء تفصیل من اللوحة الساب) و- ٢لوحة (

من الشریط الكتابى الدائرى حول حافة 
  السلطانیة من الخارج

  )نشر ألول مرةی(

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) ى- ٢لوحة (

لجزء من الشریط الكتابى الدائرى حول 
  حافة السلطانیة من الخارج

  )نشر ألول مرةی(

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) ن-٢لوحة (

بھا القاعدة للسلطانیة من الخارج ویظھر 
  الدائریة للسلطانیة

  )نشر ألول مرةی(
  

  
تفصیل لقاعدة السلطانیة التي ) ل- ٢لوحة (

  .تحوى رقم الحفظ بالمتحف
  )نشر ألول مرةی(

  



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤١٩  

  
سلطانیة من الخزف المینائى، ) ١-٢لوحة (

بمتحف م، محفوظة ١٢/ھـ٦إیران، القرن 
 Walter Artبالتیمور ولتر للفنون، 

Museum  المتحدة األمریكیةبالوالیات  
 ,Harvard Fine Arts Library: عن نقالً (

Digital Images & Slides Collection 
1972.01542  

Record Identifier: olvwork282345) 
 

 
إناء من الخزف المینائى قوام ) ٢-٢لوحة (

زخرفتھا شریط دائرى جمال متتابعة یفصل 
 بین كل منھا فرع نباتى، إیران، أواخر القرن

م، محفوظة بمتحف ١٢أواخر القرن / ھـ٦
 فیكتوریا وألبرت بلندن

-Islamic Pottery, 800: نقالً عن(
1400, Exhibition, Victoria and 

Albert Museum, p. 42, fig 134.)  

  
سلطانیة من الخزف المینائى ) ٣- ٢لوحة (

قوام زخرفتھا جمالن متتابعان، إیران، 
أواخر القرن / ھـ٦قاشان، أواخر القرن 

م، محفوظة بمتحف دار اآلثار العربیة ١٢
 LNS 108Cبالكویت، تحت رقم 

 Waston, O., Ceramics from: نقالً عن(
Islamic Lands, p. 371, Cat P.6.) 

  
انیة من الخزف المینائى، سلط) ٣لوحة (

محفوظة بمتحف الشارقة للحضارة 

، SM 2006-938اإلسالمیة، تحت رقم 

  م١٢/ھـ٦إیران، قاشان، تنسب إلى القرن 
  )ینشر ألول مرة(

  
  



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٢٠  

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) أ-٣لوحة (

یوضح زخرفة الدائرة المركزیة بفارس على 
صھوة جوادة وعلى محیط الدائرة رسوم 

یلیھا شریط كتابى دائرى منفذ بالخط آدمیة 
  )تنشر ألول مرة( .الكوفى

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) ب-٣لوحة (

ویظھر بھ جزء من الشریط الكتابى الدائرى 
  على حافة السلطانیة من الداخل

  )ینشر ألول مرة(

  
تفصیل من اللوحة السابقة، ) ج-٣لوحة (

ویظھر بھ زخارف آدمیة ألحد الجلوس 
ین كل منھم فرع نباتى، جزء من یفصل ب

الشریط الكتابى الدائرى على حافة السلطانیة 
  )ینشر ألول مرة(من الداخل

  

  
تفصیل من اللوحة السابقة، ) د-٣لوحة (

ویظھر بھ زخارف آدمیة ألحد الجلوس 
یفصل بین كل منھم فرع نباتى، جزء من 
الشریط الكتابى الدائرى على حافة السلطانیة 

  من الداخل
  )ینشر ألول مرة(

  
تفصیل من اللوحة السابقة، ) ھـ-٣لوحة (

ویظھر بھ زخارف آدمیة ألحد الجلوس 
یفصل بین كل منھم فرع نباتى، جزء من 
الشریط الكتابى الدائرى على حافة السلطانیة 

  من الداخل
  )ینشر ألول مرة(



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٢١  

  
تفصیل من اللوحة السابقة ألحد ) و-٣لوحة (

  ى من الداخلالجلوس على الشریط الدائر
  )ینشر ألول مرة(

  
تفصیل من اللوحة السابقة ألحد ) ن- ٣لوحة (

  الجلوس على الشریط الدائرى من الداخل
  )ینشر ألول مرة(

  
تفصیل من اللوحة السابقة ألحد ) ى-٣لوحة (

  الجلوس على الشریط الدائرى من الداخل
  )ینشر ألول مرة(

  

  
الخارج السلطانیة السابقة من ) ل- ٣لوحة (

ویظھر بھا القاعدة االسطوانیة المرتفعة 
  والشریط الزخرفى حول الحافة

  )ینشر ألول مرة(



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٢٢  

  
السلطانیة السابقة من الخارج ) م-٣لوحة (

  وموضح على القاعدة رقم الحفظ
  )ینشر ألول مرة(

  

 
سلطانیة من الخزف المینائى، قوام ) 1-3لوحة (

 زخرفتھا دائرة مركزیة یتوسطھا فارس على
ھـ ٦صھوة جواده، إیران، قاشان، أواخر القرن 

م وأوائل ١٢أواخر القرن / ھـ٧أوائل القرن 
م، محفوظة بمتحف دار اآلثار العربیة ١٣القرن 

 LNS 108 Cبالكویت، تحت رقم 
 Waston, (O.), Ceramics from: نقالً عن(

Islamic Lands, p. 369, Cat P.4.)  

 

  
سلطانیة من الخزف المینائى، ) ٤لوحة (

محفوظة بمتحف الشارقة للحضارة 

، SM 1996-73اإلسالمیة، تحت رقم 

ھـ ٦إیران، قاشان، تنسب إلى أواخر القرن 
م أوائل ١٢أواخر القرن / ھـ٧أوائل القرن 

  م١٣القرن 
  )ینشر ألول مرة(

  

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) أ-٤لوحة (

االستعراضى للفارس على یوضح الوضع 
  جواده

  )نشر ألول مرةی(

 



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٢٣  

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) ب-٤لوحة (

زخرفة مركز السلطانیة بفارس على صھوة 
جوادة یحیط بھ مجموعة من المتابعین في 
مجموعات من اثنین، وزخرفة الحافة بشریط 

  .كتابى دائرى منفذ بالخط الكوفى
  )ینشر ألول مرة(

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) ج-٤لوحة (

توضح جزء من الشریط الكتابى الدائرى 
  على حافة السلطانیة من الداخل

  )ینشر ألول مرة(

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) د-٤لوحة (

  للجلوس المتابعین للفارس
  )ینشر ألول مرة(

  

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) ھـ-٤لوحة (

  للجلوس المتابعین للفارس
  )رةینشر ألول م(

  
تفصیل لجزء من الشریط ) و-٤لوحة (

الزخرفى الذى یزین حافة السلطانیة من 
الخارج ویضم زخارف ھندسیة من معینات 

  ومثلثات تتوسطھا دوائر
  )ینشر ألول مرة(

  
تفصیل للسلطانیة من الخارج ) ل- ٤لوحة (

ویظھر بھ شكل القاعدة االسطوانیة المرتفعة 
  وزخرفة الحافة من الخارج

  )ألول مرة ینشر(



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٢٤  

  
سلطانیة من الخزف المینائى ) ١- ٤لوحة (

من الخارج، زخرفت حافتھا بزخارف 
ھندسیة من أشكال معینات ومثلثات تتوسطھا 

ھـ ٦دوائر، إیران، قاشان، أواخر القرن 
م وأوائل ١٢أواخر القرن / ھـ٧أوائل القرن 

م، محفوظة بمتحف دار اآلثار ١٣القرن 
 LNS 308 C العربیة بالكویت، تحت رقم

 Waston, O., Ceramics from: نقالً عن(
Islamic Lands, p. 368, Cat P.3.)  

 
جزء من الشریط الكتابى ) ٢-٤لوحة (

-٤لوحة (الداخلى الذى یزین حافة السلطانیة 
  من الداخل) ١
 Waston, O., Ceramics from :نقالً عن(

Islamic Lands, p. 368, Cat P.3.) 

  
قدر من الخزف المینائى، محفوظ ) ٥لوحة (

بمتحف الشارقة للحضارة اإلسالمیة، رقم 

SM 2006-934 إیران، قاشان، تنسب ،

  )ینشر ألول مرة(م١٢/ھـ٦إلى القرن 

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) أ-٥لوحة (

زخرفة األشرطة الدائریة حول بدن القدر من 
الخارج، الجمع بین الكائنات الخرافیة 

  رسوم اآلدمیةوال
  )ینشر ألول مرة(

  

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) ج-٥لوحة (

یوضح الشخوص الجالسة في وضع 
المواجھة تزین الشریط الدائرى حول بدن 

  القدر
  )ینشر ألول مرة(
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تفصیل من اللوحة السابقة ) د-٥لوحة (

یوضح الشخوص الجالسة في وضع 
المواجھة تزین الشریط الدائرى حول بدن 

  قدرال
  )ینشر ألول مرة(

  
تفصیل من اللوحة السابقة ) ھـ-٥لوحة (

یوضح قاعدة القدر االسطوانیة وتتابع 
األشرطة الزخرفیة على بدن القدر من 

  الخارج
  )ینشر ألول مرة(

  
تفصیل من اللوحة السابقة من ) و- ٥لوحة (

أعلى القدر یوضح داخل القدر غلف من 
تدور  الزخارف، والكائنات الخرافیة التي

جھة الیسار عكس عقارب الساعة وعددھا 
  أربعة

  )ینشر ألول مرة(
  

 
تفصیل من اللوحة السابقة ) ى- ٥لوحة (

یوضح قاعدة القدر االسطوانیة موضحاً 
  علیھا رقم الحفظ

  )ینشر ألول مرة(
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تفصیل من مرقعة تجمع 
للدراویش، رسم رضا عباسى، القرن 
لقدر ذي بدن 

Golombek, L & Others, Persian 

  
سلطانیة من الخزف المینائى، 
محفوظ بمتحف الشارقة للحضارة اإلسالمیة، 

، إیران، قاشان، 

أواخر 

  )ینشر ألول مرة

  
یوضح  ٦تفصیل من لوحة ) أ-٦لوحة (

زخرفة الدائرة المركزیة المشعة التي تزین 
قاع السلطانیة من الداخل بمنظر كائن 

  خرافى، والشریط الكتابى المحیط بھ
  )ینشر ألول مرة(

  

  
من  ٦تفصیل من لوحة ) ب-٦لوحة (

 الخارج یوضح رسم لشخص آدمى واقف في
المنطقة األولى المحصورة بین اإلشعاعات 

  التي تخرج من الدائرة المركزیة
  )نشر ألول مرةی(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
تفصیل من مرقعة تجمع ) ١- ٥لوحة (

للدراویش، رسم رضا عباسى، القرن 
لقدر ذي بدن ، ویتضح بھا رسم م١٧/ھـ١١

  .كمثرى ورقبة متسعة
 Golombek, L & Others, Persian:نقالً عن(

Pottery, p. 42, fig. 1.2.)  

 

سلطانیة من الخزف المینائى، ) ٦لوحة (
محفوظ بمتحف الشارقة للحضارة اإلسالمیة، 

، إیران، قاشان، SM 2006-967رقم 

أواخر / ھـ٧ھـ أوائل القرن ٦أواخر القرن 
  م١٣أوائل القرن م ١٢القرن 

ینشر ألول مرة(
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یوضح  ٦تفصیل من لوحة ) ج-٦لوحة (

رسم لشخص آدمى واقف في المنطقة الثانیة 
الفاصلة بین اإلشعاعات التي تخرج من 

   الدائرة المركزیة
  )نشر ألول مرةی(

  
یوضح رسم  ٦تفصیل من لوحة ) د-٦لوحة (

لشخص آدمى واقف في المنطقة الثالثة 
الفاصلة بین اإلشعاعات التي تخرج من 

   الدائرة المركزیة
  )نشر ألول مرةی(

  
یوضح  ٦تفصیل من لوحة ) ھـ-٦لوحة (

رسم لشخص آدمى واقف في المنطقة 
الرابعة الفاصلة بین اإلشعاعات التي تخرج 

  من الدائرة المركزیة
  )نشر ألول مرةی(

  
یوضح  ٦تفصیل من لوحة ) و-٦لوحة (

رسم لشخص آدمى واقف في المنطقة 
الخامسة الفاصلة بین اإلشعاعات التي تخرج 

  من الدائرة المركزیة
  )نشر ألول مرةی(
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٤٢٨  

  
یوضح  ٦تفصیل من لوحة ) ى- ٦لوحة (

رسم لشخص آدمى واقف في المنطقة 
السادسة الفاصلة بین اإلشعاعات التي تخرج 

  المركزیةمن الدائرة 
  )نشر ألول مرةی(

  

  
یوضح  ٦تفصیل من لوحة ) ن- ٦لوحة (

  شریط یدور حول حافة الصحن من الخارج
  )نشر ألول مرةی(

  
یوضح  ٦تفصیل من لوحة ) ل-٦لوحة (

القاعدة االسطوانیة التي ترتكز علیھا 
  السلطانیة

  )تنشر ألول مرة(

  
یوضح  ٦تفصیل من لوحة ) ى- ٦لوحة (

  موضحاً علیھا رقم الحفظ قاعدة السلطانیة
  )تنشر ألول مرة(
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سلطانیة من الخزف المینائى، 
Harvard 
Fine Arts Library, Digital Images & 

Record Identifier
 

سلطانیة من الخزف المینائى، 
Harvard 
Fine Arts Library, Digital Images & 

 
تفصیل من بالطة من إیران، ) ٣- ٦لوحة (

العصر الصفوى ویتضح بھا سلطانیة عمیقة 
 من الخزف ذات غطاء معدنى مقبى

 Golombek, L & Others, Persian:نقالً عن(
Pottery, p. 43, fig. 1.3.) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سلطانیة من الخزف المینائى، ) ١-٦لوحة (
 Harvard: عن نقالً (م، ١٢/ھـ٦إیران، القرن 

Fine Arts Library, Digital Images & 
Slides Collection 1974.02604  

Record Identifier: olvwork282390) 

 
سلطانیة من الخزف المینائى، ) ٢-٦لوحة (

 Harvard: عن نقالً (م ١٢/ھـ٦إیران، القرن 
Fine Arts Library, Digital Images & 

Slides Collection 1972.01203  
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٤٣٠  

A Study of Islamic Painting on Mina’i Ceramics in Light of 
Unpublished Objects Reserved in Sharjah Museum for 

Islamic Civilization, UAE  
Hanaa M. Adly 

Abstract 
The "Mina'i" ceramics in the period of study provides 

comprehensive collections which include human and animal 
figures whether as symbols of power and prosperity.  The figures 
were in high dynamic movements such as; scenes of hunting, 
horse riding.  The study focuses on the harmony in shape and 
design, the way of representing the figures face details, 
movements, cloth, and how other decorative elements were 
added and linked to the human figures which was precisely 
designed in a very small area and repeated with details.  By 
analyzing the very character of Islamic designs on Mina'i 
ceramics, a new classification deducted some new results. 

One of the most important objectives of the research would be 
studying unpublished objects of Persian Mina'i (enameled) 
ceramics.  The unpublished objects in the mentioned period 
selected for the study described, classified, analyzed and dated to 
lead to the fact that the art produced by and for Muslim societies 
was mixed with pre-existing artistic traditions that enrich the 
Muslim patrons. 

The research focused on the following: (i) a detailed 
comparative study among Sharjah Museum collection and a 
similar one in different museums in Egypt and USA such as 
Freer Gallery in Washington, Victoria and Albert Museum (ii) 
discussion, comparison and clarifying the brilliancy of Muslim 
artists in conveying their ideas in human figures decoration (iii) 
study and publish a group of unpublished objects. 

Keywords: 
Islamic Art, Mina’i Ceramics, Islamic Painting, Figural Art
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