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 ملخص:ال

غلبية ، فهذا اإلقليم ذو األالتصوير فنفي  دت بسماتها الخاصةتفر  التيليم الهند الشرقية اقأيعد غرب البنغال من أهم 
وبعض  المتوارثةتميز باحتفاظه بالتقاليد الفنية  ،رف باسم باتا البنغالفن تصوير شعبي ع  منذ قرون بعيدة المسلمة، انتشر به 

شعبية عند  قىالوقد ، راجستانالمبكر لمدرسة سلوب ه كالمدرسة المغولية الهندية واألالفنية من المدارس المعاصرة ل التأثيرات
ع تاهد يستمصبح المشأف ،تروي القصة المصورة مصحوب بأغانبأنه  ابصري   اجميع فئات الشعب، حيث تميز بجانب كونه فن  

 .   لفائف الباتا أو باتا جارانو رف هذا النوع من اللوحات باسم وقد ع   ه،نفسالوقت  بفن التصوير والغناء في

  الكلمات الدالة:

 .غازي بير ؛الباتو ؛مرشد آباد ؛ حات اللفافةلو  ؛باتا جارانو 

Abstract: 

West Bengal is one of the most Important Provinces of East India, with its own  Special 

features in Indian Painting, and This region with a Muslim majority, There are distinct types of 

folk paintings in eastern India, Pata is a product of a traditional society, rooted in village based 

culture. It has been characterized by the retaining of inherited artistic traditions and some 

artistic influences from schools Contemporary to as  the Indian Mongol School and the early 

style of Rajasthan School , and it has been popular with all segments of the people, It was 

distinguished by being a visual art as accompanied by songs that tell the storyboard, and know 

of Jarano pata or Scroll painting.  

Keywords: 
 Jarano pata, scroll painting, Murshidabad, Patu, Ghazi Pir. 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2021.57204.1150
mailto:nawal.gaber@yahoo.com


 ة االتحاد العام لآلثاريين العربمجل   م(2021) 2العدد  22املجلد 
 

 

(554-603 )  555 لفائف الباتا املزينة بالتصاوير في غرب البنغال | 
 

 مقدمة:ال

تعدد مدارس التصوير تحت رعاية حكام الهند من  في ا  راضي الهندية سببتساع رقعة األكان إل
الهند  في األخرىة اإلسالميباطرة المغول وحكام الممالك ، فقد ازدهر فن التصوير وتطور برعاية األالمسلمين
 ،جراأو  ،دلهي :مثل ،في المراكز الفنية للبالط الحاكمذلك ، سواء كان هضبة الدكنس التصوير بمثل مدار 
مدرسة ومنها  ،المغولية قاليم التابعة لحكم الدولةاأل فيمدارس التصوير الفرعية  غيرها منأو  ،وبيجابور

ا من مدرسة ا متطور  فرع  م مدرسة فنية تعد 18هـ/12ازدهر بها خالل القرن التي 1التصوير بغرب البنغال
وتحمل السمات  ،تحت رعاية نواب البنغال 2بادآمدينة مرشد  فينشأت وتطورت  ،التصوير المغولية الهندية
 أسرةحكم إلى عهد  جذوره لها تاريخ فني تمتد كانمنطقة البنغال أن  وجدير بالذكر الفنية للمدرسة المغولية،

تتشابه سماتها الفنية مع اللوحات  درسة فنية للتصويرمحيث وجدت بها  ،(م750-1206) Palaباال 
 .3 وطات التي توضح التعاليم البوذيةلى هذه المدرسة مجموعة من المخطوترجع إ ،بكهوف اجانتا الجدارية

وجدت مدرسة تصوير تتبع السمات الفنية في فترة حكم سالطين البنغال للبنغال  اإلسالميوبعد الفتح  
 فيوقوع البنغال تحت حكم المغول من  على الرغممن المالحظ أنه ، و 4 ور العاصمةج الفارسية في مدينة

ات نه لم يرد ذكر لتأثر مدرسة تصوير البنغال بالسمفإ م1574هـ/ 1085عهد جالل الدين أكبر منذ عام 
وخاصة  - فأصبحت البنغال الغربية مع حكم نواب البنغال،م 18هـ/12القرن ال فيإالفنية للتصوير المغولي 

بفرع وير بالط نواب البنغال المعروف فن تص :ولال  ؛ بها نوعان من فن التصوير - بادآمدينة مرشد 
سلوب حداث البالط الحاكم واالحتفاالت والمهرجات باألأوكان يصور باد، آالمدرسة المغولية بمدينة مرشد 

رجات ية في التفاصيل الدقيقة واستخدام دوتميز بالبراعة الفن ،مدرسة الشركة بعد ذلكأسلوب المغولي الهندي و 
بالطبع تركز هذا في و  والتقنيات الحديثة المعاصرةنية لى استخدام القواعد الفلوان المتنوعة باإلضافة إاأل

                                                           
لقارة الهندية، قائمة على رأس خليج البنغال، وقد ظلت حدودها السياسية منذ تقع البنغال في الجهة الشمالية الشرقية من شبه ا 1

الفتح اإلسالمي حتى الغزو المغولي متغيرة وغير مستقرة وخاصة الغربية والشمالية والشرقية منها بسبب قيام بعض من 
عبد الحليم،  مي إلى منطقة دلتا الجانج.عند بداية الفتح اإلسال سالطين البنغال بتوسيع رقعة دولتهم، وكان اسم البنغال يشير

، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، األوضاع االقتصادية واالجتماعية للبنغال منذ الفتح اإلسالمي حتى الغزو المغوليوفاء، 
 .21، م2015

درجة  87.49درجة شماال  وخطي طول  52درجة و 43.23تقع مدينة مرشد آباد جنوب نهر الغانج بين خطي عرض  2
 .م1707 هـ/1119درجة شرق ا، كانت عاصمة البنغال في عصر النواب مؤسسها هو نواب مرشد قولي خان عام 88.44و

 ,Calcutta: Sree Saraswaty press,1953,   II. MITRA ,A.: District handbooks Murshidabad 
 3 DASGUPTA,G.," Buddhism During the Pala Period", PhD of Philosophy, Department of Fine Arts, Calcutta 

University,1976,114-116. 
بتكليف من سلطان البنغال نصرت لى فترة حكم سالطين البنغال مخطوط اسكندر نامة إترجع  يمن المخطوطات الت 4

 .(م1532-1531شاه)
BRITSCHGI , J. & GUY, J.,  Wonder of the Age : Master Painters of India, 1100-1900 ,New York: Metropolitan 

Museum of Art, 2011, 204. 
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، وتركز هذا في القرى ذات األغلبية الشعبي البنغالي تصويرال :النوع الثاني ؛ ة ومراكز الحكمالمدن الرئيس
لوان أم اقلة اهتمامه بالتفاصيل واستخدحفاظه على التقاليد الفنية المتوارثة من حيث بوتميز  ،ةاإلسالمي
شكال فن التصوير إحدى أوهي ، 5 "لوحات" باتا البنغال رفت لوحات هذا النوع من الفن باسموع   ،الطبيعة

حيث أوروسيا،  ليمقا  و  قليم البنغالن شرق الهند وخاصة إمد بإنتاجهاشتهرت  يالمعروف باسم باتاتشيترا الت
 Jorano Pataنو باتا اجور أو  طلق عليه لوحات اللفافةأو مبكرة  البنغال منذ عصور هعرفت

 6 . 

، وقاموا ذات األغلبية المسلمةالبنغال الغربية  ىانتشر هذا النوع من فن التصوير في كثير من قر وقد 
ن غلفت بعض هذه ا  و  ،المنطقة يف التأثير الدينية ذات اإلسالميبتصوير لوحات تتعلق بالشخصيات 

وكان ، ومعجزات هذه الشخصيات7ورويت الكثير من الروايات حول كرامات ،سطوريبالطابع األالشخصيات 
 ، 9 والصوفي مانيك بير ،8لصوفي غازي بيراشخصية  أكثرهم شهرة وتبجيل لدي مسلمي غرب البنغال

                                                           
واليات شرق الهند وخاصة والية البنغال وساحل والية أورويسا عرف باسم باتاتشتيرا باشتهرت  التيأحد أنواع الفنون  5

Patachitra عرف ي   ،تشتيراتاتصوير با وهي عبارة عن الرسم على القماش باستخدام الفرشاة، وكان باتا أورويسا المعروف بفن
على أنه فن ديني صريح يصور اآللهة الهندوسية، لكنه ال يعبر عن األفكار والقيم الدينية  فقط بل يعبر عن مجموعة من 
المعتقدات والممارسات المتعلقة بالحياة والموت التي يتبناها الحرفيون أنفسهم وكان المختصون بعمل هذه التصاوير طائفة 

 كوظيفة طبقية. Chitrakara   كارااشتر يت

TRIPTHY, M., «Folk art at the Crossroads of Tradition and Modernity: A Study of Patta Painting in 

Orissa»,  Journal of the Anthropological Society of Oxford29, No. 3, 1998, 197. 
 6  SOUMIK, N.  M.,  Bengal Pata Chitra: Painting, Narrating and Siging with Twists and Turns ,New Delhi, 

Satrangi Bengal Patachitra, Ojas Art,2018, 14. 
ملتزم  ،عبد ظاهر الصالح ،عند الصوفية هو ظهور أمر خارق للعادة، على يد ولي هلل تعالىيقصد بمصطلح كرامات  7

رسائل صوفية لم بها أو لم يعلم. عبد الفتاح، سعيد، ع  مل الصالح، لشريعة نبي ك لف بشريعته، مصحوب لصحيح االعتقاد والع
 .235، م2007 ، 1مجـ. ، بيروت: دار الكتب العلمية، 1طـ. ،مخطوطة

ظفر جعفر تراك المسلمين ومن هذه الروايات أنه أحد الفاتحين األتعددت الكتابات حول ماهية شخصية غازي بير الحقيقية،  8
رف عن ظفر يعد من أهم المزارات للهندوس والمسلمين، وع  و  ،ريح في مدينة تريبيني بغرب البنغالخان غازي المنسوب له ض

م، ومن المؤسسين األوائل للسالالت الصوفية في المنطقة، 13هـ/7خان أنه قائد التوسع التركي اإلسالمي في أواخر القرن 
سطورية الشخصية األ همبعض قد عدَّهف ى،من جهة أخر  ونتيجة لطبيعة شخصية ظفر خان القائد والمحارب من جهة والصوفي

وأنه  ،حد قادة جيش السلطان فيروز شاهأنه ظفر خان غازي إ :وهناك من قال "،غازي بير"في القصص الشعبي البنغالي 
وهناك الكثير  ن للدين اإلسالمي،يفي اعتناق البنغالي ا  كبير  ا  ويعتقد الكثيرون أن له دور  ،مؤسس أقدم نظام صوفي في المنطقة

من الروايات عن مآثره البطولية من ترويضه للنمور والتماسيح ومعاركه مع العفاريت وغيرها من المحن والمعجزات التي 
 .توصف في األدب الشعبي البنغالي خالل العصور الوسطى

ا يطلق عليه في منطقة كم  Gajiن "جاجي أعن شخصية غازي بير  يالبنغال القصص الشعبي  فيوال  اوأكثر الروايات تد 
وبسبب  Kaluوكان له أخ بالتبني يدعى كالو   Ajupaوالملكة أجوبا  Vairat سكندر شاه حاكم مملكة فيرات إالبنغال ابن 

استقرا في غابات  المتعددة اقسوة والدهم قرر غازي وكالو ترك العائلة والتنازل عن المملكة وسافرا بعيد ا وخالل رحالتهم
قاما بترويض التماسيح والنمور وهزم الملك الهندوسي Sundarbans  بصفتهما صوفيين أو فقراء  بالبنغالالسونداربانس 

 =وقصته مع اليوغيين واعتناقهم الدين اإلسالمي Gangaلهة الهندوسية جانجاالبنغالية عالقته باإل ساطيروتروي األ ،داكشنياري
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 ، وبجانب هذه اللوحات وجدت10البنغالقرى  في اإلسالمينشر الدين  يف ان لهذه الشخصيات دور  إ :ويقال
 آدمووجدت تصاوير لقصة  ،مام الحسين، وحصان اإلمام على: اإلمثل ،لوحات تتعلق بالمذهب الشيعي

      . 11 ساطير الهندوسية، كما وجدت موضوعات كثيرة عن المعبودات واألءوحوا

جال التصوير في الهند خالل في م مةمهالمن الموضوعات  الشعبيهذا النوع من التصوير ويعد  
ة خلق صعوبة في معرف وهو ما ،لهذه اللوحات الدراسات المتخصصة ندرة مع خاصة اإلسالمي العصر

 ،قليم البنغالإالقصص األسطورية للصوفيين في مر البحث عن موضوعات التصاوير، وقد تطلب األ
 ،كل شخص يعبر عن القصة بطريقته ،نها فن شعبيأحداث القصة بالتصاوير، خاصة و أومحاولة ربط 

من هذه النوعية من اللوحات الربح  ساس، وكان الهدف األمن خياله لجذب المستمعين احداث  أويضيف 
ية نستطيع من كتاب ية نصوصأالمادي من الجمهور، وقد زاد من صعوبة الدراسة عدم احتواء اللوحات على 

 مكان التصوير .  أو  ها،عناوينأو  ،القصة ثحداأمعرفة أو  ،ريخ الدقيقخاللها تأريخها التا

لفافة" غازي بير " إلقاء الضوء على هذا النوع من فن التصوير، بالتطبيق على لوحةإلى الدراسة  تهدفو      
ى القر وخاصة  ،منطقة غرب البنغال ا فياألكثر انتشار  المصورة وضوعات الشعبية التي تعد من أهم الم

، وسوف تتبع التي يرجح نسبة لفافة غازي بير إليها اعتماد ا على سماتها الفنية دآبامرشد  مدينةالتابعة ل
 .      هم العناصر الفنية في لفافة غازي بيرأل ، والمنهج التحليليمنهج الوصفي لتصاوير هذه اللفافةالدراسة ال

 لدىلقصص المحببة من ا غازي بيرتعد قصة  باتا" غازي بير: جارانولتصاوير لفافة " الدراسة الوصفية
أكثر منها  ةيسطور أوهي قصة  ،في منطقة غرب البنغال عامة الشعب من المسلمين والهندوس على السواء

                                                                                                                                                                                           

وتظهر في لوحات جارانو  باتا البنغال مصحوبة براوي لقصة  ،البنغاليةترويها القصص الشعبية  يوغيرها من المعجزات الت=
 افكان ملتحي   ،كما كان يرد في األدب الشعبي البنغالي ،اللفافة المصورة، وهناك أوصاف قياسية لشخصية غازي أو جاجي

 س على نمر عمالق .ا وهو يجلويصور دائم   ،ويحمل عصا غليظة كبيرة ،من الخشب يرتدي اللونجي البنغالي وحذاء  
223.-.2, 2017,  219oN76,  Asian Ethnology, »Betwixt  Hindusand Muslims«,B.,  ENS   

سجت حوله مجموعة من القصص األسطورية التي تظهر معجزاته أو كراماته، ين الذي ن  يمانيك بير أحد المتصوفة البنغال 9 
ا وتذكر بعض الروايات أن لمانيك وهو يلقي شعبية كبيرة في منطقة البنغال الغربية، ا توءم  ، وهما أبناء يرافقه في تجواله أخ 

  ا حياة الصوفية والفقراء.، وعاشوالملكة دودا بيبي وأنهما تخال عن حياة األمراء الملك كارام الدين
  DINESCHANDRA , «Folk Literature of Bengal», 119. 

لتماس وذلك ليس ال ؛م في البنغال، فقد رافقوا الجيوش اإلسالمية مع العلماء والفقهاءفي نشر اإلسال العب الصوفية دور ا مهم   10
، واألهم من ذلك نشر اإلسالم بين األسرى سداء الوعظ واإلرشاد للسلطان وتشجيع الجنود على الجهادولكن إل البركة فقط،
رامهم الشديد لهم، وبمساعدتهم في بناء المساجد الصوفية دعم ا من غالبية سالطين البنغال بإظهار احت ىوقد لق الهندوس،

والمدارس، وقد توافد كثير من الصوفية إلى البنغال، ويدل على ذلك كثرة األضرحة الخاصة بمشايخ الصوفية، وكذلك شواهد 
، "م(1487هـ/893-م 1481ه/886التأثيرات الصوفية على نقود "فتح شاه" سلطان البنغال)"علي حسن،  قبورهم. عبد اهلل،

  https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2017.4758 .541 ،م2017، نوفمبر 18.، عمجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب
 11 DATTA ,S.,«Folk Painting of Bengal», PhD thesis of Pholosophy ,  Department of ancient  indian  History 

and Culture University of Calcutta,1982,29. 
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من هجمات  تباعهأحول حماية  " الكرامات"ت حول شخصيته مجموعة من المعجزاتسجحقيقية حيث ن  
 ىلمسلمين والهندوس، وال تزال شعبية وقو من قبل ا قدَّس، وي  وش والشياطين في الغاباتحالحيوانات البرية والو 

باسمه قبل  ن، فينطقو منطقة غرب الهند وباألخص البنغالسطورية تؤمن بها المجتمعات في غازي بير األ
لغازي بير في منازلهم الغابات، ويعلقون لفائف الباتا  الحامي من حيوانات ووحوش وصفهدخولهم الغابات ب
فكلمة غازي تعني  ،هية شخصية "غازي بير"تعددت الروايات عن ماد وق، الشر ثير قوىلحمايتهم من تأ

وكلمة بير فارسية األصل  ،التركي للبنغال اإلسالميطلقت على المحاربين الذين جاءوا مع الفتح أمحارب 
نظر ا إلنجازاتهم العديدة ودورهم الريادي في نشر اإلسالم، فضال  عما أشيع عن و ، تشير إلى المرشد الصوفي

اماتهم ومعجزاتهم تحول كثير منهم إلى صورة أسطورية أخذت مكانها في الخيال الشعبي البنغالي، نجد كر 
مقدسة على  مزاراتها عدو  ،ضرحة حول قبورهمت قام أو  12ل البيري بجَّ ، وكان البنغالي األدبانعكاساتها في 

 .13سمن قبل المسلمين والهندو  واسد  ق  ين الهنود خاصة في البنغال، و المسلم

تشكلت و  ،وتعد تصاوير غازي بير باتا من أشهر الموضوعات الدينية والشعبية في المجتمع البنغالي المسلم
ساطير المتداولة حول شخصية هذا الصوفي ي للبنغال والحكايات الشعبية واألالمحلأحداثها بناء على التاريخ 

 أغنية بيعة في القصة التى يرويها في صورة خارقة للط من قوى الباتولى ما وصفه فنان إباإلضافة  ،الشهير
Pater Gaan

ويوضح الدالالت  الباتوأو  حيث يشرح المصور ؛رئيس ا ادور   اغاني غازي باتوتلعب أ ،14

                                                           
تأثر الصوفية في البنغال بالتصوف الهندوسي والبوذي، وذلك عن طريق مؤلفات التصوف السنسكريتية التي ترجمت إلى  12

عداد كبيرة من رهبان البوذية وصوفية الهندوس في اإلسالم، وقد انجذب هؤالء ا دخول ا عن طريقالفارسية والعربية، وأيض  
بين الفريقين. وقد اقتبس الصوفية المسلمين عادة  هبب تشابه تعاليم التصوف وممارساتبصفة خاصة إلى الصوفية المسلمين بس

وربما ، تقديس األولياء وزيارة أضرحتهم من الهندوس، فأصبحوا يقدسون األولياء تقديس ا يكاد يرفعهم أحيان ا إلى مرتبة التأليه
عادة الحياة للمتوفي وقتل أي شخص بمجرد يرجع ذلك العتقادهم الشديد في قدراتهم الخارقة مثل قدرتهم عل ى شفاء المرضى وا 

ا فتحهم خانقاواتهم لكل الفقراء والمعوذين والمرض ؤالتمني والقدرة على التنب  ىبالمستقبل، ومن أسباب شعبيتهم الكبيرة أيض 
الصوفية على المجتمع ومن أسباب تأثير  ،ىمن المسلمين والهندوس لتلقي الطعام والعالج والحصول على المأو  ىوالجرح

قبل الفتح اإلسالمي لها، فال تكاد تخلو قرية أو مدينة من شيخ من الصوفية قدم إليها  ىالبنغال، انتشارهم بأعداد كبيرة حت
، وظهر هذا التأثير في شعبيتهم الضخمة التي تتجلى في توافد وأثروا تأثير ا عميق ا في العقلية البنغالية مع أسراهم،واستقر بها 

نما أمئات الناس لزيارة  ضرحتهم حتى اليوم سواء من المسلمين أو الهندوس، ولم يكن هؤالء الصوفية مجرد دعاة لإلسالم، وا 
ا كانوا زعماء لهؤالء المستوطنين الجدد من المسلمين. -402 ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية في البنغال، عبد الحليم أيض 

410. 
 13 NOORUR RAHMAN, SH.:«Pir Cult Evidence of Hindu-Muslim Amity in Mughal Bengal», Proceedings of 

the Indian History Congress , Golden Jubilee Session, Vol.50, 1989,  280-282. 
 14  BHATTACHARYA, S. &  Narayanaswami, M.,  Pattachitra: Indian Art in Context, New Delhi, Indian 

Studies , 2017, .15.  
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ويقوم  ،جزاء من القصة غير مصورةأحيان تكون ي للتصاوير، وفي بعض األالمختلفة حول التسلسل المرئ
 . 15ها القصةلم ترو أخرى مصورة جزاء أو  ،ابشرحها غيابي  

 الدراسة الوصفية :.1

عرضت للمرة األولى عام  -المتحف البريطاني بلندن محفوظة في –لفافة غازي بير  بيانات التصويرة:.1.1
  مدرسة مرشد آباد  الفني:سلوب لا   1955,1008,0.95: الحفظ رقم 16 م1989

   م18هـ/12ق لىا إترجع تقريب  التاريخ : .2.1

يفصل بين كل مشهد  داخل مساحات مستطيلة امصور   اشهد  م 57تحتوي على فافة رأسية لوهي عبارة  
ن أويالحظ رضية ذهبية، أالحمراء مكررة على  اللوتس حددت اللوحة ككل بواسطة إطار من زهرةطار، و إ

هد مع مشا غازي بيرالصوفي  اخل مشاهد من قصةفتتد ،الروايةأو  هذه المشاهد غير مرتبة بتناسق القصة
ربما غازي ومانيك  نين الصوفييهذال ترتبط بقصة أخرى  ومشاهد بير مانيك صوفي آخر اسمه من قصة

 عبرة وعظة للجمهور المستمع والمشاهد له.  إلعطاء الباتومشاهد يستدل بها 

 فيكمله حداث القصة وال ي  ا من أيرسم مشهد   في بعض التصاوير باللوحة ن المصورأويالحظ 
نه يعرض التصويرة وهو يقوم ى أعلى فن الرواية بمعنسلوب هذا األ في العتمادهوذلك  ؛ليةالتصويرة التا

 ان المصور يصور حدث  أل ؛ولهذا السبب وجدت صعوبة في تحديد موضوع القصة ؛برواية القصة للحضور
ن أدون خرى أ ثم ينتقل بعد ذلك لقصة ،الراويأسلوب بويكمل بقية القصة  ،اثنين من القصةأو  ،فقط اواحد  

خاصة  ،حداثهاأمن خالل قراءة مشاهد القصة معرفة نستطيع فقد  بعنوان مكتوب،أخرى  يفصل قصة عن
 اللوحة بقصةالمصور لم يلتزم ن أ ، فنالحظكثر من صوفيتحتوي على قصة أ الدراسة أن اللوحة موضوعو 

مجهولة ا أخرى حداث  أو  ،مانك بيرمن قصة  احداث  أولكننا نشاهد  ،قصة غازي بير ذات األهمية الشعبية وهي
تسرد التصاوير ، و كرامات لرجال دين مسلمينأو  نها قصص لمعجزاتأولكن الثابت  ،خرآربما لصوفي 

 .وكراماتهماسلم غازي بير والصوفي مانيك بير الصوفى الممتفرقة عن معجزات  احداث  أ

طار يشغله زخارف نباتية من فرع إيحيط بها من أعلى وأسفل  /أ(1)لوحة بتصويرةتبدأ اللفافة      
، وتنقسم التصويرة إلى قسمين على اليمين دات حمراء اللون على أرضية ذهبيةوري نباتي ينبثق منه زهور و

سقف مسطح يستند على دعامات مستطيلة  ، لهبسيط التكوين من مساحة مستطيلة ىداخل مبن تجلس سيدة

                                                           
 15  DATTA, «Folk Painting of Bengal », .65. 

الى  م2008نوفمبر  22صوات البنغال، وفى معرض بمتحف الفن اإلسالمي بالدوحة قطر أفي معرض م 2006عرضت  16 
 1994مكتوبر ا-وفي الفترة  - mart Museum (Chicago), Santa Barbara Museum of Artبعنوان  م2009فبراير  22

ر بسبتم 14-يناير 7في الفترة من  BM,G91وفي معرض في -From the Ocean of Paintingتصاوير من المحيط  :بعنوان
  .ساطير البنغالأ :بعنوان م2007-2006عام 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1955-1008-0-95(Last visit 12/9/2020)  

https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1955-1008-0-95(Last
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ة جانبية تستند ي، تجلس السيدة بوضعربما يمثل منزال   ليستند على هذه الدعامات فتحة عقد مفصص الشك
حمراء مكررة  وبه زهور ،قاتم أزرقلونها  18والهنجا ،اللون أزرق  17"وليچ"على مسند دائري الشكل وترتدي 

پٹھدوعلى كامل الرداء، وتضع على رأسها 
وتضع  حمر القاتمة باللون األلونها وردي مزينة بخطوط طولي  19 

، وتشير بيدها اليمني تجاه شابة ترتدي ة والذراعين والقدممن حلي الوجه واألذن والرقب مجوهراتهاالسيدة كامل 
التصويرة وهو يمثل خارج القسم الثاني من  لوان، وظهر فيمالبس مشابهة لمالبس السيدة باختالف األ

مالبس  انين ترتدرسومة بشكل غير واقعي تتوسط سيدتيمنظر خارجي حيث تظهر شجرة م المبني في
على ذراعيها، وعبر المصور  اصغير   طفال   ماحداه، وتحمل إباختالف األلوان ىمشابهة لمالبس السيدة األول

 .حمرألونه  ا  متعرجة لونها أسود وقمر  ا  هذا القسم عن السماء والتي تبدو أحداثها بالليل حيث رسم خطوط في

قسم يظهر به شخص هندوسي يجلس أسفل  ،ين( مقسمة إلى قسم/أ2)لوحة تصويرةيلى هذا المشهد 
،  20 بيض اللونأتي دهو  ىالهندوسيرتدي مالبس رجل الدين  ة جانبيةيععقد مفصص داخل مبني بسيط بوض

مامه وأ ،أمام المبنىيرد التحية لرجل يقف نه أرافع ا يديه ك منتصف الرأس وحليق الرأس فيما عدا جزء في
يبدو أنه يظهر رجل  خارج المبنييمن من التصويرة ويمثل الجزء األ وفي ،الحجم من الفخارقدور كبيرة 

سارونج أو  Lungi ومن أسفل لونجيأحمر  له أكمام طويلة لونه ايرتدي من أعلى قميص  مسلم صوفي 
sarong  ويضع على رأسه قلنسوة  يتدلى منها حبيبات ذهبية اللون، خيطويرتدي قالدة من ال قاتم أزرقلونه

التحية للشخص  ييلق هو، له لحية وشارب و صفراء اللون يديه عصا بإحدىأبيض ويحمل مثلثة لونها 
                                                           

رداء صغير ترتديه النساء يغطي منطقة الثديين فقط يعرف بهذا االسم في مناطق الدكن والبنغال، يطلق عليها في مناطق   17 
التقليدية في الهند، أما في  ز المالبسر البنجاب اسم انگيا، ويطلق بعضهم عليها اسم "محرم "، أو سينه بند، ويعد من أب

وكي، وفي ميسور يعرفه بعضهم باسم كيسيا، ويختلف شكله باختالف المكان چري أو كچالگجرات فيعرف بين العامة باسم كا
"صورة المجتمع في الهند على سبيل المثال يكون في شمال الهند أطول ويغطي منطقة الخصر. قبيصي، سارة  محمد ، 

،  قسم اللغات الشرقية وآدابها ، كلية اآلداب، جامعة رسالة ماجستيرأكبر آبادى مع ترجمة مختارات"، الهندى في شعر نظير 
  .291-290، م2017عين شمس، القاهرة، 

الهنجا أو الفرارة وهي عبارة عن تنورة )جونلة( طويلة فضفاضة تصل حافتها إلى أسفل حتي تكاد تخفي القدمين والكعبين،  18 
 ٹھپدوولي قصير ا ويلتف حول الرأس چاع ويكون لها في المعتاد عدد من الطيات، وغالب ا ما ترتدي  فوقها وهي تنسدل باتس
مجلة رسالة " مالبس وحلى المرأة الهندية من خالل تصاوير المخطوطات المغولية والدكنية"، أحمد السيد ، ،طويلة . الشوكي

،  27" ،   مجـ.2011أكتوبر  5-4اآلداب الشرقية في الفترة من "عدد خاص أعمال مؤتمر المرأة في الحضارات و المشرق
 .254م، 2011، اكتوبر 2ج.
عبارة عن قطعة من القماش طولها حوالي ثالثة أذرع تغطي بها النساء في الهند رؤوسهن وتصل حتي الخصر  ٹھپدو 19

قبيصي، صورة المجتمع . يها اورهنيفتغطي هذه المنطقة ما بين الرأس والخصر بشكل كامل، وفي بعض المناطق يطلق عل
 .290 ،الهندي في شعر نظير أكبر آبادي

ا باسم باشا كاشام   20  غير مخيطة  تلتف من منتصف  وهو قطعة قماش طويلة  (Pacha Kacham)زي البراهمة ويعرف أيض 
  . الخصر حتى أسفل القدمين

ACHARYA,P.K., Sacred Complex of Budhi Santani , New Delhi: Concept Publishing Company, 2003 , 82-83. 
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وخلفه رسم المصور  ،بيرن هذا الشخص هو الصوفي المسلم غازي أومن خالل القصة يبدو  ،الهندوسي
ور بخطوط متعرجة ملونة بدرجات وتظهر السماء التي عبر عنها المص ،غير واقعي بسيطأسلوب بشجرة 

ارتفاع التصويرة فالشجرة رسمت ب فيلم يتبع المصور النسبة والتناسب بين العناصر و  األسودالقاتم و  زرقاأل
 .نفسه الشخص والمبني

ية هندوس ين فعلى اليمين تجلس سيدةتالتصويرتين السابق فينفسه سلوب والتصويرة تتبع األ :/أ(3 )تصويرة
من أسفل ويلتف  األبيضتي البراهمة الدهو ا يشبه زي ترتدي م بسيط التكوين أسفل عقد مفصص داخل مبنى

أخرى  سيدة تقف وخارج المبني مالبس، وتضع كامل مجوهراتها، ةيأال ترتدي من أعلى حول الكتفين و طرفه 
الجزء العلوي من الجسد  في قاتم، وال ترتدي شيئ ا أزرقجا لونها ترتدي من أسفل الهن اصغير   اقدر   هاتحمل بيد

بورود متعددة  مزينةأحمر  وتنسدل على كامل ظهرها والكتفين لونها ،رأسها ىتضعها عل ٹھپفيما عدا دو
الذي يطلب  بير لى الصوفي غازيإوتشير بيدها ، ٹھپمكررة على كامل الدو األبيضو  زرقالبتالت باللون األ

ولكنه هنا يرتدي من  ،رة السابقةيصو تال يهة لمالبسه فبن تعطيه الحليب وهو يرتدي مالبس مشاأمن السيدة 
  . من لونجيبدال   سفل سرواال  أ

ترتدي  يجلس على حافة النهر أسفل شجرة وبجواره سيدة وهو ويظهر الصوفي غازي بير: /أ(4 ) تصويرة 
 تطعم غازي در الحليب وهيتحمل ق   لوانويرة السابقة فيما عدا اختالف األفي التصنفسها مالبس السيدة 

يظهر مواج و لى األإخطوط بيضاء متعرجة تشير  بواسطة زرقن المياه باللون األع، وعبر المصور 21بير
  .سماك وعلى حافة النهر طائر يشرب من المياهبالنهر أ

ورجل  صوفي وخلفهافي هدوء وسكينة  تسيربقار يظهر يمين التصويرة مجموعة من األ /أ(:5 )تصويرة 
حيث رسم غازي بشكل مختلف عن  ،برسم هذه التصويرةخر قام ، ويبدو أن مصور ا آهندوسي يقبل قدمه
من األمام ويضع على رأسه قلنسوة  اويرتدي رداء أبيض اللون مفتوح   ،فهنا لونه داكن ،التصاوير السابقة

ويضع عالمة  ،ةالتصاوير السابق ويحمل بيده عصا مختلفة عن التي كان يحملها في ،بيضاء مثلثة الشكل
سمتا بشكل بسيط، وعبر عن السماء حمر يتخللها شجرتان ر  الخلفية باللون األ ، ولونتصفراء على جبينه

  .زرقواأل األبيضمحددة باللون  األسودبشريط من خطوط متعرجة باللون 

في نفسها غازي بير  بمالمح صور يمينال جهة يجلس في هذه التصويرة شخص يظهر/أ(: 6  )تصويرة
 ،بيض يضعه حول نصفه األعلىلى خيط أإ باإلضافةن ضعها المتصوفو ي يوالقالئد الت ةالسابق التصاوير
تصويرة ن مصور هذه الأمن نصفه األعلى ويبدو  ي اعار كان و قاتم  أزرقلونه  افضفاض   لونجي ويرتدي

 اويضع قرط   تيكا على الجبينحمراء عالمة يضع ذرع و أ ةربعألهة الهندوسية له هندوسي فقد رسمه بهيئة اآل
                                                           

 
21 

    عن هذه القصة راجع: 

 DINESCHANDRA ,S.  , Folk Literature of Bengal, Being Lectures Delivered to the Calcutta in 1917 as Ramtanu 

Lahiri Research Fellow in the History of Bengali Language and Literature, Gyan Publishing House, 

2006,.63. 
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يسر كوخ له سقف جمالوني بداخله سيدة الجانب األ يويظهر ف نية من الفخار بها طعام،آمامه أو  ذنهأ يف
 الك الهأو  من اللحية والشارب والطاقيةالمسلم  ل مالمح الصوفيلهذا الشخص الذي يحم تحضر الطعام 
دوسي يقف خلف جل هنومعها ر الهندوسية  باآللهةالتشبه  تتمثل في ، ومالمح هندوسيةوالقالئد واللونجي

 .الكوخ ويرتدي دهوتي أبيض ويحمل تحت إبطيه عصا صفراء اللون

حيث ترقد السيدة  ،الوعي ناوهما فاقد في التصويرة السابقةنفسهما ظهر السيدة والرجل  /أ(:7  )تصويرة
 تجاههميشير  في يسار التصويرة ي بيرورقد الرجل خارج الكوخ ويقف غاز  السقف الجمالوني يذ داخل الكوخ

، ويرتدي مالبسه المعتادة من قميص أسود اللون، ولونجي أصفر اللون مزين يدهبريش طاووس يحمله في 
 بيضاء اللون. بخطوط زجزاجية حمراء وسوداء اللون، ويرتدي قالدة من حبيبات 

تتميز  ثرياء يجلس بداخل قصره الذياأل حدأ يظهر بهاأخرى  حداث قصةتبدأ أ ومنها /أ(:8 )تصويرة  
في ومعه زوجته يقدم له أحد الخدم كأس الشراب بينما تقف جهة اليمين خادمة تحمل  يرفجدرانه بالثراء الزخ

ا على جذع يجلس مستند   في منتصف التصويرة يظهر غازي بير /أ(9 ، يلي ذلك تصويرة )لوحة22يدها مذبة
ويضع على بخطوط طولية سوداء اللون  امزين   ا  أحمر  من األمام وسرواال   امفتوح   ا  أبيض ايرتدي قميص   شجرة
يمن سيدة تتحدث ا سقف جمالوني تقف أمام الكوخ األاله بيضاء اللون، وعلى يمينه ويساره كوخان لهمرأسه ك  

سمت بحجم صغير مقارنة بشخصية غازي بير، ونالحظ في أعلى التصويرة طريقة تعبيره مع غازي بير ر  
رفي هذا ، في طاألبيضو  زرقومحدد باللون األ األسودلتصويرة ملون باللون رج بعرض اعن السماء بخط متع

/أ( سفينة 10 )لوحة يظهر بعد ذلك تصويرة و  ،حمرخر أالخط المتعرج رسم قمران أحدهما لونه أبيض واآل
ول مجموعة من في الطابق األ يجلسكبيرة مقدمتها على هيئة رأس حيوان النمر مكونة من طابقين 

، وهو أنه رجل دينيبدو الحضور صة مرتفعة عن باقي اص يظهر من اليسار شخص يجلس على منشخاأل
قصة غازي بير ومانيك بير ال  من كبار التجار وبالبحث فيأو  مةهمنه شخصية أيبدو يتحدث مع شخص 

ية شخص :سطورية مثليات األمن الشخصأخرى  ربما لشخصية دينيةنه ألذلك يبدو  ؛تظهر بها هذا الحدث
  .البحار للتجارة يقصته بالخروج ف ةالمرتبطرجل الدين  23يتا بيراس

                                                           
مذبة من الفعل ذب، والذب الدفع والمنع والطرد، والمذبة يذب بها الذباب والجمع مذبات ومذاب ويطلق عليها منشة أو  22

ها في المواكب نمروحة تستخدم في طرد الذباب ونحوه، وتعد من األدوات الملوكية، لها أرباب من الناس متخصصون بحمل
المؤتمر السادس مركز الدراسات ، "رسوم المذبات في تصاوير المدرسة المغولية الهندية"عاطف على، ، د الرحيموالحفالت. عب
 .217،  م2015، القاهرة، 2ـ.، جامعة عين شمس،  مجالبردية والنقوش

م من قبل 16ـ/ه10سيتا بير من أشهر الشخصيات الصوفية في الحكايات الشعبية البنغالية، حظي بتبجيل كبير منذ القرن  23
وذلك لكثرة األساطير التي تناولت قدرته على الحماية من األمراض والقوي الشيطانية  ؛المسلمين والهندوس على السواء

م، وأخرى كتبها الشاعر الهندوسي فقير 15هـ/9واكتساب الثروة، أحد األساطير عن سيتا بير كتبها الشاعر عارف في القرن 
ذي صاغ بعض األساطير الشعبية البنغالية بشكل جيد وقدم سرد ا متميز ا ألسطورة  ساتيا بير ومنذ م ال16هـ/10راما في القرن 
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/أ( بها 11 )لوحة، حيث تظهر تصويرة " مانيك بيررالفقي"يلي هذه القصة أحداث من قصة الصوفي 
القاتم  باللون البني واألخضر به زخارف زجزاجية مانيك بير يرتدي سرواال  خو أجوبتا  صوفي فقير يبدو أنه

ويضع حول رقبته خيط الصوفية ه يعلى كتفيضعه  "جاموتشا" بيضأن أعلى عاري الجسد فيما عدا شال وم
جوز ال خلفه سيدة هندوسية عو  ،يديه عصا إحدىيحمل ورقة صغيرة بيضاء وفي  هنأيبدو  إبطيهوتحت 

ألخرى تحمل يها على عصا واليد ايد بإحدىوتضع طرفه على الكتفين وتسند  شبه دهوتيما ي   ترتدي سوى
نه ال أه بحجة ولم تعط ،ان تطرد الصوفي الذى جاء ليطلب منها طعام  أوهى تحاول  ،المذبةها ما يشبه ب

المنزل داخل وب البنغالي الشهير تشارشاال،لى الخلف منها يظهر منزلها ذو السقف يوجد عندها طعام وا  
كما تذكر  كذب السيدة العجوز باللبن المليئة حيث يعبر المصور بهذه القدور مجموعة كبيرة من القدور

نيران لتجهيز  بإشعالتظهر بها السيدة العجوز وهي تقوم /أ( 12)لوحة أخرى  يلي ذلك تصويرة،  24 القصة
 وهي تطهو الطعام، ثم يظهر في ،الشجرة ويشاهدهاخلف  يختبئونشاهد الفقير وهو ، مام منزلهاأالطعام 

 ،لها بقرةوبداخ ،سقف البنغاليةاأل وهي تشتعل بمنزل السيدة العجوز ذين النيرا /أ(13)لوحة رة التاليةيصو تال
 ثمقد ماتت كلها، بقار مجموعة كبيرة من األ/أ( 14)لوحةالتصويرة التالية  في وقد ماتت جراء الحريق، يشاهد

 يب ويرتديانوهما يحمالن الحل ،ه كانوأخو كينو غوش و السيدة العجوز  والدأ /أ(15)لوحة التصويرة التاليةفي 

                                                                                                                                                                                           

م، وكلها تقدم سرد 1668ذلك الحين ينقل عنه كل شعراء البنغال، وأخرى كتبها الشاعر الهندوسي سانكاراشاريا ترجع إلى عام 
 .  بأحداث مختلفة حول شخصية الصوفي المسلم سايتا بير

   DINESCHANDRA , Folk Literature of Bengal, 85.  
وتذكر القصة أن مانيك وأخاه وصال إلى قرية جوكول وهناك وجدا منزال  لبائعي الحليب  بإيجازقصة مانيك وبائعى الحليب  24 

وألن السائلين مسلمون   ؛أيام 7وهما األخوان كانو وكينو غوس وطلبا منهما إعطائهما بعض اللبن ألنهما لم يتناوال الطعام منذ 
إنها  :إن أوالدها ذهبوا إلحضار الحليب وال يوجد شيء في المنزل، فقال مانيك لها :وقالتضت ماينا بودي والدة كانو وكينو رف

ن لديها بالمنزل  رطال  من اللبن الرايب، فغضبت السيدة العجوز وقالت ال يوجد شيء  40رطال  من الحليب و20تكذب وا 
وفي مانيك بمجرد أن وتذكر الروايات أن من كرامات الص ،رضى جوعكالى بقرة قاحلة وقالت له احلبها و شارت إبالمنزل، وأ
فطلب مانيك من السيدة أن تعطيه قدر ا ليمأله بالحليب ولكنها أعطته قدر ا مثقوب ا، فجمع به مانيك  |،خرج الحليبلمس البقرة 

إنهما استوال  :كن هناك ثقوب، ولكن السيدة العجوز غضبت من األخوين وقالتاللبن في القدر الذي لم يعد يسرب وكأن لم ي
على قدر مليء بالحليب، وأخذت القدر منهما ورفضت إعطائهما اللبن مرة أخرى، وهذا التصرف لم يعجب زوجة ابنها ساناكا 

حضرا أة تسميها معجزة لقد الخارقة؟ فصاحت العجوز وهي غاضب الماذا أخذت الحليب الذي حصال عليه بقوتهم :وقالت
نا إنهما محتاالن، ولكن زوجة ابنها قدمت إلى الفقيرين قليال  من الحليب، وهذا التصرف أسعد الحليب سرا من منزلهما وخدع

إن زوجته ارتكبت فعال   :مانيك فوضع يده على رأسها ليباركها وفي هذه اللحظة شاهدتها السيدة العجوز وغضبت وقالت البنها
خالقي، فاندفع كانو واعتدى على الفقيرين بعصا خشبية، فذهبا وهما غاضبان وعلى إثر ذلك اشتعلت النيران بمنزل غير أ

بائعي الحليب وماتت جميع أبقاره، وواصل مانيك معاقبته لهما بأمر ثعبان بعضه وقتله، فذهبت والدة كانو وزوجته يتوسالن 
لى كانو إكراما لزوجته ساناكا.إلى مانيك وتعترف بذنوبها فذهب مانيك إلى ا  لمنزل المشتعل وأعاد الحياة إلى األبقار وا 

  AHMED, S.I. , « Performing and Supplicating Manik Pir: Infrapolitics in the Domain of Popular Islam», 

TDR The Drama Review53, Nº.2,2009,  54-55. 

Dineschandra, Folk Literature of Bengal, 119. 
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 ، وفي هذه التصويرة يتعرض كانو للدغةيهمنأذ ذهبية في اقراط  ويضعون أرؤوسهم ويحلقون  األبيضالدهوتي 
 /أ(16 )لوحة التصويرة التالية يثم يظهر ف ،األرض ىسقط عليضخمة تظهر خلفه جهة اليمين ف حية

أسفل ومن  ىمن أعل ا  سودأ ايرتدي قميص   لبيضاء وشارب ولحية بيضاء اللونالصوفي مانيك بير ذو البشرة ا
بطيه ويضع قالئد إسوداء ويحمل بيده عصا وورقة بيضاء تحت  ةبيض اللون مزين بخطوط طوليألونجي 

وتظهر زوجة كانو واسمها ساناكا وهي  ويضع على رأسه قلنسوة مثلثة األسودو  األبيضالخيط بعضها من 
، ويظهر بالتصوير لى الصوفيرض في محاولة لالعتذار إاأل ة علىلى مانيك بير فتظهر وهي راقدتتوسل إ
وجاءت ، الشجرة والنخلةيقارب طول بطول  بير مانيك رسم، وقد لسيدة شجرة رمان وخلف مانيك نخلةخلف ا
خطوط متموجة أعلى التصوير من  تصاوير الدراسة عبارة عن شريط في كل فيرسمها طريقة نفس السماء ب
كرامات  /أ(17)لوحة التصويرة التاليةفي  ثم يظهرويتخللها رسم للقمر،  األبيضو  قزر واأل األسودباللون 

مام منزل أمع اختالف طفيف في تصويره هنا بشارب ولحية سوداء نفسها مانيك بير، حيث يقف بهيئته 
داخل تجلس بو  ،ا كان وعالج ابنها من لدغة الحيةكم هقبعد احترا عاد لها المنزلأن أبعد  السيدة العجوز

ا قدور اللبن ويتحدثون مع ومعها ابنها وزوجته وخلفه السقف البنغالي )تشار شاال( في طمأنينة ذي منزلها
تي و السيدة العجوز ده، سفلأدهوتي من  ةويقوم بتوديعهم، ويرتدي الثالث مامهم جهة اليمينأي يقف ذلاالبير 
ي منقوش بزهرة صفراء ومن أعلى يضع زيت لونه صفر وزوجته دهوتيأدهوتي لونه وكانوا  ،بيضألونه 
 .نفسه ارتفاع المنزلويظهر مانيك بير طوله ب ،عرف في غرب البنغال باسم جاموتشاي   شاال   ةالثالث

مانيك بير المشهور بها في البنغال الصوفي كرامات  ىحدإ /أ(18)لوحة  التصويرة التالية ويظهر في
ويرتدي قميص  ،يض والشارب واللحية البيضاءا الوجه األبنفسها المعروف بهبهيئته  و يقف في المنتصفوه

 ،الصوفيين كشكول في يده ويحمل األسودوقالدة من الخيط  بخطوط طولية امزين   ع وسرواال  الصوفية المرق  
 اليسرىالجهة  صبحت تدر اللبن بغزارة وخلفه فيأن لمسها أقاحلة وبمجرد لالبقرة ا يلمس وجهصور وهو و 

 اقدر  وهي تقدم  الشابةالزوجة  /أ(19 )لوحةالتصويرة التالية ، وتظهر فيسكينة وهدوء فيبقار تجلس بقية األ
يجلس خارج المنزل بجوار الشجرة وفى الجهة المقابلة تجلس السيدة  ياللبن للصوفي مانيك بير الذبه 

 ان كانترتين السابقتيأن التصوي)ومن المفترض العجوز بداخل منزلها وهي غاضبة لما تفعله زوجة ابنها 
أن المصور ال يلتزم حداث القصة ولكن كما سبق وذكرنا أقبل حرق المنزل على حسب تناسق  انتأتي

 .حداث قصة مانيك وبائعي اللبنأوبذلك تنتهي ( حداث متتابعةبتصوير األ

 ىعلاأل ىالمستو  منتصف مستويين مقسمة بالنصف يظهر بها فيتصويرة على ( وتمثل /أ20 )لوحة
هيئة تركيبة مستطيلة الشكل وضع فوقها شال أبيض جاموتشا من مالبس المسلمين المتصوفة في  ىعلقبر 

الورود الملونة وعلى لق بها فرع من عوم ،شراشيب من القماش الملون هامن ىالبنغال وفوق القبر مظلة  يتدل
القبر وضع سيف له مقبض ذهبي  وبجوار ،أحمر ا هالل لونهمقائمان معلق بكل منه ويساره يمين القبر

مام القبر أو  .ن هذا القبر هو للصوفي والمحارب غازي بيرإ :ن نقولومن هذه األدوات نستطيع أ ،اللون
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وطاقية بيضاء  بيض "جاموتشا"أ ه شاال  يويضع على كتف قاتم أزرقيرتدي لونجي لونه يجلس شخص مسلم 
، وفي الجزء ابيض صغير  أ ابيض ويحمل في يده طبق  أخر يرتدي دهوتي آوخلفه يقف شخص  ،اله"اللون "ك  

 وهما يقدمان األبيضنهما من الهندوس يرتديان الدهوتي أعليهما  ر المقابل للقبر يظهر شخصان يبدويساأل
لهة الهندوس من طبق كبير به محارة وجوز النذور المعتاد تقديمها لآل الوالء لضريح الصوفي غازي بير من

يقدمون الوالء لضريح مجموعة من األشخاص سفل األ ىالمستو  و فيتهم الدينية  اادالهند وغيرها من ع
 الطاقية البيضاء "المسلمين من  رؤوسغطية أنهم من الصوفية المسلمين الذين يضعون أويبدو  ،الصوفي
يمن ألالجانب ا فينفسه عدد المسلمين وس  بيسر يظهر مجموعة من الهندالجانب األ وبالمثل في ،"الك اله 

تباعه من أشخاص لتدل على كثرة ألوان بشرة األ وقد نوع المصور في ،والنذور للصوفييقدمون الوالء 
 .ومعتقدهم الديني المسلمين والهندوس على اختالف طبقاتهم

فيظهر كريشنا  رداها لهة الهندوسية كريشنا ويظهر بها جهة اليمين اإل /أ(21)لوحة  يلي ذلك تصويرة
وتسير  في باقي تصاوير اللوحة، بطيه ورقة بيضاء مثلما يصور الصوفي المسلمإيحمل تحت بلونه الداكن 
ا  وتحملبجواره رادها  بطيها وتمسك بيدها عصا ذهبية اللون تشبه العصا التى إورقة بيضاء تحت أيض 

ج الكوخ هما يقف خار دحأمعها طفالن حيث تجلس سيدة  التصويرة متجهين إلى يساريحملها الصوفي المسلم 
 تشار تشاال. خر طفل رضيع تحمله السيدة داخل كوخ له سقفواآل

ذو اللحية  شخص يمتطي صهوة حصان لونه بني يرتدي هذا الشخص /أ(22)لوحة يلي ذلك تصويرة
يضع حول رقبته قالدة من القماش زيتي اللون أسفله سروال أبيض ذو خطوط بيضاء  اقميص   والشارب
وهو ما صوفي نفسه ومن خالل هذا المظهر يبدو أنه محارب وفي الوقت  ،ا  ودرع ا  ، ويحمل سيفاألسود
 ةمكون من ثالث هة اليمين حيث يوجد مبنىويتجه ج ،غازي بير الصوفي والمحارب على شخصية ينطبق

يرتدي مالبس  سفل كل عقد شخصة عقود مفصصة يجلس أربعأطوابق الطابق األول مكون من صف من 
من  أسه قلنسوة مثلثة ويقر أخضر وعلى رأأسفله سروال أحمر  اهما يرتدي قميص  أحد، مينرجال الدين المسل

أسود  ن ويرتدي رداء  آالقر  أبما يقر من كتاب موضوع على كرسي رحل ر  أورقة يمسكها بيده، يليه شخص يقر 
خص ثالث س مشابه للشخص السابق يليه شأسه غطاء ر أوعلى ر أحمر  يتمنطق ببند من القماش لونهو اللون 

ابع ثم شخص ر  ،أحمر س لونهأسه غطاء رأوعلى ر أحمر  خضر اللون وحول رقبته شال لونهأ يرتدي سرواال  
شخاص يتعبدون بداخل مبني ديني ألنهم مجموعة من اأويبدو  .وضع الدعاء ا يديه فينه يتعبد رافع  أيبدو 

 .الهندوسية مسجد ولكنه مرسوم على هيئة المعابد نه أالمفترض 

-25-14-23) لوحات  قصة الصوفي مانيك بير أحداثمن  موضوع لىإقل بعد ذلك المصور ينت
 Balurbazar بالوربازارملك مدينة   Jayanur badsah جينور بادشاه نها قصة الملكأحيث تبدو  /أ(26
تقديم  على مملكته وطلب منه يحافظواه لن أبناءن أبلغه أك بير طلب مقابلة الملك و ين مانأوتروي القصة  

ك بير زهرة وطلب يعطاه مانأعطاه الملك ما طلبه ثم باركه و أوبالفعل  ،الهبات له لكي يحصل على مباركته
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ا سيكون خليفة له ويحافظ ن تأكلها لكي تنجب له ابن  أتنجب  من زوجته الملكة الصغيرة  تارا بهانو التى ال
 لآللهةتها السابقة وتوسلها ن كل محاوال؛ ألبيراستهانت ولم تحترم مانك على مملكته ولكن الملكة الصغيرة 

نها أ خبرهاك بير وأيفغضب منه مان ،الكي تنجب الطفل فهل كالم هذا الصوفي سيجدى نفع   انفع   تجد  لم 
وللقصة بقية  ولكنها لى الغابة ويمرض زوجها )إ سمي تاجال ولكنها ستعاقب وستنفىي ابالفعل ستنجب ولد  

 .25غير مصورة (

مفتوح قاتم  أزرقلونه  اقصير   مام الملك يرتدي رداء  أيقف  ك بيريمان/أ( 23)لوحة التصويرة  ويظهر في
على منصة ا بينما يجلس الملك متربع   ،سه قلنسوة مثلثة حمراء اللونأويضع على ر  ويمسك العصامام من األ

 ابزهرة لونه يزينضر قاتم رداء لونه أخيرتدي  ،مظلة بيضاء اللون رض وفوق رأسه عن األمرتفعة قليال  
قاتم ومزين  أزرقسروال لونه يرتدي من أسفل و  ،ويتمنطق ببند من القماش لونه أبيض ،صفرأو أحمر 

ك إلى الملكة ويشير المل ،ويضع على رأسه عمامة بيضاء متعددة الطيات األسودبخطوط زجزاجية باللون 
وهي  ،سفل عقد ثالثي الفصوصليها الملك أبالمنصة التي يجلس ع ةعلى منصة شبيهتجلس بجواره  التي
 اهييد بإحدىالتصاوير السابقة وتربط شعرها من الخلف وتمسك  دي مالبس مشابهة لمالبس النساء فيترت

 خلف، و ا من الزهرةتأكل جزء   األخرىوباليد  عطاها لها مانيك من خالل سياق القصةأ زهرة ربما هي التي
ك بير وفوقها ينانه طعام سوف يقدم للصوفي مأتجه به ناحية الملك يبدو وعاء وت االملكة خادمة تحمل بيده

 نها تأتي من مكان إعداد الطعام.ن أتعبير علل رف به مجموعة من القدور الفخارية

جهة اليمين يجلس  :ولاألالقسم  ،لى قسمينتنقسم إأخرى  /أ( تصويرة24 )لوحةه التصويرةيلى هذ
لك من أعلى قميص له أكمام اللون يرتدي المأحمر  مسند هكرسي العرش خلفأو  منصة مرتفعة علىالملك 
لى بإعطائها إده ما تشبه الجوهرة يقوم نجي لونه رمادي قاتم وفي يمزين بنقط بيضاء ومن أسفل لو شفافة 

 سوداءحداها إ الخيطحول رقبته قالئد من  ،ةم قصير كماأ افقط ذ امامه ويرتدي قميص  أمانيك بير الواقف 
بيضاء اللون ويمد يده يأخذ  طاقيةويمسك بيده العصا ويضع على رأسه  ،دائرية فصوصحمراء بها  واألخرى
ن مصور هذا الحدث من قصة مانيك بير لم يلتزم بتوضيح هيئة مانيك بير أويالحظ هنا  ،من الملك ةأالمكاف

صور قد قام بتصوير هذه اللوحة كثر من مأن أوهو ما يرجح  نفسها، هيئة غازي بيرومالمحه، ولكنه صوره ب
مالمح الوجوه في  مانيك بير فال يجيد التنوعأو  وهذه طريقته في التعبير عن الصوفي سواء كان غازي بير

ا  وهذا ينطبق نفسها مع اختالف لون البشرة  والهيئةكلهن بالمالمح  حيثعلى طريقة تصويره للنساء أيض 
تنجب تجلس أسفل عقد مفصص  كانت ال لتصويرة تظهر الملكة التياني من ا، وفى القسم الثلوان المالبسوأ

من وخلفها خادمة تمسك الملكة  مامهاأتحمله سيدة تجلس  يك بير قد قامت بوالدة ابنها الذيوببركة مان
الملكة لقصة بنفي تكملة ل /أ(25)لوحة تصويرةبعد ذلك  ويأتي .الخلف ربما تقف لمساعدتها وهي تلد طفلها

ونشاهد الطفل وهو يخرج من المنزل، وتظهر في  ،اسيهاو زنها على الملك ومعها وصيفتها تلغابة وحالى إ
                                                           

  .AHMED, Performing and Supplicating Manik Pir ,.56 لباقي القصة  25 
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أخرى  رةيصو تو  ،لى مانيك بير لرجوع ابنها وشفاء زوجها/أ( وهى تتوسل إ26 التصويرة التالية )لوحة
على الزهرة الحصول  في ميرة التي تساعدهيقف أمام األ فيها ابن الملك تاجال وهو /أ(27)لوحة يظهر

وخلفه شفاء والده، في  نها سوف تساعدهأخبره مانيك بير ببعد أن أشفاء والده الملك  السحرية التي تساعد في
يديه العصا الذهبية اللون وباليد  قف جمالوني ويمسك بإحدىم كوخ له سمايجلس على األرض مانك بير أ

 . ورقة بيضاء األخرى

وهنا يظهر عدم  /أ(35 -29)من لوحة غازي بير  من قصص الصوفيأخرى  لى قصةثم ننتقل إ
ن أعندما قرر ، لى قصة الصوفي غازي بيرإينتقل  هذه التصويرة يفف ،حداث القصةأترتيب م المصور باالتز 

جهة اليمين الملك  /أ(29) لوحة التصويرةهذه  ، ويظهر في26ويتفرغ لحياة الزهديترك حياة والده الملك 
شخاص كبر من األا صور بحجم أكثر انتشار  الرواية األ ساسأوالد غازي بير وذلك على ندر شاه سكإ

 مام ويضما من األمفتوح   ا  أبيض ايرتدي قميص   يجلس أسفل عقد خماسي الفصوص التصويرةفي  ينالموجود
 أزرقلونه  سرواال  ، و صفراأل مزين بدوائر صغيرة باللونو  حمرباللون األخيوط بعلى عند منطقة الصدر أمن 
 سطواني الشكل لونهأويستند على مسند ك اله( وله شارب ولحية بيضاء، )سه طاقية بيضاءأويضع على ر قاتم 

قد مامه كرسي رحل عليه كتاب مفتوح ويجلس أمامه غازي بير أسفل عأ، للونومزين بنقاط صفراء اأحمر 
 بيض اللون وسرواال  أ ايرتدي قميص  بية اللون، داليات ذهمظلة حمراء بها ثالثي الفصوص ويعلو غازي بير 

لون وحول رقبته قالدة من الخيط بيضاء ال الهحمراء اللون ويضع على رأسه ك  بنقاط بيضاء و  امزين   ارمادي  
يلتف حول منطقة الصدر  وشاال   ا  بيضأويقف خلفه خادمة وخادم لون بشرته سوداء يرتدي لونجي  األسود

 في ن التصويرة تمثل عرض غازي على والده رغبتهاله( ويبدو أبيضاء اللون )ك   قيةى رأسه طالونه وردي وعل
 االنضمام لحياة الزهد.

                                                           
بأنه سيكون خليفته للعرش، لكن ميل غازي الى الزهد أدى لغضبه الشديد وحاول  لى ابنهإسكندر شاه وقد نظر إويظهر  26 

لحرق أو الحبس ولكن في كل مرة ينقذ غازي أكثر من مرة من ثنيه عن هذا الطريق، فقرر التخلص منه أكثر من مرة بالغرق وا
بأعجوبة بفضل اهلل، وفي النهاية نجح في المضي في طريق الزهد وأصبح صوفيا وغادر المنزل وخلفه أخوه كالو، ووصل إلى 
مكان بعيد مهجور غابة في البنغال بها عدد كبير من النمور فتجمعت النمور حوله وأصبحت من تالميذه)قام بترويض هذه 

وقصته مع الملك  ،لنمور(، باإلضافة إلى قصته مع ملك هندوسي طردهم من الغابة فاحترقت الغابة وأدخله غازي في اإلسالما
معركته مع والدها وجيش من النمور وانتصاره في النهاية وتحول هذا  ةموكوت راي وابنته شامباباتي التي عشقها غازي وقص

   ي .الملك إلى اإلسالم وزواجه من شامبابات

SARKAR, S.Ch., The Sundarbans: Folk Deities, Monsters and Mortals, New Delhi, 2010  , .55-58. ؛ 

وكان غازي  نمر خاضع له )وكان يركب النمور ويتجول في الغابة لذلك عرف عن النمر)حصان غازي( 1400وكان لغازي  
وكلما أراد شخص الذهاب إلى الغابة فعليه أوال  أن  ،هندوس في البنغالوأخوه كالو يبجالن ويحترمان من قبل جميع المسلمين وال

ينحي إلى األرض ويقول عبارة "باسم فضيلة غازي صاحب" اعتقادا منه أن هذا الصوفي سوف يحميه من أخطار النمور" وال 
 يدخل أحد إلى الغابة دون تقديم القرابين إلى مزاره

 SARKAR, The Sundarbans: Folk Deities, 70-71. 
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عتراضه على رغبته في اتباع ال توضح عقاب والده الملك لغازي بير/أ( 30 )لوحة يلى ذلك تصويرة 
أقسام يوضح  ةلى ثالثرة مقسمة إع ذلك نجاه اهلل من هذه المهالك كما تذكر القصة، والتصوي، ومطريق الزهد
درجات اللون  المصور بخطوط متعرجة مع تنوعه في ول غازي بير في البحر الذي عبر عنهالقسم األ

وحوله النيران  حرقغازي بير ي   محبسه، والقسم الثالث فيه القسم الثاني غازي بير في ، وفياألبيضو  زرقاأل
/أ( توضح غازي 31كينة والهدوء، يلي ذلك تصويرة )لوحة و عليه السمن كل جهة وفي الثالث حاالت تبد

أمامه سيدة تتحدث مام منزله المكون من كوخ له سقف شاال المشيد على صفة نهر وتقف أا بير يجلس متربع  
 .معه

دون رغبة ه كالو وهو يودع والدته الملكة و خأيظهر فيها غازي بير و  /أ(32)لوحة يلى ذلك تصويرة
رقاء اللون سفل عقد مفصص الشكل ويعلوها مظلة ز أ، حيث تظهر الملكة جالسة جهة اليمين لكوالده الم

أحمر  ام طويلةمكأ اترتدي رداء ذ ،وضع المواجهة بينما الوجوه جانبية الشكل وتجلس متربعة الجسد في
اع وخلفها تقف وضع الود ا فيترفع يده يوه ،ينسدل على كامل الظهر اشفاف   شاال   اسهأاللون وتضع على ر 

مالبس الصوفية المعتادة في غرب ي غازي يرتد حيث هأخو ويظهر جهة اليسار غازي و  ،حدى الخادماتإ
أبيض "جاموتشا" يلتف من  بيض وشاال  أ اقميص   ىومن أعل ،من أسفل لونجي لونه بنفسجي قاتم ،البنغال

زخارف زجزاجية حمراء ب مزينأبيض  ه كالو يرتدي سرواال  و خأ، وخلفه يسربط األوتحت اإل ىالكتف اليمن
سهما ك اله أر  ىويضع االثنان علأحمر  يربط على الوسط ببند من القماش لونه ا  سودأ االلون ومن أعلى قميص  

ن يرتديا ن على اليسارايجلس/أ( 33)لوحة الصورة التالية  يه كالو فأخو ويظهر غازي و ، بيضاء اللون
 يوعلى اليمين سيدة تجلس داخل كوخ له سقف بنغال لوان،بقة باختالف األنفسها في التصويرة السا امالبسهم
وهي  معجزات هذا الصوفي إحدىتظهر  /أ(34 )تصويرةثم يلي ذلك تصويرة، تهااادمخ إحدىومعها 
 ،نيتخر يقف على رجليه الخلفيآمامه و ا يركع أهمأحدنمران  مامهلغابة وأا للنمور حيث يقف في هترويض

قالدة ويضع  شال "جاموتشا" و  ،من أعلى ابخطوط طولية وعاري   الونه أبيض مزين   زي بير سرواال  ويرتدي غا
 العالية وبعض حيوانات الغابة مثل بأشجارهاالمصور عن الغابة  وقد عبر ،حول رقبته األسودمن الخيط 

ء وما بها من سحاب زخرفي ، والسماء الزرقاحمرءت خلفية التصويرة باللون األوجا ،القرد الذى يتسلق الشجرة
  .األسودو  زرقمة بخطوط متعرجة بدرجات اللون األغير منتظ شكاال  أتخذ ي

نة لها مقدمة على ن سفيايركبوهما ه كالو يظهر غازي بير وأخو  /أ(35 )تصويرة وفى التصويرة التالية
حمر، وسادة ومسند لونهما أنة تعلوه نهاية السفي يي بير على مقعد مرتفع فز ، ويجلس غاس النمرهيئة رأ
نها كانت تنتهي بشكل كائن أمن مؤخرة السفينة ويبدو  اجزء   ىخفبهذا الجزء من اللوحة آثار تلف أ ويظهر

القاتم والفاتح  زرقألوانها من األتتدرج  ظهر المياه عبارة عن خطوط متموجة، وتمجنح تظهر أجنحته فقط
 مواج.يعبر بها عن حركة األ األبيضوخطوط باللون 
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 "تشار شاال" ح له سقفيفة والضر حد المتصو أ يظهر بها  ضريح /أ(36)لوحة ويلي ذلك تصويرة
 ييشبه مانيك بير ف يمام الضريح يقف صوفوأ يتوسطه تركيبة تبدو من الحجر ،ومعلق به خرقة المتصوفة

  األسودمن الخيط ، وحول عنقه قالدة الهه ك  رأسويضع على أحمر  ا  يرتدي لونجي وقميصو التصاوير بعض 
يقف بجانب شخص هو و  ،نفسها هيئة مانيك بيررقاء، وله شارب ولحية بيضاء بوأخري بها حبيبات دائرية ز 

بواسطة تحريك عصا بداخل صحن بيضاوي من  ما "يطحن"  ءفقير يجلس تحت شجرة  يقوم بعمل شي
   .الفخار 

ه رأسيحمل على أبيض اللون  اقصير   يظهر شخص يرتدي دهوتي/أ( 37)لوحة رة التالية يصو تال وفي
ا صغير   مامه سيدة تحمل طفال  وأمن حبل مربوط في رقبتهما،  نماشيتي سحبيبدو به طعام وي اكبير   احن  ص

مجموعة من األشخاص نه ديك، وربما تدل هذه التصويرة على أبيدها يبدو  ا  خرى تحمل طائر يتقدمها سيدة أ
شخصيات موضوع مانيك أو  الوا بركة الصوفي غازيإلى الضريح لين نهم هندوس يذهبونيبدو من مالبسهم أ

  .تجاه أضرحة رجال الدين المسلمين بالفعل في غرب البنغال االتصويرة، وهو ما كان متبع  

أثناء تجوالهم وهما  هخيأغازي بير و إلى حدث من قصة /أ( 38)لوحة التصويرة التالية  يف ننتقلو 
 "  شاال"سقف لبنغاليةله سقف على هيئة األ الهودج "عماري" داخل ي بير غاز يجلس  حيث ،فيال   نيركبا
 ،نه يتحدث مع غازي بير، ويبدو من حركات يده أوأمام الهودج كالو أخو غازي بير ،مذبةيحمل  خادم وخلفه

تتشابه رسم الصوفيين  يوهذه الطريقة ف ،27 امنخس  أو  امهماز  وفوق رقبة الفيل يجلس قائد الفيل ويحمل بيده 
، وجاء رسم الفيل كبير الحجم بهيئة في التصوير المغولي الهنديم اوالحك المهمةمع رسم مواكب الشخصيات 
بتكوين  ايفصل بين هذه التصويرة والتصويرة التالية مزين   وجاء اإلطار الذي ،قريبة من الواقع بكامل زينته
 .الفاتح زرقوجهان باللون األبتالت يحيط بها طائران مت يمتكرر عبارة عن وردة من ثمان

مانيك أو  قصة غازي بير يحداث غير واردة فأا مبه /أ(40 -/أ39)لوحة تصويرتان ذلك تي بعديأ
ومرسوم بحجم  /أ(39 )تصويرةسود وله شارب ولحية بيضاء يتوسط التصويرةألونه شخص  ، حيث يظهربير

وضع ي وضع المواجهة ووجهه ف يجسده فمفصص سفل عقد أا يجلس متربع   كامل التصويرة كبير يمأل
من حبيبات  أخرىو  األسود خيطيضع حول رقبته قالدة من الخلفه وسادة بيضاوية كبيرة الحجم، جانبي 

                                                           
لة يأخذ الفارس، والشكل المبكر من هذه األالمهماز عبارة عن وسيلة وخز مزودة برأس مدبب أو ناخسة يوضع في دوالب  27 

شكل المثقب، أو المهماز الذي يأخذ طرف ا مدبب ا مستقيم ا، وفيما بعد طو ر هذا الشكل إلى مهماز أو منخس في شكل عجلة 
تجنب أنها تكون مميتة للحيوان، ولكى تت قليلة  فإن شفرة شوكة المهماز كانت طويلة جدا  لدرجة مسننة كالمنشار، وفى حاال

الجروح أو األذى للخيول، فإن الطرف المدبب للمهماز كان يصنع أقل حدة أو غير حاد أصال ، ومن النادر وجود المهاميز 
تصاوير المعارك  "ماجدة على عبد الخالق ،، الشيخة. لحصانالمستقيمة المدببة الطويلة، حيث لم تصنع حتى ال تخترق جسم ا

، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية رسالة ماجستيري من خالل المخطوطات والتحف التطبيقية"، الهند يالحربية للجيش المغول
 .464-463 م،2012األثار، جامعة القاهرة، 
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بتذوقه  أوقد بد ،س شراب صغير الحجمأويمسك بيده ك ،دائرية بيضاء اللون وأساور من حبيبات صفراء اللون
يديه قارورة الشراب وباليد  إحدىيمسك ب خرخادم آ شخصوخلف هذا ال ،ه يقف خادم يقدم له الشرابأمامو 

بها  /أ(40 )تصويرةبتحريك الهواء بواسطة ريش الطاووس، يلى ذلك تصويرةمن خاللها يقوم مذبة  األخرى
قاتم  اللون والهنجا لونها أزرقأحمر  وليچسفل عقد مفصص لبناء له سقف مسطح ترتدي أسيدة تجلس 
، يشتعل نيران مشتعلة بداخلها صندوق أماممجلس هذه السيدة يقف صوفي زنجي  أمامدمة و وخلفها خا

زنجي يقف وسط أزرق، وعلى اليسار صوفي لى نصفين على اليمين حصان لونه إمقسمة رة التالية يصو تالو 
 ./أ(41 )تصويرةنه من الفخار عائم وسط المياهأدر يبدو ق  بها المياه و 

 ،معلق خرقة الصوفي بداخله تشارشاال يظهر بها ضريح له سقف بنغالي /أ(42)تصويرة  يلى ذلك
 تركيبةوقد وضع على ال ،"الكشكول" داة التي يستخدمها لتجميع الصدقاتنه األووعاء بيضاوي الشكل يبدو أ

ذا  اقميص   يقدم التبجيل والتحية للضريح يرتديالضريح يجلس شخص  أماممجموعة من الورود، و  ةالحجري
 ،حمربخطوط طولية باللون األ امزين   ا  صفر أ بخطوط طولية وسرواال   اداكن ومزين  أحمر  كمام طويلة لونهأ

 يجاد تناظر فيإراد المصور ربما أ بحجم كبير 28 رسم المصور نارجيلةمن التصويرة  خرىوبالجهة األ
غصانها طائر كبير الحجم وعلى ألى يمينه نارجيلة وشجرة رسم على وع ،الوسط يفرسم الضريح ف ،التصويرة

غازي بير  وفيها صور (أ/43)تصويرة جرة السابقة، وفى التصويرة التاليةيسارها الرجل وشجرة مشابهة للش
ه رأسسفل عقد مفصص وفوق أحيث يرسم بكامل التصويرة بحجم كبير  ،هذه اللوحة يف ةالرئيس الشخصية

قة بألوان متعددة يظهر من بينها بزخارف دقي اكمام طويلة مزين  أ ا ذاقميص   ا يرتديمظلة حمراء يجلس متربع  
وعلى كتفيه شال لونه بني  ق ببند من القماش لونه زيتي قاتمويتمنط ،صفر وأسود ورماديوأحمر وأ بيضأ

 صفر لونه أصفر، ويرتدي سرواال  واأل زرقواأل األبيضفاتح ومزين بزخارف نباتية على الطرفين ملونة باللون 
ويقف  األسودويضع حول عنقه قالدة من الخيط  ،األسودباللون  بزخارف هندسية من خطوط متقاطعة ان  مزي
ويتمنطق ببند من القماش  الرداءحد مريديه يرتدي جامة زرقاء اللون مزينة بوورود حمراء على كامل أه أمام
 زرقون األطوط طولية باللن بخسروال مزيأو  سفل باجامةومن أ األسود خيطحمر وحول رقبته قالدة من الاأل
ه ييد إحدىبوخلف غازي بير شخص يحمل  ،يبدو علبة صغيرة ذهبية اللون ائ  يويمسك بيده ش ،األبيضو 

ريش طاووس يحرك به الهواء، ويرتدي مالبس مشابهة للشخص الواقف على  خرىقنينة ذهبية اللون وباليد األ
بها تمساح كبير  /أ(44)تصويرة  ذلك تصويرة يلي. اتمتعددة الطي ءه عمامة حمرارأساليسار ويضع على 

                                                           
بها التبغ، كانت قاعدتها في األصل من جوز الهند ثم اتخذت من هي أداة يدخن األصل "ناركيل"، و  النارجيلة كلمة فارسية 28 

ثم رقبة ثم  -ج من منتصف البدن أنبوب الدخانويخر -ضع به المياهو من بدن كروي الشكل يالزجاج ونحوه، وتتكون عادة 
  .المكان الذي يضع فيه التنباك وهو أحد أنواع التبغ الخاصة بالنارجيلة 

  RUDGLEY,R. The Encyclopedia of Psychoactive Substances, New York: Great Britain – Brown and Company, 

1999, 196. 
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ه سمكة أخرى أماموفوق ظهره سمكة كبيرة و لجسمه  بشكل مواز  يلتف يله لحجم عائم على المياه فاتح فمه وذا
   .ا من السابقةصغر حجم  أ

ات لوحة من لوح ةيأوال تخلو  ،بير يعبر به عن شخصية غازي كثر شهرة التييلى ذلك الشكل األ
 كب على نمر كبير الحجم يمسك بإحدىغازي بير وهو ير وهى تصور  /أ(،45)تصويرة  غازي بات منها

، وتظهر بالتصويرة معجزات النمر حول غازي وكأنه يحميه مسبحة، يلتف ذيل األخرىوباليد  اه ثعبان  ييد
عبر عنه المصورة  يالذ زهده وتدينه هنفسالوقت غازي بير وقدرته على ترويض النمور والثعابين وفى 

معجزات  إحدىتبين  /أ(46 )تصويرة التالية ةالتصوير و . حول رقبته األسودمن القماش  ةبالمسبحة وقالد
ويظهر غازي بير  ،كبير الحجم يظهر وهو يحارب غوال  حيث غازي بير وهي قدرته على محاربة الشياطين 

 غازي بير يرتديو  ،القضاء على هذا الغول فيه تعلى اليمين بحجم صغير مقارنة بالغول وبيان معجز 
يبدو و  ،يد الغولفي الجزء المصور به  التصويرة ف فيويظهر جزء تالفي هذا العمل الفني  ةالبسه المعتادم
غازي شجرة كبيرة يقف  ، ويظهر خلفجزء تالف نهأالتصويرة اتضح  ت يده ولكن بالتدقيق فينه قطعأكو 

سود أذو جسم  ،ا فمه، وقد صور الغول بحجم كبير فاتح  األبيضباللون مرسومان قنفدان  على غصونها
 .أحمر لونه اقصير   ويرتدي سرواال  

مكان في  بالط الملوك حيث يجلس بهيئةتصور مجلس غازي بير  /أ(47)تصويرة ذلك تصويرة ييلثم 
عمدة أيستند على  الخشب ألواح"تشارشاال" من  سقف بنغالي شبه المقعد المستطيل في الهواء الطلق لهي  

 من الخشب يعلوها رفه مظلة حمراء رأسفوق ا على كرسي مرتفع و بع  بداخله يجلس غازي بير متر خشبية، 
اله وخلفه ه الك  رأسوعلى أحمر  بيض ومن أسفل سرواال  ألونها   29 تار يرتدي ما يشبه الك   ،نيقف عليه طاووسا

 انه يقدم له صندوق  أمع شخص يقف جهة اليمين ويبدو يتحدث  ،مسند بيضاوي الشكل مزين بخطوط حمراء
 افضفاض   رواال  سفل سأا زرقاء مزينة بورود حمراء ومن تك ر يرتدي هذا الشخص  ،ذهبي اللون ابيضاوي   اصغير  
لى نه يستعد للدخول إأخر يبدو آشخص  ، وخلفهاله بيضاءه ك  رأسبخطوط طولية حمراء وصفراء وعلى  امزين  

حدهما يمسك بيده ريش الطاووس لتحريك الهواء أنشاهد شخصين  ريسوفى الجانب األغازي بير مجلس 
 لى غازي بير.ينتظر دوره للدخول عخر ربما آ احول غازي وخلفه شخص  

                                                           
 وهى لفظ  فارسية  وتعنى قميص بال طوق.  "أو كورتاكا Kudta  يطلق عليه في بعض المناطق كودتا "  Kurta ك رتا 29

GHURYE,G.S., Indian Costume, Bombay, 2nd.ed., 1966, 156.   

ء الطويل الفضفاض يلبس في الجزء العلوى من جسم الرجل ويصل إلى ما تحت الركبتين، وكان في البداية ردا  و القميص وه
ظفر الرحمن ، دهلوى .حيان يرتدي أسفله السروال ذو األرجل الواسعةثم ارتدته اإلناث وكان في بعض األتقليدي ا للرجال 

لفاظ ومحاورات كاجامعه أ ختلف فنون اور صنعتون كى اصطالحىكى م فرينك اصطالحات پيثه ورال "سند ستانصاحب، 
، لكهنو، مطبع منشي لغات كشورىسيد تصدق،  ،؛ حسين5،111جلد، 1939ثمان جلد، انجمن ترقى اردو، ، ، دلهىمجموعة"
 .151 ،1907نولكشوره، 
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ما تمساح ال تقدم إلىحيث التماسيح  بإطعامظهر سيدة تقوم /أ( ت48)تصويرة  فى التصويرة التاليةو 
وربما  اصغير   نه زوجها ويحمل طفال  أ، وخلفها يقف شخص يبدو الشاطئعن  وقد ابتعد ،ديكشبه طائر الي  

ن بأ  وهو اعتقاد شائع االتماسيح لمباركة ابنهم بإرضاء انيقومن هذا الرجل والسيدة إلى أتشير التصويرة 
 فيكما كان للتمساح دور في قيادة مركب غازي بير  ،والنمور غازي بير حامي سكان البنغال من التماسيح

غازي بير أينما وقت قصير تالميذ  صبحت النمور فيأن أ جاجيأو  صبح من كرامات غازيالمياه، وبذلك أ
حرب  يح دور كبير فيساللتم كان) قاربه ويعمل التمساح كقائد لهم وذيله مرفوع الذهاب في تقرر  ذهب

ويظهر في ، النمور( من يش من التماسيح لمحاربة جيش غازيغازي بير مع داكشين راي حيث استعان بج
التي ظهرت في البنغال ابتداء من  الهنديةهيئة المساجد المغولية المصور بعبر عنه /أ( ضريح و 49 )تصويرة
بأسفل القبة الوسطي تظهر و  أكبرها القبة الوسطى يعلوه ثالث قبابم المكونة من بيت صالة 18هـ/12القرن 

أو  هبةيمين التصويرة شخص يحمل بيده علي ويظهر  ،رحل ها كرسيأمامو  األبيضتركيبة الضريح باللون 
 ، ويظهر فيتشبه الطنبور موسيقية آلةزف على عيجلس شخص ي ، وفى الجهة اليسرىقربان للضريح

عبر  يوم في المياه التعتمختلفة من ثالث أسماك ذات أحجام /أ( مجموعة من الكائنات البحرية 50 تصويرة)
 زرقهر في مقدمة التصويرة بدرجات اللون األظطوط متعرجة تالل خلتصاوير من خعنها المصور في باقي ا

يجلس  يظهر شخص/أ( 51 التصويرة التالية)تصويرةفي  يظهرو  ،الفاتح زرقالقاتم ثم تتحول إلى اللون األ
ينه وعلى يساره ويم ،من كتاب وضع عليه أه كرسي رحل يقر أمامو  ،يتعبد بداخل سفينة في منتصف النهر

يزة  التماثل سمة ممخلق تماثل بين عناصر التصويرة، و ن في الشكل والحجم ربما ليلتثان متميرسم سمكت
 .نجدها في كل تصاوير اللوحة

مجموعة من األشخاص يقومون على مجلس غازي بير وحوله  (/ا53/أ و 52)ن اوتمثل التصويرت
تصويرة )ويظهر في  ،حريك الهواء حول غازي بيرخر يحمل ريش الطاووس لتآته منهم من يحمل مذبة و خدم
حيث يظهر  ،موضوع تصويري يتضح من خالله اعتناق مصوري هذه التصويرة للمذهب الشيعي (/أ54

جنحة أه تاج ذهبي و رأسعلى دمي آالكائن األسطوري "البراق" بهيئته المعروفة في التصوير اإليراني من وجه 
نمر وذيل الطاووس ويحمل علي ظهره " التعزية" وهي نماذج معمارية طائر وجسم حيوان ربما يكون ال

ن  متعددة الطيات حمراء يمصغرة ألضرحة شهداء كربالء ونشاهد بداخلها تركيبة الضريح وعليها عمامت
ئن بحجم كبير يتضح من خالل لكااوقد رسم هذا  ،اللونلق به سيف ذهبي عترس دائري ماللون، ومثبت بها 
ا  ةحد رموز الشيعصل إلى منتصف قدم البراق، ويظهر أعزفان حجمهما يرسم شخصين ي في التصويرة أيض 
 ،به مجموعة من األسلحة من ترس وسيف وقوس اومعلق   امزين   ا/أ( حيث نشاهد حصان  55التالية)تصويرة 

شخص  ويمسكه من اللجام ،الحسين مامحصان اإلتصور الشيعة لمن هذا الوصف يتشابه مع هو بذلك و 
نوافذ معقودة يظهر بداخل كل نافذة سيدة ترفع  ن من طابقين فتح في كل طابق ثالثيتجه به تجاه مبني مكو 

لمجموعة من األشخاص  /أ(56 )تصويرةيليها تصويرة أخرى ،يدها وكأنها تلقي التحية للرمز الشيعي

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2021.57204.1150
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ا  البيضاء اللون وهي يتجمعون حول أحد األعالم خدم أثناء احتفاالت ستلشيعية التي ت  تعد من الرموز اأيض 
تنقسم إلى  ليس لها موضوع محدد فهي /أ(57)تصويرة  وتختتم اللوحة بتصويرة ،كربالء الشيعية بذكرى

سيدة  يقومان بأوضاع مختلفة أو  به مجموعة من المربعات بداخل كل مربع شخص قسمين القسم األعلى
ا تمثل نه، ويرجح أس رجال ونساء فقط وكأنهم يسبحون في المياهو ؤ وفي القسم األسفل من التصويرة تظهر ر 

حيث يعتقدون بأن االغتسال في الملتقي  ،المقدس لديهم في نهر الجانج مجموعة من األشخاص يغتسلون
 .30ذهب الخطايا والذنوب كلها ويرجعون إلى بيوتهم كيوم ولدتهم أمهاتهمالمقدس بنهر الجانج ي  

  الدراسة عدة نقاط رئيسة تنحصر فيما يلي:ضمن تت :الدراسة التحليلية.2

 وتطور لوحات الباتا "لفائف الباتا".نشأة  -1
 ".الباتو" مصوري لوحات الباتا -2
 .أنواع تصاوير الباتا في غرب البنغال -3
 .البنغالفي غرب  "باتا رانواجللفائف الباتا " األسلوب الفني -4
 نة مرشد آباد.يبالمركز الفني بمد "رانو باتااجالفنية المميزة للفائف الباتا " السمات -5
 في غرب البنغال.مراكز إنتاج لوحات الباتا  -6

  :وتطور لوحات الباتا "لفائف الباتا"نشأة .1.2

ساطير والحكايات ش مصورة بمشاهد سردية للنصوص واألالقماأو  الباتا عبارة عن لفيفة من الورق    
والكهنة الهندوس، وتفتح بشكل عمودي وتكون مصحوبة ولياء المسلمين ديد من األالشعبية المحلية وحياة الع

صورة  ة،ثناء عرض الصور عن طريق فتح اللفافة بيد واحد، أ31 يقاعيإالصور في لحن قصة بأغنية تروي 
غاني المصاحبة لعرض التصويرة يشير بها إلى التصويرة، وتكون األويكون مع الراوي عصا األخرى تلو 

 اوهو بذلك يعد فن   ،الجمهور لدىفهي تساعد على اكتمال تصور القصة نفسه أهمية التصوير البصري ب
 .  32للجمهور الشعبي في المقام األول اترفيهي  

شير ي بصفة عامة بالبنغالية  Potأو  Pataباتا مصطلحوباتا كلمة سنسكريتية تعني قطعة القماش، و 
على أوراق سعف النخيل ثم استبدل لرسم ، حيث كانت بداية هذا النوع تتم با33إلى لوحة مرسومة على القماش

                                                           
 .241 ،م2005، 1ع.، 56 مجـ.، ثقافة الهند، "عياد والمهرجانات الهندوسية في والية البنغال الغربيةاأل"سعيد، ، الرحمن 30 

 31 MAJUMDER ,R.: «Disappearing Traditions , The Narrative Songs of Bengal Pata Painting» , Kalakalpa-

IGNCA Journal of Arts IV, Nº. 2, 2020 , .38. 
 32   MAJUMDER ,  Disappearing Traditions , .40. 
 33  GUPTA,S .  D. , «Village to Naya, Pingla, Traditional Art, Chitrolekha International Magazine  on Art  and 

Design 1, Nº. 3, 2011, 6. 
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القماش، وهو بذلك يرتبط  على الورق ثم يلصق في كثير من األحيان علىصبح يرسم به، وبعد ذلك أالقماش 
 .34 بشكل مباشر بفن الباتاتشتيرا المعروف بوالية أورويسا

 ساالباتو  يتجول بها قصة ملحمية لوحات تصورنها تصوير اللفافة بأأو  يوصف تصوير الباتا
ن حول أصل اختلف الدراسو وقد  عمالهم،ا أليعرضو أخرى  من والية إلى هذا النوع من اللوحات( وا)مصور 

كوسيلة اتصال بالجماهير من خالل  ظهر تصوير الباتاأن  :، فمنهاوبداية ظهوره هذا النوع من التصاوير
وذلك  الباتواسأو  الراويأو  تيالحكوا مع وجود شخصيةقصة أو  المصورة كشكل سردي لملحمة اللفافة
-10 هـ/5-4د الشفوي هو السائد في البنغال )خالل القرنالسر أسلوب كان  حيث ،م16هـ/10 رنقالخالل 
لى ويرجع ذلك إ ،م18هـ/12لى القرن إالبنغال  في من هذه اللوحات تعود أقدم األمثلة الباقية، بينما 35 م(11

 شاراتوردت الكثير من اإل ولكن، 36ت الشعبية فتكون سريعة التلفاللوحاعمل طبيعة المواد المستخدمة في 
 ىحتو فقد ا ،القديمة بصفة عامةالهندية والتاريخية  األدبيةالكتابات و المالحم في حول هذا النوع من اللوحات 

ور من اللوحات منذ عصكثيرة نستنتج منها شعبية هذا النوع  إشاراتالبوذي والبراهماني والجيني على األدب 
وهناك  ،37قبل الميالد الثانيالهندية منذ القرن  الجزيرة هغالبية شب بل في ،ل فحسبالبنغا قديمة ليس في

م بعضها 8ق.م حتى القرن 2الفترة من القرن  فيالسنسكريتي تنحصر األدب في كتابات  العديد من اإلشارات
" Mahabhashyaومنها نص بوذي "، 38تاا لكيفية عرض الفنانين الشعبيين للوحات البالي  تفصي ايعطي وصف  

 ىقصة يستدل منها علقبل الميالد حيث قدم باتانجالى  140عام ا ماهابهاشيا لمؤلفه باتانجالي كتب تقريب  
اعتادوا حمل لفافة مصورة قد ن كيف كان المصورون الشعبيو  و ،39 من فترات قديمة اللفائف اتلوحوجود 

وكانت  ،ثناء المهرجاناتأثناء عرضها على الجمهور قصة اللوحة أى وهم يتغنون بوتعليقها بيدهم اليسر 
Yama pataتعرف باسم ياماباتا 

ا  ومنها ،40 الذى   Bhagavati Sutraالكتاب الجيني بهاجافاتي سوترا أيض 
 الجيني باسم مانخا  األدب فيالقصص المصورة المعروفة لى فن عرض شير إوي ،م3القرن يؤرخ ب

Mankhaلى باإلضافة إهذا نه نوع خاص من المتجولين لعرض لوحات مصورة، بأا العمل وفيها يصف هذ
 فيتصوير العقاب  فيغلبها تنحصر أ لهذا الفن والتي إشاراتتحتوي على  من النصوص الجينية التي الكثير

وهناك نصوص بوذية قديمة  ،م8هـ/ 2لى القرنع إالذى يرج Kuvalayamalaكوفاالياماال  النار مثل نص

                                                           
 34 PALIT, S. and Datta, D. B. , «Transformation from Performativeaer to Demonstrative art  : A Survival  

Strategy for Patachitra» , Asian Journal of Multidisciplinary Studies , vol.4, Nº. 2, 2016, 220. 
 35 BHATTACHARYA,  and  Narayanaswami,  ,  Pattachitra: Indian Art in Context , .6. 
 36 DATTA,   Folk Painting of Bengal , 10. 
 37  JAIN,J., «The Art of Indian Picture Showmen : Tradition and Transformation», Storyelling and Puppet 

traditions of India, Dhurjjati Sarma, New Delhi: Indira Gandhi National Centre For the Arts, 2010 , 15. 
 38 DATTA,  Folk Painting of Bengal , 7 

 39 DEHEJIA, V.: «On Mode of Visual Narration in Early Buddhist Art», The Art Bulletin 72, Nº. 3, Sep.1990,  

377. 
 40 JANA, Th.: «Educational Marginality : A Crisis Among the Patuas at Naya, West Bengal» , Chitrolekha 

International Magzine on Art and  Design 6, Nº.2, 2016, 91. 

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2021.57204.1150


 ة االتحاد العام لآلثاريين العربمجل   م(2021) 2العدد  22املجلد 
 

 

(554-603 )  575 لفائف الباتا املزينة بالتصاوير في غرب البنغال | 
 

وهي عبارة عن   charana chitta إلى نوع من الفن اسمه شارانا شيتا وتشيرNikaya   Samyuttaل مث
 .41رالنافي  ها رسوم توضيحية لعقوباتلوحات متحركة ب

مثل سانتال القديمة القبائل الهندوسية كثير من الباتا كانت شائعة بين  تصوير فنن أ البعض ويعتقد 
، ومع انتشار البوذية استخدم الملوك والرهبان قدامىر القادة والزعماء الي تصويف وكانت تستخدموموندا 
وخالل  ،ذلك الوقت فيوذلك لنشر تعاليم الديانة البوذية الجديدة  ؛على نطاق واسعالمصورة ن اللفائف و البوذي

، ومع الفتوحات ت وماليزا وجاوة وبالي وسريالنكالى البالد المجاورة مثل التبإ فن الباتاهذه الفترة انتشر 
 .42اإلسالميالدين  "تشيتراكار أو باتور من مصوري الباتا "الاعتنق كثيسالم ة وانتشار اإلاإلسالمي

عرف باسم ت   ةمستطيلأو  ةلوحة واحدة مربع ا ما تأخذ شكلغالب  شكال القديمة من باتا البنغال األ وكانت
Chauko pata    وكان يطلق سطوريةأ شخصيةأو  بود هندوسيلمع ةصورة واحدا بتكوين واحد لوتكون غالب ،

ا  عليها عمال وذلك الرتباطها بالموت ومشاهد العقاب والعذاب لتحذير الناس من األ  Yama Pataلوحاتأيض 
خالقي والوعظ السمة المميزة في معظم أعمال باتا المبكرة، ومن المرجح لسيئة، وبصفة عامة كان الجانب األا

، لوحاتلا هذهلتي تمتد في كثير من األحيان بطول عدة أمتار هي تطور الحق لأن شكل لوحات اللفائف ا
لبنغال الموروثة ل ثقافةالا لبعض الدراسين فإن هذا التسلسل السردي ألحداث القصة المصورة هو فرع من ووفق  

امة سيطرت على ثقافة ع والقصص الشعبية المحلية التي باألساطيرحيث اعتقادهم  ،في العصور الوسطى
غنية األمع  ينا من قبل المصور وعرضها تدريجي  كانت القصص المصورة بشكل تسلسلي الشعب، ف

ندماج الثقافة نتاج ا "شيترا البنغالباتأو  ابات" همبعضوعدَّ  ،نتاج طبيعي لهذه الثقافة التوضيحية عن القصة
األغلبية يقومون  مسلمين وهمال ن الكثير من الباتوأخاصة و ، 43الريففي  خاصةة مع الهندوسية اإلسالمي

الهندوس  عض الباتوسطورية الهندوسية، كما يصور باألوالشخصيات بتصوير موضوعات للمعبودات 
ة حداث بالتتابع بطريقة سردياأل رتب  ت  باتا البنغال على قصة واحدة  وتحتوي معظم، 44ةاإلسالميالموضوعات 

حتان تعليميتان عادة ما تكون يتبعها بعد ذلك لو أو  لوحةن تنتهي الأوهو إما  الرئيسيلى المشهد يصل إ ىحت
 .45لوهية(ها صفة األؤ عطاإة )تأليه الشخصية الرئيسأو  د العقاب في النارمشاه

                                                           
 41  JAIN,  The Art of Indian Picture Showmen : Tradition and Transformation ,15. 
 42  Sayantani , and Narayanaswami,    Pattachitra;  Indian art in context, 3. 
 43 

 MAJUMDAR, S.N.: «Bengal Pata Chitra: Painting, Narrating and Siging with Twists and Turns»,   Strangi 

Bengal Patachitra, New Delhi, 2018.  14. 
الباتو قديم ا من طبقة المنبوذين في الترتيب الطبقي الهندوسي؛ ألنهم انتهكوا قواعد الرسم التي وضعها الكهنة اعتبر  44

 .اإلسالم في البنغال اعتنق الكثير منهم اإلسالم فرفع من مكانتهم االجتماعية ومع انتشار ،البراهمة
BANU ,U.,  Pattcitra of Bengal ; An Emotion of Community, New Delhi , Strangi Bengal Patachitra ,2018  , 34. 
 45  JAIN, The Art of Indian Picture Showmen, .17. 
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ا  للفائف السردية كانت تنتجن لوحات اأوجدير بالذكر  رف وع   46 راتكجالقليم راجستان و إ فيأيض 
 . 47 قليم هضبة الدكنإفي  بعضها

  :"الباتولباتا "لوحات ا ومصور .2.2

بتوضيح  نوهم فئة من الرواة يقومو  باتو مصطلحيطلق على مصوري هذه النوعية من التصاوير  
المناطق الريفية ويطلق على هذه الفئة من  في بها الشعبي مع لفائف مصورة يتجولوناألدب قصص من 

مصطلح في تقرير التعداد ، وجاء هذا الوتعني مصور Chitrakarsتشيتراكار  آخر وهو المصورين مصطلح
 يعيشون في )رسام( Potidarsتيدار لف بو أكثر من أن "... إم فقد ذكر هانتر 1872هـ/1289 السكاني لعام

 ن الكاتب فرق بين مصوري لوحات الباتا وبين المصورأ" ونالحظ  مقاطعة ميدينيبور وعشرين فقط تشيتراكار
عيني  أو لعرض اللفائف المصورة في مقابل مادي ىتجول بين القر الباتواس الأو  عتاد الباتوا، وقد الرسام"أو 

يشير  اطبقي   القب   على مصور فأصبح طلقبعد من مصطلح ي  ألى تحول إ الغذائية، ومصطلح الباتومثل المواد 
 ، وكان48 ذين تذبذبوا بين الهوية الدينية المختلفة لإلسالم والهندوسيةمجتمع كبير من مصوري اللفائف، اللى إ

 لقبـهم بسماؤ أا ، وتنتهي دائم  49عداد بعض المراحلإ فيهم ؤ فقط تساعدهم نسا في البداية رجاال   الباتو
ا بأنها فئة من المسلمين يرسمون صور   اسالباتو  Risleyم وصف 1891 هـ/1309وفى عام، شيتراكارت

ئة مع مجموعة محترفة من تتداخل هذه الفوأضاف أنها ساطير الهندوسية ويتجولون بها مع الغناء، توضح األ
ا  عرفباتوا ت   ىسمالرسامين ت   والتيشركار فئتين  الباتواس عدَّ وبذلك  Patu, Pota, Putua, Patudarباسم أيض 

 .50مختلفتين بل وميز الباتواس

الذين كانوا  ثرياء الباتو، حيث استقبل األرعاية العديد من الملوك والنبالءا يتمتعون بوكانوا قديم  
ون بالمال والطعام، أوكانوا يكاف Patergannغاني األأسلوب قصص بال ن  ي ْروو للفائف المصورة و يعرضون ا

المتفرجون هذا  عدَّ لحضور مناسبات خاصة لراوية القصص المتعلقة بموضوع اللفافة وبالمقابل  ندعو ي   واوكان
                                                           

عرف اختلف المصطلح الذي يطلق على  هذا النوع  من اللوحات من منطقة ألخرى فبينما يطلق عليها باتا في البنغال ت 46 
رسم بأعلى ي  فكان  Yatraت شكل خاصة بزيارة أماكن الحج الهندوسية وارتبط Garodaلوحات اللفائف بإقليم الكجرات باسم 

  .هذه اللوحات شكل معبد وتحمل هذه اللوحات باعتقادهم بمثابة معبد متنقل

 Jain,  The Art of Indian Picture Showmen , 17. 

ون لفائف من القماش والمصور وأغلبها تكون موضوعات للمعبود فيشنو وتك Phadبينما تعرف في إقليم راجستان باسم  
ا مهنة بالوراثة وتؤدى بنفس طريقة الباتوا راوية قصة بطريقة األغاني وهو يعرض اللفافة. Bhopa يسمى  وهي أيض 

MANDAL, R.: «Historical Ornamentation  of Chinese Scroll Painting and Bengal Pata Painting» , The 

Chitrolekha Journal on Art and Design, vol.2, Nº.3,2018, .95 
 47  JAIN, The Art of Indian Picture Showmen , 15. 
 48  MAJUMDER ,  Disappearing Traditions , The Narrative Songs of Bengal Pata,38. 
 49  GUPTA, S.D.: «Village of Painters:A Visit  to Naya, Pingla»,  Chitrolekha International Magazine on Art and 

Design1, Nº. 3,2011, 6. 
 50  HAUSER,B., «From Oral Tradition to "Folk Art": Reevaluating Bengali Scroll Paintings», Asian Folklore 

Studies61, Nº.1,2002,108.  
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ولوا أن يقدموا أنشطتهم إلى وحا ،51لى رواية الباتوكانوا يلتزمون الصمت لالستماع إ، حيث اداء مقدس  األ
، وهو بذلك يعد تقليد ا فني ا نشأ من سياق اجتماعي وثقافي 52 رستقراطية العليا في المجتمعواألالطبقة الوسطى 

 .53ريفي

ثرياء إلى انخفاض رعاية البالط العالي واألذلك إلى  ى، أدور التقنيات الحديثة لفن الروايةومع ظه
 المتميزداء هرجانات والتجوال في الريف، وهكذا من تصاويرها المتقنة واألترفيه الشخص العادي خالل الم

إلى  اضطر الباتو ، مماوالشفهي مع الموسيقيالذي تضمن عدة أشكال من التواصل البصري  من قبل الباتو
ق مما سب، 54جل البقاءزال يصارع من أ والذي ما باتا" جارانولوحات اللفافة "االختزال في شكل وصفي لفن 

يروي قصة لوحاته بأغنية تتخللها دروس  ا مغنييض  بشكل عام هو مصور وشاعر وأ الباتون أيتضح 
 .أخالقية 

 : في غرب البنغال أنواع تصاوير الباتا .3.2

  غرب البنغال على النحو التالي: تعددت أنواع لوحات الباتا في 

حداث يها يتم تصوير القصة بتسلسل األوتعني تصاوير اللفائف وف :Jarano  Rolling Patا"رانو باتاج" 
ويفصلها عن طار يحيط بها إوموضوعة بطريقة رأسية ومحاطة بإطار مزين بزخارف نباتية ولكل صورة 

ويستغرق عمل اللفافة الواحدة  Dighal pata – Latai Pata مثل أخرى  ، ويعرف بأسماءالتصويرة التالية لها
درامية  طول اللوحة وهذا النوع من الباتا يعتمد على قصة ىى مدمن شهر لعدة أشهر حيث تعتمد المدة عل

 .55غنيتهبوصفها في أ الباتويقوم 

Arelatai Pat : أماممن فتحها وعرضها  الباتون من الخشب تمكن وافقية وفى نهايتها عصأون بصورة وتك 
 . هوير تص يإلى ثمانمن ست  ا يقرب الجمهور وتحتوي على م

Choukosh pat  حدث واحد تتنوع أو  وهي مربعة الشكل تعد صورة فردية إلله واحد باتا ش: تشوكو
 .56حجام كبيرةألى مها من حجم كروت البريد الصغيرة إحجاأ

كالكوتا، حيث تمركز لموجود بالقرب من معبد كاليغات با الباتووهو نوع من لوحات  كاليغات باتاتشيترا:
أو  رفت باسم كاليغات باتاثعية بتصوير لوحات للمعبود كالي داالباتا حول معبد كالي وقاموا في الب ومصور 

لجذب أخرى  كالغيات باتاتشيترا  لبيعها للقادمين لزيارة المعبد من الحجاج، ثم تحولوا لتصوير موضوعات
                                                           

 51 BHATTACHARYA , and   Narayanaswami, «Pattachitra: Indian Art in Context ,6. 
52  BANU, «Acritical Study of The Progressive art movement in Bengal»,  PhD of Philosophy in Fine Arts , 

Department of Fine Arts Aligarh,2018, 58. 
 53  MAJUMDER , Disappearing Traditions , The Narrative Songs of Bengal,38. 
 54  PALIT ,&   DATTA , Transformation from Performativeaer ,218. 
 55  BAJPAI : «Intangible Heritage Transformation – Patachitra of Bengal Exploring Modern New Media», 

International Journal of History and  Cultural Studies (IJHCS), vol.1, Nº. 1,June 2015, 2. 
 56  BHATTACHARYA, &Narayanaswami,  Pattachitra: Indian Art in Context, .26. 
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احتوت على رسم ، حيث ة والهندوسيةاإلسالمي، ومع الوقت احتوت علي تصاوير للرموز الدينية 57السياح
هذا بجانب رسوم للمعبودات  المتداولةة اإلسالميساطير الحسين والبراق وغيرها من األ ماملحصان اإل

من تصاوير أخرى  نواعأوهناك  .58لوحاتها ىعل ةوروبي، وتميزت بكثرة التأثيرات األساطير الهندوسيةواأل
باتاتشيترا  Midnapuri   باتاتشيترا ميدنابورى مثل  نتاجهاإعرف باسم القرية التي تقوم بت   البنغالفي  الباتا

 Birbhumبيربهوم
 59.  

ليها ضيف إأسطورية ثم موضوعات دينية وأتنوعت ما بين  فقد باتا البنغال موضوعات ومن حيث 
 همثقيفتو الجماهير ه ا في ترفيا رئيس  تاريخية، وبذلك لعبت باتا البنغال دور  الا الموضوعات االجتماعية ثم الحق  

 .60بشكل غير مباشر

كثر من مشهد تصويري رأسية وتحتوي على أأو  فقيةحظة أن وجود لوحات ممتدة أبالمالجدير   
شعبية  ا  ويصور قصص Yamato-e "يامتاتو" طلق عليهوجدت بمفهوم قريب من موضوع الدراسة في اليابان ي  

ظهرت ق الصين حيث لى اليابان عن طرين، وقد انتقلت إفي اليابا لى فترة العصور الوسطىسردية ترجع إ
مت م واهت4لى القرنمعرفة الصين بلوحات اللفافة إ إشاراتالتمرير في الصين وتعود أقدم أو  لوحات اللفافة

وأصبحت تهتم م 7هـ/ 1 القرن ، ثم طورت في61 خالق والتقاليد البوذيةفي البداية بتصوير موضوعات األ
 هـ/5-4غت قمة تطورها في القرنينوبل Makimono ماكيمونو عرف باسمصبحت ت  أ، كما بالمناظر الطبيعية

ودها في الصين ثم تتناول العالقة بين شكل لوحات اللفائف في الهند ووج ، وتندر الدراسات التي62 م10-11
 إلىالبوذية  نتقال التعاليما لى الصين معللفافة السردية انتقلت من الهند إن اللوحات اح أرج  لذلك أ   ؛اليابان

لى ذا انتقلنا إا  بوذية، و التعاليم الشار لى فترة انتية في الهند ترجع إاألدب شاراتإلقدم االصين خاصة وأن أ
تعاليم البوذية ومع مرور الزمن أصبح لها البداية معرفتهم بهذه اللوحات كانت لتوضيح أن  الصين نجد

                                                           
 57  JEFFERSON,P.,  The  Art of  Survival Bengali Pats Patuas and Evdution  of Folk Art in India , New DELHI, 

Independent Study Project (ISP) Collection,2014,  .7. 
 58  MANDAL, Historical Ornamentation  of Chinese Scroll Painting ,95. 
 59  KOLAY, &   Roy : «The Designing alternative Paradigm  for Traditional Visual Storytelling, ICORD'15» 

Indian Institute of Science, Bangalore, 7-8 January,2015,3. 
 60  BHATTACHARY, and  NARAYANASWAMI,  Pattachitra: Indian Art in Context,26. 

عن طريق   Hanوصلت البوذية إلى الصين في النصف الثاني من القرن الثاني الميالدي في أواخر حكم أسرة هان  61
ن على طول الطريق التجاري المؤدي من شمال غرب الهند خالل آسيا الوسطي إلى غرب الصين، وقد يارتحال الرهبان البوذي

ن إلى الهند " أرض ين الصينييثم كثر قدوم الحجاج البوذي سعة ومأهولة بالبوذيينقامت في ذلك الجزء من الهند، مراكز بوذية وا
بوذا المقدسة" وكان من بينهم مجموعة جاءت للبحث عن النصوص المقدسة ومعرفة الطقوس البوذية وكان ذلك في فترة 

اح إمام، مراجعة عبد الغفار مكاوي، عالم ، ترجمة إمام عبد الفتالمعتقدات الدينية بين الشعوبجفري ، ، بارندر م.5-4القرنين 
 .201-199م، 1993المعرفة، 

 62  MANDAL, Historical Ornamentation  of Chinese Scroll Painting, 90-91. 
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ليد البوذية من ين بهذا النوع من اللوحات لنشر التقايني، لذلك من المرجح تأثر الصىخر أشكال أاستخدامات و 
 خاللها.   

ا وعرفت مها في بالد فارس عن اولكن اختلف استخد ،خارج الهند مثل بالد فارسالمصورة  ئفاللفا أيض 
ن وجد الشكل ا  و  ،الباتوأو  فلم تستخدم لتصوير قصة بشكل سردي مع روايتها عن طريق المصور ،الهند

 .63سيةرأأو  فقيةأالفني وهو لوحات مصورة ممتدة 
 :البنغالفي غرب  "رانو باتااجللفائف الباتا " لسلوب الفنيا .4.2

م( حيث نشأت 12-9هـ/6-3باال )القرن أسرةفن التصوير في البنغال إلى فترة حكم  أصولترجع 
كهوف أجانتا، وقد  فيمدرسة للتصوير لها سمات فنية خاصة تتشابه إلى حد ما مع التصاوير الجدارية 

 موعة من مخطوطات سعف النخيل، وعلى الرغم من وجود مدرسة فنيةباال مج أسرةوصلنا من عصر 
د عن وجو يصلنا ذكر م لم 15هـ/9ن الفترة الالحقة حتى القرنفإم( 12-9هـ/6-3)القرنللتصوير خالل الفترة 

يف الر  في لباتا البنغالالفني سلوب بدأ ينتشر األم 15هـ/9وخالل القرن ، مدرسة للتصوير خالل هذه الفترة
 ، ومن أهم األحداث السياسية التيباال أسرةبمخطوطات سعف النخيل التي ترجع إلى عصر  ا  جاء متأثر  الذى

-956سينغ) امونراجا  ىعندما تولم 1592 هـ/1001عامفن التصوير في البنغال ما حدث  فيأثرت 
للصوبة  ائب الملكنأو  يالحاكم المحلصوبه دار)  Jaipurحاكم مدينة جايبور م(1614-1550هـ/1022

، وهو ما نتج عنه حدوث اتصال ثقافي وفني 64( البنغال وبيهار من قبل اإلمبراطور المغوليوتعني المقاطعة

                                                           
عرف الفنانون الفرس لوحات التمرير "اللفافة" ولكن بشكل مختلف عن لوحات موضوع الدراسة  فظهرت لوحات "لفافة"   63 

لحج اإلسالمية عرفت بأنها "وثيقة زيارت نامة" وهي تستخدم كوثيقة باسم شخص قد قام بأداء الحج ويوقع عليه تصور أماكن ا
محرم  21مجموعة من الشهود ومنها لوحة محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالدوحة ترجع إلى الفترة التيمورية مؤرخة ب 

وتضم رسوم ات لألماكن اإلسالمية المقدسة من وتمتد رأسية  سم35سم وعرضها 615م ويبلغ طولها 1433سبتمبر  6هـ/ 837
الحرم المكي ومسجد الرسول بالمدينة والمسعى بين الصفا والمروة وقدم الرسول والحرم القدسي وقبة الصخرة باإلضافة إلى 

بين كل تصويرة كتابات ضريح على بن أبي طالب وضريح اإلمام الحسين بكربالء مع كتابات باللغة الفارسية والعربية ويفصل 
فكانت بمثابة وثيقة تؤكد أن صاحبها قد أتم الفروض الكبرى وعدت وثيقة  عرف بوثيقة زيارة نامةوهى ت    قرآنيةمن آيات 
م عثر عليها في 1310 -1084 هـ/710-477وثيقة مؤرخة بين عامي 150وأقدم الوثائق المعروفة من هذا النوع  تذكارية،

 م.1893 هـ/1311بدمشق عام الجامع األموي الكبير

 ABUDAYA,M.CH., & others .: «Sayyid Yusuf's 1433 Pilgrimage Scroll (Ziyaratnama) in The Collection of 

the Museum of Islamic Art  Doha», Muqarnas, vol.33,2016, 345-348  
لك باسم مدينة جايبور، أصله راجبوتي من وسط الهند، وقد رفت بعد ذاألمير راجا مان سينج أحد أمراء مدينة أمير والتي ع    64 

هار في مدينة يحاكم إلقليم البنغال وبهار وأوريسا، وكانت عاصمته في أول حكمه في بعين من قبل اإلمبراطور أكبر 
في مدينة  ا لحكمه سميت باسم أكبر نجرم قام بتأسيس عاصمة جديدة للبنغال واتخذها مقر  1595هـ/1003روهتاس، وفي سنة 

 داكا )جنوب غور الحالية(.

  ROY, history of Bengal: Mughal period, , Calcutta:  Nabharat publishers, 1968,30.   
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،  65مجموعة من التجار والفنانين والنحاتين إلى البنغال وبيهار راجستانحيث قدم من  ،والبنغال راجستانبين 
تي المبكر على فن التصوير في البنغال فامتزجت و ر في انتقال سمات التصوير الراجبثأوكان لهذا االتصال 

وكونت  ،باال أسرةعهد  فيتعود إلى مدرسة التصوير  لمدرسة البنغال والتي يصوير المحلمع سمات الت
الشعبي  ترجع إلى مدرسة التصوير في لوحات باتا البنغال خاصة التيبها ظهر بشكل خاص  اخاص  أسلوب ا 

كانت سائدة  سمات التصوير المغولي الهندي التي، هذا بخالف بعض ابعة لهالتا بمدينة مرشد آباد والقرى
القرن ول من النصف األآباد خالل  العاصمة مرشد التصوير في بالط نواب البنغال في مدرسة في
 هـ/12القرن فيال إ يالتصوير المغوللم تتأثر بالبنغال مدرسة التصوير بأن  وجدير بالمالحظة ،66م18هـ/12
أرض ذلك إلى صعوبة الوصول إلى  يرجعو ، م16 هـ/10الرغم من فتح المغول للبنغال منذ القرن م على18

لوحات باتا البنغال  فيا تنشر كثير  يلم  الهندي يالمغولسلوب األأن  لذلك نجد ؛67البنغال ذات الغابات الكثيفة
تصوير باتا البنغال  عدم مواكبة بنغال، ويالحظغرب الالشعبي خاصة في ريف  سلوب المحليفغلب األ

 ثهمو مور والبعد الثالث، وحفاظهم على  لتطور قواعد التصوير المعاصرة من عدم اتباعها لقواعد المنظور
دخال سمات فنية جديدة من المدارس الفنية المعاصرة دون إ الفنيسلوب يتميز ببساطة األ المحلي الذي
بعض  فيرضية وربما نجد من خطوط األ المصور على عدد قليل كما يالحظ  اقتصار ،المحيطة بهم

هذه السمات كل المراكز الفنية  التصويرة، وسادت رسم عليه جميع عناصرحد ت  رضية واالتصاوير خط أ
كان ة، إذفي كثير من مدن البنغال الغربي وعلى الرغم من انتشار فن لوحات الباتا البنغال، فيتصوير الباتا ل

فني لكل مدينة تظهر في السلوب ن هناك اختالفات طفيفة في األفإزة لها، قرية سمات فنية مميأو  لكل مدينة
ن كل أدمية والعناصر المعمارية والمالبس، ومما زاد من صعوبة تحديد سمات خاصة لكل مدينة الرسوم اآل

                                                                                                                                                                                           

، "م17ـ-م14هـ/ 11 -هـ8مساجد غرب البنغال بالهند في عصر السالطين والعصر المغولي القرن  "محمود أحمد محمد،، إمام
.26 م،2021،كلية اآلداب، جامعة عين شمس، قسم اآلثار، رسالة دكتوراة  

 65 DAS,N.: « Importance of Linearity  in Indian art with special reference to Eastern Indian folk paintings», 

PhD thesis of Philosophy, Department of arts, Assam University,2014 , 40. 
 ط في مدينة مرشد آباد المعروفة باسم أسلوب مرشد آباد انظر :لمعرفة المزيد عن فن تصوير البال  66 

LOSTY, J.P., ‘Towards a New Naturalism: Portraiture in Murshidabad and Avadh 1750-80’, in After the Great 

Mughals: Painting in Delhi and the Regional Courts in the 18th and 19th Centuries, Bombay: ed. B. Schmitz, 

2002, 34-55. 

LOSTY, J.P.: «Early Views of Gaur and Pandua by the Indian Artist Sita Ram», Journal of Bengal Art1, 1996,  

189-205 

LOSTY, J.P.: «An Album from Bengal 1795-1810» in F. Galloway, Imperial Past: India 1600-1800",London, 

Francesca Galloway sale catalogue 2011,  66-87. 
وا البنغال منطقة ذات جغرافية وعرة أو عدن المغول أإلى البنغال إلى  المغوليعدم وصول سمات التصوير  هميرجع بعض  67 

م دخلت  18هـ/ 12المغول بجباية الضرائب فقط، وبحلول القرن ىليها، وبالتالي اكتفإمنطقة مستنقعات وغابات يتعذر الوصول 
مبراطورية المغول في مرحلة الضعف والتدهور فظهرت ممالك مستقلة مثل البنغال وفى ظل صوبه دار مرشد قولي خان إ

Murshidabad's Darbari Culture and the Incipient « .: ,IHOSHG . دخال ثقافة المغول وآداب البالطإاستطاع 

ation in India: Past and Present: Professor Nisith Ranjan Ray Birth Urbanis,»1740-Nawabi of Bengal c.A.D. 1704

 342 -, Edited by Chittabrata Palit, Institute of Historical Studies,2009 ,341Centenary Volume 
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ترجع إلى  يدراستنا على السمات الفنية الت فيوسوف نقتصر ، 68لوحات الباتا تخلو من توقيعات المصورين
ستتضح من خالل  يوالت األخرىتميزت بمميزات فنية تفوق المراكز  تيوحات الباتا بمدينة مرشد آباد والل

 دراستنا التحليلية للوحات موضوع الدراسة.         

 نة مرشد آباد:ي" بالمركز الفني بمدرانو باتااجالسمات الفنية المميزة للفائف الباتا ".5.2
لعدة تصاوير يفصل بين كل تصويرة مقسمة  رأسيةلفائف تمتد  تتكون من: للوحة يالتكوين الفن.1.5.2

ترجع لعصر  التيويظهر هذا اإلطار من الفروع النباتية يحيط بالتصاوير الجدارية  طار من فروع نباتية،إ
ثم يتم  ،بين التصاويرالتي طارات يتم تجهيزها في البداية بعمل اإلطارات الخارجية واإل نهويبدو أ اسرة باال،

طار، صاوير لم تكف فتخرج بعض العناصر خارج اإلمساحة بعض التأن خالل  رسم ويتضح ذلك منال
أو  ويجلس بداخلها شخص ،قسم به شكل قاعة معقودة ،لى قسمينحيان إفي أغلب األوتنقسم التصويرة 

لتصويرة على اأ شجرة ضخمة وستارة في بنى، يظهر بهوالقسم الثاني يعبر عن منظر طبيعي خارج الم ،كثرأ
-11-6-3-1)تصويرة رة حمراء يعبر بها عن القمريعبر بها عن السماء وفي بعض التصاوير يرسم دائ

ومن  ،كونه قاعة معقودةفي  ولمع األحيان يتشابه القسم الثاني وفي بعض األ ،/أ(16-19-21-22
سبيل المثال  علىنشاهدها التصويرة بصورة كبيرة و الجدير بالمالحظة مراعاة المصور التماثل بين عناصر 

 في كال شخاص بشكل متساو  في رسم عدد األأو  (/أ28-/أ 13 – /أ9 تصويرةفي ) طريقة رسم الكوخين في
يمن يث قسمت التصويرة إلى قسمين احتوى القسم األ/أ( ح20 تصويرةجانبين من التصويرة ونشاهدها في)ال

، وفي طريقة رسم الشجرتين في) تصويرة ي القسم األيسرفنفسه دد األشخاص عل على عدد أشخاص مساو  
   /أ(51/أ(، وفي طريقة رسم السمكتين في )تصويرة 49-/أ 34

 راجستانالتكوين الفني لتصاوير اللفافة يتشابه مع تصوير مدرسة أن  وجدير بالمالحظة
صر على خط أرضية واحد وفي الفني وطريقة رسم العناسلوب ب( من حيث بساطة األالمبكر)تصويرة 

 كما يالحظ، دمية في التصويرةرتين باإلضافة إلى قلة الرسوم اآلطريقة رسم السماء وسمة التماثل بين الشج
ا  ونشاهدها على سبيل المثال في  رسم العناصر بحجم كبير وهى من السمات المحلية لمدرسة باالأيض 

 .(جـتصويرة من مخطوطات مدرسة باال )تصويرة 

طارات ه قواعد المنظور، يهتم بزخرفة اإلبعاد ال يظهر با ثنائي األبصفة عامة فن   االباتفن لوحات  ويعد
يكون في ألوان  امكررة واالختالف بينهم دميةكما جاءت مالمح وهيئة الرسوم اآل ،المحيطة بالتصويرة
لطول الشجرة  االشخص مساوي   ظهرفل المصور قواعد النسب والتناسب بين العناصر في  المالبس، كما أغ
رضية واحد لرسم عناصر التصويرة  على أصغر المساحة المعدة للرسم مع استخدام خط لوربما يرجع ذلك 

 /أ (.26سبيل المثال )تصويرة 

                                                           
 68   JEFFERSON, «The  Art of  Survival Bengali Pats Patuas» ,7. 
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ية الواردة بالتصاوير موضوع الدراسة ما بين رسوم لرجال دمتنوعت الرسوم اآل ية:دمالرسوم اآل .2.5.2
المقام األول فجاءت ي ية فدمبالرسوم اآل اباتا البنغال وخاصة مرشد آباد باهتمامه ونساء، وتتميز لوحات

الوجوه بوضع جانبي وطويلة والجبين و رباع رشيقة وممتدة، األجسام بوضع ثنائي األرسمت و ، كبيرة الحجم
لة صابع نحيطراف طويلة واألقن صغير واألنف مدبب وذأعريض وحواجب كثيفة وعيون واسعة مفتوحة و 

 .69وممدودة

مدارس التصوير المحلية وخاصة  بدأ في شيوع الوضع الجانبيأن  تذكر التى راءوهناك بعض اآل
ثم بعد ذلك  ،Chaurapanchasila style  تشورابانشاسيكاأسلوب  المبكر المعروف باسم راجستانأسلوب 

، كما تأثرت به المدرسة سة الجينيةمثل المدر لمدرسة راجبوت المبكرة  كتأثيررس المحلية االمد يباقانتشر في 
 .70الفتراتبعض  يالمغولية الهندية ف

من ية حافية القدمين، كما تميزت بتوضيح االختالف بين المسلمين والهندوس دموجاءت جميع الرسوم اآل
 :النساء على النحو التاليأو  خالل الشكل والمالبس سواء للرجال

 ختالف بين الرجال المسلمينال التعبير عن توضيح االباتا البنغ او استطاع مصور  رسوم الرجال:.3.5.2
ا غطاء رأس بذقن ولحية ويضعون دائم   المسلمين وايث الشكل والمالبس، فصور والهندوس من ح المتصوفة
 يرتدون مالبس مميزة لهم إما لونجيو  ،غلب بيضاء اللوناأل يجاءت ف (1)شكل الهك  أو  قبعة مثلثة

(Lungi) أو سارونجSarong  وهو زي  وتصل إلى الكاحل وهو قطعة قماش تلتف حول الخصر( 2)شكل
-17-16-2  لوحات) 71البنغال إقليمخاص بالرجال المسلمين منتشر في بعض األماكن بالهند وخاصة 

وقميص واسع من أعلى يصل إلى ما يقرب من أعلى  سروال واسع فضفاض من أسفلأو  ،/أ(32
سفل الركبة تصل إلى أ ييرتدي الجامة الت همبعض، كما وجد (3)شكل /أ(18-11-4-3)لوحات الركبتين

 .(/أ43 في )تصويرة  سبيل المثال الخدم والشخص الذي يحمل ريش الطاووس ىعل ،ومن أسفلها باجامة

وهم فيظهرون  ،كما ميز المصور رجال الدين المسلمين وخاصة الزاهدين)البير( بسمات خاصة 
حيان االثنين معا والمسبحة وعصا في يده وفي بعض األأو  حمراءأو  ما سوداءإ الخيطن يضعون قالدة م

، هذا (2)شكل )يعرف في البنغال باسم جاموتشا( حول الكتفين اشاش  أو  ، وشاال  يجمع فيه النذور يحمل وعاء  
وتوضيح سمات لباتا تمثلها لوحة ا يالقصة التأو  ة لألسطورةاالهتمام بالشخصية الرئيسإلى  باإلضافة

، وينطبق هذا على بين جموع الناس ورسمها بحجم أكبر من بقية العناصر بالتصويرة الشخصية المتعارفة
 ن كانت صفات مانيكوهما غازي بير ومانيك بير وا   ،راسةالتصاوير موضوع الد ين فالشخصيتين الرئيستي

                                                           
 69  DATTA, Folk Paintings of Bengal",109. 
 70 ATSUSHI,I .: «Profiled Figures: The Modes of Representation of Faces in South Asian Painting», Kyoto 

Bulletin of Islamic Area Studies 10, March2017, 68. 
 71  SCHENDEL , W.V., The Bengal Borderland : Beyond State and Nation in South Asia, Delhi: Anthem South 

Asian Studies,2004, 334. 
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ا ما يصور ببشرة فاتحة يشبهه الكثيرون" بأن بشرته فاتحة غالب  ، إذساطير الشعبيةاأل ي فوال  اكثر تدبير هي األ
تختلف  في حين ،األخرىيده  يده ومسبحة في يكثيفة وعصا ف لحيةكـلون السحابة وله شعر طويل مجعد و 

 مالمحه هو وغازي بير التقوىيغلب على و  ،اصوفي  وصفه ا ما تكون مالبس بسيطة بمالبسه ولكنها غالب  
 . 72 الصوفية

المالحظة أن المصور في بعض التصاوير ال يميز بين مالمح شخصية الصوفي غازي بير وجدير ب
والوجه المعروفة من الشعر األبيض  هبهيئتعندما صور مانيك بير  معدودةومانيك بير إال في تصاوير 

تتناول قصة مانيك بير صور بهيئة غازي  التي/أ( ففي بعض التصاوير 36-19-18-16األشهب)لوحات 
كمل تتناول جزء ا من قصة مانيك بير وسيدة الحليب ثم ت   والتي/أ( 17) رقموخاصة في التصاوير األولى بير 

القصة في التصاوير الالحقة بهيئة مانيك المعروفة، وربما يرجع ذلك األمر إلى عمل أكثر من مصور في 
رسوم األشخاص خلف هذه اللوحة فعبر كل مصور عن شخصية البير بأسلوبه وهذا هو األرجح، ويظهر 

الحاكم بالشكل نفسه الموجود في تصاوير المخطوطات المغولية الهندية وهو يحمل ريش الطاووس ويرتدي 
 ./أ(53-47-43-39المالبس المغولية في تصويرة 

 
(غطاء رأس 1)شكل 

 نقال عن: الك الهالمسلمين 
فرينك اصطالحات ، ، دهلوى

 146،پيثه ورال

 
ي اللونجي ( ز 2)شكل 

/أ 32والجاموتشا من تصويرة 
 عمل الباحثة©

 
( من مالبس 3)شكل 

الصوفية المسلمين في 
 /أ32البنغال تصويرة 

 
( من مالبس الرجال 4شكل)

الهندوس "الدهوتي من 
 عمل الباحثة©أ/32تصويرة 

فيما عدا جزء  رأسي شعر اليق، حلا حليقي الوجه بدون لحية وشاربو ور أما الرجال الهندوس فص
من أعلى ومن أسفل يرتدون  ئ اييرتدون ش ا الصوروا دائم  كما ، المنتصف مربوط بهيئة الذيل صغير في

ثم أصبح من أكثر  للطبقة العليا الهندوسية ارمز  الدهوتي ، وكان ويلتف طرفه على الكتف ،73األبيض دهوتي
 . /أ(15-11-8-3-2)حات لو ، ونشاهد ذلك في امالبس الهندوس استخدام  

                                                           
72

   STEWART, T.K.: «The Tales of Manik Pir-Protector of cows in Bengal, Tales of God's Friends», Islamic 

Hagiography in Translation ,  ed. John Renard, Berkeley: University of California Press,2009, 313. 
ا باسم "دهوتي"  (Pacha Kachamيعرف زي البراهمة باسم باشا كاشام ) 73  غير  وهو قطعة قماش طويلة والمعروف أيض 

 .ACHARYA,  Sacred Complex of Budhi Santani, 82-83   .مخيطة تلتف من منتصف الخصر حتى أسفل
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 أسرةليد مدرسة التصوير المحلية منذ عصر اظها على تقافتميزت رسوم النساء بح : رسوم النساء.4.5.2
 أو (ا)شاش  ها شاال  رأسباال وهى تصوير النساء كاشفات الصدر فظهرت ترتدي من أسفل )لهنجا( وتضع على 

نتها بكامل زي ى أسفل القدمين وتظهرصل حتها وييطويل ينسدل على كتفهو يغطي كامل شعرها و  ٹھپدو
، /أ(37-25-23-19-4-3 )لوحات(5)شكل رأسالوجه والرقبة واليد وال ترتدي جميع مجوهراتها من حلي

وهو  اتبعض التصاوير رداء النساء المسلم ، وظهر في/أ(1)تصويرة  ولي والهنجاچومنهن من ترتدي 
      ( 6)شكل ./أ(32 )تصويرة يلةكمام طو أعبارة عن ثوب طويل وله 

ا ما تكون مالزمة للزاهدين وتكون مالزمة للبير وهي رمز السلطة والوقار والهيبة وغالب   :العصا دوات البير:أ
أو  الهند ماال ويحملها البير يالمسبحة: ويطلق عليها فدواته تعليق مالبسه وأأو  عليها والصوفية لالتكاء

في يده وربما أو  بطيهإدائم ا تحت  ايحملهورقة بها كتابات ، اي يسبح ويذكر اهلل دائم  الصوفي في يده لك
 .74ذن كما تعرف عن الصوفيةاآلأو  تكون اإلجازة

ها وتكون عبارة عن رأسة بوضع ما يشبه المظلة فوق المصور كان يميز الشخصية الرئيسأن  كما يالحظ 
-23من الطرفين في سقف القاعة التي يجلس بها .)لوحات منها شراشيب ومعلقة يتدلىمظلة من القماش 

 /أ(.29-31-32-33-43-48

 
زي النساء  -زي الرجال المتصوفة( 5 )شكل 
 )عمل الباحثة( 16 من تصويرة -التماثل -الهندوس

 
 -العقد الخماسي -زي النساء المسلمات (6 )شكل 

 32 من تصويرة  -مظلة

 )عمل الباحثة( 

                                                           
ا أعالم الفكر الصوفي في رسائلهم ومؤلفاتهم، أن يكون صاحب علم شرعي يؤهله من أبرز آداب الشيخ الصوفي التي أورده 74

الذي تربى على يديه من شيخه أو إجازة  إذن بالمشيخةللتصدر للدعوة واإلرشاد وعقد مجالس العلم والفقه، وذلك بأن يحصل على 
هب كثير من أعالم الفكر الصوفي إلى ضرورة ونهل عنه العلم، أو أن يشهد له طائفة من الناس العارفين بأهليته لذلك، وذ

آداب الشيخ والمريد الواردة في الرسائل والمؤلفات " ،أحمد محمد عقلة، الزبون أهلية الشيخ الصوفي للتصدر لمجالس العلم.
المجلة "، اب والسنةالصوفية في الفترة الزمنية الممتدة من القرن الثالث إلى السابع الهجريين "دراسة تحليلية ونقدية في ضوء الكت

    . 203-202م،2016هـ/1437، 12ـ.مج ،األردنية في الدراسات اإلسالمية
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ظهرت بالتصاوير موضوع الدراسة أسلوب تغطية لرسوم العمائر مستوحاة من  المعمارية :العناصر .6.2
يتميز بنهاية مقوسة للجدارين الجانبين األطول،  ن أنواع األقبية،مهو  و ،"تشاال" سقف المنحنية البنغاليةاأل

سقف التشاال أشبه بالمظلة  أن مدبب ا جمالوني ا، كماللقبو شكال  أن  أما الجدران الجانبية األصغر فيميزها
تعد سمة مميزة للعمارة و  ،75المقوسة ذات الشكل الجمالوني، وتبرز أطراف هذه المظلة من الجوانب األربعة

 يتغطية مساكن البنغاليين ف ت المحلية من استخدام الخيزران فيهم االندماج بين التأثيراأسالبنغالية، فقد 
دو  سقف المصنوعة من الخيزران والقششكال األفأصبحت أ، ينمنحلمعمار المسلم لشكل السقف التطوير ا
سقف من أها إلى وتحويل (جوانب ةربعذو األchar-chala  -تشاالر و تشا( الجانبينذو   (do-chalaتشاال
، وهذه 77هم سمات العمارة البنغالية خاصة المقابر والمساجدمن أي ن، ويعد السقف المنح76الحجرأو  الطوب

ية للبنغال لسهولة ة المناخئيفي البنغال، لتتناسب مع البصل من العمارة المحلية األ فياة سقف مستوحاأل
من أسطح أكواخ السكن البنغالية المنحدرة المصنوعة من القش  الموسمية الغزيرة مطارتصريف مياه األ

ساسية في البناء األ الطوب وهو مادة هذا السقفباستبدل ة، فاإلسالميادة دائمة في العمارة لى مإوتحويلها 
م انتقل هذا السقف إلى العمارة المغولية بدلهي 17هـ/ 11القرن ي، وبعد تطويره ف78ة بالبنغالاإلسالميالعمارة 

ة في البنغال خالل اإلسالميهم السمات المعمارية للعمارة ، فكان من أ79م إلى الهور18هـ/ 12وفي القرن
تحدد شكل العمارة الدينية  يهم السمات التم، وأصبح من أ16 هـ/10ول من القرنوالنصف األ م15هـ/9القرن

 . 80 انتقلت إلى المعابد وأصبحت تعرف طراز تشاال للمعابد يالبنغال والت يقليمية فة اإلاإلسالمي

 
( ضريح له سقف تشارتشاال من 7 )شكل
 عمل الباحثة© 36 تصويرة

 
 9 من تصويرة قف الجمالونية األس(8)شكل

 عمل الباحثة©

 
  الثعبان من تصويرة (9)شكل
 عمل الباحثة© 15

                                                           

 .258،إمام ، مساجد غرب البنغال بالهند في عصر السالطين والعصر المغول 75  
 76 MICHELL, G., The Islamic Heritage of Bengal , Paris: United Nations Educational , Unesco,1984, .20. 

 77  GUHA,S.  &   Bandyopadhyay,A.: «Terracotta Temples of Bengal : A Culmination of Pre-existing 

Architectural Styles» ,The Chitrolekha Journal on Art and Design, vol.1, Nº.1 , 2017,  47. 
 78  GUHA, &   Bandyopadhyay, Terracotta Temples of, 56. 
 79  MICHELL, The Islamic Heritage of Bengal ,148. 

 80  HITESRANJAN S.: « Religious architecture in Bengal(15th-17th Century): A Study of the Major Trends», 

Proceedings of the Indian History Congress, vol.32, Nº.1,1970, 417-420. 
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تعبير عن جانب العند  اتصاويرهفي  بجانب واقعيأمدتنا لوحات باتا البنغال  نإ :القول مما سبق نستطيعو 
قف المنحنية الفترة موضوع الدراسة وهي األكواخ البنغالية ذات األس يمن السمات المميزة للعمارة البنغالية ف

-21-17-12-11 )لوحات منازللل تغطيةأسلوب استخدمت ك والتى، تشاال ودو تشاال شارتمن النوعين 
ا  ، وظهربالخشب بالطوب وأخرى المبنيةهناك ، و /أ(31-33-28-47 طراز المساجد ذات الثالث أيض 
في  اطرز المساجد المغولية شيوع   ويعد هذا النوع من أكثر ،(/أ49ي )تصويرة البنغال ف اب الموجود فيقب

الوسط المقام المدرج في  ضرحةكما جاءت شكل األ، 81وتمتد جذور هذا الطراز إلى بالد فارس ،البنغال
كما /أ(، 42-36 )لوحات(7 )شكل شارتشاال تي من الطوب من نوع الشكل يعلوه شكل سقف منحني مبن

  .(8 )شكل /أ(27-9-7-6 )لوحات ن مثلسقف بعض المساكأ يسقف الجمالونية فوجدت األ
لى الموروث المحلي البنغالي حيث كانت إعمدة ع العقود الثالثية المستندة على أترج :العقودأشكال .1.6.2

، فقد صورت كل 82ةاإلسالميموجودة في عمارة المعابد ثم تحولت إلى عقد ذات فصوص متعددة مع العمارة 
 )شكل خماسيةأو /أ(39-32-29-24-8-2 )لوحات ية الفصوصما ثالثإسفل عقود الشخصيات تجلس أ

 . /أ(53-40-29-23-3 )لوحات (5

 آبادمرشد البنغال بمدينة لوحات باتا  يمن المالحظ ف،ف: طريقة تمثيل المياهرسوم عناصر الطبيعة.2.6.2
هم بالفعل حول كان مكان وجود، حيث حداث قصة الصوفيينأالتصويرة وهو مرتبط ب ينهار فألكثرة وجود ا
 ،، ومن الناحية الفنيةا بهذا النهروثيق   اترتبط ارتباط   المتداولةحداث كثيرة من قصصهم الشعبية أنهر الغانج و 

عبر عن ت   فقيأبشكل  متوازية متموجةخطوط  بهيئةتجريدي أسلوب بجاءت طريقة تمثيل مياه النهر قد ف
داكن والمياه  أزرقلقريبة بلون ، فتبدو المياه ااألبيضواللون اللبني  زرقمواج ملونة بدرجات اللون األحركة األ

 األبيضويفصل بينها خطوط متعرجة باللون  ،أخرى داكن مرة أزرقفاتح ثم  أزرقوسط بلون الجزء األ في
أو  ا لبعد المياهوربما كان يقصد من التدرج اللوني هذا تبع  مواج، ليعبر بها عن تطاير الزبد بسبب حركة األ

اللون الداكن كلما ابتعدنا عن  الشاطئ تكون ذات لون فاتح وتتدرج فيفالمياه القريبة من  الشاطئا من قربه
-25-10 )لوحات سلوبه البسيط.ل الواقعي لمياه النهر بطريقته وأيعبر عن الشكأن  رادوربما أ ،الشاطئ

 /أ(26-30-31-41

ووحوش النهر  الفيلةاه كما وجدت المي يوز السابح فاأل دائما ما تظهر بها األسماك و  
ير باتا نهار انفرد بها فن تصو وهذه الطريقة في تمثيل مياه األ  /أ(51-50-44-35-4 )لوحات كالتمساح

ت رسوم كما جاءوالمدرسة الجينية،  راجستاندرسة مدارس التصوير المعاصرة كم مرشد آباد فلم نشاهدها في
م ، وال تخلو تصويرة من تصاوير اللوحة من رسسطة كبيرة الحجممب اصطالحيةشجار والنخيل بطريقة األ

                                                           
 81 ISLAM, I.,  &  NOBLE,A.G.:« Mosque Architecture in Bangladesh : The Archetype and Its Changing 

Morphology», Journal of Cultural Geography, vol.17, Nº.2,1998, 9. 
 82  GUHA, & BANDYOPADHYAY , Terracotta Temples of Bengal ,53. 
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، غابات البنغالفي  سطورة كانتاأل تدور بها أحداث ين البيئة التاألشجار، وهو أمر واقعي خاصة وأ
 )لوحات 83شجار فوق قمم جبال البنغالفالبنغال غنية بالغابات، وتظهر الغابات فوق التالل والجبال وتكثر األ

 /أ(.5-16-34

يعبر عن رسوم الحيوانات في لوحات باتا بحسب أن  استطاع المصور رسوم الحيوانات والطيور:.3.6.2 
ه وزينته كالحصان ومراعاة للنسب التشريحية للحيوان واهتمامه بعتاد بواقعية آبادمدرسة مرشد أسلوب 

 يية الهندية خاصة بالهودج الذفي المدرسة المغولنفسها جاء بطريقة تصويره  يوالفيل والذ /أ(55 تصويرة )
المشابهة )الهودج(  مظلةفي  ة الحكام والراجات واالختالف هنابطبق اا ما يكون خاص  غالب   ييحمله والذ

طلق على ي  هو مصطلح " و amri، ويعرف الهودج ذو المظلة باالوردو باسم عم اري "الي تشانللسقف المنح
األخرى اتسم تصوير بعض الحيوانات ، كما /أ(38 صويرة )ت84المظلة الذي يعلو ظهر الفيل يالهودج ذ

الذي  /أ(45-34 )لوحات والنمر /أ(18-14-1-5 )لوحات البقرةمثل  بالواقعية ومراعاة النسب التشريحية
ا  غابات البنغال يا فشهر الحيوانات وجود  أا لغازي بير المعروف عنه ترويض النمور جاء مرافق   وفي أيض 
الطاووس طائر  /أ(47 كما ظهر في تصويرة ) ،/أ(48-44 )لوحات وانات البحرية مثل التمساحرسم الحي
ا ألن الطاووس يجدد ريشه وجسده فقد كان من المعتقد أنه ونظر   ؛مز إلى الخلود وطول البقاء والحبالذى ير 

ا ريش الطاووس هو وكان قديم   ،ةمثل الهالة النوراني ذيلهن إ ن حيثيز إلى القديس، كما يرمغير قابل للفناء
نه يدل على التأييد إحيث  ،ا لخدماتهم الجليلةمنح ألصحاب المقام الرفيع ولكبار الموظفين تقدير  ت   يالجائزة الت
ن يقفان على وسين اللذيتجسيد الطاو أن  يهمنا هنا ، و، وله رمزية عند كثير من الشعوب القديمةالملكي

ا  نسان ويرمز الطاووسوجة لإلوالطبيعية المزد جانبي شجرة الحياة الثنائية كما عبر ، 85لى الملكيةإأيض 
سود اللون فاتح فمه الكبير أبغرب البنغال عن شكل الوحوش بكائن خرافي عمالق  آبادتصوير باتا مرشد 

ضخم ، وعبر عن شكل الثعبان ال/أ(46تصويرة ) اقصير   عينان كبيرتان ويرتدي سرواال  له حمر اللون و األ
 .9 /أ( شكل 15 بطريقة اصطالحية في )تصويرة 

حصان مزين بالوورد وعليه أسلحة من ترس وسيف وقوس وجعبة سهام وهو بذلك  رسم باإلضافة إلى
وهو رمز من رموز في التصاوير ذات الموضوعات الشيعية  1"حصان اإلمام الحسين" هيئة يتشابه مع

ي كربالء كرمز للمعركة. وهو بذلك يشير الى أن المصورين الذين قاموا الشيعة أثناء احتفاالت الشيعة بذكر 
 اإلسالم على المذهب الشيعي.  ونبتصوير هذه اللوحة يعتنق

                                                           
 .159عبد الحليم، األوضاع االقتصادية واالجتماعية،  83
طالحات پيثه ورال "سند ستان كى مختلف فنون اور صنعتون كى اصطالحى الفاظ ومحاورات كاجامعه فرينك اصدهلوى،  84

 .326، مجموعة"

المركز القومي للترجمة،  :، ترجمة مصطفي محمود، القاهرةالموسوعة المصورة للرموز التقليديةجي. سى. ، ، كوبر 85
 439-438، م1،2014ط.
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تصاوير المخطوطات  يتشابه مع طريقة رسم السماء فت في كل التصاوير طريقة رسم السماءوجاءت  
على أ يف هي عبارة عن ستارة متموجة موجودةو  ،لجنييةوتصاوير المدرسة اب(  )تصويرة ية المبكرةراجستانال

ويكون لونه  ،حيان القمرأغلب األ يويتخللها ف  األسودأو  كنالدا زرقون باللون األا ما تلغالب  التصوير 
ثر بدوره أالمتالهندي  يالتصوير المغولفي  ذكرنا بالسحب الصينيةبيضاء ت   احب  س  أو  ،برتقالي اأو  ا  أبيض

سنة لأمن  التصوير الراجستانيفي  مع مثيالتها ة  تشابم  جاءت طريقة التعبير عن النيران و  الفارسي، بالتصوير
 .(/أ40-13 لهب مثلثة الشكل حمراء اللون )لوحات

حمر والذهبي ولون تميزت لوحات باتا مرشد آباد بألوانها الزاهية خاصة اللون األ لوان:ال .7.2
لون باللون كثير من األحيان ت  في  فكانت الخلفية ،حمر بكثرةون األوقد استخدم الل ،Cinnabarالزنجفر

وقد تميزت لوحات ، Tlingula  86تشيترا بصفة عامة باسم  فية الحمراء في لوحات باتاحمر وتعرف الخلاأل
لوان وت ستخدم األلوان رئيسة وهي األبيض واألسود واألحمر األزرق واألصفر، أباتا البنغال باستخدام خمسة 

وكان مصوروا لفائف ، أغلبها من مصادر نباتية لوان من مواد خام محليةي حيث تنتج األدها المحلو جا لو تبع  
يتمكن من ومن ثم  ا  ومتماسك ا  بوضع مادة غراء الصقة على الورق قبل الرسم عليه لتجعله صلبيقومون  الباتا

 .87لوان زاهية وبراقةأن أصبحت األ صمغية، ونتج عن ذلك ، كما قاموا بخلط اللون مع مادةالرسم عليه
 : في غرب البنغالمراكز إنتاج لوحات الباتا .8.2

 -Bharatpur – kandiكان بمدينة مرشد آباد مراكز فنية للتصوير الشعبي "الباتا" مثل قرية 

jemorkandi-Gokarna –  وغيرها من القرى التابعة لمرشد آباد، وبصفة خاصة قرية جانكار ذات األغلبية
حيث األسلوب تتشابه مع اللوحة موضوع الدراسة من التي باتا  جارانونسب إليها لوحات مسلمة والتي ي  ال

اللوحات  Caukaباتا )اللفائف( و جارانود(، وعرفت باتا مرشد آباد شكلين من لوحات الباتا  ) تصويرة ،الفني
مية وأساطير هندوسية، كما تميزت ناحية الموضوعات تنوعت ما بين موضوعات دينية إسال المربعة، ومن

هذه المراكز بميلها إلى بعض أساليب الفن المعاصر أكثر من بقية مراكز إنتاج لوحات الباتا في بقية أنحاء 
اتسمت لوحات باتا البنغال بمرشد آباد باستخدامهم األسلوب الفني المحلي مع قليل البنغال، حيث غرب إقليم 
م ووصل 16ه/10واألسلوب الراجستاني وهو األسلوب الذي بدأ مع نهاية القرنر فن البالط المغولي يمن تأث

م ويمكن مالحظة هذا التأثير في 19هـ/13م وأوائل القرن 18هـ/12إلى مرحلة كبيرة من االنتشار في القرن
م األلوان األزياء وطريقة تصوير طبقة األثرياء المعاصرين، كما تميزوا بالدقة في رسم العناصر الفنية واستخدا

يرتدونها، وظهر تميزهم  التيفي إبراز الرسوم اآلدمية بتفاصيلها كافة من مالمح الوجوه والمالبس والحلي 
ا في كيفية دمج األلوان  .88أيض 

                                                           
 86 

BHATTACHARYA, & NARAYANASWAMI, Pattachitra, Indian Art in Context,.21. 
 87  DAS, Importance of Linearity in Indian art  , 109. 

 88  DATTA,S., Folk Paintings of Bengal,.105-106. 
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 :والنتائج الخاتمة

من التصوير الشعبي بالبنغال المعروف  اهذه الدراسة من األهمية كونها أول دراسة تناولت فرع  تمثل 
 باتا بالتطبيق على لوحة غازي بير. جارانو تشيترا وهي باتا مرشد آباد بغرب البنغال من النوع باسم باتا

ب مناطق شعو  من المتصوفة "البير" لدى اإلسالميوضحت اللوحة موضوع الدراسة أهمية رجال الدين  -
  شرق الهند.

كوسيلة اتصال بالجماهير  ،البينت الدراسة أهمية فن التصوير الشعبي في البنغال المعروف بباتا البنغ  -
الذي  الباتوأو  ملحمية يصاحبها الحكواتيأو  من خالل عرض لفافة مصورة تحتوي على قصة أسطورية

 يروي القصة للمشاهدين مع عرض اللوحة.
رتبط ظهورها مع ا هذه اللوحات من الموروثات الفنية القديمة في كل أنحاء الهندأن  أظهرت الدراسة -

انتقل هذه النوع من التصوير إلى الصين ، كما ىأخر  اختلف من منطقة إلىمها ااستخدولكن  ،ةالعقيدة البوذي
ا  يرتبط ، وكماواليابان مع انتشار العقيدة البوذية في هذه المناطق سطورية، ومع الوقت بدأ بالقصص األأيض 

 .ىستخدم في جوانب أخر ي  
امن اللوحات  تميز هذا النوع التيكشفت الدراسة عن السمات الفنية  - من السمات الفنية  والتي جاءت مزيج 

 أسرةلى عهد إترجع  التيالبنغال في  ة المبكرة والمغولية باإلضافة إلى الموروثات المحليةبوتيللمدرسة الراج
لبعض السمات الفنية  ا  وأهمها الحفاظ على الموروث الفني في البنغال واستمرار م(.12-8باال ) ق 

  باال، مع تأثرها بمدرسة التصوير الراجبواتية المبكرة في كثير من العناصر الفنية. ةأسر لمخطوطات مدرسة 
تعرفنا من خالل هذه اللوحات على مالمح شخصية رجل الدين الصوفي "البير" وأهمية شخصية البير في  -

في مكانة  همبعضوقد وضعه  ،، فكان يالقي احترام الجميعطوائفه وعقائده اختالفالمجتمع البنغالي على 
 الهندوسية لديهم. اآللهة

من مالمح البيئة البنغالية متمثلة في الغابات واألنهار التي شهدت  ام  مه اأظهرت لنا هذه اللوحات جانب   -
إلى أنها أمدتنا برسوم عناصر العمارة البنغالية التي تتفرد  باإلضافة، وموضوعها أحداث القصص المصورة

م مع البيئة البنغالية، وبينت لنا أشكال المساجد واألضرحة والمعابد ة التى تتالءغال من أساليب التغطيبها البن
 في إقليم البنغال.

ى من الحياة االجتماعية في البنغال وهو االندماج بين المسلمين والهندوس والذ ام  مه اوضحت لنا جانب   -
وزيارات وكراماتهم، الصوفية  من اإلسالمييمان بمعجزات رجال الدين وضحت آثاره في اتفاقهما على اإل

 الهندوس ألضرحة هؤالء الصوفية والتي اتضحت من خالل تصاوير اللوحة موضوع الدراسة.
مع ثقافة الريف المستمع لقصة يشاهدها يتناسب شعبي وجود فن تصوير  عن كشفت لنا هذه اللوحات -

والعظة، في مقابل مدرسة التصوير  ا ما تكون هدفها النصيحةدائم   ، والتيه من خالل اللوحة المصورةأمام
لهندية، التابعة للبالط الحاكم والتي كان مقرها العاصمة مرشد آباد وكانت تعد أحد فروع المدرسة المغولية ا
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حدث لفن التصوير في هذه الفترة على عكس فن التصوير الشعبي المتمثل في  فكانت مواكبة للتطور الذي
 لى التقاليد الفنية المتوارثة.  تصوير الباتا والذي ظل محافظ ا ع

ضاف على لوحاته عقيدته الدينية بجانب أالمصور أن  اتضح من خالل تصاوير اللوحة موضوع الدراسة -
مثل البراق وهو يحمل التعزية القصة فنجده يضيف تصاوير ليس لها عالقة بموضوع القصة مثل تصويرة ت

لى الحسن ين تشيران إء ونشاهد بداخل التعزية عمامتيحملها الشيعة عند احتفاالتهم بذكري كربال التي
  .والحسين

حلية في أنحاء توصي هذه الدراسة بمحاولة دراسة جهود المصورين المسلمين في مدارس التصوير الم -
ة، خاصة وأن هذه المدارس صوير في المراكز الفنية الرئيسل حقها في الدراسة كمدارس التالهند والتي لم تن
فنية تختلف عن مدارس التصوير التابعة للبالط الحاكم حيث تظهر ارتباط فن التصوير تتميز بسمات 

 باحتياجات الشخص العادي، وتحمل الكثير من العناصر الفنية التي تظهر مالمح الحياة االجتماعية والبيئية.  
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ترجع الى مدينة مرشد اباد بغرب  –تمثل قصة الصوفي غازي بير  ”جورانو باتا“أ لفافة مصورة  تصويرة 
 رابط الموقع: 1955,1008,0.95محفوظة فى المتحف البريطاني بلندن رقم الحفظ:  -البنغال
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ب تمثل رادها تخبر صديقتها ساخي عن  تصويرة 
م 1518-1500مخطوط جيتاجوفيندا  -كريشنا

متحف   مدينة جوليوار-اسلوب راجستان المبكر
 بوسطن. –الفنون الجميلة 

Orchha ,Datia , Konrad Seitz ,Panna: 

«Malwa» -Miniaturen von den 

Rajputischen Höfen Bundelkhands 1580 - 

1850  , vol. I, Fig. 1.10B,  84. 
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