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  :الملخص
 ،المجتمع المغولي بالهند فيلعليا ترمز إلى أصحاب المراتب ا التيمن العناصر  مهمعنصر  فيتبحث هذه الدراسة 

رمزية لمكانة  الستخدامهكان حيث  استخدامه،هذا العنصر والبحث عن دالالت  دراسة ثشاورى"، ويتناول البح" المذبةوهو 
 المذبة صناعة فيالمستخدمة  الصناعةومواد  المختلفة طرزه سيتم تناول ،الهندي المغوليالعصر  فيالعالية الشخص 

 ."شاورى"
العناصر  باقيب غلبة الزخارف النباتية على ، وأسباالمذباتالمنفذة على العناصر الزخرفية  كما يتناول البحث دراسة

كما توضح الدراسة االختالفات بين المذبات كتحف فنية وبين ما ظهر منها على المذبات، المنفذة على  األخرىالزخرفية 
العاج الكريمة و  واألحجارالمعادن الثمينة  استخدام فيصناعة وزخرفة شاورى والمتمثل  في، وتوضيح أسباب الثراء المخطوطات

 تنفيذ العناصر الزخرفية. في واإلبداع اإلتقانكذلك  ،توافرت بكثرة فى بالد الهند والتي
  :دالةالكلمات ال
  .المعادن؛ زخارف؛ الهندي المغولي؛ شاورى؛ المذبات

Abstract: 

The Present Study searches in an important theme which indicates to the high ranks in 

Mongol Indian Society, Fly Whisk "Chawri". This paper includes study of that theme and its 

using significance, as it was used as indication to the high rank person in Mongol Indian Period, 

In addition there are indications to the Types and materials of the Fly whisk "Chawri". 

This research also studies the Decorations of the Fly Whisk and reasons of floral 

Decorations domination. The study also indicates the differences between Fly Whisks as a 

bibelot and which was displayed on the Manuscripts. It also indicates to the reasons of richness 

in Chawri manufacturing and Illustrations which appeared in the Precious metals, precious 

stones and Ivory which was profusely available in India as well as  the proficiency and 

Creativity in decoration motifs. 

Key words:  

Fly Whisks , Chawri, Mughal India, Decorations, Metals. 

 
 



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

 

 528 (553-527)|املغولي الهندي في العصر املذبات "شاورى"
 

 :المقدمة 
هو  مهمالتحف الفنية عنصر وكان من بين هذه  ،الهندي المغولي تنوعت التحف الفنية خالل العصر

 .الهندي المغوليالمذبة " شاورى" وكان استخدامه يرمز إلى مكانة الشخص العالية فى المجتمع 
 التيومواد الصناعة وطرق زخرفتها  للشاورىاألشكال والنماذج المختلفة  هذه الدراسة فيسوف أتناول 

 في ر منهاين المذبات كتحف فنية وبين ما ظهالفرق ب يتم توضيحكما س ،"شاورى" المذبة صنعت منها
 .العناصر الزخرفية المنفذة على شاورى، كما تتناول الدراسة تصاوير المخطوطات

 واللغة الهندية: 1اللغة العربية فيصل التسمية أ.1
 فيالملوكية ولها أرباب من الناس مختصون تحملها  اآلالتدت من قد ع  و  ،2المذبة ما يذب به الذباب

 .3المواكب والحفالت
 Fly Whisk  اإلنجليزية في ويأتي "chauri " " شاورى " चौरी"اللغة الهندية   فيمصطلح المذبة  يأتي

 .4بمعنى خفاقة الذباب
 :الحضارات القديمة في ظهور المذبة.2

مصر ب املكي   ا  كانت رمز و  الحضارة المصرية القديمة في، فقد عرفت لعصورعرفت المذبات منذ أقدم ا 
وكانت المنشة أحد رموز  ،لكية وسيادة الحاكم على األرضيينالممع الصولجان ليعبر عن  استخدم ،قديمةال

 اتصال، كما كان لها دالالت سحرية وتعبر عن أيدى الحكام فياإلله أوزير وأصبحت تصور بعد ذلك 
  TT 335 آمون نخت منظر بمقبرةك، 5ك باآللهة الذين كانوا فى األساس هم من يحملون هذه األداةالملو 

 .(1لوحة ) 6االقصر – المدينة دير - 19األسرة 

                                                           
ن يذب عن حريمه ذبا أي يدفع ، وذببت عنه وفالعنه يذب ذبا: دفع ومنع وذب ،والذب: الطرد: الدفع والمنع الذبذبب:  1

، قال : من ذب منكم ذب عن حميمه أو : إنما النساء لحم على وضم، إال ما ذب عنه"عنهرضي اهلل "، وفي حديث عمر عنهم
دار  :لقاهرةا ،17، ج3مج.، لسان العرب ،المصري األفريقيرم محمد بن مك، منظور ابنفر منكم فر عن حريمه، انظر: 

 . 1483، م1981هــ /1401، المعارف
المؤتمر الدولى ، يةرسوم المذبات فى تصاوير مخطوطات المدرسة العربية والمغولية الهند، عاطف على عبدالرحيم، مرزوق 2

 .217، م2015 ،جامعة عين شمس، السادس، مركز الدراسات البردية والنقوش
 ،يالعربدار الرائد  :بيروت، 2ط ، تحقيق ميخائيل عواد،رسوم الخالفة، هـ448الحسن هالل بن المحسن ت  أبى ،الصابئ 3

 .81 ،م1986
4 http://www.vam.ac.uk/content/articles/m/maharaja-the-splendour-of-indias-royal-courts, Accessed 10-

10-2020. 
5  BUNSON,M.: Encyclopedia Of Ancient Egypt ,Revised edition ,USA ,2002, 139. 
6 BRYUER, B.: «Rapport sur les fouilles de Deir el Medineh (1924-1925) », FIFAO 3, 1926,113-178, fig. 107. 
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ق.م( محفوظ  859-883) الثانير ناصربال بارز للملك آشو  حجريعلى نفش  المذباتكما ظهرت 
هر الخادم خلف الملك ممسك بخفاقة ، ويظا بين النهرينقسم آثار الشرق األدنى، بالد م -متحف اللوفرب

 .(2لوحة ) 7الذباب
إحدى مظاهر الملك والسلطان كما  استخدامها، وكان الحضارة الهندية القديمة فيمذبة عرفت الا كم

اقترن ظهورها بالمعبودات الهندية القديمة ومن ذلك ما ظهر على إحدى المنحوتات الحجرية المحفوظة 
الخلف خادم  فيساتفا ويقف اتمثل المعبود بوذ والتي الميالديالتى ترجع إلى القرن التاسع  sarnathبمتحف 

بمتحف فكتوريا والبرت  -نحت حجرى للمعبود جينا وخلفه حاملى شاورى(، و 3لوحة )8ممسك بالشاورى بيديه
 (.4لوحة) م9القرن  –بلندن 

، فقد كان يعتقد أن الذباب لدرء األفكار المزعجة ا  رمز يعد شاورى  استخدامبأن  اعتقادفقد كان هناك 
 .9يحمل الشر والوباء في الديانة البوذية والهندوسية

الت شعر الخيل وباألخص شعر كانت المذبة تتكون مما غلظ وصلب من خص اإلسالميوفى العصر 
يه طرف مقبضها وتكون مغطاة بالجلد فيتوارى ف ،أطراف الخوص وهو الذى يتحرك للذبمن أو تؤلف  الذنب

 .10وأطراف الخوص
شعر غزير دقيق  يبرز من أعاله دائرة يثبت فيها مخروطي: عبارة عن عمود للشاورى الفنيالتكوين .3

 ،شخص من العامة يحمل المذبة بنفسهوقد استخدمها كل من الرجال والنساء، فكان ال ،شبه المشاعلوهى ت  
 . 11لهذه المهمة ا  أشخاص وعلية القوم فقد خصصوا واألمراء األباطرةأما 

  :العصر المغولى بالهند فيطرز الشاورى .4
 :ين همائفهو يتكون عامة من جز  الهندي المغولي العصر في طرز شاورىتعددت 

منها مقابض قصيرة ومنها  ،أو مضلع الشكل اسطوانيأو  مخروطيالذى يتكون من  عمود   ضأوال : المقب 
عطاء  الدائري لويأخذ الشك سثانيا : الكأطويلة،  وهو الجزء الذى يثبت به الشعر أو الريش إلبعاد الذباب وا 
 طول المقبض وشكل الكأس وجاءت على عدة طرز: فيولكن الطرز تختلف ، الحارة األجواء فينسيم 

 
                                                           

7https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/king-ashurnasirpal-ii-883-859-bcattended-his-shield-bearer, 

Accessed 10-11-2020. 

CAUBET,  A.: « L'Art assyrien, in Le Monde de la Bible », n 84, sept/oct 1993, 20 ; FIG.17. 

8 KALPNA,  C., «Deplction OF Women In Art And Literature During The Mughal Period», PhD Thesis, 

Department Of History, Aligarh Muslim University, Aligarh -2002, INDIA, 2014, 12. 

، مكتبة 11ط ،لبوذيةا –الجينية-أديان الهند الكبرى الهندوسية ،أحمد، شلبي :انظر ومعتقداتهمعن أديان الهند للمزيد عن  9
 م.2000 ،لنهضة المصريةا

 .217، والمغولية الهندية تصاوير مخطوطات المدرسة العربية رسوم المذبات فى، عاطف على عبدالرحيم، مرزوق 10
، م2005امعة عين شمس، ج، رسالة ماجستير، "تصاوير المرأة في المدرسة المغولية الهندية"  ،أحمد السيد محمد، الشوكي 11

335. 

https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/king-ashurnasirpal-ii-883-859-bcattended-his-shield-bearer
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  يبرز من أعاله شكل دائرى. ،عمود  مخروطى الشكل : شاورى  يتكون من األولالطراز .1.4
13 محفوظ 12من العاج "شاورى"ة مذب .1.1.4

 david collection- النصف الثانى من القرن  -الهند
 (1شكل) -(5لوحة ) م.17هــ /11

 مخروطيعمود  شكل   أخذتسم ، 6.5 اويبلغ قطرهسم  21.5 امن العاج يبلغ طوله "شاورى"ة مذب الوصف:
 ا، قوام الزخرفة عليهفقودليعلق به الشعر أو الريش وهو م، وهو الجزء المخصص دائريمن أعاله شكل يبرز 

ولها مقبض اسطواني  كف السبعزهرة قوامها أزهار اللوتس و  واإلتقانالدقة  فيزخارف نباتية منحوتة غاية 
 شبه الخشخاش. ببرعم ي   مزخرف من أسفل بشكل كروى تنتهى

 – (6لوحة) -م18هــ / 12القرن  -الهند -14ومطلية بالمينا الخضراء معدنية )شاورى(ةمذب .2.1.4
 (.2شكل)

عمود تأخذ شكل  ،سم26الخضراء يبلغ طولها  16بالمينا ةومطلي ةمذهب15ةمعدني "شاورى"ة مذب: الوصف
على الكأس وينتهى من أسفل بشكل كروى مدبب، وقوام الزخرفة  دائريمن أعاله بشكل  ينتهى مخروطي
ة بطريقة الترصيع بالياقوت الشاورى ومنفذ زخارف نباتية لورقة نباتية ثالثية مكررة على بدن الدائري

زخرف الجزء السفلى من الكأس بالورقة النباتية اللوزية مرصعة بالياقوت، ويزخرف الكأس  بينماواأللماس، 

                                                           
 القاموس ، ه 817 ت: ، يعقوب بن محمد الدين مجد ،أبادي الفيروز انظر: األعطاف اللينة والناقة الفيل عظم: العاج 12

 .218 م،2003 الفكر، دار :بيروت، 1ط ،المحيط
العديد  صنع فيواستخدم  الهندي المغوليالعصر  في واستمر، قبل الميالد الثانيند منذ القرن اله فيكان نحت العاج معروفا 

 :، انظراألدواتمن 
WILLIAM ,E, W.: «An Ivory Pana Katwa», The Bulletion Of The Cleveland Museum Of Art 44,No 2. Part 1, 

Feb1957, 22:23.                      
13 GALLOWAY FRANCESCA, &LOSTY,  J.P.,Sringaran an exhibition celebrating divine and erotic love, Francesca 

Galloway, London 2007, cat.no. 6, 24-25. 

  .david collection  2006/   215 برقم : 

14 Magnificent Jewels & The Archduke Joseph Diamond, Geneva- 13 November 2012. 

LOT312|A COLLECTION OF MAGNIFICENT MUGHAL JEWELLERY. 
 :انظرللمزيد ذلك لتوافر الكثير من المعادن بها،  فيهند منذ القدم ويرجع السبب اشتهرت الصناعات المعدنية بال 15

 WILLIAMS JACKSON, A.V.: History of India, From the earliest times to the sixth century B.C,vol.1, the Grolier 

society London, 1906-07, 147 
وهي تتكون من سيلكات البوتاسيوم،   عض األكاسيد للحصول على ألوان مختلفةمادة كالزجاج يمكن إذابتها مع ب المينا: 16

ا براقا ثابت التركيب بحيث ال يتغير التركيب إذا ما تعرضت لعوامل  وأكسيد الرصاص، ويشترط أن يكون سطح التحفة ناعم 
تمدد وانكماش المعدن الذى تزخرفه،  كما البد أن تكون درجة التمدد واالنكماش تتفق مع درجة ،جوية خارجية عند استعمالها

ال أدى ذلك إلى التشق ثالث تحف قاجارية من النحاس مزخرفة بتصاوير من "، منى محمد، بدرانظر:  ،ق في زخارف المينوا 
 .128 ،م2005، مؤتمر الفيوم الخامس ،"المينا الملونة
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على أرضية من  منفذة ماسلزخارف هندسية قوامها أشكال معينات مرصعة بالياقوت واألمن أعلى وأسفل 
 .19ماسلواأل 18بالياقوت 17مرصعفالمقبض أما  المينا الخضراء.

هــ / أواخر 12أوائل ق -هــ11أواخر ق –لهندا -20من الذهب المرصع بالجواهر )شاورى(ة مذب.3.1.4
 .(3شكل)– (7لوحة) .م 18أوائل ق -17ق

  الوصف:
 اوله ،مستديرشكل كأس  أخذت ،سم22بالمينا الحمراء يبلغ طولها  ةومطلي ةمذهب ةمعدني "شاورى"ة مذب
ن أسفل بشكل كروى مدبب، وقوام الزخرفة زخارف نباتية وهندسية منفذة بطريقة وينتهى م اسطوانيمقبض 
 والياقوت. 21والزمردماس لالكريمة من األ باألحجارالترصيع 

                                                           
رونق جذاب على التحف المعدنية، وعرف  الترصيع: أسلوب زخرفي يكون بإضافة فصوص من األحجار الكريمة إلضفاء 17

زخرفة الفضة  والدراسات،مركز الملك فيصل للبحوث : زدهر لدى البيزنطيين، انظرامة، و هذا األسلوب لدى الحضارات القدي
 .220 ،م1989-1988 ، الفن اإلسالمي لمركز الملك فيصل معرض بقاعة :، الرياضوالمخطوطات عند المسلمين

، اختلف في أصلها فقال البعض أنها من أصل فارسي )ياكند( الفارسية، بينما يرى البعض أنها ير عربيةالياقوت: كلمة غ 18
(، الجماهر في معرفة الجواهر، 439ت أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزميهندية، انظر: البيروني )معربة عن ال

رزين صاف منه أحمر، وأبيض، وأصفر، وهو حجر ال تعمل  ليبسحجر صلب شديد ا :الياقوت ؛33 مكتبة المتنبي،  :القاهرة
انظر: عزيز قليل الوجود ال سيما األحمر،  ارد لصالبته بل يزداد حسن ا، وهووال يثقب، وال تعمل فيه المب فيه النار لقلة دهنيته

، م2008تبة الثقافية الدينية، مك، ال1ط ،، تحقيق أنور محمود زناتيخريدة العجائب وفريدة الغرائبسراج الدين بن الوردي، 
296. 

وتعنى المنيع أو الذى ال ينكسر، وقد أطلق أوال  على ADAMAS  "أداماست عن اليونانية "رب  غير عربية، ع   األلماس كلمة 19
أسفله،  ببالد الهند ال يصل إليه أحد من الناس إلىيوجد بواد ماس، لاألحجار الصلبة األخرى كالياقوت مثال  ثم اختص به األ

وفي قرار ذلك الوادي حجارة منثورة مقدارها ما بين الخردلة إلى الشعيرة، ويذكر أنه كان يتم استجالب الجواهر بالطيور في 
المأثورات القديمة؛ فأشار إلى أنه يعمد إلى اللحم الطري؛ فيلقى إلى ذلك الوادي، والنسور تنظر إليه فتهوى خلفه فيصير إليه، 

الوادي فيلصق به األلماس، وهو صغار فتحمله حتى يصير إلى األرض، ثم تنهشه، وتأكله فيسقط  وقد سقط على أسفل
في أي بلد هي وصفة و صفاتها الجواهر و (، 243ت:  بو زكريا الخوزيأ) ماسويهيحيى بن  األلماس إلى األرض في لتقط، انظر،

 .47، هـ1388إسالمي،  تاريخ بزسكى طب ، مؤسسةرؤوف، تحقيق عبد السالم الغواصين والبحار
 :، انظربالعالم لمئات السنين لأللماس الرئيسيالمصدر منطقة كولكندا بالهند  تعدكما 

Groat, LEE A.: «Gemstones», American Scientist100, No. 2, Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society,  

(March-April 2012), 128. 

لذى يتكون من عنصر واحد وهو الكربون، وهو لون النوشادر الصافي ال يلتصق بشيء من األحجار؛ الحجر الوحيد اكما أنه 
ذا وضع على السندان، وضرب عليه بالمطرقة غاص فيهما، أو في أحدهما، ولم ينكسر، انظر:  سراج الدين بن الوردي، وا 

 .294، خريدة العجائب وفريدة الغرائب
20 Maharajas & Mughal M., Christie's LOT 210  New York 19 June 2019. 

 الزمرد على أنواع منه األخضر، أو األزرق، أو األصفر، أو األبيض، ولكن المعروف والمشهور هو الزمرد األخضر، 21
 .629، 1945القاهرة  محمد غنيم،، سكندر، ترجمة زكي االمواد والصناعات عند القدماء المصرين ،ألفرد، لوكاس ،انظر
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كف السبع قوام الزخرفة على البدن زخارف نباتية مكررة ألشجار السرو وأفرع نباتية تنتهى بأزهار 
، كما يضم الجزء ماسأللالمنظر فصوص من حبات ا يكتنف هذاو والزمرد،  باأللماسالترصيع طريقة منفذة ب

منبثق منها أوراق نباتية منفذة و بالماس  بالترصيع منفذة كف السبع أزهارتنتهى ب أفرع نباتية السفلى من البدن
 بالزمرد.

، ينتهى المقبض من زهار ومكررة على كامل المقبضاألأما المقبض فمزخرف بأفرع نباتية تنتهى ب
 والزمرد.ماس لبشكل كروى مدبب ومرصع باألأسفل 

هــ / أواخر 12أوائل ق -هــ11أواخر ق –الهند- 22من الذهب المرصع بالجواهر )شاورى(ة مذب .4.1.4
 (.4شكل)– (8)لوحة .م 18أوائل ق -17ق

أخذ شكل كأس ت ،سم22 ابالمينا الخضراء يبلغ طوله ةومطلي ةمذهب ةمعدني "شاورى"ة مذب الوصف:
أشكال هندسية  وينتهى من أسفل بشكل كروى مدبب، وقوام الزخرفة اسطوانيا ولها مقبض ،سطوانيأ

بأحجار مفصصة مكررة على البدن والمقبض بداخلها زخرفة نباتية لورقة نباتية ثالثية منفذة بالترصيع 
 األلماس والزمرد والياقوت.

 (.5شكل) – (9)حةلو  .م 18هــ / 12القرن  –الهند-23من العاج )شاورى(ة مذب.5.1.4
مقبض  اوله ،اسطوانيمن العاج المحفور من قطعة واحدة تأخذ شكل كأس  "شاورى"ة ذب مالوصف:
 وتتكرر ،شجرة السرونحت لويجاوره  ،ينتهى بأزهار اللوتس نباتيلفرع  ، يزخرف البدن زخارف نباتيةاسطواني

خارف من أعلى وأسفل أزهار يط بهذه الز الزخارف على البدن وهى منفذة بطريقة الحفر البارز، كما يحهذه 
 .اللوتس

يليها زخارف  ،نباتية قوامها أفرع ى منه زخارف نباتيةسم ويزخرف الجزء العلو  38.5أما المقبض فيبلغ طوله 
 الخشخاش. ثمرةوينتهى المقبض من أسفل بشكل  ،لتالئم وظيفة المقبض ،حلزونية
 -(10)لوحة م19-18 هــ /13-12القرن -لهندا -24الصخريمن الكريستال ( شاورى)ة مذب.6.1.4
 (6شكل)

 ا  ومقبض دائريشكل كأس ، تأخذ سم 18يبلغ طوله  25الصخريمن الكريستال  "شاورى"ة مذب :الوصف
 ينتهى من أسفل بشكل كروى مدبب ومرصع بالياقوت. ااسطواني  

                                                           
22  Maharajas & Mughal M., Christie's, LOT 209-  New York 19 June 2019.  
23 Lyon & Turnbull , Lot 342 Asian Works of Art, 18th September 2018. 
24  Maharajas & Mughal Magnificence, Christie's , LOT 82  New York 19 June 2019. 

عن طريق القطع  لوهو يشك ،شد صالبة من الزجاج وأكثر جماال  نوع من األحجار يشبه الزجاج لكنه أ الكريستال الصخري: 25
كتاب القاهرة تاريخها فنونها  فيمقال  البلور الصخري، ،حسن، الباشاانظر:  وتمتاز منتجاته بالصفاء والشفافية والفخامة،

 .244، م1970مؤسسة األهرام،   :، القاهرةآثارها

https://www.lyonandturnbull.com/auction/search?au=8974
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الزخارف مكررة على وهذه  زخارف هندسية لجامات بيضاوية وأشكال عقود مدببةالبدن وقوام الزخرفة على 
المدبب  الكروي، ويرصع الجزء بين البدن والمقبض بالياقوت ، كما يرصع الجزء الفاصلالبدن والمقبض

 بالمقبض بالياقوت أيضا .
 تكون من كأس ينتهى بشكل أزهار اللوتس وله مقبض اسطوانييشاورى : الثانيالطراز .2.4

 -الهند– 27والزمرد األخضر األحمرمرصعة بالياقوت و  26األبيضمن اليشم " شاورىة "مذب .1.2.4
 (.7شكل ) –(11)لوحة  -م17هــ /11القرن

 ينتهى من أسفل بشكل كروىت اسطوانيمقبض  تكون منت األبيضمن حجر اليشم  "شاورى"ة مذب :الوصف
ار الرمان وأزه ألوراقزخارف نباتية عليه وقوام الزخرفة ، البدن يأخذ شكل زهرة اللوتس من ثمان بتالتو 

، أما المقبض فمزخرف بزخارف نباتية ألفرع نباتية بالياقوت والزمردمنفذة بطريقة الترصيع محددة بالذهب و 
 تنتهى بأوراق ثالثية ومنفذة أيضا  بطريقة الترصيع باألحجار الكريمة من الياقوت والزمرد.

 – (12لوحة) .م 18/ هــ12القرن  -الهند –28اليشم األخضر الفاتح من )شاورى(ة مذب .2.2.4
 (.8شكل)

ذ شكل زهرة اللوتس من ثمان يأخالذى تتكون من البدن الفاتح  األخضرشاورى من حجر اليشم  الوصف:
 ألوراقوقوام الزخرفة زخارف نباتية  ،الشكل وينتهى من أسفل بشكل كروى اسطواني، أما المقبض فهو بتالت

 .األحمرلوزية محددة بالذهب ومرصعة بالياقوت 
من أعاله شكل يشبه الجرس أو يبرز  ،مضلع أو مخروطيعمود  من : شاورى يتكونالطراز الثالث.3.4

 قاعدة النارجيلة.
 (.9شكل) -(13 لوحة )م18القرن  –الهند–30بالذهب 29من الحديد المكفت "شاورىة "مذب.1.3.4

                                                           
( وهما متماثالن إلى jadeite( نفريت أو اليشم الحجري، والجاديت )(nephriteيطلق اسم اليشم على معدنيين مختلفين  26

درجة ال يمكن معها تميز أحدهما إال بالفحص الكيميائي، ويكون كالهما من لون أبيض أو أشهب أو أخضر ويكون كالهما 
شفاف له لمعان الشمع، ويتشابه به كثير ا ثقلهما النوعي، ودرجة صالبتهما، ويوجد النفريت بوادي نهر كراكاش في جبال  شبه

 .637، ينيالمواد والصناعات عند القدماء المصر  ،ألفرد، لوكاس انظر: كوين لوين شمال كشمير،
27  Private Collection, Courtesy of Simon Ray. 
28 Gift of Phyllis and Sidney Krystal (M.78.128a-b). 

 :ة من الفعل كوفتن بالفارسية انظر، تعنى الدق على شيء بحجر، أو آلة، وهي مشتقلتكفيت: كلمة فارسية معناها الدقا 29
 .554 م،1982، دار الكتاب المصري، 1، طقاموس الفارسيةعبد النعيم محمد، ، حسنين

على سطح المعدن، ثم ملء تلك الزخارف المحفورة بمادة أخرى كالذهب، والفضة،  والتكفيت أسلوب زخرفي قوامه حفر رسم
 :والنحاس حتي تأخذ الشكل المطلوب، انظر

  SINGER, C., A History Of Technology From Early Times to Fall of Ancient Empires, Oxford University Press, 

USA, vol1. January 1, 1954, 659. 
30 AUCTIONS KOLLER AUKTIONEN SWITZERLAND- Zürich- 02 JUN 2015 10:00 CESTDATE 

FORMAT. 

https://www.christies.com/calendar?mode=1&sc_lang=en&lid=1
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 أوأخذ شكل الجرس تو  تكون من البدنتسم  20 ابالذهب  يبلغ طوله ةمكفت معدنية" شاورىة "مذب الوصف:
يزخرف البدن والمقبض زخارف نباتية قوامها أزهار اللوتس  ،امخروطي   والمقبض يأخذ شكال   قاعدة النارجيلة،

أفرع نباتية تنتهى ينبثق شكل  في، وزخارف المقبض جاءت تمأل كامل البدن والمقبض التيية النبات واألفرع
  منها أزهار اللوتس.

 –(14لوحة) م18هــ/12القرن –نداله–31الملونة بالمينا المطليالبرونز من  "شاورىة "مذب .2.3.4
 (.10شكل)

و قاعدة أخذ شكل الجرس أتتكون من البدن و تبالمينا الملونة  المطليمن البرونز  "شاورىة "مذب الوصف:
منفذة داخل  زهارألفرع نباتية تنتهى باأليزخرف البدن زخارف نباتية ، ا  مضلع والمقبض يأخذ شكال   ،النارجيلة

 ، كما يزخرف الجزء السفلي من البدن أزهار القرنفل مكررة.العقود المدببة تأخذ شكلمساحات هندسية 
البحر، وينتهى  فيكأنها تسبح  األسودومحددة باللون  األبيضباللون  ألسماك زخرفةأما المقبض فمنفذ عليه 
 .القبةالمقبض من أسفل بشكل 

 القرن –الهند –32والزمرد والياقوت بالماس والمرصع بالمينا المطلي الذهب من" شاورى"ة مذب 3.3.4
 (.11شكل )–( 15لوحة  )– م 18 هــ/12

 باألحجار ةبالمينا الملونة ومرصع يةسم مطل 32.5 ابلغ طولهتمن الذهب الخالص  "شاورى"ة مذب الوصف:
قوام الزخرفة  ،قاعدة النارجيلة أوكل الجرس ش الذى يأخذ، يتكون من البدن والياقوت والزمردماس لالكريمة األ

شبه العقود المدببة منفذة داخل مساحات هندسية ت   ألفرع نباتية تنتهى باألزهارالبدن زخارف نباتية  على
 .واأللماس ومرصعة بالياقوت والزمرد

، مينا الملونةمنفذة بال البحر فيكأنها تسبح  ألسماك زخرفةعليه  ا  منفذو  ا  يأخذ شكل مضلعف أما المقبض
 .القبة المدببةوينتهى المقبض من أسفل بشكل 

قائم قصير  من نالشعر يتكو يتكون من قائم قصير ومجموعة كبيرة من خصالت  -الطراز الرابع :.4.4
، وهذا النوع ظهر بصورة كبيرة 33عن مجموعة كبيرة من خصالت الشعر ، أما جسم المذبة فعبارةاسطواني

 المغولية الهندية.على تصاوير المخطوطات 
 (.16لوحة ) 34على العرش جهانجير اإلمبراطورح تصويرة توضظهر فيها هذا النوع ،  التيومن النماذج 

 
 
 

                                                           
31

 Christie's London April 2006  – LOT 197.  
32 ZEBROWSKI, M.,Gold, silver and bronze from Mughal India, London 1997, FIG. 58. 

david collection, Inv. no. 5/1982. 
 .233، رسوم المذبات فى تصاوير مخطوطات المدرسة العربية والمغولية الهندية، عاطف على عبدالرحيم، مرزوق 33

34  FOLSACH, KJ. V..: Islamic art. The David Collection, Copenhagen 1990, cat.no. 48. 

David Collection Museum, Denmark. Inv. no. 20/1979. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Folsach%2C+Kjeld+von%22
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 :الدراسة التحليلية. 5
 :مواد الصناعة.1.5

لمشغوالت ل، فقد كانت إلى جانب العاج "شاورى" تصناعة المذبا فية مادة الرئيسال هيالمعادن 
لقد عرف اإلنسان المعادن منذ أقدم األزمان، وأتقن علي مر ، ف35رمة في جميع العصو المعدنية مكانة عظي

اهتدى إلي  كماالعصور طريقة استخراجها من باطن األرض، وطريقة استخالصها مما علق بها من شوائب، 
نك، تكوين معادن جديدة من المعادن التي وجدها في الطبيعة مثل البرونز خليط من النحاس األحمر والز 

 .36األخرىوسبك الفوالذ من الحديد المخلوط ببعض المواد 
 .37منذ القدم نتيجة لتوافر الكثير من المعادن بها بالهنداشتهرت الصناعات المعدنية وقد 

أنهم تقدموا في العلم واستخرجوا الحديد، بذكر ف، ن معادن الهند وثرواتها الطبيعيةوذكر المسعودي ع
 .38عت بالجواهر المشرفة المنيرةص  من أنواع المقاتل، وشيدت الهياكل ور   ا  وكثير وصنعوا السيوف والخناجر، 

، كما للفضة الرئيسالمصدر  فهي 39تحتوى على المعادن والية راجستان التيومن أهم الواليات الهندية  
 .40النحاسيوجد بها مناجم للحديد و 

اإلسالم إال أنها لم تكن كذلك خالل العصر صناعة العاج قبل  فيفبالرغم من شهرة الهند  41أما عن العاج
حياتهم نظرا  فيالضخم  ه، ففضل الهنود تصدير العاج إلى المدن األخرى لالستفادة من عائداإلسالمي

 .42الرتفاع ثمنه
كانت الورش الفنية في البالط الملكي المغولي الهندي يصنع بها شتى أنواع  الهندي المغوليالعصر  وخالل

وذلك على غرار  ؛ريإمبراطو  فذ تحت مظلة فنية واحدة، وبإشرافية، حيث كانت الفنون ت نالفنون التطبيق

                                                           
 . 210 ،م1994مكتبة النهضة المصرية ،  :، القاهرةالفنون التشكيلية وكيف تنذوقها ،برنارد ،مايرز  35
 .185 م،1990،مدبوليمكتبة  ،1، طعصر الصفويين بإيران فيالفنون الزخرفية اإلسالمية  ،دأبو الحمد محمو فرغلي،  36

37
  WILLIAMS, J. A.V., History of India, the Grolier society London, vol.1, 147. 

اجعه ، ر مروج الذهب ومعادن الجوهر ،م(957هـ / 346ت )بن على المسعودي أبو الحسن على بن الحسين ، المسعودي 38
 .61، م2005  المكتبة العصرية، :بيروت -، صيدا1ط ،1ـ.جكمال حسن مرعي، 

، للعالقات الثقافية لهنديا، المجلس الهند أسرار و مفاتيح إيهاب،الشريف،  :شمال غرب الهند، انظر فيتقع والية راجستان  39
 .234 م،2002، دلهي

، م1997فهد، الرياض، مكتبة الملك  ،1ط ،عن المسلمين رة وحديثزيا راجستان بالد الملوك، محمد بن ناصرالعبودي،  40
11. 
 مكانة اإلسالمية العاجية المنتجات فبلغت صناعة التحف العاجية، في اإلسالمية الفنون تفوقتخالل العصر اإلسالمي   41

، ترجمة أحمد نون اإلسالميةالفديماند،  :انظر ،المتاحف من العديد في المحفوظة النفيسة العاجية التحف بها تشهد عالية
 .136: 131، م1982عيسى، دار المعارف، القاهرة،

42
 BLOOM, J., Islamic Arts, First Published , London,1997, 257. 
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مبراطور أكبر بمدينة فتح الورش الفنية في البالط الصفوي، حيث بنيت حجرات العمل الفني بجوار قصر اإل
 .43يبورسكر 
 :45الزخارف النباتية -أ: 44الزخارفثانيًا 

 فيبدرجة كبيرة وليس أدل على ذلك من أنه  الهندي المغولي العصر فيالزخارف النباتية  ازدهرت
وادى  فيجهانجير المصور منصور بتسجيل جميع الزهور  اإلمبراطورم كلف  1620هــ / 1030عام 

تأثر الفنان المغولي الهندي بالنباتات الطبيعية التي وجدت في البيئة الهندية، ، وقد 46لوحاته فيكشمير 
 ساحة المذبات ءفي مل الهنديوقد أبدع الفنان  ،بواقعية كما هي في الطبيعةبات المذ فنفذها في زخارف

 .واألزهار شكال الثمار وألوانهاأل بزخارف نباتية متعددة ومتنوعة
كان اتصال اإلنسان آلالف السنين ، فقد رف النباتية تنفيذا  على المذباتأكثر الزخا 47األزهاروكانت  

، ولعل 48إلعجابه بها، وانجذابه لعطرها، وسحر المادة العطرية التي تستخرج منها األزهاراتصاال  مباشر ا مع 
 المغولية الهندية: "شاورى" المذباتظهرت على  التي واألشجار من أهم األزهار
 :49زهرة الخشخاش

                                                           
43

  Swarup,Shanti: Mughal Art, a Study in Handicraft, Agamkala Prakashan, Delhi, s.d. 12. 

 في تمثلي ىألولا وظيفين لهدفين وذلك ؛وأسلحته أدواته تزيين بهدف اإلنسان خدمهااست حضاري ورمز عالمة هيالزخارف:  44
 الهدفين هذين عن نتج وقد األخطار ضد سحرية تميمة أو زا  حر  اعتقادها والثاني اآلخرون، يملك عما تميزها صورة إكسابها

أبو صالح،  األلفي، ،أنظر ،والفنية والزخرفية يةوالثقاف الحضارية هطاتانش توسعت اإلنسان حياة وبتطور متنوعة جمالية قيم
 .14: 10م، 1965 القاهرة، القلم، ، دارمالعا الفن تاريخ في موجز

يقصد بالزخارف النباتية كل زينة أو حلية زخرفية، تعتمد في رسمها، أو نقشها علي عناصر نباتية كالسيقان، واألوراق،  45
صورتها  ة بعيدة عنمحورة عن الطبيعة بصور  ا سواء أكانت بشكلها الطبيعي، أمهواألزهار، والثمار، وتختلف أشكالها وصور 

، م1999 مركز الكتاب للنشر، ،1ط ،1ج ،الفنون اإلسالمية في العصر األيوبي، عبد العزيز صالح، سالم ، انظر:األصلية
237. 

 مجلة رسالة المشرق،المغولية والدكنية،  وير المخطوطات، مالبس وحلى المرأة الهندية من خالل تصاأحمد السيدالشوكي،  46
 .246 ،م2011 عدد خاص، ،27 مجـ. ،جامعة القاهرة –مركز الدراسات الشرقية 

مصطلح يشير إلي العضو الذي يختص بالتكاثر الجنسي في النباتات تفوح منها روائح عطرية تجذب بعض الحشرات  47
الزهرة المتفتحة  ،عبد الناصر ،ياسين :عضاء األنثوية في الزهرة. انظراأل لتلقيحها بنقل حبوب اللقاح من األعضاء الذكرية إلي

دار  :لندن ،2ج، 19 مج.، مجلة العصورام، متراكبة األوراق علي ضوء زخارف الفنون التطبيقية المملوكية في مصر والش
 .165، م2009المريخ للنشر،  

كلية  رسالة ماجستير، ،"ية في آسيا الصغرى خالل العصر العثمانيالزخارف النباتية على الفنون التطبيق"، هند علي ،علي 48
 .260، م2012 معة القاهرة،اآلثار جا

تحف  ،مدربيع حا ،خليفة :، وهو نبات مخدر يصنع منه األفيون، أو يزرع للتزين انظرالخشخاش نبات عرفت الهند زراعة 49
 .370، م1998 ،في شرق العالم اإلسالمي ، ندوة اآلثار اإلسالميةمعدنية هندية من حيدر آباد الدكن
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زخرفة  في، واستخدمت 50مستديرة الشكل فهيأما ثماره  ،بنفسجييحمل أزهارا  ذات لون  عشبينبات  
 (5 لوحة)شاورى

 :51زهرة الرمان
 ،52زهرة الرمان ذات أصول ساسنية، وتعد عند األتراك من أزهار الجنة، وانتشرت علي البالطات الخزفية دعت  

 (.7-1لاشكأ) ،(11 -5لوحات )وظهرت على التحف المغولية الهندية 
 :53زهرة اللوتس
 ببوذا المتعلقة واألساطير اياتالحك في مهمة مكانة وتحتل ،ةالبوذي الديانة في المقدسة الزهرة هي

 سطح على طافية لوتسال ةزهر  على الوجود إلى جاء بوذا أن السائد الديني فاالعتقاد،  البوذية الديانة سسؤ م
 هذا في أساطيرهم وتقول يحبها، كان التي اللوتس زهرة أساس عرش على متربعا   بوذا يصور ما وكثيرا   الماء،
 النقاء ورمز الروحية اليقظة عنوان لديهم وهى ،ساللوت زهرة تفتحت األرض بوذا قدما وطئت حينما" الشأن

 (.9-7-1شكل) -(13- 12 -11 -5لوحات   )،54والطهارة
  :55زهرة القرنفل

زهرة القرنفل من األزهار التي أقبل الفنانون في الهند بصفة عامة علي استخدامها في زخرفة  عدت  
ا مختلف التحف الفنية، وتنمو زهرة الق نما أيض  رنفل في الهند بشكل دائم طوال السنة ليس علي التالل فقط، وا 

 فهي، كما أن لهذه الزهرة داللة رمزية 56في دلهي، والمناطق المحيطة بها، وهي ال تحتاج إلي عناية كبيرة 
 (.10شكل  -14، )لوحة57عادة ترمز إلى الشمس

                                                           
، "واألعشاب الطبية فى العراق القديم فى ضوء المصادر المسمارية دراسة ألهم النباتات "،مؤيد محمد سليماني، الديلم 50

 .76، م2006 ،جامعة الموصل /ة اآلداب، كليدكتوراهمخطوط رسالة 
اٌن{، :قال تعالي ورد ذكر الرمان في آيات عدة في القرآن الكريم منها 51 }ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َور مَّ

سورة الرحمن اآلية  ،قرآن كريم 
68. 
 .154لدنيا الطباعة والنشر،   دار الوفا :اإلسكندرية، 1ط، الفنون اإلسالمية اإليرانية والتركية، حنان عبد الفتاح، مطاوع 52
صور، فقد استخدمها الفنان المصري القديم وع رفت أيضا  في الفن استخدمت أزهار اللوتس والزخرفة المشجرة منذ أقدم الع 53

 .8، ترجمة بدر الرفاعي، مكتبة مدبولي، الزخرفة عبر التاريخراجع: و.ج. أودزلي،  ،اآلشوري
، وراهرسالة دكت ،"العناصر المعمارية والتحف على المسكوكات والفنون التطبيقية المغولية الهندية "،حمد محمودم ،عبدالرازق 54
 .265، م2018 جامعة حلوان،/لية اآلدابك

ذوات الشعب وهو  الرؤوسفيه القرنفل أصل وعيدان وثمر يؤتى به من بالد الهند ، وفيه العيدان ،و  :بن عمران إسحاققال  55
، ممالك األمصار فيمسالك اإلبصار  ،م(1348هـ / 749ن أحمد بن يحيى ت فضل العمرى ) شهاب الدي ابن انظر: ،أجوده

العلمية ،  ، دار الكتب1، ط دن واألحجار() تتمة األعشاب والنجوم والمعا22ـ.ج، ، مهدى النجمالجبوريتحقيق كامل سلمان 
 .71 م،2010 ،بيروت

 .372 ،عدنية هندية من حيدر آباد الدكنتحف م ،ربيع حامد ،خليفة 56
، 3.ـمج ،لمجلة العلمية لجمعية اآلثاريين العربا، بين رمزية الشكل و رمزية الزخارفالكشكول  ،ميرفت محمود، عيسى 57
 .JGUAA.2003.2416 ،139/10.21608 ،م2002، القاهرة، 3ع.

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2003.2416
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نتشار ا حيث حظيت باهتمام الفرس منذ أقدم شجرة السرو من أكثر أنواع األشجار ا دعت   السرو:58شجرة
ن، كما أنها رمز يجسد فكرة الخلود؛ وذلك ألنها تظل خضراء، يالعصور؛ فكانت مقدسة لدي الزرادشتي

ا إلي رشاقة الشباب وجماله59وتحتفظ بنضارة متجددة  في، ولهذه الشجرة داللة رمزية 60، كما ترمز أيض 
لإلنسان الكامل وقمتها المنحنية رمزا  لخضوع المسلم  ا  تماثل رمز بتكوينها الم فهيالزخارف اإلسالمية 

 (.5-3شكلى-9 -7)لوحات 61واستسالمه لربه
 (.5شكل-9ى لمقبض شاورى من العاج ) لوحة ظهرت ثمار الخشخاش على الجزء السفل: 62الثمار

ستخدامها نظر ا لسهولة تنفيذها أقبل الفنان المسلم على زخرفة األوراق النباتية، وتوسع في ا األوراق النباتية :
في  ى أصبح لهذا العنصر الزخرفي دور رئيسعلى المواد المختلفة من الخشب، والمعدن، والحجر حت

التكوينات الزخرفية النباتية باعتباره عنصر ا بسيط ا يساعد في الربط بينها، ويمأل الفراغات حولها على أن 
ها الورقة األحادية ذات الفص الواحد منالفصوص المختلفة، و  أشهر هذه األوراق هي الورقة المفصصة ذات

التي كانت تشكل في بعض األحيان بهيئة لوزية بسيطة، والورقة الثنائية ذات الفصين، والورقة الثالثية ثالثية 
أكثر األوراق النباتية الزخرفية انتشار ا على اإلطالق الفصوص، وهي

-(12- 11 – 9 -7 – 6لوحات ) 63
 (.8-7-5-3-2أشكال)

 الوريدات متعددة البتالت:
 ا  ألوان اتخذت والتيفترة كبيرة،  هي الوردة المألوفة عند أغلب الفرس، وظل الشعراء الفرس يتغنون بها

 (.3شكل، 7) لوحة 64متعددة منها األبيض، واألصفر، واألحمر، واألزرق

                                                           
والريش  هو كل ما له ساق، ومن عجيب صنع الخالق أن خلق األوراق لباس ا لألشجار، وزينة لها كشعر اإلنسان، الشجر 58

النبات ) 20ج، مسالك اإلبصار في ممالك األمصار ،ابن فضل العمري  :، انظرللحيوان، ووقاية للثمار من الشمس والهواء
 .171، م2010دار الكتب العلمية،  :بيروت، 1، ط(الحيوانو 

، مكتبة مدبولي ،1ط، مناظر الطرب في التصوير اإليراني في العصرين التيموري والصفوي، صالح أحمد، البهنسي 59
 .122 ،م1990

 .71م ، ص1971، 125، العددمجلة رسالة اليونسكوالفن المقدس في الحضارة الفارسية، ، سيد حسن، نصر 60
المواقع األول ) الدوليالمؤتمر ، وقع بيجمبورا شرق الهور بباكستانلم واألثريةاألهمية التاريخية  ،حمد على، معبد الحفيظ 61

 .580، م2015( الفيوم متحفيةوالمجموعات ال األثرية
من عالم الثمار شكلت زخارف من ثمار مختلفة كالتفاح، والبرتقال، والمشمش، والخوخ، والرمان، والكمثري، وكانت هذه  62

دراسات في الزخرفة  ،حسن، الباشا :أغصانها، أو مع أوراقها، انظر الثمار ترسم منفردة، أو مجمعة، أو علي أشجارها، أو في
 .100، م1975، ، القاهرةيةاإلسالم

 . 5، م1951، ديسمبر2ج،13مج.، جامعة القاهرة -مجلة كلية اآلداب، ءزخارف وطرز سامرا ،فريد ،شافعي 63
الحليات المعمارية والتكسيات الخزفية علي العمائر بمدينة أصفهان في عهدي الشاه عباس األول  "،رحاب إبراهيم، الصعيدي 64
لية كالة ماجستير، رس ،"م(1666-1642هـ/1077-1052والشاه عباس الثاني )م( 1629-1588هـ/996-1038)

 .625 ،م2001 جامعة القاهرة،/اآلثار
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 :يالتالومن أهمها  :65الرسوم المعمارية -ب
 مخطوطات تصاوير في الهندية العمائر رسوم فيورا  ظه العقود أكثر من مدببال العقدكان  :66العقود

 زخرفير كعنصر ، كما ظه67قاطبة اإلسالمية العمائر علىرا  انتشا األكثر ، كما أنه منالمغولية المدرسة
 (11-10-6أشكال)-(15- 14 -10)  لوحات ،على المذبات

ولكن مع  ،نسق القباب الصفوية إلى درجة ما على يالهندشيدت القباب في العصر المغولي  : 68القباب
 درجة إلى وصلت قد المدببة القمة فإن فيه، المبالغ البصلي بالشكل األحيان ، وظهرت في بعضطابع مميز

-(14- 12لوحات ) 69ببتالتها مقلوبة زهرة هيئة على القمة هذه تكون ما وغالبا   ة،يو االز  حاد مخروطا   تشبه
 (.10-8شكل)

 أشكال المعينات:كال الهندسية: األش -ج
المعينات في فنون الحضارات السابقة علي اإلسالم؛ فعرفت المعينات، والمستطيالت في  أشكال عرفت
 (.2شكل)-(6لوحة ) ،70الفن السومري

 .6شكل -10: لوحة 71األشكال البيضاوية
له الحب إالبحرية ترتبط ب ، وهى مثل كل المخلوقاتد السمكة رمز الخصوبة لدى الهنودتع رسوم األسماك: 

 (.11-10أشكال) -(15 -14)لوحات  ،72"كاما"
 
 

                                                           
ا زخرفي ا هي 65 بحت ا، وهي تختلف  تلك الزخارف المستمدة من عناصر معمارية، وقد نفذت علي الفنون التطبيقية لتؤدي غرض 

الفنون الزخرفية اإلسالمية بمصر في  ،عبد الناصر، ياسين انظر: ،ئي اعن العناصر المعمارية التي كان الهدف منها إنشا
 .395 ،م2002، دار الوفاء :سوهاج، األيوبيالعصر 

 
وحدة معمارية بنائية ذات هيئة مقوسة أي ا كان نوعها، وقد اتخذت أشكاال  عديدة تفرعت عن نوعين أساسيين هما العقد 66

 .191، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية ،رزق انظر: نصف دائري والعقد المدبب
رسالة دكتوراه ، كلية  ،"رسوم العمائر من خالل تصاوير مخطوطات المدرسة المغولية الهندية" مل عبد السالم،أ القطري، 67

 .540 م،2014جامعة القاهرة، /اآلثار
-1987، القاهرة: دار العرب للبستاني،  2ط ،ارسيةاأللفاظ الف ،السيد آدى ،شير: انظركلمة معربة من الفارسية " كبة " 68

 .123 ،م1988
 .349 ،المسكوكات العناصر المعمارية والتحف على، ازقعبدالر  69
 .76 ،م1953، مطبعة االعتماد،الفنون الجميلة عند القدماء ،محمود فؤاد، مرابط 70
 ،فوزي سالم، عفيفي : دائرة، انظرن االنتظام الهندسي للفي علم الهندسة هو أكثر األشكال الدائرية راحة للعين؛ ألنه ناتج م 71

 .150، م1997ي، ب، دار الكتاب العر 1ط ،فنية الزخرفة الهندسية
-932األزياء والحلى الهندية فى عصر أباطرة المغول من خالل مجموعة التحف الباقية ) "، شيماء محمد، يوسف 72

 .383 م،2017جامعة حلوان، / ابد، كلية اآلماجستير، رسالة "(م1857  -1526هـ/1247
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 :فى العصر المغولى الهندي المخطوطات فى تصاويررسوم شاورى 
المخطوطات مع الفنون التطبيقية من حيث الطراز العام لتلك األداة  فى تصاويرشاورى رسوم تشابهت 

 والزخارف المنفذة وكذلك الوظيفية.
م محفوظة  1810 -1770الحمام  فيصورة لسيدة تحدق : سوم شاورى على المخطوطاتأمثلة ر  ومن

وتظهر الخادمة فى الخلف ممسكة بالشاورى بريش ، 1986.501.1بمتحف المتروبوليتان بنيويورك برقم
 (17لوحة ) 73الطاووس
، ويظهر 74بلندنمتحف فكتوريا والبرت  –م 1827 –على الفيل الثانيأكبر  اإلمبراطورصورة تمثل *كذلك 

الخلف ممسكا  بالشاورى من ريش  فيجالسا  على فيل ويجلس ابنه ميرزا سليم  الثانيأكبر  اإلمبراطور فيها
شاورى لم يكن الخدام فقط بل  استخدام، ومن خالل تلك الصورة يتضح أن القائم على (18لوحة )الطاووس 
 بعض األحيان األمراء أيضا . فيقام بها 

 ى تصاوير المخطوطات المعاصرة للعصر المغولى الهندي:رسوم المذبات ف
، ومن تلك النماذج والصفوية ظهرت رسوم المذبات بشكل نادر فى تصاوير المخطوطات العثمانية

ويظهر  ،م1579/ هـ987، مخطوط ديوان نجاتيمن  يجلس فى حديقةلسلطان محمد الفاتح تمثل اتصويرة 
شبه ي   حدهما يمسك فى يده ماأخاص من أعضاء الغرفة الخاصة، ن من الحرس الاعلى يمين السلطان اثن

 ، كذلك تصويرة(19لوحة )وكأس  ضلها مقبدون أن يظهر  سالطاوو  ريشوتبدو كمجموعة كبيرة من  المذبة
 75من مخطوط ديوان حافظ بمكتبة طوبقا بوسراى شاب ورفاقه فى كشكمن المخطوطات الصفوية، وهى ل

تبدو من  التيالعرش وحوله رفاقه وفى الخلف يظهر الخادم ممسكا بالمذبة على  ا  ويظهر الشاب جالس
 (.20الريش، لوحة)

، وأن الشكل العام العثمانيو  الصفويين العصر  فييتضح من خالل تلك التصاوير قلة ظهور المذبات 
  .مختلفة عن المذبات المغولية الهنديةو  الطاووس،ريش حزم من لها كان عبارة عن 

  النتائج:
وذلك من خالل دراسة ونشر  ؛في العصر المغولي الهنديألقت هذه الدراسة الضوء على المذبات 
مدى ما تمثله هذه التحفة من قيمة  من خاللها يتضح والتيمجموعة متنوعة من المذبات المغولية الهندية، 

 .الهندي المغوليتمع المج فيترمز إلى أصحاب المراتب العليا  فهي، رمزية أكثر منها أداة تؤدى وظيفةو 

                                                           
73

  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/37987. 
74 Victoria and Albert Museum Indian Series London, Victoria and Albert Museum, Maplin Publishing, 

1992 p163. ISBN 0944142303. 
75 Tanindi,Zeren .&, Çagman,Filiz.: Remarks On Some Manuscripts From The Topkapi Treasury, Fig5,  

Muqarnas ,Vol. 13,Brill , 1996. 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/37987
https://www.jstor.org/stable/i267860
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بأشخاص ذات مكانة عالية أو معبودات  وارتباطهابينت الدراسة ظهور المذبات منذ أقدم العصور  أواًل:
 هندية.
 والهندوسية القديمة مرتبط ببعض المعتقدات البوذية "شاورى"ات مذبالالدراسة أن استخدام  تأوضح ثانيًا:

 أن الذباب يحمل الشر والوباء.عتقد وهى درء األفكار المزعجة حيث كان ي  
 ين هما المقبض والرأس.يتكون من جزء للشاورى الفنيأوضحت الدراسة أن التكوين  ثالثًا:
 :هية رئيس طرز  ةأربعإلى  انقسمت "شاورى" ات مذبالبينت الدراسة أن  رابعًا:

  .ريدائيبرز من أعاله شكل  ،الشكل مخروطيعمود   يتكون من  "شاورى": األولالطراز 
 .يتكون من كأس ينتهى بشكل أزهار اللوتس وله مقبض اسطواني  "شاورى": الطراز الثانى
شبه الجرس أو عمود  مخروطى أو مضلع ،يبرز من أعاله شكل ي    يتكون من  "شاورى" :الطراز الثالث

 قاعدة النارجيلة.
شعر ، وظهر بكثرة على يتكون من قائم قصير ومجموعة كبيرة من خصالت ال شاورى الطراز الرابع :

 تصاوير المخطوطات المغولية الهندية.
من مواد ذات قيمة عالية وثمينة كالعاج و المعادن  تتم كانتشاورى صناعة بينت الدراسة أن  خامسًا:

 النفيسة واألحجار الكريمة.
فرة ادن النفيسة المتو أوضحت الدراسة أن المواد الخام جاءت من البيئة المحلية الهندية كالعاج والمعا سادسًا:

 بكثرة بالهند.
بعناصر زخرفية متنوعة من زخارف  "شاورى"ات مذبالبزخرفة كامل  الهندي المغوليأبدع وأتقن الفنان  سابعًا:

 نباتية وهندسية ورسوم معمارية.
 أنواع الزخارف األخرى. بباقيشاورى بالمقارنة ذة على الزخارف النباتية المنف تغلب ثامنًا:
 في البوذي الدينيزهرة اللوتس على القطع موضوع الدراسة إلى المعتقد  استخدامرجحت الدراسة كثرة  :تاسعاً 

 اليقظة، كما أنها عنوان الماء سطح على طافية لوتسال ةزهر  على الوجود إلى جاء بوذا أن السائدتلك الفترة  
 .والطهارة النقاء ورمز الروحية
بعض األحيان  فيلم يقتصر على الخدام فقط بل قام بها  "شاورى" وضحت الدراسة أن استخدامأ عاشرًا:
 .(18لوحة) األمراء

وبين العناصر  المذباتالرسوم المعمارية الواردة على  بين ا  أظهرت الدراسة أن هناك تشابه حادي عشر:
 .ت المعمارية كأشكال العقود المدببة والقبة البصليةالمنشآ في استخدامهاتم  التيالمعمارية 

كتحف فنية وبين ما ظهر على تصاوير ات مذبالبين  ا  بينت الدراسة أن هناك تشابه ثاني عشر:
 المخطوطات المغولية الهندية.

: وضحت الدراسة قلة تصاوير المخطوطات التى تحتوى على رسوم المذبات فى التصوير ثالث عشر
 .يوالعثمان الصفويخاصة التصوير  الهندي المغوليالمعاصر للتصوير 
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

The Holy Quran 
 أوال  المصادر

كامل  :، تحقيقممالك األمصار فيمسالك اإلبصار  ،م(1348هـ/ 749ت )ن أحمد بن يحيى شهاب الدي ،فضل العمرى ابن -
 ، العلمية دار الكتب :بيروت، 1.، طدن واألحجارتتمة األعشاب والنجوم والمعا ،22.ج، ، مهدى النجمالجبوريسلمان 
 .م2010

-Ibn Faḍl al-ʿAmrī ,  Šihāb al-Dīn Aḥmad bin Yaḥyā( D:749A.H/1348A.D), Masālik al-ibṣār fī 

mamālik al-amṣār, Reviewed by:  kāmil Salmān al- Ǧab ūrī& Mahdī Niǧm, vol.22,  Tatimmat al-

aʿšāb waʾl-nuǧūm waʾl-maʿādin waʾl-aḥǧār, 1st ed, Beirut: Dār al-kuutb al-ʿilmīya,   2010.  

 .م1981هــ /1401 ،دار المعارف :القاهرة ،3مج.، لسان العرب ،(هـ711:ت) محمد بن مكرم، منظور ابن -
-Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Makram, Lisān al-ʿarab, vol.3, Dār al-maʿārif, Cairo, 1401A.H/ 

1981A.D. 
  مكتبة المتنبي، :القاهرة(، الجماهر في معرفة الجواهر، ه439:ت( يحان محمد بن أحمد الخوارزميأبو الر البيروني  -
  (.د.ت(

al-Bīrūnī abū al-Rīḥān Muḥammad bin Aḥmad al-H̱uwārizmī (D:439A.H), al-Ǧamāhir fī maʿrifat 

al-ǧawāhir, Cairo: Maktabat al-mutanabbī, (d.t) 

 .م2008، تبة الثقافية الدينية، المك1.ط ،أنور محمود زناتي :، تحقيقخريدة العجائب وفريدة الغرائبدي، سراج الدين بن الور  -
Sirāǧ al-Dīn bin al-Wardī, H̱arīdat al-ʿaǧāʾib wa farīdat al-ġarāʾib, Reviewed by: Anwar Maḥmū 

Zanātī, 1st ed., al-Maktaba al-ṯaqāfīya al-dīnīya, 2008. 

دار الرائد  :بيروت، 2.ط ميخائيل عواد، :، تحقيقرسوم الخالفة، (هــ448 :ت)الحسن هالل بن المحسن  أبى، ئالصاب -
 .م1986 ،العربي

al-Ṣābiʾī, Abī al-Ḥasan Hilāl bin al-Muḥsin (D:448A.H), Rusūm al-ẖilāfa, Reviewed by: Mīẖāʾīl 

ʿAwwād, 2nd ed., Beirut: Dār al-rāʾid al-ʿarabī, 1986 . 

 .م2003 ، الفكر دار :بيروت ،1.، ط،المحيط القاموس ــ(،ه 817 ت: (يعقوب بن محمد الدين مجد ،أبادي الفيروز -
al-Fayrūz Abādī, Maǧd al-Dīn Muḥammad Yaʿqūb (D:817A.H), al-Qāmūs al-muḥīṭ, 1st ed., Beirut: 

Dār al-fikr, 2003 . 

 :اجعه، ر مروج الذهب ومعادن الجوهر ،م(957هـ / 346 :ت)بن على المسعودي سين أبو الحسن على بن الح ،المسعودي -
 .م2005  المكتبة العصرية، :بيروت -صيدا، 1.ط ،1.جكمال حسن مرعي، 

al-Masʿūdī, Abū al-Ḥasan ʿAlī bin al-Ḥusayīn bin ʿAlī al-Masʿūdī (D:346A.H/957A.D), Murūǧ al-

ḏahab wa maʿādin al-ǧawhar, Reviewed by: Kamāl Ḥasan Marʿī, vol.1, 1st ed., Sidon - Beirut: al-

Maktaba al-ʿaṣrīya, 2005 . 

 :، تحقيقالبحارلد هي وصفة الغواصين و في أي بو صفاتها الجواهر و (، هــ243ت: ) بو زكريا الخوزيأ ،ماسويهيحيى بن  -
 .هـ1388، تاريخ بزسكى طب إسالمي ، مؤسسةرؤوفعبد السالم 

Yaḥyā bin Māsawīya, Abū Zakarīyā al-H̱ūzī (D:243A.H), al-Ǧawāhir wa ṣifātihā wa fī ay balad hiyā 

waṣfat al-ġawwāṣīn waʾl-baḥḥār, Reviewed by: ʿAbd al-Salām Raʾūf, Muūʾasasat tārīẖ Bazaskī ṭib 

islāmī, 1388. 

 ثانيا المراجع والدوريات العربية والمعربة 
 .م1965 ،القلم دار :القاهرة، مالعا الفن تاريخ في موجز، أبو صالح ،األلفي -

al-Alfī,  Abū Ṣāliḥ,  Mūǧaz fī  tārīẖ al-fan al-ʿām, Cairo: Dār al-qalam, 1965.  
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 .م2002 ،للعالقات الثقافية الهنديالمجلس  :دلهي، الهند أسرار و مفاتيح الشريف، إيهاب، -
al-Širīf, Ihāb, al-Hind asrār wa mafātīḥ, Delhi: al-Maǧlis al-hindī  liʾl-ʿilāqāt al-ṯaqāfīya, 2002. 

 .م1970مؤسسة األهرام، :القاهرة، كتاب القاهرة تاريخها فنونها آثارها فيمقال  ،"البلور الصخري "حسن،، الباشا -
al-Bāšā, Ḥasan, “al-Ballūr al-ṣaẖrī”, Maqāl fī  kitāb al-Qāhira tārīẖuhā funūnuhā aṯāruhā, Cairo: 

Muʾasasat al-ahrām, 1970.      
 م.1975، القاهرة، دراسات في الزخرفة اإلسالمية ،................ -

…………..,Dirāsāt fī al-zaẖrafa al-islāmīya, Cairo,1975.    
 .م2005، مؤتمر الفيوم الخامس ،"ثالث تحف قاجارية من النحاس مزخرفة بتصاوير من المينا الملونة "،منى محمد، بدر -

Badr,  Munā Muḥammad, “ Ṯalāṯ tuḥaf qāǧārīya min al-niḥās muzaḫrafa bi taṣāwīr min al-mīnā 

al-mulawwana”, Muʾtamar al-Fayyūm al-ẖāmis,2005.       
 ،مكتبة مدبولي ،1.ط ،مناظر الطرب في التصوير اإليراني في العصرين التيموري والصفوي، صالح أحمد، البهنسي -

 .م1990
al-Bihnisī, Ṣalāḥ Aḥmad, Manāẓir al-ṭarab fī al-taṣwīr al-irānī fī al-ʿaṣrayīn al-Taymūrī waʾl-Ṣafawī , 

1st ed., Maktabat mdbūlī, 1990.   

 .م1982، ، دار الكتاب المصري1.، طقاموس الفارسيةعبد النعيم محمد،  ،حسنين- 
Ḥasanīn, ʿAbd al-Naʿīm Muḥammad, Qāmūs  al-Fārisīya, 1st ed., Dār al-kitāb al-miṣrī,1982. 

 .1998 ،ية في شرق العالم اإلسالميندوة اآلثار اإلسالم، "معدنية هندية من حيدر آباد الدكنتحف  "،مدربيع حا ،خليفة -
H̱alīfa, Rabīʿ Ḥāmid, “Tuḥaf maʿdanīya hindīya min Ḥaydar Abād al-Dikn”, Nadwat al-aṯār al-

islāmīya fī šarq al-ʿālam al-islāmī, 1998.    

 رسالة، "ريةاألعشاب الطبية فى العراق القديم فى ضوء المصادر المسماو  دراسة ألهم النباتات "مؤيد محمد سليمان،، الديلمى -
 .2006 ،جامعة الموصل /ة اآلداب، كليدكتوراه

al-Dīlmī, Mūʾayyd  Muḥammad Sulaymān, “Dirāsa li aham al-nabātāt waʾl- aʿšāb al-ṭibīya fī al-

ʿIrāq al-qadīm fī ḍuʾ al-maṣādir al-mismārīya”, PhD Thesis, Faculty of Arts/ University of Al 

Mosul, 2006.  

  .م1982دار المعارف،  :القاهرةأحمد عيسى،  :، ترجمةالفنون اإلسالميةديماند،  -
Diamand, al-Fnnūn al-islāmīya, Translated by: Aḥmad ʿIsā, Cairo: Dār al-maʿārif,1982. 

 .م2000 ، مكتبة مدبولي،1.ط ،مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية معجم  ،عاصمرزق،  -
Rizq,ʿAṣim, Muʿǧam muṣṭalaḥāt al-ʿimāra wa ʾl- al-fnnūn al-islāmīya, 1st ed., Maktabat madbūlī, 

2000. 

 .م1999 ،مركز الكتاب للنشر ،1.ط ،1.ج ،الفنون اإلسالمية في العصر األيوبي، عبد العزيز صالح، سالم -
Sālm, ʿAbd al-ʿAzīz Ṣalāḥ, al-Fnnūn al-islāmīya fī al-ʿaṣr al-Aīyūbī, vol.1, 1st ed., Markaz al-kitāb 

liʾl-našr,1999.     

 .م1951، ديسمبر 13.ـمج، جامعة القاهرة -لة كلية اآلدابمج، "ءطرز سامرازخارف و " ،فريد ،شافعي -
Šāfiʿī, Farīd, “Zaḫārif wa ṭuruz Sāmrrāʾ", Mağallat Kullayyat al-Adāb, Cairo University, vol.13, 

Dec 1951.   

 .2000 ،لنهضة المصريةمكتبة ا ،11.ط ،(البوذية –الجينية-الهندوسية)رى أديان الهند الكب ،أحمد، شلبي -
Šalabī, Aḥmad, Adyān al-Hind al-kubrā (al-hindūsīya-al-ğīnīya- al-būḏīya, 11st ed., Maktabat al-

nahḍa al-miṣrīya, 2000. 
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 ،مجلة رسالة المشرق، "وير المخطوطات المغولية والدكنيةمالبس وحلى المرأة الهندية من خالل تصا"، أحمد السيد ،الشوكي-
 .2011 ،عدد خاص ،27 مج. ،قاهرةجامعة ال –رقيةمركز الدراسات الش

al-Šawkī, Aḥmad al-Sayīd, “Malābis wa ḥulay al-marʾa al-hindīya min ḫilāl taṣāwīr  al-maḫṭūṭāt 

al-maġūlīya waʾl-daknīya”, Mağallat risālat al-mašriq, Oriental Studies Center- Cairo University, 

vol.27, 2011.  

 .2005، امعة عين شمسج، رسالة ماجستير، "تصاوير المرأة في المدرسة المغولية الهندية"  ،.…………… -
………………., "Taṣāwīr al-marʾa fī al-madrasa al-maġūlīya al-hindīya" , Master Thesis,  Ain 

Shams University,2005. 

 .م1988-1987 ،للبستانيب دار العر  :القاهرة ،2.ط ،األلفاظ الفارسية ،السيد آدى ،شير -
Šīr, al-Sayīd Adī, al-Alfāẓ al-fārisīya, 2nd ed., Cairo: Dār al-ʿarab liʾl-bustānī, 1987-1988. 

الحليات المعمارية والتكسيات الخزفية علي العمائر بمدينة أصفهان في عهدي الشاه عباس األول  "،رحاب إبراهيم، الصعيدي -
لية ، كرسالة ماجستير ،"م(1666-1642هـ/1077-1052والشاه عباس الثاني )م( 1629-1588هـ/996-1038)

 .2001جامعة القاهرة ،/اآلثار
al-Ṣiʿīdī, Riḥāb Ibrāhīm,"al-ḥulīyāt al-miʿmārīya waʾl-taksīyāt al-ḫazafīya ʿalā al-ʿamāʾir bi 

madīnat Aṣfahān fī ʿahday al-Šāh ʿAbbās al-awwal(996-1038A.H/1588-1629A.D) waʾl-Šāh 

ʿAbbās  al-ṯānī (1052-1077A.H/1642-1666A.D)”, Master Thesis, Faculty of Archaeology/ Cairo 

University,2001. 

األول ) المواقع  الدوليالمؤتمر ، "وقع بيجمبورا شرق الهور بباكستانلم واألثريةاألهمية التاريخية " ،حمد على، معبد الحفيظ-
 .م2015 ،( الفيومموعات المتحفية اآلثرية والمج

ʿAbd al-Ḥafīẓ,  Muḥammad ʿAlī, "al-Ahammīya al-tārīḫīya waʾl-aṯarīya li mawqiʿ  bīğambūrā 

šarq Lāhūr bi Bākistān", al-mūʾtamar al-dawlī  al-awwal (al-Mawāqiʿ al- aṯarīya waʾl-mağmūʿāt al-

mutḥafīya), Fayoum, 2015. 

،  رسالة دكتوراه ،"فنون التطبيقية المغولية الهنديةالعناصر المعمارية والتحف على المسكوكات وال "،حمد محمودم ،عبدالرازق -
 .م2018 ،جامعة حلوان/لية اآلدابك

ʿAbd al-Rāziq, Muḥammad Maḥmūd, “al-ʿAnāṣir al-miʿmārīya waʾl-tuḥaf ʿalā al-maskūkāt waʾl-

funūn al-taṭbīqīya al-maġūlīya al-hindīya”, PhD Thesis, Faculty of Arts/ Helwan University, 

2018. 

 .م1997، فهدمكتبة الملك  :، الرياض1.ط ،عن المسلمين زيارة وحديث الملوكراجستان بالد ، محمد بن ناصر، العبودي -
al-ʿAbbūdī, Muḥammad bin Nāsir, Rāğistān bilād al-mulūk  ziyāra wa ḥadīṯ ʿan al-Muslīmīn, 1st ed., 
Riyad: King Fahd Library, 1997. 

 .م1997ي، بدار الكتاب العر  ،1.ط ،فنية الزخرفة الهندسية ،فوزي سالم، عفيفي  -
ʿ Afīfī, Fawzī Sālim, Fanniyat al-zaḫrafa al-handasīya, 1st ed., Dār al-kitāb al-ʿarabī,1997. 

كلية  ،رسالة ماجستير ،"آسيا الصغرى خالل العصر العثمانيالزخارف النباتية على الفنون التطبيقية في "" ،هند علي ،علي -
 .م2012 ،معة القاهرةجا /اآلثار

ʿAlī, Hind ʿAlī, “al-Zaḫārif al-nabātīya ʿalā al-fnnūn al-taṭbīqīya fī Asyā al-ṣuḡrā ẖilāl al-ʿaṣr al-

ʿUṯmānī",  Master Thesis, Faculty of Archaeology/ Cairo University,2012. 

، 3مج. ،العلمية لجمعية اآلثاريين العرب المجلة، "رمزية الزخارفبين رمزية الشكل و الكشكول  "،ميرفت محمود، عيسى -
 JGUAA.2003.2416/10.21608.،م2002، القاهرة، 3ع.

ʿIsā, Mīrfat Maḥmūd, “al-Kaškūl bayn ramzīyat al-šakl wa ramzīyat  al-zaḫārif”,  Mağalla al-

ʿilmīya li ǧamʿīyat al-aṯārayīn al-ʿarab 3, vol.3 ,Cairo,2002. 

 .م1990،مدبوليمكتبة  ،1.ط ،عصر الصفويين بإيران فيإلسالمية الفنون الزخرفية ا ،أبو الحمد محمود ،فرغلي -

https://dx.doi.org/10.21608/jguaa.2003.2416
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Farġalī, Abū al-Ḥamd Maḥmūd, al-fnnūn al-zuḫrufīya al-islāmīya fī  al-ʿaṣr al- Ṣafawyīn bi Irān, 

1st ed., Maktabat madbūlī,1990.   

 .م1945 ،القاهرة ،محمد غنيم، سكندرزكي ا :، ترجمةت عند القدماء المصرينالمواد والصناعا ،ديألفر ، لوكاس -
Lucas, ALfred, al-Mawād waʾl-ṣināʿāt ʿinda al-qudamāʾ al-miṣryīn, Translated by: Zakī Iskandar& 

Muḥammad Ġunayīm, Cairo,1945. 

 . م1994 ،مكتبة النهضة المصرية :القاهرة، الفنون التشكيلية وكيف تنذوقها ،برنارد ،مايرز -
Myers, Bernard, al-fnnūn al-taškīlīya wa kaīfa tantaḏawwaqahā, Cairo: Maktabat al-nahḍa al-

miṣrīya, 1994. 

 .م1953 ،، مطبعة االعتمادالفنون الجميلة عند القدماء ،محمود فؤاد، مرابط -
Murābiṭ, Maḥmūd Fūʾād, al-Funūn al-ǧamīla ʿinda al-qudamāʾ, Maṭbaʿat al-iʿtimād,1953. 

   
المؤتمر الدولى ، "مدرسة العربية والمغولية الهنديةطوطات الرسوم المذبات فى تصاوير مخ"، عاطف على عبدالرحيم ،مرزوق-

 .2015 ،جامعة عين شمس، مركز الدراسات البردية والنقوش ،السادس
Marzūq, ʿAṭif  ʿAlī ʿAbd al-Riḥīm, "Rusūm al-miḏabbāt fī taṣāwī fī maẖṭūṭāt al-madrasa al-

arabīya waʾl-maġūlīya al-hindīya", al-Muʾtamar al-dawlī al-sādis, The Center for Papyrological 

Studies and Inscriptions,  Ain- Shams University,2015. 

الفن اإلسالمي لمركز  ، معرض بقاعةزخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين، والدراساتمركز الملك فيصل للبحوث  -
 .1989-1988، ، الرياض الملك فيصل

King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Zaẖrafa al-fiḍḍa waʾl-maẖṭūṭāt ʿinda al-

Muslimīn, Muʿraḍ bi qāʿat al-fan al-islāmī  li markaz al-malik Fayṣal, Riyad,1988-1989. 

 ا الطباعة والنشر.لدني دار الوفا :اإلسكندرية، 1.ط، الفنون اإلسالمية اإليرانية والتركية، حنان عبد الفتاح، مطاوع -
Miṭāwiʿ, Ḥanān ʿAbd al-Fattāḥ, al-Finūn al-islāmīya, al-iyrānīya waʾl-turkīya, 1st ed., Alexandria: 

Dār al-wafā li-dunyā al-ṭibāʿa waʾl-našr,(d.t.).  

 .125،1971ع.، الة اليونسكومجلة رس، "الفن المقدس في الحضارة الفارسية"، سيد حسن، نصر -
Naṣr, Sayīd Ḥasan, “al-Fan al-muqaddas fī al-ḥaḍāra al-Fārisīya”, Mağallat risālat al-Yūniskū 125 , 

1971. 

 .، د.تبدر الرفاعي، مكتبة مدبولي :، ترجمةالزخرفة عبر التاريخو.ج. أودزلي،  -
W.J, Odsley, al-Za ẖrafa ʿabr al-tārī ẖ, Translated by: Bad al-Riafāʿī, Maktabat madbūlī, (d.t).

  

مجلة ، "امالزهرة المتفتحة متراكبة األوراق علي ضوء زخارف الفنون التطبيقية المملوكية في مصر والش" ،عبد الناصر ،ياسين -
 .2009 دار المريخ للنشر، :لندن ،2.ج، 19 مج.، العصور

 Yāsīn, ʿAbd Al-Nāṣir, "al-Zahra al-mutafattiḥa mutarākibat al-awrāq ʿalā ḍūʾ zaẖārif al-funūn al-

taṭbīqīya al-mamlūkīya fī Miṣr waʾl-Šām", Mağallat al-ʿuṣūr, vol.19,vol.2, London:  Dār al-marrīẖ 

liʾl-našr, 2009.  

 .م2002، دار الوفاء :سوهاج، األيوبيالفنون الزخرفية اإلسالمية بمصر في العصر  ، عبد الناصر، ياسين -
………… , al-Funūn al-zuḫrufīya  al-islāmīya fī al-ʿaṣr al- Aīyūbī, Sohag: Dār al-wafā ʾ,2002. 

-932) مجموعة التحف الباقيةالحلى الهندية فى عصر أباطرة المغول من خالل األزياء و "، شيماء محمد، يوسف -
 .2017، جامعة حلوان/ اب، كلية اآلدماجستيررسالة ، "م(1857-1526هـ/1247

Yūsuf, Šaymāʾ Muḥammad, ” al-Azyāʾ waʾl-ḥulay al- hindīya fī  ʿaṣr abāṭirat al-Maḡūl min ẖilāl 

maǧmūʿat al-tuḥaf al-bāqiya (932-1247A.H/1526-1857A.D)”, Master Thesis, Faculty of Arts/ 

Helwan University,2017. 
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 أواًل األشكال  :واللوحات االشكال

                
   محفوظ( تفريغ مذبة من العاج 1شكل)
 davidcollection :215/2006برقم  

 عمل الباحث©

        
 ( تفريغ مذبة معدنية "عمل الباحث"2شكل)

Magnificent Jewels & The Archduke Joseph 

Diamond, Geneva- 13 November 2012. 
LOT312|A COLLECTION OF 

MAGNIFICENT MUGHAL JEWELLERY 

 
من الذهب المرصع  )شاورى(ة مذب( تفريغ 3شكل)

 بالجواهر "عمل الباحث"
Magnificence, Christie's LOT210   New York 

19 June 2019. 

              
من الذهب المرصع  مذبة )شاورى(( تفريغ 4شكل)

 الباحث عمل© بالجواهر
Magnificence , Christie's, LOT 209-  New York 

19 June 2019. 
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 من العاج )شاورى(ة مذب( تفريغ 5شكل)

 عمل الباحث©
Lyon & Turnbull , Lot 342 (Asian Works of 

Art, 18th September 

 
من الكريستال الصخرى ( شاورى)ة مذب( تفريغ 6لشك)
 عمل الباحث©

Magnificence, Christie's , LOT 82  New York 19 

June 2019 

 
من اليشم االبيض " شاورى"ة مذب( تفريغ 7شكل)

 والزمرد األخضر  ومرصعة بالياقوت االحمر
 عمل الباحث©

Private Collection, Courtesy of Simon Ray 

                 
من اليشم األخضر الفاتح  )شاورى(ة مذب( تفريغ 8شكل)
 عمل الباحث©

Gift of Phyllis and Sidney Krystal (M.78.128a-b) 

                  
بالذهب  من الحديد المكفت"شاورى"ةمذب( تفريغ 9شكل)
 عمل الباحث©

               
 المطلى بالميناالبرونز من  "شاورىة "مذب( تفريغ 10شكل)

 عمل الباحث© الملونة
Christie's London April 2006 LOT197. 

https://www.lyonandturnbull.com/auction/search?au=8974
https://www.lyonandturnbull.com/auction/search?au=8974
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 المطلى الذهب من ة "شاورى"مذب( تفريغ 11شكل)

مجموعة - والزمرد والياقوت بالماس والمرصع بالمينا
 عمل الباحث©Inv. no. 5/1982  -ديفيد كولكشن 

 

 ثانيا اللوحات

 
 

  TT 335 آمون نخت بمقبرة منظر(1لوحة) 
 االقصر.ب المدينة دير -19األسرة 

Bryuer, B., Rapport sur les fouilles de Deir el 

Medineh (1924-1925), FIFAO 3, 1926,113-178, 

fig. 107. 

 
-883ربال الثانى) ( نفش حجرى بارز للملك آشور ناص2لوحة )

نى، بالد ما بين قسم آثار الشرق األد -اللوفرق.م(بمتحف  859
 النهرين

 
يساتفا ويقف فى ا( نحت يمثل المعبود بوذ3لوحة) 

   الخلف خادم ممسك بالشاورى بيديه محفوظة 
sarnath museum-م.9ق 

 
 -( نحت حجرى للمعبود جينا وخلفه حاملى شاورى4لوحة)

 .م9القرن  –بمتحف فكتوريا والبرت بلندن 
 WILLIS, M. (ed.) India: the Art of the Temple, 

Shanghai Museum, 2010 ,p. 105, no. 21 
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        محفوظ -من العاج  "شاورى"ة مذب( 5لوحة)

david collection : يرجع  - 2006/ 215برقم
 م17هــ /11إلى النصف الثانى من القرن 

Galloway Francesca, Losty J. P.: Sringaran: 

exhibition celebrating divine and erotic love, 

Francesca Galloway, London 2007, cat.no. 

6, pp. 24-25. 

 
 Magnificent Jewels & The)شاورى( ة مذب( 6لوحة)

Archduke Joseph Diamond, Geneva- 13 November 

2012 
LOT312|A COLLECTION OF MAGNIFICENT 

MUGHAL JEWELLERY 

 .م18هــ / 12القرن  /الدكن  -الهند 

 
من الذهب المرصع  )شاورى(ة مذب( 7لوحة)

/ هــ12أوائل ق -هــ11أواخر ق –ند اله -بالجواهر 
 م. 18أوائل ق -17أواخر ق

Maharajas & Mughal Magnificence, 

Christie's LOT 210  New York 19 June 

2019. 

 
  .من الذهب المرصع بالجواهر )شاورى(مذبة ( 8لوحة)

Maharajas & Mughal Magnificence , Christie's, LOT 

209-  New York 19 June 2019.  

أوائل  -17هــ / أواخر ق12أوائل ق -هــ11أواخر ق –الهند 
 م.18ق
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 من العاج. )شاورى(ة مذب( 9لوحة)

Lyon & Turnbull , Lot 342 (Asian Works of 

Art, 18th September 2018. 
 م 18هــ / 12القرن  –الهند 

 
 .من الكريستال الصخرى( شاورى)ة مذب( 10لوحة)

Maharajas&Mughal Magnificence, Christie's , LOT 82  

New York 19 June 2019. 

 .م 19- 18 القرن –الهند

 
من اليشم االبيض " شاورى"ة مذب (11 ة)لوح

– والزمرد األخضر ياقوت االحمرومرصعة بال
Private Collection, Courtesy of Simon Ray. 

 م17هــ /11القرن  –الهند 
 

 
القرن  –اليشم األخضر الفاتح  من )شاورى(ة مذب( 12لوحة)

 م18هــ /12
 Gift of Phyllis and Sidney Krystal (M.78.128a-b). 

 Komaroff, Linda.: Beauty and Identity: Islamic Art 

from the Los Angeles County Museum of Art, Los 

Angeles,Museum of Art, 2016. 

                
–بالذهب من الحديد المكفت "شاورى"ة مذب( 13لوحة)

 .م18 هــ /12 القرن –الهند
AUCTION SKOLLER AUKTIONEN 

SWITZERLAND- Zürich- 02 JUN 2015 

10:00 CESTDATE FORMAT. 

 
الهند –الملونة المطلى بالميناالبرونز من  "شاورى"ة مذب (14لوحة)
 م  18هــ /12 القرن –

Christie's London April 2006 LOT197.  

https://www.lyonandturnbull.com/auction/search?au=8974
https://www.lyonandturnbull.com/auction/search?au=8974
https://www.christies.com/calendar?mode=1&sc_lang=en&lid=1
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 مينابال المطلى الذهب من "شاورى"ة مذب(15لوحة )

 –الهند–والزمرد والياقوت بالماس والمرصع
 -كولكشن ديفيد مجموعة –م 18هــ/12القرن

Inv. no. 5/1982 
Mark Zebrowski, Gold, silver and bronze 

from Mughal India, London 1997, fig. 58. 

 
 تصويرة توضح األمبراطور جهانجير على العرش(16لوحة)

  Inv-no20/1979. 

David Collection Museum, Denmark. 
Folsach, Kjeld von, Islamic art. The David Collection, 

Copenhagen 1990, cat.no. 48. 

 
-1770الحمام  فيصورة لسيدة تحدق ( 17لوحة)

متحف المتروبوليتان بنيويورك م محفوظة ب1810
وتظهر الخادمة فى الخلف  1986.501.1 برقم

 ريش الطاووس.شاورى من الممسكة ب
https://www.metmuseum.org/art/c

ollection/search/37987 

 

 
 على الفيل الثانيأكبر  اإلمبراطورصورة تمثل  (18 لوحة)

الخلف ممسكا  بالشاورى من ريش  فيويجلس ابنه ميرزا سليم 
 .م 1827 –الطاووس

Victoria and Albert Museum Indian Series London, 

Victoria and Albert Museum, Maplin Publishing, 1992 

p163. ISBN 0944142303 
 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Folsach%2C+Kjeld+von%22
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/37987
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/37987
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 ،حديقة لس فيلفاتح يجاالسلطان محمد  (19لوحة)

 ويظهر الخادم على يمين السلطان ممسكا بالمذبة،
دار ، م1579/ هـ987، مخطوط ديوان نجاتي

 .الكتب المصرية
دارية في التنظيمات اإلتصاوير بدوى، احمد سامى، 

رسالة  "، دراسة فنيةمدرسة التصوير العثمانى "
الوادى الجديد  جامعةاآلداب /، كلية دكتوراة

 م.2020،

 
، ويظهر الخادم فى الخلف اب ورفاقه فى كشكش (20لوحة)

 .، مخطوط ديوان حافظممسكا بالمذبة

Tanindi, Z., & Çagman,,F: Remarks On Some 

Manuscripts From The Topkapi Treasury ,Fig5, 

Muqarnas ,Vol. 13, Brill ,1996. 

 

 

 

https://www.jstor.org/stable/i267860

