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  :الملخص

 .القاجاري العصر بانإ يران  إ لىإ ترجع   تيال   ،ةالمستقل   ات  وير صالت  ب ،ةالخاص   وعات  مالمجو  ة  العالمي   تاحف  الم   تزخر  
 ،تعكسه   ماو ات  وير صالت   هذه ة  همي  أ من غم  الر   على ،ر  ش  ن  ي   لم هاوبعض   ،ة  علمي   دراسات   في ت  ر ش  ن   قد ات  وير صالت   هذه من وبعض  

، من ةالوثائقي   هاقيمت   عن فضالا ة(. فني  الو  ة،سياسي  الو  ة،جتماعي  خالل  ذلك العصر، من الن واحي:)اال يرانإ في يدور   كان   ام  ع  
 ن  تيمستقل   ن  لوحتيل دراسةا  البحث هذا تناولاستناداا إلى ذلك؛ فقد و  .آنذاك الموجودة ةالتطبيقي   ف  ح  الت   لبعض   تسجيلهاو جهة  

؛ فرأينا من المهمِّ جد اا القاهرةبمدينة   المنيلفي  علي دمحم   األمير قصر ف  ح  ت  م  مخزن ب ظتاف  ح  وقد  ،هوروالز   يور  الط  ب ،نمزخرفتي
، ال سي   ل  مر ة . أ ن  نتناول  هاتين  الل وحتين    ما أن هما ي درسان  ألو 

  :دالةال الكلمات  

  .يقاجار  ؛ورق ؛يالمهد ماماإل ؛زهور ؛طيور
Abstract: 

The international museums and private collections are replete with many 

independent paintings which were attributed to Iran during Qajar era. Some of these paintings 

have been published in academic studies while others haven't in spite of being important and of 

what they reflect on what was happening in Iran during this age concerning the social, political 

and artistic aspects. Based on this case, this research has examined a study of two independent 

decorative paintings, with birds and flowers which have been preserved in the magazine of 

Islamic Department, Prince Muhammad Ali's Museum, Al manial, Cairo. It was found that it is 

of great importance to study these two paintings that be studied for the first time ,rather than 

their documentary importance and this is because they showed some of the applied 

masterpieces of this era. 

 Key words:  
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mailto:ahdabhosny@yahoo.com
mailto:ahdabhosny@yahoo.com


 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2022) 1العدد23املجلد

 

(497-542) هور  |  يور، والزَّ ِّ
 
: )الط ِّ

يني في لوحتي  ِّ
ل، ومرغ(، من العصر القاجارى  -الشعاُر الد 

ُ
گ  498 

 

 الم ق د مة:

فارسري ة ، تعرود   ةمسرتقل   لوحرات   سربع  فري القراهرة  وضرةالر   بمنيرل علري، دمحم راألميرر  قصر بمتحف   وجد  ي
وِّر على هاتين الل وحتين   داخلفي  محفوظة   هد القاجاري،الع إلى  شرديدة   موضروعات   ذات مناظر  المخزن، وص 
تا  باألدب   رتباطواال لةالصِّ   .1المهدي ماماإل بختمالفارسي، وقد م ه ر 

 يررورالط  ) :عليهمررا موضررو  ل  جِّ س رر ،ن  مسررتقلتي لتصررويرتين   ، وهمرران  انتقرراه هرراتين  الل رروحتي تررم  فقررد  ولررذلك؛
 ةاإلسرالمي   العصرور   عبرر ،إيرران فري ائعةالش ر الموضروعات مرن -شك   بال - د  ع  ي   ، ال ذي 2(گ ل ومرغ -هوروالز  

 .ة  خاص  ورة  بص رىالقاجا العصر  في و  ،ة  عام   ة  بصور 

 أسباب  اختيار موضوع البحث وأهدافه:

وعالقته بما ، لتثير غور الربط بين وجود اسم االمام المهدى فى كال الل وحتين  ؛ البحثهذا  فكرة  جاهت  
الترررى أرادهرررا المصرررور مرررن هرررذا هرررور(، ووظيفتهمرررا الفني رررة والرمزي رررة، يرررور والز  )الط  تضرررمنته كلتاهمرررا مرررن رسررروم 

ي ة سرررراليب الصررررناعاألو ، لهرررراتين  الل ررروحتين   الخررررام ة  علررررى المررراد   ف  التعررررر  مررررع مرررا يصرررراحب ذلررررك مرررن الرتبررراط ، ا
الفن ررانين ال ررذين  قرراموا بهررذا العمررل الفنرري؛ معرفررة ، وذلررك لريخهرراوتا خرفررة  الز  وعناصررر  ،ال مسررتخدمة فرري تشرركيلهما

ن    هاتين  اللوحتين.  ريخ  بتا ق  تتعل   ،مات  معلو  تحف ال يتضمن أيِّةالم   سجل  خاصةاا وا 
وأمام هذه التحدديات وفدي ضدوا مدا لددينا مدن معطيدات تتضدمن وجدود اسدم ايمدام الم دد  علدي كدال 

 رسرروم  الطِّيررور ومرردى ارتبرراط هررذا التوقيررع بالرمزيررة الترري تشررير اليهررا ،وحتين وبحددث ديلتدده ل ويددا وترا يددااللدد
نتها اللوحتان وعالقة ذلك بالثقافة السائدة في مجتمرع هرذه الفترة،االمرر الرذي التي تضم (،ومرغ ،گ لوالز هور: )

وكرذا المرادة الخرام التري نفرذت  ر(،)الطِّيرور، والز هرو يمكن تبيانه من خالل دراسرة الشركل والمضرمون فري رسروم 

                                                           
/ سجل 11؛ أثر 528/ سجل20؛ أثر 516/ سجل 3؛ أثر523/ سجل15؛ أثر 517/ سجل 14؛ أثر 21/ سجل 12أثر  1

 . 524/ سجل 16؛ أثر 527/ سجل 19؛ أثر 520
2  : ، جمع  طائر أو طير: وهم اسم  جمع  ل ما يطير  فى الهواه بجناحين. وطائر  على الش جرة : ك ل  مصدر  ططيور  أو أطيار  ار 

، وحمام  وهكذا. وطيور  جارحة  مفترس ، وأوز  ، وت ق س م  إلى طيور  داجنة  أليفة: دجاج  . وهو على أنوا   وأشكال  ة: حيوان  له جناحان 
 :القاهرة،  3.ط ،2ر.ج القاموس  المحيط، ،هر817مجد الدِّين محم د بن يعقوب ت:  و ظاهر أبعقاب، باز وهكذا؛ الفيروزآبادى؛ 

. ومعنى الطِّيور فى الل غة  الفارسي ة: پرندگان، جمع پرنده أو مرغان؛ أي 140- 139، م1977 هيئة المصري ة العام ة للكتاب،ال
 ،وروستايي فارس عشايري تهاي دستباف سيروس: رسي ة: مرغ. پرهام،مجموعة  من الطِّيور، ومعنى دجاجة  في الل غة  الفا

كما نجد  إطالقها على العديد من  سي ة؛ فهي:"گ ل".. أم ا م س م ى الز هور فى الل غة الفار 154هر، 1371تهران،  ، أمير كبير،2ر.ج
ل ق  على الز هرة  "گل سرخ". وي ط  الورود، والزهور الحمراه: ؛ مثل:األنوا   الش ائعة  والمختلفة، لمجموعة  متنو عة  من الن باتات

"سنبل به کار می"، وعلى وردة الجلستان: "رود گلستان"، وعلى الز هور دي"، وعلى زهرة عب اد الش مس: "گل محم  المحمدي ة:
تعني حديقة الز هور: "گلشن" أو "جولشان" المفتوحة: "گل باز" أو "جولباز"، وعلى حديقة الورود: "گلستان" أو "جولستان". بينما 

 139، 160، شماره ماه وهنرافهمی، رضا، ، ريباماأو "گلزار" أو "جولزار". سودآور ديبا، ليال بختياري ف
DONALD W., Iran, 9th ed., Iran: Princeton university-press, 1981 ,289. 
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وين بنمررراذج اخرررري كررروين الفن ررري للوحتين،وبمقارنرررة هرررذا التكرررالت  مررردى ترررذثير هرررذه المررراد ة، فررري تنفيرررذ عليهرررا و
معلومة الهوية يمكن التوصل الي اساليب المصورين المتخصصبن  في هذا المجال  الذي يعد اضرافة لمرا هرو 
معروف من مجاالت اآلثار  اإلسالمي ة فكان هذا البحرث الرذي يمكرن معالجتره وفرق المرنهف الوصرفي والتحليلري 

 -المقارن من خالل النقاط التالية:
. الدراسة  الوصف.1  ي ة للتكوين الفني في الل وحتين 

 الد راسة  الت حليلي ة المقارنة لما تضمنته اللوحتان من عناصر فنية .  .2

 الخاتمة ونتائج البحث -

 والت كوين  الفنى  للوحتى الدراسة: العام   الوصف   .1.1
ل   ن  يلرررررروحت لدراسررررررة   ،ةالبحثي رررررر ورقررررررة  هررررررذه ال تعرررررررض   برررررراأللوان  ن  مررررررر ة ، مرسررررررومتي مسررررررتقلتين تدرسرررررران  ألو 

 .3(اسبارتو) ورق   ة علىالمائي  

، سرررررررم 41.5&26.5مقررررررراس كرررررررل منهمرررررررا ، ويبلررررررر  بزجررررررراج   الخرررررررارج مرررررررن تررررررران  مغلفهاتررررررران  الل وحتررررررران  و 
 مكتررررروب  اإلطرررررار الخرررررارجي باسرررررم اإلمرررررام المهررررردي،  أسرررررفل  فررررري  مهمورتررررران  . كمرررررا أن همرررررا جيررررردة وهمرررررا بحالرررررة

 وحرررررررة  والل  (. 1(، لوحرررررررة )527سرررررررجلِّ ) -(19) رقرررررررم أثرررررررر   تحرررررررت   محفوظرررررررة  هما: سرررررررتعليق(، وأحرررررررد  الن  ) بخرررررررطِّ 
(. كمررررررررررا أن  الل رررررررررروحتين  2)لوحررررررررررة (، 524) سررررررررررجلِّ  -(16) أثررررررررررر رقررررررررررم أخرررررررررررى تحررررررررررت  ث انيررررررررررة محفوظررررررررررة  ال

 في القاهرة. وضة  الر   بمنيل   د علي،قصر األمير محم   ف  ح  ت  م   بمخزن   محفوظتان  

، توحالل رررررررررن  اتير هرررررررررمصرررررررررو   أن   ؛والحرررررررررق   اتين  هررررررررر وتطررررررررروير   تقررررررررران  إمرررررررررن أجرررررررررل   كبيرررررررررر   بجهرررررررررد قرررررررررام  ين 
، الل تررررين  وير صررررالت   مررررن  كبيرررررة   لوصررررول إلررررى درجررررة  : )الطيررررور، والزهررررور(؛ مررررن أجررررل اىموضرررروع انتتضررررم  تين 

 والم طابقة. ةالواقعي  

 إلطررررار  الخررررارجيفا ؛إطررررارين داخررررل   ،منهمررررا كررررل   رسرررروم   فررررى: وحتينشررررابه بررررين الل رررروجرررره الت   وقررررد جرررراه  
مررررررن هررررررذه  ل  ك رررررر ، وكررررررذن  قررررررةوطيررررررور محلِّ  ومزهرررررررة   مثمرررررررة   ألشررررررجار   عليرررررره رسرررررروم   -الكبيررررررراإلطررررررار  وهررررررو  -

ا  منظرررررراا  ل  ثِّرررررتم ،العناصرررررر  ثرررررم   .مسرررررتطيالا  خرررررذ شررررركالا ات   ذيال ررررر طرررررار الكبيرررررر الخرررررارجي،اإل داخرررررل  فررررري  مسرررررتقال 
رررررر  و  ،4الختررررراي بذسرررررلوب   مزخررررررف   مسرررررتطيل   علرررررى شررررركل   ،صرررررغير  داخلررررري   آخرررررر   يليررررره إطرررررار   بعرررررد ذلرررررك؛  م  س 

                                                           
 ة باللوحة فى سجالت المتحف . تم ذكر هذا النو  من الورق داخل البطاقة التعريفي 3
ختا أو خطاى: هو اسم سكان بالد الصين القدامى وهم أصول الترك ولهم أسلوبهم الفنى المتميز وهو توريق الخطائى  4

وازكان هنر ، موعات أشكال السحب الصينية؛ عيسى، أحمد محمدالصينى األصلى، ومعظم هذه التوريقات تشبه فى مج
برزك آيت اهلل العظمى ، بركدان فارسى محمد رضا اجمند، مرجان موسوى كتابخنانه انكليسى-ربىع-اسالمى )مصور( فارسى

، وهو أسلوب زخرفى قوامه رسوم الزهور واألوراق النباتية المحورة 1419،115ه ش، 1377، جاب اول، مرعشى نجفى
 ؛التى كان يطلق عليها اسم هاتاى أو الخطابالطريقة الصينية، وأول من استعمل هذا األسلوب هى بالد التركستان الشرقية 

 =؛ ولذلك أطلق عليها زخرفة الهاتاى أو66،م1977، الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمركزية، الخزف التركى ،سعاد، ماهر
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ررررت   ،ة  زخرفي رررر وحرررردة   داخلرررره  فرررري  ررررر   ،هررررورمررررن الزِّ  هررررا مجموعررررة  داخل  وفرررري  ،ةالبخاري رررر ه  ب  ش  ررررم   بشرررركل   ت  م  س  فررررى  ر  ر  ك 
ررررررر   ،يررررررور واألزهررررررار والفراشرررررراتمررررررن الطِّ  نررررررة  ي  ع  م   لهررررررا أنرررررروا   يتخل  و ، األربعررررررة األركرررررران    بذوضررررررا  وأحجررررررام ت  م  س 

نة بالل ون  الذ هبي على أرضي ة ،فةمختل  .ملو 

،الل   هاتين ر  مصو   ز  وتميِّ       تداخل من جهة :  ،5واألسلوب الفنيِّ األوروبي كوين  باستخدامه للت   وحتين 
ا مم   ؛مابينه ناسب  ، والنسبة والت     متنوِّ  يور بشكل  ة المختلفة واستغالل المساحات، وتكرار الط  ركيبات الهندسي  الت  

، ومتكامل  ي  متماسك  فن ساعد على تكوين    .6(هوروالز   ،يورالط  ) ي :مع موضوع متماشياا إذ جاه  ومنضبط 

فوظة في مح ،خرىأ   ة  مستقل   مع تصويرة   متشابه   ؛المتراكب   كوين  الفنيِّ هذا الت   ن  أإلى  هنا، اإلشارة   وتجدر       
، الخام ة  الماد  و ، والحجم، األلوان  حتين موضو  الدِّراسة، إذ جاه الت شابه  من جهة: يضم  الل و  ال ذي ف  ح  ت  الم  
؛ كان من جهةأعار اإلمام المهدي. غير شِّ و ، خرفيوالز   ناعياألسلوب الصِّ و  ل مث  الم   : الموضو   ن  االختالف 

  7.(ةة واليومي  االجتماعي   الحياة  ؛ وهو )عليها

گل، وبلبل، وپروانه(، في داخل   -ظهور  ك ل  من: )الب لبل، والز هرة، والفراشة ومن االختالف أيضاا؛
شكل   4،  3، 2 ،1لوحات) شكل  البخاري ة، ال تي تتوس ط لوحتي  الدِّراسة، إذ ظهر بلبالن في وضع  جانبي  

نة باألحمر  الفاتح، وفي أحدهما فوق اآلخر، وتتخل لهما زهرة  الج وري الم فص صة الم (5 ،4 ،3 ،2، 1 لو 
نة باألزرق الفاتح.  أسفل هما زهرة الس وسن الملو 

غيرة  إلى األعلى، فاتحاا منقاره، وكذن ه  في  وِّر  الط ائر  العلوي في حال  حركة ، ويرفع  برأسه  الص  وقد ص 
وِّرت  في وضع  أمامي   بديع الش كل والل ون. ويظهر  بمنتصف   حال  مناجاة  مع الفراشة  الموجودة أمامه، ال تي ص 

د دة  بالل ون  األسود، كما تبدو الر قبة  قصيرة وممتلئة، والجِّسم  طويل  ومسحوب  قليالا  رأس   البلبل، عين  لوزي ة  م ح 
                                                                                                                                                                                           

 الختاى حيث أنه مستمد من فن أهالى تلك البالد، وهذا األسلوب الزخرفى هو فى األساس مزيف بين العناصر الصينية=
موسوعة العمارة واآلثار ، لفائف النباتية واألزهار؛ الباشا، حسنالمتمثلة فى السحب الصينية والعناصر اإليرانية المتمثلة فى ال

ولذلك فإنه من اليسير معرفة العناصر  ؛101، م1999 ،1.، اورق شرقية للطباعة والنشر، ط2ر.مج ،والفنون االسالمية
لبعض بداية ظهور هذا األسلوب إلى عهد السالجقة واستمر فى العصر التيمورى والصفوى الزخرفية والمحورة فيه، ويرجع ا

التحف اإليرانية المزخرفة بالالكيه فى ضوه مجموعة جديدة فى متحف رضا "، أحمدرحاب إبراهيم أحمد ، ؛ الصعيدىوالقاجارى
 28م، شكل 2010القاهرة ، جامعة  /كلية االثار ،رسالة دكتوراه، "عباسى بطهران دراسة فنية مقارنة

 كلية ،رسالة ماجستير ، "الت ذثيرات  األوروبية على الفنون اإلسالمية اإليرانية خالل العصر القاجاري"، محم د يس العابد، ايمان 5
 . 13 -12، م2008جامعة القاهرة،  /اآلثار

تقل ة  أ خرى، تعود  إلى العصر  المغولي  هذا الت كوين الفني  المتراكب؛ متشابه   إلى أنوتجدر  اإلشارة  هنا:  6 مع تصويرات  م س 
، "تسليات  البالط وحياة  الش عوب فى الت صوير المغولي الهندي"الت صوير  اإلسالمي فى الهند  ،؛ منى سيد بدرانظرالهندي؛ 

امعات ،  :، القاهرة1.ط  .78 -73،م2003دار الن شر للج 
البيئة التسويقية فى العصر القاجارى األسباب وعوامل االنتشار من خالل لوحة تصويرية ضوابط "، محمد حسنى، أهداب 7

 . 101: 59، م، مطبعة جامعة القاهرة2019،  22، .مجلة كلية االثار، "محفوظة فى قصر المنيل بالقاهرة دراسة آثرية فنية
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ر  من الخلف، وفي نهايته  ذيل  طويل  ورفيع  من األمام، وعريض  من الخلف تظهر  به تهشيرات  قصيرة  تعبِّ 
 عن الرِّيش.

وِّر  في حال  حركة ، من خالل جناحه المرفو   لألعلى  أم ا البلبل  اآلخر، الموجود  في أسفله ؛ فص 
ر  عن الرِّيش، وتبدو رأسه صغيرة، ويظهر  يه تهشيرات  قصيرة  تعبِّ المنتهي بطرف  م د بب  من الخلف، وتغطِّ 
، وينظر  البلبل  إ ، رافعة جنا بوضع   رت  وِّ لى فراشة  صغيرة الحجم، ال تي ص  بمقدِّمتها منقار  مفتوح  حيها جانبي 

 .  نباتي   على غصن   واقفاا  ،مقوس قصير البلبل بشكل ي  لرج   ت  م  س  كما ر  . علىاألإلى  ن  غيريالص  

وسط الفرو  في و  ،ةالبخاري   فى منتصف   فيظهر   (5،7شكل 5،6لوحات)األ خرى  التصويرةا أم        
عن  الكشف   القاجاري في ر  المصوِّ  بر   )متدابر(، إذ  متقابل   وضع   في من البالبل   اثنان  ؛ ةوريدات النباتي  وال
، جسمانية  سماتمن  الواقع   به في صف  ا تت  عبير عم  ؛ للت  اجحةبيعة ومحاولته الن  الط   يور فيهذه الط دقة
 ة  لوزي   وبعيون   إحداهما بذيل   ويظهر   ،غيرةأس الص  الر  سم الممتلئ و ما الج  سي   ال ،مع شكلها متفقة ت  جاه

ذلك؛  ر  المصو   ما قصد  ب  ر   ،يل أو العينالذ  منه  لم يظهر  ف ؛اآلخر البلبل  . أم ا األسود ون  بالل   ت  م  س  ر   ،صغيرة  
 .ه نائم  أن  يحاه اإل ليعطي

ذا نظرنا   ،  وضع   في ر  وِّ ص   ،آخر بلبالا  نجد  س ؛ةأعلى البخاري  إلى وا  إلى األعلى  برأسه   يلتفت  جانبي 
 . هور والفراشات المتناثرة حولهالز   ؛ ليرى جمال  بعينيه ينظر   ه  كذن  

 الخارجيِّ  اإلطار   منتصف   اووس المرسوم فى أسفل  الط   لشكل   نفيذي،األسلوب الت   كما اختلف       
 (4 شكل)أمامي   إحداهما بوضع رسم  ، إذ صويرتين  للت  

 موخ  نتهى الش  بم   ، واقفاا واقعي   بشكل   فظهر   ؛رسمه قد بر   في ان  الفن  ن  أإلى  -هنا –ال ب د  من اإلشارة و 
 ت  م  س  ر  إذ  ،خلفه كبيرة   ة  دائري   مروحة   نصف   على شكل   ذيله   ناشراا  ،األرض من ملوك   ه ملك  وكذن   ،والعظمة
على  ؛ ليدل  بعضها البعض بجانب  العيون  شكل   ه  ب  ش  ت   ،ونة الل  اه وبرونزي  زرق ،واضحة   ع  ق  بب   ط  ط  خ  م   بشكل  

 رفيع   ومنقار   ز بع ن ق  ، وتمي  يشعن الرِّ  ر  يعبِّ كي ل دوائر   بذنصاف   يط  فغ   ؛سم  ا الجِّ أم  ة. هو والعز  الفخر والز  
مرتفع  ز  مي  م   بشكل   م  س  ر   ،اج  كالت   ف  ر  ا ع  يعلوه، إلى الجانب األيسر تنظر   تيغيرة ال  الص   أس  ، والر  طويل

ال تي ال ب د  أ ن  تظهر  في  -المتباهي -اووس الط  أظافر   لم يرسم   ر  وِّ ص  الم   ان  الفن   أن   الحظ  ومن الم   لألعلى.
ر من يتكب   لِّ ولك   ،إلى عيبه -رامزاا  – بب  الس   ما يرجع  ب  ور   ،ز لهاق الرفيع الممي  الس   بوجود  قدمه، واكتفى 

 .8ويغتر
                                                           

الغرور. وعلى الر غم  منظره  البديع؛ إال  إن  الط اووس  ال يحب  اووس  إلى مسائل سلبي ة؛ وهي: الت كبر، والت باهي، و طيرمز  ال  8
وبه. ومن الن ظر إلى قدميه ، ويتجن ب  الن ظر  إليهما، كذن هما عيب  فيه. ومن هذه الن احية؛ فإن ه يرمز  لمن  يتكب ر ويغتر وينسى عي

فة  تمن ى لو كانت  أقدام  الط اووس في مثل  بهاه ريشه. ولذا؛ كانوا  "م12/ هر6قرن "ناحية  أ خرى؛ فقد كان  أحد  ش عراه المتصو 
ميل الممشوق مرتفعاا نحو الس ماه. ويرتبط  لدى بعض الع لم اه يرمزون  إلى ق بح  الد نيا بذقدام الط اووس؛ وذلك في مقابل ذيله الج 

، بخطيئة  سيِّدنا آدم وحو اه وهبوطهما من الوالم فسِّ  ورة، جن ة إلى األرض. ولذلك؛ نجد  أن  الفن ان  رسم  الط اووس في أسفل  الص  رين 
بليسآوالمقصود هم  ، من أجل   -ال ذي كان سيِّد طيور الجن ة -والحي ة، إذ تشارك  الط اووس   دم وحواه وا   =مع إبليس في االحتيال 
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بينهما و  ،مواجهة   وضع   في ن  ت  طاووسيظهر أفقد  ؛(7شكل، 6)لوحة  خرىاأل   ة  قل  ت  س  الم   صويرة  أما الت  
 ،سفلاألإلى  منسدل  ذيله  واآلخر  ،علىاألحداهما إلى إ ذيل   وقد انتصب   ،وبتالت   وريدات   نباتي  يحمل   فر   

يش؛ ألوان ذلك الرِّ  د  بتعد   -أبداا  – لم يهتمكل. كما نجد  أن  الفن ان  ة الش  بيضاوي   رياش  من  من مجموعة   ن  ويتكو  
 األزرق. ون  بالل   العيون   ه  ب  ش  ت   ه أشكال  ون البرونزي، وفيالل   بدرجات   ،اووسالط   اكتفى بتنفيذ  ف

بناها و  .وضع حركة   هما فيوكذن   ،ممشوق   يل  طو  سم  الجِّ ، إذ إن  رسميهما كما نجد  أن  الفن ان  قد بر   في
؛ أن  رأسيهما يشبالرِّ رقبتيهما الم غط اة ، وتمايل جناحيهما نشر   من خالل   ،اا جلي   -لنا – ح  ض  يت  على ذلك؛ 
؛ غيرين  ، إذ إن هما ينتهيان  بذظا الص  فر  تبدو عليهما كان يعلوهما عرفا الت اجين  الم ميِّزين  لهما، والس اقان  طويالن 

 . الواقعي ة
وِّر بالزِّهور  والوريدات  المختلفة ؛ فرسمها        وباالستناد  إلى ك لِّ ما تقد م؛ فمن الم الحظ، هو اهتمام  الم ص 

موضو  ة )قل  ت  س  الم   اتوير صهذه الت   تتوسط   تيال   ،بشكلها الواقعي، وجعلها عنصراا أساساا في داخل  البخاري ة
هتمام ، مع االز الكبير الحجممي  ها الم  بشكل   ذت  فِّ ون   ،األحمر الفاتح ون  بالل   وريالج   زهرة   ظهرت  إذ  راسة(،الدِّ 

 ، واألوراق  بجانب بعضها البعض دوائر صغيرة حها على شكل أنصاف  تفت   كامل  ، ورسمها ببإبراز تفاصيلها
 ح.التفت   طور   ، أم فيانب  من الج   كانت  أ سواه   :ذوضا   مع رسمها ب، الغالب   قة فينس  م  الغير دة الكثيرة عدِّ ت  الم  

نة ملو   ،علىاألمن  مدببة   على شكل كذس   (،يوليبوالت   ،سرينالنِّ ) ازهرت ؛أعالهافي  كما ظهرت  
 وطيور   ،مثمرة   أشجار   فظهرت   طار الخارجي؛اإل داخل  في  العلوي زه  الج  من في ، وقد تشابها األزرق ون  بالل  
ن على مدى تمك   ناغم واإليقا ؛ مم ا يدل  بالحركة والت   واقعي  يوحي بشكل   ت  ذ  فِّ قد ن  و  ،هابذجنحت   رف  ترفِّ  قة  محلِّ 
 .(1)شكلان من أدواته الفن  

 جرة  فوق الش   ،غيرةالص   يور  من الطِّ  فيهما مجموعةا  فقد رسم   (؛واأليمن ،األيسر) :اإلطار جانباا أم   
سفل، زه األالج   ظهر فيفقد  ؛وحتين  ختالف بين الل  ا االأم  (  3) شكل.األرض ها تبحث  فيوكذن   ،أسفلها فيو 

 ،سرينوالنِّ  ،يوليبالت  )منتهية بزهور  ،ونخضراه الل   من سيقان   باقات  الدِّراسة،  محل  إلحدى الل وحتين  
 .(5شكل ،4لوحة ) (،رجسوالن  

مررن  عررن مجموعررة   عبررارة  فهررو العناصددر الفني ددة:كددذا الت كددوين و صدديا ة فددي دوره  )اإلسددبارتو( وقددد كددان لددور 
 أمكننرررا مرررن معرفرررة   الي؛وبالت ررر. 9باعرررةالطِّ  فررري عاليرررة   وجرررودة   خررروا    ، لرررهاعمالن ررر طح  بالس ررر ز  تتمي ررر ،ة  ورقي ررر أليررراف  

روِّر  قرد ، إذ إن  اوحراترسرم هرذه الل   ستخدم فريالم   خرفيوالز   ناعياألسلوب الصِّ  . 10فرير أسرلوب الت   اسرتخدملم ص 

                                                                                                                                                                                           

الرمزي ة  الديني ة في الز خرفة اإلسالمي ة  ،عبد الن اصر ،يس؛ . انظرالت فصيل دم وحو اه؛ للمزيد منالدِّخول  إلى الجن ة؛ فوسوس  آل=
 .    162 ،1، حاشية م2006مكتبة زهراه الش رق للطِّباعة  والن شر والت وزيع، : ، القاهرة"دراسة ميتافيزيقيا الفنِّ اإلسالمي"

؛ 9 دراسة  تجريبي ة  لتقييم تذثير المعالجات الفيزيوكيميائي ة على خوا ِّ "،دأيمن صالح محم  ، طه للمزيد من الت فصيل ي ن ظ ر 
 .    5 ،م2009جامعة القاهرة، /ك لي ة اآلثار، رسالة ماجستير، "المخطوطات الورقي ة تطبيقاا على نماذج مختارة

دار الن ور للطِّباعة  والن شر   :، القاهرة1.، طفن  الت جليد في العصر القاجارى في ضوه  مجموعة  جديدة   ،، سامح فكرىالبن ا 10
 .  5 -4، م2017والت وزيع ، 
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ررالم   األمرراكن   ون فرريلنفرراذ الل رر -ةحرراد   آلررة  وهرري  – ستنسررلاال ومرردق   للحفرراظ علررى جمررال  ؛نتهررى العنايررةدة بم  د  ح 
 ى.قو  المرسومة على الورق الم   ،ةة للعناصر الفني  الخطوط الخارجي  

ته اللوحتان من عناصر زخرفية يمكن تناول ذلك من خالل المقارنة لما تضمن الد راسة  الت حليلي ة .2
 المفردات التالية:

، وبين .1.2  الوظيفة الشكلي ة للوحتي الد راسة: العالقة  بين الشعار 

 تفسير مفهوم اإلمام المهدي من خالل  (، أو غير الوضوح ،الوضوح  ) توضيح تلك العالقة مكن  وي
 ،هورالز  ) :لموضو  من رسوم   ما ظهر  المفهوم ل  (، ومدى مطابقة الحاا واصط ،غةا ل  الموجود في الش عار: )

قبة  )فى ال (،يوروالطِّ   : (؛ وهي كاآلتيراسةموضو  الدِّ ح 
 :الل وي ة الد يلة  .1.1.2

 (،الالررد   وفررتح الهرراه بضررمِّ ) والهرردى ،يهرردي ،هرردى :مررن مفعررول   سررم  "ا: العربي ررة غررة  الل   فرري المهرردي  ويعنرري 
يهرردي  ذيال ر أو ،مهردي   فهررو تعرالى؛ اهلل   هرداه   مررن ل  فك ر؛ ريرقالط   اهلل يهديرره ذيال ر وهرو ؛اللررةوالدِّ  شراد  الر  : تعنري  و 
 وقرد ،لحرقِّ تعرالى ل اهلل   هرداه   قرد ذيال ر هرو": أيضراا  المهردي  ويعنري  .11"وابالص   إلى همويرد   الل،الض   من اس  الن  

ررد ) (، وأن رره  سرريجئ   برريالن   برره ر  بش رر ذيال رر، المهرردي يمِّ س رر هوبرر الغالبررة، األسررماه   اسررتعمل فرري  فرري آخرررمحم 
 .12"مانالز  

 فري آخرر   المسرلمين بخروجره   م  ظ رع  م   قرال  إذ ، سربحانه وتعرالى اهلل مرن هرداه  ك رل   -أيضاا  – المهدي  ويعني 
هذا اد عوا  من واحد   كثر  أاريخ ظهر خالل الت  إذ  فاصيل،في الت   يعة  الشِّ رأي  ة عن ن  الس   رأي   اختلف   . كمامانالز  
 ؛ فدعوا الن اس  إلى اتِّباعهم.قبالل  

 تعررالى؛ اهلل   همررن يهديروهرو  (:هترديالم  ) ت  كلمررةذك رر مررا نِّ ا  و الكرريم؛ رآن فرري الق ر كلمررة  )المهردي( ر  ولرم ت رذك  
ل ك رر﴿وذلررك فرري قولرره تعررالى:  ( أيضرراا؛الهررادي) ر  ك رروذ   .هتررد  فهرو الم   م  ه رراد  و  ررد برري كرران الن  . ولررذا؛ فقررد 13﴾لِّ ق ررو  محم 

رمرا ق  ن  إ ؛قرب علرى هر اله جميعراا إضفاه الل   ن  أ، و (المهدي   الهادي  ) :هبذن   فوصي   (، )  غرويالمعنرى الل   منره د  ص 
 .14ال غير

 .فاهتدى اهلل   هداه   رجل   فالمهدي  وبناها على ذلك؛ 
                                                           

م ويي ن ظ ر  في ذلك ك ل  من:  11 م  الب لدان، مج "،هر626ت: ، شهاب الدِّين ياقوت بن عبد اهللأبو عبد اهلل ، الح  ، 2.ط ،5ر.م ع ج 
ندي ترتيب  القاموس المحيط  ،الز اوي أحمد؛ وظاهر 232، م2012، لمي ةدار الك تب الع ، بيروت:تحقيق: فريد عبد العزيز الج 

 . 444، م1959، مطبعة الرِّسالة :، القاهرة1.، ط4ر.، جعلى طريق  المصباح الم نير وأساس البالغة
 . 690، م1986، دار المشرقبيروت:  ،23.، طالمنجد في الل غة  واألعالم ،مجموعة م ل فين 12
 .7اآلية  ،سورة الر عد 13
 ،3.، ط4ر.ج، دار صادربيروت: ، لسان  العرب "،هر711ت: "محم د بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدِّين  ،بن منظور 14

 .  787 -786 هر،1414
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 الد يلة  ايصطالحي ة:.2.1.2

رض عرردالا كمررا لرريمأل األ؛ ث  ع ررب  ي   ر  ظ ررت  ن  م   إمررام   المهرردي   ن  أاعتبررار علررى اا، صررطالحي  ا معنررىا  الكلمررة   تذخررذ  
لررى إ ذي يجرريه  ال رر (ح  ل  ص  الم  بررر) ة  ن  ، وعنررد الس رر(ظرررت  ن  الم   الغائررب   اإلمام  ر)برر يعة معررروف  ، فهررو عنررد الشِّررجرروراا  ت  لئ ررم  

 .  15(مام المهدياإل) ه  ون، ويسم  مانالز   في آخر   العالم  

انتصرار رسرالة  ة  حتمي ر د  تي ت كِّ ال   ،ةرآني  ساساا من المفاهيم الق  أ هذه الفكرة   انبثقت  الستناد  إلى ما تقد م؛ وبا
ررماه، وحتمي ررالس رر  غررد   فجررر   ة بررزوغ  غيرران، وحتمي ررلررم والط  نهررزام قرروى الظ  اة قررين، وحتمي رروالمت   الحينة انتصررار الص 

 .16ةعلى البشري   سعيد   مشرق  

ريني الم  الردِّ  عتقراد  من اال ،نابعاا  يكون   ن  أ   رورة  بالض   ليس   ؛و العقيدة  أ بهذه الفكرة   اإليمان   ن  أكما   ؛د بهرار  ج 
تره قو   من هرذه الفكررة   اإلنسان   ، إذ يستمد  عاته  وتطل   وطموحاته   اإلنسان   مع فطرة   هابعدم تعارض تفسيره يمكن   بل  
ررفرر  األمررل   بخيرروط   د  زو  ي رر ن  أ  دون  ،يذسرره  لفريسررة  رك  ت رر، وال ي  وطغيرران   لررم  وظ   نحررراف  امررن  ،إزاه مررا ي رررى مود  ي الص 

 .17يسود ن  أ  يجب   العدل   بذن   ،جاهوالر  

 إيرران إليره وصرلت   مرال   القاجراري، العصرر   فري كبيرراا  دوراا  ت  قرد أد   ةمن هذا الم ن طلق؛ نجد  أن  هرذه الفكرر و 
، اقتصررادي   القاجررراريين، ووضرررع   ام  ك رررح  ال يررد علرررى لرررم  ظ   مررن  همضرررمن   ومرررن - اس  الن ررر مررن مجموعرررةا  جعرررل   سررريه 
رررروالم   نو انالفن ررر رررر الرررد عوات المهدوي ررررة؛ ومنهررررا دعررروى لتتقب رررر -نو ريوِّ ص  رررر د علرررريمحم  ،  18م(1850يرازي )ت: الشِّ

                                                           
بيدي للمزيد من 15 ع ؛ الز  ليعة،  دار الط   :، بغداد1.، ط"الم نطلقات واألساليب"الحركة  الباطني ة  ،مكي خليل، الت فصيل ي ر اج 

 .51، م1989
 . 6 -5، م2009، دار الك تب العلمي ةبيروت: ، 1.ط ،المهدي  والمهدوي ة أحمد، ،أمين 16
بيدي،انظر 17 ريعة  في اإلسالم؛ أجناس جولد تسيهر: 51، الحركة الباطنية : الز  د ، ترجمة وتعليق: محم  2.، طالعقيدة  والش 

 .  93، م1946، ابدار الكتالقاهرة : يوسف موسى وآخرون، 
المهدى والمهدوية على المسكوكات اإلسالمية "دراسة تاريخية ألثر فكرة المهدى المنتظر  ،رمضان محمد عاطف منصور، -

 11، م2013، 1، ط.هراه الشرقالقاهرة: مكتبة ز ، على النقود فى العصر اإلسالمى
م. وعندما بل   الس ادسة من العمر؛ درس الن حو الفارسي، وأبد  1819محم د علي الشِّيرازي: ولد بمدينة  شيراز اإليراني ة عام  18

في الخطِّ وس رعة الكتابة، وانخرط  بعد ما بل  الس ابعة عشر من عمره  في أعمال  التِّجارة؛ فذصبح ماهراا في المساومات 
وحانيات والكواكب للت قرب إلى اهلل سبحانه والمضاربات التجاري ة. انتقل بعدها إلى مدينة بوشهر، وعكف هناك على دراسة الر  

وتعالى ومرضاته، إذ مارس الع زلة واالنفراد. ويعد ذلك؛ من أولوي ات دراسته، وكان هذا له أثر  في تفكيره  وأقواله  وأفعاله . وقد 
غلب  دروسه  إلى ق رب  ظهور اإلمام غادر الشِّيرازي إلى كرباله، وهناك التقى بالش يخ كاظم الر شتي ال ذي كان يتطر ق  في أ

درسة المهدي الم ن ت ظ ر، وي ك د لطلبته  أن ه قريب  منهم، ويمكن  أ ن  يكون  بينهم، وأن ه ال يوصي لمن يخلفه بعد مماته، لقيادة الم
. عاد الشِّيرازي إلى موطنه بعد أ ن  أمضى سنتين من الدِّراسة في ك رباله، وانصرف إلى التِّجارة. الشيخي ة لكون اإلمام سيظهر 

محم د ، مهدى: انظرم؛ ت وف ى كاظم الر شتي؛ فاد عى الشِّيرازي أن ه اإلمام المهدي الم نت ظر؛ للمزيد من الت فصيل 1743وفي عام 
المدرسة  ، مهدي العزيز، ؛ محمود حسن21، م2013 دار المشرق، :، عم ان1.، طالبابي ة والبهائي ة والقادياني ة في الميزان ،حسن

، م2015جامعة ديالى، / ك لي ة الت ربية للعوم اإلنساني ة ،رسالة ماجستير، "دراسة  تاريخي ة"م 1871 -1797الشيخي ة بين عامي: 
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ررالم   بالبرا هأن رر عرىاد   ذي، ال رر19ةرقررة البابي رس الف   س رم    العديررد ذلررك أعقرب  قررد و  .ر  ظ رنت  الم   الغائررب اإلمرام   إلررى ل  وص 
 الحكومة مجابهة   عدم   عن ، فضالا مانالز   إمام وباب   ظر،ت  ن  الم   المهدي   هن  إ :منها تيال   ،خرىاأل   عاهاتدِّ اال من

  طرح ةري  ح   وألتباعه   له ا أتاحمم   ؛ة  بقو   دعوته 20م(1848)ت:  شاه قاجار دلطان محم  الس   عهد   في ةالمركزي  

قنا  األفكار  كونره  ل ،زةالمميِّر تهوشخصري   ةالديني ر األمرور فري قرهوتعم   ثقافتره ذلرك علرى وسراعده ،21بها البعض وا 
 .22ألفكاره  و  له اسالن   ل  تقب   على ساعده ذلكا مم  ) (؛  سولالر   نسب من

 تنرراولوا ذينال رر ابت ررالك   وبعررض ،ينالرردِّ  رجررال مررن نتقررادا موضررعدعررواه  كانررت  فقررد  ؛غم مررن ذلرركعلررى الررر  و  
 تكرن   ولرم ةديني ر أفكارهرا أن   مرن غم  الرر   علرى ،ياسرةبالسِّ  تمتزج   ن  أ   بي ةالباباب ا دفعمم   يرازي؛الشِّ  أفكار منهم موقف

الحركرررة  مرردى سررا   تِّ ا كبيررر  فرري دور   لررره كرران كررار )البرراب(؛أف نشررر   فررري اتباعهررا مررنرار اإلصرر ، ولكررن  ةسياسرري  
 .23بإيران

أثنراه القاجراري، ال سري ما فري  العصرر   فري ار  إلرى شرع   لرت  تحو   ،هرذه الفكررة أن  لنرا  ن  يتبري   ؛متقد  بناها على و 
رر اس،الن رر مشرراعر ، لدغدغررة  م(19 /رهرر13)القرررن  إلررى قلرروبهم؛  طريقهررا عررن فرروذ  للنِّ  والمظلررومين، الفقررراه ةا وخاص 

 العديرد   فري مرن وروده   ذلك االستنتاج نستشرف ه   ولعل  . ةة والسياسي  األغراض الديني   رهم لخدمة  يوتث ضهمكي تحرِّ ل
ررروحرررات الم  مرررن الل    جتمرررع  الم   فررري ظهررررت   ترررية ال  عرررن الحالرررة الفني ررر يرررنم   اسرررتخدامه، إذ كررران  تلرررك الفتررررة فرررية قل  ت  س 

                                                                                                                                                                                           

ن هضة دار الالقاهرة: ، الن صيحة  اإليماني ة في كشف  فضائح البابي ة والبهائي ة ،معدي، الحسينى؛ 167 –151؛ 167 -151
 .  13 -12م، 2007، 1، ط.العربي ة

البابي ة: هي عقيدة  تعني أن  الن اس يت صلون باإلمام  الغائب صاحب الز مان، عن طريق محم د علي الشِّيرازي، ويذخذون أوامره  19
نفسه، ولم يقف  الباب طويالا عند قوله:  ، ويعني"أنا مدينة  العلم  وعلي  بابها"ونواهيه، وكان كثيراا ما يستشهد  بالحديث الش ريف: 

ن ما تجاوزه  إلى القول: إن ه هو المهدي  الم ن ت ظر؛ ألن  روح المهديِّ الغائب قد حل ت   فيه، ثم  لم إن ه الباب  إلى اإلمام المهدي؛ وا 
 ،محمود، اسماعيلونزول الوحي عليه؛ للمزيد ي ن ظ ر: تزل  نفسه  تدفعه  إلى الت طاول على عقيدة األم ة؛ فذد عى النبو ة والرِّسالة 

يعة بين الدِّين والسِّياسة الموسوعة الميس رة في األديان  ،؛ مجموعة باحثين48، م2005دار ر ية،  :، القاهرة1.، طفرق الشِّ
 .  724، م2003دار الندوة،  :، الرِّياض2ر.، مج5.ط والمذاهب واألحزاب المعاصرة،

م، 1807هو محم د ميرزا االبن األكبر لعب اس ميرزا بن فتح علي شاه، ثالث حك ام الد ولة القاجاري ة، ولد عام شاه قاجار:  20
م، وأرسله بمنصب قائم المقام إلى تبريز، جلس على 1833وعهد إليه فتح علي شاه بوالية العهد عقب وفاة أبيه عب اس عام 

ت وف ى بقصر المحمدي ة غرب طهران، وهو في الث انية واألربعين من العمر. استغرق  م؛ فى تبريز.1834عرش الس لطنة في عام 
ع ؛ عب اس إقبالحكمه أربعة عشر عاماا، وكان معروفاا بضعف الن فس والعجز؛ للمزيد من ال تاريخ  إيران اشتياني: ، ت فصيل ي ر اج 

د عاله الدِّين منصور، مراجعة: محم د الس باعي، دار الث قافة ترجمة: محم  ، "م1925هر/ 1343 -م820هر/ 797"بعد اإلسالم  
  35، م1990 ،1ط. للطِّباعة والن شر والت وزيع،

 . 51، الحركة الباطنيةبيدي، لز  ا :انظر 21
؛ و 132، م2008الد ار العربي ة للموسوعات،  :، بيروت1.، طالبابيون في حاضرهم وماضيهم، عبد الرز اق، الح سني: انظر 22

 . 161، م2003 ،1، ط.ة الكوثر للمعارف اإلسالمي ةم  س سقم : ، الم ص ل ح  العالمي من النظري ة إلى الت طبيق ،الح سني منذر
بيديانظر 23  .  52 -51، الحركة الباطنية: ؛ الز 
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،اإلمام ا لح  ط  ص  م   )المنصهرة( فيالمتماهية القاجاري،  على الواقع المليه بالعديد من  فعل   المنبثق كردِّ  لمهديِّ
 .24يعيالشِّ  ة للفكر  المضاد   ،ةالسياسي  االقتصادي ة و ة و جتماعي  ة واالالثوري   القسمات  

رروالم   ن  انو الفن ررباالسررتناد  إلررى ذلررك؛ فقررد تررذث ر و  أسررمائهم  إمضرراه  ظهررم علررى تحف  ى إلررى وأد   ،بررذلك رون  وِّ ص 
ظهرار مردى والفكري رة، ة العقائدي رو ة أغراضرهم المذهبي ر وا بخدمرة  هم اهتم رولكرن   في تلرك الفتررة؛ ة  هم الفني  على تحف   وا 
 .25ولةسيادة الد  

 ، جعلت اإلقبال علرى اقتنائهرا كتحفرة  زةممي   ة  وسياسي   ة  ديني   ة  فني   بصبغة  كما أن  تلك الل وحات، اصطبغت  
ر ق  ل ررع  ت  و  ،كبيرررة   ة  فني ر  ع  تشررجِّ  األسررواق كانررت   حركررة   ن  أإلرى  باإلضررافة  . األضرررحةوالمسرراجد و  المنررازل   دران  علررى ج 

ررررقل  سررررت  وحررررات الم  نترررراج وبيررررع مثررررل هررررذه الل  إعلررررى  رررر ،غيرة الحجررررمة الص  ائحين ار األجانررررب والس ررررعررررن طريررررق التج 
 تلرك   فري فنون  الو  قافة  ث  العن  ر  بِّ ع  وم   ومفيد   جديد   لِّ ، ويبحثون عن ك  كبيرة   بذعداد   يقدمون  أوا ذين بد، ال  المغامرين
  .26ومعارفهم بائهم وأصدقائهم، أو كهدايا ألقر سلعة  على هيذة  هم ينقلونها إلى بالد  كي البالد؛ ل
ل ي :.3.1.2  الت ع 

ين  )موضو  توحالل   ة  ومدلوله وبين وظيف ار  ع  الش   بين   ،غير مباشرة عالقةا  هناك  ن  أيتبي ن  مم ا تقد م؛ 
عار؛ هذا الش   يرفع   ئر  ذث (، أو أليِّ ةالبابي  ) للحركة   عبيذييد الش  الت   حشد  ت؛ ليصاا خص   نتجت  ما أ  ب  ر   تيال   الدِّراسة(،

ي تلك ، ال ذي كانت  تمارسه  الس لطة  القاجاري ة فوالفقر   لم  الظ   ضد   ثورته   على داسة  الق   من نو    بإضفاه   تقوم  ف
  الفترة  من تاريخ  إيران.

 هور( من ج ة  المضمون:عالقة  الش عار بد)الط يور والز  .2.2

وذلرررك مرررن خرررالل   ؛راسرررة  الدِّ  برررين لررروحتيو  برررين وجرررود الشرررعار   ،أو غيرررر مباشررررة مباشررررة   عالقرررة   ق  تتحق ررر  
ر الفنرون   فررو    أحرد   د  ع ري   ذيال ر (،هروروالز   ،يرورالطِّ ) :اشتمالها علرى موضرو  . وبنراها علرى ذلرك؛ ة  التقليدي ر ف  ر  والح 

ط لحات لح  ط  ص  كم   خدم  ت  س  ا   فقد من الم ص 
27. 

رررط لح   رررت خدم  هرررذا الم ص  لل غرررة  با يت  مِّ س ررر تررريال   ،القديمرررة ةاإليراني ررر وحررراتالل   مرررن نرررو    لوصرررفولرررذا؛ فقرررد ا س 
، إذ قررديمال اإليرانرري سررم  الر   فرري أسررلوب   وهررو (؛جاجد  والرر ،هررورالز  ) أي ومرررغ(؛ ،گررل) :القررول كمررا سرربق   ،ةلفارسرري  ا

ر وهرذا الموضرو  وثيرق   ؛للخرالق الخفي والمظهر ةاإللهي   عمة  النِّ  إلى يرمز    نظرراا  ؛الفارسري واألدب   عر  بالشِّر لةالصِّ

                                                           
دِّين  والحداثة ودورهما فى تشكيل الهوي ة ال"التحو الت السياسي ة فى إيران موسى فقيه: ، موسى و حق اني، الن جفي :انظر 24

، م2013سلسلة الدِّراسات الحضاري ة،  :، ترجمة: قيس آل قيس، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت1، ط"الوطني ة
231- 250. 

بيدي، انظر 25  . 52 -51،  الحركة الباطنية؛ الز 
ع ؛  26  .  350،  تحف االيرانيةال، الصعيدىللمزيد من الت فصيل ي ر اج 
 . 57 -46 ، هنر ماهسودآور ديبا،  27
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 د  تتجس رر ةالعقلي ر ةالرمزي رر وأن   ،وأدبهرم شررعرهم فري لإللهرام  (؛ ومرررغ ،گرل) :هرذا الموضررو  دبرراهواأل   عراهالش ر خراذالتِّ 
 .28ةغربي   منها أكثر   ،ةإيراني  أنماط فني ة  بع  بالطِّ  وهي راسة(؛موضو  الدِّ )وحات الل   من ،ةالنوعي   هذه مثل   في

 فري يور  فرالط  . ةصروفي  الو  ةتنويري رالو  ةسرالمي  اإل عتقرداتم  برين الو  ،بينهمرا شرتركةم   ةرمزي ر عناصرر وهناك
 هور  برالز  . أم را مرن جهرة  ارتباطهرا ةبشرري   حالرة  و  ،ةاإللهي ر وحالرر   مظراهر   مرن مظهرر   هري ؛ إن مرااإليراني فالتصو  

ررويت   ؛29بينهمررا ةة واألدبي ررالرمزي رر العالقررة إلررى يشررير   ؛ فإن مرراواألشررجار رررض مررن جلي رراا،  -لنررا –ذلررك  ح  ض  خررالل  ع 
 اآلتي: (7، 4شكل  الط اووس )

 مباشرررةا، اووسررين  الط  هررو وجررود شررعار اإلمررام المهررديِّ يعلررو  ؛صررويرتين  مررن الت   ل  الحررظ فررى ك ررمررن الم  و 
رالفن   وكذن   أو ينرة لزِّ ا أو بغررض    ه لرم يرسرمه اعتباطراا ن رعلرى إ ا يردل  مم ر كل؛د وضرعه بهرذا األسرلوب والش ران تعم 
ن  ؛ فروس فقرطالنِّ  إلى البهجة إدخالمن أجل  ، أو خرفةالز   ا سرتخدمتا   لترين  ال   ينتوحة الل رمرع وظيفر وافرق  يتكري لمرا وا 

 لرررم  علرررى الظ   ة وثورتررره  المهدوي ررر واقتناعررره بررالفكرة   (،ةالبابي ررر رقرررة  الف  يني، إلرررى )الرردِّ  وانتمائررره   ة  المذهبي ررر عقيدتررره   لنشررر  
 .والقهر

ناشرررة  ،وضررع مواجهررة   فريقررة يررور المحلِّ الط  بررين و  ،زاهيرة   نررة بررذلوان  هررور الملو  برين الز   رسررمه  فقررد  ؛لرذلكو 
، جديدوالت   والبعث   للقيامة   اا ورمز  ة،واألبدي   الخلود بفكرة  اووس الط  د ارتباط ي كِّ ،  بديع تكاملي   جناحيها فى منظر  

العيرون الموجرودة  مرن خرالل  ، ظرواهر األمرور وبواطنهرا ل  ه يررى ك روأن ر ،ةاإللهي ر والمعرفرة   عرن الكرون   ر  ب  ع  ي  وذيله  
 .30به

ررركررران ي  " أن  الط ررراووس كمرررا مرررن  ظهرررر علرررى كثيرررر   ؛لرررذلكو  .31ةد طيرررور الجن رررة أو سررريِّ ى طرررائر الجن رررم  س 
صرررعد بررره  ذيال ررر، 32"البرررراق بفكررررة   اا داللياررر ارتباطررراا  ارتررربط  أن ررره  ،األكثرررر مرررن ذلرررك برررل  ؛ ةة القاجاري رررالفني ررر نتجرررات  الم  
يمتطرى وهرو  ،) (د محم ر ن بريل التمث ر تصويرة  داخل  ،رسمه   في ر  وِّ ص  الم   نجح  إذ ، ماهإلى الس   ( سول )الر  

للقرررن   ترجررع   (، ال ترريمعررراج نامرره) مررن مخطرروط   نسررخة  وهرري  ،طرراووس   ذيررل   ة  ذعلررى هيرر ه  ر ذيلررصررو   ذيال ررالبررراق 

                                                           
ع ؛ إيرانيي   28 ل، انتشارات يساولى، تهران، روش هاي طراحي وساخت وساز -گل ومرغ إيراني ،مهدي، ر اج  هر، 1394؛ جلد أو 

656- 660 . 
ع ؛ شهدادي 29 ول، انتشارات کتاب خورشيد، تهران، ، جلد أگل ومرغ دريچه أي بر زيبايی شناسی إيراني ،جهانگير، ي ر اج 

 .   36 -35هر، 1384
بررسی نقشمايه نمادين پرنده در فرش های صفويه وقاجار از نظر شکل " ،طيبه، صباغ پور ،دکتر مهناز، يسته فرشا 30

 .  10 -9هر، 1389، بهار 16، شماره مجله نگره، "ومحتوا شده در
الخير والشرِّ في إيران منذ  العصر الت يموري حت ى العصر القاجاري فى ضوه  رسوم ومناظر " ،سامح فكري، البن ا :انظر 31

، القاهرة، سبتمبر، 5 .، مجلة البحوث والدِّراسات اآلثري ة، "نماذج م نتقاة من تصاوير المخطوطات والت حف التطبيقي ة المعاصرة
 .19 -18 ،م2019

كتاب  الم  تمر الث امن ، "راسة  فني ة مقارنة"دنماذج من مدارس الت صوير اإلسالمي البراق  في ضوه  "،سامح فكري، البن ا :انظر 32
 .1079 -1008، م2015، عشر لالتِّحاد العام لآلثاريين العرب
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رر مررن صررور   علررى العديرد   رسررم   بررل  م(. ولرريس  ذلررك فحسرب؛ 18هرر/ 12)  مثررل   ،ةاجاري ررة القاريخي ررالبيروت الت   دران  ج 
 .33في )ببيت خانه حريري(، في مدينة  تبريز اإليراني ة ة  المائي   باأللوان   مرسومة  ال ،ة  داري  ج  ال ورة  ص  ال

كل ومنظرر ، من حيث الش رراسة(الدِّ )في الل وحتين  موضو   مع الط اووسين ،السابقة ورة  الص   وقد تتشابه  
 مررن العديررد   ن  زي ررأن رره كمررا . الخررام ة  والمرراد   المسرراحة   خررتالف  ال نظررراا  ؛والحركررة   ون  ى الل ررفرر ا اختلفرراهمررن  أ إال   ؛قابررلالت  
، على  فويِّ الص   العصر في ،ةالديني   والمدارس   للمساجد ة  األمامي   رفات  الش    اس  لن رل ودليرل   ابرة  بو   اعتبراره  والقاجاريِّ
 وجرروده بررذن   ، 34هررر(618)ت:  ارالعط ررفريررد الرردِّين  قصررائد   ذي ورد فرريال رر ،ائد  الس رر لالعتقرراد   اا ووفقرر المسررجد، إلررى
رررر فرررري بكثرررررة   عررررن وجرررروده   فضررررالا  بررررالم منين؛ رحيررررب  والت   يطان  الش رررر ضررررد   للوقرررروف   المسرررراجد برررراب فرررروق   جاد  السِّ

 .35القاجاري
رر رردد؛ هررو أن   جرردر  ا تومم   :عنرروانتحررت ، جرراهت  ةسرري  الفار  غررة  بالل   دراسررةا  هنرراك  اإلشررارة إليرره فرري هررذا الص 
ررفوي السِّررجاد   للطِّررائر  فرري الر مررزي ورالررد   )استقصرراه   رر ؛والقاجرراري( الص  المختلفررة والفررروق بررين  ت األشرركال  ح  وض 

ررنف ررالم   ،اووسالط رر رسروم   رر جاد  ذة علررى السِّ ررح هى، كمررا36القاجرراريو  فويالص   تشررابهت   ترريال   (8الش رركل )ة فرري موض 
 والمنظر.  كل  الشِّ  حيث من ،سةراالد   مع لوحتي
 الت علي :

ح  لنا مم ا تقد م؛ أن  هناك عالقةا مباشرة، بين   شعار  بين  و  القاجاري العصر   في اووسالط   رسم  يت ض 
. كما أن  ةي  و المهد للفكرة   ىِّ ، مع المغزى العقائدائر  لهذا الط   منيلتوافق المغزى الض  وذلك ؛ المهدىِّ  اإلمام
ور فيها الن   ينعكس   تيال   ، والمرآةالحقوى والص  الت   من مظاهر   هو مظهر   اووس  الط   ن  أأيضاا؛ إلى  إشارة اكهن

قبةعلى األرض اإللهي  .، بحسب اعتقادهم في تلك  الح 

                                                           
مطالعه تطبيقي ديوار نگار ي در تاالرهاي شاه نشين  خانه "رازاني  مهدي ،محم د علي، مدهوشيان، و حداديان محم د، نژاد 33

، بهار و تابستان 2، پياپی 1، سال دوم شماره ، هنرهای صناعي إسالمي"ريري تبريز و خانه ي قوام الدوله ي تهراني ح
 .  51 -36هر، 1396

هر. قال  عنه البعلبكي: "إن ه  ي ع ت بر  أحد  أعظم 540وهو شاعر  فارسي  متصو ف، ولد في نيسابور  عام فريد  الدِّين العط ار:  34
، وفي اآلداالش عر  فيين  المسلمين". ع ر ف  بغزارة  اإلنتاج، وقد تركت  أعماله  أثراا ملحوظاا في األدب  الفارسيِّ ب  اه والمفكِّرين  الصو 

اإلسالمي ة  األ خرى أيضاا. ومن أشهر  آثاره: منطق  الط ير؛ وهو شبه  ملحمة نقع  فيها على أوضح  تفسير  شعري  للتصو ف 
ع ؛الفارسي؛ ل  لمزيد  من الت فصيل ي ر اج 

 Tadhkirat al-Awliya’, part I, ed. R.A. Nicholson. London and Leiden: Luzac & Co. and E.J. Brill, 1905; part 

II, London and Leiden: Luzac & Co. & E.J. Brill, 1907, (Partial translation by A.J. ARBERRY. Muslim Saints 

and Mystics: Episodes from the Tadhkirat al-Auliya’ (“Memorial of the Saints”). London: Routledge & K. 

Paul, 1966.  
دوران "نقش گل و مرغ و کاربرد آن در هنرهای سنتی إيران پژوهشی پيرامون ، شيخی ،جهان؛ نارانی هانيه ،بخش هانا 35

 بناهاي مزين به کاشی گل ومرغ. (1)؛ جدول162 -129، 16شماره  - 1395نو پاييز   تاريخ ، فصلنامه"زنديه وقاجاري ة
ع ؛ صباغللمزي 36 بررسی نقشمايه نمادين پرنده در فرش های ، طيبه، پور - ،دکتر مهناز شايسته فر ،د  من الت فصيل ي ر اج 

 .  41-40 هر،1389، بهار 16 هشده در مجله نگره، شمار ، "پژوهشی -تحليلي فصلنامه"صفويه وقاجار از نظر شکل ومحتوا 
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 (6، 1كل ش)"گل، وبلبل، وپروانه".ة:هور والفراشالبلبل والز  .3.2

من هذه العناصر  ل  ك   ظهور   لة فيالمتمث   (،راسةالدِّ  رئيس )في لوحتيالموضو  ال بإبراز   ر  وِّ ص  قام الم  
 نائي:بين الث   وحيرتباط الر  االإبراز د ي كِّ كي ؛ لمختلفة أوضا    (، فيوالفراشة ،هوروالز   ،البلبل: )ةالفني  
القائم  بِّ عن الح   وتعبيراا  ،ماللج  وا بِّ الح  من دين ر  ج  م   لمفهومين  ، انوهما المظهران المادي  (؛ والوردة ،البلبل)

 .37بين المخلوقاتبين الخالق و 
 ،ةقل  ت  س  الم   اتوير صة والت  التطبيقي   حف  العديد من الت   في بكثرة   (،والبلبل ،الوردةلنا ظهور ) ر  يفس  أيضاا؛ و 

إلى استعارة  ،ذلك في بب  الس   ما يرجع  ب  ور   .فصيلبالت   الحقاا  هاذكر ن سوف  القاجارى، و  العصر   في ظهرت   تيال  
 يور  أشار من خالل رسمه للط  ب الفارسي، إذ واألد عر  الشِّ  بعالم   ره  ؛ لتذث  حديد  بالت   ر لهذه العناصر  وِّ ص  الم   ان  الفن  
 ها المنشود.موطن  ها لإلى عودت   بال انقطا    تطمح   تيال   ة  البشري   فس  إلى الن   ،هوروالز  

 فنجد   ؛يورحركات أشكال الط     فيالتنو   من خالل   ،المغزى عن هذا عبير  الت   ان فيالفن   نجح  فقد  ؛لذلكو 
 شكل   خرى رسمها على، وأ  وسيقان الورود جر  الش   على أغصان   خرى تقف  ، وتارة أ  تارةا بذجنحتها  رسمها ترفرف  

فضالا عن تصويره  للبلبل  (3الشكل)في  كما هو موضح  ،بحث   رحلة   في ه  كذن   ،وراه بعض   يمشي سرب  
 اهلل. بِّ ح   معه في تتصار    تيال  ، المناضلة وكذن ه  مشغول  بحديث  مع الوردة الحبيبة والفراشة
 القوي، بِّ عن الح   تي تحكيال   ،ةالفارسي   مع األسطورة   فق  يت  وبناها على ذلك؛ فإن  ما تقد م في أعاله، 

 ،أخرس وقت ذاك البلبل  أن  " هو ؛شديد   ختصار  إذ إن  جوهر هذه األسطورة با، لبلبل إلى الوردةا شد   ذيال  
، وهذا ما الوردة له ة  على تحي   يرد   ن  أ   ، ما استطا   خرسوطالما هو أ ؛منها اقترب   الوردة الفاتن لجمال  و 

إلى  دعاه   بعد   دعاها  رفع  أللم؛ فوا زن  الح   ة  قم   البلبل في أصبح   ؛بعد ذلكو  .ه أبداا مكلِّ ، ولم تأغضبها كثيراا 
ى وغن   ،إلى الوردة   البلبل   عاد  ؛ فهل  ك   الكون   في صوت   أجمل   ،الخالق من وهبةا  شفقةا  ،منه صوتاا  طالباا  ،الخالق

 ؛يل  الل   . وفيالبلبل   انسحب  و  ،، كسير القلبمضى أخيراا ف ؛إليه أبداا  ستما   اال ها ال تريد  ولكن   ،ه  بِّ لها عن ح  
إلى  فهرول   ؛على أوراقها مو   الد   رأى البلبل   ؛باح  الص   . وفيعلى معاملتها للبلبل فبكت   دم  بالن   الوردة   شعرت  
 .38"مرة  بالح   الوردة   ،دمه   ن  ولو  ، فمات   ؛الوردة طعنته   أشواك   ولكن   ،معانقتها

رس واألتراك والعرب الف   عراه  من الش   ينالكثير   خيال   أترعت   تيال  هي  ،األسطورةهذه ولذلك؛ نجد أن  
 (.والوردة ،البلبل) نائي:الث   مة فيجس  الم   ،والموت   مال  والج   بِّ للح   سةا ر  ك  م   خالدةا  فوا أبياتاا خل   ذين  ال   ،والهنود
تتبادر  هذه األسطورة ؛ سوف معاا  ثنين  ذكر  اال أو (،أو الوردة ،البلبل) نائي:من هذا الث   واحد   أيِّ  ذكر   د  ر  ج  وبم  

  إلى الخيال  والذِّهن.

                                                           
 ، 1.ط المكتوبات )من سلسلة  ك لي ات رسائل الن ور(، ،م1960ت: ، روف بر)بديع الز مان الن ورسي(سعيد  الن ورسي المع 37

الحي، قاسم إحسان ترجمة:  12-11 ،م2012دار النِّيل للن شر،  :القاهرة الص 
مركز الن ور للدِّراسات بيروت: ، 1.، طدة تعبيراا عن الح بِّ القائم بين الخالق والمخلوقاتالث نائي البلبل والور  ،جورج، غريغوري 38

 61، م2014، الفكري ةالحضاري ة و 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/alnur/issue/1664/20605 ,Accessed 15-1-2021 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/alnur/issue/1664/20605%20,Accessed%2015-1-2021
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 ل  تتحو  إذ ، إلى اهلل امئالظ   بِّ لح  ، ولمال  لج  ل رمز   الوردة   أن   -واضحاا  –نجد  ف؛ ةالصوفي   األعمال  أم ا في 
 يرمز  ديد للوردة؛ البلبل الش   ب  ح  ، وأن  نحو خالقه وفيالص   فى قلب   األبدي وق  الش   تلهم   تيال   ،ةالصوفي   الوردة  

فى  الكامن   وفيالص   شتياق  اإللهي )اال القلب   ، فيةالجاذبي  و  ة  للقو   كامل   مركز   يكون بمثابة   ذيال   مال  إلى الج  
 اإليراني، عر  بالشِّ  ان  الفن   ر  ؛ لتذث  جرةعلى الش   غيرة  البلبل والعصافير الص   عن وجود   فضالا  إلنساني(،ا القلب  
يشدو بما حفظ  من مقامات  الح بِّ  "حط  البلبل  على غصن  شجرة ، وراح  يرازي: حافظ الشِّ  قول   ل فيالمتمث  

وحي"  .39الر 
 ،استخدامه للوردة الحمراه (، فيراسةالدِّ  ر )لوحتي  وِّ ص  انطالق م   سبب   ح  ض  يت  تقد م؛ ما بناها على و 

 ، فيمفهومةكانت  من القص  ال ،ةها قص  كون  ل ،وارتباط البلبل بها ،والمنظر ون  الل   البديعة   وغيرها من الورود  
حضارته : )الفني ة، واألدبي ة  يتماشى مع بذسلوب  القاجاري آنذاك؛ فخاطب  الفن ان  ذلك الم جتمع جتمع الم  

 . العريقة(
 الت علي :

ح  مم ا تقد م؛  قنا  الم  الت   غة  مرتبطة بل   ،ه عالقة مباشرةالموضو  ل هذان  أيت ض   جتمع القاجاري،واصل وا 
 اإلمام المهديِّ  شعار يتماشى مع فكرة  وهذا  اهلل؛ بِّ لح   ق  ل  ط  الم   مز  والبحث عن الر   نطالق  ر  واالالتحر   بفكرة  

 (.راسةالدِّ  في لوحتي الموجود  )

بل يغرد  فالبلولذا؛  اهلل.لتمجيد ظواهر  ؛لمعاني من رسمه  للبلبل والورودالغايات واك ل  هذه  كانت  و 
،إ ل  ك   ؛ ليفهمه  بل غته   ان الفن   نجح  فقد  وبالت الي؛والموت.  والفرح   زن  والح   بِّ الح   ر فينه البشعن ك   وتعبيراا  نسان 

،ف فى تطويع    .ما يتوافق  مع إمكاناته  في الر سمل   كرة  اإلمام المهديِّ

ح  لنا أث؛ بناها على ك لِّ ما تقد م في هذا المبحو   دالالت   لها والبالبل والزِّهور، يورالطِّ  مسذلة ن  يت ض 
 غيرربما  سوماتالر  أيضاا؛ أن  هذه  لنا ح  ض  يت  كما  .وحةالل   بوظيفة   مرتبطةالالت الدِّ  وهذه ،مختلفة ومعان  
 ، من الف رق  إيران في ،الفترة   كتل في ظهرت   تيال   بالحركات  ال ذي ترتبط  فيه،  قدر  الب الشِّيعي،بالفكر  ةمرتبط
 .ةالصوفي  
 التطور الفني للوحتي  )موضوع الد راسة(:.4.2

ن   ؛ة فقطتقل  س  الم   وحات  الل  (، في هوروالز   ،يورالط  )موضو  لم يظهر    حف  الت   في ما ظهر أيضاا وا 
 ،والفراشة ،هرةوالز   ،البلبل :أساطير   تي تحكيال   ،ةي  الفارس واألشعار   األدب   انون  الفن   وجد  ، إذ ةة اإليراني  التطبيقي  
 خرفي،الز   يلهذا الموضو  الفن   ؛ فهي مصدر  خصب  األشجار، وكذلك الواقفة على أغصان  قةحلِّ يور الم  والط  
 .ةالتطبيقي   حف  العديد من الت   ن  زي  ذي ال  

                                                           
بد ع ؛55، م1983جامعة القاهرة،  /رك لي ة  اآلثا ،ر، رسالة ماجستي"الت ذثيرات  العقائدي ة في الفنِّ الع ثماني" ، نادر،عبد الد ايم 39

 . 169 ، الرمزية ، الن اصر يس



   م(2022) 1العدد23املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة

 

511 | DOI 10.21608/jguaa.2021.70968.1182أهداب محمد حسنى مصطفى جالل  
 

 مات الفنِّ إحدى مقوِّ  ل  تشكِّ  تيال   ،ةم  مهة الخرفي  الز   اصر  من بين العن د  ع  ت   ؛هوريور والز  رسوم الط   ولعل  
 . 40ة  عام   بصفة   ة  األساسي  
لس لطة  الد ولة   خضعت   تيال   المفتوحة ، البالد   من فنون   سس  قام على أ  قد  سالمياإل الفن   ا كان  ولم    
 ان  الفن   استلهم  إذ ، احرو ذوات األ وتصوير   برسم   رس  لف  ل ح  م  فقد س  ؛ 41اسانيالس   ها الفنِّ ومن أهمِّ  ،ةاإلسالمي  
 -بصورة  خاص ة   – اهتم   ذيال  ، 42اسانيالس   على الفنِّ  معتمداا  ي،وحيه الفن   سالمياإل فى العصر   الفارسي
 ة  التشريحي   سب  النِّ  ة  ، مع مراعابيعةمن الط  اا جدا  بصورة  قريبة  ها ينفذ   اسانيالس   ان  كان الفن  ، إذ الطيور برسوم  

 .43في الت صوير
يور الطِّ  رسوم   في ةا خاص  و  ،فى إيران سالمياإل صوير  الت  عن طريق   -فيما بعد -بذلك  ر  التذث   ظهر  قد و 

فقد  الي؛وبالت  تماثلها وتناظرها.  ا يتيح  مم   ؛أوسط   أحيانا حول عنصر   م  س  ر  ت   كانت   تيال  ، المتواجهة والمتدابرة
خالل العهد القاجاري؛  يراناإلسالمي في إ صوير  الت   فنِّ  ي، فيالفن   الموروث   من مظاهر  مهم اا،  مظهراا  عتبر  ا  

 مدرسة   إلى ب  س  ن  ت  ال تي  ،44ودمنة كليلة بمخطوط   ،نو ستشار الم   ه    وزرا راب ومعه  الغ   صورة   كما هو الحال في
، (7 لوحة ) (.م1225/ رهر622) بحوالى ، الم  ر خبباريس ةطني  الو  المكتبة  المحفوظ في  ،45بكر ديار إقليم
 اعتناه   استمر  و  اإلسالمي، صويرالت   مدرسة العربي ة منالمميزة للخصائ   على هذه التصويرة ال تنطبق  و 

                                                           
 -165هر، 1393، انتشارات کلک سيمی، تهران، 1ر.ج، نشانه شناسی شکل ونقش پرنده در إيران ،هانيه شيخي ،نارانى 40

167   . 
 .199، م2005، مكتبة االسرة  ،الفنون  اإلسالمي ة ،س عاد، ماهر 41
ع ؛  42 ، م1993 مكتبة ابن سينا، :، القاهرة1.، طاإلسالمي ة الز خرفة  في  الفنِّ  روائع   ،عنايات ،المهديللمزيد من الت فصيل ي ر اج 
87- 88 . 
؛ ي   43  .  43 -35، ه1386، كرمان، 18، شماره"هاى أدبى ،فصلنامه "در مثنوى، پرندگاننماد  ،محم د رضا، صرفىن ظ ر 
، ترجمة: عبد اهلل ابن الم قف ع، نشر: وزارة المعارف 1.الفيلسوف  الهندي بيدبا: كتاب كليلة ودمنة، باب البوم والغربان، ط 44

. مع الوضع  في الح سبان  وجود بعض االختالفات البسيطة، من جهة  200، م1937ة، بوالق، العمومي ة، طبع: المطابع األميري  
ة  ألخرى من المخطوط نفسه؛ ور ب ما يرجع  ذلك إلى أخطاه  النس اخ. أم ا اإلطار؛  عدم االلتزام بمنطوق  الن ِّ تماماا، من ن س خ 

ن الموضو  الم ق د م، وبين  إطار الص ورة؛ فلك لِّ صورة  حدود  مادي ة  تضبطها، حت ى لو فإن نا نسم يه إطاراا، للت ناسب  أو االنسجام بي
 ومحفِّزة على بناه  تخييلي   حة  عن المركز،وي س س  غياب  اإلطار لقيام صورة  م زاإن  اإلحساس  بها يظل  قائماا،لم تكن  موجودةا؛ ف
؛  ؛ ي ن ظ ر  ورة في تعليم  الل غة العربي ةسيم"،بدرة كعسيس،تكميلي  -2009، الجزائر ، ، كلية االدابرسالة ماجستير، "يائي ة  الص 

 ؛142، م2010
MARTINE , J, Introduction a l'Analyse de l'Imag , éd Nathan, Université, 2004. 82 

، إذ كانت  عاصمت ها آمد، وتخضع  حالي اا للسِّيادة  ديار بكر: هو إقليم  يشمل  منطقة  شمال غرب العراق وجنوب تركيا حالي اا  45
التركي ة. وت ن س ب  إلى هذا اإلقليم بعض المخطوطات؛ وذلك بناها على أسلوب  فني  واحد  يجمع  بينها. وتتميِّز تصويرات 

م بالخلفي ة ، والت ركيز على الموضو   مخطوطات ديار بكر، بوجود  عناصر المدرسة العربي ة ال تي تتمث ل  بالبساطة ، وعدم االهتما
؛  جامعة عين  /آلداب، ك لي ة ا1.ط فنون  الت صوير في العصر اإلسالمي، ،نادر، صالح و عبد الد ايم، البهنسىالر ئيس؛ ي ن ظ ر 

 .39، شمس، القاهرة، ب. ت
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 ليب  دخلت األساحت ى ، ةة واألسطوري  من القص  الرمزي   مجموعةا  تي تحكيال   ،المخطوطات بتزويق   رس  الف  
فنجد رسوم  م(؛14 -هر8)القرن  أثناه  في  ،مخطوطات المدرسة المغولية ات  وير ، في تص46ةة الصيني  الفني  

 .البن بختيشو  ،الحيوان   منافع   بمخطوط   (8ل وحة  ) الطيور في
 ه  ز كج   م  س  ر  ت   كانت   إذ، (9 لوحة)المخلوقات للقزويني، كما هو موض ح  في  عجائب  كذلك الحال؛ في و 

 المنظر الت صويري. داخل  في  مهم  
من  زه  لحفاة كج  وس   تان  عليها بط  ، ال تي صويرةمن الت   فيه جزه   ظهر  يموري؛ فقد الت   بالعصر   ومروراا 

كما ، 47باستانبول طوبقابي سراي حف  ت  محفوظ بم  (، الم1429 ،)هراه ةكليلة ودمن بمخطوط  مرسومة  تصويرة  
 (.10لوحة)هو موض ح  في 

 ى غدت  حت   ،ةولة الصفوي  الد   عصر   ، فيةة اإليراني  الفني   نتجات  على الم   سومةا مو  سوم  هذه الر   ت  ظل  قد و 
؛ وذلك  لِّ بك   للغرام   مسرحاا  48أصفهان ة بين ة والسياسي  ة والفني  قتصادي  ر العالقات االتطو  ل نتيجةا ما هو صيني 

يران ين  الصِّ   .49وا 
،  باهتمام   ،واضح   فويالص   يراز الفن  الطِّ  أن   نجد  ف  اا أساسي   ل عنصراا مث  إذ  ،هوروالزِّ  يور  الطِّ  برسوم  كبير 
 ة وتصاوير  الصفوي   ة  التطبيقي   حف  على الت   ظهرت   تييور ال  الطِّ  ، ومن أهمِّ ةالموضوعات التصويري   في اا ورئيس

بمختلف أنواعها،  ت  م  س  ر  سور، إذ ، والنِّ ط اووس، والافيرالبالبل، والعص، و البط، والهدهد: المخطوطات؛ هي
 عن ميل   األشجار واألغصان، فضالا  على فرو    ، ومنها ما يظهر  50الهواه   منها في :عةمتنوِّ  حركات  ب

ومناطق  جامات   داخل  في  عة  متنوِّ  أو رسمها فى موضوعات   ،المياه برك   في تسبح   ألنوا    يراني،اإل ر  وِّ ص  الم  
دةد  ح  م  

51. 
 في ة  للصوفي   كرمز   ة  األعمال األدبي   في ت  م  س  ر  فقد  ؛ولذلك صوفية. ات  ورمزي   منها دالالت   خذ  ت  كما ا  

فيه  ر  عب  إذ  ،52ارين العط  الدِّ  لفريد   (يرالطِّ  منطق  ): فى كتاب على سبيل المثال بحثهم عن اهلل، وهو ما نجده  
                                                           

؛  46 ين وفنون اإلسالم، محم د حسن زكى،ي ن ظ ر  ، م1940ات المجمع المصري للث قافة العلمي ة،مطبوع: ، القاهرة1.، طالصِّ
44- 45 

 .    16 -15، م1940دار الكتب، : ، القاهرة1.، طالفنون  اإليراني ة في العصر اإلسالميزكى، محمد حسن ، 
؛  47 العربي ة للدِّراسات   الم  س سة :، بيروت1.، ط6ر.، مج"تاريخ الفنِّ  موسوعة"الت صوير الفارسي والت ركي  ،ثروتعكاشة ، ي ن ظ ر 

 . 136، م1983والن شر،
، تهران: شرکت چاپ ونشر کتاب هاي 1مجر. تاريخ هنر إيران،، ماندانا، و منوچهري ،مجيد، ، نيكوبىنصراهلل، تسليمى 48

 .133 -132، 1392درسی، 
 .  58، م1940مية،العل للثقافة المصرى المجمع مطبوعات :القاهرة ،االسالم وفنون الصين حسن، محمد زكى،  49
؛  50 م( 1736 -1501هر/1148 -907المناظر  التصويري ة على الت ح ف  التطبيقي ة الصفوي ة ) "،الالهمحم د عبد ، عبد اهللي ن ظ ر 

 .   52، صورة 12جامعة جنوب الوادي، قنا، لوحة  /ك لي ة اآلداب، رسالة ماجستير، "في ضوه  مجموعات م ت ح ف القاهرة
 .29، 26:  ، صورة15، 5لوحة ، اهلل، المناظر التصويرية عبد 51
 ( بيتاا، نظ مها فريد  الدِّين الع ط ار. 4500منطق  الط ير: عبارة  عن منظومة  رمزي ة ، تبل  ) 52
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 حثاا اوالهدهد ب ،53اووسوالط   ،والبجع ،والبط ،البلبل   ظهر  لها؛ ف عن ملك  باحثةا  يور،ر عن اجتما  الطِّ المصوِّ 
  (.11الل وحة ) األعلى والحق ، كما هو م وض ح  في  ثل  ، له الم  لإلله خذوه رمزاا ات   ذيال  ، 54يمرغعن السِّ 

أواخر  ، فيةذثيرات األوروبي  لدخول الت   اا؛مختلف العام يالفن   وق  الذ   ، وأصبح  ةالفني   األساليب   رت  تطو  ثم 
ا ق  ت  س  م   اا رئيس موضوعاا  ؛ لتكون  هورالطيور والز  رسوم   رت  وِّ ص  إذ  ،(م18 -17 /ره12 -11)القرن   . وقدتهبذا ال 
:العصر  يف وكماالا  اا مجد هذا الفن   اكتسب   مدينة  يف جديد   ي  فن أسلوب  فيه  ظهر  ي(، إذ ندوالز   ي،فشار األ) ين 
  .55( أيضاا زند مکتب -ةالمدرسة الزندي  )أو (، گل مکتب -هورالز   مدرسة  بر)ى م  س  ي   اإليراني ة، شيراز

مدرسة  من ال ل  كتحو   (؛المدرسة الزندية) ل  ب  من ق   ي،هذا الموضو  الفنِّ  بدأ إرث  فقد  ناها على ذلك؛وب
 ف  ح  على العديد من الت   ،وواضح   ر  متطو   بذسلوب  ، القاجاريفي العصر   نقله إلى الفنِّ الصفوي ة ؛ ومن ثم ؛ 

 .56ة المختلفةالفني  
ف  التطبيقي ة المعاصرة: .5.2  أوجه الم قارنة بين لوحتي الد راسة  وبين الت ح 

موضو   (، فى فترةهوروالزِّ  ،يورالطِّ ) :موضو  عليها ذ  فِّ ن  ال تي  نتقاة،الم   المعاصرة ة  التطبيقي   ف  ح  الت   اأم  
 : هي كاآلتيفالدِّراسة؛ 
 :57لوحة  جداري ة  على واج ة  مسجد  الوكيل  بشيراز.1.5.2

نرة هرور الملو  وحولهرا سريقان الز   ،األشرجار   علرى أغصران   تقرف   لطيور  اا تصويري اا، ر منظر تصو  وهي لوحة  
ح  فيواألخضر   األحمر   ون  بالل    ، فيالمرسوم   زه  مع الج   الفني   هذا المنظر   ويتشابه   (،12وحة  ل) ، كما هو م وض 

 .لواناأل ، مع االختالف فيراسةالدِّ  لوحتي  ل طار الخارجيِّ اإل داخل  

داري ة   لوحة   من مع ج زه  أيضاا،  تتشابه  و   بيرت قروام دران  ذة على إحدى ج  منف   ،ة  المائي   باأللوان   مرسومة   ،ج 
ح  في ،58طهران في الد ولة( قوام خانه نقاشي) ولةالد   مرن حيرث  راسرة  الدِّ  ؛ مع لوحتي  (13وحة  ل) كما هو م وض 

                                                           
دير  بالذِّكر هنا؛ هو وجود  تشابه  بين هذا الط اووس، وبين طاووس الدراسة.  53  (4شكل) (4لوحة )الج 
ع ؛ للمزيد  54 مطبعة ، 4 .،مجل ة كلي ة اآلثار، "العنقاه في الفنِّ اإلسالمي"سيمرغ ، حسين مصطفى، انرمضمن الت فصيل ي ر اج 

 . 269 -268، م1995جامعة القاهرة، 
ل، تهران: انتشارات کتاب خورشيد، گل ومرغ دريچه أي بر زيبايی شناسی إيراني، جهانگير، شهدادي 55 هر، 1384، جلد أو 

122- 123. 
 نشريهمعاصر،  زنی قلم هنر در ومرغ گل نقاشی هنر نقوش بازتاب ی ، خشايار، مطالعهى زادةقاض ،ذکاوت، سحر 56

  . 10 -9هر، 1399ارديبهشت"،  ،24"پياپی  ،1شماره پنجم، سال ،انسانی وعلوم هنر در پژوهش
 من الغرب إلى ويقع   إيران، جنوب -شيراز في مسجد   : وهو(Masjed-e Vakil -وکيل مسجد: بالفارسية) الوكيل المسجد   57

 م(،19) القرن في ترميمه تم   ذلك؛ ومع الزندي ة. الد ولة حكم خالل م،1773 -1751 عام: بين ب ني. مدخله عند وكيل مزار
وقد . الزندي ة الد ولة س سم    خان(، )كريم على أ طلق ال ذي الل قب   وهو الوصي، تعني وكيل: وكلمة. القاجاري ة الد ولة حكم خالل
الوكيل. ينظر: مصطفى، آزادى،  مسجد فيهم: بما والمساجد، المباني من الكثير وشي د للحكم، مقر اا  شيراز خان كريم ات خذ
مجلة بروهش هاى معمارى ، عملكردى مسجد أمام اصفهان ومسجد الوكيل شيراز، تقى بور، مقايسه ساختار، فضايى، مليحة

 . 123: 105ه، 1395 ،اسالمى
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رررو ، يرررور وحركتهررراالطِّ  ألررروان  ) الموضرررو : ة ، وشررركل البخاري ررررقررراهرجس الز  وزهررررة الن ررر ،الحمرررراه وريلرررون زهررررة الج 
  .هور والفراشات(وحوله الز   ،وبداخلها البلبل

در  خزفي ة تزي ن بالطات   .2.5.2  :59الدخانتشي لسبيل والشمالي ة والشرقي ة ال ربي ة الج  ة انج 

 ،راسرة  الدِّ  مرع لروحتي   ويتشرابه   ،(14)لوحرة ةوبينهمرا زهري ر ،تقابرل   منظر   ، فيلبلبلين   عن رسم   عبارة   وهي
ح  في  ،هورالمنظر، وأشكال وألوان الزِّ  :من حيث  .(6شكل ،5 لوحة)كما هو م وض 

 15٨م(، مقدا  )19هدد  13ير  من كرمان اإليراني ة في العصر القاجارى، أوائل القدرن )سجادة  حر .3.5.2
ف  الددوطني للس ددجاد اإليرانددي22٨×  وهرري عبررارة  عررن  :(15لوحددة ): المعروفددة بشددجرة توبددا ،60سددم(، بددالم ت ح 

الجن رة.  عرن شرجرة   ربِّرتوبرا(؛ لتع )شجرة باسم اإليراني الش عب   وثقافة   الم عتقدات   شجرة  كبيرة  م زخرفة؛ ت ع ر ف  في
الفن ان  كان  بارعاا ودقيقاا في تمثيله  لها، وما يحيطها من أشكال  وأنروا   وألروان  وحركرات  طيرور   أن  ولذلك؛ نجد  

مختلفررة  ومتنو عررة ، إذ ظهررر  ك ررل  مررن: الط رراووس، والبالبررل، والرردِّيوك، والببغرراوات؛ فضررالا عررن مجموعررة  الفواكرره 
 لثِّمار والفراشات.وا

، سرتطيلةاإلطرارات  الم   د  تعرد   ، فريراسرةالدِّ  مع لوحتي جادة تتشابه  هذه السِّ  ن  أاإلشارة إليه:  ا يجدر  ومم  
ن اإلطرررار يرررزيِّ  ذيالمنظرررر ال ررر ل  يمث ررر الي؛وبالت ررر. المتماشرررية معهرررا سررروم  ر  ال ، فررريداخلهرررافررري واسررتغالل المسررراحات 

 اسررتغالل  جهررة  مررن  ،الدراسررة الفنرريِّ للرروحتي كرروين  تشررابه مررع الت  يخررر اآلمط ن  الرر هرروو  ؛ادة  جالكبيررر للسِّرر اخليالررد  
 هرري يررور  الطِّ  وأن   ،ةوهررو الجن ررضررمني؛  ، ومعنررىا ذي لرره مغررزىا ، ال ررالموضررو  لتتماشررى مررع طبيعررة   ؛المسرراحات

 من مظاهر تمجيد اهلل على األرض. مظهر  

ة الفني   ف  ح  الت   ؛ هيمن حيث الموضو  راسة  الدِّ  ، مع لوحتيابهةماذج واألمثلة المتشالن   ومن أرو   
من الورق  مصنوعة   لمرآة   على غطاه   اا ذف  ن  م   نفسه، الموضو ، إذ ظهر 61كالل   ذة بذسلوب  نف  ة الم  القاجاري  

، ، والورود الحمراهنبات   على فر  يقف   ذيوالبلبل ال   ،: وجود الفراشةشابه في ك ل  منالت   وجه   جاه  ؛ فىقو  الم  
 (.16وحة  ل) كما هو م وض ح  في

 من الورق   على مقلمة   يظهران   ،خرين  آ مع بلبلين   راسة(،موضو  الدِّ ين  )المتقابللين  البلب شابه  شكل  يتو 
ة لوطني  ا مالك ومكتبة ف  ح  ت  بم   ة، محفوظم(19/ رره13)لى القرن إ ، ترجع  كيهومزخرفة بذسلوب الال   ،ىقو  الم  
ح  في، بطهران ييراناإل  (.17وحة  ل) كما هو م وض 

                                                                                                                                                                                           
 ی وخانه تبريز حريری ی خانه نشين شاه تاالرهای در ی نگار ديوار تطبيقی وآخرون: مطالعه نژاد ، محم دمدهوشيان  58
 (. 2جدول )، 11 - 10، تهران،1: شماره ،2: دوره ،إسالمي صناعي هنرهای فصلنامه دوتهران،  ی الدوله قوام

نشريه نگارينه تزيينات معماری در حوضخانه خانه د خانچی شيراز، ،  ميرزا، قاسمیمحمد ابو ال، آذر، صادق ،صفايی 59
 . 9 -1 ، ه1398بهار و تابستان ، ۱۷، پياپی "هنر اسالمی"

 60  http://persiancarpet.blogfa.com/post/136 Accessed 15-11-2020 .  
  380: 350 ،التحف االيرانية" الالكيه " انظر: الصعيدى، عن مفهوم اللك  61

http://persiancarpet.blogfa.com/post/136%20Accessed%2015-11-2020
http://persiancarpet.blogfa.com/post/136%20Accessed%2015-11-2020
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  كر  ت  ب  م   بشكل   ت  م  س  ر   تيال   ،األولى ماذج  الن   برسوم   رين  المصوِّ  من العديد قانتِّ ا  و  هرة  ش   عن فضالا 
ا ت  س  م   اا رئيس موضوعاا  وتمثيلها؛ لتكون هوروالزِّ  يورللطِّ  بيل المثال ال على سف ؛ت ح ف  اللكعلى  ،بذاته قال 

  :، نجد ها في الن ماذج  اآلتيةالحصر

بطريقة   زخرفةم   ،ىو  ق  م   ورق   على ة  المائي   باأللوان   مرسومة (،د باقرمحم  )ر وِّ ص  الم   بإمضاه   مقلمة   -1
 الوطني ة ومكتبة مالك ف  ح  ت  بم   محفوظة ،(4 &24) أبعاده ،(م18/ رره12) القرن واخرتعود  أل ،نفسه الموضو 

ح  في ،طهرانب ييراناإل  .(18 لوحة) كما هو م وض 

، من بمجموعة   مزخرفة المائي ة ، باأللوان   م ق و ى ورق   على مرسومة   مقلمة   -2  أغصان   على تقف   البالبل 
ق ع   الورود،  (، محفوظة3 &23وأبعادها ) م(،19/ هر13) تعود  إلى القرن زمان(، )محم د باسم عليها م و 
 (.19 لوحة) اإليراني ة بطهران، كما هو م وض ح  في الوطني ة ومكتبة مالك بم ت ح ف  

ومن الم حتمل  أن ها من عمل  الفن ان  )محم د زمان(، محفوظة  م زخرفة كالموضو   الس ابق،دفة الكيه  -3
ح   هو كما ، 62لندن -بمجموعة  ناصر خليلي  (.20 لوحة) في م وض 

نة مكو   بها زخارف   ،هر1266 ، تعود  لسنة   63أشرف( علي کمترين) روِّ ص  لم  ا عليها إمضاه   مرآة   غطاه   -4
ح  في ،لندن -خليلي مجموعه ناصر ،وأنوا    ألوان   ذات   من ورود    (.21 لوحة) كما هو م وض 

، (سم21 *28)، مقاس يرازي(اس الشِّ عب  )ان الفن   وفراشات، بإمضاه   وبالبل بزهور   زخرفم   مرآة   إطار   -5
 كما هو م وض ح  في ،طهرانب ي ةيراناإل الوطني ة مالك ومكتبة   ف  ح  ت  بم   محفوظة (،م19 /ره13)القرن إلى  تعود  
 .(22 لوحة)

 من لياالع   ة  الدف   على ظهرت   ، إذةالبخاري   شكل   خذ  تت   تيال  ، ةالمركزي   ة  السر   مع شكل   راسة  الدِّ  الوحت تتشابه -6
 زخرفة   ذف  ن  م   م(.1904 /رهر1322عام ) شيراز إلى ب  س  ن  ت  و  (،شفيع دمحم  لفن ان )ا بخطِّ  لمصحف   ،الخارج  

ح  في، 64بطهران كلستان ف  ح  ت  م   بمكتبة   ةمحفوظ ،الالكيه الطيور والزهور بطريقة     (.23لوحة) كما هو م وض 

فضالا  م؛1911شيراز،  لىإ ذنوبه(، ت ن س ب   غفر محمود مذهبباشی األحقر بإمضاه )العبد دف ة  مصحف -7
: وِّرين  ابراهيم،  آقا )کار عن ظهور  العديد من الت ح ف  الفني ة الم زخرفة، بزخرفة  الموضو  نفسه، بإمضاه  الم ص 

محم د، وآغا محم د صادق(، إذ إن هم  فتاحی، ومحم د يوسف، وحاجي اصفهانی، ورضا امامی آقا وميرزا
  .65ن  يوأسلوب  رائع بذوق   لمدرسة،ا لهذه جديداا  أعطوا رصيداا 

                                                           
 .    36، لوحة م2017، دار النور للنشر ،صر القاجارى فى ضوه مجموعة جديدةفن التجليد فى الع  ،فكرى ، سامحالبنا 62

   .38 -29"، تهران، 1397بهار " ،73پياپی  ی"،تجسم هنرهای فصلنامهاشرف " علی وآثار ، زندگیآژند، يعقوب 63

 .   33، لوحة ،  فن التجليد القاجارىفكرى، سامح البنا 64

 نشريهمعاصر،  زنی قلم هنر در مرغ و گل نقاشی هنر نقوش بازتاب ی ، خشايار، مطالعهزاده قاضی* ذکاوت، سحر 65
 (.   15، 1لوحات )، 14 -13هر(، 1399ارديبهشت  ،26 پياپی) (،1شماره ) پنجم سال ،انسانی علوم و هنر در پژوهش
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 ر/ره13)من القرن  انيالث   صف  النِّ  خالل ،شيراز في هور  للظِّ  عادت   هورز الطيور وال مدرسة  أن   جد  نو 
 ومهارة   بموهبة   ع  يتمت  ذي ال   ، 66م(1288شيرازي )ت:  ليعلطف آغا ي دعى ان  فن   وموهبة   ذوق   بسبب   (؛م19
 ل فيالمتمث   وفي،والص   وحيرتباط الر  جمع بين اال أسلوبه الفنيِّ  أن   لدرجة ،المجال   هذا في مهوتقد   عقل   ة  وقو  
 تصويره   ل  يدو  هور والورود؛عه لبتالت الز  تقانه وتنو  إ ل فيالمتمثِّ  األوروبي الفنِّ بين ، و ، والبلبل(هرةالز  ) ة  قص  

، ة المختلفة بشكل  ني  الف فه  ح  على ت   (،يوروالطِّ  ،هورالزِّ )لموضو   ور، واأللوان والن   الظل   مستخدماا  واقعي 
عن  فضالا  ؛67هورائر أصغر من حجم بتالت الزِّ حمر، وحجم الط  واألواألزرق  ين  الب   درجات   مثل   ؛الهادئة
ه وكذن   ،رسمها مفتوحةا يخرى وتارة أ   ه نائم ،، وكذن  غلقم   رسمها بشكل  يفتارة ؛    متنوِّ  ائر بشكل  الط   لعيون   رسمه  

 . 68مستيقظ

: و  ، كوين  للت  بناها على ك لِّ ما تقد م في هذا المبحث، من عرض   ؛رين  وِّ ص  والم   ،ةوالعناصر الفني   الفنيِّ
حد تالميذه الذين ساروا على أو أ (شيرازي لطفعلي)ان لى الفن  إربما  ،راسة  الدِّ  نسبة لوحتيتذريخ و يمكننا ترجيح 

 .نهجه
، من راسةالدِّ  ، وبين لوحتي  عةة المتنو  الفني   فه  ح  بين ت   تشابه   وجود   ه منناقي؛ استذلك االستنتاج ل  ولع

ما وجدناه في  ؛على ذلك مثال   وخير   (.ىقو  ، والورق الم  ونوالل  سلوب تنفيذ الطيور، وأ هور،أشكال الزِّ ): حيث
 في ح  وض  ، كما هو م  الفنانلهذا  تنسب ؛ة  داري  ج   وصور   ،ة  فني   مع نماذج ، عندما قمنا بمقارنتهاراسةالدِّ  لوحتي
 اآلتي:  دول  الج  

                                                           
 إعادة بداية ال تي كانت   شاه؛ علي فتح عهد في ولد ملوك، إذ ثالثة حكم م، وقضى1217 عام شيراز في آغا لطفلي: ولد  66

 خان. كريم وخلفاه األفشار حكم في منه ح رموا االهتمام ال ذي الرسامون فيها استعاد فترة وهي المحاصرة، األرض لهذه األمن
عادة القاجار ساللة تذسيس كان لقد. قاجار خان محم د وآغا زند  من الر سامون إذ تمك ن والمهن، والمناصب األراضي توزيع وا 

مال النِّهائي الش كل   عن البحث ومواصلة أسالفهم، ط رق تغيير . شكل   في األبدي والج   كان وجيزة ؛ فترة   في لطفلي وآغا جديد 
 ال تي واألهمي ة الش هرة ويكتسب مثمراا، عمله يجعل أ ن   استطا  ال ذي هو الط ويل؛ شاه الدِّين ناصر وحكم شاه، محم د ت حكمتح

 الل وحات من كبيراا  عدداا  رسم نشاطه، سنوات خالل وجورجيا القوقاز إلى وسافر طهران، في الوقت بعض وأمضى. يستحقها
طارات واألقالم الكتب أغلفة من كبير   عدد   إلى باإلضافة يور،والطِّ  للزِّهور المائي ة  ومتاحف مجموعات في المنتشرة المرايا وا 
داريات على اإلشراف تول ى. والنِّساه للرِّجال المائي ة الل وحات من العديد بعمل قام كما. مختلفة ة الج   لميرزا الملكي بالمقرِّ  الخاص 
 شاهنامه كتاب   في أعماله من مجموعة   أهمِّ  على العثور   يمكن  . بنفسه ورسمها وصم مها سرششمه، في الد ولة قو ام محم د

 -1273 بين إجرا ها تم   ال تي للفردوسي، الش اهنامه قص    من تفصيلي ةا  لوحةا  وخمسين   خمس   عن عبارة   وهو دافاري؛
 صورتگر لطفعلی آقا ومرغ گل آثار بررسیارمغان کاظمي: هر؛ 1288 -1251إلى عامي   األخرى أعماله وترجع هر،1280
 ، م تاح على الموقع اإللكتروني:شيرازي

 https://tajasomi.ir/fa/pages/newsdetail,Accessed-1-11- 2021  
پياپی  "،فصلنامه نگره "، ليلی وتطبيقی نقشمايه مرغ  درنقاشی های گل ومرغ لطفعلی شيرازیمطالعه تح، باشی الهه، پنجه 67
 .  75 -60، 1395، پاييز 39
، في الدِّراسة نفسها.  68 دثنا عن رمزي ة الطِّيور والزِّهور   سبق أ ن  تح 
 

https://tajasomi.ir/fa/pages/newsdetail,Accessed-1-11-%202021
https://tajasomi.ir/fa/pages/newsdetail,Accessed-1-11-%202021
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 ة ة والزخرفي  الفني   العناصر   في شابه  الت  

 لوحات  الد راسة  لطفعلي الش يراز  
 هور الز   -1

. 
https://magazineflowerbaron.wordpress.c

om 

. 
. 

2 –  

  
www.wdl.org/en/search/?institution=bava

rian-state-library  

https://magazineflowerbaron.wordpress.com/
https://magazineflowerbaron.wordpress.com/
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 عارش يضع   ن  أ   ل  وفض   (،راسةالدِّ  )لوحتي ، فيه باسمهئمضاإ عدم   عن سبب   تسا الا أثار  ذى ال   األمر  
 .فقط (المهدىِّ  )اإلمام

تصميم خطى  – 3
للطفعلى شيرازى 
محفوظ بمتحف 
الهه  أرميتاج . عن:
 پنجه باشي:

 و تحليلي مطالعة
 نقشماية تطبيقي
 مرغ

 گ يهاي درنقاش
 لطفعلي لومرغ

 11شيرازي ،تصوير
. 

 
 
 

 
 

 
www.wdl.org/en/search/?institution=bava

rian-state-library 
. 

. 

http://www.wdl.org/en/search/?institution=bavarian-state-library
http://www.wdl.org/en/search/?institution=bavarian-state-library
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 ؛ةعائر الديني  عتقدات والش  والم   ،الح  والص   ،قوىالت   :بمظهر الحري  على هور  الظ   راد  أواستنتجنا أن ه 
 ا بشكل  وعمل على استثماره يراني،جتمع اإلالم   عار فيعليها هذا الش   ل  ثِّ م  م   ؛ورةة تذثير الص  مدى قو   مستخدماا 
 في ذثير  للت   ؛ه  ورة مع الحياثمار الص  تاس ؛ هييرانإ ام فيك  اسخة للح  قاليد الر  الت   أن   هك  ادر بعد إ ،م  ظ  ن  م  منهجي  
 .اسنفوس الن  

حظيت  تيال   ،ةالديني   القداسة   ر  يفسِّ  ؛عارلشِّ رويف لهذا امع الت   ،ةقل  ت  س  ور الم  الص   ههذ عداد  ن  إفإولذلك؛ 
 المغزى من ارتباطها بموضوعي : ويوضح، ةلى المزارات الديني  فى إهدائها إ السبب يويعط ،بها هذه الصور

 (.يوروالطِّ  ،هور  الز  )
-1834) شاه دمحم   لطان  الس  حكم  فترة  الموهوب، كانت  في  انالفن  هذا  عمال  أ ن  أد ذلك؛ ي ك  كما 

كما  -ورات والث   راعات  بالصِّ  ة  المليئ لفترة  ا ؛ وهي( م1896-1848) شاه ينالدِّ  ناصر لطانوالس   ،م(1848
 فني   بذسلوب   ،راسةالدِّ  صور   نتاج  من إ ن  ا جعله يتمك  مم   ؛أيضاا  ةي  و فكرة المهدالوانتشار  -شارة إليهاسبق اإل
 باعة  الطِّ  سلوب  قانه ألتِّ ا  استخدامه و  ؛ساعده على ذلك؛ فةوروبي  األبين ة و قاليد الفارسي  بين الت   تجمع   ،مختلف

 ى )ورق االسبارتو(.قو  الم   على الورق  
 وقتاا  ال تستغرق   صغيرة   حة  مسا حصول على مناظر عديدة ، فيالو  ،ورهذه الص   دور   تعاظم  ولذلك؛ فقد 

. من قبل رين  وِّ ص  الم  بها إلى  يعهد   تيال   من تلك   ،تكلفة   ل  أق تكون  س ؛خرىأ   ومن ناحية  . هاإلعداد   طويالا 
أو  زييراالشِّ  اعتمد عليها لطفعلي مصدراا  ،ىو  ق  الم   على الورق   باعة  الطِّ  سلوب  ور بذالصِّ أصبحت فقد  ؛بذلكو 

 علىفقط  وليس   ،ةالفني   من منتجاته   العديد   لى سطح  إ (،والزهور ،الطيور) ي:موضوع فى نقل   ،أحد تالميذه 
   (.راسةالدِّ  )لوحتي
 والبلبل هرةالز   شكل   ن  أ ،ابقة  الس   المقارنات خالل   منلنا  ح  ض  يت  في هذا المبحث؛  بناها على ك لِّ ما تقد م  و 
 مع ولكن ،ةالتطبيقي   ف  ح  الت   ة  غالبي   في ظهر بل   ؛ةقل  ت  س  الم   وحات  الل   على فقط ليس سائداا  نمطاا  كان ،والفراشة
 .معاا  ةالثالث   يظهر   في أحيان  و  فقط، هرةوالز   بلبل  ال يظهر   ،في بعض  األحيان هن  أ االعتباربنظر   األخذ

 ،الخام ةوالماد   المساحة الختالف   تبعاا  ،ومتكرر صغير   بشكل   البلبل   يظهر  في أحيان  أ خرى؛ و 
 .ف  ح  الت   في مخد  ت  س  الم   ناعيالصِّ  واألسلوب
ح أن  و   أحد   وأ (،يرازيالشِّ  )لطفعلي :هو ؛ةف  ح  الت   ههذ ان  فن  باالستناد  ل ما تقد م في أعاله؛ فإن نا نرج 
 ذاته .  هف  الن   على ساروا ذينال   ،تالميذه
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 :  النتائجالخاتمة و 
ومدلوله وبين وظيفة  لوحتى الدراسة أن هناك  عالقةا غير مباشرة، بين  ش ع ار  االمامى المهدى  من اتضح -

ب ما أ نتجت  خص  الل وحتين    .يصاا؛ لتحشد  الت ذييد الش عبي للحركة  )البابي ة(، أو أليِّ ثائر  يرفع  هذا الش عار، ال تي ر 
 مما" االسبارتو ورق" المقوى الورق منها لياف الورقية المصنو خدام المادة الخام المكونة من األاست اتضح -

 . الدقة ىبمنته صغيرة مساحة فى التفري  بذسوب موضو  الطيور والزهور طبع على ساعدت

ط لح   استخدم والزهور الطيور موضو  أن الدراسة لوحتى أظهرت -  اإليراني ة الل وحات من نو    لوصف كم ص 
لة وثيق   أنه القديمة  اإليراني التصو ف في فالطِّيور   الفارسي واألدب   بالشِّعر   الصِّ

قنا  واصلالت   بل غة   مرتبطة مباشرة، عالقة له والزهور الطيور الموضو  أن اتضح -  القاجاري، الم جتمع وا 
ر   بفكرة    .  اهلل لح بِّ  الم ط ل ق   الر مز   عن والبحث واالنطالق   التحر 

؛ اإلمام ش عار   وبين    الط اووس رسم بين مباشرة عالقة وجود اتضح - مني المغزى لتوافق وذلك المهدىِّ  الض 
، لهذا  . وي ةالمهد للفكرة   العقائدِّى المغزى مع الط ائر 

 على ساروا الذين تالميذه أحد أو( شيرازي لطفعلي) الفن ان إلى ربما راسةالدِّ  نسبة لوحتي  و مكننا ترجيح أ -
م وهو متوافق 19ه/11لى أخر القرن لوحات والتى ترجع على أقل تقدير إوبناه عليه تم تذريخ ال. ذاته هف  الن  

 مع تاريخ حكم الشاه محمد القاجار .
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 ورة في تعليم  الل غة العربي ة ،"بدرة، كعسيس جامعة فرحات  /، كلية األداب والعلوم االجتماعية رسالة ماجستير  ،"سيميائي ة  الص 
 م2010-2009، سطيف الجزائرعباس، 

 KASIS, BADRA, «Sīmyāʾīyat al-ṣūra fī taʿlīm al-Luġa al-ʿarabīya», Master Thesis, Faculty of Arts 

and Social Sciences / Farhat Abbas University, Setif aljazayir, 2009-2010. 
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 م1977 امعية والمركزية، الجهاز المركزى للكتب الج :القاهرة ،الخزف التركى، سعاد، ماهر  

 MĀHIR, SUʿĀD, al-H̱azaf al-turkī, Cairo: al-Ǧihāz al-markazī liʾl-kutub al-ǧāmiʿīya waʾl-

markazīya, 1977. 
 .................، م200 5، مكتبة األسرة :، القاهرة1.، طالفنون  اإلسالمي ة   

 ..........................., al-Funūn al-islāmīya, 1st ed., Cairo: Maktabat al-ʾusra, 2005. 
 م2003، دار الندوة: الرياض، 5.، ط2ر.، مجالموسوعة الميس رة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،باحثين مجموعة   

  MAǦMŪʿAT BĀḤIṮĪN, al-Mawsūʿa al-muyassara fī al-adyān waʾl-maḏāhib waʾl-aḥzāb al-muʿāṣira, 

vol.2, 5th ed., Riyad: Dār al-nadwa, 2003.  

 م1986 دار المشرق،  :، بيروت23.، طالمنجد في الل غة  واألعالم ،م ل فين مجموعة 
  MAǦMŪʿAT MUʾLLIFĪ, al-Munǧīd fī al-luġa waʾl-aʿlām, 23rd ed., Beirut: Dār al-mašriq, 1986.         

 دار صادر :بيروت ،.4ط ،3ر.ج ،لسان  العرب ،(هر711بن مكرم بن علي )ت: محم د أبو الفضل جمال الدِّين  ،منظوربن ا، 
  . هر1414

 IBN MNẒŪR, ABŪ AL-FAḌL ǦAMĀL AL-DĪN BIN MAKRAM BIN ʿALĪ (D:711A.H), Lisān al-ʿarab, 

vol.3, 4th ed., Beirut: Dār ṣādir, 1414. 

 م1993 ، مكتبة ابن سينا :القاهرة،1.ط، ةلفنِّ في الز خرفة  اإلسالمي  روائع  ا ،عنايات،  المهدى . 
 AL-MAHDĪ, ʿINĀYĀT, Rawāʾiʿ al-fan fī al-zaẖrafa al-islāmīya, 1st ed., Cairo: Maktabat Ibn Sīnā, 

1993. 

 م2013، دار المشرق :عم ان ،1.، ط البابي ة والبهائي ة والقادياني ة في الميزان ،حسن محم د ،مهدي . 
 MAHDĪ, MUḤAMMAD ḤASAN, al-Bābīya waʾl-bahāʾīya waʾl-qādyānīya fī al-mīzān, 1st ed., Amman: 

Dār al-mašriq, 2013. 
 ترجمة ،1.ط ،الن ور رسائل ك لي ات سلسلة   من المكتوبات ، (م1960: ت)( الن ورسي الز مان بديع)بر المعروف سعيد  ، الن ورسي :

الحي، قاسم إحسان  م2012 ،للن شر النِّيل ردا :القاهرة الص 
 AL-NŪRASĪ, SAʿĪD AL-MAʿRŪF BI (BADĪʿ AL-ZAMĀN AL-NŪRASĪ) (D:1960A.D), al-Maktūbāt min 

silsilat kulliyāt rasāʾil al-nūr, 1st ed., Translated by: Iḥsān Qāim al-Ṣāliḥī, Cairo: Dār al-nīl liʾl-našr, 

2012. 

  مكتبة زهراه الش رق رة: القاه، "الديني ة في الز خرفة اإلسالمي ة "دراسة ميتافيزيقيا الفنِّ اإلسالمي الرمزي ة   ،الن اصر عبد، يس
   م2006، للطِّباعة  والن شر والت وزيع

  YASĪN, ʿABD AL-NĀṢIR, al-Ramzīya al-dīnīya fī al-zaẖrafa al-islāmīya "Dirāsa mītāfīzīqīya al-fan al-

islāmī", Cairo: Maktabat zahrāʾ al-šarq liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr waʾl-tawzīʿ, 2006. 

 : المراجع الفارسية انيًا: 
 .(، تهران1397بهار ) ،73، پياپی تجسمی هنرهای فصلنامه"، شرفأ علی وآثار زندگی" ،يعقوب،  آژند -

- ARṮAND, YAʿQŪB, “Zandāǧī wa aṯār ʿAlī Ašraf", Faṣlnāma hunarhāy taǧasmī 73, Tehran, spring 

1397. 
 هر 1394، تهران، انتشارات يساولى، 1جر. ،روش هاي طراحي وساخت وساز -گل ومرغ إيراني ،مهدي، إيراني -

- IRĀNĪ, MAHDĪ, «Ǧul wa marġ irānī - rawaš hāy ṭarāḥī wa sāẖt wa sāz», vol.1, Intšārāt yāsūlī, 

Tehran, 1394 
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پياپی  ،فصلنامه نگره ،"مطالعه تحليلی وتطبيقی نقشمايه مرغ  درنقاشی های گل ومرغ لطفعلی شيرازی" ،پنجه الهه، باشی -
  ه1395 ، پاييز 39

- BĀŠĪ, ILHA BANǦA, «Muṭālaʿa taḥlīlī wa taṭbīqī naqšmāya marġ darnaqāšī hāy ǧul wa marġ 

luṭfaʿlī šīrazī», Faṣlnāma naǧra39, 1395. -  
، تهران: شرکت چاپ ونشر کتاب هاي درسی، 1جر. ،تاريخ هنر إيران ،ماندانا، منوچهري، مجيد، نيکويی ،نصراهلل، تسليمى
1392. 

-TASLĪMĪ, NAṢRULLAH, NYKWĪ, MAǦĪD, MANŪǦHŪRĪ, MĀNDĀNA, Tārīẖ hinr Irān, vol.1, Tehran : 

Širkat Ǧāb wa našr kitāb hāy darsī, 1392. 

 هر 1384انتشارات کتاب خورشيد،  :تهران، 1جر.، دريچه أي بر زيبايی شناسی إيراني گل ومرغ ،جهانگير ،شهدادي -
-ŠAHDĀDĪ, ǦAHĀNǦĪR, Ǧul wa marġ drīǧh ay bar šanāsī Iranī, Vol.1, Tehran : Intišārāt kitāb H̱ūršīd, 

1384A.H. 

 .ه1386 كرمان، ،18شماره ،"أدبى هاى: فصلنامه "مثنوى، در پرندگان نماد ،رضا محم د ،صرفى -
-ṢIRĀFĪ, MUHAMMAD RIḌĀ, Nimād Pirandǧān dar maṯnūī,"fiṣlanāma: Ḥay Adabī", Šamāra 18, 

Kerman, 1386A.H 
هنر "يراز، نشريه نگارينه تزيينات معماری در حوضخانه خانه د خانچی ش ،صادق محمد، القاسمی ابو ميرزا، آذر ،صفايی -

 .ه1398ستان بهار و تاب ۱۷، پياپی "اسالمی
-ṢAFĀĪ, AḎĀR, MĪRZĀ ABŪ AL-QĀSMĪ, MUḤAMMAD ṢADIQ, Tazyīnāt miʿmārī dar ḥūḍẖāna ẖāna 

duẖānǧī Šīrāz, Našrīh naǧārīna "Hinr Islāmī", Pīpay 17 spring and summer 1398. 
رضا اجمند، مرجان  بركدان فارسى محمد انكليسى،-عربى-وازكان هنر اسالمى )مصور( فارسى ،محمد احمد، عيسى -

 .ه1419، ه1377، جاب اول، عشى نجفى )ره(موسوى كتابخنانه برزك آيت اهلل العظمى مر 
-ʿYSĀ, AḤMAD MUḤAMMAD, Wa Azkān Hanr islam (muṣūr) Fārsī -ʿArbī- Anklīsī, Barkdān fārsī 

Muhammad Ridā Aǧmand, Murgān Musawī kutubẖana birzak Ayatullah al-ʿuẓma Mirʿašī 

Naǧafī (R H), Ǧāb awal, 1377-1419 A.H. 

 دوران إيران سنتی هنرهای در آن کاربرد و مرغ و گل نقش پيرامون پژوهشی ،شيخی،  هانيه نارانی ؛جهان، هانا بخش - 
 .شماره – 1395" پاييز نو  تاريخ فصلنامه"،وقاجاري ة زنديه

-BAẖŠ HĀNĀ, ǦIHĀN, NĀRĀN HANĪY, Šayẖī, Pazūhšī pīramūn naqš ǧul wa marġ kārbrd An dar 

hanrhāy santī Irān dūrān zindīya wa qāǧārīya, Faṣlināma Tarīẖ nū Pāyīz" 1395- Šamār 

 .ه1371 تهران، كبير، أمير ،2ر.ج ،فارس وروستايي عشايري هايبافته  دست ،سيروس ،پرهام-
-pirhām, Sīrūs, Dast bāfta hāy ʿšāyrī warūstayī Fars, Vol.2, Amīr Kabīr, Tehran, 1371A.h.  

 نشريه ،"معاصر زنی قلم هنر در مرغ و گل نقاشی هنر نقوش بازتاب ی مطالعه"،،خشايار زاده قاضی* سحر ،ذکاوت-
 .هر1399ارديبهشت  ،26 پياپی (،1شماره ) پنجم سال ،انسانی علوم و هنر در پژوهش

- ḎAKĀWAT, SAḤIR QĀḌĪ ZĀDA, H ̱ušāyār, Muṭālaʿāt y bāztāb nuqūš hinr naqšī ǧul wa marġ dar 

hinr qalam zanī muʿaṣir, Našrya Pazūhš dar hanr wa ʿulūm insānī", Sāl panǧm šamārah 1, pipay 

26, Ardībahšat 1399A.H 
 .ه۱۳۹۰ ، ۱6۰پياپی ،  ، شمارههنرماه ماهنامه كتاب افهمی، رضا،  دكتر ،يبار ف ،بختياري، مترجم : سودآور ديبا، ليال -

-SŪDĀWR DĪBĀ, Laylā, transleted by: Biẖtīyarī, Firība, Daktar Afhmī, Riḍā, Mahnāma kitāb Māh 

hinr, šimārah, Pīpay140.11390A.H  
 .هر1393 تهران، سيمی، کلک انتشارات ،1جر. ،إيران در پرنده ونقش شکل شناسی نشانه ناراني ،هانيه، شيخي-

-ŠAYẖĪ NĀRĀNĪ, HĀNYA, Našāna šanāsī šakl wa naqš pirandadar Irān, vol.1, Intišārāt kālk 

sīmī, Tehran, 1393A.H. 
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بررسی نقشمايه نمادين پرنده در فرش های صفويه وقاجار از نظر شکل  "،طيبه، پور –دکتر مهناز شايسته فر ،صباغ -
 ه1389، بهار 16شماره ، شده در مجله نگره،"پژوهشی -تحليلي فصلنامه"ومحتوا 

-ṢIBĀĠ, DAKTAR MAHNĀZ ŠAYSTA FAR- PŪR, Ṭība, Birrsī naqšmāya namādyīn pranda dar farš 

hāy Ṣafawīya wa Qāǧārīya az naẓir šakl wa muḥtawā faṣlināma taḥlīlī- Pzūhašī", Šada dar 

maǧalat Naǧra" šamāra1, Spring 1389.  
 خانه نشين   شاه تاالرهاي در ي نگار ديوار تطبيقي مطالعهمهدي،  ،رازاني ،علي محم د،  حداديان،  محم د، نژاد ،مدهوشيان-
 تابستان و بهار ،2 پياپی ،1 شماره دوم سال ،"إسالمي صناعي هنرهای "تهران، ي الدوله قوام ي خانه و تبريز حريري ي

 .ه1396
-MAHŪŠYĀN, NAZĀD, MUḤAMMAD, ḤADĀDYĀN, MUḤAMMAD ʿALĪ, RĀZĀNĪ, MAHDĪ, Muṭālaʿa 

taṭbīqī dīwār naǧār y dar tālāvhāy šāi našīn ẖāna y ḥarīrī tabrīz wa ẖāna y qawām al- dawla tihrān, 

Hanrhāy ṣināʿī islāmī, sāl dūm šamārh1, Pipay 2, wa tābstān 1396. 
مجلة ، "الوكيل شيراز مسجد أمام اصفهان ومسجد عملكردى" مقايسه،، فضايى ساختار، تقى، مليحة بور، آزادى ،مصطفى-

 ه1395، بروهش هاى معمارى اسالمى 
- MUṢṬAFĀ, AZĀDĀ& BŪR MALĪḤA, TUQĀ, AL-TARKĪB AL-MAKĀNĪ, MUQĀRANA, «Waẓīfat masǧid 

Imām Aṣfahān wa masǧid Šīrāz al-wakīl», Kutayībāt Maǧallat al-ʿimāra al-islāmīya, 1395. 

 لمراجع األجنبية : ا ال ًا: 
-DONALD, W., Iran, 9th ed., Iran: Princeton university-  press,1981 

MARTINE, J., introduction a l'analyse de l'image , éd Nathan, université, 2004- 

 :المواقع ايلكترونيةرابعًا: 
 م تاح علىشيرازي،  صورتگر لطفعلی آقا ومرغ گل آثار ارمغان کاظمي: بررسی-

   https://tajasomi.ir/fa/pages/newsdetail - 

مركز الن ور للدِّراسات  : بيروت، 1.)البلبل والوردة تعبيراا عن الح بِّ القائم بين الخالق والمخلوقات(، طغوري: الث نائيجورج غري-
  م.2014ة، الحضاري ة والفكري  

-   https://dergipark.org.tr/tr/pub/alnur/issue/1664/20605  , - 

-    http://persiancarpet.blogfa.com/post/136- 

  طهران ايران الوطنية مالك ومكتبة متحف-
 http://malekmuseum.org    

https://www.wdl.org/en/search/?institution=bavarian-state-library  -   

thttps://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/samanids/ar - 

.comhttps://magazineflowerbaron.wordpress 

 

 

 

 

 

https://tajasomi.ir/fa/pages/newsdetail
https://dergipark.org.tr/tr/pub/alnur/issue/1664/20605%20%20,
http://persiancarpet.blogfa.com/post/136
http://malekmuseum.org/
https://www.wdl.org/en/search/?institution=bavarian-state-library
https://www.wdl.org/en/search/?institution=bavarian-state-library
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/samanids/art
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/samanids/art
https://magazineflowerbaron.wordpress.com/
https://magazineflowerbaron.wordpress.com/
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 الصور 

  

    
 ( 1شكل  )

( لوحة مستقلة الطيور والزهور " گ ل ومرغ "   منفذة بذلوان مائية على ورق مقوى محفوظة  داخل مخزن المخطوطات 1لوحة )
 بمتحف األمير محمد على بالمنيل القاهرة  "تنشر ألول مرة" 

 عمل الباحثة©
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 من ذات التصويرة السابقة ( االطار الخارجى العلوى لجزه2لوحة )

 
 عمل الباحثة©( 2شكل )

                      
 عمل الباحثة © (3شكل )                 ( جزه من االطار الخارجى للجانب األيمن من 3لوحة )

 التصويرة السابقة                 
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(  تفاصيل الطاووس 4شكل ) الجزى السفلى من التصويرة السابقة( شعار االمام المهدى والطاووس وزهور فى 4لوحة )

                         عمل الباحثة                                                                                                                  ©والشعار

 

 عمل الباحثة ©ومرغ "( تفاصيل من اللوحة السابقة " گ ل 5شكل )
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منفذة بذلوان مائية على ورق مقوى محفوظة  داخل مخزن المخطوطات " گ ل ومرغ "  ( لوحة مستقلة الطيور والزهور 5لوحة )
 بمتحف األمير محمد على بالمنيل القاهرة    "تنشر ألول مرة" 

 
 عمل الباحثة © ( البلبل والزهرة 6شكل  )               
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  ( الطاوس وشعار اإلمامى المهدى6وحة ل)

 

 عمل الباحثة©( تفصيل لشكل الطاووس والشعارمن 7شكل )

 
( تفصيل لشكل الطاووس على السجاد الصفوى والقاجارى. عن: بررسی نقشمايه نمادين پرنده در فرش های صفويه 8شكل )

 4 وقاجار از نظر شکل ومحتوا ،
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 الغربان مع وزرائه من مخطوط كليلة ودمنة نسخة المكتبة األهلية بباريس . ( تصويرة ملك  7لوحة   )      

          
 

 

 

 

( تصويرة طيور وزهور من مخطوط 8لوحة )
 منافع الحيوان محفوظ

 بالمكتبة االسيوية

https://asia.si.edu/collections 

( تصويرة طائر صغير على شجرة ، من مخطوط 9لوحة )
 ة لعلمطات الوطنية المخطو بمكتب

  tural_ l/na/www.nlm.nih.gov/hmd/arabicالطب

https://asia.si.edu/collections
https://asia.si.edu/collections
https://asia.si.edu/collections/edan/object.cfm?q=fsg_F1927.5
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م، محفوظ بمتحف طوبقابى سراى 1429، هراه ،ن وسلحفاة كجزه من تصويرة مرسومة، بمخطوط كليلة ودمنة( بطتا10لوحة )
 136باستانبول. عن ثروت عكاشة : التصوير الفارسى والتركى ، 

 

 

ى سراى باستانبول. م، محفوظ بمتحف طوبقاب1429، بمخطوط منطق الطير، هراه ،مجموعة من الطيور المتنوعة( 11لوحة )
 136التصوير الفارسى والتركى،  ،عكاشة :عن
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 (4مرغ، تصوير) پژوهشی پيرامون نقش گ ل و ،( لوحة جدارية على واجهة مسجد الوكيل بشيراز .عن: نارانی  12لوحة  )

 
مطالعه  ،نژاد وآخرون ( لوحة جدارية على إحدى جدران بيت قوام الدولة " نقاشي خانه قوام الدوله " بطهران عن :13لوحة)

 2، جدول 11 - 10، تطبيقی ديوار نگاری
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تزيينات  ،، ابو القاسمی: آذر الية لسبيل الدخانتشى . عن( بالطات خزفية تزين جدران الجهة الغربية والشرقية والشم14لوحة )
 5معماری در حوضخانه خانه د خانچی شيراز، تصوير

 
سم بالمتحف  228×  158، مقاسم19هر / 13سجادة حرير من كرمان، ايران، العصر القاجارى، أوائل القرن ( 15لوحة )

 /http://persiancarpet.blogfa.com/post . الوطنى للسجاد اإليراني
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اه مرآه "البلبل والزهرة " مرسوم على الورق المقوى مزخرف باسلوب الالكيه محفوظ بمتحف ومكتبة مالك ( غط16لوحة )
  http://malekmuseum.org . الوطنية ايران طهران  

 

الكيه محفوظ بمتحف ومكتبة مالك الوطنية ( مقلمة "البلبل والزهرة " مرسوم على الورق المقوى مزخرف باسلوب ال17لوحة )
    http://malekmuseum.org   . ايران طهران  

  

http://malekmuseum.org/
http://malekmuseum.org/


   م(2022) 1العدد23املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة

 

537 | DOI 10.21608/jguaa.2021.70968.1182أهداب محمد حسنى مصطفى جالل  
 

   

( مقلمة "البلبل والزهرة " امضاه محمد باقر مزخرفة باسلوب الالكيه محفوظ بمتحف ومكتبة مالك الوطنية ايران 18لوحة )
 http://malekmuseum.orgطهران .  

         

( مقلمة "البلبل والزهرة " امضاه محمد زمان مزخرفة باسلوب الالكيه محفوظ بمتحف ومكتبة مالك الوطنية ايران 19لوحة )
 http://malekmuseum.org طهران .

 
، ومن الم حتمل  أن ها من عمل  الفن ان  )محم د زمان(، محفوظة بمجموعة  ناصر كيه م زخرفة كالموضو   الس ابق(دفة ال20لوحة )

 . 36، لوحةفن التجليد فى العصر القاجارى  ،عن : البنا لندن -خليلي

     

http://malekmuseum.org/
http://malekmuseum.org/
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وِّر )کمترين علي أشرف21لوحة )  زندگی و آثار علی اشرف، ،يعقوب، عن: آژند( ( غطاه غطاه  مرآة  عليها إمضاه  الم ص 
 (2، لوحة) 32

  
( اطار مرآه "البلبل والزهرة  والفراشة" امضاه عباس شيرازى مزخرفة بذسلوب الالكيه محفوظ بمتحف ومكتبة مالك 22لوحة )

  http://malekmuseum.org :  الوطنية ايران طهران . عن

http://malekmuseum.org/
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، لمصحف  بخطِّ الفن ان )محم د شفيع(، تنسب إلى شيراز عام )23لوحة ) م(. م ن ف ذ 1904هرر/ 1322( الدف ة  الع ليا من الخارج 

 33، فن التجليد القاجارى ، لوحة .عن: البنا زخرفة  الطِّيور والزِّهور بطريقة  الالكيه، محفوظة بمكتبة  م ت ح ف  كلستان بطهران

 

 عمل الباحثة ©" فنية المتراكبة " التكوين الهرمى(توضيح ألشكال التكوينات ال 24لوحة )
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( لوحة مستقلة الطيور والزهور " گ ل ومرغ "   امضاه بابا ميرزا منفذة باأللوان المائية على ورق مقوى محفوظة  25لوحة )
 " 351رة   "تحت رقم سجل بمتحف بيت الكريتلية "جاير اندرسون"، القاه

         

امضاه محمد باقر منفذة باأللوان المائية على ورق مقوى محفوظة   " گ ل ومرغ "( لوحة مستقلة الطيور والزهور 26لوحة )
 " 350"تحت رقم سجل تلية "جاير اندرسون"، القاهرة  بمتحف بيت الكري
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ى أشرف منفذة باأللوان المائية على ورق مقوى محفوظة  بمتحف بيت ( لوحة مستقلة الزهور " گ ل "امضاه عل27لوحة )
 " 352الكريتلية "جاير اندرسون"، القاهرة  "تحت رقم سجل 

 

( لوحة مستقلة الزهور والفراشات " گ ل و پروانه"   منفذة باأللوان المائية على ورق مقوى محفوظة  بمتحف بيت 28لوحة )
 "771قاهرة   "تحت رقم سجل الكريتلية "جاير اندرسون"، ال
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ريتلية منفذة باأللوان المائية على ورق مقوى محفوظة  بمتحف بيت الكالطيور والزهور " گ ل وپروانه"  ( لوحة مستقلة 29لوحة )
 " 701"تحت رقم سجل  "جاير اندرسون"، القاهرة 

 
ان المائية على ورق مقوى محفوظة  بمتحف بيت الكريتلية منفذة باأللو لطيور والزهور " گ ل وپروانه " ( لوحة مستقلة ا30لوحة )

 "769"تحت رقم سجل   "جاير اندرسون"، القاهرة
 


