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 ن بمتحف طارق رجب بالكويتيمحفوظتاإليرانى ن من الخزف يلبالطتفنية دراسة أثرية 
An archaeological artistic study of two unpublished Persian ceramic tiles 

exhibited at the Tariq Rajab museum in Kuwait.  
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 ملخص:ال

وخاصة التحف الخزفية  صناعة التحف التطبيقية فيمقدمة األمم  في عبر العصور اإلسالمية المختلفة إيران ُتعد         
كميات كبيرة من البالطات ( م1925-1779/ـه1343-1193) القاجاريالعصر  في أنتجت إيرانفقد المتنوعة األشكال، 

دراسة وصفية  ويتناول هذا البحثتكسية المنشآت المختلفة.  في استخدمت ،وزخارفها ،الخزفية التى امتازت بتنوع أشكالها
ن بمتحف طارق رجب يالزجاجى الشفاف محفوظتم تحت الطالء و المتعدد األلوان والمرس القاجاريلبالطتين من الخزف 

 ،تطبيق مميزاتكذلك و ، والقياس عن طريق الدراسات المقارنة، خالل االستنباطمن قامت الدراسة بتأريخ البالطتين و  ،1بالكويت
 وضحت، كما م(19/ـه13) فترة القرن القاجاريالعصر  في وأقرت نسبتهما إلى إيران ،المدارس الفنية على الخزفوسمات 

                                                           
طارق رجب د. صاحبه ومديره  وُيعددولة الكويت، وُيعد من أقدم متاحف اآلثار اإلسالمية بالكويت، بيقع بمنطقة الجابرية،  1

وكانت تحب الفن والتراث؛  ،مجال التنقيب األثرى بالكويت، وتزوج زوجة إنجليزية )جيهان(بحث فى و  ،أول من درس اآلثار
م، وأسس مدرسة للغات 1969رة اإلعالم، واستقال منها عام التربية ووزا تىُعين أول مدير إلدارة اآلثار والمتاحف بوزار 

لىللكويتيين واألجانب ثم سافر إلى جميع أنحاء العالم اإلسالمى  ،وأسس بها متحفه ،العالم كله، وجمع هذه التحف ، بل وا 
مدوح حسن محمد م تحفة فقط. عشرة آالف تحفة، والمعروض منها ثالثون ألفم، ويضم المتحف 1980والذى تم افتتاحه عام 

" دراسة الفن اإلسالمى خالل القرون السبعة األولى من الهجرة وعالقتها بالموروث المحلى يمناظر الطرب والموسيقى ف ،على
 .188م، 2012، دار الحكمة، 1.طفنية"، 

ُمتحف طارق السيد رجب للخط اإلسالمى )دار ، أحدهما 12مبنيين بمنطقة الجابرية، قطعة  علىمقتنيات الُمتحف  توزعو  
يقع فو  ،أما الثانى ُمتحف طارق السيد رجب للفن اإلسالمى ،يحمل اسم زوجة السيد طارق رجبو ، 1جيهان( ويقع فى شارع 

القطعتان موضوع الدراسة فتوجد إحداهما بالقسم األول، واألخرى بالقسم الثانى للمتحف. بينما ،5فى شارع  

http://trmkt.com/?page_id=10 24/6/2021 

فبعض المعروضات بدون المتحف بعمل بطاقات شارحة لجميع التحف المعروضة بالمتحف؛  القائمين علىويوصى الباحث 
، مع مراعاة الشروط العلمية والفنية التى يجب توافرها فى تلك من هذه الدراسةالبالطة الثانية  بطاقات عرض متحفى ومنها

 البطاقات من حيث الحجم، ونوع الخط وخالفه. 
مدير المتحف لموافقة سيادته على نشر التحفتين  -/زياد رجبلدكتورللسيد ايتقدم الباحث بخالص الشكر ووافر االحترام 

مداده بالمعلومات الخاصة  يتقدير لموظفموضوع الدراسة، كما يتقدم الباحث بخالص الشكر وال المتحف لمعاونتهم للباحث وا 
 بالدراسة.
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والعناصر الزخرفية  ،الموضوعات التصويرية دراسةو ، همال فياألسلوب الصناعى والزخر  فضاًل عن ،لبالطتينل فيغرض الوظيال
  عليهما.الُمنفذة 

 الكلمات الدالة:

 .المدرسة القاجارية ؛مناظر الصيد ؛ليلى والمجنون ؛الموضوعات التصويرية ؛الزخارف الهندسية ؛البالطات الخزفية ؛الخزف 
Abstract:   

Throughout the several Islamic ages, Iran remains at the forefront of nations in the 

manufacture of applied arts, especially ceramic artifacts of assorted forms. During the Qajar era 

(1193-1343 AH / 1779-1925 AD), Iran produced large quantities of ceramic tiles that were 

characterized by a variety of shapes and decorations, which were used in casing many 

buildings. This research is a descriptive study of two polychrome Qajar ceramic tiles placed 

under the transparent glaze currently exhibited at  Tariq Rajab Museum in Kuwait. This paper 

resulted in dating the two ceramic tiles depending on comparative studies, as well as applying 

the features of the art of certain ceramic school styles; the latter resulting in deducing the dating 

to the Iranian Qajar era, the 13th century AH 19th AD. Furthermore, the functional purposes of 

the two tiles were expounded resulting in understanding both the decorative and industrial 

styles, beside the pictorial subjects, and the decorative elements implemented on them 

 :Key words 

Pottery, Ceramic tiles, Geometric ornaments, pictorial themes, Laylah wa al-Majnūn, Hunting 

scenes - Qajar period.   

  مقدمة:ال

، 2عصورها وتاريخهاُيعد الخزف من أرقى الفنون التى عرفتها اإلنسانية، وقد الزم الحضارات منذ أقدم 
العديد من التحف الخزفية والتى ترجع العالم اإلسالمى عظيمًا جدًا، وقد وصل إلينا  فيوكان إنتاج الخزف 

وانى الطعام والشراب وكساوى الجدران، أتها المختلفة مثل اواستخدامأهميتها إلى تعدد أشكالها وزخارفها 
 .3أساليب الصناعة وطرق الزخرفةفي و  ،األشكال يتهم فامنتجديار اإلسالم بتنوع في  وامتاز صناع الخزف

، كما ساعد على انتقال تنوعةوقد ساعد الموقع الجغرافى إليران في تشكيل وتطور فنونها، وثقافتها الم      
المالمح، والتأثيرات المختلفة إلى الفنون اإليرانية التى ظلت طوال عهود متتالية قبلة للرحالة، ومقصدًا للقوافل 
التجارية، وملتقى للتيارات الفكرية، كما ساعد اتصال إيران بالمدنيات التي كانت تنهض شرقها وغربها على 

 .4في قيام نهضتها ومدنيتها أسهمتى كسابها العديد من المزايا التإ

                                                           
"دراسة أثرية فنية لمجموعة من األوانى الخزفية لألمير محمد على محفوظة بمتحف الوادى  ،عزه عبد المعطى عبده ،محمد 2

، دراسات في آثار الوطن لعام لآلثاريين العربكتاب أعمال المؤتمر التاسع عشر لالتحاد اتُنشر ألول مرة"، ،الجديد بالخارجة 
 .1182، م 2016العربى، نوفمبر، 

 . 258، م1948مكتبة النهضة المصرية، :، القاهرة1ط.، فنون اإلسالم ،زكي محمد ،حسن 3
 .237م، 1940،مطبعة دار الكتب المصرية :، القاهرةالفنون اإليرانية فى العصر اإلسالمى ،حسن، زكى محمد 4
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وكان إليران شهرة واسعة على مر عصورها في صناعة الخزف، وكانت هذه الصناعة من أهم       
الميادين التى حاز فيها اإليرانيون المكانة األولى بين األمم اإلسالمية، وقد ساعدهم على ذلك العجينة التى 

افون من خاللها إنتاج العديد من التحف واألوانى الخزفية التى امتازت امتازت بها بالدهم، والتى استطاع الخز  
 .5برقتها وخفة وزنها

وقد ازدهر في إيران عبر عصورها المختلفة عدد كبير من المدن التى شهدت نهضة فنية في مختلف        
المجاالت، وربما يرجع السبب في ذلك إلى تغير المراكز الصناعية والفنية من حين آلخر، وتبع ذلك نهضة 

ى مقر الحكم الجديد؛ حيث يسيطر فنية في العاصمة الجديدة نتيجة النتقال الفنانين، والمصورين، وغيرهم إل
وهذا ال يعنى انتهاء حلقات  -رعاة الفن عبر العصور -رعاة الفن من الشاهات واألمراء وكبار رجال الدولة

نما استمرت لتسد حاجة السكان، أو بهدف التجارة   معالفنون في باقى المراكز الصناعية والفنية األخرى، وا 
 . 6مدن ودول الجوار

من الخزف اإليرانى محفوظتين بمتحف طارق  سوف يقوم بدراسة بالطتين خزفيتينإن الباحث لذا ف       
والمادة الخام وأبعادهما، حالة التحفتين  :يتناول فى الدراسة الوصفية ،دراسة وصفية وتحليليةرجب بالكويت 

الوصف الدقيق لجميع ثم  وحالتهما من الحفظ داخل المتحف، ،الصناعة وتاريخ المصنوعتين منها، ومكان
ذات المناظر التصويرية ووصف  ،المنفذة عليهما ورسوم الكائنات الحيةالزخرفية النباتية والهندسية ر العناص

ر ظومنا ،الطرب والموسيقىالشراب و الموضوعات األدبية ومناظر بين  نوعتالموضوعات المختلفة التى ت
 لبالطتين موضوع الدراسةبعمل دراسة مقارنة ل فسوف يقوم :أما فى الدراسة التحليليةنقضاض، واال ،الصيد

تحديد ، و ماه، لتأريخالشكل واألسلوب الصناعى والزخرفىبالبالطات المعاصرة والمتشابهة معهما من حيث 
 وتحليل جميع العناصر ا،مواستخداماته للبالطتينالغرض الوظيفى ودراسة ، والصناعى لهما المركز الفنى

مذياًل البحث بخاتمة  من حيث أسلوب الرسم والتصميم ودراسة الخطة اللونية، المنفذة عليهما الزخرفية
 تتضمن النتائج، وكتالوج يضم أهم األشكال واللوحات. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5

، القاهرة: دار الكتاب المصرى، 2النعيم محمد حسنين، ط. عبد ماضيها وحاضرها، ترجمة: ولبر، دونالد، إيران 
 .107، م1985هـ/1405

( )دراسة ليسڤ)تس بمتحف جورجيا الوطنى بمدينة تبليمبارك، عماد سليمان عبد السالم، "التحف المعدنية اإليرانية المحفوظة  6
 .322م، 2020هـ/1441، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة،رسالة دكتوراهأثرية فنية في ضوء مجموعة جديدة("، 
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 أهمية الدراسة: .1

م تحت الطالء الزجاجى و بالطتين من الخزف المتعدد األلوان المرسجديد ل نشر فى الدراسة تكمن أهمية     
إحدى ونسبتهما إلى  ،وظيفتهما وتوضيح، وتأريخهمامتحف طارق رجب بالكويت، بن يالشفاف محفوظت
والعناصر الزخرفية  ،التصويرية المناظرودراسة  ،إليه ياالجغرافى التى تنتم للنطاقالتابعة  المراكز الفنية

وأهم التأثيرات الخارجية  ،المحليةالتعرف على أهم سمات ومميزات المدرسة الفنية والصناعية بهدف  ،يهماعل
الفنية  لجميع العناصرألسلوب الصناعى والزخرفى لوذلك من خالل الدراسة المتأنية  ؛الواقعة عليهاالمتبادلة 

 .على البالطتين نفذةوالمناظر التصويرية الم
 :ةن موضوع الدراسللبالطتين الخزفيتي الدراسة الوصفية .2

 :بالقسم األول للمتحفبالطة المحفوظة وصف ال.1.2

 (1لوحة )
 .مستديرة خزفية بالطة التحفة: نوع

  .خزف الخام: المادة
  .(م19/هـ13) القرن القاجاري، العصر إيران، وتاريخه: الصنع مكان

 .سم 52:القطر :األبعاد
  .األول القسم رجب، طارق ُمتحف :الحفظ مكان
 CER-2229-TSR. :السجل  رقم

 .مرة ألول تنشر :العلمى النشر
 . جيدة :التحفة حالة

 لوصف:ا
ُرسمت باأللوان المتعددة تحت الطالء الزجاجى الشفاف، ذات  7من الخزف مصنوعةبالطة مستديرة 
األبيض، و ، حمر الرمانىاألو األخضر، و ، ياألخضر الفيروز و األصفر، و ، يالقهوائالبني رسوم منفذة باللون 

                                                           
وفق الطرق المعتادة فى صناعة البالطات الخزفية بداية من تشكيل العجينة  ةتم صنع البالطتين الخزفيتين موضوع الدراس 7

س في القالب حسب الشكل المراد تنفيذه، ويتم تشكيل البالطات الخزفية حتى ُتصبح صالحة للتشكيل، وتكون جاهزة للكب
بطريقتين: األولى تكون فيها البالطات معدة من قبل فيتم تشكيلها مباشرة، ثم تقطع إلى بالطات منتظمة الشكل، ثم يتم لصقها 

عاد بعد ذلك تؤخذ كل قطعة ويُ على ورق مقوى ويلون ثم يقطع، و  يإلى جانب بعضها البعض، ثم يرسم الموضوع التصوير 
رسمها على بالطة خزفية منفردة تلون بنفس اللون، أو يتم الرسم مباشرة على الشريحة الطينية باستخدام أسلوب من أساليب 

طلى بطبقة الطالء الشفاف، ثم توضع في زخرفة األسطح الخزفية مثل الحز، أو الحفر، أو اإلضافة، أو الرسم بالبطانات، ثم تُ 
 =مقسم على عدة بالطات ثم تجمع تلك البالطات وتثبت بجانب يرن لتحرق للمرة الثانية، وبذلك يكون المنظر التصوير الف
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ها زخارف نباتية محورة قوامها توريقات ُيزينطر البالطة عدة إطارات األسود، وُيؤ و ، ياألزرق السماو و 
تلك اإلطارات أيضًا  ُيزينها فروع نباتية ُنفذت بهيئة متماوجة يخرج منها أوراق نباتية، و ُيزينسك، كما ياألراب

لك زخارف هندسية قوامها أشكال دوائر مطموسة وأشكال دائرية أخرى بداخلها نقاط مطموسة، وُنفذت ت
، ويتوسط البالطة دائرة مركزية البنيوذلك على أرضية باللون  ؛القهوائىالبني الزخارف باللونين األبيض و 

زخارف تلك اإلطارات  ُيزينسك، كما يها زخارف نباتية محورة قوامها توريقات األرابُيزينإطارات عدة محاطة ب
 البنيعلى أرضية باللون ت تلك الزخارف باللون األبيض هندسية قوامها أشكال دوائر مطموسة، وُنفذ

الصحراء، وُيحيط بتلك الدائرة منظر  فيمثل ليلى والمجنون منظر تصويرى يُ  الدائرة المركزية ُيزين، و يالقهوائ
 تصويرى يمثل منظر صيد.

الصحراء  فيداخل منظر طبيعى  ُنفذالصحراء في  ُيمثل )ليلى والمجنون( الذى رىتصويالمنظر وال
 (، ويظهر على يسار المنظر المجنون يجلس جاثيًا على ركبتيه2)لوحة ُلونت أرضيته باللون األزرق الغامق

قصير باللون  8وضعية ثالثية األرباع، ويظهر عارى الجسد ال يستره سوى إزارفي )الجلسة القاجارية( 
إلى األمام، ورسم الفنان المجنون بشعر  األخضر الفيروزى مخطط باللون األسود، وقد ثنى كلتا يديه ومدهما

التعبير عن حركة يديه، ويظهر المجنون وهو في وكذلك  ،إبراز عضالته فيونجح  ،وبدن نحيف ،مجعد
(، وتظهر 3، لوحة1ينظر تجاه ليلى التى تظهر أمامه جالسة الجلسة القاجارية ربما يتبادالن الحديث )شكل

والقباء  ،بأساور تنتهيطويل ذات لون أحمر شاحب له أكمام طويلة  9ءوضعية ثالثية األرباع، ترتدى قبافي 
، شراريبمزركش بوحدات هندسية بنية اللون، ُيزينه من األمام شريط خال من الزخرفة، وللقباء ياقة ذات 

                                                                                                                                                                                           

بعضها البعض، أما الطريقة الثانية فتتكون من مجموعة من البالطات الخزفية المقطعة من ألواح خزفية كبيرة كل منها ذات =
 درجة حرارته المناسبة مما يكسبه لمعانًا وجودة. لون واحد، وفي هذه الحالة يحرق كل لون في

لمية الغازى، هبة محمد سمير المتولى، "البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية في ضوء مجموعات المتاحف العاللمزيد انظر: 
. 532 ،1.ـمج ،م2020هـ/1441جامعة المنصورة، اآلثار اإلسالمية، كلية اآلداب/ ، قسمدكتوراه رسالة دراسة آثرية فنية"،

 مجلة العمارة، "صياغة حديثة لتوظيف البالطات الخزفية اإلسالمية في الفراغات الداخلية ،"غادة محمد فتحى ،المسلمى
 .6م، 2016، يوليو 3ع.، والفنون

 

اإلزار والمئزر اإلزار: عبارة عن قطعة من القماش غير مخيطة تستر العورة من السرة حتى أعلى الركبة، ويفرق البعض بين  8
فئات الصناع خليل، وليد على،  ؛أو الرداء الواسع الذى تلتف به النساء فى الشرق ،بأن " اإلزار" يدل على الغطاء الكبير

 .718 -117، م 2017، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، سياسيا( ،تاريخيا ،والعمال في العصور الوسطى )فنيا
وُتعنى ثوب مفتوح من األمام، وفى العربية القباء من الثياب الذى  وأصلها فى الفارسية قباى،كلمة فارسية معربة،  القباء: 9

يلبس، والجمع أقبية، وهو من أهم األردية التى ُتغطي الجسد، ُيلبس فوق الثياب أو القميص، والقباء فى تعريف أكثر دقة ثوب 
وفى العصر القاجاري كان يطلق  ،ب ألنه أعون على الحركةضيق الكمين، والوسط مشقوق من الخلف، يلبس فى السفر والحر 

رضوان، صالح  ؛لبس فوق السروال وليس تحتههذا المصطلح على العديد من طرز المالبس الخارجية للرجال والنساء، وكان يُ 
سة آثارية م( )درا1925-1779هـ/ 1343-1193السيد سيد،" األزياء القاجارية في ضوء المخطوطات والتحف التطبيقية ) 

 .178 -177، م 2020، كلية اآلثار/ جامعة الفيوم، رسالة ماجستيرفنية("، 
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طويلة  11تتوسطه حلية دائرية، وترتدى فوق رأسها طرحة يباللون األزرق السماو  10نطاق وُيشد حول القباء
الشعر وتنسدل على الظهر ُيزينها مجموعة من  يمربوطة من األمام أسفل العنق تغط يذات لون أزرق سماو 

مدتهما إلى األمام النقاط باللون األسود، ويظهر جزء من مقدمة رأسها، وتظهر ليلى وقد ثنت كلتا يديها و 
 (.4، لوحة2)شكل

 ؛اءوتظهر أمام ليلى آنية مستديرة لعلها سلطانية، ويظهر بالمنظر أمام ليلى والمجنون بعض الظب 
جالسة تتوسط المساحة بينهما وتظهر ورقبتها ملتفة لتنظر إلى الخلف إلى المجنون  اءحدى الظبإحيث تظهر 
وضع الجلوس  في اءمقدمة المنظر بعض الظب في ، كما تظهرربما يداعبها تجاههاا فيحدى يديه إالذى مد 

شموخ، وجاءت أرضية المنظر في  حين تظهر أخرى جالسةفي  ورقبتها أيضًا ملتفة لتنظر إلى الخلف
كما يظهر بأرضية  ،عبارة عن زخارف نباتية مكررة قوامها رسم نبتة يخرج منها أوراق نباتية التصويري

حيث تظهر ذواتا فروع وأوراق؛ ية المنظر شجرتان صغيرتان المنظر بعض التالل الرملية، ويظهر بخلف
 حداهما خلف المجنون وتظهر األخرى خلف ليلى.إ

البالطة حول تلك الدائرة المركزية منظر تصويرى ُلونت أرضيته باللون األزرق الكوبالت  ُيزينو       
cobalt هذا  ويدور ،يمتطون صهوات جيادهم الراكضة امن أربعة عشر فارسً  يمثل منظر صيد مكون
المنظر وقد ُلونت باللون األبيض تظهر عليها كسوات  في ، وتظهر الجياديتتابع بشكل دائر  في  المنظر

ن  المقدمة كما   حزام يظهر من أجزائه 13يعلوها سرج 12لبادة في تتمثل ،ختلفت ألوانها وزخارفهاامتشابهة وا 
مقدمة المنظر رسم في رقبة الجياد أشرطة زخرفية، أما الفرسان فيظهر  ُيزين، و 14تظهر بعض أحزمة اللجام

                                                           

شده الرجل فوق القفطان، وُتشده المرأة فوق االنطارى، ويكون رفيعًا ي  النطاق: ما تشده المرأة على وسطها، وهو الزنار الذى 10 
 الجانب، وقد انتشر هذا النوع منذ العصر الصفوى فى التصوير،فى الوسط، وينتهى بعقدة، ويتدلى طرفاه من األمام أو على 

وهناك نطاق له طرفان متسعان من  ،كما ذاع فى العصر القاجاري، وأخذ النطاق عدة أشكال فمنه ما لم يكن له طرفان يتدليان
ير)دراسة اثرية فنية( إبراهيم، سمية حسن محمد، "المدرسة القاجارية في التصو أسفل، ويحتوي كل طرف على عنصر زخرفى. 

 . 138، م1977ية اآلثار/ جامعة القاهرة، ، كلرسالة ماجستيرم("، 1925-1779هـ/ 1193-1343) 
والطبقة  ،الطرحة: ُتعد من أغطية الرأس التى استخدمتها المرأة؛ حيث كانت من أغطية رؤوس السيدات من الطبقة العليا 11

 . 729، فئات الصناع والعمال فى العصور الوسطى ،خليل ؛وأحيانًا أخرى تكون مزخرفة ،الميسورة، وهي أحيانًا تكون مطرزة
أو صمغ حتى صار كاللبد، وهى بطانة  ،ُتعد من ملحقات السرج، واللبد من البسط، ومعنى لبد الشئ ألزقه بشئ لزج اللبادة: 12

روفيده عادل على، محمد،  ؛تطرح على ظهر الفرس من فوقها السرج، وهى عادة تكون من الصوف، أو الشعر، أو الوبر
"رسوم الخيول وأدواتها في ضوء مدارس التصوير اإليرانية منذ العصر المغولى حتى نهاية العصر القاجاري )دراسة فنية 

 .335، م2019، قسم اآلثار، كلية اآلداب/ جامعة أسيوط، الة ماجستيررسمقارنة("، 
عبد  ،الفارس على ظهر الفرس، وأشكال قوالبه مختلفة، وللسرج أجزاء وأشكال مختلفة. ياسين يجلس عليههو ما  السرج: 13

      .35(، 4، حاشية )م2005، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق ، 1، ط.مناظر الفروسية في ضوء فنون الخزف اإلسالمى ،الناصر
اللجام: هو ما يكون فى فك الفرس؛ من حبل، أو عصاة، أو حديدة، ويلتزم إلى قفاه، والسر فى وضعها فى فك الفرس أن  14

 .334، رسوم الخيول وأدواتها ،محمد ؛يمنعه من الجماح، وأن قوالبه وأشكاله مختلفة منها مايكون مطلًيا بالذهب
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وله  وضعية ثالثية األرباع وقد مال برأسه قلياًل جهة اليسار في خمسة من الفرسان يظهر الفارس األوسط
 والقباء ،بأساور يمن الخلف له أكمام طويلة تنته طويل  قباء ذا لون أحمر شاحب  يشارب كثيف، ويرتد

اللون،  يبن نطاق ، وُيشد حول القباءالبنيُحددت باللون  مزركش بوحدات هندسية بنية اللون، وللقباء ياقة
القهوائى، البني باللون  16يرتدى فوق رأسه عمامةكماباللون األزرق السماوى،  15أسفل القباء سروال يويرتد

جواده، ويظهر هذا الفارس وقد أمسك بنى اللون يضعه داخل ركاب 17رقبة طويلة له بوتقدميه  في ويحتذي
نصل مقوس ذي  حين رفع يده األخرى ممسكًا بها خنجرفي  حدى يديه عنق أحد الحيوانات لعله كلبإب

خر بوضعية ثالثية األرباع وقد مال آ(، ويظهر خلف الفارس السابق فارس 5، لوحة3شكل) الهواءفي مشرع 
ن بجسمه إلى األمام، ويرتدى مالبس متشابهة مع   يختلفت ألوانها وزخارفها، ويحتذامالبس الفارس السابق وا 

حدى إبنى اللون يضعه داخل ركاب جواده، ويظهر هذا الفارس وقد أمسك بله رقبة طويلة  بوت قدميه في
، 4)شكل الهواءفي حين أمسك بيده األخرى سيف ذا نصل مقوس مشرع في يديه عنان جواده الراكض 

 (.6لوحة
حيث يظهر  ؛وأمام الفارس األوسط رسم لثالثة من الفرسان يمقدمة المنظر التصوير  في نشاهدو 

وضع المواجهة مع الفارس الذى يتوسط مقدمة المنظر ويظهر بوضعية ثالثية األرباع وله  في الفارس األول
مزركش بأساور والقباء  تنتهيمن الخلف له أكمام طويلة  شارب كثيف، ويرتدى قباء أبيض اللون طويالً 

                                                           
وهى  ،ويسمى أيضًا سرواله وسراويل، وكلمة سروال كلمة معربة أصلها الفارسى شلوار ،ُيلبس تحت الثوبالسروال: هو ما  15

 من الكلمات المركبة من مقطعين )شل(، بمعنى ساق، و) وار(، الالحقة التى تفيد النسبة، وقد انتقل السروال إلى بالد العرب
وُيشد السروال بشريط أو تكة تجرى فى باكية، ويمتد إلى ما تحت الركبتين بقليل أو  ،من فارس، عرفه المسلمون أيام اإلسالم

حسين، صالح فتحى صالح، "تصاوير قصة ليلى والمجنون في مدارس  .ينزل حتى الكعبين، وُيعرف فى الهند باسم "بيجامه"
، كلية اآلداب/ جامعة طنطا، رسالة ماجستير"، دراسة لألساليب الفنية والتكوينات،التصوير اإليرانية وعلى التحف التطبيقية 

 .387، م2009هـ/1430
نه لحسن العمة، وفي تعريف آخر للعمامة جاء  16 العمامة: من لباس الرأس وجمعها العمائم، وقد تعممها الرجل، واعتم بها، وا 

تيجان العرب، كما تعرف العمامة أيًضا فيه: العمامة واحدة العمائم، وعممته: ألبسته العمامة، وعمم الرجل: سود؛ ألن العمائم 
بأنها اللباس الذي يالث على الرأس تكويًرا، وقد أورد "دوزي" مدلولين لهذه الكلمة، األول يشير إلى العمامة بقضها وقضيضها، 

عدة لفات  أي الكلوتة ومن قطعة القماش الملفوف حولها، والمدلول الثاني وهو الذي يعين قطعة القماش وحدها، وهي التي تلف
مرزوق، عاطف علي عبد الرحيم، "مدرسة كشمير في تصاوير المخطوطات اإلسالمية في الفترة من . حول الطاقية أو الكلوتة

 .465، م2010، كلية اآلداب/ جامعة سوهاج،رسالة دكتوراهم("، 19 -16/ ه13-10القرن)
أو القماش للقدم، مثل  ،ومعناه غطاء واقى من الجلد، أو المطاط  Boteاسم من اإلنجليزية والفرنسية القديمة Boot: لبوتا 17

إنتقل هذا  وقد ،حذاء ركوب الخيل، وقد دخل اللغة الفرنسية ويكتب "بوتين" حذاء الرجل الذى يصل على األقل إلى رسغ القدم
األزياء القاجارية فى ضوء  ،رضوان ؛اللفظ إلى العربية وأصبح ُيعنى ضربًا من األحذية المستخدمة فى األلعاب الرياضية

 .369، المخطوطات والتحف التطبيقية
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أبيض اللون يظهر من فتحة رقبة القباء، ويرتدى  18اً قمجون أسفل القباء يبوحدات هندسية بنية اللون، ويرتد
في  ويحتذيواألبيض، البني باللون األحمر الداكن، ويرتدى فوق رأسه عمامة باللونين  الً أسفل القباء سروا

يديه  ىاللون يضعه داخل ركاب جواده، ويظهر هذا الفارس وقد أمسك بكلت يبن له رقبة طويلة بوت قدميه
 (. 7، لوحة5)شكل وقد سدد سهامه نحو بعض الحيوانات التى تعدو مسرعة أمامه اً قوس

وضعية ثالثية في  حيث يظهر أحدهما ؛وضع تدابر مع الفارس السابق في خرانويظهر الفارسان اآل
من الخلف مخطط باللون األسود له أكمام طويلة،  قباء أخضر اللون طويالً األرباع له شارب كثيف، يرتدى 

القباء عند الصدر صف من األزرار المستديرة يفصل بينها خطوط  ُيزينوللقباء ياقة ُحددت باللون األسود، و 
قوسة تظهر له ياقة م اً أسفل القباء قمجون يباللونين األبيض واألسود، ويرتدنطاق  مزدوجة، وُيشد حول القباء

أبيض اللون، ويرتدى فوق رأسه عمامة باللون األحمر  الً أسفل القباء سروا يمن فتحة رقبة القباء، ويرتد
بنى اللون يضعه داخل ركاب جواده، ويظهر هذا الفارس وقد له رقبة طويلة  بوت قدميهفي  ويحتذيالداكن، 
ذا  اً حين تظهر يده األخرى أسفل رقبة جواده وقد أمسك بها سيف فيحدى يديه عنان جواده الراكض إأمسك ب

التى لظباء حيث يظهر أمام ذلك الفارس بعض ا ؛(8، لوحة6)شكل حدى الظباءإطعن به نصل مقوس وقد 
وضعية في  خرذلك الفارس، ويظهر الفارس اآل نحو الخلف إلى تعدو مسرعة وتظهر ورقبتها ملتفة لتنظر

باللون األحمر الداكن الممزوج باألخضر  اً نظر إلى الخلف، ويرتدى قباء قصير ورقبته ملتفة لتثالثية األرباع 
باللونين نطاق ، وُيشد حول القباء البنيباللون ُحددت بأساور، وللقباء ياقة  تنتهيله أكمام طويلة  يالفيروز 
البني واألحمر الداكن، ويظهر أسفل القباء سروال باللون األبيض، ويرتدى فوق رأسه عمامة باللونين البني 

اللون يضعه  يبنله رقبة طويلة  بوت قدميهفي  ويحتذيواألحمر الشاحب يظهر أسفلها شعر ذلك الفارس، 
يده  مدحين في  صر،حدى يديه ووضعها على منطقة الخإداخل ركاب جواده، ويظهر هذا الفارس وقد ثنى 

 (.8) لوحة صبع السبابةإاألخرى وقد ضم بعض أصابعه ومد 
رسم خمسة من الفرسان يشغل المساحة بينهم بعض الحيوانات  التصويريونشاهد على يمين المنظر 

 ؛هؤالء الفرسان نحوالتى تعدو مسرعة أمامهم وتظهر بعض هذه الحيوانات ورقبتها ملتفة لتنظر إلى الخلف 
قباء أبيض اللون  يوضعية ثالثية األرباع ورقبته ملتفة لتنظر إلى الخلف، ويرتد في حيث يظهر أحد الفرسان

 بأساور، وللقباء ياقة تنتهيله أكمام طويلة و ، البنيبوحدات هندسية ُنفذت باللون  اً من الخلف مزدان طويالً 
باللون  أسفل القباء سرواالً  يباللون األحمر الداكن، ويرتد نطاق، وُيشد حول القباء البنيُحددت باللون 
 قدميه في ويحتذي، ويرتدى فوق رأسه عمامة باللون األحمر الشاحب تنسدل منها عذبة، ياألزرق السماو 

حدى يديه عنان إاللون يضعه داخل ركاب جواده، ويظهر هذا الفارس وقد أمسك ب يبنله رقبة طويلة  بوت
وضع في  ني(، ونشاهد فارس9، لوحة7)شكل اءبظحدى الإحين أمسك بيده األخرى قرن  في جواده الراكض

حيث يظهر أحدهما بوضعية ثالثية األرباع وقد مال بجسمه إلى األمام، ويرتدى  ؛تدابر مع الفارس السابق
                                                           

 ؛القمجون: نوع من القمصان الداخلية ال يظهر منها تحت الرداء الخارجى إال جزء صغير من فتحة الرقبة للرداء العلوى 18
 .200األزياء القاجارية فى ضوء المخطوطات والتحف التطبيقية،  ،رضوان
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ن  حدى إختلفت ألوانها وزخارفها، ويظهر هذا الفارس وقد ثنى امالبس متشابهة مع مالبس الفارس السابق وا 
أسد يظهر أمامه شير بها إلى يحين مد يده األخرى إلى األمام ربما في يديه ووضعها أسفل منطقة الصدر 

وضعية ثالثية األرباع، ويبدو  في خرويظهر الفارس اآل (،10، لوحة8)شكل نقض على أحد الحيواناتاقد 
ن مالبس  يأنه يرتد هذا الفارس وقد  ختلفت ألوانها وزخارفها، ويظهرامتشابهة مع مالبس الفارس السابق وا 
 (. 10)لوحة ختفت يديه األخرى خلف رقبة جوادهاحين  في حدى يديه عنان جواده الراكضإأمسك ب

وقد مال بجسمه إلى  يوضع جانب في ن يظهر أحدهماين فارسين السابقيمواجهة الفارسفي ونشاهد 
بوحدات هندسية  اً من الخلف مزدان طويالً  يقباء باللون األخضر الفيروز  ياألمام، وله شارب كثيف، ويرتد

أسفل  يباللون األسود، ويرتد نطاق بأساور، وُيشد حول القباء  تنتهيُنفذت باللون األسود، له أكمام طويلة 
له  بوت هقدميفي  ويحتذيباللون األبيض، ويرتدى فوق رأسه عمامة باللونين األبيض واألسود،  القباء سرواالً 
حدى يديه سيف ذا نصل إاللون يضعه داخل ركاب جواده، ويظهر هذا الفارس وقد أمسك ب يبن رقبة طويلة

 خلف جواده ختفت يده األخرىاحين  في ،نقض على أحد الحيواناتامقوس سدده نحو أسد يظهر أمامه قد 
، ويظهر بجوار الفارس السابق أحد الفرسان بوضعية ثالثية األرباع يرتدى قباء أبيض (11، لوحة9)شكل

، وُيشد البني، له أكمام طويلة، وللقباء ياقة مقوسة ُحددت باللون البنيباللون  اً من الخلف مخطط اللون طويالً 
فوق رأسه عمامة  يباللون األحمر الداكن، ويرتد سرواالً  ، ويرتدى أسفل القباءالبنيباللون  نطاق  حول القباء

اللون يضعه داخل ركاب جواده، ويظهر  يبن له رقبة طويلة بوت قدميه في ويحتذي، البنيباللونين األصفر و 
ختفت يديه األخرى خلف احين  في  حدى يديه ممسكًا بها أحد الطيور لعله باز الصيد إهذا الفارس وقد رفع 

 .(11، لوحة10)شكل جواده
ونشاهد على يسار المنظر التصويري رسمًا ألربعة من الفرسان يشغل المساحة بينهم بعض الحيوانات 
التي تعدو مسرعة أمامهم وتظهر بعض هذه الحيوانات ورقبتها ملتفة لتنظر إلى الخلف نحو هؤالء الفرسان؛ 

اًل من الخلف مزدانًا حيث يظهر أحد الفرسان في وضع خلفي ورأسه في وضع جانبي يرتدي قباء أبيض طوي
باللون األحمر  نطاق بوحدات هندسية ُنفذت باللون البني، له أكمام طويلة تنتهي بأساور، وُيشد حول القباء 

الداكن، ويرتدي أسفل القباء سروااًل باللون األزرق السماوي، ويرتدي فوق رأسه عمامة باللون األحمر الداكن 
هذا  بني اللون يضعه داخل ركاب جواده، ويظهر له رقبة طويلة وتب تنسدل منها عذبة، ويحتذي في قدميه

(، 12، لوحة 11)شكل ُيسدده نحو أحد الحيوانات التي تعدو مسرعة أمامه الفارس وقد أمسك بكلتا يديه رمحاً 
ويظهر بجوار الفارس السابق أحد الفرسان بنفس وضعية الفارس السابق، ويرتدي مالبس متشابهة مع مالبس 

ن  بني اللون يضعه داخل  له رقبة طويلة بوت ختلفت ألوانها وزخارفها، ويحتذي في قدميهاالفارس السابق وا 
صل مقوس مشرع في الهواء ُيسدده نحو ركاب جواده، ويظهر هذا الفارس وقد أمسك بيده اليمنى سيفًا ذا ن
 .(12)لوحة  أحد الحيوانات في حين ثنى ذراعه األيسر ووضعه على رقبة جواده

يظهر أحدهما في وضعية ثالثية األرباع،  آخرين نيونشاهد في مواجهة الفارسين السابقين فارس
ويرتدي قباء أخضر اللون طوياًل من الخلف، له أكمام طويلة تنتهي بأساور والقباء مزركش بوحدات هندسية 
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باللون األسود، ويرتدي أسفل القباء نطاق األسود، وُيشد حول القباء ُحددت باللون  باللون األسود، وللقباء ياقة
ن يظهر من فتحة رقبة القباء، ويرتدي أسفل القباء سروااًل أبيض اللون، ويرتدي فوق رأسه قمجونًا أبيض اللو 

بني اللون يضعه داخل  له رقبة طويلة بوت عمامة باللونين األزرق السماوي واألسود، ويحتذى في قدميه
انات التي تعدو ركاب جواده، ويظهر هذا الفارس وقد أمسك بكلتا يديه قوسًا ُيسدد سهامه نحو بعض الحيو 

مسرعة أمامه، ويظهر الفارس اآلخر في وضع خلفي، ويرتدي قباء باللون األحمر الرماني له أكمام طويلة 
باللونين البني واألحمر نطاق  تنتهي بأساور والقباء مزركش بوحدات هندسية باللون البني، وُيشد حول القباء

باللون األزرق السماوي، ويرتدي فوق رأسه عمامة باللونين األبيض  ماني، ويرتدي أسفل القباء سرواالً الر  
بني اللون يضعه داخل ركاب  له رقبة طويلة بوت الممزوج باألزرق السماوي والبني، ويحتذي في قدميه

جواده، ويظهر هذا الفارس وقد أمسك بإحدى يديه سيفا ذا نصل مقوس وقد وضعه على رقبة إحدى الظباء 
 رعة أمامه وقد التفت برقبتها لتنظر إلى الخلف في حين ثنى يده األخرى ووضعها إلى جانبهالتي تعدو مس

 .  (13)لوحة 
وقد تنوعت زخارف األرضية التي ُنفذ عليها منظر الصيد؛ حيث يظهر باألرضية مجموعة من التالل 
الرملية، وقد اختفت خلف بعض هذه التالل بعض الظباء، كما يظهر باألرضية زخارف نباتية قوامها بعض 

األرضية  ُيزينق نباتية، و األرضية نبتة تخرج منها أورا ُيزيناألشجار الصغيرة ذات أوراق وفروع نباتية، كما 
 أيضًا رسوم معمارية تمثلت في بعض المباني ذات قباب تظهر خلفها بعض األشجار. 

 :بالطة المحفوظة بالقسم الثانى للمتحفوصف ال.2.2

 :(14لوحة)
  .بالطات أربع من تجميعةالتحفة:  نوع

 .خزفالخام:  المادة
  .(م19/هـ13) القرن فترة القاجاري، إيران،العصروتاريخه:  الصنع مكان

 .سم32 ×سم42 األبعاد:
  (الثاني القسم) رجب طارق ُمتحفالحفظ:  مكان
 على تثبيتها تم حيث ،للمتحف الثاني بالقسم محفوظة ولكنها تسجيل رقم المتحف لها يسجل لمالسجل:  رقم
 .الجدران أحد

 .مرة ألول تنشر العلمى: النشر
 ختفاءا إلى أدى الطالء مادة في فقد مع المتحف، داخل الحفظ من جيدة حالة في البالطة: التحفة حالة
 .الترميم أعمال إلى البالطة وتحتاج الزخارف بعض

 لوصف:ا
بالطات خزفية مستطيلة الشكل ُرسمت باأللوان المتعددة تحت الطالء الزجاجي  تجميعة من أربع

، واألزرق السماوي، واألرجوانى، واألخضر، cobaltسوم منفذة باللون األزرق الكوبالت الشفاف، ذات ر 
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والبني، واألصفر، واألبيض، واألسود، قوام زخرفتها منظر تصويري ُيمثل منظر موسيقى، وطرب، وشراب 
آالت موسيقية في حين تحمل بعضهن قنينات  قوامه رسوم لمجموعة من السيدات تقوم بعضهن بالعزف على

لشراب، وأطباق الفاكهة، وبعض ثمار الفاكهة، وُنفذ المنظر التصويري وكؤس الشراب كما تتوزع بينهن أواني ا
على أرضية باللون األبيض، وُيزخرف البالطة حول المنظر التصويري زخارف نباتية وهندسية فضاًل عن 
رسم الطيور؛ حيث ُيزخرف البالطة مساحة مستطيلة ُحددت باللونين األبيض واألزرق الكوبالت، ُيحيط بتلك 

حة زخارف نباتية قوامها فروع نباتية محورة ملتفة ومتداخلة يخرج منها أوراق نباتية، وُيزخرف تلك المسا
المساحة المستطيلة تكوين زخرفي مكون من عمودين زخرفيين ُيزخرفهما أوراق نباتية متعددة الفصوص، 

ل جامات مفصصة ُيزخرف ، وُيزين كوشتي العقد زخارف نباتية محورة يتوسطها أشكازخرفياً  ويحمالن عقداً 
بعضها زخارف محورة قوامها فرع نباتي يحط عليه أحد الطيور، ويضم هذا التكوين الزخرفي المنظر 

 التصويري.
منهن في وضع الجلوس؛ حيث تجلس كل منهن  سيدات أربعُ المنظر رسم خمس  يظهر في مقدمة

سيدة أخرى وقد اضجعت على األرض،  خلف األخرى الجلسة القاجارية في وضعية ثالثية األرباع تتوسطهن
أخضر اللون له أكمام قصيرة تصل إلى  19يلك يجهة اليسار فتظهر السيدة األولى ترتد أما السيدتان

ار المستديرة يفصل بينها خطوط مزدوجة، ر المرفقين، مفتوحًا من أسفل يزينه عند الصدر صف من األز 
ُنفذ باللونين األسود واألصفر يتدلى منه طرف إلى نطاق ددت باللون األسود، وُيشد حول اليلك ولليلك ياقة حُ 
له أكمام طويلة تنتهي   cobalt ، وترتدي أسفل اليلك قباء باللون األزرق الكوبالتشراريباألمام ذو 

اء، وقد ُصفف شعر بأساور، وترتدي أسفل القباء قمجونًا أبيض له ياقة مقوسة يظهر من فتحة رقبة القب
السيدة بهيئة تنسدل على الكتفين وتتدلى منه خصلة إلى األمام أعلى الجبهة، وتضع فوق رأسها طرحة طويلة 

 تنسدل على الظهر. باللون األزرق السماوي
حدى يديها ووضعتها على فخذها األيسر في حين رفعت يدها األخرى إوتظهر هذه السيدة وقد ثنت  

قباء باللون األحمر الرماني له وتظهر السيدة الثانية خلف السيدة السابقة وترتدي ممسكة بها آنية لعلها كأس، 
ار المستديرة يفصل بينها خطوط مزدوجة، ر أكمام قصيرة تصل إلى المرفقين، يزينه عند الصدر صف من األز 

أصفر اللون يتوسطه حلية دائرية، وترتدي أسفل  نطاق األسود، وُيشد حول القباءُحددت باللون  وللقباء ياقة
باللون األخضر له أكمام طويلة تنتهي بأساور، وقد ُصفف شعر السيدة بهيئة تنسدل على  20القباء قميصاً 

                                                           
 يكمولكنه يضغط الجسم والذراعين ضغطًا أشد كما أن  ،فوق القميص، وهو يكاد ُيشبه قفاطين الرجالرتدى رداء يُ  اليلك: 19

 .239، التصويرفي  المدرسة القاجارية ،إبراهيم .بالقميص ىيغطوالذي  أطول، وهو مفصل بشكل يسمح بكشف الصدر، اليلك
سربال، وقد تقمص الرجل وتسربل، ويذكر دوزي أن القميص: الذي يلبس والجمع القمصان واألقمصة، ويقال للقميص 20

بيين، وللقميص كمان واسعان للغاية يهبطان و الشرقيين يلبسون القميص فوق السروال وليس تحت السروال كما هو عادة األور 
 =أحمدمحمود، إيهاب  ؛إلى المعصم ويتدلى القميص حتى منتصف الساقين وأحيانًا كان مفتوحًا من األمام حتى سرة البطن
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طرحة طويلة باللون األصفر تنسدل الكتفين وتتدلى منه خصلة إلى األمام أعلى الجبهة، وتضع فوق رأسها 
، وتظهر هذه السيدة وقد فردت إحدى يديها ووضعتها على فخذها 21على الظهر وتنبثق من مقدمتها ريشة

22وضعت أحد أصابعها في فمهااأليسر في حين رفعت يدها األخرى حيث 
 .(15، لوحة12)شكل 

باللونين األخضر واألزرق  مخططاً  أما السيدتان بالجهة اليمنى فتظهر السيدة األولى ترتدى قباء
 ار المستديرة، وللقباء ياقةر السماوي له أكمام قصيرة تصل إلى المرفقين، يزينه عند الصدر صف من األز 

ُنفذ باللونين األصفر واألسود يتدلى منه طرفان إلى األمام ذوا  نطاق األسود، وُيشد حول القباءُحددت باللون 
باللون األحمر الرماني له أكمام طويلة تنتهي بأساور، وقد ُصفف شعر  قميصاً  ، وترتدي أسفل القباءشراريب

السيدة بهيئة تنسدل على الكتفين وتتدلى منه خصلة إلى األمام أعلى الجبهة، وتضع فوق رأسها طرحة طويلة 
يديها  ابكلتوتتقدم هذه السيدة طبلة مزدوجة تقوم بالنقر عليها باللون األحمر الرماني تنسدل على الظهر، 

 ، وتظهر السيدة الثانية خلف السيدة السابقة وترتدي قباء(16، لوحة 13)شكل من الخشب بواسطة عصاتين
ار المستديرة يفصل بينها ر أخضر اللون له أكمام قصيرة تصل إلى المرفقين يزينه عند الصدر صف من األز 

 نطاق األسود، وُيشد حول القباءددت باللون حُ  خطوط مزدوجة ُنفذت باللونين األصفر واألسود، وللقباء ياقة
باللون  ا، وترتدي أسفل القباء قميصً شراريبُنفذ باللونين األصفر واألسود يتدلى منه طرفان إلى األمام ذوا 

األحمر الرماني له أكمام طويلة تنتهي بأساور، وقد ُصفف شعر السيدة بهيئة تنسدل على الكتفين وتتدلى منه 
خصلة إلى األمام أعلى الجبهة، وتضع فوق رأسها طرحة طويلة باللون األزرق السماوي تنسدل على الظهر 

                                                                                                                                                                                           

، كلية اآلثار/ جامعة رسالة ماجستيردراسة آثرية فنية"، ،حسن،" صور السالطين واألمراء ورجال الدولة في المدرسة القاجارية =
 . 133، م2011هـ/1432القاهرة، 

التي  ترجع بداية ظهور ظاهرة اتخاذ الريش في أغطية الرؤوس إلى عهود سابقة على اإلسالم، وتعود أصولها إلى القبائل 21
 ،عاشت في أواسط آسيا )إقليم التركستان( وكان اتخاذ الريش في أغطية الرؤوس يرمز عند هذه القبائل التركية إلى الشجاعة

 دت ظاهرة تغطية الرؤوس بالريش فيوظهرت هذه الظاهرة في العصر المملوكي، ووج، بمثابة طلسم أو تميمة دكما كان يع
والصفوية، كما ظهرت في التصوير العثماني؛ حيث ظهرت أغطية رؤوس السالطين وكبار القادة المدرسة المغولية، والتيمورية، 

،  فن الصور الشخصية في مدرسة التصوير العثمانىخليفة، ربيع حامد،  ؛العسكريين ُتزين بالريش وأحيانًا بالريش والشعر
مر محمد حسن، "التصاوير اآلدمية والحيوانية المتولى، مروة ع. 302-301، م2006، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، 2ط.

-1779هـ/1343-1193على الخزف والمعادن والنقود القاجارية في ضوء مجموعة جديدة )دارسة أثرية فنية مقارنة( )
 .  1،190.ـمج ،م2014هـ/1435، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة، رسالة ماجستيرم("، 1925

الحركات الجسدية المركبة، وهى داللة خارجية يصدرها الجسم، وسلوك بشري يأتي  ُتعد ظاهرة وضع اإلصبع في الفم من 22
بطريقة عفوية تلقائية وقت اشتداد الندم، أو الغيظ، أو الوقوع في الحيرة واالضطراب أو الفرح وغيرها من االنفعاالت، وتعكس 

ليها المصور في تصاويره ليضفي عليها ثوب ة للشخص القائم بها؛ ومن ثم لجأ إيهذه الظاهرة العديد من السمات الشخص
منى عبد الحميد محمد، "ظاهرة وضع اإلصبع في الفم  في  مدارس التصوير عبد القادر، ؛ الواقعية والقرب من الطبيعة

 . 285 -17، م2019، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلداب/ جامعة أسيوط، رسالة ماجستيراإليرانية )دراسة فنية مقارنة("، 
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ديها على فخذها األيمن في حين اختفت إحدى يقد وضعت وتنبثق من مقدمتها ريشة، وتظهر هذه السيدة و 
 . يدها األخرى خلف السيدة الجالسة أمامها

ويتوسط السيدات األربع سيدة أخرى وتظهر وقد اضجعت على األرض، ورأسها في وضعية ثالثية 
وترتدي بداخله كأس،  األرباع، وقد وضعت إحدى يديها فوق األخرى بشكل متقاطع وحملت فوق رأسها طبقاً 

، وُيزين نهاية اليلك مجموعة من فيبرز تفاصيله على الجسم تماماً  حبوكاً ، ويظهر اليلك مر اللونخضأ اً يلك
ان عند يكمان ضيقان ينتهلليلك و الخطوط المتصلة ُحددت باللون األسود وُنفذت باللون األزرق السماوي، 

واسعة  23وترتدي تنورة لرماني،قطعة ضيقة تصل إلى نهاية اليد باللون األحمر ا إليهما تفيضأالمعصمين، 

بمجموعة من األقواس المتصلة ُنفذت باللون األسود، وتظهر السيدة وشعرها تنتهي  باللون األحمر الرماني
 .(17، لوحة14)شكل وقد صفف بهيئة تنسدل على الكتفينعار 
ويتوسط المنظر التصويري رسم خمس من السيدات تظهر أربع منهن في وضع الجلوس وتتوسطهن       

سيدة أخرى في وضع الوقوف، السيدتان جهة اليسار تظهر كل منهن جالسة الجلسة القاجارية في وضعية 
الرماني له أكمام مخططًا باللونين األزرق السماوي واألحمر  قباءثالثية األرباع، وتظهر السيدة األولى ترتدي 

باللونين األصفر  نطاق األسود، وُيشد حول القباءُحددت باللون  قصيرة تصل إلى المرفقين، وللقباء ياقة
واألسود يتوسطه حلية دائرية، وترتدي أسفل القباء قميصًا أخضر اللون له أكمام طويلة تنتهي بأساور باللون 

الكتفين وتتدلى منه خصلة إلى األمام أعلى الجبهة،  األصفر، وقد ُصفف شعر السيدة بهيئة تنسدل على
وتضع فوق رأسها طرحة طويلة باللون األصفر تنسدل على الظهر وتنبثق من مقدمتها ريشة، وتظهر هذه 

، وتظهر السيدة الثانية خلف السيدة تقوم بالنقر عليه)الدف(  إيقاعيةوقد أمسكت بكلتا يديها آلة السيدة 
أخضر اللون له أكمام قصيرة تصل إلى المرفقين يزينه  ترتدي قباءملتفة لتنظر إلى الخلف، و ورقبتها السابقة 

األسود، ُحددت باللون  عند الصدر صف من الخطوط المزدوجة ُنفذت باللونين األصفر واألسود، وللقباء ياقة
فل القباء قميصًا باللون باللونين األصفر واألسود يتوسطه حلية دائرية، وترتدي أس نطاقوُيشد حول القباء 

األحمر الرماني له أكمام طويلة تنتهي بأساور، وقد ُصفف شعر السيدة بهيئة تنسدل على الكتفين وتتدلى منه 
خصلة إلى األمام أعلى الجبهة، وتضع السيدة فوق رأسها طرحة طويلة باللون األزرق السماوي تنسدل على 

يها ووضعتها على فخذها األيسر في حين ثنت يدها األخرى إحدى يد مدتالظهر، وتظهر هذه السيدة وقد 
 .(18، لوحة 15)شكل  ووضعتها أسفل منطقة الصدر

أما السيدتان بالجهة اليمنى، فتظهر السيدة األولى جالسة الجلسة الساسانية في وضعية ثالثية األرباع، 
من أسفل يزينه عند الصدر صف من  تصل إلى المرفقين مفتوحاً  ةأخضر اللون له أكمام قصير  وترتدي يلكاً 

 األسود، وُيشد حول اليلكُحددت باللون  األزرار يفصل بينها خطوط مزدوجة باللون األصفر، ولليلك ياقة
                                                           

درع، وهى سترة الجسم من الوسط إلى األسفل، وفى العربية التنورة  وتعني الفارسية تنورهفي  كلمة معربة وأصلها التنورة: 23
 ،رضوانثوب كاإلزار تجعل له حجزة وأزرار من الخلف يزر بها على الخاصرتين، وكل ثوب يستر من السرة إلى أسفل؛ 

    .370، والتحف التطبيقيةاألزياء القاجارية في ضوء المخطوطات 
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ُنفذ باللونين األسود واألصفر يتوسطه حلية دائرية، وترتدي أسفل اليلك قباء باللون األحمر الرماني  نطاق 
أبيض له ياقة مقوسة يظهر  ه أكمام طويلة، وترتدي أسفل القباء قمجوناً مخطط باللونين األصفر واألسود ل

من فتحة رقبة القباء، وقد ُصفف شعر السيدة بهيئة تنسدل على الكتفين وتتدلى منه خصلة إلى األمام أعلى 
الجبهة، وتضع فوق رأسها طرحة طويلة باللون األزرق السماوي تنسدل على الظهر، وتحتذي في قدميها 

 .وقد أمسكت بكلتا يديها بآلة موسيقية )طنبور( تقوم بالعزف عليهء، وتظهر هذه السيدة حذا

وتظهر السيدة الثانية خلف السيدة السابقة جالسة الجلسة القاجارية في وضعية ثالثية األرباع ورقبتها 
المرفقين، ُيزينه عند باللون األحمر الرماني له أكمام قصيرة تصل إلى  قباءملتفة لتنظر إلى الخلف، وترتدي 

الصدر صف من األزرار المستديرة ُنفذت باللونين األسود واألخضر، وللقباء ياقة ُنفذت باللون األخضر، 
أخضر  وُيشد حول القباء نطاق باللونين األصفر واألسود يتوسطه حلية دائرية، وترتدي أسفل القباء قميصاً 

صفر، وقد ُصفف شعر السيدة بهيئة تنسدل على الكتفين اللون له أكمام طويلة تنتهي بأساور باللون األ
وتتدلى منه خصلة إلى األمام أعلى الجبهة، وتضع فوق رأسها طرحة طويلة باللون األصفر تنسدل على 
الظهر، وتظهر هذه السيدة وقد أمسكت بإحدى يديها قنينة في حين ثنت يدها األخرى ووضعتها أسفل منطقة 

 .(19، لوحة16)شكل الصدر
ويتوسط السيدات األربع رسم سيدة في وضع الوقوف بوضعية ثالثية األرباع وقد مالت برأسها جهة 

باللونين األخضر واألحمر الرماني له أكمام قصيرة تصل إلى المرفقين، ُيزينه  امخططً  اليسار، وترتدي قباء
 سود واألخضر، وللقباء ياقةار المستديرة يفصل بينها خطوط مزدوجة باللونين األر عند الصدر صف من األز 

األسود، وُيشد حول القباء نطاق باللونين األصفر واألسود يتوسطه حلية دائرية، وترتدي أسفل ُحددت باللون 
أصفر اللون له أكمام طويلة تنتهي بأساور، وقد ُصفف شعر السيدة بهيئة تنسدل على الكتفين  القباء قميصاً 

لجبهة، وتضع فوق رأسها طرحة طويلة باللون األحمر الرماني تنسدل وتتدلى منه خصلة إلى األمام أعلى ا
أمسكت بإحدى يديها قنينة في حين مدت على الظهر، وتحتذي في قدميها حذاء، وتظهر هذه السيدة وقد 

  .(20، لوحة17)شكل يدها األخرى ممسكة بها بكأس
بالنسبة للسيدتين جهة  سيدات في وضع الجلوس،رسم أربع  ويظهر في نهاية المنظر التصويري

باللون األحمر  اليسار، فتظهر السيدة األولى جالسة الجلسة القاجارية في وضعية ثالثية األرباع، ترتدى يلكاً 
من أسفل يزينه عند الصدر صف من األزرار يفصل  الرماني له أكمام قصيرة تصل إلى المرفقين مفتوحاً 

نطاق باللونين  هاألسود، وُيشد حولُحددت باللون  ليلك ياقةبينها خطوط مزدوجة ُنفذت باللون األصفر، ول
باللونين األخضر واألحمر الرماني له  اً قباء مخطط هاألسود واألصفر يتوسطه حلية دائرية، وترتدي أسفل

له ياقة مقوسة، يظهر من فتحة رقبة القباء، وقد ُصفف شعر  اأبيضً  أكمام طويلة، وترتدي أسفل القباء قمجوناً 
السيدة بهيئة تنسدل على الكتفين وتتدلى منه خصلة إلى األمام أعلى الجبهة، وتضع فوق رأسها طرحة طويلة 
-باللون األزرق السماوي تنسدل على الظهر وتنبثق من مقدمتها ريشتان، وتظهر هذه السيدة وقد أمسكت 
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في حين مدت يدها األخرى ممسكة بها شيء لعله ثمرة  رجليهابقنينة وضعتها على إحدى  -بإحدى يديها
 .(21، لوحة 18)شكل  فاكهة تقدمها لتلك السيدة الجالسة أمامها

يلك باللون األحمر  وتظهر السيدة الثانية جالسة الجلسة الساسانية في وضعية ثالثية األرباع، وترتدي      
من أسفل، ويزينه عند  باللون األسود له أكمام قصيرة تصل إلى المرفقين مفتوحاً  الرماني اللون مخططاً 

نطاق  هاألسود، وُيشد حولُحددت باللون  ياقة هالصدر صف من األزرار المستديرة ُنفذت باللون األصفر، ول
قباء أخضر اللون له أكمام طويلة تنتهي  هُنفذ باللونين األسود واألصفر يتوسطه حلية دائرية، وترتدي أسفل

له ياقة مقوسة يظهر من فتحة رقبة القباء، وقد ُصفف شعر  اأبيضً  بأساور، وترتدي أسفل القباء قمجوناً 
السيدة بهيئة تنسدل على الكتفين وتتدلى منه خصلة إلى األمام أعلى الجبهة، وتضع فوق رأسها طرحة طويلة 

أمسكت  وقدل على الظهر، وتحتذي في قدميها حذاء، وتظهر هذه السيدة باللون األزرق السماوي تنسد
، 19)شكل فاكهة في حين مدت يدها األخرى إلى األمام ممسكة بها شيء لعله ثمرة ،بإحدى يديها قنينة

 .(22لوحة
السيدتان بالجهة اليمنى فتظهر السيدة األولى جالسة الجلسة القاجارية في وضعية ثالثية األرباع، أما       

باللون األصفر له أكمام قصيرة تصل إلى المرفقين، ُيزينه عند  باللون األحمر الرماني مخططاً  قباءوترتدي 
 ن األسود واألصفر، وللقباء ياقةالصدر صف من األزرار المستديرة يفصل بينها خطوط مزدوجة ُنفذت باللوني

نطاق يتدلى منه طرفان إلى األمام، وترتدي أسفل القباء قميص أخضر  هاألسود، وُيشد حولُحددت باللون 
اللون له أكمام طويلة تنتهي بأساور، وتضع فوق رأسها عمامة متعددة الطيات باللونين األرجواني واألصفر 

هر هذه السيدة وقد ثنت إحدى يديها ووضعتها أسفل منطقة الصدر السيدة، وتظ هذهيظهر من أسفلها شعر 
 .(23، لوحة 20)شكل تأخذ منها شيئاً  وكأنهافي حين مدت يدها األخرى في اتجاه السيدة الجالسة أمامها 

أما السيدة الثانية فتظهر جالسة الجلسة الساسانية في وضعية ثالثية األرباع ورقبتها ملتفة لتنظر إلى       
باللونين األخضر واألحمر الرماني له أكمام قصيرة تصل إلى المرفقين، ُيزينه  مخططاً  قباء الخلف، وترتدي

األسود، ُحددت باللون  عند الصدر صف من األزرار المستديرة ُنفذت باللونين األسود واألصفر، وللقباء ياقة
باللون  نطاق باللونين األصفر واألسود يتوسطه حلية دائرية، وترتدي أسفل القباء قميصاً  هوُيشد حول

على الكتفين وتتدلى منه  األرجواني له أكمام طويلة تنتهي بأساور، وقد ُصفف شعر السيدة بهيئة تنسدل
الظهر، وتحتذي خصلة إلى األمام أعلى الجبهة، وتضع فوق رأسها طرحة طويلة باللون األصفر تنسدل على 

في قدميها حذاء، وتظهر هذه السيدة وقد ثنت إحدى يديها ووضعتها أسفل منطقة الصدر في حين مدت يدها 
 .(24، لوحة21)شكل األخرى إلى األمام 
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 ن موضوع الدراسةيالدراسة التحليلية للبالطت .3

 تأريخ البالطتين:.1.3

المنفذة على البالطتين  والموضوعات التصويرية للعناصر الزخرفية السابقة بناء على الدراسة الوصفية      
على الموضوعات الفنية والتصويرية المنفذة  جلية السمات الفنية للمدرسة القاجارية ، تظهرموضوع الدراسة

حيث جاءت المنتجات ؛ السمات ذات الطابع األوروبى ، أوالسمات ذات الطابع اإليرانىسواء  ،عليهما
هو التأثير الصينى المتمثل في أشكال المنتجات  األولالخزفية القاجارية لتجسد ثالثة تيارات فنية مختلفة، 

التأثير  الثالث، في حين جسد االتجاه هو الطابع اإليرانى المحلى والثانىوألوانها وطرق زخرفتها، 
تنفيذ الرسوم اآلدمية، ورسوم الحيوانات ومراعاة النسب ، والذى تمثل في الواقعية الشديدة في 24األوروبى

براز تفاصيل الوجه ، وبذلك فقد عبرت منتجات الخزف القاجارية عن تضافر التأثيرات 25التشريحية، وا 
مميز اتسم بغلبة التأثيرات األوروبية  األوروبية مع التقاليد المحلية اإليرانية في خلق طراز فنى جديد ذا طابع

، وقد ظهرت السمات الفنية للمدرسة القاجارية على العناصر الزخرفية الُمنفذة 26قاجارى -ز األورووهو الطرا
 كالتالى: على البالطتين

 السمات ذات الطابع اإليرانى: .1.1.3

حيث تنوعت جلسات األشخاص الُمنفذة السمات ذات الطابع اإليرانى في جلسة األشخاص؛  تظهر         
والتى تتمثل في وضع  ،الذى ُيزين البالطة الثانية ما بين من يجلسون الجلسة الساسانيةبالمنظر التصويري 

 القديمة في التصوير والتى صورها الفنان القاجاري اعتزازًا بها، واستعادة للعناصر ،الجلوس ركبة ونصف
السجود في (، وبين من يجلسون الجلسة القاجارية والتى تأخذ شكل وضع 22، 19، لوحة19، 16)شكل 
رسوم مالمح الوجه؛ حيث العيون اللوزية المسحوبة كذلك فى ، و (16، 15، لوحة13، 12)شكل  27الصالة

التى يعلوها حاجبان كثيفان متصالن ببعضهما البعض كما في رسوم األشخاص بالمنظر التصويري بالبالطة 
ص بالمنظر التصويري بالبالطة الثانية، أو غير متصالن، والشارب الغليظ األسود كما في رسوم األشخا

 في مالبس األشخاص أيضاً  (، ويتجلى الطابع اإليرانى16، 15، 7، لوحة13، 12، 5األولى )شكل 

جاءت ذات طابع شرقى، وتمثلت مالبس السيدات في يلك أسفله قباء، أو قباء أسفله قميص،  حيث 
وجاء غطاء الرأس عبارة عن عمامة أو طرحة، ويظهر ذلك في رسوم السيدات بالبالطتين موضوع الدراسة 

                                                           
هـ/ 1343-1193ياسين، إيمان محمد العابد،" التأثيرات األوروبية على الفنون اإلسالمية اإليرانية خالل العصر القاجاري ) 24

 .72 -71 -69، م 2008، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة، رسالة ماجستير، 1.ـم("، مج1779-1925
25 MODARES, M., « Qajar painting in the second half of the nineteenth century andrealism», MasterThesis, 

Presented he Faculty of the Department of Art and Humanities, san jose State University, In Partial 

Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts, December 2006, 34  
 .72، التأثيرات األوروبية على الفنون اإلسالمية، إيمان، ياسين  26
 .59، المدرسة القاجارية فى التصوير إبراهيم،27
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قباء ( وجاءت مالبس الرجال عبارة عن قباء أسفله قميص أسفل ال23، 22،  15، لوحة20، 19، 12)شكل
سروال، وجاء غطاء الرأس عبارة عن عمامة كما يظهر برسوم األشخاص بالمنظر التصويري بالبالطة 

(، واهتم الفنان القاجاري بزخرفة مالبس األشخاص، وتنوعت زخارفها 8، 6، 5، لوحة6، 4، 3)شكل األولى
 ما بين النباتية والهندسية ويظهر ذلك بمالبس األشخاص بالبالطتين.

، 29الذى تميزت به المرأة الشرقية وبصفة خاصة اإليرانية 28يظهر الطابع اإليرانى في التزيين بالخالو        
، 14والذى اهتم الفنان برسمه على وجوه بعض السيدات بالمنظر التصويري الذى ُيزين البالطة الثانية )شكل 

التى  تصويريةوال والمناظر الطبيعية الواقعية في رسوم األشخاص كما يظهر الطابع اإليرانى فى(، 17لوحة
 حيث كان الخزف(، 14 ،1ظهر ذلك بالبالطتين موضوع الدراسة )لوحة يو  ،30يتضمنها المنظر التصويرى

اإليرانى بصفة عامة والبالطات الخزفية بصفة خاصة مهتمة بتنفيذ الموضوعات، والمناظر التصويرية، وكان 
أغلبها مأخوذ من تصاوير المخطوطات الفارسية، وُنفذت هذه الموضوعات على البالطات الخزفية اإليرانية 

واستطاع الفنان رسم عدد أكبر من منذ العصر السلجوقى إال أنه زاد االهتمام بها خالل العصر القاجاري، 
 31األشخاص بمناظر الصيد، ومناظر الطرب، والموسيقى، والشراب وساعده على ذلك مساحة البالطات

فقد اشتملت رسوم البالطة األولى موضوع الدراسة على منظر ُيمثل قصة "ليلى (، 14، 2، 1)لوحة 
على تزويقها فى العديد من المخطوطات وعلى  وهى من القصص التى أقبل الفنانون اإليرانيونوالمجنون" 

وُمثلت هذه القصة على عدد من البالطات الخزفية وخاصة البالطات الخزفية،  32التحف التطبيقية
كما اشتملت رسوم البالطة األولى موضوع الدراسة على منظر صيد لمجموعة  ،(26، 25)لوحة 33القاجارية

من األمراء، وكانت موضوعات الصيد من الموضوعات التى اهتم الفنان اإليرانى بتنفيذها على التحف 
زدادت خالل العصر الصفوى االتطبيقية وخاصة البالطات الخزفية منذ العصر السلجوقى واإلليخانى، و 

كما اشتملت رسوم البالطة الثانية موضوع الدراسة على منظر طرب، ورقص، وموسيقى، وشراب؛  ،والقاجارى
حيث تم تمثيل هذه المناظر على البالطات الخزفية اإليرانية منذ العصر السلجوقى واإلليخانى، وظهرت على 

الطرب من قنينات وكؤوس م( وكان يتخللها ما يلزم لمجلس 19/ـه13البالطات الخزفية القاجارية منذ القرن )
عناصر الويتجلى الطابع اإليرانى في استخدام الفنان األلوان البراقة في رسم ، 34الشراب مع اآلالت الموسيقية

 (.1)لوحة الزخرفية، ويظهر ذلك  في رسوم البالطة األولى موضوع الدراسة

                                                           
28
 .1/أ /2/د/4بالرسوم اآلدمية من هذا البحث رقم سوف يتم تناول التزيين بالخال فى الجزء الخاص  
 .246، المدرسة القاجارية فى التصويرإبراهيم،  29
 .59، المدرسة القاجارية فى التصويرإبراهيم،  30
 .577، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانيةالغازي،  31
 .4، تصاوير قصة ليلى والمجنونحسين،  32
 .578، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانيةالغازي،  33
 .599، 594الغازي، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية، 34



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   (م2022) 1العدد23املجلد

 

 814   ( 857-797) |أثرية فنية لبالطتين من الخزف اإليرانى محفوظتين بمتحف طارق رجب بالكويتدراسة 
 

 السمات ذات الطابع األوروبى: .2.1.3

األوروبى في رسوم األشخاص الُمنفذة على البالطتين موضوع الدراسة؛ الطابع  تظهر السمات ذات        
براز زينة المرأة، وظهر ذلك بوضوح في رسم بعض  حيث ركز الفنان على مالمح الوجه التى بدت مجسمة وا 

(، كما يظهر الطابع األوروبى من خالل ظهور بعض 5، 4، لوحة 3، 2السيدات بالبالطة الثانية )شكل
رؤوسهن  ُيغطينى وقد ُصفف بهيئة تنسدل على الكتفين، فقد كانت السيدات في البداية ها عار  السيدات وشعر 

بخمار أو طرحة ولكن بعد تغلغل التأثيرات األوروبية في المجتمع اإليرانى أصبحت المرأة ُتصور وتُنفذ على 
إحدى السيدات بالبالطة ، فقد ظهرت 35غطيه أى نوع من أغطية الرأسال يُ  المنتجات الفنية وشعرها عار  

نتشر ا ، حيث، كما يظهر الطابع األوروبى في رسوم المالبس (17، لوحة14)شكل الثانية وشعرها عار  
 ترتديها الثوب األوروبى خالل العصر القاجاري، وتمثل الثوب األوروبى في التنورة، وظهرت إحدى السيدات

من التأثيرات األوروبية التى طرأت على األزياء في  وكانت التنورة(، 17، لوحة14لبالطة الثانية )شكل با
 .36بى الذى شهده هذا العصرو العصر القاجاري نتيجة لالنفتاح األور 

الواقعية في رسم ثمار الفاكهة الموزعة بين رسوم األشخاص بالمنظر  يف ييظهر الطابع األوروبكما      
التصويري الذى ُيزين البالطة الثانية، وأيضًا في رسم األشجار، واستخدام اللون األخضر في تلوينها فبدت 

 كما(، 17، 16)لوحة في رسم التالل الرملية، واستخدام اللون البني في تلوينها وكذلكالواقع،  كماهى في
على البالطات  صر مكمل للمنظر التصويري الُمنفذجاءت كعن يالتفي رسم الحيوانات  أيضاً  الواقعية ظهرت

براز تفاصيلهااألولى،  إظهار مالمح نجح فى فقد صورها الفنان بنسب تشريحية متناسبة، و  37وتجسيمها وا 
، 7، 6، 5، 3الصيادين )شكل الهروب من يوانات التى تعدو مسرعة محاولة الخوف والهلع على بعض الح

 (.9، 8، 7، 5لوحة 

للمدرسة القاجارية  ذات الطابع اإليرانى أو الطابع األوروبى لذا فإنه بناًء على تطبيق السمات الفنية      
تمكن الباحث من ستنتاج، والقياس، على اال وكذلك بناءً  –كما سبق ذكره  –على البالطتين موضوع الدراسة 

وكذلك من خالل ؛ (م19/ـه13) القرن خاللالعصر القاجاري فى  إيران البالطتين ونسبتهما إلىتأريخ 
( والتى 35، 33، 32، 30، 29، 28، 27 اتتتشابهان مع البالطات الخزفية )لوح الدراسة المقارنة حيث

وذلك من حيث األسلوب الصناعى  ؛م(19هـ/13العصر القاجارى خالل القرن ) فى إلى إيران أيضاً  تُنسب
 .والموضوعات التصويرية حيث العناصر الزخرفية واأللوان والزخرفى، وكذلك من

 
                                                           

رسالة ضوء مجموعات جديدة"، إليرانية في العصر القاجاري" في نسرين على أحمد محمد، "التحف المعدنية ا عطاهلل، 35
 .279، ، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة ماجستير

 .358، األزياء القاجارية فى ضوء المخطوطات والتحف التطبيقيةرضوان،  36
 .77، 76، المدرسة القاجارية فى التصويرإبراهيم،  37
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 المركز الفنى: .2.3

        فقد تميز خزف مدينة ؛ خالل العصر القاجارى ازدهرت مراكز صناعة الخزف فى إيران وتعددت        
قاشان بأسلوب خاص؛ حيث اهتم الفنانون بجميع العناصر الزخرفية المرسومة؛ لتكون فى مجموعها وحدة 
زخرفية واحدة، ليست منفصلة عن بعضها فكانوا يقومون بتغطية األرضية التى ُترسم عليها العناصر الرئيسة 

ت الخزفية خالل از إنتاج البالطوكانت ساوة من مراك، بطبقة من البريق المعدنى، ثم ُينقش عليها الزخارف
العصر القاجارى؛ حيث أنتجت البالطات الخزفية المرسومة باأللوان المتعددة تحت الطالء الزجاجى الشفاف، 

، وخاصة البالطات 39كانت شيراز من أعظم مراكز صناعة الخزف فى إيرانو ، 38وتميزت برسوم الحيوانات
بوصفها أهم مراكز إنتاج البالطات الخزفية منذ منتصف القرن الخزفية، واستمرت خالل العصر القاجارى 

يراز بأنها تشتمل على تصاوير لملوك إيران القدماء، شم(، وتميزت رسوم البالطات الخزفية إنتاج 19/ـه13)
 .40ومناظر عاطفية، وطبيعية

القاجارى، وكان لها مكانة بالطات الخزفية خالل العصر ال إلنتاج كما كانت أصفهان مركزًا مهماً        
 التصويرية الصفوية خالل القرنالمناظر  منمناظر مستوحاة على  بأنها تشتمل رسومها متميزة، وتميزت

ألحد مناظر التنزه، ومناظر صيد و م( مثل مناظر الطرب، مناظر الرقص فى الهواء الطلق، 17، هـ11)
مدينة طهران أيضًا واشتهرت  ،41ذات زخارف نباتيةفى الهواء الطلق، كما أنتجت بالطات  األمراء وأتباعه

فى فترة حكم آغا  إليرانيةالدولة اإليها إنتقلت  وذلك عندمابصناعة البالطات الخزفية خالل العصر القاجارى؛ 
وبلغت ، (م1797/ ـه1212) عاموأصبحت عاصمة لها ؛ (م1797-1779/ـه1212-1193) محمد خان

نتقال الصناع اوكان لهذا أثر كبير فى ، 42أقصى درجات التقدم والرقىمدينة طهران على يد القاجاريين 
امتازت رسوم البالطات الخزفية للعمل فى المرسم الملكى؛ حيث يوجد الشاه واألمراء، وكبار رجال الدولة، و 

التى أنتجتها طهران بأنها تشتمل على تصاوير لملوك إيران القدماء، وقصص األدب الفارسى، والقصص 
شتهر الفنانون فى مدينة طهران برسوم الدينية، ومناظر عاطفية، وطبيعية من المناطق المختلفة إليران، وا

رسوم المناظر الطبيعية، ورسوم  ىموضوعات تشتمل على رسوم آدمية متأثرة باألساليب األوروبية، وخاصة ف
لس الحكام واألمراء من مناظر ، باإلضافة إلى تصاوير لمجاportrait الصور الشخصية أشبه بالبورتريه

تنزه فى الهواء الطلق، و طرب وموسيقى ورقص، ومناظر تنصيب على الطراز الساسانى، ومناظر صيد، 

                                                           
 .  513، 511، 510،البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانيةالغازي،  38

 206، الفنون اإليرانيةحسن،  39
 .516، 515، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانيةالغازى،  40
 .520، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانيةالغازى،  41
 .329مبارك، "التحف المعدنية اإليرانية،  42
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وروبية فى مجموعة من الشباب، والخدم، مع ظهور بعض التأثيرات األو باإلضافة إلى رسوم لسيدات القصر، 
   .43أزيائهم

على  امدينة طهران؛ وذلك بناء يالباحث البالطتين موضوع الدراسة إلنسب على ما سبق فقد  وبناءً        
اصر الزخرفية التى على العن مدينة طهران البالطات الخزفية إنتاجتطبيق السمات الفنية التى تميزت بها 

والتى تمثلت فى طة األولى على قصص من األداب الفارسى الالب ؛ حيث اشتملت زخارفنُتزين البالطتي
أقبل الفنانون اإليرانيون وغيرهم على تصوير القصص األدبية العاطفية التى  هى منو  "ليلى والمجنون"قصة 

ي العديد من نسخ المخطوطات، بل اهتموا أيضًا برسم موضوعات هذه القصة على وتزويق هذه القصة ف
والشراب الذى ُيزين فضاًل عن منظر الطرب، والموسيقى،  44التحف التطبيقية في مختلف العصور اإلسالمية

عن أن الرسوم اآلدمية  فضالً  ،البالطة الثانية موضوع الدراسة وكذلك منظر الصيد الذى ُيزين البالطة األولى
جاءت ذات تأثيرات أوروبية سواء فى مالمح الوجه أو األزياء؛ حيث موضوع الدراسة الُمنفذة على البالطتين 

ضوعات تشتمل على رسوم آدمية متأثرة باألساليب األوروبية كما اشتهر الفنانون فى مدينة طهران برسوم مو 
 سبق أن أشرنا. 

ستنتاج على اال ابناءأيضًا لبالطتين موضوع الدراسة إلى مدينة طهران كانت نسبة الباحث لكما       
مدينة  والقياس عن طريق الدراسات المقارنة للبالطتين موضوع الدراسة مع البالطات الخزفية التى أنتجتها

، وتتشابه مع البالطتين موضوع الدراسة من حيث الشكل واألسلوب الصناعى والزخرفى طهران فى تلك الفترة
م( بالطات خزفية مستديرة الشكل 19/ـه13) ؛ حيث أنتجت مدينة طهران فترة القرنوكذلك من حيث األلوان

بهة مع البالطة األولى موضوع ُيزينها مناظر صيد لمجموعة من األمراء، وجاءت هذه البالطات متشا
وذلك من حيث األسلوب الصناعى والزخرفى، فجاءت زخارف إطارات هذه البالطات متشابهة مع  ؛الدراسة

فضاًل عن منظر الصيد الذى ُيزين هذه  -موضوع الدراسة-زخارف اإلطارات التى تؤطر البالطة األولى 
(، كما أنتجت مدينة طهران بالطات 28، 27وروبية )لوحةالبالطات وكذلك الرسوم اآلدمية ذات التأثيرات األ

وجاءت زخارف هذه البالطة متشابهة مع زخارف ، زخرفية مستطيلة الشكل ُيزينها منظر صيد ألحد األمراء 
 ،، وكذلك رسم الجواد وكسوتهىالبالطة األولى من حيث الزخارف النباتية التى ُتزين أرضية المنظر التصوير 

كما أنتجت مدينة طهران بالطات زخرفية (، 29وأيضًا سحنة األمير ومالبسه ذات التأثيرات األوروبية )لوحة
 (.30ظر طرب، ورقص، وموسيقى، وشراب تميزت برسومها اآلدمية ذات التأثيرات األوروبية )لوحةاُيزينها من

 

 
                                                           

 .516،521البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية،  الغازى، 43
البنا، سامح فكرى، "نماذج منتقاة من فنون الكتاب في ضوء نسخة فريدة لمخطوط ليلى والمجنون المحفوظ في متحف الفن  44
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 :وأهميتهما وظيفة البالطتين موضوع الدراسة .3.3

 ة الشكلالمستدير  :األولىالبالطة يرجح الباحث أن ف 45الخزفيتين وظيفة البالطتينب فيما يتعلق 
حيث وصلنا  ؛تكسية إحدى المناضدفي كانت مستخدمة تصويرية وعناصر زخرفية متنوعة  ناظروالمزدانة بم

تصويرية كانت  مناظرها ُيزينبالطات خزفية مستديرة الشكل ل القاجاريخالل العصر العديد من النماذج 
من حيث وبناًء على االستنتاج والقياس عن طريق المقارنة ببالطات متشابهة  ،46لنفس الغرض تستخدم

تكسو منضدة من الخشب مع بالطة خزفية مستديرة الشكل  األولى تتشابهالبالطة  فإن ،الشكل والزخارف
الشفاف  يمتعددة تحت الطالء الزجاجمرسومة بألوان  ( ذات زخارف32، 31ُيزينها مناظر تصويرية )لوحتا

 ،م(19/ـه13) القرن خالل القاجاريالعصر فى  تنسب إلى إيرانو محفوظة بمتحف الفنون اإلسالمية بماليزيا 
فى  القاجاريالعصر  فيالعديد من البالطات الخزفية المستديرة الشكل تُنسب إلى إيران أيضًا كما وجدت 
، وكان لها الشفاف تصويرية مختلفة ُرسمت باأللوان المتعددة تحت الطالء الزجاجىُيزينها مناظر نفس الفترة، 

  .(33، 28، 27 )لوحة الخشبية المناضد تكسية المتمثل فى نفس الغرض الوظيفى

فيرجح والتى جاءت عبارة عن تجميعة من أربع بالطات ُيزينها مناظر تصويرية  الثانيةالبالطة أما 
وجدت فى العصر  حيث ؛لقصورالمنشآت المدنية كاتكسية جدران أحد في كانت مستخدمة  هاالباحث أن

القاجارى بالطات مستطيلة تلتصق بجوار بعضها البعض لتكون إفريز، وكان ُيزينها مناظر تصويرية، وكانت 
استخدمت البالطات وقد  ،47تستخدم فى تكسية المنشآت المدنية كالقصور، وكانت تضم زخارف نباتية

تكسية جدران في بكثرة  القاجاريالعصر في الخزفية المستطيلة الُمنفذ عليها مناظر تصويرية متنوعة 
تكسية في الذى سوف يستخدمه في موضوعه الزخر  تنفيذقبل  يراعى عدة اعتبارات وكان الفنان، القصور

                                                           
 الخزفية البالطات اإليرانيون واستخدم اإلسالمي، التاريخ حلقات طوال الخزفية التكسيات صناعة في رائد دور إليران كان 45
 قاشان مدينة إلى نسبة القاشاني بتربيعات الخزفية البالطة وُسميت ،(م12/ هـ6) القرن بداية منذ عمائرهم جدران زخرفة في
 كانت كما الخارج، إلى الخزفية البالطات تصدر وكانت ممتازة، مكانة فيها لها وكان الخزف، إنتاج مراكز أهم من ُتعد التى
؛ للمزيد: عن وظائف األلوان المتعدد المعدنى البريق ذات البالطات أنتجت حيث الخزفية؛ البالطات إنتاج مراكز من الرى

إبراهيم أحمد،" الحليات المعمارية والتكسيات الخزفية على العمائر الدينية بمدينة الصعيدى، رحاب البالطات الخزفية انظر: 
-1642هـ/1077-1052والشاه عباس الثاني) م(1629-1588هـ/1038-996) أصفهان في عهدى الشاه عباس األول

 فرغلى، أبو الحمد . 10 ،م2005هـ/1426القاهرة،جامعة  ، كلية اآلثار/رسالة ماجستير، 1.ـ"، مج(دراسة أثرية فنية)م( 1666
، م.س، ديماند .119، م1990هـ/1410، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1، ط.الفنون اإلسالمية في عصر الصفويين بإيران، محمود

 .202م، 1954، ، ترجمة: أحمد عيسى، القاهرة: دار المعارفالفنون اإلسالمية
OMAR, R.M.:«Les scènes romantique sur les carreaux de revêtement en céramique safa vides (907_1148H), 

magazine de la fédération des universités arabes pour le tourisme et l'hôtellerie », Journal of Association of 

Arab Universities for Tourism and Hospitality 14, No.1, Suez Canal University du canal de Suez, June 2017, 

45-46.     
 .553، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية ،لغازىا 46

 

 .550، 549 ،البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية ،لغازىا 47
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خارج المبانى  فإذا كانت البالطات ستستخدم ،منها الشكل والمكان ،الجدران سواء من الداخل أو الخارج
أما إذا كانت  ،48فتكون كبيرة الحجم ذات ألوان زاهية ال تفقد تأثيرها عند النظر إليها من مسافات بعيدة

 .49هادئة ترتاح لها النفس ذات ألوانفتكون الوحدات الزخرفية صغيرة الحجم  يستستعمل داخل المبان

يرجح أن البالطة الثانية موضوع الدراسة كانت مستخدمة ضمن مجموعة أخرى  هذا ما يجعل الباحثو 
ك لصغر حجمها واستخدام األلوان وذل ؛المنشآت المدنيةتكسية الجدران الداخلية ألحد في من البالطات 

 البالطة. الُمنفذة علىتلوين العناصر الزخرفية  فيالهادئة التى ترتاح لها النفس 

ووجدت مجموعة من البالطات الخزفية المستطيلة الشكل منفذ عليها موضوعات تصويرية متنوعة 
، كما وجدت العديد من البالطات الزخرفية المستطيلة (41لستان )لوحةو قصر جالداخلية ل جدرانالتزخرف 

 (.35ة)لوح لقصورلالشكل والُمنفذ عليها موضوعات تصويرية متنوعة تكسو الجدران الداخلية 

اعتبارها مادة  كمن أهمية البالطات الخزفية وخاصة التى ُأنتجت خالل العصر القاجاري فيوت
مرت بها صناعة  يومصادر وثائقية مهمة يستدل من خاللها على مراحل التطور المختلفة الت، أرشيفية

 .50ومراكز إنتاجها ،وكذلك تواريخ ،المنتجات الخزفية عامة آنذاك الحتواء العديد منها على أسماء صانعيها
 موضوع الدراسة:ن ين الخزفيتيالبالطتالعناصر الزخرفية على التصويرية و ناظرالم :د/4

 التصويرية: المناظر .1.3.3

كان الخزف اإليرانى بصفة عامة والبالطات الخزفية بصفة خاصة مهتمة بتصوير الموضوعات، 
ُنفذت هذه الموضوعات منذ و والمناظر التصويرية، وكان أغلبها مأخوذ من تصاوير المخطوطات الفارسية، 

لس تصويرية أخرى من مجا ، باإلضافة إلى مناظرالقاجاريالعصر  خاللالسلجوقي وازدادت العصر 
الحب والغرام، وُنفذت مثل هذه الموضوعات على مساحات كبيرة البالط، والصيد، والمعارك الحربية، ومناظر 

بطبقة زجاجية متعددة األلوان، وأتاحت المساحة المطلي  من الخزفمنها: المستطيل، والمربع، والمستدير 
 .51اصوبعدد أكبر من األشخ على البالطات تنفيذ هذه الموضوعات تفصيلياً 

 

 

                                                           
العمارة  مجلةصياغة حديثة لتوظيف البالطات الخزفية اإلسالمية في الفراغات الداخلية"، " المسلمى، غادة محمد فتحى، 48

 .5، م 2016، يوليو 3، ع.والفنون
م( 1911-1551هـ/1329-959عثمان، أمبيريكة مؤمن عقيلة، "البالطات الخزفية في العمائر العثمانية بطرابلس الغرب )49

  .25، م2008كلية اآلداب/ جامعة عمر المختار، الجماهيرية العربية الليبية، ، رسالة ماجستيردراسة فنية مقارنة"، 
 .150، صور السالطين واألمراء محمود، 50
 .557، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية ،الغازي 51
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 :الموضوعات األدبية .1.1.3.3

حيث لم  ؛يزخرفة الخزف اإليرانفي  كان للموضوعات التصويرية التى تمثل قصصًا أدبية نصيب كبير
تزويق  أو ،إيران على أفرع التصوير البحت كالتصوير على الجدران فيينحصر استخدام التصوير 
نما انتشر ها بُاسُتغل سائر الفنون التطبيقية، وُيعد الخزف من الفنون التطبيقية التى  في المخطوطات، وا 

ألدبية، ، وقد سجلت لنا البالطات الخزفية اإليرانية مناظر من القصص الفارسية ا52كبيراً  استغالالً التصوير 
ية، وبصفة تجاه معين لتنفيذ هذه الموضوعات على التحف التطبيقاكان هناك  وأحداث ولحظات معينة؛ فقد

خاصة على البالطات الخزفية، وكانت هذه الموضوعات تزدان بها البالطات الخزفية اإليرانية منذ العصر 
خالل العصر والتيموري، والصفوي، وازدادت السلجوقى واستمرت خالل العصر المغولى اإلليخانى، 

اهتم  فى الوقت الذى، 54الفارسىإزدانت البالطات الخزفية القاجارية بقصص من األدب حيث  ؛53القاجاري
  .55صوير الموضوعات المعروفة والشهيرةبت القاجاريالفنان 

 موضوع الدراسة قصة "ليلى والمجنون" ُتزين البالطة األولىومن القصص األدبية العاطفية التى وجدت       
، وُتعد من الشعر ينتقلت بعد ذلك إلى األدب الفارساوهى قصة عربية األصل ثم  ؛(26، 25)لوحة

 في  إيران ما نالته من الشهرة في  وقد نالت قصة ليلى والمجنون ،ياألدب الفارسفي القصصي الغرامي 
قصة ليلى والمجنون من بين قصص  وقد تميزت ،56نفردت بأن نظمها كبار شعرائهمابالد العرب بل إنها 

وهو صحراء الحجاز الحارقة ومنطقة البادية، كما  ،الحب والغرام التى رسمها اإليرانيون بموقع األحداث
  .57ونهاياتهم المأسويةآالم فراق العشاق  اشتهرت بتجسيد

، ورسم الصحراءفي ويظهر بالبالطة األولى موضوع الدراسة منظر تصويرى يمثل ليلى والمجنون       
 اً جالس ُصورحيث  ؛بها على معظم البالطات القاجارية عتاد الظهوراالفنان المجنون بنفس الهيئة التى 

وقد  ،، تتقدمه إحدى الظباءمن جسده يالجزء السفل يطغسوى إزار ي هالجسد ال يستر  يالجلسة القاجارية عار 
وقد مدت  ،أمامه أيضاُ  ظهرت ليلى جالسة الجلسة القاجارية كماتجاهها ربما يداعبها، ا فيمد إحدى يديه 
خلفية المنظر في إحدى الظباء التى تتوسط المساحة بينها وبين المجنون، ورسم الفنان  تجاهإحدى يديها 

                                                           
52
 .298 ،تصاوير قصة ليلى والمجنون ،حسين 
 .558، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية ،الغازي 53

54  EIRAJI, J., & others .: « The Relationship between Qajar Architecture and Art and Iranian Culture and 

the Effects of West and East on them»‚ International Conference on Humanities‚ Society and Culture‚ IPEDR 

Vol.20‚2011‚LACSIT Press‚Singapore‚357.                                                                                                                
 .558 ،البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية ،الغازي 55
"نماذج منتقاة من فنون الكتاب في  ضوء نسخة فريدة لمخطوط ليلى والمجنون المحفوظ في متحف الفن  ،سامح فكرى ،البنا 56

  .7 -5م،2020، 1، ع.21.ـ، مجمجلة االتحاد العام لآلثاريين العرباإلسالمى بالقاهرة "دراسة ونشر ألول مرة"، 
57 HASSANKIADEH, A. A, & ARVAND , P.: «Majnun’s isolation from human society and living with wild 

animals (Comparative study of Iranian literature and painting)»‚ International Journal of Arts and commerce, 
6 ,8‚ November 2017‚13.                                                                       
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عن البيئة الصحراوية، كما رسم باألرضية بعض النباتات التعبير  في لتالل الرملية رغبة منهابعض 
الظباء عن حركة رقبة عن حركة أيدى ليلى والمجنون وأيضًا  التعبير في ، وقد نجح الفنانواألشجار الصغيرة

 .(2لوحة) ورقبتها ملتفة لتنظر إلى الخلففرسمها 
 مناظر الطرب والموسيقى والشراب: .2.1.3.3

يران، وظهرت مناظر الطرب في  اهتمام بالغً انالت مناظر الطرب والموسيقى  كل من العراق وا 
يران وخاصة في والموسيقى بوضوح على الفنون اإلسالمية  كالمعادن، التحف التطبيقية على بالد العراق وا 

في الرسوم الجدارية بالتصاوير، وعلى األخشاب، كما ظهرت بوضوح على المخطوطات المزوقة والخزف، و 
، وظهرت هذه الموضوعات على البالطات الخزفية القاجارية وكانت تمثل مناظر حب 58المنشآت المعمارية

إيران بحفالت الصيد والغناء والرقص المتعلقة في  رابوغرام أو راقصين وعازفين، وقد ارتبطت مناظر الش
طرب ال موضوعًا يشملموضوعًا مستقاًل، أو إما  تمثلبالحفالت الملكية منذ العصر الساسانى، وكانت 

 .59موسيقى مع مناظر الشرابالرقص و الو 

، ورقص، منظر طرب ينهاحيث ُيز  ؛الثانية موضوع الدراسة ةالبالط ُتزينووجدت هذه المناظر  
أوضاع مختلفة، وتقوم بعضهن  في ظر رسم لمجموعة من السيدات جالساتيظهر بالمنو وشراب، وموسيقى، 

مقدمة المنظر في الشراب، ويظهر  وكؤوسحين أمسكت بعضهن بقنينات  فيبالعزف على آالت موسيقية، 
، وتظهر هنا براعة اوتظهر هذه السيدة وقد وضعت فوق رأسها كأسً  ،السيدات تقوم بحركة بهلوانية إحدى
وذلك ليثبت براعتها وكيفية  ؛كةأثناء قيامها بالحر  االسيدة وقد وضعت فوق رأسها كأسً  هذهرسمه في  الفنان
ُيظهر براعته  القاجاريتوازن جسمها دون أن ُتسقط الكأس على األرض، فدائما ما كان الفنان في  تحكمها

حيث كان يوزع ثمار الفاكهة على األرضية التى تُقام عليها الحركة  ؛من خالل رسمه للراقصات والالعبات
، وقد 60وذلك لُيثبت براعة الالعبة فتؤدى الحركة بين هذه الثمار المنتظمة دون أن ُتسقطها على األرض

التأثر بالمدرسة  التصويريالمنظر ب ويظهرس الشراب، سيدات أطباق الفاكهة وقنينات وكؤو وزعت بين ال
كسابها شكاًل واقعيًا، وكذلك من خالل المالبس إومحاولة الفنان  ،رسوم األشخاص فيالتصوير في القاجارية 
 حيث ؛ةالمحيط البيئة ه بتصويرومن خالل اهتماميلك أسفله قميص أو قباء أسفله قميص،  في  التى تمثلت

من خالل  تظهرمجموعة من األشجار في يغلب عليه الواقعية تمثل  ًياطبيع ارسم خلف السيدات منظرً 
م الفنان األلوان الزاهية البراقة مثل اللون األحمر االتأثر بالمدرسة القاجارية من خالل استخد كما ظهرنافذة، ال

  .(14)لوحة cobalt الرمانى، األخضر، األزرق الكوبالت

                                                           
مناظر الطرب والموسيقى في الفن اإلسالمى خالل القرون السبعة األولى من الهجرة وعالقتها على، ممدوح حسن محمد، 58

 .184 ،م2012هـ/1433، القاهرة: دار الحكمة، 1، ط.بالموروث المحلى )دراسة فنية مقارنة(
59
 .599 ،البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية الغازي، 

 .66، المدرسة القاجارية فى التصويرإبراهيم،  60
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 مناظر الصيد: .3.1.3.3

مناظر الصيد من أكثر مناظر الفروسية تمثياًل على الخزف اإلسالمى، ويرجع ذلك إلى أن الصيد ُتعد 
، وكان تنفيذ هذه الموضوعات أكثر تفصياًل على 61مختلف العصور والبقاع اإلسالمية في كان ظاهرة شائعة

حيث أتاحت المساحة  ؛عن تنفيذها على األوانى القاجاريالصفوى و  ينالبالطات الخزفية خالل العصر 
 التعبيرفي  خالل تصوير مثل هذه الموضوعاتالمنبسطة من زيادة عدد األشخاص، ونجح الفنان اإليرانى 

 .62هذه المواقف فيوكذلك الحالة التى تكون عليها الحيوانات  ،عن الحركة

حيث  ؛األشخاصتميز بكثرة عدد قد ُمنفذ على البالطة األولى موضوع الدراسة ال ونجد منظر الصيد 
هذا في وقد تنوعت مشاهد الصيد ، يمتطون صهوات جيادهم الراكضة اً أربعة عشر فارس يظهر بالمنظر

 همالتى تعدو مسرعة أمامهم، وقد وجه بعض اءسيوفهم نحو بعض الظبالمنظر فنجد بعض الفرسان قد وجهوا 
ن القوس هو المناسب لصيد الحيوانات إحيث  ؛سهام أقواسهم نحو بعض الحيوانات التى تعدو مسرعة أمامه

أمسك  وقد ،يعدو مسرعًا أمامه تجاه وعلا، ونجد أحد الفرسان قد وجه رمحه مثل: الوعول، والغزالنالكبيرة 
يقف على احدى ، كما نشاهد بالمنظر أحد الفرسان التى تعدو مسرعة اءالظب إحدىأحد الفرسان قرون 

ركة أيدى حك من خالل لويظهر بالمنظر نوعًا من الحركة والحيوية وذ، لعله البازدار باز الصيدذراعيه 
وقد تقدمت حركة الحيوانات التى تعدو مسرعة أيضًا حركة الخيول، و ، وكذلك أسلحةالفرسان وما يحملونه من 

كما  ،من الصيادين محاولة للهروبفي عليها مالمح الخوف واالضطراب  يظهرإحدى قدميها عن األخرى و 
الحيوانات بأسلوب واقعى  فى رسم الفنان ُوفق حيثظهرت بعض الحيوانات ورقبتها ملتفة لتنظر إلى الخلف، 

   .(1)لوحة وبنسب تشريحية متناسبة

 مناظر اإلنقضاض: .4.1.3.3

فتراس من أهم الموضوعات التى شغلت الفنانين اإليرانيين، وحرصوا النقضاض واُتعد موضوعات اال
اإليرانية وكانت من الموضوعات التى ُزخرفت بها مختلف الفنون اإلسالمية بصفة عامة و  ،63تصويرهاعلى 

الخزفية، والمعدنية، والخشبية، وغيرها  لتحف، مثل: االتطبيقية فنونبصفة خاصة، وقد ارتبطت بالعديد من ال
 وقد ،64مناظر الصيد وظهرت كموضوعات مستقلة أو مصاحبة لموضوعات أخرى، وكانت غالبًا ما تصاحب

 ؛هاينلمنظر الصيد الذى ُيز كعنصر مكمل البالطة األولى موضوع الدراسة  ُيزيننقضاض منظر اال ُصور
مسك جسمه بمخالبه يُ أن  ونجح ،على أحد كالب الصيد الذى يعدو مسرعًا أمامه ظهر بالمنظر أسد ينقض  ف

                                                           
 .63، مناظر الفروسية في ضوء فنون الخزف اإلسالمىياسين،  61
 .596، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية ،الغازي 62
حسنى، أهداب، "مناظر وزخارف علبة معدنية من العصر القاجاري تضيف سمات جديدة لفن التصوير اإلسالمى )دراسة 63

 .12، م 2017، يوليو 7، ع.مجلة العمارة والفنونأثرية فنية("، 
 .241، التحف المعدنية اإليرانية فى العصر القاجاري ،عطاهلل  64
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 الفنان وعلى الرغم من أن، محاولة منه للهروب منهب ضطرامالمح الفزع واال على الكلبوقد بدت األمامية، 
 . (10، لوحة22)شكل بشكل واقعى التعبير عن حركة األرجلفي  إال أنه نجحاألسد بأسلوب محور،  قد رسم

 العناصر الزخرفية: .2.3.3
 رسوم الكائنات الحية:.1.2.3.3

زين البالطتان الحيوانات، والطيور تُ ورسوم  رسوم الكائنات الحية المتمثلة فى الرسوم اآلدمية، ُصورت
 الكائنات رسومآسيا كلها باستعمال  في الشرق األدنى بلفي اشتهرت الفنون القديمة  موضوع الدراسة، فقد

ر، و إنسان، وحيوان، وطي ، واستعمل الفنان المسلم كافة أشكال الكائنات الحية من65زخارفها في الحية
الخزف أو من  المصنوعة من لتحفاسواء  الفنيةمنتجاته  مختلف علىكموضوعات تصويرية ، 66وأسماك

تقليدًا صادقًا إال بعد أن  كائنات الحيةرسم الفي الفنانون المسلمون بتقليد الطبيعة  هتمولم ي ،67مواد أخرى
بعد أن تأثرت باألساليب  م(12/ـه6)منذ القرن  يتطورت الفنون اإلسالمية تطورًا كبيرًا وبلغت عصرها الذهب

 .68الصينية

 ،ومراعاة النسب التشريحيةشديدة بواقعية البالطتين موضوع الدراسة  ينلرسوم اآلدمية التى ُتز ا تميزت        
، 16، 13، 12أشكال)الجلسة القاجارية و الساسانية، الجلسة  مثلبأوضاع متنوعة األشخاص الفنان  رسمو 

 وخلفية (12لوحة ،11شكل) كما رسمهم الفنان بأوضاع جانبية ،(22، 19، 16، 15، لوحات19
، 16، 13، 12، 6، 1)أشكال رسم األشخاص في كانت األكثر بروزاً  ، والتىوثالثية األرباع ،(13لوحة)

اإليرانية التى كانت سائدة خالل فيغلب عليها المالمح أما مالمح الوجه ، (19، 16، 15، 8، 3لوحات 
يعلوها حاجبان كثيفان التى المنسحبة  اللوزية حيث الوجه المائل لالستطالة، والعيونمن العصر القاجارى 

وقد فرق الفنان بين المراحل والفم الصغير، ن، واألنف المستقيم، يمتصالن ببعضهما البعض أو غير متصل
العمر منتصف في  ممن هموميز األشخاص  ،رسم الشاب بدون لحيةف ؛وخاصة الرجال العمرية لألشخاص

، 6)أشكال ما يدور بداخلهم وعن همنفعاالتاا جاءت وجوه األشخاص معبرة عن م، كشارب كثيف برسم
 لهن على البالطة الثانية بالتزيين بالخامتأما بالنسبة للسيدات فقد تميزت رسو  (،16، 9، 8، لوحات 7،12

مرسومة توضع على الخد، أو نقطة  عبارة عن وهو، -إحدى السمات اإليرانية المحلية للمدرسة القاجارية-
في  معاناً وسط الذقن، أو على الرقبة، وا  في تحت العين أو  فكان يوضع من الوجه والجسم، متفرقةأى منطقة 

                                                           
 . 254، فنون اإلسالم ،حسن 65
، رسالة ماجستيرالشيخة، عبد الخالق على عبد الخالق، "التأثيرات المختلفة على الخزف اإلسالمى في العصر المملوكى"،  66

 .357، م 2002كلية اآلثار/ جامعة القاهرة، 
العاشر الزخرفة على التحف الفنية فى مصر اإلسالمية حتى نهاية القرن الرابع الهجرى )" ،حمد، عزه عبد المعطى عبدهم 67

  .266م، 2003جامعة القاهرة، / ، كلية اآلثاررسالة دكتوراه، "الميالدى(
 .255 -254فنون اإلسالم،  ،حسن 68
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بوجه بعض ، وظهر الخال 69أعلى الفم على أحد جانبيهفي  ظهار الحسن نجد أن الفنان كان يضع الخالإ
 ،(15ة)لوح بين الحاجبين مرسومة كان عبارة عن نقطةسن، فوكذلك إلظهار الحُ  ،كنوع من التزيينالسيدات 

 .(17، لوحة14)شكل اليسار جهةالسيدات أعلى الفم حدى إكما ظهر بوجه 

ذا طابع إيراني، والبعض اآلخر ذا فجاء بعضها أما فيما يخص مالبس األشخاص وأغطية الرؤوس       
أسفله قميص له أكمام طويلة  نطاق ُيشد حوله يلك له أكمام قصيرة فيمالبس النساء وتمثلت ، طابع أوروبي
ُيشد قباء طويل له أكمام قصيرة أو (، 22، 21، 19، 15، لوحات19، 18، 16، 12)أشكال أسفله قمجون

، 20، 18، 16، 15، لوحات 20، 17، 15، 13، 12)أشكال أسفله قميص له أكمام طويلة نطاقحوله 
ما بين طرحة طويلة تنسدل  فتنوعتأغطية الرأس  ، أما(17لوحة ،14)شكل يلكو  تنورة متسعة أو، (23

أو ، (21، 18، 16، 15لوحات ،18، 15، 13، 12 )أشكال على الظهر وينبثق من مقدمة بعضها ريشة
 ،2)أشكال وبين عمامة متعددة الطياتمربوطة من األمام أسفل العنق، طرحة طويلة تنسدل على الظهر 

اى افزار( وهو نوع من األحذية بال رقبة پ) حذاء الُمسمىالأما لباس القدم فكان عبارة ، (23، 4، لوحات 20
 (.24، 22لوحات ،21، 19)أشكال 70ذى طرف مدبب حاد وله كعب

ُيشد  نطاق و فكانت عبارة عن قباء قصير له أكمام طويلة، وقميص، وسروال، مالبس الرجال عن أما        
ات كانت عبارة عن عمام أسوأغطية الر  ،(9، 8، 7، 6، 5لوحات ،6،7، 5، 4، 3)أشكال حول القباء

أما ، (12، 8،9، 7، 6، 5لوحات ،11، 7، 6، 5، 4، 3)أشكال ينسدل من بعضها عذبة متعددة الطيات
لوقاية لوذلك  ؛والقنصأثناء رحالت الصيد يحتذيه الفرسان  ؛رقبة طويلة له بوتفكان عبارة عن لباس القدم 

 بشكل أفضل على وضع أقدامهم داخل ركاب جيادهم مساعدتهم وكذلك، التى قد تهاجمهم من الحيوانات
 (.8،10، 7لوحات ،8، 6، 5)أشكال

 رسوم الحيوانات:.2.2.3.3

أشكالها وأوضاعها، فمنها ما هو  في على البالطات الخزفية اإليرانيةالُمنفذة الرسوم الحيوانية تنوعت 
ن موضوع يومن الحيوانات التى وردت على البالطت، 71يمتأثر باألسلوب الصين فيومنها ما هو خرا يواقع

 ، والتى سيتم تناولها فى السطور القادمة:والوعول، الكالب، الظباء، الخيولد، و األس الدراسة

والجمع  ،من السباعوجدت رسوم األسد ُتزين البالطة األولى موضوع الدراسة، وهو  د:و ــاألس.1.2.2.3.3
وأعظمها  ،جراءة اوأكثره ،أشد السباع قوة وهوالشدة والقوة،  ياألسد بالليث أ يعرف، 72آساد وآُسدأسود و 

                                                           
 .257 -246المدرسة القاجارية فى التصوير،  إبراهيم، 69
 .188، األزياء القاجارية فى ضوء المخطوطات والتحف التطبيقية رضوان، 70
 .632، اإليرانية والعثمانيةالبالطات الخزفية  الغازي، 71
مال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبى القاسم بن حقبة بن منصور األنصاري ، جابن منظور 72
 .77، تحقيق: نخبة من األساتذة، القاهرة: مكتبة دار المعارف،  د.ت ،لسان العربم(، 1311هـ/711)ت
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وذلك لما  ؛يعديد من الفنون وبخاصة الفن اإليران فياألسد مكانة خاصة قد احتل و  ،73هيبة وأهولها صورة
على العديد من التحف التطبيقية  فيواستخدم كعنصر زخر الشجاعة، والبأس، والقوة، يتميز به من صفات 

أهم الحيوانات التى يحرص  كما كان من، مناظر الصيد فيالعناصر المهمة  من حيث كان ؛74القاجارية
من قبل اإليرانيين الهتمام باألسد االملوك والسالطين على اصطيادها للداللة على قوته وشجاعته، وقد بلغ 

 ،وذلك نظرًا لما يعكسه من مظاهر للقوة؛ لألسرة القاجارية الشعار والرمز الرسميان إلى حد أنه أصبح ُيمثل 
واتخذت هذه األسرة رمز األسد والشمس شعارًا لها، ووجد هذا الشعار ُيزين البالطات ، 75والسيطرة والهيمنة

 القاجاريالعصرين الصفوى و في ورسم الفنان األسد  ،76قصر جولستان بطهرانالخزفية التى تكسو جدران 
براز عضالته ومخالبه، وجاءت رسوم األسد بإظهاروذلك  ؛بواقعية شديدة  في تفاصيل جسمه الممشوق، وا 

على قدميه الخلفية ويرتكز على جانبي  وضعفي وضع سكون جالس  في وضع إنقضاض على فريسته، أو
        .77ويلتف برأسه إلى الخلفاألمامية 

حيث وجد منظر  ؛االنقضاضمنظر  ضمنموضوع الدراسة  البالطة األولى ينووجد رسم األسد ُيز 
قد ، و كالب الصيدنقض على أحد ي دالمنظر رسم أس على يمينيظهر ف ،االنقضاض مصاحبًا لمنظر الصيد

، ورسم كلبالجسم  األمامية مخالبهوقد أمسك بله ذيل طويل مرفوع ألعلى  ،األسد بوضع جانبى رسم الفنان
التعبير  في  نجح  هإال أنحيث لم يهتم بإظهار تفاصيل الوجه وتوضيح معالمه،  ؛بأسلوب محور الفنان األسد

 .(33، لوحة22)شكل بشكل واقعى حركة الذيلو  ،عن حركة األرجل

البالطة الثانية موضوع  رسوم الحيوانات التى ُتزين الوعل ضمنرسوم جاءت  ل:والـوع .2.2.2.3.3      
 ،(79)رؤوس الجبالفي ، والوعول ال ُترى إال 78واألنثى أروية ووعلة والجمع أوعال ووعول ووعل ،الدراسة

                                                           
األساطير القديمة وزخارفها على الفنون الزخرفية اإلسالمية في مصر خالل العصر مرسي، رمضان شعبان علي، "تأثير  73

كلية اآلداب/ جامعة  ،، قسم اآلثاررسالة ماجستيرم("، 1952-1517هـ/1372-923العثماني وعصر األسرة العلوية )
 .96 ،م2014أسيوط، 

 .239، التحف المعدنية اإليرانية فى العصر القاجاري طاهلل،ع 74
م( دراسة 1952-1805هـ/ 1372-1220"تماثيل وزخرفة األسد في مصر خالل عهد األسرة العلوية ) ،سامح فكرى ،البنا 75

والدراسات  مجلة البحوثم("، 1925-1779هـ/1343-1193فنية مقارنة مع مثيلتها في إيران خالل عهد األسرة القاجارية )
 .19، م2018، 3ع.جامعة القاهرة، ، األثرية

76 M.SCARCE, J.: «The Architecture and Decoration of the Gulistan Palace: The Aims and Achievements of 

Fath ᾉli Shah (1797-1834) and Nasir al- Din Shah (1848-1896) »,Iranian studies34, NO1-4,2001, 116.   
 .633، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية الغازي،  77
 ، دار العلم والثقافة،1صابر، أشرف صبحى محمد، ذكر الطير والحيوان في اللغة واألمثال واألحاديث والقرآن، ط. 78

 .323،م 2002
 .4875 ،لسان العرب ر،منظو ابن  79
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رشيقة متطاولة وذات  فأجسامهامظهرها الظباء في وُتشبه  ،80له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين والوعل
والعيون كبيرة مستديرة، واألذن مثلثة أو  سطوانية، وذيولها قصيرة، ورؤوسها مثلثة الشكل،أأرجل وأعناق 

ووجدت رسوم الوعول على بعض التحف المعدنية  ،81المتشعبة المتفرعة أو بيضاوية، وتتميز بوجود القرون
موضوع الدراسة تضمنها  ة األولىالبالط ينووجدت رسوم الوعول ُتز ، 82نقضاضاتضمنتها مناظر  القاجارية

وتظهر ورقبتها ملتفة  ،حيث تظهر الوعول تعدو مسرعة ويبدو على مالمحها الخوف والهلع ؛منظر الصيد
وقد  حد الوعولويظهر أ ،باتجاهه الفرسان سهام رمحه أحدسدد يظهر أحد الوعول وقد و لتنظر إلى الخلف، 

وقد رسم الفنان الوعول بأسلوب واقعى وبنسب ، (12، 9لوحة ،23شكل) أمسك أحد الفرسان أحد قرونه لوحة
سمت وقد تقدمت وكذلك األرجل والتى رُ  الرأس الملتفة للخلف، حركةعن التعبير  فيتشريحية متناسبة، ونجح 

  إحداها على األخرى تعبيرًا عن عدوها بسرعة شديدة.

  ب:الـكـال .3.2.2.3.3

الكلب حيوان أهلى من األولى موضوع الدراسة، و من رسوم الحيوانات التى وجدت ُتزين البالطة  
أو للجر، والجمع كالب للحراسة، أو للصيد، الفصيلة الكلبية ورتبة اللحوم، فيه سالالت كثيرة، يربى 

، 84وقد أطلق العرب اسم الكلب على كل سبع عقور، ثم غلب االسم على الكلب النابح المعروف ،83وأكلب
ان األتراك وك ،كثيرًا ويدفع اللصوص مالوفاء، دائم الجوع والسهر، يخد والكلب حيوان كثير الرياضة شديد

بعض البالطات الخزفية القاجارية وجاءت ضمن  ينُتز ، ووجدت رسوم الكالب 85القدماء يقدسون الكلب
  .86مناظر الحياة اليومية

وكانت من النوع  ،ضمن منظر الصيد سةاموضوع الدر  ة األولىالبالط ينوظهرت رسوم الكالب ُتز 
ولكنه بطبيعته يميل للمطاردة  يوهو أشهر كالب الصيد، وهو كلب ليس عدوان ،المعروف بالكالب السلوقية

ذن متدلية، أوهو نحيل ورشيق ذو  ،والظباءكاألرانب، والفئران والقتل والهجوم على الحيوانات غير المفترسة 

                                                           
 .1044،  م2004/ـه1425، مكتبة الشروق الدولية، 4ط. ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية 80
المركز العربي : ، دمشقمشروع الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئة، "يائل العربيةالظباء والغزالن واأل" ،نبيل إبراهيم ،حسن  81

 .135،  م1999لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة،
-1779هـ/1343-1193حسن، إيمان حسن محمد، "السالح المعدنى اإليرانى في العصر القاجاري)دراسة آثرية فنية( ) 82

 . 373، م 2019هـ/1441، قسم اآلثار والحضارة، كلية اآلداب/ جامعة حلوان، رسالة دكتوراة"، م(1925
 .794المعجم الوسيط،  ،مجمع اللغة العربية 83
إبرهيم، سومه عبد المنعم، "مناظر الصيد والقنص على التحف التطبيقية وفي تصاوير المخطوطات من العصر الفاطمى  84

 .117، م1992هـ/1413، كلية اآلثار/جامعة القاهرة، رسالة ماجستيرحتى نهاية العصر المملوكى) دراسة فنية أثرية("، 
، م2009اهرة: دار الكتاب الحديث،  ، الق1، ط.العثمانى) دراسة أثرية حضارية(الفنون اإلسالمية في العصر هزاع، حسام،  85

153 . 
 .640،  البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانيةالغازى،  86
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خلف بعض  تعدو مسرعةهرت الكالب على البالطة وظ، 87وحركته سريعة وله رأس صغير وفم بارز لألمام
حيث أمسك  ؛د الفرسانحكما يظهر أحد الكالب خلف أ ،األخرى قدميها على إحدىوقد تقدمت  الغزالن
أقدامه  رافعاً أحد أقدامه األمامية على فخذ الفارس اليسرى  الكلب وضع فى حين ،رقبته بيده اليسرىالفارس 
مرفوع  وقد رسم الفنان الكالب ولها ذيل طويل، (11، 10، 9، 7، 6، 5ت ا، لوح11، 3ل أشكا)الخلفية 
حيث  ؛بصورة كبيرة رسمه الكالب فيالفنان فق وُ نفعالها، وقد اعن  اً تعبير بفم  مفتوح  ا، كما رسمهألعلى
 وحركة الذيل والفم.، حركة األرجلالتعبير عن في نجح و  ،يبأسلوب واقع رسمها

 :اءالظب .4.2.2.3.3

الحيوانات جنس من من بين رسوم الحيوانات التى وجدت ُتزين البالطة األولى موضوع الدراسة، وهى  
زخرفة منتجاته الفنية، وظهرت رسوم  في القاجارياستخدمها الفنان  وقد، 88المجوفات القرون، والجمع ظباء

في وجدت حيث  ؛القاجاريبعض تصاوير نسخة من مخطوط ليلى والمجنون ترجع إلى العصر في  اءالظب
 ة األولىالبالط على اءالظب وُصورت، 89الصحراء وسط الحيوانات والوحوش فيتصويرة ُتمثل المجنون 

 أحد الظباء، نهماتوسط المساحة بيي ، حيثالصحراءفي الذى ُيمثل ليلى والمجنون  التصويريالمنظر  ضمن
الذى مد  ورقبتها ملتفة لتنظر إلى الخلف إلى المجنون ت أقدامها األماميةوضع الجلوس وقد ثنفي وتظهر 

ثنين من مقدمة المنظر رسم ال في كما يظهر، (2،3، لوحة1)شكل وكأنه يداعبها تجاههاا في يده اليمنى
، وظهرت أيضًا رسوم (2)لوحة حداهما ورقبتها ملتفة لتنظر إلى الخلفإوتظهر  ،وضع الجلوسفي الظباء 

أوضاع في  المنظر رسم لمجموعة من الظباءب حيث يظهر ؛البالطة ضمن منظر الصيد هذه ينالظباء ُتز 
 في الخوف والفزعمالمح عليها  ويظهرملتفة لتنظر إلى الخلف  ورقابهاتظهر بعضها تعدو مسرعة  ،مختلفة

، 6)شكل بالسيف أو الرمح وقد وجه إليها أحد الفرسان ضربة قوية قد أصابتها سواءوتظهر  ،محاولة للهروب

كما ظهرت بذلك ، (13لوحة، 24شكل) كالب الصيدتعدو مسرعة وتعدو خلفها بعض  كما تظهر، (8لوحة
ر عن إظها بصورة واقعية ونجح الفنان فى التعبير ،(12)لوحة راقدة خلف بعض التالل المنظر بعض الظباء

 رؤوسها ورقبتها وأرجلها.وكذلك فى حركات  ذات األجسام الممشوقة مالمح الخوف والهلع على الظباء

 

 

 

 

                                                           
 .  376، السالح المعدنى اإليرانى فى العصر القاجاري ،إيمان ،حسن  87
 .575المعجم الوسيط،  ،العربيةمجمع اللغة   88
 .55، منتقاة من فنون الكتاب فى ضوء نسخة فريدة لمخطوط ليلى والمجنوننماذج  البنا، 89
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 الخيول: .5.2.2.3.3

الخيل جماعة من األفراس يوانات تمثياًل على البالطة األولى موضوع الدراسة، و حمن أكثر رسوم ال 
الفن في  واحتلت الخيول مكانة كبيرة ،91المشيةفي  ، وُسميت بهذا االسم الختيالها90والجمع أخيال وخيول
 في التحف التطبيقية و شاعت على حيث ؛92نية اإلسالميةالعديد من المنتجات الفلى عاإلسالمى وظهرت 

تصاوير المخطوطات اإلسالمية على مدى العصور المختلفة، وكانت األنواع الجيدة منها تقترن باسم العرب، 
 لىغا  لحاق ويُ إذ ُتعد الخيل العراب أفضل أنواع الخيول وأعالها قيمة، وأغالها ثمنًا، وكانت تطلب للسبق وال

بعض أنواع  في  -إلى جانب الغزوات-أثمانها، وقد استخدمت الشعوب المختلفة والعرب قديمًا الخيولفي 
اإليرانية منذ العصر السلجوقى، ، وظهرت رسوم الخيول على البالطات الخزفية 93سباق والفروسيةالالرياضة ك

البالطات الخزفية الصفوية والقاجارية  ينالبالطات الخزفية اإلليخانية، ثم وجدت ُتز  علىوظهرت بكثرة 
مناظر الصيد، أو في صور المعارك، و  فيوتميزت بالحيوية والواقعية، وتنوعت أوضاعها ما بين ظهورها 

 .94داخل مناظر التنزه وسط المناظر الطبيعية

كأحد  ،البالطة األولى ضمن منظر الصيد مصورة على يمتطيها الفرسان ووجدت رسوم الخيول      
بأسلوب ذلك  في متأثراً  اسبةوبنسب تشريحية متن ،بأسلوب واقعى فرسمها الفنان ،التصويريعناصر المنظر 
رقبة الخيول وعليها شعر  تسمأس متوسطة الحجم كما رُ ر الخيول بجسم ممتلئ، و  فجاءت ؛المدرسة القاجارية

وضع جانبى، ورسم  فيوقد رسم الفنان الخيول  ذيل طويل مرفوع ألعلى،و ولها آذان منتصبة، مصفف، 
كما رسم بعض الخيول ورقبتها ألسفل وكأنها تنظر إلى تلك  ،بعضها ورقبتها ملتفة لتنظر إلى الخلف

يماءاتهافي الحيوانات التى تعدو مسرعة أمامها، كما نجح الفنان  ، وكذلك حركة التعبير عن حركة الرأس وا 
حيث تظهر الخيول تعدو مسرعة وقد تقدمت إحدى أقدامها عن األخرى، ورسم الفنان الخيول  ؛األرجل

 يظهر من أجزائه مزدانة بالزخارف يعلوها سرج والتى جاءتبادة اللفي  وتظهر عليها بعض الكسوات متمثلة
 الجبهة، الوجنة، حزام في متمثلةظهرت بعض أحزمة اللجام ف ؛الخيول ملجمة ، كما ُصورتالبطن  حزام

 وضع الفرسان أقدامهم بداخلها الركاب وقدو  ،األنف، كما ظهر العنان وقد أمسكه بعض الفرسان بإحدى يديه
 (.9، 8، 7، 6، 5لوحات ،25)شكل

                                                           
90
  .217،  م1995المطابع اآلميرية،  ، القاهرة: الهيئة العامة لشئونالمعجم الوجيز،  العربيةمجمع اللغة  
، م1996القاهرة، ، 5، ط.1.ـالدميرى، كمال الدين بن محمد، حياة الحيوان الكبرى، تحقيق: مصطفى البانى الحلبى، ج 91

280. 
92 AL-SAADOON , J. B. A.: « Animate paintings executed on ceramic vessels & tiles in light of the collection 

preserved in king faisal museum », West East Journal of social Sciences, December2018, 7, 3, 67.                                                                                                                                
 حسن، هناء محمد عدلى، "دراسة للتصوير اإلسالمى على الخزف المينائي في ضوء مجموعة لم يسبق نشرها محفوظة  في93

م، 2016، 17، ع.مجلة االتحاد العام لآلثاريين العربمتحف الشارقة للحضارة اإلسالمية دولة اإلمارات العربية المتحدة"، 
385. 

 .634، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانيةالغازي،  94
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 رسوم الطيور:.3.2.3.3

موضوع الدراسة، ن يالبالطت ائنات الحية التى وجدت ُتزينرسوم الك ُتعد رسوم الطيور من بين        
وقد أولى  ،95هيئاتها وأوضاعها أنواعها، وتباينفي  الفن اإلسالمى بتنوع شديدفي  تميزت رسوم الطيورو 

وكانت من العناصر ، 96الفنان اإليرانى رسوم الطيور أهمية كبيرة ال تقل أهمية عن عناصر التصوير األخرى
وجاءت متداخلة مع مجموعة من الحزم النباتية  ،البالطات الخزفية اإليرانية التى زينت مهمةالزخرفية ال

 مهماً  اً استمر االهتمام برسوم الطيور وأصبحت جزء القاجاريالعصر في ومحلقة على األشجار، و  ،والزهور
 .97والتحوير واقعيةمها بين الو رس توتباينمها، احجأتنوعت ألوانها، وأشكالها، و التصويرة، حيث في 

 :موضوع الدراسة نيُتزين البالطتوجدت من الطيور التى و 

 باز الصيد:.1.3.2.3.3

على الصيد، وُيقال له بازى أو باز، ويطلق على مدرب وصائد  الذى ُيدربالباز من جوارح الطير  
أخطر أنواع الطيور الجارحة، وقد ارتبط ظهوره على ، وهو 98أي ممسك الباز الباز البازدار أو البازيار

وهو من الطيور التى  ،99أذرعهم إحدىالمناظر التصويرية بالفرسان عند الخروج للصيد فكانت تقف على 
الفنون اإليرانية، وبصفة خاصة البالطات الخزفية الصفوية والقاجارية في ؛ فظهر اهتم بها ملوك الفرس
شغف القاجاريون بالباز، ودقوا له الطبول، كما عودوه على سماع األغانى، وقد ، 100ضمن مناظر الصيد

 ُيزينووجد هذا الطائر ، 101رحالت الصيد فقط في وكانوا يصحبونه معهم إلى أماكن النزهة والخالء وليس
لعله  - لفرسانيحمله أحد ا مصورًا بحجم صغير، ضمن منظر الصيدموضوع الدراسة البالطة األولى 

 نقضاض على الحيواناتستعدادًا إلطالقه للطير واالاعلى كفه اليمنى ويرفعه إلى أعلى وذلك  -البازدار
 .(11، لوحة10)شكل

                                                           
، 1ط. "ميتافيزيقا" الفن اإلسالمى(،الرمزية الدينية في الزخرفة اإلسالمية )دراسة في  حسن، محمد الناصر عبد ،ياسين 95

 .153،  م2006القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، 
، "صفوى ) دراسة أثرية فنية مقارنة(المناظر الطبيعية في التصوير اإليرانى حتى نهاية العصر ال"رشيدى، أمين عبد اهلل ،  96
 .312،  م2005هـ/1426، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة، رسالة ماجستير، 1.ـمج
 .642 الخزفية اإليرانية والعثمانية، البالطات الغازي،  97

، كلية اآلداب/  جامعة رسالة دكتوراةرمضان، زينب سيد، "زخارف التحف المعدنية السلجوقية في إيران) دراسة أثرية فنية("،  98
 .152،  م1999هـ/1419طنطا،

، 1.ـم("، مج19هـ/13منذ عهد الدولة المغولية وحتى نهاية القرن )التحف الخشبية في الهند خيرى، آالء عبد العزيز محمد، " 99
  .378،  م2012هـ/1333 ، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة،رسالة ماجستير

 .649 ،البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية الغازي، 100
 . 216، التصاوير اآلدمية والحيوانية على الخزف والمعادن والنقود القاجارية المتولي، 101
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 :العصافير2.3.2.3.3

قد من الطيور المغردة، و ، وهى 102، واألنثى عصفورةجنس طير من الجواثم المخروطيات المناقير
، 103منتجاته الفنية، وبصفة خاصة البالطات اإليرانية فياهتم الفنان اإليرانى بهذا النوع من الطيور 

كما ، 104وظهرت على بعض التحف المعدنية ،العصر السلجوقىفي في زخر كعنصر  واستخدمت العصافير
بكثرة  ت، ووجد105أو قريب من الطبيعة وجدت على بعض قطع الخزف الصفوى وُرسمت بأسلوب محور

 ينوظهرت رسوم العصافير ُتز ، 106أوضاع مختلفة في على البالطات الخزفية الصفوية والقاجارية، وجاءت
ورسم الفنان  حيث وجدت تقف في سكون وسط مجموعة من الفروع النباتية، ؛موضوع الدراسة البالطة الثانية

رأس  بحجم صغير ذات رسمهاف رسمها، في يراع النسب التشريحية نسبيًا، فلم العصافير بأسلوب محور
 (.34لوحة)مستديرة 

 :الزخارف النباتية4.2.3.3

أقبل عليها الفنانون بصفة عامة في زخرفة فنونهم  التيُتعد الزخارف النباتية من أهم أنواع الزخارف 
 العناصروهى من ، 108األخرى غيرها من العناصر الزخرفية مندمجة معوالتى استخدمت ، 107المختلفة
دهم الجميلة، كما أنها أكثر أنواع الزخارف المحببة لدى اإليرانيين، ويعود ذلك إلى طبيعة بال الزخرفية

فال تكاد تخلو منها قطعة سواء كانت عناصر مفردة أو موضوعات  ،استخدامًا على الخزف الصفوي
البالطات الخزفية القاجارية وكانت عنصرًا  ينووجدت الزخارف النباتية ُتز  ،109متكاملة، محورة أو واقعية

 .110، كما كانت ُتمثل الموضوع الرئيس للزخرفة على بعض البالطاتالتصويريمساعدًا للموضوع 

ن موضوع الدراسة لتزيين األرضية يواستخدمت الزخارف النباتية سواء واقعية أو محورة على البالطت 
 ،األشجاررسوم في  وتمثلتالبالطة األولى  ينز تُ ُمنفذة بأسلوب واقعى وجدت ف، (2)لوحة الخارجية واإلطارات

                                                           
 .605، المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية  102
 .646، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية الغازي، 103
 .150، زخارف التحف المعدنية السلجوقية فى إيران ،رمضان 104
نادر محمود، "الخزف اإليراني في العصر الصفوي دراسة أثرية فنية من خالل مجموعات متاحف القاهرة"،  عبد الدايم،105

 . 82 ، م1995، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة، ةرسالة دكتورا
 .647، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانيةالغازي،  106
 .421 ،مدرسة كشمير في تصاوير المخطوطات اإلسالمية ،مرزوق  107

108 BENISI. T, ZAREZADEH. F .: «Examing the origin of flowerpot motifs in the buildings of qajar era»‚The 

Intemational Archives of the Photogrammetry‚ Remote Sensing and Spatial information Sciences XL 

11/W11‚2019‚GEORS2019-2nd,international Conference of Geomatics and Restoration‚ 8-10 May 

2019‚Milan‚  231.                                   
  .45، الخزف اإليراني في العصر الصفوي ،عبد الدايم 109
 .657 ،البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانيةالغازي،  110 
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رسم  احيث يظهر خلف كل منهم ؛الصحراء في الذى ُيمثل ليلى والمجنون التصويريالمنظر  ضمن وجدتو 
زخارف نباتية قوامها نبتة يتفرع منها فروع نباتية يخرج منها أوراق بأرضية المنظر  تزينشجرة صغيرة، كما 

 زينتو  ؛منظر الصيد كما تخللت الزخارف النباتية، (4، 3، 2)لوحة وأخرى متعددة الفصوص نباتية رمحية
جذوع أشجار يتفرع منها فروع نبايتة يخرج منها و  ،فروع نباتية يخرج منها أوراق متعددة الفصوصباألرضية 

 البالطة الثانية متمثلة زخرفتُ بواقعية الزخارف النباتية  ورسمت، (12، 10، 9، 7، 6)لوحات أوراق نباتية
 .(14)لوحة المصور عليهامنظر الطرب والشراب لخلفية كرسوم األشجار التى تظهر  في

زخارف بلبالطة األولى ا ُأطربعض  فُزينت ؛نيالبالطت علىمحورة النباتية الزخارف ال ظهرتكما  
 في ُتزخرف البالطات اإليرانية األرابيسك زخارفووجدت ، (1)لوحة111األرابيسكنباتية محورة قوامها توريقات 

وكانت ذات لفائف ورقية  ،على البالطات الخزفية القاجارية تشغل األرضية ظهرتالمختفلة و  العصور
وأنصاف مراوح نخيلية، وأوراق ساز، ووريدات متعددة  مثل: اللوتس، وكف السبع،بزهور  تنتهيحلزونية 
، طر المحيطة بالبالطة الثانيةة والمتداخلة والمتشابكة األُ فالنباتية الملتكما زخرفت الفروع ، 112الفصوص

أشكال هندسية بداخلها فروع  اعبارة عن فروع نباتية متداخلة يتوسطهوهى  عليها،في العقد الزخر  يكوشتو 
اهتم بتنفيذ الزخارف النباتية سواء  قد ن الفنانأ والحقيقة ،(14 )لوحة نباتية محورة تحط عليها بعض الطيور

 نظرممساعدة إلظهار جمال الواستخدمها كعنصر ن موضوع الدراسة يالواقعية أو المحورة على البالطت
 . التصويري

 الزخارف الهندسية:5.2.3.3

كثيرة من الزخارف الهندسية، غير أن هذه الزخارف لم  اً عرفت الفنون التى سبقت الفن اإلسالمى أنواع
، بينما أخذت 113ستخدم في الغالب كإطارات لغيرها من الزخارفيكن لها شأن كبير في تلك الفنون، وكانت تُ 

                                                           
محورة وأوراق نباتية ذات فصين تتداخل وتتشابك معًا بطريقة تتألف هذه الزخرفة من وحدات زخرفية مكونة من أفرع نباتية  111

وقد بدأ ظهور زخارف ، زخرفية منسقة، وقد كانت هذه الزخرفة النباتية من الزخارف اإلسالمية التى انفرد بها الفن اإلسالمى
في القرن الثالث الهجرى التاسع الميالدى فنراها في الزخارف الجصية التى كانت تغطى الجدران في مدينة سامراء  األرابيسك

ي الذى كان متأثرًا كل التأثر باألساليب الفنية السائدة في العراق، حيث نجد زخارف ونبالعراق، وفى مصر في العصر الطول
 األرابيسكها في سامراء أو التى ترجع إلى العصر الطولوني، وتطورت زخارف على التحف الخشبية التى عثر علي األرابيسك

الباشا، . الثالث عشر الميالدي /في العصر الفاطمي حتى بلغت بعد ذلك غاية عظمتها في العالم اإلسالمى منذ القرن الهجري
 البنا،. 214 ،م1970 مؤسسة األهرام، القاهرة:، مقال في كتاب القاهرة تاريخها فنونها آثارها، فن القاهرة بين الفنونحسن، 

، دار الكتاب 1، ط.الفنون اإلسالمية دراسة في تجليد المخطوطات في العصور اإلسالمية العصر التيموريسامح فكرى، 
 .171 ، م2010الحديث، 

 .659، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية الغازي،  112
(، ) دراسة آثرية معمارية العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر األشراف السعديينمحمد السيد محمد، أبو رحاب،  113
 .  543 ،م2008، دار القاهرة، 1ط.
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، وانتشرت انتشارًا 114فنون األخرىاإلسالمية ال نظير لها في باقى ال فنونالزخارف الهندسية أهمية كبيرة في ال
زخرفة البالطات الخزفية  في مهماً  ،وقد لعبت الزخارف الهندسية دوراً 115العالم اإلسالمى انتشارًا واسعًا في

وكانت من العناصر المؤثرة في فن الخزف الصفوي سواء كانت عناصر منفصلة بذاتها أو ، 116اإليرانية
 .117مساحات هندسية تضم زخارف أخرى

اأُلطر  ينأشكال الدوائر ُتز  فظهرتن موضوع الدراسة يالبالطت ينووجدت الزخارف الهندسية ُتز  
ووجدت األشرطة الطولية وكذلك األشرطة العرضية ُتزين مالبس بعض  ،(1)لوحة البالطة األولى، الخارجية

 وكانت ذات لون واحد أو ألوان مختلفة يتم تنفيذها بالتبادل ،األشخاص بالبالطتين موضوع الدراسة
 ،(24، 21، 20، 18، 16، 8، 3لوحات ،21، 18، 17، 15، 13، 6، 1)أشكال تساعات مختلفةاوب

وكانت الزخارف الهندسية المتنوعة من أكثر العناصر الزخرفية التى اسُتخدمت في زخرفة األزياء 
التى والنقاط المتجاورة ، الفرسان بالبالطة األولىأشكال المعينات ُتزين مالبس بعض  ، فوجدت118القاجارية

مالبس بعض  التى زينت الخطوط المتصلةواألقواس و ، (7، لوحة5)شكلزينت مالبس بعض األشخاص 
  .(35)لوحة أشكال الجامات المفصصة ُتزخرف البالطة الثانية كما وجدت، (17، لوحة14)شكل السيدات

 رسوم التحف التطبيقية :6.2.3.3
األولى برسوم زدانت البالطة احيث  ؛موضوع الدراسة برسوم بعض التحف التطبيقية البالطتان إزدانت       

اإلسالمية التى  من بين األقطارإيران كانت فقد ، أثناء الصيد يحملها الفرسانالتى  بعض األسلحة الهجومية
أهم من 120ت السيوف، وكان119هذا المجالفي شتهرت بصناعة األسلحة، وقد تميزت وأصبحت رائدة ا

                                                           
 .1، ، بيروت: دار الرائد العربىأطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسالميةحسن، زكى محمد، 114
رسالة ، 1.ـعلى بالمنيل )دراسة أثرية فنية("، مجيوسف، عائشة إبراهيم الدسوقي، "أشغال الرخام في قصر األمير محمد  115

 .296 م ،2009، كلية اآلثار/ جامعة القاهرة، ماجستير
 .684، البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانيةالغازي،  116
 .68، الخزف اإليراني في العصر الصفوي ،عبد الدايم 117
 .332، األزياء القاجارية فى ضوء المخطوطات والتحف التطبيقيةرضوان،  118
، وتأثرت في هذا المجال فى صناعة األسلحة من أعظم المراكز الفنية شأنًا في الشرقين األدنى واألوسطإيران غدت  119

ملحوظًا في أواخر العصر القاجاري وذلك نتيجة باألساليب الصناعية لدى األمم المجاورة، وقد تطورت األسلحة اإليرانية تطورًا 
 .164التحف المعدنية اإليرانية فى العصر القاجاري، ، عطاهلل .لالنفتاح األوربى الذى شهده المجتمع اإليرانى في هذا العصر

اع األسلحة نو وكان عند العرب أشرف أ ،الك، والجمع أسياف وسُيوف وأسُيفالسيف: كلمة "السيف" العربية مشتقة من اله 120
ين جاءت أجزاء أصغر، بعضها ءالقائم والنصل، ومن هذين الجز ويتكون السيف من جزءين أساسيين هما  ،وأقربها إلى نفوسهم

األسلحة الهجومية في العصر اإلسالمي  "ياسين، عبد الناصر، ؛ختلف وجوده من سيف آلخراكان أساسيًا، والبعض اآلخر 
، كلية االداب/ جامعة سوهاج، )إصدرا مجلة كلية اآلداب، 24،ع.2.ـ، ج"التطبيقية والعمائر()بالتطبيق على زخارف الفنون 
في متحف مدينة محفوظة  . محمود، وليد على محمد، "أربعة سيوف إسالمية33 -31م، 2001خاص دراسات آثارية(،أكتوبر،

  .5 -3م ، 2011،تحاد العام لآلثاريين العربكتاب أعمال المؤتمر الرابع عشر لالفي تشاركاسك بروسيا) نشر ودراسة("، نو 
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، وشفرة حادة، مدببةمن النوع المقوس، لها ذبابة  وكانت ،هجومية المرسومة على تلك البالطةاألسلحة ال
ولبعضها مقبض مستقيم، كما كان لبعضها واقية رباعية الشكل  Lوكان لبعضها مقبض على شكل حرف 

ن م121كانت الخناجرو  (،11، 8، 6لوحات،9، 4،6)أشكال ينتهى طرفاها العرضيان )الشاربان( بشكل مدبب
 مقبض مستقيملها و  ،ذات الحد الواحدمن النوع المقوس  هىو  ،البالطة بين األسلحة الُمنفذة أيضًا على تلك

 أحدظهر يحيث  ؛(12، لوحة11)شكل 123الرماحو  (،7ةلوح ،5شكل) 122األقواس وكذلك، (5، لوحة3)شكل
حيث كانت الرماح الطوال خاصة بالفرسان وكانت تساعدهم على حملها  ،ًا طويالً يحمل رمحالفرسان 

 صيد الحيوانات المفترسة. وال من أكثر األسلحة التى تستخدم فيالرماح الط، وكانت 124الخيول

بالبالطة  وجدحيث  ؛مختلفة األشكال األوانيموضوع الدراسة برسوم بعض  البالطتانزدانت اكما        
األواني  ، وظهر على البالطة الثانية عدد من(4)لوحةاألولى رسم آلنية ُتمثل سلطانية عميقة لها بدن مستدير

وكانت ذات عنق طويل ورفيع ينتهى بفوهة ضيقة،  ،من بينها رسوم قنينات الشراب واألحجام مختلفة األشكال
، 19لوحات، 18، 17)أشكالكروي وكان لبعضها بدن مفصص ولبعضها بدن ، قواعد مرتفعةعلى  وترتكز
 الشكل كتاف ناقوسيةأمرتفعة يعلوها  واعدات قو كما ظهرت رسوم الكؤوس وكانت ذ (،22، 21، 20

                                                           
وهو سالح يحمله المحارب فى نطاقه تحت ثيابه،  الخنجر: سالح يستعمل فى الطعن، ومنه أنواع ذات أشكال مختلفة، 121

ويتكون الخنجر من مقبض كان ُيصنع من مواد متعددة، وُيثبت المقبص فى نصل الخنجر المصنوع من الحديد، الصلب، 
أو الجلد، واحتوت بعض الخناجر اإلسالمية على  ،أو الخشب المكسو بقماش القطيفة،وُيحفظ فى غمد مصنوع من المعدن 

تشابهت مع واقية السيوف فى اتصالها بقبعة المقبض، واتخذت مقابض الخناجر اإلسالمية فى الغالب شكاًل مقوسًا، واقية 
وتنقسم مقابض الخناجر اإلسالمية وقبيعتها إلى طرازين األول مقابض اتخذت شكاًل هندسيًا، والثاني مقابض اتخذت قبيعتها 

األسلحة الهجومية  ،عبد الناصرياسين ،دين دائمًا، ويصنع من الحديد الصلب. شكاًل نباتيًا، أما نصل الخناجر فكان ذات ح
 .            84فى العصر اإلسالمى، 

أو العصب الذى يكون فى  ،وُيشد فيهما وتر من الجلد ،القوس: فى األصل عود من شجر جبلي صلب، يحنى طرفاه بقوة 122
لى جانب االستعمال الرئيس عنق البهائم كما أن هناك أوتارًا تكون من إبريسم  أي حرير، وُتعد القسي أبرز أسلحة الرمي، وا 

للقسي فى الحروب لرمي العدو، فقد كانت ُتستخدم فى السلم كرياضة ولصيد الحيوانات والطيور، وللقسي أسماء ونعوت كثيرة، 
 بالقوس السهم، ومن أسمائه: النبل،ويرتبط ، القاب، الوتر، الفرضة، الظفر السية، وللقوس أجزاء عدة من أهمها، البدن،

والنشاب، وهي خشبة تعمل فيها حزوز، يركب فيها الريش بأحد طرفيه، وفي الطرف اآلخر يركب نصل من حديد مدبب له 
سنتان في عكس اتجاهه، يجعالنه صعب اإلخراج إذا نشب في الجسم. أما الريش فيعد من متممات السهم، وكانوا يختارون 

 -134عبد الناصر، األسلحة الهجومية فى العصر اإلسالمى،  ،ياسين ؛سنه، ويركب على جانبي السهموأح أفضل الريش
 .   477، مدرسة كشمير في تصاوير المخطوطات اإلسالمية ،عاطف علي؛ عبد الرحيم، 136 -135
: أداة أو سالح فردى من أسلحة الطعن، ومنه نوعان: أحدهما متخذ من القنا، وهو عبارة عن قصب مسدود من الرمح 123

الداخل، واآلخر متخذ من الخشب ونحوه وُيسمى "الذابل"، وللرماح أطوال مختلفة تتراوح بين األربعة أذرع، والخمسة، والعشرة، 
حيث تساعدهم الخيل على حملها أما الرماح القصيرة فكان يستخدمها الراجل  وما فوقها، وكانت الرماح الطوال خاصة بالفرسان

 .107 -106األسلحة الهجومية فى العصر اإلسالمى،  ،عبد الناصرياسين، والفارس أيضًا، وللرماح أسماء ونعوت كثيرة. 
 .106، األسلحة الهجومية فى العصر اإلسالمىياسين،  124
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، وظهرت رسوم أطباق الفاكهة العميقة كبيرة الحجم، لها أبدان مفصصة، وترتكز على قواعد (17)لوحة
زدانت اكما  ،(23، 20، 14ة)لوح ، وظهرت أيضًا رسوم أوانى الشراب المستديرة الشكل(23)لوحة مرتفعة

 ىبالموسيق ياإليران ي، فقد حفل البالط الملكالموسيقيةت اآلالبعض البالطة الثانية موضوع الدراسة برسوم 
مجالس الطرب التى نجدها في  اإليرانية ذات الطابع المميز منذ أقدم العصور، فظهرت الفرق الموسيقية

ت الموسيقية التى وجدت على اآلالرسوم ، ومن 125المخطوطات ُمنفذة على التحف اإليرانية وتصاوير
وكان مستدير الشكل متوسط الحجم،  ،زرقواستخدم في تلوينه أحد درجات اللون األ 126الدف :البالطة الثانية

 باليد اليسرى عليه نقرفعته بمحاذاة الصدر وتقوم بالور بيدها اليمنى السيدات  إحدىوقد أمسكت به 
وقد  127آلة الطنبور :على تلك البالطةأيضًا ت الموسيقية التى ُرسمت ومن اآلال ،(18، لوحة15)شكل

في هيئة مستديرة، واستخدم  أمسكت به إحدى السيدات وتعزف عليه بيدها اليمنى، ويظهر صندوق الطنبور
في تلوينه أحد درجات اللون األصفر، أما ساعد الطنبور فهو من النوع الطويل، وقد انتظمت عليه مجموعة 

ُرسمت  اآلآلت الموسيقية التىمن 128وكانت الطبول ،(19، لوحة16)شكل تمسك باألوتار التيمن المفاتيح 
 ينباستخدام عود اعليه نقرتقوم بالطبلة مزدوجة م إحدى السيدات حيث يظهر أماأيضًا؛ على تلك البالطة 

 .(16، لوحة13)شكل واألزرق األصفر ينأحد درجات اللون امواستخدم في تلوينه ،من الخشب ينأو عصات
 
 

                                                           
 251، ى التصويرالمدرسة القاجارية ف إبراهيم، 125
الدف: من أشهر آالت النقر استعمااًل، والدفوف جميعها هى ذات الجنب الواحد الذى ُيشد عليه الجلد، وينقر عليه باليد دون 126

محمد، وفاء ثابت السيد، "زخارف الكائنات الحية والخرافية  إيقاع، وُيصنع من إطار دائري من الخشب سمكه ربع بوصة تقريبًا.
-897هـ/756-138على التحف التطبيقية في األندلس منذ عهد الخالفة األموية وحتى سقوط دولة بني األحمر بغرناطة) 

 .376م، 2017ه/1439، كلية اآلثار/ جامعة سوهاج، رسالة ماجسترم( )دراسة آثرية فنية("، 1492
حيث تتقارب هذه اآللة مع آلة العود فى طريقة جذب الوتر بقطعة من العظم، أو ريشة  ى آلة أشبه بآلة العودالطنبور: ه127

النسر، أو أصابع اليد، إال أنها تختلف عن العود بصغر حجم الصندوق الصوتي البيضاوي الشكل. وقد وجد من هذه اآللة 
 خشبى= =ادة ما ُيزخرفه زخارف هندسية، واآلخر ذو صندوقطويل، وعشكالن، أحدهما ذو صندوق على شكل كمثرى وعنق 

على، ممدوح حسن محمد، مناظر الطرب والموسيقى في  على شكل دائرة وعنق طويل منتفخ عند التقائه بالصندوق الدائري.
، القاهرة: دار 1ط.الفن اإلسالمى خالل القرون السبعة األولى من الهجرة وعالقتها بالموروث المحلى )دراسة فنية مقارنة(، 

محمد، نوال جابر، "التحف الخشبية في العصر التيمورى من خالل التحف التطبيقية  ؛124م ، 2012هـ/1433الحكمة، 
 .205، م 2012، ، كلية اآلداب/ جامعة عين شمسرسالة ماجستيروتصاوير المخطوطات"، 

حتفال بالشخصيات المهمة، حتفاالت الكبيرة مثل االالوكانت تقرع الطبول فى الحروب واالطبول: من اآلالت اإليقاعية، 128
فظهر منها  وكانت الطبول تزخرف بزخارف هندسية بسيطة، وظهرت الطبول فى التصاوير الصفوية بعدة أشكال وأحجام

 مخطوطات عبد العال، الشيماء أحمد، "البالطات الخزفية والتحف الخشبية اإليرانية من خالل تصاوير ال؛ المستدير واإلسطوانى
، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلداب/ جامعة رسالة ماجستير("، في العصر الصفوى )دراسة فنية مقارنة مع التحف الباقية

 .273م، 2018أسيوط، 
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 :والنتائج لخاتمةا

ن بمتحف طارق رجب محفوظتي القاجارين من الخزف لبالطتيوالنشر من خالل الدراسة السابقة         
  تم التوصل للنتائج التالية:، بالكويت لم يسبق نشرهما

بناء على وذلك  ،(م19/ـه13) فترة القرن القاجاريالعصر  ،ونسبتهما إلى إيران نيتأريخ البالطت -
من خالل مقارنة البالطتين موضوع الدراسة ببعض البالطات الخزفية التى ُأنتجت في  والقياس االستنتاج

العصر القاجاري فى تلك الفترة، وتشابهها مع البالطتين موضوع الدراسة من حيث الشكل، واأللوان، وكذلك 
في ة من خالل تطبيق مميزات وسمات المدرسة القاجاريمن حيث األسلوب الصناعى والزخرفي، وأيضًا 

 .التصوير على المناظر التصويرية والعناصر الزخرفية الُمنفذة على البالطتين
أحد أهم مراكز إنتاج البالطات الخزفية فى إيران فى العصر  الدراسة البالطتين إلى مدينة طهران تسب  ن   -

التى ُأنتجت فى مدينة طهران فى تلك  للبالطات السمات الفنية ومقارنة وذلك بناء على تطبيق ؛القاجارى
  .الُمنفذة على البالطتينوالمناظر التصويرية الزخرفية الفترة على العناصر 

 فيأن البالطة األولى المستديرة الشكل كانت مستخدمة ، وأثبتت نيأوضحت الدراسة وظيفة البالطت -
تجميعة من أربع بالطات  تتكون منوالتى حين استخدمت البالطة الثانية في  تكسية إحدى المناضد،

 .المنشآت المدنيةحد الداخلية ألجدران التكسية  في مستطيلة الشكل
سواء السمات ذات الطابع اإليرانى أو التصوير في  لمدرسة القاجاريةالفنية ل سماتالأظهرت الدراسة  -

 على البالطتين موضوع الدراسة. السمات ذات الطابع األوروبى
موضوعات من عليهما  ُصورتحيث  ،تنوع الموضوعات التصويرية على البالطتينأوضحت الدراسة  -

 نقضاض.واالقى والشراب، وموضوعات الصيد موسيالطرب و ال، وموضوعات ياألدب الفارس
سواء اآلدمية والتى مثلت رسوم األشخاص فى  على البالطتين الكائنات الحيةبينت الدراسة تنوع رسوم  -

مميزات المدرسة القاجارية وأوضحت الدراسة المختلفة،  رسوم الحيوانات والطيور أو، متباينةهيئات وأوضاع 
في  ومدى توفيقه ،التعبير عن الحركة على ، وقدرة الفنانتلك الكائنات الحيةرسم في الواقعية من خالل 
 .نفعاالت ومالمح الفزع والخوفإظهار اال

 يالتتنوع الزخارف الهندسية والنباتية الُمنفذة على البالطتين موضوع الدراسة، مدى أظهرت الدراسة  -
 .التصويريجاءت مكملة للمنظر و 
واأللوان الهادئة  أحياناً  استخدام األلوان الزاهية البراقة فى راسة احترافية الفنان ومدى توفيقهأوضحت الد -

 لتوضيح عناصره الزخرفية المختلفة. أحيانًا أخرى
 ،التطبيقية المختلفة بعض التحفلبالطتين على رسوم التصويرية ل الموضوعاتبينت الدراسة اشتمال  -
 لتلك الموضوعات.، والتى ُصورت كعناصر مكملة ية، واألسلحةالموسيق آلالتاو 
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 ،على الموضوعات المصورة على البالطتين بوضوحبية و بعض التأثيرات األور ظهور الدراسة  ثبتتأ -
 األزياء تصوير فيوكذلك  ،مع مراعاة النسب التشريحية بواقعية شديدة األشخاص تصوير فى والتى تمثلت
 .فى مجملها مغايرة من حيث الشكل لألزياء اإليرانية المحليةوالتى جاءت 
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  المصادر والمراجع: ثبت
  المراجع العربية:المصادر و  :أولا 
 ("م1925-1779/ ـه1343-1193)  (دراسة اثرية فنية)المدرسة القاجارية في التصوير" ،سمية حسن محمد ،إبراهيم ،

 م.1977جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثاررسالة ماجستير
 Ibrāhīm, Sumayya Ḥasan Muḥammad, "al-Madrasa al-qāǧārīya fī al-taṣwīr (Dirāsa aṯarīya 

fannīya) (1193-1343A.H/ 1779- 1925A.D)", Master Thesis, Faculty of 

Archeology/ Cairo University, 1977. 

 مناظر الصيد والقنص على التحف التطبيقية وفي تصاوير المخطوطات من العصر الفاطمى " ،سومه عبد المنعم ،إبرهيم
جامعة القاهرة، /، كلية اآلثاررسالة ماجستير، ("دراسة فنية أثرية )حتى نهاية العصر المملوكى

 م.1992/ـه1413
 IBRĀHĪM, SŪMA ʿABD AL-MUNʿIM, «Manāẓir al-ṣayd waʾl-qanṣ ʿalā al-tuḥaf al-taṭbīqīya wa fī 

taṣāwīr al-maẖṭūṭāt min al-ʿaṣr al-Fāṭimī ḥattā nihāyat al-ʿaṣr al-Mamlūkī 

(Dirāsa fannīya aṯarīya)», Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo 

University, 1413A.H/ 1992A.D. 

 جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبى القاسم بن حقبة بن منصور األنصاري ،ابن منظور 
 مكتبة دار المعارف،  د.ت. :القاهرة ،نخبة من األساتذة :تحقيق ، لسان العرب ،م(1311/ـه711ت)

 IBN MANẒŪR (ǦAMĀL AL-DĪN ABŪ AL-FAḌL MUḤAMMAD BIN MUKRIM BIN ʿALĪ BIN AḤMAD BIN 

ABĪ AL-QĀSIM BIN ḤIQBQ BIN MAṢŪRR AL-ANṢĀRĪ (D:711A.H/ 1311A.D), Lisān 

al-ʿarab,Reviewed by:  Elite professors, Cairo: Maktabat dār al-maʿārif, d.t. 

 (دراسة آثرية معمارية )عصر األشراف السعديين العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ،محمد السيد محمد ،رحاب أبو ،
 م.2008، دار القاهرة،  1ط.

 ABŪ RIḤĀB, MUḤAMMAD AL-SAYĪD MUḤAMMAD, al-ʿAmāʾir al-dīnīya waʾl-ǧanāʾizīya biʾl-Maġrib 

fī ʿaṣr al-Ašrāf al-Saʿaīyīn (Dirāsa aṯarīya miʿmārīya), 1sted., Dār al-Qāhira, 2008. 

 م1970األهرام، القاهرة :مؤسسة ،آثارها فنونها تاريخها القاهرة كتاب في مقال الفنون"، بين القاهرة "فن حسن، ،الباشا . 
 AL-BĀŠĀ, ḤASAN, «Fan al-Qāhira bayīn al-funūn»,  Kitāb al-Qāhira tārīẖuhā funūnuhā  aṯāruhā, 

Cairo: Mūʾasasat al-ahrām, 1970. 

 دار 1ط.، العصر التيموري اإلسالمية دراسة في تجليد المخطوطات في العصور اإلسالمية الفنون ،سامح فكرى ،البنا ،
 م.2010الكتاب الحديث، 

 AL-BANNĀ, SĀMIḤ FIKRĪ, al-Funūn al-islāmīya dirāsa fī taǧlīd al-maẖṭūṭāt fī al-ʿuṣūr al-islāmīya al-

ʿaṣr al-Taymūrī, 1st ed., Dār al-kitāb al-ḥadīṯ, 2010.  
 ،............ " نماذج منتقاة من فنون الكتاب في  ضوء نسخة فريدة لمخطوط ليلى والمجنون المحفوظ في متحف الفن

. 1ع.، 21.ـمج، مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب"دراسة ونشر ألول مرة"،  اإلسالمى بالقاهرة
 م.2020
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 ............., «Namāḏiǧ muntaqāhā min funūn al-kitāb fī ḍūʾ nusẖa farīda li maẖṭūṭ Laylā waʾl-

maǧnūn al-maḥfūẓ fī matḥaf al-Fan al-Islāmī biʾl-Qāhira "Dirāsa wa našr li 

awwal marra», Journal of the General Union of Arab Archaeologists 1, vol.21. 

 ،.......... " م( دراسة فنية 1952-1805/ ـه1372-1220األسرة العلوية )تماثيل وزخرفة األسد في مصر خالل عهد
مجلة ، "م(1925-1779/ـه1343-1193مقارنة مع مثيلتها في إيران خالل عهد األسرة القاجارية )

 م2018، 3جامعة القاهرة،ع.، البحوث والدراسات األثرية
 ..........., »Tamāṯīl wa zaẖrafat al-asad fī Miṣr ẖilāl ʿahd al-ʾusra al-ʿalawīya (1220- 1372A.H/ 

1805- 1952A.D) dirāsa fannīya muqārana maʿa maṯīlatihā fī Irān ẖilāl ʿahd al-

ʾusra al-Qāǧārīya (1193- 1343A.H/ 1779- 1925A.D)», Maǧallat al-buḥūṯ waʾl-

dirāsāt al-aṯarīya 3, 2018. 
 م.1996، القاهرة، 5ط.، 1.ـجالبانى الحلبى،  مصطفى :، تحقيقالكبرىحياة الحيوان  ، كمال الدين بن محمد،الدميرى 

 AL-DIMĪRĪ, KAMĀL AL-DĪN MUḤAMMAD, Ḥayāt al-ḥayawān al-kubrā, Reviewed by: Muṣṭafā al-

Bānī al-Ḥalabī, vol.1, 5th ed., Cairo, 1996. 
 رسالة، "الخزف اإلسالمى  في  العصر المملوكىالتأثيرات المختلفة على " ،عبد الخالق على عبد الخالق ،الشيخة 

 م.2002جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثارماجستير
 AL-ŠĪẖA, ʿABD AL-H̱ĀLIQ ʿALĪ ʿABD AL-H̱ĀLIQ, «al-Taʾṯīrāt al-muẖtalifa ʿalā al-ẖazaf al-islāmī fī 

al-ʿaṣr al-Mamlūkī», Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 

2002. 
  الصعيدى، رحاب إبراهيم أحمد،" الحليات المعمارية والتكسيات الخزفية على العمائر الدينية بمدينة أصفهان في عهدى

-1642هـ/1077-1052)يم( والشاه عباس الثان1629-1588هـ/1038-996الشاه عباس األول)
 .م2005هـ/1426جامعة القاهرة، /اآلثار، كلية ماجستير رسالة، 1.ـ"، مج)دراسة أثرية فنية (م(1666

 AL-ṢIʿĪDĪ, RIḤĀB IBRĀHĪM AḤMAD, «al-Ḥilyāt al-miʿmārīya waʾl-taksīyāt al-ẖazafīya ʿalā al-

ʿamāʾir al-dīnīya bi madīnat Aṣfahān fī ʿahday al-Šāh ʿAbbās aḷ-awal (996-

1038 A.H/ 1588- 1629A.D) wa al-Šāh ʿAbbās aḷ-ṯānī (1052- 1077A.H/ 1642- 

1666A.D) (Dirā aṯarīya fannīya)», vol.1, Master Thesis, Faculty of Archeology/ 

Cairo University, 1426A.H/ 2005A.D. 
 دراسة ) البالطات الخزفية اإليرانية والعثمانية في ضوء مجموعات المتاحف العالمية، "هبة محمد سمير المتولى ،الغازى

جامعة المنصورة،  /، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلدابرسالة دكتوراه ، 1.ـمج "،(فنيةآثرية 
 م.2020/ـه1441

 AL-ĠĀZĪ, HIBA MUḤAMMAD SAMĪR AL-MITWALLĪ, «al-Balāṭāt al-ẖazafīya al-irānīya waʾl-

ʿuṯmānīya fī ḍūʾ maǧmūʿāt al-matāḥif al-ʿālamīya (Dirāsa aṯarīya fannīya)», 

vol.1, Ph.D Thesis, Department of Islamic Archeology, Faculty of Arts/ 

Mansoura University, 1441A.H 2020A.D. 
 وء مجموعة ضاآلدمية والحيوانية على الخزف والمعادن والنقود القاجارية في  التصاوير" ،مروة عمر محمد حسن ،المتولى

، كلية رسالة ماجستير، 1.ـمج، "م(1925-1779/ـه1343-1193)( دارسة أثرية فنية مقارنة)جديدة 
 م.2014/هـ1435 جامعة القاهرة، /اآلثار

 AL-MITWALLĪ, MARWA ʿUMAR MUḤAMMAD ḤASAN, «al-Taṣāwīr al-adamīya waʾl-ḥayawānīya 

ʿalā al-ẖazaf waʾl-maʿādin waʾl-nuqūd al-qāǧārīya fī ḍūʾ maǧmūʿa ǧadīda 

(Dirāsa aṯarīya fannīya muqārna) (1193- 134A.H/ 1779- 1925A.D)», vol.1, 

Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 1435A.H/ 2014A.D. 
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 مجلة العمارة، "صياغة حديثة لتوظيف البالطات الخزفية اإلسالمية في الفراغات الداخلية ،"غادة محمد فتحى ،المسلمى 
 م.2016وليو ، ي3ع.، والفنون

 AL-MUSALLAMĪ, ĠĀDA MUḤAMMAD FATḤĪ, «Ṣiyāġa ḥadīṯa li tawẓīf al-balāṭāt al-ẖazafīya al-

islāmīya fī al-farāġāt al-dāẖilīya», Maǧallat al-ʿimāra waʾl-funūn 3, July 2016. 

 1779/ـه1343-1193) (دراسة آثرية فنية )اإليرانى في العصر القاجاري السالح المعدنى" ،إيمان حسن محمد ،حسن-
 م.2019/ـه1441جامعة حلوان،  /، قسم اآلثار والحضارة، كلية اآلدابرسالة دكتوراة، "م(1925

 ḤASAN, IMĀN ḤASAN MUḤAMMAD, «al-Silāḥ al-maʿdanī al-irānī fī al-ʿaṣr al-Qāǧārī (Dirāsa 

aṯarīya fannīya) (1193- 1343A.H/ 1779- 1925A.D)», Ph.D Thesis, Department of 

Archeology and Civilization, Faculty of Arts/ Helwan University, 1441A.H/ 

2019A.D. 
 م1981،دار الرائد العربى :، بيروتأطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسالمية ،زكى محمد ،حسن.  

 ḤASAN, ZAKĪ MUḤAMMAD, Aṭlas al-funūn al-zuẖrufīya waʾl-taṣawīr al-islāmīya, Beirut: Dār al-

rāʾid. 

 ،......... م.1940مطبعة دار الكتب المصرية، :، القاهرةالفنون اإليرانية في العصر اإلسالمى 
 ..........., al-Funūn al-irānīya fī al-ʿaṣr al-Islāmī, Cairo: Maṭbaʿat dār al-kutub al-miṣrīya, 1940. 

 ،.........  م1948 مكتبة النهضة المصرية، :، القاهرة1ط.، اإلسالمفنون. 
 ..........., Funūn al-islām, 1sted., Cairo: Maktabat al-nahḍa al-miṣrīya, 1948. 

 المركز العربي : ، دمشقمشروع الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئة، "يائل العربيةالظباء والغزالن واأل" ،نبيل إبراهيم ،حسن
 م. 1999المناطق الجافة واألراضي القاحلة،لدراسات 

 ḤASAN, NABĪL IBRĀHĪM, «al-Ẓibāʾ waʾl-ġuzlān waʾl-ayāʾil al-ʿarabīya«, Mašrūʿ al-ḥifāẓ ʿalā al-

tanawūʿ al-ḥayawī waʾl-bīʾa, Damascus: Arab Center for Studies of Arid Zones 

and Arid Landsw 1999. 

 دراسة للتصوير اإلسالمى على الخزف المينائي في ضوء مجموعة لم يسبق نشرها محفوظة  " ،هناء محمد عدلى ،حسن
 العام لآلثاريين تحادمجلة اال، "متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية دولة اإلمارات العربية المتحدة في

 م.2016 ،17ع. ، العرب
 ḤASAN, HANĀʾ  MUḤAMMAD ʿADLĪ, «Dirāsa liʾl-taṣwīr al-islāmī ʿalā al-ẖazaf al-mīnāʾī fī ḍūʾ 

maǧmūʿa lam yasbiq našrahā maḥfūẓa fī matḥaf al-Šāriqa liʾl-ḥaḍāra al-

islāmīya dawlat al-Imārāt al-ʿArabīya al-Muttaḥida», Journal of the General 

Union of Arab Archaeologists 17, 2016. 
 دراسة )مناظر وزخارف علبة معدنية من العصر القاجاري تضيف سمات جديدة لفن التصوير اإلسالمى " ، أهداب ،حسنى

 .م2017، يوليو 7ع.،مجلة العمارة والفنون"، (أثرية فنية
- ḤUSNĪ, AHDĀB, «Manāẓir wa zaẖārif ʿilba maʿdanīya min al-ʿaṣr al-Qāǧārī taḍīf simāt ǧadīda 

li fan al-taṣwīr al-islāmī (Dirāsa aṯarīya fannīya)», Maǧallat al-ʿimāra waʾl-funūn 

7, July 2017 . 
 دراسة )تصاوير قصة ليلى والمجنون في مدارس التصوير اإليرانية وعلى التحف التطبيقية " ،صالح فتحى صالح ن،حسي

 م.2009/ـه1430جامعة طنطا،  /، كلية اآلدابرسالة ماجستير، ("لألساليب الفنية والتكوينات
 ḤUSAYĪN, ṢĀLIḤ FATḤĪ ṢĀLIḤ, «Taṣāwīr qiṣṣat Laylā waʾl-maǧnūn fī madāris al-taṣwīr al-

irānīya wa ʿalā al-tuḥaf al-taṭbīqīya (Dirāsa liʾl-asālīb al-fannīya waʾl-

takwīnāt)», Master Thesis, Faculty of Arts/ Tanta University, 1430A.H/ 

2009A.D. 
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 مكتبة زهراء الشرق، :، القاهرةسياسيا( ،تاريخيا ،فئات الصناع والعمال في العصور الوسطى )فنيا ،وليد على ،خليل 
 م.2017

 H̱ALĪL, WALĪD ʿALĪ,  Fiʾāt al-ṣunnāʿ waʾl-ʿummāl fī al-ʿuṣūr al-wūsṭā (Fannīan- Tārīẖīyan- 

Siyāsīyan), Cairo: Maktabat zahrāʾ al-šarq, 2017. 

 م.2006 مكتبة زهراء الشرق، :، القاهرة2ط.، فن الصور الشخصية في مدرسة التصوير العثمانى ،ربيع حامد ،خليفة 
 H̱ALĪFA, RABĪʿ ḤĀMID, Fan al-ṣuwar al-šaẖṣīya fī madrasat al-taṣwīr al-ʿuṯmānī, 2nd ed., Cairo: 

Zahrāʾ al-šarq, 2006. 

 م(19/ـه13في الهند منذ عهد الدولة المغولية وحتى نهاية القرن ) التحف الخشبية" ،ء عبد العزيز محمدال، آخيرى"، 
 م.2012/ـه1333جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثاررسالة ماجستير ، 1.ـمج

 H̱AYRĪ, ALĀʾ ʿABD AL-ʿAZĪZ MUḤAMMAD, «al-Tuḥaf al-ẖašabīya fī al-Hind munḏu ʿahd al-

dawla al-Maġūlīya wa ḥattā nihāyat al-qarn (13A.H/ 19A.D)», vol.1, Master 

Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 1333A.H/ 2012A.D. 

  م.1954، دار المعارف :أحمد عيسى، القاهرة :، ترجمةالفنون اإلسالمية ،م.س، ديماند  
 DIMAND,  M.S, al-Funūn al-islāmīya, Translated by: Aḥmad ʿIsā, Cairo: Dār al-maʿārif. 

 المناظر الطبيعية في التصوير اإليرانى حتى نهاية العصر الصفوى ) دراسة أثرية فنية مقارنة( ،  ، أمين عبد اهلل ،رشيدى
 م.2005/ـه1426جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثاررسالة ماجستير، 1.ـمج

 RAŠĪDĪ, AMĪN ʿABDULLAH, «al-Manāẓir al-ṭabīʿīya fī al-taṣwīr al-irānī ḥattā nihāyat al-ʿaṣr al-

Ṣafawī (Dirāsa aṯarīya fannīya muqārana)», vol.1, Master Thesis, Faculty of 

Archeology/ Cairo University, 1426A.H/ 2005A.D. 
 1779/ ـه1343-1193األزياء القاجارية في ضوء المخطوطات والتحف التطبيقية )  ،"صالح السيد سيد ،رضوان-

 م.2020جامعة الفيوم،  /، كلية اآلثاررسالة ماجستير، ("دراسة آثارية فنية) م(1925

 RAḌWĀN, ṢĀLIḤ AL-SAYĪD SAYĪD, «al-Azyāʾ al-qāǧārīya fī ḍūʾ al-maẖṭūṭāt waʾl-tuḥaf al-

taṭbīqīya (1193- 1343A.H/ 1779- 1925A.D) (Dirāsa aṯārīya fannīya)», Master 

Thesis, Faculty of Archeology/ Fayoum University, 2020. 
 كلية اآلدابرسالة دكتوراة، ("دراسة أثرية فنية )زخارف التحف المعدنية السلجوقية في إيران" ،زينب سيد ،رمضان ،/  

 م.1999/ـه1419جامعة طنطا،
 RAMAḌĀN, ZAYNAB SAYĪD, «Zaẖārif al-tuḥaf al-maʿdanīya al-Salǧūqīya fī Irān (Dirāsa aṯarīya 

fannīya)»,  Ph.D Thesis, Faculty of Arts/ Tanta University, 1419A.H/ 1999A.D. 
 دار العلم والثقافة، 1، ط.ذكر الطير والحيوان  في  اللغة واألمثال واألحاديث والقرآن ،أشرف صبحى محمد ،صابر ،

 م.2002
- ṢĀBIR, AŠRAF ṢUBḤĪ MUḤAMMAD, Ḏikr al-ṭaīr waʾl-ḥayawān fī al-Luġa waʾl-Amṯāl waʾl-Aḥādīṯ 

waʾl-Qurʾān, 1sted., Dār al-ʿilm waʾl-ṯaqāfa, 2002. 

 الخزف اإليراني في العصر الصفوي دراسة أثرية فنية من خالل مجموعات متاحف القاهرة" ،نادر محمود ، عبد الدايم" ،
 .م1995 جامعة القاهرة، /،  كلية اآلثاررسالة دكتوراه

 ʿABD AL-DĀĪM, NĀDIR MAḤMŪD, «al-H̱azaf al-irānī fī al-ʿaṣ al-Ṣafawī dirāsa aṯarīya fannīya 

min ẖilāl maǧmūʿāt matāḥif al-Qāhira», Ph.D Thesis, Faculty of Archeology/ 

Cairo University, 1995. 

 البالطات الخزفية والتحف الخشبية اإليرانية من خالل تصاوير المخطوطات في العصر " ،الشيماء أحمد ،عبد العال
 /، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلدابرسالة ماجستير ("،دراسة فنية مقارنة مع التحف الباقية)الصفوى 

 م.2018جامعة أسيوط، 
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 ʿABD AL-ʿAL, AL-ŠAYMʾ AḤMAD, «al-Balāṭāt al-ẖazafīya waʾl-tuḥaf al-ẖašabīya al-irānīya min 

ẖilāl taṣāwīr al-maẖṭūṭāt fī al-ʿaṣr al-Ṣafawī (Dirāsa fannīya muqārna maʿ al-

tuḥaf al-bāqiya)», Master Thesis, Department of Islamic Archeology, Faculty of 

Arts/ Assiut University, 2018. 
 ("دراسة فنية مقارنة)صبع في الفم  في  مدارس التصوير اإليرانية وضع اإلظاهرة " ،منى عبد الحميد محمد ر، عبد القاد ،

 م.2019جامعة أسيوط،  /، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلدابرسالة ماجستير
 ʿABD AL-QĀDIR, MUNĀ ʿABD AL-ḤAMĪD MUḤAMMAD, «Ẓāhirat waḍʿ al-iṣbaʿfī al-fam fī 

madāris al-taṣwīr al-irānīya (Dirāsa fannīya muqārna)», Master Thesis, 

Department of Islamic Archeology, Faculty of Arts/ Assiut University, 2019. 
 م(1911-1551/ـه1329-959الغرب )ابلس البالطات الخزفية في العمائر العثمانية بطر " ،أمبيريكة مؤمن عقيلة ،عثمان 

مر المختار، الجماهيرية العربية الليبية، عجامعة  /كلية اآلداب ،رسالة ماجستير ،"دراسة فنية مقارنة 
 م.2008

 ʿUṮMĀN, ABĪRĪKA MŪʾMIN ʿIQĪLA, «al-Balāṭāt al-ẖazafīya fī al-ʿamāʾir al-ʿuṯmānīya bi 

Ṭarābuls al-ġarb (959- 1329A.H/ 1551- 1911A.D) Dirāsa fannīya 

muqārana»,Libyan Arab Jamahiriya: Faculty of Arts/ Omar Al-Mukhtar 

University, 2008. 
 رسالة  التحف المعدنية اإليرانية في العصر القاجاري" في  ضوء مجموعات جديدة"،" ،نسرين على أحمد محمد ، عطاهلل

  . م2013، جامعة القاهرة /، كلية اآلثارماجستير
 ʿAṬALLAH, NISRĪN ʿALĪ  AḤMAD MUḤAMMAD, «al-Tuḥaf al-maʿdinīya al-irānīya fī al-ʿaṣr al-

Qāǧārī "fī ḍūʾ maǧmūʿa ǧadīda», Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo 

University. 
 مناظر الطرب والموسيقى في الفن اإلسالمى خالل القرون السبعة األولى من الهجرة ،ممدوح حسن محمد، على 

 م.2012/ـه1433 دار الحكمة، :، القاهرة1ط.، (دراسة فنية مقارنة) المحلى وعالقتها بالموروث
 ʿALĪ, MAMDŪḤ ḤASAN MUḤAMMAD, Manāẓir al-ṭarab waʾl-mūsīqā fī al-fan al-islāmī ẖilāl al-qurūn 

al-sabʿa al-ʾūlā min al-hiǧra wa ʿilāqatih biʾl-mawrūṯ al-maḥallī (Dirāsa fannīya 

muqārna), 1st ed., Cairo: Dār al-ḥikma, 1433A.H/ 2012A.D. 

 م.1990هـ/1410، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1، ط.الفنون اإلسالمية في عصر الصفويين بإيران، فرغلى، أبو الحمد محمود 
 FARĠALĪ, ABŪ AL-ḤAMD MAḤMŪD, al-Funūn al-islāmīya fī al-ʿaṣrayīn al-Ṣafawī bi Irān, 1sted., 

Cairo: Maktabat madbūlī, 1410A.H/ 1990A.D. 
 ( تڤليس)تبليس بمدينة الوطنى جورجيا بمتحف المحفوظة اإليرانية المعدنية "التحف السالم، عبد سليمان مبارك، عماد

 جامعة اآلثار/ كلية ،دكتوراه رسالة جديدة("، مجموعة فنية في ضوء أثرية )دراسة
 م.2020/هـ1441القاهرة،

 MUBĀRAK, ʿIMĀD SULAYMĀN ʿABD AL-SALĀM, «al-Tuḥaf al-maʿdanīya al-irānīya al-maḥfūẓa 

bi matḥaf Ǧorǧiyā al-waṭanī bi madīnat Tiblīs (Tiqlīs) (Dirāsa aṯarīya fannīya fī 

ḍūʾ maǧmūʿa ǧadīda)», Ph.D Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 

1441 A.H/ 2020A.D. 

 م.2004/ـه1425، مكتبة الشروق الدولية، 4ط. ،المعجم الوسيط ،اللغة العربية مجمع 
 MUǦAMMAʿ AL-LUĠA AL-ʿARABĪYA, al-Muʿǧam al-wasīṭ, 4th ed., Maktabat al-šurūq al-dawlīya, 

1425A.H/ 2004A.D. 
 ،......... م.1995 الهيئة العامة لشئون المطابع اآلميرية، :القاهرة ،المعجم الوجيز 

 ..........., al-Muʿǧam al-waǧīz, Cairo: al-Hayʾa al-ʿāmma li šuʾūn al-maṭābiʿ al-amīrīya, 1995. 
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 رسوم الخيول وأدواتها  في  ضوء مدارس التصوير اإليرانية منذ العصر المغولى حتى نهاية " ،روفيده عادل على ، محمد
 جامعة أسيوط، /، قسم اآلثار، كلية اآلدابماجستيررسالة ، ("دراسة فنية مقارنة)العصر القاجاري 

 م.2019
 MUḤAMMAD, RŪFAYDA ʿADIL ʿALĪ, «Rsūm al-ẖiyūl wa adwātihā fī ḍūʾ madāris al-taṣwīr al-

Irānīya munḏu al-ʿaṣr al-Maġūlī ḥattā nihāyat al-ʿaṣr al-Qāǧārī (Dirāsa fannīya 

muqārana)», Master Thesis, Department of Archeology, Faculty of Arts/ Assiut 

University, 2019. 
 الزخرفة على التحف الفنية في مصر اإلسالمية حتى نهاية القرن الرابع الهجرى )العاشر " ،عزه عبد المعطى عبده ،محمد

 م.2003 -1،2002.ـمججامعة القاهرة، / ، كلية اآلثاررسالة دكتوراه، "الميالدى(
 MUḤAMMAD, ʿAZZA ʿABD AL-MUʿṬĪ ʿABDUH, «al-zaẖrafa ʿalā al-tuḥaf al-fannīya fī Miṣr al-

islāmīya ḥattā nihāyat al-qarn al-rābiʿ al-hiǧrī (al-ʿāšir al-mīlādī)», Ph.D Thesis, 

Faculty of Archeology/ Cairo University, vol.1, 2002- 2003. 

 ،......... " األوانى الخزفية لألمير محمد على محفوظة بمتحف الوادى الجديد بالخارجة دراسة أثرية فنية لمجموعة من
 آثار ، دراسات فيتحاد العام لآلثاريين العربأعمال المؤتمر التاسع عشر لالكتاب  ،")تُنشر ألول مرة(

 م.2016الوطن العربى، نوفمبر، 
 …….........., «Dirāsa aṯarīya fannīya li maǧmūʿa min al-awānī al-ẖazafīya liʾl-amīr Muḥammad 

ʿAlī maḥfūẓa bi matḥaf al-Wādī al-Ǧadīd biʾl-ẖārǧa (tunšar liʾwwal marra)», 

Proceedings of the Nineteenth Conference of the General Union of Arab 

Archaeologists, Studies in the Archeology of the Arab World, November, 2016. 
 رسالة، "المخطوطات التيمورى من خالل التحف التطبيقية وتصاوير التحف الخشبية في العصر" ،نوال جابر، محمد 

 م.2012جامعة عين شمس، اآلداب/  كلية، ماجستير
 MUḤAMMAD, NAWĀL ǦĀBIR, «al-Tuḥaf al-ẖašabīya fī al-ʿaṣr al-Taymūrī min ẖilāl al-tuḥaf al-

taṭbīqīya wa taṣāwīr al-maẖṭūṭāt», Master Thesis, Faculty of Arts/ Ain Shams 

University, 2012 A.D . 

 زخارف الكائنات الحية والخرافية على التحف التطبيقية في األندلس منذ عهد الخالفة األموية " ،وفاء ثابت السيد ،محمد
رسالة ، ("آثرية فنيةدراسة ) م(1492-897/ـه756-138بغرناطة)  وحتى سقوط دولة بني األحمر

  .م2017ه/1439جامعة سوهاج،  /، كلية اآلثارماجستر

 MUḤAMMAD, WAFĀʾ ṮĀBIT AL-SAYĪD, «Zaẖārif al-kāʾināt al-ḥayya waʾl-ẖurāfīya ʿalā al-tuḥaf 

al-taṭbīqīya fī al-Andalus munḏu ʿahd al-ẖilāfa al-Aumawīya wa ḥattā suqūṭ 

dawlat Banī Aḥmar bi Ġirnāṭa (138- 756A.H/ 897- 1492A.D) (Dirāsa aṯarīya 

fannīya)», Master Thesis, Faculty of Archeology/ Sohag University, 1439A.H/ 

2017A.D. 

 رسالة ، ("دراسة آثرية فنية)صور السالطين واألمراء ورجال الدولة  في  المدرسة القاجارية  ،"إيهاب أحمد حسن ،محمود
 م. 2011/ـه1432جامعة القاهرة،  /كلية اآلثار، ماجستير

 MAḤMŪD, IHĀB AḤMAD ḤASAN, «Ṣuwar al-salāṭīn waʾl-ʾumarāʾ wa riǧāl al-dawla fī al-

madrasa al-qāǧārīya (Dirāsa aṯarīya fannīya)», Master Thesis, Faculty of 

Archeology/ Cairo University, 1432A.H/ 2011A.D. 
 (ودراسة نشر) بروسيا تشاركاسك في نو مدينة في متحف محفوظة إسالمية سيوف "أربعة محمد، على محمود، وليد ،"

 .م2011، لالتحاد العام لآلثاريين العرب عشر الرابعكتاب أعمال المؤتمر 
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 MAḤMŪD, WALĪD ʿALĪ MUḤAMMAD, «Arbaʿat siyūf islāmīya maḥfūẓa fī madīnat Nū fī 

tišārkāsk bi Rūsyā (Našr wa dirāsa)», Proceedings of the Fourteenth Conference of 

the General Union of Arab Archaeologists, 2011. 

 ه/ 13 – 10مدرسة كشمير في تصاوير المخطوطات اإلسالمية في الفترة من القرن)" ،عاطف علي عبد الرحيم ،مرزوق
 .م2010جامعة سوهاج، /كلية اآلداب ،رسالة دكتوراه، "م(19 -16

 MARZŪQ, ʿAṬIF ʿALĪ ʿABD AL-RĀḤĪM, «Madrasat Kašmīr fī taṣāwīr al-maẖṭūṭāt al-islāmīya fī 

al-fatra min al-qarn (10-13A.H/ 16-19A.D.)», Ph.D Thesis, Faculty of Arts/ 

Sohag University, 2010. 

 وزخارفها على الفنون الزخرفية اإلسالمية في مصر خالل العصر تأثير األساطير القديمة ي، "رمضان شعبان عل ي،مرس
، قسم اآلثار، كلية رسالة ماجستير، "م(1952-1517هـ/1372-923العثماني وعصر األسرة العلوية )

 .م2014جامعة أسيوط،  /اآلداب
 MURSĪ, RAMAḌĀN ŠAʿBĀN ʿALĪ, «taʾṯīr al-asāṭīr al-qadīma wa zaẖārifuhā ʿalā al-funūn al-

zuẖrufīya al-islāmīya f Miṣr ẖilāl al-ʿaṣr al-ʿUṯmānī wa ʿaṣr al-ʾUsra al-

ʿalawīya (923- 1372A.H/ 1517- 1952A.D)», Master Thesis, Department of 

Archeology, Faculty of Arts/ Assiut University, 2014. 
 م.2002، هيئة الكتاب:اإلسكندرية، عجائب المخلوقات للقزوينيعبد الحليم ،  ،منتصر  

 MUNTAṢIR, ʿABD AL-ḤALĪM, ʿAǧāʾib al-maẖlūqāt liʾl-Qazwīnī, Alexandria, 2002. 

 م2009دار الكتاب الحديث، :، القاهرة1ط.، (دراسة أثرية حضارية )الفنون اإلسالمية في العصر العثمانى، حسام، هزاع. 
 HAZZĀʿ, ḤUSĀM, al-Funūn al-islāmīya fī al-ʿaṣr al-ʿUṯmānī (Dirāsa aṯarīya ḥaḍārīya), 1st ed., 

Cairo: Dār al-kitāb al-ḥadīṯ, 2009. 
 دار الكتاب المصرى،  :، القاهرة2ط.عبد النعيم محمد حسنين، :ترجمة ،إيران ماضيها وحاضرها دونالد ، ،ولبر

 م.1985/ـه1405
 WILBER, DONALD, Irān maḍīhā wa ḥaḍiruhā, Translated by: ʿAbd al-Naʿīm Muḥammad 

Ḥasanīn, 2nded., Cairo: Dār al-kitāb al-miṣrī, 1405A.H 1985A.D. 

 ـ/ه1343-1193التأثيرات األوروبية على الفنون اإلسالمية اإليرانية خالل العصر القاجاري ) ،"إيمان محمد العابد ،ياسين 
 م.2008جامعة القاهرة،  /اآلثار ، كليةرسالة ماجستير ،1.ـمج ،"م(1779-1925

 YĀSĪN, IMĀN MUḤAMMAD AL-ʿABID, «al-Taʾṯīrāt al-ūrubīya ʿalā al-funūn al-islāmīya al-

irānīya ẖilāl al-ʿaṣr al-Qāǧārī (1193- 1343A.H/ 1779- 1925A.D)», vol.1, Master 

Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo University, 2008. 

 بالتطبيق على زخارف الفنون التطبيقية  األسلحة الهجومية في العصر اإلسالمي ،"عبد الناصر محمد حسن ،ياسين(
جامعة سوهاج، )إصدرا خاص دراسات كلية االداب/  ،مجلة كلية اآلداب ،24ع.،2.ـج، "والعمائر(

 م.2001آثارية(، أكتوبر،
 YĀSĪN, ʿABD AL-NĀṢIR MUḤAMMAD ḤASAN, «al-Asliḥa al-huǧūmīya fī al-ʿaṣr al-islāmī (biʾl-

taṭbīq ʿalā zaẖārif al-funūn al-taṭbīqīya waʾl-ʿamāʾir)», vol.2, Maǧallat Kullīyat 

al-Adāb 24, Faculty of Arts/ Sohag University, October 2001. 
 ،.......... مكتبة زهراء : ، القاهرة1ط.، اإلسالمى(الزخرفة اإلسالمية )دراسة في "ميتافيزيقا" الفن  الرمزية الدينية في

 م.2006 الشرق،
 ............, al-Ramzīya al-dīnīya fī al-zaẖrafa al-islāmīya (Dirāsa fī "Mītāfīzīqā" al-fan al-islāmī), 1st ed., 

Cairo: Maktabat zahrāʾ al-šarq, 2006. 
 ………..، م.2005القاهرة: مكتبة زهراء الشرق ،  ،1ط.، مناظر الفروسية في ضوء فنون الخزف اإلسالمى 
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 .........., Manāẓir al-furūsīya fī ḍūʾfunūn al-ẖaza al-islāmī, 1sted., Cairo: Maktabat zahrāʾ al-šarq, 

2005. 
 رسالة  ،1.ـمج ،("دراسة أثرية فنية)أشغال الرخام في قصر األمير محمد على بالمنيل " ،عائشة إبراهيم الدسوقي ،يوسف

 .م2009 جامعة القاهرة، /، كلية اآلثارماجستير
 YŪSUF, ʿAʾIŠA IBRĀHĪM DUSŪQĪ, «Ašġāl al-ruẖām fī qaṣr al-amīr Muḥammad ʿAlī biʾl-Manyal 

(Dirāsa aṯarīya fannīya)», vol.1, Master Thesis, Faculty of Archeology/ Cairo 

University, 2009. 

 المراجع األجنبية: :ثانياا 
 AKRAMI HASSANKIADEH A & ARVAND P.: «Majnun’s isolation from human society and living 

with wild animals: Comparative study of Iranian literature and painting »‚ 

International Journal of Arts and C‚ commerce 6,  NO. 8‚ November 2017. 

 AL-SAADOON, A.J. B .: «Animate Paintings Executed on Ceramic Vessels and Tilesin Light of the 

Collection Preserved in King Faisal Museum », West East Journal of social Sciences 7, 

NO.3, December 2018.                                                                                                                                                             

- Islamic Republic of Iran,Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 

Organization ICHHTO, Nomination of Golestan Palace For Inscription on the world 

heritage list, Executive Summary, UNESCO World Heritage Convention, Tehran, 2012. .

                                                  

-  EIRAJI , J., & others .: « The Relationship between Qajar Architecture and Art and Iranian Culture and 

the Effects of West and East on them»‚ International Conference on Humanities‚ Society 

and Culture‚ IPEDR Vol.20‚2011‚LACSIT Press‚Singapore  . 

 M.SCARCE, J .: « The Architecture and Decoration of the Gulistan Palace: The Aims and Achievements 

of Fath Ali Shah (1797-1834) and Nasir al- Din Shah (1848-1896) » ,Iranian studies34, 

No.1-4, 2001 . 

 MODARES,  M.,  «Qajar painting in the second half of the nineteenth century andrealism», MasterThesis, 

Presented he Faculty of the Department of Art and Humanities, san jose State 

University, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts, 

December 2006, 34 

 OMAR, R .:«Les scènes romantique sur les carreaux de revêtement en céramique safa vides 

(907_1148H)», magazine de la fédération des universités arabes pour le tourisme et 

l'hôtellerie, université du canal de suez faculté du tourisme, 2017                                                                                              .                                                     

 BENISI, T.,& ZAREZADEH, F.: « Examing the Origin of Flowerpot Motifs in the Buildings of Qajarera»‚ 

The Intemational Archives of the Photogrammetry‚ Remote Sensing and Spatial 

information Sciences  ‚ volume XL 11/W11‚2019‚GEORS2019-2nd international 

Conference of Geomatics and Restoration‚ Milan‚ Italy,8-10 May 2019.                                                                                                                                                       

 الشبكة الدولية للمعلومات: :الثاا ث
 http://trmkt.com/?page_id=10 2021/6/24 

http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/qajar_ceramics_bridging_tradition_and_modernity_exhi

ibition24/6/2021 
 

 https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-

l08222/lot.166.html?locale=en 2021/6/25 

 https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/regards-sur-orient-orientalistes-islamique-

pf1319/lot.108.html 2021/7/5 

http://trmkt.com/?page_id=10
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/qajar_ceramics_bridging_tradition_and_modernity_exhibition24/6/2021
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/qajar_ceramics_bridging_tradition_and_modernity_exhibition24/6/2021
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-l08222/lot.166.html?locale=en
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-l08222/lot.166.html?locale=en
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/regards-sur-orient-orientalistes-islamique-pf1319/lot.108.html
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/regards-sur-orient-orientalistes-islamique-pf1319/lot.108.html
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 https://www.lyonandturnbull.com/auction/lot/333-large-qajar-tile-mounted-low-table-by-whytock--

reid/?lot=135234&sd=1 2021/6/25 

 https://www.christies.com/lot/lot-a-large-circular-qajar-glazed-ceramic-tile-

5125327/?from=salesummary&intObjectID=5125327&lid=1 2021/7/4 

 https://www.google.com/search?q=qajar%20tile&tbm=isch&hl=ar&tbs=rimg:CeASBOx1imvgYZMHew

Dt0r6T&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwjI0NnjncnxAhUAAAAAHQAAAAAQCw&biw=1349&bih=568#i

mgrc=KPGEsbunFn4AmM 4/7/2021 

 https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-

l08222/lot.166.html?locale=en 2021/7/6 

 https://gramhir.com/media/2316815360614868138 2021/10/20 

 https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_G-313 2021/10/20 

 https://www.pinterest.com/pin/427842033352089377 2021/10/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lyonandturnbull.com/auction/lot/333-large-qajar-tile-mounted-low-table-by-whytock--reid/?lot=135234&sd=1
https://www.lyonandturnbull.com/auction/lot/333-large-qajar-tile-mounted-low-table-by-whytock--reid/?lot=135234&sd=1
https://www.christies.com/lot/lot-a-large-circular-qajar-glazed-ceramic-tile-5125327/?from=salesummary&intObjectID=5125327&lid=1
https://www.christies.com/lot/lot-a-large-circular-qajar-glazed-ceramic-tile-5125327/?from=salesummary&intObjectID=5125327&lid=1
https://www.google.com/search?q=qajar%20tile&tbm=isch&hl=ar&tbs=rimg:CeASBOx1imvgYZMHewDt0r6T&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwjI0NnjncnxAhUAAAAAHQAAAAAQCw&biw=1349&bih=568#imgrc=KPGEsbunFn4AmM
https://www.google.com/search?q=qajar%20tile&tbm=isch&hl=ar&tbs=rimg:CeASBOx1imvgYZMHewDt0r6T&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwjI0NnjncnxAhUAAAAAHQAAAAAQCw&biw=1349&bih=568#imgrc=KPGEsbunFn4AmM
https://www.google.com/search?q=qajar%20tile&tbm=isch&hl=ar&tbs=rimg:CeASBOx1imvgYZMHewDt0r6T&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwjI0NnjncnxAhUAAAAAHQAAAAAQCw&biw=1349&bih=568#imgrc=KPGEsbunFn4AmM
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-l08222/lot.166.html?locale=en
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-l08222/lot.166.html?locale=en
https://gramhir.com/media/2316815360614868138
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_G-313
https://www.pinterest.com/pin/427842033352089377
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 عمل الباحث ©جميع األشكال  األشكال واللوحات:

 أولا: األشكال

   

فى  يوضح المجنونرسم  (1شكل)
 الصحراء

رسم يوضح  الفارس األوسط  (3)شكل يوضح ليلى في الصحراءرسم  (2)شكل
 بمقدمة المنظر التصويرى

 

 
 الفرسان بمقدمة المنظر التصويريثالثة من رسوم توضح  (6، 5، 4)أشكال 

 
 أحد الفرسان على يمين المنظر التصويرىرسم يوضح  (7)شكل
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 من الفرسان على يمين المنظر التصويري رسم يوضح ثالثة (8،9،10أشكال )

  
  أحد الفرسانرسم يوضح  (11)شكل

 على يسار المنظر التصويري
رسم يوضح سيدتان بالجهة  (12)شكل

 بمقدمة المنظر التصويري اليسرى
 رسم يوضح السيدة األولى (13)شكل

 بالجهة اليمنى بمقدمة المنظر التصويري
 

 

 
 سيدة التى تتوسط السيدات بمقدمة المنظر التصويريرسم يوضح ال (14)شكل
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بالجهة  رسم يوضح السيدتان (15)شكل
األوسط للمنظر  بالمستوى اليسرى

              التصويرى

رسم يوضح السيدتان بالجهة  (16)شكل
األوسط للمنظر  المستوىب اليمنى

 التصويرى             

السيدة التى رسم يوضح  (17شكل)
األوسط للمنظر  المستوىتتوسط 

  التصويرى

   

 سيدتان بالجهة اليسرى الرسم يوضح  (19، 18ى )شكل 

 المنظر التصويري العلوى منالمستوى في 

السيدة األولى بالجهة رسم يوضح  (20) شكل
 لمنظر التصويريوى العلوى لالمستفي  اليمنى

 

 

 لمنظر التصويريالمستوى العلوى ل في رسم يوضح السيدة الثانية بالجهة اليمنى (21)شكل
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 رسوم الوعوليوضح  ( رسم23)شكل نقضاضالايوضح منظر رسم ( 22)شكل

   

 

 الظباءيوضح شكل رسم  (24)شكل

 

 

 أشكال الجياديوضح  رسم (25)شكل
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 ثانيًا: اللوحات

  
 (،18ه/12، إيران، العصر القاجاريالقرن)المتعددة األلوان المرسوم تحت الطالء بالطة من الخزف (1)لوحة

 تُنشر ألول مرة، (CER-2229-TSR)رقم السجل 

        
 زخارف الدائرة المركزية (2)لوحة

 والمنظر التصويري لليلى والمجنون
  صورة توضح المجنون (3)لوحة

 في  الصحراء
 صورة توضح ليلى  (4)لوحة

 في الصحراء 

 
 صورة للفارس األوسط بمقدمة المنظر التصويري  (5)لوحة
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 لمجموعة من الفرسان على يمين المنظر التصويري صور (11، 10، 9 )لوحات

 

                        
 لمجموعة من الفرسان على يسار المنظر التصويري صورتان (13، 12 )لوحتى

 بمقدمة المنظر التصويري( صور لمجموعة من الفرسان 8، 7، 6)لوحات 
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  بالطة من الخزف المتعددة األلوان المرسوم تحت الطالء، إيران، العصر القاجاري (14)لوحة

 تُنشر ألول مرة ،م(19-18/ـه13-12)القرن
 

   
 صورة للسيدتان (15)لوحة

 بالجهة اليسرى من مقدمة

 المنظر التصويري

 صورة للسيدتان (16)لوحة

 بالجهة اليمنى من مقدمة

 المنظر التصويري

 صورة  للسيدة التى (17)لوحة
 تتوسط السيدات بمقدمة
 المنظر التصويري

 

 
 صورة للسيدتان بالجهة اليسرى بالجزء األوسط  للمنظر التصويري (18)لوحة
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 صورة للسيدتان بالجهة (19)لوحة

اليمنى بالجزء األوسط  للمنظر 
 التصويري

 

 صورة للسيدة  التى تتوسط (20)لوحة

 للمنظر التصويريالجزء األوسط  
 

 صورة للسيدة (21)لوحة

 األولى بالجهة اليسرى في

 نهاية المنظر التصويري

 

      
 صورة للسيدة الثانية (22)لوحة

المنظر  بالجهة اليسرى في نهاية الثانية
 التصويرى

 

بالجهة  صورة للسيدة األولى (23)لوحة
 اليمنى فى نهاية المنظر التصويرى

الثالثة بالجهة  صورة للسيدة (24)لوحة
 اليمنى فى نهاية المنظر التصويرى
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م(، 19)هـ / 13( بالطة من الخزف، ُتمثل زيارة ليلى للمجنون في  الصحراء، إيران، العصر القاجاري أواخر القرن 25)لوحة
 نقاًل عن: ،بهاواى Shangri La محفوظة في بيت شانشجرى ال

 تصاوير قصة ليلى والمجنونصالح فتحى صالح حسي: 
 

. 

إيران، العصر  لمجنون في الصحراءواليلى ُتمثل  بالطة من الخزف المرسوم باأللوان المتعددة تحت الطالء، (26لوحة)
 ، نقاًل عن:القاجاري

https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-

l08222/lot.166.html?locale=en 

2021/7/6 

  

https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-l08222/lot.166.html?locale=en
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-l08222/lot.166.html?locale=en
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بالطة مستديرة من الخزف المرسوم باأللوان المتعددة تحت الطالء، إيران، طهران، العصر القاجاريالقرن ( 27)لوحة

 نقاًل عن: ،م(19هـ/13)

https://gramhir.com/media/2316815360614868138 

2021/10/20 

 

بالطة مستديرة من الخزف المرسوم باأللوان المتعددة تحت الطالء، إيران، طهران، العصر القاجاري، القرن  (28)لوحة
 نقاًل عن: ،م(19هـ/13)

https://www.christies.com/lot/lot-a-large-circular-qajar-glazed-ceramic-tile-

5125327/?from=salesummary&intObjectID=5125327&lid=1 

2021/7/4 

 

https://gramhir.com/media/2316815360614868138
https://gramhir.com/media/2316815360614868138
https://www.christies.com/lot/lot-a-large-circular-qajar-glazed-ceramic-tile-5125327/?from=salesummary&intObjectID=5125327&lid=1
https://www.christies.com/lot/lot-a-large-circular-qajar-glazed-ceramic-tile-5125327/?from=salesummary&intObjectID=5125327&lid=1
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بالطة مستطيلة من الخزف المرسوم باأللوان المتعددة تحت الطالء، إيران، طهران، العصر  (29)لوحة

 :نقاًل عن م(،19هـ/13القاجاري، القرن )
https://www.bhttps://www.britishmuseum.org/collection/object/W_G-313 

2021/10/20 

 

 

 

 

م(، 19هـ/13بالطة من الخزف المرسوم باأللوان المتعددة تحت الطالء، إيران، طهران، العصر القاجاري، القرن )( 30)لوحة
  :نقاًل عن

 https://www.pinterest.com/pin/427842033352089377 

2021/10/20 

 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_G-313
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_G-313
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_G-313
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_G-313
https://www.pinterest.com/pin/427842033352089377
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 م(19ه/13صورتان توضحان بالطة منضدة، إيران، العصر القاجاري، القرن ) (32، 31)لوحة

 نقاًل عن: ،اإلسالمية بماليزياالفنون محفوظة بمتحف 

https://www.lyonandturnbull.com/auction/lot/333-large-qajar-tile-mounted-low-table-by-whytock--

reid/?lot=135234&sd=1 

2021/6/25 

 

 

 بالطة مستديرة من الخزف المرسوم باأللوان المتعددة تحت الطالء، إيران، العصر القاجاري (33)لوحة

 ، نقاًل عن:م(19هـ/13القرن )
https://www.google.com/search?q=qajar%20tile&tbm=isch&hl=ar&tbs=rimg:CeASBOx1imvgYZMHewDt

0r6T&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwjI0NnjncnxAhUAAAAAHQAAAAAQCw&biw=1349&bih=568#i 

4/7/2021 

https://www.lyonandturnbull.com/auction/lot/333-large-qajar-tile-mounted-low-table-by-whytock--reid/?lot=135234&sd=1
https://www.lyonandturnbull.com/auction/lot/333-large-qajar-tile-mounted-low-table-by-whytock--reid/?lot=135234&sd=1
https://www.google.com/search?q=qajar%20tile&tbm=isch&hl=ar&tbs=rimg:CeASBOx1imvgYZMHewDt0r6T&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwjI0NnjncnxAhUAAAAAHQAAAAAQCw&biw=1349&bih=568#i
https://www.google.com/search?q=qajar%20tile&tbm=isch&hl=ar&tbs=rimg:CeASBOx1imvgYZMHewDt0r6T&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwjI0NnjncnxAhUAAAAAHQAAAAAQCw&biw=1349&bih=568#i
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 :نقاًل عن ،مجموعة من البالطات الخزفية تكسو جدران قصر جلستان (34)لوحة

Islamic Republic of Iran,Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization ICHHTO, 

Nomination of Golestan Palace For Inscription on the world heritage list, Executive Summary, UNESCO World 

Heritage Convention, Tehran2012,P151. 

 

 
 بالطة من الخزف المتعددة (35)لوحة

 نقاًل عن: ،م(19هـ/13القرن ) العصر القاجاري،، المرسوم تحت الطالء، إيراناأللوان 
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-

l08222/lot.166.html?locale=en 

2021/6/25 

 
 

https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-l08222/lot.166.html?locale=en
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/arts-of-the-islamic-world-l08222/lot.166.html?locale=en

