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سورنامة مراد الثالث المؤرخ مخطوط بدراسة لتصاوير المركبات "
 ("1344)م والمحفوظ بمتحف طوبقابي سراي برقم 1582/ه990ب

 نرمين عماد علی عبد الجيد .ا  
 الملخص:

مراد الثالث تناولت الدراسة نماذج من تصاوير المركبات في مخطوط سورنامة 
(، والذي 1344المحفوظ بمتحف طوبقابي سراي تحت رقم )م، و 1582ه/990المؤرخ ب

رف هذا ، وقد ع  م(1574:1595/ه983:1003)يرجع لعصر السلطان مراد الثالث
وهو أول الكتب التي تصور حفالت الختان والتي  حتفاالت"المخطوط باسم "كتاب اال

األمير محمد  حيث يعرض اإلحتفاالت الخاصة بختانأعطاها العثمانيون إهتمامًا كبيرًا ،
حتفاالت ، تضمنت تلك االيوم وليلة  52والتي استمرت حوالي  بن السلطان مراد الثالث

مراد  العديد من عروض طوائف الحرف المختلفة وهم يعرضون بضائعهم أمام السلطان
هتم أصحاب الحرف بعرض االثالث، وتلك العروض كانت من أهم مراسم االحتفال فقد 

ن والحاضرين بشكل الئق لتكون دعاية لمنتجاتهم مستخدمين في بضاعتهم أمام السلطا
ذلك مركبات خاصة بكل طائفة ، وقد تناول البحث دراسة وصفية تحليلية  لتصاوير تلك 
المركبات والتي من خاللها استطعنا الوقوف علي التصاميم المختلفة للمركبات الخاصة 

يفة الطائفة علي التصميم الداخلي بطوائف الحرف المشاركة باالحتفال ومدي تأثير وظ
 والخارجي للمركبة.

 :وهي الدراسة بعض نماذج لتصاوير تلك المركباتوجاءت ب
  (8لوحة رقم ) إلي)1لوحة رقم ) من

 :ةالكلمات الدال
 ختان-طوائف- -مركبات -عثمان -سورنامة

 
 
 

                                                           
 مفتشة آثار إسالميnermin.emad1988@gmail.com     
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 المقدمة:
دراجة بخارية وهي  لة أوحاف المركبة لغويًا هى ما يعد للركوب و االعتالء من سيارة أو

 و بغالخيل و  كما عرفت بأنها العربة التي تجرها الدواب من(1))مفرد( وجمعها مركبات،
المركبات في  ،ويهدف البحث دراسة تصاوير(2)حمير أو تسيرها القوة البخارية أو الكهربائية

م والمحفوظ بمتحف طوبقابي 1582\ه990)مراد الثالث( المؤرخ بسورنامةمخطوط 
 نسب للمدرسة التصوير العثماني.الذي ي  (1344راي برقم)س

تكتسب مدرسة التصوير العثمانية أهمية خاصة بين مدارس التصوير اإلسالمي و      
م إلي أواخر القرن 15ه/9متدت من القرن انظًرا لطول الفترة الزمنية التي عاشتها والتي 

 .(3)اختالف موضوعاتهاير و م( فضاًل عن كثرة المخطوطات المزوقة بالتصاو 19ه/13)
في الكشف عن  المهمبناء السالطين الدور الخاصة بأ (4)ختانال كانت لحفالتولقد     

جتماعية عند العثمانيين، كما حدث في احتفال السلطان مراد العديد من جوانب الحياة اال
 (6)الثم(، وكذلك أثناء احتفال السلطان أحمد الث1582ه/990بختان أبنائه ) (5)الثالث

                                                           
 .933، ص2008، 1معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب، القاهرة، ط .أحمد مختار،عمر(1)
 .731صم، 1992، 7طلم للماليين، لبنان،معجم الرائد ، دار الع .جبران ،مسعود(2)
، 2006لمجمل في اآلثار والحضارة اإلسالمية، مكتبة زهراء الشرق،ا .محمد حمزة ،الحداد(3)

 .658،659ص
 األجناس والشعوب ومنهم الفراعنة واليهود والعرب قبل اإلسالم، عادة منتشرة بين كثير من الختان: (4)

وفي اإلسالم علي الرغم من  وأوصاهم به، ءهه السالم بالختان وختن أبناوفي العهد القديم أمر إبراهيم علي
لذلك فإن  ؛أن الختان لم يأت ذكره في القرآن إال أنه قد ورد في السنة النبوية أحاديث عن الختان

 https://ar.wikipedia.org/  4/7/2020 2:19 PMالمسلمين يفعلونه باعتباره سنة نبوية. 

السعادة حتي دار م، وتربي في 1564ه/953ولد سنة السلطان مراد خان ابن السلطان سليم خان:(5)
ديسمبر 1/ه983رمضان  8لتصوف، وتولي الحكم بعد وفاة أبيه في ل كان يميل حصل العلوم، وبرع و 

لي التصوف له شعر وكالم فيه، سخر اًل إئم، كان ملكًا جليالًـ، عال الهمة، كريم الطبع، ما1574
الممالك بسيفه وهو يجالس في داره، وكان له من األوالد مالم يكن لغيره من السالطين بلغ عددهم مائة 

حكمه دامت سنة وثمانية أشهر،  ةوله من العمر خمسون سنة، ومد م1595ه/1003ثنين، توفي فياو 
التاريخ واألخبار )تاريخ ملوك آل عثمان(، ت.سيد فذلكة أقوال األخيار في علم  .حاجي ،خليفة :نظرا

 .325-315، ص1،2003محمد السيد، جامعة جنوب الوادي، ط

https://ar.wikipedia.org/
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في الحفل هي  شاركحتفال التي ت  م(، ومن أهم عناصر اال1720ه/1132بختان أبنائه )
)أهل الحرف ( وترجع أهميتهم الي هيمنتهم علي الصناعة في البالد، حيث تشكل أهمية 

شتراك طوائف الحرف في حفالت الختان علي الحفالت ا ولم يقتصر (7)قتصادكبيرة في اال
شعبيًا احتفااًل بمناسبة ختان ابن بنت  قد أقام أهل القاهرة مهرجاناً الخاصة بالسالطين، ف

عمر مكرم وسار فيه أرباب الحرف المختلفة يقودون عرباتهم كأنها محل متنقل فتمر عربة 
عليها خياط يقص أثوابًا ويخيطها،وأخري عليها صانع الحلوي بأوانيه وأدواته من دقيق 

 (8)جينته ويصنع الخبز وهكذا..وأخري عليها خباز بفرنه وع وسكر،
اهتمت المصادر التاريخية بوصف تلك الطوائف فنجد أن المؤرخ العثماني آوليا جلبي 

م( قد اهتم بوصف  طوائف الحرف آنذاك، فعلي 17ه/11والذي زار مصر في القرن )
القهوجية يذكر أن مصر كان بها حوالي ستمائه ثالثه وأربعين مقهي  طائفة`سبيل المثال

خمة وعظيمة يتسع بعضها أللف شخص،وبعض تلك المقاهي كانت علي شاطيء النيل ف
وشيدت بها المقصورات وهي مقاهي صيفية وأشهرها مقهي ميدان الروميللي واحتوت تلك 

وقد كان  (9)المقاهي علي فسقيات وأحواض وسلسبيالت فهي ملتقي أرباب العلم والمعارف،

                                                                                                                                                            
 م1703ه/1115جلس علي عرش السلطنة عامم 1673ه/1084ولد عام  السلطان أحمد الثالث:(6)

ان حتي كشارية علي شيخ األسالم وقتلوه فوافقهم السلطنسنة وفي عصره هاج اإل 32كان عمره آنذاك
تنازل السلطان أحمد عن م/1731ه 1143قتص من الجانيين ، وفي سنة ارسخت قدمه في الحكم و 

م 1736/ه 1149كرسي الخالفة ألخيه محمود خان،ولبث بعد ذلك نحو ست سنوات، وقضي عام 
، تاريخ سالطين بني عثمان،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. عزتلو يوسف بك ،آصاف ر:نظارحمه اهلل، 

 .105-103،ص1ط
حتفاالت في المخطوطات العثمانية، رسالة دكتوراة )غير منشورة(، كلية صور اال .سمية حسن،ابراهيم(7)

 (.272-271اآلثار، جامعة القاهرة، ص)
 مجلة، يو الصناعات المحلية في العهد العثمان هلتنظيمات الحرفيا (2016) .نصرعبد العظيم، عباس(8)

 .18،  ص43، ع. 2016ج. م، الكوفة دراسات مركز
 ت.،3م(،ج1672:1680/ه1091 :1082)لة إلي مصر والسودان وبالد الحبشالرح. آوليا ،جلبي (9)

 .53صم، 2010،القاهرة، المركز القومي للترجمة والنشر، الصفصافي أحمد القطوري
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ة وهي القهوجية الجوالة ليس لهم دكاكين ويتجولون هناك فئه أخري داخل طائفة القهوجي
 (10)في األسواق السلطانية وفي أيديهم أباريقهم اللطيفة ويبيعون القهوة المسكية الرائحة.

أما في عهد محمد علي فقد استمر اإلهتمام بالطوائف نتيجة الهتمام محمد علي بتطوير  
 القين.الصناعات في مصر، ومن ضمن تلك الطوائف طائفة الح

امتازت طائفة الحالقين المصرية بالحذق والرشاقة وكانت أساليب الحالقين المصرية 
مطابقة لنفس أساليب زمالئهم في اآلستانة وكانت تتم الحالقة كالتالي:أن يقوم الحالق أوال 

وكان يشحذها -بغسل شعر الزبون ويرطب لحيته بالماء ويتناول موسي من صنع ألمانيا 
ويرتكز الحالق بقدمه اليسري علي الكرسي الخشبي  -السن ورقعة الجلدعن طريق حجر 

وعقب اإلنتهاء من الحالقة (11)ثم يسند رأس الزبون إلي ركبتيه ويشرع في إزالة الشعر، 
،ومن المالحظ (12)يقدم  صبي الحالق إلي الزبون مرآه لينظر بها ويمعن النظر في حالقته

ستخدمة فيه ظهر في تصاوير المخطوطات العثمانية أن أسلوب الحالقه هذا واألدوات الم
 التي عبرت عن طوائف الحرف المختلفة.   

 حتفاالت(:مخطوط سورنامة )اال
المخطوط من أشهر المخطوطات التاريخية المصورة في عهد السلطان مراد  دعي  

تحت رقم  (13)م، محفوظ بمتحف طوب قابي سراي1582ه/990الثالث، المؤرخ بعام 
حتفاالت المقامة بمناسبة ختان األمير محمد بن السلطان يتضمن المخطوط اال (،1344)

                                                           
 .54ص، الرحلة إلي مصر ،جلبي(10)
م، 1985المعارف، بيروت،  دار، علي الحرف والصناعات في عهد محمد. صالح أحمد ،هريدي(11)

 .63ص
 .64ص ،هريدي(12)
" بمعني الباب و"سراي" بمعني القصر، وهو أحد يمن"طوب" بمعني المدفع و"قابسراي:  يطوب قاب(13)

أشهر قصور السالطين العثمانيين في إستانبول، وهو اآلن أحد أشهر المتاحف اإلسالمية 
الجامع في المصطلحات األيوبية والمملوكية والعثمانية ذات  المعجم ن وآخرون.حسا،ظر:حالقانبتركية،

 .148، صم1999، لبنان،1األصول العربية والفارسية والتركية، دار العلم للماليين، ط
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م 1582ه/990حتفاالت بالختان في سنة أول الكتب التي تصف اال،وهو (14)مراد الثالث
صفحة،  432يومًا وليلة، ، وكتب المخطوط باللغة التركية في  52 حوالي  والتي استمرت

ين حول عدد الصور التي زوق بها المخطوط، راء الباحثآختلفت اسم، 34X25مقاس 
 215سوى  ة علي صفحات مزدوجة، ولم يتبقممنمن 250نه زوق بأفالبعض يري 

 (15)منمنمة. 437خر أنه زوق بآمنمنمة ألن المخطوط فقد الكثير من أوراقه، وهناك رأي 
 : مصور المخطوط

ي المرسم أبرز المصورين الذين عملوا ف الذي يعد منهو المصور عثمان و  
م(، وقد ورد ذكره في العديد 16ه/10السلطاني )نقش خانة( في النصف الثاني من القرن )

قام بعمل العديد من األعمال الفنية حيث الفترة، ه من الوثائق األرشيفية الخاصة بهذ
عثمان ولقد تم تعيين المصور  ،سليم خان (16)الرائعة، لعل أهمها  مخطوط شاهنامة

، ، تميز م(16ه/10)في البالط العثماني خالل الفترة األخيرة من القرن رئيس للرسامين ك
 (17). العثماني تجاه الواقعي في الفنستعراضه لالاعثمان بنمطه الواضح والصريح و 

 (18)سيد لقمان بن سيد حسين األرموي وصل إلي مرتبة الشاهنامجيهو :مؤلف المخطوط
نتج العديد من المخطوطات أ ،تانبولساوال يعرف تاريخ مجيئه إلي  م1569/ه977سنة 

                                                           
ن جارية بندقية األصل أسمها )بافو(، تولي اب، م1566ه/974ولد عام  األمير محمد بن مراد:(14)

وأمر بخنق إخوته التسعة عشر، ودفنهم مع أبيه وكان  م1594ه/1003الخالفة بعد موت أبيه عام 
. محمود ،: شاكررنظا ،م1603ه/1012نكشارية، وتوفي عامطرابات خاصة من قبل االاعصره عصر 

 .128-127م، ص2000، 4، المكتب اإلسالمي، ط.8التاريخ اإلسالمي )العهد العثماني(،ج
مدنية من خالل تصاوير المخطوطات العثمانية، رسوم عمائر أستانبول ال. مني السيد عثمان ،مرعي(15)

 .851م، ص2002، كلية اآلثار، جامعة القاهرة،2رسالة ماجستير )غير منشورة(، مج
نظر اأي كتاب الملوك ، ،و"نامه" بمعني الرساله أو الكتابمن "شاه" بمعني الملك  شاهنامه:(16)

 .126المعجم الجامع، صحالق،
وني وأعمالهما الفنية في مدرسة التصوير العثماني، رسالة ماجستير عثمان ول .دعاء مجدي ،محمد(17)

 .34م،  ص2015داب، جامعة أسيوط، آل)غير منشورة (، كلية ا
: كانت تطلق علي الشخص المسئول عن المؤلفات المتعلفة بحياة الحكام وغزواتهم، وكان شهنامه جي(18)

ل:المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية سهي ،صابانظر:انل تحت إشرافه الكتاب والرسامون، يعم
 141ص، م2001مكتبة فهد الوطنية، الرياض،التاريخية، م.عبد الرازق محمد حسن، 
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كان لقمان هو مؤرخ البالط لفترة حكم السلطان مراد من أهمها سورنامة، داخل السراي
 الثالث.
شتملت صور المخطوط علي مسيرات جماعات التجار والحرفيين الذين يمثلون ا

فية فهي مختلف الصناعات واألنشطة التي يزاولها أهل العاصمة، علي حين ال تتغير الخل
ميدان( التي ينتصب في نهايتها إيوان مرتفع يطل منه السلطان  تحلبة السباق)آ دائماً 

بنه علي المسيرات العديدة ومشاهد الراقصين والمهرجين الذين يصاحبونها في بعض او 
والذي ” Hippodramaوالجدير بالذكر أن موقع العرض وهو ميدان السباق "(19)األحيان،
دان السلطان أحمد، كان له شأن عظيم قبل الفتح العثماني طلق عليه ميكان ي  

وال يزال به حتي اليوم معالم قديمة مثل العامود المضفور ذي الحيات  (20)للقسطنطينية
 (21)الثالث والمسلة الفرعونية

مما سبق يتضح أهمية مخطوط سورنامة مراد الثالث وما يحويه من تصاوير و 
ك العروض صور متنوعة لمركبات عرض تلك لعروض طوائف الحرف وقد تضمنت تل

الطوائف، األمر الذي دفعني لدراسة تلك المركبات وقد اتخذت المنهج الوصفي والتحليلي 
في دراستي للوقوف علي التصاميم المختلفة لتلك المركبات والعالقة بين وظيفة الطائفة 

 والمركةه الخاصة بها .      
 تلك المركبات : لبعض نماذج ةوفيما يلي دراسة وصفي

 
 
 

                                                           
 .248، صم2004، لبنان، 1موسوعة التصوير اإلسالمي، لبنان ناشرون، ط .ثروت ،عكاشة(19)
ن محمد خان الفاتح بن م علي يد السلطا1453ه/مايو 857تم فتح القسطنطينية في جمادي األول  (20)

وحال  م1451ه/855م وتولي الحكم عام 1429ه/833السلطان مراد الثاني الذي ولد في أدرنة عام 
. آصاف، عزتلو يوسف بك جلوسه وضع نصب عينيه وصية والده القاضية بفتح القسطنطينية، أنظر:

 .51تاريخ سالطين بني عثمان،ص
شأته وموقف اإلسالم منه وأصوله ومدارسه، الدار المصرية التصوير اإلسالمي ن الحمد:أبو  ،فرغلي(21)

 .352م، ص2000، القاهرة،2اللبنانية ، ط
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 :(1لوحة رقم )
 (23))القهوه خانه( القهوجية (22)عرض لطائفة موضوع الصورة :

 م 1582ه/990نسب لمدرسة التصوير العثماني ، سنة ت   التاريخ:
 مراد الثالثسورنامة  المخطوط :
 عثمان المصور:

 ( -1344 -محفوظ بمكتبة طوبقابي سراي باستنابول  تحت رقم ) مكان الحفظ:
   PM images.com/CS   -https://www.akg 6:21-   2/6/2020:النشر

 الوصف:
أمام السلطان مراد الثالث خالل  صناع القهوةلطائفة  االصورة تمثل عرضً 

ن، وتنقسم الصورة إلي قسمين القسم العلوي والذي حتفاالت الخاصة بختان ابن السلطااال
يمثل خلفية الصورة جاء ثابت في جميع صور المخطوط، وهو يمثل متابعة السلطان مراد 
الثالث للعرض، حيث نجد في  أقصي اليسار السلطان يجلس يتابع العرض داخل جوسق 

الخاص به  ن من الحرساثنامستطيل الشكل مغطي بسقف جمالوني وعلي يساره يقف 
ة بنه األمير محمد، وعلي يمين الجوسق يوجد شجرة كثيفة األوراق منفذاوعلي يمينه يقف 

باللون األبيض، وفي اقصي يمين الخلفية يظهر جزء من القصر، عبارة عن  بناء من 
طابق واحد يغطيه سقف جمالوني، يتوسط المبني فتحة باب مستطيلة الشكل يعلوها سقف 

                                                           
: كلمة طائفة علي وجه العموم تعني الجماعة وتعددت أنواع طوائف الحرف في العصر الطائفة(22)

اء ر تلفت اآلخاالعثماني وجاء منها طوائف الحرف الصناعية، طوائف التجار، طوائف حرف النقل وغيرها، 
ختالف الفترات الزمنية التي أجريت بها اإلحصائيات افي تحديد أعداد الطوائف الحرفيه وذلك بسبب 

طوائف المعمار في مصر من . هند علي حسن ،نظر: منصورا فهناك طوائف تظهر وأخري تختفي،
اآلثار،جامعة القاهرة، الفتح العثماني حتي نهاية القرن التاسع عشر، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية 

 .16-14ص
طلق وهو مصطلح كان ي   -القهوة بيتأي -: من"قهوة" بالعربية و"خانه" بمعني البيت والدارقهوه خانه(23)

تياد لمتذوقي األدب والفن والبحث في مسائلهما ،حتي ار علي المقهي، وكان المقهي في األصل محط 
 ،باإلضافه إلي مالكثرتها وطرافة ما تقدمه من عروضكادت المقاهي في المدن الكبيرة تتالصق ببعضها 

 .178المعجم الجامع، ص ،حالق ظر:انونراجيل،  تقدمه من قهوة وشاي

https://www.akg-images.com/CS%20%20%206:21%20PM%20-%20%20%202/6/2020:
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 تن، أما القسم السفلي للصورة فيمثل ساحة "آان مستطيلتابيها نافذتجمالوني وعلي جان
 ميدان" الذي يقام فيه العرض ويفصل بين القسمين سور القصر منفذ باللون األخضر.

 بمنتصف الصورة جهة اليسار نجد المركبة )العربة( الخاصة بعرض الطائفة
علي النحو  العربةءت )المقهي( و جاالقهوجية وهي تمثل الحانوت الخاص بطائفة 

 التالي:
ن يمستديرت ينبسقف مائل قلياًل ويرتكز علي عجلت  ةمساحة مربعة الشكل مغطا

أما العربة من الداخل ففي مؤخرة العربة علي اليمين توجد منضدة وردية  ،باللون األحمر
اللون عليها  األدوات المستخدمة في الصناعة ووراء تلك المنضدة يوجد صانع القهوة 

أسود وشمر عن ساعديه ويقف  االً و أحمر اللون مشقوق من الصدر وسر  امرتدًيا قميصً 
ويبدو أنه النادل الذي يقوم  ةوقلنسو  ةخر يرتدي عباءه بنية مزركشآله شخص  امواجهً 
القهوه من الصانع، وقد فنجان  القهوة علي الزبائن حيث نراه يمد يده ويأخد فناجينبتوزيع 

وهي  ةعة من الزبائن تشرب القهو مو فعلي اليسار نجد مج ،م المحلزدحااعبر المصور عن 
رتدوا عباءات بألوان اواقفة وفي مقدمة العربة نجد مجموعة أخري تجلس علي األرض وقد 

وتجر  ،علي جانبي العربة يوجد رجالن من رجال الطائفة يساعدا في حمل العربةو  ،مختلفة
ن من رجال الطائفة ويقوما بجر يثنار بيد خاآل هوطرفها العربة بواسطة حبل مربوط ب

 حتي تسير جهة اليسار. ةالعرب
رؤوس أفاعي  ةعمود زخرفي ينتهي من أعلي بأشكال ثالث مقدمة الصورةيتصدر 

عتدناه في تصاوير عثمان التي تمثل اوعلي جانبه يوجد جندي إنكشاري، المنظر الذي 
 عروض طوائف الحرف.
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 (2لوحة رقم )
 عرض طائفة صناع السروج صورة :موضوع ال
 م 1582ه/990تنسب لمدرسة التصوير العثماني ، سنة  التاريخ :

 مراد الثالثسورنامة  المخطوط :
 عثمان المصور:

 ( -1344 -محفوظ بمكتبة طوبقابي سراي باستنابول  تحت رقم ) مكان الحفظ:
 

 :النشر
Artemel (Suheyla), Ottoman Empire in Miniatures,Centers for Historical 

Reserch and Documentation ,Istanbul,1988,p70. 
 الوصف:

لطائفة صناع السروج أمام السلطان مراد الثالث خالل  االصورة تمثل عرضً 
لي قسمين: العلوي وهو خلفية الصورة إبنه، تنقسم الصورة إحتفاالت الخاصة بختان اال

 ءةً داخل جوسق بالقصر، وقد ارتدي السلطان عبانه يتابعان العرض من ابويمثل السلطان و 
الطيات وعلي  ةمتعدد ةصفراء اللون ويظهر أسفل منها قفطان برتقالي والعمامة العثماني

رتدي عباءة وردية اللون، أما القسم السفلي فيمثل ساحة احترام وقد ابنه بايمينه يقف 
من اللون البني الفاتح ويفصل بين القسمين سور صناع السروج العرض الخاص بطائفة 
 والساحة المقام بها العرض. وهو الحد الفاصل بين القصر ةوالمزخرف بزخارف هندسي

وجاءت  )العربة( الخاصة بعرض الطائفةالمركبةالصورة جهة اليسار نجد  بمنتصفو 
 علي النحو التالي:

لون ولكن رتكز علي أربع عجالت مستديرة صغيره بيضاء التمساحة مستطيلة قليلة العمق 
من  العربة ثنان فقط لمراعاة عثمان قواعد المنظور في الصورة، أماة االظاهر بالصور 

ثنان من رجال الطائفة يرتدون قفاطين برتقاليه االداخل في مقدمتها علي الجانبين يجلس 
موضوع علي سطحها المواد الخام المستخدمة في الصناعة  ةاللون وبينهما توجد منضد

ضدة يوجد صانع السروج ويرتدي رداء أزرق اللون مزخرف عند الصدر وخلف تلك المن
وقد علق خلفه علي اليمين مجموعة  ،دية عملهأبزخارف مذهبة وقد صوره عثمان أثناء ت

نتهاء منها ،وجاءت من السروج بألوان مختلفة منها األحمر والذهبي واألزرق والتي قد تم اال
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ما من الخارج فنجد أن أ ،بي ومزخرفة بزخارف هندسيةخلفية العربة من الداخل باللون الذه
جاءت باللون البني الفاتح ومزخرفة أيضا بزخارف هندسية ومن أعلي  ةجوانب العرب

زخرفت بثالثة مستطيالت حمراء اللون تحصر بينها مربعان باللون الذهبي وتجر العربة 
اآلخر مربوط  هطرفن من رجال الطائفة يمسكون بعصا مربوط بها حبل و يثنابواسطة 

 بحلقة بأرضية العربة.
نجد أحد  ، حيثوأمام العربة )علي اليمين ( يوجد مجموعة من رجال الطائفة        

ن اللذان يقومان يسفلها قفطان أحمر ويتحدث مع الرجلأاللون و  ةالرجال يرتدي جبة برتقالي
أو أحد كبار  ((25)تخدا)الك(24)ن يكون شيخ الطائفةأفمن الممكن   ،بجر العربة ويوجههما

 المميز. اثنان من الدراويش بلبسهمارجال الطائفة،  وخلف العربة يوجد 
 (3لوحة رقم )

 عرض طائفة الحالقين موضوع الصورة:
 م 1582ه/991تنسب لمدرسة التصوير العثماني ، سنة  التاريخ:

 مراد الثالث سورنامة المخطوط:
 عثمان  المصور:

 ( -1344 -بة طوبقابي سراي باستنابول  تحت رقم )محفوظ بمكت مكان الحفظ :
 النشر:

Tulay (D.), The Ottoman Empire in Miniatures and Engravings, Istanbul Center 

for Historical Research, Istanbul, 1999, p.121. 

 الوصف:
االت حتفأمام السلطان مراد الثالث خالل اال لطائفة الحالقين االصورة تمثل عرضً  

بن السلطان، وقد جاءت خلفية الصورة كمثيالتها من صور باقي إالخاصة بختان 
                                                           

كان يتم ، لب يكون أكبر رجال الطائفة سناً وعلي األغ المسئول عن إدارة شئون الطائفة شيخ الطائفة:(24)
، أبناء الطائفة والسلطات الحاكمة الوصل بين نتخاب بمعرفة كبار رجال الطائفة، وكان همزةينه بااليتع
 . 18-17،صطوائف المعمار، منصورظر:ان
يم علي الشؤون المالية بصفة كلمة فارسية معناها رب الدار،واستعملت في التركية بمعني الق :كتخدا (25)

واستخدم  ،لمشرفين العاملين في معية الكباروشاعت لتطلق في معناها علي مديري األعمال أو ا، خاصة
 .188:المعجم الموسوعي،صصابان : ظر:انسم مضاف للدائرة التي يتبعها فقيل مثاًل كتخدا الخزينة، اال
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المخطوط، وفي وسط الصورة نجد العربة الخاصة بعرض الطائفة وهي تمثل الحانوت 
 علي النحو التالي: العربةالخاص بطائفة الحالقين وقد جاءت 

مستديرتين حمراء  مساحة مستطيلة الشكل يغطيها سقف مائل ويرتكز علي عجلتين
اللون يعلوهما شريط أفقي أحمر اللون مثبت بوسطه حلقة مربوط بها حبل يصل مابين 

ثنان من رجال الطائفة ويقوما بجر العربة لألمام، أما داخل امسك بها العربة وعصا ي  
 اأحمر اللون مزركشً  افنجد أحد الحالقين يرتدي قفطانً  -التي تمثل حانوت الحالق -العربة

غطي الجزء السفلي من مالبسه حتي يحمي مالبسه ضع قطعة من القماش زرقاء اللون ت  وي
فنجد أنه يمسك برأس أحد  ،عمله ةديأمن الشعر المتطاير، وقد صوره عثمان أثناء ت
ط شعر أحد الزبائن  الجالس يمش  مشط و  األشخاص بيده اليمني وباليد األخري يمسك ب  

بيضاء اللون، وفي الجهه المقابلة يوجد شخص جالس  ةأمامه وقد لف حول رقبته فوط
 ةمن عند الصدر بزخارف مذهب امزخرفً  اأبيضً  اعلي كرسي صغير أحمر ويرتدي قفطانً 

من الفوط ة علق مجموع ةوفي الخلفية، حيط وسطه بحزام أحمر اللون ويمسك بيده مرآوي  
لي أحد الفوط إباإلضافة  حمراء ةيتدلي منها قماش ةومرآ ةفي الحالق ةالبيضاء المستخدم

 الزرقاء.
في دفعها لألمام،  نيساعدا ةعلي جانبي العربة يوجد شخصان من رجال الطائفو      

في  ةرتدوا مالبس متشابهاويحيط بالعربة من الخارج مجموعة من رجال الطائفة وقد 
 الشكل مختلفة في األلوان ويبدوا عليها الفخامه لتناسب الحدث المقام . 
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 (:4لوحة رقم)
 عرض صناع المصنوعات المعدنيه موضوع الصورة:

 م 1582ه/990نسب لمدرسة التصوير العثماني ، سنة ت   التاريخ:
 مراد الثالث سورنامة المخطوط:
 عثمان  المصور:

 ( -1344 -محفوظ بمكتبة طوبقابي سراي باستنابول  تحت رقم ) مكان الحفظ:
 النشر:

2UMDHUWXAGRBZ.html-images.com/archive/-https://www.akg 

2/6/2020- 5:50 PM 
لطائفة صناع المصنوعات المعدنية أمام السلطان مراد  االصورة تمثل عرضً  الوصف:
مثل الحانوت الخاص وفي وسط الصورة جهة اليمين توجد عربة العرض وهي ت ،الثالث

 بطائفة صناع المشغوالت المعدنية وجاءت علي النحو التالي: 
عن مساحة مربعة يعلوها سقف جمالوني أسفله شريط زخرفي وردي اللون ومزخرف  ةعبار 

ويزخرف العربة  حمراء اللون ةوترتكز العربة  علي ثالث عجالت مستدير  ،بزخارف هندسية
 .من أسفل شريط أفقي عريض

من الداخل فيتوسطها منضدة مكعبة الشكل يتوسط سطحها العلوي فتحه  العربةأما         
يخرج منها لهيب وعلي يمينها نجد أحد الصناع يرتدي رداء أحمر اللون وعليه قطعة 

تساخ وقد صوره عثمان قماش زرقاء اللون تغطي الجزء السفلي فقط ليحمي مالبسه من اال
بطرفه جزء من قطعة معدنية   احدي يديه ملقاطً إويمسك بوهو يقوم بعمله فنجده ينحني 

 ةويعرضها للنار، وخلف المنضدة يوجد أحد الصناع ويمسك بمنفاخ كبير يستخدم لزياد
لهيب النيران، وعلي جانبي الفرن بمقدمة العربة نجد مجموعة من المصنوعات المعدنيه قد 

خر ن بأحبال طرفها اآلاطائفة يمسكن من رجال اليثناع وتجر العربة بواسطة انأتمها الص
 .بحلقة بالعربة ةمثبت
 
 
 

https://www.akg-images.com/archive/-2UMDHUWXAGRBZ.html
https://www.akg-images.com/archive/-2UMDHUWXAGRBZ.html


  العدد الثانى  -اجمللد احلادى والعشرون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

376 

 (:5لوحة رقم )
 عرض طائفة الصيادين أمام السلطان مراد الثالث :موضوع الصورة

 م1582هـ/990نسب لمدرسة التصوير العثماني ، سنة ت   التاريخ :
 مراد الثالثسورنامة  المخطوط :
 :عثمانالمصور 

 (1344وبقابي سراي باستنابول  تحت رقم )محفوظ بمكتبة ط :مكان الحفظ
 :النشر

Sozen(M), Arts in the age of sinan, Ministry of culture and tourism of the 

Turkish republic,Ankura,1988,P P250-251. 
: الصورة تمثل عرًضا لطائفة الصيادين أمام السلطان مراد الثالث أثناء االحتفال الوصف

ي صورة مزدوجة مكونة من صفحتين،  الصفحة اليمني: في خلفية الصورة بختان ابنه، وه
نجد بائكة من عقود نصف دائرية يتقدمها مبني مكون من ثالثة طوابق يحتوي علي 
الضيوف الذين يشاهدون العرض وقد اصطفوا في شرفاته، وعلي اليسار يوجد مدخل 

دخل يوجد ساحة يتوسطها نموذج المبني ويقوم بحراسته اثنان من االنكشارية وأمام الم
لقارب له مجاديف يرتكز علي عجلتين مستديرتين ويدفعه من الخلف شخص ويجر من 
األمام بواسطة شخص عن طريق حبل  رفيع مثبت بجانب القارب ، ويعلو القارب زوجان 
من الصيادين يقومان بممارسة عملهما، حيث نجد الصياد علي اليمين ي مسك بيده صناره 

خيطها خارج القارب كأنه يصطاد من البحر وعلق في آخره خطاف معلق به  ملقي
سمكتان كبيرتان ، أما الصياد اآلخر فيقوم بالتجديف ليحرك القارب وذلك بواسطة مجداف 

 خشبي  له ذراع طويل وينتهي بطرف مفلطح عريض .
شابهت تلك والتي تمثل السلطان مراد الثالث وهو يتابع العرض وقد ت الصفحة اليسري:

 .الخلفية مع باقي خلفيات المخطوط،أما عربة العرض فتتوسط الصورة
وجاءت علي شكل قارب ي شبه الموجود بالصفحة اليمني إال أنه جاء أكبر حجما  

وله شراع أبيض كبير ويرتكز القارب علي عجلتين مستديرتين ويجر بواسطة رجلين من 
الطرف اآلخر مثبت عند العجلة الخلفية رجال الطائفة عن طريق حبل يمسكان بطرفه و 

)اليمني( وهو أمر غير شائع، ففي األغلب تجر عربات طوائف الحرف من األمام وليس 
 الخلف، وعلق علي القارب من الجانبين ومن أعلي مجموعة من الرايات المرفرفة  .
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وعلي سطح القارب يوجد ثالثة صيادين، األول من جهة اليمين والذي يبدوا أنه 
القائد فهو أكبرهم سنا والمسؤل عن  خط سير السفينة فهو ي مسك بيده الحبل الذي يحرك  
شراع السفينة، أما الصياد الجالس بالمنتصف فهو المسؤول عن تحريك السفينة من خالل 
المجداف، وخلفه يوجد الصياد الثالث وهو المسؤول عن عملية الصيد فنجده واقًفا يمسك 

منها محمول علي كتفه والباقي ملقى خارج القارب ويلتف حول بيده شبكة صيد جزء 
شخص يمتطي صهوة جواده ليصور عملية الصيد بالشبك وكأن هذا الشخص الملتف 

 حوله الشبكة هو الصيد الثمين الذي استطاع الصياد الحصول عليه . 
 (:6لوحة رقم )

 د الثالثطائفة الزجاجين واتونهم أمام السلطان مراعرض  :موضوع الصورة
 م1582هـ/990تنسب لمدرسة التصوير العثماني ، سنة  التاريخ :

 مراد الثالثسورنامة المخطوط : 
 عثمانالمصور :

 (1344محفوظ بمكتبة طوبقابي سراي باستنابول  تحت رقم ) :مكان الحفظ
 Irwen(R), Islamic Art,Calann and king Ltd, London1997, P.53:النشر

ثل عرًضا لطائفة الزجاجين  أمام السلطان مراد الثالث أثناء االحتفال الصورة تم الوصف:
بختان ابنه، وتنقسم الصورة إلي قسمين: العلوي ويمثل السلطان مراد الثالث وهو يشاهد 
العرض وجاء هذا المشهد مكرر في جميع صور المخطوط ،السفلي: وهو يمثل عرض 

والتي  جاءت مختلفة عن شكل  ة العرضعرب طائفة الزجاجين، ففي منتصف الصورة  نجد
 العربة التقليدي فرسمت كالتالي: 

دائرية حيث احتوت علي قاعده دائرية باللون الوردي ترتكز علي ستة  العربةجاءت       
عجالت ولكن الظاهر بالصورة  أربع عجالت وردية اللون صغيرة، ويتوسط القاعدة الفرن 

لشكل يتكون من قاعدة مستديرة صفراء اللون ت مثل الخاص بتصنيع الزجاج  وهو دائري ا
الموقد الخاص بالفرن وفتحت بتلك القاعدة فتحتان صغيرتان معقودتان بعقدين نصف 
دائرية كانتا مخصصة لوضع مواد االشتعال وقد وضع  بهما مجموعة من جذوع األشجار 

 ت ستخدم كوقود للفرن. 
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أصفر وفتح به أربع فتحات معقودة بعقود نصف  يعلو القاعدة بدن دائري الشكل لونه      
الفتحتان علي الجانبين أكبر من اللتين  بالمنتصف وقد وضع بالفتحات الصغيره  دائرية ،

أنابيب النفخ لتسخينها، أما الكبيرة فيغلق عليها باب حديد نفس الشكل وثبت فيه قطعة من 
سلة يضع عليها الصانع قدمه؛ الحديد بها التواء عن الطرفين  ويوجد بها من أسفل سل

وذلك لكي يستطيع فتح وغلق الفتحة ،ويلي البدن قبة دائرية ف تح بها  مجموعه من 
 الفتحات المعقوده بعقود نصف دائريه ت شبه الموجودة بالبدن .

أما عن طريقة صنع الزجاج فعلي جانبي الفرن يجلس أربعة من الصناع يقومون 
مقعد صغير باللون البني في  وتبريد، يجلس كل منهم  عليبأداء عملهم من التقاط ونفخ 

علي اليمين يقوم الصانع بالنفخ داخل أنبوبه بعد أن التقط  الصف األول السفلي  :صفين
بطرفها السفلي قطعة الزجاج من داخل الفرن ووضعها علي لوح خشبي أمامه ليشكلها ،أما 

ت بها قطعة من الزجاج إلي الفرن علي اليسار فيقوم الصانع بإدخال طرف أنبوبة مثب
ا ذو  ليسهل تشكيلها، الصف الثاني العلوي علي اليمين فنجد الصانع ي مسك بيده مقصًّ
طرفين مدببين يخرج به األنبوب من الفرن واليد األخري يمسك باألنبوب الذي ينتهي طرفه 

ليسار فنجد الصانع وقد باآلنية الزجاجية ويلفه في الهواء لتأخذ شكاًل انسيابيًّا ،أما علي ا
أعاد قطعة الزجاج داخل الفرن مرة أخري لتثبيت ألوانها؛ وذلك بواسطة المقص ذو 

 (26)الطرفين الذي كان يمسك باألنبوب من المنتصف .
وقد صورت مجموعة من األدوات المستخدمة في الصناعة  مثل الملقاط والمقص 

علي قطعة خشبية مستطيلة  الخشبي ذو المقبض القصير، فقد وضعت  (27)والكريك

                                                           
فئات الصناع والعمال في تصاوير المخطوطات االسالمية، رسالة ماجستير)غير منشورة(، .وليد ،علي(26)

 .292صم، 2005كلية اآلثار، جامعة القاهرة ،
(27)

أداة ذات يد خشبية ، طلق علي  آلة حديدية ترفع بها عجلة السيارة ة)مفرد( ت  الكريك:هي كلمة تركي 
 ،طويلة تنتهي بسالح من الحديد منبسط مفلطح عريض ،يحفر بها حفرًا خفيفًا ويقل بها التراب ونحوه

 . معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار،عمر نظر:اخشبة يدفع بها الخباز األرغفة ويجذبها.،
 م.1921ص
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باإلضافة لوعاء مستدير به مجموعة من  –بين الصناع  -موجودة علي قاعدة الفرن
 .    (28)األنابيب المعدنية الخاصة بالنفخ

وخلف العربة علي الجانبين يوجد مجموعة من رجال الطائفة يحملون بايديهم آنيات 
وا أجمل األزياء لتناسب االحتفال من من الزجاج خضراء اللون  مختلفة األحجام وقد ارتد

قفاطين يعلوها جبب غلب عليها اللون األحمر ويبدوا عليها الفخامة،  والصورة يغلب عليها 
طابع الواقعية كعادة عثمان الذى استطاع التعبير بدقة عن طريقة الصناعة واألدوات 

 المستخدمة.
 (:7لوحة رقم )

 م السلطان مراد الثالثعرض طائفة الخبازين أما :موضوع الصورة
 م1582هـ/990تنسب لمدرسة التصوير العثماني ، سنة  التاريخ :

 مراد الثالثسورنامة  المخطوط :
 عثمانالمصور :

 (1344محفوظ بمكتبة طوبقابي سراي باستنابول  تحت رقم ) :مكان الحفظ
 :النشر

:Artemel(Suheyla) ,Ottoman Empire in Miniatures,Centers for 

Historical Reserch and Documentation ,Istanbul,1988,p87. 

الصورة تمثل عرض لطائفة الخبازين  أمام السلطان مراد الثالث أثناء االحتفال الوصف :
بختان أبنه، وتنقسم الصوره ألي قسمين، علوي وهو خلفية الصورة المتكرره والتي تمثل 

الخبازين حيث توسطت الصورة  السلطان يشاهد العرض، وسفلي ويمثل عرض طائفة
 وقد جاءت علي النحو التالي : التي تمثل حانوت الخباز عربة  العرض

تكونت من قسمين قسم امامي وهو عبارة عن قاعدة مستطيلة الشكل رسمت باللون  العربة
الوردي واحتل الجزء األيمن منها منضده مكعبة الشكل وضع عليها أرغفة الخبز وخلف 

خبازان يظهر منهما النصف العلوي فقط ويرتديا مالبس حمراء اللون المنضده يوجد 
ويقومون بصنع أرغفة الخبز، وفي الجهة المقابلة يوجد مقعد عليه قدر أسود كبير من 

 الممكن أنه يستخدم لوضع العجين.
                                                           

 .293ص،  سالميةفئات الصناع والعمال في تصاوير المخطوطات اإل.وليد ،علي(28)
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القسم الثاني )الخلفي( ويمثل الفرن المستخدم في الخبز وهو عبارة عن مساحة مربعة      
ا سقف جمالوني أزرق اللون يعلو قمته حليه زخرفية بصلية الشكل باللون البني وقد يغطيه

زخرف بدن الفرن بعقد نصف دائري زخرفت كوشتيه بزخارف هندسيه، ويتوسط الفرن من 
األمام فتحة مربعة  كانت تستخددم الدخال أرغفة الخبز داخل الفرن لتسويتها، ويعلو تلك 

 لها فوهه لتسمح بتصاعد الدخان منها . الفتحة مدخنة زرقاء اللون
وأمام فتحة الفرن يقف أحد الخبازين  بردائه األحمر ويرتدي قطعة من القماش أعلي       

الجزء السفلي من مالبسه ليحميها من اإلتساخ  ويشمر عن ساعديه ويمسك بيده عصا 
وترتكز العربة علي  طويله بنهايتها سطح مفلطح يوضع  بها أرغفة الخبز إلدخالها الفرن ،

ستة عجالت حمراء اللون مستديره ونالحظ أن العجلة بمنتصف الجهة اليسري للعربة تشق 
العربة ومربوط بها حبل يصل مابين العجلة وعصا غليظه يمسك بها شخصان يقوما بدفع 

 العربة لألمام
مع أجواء  التي يغلب عليها األحمر بدرجاته ليتماشي استخدام المصور األلوان الزاهيه

 .اإلحتفاالت مما أضفي علي الصورة نوع من الحيوية 
 (:8لوحة رقم )

 عرض طائفة البستانيين أمام السلطان مراد الثالث :موضوع الصورة
 م1582هـ/990تنسب لمدرسة التصوير العثماني ، سنة التاريخ : 

 مراد الثالثسورنامة المخطوط : 
 عثمانالمصور :

 (1344ة طوبقابي سراي باستنابول  تحت رقم )محفوظ بمكتب :مكان الحفظ
 Aksit (llhan), Turkish Art and Architecture in:النشر

Anatolia(MimarSinan), AksitKulturveTurizmYayincihk, 2005,p.133 

الصورة تمثل إحتفال طائفة البستانيين أمام السلطان مراد الثالث بمناسبة ختان  الوصف:
ة إلي قسمين علوي ويمثل السلطان وابنه يشاهدا العرض، وسفلي ويمثل وتنقسم الصور  إبنه،

وقد زخرف العرض ويفصل بينهما سور قصر إبراهيم باشا _حيث يمكث السلطان_ 
 بأشكال هندسية منفذة باللون األزرق .
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والتي رسمت بطريقه مختلفه وهي تمثل عرض لحديقة  عربة العرضبمنتصف الصورة 
مربع الشكل يرتكز علي أربع عجالت حمراء صغيره واحده بكل  وجاءت عبارة عن مسطح

جانب، ويوجد في كل ركن من األركان األربعة شجرة سرو وتتوسط العربة فسقيه سداسية 
الشكل منفذه باللون الوردي وبها شريط من أسفل باللون األخضر ويعلو الفسقية من أعلي 

مجموعه من أشجار الورد، وقد  حوض أبيض علي شكل قمع وعلي جانبي الفسقيه يوجد
نفذ هذا علي أرضيه نباتيه من حشائش منفذه باللون األخضر الفاتح والغامق في صفوف 

 أفقيه    
وفي الواجهه األماميه للعربة توجد قنينه بيضاء يوضع بها ماء لسقاية الزرع ،وقد 

عة من رجال غلب اللون األحمر والبني الفاتح في تنفيذ العربة ويحيط بالعربة مجمو 
 الطائفة.

ومن العرض السابق لدراسة بعض النماذج الخاصة بتصاوير المركبات : الدراسة التحليلية
 اآلتي: أتضح سورنامة مرادالثالثفي مخطوط 

والمميزة  لتصاوير عثمان وخاصة المركبات كعنصر أساسي من  بعض السمات العامة
 لوحاته:

درسة العثمانية وجود الخلفية المعمارية التي من السمات العامة لتصاوير الم الخلفية: ●
، وهذا ما رأيناه في تصاوير عثمان (29)تعكس طرز وأساليب العمارة العثمانية السائدة آنذاك

من خالل إستخدامه لخلفية ثابتة لكل لفافة أو ورقة والسلطان يجلس في شرفته بقصر 
فة وضيوفة يجلسون في أماكن ويراقب اإلحتفاالت التي تسير أسفل الشر  (30)إبراهيم باشا

 (31)محددة علي طول أجناب حلبة سباق الخيل.

                                                           
 .342التصوير اإلسالمي، ص ،فرغلي(29)
إبراهيم باشا البسنوي تولي منصب الصدر األعظم  في عهد السلطان مراد الثالث وذلك  : إبراهيم باشا(30)

ربيع األولي 3زل بعد الحرب في شهور حيث ع 7ودامت مدته  م1596إبريل 4/ه1004شعبان 5في 
أقوال  فذلكة ،خليفة: للسلطان فقد تزوج من إبنته عايشة ،أنظر ، كان صهرًا م1596أكتوبر 25/ه1005

 .387األخيار، ص
 .91عثمان ولوني، ص، محمد(31)
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كان يرسم المناظر واألشخاص بصورة  عثمانيحيث أن المصور ال الواقعية في الرسم: ●
واقعية  فكان يقوم برسم وتصوير الوقائع واألحداث التي يشاهدها في عصره لذلك كان 

ي تصاوير عثمان بشكل كبير فقد نقلت تصاويرة تضح هذا فا، و (32)واقعيًا ولم يكن خيالياً 
الخاصة بطوائف الحرف صورة واقعية عن كل طائفة من حيث كيفية الصناعة واألدوات 
المستخدمة في الصناعة، فنجده مثال في صورة عرض طائفة الحالقين إهتم بتصوير 

م يغفل عثمان طريقة الحالقة واألدوات المستخدمة المتمثلة في المشط والمرآه والفوط فل
 تصوير أدق التفاصيل الخاصة بموضوع الصورة. 

األلوان البسيطة الزاهية فإنحصرت خطته اللونية  العثمانيوقد إختار المصور : األلوان ●
: وقد اللون األحمرلوان فى تلك المدرسة االفي تنسيق األلوان دون إمتزاج، ومن أحب 

  .(33)م(17 –م 16بالنصر وال سيما فى فترة ازدهار الفن العثمانى )القرن  ارتبط

نالحظ في النماذج محل الدراسة إنتشار اللون األحمر والبرتقالي واألصفر  بكثره 
خاصة في مالبس السلطان الذي صور أكثر من مرة برداء أحمر وبرتقالي مزركش 

كان يحاول أستخدام األلوان الطبيعية وقد باإلضافة إلي  مالبس رجال الطوائف وشيوخهم، ف
لتعطي اإلنطباع بالحيوية المتدفقة ، حيث كان السالطين  الثقيلةتكون تلك األلوان 

ة ذابوالباشوات والوزراء يأتون فى أعلى السلم اإلجتماعى ويستعملون المالبس الزاهية الج
 (34)التى كان يحبذها رجال السلطة كاألحمر واألصفر واألزرق.

علي المالبس فقط إال إنه إمتد ليشمل أجزاء من  (35)ولم يقتصر إستخدام األلوان الساخنة 
المركبات الخاصة بالعروض، كما جاء بالصورة التي تمثل المقهي فنجد أن اإلطار 

                                                           
مدارس التصوير اإلسالمي في إيران والهند وتركيا منذ القرن العاشر ، رجب سيد أحمد، المهر(32)

السادس عشر الميالدي، وحتي نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميالدي، كلية  الهجري/
 .145اآلداب، جامعة المنصورة، د.ت،ص

األلوان وداللتها فى الحضارة اإلسالمية  مع تطبيق على  (2017. )حنان عبد الفتاح محمد ،مطاوع(33)
 . 435،446، ص18، ع18ريين العرب، مجنماذج من المخطوطات العربية، اإلتحاد العام لآلثا

 .435ص، مطاوع(34)
ألوان وهي )الحمراء والبرتقالية والصفراء(وقد  هذا المصطلح يطلق علي مجموعة :األلوان الساخنة(35)

أثبتت الدراسات السيكولوجية التي أجريت أن األلوان الساخنة عند وضعها علي أي سطح تعطي تأثيرًا 
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الخارجي والعجالت نفذا باللون االحمر، إجمااًل أستخدام عثمان لأللوان البراقة نابًعا من 
 عن الحدث وهو اإلحتفاالت بطريقة واقعية. رغبته في التعبير 

 اإلهتمام بقواعد المنظور والبعد الثالث: ●

 المصور في العصر العثماني كان علي دراية واضحة بقواعد المنظور والبعد الثالث،
، وقد تجلي (36) م(16-15ه/10-9فقد تأثر بالمؤثرات األوروبية التي سادت في القرنين )

تي أنه في الصورة التي تمثل عرض طائفة صناع السروج هذا في جميع صور عثمان ح
المركبة مراعاًة لقواعد المنظور  االتي ترتكز عليهم يرتانخلم يظهر بالصورة العجلتان اآل

 حيث أنه رسم المركبة بوضع جانبي.
أن المركبات الخاصة بطوائف الحرف المختلفة  تبينمما سبق ف للمركباتأما بالنسبة 

واأللوان  تصميم الخارجي والداخلي للمركبة والوظيفة المعده لهاتنوعت من حيث ال
 المستخدمة

نالحظ ظهور تصاميم مختلفة للمركبات  وجاءت تلك  :من حيث التصميم الخارجي
 التصاميم علي النحو التالي : 

مساحة مستطيلة تقام علي للعربة وهو األكثر شيوعًا وكان عبارة عن  الشكل التقليدي-1
ر هذا التصميم في العديد من الصور مثل صورة المقهي وصناع األحذيه ، ظهعجالت
 وغيرها. 

اتخذت العربة تصميما عبارة عن سطح مربع أو مستطيل الشكل العربة المفتوحة -2
وظهر هذا التصميم في عربات عرض طائفة  ،غير مغطي ويرتكز علي عجالت

 العربة الدائريةنموذًجا فريًدا وهو البستانيين وطائفة الخبازيين، وظهر من هذا التصميم 
كما في عربة طائفة الزجاجين، حيث إتخذت العربة التصميم  الدائري ليناسب الشكل 

 الدائري لفرن صناعة الزجاج الذي كان يعلوها.
                                                                                                                                                            

لمتقدمة أو القريبة،كما أنه من تأثيرات األلوان الساخنة إنها تظهر األشياء أكبر بالقرب وتعرف باأللوان ا
 في المساحة من مساحتها الحقيقية.

، د.ت، جامعة حلوان، كلية اآلداب، مدخل إلي فن التصوير اإلسالمي.عبد الرحيم خلف، عبد الرحيم
 .21ص

 .300ص م، 2001، 2، طألسكندريةمكتبة االمدرسة في التصوير اإلسالمي،. محمود، إبراهيم(36)
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يرتكز علي عجلتين وذك  شكل قاربظهر تصميم آخر للعربة حيث اتخذت العربة  -3
ظهر هذا التصميم ليناسب شكل عربة العرض في صورة عرض طائفة الصيادين، وقد 

الطائفه المعلنه عنها فقد ظهرت بتلك الصورة عربتان أحدهما عربة عبارة عن قارب 
 صغير يمثل الصيد بالصناره واألخري قارب شراعي يمثل الصيد بالشبكه.

ونتيجة إختالف التصميم الخارجي للمركبات فقد ظهر تنوع في بعض األجزاء الخارجية 
 ركبات مثل التغطيه )األسقف( و العجالت.للم
: ظهرت بعض العربات دون تغطية ويرجع هذا إلي الوظيفة الخاصه بالعربة لتغطياتا

فمثال عربة البستانيين فقد كانت تمثل حديقة مفتوحه لذلك كانت ال تغطي، كما أن 
تكون مفتوحة  العربات التي كانت يعلوها فرن مثل عربة الزجاجين والخبازين كانت البد أن

األسقف دون تغطيه لتسمح بخروج الدخان منها، أما بالنسبة لألسقف فقد تنوعت فظهرت 
وكانت تأخذ شكل هرمي بسيط وهو من أكثر أنواع  قلياًل إلي أسفل من الجانبينالمائلة 

مثل عربة  المسطحة األسقفكما ظهرت األسقف إنتشارًا مثل عربة صناع القهوة )المقهي(
فقد رسمت تلك العربة  ،صناع السروج والذي كان سقفها جزء من بدن العربة عرض طائفة

في تغطية  وردكما  السقف الجمالونيباإلضافة إلي ، تشبه الصندوق المستطيل الشكل
ورغم أن تلك العربة احتوت علي فرن إال أنها  العربة الخاصة بصناعة المشغوالت المعدنية
حجم الفرن بالعربة وصغر قطر شعلة اللهيب جاءت مغطاه وربما يرجع هذا لصغر 

 فإكتفي بالواجهة األماميه المفتوحه للعربة لتسمح بخروج الدخان 
تشابهت العجالت من حيث الشكل فجاءت جميعها عبارة عن إطار مستدير يخلو العجالت:

 في أعدادها وأحجامها داخل المركبة. ولكنها إختلفتمن الزخارف 
مثل عربة الحالقين وعربة صناع  تستند المركبات علي عجلتان نجد أن الشائع أنالعدد:

عربة عرض )ولكن هناك مركبات إرتكزت علي ثالث عجالت مثل  األحذيه وغيرها 
مثل صناع المشغوالت المعدنية(، كما ظهرت العربات التي تستند علي أربعة عجالت 

عربة جهة  بينما نجد عربة البستانين حيث إرتكزت علي أربعه عجالت بواقع عجله بكل 
بها أربعة عجالت أيضًا لكنهم علي جهتين اثنتان بكل جهة، كما ظهرت  صناع السروج

 .أيضا العربات التي تستند علي ستة عجالت مثل طائفة الزجاجين والخبازين
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: تنوعت أحجام العجالت طبقًا لحجم العربة، فنجد العجالت الصغيره مثل عربة لحجما
لصغر حجم تلك العربة، ونجد العجالت المتوسطة الحجم  مثل صناع السروج وذلك 

الزجاجين ولكن يالحظ رغم أن تلك العجالت ليست ضخمه مقارنة بحجم العربة إال إنها 
شقت قاعدة العربة وبرزت من أعالها، كما ظهرت العجالت الكبيرة الحجم في عربة 

نجدها ترتكز علي ثالث  صناع المشغوالت المعدنية فرغم صغر حجم العربة إال إننا
عجالت ضخمة وقد يرجع هذا إلي أن العربة احتوت علي فرن باإلضافة إلي العاملين 
بداخلها مما قد يجعلها ثقيله وأيضا لحفظ توازن العربة أثناء السير للتيسير علي الصانع 

 القيام بوظيفته أثناء العرض.   
 اتفقت المركباتسابقة إتضح أن من خالل دراسة النماذج ال :الداخلى الشكلمن حيث 

الوظيفة التي تؤديها نتيجة ختلفت في افي كونها تمثل حانوت الطائفة إال إنها بالطبع 
فمثال  ،مما أثر علي تكوين العربة الداخليلتنوع الطوائف  مابين حرفيه وخدمية  وغيرها 

تسعة من الداخل ا منهإمثل المقهي نجد  (عربات خدمية)العربات التي تقدم خدمة للزبائن
مثل العديد من قطع األثاث  إحتوت من الداخل علي لتساع أكبر عدد من الزبائن كما أنها

باإلضافة إلي منضده ضخمه مكعبة الشكل كانت تستخدم في  المقاعد والمناضد الخشبية
إعداد القهوة ووضع األكواب عليها، ورغم أن طائفة الحالقين من الطوائف الخدمية أيضًا 

ننا لم نجد بداخل العربة سوي مقعدان فقط أحدهما للزبون الذي يحلق واآلخر لإلنتظار إالأ
بينما وجدنا بالعربة حبل يمتد بعرض العربة من اليمين لليسار ويعلق عليه األدوات 
المستخدمه وهذا ما أنفرد به عربة الحالقين، ويظهر أيضًا تأثير وظيفة العربة علي الشكل 

البستانيين فنجد أن العربة من الداخل تشبة الحديقة وينتشر بها أنواع  الداخلي لها بعربة
النباتات المختلفة باإلضافة الي نافورة بمنتصف العربة لتتناسب مع الغرض المخصص 

 لها وهو عرض طائفة البستانيين.
(: وقد ظهر منها نوعان عربات الصناعات عربات حرفية)بالصناعاتالعربات الخاصة 

إلي نار والتي ال تحتاج الي نار، أواًل العربات التي تحتاج إلي نار، نجد أنها  التي تحتاج
أختلفت في تصميمها الداخلي طبًقا للطائفة فمثال عربة الزجاجين نجد أنها اشتملت علي 
فرن دائري كبير الحجم يتكون من عدة طبقات خاص بصناعة الزجاج وهذا ماأثر علي 

عربة وجعلها من نماذج العربات المميزه كما ذكرنا من قبل، التكوين الداخلي والخارجي لل
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كذلك عربة الخبازين فنجدها مكونة من قسمين قسم خاص بإعداد قطع الخبز ويحتوي 
علي منضدة كبيره تحتل نصف العربة تقريبا  وذلك إلعداد أكبر عدد ممكن وقسم آخر 

ة، ونالحظ خلو تلك العربة خاص بالتسوية وهو الذي يحتوي علي فرن كبير بمؤخرة العرب
من الداخل من أي أثاث بإستثناء مقعد صغير يوضع عليه قدر العجين وقد يرجع هذا إلي 

 أن عمال تلك الطائفه يكونوا في حركه دائمة تحتاج الي وقوفهم.
نالحظ أنها أتفقت في كيفية عرض المنتجات عربات الصناعات التي ال تحتاج إلي نار، 

كما نجد أن عربة  ،لعربة من الداخل المنتجات بعد أن يتمها الصانعفقد تدلي من سقف ا
في العرض فقد وضعوا منتجاتهم بمقدمة يقة صناع المشغوالت المعدنية لم يتبعوا هذه الطر 

 العربة علي الجانبين.
تسمت األلوان بعدة سمات من أهمها  األلوان: تنوعت األلوان المستخدمه بالمركبات وا 

حرص عثمان في صوره علي رسم األحداث بدقة وكانت من أهم أدواته في فقد   الواقعيه:
ذلك هي أستخدامه لأللوان الطبيعية للعنصر فمثاًل نجده في صورة عربة الزجاجين قام 

عة والمقاعد باللون برسم الفرن الخاص بالعربة باللون البني الفاتح بينما رسم أدوات الصنا
رب لأللوان الطبيعية،وفي لوحة عرض صناع وتلك األلوان هي أق البني الغامق

المصنوعات المعدنية  قام  عثمان برسم سطح  الفرن باللون الرمادي الغامق بينما رسم 
المنتجات باللون الرمادي الفاتح جدا مما أكسب الصورة واقعيه باإلضافة إن هذا التباين 

لون األخضر في صورة باأللوان يعطي رؤية جمالية للناظر، وكذلك إستخدام تدرجات ال
 البستانيين ليعبر عن الحشائش واألشجار باالضافة الي اللون الوردي في رسم الزهور .

حرص عثمان علي إستخدام األلوان التي تعبر عن الفخامة والرقي وذلك  الفخامة:
لتتناسب مع اإلحتفاالت وخاصة أن تلك العروض يشاهدها السلطان وكانت من أهم تلك 

اللون األحمر بدرجاته والذي يوحيبالقوة والذهبي واللذان أستخدما بكثره في األلوان هو 
العربات سواء في التصميم الخارجي خاصة عجالت العربات والتي إنتشر بها اللون 
األحمر بكثرة أو في خلفية العربات من الداخل وأستخدم أيضا في مالبس رجال الطائفة 

 خاصة في شيوخهم وكبار رجال الطائفة 
كما إنتشرت بالصورة ألوان أخري مثل األزرق الزاهي،والوردي واألبيض وغيرها من 

 األلوان الزاهيه التي تبعث البهجه لتواكب أجواء اإلحتفاالت.   
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ومن خالل النماذج السابقة تالحظ أن جميع تلك المركبات كانت تجر بواسطة أثنان من 
األخر مثبت بجزء من أجزاء العربة  رجال الطائفة عن طريق حبل يمسكا بطرفه والطرف

أي ان تلك العربات أعتمدت في طريقة جرها علي العامل البشري فقط ولم يستخدم أي من 
الدواب في جرها،وقد إختلفت في هذا عن المركبات األخري التي تمثل عروض طوائف 

 م1720هـ/1132م( بسورنامة وهبي المؤرخ ب18ه/ 12الحرف أيضا في القرن )
         محفوظ بمكتبة طوبقابي سراي باستنابول  تحت رقم وظ بطوبقابي سراي والمحف

(-3593A- ) 
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 الخاتمة والنتائج
تناول البحث نماذج لتصاوير المركبات الخاصة بطوائف الحرف المختلفة بمخطوط 

ي تحت م والمحفوظ بمتحف طوبقابي سرا1582ه/990سورنامة مراد الثالث المؤرخ بعام
 وقد تضمن البحث عدد)ثمانية( نماذج توصلت منها الدراسة لآلتي: (،1344رقم )

   إتضح تنوع أشكال المركبات  فنجد أنه ظهر أكثر من تصميم للشكل الخارجي للمركبة
مثل المركبة التقليدية والمركبة المفتوحة)دون تغطيه(، كما ظهر منها نموذج فريد دائري 

 كبات علي شكل قوارب صيد.الشكل باإلضافة إلي مر 
  من حيث الشكل الخارجي للمركبة تالحظ تعدد أشكال األسقف منها األسقف المائلة

والمسطحة والجمالوني، كما تحددت عدد عجالت بالمركبات وحجمها على حسب 
 تصميمها.

  بينما تصميم العربات من الداخل فقد تنوع وأختلف طبقًا للطائفة الخاصة بها فنجد مثال
فة الزجاجين فرضت علي عربتها أن تتخذ شكل الفرن الدائري وطائفة البستانيين طائ

فرضت علي عربتها أن تتخذ شكل البستان )الحديقه( فجاءت شكلها كأنها سجاده عليها 
 .نباتات وأشجار

   اختلفت العربات الخاصه بالطوائف الخدمية مثل صناع القهوه عن العربات الخاصة
ل عربة صناع المصنوعات المعدنية  في تصميمها الداخلي من حيث بالطوائف الحرفيه مث

 اإلتساع  واألثاث المكون لكل عربة.
  مر عليها وخاصة األلوان الزاهيه في رسم المركبات وغلب اللون األحاستخدم المصور

أخيرا يمكننا القول أن المركبات في تصاوير مخطوط مراد الثالث قد في رسم العجالت، 
 الها وأحجامها طبقا لوظائفها.تباينت أشك
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“A study of carriages’ illustrations in the manuscript of 

the Surnama of (Murad III), dated 990 AH / 1582 AD, and 

preserved in the Museum of Tobakabi Saray under 

 No. 1344” 

nermin emad ali abd el- gayed
 
 

Abstract: 

The study examines models of carriages’ illustrations in the 

manuscript of the Surnama of Murad III dated 990 AH / 1582 AD, 

and preserved in the Museum of TobakabiSaray under No. 1344, in 

the era of Sultan Murad III (982 AH / 1574 AD -1003 AH / 1595 

AD). This manuscript was known as the "Book of Celebrations", 

which is the first book that depicts the circumcision parties that the 

Ottomans gave great attention to, as it displays the celebrations for 

the circumcision of Prince Muhammad ibn Sultan Murad III, which 

lasted about 52 days and nights. Among the most important 

ceremonies of the celebration is where the craftsmen were interested 

in presenting their merchandise in front of the Sultan and those 

present in a proper way to be an advertisement for their products 

using carriages belonging to each sect. 

The research depends on an analytical and descriptive study of 

the images of these carriages, through which we were able to 

identify The different designs of the carriages of the craft sects 

participating in the celebration and the extent of the impact of the 

sect’s function on the internal and external design of the carriages .. 

The study presents some models for carriages illustrations from 

(plate No. 1) to (plate No. 8) 

Keywords: 

Surnamah; Osman;  carriages; sects; circumcision 

 

                                                           

 Islamic inspector at ministry of tourism and antiquities nermin.emad1988@gmail.com  

mailto:nermin.emad1988@gmail.com

