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ABSTRACT 

 

The goal of the research: Unveiling  the messages and denotations carried by the 

painting by using  the semantic analysis, which will enable us to analyze the artistic 

and decorative elements so we can  reach the deep meanings that generally express  

the cultural, social and economic message of the Galary society that could be held 

by the painting as a creative product reflects the specificities of its environment . 
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 امللخص

 الدالئل علم – السيميائى التحليل بتوظيف وذلك التصويرة، محلتها اليت والدالالت الرسائل عن البحث هذا كشف
 الثقافية الرسالة مجلتها يف تشكل اليت العميقة للدالالت للوصول والزخرفية الفنية العناصر استنطاق من سيمكننا الذى -

 ؛ بيئته صوصياتخل خاضع إبداعى كنتاج التصويرة تؤديها أن ميكن اليت اجلالئرى للمجتمع واالقتصادية واالجتماعية
 أم فحسب التزييىن الغرض بغية زخارفه برسم اجلالئرى الفنان قام هل: اآلتية التساؤالت على ليجيب أمهيته جاء لذلك
 ومل بذاته ازخرفي عنصرا استخدم وملاذا  ومعتقدات، وأحاسيس مشاعر من داخله يف يكنه ما عن تعرب أفكارا محلها

 هذه ستطاعتا وهل بعينه، مكان يف لتكون بذاهتا أشكاال العناصر هذه بني من اختار وملاذا آخرا؟ عنصرا يستخدم
 الرسوم وراء تكمن يتال املعاىن وما اجلاليرى، للمجتمع  واإلقتصادية واإلجتماعية الثقافية البيئة تعكس أن التصويرة
  ؟ التصويرة يف األلوان تعدد من تعكسه ما إىل ابإلضافة واهلندسية واحليوانية االدمية
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 :ملقدمةا

م( إال أن سالطني هذه 1351-1331ه/757-740سرة آل جالئر الكثري من القالقل السياسية )أشهد عصر 
األسرة اهتموا ابألدب والشعراء والفن والفنانني ، وخباصة يف مدينىت تربيز وبغداد ، فضال عن اسهامهم يف فن تزويق 

ول وقواعد ىف ايران ، وىف تكوين أص املخطوطات ابلصور ، واليت تعد حجز الزاوية يف تطور فن التصوير االسالمى
تصاوير خمطوطات املدرسة التيمورية ، ونظرا لالهتمام والرعاية الكبرية اليت بذهلا سالطني آل جالير لألدب والشعر 

 (1)والشعراء والفن والفنانني ؛ فإنه قد وصلنا عدد الأبس به من املخطوطات الفارسية املزوقة ابلصور 

املتأىن وقعت حتت يدى تصويرة " زايرة األمري مهاى حملبوبته األمرية مهايون يف حديقة قصرها " وبعد االطالع والبحث 
، حمفوظ  (3)( من مخسة من ديوان قصائدخواجوى كرماىن2، من تصاوير خمطوطة تشتمل على ثالث منظومات)

   (  11113ابملتحف الربيطاىن بلندن ) حتت رقم اضافة  

 

 

 

                                                           
 213:  211: ص للمزيد عن خمطوطات هذه  املدرسة انظر : حسن الباشا : التصوير االسالمى يف العصور الوسطى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،د ت ، ص ( 1)

 .335-330، ص ص 1113، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ،ثروت عكاشة : التصوير الفارسى والرتكى 
 من هذه املنظومات الثالث ان املخطوط نستتخه اخلطاط الذائع الصتتيت مري على التربيزى يف -مهاى ومهايون و كمالنامه  -يستتتفاد من التوقيع املوجود على منظومتني   (2)

طان أمحد اع صيته يف عصر السلم ، ويضتم املخطوط على تسع صور حتمل احداها توقيع الفنان املصور جنيد نقا  سلطاىن الذى ذ1311-ه711بغداد يف ستنة 
م (  والذى تتلمذ على يد االستتتتاذ اس الدين املصتتتتور حستتتب ما ذكره دوستتتتت حممد يف مقاله وليس هنال ما يدعو اىل الشتتتك يف نستتتتبة ستتتتائر 1312-1410)

 .التصاوير اىل هذا املصور 
  270-211حسن الباشا : املرجع السابق ،  ص ص  - 
 225: 223،  ص:ص  1111أبو احلمد حممود فرغلى : التصوير االسالمى نشاته وموقف االسالم منه وأصوله ودارسته ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ،  -  
الستتتتتلطان  العلم هبا قام ببعض األستتتتتفار ، مد هو كمال الدين ابو العطاء حممود بن على الكرماىن من كبار شتتتتتعراء القرن الثامن اهلجرى ، ولد يف كرمان وبعد أن تلقى  (3)

ه، ومن آاثره ، ديوان غزليات ، مثنوايت 573اىب سعيد هبادر خان ووزيره غياث الدين واقام مده يف شرياز اتصل هبا بفضالء عصره ، امثال حافظ الشريازى وتوىف 
او  111، كمال انمه ، سام انمه ، كوهر انمه ، فقلده خواجو سعدى الشريازى املتوىف  قلد فيها نظام الكنجوى أمثال : مهاى ومهايون ، كل ونورور ، روضة االنوار

 م يف غزلياته 1214أو1212ه/114
 200-111  ، ص ص 1341زهران خانلرى : فرهنك أدبيات فارسى درى ، هتران  - 
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 اهلدف من البحث 

الذى  -علم الدالئل  –الكشف عن الرسائل والدالالت اليت محلتها هذه التصويرة ، وذلك بتوظيف التحليل السيميائى 
سيمكننا من استنطاق العناصر الفنية والزخرفية للوصول للدالالت العميقة اليت تشكل يف مجلتها الرسالة الثقافية 

 يئته .ميكن ان تؤديها التصويرة كنتاج ابداعى خاضع خلصوصيات بواالجتماعية واالقتصادية للمجتمع اجلالئرى اليت 

 أمهية البحث 

فقد  ا من أجل الكشف عما ختفيه من معاىن ودالالتهتهو حتليل التصويرة وتفكيك مفرادالبحث  مبا أن اهلدف من
 جيب على التساؤالت اآلتية : يل أتتى أمهيته

 غرض التزييىن فحسب أم محلها أفكارا تعرب عن ما يكنه يفهل قام الفنان اجلالئرى برسم زخارفه بغية ال -
 داخله من مشاعر وأحاسيس ومعتقدات ؟

ملاذا استتتخدم عنصتترا زخرفيا بذاته ومل يستتتخدم عنصتترا آخرا؟ وملاذا اختار من بني هذه العناصتتر أشتتكاال بذاهتا  -
 لتكون يف مكان بعينه ؟ 

 ية واإلجتماعية واإلقتصادية  للمجتمع اجلاليرى ؟هل استطاعت هذه التصويرة أن تعكس البيئة الثقاف -

يف  أللوان اابإلضافة إىل ما تعكسه من تعدد ما املعاىن اليت تكمن وراء الرسوم االدمية واحليوانية واهلندسية  -
 ؟التصويرة 
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 منهجية البحث

اليت تعرف أبهنا علم الدالئل ، ولقد ذكرها فردينان دوسوسري كما  (4)يعتمد موضوع البحث على الدراسة السيميائية
يلى " ميكننا إذن تصور علم يدرس حياه العالمات يف صدر احلياه االجتماعية ، وهو يشكل جانبا من علم النفس 

والقوانني الىت  توابلتاىل علم النفس العام اننا ندعوه السيميولوجيا اليت تدلنا على كنه وماهية العالما، االجتماعى 
  (5)تنظمها " 

كما ذكر جريوفريو " ما يهم السيميائى هو معىن الصورة ، ما الذى أراد أن يعرب عنه الفنان ، وما هى الرموز اليت 
استعملها من أجل ذلك ، وابلتاىل يدخل الباحث يف شبكة حتليل الصورة الفنية حبيث يهتم بعناصرها ودالالت هذه 

  (6)العناصر "

سنعتمدها يف  وهى الطريقة اليت –ومما الشك فيه أن هنال دراسة لتحليل الصورة الفنية تدعى طريقة لوران جريفريو 
دراستنا هذه ؛ لكوهنا طريقة واضحة اخلطوات ويسرية يف التطبيق ، كما تعد طريقة شاملة يف حتليل تصاوير 

 خاص. بشكل  –موضوع البحث  –املخطوطات بشكل عام وهذه التصويرة 

 شبكة التحليل اليت يقرتحها لوران جريوفريو واليت سنطبقها يف حبثنا هذا تقوم على عدد من اخلطواتو 

                                                           
ر أو هذا العلم الذى أمساه ستتتتتتتتتتيموطيقيا أبنه كل النظم الرمزية أاي كان اجلوه يعترب روالن ابرث أول من طبق منهجية يف التحليل الستتتتتتتتتيميولوجى للصتتتتتتتتتتورة ، وقد اوضتتتتتتتتت  (4)

االول : مستتتتتتوى  توىاملضتتتتتمون أاي كانت احلدود ، الصتتتتتور ، االشتتتتتارات ، وعندما قدم ابرت هذه املنهجية يف التحليل حتدث عن مستتتتتتويني يف قراءة املعاىن ، فاملستتتتت
 ستوى املعاىن اإلحيائية .  املعاىن املتلقاه ، اما املستوى التاىن : م

  34، ص  1113، 3روالن ابرث : درس السيميولوجيا ، ترمجة عبد السالم بن عبد العاىل ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط
 .  37ص  ، 1115فردانن دى سوسري : دروس يف علم األلسنية العاملية ، ترمجة صاحل القرمادى ، دار العربية للكتاب ،  (5)

Laurent Gervereau ; Voir Comprendre , Analyser Les Images ,   Paris , Editions La Decouverto , 1997 , (6) 

p:p34:38                                                                                                                                                                       
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 الوصف والدراسة التحليلية للتصويرة

 الوصف األوىل: -

 منظومة مهاى ومهايون من ثالث منظومات لديوان قصائد مخسة خواجوى كرماىن اسم املخطوطة :

الوصف -أ
(3)

الموضوع

/عالقة اللوحة -
العنوان 

الوصف العام -
للوحة  

(2 )

:األسلوب الفنى 

عدد األلوان -
ودرجة انتشارها 

/  ة العناصر الفني-
ةالخطوط الرئيسي

(1 )

:  الوصف األولى

اسم المخطوط-

:  التاريخ -

:الموضوع-

:المقاسات-

: مكان الحفظ-

:  مكان النسخ-

:  اسم الناسخ او المصور-

بيئة اللوحة -ب

(2)

/  عالقة اللوحة 
الفنان 

(1)

الزخارف والرسوم 
الواردة

نتائج التحليل-ج

ل مضمون التصويرة واستنباط ما بها من عالمات ودالئ
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 م(14ه/1م ) اخر القرن 1311-ه711 اتريخ املخطوط :

 زايرة األمري مهاى حملبوبته األمرية مهايون يف حديقة قصرها  موضوع التصويرة :

 : املتحف الربيطاىن بلندنمكان احلفظ

 :  بغدادمكان النسخ

 مري على التربيزى :اسم اخلطاط

 السلطاىن  جنيد نقا اسم املصور:

 األسلوب الفىن  -2

 :  انتشارها عدد األلوان ودرجة

بتدرجاته  فاوتة االستعمال ، فيظهر اللون األخضر يف املرتبة األوىلمتظهرت التصتويرة ثرية للغاية ابأللوان ذات درجات 
العديدة من األخضتتتتتر القاا إىل األخضتتتتتر املزرق إىل األخضتتتتتر املصتتتتتفر وما بني هذا التدرج وذال ؛ ويرجع انتشتتتتتار هذا 

 اتى يف التصويرة  .اللون لكثرة وجود العنصر النب

ولقد جاء اللون البىن بتدرجاته اللونية من البىن الفات  إىل البىن القاا وهو لون الرتبة وجذوع األشتتتتتجار ، كما أنه يظهر 
يف مالبس بعض شتتتتتتتخوص التصتتتتتتتويرة ، فضتتتتتتتال عن ظهوره يف جستتتتتتتم حيوان راكدا على ظهره ورافعا ارجله القصتتتتتتتري ن 

 موجود يف أسفل التصويرة .  

وأيتى اللون الذهىب يف املرتبة الثالثة من انحية كثرة االستتتتتتتتتتتتتعمال واالنتشتتتتتتتتتتتتار حيث لون الفنان مساء تصتتتتتتتتتتتتويرته ابللون  
 الذهىب ، وظهر أيضا ىف اخلوان والسلطانيات ، فضال عن ظهوره ىف املقعد "التخت" ، وبعض مالبس الشخوص . 
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مث أيتى يف املرتبة الرابعة اللون االزرق ، فيظهر هو اآلخر بتدرجات مغايرة  يف بعض مالبس شتتتتتتتتخوص التصتتتتتتتتويرة ، يف 
 لون احدى القوارير اليت توجد أعلى اخلوان ، دون أن نغفل عن إطار التصويرة الذى خصص هلا الفنان اللون األزرق . 

وية ة هبا عدد من األلوان الثانوية اليت كان هلا دور كبري يف اضتتتتتفاء احليهذه هى األلوان األكثر انتشتتتتتارا على أن التصتتتتتوير 
 عليها مثل اللون االبيض والفريوزى والوردى واالمحر والربتقاىل وذلك مع استغالل كبري لتدرجات كل لون . 

 العناصر الفنية وعالقتها ابخلطوط الرئيسية  -

دائرية راها يف الطبيعة لكنه ركز بدرجة كبرية على اخلطوط املنحنية والاستتتتتتتخدم الفنان جل أنواع اخلطوط اليت ميكن ان ن
واملتموجة ، اليت تعطى انطباعا ابلنعومة والدميومة واالستتتتتتتمرارية ، هذا ابإلضتتتتتتافة إىل اخلطوط املستتتتتتتقيمة ، وبدرجة أقل 

 اخلطوط املنكسرة حادة الزوااي اليت بدت يف بعض غصون احلشائش واألزهار واألشجار . 

واللوحة جاءت يف اطار مستتتتتتتتتتطيل رأستتتتتتتتتى خاىل من الزخرفة ، اما قلب التصتتتتتتتتتويرة فقد تعددت وتنوعت اخلطوط وفق 
الرستتتتتوم والزخارف الفنية املختلفة ، إذ نرى العديد من الرستتتتتوم اآلدمية ستتتتتواء الرجال أو النستتتتتاء ، اضتتتتتافة اىل أشتتتتتكال 

ن شتتتكال املربعة ، وىف أستتتفل التصتتتويرة نلحظ خ  األرض عبارة عالقوارير والستتتلطانيات واخلوان اليت  يل إىل الدائرية و 
 ات األطوال واألحجام املختلفة . متعرجا ؛ ليوحى جبراين املاء اليت تكثر فيها زهور وبتالت الرمان ذ

 وأما اذا اجتهنا أكثر إىل منتصف التصويرة يظهر شكل هندسى آخر وهو عبارة عن مثلث ليمثل املقعد " التخت" 

أما عمق التصتتتتتتويرة " خ  االفق " عبارة عن شتتتتتتكل خطوط متعرجة لتعرب عن التالل وخلفها االشتتتتتتجار مث الطيور اليت 
 حتلق وتطري يف عنان التصويرة .  
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 املوضوع  - 4

 عالقة اللوحة ابلعنوان 

جاء اختيار عنوان التصتتويرة " زايرة األمري مهاى حملبوبته األمرية مهايون يف حديقة قصتترها" ؛ ليؤكد على مضتتموهنا حيث 
 يظهر يف منتصف أو مركز التصويرة مقعد " ختت " جيلس عليه األمري مهاى واألمرية مهايون يف منظر حب وغرام ، 

تلفة األلوان من أصتتتتتتتتتتتتتتفر وأخضتتتتتتتتتتتتتتر وأبيض وبرتقاىل ووردى الرمان خموذلتك املنظر داخل حديقة مليئة بكل أنواع زهور 
   (7)وأزرق وبنفسجى

هو االهم  وهذا-ومما يلفت االنتباه ان عدد النسوة اخلادمات املوجودات داخل التصويرة اكثر من عدد الرجال كما انه 
 يتهن يف احلركة وىف شتتتتتتتتتتكلمرية مهايون ومن حوهلا املوستتتتتتتتتتيقيات واخلادمات والوصتتتتتتتتتتيفات آخذات كل حر رستتتتتتتتتتم األ -

كانت فيه النستتتتتتوة وابألخص األمريات ال الرجن إال وهن البستتتتتتات مالبس تغطى   -زمن التصتتتتتتويرة –املالبس يف زمن 
ة قصتتتتتتتتتترها مهاى هلمايون داخل حديقبزايرة اجلستتتتتتتتتتم وبراقع تغطى الوجه ، مما ال يرتل  اال للشتتتتتتتتتتك يف أن األمر يتعلق 

 اخلاص هبا . 

 ناصر التصويرة وصف ع -

جاءت التصتتتتتتتويرة يف عدد ثالثة أطر خمتلفة الستتتتتتتمك الواحدة تلو األخرى لتشتتتتتتتكل احلدود الداخلية للصتتتتتتتورة ، ويظهر 
خري ابللون االزرق ، بينمتتا يظهر االطتتار التتذى يوجتتد يف املنتصتتتتتتتتتتتتتتف ابللون التتذهىب ،كمتتا يظهر من ول واألاالطتتار األ

ة داخل حديقتها املليئة أبنواع عديدة من أزهار وامار شتتتتتتجرة الرمان ، فضتتتتتتال عن التصتتتتتتويرة أبهنا  ثل زايرة األمري لألمري 
   ذات القمة املخروطية ، ولكن واحدةأشجار السرو وجود أشجار ترتفع عاليا يف السماء : اثنان يظهر اهنما من نوع 

 

                                                           
 عن ازهار وامار الرمان انظر: (7)
 Shubert, et al J Ethnopharmacol, 1999;66:11–7 
 21،ص2001رباير سعيد كامل بالل : الرمان واستعماالته الوقائية والعالجية ، ندوة اجلزائر الدولية الثانية حول االعجاز العلمى يف القران والسنة ، ف -
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تدير جلذع والبدن املستتتتتتتتأكرب من األخرى يف احلجم وىف منتصتتتتتتتتفهما توجد شتتتتتتتتجر ن واحدة  ثل شتتتتتتتتجرة الدلب ذات ا
املرتفع املتعدد الفروع ، واألخرى متشتتتتعبة األغصتتتتان مزهرة وأزهارها صتتتتغرية وردية اللون ومتشتتتتاهبة مع أخرى موجودة يف 

غري واملنظر يكتمل جبدول ماء صتتتتتتتتتاللون ، بنفستتتتتتتتتجية المراء و احلبيضتتتتتتتتتاء و الرمان الطرف التصتتتتتتتتتويرة ولكن مزهرة أبزهار 
 خضتتتتر الغامق الذى تعكستتتته النبا تآخذ طريقه بني الصتتتتخور ، وقد اكتستتتتب ماؤه األ متماوج ميثل خ  األرض وهو

 الكثيفة اليت حتي  به من كل جانب . 

قيات يأربعة نستتاء موستت –ميني التصتتويرة من األستتفل اىل األعلى  فيظهرويلحظ أن املصتتور عىن بتوزيع عناصتتر التصتتويرة 
ى ثيات على ركبتهن يف وضتع جانىب ، وكل منهم تعلو األخرى علبعضتهن ميستكن الدف واألخرايت يعزفن الناى ، جا

ستتتتتتتتراويل زاهية األلوان فيه اللون  ينوقد ارتد ،مرأه أخرى تعزف الناى اظهرت  نشتتتتتتتتكل خ  مائل رأستتتتتتتتى ومن خلفه
ها  الرأس ولكنة يفتاألخضتتتتتتتتتتر والربتقاىل واألمحر والذهىب ، وغطت رؤستتتتتتتتتتهن الطر  الطويلة املنستتتتتتتتتتدلة على الظهر واملثب

بشتتتتكل غري متكامل حيث يظهر شتتتتعورهن من أستتتتفلها  . اما عن اجستتتتامهن فتتستتتتم ابلطول ذات اخلصتتتتر النحيف ،  
كما ظهرت وجوههن بشتتتتتتتتتتكل ممتلىء تغلب عليه االستتتتتتتتتتتدارة والنعومة ، ومثلت عيوهنن بشتتتتتتتتتتكل لوزى متستتتتتتتتتتع ولكن 

 تبعا لاللة املوسيقية اليت ميسكوهننخمتلفني يف اجتهات النظر واحلركة 

ث اثنان منهم جالستتتتان والستتتتبعة اآلخرون واقفون حيذا انتقلنا إىل أعلى هؤالء املوستتتتيقيات يظهر  موعة من الرجال وا
يبدو عليهم أبهنم منشتتتتتغلون بعملية قطف زهور وبتالت الرمان وآليه استتتتتتخدامه وطريقة استتتتتتخراج الزيوت منه ، ويؤكد 

الذى يوجد أسفل التخت  (8)لك الصناعة ووجود االنبيقذلك وجود حيوان الكبش الذى يستتخدم شتحمه ودهنه يف ت
انه  شتتكل استتطواىن طويل وبه انبوبتان طويلتان ويبدو ابهنما متصتتالن ببعض فضتتال عن وامللون ابللون الذهىب وهو على

 حممول على ثالث ارجل ويوجد موقد اسفله كما يوجد ايضا مبخرة من أعاله مث ظهر صحن اسفله وصحن آخر 

 

                                                           
،  وهى طريقة يتم فيها تقطري املياه العطرية أبن  334، ص 1113، 3االنبيق : جهتاز تقطر بته الستتتتتتتتتتتتتتوائتل ومجعته اانبيق .  مع اللغة العربية : املعجم الوستتتتتتتتتتتتتتي  ، ط (8)

ض االجزاء النباتية لإلحرتاق عناية شديدة حىت التتتعر  يسخن املاء لدرجة الغليان كأداه لنقل الزيوت النباتية الطيارة ومحلها اىل قابلة التكثيف ، وتتطلب هذه الطريقة
رائحة وطعما غري  يةأثناء التقطري عند مالمستتتتتتها لستتتتتط  االنبيق الستتتتتاخن او احفاض املاء عن ستتتتتطحها وهذا يؤدى اىل تلف الزيوت الطيارة واكتستتتتتاب املياه العطر 

 البالد الشرقية حيث املياه العطرية هى الناتج الرئيسى من هذه الطريقة .مقبولني وهذه هى الطريقة القدمية اليت ما زالت تستخدم يف مصر و 
 17، ص  1113عصمت عزيز عوض : صناعة العطور ومستحضرات التجميل ، مطبعة العامل العرىب ، القاهرة ، 
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هلون او ا، كما ظهر أستتتفل الصتتتنبور الذى يوجد من االمام ، وقد كانت تستتتتخدم هذه الطريقة لتقطري ماء زهرة الرمان 
 ابللون الذهىب وهو عبارة عن قاعدة اسطوانية  ذات حواف مرتفعة ألعلى وبه يد مستديرة الشكل تظهر من  (9)جلرنا

، ووجود القوارير املوجودة أعلى  تفادة منه  . لوحة ).....(الستتتتتواأعلى هذه احلواف ، ويستتتتتتخدم لطحن قشتتتتتر الرمان 
يديها وصتتتتيفة من الوصتتتتيفات تقف بوضتتتتع ثالثى األرابع و ستتتتك ب فضتتتتال عن ظهور اخلوان واليت  ال فيه ذلك الزيت 

مرية جبانب اال ن، ويظهر على مالبستتتتتها وغطاء رأستتتتتها أبهنا خمتلفة عن  موعة الوصتتتتتيفات الالواتى يقفاخرى  قارورة 
اذ ترتدى ستروال طويل بلون برتقاىل متسع من أسفل ومزخرف بزخارف نباتية دقيقة ومن فوقه ترتدى جبة طويلة محراء 

يبدو من الفرو ، وأكمام طويلة ، و  أهنا مصتتنوعةاللون ومطرزة ايضتتا بنفس زخارف الستتروال مع وجود ايقة بيضتتاء يبدو 
عبارة هو فما عن غطاء رأستتتتها أد ذلك أبن لون البطانة نفس لون الياقة ، ؛ ويؤكوهذه اجلبة مبطنة من الداخل ابلفر  أن

عن طرحة طويلة ذهبية اللون تغطى جزء من شتتتتتعرها ، ولكن يبدو من رمسها أبن الفنان أراد أن يوضتتتتت  نوع جديد من 
نتهى بشتتتراريب . وتأنواع الطر  املصتتتنوع من قما  احلرير ، مما ستتتهلت تضتتتفريها ، و تاز بطوهلا املنستتتدل على االرض 

أما عن مالم  وجهها فظهرت بشتتتكل متأثر ومتفاعل مع املوستتتيقى اليت تعزفها النستتتاء املوستتتيقيات ؛ ويدل على ذلك 
 نظرات عينيها مع حركة حواجبها املتقاربة من بعضهما . 

  املائل الذى حدده أما الفتاه األخرى اليت تقف على ركبتها وتوجد أعلى هذه الفتاه الستتتتتابقة مباشتتتتترة وعلى نفس اخل
الفنان يف الرسم ترتدى سروال برتقاىل طويل اللون ضيق من أسفل ليس له اكمام ولكنه مزخرف خبطوط عرضية سوداء 
ملفوفة حول اجلزء العلوى من اجلستتتتتم،  واذ هبا  ستتتتتك بيديها ستتتتتلطانية  دائرلة صتتتتتغرية ذهبية اللون ترفعه جتاه الرجالن 

ومن املالحظ ان طرحة هذه الفتاه متشتتتتتتتتتاهبة  اما مع طرحة الفتاه الواقفة اليت توجد  اللذان جيلستتتتتتتتتان على الكرستتتتتتتتتى ،
أستفل منها ، ولكن ظهر االختالف يف أهنا تعتم بنفس لون وشتكل القلنسوة اليت يعتممها األمري مهايون ، وكأن الفنان 

تفادة من أنواع ألمرية واليت كانت  بغرض االستتأراد أن يوضت  أبن ها ن الفتا ن وحاشتية الرجال  بعني له أثناء زايرته ل
 زهور وامار الرمان املختلفة 

 

                                                           
 .موضع يداس فيه الطعام أو جتفف فيه الثمار  :أوحجر منقور يصب فيه املاء ليتوضأ منه   :اجلرن أو اهلون : حجر منقور يدق فيه اللحم أو غريه .أو (9)

 441رينهارت دوزى : املعجم املفصل أبمساء املالبس عند العرب ، ترمجة أكرم فاضل ، وزارة اإلعالم "مديرية الثقافة العامة" ، ص
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مهاى ومهايون  يف قمة رومانستتتتتتتياهتما وستتتتتتعادهتما حيث ميستتتتتتتك االمري مهايون بيديه  كما يظهر يف منصتتتتتتف التصتتتتتتويرة
الرمان ، فاالمرية  هرةز البيضتتتتتاء أيدى األمرية مهاى وواضتتتتتعان ايديهما على ركبة االمرية واذ هبا ترفع يديها اليه لتعطى له 

لشتتتتتكل ه املستتتتتدير واألعني اللوزية اظهرت بشتتتتكل بديع يوحى ابجلمال والعظمة فنشتتتتاهد مالم  وجهها اجلميل والوج
 واليت توحى نظرهتا ابحلياء واحلواجب الرفيعة السوداء واألنف املمشوقة والفم األمحر الصغري ، أما عن مالبسها فظهرت 

ابللون البىن الفتات  ومزخرف خبطوط محراء بستتتتتتتتتتتتتتيطتة ؛ لتعرب عن الطيتات حيتث ترتتدى قميص ومن اعاله ستتتتتتتتتتتتتتروال ، 
ى التكة ويبدو ابنه متستتتتتتع من أستتتتتتفل ، ويدل ذلك على ثرائها وحبها للرتف ، وأخريا تضتتتتتتتع جبة  متمنطق حبزام يستتتتتتم

مبطنة ابلفرو األبيض على كتفها ، وغطت جزء من شتتتتتتتتتتعرها بطرحة  صتتتتتتتتتتغرية منستتتتتتتتتتدلة على جانبها األمين  ، أما عن 
حبزام على  ع من أستتتتفل ومتمنطقاألمري اجلالس جلستتتتة القرفصتتتتاء وحيرل برأستتتته اليها يرتدى ستتتتروال فريوزى اللون متستتتت

الوستتتت  وأبكمام طويلة ضتتتتيقة ومن أستتتتفله يرتدى قميص طويل ذهىب اللون وغطى جزء من شتتتتعره األستتتتود واملنستتتتدل 
لفتاه اليت توجد بقلنستتتتتتتتوة ا –كما ستتتتتتتتبق القول –على جانىب الوجه بقلنستتتتتتتتوة بنية اللون وخبطوط محراء ومتطابقة  اما 

وصتتتتتتحن ملون ابللون الذهىب به قشتتتتتتر الرمان . واذا انتقلنا  ؛(10)ألمري منديل الطعام أستتتتتتفل التخت . كما يظهر أمام ا
 لزهورااىل منتصتتتتتتتتتتتتتتف عمق التصتتتتتتتتتتتتتتويرة  د شتتتتتتتتتتتتتتجرة هبا نبا ت زهور الرمان ، حيث يقوم الرجل واملرأة ابقتطاف هذه 

 ة  يف العمل . ووضعها يف السلطانية ؛ وكأن الفنان أراد أن يوض  هبذا املنظر أبن الرجل يشارل املرأ

 فنجد براعة الفنان يف توزيعه هلوالء الوصتتتتتتتيفات اللواتى يظهرن بشتتتتتتتكل مرتاص حيث التصتتتتتتتويرة  يستتتتتتتارواذا اجتهنا إىل 
صتتتتوروا بطريقة معربة اذ حددت حركة رؤوستتتتهن بنظرات أعينهن وأجستتتتامهن انحية اليستتتتار ، مما اعطى حركة وتنوع يف 

ة املنستتدلة إىل الطرح منظرهم ، فضتتال عن مالبستتهم  املختلفة يف األلوان والشتتكل والتطابق يف شتتكل غطاء الرأس وهى
، ولكن يبدو على مالحمهم الدهشتتة بستتبب انتباهم على مراحل تصتتنيع واالستتلوب املستتتخدم يف استتتغالل زهور أستتفل 

 الرمان املختلفة .

 

 

                                                           
 137بية ، القاهرة ، ص انظر فايزة الوكيل : الشوار "جهاز العروس يف مصر يف عصر سالطني املماليك ، دار النهضة العر  (10)
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 بيئة اللوحة  -ب

 الرسوم والزخارف الواردة 

 من حيث:اللوحة رمست وفق أسلوب فن تصاوير املخطوطات اليت اتسمت به املدرسة اجلالئرية 

لرباقة مما لوان الزاهية الوان ومزجها مع بعضتتتتتتتتتتتتتتها البعض بكل عناية ودقة ، وكثرة استتتتتتتتتتتتتتتخدام اللون الذهىب واألتطور األ
اضتتفت نوع من البهجة والستترور ، فضتتال عن رمسه لألرضتتية الواستتعة واملليئة ابحلزم النباتية ، ورستتوم زهور الرمان املنستتقة 

-شتتجار الرشتتيقة ذات الستتيقان املستتتقيمة والقمم املخروطية مثل اشتتجار الستترو وغريه ابنتظام وترتيب دقيق ورستتوم األ
. أما عن طريقة توزيع الرستتتتوم اآلدمية للصتتتتورة فقد اتستتتتعت املقدمة واحبستتتترت املؤخرة حبيث  -كما ستتتتبق الذكر ستتتتابقا

فيمكن رؤية  االفق املرتفع أل األرضتتتتية مستتتتاحة الصتتتتورة كلها تقريبا ؛ لتصتتتتب  مستتتتر  االحداث ، وحيددها أبعلى خ  
رض من فوق حستتتتتتتتتتب املنظور " عني الطائر " ، وهكذا رمست ووزعت الرستتتتتتتتتتوم اآلدمية على الصتتتتتتتتتتورة دون تداخل األ

   بعضها مع بعض .

م 1313ه/111و ت هذه التصتتويرة بصتتلة اىل تصتتويرة يف نستتخة مزوقة من الشتتاهنامة ا نستتخها يف شتترياز يف ستتنة 
، وتتفق التصتتتتتوير ن بصتتتتتفة عامة يف توزيع العناصتتتتتر وىف بعض  (11)س لستتتتتياوخش ابن زوجهاو ثل مراودة زوجة كيكاو 

التفاصتتتتيل : ففى كل منهما شتتتتخصتتتتان على التخت وستتتت  تصتتتتويرة " املركز " وستتتتائر االشتتتتخاص موزعة حول التخت 
ويرتني منضتتدة ن التصتتتوزيعا مرتاصتتفا وان كان هذا الرتاصتتف هنا اقل ظهورا منه يف تصتتويرة الشتتاهنامة كما ان يف كل م

يف املقدمة عليها ثالث قنينات ، وعلى يستتتتار اليخت ستتتتيدة  ستتتتك بيديها مرآه ، ومن املالحظ ان االفق الذى يرستتتتم 
على هيئة قوس يظهر يف كثري من التصاوير اليت رمست يف شرياز يف أواخر القرن الرابع عشر ، ومع ذلك فهذه التصويرة 

ى تصتتتتتويرة شتتتتترياز من مجيع النواحى : ذلك اهنا تتميز بكثرة الرستتتتتوم االدمية اليت متقدمة جدا عل -موضتتتتتوع البحث –
 رمست برشاقة وحركة وحيوية ، وبتوزيع  موعتها توزيعا متناسقا وابلتأليف  بينها وبني الوحدات الطبيعية أتليفا 

 

                                                           
 مكرر 113، شكل  1151زكى حممد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير االسالمية ، القاهرة ،  (11)

 54، ص  1140_______ : الفنون االيرانية يف العصر االسالمى ، دار الكتب ، القاهرة 
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ع األلوان ، واملقدرة ، واملهارة يف توزيمنستتجما ، وابإلضتتافة إىل ذلك يتجلى فيها العناية ابلتفاصتتيل ، والدقة يف الرستتوم 
 (12)على التعبري عن نشوة احلب ومجال الطبيعة والبهجة هبما

 عالقة اللوحة / الفنان 

جستتتتدت هذه التصتتتتويرة مفهوم اجلمال ، اجلمال بتلك النظرة الرومانستتتتية اليت ترتمجها األلوان الزاهية املتناغمة واخلطوط 
نما تنظر إىل هذه الرتكيبة ، فجمال املظهر االنستتتتتتتتتتاىن عندما يذوب يف مظاهر الطبيعة املنستتتتتتتتتتابة ، مما أراحت العني حي

فيغدو بعضتتتا منها ، وابلتأكيد ان قمة اجلمال االنستتتاىن ال تتجستتتد اال يف كيان املرأة البهية احلستتتناء الشتتتابة اليت  دها 
كحوالت ون افراط ، واملستتتتتديرات الوجه ميف شتتتتكل األمرية مهاى ووصتتتتيفاهتا اليافعات اجلميالت واملكتنزات اجلستتتتم د

العني ستتتتتتوداوات الشتتتتتتعر وقد زادهتن حستتتتتتنا فوق حستتتتتتنهن الثياب اليت يرتدوهنا والطرحة اليت حيلني هبا ، فالثياب زاهية 
 األلوان بزخرفتها املختلفة. 

د من الرجال وهذا ما ، كما ظهر معها عد (13)اهنن ابختصتتتتتتتتتتتار اجلمال اليت تتحلى هبا املرأة اجلالئرية يف ذلك العصتتتتتتتتتتتر
أراده الفنان يف لوحته لقد أراد ان يكشتتف الستتتار عن ذلك العصتتر الذى كانت  ثل فيه املرأة مكانة عظيمة ومرموقة ، 
حيث شتاركها الرجل يف كل االختصتاصتات ، وأهنا كانت تتمتع بقستت  كبري من احلرية ومشتاركته هلا يف االختصتاصتتات 

 .     (14)وبيع منتجات معينة أو مبادلتها بسلع أخرىاملنزلية والذهاب إىل األسواق 

 صتتتتتتتتتتتويرة وهو زايرة األمري مهايون لألمرية مهاى كانتتن موضتتتتتتتتتتتوع أو عنوان الأوهذا ما حتقق يف هذه التصتتتتتتتتتتتويرة فيبدو 
هبدف مستتتاعدهتا يف كيفية استتتتغالل حديقة زهور وامار الرمان اليت  لكها ، ويؤكد ذلك ظهور الوصتتتيفا ن املوجودا ن 

 يف منتصف التصويرة فإحداهن ميسكن قنينة واألخرى  سك سلطانية ، فضال عن ظهور االنبيق الذى يستخدم يف 

 

                                                           
 . 272-271حسن الباشا :املرجع السابق، ص ص  (12)
 34، ص  2003أمحد : املرأة ىف العصر اجلالئرى ،  لة حولية كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة "فرع الفيوم" ، ميىن رضوان  (13)
: 111ه   ، ص: ص  1357مرتضتتتتى رواندى :  ريت اجتماعى ايران ، جلدستتتتوم ، جاب ستتتتوم ، ابجتديد نظر وأضتتتتافت ، مؤستتتتستتتتة انتشتتتتارات امري كبري هتران  (14)

701  . 
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طري الستتتتتتتوائل الزيتية العطرية أبستتتتتتتلوب البخار ستتتتتتتواء من بتالت زهرة الرمان أو من قشتتتتتتتوره ، واهلاون أو اجلرن الذى تق
 يستخدم يف طحن قشر الرمان.

األمري  الواقفون جبانب وهم  كما ظهرت بتالت رمان متناثرة يف الصتتتتتتتتتحون الذين يقومون مبستتتتتتتتتكها بعض الشتتتتتتتتتخوص
نقع " وهى توضتتتتتتتتتتتع طبقة من الدهون يف هذه الصتتتتتتتتتتتحون وتوزع البتالت فوق هذه حيث يطلق على هذه الطريقة  " ال

الطبقة فتقوم الدهون ابمتصتتتتتتاص الزيت من البتالت مكونة مادة شتتتتتتتحمية تستتتتتتتمى املرهم العطرى ، مث يعا  هذا املرهم 
رمبا كانوا  ىابلكحول لفصتتتل الزيت عنه ، ويؤكد صتتتحة هذا االستتتتنتاج وجود جستتتم الكبش يف أستتتفل التصتتتويرة ، والذ

نييات ة ، مث تستتكب تلك الزيوت العطرية يف القدلك الزيت الذى كان له فوائد عذيستتتغل شتتحمه لصتتناعة واستتتخراج 
 .على اخلوانأاملوجودة 

 الدراسة  التحليلية 

ملصور ا مل هذه التصويرة على  موعة كبرية من العناصر الفنية اهلامة ، فهى مليئة وعامرة ابلتفاصيل دون أن يهملتتشت
قوانني النسب والبعد الثالث والظالل ، وان كان اسلوب التصويرة يف حد ذاته له مدلول واملتمثل يف التأكيد على البعد 

 احلضارى والثقاىف واالجتماعى فان املوضوع له املدلول نفسه . لذا رأيت ان تقسم الدراسة التحليلية اىل قسمني : 
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 الرسوم اآلدمية

خالل هذه التصتتتويرة أن يطلعنا على عامل ستتتترى مل تكن لتطاله أعني الغرابء يف وقت من األوقات ، انه  اراد املصتتتور من
عامل احلرملك املنغلق الذى ال ختلو منه القصور واملنازل يف مجيع البالد االسالمية يف القرون املاضية وما اجملتمع اجلالئرى 

فيتته االمرية  خ اليت كتتانتتت تعيشذ اراد الفنتتان ان يبني حتتالتتة الرتف والبتتاال جزء من هتتذا اجملتمع االيراىن الكبري ، حيتتث 
مهتايون ، ويؤكد ذلك أن األمريات يف العصتتتتتتتتتتتتتتر اجلالئرى كانوا لديهم بالط مصتتتتتتتتتتتتتتغر ، فكان لكل منهم يف مجيع أحباء 

ظفون ذه األمالل مو اململكة األمالل املزروعة الواستتتتعة ، وىف داخل املدن واحلوانيت واحلمامات والبيوت ، وكان لكل ه
، وهذا ما انعكس داخل التصتتتتتتويرة من مياه رقراقة ، أشتتتتتتجار ، أزهار وامار الرمان (15)يديروهنا ويوصتتتتتتلون عائدهتا إليهن

، كما يصتتتتتورها الفنان جنة رضمن كل لون وشتتتتتكل ، وعصتتتتتافري فكان املصتتتتتور بذلك اختار أمجل مكان : إهنا جنة األ
 ن يعرب عن خمتلف الطبقات االجتماعية أو النساء أكما عرب الفنان يف رسوم أشخاصه سواء الرجال   ،آل جالير 

                                                           
 .  122  ، ص –ه 1345شرين بياىن :  ريت آل جالير ، هتران ،  (15)

(2)

التحف التطبيقية

األثاث •

المعدنيةاألوانى •
والخزفية

المالبس •

غطاء الرأس•

اآلالت الموسيقية•

منديل الطعام•

(1 )

ةالعناصر الفنية والزخرفي

الرسوم اآلدمية•

الرسوم النباتية•

الرسوم الحيوانية•
والطيور

األلوان •
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صتتتحاب الوظائف يف العصتتتر اجلالئرى فظهرت االمرية مهالون ومعها حاشتتتيتها والذين يبدو عليهم ابهنم من الطبقات أو 
م على قشتتتور الرمان واملتناثرة أدوات صتتتناعتهم أمامهاملتوستتتطة ، أما األمري مهاظ فظهر وجبانبه طبقة صتتتناع زهور وامار و 

 األرضية .  

كما نشتتاهد وجود موستتيقيات ستتيدات يف اجلزء األمين أستتفل التصتتويرة يعزفون بعضتتهما ابلناى والبعض اآلخر ابلدف 
وابلتاىل مل تقتصتتتر عازفني املوستتتيقى يف ذلك العصتتتر على الذكور فق  مما يدل على ان املراة بشتتتكل عام احتلت مكانة 

 عظيمة يف ذلك العصر 

زت وجوه االدميني يف هذه التصتتتتتتويرة ابلشتتتتتتكل القمرى املستتتتتتتدير ، وقد استتتتتتتعمل وابلنستتتتتتبة للستتتتتتحن االدمية فقد تتمي
املصتتتتتور الشتتتتتارب القصتتتتتري االستتتتتود اللون لبعض هؤالء الرجال الصتتتتتناع ، فضتتتتتال عن التعبري عن شتتتتتخصتتتتتياهتم وحاالهتم 

 انحية أخرى  نالنفسية من خالل سحنهم الىت ظهرت يف أوضاع خمتلفة منها األمامية واجلانبية وثالثى األرابع وم

ظهرت وصتتتتيفات األمرية مبالم  يبدو عليها الضتتتتيق والتعجب وذلك بستتتتب الروائ  النفاذة اليت يشتتتتتموها اثناء تصتتتتنيع 
 الزيوت العطرية سواء من زهور أو قشور الرمان .

وهى  كما    الفنان من خالل رستتومه اآلدمية ان يوضتت  أشتتهر قصتتص احلب والغرام يف األدب الفارستتى يف إيران أال
قصة مهاى ومهايون ، واليت هلا داللة واضحة يف نفسه ابلتزامه بتعاليم دينه االسالمى ، الذى يرقق املشاعر ويبني حالوة 
احلتتتتتيتتتتتتتاه وروعتتتتتتتة احلتتتتتتتب ومجتتتتتتتال االبتتتتتتتداع االهلتتتتتى يف ختتتتتلتتتتتقتتتتتتته فتتتتتيتتتتتتتذكتتتتتر   تتتتتتعتتتتتتتاىل يف كتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتته التتتتتعتتتتتزيتتتتتز " اي  

ا ل ْقنت اك مْ  ِإانا  النتااس   أ يتُّهت  ع وابً  و ج ع ْلنت اك مْ  أ نْتث ى  و   ذ ك ر   ِمنْ  خ  اك مْ  ِعنتْد   أ ْكر م ك مْ  ِإنا  ۚ   لِتت عت ار ف وا و قت بت ائِتل   شتتتتتتتتتتتتتت   ۚ   اَّللِا أ تْتقت 
يتتتتتتتتتم   اَّللا   ِإنا  لتتتتتتتتتِ ري   عتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتِ نْ ( 16)"  ختتتتتتتتت  هِ  ، وىف متتتتتتتتتوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع اختتتتتتتتتر يتتتتتتتتتقتتتتتتتتتول " و متتتتتتتتتِ تتتتتتتتتتِ ق   أ نْ  آاي  لتتتتتتتتت  ْم  ختتتتتتتتت  كتتتتتتتتت  لتتتتتتتتت 
ن ك مْ  و ج ع ل   إِل يتْه ا لِت ْسك ن وا أ ْزو اًجا أ نْتف ِسك مْ  ِمنْ  ِلك   يف  ِإنا  ۚ   و ر مْح ةً  م و داةً  بت يتْ ت   ذ   اي   ؛ لذلك  (17)" يت تت ف كار ون   لِق ْوم   آل 

 

 

                                                           
 13سورة احلجرات : ايه  (16)
 21سورة الروم : ايه  (17)



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 117 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

، والقت اهتمام املصتتتتورون يف كل عصتتتتر من العصتتتتور ، واليت  (18)انتشتتتترت مناظر احلب والغرام يف التصتتتتوير االستتتتالمى 
حيث يظهر لنا  –موضتتتتوع البحث  –، وهذا ما صتتتتوره الفنان داخل تصتتتتويرته (19)كانت تعد املرأة العمود الفقرى فيها

أبيات الشتتتتعر اليت ستتتتردها الشتتتتاعر الصتتتتوىف خواجو كرماىن ، وابلتاىل كانت اهلام للمصتتتتور ان التار هذه القصتتتتة "مهاى 
 ومهايون" ويزين هبا تصويرته . 

 ؟  صف أو  مركز تصويرته ومن حوهلم اتباعهم ؟ولكن ما الدوافع اليت جعلت الفنان يرسم مهاى ومهايون  يف منت

أراد الفنان أن يعكس لنا نظرته التأملية اليت حاولت الستتتتتتتتتتتتعى للكشتتتتتتتتتتتتف عن اجلوهر الكوىن فهو أراد أن يتطلع اىل   
حلركة االذى هو أعلى املستتتتتتتتتتتتوايت املركزية على االطالق يف الوجدان الروحى ، إذن فاالجتاه اىل   يعترب املركز الكوىن و 

. فيقول مسري الصتتتاي  " ان الفن ينمو من نقطة واحدة  (20)اليت تتجمع عندها كافة االجتاهات االنستتانية والكونية عامة
ترتاكم بنظامية هندستتية أو تتكرر حستتب نظام كلى وتستتري خطا واخل  يستتري مربعا واملربع يستتري خممستتا أو مستتدستتا او 

، كما يذكر بشتتتتتتتتتتتتتر (21)يدور حول نقطة هى نقطة البداية أو النقطة األوىل " مثمنا واملثمن يستتتتتتتتتتتتتري دائرة والدائرة حمي  
 .  (22)فارس " على املؤمن أن يتوجه ؛ لكيانه اىل   فاهلل مصدر وجدانه وعناية سعيه يف آن واحد " 

 شجرة الدلب والسرو( –)بتالت زهر الرمان الرسوم النباتية  -2

   الفنان عن طريق رمسه لنبات الرمان جبميع أشتتتتتكاله وأنواعه وألوانه أبن جيستتتتتد واقعه ، فمن املعروف أن هذا النبات 
موطنه األصتتتتتلى ايران وهو عبارة عن فاكهة خريفية مفيدة صتتتتتحيا وذات أزهار بيضتتتتتاء ومحراء مجيلة وهذه الزهرة تتحول 

 حممر إىل امار لذيذة ذات جلد قرمزى اللون أو أصفر 

 

                                                           
م( ىف ضتتتتتتوء  موعات متحف 1731-1501ه/1141-107للمزيد انظر : حممد عبد الاله حممد عبد   : املناظر التصتتتتتتويرية على التحف التطبيقية الصتتتتتتفوية ) (18)

 . 327-321، ص ص  2004، رسالة ماجستري ، كلية االداب ، جامعة جنوب الوادى ، قنا ، القاهرة 
م ، يف ضتتتتوء  موعة متحف كلية االاثر ، 11ه/12م وحىت منتصتتتف الفرن 11-10رجب الستتتيد أمحد املهر: مدارس التصتتتوير االستتتالمى يف ايران واهلند منذ القرن  )19(

 .102، ص  1111جامعة القاهرة ، رسالة ماجستري ، 
 230، ص 2002أنصار حممد عوض   رفاعى : االصول اجلمالية والفلسفية للفن االسالمى ، كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان ، رسالة دكتوراه ،  (20)
 111، ص  1111اهرة ، مسري الصاي  : الفن االسالمى" قراءة أتملية يف فلسفته وخصائصه اجلمالية " دار املعرفة للطباعة والنشر ، الق (21)
  11-14، ص:ص 1152بشر فارس : سر الزخرفة االسالمية ، مطبعة املعهد الفرنسى لآلاثر الشرقية ، القاهرة ،  (22)
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والرمان شتتجرية يصتتل ارتفاعها ستتتة أمتار هلا أغصتتان متدلية يف أطرافها أشتتوال وأغصتتتاهنا وأوراقها  يل اىل اللون األمحر 
وأزهارها محراء فاحتة اللون مجيلة املنظر وأحياان  يل إىل البياض ، ولكن غالبا بلون أمحر قاىن األوراق تسق  يف اخلريف 

خر شتتتهر ستتتبتمرب وأواخر شتتتهر اكتوبر ، وهنال نوعا آخر من الرمان يزرع أشتتتجارا  للزينة ؛ نظرا ؛ لذا جيىن دائما يف أوا
 .  (23)جلمال ازهاره احلمراء املتعددة البتالت 

ومما ستتتتتبق نستتتتتتتنتج الزمن الذى أراد به الفنان ايصتتتتتاله لنا وهو هناية فصتتتتتتل اخلريف وبداية الشتتتتتتتاء ، والدليل على ذلك 
اجلبتة املبطنة ابلفرو اليت ترتديها االمرية مهايون ، واحدى الوصتتتتتتتتتتتتتتيفات اليت توجد أستتتتتتتتتتتتتتفل املقعد ، وذلك الرجل واملرأة 

 لرمان املوجودان وراء املقعد مباشرة ومها جينيا ا

وعلى أيه حال إذا كان هذه الزهرة هلا مدلوهلا الواقعى فهى ايضتتتا هلا مدلوهلا الرمزى  عند املصتتتور ، حيث تستتتمى زهرة  
 ، وقد لفتت نظر العديد من الشعراء نظرا جلمال لوهنا وروعة منظرها وهذا ما (24)الرمان ابللغة الفارسية )اجللنار( 

ملوجودة يف التصتتويرة  ،كما ذكر الرمان يف القرآن الكريف يف ثالثة آايت من ستتورتى فسترانه من خالل األبيات الشتتعرية ا
   (25)الرمحن واألنعام وقال عز وجل: )ِفيِهم ا ف اِكه ة  و ح ْل  و ر ماان (

ات  و الناْخل   ات  و غ يتْر  م ْعر وشتت  أ  ج ناات  ماْعر وشتت  الزارْع  خم ْت ِلًفا أ ك ل ه  و الزايْتت ون  و  وقال عز وجل يف موضتتع آخر )و ه و  الاِذظ أ نشتت 
رِ  اِدِه و ال ت ستْ ابِه  ك ل وا ِمن ام  رِِه إذ ا أ اْم ر  و آت وا ح قاه  يت ْوم  ح صت  اهِبًا و غ يتْر  م ت شت  ْسرِِفني (و الرُّماان  م ت شت 

 
بُّ امل ، وقوله  (26)ف وا إناه  ال حيِ 

ابِه  انظ ر وا إىل  ام  رِِه إذ ا أ اْم ر  و يت  عز وجل: )و ج ناات  مِّْن أ ْعن ا ت ِبًها و غ يتْر  م ت شتتتتت  ت  ب  و الزايْتت ون  و الرُّماان  م شتتتتتْ ْنِعِه إنا ىِف ذ ِلك ْم آلاي 
   (27)لِِّق ْوم  يت ْؤِمن ون (

 

 

                                                           
(23)7–1999;66:11, Shubert, et al J Ethnopharmacol  
 112، ص   1111،  2السيد آدى شري : األلفاظ الفارسية املعربة ، دار العرب للبستاىن ، القاهرة ، ط (24)
 11سورة الرمحن : آية (25)
 141سورة االنعام : اية  (26)
 11سورة االنعام : أية  (27)
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خلق النخل والزرع و  وقد قال الطربى يف تفستتتتتتتري هذه اآلايت وأنشتتتتتتتأ النخل والزرع خمتلفا أكله يعق ابألكل الثمر يقول
خمتلفا ما الرج منه مما يؤكل من الثمر واحلب والزيتون والرمان متشتتتاهبا وغري متشتتتتابه يف الطعم منه احللو واحلامض واملر. 

 )28(.وقال بعضهم متشاهبا وغري متشابه قال متشاهبا يف املنظر وغري متشابه يف الطعم

 نه متشتتتتتتتتابه يف الورق والشتتتتتتتتكل قريب بعضتتتتتتتته من بعض وخمتلف يفوقال ابن كثري عن الرمان يف تفستتتتتتتتري هذه اآلايت أ
الثمار شتكال وطعما وطبعا، وينعه أظ نضجه وانظروا يف قدرة اخلالق الذظ خلقه من عدم وأخرجه إىل الوجود ويف هذا 

 ر الرمان وقد جاء ذك،  دالالت على كمال قدرة   وحكمته ورمحته فهو اخلالق لكل شيء من الزروع والثمار واألنعام

متتتأخرا يف كتتل اآلايت اليت ورد فيهتتا ذكره، ليوحي بتتتأخريه يف األكتتل، إذ من األفضتتتتتتتتتتتتتتتل أن يكون أكلتته آخر الطعتتام ؛ 
 )29(لكي يستفاد أكثر من فوائده الصحية والطبية هلذه الشجرة املباركة 

ت من أشتتتتتتتتتهر أنواع ة اجلميلة وكانوال بفوتنا ذكر شتتتتتتتتتجرة الستتتتتتتتترو اليت توجد أعلى التصتتتتتتتتتويرة واليت  تاز برائحتها النفاذ
االشتتتجار اليت تزرع يف ايران منذ أقدم العصتتتور ، فهى جتستتتد فكرة اخللود لنضتتتارهتا املتجددة ، ابالضتتتافة إىل ذلك فهى 
 ترمز يف الشعر الفارسى إىل القد املمشوق ، فضال عن ظهور شجرة الدلب ذات اجلذع والبدن املستدير املرتفع املتعدد 

، وقد ارتبطت هذه الشتتتتتتتتتتجرة بعدة معتقدات فهى تطرد األوبئة واألمراض ؛ لذا تعمد الفنان املصتتتتتتتتتتور رمسها يف اخللفية 
 . (30)ووس  اشجار السرو 

 

 

                                                           
: تفسري الطربى " جامع البيان يف أتويل القرآن الكريف " ، مؤسسة   هت  224–   )310الطربى )حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربظ( 28)

 122، ص  12،ج  2000، 1ق امحدحممد شاكر ، طالرسالة ، حتقي
،  2ه: تفستتتتري القرآن الكريف ، احملقق ستتتتامى بن حممد ستتتتالمة ، دار طيبة للنشتتتتر والتوزيع ، ط774-700ابن كثري )ابو الفداء امساعيل بنعمر بن كثري القرشتتتتى (ت  )29(

 23، ص 1، ج 1111

  123-122راىن ىف العصرين التيمورى والصفوى ، مكتبة مدبوىل ، القاهرة ، ص ص صال  امحد البهنسى : مناظر الطرب ىف التصوير االي (30)
 . 41، حاشية 1173،  1أمحد الباقورى : ىف عامل الصيد ، القاهرة ، ط
  437-431حممد عبد االاله : املرجع السابق ، ص ص 
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ومما هو ال شتك فيه أن ذكر الرمان يف القرآن الكريف هو املعول األول مما جعل الفنان ميأل فرا  التصويرة بتلك الزخارف 
رسوم بطة ابملنظور الروحى فضال عن ان الزخارف النباتية أوجدت تراب  بينها وبني الشكل العام للتصويرة فالالنباتية املرت
نج   من تكرارات ملىء الفرا  بينها واحلركة االيقاعية الناشتتتئة عن التكرار وما يكثرهتا والرستتتوم النباتية و  وتعددهااالدمية 

تستتتتتلستتتتتل والتدرج لشتتتتتكل الرستتتتتوم االدمية الذى يفضتتتتتى اىل العمق الفراغى من حركة ايقاعية للفرا  وما نشتتتتتاهده من ال
 (31)الذى نستشعره عند الوقوف يف أرضية التصويرة والذى ينشىء بدوره إىل تنظيما متكررا

 عصافري وبالبل ( –) الكبش الرسوم احليوانية والطيور  -3

ظهر يف أستتتفل منتصتتتف هذه التصتتتويرة شتتتكال او عنصتتترا حيوانيا راقدا على ظهره ورافعا أرجله القصتتترية ألعلى ومقطوع 
يق يف نسب التأمل والتدقؤؤءءالرأس ، مما كان من الصعب التعرف على كيونة هذا احليوان العجيب املنظر ، ولكن بعد 

،  البدن الغليظذى ، ويؤكد ذلك املميزات اليت اتستم هبا من حيث : اجلستتم  (32)جستمه التشترحيية اتضت  أبنه الكبش 
، وقد لونه الفنان ابللون البىن ولون حوافره ابللون الذهىب  ، وقد  تعمد الفنان  (33)واألرجل القصتتتتتتتترية والذيل القصتتتتتتتتري 

الت الرمان نقع فيه بترستتتتتتتتتتم هذا احليوان ابلتحديد ؛ ليتماشتتتتتتتتتتى مع موضتتتتتتتتتتوع التصتتتتتتتتتتويرة وهو استتتتتتتتتتتخراج دهونه حىت ي
الستتتتتخراج املادة الستتتتائلة وهذا ما  ده يف الستتتتلطانيات اليت حيملوهنا الرجال الواقفون جبانب األمري . وابلتاىل نستتتتتطيع 

اض عديدة اعتباطا ، وامنا وظفه من خالل تصتتويرته ألغر مل يرمسه ان  زم أبن الفنان حينما رستتم ذلك احليوان ابلتحديد 
 ينا مبنتهى العبقرية واإلبداع . لاستطاع نقلها إ

واذا تعمقنا أكثر يف استتتتنطاق مدلول ذلك احليوان ، لنالحظ أن غرض الفنان ىف رمسه وتلوينه أبستتتلوب واقعى اىل حد 
 ما انتج عن احرتامه  لتعاليم دينه االسالمى ، والتزامه الشديد له حيث ارتب  الكبش بقصة الفداء العظيم لسيدان 

 
                                                           

 337-331أنصار حممد عوض   رفاعى : املرجع السابق،  ص ص   (31)
 .23، ص 2001الناصر يس : الرمزية الدينية يف الزخرفة االسالمية "دراسة يف ميتافيزيقيا" الفن االسالمى ، مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة ،  عبد  -

حتقيق حممد عبد  ه : حياه احليوان الكربى ،101الكبش : هو فحل الضأن يف أى سن ، واجلمع كبا  وأكبش . الدمريى ) الشيت كمال الدين حممد بن موسى (ت (32)
. واملقصود ابلضان : هو كبش من الكبا  وهو من احليواانت املباركة . االبشيهى ) شهاب  250، ص2005لبنان ، –القادر الفاضلى ، املكتبة العصرية ، بريوت 

  321، ص 1112لبنان ، –ه : املستطرف يف كل فن مستظرف ، منشورات دار مكتبة احلياة ، بريوت 150الدين حممد بن أمحد االبشيهى (ت
، كلية االداب ،  ادىأهداب حممد حستىن مصتطفى جالل : الزخارف احليوانية على التحف املعدنية الصفوية "دراسة اثرية فنية" ، رسالة ماجستري ، جامعة جنوب الو  (33)

 . 144، ص  2001قنا ، 
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يْتن اه  امساعيل علي اى الكبش الضتتتخم اجلثة الستتتمني ،  (34)" ع ِظيم   ِبِذْب    ه الستتتالم فيذكر   تعاىل يف كتابة العزيز " و ف د 
وذلتك كبش وال مجل وال املعز خري من االبل ، والبقر ، وقال ابن عباس : هو الكبش الذى تقرب به هابيل ، وكان يف 
اجلنة ، يرعى حىت فدى   به امساعيل عليه الستتتتتتالم . وعنه أيضتتتتتتا : أنه كبش أرستتتتتتله   من اجلنة ، وكان قد رعى يف 

ْعِز اثْتنت نْيِ ق ْل آلذا  اجلنة أربعني ْأِن اثْتنت نْيِ و ِمن  اْلم  ك ر ْيِن خروفا . كما قال تعاىل ىف موضتتتتتتتتتتتتع آخر : ) ام  انِي ة  أ ْزو اج  ِمن  الضتتتتتتتتتتتتا
ت ْم ص اِدقِ   (35( )ني  ح رام  أ ِم اأْل نْتثت يت نْيِ أ ماا اْشت م ل ْت ع ل ْيِه أ ْرح ام  اأْل نْتثت يت نْيِ نت بِّئ وِن بِِعْلم  ِإْن ك نتْ

كما ورد الكبش يف االحاديث النبوية الشتتتريفة ومنها ما رواه النستتتائى رضتتتى   عنه قال : ضتتتحى رستتتول   صتتتل   
، فضتتتتتال عن ان الكبش يعد من املورواثت القدمية اليت اقتبستتتتتتها املصتتتتتتور من الفن   (36)وعليه وستتتتتلم بكبشتتتتتتني أملحني

اليت حتلق يف عنان مساء التصتتتتتتويرة ويقف بعض منها على غصتتتتتتون أشتتتتتتجار واذا انتقلنا إىل الطيور .   (37)الستتتتتتاستتتتتتاىن 
لتدلل على فكر الفنان ومدى  عنه يف النظر إىل خملوقات أبدع   يف خلقها ،ووجود هذه الطيور  (38)الرمان والستتتتتتتترو 

الرمان هلا معان رمزية عند الصتتتتوفية وهو ما يتضتتتت  يف قول حافظ الشتتتتريازى " ح  البلبل  شتتتتجرةعلى شتتتتجرة الستتتترو و 
   (39)على غصن شجرة السرو ورا  يشدو مبا حفظ من مقامات احلب الروحى"

من املعروف ان اللون هو جوهر التصتتتتتتتوير وقد كان له دورا ابرزا يف هذه التصتتتتتتتويرة اليت اقتصتتتتتتترت على ألوان األلوان : 
عمق التصتتتتتويرة  –محلت أبعادا داللية التقت مع الفكر االستتتتتالمى ومنها اللون الذهىب الذى نشتتتتتاهده يف اخللفية معينة 

 (40).اليت حتلق وتطري فيها البالبل والعصافري؛ وكأن الفنان استخدم اسلوب التذهيب -

                                                           
 107سورة الصافات : ايه  (34)
 143سورة االنعام : ايه  (35)
ه  : ستتتنن النستتتائى ، ضتتتب  نصتتتها أمحد اس الدين ، دار الكتب العلمية ، 303) االمام أىب عبد الرمحن أمحد بن شتتتعيب بن على اخلراستتتاىن النستتتائى (ت النستتتائى (36)

 712، ص 4313، رقم احلديث  2005-2004بريوت لبنان ، 
ية اآلاثر ، سالمى حىت هناية القرن اخلامس اهلجرى "دراسة آثرية فنية " ، رسالة ماجستري ، كلللمزيد انظر : العرىب صربى عبد الغىن : التأثريات الساسانية من الفت  اال (37)

 111، ص  2000جامعة القاهرة ،
 (1، حاشية)111توج أمثلة كثرية من الفن االسالمى  احتوت على رسوم طيور حت  على األشجار . للمزيد انظر :عبد الناصر يس: املرجع السابق ، ص (38)
 55، ص 1111در عبد الديف : التأثريات العقائدية .ىف الفن العثماِن ، رسالة ماجستري ، كلية االاثر ، جامعة القاهرة ، ان (39)
ر، و والتذهيب يف اللغة مبعىن طالء الشتتتتيء ابلذهب، وهو االستتتتتم الذظ أطلق على املعدن النفيس والثمني، املعروف لدى البشتتتترية منذ أقدم العصتتتتتأستتتتتلوب التذهيب :  (40)

خدمت ن مواد التذهيب فقد استتتتتتتتتت، وع ويف لستتتتتتتتان العرب اإلذهاب والتذهيب واحد وهو التمويه ابلذهب، ويقال ذهِّبت الشتتتتتتتتيء فهو مذهِّب إذا طليته ابلذهب»
والورد  كاحلناء والنب واألرزاأللوان الزاهية يف حتلية املصتتتتتتتتتتتتتاحف واملخطوطات، وأوجد العرب هذه األلوان من مواد خمتلفة، منها ما هو مصتتتتتتتتتتتتتنوع من مصتتتتتتتتتتتتتادر نباتية  

جار ختل  ق هذه األحواألزهار، ومنها ما هو مصتتتتتتتتتنوع من األحجار الكرمية اليت تتميز األلوان املستتتتتتتتتتتخرجة منها ابلثبات وعدم التغري بعامل الزمن، وكانت مستتتتتتتتتتاحي
اللوانن األخضر واألزرق اللذان كاان يستخرجان من أحجار الفريوز ابلصم  واملاء املستخلص من الورد، ومن أهم األلوان اليت كانت تستخرج من مساحيق األحجار 
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عن وعى ؛ ليجعل منه أداه حيقق هبا أبعادا داللية ، اذ حاول ان جيد نوعا من التواجد الروحى بني التصتتتتويرة واملتلقى ، 
وخلق ثنائية حماورة بني الفكر واالنستتتتتتتتتتان ، وان للون الذهىب معطيات مجالية وروحية اذ يستتتتتتتتتتجب االجستتتتتتتتتتام من معىن 

اللون الفريوزى  –األمري مهاظ  –قد اعطى الفنان للشتتتخصتتتية الرئيستتتية و ، الشتتتلي ليضتتتعها يف اطار الرو  اجملرد العلوى 
يف مالبستتتتته أتكيدا لعنصتتتتتر الستتتتتيادة ، فضتتتتتال عن ان هذا اللون يعطينا نوعا من الستتتتتيمائية اليت ختلق بطبيعة احلال لغة 

ة واخلروج من رات اهليرمزية ويعود الستتتتتتتتتتتبب يف اجياد هذه اللغة الرمزية اىل استتتتتتتتتتتتخدام القران الكريف آايت الطبيعة اشتتتتتتتتتتتا
احملاكاه الدقيقة واملالصتتتتقة للواقع املرئى هى تعبري عن فهم الفنان كون الواقع  موعة آايت واليت هى يف أصتتتتلها ليستتتتت 

     (41)واقعا منفصال قائما يف ذاته .

 هذا اللون اىل انأما استتتخدامه للون األخضتتر بتدرجاته لييني مجال الطبيعة ومجال اشتتجار ونبا ت الرمان حيث  ويدعو 
 . (42)التفائل واحلياة والنعيم االزىل 

كمتا ظهرت عبقريتة الفنتان يف اظهتار اخلامات اليت كانت مستتتتتتتتتتتتتتتخدمة يف املالبس عن طريق االحياء ابللون فمثال ظهر 
ما ظهر عن ك  اللون االبيض ليعرب عن اللياقة الفرو املوجودة يف جبة االمرية مهاى والفتاة الواقفة يف منتصتتتف التصتتتويرة ،

 طريق اللون التطريز الذى حتلى هبا بعض مالبس الفتاايت الالتى ظهرن يف التصتتويرة ، وعن طرق االحياء ابللون ظهرت 

 

                                                           

زة لتحلية هالنفيستتتتتتة، أما املصتتتتتتتدر الثالث لصتتتتتتتناعة األلوان، فهو األتربة بعد أن تنخل وتصتتتتتتتفى وتستتتتتتحق لتصتتتتتتتب  كالكحل مث ختل  ابلصتتتتتتتم  واملاء حىت تصتتتتتتتب  جا
التذهيب، وهنال نوعان رئيستتتيان يف تذهيب املخطوطات مها املطفى واللماع، أوهلما يتم بلصتتتق  املخطوطات، وأما املصتتتدر الرابع يف صتتتناعة ألوان املخطوطات، فهو

الذهب وترقيقه إىل درجة  ناألوراق الذهبية الرقيقة يف مواضتتتتتع التحلية، والثاِن عن طريق التلوين املباشتتتتتر مباء الذهب، ويتم احلصتتتتتول على ورق الذهب عرب إذابة معد
م و قوم الفنان أو املذهِّب إبذابة ورقة الذهب يف املاء معإضتتتافة مادة اجليالتني، ولكي يتم تذهيب شتتتيء ما أبشتتتكال ورستتتوم حمدودة ومجيلة، يقيتشتتتابه مع الورق، مث ي

لشتتكل املثقب ا ذاملذهِّب بداية برستتم الشتتكل املطلوب على ورقة، مث يضتتع الشتتكل فوق لو  من مادة الزنك، ويقوم بعمل ثقوب ابإلبرة فوق مستتار الشتتكل، مث أيخ
ورقة أو غريها يظهر الشتتتتتتكل لليوضتتتتتتع فوق األرضتتتتتتية املراد تذهيبها، بعدها يتم ملء الثقوب مبادة صتتتتتتمغية ترابية، وبعد رفع الورقة املثقبة من فوق األرضتتتتتتية واللو  أو ا

 .املطلوب واضحاً فيتم ملء خطوط الشكل والنق  مباء الذهب أو ابلبوية الذهبية اللون
 250الفن اإلسالمي، دار املعارف مبصر، الطبعة الرابعة، ص فى : أبو صاحل االل 

 13، ص 1، ط 2002شادية الدسوقى عبد العزيز : فن التذهيب العثماِن يف املصاحف االثرية ، دار القاهرة ، 
 ، محيد ستتتتتالم رشتتتتتيد : األبعاد التعبريية الداللية لعناصتتتتتر التكوين وعالقتها ىف منمنمات الواستتتتتطى ،  لة جامعة اببل " العلوم االنستتتتتانية " –صتتتتتفا لطفى عبد االمري  (41)

  20، ص 2007،  2، العدد  14اجمللد
 11املرجع نفسه : ص (42)
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اخلامات املستخدمة يف صناعة االواىن فثال ظهر اللون الذهىب يف الصحون واحدى القنينات واالنبيق والعلبة واملرااي اليت 
 ة مهاى واخلوان والكرسيان ؛ ليعرب عن انه مصنوع من الذهب ، كما ظهر اللون االبيض حتملنها وصيفا ن االمري 

زرق يف القوارير املوجودة على اخلوان لتعرب عن ختتامتهتتا املصتتتتتتتتتتتتتتنوعتتة من اخلزف ، فضتتتتتتتتتتتتتتال عن اللون البىن ليعرب عن واأل
 حيوان الكبش وان كان اعطى حلوافره اللون الذهىب . 

 القميص( -السروال–) اجلبة املالبس 

لقد اعتىن الفنان كثريا برستتتتتتتتتم مالبس الشتتتتتتتتتخوص وتنوعها مستتتتتتتتتتخدما مدلوالهتا الستتتتتتتتتيميائية اليت حتدد االطار التارالى 
ملوضتتتتتتتتوع اللوحة اضتتتتتتتتاقة إىل املكانة اإلجتماعية اليت حيتلها شتتتتتتتتخوص التصتتتتتتتتويرة ، كما ان مدلوالت املالبس قد تكون 

اىل درجة تقدم  تمع ما وثقافاته وهذه نقطة مهمة استتتتتتتطعنا ان نستتتتتتتقرئها من أعمق من ذلك اذ اهنا قد تشتتتتتتري ايضتتتتتتا 
التصتتتتتتتويرة ومن تنوع أزايئها ودقة تفاصتتتتتتتيلها وزخرفتها ، ان الرستتتتتتتالة االستتتتتتتاستتتتتتتية اليت حتملها التصتتتتتتتويرة تركز على البعد 

له فتحة مستتتديرة من األمام حول الرقبة ،  (43)االجتماعى واشتتارة اىل قيم اجتماعية وثقافية معينة، فمثال ظهر القميص
وقد ارتداه كل شتتتتتتخوص التصتتتتتتويرة ستتتتتتواء الرجل أو املرأة إال أن قميص األمري مهايون ظهر بشتتتتتتكل طويل حيث يظهر 

ة ومجيع وارتتداه األمري واالمري رداء داخلى للبتدن استتتتتتتتتتتتتتتختدم كالقميص جزء منته ابللون التذهىب وابلتتاىل يتضتتتتتتتتتتتتتت  لنتا ان 
ماعية  ميع طبقات اجملتمع ابختالف مراكزهم االجتزى داخلى جلالرجال او النستتاء ومن هنا نستتتنتج أبنه احلاشتتية ستتواء 

الذى يعلو القميص ، وقد اختلف يف أطواله واتستتتتتتتتاعه ، حيث ظهرت  (44)يف العصتتتتتتتتر اجلالئرى ، كما ظهر الستتتتتتتتروال
بشتتتتكل  ولكن يظهر ستتتتروال األمري مهايونستتتتراويل الرجال قصتتتترية تنتهى ىف هناية الستتتتاق وحمبوكة وضتتتتيقة من أستتتتفل ، 

 فضفاض واسع من أسفل  ، وهذا يدل على الرتف والنعيم الذى كان يعيش فيه األمري ، أما سراويل الوصيفات 

 

                                                           
 . واجلمع قمصان ويقال للقميص سرابل، والقميص مفرد 13، وايه  11مثال سورة يوسف :ايه ذكر القميص يف اكثر من موضع يف القرآن الكريف ف (43)

 ، 201، ص 1110صال  حسني العبيدى : املالبس العربية االسالمية يف العصر العباسى الثاىن ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ،
   302-300رينهارت دوزى : املرجع السابق ،ص ص  

، 1112 ،لكبري ، مكتبة مدبوىل ، القاهرةليستتتتتتتتتتت عربية وماخوذة من الكلمة الفارستتتتتتتتتتية شتتتتتتتتتتلوا ر.ابراهيم الدستتتتتتتتتتوقى شتتتتتتتتتتتا : املعجم الفارستتتتتتتتتتى ا الستتتتتتتتتتروال : كلمة (44)
 111، فالسروال يف االصل ليس لباسا عربيا وامنا هو لباس دخيل انتقل اىل العرب من فارس للمزيد انظر رينهارت دوزى : املرجع السابق ، ص1741،ص2ج
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فظهرت طويلة لدرجة أهنا مالمستتتتتتة األرض ، وضتتتتتتيقة من أستتتتتتفل ماعدا ستتتتتتروال األمرية الذى يبدو عليه االتستتتتتتاع من 
 خالل طياته املتعددة . 

ند ذكر الستتتتتتتتتتروال البد من ذكر رابطه الذى ظهر بشتتتتتتتتتتكل  متنوع حيث ظهر اربطة الرجال  رة على هيئة شتتتتتتتتتتري  وع
، و رة اخرى ظهر على شتتتتكل شتتتتري  رفيع يستتتتمى  (45)مشتتتتغول مطرز من طرفيه وينتهى بشتتتتراريب حرير ويستتتتمى بند

    (46)تكة

س البدن اخلارجى فمثال ظهرت جبب الرجال فقتد ارتداها بعض رجال ونستتتتتتتتتتتتتتاء التصتتتتتتتتتتتتتتويرة وهى من لبا (47)أمتا اجلبتة
الواقفون جبتانب االمري خالية من الزخرفة ولكن جبب النستتتتتتتتتتتتتتاء ظهرت بشتتتتتتتتتتتتتتكل مطرز مما اعطاهاه ثراءا ومجاال ، كما 
بطنت ابلقما  أو الفرو ، مما يدل على إهنا من قما  رقيق وتلك البطانة تستاعدها على الثبات والوقوف دون تكسر 

ب آخر يكمن يف استتعماهلا من قبيل الدفء وغريه ، وذلك متناسب مع زمن التصويرة اليت أوضحناه أو لعل هنال ستب
 اخلريف وأوائل فصل الشتاء.  سابقا وهو أواخر

 قلنسوة (-عمامة عربية ملفوفة–) طرحة أغطية الرأس 

رت أغطية الرأس مابني طرحة وقلنستتتتتتتتتتتتوة وعمامة عربية ، وقد ظهرت الطرحة على رأس النستتتتتتتتتتتتاء املوجودات يف صتتتتتتتتتتتتاحب
التصتتتتتتويرة أبلوان زاهية وخالية من الزخرفة وظهور جزء من الشتتتتتتعر األستتتتتتود من األمام وعلى اجلانبني وطويلة لدرجة أهنا 

 فظهرت بشكل مرتفع إىل حد ما من الرأس وتنتهى بقمة  (48)ظهرت أحياان منسدلة على األرض  ، أما القلنسوة 

 

                                                           
 اجلمع بنود ، و البند : كلمة معربة وأصلها يف الفارسية بند وقد دخلت العربية بعدة معان مثل شري  من القطن املصبو  يشد على الوس  بدال من االحزمة  (45)

مي حجازظ ، راجع يث "، تقديف حممود فهرجب عبد اجلواد إبراهيم: املعجم العريب ألمساء املالبس "يف ضتوء املعاجم والنصتوص املوثقة من اجلاهلية حىت العصتر احلد
 71، ص 2002،  1املادة املغربية عبد اهلادظ التازى ، دار األفاق العربية ، القاهرة ، ط

 14سابق ، صالاملرجع  التكة : كلمة آرامية معربة واصلها تكتا ،ومعناها رابط او شد وكل ما ترب  به السراويل واجلمع تكك  .للمزيد انظر : رجب عبد اجلواد : (46)
 105اجلبة : ابلضم والتشديد : ضرب من مقتطعات الثياب تلبس ومجعها جبب وجباب  . رجب عبد اجلواد : املرجع السابق ، ص (47)
، وممكن أن تنطق قلنستتتتوة أوقلنستتتتية أوقلستتتتوة أوقلستتتتاة أوقلنستتتتية أوقلنستتتتاة واجلمع قالنس، وقالس، Couleالقلنستتتتوة كلمة عربية التينية معربة، وأصتتتتلها ىف اال ليزية  (48)

الفريوزاابدى ) د الدين حممد بن يعقوب الفريوزابدى الشتتتتتتتتريازى(  - 271، ص  11وقلنس بفت  أو ضتتتتتتتتم القاف وقالنيس ،ابن منظور : املصتتتتتتتتدر الستتتتتتتتابق  ، ج
 )مادة قلس( 731،  ص 1177ملصرية العامة للكتاب، القاهرة ، هت : القاموس احملي  ، اهليئة ا117ت
 قلس  754ت،  2، ج 1113،  3 مع اللغة العربية : املعجم الوسي  ، ط -
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خمروطية ، وقد اعتم هبا احدى الوصيفات واألمري ، مما يدل على أهنا كانت من أغطية الرأس اليت يعتم هبا سواء الرجال 
 وهى  فقد غطت رأس  موعة الرجال الواقفون جبوار األمري (49)أو النساء يف ذلك العصر ، أما العمامة العربية

ونفذت أبستتتتلوب به بروز متقن وحمكم ،  (50)عبارة عن عمامة ذات هيئة ملفوفة تعرف لغواي ابستتتتم الصتتتتماء او القفداء
بيضتتاء اللون ملفوفة حول طاقية صتتغرية الطئة ، ونفذت العمامة  (51)اذ رمسها الفنان بشتتكل واقعى عبارة عن : شتتاشتتية

يال دلة إىل حد ما خلف الرقبة ، مما أعطى هلا شكال انسيابيا مجوفق طيات رأستية مرتاصتة جبانب بعضتها البعض ومنست
، وقد ظهرت احداهم بشتتتتتتكل مقع  صتتتتتتغري مما مكنت من ظهور خصتتتتتتتالت شتتتتتتعر الرأس املنستتتتتتتدلة على أذن احدى 

 الرجال الواقفون .

 

 

 
                                                           

ن بكر بن منظور )حممد بر العمامة لغة: مفرد العمائم، والعمام، والعمامات وهى بكستتتتتتتتتر العني، تعد من لباس الرأس املعروف، وأتتى مبعىن املغفر، والبيضتتتتتتتتتة ابن منظو  (49)
،وما يلف على الرأس يقال عممته إذا البستتته العمامة وهو  404، ص 1، ج1411، 3: لستتان العرب ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ط 711املصتترى( ت

قطن أو كتان أو حبو ذلك كانت حتته قلنستتتتتوة أو حستتتتتن العمة أى االعتمام أو التعمم أو اإلستتتتتتعمام، كما إهنا إستتتتتم ملا يعقد على الرأس ويلوى عليه من صتتتتتوف أو 
،   3هتتتتتتتتتتت ، ص1342،  1غريها أم ال، وتطلق على كل ما يوضع على الرأس حممد بن جعفر الكتاِن : الدعامة يف أحكام سنة العمامة ، دار الفيحاء ، دمشق ، ط

اد ابن ستتتتتتيده )أىب احلستتتتتتن على بن امساعيل النحوظ اللغوظ االندلستتتتتتى(  ت كما يذكر ابن ستتتتتتيده ىف وصتتتتتتفه للعمامة أهنا اللباس الذى يالث على الرأس تكويرا وز 
كعمم وتعممت أى كورت = ، وعمم ابلضم أى سود ورأسه لفت عليه العمامة  13، ص 4هتتت ، ج1317هتتت:  املخصص ، املطبعة الكربى األمريية، مصر ، 451

ستتتتتته ستتتتتتابغا معتما به انصتتتتتتر بن حممد بن الغامدى : لباس الرجل احكامه وضتتتتتتوابطه ىف الفقه العمامة على الرأس.والعمامة اصتتتتتتطالحا: هي ما يلبستتتتتته الرجل على رأ
، ومسيت بذلك ألهنا تعمم مجيع الرأس ابلتغطية، ويقال عند استتتتتتتتعمال الناس 243، ص 1، جزءان ، ج 2002االستتتتتتتالمى ، رستتتتتتتالة دكتوراه ، جامعة ام القرى ، 

راي( الرازظ )أىب احلستتتني أمحد بن فارس بن زك -مت ابلعمامة واعتممت وعممىن غريى وهو حستتتن العمة أظ اإلعتمام. للفظة العمامة تعمم أو تقلنس، إذ يقال تعم
، ومن مث ال   11، كتاب العني ، ص 4هتتتتتتتتتتتتتتتتت: معجم مقاييس اللغة ، حتقيق عبد الستتتتالم حممد هارون ، دار الفكر للطباعة والنشتتتتر والتوزيع ، القاهرة ، ج315ت 

ه، استتتتتتم 1104:  أزهار الكمامة ىف أخبار العمامة ،  ريت النستتتتتتت  1041لمستتتتتتاىن )شتتتتتتهاب الدين بن امحد بن حممد املقرى املغرىب القرشتتتتتتى (تيقال لبس. الت
ب عرىب ، 24211/41315، حمفوظة بدار الكتب املصتتتتتتتتتتتتترية ، حتت رقم حفظ  33&20، املقاس 13الناستتتتتتتتتتتتتت ابراهيم بن امحد بن ادم راجى ، عدد االوراق 

 .7ص
لعمامة ىف اللغة ة لالعمامة الصتتتتتتتتتماء : هي الىت يديرها الرجل على رأستتتتتتتتته ويعقدها عليه من غري أن يلتحى هبا حتت حنكه، أو جيعل هلا ذؤابة ، وتستتتتتتتتتمى هذه اللبستتتتتتتتت (50)

وكلمة قفداء بفت  القاف وسكون  ة،القفداء، ومبعىن أخر هي أن يلوى الشتخص عمامته على رأسته من غري أن يرستل هلا عذبة أو يستدهلا هلا، وتستمى كذلك املقعط
لستتتتتابق ، ج ابن منظور : املصتتتتدر ا -الفاء، هى العمامة الىت تلوى على الرأس،وال تستتتتدل وامليالء هى العمامة الىت تلوى على الرأس وال تستتتتتدل وهى غري القفداء . 

  253، ص 11
تركيا ومصتتتر خالل العصتتتر العثماِن من واقع التحف التطبيقية وتصتتتاوير املخطوطات ، للمزيد عن أنواعها ومستتتمياهتا انظر أهداب حممد حستتتىن : غطاء الرأس يف  -

   33-21، ص :ص  2014رسالة دكتوراه  ، كلية االاثر بقنا ، جامعة جنوب الوادى ، 
 -لعمامة. وال؛ لذا تعد الشتتتتتتتاشتتتتتتتية كلمة مرادفة لتشتتتتتتتري كلمة شتتتتتتتاشتتتتتتتية إىل الطاقية الىت توضتتتتتتتع على الرأس والىت يلف حوهلا قطعة قما  لتتكون العمامة على هذا املن (51)

 253رينهارت دوزى : املرجع السابق ، ص
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اهلى، اجل ومما هو جدير ابلذكر ان شتتتتتتتتتكل وتصتتتتتتتتتميم هذه العمامة يعد مرياث عرىب أصتتتتتتتتتيل اختذه العرب منذ العصتتتتتتتتتر
، ولباستتتا خلاصتتتة العرب؛ (52)ووصتتتفت ىف كالمهم، إذ شتتتبهوها ابلتيجان على رؤوس الرجال؛ لذا مسيت: تيجان العرب

أصتتتتتتتتتتتتتتحتاب اجلتاه والنفوذ من حضتتتتتتتتتتتتتتر وابديتة؛  ييزاً هلم عن بقيتة النتاس وهلتا عنتدهم مكتانتة كبرية؛ فهى ترمز إىل الرفعتة 
  (53)موالشرف، وهى أحسن ملبوس يضعونه على رؤوسه

 ؟ ولكن ما غرض الفنان حينما رسم مثل هذه العمائم وملاذا غطيت رأس هؤالء الصناع ابلتحديد 

واحلق أراد الفنان هنا ايصتتتتتال رستتتتتالة معينة أال وهى استتتتتتعانة الدولة اجلالئرية أثناء حكم الستتتتتلطان أمحد هبؤالء الصتتتتتناع 
ن هنال ار وقشتتتتتتتر الرمان ، وابلتاىل نستتتتتتتتطيع القول أبمن بتالت وأزهار وام الزيوت النباتيةالعرب املختصتتتتتتتون بصتتتتتتتناعة 

 .العصر هذا عالقات اجتماعية وثقافية كانت بني العرب وبالد ايران اثناء 

 الكرسى(–اخلوان –) التخت  األاثث

واحلق أن املتأمل هلذه التصتتتتتتويرة ، ال ميلك اال أن يستتتتتتجل اعجابه الشتتتتتتديد بدقة ومهارة الفنان يف استتتتتتلوب رمسه ملركز  
وايت يف حيث قستتتتمه اىل ثالث مستتتتت، التصتتتتويرة حيث استتتتتطاع  التعبري عن شتتتتكل املقعد " التخت " أبستتتتلوب مميز 

 املستتتتتتتوى على ، ونشتتتتتتاهد يفل كبري احلجم ومرتفع ألمن أدواته فهو ظهر بشتتتتتتك و كنهالرستتتتتتم ؛ ليوضتتتتتت  مدى براعته 
األول : ظهر الكرستتتتتتتتتتتتتتى امللون ابللون الذهىب وهو عبارة عن :  موعة من األقواس املتتالية تلتقى يف قمة مدببة ، خترج 

ن المنها حلية عبارة عن شتتتتكل مدبب ، أما عن قوائمه األربعة فمنهما اثثنان غري واضتتتتحان ابلكامل واثنان اخران طوي
منتهيان  على شتكل قدم األسد املخلبية ، وابلتاىل مطابقة  ام مع نفس هناية أرجل اخلوان . أما املستوى الثاىن مطابق 
  اما للون األرضية ومزخرف أبوراق نباتية صغرية ، مما أوحت ابلبهجة والسرور ، ولكن ابلرغم من ذلك  د اخفاق 

 

                                                           
، حمفوظ بدار الكتب املصرية ابلقاهرة ، 10&11هتتتتتتتتتتتتت: رسالة ىف العمامة والعذبة، املقاس 1014مال القارىء )على بن سلطان حممد نور الدين اهلروى الفارسى( ت (52)

 3اسالمية طلعت عرىب ، ص  مباحث10011/ 414حتت رقم احلفظ  
 215، ص 11حيىي اجلبورى : املالبس العربية ىف الشعر اجلاهلى  ، دار الغرب اإلسالمى ، بريوت ،  (53)

 401،  ص  3هت ، ج 1342، مصر، 1)األلوسى( حممد سكرى : بلو  اإلرب  ىف معرفة أحوال العرب ، حتقيق حممد هبجة الثرى ، ط -
م : البيان والتبيني ، حتقيق عبد السالم هارون ، مطبعة 111هت/255عمرو بن حبر اجلاحظ( تاجلاحظ )أبو عثمان  -

 11-17، ص ص 2، ج1175احللىب ، مصر ، 
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ملعرب تعمد ذلك ؛ لينج  يف التعبريعن شتتتكل الطنفستتتة أو البستتتاط احملاط ابلستتتياج ا الفنان يف رمسه لقواعد املنظور ورمبا
 الذين يظهرون عليه االمري واالمرية  عنه خبطوط سوداء اللون 

ما املستتتتتتتتتتتتتتتوى الثالث لشتتتتتتتتتتتتتتكل املقعد فكان عبارة عن شتتتتتتتتتتتتتتكل مستتتتتتتتتتتتتتتطيل افقى حيده اطار أمحر اللون مزخرف خب  أ
بكلمة الللللللله اليت كتبت بشتتكل متشتتابك مع بعضتتها البعض ، يعلوه اطار آخر يبدو عليه من اخلشتتب  (54)نستتتعليق

 ومتتتتتتتلتتتتتتتون ابلتتتتتتتتلتتتتتتتون التتتتتتتتفتتتتتتتريوزى مث يتتتتتتتوجتتتتتتتد أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتلتتتتتتتته اطتتتتتتتار بتتتتتتترتتتتتتتتقتتتتتتتتاىل متتتتتتتنتتتتتتتتفتتتتتتتذ بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل رفتتتتتتتتيتتتتتتتع ، مث 
بارة عن ومزخرفة ابللون الذهىب وهى ع(55)نشتتتتتاهد لوحة فنية كبرية يبدو عليها من اخلشتتتتتب املزخرف ابستتتتتلوب الالكيه 

رسوم حيوانية وطيور وأشجار وفروع وأوراق أزهار وسحب صينية كما ظهر رسوم خرافية مثل التنني ، فضال عن ظهور 
 درج صغري ذهىب اللون مكون من درجتني حىت يسهل عليهم الطلوع والنزول من التخت املرتفع . 

والرستتومات  ويؤكد ذلك ظهور الشتتكل، العصتتر املغوىل  متاثرا ابملقاعد الصتتينية يفاملقعد  ومما هو جدير ابلذكر أن هذا 
و رستتتوم ستتتحب صتتتينية وغريه ، فضتتتال عن ظهور مهاى ومهايون اجلالستتتني عليه بشتتتكل غري أاليت عليه ستتتواء حيواانت 

  ،هنم من شتتتدة حبهم وغرامهم طائرين ابلبستتتاط ىف عنان الستتتماء و  حيميهم أواقعى ، وكأن الفنان أراد أن يدلل على 
ا من فكان لكستتتتتتترى بروير عرشتتتتتتتا مصتتتتتتتنوعانه يعد من املورواثت القدمية فيذكر عن الفرس ابهتمامهم مبقاعدهم ،  كما

 (56)العاج والساج ودرابزيناته من الفضة والذهب 

 

                                                           
ن الكتابة به نه ميكال خ  النستتعليق : يعترب خ  النستتتعليق الذى تطور من خ  التعليق القديف من اخلطوط األكثر نضتتوجا ضتتمن  موعة اخلطوط العربية اللينة، ذلك (54)

خ  النستتتتتعليق اخلطوط اللينة  ، والالفواملنفذ على العمائر بنجا  ابهر أبحجام خمتلفة ترتاو  بني الدقيق املستتتتتخدم ىف املتمنات ، اىل الكبري املعروف  ابستتتتم اجللى
م خ  النستتتتتتتعليق ىف بقية اخلطوط اللينة حبو اليستتتتتتار وقد استتتتتتتخد ىف بعض املميزات الفنية ، أمهها أن حروفه  يل من اليمني من أعلى ، بينما  يل احلروف العمودية

نتشتتتتارا املدرستتتتة االيرانية مث وستتتتعها اغالبا ىف الكتاابت الرمسية واالدبية حيث كتبت هبا االشتتتتعار والدواوين االيرانية والعثمانية والعربية وظهر له مدارس متعددة أمهها وأ
 ية واخريا املدرسة الشامية . املدرسة العثمانية وتليها املدرسة اهلند

 251، ص  2013،  1، عدد 1نصار حممد منصور : خ  النستعليق اجلذور التارالية واخلصائص الفنية ، اجمللة االردنية للفنون ،  لد 
فيعة وكل طبقة منها االسلوب عن طريق رقائق ر  استلوب الزخرفة ابلالكيه : هى عبارة عن مادة صمغية شفافة وتستعمل يف الزخرفة عن طريق الصب  وقد كان ينفذ هذا (55)

يف عصر تيمور عن  نحتتوى على عنصتر رسم بلون معني تلصق الواحدة على األخرى حىت تتكون يف النهاية الشكل والرسم املطلوب ، وهو اسلوب فىن نقله االيرانيو 
غوطا ، وقد برع فيه االيرانيون يف زخرفة األخشتتتتاب وأحياان كان يستتتتتعمل كورقا مضتتتت مهده يف الشتتتترق االقصتتتتى ، فهو من مظاهر التأثري الصتتتتيىن يف الفنون االستتتتالمية

 . 115، ص 1117 ، القاهرة ،ومدهوان ابلالكيه  . للمزيد انظر : حممد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية االسالمية يف العصر العثماِن ، اهليئة العامة للكتاب 
 54، ص 1140السالم ، مطبوعات اجملمع املصرى للثقافة العلمية ، القاهرة ، زكى حممد حسن : الصني وفنون ا -

 134-133، ص ص  1111صال  امحد البهنسى : مناظر الطرب يف التصوير االيراىن يف العصرين التيمورى والصفوى ، مكتبة مدبوىل ، القاهرة ،  (56)
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   (57)اخلوان "املائدة" 

ه الطبيعى يف منتصتتتف وضتتتعه يف مكانو  اتبع الفنان يف رمسه لقواعد املنظور وان أغفل القائم الرابع ولونه ابللون الذهىب ،
صتتتور أواىن الشتتتراب عليه ، مما يدل على صتتتدق امل وضتتتعالتصتتتويرة وأستتتفل املقعد ، حىت يؤدى الغرض من وظيفته وهو 

 يف  ثيله للواقع كما    يف رمسه بشكل مشابه إىل حد ما من شكل املقعد "التخت" 

 كرسى قابل للطى 

موجودان على جانىب املقعد ، ومها مصتتتتتنوعان بشتتتتتكل متشتتتتتابك وخاىل من ظهر كرستتتتتيان جيلستتتتتان عليهما شتتتتتخصتتتتتان 
الظهر ؛ ليستتتتتهل محلهما وطيهما ، ويبدو عليهما أبهنما متناستتتتتبان  اما مع مستتتتتاحة احلديقة ومتوافقان مع طراز املقعد 

الماكن املفتوحة مثل اذو التأثريات الصتتينية ، مما يدل على براعة الفنان وجتستتيده للقطع االاثث اليت كانت خمصتتصتتة يف 
 احلديقة .

 الناى( –)الدف اآلالت املوسيقية . 

ا صتتترت اآلالت املوستتتيقية ما بني الدف ذو الشتتتكل املستتتتدير الذى يعد من اآلالت اإليقاعية ، والناى الذى يعد آلة 
 الس مساع صتتتة يف اخ -العصتتتر التيمورى والصتتتفوى -من اآلالت املوستتتيقية اليت رمست يف مجيع التصتتتاوير مها للنفت و 
، وذلك يدلل ابلتزام الفنان لألبيات الصتتوفية املكتوبة يف التصتتويرة ومدى أتثره وحستته املرهف هبا ؛ لدرجة  (58)الصتتوفية

 جعلته يستخدم ريشته ؛ لريسم ابلتحديد الناى والدف، وابلتاىل    يف  ثيل واقعه . 

 

 

 

                                                           
    .اخلوان : هو ما يوضع عليه الطعام وادواته وال يسمى مائدة اال اذا كان عليه طعام   (57)

  51السيد آدى شري : معجم االلفاظ الفارسية ، ص -
 201صال  البهنسى : املرجع السابق ، ص (58)
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   (59)منديل الطعام 

ل على انه يد ممامن قما  رقيق وصتتتتغري احلجم  أنهظهر منديل الطعام موجود أمام االمري وهو خاىل من الزخرفة ويبدو 
خمصتتتتتتتص الزالة الفضتتتتتتتالت من الفم اثناء الطعام وابلتاىل نستتتتتتتتطيع القول اىل اى مدى كان الفنان دقيقا يف نقله للواقع 

 عرفة ادوات الطعام يف ذلك العصر . موىف 

 ىن املعدنية واخلزفية . األوا

 (60)اوال : القوارير 

بدن  مهلظهر طرازان من طرز القوارير يف هذه التصويرة اال وهم : قوارير ذات البدن البصلى  حيث كان عددهم ثالثة  
 بصلى ورقبة طويلة اىل حد ما ضيقة اسطوانية الشكل تنتهى بفوهة متوسطة االتساع 

، وقوارير ذات بدن   (61)تتستتتع عند حافتها ( وترتكز على قاعدة منخفضتتتة دائرية الشتتتكل) ضتتتيقة عند اتصتتتاهلا ابلرقبة 
كروى : وهى عبارة عن بدن كروى تنتهى من أعلى حبلقة دائرية صغرية ، تعلوها رقبة القارورة القصرية يف الطول وتتميز 

ارورة ذات االنتفاخ ة تعلوها فوهة القابهنا متستتتتتتتعة عند اتصتتتتتتتاهلا ابلبدن وتضتتتتتتتيق مع امتدادها تنتهى حبلقة دائرية صتتتتتتتغري 
الكروى والبارزة عن الرقبة ، ويتوستتتت  هذا االنتفاخ فتحة فتحة الفوهة الضتتتتيقة املستتتتتديرة الشتتتتكل ، وترتكز على قاعدة 

 .مرتفعة خمروطية او مستوية الشكل

 

 

 

                                                           
 137عنه انظر فايزة الوكيل : املرجع السابق ، ص (59)
ه الشتتراب وحبوه او ما الص الزجاج وقوارير من فضتتة اى من زجاج يف بياض الفضتتة وصتتفاء الزجاج . الفريوزاابدى : املصتتدر الستتابق ، القارورة : حدقة العني وما قر في (60)

 .  115، ص 2ج
 العصتتتتترين التيمورى ية ىفاحتفظت املتاحف بعدد كبري من هذا الشتتتتتكل ترجع اىل العصتتتتتر التيمورى والصتتتتتفوى انظر : نيفني حممد حازم شتتتتتيبه : أشتتتتتكال األواىن اإليران (61)

 53-41، ص:ص 2002داب ، جامعة جنوب الوادى ، والصفوى من خالل التحف الباقية وتصاوير املخطوطات ، رسالة ماجستري ، كلية اال
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اخلزف األبيض واألزرق  ، ونالحظ أن الفنان اقتصتتتتر  املعدن كالذهب و ويتضتتت  من العرض الستتتتابق أبهنا صتتتتنعت من
على عدم زخرفة القوارير أو زخرفة جزء معني منها ليلفت االنتباه لشتتتتتتتتتكلها اجلميل وخامتها الباهظة الثمن ، مما جيعلها 

من اخلزف الصتتتتتيىن األبيض اخلالص وأخرى صتتتتتنعت من اخلزف البورستتتتتلني الصتتتتتيىن  اأكثر قيمة حيث صتتتتتنعت احدامه
كان ظاهرا بوضتتتتو  يف رستتتتومات وأشتتتتكال هذه (62)رق ، وهكذا يتضتتتت  ان اثر الصتتتتني يف صتتتتناعة اخلزف االيراىن األز 

كما ظهرت  موعة من الستتتتتتتلطانيات ذات احلواف املرتفعة قليال مصتتتتتتتنوعة من الذهب لتستتتتتتتتخدم ىف نقع ،   التصتتتتتتويرة
 البتالت الرمان أو لتقديف اماره .

ادئة عبارة عن قدر ميأل ابملاء ويوضتتع على انر هوقد كانت طريقة استتتخدامه الرمان لتقطري ماء زهرة  االنبيق هركما ظ
مث يضتتتتتتتتتتتتتتاف زهر الرمان املنقى إىل املاء وبعد ذلك نقوم بتغطية القدر ابحكام وجيب ان حيوى غطاء القدر على انبوب 

 زجاجات حمكمة ات نقية فتعبأ يفرات على شكل قطر ذتتكاثف فيه ذرات خبار املاء املمزوج ابلزهر اىل ان تنزل هذه ال
 االغالق

اواىن لألتنوع الر و ظهنلمستتتتتتتتتتتتتها يف  ىتال (63)-تصتتتتتتتتتتتتتوفية المالية اجلنظرية ال –وبعد ما تقدم ميكننا ان نرب  بني اجلمال 
ووظيفتهتا ، فممتا هو جدير ابلذكر أبنه ال يوجد فن بدون قدر معني من قصتتتتتتتتتتتتتتد الفن لذاته اى تفضتتتتتتتتتتتتتتيل اهليئة لذهتا 

واىن ، والفن يتضتتمن قصتتدا ابجياد  ثري اجياىب وابلتاىل استتتطاع الفنان ان يوفق بني الصتتفات الضتترورية هلذه اال جلاذبيتها
من خالل املادة والشتتتكل والوظيفة وصتتتفات اجلمال العارضتتتة وابلتاىل استتتتطاعنا ان ندرل اجلمال املتنوع فيها ، وهكذا 

 الوظيفة أو اهلدف اليت صتتتتنعت التحفة من أجلها واليت حتكمت يفيتضتتتت  مدى االرتباط ما بني املادة اخلام وشتتتتكلها و 
اخراج الفنان إىل الشتتتتتتكل املطلوب ابلطريقة املثلى الستتتتتتتتعماهلا ، وابلتاىل استتتتتتتتطاع الفنان ان الدم تصتتتتتتتويرته من حيث 

ل أوانيه رونقا ااالعتبارات النفعية واجلمالية يف ذات الوقت ، ووصتوله إىل مرحلة متقدمة ومتطورة جدا يف اكستاب أشك
 جذااب و، كذلك يتض  صدقه يف التعبري بواقعية عن رسوم هذه االواىن كما هى يف الواقع .

 

 
                                                           

 511-511للمزيد انظر حممد عبد الاله حممد عبد   : املرجع السابق ، ص ص  (62)
 70-11، ص ص  1174، عامل الكتب ، القاهرة ،  5الباب عبد احلليم السيد ، طهربرت ريد : الفن والصناعة ، ترمجة فت   (63)
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 التاليةنتائج لوميكن من خالل هذا البحث اخلروج اب

زهور الرمان املختلفة األنواع واألشتتتكال واأللوان وطريقة استتتتخراج زيته واليت احبصتتترت يف عصتتتر   برزت التصتتتويرةأ -
قشتتتتتور اماره عن طريق استتتتتتخدام اهلون أو اجلرن أو عن طريق نقع بتالت أزهاره يف الشتتتتتحوم والدهون احليوانية ، 

 .أو عن طريق استخدام أسلوب التقطري ابلبخار بواسطة استخدام آلة االنبيق

استتتطعنا من خالل رستتم قطف زهرة الرمان واالشتتجار املتستتاق  اوراقها  وبعض املالبس املبطنة ابلفرو معرفة زمن  -
 التصويرة اليت اراد الفنان ايصاهلا لنا وهو فصل اخلريف وأوائل فصل الشتاء . 

ريا من خالل تنوع والها اهتماما كبأو  زايء النستتائية للداللة على الفرتة الزمنية ملوضتتوع التصتتويرة الفنان على األ ركز -
يت كانت تعيش ومدى الرتف واحلرية ال واهنا زخرفتها ومن خالهلا اثبت اخلصتتتتتتوصتتتتتتية الثقافية للمجتمع اجلالئرىأل

 فيه املرأه اابن ذلك العصر

الفنان  يف جتستتيد مفهوم اجلمال املتمثل يف اخلضتترة والطبيعة الستتاحرة واملرأة احلستتناء اليت كانت موجودة يف      -
 .تهدمة يف صناعواألدوات املستخ زيت زهر الرمانتلك العصر ، وىف توظيف تصويرته ؛ لتنقل لنا آلية استخراج 

ة عامة وفن ه يف التزامه خبصائص الفن االسالمى بصفيف هذه التصويرة عن النواحى اإلبداعية وقدرتالفنان كشتف -
التصتتتتتوير االستتتتتالمى بصتتتتتفة خاصتتتتتة حيث : حقق مبدأ التوازن من خالل التوزيع املتماثل لألشتتتتتخاص مما يعطى 
راحة لعني املتلقى ، واعطى عنصتتتتتتر الستتتتتتيادة هلماى ومهايون عن طريق وضتتتتتتعهما يف منتصتتتتتتف التصتتتتتتويرة  ، كما 

 ين عن طريق اللون فمثال وزع اللون االزرق وجبتانبه اللون االمحر او الربتقاىل يف احباءحقق عنصتتتتتتتتتتتتتتر التنتاظر والتبتا
متفرقة مما اضتتتتتتتفى جوا رائعا ، اما التطابق أو التماثل فقد حتقق من خالل اجتاه االشتتتتتتتخاص وحركتهم وابالخص 

لوحدة ك حقق مبدأ االرجالن والفتتا ن اللتذان جيلستتتتتتتتتتتتتتان على كرستتتتتتتتتتتتتتى مع االختالف يف حركتة يتد الفتتاة وبتذلت
ه للزخارف عن طريق رمس -سلوب اسالمى معروف أهو  –والتنوع ، كما نالحظ اسلوبه يف ملىء فرا  التصويرة 

ومن  -التخت –اما االجتاه فإن معظم الشتخوص تتجه بصورة حمورية حبو املركز تقريبا ، النباتية والرستوم االدمية  
   .حركة الشخوص يظهر االيقاع 
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   الفنان من خالل توزيعه للرستتتتتوم االدمية على  ثيل الكون الصتتتتتغري املتكامل من خالل نستتتتتق هندستتتتتى ذات  -
 وابلتاىل جاءت هذه التصتويرة؛  لتحمل الفلسفة االسالمية بصدق للمدلوالت التشكيلية هلذهمذاق خاص فريد 

ن اال وم فيها يرمز اىل الدميومة اليت ال تكو خرى فان التكرار واالنتشتتتار الذى صتتتاحب الرستتتتأالفلستتتفة  ، ومن انحية 
 .هلل 

ابة التعاىل مبثت والتذى هوليعطى مجتاال وبريقتا فمثال استتتتتتتتتتتتتتتختدام اللون التذهىب جوا ستتتتتتتتتتتتتتيمتائيتا ودالليتا اللون جتد أو  -
ري عن مبدأ بعد ذلك إىل عوامل أخرى للتعب وابلتاىل اخذانوالستتتتتتتتتمو واحياد عالقة روحية بني املتلقى والتصتتتتتتتتتويرة ؛ 

فضتتتتال  ،الكرامة االهلية واالحياء هبا ،فضتتتتال عن توزيعه هلذا اللون يف التصتتتتويرة ؛ ليحقق عنصتتتتر التوازن الفىن فيها 
دلوالت اللون بني مدلوالت اللون الواقعية ومعن اللون االخضتتر والفريوزى وغريه ، وابلتاىل استتتطاع ان يرب  بني 

 .غايته  مما ساعده على حتقيقالروحية 

التصتتتويرة خري مرتجم للحياه واألحوال االجتماعية من خالل استتتتخدام علم الدالالت والكشتتتف عن ما  تعد هذه -
يكنه الفنان من معان ومشتتتاعر ومعتقدات وبذلك أوجد بنجا  ثنائية الشتتتكل واملضتتتمون ليحقق دالالت رمست 

 مسبقا يف ذهنه . 

 اجعقائمة املصادر واملر 

 أوال املخطوطات 

:  أزهار الكمامة ىف أخبار  1041التلمستتتتتتتتاىن )شتتتتتتتتهاب الدين بن امحد بن حممد املقرى املغرىب القرشتتتتتتتتى (ت .1
، املقاس 13ه، استتتتتتتم الناستتتتتتتت ابراهيم بن امحد بن ادم راجى ، عدد االوراق 1104العمامة ،  ريت النستتتتتتتت 

 ب 24211/41315، حمفوظة بدار الكتب املصرية ، حتت رقم حفظ  33&20

هتتتتتتتتتتتتتتتتتت: رستتتتالة ىف العمامة والعذبة، 1014مال القارىء )على بن ستتتتلطان حممد نور الدين اهلروى الفارستتتتى( ت .2
مبتتتاحتتتث 10011/ 414، حمفوظ بتتتدار الكتتتب املصتتتتتتتتتتتتتتريتتة ابلقتتاهرة ، حتتتت رقم احلفظ  10&11املقتتاس 

 اسالمية طلعت عرىب 
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 اثنيا : املصادر العربية

ه : املستتتتتتتتتتتطرف يف كل فن مستتتتتتتتتتتظرف ، 150االبشتتتتتتتتتتيهى (تاالبشتتتتتتتتتتيهى ) شتتتتتتتتتتهاب الدين حممد بن أمحد  .1
 1112لبنان ، –منشورات دار مكتبة احلياة ، بريوت 

،  1)األلوستتتتتتتتتتتتتتى( حممتتتد ستتتتتتتتتتتتتتكرى : بلو  اإلرب  ىف معرفتتتة أحوال العرب ، حتقيق حممتتتد هبجتتتة الثرى ، ط .2
 هت  1342مصر،

ني ، حتقيق عبد السالم هارون ، م : البيان والتبي111هتتت/255اجلاحظ )أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ( ت .3
   1175مطبعة احللىب ، مصر ، 

ه : حياه احليوان الكربى ، حتقيق حممد عبد القادر 101الدمريى ) الشتتتتتيت كمال الدين حممد بن موستتتتتى (ت .4
   2005لبنان ، –الفاضلى ، املكتبة العصرية ، بريوت 

قاييس اللغة ، حتقيق عبد الستتتتالم حممد هتتتتتتتتتتتتتتتتتت: معجم م315الرازظ )أىب احلستتتتني أمحد بن فارس بن زكراي( ت  .5
 هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة 

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت:  املخصتتتتتص ، املطبعة 451ابن ستتتتتيده )أىب احلستتتتتن على بن امساعيل النحوظ اللغوظ االندلستتتتتى(  ت  .1
 هت 1317الكربى األمريية، مصر ، 

: تفسري   هتتتتتتتتتت  )310 – 224 لي، أبو جعفر الطربظالطربى )حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلم .7
   2000، 1الطربى " جامع البيان يف أتويل القرآن الكريف " ، مؤسسة الرسالة ، حتقيق امحدحممد شاكر ، ط

هتتتتتتتتت : القاموس احملي  ، اهليئة املصرية 117الفريوزاابدى ) د الدين حممد بن يعقوب الفريوزابدى الشريازى( ت .1
   1177العامة للكتاب ، القاهرة ، 

ه: تفستتتري القرآن الكريف ، احملقق ستتتامى 774-700ابن كثري )ابو الفداء امساعيل بنعمر بن كثري القرشتتتى (ت .1
 1111،  2نشر والتوزيع ، طبن حممد سالمة ، دار طيبة لل
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: لستتتتتان العرب ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،  711ابن منظور )حممد بن بكر بن منظور املصتتتتترى( ت .10
 1411، 3ط

ه  : ستتنن النستتائى ، 303النستتائى ) االمام أىب عبد الرمحن أمحد بن شتتعيب بن على اخلراستتاىن النستتائى (ت .11
، رقم احلتتديتتث  2005-2004ب العلميتتة ، بريوت لبنتتان ، ضتتتتتتتتتتتتتتب  نصتتتتتتتتتتتتتتهتتا أمحتتد اس التتدين ، دار الكتتت

4313   

 املراجع العربية 

 1173،  1أمحد الباقورى : ىف عامل الصيد ، القاهرة ، ط .1

   1152بشر فارس : سر الزخرفة االسالمية ، مطبعة املعهد الفرنسى لآلاثر الشرقية ، القاهرة ،  .2

، املؤستتتتتتتتستتتتتتتتة العربية  1(،ط1 ريت الفن ( ،  لد ) )موستتتتتتتتوعةثروت عكاشتتتتتتتتة : التصتتتتتتتتوير الفارستتتتتتتتى والرتكى  .3
 1113للدراسات والنشر ، بريوت ، 

 حسن الباشا : التصوير االسالمى يف العصور الوسطى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،د ت  .4

 أبو احلمد حممود فرغلى : التصتتتتوير االستتتتالمى نشتتتتاته وموقف االستتتتتالم منه وأصتتتتوله ودارستتتتته ، الدار املصتتتتترية .5
   1111اللبنانية ، القاهرة ، 

 1112الدسوقى شتا : املعجم الفارسى الكبري ، مكتبة مدبوىل ، القاهرة ، .1

رجب عبد اجلواد إبراهيم: املعجم العريب ألمساء املالبس "يف ضتتتتتتوء املعاجم والنصتتتتتتوص املوثقة من اجلاهلية حىت  .7
ية ، بية عبد اهلادظ التازى ، دار األفاق العربالعصتتتتر احلديث "، تقديف حممود فهمي حجازظ ، راجع املادة املغر 

   2002،  1القاهرة ، ط

   1151زكى حممد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير االسالمية ، القاهرة ،  .1
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   1140: الصني وفنون االسالم ، مطبوعات اجملمع املصرى للثقافة العلمية ، القاهرة ،  ________ .1

   1140: الفنون االيرانية يف العصر االسالمى ، دار الكتب ، القاهرة  ________ .10

   2005،  2سعيد بنكراد : السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا ، دار احلوار ، ط .11

ستتتتتتعيد كامل بالل : الرمان واستتتتتتتعماالته الوقائية والعالجية ، ندوة اجلزائر الدولية الثانية حول االعجاز العلمى  .12
 2001نة ، فرباير يف القران والس

مسري الصتتتتتاي  : الفن االستتتتتالمى" قراءة أتملية يف فلستتتتتفته وخصتتتتتائصتتتتته اجلمالية " دار املعرفة للطباعة والنشتتتتتر ،  .13
   1111القاهرة ، 

    1111،  2السيد آدى شري : األلفاظ الفارسية املعربة ، دار العرب للبستاىن ، القاهرة ، ط .14

   2002العثماِن يف املصاحف االثرية ، دار القاهرة ،  شادية الدسوقى عبد العزيز : فن التذهيب .15

  الفن اإلسالمي، دار املعارف مبصر، الطبعة الرابعةأبو صاحل االلفى :  .11

محيد ستتالم رشتتيد : األبعاد التعبريية الداللية لعناصتتر التكوين وعالقتها ىف منمنمات  –صتتفا لطفى عبد االمري  .17
   2007،  2، العدد  14نسانية " ، اجمللدالواسطى ،  لة جامعة اببل " العلوم اال

صتتتال  أمحد البهنستتتى : مناظر الطرب يف التصتتتوير اإليراىن يف العصتتترين التيمورى والصتتتفوى ، مكتبة مدبوىل ،  .11
 1111القاهرة ، 

صتتتتتال  حستتتتتني العبيدى : املالبس العربية االستتتتتالمية يف العصتتتتتر العباستتتتتى الثاىن ، دار الرشتتتتتيد للنشتتتتتر، بغداد  .11
،1110   

 1113عصمت عزيز عوض : صناعة العطور ومستحضرات التجميل ، مطبعة العامل العرىب ، القاهرة ،  .20
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فايزة الوكيل : الشتتتتتتوار "جهاز العروس يف مصتتتتتتر يف عصتتتتتتتر ستتتتتتالطني املماليك ، دار النهضتتتتتتتة العربية ، القاهرة  .21
،2001 

 1113، 3 مع اللغة العربية : املعجم الوسي  ، ط .22

 هت 1342،  1حممد بن جعفر الكتاِن : الدعامة يف أحكام سنة العمامة ، دار الفيحاء ، دمشق ، ط .23

حممد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية االستتتتتتتتتتتتالمية يف العصتتتتتتتتتتتتر العثماِن ، اهليئة العامة للكتاب ، القاهرة ،  .24
1117   

تبة زهراء يف ميتافيزيقيا" الفن االستتتتتالمى ، مك عبد الناصتتتتتر يس : الرمزية الدينية يف الزخرفة االستتتتتالمية "دراستتتتتة .25
   2001الشرق ،القاهرة ،  

 1111حيىي اجلبورى : املالبس العربية ىف الشعر اجلاهلى  ، دار الغرب اإلسالمى ، بريوت ،  .21

 ميىن رضتتتتتتتتتتتتتوان أمحد : املرأة ىف العصتتتتتتتتتتتتتتر اجلالئرى ،  لة حولية كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة "فرع الفيوم" ، .27
2003   

 املراجع األجنبية املعربة

 بريوجريو : السيمياء ، ترمجة انطون بن زيد ، دار عويدات ، بريوت  .1

روالن ابرث : درس الستتتتيميولوجيا ، ترمجة عبد الستتتتالم بن عبد العاىل ، دار توبقال للنشتتتتر ، الدار البيضتتتتاء ،  .2
   1113، 3املغرب ، ط

رينهتارت دوزى : املعجم املفصتتتتتتتتتتتتتتل أبمستاء املالبس من العرب ، ترمجتة أكرم فتاضتتتتتتتتتتتتتتل ، مديرية الثقافة العامة ،  .3
   1171سلسلة املعاجم ، دار احلرية للطباعة ، بغداد ،

 .  1115فردانن دى سوسري : دروس يف علم األلسنية العاملية ، ترمجة صاحل القرمادى ، دار العربية للكتاب ،  .4
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 لفارسيةاملراجع ا

   1341زهران خانلرى : فرهنك أدبيات فارسى درى ، هتران  .1

  –ه 1345هتران ، انتشارات دانشكاه ، شرين بياىن :  ريت آل جالير ،  .2

مرتضى رواندى :  ريت اجتماعى ايران ، جلدسوم ، جاب سوم ، ابجتديد نظر وأضافت ، مؤسسة انتشارات  .3
 ه    1357امري كبري هتران 

 لمية الرسائل الع

أنصتتتتتتتتتار حممد عوض   رفاعى : األصتتتتتتتتتول اجلمالية والفلستتتتتتتتتفية للفن اإلستتتتتتتتتالمى ، كلية الرتبية الفنية، جامعة  .1
   2002حلوان ، رسالة دكتوراه ، 

أهداب حممد حستتتىن مصتتتطفى جالل : الزخارف احليوانية على التحف املعدنية الصتتتفوية "دراستتتة اثرية فنية" ،  .2
 .2001الوادى ، كلية االداب ، قنا ، رسالة ماجستري ، جامعة جنوب 

 

غطتتاء الرأس يف تركيتتا ومصتتتتتتتتتتتتتتر خالل العصتتتتتتتتتتتتتتر العثمتتاِن من واقع التحف  ________________ : .3
   2014التطبيقية وتصاوير املخطوطات ، رسالة دكتوراه  ، كلية االاثر بقنا ، جامعة جنوب الوادى ، 

-1501ه/1141-107على التحف التطبيقية الصفوية )حممد عبد الاله حممد عبد   : املناظر التصويرية  .4
م( ىف ضتتتوء  موعات متحف القاهرة ، رستتتالة ماجستتتتري ، كلية االداب ، جامعة جنوب الوادى ، قنا 1731

 ،2004 

م وحىت منتصف الفرن 11-10رجب الستيد أمحد املهر: مدارس التصتوير االستالمى يف ايران واهلند منذ القرن  .5
 1111موعة متحف كلية االاثر ، جامعة القاهرة ، رسالة ماجستري ، م ، يف ضوء  11ه/12
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العرىب صتتتتربى عبد الغىن : التأثريات الستتتتاستتتتانية من الفت  االستتتتالمى حىت هناية القرن اخلامس اهلجرى "دراستتتتة  .1
   2000آثرية فنية " ، رسالة ماجستري ، كلية اآلاثر ، جامعة القاهرة ،

قائدية .ىف الفن العثماِن ، رستتتتتتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتتتتتري ، كلية االاثر ، جامعة القاهرة ، اندر عبد الديف : التأثريات الع .7
1111 

انصتتتتر بن حممد بن الغامدى : لباس الرجل احكامه وضتتتتوابطه ىف الفقه االستتتتالمى ، رستتتتالة دكتوراه، جامعة ام  .1
 ، جزءان 2002القرى ، 

لباقية يمورى والصتتتتتتفوى من خالل التحف انيفني حممد حازم شتتتتتتيبه : أشتتتتتتكال األواىن اإليرانية ىف العصتتتتتترين الت .1
   2002وتصاوير املخطوطات ، رسالة ماجستري ، كلية االداب ، جامعة جنوب الوادى ، 

 املراجع االجنبية 

1. Laurent Gervereau; Voir Comprendre, Analyser Les Images,  Paris, Editions La Decouverto , 
1997 , p:p34:38 

2. Shubert, et al J Ethnopharmacol1999;66:11–7 - 
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 زايرة األمري مهاى حملبوبته األمرية مهايون يف حديقة قصرها(    1لوحة )
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 ( أنواع زهرة الرمان المختلفة اللون والشكل2لوحة )
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 ( رسم توضيحى ألنواع وأشكال زهر الرمان  3لوحة )
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 ( الشكل الواقعى لزهر الرمان ومطابقته بالتصويرة 4لوحة )
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 .( املقعد ، ومنظر غرام بني األمرية واألمري، ومنديل الطعام، وسلطانية هبا بتالت الرمان5لوحة )
 

  

 ( رسم توضيحى كرسى العرش ، منديل الطعام ، بتالت الرمان6لوحة )
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 ( شكل توضيحى لشكل االنبيق 1( انبيق وهو جهاز يستخدم يف تقطري      لوحة )7لوحة )

 السوائل العطرية

 

    
( رسم توضيجى لشكل اخلوان والقنينات ، 10، والقوارير اخلزفية واملعدنية       لوحة ) "( اخلوان "املائدة1لوحة)

 والكبش
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 ( رسم توضيحى للوحة السابقة 12( فتاة  سك قارورة مذهبة                   لوحة )11لوحة )
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 ( رسم توضيحى للوحة السابقة14لوحة )                    ( عملية نقع زهر الرمان13لوحة )

 
 




