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 ”دراسة آثارية فنية“كأس من النحاس محفوظ بمجموعة سمو األميرة مودي بنت عساف بالرياض 
 

 وليد شوقي إسماعيل البحيريد/ 

 األستاذ المساعد بكلية اآلداب جامعة كفر الشيخ
 :المقدمة

مختلف الفنون, لقد أسهههههه مت منذ أوده عاههههههور ا التاريخية بدور بارل ل  ت وير الفن لتقان ا واسههههههعة ل  مجا  إمتعت إيران بشهههههه رة ت
ليث واههلت ل   ذا المجا  لدرجة عالية من النجههو   ،اإلسههيم  عامة ول  ت وير لن اههناعة التلف الت بيقية وخاههواههاا التلف المعدنية

ليث عرف  ذا الشههعب كيف يتقن ويبدع ل  منتجات   ، لي ا غير ا من الشههعوب اإلسههيمية األخر تلك الدرجة الت  له ياهه  إ ، واإلبداع الفن 
 (1)الفنية المختلفة, كما است اع أن يجف  علي ا نوعاا ومظ راا من مظا ر الفخامة والعظمة الت  اتسه ب ا لكاه إيران.

وكذلك اختيف وتعدد األسههههههههاليب  ، واد الخاه الماههههههههنوعة من اوود تميلت المشههههههههموتت والمنتجات المعدنية بتعدد أشههههههههكال ا وتنوع الم
ع لنية ل  إنتا  و  -وخاههههواههههاا ل  الفترة القاجارية -وود تنالس اههههناع تلك المعادن  ، الاههههناعية واللخرلية المتبعة ل  اههههناعت ا ولخرلت ا

 (2)رجاء ملوك  ذا العار.لريدة وشديدة اإلثارة واإلتقان لرااا من ه على إ
تجسههد من خي  تفااههي  لنية متعددة عبرت باههدر عن مرللة اسههتعادت لي ا ة القاجارية تتسههه بسههلر بسههي  ياألعما  الفنين ليث إ

  (3)إيران اللياة مرة أخر  خي  القرن الثالث عشر ال جري/ التاسع عشر المييدي.
ل  إيقاظ لن التاوير اإليران  من  أس مواوالد ر لن التاوير خي  العار القاجاري على يد كوكبة من الفنانين والماورين الذين 

 سبات  العمير الذي داه لفترة  ويلة امتدت من ن ايات العار الافوي ولتى بدايات العار القاجاري, تلك الفترة الت  ش دت انتكاسة واجلة
إت أن ا كانت جههههههعيفة على المسههههههتو  ، ليث ير  مؤرخوا الفن اإليران  أن  على الرغه من وجود أعما  لنية تنتم  لتلك الفترة  لفن التاههههههوير,

 (4)الفن  إذا ما وورنت بمثييت ا الت  تعود للعار الافوي أو تلك الت  أنتجت ليما بعد ل  العار القاجاري.
القاجاري على يد نخبة من الفنانين الذين عشههقوا لن التاههوير اإليران , لرالوا يعبرون اسههتيقظ لن التاههوير اإليران  ل  العاههر  لقد

مرتدياا للة جديدة جعلت من  عن مد  عشهههق ه  ذا من خي  ألكار ه وأدوات ه الخيبة الت  أسههه مت ل  اسهههتعادة ن جهههة لن التاهههوير اإليران  
يع ينا ليث لذلك ظ ر ما يعرف بالتاهههههميه اللخرل  الجيد بمعناح الاهههههلي  ،  عما  الفنيةمميلاا ت تخ ئ  عين الناود أو المشههههها د لتلك األلنًّا 

 (1)ول ذا يجب أت يكون التاميه اللخرل  ولدة منفالة عن العم .؛  التاميه التركيب  ويؤكد استناداا على افات  الجميلة ووظيفت 
بالرياض بالمملكة العربية السههعودية  (2)ميرة موجهه  بنت عسههافكأس من النلاس بمجموعة سههمو األوتقوه  ذح الدراسههة على دراسههة 

ت تق  أ ميت ا عن مثييت ا ل  تاههههههههههههاوير المخ و ات التى ملين بلخارف الكائنات اللية واللخارف النباتية وال ندسههههههههههههية  ، ينشههههههههههههر ألو  مرة
باإلجهههالة إلى  ،  لدراسهههة التاهههوير القاجاري على التلف المعدنيةالقاجارية والتلف اإليرانية الملخرلة بالمينا أو اليكي  مما يجعل  نموذجاا جيداا 

عيوة على ذلك له تت رر إلي  دراسههههة سههههابقة, وسههههيته و  ،يلفت انتباح المتخاهههه  ل  اآلثار والفنون اإلسههههيمية بما يشههههتم  علي  من لخارفأن  
 النتائج الت  توا  إلي ا البلث .ثه ، يلي ا الدراسة التلليلية والمقارنة ،عن  رير الدراسة الوافية تناول 
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 مجموعة جديدة ل  متلف رجا عباس  ب  ران دراسة لنية مقارنة,رلاب إبرا يه ألمد ألمد الاعيدي: التلف اإليرانية الملخرلة باليكي  ل  جوء  (1)

 .2ه,  2010 ه/1431مخ و  رسالة دكتوراح, كلية اآلثار, جامعة القا رة, 
 .14ه,  2005منى ملمد بدر: ثيث تلف واجارية من النلاس ملخرلة بتااوير من المينا الملونة, مؤتمر الفيوه الخامس,  (2)
(3) .                                    271,p.1997he World of Islam, Thames and Hudson, Bernard Lewis: T 
 .36دوجيس باريت: الفن اإلسيم  ببيد لارس, )د.ت(,   (4)
جامعة  ة الفنون الت بيقية,للاير عبد المنعه: نظريات ل  أسس التاميه واإللادة من ا ل  إنتا  تاميمات لخرلية معاارة, مخ و  رسالة دكتوراح, كلي (1)

 .193ه,  1979للوان, 
، ثريةولقد اشت رت سمو األميرة بلب ا الشديد توتناء التلف األ،األميرة موج :    والدة سمو األمير ملمد بن ل د بن ملمد بن عبد الرلمن آ  سعود (2)

 عودية.من بين ا  ذا الكأس, و ى بادد إنشاء متلف ل  الرياض بالمملكة العربية الس
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A Cup of Cooper Preserved in the Collection of Her Highness The Princess Modi bent Assaf, al-

Riyadh: An Archaeological-Artistic Study 

Dr : Waleed Shawky Ismail ELbehery  

Abstract”  

This research is based on the study of a Cup of copper belonging to a set of items in the collection of 
Her Highness The Princess Modi bent Assaf at al-Riyadh, Saudi Arabia. The Cup is published for the first time 
and decorated with organisms, plants, and geometrical decorations which are not less important than its 
equivalences found on the paintings of Qajar manuscripts and Iranian antiques decorated with enamel or 
lacquer. This makes the Cup a good model to study the Qajari painting on metal objects. This study followed 
a descriptive approach, examining the cup in terms of its form and decorations. The artist followed the drawing 
technique of enclosing the artistic issues represented within geometric forms so that the Cup accommodates 
the largest number of pictorial topics, such as hunting scenes, mirth, and daily works like farming and ceramics-
making. Moreover, the analytical study examined the raw material used; methods of industry; decoration; 
pictorial topics; the perspective, Human paintings; fashion; animals and birds paintings; and plant and 
geometrical decoration. The study examined also the history of the Cup. Finally, the most important results of 
the study were presented. 

 :الدراسة الوصفية
 (1روه ) لولة نوع التلفة: كأس من النلاس

 .14مكان اللفظ: مجموعة سمو األميرة موج  بنت عساف بالرياض تلت روه 
 .اللالة: ممتالة

 سه 9 سه, العمر 19 سه, و ر الفو ة من أعلى  67اترتفاع  المقاس:
النوع من الواههههههف: كأس من النلاس يتميل بالرشههههههاوة الشههههههديدة وتناسههههههر أجلائ  مما يد  على مد  تمكن الاههههههانع وم ارت  ل  إنتا  مث   ذا 

من ا  ، ولع  السهههبب ل   ذح الاهههناعة المتقنة أن الكؤوس من أكثر األوان  اسهههتعماتا ل  كالة البيد والعاهههور ول  مناسهههبات متعددة ،األوان 
وس ك بة أو ومن ا الكؤ  وكثيراا ما كان أ   الخير يقدمون بعض األوان  المعدنية، اسههتخدام  لتقديه السههوائ  والمشههروبات أل   الدار وجههيول ه 

ل  التخديه على  م ه المخ و ات اإلسهيمية بتاهويرح جهمن خلفيات مجالس ال رب والشهراب واتلتفاتت كعناهر  لذا ا ته ماهوروا،  دايا 
 . (1)األشخا  ل   ذح المناسبات

وذلك لك  يسههههتوعب الكأس أكبر عدد من الموجههههوعات  ؛ لقد اتبع الفنان أسههههلوب رسههههه الموجههههوعات الفنية داخ  أشههههكا   ندسههههيةو 
 .كمناظر الايد وال رب واألعما  اليومية كلراعة األرض واناعة الخلف ،التاويرية

 :زخارف قاعدة الكأس
 والقاعدة عبارة عن شك  مستدير ذو لالة تستند علي ا القاعدة ملخرلة بعدة جامات ،الكأس ذو بدن كروي الشك  وواعدة مستديرة

واألخر  تلتوي على لخارف نباتية وبنفس النم   ،توي والدة من ا على لخارف  يور ل  وجع تقاب  على أرجية من اللخارف النباتيةتل
 .(1(, شك )2)تاويرة على أرجية من اللخارف النباتية بالتباد , والجامات منفذة

 :زخارف كتف الكأس
لتوي على مجموعة من الجامات كل ا ملخرلة بلخارف نباتية بلخارف مسننة ويناووس مقلوب يبدأ يل   ذح القاعدة كتف على  يئة 

و ه على النلو  (2( شك )4)تاويرة واآلخر ل  لالة تريض( 3)تاويرةلارس ل  لالة ايد  على رسه اوالدة من مليما عدا اثنين تلتوي 
 التال :

ويرتدي وميااا مليناا  ،و و ينظر للخلف الس ه نلو الفريسة, وي لر (3)تاويرة لارس يمت   ا وة جوادح ل  منظر ايد األول:
ومشدود ، ن ياين إلى الرسمينالقف  لو  الروبة, كما أن ل  كمين جيقين  ويلي ببعض الدوائر الم موسة والقمي  ل  لتلة روبة دائرية ملكمة

وينتع  ، سرواتا منتفخ ويرتدي  ، لينت بأشر ة  وليةوود  ، غ اء رأس امير عبارة عن خوذة لربية على رأس ويجع  ، لو  وس   بللاه
يوج   ذا الشك  والروبة ال ويلة تساعدح على وواية السار,  ،لذاء مدبب الشك   وي  الروبة يسمى البوتن لك  يجع  بس ولة ل  للقة الركاب

كما تتج   ،مسالات مما يوج  ودرت  على التشخي ودرة الفنان المسله على التعبير عن نوع الليوان)الملا ( و و يقفل بأبس  الخ و  وال
                                                           

(1) Allan(J.W): The Metalwork in duster in Iran in the early Islamic period, D.Phil. thesis, University of Oxford, 
Vol.1,1976, p.76. 
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ج  من التخانة عاة الفنان لجماليات الخ  وتدر امر مع ، جرأة الفنان وتمكن  من الرسه عن  رير ميلظة  ذح الخ و  و ى مرسومة بلرية وثقة 
 إلى الدوة وكذلك تولر المرونة مع القوة مما يعبر عن لركة الليوان الرشيقة.

يرتدي ومياههههههههاا مليناا ببعض الدوائر الم موسههههههههة  (2( شههههههههك )4)تاههههههههويرة (1),لارس يمت   اهههههههه وة جوادح ل  منظر تريض الثاني:
ن ياههههين إلى الرسههههمين, ومشههههدود لو  وسهههه   بللاه, القف  لو  الروبة, كما أن ل  كمين جههههيقين  ويلي والقمي  ل  لتلة روبة دائرية ملكمة

وينتع  لذاء مدبب الشهههك   اا ويرتدي سهههرواتا منتفخ ، وود لينت بأشهههر ة  ولية،  عن خوذة لربيةويجهههع على رأسههه  غ اء رأس اهههمير عبارة 
ويلخرف  السهههههر  ل  بلر مناسهههههب لجلسهههههة الفارس ،و  والجواد مسهههههر  وملجماا  وي  الروبة يسهههههمى البوتن لك  يجهههههع  بسههههه ولة ل  للقة الركاب, 

ة للجاه ل و منفذ بأسههلوب ااهه يل  ويظ ر من أجلائ  و عة الرأس والجب ة والوجنة أما بالنسههب ، أسههفل  لبدة ،بخ و  متشههابكة لتكون مربعات
 واألنف والفك ويمسك الفارس اللجاه باليد اليمنى ويرلع اليد اليسر  ليجرب الجواد مما يد  على أن  ل  مسابقة للعدو.

ترسههههه الت  تاههههوير من ليث الرسههههوه اآلدمية ل  ال (2)وود اههههور المشهههه د ل  منظر  بيع  ليث ظ رت مميلات المدرسههههة القاجارية
وا ته برسهههههههه المناظر  ، وتنفذ ب ريقة واوعية شهههههههديدة, وود ولر الفنان ل  مراعاة النسهههههههب التشهههههههريلية للكائنات اللية الموجودة ل   ذا المشههههههه د

 ال بيعية ب ريقة واوعية مراعياا وواعد المنظور.
باتية وبين الجامة واألخر  يوجد لخرلة ن، بشهك  وريدات أو على شهك  شهجرة نباتية أما الجامات األخر  ليوجد ب ا لرع نبات  ينت   

 .على شك  لرع نبات  على شك  األرابيسك
 (3( شك )5)تاويرة القاعدة والبدنبين التي تتوسط  ةزخارف الكرة المستدير 

ثه كرة مسهههههههههههههتديرة ملخرلة بثمان  جامات تلتوي على لخارف ل يور ، ويخر  من  ذا الكتف ناووس معدو  ملخرف بلخارف نباتية 
  ثه تتاهههه  الكرة بناووسههههين والد معدو  واآلخر مقلوب ملخرلان بلخارف نباتية, ويتاهههه  الناووس بمخرو ، على أرجههههية من اللخارف النباتية 

 رف نباتية.جير من أسف  ويتسع كلما اتج نا ألعلى ويعد بمثابة واعدة لبدن الكأس وملخرف بلخا
 : بدن الكأس من الخارج

اهمير من أعلى و و عبارة عن جامات تلاهر  :وبدن الكأس كروي الشهك  علي  لخارف ملاهورة بين شهري ين مسهتعرجهين األو 
 والجامات منفذة على أرجية من اللخارف النباتية. ،ومراوح نخيليةبداخل ا لخارف نباتية لوريدات 

 أسف  بلخارف لباوات عشبية تنت   بشك  الوروة النباتية يلي ا جامة ب ا منظر يمث  ألد المشا د اليوميةأما الشري  األكبر ليبدأ من 
ليث وسه المنظر إلى ثيثة أوساه وملددة بالاخور اتا يلية ليث يقوه الفيح بلرث األرض اللراعية بواس ة  ,(4( شك )6)تاويرة

ويمسك باليد اليمنى العاا  ، ويمسك الفيح الملراث باليد اليسر  ، ث األرض و و م ابر للواوعثورين مربو  ب ما الملراث الذي يستخدم  للر 
يظ ر وج   ل  وجع ثيث  األرباع و و وج  بيجاوي ذو عيون ويرلع ا ألعلى لجرب الليوانات, وود اورح الماور على  يئة شيخ كبير 

 وي  األردان  وباءا يرتدي و  ، ول  للية  ويلة تا  إلى األذن ،يعلو الفه الشارب الكبيرو ،  واألنف مفر   ، لولية مسلوبة يعلو ا لواجب كثيفة
العشبية ال بيعية والمن قة ملددة بوجود الباوات  ، وينت    ذا القسه بوجود رسه ناف  لليوان الجم  ،ويرتدي عمامة على رأس  سرواُ ، أسفل 

                                                           
ض, ولي ا يقوه الفرسان بممارسة الرياجة, الت  ود تكون ل  للبات سبار خااة, أو ل  ميادين مج لة, أو ل  القفار, والريا ، التريض من الرياجة (1)

ر ,  ذا الية أخوالبساتين, وما شاب  ذلك, المرض الرئيس  من ممارسة الفرسان للرياجة  و إلادة أجسام ه من نالية, واكساب خيول ه القوة والمرونة من ن
 جانب منالع ا للنفس والذ ن. إلى

 .137ه,  2005عبد الناار ياسين: مناظر الفروسية ل  جوء لنون الخلف اإلسيم , ال بعة األولى, م بعة ل راء الشرر, القا رة, 
إليرانية عندما كانت ك  البيد ا الثامن عشر المييدي,/القاجاريون  ه  ائفة من الجنس الممولى، بدأ ظ ور أمر ه لى أواخر القرن الثانى عشر ال جر  (2)

د  ه( الذ  استم  لترة جعف عمر خان اللن1785 ه /1200مشتعلة بنار الفتنة  ووا  ألد ألراد وبيلة واجار ويسمى أوا ملمد خان إلى السل ة لى عاه) 
ه( واج ربت ألوا  البيد لتى تولى لت  على  1796 ه/1211لتوج  إلى   ران ومع  عدد من القاجارية واستولى على شما  إيران ووس  ا ، ووت  عاه)

 -1264ه(، وناار الدين شاح )1847 -1834 ه/1264 -1250, وكان من أ ه لكام ا بعد ذلك ملمد شاح)ه( اللكه1834-1797 ه/1250-1212شاح )
د ه(، وألم1909-1906 ه/1327-1324ه(، وملمد على شاح )1906-1895 ه/1324-1313ه(، ومظفر الدين شاح )1895-1847 ه/1313
 :من التفااي  انظر ه( لمليد1924-1909 ه/1343-1327شاح)

ه, 2003, شا ين مكاريوس: تاريخ إيران, دار اآللار العربية, القا رة,23ه،  1958ألمد كما  مظ ر: دراسات لى تاريخ إيران اللديث والمعاار، بمداد, 
ه, 2007القا رة,  ، بعة خااة ،لسيجقة إلى الجم ورية اإلسيمية مع ناو  لارسيةريخ إيران من ا, شعبان ربيع ملمد  ر ور: تا235-256   
ه, 1925-1779 ه/1343-1193بية على الفنون اإلسيمية اإليرانية خي  العار القاجاري و : التأثيرات األور , إيمان ملمد العابد ياسين170-195   

  . 3-1ه,    2010مخ و  رسالة ماجستير, كلية اآلثار, جامعة القا رة, 
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ذي وج  امير مستدير يلي ا من قة أخر  ملددة أيجاا بالاخور اتا يلية ينتشر ب ا شجيرات اميرة, ثه يوجد سيدة كبيرة ل  وجع منلن 
بمساعدة  تلاو  سق  ثور امير ليث تقوه  ذح السيدة اا كبير  اا تمسك ودر و  ،اميرالنف واأل ، لية تعلو ا اللواجب المق بةوعيون لو  ، ممتلئ

وتلبس خماراا على رأس ا وتلبس ل  ودم ا البوتن, أما القسه الثالث من المنظر ليوجد ب  تااوير  وترتدي سارداري ، ج ا ل  أعما  اللراعةلو 
ذا المش د , ويتج  ل   (1), كما يظ ر  ذا المش د األسلوب المميل ل  رسه الاخور واألشجار والنباتات الذي عرلت  المنمنمات.شجيرات كبيرة

 باإلجالة للميبس ل   إيرانية على الرغه من وجود، سمات المدرسة القاجارية من ليث ظ ور ال ابع اإليران  ل  سلن الرسوه الشخاية
وبدأ ياور  ، التمثي  الواوع  ليث تلرر الفنان من القيود القديمة مث  تاوير الرسوه ب ريقة اا يلية ،بية ل  تاميم او التأثيرات األور 

كما ظ ر ل   ذا المش د, وود ولر الفنان ل  مراعاة النسب التشريلية للكائنات اللية الموجودة ل   (2)األشخا  باورة واوعية موجلاا الميم 
واوعية مراعياا  إت أن  أع ى ل ا أ مية خااة لرسم ا ب ريقة ، وا ته برسه المناظر ال بيعية على الرغه من كون ا مناظر ثانوية،  ذا المش د

 .وواعد المنظور
، ياههه ادان على جامة مفاهههاهههة الشهههك  ( 5( شهههك )7)تاهههويرةويقابل ا ل  الج ة األخر  جامة كبيرة تلتوي على منظر لفارسهههين 

يوية واللركة ويتميل المنظر بأن  مفعه بالل ،بال جوه على غلتن وأرانب برية ي ما الراكجين ويقومانووواه المنظر لارسان يمت يان ا وة جواد
باإلجهههالة لللركات القوية بالنسهههبة لارانب البرية والملتن و ه  ،الت  نلمسههه ا ل  عدو الجوادين من نالية ولركة أذرع الفرسهههان من نالية أخر 

الفارس األو  يوج   تاهههههههويرةالليث نر  ل  مقدمة  ، لر ل  المنظراكما أن عناهههههههر التوالن تو  ،يتلقون السههههههه اه المن لقة من أوواس الفرسهههههههان
يوجد الفارس اآلخر و و يوج  القوس أيجهههههههههههههاا تجاح غلالة و و ينظر للخلف  تاهههههههههههههويرةالل  أعلى  و تجاح أرنب بري و و ينظر للخلف القوس

جهههههههيقين  القف  لو  الروبة, كما أن ل  كمين ويرتدي الفارسهههههههان ومياهههههههاا مليناا ببعض الدوائر الم موسهههههههة والقمي  ل  لتلة روبة دائرية ملكمة
وود لينت  ، من الفارسههههين غ اء رأس اههههمير عبارة عن خوذة لربية ومشههههدود لو  وسهههه   بللاه, ويجههههع ك    ن ياههههين إلى الرسههههمين, ويلي

وينتع  الفارسههان لذاء مدبب الشههك   وي  الروبة يسههمى البوتن لك  يجههع  الفارس  اا ويرتديان ل  الجلء السههفل  سههرواتا منتفخ،  بأشههر ة  ولية
وبذلك لإن الفارسههين يرتديان العديد من المعدات الواوية للجسههه و ى تتمث   ،والروبة ال ويلة تسههاعدح على وواية السههار ،ة ل  للقة الركاببسهه ول

 ، ك  ذلك جهههروريًّ ينتعيح  الذ واللذاء ذو الروبة ال ويلة ، ليما يلبسههه  على بدن  من ومي  ب ذح الكيفية والخوذة الت  يجهههعا ا على رأسههه ما 
 (3)ن ا تساعد على لماية الاائد من  جوه الليوانات.لالة ايد الليوانات الجارية, إذ إل  

لفارس د المرعب الذي يوج  ووة اعلى الرغه من موجوع الايل، على الفنان أن  له ياور اللالة النفسية لامير كما ينبم   مما يؤخذ
    ادئة ب  اورت وسمات وج ،   أماه ك   ذح األلداث ت يعبأات تماه الشديد بلركة القتا , ومع ذلك لإن عنتنه الت  ودام  ولركة الجسه وا  

 ع ائنا العمر مراعياا المنظور لارجية واألشجار.ود نج  الفنان ل  إو  ،ظ ار شجاعة األمير ذا اتن باع متعمد إلو ناك التما  أن 
ويلخرف بخ و  متشابكة لتكون مربعات واإل ار عبارة عن لخارف  ، مناسب لجلسة الفارسالسر  ل  بلر و  ، والجواد مسر  وملجه
أما بالنسهههههبة للجاه ل و منفذ بأسهههههلوب ااههههه يل  ويظ ر من أجلائ  و عة الرأس  ، ل  وسههههه  ك  مثلث نق ة ، لجلاجية تمث  أشهههههكا  مثلثات

 يدي ما بالقوس.نشما  أالفارسان العنان  ليقاا توالجب ة والوجنة واألنف والفك وترك 
وود اور المش د ل  منظر  بيع  ليث تظ ر الاخور اتا يلية يخر  من بين ا بعض الشجيرات الاميرة الممثلة ل  أشجار 

ل   ر الفنانوود ول   ، ترسهههههه وتنفذ ب ريقة واوعية شهههههديدة، ليث الرسهههههوه اآلدمية السهههههرو, وظ رت مميلات المدرسهههههة القاجارية ل  التاهههههوير من 
 المنظور. ا ته برسه المناظر ال بيعية ب ريقة واوعية مراعياا وواعد، كما  مراعاة النسب التشريلية للكائنات اللية الموجودة ل   ذا المش د

 ويفا  بين الجامات الكبيرة جامات ،ويتناوب مع  ذين الجامتين الكبيرتين جامات كبيرة تلتوي على لخارف نباتية ورسوه  يور
 لخارف نباتيةأو غلالتين واألخر  تلتوي على  (6( شك )8)تاويرة ا تلتوي على رسه لملالة والدةاميرة متقابلة بالرأس مع بعج ا إلدا 

 يوجع ك  ذلك داخ  شك   ندس  و و الارة الت   ى أيجاا  ، ليث لتع   أشكاتا لخرلية مجردة كما ل  باو  الشك  ؛ تكون شك  األرابيسك
من ذلك لقد  وبالرغه ، وتتكرر  ذح الارة أو الجامة ب ريقة  ندسية لي ا تتابع وتت ابر ، دة أنواع من اللخارف المتتابعة أو المتكررةملخرلة بع

 ار تماماا.ما الفنان الفراغ الملي  ب ذح الدوائر بأشكا  أخر  وعناار مختلفة من ليوانية ونباتية تتكرر بنفس أسلوب الت ابر لاليمين كاليس
                                                           

 .144ه,  1988سمير الاايغ: الفن اإلسيم , وراءة تأملية ل  للسفت  وخاائا  الجمالية, دار المعرلة, بيروت, لبنان,  (1)
  رسالة ماجستير, كلية اآلثار, ه(, مخ و 1925-1779 ه/1343-1193دراسة أثرية لنية ) سمية لسن ملمد إبرا يه: المدرسة القاجارية ل  التاوير (2)

 .59,  ه1977جامعة القا رة 
يين العرب, العمائر(, المؤتمر الخامس لجمعية اآلثار عبد الناار ياسين: األسللة الدلاعية ل  العار اإلسيم  )بالت بير على لخارف الفنون الت بيقية و  (3)

 .583ه,  3002(, الندوة العلمية الرابعة, أكتوبر 3دراسات ل  الو ن العرب )
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 : (9)تاويرة زخارف بدن الكأس من الداخل
يلتوي على خمس جامات بداخل ا خمس  ، جهههههههههههههل  غير عمير دلي  على أن  كان يسهههههههههههههتعم  لللينة لق الكأس من الداخ  بدن 

ول  وسهههه   ، والجامات منفذة على أرجههههية من اللخارف النباتية ، ملددة بخ  عريض يفاهههه  بين ا خمس جامات ب ا لخارف نباتية تاههههاوير
 على النلو التال : تااويروالالكأس من الداخ  يوجد لخرلة األرابيسك ملددة ل  شك  دائرة 

ويمسههك بيدح  ، س رج  مسههن على كرسهه  له تتجهه  معالم ليث يجل( 7( شههك )10)تاههويرةمنظر يمث  لرلة اههناعة الخلف  -1
 والقدر موجهههههوع أمام  كأن  على ، بلخارف  ندسهههههية ة مسهههههتديرة وملخرفديرة ولو ة اهههههمير من الخلف كمثري الشهههههك  ل  واعدة مسهههههت اا كبير  اا ودر 

 ، ل  وجههع ثيث  األرباع, ذو ميم  واجارية الاههانعيظ ر وج  و ، دوتب لاههناعة الخلف ليث يقوه الاههانع باتنت اء من تاههنيع  ذا القدر
 متاههههههلة على  يئة شههههههيخ كبير ل  للية كبيرة وود اههههههورح الماههههههور ، والعيون لولية مسههههههلوبة تعلو ا اللواجب الكثيفة, واألنف الكبير المفر  

ة واهههير األردان  يات  ملددة باللون األسهههود دلي  على اتتسهههاع ويلبس أسهههفل  سهههرواتا لجهههفاجهههاا ليع   ل  مسهههال وباءا ويلبس  ،بشهههارب كبير
 واألرجية ملخرلة ببي ات على شك ، خلف  أشجارويرتدي لور رأس  عمامة متعددة ال يات, والمش د ماور ل  لناء ملدد بسيا  ، لللركة 

 ،اهههنيع اتويوجد ل  مقدمة المنظر مجموعة من األوان  الت  ته  ،معينات باإلجهههالة لللخارف النباتية المنتشهههرة الت  على  يئة الوردة ال ندسهههية
ا  نجمية رباعية الرؤوس, وعلى جانب   ذا ويظ ر خلف الرج  لائ  مرتفع من اآلجر ملخرف ببي ات القاشههههان  المسههههت يلة والملبسههههة بأشههههك

د ولر وو ،المبنى وكأن  ورشة عم  ل ذا الرج  ، ويبدواأليمن أكثر ارتفاعاا من األيسر ،اللائ  يوجد سوران اميران, بواوع سور ل  ك  جانب
د ة اليمين, و ريقة مسههههههك اإلناء باليوذلك من خي  انلناء الجسههههههد والرأس نالي ؛ ذا الاههههههانع ل  عمل  الفنان ل  أن يواهههههه  للمشهههههها د تركيل

دارت  باليد اليمنى, لجههيا عن نظرة العين الت  تول  بالتركيل الشههديد ل  العم  ،اليسههر  ل   ذح  ووجود العجههيت ل  اليد تد  على تمرسهه  ،وا 
 .اللرلة

و  تماه بالخلفية سههواء المعمارية أوات ،لية والشههاربلووجود ال ،وتظ ر خاههائ  المدرسههة القاجارية ل  التاههوير من ليث الميم 
ثلة ل  لخارف اللائ  الممليث  ،سههههر  ذح اللخارف مع بعجهههه ا البعض تماه باللخرلة وتناوات، ب ريقة واوعية مراعياا وواعد المنظور ال بيعية

 , وود ولر الفنان ل  مراعاة النسب التشريلية للرج .أشكا  النجمة رباعية الرؤوس مع أشكا  المعينات
وكانت تلك المجالس تجههههه ، لر  الفنان على تاههههوير مجالس ال رب والموسههههيقى والعلف الت  كانت تقاه ل  البي  الملك   -2
 (1)البي  القاجاري لراواات والعاللات الت  امتا ب هالعديد من ا

وخااهههههههة ل   ،ل  العاهههههههور اليلقة االعاهههههههر اتيلخان , والداد تدريجيًّ ليث بدأ ات تماه بتاهههههههوير النسهههههههاء ل  الفن الفارسههههههه  منذ 
 , وله يكن الماور من عناار الموجوع اللخرل اا تكون عنار  ، ما ولكن ا كانت غالباا  ،الموجوعات الت  ت ته باور وا  األدب الفارس 

تمث  مجرد  ولكن مع للو  العاههر الاههفوي الثان  أاههبلت رسههوه النسههاء ت، يمي  إلى تاههوير النسههاء بميبس شههفالة وب  العاههر الاههفوي 
الماور وخااة تلك الت  تمث  الاور الشخاية وله يجد  ، شريك ل  الموجوعات ب  ألردت ل ا موجوعات مستقلة بذات ا ل  اور مستقلة

 (1)بميبس شفالة وكان من أبرل  ؤتء الماورين الذين تميلوا بتاوير النساء والمرأة عامة  و الماور رجا عباس . غجاجة ل  تاوير ن
واههههه  ات تماه باهههههور المرأة ل  العاهههههر القاجاري ليث كان القاهههههر مملوء بالنسهههههاء من لوجات للشهههههاح وواهههههيفات وعاللات وود 

 (2)وراواات.
لذا لإن العاههههر القاجاري كان يعد بمثابة العاههههر الذ ب  لرسههههوه المرأة ل  ؛ لقد كانت المرأة ذات تأثير ووي جداا ل  الفترة القاجارية 

 (3)كالة أوجاع ا.
 (8( شك )11)تاويرة ل  ال واء ال لر أللد مناظر ال رب ل  المدرسة القاجارية اا من  ذح األوجاع  ذا المش د الذي يمث  منظر و 

 ،واللواجب المق بة ،والعيون اللولية المتسعة ،ماور ل  وجع ثيث  األرباع بميم  واجارية, ليث الوج  المستدير الممتلئرج  و و عبارة عن 
رغه التجريد والبسا ة ل  الرسه  ،باليد اليمنىقوه بالعلف على العود يجلس مربع األرج  ويمسك العود بيدح اليسر  وي ،ه الاميرانواألنف والف

إت أن وجع الجسه الي  لتى أن اليد الت  أمسكت العود تع   إيلاءاا بامر ا ولكن  ذح اليد رسمت بمنظور, لأد  ذلك إلى تقاير ا 
                                                           

(1) .    89, p.1999Julian Raby: Qajar Portraits, Azimuth Editions Iran Heritage foundation, London, 
ية ن التيموري والافوي من خي  المخ و ات والفنون الت بيقية دراسة أثر ااوير المرأة ل  إيران ل  العاريت لسن عبد الشال  ملمد لسن إبرا يه: (1)

 .277-276ه,     2006لجارية مقارنة, مخ و  رسالة ماجستير, كلية اآلثار, جامعة القا رة, 
 .15: المدرسة القاجارية,  سمية لسن ملمد إبرا يه (2)
 .36بية,  و ياسين: التأثيرات األور  إيمان ملمد العابد (3)
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  تلتف لول ا العمامة, ويرتدي  اوية لور رأس  التبأشر ة  ويلة  اا ملخرل اا لجفاج اا  وي  األردان واسع وباءا رتدي يو ولدوث  ذا اإليلاء, 
لتاة اميرة  وتتماي  خلف  للير الوج , امير شابوود اورح الماور على  يئة ، ويظ ر الشعر من الخلف ،وتظ ر السوالف من أسف  ال اوية

 واير وباءا رتدي تو  ،و ى ذات ميم  واجارية, لالوج  بيجاوي, والعيون لولية تعلو ا اللواجب المق بة ،يظ ر وج  ا ل  وجع ثيث  األرباع
ويظ ر شعر ا من األماه, ، ترتدي لور رأس ا  رلة  ويلة تتدلى من الخلف وعلى الجانبين األردان أسفل  ومي  وتتمن ر من الوس  ببند و 

 .دلي  على أن ا تقوه بلركات للرو ، وترلع يد ا إلى أعلى وتتماي  
وتظ ر  ،ةالاهههههههههخور تظ ر على  يئة لروف ولكن ا غير مقروءمقدمة المنظر يوجد بعض الاهههههههههخور اتاههههههههه يلية وبعض ول  

  ذا المش د رسه دون ،ظه بشك  دائري لو   ذا المنظرنمنظر يوجد بعض األشجار الباسقة تشجرتان للسرو ل  مقدمة المنظر ول  خلفية ال
ود و  ،ن  لق  ل  مكان  بيع ي مكان بالتلديد إن اراا وت ل  أاللمان أو لتى الشهههههههههخ  لي يظ ر ل  أي ووت لدث لييا أه  تلديد المكان أو
أو اللركة من خي  لركة يد  ،الواوعية سههههواء ل  ميم  األشههههخا  مميلات المدرسههههة القاجارية ل  التاههههوير من ليث المشهههه دظ ر ل   ذا 

ة واوعية خلفية ال بيعية ورسههههم ا ب ريقالعالف ومي  الراواههههة بجسههههد ا ولركة يد ا, وود ولر الفنان ل  مراعاة النسههههب التشههههريلية, وات تماه بال
 مراعياا وواعد المنظور.

بين متاوف وسيدة تتماي  أمام  كأن ا ترو  ليث يجلس على  (9( شك )12)تاويرة يمث   ذا المنظر مش د ل  ال واء ال لر -3
لرجية كثيرة ال يات دلي  على اتتساع  يرتديعلى سجادة ويستند من الخلف على مسند,  (1)بجلسة ساسانية )ركبة وناف( يسار المنظر شيخ

ويظ ر الشعر الكثيف من  ويتج  ذلك من خي  الخ و  السوداء الموجودة على الفرجية ويرتدي عمامة متعددة ال يات تلتف لو  ولنسوة,
ميم  واجارية بوج   اور وج   بوجع ثيث  األرباع, ذو وود اورح الماور على  يئة شيخ كبير أسف  العمامة على الروبة من الخلف,

ويشير بيدح للسيدة الت  تقف  ,ل  للية سمراء متالة بشارب أسمر بيجاوي, وعين لولية متسعة تعلو ا لواجب كثيفة نسبياا, واألنف المفر  ,
د, وترلع يد ا اليسر  وباءا واير األردان ملخرف بنفس  ريقة لرجية الشيخ, وتتمن ر من الوس  ببنأمام  كأن  يتباد  مع ا اللديث ليث ترتدي 

, أما وج  ا ل و ل  وجع ثيث  األرباع, ذو ميم  واجارية ل و بيجاوي ممتلئ إلى أعلى وتخفض يد ا اليمنى إلى أسف  دلي  على الرو 
عن اللي   ويظ ر لسن تعبير الفنانوشعر ا عاٍر,  ذو عيون لولية متسعة ومسلوبة تعلو ا لواجب مق بة, واألنف مفر  , والفه امير جدا,

من خي  رسه ال ي , ولقد كان الفنان اادواا ل  التعبير عن وجود موسيقى ورو  وذلك من خي  عيون الرج  الت  يظ ر لي ا اتنسجاه مع 
 والمش د ماور ل  منظر  بيع  ليثالعلف, لجيا عن نظرة عيون السيدة, وتعبيرات الوج , وانلناء جسد السيدة تجاح الرج  ورلع يد ا, 

الواوعية سواء ل  ميم   الاخور اتا يلية يخر  من خلف ا أشجار السرو, ويتج  مميلات المدرسة القاجارية ل  التاوير من ليث
األشخا , أو اللركة من خي  لركة يد العالف ومي  الراواة بجسد ا ولركة يد ا, والجلسة الساسانية للرج , وود ولر الفنان ل  مراعاة 

 ة, وات تماه بالخلفية ال بيعية ورسم ا ب ريقة واوعية مراعياا وواعد المنظور.النسب التشريلي
شيخ مسن ود اورح الماور على  يئة شيخ كبير, يظ ر لس ليث يج( 10( شك )13)تاويرةمنظر يمث  عابد أماه اومعت   -4

شههههارب ل  للية متاههههلة بوج   ل  وجههههع ثيث  األرباع, ذو وج  بيجههههاوي, وعيون لولية مسههههلوبة يعلو ا اللواجب الكثيفة, واألنف المفر  , 
اا ملخرف نين إلى أعلى ويمسههك ب ا وعاءا كبير ويرلع يدي  اتث كبير, ويرتدي سههرواتا ويظ ر لال  القدمينويوجد على كتف  شهها   ويرتدي لرجية,

بلخارف  ندسهههههية ويوجد أمام  إناءا مكسهههههوراا دلي  على أن  يلاو  كسهههههر  ذا اإلناء الذي يمسهههههك , ويجلس العابد على من قة اهههههخرية وظ رت 
ر جد خلف  ذح القمه الجبلية منظالاهههخور اتاههه يلية أسهههفل , كما يوجد خلف  مجموعة من القمه الجبلية يخر  من بين ا أشهههجار للسهههرو, ويو 

ويتجههه  مميلات  ،يوجد خلف  شهههجرتان للسهههرو, وود ولر الماهههور ل  رسهههه  ذا المنظر الذي يول  بأن العابد يسهههكن الجبا ، كما أللد البيوت
ة ب ريقة مارية أو ال بيعيوات تماه بالخلفية سهههههواء المع ،ووجود الللية والشهههههارب ،درسهههههة القاجارية ل  التاهههههوير من ليث الميم  القاجاريةالم

 ية للرج .وود ولر الفنان ل  مراعاة النسب التشريل،وات تماه باللخرلة وتناسر  ذح اللخارف مع بعج ا البعض ،واوعية مراعياا وواعد المنظور
األميرة األولى ل  ليث تظ ر ،  بية الشك و ويرتديان أردية  ويلة أور ( 11( شك )14)تاويرةمظر ألميرتين ل  ال واء ال لر  -5
، ذو ميم  واجارية ل و بيجاوي ممتلئ ذو عيون لولية متسعة ومسلوبة تعلو ا لواجب مق بة ،ووج  ا ل  وجع ثيث  األرباع ، يمين المنظر

 ، على ادر ا ةنينثبلخارف  ندسية وتتمن ر من الوس  ببند ويد ا اليسر  مُ  اا  وييا ملخرلوترتدي رداءا  ،والفه امير جدا ،واألنف مفر  
ذو ميم  واجارية بيجاوي ممتلئ ذو  ، وج  ا أيجاا ل  وجع ثيث  األرباع وترتدي البوتن ل  ودم ا ويد ا اليمنى تختف  خلف لميلت ا الت 

ف  ندسية بلخار  اا ترتدي أيجاا رداءا  وييا ملخرلو ، والفه امير جدا، واألنف مفر   ، عيون لولية متسعة ومسلوبة تعلو ا لواجب مق بة

                                                           
 .59سمية لسن ملمد إبرا يه: المدرسة القاجارية,   (1)
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والمش د  ، ل  ودم ا اوترتدي عمامة لور رأس ا وتلبس خفًّ ، وتتمن ر من الوس  ببند وترلع يد ا اليمنى إلى أعلى كأن ا تتباد  مع ا اللديث 
ويلي  ب ا أشجار السرو واألشجار اليانعة من  ا،ويسار م اوعلى يمين م يث تظ ر الاخور اتا يلية أمام ماماور ل  منظر  بيع  ل

 نج  الفنان  نا ل  التعبير عن المش دوود  ،منظر لبيوت متعددة يظ ر من خلف ا ثيثة أشجار للسرو تاويرةالك  ج ة ويظ ر ل  أواى يمين 
ه ل  ك  التفااي  الموجودة ل  األشخا  وتتج  دوة الرس ،ن والت  تعبر عن مشاعر الاداوة واللب بين ما، وذلك عن  رير ميم  الاديقتي

ساعدت العين على أن تدور وتلف  التى لركة األشخا  داخ  التاميه ولركة األشجار وخ و  األرض، كك  تاويرةواألشجار واألورار وال
 وتركل على ك  جلء ل  التاميه. تاويرةل  ال

 ذلك نتيجة لخ و و  ؛ رتياح و ى تشا د ك  التفااي  والعنااربا تاويرةن عين المشا د تنتق  ل  النجد أن التاميه ناج  ليث إ
 و  ية والخوتفاع  ذلك مع الخلف ، والت  نتجت من أوجاع األشخا  ولركات رؤوس ه وأيدي ه وأ رال ه بوج  عاه تاويرةاللركة الخفية ل  ال

مراعاة و  ، ترسه وتنفذ ب ريقة واوعية شديدةالتى ه اآلدمية ظ رت مميلات المدرسة القاجارية ل  التاوير من ليث الرسو وود  ، ة العامةالرئيس
 .وات تماه بالخلفية سواء المعمارية أو ال بيعية ب ريقة واوعية مراعياا وواعد المنظور ، ل االنسب التشريلية 
 : الدراسة التحليلية

أتاح ل ا الفراة  ، ومن ثه  تميلت إيران بمووع ا الجمرال  المتميل والذي أتاح ل ا لراة إلوامة عيوات واتااتت بالدو  المجاورة 
األمر الذي أد  بدورح إلى ظ ور ظا رة التأثر بفنون تلك الدو  وذلك بما يتوالر  ،ل  التعرف على لنون ولجارات تلك الدو  واألو ار المجاورة

 (1)لقد كانت إيران دوماا تتلقى األلكار وت ور ا لتنتج من ا ل  الن اية ألكاراا خااة تناسب ألوال ا. ،المجتمع اإليران  مع
األمر الذي  ، جسد العار القاجاري استمراراا لفن التاوير اإليران  ولكن ولر مف وه جديد يتعلر بالمي  الشديد نلو التمريبليث 

  (2).بيةو جع  الفنان اإليران  آنذاك يتأثر بالعديد من األساليب الفنية األور 
عندما لجأ اللكاه الافويون ، بية الت  بدأت تملو إيران منذ الناف الثان  من العار الافوي و وتميل األسلوب الفن  بالتأثيرات األور 

 ،با والسفر الدائه ل ذح البيدو ين وأور وبيثمان , ثه جاء القاجاريون وانممسوا ل  لب األور لك  يتعاونوا مع ه جد الملو الع ، بيينو إلى األور 
بية ل  التاوير اإليران  بافة عامة وعلى التلف الت بيقية بافة خااة من ليث ظ ور وواعد الجوء و لظ ر تأثير لن عار الن جة األور 

 (3)بية.و وواعد المنظور, ورسه الل ور والنباتات األور  ةومراعا والظ  واستخداه أسلوب التظلي  ل  التعبير عن التجسيه
 ذا األسلوب الجديد جع  اإليرانيين ي جرون ، ب  الواوع و ت ه األسلوب األور ال  أواخر العار القاجاري استخده الفنانون اإليرانيون ورعو 

 ،تااوير ه على األسلوب اإليران  التقليدي ل  التاوير له تلتو، ول   ذح الفترة بشك  عاه ب و األسلوب القديه ويتكيفون مع التاوير األور 
ن رسموا األشخا  باألسلوب األور  ،ليث تخلوا من الاور ثنائية األبعاد واأللوان الواجلة البراوة, ولجلوا الاور القريبة من ال بيعة ب  و وا 

 (4)الذي يستخده المنظور واألبعاد الثيثية.
بيون إل  بيد الشرر و ؤتء الفنانون كانوا إما مستشروين و ال جري/ التاسع عشر المييدي سالر لنانون أور ول  القرن اللادي عشر 

ك  ذلك كان ل  أكبر األثر ، وذلك بمرض نقل ا للمرب؛ المربية انوا يبلثون عن األلكار الجديدة أو جمن بعثات دبلوماسية و ؤتء المستشروون ك
 (1).المييدي التاسع عشر الثالث عشر ال جري/ ن لمعرلة السمات واألساليب المختلفة للتاوير األورب  ل  القرنانيعلى الرعاة والفنانين اإلير 

                                                           
عاه 0025ر سليمان ألمد سليمان: و ع من السيح اإليران  بمتلف الفن اإلسيم , مقا  جمن كتاب دراسات ل  الفن الفارس , كتاب تذكاري التفا  بمرو  (1)

 .67ه,  1971دار التأليف والنشر, القا رة,  على تأسيس اتمبرا ورية الفارسية,
دة ل  معتامن ا لدة الخ و  المستخدمة ليث اعتمدت الرسومات والتاميمات على الخ و  المستقيمة واللادة اللاوية, مما ألقد ا ليونت ا ومرونت ا ال (2)

لك من ع  الموجوعات الفنية تدور ل  والب ملدود اتتجا ات, لتلد بذمدارس التاوير األوربية, أو كالت  ظ رت ل  رسوه المدرسة الافوية الثانية مما ج
لتعمر ل  املاولة اتساع تخييت المشا د لتلك األعما  الفنية, لقد أللم  الماور القاجاري بفكرة معينة ملدودة لرج ا علي  ل  العم  الفن  مما منع  من 

اظر ثه بدت الاورة القاجارية مس لة تخلوا من مظا ر العمر الت  اوتار وجود ا ل  رسوه المنعمل  الفن  على عكس ما ظ ر لد  الفنان األوروب , ومن 
 ال بيعية الت  استخدم ا الفنان القاجاري كخلفية ل  أعمال  الفنية لاارت موجوعات ثانوية.

Eleanor Sims: Persian Painting and its sources, Yale University press, 2002, p.83.  
                      .150إيمان ملمد العابد ياسين: التأثيرات األوربية,  

 .682منى ملمد بدر: ثيث تلف واجارية,   (3)
(4) .                  Ustephen F. Eisenman: Nineteenth century Art, Acritical history, London, 1998, p.7 

(1) r Dress from Iran in the National Museum of Ethnology, Leiden,  September,, Gillian Vogelsang Eastwood, Qaja
2001, pp.10-15.                                                                                            
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ن على اتاا  مباشر اوير لقد كان رعاة الفن القاجاريو ن المربيين لاد من الوع  باألساليب والتقنيات اللديثة ل  التإن مجئ الفنانو 
ومن الملتم  أن لنان  البي  وابلوا  ؤتء  ، بيينو ن األور لك  بملاكاة أسلوب  ؤتء الفنانيومن ثه واه لنانوا البي  الم ،مع الفنانيين الرلالة

 (2)الفنانيين األوربيين, وتعلموا من ه التقنيات األوربية اللديثة.
لقد اعتقد اللكاه القاجاريون بأن  ،رانيين إلى أوروبارسا  الفنانيين اإليعية  و إوالعام  اآلخر الذي واد التاوير القاجاري نلو الواو
 (3)ذلك يساعد ال يب المبعوثين ل  معرلة العلوه المربية اللديثة.

 ة على النحو التالي:يتم التعرض لدراسة عدة نقاط رئيسوسوف 
يل  أن النلاس يعد من أوده المعادن الت  عرل ا اإلنسان و و معدن  ري م اوع يس   تشكيل  بال رر والجم  ويراعى ل  تشك المادة الخام:

 (4)ر علي .ل  الماء بعد التسخين لتى تينكمش لجائياا ليؤدي ذلك إلى تشقق  أو يتعرض للكسر عند معاودة ال ر   يسخن على أت يبرد لجائيًّا
جات نتتسيما تلك الم، لاناعات المعدنية الت  تدخ  ل  أغلب ا الم مةقو  بأن النلاس كان يأت  على وائمة المعادن وبذلك يمكن ال

 الت  يكثر استخدام ا ل  المنال  والبيوت مث  الكأس موجوع البلث.
 : طرق الصناعة والزخرفة

أما األوان  الت  تستخده للماء لقد يلجأ الفنان إلى اتعتناء  ،عظه األوان  الت  كانت تستخده ل  ال    ود تخلوا من اللخارفم
 (5)بلخارل ا.

 (1)األمر الذي تظ رح لنا  رر اناعت  ليث استخدمت ل  اناعة  ذا الكأس  ريقة ال رر.
على خااية و ذح العملية الت  تمير شك  المعدن المسخن عن  رير  روات الم روة, وتعتمد أبدان الكؤوس الم رووة ل  تشكيل ا 

 (2)وابلية المعادن للتشكي .
 (3)مث  الفجة. ب بقة من الفجة الرويقة ليث يبدومث  المعدن المستخده ل  تنفيذ  ذح التلفة و و النلاس األافر المملف 

الذ ب ه تعرج  لتميرات كثيرة ل  الشك  بواس ة ال رر مث  ا لل رر لمن ا ما يلتفظ بخواا  رغ توتتفاوت المعادن ل  وابلي
 (4)والراا , ومن ا ما تليد ايبت  كلما تمير شكل  بال رر مث  النلاس.
على السندا  المانوع من اللديد (5)، المناسبة للتاميه الم لوب تنفيذحوتته عملية ال رر عن  رير وجع واختيار األلواح المعدنية 

عدن بم روة تشب  الجاكوش الامير, ثه ترسه اللخارف من الخلف والمنت   عند  رل  بجلء من الالب ليتلم  عملية ال رر, ثه ي رر الم
 (6)وذلك لتى تبرل على الس   وتاب  مجسمة.؛ بشك  خفيف أو برلر 

                                                           
(2)   Art and Architecture, oxford University Jonathan M. Bloom, Sheila Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic 

Press, New York, 2009, vol.3, P.511.                                              
(3)              .  513, P.3Jonathan M. Bloom, Sheila Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art, vol.  

 .103ه,  2004: التلف المعدنية الافوية, مخ و  رسالة ماجستير غير منشورة, كلية اآلثار, جامعة القا رة, س اه عبد اهلل جاد عبد اهلل (4)
ة كلي ناار بن عل  بن عيجة اللارث : تلف األوان  المعدنية واألدوات المعدنية ل  العار العثمان  دراسة لنية لجارية, مخ و  رسالة دكتوراح, (5)

 .76-75ه,    1989سيمية, جامعة أه القر , المملكة العربية السعودية, الشريعة والدراسات اإل
 .148ه,  1974ملمد عبد العليل مرلور: الفنون اللخرلية اإلسيمية ل  العار العثمان , ال يئة المارية العامة للكتاب,  (1)
اآلثار,  ت متالف القا رة وعمائر ا األثرية, مخ و ة رسالة ماجستير, كليةملمد عل  عبد اللفيظ: أشكا  المعادن ل  القا رة العثمانية ل  جوء مجموعا (2)

 .163ه,  1995جامعة القا رة, 
ى ألعلأولكر أرغين اوي: ت ور لن المعادن اإلسيمية منذ البداية لتى ن اية العار السلجوو , ترجمة وتقديه الافاال  ألمد الق وري, المجلس ا (3)

 .152-151ه,    2005للثقالة, 
 .53ه,  1952ناار إبرا يه: أاو  التشكي  المعدن , القا رة,  (4)
على إنشاء  عاه لسين عبد الرليه عليوح: المعادن اإلسيمية, بلث ل  كتاب القا رة تاريخ ا لنون ا آثار ا, مؤسسة األ راه بمناسبة التفال ا بمرور ألف (5)

 .371ه, 1971القا رة, القا رة, 
 .061ه,  1999ح ساله: الفنون اإلسيمية ل  العار األيوب , الجلء األو , التلف المعدنية, مركل الكتاب للنشر, ال بعة األولى, عبد العليل اي (6)
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مما ينتج عن  نق  واج  ل  ؛  جة اتلمرار ثه ترك  ليبرد بب ءوتبدأ عملية ال رر بمرللة التخمير وتعن  تسخين المعدن إلى در 
 (8)ويجب أن يكون التسخين متدرجاا لتجنب التمدد غير المتساوي.(7)،يا للتشكي  بس ولةدن, وياب  وابايبة المع

 (9)نقباض واتنبسا  وتعرج  لتقلي  السمك.لتقبيب و ى عملية تؤ   المعدن ليثه تأت  عملية ا
السندا  المناسب, ويجب أن تكون وتته عملية الجمع الت  تمكن المعدن من اتنقباض واتنبسا  وتليد من سمك  بالجاكوش على 

 (1)الدوات ل  اتجاح دائري منظه.
وتجري عملية ال رر من الخار  أثناء الخار على  ؛وذلك لتقلي  الق ر؛ وتأت  عملية الخار والتفليج و ى عملية ت ويع المعدن 

كون تقوس السندا  مناسباا لتقوس شك  اإلناء الم لوب الداخل  أوالخارج  ويجب مراعاة أن ي أما عملية التفليج لتجر  على الس   ، سندا  جمع
 مث  الكأس موجوع البلث. (2)، عمل 

 (3)لد  عمليات ت ويع المعدن بال رر.شفة ذات ملي  أكبر من الجسه و ى إثه تأت  عملية التشفير وينتج عن  ذح العملية 
 (4)معدن  من اللنك والنلاس.وتته عملية الللاه ليث يته للاه البدن والقاعدة عن  رير للاه 

   التلفة لمعدنية المشكلة ب ريقة ال رر لتعوبعد ذلك تته عملية التنعيه والمرض من ا  و تلوي  آثار ال رر على س   األوان  ا
 (5)مظ راا جمييا ناعماا.

منذ ووت مبكر  ام مااستخد ته انأما عن  رير لخرلة الكأس موجوع الدراسة للقد استخدمت  ريقة اللل واللفر البارل و ما  ريقت
 (6)نواع المعادن من ا النلاس األافر, وخاوااا ل  تنفيذ اللخارف النباتية وال ندسية.ل  لخرلة شتى أ

ثه يلفر  ذح اللخارف بواس ة أويه معدنية ل ا لالة من الالب تسمى "الملفار"  ، ليث يقوه الاانع برسه اللخارف الم لوبة بالقله
 (7)ويدر على  ذح األويه بواس ة م روة أو جاكوش.

وتستخده  ذح ال ريقة على المعادن الت  تمتال بأن ا ذات سمك مناسب  ، لذلك يعرف اللفر بأن  إجراء نقوش غائرة على س   المعدن
 (8)لذلك يعد النلاس من أنسب المعادن لعملية اللفر.؛ وو ا بقله لاد لتى تتلم  ال رر ل

و ى ، واللل  و إجراء للول خفيفة غير غائرة على س   المعدن ويستعم  ل  المعادن الالبة الت  يراد لخرلت ا برسوه دويقة معقدة
 (1) ا.ن ا ت ته بالمنا ر والمسالات الدويقة الت  يته لفر ، ليث إمكملة لعملية اللفر

ولقد كان  ذا األسلوب ل  تنفيذ العناار اللخرلية والرسوه داخ  أشكا   ندسية على التلف المعدنية لتى تستوعب التلفة أكثر من 
 (2)موجوع تاويري موجود ل  إيران من وب  العار القاجاري, للقد وجد ذلك بكثرة على المعادن الافوية.

 : الموضوعات التصويرية

                                                           
 .225ه,  2006عبد اهلل ع ية عبد اللالظ: اآلثار والفنون اإلسيمية, مكتبة ل راء الشرر, ال بعة الثانية, القا رة,  (7)
 .15ه,  1965ون أشما  المعادن والتلف, مكتبة األنجلو المارية, ال بعة األولى, القا رة, ملمد ألمد ل ران: لن (8)
 .224ه,  1984سعيد مايلل : أدوات وأوان  الم بخ المعدنية ل  العار المملوك , مخ و  رسالة دكتوراح, كلية اآلثار, جامعة القا رة,  (9)
 .225اإلسيمية,  عبد اهلل ع ية عبد اللالظ: اآلثار والفنون  (1)
 و ة , مخأم  مختار عل  الش اوي: أوان  الشرب الفخارية والمعدنية ل  العارين المملوك  والعثمان  ل  جوء مجموعة متلف الفن اإلسيم  بالقا رة (2)

 .268ه,  2007رسالة دكتوراح, كلية اآلثار, جامعة القا رة, 
 ..118-117والتلف,    ملمد ألمد ل ران: لنون أشما  المعادن  (3)
لية الفنون كير, عايدة إسماعي  لرا : اتستفادة من األاو  والقواعد التشكيلية للمعادن اإلسيمية ل  تاميه منتجات معدنية سيالية, مخ و  رسالة ماجست (4)

 .100ه,  1986الت بيقية, جامعة للوان, 
 .165ثمانية,  ملمد عل  عبد اللفيظ: أشكا  المعادن ل  القا رة الع (5)
 .187أبو اللمد ملمود لرغل : الفنون اللخرلية اإلسيمية ل  عار الافويين بإيران,   (6)
 .177: المعادن اإلسيمية,  حلسين عليو  (7)
 .149 ه, 1997رلية اإلسيمية ل  العار العثمان , ال يئة المارية العامة للكتاب, القا رة, خملمد عبد العليل مرلور: الفنون الل  (8)
, عبد اللسين عبد 187ه,  1965لسنين ايح العبيدي: التلف المعدنية ل  الموا  ل  العار السلجوو , مخ و ة رسالة دكتوراح, جامعة القا رة,  (1)

 .114 ه, 1975األمير ملمد الشمري: التلف المعدنية الممولية دراسة أثرية لنية, مخ و  رسالة ماجستير, كلية اآلثار جامعة القا رة, 
العرب ,  لفكرنبي  عل  يوسف: موسوعة التلف المعدنية اإلسيمية منذ ما وب  اإلسيه ولتى ن اية العار الافوي, المجلد األو , ال بعة األولى, دار ا (2)

 .231ه,  2010
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تنوعاا مللوظاا, وبالتبعية تنوعت  يئة األشخا   على و عة الدراسة (3)تاويرية الت  يملب علي ا ال ابع الاول اللقد تنوعت الموجوعات  -1
رجاتا ونساءا, كما أظ رت  ذح الموجوعات مميلات كثيرة من ال ابع القوم  اإليران  بافة عامة, ومن خاائ  اللجارة القاجارية بافة 

وبا  على رسوه النباتات والل ور كخلفية للموجوعات ور كعادة الفرس اإليرانيين ل  اإلتبين لنا من رسوه الكأس مد  ولع الما خااة, لقد
ة التاويرية والت  تدور من خي  مناظر ال بيعة الخيبة وال واء ال لر ليستدت  على أن المناظر تدور ل   بيعة  ادئة وب ا أشجار والر 

 لذا اور ه يجلسون ل  البستان. ،د  على لب المتاولة للنباتالظي , كما ي
وود أدت المبالمة ل   ذا األمر إلى تشوي  اورة ، ع النظير بال قوس والتقاليد والشعائر الدينية منق ود أولى ملوك القاجار ا تماماا و 

 (4).الدين, بليث اعتبر بعض البالثين ملوك القاجار على مذ ب غير مذ ب عامة الناس
, (9,8( أشكا )12,11)تااوير بين رج  وسيدةلل رب والرو   انولذلك ظ رت ل  المناظر المنفذة ل  داخ  الكأس, من ا منظر 

وعابد يلم  وعاء وأمام  وارورة مكسورة, وكانت مناظر ال رب ود ارتب ت بلفيت المناء والرو  المتعلقة باللفيت الملكية منذ العار 
 (1)على التلف المعدنية. الساسان , وظ رت بكثرة

لالعادة لدي ه أن  ،وييلظ على  ذح المناظر الماورة أن األشخا  يملب علي ه جو من المناجاة الت  غالباا ما تلدث بين الاولية
 (2)من ه اآلخر. ك يناج  

يرج   وبخااة مع وجود ما ،ا نيةاألمر الذي ود ي رح لكرة رملية  ذا المنظر ويسير بالتفسير نلو التأوييت الاولية والمعان  الب
 ذلك من شوا د تاريخية وعناار رملية اولية.

( 13)تاويرةل   تكما ظ ر  (3)أما من نالية العناار والرمول الاولية الت  وردت جمن تااوير  ذح المناظر أوان  الشراب
 .(10شك )

اب و و ما يلتفظ لي  بالشر  (4)،العلوه الاولية( 10( شك )13)تاويرة وللوعاء(10( شك )13)تاويرةلاإلبرير يرمل للماء ال  ور 
 (5)والساو   و اهلل المتول  للخااة والااللين. ،د جما  الملبوب, والكأس  و الل ف الموا  ذلك إلى ألواح القلوبو و النور السا ع عن

باللياة اليومية العادية للناس ل  البيوت واألسوار والشوارع مث  منظر  ل  إيران الت  ترتب  ارتبا اا وثيقاا ظ رت مشا د من اللياة اليومية  -2
( 10)تاويرة ولرلة اناعة الخلف ،بسق  الثور ة, وسيدة تساعد لوج ا ل  أعما  اللراع(4( شك )6)تاويرة للفيح و و يلرث األرض

لجيا عن امتلا   ، الليوانات بشك   بيع  دوير ووام  الواوعيةجالة إلى توظيف مجموعة من رسوه باإل ،, والسير ل  ال واء ال لر(7شك )
وود اختلفت عناار ومفردات التاوير ل  تلك التركيبات الفنية كالظ   ، ب  الت  غلت المدرسة القاجاريةو عدد من مفردات التاوير األور 

                                                           
لتاوير ل  العار التيموري والافوي بافة أابلت رسوه المتاولة والدراويش وتاوير مجالس ه من الموجوعات الت  شكلت ململاا م ماا من ميم  ا (3)

لتاوير وف أن ار خااة وربما تكون المكانة العالية الت  لظ  ب ا المتاولة ل  إيران وغير ا من بلدان العاله اإلسيم  الدالع ل ذح التااوير, لمن المع
رجاء ميول ه, ول16 ه/10رستقرا ياا يخده اللكاه واألمراء لتى أواخر القرن أاإليران  ظ  لناا  ه, وكانت الفرر ه يكن الماورين إت معبرون عن أ واء اللكاه وا 

ة ل  نفوس اا مدمر الاولية ود أخذت تنتشرل  إيران منذ ع د الشيخ اف  الدين, نظراا لما كانت تعاني  البيد أثناء لكه الممو  والتيموريين مما ترك آثار 
 رة ل  ليض من الرولانيات لتى تقو  وتشتد.لاستلله ذلك غمر  ذح النفوس المدم، اإليرانيين 

 .251ه,  1990ايح ألمد الب نس : مناظر ال رب ل  التاوير اإليران  ل  العارين التيموري والافوي, القا رة, 
ه,   2007 ه/2814, شتاء 9ملسن لساه ظا ري: تاريخ المآته اللسينية ل  العار القاجاري, ترجمة مشتار الللو, مجلة ناو  معاارة, العدد (4)

 113-116. 
(1)          . Mazda Publisher, 2003, P.189), 9251-Willem Floor, Traditional Crafts in Qajar Iran (1800 

بد عملمود ك  واة التاوف, دراسات وبلوث ل  اآلثار واللجارة اإلسيمية, الكتاب التقديري لآلثاري عبد الرلمن لسمية لسن ملمد إبرا يه: مقلمة ت (2)
 .39,  2001التواب, المجلس األعلى لآلثار, الجلء الثان , القا رة, 

لقلب من رب ايسم  الاولية ليوة ال اعة ولذة الكرامة ورالة األنس شرباا وت يست يع ألداا أن يعم  عميا بي شرب, كما أن شرب الجسد من الماء لش (3)
 الرالات وليوة ال اعات.

لدراسات املمد: منظومة ليلى ومجنون عند نظام  الكنجوي ترجمة ودراسة, رسالة ماجستير غير منشورة, وسه اللمة العربية وآداب ا, كلية تمريد عبد العظيه 
 .93ه,  1994اإلنسانية, جامعة األل ر, القا رة, 

 .87ه,  1989كلية اآلثار, جامعة القا رة,  نادر ملمود عبد الدايه: التأثيرات العقائدية ل  الفن العثمان , مخ و ة رسالة ماجستير, (4)
 .896ه,  1999رلير العجه: موسوعة ما للات التاوف اإلسيم , سلسلة موسوعات الما للات العربية واإلسيمية, مكتبة لبنان, بيروت,  (5)
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بمثابة ش ود  تااويراللذا تعد تلك  ؛لمسي ر على العم  الفن ورسوه السيدات ل  لينات وميبس لاخرة تتفر مع المناسبة والجو العاه ا ،والنور
  (6)عيان وماادر وثائقية يستند إلي ا للوووف على  بيعة اللياة اليومية العامة ل  إيران آنذاك.

ن  أإت (, 4( شك )6)تاويرةووج  تماح التجاعيد العميقة  ،وود عبر الماور عن السيدات العجائل من خي  ال يئة المنلنية للجسد
 رسه  يئت ا وسلوك ا متناسب ومتفر مع الموجوع.

ل  ملاولة إللياء تراث  الفن  القديه من المناظر المدونة على التلف الت بيقية عامة مناظر الفروسية والايد و ى من أكثر  -3
وربما كان سبب ذلك يرجع إلى أن الايد كان ظا رة شائعة ل  مختلف العاور والبقاع اإلسيمية وكان يمارس ا أ   (1)العار الساسان ,

عما ل  أما أ   الفاوة ليجدون ل  الايد ما يكفي ه ،  لأ   السيادة يجدون لي  وسيلة لل و و ريقاا للمتعة السيادة, وأ   الفاوة على لد سواء،
 (2)أيدي اآلخرين.
( 7)تاويرة ووالد على بدن الكأس (2( شك )4,3)تااوير على واعدة الكأس اثنانظ رت مشا د الفروسية ل  ثيثة مناظر  وود

مد  تأثر الماور بال رال الفن  القاجاري, والذي تمث  ل  األلياء وأغ ية الرؤوس الت  ارتدا ا أب ا   ذا  تااويرال, جسدت  ذح (5شك )
واستخدام   ، المبالمة ل  التعبير اللرك  الذي ظ ر ل  إشارات األيدي, باإلجالة إلى الرسوه الواوعية لتااوير الليواناتوكذلك ، العم  الفن  

لالة واتمة نتجت عن استيعاب الفنان للعبة الجوء الاادر عن مادر والد ل  المنظر  تااويرالمما أجفى على  ذح  ؛ المكثف للظي 
ب , وود و , والت  تعبر بما تيدع مجاتا للشك عن تأثر ه الشديد بالفكر األور تاويرةالمما يؤكد لكرة العمر ل  ؛ ثالثوات تماه بإبرال البعد ال

 (3)استمر  ذا اتتجاح  وا  العاور اليلقة على العار الافوي لتى وا  لقمة نجج  الفن  خي  العار القاجاري.
 :المنظور

ولكن األشجار ، وتتولع ب ريقة توج  أشكال ا من اللوايا الت  يختار ا الفنان تاويرةعناار ال الرؤية المنظورية  نا تتجمع لي ا ك 
وجميع األشكا  مس لة  ،, مما يع   إيلاءا بالبعدتاويرةأامر ولييا بشك  غير مللوظ عن ا ل  أسف  ال تبدو تاويرةوالجبا  ل  أعلى ال

 (4)دون أن تؤثر ل  تس ي  الشك  وك  ذلك يؤكد نوع المنظور و و المنظور الرول . ،ق ولكن بعج ا يلتوي على ظي  خفيفة توج  الشك  ل
لذلك راعى الفنان الدوة ل  تنفيذ مث   ذح الموجوعات داخ  مسالات جيقة, لالموجوعات الت  بداخ  بدن الكأس موجوعات 

رجة دوأن  وا  إلى  ،يد  على براعة وم ارة الفنانلإنما ئ ش ناا شخ  والد يقوه بلرلة أو شخاان، ل ذا إن د  علىمتكاملة يوجد ب ا أليا
 كبيرة ل   ذا المجا .

 
 :الرسوم اآلدمية

 وخمستااوير للرجا   عشرتبرل الرسوه اآلدمية أن رسوه الرجا   ى األكثر تمثييا على التلفة مل  الدراسة ليث يوجد علي ا 
المتمث  ل  الوجوح والرؤوس المائلة ليست الة مع  و  القامة والقوة (1)الرجا  الجمود وال ابع اإليران , ويملب على سلن ، تااوير للسيدات

لميل من كان من ه بالماا ل  منتاف العمر من خي  شارب  ، البدنية للرياجيين من ه, ولرر الفنان بين المرال  العمرية المختلفة ل ؤتء الرجا 
 (.10( شك )13)تاويرةب للشيخوخة الووت الذي استخده الللية الكثيفة لتمييل الرجا  ل  مرال  متقدمة من  أور ل   ،(5( شك )7)تاويرةكبير 

واناعة الخلف الت   ،وسكن الك وف ،ولرث األرض ،ومن المؤكد أن ولة تاوير النساء  و  بيعة الموجوعات الماورة كالايد
و  ل  ن ا ظ رت ل  مساعدة الل نساء ل  التلفة مل  الدراسة ليث إوعلى الرغه من ولة رسوه ال، ت مكان لي ا للعنار األنثوي ب بيعة اللا 

 لإن الفنان نج  ل  إبرال جنس ا من خي  النسب الشريلية مع بسا ة شديدة ل  ،والسير ل  ال واء ال لر ،ومناظر ال رب ،لراعة األرض
 تنفيذ الخ و  الخارجية للجسه والميبس.

 :األزياء

                                                           
(6)                                                   .         225Willem Floor, Traditional Crafts in Qajar Iran, p. 
 .252-224رلاب إبرا يه ألمد ألمد الاعيدي: التلف اإليرانية الملخرلة باليكي ,     (1)
ه, 1983ليوان  الاائد والمايد, مؤسسة الرسالة, دار النفائس, بيروت, ال بعة الثانية,  –عبد الرلمن رألت باشا: الايد عند العرب, أدوات  و رو   (2)

 .63بد الناار ياسين: مناظر الفروسية,  , ع34 
(3) .                                                   Eleanor Sims: Persian Painting and its sources, p.84 
 .144سمير الاايغ: الفن اإلسيم , وراءة تأملية ل  للسفت  وخاائا  الجمالية,   (4)
 .58درسة القاجارية,  سمية لسن ملمد إبرا يه: الم (1)
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المسجلة على التلفة مل   تااويرالل  البداية يجب اإلشارة إلى اعوبة تلديد أنواع وأسماء األلياء الت  يرتدي ا األشخا  ل  
 ما  الفنان الكثير من التفااي  الخااة الت  تبرل تكوين الميبس ، وا  نظراا لاعوبة تلديد أنواع األومشة, لجيا عن غياب األلوان ،الدراسة بدوة

 (2).امر لجه الرسوه اآلدمية و بيعة المادة الخاه المنفذة علي ابسبب 
ي مع خي  العاور السابقة لتى العار القاجار  إت أن الثابت أن اإليرانيين لالظوا على كثير مما كان معرولاا من الميبس لدي ه

 راسة:ومن أ ه و ع الميبس الت  ظ رت على لخارف الكأس موجوع الد ،القلي  من المتميرات
 :الفرجية

بع و و ثوب لجفاض  ف اف ل  كمان واسعان  ويين يتجاولان ولييا أ راف األاا ،الرجا  ا ى نوع من األردية الخارجية اخت  ب 
وياف  البعض بأن  رداء من الجوخ الملون واسع لجفاض مفتوح من  ،(1)ويلبس  ذا الثوب ألراد  بقة العلماء و ذان الكمان بمير تفريج البتة ،

وذلك ألن ما يم يان الذراعين ويلبس أالاب السمت والووار  ذا  ؛ ول  كمان واسعان أكثر من سعة كم  اليلك والقف ان، األماه وت ياوة ل  
والرلالة يلبسون  مع المع ف ولكن يذ ب البعض إلى أن الفرجية ، الرداء لور القف ان ل  ك  المواسه, أما اآلخرون ليرتدون  ل  أووات البرد

   (.10,9)أشكا  (13,12)موجوع الدراسة أرواه تااويرالوود ظ رت  ذح الفرجية ل   (2)كساء كماح وايران
   القباء

و و عبارة عن سترة مانوعة عادة من تي  الق ن الناعه للماية لتى  (3)والقباء من أا  لارسى ،  و نوع من أنواع اللباس الخارجى
وينساب الجانب األيمن على الب ن تماماا  ،و ى مقورة ك  التقوير من األماه ، و ذح السترة ت ب  لتى منتاف السار ، يكاد يشب  األ لس

 ان والد بعده اترتبا  بشئ بالجانب األيمن بقيا ين وينفرد ويويمتد الجانب األيسر لوو  لتى يا   ،ويجر  ليستقر تلت اإلب  بمعونة شراي 
موجوع البلث أرواه  تااويرالل  وود ظ ر  ،(5)المرأةو  الخارجية للرج  والقباء كان من ألياء (4)،ولكن  يتعلر بالقيا ين األخر  ة،البت
 (.9,8,7,4أشكا ) (12,11,10,6)

 :سارداري
بارة عن مع ف و ى ع ،ألياناا سترات  ويلة واسعة تشب  بعض األوبية المعرولة باسه ساردارياستخدمت النساء ل  العار القاجاري 

 (.4( شك )6)تاويرة (6) وي  جير عند الخار
 :القميص 

 انويوجد نوع (9)ويتدلى القمي  إلى منتاههف السههاوين (8)وأكمام  تاهه  لتى المعاههه (7)يلبس لور السههروا  وذراعاح غير مشههقووتين
من القماهههان اسهههتعم  ألد ما كلباس داخلى واآلخر خارجى, والخارجى مفتوح من األماه ولتى سهههرة الب ن, أما الداخلى لل  لتلة مسهههتديرة من 

 (7,4,3)أرواه الخارج  موجههههههوع الدراسههههههة  تاههههههاويرالوود ظ ر ل   ، (1)األماه لو  الروبة وردناح واههههههيران, ويلي  ب ما شههههههري  من اللخارف
 .(8)شك  (11) روهوالداخل   (5,2)أشكا 

 :السروال
                                                           

-1794 ه/1344-1209ساه عويس  ن اوي, أدوات الجلارة ل  إيران خي  العار القاجاري )ل, 297-296رلاب الاعيدي: التلف اإليرانية,     (2)
 .276,  ه2014, يونيو 42ه( السوا ير نموذجاا, لوليات آداب عين شمس, مجلد 1925

 بعة اللكومة مماء الميبس عند العرب, ترجمة أكم  لاج , ولارة اإلعيه, مديرية الثقالة العامة, دار اللرية لل باعة, دول  رين ارت: المعجه المفا  بأس (1)
 .265ه,   1971 ه/1391بمداد, 

 270دول : المعجه,   (2)
لسن, م بوعات مجمع اللمة العربية بدمشر, ,تلقير علة 1ه(: كتاب التلخي  لى معرلة أسماء األشياء, جه1004 ه/395العسكر  ) أبو  ي  ت  (3)

 .207ه  1969 ه/1389
 291دولي, المعجه,    (4)
 ه, المجتمع اإلسيمى لى بيد الشاه لى عار اللروب الاليبية, الج ال المركل  للكتب الجامعية والمدرسية,  1977 ه/1397ألمد )رمجان ألمد(  (5)

286 
 278,  ل  إيران خي  العار القاجاريلساه عويس  ن اوي, أدوات الجلارة  (6)

 .110ه,   1993, القا رة 1شايرو  )  . د (: الماريون الملدثون, جمن كتاب واف مار لللملة الفرنسية, جه (7)
 .33ه,   1975الثانية, القا رة, ال بعة  ادوارد وليه تين: الماريون الملدثون )شمائل ه وعادات ه( ترجمة عدلى  ا ر نور, (8)
 .300دول : المعجه,   (9)
 .301دول : المعجه,   (1)
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مأخوذ من الكلمة الفارسههية شههلوار, وود عربت  ذح الكلمة إلى سههروا  و ى مركبة من مق عين, األو  )شهه ( بمعنى لخذ والثانى)وار( 
، وود ت و  عن ذلك ولييا بليث تبلغ العقبين وت تجاول ما (3)أما عن شههههك  السههههروا  ل و يتكون من لجلة وسههههاوين، (2)و ى تلقة تفيد النسههههبة

, (6)(, ويمتد إلى ما تلت الركبتين بقلي  أو ينل  لتى الكعبين(5)ويشهههههد السهههههروا  لو  الوسههههه  بشهههههري  )تكة تجر  لى باكية (4)من باب التجاول
 (.  10,7,5,4,2 )اشكأ( 13,10,7,6,4,3ه)اروأ تااويرالوظ ر ل  

 :البند
وكان يسههتخده  ،(7)اللباس الخارجى على الجسههه و و عبارة عن للاه من القماش يشههد الوسهه  و من األدوات التى اسههتخدمت لتثبيت 

وظ ر النوع  ،(8)ويتميل بتدلى جلء  وي  من  من األماه’ باتكة’باإلجههالة لوجود نوع آخر من األللمة يسههمى  ،لرب  القباء وشههدح على الوسهه  
 (.11,9,8 )( أشكا14,12,11موجوع البلث أرواه) تااويرالاألو  ل  

 :الحزام 
ن  ت تخلو مدرسهههة تاهههويرية من ظ ور الللاه كألد : إالللاه من األدوات الت  يثبت ب ا اللباس الخارج  على الجسهههه, ويمكن القو 

لبعد أن كان ياهههور بشهههك  للاه  ،غير أن  اختلف أسهههلوب تاهههوير الللاه من عاهههر آلخر، أ ه األرب ة لو  الوسههه  لور الميبس الخارجية
ثه اار أعرض ل  تااوير  ،يع يلتف لو  اللباس الخارج  ل  المدرسة السلجووية دون ملاولة للتعبير عن العقدة أو ال ريقة الت  رب  ب ارل

ونر   ذح القاجاري  و و ما انتق  بنفس الكيفية ل  التاههههوير (1) ريقة أخر  لرب  الللاه ل  العاههههر الاههههفوي تكما ظ ر  ،المدرسههههة التيمورية
 (.5,2( أشكا )7,4,3موجوع البلث أرواه) تااويرالالجلد ل   األللمة

 :أغطية الرؤوس 
 :العمامة

, وكانت (2)مظ راا من مظا ر السهههههههههيادة لتى واهههههههههفت بأن ا تيجان العرب ُيعدون اكان ارتداء العمامة عادة من عادات العرب وكانوا 
  (3)العمامة عدة أشكا  على التلف الت بيقية ول  التااوير اإلسيميةذات شك  والد عبارة عن  اوية اميرة يلف لول ا شا , ثه اتخذت 

                                                           
ه, 9197القا رة  سية,ملمد نور الدين عبد المنعه: األلفاظ الفارسية لى العامية المارية )دراسات لى اللجارة اإلسيمية(, التقاء اللجارتين العربية والفار  (2)

  220. 
 .152ه,   1954, دار اادر بيروت, 1ه(: لسان العرب, جه3111 ه/711بن منظور)أبو الفج  جما  الدين ملمد بن كره ت (3)
 .379,  بعة دار الشعب, بدون تاريخ,   11ايتنج اولن: دائرة المعارف اإلسيمية, مجه (4)
ئى مكميا ل  والمرض من ذلك  و رب  السروا  لتى تثبت بواس ت ا على الجسه لي تسق  وتلجب التكك عن الرا دخده التكة لرب  السروا  ليث تعتست (5)

 بالميبس الخارجية
, بمداد, لعراويةعيه اايح لسين العبيد : الميبس العربية اإلسيمية لى العار العباسى الثانى من الماادر التاريخية واألثرية, منشورات ولارة الثقالة واإل

 .193ه,   1980
 .32ادوارد وليه تين: الماريون الملدثون,    (6)
 .81   ه,1982ماير . أ: الميبس المملوكية, ترجمة اال  الشيتى, مراجعة وتقديه عبد الرلمن ل مى ملمد, ال يئة المارية العامة للكتاب, القا رة,  (7)
                . 150ه,  1999 , دار األلار العربية, ال بعة األولى, أما  الماري: ألياء المرأة ل  العار العثمان (8)
ير  ياه ألمد ملمد ألمد: التاوير القاا  على التلف الت بيقية اإليرانية من العار السلجوو  لتى ن اية العار الافوي, مخ و  رسالة ماجست (1)

 . 210ه,  2009غير منشور, كلية اآلثار, جامعة القا رة, 
 . 88ه,  1995, مكتبة لبنان ناشرون, بيروت, 1ألمد م لوب: معجه الميبس لى لسان العرب,   (2)
ره لب كعرف العرب العمامة وب  العار الفا م  ويذكر أن الرسو  الى اهلل علي  وسله كان يعته بعمامة معرولة باسه السلاب ورث ا عل  بن أب   ا (3)

 ائفة  وكان من ا ما يميل ،ن ا كانت شعاراا للسل نةإالسل ان ل  العار المملوك  لتى  الفا م , وكان يرتدي ا اهلل وج  , كما عرلت العمامة ل  العار
ه أاب  لجه ثئ عن الرأس وخالية تماماا من اللخرلة, يدة إما مستديرة ومرتفعة بعض الشرجا  الدين الذين كانوا يعرلون بأرباب العمائه, وود نفذت بأشكا  عد

 كبر ولخرلت بخ و   ولية وعرجية.العمامة أ
 .38ماير . أ: الميبس المملوكية,   
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وتلتو  بعض العمامات  (4)ويذكر بن منظور لى تعريف العمامة أن ا اسههههههه لما يعقد على الرأس ويلو  علي  لور القلنسههههههوة أو بدون ا
الذ  يسههههههمى العذبة أو الذؤابة إلى الخلف أو إلى األماه أو  أ  أن ا تلف على الرأس عدة لفات بينما ينسههههههد  ألد  رلي ا (5)على عذبة أو ذؤابة

وود ظ رت العمامة ، (6)و ذا النوع من العمائه أ لقت علي  الماادر والمعاجه اسه الكوار أو الكوارح أو المكور من ليادة لف العمامة ،إلى أعلى
 (.11,9,8,7,4( أشكا )14,12,11,10,6موجوع البلث أرواه) تااويرل  ال
 : رحةالط

وود ظ رت ل  , (7)أو ي رح على الكتفين ليتدلى على الظ ر ، ى خمار مقور ماهههههههنوع من الشههههههها  المواهههههههلى, الذ  ييث على العمامة     
 (.8( شك  )11روه )موجوع البلث  تااويرال

 :الخمار 
أو  ،و و عبارة عن غ اء تم ى ب  المرأة رأس ا ويلتف لو  عنق ا ،و و نوع من لباس الرأس الذ  اختات ب  النساء دون الرجا  
 (. 4( شك )6روه )التاويرة وود ظ ر ل   (1)أن  بروع امرأة يم ى مقدمة عنق ا ويستر الفه والذون ويتعلر بقمة الرأس

 :لباس األقدام 
 :الجورب  

, ويذكر دول  أن الشههههرويين كانوا يلفون أودام ه (2)ر الرج و و عبارة عن لفالة الرج  و و لفظ معرب من كورب وأاههههل  كوربا أ  وب
 .(3)ولور تلك اللفالات يلبسون خفال ه الواسعة ، بخرر اولية كبيرة

،   ما اللذاء ذو الروبة ال ويلة الممتدة ألعلى لتى منتاهههف السهههار وود تاههه  ألياناا إلى الركبتيناتخذت األلذية شهههكلين رئيسهههين 
 ولتى تمكن ه من وجهههع ،  ذا النوع من األلذية ذات الروبة ال ويلة لتى تلم  سهههيقان ه من اتلتكاك بجسهههه اللاهههانوكان الفرسهههان يرتدون 

 واأللذية  نا نوعان:األوداه ل  الركاب والتلكه لي  
 (.5,4,2 )اشكأ( 7,6,4,3) تااويرنوع ذو روبة  ويلة البوتن  -1
 (.11( شك )14) تاويرةويخلو من وجود الروبة الممتدة ألعلى ، )خف( أعلى الكعبلقده لتى الثانى عبارة عن لذاء بسي  يم ى ا -2

 وله يظ ر ل  رسوه الخي  بتااوير  ذا المخ و  غير البشلر أواللجاه: كسوات الخيل:
له الدابة ويللر إلى ، وُي لر لفظ لجاه على لب  أو عاهها ُيدخ  ل  (4)ُي لر لفظ بشههلر على جميع ما يوجههع برأس الفرس اللجام أو البشلللق:

، ويتكون من عدة أجلاء من ا العذاران، و ما ما سههههات على خدي الفرس وُيجمعان من عند القفا، ومن ا الرسههههن، (5)وفاح، و و لفظ لارسهههه  معرب
 .(6)و و اللب  وما كان من األلّمة على األنف، جمع ا أرسان أو أرسن

خ و  شهههههك  اللجاه أو البشهههههلر لو  رأس ووج  الفرس أو الدابة باللونين ولقد وجههههه  الماهههههور ل  رسهههههوه الخي  بتاهههههاوير  ذا الم
 (.5,2  )اشكأ( 7,4,3ه )اروأ موجوع البلث  تااويرالاأللمر واألافر الذ ب  واألافر العادي وود ظ ر ل  

وود ، (1)ومن السهههرو  ما يكون ممشهههى بالذ ب أو الفجهههة وود يكون منقوشهههاا أو غير منقوش ، و ما يقعد لي  الفارس على ظ ر الفرس السللرج:
 (.5,2( أشكا  )7,4,3موجوع البلث  أرواه ) تااويرال ل  ظ ر

                                                           
امعة القا رة, جمخ و  رسالة ماجستير غير منشورة, ’, دراسة أثرية لنية’ألمد الليات: األلياء اإليرانية ل  مدرسة التاوير الافوية وعلى التلف الت بيقية  (4)

 .150ه,   1980
 .120اإلسيمية,    العبيد : الميبس العربية (5)
 .122العبيد  : الميبس العربية اإلسيمية,    (6)
 . 212دول , المعجه,    (7)
 39دول  : المعجه ,    (1)
 . 48ه,   1980أد  شير: معجه األلفاظ الفارسية المعربة, بيروت,  (2)
 . 109دول  , المعجه,    (3)
 .38-78ه,    1976سي ين المماليك, مكتبة األنجلو المارية, القا رة, نبي  عبد العليل: الخي  ورياجت ا ل  عار  (4)
ه، 2009تامر مندور: تااوير مخ و ات ال ب البي ري اإلسيمية ل  جوء مجموعة دار الكتب المارية, رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  ن ا  (5)

 414. 
 .414تامر مندور: تااوير مخ و ات ال ب البي ري،   (6)
 .91-84نبي  عبد العليل: الخي  ورياجت ا,     (1)
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ه موجوع البلث  أروا تااويرال ل  وود ظ رت ,(2)والجمع لبود و ى ب انة ت رح على ظ ر الفرس ليوجع من لوو ا السر  وأسفل السرج لبدة
 (.5,2( أشكا  )7,4,3)

 الخط من أهم العناصر التي اعتمد عليها الفنان في تنفيذ زخارف هذه التحفة من حيث:
 : الخط في تحديد المساحات

لعم  الخ  يقوه بتلديد المسالات وبالتال  الفا  بين مسالتين مختلفتين ومتجاورتين كالكتلة والفراغ, ليث ياب  الفراغ مكميا ل
ئر ن الخ  يلدد مسالات األشخا  ومسالات الخلفيات سواء كانت عما، كما ل  اللخارف ال ندسية, ليث إمن عناارح م مًّاالفن  أو عناراا 
ادئ ومن أ ه المب ،وبذلك يقوه الخ  بتلوي  جميع األجساه والكت  إلى عناار لخرلية داخ  العم  الفن  ،ظر  بيعية مختلفة ندسية أو منا

جوح و الت  جعلت الفنان المسله يستخده التلديد ل  رسه جميع عناارح الفنية  و رغبت  ل  البلث عن الوجوح, وجوح تعاليه الدين وبالتال  
ريد ي، ل و من عناار بناء العم  الفن  م مًّاعناراا  عن ذلك عن  رير الخ  والذي يعد لجاء الفن معبراا ، مخلووات ا اللياة وغايت ا وك 
 ئ لتى ل  البعد ول  التفااي  الاميرة لتى ير  المشا د الموجوع بشك  كام  وواج .الوجوح ل  ك  ش
 : التعبير عن الحركة

ويدعى بالخ  المنلن   ، وذلك ل  اللخارف المستمرة كما ل  اللخارف النباتية؛ ر نق ة  ناك نوع من الخ و  المنلنية تلدد مسا
وتظ ر  ، ذا الخ  ينتج لركة تجع  الخ  يتدر  من الروة إلى التخانة وود يكون متموجاا ليعبر بذلك عن لركة النبات واتجا   (3)،ال ياش

لتعبير عن اللركات المختلفة واتتجا ات أيجاا عن  رير لرية الخ و  وجرأت ا ل  م ارات الفنان المسله ل  الرسه والتاوير وودرت  على ا
ليث  ،وبالرغه من تعدد أساليب الرسه ل  الخ و  إت أن الفنان المسله أثبت أن  على ودر كبير من دوة الميلظة وووة التقدير ،تلديد األشكا 

 ل ا. رسه جميع األشكا  اآلدمية والليوانية بالنسب الاليلة
 :الخط في التعبير عن المشاعر اإلنسانية

 خلة ل  تكوين أعمال .اعمد الفنان المسله إلى تلخي  خ و   بما يتناسب مع نوع التاميه ووظيفت  وكذلك العناار الفنية الد
 ومة أو كان باعاتسواست اع الفنان المسله عن  رير  ذح الخ و  أن يعبر عن المشاعر اإلنسانية المختلفة سواء داخ  مشا د مر 

ل  بعض األليان يوج  درساا أو مادة علمية عن  رير  إن  ليث ، ولسب وظيفة الرسه  تاويرةالمختلفة عن الشخايات المرسومة داخ  
لثقالة اع بتلاانع الخلف ليث يتم تاويرة ويوجد ،لقد كان الاانع وديماا عالماا بأمور الاناعة من ليث المادة الخاه و رر اللخرلة ، الرسه
عبير ويظ ر أيجاا من الت ،  والت  تد  على ثبات واستقرار و دوء نفس ج   وتعبيرات  وكذلك ل   ريقة لبسويتج  ذلك من ميم  و ، والعله 

 الذي يظ ر على وج   أن  يستمتع ب ذا العم  من خي   ذا التجل  واتلساس العال .
 :الرسوم الحيوانية

ن الفنان المسله ود ورث رسوه الليوان عن الفنون السابقة : إويمكن القو ،  مختلف أنواع الليواناتشاع ل  الفن اإلسيم  تمثي  
ل  الفنون اإلسيمية أن معظه الليوانات الت  رسم ا ونفذ ا الفنان المسله كانت  ، وود تلظ البالثون ل  بيد الشرر وخااة الفن الساسان 

لكانت ترسه بواوعية شديدة ل  بعض  ،  الايد, وتنوعت األساليب الفنية الت  نفذت ب ا تلك العناارمن الليوانات الت  تا اد أو تستعم  ل
ل  لين اكتفى ل  بعض األليان بإبرال التفااي  العامة الت  تد  على  وية تلك  ،وخااة من ليث مراعاة النسب التشريلية ،األليان

وود نج  الماور ل  التعبير عن الواوع والمتمث  ل  لركة تلك الليوانات ل  المراع   ، الليوانات مع عده ات تماه بتفاايل ا وخااة الوج
 (1)واألودية.

ل  لين أرجع بعض البالثين ظ ور مث  تلك الليوانات على التلف الفنية اإلسيمية إلى دعوة الدين اإلسيم  نفس  للمسلمين ولث ه 
لى ما ب ا من لوائدعلى التأم  ل  الليوانات وعم  لفت أنظار المس كه لي ا جما  لين تريلون ولين ول" :كقول  تعالى (2)،لمين إلي ا وا 

 (.6,5,4( أشكا  )8,7,6موجوع البلث  أرواه ) تااويرالوود ظ رت الليوانات ل   (3)تسرلون".
 :الطيور

                                                           
 .80نبي  عبد العليل: الخي  ورياجت ا ,    (2)
 .102أبو اال  األلف : الفن اإلسيم , دار المعارف, القا رة,   (3)
 .328رلاب رلاب إبرا يه ألمد ألمد الاعيدي: التلف اإليرانية,   (1)
 .417ه,  2000  اللخرلة اإلسيمية, دراسة ل  ميتاليليقا الفن اإلسيم , مكتبة ل راء الشرر, القا رة, عبد الناار ياسين: الرملية الدينية ل (2)
 (.6سورة النل  آية ) (3)
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 وظ رت على العديد من التلف المعدنيةلقد تميلت تلك الرسوه ل  الفن اإلسيم  بتنوع ا الشديد, واختيف أوجاع ا و يئات ا, 
 .(3( شك )5موجوع البلث روه) تااويرالوود ظ رت ل   ، المنتجة ل  الفترة القاجارية, وكانت ل  معظه األليان تتخل  األشجار والل ور

 :الزخرفة النباتية
 ى اللخرلة الت  تعتمد ل  تكوين مفردات ا على العناار ال بيعية ليث مادر ا لروع النبات وأوراو  وأل ارح من خيل ا نست يع أن 

وود اعتمد  ،, وتنوعت أشكا  األورار ولالت اال بيع  بعيد عن أال  ولكن  ليس كما  و موجود بالواوع أي ملور، نتعرف على نوع النبات 
و ى لن من الفنون التشكيلية وتعتمد على  (1)،لتكرار والتقاب  والتناظر ل  وجع ولدات  اللخرلية لللاو  على التكوينات اللخرليةالفنان على ا

لالخيا  والعناار التجريدية كانت أيجاا لاجرة بقوة ل  أعمال  ، ل اه للفنان المسله تات, وكانت ال بيعة ألد ماادر اإلمختلف أنواع النبا
 ة, وتميلت شخاية الفنان المسله ل  تعبيرح اللخرل  بين التلوير والتجريد الم لر والتكوينات اللرة.اللخرلي

خ و    التاميه باتجا ات و ليث استفاد الفنان من اللركة اللينة للنبات والت  تعبر عن اللياة ل  تلويرة لشك  النبات ووجع  داخ
 د تتجو  ل  ك  جلء من أجلائ .لدث إيقاعاا متلركاا تجع  عين المشا تُ معبرة 

رار تخر  من ا تفريعات أامر للنبات واألو ، تمتال الخ و  العامة ل  بناء التاميه  لتى ل  تلديد اللخرلة خ و اا مرنة لللونية
 واألل ار.

 ك .الواو  ل ذا الشمما يؤكد دوة الاانع ل   ، ندسية كما نجد أن ا مترااة ومتراب ة مع بعج ا لدرجة أن ا تول  بأن ا أشكاتا 
وم ما يكن من أمر لإن ك  األساليب واتتجا ات ل  التعبير اللخرل   ،يختلف مستو  األداء من عار إلى آخر ومن بلد إلى آخر

سيم , أي تيبعد عن المفا يه العربية واإلسيمية والتلوير ل  عة ورغه ل  نق  ال بي  ذا النوع من اللخارف مبدأ أساس كان  ابع ا شرو  وا 
 ذلك تلتفظ بافات ا األساسية.

 وتعتمد اللخرلة النباتية كما  و اللا  ل  الكثير من أنواع اللخرلة ل  وواعد التركيب على نظه معرولة من أبرل ا:
 ملور(. –ناف   –بكالة أنواع  )كل   :التناظر
 نار والد لعدة مرات.و و إعادة رسه العنار اللخرل  عدة مرات أو توظيف ع :التكرار
 ويعن  توظيف عنارين لأكثر بتوليع متناوب. :التناوب

 بالغ الفنانون الملخرلون ل  امتدادات ا األغاان والسيقان ول  ، وودتنوعت أشكا  األغاان ل  دوة رسم ا وعرج ا وتركيبات ا
 ليث بدت وكأن ا مستمرة ل  نمو ا. ، التوائ ا

والشجرة بافة عامة لدي ه ترمل إلى الروح  (1)،وود ُعرف عن الاولية إجيل ه للنبات ،رة سروووردت جمن اللخارف النباتية شج
ثه يفج   ،و كذا إلى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقلية ،ثه من ك  شعبة شعبتان ،الفكري الذي يبتدئ من أا  والد, ثه تتشعب من  شعبتان

 (2)تعود لتسير بذوراا ألمثال ا, كما أن ا ترمل لإلنسان الكام . ثه تلك الثمرات ،باآلخرة إلى نتائج  ى ثمرات ا
إذ يعتقد الاول  أن ارتفاع  ذح الشجرة  ،ل  لين أن شجرة السرو على وج  الخاو  ل ا عند الاولية دتتت رملية واجلة

 وأشكا  البلث. تااويرل  جميع اللخارف النباتية وود ظ رت  (3)،و ذح الشجرة  ى الت  تاعد ب  ،ب الشا ر يرلع  من عاله المادة إلى ر 
 :الهندسية الزخارف

                                                           
 .183ه,  1976ملمد تولير جاد: تاريخ اللخرلة, دار المعارف, مار,  (1)
بير ا عن التجل  اإلل   ل  ال بيعة ول  األشياء دونما للو  أو ممالجة, والثان  تعترمل ال بيعة بك  مظا ر ا لد  الاولية إلى أمرين, األو  سريان  (1)

 التجل  اإلل   ل  ديمومت  وتنوع .
 .10ه,  1978عا ف جودة نار: الرمل الشعري عند الاولية, دار األندلس, بيروت, 

 .491رلير العجه: موسوعة ما للات التاوف اإلسيم ,   (2)
ة, لقد لجلوا يؤكد بعض البالثين أن  ذا الف ه الاول  لشجرة السرو يلداد وجولاا إذا تلظنا ال ريقة الت  رسه ب ا العثمانيون  ذح الشجر ل   ذا اإل ار  (3)

 .ن اهللب مرسم ا ل  ملاريب المساجد أو بجوار ا أو على سجاجيد الاية أو شكلوا من ا ن ايات وومه منابر ه بشكل ا, و ى بذلك رمل للمناجاة والقر 
 .121, عبد الناار ياسين: الرملية الدينية ل  اللخرلة اإلسيمية,  58نادر ملمود عبد الدايه: التأثيرات العقائدية,  
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كان من بين ا تقسيه الملي  إلى ، ل  اللخارف ال ندسية من تعقيد لإن ا ل  لقيقت ا بسي ة على أاو  ووواعد على الرغه مما يبدو
و ذا يد  على عناية المسلمين بعله ال ندسة من الناليتين  ، أجلاء متساوية ثه تواي  النق  بعج ا ببعض لللاو  على أشكا   ندسية مختلفة

 (4)النظرية والت بيقية.
اعتمدت اللخارف ال ندسية على المربع والمثلث والدائرة لك  تكون األساس الذي تقوه علي  جميع اللخارف ال ندسية واشت رت النجمة 

وك  ذلك يعتمد ل  األا  على خ و   ، ولدات وتقسيمات مختلفة ل  المسالةاإلسيمية المتعددة األجيع والمتفرعة وما نتج لول ا من 
ألن اللخارف ال ندسية تعتمد على وياسات دويقة لا وا  واللوايا ل  ؛ ويتج  من ا مد  إلماه الفنان المسله بعله ال ندسة  (5) ندسية بسي ة,

 األشكا  ال ندسية المختلفة.
سالات الشك  العاه يعتمد على تكرار المثلثات والم ، إلى مثلثات متعاكسة ما ب ا لراغ اإل ار واه الفنان بتقسيه اإل ار ال ول 

لدراسة ظ رت ل  التااوير موجوع اود و  ، متتابعاا يساعد على توجي  شك  اللخرلة اميرة إيقاعاا  ندسيًّاالمتولة بين ا وتشك  الفراغات ال
 .ائنات اللية أو النباتيةكأ ر لللخارف األخر  سواء كانت لخارف للك

 : التأريخ
ديد من ألن ملاولة تأريخ ا ونسبت ا إلى مكان بعين  يفرض علينا مقارنت ا بالع ؛تعد ملاولة التأريخ ل ذا الكأس من الاعوبة بمكان

ما   ومن خي ،بعاور ا المختلفةل  لترات مختلفة من جميع األو ار المتمثلة ل  إيران بافة خااة التلف الت بيقية بافة عامة والمعدنية 
 لخارف إلد  الق ع المؤرخة بالق عة موجوع الدراسة يتج  اآلت : ميلظت  من مقارنة وبناء على ما يمكن ،سبر عرج 

 :* من حيث الشكل العام
نية ذات من التلف المعد لكن ل  الفترة القاجارية نجد أن  أنتج لي  نماذ  ، ن  ذا الكأس له نشا دح من وب  ب ذا اللجه واترتفاعإ

 ل  الفترات التاريخية السابقة. شك  مبتكر والت  له يسبر أن شا دنا ل ا مثييا 
 :* موضوعات تصور المناظر الطبيعية

ذ ا بية ل  تنفيو نجد أن الفنان اإليران  ود ا ته بتناو  الموجوعات اللخرلية على منتجات  المعدنية والت  يظ ر لي ا التأثر بالروح األور 
 (1)لقد كان يتناول ا ل  العاور السابقة بشك  اا يل  غير واوع .، و ى الموجوعات الت  تمث  المناظر ال بيعية

لخرلة مبية الت  كانت تلوي نماذ  لتلك الموجوعات الو ولكن ل  الفترة القاجارية وبعد ا يع الفنان اإليران  على المنتجات األور 
والت  كان إما أن يرا ا تعرض ل  األسوار اإليرانية أو يرا ا ل  البي  الملك  لد  الشا ات والملوك  ، الواوعوالت  كانت معبرة بادر عن 

برال للعمربية, لبعد أن لمس الفنان اإليران  ما بو ور فراء الدو  األجنبية األمتواجدة لدي ه ك دايا من س القاجاريين أعجب  (2)، ا من واوعية شديدة وا 
ويتج  ذلك ل  اللخارف المنفذة  ،شديداا وأخذ ل  تقليد ا على منتجات  الفنية المختلفة وألرل نجالاا بارلاا ومللوظاا ل   ذا التقليدب ا إعجاباا 

 ر .اعلى الكأس من الداخ  والخ
 :* الرسوم اآلدمية

رة بشك  ترسه ل  التااوير السابقة المبكبية بوجوح ل  تنفيذ تلك الرسوه سواء كانت رجاتا أو نساءا كانت و ت التأثيرات األور تجل  
نفذ ب ريقة أابلت تلك الرسوه اآلدمية ترسه وت ، بية والعاله الخارج و اا يل , أما ل  الفترة القاجارية وبعد اتنفتاح على دو  المرب األور 

دي أو وكذلك اللركات سواء لركات األي ،دم كما جاءت الوجوح معبرة عما بداخ  الشك  اآل ،مرعاة للنسب التشريلية للجسه اآلدم مع واوعية 
 الكأس.لركات الجسه كل  لجاءت معبرة وواوعية تعكس الوجع الذي علي  الشك  اآلدم  المنفذ على 

 :* أغطية الرؤوس

                                                           
 .151-114أبو اال  األلف : الفن اإلسيم , دار المعارف, القا رة,     (4)

(5)         . 1976ing and Arts of the Book) part VIII .London Robinson (B.W), Book Covers and Lacquer, (Islamic Paint
p. 303. 

 .6: المدرسة القاجارية,  سمية لسن ملمد إبرا يه (1)
  رسالة ه(, مخ و 1925-1779 ه/1343-1193نسرين على ألمد ملمد ع ا اهلل: التلف المعدنية ل  العار القاجاري ل  جوء مجموعة جديدة ) (2)

 .273ه,  2013ة اآلثار, جامعة القا رة, ماجستير غير منشورة, كلي
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المعدنية ة الرؤوس الخااة بالرسوه اآلدمية المنفذة على التلف ح على الميبس واأللياء وكذا أغ يب  بوجو و ليث ظ ر التأثير األور 
 (1)ن من رجا  ونساء ل  تلك الفترة.آة عاكسة لما كان يريدح اآلدميو ر ل  الفترة القاجارية والت  بال بع كانت م
ن ال بيع  ميرانيين كان المجتمع اإليران  وتعايش ه مع اإلبيين ل  و با والعاله الخاج  وتواجد بعض األور و لبعد اتنفتاح واتتاا  بأور 

س, و و ونم  ميبس ه و رل أغ ية الرؤو  والت  كان من جمن ا تميير  رال، ل  تلك الفترة ببعض عادات ه وتقاليد ه يران أن يتأثر الشعب اإل
 المنفذة على الكأس. تااويرما ظ ر على ال

 :* طريقة تصفيف الشعر
ولكن ليما  ،تم   رأس ا بخمار أو  رلةن ا ل  البداية ، إذ إ بية ل  تميير  ريقة تافيف الشعر بالنسبة للسيداتو تظ ر الروح األور 

وعلى التلف المعدنية خااة ،  بعد وبعد تملم  التأثيرات األوربية إلى المجتمع اإليران  أابلت المرأة تاور وتنفذ على المنتجات الفنية عامة
 بجانب ظ ور الخمار وال رلة. (2)،وت يم ي  أي نوع من أغ ية الرأسوشعر ا عاٍر 

 :* مالمح الوجوه
أما ل  الفترة القاجارية لقد  رأ تميير ل  تنفيذ تلك الموجوعات  ،كانت ميم  الوجوح وتقاسيم  ل  التااوير المبكرة جاءت غير واوعية

لقاء الجوء على ميم  وجوح شخوا  اآلدمية لبدأ بالوج  وكأن  مجسه الميم  وذو  ،ليث لر  الفنان على ات تماه بقواعد الظ  والنور وا 
 موجوع البلث. تااويرالو و ما ظ ر ل  (3)ب ,عيون براوة ومعبرة مما أجفى علي  واوعية شديدة و و التأثير األورو 

 :* رسوم الحيوانات والطيور
برال نسب ا ول  إ، لقد برع الفنان ل  تجسيه تلك الليوانات وال يور ،ب  ل  رسه الليوانات وال يور ب ريقة واوعيةو يتجلى التأثير األور 

 التشريلية.
تنسب إلى ( 15روه ) تاويرةواوية ذراع  وبمقارنة التااوير الخااة بالفروسية الموجودة على  ذا الكأس بالتااوير الموجودة على

لجيا عن التاميه العاه والعناار والولدات الاناعة واللخرلة  ةقي ر  يتج  أن ا تتفر ل  (1),ه19 ه/13إيران خي  العار القاجاري ل  القرن 
 ه من وماانن ابدأح على و العديد من المعدات الواوية للجسه و ى تتمث  ليما يلبسمن ليث ارتداء  ذلكو  ؛اللخرلية المستخدمة واألسلوب الفن  ل ا

 ل  لالة ايد الليوانات الجارية ، ك  ذلك جروري  ح ينتعلو  اء ذو الروبة ال ويلة الذيواللذ الت  يجعو ا على رؤوس ه والخوذاتب ذح الكيفية 
 ترسمالت  وظ رت مميلات المدرسة القاجارية ل  التاوير من ليث الرسوه اآلدمية  ، إذ أن ا تساعد على لماية الاائد من  جوه الليوانات ،

جسدت و  ،ورسه المناظر ال بيعية ب ريقة واوعية  بقاا لقواعد المنظور ، ومراعاة النسب التشريلية للكائنات اللية ، شديدة ب ريقة واوعية تونفذ
كذلك  ذح التااوير مد  تأثر الماور بال رال الفن  القاجاري, والذي تمث  ل  األلياء وأغ ية الرؤوس الت  ارتدا ا أب ا   ذا العم  الفن  و 

،  المكثف للظي  تستخداهباإلجالة إلى الرسوه الواوعية لتااوير الليوانات, وا ، التعبير اللرك  الذي ظ ر ل  إشارات األيديالمبالمة ل  
 ب . و الشديد بالفكر األور  التأثروالت  تعبر بما تيدع مجاتا للشك عن ، تاويرةالمما يؤكد لكرة العمر ل  

اريخ لإن تلذا  ؛  الفن  الموجود على واوية الذراع الموجود على الكأس نفذ بنفس األسلوبولذلك لإن  ذا المش د الخا  بالفروسية 
 اناعت ما والد و و القرن الثالث عشر ال جري/ التاسع عشر المييدي.

يلت بالمنتجات ليث أن ا تم ، ول   ذا التاريخ كانت تشت ر مدينة كرمان باناعة النلاس و   ألد المراكل الكبر  ل  الفترة القاجارية
لذلك ترج  الدراسة  (2)؛ ه1925-1794 ه/1344-1209القاجاري نتاج ا ل  العار الت  استمر إو  ,النلاسية لوجود أكبر منجه للنلاس ب ا

 أن يكون  ذا الكأس من إنتا   ذح المدينة ل   ذح الفترة.
 :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية

 ونشرح ألو  مرة.  دراسة  ذا الكأس ولخارل 
  وأنتج ل  مدينة كرمان ذا الكأس بالقرن الثالث عشر ال جري/ التاسع عشر المييدييؤرخ ,. 

                                                           
 .275نسرين على ألمد ملمد ع ا اهلل: التلف المعدنية ل  العار القاجاري,   (1)
 .279نسرين على ألمد ملمد ع ا اهلل: التلف المعدنية ل  العار القاجاري,   (2)
 .792نسرين على ألمد ملمد ع ا اهلل: التلف المعدنية ل  العار القاجاري,   (3)
 .14لساه عويس  ن اوي, أدوات الجلارة ل  إيران خي  العار القاجاري, لولة (1)
(2)                  Jonathan M. Bloom, Sheila Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art, vol.3, P.513 
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  استمرار بعض ال رر الاناعية واللخرلية التقليدية الموروثة من عاور سابقة لتشكي  النلاس الذي كان يأت  على وائمة المعادن
نية تسيما تلك المنتجات الت  يكثر استخدام ا ل  المنال  والبيوت مث  الكأس موجوع الت  تدخ  ل  أغلب الاناعات المعد الم مة

 ه على الرغه من الثورة الاناعية وغلو المنتجات األجنبية األو  سعراا.19 ه/13البلث خي  القرن 
 ندسية الموجوعات الفنية داخ  أشكا  لاتبع أسلوب رسه، استفادة الفنان اإليران  من ك  ما ووع علي  نظرح لتلقير أ دال  اللخرلية  

كمناظر الايد وال رب واألعما  اليومية كلراعة األرض  ، وذلك لك  يستوعب الكأس أكبر عدد من الموجوعات التاويرية، 
 واناعة الخلف.

 نة لقد يلجأ الفنان إلى أما األوان  الت  تستخده للماء أو لللي ، معظه األوان  الت  كانت تستخده ل  ال    ود تخلوا من اللخارف
 اتعتناء بلخارل ا.

  عبر الماور عن السيدات العجائل من خي  ال يئة المنلنية للجسد, ووج  تماح التجاعيد العميقة إت أن  رسه  يئت ا وسلوك ا متناسب
وح مستديرة الشك  وأعين وعن تاوير الفتيات لقد رسمت بوجوح ملينة ل  وجعة ثيثية األرباع, وظ رت بوج ، ومتفر مع الموجوع
 ولواجب مق بة. ، براوة تمعة ومسلوبة

  راعى الفنان الدوة ل  تنفيذ الموجوعات المنفذة على الكأس داخ  مسالات جيقة, لالموجوعات الت  بداخ  بدن الكأس موجوعات
وأن  وا  إلى درجة كبيرة ل  ، فنان ذا يد  على براعة وم ارة ال، و  متكاملة يوجد ب ا ألياناا شخ  والد يقوه بلرلة أو شخاين

  ذا المجا .
:تصاويراألشكال وال  

 :أواًل: األشكال

 

 
 (2شك  ) (1شك  )
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 (4شك  ) (3شك  )
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 تصاويرثانيًا: ال

 

 

 (2) تاويرة (1) لولة

  
 (4) تاويرة (3) تاويرة

 

  
 (6) تاويرة (5) تاويرة

  
 (8) تاويرة (7) تاويرة
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 (10) تاويرة (9) تاويرة

  
 (12) تاويرة (11) تاويرة

 

 

  
(14تاويرة ) (13تاويرة )   

 
(15تاويرة )  


