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 الفنون العثمانية فيلخرافية والمركبة االكائنات رسوم 
The drawings of the superstitious and complex objects in the Ottoman arts 

 شيماء محمد عبد الرافع محمد شرف الديند/ 
 جامعة عين شمس –آلداب اكمية دكتوراه اآلثار اإلسالمية 

 ممخص:
ظيرت أشكاؿ الكائنات الخرافية بكثرة عمى الفنكف الزخرفية العثمانية، كالتي تنكعت أشكاليا كأنكاعيا، كالتي كانت عادةن ال 
نما كانت تظير بجانب رسـك الحيكانات الحقيقية، حيث صكرىا الفناف بجانب ىذه الحيكانات  تنقش كمكضكع مستقؿ، كا 

مكجكد في الطبيعة ، كقد بدت في قمة الحركة كمثمت بحرفية تشيد بتمكف الفناف اإلسالمي مف  ككأنيا عنصر حقيقي
 رسميا.

كقد كجدكا فيو غاياتيـ، ألف أحد معايير الفف اإلسالمي ىك التحكير كالتجريد، لذلؾ رحبكا بيا كلكنيـ لـ يحتفظكا بمعانييا 
 الرمزية بقدر ما كانت تمثؿ رسمان زخرفيا بحتان.

 أىـ الكائنات الخرافية التي ظيرت في الفف العثماني: شكؿ التنيف كالعنقاء،كرسـ الثعباف الذم يظير ذيمو معقكدا. كمف
أما الكائنات المركبة فتتمثؿ في شكؿ حيكاف ذك رأس أدمي كجسـ أسد)ابك اليكؿ(، كأيضا رسـ طائر ذك كجو أدمي، كذلؾ 

 في يده ثمره، أك يعزؼ عمى أحد االالت المكسيقيو.ظير شكؿ حيكاف يقؼ عمى أرجمو الخمفيو كيمسؾ 
الذم كاف متأثرا -كيبدك أف ىذه الحيكانات الخرافية التي كجدت عمى المنتجات الفنية العثمانية انتقمت إليو مف الفف اإليراني 

قاؿ الكثير مف الفنانيف كذلؾ مف خالؿ انتقاؿ التأثيرات الفنية التي حدثت اثناء الفتكحات العثمانية، كانت -بالفف الصيني
 .اإليرانييف الى األراضي العثمانية كالعمؿ لدييـ

 

 

Abstract: 
The forms of superstitious objects appeared extensively on the Ottoman decorative arts, 

which varied in shapes and types, which were usually not embossed as an independent 

subject, but were shown alongside the drawings of the real animals. The artist depicted these 

animals as a real element in nature. Artfully attested by the ability of the Islamic artist to 

draw. 

They found their ends, because one of the criteria of Islamic art is modification and 

abstraction, so they welcomed it but did not retain its symbolic meaning as much as it was 

purely decorative. 

One of the most important superstitious objects that appeared in Ottoman art: the shape of the 

dragon and phoenix, and the drawing of the snake whose tail appears knotted. 

The composite objects are in the form of an animal with a human head and the body of a lion 

(Sphinx), as well as the drawing of a bird with a human face, as well as the form of an animal 

standing on its hind legs and hold in his hand fruit, or play on a musical instrument. 

It seems that these superstitious animals found on the Ottoman art products moved to it from 

Iranian art - which was influenced by Chinese art - through the transmission of artistic 

influences that occurred during the Ottoman conquests, and the transfer of many Iranian 

artists to the Ottoman territories and work for them. 
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معايير  ألف أحد ،اتخذ الفنانكف المسممكف مف فنكف الشرؽ األقصى رسـك حيكانات خرافية مركبة، كقد كجدكا فيو غاياتيـ
لذلؾ رحبكا بيا كلكنيـ لـ يحتفظكا بمعانييا الرمزية بقدر ما كانت تمثؿ رسمان زخرفيا  ،الفف اإلسالمي ىك التحكير كالتجريد

سكل رسـ  يالفف اإلسالم يكف فيبحتان، كحينما اخذكا مف الصينييف رسـ التنيف الذم كاف يمثؿ أحد شارات الممؾ لدييـ لـ 
لؾ عف الرمزية التي سادت عف ىذا الحيكاف في بالد الصيف، ككذلؾ الحاؿ اتخذ الفنانكف العنقاء بذ كغضكا الطرؼ ،زخرفي

زخرفي دكف النظر إلى ككنو رمزا لإلمبراطكرية ىناؾ، كنجد أيضا مف الحيكانات المركبة ذائعة  مف الشرؽ األقصى كرسـ
لما كاف فييا مف بعض الصفات التي ذكرت عف الفرس ذات الكجو اآلدمي، ك  ،الصيت في الرسـك كالزخارؼ اإلسالمية

 البراؽ في بعض الكتب اإلسالمية، ككجدت أيضا رسكمات الطيكر ذات الكجو اآلدمي باإلضافة الى األفاعي ك الحيات
 .iكالحيكانات كالطيكر المجنحة

لفف العثماني بتأثيرات إيرانية مباشرة كقد نقؿ اإليرانيكف عف الفف الصيني ىذه الحيكانات الخرافية المركبة، كالتي انتقمت إلى ا
ىذه كانت مف أىـ عكامؿ انتقاؿ  التي التجارة كمثمياالحركب كالتي حدثتنا عنيا المراجع،  غنائـ عف طرؽ عديدة منيا 

 إلىىجرات الفنانيف مف بمد  ككانت ، حيث ظمت التجارة قائمة في كؿ فترات السمـ كالحرب بيف الدكلتيف.التأثيرات الفنية
 ،ي كالعثماني لبعض الفنانيف الميرة لالستفادة منيـيرانكذلؾ نقؿ السالطيف مف الجانبيف اإلك ، iiكراء كسب العيش أخر سعيان 

ابرز أعماؿ السمطاف سميـ األكؿ ذات األثر المباشر في تاريخ الفنكف  مف ك لعؿ ،مف أىـ عكامؿ انتقاؿ التأثيرات الفنية
بعد انتصاره عمى الصفكييف في  خاصة ،iiiاستانبكؿ إلىفنانيف مف البالد التي فتحيا الزخرفية ىك نقؿ ميرة الصناع كال

ـ(، حيث قاـ بتيجير طائفة كبيرة مف الصناع الميرة كأصحاب الحرؼ المميزة، فقد أحضر عند 1514/ ق920) ديرافلجا
كانت تعتبر في ذلؾ الكقت مركزان  اسطنبكؿ ما يربك عمى سبعمائة أسرة مف أمير الصناع بمدينة تبريز، كالتي إلىرجكعو 

، فضاَل عف ترحيؿ ضحة عمى الفف العثمانيكالذيف كاف ليـ تأثيرات فنية كا إيرافىامان مف مراكز الصناعة في غرب 
 .ivالحرفييف مف الخياطيف كصانعي الفراء ك النقاشيف كالصاغة كالمكسيقييف الذيف ُعينكا في كرش اإلمبراطكرية باستانبكؿ

 سة:ىدف الدرا
تيدؼ ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى أشكاؿ الكائنات الخرافية التي ظيرت بكثرة عمى الفنكف الزخرفية العثمانية، كالتي 
نما كانت تظير بجانب رسـك الحيكانات الحقيقية،  تنكعت أشكاليا كأنكاعيا، كالتي عادةن  كانت ال تنقش كمكضكع مستقؿ، كا 

الحيكانات ككأنيا عنصر حقيقي مكجكد في الطبيعة ، كقد بدت في قمة الحركة كمثمت حيث صكرىا الفناف بجانب ىذه 
 بحرفية تشيد بتمكف الفناف اإلسالمي مف رسميا.

 الكائنات الخرافية:
 v:رسوم التنينأوال:
ف أسد كذيؿ في أغمب األحياف كلو جناحا نسر كبراث فقد يرسـ ، viiعمى زخارؼ الفنكف العثمانية المختمفة viكجد رسـ التنيف

، كما أف نفسو يخرج في ىيئة سحب، كلذا فإننا نرل أف التنيف في أغمب رسكمو يسبح بيف السحب، أما جسمو viiiثعباف
 .ixالممتد فمغطى بالقشر، كفي رأسو قرناف، كفي فمو سناف حاداف

ف عف الصيف رسـك بعض ك يرانيأخذ الفنانكف اإل حيث ،xبتأثير إيراني رسـ التنيف عمى التحؼ العثمانية كاف أفكيبدك 
، كلـ يفكركا xiان مختمفة مف التنيفأنكاعيكف يرانالمكضكعات الزخرفية، كالحيكانات الخرافية مثؿ التنيف كالعنقاء، كقد رسـ اإل

نما اتخذكه لمزخرفة فحسب، بمتحؼ  محفكظو لكحة كيثبت ذلؾيا أحيانان، أشكالكحكركا في  xiiفيما كانت ترمز إليو لدييـ، كا 
، يسبح في السحاب لتنيف ـ(، كعمييا رسـ 1565-1555/ ىػ949-939) اسطنبكؿ فيما بيف إلىتنسب  د كىيكميفالن
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، ككاحدة أخرل مف عمؿ نفس الفناف بمتحؼ xivكاف رئيس "النقاش خانو الذم xiiiشاه قكليالفناف كىي مف عمؿ 
 (1)لكحة رقـ  .xvكعمييا رسـ لمتنيف المتركبكليتاف

 ،المتحؼ البريطانيمحفكظ ب (2لكحة رقـ ) ذك بدف منتفخمف الخزؼ  إبريؽى التحؼ العثمانية، عم رسـك  التنيف كمف أمثمة
الغزاؿ كاألرنب البرم كالتنيف كاألسد، كقد رسمت بالمكف األبيض  التي تشتمؿ عمى رسـكالزخارؼ الحيكانية،  بعض عميو

  ىندسية مف خطكط زجزاجية. زخارؼ ى رقبة ىذا اإلبريؽ كعم ،عمى أرضية بالمكف األخضر الترككازم
قنينة تنسب ألزنيؾ بالقرف العاشر اليجرم/ السادس  ،كمف التحؼ الخزفية التي تحمؿ زخارؼ حيكانية كرسكمات التنيف 

مثؿ األسد كالغزاؿ كاألرنب  الحقيقية الحيكاناترسـك بمجمكعة مختمفة مف  ، حيث تزدافعشر الميالدم، بالمتحؼ البريطاني
كىذه الحيكانات رسمت بكضيعات مختمفة أضفت  -  xvi(، ككذلؾ الحيكانات الخرافية كالتنيف المجنح3قـ لكحة ر ) البرم

 .الزخارؼ بالمكف األبيض عمى أرضية خضراء ك بيا قميؿ مف المكف األحمر األرجكانينفذت ك  ،عمييا الحركة
، عشر الميالدم العاشر اليجرم/ السادس القرف حكالي زنيؾأل ينسب كمف التحؼ الخزفية التي تحمؿ زخرفة التنيف، طبؽ

بالمتحؼ البريطاني، كتبدك الزخارؼ عبارة عف دائرتيف الكسطى بيا رسـ لثعباف ينقض عمى فريسة، كالكبرل يظير عمييا 
 ( 4لكحة رقـ )xviiرسـ التنيف ضمف مجمكعة مف الحيكانات 

يتخذ بالمتحؼ البريطاني ، ك  ينة أزنيؾ، محفكظةالعثماني كىي تنسب لمد كيبدك رسـ التنيف أيضا عمى زىرية مف الخزؼ
عبارة عف رسـك كىي ، كتبدك الزخارؼ عمييا بالمكف األزرؽ  كاألخضر مع لمسات مف المكف األحمر، الكمثرمشكؿ ال بدنيا

 (5ـ عبر الفناف عنيا بطريقة مصغرة )لكحة رق xviiiحيكانات كاألرنب كالغزاؿ كالكالب كالتنيف كيتخمميـ رسـك أشجار السرك
خزفية تنسب ألزنيؾ القرف الحادم عشر اليجرم /السابع عشر الميالدم طانية سم كذلؾ ظير رسـ التنيف المجنح عمى

كقد كرد ضمف مجمكعة مف الحيكانات كالكائنات الخرافية كما ىك معتاد عمى رسـك ىذه  (6 لكحة رقـ )بالمتحؼ البريطاني
 ثؿ الغزاؿ كاألرنب البرم كالذئب كالكمب كالطائر ذك الكجو اآلدمي.الكائنات عمى التحؼ التطبيقية العثمانية، م

مف العصر العثماني مف القرف  إبريؽ مى المعادف العثمانية، كمف أمثمة ذلؾ،أيضا كجدت رسـك ىذه الحيكانات الخرافية ع
 ،8مثؿ التنيف،)لكحة رقـ ، يزخرؼ بدنو رسـك الحيكانات الخرافية بمتحؼ بناكي / السادس عشر الميالدم،لعاشر اليجرما
9) 
(، حيث يظير رسـ التنيف 11، 10ما ىك مكجكد عمى إبريؽ بمتحؼ فيينا )لكحة رقـ ف أمثمة رسـك الحيكانات الخرافية، كم

 المجنح.
كمف المالحظ عمى ىذيف االبريقاف شكؿ المقبض الذم ينتيي برأس التنيف، كقد كجد ىذا الشكؿ عمى أباريؽ عثمانية 

 xx، كىذا الطراز كجد في األباريؽ التيمكريةxix"ابراىيـ مف ككتاىية"ضا عمى إبريؽ مف الخزؼ يعرؼ بإبريؽ معدنية كأي
 كانتقؿ منيا إلى األباريؽ العثمانية.       

  العنقاءثانيا :
فيكـ يكف ىذا العنصر بميرانطائر خرافي ضخـ الجسـ، لو رأس ديؾ، كانت ترمز عند أىؿ الصيف لمخمكد، كقد نقؿ اإل كىي

ي بذيؿ طكيؿ مسنف يرانممؾ الطيكر، ككانت ترسـ العنقاء عمى الخزؼ اإل إلىيختمؼ عف الرمز الصيني، حيث كاف يرمز 
طاؿ كذيميا قد است عمى التحؼ العثمانية، العنقاء قد مثمتك ، xxiيشبو الميب، كتككف أحيانان قريبة الشبو مف الشكؿ الصيني

 .ريشو بما يشبو ألسنة النيراف
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رأم يذىب إلى أف ىذا الكائف ما ىك إال طائر لو رأس نسر، كقد يعمك الرأس عرؼ يتخذ شكال نباتيا أك شكؿ كىناؾ 
الريشة، كلو رقبة طكيمة، تبدأ رفيعة عند الرأس كتزيد عند اتصاليا بالجسـ، كلو عادة جناحاف كبيراف كمخالب قكية، كذيؿ 

 xxiiاء مف حيكانات.متعدد الريش كمف ثـ فيك ال يدخؿ في تككينو أم أجز 
بالمتحؼ البريطاني مف  ، محفكظةخزؼ أزنيؾمف  عمى سمطانية الفف العثماني فنجده  إلىكقد انتقؿ طراز رسـ العنقاء 
  كتبدك ىذه العنقاء ذات ذيؿ يشبو ألسنة الميب. ،(7لكحة رقـ ) السابع عشر الميالدم/ القرف الحادم عشر اليجرم

ف الخزؼ العثماني ينسب إلى سكريا القرف الحادم عشر اليجرم/ السابع عشر أيضا ظير رسـ العنقاء عمى طبؽ م
الميالدم كتبدك الزخارؼ عمية عبارة عف دائرة كسطى بيا رسـ العنقاء بشكؿ كبير يتصدر أرضية الطبؽ كيدكر حكليا 

فكم المعاصر رسـك لعنقكات ذات ذيؿ طكيؿ يمتؼ عمى بعضو، كرسـك ىذا الطبؽ متأثرة بشكؿ كبير بالخزؼ الص
 (12لو.)لكحة رقـ 

 (.9، 8كذلؾ كجد رسـ العنقاء عمى اإلبريؽ المعدني السابؽ ذكره بمتحؼ بناكي،)لكحة رقـ 
 ( 11، 10ككرد رسـ العنقاء أيضا عمى اإلبريؽ المعدني بمتحؼ فيينا )لكحة رقـ 

 معقودممتف أو  ذيلذو  رسم الثعبانثالثا:
، كىك يياجـ حيكاف ثماني بشكؿ خرافي كجكد رسـ لمثعباف كذيمو معقكد بشكؿ زخرفيمف الرسكمات التي كجدت في الفف الع

 -xxiiiفي العصر السمجكقي قكدؿ أك المعد رسـ الثعباف الممتؼ الذيكج حيث، يةيرانالتأثيرات اإل كىذه الرسكمات مف -خرافي
رقـ  لكحة) دم بالمتحؼ البريطانيالسادس عشر الميال/ طبؽ مف خزؼ أزنيؾ يرجع لمقرف العاشر اليجرمكمف أمثمة ذلؾ 

الكيميف( كيفتح فمو ليياجمو، ) حيث يظير رسـ الثعباف في دائرة بمنتصؼ األرضية، كىك يمتؼ عمى حيكاف خرافي، (4
 .كيظير ذيؿ ىذا الثعباف كىك معقكد

 .xxivبتغيير جمدىا ر مف المكتمف قدرتيا عمى الفرا كمف المالحظ أف األفعى كانت في القديـ رمزا لمخمكد لما أعتقده القدماء
عنصر الحيات أك الثعابيف عمى صحف أعد لمطعاـ أك عمى آنية زجاجية أك  الستخداـكمف بيف التفسيرات التي قدمت 

شباؾ قمة، قد يككف كطمسـ لحمايتيا مف شر اآلفات كالزكاحؼ كغيرىا مما قد يمحؽ الضرر بما في داخؿ ىذه األكاني، 
  xxvكانت غائبة عف ذىف الفناف المسمـ كىك يمثميا عمى منتجاتو  الفنية. العداكةف ركح فالظاىر أ كأم كاف األمر
، الذم يزخرؼ بدنو رسكـ بمتحؼ بناكيالسابؽ بريؽ ، كمف أمثمة ذلؾ اإلعمى رسـك المعادف العثمانية الشكؿكقد ظير ىذا 

فاتحي فاىما ليأكؿ األيمف منيما كيبدكاف  ي األجساـمع كجكد رسـ لثعبانيف متشابكالحيكانات الخرافية مثؿ التنيف كالعنقاء، 
( كىذا الرسـ لزكج مف الثعابيف أك التنيف يعتبر مف أىـ 8 )لكحة رقـ يستعد اللتياـ غزالة،فاأليسر أما  ،حد التنانيفأ

الثعبانية  شكاؿالخصائص التي ميزت رسـ التنيف أك الثعباف في العصر السمجكقي، حيث أكثر السالجقة مف استخداـ األ
 .xxviكمنيا بصفة خاصة التنيف كىك مف الحيكانات الخرافية المنحدرة عف أصكؿ صينية أسيكية

مف الطيكر تزخرؼ أرضية البدف مف الطاككس كالنسر كطيكر كبيرة الحجـ، كتشغؿ الفراغات زخارؼ  أشكاؿكيكجد أيضا 
جار تمثؿ شجرة الحياة تتكسط زكج مف الطيكر كالغزالف، ، أما الرقبة فقكاـ زخارفيا أشأكراؽنباتية مف فركع تحمؿ زىكران ك 

 .ف الحيكانات كالمكجكدة عمى البدفم كيزخرؼ الغطاء أشكاؿ ،كد رسـ لشكؿ دب يحمؿ ألو مكسيقيةكيمفت النظر كج
،كيعكد بصفة عامة كالتي انتقمت إلى الفف العثماني مف العناصر ذات الصفة الرمزية في الفنكف الشرقية كتعد شجرة الحياة

أصؿ فكرة شجرة الحياة إلى عصكر سحيقة حيث أطمؽ عمييا القدماءاسـ عامكد الحياة كاعتبركىا شجرة يرتكز عمييا رمز 
 .xxviiالخمكد، كأف الطائريف أك الحيكانيف المتقابميف يمثالف اإلذدكاجية في الحياة

(، حيث يظير 11، 10تحؼ فيينا )لكحة رقـ كمف أمثمة رسـك الحيكانات الخرافية ما ىك مكجكد عمى اإلبريؽ المعدني بم
 .xxviiiالفف اإليراني في العصر السمجكقيكالمقتبس مف أك المعقكد الثعباف الممتؼ الذيؿ  رسـ التنيف كالعنقاء ك كذلؾ رسـ
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كيمكف القكؿ أنو ليس لمحية ك التنيف مفيـك ثابت كمحدد في الفكر اإلسالمي، فإذا كاف قد نظر إلييما في كثير مف 
ياف كمصدرا لمشر، فيناؾ إشارات تدؿ عمى بعض الجكانب الخيرة كالجدير بالذكر أف ارتباط األفاعي بثنائية الخير األح

كالشر ذات جذكر عميقة في الحضارات القديمة، كلعؿ ذلؾ يرتبط بأف األفاعي تنقسـ إلى قسميف :ساـ كغير ساـ، كقد 
إلى أفعى شريرة تشبة الشياطيف كاألشكاؿ الميكلة، كأفعى خيرة تقـك انعكس ىذا التصنيؼ بدكرة في تقسيـ األفعى اسطكريا 

 xxixعمى حراسة كنكز اإلنساف كممتمكاتو.

 زخرفة الحيوان ذو رأس آدمي وجسم أسد )أبو اليول(رابعا:
شاع استخداـ ىذا الكائف الخرافي عمى مر العصكر اإلسالمية، كقد ظير يييئتة التي تتككف مف رأس أدمي كجسـ أسد 

 xxxحؽ بو_غالبا_ أجنحة كذلؾ في سائر المكاد الفنية كتصاكير المخطكطات كالخزؼ كالخشب كالمعادف كغير ذلؾمم
ة مثمكمف أ ،درأس آدمي كجسـ أس عمى شكؿالتي كردت عمى التحؼ الخزفية العثمانية، الزخارؼ الحيكانية الخرافية كىك مف

يضـ رسـك كىك ،  (13 لكحة رقـ) السادس عشر الميالدم/ أزنيؾ منتصؼ القرف العاشر اليجرم إلىإبريؽ ينسب  ذلؾ
يرتدم غطاء رأس رسـ حيكاف لو رأس أدمي ب كقد مثؿجانب رسـك الكائنات الخرافية مثؿ أبي اليكؿ  إلىالحيكانات المختمفة 

 .xxxiالمثمث  تاجال يشبو
ية منذ القرنيف السادس يرانؼ الفنية اإلعمى التح ان دمي كجسـ أسد( كاف مكجكدآذك رأس  ) الزخرفي أف ىذا الكائف كيبدك 

كقد  xxxiiiفي العصر السمجكقي  كىك مف الرسـك الشائعة، xxxiiالثاني عشر كالثالث عشر الميالدم/ كالسابع بعد اليجرة
 xxxiv.استمر كجكد ىذا العنصر الخرافي حتى العصر الصفكم

رات كالعقائد القديمة، حيث استخدـ رمزا كعمى الرغـ مف كضكح الرؤية_ إلى حد ما_ حكؿ استخداـ ىذا الكائف في الحضا
لمقكة، أك كرمز ممكي ،أك كحارس ضد االركاح الشريرة، أك كحارس لشجرة الحياة في الجنة، أك استخدـ كمطية لأللو ، أك 

فإنو في ضكء ما تكافر مف المصادر اإلسالمية أك تصاكير xxxvكرمز مرتبط بديانة الشمس، أك ككحش يثير الفزع.
ميس لدينا رؤية كاضحة كمباشرة   عف طبيعة ىذا الكائف في العصر اإلسالمي،اال انو يمكف اعتبار أف المخطكطات، ف

بناء عمى المكضكعات التي كرد فييا_ يرمز إلى القكة اكالممكية، أك كحارس سحرم –شكؿ أبك اليكؿ في الفف اإلسالمي 
 xxxvi،أك كحارس لشجرة الحياة في الجنة، أك كمعادؿ لمبراؽ.

 :xxxviiرسم الطائر ذو الوجو اآلدميخامسا:
ىك كائف خرافي يتككف مف رأس أدمي كجسـ طائر، كقد ظير ىذا الكائف عمى مر العصكر اإلسالمية، كعمى سائر 

كنظرا إلى أف ىذا الكائف يدخؿ في تككينو "رأس أدمي" كىك ما يتشابو مع كصؼ بعض المصادر .المنتجات الفنية
 xxxviiiف ىذا الكائف كالعنقاءاإلسالمية لمعنقاء، فيناؾ خمط بي

، السابع عشر الميالدم/ لمقرف الحادم عشر اليجرمتنسب  العثماني مجمكعة مف األكاني الخزفيةعمى  كتبدك ىذه الزخرفة
، كمالمح ىذه كيعمك رأسو تاج ثالثي ،xxxixنجد عمييا زخارؼ حيكانية كطيكر ذات كجو أدمي عميو مالمح مغكلية حيث
 . xlالمعاصر لو ي في العصر الصفكميرانالخزؼ اإلتشبو المكجكدة عمى  الكجكه

، حيث  الثالثي مثمث الشكؿ، كقد اقتبس الفناف العثماني شكؿ ىذا التاج تاج ىذه الطيكر ذات الكجو اآلدمي كيعمك رأس
 السرينة(. ) كجد عمى رأس الكائنات الخرافية مثؿ أبي اليكؿ كالطائر ذك الرأس اآلدمي

 ،بالمتحؼ البريطانيخزفية مف العصر العثماني، محفكظة   قنينةزخارؼ دمي عمى آحمؿ كجو ي الذم لطائرارسـ كيبدك 
  .الزخارؼ عمى ىذه القنينة بالمكف األخضر كاألزرؽ كقميؿ مف األحمر عمى أرضية بيضاء تبدكك ، (14 )لكحة رقـ
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لكحة ) بالمتحؼ البريطاني لسابؽ ذكرىا ا سمطانيةالك  ،(16، 15لكحة رقـ ) عمى قنينتافكقد ظيرت ىذه الزخارؼ الحيكانية 
التاج، كقد مثمت ىذه الزخرفة بزكج مف  فة الحيكانات ذات الكجو اآلدمي الذم يزيف رأسوبزخر  حيث تزداف (.7 ،6رقـ 

 حياة.الحيكانات كبينيما شجرة ال
المنسكجات السمجكقية، أنو ذلؾ في بعض عمى جانبي شجرة الحياة،ك كقد اعتبر بعض الباحثيف أف تمثيمو في ىيئة مزدكجة 

 . xliحارسا ليذه الشجرة أك الفردكس، كأف ىذا المكضكع يرمز إلى الجنة
ـ( بيا مشيد  في الجنة، يمثؿ الرسكؿ 18ق/ 12)ؽ كمف الجدير بالذكر أنو كصمتنا تصكيرة مف مخطكطة ترجع إلى 

الجانب االخر مف الحكض يقؼ سيدنا  كمف خمفو يقؼ الحسف كالحسيف، بينما عمى -الككثر -جالسا عمى جانب الحكض
 -شجرة الحياة -عمى كىك يمسؾ في يده كأسا كيقؼ خمفة مجمكعو مف األشخاص كغي كسط التصكيرة نرل شجرة ضخمة

يحط عمى أغصانيا ثالثة طيكر ، يالحظ أف أكسطيا لة رأس أدمي كىذه التصكيرة تشير إلى أف ثمة أعتقاد بأف ىذا الكائف 
 xlii.(18كحة رقـ )لمما يسكف الجنة

 زخرفة الحيوان الذي يمسك بيده ثمرةسادسا: 
ك تمسؾ )في شكؿ جسـ إنساف(  في شكؿ حيكاف يقؼ عمى أرجمو الخمفية مثمت زخارؼ الحيكانات عمى التحؼ العثمانية 

كد عمى ما ىك مكج ، كتمبس ىذه الحيكانات تاج لمرأس، كمف أمثمة ذلؾ بيدىا أشياء كطعاـ أك تعزؼ عمى آلة مكسيقية
بعض مف الحيكانات كىي كاقفة عمى أرجميا الخمفية كتمسؾ بيدىا ألو رسـ ل كجد( حيث 17لكحة رقـ المعدني ) اإلبريؽ

 م تاج عمى رأسو، كيمسؾ بيده ثمرة.شكؿ حيكاف يشبو القرد كيرتدلرسـ كأيضا  البكؽ(، -مكسيقية مثؿ )العكد
ذكرىا  ه ثمره عمى بدف السمطانيو السابؽكيرتدم تاج كيمسؾ بيدككذلؾ كرد رسـ شكؿ حيكاف تشبو رأسو رأس الكمب،  

ي في يرانرسـ الحيكانات ىذا مقتبس مف الفف اإل أسمكبكيبدك أف  (.7التي تنسب ألزنيؾ )لكحة رقـ  ،بالمتحؼ البريطاني
  xliiiالعصر التيمكرم

لحيكانية بالمكف األبيض عمى أرضية يحمؿ نفس الزخارؼ ا (19لكحة رقـ ) ككب كبير المتركبكليتافككذلؾ يكجد بمتحؼ 
 حيث يظير رسـ لحيكاف خرافيـ. 1535/ ىػ 942خضراء يتخمميا زخارؼ نباتية محكرة بالمكف األحمر كيرجع لحكالي سنو 

 ممسؾ بيده ثمرة، كىك ال يرتدم التاج عمى رأسو. xlivالكيميف()

 :نتائج البحث
بالرغـ مف اف ىذا العصر تميز  ،الكثير مف الرسكمات الخرافية العثماني اشتممت عمى ففمف المالحظ أف الزخارؼ في ال

 نباتية ركابتكار عناص ،لمكثير منيا مدلكلة كرمزيتة عند األتراؾ ،مف أكراؽ كأشجار كثمار كأزىاربرسـك الزخارؼ النباتية 
  يز منتجات ىذا العصر.ميت تعد عالمة كاضحة يمكف مف خالليا ابعيني
كاف  الذم-مف الفف اإليراني إليو كانات الخرافية التي كجدت عمى المنتجات الفنية العثمانية انتقمت أف ىذه الحي المثبتمف 
كانتقاؿ الكثير مف  ،كذلؾ مف خالؿ انتقاؿ التأثيرات الفنية التي حدثت اثناء الفتكحات العثمانية -بالفف الصيني امتأثر 

التي كردت عمى التحؼ  الزخارؼ الحيكانية الخرافيةىذه  كمف يـ،دينية كالعمؿ لالفنانيف اإليرانييف الى األراضي العثما
كىك مف الرسـك الشائعة عمى الخزؼ  التي تتمثؿ في شكؿ أبى اليكؿ ،درأس آدمي كجسـ أسالخزفية العثمانية، رسـ 

ائنات الخرافية ، ككذلؾ رسـك الككقد استمر كجكد ىذا العنصر الخرافي حتى العصر الصفكمي في العصر السمجكقي يراناإل
 المذاف كانا معيكداف لدل الفف الصيني مثؿ التنيف كالعنقاء
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نما  مف خالؿ البحث يتضح أف ىذه الرسكمات الخرافية كالكائنات المركبة، الفناف  اقحميالـ تكجد كمكضكع قائـ بذاتو كا 
حيث أطمؽ سراح ىذه  الحيكانات ككأنيا رسـ لحيكاف لو كجكد أك معركؼ مثمو مثؿ ىذه ،ضمف رسـك الحيكانات الحقيقية

 .الحيكانات مف أسرىا، كقاـ بتكزيعيا عمى سطح االناء في حالة مف الحركة برشاقة كخفة
سؾ بيدىا كىي كاقفة عمى أرجميا الخمفية كتم ،كبعضيا ليا رأس كمب ،منيا ما يشبو القرد بعض مف الحيكاناترسـ ل كجد

كال نعرؼ ما ىك ىدؼ الفناف مف تمؾ ا. كمنيا ما يمسؾ بيده ثمره، اج عمى رأسيرتدم تكت البكؽ(، ألو مكسيقية مثؿ العكد ك
الحيكانات كانما يبدك عمى األرجح كما مثمت مف قبؿ كميمة كدمنة ، )الحيكانات التي ترمز لشخصيات ( ، أف الفناف أراد مف 

ضافة الغمكض  مف اإلبداع كالتميزتمثيؿ رسـك حيكاناتو كشخصيات ترتدم تيجاف كتعزؼ عمى أآلالت  مكسيقية، نكع  كا 
 عمى زخارفو.

كالرشاقة، حيث  نفذت الزخارؼ لمكائنات الخرافية ككأف الحياة تدب في رسكميا، حيث اكسبيا الفناف قسطا كافر مف المركنة
 .كىـ في حالة انقضاض ك التفاؼ الثعابيف عمى الحيكانات األخرلؿ التنيف في معارؾ مع العنقاء،أمث

 ف المغكلية في رسـك الرأس األدمي لمطيكر"السرينة"، كما تأثرت قصات الشعر بالطابع المغكلي.ظيرت السح

 الموحات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المتروبميتانمحفوظة بمتحف لفنان شاه قولي ،عمل ام 1566- 1520 ه/973نسب السطنبول رسم لمتنين تلوحة تتضمن  (1لوحة رقم )

Maurice S. Dimand,New Accessions of Islamic Art, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New 

Series, Vol. 16, No. 8 (Apr., 1958), p. 227. 

 
 

 
 

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Maurice+S.+Dimand%22&wc=on&fc=on
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Maurice+S.+Dimand%22&wc=on&fc=on
http://www.jstor.org/stable/3257747?&Search=yes&searchText=new&searchText=islamic&searchText=art&searchText=accessions&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dnew%2Baccessions%2Bof%2Bislamic%2Bart%26acc%3Doff%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=2&ttl=914&returnArticleService=showFullText
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 / السادس عشر الميالديإبريق من الخزف بمتحف البريطاني يرجع لمقرن العاشر اليجري (2)لوحة رقم 

www.britishmuseum.org 

 

 
 بالمتحف البريطاني/ السادس عشر الميالدي،جريالقرن العاشر الييرجع تاريخيا الى  أزنيكقنينة من خزف  (3)لوحة رقم 

www.britishmuseum.org 

http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
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 عشر الميالدي بالمتحف البريطاني القرن العاشر اليجري/ السادس حوالي أزنيكطبق من خزف  (4)لوحة رقم 
www.britishmuseum.org 

 
 ر الميالدي( زىرية من الخزف العثماني بالمتحف البريطاني القرن العاشر اليجري/ السادس عش5لوحة رقم )

www.britishmuseum.org 

http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
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 بالمتحف البريطاني عشر الميالدي لحادي عشر اليجري /السابعالقرن ا خزفية تنسب ألزنيكطانية سم (6)لوحة رقم 

www.britishmuseum.org 

 

 
يطاني بالمتحف البر  تفاصيل السمطانية السابقة (7)رقم لوحة   

www.britishmuseum.org 

 

 
   بمتحف بناكي / السادس عشر الميالدي،لعاشر اليجريإبريق من العصر العثماني من القرن ا (8)لوحة رقم 

http://www.explorewithmwnf.net/museum_items   

http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.explorewithmwnf.net/museum_items
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 تفصيل من اإلبريق بمتحف بناكي (9)لوحة رقم 

http://www.explorewithmwnf.net/museum_items   

 
 بمتحف فيينا /السادس عشر الميالدي،العاشر اليجريإبريق من العصر العثماني القرن  (10لوحة رقم )

.explorewithmwnf.net/museu.http://www  

http://www.explorewithmwnf.net/museum_items
http://www/
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 السابقبريق  العثماني تفصيل من اإل (11لوحة رقم )

www.explorewithmwnf.net/museumhttp:// 

 
( طبق من الخزف العثماني بمتحف المتروبوليتان يرجع لمقرن الحادي عشر اليجري/ السابع عشر الميالدي12لوحة رقم )  

http://www.metmuseum.org/art/collectio 

 
 اليجري/السادس عشر الميالدي نصف الثاني من القرن العاشرإبريق من الخزف من أزنيك ال (13)لوحة رقم 

 ن: ربيع خميفة، الفنون اإلسالميةع

http://www.explorewithmwnf.net/museum
http://www.explorewithmwnf.net/museum
http://www.metmuseum.org/art/collectio
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 بالمتحف البريطاني اليجري/السادس عشر الميالدي القرن العاشر من الخزف العثماني،ة قنين( 14)قملوحة ر 

www.britishmuseum.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بالمتحف البريطاني ،/ السابع عشر الميالديالحادي عشر قنينة من الخزف ترجع لمقرن (15)لوحة رقم 

www.britishmuseum.org 

http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
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 / السابع عشر الميالدياليجري ف البريطاني من القرن الحادي عشرقنينة بالمتح  (16)لوحة رقم 
www.britishmuseum.org 

 

 
نا (10لوحة رقم ) ف عمى اإلبريق السابقتفصيل الزخار  (17لوحة رقم ) ي ي تحف ف م  ب

http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
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 م(11/ـه12هي هخطوطت لوشهد في الجنت ترجع للقرى )( تصويرة 11لوحت رقن )

 .10عبد الناصر ياسيي، الرهزيت الدينيت، ل 

 
  / السادس عشر الميالديلمقرن العاشر اليجريبمتحف المتروبميتان يرجع  العثماني، كوب من الخزف (19)لوحة رقم 
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الصؼ  مؽ بتحقيؽ النصر مثؿ "نصر مف اهلل كفتح قريب"تتع بجانب آيات قرآنية أبك عبد بف محمد بف قره ارسالف بف داكد
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ليذه الفترة عمى الرغـ مف قمو التحؼ المعدنية التي كصمت إلينا مف  ينسب لمفترة التيمكرية قطع معدنية تعتبر ىي المميزة 

أك األباريؽ كىي عادةن مف البركنز كتتككف مف بدف كركم الشكؿ  مزىرياتمو ذلؾ قطعان عديدة مف الىذا العصر، كمف أمث



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة كالفنكف     

349  

 

                                                                                                                                                         

كأسفمو ينتيي بحمقة دائرية كىناؾ مثاؿ ليس بو ىذه الحمقة الدائرية في مجمكعة "كير"، كالبعض منيا يحمؿ يد عمى شكؿ 
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xxvii

 .88، 87رات العقائدية، ص نادر عبد الدايـ، التأثي 

xxviii 167، 3منى بدر، أثر الحضارة السمجكقية،ج. 
xxix

 .194بد الناصر ياسيف، الرمزية الدينية، ص ع 

xxx
في الفف اإلسالمي، أعماؿ  راجع حسيف مصطفى رمضاف، )شاركبيـ( أبك اليكؿ كنماذجوعف أكصاؼ ىذا الكائف ممزيد ل 
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xxxii  67شيالر كانبي، الفف اإلسالمي، ص. 
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السمجكقي، حيث يظير بيا زكجاف مف أبي اليكؿ، كبينيما شجرة ، كأحدىما عكس  حيث نجده عمى كفف يرجع لمعصر 
تضـ كتابات دعائية بنص" إليي ترل حالي كفقرم كفاقتي كأنت تسمع مناجاتي الخفية". حسيف مصطفى اآلخر داخؿ دائرة 

 .17، لكحة رقـ 426رمضاف، )شاركبيـ( أبك اليكؿ، ص 

xxxiv ،لكحة ممكنة رقـ  ،118،123، لكحة رقـ 1982مد محمد عيسى، القاىرة، حترجمة أ ـ.س. ديماند، الفنكف اإلسالمية
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xxxv
 .432 )شاركبيـ( أبك اليكؿ، صمصطفى رمضاف،حسيف  

xxxvi
 .439 -434ص)شاركبيـ( أبك اليكؿ،مصطفى رمضاف،حسيف  

xxxvii )عمى المعادف  شاعت زخرفة الكائف الخرافي الذم يتخذ شكؿ الطائر كلو كجو أدمي )السرينة أك عركسة البحر
 الثالث عشر الميالدم.–السابع اليجرم/ الثاني عشر  –كالخزؼ اإليراني منذ القرف السادس 

 Elsie H. Peck, A”Kubachi Plate and Related Islamic CERAMICS, Bulletin of the Detroit 

Institute of Arts, Vol. 58, No 2 (1980), p. 65-66. 

 .209عبد الناصر ياسيه، الرمزيت الدينيت، ص   "harpy"لخطاف وعرف هذا الكائه أيضا با
xxxviii

 .251حسيف مصطفى رمضاف، العنقاء في الفف اإلسالمي، ص  

xxxix  ،تميزت السحف المغكلية بصفات خاصة منيا الكجو المستدير كالعينيف المنحرفتيف، كالشكارب المنحية غير المتصمة
حساـ عكيس عبد الفتاح، التأثيرات المعمارية اؿ كالبقع الحمراء عمى الخد. كقصات الشعر الجانية باإلضافة إلى نقط الجم

يراف في  دكتكراهـ(، رسالة  16ىػ/ 10) كحتى أكائؿ القرف ـ(13ىػ/ 7) القرف الفترة مف أكائؿ كالفنية المتبادلة بيف مصر كا 
 .336، ص 2010شمس، جامعة عيفكمية اآلداب، غير منشكرة، 

xl Elsie H. Peck, A "Kubachi Plate", p. 65-66. 
xli

محاطة بنص كتابي يحتكم عمى أمنيات  -التي ظير عمييا ىذا الشكؿ –يدعـ ذلؾ أف إحدل قطع ىذه المنسكجات  
كىي عبارات مف الممكف أف تطمب في  -أم ابتياالت بطمب العكف مف اهلل -بطمب السعادة كحسف الحظ  كالعمر المديد

 .211، 210في األخرة. عبد الناصر ياسيف ، الرمزية الدينية، ص  الحياة  الدنيا كما تتمنى أيضا

xlii  211عبد الناصر ياسيف، الرمزية الدينية، ص. 
xliii  ـ، مف الجمد المخـر  رسـ لحيكاف يشبو القرد 1483ق/ 888ظير عمى أحد الصفحات مف نسخة ديكاف الركمي ىراة

ده شيء أيضان. كذلؾ كجد ىذا األسمكب عمى تصكيرة مف كيمد يده بطعاـ إلى حيكاف أخر يشبو الدب كالذم ممسؾ بي
العصر التيمكرم، تمثؿ معركة "مير" مع أكمة لحـك البشر، كقد صكرىـ الفناف حيكانات ليا رؤكس كرؤكس الذئاب كأجساـ 

 .123، لكحة 195، ص 1983القاىرة،  ثركت عكاشة، التصكير الفارسي كالتركي، .كاآلدمييف

xliv ية التي بيا الفنانكف الصينيكف الذيف أحضرىـ المغكؿ معيـ كانت قكية بحيث تأثر بيا رجاؿ الفف في إف التأثيرات الصين
إيراف، كبدأ ظيكر خميط مف األسمكب اإليراني مع األساليب الفنية المغكلية التي اقتبسيا الفناف اإليراني كمزجيا بأسمكبو. 

 .153ص ، 1974 ية، القاىرة،نعمت إسماعيؿ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر اإلسالم
 

 المراجع العربية
 .1999ترجمة صالح سعداكم، استانبكؿ،  ،)تاريخ كحضارة( أكغمي، الدكلة العثمانية الديف إحساف أكمؿ -
 .1983القاىرة،  ثركت عكاشة، التصكير الفارسي كالتركي، -
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يراف في حساـ عكيس عبد الفتاح، التأثيرات المعمارية كالفنية المتبادلة بيف -  ـ(13ىػ/ 7) القرف الفترة مف أكائؿ مصر كا 
 .336، ص 2010شمس، جامعة عيفكمية اآلداب، غير منشكرة،  دكتكراهـ(، رسالة  16ىػ/ 10) كحتى أكائؿ القرف

في الفف االسالمي، مجمة كمية األثار ،جامعة القاىرة، العدد السادس،  -العنقاء -حسيف مصطفى حسيف رمضاف،سيمرغ -
 .ـ1995

في الفف اإلسالمي، أعماؿ الندكة العممية األكلى لجمعية األثاريف العرب،  حسيف مصطفى رمضاف، )شاركبيـ( أبك اليكؿ -
 بعنكاف " التكاصؿ الحضارم بيف أقطار العالـ العربي مف خالؿ الشكاىد األثرية"، القاىرة،

 ـ1998دار الكتاب العربي،  راشؿ كارد، األعماؿ المعدنية اإلسالمية، -
، الفف كالعمارة اإلسالمية، -  .2012 ظبي، بكأ ترجمة كفاء عبد المطيؼ زيف العابديف، شيال بمير كجكناثاف بمـك
مية اآلثار، ماجستير غير منشكرة، ك الفنية لمزخارؼ اإلسالمية، رسالةعبد القادر بف فضؿ المحسف الحجازم،األصكؿ  -

 .2004جامعة اليرمكؾ، 
 206،  القاىرة، (لرمزية الدينية في الزخرفة اإلسالمية)دراسة في ميتافزيقا الفف اإلسالميعبد الناصر ياسيف، ا -
 .1987عبد العزيز مرزكؽ، الفنكف الزخرفية اإلسالمية في العصر العثماني، القاىرة، محمد  -
 .1982مد محمد عيسى، القاىرة، حـ.س. ديماند، الفنكف اإلسالمية، ترجمة أ -
، 3ج الحضارة السمجكقية في دكؿ شرؽ العالـ اإلسالمي عمى الحضارتيف األيكبية كالمممككية، أثر بدر، محمد مني -

 .ـ 2003القاىرة،
 .1974 نعمت إسماعيؿ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر اإلسالمية، القاىرة، -
شكرة، كمية األثار جامعة نادر محمكد عبد الدايـ، التأثيرات العقائدية في الفف العثماني، رسالة ماجستير غير من-

 .1989القاىرة،
مية اآلثار، جامعة القاىرة، ، كغير منشكرة رسالة دكتكراه نادر محمكد عبد الدايـ، الخزؼ اإليراني في العصر الصفكم، -

1995. 
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 قائمة الموحات
 رقم الموحة المحتويات

- 1520 ق/973ب السطنبكؿ نسرسـ لمتنيف تلكحة تتضمف 
 المتركبميتافمحفكظة بمتحؼ لفناف شاه قكلي ،عمؿ اـ 1566

1 

/ إبريؽ مف الخزؼ بمتحؼ البريطاني يرجع لمقرف العاشر اليجرم
 السادس عشر الميالدم

2 

القرف العاشر اليجرم/ يرجع تاريخيا الى  أزنيؾقنينة مف خزؼ 
 بالمتحؼ البريطانيالسادس عشر الميالدم،

3 

عشر  القرف العاشر اليجرم/ السادس حكالي أزنيؾطبؽ مف خزؼ 
 الميالدم بالمتحؼ البريطاني

4 

زىرية مف الخزؼ العثماني بالمتحؼ البريطاني القرف العاشر 
 اليجرم/ السادس عشر الميالدم

5 

خزفية تنسب ألزنيؾ القرف الحادم عشر اليجرم /السابع طانية سم
 طانيبالمتحؼ البريعشر الميالدم 

6 

 7 يطانيبالمتحؼ البر  تفاصيؿ السمطانية السابقة
/ السادس لعاشر اليجرمإبريؽ مف العصر العثماني مف القرف ا

   بمتحؼ بناكي عشر الميالدم،
8 

 9 تفصيؿ مف اإلبريؽ السابؽ 
/السادس عشر العاشر اليجرمإبريؽ مف العصر العثماني القرف 

 بمتحؼ فيينا الميالدم،
10 

 11 السابؽبريؽ  العثماني ف اإلتفصيؿ م
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طبؽ مف الخزؼ العثماني بمتحؼ المتركبكليتاف يرجع لمقرف الحادم 
 عشر اليجرم/ السابع عشر الميالدم

12 

 إبريؽ مف الخزؼ مف أزنيؾ النصؼ الثاني مف القرف العاشر
 اليجرم/السادس عشر الميالدم

13  

/السادس عشر اليجرم القرف العاشر مف الخزؼ العثماني،قنينة 
 بالمتحؼ البريطاني الميالدم

14 

 / السابع عشر الميالدم،قنينة مف الخزؼ ترجع لمقرف الحادم عشر
 بالمتحؼ البريطاني

15 

/ السابع اليجرم قنينة بالمتحؼ البريطاني مف القرف الحادم عشر
 عشر الميالدم

16 

تحف  (10لكحة رقـ ) تفصيؿ الزخارؼ عمى اإلبريؽ السابؽ م ب
يي اف  ن

17 

 م(18ه/12صىيرة مه مخطىطت لمشهد في الجنت ترجع للقرن )

لمقرف العاشر بمتحؼ المتركبميتاف يرجع  العثماني، ككب مف الخزؼ
 / السادس عشر الميالدماليجرم
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