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 المبــاخر المعــدنٌة القططــٌة الســلجوقٌة : رؤٌة جــدٌدة 

The Seljuk's Cat Censers: A New Study 

 د/ مروى عبد الرشٌد موسى سلٌمانم.

 مدرس تارٌخ الفن / قسم النحت / كلٌة الفنون الجمٌلة / جامعة اإلسكندرٌة

 ٍِخص اٌجحث:
م( األعمال الفنٌة اإلسالمٌة، ونجحت المدرسة الفنٌة 14-11هـ/8-5توجت الفنون المنتجة فً العصر السلجوقً)

السلجوقٌة فى مزاحمة ؼٌرها من المدارس الفنٌة اإلسالمٌة لتحتفظ لنفسها بمكاٍن وقامة ٌذكرها لها التارٌخ, ورؼم تشربها 

إثرات قُِدمت فى حلوٍل بالعدٌد من تؤثٌرات الحضارات السابقة والمعاِصرة لها وانعكاس ذلك فى فنونها , إال أن تلك الم

تشكٌلٌة وفنٌة جدٌدة, وساعد على خلق بٌئة فنٌة مبِدعة رعاٌة الحكام فى ذلك العصر للفنون وتوفر الخامات وانتشرت 

مراكز و ورش إنتاج األعمال الفنٌة فى كل ربوع األراضً السلجوقٌة , وتكامل مثلث اإلبداع بإشترك كل من الصانع 

م فى تشكٌل زواٌاه , فترك لنا ذلك العصر مٌراثاً نحتفى به إلى اآلن , و قد تؤثرت بذلك والفنان والمزخرؾ والمصم

 المٌراث الحضارات التى عاصرت السالجقة والحضارات التى أعقبتها. 

برزت األعمال المعدنٌة لتؤخذ مكانها كؤحد أهم مجاالت اإلبداع الفنى للمدرسة الفنٌة السلجوقٌة، حٌث ٌنعكس فى تلك 

عمال تمكن الفنان والحرفى من تطوٌع المعادن المختلفة وتحوٌلها إلى هٌئات تشكٌلٌة لها بعد وظٌفى وجمالى كما األ

ٌنعكس من خالل تلك األعمال كٌؾ أطلق كل من الفنان والحرفً العنان لخٌالهم الخصب ودقة مالحظتهم للبٌئة المحٌطة 

لك العصر الذهبً للحضارة اإلسالمٌة، وتقدمت "المباخر" لتحتل مكانا لٌكونا معا سالحهما فى إنتاجهم الفنى الممٌز فى ذ

ممٌزا بٌن األعمال المعدنٌة اإلسالمٌة بصفة عامة والمعادن السلجوقٌة بصفة خاصة، فقد كانت المبخرة مناط إهتمام الفنان 

 .فى ذلك العصر نظرا ألهمٌة ذلك العمل المعدنً من الجانب الحٌاتى والتطبٌقً، والدٌنً

تعددت الهٌئات التشكٌلٌة التى نفذت بها المباخر المعدنٌة اإلسالمٌة وأتسمت بؽنى أسطحها بالتصمٌمات الزخرفٌة        

ذات الثراء التشكٌلى الناتج عن تنوع عناصر تلك التصمٌمات ما بٌن عناصر زخرفٌة " هندسٌة، كتابٌة، نباتٌة، أشكال 

"، ومن أكثر المباخر الممٌزة فٌما بٌن المباخر اإلسالمٌة "المباخر الحٌوانٌة" آدمٌة، كائنات خرافٌة، طٌور، حٌوانات 

وخاصتا  تلك التى أنتجت فى العصر السلجوقى بإقلٌم خراسان، والتى برز من بٌنها مجموعة من المباخر أدرجت على 

ذى وقع فٌه المإرخٌن واألثرٌٌن , وٌسعى البحث لتؤكٌد الخطؤ والأنها " مباخر أسدٌة " فى الكتب والمقاالت والمتاحؾ

والباحثٌن فى توصٌؾ تلك المباخر على أنها "مباخر أسدٌة " وٌجانب الصواب كل من ٌدرج تلك المباخر تحت ذلك 

التصنٌؾ فبعد دراسة وتحلٌل أعداد كبٌرة من تلك المباخر نستطع تؤكٌد أنها لم تشكل على هٌئة أسد وأنها لنوع من القطط 

ال " وقد قمنا فى تحلٌلنا هذا باإلعتماد على عدة ركائز نستند علٌها لتؤكٌد وترسٌخ ذلك التحلٌل وهذا ما ٌرجح أنه " كارك

 سوؾ ننتناوله بالدراسة خالل البحث.

Summary 

The Islamic works crowned the arts produced in the Seljuk era (5-8 AH / 11-14 AD). The 

Seljuk art succeeded in competing with other Islamic arts maintaining a special place in the 

History of art, despite absorbing many influences of previous civilizations as well as the 

contemporary works which were reflected in this art. However, these influences were 

presented in new artistic solutions, and the care of the rulers in that era helped to create a 

creative artistic environment for conceiving art as well as providing raw materials. Artistic 

productive centers and workshops were spread throughout the Seljuk lands, and the 
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integration of the triangle of creativity with the participation of the manufacturer, artist, 

decorator and designer in the formation of its angles, giving that era a legacy to be celebrated 

until now, influenced by the legacy of civilizations that were settled by the Seljuks and other 

civilizations to follow. 

Metal works became distinguished and was considered as one of the most important fields of 

artistic creation of the Seljuk school of art. In fact, these works reflected the great talent of the 

artist and the craftsman in forging various kinds of metals and transforming them into pieces 

of art of functional and aesthetic forms. The artists and craftsmen unleashed both their 

imagination and good observation of the environment to bring out their artistic production 

which was distinguished in the golden age of Islamic civilization. Their artistic creation of 

making “Censers” occupied a special place in the metal work of Islamic art, in general, and 

Seljuk metals, in particular. During that era, those artists focused on making the censer due to 

its importance in secular and religious aspects. 

There were many shapes of those Islamic censers made of metals that were distinguished for 

their rich surfaces, rich decorative designs coming out of a variety of elements and shapes 

such as: "geometrical, calligraphy, plant and human forms, in addition to legendary creatures, 

birds and animals.” One of the most distinguished Islamic censers is the "animal censers", 

especially those produced in the Seljuk era in Khorasan province, among them emerged a set 

of censers listed as "lion censers" in books, articles and museums. This research aims to 

confirm the error in which historians and archaeologists and researchers mis-classified those 

censers as “lion censers” and whoever use this classification is mistaken, for after keen study 

and analyzing a large number of those censers, it is affirmed that they were not forged in a 

lion form and it is suggested that it was a kind of cat species known as “carcal”.  This analysis 

relies on several focal points to confirm and consolidate this idea which is the main point to 

be discussed in this research. 

 : ٌدتمهــ
برزت األعمال المعدنٌة لتؤخذ مكانها كؤحد أهم مجاالت اإلبداع الفنى للمدرسة الفنٌة السلجوقٌة، حٌث ٌنعكس فى         

ن الفنان والحرفى من تطوٌع المعادن المختلفة وتحوٌلها إلى هٌئات تشكٌلٌة لها بعد وظٌفى وجمالى، تلك األعمال تمك

تظهر تلك األعمال كٌؾ أطلق كل من الفنان والحرفى العنان لخٌالهم الخصب ودقة مالحظتهم للبٌئة المحٌطة لٌكونا معا 

ارة اإلسالمٌة، وتقدمت "المباخر" لتحتل مكانا ممٌزا بٌن سالحهما فى إنتاجهم الفنى الممٌز فى ذلك العصر الذهبى للحض

األعمال المعدنٌة اإلسالمٌة بصفة عامة والمعادن السلجوقٌة بصفة خاصة، فقد كانت المبخرة مناط اهتمام الفنان فى ذلك 

 العصر نظرا ألهمٌة ذلك العمل المعدنى من الجانب الحٌاتى والتطبٌقى والدٌنى.

م البخور بالكثٌر من الدٌانات كـ "الهندوسٌة، البوذٌة" وفى الحضارات القدٌمة فى"مصر، الصٌن، ارتبط استخدا       

("، كما استخدم البخور فى الكنائس المسٌحٌة فى العصور  1لوحة رقم أنظر  ((1)الٌابان، إٌران منذ الحضارة األخمٌنٌة 

ٌلة من وسائل التطٌب والنظافة. والتطٌب مرؼوب فلقد حبب أما فى الحضارة اإلسالمٌة فاستخَدَم البخور كوس(  2)الوسطى 

الطٌب إلى النبى صلى هللا علٌه وسلم وجاء فى الحدٌث ما نصه : )علٌكم بالعود الهندى(. وقد فَسَر البعض بؤنه العود الذى 

                                           
ق.و ٔكبَذ ينٍ أٔالنم ابيجشاطٕسٚنبد اَنزاا. ساانغ: انً هنٕس   550انذٔنخ األخًُٛٛخ: ْٗ إيجشاطٕسٚخ فبسسٛخ أسسٓب قٕسٔش )كٕسٔش( ػبو  (1)

 .597  ظ OBEIKAN Education  2016سبيٙ ثٍ ػجذهللا. أطهس األدٚبٌ  

   -دس سبٚذ:. 673صفحّ :   1يٕسسّ دالشح انًؼبسف انفقّ االساليٙ  اهذ :  .داَطُبيّ آبٌ إسالو   َٕٚسُذِ(2)

a.com/madkhal2.php?sid=67http://www.encyclopaediaislamic 
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خورهم العود الهندى ٌتبخر به، كما ورد فى حدٌث النبى صلى هللا علٌه وسلم فى صفة أهل الجنة : )ومجامرهم األلوة وب

 .(3)ؼٌر مطّرى ( وفى حدٌث بن عمر أنه كان ٌستجمر باأللوة ؼٌر مطراة "

( مبخرة تظهر فى لوحة 1لوحة رقم )
من النحت البارز ألحد الملوك 

 اإلٌرانٌٌن القدماء ٌتقدم عرشه البخور.
 المصدر:

Henri Stierlin، Splendors of 

the Ancient Persia، Italy، 

2006، p.111 

كان استخدام البخور والعطور ذا تؤثٌر فى العالم اإلسالمى امتد لٌنعكس على األنشطة التجارٌة للشععوب اإلسعالمٌة.    

فمنذ أقعدم العصعور كانعت تجعارة البخعور فرععا هامعا معن التجعارة الخارجٌعة. حٌعث تعم اسعتٌراد " الصبر،أخشعاب الصعندل، 

ق واسع من الهنعد وجعزر الهنعد الشعرقٌة، وأفرٌقٌعا. وكعان ٌعتم إععادة شعحن البخعور معرة والمواد العطرٌة األخرى"على نطا

ثانٌة من األراضى اإلسالمٌة إلى السوق  األوروبً خالل فترة القرون الوسطى بؤكملها، وكانت المدن الرئٌسعٌة فعً الععالم 

 .(4)اإلسالمً تمتلك أسواق خاصة من العطور )سوق آلعطارٌن( 

هتمام فى المجتمع اإلسالمى بالبخور على شكل المبخرة والتى تعددت خاماتها وبرزت الهٌئات التشكٌلٌة انعكس اال     

التى نفذت بها، وجاءت المباخر المعدنٌة اإلسالمٌة لتحتل مكانا ممٌزا بٌن إبداعات الفنانٌن، حٌث اتسمت بؽنى أسطحها 

نوع عناصر تلك التصمٌمات ما بٌن عناصر زخرفٌة " هندسٌة، بالتصمٌمات الزخرفٌة ذات الثراء التشكٌلى الناتج عن ت

كتابٌة، نباتٌة، أشكال آدمٌة، كائنات خرافٌة، طٌور، حٌوانات "، ومن أكثر المباخر الممٌزة فٌما بٌن المباخر اإلسالمٌة 

تمٌز من بٌنها مجموعة  المعدنٌة "المباخر الحٌوانٌة" وخاصة  تلك التى أنتجت فى العصر السلجوقى بإقلٌم خراسان، والتى

والمتاحؾ )اللوفر بفرنسا، المٌتروبولٌتان للفنون  (6)والمقاالت (5)من المباخر أدرجت على أنها " مباخر أسدٌة " فى الكتب

                                           
انجبضب  حسٍ  ثحش ثؼُٕاٌ" انًجخشح "  يُطٕس ضًٍ كزبة " انقبْشح ربسٚخٓب فَُٕٓب اصبسْب "  انجبضب   حسٍ ٔاخشٌٔ   يؤسسخ األْشاو  ( 3)

 . 602  ظ 1970انقبْشح  
(4) Oglu. Mehmet Aga  about a Type of Islamic Incense Burner  the Art Bulletin  New York City  Version 64  06 December 

2012. Article in website: http://scalar.usc.edu/anvc/the-art-bulletin/about-a-type-of-islamic-incense-burner 

(
5
) Baer  Eva. Metalwork in Medieval Islamic Art  SUNY Press  1983  p57 

رطشقذ انكبرجخ فٗ دساسزٓب نهًجبخش انًًٛضح ٔانزٗ أَزجذ فٗ ضشق إٚشاٌ خالل انؼصش انسهجٕقٗ ٔقذ ٔصفزٓب يشح ثأَٓب يجبخش نهسُٕسٚبد • 

feline58  57َٓب "يجبخش أسذٚخ" سااغ ظ  ٔنى رحذد أٖ فصٛم يُٓب صى ربثؼذ فٗ دساسزٓب ٔصف رهك انًجبخش ثأ. 

(
6
) M. S. Diman  A Persian Incense Burner of The Twelfth Century  Bulletin of The Metropolitan    Museum of 

Art  article on website:http://metmuseum.org/pubs/bulletins/1/pdf/3255105.pdf.bannered.pdf 

 أَظش انًقبنخ: • 

Moradia. Farhad  Taherib. Saaed  A Comparative Study Decorating and Form Incense Burners With Graffiti 

Seljuk Period  International Academic Journal of Social Sciences Vol. 4  No. 1  2017  pp. 9-21.Available on 

website: http://iaiest.com/dl/journals/3%20IAJ%20of%20Social%20Sciences/v4-i1-jan-mar2017/paper2.pdf 

  أَظش انًقبنخ:•   

Shepherd  Dorothy G. "A Lion Incense Burner of the Seljuk Period"  Bulletin of The Cleveland Museum of Art  

Vol. 44  No. 6  Part I (Jun.  1957)  pp. 115-118 

http://scalar.usc.edu/anvc/the-art-bulletin/about-a-type-of-islamic-incense-burner
http://metmuseum.org/pubs/bulletins/1/pdf/3255105.pdf.bannered.pdf
http://iaiest.com/dl/journals/3%20IAJ%20of%20Social%20Sciences/v4-i1-jan-mar2017/paper2.pdf
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 (7)بؤلمانٌا، متحؾ طارق رجب بالكوٌت( والرسائل العلمٌة   linden بنٌوٌورك، كلٌفالند للفنون بامرٌكا، متحؾ لندن

بنٌوٌورك،  Live Auctioneersبالدٌنمارك، لٌؾ أكشنرز  David Collectionفنٌة الخاصة )دٌفٌد والمجموعات ال

 فة إلى بعض المواقع اإللكترونٌة.( ، باإلضا لها أفرع منتشرة فى العالم Sotheby'sسوثبً 

ة توصؾ على أنها " كما ظهر تخبط فى تحدٌد ذلك النوع من المباخر فى بعض المتاحؾ والمجموعات الفنٌة فتار

"  ) متحؾ الفن اإلسالمى lynxمباخر أسدٌة " وتارة أخرى توصؾ بؤنها لنوع من أنواع القطط البرٌة ٌسمى " اللٌنوكس 

ومجموعة بونهامز  Christiesفى بترسبرج ، مجموعة كرٌستى  Hermitage Museumبقطر، متحؾ الهٌرمٌتاج 

Bonhams  فى لندن، معرض بركاتBarakat Gallery ) وأحٌانا ما تجنب بعض  له أفرع منتشرة فى العالم ،

إلن هذا االسم ٌشمل فى طٌاته   "felineالكتاب الوقوع فى خطؤ توصٌؾ تلك المبخرة بؤن أطلقوا علٌها مسمى "سنورى 

 . (8)كل من " األسود، النمور، القطط "

ناصر خلٌلى  حول دراسة إلحدى المباخر بمجموعته الفنٌة كان أقرب التحلٌالت اقترابا من الواقع : مقالة للكاتب         

والتى تنتمى لذلك النوع من المباخر مثار الجدل والتى نفذت المبخرة فى هٌئتها، وقد نوه الكاتب فى مقالته للتخبط بٌن 

من القطط المراجع فى وصؾ الحٌوان إن كان " أسد أم كاركال أم لٌنوكس ". وأكد أن المبخرة شكلت على هٌئة نوع 

ٌسمى كاركال وقد اعتمد فى رأٌه هذا على أن هذا النوع من القطط له أذن طوٌله تبدو مشابهه تماما لمبخرة ناصر الخلٌلى 

( والمباخر السلجوقٌة األخرى المشكلة فى هٌئتها ولكنه لم ٌدمػ رأٌه هذا بؤدلة أخرى فقط شكل األذن هو ما 2)لوحة رقم 

 تب المقال لم ٌبرر سبب نفٌه ألن تكون تلك المبخرة ألسد..  كما أن كا(9)ارتكز علٌه

( مبخرة على هٌئة قط 2حة رقم )لو
)كاركال ( تنسب للعصر السلجوقى 

محفوظة بمجموعة ناصر خلٌلى للفن 
اإلسالمى بلندن تحت تصنٌف رقم 

:MTW 1525. 
المصدر:

Khalili، Nasser. A Recently Acquired Incense Burner in the Khalili Collection. In Muqarnas: An Annual on 

the Visual Culture of the Islamic World، XXI، 2004 

وٌسعى البحث لتؤكٌد الخطؤ والذى وقع فٌه المإرخٌن واألثرٌٌن والباحثٌن فى توصٌؾ تلك المباخر على أنها "مباخر 

اخر تحت ذلك التصنٌؾ فبعد دراسة وتحلٌل أعداد كبٌرة من تلك المباخر أسدٌة " وٌجانب الصواب كل من ٌدرج تلك المب

نستطٌع تؤكٌد أنها لم تشكل على هٌئة أسد وأنها لنوع من القطط ٌرجح أنه " كاركال " وقد قمنا فى تحلٌلنا هذا باالعتماد 

 سة خالل السطور التالٌة :على عدة ركائز نستند علٌها لتؤكٌد وترسٌخ ذلك التحلٌل وهذا ما سوؾ نتناوله بالدرا

                                           
(

7
) Adey. Elizabeth June  a Study OF the Iconography OF the Lion in Islamic Art  Thesis submitted for the 

degree of Doctor of Philosophy  in the University of Edinburgh  1993. P 127. 

 127و   ػهٗ ْٛئخ أسٕد.سااغ ظ 12-11انًجبخش انسهجٕقٛخ ثخشاسبٌ خالل انفزشح يب ثٍٛ  ٍركشد انشسبنخ انؼهًٛخ يجًٕػخ ي• 

انكضٛش يٍ انحٕٛاَبد يُٓب " األسٕد  انجٛجش  انًُٕس  انقطظ األنٛفخ ٔانجشٚخ   ( "سُٕسٖ"اًؼٓب" سُٕسٚبد ٔػبلهخ انسُٕسٚبد أٔ انقططٛبد رضى8)

فبألسذ ٔانًُش يٍ انسُٕسٚبد كجٛشح انحجى  ػهٗ خالف انقظ انًسًٗ  ٔإَٔاع أخشٖ." ٔسغى إَزًبء كم انحٕٛاَبد انسبثقخ نؼبلهخ ٔاحذح إال أَٓب رزجبٍٚ

 Marefa.org/index.php/. wwwٕسٚبد  يقبنخ يُطٕسح فٗ يٕقغ : : سُ. سااغ"كبسكبل" يٍ انسُٕسٚبد يزٕسطخ انحجى

(
9
) Khalili  Nasser. A Recently Acquired Incense Burner in the Khalili Collection. In Muqarnas: An Annual on 

the Visual Culture of the Islamic World  XXI  2004  pp. 215-218. 
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كانت الحٌوانات فى المجتمعات البدائٌة بمثابة رموز مقدسة وأحٌانا رموز للعشٌرة أو األسرة. وٌظهر ذلك المعتقد         

والسالجقة هم إحدى القبائل  (10)نات لدرجة تقدٌسها،بشكل جلى بٌن األتراك فى آسٌا الصؽرى والذٌن بلػ اهتمامهم بالحٌوا

تقع أرض . و(11) التركٌة التى كانت تقطن برارى القرؼٌز بآسٌا الصؽرى قبل أن ٌهاجر بها قائدهم سلجوق بن دقاق

القرؼٌز أو قرؼٌزستان موطن السالجقة األصلى على امتداد الحدود الشرقٌة لمنطقة آسٌا الوسطى، ٌحدها من الشمال 

 ( 12) زاخستان أو كزاخستان، من الجنوب الصٌن وطاجٌكستان، ومن الشرق الصٌن، ومن الؽرب أوزبكستان.كا

انعكست المعتقدات الموروثة للسالجقة فى اهتمامهم بالحٌوانات بشكل مباشر على الفنون المنتجة فى عصرهم           

ة مالحظة الفنان فى العصر السلجوقى للحٌوانات المتواجدة ومنها األعمال الفنٌة المعدنٌة والتى ظهر من خاللها أٌضا دق

بالبٌئة المحٌطة به فانعكست معتقداته الموروثة واهتماماته من خالل دراسته للحٌوانات التى ٌتعاٌش معها فى بٌئته 

فهى تجسد ومحٌطه الجؽرافى فشكل مباخر معدنٌة على هٌئة قطط كانت من أكثر المباخر اإلسالمٌة والسلجوقٌة أهمٌة 

مدى وعى الفنان فى ذلك العصر ودقة مالحظته فى دراسة عناصر من الطبٌعة وانتقائها لٌجسد من خاللها أعماال فنٌة 

ذات بعد نفعى، فقام الفنان بدراسة تشرٌح القطط المتواجدة فى بٌئته دراسة وافٌة تجعلنا نقطع وبشكل فاصل أنها مباخر 

تسمٌتها بهذا المسمى على الكتاب والمإرخٌن والمحللٌن فى العدٌد من الكتب  لقطط ولٌست مباخر ألسود كما أختلط

 والمواقع اإللكترونٌة وحتى المتاحؾ العالمٌة والتى حظت بوجود نماذج لمثل تلك المباخر بها.

وٌا لدراستها وتحلٌلها كانت قٌمة تلك المباخر التشكٌلٌة والفنٌة والتى تعد فخرا للمعادن السلجوقٌة واإلسالمٌة دافعا ق       

ومحاولة االقتراب بنظرة دقٌقة متفحصة لهٌئتها التشكٌلٌة والتى إن قارناها بتشرٌح األسود ألدركنا الفرق الكبٌر بٌنهما 

(. ٌظهر من خالل الجدول الموضح فى الشكل السابق مقارنة لكال الحٌوانٌن فى بنائهما الجسدى 3)أنظر شكل رقم 

المقارنه على بعض النقاط المحورٌة الفارقة بٌن القط واألسد منها اختالؾ كل منهما فى شكل  والتشرٌحى اعتمدت تلك

)العٌن، األذن الخارجٌة، الصدر، قبضة عظمة القص، البطن، النتوء أو البروز المفصلى، نهاٌة الذٌل، الرقبة، وضعٌة كل 

 الل المقارنة اإلختالؾ الكبٌر بٌن الحٌوانٌن السنورٌٌن.وٌتؤكد لنا وبشكل قاطع من خ (.13)منهما فى أثناء تناوله لطعامه(

 اٌّصبدر:                     

•• Comparative 

illustration of cats of 

the genus 

Panthera And 

Felis by N. N. 

Kondakov  

•• Feeding postures of 

Panthera And Felis، 

as illustrated by N. N. 

Kondakov 

 القط

 

 

 األسد

 

 

 نقاط المقارنة

 
( جدول ٌظهر 1شكل رقم )

مقارنة تظهر فرق تشرٌح 

 األعٌن     صغٌرة نسبٌا       العٌن كبٌرة نسبٌا    

 1األذن الخارجٌة       ٌةصغٌرة ودائر      كبٌرة ومثلثة    

 2الصدر       واسع وعضالته قوٌة      ضٌق نسبٌا    

                                           
(

10
) Baki  Katherine Schimmel. The Mystic Pen—The Phenomenology of Islam  article in website: 

http://themysticpen.org/lectures/lec_03_phenomenology_of_islam/mystic_pen_lec_03_phenomenology_of_isla

m.htm 

 . 16و   ظ 1959سالاقخ إٚشاٌ ٔانؼشاق  انقبْشح    .حسٍُٛ  ػجذ انًُؼى يحًذ  (11)

 . يقبنخ يُطٕسح فٗ يٕقغ :2012  329ػهٕ. أحًذ  دٔل اسٛب انٕسطٗ أٔ انسزبَبد انخًسخ  يجهخ انجٛص  انؼذد (  12)

s/?33420#.VfSNbdKqqkhttp://www.lebarmy.gov.lb/ar/new 

حش (  ضكشا ا.د/ صبثش يحًذ أثٕ صٚذ صبثش ضكش  أسزبر انزطشٚح ٔاألاُخ ثكهٛخ انطت انجٛطشٖ ثجبيؼخ قُبح انسٕٚس ػهٗ يسبًْزّ فٗ إيذاد انج13)

ثؼقذ يقبسَخ رٕضح َقبط ابخزالف ثٍٛ انقظ ٔاألسذ فٗ انزطشٚح يًب ٚشسخ نُب ضشٔسح انفصم ثًُٛٓب فٗ انٕصف.

http://themysticpen.org/lectures/lec_03_phenomenology_of_islam/mystic_pen_lec_03_phenomenology_of_islam.htm
http://themysticpen.org/lectures/lec_03_phenomenology_of_islam/mystic_pen_lec_03_phenomenology_of_islam.htm
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االسد عن القط
 

 
 
 

  المصدر:    

 6قبضة عظمة القص      واضحة      أقل وضوحا    

 5البطن       مرتفعة ألعلى       منحفض لألسفل    

 غٌر واضح    
واضح فى األرجل      

 األمامٌة
 3بروز مفصلى      

 4نهاٌة الذٌل       منحنى ألعلى      لألعلى  أكثر إنحناءا    

 وضعٌة األكل      ٌستخدم الٌد والفم      ٌستخدم الفم     

 الرقبة      محدبة لألسفل      مستوٌة تقرٌبا     

- Heptner V. G. & Sludskii A. A. Mammals of the Soviet Union ،Volume 2 Part 2 Carnivora 

(Hyenas and Cats)  ،Vysshaya  Shkola Publishers،Moscow ،1972 

 

  :الركٌزة الثانٌة: مقارنة نماذج لمنحوتات مجسمة معدنٌة سلجوقٌة لكال الحٌوانٌن-
إضافة لما سبق فقد تمٌز إقلٌم خراسان فى العصر السلجوقى بإنتاج مجموعة من المنحوتات المعدنٌة المجسمة لقطط 

( إذا ما قارناها مع بعض المنحوتات المعدنٌة السلجوقٌة  3لعناصر الزخرفٌة المتنوعة ) لوحة رقم جالسة ٌزٌن أجسامها ا

 المجسمة ألسود والتى ظهر منها ما نفذ فى إٌران ومنها ما نفذ فى األناضول 

مختلؾ لكال ( الستطعنا أن نستكشؾ تعبٌر الفنان عن الهٌئة والبناء الجسدى ال 5، 4خالل العصر ذاته ) لوحة رقم  

الحٌوانٌن فالقط جالس فى وضع كثٌرا ما اعتدنا مشاهدة ذلك الحٌوان علٌه فى الطبٌعة وهو ٌنظر لألعلى وأذنٌه مرفوعة 

وكؤن حواسه تنتبه لمثٌر ما، تعكس هٌئته التشكٌلٌة اجتهادا من الفنان فى محاكاة الطبٌعة، أما األسد والذى ٌظهر بلبدته 

جثو على فرٌسته وٌسٌطر علٌها بمخلبه القوى والذى بالػ الفنان فى تضخٌم حجمه فى تلك الممٌزة واقفا مستعدا لٌ

المنحوتات ربما لتؤكٌد مدى قوة ذلك الحٌوان المفترس فى الطبٌعة ولٌؤكد لنا معرفته لمبادىء وأسس تشرٌح الحٌوانات 

 ة.وإدراكه لما بٌنها من فروق فى الطبٌعة ومحاولة عكس ذلك فى أعماله الفنٌ

       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ما ظهرت فى هٌئتها التشكٌلٌة فى النماذج السابقة فقط بل تطورت وتنوعت ولم تجسد دراسة األسود المعدنٌة ك  

تصمٌماتها وهٌئاتها التشكٌلٌة فٌما بٌن محاولة نقل صورة واقعٌة للحٌوان ومحاولة االقتراب من مطابقة شكل الحٌوان فى 

كل كتلة جسم األسد ولكن بشكل الواقع بمحاكاته إلى تقدٌم صورة مبسطة له ومجردة قدم فٌها حلول لألسطح جسد فٌها ش

   

( : تمثال مجسم لقط مضجع من 3لوحة رقم )

البرونز المكفت بالفضة والنحاس األحمر 

م، 12هـ/6ٌنسب إلقلٌم خراسان خالل القرن 

سم، معروض بمعرض 17.2ٌصل طوله إلى 

بلندن تحت تصنٌف  Christiesكرٌتس 

 المصدر :   81رقم : 

http://www.christies.com/LotF

inder/lot_details.aspx?intObje

ctID=5057467 

( : أسد من البرونز ٌنسب 4لوحة رقم )

للعصر السلجوقى بآسٌا الصغرى خالل 

م، محفوظ بمعرض 13-12هـ/7-6القرنٌن

بركات بمنطقة أبو ظبى بدولة اإلمارات 

                   118. ة المتحدة تحت تصنٌف رقمالعربٌ

 المصدر :

http://www.barakatcollection.

com/store/index.cfm/FuseAc

tion/I.htm 

تمثال من البرونز ( : 5لوحة رقم )

ٌنسب للعصر السلجوقى بإٌران ما 

م، 12-11هـ/6-5بٌن القرنٌن 

معروض بدار عرض "آرت مٌشن  

art emission تحت تصنٌف ،"

 المصدر :                673رقم: 

http://www.hoteldesven

tes.ch/encheres/ventes/

venteprincipale

?vacation=55 

http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5057467
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5057467
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5057467
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5057467
http://www.barakatcollection.com/store/index.cfm/FuseAction/ItemDetails/UserID/0/CFID/28097911/CFTOKEN/aea8abd8b5f9fea4-2E02A7F1-3048-33BC-FC796F16E20A2A01/jsessionid/8430c5af14ed93e897201079482d285b6c12/CategoryID/69/SubCategoryID/931/ItemID/24478.htm
http://www.barakatcollection.com/store/index.cfm/FuseAction/ItemDetails/UserID/0/CFID/28097911/CFTOKEN/aea8abd8b5f9fea4-2E02A7F1-3048-33BC-FC796F16E20A2A01/jsessionid/8430c5af14ed93e897201079482d285b6c12/CategoryID/69/SubCategoryID/931/ItemID/24478.htm
http://www.barakatcollection.com/store/index.cfm/FuseAction/ItemDetails/UserID/0/CFID/28097911/CFTOKEN/aea8abd8b5f9fea4-2E02A7F1-3048-33BC-FC796F16E20A2A01/jsessionid/8430c5af14ed93e897201079482d285b6c12/CategoryID/69/SubCategoryID/931/ItemID/24478.htm
http://www.barakatcollection.com/store/index.cfm/FuseAction/ItemDetails/UserID/0/CFID/28097911/CFTOKEN/aea8abd8b5f9fea4-2E02A7F1-3048-33BC-FC796F16E20A2A01/jsessionid/8430c5af14ed93e897201079482d285b6c12/CategoryID/69/SubCategoryID/931/ItemID/24478.htm
http://www.hoteldesventes.ch/encheres/ventes/venteprincipale
http://www.hoteldesventes.ch/encheres/ventes/venteprincipale
http://www.hoteldesventes.ch/encheres/ventes/venteprincipale
http://www.hoteldesventes.ch/encheres/ventes/venteprincipale
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ملخص خالى من التفاصٌل فقسم جسم الحٌوان لمساحات ومسطحات نحتٌة مترابطة تشترك معا رؼم بساطتها فى تجسٌد 

هٌئة تشكٌلٌة مطابقة لشكل األسد تم بنائها على وعى بدراسة النسب فٌما بٌن أجزاء جسم ذلك الحٌوان ودراسة للتشرٌح 

( وكما تنوعت حلول الفنان وتصوراته للعنصر الحٌوانى 8،  7،  6لتجسٌد األسد )لوحات رقم مبنى على محاوالت عدة

الذى أنتقاه واختار تجسٌده فى أعمال نحتٌة معدنٌة، قدم الفنان السلجوقى نماذج مماثلة لألسود ولكن من خالل خامات 

لسالجقة آلسٌا الصؽرى من خامة الحجر وكانت ( كما قدم نماذج مماثلة عندما انتقل ا9مختلفة مثل الخزؾ ) لوحة رقم 

لألسد مكانه ممٌزة جدا عند السالجقة باألناضول ببعده الرمزى حٌث كان ٌستخدم للتعبٌر عن الشجاعة والقوة وظهر فى 

(  10العدٌد من المبانى السلجوقٌة باألناضول منحوتات بارزة شدٌدة البروز ومنحوتات مجسمة لذلك الحٌوان) لوحة رقم 

 .(14)وظهر من الكتابات من تناولت تلك المنحوتات لحٌوان األسد باألناضول بالدراسة والتحلٌل نظرا ألهمٌتها

 

 

( : رّثبي ِٓ اٌجزؤش ألطذ يٕظت ٌٍعصز اٌظٍدولي ثآطيب 6ٌوحخ رلُ )

َ، ٌُ يذرص ِعزوض ثئحذى دور اٌعزض ٌيف 13هـ/7اٌصغزى خالي اٌمزْ 

 اٌّصذر:  .540ورن رحذ رصٕيف رلُ: ثٕيوي LiveAuctioneersأوشٕيزس 

http://www.liveauctioneers.com/item/6356172 

      

  

( : أطذ يّثً خشء ِٓ عًّ ِعذٔي يٕظت إليزاْ خالي 7ٌوحخ رلُ )

وْ  َ، ِحفوظ ثّزحف ِٕطمخ ٌوص أٔدٍوص ٌٍف12ٕهـ/6اٌمزْ 

 (  اٌّصذر :M.73.5.339رحذ رصٕيف: )

http://collectionsonline.lacma.org/mwebcgi/mweb.exe?

request=image;hex=M735339.jpg 

اٌظٍدولي خالي  أطذ ِٓ اٌجزؤش يٕظت ٌٍعصز( 8ٌوحخ رلُ )

طُ، ٌُ يذرص ِعزوض ثذار 6.3َ، اإلررفبع 12هـ/6اٌمزْ 

ثواليخ واشٕطٕت  Anavian gallery "عزض" أٔفيبْ خبٌيزى 

 ٌّصذر :ِذيٕخ ٔيويورن.                 ا

   http://www.anaviangallery.com/history.htm 

 
   

                           
( رّثبي ِٓ اٌخشف ألطذ ِطٍي ثبٌٍوْ األسرق اٌفيزوسى 9ٌوحخ رلُ ) 

 يٕظت ٌٍعصز اٌظٍدولي.                   اٌّصذر:

burner-incense-shaped-lion-http://karnaval.ir/seljuk 

( أطذيٓ ِدظمّيٓ ِمٓ اٌزخمبَ يزخمر ربريخ ّمب 10ٌوحخ رلُ )

 َ.                             اٌّصذر: 13هـ / 7اٌي اٌمزْ 

http://dla.library.upenn.edu/dla/fisher/image.html 

                                           
(

14
) Gönül. Lion figures in Anatolian Seljuk architecture. Anadolu (Anatolia)    1969  pp45-67. Publish on 

website: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/14/703/8881.pdf 

 

http://www.liveauctioneers.com/item/6356172
http://www.liveauctioneers.com/item/6356172
http://collectionsonline.lacma.org/mwebcgi/mweb.exe?request=image;hex=M735339.jpg
http://collectionsonline.lacma.org/mwebcgi/mweb.exe?request=image;hex=M735339.jpg
http://www.anaviangallery.com/history.htm
http://karnaval.ir/seljuk-lion-shaped-incense-burner
http://karnaval.ir/seljuk-lion-shaped-incense-burner
http://dla.library.upenn.edu/dla/fisher/image.html
http://dla.library.upenn.edu/dla/fisher/image.html
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لخامات التى قدمت من خاللها دراسات متنوعة لألسود تنوعت أٌضا الخامات والتى قدم الفنان السلجوقى وكما تنوعت ا

(. وكل ما سٌق من نماذج لمجسمات نحتٌة متنوعة الخامات 12،  11من خاللها تماثٌل مجسمة لقطط )لوحة رقم 

منها تؤكٌد معرفة ووعى الفنان وحرصه على  والتصمٌمات لهٌئاتها التشكٌلٌة لكال الحٌوانٌن القط واألسد كان الؽرض

التعبٌر عن كال الحٌوانٌن وهذا ٌمحو من أذهاننا إمكانٌة الخلط فٌما بٌنهما فال نستطع أن نطلق على حٌوان فٌهما مسمى 

حٌوان آخر  فلكل منهما سماته والتى عبر عنها الفنان فى ذلك العصر بشكل ممٌز فٌه محاكاة للطبٌعة ودراسة دقٌقة 

أدمؽها تراث حضارى سابق ورثته تلك الحضارة ٌهتم بالحٌوانات والتى وصلت أهمٌتها إلى مرحلة التقدٌس أحٌانا كما 

سبق وذكرنا. وبالرؼم من كون كال الحٌوانٌن ٌنتمٌان لفصٌلة واحدة وهى السنورٌات إال أن لكل منهما طبٌعة جسدٌة 

 وتشرٌحٌة وبنائٌة مختلفة.  

 

ظ ِضمدر ِمٓ اٌخمشف يٕظمت ٌّذيٕمخ لبشمبْ خممالي لم( : 12ٌوحمخ رلمُ )

 اٌّصممممممذر:       َ 12هممممممـ/6اٌمممممممزْ 

http://seco.glendale.edu/ceramics/kashancat.html 

 

(: لظ ِضدر ِٓ اٌخشف اٌّطٍي ثطالء 11ٌوحخ رلُ )

اٌشخبخي اٌفيزوسى، يزخح ٔظجزه ٌّذيٕخ ٔيظبثور ثئيزاْ 

 Christiesَ، ِعزوض ثّعزض وزيزض 12هـ/6خالي اٌمزْ 

 اٌّصذر : 95رحذ رصٕيف رلُ:   Kingثٍٕذْ ثشبرع ويٕح 

http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.asp

x?intObjectID=4979491  

 

 فنان السلجوقى :دراسة البٌئة الجغرافٌة المحٌطة بال
مثل العصر السلجوقى فترة ازدهار وتطور لفن صناعة وإنتاج األعمال المعدنٌة، وكان من أهم سمات فنانى تلك 

. وبعد التعمق فى دراسة البٌئة الجؽرافٌة والتى ظهرت فٌها تلك (15)الفترة محاوالتهم واجتهادهم فى محاكاة الطبٌعة

لتى تقطن تلك المساحة الجؽرافٌة نجد أن من أهم أنواع القطط المتواجدة فى تلك البٌئة الحضارة وإستكشاؾ الحٌوانات ا

( ولهذا القط تارٌخ ممتد فى 13 )لوحة رقم (16)الجؽرافٌة والقرٌبة الشبة من المباخر السلجوقٌة القط المسمى "كاركال" 

ها مما كان سببا فى البحث عن ذلك الحٌوان منطقة قرؼٌزستان الموطن األصلى لألتراك السالجقة والمناطق المحٌطة ب

 واستكشاؾ صلته بتلك البٌئة الجؽرافٌة:

 Caracal ،  كاركال كاراكالLynx caracalٌطلق على ذلك الحٌوان العدٌد من األسماء لٌنوكس كاراكال        

caracal لٌنوكس الصحراوى ،desert lynx لٌنوكس اإلٌرانى ،Persian lynx ٌرا ذو األذن السوداء فى إٌران وأخ

. ٌنتشر بشكل كبٌر فى إٌران فى كوزستان qara-qūlāq/kara-kūlākوقد جاء هذا االسم من اإلسم التركى قاراقوالق 

Ḵūzestānفارس ،Fārsكٌرمان ،Kermā ،منطقة كافٌرKavīr   بالوشٌستانBaluchistan خراسان ،

                                           
(

15
) Khazaie  Mohammad. The Arabesque Motif (Islimi) in Early Islamic Persian Art: Origin  Form and 

Meaning  London: Book Extra  1999  P11   
(

16
) Khalili  Nasser. A Recently Acquired Incense Burner in the Khalili Collection  pp. 215-218. 

http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=4979491
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=4979491


 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

583 

Khorasanصاهرود ،Šāhrudطهران ، Tehran (17). عبر أفرٌقٌا، آسٌا الصؽرى، جنوب ؼرب آسٌا.  كما ٌنتشر

وقد اختفى تماما من شمال أفرٌقٌا بٌنما ما ٌزال ٌقطن باقى األراضى األفرٌقٌة. ٌصل نطاق تواجدها إلى صحراء سهران 

Saharan  وحزام الؽابات االستوائٌة فى ؼرب ووسط وجنوب أفرٌقٌا ونامٌبٌاNamibia ٌقل عدد ذلك الحٌوان فى .

 .(18)لصؽرى مقارنة بؤفرٌقٌا ولكنها ذات شؤن أهم حٌث أن لها امتداد تارٌخى طبق األصل من الفهودآسٌا ا

  
رشاقته وخفته فى الصٌد . وهو أكبر فى حجمه من الكلب وذو مظهر اشتهر هذا النوع من القطط بسبب سرعته الكبٌرة و  

جمٌل ربما أقرب للون البنى المحمر، أذنه سوداء . ٌصطاد كالفهد. ٌخفى آثار خطواته، وٌمكن تروٌضه وخصوصا فى 

انٌة فقد ذكر الصؽر. طبٌعة أصل ونشؤة حٌوان الكاركال كانت سببا فى قدرته على الصٌد، ووفقا لتارٌخ األساطٌر اإلٌر

) أحد الملوك الذٌن حكموا إٌران ( هو أول من حاول تدرٌب  Tahmūraṯالفردوسى فى الشاه نامه أن الملك تاهمورات 

إلى حٌوانات داجنة،  وقد وقع اختٌاره علٌهم من بٌن كل الحٌوانات  cheetahوتحوٌل حٌوان الكاركال والشٌته 

(19)المتوحشة أو البرٌة
. 

نجد أن ذلك الحٌوان كان من الحٌوانات المتواجدة فى نفس البٌئة المحٌطة بالسالجقة سواء فى موطنهم مما سبق         

أو فى المناطق التى رحلوا إلٌها وسٌطروا علٌها وامتدت بها حدود دولتهم ومنها إقلٌم خراسان  (20)األصلى فى قرؼٌزستان

المظهر الجمٌل والممٌز أخذ  ومن الواضح أن ذلك الحٌوان ذوالذى أنتجت فٌه الؽالبٌة العظمى من المباخر القططٌة، و

مساحة تقدٌر من السالجقة األتراك والذٌن عرؾ عنهم تقدٌسهم قبل اإلسالم للحٌوانات، وقد أثار ذلك الحٌوان انتباه الفنان 

فؤنتجوا تلك المباخر ه الذى ٌسعى إلرضاء حاكمه فى ذلك العصر والذى إتسم فٌه آداء الفنان بمحاكاة الطبٌعة المحٌطة ب

 المعدنٌة الممٌزة والتى جسدت فى هٌئة مماثله له.

 

 

                                           
(

17
) Phillips  L. 2009. "Caracal caracal" (On-line)  Animal Diversity Web. Accessed March 13  2017 at  website:  

http://animaldiversity.org/accounts/Caracal_caracal/ 

(
18

) Caracal (Hūšang Aʿlam)  article Published on: December 15  1990  on website:    

http://www.iranicaonline.org/articles/caracal-felis-caracal-schreber-lynx 

(
19

) Phillips  L. 2009. "Caracal caracal" (On-line)  Animal Diversity Web. Accessed March 13  2017 at website 

:http://animaldiversity.org/accounts/Caracal_caracal/ 

(
20

) Avgan  B.  Henschel  P. & Ghoddousi  A. 2016. Caracal caracal. (errata version published in 2016) The 

IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T3847A102424310. Downloaded on 16 March 2017. Website: 

http://www.iucnredlist.org/details/3847/0

( حيواْ وبروبي اٌّصذر: 13ٌوحخ رلُ )

http://animaldiversity.org/site/accounts/information/Caracal_caracal.html 
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 نماذج للمباخر القططٌة السلجوقٌة :

السلجوقى  والذٌن ازدهر فن صناعة األعمال المعدنٌة بجهودهم المتضافرة بإنتاجهم لمجموعة  تمٌز فنانو العصر     

تؤتى على رأسها مجموعة "المباخر القططٌة" والتى تباٌنت وتنوعت ممٌزة من المباخر المستوحاة من البٌئة المحٌطة 

تصمٌماتها وهٌئاتها التشكٌلٌة، فخالل تلك الفترة اجتمعت جهود الفنان والحرفى معا لتجربة وسائل أو طرق وتقنٌات 

لتى تمٌز بها ذلك وأسالٌب جدٌدة وخاصة فى منطقة الشمال الشرقى من إٌران فى إقلٌم خراسان، وكان للترؾ والثروة وا

العصر سببا وعامال هاما ساهم فى إزدهار تلك األعمال الفنٌة وخاصة حٌث إزداد الطلب على اقتناء المزٌد والعدٌد من 

 . (21) تلك األعمال الفنٌة ذات القٌم التشكٌلٌة والجمالٌة

ها بدقة ملحوظة وحرفٌة عالٌة، وقد بدأ ازدهر إقلٌم خراسان بإنتاجه الفنى الممٌز للمباخر القططٌة التى تمٌز تشكٌل     

م، كانت تلك المباخر تصب بتقنٌة الشمع 13-12هـ/7-6م وزاد إنتاجها خالل القرنٌن 10هـ/4إنتاجها خالل القرن 

وفى معظم النماذج المنفذة كانت الرأس تتصل بالجسد عن طرٌق مفصل ٌتخلل أسفل الرقبة من األمام أو الخلؾ،  (22)المفقود

( وٌتخلل كل من الرأس والجسد فراؼات تعمل على انتشار 14ولة رفعها لوضع البخور داخل الجسد ) لوحة رقم  وذلك لسه

استؽل الفنان منطقة اتصال الرقبة بالجسد لٌتم رفعها لوضع  وكما المحٌط بالمبخرة،  البخور من المبخرة لٌعطر المكان

 17، 16، 15ظهرت نماذج استؽل فٌها منطقة الصدر لٌتخللها درج ٌتم سحبه للخارج لوضع البخور ) لوحة رقم البخور 

( وأحٌانا ما كان ٌتم اختصار الدرج لكتلة صؽٌرة من المعدن تبرز عن منطقة الصدر وٌوضع من خاللها البخور لٌنتشر 

 (. 46، 18من خالل الفراؼات التى تتخلل جسم القط ) لوحة رقم 

 

  
 

 

 

 

 

طولها إلى م، ٌصل 10هـ/4( مبخرة من البرونز على هٌئة قط ترجع للعصر السلجوقى خالل القرن 14لوحة رقم )
 23.2088" بلندن  تحت تصنٌف رقم: art emissionسم، لم تدرس محفوظ بدار عرض "آرت مٌشن  13.2

المصدر:         

http://artemission4qa.azurewebsites.net/viewitemdetails.aspx?ItemNumber=23.20887 

                                           
 .86  ظ1380  رٓشاٌ: ضشکذ اَزطبساد ػهًی ٔ فشُْگی  2ضبْکبسْبی ُْش اٚشاٌ  چ  .پٕپ   اسرٕس اپٓبو(  21)

(
22

) Moradia. Farhad  Taherib. Saaed  A Comparative Study Decorating and Form Incense Burners With Graffiti 

Seljuk Period  International Academic Journal of Social Sciences Vol. 4  No. 1  2017  pp. 9-21. Available on 

website:  

http://iaiest.com/dl/journals/3-%20IAJ%20of%20Social%20Sciences/v4-i1-jan-mar2017/paper2.pdf 

 

http://iaiest.com/dl/journals/3-%20IAJ%20of%20Social%20Sciences/v4-i1-jan-mar2017/paper2.pdf
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( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش ، رٕظت إليزاْ خالي 15ٌوحخ رلُ )

َ، ِحفوظخ ثجّزحف 11هـ/5إٌصف اٌثبٔي ِٓ اٌمزْ 

                     ٌٍفٕوْ اٌدّيٍخ في روطيب. Pushkinثوشىيٓ 

 اٌّصذر:

/events/archivehttp://www.artsmuseum.ru

/ 

2013/02/muslim_art/index.php?lang=en 

       

( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رزخر ٌظالخمخ إيزاْ 16ٌوحخ رلُ )

َ، يصً اررفبع ب إٌي 12هـ/6قرثّب ٌّذيٕخ هّذاْ خالي 

ُ، ِحفوظخ ثّزحف ط12.7طُ، اٌطوي يصً إٌي  17.14

اٌّيززوثوٌيزبْ ٌٍفٕوْ ثٕيويورن رحذ رصٕيف رلُ: 

37.47 

 http://metmuseum.org/collections   اٌّصذر:

 

 

 

ٕحبص األحّز رزخر ٌّذيٕخ ( ِجخزح ِٓ ا17ٌوحخ رلُ )ٌ

َ. ِحفوظخ 12هـ/6خزاطبْ ثئيزاْ خالي اٌمزْ 

                                 MTW 412ثّدّوعخ اٌخٍيٍي, رحذ رصٕيف : 

 اٌّصذر:

http://www.khalilicollections.org/collectio

ns/islamic-art/khalili-collection-islamic-

art-incense-burner-in-the-form-of-a-lynx-

mtw412/ 

 

 
     

ثئحذى اٌّؤطظبد َ، ٌُ رذرص ِحفوظخ 12هـ/6( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رٕظت إللٍيُ خزاطبْ خالي اٌمزْ 18ٌوحخ رلُ )

ثىبٌيفورٔيب ثبٌواليبد اٌّزحذح األِزيىيخ.   ebay Foundationاٌّزخصصخ في ثير األعّبي اٌفٕيخ"ِؤطظخ  إى ثبى"

                                                                 152495646848رحذ رصٕيف رلُ: 

 http://www.ebay.comاٌّصذر: 

http://www.artsmuseum.ru/events/archive/
http://www.artsmuseum.ru/events/archive/
http://metmuseum.org/collections/searchthecollections/140006431?rpp=20&pg=1&ft=*&where=Hamadan&img=1#fullscreen
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 : النماذج موضع الدراسة كان أول ما ٌلفت النظر لها عند تحلٌلها بنظرة دقٌقة هو اشتراكها فً اآلتى فى• 

( أو جالسا فٌما ندر 19أو ٌثنى أرجله استعدادا للقفز )لوحة رقم  وضعٌة الجسم تقرٌبا واحدة سواء كان القط واقفا -1

 (. 20)لوحة رقم 

 . ( 17 -16) لوحة رقم   انتصاب األذن لألعلى -2

 االعتماد على العناصر الزخرفٌة )النباتٌة، الهندسٌة، الكتابٌة لخطى الكوفى ونادرا النسخ( لتزٌٌنها. -3

 قبض لٌسهل حمل المبخرة.الذٌل المرفوع لألعلى ٌستخدم كم -4

 كل المباخر تتخللها فراؼات ٌنتشر من خاللها البخور مما ٌتناسب مع الؽرض الوظٌفى للمبخرة. -5

 كل المباخر تنظر نظرة مستقٌمة لألمام. -6

 األنؾ بارزة عن الوجه على هٌئة نتوء مثلث الشكل. -7

 

 

خالي ( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رزخر إللٍيُ خزاطبْ 19ٌوحخ رلُ )

طُ، ٌُ يذرص 11.3َ، يصً طوي اٌّجخزح إٌي 12هـ/6اٌمزْ 

ثٍٕذْ ثشبرع ويٕح  Christiesِعزوضخ ثّعزض وزيزض 

King Street  :ُ406رحذ رصٕيف رل                                        

 اٌّصذر:

http://www.christies.com/lotfinder/lot_details.a

=&link=nextspx?&intObjectID=5304570&sid

&page=19 

 

َ، ِحفوظخ ثّزحف رضب 12-11هـ/6-5( ِجخزح عٍي هيئخ لظ خبٌض رزخر إٌي اٌفززح ِب ثيٓ اٌمزٔيٓ 20ٌوحخ رلُ )

 في ط زاْ  في إيزاْ.               Reza Abbasi museumعجبطي   

 http://www.rezaabbasimuseum.irاٌّصذر: 

 

 أما عن االختالفات فإننا عند تحلٌل تلك المباخر نجد أنها اختلفت فً اآلتى: • 

ها مستدقا ( وفى بعض23( أو بٌضاوٌا ) لوحة رقم 21وجه القط ٌظهر فى بعض األعمال مستدٌرا ) لوحة رقم  -1

 (.14وصؽٌرا) لوحة رقم 

الذٌل المرفوع لألعلى اختلفت نهاٌاته فى العدٌد من األعمال فبعضها ظهر معقودا بعقدة مستدٌرة فى نهاٌته ) لوحة  -2

( وأحٌانا ما تتحول إحد ورٌقات المروحة النخٌلٌة 14(، نماذج أخرى ٌنتهى فٌها الذٌل بمراوح نخٌلٌة ) لوحة رقم 21رقم 

(. باإلضافة إلى ما سبق فقد ظهرت  23(, كما كان ٌنتهى الذٌل أحٌانا بطائر) لوحة رقم 22طائر) لوحة رقم  لرأس

 (.17نماذج اختفى فٌها الذٌل تماما ) لوحة رقم 

( وفى بعض 24( أو مفتوحا ٌحدده فى األعلى شارب القط ) لوحة رقم 20الفم أحٌانا ما ٌكون مؽلقا ) لوحة رقم  -3

 تدلى من الفم المفتوح لسان القط.النماذج ٌ
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طُ, ٌُ رذرص ِعزوضخ 24.3َ, اررفبع ب إٌي 12هـ/6( ِجخزح ٌمظ ِٓ اٌجزؤش رزخر ٌخزاطبْ خالي اٌمزْ 21ٌوحخ رلُ )

" وٌ ب أفزع ِٕزشزح في  اٌعبٌُ, اٌعًّ أِبِٕب ثئحذى  Sotheby'sثئحذى ِوالر رظوق األعّبي اٌفٕيخ " طوثجي 

اٌّصذر:  168خبصخ ثؤِزيىب رحذ رصٕيف رلُ: اٌّدّوعبد اٌ

http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=159609363 

   

 

 

َ, 12هـ/6خالي اٌمزْ ( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رٕظت ٌّذيٕخ خزاطبْ 22ٌوحخ رلُ )

طُ. ٌُ رذرص ِعزوض ثئحذى دور 24طُ, واٌعزض 26يصً اإلررفبع إٌي 

" شبرع ٔيو ثؤذ في ٌٕذْ رحذ رصٕيف Bonhamsاٌعزض اٌخبصخ "ثؤ بِش 

اٌّصذر:   36رلُ: 

https://www.bonhams.com/auctions/21720/lot/36 

   

طُ, ٌُ رذرص ِعزوض 13.5هـ, اررفبع ب إٌي 6َ/12جزؤش, رزخر ٌخزاطبْ خالي اٌمزْ ( ِجخزح ٌمظ ِٓ ا23ٌٌوحخ رلُ )

ّذيٕخ وبِجزيذج ثشّبي ٌٕذْ, رحذ رصٕيف " ث Art Factثئحذى ِوالر رظوق األعّبي اٌفٕيخ عجز اإلٔززٔذ" والر اٌفٓ 

burner-incense-lion-bronze-khorasan-lot/a-http://www.artfact.com/auction-اٌّصذر:  751رلُ:

72c165730a-c-201-12th-the-in 

 

 

 

 

 

http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=159609363
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=159609363
http://www.artfact.com/auction-lot/a-khorasan-bronze-lion-incense-burner-in-the-12th-201-c-72c165730a
http://www.artfact.com/auction-lot/a-khorasan-bronze-lion-incense-burner-in-the-12th-201-c-72c165730a
http://www.artfact.com/auction-lot/a-khorasan-bronze-lion-incense-burner-in-the-12th-201-c-72c165730a
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 : اختٌار معدن البرونز لتشكٌل المباخر ●

مباخر ربما ألن سبٌكة البرونز المستخلصة وقع اختٌار الفنان على معدن البرونز لتشكل به معظم ال    

من مزج النحاس بمعادن أخرى تعد أشد صالبة وأعلى جودة من النحاس الخالص. باإلضافة إلى أن 

صالبة البرونز تكسبه خاصٌة أخرى، وهى أن سبائكه ال تنبعج وال ٌصدر عنها نتوءات عند صهره أو 

تارٌخ كان مفضال عن المعادن األخرى فى عملٌات تسخٌنه وطرقه ولذلك فإن البرونز طوال فترات ال

الصب والقولبة. ونظرا ألن المباخر القططٌة هى منحوتات مجسمة مفرؼة من الداخل كما تتخلل 

الزخارؾ التى تزٌن الجسد فراؼات فكان من إلهام للفنان وزٌادة حرص منه على أعماله الفنٌة أن ٌختار 

التشكٌلٌة سلٌمة ألطول فترة ممكنه فكونها منحوتات مفرؼة ٌجعلها لها معدن ٌحافظ على بقائها بهٌئتها 

عرضة لإلنبعاج وتشوٌه هٌئتها التشكٌلٌة والتى بذل الفنان الكثٌر من الجهد فى دراستها وتصمٌمها 

 واختٌار العناصر الزخرفٌة التى تزٌنها.

 

 : علٌها الفنان فى تزٌٌن المباخر  العناصر الزخرفٌة التى اعتمد• 

حرص صانعو المعادن فى العصر السلجوقى على إضفاء ثراء زخرفى ٌدعم الثراء التشكٌلى والذى ظهرت فٌه     

األعمال الفنٌة المعدنٌة المتنوعة فى ذلك العصر، وكانت العناصر الزخرفٌة )الكتابٌة، النباتٌة، الهندسٌة، اآلدمٌة، 

ها فى تنفٌذ تصمٌمات فنٌة متنوعة لها شخصٌة فرٌدة وصبؽة خاصة الحٌوانٌة( هى إحدى أدوات الفنان التى ارتكز علٌ

بمعادن ذلك العصر، وكان أول ما ٌجابه المزخرؾ من تحدٌات فى تنفٌذ تصمٌماته على المباخر القططٌة الخرسانٌة هو 

ٌع وحداته الزخرفٌة حول اختٌار األماكن التى ٌقوم بزخرفتها دون إخالل بالهٌئة التشكٌلٌة للمبخرة فكان عادة ما ٌقوم بتوز

الرقبة وفى مقدمة الصدر وفى منطقة الفخذ وحول البطن وأحٌانا الذٌل وحتى األذن المنتصبة فوق الرأس فلم تخُل هى 

األخرى من بعض زخارؾ التورٌق، وكان التحدى اآلخر هو وضع تصمٌم زخرفى تتكامل فٌه الزخارؾ معا رؼم 

جماال للمبخرة وال تقلل من جمال هٌئتها التشكٌلٌة فتلك المساحات تنافست مع  اختالفها وتساهم فى خلق مساحات تضٌؾ

التشكٌل منافسة كان أثرها اإلٌجابى هو ما ٌبهر أنظار المشاهد وٌترك أثرا ال ٌمحى فى ذاكرته لتلك األعمال الفرٌدة والتى 

قى فقط إلى مرحلة إبداع تشكٌل نحتى مجسم رفعت من قٌمة العمل المعدنى اإلسالمى من مجرد االستخدام النفعى والتطبٌ

مدروس بعناٌة شدٌة معتمدة على أداء فنان واع ٌعتمد فى عمله على دراسات للنسب وللتشرٌح وٌنتقى عناصر أعماله 

بعناٌة من البٌئة المحٌطة. وفٌما ٌلى نقوم بدراسة نماذج للمباخر القططٌة السلجوقٌة فى محاولة لتحلٌل العناصر الزخرفٌة 

 التى اعتمد علٌها المزخرؾ فى زخرفتها:

: تعد من أهم العناصر الزخرفٌة فى األعمال المعدنٌة اإلسالمٌة فهى التى ارتكز علٌها الفنان فى الزخارف الكتابٌة• 

ت إكساب العمل سمة فرٌدة استمدت صبؽتها من العقٌدة اإلسالمٌة ذاتها فكانت تلك العناصر الزخرفٌة هى الوسٌلة التى بدأ

تتبلور بها شخصٌة األعمال المعدنٌة بظهورها علٌها, كما أنها مثلت المرحلة التى انتهت بها تبعٌة المعادن اإلسالمىة 

وتؤثرها بمعادن الحضارات األخرى  واستقاللها بشخصٌة خاصة بها. وعادة ما كانت الكتابات تنفذ على أسطح المباخر 

ها على أسطح األعمال "آٌات من القرآن الكرٌم أو بعض التمنٌات الطٌبة موضع الدراسة بخطى الكوفى والنسخ وتسجل ب

واألدعٌة لصاحب العمل أو توقٌع الصانع أو اسم صاحب العمل", وقع اختٌار المزخرفٌن على بعض األجزاء من جسد 

ترفع لوضع البخور داخل القط وظفها الفنان المزخرؾ للكتابات مثل المنطقة التى تمثل نقطة التقاء الرقبة بالجسم وكانت 
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المبخرة فكانت تحدد بشرٌط أو شرٌطٌن من الكتابات كما خصصت المنطقة السفلى من البطن من الجانبٌن لٌتخللها شرٌط 

 من الكتابات وأحٌانا ما كان الفنان ٌستؽل منطقة الصدر والفخذ والظهر لنفس الؽرض. 

 نماذج لمباخر زٌنتها الكتابات الكوفٌة :• 

( مبخرة بمتحؾ كلٌفالند تشكلت من النحاس األحمر تنسب إلقلٌم 24من أشهر المباِخر القططٌة )لوحة رقم             

, ٌزٌن المبخرة شرٌط من الكتابات بالخط الكوفى ٌلتؾ حول الرقبة م12-11هـ/6-5خراسان خالل الفترة ما بٌن القرنٌن 

َها الَِّذٌَن آََمُنوا إَِذا وعلى طول السلسلة الظهرٌة تحمل الكتابات آٌات من سور ٌُّ ا أَ ٌَ ة "الجمعة " "بسم هللا الرحمن الرحٌم" ) 

ٌر لَُكْم إِْن كُ  ٌْ َع َذلُِكْم َخ ٌْ ِ َوَذُروا اْلَب ْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر هللاَّ ٌَ اَلِة ِمْن  اَلةُ 9ْنُتْم َتْعلَُموَن )ُنوِدَي لِلصَّ ٌَِت الصَّ ( َفإَِذا قُِض

َ َكِثًٌرا لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن )َفا ِ َواْذُكُروا هللاَّ :اآلٌة 62(( صدق هللا العظٌم )سورة رقم 10ْنَتِشُروا ِفً اأْلَْرِض َواْبَتُؽوا ِمْن َفْضِل هللاَّ

(. وباإلضافة للزخارؾ الكتابٌة فقد انتشرت حول الرقبة والصدر والبطن واألذن زخارؾ التورٌق النباتٌة أما 9-10

لزخارؾ الهندسٌة فقد ظهرت فى العٌنٌن المستدٌرتٌن للقط والعقدة المستدٌرة التى تعلو األذن المثلثة الشكل وأكمل ا

كما تم زخرفة األنؾ والذٌل المزخرؾ رإٌته الفنٌة للشارب فعبر عنه على هٌئة سلسلة من الخطوط النصؾ دائرٌة. 

 ائر ومثلثات لتكمل حالة التناؼم بٌن العناصر الزخرفٌة بالعمل.بحلول هندسٌة وشكلت الفراؼت بالمبخرة على هٌئة دو

 

 

 

 

 

 

 

  

َ, يصً 12-11هـ/6-5( : ِجخزح لظ رشىٍذ ِٓ إٌحبص األحّز رٕظت ٌخزاطبْ خالي اٌفززح ِب ثيٓ اٌمزٔيٓ 24ٌوحخ رلُ )

رحذ  Cleveland Museum of Artٕوْ ودُ, اٌّجخزح ِحفوظ ثّزحف وٍيفالٔذ ٌٍف 8.08طُ, اٌوسْ إٌي 36اإلررفبع إٌي 

                     a.1948.308رصٕيف رلُ:  

  http://www.clevelandart.org/art/1948.308.aاٌّصذر :   

 

( تكرر ظهور الشرٌط الكتابى حول الرقبة ورؼم أن زخارؾ التورٌق 25فى نموذج آخر من المباخر )لوحة رقم •      

لقة بحرٌة على الجسد والكتؾ والفخذ وحول الرقبة وحتى األذن استدارت خطوطها لتؤخد مسٌطرة على المبخرة ومنط

نفس حلول التورٌق إال أنه وسط كل هذا الزخم الزخرفى النباتى استطاع الفنان أن ٌبرز الشرٌط الزخرفى الكتابى فى 
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لزخارؾ الكتابٌة والتى حظى بها النموذج العمل وزاد من تؤكٌده بتكفٌت الكتابات بمعدن الفضة. ومقارنة بالتؤكٌد على ا

( انتشر فٌهما تفرٌػ الزخارؾ للدرجة التى معها 27( ومبخرة مماثلة ) لوحة رقم 26السابق نجد المبخرة فى )لوحة رقم 

 أصبح من الصعب تمٌٌز الكتابة التى تتخلل الشرٌط أسفل الرقبة عن الزخارؾ النباتٌة بباقى المبخرة.

  
 

طُ, ٌُ رذرص ِعزوضخ 24.6طُ, اٌعزض 25.9َ,اإلررفبع إٌي 11-10هـ/5-4( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رزخر ٌخزاطبْ ِب ثيٓ اٌمزٔيٓ 25ٌوحخ رلُ )

                  JB.1346ثىبٌيفورٔيب رحذ رصٕيف رلُ:  Barakat Galleryثّعزض ثزوبد 

 اٌّصذر:            

ex.cfm?FuseAction=subcatItemsDetails&UserID=0&Categohttp://www.classicalnumismatics.com/Store/Ind

ryID=69&SubCategoryID=936 

 

 

   

( مبخرة لقط من البرونز المكفت بالفضة تنسب لشرق 26لوحة رقم )
 م12-11هـ/6-5إٌران خالل القرن 

 المصدر:
-saleroom.com/en-https://www.the
-gb/auction/catalogues capitolium

-8ce37186-capito10008/lot-id-art/catalogue
-9d3d-4dc0-403fa616009bee07 

سان ( مبخرة تنسب للخرا27لوحة رقم )
م. لم تدرس معروضة بإحدى 12هـ/6

معارض األعمال الفنٌة " معرض إتش 
 . المصدر:H&H GALLERYوإتش

http://www.imgrum.org/media/
1010792030446214242_161970

5694 

 

( لشرائط بشكل هندسى ٌتماشى مع هٌئة جسد القط 28تنسب آلسٌا الصؽرى)لوحة رقم وكان لتقسٌم سطح المبخرة التى 

أضاؾ للقٌم الجمالٌة  أثرا إٌجابٌا على الشرٌط الكتابى الذى ٌحدد بطن القط من األسفل فكان للكتابات واقعا جمالٌا ملموسا

للمبخرة وأكمل مع باقى الزخارؾ النباتٌة والهندسٌة حالة التناؼم والتى أضفت للقٌم التشكٌلٌة الممٌزة للمبخرة الكثٌر 

 والمزٌد من األهمٌة.

http://www.classicalnumismatics.com/Store/Index.cfm?FuseAction=subcatItemsDetails&UserID=0&CategoryID=69&SubCategoryID=936
http://www.classicalnumismatics.com/Store/Index.cfm?FuseAction=subcatItemsDetails&UserID=0&CategoryID=69&SubCategoryID=936
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction/catalogues%20capitolium-art/catalogue-id-capito10008/lot-8ce37186-403f-4dc0-9d3d-
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction/catalogues%20capitolium-art/catalogue-id-capito10008/lot-8ce37186-403f-4dc0-9d3d-
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction/catalogues%20capitolium-art/catalogue-id-capito10008/lot-8ce37186-403f-4dc0-9d3d-
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction/catalogues%20capitolium-art/catalogue-id-capito10008/lot-8ce37186-403f-4dc0-9d3d-
http://www.imgrum.org/media/1010792030446214242_1619705694
http://www.imgrum.org/media/1010792030446214242_1619705694
http://www.imgrum.org/media/1010792030446214242_1619705694
http://www.imgrum.org/media/1010792030446214242_1619705694
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طُ, 34اررفبع ب إٌي  َ, يص12ً-11هـ / 6-5( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رزخر آلطيب اٌصغزى خالي اٌفززح ِب ثي28ٌٓوحخ رلُ )

رحذ  Barakat Galleryطُ, ِٕفذح وفمب ٌطزاس ِذيٕخ خزاطبْ, ٌُ رذرص ِعزوضخ  ثّعزض ثزوبد 29.5اٌعزض 

 اٌّصذر:  1324.رصٕيفزلُ:

http://www.artoftheancientworld.com/store/index.cfm/FuseAction/ItemDetails/UserID/0/C

-33BC-3048-28014B49-EN/f9fb4b98ba2bfca3FID/29513927/CFTOK

FC6E8849D6C3360D/jsessionid/84303bd990a258ef28125a51655557117a36/CategoryID/69/

SubCategoryID/929/ItemID/23287.htm 

 

 ( مبخرة هى األكبر حجما ووزنا بٌنهم ونفذت تلك المبخرة29وبرزت بٌن تلك المجموعة من المباخر )لوحة رقم • 

م, وزخرؾ صدر القط والفخذ والرقبة بشرائط من الزخارؾ الكتابٌة للخط الكوفى 12هـ/6بمدٌنة خراسان خالل القرن 

المزهر وترتفع الكتابات على أرضٌة من الزخارؾ النباتٌة, وتمٌزت تلك الشرائط الكتابٌة بؤنها وظفت فى تصمٌمات 

خللت أجزاء على هٌئة نصؾ دائرة تبرز بشكل بارز عن جسد هندسٌة فتخللت مساحات ألرباع وأنصاؾ الدائرة كما ت

القط بمنطقة الصدر واألفخاذ, وقد أضافت الكتابات للخط الكوفى المزهر حالة من الصرحٌة أكملت البناء الصرحى 

مر للمبخرة والتى كانت قد صنعت خصٌصا لتقدم ألحد األمراء وتشٌر لذلك الكتابات حول الرقبة والصدر ومضمونها " أ

به األمٌر العادل العالم/ سٌؾ الدنٌا والدٌن بن محمد/ الماوردي ", كما سجل علً المبخرة اسم الصانع " جعفر بن محمد 

 هـ.577بن على " وتارٌخ تنفٌذ العمل 

ؼم أخذت الزخارؾ الكتابٌة الكوفٌة الصدارة بٌن الزخارؾ النباتٌة والهندسٌة المستخدمة فى تزٌٌن سطح المبخرة فر      

تنوع الوحدات المستخدمة من الزخارؾ النباتٌة وتنوع العناصر الهندسٌة إال أن أول ما ٌلفت النظر للمبخرة هى الزخارؾ 

الكتابٌة وربما أن اختٌار أنصاؾ الدوائر البارزة لتزٌٌنها بالكتابات فى مقدمة العمل هى السبب فى تؤكٌد ظهورها لتضٌؾ 

 للتشكٌل الصرحى الممٌز للمبخرة. بهذا اإلبداع الزخرفى إبداعا آخر

http://www.artoftheancientworld.com/store/index.cfm/FuseAction/ItemDetails/UserID/0/CFID/29513927/CFTOKEN/f9fb4b98ba2bfca3-28014B49-3048-33BC-FC6E8849D6C3360D/jsessionid/84303bd990a258ef28125a51655557117a36/CategoryID/69/SubCategoryID/929/ItemID/23287.htm
http://www.artoftheancientworld.com/store/index.cfm/FuseAction/ItemDetails/UserID/0/CFID/29513927/CFTOKEN/f9fb4b98ba2bfca3-28014B49-3048-33BC-FC6E8849D6C3360D/jsessionid/84303bd990a258ef28125a51655557117a36/CategoryID/69/SubCategoryID/929/ItemID/23287.htm
http://www.artoftheancientworld.com/store/index.cfm/FuseAction/ItemDetails/UserID/0/CFID/29513927/CFTOKEN/f9fb4b98ba2bfca3-28014B49-3048-33BC-FC6E8849D6C3360D/jsessionid/84303bd990a258ef28125a51655557117a36/CategoryID/69/SubCategoryID/929/ItemID/23287.htm
http://www.artoftheancientworld.com/store/index.cfm/FuseAction/ItemDetails/UserID/0/CFID/29513927/CFTOKEN/f9fb4b98ba2bfca3-28014B49-3048-33BC-FC6E8849D6C3360D/jsessionid/84303bd990a258ef28125a51655557117a36/CategoryID/69/SubCategoryID/929/ItemID/23287.htm
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م, ٌصل 1182-1181هـ/ 578-577( مبخرة من البرونز ترجع لخراسان خالل الفترة ما بٌن29لوحة رقم )
سم , معروضة بمتحف المٌتروبولٌتان تحت 22.9سم, العرض 82.6سم, الطول 85.1ارتفاعاتها إلى االرتفاع 

   51.56م: تصنٌف رق
the-http://www.metmuseum.org/Collections/search-المصدر:  

collections/140008346 

 

 نماذج لمباخر زٌنتها الكتابات النسخٌة: • 

ها شكل ممٌز ٌختلؾ عن بقٌة المباخر فقد افتقدت للبناء التشكٌلى الصرحى ظهرت مجموعة من المباخر القططٌة ل      

والذى ظهرت فٌه معظم المباخر األخرى, فالنماذج السابقة قدم فٌها الصانع الفنان حلول مبسطة لجسم القط مجردة من 

ئة العضوٌة, أما المجموعة األخٌرة الطبٌعة وقسم فٌها الصانع جسم القط لمساحات أقرب للهٌئة التشكٌلٌة الهندسٌة منها للهٌ

( فتم معالجة أجسامها بحلول عضوٌة مرنة اختار المصمم لتلك المباخر الخط النسخ  33، 32، 31، 30) لوحة رقم 

لٌزٌن الرقبة وٌحدد منطقة البطن لكال الجانبٌن, وظهرت الكتابات النسخٌة بحروفها المرنة واللٌنة لتكمل حالة المرونة 

نحنٌة ذات السمة الؽالبة على تلك المباخر, واستمرت إنسٌابٌة الخطوط لتظهر حتى فى ذٌل القط والذى أخذ والخطوط الم

", األذن والتى ظهرت بشكل منحنى مرن انتقل لٌظهر أٌضا فى األنؾ والتى كانت فى النماذج السابقة Sشكل حرؾ"

 عبارة عن نتوء حاد على هٌئة مثلث. 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/140008346
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/140008346
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/140008346


 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

593 

 

  

 

زح ِٓ اٌجزؤش ِجخ( 30ٌوحخ رلُ )

َ، 12هـ/6رزخر ٌخزاطبْ خالي اٌمزْ 

ِعزوضخ ثّعزض "ثؤ بِش  رذرصٌُ 

Bonhams  ،ْشبرع ٔيو ثؤذ ثٍٕذ "

 اٌّصذر:          166رصٕيف رلُ:

http://www.bonhams.com/eu

r/auction/16223/lot/166 

( ِجخزح ٌمظ ِٓ إٌحبص 31حخ رلُ)ٌو

األصفز رزخر إليزاْ, ِعزوضخ ثئحذى 

اٌّدّوعبد اٌخبصخ )ِدّوعخ فزأه 

( رحذ Frank Dollivarدوٌيفبر 

                         448رصٕيف رلُ: 

 اٌّصذر: 

http://www.kandaki.com/BP

Index.php- 

( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش 32ٌوحخ رلُ )

لي خالي اٌفززح رزخر ٌٍعصز اٌظٍدو

َ, 13-12هـ/7-6ِب ثيٓ اٌمزٔيٓ 

          طُ,       28يصً طوٌ ب إٌي 

 اٌّصذر:    

-http://www.archaeological

-center.com/en/auctions/44

444 

  
ثئحذى دور اٌعزض ٌيف أوشٕيزس  رذرص( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش عٍي شىً لطخ رزخر إليزاْ, ٌُ 33ٌوحخ رلُ )

LiveAuctioneers  :ُاٌّصذر:  268ثٕيويورن رحذ رصٕيف رل

http://www.liveauctioneers.com/item/9952468 

 

 الزخارف الهندسٌة :• 

استنبط الفنان المسلم من تؤمله للطبٌعة واستؽراقه فً إعجازات ملكوت الخالق عز وجل قوانٌن هندسٌة ترجمها إلى     

لألعمال الزخرفٌة كمساحات هندسٌة خاضعة لتقسٌمات رٌاضٌة احتكمت إعمال تصمٌمٌة تجرٌدٌة تعد سمة مالزمة 

ولم ٌخرج الفنان والصانع فى العصر السلجوقى  .(23)الخطوط المستقٌمة واللٌنة بموجبها إلى منطق رٌاضً هندسً محكم 

تصمٌماته الفنٌة وكانت  عن تلك الرإٌة الفنٌة فكانت العناصر الزخرفٌة الهندسٌة أحد أدواته التى اعتمد علٌها فى تنفٌذ

أسطح المباخر السلجوقٌة هى ساحات إبداعه لتلك التصمٌمات حٌث زٌنتها تصمٌمات مزج فٌها الفنان فى تآلؾ مبدع فٌما 

  34لوحة رقم بٌن الزخارؾ النباتٌة والكتابٌة والهندسٌة. من النماذج الممٌزة التى ٌنعكس فٌها ذلك المزٌج الفنى الممٌز )

البرونز زٌنت رقبتها وبدنها دوائر احتضنت أوراقا نباتٌة خماسٌة الفصوص, وقد تكرر ذلك الحل الفنى فى ( مبخرة من 

م وتماثلت هٌئتها التشكٌلٌة تماما مع المبخرة 12-11هـ/6-5رأس مبخرة تنسب إلقلٌم خراسان خالل الفترة ما بٌن القرنٌن 

(, وقد حاول 36 لوحة رقم  لمرة ثالثة بمبخرة خرسانٌة أخرى )( وظهر الحل الزخرفى السابق 35 لوحة رقم  السابقة )

  الفنان معالجة ذلك التصمٌم برإٌة فنٌة مختلفة عندما قسم بدن بعض المباخر

 

                                           
اٌ   انضخبسف االساليٛخ ٔاالسزفبدح يُٓب فٙ رطجٛقبد صخشفٛخ يؼبصشح    سسبنخ يباسزٛش غٛش يُطٕسح   ابيؼنخ حهنٕ .دانٛب احًذ فؤاد  (  انطشقبٔ٘ 23)

 . 117: ظ 2000كهٛخ انفٌُٕ انزطجٛقٛخ   يصش   

http://www.bonhams.com/eur/auction/16223/lot/166
http://www.bonhams.com/eur/auction/16223/lot/166
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( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رزخر 34ٌوحخ رلُ )

اٌمزٔيٓ  ٌشزق إيزاْ أو أفغبٔظزبْ خالي

َ, يصً اررفبع ب إٌي 12-11هـ/5-6

طُ, ِعزوضخ 29.2طُ, اٌطوي 24.5

,  David Collectionثّدّوعخ ديفيذ 

 ثىوثٕ بخٓ ثبٌذيّٕبرن رحذ رصٕيف رلُ:

 اٌّصذر:                    21

http://www.davidmus.dk/asse

ts/ 

( رأص ِجخزح ٌمظ ِٓ 35ٌوحخ رلُ )

زؤش رٕظت ٌخزاطبْ خالي اٌمزٔيٓ اٌج

َ, ٌُ رذرص ِعزوضخ 12-11هـ/5-6

 Sotheby'sثّؤطظخ طوثجي ٌٍفٕوْ 

Institute of Art  ثٍٕذْ رحذ

 اٌّصذر:    98رصٕيف رلُ:

http://www.sothebys.com/fr/

catalogues/ecatalogue.html/2

007 

( ِجخزح ِٓ 36ٌوحخ رلُ)

اٌجزؤش ٌمظ رٕظت إللٍيُ 

وظخ ثئحذى خزاطبْ ِحف

 اٌّدوعبد اٌخبصخ

 اٌّصذر:

http://www.kandaki.co

-m/BP

Index.php?st=c&fig=C

at 

   

 
( ِجخزح ِٓ 37ٌوحخ رلُ )

اٌجزؤش رٕظت ٌٍعصز اٌظٍدولي.   

 اٌّصذر:

http://judeseyes.smugm

ug.com/UAE0607/Sharj

ah/9105470_B2N9Mp/6

06792306_WZJsKgQ#!i

=606792306&k=WZJsK

gQ    

( ِجخزح اررفبع ب 38) ٌوحخ رلُ

طُ, رٕظت 26.5طُ, اٌطوي 22.5

ٌشزق إيزاْ أو أفغبٔظزبْ خالي 

َ, ِحفوظخ 12-11هـ/6-5اٌمزٔيٓ 

ثّزحف اٌفٓ اإلطالِي 

 اٌّصذر: ثبٌشبرلخ.       

http://universesin

universe.org 

ٔش عٍي ( ِجخزح ِٓ اٌجزو39ٌوحخ رلُ )

هيئخ لظ رزخر ٌّذيٕخ أفغبٔظزبْ خالي 

َ, ِعزوضخ ضّٓ ِدّوعخ 11-هـ5اٌمزْ

ِؤطظخ ِزحف طبرق رخت ثبٌىويذ رحذ 

                                    MET-682-TSRرصٕيف رلُ: 

 اٌّصذر: 

http://www.trmkt.com/startmai

mn.ht 

 

( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش )إٌحبص األصفز( 40ٌوحخ رلُ)

اٌّىفذ ثبٌفضخ وإٌحبص األحّز رزخر ٌخزاطبْ ثئيزاْ 

طُ, , دوْ عٍي 45َ يصً اررفبع ب إٌي 11هـ/5خالي اٌمزْ 

اٌّجخزح رولير" عٍي ثٓ ِحّذ اٌزبخي '، ِحفوظ ثّزحف 

                                                     ИР-1565اٌ يزِيزبج رحذ رصٕيف رلُ: 

 اٌّصذر:

https://www.hermitagemuseum.org/wps/po

rtal/hermitage/digitalcollection/08.+Applied

+Arts/117993/?lng=ar 

 

http://www.davidmus.dk/assets/279/10.11-48-1981-Roegelsesbraen
http://www.davidmus.dk/assets/279/10.11-48-1981-Roegelsesbraen
http://universesin/
http://universesin/
http://www.trmkt.com/startmain.htm
http://www.trmkt.com/startmain.htm
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(، ومن المباخر الممٌزة مبخرة قسم بدنها لمعٌنات تحتضن ورٌقات 38 ،37لوحة رقم  لمثلثات تحتضن ورٌقات نباتٌة )

م, وقد سجل علٌها توقٌع الصانع "على" وقد سجل 11هـ/5( وتنسب إلٌران خالل القرن 39ة خماسٌة )لوحة رقم نباتٌ

وعثر حدٌثا  (،40نفس اإلسم على مبخرة مشابهه لها ترجع لنفس تارٌخ تنفٌذ تلك المبخرة بمتحؾ الهٌرمٌتاج )لوحة رقم 

المبخرتٌن السابقتٌن إال أن التوقٌع المسجل على المبخرة كان  ( حلولها الزخرفٌة تتشابه مع 41على مبخرة ) لوحة رقم 

مختلفا فقد وقعت باسم "محمد بن فتوح". ورؼم تشابه حلولها مع المبخرتٌن السابقتٌن، إال أنها اختلفت معهم فى زخارؾ 

( واختلؾ 14، 22الذٌل والتى جاءت متشابهة مع الحلول الهندسٌة للذٌل فى مبخرتٌن سلجوقٌتٌن أخرٌٌن )لوحة رقم 

الشارب عن كل المباخر السلجوقٌة السابق دراستها فقد تخلل المكان المخصص له فراغ شكل حدوده هٌئته وكان فى 

 (.28( أو نباتٌة )لوحة رقم29, 24, 16السابق ٌحاول المزخرؾ التعبٌر عنه بحلول هندسٌة )لوحة رقم 

   
 

ثئحذى اٌّؤطظبد اٌّزخصصخ في ِحفوظخ يٕخ هزاح ثؤفغبٔظزبْ, ٌُ رذرص ( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رٕظت ٌّذ41ٌوحخ رلُ )

ثىبٌيفورٔيب ثبٌواليبد اٌّزحذح األِزيىيخ. رحذ رصٕيف رلُ:   ebayثير األعّبي اٌفٕيخ "ِؤطظخ  إى ثبى"

    :Incense-Bronze-//www.ebay.ca/itm/Saljukhttp- اٌّصذر         152495646848

Burner/181845977697?&_trksid=p2056016.m2518.l4276 

من الحلول الهندسٌة الممٌزة والتى قدمها المزخرؾ الحلول التى تناول بها رأس مبخرة )لوحة رقم     
م، 12-11هـ/6-5قرنٌن ( وهى تمثل الجزء المتبقى من إحدى المباخر المنتجة فى الفترة ما بٌن ال42

جاءت رأس المبخرة فى هٌئة بٌضاوٌة ترتبط فى حلها التشكٌلى مع هٌئة العٌنٌن واألذن النصؾ دائرٌة, 
وظهرت األنؾ ٌزٌنها حلول هندسٌة لخطوط منكسرة على هٌئة زجزاج أضاؾ إٌقاع حركى ممٌز 

كى لزخارؾ التورٌق التى تزٌن للحلول المرنة العضوٌة المحٌطة به وٌختلؾ فى وقعه عن اإلٌقاع الحر
 أذن القط.

قدم المزخرؾ حلوال زخرفٌه أخرى باإلضافة لما سبق دراسته تتمثل فى توظٌفه للخطوط المتقاطعة     
كعنصر زخرفى قام  بتفرٌػ المساحات الفاصلة بٌنها لٌنتج عن ذلك شكل أقرب للشبكة زٌن به بعض 

رر ذلك الحل الزخرفى لٌظهر بمنطقة الصدر واألفخاذ (, وتك20، 15المباخر القططٌة ) لوحة رقم 
( ومن الواضح أن فنانى المعادن بالهند  49على إحدى المباخر القططٌة المنفذة فى الهند ) لوحة رقم 

 تؤثروا بالمباخر القططٌة السلجوقٌة.

 

-5(رأص لظ ِٓ اٌجزؤش رٕظت ٌخزاطبْ خالي اٌفٕززح ِب ثيٓ اٌمزٔيٓ 42ٌوحخ رلُ )

َ. ٌُ رذرص ِعزوضخ ثئحذى ِوالر رظوق األعّبي اٌفٕيخ " طوثجي 12-11/هـ6

Sotheby  :ُا90رحذ رصٕيف رل .                                                            

 اٌّصذر:    

-of-othebys.com/fr/auctions/ecatalogue/2007/artshttp://www.s

the-textiles-and-carpets-fine-including-world-islamic

l07222/lot.90.html 

 

 

( ِجخزح ٌمظ ِٓ اٌجزؤش, يزخح ٔظجز ب إٌي ثوخبة أو هٕذوطزبْ 43ٌوحخ رلُ )

 رذرصُ, ٌُ ط26َ, يصً اررفبع ب إٌي 15-14هـ/9-8خالي اٌفززح ِب ثيٓ اٌمزٔيٓ 

                                   93ثٍٕذْ ثشبرع ويٕح رحذ رصٕيف رلُ:  Christiesِعزوضخ ثّعزض وزيزض 

 ذر:اٌّص

http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?pos=1&i

ntObjectID=4979489&sid= 

http://www.ebay.ca/itm/Saljuk-Bronze-Incense-
http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the
http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the
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ٌؾ ممٌز لٌنتج عنها زخارؾ مجدولة زٌنت عدد من المباخر امتزجت السٌقان النباتٌة معا فى تولالزخارف المجدولة : • 

القططٌة, وتمٌزت تلك الزخارؾ بؤنه من الصعب جدا أن ٌتم الفصل بٌن بداٌاتها ونهاٌاتها, اختار الفنان أماكن من بدن 

كانت تحٌط القط زٌنها بذلك العنصر الزخرفى الممٌز أحٌانا على هٌئة شرٌط زخرفى أو مساحة أو دوائر, فؤحٌانا ما 

( وتظهر دوائر  17, 16الزخارؾ المجدولة بالرقبة والمنطقة المحٌطة بالدرج الذى ٌتم سحبه لوضع البخور ) لوحة رقم 

, 44تتخللها الجدائل تعلو أكتاؾ وأفخاذ القط وأحٌانا رقبته وفى نماذج نادرة ظهرت تزٌن رأسه من الخلؾ ) لوحة رقم 

( والتى تنسب إلقلٌم خراسان خالل الفترة 48ا ظهر فى إحدى المباخر ) لوحة رقم (, أو صدره وبطنه كم 47,  46, 45

م, وتتشابه تلك المبخرة فى بنائها التشكٌلى مع المبخرتٌن السابق دراستهما بمتحؾ طارق 12-11هـ/6-5ما بٌن القرنٌن 

زخرفى الذى ٌزٌنها. وتتمٌز تلك ( وإن كانت تختلؾ معهما فى التصمٌم ال40, 39رجب ومتحؾ الهٌرمٌتاج ) لوحة رقم 

المبخرة بؤن صدرها قد زٌنه شرٌط كتابى للخط الكوفى ٌحمل كلمات" البركة الكاملة والسرور الشامل والسعادة الدائمة 

 لصاحبه ".

 
 

( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رٕظت ٌٍعصز اٌظٍدولي, 44وحخ رلُ )ٌ

 Dushanbe Museum of ِحفوظخ ِزحف دوشبٔجي ٌآلثبر

Antiquity:اٌّصذر   . 

http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Dushanb

e_Museum+of+Antiquities+&m=text 

( ِجخزح طٍدوليخ ٌمظ ثزوس ِب ثيٓ 45ٌوحخ رلُ )

زوضخ ثــّزحف رضب َ, ِع12-11هـ/6-5اٌمزٔيٓ 

ثط زاْ             Reza Abbasi Museumعجبطي  " 

 اٌّصذر:

http://www.rezaabbasimuseum.ir/virt

ualtour/islamic1.htm 

   

 

 
 

  

 eBay( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش خزاطبْ، رشيٕ ب اٌىزبثيخ اٌىوفيخ، ٌُ رذرص ِعزوضخ " ثّؤطظخ  إى ثبى 46ٌوحخ رلُ )

Foundation  ثّذيٕخ طبْ خوطيSan Jose  :281752059891ثىبٌيفورٔيب، رحذ رصٕيف 

 http://www.ebay.ie/itm/281752059891اٌّصذر:  

http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Dushanbe_Museum+of+Antiquities+&m=text
http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Dushanbe_Museum+of+Antiquities+&m=text
http://www.ebay.ie/itm/281752059891
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( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رٕظت إللٍيُ 48ٌوحخ رلُ )

هـ/ 6-5اٌفززح ِب ثيٓ اٌمزٔيٓ  خزاطبْ خالي

َ, ٌُ رذرص ِعزوضخ ثئحذى اٌّوالر 11-12

اٌّخصصخ ٌزظويك األعّبي اٌفٕيخ األثزيخ رحذ 

 539رصٕيف رلُ: . 

 اٌّصذر:

http://auction.de/_scripts/nax_obje

ect.php?id=65390&language= 
 

 

 

 

 نماذج لمباخر زٌنتها الزخارف النباتٌة:• 

اج الزخارؾ النباتٌة بالزخارؾ الكتابٌة والهندسٌة فى النماذج السابق دراستها إال أنه ظهرت مجموعة بالرؼم من امتز    

من المباخر القططٌة انتشرت زخارؾ التورٌق النباتٌة على أبدانها فى تحلٌل مبدع من الفنان والمزخرؾ لتصمٌمات فنٌة 

نباتى " وٌمثل اختٌار عنصر زخرفى واحد ألى تصمٌم ارتكزت على عنصر زخرفى واحد أال وهو العنصر " الزخرفى ال

فنى تحدى كبٌر للمصمم ٌقؾ كحجر عثرة أمامه فالتصمٌم الفنى الناجح ٌستخدم فٌه المصمم أكثر من عنصر تصمٌمى 

اد لتحقٌق التنوع واإلٌقاع فى التصمٌم إلمتاع المشاهد وعدم إكسابه إحساس بالملل من مشاهدة التصمٌم, وبالرؼم من اعتم

( إال أنه وزعها  49الفنان المزخرؾ السلجوقى على عنصر زخرفى واحد فى تلك النماذج موضع الدراسة ) لوحة رقم 

على سطح المبخرة كله بشكل مبدع مترابط ومتناؼم ٌتولد من حركة األفرع والورٌقات النباتٌة الخماسٌة والمراوح 

لك المباخر فابتكر الفنان من العنصر النباتى مزٌجا ٌولد إٌقاع حركى النخٌلٌة والتى ؼالبا ما كان ٌنتهى بها الذٌل فى ت

 ممٌز وشٌق. ولعب الفراغ المتخلل للزخارؾ دور هام فى تؤكٌدها وأضاؾ إٌقاع لونى ٌؤخذ العٌن للعمل الفنى لتستمتع به. 

فى أماكن محددة على سطح  وتباٌنت المباخر ذات المظهر النباتى ما بٌن البساطة فى مظهرها وانتشار الزخارؾ     

( وعلى جانب آخر تظهر الزخارؾ النباتٌة منتشرة بقوة واندفاع على سطح المبخرة ) 52,  51 المبخرة ) لوحة رقم

 (.  55, 54, 53لوحة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
َ, يصممً 13همـ/7بد اٌممزْ َ وثمذاي12همـ/6( ِجخمزح ِمٓ اٌجزؤمش رزخممر إليمزاْ خمالي اٌفزمزح ِمب ثميٓ اٌمممزْ 47ٌوحمخ رلمُ )

 1975.316طُ, رعزض ثّزحف اٌّيززوثوٌيزبْ رحذ رصٕيف رلُ : 8.6طُ, اٌمطز 5.3طُ, اٌعزض 5.6اٌطوي 

 collections/140010177?img=2-the-http://www.metmuseum.org/collections/searchاٌّصذر: 
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( ِجخزح  ِٓ اٌجزؤش رزخر 49ٌوحخ رلُ )

طُ, ٌُ 20َ, اررفبع ب إٌي 12هـ/6ٌخزاطبْ ق 

 Christies رذرص ِعزوضخ ثّعزض وزيزض

رحذ  King Streetثٍٕذْ ثشبرع ويٕح 

 اٌّصذر:       35رصٕيف: 

http://www.christies.com/LotFind

er/lot_details.aspx?intObjectID=5

302940 

 

( ِجخزح  ِٓ اٌجزؤش في شىً أطذ رزخر ٌخزاطبْ 50ٌوحخ رلُ )

طُ, 35.7َ, يصً طوٌ ب إٌي 12هـ/6ثشّبي شزق إيزاْ خالي اٌمزْ 

طُ, ٌُ رذرص ِعزوض ثّعزض وزيزض 33.7إلررفبع يصً إٌي ا

Christies  ثٍٕذْ ثشبرع ويٕحKing Street   :ُرحذ رصٕيف رل

 اٌّصذر:      21

aspx?http://www.christies.com/lotfinder/lot_details.

intObjectID=5236082 

 
 

( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رزخر 51ٌوحخ رلُ )

َ, اررفبع ب إٌي 12هـ/6ٌخزاطبْ ثئيزاْ ق 

طُ, ٌُ رذرص 30.5طُ, اٌطوي 25.8

ِعزوضخ ثئحذى دور اٌعزض اٌخبصخ 

" شبرع ٔيو ثؤذ Bonhams"ثؤ بِش 

 175في ٌٕذْ رحذ رصٕيف رلُ:

اٌّصذر :  

://www.bonhams.com/eur/ahttp

uction/16223/lot/175/# 

 

  

 

 

( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رٕظت 52حخ رلُ )نٕ

َ. ِحفوظخ 11هـ/5ٌجخبرى خالي اٌمزْ 

 ثّزحف ٌٕذْ.     

اٌّصذر:       

http://www.lindenmuseum.de/in

halt/dauerob/orient/lowe.html 

 

http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5302940
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5302940
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5302940
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5302940
http://www.christies.com/lotfinder/lot_details.aspx?intObjectID=5236082
http://www.christies.com/lotfinder/lot_details.aspx?intObjectID=5236082
http://www.bonhams.com/eur/auction/16223/lot/175/
http://www.bonhams.com/eur/auction/16223/lot/175/
http://www.lindenmuseum.de/inhalt/dauerob/orient/lowe.html
http://www.lindenmuseum.de/inhalt/dauerob/orient/lowe.html
http://www.christies.com/lotfinder/ZoomImage.aspx?image=/LotFinderImages/D53029/D5302940
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( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش عٍي هيئخ حيواْ ِٓ اٌظٕوريبد 53ٌوحخ رلُ )

Feline  ٓ6رزخر ٌٍعصز اٌظٍدولي ٔحو اٌفززح ِب ثيٓ اٌمزٔي-

خزاَ, ٌُ رذرص  915طُ, اٌوسْ 19َ, يصً اإلررفبع إٌي 13-12هـ/7

 LiveAuctioneersِعزوض ثئحذى دور اٌعزض ٌيف أوشٕيزس 

اٌّصذر:  746ثٕيويورن رحذ رصٕيف رلُ: 

http://www.liveauctioneers.com/item/9231882 
 

         

ودُ, 4 بوسَٔ, 12هـ/6( ِجخزح ٌمطخ ِٓ اٌجزؤش، عثز عٍي ب في خزاطبْ, ويزخح ٔظجزه إٌي اٌمزْ 54ٌوحخ رلُ )

 eBayٌُ رذرص ِعزوضخ ثئحذى اٌّؤطظبد اٌّزخصصخ في ردبرح األعّبي اٌفٕيخ " ِؤطظخ  إى ثبى 

Foundation  ثّذيٕخ طبْ خوطي "San Jose  ثىبٌيفورٔيب ثبٌواليبد اٌّزحذح األِزيىيخ ورعزض رحذ رصٕيف

 اٌّصذر:   280775332176رلُ: 

-Incense-Bronze-Islamic-BEAUTIFUL-http://www.ebay.com/itm/ToTs-burner

-rare-PIERCED-shaped-feline-CENSER

?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415f83915CARACAL/280775332176 

 

 

 

  

َ، يصً 12-11هـ/6-5( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش رٕظت ٌٍعصز اٌظٍدولي خالي اٌفززح ِب ثيٓ اٌمزٔيٓ 55حخ رلُ )

طُ  اٌّصذر: 15طُ, اٌطوي 19اررفبع ب 

https://img1.etsystatic.com/067/0/9116019/il_570xN.768726141_li6v.jpg 

 

http://www.ebay.com/itm/ToTs-BEAUTIFUL-Islamic-Bronze-Incense-burner-CENSER-feline-shaped-PIERCED-rare-/280775332176?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415f83915CARACAL
http://www.ebay.com/itm/ToTs-BEAUTIFUL-Islamic-Bronze-Incense-burner-CENSER-feline-shaped-PIERCED-rare-/280775332176?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415f83915CARACAL
https://img1.etsystatic.com/067/0/9116019/il_570xN.768726141_li6v.jpg
https://img1.etsystatic.com/067/0/9116019/il_570xN.768726141_li6v.jpg
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أشرنا فى النماذج السابق دراستها للورقة النباتٌة الخماسٌة        

( وهى 34الفصوص والتى ظهرت فى العدٌد من المباخر ) لوحة رقم 

ر الزخرفٌة النباتٌة وفٌما ٌلى تمثل مع المراوح النخٌلٌة أهم العناص

دراسة لنماذج من المباخر ٌزٌنها المراوح النخٌلٌة لنستكمل بهما وضع 

 تصور عن طبٌعة الزخارؾ النباتٌة التى زٌنت أسطح المباخر:

ظهرت األوراق النباتٌة الحلزونٌة والمراوح  المراوح النخٌلٌة :• 

ق.م.  4ئٌة منذ القرن النخٌلٌة الصؽٌرة والكبٌرة فى المجتمعات البدا

وٌعتقد أن األوراق النخٌلٌة نشؤت فى مصر القدٌمة منذ عام 

ق.م، ثم انتقل ذلك التؤثٌر للفن الٌونانى. وظهر كل من الورٌقات 2500

واألوراق النخٌلٌة فى الفن اإلسالمى لتتطور وتظهر فى تصمٌمات فنٌة 

نت كل من ) متمٌزة فى أكثر من لون من ألوان الفنون اإلسالمٌة فزٌ

السجاد, النسٌج, المخطوطات, الفخار, الزخارؾ المعمارٌة, وأخٌرا 

األعمال الفنٌة المعدنٌة ( وظهر من الكتاب من رجح إن اسمها مشتق 

. برزت المراوح النخٌلٌة كعنصر زخرفى هام إرتبط (24)من النخلة 

( 56ارتباطا جوهرٌا بالمباخر القططٌة موضع الدراسة ) لوحة رقم 

ٌانا ما كانت الزخارؾ النباتٌة التى تزٌن المبخرة تمتد لتنتهى وأح

بمروحة نخٌلٌة تزٌن ذٌل القط فى نهاٌاته فى الؽالبٌة العظمى من 

( وأحٌانا ما كانت المروحة النخٌلٌة تظهر 57المباخر ) لوحة رقم 

( وظهور الطٌور باألعمال الفنٌة 58محتضنه لطائر ) لوحة رقم 

بعد رمزى حٌث كانت ترمز لخلود الروح كما كانت السلجوقٌة كان له 

 .(25)ترمز للروح بعد صعودها للسماء ودخولها الجنة 

 

 

( مبخرة من 56لوحة رقم )
البرونز ترجع لخراسان 

م, لم 12هـ/6خالل القرن 
تدرس معروض بإحدى دور 
العرض الخاصة "بونهامز 

Bonhams شارع نٌو "
بوند فى لندن تحت تصنٌف 

                   307رقم: 
 المصدر:

http://www.bonha
ms.com/eur/auctio

n/10490/lot/307#/ 

 

 
 

( ِجخزح ِٓ اٌجزؤش عٍي هيئخ لظ رزخر 57ٌوحخ رلُ )

-5ٌٍعصز اٌظٍدولي خالي اٌفززح ِب ثيٓ اٌمزٔيٓ 

َ, ِعزوضخ ثــ" ِزحف رضب عجبطي  " 12-11هـ/6

Reza Abbasi Museum .ْثط زا 

 :اٌّصذر

http://www.rezaabbasimuseum.ir/virtual

_tour/islamic1.htm 

( ِجخزح ٌمظ ِٓ اٌجزؤش، رزخر ٌخزاطبْ 58ٌوحخ رلُ)

طُ, ٌُ 31.5طُ, اٌطوي 32َ, اررفبع ب إٌي 12هـ/6اق

ٌججير األعّبي اٌفٕيخ  رذرص ِعزضخ عجز ِولر ثإلٔززٔذ

 اٌّصذر:  114"رحذ رصٕيف : Sotheby's" طوثجي 

http://www.sothebys.com/es/catalogues/ec

atalogue.html 

   

                                           
(

24
) Chwalkowski  Farrin. Symbols in Arts  Religion and Culture: The Soul of Nature  Cambridge Scholars   

Publishing  2016  p 145. 

(
25

)  Nikoo Shoja .Investigation on the Causes of its Mystical Symbols Seljuk Era in the Art of  Nouri 

Metalworking  ©JK Welfare & Pharmascope Foundation | International Journal of Review in Life 

Sciences Int. J. Rev. Life. Sci.  5(2)    2015  p.1214.
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مما سبق نصل إلى أن إبداع الفنان السلجوقى خرج لنا بمجموعة من المباخر القططٌة الممٌزة والتى تناولناها •••   

ة من القطط ولٌست ألسود, كما نخرج من دراسة العدٌد من بالدراسة والتحلٌل لنصل إلى الجزم بكونها مباخر لمجموع

المباخر بإدراك القٌم التشكٌلٌة والجمالٌة والفنٌة اإلبداعٌة والتى أكسبها فنان المعادن فى العصر السلجوقى لتلك المباخر 

 ة اإلبداع فى المعادن اإلسالمٌة.لٌصل بها إلى ذرو

 :النتائــــج

السابقة باستشراؾ ما للمعادن اإلسالمٌة من قٌمة فنٌة ذات بعد تشكٌلى وجمالى هام فكانت نقطة  نخلص من الدراسة -1

اهتمام للفنان المسلم أرسى فٌها إبداعا فنٌا وتقنٌا هاما نجح وباقتدار فى أسر أنظار العالم حول تلك األعمال والتى جاءت 

مصمم والمزخرؾ وصانعى المعادن من الحرفٌٌن فى وضع المباخر كؤحد أهم دروبها التشكٌلٌة, حٌث تجلى كل من ال

وتحدٌد أطر لهٌئاتها المبدعة وخاصة فى العصر السلجوقى والذى كان اهتمام حكامه بالفنان وتقدٌرهم إلبداعه سببا جعله 

الفنان كل ٌنطلق فى علٌاء اإلبداع لٌحول أعماله من الجانب الوظٌفى المحدد الؽرض لجانب تشكٌلى ذى قٌمة فنٌة أعمل 

من خٌاله وعقله وآدائه لتحقٌقها, وكانت البٌئة المحٌطة به موردا خصبا ألفكاره الفنٌة استلهم منها وأبدع من خاللها نتاج 

 ممٌز فى قٌمته. 

من خالل ما تم استعراضه من نماذج المباخر القططٌة السلجوقٌة و تحلٌلها علمٌا و تشكٌلٌا ٌمكن الجذم بؤن العنصر  -2

 نى الذى استقى منه الفنان السلجوقى حلوله التشكٌلٌة هو جسد لقط ، و لٌس أسدا.الحٌوا

لم تكن األعمال الفنٌة موضع البحث نتاج جهد فردى و لكنها جاءت نتٌجة تضافر جهود فرٌق كبٌر من المصممٌن و  -3

هرة تستحق البحث و التقصى فى الصناع و المزخرفٌن ، وذلك فى سبٌل هدؾ واحد هو االرتقاء بالعمل الفنى ، و هى ظا

 تارٌخ الفنون اإلسالمٌة بشكل عام.

 : التوصٌات

ٌوصى الباحث بتقصى طبٌعة األعمال الفنٌة اإلسالمٌة و تحلٌل العناصر المستخدمة فٌها تحلٌال علمٌا موثقا ٌكشؾ  -1

الفرصة للتعرؾ على طبٌعة هذه  عن جذور تلك العناصر و مدى عالقتها بالثقافة و المجتمع الذى خرجت منه ، بما ٌتٌح

 المجتمعات.

ترسخ لدٌنا ما للفن اإلسالمى عامة والمعادن خاصة من أهمٌة كبٌرة أتى على درة تاجها اإلنتاج الفنى المعدنى فى  -2

العصر السلجوقى والذى أنصح الباحثٌن وأوجه أنظارهم بقوة للوقوؾ على ما أنتج فٌه من أعمال فنٌة لرصدها بالتحلٌل 

 الدراسة إلدراك قٌمتها الحقٌقٌة.و

الفنان المسلم ظلم عندما نظر إلٌه بعض الكتاب نظرة ال ترتقى عن كونه صانع ولٌس فنان مبدع وأدعو الباحثٌن  -3

لدراسة أعمال هإالء الفنانٌٌن المبدعٌن والخروج للعالم بنظرة متؤملة فاحصة ألعمالهم الفنٌة لتقدٌرها ووضعها فى مكانها 

 ى فى مجال اإلبداع البشرى.الحقٌق

تشٌر المباخر السلجوقٌة السابق دراستها إلى وجود فرق عمل تضافرت جهودها إلخراج مثل تلك األعمال الفنٌة  -4

المتمٌزة ودعوا الباحثٌن لتتبع فرق العمل تلك بالبحث الستكشاؾ البٌئة والتى خرجت من خاللها تلك األعمال، وطبٌعة 

ى فرق العمل تلك واآلخر والتى لوال وجود هدؾ سامى سعى كل من هإالء واتحد مع اآلخر لتحقٌقه العالقة بٌن كل فرد ف

واحد وهو  ما خرجت لنا مثل تلك اإلبداعات لتتحدث عن بوتقة انصهر فٌها إبداع الحرفى والمصمم والمزخرؾ معا لهدؾ

 .االرتقاء بعملهم الفنى
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