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 مناظر الحٌاة الٌومٌة على التحف التطبٌقٌة االٌرانٌة فى العصر المغولى 
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 دراسة أثرٌة فنٌة مقارنة
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 .د. رأفت عبد الرازق أبو العٌنٌنأ

 جامعة طنطا _أستاذ اآلثار اإلسالمٌة والفنون بكلٌة اآلداب

 ابو زٌدأ.د رمضان صالح الدٌن 

 جامعة طنطا _أستاذ اآلثار اإلسالمٌة والفنون بكلٌة اآلداب

 

 
 

 
                                 

 :المستخلص
        مناظر الحٌاة الٌومٌة على التحف التطبٌقٌة االٌرانٌة فى العصر المغولى 

االٌرانٌة فً فترة حكم  تتطرق هذه الدراسة إلً موضوع مناظر الحٌاة الٌومٌة على التحف التطبٌقٌة

المغول ، وهنا فً هذه الدراسة نلقى الضوء على مناظر الحٌاة الٌومٌة المتنوعة التً تمثل حٌاة الملوك 

واالمراء سواء داخل قصورهم او فً المناظر الخارجٌة مثل مناظر البالط والغناء والطرب وحفالت 

نص ومناظر االحتفاالت والزواج وغٌرها مما الشراب والطعام والمناظر الخلوٌة ومناظر الصٌد والق

ٌندرج تحت بند األنشطة الٌومٌة هذا باإلضافة الى مناظر الحٌاة الٌومٌة للعامة مثل مناظر االستحمام 

داخل الحمامات العامة ومناظر البناء والتشٌٌد وتشٌٌع الجنازات باإلضافة الى مناظر العشق والغرام 

كذلك مناظر مجالس العلم داخل المساجد وغٌرها من المناظر التً ومناظر الدراوٌش و المتصوفة و

تمثل الممارسات واألنشطة الٌومٌة ونستعرض هذه الموضوعات الفنٌة على الفنون التطبٌقٌة اإلٌرانٌة 

 وأعنى بها الخزف والمعادن والنسٌج والسجاد اإلٌرانى فً فترة حكم المغول . 

 

  : االفتتاحٌة الكلمات
 .مغول،اسماك  ،لعبة البولو ،عنقاء ،نسٌج مصارعة ،تحف معدنٌة ،خزف،ون فن ،اٌرانى
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 مقدمة:

قد حدث فً القرن السابع الهجري)الثالث عشر المٌالدي( أن ظهر المغول على مسرح السٌاسة فً 

الشرق ، وهم قوم رحل من صحراء غوبى فً أسٌا الوسطً غزوا بالد الصٌن بقٌادة "قبالى خان" سنة 

" التً ظلت صاحبة Ynan-م( واستولوا على أزمة الحكم فٌها، فأسسوا أسرة "ٌوان12٦١-ه 6٦5)

م(، وقد أغاروا على بالد ما وراء النهر ثم على إٌران 1336 -ه ٦36السلطان فً تلك البالد حتى عام )

 بغداد على ءباالستٌال المغول فتوحات جّّوبالد الجزٌرة ، واستطاع "هوالكو" حفٌد "جنكٌز خان" أن ٌتو

 القرن من األول النصف فى خوارزم ملوك دولة على قضى قد كان أن بعد م125١/ هـ 656 سنة

عشر المٌالدي ، وأسس فى إٌران أسرة )اإلٌلخان( التى ظلت تحكمها إلى سنة  الثالث/  الهجري السابع

  . (1)م (  1336  -هـ ٦36) 

 ٌقطعوا لم فإنهم، اإلسالم اعتنقوا ثم اإلٌرانٌة بالحضارة بواّومع أن أمراء األسرة االٌلخانٌة وأتباعهم تهذ

ة االٌلخان بأسرة ٌوان الصٌنٌة لم ٌكن أسر صلة أن على، الصٌن فً المغول وبٌن بٌنهم العالقة أسباب

قوامها رابطة الجنس والقرابة فحسب بل زادت التجارة بٌن البلدٌن فً عصر األسرتٌن المذكورتٌن ، 

لصٌن الثقافً فً إٌران بفضل الموظفٌن والتراجمة والفنانٌن والصناع من الصٌنٌٌن كما عظم نفوذ ا

 .(2)الذٌن قدموا من الشرق األقصى وآسٌا الوسطى وصحبوا المغول فً ملكهم الجدٌد 

وهكذا نرى أن المغول أو التتر كانت لهم بٌن القرنٌن السابع والثامن بعد الهجرة )الثالث عشر والرابع 

المٌالد( دولة واسعة األطراف فً آسٌا، فكانت الصٌن وإٌران خاضعتٌن لحكم جملة أعضاء عشر بعد 

،تجمعهم روابط الجنس والقرابة ، مما جعل العالقة وثٌقة فً عصر المغول بٌن (3)من بٌت مغولً واحد 

 .(4)إٌران والشرق األقصى 

 وكان له دور كبٌر فى ظهور تاثٌرات فنٌة متبادلة بٌن البلدٌن .

وكانت المرأة المغولٌة تتمتع بحرٌة كبٌرة ونفوذ وسلطان عظٌم ، فقد رافقت الجٌش المغولى اثناء 

حروبه وشاركت الرجال فً حروبهم فاهتمت بالرجال المحاربٌن واحتٌاجاتهم ، كما كانت تمتلك امالكا 

راة المغولٌة فً خاصة كالرجال ولها الحق فً التصرف فٌما ترثه من زوجها المتوفى ، وقد ظهرت الم

تصاوٌر المخطوطات وعلى الفنون التطبٌقٌة المغولٌة فً مختلف المواقف الملكٌة والعامة ومناظر 

 الحٌاة الٌومٌة وفى بعض األحٌان كانت تظهر منفردة .

وسنتناول فى هذه الدراسة مناظر الحٌاة الٌومٌة على الفنون التطبٌقٌة اإلٌرانٌة المغولٌة من خالل 

جموعة من التحف المتنوعة من خزف ونسٌج وسجاد ومعادن فً العصر المغولى مع استعراض م

وصفها بدقة واظهار ما بها من أنشطة تمثل الممارسات الٌومٌة داخل المجتمع االٌرانى سواء للعامة او 

الملوك واالمراء  والتى تظهر علٌها موضوعات زخرفٌة متنوعة تمثل أنشطة الحٌاة الٌومٌة من مجالس 

لطرب والغناء ومجالس العلم ومناظر الصٌد والقنص ومناظر الحب والغرام ومناظر المصارعة ا

                                                           

كاشف : عالقة الصين بديار اإلسالم، ةد، سي 15زكى حسن: الصين وفنون اإلسالم : ص  (1)   
  128صبحى لبيب: سياسة مصر التجارية في عصري األيوبيين و المماليك ، ص، 51 ص

 53، ص المرجع السابق نفسه كاشف:  ة، سيد16، 15ص  المرجع السابق نفسه ، زكى حسن:  (2) 
 (3)  51ص ،المرجع السابق نفسه كاشف:  دة، سي15، ص المرجع السابق زكي حسن: 

128صبحي لبيب: سياسة مصر التجارية في عصري األيوبيين و المماليك ، ص       

87، 86( زكي حسن: الفنون اإليرانية ، ص 4) 4 
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وجلسات السمر. باالضافة إلً تنوع هذ التحف من المتاحف العالمٌة المختلفة ، من بٌنها متحف 

.المتروبولٌتان ومتحف فٌكتورٌا والبرت والمتحف البرٌطانى وغٌرها من المتاحف العالمٌة االخرى   

 أوال الخزف :

(1لوحة )  

 النوع : بالطة نجمٌة من الخزف ذو الزخارف فوق الطالء

م 1331 - 133١التارٌخ :   

لندن  –مكان الحفظ : المتحف البرٌطانى   

   OA+.1123 رقم السجل:

 المرجع: 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_OA-1123 

 الموضوع : منظر شرب النبٌذ فى الخالء على بالطة من الخزف 

 الوصف :

بالطة نجمٌة ذات ثمانٌة رؤوس من الخزف ذو الزخارف فوق الطالء ، ونجد أن الموضوع الزخرفً 

ثمانٌة رؤوس بحجم أصغر  قد رسم فى وسط البالطة النجمٌة ، وأحٌط به رسم آخر لشكل بالطة ذات

من اإلطار الخارجً للبالطة النجمٌة وقد رسم إطار هذه البالطة النجمٌة الداخلٌة باللون االزرق وحدد 

باللون البنً الداكن،وٌفصل بٌن البالطتٌن شرٌط كتابً زخرفً ، ٌحتوى على أبٌات من الشعر الفارسى 

بنص باللغة العربٌة عبارة دعائٌة "حفظك هللا من هــ متبوعا ٦31وبٌان انها صنعت فى قاشان بتارٌخ 

تقلبات الزمن" ونفذ النص الكتابى الفارسى والعربً بالخط النسخ باللون البنى على أرضٌة باللون 

 االبٌض الالمع، وقد حدد الفنان إطارا خارجٌا رفٌعا للبالطة النجمٌة باللون االزرق و البنً الداكن.

لنجمٌة الداخلٌة الصغٌرة رسم الفنان موضوعه الزخرفً األساسى وهو وبداخل حدود رسم البالطة ا

عبارة عن اثنٌن من الرجال فى جلسه سمر وشرب النبٌذ وكال منهم ٌرتدى سترة مزركشة ملٌئة 

بالزخارف وعلى رؤسهم ٌضعون قبعات كبٌرة تنتهى برٌشة ذات طابع مغولى ، ونجد أن أحد الرجلٌن 

قلٌال لٌسكب النبٌذ من زجاجة ٌحملها فى اناء كبٌر ذو حافة واسعة ومدعوم  جالس واالخر ٌنحنى لالمام

بثالثة ارجل تحمله وتحلق خلفهم بطة ناشرة جناحٌها وعلى جانبٌهم ٌظهر رؤوس شخصٌن من الواضح 

انهم من ضمن مجلس الشراب ، وٌحٌط بهم بعض الفروع النباتٌة واالزهار وقد نفذ الفنان الزخارف 

ٌض وبعض درجات اللون االزرق والتركواز وحدد بعض الخطوط بها باللون البنً الداكن، باللون االب

 على ارضٌة من اللون البنى الداكن ، وتعتبر مجلس الشراب أحد نشاطات الحٌاة الٌومٌة الترفٌهٌة .

ء اخر ونالحظ ان هذه البالطة الخزفٌة قد فقدت جزءا منها من حافتها الٌمنى السفلٌة تم اصالحها بجز

 من بالطة خزفٌة اخرى .

(2لوحة )  

 النوع : بالطة نجمٌة من الخزف ذو الزخارف فوق الطالء

م 14م وبداٌة القرن 13التارٌخ : أواخر القرن   

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_OA-1123
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لندن  –مكان الحفظ : المتحف البرٌطانى   

    1878,1230.561 رقم السجل:

 المرجع: 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1878-1230-561 

 الموضوع : منظر التنزه عند بركة اسماك على بالطة من الخزف 

 الوصف :

بالطة نجمٌة ذات ثمانٌة رؤوس من الخزف ذو الزخارف فوق الطالء نفذت باللون االزرق والتركواز 

لداكن ، ونجد أن الموضوع الزخرفً قد رسم فى وسط البالطة النجمٌة ، وأحٌط به رسم آخر والبنى ا

لشكل بالطة ذات ثمانٌة رؤوس بحجم أصغر من اإلطار الخارجً للبالطة النجمٌة وقد رسم إطار هذه 

ط كتابً البالطة النجمٌة الداخلٌة باللون االزرق وحدد باللون البنً الداكن،وٌفصل بٌن البالطتٌن شرٌ

 زخرفً ، ٌحتوى على أبٌات من الشعر باللغة الفارسٌة وترجمتها 

" أمس جاء القمر الى منزلك وهو مملوء غٌرة منك ، فكرت فى طرده فمن هو القمر لٌجلس فى نفس 

 مكانك "

ونفذ النص الكتابى الفارسى بالخط النسخ باللون البنى على أرضٌة باللون االبٌض الالمع، وقد رسم 

ان إطارا خارجٌا رفٌعا للبالطة النجمٌة باللون االزرق وحدد باللون البنً الداكن.الفن  

وبداخل حدود رسم البالطة النجمٌة الداخلٌة الصغٌرة رسم الفنان موضوعه الزخرفً األساسى وهو 

عبارة عن اثنٌن من االشخاص ٌجلسون فى نزهة عند بركة اسماك وكال منهم ٌرتدى سترة مزركشة 

الزخارف وٌحلق خلفهم مجموعة من طٌور البط السابح ، وٌحٌط بهم بعض الفروع النباتٌة ملٌئة ب

واالزهار وامامهم بركة اسماك صغٌرة تسبح فٌها سمكتان ، وقد نفذ الفنان الزخارف باللون االبٌض 

 وبعض درجات اللون االزرق والتركواز وحدد بعض الخطوط بها باللون البنً الداكن، على ارضٌة من

اللون البنى الداكن ، وقد طمست مالمح أحد الشخصٌن ولكن من خالل االبٌات الشعرٌة على الشرٌط 

الكتابً التى تحمل كلمات رومانسٌة ٌتبٌن أن العالقة بٌنهم حبٌبٌن ، وبذلك ٌعتبر المنظر التصوٌرى لقاء 

االٌرانٌة المتنوعة على حبٌبٌن عند بركة اسماك .وهو االمر الذى تم التعبٌر عنه كثٌرا فى الفنون 

 اعتباره أحد مشاهد الحٌاة الٌومٌة .

(3لوحة )  

 النوع : بالطة نجمٌة من الخزف ذو الزخارف فوق الطالء

م12١٦ –م 126٦التارٌخ :   

بوسطن  –مكان الحفظ : متحف الفنون الجمٌلة   

    08.297 رقم السجل:

 المرجع: 

https://collections.mfa.org/objects/8825/star-tile-with-six-figures 

 الموضوع : جلسة سمر

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1878-1230-561
https://collections.mfa.org/objects/8825/star-tile-with-six-figures
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 الوصف :

ذات ثمانٌة رؤوس من الخزف ذو الزخارف فوق طالء أبٌض نفذت بلون داكن ، ونجد   بالطة نجمٌة

لبالطة النجمٌة ، وأحٌط به رسم آخر لشكل بالطة ذات ثمانٌة أن الموضوع الزخرفً قد رسم فى وسط ا

 رؤوس بحجم أصغر من اإلطار الخارجً للبالطة النجمٌة،وٌفصل بٌن البالطتٌن شرٌط كتابً زخرفً .

وبداخل حدود البالطة النجمٌة الداخلٌة الصغٌرة رسم الفنان موضوعه الزخرفً األساسى وهو عبارة 

سٌن على مقعد كبٌر ٌتسامرون وكال منهم ٌرتدى سترة داكنة مزركشة ملٌئة عن اثنٌن من االشخاص جال

بالزخارف ، وحول المقعد وخلفه أربعة من األشخاص ٌشاركونهم الحدٌث ٌرتدون سترات فاتحة اللون 

 مزركشة وملٌئة أٌضا بالزخارف وٌحٌط برؤوس جمٌع االشخاص هالة مستدٌرة . 

سمر من المناظر التى تم التعبٌر عنها كثٌرا فى الفنون االٌرانٌة  وبذلك ٌعتبر المنظر التصوٌرى جلسة

 المتنوعة على اعتبار أنها من مشاهد الحٌاة الٌومٌة .

(4لوحة )  

 النوع : بالطة نجمٌة من الخزف ذو الزخارف فوق الطالء

م12١٦ –م 126٦التارٌخ :   

بوسطن  –مكان الحفظ : متحف الفنون الجمٌلة   

    07.669 رقم السجل:

 المرجع: 

https://collections.mfa.org/objects/8682/star-tile-with-four-men 

 الموضوع : أشخاص ٌجلسون عند حافة بركة أسماك 

 الوصف :

ارف فوق طالء أبٌض ذات اطار احمر وبنى المع بالطة نجمٌة ذات ثمانٌة رؤوس من الخزف ذو الزخ

ونفذت زخارفها بلون داكن ، ونجد أن الموضوع الزخرفً قد رسم فى وسط البالطة النجمٌة ، وأحٌط 

به رسم آخر لشكل بالطة ذات ثمانٌة رؤوس بحجم أصغر من اإلطار الخارجً للبالطة النجمٌة،وٌفصل 

النسخ . بٌن البالطتٌن شرٌط كتابً زخرفً نفذ بخط  

وبداخل حدود البالطة النجمٌة الداخلٌة الصغٌرة رسم الفنان موضوعه الزخرفً األساسى وهو عبارة 

عن مجموعة من االشخاص ٌرجح أنهم أربعة رجال جالسٌن على حافة بركة أسماك  ٌتسامرون وكال 

ٌرة ،. منهم ٌرتدى سترة مزركشة ملٌئة بالزخارف ، وٌحٌط برؤوس جمٌع االشخاص هالة مستد  

وبذلك ٌعتبر المنظر التصوٌرى جلسة سمر عند حافة بركة ملٌئة باالسماك من المناظر التى تم التعبٌر 

 عنها كثٌرا فى الفنون االٌرانٌة المتنوعة على اعتبار أنها من مشاهد الحٌاة الٌومٌة .

(5لوحة )  

 النوع : بالطة نجمٌة من الخزف ذو الزخارف فوق الطالء

م125٦التارٌخ :   

https://collections.mfa.org/objects/8682/star-tile-with-four-men
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بوسطن  –مكان الحفظ : متحف الفنون الجمٌلة   

 08.296   رقم السجل:

 المرجع: 

https://collections.mfa.org/objects/8824/star-tile 

 الموضوع : مجلس شراب فى الصحراء

 الوصف :

وس من الخزف ذو الزخارف فوق طالء أبٌض نفذت بلون داكن ، ونجد أن بالطة نجمٌة ذات ثمانٌة رؤ

الموضوع الزخرفً قد رسم فى وسط البالطة النجمٌة ، وأحٌط به رسم آخر لشكل بالطة ذات ثمانٌة 

 رؤوس بحجم أصغر من اإلطار الخارجً للبالطة النجمٌة،وٌفصل بٌن البالطتٌن شرٌط كتابً زخرفً .

النجمٌة الداخلٌة الصغٌرة رسم الفنان موضوعه الزخرفً األساسى وهو عبارة  وبداخل حدود البالطة

عن شخص جالس على مقعد كبٌر ٌرفع كاس من الشراب الى فمه وٌحٌط به مجموعة كبٌرة من 

االشخاص ٌرجح انهم من حاشٌته وخدمه  وٌرتدون جمٌعا سترات مزركشة وملٌئة أٌضا بالزخارف 

هالة مستدٌرة ، وٌحلق خلفهم مجموعة من الطٌور ذو حجم كبٌر نسبٌا وٌحٌط برؤوس جمٌع االشخاص 

ٌرجح انها البط السابح ، وٌحٌط بهم بعض الفروع النباتٌة واالزهار وامامهم اثنٌن من الحٌوانات 

  المفترسة فى وضعٌة الجلوس مما ٌرجح ان المنظر فى الصحراء .

https://collections.mfa.org/objects/8824/star-tile
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(6لوحة )  

وق الطالءالنوع : سلطانٌة من الخزف ذو الزخارف ف  

م13التارٌخ : القرن   

بوسطن  –مكان الحفظ : متحف الفنون الجمٌلة   

    50.3629 رقم السجل:

 المرجع:

https://collections.mfa.org/objects/21587/bowl 

 الموضوع : شخصان ٌتسامران

 الوصف :

قة و لها قاعدة متوسطة من الخزف ذو زخارف فوق الطالء .سلطانٌة عمٌ  

قوام الزخرفة علٌها من الداخل فى القاع رسم دائرة بها فى الوسط رسم شخصٌن جالسٌن ٌرجح أنهم  

فى وضعٌة الجلوس ٌتبادالن الحدٌث وٌرتدٌان سترات طوٌلة تغطى كامل الجسم وقد زخرفت رجالن ، 

ى طرفى شعرهما على جانبى االكتاف ، وٌحٌط بهم بعض الفروع السترات بزخارف مزركشة وٌتدل

ونجد ان هذان الرجالن ذو سحنة صٌنٌة واٌضا شكل الرداء وغطاء الراس تشبه النباتٌة واالزهار 

الطراز الصٌنى هذا باالضافة الى الهالة حول الراس والتى تعتبر من اهم التاثٌرات الصٌنٌة ، وقد 

ى فترة حكم المغول الٌران كنوع من التاثٌرات الصٌنٌة الوافدة فى ذلك ظهرت رسوم هذه االشخاص ف

 الوقت .

 اما حافة السلطانٌة من الداخل فقد زخرفت بشرٌطٌن كتابٌٌن ٌرجح أنهم أبٌات من الشعر الفارسى .

(٦لوحة )  

 النوع : طبق من الخزف ذو الزخارف تحت الطالء

م13التارٌخ : القرن   

واشنطن -الوطنً للفن اآلسٌويمكان الحفظ : المتحف   

 F1909.111  رقم السجل:

 المرجع:

Dr. Esin Atil. Ceramics from the World of Islam. Exh. cat. Washington, 

1973. cat. 69, pp. 152-153. 

https://asia.si.edu/object/F1909.111/ 

: جلسة سمر عند حافة بركة ملٌئة باالسماك الموضوع  

 الوصف :

 طبق متوسط العمق من الخزف ذو زخارف تحت طالء طبقة رقٌقة شفافة المعة .

https://collections.mfa.org/objects/21587/bowl
https://asia.si.edu/object/F1909.111/
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رسم الفنان بداخلها موضوعه الزخرفً األساسى وهو قوام الزخرفة علٌه من الداخل فى القاع دائرة  

السٌن على حافة بركة ملٌئة باألسماك  عبارة عن مجموعة من االشخاص ٌرجح أنهم أربعة رجال ج

ٌتسامرون و ٌتبادلون الحدٌث وكال منهم ٌرتدى سترة طوٌلة تغطى كامل الجسم وقد زخرفت السترات 

بزخارف مزركشة متنوعة وٌتدلى طرفى شعرهم على جانبى االكتاف ، وٌحٌط برؤوس جمٌع 

زهار متعددة البتالت ومتنوعة االحجام االشخاص هالة مستدٌرة ، وٌحٌط بهم بعض الفروع النباتٌة واال

ونجد ان وجوه االشخاص ذات سحنة صٌنٌة واٌضا شكل الرداء وتسرٌحة الشعر تشبه الطراز الصٌنى 

هذا باالضافة الى الهالة حول الراس والتى تعتبر من اهم التاثٌرات الصٌنٌة ، وقد ظهرت رسوم هذه 

التاثٌرات الصٌنٌة الوافدة فى ذلك الوقت .االشخاص فى فترة حكم المغول الٌران كنوع من   

اما حافة الصحن من الداخل فقد زخرفت بثالثة اشرطة زخرفٌة االوسط اكبرهم حجما وٌضم زخارف 

كتابٌة ٌرجح انها أبٌات من الشعر الفارسى بٌنما ٌحٌط بالشرٌط الكتابى من الداخل شرٌط زخرفى رفٌع 

ثالث الذى ٌحٌط بحافة الصحن فقوام زخرفته عبارة عن من زخرفة مجدولة اما الشرٌط الزخرفى ال

 زخارف هندسٌة بسٌطة متمثلة فى خطوط منكسرة تكون شكل زجزاج .

وقد نفذت زخارف الصحن باللون البنى الداكن على بطانة من اللون الكرٌمى وتم طالء الصحن بطبقة 

 شفافة رقٌقة المعة اللون .

صحن هو جلسة سمر عند حافة بركة ملٌئة باالسماك من المناظر و ٌعتبر المنظر التصوٌرى على هذا ال

 التى تم التعبٌر عنها كثٌرا فى الفنون االٌرانٌة المتنوعة على اعتبار أنها من مشاهد الحٌاة الٌومٌة 

( ١لوحة :  )  

 النوع : بالطة نجمٌة من خزف سلطان اباد

م 13التارٌخ : النصف الثانى من القرن   

بالتٌمور  –حف والتر للفنونمكان الحفظ : مت  

 48.1283 رقم السجل:

 المرجع: 

https://art.thewalters.org/detail/4451/star-with-wrestling-motif/ 

 الموضوع : منظر رجالن ٌتصارعان 

 الوصف :

، ونجد أن الموضوع الزخرفً قد رسم فى وسط  ت ثمانٌة رؤوس من خزف سلطان ابادبالطة نجمٌة ذا

البالطة النجمٌة ، وأحٌط به رسم آخر لمربعٌن متداخلٌن ٌكونوا شكل بالطة ذات ثمانٌة رؤوس بحجم 

أصغر من اإلطار الخارجً للبالطة النجمٌة وقد حدد إطار المربعٌن المتداخلٌن باللون االزرق وٌحدده 

ن الخارج بخطٌن من اللون البنى الداكن وقد نفذ الفنان زخارف الشكل النجمى الداخلى عبارة عن نقاط م

وخطوط منكسرة ومنحنٌة ومتعرجة نفذت باللون البنى الداكن على خلفٌة من اللون االزرق البراق، وقد 

 حدد الفنان إطارا خارجٌا رفٌعا للبالطة النجمٌة باللون البنً الداكن. 

اخل حدود رسم البالطة النجمٌة الداخلٌة الصغٌرة رسم الفنان موضوعه الزخرفً األساسى داخل وبد

شكل نجمى هو االخر محدد باللون البنى الداكن وهو عبارة عن رجالن ٌتصارعان  ٌرتدى كل منهم 

https://art.thewalters.org/detail/4451/star-with-wrestling-motif/
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سروال قصٌر فوق الركبة  بٌنما الجزء العلوى من الجسد عارى من الثٌاب وقد زخرفت السراوٌل 

ببعض النقاط صغٌرة الحجم ، وقد أحاط بالرجلٌن خلفٌة نباتٌة تشمل اوراق نباتٌة متنوعة كبٌرة الحجم 

وورٌدات كبٌرة الحجم، مما ٌدل على ان الفنان قصد من هذه الخلفٌة النباتٌة ان ٌوضح ان هذا المنظر 

لموضوع الزخرفى الرئٌسى التصوٌرى ٌتم فى احدى الحدائق او المناطق المفتوحة  ،  وقد رسم الفنان ا

، رجالن ٌتصارعان وما حولهم من نباتات باللون البنى الداكن على ارضٌة من اللون الكرٌمى البراق 

ونرى فى هذا المشهد التصوٌرى حركة جسم المتصارعٌن متاثرة بحركات الصوفٌٌن فى هذه الفترة 

 الزمنٌة .

(1لوحة : )   

الزخارف البارزة والمدهونة بالبرٌق المعدنىالنوع : بالطة مربعة من القاشانى ذى   

م13٦٦التارٌخ :   

نٌوٌورك  –مكان الحفظ : متحف المتروبولٌتان   

 10.56.2 رقم السجل :

 المرجع :

Dimand, Maurice S. A Handbook of Mohammedan Decorative Arts. New 

York: The Metropolitan Museum of Art, 1930. pp. 129–30, 133, ill. fig. 67 

(b/w). 

 

Dimand, Maurice S. A Handbook of Muhammadan Art. 2nd rev. and enl. 

ed. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1944. p. 200, ill. fig. 131 

(b/w). 

 

Blair, Sheila S., and Jonathan M. Bloom. The Art and Architecture of 

Islam 1250–1800. Yale University Press Pelican History of art. New 

Haven, CT: Yale University Press, 1994. p. 6, ill. pl. 2 (b/w). 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/445993?searchField=

All&amp;sortBy=Relevance&amp;ao=on&amp;ft=Ilkhanid+painting&amp

;offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=16 

ثارةالموضوع : فارس وفتاته ٌركبان فوق جمل والفتاة تعزف على القٌ  

 الوصف : 

رسم فارس وفتاته ٌركبان فوق جمل وهو ٌصطاد والفتاة تعزف على القٌثارة على لوح من القاشانى ذى 

 الزخارف البارزة والمدهونة بالبرٌق المعدنى من صناعة قاشان 

 تنقسم زخارف هذه البالطة الى ثالثة اشرطة زخرفٌه .

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/445993?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ao=on&amp;ft=Ilkhanid+painting&amp;offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=16
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/445993?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ao=on&amp;ft=Ilkhanid+painting&amp;offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=16
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/445993?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ao=on&amp;ft=Ilkhanid+painting&amp;offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=16
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فى حالة ركد على خلفٌة من الزخارف النباتٌة  نجد الشرٌط العلوى ٌزدان برسم ثالثة من الغزالن

والورٌدات وقد زخرفت الحٌوانات باللون التركوازى على ارضٌة باللون البنى واالبٌض الكرٌمى 

واستخدم الفنان اللون البنى الداكن فى زخارف الخلفٌة بالتبادل مع لون االرضٌة المتمثل فى اللون 

 الكرٌمى . 

ط فٌعتبر هو االكبر حجما وبه العنصر الزخرفى الرئٌسى وهو عبارة عن اما الشرٌط الزخرفى االوس

رسم فارس وفتاته ٌركبان فوق جمل وهو ٌصطاد والفتاة تعزف على القٌثارة وقد رسمهم الفنان باللون 

االزرق والبنى ورسم الجمل  باللون التركوازى والبنى . على خلفٌة من الزخارف النباتٌة والورود 

ائر محلق فوق الحصان وقد استخدم الفنان االزرق التركوازى والبنى لرسم هذا الطائر ونجد رسم لط

ونجد رسم لحٌوان برى ٌرقض امام الجمل فى اشارة الى انه الحٌوان الذى ٌصطاده الفارس على 

ارضٌة من الزخارف النباتٌة المتمثلة فى الفروع واالوراق النباتٌة الكبٌرة وبعض الورٌدات متعددة 

بتالت وقد استخدم الفنان اللون التركواز والبنى والكرٌمى فى تنفٌذها. ال  

ونجد انه ٌفصل بٌن هذا الشرٌط الزخرفى االوسط والشرٌطٌن االخرٌن خطٌن بارزٌن قد رسمهم الفنان 

باللون االزرق . اما الشرٌط الزخرفى االخٌر فهو رفٌع جدا وبه زخرفة نباتٌة من ورٌدات رسمت 

جمٌل .ورسمت باللون البنى على ارضٌة من اللون الكرٌمى .بشكل زخرفى   

وتوضح هذه البالطة مشهًدا من الشاهنامه الفارسٌة ، وهً تصور البطل بهرام غور وهو ٌصطاد مع 

 رفٌقته المفضلة فً عزف القٌثارة ، أزادا  وكالهما فوق جمل ٌمشً.

أشكاالً مأخوذة من األدب الفارسً الشعبً  ومن المعروف أن البالط المشابه لهذه البالطة والذي ٌحمل

قد زخرف القصر الصٌفً اإللخانً المعروف باسم تخت سلٌمان ، والذي من المحتمل أن ٌكون قد بنً 

(.12١2-1265فً أواخر القرن الثالث عشر للحاكم أباقة )  

( 1٦اللوحة :  )  

 الشكل : سلطانٌة عمٌقة

الطالءالنوع : سلطانٌة من الخزف ذو زخارف تحت   

م 135٦-13٦٦التارٌخ :    

مكان الحفظ : المتحف البرٌطانى    

1952,0214.6 سجل رقم :    

المرجع  :   

على كرسى فى حدٌقة او بستان  شخص جالس الموضوع :   

 الوصف :

 سلطانٌة عمٌقة و لها قاعدة متوسطة من الخزف ذو زخارف تحت الطالء .

سم دائرة بها فى الوسط رسم شخص جالس . ونجد ان هذا قوام الزخرفة علٌها من الداخل فى القاع ر 

الشخص ذو سحنة صٌنٌة واٌضا شكل الرداء وغطاء الراس تشبه الطراز الصٌنى هذا باالضافة الى 

الهالة حول الراس والتى تعتبر من اهم التاثٌرات الصٌنٌة .وهذا الشخص جالس على كرسى صغٌر . 
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كم المغول الٌران كنوع من التاثٌرات الصٌنٌة الوافدة فى وقد ظهرت رسوم هذه االشخاص فى فترة ح

 ذلك الوقت .

ورسم هذا الشخص على ارضٌة من الزخارف النباتٌة المتمثلة فى فروع نباتٌة بها زهور من بٌنها   

 زهرة اللوتس الصٌنٌة .

ة باللون ونفذت الزخارف جمٌعها سواء الشخص الجالس او الزخارف النباتٌة باللون االبٌض ومحدد 

 الرمادى الداكن على ارضٌة من اللون البنى الداكن . 

محلقة فى حالة طٌران . العنقاءاما جدار السلطانٌة من الداخل فقد زخرف برسم اربعة من  طٌور   

بحجمها الكبٌر وانها ناشرا جناحٌه . العنقاءوتتمٌز   

لمتبقى ببعض الفروع والورٌقات وٌفصل بٌن هذه العنقاوات  زهور اللوتس الصٌنٌة وملىء الفراغ ا

 النباتٌة والزهور الصغٌرة. 

ونفذت جمٌع زخارف الجدار باللون الرمادى الداكن كلون محدد للزخارف ولونت باللون االبٌض على 

 ارضٌة من اللون البنى الداكن .

وتظهر عوامل التلف على هذه السلطانٌة الذى ادى الى اصفرار بعض االجزاء او بهتان بعض 

لزخارف . و تتمٌز هذه السلطانٌة بظهور العناصر الزخرفٌة الصٌنٌة علٌها .ا  

 ثانٌا المعادن :

  ( 11لوحة : )

كأس من النحاس االصفر مطعم بالفضة .النوع :   

لندن –المتحف البرٌطانى مكان الحفظ :   

:  الحفظرقم  1891,0623.4  

م  135٦-م13٦٦تارٌخ الصنع:    

 المرجع :

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1891-0623-4 

Ward 1993 / Islamic Metalwork (fig.73) 

Barrett 1949a / Islamic metalwork in the British Museum (pl.34) 

Komaroff & Carboni 2002 / The Legacy of Genghis Khan: Courtly Art 

and Culture in Western Asia, 1256-1353 (168) 

Pope 1938 / Survey of Persian Art (pl.1357.D) 

Akbarnia et al 2018 / The Islamic World: a History in Objects (p.143, 

fig.4) 

 الموضوع : مجلس طعام وشراب

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1891-0623-4
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 الوصف :

كوب من النحاس األصفر ذي الزخارف المحفورة ومحددة باللون األسود ، وهذا الكوب ذو قدم طوٌل ، 

حٌث نجد أن هذه األنواع من األكواب ذات القدم الطوٌل والبدن الكبٌر  كانت شائعة االستخدام خالل 

شبه مثٌلتها فى الصٌن فى نفس الفترة الزمنٌة إال أن إنتاج فترة حكم المغول  ،وهذه األكواب فى شكلها ت

الصٌن كان من الذهب ، من ثم نجد أن هذه األكواب تظهر بوضوح على الرسوم فى تصأوٌر 

المخطوطات فى أٌدى األشخاص ، وهو ما نجده على العدٌد من التحف المتنوعة فى إٌران ، وهذا 

خارف محفورة من الخارج .الكوب محل الدراسة ذو بدن كروى وعلٌه ز  

وزخارف هذا الكوب متنوعة حٌث ٌحٌط بالحافة من الخارج الشرٌط الزخرفى االول وهو شرٌط رفٌع 

من الزخارف الهندسٌة البسٌطة ، ٌلٌه الشرٌط الزخرفى الثانى وعلٌه زخارف كتابٌة ٌقطعها جامات 

لشخص جالس وممسك بكاس فى ٌده  مستدٌرة ذات اطار من الزخارف الهندسٌة الدقٌقة وبداخلها رسم

للشراب ونفذت الرسوم االدمٌة على خلفٌة من الزخارف النباتٌة المتمثلة فى زهور اللوتس ، ٌلى هذا 

الشرٌط الشرٌط الزخرفى الثالث وهو ٌشبه تمام الشرٌط الزخرفى االول حٌث زخرفة هندسٌة دقٌقة ، 

متنوعة فهناك رسوم لحٌوانات فى شكل مطاردات ٌلٌه الشرٌط الزخرفى الرابع والذى ٌزدان بزخارف 

تتنوع بٌن االرانب البرٌة والوحوش كما نجد بعض الزخارف الهندسٌة المتنوعة ٌقطعها جامات 

مستدٌرة صغٌرة بداخل كل جامة زهرة لوتس متفتحة البتالت ، ٌلى هذا الشرٌط الزخرفى الشرٌط 

ٌحتوى هذا الشرٌط الزخرفى على مجموعة من الخامس وهو أكبرهم حجما وٌغطى اغلب بدن الكاس و

الجامات المستدٌرة الكبٌرة بعضها بداخلها مناظر شراب لشخصٌن جالسٌن ٌاكلون الفاكهة وٌشربون 

النبٌذ وٌمسكون الكؤوس باٌدٌهم وبجوارهم انٌة الشراب واطباق الفاكهة على خلفٌة من الزخارف 

البسٌطة بٌنما تحتوى الجامات االخرى على جامات مفصصة النباتٌة المتمثلة فى بعض االوراق النباتٌة 

اصغر حجما بداخلها رسم لغزال فى حالة ركد نفذ على خلفٌة نباتٌة بسٌطة بٌنما ٌغطى باقى الجامة 

المفصصة رسوم زهور اللوتس وٌفصل الجامة المفصصة عن الجامة المستدٌرة زخارف نباتٌة بسٌطة، 

رة جامات مستدٌرة صغٌرة جدا بداخل كل منها زهرة لوتس وٌزخرف وتتصل الجامات الكبٌرة المستدٌ

باقى الشرٌط الزخرفى برسوم حٌوانات خرافٌة مجنحة ذات وجه ادمى على خلفٌة من الزهور المتعددة 

 البتالت وبعض الفروع النباتٌة.

دة باللون بٌنما القدم ٌزخرفه زخارف نباتٌة وخطٌة بسٌطة ،والزخارف محفورة على هذا الكوب ومحد

 األسود من الخارج فزٌن هو االخر بمجموعة من االشرطة الزخرفٌة .

 الشرٌط الزخرفى االول عبارة عن زخرفة مجدولة 

الشرٌط الزخرفى الثانى عبارة عن مجموعة من الخطوط الزخرفٌة البٌسطة المتداخلة وتنتهى اطرافها 

 باوراق نباتٌة طوٌلة مدببة.

ارة عن زخارف نباتٌة متنوعة مابٌن وردات متفتحة البتالت وبعض الشرٌط الزخرفى الثالث عب

 االوراق والفروع النباتٌة .

الشرٌط الزخرفى الرابع وهو اكبرهم حجما وٌغطى اغلب بدن القدم وهو عبارة عن زخارف كتابٌة 

 متنوعة ٌقطعها جامات مستدٌرة بداخل كل منها رسم الرنب برى على خلفٌة من الزخارف النباتٌة

 المتمثلة فى زهور اللوتس .

 وبتحلٌل الزخارف الكتابٌة على كامل بدن الكاس كان هذا الننص الكتابً :
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أٌها المشروب الحلو من ملذاتنا / ٌا نافورة الفرح الشفافة / إذا لم ٌراك اإلسكندر / وعاء مانٌز الكاشف "

 للعالم / كٌف ٌمكن لعقله أن ٌتخٌل / مفهوم ٌنبوع الحٌاة؟

نما ٌغطى أغلب البدن ابٌ     

، كما نلحظ أن هذا الكوب ذو تأثٌرات صٌنٌة واضحة ؛ حٌث انتشار زهور اللوتس الصٌنٌة ،علٌه 

باالضافة الى الهاالت المستدٌرة حول رؤوس االشخاص، باإلضافة إلى أن هذا الكوب من حٌث الشكل 

ر هذه األكواب فى إٌران إبان حكم ٌشبه مثٌالته من الذهب الصٌنى الصنع ، وهذا ما ٌؤكد أسباب انتشا

المغول لها .
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(     12لوحة : )  

من النحاس المكفت بالذهب والفضة سلطانٌة مستدٌرة متوسطة العمقالشكل :   

م1351- 1352التارٌخ :   

لندن -مكان الحفظ : متحف فٌتزوٌلٌام / متحف فكتورٌا والبرت   

 رقم الحفظ :760-1889

 المرجع :

Melikian-Chirvani, A.S., Islamic Metalwork from the Iranian world, 8th-

18th centuries, London: HMSO, 1982, pp. 223-229 

Komaroff, Linda, and Carboni, Stefano, (eds), The legacy of Genghis 

Khan, Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256-1353, New York: 

The Metropolitan Museum of Art, 2002. Catalogue of the Exhibition from 

Nov.5, 2002 to Feb. 16, 2003. ISBN1-58839-071-3 (1-58839-071-3 pbk; 

0-300-09691-7 Yale U. P.) 

Cat. Entry 164 p279, Fig270 

Louvre, L'Etrange et le Merveilleux en terres d'Islam. Catalogue of the 

Exhibition held at Musée du Louvre 23rd April - 23rd July, 2001. Paris: 

Editions de la Réunion des musée nationaux, 2001. ISBN 2-7118-4215-

0. Cat. 125, p. 180 

Baer, Eva. Metalwork in Medieval Islamic ArtAlbani, State University of 

New York Press, 1983. No. 91, p.112 

Pope, Arthur U., Ackerman, P. A Survey of Persian Art, 6 Vols, London 

and New York, Oxford University Press, 1938-9. Pl. 1368, p. 2507 and 

2522 

Barbara Brend and Charles Melville, Epic of the Persian Kings. The Art 

of Ferdowsi's Shahnameh, Cambridge: The Fitzwilliam Museum, 2010, 

Cat. 29. 

http://collections.vam.ac.uk/item/O67416/bowl-turanshah/ 

https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/shahnameh/vgallery/section2

9cd7.html?p=29 

الموضوع : أمٌر فارسً ٌمتطى صهوة جواده هو وفتاته التً تعزف على القٌثارة ؛ ملك ٌمتطى ثور 

 وٌسٌر خلفه اسٌر سٌرا على االقدام ؛ مشهد تنصٌب ملكى

 الوصف :

 سلطانٌة مستدٌرة متوسطة العمق من النحاس المكفت بالذهب والفضة .

http://collections.vam.ac.uk/item/O67416/bowl-turanshah/
https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/shahnameh/vgallery/section29cd7.html?p=29
https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/shahnameh/vgallery/section29cd7.html?p=29
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زٌنت هذه السلطانٌة من الخارج باشرطة زخرفٌة تلتف حول كامل البدن من الخارج . اكبر هذه 

 االشرطة الزخرفٌة هو اوسطها تزٌن هذه السلطانٌة ستة اشرطة زخرفٌة وهى

 الشرٌط االول :قوامه خطوط هندسٌة مضفورة تلتف حول رقبة السلطانٌة .

رف هندسٌة تتمثل فى زخرفة المفروكة وٌفصل بٌن هذه الشرٌط الثانى :قوامه جامات صغٌرة تضم زخا

الجامات رسوم حٌوانات تجرى نقشت على ارضٌة من مهاد زخرفى متمثلة فى  السٌقان والفروع 

النباتٌة المختلفة ونفذت زخارف الحٌوانات بالتبادل مع بعض الزخارف النباتٌة المتمثلة فى زخارف 

 االرابٌسك . 

االشرطة وٌزٌن بدن السلطانٌة وقد نقشت على هذا الشرٌط ست مناظر  الشرٌط الثالث:وهو اكبر

لفرسان تضم رسوم اشكال ادمٌة وحٌوانٌة مختلفة . فتشاهد فارس ٌمتطى صهوة جواده ماسكا رمحا 

لصٌد حٌوان برى . ونرى اثنٌن فارس وفتاته ٌمتطوا صهوة جواد والفتاة تعزف على القٌثارة وٌتبٌن من 

من الشاهنامة ٌمثل األمٌر الفارسً بهرام غور وفتاته آزاده من الموسٌقٌن ٌعزفون  المشهد انه منظر

على االت موسٌقٌة  او بعض الفرسان فى حالة صٌد ومشهد اخر لملك ٌمتطى ثور وٌسٌر خلفه اسٌر 

الملك األسطوري فرٌدون ، وهو  سٌرا على االقدام ٌتبٌن من المشهد انه منظر من الشاهنامة ٌمثل

ثوًرا ، وٌتبعه أسٌر على األقدام ؛ الثعابٌن التً تنمو من أكتاف األسٌر تعرفه على أنه الملك  ٌمتطً

الشرٌر زحاك ، الذي أطاح به فرٌدون باالضافة الى مشهد تنصٌب ملكى حٌث نرى اثنٌن ٌحمالن خاتم 

 .ملكى .

تتصل بها اوراق   وكل هذه الرسوم نقشت على مهاد زخرفى ذات ارضٌة قوامها سٌقان وعروق ملتفة

 وازهار ؛ وجمٌعها ٌمثل مشاهد الشاهنامة .

الشرٌط الرابع : ٌماثل الشرٌط الثانى تماما حٌث ان قوام زخرفته جامات صغٌرة تضم زخارف هندسٌة  

تتمثل فى زخرفة المفروكة وٌفصل بٌن هذه الجامات رسوم حٌوانات تجرى نقشت على ارضٌة من 

قان والفروع النباتٌة المختلفة ونفذت زخارف الحٌوانات بالتبادل مع بعض مهاد زخرفى متمثلة فى  السٌ

 الزخارف النباتٌة المتمثلة فى زخارف االرابٌسك . 

 الشرٌط الخامس :قوامه خطوط هندسٌة تتصل بها عناصر نباتٌة .

مد اهم ما ٌمٌز هذه السلطانٌة انها تحمل اسم صانعها تورانشاه واسم الراعً الذي صنعت له مح

 الجرجانً. وهى ذات تصمٌم زخرفً فرٌد من نوعه ، ومعظمه مبنً على مشاهد من الشاهنامه .

(     13لوحة : )  

من النحاس المكفت بالذهب والفضةطست مستدٌر الشكل :   

م 14التارٌخ : النصف االول من القرن   

نٌوٌورك -مكان الحفظ : متحف المتروبولٌتان   

 رقم الحفظ :91.1.521

: المرجع  

Dimand, Maurice S. A Handbook of Mohammedan Decorative Arts. New 

York: The Metropolitan Museum of Art, 1930. pp. 118–19, ill. fig. 56 
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(b/w). 

 

Pope, Arthur Upham. An Introduction to Persian Art Since the Seventh 

Century A.D.. London: Peeter Davies, Ltd. by the Shenval Press, 1930. 

p. 184, ill. fig. 90 (b/w). 

 

Wilson, Arnold T. "7th January to 28th February, 1931." In Catalogue of 

the International Exhibition of Persian Art. 3rd. ed. London: Royal 

Academy of Arts, 1931. no. 222D, p. 141. 

 

"An Illustrated Souvenir of the Exhibition of Persian Art at Burlington 

House London, 1931." In Persian Art. 2nd ed. London: Royal Academy 

of Arts, 1931. no. 222D, p. 17, ill. (b/w). 

 

Dimand, Maurice S. A Handbook of Muhammadan Art. 2nd rev. and enl. 

ed. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1944. p. 152, ill. fig. 91 

(b/w). 

 

The Metropolitan Museum of Art. Masterpieces of Fifty Centuries: the 

Metropolitan Museum of Art. New York: E. P. Dutton & Co., 1970. no. 

165, pp. 184–85, ill. p. 184 (b/w). 

 

Welch, Stuart Cary. The Islamic World. vol. 11. New York: The 

Metropolitan Museum of Art, 1987. p. 6, ill. (color). 

 

Komaroff, Linda. The Golden Disk of Heaven: Metalwork of Timurid Iran. 

Costa Mesa, CA, 1992. 

 

Ward, Rachel. Islamic Metalwork. London: British Museum Press, 1993. 

 

Rossabi, Morris, Charles Melville, James C.Y. Watt, Tomoko Masuya, 

Sheila Blair, Robert Hillenbrand, Linda Komaroff, Stefano Carboni, 

Sarah Bertelan, and John Hirx. The Legacy of Genghis Khan: Courtly Art 

and Culture in Western Asia, 1256–1353, edited by Stefano Carboni, 

and Linda Komaroff. New Haven: Yale University Press, 2002. 

 

Ekhtiar, Maryam, Sheila R. Canby, Navina Haidar, and Priscilla P. 

Soucek, ed. Masterpieces from the Department of Islamic Art in The 

Metropolitan Museum of Art. 1st ed. New York: The Metropolitan 

Museum of Art, 2011. no. 87, pp. 132–33, ill. p. 132 (color). 
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https://www.metmuseum.org/art/collection/search/444523?searchField=

All&amp%3BsortBy=Relevance&amp%3Bao=on&amp%3Bft=mongol%2

0art&amp%3Boffset=0&amp%3Brpp=80&amp%3Bpos=73&fbclid=IwAR

0W--i_ziEbSRcyUPRjujEauv9Ht-f5ed6NE-48HLE-iedryss810nUM8s 

 الموضوع : موسٌقٌٌن والعبى البولو ومناظر صٌد

 الوصف :

متوسطة العمق من النحاس المكفت بالذهب والفضة ذو حافة مقلوبة مفصصة.طست مستدٌر   

توسط هذا الطست تضم ٌزٌن هذا الطست بزخارف ذات موضوعات مختلفة . حٌث نجد دائرة مركزٌة ت

فى داخلها قرص الشمس. تفرع منه اشعة طوٌلة وقصٌرة .وترتفع عددا من الخطوط من الشكل 

المركزى لتقسم السطح الى جامات متقاطعة حٌث ٌبدا خطان متوازٌان ٌلتقٌان فى نقطة تنتهى بعقد من 

تلفة وكل جامة تضم ثالثة فصوص . وٌضم هذا الشكل رسوم اشخاص واقفٌن واٌادٌهم فى اوضاع مخ

 رسما ادمٌا واحدا .

فنرى اشخاص ماسكٌن فى اٌادٌهم كؤوس واخرٌن ماسكٌن اقواس او سٌوف . ثم تنتهى هذه الجامات 

الواقعة فى الصف االول بشكل معٌن ثم ٌكون جامة معٌنٌة مفصصة تضم اشخاص فى وضعٌات جلوس 

مختلفة وتقع هذه االشكال فى الصف تمثل مناظر موسٌقٌن جالسٌن واخرٌن ٌطربون ومناظر صٌد 

الثالث اما جامات الصف الثانى فهى جامات شبٌهة بجامات الصف الثالث وناتجة من تقاطع الجامات 

 الواقعة فى الصف االول .

ان جامات الصف الثانى تضم زخارف نباتٌة فقط تمثل منظرا فى حدٌقة نرى اشكاال لنباتات وزهور 

. وتنتهى هذه الجامات بشكل معٌن صغٌر ثم ٌتسع لٌكون اشكاال هندسٌة  تدور حول الدائرة المركزٌة

من معٌنات مفصصة مشابهة لجامات الصف الثانى والثالث .وهذه الجامات تمثل الصف الرابع وتضم 

فرسان ٌمتطون جٌادهم ومناظر امراء ٌجلسون على عروشهم اذا هذه المناظر تمثل صور من البالط 

تمثل امراء جالسٌن على عروشهم فى نفس الوضعٌة . فنرى شخصا جالسا فى فنجد ست جامات منها 

وضعٌة القرفصاء على عرش ملكى وحول راسه هالة . وقد وضع ٌده الٌمنى على فخذه والٌد الٌسرى 

 مسك بها قدحا وهو ٌنظر الى االمام فى وضعٌة مواجهة للمشاهد .

هم وكل جامتٌن تحصر بٌنها صورة من صور اما بقٌة جامات هذا الصف فتضم فرسان ٌمتطون جٌاد

 االمٌر .

ومن تقاطع جامات الصف االول والثالث تنتج جامات الصف الخامس وتضم ازواجا من الحٌوانات 

 (sphinxes)الخرافٌة ذات الرؤوس االدمٌة المحاطة بالهاالت 

 وهى حٌوانات خرافٌة لها جسم اسد واجنحة وراس وصدر امراة .

(griffins) كذلك رسوم عقبان وتوجد  

 وهى حٌوانات خرافٌة نصفها نسر والنصف االخر اسد

 وكل هذه الزخارف مكفتة بالذهب والفضة .

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/444523?searchField=All&amp%3BsortBy=Relevance&amp%3Bao=on&amp%3Bft=mongol%20art&amp%3Boffset=0&amp%3Brpp=80&amp%3Bpos=73&fbclid=IwAR0W--i_ziEbSRcyUPRjujEauv9Ht-f5ed6NE-48HLE-iedryss810nUM8s
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/444523?searchField=All&amp%3BsortBy=Relevance&amp%3Bao=on&amp%3Bft=mongol%20art&amp%3Boffset=0&amp%3Brpp=80&amp%3Bpos=73&fbclid=IwAR0W--i_ziEbSRcyUPRjujEauv9Ht-f5ed6NE-48HLE-iedryss810nUM8s
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/444523?searchField=All&amp%3BsortBy=Relevance&amp%3Bao=on&amp%3Bft=mongol%20art&amp%3Boffset=0&amp%3Brpp=80&amp%3Bpos=73&fbclid=IwAR0W--i_ziEbSRcyUPRjujEauv9Ht-f5ed6NE-48HLE-iedryss810nUM8s
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/444523?searchField=All&amp%3BsortBy=Relevance&amp%3Bao=on&amp%3Bft=mongol%20art&amp%3Boffset=0&amp%3Brpp=80&amp%3Bpos=73&fbclid=IwAR0W--i_ziEbSRcyUPRjujEauv9Ht-f5ed6NE-48HLE-iedryss810nUM8s
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ومع حافة الطست تدور جامات الصف السادس وهى شبه مستدٌرة مفصصة وتتصل مع الجامات 

هذه الجامات الجانبٌة بنفس االطار . كما تنتهى من االعلى بعقدة تتصل بخط مع حافة الطست ورسوم 

 مثل مناظر البالط .

 اما جامات الصف السابع فتضم رسوم حٌوانات خرافٌة تشبه الحٌوانات المنقوشة فى الصف الخامس 

هذا وال توجد على الطست كتابات على الرغم من انه فى ذلك الوقت كانت اللغة العربٌة والفارسٌة 

 مالوفة فى البالط المغولى .

ٌة البالط والرسم المعقد والحرفٌة عالٌة الجودة ، فمن المحتمل أن ٌكون هذا النظر إلى احتفاله بتسل

.الطست قد تم إنشاؤه لراعً ذا مكانة عالٌة.
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(      14لوحة : )  

من النحاس المكفت بالذهب والفضةعلبة مجوهرات الشكل :   

م14التارٌخ : النصف االول من القرن   

 مكان الحفظ : دٌفٌد كولكشن 

Inv. no. 24/1962 : رقم الحفظ 

 المرجع :

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/il-

khanids/art/24-1962 

 الموضوع : مجلس طرب شراب

 الوصف :

عمٌقة مصنوعة من سبٌكة نحاسٌة مطعمة بالذهب والفضة.صندوق أو علبة مربعة   

ٌزٌن هذ العلبة بزخارف ذات موضوعات مختلفة . فالغطاء واألطراف األربعة كلها تصور مجلس 

شراب على خلفٌة الفروع واالوراق النباتٌة والورود ، برفقة موسٌقٌٌن فً األمام والخلف ، وحارسان 

الكتف المائل للغطاء بنقش طوٌل مستعار علٌه وجوه بشرٌة  شخصٌان ٌرتدٌان الصولجان. وٌتمٌز

بأشكال الحروف مثل النوع الشائع جًدا فى هذه الفترة الذي ٌعبر عن أمنٌات المالك الطٌبة. وتنتهى قمم 

الحروف بوجوه بشرٌة ؛ بٌنما نجد الفنان استخدم شكل ارجل الحٌوانات للتعبٌر عن اقدام علبة 

 المجوهرات .

نت هذه االنواع من الصنادٌق أو العلب تستخدم لتخزٌن المجوهرات أو األشٌاء الثمٌنة األخرىوربما كا  

( 15لوحة : )  

 شكل : شمعدان مخروطى 

المكفت بالفضة االصفر النوع : شمعدان من النحاس   

م 13تارٌخ الصنع: أواخر القرن   

 مكان الحفظ : متحف المتروبولٌتان بنٌوٌورك

11.1.5١٦رقم الحفظ:   

 المرجع :  

Ward. R, Islamic Metalwork,p.89,fig.68 

http://metmuseum.org/collections/search-the-

collections/444580?rpp=20&pg=1&ao=on&ft=91.1.580&img=0 

مشاهد تسلٌة متنوعة مابٌن مناظر الشراب والطرب او العبى البولو والصٌد والتنزهالموضوع :   

 الوصف :

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/il-khanids/art/24-1962
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/il-khanids/art/24-1962
http://metmuseum.org/collections/search-the-collections/444580?rpp=20&pg=1&ao=on&ft=91.1.580&img=0
http://metmuseum.org/collections/search-the-collections/444580?rpp=20&pg=1&ao=on&ft=91.1.580&img=0


 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 49 لسنة 2222 

2٦ 
 

ٌتكون هذا الشمعدان من ثالثة اجزاء . بدن ورقبة وشماعة . ونجد ان البدن شكل مضلع ذو تسعة 

ى شكلها تشبه البدن تماما اال اضالع اما رقبة الشمعدان فهى اسطوانٌة الشكل. وبالنسبة للشماعة فهى ف

 انها اصغر حجما منه فهى االخر شكل متدد االضالع و تسعة اضالع .

تمٌز هذا الشمعدان بوجود العدٌد من المناظر التصوٌرٌة علٌه سواء على البدن او الرقبة او الشماعة وقد 

 .وٌزخرف القاعدة مجموعة من الزخارف داخل اشرطة.

القاعدة عبارة عن شرٌط من الزخارف المجدولة الشرٌط االول من ناحٌة    

الشرٌط الثانى وقوامه زخارف كتابٌة من حروف )الف( طوٌلة وعرٌضة من روؤسها. نقشت على 

 ارضٌة من سٌقان نباتٌة ملتفة )ارابٌسك( 

الشرٌط الثالث  فهو شرٌط هندسى رفٌع قوامه خطوط ملتوٌة تشكل مستطٌالت ناقصة. الشرٌط الرابع 

زخارف حٌوانٌة  عبارة عن رسم غزال فى حالة ركض ٌتكرر هذا العنصر الزخرفى. قوامه  

. الشرٌط الخامس وهو اكبر االشرطة واوسعها وٌغطى الجزء الرئٌسى من البدن ٌمثل اشكال مثلثات 

وهذه المثلثات تشكل طابقٌن سفلى وعلوى . السفلى قاعدته السفل والعلو قاعدته العلى .. وتتمٌز هذا 

ثلثات بوجود العدٌد من المناظر التصوٌرٌة بداخلها . الم  

جامات الطابق العلوى : وتمثلها المثلثات التى رؤسها الى اسفل وقواعدها الى االعلى . فالغالب هذه 

 الجامات تعبر عن مناظر شراب وحفالت طرب .

ى منظر لشخص فنجد فى احدى هذه الجامات شخص وٌمسك باحدى ٌدٌه كاسا معدنٌا . وفى جامة اخر

 ٌعزف على فٌثارة )ناى( وتتكر هذه المناظر التصوٌرٌة على بقٌة جامات الطابق العلوى .

اما جامات الطابق السفلى : وتمثل مناظر تصوٌرٌة مختلفة . فتمثل جانب من عملٌة الصٌد او لعبة 

 البولو او حفلٌة ملكٌة او مناظر البالط 

ارس ٌمتطى دابته وٌنظر الى طائره المستانس الذى وقف فنجد فى احدى الجامات منظر تصوٌرى لف

 فوق ٌده الٌسرى المنحنٌة الى جنبه. 

وفى جامة اخرى نرى فارسا ٌسٌر باقصى سرعة وٌمسك باحدى ٌدٌه عصى وتتكرر هذه المناظر على 

 الجامات االخرى .

ى اصبح كل واحد وٌفصل بٌن هذه الجامات وبعضها وبٌن جامات الطابق العلوى قطعت بخط رفٌع حت

 منها فى راسه مثلث صغٌر وقد ضم زخارف وردة سداسٌة البتالت .

 ونجد ان هذه المناظر التصوٌرٌة على مهاد من الزخارف النباتٌة .

الشرٌط السادس : وهو ٌشبه الشرٌط الثالث على البدن وقوامه زخارف هندسٌة من اشكال مستطٌالت 

 ناقصة .

الثانى على البدن وقوامه زخارف كتابٌة من حروف )الف( طوٌلة الشرٌط السابع :ٌشبه الشرٌط 

 وعرٌضة من روؤسها نقشت على ارضٌة من سٌقان نباتٌة ملتفة )ارابٌسك( .

 اما رقبة الشمعدان : فهى مضلعة وتضلٌعها ٌشبه البدن تماما وتتقاسمها شرٌطٌن  من الزخرفة .
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كتابٌة مكررة لحرف )االلف( متداخلة مع  الشرٌط االول ٌقع تحت الشماعة مباشرة وٌضم زخارف

 زخارف نباتٌة ات تعارٌق .

الشرٌط  الثانى : قوامه زخرفة حٌوانٌة فنجد ان العنصر الزخرفى عبارة عن غزال فى حالة ركض 

وٌنظر الى الخلف وٌتكرر هذا العنصر الزخرفى على هذا الشرٌط باالضافة لعنصر اخر وهو 

لصٌنى وٌظهر بحجم صغٌر ٌتناسب مع حجم هذا الشرٌط الزخرفى وٌعتبر الطائرالخرافى وهو العنقاء ا

ظهور طائر العنقاء فى الزخرفة بداٌة ظهور التاثٌرات الصٌنٌة التى كان لوجود المغول وملكهم اكبر 

 االثر فى ظهورها .
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 ثالثا النسٌج :

( 16لوحة : )  

 الشكل قطعة من نسٌج التابسترى

م14القرن التارٌخ : النصف االول من   

 مكان الحفظ : دٌفٌد كولكشن 

Inv. no. 30/1995 : رقم الحفظ 

 المرجع :

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/il-

khanids/art/30-1995 

 الموضوع : الجلوس على العرش

 الوصف :

الفنان الموضوع الزخرفى قطعة من نسٌج التابسترى المستدٌرة بداخلها رسم دائرة كبٌرة نفذ فٌها 

الرئٌسى وهو منظر المٌر مغولى ٌجلس على عرشه وٌحٌط به اثنٌن من حاشٌته ٌرجح ان احدهم امٌر 

مغولى واالخر وزٌر عربى او فارسى  وخلفه ٌقف اثنٌن من الحراس على خلفٌة من الزخارف النباتٌة 

 وزهور اللوتس وبعض الطٌور.

خرفٌة تمتد لتصل الى اطرف قطعة النسٌج ؛ ٌحٌط بهذه الدائرة ثالثة اشرطة ز  

الشرٌط االول : وٌحٌط بالدائرة الداخلٌة علٌه رسم لمجموعة من الحٌوانات تتنوع بٌن غزالن وبعض 

الحٌوانات الخرافٌة المتمثلة فى ارانب برٌه مجنحة او بعض الوحوش ذات اجنحة او وجوه ادمٌة 

النباتٌة متمثلة فى زخرفة االرابٌسك . وجمٌعهم فى حالة ركد على خلفٌة من الزخارف  

الشرٌط الزخرفى الثانى : وهو اكبرهم حجما وبه مجموعة من الجامات التى تصور بداخلها اشخاص 

ٌحملون رماح او سٌوف وٌعبرون عن محاربون مغولٌون وٌفصل بٌن هذه الجامات رسوم حٌوانات 

باتٌة وبعض الورود كبٌرة الحجم متعددة الٌفة ومفترسة فى حالة ركد على خلفٌة من الزخارف الن

 البتالت .

الشرٌط الزخرفى الثالث وهو ٌمثل طرف قطعة النسٌج المستدٌرة وهو اصغرهم حجما وٌزٌن بزخارف 

كتابٌة غٌر مقروءة باللون الذهبى على خلفٌة زرقاء وٌقطع هذه الكتابات جامات مستدٌرة صغٌرة بداخل 

تالت . كل منها ورده متفتحة متعددة الب  

وتعتبر هذه القطعة من نسٌج التابسترى فرٌدة من نوعها من جمٌع النواحً كونها من نسٌج التابسترى ، 

وهً تقنٌة كانت ُتستخدم فً تلك الفترة بشكل أساسً فً الصٌن المغولٌة ، حٌث كانت تسمى كٌسً. 

القطن ٌشٌر إلى اتجاه  ومع ذلك ، باالضافة الستخدام الخٌوط المذهبة من أصل حٌوانً وملفوف حول

 مركز نسج غربً. 

ومن المحتمل أن ٌكون هذا النسٌج قد صنع بواسطة أو تحت إشراف النساجٌن الصٌنٌٌن فً إٌران 

 المغولٌة .
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ونالحظ التاثٌرات الصٌنٌة جلٌة فى هذه القطعة من شكل سحن الوجوده والمالبس وزخارف اللوتس 

ترة .الصٌنى وهو ماشاع استخدامه فى هذه الف  

وتعد مناظر الجلوس على العرش والحاشٌة التى تحٌط بالملك او االمٌر من المناظر التصوٌرٌة التى 

شاع التعبٌر عنها على التحف المختلفة سواء خزف او معادن او نسٌج كما هو الحال فى هذه القطعة 

 كتعبٌر عن اهم مناظر الحٌاة الٌومٌة فى المجتمع االٌرانى .

 الخاتمة :

هاٌة هذا البحث ومن خالل استعراض مجموعة التحف التطبٌقٌة اإلٌرانٌة فً العصر المغولى ذات فى ن

المناظر التصوٌرٌة التً تمثل مشاهد من الحٌاة الٌومٌة فً المجتمع االٌرانى ، وتحلٌل ما بها من 

 عناصر زخرفٌة متنوعة .

االٌرانى فً فترة حكم المغولى غلب علٌها تبٌن وجود تنوع فً مناظر الحٌاة الٌومٌة التً تمثل المجتمع 

مناظر الغناء والطرب وجلسات الطعام والشراب و التنزه عند المجارى المائٌة وجلسات السمر 

باإلضافة الى بعض مناظر التسلٌة والمتعة ولعب البولو لعبة الملوك واالمراء وال تخلو المناظر 

على الفنون اإلٌرانٌة التصوٌرٌة من مناظر الصٌد والقنص التً انتشرت   

الدراسة أٌضا ان تزٌٌن التحف المغولٌة بمشاهد تصوٌرٌة تمثل  الحٌاة الٌومٌة لم ٌكن قاصرا  اثبتتوقد 

على األنشطة الٌومٌة التً تخص الملوك واالمراء فقط بل اٌاضا تخص عامة الناس حٌث نجد اغلب 

فة  الى وجود احد المشاهد الٌومٌة التحف موضوع الدراسة علٌها اشخاص من العامة هذا باإلضا

 الشعبٌة التً تخص العامة كمنظر المصارعة .

 قائمة المراجع :

 حسن: محمد زكى -   

 م.1141، مطبعة المستقبل ، القاهرة ، سنة الصٌن وفنون اإلسالم . 

 م114٦فً العصر االسالمى ، مطبعة دار الكتب المصرٌة ، القاهرة ، سنة الفنون اإلٌرانٌة  .

 األبحاث والدورٌات :

 كاشف : إسماعٌل سٌدة -

 م.11٦6مجلة كلٌة االثار ، جامعة القاهرة ، عالقة الصٌن بدٌار اإلسالم،. 

 صبحى لبٌب:  -

، المجلة التارٌخٌة المصرٌة ، المجلدان  سٌاسة مصر التجارٌة فً عصري األٌوبٌٌن و الممالٌك . 

 م11١1،11١2، القاهرة 2١،21ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                   نبٌة :المراجع األج 

- Akbarnia et al 2018 / The Islamic World: a History in Objects  

-"An Illustrated Souvenir of the Exhibition of Persian Art at Burlington 

House London, 1931." In Persian Art. 2nd ed. London: Royal Academy 

of Arts, 1931.  
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-The Metropolitan Museum of Art. Masterpieces of Fifty Centuries: the 

Metropolitan Museum of Art. New York: E. P. Dutton & Co., 1970. no. 

165, pp. 184–85, ill. p. 184 (b/w). 

-Welch, Stuart Cary. The Islamic World. vol. 11. New York: The 

Metropolitan Museum of Art, 1987.  

-Komaroff, Linda. The Golden Disk of Heaven: Metalwork of Timurid 

Iran. Costa Mesa, CA, 1992. 

-Ward, Rachel. Islamic Metalwork. London: British Museum Press, 1993. 

-Ekhtiar, Maryam, Sheila R. Canby, Navina Haidar, and Priscilla P. 

Soucek, ed. Masterpieces from the Department of Islamic Art in The 

Metropolitan Museum of Art. 1st ed. New York: The Metropolitan 

Museum of Art, 2011 

-Baer, Eva. Metalwork in Medieval Islamic ArtAlbani, State University of 

New York Press, 1983.  

-Barbara Brend and Charles Melville, Epic of the Persian Kings. The Art 

of Ferdowsi's Shahnameh,  

-Barrett 1949a / Islamic metalwork in the British Museum  

-Blair, Sheila S., and Jonathan M. Bloom. The Art and Architecture of 

Islam 1250–1800. Yale University Press Pelican History of art. New 

Haven, CT: Yale University Press, 1994 

-Cambridge: The Fitzwilliam Museum, 2010. 

-Dimand, Maurice S. A Handbook of Mohammedan Decorative Arts. 

New York: The Metropolitan Museum of Art, 1930.  

-Dimand, Maurice S. A Handbook of Muhammadan Art. 2nd rev. and 

enl. ed. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1944.  

-Dr. Esin Atil. Ceramics from the World of Islam. Exh. cat. Washington, 

1973.  

-Komaroff & Carboni 2002 / The Legacy of Genghis Khan: Courtly Art 

and Culture in Western Asia, 1256-1353  

-Louvre, L'Etrange et le Merveilleux en terres d'Islam. Catalogue of the 

Exhibition held at Musée du Louvre 23rd April - 23rd July, 2001. Paris: 

Editions de la Réunion des musée nationaux, 2001 

-Melikian-Chirvani, A.S., Islamic Metalwork from the Iranian world, 8th-

18th centuries, London: HMSO, 1982. 
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-Pope, Arthur U., Ackerman, P. A Survey of Persian Art, 6 Vols, London 

and New York, Oxford University Press, 1938-9.  

-Pope, Arthur Upham. An Introduction to Persian Art Since the Seventh 

Century A.D.. London: Peeter Davies, Ltd. by the Shenval Press, 1930. 

-Ward. R, Islamic Metalwork, 1993 

-Wilson, Arnold T. "7th January to 28th February, 1931." In Catalogue of 

the International Exhibition of Persian Art. 3rd. ed. London: Royal 

Academy of Arts, 1931. 

رونٌة :المواقع االلكت  

 

http://collections.vam.ac.uk 

http://metmuseum.org  

https://art.thewalters.org 

https://asia.si.edu 

https://collections.mfa.org 

https://collections.mfa.org  

https://www.britishmuseum.org 

https://www.davidmus.dk 

https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk 

 

 

 

http://collections.vam.ac.uk/item/O67416/bowl-turanshah/
http://metmuseum.org/collections/search-the-collections/444580?rpp=20&pg=1&ao=on&ft=91.1.580&img=0
https://art.thewalters.org/detail/4451/star-with-wrestling-motif/
https://asia.si.edu/object/F1909.111/
https://collections.mfa.org/objects/21587/bowl
https://collections.mfa.org/objects/8682/star-tile-with-four-men
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_OA-1123
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/il-khanids/art/30-1995
https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/
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بالطة نجمٌة من الخزف ذو الزخارف فوق  (2لوحة)

قم الحفظالطالء، محفوظ بالمتحف البرٌطانً، ر  
م٨4، بداٌة القرن  1878,1230.561    

 المصدر :
https://www.britishmuseum.org   

بالطة نجمٌة من الخزف ذو الزخارف  (٨لوحة )
فوق الطالء، محفوظ بالمتحف البرٌطانً، رقم 

م ٨٩٩9 - ٨٩٩١، الحفظ  OA+.1123 
 المصدر :

https://www.britishmuseum.org   
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ة نجمٌة من الخزف ذو الزخارف فوق ( بالط4لوحة)
م محفوظة بمتحف الفنون ٨2١2 –م ٨2٦2الطالء، 

  2٦.٦٦9الجمٌلة ببوسطن رقم الحفظ
 المصدر :

https://collections.mfa.org       

( بالطة نجمٌة من الخزف ذو الزخارف ٩لوحة)
محفوظة م ٨2١2 –م ٨2٦2فوق الطالء، 

حفظ رقم ال بمتحف الفنون الجمٌلة ببوسطن
2١.29٦ 
 المصدر :

https://collections.mfa.org    

 

 
من الخزف ذو الزخارف فوق سلطانٌة ( ٦لوحة)

م محفوظة بمتحف الفنون ٨2١2 –م ٨2٦2الطالء، 
٥2.٩٦29 الجمٌلة ببوسطن رقم الحفظ     

 المصدر :
https://collections.mfa.org    

( بالطة نجمٌة من الخزف ذو الزخارف ٥لوحة)
م محفوظة ٨2١2 –م ٨2٦2وق الطالء، ف

 بمتحف الفنون الجمٌلة ببوسطن رقم الحفظ
2١.29٦ 
 المصدر :

https://collections.mfa.org    
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( بالطة نجمٌة من خزف سلطان اباد ١لوحة)
م، محفوظة بمحتف والتر ٨٩من منتصف ق

4١.٨2١٩للفنون بالتٌمور، رقم الحفظ   
 المصدر :

https://art.thewalters.org 

( طبق من الخزف ذو الزخارف تحت ٦لوحة)
م،محفوظة المتحف الوطنً للفن ٨٩قالطالء من 

 اآلسٌوي بواشنطن
F1909.111  رقم الحفظ 

 المصدر :
Dr. Esin Atil. Ceramics from the 
World of Islam. Exh. cat. 
Washington, 1973. cat. 69, pp. 
152. 

 

 
لخزف ذو زخارف سلطانٌة من ا (٨2لوحة)

م، محفوظة  ٨٩٥2-٨٩22تحت الطالء،
بالمتحف البرٌطانً ، رقم الحفظ 

٨9٥2222٨4.٦ 
:المصدر  

https://www.britishmuseum.org   

بالطة من القاشانى ذى الزخارف البارزة  (9لوحة)
م،محفوظة ٨٩22والمدهونة بالبرٌق المعدنى،

٨2.٥٦.2، رقم الحفظ متحف المتروبولٌتانب  
:المصدر  

https://www.metmuseum.org 
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من النحاس المكفت بالذهب والفضةسلطانٌة  (٨2لوحة)  

م،  محفوظة بمتحف فٌتزوٌلٌام ، رقم ٨٩٥٨- ٨٩٥2

٨١١9-٦٦2الحفظ   

 المصدر :

https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk 

كأس من النحاس االصفر مطعم بالفضة  (٨٨لوحة)

البرٌطانً ، محفوظة بالمتحف  م، ٨٩٥2-م٨٩22،

٨١9٨22٦2٩.4رقم الحفظ    

 المصدر :

https://www.britishmuseum.org   

 
 

من النحاس المكفت بالذهب علبة مجوهرات  (٨4لوحة)

،محفوظة بمجموعة م٨4والفضة النصف االول من القرن 

 الحفظ Inv. no. 24/1962دٌفٌد ، رقم  

https://www.davidmus.dk :المصدر  

ن النحاس المكفت بالذهب مطست  (٨٩لوحة)

محفوظ  م،٨4النصف االول من القرن  والفضة

9٨.٨.٥2٨متحف المتروبولٌتان، رقم الحفظ ب  

https://www.metmuseum.org :المصدر 
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النصف االول من  قطعة من نسٌج التابسترى (٨٦لوحة)
م،محفوظة بمجموعة دٌفٌد ، رقم الحفظ ٨4القرن   

Inv. no. 30/1995 
 المصدر :

https://www.davidmus.dk 

 
المكفت االصفر شمعدان من النحاس  (٨٥لوحة)

متحف ب م، محفوظ  ٨٩أواخر القرن  بالفضة
9٨.٨.٥١2المتروبولٌتان،رقم الحفظ   

 : المصدر
http://metmuseum.org 
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Abstract: 

Scenes of daily life in the Perian  applied arts 

in the Mongol period This study deals with scenes of daily life, humility, 

joy, drinking parties, food, cellular scenes, scenes of hunting, scenes of 

celebrations and marriage, and others that fall under this item of daily 

activities, in addition to scenes of daily life for the general public such as 

scenes of bathing inside public bathrooms, scenes of construction and 

funerals, funerals, in addition to scenes of love and affection. And views 

of dervishes and Sufis, as well as views of science boards inside 

mosques, landscapes that are artworks and daily activities, and we 

review these Iranian applied artistic artistic activities, and I mean Iranian 

ceramics, weaving and carpets in the Mughal period. 

Keywords: persian arts, ceramics, metal objects, textile, phoenix 

wrestling, polo, Mongol fish 

 

 

 


