
  ملخص الرسالة
 

في ھذه الرسالة العلمیة موضوعاً یعد واحداً من أھم موضوعات التصویر اإلسالمي في  تناولت     
إیران، وأكثرھا إسھاماً في دراسة تطور ھذا الفن عبر حقبة زمنیة طویلة، حیث أتع{رض ف{ي بحث{ي 

لعص{ر الس{لجوقي وحت{ى ھذا لدارس{ة المن{اظر القصص{یة المنف{ذة عل{ى التح{ف الفنی{ة اإلیرانی{ة من{ذ ا
نھایة العصر الصفوي، وترجع أھمیة ذلك الموضوع أن المناظر القصصیة المص{ورة عل{ى التح{ف 
الفنیة اإلیرانیة كانت من التنوع والدقة في التنفیذ بمك{ان مم{ا یجعلھ{ا ویجع{ل دراس{تھا دراس{ة لحلق{ة 

یؤك{{{د ذل{{{ك أن تل{{{ك ھام{{{ة م{{{ن حلق{{{ات التص{{{ویر اإلس{{{المي ف{{{ي إی{{{ران ال یمك{{{ن إغف{{{ال أھمیتھ{{{ا، 
الموض{{وعات ل{{م ینقط{{ع تص{{ویرھا عل{{ى التح{{ف الفنی{{ة ف{{ي إی{{ران ف{{ي أي م{{ن عص{{ور الحض{{ارة 
اإلسالمیة في ھذا اإلقلیم، فظھرت في فنون كل األسرات التي حكمت إی{ران مھم{ا اختلف{ت أجناس{ھم 

ظ{ل  وأعراقھم ودیانتھم ولغتھم، فقد استمر ظھور تلك الموضوعات على التحف التي ص{نعت تح{ت
خلفاء العرب سواء من األمویین أو العباسیین، أو ك{انوا م{ن س{الطین الس{الجقة األت{راك، أو خان{ات 
أو إیلخانات من المغول، أو شاھات من الصفویین، مما ی{دل عل{ى أن تل{ك المن{اظر ص{ارت م{ن أھ{م 

ي م{ن حك{ام تقالید التراث الفني اإلیراني، والتي امتدت ج{ذورھا للعص{ر الساس{اني، ل{ذا ل{م یح{اول أ
تلك األسرات تجاھل تلك الموضوعات، كما لم تقضي تقالیدھم الفنیة وموض{وعاتھم الزخرفی{ة عل{ى 
استخدام المناظر القصصیة كواحد من أھم الموضوعات الزخرفیة التي ازدانت بھا التحف الفنیة في 

 .الزخرفیة الوافدةإیران، بل استمر ظھورھا جنباً إلى جنب مع العناصر 
ألكثر م{ن ذل{ك تبن{ى الكثی{رون م{ن حك{ام تل{ك األس{ر ھ{ذه الموض{وعات، واس{تخدموھا بكث{رة وا     

لزخرفة تحفھم، من ذلك ما یظھر في بالطات قصر تختي س{لیمان ال{ذي یع{ود للعص{ر المغ{ولي م{ن 
استخدام كبیر لموضوعات من قص隘 من الشاھنامة كأحد أھم الموض{وعات الت{ي زین{ت البالط{ات 

بھا جدران ھذا القصر، بل وصار تصویر تلك المناظر وأبطالھا یتم وفقاً للتقالید  الخزفیة التي زینت
واألس{{الیب الفنی{{ة لھ{{ؤالء الحك{{ام، فبھ{{رام گ{{ور ال{{ذي ص{{وره الفن{{ان ف{{ي العص{{ر الساس{{اني بس{{حنة 
ومالبس إیرانیة، صار یصور بمالمح وقباء ترك{ي ف{ي العص{ر الس{لجوقي، ث{م بمالم{ح وقب{اء وت{اج 

.                                                                   ر المغولي، وصوره الفنان یرتدي عمامة الصفویین في العصر الصفويمغولي في العص
وقد كان السبب في استمراریة ظھور ھذه الموض{وعات ط{وال تل{ك الحق{ب الزمنی{ة الطویل{ة ھ{و م{ا 

والشعب اإلیراني بصفة خاصة، ذل{ك أن القص{ة  كان للقصة من أھمیة كبیرة في حیاة الشعوب عامة
وم{{ا تحمل{{ھ م{{ن م{{دلوالت سیاس{{یة واجتماعی{{ة ودینی{{ة أھمی{{ة كبی{{رة ف{{ي التعبی{{ر ع{{ن أم{{ال الش{{عوب، 
ومعتقداتھا الدینیة، وقیمھا األخالقیة، وتقالیدھا االجتماعیة، كما كانت وس{یلة لض{رب المث{ل والعظ{ة 

ال والخی{رون م{ن مج{د وتخلی{د، وم{ا عوق{ب ب{ھ المعت{دون للناس، وكوسیلة لتذكیرھم بم{ا نال{ھ األبط{
واألشرار من ھالك وسوء عاقبة، وقد اكتسبت القصة مكانة خاصة عند اإلیرانیین ذلك أنھ{م اتخ{ذوا 
منھا وسیلة لتخلید ذكر أمجادھم التاریخیة القدیمة، یؤكد ذلك أن معظم القص隘 اإلیراني الذي ظھ{ر 

المي تناول قصصاً من حیاة وبطوالت ملوك إی{ران قب{ل الف{تح مصوراً على التحف في العصر اإلس
اإلسالمي، ویبدو أن تصویر من{اظر م{ن تل{ك القص{隘 ك{ان الوس{یلة الت{ي اتبعھ{ا اإلیرانی{ون لتخلی{د 

، وال مذكرى أمجادھم وحضارتھم القدیمة بشكل ال یتنافى مع دینھم الجدید الذي اعتنقوه وھو اإلس{ال
 .وھم الفاتحون العربیعرضھم لسخط الحكام الجدد 

كما كان لتلك المناظر كذلك قیمة فنیة كبیرة في دراسة أسالیب التصویر اإلیران{ي عب{ر مختل{ف       
العصور، بل كانت تلك المناظر القصصیة المص{ورة عل{ى التح{ف اإلیرانی{ة ھ{ي المص{در الرئیس{ي 

یصل من{ھ س{وى القلی{ل  لدراسة سمات ھذا الفن في بعض العصور مثل العصر السلجوقي، والذي لم
جداً من المخطوطات المزوقة بالصور، لذا كانت المن{اظر المص{ورة عل{ى التح{ف ھ{ي أھ{م مص{ادر 

 .                      دراسة خصائ隘 التصویر اإلیراني في العصر السلجوقي
  
  



ت{ي وكان مما دفعني الختی{ار دراس{ة ھ{ذا الموض{وع ك{ذلك ھ{و م{ا الحظت{ھ م{ن قل{ة الدراس{ات ال     
تناولت ھذا الموضوع بصفة عامة، وقلة ب{ل ون{درة الدراس{ات العربی{ة الت{ي تناول{ت ھ{ذا الموض{وع 
بصفة خاصة، ذلك أن الدراسات واألبحاث التي تناولت التحف الفنیة اإلیرانیة تناول{ت تل{ك المن{اظر 

ة ع{ن كأحد أنواع الموضوعات الزخرفیة التي زینت تلك التحف، وذلك دون التطرق لدراس{ة مفص{ل
األسالیب الفنیة لتصویرھا وتكویناتھا وتصمیماتھا وقیمتھا الفنیة ومدلوالتھا السیاس{یة واالجتماعی{ة، 
وكذلك كان الحال في األبحاث والدراسات التي تناولت التصویر اإلیراني، والتي كانت تتح{دث ع{ن 

قي، والت{دلیل ھذه التحف بشكل ع{ابر، وكمقدم{ة ع{ن التص{ویر اإلیران{ي خاص{ة ف{ي العص{ر الس{لجو
على وجود مخطوطات سلجوقیة معاص{رة ص{ورت فیھ{ا نف{س تل{ك الموض{وعات وب{نفس األس{الیب 
الفنیة دون التطرق ك{ذلك لدراس{ة مفص{لة لتل{ك المن{اظر، ل{ذا آث{رت تن{اول ھ{ذا الموض{وع بالدراس{ة 

ذل{{ك أن التح{ف المص{ور علیھ{ا تل{ك المن{{اظر، والت{ي تش{كل م{ادة البح{{ث  رغ{م ص{عوبة البح{ث فی{ھ،
الرئیس{{ة لیس{{ت موج{{ودة ف{{ي مص{{ر، أو حت{{ى ف{{ي إی{{ران، ب{{ل توج{{د موزع{{ة ب{{ین المت{{احف العالمی{{ة 
والمجموعات الخاصة في كثیر من بلدان العالم، لذا كان البد من اإلطالع عل{ى كتالوج{ات المت{احف 
 العالمیة والمجموعات الخاصة، والكثیر جداً من المراجع العربیة واألجنبی{ة لجم{ع أكب{ر ع{دد ممك{ن

 . من تلك التحف
وكان{{ت ھن{{اك ص{{عوبة أخ{{رى تمثل{{ت ف{{ي أن بع{{ض تل{{ك التح{{ف ظھ{{ر ت المن{{اظر القصص{{یة      

مصورة على كل جوانبھ{ا، وكان{ت الص{ور المنش{ورة لتل{ك التح{ف تص{ور ف{ي الغال{ب جان{ب واح{د 
 المراج{ع والكتالوج{ات -إن لم یكن ك{ل -منھا، وكان ھذا الجانب أو الوجھ ھو الذي یصور في معظم

وك{ان م{ن الص{عوبات الت{ي واجھتن{ي  مما كان یتعذر معھ دراسة مناظر التحفة بشكل مفصل ودقی{ق
كذلك صعوبة معرفة الحدث الذي یصوره الفنان بدقة، منظر قتل أح{د األش{خاص للتن{ین عل{ى س{بیل 
المثال، كان من الصعوبة بمكان معرفة من ھو الشخ隘 الذي یقتل التنین تحدیداً، ذل{ك أن قص{ة قت{ل 
التنین كانت من بطوالت الكثیرین م{ن مل{وك الش{اھنامة وأبطالھ{ا، وك{ذلك كان{ت م{ن الص{عوبات أن 
بعض المصادر األدبیة الفارسیة والتي استوحیت منھا بعض المن{اظر مح{ل الدراس{ة ل{م تت{رجم للغ{ة 
 隘العربیة، مثل قصة ھم{اي وھم{ایون عل{ى س{بیل المث{ال، ل{ذا ك{ان م{ن الص{عوبة المقارن{ة ب{ین ال{ن

ألدبي والمنظر المصور على التحف، وكذلك معرفة المنظر الذي یصوره الفنان تحدیداً، وحتى ف{ي ا
بعض المصادر األدبیة المترجمة للغة العربیة كان یوجد بعض الصعوبة في معرفة تفاصیل الح{دث 
المص{{ور، ألن الترجم{{ة العربی{{ة لل{{ن隘 ح{{ذفت تل{{ك التفاص{{یل، مث{{ال ذل{{ك عل{{ى س{{بیل المث{{ال ول{{یس 

صر، قصة اختبار أفریدون لشجاعة أبنائھ والمصورة على احد التحف السلجوقیة لم أجد ذكر لھا الح
ف{{ي الترجم{{ة العربی{{ة للش{{اھنامة حی{{ث ح{{ذفھا الف{{تح ب{{ن عل{{ي البن{{داري ال{{ذي ت{{رجم الش{{اھنامة للغ{{ة 

 .العربیة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  محتویات البحث
 :وقد قمت بتناول ھذا الموضوع من خالل تقسیمھ لبابین

  لباب األولا
تعرض{{ت ف{{ي الب{{اب األول لدراس{{ة وص{{فیة لنم{{اذج م{{ن التح{{ف اإلیرانی{{ة الت{{ي ت{{زدان بمن{{اظر      

قصصیة، وقد قسمت ھذا الب{اب لثالث{ة فص{ول مرتب{ة تاریخی{اً، أتن{اول ف{ي ك{ل فص{ل منھ{ا المن{اظر 
المص{{ورة عل{{ى تح{{ف تع{{ود ل{{نفس العص{{ر، وق{{د تعرض{{ت ف{{ي ھ{{ذا الب{{اب بالوص{{ف والدراس{{ة لع{{دد 

  :كما یلي تحفة إیرانیة تزدان بمناظر قصصیة٧١
  :الفصل األول

  المناظر القصصیة المصورة على التحف السلجوقیة –بعنوان 
 تحفة تعود للعصر السلجوقي  ٢٨وقد تناولت في ھذا الفصل بالوصف التفصیلي   

  :الفصل الثاني
  ریةالمناظر القصصیة المصورة على التحف المغولیة والتیمو –بعنوان 

وقد آثرت في ھذا الفصل الجمع بین وصف تحف تعود لعصرین ولیس عص{ر واح{د كم{ا فعل{ت ف{ي 
الفصلین األول والثالث لقلة ع{دد التح{ف الت{ي تع{ود لھ{ذین العص{رین، وذل{ك فیم{ا اطلع{ت علی{ھ م{ن 

 . أبحاث ومراجع، وتناولت فیھ ثمان تحف مغولیة وتحفتین تعودان للعصر التیموري 
  :الفصل الثالث

  المناظر القصصیة المصورة على التحف الصفویة –بعنوان 
  تحفة تعود للعصر الصفوي  ٣٣وقد تناولت في ھذا الفصل بالوصف التفصیلي لعدد 

  
 الباب الثاني

أما الباب الثاني فقد خصصتھ للدراسة التحلیلیة للمناظر القصصیة المصورة على التح{ف اإلیرانی{ة، 
  :مرتبة موضوعیاً كالتالي فصول ةتسعویشتمل ھذا الباب على 

  :الفصل األول
 :األسالیب الفنیة لتصویر المناظر القصصیة -بعنوان

وقد تناولت في ھذا الفصل دراسة ثمانیة أنواع من لباس الرأس، وعشر أنواع من لباس البدن،  
قمت واثني عشر نوع من أنواع األسلحة المختلفة، ولم أكتف فقط بتعریف كل نوع منھا، ولكن 

كذلك باإلشارة للتطور في تصویر كل نوع من تلك األنواع في العصور المتتالیة التي تناولتھا 
بالدراسة، وكان ذلك مرفقاً بالعدید من األشكال التوضیحیة لبعض أنواع تلك المالبس، كالتاج ،  

 . والخوذة ترسوال وأنواع مختلفة من األسلحة، كالقوس ، جعبة السھام 
 :الفصل الثاني

 :مصورو المناظر القصصیة على التحف -بعنوان
لدراسة أھم الس{مات الفنی{ة لس{تة م{ن الفن{انین ظھ{رت توقیع{اتھم عل{ى  الفصل تعرضت في ھذا       

تح{{ف فنی{{ة إیرانی{{ة ت{{زدان بمن{{اظر مس{{توحاة م{{ن القص{{隘 اإلیران{{ي، وذل{{ك عل{{ى اعتب{{ار أن تل{{ك 
  .التوقیعات كانت لمصور المنظر ومنفذه على التحفة

 :الفصل الثالث
 : اللباس في المناظر القصصیة -بعنوان

وقد تناولت في ھ{ذا الفص{ل دراس{ة ثمانی{ة أن{واع م{ن لب{اس ال{رأس، وعش{ر أن{واع م{ن لب{اس الب{دن، 
واثني عشر نوع من أن{واع األس{لحة المختلف{ة، ول{م أكت{ف فق{ط بتعری{ف ك{ل ن{وع منھ{ا، ولك{ن قم{ت 

ن تل{ك األن{واع ف{ي العص{ور المتتالی{ة الت{ي تناولتھ{ا كذلك باإلش{ارة للتط{ور ف{ي تص{ویر ك{ل ن{وع م{
  .بالدراسة، وكان ذلك مرفقاً بالعدید من األشكال التوضیحیة لبعض أنواع تلك المالبس

  :الفصل الرابع
  :قطع األثاث في المناظر القصصیة -بعنوان



وقم{ت ك{ذلك وقد تناولت في ھذا الفصل دراسة قطع األثاث التي ظھرت في المناظر محل الدراسة، 
باإلش{ارة للتط{ور ف{{ي تص{ویر ك{{ل ن{وع م{ن تل{{ك األن{واع ف{{ي العص{ور المتتالی{ة م{{ع مقارن{ة أس{{لوب 
تص{{ویر ك{{ل منھ{{ا بم{{دارس التص{{ویر المعاص{{رة، كم{{ا درس{{ت فی{{ھ وس{{ائل الس{{فر الت{{ي ظھ{{رت ف{{ي 

یر عن المناظر القصصیة، على اعتبار أنھا مع قطع األثاث كانت الوسیلة التي استخدمھا الفنان للتعب
  .الخ .....مسرح األحداث الذي تم فیھا المنظر، مثال ذلك شكل العرش ، واألباریق ، والخیام 

  :الفصل الخامس
 :في المناظر القصصیة وسائل السفر -بعنوان

وتناول{{ت فی{{ھ بالدراس{{ة أھ{{م وس{{ائل النق{{ل الت{{ي ظھ{{رت عل{{ى التح{{ف مح{{ل الدراس{{ة وك{{ذا أس{{الیب 
  .تصویرھا من عصر ألخر

 :السادس الفصل
 :األشكال الحیوانیة في المناظر القصصیة -بعنوان

وتعرض{{ت فی{{ھ لدراس{{ة س{{بعة أش{{كال م{{ن أش{{كال الحیوان{{ات الواقعی{{ة والخرافی{{ة الت{{ي ظھ{{رت ف{{ي 
المن{{اظر القصص{{یة، م{{ع بإش{{ارة للتط{{ور ف{{ي تص{{ویر ك{{ل حی{{وان م{{ن ھ{{ذه الحیوان{{ات ف{{ي العص{{ور 

 والفی{ل التوضیحیة لتلك الحیوانات، كالحصان والغ{زال، وتزوید الفصل بالعدید من الرسوم المتتالیة
  .والتنین 

   :بعالفصل السا
 :التأثیرات األجنبیة في المناظر القصصیة -بعنوان

درست في ھذا الفصل التأثیرات الفنیة األجنبیة الت{ي ظھ{رت ف{ي المن{اظر القصص{یة، م{ع التع{رض 
  . لقنوات انتقال تلك التأثیرات

  :مناثالفصل ال
 : عالقة الن隘 بالمنظر القصصي المصور على التحفة -نبعنوا

وتناولت فیھ مدى التزام الفنان بتصویر المنظ{ر كم{ا ص{اغھ مؤل{ف القص{ة أو المنظوم{ة المس{توحى 
  . منھا المنظر

 :تاسعالفصل ال
  :المدلوالت الرمزیة للمناظر القصصیة -بعنوان

اإلیران{ي لتص{ویر منظ{ر قصص{ي عل{ى حاولت في ھذا الفص{ل معرف{ة األس{باب الت{ي دفع{ت الفن{ان 
تحفة منقولة، ولما استمر ھذا الفنان في اعتبار تلك المناظر واحداً من أھ{م العناص{ر الزخرفی{ة الت{ي 
زین بھا تلك التحف، وذلك من خالل محاول{ة التع{رف عل{ى ال{دالالت الرمزی{ة لتل{ك المن{اظر والت{ي 

  . دفعتھ لذلك
  النتائج
 

 :راسة لعدة نتائج منھاوقد توصلت من خالل تلك الد
كان العصران الس{لجوقي والص{فوي ھم{ا العص{ران ال{ذھبیان الس{تخدام المن{اظر القصص{یة ف{ي  –١

تحف{ة، وم{ن ٢٨زخرفة التحف الفنیة، حیث یبلغ ع{دد التح{ف الت{ي وص{لتني م{ن العص{ر الس{لجوقي 
ح{{ف تحف{{ة، كم{{ا كان{{ا أكب{{ر العص{{ور ف{{ي تن{{وع الموض{{وعات حی{{ث زین{{ت الت٣٣العص{{ر الص{{فوي 

الس{{لجوقیة ب{{ـأحد عش{{ر موض{{وعاً، بینم{{ا زین{{ت التح{{ف الص{{فویة بثمانی{{ة موض{{وعات، بینم{{ا ك{{ان 
العصر التیموري أقل العصور ازدھ{ارا حی{ث ل{م یص{لني س{وى تحفت{ین تع{ودان ل{ذلك العص{ر، وق{د 

تح{{{ف، ازدان{{{ت بأربع{{{ة  ٨یلی{{{ھ العص{{{ر المغ{{{ولي، ال{{{ذي وص{{{لني من{{{ھ , زینت{{{ا بموض{{{وع واح{{{د
ن الس{{بب ف{{ي ذل{{ك ھ{{و انش{{غال حك{{ام ال{{دولتین ورع{{اة الف{{ن فیھم{{ا ب{{الحروب موض{{وعات، ویب{{دو أ

  .والغزوات
  



اختلفت طبیعة المصدر المستوحى منھ المنظر القصصي، فبینما كان{ت غالبی{ة من{اظر العص{رین  -٢
السلجوقي والمغولي مستوحاة من الشاھنامة، ظھر في العصرین التیموري والصفوي اتج{اه واض{ح 

 .مستوحاة من المنظومات الشعریة التي تتناول قص隘 الحب والغرامنحو المناظر ال
كان{{ت قص{{ة بھ{{رام گ{{ور وأزده م{{ن أكث{{ر القص{{隘 الت{{ي ص{{ورت عل{{ى التح{{ف ف{{ي العص{{رین  -٣

وعل{ى  ،م{ن إجم{الي ع{دد التح{ف الس{لجوقیة% ٣٥.٧السلجوقي والمغولي، حیث ظھرت على نح{و 
أما في العصر الصفوي فیعد موضوع لیل{ى والمجن{ون م{ن ، من إجمالي عدد التحف المغولیة% ٥٠

یلی{ھ موض{وع ، م{ن إجم{الي ع{دد التح{ف الص{فویة% ٣٥.٤أكثر الموضوعات ظھ{وراً حی{ث ظھ{ر 
 . من عدد التحف الصفویة التي تناولتھا% ٣٢.٢خسرو یشاھد شیرین وھي تستحم الذي صور على 

لمصورة على التحف المختلفة، وبین المناظر استطاعت الباحثة من خالل المقارنة بین المناظر ا -٤
 ، المصورة على التحف وتصویر المخطوطات تحدی{د موض{وع تحفت{ین تع{ودان للعص{ر الس{لجوقي

وكذا التأكد من الموضوع الذي زخرفت بھ تحفتان تعود أحداھما للعص{ر المغ{ولي، والثانی{ة للعص{ر 
 . ن الباحثینالصفوي، بعد أن كان المنظر المصور علیھما محل خالف بی

كان المنظر القصصي كعنصر زخرفي من العناصر التي اختصت بھا ف{ي معظ{م اإلحی{ان أثم{ن  -٦
أنواع المنتجات في كل عصر من العصور، یؤك{د ذل{ك أن معظ{م نم{اذج تل{ك المن{اظر ظھ{رت عل{ى 
نوعین م{ن أثم{ن وأفخ{ر أن{واع الخ{زف ف{ي العص{ر الس{لجوقي، وھم{ا الخ{زف ذو البری{ق المع{دني، 

زف مینائي، وك{ذلك عل{ى التح{ف المعدنی{ة المكفت{ة بال{ذھب والفض{ة، وعل{ى الخ{زف ذي البری{ق وخ
وك{{ذلك منس{{وجات الحری{{ر الف{{اخرة ف{{ي العص{{ر  المع{{دني، والتح{{ف المكفت{{ة ف{{ي العص{{ر المغ{{ولي،

التیموري، كما تظھر أغلبیة تلك المناظر على قطع النسیج الفاخر من الس{اتان واألطل{س المط{رزین 
ذھب والفض{{ة ف{{ي العص{{ر الص{{فوي، وكم{{ا ظھ{{رت تل{{ك الموض{{وعات ك{{ذلك عل{{ى أفخ{{م بخی{{وط ال{{

وأروع نم{{اذج الس{{جاجید الباقی{{ة م{{ن نف{{س العص{{ر، م{{ع اس{{تمرار تص{{ویرھا عل{{ى التح{{ف المعدنی{{ة 
المتقنة، والتحف الخشبیة التي اقتناھا حكام الدول{ة الص{فویة، مم{ا یؤك{د أن تل{ك الموض{وعات كان{ت 

  .دمھا الفنان إلضفاء الكمال على التحف الفاخرةمن العناصر التي استخ
یؤكد أن الموضوعات القصصیة كانت تنفذ على أفخر أنواع التحف في كل عصر ھو أن منفذي  -٥

تلك المناظر كذلك كانوا من أمھر وأش{ھر ص{ناع وفن{اني ذل{ك الن{وع م{ن التح{ف، مث{ال ذل{ك ظھ{ور 
ر الس{{لجوقي عل{{ى تحفت{{ین ازدانت{{ا بمن{{اظر توقی{{ع أب{{و زی{{د القاش{{اني وھ{{و أح{{د أش{{ھر خزاف{{ي العص{{

وكذلك ظھور توقیع غی{اث ال{دین وھ{و أش{ھر وأمھ{ر ص{ناع المنس{وجات ل{یس ف{ي إی{ران  ،قصصیة
وحدھا ولكن في العالم اإلسالمي كلھ على العدید من التحف الصفویة التي تزدان بمن{اظر قصص{یة، 

 . الموضوعات بل ربما كان متخصصاً في إنتاج المنسوجات التي تزدان بتلك
لم یتعامل الفنان اإلیراني مع التحفة المصور علیھا المنظر القصصي كأنھا صفحة ف{ي مخط{وط  -٦

فقط، بل نجده في بعض األحیان یتعامل مع التحفة كأنھا مخطوط كامل، فصور علیھا مناظر متتالیة 
یظھ{ر عل{ى بع{ض الرئیس{ة م{ن ب{دایتھا وحت{ى نھایتھ{ا، وھ{و م{ا  أح{داثھامن نفس القص{ة تعب{ر ع{ن 

 .والصفویة التحف السلجوقیة
لجأ الفنان ألسلوب آخر لمحاكاة صور المخطوطات في تصویر قصة كامل{ة م{ن ب{دایتھا لنھایتھ{ا  -٧

من خالل تصویر مناظرھا على عدة تحف، تزدان كل واحدة منھا بعدة مناظر منھا ، وھو م{ا ظھ{ر 
                                  على تحفة من العصر السلجوقي،                    

لم یكتف منفذ المنظر على التحف التطبیقیة بتصویر مناظر قص{ة كامل{ة عل{ى تحف{ة واح{دة،  ب{ل  -٨
ث{م  المغولی{ة،صور مناظر من أكثر من قص{ة عل{ى نف{س التحف{ة، وھ{و م{ا ب{دأ ظھ{وره عل{ى التح{ف 

                                        .یةعلى العدید من التحف الصفو ظھر
: أتضح من الدراسة أن أشھر ملوك وأبطال الفرس الذین رسخوا في كی{ان الش{عب اإلیران{ي ھ{م -٩ 

، رس{تم، حی{ث )الملك كسرى الثاني الملقب ب{أنو ش{روان( ، خسرو)الملك بھرام الخامس(بھرام گور
 .استمر تصویر قص隘 من حیاتھم على تحف تعود لمعظم العصور محل الدراسة

یتض{{ح م{{ن الدراس{{ة أن أھ{{م الق{{یم الت{{ي ح{{اول الفن{{ان اإلیران{{ي تص{{ویرھا م{{ن خ{{الل المنظ{{ر  -١٠
قیمة الشجاعة والوقوف بجانب الشعب وحكامھ وھي القیم التي مثلھ{ا البط{ل : القصصي وأبطالھ ھي



رس{{تم، الوق{{وف لجان{{ب الح{{ق والتص{{دي للظل{{م ومحارب{{ة الطغ{{اة مھم{{ا بل{{غ جب{{روتھم والت{{ي جس{{دھا 
ه، والقوة والحسم والتي مثلھ{ا بھ{رام، وقیم{ة الوف{اء والتض{حیة م{ن أج{ل المحب{وب والت{ي الحداد گاو

 . صورتھا  منیزه وكذلك المجنون وفرھاد، العفة والطھر والتي مثلھا یوسف وشیرین
یظھر من الدراسة أثر المادة الخام المصور علیھا المنظر في أسلوب تنفیذه، وھو ما یتضح في  -١١

بین دقة وإتقان تص{ویر المنظ{ر القصص{ي ف{ي نف{س العص{ر حس{ب ن{وع الم{ادة الت{ي  التفاوت الجلي
صنعت منھا التحفة، فكانت أكثر المناظر دقة وأقربھا لتصاویر المخطوط{ات ھ{ي تل{ك المنف{ذة عل{ى 
التحف الخزفیة، والتحف الخشبیة أو المصنوعة من الورق المقوى ونفذت مناظرھا بالالكی{ة، وك{ان 

تلك المنفذة على التح{ف المعدنی{ة، وك{ان الس{بب ف{ي ذل{ك بطبیع{ة الح{ال نعوم{ة واس{تقامة أقلھا اتقاناً 
سطح التحف الخزفیة والخشیبة والتي تشابھ ما یكون ف{ي ص{فحات المخط{وط، كم{ا أن الفن{ان یرس{م 
المنظر علیھا باأللوان كما یرسم المصور على صفحة المخط{وط، وذل{ك عل{ى عك{س م{ا یج{ده منف{ذ 

 .لتحف المعدنیة من صعوبة في حفر تلك المناظر وتكفیتھا على سطح صلبالمنظر على ا
تنوع تصمیمات المناظر القصصیة المنفذة على التحف مقارنة بتص{اویر المخطوط{ات، فبینم{ا  -١٢

ل{{م یخ{{رج تص{{میم المنظ{{ر ف{{ي المخطوط{{ات ع{{ن التص{{میم المس{{تطیل أو المرب{{ع، یظھ{{ر ف{{ي من{{اظر 
التصمیمین، وھي التصمیم المستدیر ، والنجمي ، و الخماسي ،  التحف عدة تصمیمات إضافة لھذین

  .والسداسي ، والمثمن
نج{ح الفن{{ان ف{{ي الغالبی{{ة العظم{ى م{{ن المن{{اظر ف{{ي تحقی{{ق التناس{ب ب{{ین ش{{كل التحف{{ة والمنظ{{ر  -١٣

 . المصور علیھا، وابتكر العدید من الوسائل لتحقیق ذلك التناسب
المن{اظر المنف{ذة عل{ى التح{ف التطبیقی{ة وتل{ك المص{ورة ف{ي  التأكید على الص{لة الواض{حة ب{ین -١٤

المخطوطات من خالل دراسة مقارنة لألسالیب والسمات الفنیة لكل منھما، وظھور التشابھ الواضح 
بین األسالیب الفنیة للمناظر المصورة علیھما، وقد تأكدت تلك الص{لة ف{ي العص{ر الص{فوي بظھ{ور 

 .خطوطات وعلى التحف التطبیقیة مثل الفنان معین مصورتوقیع نفس الفنان في تصاویر الم
كان للمناظر القصصیة المصورة على التحف التطبیقیة العدید من المدلوالت الرمزیة والتي قد  -١٥

تكون اجتماعیة أو سیاسیة أو دینیة أو قد تجتمع جمیعاً في نفس المنظر، وك{ان ذل{ك ب{ال ش{ك ھ{و م{ا 
لقص隘 واألبطال لقرون طویلة امتدت في بعض األحیان للعصر ساعد على استمرار تصویر نفس ا

الساساني، وھو ما یؤك{د عل{ى قیمتھ{ا ل{یس فق{ط الفنی{ة ولك{ن ك{ذلك الروحی{ة الت{ي رس{خت ف{ي كی{ان 
اإلیرانیین عبر السنین، فقد كانت تخلد أمجادھم وأمجاد آبائھم وأجدادھم، وكانت وس{یلة للتعبی{ر ع{ن 

یھ{{ا، واألخ{{الق والص{{فات الحمی{{دة الت{{ي یرغب{{ون ف{{ي تعلیمھ{{ا ألبن{{ائھم المث{ل العلی{{ا الت{{ي یطمح{{ون إل
 . وأحفادھم

عل{ى ال{{رغم م{{ن التش{{ابھ الواض{ح ب{{ین اللحظ{{ات أو األح{{داث الت{ي ص{{ورھا ك{{ل م{{ن مص{{وري  -١٦
المخطوطات ومنفذي المناظر على التحف التطبیقیة، إال أنھ ظھ{ر ك{ذلك ف{ي العدی{د م{ن المن{اظر أن 

صیة كانوا یختارون أحداثاً من القصة لتصویرھا تختلف عن تلك الت{ي ظھ{رت منفذي المناظر القص
في المخطوطات، فبینما اختار مصورو المخطوطات عند تصویر قصة الضحاك وأفریدون تصویر 
لحظة صلب الضحاك في جبل دنباوند، اختار منفذو المن{اظر عل{ى التح{ف التطبیقی{ة تص{ویر لحظ{ة 

 -لموكب الذي قاده أفریدون لصلبھ، ، وھي لحظ{ة ل{م تظھ{ر ف{ي أی{اً تسبق ذلك بقلیل، وھي تصویر ا
من المخطوطات اإلیرانیة الباقیة، وكذلك كان الح{ال عن{د تص{ویر قص{ة رج{وع بھ{رام  -فیما أعرف

م{{ن الھن{{د ، وك{{ان ال{{دافع ل{{ذلك االخ{{تالف فیم{{ا یب{{دو ح{{رص منف{{ذ المنظ{{ر عل{{ى التحف{{ة عل{{ى اختی{{ار 
ن أبسط من ذلك المصور في المخطوط{ات حت{ى یس{ھل ل{ھ تنفی{ذه تصویر لحظات ومناظر ذات تكوی

 .على التحفة
یالحظ كذلك تشابھ تكوین المناظر القصصیة التي تعبر عن نفس الح{دث ف{ي ك{ل النم{اذج الت{ي  -١٧

تناولتھا بالدراسة، فقد كان ھناك تكوین عام لنفس القصة ظھر في كل التحف، وكان االخ{تالف فق{ط 
 . لفي قلیل من التفاصی



فك{{ان التك{{وین الع{{ام لقص{{ة بھ{{رام ج{{ور وأزده عل{{ى س{{بیل المث{{ال یتك{{ون م{{ن بھ{{رام ال{{ذي یمس{{ك 
بالقوس،و أزده  التي تمسك بالھارب، یعتلیان ظھر جمل، وأسفلھم مجموعة من الغزالن، وكان ذلك 

 .في التحف التي تعود للعصرین السلجوقي والمغولي
لصلب الضحاك یتكون من الضحاك المقید، یتقدمھ الملك وكان التكوین العام لمنظر خروج أفریدون 

 .أفریدون یعتلي ظھر ثور یقوده الحداد جاوه، وذلك في التحف التي تعود للعصر السلجوقي
بی{زن م{ن البئ{ر یتك{ون م{ن بی{زن ج{الس داخ{ل بئ{ر یق{ف أمام{ھ  إنق{اذبینما كان التكوین العام لمنظر 

    .البئر رستم رافعاً الصخرة التي كانت تغطي فوھة
ش{عرھا  ش{یرین تمش{طبینما كان التكوین العام لمنظر خسرو یشاھد شیرین وھي تس{تحم یتك{ون م{ن 

 . في یركة ماء، بالقرب منھا خسرو الذي ینظر إلیھا متعجباً، وھكذا
حرص الفنان عند تصویر المنظر على التحفة على تصویر أبطالھ{ا الرئیس{ین فق{ط، دون ب{اقي  -١٨

م{{ا ذك{{رھم ال{{ن隘 المس{{توحى من{{ھ المنظ{{ر، وك{{ذلك تص{{ویر عناص{{ر القص{{ة األش{{خاص ال{{ذین رب
األساسیة دون محاولة التعبیر عن تفاص{یل المنظ{ر الكثی{رة، وك{ان ذل{ك بطبیع{ة الح{ال ألن تص{ویر 
منظر أكثر تفصیالً سیكون من األمور الصعب مالءمتھا مع شكل وحجم التحف{ة والم{ادة الخ{ام الت{ي 

 .صنعت منھا
المنظر المصور على التحفة لم یكن یصحبھ في معظم األحیان ن隘 كتابي یُعرف بھ  نظراً ألن -١٩

أو یوضحھ فقد عمد الفنان على استخدام أسالیب أخرى للتعریف بھ بش{كل ق{اطع للن{اظر للتحف{ة، ل{ذا 
فقد حرص على تصویر أبرز سماتھ وأشھرھا وأرسخھا في كیان اإلیرانیین، فالضحاك دوماً یخرج 

بانان، وأفری{دون یمس{ك بص{ولجانھ ذي ال{رأس ال{ذي یأخ{ذ ش{كل رأس حی{وان، والح{داد من كتفیھ ثع
گاوه دوماً یمسك برایتھ، وبھرام یصطاد بقوسھ، وأزده تعزف على الھارب، وشیرین تجلس نص{ف 

 .والمجنون دوماً أشعث الشعر رث الثیاب ،عاریة في مجرى مائي
ف{{ي معظ{{م المن{{اظر المص{{ورة عل{{ى التح{{ف عل{{ى ال{{رغم مم{{ا س{{بق قول{{ھ م{{ن أن الفن{{ان عم{{د  -٢٠

الستخدام تكوینات بسیطة تعبر عن الحدث، إال أنھ كان ھناك من{اظر ش{ذت ع{ن ھ{ذه القاع{دة تمام{اً، 
ویب{{{دو الفن{{{ان فیھ{{{ا وكأن{{{ھ یری{{{د أن یثب{{{ت أن{{{ھ ال یس{{{تطیع فق{{{ط الوص{{{ول لدق{{{ة ومھ{{{ارة مص{{{وري 

األحیان أكثر من خمسین شخصاً المخطوطات بل قد یفوقھم في بعض األحیان، فقد صور في بعض 
ف{{ي المنظ{{ر، وح{{رص عل{{ى تص{{ویر التنوی{{ع ف{{ي أش{{كالھم وأوض{{اعھم ومالبس{{ھم وزخ{{ارف تل{{ك 
المالبس، مثل ذلك المنظر الذي یمثل معركة حربیة والمصور على سلطانیة من خزف مینائي تعود 

یخ{ا ویع{ودان للعصر السلجوقي، واللوحین الخشبیین المصور علیھم{ا من{اظر م{ن قص{ة یوس{ف وزل
ھو ما یندر رؤیتھ لیس فقط ف{ي ص{ور المخطوط{ات اإلیرانی{ة ب{ل ف{ي التص{ویر وللعصر الصفوي، 

 .اإلسالمي بصفة عامة
ظھرت على التحف التطبیقیة موضوعات ندر ظھورھ{ا ف{ي ص{ور المخطوط{ات، وأقص{د بھ{ا  -٢١

عل{ى أح{د التح{ف تلك الموضوعات التي تصور أحداث تاریخیة معاصرة، كتلك المعركة المص{ورة 
السلجوقیة،  والت{ي تمث{ل معرك{ة حقیقی{ة ح{دثت ف{ي وق{ت قری{ب م{ن زم{ن ص{نع التحف{ة، یؤك{د ذل{ك 
حرص الفنان على كتابة أسماء ق{ادة تل{ك المعرك{ة ف{وق رءوس{ھم ، والمؤك{د أن تل{ك التحف{ة ص{نعت 

 .ألحدھم، أو لسلطانھم، وظھر ذلك أیضاً فیما یعرف باسم السجاجید البرتغالیة
ع{{د المن{{{اظر القصص{{{یة المص{{ورة عل{{{ى التح{{{ف اإلیرانی{{ة س{{{جالً ی{{{ذخر بكثی{{ر م{{{ن التقالی{{{د ت -٢٢

االجتماعیة، وأشكال المالبس، وأنواع األسلحة، وقطع األثاث واألوان{ي ووس{ائل الس{فر ف{ي العص{ر 
نوع م{ن أن{واع المالب{س  ١٨الذي صور فیھ المنظر على التحفة، فقد ظھر في تلك المنظر أكثر من 

أن{واع م{{ن  ٦أن{واع م{{ن األس{لحة، وك{{ذلك  ١٠ف{ت ف{{ي تل{ك األزمن{{ة، وك{ذلك م{{ا یزی{د عل{{ى الت{ي عر
 .أشكال للمقاعد والعروش ٥األواني، وأكثر من 

ذخرت المناظر القصصیة كذلك بتصویر لكل أنواع الزخارف التي عرفت في الفن اإلسالمي،  -٢٣
حی{{ة، والت{{ي اس{{تخدمھا الفن{{ان ف{{ي حی{{ث ظھ{{رت الزخ{{ارف الھندس{{یة، والنباتی{{ة وأش{{كال الكائن{{ات ال

 .زخرفة المالبس، والخلفیات، والعمائر، والخیام، وقطع األثاث



لجان{{ب س{{مات وأس{{الیب م{{دارس اإلیرانی{{ة حمل{{ت المن{{اظر القصص{{یة المص{{ورة عل{{ى التح{{ف  -٢٤
، فظھ{رت فیھ{ا ت{أثیرات م{ن الف{ن التصویر المحلیة المعاصرة، الكثیر م{ن الم{ؤثرات الفنی{ة األجنبی{ة

لفارسي القدیم، وت{أثیرات ص{ینیة وأوروبی{ة وتركی{ة وھندی{ة وغیرھ{ا مم{ا یعك{س التی{ارات الثقافی{ة ا
 .والفنیة التي تفاعل معھا اإلیرانیون خالل الفترة التاریخیة التي تناولتھا بالدراسة

على الرغم من ص{عوبة تنفی{ذ المنظ{ر عل{ى التح{ف التطبیقی{ة كم{ا س{بق إال أن الفن{ان ق{د أظھ{ر  -٢٥
اعة فائقة في غالبیة النم{اذج ف{ي المواءم{ة ب{ین ش{كل التحف{ة وحجمھ{ا ونوعھ{ا والمنظ{ر المص{ور بر

علیھا وذلك من خالل ابتكار تصمیمات وأسالیب متنوعة تم اإلش{ارة إلیھ{ا ف{ي مواض{عھا، كم{ا ب{رع 
 المناظر المصورة على التحف في كثیر من األحوال حیویة وواقعیة یندر رؤیتھ{ا ف{ي أي إكسابفي 

من صور المخطوطات المعاصرة، حیث یكاد المرء یسمع قرع الطبول وص{ھیل الخی{ل ف{ي معرك{ة 
 . حربیة مصورة على بالطة من خزف مینائي، تعود للعصر السلجوقي


