
   61 العربيدراسات في آثار الوطن 

414 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

األسماك في ضوء  رسومتحوير  فيالمسلم  الفنان بداااتجديدة إل رؤية 
 من النسيج والخزف اإلسالمي )دراسة أثرية فنية( مواةمج

 

  د.ازة ابد المعطي ابده محمد
:مقدمة

 

دراسة الفنون اإلسالمٌة من الموضوعات الهامة خاصة إذا ما ارتبطت  أن       
بالفنان المسلم وإبداعه الفنً فً التحوٌر لرسوم كائن من الكائنات الحٌة التً ورد 

العناصر البٌئٌة  منهو ،و،أال وهو عنصر األسماك ذكرها فً القرآن )الكرٌم(
منظر التى تتسم بالاألسماك فً الطبٌعة   ،فرسوم(1)الموجودة فً العالم اإلسالمً 

على جذب نظر الفنان فً الواقع، لٌقوم برسمها على منتجاته الفنٌة.  دجذاب، تساعال
أكانت بشكل  ءالفنٌة سواأبدع الفنان المسلم فً تمثٌلها ورسمها على منتجاته  والتً

التحف مجموعة من هذه ال من خالل دراسة لذي ظهر ا،وبؤسلوب محور  أوصرٌح 
من قفاطٌن  -( تحفة فنٌة ممثلة فً النسٌج45الفنٌة المنشورة ،التً بلغ عددها )

 والتً،-وأطباق  قدور خزفٌة أو بالطاتأكان  سواء - ،والخزف-نسٌج وقطعوستور 
ٌرجع  والتً،تركًال وأ ًٌراناإل وأ ًأو العراق سوريالأو  يمصرلفن الل تنسب

لوحظ  قد،والعثمانً للعصر غلبها أوالصفوي عصر ال عصر العباسً ،أولبعضها ل
من التحف  المجموعةهذه  على ه لرسوم األسماكالمسلم فً تحوٌر انإبداع الفن

 أوراقسواء أكانت  - ةأن ٌإلف من زخارفها النباتٌة والهندسٌ فًوفق  ،والتًالفنٌة
مختلفة ال هاسماك بؤشكالاأل ،رسوم- أو أشكال هندسٌة،أو أزهار ،أو أفرع نباتٌة 

لمدى.وغٌر مرئً من الوهلة منفذة بؤسلوب طبٌعً وواقعً إلى حد بعٌد االمتنوعة الو
النوع من الكائنات الحٌة  اما عكس إبداع هذا الفنان فً تحوٌره لهذ هو،واألولى

،والتً نفذها بؤسلوب فنً مبدع وممٌز تقرٌبا الموجودة فً كل البٌئات اإلسالمٌة 
أشكالها  ه المجموعة ،فضال عن مهارته فً تنوٌعطع هذعكسته بجالء كل قطعة من ق

وأنواعها ،وذلك مع حسن استخدامه للمساحة المتاحة ،والدقة واإلتقان فً رسم 
 .ة،وذلك كله بعناصر زخرفٌة بسٌطألسماك بنسبها التشرٌحٌة السلٌمةا

 وقد قسمت الدراسة وفقا للعناصر الزخرفٌة المنفذة علٌها ،سواء أكانتهذا      
 -زخارف نباتٌة أو زخارف هندسٌة على النحو التالً:

 
 
 

                                                             


 جامعة القاهرة. -أستاذ مسااد بكلية اآلثار 
 ومحبب المحلٌة البٌئة فً حوله موجودا   طعاما   ٌمثل أنبرسوم األسماك   أراد المسلم الفنان فلعل( 1

 .لنفسه
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 من الزخارف النباتية:  مؤلفة: رسوم األسماك ال أوال
عن الخزف النسٌج و الفنٌة من هبرع الفنان المسلم فً رسم األسماك على تحف        

،كما وفق  فً زهورالنباتٌة وال فرعاألو وراقاألمن رسوم  النباتٌةطرٌق  الزخارف 
    -مختلفة وذلك على النحو التالً:الشكال األمحورة بالسماك األمنها رسوم  ٌإلفأن 
 : مشكلة من األوراق المسننةالسماك األ رسوم -أ

 ،(2)(1)لوحة  العثمانً النسٌجهذه القطع نفذها الفنان على ستر من  أولى    

سماك شكلهما من رسم الفنان على هذه التحفة الفنٌة نوعان من األ حٌث
،النوع األول ٌتكون من الورقة المسننة المستطٌلة الشكل األوراق المسننة

 /أ( حٌث رسم الفنان ورقة مسننة ذات أحدى عشر تسنٌنا،فرسم1)لوحة 
نقطة التقاء الورقة النباتٌة بالفرع النباتً،وشكل عٌن  عندفم السمكة  الفنان 

العٌن  إنسان فً رسمنجح و،مطموسةبداخلها نقطة  السمكة على هٌئة دائرة 
ن من التسنٌن .واستفاد الفنا العٌن بذلكبلون مختلف عن حدقة العٌن،فبرزت 

بمنتهى المهارة من التسنٌن  ألفهالسمكة ،أما الذٌل فقد  لٌإلف منه زعانف 
بوضوح لٌعبر  انحناءبه و الخط رسم الخلفً للورقة ولم ٌرسمه مستقٌما بل

أن الفنان قد وفق فً التعبٌر عن حركة السمكة  وٌالحظعن حركة الذٌل.
التهام الفرع النباتً،وكذلك فً حركة وحٌوٌتها وهو ما عكسه بجالء فً 

حركة الذٌل.كما أن الفنان نوع فً األوضاع على هذا الستر ما بٌن الوضع 
بٌن رإٌا عٌن الطائر للنوع الثانً  وماالجانبً لهذا النوع من األسماك ،

من رسوم األسماك  نًالنوع الثا أما/ب(.1 لوحةد على نفس الستر)الموجو

تمثل فً األوراق المسننة ذات  الفنان على هذه التحفة الفنٌة فقد نفذهاالتً 
لتقاء  ، والتً تؤخذ الشكل الكؤسً ،ورسم فم السمكة من نقطة اال عشر تسنٌناال

ة تلتهم الفرع ،وبتدقٌق النظر ٌالحظ أن السمكبٌن الفرع والورقة نفسها
ة بداخلها نقطة اثنٌن من العٌون على هٌئة دائرالنباتً.ورسم الفنان للسمكة 

أحٌانا  شكلهاوالتً  -ل من جسم السمكة تقرٌبا،فً الثلث األووذلك  مطموسة
من التسنٌن الجانبً  االستفادةأنه برع فً  كما -بٌضاء  اتعلى هٌئة ورٌد

الزعانف،ثم شكل من التسنٌن الخلفً واألخٌر ذٌل  هللورقة لٌإلف من
فً تمثٌله طوٌال ومنحنٌا لٌعكس بجالء حركة السمكة بمنتهى  ،وبرعالسمكة

إبراز رسومه عن طرٌق التباٌن  فًوفق الفنان هنا  وقدالدقة والمهارة. 
اللونً .وٌالحظ أن الفنان قد حاول أن ٌحور فً رسم السمكة من النوع 

ا عٌن إضافٌة فً مإخرة الجسم كً ٌمعن فً التحوٌر،حٌث األول فجعل له
الرأس ،والعٌن كادت تبرز  منطقةبشكل واقعً كبٌر عند  أبرزهاأنه 

                                                             
 سم(.131 × 211م(مقاسات القطعة )11هـ/11( من الكتان المطرز بالحرٌر ،ٌرجع للقرن ) 2

Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery, London 2001,p.17,pl.14.  
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ونفس الفكرة نفذها الفنان برسم العٌن المنفذة فً الخلف.  فؤخفاها تحوٌره،
تشبه حٌث رسم أسماك محورة ،(2)/أ( 11)لوحة  على ستر أخر من النسٌج

إلى حد بعٌد ،وذلك عن طرٌق رسم  طبٌعًمنفذة بؤسلوب (3)سمكة الرعاش

حٌث ألف منها رسوم أسماك ،مسننة مركبة  ذات ثالث عشر تسنٌنهأوراق 
كما نجح فً حسن التعبٌر عن حركاتها.وفً رسم هذا الكائن  بمهارة ،

 .الفنًالبحري بكافة تفاصٌله،وهو ما ٌعكس مهارته فً التحوٌر والتجرٌد 
من النسٌج  ثالث على ستر أٌضا األوراق المسننة رسمت كما       

حصرت بداخلها فرع  ةمسننة مركبورقة الفنان  رسمحٌث  ،(5)العثمانً
بمنتهى  فناننباتً.ومن خالل الورقة المسننة وما بها من الفرع النباتً وفق ال

نفذت بشكل طبٌعً  والتًالمحورة األسماك  رسومأن ٌولف منها  المهارة
عن طرٌق الفرع النباتً الداخلً وكذلك من خالل التسنٌن  وذلكوواقعً 

وهً الفنان فً التعبٌر عن حركة األسماك  ،ووفقالموجود بالورقة النباتٌة 
سم التفاصٌل خاصة منطقة فضال عن براعته فً التعبٌر عن ر ،فً حالة قفز

 و /أ(.12فً حسن التعبٌر عن النسب التشرٌحٌة .)لوحة ته مهاروالرأس،
محورة منفذة برع الفنان فً رسم األوراق المسننة لٌإلف منها رسوم أسماك 

من أخر بشكل قرٌب من الواقع وطبٌعً إلى حد كبٌر وذلك على ستر 
حٌث رسم الفنان على ساحة الستر رسوم  (6)(16العصر العثمانً)لوحة 

التً تنطلق من ،والمسننةمعٌنات مإلفة من رسوم أربع من األوراق أشكال 
 ست تسنٌنات ؤلف من،تتمسننةالوراق األ،وقد رسم الفنان أوراق لوزٌة الشكل
 ًتنته واألخٌرالسمكة،والتسنٌن السابع  زعانف  تمثل،نٌموزعة على الجانب

                                                             
.Ibid., pl.16ً(.01ٕـ/01ظضسٍِثىْعٞؼثىؼغَجٍِّٜثىنضجُثىَطسشدجىقسٝس،ٍِثىقسُ)(2
ظممَنزثىسػممجغ)أٗثىسػجي(كٗٝعممنِثاٍممجمِثىضممٚصنغممساٖٞممجثىقمم٘غٗثىقؾممجزرٕٗممٜظممَنزىٖممج(3

ٗظٞيزياجعق٘ٝزصَنْٖجٍِثإلاالسٍِأٛمجةِفٜٝسٝدأُٝ٘قغدٖجاٖٜصؼطٜـدٍجسمٖسدجةٞز

أمموق٘ٝزػْدثإلفعجضدجىخطسأٗثإلٍعجكدٖجصؼمٞػامٜثىَٞمجٓثىؽمذٔظمجمْزأٗثىَضقسممزثىذطٞتمزص

ٕرٓثىعَنزثىطؼٌثىؼجيٛ،ىنِٝؾخثإلنؼجًػيٚؼنوػْنذ٘سٗدقؾٌمذٞسدؼكثىؽمٜ ٗـمٞدٕج

غجىذمجٍمجٝنممُ٘فمدث ػيممٚثازقدمالػ٘ثٍمزٗصْؽممهٕمرٓثىعممَنزىمٞالفٞمظٝنغممسظمؼٖٞجٗٝعممٖو

ـٞدٕجإُٗؽدسدجىَنجُثىرٛصفطجياٞٔٗىقَٖجؽٞدؽدثىنِالصؤموثىعمَنزإالدؼمدظميخٖجٍمِ

نذقمممممممممممممممممممممزثىؾيمممممممممممممممممممممدثىعمممممممممممممممممممممَٞنزٗثىضمممممممممممممممممممممٜصنمممممممممممممممممممممُ٘ظمممممممممممممممممممممَٞنزؽمممممممممممممممممممممدث.
www.kenanaonline.com.

ٍِٗثىؾدٝسدجىرمسأُثىذجفغزقدقجًدَعجػدصٖجامٍٜقجزّمززظمً٘ثاظمَجكثىَ٘ؽم٘يردجىدزثظمزٍمغ

أظمضجذأٍمسثقثاظمَجك–ثىققٞقٞزأظضجذٍضخفؿٕٗ٘ثاظضجذثىدمض٘زٍؾدٛفْمجكأّ٘ثعثاظَج

.سائموثىؽنسٗثىضقدٝ–ؽجٍؼزثىقجٕسر–دنيٞزثىطخثىذٞطسٛ–
 . كلكلٌان بمجموعة ،محفوظة(م11-16/هـ11-11) للقرن ٌرجع العثمانً النسٌج من ستر(  5

Otto,Falke., Kunstgeschichte  Der Seidenweberei,Berlin 1921,Sig.522. 
 (.هـ11-11/م11-16) القرن بالحرٌر،من المطرز الكتان العثمانً،من النسٌج من ستر(  6

Ellis (M.),Wearden (J.),op.cit.,pl.9. 

http://www.kenanaonline.com/
http://www.kenanaonline.com/
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ذٌل بمهارة ألف الفنان منه  حٌثمنحنٌا ، ءجا قدوبه الورقة وهو أطولها 
)لوحة  .الشكل برسوم زخرفة سهمٌة السمكةزخرف الفنان جسم  والسمكة.

 /أ(.16
على المركبة  ٌرسم األوراق المسننة  أنوقد نجح الفنان المسلم فً         

فنً رائع ،حٌث  نبدقة وإتقا(  1)(11)لوحة العثمانًمن النسٌج ثالث ستر 
ة بالتبادل مع زهر المركبة األوراق المسننة ساحة الستر علىرسم 

 وهً تنطلق من األفرع النباتٌة،والتً شكل منها الفنان رسوم أسماك التولٌب،
،حٌث برع الفنان فً رسمها إلى حد كبٌروواقعً  بٌعًمنفذة بشكل طمحورة 

مإلفة من  تسع  تسنٌنات موزعة أربع على كل مركبة فرسم لنا ورقة مسننة 
أكبرها الذي ٌمثل ،والتسنٌن األخٌر زعانفهاب،شكل منهم جسم السمكة وجان

الفنان فً رسم وفق ذٌل السمكة .وقد  الفنان بمنتهً الدقة  شكل منهوأطولها ،
السمكة وهً تلتهم فً تمثٌل على هٌئة ورٌدات خماسٌة البتالت،و العٌنان

 ومن ثم نجح الفنان فً.الحٌوٌة والحركة وٌنم عن عكس،مما ٌاتًالفرع النب
كما الذي ٌرى فً كافة تفاصٌلها.مهارة وا بمنتهى الالسمكة بكل تفاصٌله رسم
كنوع  خماسٌة البتالتالورٌدات ال أشكال من زٌن جسم السمكة برسومأنه 

رسم األوراق  فًالفنان  نجحو/أ(.11)لوحة  .الفنً من أنواع التحوٌر
      محورة  سماك أل الٌشكل منها رسومعلى قطعة من النسٌج المسننة 
،وقد شكلها وهً تلتهم الفرع النباتً ،حٌث رسم الفنان السمكة (8)(21)لوحة 

من رسم ورقة نباتٌة مسننة ذات ثالث عشر تسنٌنا،أطولها وأكثرها انحناءا 

 بهذهالمسننة   أعتاد الفنان المسلم فً رسم  األوراق،كما األخٌرالتسنٌن 
ذٌل  لمطلوب منه وهو تمثٌللٌحقق الغرض ا،، بهذا الشكل قاصدا ةالمجموع
كذا وفق الفنان فً التعبٌر عن نسبها هو ،والتعبٌر عن حركتها.السمكة

برع الفنان فً رسم و./أ(21)لوحة بدقة ومهارة .وتفاصٌلها التشرٌحٌة 
من األوراق المسننة ،وذلك على جزء من سرج )لوحة  المحورة األسماك

شكل الفنان رسوم األسماك من أوراق مسننة ذات سبع تسنٌنات  حٌث(1)(25
وقد رسمها وهً األخٌر الذي مثل الذٌل.التسنٌن  انحناءاأطولها وأكثرها 

                                                             
 مقاساته.)بالحرٌر المطرز الكتان ،من(م11/هـ11) القرن العثمانً،من نسٌجن م ستر( 1

 .        Ibid.,p.18,pl.10 (سم135.5×214
 (.م16/هـ11) القرن ذهبٌة،من بخٌوط مطرز الحرٌر من العثمانً النسٌج من قطعة(  8

Patricial (L.),Baker.,Islamic Textiles, London 1995,pl.91. 
 1611) قرابززة وذهب،تركٌززا  وفضززة الحرٌززر مززن بخٌززوط المطززرز الحرٌززر سززرج،من مززن جزززء(  1

 فٌصززل الملززك بمركززز اإلسززالمً الفززن بقاعززة اإلسززالمً الفززن عززنم(،وحززدة الفززن اإلسززالمً:معرض 
 .164 هـ،لوحة1415 اإلسالمٌة،الرٌاض والدراسات للبحوث

Tulips, Arabesques and Turbans (decorative Arts from the Ottoman   Empire),London 
1982,pl.150.  
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وفق .وقد خط مستقٌموقد زخرف الفنان ظهر السمكة بتلتهم الفرع النباتً ،
نجح فً إبراز التفاصٌل عن طرٌق و،السمكة الفنان فً التعبٌر عن حركة

رسم و.ب( 25نٌٌن األبٌض والذهبً.)لوحة اللوبٌن  اللونً التجسٌم والتباٌن
 سماكنوعان من األ (11)(ج26)لوحة أخر  على جزء من ستر انالفن

األول أكثر تسنٌنا،وقد رسمها  ،النوعالمركبة ،شكلهما من األوراق المسننة
،وزخرف باقً األول من الجسمفً الثلث  عٌنهارسم و،فً وضع جانبً كامل

الثانً  والنوعتحاول التقاط الفرع النباتً. رسمها وهًو،الجسم برسوم قشور
فً وضع ثالثً األسماك  اٌة،وقد رسمحٌث رسم أوراق  دقٌقة التسنٌن للغ

بؤسلوب طبٌعً إلى حد  عٌن السمكة على هٌئة ورٌدة شكلا،واألرباع تقرٌب
.وقد انا فً التحوٌرأمع ورٌدات محورة مزٌن باقً الجسم برسو وقدكبٌر.

األسماك من هذا النوع وهً  اتحسن التعبٌر عن حرك فً هنا  وفق الفنان
نجح فً ومنظر،للوحركات الجسم،مما أضفى حٌوٌة تقوم بالتقاط األفرع،

كما رسم الفنان أٌضا  من األوراق المسننة .ر عن تفاصٌل الجسمالتعبٌ
على بالطة من الخزف ،وذلك كبة )أو الساز(،رسوم أسماك محورةالمر

األخٌر ،حٌث مثل التسنٌن عشر تسنٌنا أثنىمإلفة من ، (00)/ب( 41لوحة )

الذي مثل الذٌل،ومثل باقً التسنٌن الجسم الخارجً ،اوأكثرها انحناء اأطوله
للسمكة ،أما منطقة الرأس فقد رسمها بكافة تفاصٌلها بمنتهى االقتدار الفنً 

 والتً جاءت متفقة مع العٌن. الٌاسمٌن،عٌن ببراعة من رسم زهرة وشكل ال
بالطات خزفٌة )لوحة على الفنان فً رسم أسماك محور وفقو            
 عً،بشكل طبٌن رسوم األوراق المسننة المشقوقةنفذها الفنان م ،وقد(12)/أ(42

كافة تفاصٌلها بمنتهى  از،وإبرعن حركاتها بدقة وإتقان تعبٌر،كما وفق فً الللغاٌة
على بالطات ،تشبه سمكة البٌاض،فً رسم أسماك محورة  كما  وفق الفنان المهارة.

،حٌث نفذها من رسوم األوراق المسننة /أ(43)لوحة  (02)خزفٌة أخري 

زهور  المركبة،ووفق فً  رسم السمكة بكافة تفاصٌلها من عٌون شكلها على هٌئة
السمكة وهً تلتقم الفرع  ،ومهارته فً رسم فمالٌاسمٌن الخماسٌة البتالت

،فضال عن استغالل التسنٌن قً رسم زعانف السمكة،وكذلك مهارته فً رسم النباتً

                                                             
 النصف بروسه،فً أو اسطنبول إلى مذهبة،تنسب بخٌوط المطرز الحرٌر سترمن من جزء(  11

  .بواشنطن النسٌج متحف فً محفوظة ،وهً(م16/هـ11) القرن من الثانً

Brend (B.).,Islamic Art, Singapore 1991,pl.137. 
ً،ٍؼمممسقثى ممم0421ِٕمممـ/721(دالنمممزٍسدؼمممزٍمممِ مممص أشّٞمممل)أٗأشّٞ (،صسمٞمممجقسثدمممز00

أ.001،ى٘فزثإلظالٍٜ
 القاهرة فنون: خلٌفة حامد ربٌع(. م1161/هـ1114) دودو رقٌة سبٌل بواجهة خزفٌة بالطات(  12

 القاهرة: الشرق زهراء ،مكتبة(م1815/هـ1221-م1511/هـ123) العثمانً العهدً ف
 .21 م،لوحة2114

.01ّ عٔ،ى٘فزً(.ثىَسؽغ0512ٕـ/0103(دالنجس صاٞزد٘ثؽٖزظذٞوٗمضجحأٗيٓدجؼٜ)02
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رسم حركة زعنف أضافً ممتد أفقٌا لٌعبر عن حركة السباحة اتبعه بمهارة فائقة 
  بشكل طبٌعً وواقعً إلى مدى بعٌد.  الذٌل،الذي رسم

الفنان فً رسم  برع: لوزيةمشكلة من األوراق الالسماك األ رسوم - ب
من األوراق اللوزٌة الشكل التً نفذها الفنان بؤشكال المحورة األسماك 

مختلفة وأولى هذه األسماك تلك التً نفذها الفنان على  جزء من ستر من 
الفنان برسوم أفرع نباتٌة ٌنطلق  زخرفه حٌث(14)(2العثمانً )لوحة  سٌجالن

،منفذة بشكل متموج )أو لوزٌة كبٌرة الحجم مسننة أوراقرسوم  امنه
وفق الفنان حٌن  وقدمتعرج(،ٌنطلق منها رسوم زهور نباتٌة وأوراق مسننة.

ألف من هذه األوراق اللوزٌة المسننة الحافة رسوم مجموعات من األسماك 
تسٌر خلف بعضها البعض فً شكل متموج  (04)تشبه سمكة موسى المحورة 

م السمكة على هٌئة األسماك.حٌث رسم الفنان ف حركة/أ(2 لٌتناسب مع )لوحة
جزء من ذٌل  ل،وقد افترست الفرع النباتً ،والذي ٌمثقوسٌن مفتوحٌن

عند منطقة الرأس فرع نباتً رئٌسً ٌنطلق منه  سمر ،وقدالسمكة التً أمامها
فرعان قصٌران لٌعبر به عن منطقة الرأس فً الثلث األمامً من جسم 

الجزء الخارجً للورقة مسنن وبه التواء وانحناء لٌعبر بمهارة  ورسمالسمكة.
عن الشكل الخارجً للهٌكل العظمً لجسم السمكة من زعانف ثم جاء بالذٌل 
الذي شكله على هٌئة فرع نباتً ٌنطلق منه فرعان صغٌران عند بداٌة 

 لتلقمهلٌمتد  ،قصٌرا وفق فً تمثٌله بانحناءته ثالثٌالٌشكل ذٌال   هانطالق
المسلم الذي نسجها  الفنانتلٌها.وتعكس التحفة الفنٌة مهارة   التًالسمكة 

وذلك حٌن وفق فً التعبٌر عن جسم السمكة عن طرٌق رسمها مسننة من 
باإلضافة  ذلكطبٌعة جسم هذا الكائن.و نبدقة عالخارج والداخل لٌعبر به 

إلى التسنٌن وما به من انحناء حٌث عكس بمهارة الحركة فً جسم 
السمكة،كما أن ترتٌبه لرسوم األوراق فً شكل تموج ٌتناسب مع حركة الماء 

                                                             
 (سم11×245 مقاسات(.)م11/هـ11)القرن بالحرٌر،من المطرز الكتان من(  14

Ellis (M.),Wearden (J.),Op.cit.,p .17,pl.15. 
(،ّ٘عٍِثىعَلثىَ يطـٓؽَؾَزٍيض٘ٝزدقٞظصقغSolea Solea(ظَنزٍ٘ظٚكثالظٌثىؼيَٜ)04

َلقسٝذجٍِثىؽ٘ثنباٜثىذقجزثىدثاتز،ىٔأػمِٞثىؼْٞجُػيٚؽجّخٗثفدٍِثىؾعٌٗٝؼٞػٕرثثىع

ـممرٞسرٍضقجزدممزٗاممٌٍؼقمم٘ ٗؽعممٌدٞمممٍٜ يطـ.ٗشػممجّةثىممرٝوٍعممضدٝسرَْٝمم٘ظممَلٍ٘ظممٚ

ظمٌٗٝمصُفم٘ثىّٜفمةمٞيم٘،ٝعمضطٞغأُٝنضعمخأىم٘ثُثىقمجعدؼمدأ14ٗ54ُثاٗزدٜإىمٚنم٘ه

سإىمٚثىؼفمخثىذفمسٛعمٌإىمٚثىَم عمٌٝطٞوثىْظسإىٖٞجٗذىلاُػِٞثىعَنزصْقوـ٘زثىَسةٞج

ػيٚثىؼفخثى٘يٛثىرٛٝضفودؾَٞغثىخالٝجثىَيّ٘زٗدرىلصأ رثىعَنزىُ٘ثىذٞتزثىضٚاٖٞمج.ٗٝؼمد

ٍ٘ظٚثىَّٜٞ٘غرث ٍَٖجاٜغرث ٍَٖجاٜؼَجهأٗزدج.قٞموأُأٗػمدرأظمَجكصفمجي أُٗؽمدس

ذقسٗثّؽقشثىعَنزىْف ِٞعٌثظضنَومموّفمةاٜثىْقطزثىضٚاٖٞجٍ٘ظٚثىذقسدؼفجٓاأّؽ ثى

ٍجٝيصٍٔىٞذقٜفٞج.
ar .m.wikipedia.org 
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 لهذا.فضال عن مراعاة النسب التشرٌحٌة عةوحركة األسماك فً الطبٌ
مع  ٌتناسبي لالتوفٌق فً اختٌار الشكل اللوز كلوفق  الفنان هنا  كماالكائن.

مع النصف األمامً للسمكة  تناسبةجسم السمكة حٌث جاءت مقدمة الورقة م
،وانسحب الشكل اللوزي فً نهاٌته جاء متوافقا مع نهاٌة جسم السمكة 

برع الفنان وكان واقعٌا حٌن رسمها فً  كماوانسحابه عند مإخرتها.
جمعات بؤعداد هذا النوع من الكائنات ال تسٌر إال فً ت أنمجموعات ،حٌث 

وهو ما ٌعبر عن سٌرها وهً تسبح ،ٌرة ،ومهارته فً رسمها فً تموجاتكب
 بهذا الشكل الذي جاء طبٌعٌا وواقعٌا.  

مشكلة على هٌئة أوراق لوزٌة مرة أخرى على  األسماكوجاءت رسوم              
ملئت زخرفة القمٌص برسوم  حٌث( 16)(3قمٌص من النسٌج العثمانً )لوحة 

 شبهزخارف نباتٌة عبارة عن رسوم أوراق لوزٌة مسننة الشكل كبٌرة الحجم ت
المزهرٌة تنبثق منها رسوم مجموعتان من النباتات العشبٌة ،وملئت هذه األوراق 
المسننة من الداخل برسوم ورٌدات تتوسطها فً المركز ورٌدة سداسٌة البتالت 

من هذه  فنانالبتالت .وقد شكل ال ثٌةثالثٌة وورٌدات ثال وٌحٌط بها رسوم أوراق
محورة  أسماكرسوم  واإلتقاناألوراق اللوزٌة المسننة سالفة الذكر بمنتهى الدقة 

عٌن السمكة من الورٌدات شكل الفنان  نحٌ ،وذلك(01)تشبه سمكة البلطً

اق اللوزٌة لق منها األورمن خالل رسوم مجموعة األعشاب التً تنط فمها،والثالثٌة
السمكة واستفاد من التسنٌن لٌعبر به  جسم،وألف من الورقة اللوزٌة نفسها،المسننة

من نهاٌة الورقة شكل طبٌعً وواقعً،وشكل أصدق تعبٌر عن الهٌكل الخارجً لها،ب
/أ(.وقد 3.)لوحة هارةذٌل السمكة  بمنتهى الم اوالمجموعات العشبٌة المنطلقة منه

مع مهارته فً لحركة وذلك من خالل حركات الذٌل عن اوفق الفنان فً التعبٌر 
فً التسنٌن  صةالواقعٌة فً رسمها وخا لألسماك،وكذلكمراعاة النسب التشرٌحٌة 

                                                             
-16/هـ11-11) للقرن ٌرجع العثمانً النسٌج بالحرٌر،من المطرز الكتان من قمٌص(  16

 .Ibid.,18,pl.26.    (سم186×182 مقاسات(.)م11
أّمم٘ثعٗأؼممنجهاَْممٔثىعمميطجّٜ(ظممَنزثىذيطممٜكظممَلٍؽممٖ٘زالٝخ ممٚػيممٚـممٞجيٍْٗممٔػممدر01

ٗثاشزقٗثىقؾجشٛٗثىَيقجٗٛٗثىْجيزرٗثادٞكٗٝطؼٌىٔإٍجثىسٌٕٝٗ٘أمغسٍجٝ مموعمٌثىطؼمٌ

ٗٝض٘ثؽداٜؽ٘ثّخثىْٞوػْدصؾَؼجسثىقؽمٞػٗثىْؾٞموٗثىذم٘ؾأٗامٜثىمدث وقيمٞالأٍمجمِص٘ثؽمد

ىْعمممذزىيَيقمممجٗٙٗثىذيطمممٜثادمممٞكىمممٔثىقؾمممجزر)دجىْعمممذزىيقؾمممجشٛ(اٜثازقثىطْٞٞمممزثىَيعمممج دج

ٍ٘ظَجُصصثٗػاٜثىعْزثاٗهٍِأٗث سؼٖسٍجزضٗفضٚؼمٖسٍمجٝ٘،ٗثىغمجٍّٜمِؼمٖسظمذضَذس

ٗفضٚأٗثةوّ٘اَذسٗٝعَٕٚرثثىَ٘ظٌدجىَسثُٕٗرٓثاٗقجسصنُ٘ثىعَنزـجةَزاُفٞظٝقض ع

ٌٝيققٔثىرمسصيقٞقج جزؽٞجٗصقً٘ثاّغمٚثىذيطٜدجىذٞكاٜؽ٘زٝفْؼٖجثىرمسٗصذٞكاٞٔثاّغٚع

دؼدذىلدجالفض جظدجىذٞكاٜاَٖجفضٚٝ قطعٌصقً٘دؼمدذىملدَسفيمزٍمجٝؼمس دمجىذ ،اضقمً٘دمذ 

ـرجزٕجفضٚٝقٍ٘٘ثدجىعذجفزٗػْدثىؽؼ٘زدجىخطسٝضؾُٖ٘دعسػزّق٘امٌثاًفضمٚٝفمذـفؾمٌ

ٍٜسثزرثىٖسحٍمِثاػمدث ثىطذٞؼٞمزٗثىضمٜصضرمرٙػيٞمٌٍٔ،اضقً٘ثاًدذخٔٗصسمٔىٞؼج2ّأ1ٗثىذ 

                                                                    www.Kenanaonline.comٍغوظَلثىذٞجق.
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 (18)(1قطعة من النسٌج العثمانً)لوحة  ًالفنان عل رسم كذلك.السمكة جسمالموجود ب
رسوم زهرة  لوزٌة الشكل وذلك بالتبادل مع أوراقهٌئة  على محورة سماكأشكال أ

 نان.حٌث شكل الفأفرع نباتٌة من جمٌعهاالتولٌب )أو الالله محورة(،والتً تنطلق 
،فً حٌن  األسماكجسم السمكة وذٌلها  من الورقة اللوزٌة التً ملئها برسوم قشور 

فً مقدمة الورقة  التً الثالثٌة النباتٌة الورقةالسمكة من  رأس الفنانشكل 
وذلك عن طرٌق حركة الجسم  حركتها اللوزٌة.وقد نجح الفنان فً أن ٌعبرعن

عن الواقعٌة فً تغطٌة الجسم  فضالالفرع النباتً. والذٌل،وحركة التهام
 /ب(.1بالقشور.)لوحة  

العثمانً )لوحة  سترمن العصر ورسمت األوراق اللوزٌة كذلك على        
ة ٌنطلق منها رسوم زهور زخرف الفنان الستر برسوم أفرع نباتٌ حٌث(11)(15

شكل منها الفنان رسوم أسماك ،بداخلها رسوم أوراق لوزٌة الشكلحصر تالتولٌب 
 اإلنجلٌزٌة(باللغة uتشبه حرف ) ٌةمحورة حٌث رسم فً مقدمة الورقة زخرفة هندس
واقعٌة رغم صغر حجم هنا ب األسماك،مثلت رأس السمكة . وقد برع الفنان فً رسم 

نفس الفكرة سالفة الذكر نفذها الفنان و./ب( 15.)لوحة الفنٌة تحفةعلى هذه ال األسماك
رسمت األوراق اللوزٌة  ،حٌث(21)(16على ستر من النسٌج العثمانً)لوحة 

على الستر.وقد نجح الفنان  رمحصورة بٌن رسوم زهرة التولٌب المنفذة بؤسلوب محو
منفذة تشبه سمكة البلطً  فً أن ٌشكل من الورقة اللوزٌة رسوم أسماك محورة 

.)لوحة ،وقد رسمها الفنان برإٌة عٌن الطائر وهً تسبح من الواقع قرٌب بؤسلوب
 فًالفنان  وفق(21)(/أ 32 الخزف ذو البرٌق المعدنً)لوحة منعلى صحن و/ج( .16

على هٌئة سمكة محورة  شكلها(22)رٌلتقطها الطائ تًالنباتٌة ال أن ٌشكل من الورقة
نقطة مطموسة مثلت  بداخلهاوشكل العٌون على هٌئة دوائر متداخلة  ببراعة فنٌة

                                                             
 بمجموعة ،محفوظة(م11-16/هـ11-11) للقرن ترجع العثمانً الحرٌر نسٌج من قطعة(  18

 . كلكلٌان
Otto,Falke,Op.cit.,Sig.520.   

×  215 مقاساته(.)م11/هـ11)القرن بالحرٌر،من المطرز الكتان من العثمانً نسٌج سترمن(  11

 .Ellis (M.),Wearden (J.),Op.cit.,p.17,pl.11                                                (.سم 134
 (.هـ11-11/م11-16) القرن بالحرٌر،من المطرز الكتان العثمانً،من النسٌج من ستر(  21

 .Ibid.,p.18,pl.9                                                              (.سم44 ×211 المقاسات)
 القرن فً العباسً العصر العراق،من صناعة المعدنً،من البرٌق ذو الخزف من صحن(  21

  . للفن،بواشنطن الفرٌر بمتحف ،محفوظ(م11/هـ4)

Wilson (E.),Islamic Designs, London 1988,pl.8 
( من تؤثٌرات الفن الساسانً تمثٌل الطائر وهو ٌلتقط بفمه فرع نباتً ،وهو إشارة إلى الفال  22

فإاد عبد الفتاح ٌوسف : دراسة آثرٌه للعناصر الزخرفٌة واألسالٌب الصناعٌة على  هالةالحسن. 
حتى منتصف  المٌالديبالقاهرة من القرن الخامس  القبطًالمنحوتات الحجرٌة والرخامٌة بالمتحف 

جامعة  –عشر المٌالدي،) مخطوط رسالة ماجستٌر(، كلٌة اآلثار  الثانًالقرن 
 .114،صـ  (.م1112القاهرة)
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هٌئة سمكة  علىكما وفق فً أن ٌشكل ذٌل الطائر إنسان العٌن للسمكة، 
مع  ناسباجاء متووفق كل التوفٌق فً التسنٌن الخارجً للورقة النباتٌة الذي ،ضخمة

من أخر صحن  ،علىبرع الفنان فً رسوم أوراق لوزٌةو .سم الخارجً للسمكةالج
منها الفنان بمنتهى الدقة رسوم أسماك محورة جعل  ،ألف(23)/ب(33الخزف)لوحة 

ق رسم أنصاف دوائر باللون ،وقد شكل منطقة الرأس عن طرٌ فٌعةلها رسوم ذٌول ر
.وقد وفق فً التعبٌر ٌةاإلنجلٌزٌة ،بمنتهى البراعة الفن(،باللغة c،تشبه حرف )األبٌض

 لأللوان،فضال عن قلة استخدامه اتها رغم صغر حجم العنصر الزخرفًعن حرك
من هذا النوع على لونٌن فقط هما  لألسماك،فقد اقتصر فً رسمه وحسن توزٌعها

 عن حجمها.فضال رفً رسوم األسماك رغم صغ لاألزرق واألبٌض.ودقة التفاصٌ
مع نوع أخر،مما عكس  ومتداخلة،على الصحن مهارته فً رسم عدد كبٌر منها

بعضها البعض فً  معواقعٌة المنظر حٌث أنه عادة ما تتواجد األسماك فً الطبٌعة،
 شكل مجموعات.

وشكل الفنان بمنتهى البراعة من رسوم األوراق اللوزٌة الشكل الكبٌرة             
ٌن المفصصة(،ومن رسوم األوراق الثالثٌة وزهور الٌاسمالحجم )القرٌبة من الجامة 

،وذلك على كسوة (13)محورة كبٌرة الحجم تشبه سمكة السفن ذو الشوكةرسوم أسماك 
اللوزٌة  الورقةحٌث شكل بمنتهى المهارة الجسم من ، (14)/ أ(45خزفٌة )لوحة 

الشكل،والذٌل من الورقة الثالثٌة،وزخرف الجسم بزهور الٌاسمٌن.فنفذت بشكل 
قرٌب من الطبٌعة ،وقد نجح الفنان فً حسن التعبٌر عن حركاتها بشكل طبٌعً ،وفً 

 حركة الفم الممسك بغطاء اآلنٌة.)أو المزهرٌة(.
ثالثية الوراق األنباتية وال فر األونخيلية المراوح المؤلفة من السماك األ رسوم -ج
 الشكل : قلبيةالكأسية والو

النباتٌة والمراوح النخٌلٌة واألوراق الثالثٌة  األفرعالفنان من رسوم  شكل         
وذلك  محورة تشبه البلطً رسوم أسماك (26)(14على ساحة سجادة من تركٌا)لوحة 

رسم الفنان دائرة صغٌرة ٌنطلق منها فرعان نباتٌان ٌنتهً كل منها بمروحة  حٌن

                                                             
 ،محفوظ(م13/هـ1)  القرن الطالء،منقاشان،إٌران،فً تحت المرسوم الخزف من صحن(  23

 .125 اإلسالمً،لوحة الفن عن معرض: اإلسالمً الفن وحدة.المتروبولٌتان بمتحف
Jenkins (M.)., Islamic Pottery ,The Metropolitan Museum of Art Bulletin ,1983,pl.23. 

،ٍِٕٗ٘(Dasyatis Pastinaca)(ظَنزثىع ِذٗثىؽ٘مزكٗٝعَٚدجىع ِثىالظغٗثالظٌثىؼي13َٜ

أؼنجهثاظَجكثىَ يطقز،مجىسثٝجٗثى جزٗثىسػجغ،ٕٜٗدطٞتزثىقسمزٗصؼٞػدجىقٞؼجُ.

ىٞذٞمممج،ٍقَمممدػقٞيمممٔثىؼَمممجؾكأظمممَجكثىَض٘ظمممه،يثزثىنضمممخثى٘نْٞمممزثىؾَجٕٞسٝمممزكٍفمممسثصٔ،

.21،51ــ
ً(.05ٕـ/01(مع٘ر صاٞزٍٍِعؾدزظضٌدجؼجدجظطْذ٘ه،ٍِػَوثىَْٖدضظْجُاٜثىقسُ)14

Levey (M.).,Op.cit.,pl.39 ,fig.iv.
 فً دراسات :الحافظ عبد عطٌة هللا عبد(.م11/ هـ13)السراي،اسطنبول،القرن نوع من سجادة(  26

 .81 م،لوحة2111 القاهرة:المصرٌة النهضة التركً،مكتبة الفن
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 انخٌلٌة رشٌقة متعددة الفصوص تنتهً كل منها بفرع نباتً ٌلتقٌان معا لٌنطلق منهم
النقطة  م السمكة من الدائرة الصغٌرة)أوبرع  فً أن ٌشكل ف وقدورقة نباتٌة ثالثٌة .

،ومن الورقة لٌة واألفرع النباتٌة جسم السمكةخٌالمستدٌرة(،وشكل من المراوح الن
رسم الزعانف بمنتهى المهارة للمروحة النخٌلٌة، الثالثٌة الذٌل،ومن الفص الخارجً

،وهً مهارة من هذا الفنان فً  النسب التشرٌحٌة للسمكة ،والواقعٌةالفنً واالقتدار
عن مهارته ودقته الفنٌة  ،فضالرسوم أسماك  التورٌقالذي ألف من رسوم زخرفة 

إلى حد  عن تفاصٌلها من ذٌل وزعانف جانبٌة بشكل طبٌعً  عبٌرالت حسنفً 
-من األوراق الثالثٌة المثقوبة على السرج  فنانال كذلك رسم/أ(.14.)لوحة كبٌر

فً وضع (10)تشبه سمكة قشر البٌاض  محورة /ج( رسوم أسماك 25)لوحة (21)
النباتٌة.وقد وفق الفنان كل التوفٌق فً رسمها فً جانبً كامل،وهً تلتهم األفرع 

ء،كما وفق فً التعبٌر عن وضع جانبً كامل ابرز به تفاصٌل السمكة بجال
اللونً،مع  ،مع مهارته فً توزٌع األلوان بٌن األسود واألبٌض حٌث التباٌنحركاتها

إبراز  ،مما ساعد علىك كله على أرضٌة من اللون األحمر،وذلقلٌل من اللون الذهبً
سمكة محورة من نوع قشر فس القطعة برع الفنان فً رسم ن وعلىتفاصٌل المنظر.

/أ( بمنتهى الدقة والمهارة الفنٌة وذلك حٌن شكل الفنان المسلم من 25)لوحة  البٌاض
ة تشبه سمكة البٌاض )أو محور سمكةحة النخٌلٌة الثالثٌة الفصوص نصف المرو

بمنتهى الدقة واالبتكار الفنً  حٌث شكل من نصف المروحة  اسمه،ر(نالدولف
،ومن الفصوص الثالثٌة باقً الجسم،والذٌل بمنتهى عند بداٌة انطالقها الرأسالنخٌلٌة 

فرع نباتً به رسوم ورٌدات  ،ورسم بداخل المروحة النخٌلٌةالبراعة الفنٌة
 رة.وتبرز مهاغٌرةصمحورة ،ورٌقات ثالثٌة سهمٌة الشكل تمثل رسوم أسماك بٌضاء
الدقة  بمنتهى سمكةرع النباتً سالف الذكر فم الالفنان حٌن شكل من بداٌة هذا الف ودقة
الذي شكله على هٌئة رأس  الملتوي،ورسم الذٌل الذي شكله من الفص العلوي الفنٌة

وحسن التعبٌر عن الحركة ،واإلتقان فً الرسم والذي ثعبان،بمنتهى الدقة الفنٌة،

                                                             
 قرابة وذهب،تركٌا وفضة الحرٌر من خٌوطب المطرز الحرٌر سرج،من من جزء(  21

 .164 اإلسالمً،لوحة الفن عن معرض: اإلسالمً الفن وحدة( م1611/هـ1111)
ظَنز10 أق٘ٙ ٜٕٗ ثىْ٘دز إٔو ٝعَٞٔ مَج ثىذقس فَجز أٗ ثىعجٍ٘ض ثىذٞجقكأٗ قؽس ظَنز )

 ثىْٞو اٜ ق٘ٝزٍ٘ؽ٘ير ثىالٍغٗقؽ٘زٕج ثى مٜ ٗثىيُ٘ ثىقؾٌ اجزق ثىذيطٍٜغ ٗصؽذٔ دالٍْجشع

ٗصنُ٘دَغجدزيزعىٖجٍِثاػدث ثىطذٞؼٞز،صضررٙػيٚثاظَجكثىفرٞسرٗثىنذٞسردالصَٞٞصٗىٖج

ـداضِٞأػيٚثىخٞجؼٌٞصَنْٖجٍِقطغٗؽسؿأٛػدٗٝقضسحٍْٖجٗصعضخدٍَٖجاٞقطغظيلٗؼذجك

ّجـسإىٚثىفٞجيِٝ ثىعَنزاٜدقٞسر مؾٌ،ٕٜٗظَنزٍ ضسظزؼدٝدر111إى041ٚفؾٌٕرٓ

ثىق٘رٗػْدؼؼ٘زٕجدجىخطسأٗإفعجظٖجدأّٖجٗقؼشاسٝعزىفٞجيٍجاأّٖجصقً٘دجىؾسٛدعسػزع٘

ٗظيل أظجىٞخ جـز أّ٘ثعثىعيلٗىٖج ٍِقطغأؼد صَنْٖج اٜفسمجسدٖي٘ثّٞز ثىق صاٜثىٖ٘ث 

ٗأق٘ٙ جؾاٜـٞ اٜأؼد ثىعذجفز ٍِ صَنْٖج ٗق٘صٖج ثىَٞجٓ أّ٘ثع اٜأّٛ٘عٍِ صض٘ثؽد دٕج

اٜثىْٞوىنِـٞدٕجـؼخ أّ٘ثعىقً٘ثاظَجكثىَض٘ثؽدر ٝؼضذسٍِأؽ٘ي ثىضٞجزثسثىَجةٞزىقَٖج

                                                          www.Kenanaonline.comٗ طس،ٗ جـزثافؾجًثىنذٞسر.

http://www.kenanaonline.com/
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دقته  ،بل بلغ منسمه لٌس من مروحة نخٌلٌة كاملةهذا الحٌوان الذي ر عكسه بجالء
،ولم ٌكتف بذلك بل شكل الفص النهائً على هٌئة أن شكله من نصف مروحة  فقط

.وفً مساحة صغٌرة وكؤننا أمام كامٌرا فنان ولٌس نساج.كما محور رأس ثعبان
ق التجسٌم والتباٌن عكست التحفة الفنٌة مهارته فً إبراز موضوعه الفنً عن طرٌ

 . ًاللون
فً أوضاع  المحورة من األسماك جموعاترسم م فًوفق الفنان كما            

بدن  علىوذلك فً الشرٌط الرأسً  (21)(/ج 31مختلفة ،على قدر من الخزف )لوحة 
القدر ،حٌث شكل من رسوم المراوح النخٌلٌة ذات الفصٌن رسوم أسماك من نوعٌن 
النوع األول تمٌز بؤن المروحة النخٌلٌة مشقوقة من الوسط ألف منها رسوم أسماك 

شكله من مروحة نخٌلٌة ذات فصٌن تنبثق من تمٌل إلى الشكل البصلً،والنوع الثانً 
.وقد فً التحوٌر والتجرٌد منتهى المهارة الفنٌةشكل معٌن،حٌث شكل منهما السمكة ب

التً ألفها بمنتهى المحورة  نجح الفنان فً التعبٌر عن الحركة فً رسوم هذه األسماك
 كذلك  .الفنان فً أشكالها بمهارة كبٌرة نوع التً،لمهارة من رسوم المراوح النخٌلٌةا

أربعة من األسماك  برسوم(31)( 34)لوحة  من الخزف صحنالفنان فً زخرفة  برع
لٌة ،التً شكلها الفنان بمنتهى البراعة من تشابك ثالثة من المراوح النخٌالمتشابكة

،وتنتهً برسم ورقة تتحد معا لتإلف جسم السمكة التً،الرشٌقة  البٌضاء ذات الفصٌن
فً العصر نباتٌة ثالثٌة مثلت ذٌل السمكة ،)والتً تذكرنا باألوراق الثالثٌة 

،حٌث جاءت لتوفٌق فً ملء جسمها بقشور السمكاكل د وفق الفنان (.وقالمملوكً
 ،معبرع الفنان فً رسمها  التًرسوم القشور لتتناسب مع رسوم هذه األسماك ،

 كما،ومهارة الفنان فً حسن التعبٌر عن كافة تفاصٌلها. مراعاة النسب التشرٌحٌة بها
راوح النخٌلٌة كل التوفٌق فً تشكٌل الزعانف من رسوم الم نانوفق الف

لتمثل الذٌل،ووفق فً ملء جسم السمكة  ثٌةالجانبٌة،ووفق فً اختٌار الورقة الثال
لعناصره الفنٌة  اختٌارهبالقشور،وهو األمر الذي ٌعكس بجالء مهارة الفنان فً حسن 

نجح الفنان هنا فً التنوٌع فً  وقد/أ(، 34)لوحة لتشكل موضوعه الفنً بمنتهى الدقة.
،وذلك حٌن ،حٌث رسم أسماك محورة تشبه سمكة األنومةالطبق ىعل رسوم األسماك

 نوع أخر من األسماك بمنتهى الدقة واإلبداع الفنً، منشكل أربعة من األسماك 

                                                             
 القرن فً العباسً العصر العراق،من صناعة المعدنً،من البرٌق ذو الخزف من قدر(  21

عبد الناصر ٌاسٌن: الفنون الزخرفٌة فً مصر .للفن،بواشنطن الفرٌر بمتحف ،محفوظ(م11/هـ4)
ً حتى نهاٌة العصر الفاطمً )دراسة آثارٌة حضارٌة للتؤثٌرات الفنٌة منذ الفتح اإلسالم

 .26م(،لوحة 2112،دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر :اإلسكندرٌة )1،ط2الوافدة(ج
Ali (W.)., The Arab contribution to Art from the seventh to fifteenth centuries, Cairo 

1999,pl.33. 
 للقرن أزنٌك،ٌرجع صناعة الطالء،من تحت متعددة بؤلوان مرسوم الخزف من صحن(  31

 .ببارٌس اللوفر بمتحف ،محفوظ(م16/هـ11)
Wilson (R.P.).,Islamic Art, London 1957,pl.45.                                                      
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مركزا تنطلق منه أربعة من األسماك  جعلهاوذلك حٌن رسم ورٌدة ثمانٌة البتالت 
لتشٌر إلى رسوم  سماكملئها ببراعة بقشور األ ةشكلها على هٌئة أوراق كؤسٌ

جسم الاألسماك بدقة واضحة وأحاطها من الجانبٌن برسوم مراوح نخٌلٌة تمثل 
الفنان األوراق الكؤسٌة برسوم مراوح نخٌلٌة  وأنهى.بزعانفها الخارجً للسمكة

(.وقد برع ب/ 34)لوحة ذٌول تلك األسماك الكؤسٌة الشكل رشٌقة ذات فصٌن تمثل
،هً تمثل ذٌول األسماك الكؤسٌة الشكللنخٌلٌة التً الفنان حٌن جعل هذه المراوح ا

بقشور  ،وملئهالم ٌرسم منها سوى مقدمتها فقط التًرإإس ألربعة من األسماك 
من  األسماكٌحدث نوعا من التناغم فً توالد  أن.وقد وفق الفنان هنا فً كاألسما

فذة بشكل فً رسم أثنى عشرة سمكة من لفنًا واإلتقانبعضها البعض بمنتهى الدقة 
،ولفت االنتباه إلى رسوم هذه األسماك عن طرٌق فنً وإبداعدائري،بدقة  إشعاعً

أن الفنان لم  ح.وهو ما ٌعكس بوضواألسماكملء عناصره الفنٌة بزخرفة قشور 
فً موضعه ولكً ٌحقق هدفا فنٌا ٌخدم  إالٌرسم أي عنصر زخرفً 

 /أ،ب(. 34الموضوع.)لوحة 
ثمانٌة من  ،( 31)(35من الخزف )لوحة أخر على صحن  فنانال رسمهذا وقد          
سداسٌة  ورٌدة،ونفذ ذلك عن طرٌق رسم بشكل إشعاعً جمٌل منفذةاألسماك  ومرس

م أربعة أوراق كؤسٌة ،جعلها الفنان المسلم مركزا لتنطلق منه رسوالبتالت
 ئها،وملتتالٌةنخٌلٌة م راوحالفنان جوانبها من الداخل برسوم أنصاف مشغل ،الشكل

ٌة من برسوم قشور األسماك،وقد برع الفنان هنا فً أن ٌشكل بمنتهى المهارة الفن
 ،من األسماك أربعةرسوم ،والمراوح النخٌلٌة الكؤسٌة رسوم هذه الورٌدة واألوراق

 ،ماك،فم األسألف من بتالت الورٌدة ،حٌثالنوع األول( وهوالبلطً) ةسمك تشبه
 وبالتبادل/أ(.35األوراق الكؤسٌة  والمراوح النخٌلٌة جسم األسماك.)لوحة  من شكلو
بدن ،ذات ن أربعة من األسماك من نوع مختلفهذا النوع من األسماك ،رسم الفنا مع

 ،دائرةكل منها رسم  ،وبمركزٌشبه سمكة األنومة بصلً الشكل وهو النوع الثانً
.وزخرف الفنان جمٌع أجسام هذه /ب(34)لوحة زٌنها برسم مروحة نخٌلٌة كاملة
.وقد برع الفنان فً جعل طبٌعً وواقعً بشكل المنفذةاألسماك بزخرفة قشور السمك 

الوقت نفسه  وفًالداخل فً النوع األول، منالمراوح النخٌلٌة تمثل جسم السمكة 
.وقد وفق الفنان من األسماك الثانً لنوعالزعانف وجسم السمكة من الخارج ل شكلت

عن مهارته فً  للغاٌة،فضالكل التوفٌق فً رسم األسماك بشكل واقعً وطبٌعً 
،والدقة للمساحة المتاحة مهحسن استخدا مع ،وذلكالتنوٌع فً أشكالها وأنواعها

بعناصر زخرفٌة  لهك ،وذلكواإلتقان فً رسم األسماك  بنسبها التشرٌحٌة السلٌمة
ق الكؤسٌة والمراوح النخٌلٌة واألوراق القلبٌة بسٌطة عبارة عن رسوم األورا

بدقة  تحوٌرالفنان فً التؤلٌف والتداخل وال مهارة بجالءالتحفة  تعكس كماالشكل.

                                                             
 أطلس: حسن محمد زكً(.م16/هـ11) للقرن أزنٌك،ٌرجع صناعة من الخزفن م صحن(  31

 .253 م،شكل1156 اإلسالمٌة،بغداد والتصاوٌر الزخرفٌة الفنون
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أدواته قً ذلك رسوم أوراق كؤسٌة وقلبٌة الشكل مع أنصاف مراوح  وكانتمتناهٌة.
سوم هذه نخٌلٌة وزخرفة قشور السمك التً رسمها الفنان لتلفت االنتباه إلى ر

.وفً ،الذي ٌمثل حركة الماء الدائرٌة األسماك ،وإلى التشكٌل اإلشعاعً الدائري
فً تحوٌر أٌضا الفنان  برعكما لفنان مبدع قدٌر بمعنى الكلمة.  توزٌع أشعاعً جمٌل

 شكل رسوم األسماك  ،حٌث(32)(31رسوم األسماك على قدر من الخزف )لوحة 
ٌض اللونً بٌن اللون األب والتباٌنمن خالل رسم المراوح النخٌلٌة الرشٌقة المحورة 

ان المسلم بمنتهى الدقة السمك.حٌث ألف الفن واأللوان الداكنة وزخرفة قشور
خٌلٌة األولى من المروحة الن فشكل،سمكةمن كل أربعة مراوح نخٌلٌة ،واإلبداع

 المروحة انطالقةالفم من نقطة  شكلو،الفنً،بمنتهى اإلبداع  نالرأس والفم والعٌ
بٌن نصفً المروحة  ،والعٌن من الورٌقة الوسطى الصغٌرة المحصورةالنخٌلٌة

شكله من المروحة النخٌلٌة فلذٌل ،أما ا ن نصفً المروحة النخٌلٌةم الجسمالنخٌلٌة.،و
لفنان فً الفنٌة.ورسم ا  لدقةا ،بمنتهىملة،وملء الجسم برسوم قشور السمكالكا

،وكؤن  (هٌئة السهم) أي على ،سهمٌة الشكلورقة نباتٌة ثالثٌة سم السمكة منتصف ج
شكلها الفنان على بدن  التً،إلى رأس السمكة وٌلفت االنتباه الفنان أراد أن ٌشٌر بها

واضحة القدر بشكل رأسً )أو عمودي(،فً توازن رائع.مع حركة وحٌوٌة ورشاقة 
ً الت،((23)قة)أو سمكة الفه(22)التى تشبه سمكة المبروكة  األسماك هذه رسومعلى 

تسبح فً سباق رائع مع بعضها البعض،وهو ما جاء متناسبا مع  وكؤنهامثلها 
و ملتوٌة(كؤنها خطوط متموجة )أ ٌئةالزخرفة المنفذة فً بداٌة البدن من أسفل ،على ه

لفنان المسلم الذي براعة من ا وهً،مع هذه األسماك السابحة فٌها،تمثل تموج المٌاه
 نع التعبٌر،فضال عن حسن ً إبراز تفاصٌل رسوم هذه األسماكف توفٌقا كبٌراوفق 

.فضال عن حسن اته للنسب التشرٌحٌة السلٌمة لها،ومراعودقة تفاصٌلها حركاتها
،ولكنه لفت نظر الرائً إلى وجود لوان وبراعته وإبداعه فً التحوٌرتوزٌعه لأل

طرٌق رسم قشورها ،كما أشار بالورقة الثالثٌة السهمٌة على الجسم إلى األسماك عن 
 /أ(. 31لرسوم األسماك.)لوحة  تباهلٌلفت االن لرأسمنطقة ا

 

                                                             
 : ماهر سعاد(.م16/هـ11) القرن من الثانً للنصف أزنٌك،ٌرجع صناعة من الخزف من قدر(  32

 .6 م،لوحة1161/هـ1311  القاهرة: مدكور التركً،مطابع الخزف
(،ٗثىالصْٞٞزsilver carp(ظَنزثىَذسٗمزكٍذسٗكثىقؽجةػأٗثىؽذ٘نأٗثىَذسٗمز)دجإلّؾيٞصٝز22

(silver Hypophthalmichthys molitrixدؼك اٜ أّٔ إال ؽدث ـرٞسر قؽ٘زٓ الٍغ امٜ (،ىّٖ٘ج

 جـز.ثافٞجُٝضخيئقؽسمذٞسدؼكثىؽٜ ٗصؾ٘ٝةٍؼدصٖجمذٞسٍٗ٘نْٖجآظٞجٗثىفِٞ
www.ar .m.wikipedia.org.

(ظَنزثى ٖقزكص٘ؽددنغسراٜثىَْجن ثىعجفيٞزدجىذقسثافَسٕٗمٜظمَنز طٞمسرغٞمسػدثةٞمز23

صْ  ّ عٖجػْدثىؽؼ٘زدجىخطسثظضؼدثيىيٖؾً٘ٗصفذـمجىذجىُ٘فضٚأّٖمجصعمَٚامٜدؼمكٍْمجن 

 .www.kenanaonline.com.ثىذقسدجىذجىُ٘
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( وزهرة ارف الديك  من زهرة التوليب )أوالالله شكلةاألسماك الم رسوم:د
 متعددة البتالت :الوريدات الو

زهرة  ،برسوم(35)(4القفطان)لوحة الفنان فً زخرفة هذا نجح أٌضا و         
الحجم ،تنطلق من فرع نباتً،وقد أحاطها من الجانبٌن برسوم  كبٌرة(36)التولٌب 

السحب الصٌنٌة .وبتدقٌق المالحظة ٌالحظ أن الفنان ألف من رسوم هذه الزهور 
،حٌث نفذ الفنان بمنتهى اك متداخلة مع بعضها البعضمجموعة من رسوم األسم

،من نفس النوع )لوحة األسماك متداخلة مع بعضها البعض ثالثة منالمهارة رسوم 
قفطان  وعلى،وتداخلها.ن المسلم فً تركٌب عناصره الفنٌة/أ(،وهً مهارة من الفنا4

الفنان من رسوم زهرة التولٌب الرباعٌة البتالت رسوم  ،شكل(31)(/أ 5)لوحة أخر
ن أربع أسماك منفذة أسماك محورة ،حٌث شكل لنا مجموعة من األسماك عبارة ع

 الرشاقة فً جسم ،فضالعنةوالمهارة الفنٌبمنتهى البراعة  جمٌعها فً حركات تقابل
.وهً الذٌول أو إسواإلتقان فً حركاتها،سواء حركات الرإ األسماك،وكذلك الدقة

الفنٌة بإتقان كبٌر.)لوحة مهارة من الفنان المسلم فً تؤلٌف وتركٌب عناصره 
،رسم الفنان بمنتهى الدقة رسوم أسماك (20)/أ(1)لوحة  النسٌجمن وعلى قطعة ./ب(5

فشكل من الزهرة الجسم ،ومن محورة ،مشكلة من زهرة التولٌب )أو الالله المحورة(،
وهً ها برسوم نقاط.وقد نجح الفنان فً تمثٌلها زخرف نهاٌة البتالت الذٌل الخماسً ،و
 الفنانكذلك وفق .مثٌلها فً تجمعاتال عن نجاحه فً تلتهم أحد األفرع النباتٌة.فض

 التًعن طرٌق زهرة التولٌب  المحورة فً رسم مجموعات من األسماك أٌضا
نها رسم حٌث شكل م،( 31)(/أ 11)لوحة من النسٌج أخرى على قطعة حورها الفنان 

                                                             
 متحف فً ،محفوظ(م16/هـ11)للقرن ،ٌرجع الثالث مراد بالسلطان خاص قماش من انفقط(35

 .14 السابق،لوحة المرجع:الحافظ عبد هللا عبد.طوبقابوسراي
،على رة الالله فً موضوعاتهم الزخرفٌة( زهرة الالله:أكثر األتراك العثمانٌون من استخدام زه 36

أن اهتمام األتراك بهذه الزهرة لم ٌكن مرجعه إلى جمال شكلها فحسب،بل لمعتقدات دٌنٌة حٌث أن 
ه الزهرة أسم زهرة )الالله(التركٌة ٌتكون من نفس حروف لفظ الجاللة )هللا(،ومن ثم فقد حظٌت هذ

بتلك المكانة والقدسٌة عند األتراك،ولٌس أدل على ذلك من أنه كان ٌوجد فً حدائق اسطنبول أكثر 
.عائشة عبد العزٌز التهامً :النسٌج فً 122،124من ألف نوع منها. سعاد ماهر :المرجع السابق ،

 :لدنٌا الطباعة والنشردار الوفاء م()دراسة أثرٌة فنٌة(،11-14هـ/11-8العالم اإلسالمً منذ القرن )
 . 214م (،صـ2113اإلسكندرٌة )

 وأرضٌته األرضٌة عن بارزة الزخارف ذات القطٌفة من نوع) التشطما قماش من قفطان(  31

 طوبقابسراي بمتحف ،محفوظ(م16/هـ11)نللقر الثالث،ٌرجع مراد بالسلطان خاص( مزدوجة
 .12 ،لوحة16 نفسه،صـ المرجع.باسطنبول

ً(،ٍق ٘ظممزدَؾَ٘ػممز01-05ٕممـ/00-01ّعممٞؼثىقسٝممسثىؼغَممجّٜزؽممغىيقممسُ)(قطؼممزٍمم20ِ

مينٞجُ.
Otto,Falke,Op.cit.,Sig.520.   

 النهضة اإلسالمٌة،دار اآلثار: الباشا حسن(.م16/هـ11) القرن من العثمانً نسٌج قطعة(  31

 .155 م،شكل1111القاهرة،:العربٌة



   61 العربيدراسات في آثار الوطن 

432 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

حٌث ،حورةمنها بمنتهى البراعة رسوم أسماك م ألف،سمكة مركزٌة كبٌرة الحجم
الفنان من كل بتلة من بتالت الزهرة رسم ثالثة من األسماك،سمكة مركزٌة  ألف

 عبٌن سمكتان من نو ت،محصورةوسطى زٌن الفنان جسمها برسوم ورٌدا
.وتبرز مهارة الفنان هنا  (31)بوريً وضع تقابل،وهما ٌشبها سمك الواحد،مرسومه ف

 فً التداخل والتؤلٌف بٌن عناصره الفنٌة بدقة كبٌرة.
     على جزء من ستر من النسٌج نفس الفكرة الفنان المسلم  فذ كذلكنو          

            شكل الفنان من كل بتلة من بتالت زهرة التولٌب ،حٌث(41)(/أ18)لوحة 
شكل الفنان من النقطة األولى  وقد،(31)مكرونةسمكة محورة تشبه ال و الالله(،)أ

فً  مكتانباقً الجسم برسوم نقاط بٌضاء اللون.وقد رسم الفنان كل س ن،وزٌنالعٌو
حٌن جعل الزهرة مسننة من الخارج ،لٌعبر عن الجسم الفنان هنا  وفق و.وضع تقابل
الفنان هنا  برعكما  لهذا النوع من الكائنات.ذو الطبٌعة الشوكٌة الحامً  الخارجً 

شكل منها نوعٌن  حٌث(43)(/أ13 )لوحة حصان  على سرج  التولٌبفً رسوم زهرة 
ثالثة لمن رسوم  ،مإلفةواحدة مركزٌة من األسماك ،النوع األول رسم الفنان سمكة

سمكتٌن من نوع  م،أحاطها الفنان برسوسطى،تمثلت فً سمكة من األسماك
رسم الفنان  ،حٌث/ب(13)لوحة أخر من األسماكنوع ى عل حوت التحفةو.مختلف

عن  هابرع الفنان فً زخرفت والتًعن النوع األول ، من نوع مختلفسمكة مركزٌة 
 من نفس النوع كتٌنم سمرسب وسطىح،ونراه وقد أحاط السمكة الطرٌق حبوب اللقا
.وقد وفق الفنان فً التعبٌر وسطىومن نوع مختلف عن السمكة ال،ٌشبه سمكة البوري

.وقد برع بوريال ةسمك تشبه والتً،وسطىألسماك المحٌطة بالسمكة العن حركات ا

                                                             
31( ثىذ٘زٛكدجإلّؾيٞصٝز ثىذ٘زٝجس(،أMulletsٗ(ظَنز ٍِ افٞيز ٜٕٗ، ثىسٍجيٛ ثىذ٘زٛ

(Mugilideaٜا ثىؼجىٌ أّقج  ؽَٞغ اٜ ثى فٞيز ٕرٓ ثىصػجّة.صْضؽس ثاظَجكؼؼجػٞز ٍِ (،ٗزصذز

ثىذ٘زٛٝؼضذس .ظَل ثىؼردز اٜثىَٞجٓ صؼٞػدؼكأّ٘ثػٔ ،مَج ٗثىَدثزٝز ثىَؼضدىز ثىعجفيٞز ثىَٞجٓ

ثىَض٘ظهٍْرثىؼف٘زثىقدَٝز.صمٌثى فٞيزف٘ثىٍٜفدزٌٍٖىيررث اٜيٗهف٘قثىذقسثادٞك

ؽْعٞج،ػيٚثىسغٌٍِأُّفةصيلثاّ٘ثعْٝدزػصقش01ّ٘ػجٍِظَلثىذ٘زٍٛ٘شػز01

(،ظَلثىذ٘زٍَٛٞصMugil،ٗؽْطثىذ٘زٛ)دجىالصْٞٞزLizaؽْعِٞثعِْٞاقهؽْطثىيٞصثدجىالصْٞٞز

ـر ،ٗاٌ ثىظٖس ٍْ فيضِٞػيٚ شػْ ضِٞ ثىؾجّذٜ.ٕٗ٘د٘ؽ٘ي ىيخه ػم٘ ٗؽ٘ي ٍغيظٗدؼدً ٞس

 ٝضررٛػيٚثى ضجس،ٍٗؼظٌأّ٘ثػٔىدٖٝجٍؼدرػميٞزغٞسٍؼضجيرٗديؼًٍ٘ؼقدىيَعجػدراٜثىٖمٌ.
  www.ar .m.wikipedia.org.  

 .(م11/هـ11)القرن بالحرٌر،من المطرز الكتان من العثمانً نسٌج من ستر من جزء( 41
Ellis (M.),Wearden (J.),Op.cit.,pl.12.                                                                            

(،ْٝضsaurida undosquamisَٚ(،دجىالصْٞٞز)Brushtooth lizardfish(ظَنزثىَنسّٗزكدجإلّؾيٞصٝز)31

 ثاظَجك en synodontidaeىؼجةيز ثىقجع اٜ،ٕٜٗأظَجكٍِ ثىمقيز ثىَٞجٓ اٜ ثىضٚصؼٞػأظجظج

.                                                                                .www.ar .m.wikipedia.org  ثىذقسثافَس.
. بؤثٌنا بناكً متحف فً ،محفوظ(م16/  هـ11) للقرن بروسه،ٌرجع صناعة من حصان سرج(  43

                  . 322م(،لوحة 1148القاهرة ) ،2اإلسالم،ج فنون: حسن محمد زكً
Macridy (Th.)., Le Musée Bénaki d'Athénes,vol .39-40,Roma 1935,p.150. 
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م سما وفق فً ربرسوم حبوب اللقاح.كوسطى جسم السمكة ال فً زخرفة انالفن
،وهو ما ٌتناسب مع وجودها فً البٌئة كمجموعات متكتلة مع بعضها البعض األسماك
حركاتها بمنتهى الدقة وك فضال عن التنوٌع فً أشكالها،.ذللألسماك الطبٌعٌة
 . مهاالفنٌة فً رس والمرونة

،نفذها الفنان لتداخل والتركٌب فً رسوم األسماكونفس الفكرة السالفة فً ا         
زهرة التولٌب )أو الالله  نم ،لٌإلف(44)(15،على ستر من النسٌج)لوحة بمهارة

ثالثة من األسماك ،حٌث  حوت بداخلها على رسم رسم سمكة مركزٌة،المحورة(،
.حٌث رسم /أ،ب(15)لوحة ،رسم سمكة فنان من كل بتلة من بتالت الزهرةشكل ال

لثة،حٌث من البتلة األولى والثا شكله/أ(،15،النوع األول )لوحة نوعان من األسماك
 كاسةوهً تفتح فمها لتلتهم  السمكة ،وقد مثلترسم سمكتان فً وضع تقابل

ضحة فً التواء الجسم ،والواالسمكة كةالزهرة.وقد وفق الفنان فً التعبٌر عن حر
لمفتوح ،والذي عكس بوضوح شراسة هذا النوع من ،والفم اوحركة الذٌل

زخارف هندسٌة مإلفة من دوائر  هذا النوع برسوم سامزٌن الفنان أج وقداألسماك.
عٌون األسماك.وقد رسم  أنصاف الدوائرألف من حٌث ،توأنصاف دوائر ومثلثا

الفنان هذا النوع من األسماك فً أوضاع تقابل،وحصر بٌنهما النوع الثانً من 
/ب(.)وهو ما ٌذكرنا برسوم شجرة الحٌاة الشائعة 15سماك على هذه التحفة )لوحة األ

رسوم  منشكلها الفنان  فقدأما النوع الثانً من رسوم األسماك فً الفن الساسانً(.
،وزٌن جسمها  بنفس النوع من الزخارف   الدقة والمهارة بمنتهى اللوزٌة وراقاأل

وقد وفق الفنان فً إبراز تفاصٌل هذا النوع ./ب(15.)لوحة النوع األولبالموجودة 

زهرة التولٌب  أن ٌشكل من الفنان فً نجحو .األسماك عن طرٌق التباٌن اللونً من
على ستر من وذلك  ،المحورة رسوم ثالثة من األسماك )أو الالله محورة(

كة رسم سم نان من كل بتلة من بتالت الزهرةشكل الف ث،حٌ(34)(16النسٌج)لوحة 
من البتلة  ألفه(،ب/16،النوع األول )لوحة رسم نوعان من األسماكف/أ،ب(.16)لوحة 
،وقد فً وضع تقابل محورتان تشبه سمكة الثعبان لثة،حٌث رسم سمكتانوالثا األولى
وفق الفنان فً التعبٌر عن فتح فمها لتلتهم كاسة الزهرة.ووهً ت كل منهما مثلت
الفم ،فضال عن حركة الذٌلو التواء الجسمحركة ،والواضحة فً سماككة األحر

 ،والذي عكس بوضوح شراسة هذا النوع من األسماك.وقد زٌن الفنان أجساملمفتوحا
ة المستطٌلة من المنطقفشكل الفنان هذا النوع برسوم مساحات مستطٌلة،ومثلثة الشكل،

 ن طرٌقوفق الفنان فً إبراز تفاصٌل هذا النوع من األسماك ع.وعٌون األسماك
 فقد شكله،(ج/16النوع الثانً من األسماك على هذه التحفة )لوحة و.التباٌن اللونً

 بمنتهى الدقة والمهارة.الفنان من رسوم األوراق اللوزٌة 

                                                             
 (.مـ 11 هـ/ 11ن )القر بالحرٌر،من المطرز الكتان العثمانً،من النسٌج من ستر(  44

Ellis (M.),Wearden (J.),Op.cit.,pl.11.                                                                                      
 Ibid.,pl.9 هـ(.11-14م/14-16ستر من النسٌج العثمانً ،من الكتان المطرز بالحرٌر ،من القرن ) ( 34
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رسم  ،حٌث(46)(11)لوحة ت الفكرة مرة أخرى على ستر من النسٌج ونفذ         
/ب(نفذه على ساحة 11 لوحةاألول )على هذا الستر نوعان من األسماك الفنان 

برع الفنان فً رسم  وقد/ج(.11)لوحة طاراإلالستر،والنوع الثانً نفذه الفنان على 
الفنان من رسوم بتالت  ألف/ب(فقد 11كال النوعان .وبالنسبة للنوع األول )لوحة 

ان سمكة،البتلتشكل من كل بتلة محورة سوم ثالثة أسماك زهرة التولٌب الثالثٌة،ر
 ع،وقد رسمهما الفنان فً وضوهً تشبه سمكة الثعبان لثة من نفس النوعاألولى والثا

ن البتلة م ،وحصر بٌنهما السمكة الوسطى أو المركزٌة،التً شكلها الفنانتقابل
)وهو ما (31)ٌشبه سمكة البٌاض مختلفمحورمن نوع ،حٌث نفذها الوسطى للزهرة

،فرسم لنا سمكة ذات ذٌل لحٌاة  الشائع فً الفن الساسانً(ٌذكرنا بعنصر شجرة ا
الفنان عٌون السمكة من  وشكلخماسً زخرف جسمها بشكل ورٌدة متعددة البتالت،

ه الفنان من منطقة أبدالذي ،انطلقت من الفرع النباتً أوراق قلبٌة الشكل رسوم
ا وحركاتها فً التعبٌر عن تفاصٌل السمكة وجسمه ق.وقد وفق الفنان كل التوفٌالفم

األولى والثالثة فقد شكل منها رسوم  لبتلة.أما اكبٌرة ومهارة فنٌة وانسٌابها بدقة
وفق الفنان فً برسوم زهور نجمٌة الشكل.وأسماك من نوع مختلف ،زٌن أجسامها 

رسم /ج(،ف11ثانً من األسماك )لوحة النوع ال أماالتعبٌر عن تفاصٌلها وحركاتها.
حٌث ألف من البتلة ،رسم سمكةكل بتلة  الفنان زهرة تولٌب ثالثٌة البتالت،شكل من

زخرف الفنان ظهرها برسوم زهور التى ،السمكة المركزٌة الوسطً للزهرة
ٌشبه سمكة  محور بنوع أخر من األسماك ابذٌل ثالثً.وأحاطه زودها،ومحورة
.وقد زخرف ظهره برسوم بقع بٌضاء اللون،رسمهما الفنان فً وضع تقابل البٌاض

،ولٌونتها كل التوفٌق.وكٌف نجح األسماك داخلها اتحركوفق الفنان فً التعبٌر عن 
ع مختلفة من خمسة أنوا أن ٌرسم لنا فًالنسٌج ، الفنان المسلم  على هذه القطعة من

ٌدل على مدى  مما/أ،ب،ج(.11)لوحة كبٌروواقعً إلى حد  األسماك بشكل طبٌعً
الفنان فً  وٌالحظ مهارةوخصب خٌاله وواقعٌته ،وإبداعه الفنً. لفنانثراء هذا ا

تحوٌره لرسوم األسماك هنا بزخرفة أجسامها برسوم زخارف نباتٌة وفً رسم 
األسماك المركزٌة بذٌول ثالثٌة أو خماسٌة  وذلك كله كنوع من أنواع اإلمعان فً 

      التحوٌر..

                                                             

      .Ibid.,pl.10.بالحرٌر المطرز الكتان ،من(م11/هـ11) القرن العثمانً،من نسٌج من ستر46)
أشٗثػ3(ظَنزثىذٞجقكظَنزٍِثى فمٞيزثىؾيدٝمزأٛالَْٝم٘ػيمٚؽعمَٖجقؽم٘زىٖمجفم٘ثى31ٜ

ٍِثىؽ٘ثزحٗشػْ زؽيدٝزػسٝمزػْمدأ مسثىَْطقمزثىظٖسٝمزقذموثىمرٝوثىَؽمق٘قٗثىمسأضصضَٞمص

ثاظممَجكد ضقممزاممٌػسٝمممزٍذططممزٍْٖممجىّ٘ممجُثىذْممٜثىقممجصٌأٗثىممرٕذٜٗصضرممرٕٙممرٓثىعممَنزػيممٚ

إىم0ٚثىفرٞسرٗيٗيثازق،ٗأاموٗقشىفٞدٍٓمِؼمٖسظمذضَذسٗأمضم٘دسّٗم٘اَذس،ٗشّٖمجٍمِ

مؾممٌ،ٗٝطيمم ثىفممٞجيُٗػيممٚثىفممرٞسٍْممٔأظممٌ)اضجٝممودٞجق(ٗٝقممخثىذٞممجقثىَممج ثىٖممجيا04

                                                                                                   www.Kenanaonline.comّ٘ػج.
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نجح حٌث  ،(48)(/ب21من النسٌج )لوحة  أخرى على قطعة وترى كذلك           
،حٌث شكل من كة ضخمة من زهرة التولٌب المسننةرسم سمفً المسلم الفنان 

 تبٌن دقة المالحظة،وبةالتسنٌن الخارجً للزهرة جسم السمكة الخارجً بواقعٌة كبٌر
سمكة تمثلت فً ،بداخلها رسوم ثالثة من األسماك تمضسمكة المركزٌة أن ال

من نوع ل سمكتٌن فً وضع تقابرسم بالفنان حصرها مركزٌة )أو وسطً(،
شكل رأسها  التًحٌث برع فً رسم السمكة المركزٌة ،مختلف،بمنتهى الدقة واإلتقان

باٌن التفاصٌل عن طرٌق الت إبرازالفنان فً نجح ،وقد من ورقة ثالثٌة مفصصة
بٌن  وااللتقاءمهارته فً رسم حركة التقابل فضال عن اللونً بٌن الفاتح والداكن.

رجٌة الممثلة األشواك الخا ،ورسوملألسماكالذٌل المرتفع  ،وحركةاألسماك الجانبٌة
ر عن حسن التعبٌودقته فً ،فً رسوم األسماك وتنوٌعهفً التسنٌن.

على ستر ك فً رسوم األسما التنوٌع فً كذلك الفنان وفقوحركاتها،وتفاصٌلها الفنٌة.
ٌب أكثر من نوع من رسوم شكل من زهرة التول حٌث،(41)(21من النسٌج )لوحة 

ذات بدن كؤسً الشكل ولها  النوع األول والذي تمثل فً رسوم أسماك رسمفاألسماك،
ان المسلم كذلك من زهرة أما النوع الثانً ،فقد شكله الفن ./ب(21)لوحة ذٌل ثالثً
ن ،شكل منها رسوم ثالثة من األسماك  اثنامحورة رئٌسٌة  سمكة رسمحٌث التولٌب،

أما ،،وهو النوع الثالث الحوت تشبه سمكةالنوع  منهما متقابالن بالرأس ومن نفس
سمها الفنان المسلم رحٌث  ،فهً تمثل النوع الرابع الوسطى )أو المركزٌة( السمكة

فنان فً رسم األسماك بدقة ال نجحذٌل ثنائً الشكل.وقد  ذاتمن نوع مختلف،
 مهارته والتنوٌع فً أشكالها، ذلك باإلضافة إلى،حركاتها نالتعبٌر ع،مع حسن وإتقان

 عناصره الفنٌة . بٌنالتؤلٌف والتداخل فً 
،على قطعة من النسٌج )لوحة نجح الفنان فً رسم أسماك محورةكذلك          

،حٌث شكل منها رسوم  رةرسوم زهرة التولٌب المحو نشكلها م ،والتً(51)(24
)وقد تمٌز هذا النوع بوجود سٌف (40)السٌف أسماك من النوع المعروف باسم سمكة

                                                             
 (.م16/هـ11) القرن ذهبٌة،من بخٌوط مطرز الحرٌر من العثمانً النسٌج من قطعة( 48

Patricial (L.),Baker.,Islamic Textiles, London 1995,pl.91. 
 (. م16)الهجري العاشر القرن من الثانً للنصف تقرٌبا العثمانً،ترجع الحرٌر نسٌج من ستر(  41

Ibid., pl.title pages. 
 Ibid.,pl.1(.هـ11-11)م11-16 للقرن بالحرٌر،ترجع المطرز الكتان نسٌج من قطعة(  51
،ظَنز(Xiphias gladius)(ظَنزثىعٞةكظَنزثىعٞةأٗأد٘ظٞةأٗظٞج ثىذقس،ثالظٌثىؼي40َٜ

انٖج ٍِ ثىقؾٌ.أ رسأظَٖج مذٞسصج ٍٗي ٘ ٗػْٞجُ ن٘ٝو ؽعٌ ىٖج ثىَقٞطجس صؼٞػاٜ مذٞسر

ثىْ٘عٍِثاظَجك أظَجك–فدمذٞس–ثىؼي٘ٛثىط٘ٝوثىَ يطـثىرٛٝأ رؼنوثىعٞة.ٗٝؽذٕٔرث

ٗثّؼ ثىصػْ ز قفس اٜ ػَْٖج صخضية ثىؽسثػٞز،ٗىنْٖج ٗثاظَجك ثىق٘لٞزثىَسىِٞ ثىصػجّة دثً

 ٕٜٗصؼد ثىدثاتز ثىذقجز اٍٜٞجٓ ثىعَنز ثىعَنز.ٗصؼٞػٕرٓ ٗنؼجٍج-دق –أظ و ٗغَْٞز ٍنعذج

ٝقسحٍِ ٍج ٗصصُ ثىَضسِٝ ٝقسحٍِ ثاظَجكٍج ٕرٓ ثىفٞد.ٗٝفون٘ه ىََجزظٜٕ٘ثٝز ؼٖٞج

004 صصُ ٗمجّش أ ٞسث ثـطٞجيٕج صٌ ثىْ٘ع ٕرث ٍِ ظَنز ن٘ىٖجمؾٌ،ٗٗـ425مؾٌ،ٗأمذس و

3.44 اٜؼٞيٜاٜػجً ً0742 ثىعٞة0711ً.ٗاٜػجً أموظَنز ً،ّفقشدؼكثىدٗهدؼدً
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جسم السمكة  كة،ومن البتالتمنها(حٌث شكل من الفرع القصٌر سٌف السمكبٌر ٌمتد 
جسم السمكة برسوم نقاط.وقد وفق الفنان فً أن ٌحصر بداخلها  ٌلها،وزخرفذو

 من البتلة الوسطى للزهرة الفنان  ذٌل ثالثً ،ألفه  ذو،أخرع رسوم أسماك من نو
نفذ الفنان المسلم  وقدحجمها.شكلها  الفنان بمنتهى البراعة الفنٌة رغم صغر التى 

رسوم هذه األسماك بدرجة كبٌرة من الواقعٌة والقرب من الطبٌعة فً رسمها.)لوحة 
فً رسم نوعان من رسوم األسماك )لوحة  المسلم الفنان كما نجح/أ(.24

ن زهرة التولٌب نوعان من شكل الفنان م حٌثعلى جزء من ستر ، ،وذلك(52)(26
/ب(،حٌث رسم الفنان 26/أ(،والنوع الثانً )لوحة 26حة ،النوع األول )لواألسماك

.وقد برع الفنان فً ن الشكل البصلً)أو الكؤسً(مستدٌركال النوعان ذو شكل قرٌب م
،ومن كاسة الزهرة  المفصصة رأس السمكة،حٌث شكل من لنوعانرسوم كال ا

السمك  البتالت جسم السمكة،ومن نهاٌات البتالت الذٌل.وزٌن جسم النوع األول من
ضمت السمكة بداخلها رسوم ثالثة  فقدبرسوم قشور األسماك.وبالنسبة للنوع األول 

بها من الجانبٌن رسوم  ،أحاطمن األسماك سمكة مركزٌة فً الوسط  من نوع مختلف
برسوم قشور ا جمٌعا ،من نفس النوع.وزخرف جسمهقابلأسماك فً وضع ت

 نوع مختلف حٌث رسمها الفنان بذٌلاألسماك. والسمكة المركزٌة )أو الوسطى(،من 
بالنسبة للنوع  أما/أ(.26ذٌول ثنائٌة.)لوحة  هً ذاتثالثً،عكس األسماك الجانبٌة ف
منه الفنان نوع مختلف من األسماك ،حٌث ألف  ألفالثانً من زهور التولٌب،فقد 

البتالت ذٌل  تالفنان الرأس من كاسة الورقة،ومن البتالت الجسم ،ونهاٌا
،رسوم أربعة من األسماك لرئٌسٌة سالفة الذكرنراه وقد شكل من السمكة االسمكة.و

نان فً تشكٌل مجموعات من .وتعكس التحفة مهارة الفالمحورة تشبه سمكة البٌاض
والتركٌب والتداخل.وقدرته على التنوٌع فً رسوم  ،ومهارته فً التؤلٌفاألسماك

التعبٌر عن الحركة  األسماك،وهو ما ٌعكس خصب خٌاله الفنً.فضال عن حسن
،مما ٌإكد على أنه كان ٌملك ومهارةومهارته فً رسم األسماك بكافة تفاصٌلها،بدقة 

 /ب(. 26أدواته الفنٌة.)لوحة 

                                                                                                                                                           

ى٘ؽ٘يمَٞز طسرٍٍِجيرثىصةذ اٜدؼكػْٞجصٖج.ٍٗجيرثىصةذ َٝنِأُصضؾَغدنوٍِثىْذجس

ٗثىقٞ٘ثُٗثإلّعجُفضٚصفوإىٍٚعض٘ٙثىخط٘زر.ٗأعذضشثادقجطٍؤ سثأُٗؽ٘يٍجيرثىصةذ 

ٍأٍّ٘ج ٗىٞطّضٞؾزىيضي٘ط.ٗدْج ػيٚذىلأـذقشظَنزثىعٞةنؼجٍج نذٞؼٞج اٜثاظَجكْٝؽأ

ىإلّعجُ.
 www.ar .m.wikipedia.org.                                                                              

 النصف بروسه،فً أو اسطنبول إلى ،تنسب مذهبة بخٌوط المطر الحرٌر من ستر من جزء(  52

 .بواشنطن النسٌج متحف فً محفوظة ،وهً(م16/هـ11) القرن من الثانً
Brend (B.),Op.cit.,pl.137. 
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             من النسٌج أخرى  قطعة  علىتبرز قمة براعة الفنان المسلم و        
األفرع النباتٌة من رسوم الفنان فً أن ٌشكل  برع، وذلك حٌن (53)( 21)لوحة 

الدقة والبراعة  بمنتهى،محورة  اكوالورٌدات النباتٌة المتعددة البتالت رسوم أسم
بٌضاوٌا )أو جامة بٌضاوٌة الشكل (مثل  شكالمن األفرع النباتٌة  شكل حٌث،الفنٌة
رسم فً  كما.التالعٌون على هٌئة ورٌدات صغٌرة متعددة البت ورسم،السمكة جسم

بالقرب منها أوراق مسننة لوزٌة  وٌنطلقمنتصف كل جانب ورٌدة متعددة الفصوص 

.وقد وفق الفنان حٌن جعل مقدمة األفرع لف الفنان منها الزعانف المرفوعةالشكل أ
،بمنتهى المهارة السمكة،وذٌلها،لٌإلف منها فم االلتقاءالنباتٌة مسحوبة عند منطقة 

 ٌنن هنا حٌن شكل لنا من هذا الشكل البٌضاوي جسم لسمكتالفنٌة.وتبرز مهارة الفنا
/أ(.كما برع الفنان حٌن شكل 21جسم واحد ،ورأسٌن.)شكل  هما،حٌث جعلمتدابرتٌن

من األفرع النباتٌة وثمرة الرمان والورٌدات رسوم نوع أخر من األسماك كبٌرة 
مما ٌذكرنا ) -الحجم ،حٌث رسم سمكتان متقابلتان ،وفصل بٌنهما بثمرة الرمان

شكل من األفرع الجسم ،ومن  ،حٌث-بعنصر شجرة الحٌاة الشائع فً الفن الساسانً(
نا فً هذه اللوحة الورٌدات المتعددة البتالت العٌون.وتبرز براعة ومهارة الفنان ه

 ،رأس واحدة ا،ولهمسمكتان متداخلتان معا ومتقابلتان،حٌن رسم لنا الفنٌة الرائعة
والبراعة  منطقة العٌن واحدة لكال السمكتان بمنتهى المهارة وجسدان،وذلك حٌن جعل

وهنا ٌعجز المرء عن وصف اإلبداع الفنً للفنان المسلم،حٌن /ب(.21الفنٌة .)لوحة 
رسم لنا سمكة برأسٌن،وسمكتان بجزء واحد مشترك وهو منطقة العٌن،وهو ما 

ق،ومقدرته الهائلة قٌٌعكس بجالء مهارة الفنان فً معرفة النسب التشرٌحٌة بشكل د

،والتؤلٌف .باإلضافة إلى إبداعه فً حسن توزٌع عناصره الفنٌة وحسن على التداخل
فً التحوٌر والتجرٌد الفنً بمهارة  إبداعهعن  ضالاستغالله للمساحات المتاحة ،ف

أٌضا رسم الفنان كما  عناصره الفنٌة المستخدمة لتنفٌذه موضوعه الفنً. واقتدار،وقلة
عرف الدٌك تنطلق من أفرع  ،زهرة(54)/أ(38الخزف )لوحة  على صحن من

نفذها تشبه سمكة المبروكة، محورة  أسماك نجح فً أن ٌشكل منها رسوم والتً،نباتٌة
 األوراق،ومن ،ومن العرف الزعانفالذٌل لنباتٌةشكل من األفرع ا بٌرة،حٌثبدقة ك

المسلم فً أن ٌإلف من  الفنان كذلك نجحنجح فً التعبٌر عن حركتها.،كما جسم ال
بالطة من على  والمنفذةالزرقاء اللون رسوم زهرة التولٌب )أو الالله المحورة(،

                                                             
 ،(م11/ هـ11) للقرن الذهب،،ٌرجع بخٌوط المطرز الحرٌر من العثمانً النسٌج من جزء(  53

                                      .Wilson (R.P.),Op.cit.,pl.76    .ببارٌس الزخرفٌة الفنون بمتحف محفوظ
 .م(16هـ/11نٌك ،تركٌا ،فً القرن )( صحن من الخزف من صناعة از 54

 Ibid.,Op.cit.,89. 
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إلى حد رسوم أسماك محورة منفذه بؤسلوب دقٌق وواقعً  ،(55)/أ(41 لوحةالخزف )
 .عن الحٌوٌة والحركة مما عكس بجالء مهارة الفنان المسلم فً التعبٌر ،كبٌر
وراق األالرمان و ،وزهرة(51)المشكلة من  ثمرة الرمان األسماك سوم: ر هـ
  مروحية الشكل :ال

حٌث ،(51)(/أ 6 على قفطان من العصر العثمانً )لوحة ثمرة الرمان   رسمت      
ٌنها برسوم زهرة زكروٌة الشكل محورة رسوم أسماك لفنان فً أن ٌشكل منها انجح 

،وخاصة منطقة السمكة بكافة تفاصٌلهان فً رسم ،وقد ظهرت مهارة الفناالٌاسمٌن
الرأس والذٌل.حٌث مثلها وهً تسبح بشكل طبٌعً إلى حد كبٌر،وقد فتحت فمها 

وكؤنها أنٌاب  لألمام،وأخذت فً التهام الفرع النباتً،حتى بدت أسنانها الجانبٌة بارزة 
حركة وفق فً إبراز مفترسة.وهو ما ٌعكس واقعٌة الفنان ودقة مالحظته،حٌث 

من النسٌج )لوحة  أخرى  قطعة وعلىبدقة كبٌرة. النباتٌة األفرععلى  االنقضاض
سمكة    شكل الرمان ثمرةو أوراق منالفنان بمنتهى االقتدار الفنً  شكل(58)(/ ب11

فً وضع ثالثً األرباع حٌث ألف من نهاٌة الثمرة الذٌل .ومن  مرسومةمحورة 
.وقد وفق عن طرٌق التباٌن هاسمج هاأوراقو مرةثمرة العٌنان ،ومن الثحبٌبات ال

،وجاءت ٌم ،والثقل فً رسم عنصره الزخرفًاللونً فً إضفاء نوعا من التجس
،حٌث عبرت األوراق منفذه بشكل طبٌعً فً موضعها لخدمة الموضوع الزخرفً

لنا الفنان شكل مختلف أخر من ثمرة  رسمو.عن الشكل الخارجً لجسم السمكةبدقة 

                                                             
 المرجع: اإلسالمً الفن م،وحدة1531/هـ131 قرابة ،تركٌا أزنٌك خزف من مربعة بالطة(   55

 .أ131 السابق،لوحة
(استعار الفنزانون األتزراك مزن اإلٌطزالٌٌن ثمزرة الرمزان والتعبٌزرات الزخرفٌزة األخزرى التزً نراهزا  56

فً األقمشة المخملٌزة ممزا صزنع بالبندقٌزة فزً القزرن الخزامس عشزر.وأن اإلنسزان لٌكزاد ٌحكزم مزن أول 
سززبب وهلززة علززى المخمززل المصززنوع فززً بورسززة أنززه إٌطززالً،غٌر أنززه مززن السززهل أن نفززرق بٌنهمززا ،ب

وضززوح أشززكال العناصززر الزخرفٌززة التركٌززة ،ولكونهززا أقززل إتقانززا مززن حٌززث أسززلوب صززناعتها عززن 
اإلٌطالٌززة. ومززن الجززدٌر بالززذكر أن الرمززان ٌرمززز بززه فززً الفززن المسززٌحً إلززى الكنسززٌة بسززبب أغمززاد 

بعززد الحبزوب داخزل الغززالف، فهزذا العززدد الكبٌزر ٌسزتجمع فززً ثمزرة واحززدة، واتخزذ أٌضزا  رمزززا  للقٌامزة 
الموت، و نظرا  لكثرة حبوب الرمان رمز بها أٌضا  إلى المعنوٌة وكشدة النٌل. عربً محمد حسزنٌن : 
تززؤثٌر االتجاهززات الفكرٌززة والعقائدٌززة علززى الفنززون اإلسززالمٌة فززً مصززـر فززً عصززـر الززوالة العباسززٌن 

-23صزززـم،1181والطولزززونٌٌن، )مخطزززوط رسزززالة ماجسزززتٌر( كلٌزززة اآلثزززار، جامعزززة القزززاهرة، سزززنة 
.،دٌمانززد )م.س( : الفنززون اإلسززالمٌة ،ترجمززة أحمززد عٌسززى، مراجعززة و تقززدٌم أحمززد فكززري ، دار 21

 .216م ،صـ 1182المعارف ، القاهرة 
 لنسٌجا من لثالثا  ثمانع بالسلطان ،خاص( الذهب بخٌوط موشً حرٌر) الكمخا من قفطان(  51

 المرجع:الحافظ بدع هللا عبد.بسرايطوبقا متحف فً محفوظ(. م11/هـ11) للقرن العثمانً،ٌرجع
 للتارٌخ األبحاث ،مركز وعمائرهم لتركا فنون: آصالنآبا ،اوقطاي.15 ،لوحة211 السابق،ص

 .286،صـ(م1181) استانبولباستانبول، اإلسالمٌة والثقافة والفنون
Akurgal (E.)., L' Art en Turquie ,Italie  1981,p.210,pl.139. 

 .155 السابق،شكل المرجع:  باشاال حسن(.م16/هـ11) القرن من عثمانً نسٌجمن ال  قطعة(  58
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برع الفنان فً رسم سمكة  حٌث(51)(/أ11حة النسٌج )لو الرمان على قطعة من
الورقتٌن األمامٌتٌن فم  من،فشكل (51)تشبه سمكة المبروك اآلسٌوي محورة بدقة

األوراق  منالعٌن،و،نهاٌة الورقة األولى من أعلىالسمكة،ومن النقطة المرسومة فً 
ثنائٌة  سمكة فرسمالثمرة الذٌل، نهاٌاتالالتً فً  الورقتٌنوالثمرة الجسم،ومن 

ان فً التعبٌر عن حركة الفن قفً وضع جانبً كامل.وقد وفالفنان  هامثل وقد.الذٌل
مثلتها األوراق،وهً مرفوعة فً حركة سباحة،وحركة الذٌل  ،التًهازعانفبالسمكة 

.كما أن التسنٌن الموجود باألوراق لمفتوح الذي ٌلتهم الفرع النباتًالفم االمرتفع،و
فً توظٌف  لفنان،وهو ما ٌعكس مهارة االسمكة جسممع  امتناسبجاء المحٌطة بالثمرة 
لفنً وقدرته الكبٌرة على عناصره الفنٌة للموضوع ا نكل عنصر م

 .                                  ى موضوعه بسهولة وٌسر،والتجرٌد الفنً للوصول إلالتحوٌر
بصلٌة  سمكةفً رسم  الفنانوفق  (61)(/ج13سرج من النسٌج )لوحة  وعلى        

بمنتهى الدقة الفنٌة ،حٌث جعل حٌن شكلها من ثمرة الرمان  وذلك،تشبه البلطًالشكل 
،وشكل فم السمكة من نقطة بداٌة تكوٌن الرأس قةمنط تمثلالثمرة   مقدمة

الثمرة الذٌل بدقة وإتقان ،لٌرسم لنا ،ومن نهاٌة ثمرةثمرة،وشكل جسم السمكة من الال
الفنان  نجحو.البلطً ةبه سمكمن ثمرة الرمان ، نوع طبٌعً وواقعً لألسماك ٌش

ذٌل  ذات الشكل كروٌة،(51)تشبه السمكة الطائرةمحورة  اكسمأ فً رسم كذلك 

                                                             
 برلٌن فً ،محفوظة(م11/هـ11) القرن الصفوي،من النسٌج من قطعة(  51

 .Otto,Falke,Op.cit.,Sig.52  
(صممٌثىسؽمم٘عإىممٚصقدٝممدأـممْج ثاظممَجكدٖممرٓثىدزثظممزإىممٚثاظممضجذثىممدمض٘زٍؾممدٛفْممج،أظممضجذ51

دنيٞزثىطخثىذٞطسٛدؾجٍؼزثىقجٕسر.ائموثىؽنسٗثىضقدٝس.أٍسثقثاظَجك
. بؤثٌنا بناكً متحف فً ،محفوظ(م16/  هـ11) للقرن بروسه،ٌرجع صناعة من حصان سرج(  61

.322 ،،شكل2جاإلسالم، فنون: حسن  زكً
Macridy (Th.)., Le Musée Bénaki d'Athénes,vol .39-40,Roma 1935,p.150. 

(،ٕمم٘افممٞيزٍممِثاظممَجكاممٜزصذممزثإلدسٝممجسٍممExocoetideaِثىطممجةسركدجإلّؾيٞصٝممز)(ثىعممَنز51

ّ٘عٍمِثاظمَجكثىضمٚصطٞمس،ٕٗمٜالصؼضذمسنٞم٘زثٗإَّمج41نجة زؼؼجػٞجسثىصػجّة.ص٘ؽدّق٘

ٕٜأظَجكصعضطٞغثىق صٍمِثىَمج ٗثىطٞمسثُثىقمجةٌد٘ثظمطزشػجّ ٖمجثىَ مسٗير.الصصٝمدأنم٘ثهٕمرٓ

.صعمضخدًصيمملثاّم٘ثعٍممِثاظمَجكٕٗممٜصؽمذٔنأظممَجكثىسّؾمزن،فٞيممز34ٍممِثىعمَلػممِثاّم٘ثع

ثىطٞمسثُىيٖممسٗحٍمِأػممدثةٖجامٜثىَج .اؼْممدثقضمسثحػممدٍْٖٗمجاٖممٜصممسحدممرٝيٖجامٜثىَممج َْٝٞممج

ٗٝعممجزثدعممسػزصؾؼيٖممجصخممسػٍممِثىَممج ،ػْدةممرص ممسيشػْ ضٖٞممجثىنذٞممسصِٞصْممداغ ممجزػثىَممج ػيممٚ

ع٘ثُ.ٗػْممد01ميٞممٍ٘ضممساممٜثىؾمم٘ىَممدرّقمم31٘-21ٍضممسّٗفممةفجةَممزٍْداؼممزدعممسػزثزص ممجع

ظق٘نٖجإىمٚثىَمج صقمً٘دممسحثىَمج دمرٝيٖجػيمّٚ مطثىْقم٘اضقطمغدمرىلٍعمجازأ مسٙدؼٞمدثػمِ

إى211ٚثىؼدٗ.ائذثمسزسػَيٞجسٕرٓثىطٞسثُٕرٓظضزأٗظذؼزٍسثساٖٜصقطغدرىلٍعجازدِٞ

ٝيٖجٍؽق٘قٗنسأثىع يٜن٘ٝوٍٗضَجظلّعمذٞجدقٞمظٝعمجػدٕجػيمٚثىق مصٍمِثىَمج ٍضس،ذ311

ٗثىطٞممسثُد٘ثظممطزفسمضممٔثىعممسٝؼزَْٝٞممجٗٝعممجزثدمممسحثىَج .مَممجد٘ثظممطضٔصعممضطٞغصرٞٞممسثصؾممجٓ

ىعطـثىَج .جنٞسثّٖجإىٚفدٍجػْدٍالقجصٖ
- www.ar .m.wikipedia.org.
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من  إتقانبدقة و الفنانشكلها  ،حٌث(63)/أ(21ستر من النسٌج)لوحة  علىوذلك  رباعً
من النسٌج  ثانٌة قطعة ىعل وأوراقهاألف الفنان من ثمرة الرمان كما .ثمرة الرمان

الفنان شكل  ،حٌث(أ،ب/ 23)لوحة (54)تشبه السمكة الذهبٌة محورة رسوم أسماك (64)

نتهى ا صغٌر ،الذي أنطلق منه فرع نباتً من مقدمة الثمرة فم السمكةبمنتهى الدقة 
وزخرف الجسم بحبوب ،ونهاٌة الثمرة مثل الذٌل ،برسوم دائرتان مثلتا العٌون

)لوحة                مسننة باألوراق الالثمرة   أحاطالفنان حٌن  وفق.وقد الثمرة
 . وما ٌوجد به من أشواك كة/أ(.لٌعكس بجالء الشكل الخارجً لجسم السم23
      نجح الفنان فً أن ٌرسم من ثمرة الرمان على قطعة من النسٌج و          

سمكة الزٌنة الدٌسكس تشبه  ل أخر من رسوم األسماك المحورشك،(66)/ب(24)لوحة 
ل شكله الذٌوأخٌرا  ،الجسم الثمرة من،والفم  بداٌة الثمرةمن   ،حٌث شكل(51)األزرق

الفنان على صحن من  رسمكذلك  .مهارةذلك كله بمنتهى ال،والرمان ثمرةمن نهاٌة 
كروٌة ،رسوم أسماك محورة الرمان من ثمرة (50)(ب/ 41الخزف )لوحة 

 من رسوموالذٌل  انف،وشكل الزعسماكاألقشور ببمنتهى المهارة  زٌنها،والشكل
     بالطات من الخزف  وعلى.بمنتهى الدقة محورةالمروحٌة الشكل ال قورااأل

أن ٌإلف من ثمرة الرمان وزهور التولٌب  فًالفنان المسلم  ،وفق(61)/ب( 42)لوحة 

                                                             
 (. م16)الهجري العاشر القرن من الثانً للنصف تقرٌبا لعثمانً،ترجعا الحرٌر نسٌج من ستر(  63

Patricial (L.),Baker,Op.cit., pl.title pages. 
 م،محفوظة16/هـ11 القرن إلى بروسه،ترجع مدٌنة إنتاج العثمانً،من الحرٌر نسٌج قطعة(  64

 .ببارٌس الزخرفٌة الفنون بمتحف
Koechlin (R.),Migeon (G.)., Islamische  Kunstwerke (Keramik                                     

.Gewebe.Teppiche) in farbiger wiedergabe Auf 100 Tafeln, Berlin 1928,taf.lxxvii., Wilson 

(R.P.), Op.cit.,pl.45. 
(.ٗثظGold fishَٔ(ثىعَنزثىرٕذٞزكصطي ػيٚأّ٘ثعمغٞسرٍِثاظَجك،أٗيزحدجإلّؾيٞصٝز)54

(  دجىالصْٞٞز اcarassius auratus auratusٜ ثىؼيَٜ صسدٞضٖج ٝؽجع ثىضٚ ثاظَجك أمغس ٍِ ٜٕ،)

دؼك اٜ ثىؽذ٘نٞجس،ٗصعَٚ ػجةيز إىٚ ثىرٕذٞز ثالظَجك .صْضَٜ ثاف٘ثقثىَْصىٞز أٗ ثىََجٕجس

.www.ar .m.wikipedia.org .ثافٞجُدجىؽذ٘نثىرٕذٜ
 (.هـ11-11)م11-16 للقرن بالحرٌر،ترجع المطرز الكتان نسٌج من قطعة(  66

Ellis (M.),Wearden (J.)Op.cit.,pl.1. 
 Symphysodon(ثىدٝعمنطثاشزقكّمم٘عٍممِأّمم٘ثعظمَلثىصْٝممزٝؼضذممسأـمموأّم٘ثعيٝعممنط)51ٍ

discusٕٔٗم٘أقم٘ثٌٕٕٗمٍ٘ممِثاظمَجكثىذٞ٘لمٞزٍغموٍؾَ٘ػضٔ،أظممجضٍْذؼمٔيٝم٘ثّؾسٗٗاسٗػمم،)

يزؽز،ٗٝفمو04-14ٍِٕٗ٘ثىْ٘ػجىٖجيٛ ؽدثٗٝؼٞػاٍٜٞجٓقيٞيمزثىقَ٘لمز،ٗيزؽمزفمسثزر

د٘ـممممجس،ػمممم٘قػذممممدثىعممممٞدكػممممجىٌأظممممَجكثىصْٝممممز)مٞممممةصقفمممموػيممممٚثىقمممم٘ق0فؾَممممٔ

.014-013ً،ــ0702ثىَغجىٜ؟(،ثإلظنْدزٝز
 ً،ٍق ٘ظدَضقةثٍعضسيثً.05ٕـ/01(ـقٍِِثىخص ثىع٘زٛ،ٍِثىقس50ُ

Migeon (G.).,Manuel d'Art Musulman ,fig .381. 
 المرجع: خلٌفة ربٌع(. م1161/هـ1114) دودو رقٌة سبٌل بواجهة خزفٌة بالطات(  61

 .21 السابق،لوحة
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رسمها  حٌثالثالثٌة سمكة منفذة فً وضع جانبً كامل بمنتهى الدقة الفنٌة.واألوراق 
 الفنان فً رسم السمكة بكافة تفاصٌلها. فق،وو وإتقانبدقة 
زهرة  ،من(11)/ب(43على بالطات خزفٌة )لوحة  أٌضا الفنان رسمكما          

فً وضع جانبً كامل ،بمنتهى الدقة  محورة  رسوم أسماكالرمان وثمراتها،
من البتالت  ألفوالمهارة الفنٌة،فً رسم تفاصٌل جسم السمكة حٌث 

كذا شكل الجسم وزخرفته،بمنتهى الدقة واإلتقان الفنً. ة.ومن الثمر،والذٌلزعانفال

 التوفٌق فً رسم ثمرة كل(11)/أ(44من الخزف )لوحة  أخر الفنان على صحن وفق
بمنتهى البراعة الفنٌة رسوم  كون منها حٌث ،مروحٌة الشكلالرمان واألوراق ال

،وشكل من األوراق المروحٌة الذٌل رةالثم ،شكلها منروٌة الشكلكمحورة أسماك 
 الدقةوالزعانف.ورسمها وهى تسبح رافعة ذٌلها وزعانفها ألعلى،بمنتهى 

االنتباه إلى  فت.وٌالحظ أنه زخرف جسم الثمرة برسوم قشور األسماك لٌلواإلبداع
قشور ،حٌن رسم واقعٌا الفنان.وكان الغٌر مرئً بشكل مباشر الفنًموضوعه 

تشبه سمكة  هً فً الحقٌقة سمكة محورة التً الرمانةاألسماك لٌغطً بها جسم 
سوم ،بحٌث تبدو ظاهرٌا أنها ثمرة رمان وفً الحقٌقة فهً ر(11)الفقاقة )النفٌخ(

ان فً حسن توزٌعه لعناصره مهارة من الفن.وهى أسماك تلتهم األفرع النباتٌة
،وعن منظره ن التفاصٌل،وتعكس فً دقة وإبداع مهارته فً حسن التعبٌر عالفنٌة

مهارته فً تحوٌر عناصره الفنٌة بمنتهى االقتدار .فضال عن بكل نجاحالتصوٌري 
 ،وجعل كل عنصر فً موضعه الفنًالفنٌة هعناصرمع حسن اختٌاره ل،الفنً

على  العناصر رته فً إبراز التفاصٌل.كما برع فً حسن توزٌعومكانه.ومها
ن مروحة ،فؤحٌانا ٌرسم للسمكة ذٌال ماألسماكالتحفة.مع التنوع فً رسوم 

 استخدامه.كما تبرز التحفة مهارة الفنان المسلم فً قلة  ذٌالن،وأحٌانا ٌرسم لها واحدة
ن فقط هما الثمرة ٌفرسم سمكة من عنصر الفنًللعناصر الفنٌة لتنفٌذ موضوعه 

الفنً.كما أستخدم الظل  إبداعهوالورقة المروحٌة فقط و هو ما ٌعكس بجالء قمة 
 والنور إلبراز زخارفه على التحفة الفنٌة.

من الخزف )لوحة  ثانً صحن علىالفنان من ثمرة الرمان، شكلوأٌضا         
،وقد وفق ،شكلها من ثمرة الرمان محورةال األسماكنوع أخر من رسوم  ،(13)/ب(38

                                                             
 .12 نفسه،لوحة المرجع(.م1613/هـ1184) باشً أوده وكتاب سبٌل بواجهة خزفٌة بالطات(  11

 علٌه ٌطلق ما وفق ،منفذ( م16/هـ 11) القرن الطالء،من تحت مرسوم الخزف من صحن(  11
                                       .Kuhnel (E.)., Islamische Kleinkunst,Berlin 1925,pl.89دمشق أسلوب

أٝمج،ٗصعَٚظَنزثىذجىٍُٕٜ٘ٗؽٖ٘زراٜثىَٞجٓثىَجىقز(ظَنزثى قجقز)أٗثىْ ٞ (كّٕٜٗجيزر11

دجازّخ،ٗصْض  ٕرٓثىعَنزػْدثىؽمؼ٘زدمجىخطسٗصفمذـٍغموثىنمسرٗىٖمجشٗؽمٍِٞمِثىق٘ثنمغامٜ

اَٖجاٜغجٝزثىق٘رَٝنْٖجقطغأق٘ٙأّ٘ثعثىعيلدَٖجٗأـذقشّجيزرؽدثؽدث.
www.kenanaonline.com

  (.م16/هـ11) القرن ازنٌك،تركٌا،فً صناعة من الخزف من صحن(  13

wilson (E.),Op.cit.,89.         
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من ثالث الفنان بمنتهى الدقة على صحن  ألفكما .إلى حد بعٌد تنفٌذها بدقة الفنان فً
تسبح فً وضع جانبً  وهًأسماك محورة مرسومة  ،رسوم(14)/أ(31)لوحة  خزفال
،وتلتهم أفرع رقٌقة ،تشبه الخٌوط.وقد وفق الفنان فً رسمها ،حٌث شكل ملكا

،ومن نهاٌة جسم السمكةبؤوراقها  الثمرة الفم ،ومن الثمرة بمنتهى البراعة من بداٌة 
الثمرة الذٌل ،وقد وفق كل التوفٌق فً التعبٌر عن حركة السمكة سواء فٌما ٌتعلق 

 اتً الرفٌع(،أو فً حركة الذٌل المرفوع.بالفم الذي ٌلتهم الخٌط )أو الفرع النب
 بأسلوب هندسي: منفذةالرسوم األسماك  -: ثانيا
ٌكتف الفنان المسلم بتنفٌذ رسوم األسماك عن طرٌق الزخارف النباتٌة فحسب  لم      

طرٌق الزخارف  عن محورةبل نجده وقد برع فً تشكٌل رسوم أسماك 
الهندسٌة،والتً دمج معها أحٌانا زخارف نباتٌة لٌإلف منها رسوم أسماك بؤشكال 

 -مختلفة وذلك على النحو التالً:
 برعحٌث  ،(15)(/ب 5قفطان من العصر العثمانً )لوحة  علىوظهر ذلك       

سلوب ،التً شكلها الفنان بؤ)تشً( رفة القفطان برسوم السحب الصٌنٌةالفنان فً زخ
ن سمٌكٌن،ٌحصران بٌنهما خطا ٌ،عبارة عن خطهندسً عبارة عن خطوط متموجة

رسمها الفنان محٌطة بزهرة التولٌب )أو الالله(،حٌث شكل الفنان  والتًأقل سمكا،
فً التعبٌر عن  ،ووفقبمنتهى الدقة(15)تشبه سمكة الثعبان محورة ا رسوم أسماك منه

الفرع النباتً قوة الحركة وهً تنقض على مع فً الجسم،واللٌونة ،وااللتواء حركتها
الفنان فً أن ٌشكل من رسوم ستة أوراق مملوئه بالزخرفة السهمٌة  كما نجح .لتلتهمه

كما هو  كبٌرة الحجم محورة فضال عن رسوم زهور القرنفل المحورة رسوم أسماك
ستة أوراق سهمٌة  الفنان فرسم(11)(/أ 1على قفطان من تركٌا )لوحة  الحال
،حصر بداخله الفنان شكل كال لوزٌا مثل جسم السمكة وذٌلهاشالفنان  األف منه،الشكل

ن من ألف الفنا، حٌث بخارٌة دائرٌة مفصصة ،ٌنطلق منها ورقتان خماسٌة الشكل
تحصر البخارٌة بداخلها ورٌدة ثمانٌة البتالت هذا وأحداها  جزء من فم السمكة ،

،شكلت أحداها عٌن السمكة.وقد وفق القرنفل محورة منٌنطلق منها ثمان زهور 
 ساحةبشكل انسٌابً كبٌر بحٌث ملئت الفنان رغم تحوٌر السمكة إال أنه نفذها 

                                                             
 الهجري العاشر القرن من األول النصف فً ،تركٌا(أزنٌق) ازنٌك خزف من طبق(  14

 .128 السابق،لوحة المرجع: اإلسالمً لفنا ،وحدة(م16)
 ،محفوظ(م16/هـ11) للقرن الثالث،ٌرجع مراد بالسلطان خاص التشطما قماش من انفقط(  15

 .12 السابق،لوحة المرجع:الحافظ عبد هللا عبد.باسطنبول سرايى طوبقاب بمتحف
ثىذسٗير15 ىٞالاٜثاٝجًؼدٝدر (ظَنزثىغؼذجُكالٝظٖسعؼذجُثىعَلإالاٜثىؽضج َٗٝنِـٞدٓ

ْٗٝضؽساٜموأّ٘ثعثىَٞجٓٗٝطؼٌىٔ فؾجزر دجىطؼٌفدث ػيٚثازقٗٝعنِثاٍجمِثىضٚدٖج

                                                                                        www.Kenanaonline.comيٗيثازق.
م(،محفوظ فً متحف 16هـ/ 11( قفطان من المخمل)أي القطٌفة(من تركٌا ،ٌرجع للقرن ) 11

الفنون الزخرفٌة  أطلسزكً محمد حسن : .،321،شكل 2موسكو.زكً  حسن:فنون اإلسالم ،ج
 .648،شكل  م(1156،بغداد ) والتصاوٌر اإلسالمٌة

http://www.kenanaonline.com/
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ة الفنٌعناصر لل هالفنان المسلم فً حسن تؤلٌف مهارة عكس بجالءٌ و ما.وهالقفطان
 .براعته فً التحوٌر والتجرٌد ، فضال عنوتوزٌعها

العصر العثمانً  من أخر ،على قفطانالصٌنٌة لسحبأتقن الفنان رسم او          
ٌن سمٌكٌن متموجٌن باللون شكلها على هٌئة خط ،والتً(18)(أ/8 )لوحة

الفنان فً أن ٌشكل من هذه  نجحرفٌع .وقد  سودأ ا،ٌحصران بٌنهما خطاألبٌض
 علىوأعتمد فً ذلك  ،رسوم أسماك تشبه الدالفٌن  بمنتهى المهارة الفنٌة  السحب

،وعلى سمك وتموج الخطوط بمنتهى الدقة الفنٌة.حٌث رسم فً مقدمة التباٌن اللونً
 حٌثمنها السحب الصٌنٌة  انطلقت،ئرة صغٌرة مثلت بداٌة فم الدولفنالسحب رسم دا

ة ألعلى لتإلف باقً فم الدولفن،ثم انطلق بدأت الخطوط مستقٌمة تم تعرجت مرتفع
الفنان من قرب نهاٌة الفم بالخط األسود الموجود فً الوسط ،والذي بدأه الفنان بخط 

،ثم أنطلق الخط سمٌك لٌشكل به عٌن الدولفن انحناءمستقٌم لمسافة قصٌرة ثم أخذ 
وط البٌضاء وذلك بالتوازي مع الخطبسمك أقل لٌمتد حتى نهاٌة الجسم.ألعلى قلٌال و

،تعكس بجالء تمكن الفنان من أدواته مهارةو،فً دقة للدولفنالسمٌكة المشكلة 
الفنٌة،ومعرفته بالخطوط الفنٌة،وإبداعه فً التحوٌر والتجرٌد الفنً،فضال عن مهارته 

كما .بإبداعلتنفٌذ موضوعه الفنً -مجرد خطوط  -عناصر فنٌة بسٌطة  استخدامفً 
 ومسرمن  ،والتً شكلها مختلفان من األسماك المحورة وعانفً رسم ن الفنان برع

 ،(11)(22مجموعة من أزهار التولٌب المحورة على جزء من ستر من النسٌج )لوحة 
وذلك حٌن رسم  هندسً بؤسلوب الفنان  فذهفقد ن /أ(22)لوحة  وبالنسبة للنوع األول

 كل شكل من  حٌثثالث من األسماك مإلفة من زهرة التولٌب )أو الالله محورة(.لنا 

أربع  من رسوم بؤسلوب هندسً  نفذةمرسم سمكة محورة بتلة من بتالت الزهرة 
لتهم الورٌدة برع الفنان فً التعبٌر عن حركتها وهً ت وقد.مثلث ٌلٌها مربعات متتالٌة

العنصر  اختٌاروفق فً  ما أنهوفق فً التعبٌر عن تفاصٌلها،وكوفً دقة وإحكام،
الذٌل  شكل من المربعات وعندما كلهجسم ال،وذلك حٌن شكل الزخرفً فً موضعه

 ن الفناهذا  ل الذٌل وهو ما ٌعكس بجالء مهارةالمثلث لٌتناسب مع شكاستخدم شكل 
،ومعرفته الدقٌقة به وبنسبه من الكائناتلهذا النوع بدقة تفاصٌل الجسم فً التعبٌر عن 

األسماك على هذه التحفة،فقد من رسوم /ب(  22)لوحة أما النوع الثانً.التشرٌحٌة
ثمرة  رسوم من بشكل هندسً رائع والفنان بمنتهى المهارة الفنٌة واإلبداع شكله 
تشبه  التى ألف منها رسوم األسماك المحورةالصنوبر( كوزٌشبه  ما)أو  الفراولة

شكل به ،مربعات مكررة رسوممثلث،زخرفه بعلى شكل  رسمهاف،سمكة البٌاض
وقد .بمنتهى الدقة ،فً الركن العلويالعٌن على هٌئة دائرة شكل،و نراه وقد ةالسمك

                                                             
 للقرن الثانً النصف فً تركٌا ،من(م1481-1451) الفاتح محمد للسلطان المخمل من قفطان(  18

 .644 األطلس،شكل:حسن زكً.طوبقابوسراي،باسطنبول متحف فً ،محفوظ(م15/هـ 1)
 (.م11/هـ11)القرن بالحرٌر،من المطرز الكتان من العثمانً نسٌج من ستر من جزء(  11

Ellis (M.),Wearden (J.),Op.cit.,pl.13. 
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الحادة المشكلة  هافم السمكة المفتوح بؤسنانفً رسم  هنا وفق الفنان  كل التوفٌق
هارة الفنان وإبداعه مبجالء ،مما ٌعكس ةللغاٌ هندسً دقٌق بؤسلوب المنشار كؤسنان
 ،وواقعٌة هذا الفنان حٌث أن لهذا النوع من األسماك أسنان حادة . الفنً
،وفق الفنان المسلم على هذه  (81)(/أ28 وعلى ستر من النسٌج )لوحة           

،رسوم دالفٌن لسحب الصٌنٌة )أو التشً(واألقمارالقطعة فً أن ٌرسم لنا من رسوم ا
،المإلفة من ثالثة دوائر األقماربٌنها رسوم ثالثة من  صل،وٌفقابلتمنفذة فً وضع 

،ألف منها رسوم تشبه القواقع.وقد وفق الفنان كل التوفٌق فً هذه اللوحة متداخلة
،وأن ٌعبر بمنتهى المهارة عن ٌعبر عن النسب التشرٌحٌة للحٌوانالفنٌة فً أن 

تفاصٌل الدولفن عن طرٌق الخطوط بمنتهى البراعة حٌث ألف لنا رأس وجسم 
ارته فً أن من الخطوط المتموجة ،وتتضح دقة الفنان فً مه ثةجرد ثالمن م نالدولف

،رسوم قواقع بشكل دقٌق وقرٌب من الطبٌعة ،إلى حد ٌإلف من رسوم الدوائر
رف من الزخاوفق فً أن ٌإلف كبٌر،وتعكس هذه اللوحة الفنٌة كٌف أن الفنان 

كذا قواقع،بدقة ومهارة فنٌة واضحة. رسوم دالفٌن و من اكونمنظرا بحرٌا مالهندسٌة 
( 81)(21)لوحة  رسم لنا على طبق من الخزف مرة أخرى حٌن مهارة الفنان  تبرز

ن على هٌئة أوراق ثالثٌة بحٌث ترى من أي اتجاه ٌلهما ذٌل وجعلمتداخلتٌن  سمكتٌن
حد شكله على سمكتان متعاكستان بمنتهى المهارة لهما جسد وا فرسم/أ،ب(.21)لوحة 
 وأوراق ثالثٌة شكل منها الذٌل..،مثلت جسم السمكةمعٌنات متداخلة أشكال من هٌئة

ترى من كال  ٌن،بحٌثونقط مطموسة ،وأوراق لوزٌة مثل بها العٌون للسمكت
من أنصاف المراوح النخٌلٌة الثالثٌة الفصوص  استفاد بشكل كبٌر كمااالتجاهان.

نجح ،وترٌا متعاكستان اللتانالفنان فً رسم السمكتان  وبرعلتشكٌل زعانف السمكة .
ف العٌون،والزعانن،فً حٌن نجد أن فً ذلك حٌن جعل الجسم واحد للسمكتٌالفنان 

فً دمج  الفنان المسلممهارة ما ٌعكس بجالء   و،وهوالذٌل لٌس مشترك بٌنهما
هندسً دقٌق.)لوحة  بؤسلوبنجاحه فً تشكٌلها و،العناصر الفنٌة وتحوٌرها

 ./أ،ب(21
ة بؤسلوب هندسً وبدقة فنٌة وفق الفنان كل التوفٌق فً رسم رأس سمكو        

العصابة  اشكل الفنان هن ،فقد(82)/ب(31،على قدر من الخزف )لوحة كبٌرة

                                                             
 من ولاأل للنصف ترجع العثمانً العصر الفضة،من بخٌوط المطرز المخمل سترمن من جزء(  81

 (.سم86 االرتفاع(.)م16/هـ11) القرن
Zeinhom(H.),Mohammad(A.),Cultural Continuity in Islamic Art  and its Impact on Modern 

Art,Guiza:Egypt,p.119,fig.78. 
 للقرن لعراق،ٌرجعا  صناعة الطالء،،من تحت مرسوم العباسً الخزف من صحن(  81

                                                                    Ali (W.),Op.cit.,pl.31                         .   بواشنطن للفن الفرٌر بمتحف ،محفوظ(م1/هـ3)
 القرن فً عباسًلا العصر العراق،من صناعة المعدنً،من البرٌقو ذ الخزف من قدر(  82

                                                       .Ibid.,pl.33.للفن،بواشنطن الفرٌر بمتحف ،محفوظ(م11/هـ4)
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 منفذة  (03)تشبه سمكة األنومة محورةعلى هٌئة رأس سمكة للطائر  (83)الطائرة
ها نقطة مطموسة  الرأس بشكل مثلث ٌحصر به دائرة ب رسمتبؤسلوب هندسً،حٌث 

 هكذا،وخطوط أفقٌة متوازٌة مثلت بداٌة منطقة الرأس للسمكة،ومثلت عٌن السمكة
ولم ٌكتف الفنان بذلك بل استخدم الدقة والواقعٌة. بمنتهىنجح فً رسم رأس السمكة 

على شكل كذلك  هألفالطائر الذي  جناحموسة داخل الدوائر لٌزخرف بها النقاط المط
على بالطة من المسلم بوضوح  الفنانة عابركما تظهر /أ(.31)لوحة محورة. سمكة

شكل  علىه ذٌلطائر الطاووس و جناحرسم وذلك حٌن ،(85/ 31الخزف )لوحة 
عن  عبٌرالت حسن وفق فً التنوٌع فً أشكال األسماك،وفً كذا،أسماك محورة

ه تعكسمكة المشكلة لجناح الطائر والذي حركاتها،بدقة كبٌرة.خاصة بالنسبة للس
هندسٌة  زخارف،وقد زٌنها ب للسمكة حركة إمالة الرأس والذٌل وحبوض
متتالٌة المثلثات ال رسوم،ولمنطقة الرأس متوازٌةالطولٌة الخطوط استخدم الفبحتة،

لطائر والقشور لجسم لجناح االرٌش  فً آن واحد مثلتوالتً ،لباقً الجسم والذٌل
دامه لعناصره الفنٌة ،وهو ما ٌعكس بجالء مهارة الفنان المسلم فً حسن استخالسمكة

برسوم دوائر طائر الالثانٌة التً ألف منها ذٌل  .كما زخرف جسم السمكةبدقة بالغة
 مثلتالوقت نفسه  ،وفًالطاووس ذٌل طائرالعٌون الموجودة ب نلتعبر عمتداخلة،

القشور لجسم السمكة وهو ما ٌعكس مهارة الفنان فً توظٌف عناصره الفنٌة لخدمة 
ألسماك ا مننجح الفنان فً رسم مجموعة  باإلضافة لما سبق فقد.الفنًموضوعه 

)لوحة  لخزفمن اأخر ذلك على صحن و،بؤسلوب هندسًالمحورة نفذها الفنان 
معٌنات متداخلة مع برسوم  ،حٌث رسمت األسماك شبه دائرٌة مملوئه (86)(33

 على هٌئة نصف دائرة  ذٌلال وشكل،منها الفنان جسم السمكةبعضها البعض شكل 
وذلك رغم صغر حجم العناصر الزخرفٌة،وقد وفق فً حسن   بمنتهى الدقة الفنٌة

ات مما ٌعكس بجالء واقعٌة التعبٌر عن حركاتها،وذلك فضال عن رسمها فً مجموع
                                                             

( رمزت العصابة الطائرة فً الفن الساسزانً، إلزى الداللزة علزى ملكٌزة هزذه األشزٌاء أو الحٌوانزات  83
 .114،صـالمرجع السابق:  ٌوسفلملوك. هالة إلى ا

(ظَنزثاٍّ٘زكصعَٚاٜثىقْجنسدعَنز)ثىؼسظز(،دنعسثىؼِٕٞٗمٜظمَنزؼمنيٖجغسٝمخىٖمج03

ٗدْٖجٝضمٔاضقمزلمٞقزدٖمجظمْضِٞػيم٘ٝضِٞٗظمْضِٞظم يٞضٍِٞمجٝؽمذٔثىخسنمً٘ثىقفمٞسا َٖمجٍعمضدق

ٗدؾعَٖجقؽ٘زـرٞسرؽدثٗذٝيٖجٍؽق٘قٗصض٘ثؽدىٞالأغيخثاٗقجساٜثىؽضج َٝنِإنؼجٍٖجيٗي

ثازقٕٜٗظَنزقدالصؾدٍغٞيٖجاٜثىْٞوٍِفٞظثىؽنوٍٗمِ م٘ثؾثاّمً٘ذٗثىقؾمٌثىنذٞمس

٘ز سٗؽمممٍٔممممِثىَمممج ٕٗمممرثقمممدالٝالفظمممٔثىنغٞمممسٍممممِأُذٝيمممٔٝفمممدزـمممدٍجسمٖسدجةٞمممزاممم

                                                                                             www.Kenanaonline.comثىفٞجيِٝ.
 القرن فً سورٌا صناعة من الطالء تحت المرسوم الخزف من مستطٌلة بالطة( : 31 لوحة( ) 85

                                          . Poter(V.).,Islamic Tiles, London 1995,pl.110(. م11-16/هـ11-11)
 ،محفوظ(م13/هـ1)  القرن الطالء،منقاشان،إٌران،فً تحت المرسوم الخزف من صحن(  86

 السابق،لوحة المرجع: اإلسالمً الفن عن معرض: اإلسالمً الفن وحدة. المتروبولٌتان بمتحف
125. 

Jenkins (M.)., Islamic Pottery ,The Metropolitan Museum of Art Bulletin ,1983,pl.23 
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النوع من الكائنات تعٌش وسط تكتالت من نوعها فً ،حٌث أن هذا الفنان
  جناح من  الفنان لنا شكل ،(81)(/أ36حة من الخزف)لوأخر على صحن و.الطبٌعة

 عٌن فؤلف، هندسً بؤسلوب  منفذة البوري سمكة تشبه محورة أسماك رسوم لطائرا

 هٌئة على روالقش العٌن،ورسم إنسان مثلت مطموسة نقطة بها دائرة شكل على السمكة

 والجسم الرأس بٌن الفاصلة المنطقة ،وزخرف( فستونات متتالٌة) دوائر أنصاف

 بشكل المتوازٌة الخطوط من مجموعة من الذٌل شكل،ومربعات أشكال ،برسوم

 الرٌش مثلت  الوقت نفس ،وفًالسمكة ذٌل نهاٌات مع بمهارة سبةمتنا ،جاءتأفقً

 وجود لغز  لنا ٌفسر ما وواقعً،وهو عًطبٌ الفنٌة،وبشكل الدقة ،بمنتهىالطائر بجناح

على صحن  لمالفنان المس أٌضا  نجح  كذاالطٌور. أجسام زخرفة ضمن  السمك قشور
،شكل  ذرعأن ٌشكل من نصف دائرة متعددة األ ،فً(88)/أ( 31من الخزف)لوحة 

(بشكل طبٌعً للغاٌة ،ورسم لفٌروزيقندٌل البحر ،وذلك باللون األزرق الفاتح )أو ا
أذرع(،اثنان منها طوٌالن للغاٌة،ولٌست الشمس.وهنا وفق الفنان كل التوفٌق  11)له 

 ،للكائناتفً أن ٌرسم لنا بمنتهى البراعة الفنٌة منظر تصوٌري متكامل للبحر
زخرفة أطار الطبق،فضال عن رسم قندٌل البحر )أو  ًالبحرٌة من رسوم القواقع الت

سماك تسبح وهى ممسكة بالخٌوط سرطان البحر( فً مقدمة الطبق ،ورسوم األ
كما شكل من رسوم  ،رسوم الشجٌرة التً تشبه الشعب المرجانٌة فٌعة،وذلكالر

وفق الفنان فً  وقد/أ،ب،ج( 31لوحة  ) محورةرسوم كائنات بحرٌة  العنبأوراق 
نفذ  الفنان  وقداللون األزرق بدرجاته ،لٌعبر عن البحر وكائناته بمنتهى الدقة . اختٌار
حسن ضال عن ف،الفنٌة فً التحوٌر الدقة والعبقرٌة بمنتهىالتصوٌري  المنظرلم المس

 كذلك  الفنان كما نجحالتفاصٌل واختٌار األلوان. دقةالتعبٌر عن الحركة ،واإلبداع فً 
 ثالث صحن ،على(11)/أ(41)لوحة (07)تشبه سمكة بالك فوفً رسم أسماك محورة 

،وكذلك جسم السمكة على شكل مثلثحٌث مثل ،من الخزف منفذة بؤسلوب هندسً
شكل مثلث،والذٌل كذلك  الزعانف جاءت على مثلت نباتٌة التىالرأس،واألوراق ال
.وهكذا وفق ،وحتى عٌون وفم السمكة شكلهم على هٌئة ثالث دوائرجاء بشكل مثلث

الفنان فً أن ٌرسم لنا سمكة بؤسلوب هندسً بحت أعتمد فٌه على عنصر 
 .بوضوح قته ومهارتهوهو ما ٌعكس دالمثلث.

 

                                                             
/  هـ8 -1) القرن فً إٌران صناعةن م الطالء تحت والمحزوز المحفور الخزف من صحن(  81

 .Koechlin (R.), Migeon (G.),Op.cit. ,pl.xxxvi                                 (.م13-14
 ،(م16) الهجري العاشر القرن من األول النصف فً ،تركٌا(أزنٌق) ازنٌك خزف من طبق(  88

 .128 لوحة السابق، المرجع: اإلسالمً الفن وحدة
 .005(ظَنزدالكا٘زكّ٘عٍِأّ٘ثعظَلثىصْٝز.ػ٘قػذدثىعٞد،ثىَسؽغثىعجد ،ؾ07
 .امستردام بمتحف ،محفوظ(م16/هـ11) القرن السوري،من الخزف من صحن(  11

Migeon (G.),Manuel d'Art Musulman (Arts Plastiques et Industriels),Paris 1927, fig.381. 
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 رسوم األسماك : تأصيل -: ثالثا
الفن  حٌث رسمت فًاإلسالمً،رسوم األسماك فً الفنون السابقة على الفن  وجدت  

 انتوك (12)الفنٌن البٌزنطً والقبطً فًمرسومة  ماكوجدت األس ،كما(11)الفرعونً 
رسمت على التحف الفنٌة اإلسالمٌة المختلفة سواء فً  ،كما(13)ذات داللة دٌنٌة 
 ،وقد(18)المملوكً (71)األٌوبً  ،أو (16)أو الفاطمً (15)أو العباسً (14)العصر األموي

                                                             
 .11م ، شكل 1115( سٌد توفٌق : تارٌخ الفن، القاهرة سنة  11
م ، 1115بٌزروت –( هربرت رٌزد : الفزن و المجتمزع ، ترجمزة فزارس متزري ضزاهر ، دار القلزم  12
. ، منى محمد بدر محمد : أثر الفن القبطزً علزى الفزن اإلسزالمً فزً التحزف المنقولزة ، مخطزوط 88

-181، 113-145م( ، صـزـ1181هزـ )1411جامعزة القزاهرة سزنة  -رسزالة ماجسزتٌر ، كلٌزة اآلثزار
.،عبززززد الناصززززـر ٌاسززززٌن : الفنززززون الزخرفٌززززة 218،222-221،242-252،263-212،316-324

سززالمٌة فززً مصززـر منززذ الفززتح اإلسززالمً حتززى نهاٌززة العصززـر الفززاطمً )دراسززة آثارٌززة حضززارٌة اإل
م ، صـززـ 2112، دار الوفززاء للطباعززة و النشززر ، اإلسززكندرٌة سززنة  1للتززؤثٌرات الفنٌززة الوافززدة (، جززـ

328- 336  . 
ة تحوي  الحزروف ( السمكة :ترمز للسٌد المسٌح علٌه السالم والحروف التً تتكون منها بالٌونانٌ 13

األولزى لعبززارة )ٌسزوع المسززٌح ابززن هللا المخلزص( وهززً تزدخل ضززمن وحززدات الزخرفزة القبطٌززة إلززى 
 جانب الصـلٌب والعنب . 

الفرٌزد بتلززر)ج( : الكنززائس القبطٌززة القدٌمززة فززً مصززـر، ترجمززة إبززراهٌم سززالمة، مراجعززة وتقززدٌم :   
 . 316،صــ1113، الهٌئة المصـرٌة العامة للكتاب2األنبا غرٌغورٌوس، ج

.،حسن الباشا : فن التصوٌر فزً مصزر اإلسزالمٌة، دار النهضزة 558(زكً حسن: األطلس،شكل  14
.،.،محمد عبد العزٌز مرزوق: جوانب مزن الصزالت الثقافٌزة 6شكل ، م 1166العربٌة، القاهرة سنة 

 .6م.، شكل 1115بٌن مصر وإٌران ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاهرة 
Lamm (C.J.), mittel Allerliche glaser und steinsch ritt Arbeiten aus dem nahen osten , 

Berlin 1992, taf . 25, Fig 10. 
، لوحة  118م،صــ 1135زكى محمد  حسن : الفن اإلسالمً فً مصر، القاهرة سنة  ( 15
م ،صـ 1111.،حسن الباشا :مدخل إلى اآلثار اإلسالمٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة سنة 26

.، محمود إبراهٌم حسٌن : الخزف اإلسالمً فً مصر ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة  425
هـ .                                    43عبد الناصـر ٌاسٌن : المرجع السابق ، شكل . ،1،شكل 111م،صـ1184

(C.J.), op.cit., taf . 76, fig . 21. Lamm 
مٌة فزً العصزر .،الفنزون اإلسزال1،2،3، األشزكال 48( محمود إبزراهٌم : المرجزع السزابق ، صـزـ  16

.148م، صــ 1111القاهرة سنة  :الفاطمً، دار غرٌب
Morance (A.) , Orient Musulman Glas , Paris 1921, p. 20 , pl. 6., Koechlin (R.),op .cit ., taf 

. VII . 
(ػذدثىْجـمسٝجظمِٞكثى ْمُ٘ثىص ساٞمزثإلظمالٍٞزامٜثىؼفمسثاٝم٘دٜ،يثزثى٘امج ىمدّٞجثىطذجػمز71

.22،011ً(،ؼنال1111ٗثىْؽسكثإلظنْدزٝز)
.،عناٌزات المهزدي :روائزع  4،5،6( محمود إبراهٌم حسٌن:الخزف اإلسالمً فزً مصر،األشزكال  18

الفززززن الهنززززدي -الفززززن الفارسززززً-تركٌززززا-مصززززر والشززززام-الفززززن فززززً الزخرفززززة اإلسززززالمٌة )المغززززرب
 .321.،عائشة  التهامً :المرجع السابق، صـ111(،صـ1113اإلسالمً(،مكتبة ابن سٌنا :القاهرة )

Stead(C.).,Decorative Animals in Moslem Ceramics,Cairo,pl.20,22,23. 
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قطع النسٌج  على رسمتكما  محورةو،(11)لفنٌةافة تحرسمها الفنان صراحة على 
 .والعثمانً الصفوي ٌنوالخزف فً هذه الدراسة فً العصر

 الفنان المسلم لرسوم األسماك:تحوير  أسباب-: رابعا
 -لعل السبب فً ذلك ٌرجع إلى ما ٌلً:  

 تعالٌم الدٌن اإلسالمً. مراعاته -0
 الفنان فً إشباع غرٌزته الفنٌة. رغبة -1

نع للسالطٌن فً تص انتحٌث أن بعض القطع ك- .لراعً الفن  مراعاته -2
 -فً تركٌا.أو لحكام فً الدولة الصفوٌة فً إٌران.  الدولة العثمانٌة

لموضة ذلك العصر حٌث أنه من المعروف أنه فً العصر العثمانً  مراعاته -3
،كانت الزخارف النباتٌة القرٌبة من الطبٌعة هً السائدة على النسٌج العثمانً 

رسوم األسماك  سوف ال تلقى  هار،والخزف العثمانً،فإذا شذ الفنان بإظ
اإلقبال من قبل المشتري ،حٌث أنها سوف تكون قد شذت عن  اعةضالب

 الصانع. ،وٌخسرالسائد فً ذلك العصر.فتكسد البضاعة
 هناك أسباب أخرى خفٌة لم نكتشفها بعد. ولعل -4
.ولٌس أدل على ذلك من زهرة العصر الحدٌث  سبقو لعله كان واقعٌا  أو -5

من  أن أوراقها  وجد والتً.طبٌعٌةور الزهال األوركٌد وهً نوع من أنواع
 (111).(46)لوحة  حٌواناتالطٌور وال رسوم هٌئة على الداخل قد شكلت

 
 -البحث: تائجن

التً تناولت  النادرةوبل  موضوع الدراسة ٌعد من الموضوعات القلٌلة أن( 1
هذا م ورس تمن المإلفات التً تناول ٌدحٌث أن هناك العد)هذا الموضوع .

فً ضوء ما وذلك  -بدون تحوٌرو بؤسلوب واقعً طبٌعً صرٌح  سماكاأل
 .-(ومصادر علٌه من مراجع االضطالعتم 
الدراسة أن الفنان المسلم حور رسوم الزخارف النباتٌة وألف منها  أثبتت(2

 مختلفة. بؤشكالرسوم أسماك 
أسماك محورة من الزخارف الدراسة أن الفنان المسلم شكل رسوم  أثبتت(3

 (41، 33، 32، 31، 21، 12ة ) اللوحاتالهندسٌ

                                                             
 علزى الزخرفزة"  : عبزده المعطزً عبزد عززة،.هزـ،43 السابق،شزكل المرجزع: ٌاسزٌنر الناص عبد(  11

 دراسزة(")المزٌالدي العاشزر) الهجزري الرابزع القزرن نهاٌزة حتزى اإلسزالمٌة مصزـر فزً  الفنٌزة التحزف
 ،اللوحززات(م2112) القززاهرة ،جامعززة(دكتززوراه رسززالة مخطززوط)،(جدٌززدة مجموعززة ضززوء فززً  فنٌززة
11،11،51. 

111
 ( حول هذا الموضوع أنظر :(

www.masrawy

.com.,www.vb.bdr1.net.,www.arabosra.com.,wahatalsamal.com.,71uthm.net.,www.rihabne
ws.com. 

http://www.masrawy/
http://www.masrawy/
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أو  ذٌلهاأو  ورمن أجنحة الطٌ شكل( أوضحت الدراسة أن الفنان المسلم ،4
 (31،32، 31) اللوحات العصابة الطائرة ،رسوم أسماك .

( تفردت الدراسة برسم الفنان المسلم لمنظر كامل للكائنات البحرٌة من 5
 ( 31جانٌة .)لوحة  ،والشعب المراقع وقندٌل البحرأسماك وقو

رف بعض التحف الخزفٌة الدراسة أن الفنان المسلم حٌن زخ أكدت( 6
،فؤنه قصد بذلك رسم أسماك غطى جسمها به،ولم ٌرسم قشور برسوم قشور

غطى به ٌقصده ،بل ٌعنٌه و بالصدفة أو كعنصر زخرفً لم ٌكن  كاألسما
          .رً نفذها الفنان المسلم بشكل محوأجسام رسوم األسماك الت

 (31، 35، 34)اللوحات  
الدراسة أن قفاطٌن بعض السالطٌن قد حوت فً ظاهرها على  أبرزت( 1

ك مثل قفطان رسوم زخارف نباتٌة وفً باطنها حوت على رسوم أسما
عثمان  السلطان ،وقفطانالسلطان مراد الثالث وقفطانا،السلطان محمد الفاتح

 (8، 6،  5، 4)اللوحات .ثالثال
 لٌست -الدراسة أن الفنان المسلم شكل من السحب الصٌنٌة )تشً( أبرزت(8

ن بل شكل الفنا -مجرد عنصر زخرفً مؤخوذ من الفن الصٌنً فحسب
،وهو ما ٌعكس مهارته فً تحوٌر عناصره المسلم منه رسوم أسماك ودالفٌن

 (.28، 8، 5الفنٌة.)اللوحات  
 رسوم رابسكن زخرفة اال( أكدت الدراسة مهارة الفنان فً أن ٌإلف  م1

             .أسماك محورة ،وبذلك لم تكن زخرفة نباتٌة بحتة مجردة 

  .(44،  21، 14)اللوحات 
 سماكرسوم األ تحوٌرالفنان المسلم  فً  براعة( عكست الدراسة 11

رسوم أسماك ،نخٌلٌةالمروحة الرسم من نصف  ،حٌثوالكائنات البحرٌة
 ج (.أ /25وراق الثالثٌة. ) لوحة األأو من  الفنٌة،تهى البراعة بمن كاملة
( عكست الدراسة دقة الفنان المسلم ومهارته فً تداخل العناصر الفنٌة 11

برأس  سمكتانبدقة وإتقان،وذلك حٌن رسم  على قطعة نسٌج  نهاوالمزج بٌ
طبق من الخزف رسم  ،وعلى(21 لوحةبجسم واحد.) سمكتانأٌضا  وواحدة،

 (. 21سمكتان بجسم واحد وذٌالن.)لوحة
الدراسة أن الفنان المسلم رسم األسماك على منتجاته الفنٌة منذ  أثبتت( 12

،وعلى القطع العثمانًٌن الصفوي والعصور اإلسالمٌة المبكرة وحتى العصر
 التً أنتجتها مصر أو سورٌا أو العراق أو إٌران أو تركٌا . اءالفنٌة سو

زهرة التولٌب )أو الالله(رسوم  من( أكدت الدراسة أن الفنان المسلم رسم 13
 .التها سمكة  بمنتهى الدقة الفنٌةأسماك ،غالبا ما ألف من كل بتلة من بت

 (.26، 24،  22، 21، 18، 11، 16،   15،  13، 11، 5)اللوحات 
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إال أنه  ( أثبتت الدراسة أن الفنان المسلم رغم تحوٌره لرسوم األسماك14
،  5، 3لوحات الها بشكل واقعً فً صورة مجموعات )حرص على رسم

 6،  3، 2،  1وفً حسن التعبٌر عن حركاتها )اللوحات  (،33، 21، 1،11
والتنوٌع فً أوضاعها،مابٌن عٌن .....الخ (، 18، 11،  12،  11، 1، 

ها وفق فً رسمها بنسب وكذلك. األرباع الثًالطائر والوضع الجانبً والث
التشرٌحٌة السلٌمة ،كما وفق فً التنوٌع فً رسوم األسماك ،وتغطٌة جسمها 

برع فً حسن توزٌع رسوم األسماك وحسن استغالله  كمابرسوم القشور. 
لكل عنصر زخرفً وحسن التعبٌر عن الموضوع ،وامتالكه ألدواته 

 ءالفنٌة مما ٌعكس بجال اصرالفنٌة،ولرسمه لهذه الكائنات الحٌة بؤقل العن
 مهارته وبراعته الفنٌة.

مهارة الفنان المسلم فً المزج بٌن العناصر النباتٌة  اسة( أبرزت الدر15      
 الفنً بمهارة كبٌرة. عهوالهندسٌة بمنتهى الدقة الفنٌة لٌشكل موضو

(أثبتت الدراسة أن الفنان المسلم قد سبق المدارس الفنٌة الحدٌثة فً التحوٌر   16   
،وأن الفنان المسلم جرد وحور عن والرمزٌةـركٌب والتؤلٌف والتداخل والتجرٌد والت

 وعً ولٌس عن ضعف كما هو شائع.
ثمرة الرمان رسوم  ن( أوضحت الدراسة مهارة الفنان المسلم فً أن ٌإلف م11     

،  38،  24،  23،  21،  13،  11)اللوحات الفنٌة  المهارةو لدقةا نتهىبمأسماك 
حٌن رسم هذا الكائن محور،لم ٌقل فً اإلتقان الفنً عن رسومه  وأنه(44، 43،  41

 لألسماك صراحة.

 مثلفً رسم أنواع واقعٌة من األسماك والكائنات البحرٌة، م( برع الفنان المسل18
 أ/ب 22،21ج، 16،  13 ، 3)اللوحات (،وسمكة البلط24ً)لوحة  السٌفسمكة 

 ، 5، 4عبان)اللوحات سمكة الثو(،44ب ، 41 لوحة،وسمكة الفقاقة )أو النفٌخ()(
البوري سمكة ،و(أ 42، ب 26، ب11،22البٌاض )اللوحات وسمكة ،(أ 11،22
أ(،وسمكة األنومة  11)لوحة  اآلسٌويسمكة المبروك و،( 35، 13 ،11ات لوحال)
 ،أ( 45)لوحة ،وسمكة السفن الالسع (2،وسمكة موسى )لوحة (ب35، ب 21)

،وسمكة أ( 11،وسمكة الرعاش )لوحة ب( 24)لوحة  األزرقوسمكة دٌسكس 
   وسمكة قشر البٌاض  ،أ ( 31،وسمكة الفهٌقة )لوحة أ ( 18المكرونة )لوحة  

 ،أ( 41)لوحة  ،وسمكة البالك فور(23والسمكة الذهبٌة )لوحة  ،أ/ج( 25)لوحة 
 .أ( 21السمكة الطائرة )لوحة  وأخٌرا

على أجنحة الطٌور  األسماك( توصلت الدراسة إلى فك لغز وجود زخرفة قشور 11
كلها الفنان على هٌئة أسماك فً الباطن ش األجنحة،حٌث أتضح من الدراسة ،أن هذه 

،وهو ما ٌوضح وجود هذا النوع من الزخرفة على أجنحة الطٌور  فً الفن 
 .(/أ 36/أ ،31 اإلسالمً) لوحة 
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شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مإلفة من ورقة مسننة  )أو 

 الساز(. من عمل الباحثة.

 

 

 م(.11هـ/11من نسٌج العثمانً من الكتان المطرز بالحرٌر ،من القرن) (:ستر1لوحة )
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.14. 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مإلفة من ورقة مسننة  )أو 

 الساز(. من عمل الباحثة.
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( :جزء من ستر من النسٌج العثمانً من الكتان المطرز بالحرٌر ،من 2)لوحة 

 .Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.15 م(.11هـ/11القرن)

 

 

-11)( :قمٌص من الكتان المطرز بالحرٌر ،من النسٌج العثمانً ٌرجع للقرن 3)لوحة 
.Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroider,pl.26 م(.11-16هـ/11

 

 

من  شكل )أ(: أسماك محورة  تشبه سمكة موسى مإلفة من ورقة لوزٌة الشكل مسننة.

 عمل الباحثة.
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م(،محفوظ فً 16هـ/11ٌرجع للقرن)( :قفطان من قماش خاص بالسلطان مراد الثالث ،4)لوحة 

 .14متحف طوبقابوسراي.عبد هللا عطٌة عبد الحافظ:دراسات فً الفن التركً،لوحة 

 

 

شكل )أ(: أ سماك محورة  تشبه سمكة البلطً مإلفة من ورقة لوزٌة  مسننة 

 الشكل . من عمل الباحثة.

 

 

 

شكل )أ(:تفاصٌل الزخرفة  ألسماك محورة تشبه أسماك البٌاض والثعبان محورة  

 مإلفة من زهرة التولٌب )أو الالله(. من عمل الباحثة.
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( :قفطان من قماش التشطما خاص بالسلطان مراد الثالث ،ٌرجع للقرن 5)لوحة 

م(،محفوظ بمتحف طوبقابسراي باسطنبول.عبد هللا عطٌة عبد الحافظ:دراسات فً 16هـ/11)

 .12الفن التركً،لوحة 

 

 

شكل )أ(: مجموعة من األسماك محورة  تشبه سمكة المكرونة مإلفة من زهرة التولٌب 

 من عمل الباحثة. )أو الالله(.

 

 

 

شكل )ب( :رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة التعبان مإلفة من السحب  

 . من عمل الباحثة.
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( :قفطان من الكمخا ، خاص بالسلطان عثمان الثالث من النسٌج العثمانً،ٌرجع للقرن 6)لوحة 
.Akurgal (E.)., L' Art en Turquie ,pl.139 م(. محفوظ فً متحف طوبقا بسراي.11هـ/11)

 

Akurgal (E.)., L' Art en Turquie ,pl.139. 

. 

 

 

م(،محفوظ فً متحف 16هـ/ 11المخمل من تركٌا ،ٌرجع للقرن )( :قفطان من 1)لوحة 
 موسكو.

 .321،شكل 2زكً محمد حسن:فنون اإلسالم ،ج

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مإلفة من زهرة الرمان . من عمل 

 الباحثة.
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م(،من تركٌا  فً النصف الثانً 1481-1451محمد الفاتح ) ( :قفطان من المخمل  للسلطان8)لوحة 

م(،محفوظ فً متحف طوبقابوسراي ،باسطنبول.زكً محمد حسن:األطلس ،شكل 15هـ/ 1للقرن )

644. 

 

 

شكل )أ(: رسوم اسماك مإلفة من أوراق سهمٌة الشكل وزهور القرنفل وورٌدات. من عمل 

 الباحثة.

 

 

 

من زخرفة السحب الصٌنٌة )أو  نشكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه الدولف

 التشً( . من عمل الباحثة.

. 
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م(،محفوظة بمجموعة  11-16هـ/11-11( :قطعة من نسٌج الحرٌر العثمانً ترجع للقرن )1)لوحة 
 كلكلٌان .

Otto,Falke., Kunstgeschichte  Der Seidenweberei,Sig.520.  

 

 

)أو شكل )أ(:رسوم أسماك محورة مإلفة من زهرة التولٌب 

 الالله(. من عمل الباحثة.

 

 

 

شكل )ب(:رسوم أسماك محورة مإلفة من أوراق 

 لوزٌة من عمل الباحثة.

. 
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شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البوري مإلفة من زهرة التولٌب . من 

 عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 م(.حسن الباشا :اآلثار اإلسالمٌة ،16هـ/11( :قطعة نسٌج العثمانً من القرن )11)لوحة 

 .155،شكل 

 

 

 

 

 

 

رسوم أسماك محورة  تشبه الشعب المرجانٌة مإلفة من أوراق و ثمرة الرمان  شكل )ب(: 

 محورة. من عمل الباحثة.
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 م(،محفوظة فً برلٌن.11هـ/11( :قطعة من النسٌج الصفوي ،من القرن )11)لوحة 
Otto,Falke., Kunstgeschichte  Der Seidenweberei,Sig.524.   

 

 

 

 

 

 

 م(،محفوظة بمجموعة  كلكلٌان 11-16هـ/11-11( :ستر  من النسٌج العثمانً ٌرجع للقرن )12)لوحة 
Otto,Falke., Kunstgeschichte  Der Seidenweberei,Sig.522.  

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة تشبه سمكة المبروك اآلسٌوي مإلفة من 
 أوراق وثمار الرمان . من عمل الباحثة.
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م(،محفوظ فً متحف بناكً 16هـ / 11( :سرج حصان من صناعة بروسه ،ٌرجع للقرن )13)لوحة 
 بؤثٌنا. 

Macridy (Th.)., Le Musée Bénaki d'Athénes,p.150.  

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة.من عمل . مإلفة من أوراق مسننة)أو الساز(شكل )أ(: رسوم أسماك محورة 

 

 

 

 

 

 

 

التولٌب )أو الالله شكل )أ(:رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البوري مإلفة زهرة 

 محورة(. من عمل الباحثة.
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م(.عبد هللا عبد الحافظ : دراسات 11هـ/ 13( :سجادة  من نوع السراي ،اسطنبول ،القرن)14)لوحة 

 .81فً الفن التركً،لوحة 

 

 

 

 

 

شكل )ب(:رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البوري مإلفة من رسوم زهرة 

 التولٌب )أو الالله محورة(. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

)ج(:رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة  البلطً مإلفة من رسوم زهرة الرمان شكل 

 المحورة. من عمل الباحثة.
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 م(.11هـ/11( :ستر من نسٌج العثمانً من الكتان المطرز بالحرٌر ،من القرن)15)لوحة 
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.11.  

 

 

 

 

 

 سٌج

 (: تفاصٌل الزخرفة  لرسوم أسماك محورة مؤلفة من رسوم زهور التولٌب )أو الالله( محورة.1شكل )

 

 

 

 

شكل )أ(:رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البلطً مإلفة من مراوح نخٌلٌة  وأوراق 
 ثالثٌة وأفرع نباتٌة . من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

رسوم أسماك محورة مإلفة من زهرة التولٌب )أو الالله :شكل )أ( 

 من عمل الباحثة. محورة(.
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 هـ(.11-11م/11-16( :ستر من النسٌج العثمانً ،من الكتان المطرز بالحرٌر ،من القرن )16)لوحة 

Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم أوراق مسننة )أوراق الساز(. من عمل 

 الباحثة.

 

 

 

رسوم أسماك محورة مإلفة من  أوراق لوزٌة الشكل. من عمل :شكل )ب( 

 الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 سٌج

أسماك محورة مؤلفة من رسوم زهور التولٌب )أو (: تفاصٌل الزخرفة  لرسوم 1شكل )

 الالله( محورة.
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464 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

                              

 

                        

 

 

 

 

 م(،من الكتان المطرز بالحرٌر.11هـ/11القرن )( :ستر من  نسٌج العثمانً ،من 11)لوحة 
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.10. 

 

 

 

 

 

 

الالله شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم زهرة التولٌب )أو 

 محورة(. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ج(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البلطً مإلفة من أوراق لوزٌة. 

 من عمل الباحثة.
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 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

 

 

                            

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم أوراق مسننة )أوراق 

 الساز(. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشبه البٌاض والثعبان مإلفة من رسوم زهرة شكل )ب(: رسوم أسماك محورة 

 التولٌب )أو الالله محورة(. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشبه سمكة البٌاض مإلفة من رسوم زهرة شكل )ج(: رسوم أسماك محورة 

 من عمل الباحثة. )أو الالله محورة(. التولٌب
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466 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

 

 

                     

 

 م(.11هـ/11جزء من ستر من نسٌج العثمانً من الكتان المطرز بالحرٌر ،من القرن) ( :18)لوحة
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م(.11هـ/11القرن)نً من الكتان المطرز بالحرٌر،من ( :جزء من ستر من نسٌج العثما11)لوحة 
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.16.

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مإلفة  تسبه سمكة المكرونة من رسوم  زهرة 
 )أو الالله محورة( . من عمل الباحثة.التولٌب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   61 العربيدراسات في آثار الوطن 

464 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

          

             

 

                  

 

 م(.16هـ/11،من القرن )مانً من الحرٌر مطرز بخٌوط ذهبٌة(:قطعة من النسٌج العث21)لوحة 
Patricial (L.),Baker.,Islamic Textiles,pl.91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة الرعاش مإلفة من رسوم أوراق 
 مسننة)أو الساز(. من عمل الباحثة.

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: تفاصٌل الزخرفة  لرسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم أوراق مسننة)أو 

 الساز(. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 



   61 العربيدراسات في آثار الوطن 

464 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

                                                     

 

                                                                      

 

( : ستر من نسٌج الحرٌر العثمانً ،ترجع تقرٌبا للنصف الثانً من القرن العاشر 21)لوحة
 Patricial (L.),Baker.,Islamic Textiles, pl.title pages                             م(.16الهجري)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسماك محورة مإلفة من رسوم زهرة التولٌب )أو الالله شكل )ب(: تفاصٌل الزخرفة  لرسوم 

 من عمل الباحثة. محورة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة تشبه السمكة الطائرة مإلفة من رسوم وزهرة التولٌب 
 )أو الالله( وثمرة الرمان . من عمل الباحثة.
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464 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

 

                              

  

 

        

 

( : جزء من ستر من نسٌج العثمانً من الكتان المطرز بالحرٌر ،من 22)لوحة 
 .Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.13 م(.11هـ/11القرن)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحثة.رسوم وزهرة التولٌب)أو الالله( رسوم أسماك محورة مإلفة من:)ج(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم ثالثة من األسماك محورة  تشبه سمكة الثعبان مإلفة من رسوم وزهرة  
 التولٌب )أو الالله محورة(. من عمل الباحثة.

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم وزهرة التولٌب )أو الالله(. من عمل 

 الباحثة.
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444 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

           

                  

 

              

 

                             

( : قطعة نسٌج الحرٌر العثمانً ،من إنتاج مدٌنة بروسه ، ترجع إلى القرن 23)لوحة 
 .م،محفوظة بمتحف الفنون الزخرفٌة ببارٌس16هـ/11

Koechlin (R.),Migeon (G.)., Islamische  Kunstwerke,taf.lxxvii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفراولة  شكل )ب(: رسوم أسماك محورة تشبه سمكة البٌاض مإلفة من رسوم ثمرة  
 محورة )تشبه  كوز الصنوبر(. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه السمكة الذهبٌة مإلفة من رسوم  أوراق و 
 ثمرة الرمان محورة. من عمل الباحثة.
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 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

                                       

                              

 

 

                                 

 

 هـ(.11-11م)11-16المطرز بالحرٌر ،ترجع للقرن ( : قطعة من نسٌج الكتان 24)لوحة 
Ellis (M.),Wearden (J.).,Ottoman Embroidery,pl.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة السٌف مإلفة من رسوم  زهرة التولٌب 

 )أو الالله( محورة. من عمل الباحثة.

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة  تشبه السمكة الذهبٌة مإلفة من  
 ثمرة الرمان . من عمل الباحثة.
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442 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

     

 

 

 

                        

بخٌوط من الحرٌر وفضة وذهب،تركٌا  ( : جزء من سرج ،من الحرٌر المطرز25)لوحة 
 .Tulips, Arabesques and Turbans,pl.150 . م(1611هـ/1111قرابة )

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)شكل )أ(: رسم سمكة محورة  تشبه سمكة قشر البٌاض مإلفة من نصف مروحة 
 نباتٌة ثنائٌة الفصوص. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة الدٌسكس األزرق مإلفة من رسوم  زهرة التولٌب )أو 
 الالله( محورة،وثمرة الرمان محورة. من عمل الباحثة.
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 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

                                             

 

                                              

 

 

 

 
( : جزء من ستر من الحرٌر المطرز بخٌوط مذهبة ،تنسب إلى اسطنبول أو بروسه ،فً 26)لوحة 

   .نبواشنطم(،وهً محفوظة فً متحف النسٌج 16هـ/11النصف الثانً من القرن )
Brend (B.).,Islamic Art,pl.137. 

 

 

 

 

 

 

)شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم أوراق مسننة محورة 
 . من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)شكل )ج(: رسوم أسماك  محورة  تشبه سمكة قشر البٌاض 
 أوراق ثالثٌة. من عمل الباحثة.مإلفة من رسوم 
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444 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

                                     

 

                                     

 

                       

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم  زهرة التولٌب )أو الالله( محورة. 
 من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البٌاض مإلفة من رسوم  زهرة شكل )ب(: 
 .التولٌب )أو الالله( محورة. من عمل الباحثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ج(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم أوراق مسننة محورة. من عمل 

 الباحثة.
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445 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

 

 

 

                 

                          

            

 

( : جزء  من النسٌج  العثمانً من الحرٌر المطرز بخٌوط الذهب، ،ٌرجع للقرن 21)لوحة 
 م(،محفوظ بمتحف الفنون الزخرفٌة  ببارٌس.11هـ /11)

 Wilson (R.P.).,Islamic Art,pl.76  .                                                                                 

                                        

 

Wilson (R.P.).,Islamic Art,pl.76. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متدابرة  لها جسد واحد ورأسٌن مإلفة من رسوم أفرع نباتٌة و شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  
 ورٌدات. تشبه سمكة البلطً من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البلطً متقابلة ،لها رأس واحدة وجسدان 
 ورٌدات. من عمل الباحثة.مإلفة من رسوم أفرع نباتٌة و 

 

 

 

 

 



   61 العربيدراسات في آثار الوطن 

446 
 

 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

 

 

                         

 

 
العباسً  مرسوم تحت الطالء،،من صناعة العراق ،ٌرجع للقرن ( : صحن من الخزف 21)لوحة 

 .Ali (W.)., The Arab contribution to Art ,pl.31 .نم(، محفوظ بمتحف الفرٌر للفن بواشنط1هـ/3)
 

Ali (W.)., The Arab contribution to Art ,pl.31. 

 

بخٌوط الفضة ،من العصر العثمانً ترجع  ز( : جزء من ستر من المخمل المطر28)لوحة 
 م(.16هـ/11للنصف األول من القرن )

Zeinhom(H.),Mohammad(A.),Cultural Continuity in Islamic Art,p.119,fig.78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محورة مإلفة من رسوم السحب الصٌنٌة )أو التشً(،وقواقع مإلفة من  نشكل )أ(: رسوم دالفٌ
 رسوم والكور.من عمل الباحثة.
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 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

                             

 

                                                   

 

 

 

 

( : قدر من الخزف  ذو البرٌق المعدنً ، من صناعة العراق ،من العصر العباسً 31)لوحة 
                         م(،محفوظ بمتحف الفرٌر للفن ،بواشنطن.                                                    11هـ/4فً القرن )

 Ali (W.)., The Arab contribution to Art ,pl.33.                                                             
 

Ali (W.)., The Arab contribution to Art from the seventh to fifteenth centuries, 

Cairo 1999,pl.33. 

 

منفذة بؤسلوب هندسً مإلفة من رسوم معٌنات وأوراق شكل )أ(: رسوم أسماك محورة 
 ومراوح نخٌلٌة. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة منفذة بؤسلوب هندسً مإلفة من رسوم معٌنات وأوراق ومراوح 

 نخٌلٌة. من عمل الباحثة.
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 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

                                                                   

 

                                      

 

               

 

 
( : بالطة مستطٌلة  من الخزف المرسوم تحت الطالء من صناعة سورٌا فً 31)لوحة 
 .Poter(V.).,Islamic Tiles,pl.110              م(.11-16هـ/11-11القرن )

 

Poter(V.).,Islamic Tiles,pl.110. 

 

شكل )ج(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم مراوح نخٌلٌة كاملة وأوراق ثالثٌة 
 محورة. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الممسك بها بهٌئة سمكة.محورة. من  ةشكل )أ(:ألف جناح الطائر بهٌئة سمكة محورة، والورقة اللوزٌ
 عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رأس سمكة محورة تشبه سمكة شكل )ب(: شكل العصابة الطائرة للطائر بهٌئة 
 األنومة. من عمل الباحثة.
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 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

                                

 

 

 

                                  

 

من صناعة العراق ،من العصر العباسً فً حن  من الخزف  ذو البرٌق المعدنً،ص:(32)لوحة 

      .Wilson (E.),Islamic Designs,pl.8 ،بواشنطن.م(،محفوظ بمتحف الفرٌر للفن 11هـ/4القرن )

 

Wilson (E.),Islamic Designs,pl.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجناحه بهٌئة رسوم أسماك محورة بها  مزٌنة بقشور شكل )أ(:  شكل الفنان ذٌل الطائر 
 السمك . من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل )أ(: ألف الفنان ذٌل الطائر على هٌئة سمكة محورة. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 



   61 العربيدراسات في آثار الوطن 
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 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

 

 

       

                              

 

 

           

( : صحن  من الخزف المرسوم تحت الطالء ،من قاشان ، إٌران ،فً القرن  33)لوحة 
. وحدة الفن اإلسالمً ،معرض عن الفن اإلسالمً ،لوحة نم(،محفوظ بمتحف المترو بولٌتا13هـ/1)

125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . من عمل الباحثة. شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم أوراق لوزٌة الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم أوراق لوزٌة الشكل . من 
 عمل الباحثة.
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 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

   

 

                                 

 

                                 

 

،من صناعة أزنٌك ،ٌرجع الطالء: صحن من الخزف مرسوم بؤلوان متعددة تحت ( 34)لوحة 
 Wilson (R.P.).,Islamic Art,pl.45 .     ببارٌس رم(،محفوظ بمتحف اللوف16هـ/11للقرن )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة مإلفة من رسوم مراوح نخٌلٌة كاملة وأوراق ثالثٌة محورة  
 عمل الباحثة. مملوئه بزخرفة قشور السمك . من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مكونة من رسوم كؤسٌة الشكل )أو بوقٌة( 

 محورة ومملئه بزخرفة قشور السمك . من عمل الباحثة.

. 
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 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

 

     

                                     

 

                      

 

 

م(.زكً 16هـ/11:صحن من الخزف من صناعة أزنٌك،ٌرجع للقرن)(35)لوحة 

 .253:األطلس،شكلحسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تسبه سمكة البلطً مإلفة من رسوم أوراق كؤسٌة الشكل 

 بداخلها زخرفة قشور السمك . من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة تشبه سمكة األنومة مإلفة من رسوم أوراق قلبٌة الشكل 

 بداخلها زخرفة قشور السمك . من عمل الباحثة.
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 المملكةالعربٌةالسعودٌة
 وزارةالتعلٌمالعالً

 جامعةالدمام
 

 

 

         

                          

 

 

                     
( : قدر من الخزف  من صناعة أزنٌك ،ٌرجع للنصف الثانً من القرن 31)لوحة  

 .6م(.سعاد ماهر :الخزف التركً،لوحة 16هـ/11)
 

 

 

 

 

هـ/  8 -1المحفور والمحزوز تحت الطالء من صناعة إٌران  فً القرن ) ( : صحن من الخزف 36)لوحة 
 م(.13-14

Koechlin (R.), Migeon (G.)., Islamische Kunstwerke ,pl.xxxvi. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل )أ(: شكل جناح الطائر على هٌئة سمكة  تسبه سمكة البوري. من عمل الباحثة.
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 م(.16هـ/11( : صحن من الخزف من صناعة ازنٌك ،تركٌا ،فً القرن )38)لوحة 
Wilson (E.).,Islamic Designs,89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهٌقة مإلفة من رسوم مراوح نخٌلٌة كاملة وأوراق ثالثٌة  شكل )أ(: رسوم أسماك محورة تشبه سمكة
 محورة مملوءة بقشور السمك . من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تسبه أسماك المبروكة مكونة من  رسوم زهرة عرف الدٌك 

 وثمرة الرمان. من عمل الباحثة.
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( : طبق من خزف ازنٌك )أزنٌق(،تركٌا فً النصف األول من القرن العاشر 31)لوحة 

 .128م(، وحدة الفن اإلسالمً :معرض عن الفن اإلسالمً ،لوحة 16الهجري )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من ثمرة وزهرة   شكل )أ(: رسوم أسماك محورة

 من عمل الباحثة. الرمان.

 

 

 

الرمان. من شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مإلفة من  رسوم ثمرة 
 عمل الباحثة.
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م، 1531هـ/131( : بالطة مربعة من خزف أزنٌك )أو أزنٌق(،تركٌا قرابة 41)لوحة 

 أ.131وحدة الفن اإلسالمً :معرض عن الفن اإلسالمً ،لوحة 

 

 

 

 

 

 

 شكل )ب(: رسوم قندٌل البحر ،وقواقع البحر. من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل )ج(: رسم شجٌرة على هٌئة الشعب المرجانٌة. من عمل الباحثة.
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م(،محفوظ بمتحف امستردام.16هـ/11( : صحن من الخزف السوري ،من القرن )41)لوحة 
Migeon (G.),Manuel d'Art Musulman , fig.381.

 

 

 

 

محورة مإلفة من زهرة التولٌب)أو الالله محورة(. من عمل شكل )أ(: رسوم أسماك 

 الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة مإلفة من األوراق المسننة و زهرة 

 الٌاسمٌن.
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م(. ربٌع  1161هـ/1114( : بالطات خزفٌة بواجهة سبٌل رقٌة دودو ) 42)لوحة  

 .21خلٌفة:فنون القاهرة فً العهد العثمانً ،لوحة 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم أسماك محورة  تشبه سمكة البالك فور مإلفة من ورقة مسننة كؤسٌة 
 من عمل الباحثة.)أو مثلثة الشكل تقرٌبا(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم أسماك محورة   تشبه سمكة الفقاقة )أو النفخ(مإلفة من رسوم ثمرة 

 الرمان واألوراق المروحٌة الشكل .من عمل الباحثة.
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م(.ربٌع 1613هـ/1184( : بالطات خزفٌة بواجهة سبٌل وكتاب أوده باشً )43)لوحة 

 .12حامد خلٌفة:فنون القاهرة فً العهد العثمانً،لوحة 

 

 

 

 

 

منفذة من األوراق المسننة )أو الساز( مشقوقة. من شكل )أ(: تفاصٌل الزخرفة  عبارة عن رسوم اسماك 
 عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم اسماك منفذة من زهور التولٌب محورة وورقة الرمان وأفرع 
 نباتٌة. من عمل الباحثة.
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م( ،منفذ وفق ما 16هـ/ 11( : صحن من الخزف مرسوم تحت الطالء ، من القرن )44)لوحة  
 Kuhnel (E.)., Islamische Kleinkunst,pl.89                أسلوب دمشق.ٌطلق علٌه 

. 

 

 

 

 

 

 

شكل)أ(: رسوم اسماك منفذة من األوراق المسننة )أو الساز(. 

 من عمل الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )ب(: رسوم اسماك منفذة من رسوم أوراق وثمار الرمان. من 

 عمل الباحثة.
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( : كسوة خزفٌة من مسجد رستم باشا باسطنبول،من عمل المهندس 45)لوحة 
 م(.16هـ/11سنان  ،فً القرن )

Levey(M.).,The world of Ottoman Art,pl.39 ,Iv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل )أ(: رسوم اسماك محورة  تشبه سمكة الفقاقة )أو النفخ(مإلفة من رسوم زهرة الرمان 
 وأوراق مروحٌة الشكل،مملوئه بزخرفة قشور السمك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوم أوراق شكل )أ(: رسوم اسماك محورة تشبه سمكة السفن ذو الشوكة مإلفة من 
 لوزٌة وثالثٌة مملوئه بزهور الٌاسمٌن. من عمل الباحثة.
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 :زهرة االوركٌد  مإلفة بتالتها على شكل طٌور وحٌوانات. 46لوحة 
www.masrawy.com
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 -المصادر والمراجع: قائمة
 الكريم القرآن
 :العربيةالمراجع  أوال
 

مة، مراجعة وتقدٌم:األنبا مصـر، ترجمة إبراهٌم سال فًبتلر)ج( : الكنائس القبطٌة القدٌمة  الفرٌد•

 م(.1113، الهٌئة المصـرٌة العامة للكتاب)2جغرٌغورٌوس،
للتارٌخ والفنون والثقافة اإلسالمٌة اوقطاي آصالن آبا :فنون الترك وعمائرهم ،مركز األبحاث •

 م(.1181باستانبول،استانبول )
 م( .1166النهضة العربٌة، القاهرة ) دارمصر اإلسالمٌة،  فًالباشا : فن التصوٌر  حسن•
 م(.1111القاهرة ) اإلسالمٌة،دار النهضة العربٌة، .. :مدخل إلى اآلثار..........•
 م(.1111العربٌة:القاهرة ) ة،دار النهض..............: اآلثار اإلسالمٌة •
 دار ، فكري أحمد وتقدٌم ،مراجعة عٌسى أحمد اإلسالمٌة،ترجمة الفنون(:س.م)دٌماند•

 (.م1182) المعارف،القاهرة
م(،مكتبة 1815هـ/1221-م1511هـ/123فً العهد العثمانً ) لقاهرةحامد خلٌفة:فنون ا ربٌع•

 م(.2114زهراء الشرق :القاهرة  )
 م(.1135مصر، القاهرة ) فًمحمد  حسن : الفن اإلسالمً  زكى•
 م(.1148،القاهرة )  2....................:فنون اإلسالم ،ج•
 م(.1156اإلسالمٌة،بغداد)  ٌر..:أطلس الفنون الزخرفٌة والتصاو................•
 م(.1161هـ/1311:  القاهرة ) رالتركً،مطابع مدكو الخزفماهر : سعاد•
 م (.1115توفٌق : تارٌخ الفن، القاهرة)  سٌد•
 دراسة()م11-14/هـ11-8) القرن منذ اإلسالمً العالم فً النسٌج: التهامً العزٌز عبد عائشة•

 .(م2113) اإلسكندرٌة: والنشر الطباعة لدنٌا الوفاء ،دار(فنٌة أثرٌة
 م(.2111هللا عطٌة عبد الحافظ:دراسات فً الفن التركً،مكتبة النهضة المصرٌة:القاهرة)  عبد•
عبد الناصر ٌاسٌن: الفنون الزخرفٌة فً مصر منذ الفتح اإلسالمً حتى نهاٌة العصر الفاطمً  •

،دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر 1،ط2)دراسة آثارٌة حضارٌة للتؤثٌرات الفنٌة الوافدة(ج
 م(.2112سكندرٌة ):اإل
،  1الفاطمً )دراسة آثارٌة حضارٌة للتؤثٌرات الفنٌة الوافدة (، جـ العصـرالناصر ٌاسٌن : عبد•

 م(.2112و النشر ، اإلسكندرٌة ) لطباعةدار الوفاء ل
ن الزخرفٌة اإلسالمٌة فً العصر األٌوبً، دار الوفاء لدنٌا الطباعة و.....................:الفن•

 م(،2442:اإلسكندرٌة )والنشر 
عربً محمد حسنٌن : تؤثٌر االتجاهات الفكرٌة والعقائدٌة على الفنون اإلسالمٌة فً مصـر فً •

     عصـر الوالة العباسٌن والطولونٌٌن، مخطوط رسالة ماجستٌر كلٌة اآلثار، جامعة القاهرة، 
 م(.1181سنة) 

" الزخرفة على التحف الفنٌة فً مصـر اإلسالمٌة حتى نهاٌة القرن  عبد المعطً  عبده : عزة•

)مخطوط رسالة ،(جدٌدةالرابع الهجري )العاشر المٌالدي(")دراسة فنٌة فً ضوء مجموعة 
 .م(2112دكتوراه(،جامعة القاهرة )

-الفارسً الفن-تركٌا-والشام مصر -المغرب) إلسالمٌةا الزخرفة فً الفن روائع: المهدي عناٌات•
 .(1113) القاهرة: سٌنا ابن ،مكتبة(اإلسالمً الهندي الفن
عوض عبد السٌد :عالم أسماك الزٌنة )كٌف تحصل على الحوض المثالً؟(،اإلسكندرٌة •
 م(.1183)
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عبد العزٌز مرزوق: جوانب من الصالت الثقافٌة بٌن مصر وإٌران ، دار الثقافة للطباعة و  محمد•

 م(.1115النشر ، القاهرة )
 محمد عقٌله العمامً :أسماك المتوسط ،مكتبة دار الكتب الوطنٌة الجماهٌرٌة :مصراته ،لٌبٌا.•
 م(.1184ق ، القاهرة )إبراهٌم حسٌن : الخزف اإلسالمً فً مصر ، مكتبة نهضة الشر محمود•
 م(.1111القاهرة) دار غرٌب،،اإلسالمٌة فً العصر الفاطمً الفنون.............:•
رسالة  مخطوط،)اإلسالمً فً التحف المنقولة فنأثر الفن القبطً على المحمد بدر محمد: منى•

 م(.1181هـ /1411جامعة القاهرة)  -كلٌة اآلثار ،(ماجستٌر
فإاد عبد الفتاح ٌوسف : دراسة آثرٌه للعناصر الزخرفٌة واألسالٌب الصناعٌة على  هالة•

حتى منتصف  المٌالديبالقاهرة من القرن الخامس  القبطًالمنحوتات الحجرٌة والرخامٌة بالمتحف 
 (.م1112جامعة القاهرة  ) –عشر المٌالدي،) مخطوط رسالة ماجستٌر(، كلٌة اآلثار  الثانًالقرن 

 م(.1115) بٌروتدار القلم:فارس متري ضاهر، رجمةترٌد:الفن و المجتمع، تهربر•
الفن اإلسالمً :معرض عن الفن اإلسالمً بقاعة الفن اإلسالمً بمركز الملك فٌصل  وحدة•

 هـ(.1415اإلسالمٌة،الرٌاض)  لدراساتللبحوث وا
 م(.1114القرضاوي: الحالل والحرام فً اإلسالم، الطبعة الثانٌة، القاهرة)  ٌوسف•
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