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 أدوات الجزارة في إيران خالل العصر القاجاري

 م(9101-9911هـ/9021-9411)
 )السواطير نموذًجا(

 

  )*( حسام عويس طنطاوي
 

 الملخص
 

ٌالحظ الدارس للتحؾ المعدنٌة القاجارٌة أن استخدام الموضوعات 
التصوٌرٌة فً الزخرفة لم ٌعد قاصرا فقط على التحؾ النحاسٌة والبرونزٌة، بل 

نها امتدت إلى تحؾ ُصنعت من الحدٌد أو الصلب، وساعد الصناع على ذلك ٌجد أ
تبنٌهم ألسالٌب وطرق صناعٌة وزخرفٌة تختلؾ عن تلك التقلٌدٌة، وتهدؾ هذه 
الورقة البحثٌة إلى إبراز تبنً صناع التحؾ المعدنٌة فً إٌران خالل العصر 

شرة فً إٌران من قبل، القاجاري لمواد خام وأسالٌب صناعٌة وزخرفٌة لم تكن منت
وذلك من خالل دراسة نوع من التحؾ ذات طابع ؼٌر مؤلوؾ إلى حد كبٌر، أال 
وهى السواطٌر التً تستخدم كسالح ال ؼنى عنه فً تقطٌع اللحم وتكسٌر عظم 
الحٌوانات سواء فً المنازل أو القصور أو حوانٌت الجزارة وخالل رحالت الصٌد، 

من  -على حد علم الباحث -اولها الدراسة كل المعروؾوتشكل القطع الخمس التً تتن
هذا الطراز للسواطٌر المزخرفة؛ مما ٌضفً علٌها أهمٌة بوصفها مجموعة متكاملة 
ٌُعرؾ لها مثٌل فً الفنون اإلسالمٌة، كما أن ما تحتوٌه زخارؾ هذا  ونادرة ال 

المً؛ النوع من األسلحة ٌشؽل بشكل خاص أهمٌة ومكانة فً فن التصوٌر اإلس
نظًرا لما تحتوٌه ألول مرة من عناصر وموضوعات تصوٌرٌة لم ٌسبق ظهورها 
على السواطٌر قبل العصر القاجاري، وال تقل قٌمتها عن مثٌالتها فً تصاوٌر 
، مما ٌجعلها  المخطوطات القاجارٌة والتحؾ اإلٌرانٌة المزخرفة بالمٌنا أواللَكِّ

 على التحؾ المعدنٌة.نموذجا جًٌدا لدراسة التصوٌر القاجاري 
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The Butcher,s implements in Iran during the Qajar 

period 1209-1344AH/1794-1925AD 

(The cleavers “saṭurs”) 

Hossam Owesse Tantawy 

Abstract 

The researcher of the metalworks in the Qajar period observed that 

the use of the pictorial scenes had no longer been confined to the copper and 

bronze. It belonged to the iron or steel as well. It also enabled the craftsmen 

to adopt technical and decorative processes different from the traditional 

ones. The aim of this study is to clarify how the craftsmen in the Qajar 

period were able to adopt new technical and decorative processes as well as 

new materials. That's through studying such unusual objects, which were 

"the cleavers or saṭurs " that were used as weapons. The cleavers were used 

for cutting meat and breaking animal's bones. They were employed either in 

houses or palaces or even inside slaughter shops, or during the hunting trips. 

The study will be focused on five main objects defined as masterpieces. 

They contained various decoration and pictorial scenes have never been 

applied on any cleavers from this period. Nevertheless, they are not less in 

value if compared with any other miniatures in the manuscripts and 

enameled objects in Iran, the factor that makes those five master pieces as a 

good example to study The pictorial scenes  in Qajar metalworks.   
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 أدوات الجزارة في إيران خالل العصر القاجاري
 م(9101-9911هـ/9021-9411)

 نموذًجا( (1))السواطير
 

منذ القدم إبداعهم للمشؽوالت المعدنٌة األخاذة التً  ُعرؾ عن اإلٌرانٌٌن
صارت ضمن المقتنٌات القٌمة للمتاحؾ والمجموعات الفنٌة فً العالم، وتمٌزت هذه 

ا وتنوع موادها الخام واختالؾ طرق زخرفتها، وخالل المشؽوالت بتعدد أشكاله
م( تبارى صناع المعادن فً 9101-9911هـ/9411-9021العصر القاجاري )

إنتاج قطع معدنٌة فرٌدة وشدٌدة التمٌز إلرضاء أهل هذا العصر، وبخاصة بعد 
انتشار طرٌقة الرسم بؤلوان المٌنا مع التذهٌب واستخدامها فً تكوٌن موضوعات 

رٌة تضاهً فً رونقها وروعتها جمال تصاوٌر المخطوطات المعاصرة تصوٌ
الستعمالها فً المناسبات الخاصة أو العامة أو االحتفاالت أو لوقفها على منشآت 
معمارٌة ذات طابع خٌري أو لؽٌر ذلك من األؼراض؛ لذلك كان هذا النوع من 

، إال أن الدارس (2)اآلثارٌة التحؾ المعدنٌة دوًما مثار العدٌد من المإلفات والدراسات
للتحؾ المعدنٌة اإلٌرانٌة فً العصر القاجاري ٌجد إلى جانب الزخرفة بالمٌنا 
استمراًرا للطرق القدٌمة التقلٌدٌة التً اشتهر بها هذا القطر منذ بداٌة التارٌخ، إذ إن 

دمت هناك عدًدا ال ٌستهان به من التحؾ النحاسٌة والبرونزٌة والحدٌدٌة التً استخ
األسالٌب التقلٌدٌة فً زخرفتها كالتكفٌت أو الحفر أو التفرٌػ... إلخ، وال تقل جماال 
أو ثراء عن تلك التً ُزخرفت بؤسلوب المٌنا، وتضاهً موضوعاتها التصوٌرٌة 
مثٌالتها على تحؾ المٌنا والمخطوطات المعاصرة لها، بل تتفوق علٌها فً التنوع، 

ة من أدوات الحٌاة الٌومٌة؛ مثل أوانً الطهً وتشمل هذه التحؾ مجموعة كبٌر
وطسوت الؽسٌل واألبارٌق والشمعدانات وأدوات اإلضاءة وصنادٌق مستحضرات 
التجمٌل وعلب المجوهرات وعٌر ذلك، وجرت العادة أن تضم زخارفها المحفورة أو 

تً تشتمل على ذخٌرة من العناصر اآلدمٌة ال (3)المفرؼة سلسلة متصلة من المٌدالٌات
تمثل موضوعات تصوٌرٌة مشتًقا أؼلبها من حٌاة البالط الملكٌة أو مجالس 
المتصوفة أو من األساطٌر القدٌمة، والحٌاة الٌومٌة... إلخ، فً حٌن تشؽل أرضٌة 

 .(4)المٌدالٌات فروًعا وأوراًقا نباتٌة متداخلة
كما ٌالحظ الدارس للتحؾ المعدنٌة القاجارٌة أن استخدام الموضوعات 

تصوٌرٌة فً الزخرفة لم ٌعد قاصرا فقط على التحؾ النحاسٌة والبرونزٌة، بل ال
امتدت إلى تحؾ ُصنعت من الحدٌد أو الصلب، وساعد الصناع على ذلك تبنٌهم 
ألسالٌب وطرق صناعٌة وزخرفٌة تختلؾ عن تلك التقلٌدٌة، وٌهدؾ هذا البجث إلى 

لعصر القاجاري لمواد خام إبراز تبنً صناع التحؾ المعدنٌة فً إٌران خالل ا
وأسالٌب صناعٌة وزخرفٌة لم تكن منتشرة فً إٌران من قبل، وذلك من خالل 
 دراسة نوع من التحؾ ؼٌر تقلٌدى ٌختلؾ إلى حد ما عن األنواع المعروفة، أال وهو
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ال ؼنى عنه فً تقطٌع اللحم وتكسٌر عظم  (5)السواطٌر التً تستخدم كسالح
زل أو القصور أو حوانٌت الجزارة وخالل رحالت الصٌد، الحٌوانات سواء فً المنا

من  -على حد علم الباحث -وتشكل القطع الخمس التً تتناولها الدراسة كل المعروؾ
هذا الطراز للسواطٌر المزخرفة؛ مما ٌضفً علٌها أهمٌة بوصفها مجموعة متكاملة 

ٌُعرؾ لها مثٌل فً الفنون اإلسالمٌة، كما أن ما تحت وٌه زخارؾ هذا النوع ونادرة ال 
من األسلحة ٌشؽل بشكل خاص أهمٌة ومكانة فً فن التصوٌر اإلسالمً؛ نظًرا لما 
تحتوٌه ألول مرة من عناصر وموضوعات تصوٌرٌة لم ٌسبق ظهورها على 

، وال تقل قٌمتها عن مثٌالتها فً تصاوٌر (6)السواطٌر قبل العصر القاجاري وال بعده
، مما ٌجعلها المخطوطات القاجارٌة والتح ؾ اإلٌرانٌة المزخرفة بالمٌنا أوالَلكِّ

نموذجا جًٌدا لدراسة التصوٌر القاجاري على التحؾ المعدنٌة،  فضال عن تباٌن 
أسلوب توزٌع العناصر على سطحها الذي ٌختلؾ عن أسلوب المٌدالٌات الشائع فً 

ى المنهج التحؾ المعدنٌة األخرى المعاصرة، وستعتمد الدراسة فً سبٌل ذلك عل
 الوصفً ثم التحلٌلً على النحو التالً:

 
 الدراسة الوصفية

 (9لوحة رقم)
  .Steelصلب  المادة الخام: حدٌد

 .  etchingالحفر باألحماض -الطرق -القطع طرق الصناعة والزخرفة:
 سم. 43 حوالى المقاٌٌس:

 . (7)قاعة "أتاك همكؾ برج"، متحؾ ُمقدم بطهران مكان الحفظ:
 فً الرؾ السفلً من أحد دوالٌب العرض. 0ٌحمل رقم :رقم الحفظ

 إٌران. -أصفهان مكان الصنع: م.           91هـ/94القرن التارٌخ:  
صنع هذا الساطور من قطعة معدنٌة واحدة، وٌتكون من نصل ومقبض،  الوصؾ:

وٌنقسم التصمٌم الفنً لسطح النصل إلى ثالثة أقسام؛ األول: عبارة عن خرطوش 
حتل رأس الساطور فً الناحٌة المقابلة للمقبض، وُنقشت به كتابة فارسٌة كتابً ٌ

نصها: "تٌزتر زابروى دلد)ار(خ)و(ن"، وهذا النص ورد به العدٌد من األخطاء 
ز ابروی دلدار  تٌزتر/ الكتابٌة نتٌجة لعدم وجود بعض الحروؾ، وأصله: "...

 حاجب الحبٌب". ..." وترجمتها: "...عقل... وأكثر سفكا للدماء منخون
والقسم الثانً: عبارة عن إطار طولً من زخارؾ نباتٌة قوامها فروع وأوراق 
متشابكة ٌحتل الحد المقابل لشفرة الساطور، وٌشؽل القسم الثالث واألخٌر باقً 
ٌُزٌن كوشتٌه زخرفة نباتٌة  مساحة السطح، وٌبدأ من أعلى بعقد خماسً الفصوص 

ل بها فروع وأوراق نباتٌة، وٌتوزع أسفل العقد من زهرة كبٌرة فً المنتصؾ تتص
المفصص منظر صٌد ملكً وزعت عناصره ووحداته على أرضٌة من فروع 
وأوراق نباتٌة، وتتمثل أهم هذه العناصر والوحدات الفنٌة فً فارس ٌمتطً صهوة 
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جواد ٌعدو جهة الٌمٌن، وقد أمسك فً ٌده الٌمنى رمح ٌطعن به أسدا ٌتقدم الجواد، 
دى قباء له فتحة رقبة مثلثة مؽلق من األمام بؤزرار مستدٌرة وأسفله قمٌص، وٌرت

وأكمام القباء ضٌقة وطوٌلة تصل إلى المعصم، وٌلبس فً قدمه حذاء ذا رقبة 
مرتفعة، وٌضع على رأسه ؼطاء عبارة عن طاقٌة عالٌة لها هٌئة خاصة؛ إذ تتكون 

الجبهة، وٌعلوه القسم األوسط من ثالثة أقسام: األول عبارة عن شرٌط صؽٌر فوق 
وهو األكثر ارتفاعا وٌخرج منه رٌشتان، وٌنتهً الؽطاء من أعلى بقمم مدببة مثلثة 

 الشكل، وتتمٌز مالمح وجه الفارس بشارب كبٌر ٌمتد ٌمٌنا وٌسارا خارج الوجه. 
وٌظهر الجواد فً لحظة قفز؛ إذ ٌرفع قدمٌه األمامٌتٌن، كما تظهر بعض 

ة به كالشعر فً الرأس واللجام، وٌضاؾ إلى ذلك السرج على التفاصٌل الخاص
الظهر، والذٌل الطوٌل، فً حٌن ٌمكن التعرؾ على األسد من خالل اللبدة التً تحٌط 
بالرقبة، وقد ُرسم فً حالة عدو ملتفتا إلى الخلؾ ناظرا إلى الفارس بعد أن أصابته 

 الطعنة.
الٌسار، فً الوقت الذي  وهناك فارس ثاٍن ٌمتطى صهوة جواد ٌعدو جهة

ٌلتفت فٌه الفارس إلى الخلؾ ممسكا فً ٌده الٌسرى بقوس، وٌرفع ٌده الٌمنى ممسكا 
بسهم ٌطلقه باتجاه حٌوان ؼٌر واضح فً المشهد، وٌتشابه الجواد مع الجواد السابق 
وصفه فً كل التفاصٌل وبدون استثناء، فً حٌن ٌختلؾ هذا الفارس عن األول فً 

؛ إذ ٌضع على رأسه عمامة تخرج منها رٌشة، فً الوقت الذي تتشابه ؼطاء الرأس
 فٌه مالبس البدن والقدم لكلٌهما.

وُنقش أسفل الفارس الثانً من فرائس الصٌد زوج من الؽزالن الدرقٌة، 
وكالهما ٌسٌر جهة الٌسار ملتفتا إلى الخلؾ، وٌتمٌز الذكر الذي ٌحتل واجهة المشهد 

 متقاربة عند القاعدة ومتباعدة بعد ذلك، الخلؾ ىمعقوفة إلمن قرون طوٌلة  بما له
، واآلنثى ٌخلو رأسها من القرون وٌظهر وعنق طوٌل، وقوائم طوٌلة، وذٌل قصٌر

به فقط األذنان، وهناك فرٌسة رابعة ُنقشت فً المسافة ما بٌن الفارسٌن إلى جهة 
أنها أنثى وعل من الٌسار قلٌال، وٌصعب إلى حد ما تحدٌد نوعها، ولكن األرجح 

، (8)الوعول الفارسٌة، ومن المإكد أن الوجه اآلخر للساطور ٌحمل منظرا تصوٌرٌا
ؼٌر أن أسلوب عرض التحفة فً دوالب العرض ال ٌسمح برإٌة النقوش المصورة 

  (.6على الوجه اآلخر )لوحة
 النشر: أول مرة.

 (0لوحة رقم)
  .Steelصلب  المادة الخام: حدٌد

 .  etchingالحفر باألحماض -الطرق -القطع والزخرفة:طرق الصناعة 
 سم. 1021الطول المقاٌٌس: 

 ,.Skinner Inc للمزادات، بوسطن  كان معروضا للبٌع فً صالة سكنر مكان الحفظ:

Bostonم. 0221عام  (9)، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  
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 م. 91هـ/94لقرن االتارٌخ:                 . Sale: 2454 Lot: 257 رقم الحفظ:
 إٌران. -أصفهان مكان الصنع: 

صنع هذا الساطور من قطعة معدنٌة واحدة، وٌتكون من نصل ومقبض،  الوصؾ:
وٌنقسم سطح كال الوجهٌن إلى قسمٌن رئٌسٌٌن؛ األول كتابً والثانً تصوٌري، 
وٌبدو القسم الكتابً فً أحد وجهً الساطور على هٌئة إطار خارجً ٌتكون من 

من البحور أو الخراطٌش الكتابٌة ٌبلػ عددها خمسة، ٌحتل أكبرها رأس مجموعة 
الساطور عند الجهة المقابلة للمقبض، فً حٌن تقع األربعة األخرى فً الجهة المقابلة 
لشفرة الساطور، وٌشؽلها فً أحد الوجهٌن بٌت من الشعر باللؽة الفارسٌة نصه: 

"، رٌزتر/ زابرروى دلدار خون / زابرروى دلدارتٌزتر"زهوش/ فالطون د/ن مش 
" وترجمته: رٌزتر ز هوش فالطون دمش تٌزتر /ز ابروی دلدار خونوأصله "

"، وأكثر سفًكا للدماء من حاجب الحبٌب /(10)أفالطون عقلأكثر حدة من  "حدك
وٌالحظ فً هذا النص تكرار كلمتً "زابرروى دلدار" فضال عن عدم إعجام بعض 

ن األخطاء الكتابٌة نتٌجة لوجود بعض الحروؾ الحروؾ، إلى جانب العدٌد م
 الزائدة.

وٌشؽل القسم الثانً التصوٌري المساحة المركزٌة الوسطً، وٌبدأ من أعلى بما ٌشبه 
عقدا متعدد الفصوص، ٌزٌن كوشتٌه زخرفة نباتٌة من فروع وأوراق تتوسطها 

ظر شراب فً شجرة سرو صؽٌرة فً الزاوٌة، ووزع الفنان رأسٌا أسفل هذا العقد من
أربعة مستوٌات ٌبدأ المستوى األول أسفل مركز العقد المفصص ببناء صؽٌر مربع 
الشكل على قاعدة مربعة مؽطى بقبة، تلٌه مجموعة متنوعة من الرسوم اآلدمٌة 
لسٌدة وثالثة رجال جمٌعهم فً منظور جانبً، وفً حٌن تقؾ السٌدة ٌظهر الرجال 

 .(11)ة الصالة(الثالثة جلوسا على الركبتٌن )جلس
وٌبدو الشخص الجالس أمام السٌدة شٌخا كبٌرا له لحٌة كثٌفة وٌنسدل شعره 
إلى الخلؾ أسفل قلنسوة أو طاقٌة صؽٌرة، وٌرتدى قباء ضٌقا له أكمام واسعة، 
وٌلتؾ حول الخصر شال عرٌض، وٌؽطى رأس السٌدة طاقٌة صؽٌرة ٌنسدل من 

رة طوٌلة لها فتحة رقبة مثلثة تحتها أسفلها شعرها على جانبً الوجه، وترتدي ست
قمٌص، وتؽلق من األمام بؤزرار، كما أنها ضٌقة فً الجزء العلوي ثم تتسع قلٌال فً 
الجزء الذي ٌلً الخصر وحتى الركبتٌن، ولها أكمام ضٌقة طوٌلة تصل إلى 
المعصم، وٌظهر أسفلها سروال مستقٌم له أرجل واسعة، وتضع السٌدة قدمٌها فً 

من  -ومثلها قباء الشٌخ -بب، وال ٌخلو الجزء السفلً للسترة والسروالحذاء مد
 .(12)محاولة الفنان التعبٌر عن زخرفتها بما ٌشبه عناصر نباتٌة

وفً حٌن تضم السٌدة ٌدها الٌسرى إلى جانب جسدها، ترفع ٌدها الٌمنى   
ألخٌر إلى مستوى صدرها ممسكة بشًء ما تقدمه إلى الشٌخ الذي ٌجلس أمامها، وا

بدوره ٌرفع ٌده الٌمنى لٌتناوله منها، ممسكا فً ٌده الٌسرى بفرع نباتً ٌنتهً بورٌدة 
صؽٌرة، وٌالحظ فً األرضٌة خلؾ الشٌخ قنٌنة شراب ذات بدن كمثري ٌقوم على 
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قاعدة، ولها رقبة طوٌلة مخروطٌة الشكل ضٌقة من أعلى عند الفوهة ومتسعة قلٌال 
 من أسفل.

لسٌدة ٌحتالن المستوى الثانً من الموضوع التصوٌرى، وإذا كان الشٌخ وا
فإن المستوى الثالث ٌقع فٌه رجالن ٌجلسان متقابالن على ركبتٌهما، وٌرتدي كل 
منهما قباء ٌشبه قباء الشٌخ إال أنه ٌتمٌز بظهور فتحة رقبة مثلثة الشكل أسفلها 

أسفل الشٌخ قمٌص، كما تبدو األزرار التً تؽلقه، وٌؽطً رأس الرجل الجالس 
قلنسوة مدببة من أعلى ومقوسة من أسفل تزٌنها خطوط طولٌة، وتخفى جزء من 
الشعر الذي ٌتدلى أسفلها، وٌضع الرجل اآلخر على رأسه ؼطاء رأس مقوسا من 

 أعلى.
وإذا كان الرجل الذي ٌجلس أسفل السٌدة ٌضع ٌدٌه على فخذٌه، فإن اآلخر 

ً ٌده الٌسرى شٌئا ما ٌرفعه إلى فمه، ٌضع ٌده الٌمنى فقط على فخذه وٌمسك ف
وٌتوسط الرجلٌن قنٌنة شراب تشبه تلك السابق وصفها. والمستوى الرابع واألخٌر 
ُرسم فٌه أسفل كل رجل واحدة من أدوات اإلضاءة على شكل قندٌل أو مصباح أو 
مسرجة ذات شكل انسٌابً ولها قاعدة تحمل بدنا على شكل القارب وٌرتفع فً 

 اة مستطٌلة الشكل حول فتحة الزٌت.  منتصفه قن
وٌشؽل الفراغ أسفل المنظر التصوٌري وحدة زخرفٌة نباتٌة ٌعتمد تصمٌمها 
الفنً على ورقة خماسٌة الشكل فً المنتصؾ تتصل بها وتدور حولها مجموعة من 

 الفروع وورقتان ثالثٌتان. 
إذ ٌتكون من وٌتشابه التصمٌم العام لوجه الساطور الثانً مع السابق ذكره؛ 

قسمٌن األول كتابً ٌشتمل على خمسة خراطٌش كتابٌة تم توزٌعها بنفس األسلوب 
المتبع فً الوجه اآلخر، وفً حٌن ٌمكن قراءة الكتابة الفارسٌة المنقوشة على 

ز هوش فالطون دمش الخرطوش األكبر الذي ٌحتل رأس الساطور ونصها: "
"، إال أن الكتابة المسجلة على فالطونأ عقلأكثر حدة من  "، وترجمته: "حدكتٌزتر

 الخراطٌش األربعة األخرى تتعذر قراءتها. 
والقسم الثانً عبارة عن منظر تصوٌري لموضوع صٌد ملكً ُنقش أسفل 
ما ٌشبه عقد مفصص تشؽل كوشتٌه زخرفة من فروع وأوراق نباتٌة ملتفة ومتداخلة 

 .تتشابه مع مثٌلتها التً تزٌن الوجه اآلخر للساطور
وٌشؽل المساحة أسفل العقد بقاٌا شجرة كبٌرة الحجم نسبٌا ٌقؾ أسفلها إلى 

وأمامه حٌوان صؽٌر، كما  -االحتمال األكبر أنه رجل -جهة الٌمٌن شخص آدمً
ٌوجد حٌوانان آخران لهما نفس الحجم جهة الٌسار، ومما ٌإسؾ له التلؾ الذي 

حدٌد نوع الشجرة ومالمح أصاب هذا الجزء من الساطور، مما أدى إلى صعوبة ت
ومالبس الشخص أسفلها، فضال عن الحٌوانات التً تتوزع حولها، ومن المرجح أن 
من بٌن الحٌوانات المصورة نمرا، أو ؼزاال بناء على ما جرت به العادة فً رسم 

 مناظر الصٌد اإلٌرانٌة.
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وٌحتل منتصؾ المنظر التصوٌري فارس ٌمتطً صهوة جواده، وفً حٌن 
جواد فً حالة عدو جهة الٌسار، فإن الفارس ٌلتفت إلى الخلؾ ممسكا فً ٌده ٌبدو ال

الٌسرى بقوس، وٌرفع ٌده الٌمنى ممسكا بسهم ٌطلقه باتجاه حٌوان ؼٌر مصور فً 
المشهد، وٌظهر الجواد فً لحظة قفز؛ إذ ٌرفع قدمٌه األمامٌتٌن، كما ٌمكن مالحظة 

التلؾ الذي أصاب هذا الجزء من  على الرؼم من -بعض التفاصٌل الخاصة برأسه
 فٌظهر اللجام والشعر، وٌضاؾ إلى ذلك السرج على ظهره. -المنظر التصوٌري

وٌبدو فً المشهد من الحٌوانات التً ال ؼنى عنها فً رحالت الصٌد واحد 
من الكالب السلوقٌة فً مستوى أقل من الفارس، وٌؤتً أسفله فً المستوى األخٌر 

ان فً كال مشهدي الصٌد قد نجح فً التعبٌر عن الحركة وهو ؼزال، وإذا كان الفن
ما ٌتجلى فً حركة الخٌول الثالثة والكلب السلوقً، إال أنه قد جانبه التوفٌق فً 
التعبٌر عن فزع الحٌوانات وجرٌها واضطرابها، وهو ما ٌمكن رإٌته فً وجه 

عالمات الخوؾ أو  الؽزالن التً تسٌر ببطء )الهوٌنى( وال ٌبدو على مالمحها أدنى
 الفزع.
 https://www.skinnerinc.com/auctions/2454/lots/257 النشر:

          http://www.liveauctioneers.com/item/6355894 
 

 4لوحة رقم
  .Steelصلب  المادة الخام: حدٌد

 .  etchingالحفر باألحماض -الطرق -القطع طرق الصناعة والزخرفة:
 سم. 9121سم، العرض:  12الطول: المقاٌٌس: 

The Tanavoli Collectionمجموعة تناولً  مكان الحفظ:
(13). 

 م.91هـ/94القرن التارٌخ:  .                       424رقم الحفظ:
 إٌران. -أصفهان مكان الصنع: 

صنع هذا الساطور من قطعة معدنٌة واحدة، وٌتكون من نصل ومقبض،  الوصؾ:
وٌشبه تصمٌمه الفنً مثٌله المحفوظ فً متحؾ مقدم بطهران؛ إذ ٌنقسم سطح النصل 
إلى ثالثة أقسام؛ األول عبارة عن خرطوش كتابً ٌحتل رأس الساطور فً الناحٌة 

"، ز هوش فالطون دمش تٌزترة للمقبض، وُنقشت به كتابة فارسٌة نصها: "المقابل
"، والقسم الثانً عبارة عن إطار أفالطون عقلأكثر حدة من  وترجمتها: "حدك

طولً من زخرفة نباتٌة قوامها فرع ٌلتؾ فً أشكال دائرٌة، وٌشؽل القسم الثالث 
ٌُزٌن كوشتٌه واألخٌر باقً مساحة السطح، وٌبدأ من أعلى بعقد خماس ً الفصوص 

زخرفة نباتٌة، وٌتوزع أسفل العقد المفصص منظر تصوٌري ٌمثل جانبا من 
ٌُشاهد رجالن ٌمارسان بعض التمارٌن  Zurkhaneh"(14)رٌاضات "الزورخانه  ف

باستخدام أثقال ذات شكل مخروطً، وال ٌرتدي أي منهما سوى سروال قصٌر 
ثة من الشٌالن معلقة على قوائم مثبتة فً وتتمٌز مالمحهما بشارب كبٌر، وتظهر ثال

https://www.skinnerinc.com/auctions/2454/lots/257
http://www.liveauctioneers.com/item/6355894
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الحائط بجوار المتدربٌن، وٌحتل الجزء السفلً من المنظر التصوٌري حٌوان صؽٌر 
 قد ٌكون من الكالب. 

وٌتطابق التصمٌم العام للوجه اآلخر للساطور مع السابق وصفه وٌختلؾ عنه فقط 
"، وترجمته: "أكثر زتررٌ ز ابروی دلدار خونفً النقوش الكتابٌة إذ إن نصها: "

سفكا للدماء من حاجب الحبٌب"، واالختالؾ الثانً فً الموضوع التصوٌري حٌث 
ٌُستعمل لوزن قطع  ٌمثل مشهدا فً حانوت جزارة، فٌتدلى من أعلى المٌزان الذي 
اللحم، وأسفله جزار ٌمسك فً ٌده الٌسري ساطورا ٌهوي به على قطعة لحم 

 موضوعة أمامه على حامل خشبً.
 James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel: The Tanavoli -المراجع:

Collection, New York, Oxford University Press, 2000, p.328. 
 .James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.328, pl.1.1النشر: 

 
 1لوحة رقم

  .Steelصلب  المادة الخام: حدٌد
 . etchingالحفر باألحماض -الطرق -القطع خرفة:طرق الصناعة والز

 سم. 13.6سم، العرض:  39الطول: المقاٌٌس: 
 .The Tanavoli Collectionمجموعة تناولً  مكان الحفظ:
 م.91هـ/94القرن التارٌخ:  .                       420رقم الحفظ:

 إٌران. -أصفهان مكان الصنع: 
معدنٌة واحدة، وٌتكون من نصل ومقبض،  صنع هذا الساطور من قطعة الوصؾ:

وٌنقسم التصمٌم الفنً لسطح النصل إلى قسمٌن فقط، إذ ٌخلو من الخرطوش الكتابً 
الذي ٌحتل رأس الساطور فً الناحٌة المقابلة للمقبض؛ القسم األول عبارة عن إطار 

ة طولً من زخارؾ نباتٌة قوامها فروع وأوراق متشابكة ٌحتل الحد المقابل لشفر
الساطور، وٌشؽل القسم الثانً واألخٌر باقً مساحة السطح وٌبدأ من أعلى بعقد 
ٌُزٌن كوشتٌه زخرفة نباتٌة، وٌتوزع أسفل العقد المفصص فً  خماسً الفصوص 
أحد الوجهٌن منظر صٌد ملكً وزعت عناصره ووحداته على أرضٌة من فروع 

نٌة فً فارس له شارب كبٌر وأوراق نباتٌة، وتتمثل أهم هذه العناصر والوحدات الف
قد تكون وعال من  -ومالمح وجهه حادة نسبٌا، ٌقؾ على قدمٌه ممسكا بقرن فرٌسة

بٌده الٌمنى وٌطعنها فً رقبتها بخنجر فً ٌده األخرى، وٌرتدي  -الوعول الفارسٌة
قباء وسرواال طوٌال أسفله، وهناك فارس ثاٍن ٌتشابه مع الفارس المحفور فً الجزء 

ن منظر الصٌد المصور على الساطور المحفوظ فً متحؾ مقدم بطهران، السفلً م
بل ٌكادان ٌتطابقان، ونقش فً المسافة التً تتوسط الفارسٌن حٌوان من فرائس 

 الصٌد.
وٌحتل الوجه اآلخر موضوع تصوٌري مشتق أٌضا من الزورخانه؛ إذ ٌظهر فً  

معا وٌرتدي كل منهما  الجزء العلوي أسفل العقد المفصص متصارعان وقد اشتبكا
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سرواال ضٌقا وقصٌرا، وٌبدو فً الجزء السفلً شٌخ كبٌر جالس على األرض قارعا 
على طبلة كبٌرة موضوعة على قدمٌه، وٌرتدي عمامة وقباء له فتحة رقبة مثلثة 
أسفلها قمٌص، وٌربط خصره بشال ٌظهر طرفه أسفل الطبلة، وأمام الشٌخ إناء كبٌر 

ي وقاعدة مرتفعة ورقبة مرتفعة، وله مقبض ٌخرج من البدن للشراب له بدن كمثر
وٌرتفع موازٌا للرقبة حتى ٌتصل بها من أعلى، وٌبدو أمامه أٌضا رجل ال ٌظهر 

 منه ؼٌر رأسه وٌده الٌسرى التً ٌمسك بها شاال ٌقدمه إلى الشٌخ الجالس.
ً، ونقش فً المساحة التً تقع بٌن الشٌخ الكبٌر والمتصارعٌن ثقل مخروط

باإلضافة إلى أداة تشبه القوس الحربً معلق فٌها مجموعة من الحلقات 
 .(15)المستدٌرة

 .James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.328, pl.1.2النشر: 
 

 (1لوحة رقم)
  .Steelصلب  المادة الخام: حدٌد

 . etchingالحفر باألحماض -الطرق -القطع طرق الصناعة والزخرفة:
 سم. 4921الطول حوالى قاٌٌس: الم

 م. 0291للمزادات، لندن، عام  كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستً مكان الحفظ:
 م.          91هـ/94القرن التارٌخ:               Sale 5744 Lot 264ظ: رقم الحف

 إٌران. -أصفهان مكان الصنع: 
من نصل ومقبض،  صنع هذا الساطور من قطعة معدنٌة واحدة، وٌتكون الوصؾ:

وٌشبه تصمٌمه الفنً مثٌله المحفوظ فً متحؾ مقدم بطهران؛ إذ ٌنقسم سطح النصل 
إلى ثالثة أقسام؛ األول عبارة عن خرطوش كتابً ٌحتل رأس الساطور فً الناحٌة 

ز هوش فالطون دمش المقابلة للمقبض، وُنقشت به كتابة فارسٌة نصها: "
"، والقسم الثانً عبارة عن أفالطون عقلحدة من أكثر  ...]تٌزتر["، وترجمته: "حدك

إطار طولً من زخرفة نباتٌة، وٌشؽل القسم الثالث واألخٌر باقً مساحة السطح 
ٌُزٌن كوشتٌه زخرفة نباتٌة، وٌتوزع أسفل  وٌبدأ من أعلى بعقد خماسً الفصوص 
العقد المفصص منظر تصوٌري موزع فً ثالثة مستوٌات؛ ٌحتل المستوى العلوي 

ار الشمس مع األسد الواقؾ مع سٌؾ فً ٌده وٌعلوهما تاج، وٌشؽل المستوى شع
األوسط رجل وسٌدة ٌجلسان متقابلٌن، وتمسك السٌدة المصورة باتجاه الٌمٌن فً 
ٌدها ما تقدمه إلى الرجل الجالس أمامها، فً حٌن ٌحتل شحص ثالث المستوى 

ٌلتؾ حول خصره فً الوقت السفلً من المنظر، وٌظهر واقفا ممسكا فً ٌدٌه بشال 
الذي ٌتدلى فٌه طرفاه إلى أسفل، وتتشابه الرسوم اآلدمٌة فً هذا المنظر مع 
األشخاص الذٌن سبق وصفهم فً منظر الشراب على الساطور المحفوظ فً صالة 

 سكنر للمزادات من حٌث الشكل العام والجلسة والهٌئة والمالبس... إلخ. 
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للوجه اآلخر للساطور ٌتطابق مع السابق وصفه ومن المرجح أن التصمٌم العام 
وٌختلؾ عنه فقط فً النقوش الكتابٌة، وفً الؽالب نصها استكمال للبٌت الشعري، 

"، وترجمته: "أكثر سفكا للدماء رٌزتر ز ابروی دلدار خونفٌكون كما ٌلً: "تٌزتر 
من حاجب الحبٌب"، ومما ٌإسؾ له عدم وجود إشارة عن الموضوع التصوٌري 

 لمسجل علٌه، ولٌس فً اإلمكان تخمٌنه.ا
 النشر:

http://m.christies.com/sale/lot/sale/23211/lot/5422494/p/4/from//enlarg
e/1?KSID=e32803775e8507efc39507645805b09d  

 الدراسة التحليلية
 تعرض لدراسة عدة نقاط رئٌسٌة تنحصر فٌما ٌلً:ٌتم فٌها السوؾ    

 المادة الخام: 
من أول المعادن التً عرفها اإلنسان، وأكثرها انتشارا فً العالم،  (16)الحدٌدٌعد 

ما ٌوجد فً الطبٌعة فً صورة  اوؼالبً ، 06وعدده الذري  Feوٌرمز له بالرمز
، وٌتمٌز بكونه صلبا وقابال للسحب والطرق ومقاوم للحرارة، ؼٌر أنه سرٌع أكاسٌد

(17)فلزاته هً الرئٌسٌة الحدٌد مصادر أن الصدأ وٌتؤثر باألحماض، والمعروؾ
 

 المائً الحدٌد وأكسٌد األحمر، الحدٌد خام وهو والهٌمتاٌت الحدٌد، ومنها أكاسٌد

 .(18)األصفر
األول مذكر وهو ٌابس وٌطلق علٌه الحدٌد على نوعٌن؛ المسلمون والعرب وعرؾ  

انا إلى ، وٌقسم أحٌ(19)"الشابرقان"، والثانً مإنث وهو لٌن وٌعرؾ باسم "نارمهان"
أما النوع  ،ً أو معدنً وهو ؼٌر نقً ٌشتمل على نسبة كبٌرة من الكربونطبٌع
وٌصنع من  Steelأو الصلب (20)وٌعنً الفوالذ ًصناعال معدنً أي فهو  ًالثان

حتى  (21)ٌصفٌه وٌشد رخاوته ئاوطرٌقة صنعه أن ٌلقـً علٌه فً السبك شٌ ؛المعدنً

وبذلك ٌكون الصلب أو الفوالذ ، (22)ـه فرنـدهٌصٌر متٌنا لدنا ٌقبل السقً وٌظهر فٌ

و  2.9سبٌكة تصنع أساًسا من الحدٌد بمحتوى كربون ٌتراوح بٌن عبارة عن 
%(، 0.2عندما تزداد نسبة الكربون فً السبٌكة عن )، والوزنمن  (23)022%

درجة  التً تتمٌز بانخفاض(Cast Iron)  ر الحدٌد الزه ٌطلق على هذه السبٌكة اسم
 .(24)وقابلٌتها للسبك انصهارها

وهناك إجماع من الباحثٌن على أن إٌران كانت تحصل على الحدٌد المصنع أو 
، وكانت سبائك (26)وسٌرٌالنكا وأزبكستان (25)لصلب من مراكز إنتاجه فً الهندا

، (27)تصاغ على هٌئة قضبان، ثم تصنع بواسطة الصناع اإلٌرانٌٌن الصلب المستورد
مفضالً بدرجة كبٌرة على سائر  (28)م كان الصلب الهندي91هـ/94وخالل القرن 

كان ٌرد برا وبحرا على هٌئة قطع األنواع المحلٌة، وعرؾ باسم "فوالذ الجوهر"، و
فً حجم كؾ الٌد، عبر صادرات بعض الدول األوروبٌة إلى إٌران وعلى رأسها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%83&action=edit&redlink=1
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برٌطانٌا، ولما كان الطلب على الحدٌد والصلب أكثر فً طهران واألقالٌم الشمالٌة، 
فقد أمدتهم روسٌا بما ٌحتاجونه على شكل ألواح وقضبان وأعواد وأشرطة، فضال 

 . (29)كبٌرة من الخردة، وكانت أؼلب واردات الخلٌج ُتخصص ألصفهانعن كمٌات 
وإذا كان معظم خام الحدٌد الذي ٌستخدم فً العصر الحالً لصناعة المنتجات  

ٌُحصل علٌه عبر التعدٌن داخلٌا، فهناك من األدلة التارٌخٌة ما  الحدٌدٌة فً إٌران 
ٌران نفسها منذ بداٌة العصر ٌشٌر إلى تعدٌن الحدٌد وصناعة الصلب محلٌا داخل إ

اإلسالمً، فعلى سبٌل المثال، سجل الرحالة العرب واألجانب وجود الحدٌد فً 
التً  (30)أماكن مختلفة، منها شاهق وتالل إصطخر بفارس، وجبال الُبرز فً كرمان

، و"مٌرٌس" التً تقع (31)وصؾ حدٌدها بؤنه جٌد القطع طٌب بالػ الجودة فً العمل
"، وتبعد عن أصفهان مسٌرة أربعة أٌام، وعلى مقربة منها Jaschtخلؾ جشت "

جبل دٌماوند، حٌت مناجم الحدٌد الؽنٌة، واشتهر إقلٌم ماراثمانده ومٌناك بالحدٌد 
ٌُصدر إلى خراسان وأفؽانستان وبؽداد  -، وؼٌر ذلك كثٌر، إال أنه ٌمكن(32)الذي كان 

عتبار على أنها من أهم المناطق أخذ المناطق التالٌة فً اال -وفقا إلحدى الدراسات
التارٌخٌة لتعدٌن الحدٌد وصناعة الصلب فً إٌران وهً: ضاحٌة كاراداخ 

Qaradagh  بؤذربٌجان، وجبال الُبرزAlburz ،ومنطقة نٌرٌز بٌن كرمان وشٌراز ،
 .          (33)وخراسان، وجزٌرة هرمز

صناعة األسلحة والدروع ومن البدهً أن صالبة الحدٌد أو الفوالذ جعلته مناسبا ل  
م استخدام 91هـ/94شهدت منذ القرن  -وؼٌرها من الدول –الحربٌة، ؼٌر أن إٌران

سبائك الحدٌد المختلفة فً صناعة منتجات أخرى بعضها ذات صفة نفعٌة كؤدوات 
 الجراحة والكتابة واألقفال والمشابك... إلخ، وبعضها اآلخر كان للزٌنة فقط.

انتشار استخدام سبائك الحدٌد والصلب فً صناعة أدوات والؽالب على الظن أن 
وأوانً الحٌاة الٌومٌة والزٌنة قد ٌرجع فً األساس إلى تطور طرق صناعة سبائك 
الحدٌد والفوالذ وسهولة الحصول علٌهما من مراكز إنتاجه مع تطور وسائل النقل 

قلٌدٌة كالسٌؾ والمواصالت، فً الوقت الذي تؽٌرت فٌه أدوات القتال الحربٌة الت
والفؤس والطبر... إلخ بعد انتشار البارود واستخدامه فً صناعة أسلحة تحتاج إلى 

وؼٌر ذلك من  (34)إمكانٌات مإسسٌة ضخمة ومصانع كبٌرة مثل المدافع والبنادق
أسلحة نارٌة، األمر الذي دفع بالحرفٌٌن التقلٌدٌٌن من أصحاب مهنة الحدادة التً 

د بوصفه مادًة خاًما إلى البحث عن سوق جدٌدة ومستهلك تعتمد على سبائك الحدٌ
، ووجدوا ضالتهم فً صناعة األدوات واألوانً على اختالؾ (35)آخر إلنتاجهم

أنواعها، ومنها المراٌات واألجراس واألطباق والطاسات والقنٌنات والسلطانٌات 
جٌلة والمقالم والشمعدانات والصوانً وصنادٌق المصاحؾ، وكذلك قاعدة النار

، فضال عن (37)، وكشاكٌل الدراوٌش(36)والجزء العلوي منها (qalian)اإلٌرانٌة 
 (38)تماثٌل للزٌنة وعلب للمجوهرات على شكل حٌوانات مختلفة كالفٌل والطاووس

 . (40)كالكمثرى والتفاح والرمان (39)والبط والحمام، وبعض أنواع الفواكه
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 طريقة الصناعة والزخرفة: 
ل الحدٌد وسبائكه كالفوالذ إلى عدة عملٌات خاصة نتٌجة تحتاج عملٌة تشكٌ 

لطبٌعة المادة الخام، وإن كان لم ٌصلنا نص واضح وصرٌح عن المراحل التفصٌلٌة 
ن طرٌقة صناعة القطع محل ألصناعة السواطٌر فً إٌران، إال أن مما ال شك فٌه 

لمهنة الحدادة  التً ال ٌزال بعض الحرفٌٌن من الممارسٌن تلكنفسها  ًالدراسة ه
تشبه الطرٌقة التً استخدمت فً صناعة  ه، وفً الوقت نفس(41)ٌتبعونها حتى اآلن

على مر العصور، ومن المعروؾ أن هذه الصناعة تنقسم إلى عدة  (42)السٌوؾ
وقطعها أو  عملٌات أولها اختٌار قطعة الحدٌد أو الفوالذ المناسبة للشكل المطلوب

لك عملٌة التحمئة أو التخمٌر، حٌث ٌوضع الفحم فً ٌلً ذ، قصها من اللوح األصلً
كور بدائً، وٌوضع فوقه قطعة الحدٌد أو الصلب حتى ٌصٌر لونها أحمر بتؤثٌر نار 
الكور، مما ٌنتج عنه نقص واضح فً صالبة المعدن، فٌصبح طرٌا قابال للتشكٌل 

لٌها عدة ثم تشكل بالشكل الذي ٌرؼب به الصانع عبر التطرٌق والدق عوالتصنٌع، 
ٌُستخدم لذلك عادة، (43)مرات المطرقة والسندان جنبا إلى و الشاكوش أو المرزبة و

جنب مع أدوات أخرى متخصصة ومتنّوعة لتكوٌن قضٌب بالطول المطلوب، وفً 
إذ ٌتم تسخٌن النصل عدة  ،حدث العدٌد من أعمال المعالجة الحرارٌةٌأثناء ذلك 

ه العملٌة هو التخلص من أي ضعؾ داخل مرات، ثم تبرٌده ببطء، والهدؾ من هذ
جسم النصل أثناء تطرٌقه، وتإدي هذه المعالجة إلى تصلٌد الحدٌد والفوالذ، بحٌث 

ومن ثم  ،ٌحتفظ السالح بحافة قوٌة قاطعة، ثم تمسح القطعة وتنظؾ على حجر الجلخ
حدة وٌتم الربط بٌن األجزاء المختلفة للقطعة الوا .(44)تسن إلكسابها الحد القاطع

باستخدام اللحام، عن طرٌق تسخٌن القطعتٌن المراد وصلهما إلى درجة 
، وهذا األسلوب استخدم لتركٌب القطعة الدائرٌة الشكل المثبتة فً نهاٌة (45)االحمرار

 مقبض القطع محل الدراسة.
، حٌث تسقى (46)ومن أهم العملٌات المرتبطة بهذه الصناعة عملٌة السقاٌة 

ألنها تكون قد فقدت سقاٌتها بسبب التصنٌع  ؛منها النصل قطعة الفوالذ المشكل
مواد معدنٌة وأحماض وعصائر ألوراق نباتٌة وتكون سقاٌتها بخلٌط من  ،والتحمئة

، أما الحد تخلط وتبقى أٌاما كثٌرة وتزود بمواد أخرى، وذلك بنسب ٌعرفها الصانع
 .(47)فٌعطى عناٌة أكثر أثناء السقاٌة لٌكتسب القساوة الالزمة

إلى استخدام سبائك الحدٌد  لوتحالالزخرفً فقد عاد  ًسلوب الفنأما عن األ
بعد أن كان استخدام هذه المادة  -لصناعة األدوات واألوانً الخاصة بالحٌاة الٌومٌة

بالفائدة على األدوات واألوانً الجدٌدة التً استفادت  -قاصرا على األسلحة والدروع
فنقلوا التصمٌمات الفنٌة والموضوعات  ،ائك الحدٌدمن خبرة الحرفٌٌن فً زخرفة سب

الزخرفٌة والوحدات والعناصر التً كانت تزٌن األسلحة والدروع إلى المنتجات 
 (48)، ومن المرجح أنهم استخدموا لذلك طرٌقة الحفرالحدٌدٌة الجدٌدة

، وهً الطرٌقة التً استخدمت لتنفٌذ الزخارؾ على etching(50)(49)باألحماض
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لمختلفة عن طرٌق استخدام مواد كٌمٌائٌة آكلة، فٌعمل المحلول الكٌمٌائً األسطح ا
، والخطوات التفصٌلٌة لهذه (51)الحمضً على إظهار تكوٌنات مختلفة على الصلب

الطرٌقة تبدأ بعملٌة التنظٌؾ الجٌد لسطح القطعة المراد زخرفتها، ثم تؽطى األرضٌة 
والشمع، وبعد أن تجؾ األرضٌة  بطبقة طالء مقاومة للحمض مكونة من الراتنج

أو ٌدمػ على الطالء  بؤداة معدنٌة حادة، ٌُنقش التصمٌم الفنً بإزالة طبقة الطالء
، وعندئذ ٌتم الحصول على زخارؾ حتى ٌظهر المعدن من تحتهبواسطة األختام 

ؼائرة، وعند الرؼبة فً الحصول على زخارؾ بارزة ترسم الزخارؾ بالطالء 
بواسطة فرشاة أو تطبع باستخدام األختام وتترك األرضٌة بدون المقاوم لألحماض 

 طالء.
فً حمام ، ثم تؽطس مقاوم للحمضال بالطالءظهر الحواؾ وال ىؽطتُ ثم  

ٌؤكل الحمض المعدن الذي لم تتم تؽطٌته ف -حمض النٌترٌكفً الؽالب  -حمضً
فً عدة  عةقطفإن الفنان ٌؽطس ال لحصول على مستوٌات للحفرول ،المقاومة بطالء

على أن تؽسل القطعة جٌدا بالماء فً كل مرة، ثم تجفؾ وتطلى حمامات حمضٌة 
األجزاء التً نالت قسطها من الحفر بالطالء المقاوم للحمض بٌنما تبقى األجزاء 

 .(52)األخرى معرضة لمفعول الحمض خالل المؽطس التالً

  كز الصناعة:امر
ران خالل الفترة التالٌة للقرن تعددت مراكز صناعة التحؾ المعدنٌة فً إٌ

صفهان العاصمة الصفوٌة تحتل مركز القٌادة لهذه أواستمرت  ،م99هـ/99
-9961)ي شٌراز فً العصر الزند ىالصناعة، حتى بعد نقل العاصمة إل

-9021) م( ثم طهران فً العصر القاجاري9911-9919هـ/9021
وشٌراز (53)كذلك فً خراسان نتاجم(، وازدهر اإل9101-9911هـ/9411

ٌضا فً خراسان أوكرمان، واألخٌرة تمٌزت بالمنتجات النحاسٌة التً استمر إنتاجها 
، ومن المرجح أن القطع محل الدراسة صنعت فً أصفهان نظرا لما (54)شرق إٌران

تمتعت به من شهرة كبٌرة فً مجال التحؾ المعدنٌة النحاسٌة والبرونزٌة بشكل عام 
سهم فً ذلك ازدهار مدرسة فٌها منذ العصر أ والحدٌدٌة بشكل خاص، والذى

، وفً هذا اإلطار هناك (55)الصفوي لصناعة األسلحة على اختالؾ أنواعها وأشكالها
تشٌر إلى صناعة هذه السواطٌر فً أصفهان دون ؼٌرها من  عدة إشارات تارٌخٌة

لتقلٌدٌة منها واحدة تذكر أن "جمٌع أسلحة الفوالذ اإلٌرانٌة ا ،(56)المراكز الصناعٌة
 القرنأواخر  -الجٌدة الصنع كانت تصنع فً أصفهان، وأن الطلب علٌها اآلن

قلٌل، وأن صناع السكاكٌن لٌس لهم زبائن إال من القبائل وبعض  -م91هـ/94
القروٌٌن، وهناك قلة من هإالء الصناع ؼادروا أصفهان، والجزء األكبر منهم ال 

" وسكاكٌن القطع Kard دٌة "كاردٌزال ٌمارس عمله فً صناعة السكاكٌن العا
شارة أخرى إ" لحساب الجزارٌن والطباخٌن"، وهناك satur الكبٌرة "الساطور
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نحاء إٌران السٌوؾ أتصرح بؤن "من بٌن ما كانت تصدره أصفهان إلى سائر 
 . (57)والسكاكٌن"
وٌدعم هذا الرأي النقش الكتابً الشعري الوارد على عدد من التحؾ الفنٌة  

اولتها الدراسة، إذ إنه ٌنسب إلى الشاعر مهدي بٌگ شقاقً الذي أقام فً التً تن
 .(58)م9911هـ/9091أصفهان لفترة من حٌاته وتوفً هناك عام 

 العالقة بين التصميم الفني للساطور ووظيفته:  
ٌالحظ فً القطع محل الدراسة التطور الكبٌر فً الشكل، إذ ٌتمٌز بالدقة 

ضال عن النسب بٌن المقبض والنصل؛ وٌضاؾ إلى ذلك واالنسٌابٌة والتناسق، ف
المالءمة والتناسب بٌن الشكل والوظٌفة، وهذا ٌبدو واضحا فً النصل الذي تعمد 
الصانع أن ٌكون لحده الخارجً شكل انسٌابً مقوس ٌبدأ تقوسه عند المقبض وٌمتد 

عند  إلى أعلى، مما أدى إلى زٌادة عرض النصل تدرٌجٌا، لٌكون أكبر عرض له
رأس الساطور، ونتج عن ذلك أن أصبح مركز الثقل العام للقطعة ٌقع عند الجهة 
المقابلة للمقبض مما ٌساعد على سقوط الساطور بسرعة عند استخدامه، وٌتجلى ذلك 
أٌضا فً المقبض الذي تتصل بنهاٌته بواسطة اللحام قطعة صؽٌرة من المعدن دائرٌة 

لوظٌفً لها هو إحكام قبضة الٌد على المقبض الشكل، مما ال شك فٌه أن الؽرض ا
 ومنع انزالقها عند االستخدام.

 الموضوعات التصويرية: 
اشتملت القطع الفنٌة محل الدراسة على أربعة موضوعات تصوٌرٌة 

( والشراب 1، 4( ورٌاضات الزورخانه )لوحة 1، 0، 9رئٌسٌة هً الصٌد )لوحات
من المعروؾ أن اإلنسان اعتنى بالصٌد (، و1( وحانوت الجزارة )لوحة1، 0)لوحة 

والطرد منذ ما قبل التارٌخ، وعرفه اإلنسان األول منذ أن أحس بالجوع، فاتخذه 
وسٌلة لتحصٌل قوته، ثم تطور الدافع بتطور اإلنسان مدنٌا وحضارٌا، فلم ٌعد حاجة 
ؼذائٌة أو حٌاتٌة فقط، بل حاجة وسلوى وترفا ولذة، وعرفته شعوب الشرق فً 

رٌخها مادة حٌاة أو مادة متعة، وكان الفرس ذا قدم راسخة فً فن الصٌد وآدابه توا
ودراٌة واسعة بضوارٌه وجوارحه، وسبق ملحوظ فً االهتداء إلى وسائله وآالته، 
وولع ملوك فارس بالصٌد، وكانت لهم رحالت صٌد صاخبة ٌحتم علٌهم العرؾ أن 

 . (59)ٌقوموا بها
فن التصوٌر فً العصر الساسانً، إذ تكرر  وقد ترك ولعهم هذا أثرا على

ضمن نقوش الساسانٌٌن تسجٌل مناظر الصٌد، سواء فً المنحوتات الجدارٌة أو 
 (60)التحؾ التطبٌقٌٌة وأهمها بطبٌعة الحال المعادن، وكان من أهم مشاهد الصٌد

تمثٌل الملك فوق جواده المنطلق بسرعة كبٌرة مصوبا سهامه تجاه أحد الحٌوانات 
تً تفر أمامه، وأحٌانا ٌدٌر رأسه إلى الخلؾ، كما صور الملك ٌصارع األسود ال

، ومن أهم أمثلة هذه (61)ممسكا فً ٌده بسٌؾ أو رمح أو ؼٌر ذلك من أدوات الصٌد
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التصاوٌر فً المنحوتات الجدارٌة نقش "طاق بستان" الذي ٌخلد كسرى الثانً فً 
ات، منها صورة للملك ٌركض رحلة صٌد، حٌث صور الملك فً لوحتٌن أربع مر
، ومن أمثلته على التحؾ (62)بالحصان وقد سدد رمًحا فً إثر الوعول الهاربة

التطبٌقٌة طبق مذهب من الفضة محفوظ فً معرض الفرٌر للفن نقش علٌه الملك 
ٌطارد الخنازٌر على صهوة جواده، وٌحتفظ متحؾ المتربولٌتان بمثال آخر تفر فٌه 

وهناك نموذج ثالث فً متحؾ الهرمٌتاج ٌطارد فٌه الملك الوعول أمام الملك، 
(، وٌماثله فً ذلك طبق محفوظ بالمتحؾ 9)لوحة  (63)الوعول، وقد التفت للخلؾ

، وٌحتفظ متحؾ الهرمٌتاج (64)(3نفسه ٌستدٌر فٌه الملك برأسه لٌواجه أسًدا )لوحة 
عنه فً رقبته بطبق الفضة المذهب ٌشتبك فٌه الملك واقفا على األرض مع أسد ٌط

بخنجر، وله شبٌه محفوظ فً متحؾ المتربولٌتان ٌقؾ فٌه الملك على قدمٌه وٌطعن 
 .             (66)، ومثله طبق آخر محفوظ فً المتحؾ البرٌطانً(65)وعال برمح

والدراسة التحلٌلٌة لسجل الزخارؾ خالل العهد القاجاري تبٌن كٌؾ تم 
ة جدٌدة وابتكار أسالٌب صناعٌة تحدٌثها وإثراإها عبر موضوعات تصوٌرٌ

وزخرفٌة لتنفٌذها، ومن أكثر األشٌاء إثارة لالهتمام فٌما ٌتعلق بذلك تلك 
الموضوعات التً استمرت أو جرى إعادة إنتاجها من فترة ما قبل اإلسالم، فقد كان 

، األمر الذي أدى إلى تعاظم دور مناظر (67)فً إٌران دوما وعً بالماضً هناك
، وساعد على ذلك خالل العصر القاجاري شخصٌة (68)حٌاة الفنٌةالصٌد فً ال

الذي حرص على التشبه  (69)م(9341—9916هـ/9012-9090فتحعلً شاه )
بملوك الفرس القدماء من األخمٌنٌٌن والساسانٌٌن وبآثارهم، مما انعكس على العدٌد 

، فقام (70)رٌةمن التقالٌد وأبرزته مختلؾ الفنون فً فترة حكمه، ومنها النقوش الحج
له ٌقلدون فٌها  (71)المصورون نتٌجة ذلك االتجاه بعمل بعض النقوش الصخرٌة

المناظر الفارسٌة القدٌمة األخمٌنٌة والساسانٌة، ومنها على سبٌل المثال نقوش الصٌد 
وأبرزها واحد ٌصطاد فٌه الؽزالن بصحبة عدد من أبنائه ورجال بالطه فً 

(، 1م()لوحة9393-99هـ/9044ق طهران)شمال شر  Firuz-Kuh فٌروزكاه 
-49هـ/1247وهناك نقش آخر له فً الري وهو ٌطعن أسًدا بالرمح )

-9313هـ/9494-9061(، كما كان ناصر الدٌن شاه )92)لوحة(72)م(9340
م( مؽرما بالصٌد والحٌوانات، وؼالًبا ما كان ٌقضً أوقات فراؼه فً الصٌد، 9316

 (74)وهو ما انعكس على العدٌد من التحؾ الفنٌة (73)كما كان ماهًرا فً فن الرماٌة
طوال العصر القاجاري، سواء كان ذلك بسبب استمرارٌة الموضوعات القدٌمة فً 
الفنون اإلٌرانٌة بعد اإلسالم، أو لتبنً سالطٌن الدولة القاجارٌة ذلك االتجاه؛ لذا 
صارت موضوعات الصٌد من الموضوعات المحببة التً جرى فٌها استلهام 
األسالٌب والتكوٌنات القدٌمة على النحو الذي ورد على التحؾ التً تتناولها الدراسة، 

التصمٌم العام للمنظر والعناصر المكونة له  -إن لم ٌكن تطابق -إذ ٌالحظ تشابه
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كالحٌوانات والفرسان مع مثٌالتها الساسانٌة، فضال عن حركة الخٌول وحركة جسم 
  انا عند الطعن بالرمح أو الخنجر أو الرمً بالسهم.الفارس والتفافه إلى الخلؾ أحٌ

وتعد األسلحة والدروع من أهم أمثلة تحؾ الفوالذ القاجارٌة التً ظهرت علٌها 
مناظر الصٌد، وهو ما كان استمرارا التجاه ساد فً إٌران منذ العصر الصفوي، إذ 

م ٌقتصر ، ول(75)ذاع خالل هذا العصر السٌؾ اإلسالمً المعروؾ باسم الشمشٌر
استعماله على الطعن والقتال فً مٌدان الحرب، فقد استعمل كذلك فً أؼراض الصٌد 
والقنص، وفً هذه الحالة ُعرؾ باسم "شمشٌر شٌكاجار"، وتوجد علٌه عادة نقوش 

، كما ظهرت (76)ورسوم تمثل معارك حربٌة ومناظر وحٌوانات الصٌد والقنص
الحربٌة األخرى ومن أمثلتها خوذة  الموضوعات نفسها منقوشة على بعض األدوات

(Khula Khud( وترس )Dhal مزخرفان بجامات تمثل معارك ورحالت صٌد )
محفورة ومكفتة بالذهب، وٌحوي الترس جامة وسطى كتب علٌها اسم السلطان 
"عباس شاه" مما ٌنسبهما إلى إٌران فً العصر الصفوي خالل القرن 

م واقٌة ذراع 93هـ/90إلى القرن . ومن النماذج التً تنسب (77)م99هـ/99
(Bazu-Band 90( نقش علٌها منظر صٌد ملكً لثالثة فرسان )لوحة)(78) ،

اإلفشاري  وٌحتفظ المتحؾ الحربً فً طهران ببلطة )طبر( تنسب إلى العصر
لفارسٌن على صهوة   م( ٌزٌنها منظر صٌد9919-9946هـ/9913-9961)

 .(79)(94جوادٌن، وأسد ٌفترس ؼزالة )لوحة
فً حٌن وصلنا من العصر القاجاري نماذج كثٌرة ألسلحة ودروع ٌزٌنها  

ذو حدٌن ٌنسب إلى القرن  (80)موضوعات صٌد وقنص، ومن أمثلتها سٌؾ مستقٌم
م ٌزٌن أحد وجهً نصله رسوم آدمٌة ومناظر صٌد منها منظر لفارس 91هـ/94

( Bazu-Band) (81)على صهوة جواد وأسد ٌفترس ؼزالة، وهناك واقٌة ذراع
م، ٌزٌنها منظر صٌد لفارسٌن 91هـ/94تنسب إلى فٌما بعد الربع األخٌر من القرن

أحدهما ٌمسك سٌفا واآلخر قوًسا، وتزخر األرضٌة بؤنواع مختلفة من الحٌوانات 
 (.     91منها أسود وخنازٌر وكالب سلوقٌة )لوحة 

ٌدي وإذا كان موضوع الصٌد الملكً ٌمثل جزءا من السجل الفنً التقل 
الموروث من الملكٌة القدٌمة فً إٌران قبل اإلسالم، فإن الموضوعات التصوٌرٌة 
األخرى تمثل الحداثة وقدرة الفنانٌن على التجدٌد عبر نقل موضوعات الحٌاة الٌومٌة 
والنشاط البشري فً عصرهم إلى منتجاتهم الفنٌة، ومن أمثلة ذلك رٌاضات 

ظهورا على التحؾ موضوع الدراسة،  الزورخانه، التً تمثل ثانً الموضوعات
والزورخانه هً مكان ممارسة التمارٌن البدنٌة والتدرٌب على المصارعة الشعبٌة 
التً انتشرت فً إٌران خالل العصر القاجاري، وما زالت تمارس رٌاضاتها حتى 

متعددة ؼٌر أن جمٌعها لها مدخل  (83)، وتتخذ الزورخانه أشكاال معمارٌة(82)الٌوم
لٌال عن األبواب العادٌة؛ لذلك ٌحتاج الزائر إلى االنحناء لكً ٌمر من منخفض ق

فتحة الباب، ولها سقؾ مرتفع مؽطى بقبة، والباب ٌصل إلى قاعة كبٌرة ٌتوسطها 
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  ”Gowd“المكان الذي تمارس فٌه األلعاب والتمارٌن والتدرٌبات وٌعرؾ باسم جود
ل، وقد ٌكون دائرٌا ٌصل قطره "، وهو فً الؽالب مثمن الشكPitود أو بٌت "گأو 

، وقدٌما كانت أرضٌته (84)سم 32م، وتنخفض أرضٌته عن القاعة حوالى 6إلى 
واستبدل به حالٌا  لمرونته تحت أقدام الالعبٌنتفرش بالطٌن الجاؾ الحر )التراب( 

" وهو مكان Sardamالخشب أو المواد المطاطٌة، وقرٌبا من الباب "الساردام 
"المرشد"، قد ٌكون مربع الشكل أو مستطٌله وواجهته فً  مرتفع ٌخصص لجلوس

الؽالب مقوسة، وقد تكون مستقٌمة وعندئذ ٌتوسطها عقد تعلق فٌه األجراس، وجرت 
العادة أن ٌزٌن برٌش الطاووس والحمام، وتزخرؾ واجهته بالرخام واألخشاب 

ن لحفظ ود" تتوزع كراٍس للمشاهدٌن وتخصص أماكگالثمٌنة، وحول "الجود أو ال
" ذات شكل Meelأدوات الزورخانه، ومن أهمها أداة خشبٌة ٌطلق علٌها "المٌل 

( وهً بمثابة األثقال الحدٌدٌة، وتشتهر 91مخروطً لها مقبض من أسفل )لوحة 
 0باسم الهراوات الهندٌة، ولها ثالثة أنواع: األول األمٌال التً ال ٌزٌد وزنها عن 

تخدم فً العروض الترفٌهٌة واالستعراضات، سم، وتس 61كجم وارتفاعها حوالً 
سم، والنوع  92كجم وارتفاعها نحو  4والنوع الثانً األمٌال خفٌفة الوزن التً تزن 

سم. ومن األدوات كذلك "كباد  992كجم وارتفاعه  42األخٌر ثقٌل الوزن إذ ٌبلػ 
Kabbade ،ًوهً قطعة معدنٌة تصنع من الحدٌد على هٌئة القوس الحرب "

بٌن طرفٌها سلسلة تعلق فٌها أثقال صؽٌرة من الرصاص مستدٌرة الشكل  وٌصل
سم 912كجم، وطول القوس  91(، وٌصل وزنها إلى 96لزٌادة الوزن )لوحة 

" وهً أداة تشبه الدرع Sang گسم، وٌضاؾ إلى ذلك "السنج سن022والسلسلة
ا فتحة الحربً تتكون من لوحٌن كبٌرٌن من الخشب لهما شكل مستطٌل وٌتوسطهم

كجم  02صؽٌرة بها مقبض، ولم ٌكن لها وزن محدد فٌما سبق، ولكنها حالٌا تزن 
                     سم. 1سم والسمك نحو  92سم، والعرض922وطولها 

" من أدوات المرشد المهمة، وهً طبلة عادٌة Zarbوتعد الطبلة "زرب 
وتشد علٌها طبقة  تشبه تلك التً كانت مستخدمة فً الحروب، وتصنع من الفخار

الشٌنا ”"، وZang گرقٌقة من الجلد، ومن أدواته أٌضا الجرس "زنج زن
Shena"  سم، ولها  92وهً قطعة خشبٌة صؽٌرة طولها نحو متٍر وعرضها

 قائمان قصٌران.
وتمارس ألعاب الزورخانه تحت إشراؾ المرشد أو قائد التمرٌن وٌسمى 

ضربات  مع قرعن والتواشٌح الدٌنٌة آلقرا تهوتبدأ بقراء، Miandar(85)المٌاندار 
، (86)ٌبدأ برنامج التدرٌب بتمارٌن لتلٌٌن العضالتبعدها  .ورنة األجراسة الطبل

 "الشناو"ثم تبدأ حركات  ،هرولة خفٌفة ٌعبر عنها باإلحماء لالعبونا ٌهرولف
)األثقال الخشبٌة أو  مٌالتٌتلوها عملٌة رفع األ ،حسب عددها لكل العبٌو

ثم تمارس القفزات (، Sang گات الهندٌة( والدروع الخشبٌة )السنج سنالهراو
وتارة أخرى على قدم واحدة  ،لى الخلؾ على قدمٌن تارةإداخل الحفرة إلى األمام و
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ول تحت وقع الطب والرٌاضات وتقام كل هذه الحركات ،لتقوٌة عضالت السٌقان
األول  :نزاالت إلى قسمٌنال وتقسم ،(87)وتختم اللعبة بنزال المصارعةواألجراس، 

وٌتحكم  والثانً نزال جدي ٌشرؾ علٌه المرشد ،نونزال ودي ٌتدرب علٌه الالعب
 .(88)محل قبول وتقدٌر لدى الالعبٌن كافة وٌكون حكمه ورأٌه ،مهٌبنهاٌته وتقٌ

وكما مر بنا من قبل أن القطع محل الدراسة من بٌنها اثنان ضمن مجموعة 
ن ٌمثالن بعًضا من رٌاضات الزورخانه؛ المنظر األول تناولً، ورد علٌها منظرا

، وٌشاهد فٌه اثنان من الالعبٌن ٌمارسان 424على الساطور الذي ٌحمل رقم حفظ 
بعض التمرٌنات باستخدام األمٌال أو األثقال الخشبٌة، فً الوقت الذي ٌالحظ فٌه 

هو األمر الذي األرضٌة النباتٌة للمنظر مع وجود كلب صؽٌر فً أسفل التصوٌرة، و
ٌرجح أن الفنان ٌهدؾ إلى التعبٌر بذلك عن أن رٌاضات الزورخانه تتم فً الهواء 
الطلق، وهذا ٌتناسب مع ما شاع فً إٌران من اهتمام باألعٌاد وخاصة عٌد النٌروز 
عبر إقامة احتفاالت ومهرجانات ضخمة تتضمن بطبٌعة الحال رٌاضات الزورخانه، 

 .  (89)قاجاري ٌحضرها بنفسه فً العاصمةوكان الشاه فً العصر ال
، إذ نقش على 420والمنظر الثانً ورد على الساطور المحفوظ تحت رقم

واحد من الوجهٌن اثنان من المصارعٌن وقد اشتبكا معا، وقد نجح المصارع الخلفً 
فً اإلمساك بقدم خصمه الٌسرى، واضعا ٌده الٌمنى فً ظهره بٌده لٌدفعه للسقوط 

أن المصارع الثانً نجح فً تمرٌر ذراعه الٌسرى خلؾ الثانً متشبثا أرضا، ؼٌر 
بظهره حتى ٌتجنب الوقوع أرضا، فً الوقت الذي ٌجلس المرشد فً الجزء األسفل 
ٌقرع الطبلة، وتظهر من أدوات الزورخانه فً أرضٌة التصوٌرة "مٌل وكباده"، 

بب األرضٌة النباتٌة، ومن المرجح أن هذا الحدث أٌضا تدور أحداثه فً الخارج بس
 .(90)وإناء الشراب أمام المرشد

وثالث هذه الموضوعات التصوٌرٌة "منظر الشراب" الذي ٌحتل أحد وجهً 
الساطور المعروض فً صالة سكنر للمزادات، وكانت مناظر الشراب فً إٌران قد 
ارتبطت بحفالت الصٌد والطرب والؽناء والرقص المتعلقة بالحفالت الملكٌة منذ 

، واستمرت على (91)لعصر الساسانً، وظهرت آنذاك بكثرة على التحؾ المعدنٌةا
المعادن اإلسالمٌة المبكرة، ولعل من أفضل أمثلتها تلك الواردة على التحؾ المعدنٌة 
اإلٌرانٌة فً إقلٌم خراسان التً تنسب إلى الربع الثالث ومنتصؾ القرن 

التً ُنقش علٌها مثل  -جمٌعها إن لم ٌكن –، وٌالحظ أن معظم التحؾ(92)م90هـ/6
هذه الموضوعات كانت من النحاس أو البرونز، ولكن خالل العصر القاجاري انتقلت 
هذا الموضوعات إلى التحؾ الحدٌدٌة والفوالذٌة، وأحٌانا تم فصلها عن بعضها، 
لٌشكل كل واحد منها موضوعا مستقال، فصار من الممكن أن ُنشاهد منظر شراب 

ة الواحدة أو منظر طرب وموسٌقى أو منظر رقص... إلخ، ومن أمثلة فقط على التحف
مناظر الشراب فً هذا العصر المنقوشة على تحؾ الفوالذ واقٌة ذراع تنسب إلى 

 Caravana م محفوظة ضمن مجموعة كارافانا 91هـ/94القرن 
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Collectionٌنها رسوم آدمٌة لستة أشخاص وقنٌنات شراب )لوحة بالبرتؽال ٌز
93)(93)  . 

وٌالحظ على المنظر المصور على القطعة المعروضة فً صالة سكنر  
للمزادات أن األشخاص األربعة ٌؽلب علٌهم جو من المناجاة التً ؼالبا ما تحدث بٌن 

إخالصه الصوفٌة، فالعادة لدٌهم أن ٌناجً كل منهم اآلخر، وٌظل حافظا لعهده و
، األمر الذي قد ٌطرح فكرة رمزٌة هذا المنظر وٌسٌر بالتفسٌر (94)للطرٌقة والشٌخ

نحو التؤوٌالت الصوفٌة والمعانً الباطنٌة، وبخاصة مع وجود ما ٌرجح ذلك من 
عدٌدة اجتمعت ضمن نقوشه؛ فمن  (95)شواهد تارٌخٌة وعناصر رمزٌة صوفٌة

ماما منقطع النظٌر بالطقوس والتقالٌد التارٌخٌة أولى ملوك القاجار اهت الناحٌة
والشعائر الدٌنٌة، وقد أدت المبالؽة فً هذا األمر إلى تشوٌه صورة الدٌن، بحٌث 
اعتبر بعض الباحثٌن ملوك القاجار على مذهب ؼٌر مذهب عامة الناس؛ إذ كانت 
عقائدهم متؤثرة بشكل كبٌر بالنزعات الصوفٌة التً كانت تروج فً البالط من قبل 

لوزٌرٌن المهمٌن لهذه الساللة: المٌرزا آؼاسً والمٌرزا أؼا خان النوري، وظهر ا
الملك محمد القاجاري بمظهر المتنسكٌن وأخالق المتصوفة، وقد ٌكون هذا األمر 
ناتجا عن تؤثره بوزٌره المٌرزا آؼاسً الذي كان محل اهتمام الملك، بحٌث أعطاه 

، وكان ٌطلق (96)نفسه مرٌدا وتابعا له لقب "قطب عالم الشرٌعة والطرٌقة"، وعد
على أكبر رجال الصوفٌة منذ العصر الصفوي لقب "المالباش" أي كبٌر مشاٌخ 
الطرق الصوفٌة، وكان ٌخصص له مسند عند الحاكم فً المجلس الملكً، وكان 

. ومن أهم (97)الؽرض من وراء ذلك أن ٌسترشد الحكام برأٌهم والعمل بنصائحهم
لتً نشطت فً هذ العهد: "نعمة اللهً" و"النقشبندٌة" و"القادرٌة" الفرق الصوفٌة ا

، كما ظهرت ألول مرة فً هذا العصر فرقة "البابٌة أو (98)و"أهل الحق"
 .(99)البهائٌة"

أما من ناحٌة العناصر والرموز الصوفٌة التً وردت ضمن نقوش منظر 
جزء السفلً من الشراب المصور، فٌالحظ  وجود اثنٌن من أدوات اإلضاءة فً ال

التصوٌرة، وقد ٌرجع ذلك إلى أن أدوات اإلضاءة تعد من الرموز الصوفٌة المهمة، 
إذ ٌرى المتصوفة أن "المصباح هو الروح العقلً الذي به إدراك المعارؾ الشرٌفة 

اإللهٌة فال ٌخفى علٌك وجه تمثٌله بالمصباح، وهو كتاب هللا وُسنة رسوله
، والقنادٌل والمشكاوات لها بعض الدالالت عندهم، حٌث ٌعتبرونها روًحا (100)"

تشبه أنوارها األنوار التً تبدو فً عٌون المإمنٌن أو فً قلب المإمن الذي دخله 
 .(101)النور اإللهً

ل معانً رمزٌة صوفٌة أوانً ومن الرسوم الواردة أٌضا التً تحم
، (103)؛ فاإلبرٌق ٌرمز للماء الطهور، وللوعاء الذي به العلوم الصوفٌة(102)الشراب

وهو ما ٌحتفظ فٌه بالشراب وهو النور الساطع عن جمال المحبوب، والكؤس هو 
اللطؾ الموصل ذلك إلى أفواه القلوب، والساقً هو هللا المتولً للخاصة 
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ذلك فً اثنٌن من األوانً أو القنٌنات التً تظهر فً ، وٌتمثل (104)والصالحٌن
 أرضٌة المنظر.

ووردت ضمن الزخارؾ النباتٌة لكوشة العقد شجرة سرو صؽٌرة، وقد 
، والشجرة بصفة عامة لدٌهم ترمز إلى (105)ُعرؾ عن الصوفٌة إجاللهم للنبات

شعبة  الروح الفكري الذي ٌبتدئ من أصل واحد، ثم تتشعب منه شعبتان، ثم من كل
شعبتان، وهكذا إلى أن تكثر الشعب بالتقسٌمات العقلٌة، ثم ٌفضً باآلخرة إلى نتائج 
هً ثمراتها، ثم تلك الثمرات تعود فتسٌر بذوًرا ألمثالها، كما أنها ترمز لإلنسان 

 ، فً حٌن أن شجرة السرو على وجه الخصوص لها عند الصوفٌة(106)الكامل
وفً أن ارتفاع هذه الشجرة الشاهق ٌرفعه من دالالت رمزٌة واضحة؛ إذ ٌعتقد الص

 . (107)عالم المادة إلى ربه، وهذه الشجرة هً التً تصعد به
فوً أشوعارهم أحٌانوا رموًزا للوذات اإللهٌوة  (108)كما استخدم الصووفٌة الووردة 

، وقود ٌفسور ذلوك سوبب ظهوور الوحودة (109)والمعشوق، وأحٌانا رمًزا للصوفً الزاهود
تتوسطها ورٌدة فً الجزء األسفل مون المنظور، والفورع النبواتً  الزخرفٌة النباتٌة التً

 الذي ٌنتهى بورٌدة فً ٌد الشٌخ الجالس أمام السٌدة. 
أما عن السٌدة التً نقشت صورتها ضمن زخارؾ المنظر فقد استخدم 
الصوفٌة المرأة رمًزا لالستدالل بالصنعة على الصانع فهً دلٌل وشاهد على صنع 

، واعتبروا الجوهر األنثوي من أتم صور التجلً اإللهً (110)هللا وبدٌع خلقه
، إذ إن الذي ٌمكن استخالصه من مذهب الصوفٌة فً التجلً أن هللا ال (111)وأكملها

ٌُشاهد إال فً األشكال والصور العٌنٌة التً ٌظهر فٌها، سواء كانت هذه الصور من 
الصور، كما ٌتنوع  محتد الخٌال أو من محتد المحسوسات، وٌتنوع التجلً بتنوع

بحسب استعداد المتجلً له لتفاوت االستعدادات شدة وضعًفا، وٌبدو الُمتجلًِّ 
والُمتجلَّى له فً وضع المراٌا المتقابلة التً ٌنعكس بعضها على بعض، وهنا تبرز 

 . (112)المرأة بوصفها رمزا على هللا المتجلً فً شكل محسوس وصورة فٌزٌائٌة
ٌكون لجماله المطلق جالل هو قّهارٌته للكل، فلم ٌبق وعند تجلً هللا بوجهه 

أحد حتى ٌراه وهو علو الجمال، وله دنو ٌدنو به منا، وهو ظهوره فً الكل كما قٌل: 
جمالك فً كل الحقائق سافر/ ولٌس له إال جاللك ساتر، ولهذا الجمال جالل، هو 

ل، ولما كان فً احتجابه بتعٌنات األكوان، فلكل جمال جالل ووراء كل جالل جما
الجالل ونعوته معنى االحتجاب والعزة، لزمه العلو والقهر من الحضرة اإللهٌة، 

 .(113)والخضوع والهٌبة منا
رمزا موحٌا داال  (114)وفً ضوء هذا تكون المرأة فً المنظر المشار إلٌه

، وٌكون فً طرٌقة جلوس الشٌخ أمام السٌدة (116)والتجلً اإللهً (115)على الجمال
 ر فٌها الكثٌر من الخضوع والتعظٌم والتوقٌر رمزا للجالل.التً ٌظه

وقد ٌدعم هذا الرأي تشابه التصوٌرة التً تمثل المرأة والشٌخ من حٌث 
التكوٌن والعناصر واألسلوب الفنً مع تصاوٌر الشٌخ صنعان والمرأة المسٌحٌة؛ 
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موعة ومنها واحدة زٌتٌة على قماش تنسب إلى العصر القاجاري، محفوظة فً مج
ارستان بطهران، وهً تمثل الشٌخ صنعان ٌشرب الخمر من ٌد گإمري بمتحؾ ن

الفتاة المسٌحٌة، وفٌها تقؾ الفتاة ممسكة فً ٌدها بكؤس تقدمها للشٌخ فً حٌن أنه 
 (. 91)لوحة(117)ركع أمامها على ركبتٌه

وفً ضوء التفسٌر الصوفً لموضوعات هذا الساطور ٌمكن الترجٌح بؤن 
ارٌة التً تظهر فً المنظر المصور على ساطور صالة سكنر للمزادات الوحدة المعم

 (118)" من تلك التً كانت تحتل فناء التكاٌاسقاخانهأو  هً عبارة عن "سقاٌة

اإلٌرانٌة خالل العصر القاجاري، إذ جرت العادة أن تشٌد هذه  (119)والحسٌنٌات
 بؤبً الفضل الذي ٌخصص لالحتفاالت الخاصة (120)الوحدة الخدمٌة فً الفناء

 العباس شقٌق اإلمام الحسٌن لتكون من ناحٌة مصدرا للمٌاه العذبة الصالحة لشرب
ٌُذكر الناس بموت  المقٌمٌن فً التكٌة والمارٌن علٌها، وتكون من ناحٌة أخرى رمزا 
الحسٌن عطشا، وبدور العباس فً الحصول على الماء بوصفه "سقاء كربالء"؛ لذا 

  .(121)ر العطش وفضل العباس وآالمهتكتب علٌها أبٌات من شع
وقٌاسا على ما سبق ٌكون منظر الرجل والسٌدة المصور فً منتصؾ 
الساطور المعروض فً صالة كرٌستً للمزادات ٌحمل المعانً والرموز الصوفٌة 

وٌلؾ حول خصره شاال وممسكا به فً ٌدٌه  -نفسها، وٌكون الرجل المصور أسفلهما
 ٌإدي واحدة من الرقصات الصوفٌة. -فلفً حٌن ٌتدلى طرفاه إلى أس

ورابع الموضوعات التصوٌرٌة "حانوت الجزارة"، ومن المعروؾ أن 
وصنعته، وتشتمل على عدة عملٌات هً الذبح  (122)الجزارة هً حرفة الجزار

والنفخ والسلخ وشق البطن وتنظٌفه، وهذه األعمال قد ٌقوم بها الجزار صاحب 
ملٌة منها صانع مختص ومحترؾ فٌها، بعدها تعلق الحانوت بنفسه، أو ٌقوم بكل ع

الذبٌحة على كاللٌب من الحدٌد من أرجلها الخلفٌة؛ بحٌث ٌتدلى رأسها إلى أسفل، 
وعندئذ ٌتولى الجزار العملٌة األخٌرة وهً التقصٌب أي تقطٌع اللحم، ثم وزنه وبٌعه 

موعة تناولً للناس، وهو ما ٌنقله المشهد المصور على الساطور المحفوظ فً مج
، إذ ٌمسك الجزار فً ٌده بساطور ٌقطع به قطعة لحم كبٌرة 424تحت رقم 

 موضوعة أمامه.
فً اختٌار هذا الموضوع، إذ نجح بذلك  -إلى حد كبٌر -وقد أصاب الفنان

فً الربط بٌن الزخارؾ والوظٌفة، إذ إن الجزارة هً المهنة التً ٌستخدم فٌها 
كذلك فً توظٌؾ عناصر الموضوع على الرؼم الساطور بشكل أساسً، كما وفق 

من قلتها، فإلى جانب الجزار ٌظهر فً ٌده ساطور، ال شك أن سبب اختٌاره ٌرجع 
إلى أن الساطور هو األداة الرئٌسٌة فً عمل الجزار داخل الحانوت دون األدوات 

ٌن األخرى التً تستخدم فً عملٌات سابقة على بٌع اللحوم، وبذلك ٌكون الفنان قد ز
الساطور بساطور، ومن المالحظ تطابق الشكل العام للساطور المرسوم مع التصمٌم 
العام للقطع محل الدراسة، وقد ٌرجح هذا أن العصر القاجاري شهد طرازا ثابًتا 
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للسواطٌر، ففً حالة وجود طراز آخر لربما رسمه الفنان رؼبة فً تنوٌع زخارفه 
 شكل ال ٌزال مستخدما حتى الٌوم فً إٌران.وهو ما لم ٌحدث، وٌدعم ذلك أن هذا ال

وٌعد المٌزان الذي ٌحتل القسم العلوي من التصوٌرة من أهم أمثلة قدرة الفنان على  
اختٌار عناصر الموضوع، فقد استخدمت إٌران مجموعتٌن من الموازٌن: األولى 
ذات ذراعٌن متساوٌٌن حول محور أوسط، والثانٌة ذات رافعة أو )ذراع(ؼٌر 

، وتنقسم المجموعة األولى إلى قسمٌن: األول (123)ساوٌة وأثقال متحركة )قبانً(مت
(، والثانً ٌحمل بالٌد عند Mizanٌتدلى من نقطة ثابتة وؼلب علٌه اسم المٌزان )

(، وهذا التقسٌم ٌعكس حجم وكٌفٌة استخدام Tarazuاالستخدام وحمل اسم )
لنوع األول كانت تعلق فً عارضة المٌزان، فالموازٌن كبٌرة الحجم التً ٌمثلها ا

باوند  422خشبٌة مثبتة فً سقؾ حوانٌت األسواق اإلٌرانٌة، وٌمكن أن تزن حتى 
، ومما ال شك فٌه أن النوع األخٌر هو المصور (124)كجم941أو ما ٌساوي تقرٌبا 

فً منظر الجزارة، وقد أفلح الفنان عندما رسمه فً الجزء العلوي من التصوٌرة 
لسقؾ، وأسفله الجزار ففً ذلك ما ٌتطابق مع الواقع، وبذلك ٌكون الفنان متدلٌا من ا

أو المصور عبر عن الموضوع بؤقل عدد ممكن من العناصر، ونقل واقعا شاهده فً 
 حٌاته الٌومٌة إلى عمله الفنً.   

ومنظر حانوت الجزارة من الموضوعات التً ال نصادفها بكثرة فً فن 
المٌة، فقد أحصى أحد الباحثٌن اثنتً عشرة تصوٌرة التصوٌر خالل العصور اإلس

تتضمن فئة الجزارٌن وتنتمً إلى مدارس فنٌة مختلفة، ترجع ثالث منها إلى 
المدرسة العربٌة، واثنتان إلى المدرسة اإلٌرانٌة فً هراة، وأربعة إلى المدرسة 

المؽولٌة فً  الصفوٌة، واثنتان إلى المدرسة التركٌة العثمانٌة، وواحدة إلى المدرسة
الهند، وقد تناولت هذه التصاوٌر العملٌات والمراحل المختلفة للذبح، وكان الؽالب أن 
ترد مرحلة أو عملٌة واحدة فً التصوٌرة الواحدة، إذ إن معظمها كان جزًءا من 
تصاوٌر الوالئم واالحتفاالت، ولم تكن هناك تصوٌرة مستقلة لمهنة الجزارة بكاملها، 

نٌت الجزارة، وٌستثنى من ذلك تصوٌرة واحدة تصور حانوت أو دكان أو تتناول حوا
الجزارة من مخطوط روضة العشاق المنسوب إلى المدرسة التركٌة العثمانٌة وإلى 

َعَبر بالفعل عن حانوت الجزار تُ مجملها ، وهً فً (125)م(9162هـ/163العام )
أنه متكامل ال ٌنقصه  الذى ال نزال نشاهده حتى الٌوم، وعلى الرؼم من بساطته إال

اختفت قمته خلؾ السقؾ،  يشًء، ففتحة مدخله عبارة عن عقد ٌبدو نصؾ دائر
حٌث ٌتصدر واجهته الداخلٌة منضدة مستطٌلة  ،تفتح على الحانوت من الداخل ًوه

الشكل مرتفعة أمامها من جهة الٌمٌن توجد القرمة الخشبٌة المستدٌرة ذات الشكل 
تستخدم لتقطٌع اللحم عن طرٌق  ًوه ،نتوءات جانبٌة ةثالثوٌبرز منها  ً،سطواناأل

العقد  ًوٌربط بٌن رجل، استخدام البلطة ذات الرأس الحدٌدي الموجود أعالها
بالخوصة" وٌتدلى منها "أهل الصنعة  دللحانوت رابطة خشبٌة تعرؾ عن ًاألمام
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الذبائح من عبارة عن حلقات معدنٌة تعلق علٌها  ًوه ،عدد من الكاللٌب المعدنٌة
 (.02)لوحة  أرجلها الخلفٌة، كما ٌتدلى منها أًٌضا المٌزان فً ٌمٌن اللوحة

ضمن الثروة  -على حد علم الباحث –كما أن هذا الموضوع لم ٌرد
 الزخرفٌة للتحؾ الفنٌة اإلسالمٌة على اختالؾ المواد التً صنعت منها.

 الرسوم اآلدمية
ً األكثر تمثٌال على التحؾ محل تبرز الرسوم اآلدمٌة أن رسوم الرجال ه

المتمثل فً الوجوه  (126)الدراسة، وٌؽلب على سحنها الجمود والطابع اإلٌرانً
والرإوس المائلة إلى االستطالة، مع طول القامة والقوة البدنٌة للرٌاضٌٌن منهم، 
 وفّرق الفنان بٌن المراحل العمرٌة المختلفة لهإالء الرجال، فمٌز من كان منهم بالًؽا
فً منتصؾ العمر من خالل شارب كبٌر، وهم األكثر تمثٌال مثل الفارس األول 
أعلى منظر الصٌد على الساطور المحفوظ فً متحؾ مقدم، والرٌاضٌٌن والجزار 

، فً الوقت الذي 424على الساطور المحفوظ ضمن مجموعة تناولً تحت رقم 
أقرب إلى الشٌخوخة، مثل الكثٌفة لتمٌٌز الرجال فً مراحل متقدمة  استخدم اللحٌة

، 420المرشد فً منظر الزورخانه على ساطور مجموعة تناولً الذي ٌحمل رقم 
والشٌخ الجالس أمام السٌدة فً منظر الشراب على الساطور المعروض فً صالة 

 سكنر. 
ومن المإكد أن قلة تصوٌر النساء ال ترجع إلى أسباب دٌنٌة ككراهٌة 

وإال لما نقشت صور لكائنات حٌة أخرى، كما أن  التصوٌر فً الفقه اإلسالمً،
التصوٌر القاجاري على سائر التحؾ المعدنٌة األخرى شهد تمثٌال للمرأة بكثرة، بل 
ُصورت عارٌة فً أحٌان لٌست بالقلٌلة، ولذلك فإن التفسٌر األقرب إلى الصحة هو 

عنصر طبٌعة الموضوعات المصورة كالصٌد والزورخانه التً ال مكان فٌها لل
األنثوي بطبٌعة الحال، وعلى الرؼم من قلة رسوم النساء الواردة على التحؾ التً 
نحن بصددها التً لم تتجاوز سٌدتٌن؛ واحدة فً منظر الشراب المسجل على 
الساطور المعروض فً صالة سكنر، والثانٌة فً المنظر المصور على ساطور 

ز جنسها من خالل النسب صالة كرٌستً للمزادات، فإن الفنان نجح فً إبرا
التشرٌحٌة، مع بساطة شدٌدة فً تنفٌذ الخطوط الخارجٌة للجسم والمالبس، وإهمال 

 تفاصٌل الوجه والمالمح بسبب صؽر حجم الرأس.

 المالبس:
فً البداٌة تجب اإلشارة إلى صعوبة تحدٌد أنواع وأسماء األزٌاء والمالبس 

على التحؾ محل الدراسة بدقة؛ نظًرا  التً ٌرتدٌها األشخاص فً التصاوٌر المسجلة
لصعوبة تحدٌد أنواع األقمشة، فضال عن ؼٌاب األلوان وإهمال الفنان الكثٌر من 

بسبب صؽر حجم الرسوم اآلدمٌة  (127)التفاصٌل الخاصة التً تبرز تكوٌن المالبس



 ع١أصٝاد اُجؼاعح ك٢ إ٣غإ سالٍ اُؼوغ اُوبجب
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ر مما وطبٌعة المادة الخام المنفذة علٌها، إال أن الثابت أن اإلٌرانٌٌن حافظوا على كثٌ
كان معروفا من المالبس لدٌهم خالل العصور السابقة حتى العصر القاجاري مع 

هو الرداء الرئٌسً للبدن،  (129)، وطوال الوقت كان القباء(128)القلٌل من التؽٌٌرات
ًٌّا لرجال الدولة ا رسم ًٌّ  (130)واكتسب هذه المكانة منذ العصر العباسً عندما اتخذ ز

بؤنه ٌلبس بؤشكال وأحجام مختلفة من جمٌع  إلى جانب أزٌاء أخرى، وٌتمٌز
، وهو واسع من أسفل ولكنه شدٌد الضٌق من أعلى، وٌصنع من أقمشة (131)الطبقات

ملونة أو مزٌنة بوحدات نباتٌة، وتختلؾ مادته الخام بحسب فصول السنة ومكانة من 
، (133)، وتتمٌز أقبٌة الفرسان بكونها مفتوحة من جهة البطن ولها أزرار(132)ٌرتدٌه

وٌرتدٌها الفرسان األربعة فً منظري الصٌد اللذٌن تتناولهما الدراسة، باإلضافة إلى 
الرجال الثالثة فً منظر الشراب على ساطور صالة سكنر والرجلٌن فً المنظر 
المصور على ساطور صالة كرٌستً، والجزار فً المنظر الذي ٌمثل حانوت 

، وٌالحظ أن القباء الذي ٌرتدٌه الجزارة، والمرشد فً منظر مصارعة الزورخانه
الفارس الواقؾ على قدمٌه فً منظر الصٌد المصور على ساطور مجموعة تناولً 

فلم ٌتجاوز الركبة إال قلٌال، ومن ثم ال ٌصل  قصٌر نسبٌا ٌشبه السترة  420رقم 
ٌُرتدى أسفله ، وهو ما ٌلبسه هذا الفارس (134)سروال إلى القدم، وفً هذه الحالة 

وكان السروال فً العصر القاجاري نوعٌن: األول هو األكثر شعبٌة وٌكون بالفعل، 
"،  zir-e jamahفضفاضا أكثر ولونه أبٌض أو أحمر وٌؽلب علٌه اسم "زٌرجامه

والثانً أقرب إلى المالبس العسكرٌة األوروبٌة، وؼلب علٌه اسم 
البالط، ، ومال إلى ارتدائه أصحاب المناصب العلٌا وأعضاء "shalvar"شالوار

ٌُزٌنه شرٌط ٌمتد على طول  وألوانه متعددة منها األبٌض واألزرق واألحمر، و
، وهذا ما ٌتطابق مع السروال الذي ٌرتدٌه الفارس السابق ذكره، (135)الرجل

وٌختلؾ السروال الذي ٌرتدٌه الالعبون فً الزورخانه عن النوعٌن السابقٌن؛ إذ إن 
ٌُسمى فً  (136)" فً العراقالبشطمال"سمى ٌُ  اخاص ازٌ لرٌاضات الزورخانه و

تحت حتى وٌمتد  وٌؽطى الساقٌن ٌبدأ من الخصر "Bastani إٌران "باستانى
ٌُؽطى عند الخصر األلوان متعدد( 137)نسٌج سمٌك متٌن ٌصنع منو ٌنالركبت ، وقد 

ٌصنع بالكامل من الجلد، وتزٌنه زخارؾ نباتٌة تتخذ فً الؽالب  والركبتٌن بالجلد أو
ٌُرسم علٌها فً كثٌر من األحٌان (138)ر ذات لون أبٌض أو ملونةهٌئة زهو ، وكان 

"كؾ أو ٌد"، وٌمسك هذه السراوٌل حزام، منه ٌمسك كل مصارع ؼرٌمه أو 
 .(139)ٌجذبه

 -Sash) الشال  ؛ومن المالبس التً ظهرت فً التصاوٌر محل الدراسة
kamarband)عصر الصفوي الذي حل محل حزام الخصر منذ ال أو المندٌل الكبٌر

، ثم ذاع فً العصر القاجاري ولبسه الرجال (140)وصار ٌعقد من األمام بعقدة كبٌرة
والنساء على حد سواء، وكان أكثر الناس استخداما له رجال الدٌن والتجار والعاملٌن 
فً األسواق وأصحابها، وكان الشال عالمة على مكانة صاحبه فارتدى األؼنٌاء من 
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الشٌالن الكرمانٌة المصنوعة من الدٌباج أو الصوؾ أو أٌا  التجار وموظفً الدولة
من المنسوجات الجٌدة أو تلك المطرزة، ولبس الرجال األقل فً المكانة شٌالنا من 

، (141)م وعرضه أكثر من متر1القطن المطبوع، وقد وصل طول الشال الواحد إلى 
ٌلٌن أو أن ٌكون ؛ فقد ٌكون طرفاه قصٌرٌن من األمام أو طو(142)واتخذ عدة أشكال

أحدهما طوٌال واآلخر قصٌرا، وقد ظهر الشال ٌرتدٌه الجزار فً منظر حانوت 
الجزارة، والرجل الواقؾ فً المنظر المصور على ساطور صالة كرٌستً، وٌشاهد 
طرفه المتدلً من حول وسط مرشد الزورخانه التً جرت العادة أن ٌلؾ كل 

حول وسطهم شاال وٌضعون على أكتافهم  الالعبٌن فٌها، وخاصة المصارعٌن منهم،
 ، لذا ظهرت الشٌالن معلقة على الجدران فً كال مشهدي الزورخانه سواء(143)آخر

للمتدربٌن على حمل األمٌال أو المصارعٌن، كما ٌقؾ شخص ممسك بشال أمام 
 المرشد. 

واستخدمت النساء فً العصر القاجاري أحٌانا سترات طوٌلة واسعة تشبه 
عبارة  ً"، وه sardariة القصٌرة للرجال، المعروفة باسم "ساردارىبعض األقبٌ

 ، وبعضها ٌؽلق بصؾ من(144)(09عن معطؾ طوٌل ضٌق عند الخصر)لوحة
 ومن المرجح أن هذا هو الرداء الذي تضعه السٌدة على (145)األزرار إلى الوسط

ن ارتدى للبد ًوأسفل اللبس الخارج، بدنها فً منظر الشراب، وأسفله سروال مستقٌم
 وٌعرؾ فً الفارسٌة باسم ،الرجال والنساء على حد سواء القمٌص

   .(147)، وتمٌز بفتحة مستدٌرة حول الرقبةpīrāhan"(146)"پٌرهن
ومن أهم أؼطٌة الرإوس التً ظهرت فً تصاوٌر الدراسة "التاج"، وعلى 

فً التصاوٌر القاجارٌة كما كانت خالل  (148)الرؼم من استمرار أشكال التٌجان
لعصور السابقة، فإنه قد أضٌؾ لها طراز جدٌد منذ العصر الزندي ٌتمٌز بخروج ا

رٌشتٌن، إحداهما ذهبٌة واألخرى سوداء، وهو الطراز الذي استمر خالل العصر 
، وهو ٌتشابه إلى حد كبٌر مع الذي (149)القاجاري مع بعض التعدٌالت أو اإلضافات

المصور على الساطور المحفوظ ٌضعه الفارس فً القسم العلوي من منظر الصٌد 
فً متحؾ مقدم بطهران، كما ٌرتدي الفارس الثانً فً نفس المنظر عمامة تخرج 

، وتظهر العمامة (150)منها رٌشة على النحو الذي انتشر خالل العصر الصفوي 
كذلك فوق رأس الفارس الذي ٌحمل القوس فً منظر الصٌد المصور على الساطور 

ولكنها تخلو من الرٌشة، ومن أؼطٌة  420لً تحت رقمالمحفوظ فً مجموعة تناو
ٌُعرؾ  الرإوس التً أقبل علٌها الناس فً العصر القاجاري بدٌال عن العمامة ما 

 منها (152)، وهذا المصطلح ٌطلق على أنواع كثٌرةkolah) (151)باسم )الكاله
وكان هذا  (154)مستدٌرة الشكل مدببة من أعلى وتزٌنها خطوط طولٌة (153)قلنسوة

، وٌضعها على رأسه الرجل الجالس أسفل (155)لنوع خاصا بالصوفٌة والدراوٌشا
الشٌخ الكبٌر فً منظر الشراب على الساطور المعروض فً صالة سكنر للمزادات، 
وبناء على الشكل الظاهري فإن المرجح أن كال من الشٌخ والرجل الثالث فً 
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دببة والزخارؾ وٌضعها التصوٌرة ٌضعان قلنسوتٌن، إحداهما تخلو من القمة الم
الشٌخ على رأسه، واألخرى مقوسة من أعلى، وتتمٌز القلنسوة التً ٌضعها المرشد 
فً منظر مصارعة الزورخانه بما ٌزٌنها من زخرؾ وزركشة ٌتشابه أسلوبها مع 

 سروال المصارع فً نفس المنظر، إذ تؽطى كامل السطح.   
ما نطمئن إلى  الدراسة فً التصاوٌر موضوع ولم ٌظهر من أحذٌة القدم

صحة تسمٌته إال حذاء عال ذو رقبة ٌلبسه الفرسان فً مناظر الصٌد على اختالفها، 
ٌُطلق هذا الطراز من األحذٌة الطوٌلة الرقبة معروفا فً إٌران من قبل، وكان  وكان
وتٌن" بعد دخول پباسم " العصر القاجاري ، وعرؾ فً(156)سم "سرموزه"اعلٌه 

وروبٌة إلى اللؽة الفارسٌة، وكان الملوك واألمراء والفرسان " األbootكلمة "
ٌرتدونه عند ركوب الخٌل فً رحالت الصٌد لحماٌة سٌقانهم من االحتكاك بجسم 
الحصان أثناء الصٌد، ولتمكٌنهم من وضع أقدامهم فً الركاب والتحكم فٌه وفً سٌر 

 .(157)الحصان

 : (158)الحيوانات
على التحؾ موضوع الدراسة بمناظر  ارتبط معظم الحٌوانات الواردة

، ومما ال شك فٌه أن الخٌل من أقدم وأكثر وأبرز (160)، وأولها الخٌل(159)الصٌد
الحٌوانات ظهورا فً مناظر الصٌد والحرب بصفة خاصة والفن اإلسالمً بصفة 

فً السلم والحرب، فقد  (161)عامة، لكونها الوسٌلة األولى لالنتقال والحركة
السلم بنفس الرؼبة التً تستخدم بها فً الحرب، فاتخذت رٌاضة  استخدمت الخٌل فً

ومتعة ووسٌلة رزق عندما دربت على الصٌد، كما اتخذت أداة للحماٌة والحمل على 
 .(162)العدو عند الدفاع أو الؽارة حٌن دربت على الكر والفر

والخٌل ال تصٌد، وإنما ٌتوصل بها إلى اللحاق بالصٌد لشدة عدوها، فتحتاج 
، وٌفضل أن تكون صافٌة اللون ضامرة (163)درٌبها وتمرٌنها بالطرد بعد الصٌدت

البطن ملساء الجسم ناعمة جمٌلة الخلق لٌس فٌها ما ٌعاب، وقد ظهرت فً التصاوٌر 
، كما فً (164)موضوع الدراسة فً حالة طرد للصٌد وعلى متنها الفارس الصٌاد

فً صالة سكنر للمزادات  الساطور المحفوظ فً متحؾ مقدم بطهران والمعروض
 .420والمحفوظ ضمن مجموعة تناولً تحت رقم 

ومن أهم الحٌوانات التً ٌمكن التعرؾ علٌها بوضوح؛ الكالب، ومن   
المعروؾ أن الكالب استخدمت للصٌد بعد أن تم استئناسها، واشتهر منها نوع عرؾ 

نحٌلة الخصر  ، وهذه الكالب(165)بالكالب السلوقٌة التً تنسب إلى سلوق بالٌمن
ومن أدلة نجوبتها طول ما بٌن الٌدٌن والرجلٌن وقصر الظهر  سرٌعة الجري،

وصؽر الرأس، وطول العنق وعطؾ األذنٌن وُبعد ما بٌنهما، وزرقة العٌنٌن، ونتو 
 . (166)الجبهة وعرضها وقصر الٌدٌن

ومن أهم األوضاع التً ظهرت بها الكالب السلوقٌة؛ أوضاع المالحقة 
، على النحو الذي نجده فً التصاوٌر محل الدراسة، (167)على الصٌد واالنقضاض
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حٌث نشاهد كلبا سلوقٌا فً منظر الصٌد المصور على الساطور المعروض فً 
ال تظهر فً التصوٌرة،  (168)صالة سكنر فً وضع عدو ومالحقة لصٌد أو فرٌسة
ة كبٌرة فً ، ونجح بدرج(169)وقد عبر الفنان عن انتباه الكلب عبر رفع ذٌله ورأسه

نقل خصائصه من حٌث الشكل العام والتفاصٌل بما ٌتشابه مع ما هو معروؾ عن 
 هذه الحٌوانات.

وكانت الكالب السلوقٌة تستخدم بشكل أساسً فً صٌد الظباء 
لذا ظهر ظبً فً المنظر السابق ذكره أسفل الكلب ،(171)والوعول (170))الؽزالن(

ما ظهر زوج منها فً الجزء السفلً من السلوقً وٌتمٌز بما له من قرون طوٌلة، ك
منظر الصٌد المصور على الساطور المحفوظ فً متحؾ مقدم بطهران، وٌالحظ فٌه 
أن قرون األنثى قصٌرة، والذكر له قرنان كبٌران، وٌشبه إلى حد كبٌر مثٌله الوارد 

 على الساطور المحفوظ فً صالة سكنر.
فً القسم العلوي من  وٌمكن التعرؾ على أسد ٌطعنه الفارس المصور

الساطور المحفوظ فً متحؾ مقدم بطهران برمح من خالل الللبدة التً تحٌط 
بالرقبة، وهذا الحٌوان المفترس احتل مكانة مهمة فً الفن الفارسً القدٌم لما تعكسه 
صفاته وحدة مظهره من قوة وسٌطرة وبؤس، ومن ثم فإنه ٌمثل واحدا من العناصر 

 وحتى العصر القاجاري. (173)منذ ذلك الحٌن (172)ر الصٌدالمهمة فً معظم مناظ
وإن كان األسد استخدم رمزا له أهمٌته فً العصر القاجاري، فإن ذلك ال 
ٌعنً أن ظهور األسد فً مناظر الصٌد على التحؾ محل الدراسة ٌجعله رمزا 
ٌحتاج إلى تفسٌر، نظرا ألن الرمز المستخدم كان مركبا من أسد وشمس، وعلى ذلك 

إن تصوٌر األسد ال ٌخرج عن كونه تقلٌدا سار علٌه الفنانون؛ تماشٌا مع الموروث ف
 الفارسً القدٌم.

 ًالمصور على ساطور صالة كرٌست (174)وعلى العكس من ذلك األسد
رأت الحكومة اإلٌرانٌة تعزٌزا للعالقات الطٌبة التً مهما؛ فقد  الذي ٌمثل رمزا

-9090شاه) ل حكم فتحعلًربطت بٌن إٌران والدول األوروبٌة خال
أمام األوروبٌٌن، وكان  م( أن تتخذ شعارا موحدا للدولة9341-9919هـ/9012

)بالفارسٌة شٌر  (175)سد مع الشمساألاالختٌار األنسب من بٌن الرموز القدٌمة هو 
-9012عهد محمد شاه) (، وخاللshir-o khorshidوخورشٌد 

ون األسد مواجها الشمال، استقر الشعار على أن ٌك م(9319-9341هـ/9061
ناظرا للمشاهدٌن، رافعا ذٌله إلى أعلى مع وجود اللبدة حول رقبته، وهناك تصوٌرة 

ٌظهر فٌها األسد واقفا وممسكا فً ٌده  على وثٌقة ترجع إلى بداٌة حكم هذا السلطان
من النوع المعروؾ باسم "شمشٌر"، وهناك ختم ٌحمل نفس الشكل  (176)بسٌؾ

م( وهذا التارٌخ ٌتزامن أٌضا مع السنوات األولى 9341هـ/9011مإرخ بعام )
لحكم الشاه محمد، وخالل سنوات حكمه أٌضا ُصور األسد واقفا بدال من وضع 
الجلوس وأُعطى سٌفا فً ٌده، وبذلك أصبح للدولة رمزا فرٌدا، فبذلك تكون حدة 
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وشجاعة  السٌؾ وصالبته والقوة والحرارة الالمحدودة للشمس قد أضٌفت إلى قوة
 األسد.

وكان إلٌران حتى هذا الوقت علمان؛ األول ٌصور علٌه سٌؾ، والثانً  
، وفً سبٌل الوصول إلى شعار واحد للدولة ُصور األسد ممسكا (177)األسد والشمس

فً ٌده بالسٌؾ وٌحمل الشمس على ظهره، ومنذ ذلك الوقت بدأ هذا الشعار فً 
، ومن ثم (178)لحكومٌة فً الوقت نفسهالظهور على األعالم والسكة والمكاتبات ا

استخدم أٌضا على كثٌر من التحؾ الفنٌة وخاصة األسلحة والدروع، وهذا ٌفسر 
رمزا قومٌا إلٌران خالل سبب ظهور األسد على ساطور صالة كرٌستً باعتباره 

 .العصر القاجاري مع الشمس والسٌؾ

 الزخارف النباتية: 
التً نحن بصددها فً أؼلب األحٌان  استخدمت الزخارؾ النباتٌة فً التحؾ

لتزٌٌن اإلطارات أو فً كوشات العقود، وقلٌالً ما ظهرت كؤرضٌة للموضوعات 
التصوٌرٌة، وٌؽلب علٌها جمٌعا التداخل وااللتفاؾ حول بعضها على النحو الذي 

األول ٌتكون من سٌقان  (179)عهدناه فً التورٌق العربً، وٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن
زونٌة تنتهً بزهور صؽٌرة على النحو الذي نراه فً أرضٌة وكوشة العقد عارٌة حل

، وأحٌانا تنتهً بزهرة 424فً الساطور المحفوظ ضمن مجموعة تناولً تحت رقم 
تشبه الزنبق أو عود الصلٌب، ومن أمثلتها الوحدة التً تكرر وجودها مرتٌن؛ األولى 

 المعروض فً صالة سكنر تحتل الجزء السفلً من منظر الشراب على الساطور
للمزادات، والثانٌة فً كوشة العقد المفصص فً وجه الساطور المحفوظ بمتحؾ 

 مقدم. 
فً حالة ما إذا تضمنه  -والنوع الثانً ُخصص لزخرفة اإلطار الخارجً

وٌتكون من سٌقان حلزونٌة تحمل أنصاؾ مراوح نخٌلٌة على النحو  -التصمٌم الفنً
ٌُالحظ فً إطار ال ساطور المحفوظ فً متحؾ مقدم، وقد تكون هذه الزخرفة الذي 

عبارة عن سٌقان وفروع نباتٌة تلتؾ فً أشكال دائرٌة وتخلو من األوراق أو 
ٌُشاهد ذلك فً الساطورٌن المحفوظٌن فً مجموعة تناولً بطهران.  األزهار و

صؽٌرة تزٌن كوشة العقد المفصص الذي  (180)كما ٌمكن تمٌٌز شجرة سرو
للمزادات، وهذه الشجرة  الشراب فً الساطور المعروض بصالة سكنر ٌعلو منظر

تمثل أحد الرموز اآلرٌة القدٌمة التً تجسد فكرة الخلود، كما كانت مقدسة لدى 
الزرادشتٌٌن، وورث الشرقٌون عادة زرع السرو على قبور الموتى أو وضع 

وق، لذلك نراها فً أؼصانه على التوابٌت، وترمز فً الشعر الفارسً إلى القد الممش
، كما ظهرت تزٌن بعض (181)ممثلة فً التصاوٌر التً تصؾ المحبٌن من الشباب

، 96هـ/99، 92السجاجٌد الصفوٌة التً أنتجت فً شمال إٌران خالل القرنٌن 
 .(182)م99
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 الكتابات:
تنحصر الكتابات الواردة على التحؾ محل الدراسة على بٌت شعر نصه: 

"وترجمته كما سبق رٌزتر ر/ز ابروی دلدار خونز هوش فالطون دمش تٌزت"
"، وأكثر سفًكا للدماء من حاجب الحبٌب/ أفالطون عقلأكثر حدة من  القول: "حدك

 ساخر شاعر "، الذي جاء فً ترجمته أنهشقاقًگ بٌ مهديوهذا البٌت ٌنسب إلى "
 ن،ذربٌجاؤب سراب فً ولد سٌرانلو،إ طائفة إلى ٌنسب القاجاري، العصر من شعراء

 م،9911/هـ9091 عام المدٌنة بتلك وتوفً صفهان،أ إلى حٌاته أواخر فً سافر
 السخرٌة عن ٌكؾ لمو بالحدة ٌتمٌز الخوؾ، ٌعرؾ ال ءيجر شاعر واشتهر عنه أن

 .(183)اآلن حتى ٌطبع لم دٌوان لهو والهجاء،
وٌتضح مما أمكن االطالع علٌه من إنتاج لهذا الشاعر؛ أن البٌت المذكور لم 

ضمن أيٍّ من قصائده؛ لذا من المحتمل نظمه خصٌصا لٌنقش على تحؾ بعٌنها  ٌرد
ذات وظٌفة محددة تتعلق بإراقة الدماء، وٌدعم هذا تكرار ظهوره على ثالث تحؾ 
من األربع التً تناولتها الدراسة هً: الساطور المحفوظ فً متحؾ مقدم بطهران، 

ث فً مجموعة تناولً تحت والثانً معروض فً صالة سكنر للمزادات، والثال
، وٌضاؾ إلى ذلك سٌؾ إٌرانً من النوع المعروؾ باسم شمشٌر ٌنسب 424رقم

، األمر الذي ٌطرح (184)م محفوظ فً متحؾ بٌرن بسوٌسرا91هـ/94إلى القرن 
فكرة ارتباط النص الكتابً المنفذ على التحفة وتالإمه مع وظٌفتها؛ فلما كانت وظٌفة 

على استخدام شفرة )حد( النصل فً قطع اللحوم وتكسٌر  الساطور تقوم فً األساس
العظم مما ٌترتب علٌه إسالة الدماء، فقد أثنى البٌت الشعري على ذلك مشبها حدة 
السالح بحدة عقل أفالطون الفٌلسوؾ الٌونانً، ومشبها كثرة الدماء التً ٌمكنه 

قاتلوا من أجل الفوز سفكها، بالدماء التً تسٌل من أجل فتاة وقع فً حبها الكثٌر وت
بها، وهذه الصورة التً ٌرسمها الشاعر لوظٌفة الساطور تتفق مع الشخصٌة 
الفارسٌة، فمن المتعارؾ والمؤلوؾ أن الفرس )اإلٌرانٌٌن( بفطرتهم شؽوفون 
بالمجاز والتمثٌل والتخٌل ال فً شعرهم وحسب، بل حتى فً متن لؽتهم وأصول 

جري عندهم مجرى العادة فً تفسٌر الحقٌقة تشكٌل بنٌتها، ولهم المٌل الذي ٌ
 .(185)بالمجاز، بل فً جعل الداللة اللفظٌة على األشٌاء بالتصوٌر تفصٌال

وؼنً عن البٌان دور الكتابات فً زخرفة التحؾ الفنٌة وسائر الفنون 
اإلسالمٌة بصفة عامة، و كان المعتاد أن تتضمن نصوًصا باسم صاحب التحفة أو 

نعها أو ؼٌر ذلك من كتابات تسجٌلٌة، إال أن ؼٌاب ذلك على من صنعت له أو صا
القطع التً تتناولها الدراسة ٌرجح أنها لم تصنع بناء على طلب شخص معٌن، 
ولكنها صنعت للبٌع فً األسواق لمن ٌرؼب، لذلك استبدلت بالنصوص الكتابٌة 

الدٌنٌة الدعائٌة التسجٌلٌة أخرى أدبٌة، ولم ٌستبدل بها اآلٌات القرآنٌة أو النصوص 
لطبٌعة وظٌفة الساطور وما فٌها من  -كما على السٌوؾ والدروع مثال -أو المذهبٌة

دماء ومهانة بما ال ٌتناسب مع القدسٌة الدٌنٌة، وساعد على ذلك المٌول األدبٌة لدى 
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اإلٌرانٌٌن، ومن ناحٌة أخرى وجد اإلٌرانٌون فً تسجٌل األشعار الفارسٌة وسٌلة 
الفارسً فً العالم عبر التحؾ التطبٌقٌة بسبب نزعة القومٌة لدٌهم، لنشر األدب 

وساعد ذلك تصدٌرها للخارج، واإلهداء إلى السفراء والجالٌات األجنبٌة التً توافدت 
على إٌران خالل العصر القاجاري، ونظرا لعد معرفتهم بجوانب الثقافة المحلٌة، أخذ 

الثقافة عبر النقوش الكتابٌة، وٌدعم هذه الفنانون على عاتقهم تعرٌؾ الجمٌع بهذه 
النزعة استخدام اللؽة الفارسٌة وخط النستعلٌق الذي ٌتمتع بمكانة خاصة لدى 

 . (186)اإلٌرانٌٌن وٌعد رمزا من رموزهم الحضارٌة والثقافٌة

 التأريخ:
فً البداٌة ٌجب اإلشارة إلى أنه ال خالؾ على أن مجموعة السواطٌر 

إلى فترة تارٌخٌة واحدة بناء على التشابه بٌنها فً المادة موضوع الدراسة تنتمً 
الخام وطرٌقة الصناعة والزخرفة، فضال عن التصمٌم العام والعناصر والوحدات 
الزخرفٌة المستخدمة واألسلوب الفنً لها، وعلى الرؼم من ؼٌاب الكتابات التسجٌلٌة 

عدنٌة اإلٌرانٌة األخرى تدفع التً تإرخ لها، فإن الدراسة المقارنة لها مع التحؾ الم
م، ومع قلٌل من الدراسة المتؤنٌة التحلٌلٌة لها ٌمكن تحدٌد 91هـ/94بنسبتها إلى القرن

سنوات بعٌنها لصناعتها وإنتاجها، وفً سبٌل ذلك ٌمكن االعتماد على بعض األدلة 
من الزخارؾ الواردة علٌها وعلى رأسها الزخارؾ الكتابٌة؛ إذ إن بٌت الشعر 

شقاقً  گسجل على العدد األكبر من هذه المجموعة ٌنسب إلى الشاعر مهدي بٌالم
م مما ٌدفع إلى القول بنسبة هذه المجموعة إلى 9911هـ/9091الذي توفً عام 

م، أو إلى ما قبل هذا التارٌخ 91هـ/94الفترة الالحقة على هذا التارٌخ أي إلى القرن 
ما سبق الرمز أو الشعار الذي اتخذه حكام  بسنوات قلٌلة خالل حٌاته، وإذا أضفنا إلى

الدولة القاجارٌة إلٌران ممثال فً األسد واقفا ممسكا بٌده سٌفا حامال الشمس على 
ظهره الذي ٌزٌن واحًدا من سواطٌر هذه المجموعة، ألمكن نسبتها إلى السنوات التً 

ذا م، فكما مر بنا أن ظهور ه9101-9341هـ و9411-9012تمتد ما بٌن عامً 
القاجاري  محمد شاهالشعار على هذه الهٌئة حدث خالل السنوات األولى من حكم 

، وبذلك ٌمكن نسبة هذه المجموعة إلى ما بعد م(9319-9341هـ/9012-9061)
م ولٌس قبل هذا التارٌخ، وتمتد 9341هـ/9012العام األول لتولٌه الحكم أي عام 

م، وإذا علمنا أن هناك 9101هـ/9411هذه النسبة حتى نهاٌة العصر القاجاري عام 
إشارة تارٌخٌة نصها أن: "أصفهان فً الماضً كانت تصدر المسدسات والسٌوؾ 
والسكاكٌن والمقصات إلى باقً أنحاء إٌران، إال أن ذلك توقؾ منذ عام 

م بسبب رخص الواردات األوروبٌة، مما أدى إلى تحطم هذه 9392هـ/9039
ً إلى ى ذلك ٌمكن القول بؤن هذه المجموعة تنتم، وبناء عل(187)"الصناعات بالكامل

م، 9392هـ/9039م و9341هـ/9012الفترة التارٌخٌة التً تتراوح ما بٌن عامً 
وقد ٌدعم ذلك خلو زخارؾ هذه المجموعة من التؤثٌرات األوروبٌة التً اجتاحت 

 .(188)م02هـ/91إٌران خالل القرن 
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 الخاتمة
لتحؾ المعدنٌة اإلٌرانٌة بصفة عامة تمثل هذه الدراسة إضافة جدٌدة إلى ا

والقاجارٌة بصفة خاصة، نظًرا ألن السواطٌر التً تناولتها الدراسة لم تفرد لها 
دراسة مستقلة من قبل على الرؼم من أهمٌتها، إذ تتمٌز عن مثٌالتها بموضوعاتها 
التصوٌرٌة، مع صعوبة تنفٌذها على الحدٌد أو الصلب، كما أن هذه المجموعة لها 

تتمثل  :من األهمٌة مكان لكونها تحمل معظم ممٌزات الفن القاجاري، وبمعنى آخر
نشر مجموعة ؼٌر تقلٌدٌة من التحؾ المعدنٌة اإلٌرانٌة أهمٌة هذه الدراسة فً  

مع زخرفتها بموضوعات تصوٌرٌة،  من سبائك الحدٌد وتحدٌدا الفوالذ المصنوعة
 وعموًما تكشؾ الدراسة عما ٌلً:

 حدٌد والصلب على نطاق لٌس بالقلٌل فً صناعة أدوات للحٌاة استخدام ال
الٌومٌة وأخرى للزٌنة فً إٌران خالل العصر القاجاري، بعد أن كان استعمالها 
قاصرا على صناعة األسلحة والدروع، وهو االتجاه الذي بدأ منذ العصر 
الصفوي بصناعة بعض الكشاكٌل والصفائح والحالٌا ألبواب المبانً 

 . (189)ٌةالدٌن

  استمرار بعض الطرق الصناعٌة والزخرفٌة التقلٌدٌة الموروثة من عصور
سابقة لتشكٌل الحدٌد والصلب وزخرفتهما إلنتاج تحؾ فنٌة فً إٌران القاجارٌة 

م على الرؼم من الثورة الصناعٌة وؼزو المنتجات 91هـ/94خالل القرن 
 األجنبٌة األقل سعًرا.

 الصناعً والزخرفً للقطع محل الدراسة وبٌن  الصلة الوثٌقة بٌن األسلوبٌن
األسالٌب التً استخدمت لألسلحة والدروع اإلسالمٌة، وهً األسالٌب التً ٌرجع 

، فال الفضل فً ابتكارها إلى المسلمٌن منذ فترة مبكرة من التارٌخ اإلسالمً
ٌوجد من ٌنكر فضل المسلمٌن فً صناعة سبائك الحدٌد وأسبقٌتهم إلى صناعة 
األسلحة والدروع من الصلب ذي الجوهر الدمشقً والفارسً والهندي، فضال 
عن أسبقٌتهم فً زخرفتها بالموضوعات التصوٌرٌة مستعٌنٌن فً ذلك بؤسلوب 

 رح والتحلٌل.الحفر باألحماض الذي تناولته الدراسة ألول مرة بالش

  ًظهور طراز جدٌد من األسلحة المستخدمة فً األعمال الٌومٌة ممثال ف
مجموعة السواطٌر التً تناولتها الدراسة، واقتصاره جؽرافٌا على إٌران خالل 
العصر القاجاري وعدم ظهور طراز مشابه له فً فترة سابقة أو الحقة على 

ن أقالٌم العالم اإلسالمً، ونسبت م فً إٌران، أو فً إقلٌم آخر م91هـ/94القرن 
الدراسة هذا الطراز إلى مدٌنة أصفهان تحدٌدا دون ؼٌرها من المدن اإلٌرانٌة 

 بناء على بعض األدلة التارٌخٌة.  

  ًأن هذه المجموعة الفنٌة ٌمكن نسبتها تارٌخٌا إلى الفترة ما بٌن عام
 م فً ضوء بعض األدلة والقرائن9392هـ/9039م و9341هـ/9012

 والبراهٌن، منها ما هو فنً ومنها ما هو تارٌخً.
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  هذه المجموعة تعد مثاال للذوق المحلً ومالمحه الممٌزة فً مواجهة انتشار
التؤثٌرات األوروبٌة، كما ٌمثل بعضها نموذجا جٌدا للفنون اإلٌرانٌة المدنٌة إذا 

 ٌة.أخذنا فً االعتبار انتشار نوع آخر من الفن تؽلب علٌه الرموز الدٌن

 فنقل هدافه الزخرفٌةأكل ما وقع علٌه نظره لتحقٌق  اإلٌرانً منالفنان  ةاستفاد ،
الكثٌر من مظاهر الحٌاة الٌومٌة وسجلها ضمن المناظر التصوٌرٌة التً تزٌن 
التحؾ المعدنٌة، ومنها التحؾ محل الدراسة التً حملت موضوعات لرٌاضات 

والتصوؾ، مع مالحظة أن الزورخانه وحانوت الجزارة، ومناظر الشراب 
بعض هذه الموضوعات التصوٌرٌة لم تظهر على المنتجات الفنٌة األخرى فً 
العصر القاجاري، وانفردت بها التحؾ المعدنٌة دون ؼٌرها من الفنون التطبٌقٌة 

 الزخرفٌة.

  القدرة الفائقة للموروثات الفنٌة الفارسٌة القدٌمة على البقاء حتى القرن
 فً مناظر الصٌد الملكٌة.م ممثلة 91هـ/94

  عمل الصناع اإلٌرانٌٌن خالل العصر القاجاري على إنتاج تحؾ ذات مواصفات
أو بٌعها فً الداخل لألجانب،  (190)خاصة لتصدٌرها للخارج أو منحها هداٌا

ومن ثم حملت زخارفها الكثٌر من مالمح الشخصٌة اإلٌرانٌة ورموزها 
بها خارجٌا، وفرض الثقافة الفارسٌة داخلٌا السٌاسٌة، ونماذج من آدابها للتعرٌؾ 

وخارجٌا، وهو ما تثبته القطع التً تناولتها الدراسة التً تزٌن بعضها كتابة 
أدبٌة من الشعر الفارسً، وموضوعات تصوٌرٌة تعكس بعض مظاهر الحٌاة 
فً هذا اإلقلٌم، ومنها على سبٌل المثال مناظر رٌاضات الزورخانه ومناظر 

ة الفارسٌة األصل، فضال عن شعار الدولة القاجارٌة المكون من الصٌد الملكٌ
 أسد ٌحمل على ظهره الشمس.

  قدرة الفنانٌن اإلٌرانٌٌن على اختٌار النصوص الكتابٌة التً تتناسب مع وظٌفة
التحفة، وهو ما ٌتمثل فً بٌت الشعر الذي نجحت الدراسة فً التعرٌؾ بقائله 

 والترجمة له.
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 اللوحات

 
 
 
 
 
 
 
 

(: ساطور ٌنسب إلى إٌران فً العصر القاجاري محفوظ بمتحؾ مقدم 9) لوحة رقم
 بطهران. تصوٌر الباحث

 

 
(: ساطور ٌنسب إلى إٌران فً العصر القاجاري كان معروضا فً 0) لوحة رقم 

 شركة سكنر للمزادات ببوسطن. نقال عن:
https://www.skinnerinc.com/auctions/2454/lots/257 

 

https://www.skinnerinc.com/auctions/2454/lots/257
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(: ساطور ٌنسب إلى إٌران فً العصر القاجاري محفوظ فً مجموعة 4) لوحة رقم
 ,James Allan and Brian Gilmour . نقال عن: 424تناولً تحت رقم

Persian Steel, p.328, pl.1.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساطور ٌنسب إلى إٌران فً العصر القاجاري محفوظ فً مجموعة  (:1) لوحة رقم
 ,James Allan and Brian Gilmour . نقال عن:420تناولً تحت رقم

Persian Steel, p.328, pl.1.2. 
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(: ساطور ٌنسب إلى إٌران فً العصر القاجاري كان معروضا فً 1) لوحة رقم
 صالة كرٌستً للمزادات. نقال عن:

http://m.christies.com/sale/lot/sale/23211/lot/5422494/p/4/fr
om//enlarge/1?KSID=e32803775e8507efc39507645805b0

9d 

 
 
 
 
 
 
 

  
(: أسلوب عرض الساطور المحفوظ فً متحؾ مقدم بطهران. تصوٌر 6) لوحة رقم

 الباحث
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خالل العصر الساسانً (: طبق من الفضة المذهبة ٌنسب إلى إٌران 9) لوحة رقم
 محفوظ فً متحؾ الهرمٌتاج ٌزٌنه منظر لملك ٌصطاد الوعول. نقال عن:

 Prudence Oliver Harper & Pieter Meyers, Silver Vessels of 
the Sasanian Period, pl.18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: طبق مذهب من الفضة ٌنسب إلى إٌران خالل العصر الساسانً 3) لوحة رقم
 محفوظ فً متحؾ الهرمٌتاج ٌزٌنه منظر صٌد لملك ٌصطاد أسود. نقال عن:

http://www.hermitagemuseum.org/html_En/08/hm88_0_2_
79_1.html 

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/search-publication-results?searchType=A&Author=Harper,%20Prudence%20Oliver
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(: نقش صخري للملك القاجاري فتحعلً شاه ٌصطاد الؽزالن بصحبة 1) لوحة رقم

شمال شرق  Firuz-Kuh عدد من أبنائه ورجال بالطه فً فٌروزكاه
 م(. نقال عن:9393-99هـ/9044طهران)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Qajari_relief.jpg 
 

 
 
 
 
 

 
 

(: نقش صخري للملك القاجاري فتحعلً شاه ٌطعن أسًدا بالرمح فً 92) لوحة رقم
 م(. نقال عن:9340-49هـ/1247الري)

Judith A. Lerner, Sasanian and Achaemenid Revivals in 
Qajar Art, p.162. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Qajari_relief.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Qajari_relief.jpg
http://judithalernerphd.academia.edu/JudithALerner
http://judithalernerphd.academia.edu/JudithALerner
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(: بالطة خزفٌة تنسب إلى إٌران فً العصر القاجاري خالل القرن 99) لوحة رقم
 بالرمح. نقال عن: ام، ٌزٌنها منظر صٌد لفارس ٌطعن أسدً 91هـ/94

http://www.1stdibs.com/furniture/asian-art-
furniture/ceramics/persian-qajar-tile-19th-century/id-

f_860381 

 
 
 
 
 

 
م نقش علٌها 93هـ/90(: واقٌة ذراع تنسب إلى إٌران فً القرن 90) لوحة رقم

 منظر صٌد ملكً لثالثة فرسان. نقال عن:
http://www.faganarms.com/97-1101-AN-INDOPERSIAN-

ARM-GUARD-BAZU-BAND-18TH-CENTURY.aspx 
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-9913اإلفشاري ) )طبر( تنسب إلى إٌران خالل العصر (: بلطة94) لوحة رقم
م(، محفوظة فً المتحؾ الحربً فً طهران، ٌزٌنها منظر 9919-9946هـ/9961

 لفارسٌن على صهوة جوادٌن، وأسد ٌفترس ؼزالة.  صٌد
 . نقال عن:

Manouchehr Moshtagh Khorasani, Persian Symbols, p.36. 

 
 
 
 
 
 
 

 
( تنسب إلى إٌران خالل العصر Bazu-Bandذراع ) (: واقٌة91) لوحة رقم

م، ٌزٌنها منظر صٌد لفارسٌن 91هـ/94القاجاري فٌما بعد الربع األخٌر من القرن
 أحدهما ٌمسك سٌفا واآلخر قوًسا. نقال عن:

http://www.oriental-arms.co.il/item.php?id=2484 

http://www.oriental-arms.co.il/item.php?id=2484
http://www.oriental-arms.co.il/item.php?id=2484
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 (: األمٌال الخشبٌة المستخدمة فً الزورخانه. نقال عن:91) لوحة رقم

http://www.maxfabrizi.com/photography/zurkhaneh/#/6 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 التً تستخدم فً الزورخانه. نقال عن:المعدنٌة  Kabbade(: الكباد 96) لوحة رقم
http://zurkhaneh.blogfa.com 

http://www.maxfabrizi.com/photography/zurkhaneh/#/6
http://www.maxfabrizi.com/photography/zurkhaneh/#/6
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لتقطها أنتوٌن ا(: صورة ضوئٌة تمثل رٌاضات الزورخانه 99) لوحة رقم
 م( . نقال عن:9312-9144)  Antoin Sevruguinسٌفرجٌن

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antoin_Sevruguin_zoorkha
neh2.jpg 

 
 
 
 
 
 

 
 

م خالل العصر 91هـ/94(: واقٌة ذراع تنسب إلى إٌران فً القرن 93) لوحة رقم
بالبرتؽال  Caravana Collection القاجاري محفوظة ضمن مجموعة كارافانا

  ٌزٌنها رسوم آدمٌة لستة أشخاص وقنٌنات شراب. نقال عن: . 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antoin_Sevruguin_zoorkhaneh2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antoin_Sevruguin_zoorkhaneh2.jpg
http://www.caravanacollection.com/
https://www.academia.edu/5986642/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Iranian_Martial_Arts_Archery_Swordsmanship_Iranian_Wrestling._In_Svinth_Joseph_R._and_Thomas_A._Green_eds._Martial_Arts_of_the_World_An_Encyclopedia_of_History_and_Innovation_Volume_1_Regions_and_Individual_Arts._Santa_Barbara_ABC-CLIO_pp._66-77
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-band-n.com/?project=bazuhttp://www.caravanacollectio
band-arm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: تصوٌرة زٌتٌة على قماش تمثل الشٌخ صنعان ٌؤخذ الخمر من 91) لوحة رقم
م(، 9101-9911هـ/9411-9021تنسب إلى العصر القاجاري ) الفتاة المسٌحٌة،

ارستان بطهران. نقال عن: سمٌة حسن، گمحفوظة فً مجموعة إمري بمتحؾ ن
 .92لقاجارٌة، لوحةالمدرسة ا

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.caravanacollection.com/?project=bazu-band-arm-band
http://www.caravanacollection.com/?project=bazu-band-arm-band
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(: تصوٌرة تمثل حانوت أو دكان الجزارة من مخطوط روضة 02) لوحة رقم
م(. نقال 9162هـ/163العشاق المنسوب إلى المدرسة التركٌة العثمانٌة فً عام )

 عن:
 .66، لوحةمحمد محمود، فئات الصناع ًولٌد عل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلى إٌران خالل العصر القاجاري ٌنسب  " sardariي"ساردار (:09) لوحة رقم
،  THE NATIONAL MUSEUM OF ETHNOLOGYمحفوظ فً 

 لٌدن، هولندا. نقال عن:
Gillian Vogelsang Eastwood, Qajar Dress, p.10,15, pl. 

rmv503-274. 
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 الهوامش

الساطور: سكُت عريض ثقيل ذو حد واحد ُيكسر بو العظم، واجلمع سواطَت. رلمع اللغة العربية، ادلعجم الوجيز،  ((1                                      
  .310، صم1999ىـ/1420طبعة خاصة بوزارة الًتبية والتعليم، القاىرة، 

( مٌت زلمد بدر، ثبلث حتف قاجارية من النحاس عليها تصاوير مرسومة بادلينا ادللونة، مؤدتر الفيوم اخلامس النيل (2
 .677، ص2م، ج2005أبريل  4-2ومصادر ادلياه يف مصر عرب العصور، 

، أو متعددة الفصوص، وقد تتخذ ( ىذه ادليداليات ذلا أشكال كثَتة فقد تكون مستديرة أو مستطيلة ذات زوايا دائرية(3
 Jonathan M. Bloom, Sheila حيانا تشكل حدودىا اخلارجية من السيقان النباتية.أ، و اأو صلمي   امدببً  شكبل

Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, Oxford 
University Press, New York, 2009, vol.3, p.511. 

4))http://www.iranicaonline.org/articles/art-in-iran-v-qajar-1-general 
السبلح: آلة احلرب أو حديدتو ويؤنث، والسبلح رمبا خص بو السيف ورمبا مجع كل السبلح، واجلمع سلح وسلحان  ((5

م(، ادلخصص، ادلطبعة 1065ىـ/458 ندلسي تاأل ياللغو  يمساعيل النحو إاحلسن علي بن  وابن سيده )أب وأسلحة.
. ؛ عبد الرمحن زكي، السبلح يف اإلسبلم، دار ادلعارف مبصر، 76، ص6م، ج1900ىـ/1318األمَتية، بوالق،  ىالكرب 

 .  89م، ص1951القاىرة، 
م، إال 19ىـ/13السواطَت الىت تنسب إيل بعض األقاليم اإلسبلمية خبلل القرن تعرض صاالت ادلزادات العادلية عدد من  ((6

 أهنا ليست ذات قيمة فنية بسبب خلوىا من ادلوضوعات التصويرية والعناصر الزخرفية، راجع على سبيل ادلثال: 
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l13
13&_nkw=Antique+Islamic+Ottoman+Handforged+Iron+Knife+&_sac
at=See-All-Categories 

 ، طهران.يعصر مع شارع شيخ ىاد تقاطع شارع ويل 251( يتبع ىذا ادلتحف جامعة طهران، وعنوانو (7
    .15( انظر ىامش رقم(8

9)  https://www.skinnerinc.com/auctions/2454/lots/257; 

http://www.liveauctioneers.com/item/6355894    
ل معهد أو  تعدأثينا اليت  ألكادديية، مؤسس رياضيايت، كبلسيكي يوناين فيلسوف ق.م.(347-427أفبلطون )( (10

ىو أول فيلسوف تصل إلينا أعمالو كاملة، وىي مخس و ، أرسطو وتلميذه سقراط معلمو،  الغريالعامليف  للتعليم العايل
ماذلما وجدت وثبلثون زلاورة وثبلث عشرة رسالة، ويعد مع تلميذه أرسطو مؤسسي الًتاث الفلسفي الكبلسيكي، فعلى أع

الفلسفة وعرفت طريقها إىل كل اجملتمعات البشرية، وقد أكمل أفبلطون عمل أستاذه سقراط، حبيث ديكن القول بأن 
زلاوارات أفبلطون ما ىي إال أثر حلياة سقراط أكثر من أن تكون تقدديا لتعاليم معينة، فهي كلها تبُت كيف كان سقراط 

وجيههم ضلو احلياة الفاضلة، وعلى ذلك أصبح سؤال ما ىي احلياة الفاضلة؟ وما ىي منشغبل يف إيقاظ مواطنيو وزلاولة ت
ادلدينة الفاضلة؟ ىي األسئلة اليت شغلت الفكر الفلسفي اإلنساين منذ اليونان وحىت وقتنا ىذا، والفضل يف ذلك يعود إىل 

ال طوال تاريخ الفكر اإلنساين. دلزيد من زلاورات أفبلطون وكتابات أرسطو والشروح والتفاسَت اليت تناولت ىذه األعم
التفاصيل راجع: ليو شًتاوس وجوزيف كروسيب، تاريخ الفلسفة السياسية، ترمجة: زلمود سيد أمحد، اجمللس األعلى للثقافة، 

 .؛ 142-63م، ص ص2005القاىرة، 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%
D9%88%D9%86 

http://www.iranicaonline.org/articles/art-in-iran-v-qajar-1-general
http://www.iranicaonline.org/articles/art-in-iran-v-qajar-1-general
https://www.skinnerinc.com/auctions/2454/lots/257
http://www.liveauctioneers.com/item/6355894
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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ن السمات اإليرانية يف التصوير القاجاري اجللسة؛ فهي إما جلسة ساسانية "على ركبة ونصف" صورىا الفنان اعتزازًا م ((11

هبا واستعادة للعناصر القددية يف التصوير، أو جلسة قاجارية حديثة تأخذ شكل اجللوس عند الصبلة. مسية حسن زلمد 
ثرية فنية، رسالة ماجستَت، غَت منشورة، قسم اآلثار اإلسبلمية،كلية اآلثار، إبراىيم، ادلدرسة القاجارية يف التصوير دراسة أ

 .82، 59م، ص1977جامعة القاىرة، القاىرة، 
 .62، 61عن زخارف الثياب وطياهتا يف العصر القاجاري راجع: مسية حسن زلمد إبراىيم، ادلدرسة القاجارية، ص ((12

م، 1937وجامع للتحف، ولد بطهران عام  يام وأستاذ جامعضلات ورس Parviz Tanavoli ( برفيز تناويل(13
   م.1989فانكوفر بكندا منذ عام  قامة يفوانتقل لئل

http://en.wikipedia.org/wiki/Parviz_Tanavoli   
 صالة األلعاب أو اجليمانزيوم.  ى" مبعٌت بيت، وتدل علوقوة، و"خان :( تتكون الكلمة من مقطعُت "زور" وتعٍت(14

Philippe Rochard, The identities of the Iranian Zūrkhanah, Iranian 
Studies, Vol. 35, Issue4, 2002,p.313.;  
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=fa
ar&word=%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
%D9%87  

يشبو ىذا الساطور زلفوظ يف طهران يزين  ا( أشار جيمس أالن يف كتابو عن الفوالذ الفارسي إىل أن ىناك ساطورً (15
  وأشار كذلك إىل أنو قد قيل إنو ورد إىل ادلتحف منلى الوجو اآلخر منظر من الزورخانو، وجهو مشهد صيد، ونقش ع

الوجو  ىرجح أن ىذا الساطور ىو األول الذي تناولتو ىذه الدراسة، وعلى ذلك يكون ادلوضوع ادلنقوش علادل منكرمان، و 
 James Allan .ة باستخدام األثقال اخلشبية، ويف الغالب مشهد التمارين الرياضيالزورخانو رياضات من اخر مشتقً اآل

and Brian Gilmour, Persian Steel, p.328.    
: ﴿وأَنزَْلَنا 25ولذلك قال ا تعاىل يف سورة احلديد اآلية  ،( يذكر القزويٍت أن احلديد أكثر فائدة من سائر الفلزات(16

ما من صنعة  :أس يف النصول واألسلحة، وادلنافع يف اآلالت واألدوات حىت قيلاحَلِديَد ِفيِو بَْأٌس َشِديٌد وَمَناِفُع لِلنَّاِس﴾ فالب
م(، عجائب 1283ىـ/682)زكريا بن زلمد بن زلمود الكويف ت إال وللحديد منها أو يف أدواهتا مدخل. القزويٍت

 . 176م، ص2000للمطبوعات، بَتوت،  يادلخلوقات واحليوانات وغرائب ادلوجودات، مؤسسة األعلم
(، رللة اجملمع العلمي العراقي، بغداد، 3فاضل أمحد الطائي، مع البَتوين يف كتابو اجلماىر يف معرفة اجلواىر: الفلزات ) ((17

  .158م، ص1976ىـ/1396
  .45م، ص2002صباح أسطيفان  كجو جي، الصناعة يف تاريخ وادي الرافدين، بغداد، ( (18
م(، رسالة الكندي فيما يطرح على احلديد والسيوف فبل تتثلم 9ىـ/3الكندي )أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القرن( (19

، 4، العدد12وال تكل، حتقيق: ىبلل ناجي، رللة ادلورد، عدد خاص الفكر العسكري عند العرب، اجمللد
 ، الرياض،2عبد الرمحن زكي، السيوف العربية، رللة الدارة، العدد . ؛ 160، 159م، ص1983ىـ/1404

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Rochard%2C+P%29
http://www.tandfonline.com/loi/cist20?open=35#vol_35
http://www.tandfonline.com/toc/cist20/35/4
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=fa-ar&word=%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=fa-ar&word=%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=fa-ar&word=%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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، 152فاضل أمحد الطائي، مع البَتوين يف كتابو اجلماىر يف معرفة اجلواىر، ص. ؛ 21، ىامش57م، ص1975ىـ/1395

.؛ دعاء طو حسن زلمد علي، أدوات القتال ادلعدنية اإليرانية والًتكية افوظة مبجموعة متحف قصر عابدين 153
، 194م، ص2004، جامعة القاىرة، القاىرة، بالقاىرة، رسالة ماجستَت، غَت منشورة، قسم اآلثار اإلسبلمية، كلية اآلثار

آيت سعيد نبيلة، التحف ادلعدنية العثمانية افوظة بادلتحف الوطٍت لآلثار القددية دراسة أثرية فنية، رسالة .؛ 195
 Ahmad Y. Al-Hassan,  Iron and.؛33م، ص2009-2008ماجستَت، معهد اآلثار، جامعة اجلزائر، 

Steel Technology in Medieval Arabic Sources , Journal for the History of 
Arabic Science, Vol. 2, Number 1, May 1978, Aleppo, pp. 31-43. 

نقي ُخبثو. ابن منظور(20
ُ
بو الفضل مجال أ) ( الفوالذ يف العربية نوع شليز من أنواع احلديد، ويقصد بو ُمصاص احلديد ادل

. ؛ 503، ص3م(، لسان العرب، دار صادر بَتوت، د.ت.،ج1311ىـ/711صري تفريقي ادلالدين زلمد بن مكرم اإل
سلحة يف العصر اإلسبلمي وصناعة السيوف العربية وتارخيها، رللة الًتاث العري، احتاد الكتاب نافذ سويد، صناعة األ

 .93م، ص1999، 75، العدد19العرب، دمشق، السنة
دث والوسي.. فداء صفاء زلمد علي، صناعة السيوف الدمشقية وأسرارىا ويقسم ىذا النوع حديثا إىل العتيق وا( (21

 .137م، ص2002ىـ/1423، بغداد، 105العلمية والتقنية، رللة اجملمع العلمي العراقي، العدد
 ( يطلق عليها اسم الفرند أو اجلوىر أو ادلاء وىو مصطلح استخدم لبيان ظاىرة اخلطوط ادلتداخلة ادلتباينة ادلختلفة(22

فهي خطوط نائمة متداخلة على شكل النسيج الشبكي أو ىي على ، وضاع على صفحات النصولشكال واألاأللوان واأل
شكل يقسم النصل إىل مسافات قصَتة ومتساوية أو على شكل عقد متناسقة متقاربة أو متبلحقة ورمبا تكون على شكل 

ا متعرجة أو متوازية. ويرجع ىذا االختبلف إما إىل التغيَت خطوط عريضة تشكل بقعا مستديرة أو مستطيلة أو أحيانا خطوط
يف نسب الشوائب الداخلة يف اخللي. الفوالذي للنصل والذي تدرس كمياتو بدقة كادلاء والكربون وادلغنسيوم والسيلسيوم 

تبطُت وحيكم يف درجات والكربيت والفوسفور، وبعض ادلواد العضوية األخرى، أو إىل التغيَت يف الطرق احلرارية من إسقاء و 
حرارة كل منهاج وختتلف أنواع اجلواىر باختبلف مصادرىا واختبلف مناطق االستخدام وحسب الضرورات القتالية، 
وللجوىر ثبلثة أنواع رئيسية ىي: اجلوىر الدمشقي والفارسي واذلندي. مركز ادللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسبلمية، 

؛ فداء صفاء زلمد على، صناعة  .18-16م، ص ص1990ىـ/1411الدروع، الرياض، األسلحة اإلسبلمية: السيوف و 
 .139-137.؛ دعاء طو حسن زلمد علي، أدوات القتال ادلعدنية، ص ص138السيوف، ص

23) ) Mleziva Jindrich, A Variety of Decorative Steel Objects in the Islamic Art 
Collection of the Náprstek Museum, Annals of the Náprstek Museum, 
vol.34/1, Prague, 2013, p.2.  
24)) Esin Atil, W.T.Chase, Paul Jett, Metal Work in the Freer Gallery of Art, 
Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington,D.C., 1985, p.50. ; 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF#.D8.

A3.D9.88.D9.84_.D8.A5.D9.86.D8.AA.D8.A7.D8.AC_.D9.85.D9.86_.D8.A

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF#.D8.A3.D9.88.D9.84_.D8.A5.D9.86.D8.AA.D8.A7.D8.AC_.D9.85.D9.86_.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.88.D9.84.D8.A7.D8.B0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF#.D8.A3.D9.88.D9.84_.D8.A5.D9.86.D8.AA.D8.A7.D8.AC_.D9.85.D9.86_.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.88.D9.84.D8.A7.D8.B0
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7.D9.84.D9.81.D9.88.D9.84.D8.A7.D8.B0; 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8_(%D8%B3%D8%A
8%D9%8A%D9%83%D8%A9 

شلا ال شك فيو أن اذلند كانت من أىم الببلد اليت وجد فيها احلديد واستخدمو ُصّناعها يف عمل السبلح اجليد. عبد  ((25
الذي صنعت  يأو اذلند . وتوصلت إىل صناعة الفوالذ ادلصهور ادلشهور باسم اذلندواين52، صالرمحن زكي، السيوف العربية

منو السيوف اذلندية الشهَتة يف األدب العري بادلهند دلتانتها وحدة شفرهتا ومرونتها. شوقي عبد القوي عثمان، جتارة اي. 
، الكويت، 151ة عامل ادلعرفة، العدد م، سلسل1498-661ىـ/904-41يف عصر السيادة اإلسبلمية  ياذلند
 B.Prakash, Metallurgy Iron and Steel Making and .159م، ص1990يوليو

Blacksmithhy in Ancient India, Indian Journal of History of Science, 26(4), 
1991, pp.351-371. 

26) )
:عاجغ   James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, pp.19,47-50.; Manouchehr 

Moshtagh Khorasani, The Power of Iranian Steel: From Iron to the Crucible Steel: 

Cultural Institute of Museums Mostazafan Foundation (Weapon Storage), Tehran, 

2011, p.2. 

27))Manouchehr Moshtagh Khorasani, The Power of Iranian Steel, p.2. 

 H.C.Bhardwaj, Development of Iron and Steel Technology in India ( عاجغ: (28

During 18th aand 19th Centuries, Indian Journal of History of Science, 17(2), 1982, 

pp.223-233. 

29) )Willem Floor, Traditional Crafts in Qajar Iran (1800-1925), Mazda Publisher, 

2003, p.211, 212. 
ىـ، 628 إىل 485زلمد، األحوال احلضارية يف إيران من سنة  يمجال فوز  ،52عبد الرمحن زكي، السيوف العربية، ص ((30

واحلضارة اإلسبلمية، كلية دار العلوم، جامعة القاىرة، القاىرة،  يرسالة دكتوراه، غَت منشورة، قسم التاريخ اإلسبلم
 .221، 220، دعاء طو حسن زلمد علي، أدوات القتال ادلعدنية، ص142م، ص1997

خًتاق اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية، اعبد ا زلمد بن زلمد بن عبد ا(، نزىة ادلشتاق يف  وبأ)الشريف  سي( اإلدري(31
 .442م، ص2002القاىرة، 

( دلزيد من التفاصيل عن ادلراكز اإليرانية لصناعة احلديد والصلب يف كتابات الرحالة العرب واألجانب راجع: عبد (32
 .99-91م، ص ص1957، مطابع دار الكتاب العري، القاىرة، يلعامل اإلسبلمالرمحن زكى، السيف يف ا

وعن  .James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, pp.19-40 دلزيد من التفاصيل راجع:  ((33
 Willem Floor,Traditional نتاجو اإليرانية خبلل العصر القاجاري راجع:إطرق استخراج احلديد من مراكز 

Crafts in Qajar Iran, pp.195-210. 
جدير بالذكر أن حكام الدولة القاجارية قد حرصوا على تصنيع مثل ىذه األسلحة، ومنهم ناصر الدين شاه الذى  ((34

شيد مصنًعا لصناعة ادلدافع، ومصنًعا لصناعة البنادق والذخائر. فاطمة نبهان عودة، سفر نامة ناصر الدين شاه القاجاري 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF#.D8.A3.D9.88.D9.84_.D8.A5.D9.86.D8.AA.D8.A7.D8.AC_.D9.85.D9.86_.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.88.D9.84.D8.A7.D8.B0
https://www.academia.edu/6063191/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2011_._The_Power_of_Iranian_Steel_From_Iron_to_the_Crucible_Steel._Tehran_Cultural_Institute_of_Museums_Mostazafan_Foundation_Weapon_Storage_20_pages_
https://www.academia.edu/6063191/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2011_._The_Power_of_Iranian_Steel_From_Iron_to_the_Crucible_Steel._Tehran_Cultural_Institute_of_Museums_Mostazafan_Foundation_Weapon_Storage_20_pages_
https://www.academia.edu/6063191/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2011_._The_Power_of_Iranian_Steel_From_Iron_to_the_Crucible_Steel._Tehran_Cultural_Institute_of_Museums_Mostazafan_Foundation_Weapon_Storage_20_pages_
https://www.academia.edu/6063191/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2011_._The_Power_of_Iranian_Steel_From_Iron_to_the_Crucible_Steel._Tehran_Cultural_Institute_of_Museums_Mostazafan_Foundation_Weapon_Storage_20_pages_
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ودراسة، رسالة ماجستَت، غَت منشورة، قسم اللغة الفارسية وآداهبا، كلية اآلداب، جامعة عُت مشس، القاىرة،  ترمجة وحتليل

 .33م، ص1986
نتاج إلاستمرت لؤلغراض ادلتعلقة باالحتفاالت، مع اطلفاض اإهنا صناعة األسلحة التقليدية، إذ  توقفذلك  ( ال يعٍت(35

 Willem Floor,Traditional Crafts in كان عليو يف السابق.من حيث الكمية، وأصبح أقل جودة شلا  
Qajar Iran, p.265.الستعماذلا يف االحتفاالت والزينة  ليومحىت ا ةمستمر  ذه األسلحةىأنواع  وال تزال صناعة بعض

سلحة، للحماية والعزة وحب الدفاع عن الوطن، فضبل عن منحها ىدايا للزوار والضيوف. نافذ سويد، صناعة األ ارمز 
فإذا كان صحيحا أن السيف مل يعد لو اليوم أثره يف القتال، فإنو ال يزال رمزا ينطوي حتتو كثَت من ادلعاين، ورفعو . 98ص

ضلو اذلامة من أرفع ضروب االحًتام، وكسره يعٍت الضعة، وتسليمو معناه اخلضوع. زلمود رمضان، األسلحة اإلسبلمية يف 
م، 2010ىـ/1431عة سلتارة من األسلحة اإلسبلمية يف ضوء رلموعات خاصة"، الدوحة، قطر "دراسة آثارية فنية جملمو 

 .13ص
36) )Willem Floor,Traditional Crafts in Qajar Iran, p.234. 

نبيل علي يوسف، إيران منذ ما قبل اإلسبلم وحىت هناية العصر الصفوي، موسوعة التحف ادلعدنية اإلسبلمية، اجمللد  ((37
 .361م، ص2010ر الفكر العري، القاىرة، األول، دا

38) ) Rachel Ward, Islamic metalwork, British Museum Press, 1993, p.121, pl.96.  

39) )Mleziva Jindrich, A Variety of Decorative Steel Objects in the Islamic Art 

Collection of the Náprstek Museum, Annals of the Náprstek Museum, vol.34/1, 

Prague, 2013, p.17, pls.1-23.  
رغٓؼ إ٠ُ كجغح اُذ٤بح  ٢ًبٗذ ٛظٙ اُزذق أُو٘ٞػخ ػ٠ِ كٌَ ثؼي أٗٞاع اُلبًٜخ رؼِن ٌُ ((40

 .Jonathan M.زٜ٘ئخ ثبُؼبّ اُجض٣ضاُجِت اُذع اُذـٖ، ًٔب ًبٗذ رُٔ٘خ ٛضا٣ب ُِؼٝاط ُٝزٝ

Bloom, Sheila Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art, p.512. 
ك٢ دض٣ش كل٢ٜ ٓغ أدض ٛؤالء اُذغك٤٤ٖ أكبص ثؤٗٚ ػَٔ ُلزغح ٣ٍِٞخ ك٢ ه٘بػخ ا٧ؿِذخ   ((41

اُج٤ٌبء ػ٠ِ اسزالف أٗٞاػٜب ًٝبٕ آسغٛب اُـٞا٤ٍغ، ؿ٤غ أٗٚ رٞهق رٔبٓب ٓ٘ظ ؿ٘ٞاد ػٖ ٛظا اُؼَٔ 

 ثؼي أٌُب٣وبد ا٤٘ٓ٧خ. ثـجت عسن اُٞاعصاد اُشبعج٤خ ٜٓ٘ب اُز٢ أؿغهذ ا٧ؿٞام، ٓغ ٝجٞص

 .209-207صػبء ٍٚ دـٖ ٓذٔض ػ٠ِ، أصٝاد اُوزبٍ أُؼض٤ٗخ، م م ((42
43)

 )Willem Floor,Traditional Crafts in Qajar Iran, p.244. 
44))  http://www.startimes.com/?t=26879667؛ http://miroir-des-sciences.over-

blog.com/article-113018998.html  هضاعاد إٓذٔض أدٔض ؿ٤ْ٘، اُذغف ٝاُو٘بػبد اُلؼج٤خ، ؛

 .564م ّ،1996اُزغاس اُلؼج٢ ُٔذبكظخ اُضه٤ِٜخ، ٤ًِخ ا٥صاة، جبٓؼخ أُ٘وٞعح، أُ٘وٞعح، 

 .211صػبء ٍٚ دـٖ ٓذٔض ػ٢ِ، أصٝاد اُوزبٍ أُؼض٤ٗخ، م ((45

عاجغ: اٌُ٘ضٟ، عؿبُخ اٌُ٘ض١ ك٤ٔب ٣طغح ػ٠ِ اُذض٣ض ٝاُـ٤ٞف كال رزضِْ ٝال رٌَ، م ( (46

 .176-149م

 .215-213صػبء ٍٚ دـٖ ٓذٔض ػ٢ِ، أصٝاد اُوزبٍ أُؼض٤ٗخ، م م ((47

http://www.startimes.com/?t=26879667؛
http://www.startimes.com/?t=26879667؛
http://miroir-des-sciences.over-blog.com/article-113018998.html
http://miroir-des-sciences.over-blog.com/article-113018998.html
http://miroir-des-sciences.over-blog.com/article-113018998.html
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ٝٛٞ ػجبعح ػٖ ، ٖ اُؼسغك٢ ػ٠ِ اُـطٞح أُؼض٤ٗخػ٤ِٔبد اُزؼ٤٣ أهضّٖٓ   engravingاُذلغ  ((48

اهزطبع جؼء ٖٓ ؿطخ أُؼضٕ ثٞاؿطخ أهالّ ٖٓ اُوِت ُٜب أٍغاف دبصح طاد أكٌبٍ ٝهطبػبد 

ٝرزْ ٛظٙ اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ ػضح ، ؿبئغح ٓشزِلخ اُؼغى ٝاُؼٔن ػ٠ِ ؿطخ أُؼضٕ بٓشزِلخ رزغى سطٍٞ

صْ رذلغ  ،ثٞاؿطخ هِْ ٓؼض٢ٗ سبم ثظُيٓغادَ د٤ش رغؿْ اُؼسبعف أُطِٞثخ ػ٠ِ ؿطخ أُؼضٕ 

اُؼسبعف أُغؿٞٓخ ثٞاؿطخ أهالّ ٓؼض٤ٗخ ُٜب دبكخ ٖٓ اُوِت ٓشزِلخ أُوبٍغ ثبُضم ػ٤ِٜب ثبُٔطغهخ 

أُؼبصٕ أكـبٍ  ٕ، ك٘ٞدٔض ػٛغإأٓذٔض  عاجغ: . صْ ٣٘ؼْ ؿطخ أُ٘بٍن أُذلٞعح ،ٝاُجبًٞف

، أُجشغح ك٢ ٗبص٣خ دـٖ أثٞ كبٍ؛ .212م، 1965ّٝاُزذق، ٌٓزجخ ا٧ٗجِٞ أُوغ٣خ، اُوبٛغح، 

؛ .56، م1984ّٓ٘لٞعح، ٤ًِخ ا٥صبع، جبٓؼخ اُوبٛغح،  غٓبجـز٤غ، ؿ٤ خٓوغ ا٩ؿال٤ٓخ، عؿبُ

ٖٓ ا٧هٍٞ ٝاُوٞاػض اُزل٤ِ٤ٌخ ُِٔؼبصٕ ا٩ؿال٤ٓخ ك٢ رو٤ْٔ  ، االؿزلبصحػب٣ضح إؿٔبػ٤َ كغط اُغ٣ل٢

، جبٓؼخ دِٞإ ٤ًِخ اُلٕ٘ٞ اُزطج٤و٤خ، ٞعح،ؿ٤غ ٓ٘ل ،عؿبُخ ٓبجـز٤غ ٓ٘زجبد ٓؼض٤ٗخ ؿ٤بد٤خ،
 Esin Atil, W.T.Chase, Paul Jett, Metal Work in the Freer Gallery of؛ .109، م1986ّ

Art, p.46.;http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=3944  
٤ِٖٓ ك٢ ٓجبٍ ػسغكخ ٝه٘بػخ ثؼغى هٞع ٛظٙ اُزذق ػ٠ِ ثؼي اُو٘بع ٝاُذغك٤٤ٖ اُؼب ((49

اُزذق أُؼض٤ٗخ؛ أكبصٝا ثؤٕ اُؼسبعف اُز٢ رؼ٣ٜ٘ب ُٗلظد ثطغ٣وخ اُذلغ ثب٧دٔبى، ٝٛٞ ٓب عجذٚ 

ٝٓٔب ال  James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.328 ثؼي أُغاجغ أ٣ٌب. 

هض ٣غجخ اُطغ٣وخ اُز٢ كي ك٤ٚ إٔ اُلذن اُضه٤ن رذذ ا٤ٌُٔغٝؿٌٞة ٧ؿطخ اُزذق ٓذَ اُضعاؿخ 

 etchingأٝ اُذلغ ثب٧دٔبى   engravingاؿزشضٓذ ك٢ ر٘ل٤ظ اُؼسبعف ؿٞاء ًبٗذ اُذلغ اُؼبص١ 

ػجغ اُشضٝف اُز٢ رزغًٜب أصاح اُذلغ ػ٠ِ ؿطخ اُزذلخ ك٢ دبُخ ا٧ؿِٞة ا٧ٍٝ، ك٢ د٤ٖ إٔ اؿزشضاّ 

 اٗزظبّ اُزآًَ ثلؼَ ا٧دٔبى. االؿِٞة اُضب٢ٗ ٣زغى اُـطخ أِٓؾ ٓغ سِٞٙ رٔبٓب ٖٓ اُشضٝف ٗز٤جخ

اُذلغ ثب٧دٔبى ٖٓ ا٧ؿب٤ُت اُز٢ كبػذ ك٢ إ٣غإ سالٍ اُوغٕ  ػ٠ِ اُغؿْ ٖٓ إٔ أؿِٞة ((50

ّ ُز٘ل٤ظ رو٤ٔٔبد ػسغك٤خ ثبُذلغ اُـبئغ ػ٠ِ اُوِت، كئٗٚ ٖٓ اُوؼت رزجغ ربع٣شٚ، ٖٝٓ 19ٛـ/13

٢ ٓزذق ا٧ؿِذخ ا٤ٌُِٔخ ثبٌُِٔٔخ ا٧ٓضِخ أُجٌغح أُؤعسخ أُؼغٝكخ ُٚ ٍوْ ٖٓ اُضعٝع ٓذلٞظ ك

ّ، ٝثؼض طُي 1787-86ٛـ/1201إط ٣ذَٔ ربع٣ز ؿ٘خ Royal Armouries Museumأُزذضح

اُزبع٣ز ٛ٘بى ٗون ك٢ اُ٘ٔبطط ا٧سغٟ أُؤعسخ، ٝاٌُزبثبد اُزبع٣ش٤خ ػ٠ِ دض ؿٞاء، ٓٔب ٣جؼَ 

 James Allan and Brian Gilmour, Persian ُل٢ء. ربع٣ز ٛظا ا٧ؿِٞة ؿبٌٓب ثؼي ا
Steel, p.15. 

51))   Esin Atil, W.T.Chase, Paul Jett, Metal Work in the Freer Gallery of Art, p.46.   

52) :راجع( http://www.metmuseum.org/toah/hd/dect/hd_dect.htm;http://altshkeely.brink

ster.net/2011/univers2011/graphic_technical.htm;http://www.marefa.org/index.php/

%D8%AD%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%

D8%B4%D9%8A%D9%87                      

53)  )Willem Floor,Traditional Crafts in Qajar Iran, p.263. 

54)  )Jonathan M. Bloom, Sheila Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art, 

p.511. 
خ سالٍ ٛظٙ اُو٘بػخ اُز٢ ٗبٍ أدض ٍجبػ٤ٜب كٜغح ػب٤ُٔ ٢عأؿٜب رطج٤غ اُـ٤ٞف، ٝٛ ٣٠ؤر٠ ػِ ((55

، ٝاؿزٔغد ك٤ٜب ك٤ٔب ثؼض ٓضعؿزٚ ٝرال٤ٓظٙ. ػجض اُغدٖٔ ػ٢ً، ٢ٝٛٞ أؿض هللا ا٧هلٜبٗ ؛اُلزغح

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRoyal_Armouries_Museum&ei=KB05U6b1DIi2hQfs4YHIBg&usg=AFQjCNHdhvZpO-1pu2zB_FclX2uPdXO7og&sig2=t-8_vsNGSHlx6oMjyYWy3A&bvm=bv.63808443,d.ZG4
http://www.metmuseum.org/toah/hd/dect/hd_dect.htm
http://www.metmuseum.org/toah/hd/dect/hd_dect.htm
http://altshkeely.brinkster.net/2011/univers2011/graphic_technical.htm
http://altshkeely.brinkster.net/2011/univers2011/graphic_technical.htm
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أثٞ اُذٔض ٓذٔٞص كغؿ٢ِ، اُلٕ٘ٞ اُؼسغك٤خ ا٩ؿال٤ٓخ  ،102، 101، م٢اُـ٤ق ك٢ اُؼبُْ ا٩ؿالٓ

٤ْ، اُذغف ٓذٔض أدٔض ؿ٘، 200ّ، م1990ك٢ ػوغ اُول٤٣ٖٞ ثئ٣غإ، ٌٓزجخ ٓضث٢ُٞ، اُوبٛغح، 

 Manouchehr Moshtagh Khorasani, Persian؛. 550، 549م ٝاُو٘بػبد اُلؼج٤خ،

Swordmakers (Armeiros Persas), In: Rites of Power: Oriental Arms (Rituais 

de Poder: Armas Orientais), Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2010, pp. 41-

55. 
56)  ) James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.328.  
57)  .Willem Floor,Traditional Crafts in Qajar Iran, p.235 عاجغ: (

 . ؛793م ،ٙ.ف1353، صٟ 133( ٓذٔض كزذ٠، صٝ كبػغ گٔ٘بٕ، ٓجِخ ٝد٤ض، كٔبعٙ (58

http://aryaadib.blogfa.com/post-799.aspx 
آ٤ُ٘خ ٝٗض، اُو٤ض ربع٣شٚ ٓوطِذبرٚ ًزجٚ، ٓجِخ ٓجٔغ اُِـخ اُؼغث٤خ ثضٓلن،  (  عاجغ: هبصم(59

 .457-454، م م3ّ، ط1987ٛـ/1408، 63أُجِض 
ػٖ ًٓٞٞػبد اُو٤ض ٝاُو٘ن ك٢ اُؼوغ اُـبؿب٢ٗ ٝأْٛ أٓضِزٜب عاجغ: اُؼغث٢ هجغ١ ػجض  ((60

ا٩ؿال٢ٓ دز٠ ٜٗب٣خ اُوغٕ اُـ٢٘ ػٔبعح، اُزؤص٤غاد اُـبؿب٤ٗخ ػ٠ِ اُلٕ٘ٞ ا٩ؿال٤ٓخ ٖٓ اُلزخ 

اُشبٓؾ اُٜجغ١، عؿبُخ ٓبجـز٤غ، ؿ٤غ ٓ٘لٞعح، هـْ ا٥صبع ا٩ؿال٤ٓخ، ٤ًِخ ا٥صبع، جبٓؼخ اُوبٛغح، 

 .54-48ّ، م م 2000اُوبٛغح، 

ّ، م م 2009، اُوبٛغح، ٢ٝاُج٤ؼٗط ٢( ػجض هللا ػط٤خ ػجض اُذبكع، صعاؿبد ك٢ اُلٖ اُـبؿبٗ(61

117-130. 
ّ 5.7ّ ٍٞال ٝ 23.8ٜٔب ًَ ٓ٘ ٗولب ثبعػا، ٝٛٞ ػجبعح ػٖ ُٞدز٤ٖ، ٣جِؾ دجْ ٗوق ٛظا أُ٘ظغ ((62

ٞع أُِي صالس ٓغاد ك٢ اُِٞدخ ا٠٘ٔ٤ُ؛ أٍٝ ا٧ٓغ ٓٔزط٤ب هٜٞح جٞاص ٝٛٞ ػ٠ِ هُ  ٝهضػغًب، 

ٝكي االٗطالم ُِو٤ض ٝأُظِخ ػ٠ِ عأؿٚ، صْ ٝٛٞ ٣٘طِن ك٢ سلخ إ٠ُ اُو٘ن، ٝأس٤غا كٞم جٞاصٙ 

ٚ ثؼض كغاؿٚ ٖٓ اُو٤ض، ٣ٝظٜغ أُِي ك٢ اُِٞدخ ا٠٘ٔ٤ُ ٓغح ٝادضح ٝٛٞ ٣وطبص اُغاًي دبٓال جؼجز

اُشلبة، ٓغاجؼخ ػجض  ٠اُش٘بػ٣غ اُجغ٣خ. آعصغ ًغ٣ـز٘ـٖ، إ٣غإ ك٢ ػٜض اُـبؿب٤٤ٖٗ، رغجٔخ ٣ذ٤

.؛ صغٝد ػٌبكخ، 47، 46، ُٞدبد 453-451ّ، م2006اُٞٛبة ػؼاّ، ٌٓزجخ ا٧ؿغح، اُوبٛغح، 

، 321، 320ّ، م1989، اُوبٛغح، ْٟ، ؿِـِخ ربع٣ز اُلٖ: اُؼ٤ٖ رـٔغ ٝا٧طٕ رغاُلٖ اُلبعؿ٢ اُوض٣

 .321، 320ُٞدبد 

 عاجغ: ( ُٔؼ٣ض ٖٓ اُزلبه٤َ(63

 Prudence Oliver Harper & Pieter Meyers, Silver Vessels of the Sasanian 

Period, Vol. 1: Royal Imagery, The Metropolitan Museum of Art , New 

York. 1981, pp.40-42, pls.8-18, 24.   

64)  )http://www.hermitagemuseum.org/html_En/08/hm88_0_2_79_1.html  

65) )Prudence Oliver Harper & Pieter Meyers, Silver Vessels of the 

Sasanian, pls 16, 24.  
66))

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?i

mage=ps295640 .jpg&retpage=18962 
67)  )  Jennifer M. Scarce, Ancestral Themes in the Art of Qajar Iran 1785-

1625, Islamic art in the 19th century: tradition, innovation, and eclecticism, 

https://www.academia.edu/897627/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Persian_Swordmakers_Armeiros_Persas_._In_Rites_of_Power_Oriental_Arms_Rituais_de_Poder_Armas_Orientais_Casal_de_Cambra_Caleidoscopio_pp._41-55
https://www.academia.edu/897627/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Persian_Swordmakers_Armeiros_Persas_._In_Rites_of_Power_Oriental_Arms_Rituais_de_Poder_Armas_Orientais_Casal_de_Cambra_Caleidoscopio_pp._41-55
https://www.academia.edu/897627/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Persian_Swordmakers_Armeiros_Persas_._In_Rites_of_Power_Oriental_Arms_Rituais_de_Poder_Armas_Orientais_Casal_de_Cambra_Caleidoscopio_pp._41-55
https://www.academia.edu/897627/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Persian_Swordmakers_Armeiros_Persas_._In_Rites_of_Power_Oriental_Arms_Rituais_de_Poder_Armas_Orientais_Casal_de_Cambra_Caleidoscopio_pp._41-55
http://aryaadib.blogfa.com/post-799.aspx
http://aryaadib.blogfa.com/post-799.aspx
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/search-publication-results?searchType=A&Author=Harper,%20Prudence%20Oliver
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/search-publication-results?searchType=A&Author=Harper,%20Prudence%20Oliver
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/search-publication-results?searchType=A&Author=Meyers,%20Pieter
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/search-publication-results?searchType=A&Author=Meyers,%20Pieter
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/mma-bulletins?searchtype=C&pt=%7b05598FA1-8F02-4579-A088-9F7BC7165316%7d
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/search-publication-results?searchType=A&Author=Meyers,%20Pieter
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/search-publication-results?searchType=A&Author=Meyers,%20Pieter
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/search-publication-results?searchType=A&Author=Meyers,%20Pieter
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=ps295640
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=ps295640
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=ps295640
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edited by Doris Behrens-Abouseif and Stephen Vernoit, Leiden ; Boston : 

Brill, 2006, p.235. 
ٓٔب ال كي ك٤ٚ اؿزٔغاع كٖ اُزو٣ٞغ ك٢ إ٣غإ ثؼض اُلزخ ا٩ؿال٢ٓ، ٝاػصٛبع ٓضعؿخ ك٤٘خ ٛ٘بى  ((68

٤ٜب ًٓٞٞػبد اُو٤ض ٌٓبٗخ ًج٤غح ٓ٘ظ كزغح ٓجٌغح، كوض ػضغ ك٢ ٤ٗـبثٞع ػ٠ِ هٞع ٓبئ٤خ كـِذ ك

ٖٓ د٤ش أًُٞٞع  ٢ّ، 9ٛٝٛـ/3ّ أٝ ثضا٣خ اُوغ8ٕٛـ/2ٓغؿٞٓخ ػ٠ِ اُجن رغجغ إ٠ُ ٜٗب٣خ اُوغٕ

ؿِٞة ٓزؤصغح ثبُزوب٤ُض اُـبؿب٤ٗخ، ٜٝٓ٘ب هٞعح ٗوِذ إ٠ُ ٓزذق ٍٜغإ ٓذضصح ثبُِٕٞ ا٧ؿٞص ٝا٧

 حه٤بصا ٓٔزط٤ب هٜٞح جٞاصٙ ٝٛٞ ٣غًي، ٝهض اعرضٟ كبسغ اُض٤بة، ًٝٝغ ػ٠ِ عأؿٚ سٞطرٔضَ 

اُلٌَ، ٝدَٔ ثبػا كٞم عؿـٚ ا٣٧ٖٔ، ٝعثَ إ٠ُ ؿغجٚ  حٝرٔ٘طن ثذؼاّ ٝٓؼٚ ؿ٤لبٕ ٝصعع ٓـزض٣غ

. دـٖ اُجبكب، بثغ٣ بد٤ٞاٗب، ٖٓ أُغجخ أٗٚ ٖٓ اٌُالة اُـِٞه٤خ اُز٢ رـزشضّ ك٢ اُو٤ض ٤ُٝؾ أعٗج

. ٝثِؾ 73، 72ّ، م1992ك٢ اُؼوٞع اُٞؿط٠، صاع اٌُٜ٘خ اُؼغث٤خ، اُوبٛغح،  ٣ٞ٢غ ا٩ؿالٓاُزو

ٕ اُولذز٤ٖ إدز٠  ١االٛزٔبّ ثٔ٘بظغ اُو٤ض صعجخ ػب٤ُخ ك٢ اُؼوغ٣ٖ اُز٤ٔٞع١ ٝاُولٞ

ّ( رٔضالٕ ثب٣ـ٘وغ ك٢ عدِخ ه٤ض، ٖٝٓ 1430ٛـ/833االكززبد٤ز٤ٖ ك٢ ٓشطٍٞ كبٛ٘بٓخ ثب٣ـ٘وغ )

ٖٓ ٓشطٍٞ ٛلذ ثٜلذ ٤ٓ٨ُغ سـغٝ  ٢رو٣ٞغح رٔضَ ٓ٘ظغ ه٤ض ٌِٓ ١ولٞأٓضِخ اُؼوغ اُ

٘جٍٞ. هالح أدٔض اُجٜ٘ـ٢، أُٞعٝس اُل٢٘ ك٢ كٖ طؿئٓذلٞظ ك٢ ٓزذق ٍٞثوبثٞ ؿغا١ ث ١صِٛٞ

اُزو٣ٞغ ا٩ؿال٢ٓ ك٢ إ٣غإ، ٗضٝح ا٥صبع ا٩ؿال٤ٓخ ك٢ كغم اُؼبُْ ا٩ؿال٢ٓ، ٤ًِخ ا٥صبع، جبٓؼخ 

. ُْٝ ٣وزوغ اؿزشضاّ ٓ٘بظغ اُو٤ض ك٢ 478، 477ّ، م 1998ص٣ـٔجغ  1-ٗٞكٔجغ 30اُوبٛغح، 

ثَ اؿزشضٓذ ػ٠ِ ٗطبم ٝاؿغ ك٢ اُلٕ٘ٞ ا٩ؿال٤ٓخ ثولخ ػبٓخ،  ؛اُؼسغكخ ػ٠ِ أُضعؿخ ا٣٩غا٤ٗخ

ٝدظ٤ذ اُزذق أُؼض٤ٗخ ثبُؼضص ا٧ٝكغ ٜٓ٘ب. عاجغ: هالح دـ٤ٖ اُؼج٤ض١، اُو٤ض ٝاُو٘ن ك٢ ا٥صبع 

-146ّ، م م1981، 30بؿ٢، ٓجِخ ٤ًِخ ا٥صاة، جبٓؼخ ثـضاص، اُؼضصاُؼغث٤خ ٖٓ اُؼوغ اُؼج

، ثـضاص، 44اُو٤ض ٝاُو٘ن ك٢ أُوبصع ا٧صغ٣خ ك٢ اُؼوغ اُؼجبؿ٢، ٓجِخ أُٞعص، اُؼضص ،152

، ٓ٘بظغ اُو٤ض ٝاُو٘ن ػ٠ِ اُزذق خ.؛ ؿٞٓٚ ػجض أُ٘ؼْ إثغا٤ْٛ كذبر73-67ّ، م م1985

صعاؿخ ك٤٘خ  – ٢دز٠ ٜٗب٣خ اُؼوغ أًُِٔٞ ٢ُؼوغ اُلبٍٔاُزطج٤و٤خ ٝك٠ روب٣ٝغ أُشطٍٞبد ٖٓ ا

؛ اُؼغث٢ هجغ١  ّ.1993صغ٣خ، عؿبُخ ٓبجـز٤غ، هـْ ا٥صبع ا٩ؿال٤ٓخ، ٤ًِخ ا٥صبع، جبٓؼخ اُوبٛغح، أ

  .61، 60ػجض اُـ٢٘ ػٔبعح، اُزؤص٤غاد اُـبؿب٤ٗخ، م

 ٢ٛب إ٠ُ اُؼوغ اُـبؿبٗكبٙ ك٢ صآـبٕ اُز٢ رغجغ آصبع ٣وٍٞ ثؤٕ: "ٗلؤح كزذؼ٢ِ ١( ٛ٘بى عأ(69

كوض أٝدذ اُجِضح ٝٓب ٣ذ٤َ ثٜب ٖٓ آصبع هض٣ٔخ إ٠ُ كزخ ثزظًغ ِٓٞى إ٣غإ  ،أصغا ك٢ كشو٤زٚ ذرغً

س٤٘٤ٔخ د٤ش اُوضٓبء ٝسبهخ ٖٓ ًبٕ ْٜٓ٘ هض ارشظ أُ٘طوخ ٓغًؼا ُضُٝزٚ، ْٜٝٓ٘ دٌبّ ا٧ؿغح ا٩

كبٙ  ٞادض اُؼكؼاك٢، كزذؼ٢ِكٞػ١ ػجض اُ .ًبٗذ ػبهٔزْٜ ثجِضح ر٤ـلٕٞ اُوغ٣جخ ٖٓ صآـبٕ"

اُوبجبع١ أُِي اُلبػغ ػوغٙ ث٤ئزٚ كؼغٙ ٓغ رغجٔخ ص٣ٞاٗٚ إ٠ُ اُِـخ اُؼغث٤خ، عؿبُخ ٓبجـز٤غ، ؿ٤غ 

، 70ّ، م1982ٓ٘لٞعح، هـْ اُِـبد اُلغه٤خ ٝآصاثٜب، ٤ًِخ ا٥صاة، جبٓؼخ ػ٤ٖ كٔؾ، اُوبٛغح، 

س٤٘٤ٔخ روغ ُز٢ ًبٗذ ػبهٔخ ُِضُٝخ ا٩ٕ ثغؿج٤ُٞؾ اإإط  ،٣ذزبط إ٠ُ ٓغاجؼخ ١. ٌُٖٝ ٛظا اُغأ71

ٕ ر٤ـلٕٞ ٓض٣٘خ ػغاه٤خ ارشظرٜب اُضُٝخ أًْ، ًٔب 400 ٢ثبُوغة ٖٓ ك٤غاػ، ٝرجؼض ػٖ ٍٜغإ دٞاُ

صبع كبٙ ثب٥ ٕ رؤصغ كزذؼ٢ِأاُـبؿب٤ٗخ ػبهٔخ ٝأُـبكخ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ صآـبٕ ثؼ٤ضح جًضا، ٝاُذو٤وخ 

دٌبّ ثغؿ٤ج٤ُٞؾ ٝٗوق عؿزْ ٝث٤لبثٞع سالٍ ر٤ُٞٚ دٌْ س٤٘٤ٔخ ٝاُـبؿب٤ٗخ دضس ػ٘ضٓب كبٛض ثوب٣ب ا٩

إ٠ُ عث٤غ ا٧ٍٝ  1209، أُٞاكن عجت ٤ُٞ٣1797ّٞإ٠ُ  1794ك٤غاػ سالٍ اُلزغح ٖٓ ص٣ـٔجغ 

 .Jennifer M. Scarce, Ancestral Themes, p.238. ٛـ1212
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ًٞء ٓجٔٞػخ عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ أُؼسغكخ ثبُال٤ًخ ك٢  ((70

جض٣ضح ك٢ ٓزذق عًب ػجبؿ٢ ثطٜغإ صعاؿخ ك٤٘خ ٓوبعٗخ، عؿبُخ صًزٞعاٙ، ؿ٤غ ٓ٘لٞعح، هـْ ا٥صبع 

  ؛ .215، 16ّ، م2010ا٩ؿال٤ٓخ، ٤ًِخ ا٥صبع، جبٓؼخ اُوبٛغح، 
Judith A. Lerner, Sasanian and Achaemenid Revivals in Qajar Art, in The 

Art and Archaeology of Ancient Persia: new light on the Parthian and 

Sasanian empires, edited by Vesta Sarkhosh Curtis, Robert Hillenbrand and 

J.M. Rogers, London, New York, 1998, p.163.  
ؿجؼخ، رزٞػع ٓب ث٤ٖ كبعؽ ٝك٤غٝػًبٙ  ٗذٞكبٙ  ٣جِؾ ػضص اُ٘وٞف اُوشغ٣خ ك٢ ػٜض كزذؼ٢ِ ((71

٠ٛٝ رشِض طًغٟ /1833ّ-1817ٛـ/1249-1233 ٢، رغجغ إ٠ُ اُلزغح ٓب ث٤ٖ ػبًٓٝغٓبٗلبٙ ٝاُغ١

كبٙ ٝاث٤٘ٚ ٓذٔض ػ٢ِ ٤ٓغػا صُٝزلبٙ ٝدـ٤ٖ ػ٢ِ ٤ٓغػا ٝدل٤ضٙ ر٤ٔٞع ٤ٓغػا، رُظٜغ أعثؼخ  كزذؼ٢ِ

كبٙ إٓب جبُـب ػ٠ِ رشذ أُغٓغ ك٢ هوغ جِـزبٕ ًٔب ك٢ اُ٘وق أػ٠ِ ثٞاثخ اُوغإٓ  ٜٓ٘ب كزذؼ٢ِ

ّ(، 1833-32ٛـ/1248ثبُغ١) Cheshmeh-Aliّ(، ٝٓضِٚ ك٢ جلٔخ ػ1827٢ِٛـ/1243)ثل٤غاػ

٣وطبص اُـؼالٕ ك٢ عدِخ  إٓبّ(، 1832ٝ-31ٛـ/1247) ٣طؼٖ أؿض ثغٓخ ًٔب ك٢ ٗوق ثبُغ١ إٓبٝ

 Jennifer M. Scarce, Ancestral ّ(.1818-17ٛـ/1233ه٤ض ًٔب ك٢ ٗوق ك٤غٝػًبٙ)

Themes, p.237. :ُٝٔؼ٣ض ٖٓ اُزلبه٤َ عاجغ  
Judith Lerner, A Rock Relief of Fatḥ 'Alī Shāh in Shiraz, Ars Orientalis, 

Freer Gallery of Art, The Smithsonian Institution and Department of the 

History of Art, University of Michigan, Vol. 21, 1991, pp.31-43. ; Sasanian 

and Achaemenid Revivals in Qajar Art, pp.162-165.; Paul Luft, The Qajar 

Rock Reliefs, Iranian studies, Society for Iranian Studies, vol.34, 2001, 

pp.31-49. 
72))

 Judith A. Lerner, Sasanian and Achaemenid Revivals in Qajar Art, p.162.  

.؛ ؿ٤ٔخ دـٖ ٓذٔض 26، 24كبٍٔخ ٗجٜبٕ ػٞصح، ؿلغ ٗبٓخ ٗبهغ اُض٣ٖ كبٙ اُوبجبع١، م ( (73

، عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ.؛ 21إثغا٤ْٛ، أُضعؿخ اُوبجبع٣خ، م

 . 19م

ْ، ؿ 17×24ّ ، أثؼبصٛب 19ٛـ/13( ٖٓ طُي ػ٠ِ ؿج٤َ أُضبٍ ثالٍخ سؼك٤خ ر٘ـت إ٠ُ اُوغٕ (74

 (. 11ثبُغٓخ)ُٞدخ ا٣ؼ٣ٜ٘ب ٓ٘ظغ ه٤ض ُلبعؽ ٣طؼٖ أؿض

http://www.1stdibs.com/furniture/asian-art-furniture/ceramics/persian-qajar-

tile-19th-century/id-f_860381/ 
ٛٞ ؿالح ٤ًن اُ٘وَ ؿ٤ٔي طٝ دض ٝادض، ٝرٔزبػ هجٌزٚ ثجـبٍخ ر٣ٌٜٞ٘ب ٝسلزٜب، ٝاُٞاه٤خ ُٜب  ((75

ٕ أُوجي ك٢ جِٔزٚ كٌَ أُـضؽ. ػجض اُغدٖٔ ػً ٢ط ٛكٌَ سبم إ ّٞ ، ٢ػ٠ِ كٌَ روبٍغ، ٣ٌُٝ

.؛ ٓغًؼ أُِي ك٤وَ ُِجذٞس ٝاُضعاؿبد ا٩ؿال٤ٓخ، 154، 153اُـ٤ق ك٢ اُؼبُْ ا٩ؿال٢ٓ، م

 . ُٔؼ٣ض ٖٓ اُزلبه٤َ عاجغ:21ا٧ؿِذخ ا٩ؿال٤ٓخ: اُـ٤ٞف ٝاُضعٝع، م 

Manouchehr Moshtagh Khorasani, The History of Persan Šamšir, Payām-e 

Bāstānšenās, Journal of the Archaeology of the Islamic Āzād University of 

Abhar, Volume 4, No. 8., Autumn 2007 – Winter 2008, pp. 9–18. 
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.؛ ٓغًؼ أُِي ك٤وَ ُِجذٞس 155، 154، م٢، اُـ٤ق ك٢ اُؼبُْ ا٩ؿال٢ٓ( ػجض اُغدٖٔ ػً(76

.؛ ٓذٔض أدٔض ؿ٤ْ٘، اُذغف 21بد ا٩ؿال٤ٓخ، ا٧ؿِذخ ا٩ؿال٤ٓخ: اُـ٤ٞف ٝاُضعٝع، م ٝاُضعاؿ

 .552ٝاُو٘بػبد اُلؼج٤خ، م
٣ذَٔ عؿٞٓب ٓذلٞعح رٔضَ عدالد ه٤ض ٝٓؼبعى ث٤ٖ اُذ٤ٞاٗبد  ١ٛ٘بى رغؽ ٖٓ اُجٞٛغ اُٜ٘ض ((77

ؿال٤ٓخ، ا٧ؿِذخ ّ، ٓغًؼ أُِي ك٤وَ ُِجذٞس ٝاُضعاؿبد ا19٩ٛـ/٣13٘ـت إ٠ُ اُٜ٘ض ك٢ اُوغٕ 

 .115، 67، ُٞدخ 107، 106، 81، 80ا٩ؿال٤ٓخ: اُـ٤ٞف ٝاُضعٝع، م م

78) )http://www.faganarms.com/97-1101-AN-INDOPERSIAN-ARM-

GUARD-BAZU-BAND-18TH-CENTURY.aspx 

79) )Manouchehr Moshtagh Khorasani, Persian Symbols of Power: The 

Battleaxe, Classic Arms and Militaria, December 2010/January 2011, p.36. 
ؿْ(، 72.5)ٗذٞ  ثٞهخ 29ؿْ(، ٍٍٝٞ اُ٘وَ 90ثٞهخ )ٗذٞ  ٣36جِؾ ٍٍٞ اُـ٤ق ًبٓال  ((80

  ؿْ(.5)ٗذٞ ثٞهز٤ٖ ٝػغًٚ 
http://www.oriental-arms.co.il/photos.php?id=666       

81) )
  ؿْ(.11 )ٗذٞ ثٞهخ 4.5ؿْ(، ٝػغًٜب  37.5)ٗذٞ ثٞهخ٣15جِؾ ٍُٜٞب 

       http://www.oriental-arms.co.il/item.php?id=2484 
ٜٓ٘ب،  ٢رذظ٠ اُؼٝعسبٗٚ ٝٓب ٣غرجَ ثٜب ٖٓ ع٣بًبد ثلؼج٤خ ًج٤غح ك٢ إ٣غإ، كال ٣ٌبص ٣شِٞ د ((82

كـبٗـزبٕ ٝثبًـزبٕ ٝاُٜ٘ض أك٢ ٝؿَ ٝج٘ٞة ٝؿغة آؿ٤ب ٜٓ٘ب ٝاٗزوِذ إ٠ُ صٍٝ ًض٤غح  ٓؼظٜٔب 

 ػثٌـزبٕ ًٝبػؿـزبٕ ٍٝبج٤ٌـزبٕ...أٝاُؼغام ٝرغ٤ًب ٝاُجٜٔٞع٣بد ا٩ؿال٤ٓخ ج٘ٞة عٝؿ٤ب ٓضَ 

 International ُغ٣بًبد اُؼٝعسبٗٚ ٣٢ؼغف ثبؿْ "االرذبص اُضُٝ ٢ُز، ُٜٝب ارذبص صُٝإ

Zurkhaneh Sports Federation   ٙٝاسزوبع"IZSF ُْٜٝظا االرذبص ٗلبٍ ًج٤غ ك٢ ر٘ظ٤ ،"

  http://www.izsf.net/en/home أُـبثوبد اُض٤ُٝخ ٝاُجطٞالد اُؼب٤ُٔخ.  
ذبٕ ػجض اُذ٤ٔض ع٣إهالح  ٢ٛ أهغة ٖٓ د٤ش اُؼٔبعح إ٠ُ كٌَ اُذٔبٓبد ا٤ُٞٗب٤ٗخ ٝاُغٝٓب٤ٗخ. ((83

إثغا٤ْٛ، ٛغاد ٖٓ اُلزخ ا٩ؿال٢ٓ إ٠ُ ٜٗب٣خ اُوغٕ اُضب٢ٗ اُٜجغ١ "ربع٣ز ؿ٤بؿ٢ ٝدٌبع١"، 

 .215، م1998ّصاة، جبٓؼخ ػ٤ٖ كٔؾ، اُوبٛغح، عؿبُخ صًزٞعاح، هـْ اُزبع٣ز، ٤ًِخ ا٥
84))

 Manouchehr Moshtagh Khorasani, Iranian Martial Arts: Archery, 

Swordsmanship, Iranian Wrestling. In: Svinth, Joseph R. and Thomas A. 

Green (eds.), Martial Arts of the World An Encyclopedia of History and 

Innovation, Volume 1: Regions and Individual Arts. Santa Barbara: ABC-

CLIO,2010, p.74.  
( ٛٞ اُذٌْ أٝ أُضعة أٝ أًجغ اُالػج٤ٖ ؿ٘ب ٌٝٓبٗٚ صائٔب ك٢ اُذِجخ. إهالح ػجض اُذ٤ٔض ع٣ذبٕ (85

 ؛ . 215إثغا٤ْٛ، ٛغاد، م 

  Manouchehr Moshtagh Khorasani, Iranian Martial Arts, p.74.   
 .216، مػجض اُذ٤ٔض ع٣ذبٕ إثغا٤ْٛ، ٛغادإهالح  ((86

صغٛب ك٢ كٖ اُزو٣ٞغ اُز٤ٔٞع١ أٝادضح ٖٓ ع٣بًبد اُؼٝعسبٗٚ ٝثٞهلٜب ( ػٖ أُوبعػخ (87

عاجغ: ؿبصح ػجض اُـالّ ٗبج٢ كب٣ض، رؤص٤غاد اُج٤ئخ ٝأُجزٔغ ك٢ كٖ اُزو٣ٞغ ك٢ إ٣غإ ك٢ اُؼوغ 

http://www.oriental-arms.co.il/photos.php?id=666
http://www.izsf.net/en/news/582
https://www.academia.edu/5986642/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Iranian_Martial_Arts_Archery_Swordsmanship_Iranian_Wrestling._In_Svinth_Joseph_R._and_Thomas_A._Green_eds._Martial_Arts_of_the_World_An_Encyclopedia_of_History_and_Innovation_Volume_1_Regions_and_Individual_Arts._Santa_Barbara_ABC-CLIO_pp._66-77
https://www.academia.edu/5986642/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Iranian_Martial_Arts_Archery_Swordsmanship_Iranian_Wrestling._In_Svinth_Joseph_R._and_Thomas_A._Green_eds._Martial_Arts_of_the_World_An_Encyclopedia_of_History_and_Innovation_Volume_1_Regions_and_Individual_Arts._Santa_Barbara_ABC-CLIO_pp._66-77
https://www.academia.edu/5986642/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Iranian_Martial_Arts_Archery_Swordsmanship_Iranian_Wrestling._In_Svinth_Joseph_R._and_Thomas_A._Green_eds._Martial_Arts_of_the_World_An_Encyclopedia_of_History_and_Innovation_Volume_1_Regions_and_Individual_Arts._Santa_Barbara_ABC-CLIO_pp._66-77
https://www.academia.edu/5986642/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Iranian_Martial_Arts_Archery_Swordsmanship_Iranian_Wrestling._In_Svinth_Joseph_R._and_Thomas_A._Green_eds._Martial_Arts_of_the_World_An_Encyclopedia_of_History_and_Innovation_Volume_1_Regions_and_Individual_Arts._Santa_Barbara_ABC-CLIO_pp._66-77
https://www.academia.edu/5986642/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Iranian_Martial_Arts_Archery_Swordsmanship_Iranian_Wrestling._In_Svinth_Joseph_R._and_Thomas_A._Green_eds._Martial_Arts_of_the_World_An_Encyclopedia_of_History_and_Innovation_Volume_1_Regions_and_Individual_Arts._Santa_Barbara_ABC-CLIO_pp._66-77
https://www.academia.edu/5986642/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Iranian_Martial_Arts_Archery_Swordsmanship_Iranian_Wrestling._In_Svinth_Joseph_R._and_Thomas_A._Green_eds._Martial_Arts_of_the_World_An_Encyclopedia_of_History_and_Innovation_Volume_1_Regions_and_Individual_Arts._Santa_Barbara_ABC-CLIO_pp._66-77
https://www.academia.edu/5986642/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Iranian_Martial_Arts_Archery_Swordsmanship_Iranian_Wrestling._In_Svinth_Joseph_R._and_Thomas_A._Green_eds._Martial_Arts_of_the_World_An_Encyclopedia_of_History_and_Innovation_Volume_1_Regions_and_Individual_Arts._Santa_Barbara_ABC-CLIO_pp._66-77
https://www.academia.edu/5986642/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Iranian_Martial_Arts_Archery_Swordsmanship_Iranian_Wrestling._In_Svinth_Joseph_R._and_Thomas_A._Green_eds._Martial_Arts_of_the_World_An_Encyclopedia_of_History_and_Innovation_Volume_1_Regions_and_Individual_Arts._Santa_Barbara_ABC-CLIO_pp._66-77
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آصبع٣خ دٌبع٣خ"، عؿبُخ ٓبجـز٤غ، ؿ٤غ ٓ٘لٞعح، ٤ًِخ ا٥صاة، جبٓؼخ ػ٤ٖ اُز٤ٔٞع١ "صعاؿخ 

 .353-349ّ، م م2014كٔؾ،اُوبٛغح، 
ٝ  ٢ز ٓشزوغ ػٝعسبٗٚ ٝ ٝعػف ثبؿزب٣ٗربعُٔؼ٣ض ٖٓ اُزلبه٤َ عاجغ: ًبظْ ًبظ٢٘٤ٔ،  ((88

جٜلذ ٣، اعص55عٙ كٔب  ،ٛ٘غ ٝ ٓغصّ، ١ٛ٘غ ٝ ٓؼٔبع، بعإ ٝ كبٍغا٤ٕٞاٗبٕ ٝ ػٖ إٓ پ٣ِٜٓٞجض

سغصاص ، 57، 56كٔبعٙ   ،ٛ٘غ ٝ ٓغصّ، ٛ٘غ ٝ ٓؼٔبعی.؛ ػٝعسبٗٚ، 34-28، م مٛـ.ف.1346

ز ٝ كغٛ٘گ ػٝعسبٗٚ ٝ گغٝٙ ٣ربعٗوبف پٞع، إ.؛ ؿالٓغًب 62-55ٛـ.ف.، م م1346غ ٤ٝ ر

، رٜغإ، 9، ٓغًؼ ٓغصّ ك٘بؿ٢ إ٣غإ، ٝػاعح كغٛ٘گ ٝ ٛ٘غ، كٔبعٙ ػٝعسبٗٚ عٝ ٢اجزٔبػ ١ٛب

ذ ٤رغث، غإإ٣ٝػٝعسبٗٚ صع  ٢غ رطٞع ٝعػف ثبؿزب٤ٗؿ، ١ٛـ.ف.؛ ٓذٔٞص گٞصعػ1353 آطعٓبٙ

، أ١.؛ اهطالدبد ػٝعسبٗٚ 170-149ٛـ.ف.، م م1383، ػٓـزب22ٕ، كٔبعٙ دغکذ، ٢ثضٗ

 . ؛75-72ٛـ.ف.، م م1387ٜٓغ، 121، كٔبعٙکزبة ٓبٙ ٛ٘غ، ١زبثضاعٝک ٢اٍالع عؿبٗ

 http://www.izsf.net/en/home  ; 

http://www.basraelc.com/news.php?action=view&id=13060 
اؿزٔغاع ٛظٙ اُزوب٤ُض، ٝال ٣ؼاٍ ٣ٌٖٔ ٓالدظزٜب دز٠ ا٥ٕ ك٢  ٠ٝهض ػِٔذ اُضُٝخ اُج٣ِٜٞخ ػِ ((89

 ثؼي أُ٘بٍن اُغ٣ل٤خ ٖٓ إ٣غإ.
http://www.zurkhaneh.com.au/blog.html 

د ٛ٘بى اُؼض٣ض ٖٓ اُوٞع اٌُٞئ٤خ اُز٢ رـجَ ثؼي أدضاس ٝع٣بًبد اُؼٝعسبٗٚ ك٢ ؿ٘ٞا ((90

ّ، ٜٓ٘ب ػ٠ِ ؿج٤َ أُضبٍ هٞعح 20، 19ٛـ/ 14، 13ؿبثوخ ػ٠ِ اُضٞعح ا٣٩غا٤ٗخ سالٍ اُوغ٤ٖٗ 

ك٢ ثضا٣بد اُوغٕ  مAntoin Sevruguin  (1440-1333) ًٞئ٤خ اُزوطٜب أٗز٣ٖٞ ؿ٤لغج٤ٖ

  (.17اُؼلغ٣ٖ )ُٞدخ 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antoin_Sevruguin_zoorkhaneh2.jpg 

 .73-71ػجض هللا ػط٤خ ػجض اُذبكع، صعاؿبد ك٢ اُلٖ اُـبؿب٢ٗ ٝاُج٤ؼٗط٢، م م  ((91

ّ، ٓضَ إثغ٣ن ٖٓ اُ٘ذبؽ 13ٛـ/7( ًٔب ظٜغد ػ٠ِ اُزذق أُٞه٤ِخ اُز٢ رغجغ إ٠ُ اُوغٕ 92)

ٓذلٞظ ثبُٔزذق اُجغ٣طب٠ٗ، ػ٤ِٚ رٞه٤غ اُوبٗغ كجبع ثٖ ٓ٘بع  أٌُلذ ثبُلٌخ ٖٓ ه٘بػخ

ّ، ٝػ٠ِ كٔؼضإ ٖٓ اُ٘ذبؽ أٌُلذ ثبُلٌخ ٣٘ـت إ٠ُ 1232ٛـ/629ٝربع٣ز ه٘ؼٚ  ٢أُٞهِ

ّ ثٔزذق اُلٖ ا٩ؿال٢ٓ ثبُوبٛغح، ٝػ٠ِ ه٤٘٤خ ٖٓ اُ٘ذبؽ ا٧هلغ 13ٛـ/7اُ٘وق ا٧ٍٝ ٖٓ اُوغٕ 

ّ ٝٓذلٞظخ ثٔزذق 1259-33ٛـ / 657-631 ٞادر٘ـت ُـ٘ؿْ ثضع اُض٣ٖ ُؤُؤ ثبأٌُلذ ثبُلٌخ 

 ،ي اُزذق أُؼض٤ٗخ ا٣٧ٞث٤خ ثٔوغ ٝاُلبّؼكٌزٞع٣ب ٝأُجغد ثِ٘ضٕ، ٝظٜغد ٛظٙ أُ٘بظغ رؼسغف ث

ٓذلٞظ ثٔزذق اُلٖ ا٩ؿال٢ٓ ثبُوبٛغح سبم  ٖٝٓ أٓضِزٜب ٍـذ ٖٓ اُ٘ذبؽ أٌُلذ ثبُلٌخ،

أدٔض ػجض اُغاػم  ّ.1249-1239ٛـ/647-637ٞاد ثبُـِطبٕ اُوبُخ ٗجْ اُض٣ٖ أ٣ٞة ٣٘ـت إ٠ُ ؿ٘

ّ، 2003أدٔض، اُلٕ٘ٞ ا٩ؿال٤ٓخ ك٢ اُؼوغ٣ٖ ا٣٧ٞث٢ ٝا٢ًُِٞٔٔ، ٤ًِخ ا٥صاة، جبٓؼخ ػ٤ٖ كٔؾ، 

( ثٔزذق ٤ًِخ ا٥صبع 1468جٔبٍ ػجض اُغد٤ْ إثغا٤ْٛ، صعاؿخ ُِؼٛغ٣خ أُؼض٤ٗخ عهْ ) .؛115م

، 916ّ، م 2007، اُوبٛغح، ٣٘ب٣غ 2، ط21إ، اُؼضصجبٓؼخ اُوبٛغح، ٓجِخ ٤ًِخ ا٥صاة، جبٓؼخ دِٞ

917.  
93))

 ؿْ.٣30.9جِؾ ٍُٜٞب  

   http://www.caravanacollection.com/?project=bazu-band-arm-band 
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94))

ؿ٤ٔخ دـٖ ٓذٔض إثغا٤ْٛ، ٓؤِخ رذ٢ٌ هوخ اُزوٞف، صعاؿبد ٝثذٞس ك٢ ا٥صبع ٝاُذٌبعح  

ا٩ؿال٤ٓخ، اٌُزبة اُزوض٣غ١ ٦ُصبع١ ػجض اُغدٖٔ ٓذٔٞص ػجض اُزٞاة، أُجِؾ ا٧ػ٠ِ ٦ُصبع، 

 .39ّ، م2001، اُوبٛغح، 2اُجؼء

ٝاُضعا٣ٝق  ٝرو٣ٞغ ٓجبُـْٜ ٖٓ أًُٞٞػبد اُز٢ كٌِذ ِٓٔذب  أهجذذ عؿّٞ أُزوٞكخ( (95

ٜٓٔب ٖٓ ٓالٓخ اُزو٣ٞغ ك٢ اُؼوغ٣ٖ اُز٤ٔٞع١ ٝاُول١ٞ ثولخ سبهخ، ٝعثٔب رٌٕٞ أٌُبٗخ 

اُؼب٤ُخ اُز٢ دظ٢ ثٜب أُزوٞكخ ك٢ إ٣غإ ٝؿ٤غٛب ٖٓ ثِضإ اُؼبُْ ا٩ؿال٢ٓ اُضاكغ ُٜظٙ اُزوب٣ٝغ، 

غا٢ٗ ظَ ك٘ب أعؿزوغا٤ٍب ٣شضّ اُذٌبّ ٝا٧ٓغاء دز٠ أٝاسغ كٖٔ أُؼغٝف إٔ اُزو٣ٞغ ا٣٩

ّ ُْٝ ٣ٌٖ أُوٞعٕٝ إال ٓؼجغ٣ٖ ػٖ أٛٞاء اُذٌبّ ٝإعًبء ٤ُْٜٓٞ. ًٝبٗذ اُلغم 16ٛـ/10اُوغٕ

اُوٞك٤خ هض أسظد ر٘زلغ ك٢ إ٣غإ ٓ٘ظ ػٜض اُل٤ز هل٢ اُض٣ٖ؛ ٗظغا ُٔب ًبٗذ رؼب٤ٗٚ اُجالص أص٘بء دٌْ 

رغى آصبعا ٓضٓغح ك٢ ٗلٞؽ ا٣٩غا٤٤ٖٗ كبؿزِؼّ طُي ؿٔغ ٛظٙ اُ٘لٞؽ أُضٓغح أُـٍٞ ٝاُز٤ٔٞع٤٣ٖ ٓٔب 

ك٢ ك٤ي ٖٓ اُغٝدب٤ٗبد دز٠ روٟٞ ٝرلزض. هالح أدٔض اُجٜ٘ـ٢، ٓ٘بظغ اُطغة ك٢ اُزو٣ٞغ 

 .251ّ، م1990ا٣٩غا٢ٗ ك٢ اُؼوغ٣ٖ اُز٤ٔٞع١ ٝاُول١ٞ، اُوبٛغح، 

ُؼوغ اُوبجبع١، رغجٔخ ٓلزبم اُذِٞ، ٓجِخ ٓذـٖ دـبّ ظبٛغ١، ربع٣ز أُآرْ اُذـ٤٘٤خ ك٢ ا( (96

 .116-113ّ، م م 2007ٛـ/1428، كزبء 9ٗوٞم ٓؼبهغح، اُؼضص

، ٠٘ٓ ٓذٔض ثضع، صالس رذق هبجبع٣خ.؛ 251هالح أدٔض اُجٜ٘ـ٢، ٓ٘بظغ اُطغة، م( (97

 .707م
98) )

عاجغ:   Reza Tabandeh, The Rise of Ni‘matullāhī Shi‘ite Sufism in Early 

Nineteenth-Century Qājār Persia: Ḥusayn ‘Alī Shāh, Majdhūb ‘Alī Shāh, Mast ‘Alī 

Shāh and their Battle with Islamic Fundamentalism, a Thesis for the degree of 

Doctor of  Philosophy in Arab and Islamic Studies , University of  Exeter, Devon, 

UK,  June 2013,pp.261-301. 
ـُ٘خ، الٛٞع، اُطجؼخ اُضبُضخ،  ((99 إدـبٕ إ٢ُٜ ظ٤ٜغ، اُجبث٤خ ػغى ٝٗوض، إصاعح رغجٔبٕ اُ

.؛ ػبٓغ اُ٘جبع، اُجٜبئ٤خ ٝجظٝعٛب اُجبث٤خ، ػ٤ٖ ُِضعاؿبد 132-45ّ، م م1981ٛـ/1401

 .23-19ّ، م م1996ٝاُجذٞس ا٩ٗـب٤ٗخ ٝاالجزٔبػ٤خ، اُوبٛغح، 

ف ا٩ؿال٢ٓ، ؿِـِخ ٓٞؿٞػبد أُوطِذبد عك٤ن اُؼجْ، ٓٞؿٞػخ ٓوطِذبد اُزوٞ ((100

 .896ّ، م1999اُؼغث٤خ ٝا٩ؿال٤ٓخ، ٌٓزجخ ُج٘بٕ، ث٤غٝد، 

ٗبصع ٓذٔٞص ػجض اُضا٣ْ، اُزؤص٤غاد اُؼوبئض٣خ ك٢ اُلٖ اُؼضٔب٢ٗ، عؿبُخ ٓبجـز٤غ، ؿ٤غ ٓ٘لٞعح،  (101)

َ إ٠ُ أصغ اُلٌغ . ؛ إ٣ٜبة أدٔض إثغا٤ْٛ، ٓضس85ّ، م٤ًِ1989خ ا٥صبع، جبٓؼخ اُوبٛغح، اُوبٛغح،  

أُجزٔغ أُوغ١ ك٢ اُؼوغ٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، اُجٔؼ٤خ ٗضٝح ك٢ اُلٖ ا٩ؿال٢ٓ،  اُوٞك٢

.؛ ؿبصح ػجض اُـالّ 314، م2007ّأُوغ٣خ ُِضعاؿبد اُزبع٣ش٤خ، أُجِؾ ا٧ػ٠ِ ُِضوبكخ، اُوبٛغح، 

 .425ٗبج٢ كب٣ض، رؤص٤غاد اُج٤ئخ ٝأُجزٔغ، م

ُطبػخ ُٝظح اٌُغآخ ٝعادخ ا٧ٗؾ كغثًب ٝال ٣ـزط٤غ أدض أثضا ػٔال ثال ٣ـ٠ٔ اُوٞك٤خ دالٝح ا( (102

كغة، ًٔب إٔ كغة اُجـض ٖٓ أُبء كلغة اُوِت ٖٓ اُغادبد ٝدالٝح اُطبػبد. رـغ٣ض ػجض اُؼظ٤ْ 

ٓذٔض، ٓ٘ظٞٓخ ٠ِ٤ُ ٝٓجٕ٘ٞ ػ٘ض ٗظب٢ٓ اٌُ٘ج١ٞ رغجٔخ ٝصعاؿخ، عؿبُخ ٓبجـز٤غ، هـْ اُِـخ 

 .93ّ، م1994اُضعاؿبد ا٩ٗـب٤ٗخ، جبٓؼخ ا٧ػٛغ، اُوبٛغح،  اُلبعؿ٤خ ٝآصاثٜب، ٤ًِخ

. ؛ إ٣ٜبة أدٔض إثغا٤ْٛ، ٓضسَ إ٠ُ أصغ 87ٗبصع ٓذٔٞص ػجض اُضا٣ْ، اُزؤص٤غاد اُؼوبئض٣خ، م (103)

 .425. ؛ ؿبصح ػجض اُـالّ ٗبج٢ كب٣ض، رؤص٤غاد اُج٤ئخ ٝأُجزٔغ، م314اُلٌغ اُوٞك٢، م

 .473ُزوٞف، معك٤ن اُؼجْ، ٓٞؿٞػخ ٓوطِذبد ا( (104

https://www.academia.edu/5986642/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2010_._Iranian_Martial_Arts_Archery_Swordsmanship_Iranian_Wrestling._In_Svinth_Joseph_R._and_Thomas_A._Green_eds._Martial_Arts_of_the_World_An_Encyclopedia_of_History_and_Innovation_Volume_1_Regions_and_Individual_Arts._Santa_Barbara_ABC-CLIO_pp._66-77
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. رغٓؼ اُطج٤ؼخ ثٌَ ٓظبٛغٛب ُضٟ اُوٞك٤خ 257هالح أدٔض اُجٜ٘ـ٢، ٓ٘بظغ اُطغة، م ((105

إ٠ُ أٓغ٣ٖ؛ ا٧ٍٝ ؿغ٣بٕ اُزج٢ِ ا٢ُٜ٩ ك٢ اُطج٤ؼخ ٝك٢ ا٧ك٤بء صٝٗٔب دٍِٞ أٝ ٓٔبػجخ، ٝاُضب٢ٗ 

ؼغ١ ػ٘ض رؼج٤غٛب ػٖ اُزج٢ِ ا٢ُٜ٩ ك٢ ص٣ٔٞٓزٚ ٝر٘ٞػٚ ٝجضرٚ. ػبٍق جٞصح ٗوغ، اُغٓؼ اُل

 .10ّ، م1978اُوٞك٤خ، صاع ا٧ٗضُؾ، ث٤غٝد، 

. ؛ ؿبصح ػجض اُـالّ ٗبج٢ 491عك٤ن اُؼجْ، ٓٞؿٞػخ ٓوطِذبد اُزوٞف ا٩ؿال٢ٓ، م (106)

 .425كب٣ض، رؤص٤غاد اُج٤ئخ ٝأُجزٔغ، م

ٝك٢ ٛظا ا٩ٍبع ٣ؤًض ثؼي اُجبدض٤ٖ إٔ ٛظا اُلْٜ اُوٞك٢ ُلجغح اُـغٝ ٣ؼصاص ًٝٞدب إطا  (107)

ُطغ٣وخ اُز٢ عؿْ ثٜب اُؼضٔب٤ٕٗٞ ٛظٙ اُلجغح، كوض كٌِٞا عؿٜٔب ك٢ ٓذبع٣ت أُـبجض أٝ الدظ٘ب ا

ثجٞاعٛب أٝ ػ٠ِ ؿجبج٤ض اُوالح، أٝ كٌِٞا ٜٓ٘ب ٜٗب٣بد ٝهْٔ ٓ٘بثغْٛ ثلٌِٜب، ٢ٛٝ ثظُي عٓؼ 

، .؛ ػجض اُ٘بهغ ٣بؿ58ٖ٤ُِٔ٘بجبح ٝاُوغة ٖٓ هللا. ٗبصع ٓذٔٞص ػجض اُضا٣ْ، اُزؤص٤غاد اُؼوبئض٣خ، م

اُغٓؼ٣خ اُض٤٘٣خ ك٢ اُؼسغكخ ا٩ؿال٤ٓخ "صعاؿخ ك٢ ٤ٓزبك٤ؼ٣وب اُلٖ ا٩ؿال٢ٓ"، ٌٓزجخ ػٛغاء اُلغم، 

 .121ّ، م200اُوبٛغح، 

ٝهق أُذجٞة ػ٘ض اُوٞك٤خ ثؤدـٖ ٓب ك٢ أٌُِٔخ اُؼٛغ٣خ، كو٤َ: "إٕ ػ٤٘ٚ ك٢ اُ٘غجؾ  (108)

اُلوبئن"، ٝٛظٙ ً٘ب٣بد ٝعٓٞػ  ٝسضٙ ك٢ اُٞعص ٝجـٔٚ اُظغ٣ق ك٢ اُـغٝ ٝصٞثٚ اُذغ٣غ ك٤ٚ أٝعام

ًبٗذ ُض٣ْٜ عٓؼا ُِضالُخ ػ٠ِ  -ػ٠ِ ؿج٤َ أُضبٍ -٣شزن ثٜب اُوٞك٤خ ك٢ رؼج٤غارْٜ، كؼٛغح اُ٘غجؾ

اُوبٗز٤ٖ أُزٜجض٣ٖ اُلبسو٤ٖ ثؤثوبعْٛ ثؤٕ هللا ٤ُؾ ُٚ كغ٣ي. ػجض اُ٘بهغ ٣بؿ٤ٖ، اُغٓؼ٣خ اُض٤٘٣خ، 

 .1ٛبٓق 120م

.؛ هالح أدٔض اُجٜ٘ـ٢، ٓ٘بظغ 56، 55ص٤غاد اُؼوبئض٣خ، مٗبصع ٓذٔٞص ػجض اُضا٣ْ، اُزؤ ((109

 .257اُطغة، م

، ٠٘ٓ ٓذٔض ثضع، صالس رذق هبجبع٣خ.؛ 257هالح أدٔض اُجٜ٘ـ٢، ٓ٘بظغ اُطغة، م( (110

 .707م

 .153، 9ػبٍق جٞصح ٗوغ، اُغٓؼ اُلؼغ١ ػ٘ض اُوٞك٤خ، م( (111

 .143-140عاجغ: ػبٍق جٞصح ٗوغ، اُغٓؼ اُلؼغ١ ػ٘ض اُوٞك٤خ، م م( (112

٣غٟ أُزوٞكخ إٔ اُجٔبٍ ا٢ُٜ٩ اُـبع١ ٖٓ اُجٔبٍ أُطِن إ٠ُ ك٤ٔب ؿٟٞ هللا ٖٓ ػوَ ( (113

ٝٗلؾ ٝكِي ًًٝٞت ِٝٓي ٍٝج٤ؼخ ٝجـْ ٝػ٘وغ ٝٓؼضٕ ٝٗجبد ٝد٤ٞإ... إُز، ٝهض ٗبٍ ٓ٘ٚ ًَ 

ِٚ. ثوضع ادزٔبُٚ، ُٝٞال طُي ٓب ثو٢ ٝجٞصٙ، ٝال ثغػد دو٤وزٚ، ٝال هبٓذ طارٚ، ٝٛٞ ؿغ اُٞجٞص ً

 .251، 250عك٤ن اُؼجْ، ٓٞؿٞػخ ٓوطِذبد اُزوٞف، م

ػٖ ظٜٞع أُغأح ك٢ روب٣ٝغ ٓجبُؾ اُوٞك٤خ عاجغ: هالح أدٔض اُجٜ٘ـ٢، ٓ٘بظغ اُطغة، ( (114

 .257-252م م

رج٢ِّ اُوِٞة ثب٧ٗٞاع ٝاُـغٝع ٝا٧ُطبف ٝاٌُالّ اُِظ٣ظ  -ثذـت ٓؼزوضارْٜ -ٝٓلبٛضح اُجٔبٍ( (115

ثبُٔٞاٛت اُجـبّ ٝأُ٘بػٍ اُؼب٤ُخ ٝاُوغة ٓ٘ٚ ػؼ ٝجَ، ٓٔب ؿ٤ؤٍٝ  ٝاُذض٣ش ا٤ٗ٧ؾ ٝاُجلبعح

أٓغْٛ إ٠ُ هللا ٝجق ثٚ اُوِت ٖٓ أهـبْٜٓ ك٢ ؿبثن اُضٛٞع كٌال ٓ٘ٚ ٝعدٔخ ٝإصجبرب ٓ٘ٚ ُْٜ ك٢ 

اُض٤ٗب إ٠ُ ثِٞؽ ا٧جَ، ٝٛٞ اُٞهذ أُوضٝع ُئال ٣لغٍ ثْٜ أُذجخ ٖٓ كضح اُلٞم إ٠ُ هللا رؼب٠ُ. عك٤ن 

 .895، 250ؿٞػخ ٓوطِذبد اُزوٞف، ماُؼجْ، ٓٞ

 .162ػبٍق جٞصح ٗوغ، اُغٓؼ اُلؼغ١ ػ٘ض اُوٞك٤خ، م( (116

. رٌغع ظٜٞع ٛظا 70، ُٞدخ149ؿ٤ٔخ دـٖ ٓذٔض إثغا٤ْٛ، أُضعؿخ اُوبجبع٣خ، م( (117

أًُٞٞع ك٢ اُزو٣ٞغاُوبجبع١، ٝارلوذ اُزوب٣ٝغ ك٢ اُزو٤ْٔ اُؼبّ سبهخ ٍغ٣وخ ٝهٞف اُلزبح 

ِٞؽ اُل٤ز أٓبٜٓب ٝاسزِلذ جؼئ٤ب ك٢ ا٧كغاص أُغاكو٤ٖ ٖٓ اُغجبٍ ٝاُ٘ـبء ٝاٌُؤؽ ث٤ضٛب ٝج
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ٝاُشِل٤بد ٝثؼي اُزلبه٤َ اُوـ٤غح اُو٤ِِخ، ٖٝٓ ٛظٙ اُزوب٣ٝغ ٝادضح ٓذلٞظخ ك٢ ٓزذق ك٤غاػ 

 ٣ظٜغ ثٜب رـؼخ ٖٓ ا٧كشبم دٍٞ اُل٤ز ه٘ؼبٕ ٝاُـ٤ضح أُـ٤ذ٤خ.
http://www.mediastorehouse.com/qajar-painting/print/695/1166401.html 

د٤ش اؿزشضٓذ ٓؼظْ اُزٌب٣ب طاد  رـ٤غ صٝع اُزٌب٣ب ك٢ إ٣غإ رضع٣ج٤ب ٓ٘ظ اُؼوغ اُول١ٞ؛( (118

ًبٗذ رجغٟ ك٤ٜب ٓغاؿْ اُـٔبع ٝاُغهن ٝاُضٝعإ ٩هبٓخ ٓغاؿْ اُزؼؼ٣خ ك٢  ٢ا٧ك٤٘خ اُٞاؿؼخ، ٝاُز

٤ـ٤خ، ٝأهجذذ ًِٔخ ر٤ٌخ رطِن ػ٠ِ ًَ أُضٕ اُغئك٢  كٜغ أُذغّ، ٝارٌخ ٛظا اُزـ٤٤غ ثلٌَ أًجغ

ًٝبٕ أٝط اػصٛبع اُزٌب٣ب ٝاٗزلبعٛب ٛٞ ػوغ ٗبهغ اُض٣ٖ  ،ٌٓبٕ ٣ل٤ض ٖٓ أجَ إهبٓخ ٓغاؿْ اُزؼؼ٣خ

  (. عاجغ:1896ّ-1847/ٛــ1313-1264)بٙ كـ
al.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=719283&eid=8032http://digit  ٝػٖ اُزٌب٣ب ا٣٩غا٤ٗخ

ك٢ اُؼوغ اُوبجبع١ ٝصٝعٛب ك٢ ٓغاؿْ اُؼؼاء اُذـ٢٘٤ عاجغ: إثغا٤ْٛ اُذ٤ضع١، رغاج٤ض٣ب ًغثالء 

 . 140-138ّ، م م1999ؿٞؿ٤ُٞٞج٤ب اُشطبة اُل٤ؼ٢، صاع اُـبه٢، ث٤غٝد، 

 َٗٔ اُذـ٤٘٤بد ا٩ٓبّ، ٓذٔض ػٞى ػٞى: عاجغ ؿوب٣بد ٖٓ ثٜب ٣ِذن ٝٓب اُذـ٤٘٤بد ػٖ(  (119

 كغع اُٞاص١، ج٘ٞة جبٓؼخ ا٥صاة، ٤ًِخ ٓجِخ ،"رذ٤ِ٤ِخ آصبع٣خ صعاؿخ" ا٣٩غا٤ٗخ اُض٤٘٣خ اُؼٔبعح ٖٓ

 .4، ُٞدخ53-39م م ّ،2004 ٓبعؽ ،1ط ،27اُؼضص ؿٞٛبط،

: اُل٘بء اُظ١ ًبٕ ٢ُت ا٧ػْ ٝٛٓج٠٘ اُز٤ٌخ ٣وـْ إ٠ُ صالصخ أهـبّ ك٢ اُـبجغد اُؼبصح إٔ  ((120

ؿْ "اُؼجبؿ٤خ"، ٝك٤ٚ روبّ االدزلبالد اُشبهخ ثذٌغح اُؼجبؽ دبَٓ عا٣خ ا٩ٓبّ اُذـ٤ٖ ا٣طِن ػ٤ِٚ 

ؿْ "اُذـ٤٘٤خ"، ٝاُـغف اُشِل٤خ اُز٢ ًبٕ ٣طِن ػ٤ِٜب اهللا ػ٘ٚ، ٝاُل٘بء أُـط٠ ٣ٝطِن ػ٤ِٚ  ٢عً

 /articles.aspx?Serial=719283&eid=8032http://digital.ahram.org.eg ".اُؼ٣٘ج٤خ"ؿْ ا
121))

دبصصخ ًغثالء ك٢ ا٧صة اُلؼج٢ اُلبعؿ٢ اُذض٣ش ٓغ رغجٔخ  أدٔض ٣ذ٠٤ الك٤ٖ ػجض اُذ٤ٔض، 

ٓجٔٞػخ "ؿغثذ هج٤ِخ ٗٞع" ك٢ اُزؼؼ٣خ، عؿبُخ ٓبجـز٤غ، ؿ٤غ ٓ٘لٞعح، هـْ اُِـبد اُلغه٤خ، ٤ًِخ 

 .241ّ، م2004ا٥صاة، جبٓؼخ ػ٤ٖ كٔؾ، 

 .103اُِـخ اُؼغث٤خ، أُؼجْ اُٞج٤ؼ، م(  ٓجٔغ (122

طعاع ٣ٍِٞخ ٓوـٔخ أهـبٓب ٣ُذغى ػ٤ِٜب جـْ صو٤َ ٣ُـ٠ٔ اُُغٓبٗخ طٝ  ٤ٓؼإ ٛٞ ا٤ُٔؼإ اُوجب٢ٗ( (123

 .489ٔؼجْ اُٞج٤ؼ، مُزج٤ٖ ٝػٕ ٓب ٣ٞػٕ. ٓجٔغ اُِـخ اُؼغث٤خ، اُ

( هـ٤غ اُذجْ ٣ٝـزشضٓخ أَٛ اُوبؿخ ُٞػٕ اُظٛت ٝاُلٌخ، ٝٛٞ Tarazu) ٢( ٝاُ٘ٞع اُضبٗ(124

 ٖٓ اُوـغ ثٔب ٣ـٔخ ثبالدزلبظ ثٚ صاسَ ه٘ضٝم سلج٢.
     James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.331. 

ع٣ٖ ك٢ روب٣ٝغ أُشطٍٞبد ا٩ؿال٤ٓخ ٓؼ٣ض ٖٓ اُزلبه٤َ ػٖ كئخ اُجؼاػٖ ٛظٙ اُزو٣ٞغح ٝ ((125

عاجغ: ٤ُٝض ػ٢ِ ٓذٔض ٓذٔٞص، كئبد اُو٘بع ٝاُؼٔبٍ ك٢ روب٣ٝغ أُشطٍٞبد ا٩ؿال٤ٓخ ٖٓ اُوغٕ 

ّ( صعاؿخ أصغ٣خ دٌبع٣خ ٓوبعٗخ، عؿبُخ 18-13م ) ١دز٠ اُوغٕ اُضب٠ٗ ػلغ اُٜجغ ١اُـبثغ اُٜجغ

 .66، ُٞدخ197-167ّ، م م2005ٓبجـز٤غ، ؿ٤غ ٓ٘لٞعح، ٤ًِخ ا٥صبع، جبٓؼخ اُوبٛغح، 

٠٘ٓ ثضع، اُغؿّٞ ا٥ص٤ٓخ .؛ 58ؿ٤ٔخ دـٖ ٓذٔض إثغا٤ْٛ، أُضعؿخ اُوبجبع٣خ، م( عاجغ: (126

اُشؼف ا٣٩غا٠ٗ ك٢ اُؼوغ٣ٖ اُول١ٞ ٝاُوبجبع١ ث٤ٖ أُٞعٝس أُذ٢ِ ٝاُزؤص٤غ اُو٢٘٤  ٠ػِ

ُجذٞس ٝاُضعاؿبد اُٞاكض، اُزوبء اُذٌبعاد ك٢ ػبُْ ٓزـ٤غ دٞاع أّ هغاع، ٓطجٞػبد ٓغًؼ ا

عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض ؛  .152، 151، م 2003ّاالجزٔبػ٤خ، ٤ًِخ ا٥صاة، جبٓؼخ اُوبٛغح، اُوبٛغح، 

 .297، 296أدٔض اُوؼ٤ض١، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م

 .437عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م ((127

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=719283&eid=8032
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=719283&eid=8032
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
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كبک ا٣غا٤ٗبٕ إػ چٜبعصٙ هغٕ پ٤ق ( ػٖ ٓالثؾ اُؼوغ اُوبجبع١ عاجغ: ج٤َِ ٤ًبء پٞع، پٞ(128

ادـبٕ ٛـ.ف.؛  1349رب آؿبػ صٝعٙ كبٛ٘لب٢ٛ پِٜٟٞ، اػ اٗزلبعاد ٝػاعد كغٛ٘گ ٝٛ٘غ، رٜغإ، 

، ٓؤؿـخ ٤ٖٔبٕ ٓز٤پ ٖ، اػ ؿغٟ ٓوبالد صاٗل٘بٓٚ ا٣غا٤ٌٗب، رغج٤ٚٔغإ ػ٣ٓپٞكبک صع ا ،بعكبٍغ٣

، پٞكبک ا٣غا٤ٗبٕ، ٤ٖٔبٕ ٓز٤پ. ؛ 226-216ٛـ.ف.، م م 1383أ٤ٓغ ًج٤غ، رٜغإ،  اٗزلبعاد

.؛ عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١، اُزذق ٛـ.ف. 1383، چبپ أٍٝ، ٢صكزغ ثژٝٛلٜبٟ كغٛ٘گ

 . ؛477-437ا٣٩غا٤ٗخ، م
 Gillian Vogelsang Eastwood, Qajar Dress From Iran in the National Museum of 

Ethnology, Leiden, September 2001, pp.8-20.  ؛

http://www.iranicaonline.org/articles/clothing-x 
ؿ٤ٔخ دـٖ ٓذٔض إثغا٤ْٛ، أُضعؿخ اُوبجبع٣خ،  ؼوغ اُوبجبع١ عاجغ:ػٖ ا٧هج٤خ ك٢ اُ ((129

 .444-438عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م م.؛ 237، 236م

هج٤ذخ عك٤ض عكض١، أُالثؾ اُؼغث٤خ ٝرطٞعٛب ك٢ اُؼٜٞص ا٩ؿال٤ٓخ، ثـضاص، ( (130

 .56ّ، م1980ٛـ/1400

اُؼغث٤خ ا٩ؿال٤ٓخ ك٢ اُؼوغ اُؼجبؿ٢ اُضب٢ٗ ٖٓ أُوبصع  ( هالح دـ٤ٖ اُؼج٤ض١، أُالثؾ(131

ّ، م 1980اُزبع٣ش٤خ ٝا٧صغ٣خ، صاع اُغك٤ض ُِ٘لغ، ٓ٘لٞعاد ٝػاعح اُضوبكخ ٝا٩ػالّ، اُؼغام، 

 .64، 61، 38م
132))

Gillian Vogelsang Eastwood, Qajar Dress, p.10, pls. rmv503-264, rmv503-258 , 

rmv 503-265.  
133) )

أًغّ كبًَ، ثـضاص،  :بعد صٝػ١، أُؼجْ أُلوَ ثؤؿٔبء أُالثؾ ػ٘ض اُؼغة، رغجٔخع٣ٜ٘

 .290ّ، م1972

ًِٔخ ٌٓٞٗخ ٖٓ ٓوطؼ٤ٖ "كَ" ٝٓؼ٘بٙ  ٢اكزوذ ًِٔخ ؿغٝاٍ ك٢ اُؼغث٤خ ٖٓ كِٞاع، ٝٛ ((134

.؛ 237ؿ٤ٔخ دـٖ ٓذٔض إثغا٤ْٛ، أُضعؿخ اُوبجبع٣خ، مالدوخ رل٤ض اُ٘ـجخ.  ٢ؿبم، ٝ"ٝاع" ٝٛ

ٓذٔض رٞك٤ن اُؼ٣بد، ا٧ػ٣بء ا٣٩غا٤ٗخ ك٢ ٓضعؿخ اُزو٣ٞغ اُول٣ٞخ ٝػ٠ِ اُزذق اُزطج٤و٤خ، دٔض أ

 .؛146ّ، م1980صعاؿخ أصغ٣خ ك٤٘خ، عؿبُخ ٓبجـز٤غ، ؿ٤غ ٓ٘لٞعح، ٤ًِخ ا٥صبع، جبٓؼخ اُوبٛغح، 

أٓغاء أُٔب٤ُي ك٢ ٓوغ  ١، ػ٢إثغا٤ْٛ ٓبً .؛48هج٤ذخ عك٤ض عكض١، أُالثؾ اُؼغث٤خ، م

ّ، 2009، اُوبٛغح، 281، ؿِـِخ ربع٣ز أُوغ٤٣ٖ، ا٤ُٜئخ أُوغ٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، اُؼضصٝاُلبّ

 .146م
135) ) Gillian Vogelsang Eastwood, Qajar Dress, p.8.  

136)  )  http://www.basraelc.com/news.php?action=view&id=13060 
 .351ؿبصح ػجض اُـالّ ٗبج٢ كب٣ض، رؤص٤غاد اُج٤ئخ ٝأُجزٔغ، م  ((137

138)  )http://www.izsf.net/en/zurkhaneh/zurkhanehspeq  
 .216، مػجض اُذ٤ٔض ع٣ذبٕ إثغا٤ْٛ، ٛغادإهالح  ((139

  . ؛218ٖ، م٤، پٞكبک صع ا٣غإ ػٓبعكبٍغ٣ادـبٕ ( (140
http://www.iranicaonline.org/articles/clothing-x ؛   

http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=292727&eid=1872http 
141) ) Gillian Vogelsang Eastwood, Qajar Dress, p.11, pl. rmv 503-179.   

 .238ؿ٤ٔخ دـٖ ٓذٔض إثغا٤ْٛ، أُضعؿخ اُوبجبع٣خ، م( (142

http://ketabesabz.com/authors/1555/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://ketabesabz.com/authors/1555/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://ketabesabz.com/authors/1555/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://ketabesabz.com/translators/312/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://ketabesabz.com/translators/312/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://ketabesabz.com/translators/312/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86
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http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=292727&eid=1872
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143)  ) http://www.izsf.net/en/zurkhaneh/zurkhanehspeq 

144) )Gillian Vogelsang Eastwood, Qajar Dress, p.10,15, pl. rmv503-274.  
145)

 .444ثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، معدبة إ (
 . ؛ 218ٖ، م٤غإ ػ٣ٓ، پٞكبک صع ابعكبٍغ٣ادـبٕ  ((146

http://www.iranicaonline.org/articles/clothing-x  
.؛ عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض 149، 148ض رٞك٤ن اُؼ٣بد، ا٧ػ٣بء ا٣٩غا٤ٗخ، مدٔض ٓذٔأ ((147

 .؛447-444اُوؼ٤ض١، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م م

 Gillian Vogelsang Eastwood, Qajar Dress, p.9, 14. 
 .241، 240ؿ٤ٔخ دـٖ ٓذٔض إثغا٤ْٛ، أُضعؿخ اُوبجبع٣خ، م ((148

 .463-١461، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م معدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ضعاجغ: ( (149

.؛ عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض 144-142دٔض ٓذٔض رٞك٤ن اُؼ٣بد، ا٧ػ٣بء ا٣٩غا٤ٗخ، م مأ( (150

 .465-463اُوؼ٤ض١، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م م 

ًالٙ  ٢( ػٜ٘ب ك٢ اُؼوغ اُول١ٞ عاجغ: ٤٘ٓغٙ ؿبصاد ٗو١ٞ، ٓذـٖ ٓغاص٢، ٓطبُؼٚ رطج٤و(151

گبعٙ ٛبٟ صٝعإ هل١ٞ ثب رؤ٤ًض ثغ ص٣ٞاع ٗگبعٙ ٛبٟ ًبر چِٜـزٕٞ ٓغصإ صع ؿلغٗبٓٚ ٛب ٝٗ

اهلٜبٕ، ٗلغ٣ٚ ٓطبُؼبد رطج٤و٢ ٛ٘غ )صٝ كوِ٘بٓٚ ػ٢ِٔ ٝپژٝٛل٢(، ٓطجٞػبد ٝػاعد كغٛ٘گ 

 .17-1ٛـ.ف.، م م1391ٝاعكبص اؿال٢ٓ، اهلٜبٕ، ؿبٍ صّٝ، كٔبعٙ ؿّٞ، ثٜبع ٝ ربثـزبٕ، 

 . 469-466ُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م م( عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١، ا(152

( رجب٣٘ذ أكٌبٍ اُوِ٘ـٞح ًٝٝؼذ ػ٠ِ اُغأؽ ٓجبكغح ٓ٘ظ اُؼوغ اُول١ٞ. عاجغ: ادٔض ٓذٔض (153

 .137رٞك٤ن اُؼ٣بد، ا٧ػ٣بء ا٣٩غا٤ٗخ، م

  . ؛217ٖ، م٤غإ ػ٣ٓ، پٞكبک صع ابعكبٍغ٣ادـبٕ ( (154
http://www.iranicaonline.org/articles/clothing-x  

 . 469( عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م(155
156) )  http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=292727&eid=1872 

. ؛ عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١، ٣164غا٤ٗخ، مدٔض ٓذٔض رٞك٤ن اُؼ٣بد، ا٧ػ٣بء ا٩أ ((157

 . 475-473اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م م 

( ٓٔب ٣ؤؿق ُٚ ػضّ اُزٌٖٔ ٖٓ رذض٣ض ثؼي أٗٞاع ٝأؿٔبء اُذ٤ٞاٗبد أُوٞعح ػ٠ِ اُزذق (158

ًٓٞٞع اُضعاؿخ ػ٠ِ اُغؿْ ٖٓ االؿزؼبٗخ ثبُٔزشوو٤ٖ ك٢ ػِْ اُذ٤ٞإ ثـجت اُزذ٣ٞغ ك٢ 

ُٚ اُؼظع ك٢ طُي ثـجت هؼٞثخ ر٘ل٤ظ اُزو٤ٔٔبد ػ٠ِ اُذض٣ض أٝ اُوِت ُطج٤ؼزٜٔب  أكٌبُٜب، ٝاُل٘بٕ

 اُوِجخ.

ًبٗذ عؿّٞ اُذ٤ٞإ ٓٔب ٝعصزٚ كٕ٘ٞ ا٩ؿالّ ػٖ اُلٕ٘ٞ اُز٢ ؿجوزٜب ك٢ إ٣غإ ٝآكٞع ( (159

ٝؿٞع٣ب ٝؿ٤غٛب ٖٓ ثالص اُلغم ا٩ؿال٢ٓ، ٝٓؼظْ اُذ٤ٞاٗبد ٝاُط٤ٞع اُز٢ عؿٜٔب اُل٘بٕٗٞ 

بٗذ ٖٓ اُذ٤ٞاٗبد ٝاُط٤ٞع اُز٢ رُوبص أٝ رـزؼَٔ ك٢ اُو٤ض، ٝٓؼظْ عؿّٞ اُذ٤ٞإ ك٢ أُـِٕٔٞ ً

اُؼسبعف ا٩ؿال٤ٓخ ا٠ُٝ٧ رظًغ ثغؿّٞ اُؼوغ اُـبؿب٢ٗ ك٢ اُوٞح ٝػ٘ق أُظٜغ ٝال ؿ٤ٔب ك٢ عؿْ 

، 253ّ، م1948أُلبهَ. ػ٢ً ٓذٔض دـٖ، كٕ٘ٞ ا٩ؿالّ، ٌٓزجخ اٌُٜ٘خ اُؼغث٤خ، اُوبٛغح، 

255. 

ّ(، ًزبة اُش٤َ، ٓطجؼخ صائغح 824ٛـ/209ٓؼٔغ دأثٞ ػج٤ضح ) أُض٠٘ػٖ اُش٤َ عاجغ: ( (160

ّ(، ًزبة 831ٛـ/216؛ ا ا٧هٔؼ٢ )أثٞ ؿؼ٤ض ػجض أُِي دّ.1939أُؼبعف اُؼضٔب٤ٗخ، اُٜ٘ض، 
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، 12اُش٤َ، رذو٤ن: ٛالٍ ٗبج٢، ٓجِخ أُٞعص، ػضص سبم اُلٌغ اُؼـٌغ١ ػ٘ض اُؼغة، أُجِض

.؛ 204-147، م م6.؛ اثٖ ؿ٤ضٙ، أُشون، ط222-177ّ، م م1983ٛـ/1404، 4اُؼضص

ػجض ؛ ٗج٤َ ّ.1896، ٢، ؿب٣خ أُغاص ك٢ اُش٤َ اُج٤بص، ٓطجؼخ اُج٤بٕ، ثٞٓج١ثٖ ؿ٤ض صاٝص اُـؼضرشيد 

اُؼؼ٣ؼ س٤َِ، اُش٤َ ٝع٣بًزٜب ك٢ ػوغ ؿال٤ٍٖ أُٔب٤ُي، ٌٓزجخ ا٧ٗجِٞ أُوغ٣خ، اُوبٛغح، 

-146ّ، م م1993ش٤َ ٝاُلغٝؿ٤خ، صاع اُلٌغ اُؼغث٢، اُوبٛغح، ٓذٔض أدٔض ؿالٓخ، اُ ؛.1976

؛ ّ.1995، كجغا٣غ 2، ط86، أُٞإ اُش٤َ ٝك٤برٜب، ٓجِخ أُوزطق، ٓجِض ٢اُلٜبث.؛ ٓوطل٠ 144

ٓجِض، صاع اُلٌغ  22)اُذ٤ٞإ ٝاُ٘جبد(، أُٞؿٞػخ اُؼغث٤خ، خاُؼاُن، اُش٤ِ٤بد، اُؼِّٞ اُجذزثل٤غ 

ٗٞح ػعٗبٕ ػجض اُجبثغ اُذض٣ض٢ ٝآسغ٣ٖ، آ٣بد اُش٤َ )صعاؿخ ؛ ّ.2004، 9اُؼغث٢، صٓلن، أُجِض

.؛ ؿٞؿٖ ث٤ب٢ٗ، 2008ّ ، أ9ٍِٞ٣، اُؼضص15ًٓٞٞػ٤خ(، ٓجِخ جبٓؼخ رٌغ٣ذ ُِؼِّٞ ا٩ٗـب٤ٗخ، ٓجِض

، رغجٔخ ٓذٔض ٗٞع اُض٣ٖ ٢ٌٓبٗخ اُجٞاص ك٢ روب٣ٝغ ثٜؼاص، ًزبة ًٔبٍ اُض٣ٖ ثٜؼاص أُوٞع ا٣٩غاٗ

، ٓؼجْ اُش٤َ اُؼغث٤خ ٢دٔٞص اُضؿ٤ل؛ ّ.2008ُِزغجٔخ، اُوبٛغح،  ٢ؼ اُوٞٓػجض أُ٘ؼْ، أُغً

 .2010ّا٧ه٤ِخ، صاع جغ٣غ ُِ٘لغ ٝاُزٞػ٣غ، ػٔبٕ، 

 .331، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م( عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١(161

 .66م ،( هالح دـ٤ٖ اُؼج٤ض١، اُو٤ض ٝاُو٘ن ك٢ أُوبصع ا٧صغ٣خ(162

 ٛـ/926اُؼجبؽ دٔؼح ثٖ ػجض هللا ثٖ ٓذٔض ثٖ ػ٢ِ اُ٘بكغ١ ا٢٘ٔ٤ُ د ٖٞ أث)رو٢ اُض٣ ( اُؼث٤ض١(163

ٓذٔض ثٖ ػجض هللا اُذجل٢، اُضاع ا٤٘ٔ٤ُخ ُِ٘لغ  :ّ(، اٗزٜبػ اُلغم ك٢ اُو٤ض ٝاُو٘ن، رذو٤ن1519

 .141ّ، م1985ٛـ/1405ٝاُزٞػ٣غ، ه٘ؼبء، 
٤ٗخ ك٢ ٓ٘بظغ اُو٤ض ٝعؿّٞ ٖٓ أْٛ اُزوب٣ٝغ ا٩ؿال٤ٓخ اُز٢ رظٜغ ك٤ٜب اُزؤص٤غاد اُـبؿب ((164

اُش٤َ هٞعح اُلبعؽ ك٢ هوغ اُذ٤غ اُـغث٢ اُظ١ ٣٘ـت إ٠ُ اُش٤ِلخ ٛلبّ ثٖ ػجض أُِي سالٍ اُلزغح 

ّ(، ٣ٝٔزط٢ اُلبعؽ ك٤ٜب هٜٞح جٞاصٙ اُغاًي، ٝهض كغع ٣غ٢ٓ 743-724ٛـ/125-105ٖٓ ؿ٘خ)

وب٣ٝغ ٓذَ اُضعاؿخ. دـٖ ؿؼاال ثـْٜ، ٝٛظٙ اُزو٣ٞغح طاد هِخ ًج٤غح ثزوب٣ٝغ اُلغؿبٕ ك٢ اُز

. ُٝٔؼ٣ض ٖٓ اُزلبه٤َ ػٖ عؿّٞ اُش٤َ ك٢ ٓ٘بظغ اُو٤ض 68، 67اُجبكب، اُزو٣ٞغ ا٩ؿال٢ٓ، م

، 67م ،هالح دـ٤ٖ اُؼج٤ض١، اُو٤ض ٝاُو٘ن ك٢ أُوبصع ا٧صغ٣خػ٠ِ ا٥صبع ا٩ؿال٤ٓخ عاجغ: 

68. 

أُوب٣ض ٝأُطبعص،  ّ(،968ٛـ/358اُلزخ ٓذٔٞص ثٖ اُذـٖ اٌُبرت د ٞ)أث ( عاجغ: ًلبجْ(165

اُلزخ ٗوغ ثٖ  ٞ.؛ ا٩ؿٌ٘ضع١ )أث131ّ، م 1954ٓذٔض أؿؼض أٍِؾ، صاع أُؼغكخ، ثـضاص،  :رذو٤ن

ّ(، ًزبة ا٧ٌٓ٘خ ٝا٤ُٔبٙ ٝاُججبٍ ٝا٥صبع ٝٗذٞٛب أُظًٞعح ك٢ ا٧سجبع 1165ٛـ/561ػجض اُغدٖٔ د

، صاعح أُِي ػجض اُؼؼ٣ؼ، دٔض اُجبؿغ، ٓغًؼ أُِي ك٤وَ ُِجذٞس ٝاُضعاؿبد :ٝا٧كؼبع، رذو٤ن

 .  2، ٛبٓق93ّ، م2004ٛـ/1425اُغ٣بى، 

 .119م ،اٗزٜبػ اُلغم ،. ؛ اُؼث٤ض137١، 136( ًلبجْ، أُوب٣ض ٝأُطبعص، م(166

( هالح أثٞ ثٌغ اُؼ٤ضعٝؽ، ه٤ض اُٞػٍٞ ٍوٞؽ رؼِٔزٜب اٌُالة اُـِٞه٤خ، ٓؼِٞٓبد ٓوبعٗخ (167

، ٦3صبع، ٓجِخ أُزذق ا٠٘ٔ٤ُ، طٓبع، اُؼضصٖٓ سالٍ ُٞدخ دجغ٣خ ٓ٘ذٞرخ ٖٓ ٓزذق ؿ٤ئٕٞ ُ

 .52ّ، م2009ٛـ/1429

هالح دـ٤ٖ اُو٤ض عاجغ:  ا٩ؿال٤ٓخ أُزؼِوخ ثبؿزشضاّ اٌُالة ك٢ػٖ أٓضِخ اُزوب٣ٝغ ( (168

 .71م ،اُؼج٤ض١، اُو٤ض ٝاُو٘ن ك٢ أُوبصع ا٧صغ٣خ
٤ٓشبئ٤َ  ٢دِٔ :ٓٞع٣ؾ ث٤غرٕٞ ٝ عٝثغد ث٤غرٕٞ، د٤بح اُذ٤ٞاٗبد آًالد اُِذّٞ، رغجٔخ ((169

 .45ّ، م1980ثلبٟ، ا٤ُٜئخ أُوغ٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، اُوبٛغح، 
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اُظج٢ اُجٔغ أظت ٝظجبء ٝظج٢ ٝا٧ٗض٠ ظج٤خ ٝٛٞ ٖٓ اُضض٤٣بد أُجزغح ٓز٘ٞػخ ا٧ج٘بؽ ( (170

ٝا٧ٗٞاع، ٜٝٓ٘ب ا٥عاّ ٝاُُؼلغ ٝا٧صّ، ٝاُـؼاٍ ُٝض اُظج٤خ إ٠ُ إٔ ٣وٟٞ ٣ٝطِغ هغٗبٙ، ٝاُجٔغ ؿؼُخ 

)ًٔبٍ اُض٣ٖ ٓذٔض ثٖ .؛ اُض٤ٓغ١ 25، 22، م8ٝا٧ٗض٠ ؿؼاُخ. اثٖ ؿ٤ضٙ، أُشون، ط ٝؿؼالٕ

ّ(، د٤بح اُذ٤ٞإ اٌُجغٟ، رٜظ٣ت ٝرو٤٘ق أؿؼض اُلبعؽ، صاع ٍالؽ 1405 ٛـ/808ٓٞؿ٠ د

 ُِـؼاٍ ػ٤٘بٕ ٝاؿؼزبٕ ؿٞصاٝإ،ٝ .129، 113مّ.1992ُِضعاؿبد ٝاُزغجٔخ ٝاُ٘لغ، صٓلن، 
ُِٝـؼاٍ أطٗبٕ  ،ٜٝٓ٘ب ٓبُٚ هغٗبٕ ثذِوبد ٓزضعجخ دُٜٞٔب ،صاء ِٓـبءٗبس هغٕٝ ؿُِٞٝظًٞع ٝا٩

ٝػ٠ِ عًت ثؼي اُـؼالٕ سوَ  ،ٝكؼغٙ هو٤غ ٝٗبػْ ،٣ٍِٞزبٕ ٗذ٤ِزبٕ ٓضثجزبٕ، ٝط٣َ هو٤غ

  .كؼغ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84 
ٝاُٞػَ ٓبػؼ أٝ كبح جج٤ِخ، ٝاُجٔغ أٝػبٍ ٝٝػٍٞ ٝٝػِخ، ٝا٧ع٣ٝخ ا٧ٗض٠ ٖٓ اُٞػٍٞ كئطا ًضغد  

، 8ك٢ٜ ا٧عٟٝ، ُٝٚ هغٗبٕ ه٣ٞبٕ ٓ٘ذ٤٘بٕ ًـ٤ل٤ٖ أدضث٤ٖ ُٝٚ ُذ٤خ. اثٖ ؿ٤ضٙ، أُشون، ط

ُِشِق، ٝا٩ٗبس . رز٤ٔؼ طًٞعٛب ثوغٜٝٗب اُو٣ٞخ أٌُـٍٞخ ثلٌَ اُـ٤ق اُؼغ٣ي أُؼوٞف 29م

. ا٣٧َ 39هغٜٝٗب ٗذ٤ِخ ٤ُٝؾ ُض٣ٜب ُذ٤خ. ؿبصح ػجض اُـالّ ٗبج٢ كب٣ض، رؤص٤غاد اُج٤ئخ ٝأُجزٔغ، م

د٤ٞإ صض٢٣ ٖٓ أُجزغاد ٖٓ كو٤ِخ ا٤ِ٣٧بد، ٓؼزوْ ثبُججَ ٝػضص ؿ٢٘ ػٔغٙ ػضص اُؼوض اُز٢ ك٢ 

ٗجزب ٓـزو٤ٔ٤ٖ ًبُٞرض٣ٖ، ٝك٢ اُضبُضخ هغٗٚ، ٝال ر٘جذ ُٚ هغٕٝ إال ثؼض ؿ٘ز٤ٖ ٖٓ ػٔغٙ، كئطا ٗجذ هغٗبٙ 

. ٣ٝشِغ هغٝٗٚ ٣ِٝو٤ٜب ًَ ػبّ ٓغح، ٢ٛٝ ًض٤غح ٝٓزلؼجخ ٣24زلؼجبٕ. اُض٤ٓغ١، د٤بح اُذ٤ٞإ، م

ًلبجْ، أُوب٣ض ٝٓؤزخ أ١ ال رج٣ٞق ك٤ٜب ًٔب ك٢ هغٕٝ اُظجبء، ٤ُٝؾ ٨ُٗض٠ ٜٓ٘ب هغٕٝ. 

  .143ٝأُطبعص، م
 .142 ،141( ًلبجْ، أُوب٣ض ٝأُطبعص، م(171

 .341، 340، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م( عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١(172

اؿزشضٓذ اُذ٤ٞاٗبد أُلزغؿخ ثلٌَ ػبّ ٝا٧ؿض ثلٌَ سبم ػ٠ِ ٗطبم ٝاؿغ ك٢ اُلٕ٘ٞ ( (173

اُلبعؿ٤خ اُوض٣ٔخ ُِزؼج٤غ ػٖ هٞح أُِي ٝكجبػزٚ ٝؿطٞرٚ ػجغ رو٣ٞغ هضعرٚ ػ٠ِ إسٌبع ا٧ؿٞص، 

ُـب ػ٠ِ ًغؿ٢ اُؼغف اُظ١ رذِٔٚ ا٧ؿٞص، ٝربعح ٣وٞعٛب جبُـخ أؿلَ كزبعح ٣وٞع أُِي جب

هض٤ٓٚ، ٝأد٤بٗب ٣وٞع أُِي ٝٛٞ ٣وطبص ثؼٌٜب ع٤ٓب ثبُوٞؽ أٝ ٍؼ٘ب ثبُغٓخ أٝ اُـ٤ق أٝ اُش٘جغ، 

ٝك٢ ًَ ا٧دٞاٍ رجضٝ ػ٠ِ ٓالٓخ ٝجٜٚ ػالٓبد اُٜضٝء ٝاُـ٤ٌ٘خ رؼج٤غا ػٖ هٞرٚ اُز٢ ٣ـزِٜٜٔب ٖٓ 

-116م م ػجض هللا ػط٤خ ػجض اُذبكع، صعاؿبد ك٢ اُلٖ اُـبؿب٢ٗ ٝاُج٤ؼٗط٢،: إُٚ اُش٤غ. عاجغ

هالح أدٔض اُجٜ٘ـ٢، . ًٝبٕ ٖٓ أْٛ ٓ٘بظغ اُو٘ن ٓ٘ظغ اكزغاؽ ا٧ؿض ُـ٤غٙ ٖٓ اُذ٤ٞاٗبد. 119

.ٝ ٝاػصإ ث٤غم أُِي اُـبؿب٢ٗ إ٠ُ جبٗت هٞعر٠ اُلٔؾ ٝاُؤغ 479، 478، مأُٞعٝس اُل٢٘

 . 321بُجٚ ػ٠ِ ٛغاٝح ٝؿ٤ق. صغٝد ػٌبكخ، اُلٖ اُلبعؿ٢ اُوض٣ْ، مثوٞعح أؿض ٣وجي ثٔش

دظ٠ ا٧ؿض ًغٓؼ سالٍ اُؼوٞع اُزبع٣ش٤خ أُزؼبهجخ ػ٠ِ إ٣غإ ؿٞاء هجَ ا٩ؿالّ أٝ ثؼضٙ  ((174

ثٌٔبٗخ ُْ ٣٘بكـٚ ك٤ٜب عٓؼ آسغ؛ كؼ٠ِ ؿج٤َ أُضبٍ ًبٕ ا٧ؿض ك٢ ا٧ؿب٤ٍغ ا٣٩غا٤ٗخ اُوض٣ٔخ ٣غٓؼ إ٠ُ 

، ك٢ اُٞهذ اُظ١ ٣غٓؼ ك٤ٚ اُضٞع إ٠ُ اُؤغ ٝاُلزبء، ٝػ٠ِ طُي كئٕ أُؼغًخ ث٤ٖ اُلٔؾ ٝاُو٤ق

ا٧ؿض ٝاُضٞع رغٓؼ إ٠ُ رـ٤غ اُلوٍٞ ٝرؼبهت ا٤َُِ ٝاُٜ٘بع، ٝسالٍ اُؼوغ اُـبؿب٢ٗ ًبٕ ا٧ؿض 

عٓؼا ٤ٌُِِٔخ ٝهضعح أُِي ػ٠ِ دغاؿخ أٌُِٔخ ٝؿ٤بصرٚ ػ٤ِٜب، ٝاؿزشضّ ػ٠ِ اُغا٣بد عًٓؼا ُِغجُٞخ 

٤ًشـغٝ ثٖ ػالء اُض٣ٖ ٤ًوجبص اُظ١ ر٠ُٞ اُذٌْ ػبّ  ُلجبػخ ٝأٌُِٔخ ٝاُجٔبٍ، ٝٗوق اُـِطبٕٝا

ّ هٞعح ا٧ؿض ٓغ اُلٔؾ ُزغٓؼ ُٚ ُٝؼٝجزٚ اُج٤ِٔخ اُجٞعج٤خ ا٧هَ ػ٠ِ اُـٌخ 1237ٛـ/634

اُشبهخ ثٚ، ٣ٝلزغى اُجؼي إٔ ا٧ؿض ٝاُلٔؾ ػجبعح ػٖ عٓٞػ ك٤ٌِخ، ٝٛ٘بى ٗظغ٣خ رغٟ إٔ 

ا٧ؿض عٓؼ ٨ُٗٞصخ ٝاُظًٞعح، ُٝٔب ًبٕ ُوت ا٩ٓبّ ػ٢ِّ ثٖ أث٠ ٍبُت ػ٘ض اُل٤ؼخ ٛٞ  اُلٔؾ ٓغ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84
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 :"أؿض هللا" ُظا طاع ٓ٘ظ اُؼوغ اُول١ٞ اؿزشضاّ ا٧ؿض ٤ُغٓؼ ُٚ. ُٔؼ٣ض ٖٓ اُزلبه٤َ عاجغ

Manouchehr Moshtagh Khorasani, The Lion, the Bull and the Sun: Emblems 
of Power, Classic Arms and Militaria, Volume XIX, Issue 2, April/May 2012, 

pp.16-21. 
175) )  http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Iran  

ًبٕ كزذؼ٤ِلبٙ هض اؿز٠ُٞ ػ٠ِ ؿ٤ق اُـِط٘خ ٖٓ ٓوجغح ٓؤؿؾ اُضُٝخ اُول٣ٞخ ٝرؼٜض ثبؿزشضاّ  ((176

اُٞادض اُؼكؼاك٢، كزذؼ٤ِلبٙ اُوبجبع١،  ٛظا اُـالح أُوضؽ ك٢ دٔب٣خ أُظٛت اُل٤ؼ٢. كٞػ١ ػجض

 .35، 34م
 : ٖٓ اُزلبه٤َ عاجغ ُٔؼ٣ض  ((177

http://www.iranicaonline.org/articles/flags-i  
ء، ٖٝٓ أُذزَٔ إٔ طُي رؼآٖ ٛظا ٓغ اُلزغح اُز٢ ثضأد ك٤ٜب اٌُزبثبد اُؼغث٤خ اُل٤ؼ٤خ ك٢ االسزلب ((178

٣غجغ إ٠ُ دو٤وخ إٔ اُلؼبع اُل٤ؼ٢ "ؿ٤ق طٝ اُلوبع" أػط٠ ٨ُؿض ٝثظُي اًزُل٠ ثـ٤ق ا٩ٓبّ ػ٠ِ 

 ,Manouchehr Moshtagh Khorasani, The Lion."طٝ اُلوبع" ًغٓؼ ُٔظٛت اُضُٝخ اُل٤ؼ٢
p.21. 

179) ) Jonathan M. Bloom, Sheila Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art, 
p.511. 

أًضغ اُؼضٔب٤ٕٗٞ ٖٓ اؿزشضاّ كجغح اُـغٝ ؿٞاء عؿٔب ػ٠ِ ػٔبئغْٛ أٝ كْٜ٘ٞٗ أُشزِلخ، ٛظا  ((180

ثب٩ًبكخ إ٠ُ ؿغؿٜب ثلٌَ سبم ك٢ أُوبثغ، ُٝؼَ طُي ٣غجغ إ٠ُ ػٞآَ ص٤٘٣خ كبسٌغاع أٝعام 

ُِٕٞ ا٧سٌغ اُظ١ ارشظرٚ ا٧ؿغح ٛظٙ اُلجغح اُضائْ جؼِٜب عٓؼا ُِشِٞص، ًٔب إٔ ٛظا إُِٞ ٣ظًغْٛ ثب

اُ٘ج٣ٞخ كؼبعا ُٜب، ًٔب إٔ اعرلبػٜب اُلبٛن ًبُٔؤطٗخ رظًغْٛ ثب٥طإ ٖٓ ٗبد٤خ ٝثوؼٞص اُغٝح إ٠ُ 

.؛ ػجض اُ٘بهغ ٣بؿ٤ٖ، 57ثبعئٜب ٖٓ ٗبد٤خ أسغٟ. ٗبصع ٓذٔٞص ػجض اُضا٣ْ، اُزؤص٤غاد اُؼوبئض٣خ، م

 .121، 120اُغٓؼ٣خ اُض٤٘٣خ، م 
 . 476م ، اُجٜ٘ـ٢، أُٞعٝس اُل٢٘هالح أدٔض  ((181

  .180أثٞ اُذٔض ٓذٔٞص كغؿ٢ِ، اُلٕ٘ٞ اُؼسغك٤خ، م( (182

 ( ٖٝٓ ٗٔبطط أكؼبعٙ: ٓشبُق ثٌ٘بع ُت كزبصٙ         اػ دن ٓگظع ػجت كزبصٙ(183

 رؼ٤ِْ ٗض٣ضٙ اػ ٓؼِْ           ٣بعّ ثغٙ اصة كزبصٙ                            

 اػ ثٜغ ػالط صعصٓ٘ضإ          ػ٘بة ُجق ؿجت كزبصٙ                           

 صع رشزٚ ٗغص ٍبُغ ٖٓ ٜٓضی         صٝكق ػجت كزبصٙ                        

 ٝرغجٔزٜب:                روغ كبٓزٚ ثجبٗت اُللبح           كٖٔ اُذن أال ر٢ٌٔ ُوض ٝهغ اُؼجت

 ٖٓ ٓؼِْ           ٝؿِي دج٤ج٢ ٍغ٣ن ا٧صة ُْ ٣زؼِْ                                  

 ٚ ٣وطغ اُزغ٣بمٖٛٓ أجَ ػالط أُؼ٤ُِٖٞ        ػ٘بة كلب                            

 ك٢ ٍبُٝخ ُؼجخ اُ٘غص، أُٜض١ ٛٞ دظ٢ ٝؿؼض١    ُوض عثذذ ثضٝف  ُوض ٝهغ اُؼجت          

ًٌ أٖٝٓ ٗٔبطط كؼغٙ   رب آذ ٓغدٞٓٚ صع اًالٍ ٗجبكض     ـٔجغ ٓب صاصٙ ػ صجبٍ ٗلبٜٗب ٤ب: پ٣

 .ض کٚ صجبٍ ٗجبكض٤٘٤ک چلْ کٚ آٓض ثٚ هلبٛبٕ          ای هّٞ ثج٣ٖ ٜٓضی ٣ا          

https://www.academia.edu/6252724/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2012_._The_Lion_the_Bull_and_the_Sun_Emblems_of_Power._Classic_Arms_and_Militaria_Volume_XIX_Issue_2_April_May_2012_pp.16-21
https://www.academia.edu/6252724/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2012_._The_Lion_the_Bull_and_the_Sun_Emblems_of_Power._Classic_Arms_and_Militaria_Volume_XIX_Issue_2_April_May_2012_pp.16-21
https://www.academia.edu/6252724/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2012_._The_Lion_the_Bull_and_the_Sun_Emblems_of_Power._Classic_Arms_and_Militaria_Volume_XIX_Issue_2_April_May_2012_pp.16-21
https://www.academia.edu/6252724/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2012_._The_Lion_the_Bull_and_the_Sun_Emblems_of_Power._Classic_Arms_and_Militaria_Volume_XIX_Issue_2_April_May_2012_pp.16-21
https://www.academia.edu/6252724/Moshtagh_Khorasani_Manouchehr_2012_._The_Lion_the_Bull_and_the_Sun_Emblems_of_Power._Classic_Arms_and_Militaria_Volume_XIX_Issue_2_April_May_2012_pp.16-21
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 ٝرغجٔزٜب:            اُ٘ج٢ أػطبٗب ػالٓبد ُِضجبٍ            دز٠ ال رٌٕٞ ا٧ٓخ أُذغٝٓخ ك٢ ًالٍ

 .أهلٜبٕ    اٗظغٝا ٣ب هّٞ، إٗٚ ٤ُؾ أُـ٤خ اُضجبٍٛظا أُٜض١ ا٧ػٞع اُظ١ أر٠ إ٠ُ                 

                                                  .793ٙ.ف.، م1353، صٟ 133، صٝ كبػغ گٔ٘بٕ، ٓجِخ ٝد٤ض، كٔبعٙ ٢ٓذٔض كزذ
184) )  http://aryaadib.blogfa.com/post-799.aspx 

ٓذٔض إهجبٍ، ٓب ٝعاء اُطج٤ؼخ ك٢ إ٣غإ، رغجٔخ: دـ٤ٖ ٓج٤ت أُوغٟ، أُلغٝع اُو٢ٓٞ  ((185

 .14ّ، م2005ُِزغجٔخ، أُجِؾ ا٧ػ٠ِ ُِضوبكخ، اُوبٛغح، 

 .411( عدبة إثغا٤ْٛ أدٔض أدٔض اُوؼ٤ض١، اُزذق ا٣٩غا٤ٗخ، م(186
 .Willem Floor,Traditional Crafts in Qajar Iran, p.235 عاجغ: ((187

٣شبُق طُي ٓب طٛت إ٤ُٚ ج٤ٔؾ أالٕ اُظ١ ٣غٟ إٔ اُـبٍٞع٣ٖ أُذلٞظ٤ٖ ك٢ ٓجٔٞػخ ( (188

  ّ، ػ٘ضٓب أهجذذ ٍغ٣وخ اُذلغ ثبؿزشضاّ ا٧دٔبى20ٛـ/14إ٠ُ أٝائَ اُوغٕ  ٣غجؼبٕعثٔب ر٘ب٢ُٝ 

etchingصح رـزشضّ ػ٠ِ ٗطبم ٝاؿغ ًجض٣َ عس٤ن ُِطغم ا٧سغٟ اُلبهخ اُز٢ ًبٗذ رـزشضّ ػب

 James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.328  ُ٘وق ٓضَ ٛظٙ اُوٞع.
  .361نبيل علي يوسف، إيران منذ ما قبل اإلسالم وحتى نهاية العصر الصفوي، ص ((189
من األدلة على ذلك طبق مستدير من الذىب عليو صورة األسد والشمس محفوظ في متحف  ((190

و مشابو للطبق الذي أىداه السلطان فتحعليشاه لسير "جورأوزلي" سفير دولة فيكتوريا وألبرت بلندن، وى
م بعد الحرب الروسية 1413ىـ/ أكتوبر1224إنجلترا بعد معاىدة الجلستان التي تمت في ذي الحجة 

سمية حسن محمد إبراىيم، المدرسة القاجارية، اإليرانية، وكان ىذا السير وسيطا في ىذه المعاىدة. 
ىذه المعاىدة راجع: عبد الرازق بيك الُدنبلي، المآثر السلطانية تاريخ إيران وحروبها مع . عن 212ص

روسيا في بداية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الميالديين، ترجمة: محمد سيد أبوزيد، 
، ص 2005ىرة، مراجعة وتقديم: عبد الحفيظ يعقوب حجاب، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القا

343 ،344. 
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