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 الملخص
 

خبلؾ النوع  -ٌكشؾ البحث الدءوب عن نمط من األعبلم المعدنٌة
ظهر وذاع فً بعض الدول اإلسبلمٌة خبلل فترات تارٌخٌة  -المصنوع من النسٌج

بعٌنها وال ٌزال مستخدما فٌها حتى اآلن، كما ٌكشؾ البحث أٌضا عن أن هناك 
ً عدد من مجموعة من هذه األعبلم أو أجزاء منها باقٌة حتى اآلن محفوظة ف

المتاحؾ العالمٌة والمجموعات الخاصة كما تعرض بعض صاالت المزادات العالمٌة 
أمثلة لها، والمبلحظ أن أؼلبها ٌرجع جؽرافٌاً إلى إٌران والهند، وزمنٌا إلى فترة 

م. وهذه المجموعة فضبل عن أنها تسد 1ٔهـ/ٖٔم، وٙٔهـ/ٓٔتمتد ما بٌن القرنٌن 
ٌُفِرد له النقص الواضح فٌما هو معرو ؾ من األعبلم اإلسبلمٌة وُتضٌؾ لها نوعا لم 

الباحثون دراسة مستقلة متعمقة، ولم ٌحظ بنصٌبه الكافً من البحث والتحلٌل، فإنها 
أٌضا ذات أهمٌة خاصة نظرا الستخدام سبائك الحدٌد أو الصلب فً صناعة الجانب 

نٌة ؼٌر المعتادة التى األعظم منها. وهذا ٌكسبها مكانة متمٌزة نظرا لؤلسالٌب الف
استعان بها الصناع فً تشكٌلها وزخرفتها؛ إذ امتد أسلوب التخرٌم والتفرٌػ إلى هذه 
السبائك ولم ٌقتصر على النحاس أو البرونز، مما ٌجعلها إضافة مهمة للتحؾ 

 المعدنٌة اإلسبلمٌة بصفة عامة. 
الشٌعى  كما تكتسب هذه المجموعة أهمٌة خاصة نظرا الرتباطها بالمذهب

االثنى عشري وبالتالً فقد حملت الكثٌر من الدالالت الفكرٌة العقائدٌة والمذهبٌة، 
وٌضاؾ إلى ذلك أنها نموذج جٌد للتحؾ ذات األصول القدٌمة التً أُعٌد توظٌفها 
خبلل العصر اإلسبلمً، وبناء على ذلك تهدؾ هذه الورقة البحثٌة إلى دراسة عدد 

للوقوؾ على أشكالها وأصولها، وطرٌقة صناعتها وأسالٌب من هذه األعبلم المعدنٌة 
زخرفتها، وكذلك خصائصها وممٌزاتها الفنٌة ووظٌفتها وتارٌخها، والمؽزى من 

 وراء زخارفها ونقوشها الكتابٌة.
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The Metal Banners of the Twelver Shiites in View of 
Selected Models: Form, Origin, Function, and Symbolism 

 

Hossam Owesse Tantawy 
 

Abstract 
 

     The research clarifies the sorts of the metal banners unlike 

that of textile. This type widely spread in some of the Moslem states 

through a specific period and still used until nowadays. The research 

also explores that some of those banners preserved in the international 

museums and the private collections also inside the auctions. 

Noticeably, most of them are related to Iran and India, and mostly 

dated to 10
th

 AH/16
th

 AD, and 13
th

 AH/19
th

 AD centuries. 

Unfortunately this groups has no a separate study and analysis despite 

its importance as a unique example of Moslem banners. On the other 

hand, it gained an importance especially in the usage of iron, and steel 

alloys, in addition to the decorative techniques employed such as 

piercing, and open work. Not only copper and bronze were used, but 

other metals were involved.  

This group also gained an importance due to its great 

connection to the twelver shia doctrine, however, its carried some 

cultural, ideological, and doctrinal significance, in addition to its 

consideration as a device used in ancient times and reused in the 

Islamic ages. This research paper aims to study the some of those 

metal banners exploring their forms, origins, decorative and 

fabrication techniques, in addition to their characteristics, functions, 

history, inscriptions and the reason of decorating them.        
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 فً ضوء نماذج مختارة المعدنٌة للشٌعة االثنى عشرٌة (1)األعالم
 الرمزٌة( –الوظٌفة  -األصل  -)الشكل 
التى استخدمت فً الببلد اإلسبلمٌة منذ فجر التارٌخ  لم تحظ دراسة األعبلم

، فً الوقت الذى تزخر فٌه (ٕ)م بدراسة جادة متعمقة1ٔهـ/ٖٔحتى نهاٌة القرن 
المصادر التارٌخٌة اإلسبلمٌة وكذا المراجع الحدٌثة، بكثٌر من المعلومات التى تشٌر 

بلمٌة، حتى إن المتتبع لما ورد فٌها قد ٌستطٌع أن ٌضع تصورا إلى األعبلم اإلس
كامبل لها، سواء من حٌث أشكالها، ألوانها، زخارفها، أو المناسبات العدٌدة التى 

 .(ٖ)حملت فٌها، وؼٌر ذلك
وال شك أن الجانب المادي األثري ٌضٌؾ أبعادا مهمة لما ورد عن األعبلم 

ٌة، كما أنه ٌحقق لنا متعة رإٌتها كما كانت علٌه فً تلك المصادر والمراجع التارٌخ
وصلنا من األعبلم فً العصر وإذا كان المعتقد أن ما  خبلل العصور المتعاقبة،

مما ٌجعلنا فً حاجة إلى المزٌد من  اإلسبلمً بصفة عامة ٌعد فً حكم النادر
فٌما ٌتعلق بقلة تلك األعبلم  صحٌح  دراسات أكثر عمقا عنه، فإن الحقٌقة أن هذا 

البرٌة والبحرٌة التى وصلتنا مصنوعة من أقمشة مختلفة وبؤلوان متعددة ُتعقد أو 
الصواب ، إال أن (ٗ)ُتعصب على سن الرمح من أعبله أو ؼٌر ذلك من أدوات حملها

فً حكم ندرة األعبلم اإلسبلمٌة بصفة عامة. وتفسٌر ذلك ٌكمن فً حقٌقة أن  جانبه
خبلؾ النوع السابق المصنوع  -الدءوب ٌكشؾ عن نمط من األعبلم المعدنٌة البحث

ظهر وذاع فً بعض الدول اإلسبلمٌة خبلل فترات تارٌخٌة بعٌنها وال  -من النسٌج
ٌزال مستخدما فٌها حتى اآلن، كما ٌكشؾ البحث أٌضا عن أن هناك مجموعة من 

فً عدد من المتاحؾ العالمٌة  هذه األعبلم أو أجزاء منها باقٌة حتى اآلن محفوظة
والمجموعات الخاصة كما تعرض بعض صاالت المزادات العالمٌة أمثلة لها، 

إلى فترة تمتد ما بٌن  وزمنٌاإلى إٌران والهند،  جؽرافٌاً والمبلحظ أن أؼلبها ٌرجع 
م. وهذه المجموعة فضبل عن أنها تسد النقص 1ٔهـ/ٖٔم، وٙٔهـ/ٓٔالقرنٌن 

فِرد له ٌُ روؾ من األعبلم اإلسبلمٌة وُتضٌؾ لها نوعا لم الواضح فٌما هو مع
متعمقة، ولم ٌحظ بنصٌبه الكافً من البحث والتحلٌل،  (٘)الباحثون دراسة مستقلة

فإنها أٌضا ذات أهمٌة خاصة نظرا الستخدام سبائك الحدٌد أو الصلب فً صناعة 
ب الفنٌة ؼٌر المعتادة الجانب األعظم منها. وهذا ٌكسبها مكانة متمٌزة نظرا لؤلسالٌ

التى استعان بها الصناع فً تشكٌلها وزخرفتها؛ إذ امتد أسلوب التخرٌم والتفرٌػ إلى 
، مما ٌجعلها إضافة مهمة للتحؾ (ٙ)هذه السبائك ولم ٌقتصر على النحاس أو البرونز

المعدنٌة اإلسبلمٌة بصفة عامة. كما تكتسب هذه المجموعة أهمٌة خاصة نظرا 
بالمذهب الشٌعى االثنى عشري وبالتالً فقد حملت الكثٌر من الدالالت  الرتباطها

الفكرٌة العقائدٌة والمذهبٌة، وٌضاؾ إلى ذلك أنها نموذج جٌد للتحؾ ذات األصول 
القدٌمة التً أُعٌد توظٌفها خبلل العصر اإلسبلمً، وبناء على ذلك تهدؾ هذه الورقة 

معدنٌة للوقوؾ على أشكالها وأصولها، البحثٌة إلى دراسة عدد من هذه األعبلم ال
وطرٌقة صناعتها وأسالٌب زخرفتها، وكذلك خصائصها وممٌزاتها الفنٌة ووظٌفتها 
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وتارٌخها، والمؽزى من وراء زخارفها ونقوشها الكتابٌة. وستعتمد الدراسة فً سبٌل 
  ذلك على الوصؾ والتحلٌل على النحو التالً:

 (7)أوال: الدراسة الوصفٌة
 (1رقم )لوحة 

 : صلب.المادة الخام
  البرشام. -اللحام –التفرٌػ  –الحفر  -: القطعطرق الصناعة والزخرفة

 سم. ٘.ٕٖسم، العرض  ٘.5ٔأكبر طول  :المقاٌٌس
 AKM00679 :رقم الحفظ.                (5): متحؾ األؼا خانمكان الحفظ

  إٌران. -أصفهان  :مكان الصنعم.                    ٙٔهـ/ٓٔ: القرنالتارٌخ 
 كاملة. :(1)حالة التحفة
من لوح واحد من الصلب له شكل كمثري ٌنتهى من  (ٓٔ)صنع هذا العلمالوصف: 

أعلى بنصلٌن ٌمٌبلن إلى الخارج قلٌبل، وٌزٌن المساحة الكمثرٌة الشكل زخارؾ 
مفرؼة بها كتابات معكوسة بخط الثلث تقرأ فً كبل الوجهٌن نصها من أعلى إلى 

ا كلمتى وٌبلحظ أن حرفً البلم والٌاء فً كلت (ٔٔ)أسفل: "ٌا هللا ٌا محمد ٌا علً"،
" ٌتبلقٌان لٌشكلوا وحدة زخرفٌة هندسٌة مثلثة الشكل من األعلى واألسفل، فً  ًّ "عل

لتشكل بدورها مثلثا أصؽر  -المكررة مرتٌن -حٌن تتبلقى حروؾ أداة النداء "ٌا" 
داخل الوحدة السابقة، وبذلك تتكون وحدة زخرفٌة تشكل فً مجموعها ما قد ٌراه 

ألسد فً إشارة إلى اإلمام األول علً بن أبً طالب، البعض وجها تجرٌدٌا محورا 
وتقوم الكتابات السابقة على أرضٌة من الزخارؾ النباتٌة المفرؼة التى تتكرر حول 

 محور مركزي.
وٌدور حول الحافة الخارجٌة للوحدة الكمثرٌة الشكل إطار مجوؾ جرى  

باثنٌن من رءوس تثبٌته فٌها بواسطة مسامٌر البرشام، وٌنتهى اإلطار من أعلى 
التنانٌن ٌنظر كل منهما إلى الخارج. وٌعلو هذه الوحدة فً المسافة ما بٌن النصلٌن 
جزء صؽٌر من الصلب ؼٌر منتظم الشكل ٌخرج منه فً الجانبٌن اثنان من رءوس 
التنانٌن، وٌعلوه جزء ثالث مكون من نصل مستقٌم فً المنتصؾ على جانبٌه اثنان 

 ا.من رءوس التنانٌن أٌضً 
 وٌتصل بجسم هذه التحفة من أسفل مقبض معدنى من الصلب حلزونً الشكل.

 المراجع والنشر:
http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1278# ; Jon 
Thompson Shiela R. Canby, Hunt for Paradise: Court Arts of Safavid 
Iran 1501-1576, Milan, 2003, p.222.; Abbas Daneshvari, of Serpents 
and Dragons in Islamic Art: An Aconographical Study, Bibliotheca 
Iranica: Islamic Art & Architecture Series, No. 13, Mazda Publishers, 
2011, p.100.; The Ismaili Centre, catalogue of An Exhibition: SPIRIT 
& LIFE : Masterpieces of Islamic Art from the Aga Khan Museum 
Collection, London, 14 July to 31 August 2007, p.181, pl.154.; 

http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1278
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jon%20Thompson%3B%20%20Shiela%20R.%20Canby&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jon%20Thompson%3B%20%20Shiela%20R.%20Canby&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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ماهر سمٌر عبد السمٌع السٌد، النقوش الكتابٌة الشٌعٌة على الفنون اإلسبلمٌة اإلٌرانٌة فً  
لعصر الصفوي دراسة أثرٌة فنٌة، رسالة ماجستٌر، ؼٌر منشورة، كلٌة اآلثار، جامعة ا

   .ٗٗٔ، لوحةٖٓٗم، صٕٗٔٓهـ/ٖ٘ٗٔجنوب الوادي، قنا،

 (2لوحة رقم )
  الذهب. -البرونز –: الصلب المادة الخام

  البرشام. –اللحام  -التكفٌت –حفرال -: الطرق طرق الصناعة والزخرفة
  سم. ٘.ٕ٘سم، أكبر عرض:  ٓٙطول: : أكبر المقاٌٌس

 ,The Royal Armouryستوكهولم : متحؾ األسلحة الملكى،مكان الحفظ

Stockholm. 
 م.           1ٔ-ٙٔهـ/ٔٔ-ٓٔ: القرنالتارٌخ.               (20:6) 11128  رقم الحفظ:

 : ؼٌر كاملة.حالة التحفة               إٌران. -أصفهان  مكان الصنع:
صنع هذا العلم من لوح واحد من الصلب له شكل كمثري ٌنتهى من أعلى  :الوصف

بوحدة ؼٌر منتظمة الشكل تخرج من أطرافها أوراق نباتٌة بسٌطة ومركبة متعددة 
البتبلت أو الشحمات، وٌزٌن المساحة الكمثرٌة الشكل زخارؾ مفرؼة تتكون من 

كؤسٌة ومراوح  زخارؾ نباتٌة مورقة تتكون من فروع ملتفة وأنصاؾ أوراق
نخٌلٌة، وكان ٌزٌن الحواؾ الخارجٌة لها كتابات نفذت بؤسلوب التكفٌت بالذهب 
باستخدام خط الثلث كانت تشتمل على أسماء وألقاب األئمة االثنى عشر، ؼٌر أن 
معظمها ؼٌر موجود والباقً فً حالة سٌئة، ومع ذلك ال ٌزال ٌمكن رإٌة اسم 

فة الخارجٌة للوحدة الكمثرٌة الشكل إطار مجوؾ "محمد المهدي". وٌدور حول الحا
من البرونز جرى تثبٌته فٌها بواسطة مسامٌر البرشام، وكان ٌنتهى من أعلى باثنٌن 
من رءوس التنانٌن ؼٌر أن كلٌهما مفقود. وٌتصل بجسم هذه التحفة من أسفل بقاٌا 

 مقبض مجوؾ.
  المراجع والنشر:

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&
module=collection&objectId=47790&viewType=detailView; 
http://www.payvand.com/news/03/oct/1087.html ; Catalogue of 
Hayward Gallery Material, 1977-Art-194-223, pl.236; James Allan and 
Brian Gilmour, Persian Steel, p.268. 

 (3لوحة رقم )
 برونز. -: صلبالمادة الخام

   البرشام. -اللحام –التفرٌػ  –الحفر  -: القطعطرق الصناعة والزخرفة
 بؤثٌنا.: متحؾ بناكً مكان الحفظ                 سم. ٖ.5٘ :المقاٌٌس

 م.                1ٔأو ٙٔهـ/ٔٔأو  ٓٔ: القرنالتارٌخ    .              ٕٖ٘٘ٔ:رقم الحفظ
 : كاملة.حالة التحفة       إٌران. -: أصفهان مكان الصنع

الوصؾ: صنع هذا العلم من لوح واحد من الصلب له شكل لوزي، ٌزٌن سطحه 
ثمانى مناطق مفرؼة ٌشؽل أربًعا منها كتابات بخط النستعلٌق نصها "ٌا حسٌن"، فً 
حٌن ٌشؽل اثنتٌن منها "ٌا محمد" بخط الثلث، والمنطقتان األخٌرتان وهما العلوٌة 

http://www.payvand.com/news/03/oct/1087.html
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محور أوسط، وٌدور حول الحافة والسفلٌة ٌزٌنهما زخارؾ نباتٌة مكررة حول 
الخارجٌة لهذه التحفة إطار مفرغ من البرونز ٌنتهى من أعلى باثنٌن من رءوس 
التنانٌن، تم تثبٌتهما باستخدام اللحام، وٌبلحظ قائم مستقٌم من الصلب جرى تثبٌته فً 
التحفة من أعلى باستخدام مسامٌر البرشام. وهناك مقبض مجوؾ جرى تثبٌته فً 

 تحفة من أسفل لكى تحمل أو تعلق منه. جسم ال
 ,Athens, 2006, p.169,   Guide Book of Benaki Museumالمراجع و النشر:

pl.225. 
 (4لوحة رقم )

 : صلب.   المادة الخام
  البرشام. –اللحام  –التفرٌػ  –: الصب طرق الصناعة والزخرفة

 سم. ٖ.ٖٙسم، العرض  1ٕالطول  :المقاٌٌس
 .       The Tanavoli Collection (ٕٔ)مجموعة برفٌز تناولى: مكان الحفظ

 .ٓٙ:رقم الحفظ 
 م.    1ٔهـ/ٔٔم وأوائل القرن ٙٔهـ/ٓٔأواخر القرن :التارٌخ 

  إٌران. -: أردبٌل مكان الصنع
 : ؼٌر كاملة.حالة التحفة

: صنع هذا العلم من لوح واحد من الصلب، وٌنقسم سطحه إلى ثبلثة أقسام الوصف
جمٌعها كمثرٌة الشكل: األول ٌحتل المركز وتشؽله كتابة مفرؼة بخط النستعلٌق 
نصها عبارة "توكلت على هللا"، وٌحٌط به القسم الثانى الذى ٌزٌنه زخرفة نباتٌة 
مكررة من أوراق كؤسٌة وأنصافها، وٌدور حولها القسم الثالث وٌمثله إطار ضٌق 

سٌة أصؽر فً الحجم من السابقة، والحد من زخرفة نباتٌة مورقة ألنصاؾ أوراق كؤ
الخارجى لهذا القسم كان ٌنتهى من أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن، ؼٌر أن إحداهما 
مفقودة. وهناك مقبض مجوؾ جرى تثبٌته عبر اللحام والبرشام فً جسم التحفة من 
أسفل لكى تحمل أو تعلق منه، وتؽطً المسافة ما بٌن هذا المقبض وجسم التحفة 
صفٌحة كمثرٌة الشكل علٌها كتابة محفورة تحمل اسم الصانع الذى ٌمكن قراءة جزء 
منها نصه:" عمل محمد األردبٌلً"، وٌبلحظ أن التصمٌم العام تؽلب علٌه صفة 

 التماثل.
  .James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, ppالمراجع و النشر:
270,271, pl.E4. 

 http://www.soas.ac.uk/gallery/persiansteel;  ماهر سمٌر عبد السمٌع
.ٙٗٔ، لوحةالسٌد، النقوش الكتابٌة الشٌعٌة  

 
 
 
 

 (5) لوحة رقم
 : صلب.المادة الخام

  البرشام. -اللحام –التفرٌػ  –الحفر -: الصب طرق الصناعة والزخرفة

http://www.soas.ac.uk/gallery/persiansteel
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 سم. ٘.1ٕٔ : الطولالمقاٌٌس
 م.ٕٗٓٓ-ٗ-1ٕ: كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم مكان الحفظ
 م.5٘ٙٔ-1هـ/5ٙٓٔ: التارٌخ                 .Sale 6895 :رقم الحفظ

 :  ؼٌر كاملة.حالة التحفة               إٌران. -أصفهان مكان الصنع:
من عدة ألواح من الصلب تم تجمٌعها معا بواسطة اللحام : صنع هذا العلم الوصف

ومسامٌر البرشام، وٌتكون من جزءٌن؛ الجزء الرئٌسً األكبر حجما ٌنقسم سطحه 
إلى ثبلث مناطق؛ المنطقة المركزٌة ذات شكل بٌضاوي أقرب إلى شكل قطرة الماء 

راستى مانند  واٌن علم بود كز وتشؽله كتابة فارسٌة مفرؼة بخط النستعلٌق نصها:"
وترجمتها:" مهرٌست از ؼبلمان با اخبلص شهً ست دٌن حٌدرٌست ابن حٌدر" 

المخلصٌن لدٌن حٌدر بن  (ٗٔ)هو بحق مثل الشمس من خدام الشاه (ٖٔ)وهذا العلم
، وٌحٌط بهذه المنطقة إطار عرٌض تتخلله تسع مناطق أو جامات مفرؼة (٘ٔ)"حٌدر

الثلث تتمثل فً البسملة التى تشؽل الجامة  بٌضاوٌة الشكل تزٌنها كتابة عربٌة بخط
الكبٌرة العلوٌة، وتتوزع فً الثمانى جامات األخرى عبارة "ناد علٌا/ مظهر 
العجائب/ تجده عونا لك فً/ النوائب كل هم/ وؼم سٌنجلً/ بنبوتك ٌا محمد/ بوالٌتك 
 ٌا علً/ ٌا علً ٌا علً، وٌلً ذلك من الخارج إطار ضٌق تشؽله زخرفة مكررة
نباتٌة ألنصاؾ أوراق كؤسٌة، وٌتصل بالحد الخارجً لهذا الجزء اثنتا عشرة رأسا 

 من التنانٌن تتوزع على مسافات منتظمة.
والجزء الثانى من هذه التحفة أصؽر حجما ومثبت أعلى الجزء الرئٌسً وله 
شكل بٌضاوي أطرافه الخارجٌة مفصصة، وٌنقسم سطحه إلى قسمٌن؛ األول كمثري 

َنْصر  ﴿ من سورة الصؾ: ٖٔرغ تشؽله كتابة قرآنٌة بخط الثلث نصها اآلٌة الشكل مف
ِ َوَفْتح  َقِرٌب   وٌدور حوله إطار تتخلله ثبلث عشرة جامة مفرؼة مختلفة ﴾، ِمَن هللاَّ

األحجام، وفً حٌن تذكر سجبلت صالة كرٌستى للمزادات أن األولى واألخٌرة 
 الجامات األخرى كتابة بؤسماء محمدمسجل بها اسم الصانع والتارٌخ، تشؽل 

واألئمة االثنى عشر، وٌبلحظ ان هذا الجزء ٌفتقد الجزء العلوي من قمته، التى علً 
األرجح كانت تشتمل علً نصل مستقٌم فً المنتصؾ مع وجود إثنٌن من رإوس 

 التنانٌن علً جانبٌه. 
 المراجع والنشر:

 http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-very-large-safavid-
pierced-steel-processional-4272389-
details.aspx?from=salesummary&intObjectID=4272389&sid=9b3
ee208-edde-4d71-85e4-0cf56d38efae  

 
 

 (6لوحة رقم)
 : صلب.المادة الخام

  البرشام. -اللحام –التفرٌػ  –الحفر -: الصب طرق الصناعة والزخرفة
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       .سم ٘.ٗٗسم، والعرض ٘.ٓٔٔأقصى طول : المقاٌٌس
 : مجموعة دٌفٌد فً كوبنهاجن.مكان الحفظ
 م.1ٔهـ/ ٔٔ:القرن التارٌخ                 .Inv. no. 12/1977 رقم الحفظ:
 : كاملة.حالة التحفة                       إٌران. -: أصفهانمكان الصنع

الصلب تم تجمٌعها معا بواسطة اللحام : صنع هذا العلم من عدة ألواح من الوصف
ومسامٌر البرشام، وٌتكون من جزءٌن؛ الجزء الرئٌسً األكبر حجما ٌنقسم سطحه 
إلى ثبلث مناطق؛ المنطقة المركزٌة ذات شكل بٌضاوي أقرب إلى شكل قطرة الماء 
وتشؽله كتابة فارسٌة مفرؼة بخط الثلث نصها: "هللا، محمد، علً"، وٌحٌط بهذه 

ة إطار تزٌنه زخارؾ نباتٌة مفرؼة ممثلة فً أنصاؾ أوراق كؤسٌة مكررة، المنطق
وإلً الخارج منها إطار ثالث أعرض نسبٌا تتخلله عشرة مناطق أو جامات مفرؼة 

بها أسماء هللا ومحمد واألئمة االثنى  بٌضاوٌة الشكل تزٌنها كتابة عربٌة بخط الثلث
لً الحسن/الحسٌن علً/الباقر "هللا محمد/ع عشر موزعة علً النحو التالً:

و/الصادق وكاظم/الرضا ونقً وتقً/والحسن/ العسكري/ محمد/ مهدي صاحب"، 
وٌبلحظ أن الحد الخارجً لهذا الجزء ٌفتقد رإوس التنانٌن التى كانت تتوزع على 

  مسافات منتظمة.
والجزء الثانى من هذه التحفة أصؽر حجما ومثبت أعلى الجزء الرئٌسً وله 

ضاوي أطرافه الخارجٌة مفصصة، وٌنقسم سطحه إلى قسمٌن؛ األول كمثري شكل بٌ
الشكل مفرغ تشؽله كتابة قرآنٌة بخط الثلث نصها:"مدد ٌا علً"، وٌدور حوله إطار 
عرٌض تزخرفه أنصاؾ  أوراق كؤسٌة مكررة، ُنفذت بؤسلوب التفرٌػ، وٌتصل بهذا 

نة من نصل مستقٌم علً جانبٌه الجزء من اعلً عبر مسامٌر البرشام قمة ثبلثٌة مكو
   إثنٌن من رإوس التنانٌن ٌنظر كبل منهما للخارج.  

-http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/cultural المراجع والنشر:

history-themes/sunni-and-shia/art/12-1977.   ماهر سمٌر عبد السمٌع السٌد، ؛

 .٘ٗٔلوحة، ٖٓٗالنقوش الكتابٌة الشٌعٌة، ص
 (7) لوحة رقم

  : صلب.المادة الخام
  البرشام. –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر  –: الصب طرق الصناعة والزخرفة

 سم. ٙ٘: المقاٌٌس
 م. ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٕٙ: كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم مكان الحفظ
 م.                           1ٔهـ/ٔٔ: القرنالتارٌخ                       .Sale 7038 :رقم الحفظ

 : كاملة.حالة التحفة                   إٌران. -: اصفهان مكان الصنع
: صنع جسم هذا العلم من لوح واحد من الصلب، وله شكل كمثري أو أقرب الوصف

إلى قطرة المٌاه، وٌؽلب على التصمٌم الفنً له صفة التماثل، وٌنقسم السطح إلى 
عة أقسام: ٌحتل األول المركز وتشؽله كتابة مفرؼة بالخط الكوفً الهندسً أرب

ًّ هللا"، وٌحٌط به القسم الثانى الذى  نصها:"ال إله إال هللا محمد رسول هللا على ول
تقتصر زخرفته على إحدى عشرة جامة صؽٌرة مفرؼة، عشر منها دائرٌة الشكل 

ث وٌمثله شرٌط عرٌض من زخرفة واألخٌرة بٌضاوٌة، وٌدور حولها القسم الثال
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نباتٌة مورقة تمثل أرضٌة لكتابات عربٌة نفذت بخط الثلث نصها:" صلى هللا على 
المصطفى محمد، والمرتضى، والحسن والحسٌن، وزٌن العابدٌن، وعلى الباقر 
ًّ وتقً محمد ونقً والعسكرى الحسن  محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسً، وعل

لرابع واألخٌر عبارة عن شرٌط رفٌع من لفائؾ نباتٌة مفرؼة والمهدي"، والقسم ا
مكونة من أنصاؾ مراوح نخٌلٌة تتبادل مع أوراق كؤسٌة، وٌبلحظ أن كل قسم من 
األقسام ٌحدده إطار بارز من الصلب خاٍل من الزخارؾ، وفً حٌن أن الثبلثة 

قلٌبل وتتصل به بؤنه أعرض  -وهو الخارجى -إطارات الداخلٌة رفٌعة، ٌتمٌز الرابع 
 على مسافات متساوٌة ثمانٌة من رءوس التنانٌن التى وزعت أربعة فً كل جانب. 

وهناك مقبض مجوؾ جرى تثبٌته عبر اللحام والبرشام فً جسم التحفة من  
أسفل لكى تحمل أو تعلق منه، وتؽطً المسافة ما بٌن هذا المقبض وجسم التحفة 
صفٌحة على شكل البخارٌة تنتهى من أعلى بورقة ثبلثٌة، وتتمٌز هذه الصفٌحة بؤنها 

وقت تحتل مركزها جامة مفصصة من الداخل إلى اثنى عشر فصا، وفً نفس ال
مفرؼة بٌضاوٌة الشكل إذا أُضٌفت إلى اإلحدى عشرة األخرى السابق ذكرها ٌكتمل 

 العدد لٌكون اثنتى عشرة أٌضا.  
-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced :المراجع والنشر

steel-processional-probably-isfahan-4483484-

details.aspx?pos=76&intObjectID=4483484&sid=#top 
 (8) لوحة رقم

 : صلب.المادة الخام
             البرشام –اللحام  –التفرٌػ -لصب ا -الطرق -: القطع طرق الصناعة والزخرفة

 سم.  1.ٗٙ: المقاٌٌس
 م.ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٔٔ: كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم مكان الحفظ

 م.         1ٔهـ/ٔٔ: القرن التارٌخ.                    Sale 7077:رقم الحفظ 
 : كاملة.حالة التحفة               إٌران. -: أصفهان مكان الصنع

: صنع جسم هذا العلم من لوح واحد من الصلب له شكل كمثري ٌنتهى من الوصف
حٌن ٌرتفع أعلى بثبلثة ِنصال؛ ٌمٌل االثنان الطرفٌان منها إلى الخارج قلٌبل، فً 

الثالث األوسط مستقٌما، وٌزٌن المساحة المركزٌة الكمثرٌة الشكل التى تتوسط 
التحفة زخرفة من لفائؾ نباتٌة مفرؼة تتوسطها كتابات بخط الثلث نصها: "ٌا هللا 
 محمد علً"، وٌإطرها شرٌط رفٌع من الصلب ٌنتهى من أعلى بورقة نباتٌة كؤسٌة.

للتحفة إطار مجوؾ جرى تثبٌته فٌها بواسطة  وٌدور حول الحافة الخارجٌة  
مسامٌر تم برشمتها، وٌنتهى هذا اإلطار من أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن ٌنظر 

 كل منهما إلى الخارج. 
وٌتصل بجسم هذه التحفة من أسفل مقبض معدنً من الصلب مكون من 

ارة عن كرة جزءٌن: السفلً قائم مجوؾ تؽطٌه قنوات حلزونٌة الشكل، والعلوي عب
َدات مفرؼة.  ٌْ  صؽٌرة مفرؼة تزٌنها زخرفة نباتٌة مكونة من أربع ُوَر



 األعبلم المعدنٌة للشٌعة االثنى عشرٌة فً ضوء نماذج مختارة
 

 993 (5102 ديسمبر – اكتوبر) 34المجلد  -حوليات آداب عين شمس 

-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-cut والنشر: المراجع

steel-processional-iran-17th-4580034 

details.aspx?from=salesummary&pos=61&intObjectID=4580034&sid

=b475260e-bf45-4d0d-8a84-543637eac7db 
 (9لوحة رقم)

 فضة. -ذهب  -: برونزالمادة الخام
             .البرشام –اللحام  -التكفٌت –التفرٌػ -الصب  -الطرق -القطع : طرق الصناعة والزخرفة

 سم.ٕٔسم، والعرض  ٘.٘ٗ: أقصى طول له المقاٌٌس
 كوبنهاجن.: مجموعة دٌفٌد فً مكان الحفظ

 م.1ٔهـ/ٔٔ: القرن التارٌخ.           Inv. no. 32/1971 :رقم الحفظ 
 : كاملة.حالة التحفة                    الهند. -: الدكن مكان الصنع

: صنع جسم هذا العلم من لوح واحد من البرونز له شكل كمثري ٌنتهى من الوصف
إلى الخارج قلٌبل، فً حٌن ٌرتفع  أعلى بثبلثة ِنصال؛ ٌمٌل االثنان الطرفٌان منها

الثالث األوسط مستقٌما، وٌزٌن المساحة المركزٌة الكمثرٌة الشكل التى تتوسط 
التحفة زخرفة مفرؼة من كتابات بخط الثلث نصها: "هللا محمد علً"، وٌإطرها 
شرٌط رفٌع من الصلب ٌنتهى من أعلى بورقة نباتٌة كؤسٌة. وٌتمٌز سطح هذا العلم 

علً سطحه من نصوص قرآنٌة ُنفذت بإستخدام أسلوب التكفٌت بالذهب  بما ُسجل
والفضة على جسم العلم والنصل المستقٌم، ونصها فً الوجه:"ال فتا إال علً وال 

ُ َؼالِب  َعلَى أَْمِرِه  من سورة ٌوسؾ: ٕٔسٌؾ إال ذو الفقار، ثم جزء من اآلٌة  ﴿وهللاَّ
ْعلَمُ  ٌَ من سورة آل  1ٔوجزء من اآلٌة  5ٔ، ثم اآلٌة وَن﴾ولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال 

ُه ال إلََه إالَّ ُهَو واْلَمبلِئَكُة وأُْولُوا الِعْلِم َقاِئماً ِباْلِقْسِط ال إلََه إالَّ ُهَو :عمران ُ أَنَّ ﴿َشِهَد هللاَّ
ِ اإلْسبلم﴾5ٔالَعِزٌُز الَحِكٌُم ) ٌَن ِعنَد هللاَّ هر الشهادة ، فً حٌن ُكتبت علً الظ( إنَّ الدِّ

ا ولً هللا حًقا حًقا، تلٌها اآلٌة  ًٌ من  1ٕٔالشٌعٌة: "ال إله إال هللا، محمًدا رسول هللا، عل
ْلُت وُهَو َربُّ الَعْرِش الَعِظٌِم﴾سورة التوبة:  ِه َتَوكَّ ٌْ ُ ال إلََه إالَّ ُهَو َعلَ ًَ هللاَّ ومن  ﴿َحْسِب

ِ﴾من سورة البقرة ٘ٔٔبعدها جزء من اآلٌة َنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ وْجُه هللاَّ ٌْ َ  . :﴿َفؤ
وٌدور حول الحافة الخارجٌة للتحفة إطار مجوؾ جرى تثبٌته فٌها بواسطة 
مسامٌر تم برشمتها، وٌنتهى هذا اإلطار من أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن ٌنظر 

 كل منهما إلى الخارج. 
 المراجع والنشر:

http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/32-1971 

 (10) لوحة رقم
  ذهب. -: صلب المادة الخام

 البرشام. –اللحام  –التفرٌػ  التكفٌت –الحفر -: الصبطرق الصناعة والزخرفة
 سم. ٘.ٕٙسم، العرض  ٘.1٘الطول  :المقاٌٌس

 .       The Tanavoli Collection: مجموعة برفٌز تناولى مكان الحفظ
 .1٘:رقم الحفظ
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 م.          1ٔهـ/ٔٔالنصؾ الثانى من القرن :التارٌخ 
  إٌران. -: أصفهان مكان الصنع
 : كاملة.حالة التحفة

: صنع جسم هذا العلم من لوح واحد من الصلب له شكل كمثري ٌنتهى من الوصف
أعلى بنصلٌن ٌمٌبلن إلى الخارج قلٌبل، وترتفع بٌنهما إلى أعلى جامة صؽٌرة 
مفصصة تعلوها ورقة كؤسٌة ثبلثٌة، وعلى الرؼم من تعدد النصوص الكتابٌة 

خط الثلث على أرضٌة من واختبلؾ أماكنها إال أنها تتشابه جمٌعها فً كونها منفذة ب
زخرفة نباتٌة مورقة مفرؼة، وتتوزع على النحو التالً: تحتل عبارة "هللا ولً 
التوفٌق" مركز الجامة الكبٌرة الكمثرٌة الشكل، وتظهر كلمة "ٌا فتاح" تتوسط الجامة 
المفصصة التى تحتل المسافة ما بٌن النصلٌن، وتشؽل كلمة "هو هللا" قلب الورقة 

وٌدور حول الحافة الخارجٌة للتحفة إطار مجوؾ جرى تثبٌته فٌها بواسطة الكؤسٌة، 
مسامٌر تم برشمتها، وٌنتهى هذا اإلطار من أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن ٌنظر 

 كل منهما إلى الخارج. 
وٌتصل بجسم هذه التحفة من أسفل مقبض معدنً من الصلب مجوؾ جرى 

لتحفة من أسفل لكى تحمل أو تعلق منه وهو تثبٌته عبر اللحام والبرشام فً جسم ا
مكون من جزءٌن: السفلً مستقٌم، والعلوي عبارة عن كرة صؽٌرة مفرؼة تزٌنها 

 زخرفة نباتٌة.
والجدٌر بالذكر أن هذه التحفة تحمل كتابات مكفتة بالذهب تدور حول قمة 

 م، وهذا55٘ٔهـ/11ٙسنة  (ٙٔ)المقبض وتقرأ:" عمل كمال الدٌن محمود نازوك
التارٌخ ال ٌتوافق مع أعمال أخرى لهذا الصانع مإرخة ترجع إلى قرن الحق على 

م، 1٘ٙٔهـ/1ٓٔٔالتارٌخ السابق، ومنها صفٌحة باب فً لندن مإرخة بعام 
م، وهناك باب 1ٙٙٔهـ/5ٓٔٔوصفٌحة أخرى فً مجموعة هراري مإرخة بعام 

م الصانع م، كما أن أسلوب تسجٌل إس15ٙٔهـ/ٓٔٔٔؼٌر منشور مإرخ بعام 
ٌختلؾ تماما عن أسلوب كتابة إسم كمال الدٌن على القطع المإرخة، كما ٌختلؾ فً 
نفس الوقت عن أسلوب الزخارؾ المنفذة على العلم نفسه كذلك، مما ٌرجح أن هذا 
التارٌخ واإلسم أضٌفا إلى العلم فً وقت متؤخر عن صناعته فً محاولة لنسبته إلى 

 فنٌة والتارٌخٌة. فنان مشهور لزٌادة قٌمته ال

 المراجع والنشر:
 James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, pp.264- 266, pl.E2;  

http://www.soas.ac.uk/gallery/persiansteel/ ;  ،ماهر سمٌر عبد السمٌع السٌد

.1ٗٔلوحةالشٌعٌة، النقوش الكتابٌة   

 (11لوحة رقم )
  .برونز -صلب المادة الخام: 

  .البرشام –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 
         سم. ٕٖسم، العرض  ٖٓٔالطول  المقاٌٌس:

 .     متحؾ األؼا خانمكان الحفظ: 

http://www.soas.ac.uk/gallery/persiansteel/
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           م.1ٔهـ/ٔٔالثانى من القرنالنصؾ  :التارٌخ                    .     -رقم الحفظ:
  .كاملة.      حالة التحفة: إٌران -أصفهان مكان الصنع: 

تتشابه هذه التحفة مع السابقة فً التصمٌم العام وتختلؾ فً بعض الوصف: 
التفاصٌل مثل شكل الورقة الثبلثٌة التى تنتهى بها من أعلى والنصوص الكتابٌة التى 

القطعة أصاب بعض التلؾ الجزء العلوي األوسط منها وأعٌد تزٌنها، كما أن هذه 
إصبلحه ولكنه لم ٌعد إلى سالؾ أصله، إذ ٌبلحظ أن أسلوب الزخارؾ النباتٌة 
المورقة مع النصوص الكتابٌة التى تتوسطها ـ التى تزٌن الجامة المفرؼة فً النصل 

ختلؾ عن تلك التى الذى ٌرتفع بٌن النصلٌن المائلٌن للخارج ـ قد نفذت بعناصر ت
تزٌن الجامة الكمثرٌة الشكل الكبٌرة سواء من حٌث الشكل أو الحجم. وٌإكد ذلك 

)كذا("، وبذلك (1ٔ)النص الكتابً الذي ٌمكن قراءته كالتالً:"ٌا عباس المستعٌن أعٌنً
م أو فٌما تبله من سنوات بعد 1ٔهـ/ٌٖٔكون هذا الجزء قد أضٌؾ خبلل القرن 

ًّ فً الحٌاة الٌومٌة لدى الشٌعة االثنى عشرٌة. أما سائر  تعاظم دور العباس بن عل
الكتابات األخرى فتحتل عبارة "هللا محمد علً" مركز الجامة الكمثرٌة الشكل التى 
تتوسط التحفة، وٌعلوها فً المنطقة المفرؼة الصؽٌرة عبارة "ٌا فتاح" وجمٌعها 

 منفذة بخط الثلث.
 The Ismaili Centre, Catalogue of an Exhibition: SPIRIT المراجع والنشر:

& LIFE : Masterpieces of Islamic Art from the Aga Khan Museum 

Collection, London, 14 July to 31 August 2007, p.181, pl.154. 
 (12) لوحة رقم

  برونز. -صلب المادة الخام: 
  البرشام. –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 

    . -(18)المقاٌٌس:
       Hatefi Collections كان معروضا للبٌع فً مجموعة هاتٌفى مكان الحفظ: 

           م.1ٔهـ/ٔٔالنصؾ الثانى من القرن :التارٌخ                    .        -رقم الحفظ:
 ؼٌر كاملة..           حالة التحفة: إٌران -أصفهان مكان الصنع: 

تتشابه هذه التحفة مع السابقتٌن فً التصمٌم العام ؼٌر أنه فُقد منها المقبض الوصف: 
الذى تحمل منه باإلضافة إلى اإلطار الخارجً الذى ٌنتهً باثنٌن من رءوس 
 التنانٌن، وتختلؾ عنهما فً النصوص الكتابٌة إذ تحتل عبارة "توكلت على هللا"
مركز الجامة الكبٌرة الكمثرٌة الشكل، وتظهر كلمة "ٌا فتاح" تتوسط الجامة 
المفصصة التى تحتل المسافة ما بٌن النصلٌن، وتقتصر زخرفة الجزء العلوى على 

 الزخارؾ النباتٌة المورقة.
 http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx المراجع: والنشر:

http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/li

brary/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg 

 (13) رقم لوحة
  .صلبالمادة الخام: 

http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/library/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg
http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/library/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg
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             البرشام. –اللحام  –التفرٌػ -الصب  -الطرق طرق الصناعة والزخرفة: 
 سم. ٙ.ٕٙ الطولالمقاٌٌس: 

 م.1ٕٓٓ/ٓٔ/ٖٕكان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم مكان الحفظ: 
 .         م1ٔهـ/ٔٔمن القرنالنصؾ الثانى  :التارٌخ       .    Sale 7428رقم الحفظ: 

 .ؼٌر كاملة حالة التحفة:                    إٌران. -أصفهان مكان الصنع: 
تمثل هذه التحفة الجزء الرئٌسً الكبٌر الكمثري الشكل من تحفة كان الوصف: 

تصمٌمها العام ٌتشابه مع الثبلث السابقة، كما أن النصوص الكتابٌة المسجلة علٌها 
بق ظهورها على بعض التحؾ السابقة، وتتمثل فً عبارة "ٌا هللا محمد بخط الثلث س

علً"، و"ٌا فتاح"، مع العلم بؤن اإلطار البرونزى الخارجى الذى ٌحٌط بها تمت 
 إضافته حدٌثا.

 cut-safavid-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-المراجع والنشر:
details.aspx-4979420-a-from-panel-steel 

 (14) لوحة رقم
 .نحاس أصفرالمادة الخام: 

  البرشام. –اللحام  –الحفر -الحز –الصب  -الطرق طرق الصناعة والزخرفة: 
 سم. 1ٖٗ الطولالمقاٌٌس: 

 م.ٕٓٔٓ/ٓٔ/٘كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم مكان الحفظ: 
                        م.5ٔ-1ٔهـ/ٕٔ-ٔٔالقرن :التارٌخ                .Sale 7871رقم الحفظ: 

 .كاملةحالة التحفة:                   .الهند -الدكنالصنع:  مكان
صنع هذا العلم من لوح كبٌر من النحاس كمثري الشكل ٌنتهى من أعلى الوصف: 

بنصل مدبب تخرج على جانبٌه أربعة ِنصال تمٌل إلى الخارج قلٌبل، وٌزٌن المساحة 
الثلث  تشتمل على أسماء المركزٌة الكمثرٌة الشكل دائرة مفرؼة بها كتابات بخط 

"هللا محمد علً"، وٌدور حولها دائرة أكبر وزعت بها ست بخارٌات حفر على 
سطح االثنتٌن العلوٌتٌن منها لفظ الجبللة "هللا"، وعلى االثنتٌن الجانبٌتٌن اسم 

 "محمد"، فً حٌن أن االثنتٌن السفلٌتٌن علٌهما اسم اإلمام "علً".
بٌن الجزء المركزي للتحفة والِنصال الخمسة  وٌشؽل المسافة المحصورة ما 

صفٌحة مفصصة جرى تثبٌتها باستخدام مسامٌر البرشام، وٌزٌنها دائرة ثبلثٌة 
اإلطار حفر بداخلها كلمة "هللا"، وٌدور مع اإلطار المفصص عدد من األقواس 
المحزوزة ٌصاحبها عدد من الفروع النباتٌة، ومن المبلحظ أن أهم ما ٌمٌز هذه 

تحفة اختبلؾ أسلوب تنفٌذ الكتابات الذى اعتمد فً إبرازها على حز المناطق حول ال
 الكلمات دون حروؾ الكلمات نفسها.

وٌدور حول الحافة الخارجٌة للتحفة إطار مجوؾ جرى تثبٌته فٌها بواسطة   
مسامٌر البرشام، وٌنتهى هذا اإلطار من أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن ٌنظر كل 
منهما إلى الخارج، فً حٌن ٌتداخل الذٌبلن فً األسفل، وٌؽطى جسم كل تنٌن 

ٌن ٌؽطً الذٌل زخرفة مكررة زخرفة مكررة محفورة تتكون من فروع نباتٌة، فً ح
 محزوزة على هٌئة معٌنات.    

http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-cut-steel-panel-from-a-4979420-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-cut-steel-panel-from-a-4979420-details.aspx
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وعلى النحو الذى شاهدناه فً بعض التحؾ السابقة ٌتصل بجسم هذه التحفة 
من أسفل مقبض معدنً مجوؾ مكون من عدة أجزاء أهمها كرة صؽٌرة مفرؼة 

 تزٌنها فروع نباتٌة.
-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pierced المراجع: والنشر:

brass-standard-india-17th18th-century-5358637-

details.aspx?from=salesummary&pos=4&intObjectID=5358637&

sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
  

 (15لوحة رقم )
 نحاس.المادة الخام: 

  البرشام. –اللحام  –الحفر -الحز –الصب  -الطرق طرق الصناعة والزخرفة: 
 .    - المقاٌٌس:

  .Virginia Museum of Fine Artمتحؾ فٌرجٌنٌا للفنون الجمٌلة مكان الحفظ:  
                        م.5ٔ-1ٔهـ/ٕٔ-ٔٔالقرن :التارٌخ                 .5ٔ.15رقم الحفظ:  

 .كاملةحالة التحفة:              .الهند -الدكنمكان الصنع: 
ٌتشابه هذا العلم مع السابق فً التصمٌم العام وفً الكتابات المفرؼة المنفذة الوصف: 

بخط الثلث التى تحتل المركز ونصها: "هللا محمد علً"، باإلضافة إلى اإلطار 
الخارجً الذى ٌتخذ هٌئة ثعبانٌن أو تنٌنٌن متشابكً الذٌل فً الوقت الذى ٌنظر كل 

عض التفاصٌل ومن أهمها أن جسم العلم منهما للخارج، وتكمن االختبلفات فً ب
ٌتصل به من أعلى نصل مستقٌم تزٌن قمته زخرفة نباتٌة وٌخرج على جانبٌه ستة 
ِنصال موزعة؛ ثبلثة فً كل جانب تمٌل أطرافها قلٌبل للخارج، كما أن الصفٌحة 
المثبتة فً المسافة ما بٌن جسم العلم وقمته تخلو من الكتابات التى استبدلت بها 

رفة نباتٌة من فروع وأوراق نباتٌة محفورة جرى تثبٌتها باستخدام مسامٌر زخ
البرشام، وٌضاؾ إلى ذلك الحشوات الصؽٌرة التى تزٌن المسافة المحصورة بٌن 

 الِنصال األربعة السفلٌة.
ماجدة علً عبد الخالق الشٌخة، تصاوٌر المعارك الحربٌة للجٌش  المراجع والنشر:

بلل المخطوطات والتحؾ التطبٌقٌة، رسالة ماجستٌر، قسم المؽولً الهندي من خ
 .ٖ٘ٔم، لوحةٕٕٔٓاآلثار اإلسبلمٌة، كلٌة اآلثار، جامعة القاهرة، 

 (16لوحة رقم )
 .صلبالمادة الخام: 

 .البرشام -اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصب طرق الصناعة والزخرفة: 
 .                 متحؾ األؼا خان: (19)مكان الحفظ        سم.ٕٓٔالطول المقاٌٌس: 

          م.5ٔ-1ٔهـ/ٕٔ-ٔٔالقرن :التارٌخ        AKM00620 رقم الحفظ: 
 ؼٌر كاملة.حالة التحفة:                الهند. -الدكن مكان الصنع:

تعد هذه التحفة واحدا من أكثر هذه األعبلم تطورا من حٌث الشكل الوصف: 
فروع جمٌعها متماثلة، وٌتكون كل فرع من ثبلثة  والحجم، إذ تتكون من أربعة

أقسام، أكبرها السفلى وأصؽرها العلوى، جرى تثبٌتها عبر اللحام والبرشام، وهى 
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كمثرٌة   موزعة بحٌث ٌتقابل كل فرعٌن لٌكونا شكبل تتوسطه ثبلث مناطق مفرؼة
 الشكل. 

وفً حٌن ُثبت والقسم السفلً تتوسطه منطقتان كمثرٌتان، السفلٌة أكبر حجما 
بداخلها نموذج مصؽر من هذا العلم مكون من أربعة أضبلع ٌشتمل كل ضلع منها 

دعٌة الشٌعٌة، وتخلو المنطقة العلوٌة منها، تتمثل فً بعض األ( ٕٓ)على كتابات
وٌتكون هذا القسم من إطارٌن؛ الداخلً عرٌض تشؽله زخارؾ مفرؼة لكتابات نفذت 

رقة وفً الؽالب تتضمن هذه الكتابات بعض اآلٌات بخط الثلث على أرضٌة نباتٌة مو
القرآنٌة على النحو الشائع فً التحؾ المشابهة، والثانى رفٌع تقتصر زخارفه 

 المفرؼة على األوراق النباتٌة المكررة. 
وٌتكون القسم الثانً األوسط من إطار واحد مفرغ تزٌنه زخرفة من لفائؾ 

ا الجزء الثالث العلوي من هذه التحفة فٌتكون نباتٌة حول كتابات بخط النستعلٌق. أم
من إطار واحد مع ؼٌاب الشكل الكمثري فً المنتصؾ، وتشؽله زخرفة مفرؼة 
لنص كتابً ٌتمثل فً عبارة "ٌا علً"، وٌدور حول الحدود الخارجٌة للفروع 
األربعة شرٌط أسطوانى ٌتوزع علٌه على مسافات متساوٌة عدد من رءوس التنانٌن 

لحجم تنظر إلى الخارج. وجدٌر الذكر أن صالة كرٌستً للمزادات تشٌر صؽٌرة ا
إلى أن من ضمن الكتابات المسجلة على هذه التحفة اسم الصانع والخطاط بصٌؽة: 

 "كتبه على نقاش، عمل األستاذ علً".
  والنشر: المراجع

http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1219#; 

http://m.christies.com/sale/lot/sale/6098/lot/1449911/ 

 
 
 
 

 (17لوحة رقم)
 .صلبالمادة الخام: 

 البرشام. -اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصب طرق الصناعة والزخرفة: 
                  .مجموعة دٌفٌد فً كوبنهاجن مكان الحفظ:           سم. ٘.15ٖالطول  المقاٌٌس:

          م.5ٔ-1ٔهـ/ٕٔ-ٔٔالقرن :التارٌخ    .Inv. no. 32/2001 رقم الحفظ: 
 .كاملةحالة التحفة:            إٌران. -أصفهان مكان الصنع:

تعد هذه التحفة واحدا من أكثر هذه األعبلم تطورا من حٌث الشكل الوصف: 
متماثلة الشكل والحجم، إذ تتكون من أربعة فروع مثبتة حول محور اوسط، وجمٌعها 

، وتم توزٌعها بحٌث ٌتقابل كل فرعان لٌكونا شكبل تتوسطه منطقة وسطى مركزٌة 
 مفرؼة.

وٌنقسم سطح كل فرع إلً إطارٌن؛ الداخلً هو األعرض وتشؽله كتابة 
وهً موزعة علً النحو التالً علً   اآلٌات األولً من سورة الفتح مفرؼة نصها
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ِ الرَّ ﴿:الفرع األول ِبٌناً)ِبْسِم هللاَّ ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً مُّ ِحٌِم إنَّ ُ  (ْٔحَمِن الرَّ ْؽِفَر لََك هللاَّ ٌَ وعلً  ﴾لِ
َك و:﴿الثالث ٌْ ٌُِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَل َر و َم ِمن َذْنِبَك وَما َتؤَخَّ َك ِصَراطاً ﴿،علً الثانً﴾َما َتَقدَّ ٌَ ْهِد ٌَ

ْسَتِقٌماً) ُ َنْصراً ٕمُّ نُصَرَك هللاَّ ٌَ ِكٌَنَة ِفً ﴿وعلً الرابع ﴾(َٖعِزٌزاً)(و ُهَو الَِذي أَنَزَل السَّ
، وهذا الترتٌب عند فتح الفروع األربعة فً أربعة إتجاهات مختلفة ﴾قُلُوِب الُمْإِمِنٌنَ 

ٌسمح بقراءة النص القرآنً بصورة صحٌحة، إذ ٌصبح الفرع األول فً مواجهة 
ذلك ٌمكن قراءة اآلٌات من إتجاهٌن الثالث، والفرع الثانً فً مواجهة الرابع، وب

ٌُقرأ الجزء األول منها ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً ﴿:مختلفٌن، بحٌث  ِحٌِم إنَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم هللاَّ
ِبٌناً) ُ  (ٔمُّ ْؽِفَر لََك هللاَّ ٌَ َك و/ ِل ٌْ ٌُِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَ َر و َم ِمن َذْنِبَك وَما َتؤَخَّ ٌة، من زاو ﴾َما َتَقدَّ

ٌُستكمل الجزء الثانً ْسَتِقٌماً)﴿و َك ِصَراطاً مُّ ٌَ ْهِد ُ َنْصراً ٌَٕ ٌَنُصَرَك هللاَّ ( و
ِكٌَنَة ِفً قُلُوِب الُمْإِمِنٌنَ /(َٖعِزٌزاً) من زاوٌة أخري. أما اإلطار  ﴾ُهَو اَلِذي أَنَزَل السَّ

ة الثانً الخارجً فهو رفٌع وتقتصر زخارفه المفرؼة على ورٌدات وفروع نباتٌ
 مكررة. 

وٌدور حول الحدود الخارجٌة لكل فرع من الفروع األربعة شرٌط أسطوانى 
 صؽٌر الحجم ٌنتهً من اعلً برأس تنٌن ٌنظر إلً الخارج.

وُثبت بداخل المنطقة المركزٌة المحصورة بٌن الفروع النباتٌة نموذج 
كتابات مصؽر من هذا العلم مكون من أربعة أضبلع ٌشتمل كل ضلع منها على 

ُ ونصها:﴿ مفرؼة ممثلة فً سورة اإلخبلص ِحٌِم/ قُْل ُهَو هللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم هللاَّ
( َمُد )ٔأََحد  ُ/الصَّ ٌُوَلد)ٕ(هللاَّ لِْد ولَْم  ٌَ )ٖ( َلْم  ُكن لَُّه ُكفُواً أََحد  ٌَ ، وجري توزٌعها ﴾(ٗ(ْ/وَلْم 

 بنفس األسلوب السابق ذكره. 
وٌبلحظ ان هذا العلم مثبت أعبله ملحق أضٌؾ إلٌه خبلل فترة الحقة علً   

صناعته، وهذا الملحق ٌتكون من ثبلثة أجزاء، تبدأ من أسفل بدائرة تزٌنها زخرفة 
محفورة عبارة عن شعار األسد الذي ٌحمل الشمس على ظهره، وأعبلها لوح طوٌل 

ٌُشبه عقد ثبلث ً، وتزٌن الجزء السفلً من سطح مستطٌل الشكل ٌنتهً من أعلً بما 
هذا اللوح جامة مفصصة بداخلها مٌنا فٌروزٌة اللون. والجزء الثالث واألخٌر عبارة 
عن وحدة مفصصة ذات إطارٌن من زخارؾ مفرؼة، ٌشؽل الداخلً منهما كتابات 

﴾من سورة الصؾ:  ٖٔنصها اآلٌة  ِ َوَفْتح  َقِرٌب  ، واإلطار الثانً ﴿َنْصر  ِمَن هللاَّ
الخارجً به زخرفة مفرؼة لوحدة نباتٌة مكررة، وٌعلوها وحدة ثبلثٌة أصؽر فً 

 الحجم تزٌنها كتابة مفرؼة نصها النداء "ٌا علً".
-1ٕٓٔومن الواضح أن هذا الجزء تمت إضافته خبلل العصر القاجاري ) 

م( بسبب الشعار المكون من األسد الذى ٌحمل علً ظهره 1ٕ٘ٔ-11ٗٔهـ/ٖٗٗٔ
الشمس"شٌر وخورشٌد"، وٌدعم ذلك إستخدام إسلوب الزخرفة بالمٌنا المضافة الذى 

 انتشر إنتشارا كبٌرا خبلل هذه الفترة التارٌخٌة. 
-http://www.davidmus.dk/assets/473/17.21-32-2001 والنشر: المراجع

helhed-Safavidisk-staal-Alam.jpg  

 (18لوحة رقم )
 .صلبالمادة الخام: 

  البرشام. –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 
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 .سم ٕٖسم، أكبر عرض حوالً  ٘.ٗٙأكبر طول حوالى المقاٌٌس:
كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستً للمزادات بلندن مكان الحفظ: 

 .مٖٕٔٓ/ٓٔ/ٌٓٔوم
                        م.1ٓٙٔ-٘هـ/1ٔٔٔالتارٌخ:        .SALE 1148 / LOT 177 رقم الحفظ:

 .كاملةحالة التحفة:                     .الهند -الدكنمكان الصنع: 
الصلب المفرغ تم تجمٌعها معا صنعت هذه التحفة من عدة أجزاء من الوصف: 

بواسطة اللحام ومسامٌر البرشام، وتتكون من ثبلثة أقسام؛ الرئٌسً هو السفلً 
األكبر حجما، وٌنقسم سطحه إلى منطقتٌن؛ المركزٌة كمثرٌة الشكل أو هً أقرب 
إلى شكل قطرة الماء وتشؽلها زخرفة كتابٌة مفرؼة بخط الثلث موزعة فً أربعة 

من سورة القلم التى تحتل ثبلثة  ٕ٘، واآلٌة ٔ٘جزء من اآلٌة سطور تتمثل فً 
ُه لََمْجُنون  ) ﴿أسطر على النحو التالً: قُولُوَن/إنَّ ٌَ ْكَر و ا َسِمُعوا الذِّ ( ٔ٘...ِبؤَْبَصاِرِهْم/ لَمَّ

". وٌدور 1ٔٔٔ، وتشؽل السطر الرابع عبارة "سنة ﴾(ٕ٘وَما ُهَو إالَّ ِذْكر  لِّْلَعالَِمٌَن )
هذه المنطقة إطار وردت بها كتابة عربٌة بخط النستعلٌق تتمثل فً جزء من حول 

ٌُّوُم ال َتؤُْخُذهُ ِسَنة  وال َنْوم  لَُّه ﴿آٌة الكرسً على النحو التالً: ًُّ الَق ُ ال إلََه إالَّ ُهَو الَح هللاَّ
ْشَفُع ِعنَدهُ إالَّ  ٌَ َمَواِت وَما ِفً األَْرِض َمن َذا اَلِذي  مع مبلحظة أن ﴾ ِبإْذِنهِ  َما ِفً السَّ

هناك جزًءا مفقوًدا من هذه الكتابة. وٌدور حول الحد الخارجً لهذا الجزء إطار 
 ٌنتهى من أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن ٌنظر كل منهما إلى الخارج. 

والقسم الثانى من هذه التحفة صؽٌر الحجم ومثبت أعلى الجزء الرئٌسً وله 
من  ٖٔه كتابة قرآنٌة بخط النستعلٌق تتمثل فً اآلٌة إطار خارجى مفصص، وتشؽل

ِ وَفْتح  َقِرٌب   ﴿سورة الصؾ نصها: َن هللاَّ  . ﴾َنْصر  مِّ
والقسم الثالث واألخٌر عبارة عن صفٌحة مفصصة تخلو من الزخارؾ والكتابات 

 وتحتل قمة هذه التحفة.  
-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-piercedالمراجع والنشر: 

processional-standard-central-or-north-5722698-details.aspx 
 (19لوحة رقم )

 .برونز -  صلبالمادة الخام: 
  البرشام. –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 

 .                    أحد مساجد أصفهان.                 مكان الحفظ: - المقاٌٌس:
                        م.1ٓٙٔ-٘هـ/1ٔٔٔ :التارٌخ                  . -رقم الحفظ:

 كاملة.حالة التحفة:              .إٌران -أصفهان مكان الصنع: 
صنعت هذه التحفة من عدة أجزاء من الصلب المفرغ تم تجمٌعها معا الوصف: 

م ومسامٌر البرشام حول محور أوسط، وٌربطها عدد من اإلطارات بواسطة اللحا
المصنوعة من البرونز، وتتكون من قسمٌن؛ الرئٌسً هو األكبر حجما وٌنقسم 
سطحه إلى ثبلث مناطق كمثرٌة الشكل تتدرج فً الحجم من الداخل إلى الخارج؛ 

ها زخرفة المنطقة المركزٌة ذات شكل بٌضاوي أقرب إلى شكل قطرة الماء وتشؽل
مفرؼة من فروع نباتٌة وأنصاؾ أوراق كؤسٌة، وتحٌط بها منطقة أخرى وردت بها 



 األعبلم المعدنٌة للشٌعة االثنى عشرٌة فً ضوء نماذج مختارة
 

 933 (5102 ديسمبر – اكتوبر) 34المجلد  -حوليات آداب عين شمس 

ِبْسِم  ﴿كتابة عربٌة بخط الثلث من سورة اإلخبلص تسبقها البسملة على النحو التالً: 
( ُ أََحد  ِحٌِم قُْل ُهَو هللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َمُد )ٔهللاَّ ُ الصَّ ٌُولَْد )ٕ(هللاَّ لِْد ولَْم  ٌَ ُكن لَُّه ٖ( َلْم  ٌَ ( ولَْم 

( ِحٌِم قُْل  ﴿وٌلٌها سورة الفلق على النحو التالى: ﴾،(ُٗكفُواً أََحد  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم هللاَّ
( وِمن َشرِّ ٖ( وِمن َشرِّ َؼاِسٍق إَذا وَقَب)ٕ( ِمن َشرِّ َما َخلََق)ِٔق)أَُعوُذ ِبَربِّ الَفلَ 

فَّاَثاِت ِفً الُعَقِد)  ﴾.(٘( وِمن َشرِّ َحاِسٍد إَذا َحَسَد)ٗالنَّ
وإلى الخارج منها منطقة ثالثة تزٌنها كتابة عربٌة بخط الثلث تتمثل فً جزء من 

ُ نُ  ﴿من سورة النور ونصها:  ٖ٘اآلٌة َمَواِت واألَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة هللاَّ وُر السَّ
َباَرَكٍة  ٌُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ يٌّ  َها َكْوَكب  ُدرِّ َجاَجُة َكؤَنَّ ِفٌَها ِمْصَباح  الِمْصَباُح ِفً ُزَجاَجٍة الزُّ

ٌُِضًُء ولَْو لَْم  ُتَها  ٌْ َكاُد َز ٌَ ٍة  ٌَّ ٍة وال َؼْرِب ٌَّ ُتوَنٍة الَّ َشْرِق ٌْ َتْمَسْسُه َنار  نُّور  َعلَى ُنوٍر َز
 ُ ْهِدي هللاَّ وٌتصل بالحد الخارجً لهذا الجزء ستة من رءوس التنانٌن تتوزع على  ﴾،ٌَ

 مسافات منتظمة.
والقسم الثانى من هذه التحفة صؽٌر الحجم ومثبت أعلى الجزء الرئٌسً وله 

ا: "ٌا قاضى شكل بٌضاوي أطرافه الخارجٌة منتظمة، وتشؽله كتابة مفرؼة نصه
 الحاجات، ٌا رفٌع الدرجات".  

-James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, pp.278المراجع والنشر: 

280, fig.47.; 
 .ٓ٘ٔماهر سمٌر عبد السمٌع السٌد، النقوش الكتابٌة الشٌعٌة، لوحة 

 (22لوحة رقم )
 .برونز -صلب المادة الخام: 

  .البرشام –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 
 .       -المقاٌٌس:

 .       Hatefi Collectionsكان معروضا للبٌع فً مجموعة هاتٌفى مكان الحفظ: 
 .                       م5ٔهـ/ٕٔالقرن  :التارٌخ         .-رقم الحفظ:

 .كاملةحالة التحفة:                  .إٌران -أصفهانمكان الصنع: 
تشبه هذه التحفة السابقة إلى حد كبٌر؛ إذ أنها صنعت من عدة أجزاء من الوصف: 

الصلب المفرغ تم تجمٌعها معا بواسطة اللحام ومسامٌر البرشام، وٌربطها عدد من 
اإلطارات المصنوعة من البرونز، وتتكون من قسمٌن؛ الرئٌسً هو األكبر حجما 

ة الشكل تتدرج فً الحجم من الداخل إلى وٌنقسم سطحه إلى ثبلث مناطق كمثرٌ
الخارج؛ المنطقة المركزٌة ذات شكل بٌضاوي أقرب إلى شكل قطرة الماء وتشؽلها 
كتابة عربٌة مفرؼة بخط الثلث نصها:"هللا، محمد، علً، فاطمة، حسن، حسٌن"، 

 وتحٌط بها منطقة أخرى وردت بها كتابة عربٌة ؼٌر واضحة، 
ثالثة تزٌنها كتابة عربٌة بخط الثلث تتمثل فً جزء وإلى الخارج منها منطقة 

ِحٌِم وال َتْحَسَبنَّ ﴿من سورة آل عمران ونصها:  1ٙٔ من اآلٌة ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم هللاَّ
ُ الَعِظٌمُ  ٌُْرَزُقوَن َصَدَق هللاَّ ِهْم  اء  ِعنَد َربِّ ٌَ ِ أَْمَواتاً َبْل أَْح  ،﴾الَِذٌَن قُِتلُوا ِفً َسِبٌِل هللاَّ

وٌبلحظ وجود جزء صؽٌر بٌضاوى ٌقع أسفل المنطقة الكمثرٌة الشكل الداخلٌة 
وتشؽله كتابة ؼٌر واضحة، كما ٌنتهى الحد الخارجً لهذا القسم من أعلى باثنٌن من 

 رءوس التنانٌن.
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والقسم الثانى من هذه التحفة صؽٌر الحجم مثبت أعلى الجزء الرئٌسً وله 
منتظمة، وتشؽله كتابة مفرؼة نصها: " ٌا أبا عبد  شكل بٌضاوي أطرافه الخارجٌة

 هللا الحسٌن".
 collections.com/gallery.aspx-http://www.hatefi  ;المراجع والنشر:.

http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/li

f6ad959229e8.jpg-9ce8-470e-4d8f-brary/data/16dcd29c 

 
 (21لوحة رقم )

 .برونز -نحاسالمادة الخام: 
  .البرشام –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر - الصبطرق الصناعة والزخرفة: 

 .سم 1ٖٗ المقاٌٌس:
 م.ٕٔٔٓ/ٗ/1كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم مكان الحفظ: 
                       م.   1ٓ1ٔ-ٙهـ/5ٔٔٔالتارٌخ:          .Lot 149 / Sale 7959 رقم الحفظ: 

 .ؼٌر كاملةحالة التحفة:                    .إٌران –أصفهان مكان الصنع: 
صنعت هذه التحفة من عدة أجزاء من النحاس بعضها مفرغ واآلخر ؼٌر الوصف: 

مفرغ تم تجمٌعها معا بواسطة اللحام ومسامٌر البرشام حول محور أوسط رأسً، مع 
وجود بعض اإلطارات أو الفواصل البرونزٌة، وٌمكن تناول أجزائها بالوصؾ من 

ل إلى أعلى كما ٌلً: تبدأ من أسفل بمقبض أسطوانً مجوؾ، ٌعلوه جزء كمثري أسف
الشكل له هٌئة بعض األوانى المعدنٌة اإلٌرانٌة، إذ أنه ٌتكون من قاعدة وبدن ورقبة، 
تزٌن سطحه نقوش كتابٌة باللؽة الفارسٌة على أرضٌة من لفائؾ نباتٌة، تتمثل فً 

وألحق بهذا ، (ٕٔ)ثنً عشر لمحتشم الكاشانًمن البنود اال أجزاء من البند األول
الجزء اثنان من رءوس التنانٌن، وُثبت أعبله مستطٌل له أربعة جوانب مفرؼة فً 

، وتشؽل مركز كل جانب (ٕٕ)أركانها ما ٌشبه أعمدة أعبلها تٌجان كمثرٌة الشكل
 صفٌحة مفرؼة بها كتابة نصها "ٌا محمد" وٌحٌط بها إطار تزٌنه زخرفة من لفائؾ

 نباتٌة تنتهى بزهرة رباعٌة البتبلت.
أما الجزء الذى ٌلى السابق فعبارة عن مكعب صؽٌر نقش على سطح جوانبه 
األربعة كتابة عربٌة تتضمن الصبلة على األئمة االثنى عشر، وفوقه جزء آخر 

ٌشبه السابق وإن كان أصؽر  -كمثري الشكل له هٌئة بعض األوانى المعدنٌة اإلٌرانٌة
ٌن بدنه ثبلثة أشرطة؛ السفلى وفً حٌن تخلو قاعدته من الزخارؾ، ٌز -منه حجما

حفر علٌه مجموعة من األقواس الصؽٌرة المتبلصقة مكونة ما ٌشبه زهرة كبٌرة 
متعددة البتبلت، وأعبلها إطار ضٌق من فروع وأوراق نباتٌة، والثانى هو أكبرها 
وتزٌنه أربعة معٌنات بداخل كل منها مٌدالٌة مفصصة بها كتابات باللؽة الفارسٌة 

اتا من البند األول من بنود محتشم الكاشانً، وتتناثر فً أرضٌة الكتابات تتضمن أبٌ
وحول المعٌنات زخارؾ نباتٌة من فروع وأوراق نباتٌة وزهور تبرز من بٌنها 
زهرة اللوتس، والشرٌط الثالث العلوى تشؽله فروع وأوراق نباتٌة، ونقش على 

http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/library/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg
http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/library/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg
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أسطوانى وٌخلو من  الرقبة عدد من أشجار السرو، والجزء السادس واألخٌر
 الزخارؾ. 

أما الجزء العلوى الرئٌسً األكبر حجما من هذه التحفة فٌتكون من مركز  
ومنطقتٌن مفرؼتٌن ذات شكل كمثري؛ ٌشؽل المركز وحدة بٌضاوٌة تزٌنها زخارؾ 
نباتٌة نفذت بؤسلوب المٌنا، وتحٌط به المنطقة األولى الكمثرٌة الشكل التى تقتصر 

فروع النباتٌة وأنصاؾ األوراق الكؤسٌة، وإلى الخارج منها المنطقة زخارفها على ال
الثانٌة التى تزخرفها كتابة عربٌة بخط الثلث تتمثل فً سورة اإلخبلص تسبقها 

) ﴿البسملة على النحو التالً:  ُ أََحد  ِحٌِم قُْل ُهَو هللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َمُد ِٔبْسِم هللاَّ ُ الصَّ (هللاَّ
ٌُولَْد )( َلْم ٌَ ٕ) )ٖلِْد ولَْم  ُكن لَُّه ُكفُواً أََحد  ٌَ وٌتصل بالحد الخارجً لهذا ، ﴾(ٗ( وَلْم 

 القسم عدد من رءوس التنانٌن تبلػ ثمانٌة عشر موزعة على مسافات منتظمة. 
 المراجع والنشر:

http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectI

D=5421971; http://www.invaluable.com/auction-lot/a-large-safavid-

brass-and-bronze-processional-sta-132-c-c2a1eacd24 

 (22لوحة رقم )
 .برونز -صلبالمادة الخام: 

             البرشام. –اللحام  –التفرٌػ -الصب  -الطرق طرق الصناعة والزخرفة: 
 . سم 1ٕ٘المقاٌٌس: 

 م.5ٕٓٓ/ٗ/5كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم مكان الحفظ: 
 .         م1ٔٔٔ-ٓٔهـ/ٕٕٔٔالتارٌخ:            .        Sale 7571رقم الحفظ: 

 .كاملةحالة التحفة:                  إٌران. -أصفهان مكان الصنع: 
اإلٌرانٌة المعدنٌة  جٌدا لواحٍد من أنماط األعبلمتعد هذه التحفة مثاال الوصف: 

للحام الكاملة، إذ تتكون من عدة ألواح من الصلب المفرغ تم تجمٌعها معا بواسطة ا
ومسامٌر البرشام حول محور أوسط رأسى، وٌمكن تقسٌم هذا العلم إلى عدة أجزاء 
تبدأ من أسفل بمقبض مجوؾ أسطوانى الشكل، ٌعلوه وحدة سداسٌة ذات جوانب 
مفرؼة تتوسطها أشكال بخارٌات تتخلل أرضٌتها وما حولها لفائؾ نباتٌة، وإطارات 

 صفر الذهبً.  الجوانب الستة للمسدس مطلٌة باللون األ
وٌلً ذلك الجزء األكبر حجما من العلم الذى ٌمثل الجسم الرئٌسً وٌنقسم 
سطحه إلى ثبلث مناطق كمثرٌة الشكل تتدرج فً الحجم من الداخل إلى الخارج 
وتحددها إطارات برونزٌة؛ وٌؽلب على المنطقتٌن الداخلٌة والوسطى الشكل 

ا زخرفة مفرؼة من فروع نباتٌة البٌضاوي األقرب إلى قطرة الماء، وتشؽلهم
ومراوح نخٌلٌة، والمنطقة الثالثة الخارجٌة وردت بها كتابة عربٌة بخط الثلث بها 

ْسَتِوي ﴿من سورة الحشر على النحو التالً:  ٕٔوجزء من اآلٌة  ٕٓاآلٌة  ٌَ ال 
ِة ُهُم الَفاِئُزوَن ) ِة أَْصَحاُب الَجنَّ اِر وأَْصَحاُب الَجنَّ ( لَْو أَنَزْلَنا َهَذا القُْرآَن ٕٓأَْصَحاُب النَّ

َتُه َخاِشعاً...) ٌْ  .ٕٕٔٔوٌلً ذلك تارٌخ الصناعة ﴾ (َٕٔعلَى َجَبٍل لََّرأَ

http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=5421971
http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=5421971
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وٌدور حول الحافة الخارجٌة لهذا الجزء إطار مجوؾ جرى تثبٌته فٌها 
بواسطة مسامٌر البرشام وٌنتهى هذا اإلطار من أعلى باثنٌن من رأسً تنٌنٌن ٌنظر 

 إلى الخارج.كل منهما 
وٌفصل بٌن هذا الجزء واآلخر الذى ٌعلوه كرة مفرؼة ذات زخارؾ نباتٌة 
من فروع وأوراق عنب وأوراق كؤسٌة وأنصافها، وٌحصر هذه الكرة من أعلى 

 وأسفل إطاران مستدٌران ذات لون أصفر.
وفوق هذه الكرة المفرؼة لوح من الصلب ٌتكون من ثبلثة أجزاء، األوسط 

ٌه صفٌحة نقش علٌها كتابة باسم الصانع  بصٌؽة "عمل مٌر تاج مصمت مثبت عل
الدٌن"، وٌحٌط به إطار مفرغ تشؽله زخرفة نباتٌة من فروع وأوراق نباتٌة، وٌلً 

 ذلك للخارج إطار ٌنتهى من أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن.
وٌخرج من قمة هذا الجزء فً المسافة ما بٌن رأسً التنٌنٌن لوح مستطٌل من 

تشبه بعض األوانى  -لصلب ذات ارتفاع كبٌر، ثبتت أعبله وحدة كروٌة مفرؼةا
ذات قمة على هٌئة ورقة نباتٌة ثبلثٌة، وقد ُنقش بها  -المعدنٌة والخزفٌة اإلٌرانٌة

 كتابات نصها:" ٌا هللا محمد علً".
-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-very-large المراجع والنشر:

safavid-cut-steel-processional-5057569-details.aspx 
 (23) لوحة رقم

 برونز. –صلب  المادة الخام:
  .البرشام –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 

 .سم ٙٗسم، العرض  ٘.1ٗالطول  المقاٌٌس:
     .The Tanavoli Collectionمجموعة برفٌز تناولى مكان الحفظ: 

 .1٘الحفظ:رقم 
     إٌران.   -: أصفهان .   مكان الصنعم1ٔٔٔهـ/ٖٕٔٔ :التارٌخ 

 ؼٌر كاملة.حالة التحفة: 
تمثل هذه التحفة الوحدة الرئٌسٌة من علم فقدت معظم أجزائه، وصنعت الوصف: 

هذه الوحدة من عدة أجزاء من الصلب المفرغ تم تجمٌعها معا بواسطة اللحام 
محور أوسط رأسً، وٌربطها عدد من اإلطارات المصنوعة ومسامٌر البرشام حول 

من البرونز، وٌنقسم سطحها إلى أربع مناطق كمثرٌة الشكل تتدرج فً الحجم من 
الداخل إلى الخارج؛ المنطقة المركزٌة ذات شكل بٌضاوي أقرب إلى شكل قطرة 
الماء ولها إطار من الصلب عرٌض نسبٌا ُنقشت على سطحه زخرفة نباتٌة من 
فروع وأوراق قرٌبة من الطبٌعة، وتحتل مركز هذه المنطقة وحدة صؽٌرة من 
البرونز بٌضاوٌة الشكل مفرؼة مثبتة بداخل وحدة أكبر، واألخٌرة تخلو من الكتابات 
وتقتصر زخارفها المفرؼة على المراوح النخٌلٌة والورٌدات الخماسٌة البتبلت على 

 أرضٌة من الفروع النباتٌة.
منطقة أخرى ٌحددها إطار من البرونز ذو زخارؾ حلزونٌة وتحٌط بها  

وأوراق نباتٌة مع ورٌدات خماسٌة، وإلى  الشكل، وتزٌنها زخرفة نباتٌة قوامها فروع
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الخارج منها منطقة ثالثة تشبه السابقة إال أنها أعرض، وتزٌنها كتابة عربٌة بخط 
ِبْسِم ﴿بسملة على النحو التالً: الثلث تتمثل فً اآلٌات األولى من سورة الفتح تسبقها ال

ِبٌناً) ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً مُّ ِحٌِم إنَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َم ِمن َذْنِبَك وَما ٔهللاَّ ُ َما َتَقدَّ ْؽِفَر لََك هللاَّ ٌَ ( ِل
ْسَتِقٌماً) َك ِصَراطاً مُّ ٌَ ْهِد ٌَ َك و ٌْ ٌُِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَ َر و واألخٌرة  ، والمنطقة الرابعة﴾(َٕتؤَخَّ

كمثرٌة الشكل ذات إطار من البرونز، وتتمثل زخارفها المفرؼة فً أوراق كؤسٌة 
 ثبلثٌة تارة تتجه للداخل وتارة للخارج بالتبادل.

وجدٌر بالمبلحظة أن هذه التحفة تحمل توقٌع الصانع على صفٌحة مثبتة على 
الجزء األسفل من القائم أو المحور المركزي أعلى المقبض الذى ٌحمل منه العلم 
بصٌؽة "عمل أستاذ إبراهٌم"، كما أن هناك كتابة إضافٌة على صفٌحة أخرى تحتل 

أسفلها "ٌا إمام حسٌن"، وتظهر الجزء العلوى من نفس القائم نصها:" ٌا علً" و
 أسفل هذا النص الكتابً زخرفة نباتٌة محفورة لفروع وأوراق خماسٌة البتبلت. 

  ,James Allan and Brian Gilmour, Persian Steelالمراجع والنشر:
p.275,276, pl.E7.  ،ٔ٘ٔلوحة؛ ماهر سمٌر عبد السمٌع السٌد، النقوش الكتابٌة الشٌعٌة. 

 (42لوحة رقم )
 .برونز -  صلبالمادة الخام: 

  .البرشام –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 
 .        دار اآلثار اإلسبلمٌة بالكوٌت –مجموعة الصباح .      مكان الحفظ: - المقاٌٌس:

               م.1ٖٔٔ-ٕٔهـ/ٕٗٔٔالتارٌخ:                .LNS 52 M رقم الحفظ:
 ؼٌر كاملة.حالة التحفة:           إٌران. -أصفهان مكان الصنع: 

تمثل هذه التحفة الوحدة الرئٌسٌة من علم فقدت بعض أجزائه العلوٌة، الوصف: 
وتتكون من عدة أجزاء من الصلب المفرغ تم تجمٌعها معا بواسطة اللحام ومسامٌر 

ناطق كمثرٌة الشكل البرشام حول محور أوسط رأسً، وٌنقسم سطحها إلى ثبلث م
تتدرج فً الحجم من الداخل إلى الخارج وٌحدد اثنٌن منها إطاران من البرونز؛ 
والمنطقة المركزٌة ذات شكل بٌضاوي أقرب إلى شكل قطرة الماء ولها إطار من 
الصلب عرٌض نسبٌا ُنقشت على سطحه زخرفة نباتٌة من فروع وأوراق قرٌبة من 

قد ٌدفع لونها  –نطقة وحدة صؽٌرة من البرونز الطبٌعة، وتحتل مركز هذه الم
تخلو من الكتابات وتقتصر زخارفها  -األصفر إلى االعتقاد بؤنها صنعت من الذهب 

المفرؼة على نصفً مروحة نخٌلٌة وورٌدات خماسٌة البتبلت على أرضٌة من 
 الفروع النباتٌة.

فة نباتٌة وتحٌط بها منطقة أخرى ٌحددها إطار من البرونز، تزٌنها زخر 
نباتٌة تحصر بداخلها ورٌدات خماسٌة، وإلى الخارج منها منطقة ثالثة  قوامها لفائؾ

تزٌنها كتابة عربٌة بخط الثلث تتمثل فً سورة اإلخبلص تسبقها البسملة على النحو 
) ﴿التالً:  ُ أََحد  ِحٌِم قُْل ُهَو هللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ ِٔبْسِم هللاَّ َمُد)(هللاَّ ٌُولَْد)ٕالصَّ لِْد وَلْم  ٌَ ( ٖ( لَْم 

( ُكن لَُّه ُكفُواً أََحد  ٌَ ، وٌلٌها التارٌخ الهجرى المسجل باألرقام الفارسٌة وهو ﴾(ٗولَْم 
هذه  الحافة الخارجٌة ". وٌبلحظ أن اإلطار البرونزى الذى ٌدور حولٕٗٔٔعام "

 نها ؼٌر سبعة فقط.المنطقة كان مثبتا علٌه عدد من رءوس التنانٌن ولم ٌبق م
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وتحمل هذه القطعة كتابة عربٌة بخط الثلث على صفٌحة مثبتة على الجزء 
األسفل من القائم أو المحور المركزي أعلى المقبض الذى ٌحمل منه العلم نصها "ناد 
ا مظهر العجائب تجده عوًنا لك فً كل النوائب كل هم وؼم سٌنجلً بوالٌتك ٌا  ًٌ عل

 علً ٌا علً ٌا علً". 
 المراجع والنشر:

 Esin Atil(ed.), Islamic art and patronage: treasures from Kuwait, 

Rizzoli International Publications, New York, 1990, No.92; James 

Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.276. ; 

http://darmuseum.org.kw/dai/the-

collections/metals/#prettyPhoto[gallery]/1/ماهر سمٌر عبد السمٌع السٌد،  ؛
.ٕ٘ٔلوحةالنقوش الكتابٌة الشٌعٌة،   

 (25لوحة رقم )
 برونز. –صلب  الخام:المادة 

  .البرشام –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 
 .سم 1ٗسم، العرض  5ٙالطول  المقاٌٌس:

 Museum für Kunst und. هامبورج -الفنون والحرؾمتحؾ مكان الحفظ: 

Gewerbe Hamburg . 

 م.1ٔٗٔ-ٖهـ/ٕ٘ٔٔ :التارٌخ .                                   -رقم الحفظ:
 .ؼٌر كاملةحالة التحفة:                  إٌران. -أصفهان مكان الصنع: 

 1٘رقم تتطابق هذه التحفة مع تلك المحفوظة فً مجموعة تناولى تحت الوصف: 
فقط فً التصمٌم العام ولكن كذلك فً كافة العناصر والتفاصٌل  ( لٌس1ٔ)لوحة 

الزخرفٌة، واالختبلؾ الوحٌد ٌكمن فً النص الكتابً المسجل علٌها بخط الثلث إذ 
َمَواِت واألَْرِض  ﴿من سورة النور ونصه:  ٌٖ٘تمثل فً جزء من اآلٌة  ُ ُنوُر السَّ هللاَّ

ٌُوَقُد َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفٌَها ِمْصبَ  يٌّ  َها َكْوَكب  ُدرِّ َجاَجُة َكؤَنَّ اح  الِمْصَباُح ِفً ُزَجاَجٍة الزُّ
َباَرَكٍة صدق هللا وٌلى ذلك تارٌخ الصناعة المسجل باألرقام  ﴾ِمن َشَجَرٍة مُّ

 م. 1ٔٗٔ-ٖهـ/ٕ٘ٔٔ
 hamburg.de/en/collection/permanent-http://www.mkg-المراجع والنشر:

James Allan and  ;alam.htm-standard-art/coronation-collection/islamic

Brian Gilmour, Persian Steel, p.276.  
 (26لوحة رقم )

 .برونز –صلب المادة الخام: 
  البرشام. -اللحام –التفرٌػ  –الحفر -الصب طرق الصناعة والزخرفة: 

 سم.ٙ.ٗ٘ أكبر طولالمقاٌٌس: 
 م.ٕٓٔٓ/ٓٔ/٘فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم  (ٖٕ)كان معروضا للبٌعمكان الحفظ: 

 م.1ٕ٘ٔ/ٌولٌو هـ1ٖٔٔشوال ،م1ٔ٘ٔ-ٗهـ/ٕٙٔٔ :التارٌخ .  7871Saleرقم الحفظ:

 ؼٌر كاملة.حالة التحفة:                        .إٌران -أصفهان مكان الصنع: 

http://darmuseum.org.kw/dai/the-collections/metals/#prettyPhoto[gallery]/1/
http://darmuseum.org.kw/dai/the-collections/metals/#prettyPhoto[gallery]/1/
http://www.mkg-hamburg.de/en/collection/permanent-collection/islamic-art/coronation-standard-alam.htm
http://www.mkg-hamburg.de/en/collection/permanent-collection/islamic-art/coronation-standard-alam.htm
http://www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?action=search&intSaleID=22782
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تمثل هذه التحفة الوحدة الرئٌسٌة من علم فقدت بعض أجزائه العلوٌة، الوصف: 
وتتكون هذه الوحدة من عدة أجزاء من الصلب المفرغ تم تجمٌعها معا بواسطة اللحام 
ومسامٌر البرشام حول محور أوسط رأسً، وٌنقسم سطحها إلى ثبلث مناطق 

حدد اثنٌن منها إطاران كمثرٌة الشكل تتدرج فً الحجم من الداخل إلى الخارج، وٌ
من البرونز؛ المنطقة المركزٌة ذات شكل بٌضاوي أقرب إلى شكل قطرة الماء ولها 
إطار من الصلب عرٌض نسبٌا ُنقشت على سطحه زخرفة لفروع وأوراق نباتٌة 
تتمثل فً أوراق كؤسٌة وورٌدات خماسٌة البتبلت، وعلى الرؼم من أنها خالٌة اآلن 

مركزها كانت تحتله وحدة صؽٌرة بٌضاوٌة الشكل من إال أن من المرجح أن 
 البرونز على النحو الذى لمسناه فً نماذج سابقة، ولكنها مفقودة حالٌا. 

وتحٌط بها منطقة أخرى ٌحددها إطار من البرونز، تزٌنها زخرفة نباتٌة  
ة نباتٌة تحصر بداخلها أوراًقا كؤسٌة ثبلثٌة؛ تارة تفتح للخارج وتار قوامها لفائؾ

أخرى للداخل، وإلى الخارج منها منطقة ثالثة تزٌنها كتابة عربٌة بخط الثلث تتمثل 
ِبْسِم  ﴿فً اآلٌتٌن األولى والثانٌة من سورة  الفتح تسبقهما البسملة على النحو التالً: 

ِبٌناً) ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً مُّ ِحٌِم إنَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ ٔهللاَّ ْؽِفَر لََك هللاَّ ٌَ َم ِمن َذْنِبَك وَما ( ِل  َما َتَقدَّ
ْسَتِقٌماً) َك ِصَراطاً مُّ ٌَ ْهِد ٌَ َك و ٌْ ٌُِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَ َر و ، وٌلٌها التارٌخ الهجرى ﴾(َٕتؤَخَّ

". وٌنتهى اإلطار البرونزى الذى ٌدور ٕٙٔٔالمسجل باألرقام الفارسٌة وهو عام "
 لهذه المنطقة باثنٌن من رءوس التنانٌن ٌنظر كبلهما للخارج. الحافة الخارجٌة حول

وتحمل هذه القطعة كتابة عربٌة بخط الثلث موزعة على حشوتٌن تم تثبٌتهما 
على كبل وجهً العلم فً الجزء األسفل من القائم أو المحور المركزي أعلى المقبض 

الوهاب األصفهانً"، الذى ٌحمل منه العلم، ونصها على الصفٌحة األولى "عمل عبد 
 م.1ٌٕ٘ٔولٌو  -("/ ٌونٌؤ)1ٖٔوعلى الصفٌحة الثانٌة " بتارٌخ ... شوال 

 pierced-safavid-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-المراجع والنشر:
-5358636-dated-iran-alam-steel

details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=

Allan and , James ba944ff4cb3b&page=4-8cd8-4f4f-2781-a4d59a4e

Brian Gilmour, Persian Steel, p.276, 277.; Abbas Daneshvari, of 

Serpents and Dragons, p.100.  

 (27لوحة رقم )
  برونز. –المادة الخام: صلب 

  .البرشام –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 
 .  -المقاٌٌس:

       Hatefi Collections مجموعة هاتٌفىكان معروضا للبٌع فً مكان الحفظ: 
           م.5ٔهـ/ٕٔالنصؾ األول من القرنالتارٌخ:       .   -رقم الحفظ:

 حالة التحفة: غٌر كاملة.             إٌران. -مكان الصنع: أصفهان 
تتشابه هذه التحفة مع النماذج الثبلثة السابقة من حٌث التصمٌم العام، وإن الوصف: 

كانت أقرب إلى النموذج المحفوظ فً دار اآلثار اإلسبلمٌة بالكوٌت، نظرا لتماثل 
الزخرفة النباتٌة التى تزٌن المنطقة الكمثرٌة الشكل الوسطى المكونة من لفائؾ تضم 

http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-5358636-details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-5358636-details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-5358636-details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-5358636-details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
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ك التماثل فً النص الكتابً المسجل علٌها بخط بداخلها ورٌدات خماسٌة، وٌتجلى ذل
ِ  ﴿الثلث المتمثل فً سورة اإلخبلص تسبقها البسملة على النحو التالً:  ِبْسِم هللاَّ

( ُ أََحد  ِحٌِم قُْل ُهَو هللاَّ ْحَمِن الرَّ َمُد)ٔالرَّ ُ الصَّ ٌُولَْد)ٕ(هللاَّ ِلْد وَلْم  ٌَ ُكن لَُّه ُكفُواً ٖ( لَْم  ٌَ ( ولَْم 
( المنطقة  عدم وجود اإلطار البرونز الذى ٌحدد وٌكمن االختبلؾ بٌنهما فً ﴾،(ٗأََحد 

الكمثرٌة الوسطى، باإلضافة إلى شكل الوحدة التى تزٌن مركز المنطقة الكمثرٌة 
المركزٌة، ومثلها رأسً التنٌنٌن الباقٌٌن من الرءوس التى كانت ملحقة باإلطار 

  الخارجً.
 collections.com/gallery.aspx-http://www.hatefiالمراجع: والنشر:

http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/li

brary/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg  

 (28لوحة رقم )
  .برونز –صلب المادة الخام: 

  .البرشام –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 
 .      -المقاٌٌس:

     Hatefi Collections كان معروضا للبٌع فً مجموعة هاتٌفىمكان الحفظ:  

 .          م5ٔهـ/ٕٔالنصؾ األول من القرنالتارٌخ:                .-رقم الحفظ:
 .ؼٌر كاملةحالة التحفة:                  .إٌران -أصفهان مكان الصنع: 

التحفة عن النماذج الثبلثة السابقة فً خلوه ٌختلؾ التصمٌم الفنى العام لهذه الوصف: 
من المنطقة الكمثرٌة الوسطى، واقتصاره على منطقتٌن فقط، فً حٌن أن الوحدة 
البٌضاوٌة الشكل التى كانت تشؽل المركز مفقودة. وتحظى هذه التحؾ بالزخرفة 

بخط  الكتابٌة التى تزٌن المنطقة الكمثرٌة األخرى، وتتمثل فً كتابة قرآنٌة منفذة
ِ وَفْتح  َقِرٌب   ﴿من سورة الصؾ ونصها: ٖٔالثلث هً جزء من اآلٌة  َن هللاَّ  ﴾،َنْصر  مِّ

اِبِرٌنَ ﴿من سورة البقرة ونصه: ٌ٘٘ٔلٌها جزء من اآلٌة  ثم النداء "ٌا ﴾، وَبشِِّر الصَّ
 علً ٌا علً".

  collections.com/gallery.aspx-http://www.hatefiالمراجع: والنشر:

http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/li

brary/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg 

 (29لوحة رقم )
 .صلبالمادة الخام: 

  .البرشام –اللحام  –التفرٌػ  –الحفر -الصبطرق الصناعة والزخرفة: 
    سم.ٕ.ٕٗسم، اكبر عرض: ٖ.ٓٙأكبر طول:  المقاٌٌس:

 متحؾ المتربولٌتان بنٌوٌورك.مكان الحفظ:  
 .              (24)م5ٔهـ/ٕٔالقرن التارٌخ:       .1982.435 رقم الحفظ:

  ؼٌر كاملة.                حالة التحفة: إٌران -أصفهان مكان الصنع: 

على الرؼم من أن هذه التحفة لٌست كاملة ولكنها جزء من علم، إال أن لها الوصف: 
أهمٌة كبٌرة تتمثل فً إٌضاح طرٌقة صناعة هذا النمط من التحؾ المعدنٌة، إذ 

http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/library/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg
http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/library/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg
http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/library/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg
http://manage.hateficollections.com/inc/getThumbnail2.ashx?&img=/library/data/16dcd29c-4d8f-470e-9ce8-f6ad959229e8.jpg
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ٌبلحظ أنها تتكون من لوحٌن من الصلب المفرغ تم تجمٌعهما معا بواسطة اللحام 
لب، واللوح الخارجى هو األكبر ومسامٌر البرشام، وٌربطهما ثبلثة إطارات من الص

حجما وتشؽله كتابة عربٌة بخط الثلث على أرضٌة مفرؼة من فروع وأوراق نباتٌة 
ئب كل هم وؼم سٌنجلً بوالٌتك ٌا علً ٌا علً ٌا علً"، واللوح الداخلى  نصها "...

من سورة اإلخبلص )التوحٌد( على  ٗتحتله كتابة عربٌة بنفس الخط ممثلة فً اآلٌة 
ُكن لَُّه ُكفُواً أََحد   ﴿و التالً: النح ٌَ من سورة القلم كما  ٔ٘وٌلٌها جزء من اآلٌة  ﴾،َلْم 
ا َسِمُعوا...﴿ٌلً: ٌُْزلِقُوَنَك ِبؤَْبَصاِرِهْم لَمَّ َكاُد اَلِذٌَن َكَفُروا َل ٌَ  .﴾وإن 

collection-http://www.metmuseum.org/collection/the-المراجع والنشر:

89?rpp=30&pg=1&ft=steel&deptids=14&where=Asonline/search/4531

information-ia|Iran&what=Steel&pos=10&imgNo=1&tabName=object; 

James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.276. 

 (32لوحة رقم )
 .نحاس أصفر -برونزالمادة الخام: 

             .البرشام – اللحام –التفرٌػ -الصب  -الطرق طرق الصناعة والزخرفة: 
 . سم ٕٖٖالمقاٌٌس: 

 م.ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٙكان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم مكان الحفظ: 
 .         م5ٔهـ/ٕٔبداٌة القرن .                    التارٌخ: Sale 7987رقم الحفظ: 

 .كاملةفة: حالة التح                           إٌران. -مكان الصنع: أصفهان 
المعدنٌة  جٌدا لواحٍد من أنماط األعبلم اإلٌرانٌةتعد هذه التحفة مثاال الوصف: 

، إذ تتكون من عدة ألواح من البرونز والنحاس بعضها مفرغ والبعض (ٕ٘)الكاملة
اآلخر ؼٌر مفرغ وتم تجمٌعها معا بواسطة اللحام ومسامٌر البرشام حول محور 
أوسط رأسى، وٌمكن تناول أجزائها بالوصؾ من أسفل إلى أعلى على النحو التالى: 

شكل تزٌن سطحها تبدأ بمقبض مجوؾ أسطوانى الشكل، ٌعلوه وحدة بٌضاوٌة ال
 مٌدالٌات ذات نقوش كتابٌة باللؽة الفارسٌة على أرضٌة من لفائؾ نباتٌة. 

وٌعلو ذلك مستطٌل له أربعة جوانب مفرؼة فً أركانها ما ٌشبه أعمدة أعبلها 
تٌجان كمثرٌة الشكل، وتشؽل مركز كل جانب صفٌحة مفرؼة بها كتابة نصها "ٌا 

 باتٌة تنتهى بزهرة رباعٌة البتبلت.محمد" على أرضٌة من فروع وأوراق ن
وفوق ذلك جزء ثالث كمثري الشكل، تزٌن بدنه كتابات باللؽة الفارسٌة، 
وتشٌر صالة كرٌستى للمزادات أن الكتابات المسجلة على األجزاء البٌضاوٌة 

 .من البنود االثنً عشر لمحتشم الكاشانً (ٕٙ)تتضمن أجزاء من البند الثامن
األكبر حجما من العلم الذى ٌمثل الجزء الرئٌسً فٌه وٌتكون وٌلً ذلك الجزء 

من وحدة بٌضاوٌة تزٌنها زخارؾ نباتٌة نفذت بؤسلوب المٌنا، وتحٌط بها منطقة 
كمثرٌة الشكل تقتصر زخارفها على الفروع النباتٌة واألوراق الكؤسٌة وأنصافها، 

لثلث تتمثل فً سورة وإلى الخارج منها منطقة ثانٌة تزخرفها كتابة عربٌة بخط ا
ِ  ﴿النصر تسبقها البسملة على النحو التالً: ِحٌِم إَذا َجاَء َنْصُر هللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم هللاَّ

ِ أَْفَواجاً)ٔواْلَفْتُح) ْدُخلُوَن ِفً ِدٌِن هللاَّ ٌَ َت النَّاَس  ٌْ ( َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك واْسَتْؽِفْرُه ٕ( وَرأَ

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/453189?rpp=30&pg=1&ft=steel&deptids=14&where=Asia|Iran&what=Steel&pos=10&imgNo=1&tabName=object-information
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/453189?rpp=30&pg=1&ft=steel&deptids=14&where=Asia|Iran&what=Steel&pos=10&imgNo=1&tabName=object-information
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/453189?rpp=30&pg=1&ft=steel&deptids=14&where=Asia|Iran&what=Steel&pos=10&imgNo=1&tabName=object-information
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/453189?rpp=30&pg=1&ft=steel&deptids=14&where=Asia|Iran&what=Steel&pos=10&imgNo=1&tabName=object-information
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/453189?rpp=30&pg=1&ft=steel&deptids=14&where=Asia|Iran&what=Steel&pos=10&imgNo=1&tabName=object-information
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ُه َكاَن تَ  اباً)إنَّ وٌدور حول الحد الخارجً لهذه المنطقة إطار ٌتصل به عدد من ، ﴾(ٖوَّ
 رءوس التنانٌن موزعة على مسافات منتظمة.  

وٌفصل بٌن هذا الجزء واآلخر الذى ٌعلوه كرة صؽٌرة ذات زخارؾ نباتٌة، 
وٌرتفع فوق هذه الكرة لوح مستطٌل من الصلب ذات ارتفاع كبٌر، الجزء األسفل 

تشبه بعض األوانى المعدنٌة  -كما ثبتت أعبله وحدة كروٌة مفرؼة منه مفرغ
ذات قمة على هٌئة ورقة نباتٌة ثبلثٌة. ومن المرجح أن هاتٌن  -والخزفٌة اإلٌرانٌة

الوحدتٌن المفرؼتٌن بهما نصوص كتابٌة، ؼٌر أن الصور المتاحة لهما ؼٌر واضحة 
صالة كرٌستى للمزادات لم ٌورد  بالدرجة الكافٌة للقراءة. وعلى الرؼم من أن موقع

شٌئا عنها أٌضا إال أنه ذكر أن اسم الصانع سجل مرتٌن؛ األولى مختصرا ونصه: 
"عمل محمد تقً"، والثانٌة أكثر تفصٌبل وصٌؽتها: "عمل محمد تقً خلؾ صادقً 

 i -i sidq-i muhammad taqi khalaf-'amalأستاذ مالك داوتجار باشا
ustad malik muhammad dawatgar-bashi  وجاء فً تعلٌق صالة ،"

كرٌستى أن الصانع واألستاذ ؼٌر معروفٌن وكذلك اللقب "داوتجار باشا"، إال أن 
وقٌع مسجل الواضح أن هذه القراءة تحتاج إلى تصحٌح، ومن المرجح أن هذا الت

على الحشوة المعدنٌة المثبتة على اللوح المستطٌل على النحو الذى سبق ظهوره فً 
 (.ٕٕ، 1ٔلتحفتٌن الواردتٌن فً اللوحتٌن )ا

-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-large المراجع والنشر:
safavid-brass-and-bronze-processional-5483092-details.aspx 

 (31لوحة رقم )
  .فضة -ذهب  -نحاس المادة الخام: 

  .التكفٌت -الحفر -الحز  -الطرقطرق الصناعة والزخرفة: 
 .                      متحؾ بناكً بؤثٌنامكان الحفظ:           .سم 5ٖ المقاٌٌس:

 .                       م5ٙ1ٔ-ٙهـ/5ٖٕٔ:التارٌخ         .  ٖٕٖ٘ٔرقم الحفظ:
 .كاملةحالة التحفة:          .إٌران -أصفهان مكان الصنع: 

رئٌسٌٌن؛ األول عبارة عن صفٌحة نحاسٌة تم تتكون هذه التحفة من قسمٌن الوصف: 
قطعها بحٌث تؤخذ شكبل قرًٌبا من كؾ ذات خمسة أصابع مع استدارة األطراؾ 
السفلٌة فً الجانبٌن، وٌؽطى سطحها تورٌقات نباتٌة ُنفذت مكفتة بالذهب والفضة، 
والقسم الثانى القائم المعدنً وهو مجوؾ وتتخلل الجزء األسفل منه دائرتان 

 رتان، فً حٌن تبرز دائرتان فً جزئه العلوي.ؼائ
 .Guide Book of Benaki Museum, 2006, p.169, pl.224 المراجع والنشر:

 (32لوحة رقم )
 .صلبالمادة الخام: 

 البرشام. –اللحام  –التكفٌت  –التفرٌػ  –الحفر -لصب طرق الصناعة والزخرفة: ا
  .سم ٙ.1ٕٔ المقاٌٌس:

 .مٕٓٔٓمعروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات عام كان مكان الحفظ:  
                            م.1ٔهـ/ٖٔالقرن التارٌخ:      .  sale 23655 lot 5550980 رقم الحفظ: 
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 .  كاملة حالة التحفة:                   .إٌران -أصفهان مكان الصنع: 
ٌتكون هذا العلم من خمسة أجزاء من الصلب تم تجمٌعها معا بواسطة الوصف: 

اللحام ومسامٌر البرشام، الجزء الرئٌسً الكمثري الشكل وحوافه الخارجٌة مسننة، 
وٌنتهً من أعلى بفرعٌن نباتٌٌن ٌنثنٌان إلى األسفل، وٌتكون كل منهما من نصفى 

لنستعلٌق مفرؼة على أرضٌة مروحة نخٌلٌة، وٌشؽل مركز هذا الجزء كتابة بخط ا
ِبٌناً﴾نباتٌة نصها اآلٌة األولى من سورة الفتح:  ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً مُّ ، وٌعلوها مساحة ﴿إنَّ

أصؽر بها كتابة مفرؼة نصها "ٌا فتاح". وٌتصل بالجزء الرئٌسً من أعلى ثبلثة 
ابع تشؽل أجزاء مستطٌلة، ٌرتفع األوسط منها مستقٌما لٌنتهى بكؾ ذات خمسة أص

راحتها كتابة مفرؼة نصها: "ٌا قاضً الحاجات"، فً حٌن ٌزٌن نهاٌة كل إصبع من 
ًّ وفاطمة والحسن والحسٌن"،  أعلى كتابة مفرؼة تشتمل على أسماء "محمد وعل
وٌرتفع بموازاة هذا الجزء الجزءان اآلخران ولكنهما ٌمٌبلن إلى الخارج قلٌبل 

بلثٌة كؤسٌة الشكل ٌزٌنها كتابة مفرؼة نصها "ٌا وٌنتهى كلٌّ منهما بورقة نباتٌة ث
هللا"، وٌبلحظ فً األربعة أجزاء السابق وصفها بقاٌا زخارؾ نباتٌة منفذة بؤسلوب 
التكفٌت. وٌتمثل الجزء الخامس واألخٌر فً قائم معدنى مجوؾ مثبت أسفل الجزء 

 الرئٌسً الكمثري الشكل.
سب هذا العلم إلى أواخر وجدٌر بالذكر أن صالة كرٌستى للمزادات تن

م، إال أن ظهور الكؾ المعدنى المثبت فً 1ٔهـ/ٔٔم أو أوائل القرنٙٔهـ/ٓٔالقرن
الجزء العلوى األوسط ٌشٌر إلى أن هذا العنصر ٌمثل الرمز الشٌعى المعروؾ باسم 
"كؾ العباس" الذى شاع وانتشر إنتاج تحؾ معدنٌة منه بصورة كبٌرة خبلل القرن 

ذلك عبارة "ٌا قاضً الحاجات" التى تمثل اللقب الذى اشتهر به  م، ٌإكد1ٔهـ/ٖٔ
العباس بٌن جموع الشٌعة االثنى عشرٌة، لذا ترجح الدراسة نسبة هذا العلم إلى 

         التارٌخ السابق.
 المراجع والنشر:

http://m.christies.com/sale/lot/sale/23655/lot/5550980/?KSID=d44e57

bb186f0cb06c8df03c7128e456 

 (33لوحة رقم )
    .فضة -ذهب -صلبالمادة الخام: 

  .التكفٌت –الحفر باألحماض  –الصب  -الطرقطرق الصناعة والزخرفة: 
 سم )إلى الٌمٌن(. ٘.1ٕ)إلى الٌسار(، أكبر طول: سم ٗ.1٘أكبر طول  المقاٌٌس:

للمزادات بلندن  bonhams كان معروضا للبٌع فً صالة بونهامس  مكان الحفظ:
     .م5ٕٓٓ/1/ٌٖٕوم 

  م.1ٔهـ/ٖٔالقرن :التارٌخ          Auction -Lot 108 5ٓ1٘ٔ رقم الحفظ:
 .كاملةحالة التحفة:                         .إٌران –أصفهان مكان الصنع: 

زوج من األعبلم المعدنٌة المصنوعة من الصلب، وهما متطابقان تماما من الوصف: 
حٌث التصمٌم العام وكافة التفاصٌل الزخرفٌة والكتابات، وال ٌستثنى من ذلك إال أن 

 اآلخر.أحدهما أصؽر بسنتٌمترات قلٌلة عن 

http://m.christies.com/sale/lot/sale/23655/lot/5550980/?KSID=d44e57bb186f0cb06c8df03c7128e456
http://m.christies.com/sale/lot/sale/23655/lot/5550980/?KSID=d44e57bb186f0cb06c8df03c7128e456
http://www.bonhams.com/auctions/15809/
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وصنع كل واحد منهما من لوح من الصلب تم قطعه بحٌث ٌكون له شكل 
كمثري أو أقرب إلى قطرة الماء من أسفل ثم ٌرتفع مستطٌبل لٌنتهى من أعلى على 

 شكل ورقة كؤسٌة تعلوها ورقة تماثلها ذات حجم أصؽر.
وٌتوسط الجزء األسفل الكمثري الشكل مركز مفرغ كمثري الشكل تم تثبٌت  

شوة فٌه ٌحٌط بها إطار من الصلب ٌتصل به من أسفل المقبض، وٌدور حول هذا ح
الجزء إطار ٌزٌنه فرع نباتى، وٌنتهى من أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن ٌنظر كل 

 منهما للخارج.
وفً حٌن تزٌن الحشوة المركزٌة كتابة مكفتة بالذهب نفذت بخط النستعلٌق  

ِبٌناً ﴿تتمثل فً اآلٌة األولى من سورة الفتح نصها:  ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً مُّ وعلى جانبٌها ﴾ إنَّ
كلمة "محمد" داخل جامة مفصصة، تزٌن باقً أجزاء التحفة كتابات استخدم معدن 

ه الكتابات تبدأ من أعلى بكلمة "ٌارب" التى تشؽل مركز الفضة فً تكفٌتها، وهذ
ِحٌمِ الورقة الكؤسٌة الصؽٌرة، وتلٌها عبارة " ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ " على الورقة ِبْسِم هللاَّ

الكؤسٌة الكبٌرة، ثم تتوزع الكتابات بعد ذلك على ثبلثة بحور أو خراطٌش واثنتٌن 
ل، وفً حٌن تشؽل البحور كتابة عربٌة من المٌدالٌات أو الجامات المفصصة بالتباد

نصها على الترتٌب: "إنما أنت منذر العباد/ وعلً لكل قوم هاد/ ٌا حسٌن مظلوم" ، 
تشؽل الجامتٌن مع أربعة بحور أخرى تدور حول المركز الكمثري الشكل كتابة  
فارسٌة تمثل أجزاء من البند األول من بنود محتشم الكاشانى االثنى عشر ونصها:" 
باز اٌن چه شورش است، كه در خلق عالم است/ باز اٌن چه نوحه و ، چه عزا و ، 

بً نفخ صور، خاسته  باز اٌن چه رستخٌز عظٌمست، كز زمٌن/ چه ماتم است؟ /
تا عرش اعظم است/ اٌن صبح تٌره، باز دمٌده از كجا ، كزو/ كار جهان و، وضع 

التً فً خلق العالم/ ما هذا " وترجمتها:"ما هذه الثورة جهان، جمله درهم است
النواح وما هذا العزاء وما هذا المؤتم/ ما هذه القٌامة العظٌمة التً قامت من األرض 

من أٌن تنفس هذا الصباح المظلم/ بدون نفخ الصور وامتدت حتى عرش هللا األعظم/ 
. وتشٌر بٌانات هذه القطعة فً صالة المزادات (1ٕ)"الذي جعل الدنٌا بؤكملها فً هم

 إلى أن الوجه اآلخر ٌزٌنه اثنان من الرسوم اآلدمٌة. 
 المراجع والنشر:

     http://www.bonhams.com/auctions/15809/lot/108    
 (34لوحة رقم )

    .فضة -ذهب -صلبالمادة الخام: 
  .التكفٌت –الحفر باألحماض  –الصب  -الطرقطرق الصناعة والزخرفة: 

 سم )إلى الٌمٌن(. 1ٖسم )إلى الٌسار(، أكبر طول: ٖ.ٖٗأكبر طول  المقاٌٌس:
للمزادات بلندن  bonhams كان معروضا للبٌع فً صالة بونهامس  مكان الحفظ:

     .مٖٕٔٓ/ٗ/ٌٕٗوم 
                      .م1ٔهـ/ٖٔالقرنالتارٌخ:           5ٓٔAuction  - Lot 28ٕٓ رقم الحفظ: 

 .كاملة.                     حالة التحفة: إٌران –أصفهان مكان الصنع: 

http://www.bonhams.com/auctions/15809/lot/108
http://www.bonhams.com/auctions/15809/
http://www.bonhams.com/auctions/15809/
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متطابقان تماما من زوج من األعبلم المعدنٌة المصنوعة من الصلب، وهما الوصف: 
حٌث التصمٌم العام وكافة التفاصٌل الزخرفٌة والكتابات، وال ٌستثنى من ذلك إال أن 

 أحدهما ضعؾ الثانى فً الحجم.
وٌتماثل هذا الزوج من األعبلم مع الزوج السابق فً التصمٌم العام، وٌختلفان 

بة مكفتة بالذهب فً التفاصٌل الزخرفٌة والكتابات، حٌث تحتل الحشوة المركزٌة كتا
نفذت بخط النستعلٌق نصها: "هللا، محمد، علً، حسن، حسٌن"، أما الكتابات األخرى 

ِبٌناً ﴿فتبدأ من أعلى باآلٌة األولى من سورة الفتح ونصها: ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً مُّ ، ثم ﴾إنَّ
تتوزع الكتابات بعد ذلك داخل ثبلث مٌدالٌات تشؽلها كتابة عربٌة نصها على 

 الترتٌب: "ٌا أبا عبد هللا الحسٌن/ ٌا أبو الفضل العباس/ ٌا أبا عبد هللا الحسٌن".
وهناك أربعة بحور )خراطٌش( تتبادل مع أربع مٌدالٌات صؽٌرة حول 
المركز الكمثري الشكل ونقشت داخل البحور الكبٌرة كتابة فارسٌة تمثل أجزاء من 

در بارگاه قدس، كه جام عشر ونصها:" البند األول من بنود محتشم الكاشانى االثنى 
مبلل نٌست/ سرهاي قدسٌان، همه بر زانوي ؼم است/ جن و ملك، بر آدمٌان، 

حتى فً الحضرة " وترجمتها:"نوحه مً كنند/ گوٌا عزاي اشرؾ اوالد آدم است
رءوسهم من  المقدسة التً ال مكان للحزن فٌها/ أحنى كل أصحاب القداسة )المبلئكة(

ان والمبلئكة ٌندبون اآلدمٌٌن/ تعبٌرا عن عزائهم فً أشرؾ أبناء فالج/ الحزن
"، وُنقشت داخل المٌدالٌات األربع كتابة عربٌة نصها على الترتٌب من الٌمٌن (5ٕ)آدم

إلى الٌسار كما ٌلً: " ٌا حسٌن"، ٌا شهٌد"، "ٌا مظلوم"، "ٌا حسٌن". والجدٌر 
ة ؼٌر أن التكفٌت مفقود حالٌا، كما بالذكر أن معظم هذه الكتابات كانت مكفتة بالفض

تشٌر بٌانات هذه القطعة فً صالة المزادات إلى أن الوجه اآلخر تزٌنه رسوم آدمٌة 
 لثبلثة أشخاص. 
 المراجع والنشر:

    https://www.bonhams.com/auctions/20801/lot/28 

 (35لوحة رقم )
    .برونز -صلبالمادة الخام: 

  .الحفر باألحماض –الصب  -الطرقطرق الصناعة والزخرفة: 
            .Natanzإحدى الحسٌنٌات فً نطنز  .               مكان الحفظ:- المقاٌٌس:

                     .م1ٔهـ/ٖٔالقرن :التارٌخ                                 - رقم الحفظ: 
 كاملة..              حالة التحفة: إٌران –أصفهان مكان الصنع: 

علم من الصلب، صنع من لوح واحد تم قطعه بحٌث ٌكون له شكل كمثري الوصف: 
أو أقرب إلى قطرة الماء من أسفل ثم ٌرتفع مكونا شكبل ؼٌر منتظم أقرب إلى 
المستطٌل، وتعلو األخٌر وحدة أخرى ؼٌر منتظمة الشكل ولكنها أقرب إلى ورقة 

ولكنها أصؽر فً الحجم وذات ثبلثة كؤسٌة مفصصة من أعلى، وفوقها وحدة تشبهها 
 فصوص.

وٌتوسط الجزء األسفل الكمثري الشكل إطار من الصلب كمثري الشكل أٌضا 
ٌتصل به من أسفل المقبض، وٌدور حول هذا الجزء إطار خارجى من البرونز 
ٌنتهى من أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن ٌنظر كل منهما للخارج، وهناك ثبلثة 
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ز ذات نهاٌات مسننة من أسفل معلقة فً الجزء العلوى من هذا أجراس من البرون
العلم ٌتدلى اثنان منها على الجانبٌن وواحد من أعلى، وهناك اثنان ٌتدلٌان من رأسً 

 التنٌنٌن لٌكتمل العدد بذلك خمسة. 
وٌتكون مقبض هذا النمط من األعبلم من ثبلثة أجزاء من الصلب ألحق 

 داة القتال الحربٌة المعروفة باسم "الطبر".باألوسط منها رأس مزدوج أل
خط الثلث والصور الشخصٌة الدٌنٌة  وتجمع زخارؾ هذا العلم بٌن كتابات

ِ على أرضٌة من فروع وأوراق نباتٌة، إذ أن الكتابات فٌها تبدأ من أعلى بـ:" ِبْسِم هللاَّ
ِحٌمِ  ْحَمِن الرَّ المفصصة، وأسفلها صورة " التى تشؽل الوحدة الكؤسٌة الكبٌرة الرَّ

نصفٌة لرجل ذي مبلمح عربٌة له لحٌة كثٌفة وشارب كث، وٌرتدى عمامة وقباًء 
عربٌا ٌنتهى بؤكمام واسعة، وٌمسك فً ٌده الٌمنى كتابا ٌضمه إلى صدره، وٌرفع ٌده 
الٌسرى أمامه، وكتب أعبلها "ٌا محمد" وأسفلها "ٌا رسول هللا"، والجزء السفلً 

فٌه حول المنطقة الكمثرٌة الشكل المركزٌة ونصها:" ٌا محمد بن عبد تدور الكتابة 
 هللا/ ٌا رسول أكرم أدركنً".

 .Mehr Ali Newid, Der schiitische Islam in Bildern المراجع والنشر:

Rituale und Heilige, Edition Avicenna ,Dezember 2006, S.175, 176, 

Tf. B8, B9. 
 (36لوحة رقم )

    .برونز -صلبالمادة الخام: 
  .الحفر باألحماض –الصب  -الطرقطرق الصناعة والزخرفة: 

 .           Natanzإحدى الحسٌنٌات فً نطنز  .               مكان الحفظ:- المقاٌٌس:
                     م.1ٔهـ/ٖٔالقرن :التارٌخ                                 - رقم الحفظ: 

 .كاملة.              حالة التحفة: إٌران –أصفهان مكان الصنع: 
ٌتطابق هذا العلم مع السابق فً التصمٌم العام والزخارؾ، وٌكمن الوصف: 

اإلختبلؾ بٌنهما فً الصورة الشخصٌة والنصوص الكتابٌة التى ُتصاحبها، فقد تم 
أسفل صورة لسٌدة جالسة توزٌعها بحٌث تبدأ الكتابات من أعلى بالبسملة وتلٌها من 

ترتدى رداًء أبٌَض ٌؽطى جسمها بالكامل من الرأس وحتى القدمٌن فبل ٌبدو منه 
شٌئا، كما تعمد الفنان إخفاء وجهها، وأسفلها ُكتب "الزهراء"، والكتابة األخٌرة فً 

   الجزء السفلً نصها: "ٌا مجٌب الدعوات/ ٌا دافع البلٌات".
 .Mehr Ali Newid, Der schiitische Islam in Bildern المراجع والنشر:

Rituale und Heilige, S.175, 176, ,D10. 
 (37لوحة رقم )

 .صلبلمادة الخام: ا
  الحفر باالحماض. –الصب  -الطرقطرق الصناعة والزخرفة: 

 .     Natanzإحدى الحسٌنٌات فً نطنز .                   مكان الحفظ:- المقاٌٌس:
   .م1ٔهـ/ٖٔالقرن :التارٌخ                        - رقم الحفظ: 

 .كاملةحالة التحفة:           .إٌران –أصفهان مكان الصنع: 
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علم من الصلب ٌتشابه من حٌث التصمٌم العام مع النموذجٌن السابقٌن الوصف: 
باستثناء أن الجزء األوسط أكثر ارتفاعا، كما تجمع الزخارؾ بٌن كتابات خط الثلث 
والصور اآلدمٌة، فتحتل البسملة الجزء العلوى، وتشؽل الجزء األوسط جامة أو 
بخارٌة نقشت داخلها عبارة "ٌا الؽفور" وأسفلها رسم الثنٌن من التنانٌن متدابري 
الجسم ومتقابلً الرأس، وٌلً ذلك صورة لرجل ذي لحٌة كثٌفة وشارب كث ٌجلس 

باًء عربٌا، وممسكا فً ٌدٌه بسٌٍؾ ذي على ركبتٌه مرتدٌا عمامة متعددة الطٌات وق
حدٌن ٌسنده على ركبتٌه، وفً خلفٌة الصورة تظهر بعض النجوم مع هبلل وثبلث 
من أشجار النخٌل، وفً أسفلها كتابة نصها:"ٌا أمٌر المإمنٌن"، والجزء السفلً 
 الكمثري الشكل سجلت علٌه كتابة نصها:"ال فتى إال علً وال/ سٌؾ إال ذو الفقار".

 .Mehr Ali Newid: Der schiitische Islam in Bildern لمراجع والنشر:ا

Rituale und Heilige, Tf.C9. 
 (38لوحة رقم )

              .صلبلمادة الخام: ا
  الحفر باالحماض. –الصب  -الطرقطرق الصناعة والزخرفة: 

 .     Natanzنطنزإحدى الحسٌنٌات فً  .                   مكان الحفظ:- المقاٌٌس:
   م.1ٔهـ/ٖٔالقرن :التارٌخ                        - رقم الحفظ: 

 كاملة.حالة التحفة:           .إٌران –أصفهان مكان الصنع: 
علم من الصلب ٌتشابه من حٌث التصمٌم العام مع النماذج الثبلثة السابقة، الوصف: 

وٌختلؾ عنها فً الزخارؾ التى تجمع بٌن كتابات خط الثلث والصور اآلدمٌة، 
فتحتل البسملة الجزء العلوى منه، وٌزٌن الجزء األوسط اثنان من رإوس التنانٌن 

ٌة ولحٌة كثٌفة وشارب كث، المتقابلٌن، وأسفلهما صورة لفارس ذي مبلمح عرب
ٌرتدى عمامة وقباًء عربٌا، وٌمتطى صهوة جواٍد ممسكا فً ٌده الٌمنى بدرع 
مستدٌر، وفً ٌده الٌسرى بلواء حربً، وتبدو ظاهرة فوق رأسه كلمة "عباس" من 
بٌن الكتابات التى تحٌط به. والكتابة األخٌرة فً الجزء السفلً نصها: "ٌا قمر بنً 

 الفضل علمدار". هاشم/ ٌا أبا 
 .Mehr Ali Newid: Der schiitische Islam in Bildern المراجع والنشر:

Rituale und Heilige,Tf.G11,G12. 
 (39لوحة رقم )

            .صلبلمادة الخام: ا
  الحفر باالحماض. –الصب  -الطرقطرق الصناعة والزخرفة:  

     . Natanzإحدى الحسٌنٌات فً نطنز .                   مكان الحفظ:- المقاٌٌس:
   م.1ٔهـ/ٖٔالقرن :التارٌخ                        - رقم الحفظ: 

 .كاملةحالة التحفة:           .إٌران –أصفهان مكان الصنع: 
علم من الصلب ٌتشابه من حٌث التصمٌم العام مع النماذج األربعة السابقة، الوصف: 

وال ٌختلؾ عن األخٌر منها إال فً الصورة التى ٌظهر بها الرجل واقفا وإلى الخلؾ 
منه سٌدة ال تظهر مبلمح وجهها، وإلى األمام منه أسد ذو لبدة كبٌرة جالس على 
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"ٌا علً" وأسفله "ٌا حٌدر"، والكتابة فً  قدمٌه األمامٌتٌن، وأعلى رأس الرجل ُكتب
 الجزء السفلً نصها:"ٌا علً بن أبً طالب موالنا/ ٌا أمٌر المإمنٌن علً".

 .Mehr Ali Newid: Der schiitische Islam in Bildern المراجع والنشر:

Rituale und Heilige, Tf.C10. 
 (42لوحة رقم )

 .فضة -ذهب  -صلبالمادة الخام: 
  البرشام. –اللحام  -التكفٌت –الحفر باألحماض –الصب  -الطرق  الصناعة والزخرفة:طرق 

  سم. ٖٖٓالمقاٌٌس: 
 م.ٕٗٓٓ/ٓٔ/ٕٔكان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم مكان الحفظ: 

 .    Sale 6940رقم الحفظ:
 م.         ٕٓهـ/ٗٔم أو أوائل القرن 1ٔهـ/ٖٔالنصؾ الثانى من القرن التارٌخ: 

 .كاملةحالة التحفة:                        إٌران. -أصفهان مكان الصنع: 
ٌعد هذا العلم من أكثر أنواع األعبلم المعدنٌة تطورا، إذ أن تصمٌمه الفنً الوصف: 

أٌضا محور أفقى، والجزء الرئٌسً ال ٌقوم فقط على محور رأسً، بل أضٌؾ إلٌه 
( سواء فً التصمٌم العام أو ٖٓ، 1ٕمن العلم ٌتطابق مع نماذج سابقة )لوحة

التفاصٌل الزخرفٌة مع استخدم التكفٌت فً تنفٌذها، ومن المرجح أن النصوص 
الكتابٌة المسجلة على أحد وجهً هذا العلم ال تختلؾ كثٌرا عن تلك التى نقشت على 

 ابقة.النماذج الس
ولعل أهم ما ٌتمٌز به هذا العلم ما ألحق به من تحؾ صنعت من الصلب 
وجرى تثبٌتها على المحور األفقى، وتتراوح ما بٌن أواٍن ونماذج أعبلم صؽٌرة 
وكفوؾ معدنٌة وتماثٌل لطٌور على رأسها الطاووس ونماذج ألسلحة صؽٌرة خاصة 

لى أن هذا العلم تزخرؾ الوجه الطبر، كما تشٌر بٌانات صالة كرٌستً للمزادات إ
 اآلخر منه مناظر تصوٌرٌة تمثل مشاهد من معركة كرببلء.

-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-massive المراجع والنشر:

composite-qajar-steel-iran-second-4351214-
details.aspx?intObjectID=4351214 

 ثانٌاً: الدراسة التحلٌلٌة
 دراسة التحلٌلٌة عدة نقاط على النحو التالى: ستتناول ال

 األسلوب الصناعى والزخرفً:
تعتمد طرٌقة تشكٌل الجسم الرئٌسً لمعظم األعبلم التى تناولتها الدراسة على 
وجود هٌكل "شاسٌه" مركزي من الصلب ٌتخذ فً معظم األحٌان شكبل كمثرٌا فً 

به من أعلى وأسفل  ٌتصل(، وقد ٓٗ-ٖٖ، ٖٓ-1ٔ، 1ٔ، ٙٔ، ٖالمنتصؾ )لوحات
-1ٔ، ٖقائم معدنً لكى ٌثبت فٌه المقبض وما قد ٌلحق به من أجزاء أخرى )لوحات

 (، وقدٓٗ-ٖٖفقط )لوحات(، وأحٌانا ٌقتصر وجود هذا القائم على الجزء السفلى ٖٓ
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، ٖٔ،5ٔ، 1ٔ، ٘ٔ-1، ٘، ٗ، ٕ، ٔتخلو بعض األعبلم من هذا الهٌكل )لوحات
ٖٕ.) 

ٌتم تجمٌع األلواح المكونة لجسم العلم  ألعبلم المفرؼةأنماط اوفً معظم  
توزٌعها على عدد  (  معٖٓ-1ٔ، ٙٔالهٌكل )لوحاتعلى جانبً هذا  (1ٕ)الرئٌسً

من اإلطارات ٌختلؾ عددها من نموذج إلى آخر وإن كانت تتراوح فً كل جانب ما 
، 1ٕ، 1ٗ، ٕٙ، ٕٗ، ٕٕ-1ٔ، ٙٔ( أو اثنٌن )لوحات 5ٕبٌن إطار واحد )لوحة

(، وقد تضاؾ بعض الوحدات المفرؼة الصؽٌرة فً ٕ٘، ٖٕ( أو ثبلثة )لوحةٖٓ
 د.األعلى أو األسفل بحسب التصمٌم المرا

وشٌوع الطرٌقة السابقة فً تجمٌع عدد لٌس بالقلٌل من األلواح المفرؼة  
حول محور رأسً ال ٌنفى صناعة العلم الواحد أحٌانا من لوح معدنً واحد ٌتم قطعه 

( أو من لوحٌن ٕٖ، ٘ٔ-1، ٗ-ٔوتفرٌؽه حسب التصمٌم المطلوب ) لوحات
لو جسم العلم األساسً من (، وعندئذ ٌخ5ٔ، ٙ، ٘مفرؼٌن ٌتم تثبٌتهما معا )لوحة

(، أو 1، ٗالهٌكل المركزي الكمثري الشكل، وإن وجد ٌكون لؽرض زخرفً )لوحة
(. وفً أؼلب األحٌان ٌلحق ٖلهدؾ وظٌفً ٌتعلق بتدعٌم العلم عند حمله )لوحة

بالقمة العلوٌة لهذه األعبلم سواء التى تم تجمٌعها حول الهٌكل المركزى الكمثري 
و منه نهاٌات متنوعة، تتخذ شكل الِنصال أو الفروع واألوراق الشكل أو التى تخل

 (.ٓٗ-ٕٖ، ٖٓ، ٕٕ، 5ٔ، ٘ٔ-5، ٙ، ٕ، ٔالنباتٌة )لوحات
سبائك الحدٌد والصلب لتشكٌل وزخرفة األعبلم المعدنٌة ( ٖٓ)أسلوب تفرٌػو

ٌُعرؾ بٌنهم باسم مارسه بعض  الحرفٌٌن فً إٌران من العاملٌن بمهنة الحدادة و
اإلسبلمٌة" ولذا حمل صانعها اسم "صانع  (ٕٖ)أو "الشبكة (ٖٔ)كاري""مشبك 
"، وتعتمد على استخدام أزامٌل ومبارد ومناشٌر خاصة šabakeh-kärالشبكة

  .(ٖٗ)إلنتاج زخارؾ نباتٌة وكتابٌة مفرؼة (ٖٖ)لتفرٌػ ألواح الصلب
والطرٌقة التفصٌلٌة "للمشبك كاري" تتلخص فً اختٌار الصانع للوح أو 

من الصلب البلمع، ثم ٌصقلها بخلٌط من الجٌر"كربونات الكالسٌوم"  صفٌحة
والصمػ والماء إلنتاج سطح أبٌض، وبعد تمام جفافها ٌنقل التصمٌم المراد من 
الرسوم السابق تجهٌزها مستعٌنا بؤقبلم الفحم، ثم ٌحفر ثقوًبا صؽٌرة بمثقاب )سنبك 

مٌم، ٌلً ذلك توسٌع هذه الثقوب عن التخرٌم أو بنطة( فً األماكن التى ٌتطلبها التص
  .(ٖٙ)التخرٌم (ٖ٘)طرٌق قلم من أقبلم التفرٌػ )أجنة( أو المبرد أو منشار

أو الشبكة اإلسبلمٌة الذى استخدم كوسٌلة  (1ٖ)وإلى جانب أسلوب التفرٌػ
للتشكٌل والزخرفة فً آن واحد، وجدت ضمن هذه الدراسة مجموعة من األعبلم 

م هذا األسلوب فً صناعتها واعتمد تشكٌلها فً األساس على التى لم ٌستخد المصمتة
 ، ثم(5ٖ)(ٓٗ-ٖٖ، ٖٔتصمٌم بعٌنه )لوحاتاختٌار لوح من الصلب ٌتم قطعه بحسب 

تجرى عملٌات المعالجة الفنٌة لسطحه دون تفرٌػ عبر الطرق الزخرفٌة المعتادة 
 خاصة الحفر والتكفٌت.
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( والحفر ٖٔ، ٖٓ، ٕٔ، ٘ٔ، ٗٔوفً هذا اإلطار تعد طرق الحفر )لوحات 
، 1، ٕ( والتكفٌت )لوحاتٖٓ،ٕٔ،1ٔ( والمٌنا )لوحة1ٖ-ٖٖباألحماض )لوحات

التى استخدمت فً تنفٌذ الزخارؾ  األسالٌب الزخرفٌة( من أهم ٓٗ، ٖٗ-ٖٔ، ٓٔ
ؾ المواد الخام المتنوعة على سطح األعبلم سواء المفرؼة أو المصمتة على اختبل

 التى استخدمت فً صناعتها سواء كانت من الصلب أو النحاس أو البرونز.  
" استخدمت لتنفٌذ etchingالحفر باألحماض أن طرٌقة "ومن المعروؾ  

الزخارؾ على األسطح المختلفة عن طرٌق استخدام مواد كٌمٌائٌة آكلة، فٌعمل 
وتبدأ . (1ٖ)تكوٌنات مختلفة على الصلبالمحلول الكٌمٌائً الحمضً على إظهار 

الخطوات التفصٌلٌة لهذه الطرٌقة بعملٌة التنظٌؾ الجٌد لسطح القطعة المراد 
زخرفتها، ثم تؽطى األرضٌة بطبقة طبلء مقاومة للحمض مكونة من الراتنج 

ٌُنقش التصمٌم الفنً بإزالة طبقة الطبلء بؤداة  والشمع، وبعد أن تجؾ األرضٌة 
. وعند الرؼبة فً الحصول ؼائرة، وعندئذ ٌتم الحصول على زخارؾ معدنٌة حادة

ترسم الزخارؾ بالطبلء المقاوم لؤلحماض بواسطة فرشاة أو  بارزةعلى زخارؾ 
ثم ُتؽطى الحواؾ والظهر تطبع باستخدام األختام وتترك األرضٌة بدون طبلء، 
 -النٌترٌك فً الؽالب حمض -بالطبلء المقاوم للحمض، ثم تؽطس فً حمام حمضً

فٌؤكل الحمض المعدن الذي لم تتم تؽطٌته بطبلء المقاومة، وللحصول على مستوٌات 
للحفر فإن الفنان ٌؽطس القطعة فً عدة حمامات حمضٌة على أن تؽسل القطعة جٌدا 
بالماء فً كل مرة، ثم تجفؾ وتطلى األجزاء التً نالت قسطها من الحفر بالطبلء 

األجزاء األخرى معرضة لمفعول الحمض خبلل المؽطس المقاوم للحمض بٌنما تبقى 
 .(ٓٗ)التالً

واستفاد صانع التحؾ محل الدراسة من هذا األسلوب الفنً فً تنفٌذ بعض 
وفً إحداث الموضوعات  (،ٓٗ، ٖٗ، ٖٖكما فً لوحات ) (ٔٗ)الكتابات الؽائرة

صاحبها من رسوم وكتابات فً التصوٌرٌة والصور الشخصٌة البارزة وما ٌ
 (.ٓٗ-ٖٖ)اتلوح

المتعددة األلوان التى ٌتم الحصول علٌها عن طرٌق إذابة مسحوق  المٌنا"أما "
الزجاج مع بعض األكاسٌد الملونة للحصول على اللون المطلوب مع إضافة مادة 

، (ٕٗ)زٌتٌة ثم ٌسخن المزٌج حتى ٌتحول إلى مادة سائلة ترسم بها الزخارؾ المطلوبة
استخداما فً زخرفة التحؾ محل الدراسة إذ لم ٌتجاوز فهى أقل األسالٌب الفنٌة 

وحدة البٌضاوٌة الشكل التى تزٌن مركز بعض األعبلم المفرؼة من دورها زخرفة ال
 (.ٖٓ، ٕٔالنمط الثالث كما فً )لوحة

هو أكثر األسالٌب  "التكفٌتوواقع القطع الواردة فً هذه الدراسة ٌقر بؤن "
(، وقد ٌرجع ٓٗ، ٖٗ-ٖٔ، ٓٔ، 1، ٌٌٕنها )لوحاتالفنٌة الزخرفٌة استخداما فً تز

ومنطقة آسٌا الوسطً، وٌمكن تمٌٌز  (ٖٗ)ذلك إلى أنه األكثر انتشارا فً إٌران والهند
؛ استخدمت منها لزخرفة التحؾ المصنوعة من الحدٌد والصلب (ٗٗ)له ثبلث طرق
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تكون بحفر الزخارؾ المطلوبة على السطح الفوالذى بؤداة ذات  األولىطرٌقتان؛ 
 pardaz- eكانت تسمى خبلل العصر القاجارى رأس مدبب شدٌد الصبلبة 

qalam  ثم تمؤل هذه الخطوط المحفورة بؤسبلك الذهب أو الفضة التى تثبت ،
د ذلك بالطرق بواسطة النتوءات الدقٌقة المفتعلة فً بطن األخادٌد )الشقوق(، وبع

عن طرٌق نوع خاص من األحجار، وقد ٌتخلل هذه العملٌة تعرٌض  ٌصقل السطح
وهى الطرٌقة التى تحمل فً العربٌة اسم القطعة لحرارة فرن الكور عدة مرات، 

ذا إ  zar-neshanأو zarkhondanفً إٌران باسم وُتعرؾ  (، Inlayingالتنزٌل )
تصقل وتنعم األسبلك حتى تتساوى كانت األسبلك تبرز عن سطح المعدن، وعندما 

ٌلجؤ إلٌه  هناك شكل آخر من هذه الطرٌقة. وteh-nashan مع سطح المعدن تسمى
زخرفة المساحات الواسعة من السطح المعدنً وهو تنزٌل األسبلك جنبا الصانع عند 

إلى جنب داخل قطوع عرضٌة حتى تمتلئ المساحة المطلوبة، ثم تدعك هذه األسبلك 
ن األحجار حتى تتداخل فٌما بٌنها لكً تإلؾ سطحا واحدا ٌؽطً بنوع خاص م

، (٘ٗ)المنطقة الزخرفٌة المحفورة وهو ما ٌطلق علٌه فً العربٌة مصطلح )التزمٌك(
ومع أن هذه الطرٌقة هى األكثر تكلفة من بٌن الطرق األخرى ألنها تتطلب استخدام 

 . (ٙٗ)اتالكمٌة األكبر من مادة التكفٌت، إال أنها األكثر ثبا

( هى األكثر انتشارا خبلل القرن Damasceningوالطرٌقة الثانٌة )
م لتطعٌم الحدٌد والصلب بالذهب والفضة وتسمى فً الفارسٌة 1ٔهـ/ٖٔ
(Zarichanest وتكون بتجرٌح السطح الفوالذى بآلة حادة جروحا متعامدة، ثم )

هب والفضة تشكل الرسوم المطلوبة على السطح بواسطة الطرق على خٌوط الذ
الدقٌقة أو رقائقها فتتعشق فً النتوءات على سطح الفوالذ ثم تصقل بنوع معٌن من 
األحجار، وبتؤثٌر الطرق تثبت الخٌوط داخل الشقوق المتعامدة، ثم تتمدد تحت ضؽط 

 .(1ٗ)حجر الصقل، والنتٌجة الحصول على سطح مذهب
زخرفة القطع  وفً ضوء ما سبق ٌمكن ترجٌح استخدام الطرٌقة الثانٌة فً

 المكفتة محل الدراسة، وهو األمر الذي ال ٌمكن تؤكٌده إال من خبلل الفحص
الدقٌق لهذه القطع الفنٌة، وحتى ذلك الحٌن هناك من القرائن ما ٌدعم هذا  المجهرى

الرأي؛ أولها فقدان أؼلبها ألجزاء من زخارفها المكفتة وهو ما ٌتماشى مع هذه 
ا من الطرٌقة األولى، وثانٌها بعض المشاهدات واإلشارات الطرٌقة إذ أنها أقل ثبات

التارٌخٌة التى تدعم انتشار هذه الطرٌقة فً تكفٌت األعبلم المعدنٌة واستمرارٌتها 
فً مإلفه  عن تكفٌت تحؾ الصلب حتى وقت قرٌب ومنها ما أورده "ولٌام فلور"

جاء به "وولؾ" عن ، وما (5ٗ)عن الحرؾ التقلٌدٌة فً إٌران خبلل العصر القاجاري
طرٌقة تكفٌت الشبكة اإلسبلمٌة فً أصفهان خبلل األربعٌنٌات من القرن 

، هذا فضبل عن الطرٌقة التى كان ٌتبعها أحد صناع هذه األعبلم فً (1ٗ)العشرٌن
أصفهان خبلل التسعٌنٌات من القرن العشرٌن وشاهدها "جٌمس آالن" بنفسه وهى 
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ره من عمل قطوع أو شقوق فً اتجاهٌن على الطرٌقة التى تتطابق مع ما سبق ذك
 .(ٓ٘)فٌها سطح التحفة، ثم طرق أسبلك الذهب والفضة

  لمراكز الصناعٌة:ا
بداٌة من الثابت والمعروؾ لكل المشتؽلٌن بدراسة الفنون اإلٌرانٌة أن 

كانت من أهم المراكز الصناعٌة وأكثرها استمرارا للحرؾ التقلٌدٌة بصفة  أصفهان
عامة، وما ٌهمنا هنا أنها كانت بصفة خاصة من أهم مراكز صناعة التحؾ 

، ولٌس (ٕ٘)وال تزال حتى اآلن تحتل هذه المكانة (ٔ٘)المصنوعة من الحدٌد والصلب
األعبلم محل الدراسة من   هناك دلٌل على الدور الرئٌسً لمدٌنة أصفهان فً صناعة

، وٌدعم ذلك ألقاب النسبة لبعض (ٖ٘)استمرار هذه الصناعة بها فً إٌران المعاصرة
(. ٕٙ)لوحة(ٗ٘)الصناع الواردة على التحؾ محل الدراسة التى منها "األصفهانً"

كانت  أردبٌل( إلى القول بؤن ٗكما فً )لوحة( ٘٘)وٌدفع ظهور لقب "األردبٌلً"
ز الصناعٌة األخرى خاصة مع العثور على عدد من هذه األعبلم واحدة من المراك

فً مزار الشٌخ صفً الدٌن بؤردبٌل، ومعظمها ذات كتابات متشابهة تحمل أسماء 
األئمة االثنى عشر مما قد ٌشكل نمطا خاصا بهذه المدٌنة، وٌدعم ذلك بعض 

العصر  اإلشارات التارٌخٌة عن صناعات ألشؽال الصلب فً هذه المدٌنة خبلل
 (ٙ٘)العاصمة األولى للدولة الصفوٌة تبرٌزالصفوي. وقد ٌكون ثالث هذه المراكز 

نظرا للكمٌات الكبٌرة والمتنوعة من األعبلم المعدنٌة التى تظهر فً تصاوٌر 
-٘ٔ٘ٔهـ/1ٕٗ-1ٕٔالتى كتبت وزوقت فٌها المإرخة فً ) (1٘)شاهنامة طهماسب

، األمر الذى ٌرجح أن (5٘)نٌوٌوركم( والمحفوظة فً متحؾ المتربولٌتان بٖ٘٘ٔ
الفنانٌن كانت أمامهم أمثلة لهذه األعبلم نقلوها إلى تصاوٌرهم. فتبرٌز كعاصمة 
للدولة البد أن تقوم بها صناعات حربٌة إلمداد الجٌش الصفوي باألدوات الضرورٌة 
للحرب ضد العثمانٌٌن، وهذا ٌجعلها مركزا مهما لصناعة هذه األعبلم لبلستخدامات 

 . (1٘)الحربٌة
أما التحؾ المنسوبة إلى الهند فلن تبعد مراكز صناعتها عن أحد المراكز 

النتشار المذهب االثنى عشري هناك  الدكنالصناعٌة فً الممالك الشٌعٌة داخل إقلٌم 
 )حٌدر آباد( وأحمد نگر. ُكْلُكْندهوأهمها بطبٌعة الحال بٌجابور و

 أسماء وألقاب الصناع:
حملت األعبلم محل الدراسة عدة أسماء لصناع ساهموا فً صناعتها وهذه 

(، "عمل كمال ٗاألسماء وردت على النحو التالً: "عمل محمد األردبٌلً" )لوحة
(، "كتبه ٕٙ(، "عمل عبد الوهاب األصفهانً" )لوحةٓٔالدٌن محمود نازوك" )لوحة

(، ٕٕالدٌن" )لوحة (، "عمل مٌر تاجٙٔعلً نقاش، عمل األستاذ علً" )لوحة
(. وعلى الرؼم من أن ٖٓ(، "عمل محمد تقً" )لوحةٖٕ"عمل أستاذ إبراهٌم" )لوحة

الباحث ال تتوافر لدٌه معلومات فٌما بٌن ٌدٌه من مصادر ومراجع عن حٌاة هإالء 
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الصناع وأشهر أعمالهم وأسالٌبهم الفنٌة، إال أن األلقاب التى تصاحب أسماءهم ذات 
تكشؾ عن بعض المعلومات المتعلقة بهذه الصناعة؛ فؤلقاب النسبة أهمٌة كبٌرة إذ 

المكانٌة كما سبق الذكر قد تشٌر إلى مراكز صناعة هذه األعبلم ومنها أصفهان 
وأردبٌل. كما تكشؾ هذه األلقاب عن اشتراك أكثر من صانع فً العمل الواحد؛ فقد 

ل صانع آخر على النحو ، ثم ٌستكمل العم(ٓٙ)ٌتولى إعداد النصوص الكتابٌة صانع
(. فقد تولى الكتابة علً نقاش واستكمل العمل األستاذ علً، كما ٗالوارد فً )لوحة

قد ٌفهم من هذا النص أن الشخص المسئول عن كتابة النصوص ٌطلق علٌه لقب 
"نقاش"، وقد ٌكون اشتراك أكثر من صانع فً إخراج التحفة سببا فً تعدد التوارٌخ 

( تارٌخان األول ٕٙة، حٌث ورد على سبٌل المثال فً )لوحةعلى التحفة الواحد
م، وإذا أخذنا فً االعتبار 1ٕ٘ٔهـ/ٌولٌو1ٖٔٔم، والثانى شوال 1ٔ٘ٔ-ٗهـ/ٕٙٔٔ

مكان تسجٌل التارٌخ األول فً نهاٌة النص الكتابً وطرٌقة تسجٌله باألرقام 
وهاب والحروؾ، باإلضافة إلى أن التارٌخ الثانى تسبقه عبارة عمل عبد ال

األصفهانً ألمكن الترجٌح بؤن اللوح ذا الزخارؾ الكتابٌة المفرؼة قام بإعداده صانع 
م وقام عبد الوهاب األصفهانى 1ٔ٘ٔ-ٗهـ/ٕٙٔٔفً التارٌخ المسجل باألرقام عام 

 .(ٔٙ)م1ٕ٘ٔهـ/ٌولٌو1ٖٔٔبتجمٌع األلواح وتركٌبها واستكمال العمل فً شوال 
ر ظهورا على التحؾ محل الدراسة وٌبلحظ أن لقب "أستاذ" هو األكث 
وهذا اللقب ٌكتسب أهمٌة كبٌرة من أن حامله من  (ٕٙ)(ٖٓ، ٖٕ، ٙٔ)لوحات

العاملٌن فً صناعة األعبلم المعدنٌة فً إٌران المعاصرة ٌتقن عدة أعمال فً وقت 
، ومن المرجح أن ذلك استمرار  لما (ٖٙ)واحد منها الكتابة والثقب والتفرٌػ والتكفٌت

لعادة فً عصور سابقة. وعلى ذلك قد ٌكون كل من حمل هذا اللقب من جرت به ا
الصناع المسجلة أسماإهم على التحؾ التى تتناولها الدراسة كان ٌتقن وٌجٌد عدة 

  أعمال تتعلق بمراحل صناعة األعبلم وزخرفتها.

 أماكن الحفظ:
حرص الشٌعة االثنى عشرٌة منذ وقت مبكر على تشٌٌد أماكن خاصة 

اظ فٌها باألدوات والشعارات المستخدمة فً التعزٌة أثناء احتفاالت عاشوراء، لبلحتف
للتبرك بها واالستفادة منها فً األعوام التالٌة، ومنها هذه األعبلم، وفً حٌن تعرؾ 

"، Ashur Khanasهذه األماكن فً إقلٌم الدكن جنوب الهند باسم "عاشور خانه
، وٌماثلها فً إٌران (ٗٙ)"Imambarasٌطلق علٌها فً الشمال اسم"إمام باره امامباڑا 

 .(٘ٙ)الحسٌنٌات والتكاٌا
ونظرا لما ٌحتاجه حمل العلم الواحد منها من قوة بدنٌة كبٌرة فقد جرت العادة 

ٌُعهد بحمله أثناء المواكب واالحتفاالت إلى واحد من أبطال الزورخانة  (ٙٙ)أن 
ومن ثم أصبحت مبانً الزورخانة )بٌت القوة( ، (1ٙ)حمل لقب "پاتوؼدار"وعندئذ ٌ

 واحدة من أماكن حفظ هذه األعبلم.
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وال ٌنفً ذلك أن هناك نماذج من هذه األعبلم المعدنٌة محفوظة فً أماكن 
أخرى، ومنها بعض المساجد والمزارات الدٌنٌة الشٌعٌة مثل مشهد الشٌخ صفً 

هناك بعض المنازل والبٌوت ٌحتفظ فٌها أصحابها بعلم أو الدٌن فً أردبٌل، كما أن 
أكثر منها على سبٌل التبرك بها؛ ولكن األصل أن ٌتم االحتفاظ بها فً األماكن 

 المذكورة أواًل.

 األنماط الفنٌة لتصمٌمات األعالم المعدنٌة:
مما ال شك فٌه أن تقسٌم هذه األعبلم إلى أنماط فنٌة أمر شدٌد الصعوبة؛ نظرا 
لتعدد أشكالها واختبلفها اختبلفا كبٌرا قد ٌصعب معه الحصر، إال أنه جرٌا علً ما 
استقرت علٌه العادة فً دراسة التحؾ الفنٌة اإلسبلمٌة من تقسٌمها إلى أنماط، فقد 

األعبلم المعدنٌة المحفوظة فً مجموعة تناولً إلى أربعة  (5ٙ)صنؾ جٌمس آالن
ٌوجد مثال له فً هذه المجموعة؛ وٌتمٌز النمط أنماط ثم أضاؾ لها نمطا خامسا ال 

بؤن له شكل كمثري مسطح على قائم )مقبض(، وفً الؽالب  (Type Aاألول )
تزٌن الجزء العلوى من القائم وحدة كروٌة، وٌنتهى جسم العلم من أعلى بنصل 
مزخرؾ على جانبٌه اثنان من الِنصال التى تخلو من الزخارؾ، أو ؼٌر ذلك من 

التى على هٌئة أوراق نباتٌة أو مٌدالٌات...الخ، وفً كل األحوال ٌبرز اثنان  النهاٌات
-5، ٖ، ٕ ،ٔمن رءوس التنانٌن على الجانبٌن، ومن أمثلته فً هذه الدراسة )لوحات

ٔٓ  ،ٔٔ ،ٕٔ ،ٖٔ ،ٔٗ ،ٖ٘ ،ٖٕ.)  
ذات شكل كمثري أٌضا ولكنه أكثر زخرفة، وله  (Type Bالثانى )والنمط  

عدد من األلواح والوحدات المعدنٌة المنفصلة التى تم تجمٌعها  مظهر مصنوع من
إلى قطاعات منفصلة. وفً الحقٌقة  -بصرٌا –معا، ولذا قد ٌقسم الجزء العلوى منه 

فإن هذا النمط مصنوع من لوح واحد أو لوحٌن ال أكثر، واألجزاء المختلفة محددة 
 (. 1، ٗلوحةبؤشرطة معدنٌة مثبتة بمسامٌر البرشام ومن أمثلته )

من أكثر األعبلم تؤثٌرا  -بحسب رأى آالن – (Type Cالثالث )وٌعد النمط 
على األقل بسبب زخارفه الكتابٌة المفرؼة، وعلى الرؼم من تشابه شكله الكمثري 
مع النمطٌن السابقٌن إال أنه على العكس منهما ٌخلو من أشكال الِنصال واألوراق 

ذا النمط النباتٌة ورءوس التنانٌن فً األجزاء العلوٌة منه. وفً الحقٌقة ٌحتاج ه
( إلى تعدٌل فً ضوء ثبلث قطع منشورة فً هذه الدراسة كانت ٖٓ-ٕٔ)لوحات

( التى ٌتبٌن منها ٖٕ، ٕٕ، ٕٔمعروضة للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات )لوحات 
أن ما اعتبره آالن علما كامبل ؼٌر صحٌح، إذ أن ما نشره وأشار إلى نماذج مشابهة 

كبٌر فقدت األجزاء األخرى منه. وبذلك تكون  له لٌس إال الوحدة الرئٌسٌة من علم
أهم مبلمح هذا النمط وحدة رئٌسٌة كمثرٌة الشكل صنعت من أجزاء متعددة من 
معادن مختلفة كالصلب والبرونز والنحاس األصفر، قد تقتصر على منطقة واحدة 

(. وقد تتكون من ثبلث 1ٕ، 1ٕ، ٕٙ، ٕٗ، ٕٕ، ٕٔ( أو اثنتٌن )لوحة5ٕ)لوحة
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(، وتفصلها أشرطة رفٌعة ٕ٘، ٖٕإطارات مفرؼة فً كل جانب )لوحة أو مناطق
من الصلب أو البرونز أو النحاس، وٌشؽل مركزها وحدة بٌضاوٌة من البرونز فً 

( ٖٓ(، أو مصمتة )لوحةٕ٘، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔأكثر األحٌان قد تكون مفرؼة )لوحات 
ً كل منطقة بؤنها (. وتتمٌز الزخارؾ النباتٌة المفرؼة فٕٗوقد تخلو منها )لوحة

، وٌدور حول الحافة الخارجٌة لهذا الجزء (1ٙ)متنوعة وال تتكرر فً النموذج الواحد
إطار مجوؾ جرى تثبٌته فٌها بواسطة مسامٌر البرشام، وإما أن ٌنتهى هذا اإلطار 

، ٕٙ، ٕٕمن أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن ٌنظر كل منهما إلى الخارج )لوحات
، ٕٔعدد من هذه الرءوس على مسافات متساوٌة )لوحة (، أو ُتثبت علٌه1ٕ

(، وٌفصل بٌن هذا الجزء واآلخر الذى ٌعلوه كرة ذات زخارؾ نباتٌة قد 1ٕٖٓ
(، وٌعلوها لوح ٖٓ، ٕ٘، ٕٗ، ٕٔ( أو مصمتة )لوحات ٕٕتكون مفرؼة )لوحة 

مستطٌل ذات ارتفاع كبٌر من نفس المعدن الذى صنعت منه التحفة. وفً الؽالب 
تشبه بعض األوانى المعدنٌة والخزفٌة  -تثبت أعبله وحدة كروٌة مفرؼة كانت

(، وؼالبا ٌكون ضمن ٖٓ، ٕٕذات قمة على هٌئة ورقة نباتٌة ثبلثٌة )لوحة -اإلٌرانٌة
أجزاء مقبض هذا النمط وحدات مفرؼة بٌضاوٌة أو مكعبة أو دائرٌة الشكل أو ؼٌر 

 (.ٖٓ،ٕٕ، ٕٔذلك )لوحة
التى كانت معروضة للبٌع  -لكاملة من أعبلم هذا النمط وبذلك تكون األمثلة ا

قد وضعت فً السٌاق الكثٌر من  -( ٖٓ، ٕٕفً صالة كرٌستى للمزادات )لوحة
األجزاء المنشورة والمعروفة، إذ ٌتبٌن أنها كانت تعلوها أجزاء أخرى مكملة لها 

 . (1ٓ)أهمها لوح معدنى مستطٌل ذات ارتفاع كبٌر
مع النمط الثالث الذى ذكره آالن وٌزٌد  (Type Dع )الرابوٌتشابه النمط 

عنه فً وجود وحدة صؽٌرة مقوسة أو منحنٌة الجوانب صنعت منفصلة وتم تثبٌتها 
 (.ٕٓ، 1ٔ، 5ٔ، ٙ، ٘أعلى الجسم الرئٌسً للعلم، ومن أمثلته )لوحات

فً تقسٌم آالن كثٌرا عن  (Type E)واألخٌر  الخامسوٌختلؾ النمط 
إلى جانب  -قد ٌكون أكثر من واحد -األنماط السابقة الشتماله على محور أفقى

المحور الرأسً، وٌتوزع فً صؾ على هذا المحور عدد من الوحدات المعدنٌة 
المصنوعة فً أؼلب األحٌان من الصلب، بعضها تماثٌل لحٌوانات كاألسد، وبعضها 

شكال لمزهرٌات، وأواٍن مختلفة أو نماذج مصؽرة لطٌور خاصة الطاووس، وأ
( وٌتمٌز هذا المثال ٓٗألعبلم وكفوؾ معدنٌة...الخ، ومن أمثلة هذا النمط )لوحة

 بوجود اثنٌن من المحاور األفقٌة. 
وٌبلحظ أن تصنٌؾ األنماط الفنٌة لتصمٌمات هذه األعبلم الذى تبناه آالن 

وما ٌماثلها من  -فً مجموعة تناولى اعتمد بصورة أساسٌة على التحؾ المحفوظة
قطع محفوظة فً متاحؾ عالمٌة ومجموعات فنٌة أخرى أو كانت معروضة للبٌع 

ولما كانت مجموعة تناولى تتمٌز بالدرجة  -فً بعض صاالت المزادات الكبرى
األولى بؤنها ذات زخارؾ مفرؼة، مما ترتب علٌه أن األنماط األربعة األولى لدى 
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فرؼة، فً الوقت الذى ٌبدو فٌه من خبلل النماذج الواردة فً هذه آالن جمٌعها م
الدراسة أن هناك مجموعة من هذه األعبلم ظهرت فً صاالت المزادات العالمٌة 
واألسواق الفنٌة خبلل سنوات الحقة على إعداد آالن لتصنٌفه السابق تتمٌز بؤنها 

ضوء ذلك ٌمكن بصفة مصمتة وتخلو تماما من أعمال التفرٌػ أو التخرٌم. وفً 
، األولى مفرؼة، والثانٌة مصمتةمبدئٌة تقسٌم هذه األعبلم إلى مجموعتٌن رئٌسٌتٌن؛ 

، المجموعة األولىالتى ذكرها آالن تنتمى إلى  األربعة األولىوبذلك تكون األنماط 
ٌمثله العلم المحفوظ فً متحؾ األؼا خان تحت رقم  خامسوٌضاؾ إلٌها نمط 

AKM00620 ( واآلخر المحفوظ فً مجموعة داٌفٌد بكوبنهاجن تحت ٙٔ)لوحة
( الذى ٌمكن أن نطلق علٌه اسم "النمط المركب 1ٔ)لوحة Inv. no. 32/2001رقم

ؼٌر المسطح"؛ حٌث إنه على العكس من كل األنماط السابقة ؼٌر مسطح نظرا 
ل لتكوٌنه الذى ٌتآلؾ من من أربعة فروع جمٌعها متماثلة وموزعة بحٌث ٌتقابل ك

فرعٌن لٌكونا شكبل متعدد األضبلع تتوسطه ثبلث مناطق مفرؼة كمثرٌة الشكل، 
 وبذلك ٌعد هذا النمط من أكثر هذه األعبلم تطورا من حٌث التصمٌم الفنً والحجم.

صنع من  األولالمصمتة ٌمكن تقسٌمها إلى ثبلثة أنماط رئٌسٌة؛  والمجموعة الثانٌة
شكل كمثري أو أقرب إلى قطرة الماء من  لوح من الصلب تم قطعه بحٌث ٌكون له

أسفل، مع إطالة الجزء المستطٌل الذى ٌعلوه، وٌحتل قمته من أعلى جزء له شكل 
ورقة كؤسٌة تعلوها ورقة تماثلها ذات حجم أصؽر. وٌدور حول الجزء السفلى 
الكمثري الشكل إطار ٌنتهى من أعلى باثنٌن من رءوس التنانٌن ٌنظر كل منهما 

وٌنفرد هذا النمط دون ؼٌره بما ٌحمله من موضوعات تصوٌرٌة وصور للخارج، 
شخصٌة وهو أمر نادر الحدوث أن تحمل التحؾ المصنوعة من سبائك الحدٌد أو 
الصلب موضوعات تصوٌرٌة دٌنٌة أو صورا شخصٌة ألفراد لهم مكانة خاصة 

حق أن وقداسة دٌنٌة لدى أصحاب المذهب الشٌعى االثنى عشرى، األمر الذى ٌست
ٌُفرد لهذا الشكل من األعبلم نمطا مستقبل. وٌمثل هذا النمط النماذج األربعة التى 

( ومن أفضل ٖٗ، ٖٖ)لوحة bonhamsكانت معروضة للبٌع فً صالة بونهامس 
 (.1ٖ-ٖ٘أمثلته المجموعة المحفوظة فً إحدى تكاٌا )حسٌنٌات( نطنز )لوحات

قد ٌكون أكثر  -افة محور أفقىمركب من النمط السابق مع إض الثانىوالنمط 
مثبت علٌه عدد من الوحدات المعدنٌة المصنوعة فً أؼلب األحٌان من  -من واحد

الصلب، بعضها تماثٌل لحٌوانات أو طٌور وأشكال ألواٍن مختلفة أو نماذج مصؽرة 
(، وبذلك ٌكون هذا ٓٗألعبلم وكفوؾ معدنٌة...الخ، ومن أمثلة هذا النمط )لوحة

 ه النمط الخامس فً تصنٌؾ آالن. النمط هو نفس
واألخٌر فً األعبلم المعدنٌة المشكلة بالكامل على هٌئة  الثالثوٌتمثل النمط 

ٌد بشرٌة ذات خمسة أصابع، وهو الرمز الشٌعى المعروؾ باسم "كؾ  (1ٔ)كؾ
العباس"، وقد نفذت منه أشكال كثٌرة من معادن مختلفة، بعضها قرٌب من الطبٌعة 

محّور، وكبلهما ٌرمزان إلى الخمسة المقدسٌن من آل البٌت لدى والبعض اآلخر 
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 المحفوظ فً متحؾ بناكً بؤثٌنا الشٌعة اإلمامٌة، وٌمثله فً هذه الدراسة النموذج
 (.ٖٔ)لوحة

 :(72)التأصٌل والوظٌفة
ٌجد المتتبع ألشكال ووظائؾ األعبلم والراٌات اإلٌرانٌة أنها ُتظهر منذ ما قبل 

، فقد كان لئلٌرانٌٌن منذ أقدم العصور (1ٖ)ن نوعا من االستمرارٌةاإلسبلم وحتى اآل
أعبلم  عسكرٌة ٌرسمون علٌها رسوم حٌوانات قوٌة، ووردت فً كتابات المإرخٌن 
والقصص الوطنٌة اإلٌرانٌة إشارات إلى أن العلم األخمٌنى كان علٌه رسم صقر 

 ذهبً. 
ة وعبلمة على السلطة واستعملت األعبلم فً العصر الساسانى كؤداة للزٌن

الملكٌة، كما تم توظٌفها كعبلمة على الوالء الشعبً. والشائع أن بداٌة ظهور األعبلم 
الساسانٌة جاءت عندما أثار "گاوة )كاوگ(" حماس شعب فارس وحثهم على الثورة 
ضد الملك الظالم "الضحاك" فشد عمامته على سارٌة خشبٌة فؤصبحت علما، ولكن 

ة فً الشاهنامه تقول أن العلم اتخذ من قطعة جلد النمر التى كان األسطورة الشائع
، (1ٗ)ٌضعها على قدمه أثناء عمله كحداد، وأطلق على هذا العلم اسم "درفش گاوٌان"

وهو العلم الفارسً القدٌم الذى توارثه ملوك الفرس، وكان للعلم سارٌة طوٌلة من 
 .(1٘)الخشب فوقها كرة من الذهب

الذهب السابقة ٌمكن تتبع آثار ألعبلم معدنٌة استخدمت وإلى جانب كرة 
لؤلؼراض الحربٌة والملكٌة والدٌنٌة على حد السواء ترجع إلى فترات مبكرة من 
تارٌخ إٌران، فعلى سبٌل المثال توجد ضمن مجموعة التحؾ البرونزٌة المنسوبة إلى 

عض (، كما ُتعرؾ بٔٗ)لوحةLuristan bronzes""(11)(1ٙ)منطقة لرٌستان
األعبلم األخمٌنٌة المصورة جنبا إلى جنب مع أدلة نصٌة تصؾ أشكالها، وهناك 

 . (15)ثبلثة أعبلم ساسانٌة مصورة فً نقش رستم
وباإلضافة إلى ذلك ترٌنا النقوش الساسانٌة العدٌد من الراٌات والشارات 

ان لكل الحربٌة، التً كانت شعاراً للعدٌد من األبطال اإلٌرانٌٌن وكبار الضباط، فك
، ومثل هذه األعبلم صورت فٌما بعد فً (11)بطل علم ملون ٌحمل شكل حٌوان

األخبار عن هذه المبلحم، فنرى الفردوسً فً الشاهنامه ٌصؾ راٌات األبطال 
األقدمٌن فنجد منها علماً ملكٌاً علٌه صورة الشمس بلون بنفسجً ومن فوقها قمر 

فً مخالبه بدبوس وسٌؾ، وثالثا  مذهب، كما نجد علماً محلٌا بصورة أسد أمسك
أسود علٌه صورة الذئب، ورابعاً علٌه صورة النمر، وأعبلماً أخرى مزٌنة بؽزال أو 

له سبعة رءوس متقابلة، ثم هناك علم علٌه  تنٌنخنزٌر بري، أو نسر ملكً أو 
صورة حمار الوحش، وعلم قد جعلت له أهداب وصور علٌه القمر بلون أرجوانً، 

 . (5ٓ)وعلم علٌه صورة ثور
ٌُظن أن جٌوش الملك الساسانً الخاصة كانت تحمل   بنفسجٌا،  تنٌناوفٌما 

م فً 5هـ/ٕن وظل هذا الرمز ثابتا لعدة قرون فظهرت شارات مشابهة فً القر
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وكانت حفبلت التتوٌج السلجوقٌة تبدأ بعد . تراث األوٌؽور الذى له أعراق ساسانٌة
ٌُمنح السلطان الجدٌد التقلٌد واأللوٌة من الخلٌفة العباسً، بؤن ٌسٌر فً موكب  أن 

أو شكل  التنٌنٌشق فٌه البلد حامبل فً المقدمة العلم السلطانى المرسوم علٌه شكل 
 .(5ٔ)نسر أو أسد

وٌقصد به راٌة عظٌمة فً وهى كلمة تعنى الشعر،  - (5ٕ)وكان الجالٌش
من األعبلم الساسانٌة القدٌمة التً ظهرت على صحن  -رأسها خصلة من شعر الخٌل

من الفضة محفوظ فً متحؾ الهرمٌتاج ببطرسبرج ٌنسب إلى العصر الساسانى 
جد على جانبً المتؤخر، محفور علٌه موضوع تصوٌري ٌمثل اقتحام قلعة، وٌو

القلعة مجموعة من الفرسان تحمل أعبلماً متنوعة األشكال منها الجالٌش الذي ٌحمله 
أحد الفرسان على الجانب األٌسر من النقش فً الصؾ الثانً، وٌظهر على شكل علم 
مشدود على سارٌة ٌنتهً من أعلى برأس حربة ٌلٌه الجالٌش، والجهة المرفرفة من 

ا شقت إلى أربعة أقسام مثلثة، كما ٌظهر جالٌش ثان ٌمسك به العلم ؼٌر مستوٌة إنم
الفارس الذي ٌقؾ أعلى الفارس السابق ولكن الجهة المرفرفة منه ؼٌر مقسمة إلى 

 .(5ٖ)أقسام
من التقالٌد التً انتشرت بٌن القبائل التركٌة  وبمرور الوقت أصبح الجالٌش
السبلجقة إٌران أدخلوه ألول  ، وعندما حكم(5ٗ)فً إٌران خاصة فً منطقة التركستان

واستمرارا لهذا الشكل من ، (5٘)مرة فً مواكب التتوٌج حفاظاً منهم على هذا التقلٌد
ٌُشبهه وٌعرؾ باسم "التوغ  ,tūḡ, toq, tūqa " "(5ٙ)الراٌات ذاع لدى المؽول ما 

ṭūḡ, ṭūq, tūq,towq ،"،وهو فً األصل من "(51)طوق طوغ، توق، ُتق، "ُتػ ،
المؽولٌة التى أعٌد إنتاجها واستخدامها لؤلؼراض الحربٌة ثم  -ئل التركٌةشارات القبا

ٌُعد من األعبلم الممٌزة وٌتكون أساسا من خصلة من شعر الثور أو الخٌل  المدنٌة، و
تثبت أعلى الراٌات أو فوق الخوذات، وكان عدد الشعرات ٌشٌر إلى مكانة ورتبة من 

ه الوظٌفة قد اشتقت من المعتقدات الدٌنٌة توضع أمام خٌامهم، ومن المحتمل أن هذ
إذ ال ٌزال ٌمكن مشاهدة نفس النهاٌات والخصبلت لدى ( 55)الشامانٌة لدى المؽول

المات التبت وأصحاب الدٌانات الشائعة فً الببلد الواقعة فً جبال الهماالٌا حتى 
 .(51)الٌوم

فً  (1ٓ)اإلٌرانٌة القدٌمةونتٌجة لتشابه األعبلم والشارات المؽولٌة مع العادات 
بعض النقاط المهمة حدث نوع من التوافق والتداخل ما بٌن التوغ والراٌات الفارسٌة 
القدٌمة بوصول المؽول إلى حكم إٌران على النحو الذي ٌمكن رإٌته فً تصاوٌر 
المخطوطات اإلٌرانٌة، التى ٌبلحظ فٌها أن النهاٌات العلوٌة لمعظم األعبلم والراٌات 

وع التوغ قد أضٌفت لها أعلى خصلة شعر الخٌل أجزاء معدنٌة بعضها من ن
بٌضاوي الشكل أو كمثري أو ؼٌر ذلك من األشكال. وقد ٌحٌط بها اثنان من رءوس 
التنانٌن، وبعد مجًء الصفوٌٌن إلى حكم إٌران تطور منذ هذا الوقت فصاعدا شكل 
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الدٌنٌة إلى جانب الحربٌة  ووظٌفة هذا النوع من األعبلم "التوغ" واستعاد وظٌفته
  .(1ٔ)على النحو الذى عرفه المؽول فً ببلدهم األصلٌة

كانت تستخدم فً إٌران منذ  األعبلم المعدنٌةٌتبٌن من العرض السابق أن 
عصور تارٌخٌة قدٌمة تسبق ظهور اإلسبلم جنبا إلى جنب مع الجالٌش وصور 

الوقت الذى وصلنا من األدلة ، وفً التنٌنالحٌوانات والكائنات الخرافٌة ومنها 
ما ٌشٌر إلى استمرار استخدام الجالٌش وصور  -دون المادٌة –واإلشارات التارٌخٌة 

الحٌوانات والكائنات الخرافٌة فً الراٌات اإلٌرانٌة بعد انتشار اإلسبلم هناك، فً 
م الوقت الذى ٌنقصنا كل من الدلٌلٌن المادي والتارٌخً على استمرار استخدام األعبل

المعدنٌة فً الراٌات اإلٌرانٌة خبلل القرون األولى لئلسبلم، إال أن ظهورها بكثرة 
المخطوطات اإلسبلمٌة منذ العصر المؽولً بصحبة الجالٌش وصور  فً تصاوٌر

الحٌوانات والكائنات الخرافٌة واستمرارها بعد ذلك دون انقطاع فً المدارس الفنٌة 
مع وجود أمثلة مادٌة لها  -ٌر إلٌه الدراسة فً حٌنهوهو ما ستش -اإلٌرانٌة المختلفة 

ثابت نسبتها إلى إٌران منذ العصر الصفوي وحتى اآلن ٌدعم وجودها فٌما سبق من 
عصور لتوافقها مع الذوق اإلٌرانً والموروث الفارسً القدٌم، خاصة مع ما هو 

وعدم قطع معروؾ عن اعتزاز اإلٌرانٌٌن بتراثهم القدٌم وحرصهم على بقائه حٌا 
 الصلة بٌن ماضٌهم وحاضرهم.

األعبلم المعدنٌة خبلل الفترة الممتدة منذ ما قبل التارٌخ فً  وظٌفةوٌبلحظ أن 
إٌران وحتى العصر الصفوي كانت قاصرة علً المجاالت العسكرٌة والمعارك 
الحربٌة ومنها االستعداد لخوض المعارك واستعراض المجموعات والفرق المقاتلة 

ادة والسبلطٌن ...الخ، وٌبدو أن التحول إلى استخدامها منذ العصر الصفوي أمام الق
فً األؼراض الدٌنٌة وخاصة خبلل احتفاالت استشهاد الحسٌن لم ٌكن تحوال فجائٌا 

-ٕٕٖ)(1ٕ)بل كان نتٌجة لممارسات تمتد جذورها إلى عصر الدولة البوٌهٌة
الراٌات فً شهر المحرم؛ م( الذى بدأ فٌه استخدام بعض أنواع ٘٘ٓٔ-1ٖٗهـ/1ٗٗ

معز الدولة على عادة إقامة المآتم فً ٌومً تاسوعاء وعاشوراء فً بؽداد  فقد أصر
، بؤعبلمها الخاصةوصارت الجماعات من القائمٌن بهذه المآتم تجوب أسواق بؽداد، 

 . (1ٖ)الطمة صدورها ورءوسها
المتعلييق بييدراما  -والهنييدى أٌضييا –وفييً األدب الشييعبً الفارسييً  والتركييى 

كرببلء تمثل الطبول والراٌات صيفة الزمية لكيل المطيالبٌن بيدم الحسيٌن مين األبطيال 
التييارٌخٌٌن واألسييطورٌٌن، كمييا كانييت الطبييول واألعييبلم والشييارات الملكٌيية عبلمييات 

انيييت راٌيييات "التيييوغ" ممٌيييزة موضيييوعة تحيييت تصيييرؾ اليييدراوٌش والمتصيييوفة، وك
تسيييتخدم مييين قبيييل الميييداحٌن مييين رواة القصيييص اليييدٌنً، وخيييبلل حكيييم أسيييرة اآلق 

م( إلقلٌم فارس كانت الراٌات والطبول ُتحميل مين 5ٓ٘ٔ-ٖٓٙٔهـ/1ٔٗ-1ٙٔأونلو)
مييزارات األئميية بواسييطة العلميياء، وُتحمييل األعييبلم و"التييوغ" بواسييطة الييدراوٌش فييً 

-ٕٓ٘ٔهييـ/5ٗٔٔ-1ٓ1الدوليية الصييفوٌة ) اسييتعراض حربييً ومييدنى، وأعقييب قٌييام
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( وإعبلن المذهب االثنى عشرى مذهبا رسمٌا للدولة توسيع حكيام هيذه الدولية م1ٖٙٔ
فييً اسييتخدام الراٌييات بكثييرة ومعهييا "التييوغ" فييً المناسييبات الدٌنٌيية خاصيية احتفيياالت 

 .(1ٗ)المحرم وؼٌرها
الحربٌية،  " صيفتهاالتيوغومع مرور الوقت زالت عن هيذه األعيبلم المعدنٌية " 

وبعد أن كانت تمثل الجزء العلوي من الراٌات اإلٌرانٌة أصيبحت أعبلميا مسيتقلة، ليذا 
ٌجد الزائر إلٌران حالٌا أن "التوغ" عبارة عن علم معدنً طوٌيل، ٌطليق عليى حامليه 
"توغ كشن" أو "حامل العلم"، وتقتصر وظٌفتيه عليى النيواحً الدٌنٌية؛ فٌسيتخدم أثنياء 

لٌلة عاشوراء، إشارة لمقتل الحسٌن، وكذلك فً عيزاء عليً بين مسٌرات العزاء وفً 

، ، وفيً الثيامن والعشيرٌن مين شيهر صيفر إشيارة إليى رحٌيل النبيً(1٘)أبً طالب
وهيييو ذو أهمٌييية رمزٌييية خاصييية لميييا ٌحوٌيييه مييين دالالت، والمشييياركون فيييً العيييزاء 

ا عنيه ٌتسابقون إلى حمله والتبرك بيه، ألنيه ٌرميز إليى أعيبلم جيٌش الحسيٌن، وزوالهي
 .(1ٙ)أثناء المعركة، فهى رمز ألعبلم اإلسبلم عامة، وكرببلء خاصة

وجدٌر بالذكر فٌما ٌتعلق بتحقٌق أصل تسمٌة "التوغ" أن هناك إشارة تارٌخٌية 
علييى قييدر كبٌيير ميين األهمٌيية تإكييد علييى األصييل المؽييولً لهييا، فقييد جيياء علييى لسييان 

:"... نظمييوا صييفوؾ بابرشيياه عنييد وصييفه خييروج الجييٌش المؽييولً للقتييال مييا نصييه
وفق عادة المؽول، وترجل الخان  الطوغجناحً الٌمٌن والشمال تنظٌما جٌدا، وفتحوا 

، وأمسك فً ٌده قطعية طوؼاتمن فوق جواده، وؼرس أحد المؽول أمام الخان تسعة 
قماش بٌضاء طوٌلة مربوطة بعظمة ساق ثور أمامٌة، كما ربط إلى أسفل قلٌبل ثيبلث 

ثبلثة، ومير بهيا أسيفل سيارٌة الطيوغ، ووطيؤ الخيان  طوؼاتقطع من القماش بطرؾ 
بقدمه على طرؾ إحدى هذه القطع الثبلث، وأنا على طرؾ القطعة الثانٌية المربوطية 

، وؼنيً عين البٌيان هنيا أن الطيوغ المقصيود بيه أعيبلم معدنٌية (11)..."الطوؼاتبؤحد 
على النحو الذى سيٌظهر فيً بعيض تصياوٌر المخطوطيات التيى تنسيب إليى المدرسية 

 المؽولٌة فً الهند وستتناولها الدراسة فً حٌنها.
وعلى الرؼم من األصل المؽولً السم هذه األعبلم الحربٌية، إال أنيه تؽٌير بعيد 

لحربٌيية فييً الهنييد واقتصييرت فقييط علييى الدٌنٌيية منهييا، فؤصييبحت أن فقييدت وظٌفتهييا ا
وهذه التسمٌة لها ما ٌماثلها فيً إٌيران  .(15)"بعض أنواعها تحمل هناك اسم "الفوانٌس

أٌضا حٌث حملت هذه األعبلم هناك أحٌانا اسم "الفنار"، عندما ٌكون ضمن مكوناتهيا 
شيموع والمسيارج سيواء األساسٌة وحدة خاصة توضع بهيا بعيض أدوات اإلضياءة كال

 .(11)كان ذلك قدٌما أو حدٌثا

 :(122)األعالم المعدنٌة فً تصاوٌر المخطوطات اإلسالمٌة
إذا كان هناك نقص واضح فً األمثلة المادٌة من األعبلم المعدنٌة )التوغ( 
التى وصلتنا قبل العصر الصفوي، فإن تصاوٌر المخطوطات اإلسبلمٌة تسد الفجوة 

كما أنها  ،(ٔٓٔ)فٌها من راٌات وألوٌة تحتل قمتها أعبلم معدنٌةفً ذلك عبر ما ورد 
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تضٌؾ إلى األنماط المعروفة منها أنماطا أخرى لم تصلنا أمثلة لها. وإذا كان هناك 
اتفاق بٌن معظم الباحثٌن على أنه إذا كان السبلجقة فٌما ٌبدو هم المسئولٌن عن إعادة 

رها سرعان ما أعقب الؽزو المؽولى استخدام التوغ )الجالٌش( فً إٌران فإن تطو
. وٌتجلى هذا التطور فً تصاوٌر مٗٔهـ/5إلٌران خاصة منذ بداٌة القرن 

من خبلل ما حفلت به سارٌات األعبلم الواردة فٌها من  (ٕٓٔ)المخطوطات المؽولٌة
أضٌؾ لها من أجزاء معدنٌة كاألوراق نظرا لما  (ٖٓٔ)نهاٌات مختلفة وؼٌر مؤلوفة

وؼٌر ذلك من األشكال. ومن أمثلة ذلك  (ٗٓٔ)التنانٌن واألهلةالرباعٌة ورءوس 
محفوظة فً مكتبة شستر  Rivnizتصوٌرة تمثل بهرام ٌنقذ التاج بعد موت رٌفنز 

 Theشاهنامة المعروفة باسم الشاهنامة األولى الصؽٌرة "بٌتً بدبلن وأصلها من ال
First Small Šāhnāma"(ٔٓ٘) فً النصؾ  التى تنسب إلى العراق أو إٌران

، وٌبدو فٌها فرٌقان من الجنود ٌتواجهان فً معركة حربٌة، مٗٔهـ/5األول من القرن
وٌرفع كل فرٌق سارٌة طوٌلة جدا لدرجة أن الجزء العلوى منه ٌظهر خارج إطار 
التصوٌرة، وهذا الجزء مشدود علٌه راٌة مستطٌلة الشكل ٌخرج من منتصفها ثبلث 

عبلها جسم معدنى كمثرى الشكل ذات لون ذهبً زوائد مثلثة الشكل وقد ثبت أ
وهناك تصوٌرة أخرى من نفس المخطوط السابق تمثل (. ٕٗ)لوحة( ٙٓٔ)المع

كٌخسرو ٌستعرض جٌوشه ٌظهر فٌها أحد الجنود خلؾ كٌخسرو ٌحمل فً ٌده 
سارٌة طوٌلة مشدودا علٌها راٌة مستطٌلة ٌخرج منها ثبلث زوائد مثلثة الشكل، 

دنى ذهبً اللون ألنثى أسد جالسة، وٌبلحظ وجود خصلة من شعر وأعبلها تمثال مع
   (.ٖٗ)لوحة(1ٓٔ)الخٌل فً منتصؾ السارٌة

وتوجد تصوٌرة من مخطوط للشاهنامه تنسب إلى المدرسة المظفرٌة فً 
م(، محفوظة فً متحؾ طوبقابو سراي 1ٖٓٔهـ/11ٕتبرٌز، مإرخة بسنة )

سٌاب ملك التورانٌٌن، ونرى فٌها باسطنبول، تصور منوجهر ملك إٌران ٌهزم أفرا
إلى ٌسار التصوٌرة راٌة ضخمة مستطٌلة الشكل ٌزخرفها شكل خرافً لكائن 

( 5ٓٔ) مركب، وٌعلو السارٌة حلٌة من زخارؾ معدنٌة أسفلها خصلة من شعر الخٌل

 (. ٗٗ)لوحة
واستمر ظهور النهاٌات المعدنٌة أعلى الراٌات فً تصاوٌر المدرسة 

فً  هراةومن أمثلة ذلك: تصوٌرة من دٌوان حافظ تنسب إلى مدرسة  (1ٓٔ)التٌمورٌة
م( تمثل ؼزو خٌبر وقلعتها محفوظة فً متحؾ قصر طوبقابو سراي ٘ٔهـ/1القرن )

فً اسطنبول، حٌث ٌمسك الفارس األول فً مقدمة التصوٌرة براٌة تتمٌز بظهور 
تنٌنٌن متداخلً  علم معدنى فً أعبلها بٌضاوي ذهبً اللون على شكل ثعبانٌن أو

، وٌحتفظ متحؾ كلٌة اآلثار جامعة القاهرة بتصوٌرة تنسب (ٓٔٔ)(٘ٗالرأس )لوحة
م منزوعة من مخطوط ٌرجح أنه إحدى نسخ ٘ٔهـ/1إلى الدولة التٌمورٌة فً القرن 

الشاهنامة تمثل معركة حربٌة ترتفع فٌها خلؾ الفرٌق الثانى فً ٌسار التصوٌرة 
خللها رسوم باللون األصفر الذهبً محمولة على سارٌة راٌة كبٌرة مثلثة الشكل تت
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تنتهً من أعلى بعلم معدنً كمثري الشكل تزٌنه ثبلثة من الِنصال، وٌحٌط به اثنان 
 .(ٔٔٔ)من رءوس التنانٌن

م تصوٌرة تمثل معركة بٌن ٘ٔهـ/1وتنسب إلى إٌران فً أواخر القرن 
التى  - جٌبلنتصاوٌر فً كٌخسرو وافراسٌاب من مخطوط للشاهنامة تم تزوٌقه بال

 Karkia Mirzaبتكلٌؾ من حاكمها " كاركً مٌرزا علً  -تقع شمال ؼرب إٌران
Ali( 1ٗٗٔ-1ٖٗٔهـ/511" فً عام)محفوظة فً معرض الفرٌر للفنون م(ٕٔٔ) ،

وٌظهر فً الجزء العلوى لها خارج اإلطار اثنتان من الراٌات المثلثة والملونة؛ 
لتنٌن ذهبً، وأعبلها علم معدنً ٌشبه رأس الحربة األولى حمراء وٌزٌنها رسم 

وٌتصل بها من الجانبٌن اثنتان من المراوح النخٌلٌة، والثانٌة زرقاء اللون تزٌنها 
فروع وأوراق نباتٌة، وٌعلوها علم معدنً ٌشبه السابق بدون المراوح النخٌلٌة 

    (.ٙٗ)لوحة
رانٌة ظهورا لؤلعبلم أكثر المدارس اإلٌ (ٖٔٔ)وتعد مدارس التصوٌر الصفوٌة

المعدنٌة فً تصاوٌرها، واألمثلة على ذلك ال تعد وال تحصى ومنها على سبٌل 
( من 1ٗالمثال تصوٌرة مزدوجة من مخطوط الشاهنامة تمثل معركة حربٌة )لوحة

م(، محفوظة ٓ٘٘ٔ-ٕ٘٘ٔهـ/1٘1-1ٖٕعمل محمود مصور خبلل الفترة من عام )
هر فً الجانب األٌسر من التصوٌرة التى فً معرض الفرٌر للفن بواشنطن، وٌظ

على ٌمٌن المشاهد اثنتان من الراٌات الملونة؛ األولى مستطٌلة محمولة على سارٌة 
ٌعلوه علم معدنً له جسم كمثري الشكل تتوسطه كتابة مفرؼة نصها كلمة "هللا" 

عبارة وٌعلو الجزء الكمثري نصل مستقٌم على جانبٌه اثنان مائبلن، والراٌة الثانٌة 
عن شرٌط مستطٌل متطاٌر مربوط فً سارٌة ٌعلوه علم معدنً ٌتكون من جسم 
كمثري الشكل ذي زخارؾ مفرؼة ٌتصل به من أعلى كلمة "هللا"، وٌخرج من أسفله 
اثنان من التنانٌن ٌرتفع جسماهما موازٌٌن للجسم الكمثري وٌنتهً كل منهما برأس 

ٌبدو فً الجزء األٌمن منها ثبلث من تنظر إلى الخارج. أما التصوٌرة األخرى ف
الراٌات محمولة على ثبلثة من الصواري األولى والثانٌة مستطٌلتان وٌعلو كل منهما 
علم معدنً كمثري الشكل ُرسم خارج إطار التصوٌرة وال ٌظهر الجزء األكبر منه. 
أما الراٌة الثالثة فعبارة عن شرٌط مستطٌل مربوط فً سارٌة طوٌلة ٌعلوه علم 
معدنً كمثري الشكل تزٌنه كتابة مفرؼة نصها كلمة "هللا"، وعلى جانبٌه اثنان من 

 .(ٗٔٔ)رءوس التنانٌن
ومن بٌن مجموعة معرض الفرٌر للفن أٌضا تصوٌرة تمثل معركة بٌن 

 شٌراز( من مخطوط خمسة نظامً الذي أنتج فً 5ٗبهرام جوبٌن )لوحة خسرو و
اإلطار العلوى اثنتان من الراٌات الملونة ، وٌظهر فٌها خارج م(5ٗ٘ٔهـ/1٘٘عام )

المثلثة الشكل وأعبلهما علمان معدنٌان مختلفان فً الشكل. وهناك تصوٌرة أخرى 
ٌبدو فٌها ( 1ٗبٌن قبٌلة لٌلى وقوات نوفل )لوحة من نفس المخطوط تمثل معركة
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ا اثنتان من الراٌات الملونة فً الجزء العلوي من التصوٌرة أعلى كل واحدة منهم
 .(٘ٔٔ)علم معدنً، ٌتمٌز الواقع منهما على ٌسار الناظر بوضوح زخارفه المفرؼة

تمثل محفوظة فً المكتبة البرٌطانٌة األخرى واحدة  شٌرازومن تصاوٌر  
" من Combat of Gudarz and Piran المعركة بٌن جودرز وبٌران"

، (ٙٔٔ)مٓٙ٘ٔأؼسطس  1ٔهـ/1ٙ1ذو القعدة عام 5ٔمخطوط للشاهنامة مإرخ فً 
ٌظهر فٌها أربع من الراٌات الملونة اثنتان مع كل فرٌق وٌعلوها جمٌعا أعبلم معدنٌة 

 كمثرٌة الشكل وٌحٌط باثنتٌن منها زوج من رءوس التنانٌن.  (ٓ٘)لوحة
ومنها أٌضا تصوٌرة محفوظة فً معرض الفرٌر للفن بواشنطن تمثل  

" Iskandar comforts the dying Darab"االسكندر ٌبكى على وفاة دارا 
-1ٓ٘ٔهـ/1ٓٓٔ-111من نسخة من مخطوط للشاهنامة تنسب إلى الفترة من عام )

ٌشؽل الجزء العلوي منها اثنتان من الراٌات األولى مثلثة حمراء اللون  (1ٔٔ)م(ٓٓٙٔ
ٌعلوها علم معدنً له جسم كمثري الشكل أعبله نصل مستقٌم على جانبٌه طرفان 

من سورة الصؾ:  ٖٔاللون وقد نقش علٌها اآلٌه  مائبلن، والراٌة الثانٌة زرقاء
" ، وٌعلوها علم معدنً ٌتكون من كرة معدنٌة ٌتصل (5ٔٔ)"نصر  من هللِا وفتح  قرٌب 

بها نصل مستقٌم ذو حواؾ مسننة على جانبٌه اثنان صؽٌران ومائبلن، وٌتصل 
 (. ٔ٘بالكرة تنٌن تمٌل رأسه إلى الخارج )لوحة

فً هذا المعرض أٌضا تصوٌرة من المخطوط السابق  قزوٌنوتنسب إلى 
 Battle between Bahramتمثل معركة بٌن "بهرام جوبٌن وساوة 

Chubina and Sava"(ٔٔ1) ٌبدو فٌها عدد من الراٌات منها اثنتان مثلثتا الشكل ،
مع ازدواجهما، وٌعلو التى على الٌسار علم معدنً ذهبً اللون ذو زخارؾ مفرؼة 

 اثنان من رءوس التنانٌن، وٌعلو الثانٌة علم معدنً ٌشبه السابق ؼٌر أن وعلى جانبٌه
 (. ٕ٘رأسه أو قمته ذات ثبلثة ِنصال )لوحة 

وٌعرض موقع المكتبة البرٌطانٌة بلندن تصوٌرة تمثل "األسكندر ٌبكً على 
-1ٙٓٔوفاة دارا" من مخطوط خمسة نظامً ٌنسب إلى أصفهان فً الفترة من 

، وٌبدو فٌها اثنتان من الراٌات الملونة فً  (ٖ٘)لوحة(ٕٓٔ)م1ٙٙٔ-٘ٙٙٔهـ/15ٓٔ
الجزء العلوي من التصوٌرة خارج اإلطار، وٌحتل قمة واحدة منهما علم له جسم 
كمثري تتصل به ثبلثة من الِنصال، والراٌة الثانٌة ٌعلوها شكل معدنً أقرب إلى 

 رأس الحربة.
لصفوي من قرون مختلفة وُتظهر المخطوطات اإلٌرانٌة فٌما تبل العصر ا

استمرارا لؤلعبلم المعدنٌة فً تصاوٌرها ومن أمثلة ذلك تصوٌرة تمثل "موت 
 The death of Luhrasp in battle لوهراسب أثناء المعركة ضد قوات أرجاسب

against the forces of Arjasp من نسخة لمخطوط الشاهنامة مإرخة فً رجب "
ً معهد المخطوطات الشرقٌة بسان م محفوظة ف1ٕٙٔهـ/مارس 5ٖٔٔسنة 
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بطرسبرج، وٌبلحظ فٌها اثنتان من الراٌات لهما لون أصفر وأحمر فً الجزء 
 .(ٕٔٔ)العلوي، من التصوٌرة ٌعلوهما اثنان من األعبلم المعدنٌة

 وٌعرض متحؾ قصر جلستان بطهران تصوٌرة تمثل " كٌخسرو ٌقتل شٌدا 
Kay Khusrau kills Shida مخطوط الشاهنامة مإرخة بعام " من نسخة من

، وٌظهر بها اثنتان من الراٌات؛ األولى مثلثة حمراء اللون (ٕٕٔ)م5ٔ1ٔهـ/1ٖٕٕ
وأعبلها علم معدنً كمثري الشكل له قمة من ثبلثة ِنصال؛ الطرفٌان مائبلن 
واألوسط مستقٌم ٌنتهً من أعلى بلفظ الجبللة "هللا"، والثانٌة عبارة عن أشرطة 

وها علم معدنً كمثري الشكل على جانبٌه اثنان من رءوس التنانٌن طوٌلة ملونة ٌعل
  (.ٗ٘)لوحة

وٌجد الدارس للمدارس الفنٌة التصوٌرٌة اإلسبلمٌة أن ظهور األعبلم المعدنٌية 
فً تصاوٌر المخطوطات لم ٌقتصر على المدرسة اإلٌرانٌة فقط ولكنه امتد أٌضا إليى 

ى الدولية التيى أقامهيا ظهٌير اليدٌن بيابر حفٌيد التى تنسب إل المدرسة المؽولٌة فً الهند
تٌمورلنييك وجنكٌزخييان فييً بييبلد الهنييد وحكمتهييا أسييرته أكثيير ميين ثبلثيية قييرون ميين 

، حٌيييث إن صيييواري بعيييض األعيييبلم كانيييت (ٖٕٔ)(م5٘5ٔ-ٕٙ٘ٔهيييـ/1ٕٗٔ-1ٖٕ)
تنتهً بحلٌات معدنٌة متنوعة منها ما ٌؤخذ هٌئة رءوس حٌوانيات أو كائنيات خرافٌية، 

ٌؤخذ هٌئة رأس الرمح أو الحربة، ومنها ميا ٌؤخيذ أشيكاال كروٌية أو كمثرٌية ومنها ما 
أو أشكال أهلة أو لفظ الجبللة، وبعضيها ٌنتهيً بثبلثية رءوس. ومين ذليك عليى سيبٌل 
المثال ال الحصر تصوٌرة تمثل بابر ٌدعو ربيه قبيل التوجيه للقتيال أو االحتفيال بتحٌية 

محفوظية فيً متحيؾ فٌكتورٌيا وألبيرت م 51٘ٔهيـ/111العلم من مخطوط بيابر نامية 
بلندن التى ٌظهر بها تسع من الراٌات الملونة المثبتة فً األرض تعلوها خصبلت من 
شييعر الخٌييل )الجييالٌش( وقييد ثبتييت فوقهييا أعييبلم معدنٌيية. وعلييى الييرؼم ميين اخييتبلؾ 

(، ومن نفس المخطوط تصوٌرة أخيرى ٘٘أشكالها إال أنها جمٌعها ذهبٌة اللون )لوحة
(، ٌبييدو فٌهيا إليى الٌسييار ثبلثية ألوٌية أعبلهييا ٙ٘بيابر فيً معركيية حربٌية )لوحيةتمثيل 

أعبلم معدنٌة. وٌحتفظ المتحؾ البرٌطانً بتصوٌرة تمثل االحتفال بعودة الجٌوش مين 
م التيييى ٌبيييدو أن األعيييبلم ٙٔهيييـ/ٓٔمخطيييوط بيييابر ناميييه تنسيييب إليييى أواخييير القيييرن 

ثٌبلتهيا المصيورة فيً التصيوٌرة المصورة فٌها ذات صلة كبٌرة وتشيابه واضيح ميع م
 . (ٕٗٔ)(1٘السابق ذكرها التى تمثل بابر ٌدعو ربه قبل التوجه للقتال )لوحة

وٌفهم مما سبق أن استخدام األعبلم المعدنٌة فً ببلد الهند خبلل حكم الدولة 
المؽولٌة كان قاصرا على األؼراض الحربٌة وهو ما ٌعد استمرارا لما ُعرؾ فً 

والتٌمورى، وتكشؾ المقارنة عن اختبلؾ أشكال األعبلم المعدنٌة العصرٌن المؽولً 
وتناولت الدراسة بعضا  -المصورة فً التصاوٌر عن التحؾ المادٌة التى وصلتنا 

باإلضافة إلى عدم استخدام أسلوب الشبكة اإلسبلمٌة فً صناعتها وخلوها من  -منها
هور األعبلم الدٌنٌة الشٌعٌة فً الكتابات الشٌعٌة. وفً ذلك تدعٌم للرأى القائل بؤن ظ
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ببلد الهند حدث نتٌجة االتصال المباشر مع شٌعة إٌران بعد انتشار المذهب اإلمامً 
 فً إقلٌم الدكن.

كما أن هذا االختبلؾ ٌجعلنا مطمئنٌن إلى نسبة األعبلم الهندٌة الواردة فً 
المجموعات  الدراسة أو ؼٌرها من تلك التى قد تكون محفوظة فً بعض المتاحؾ أو

الفنٌة الخاصة أو معروضة للبٌع فً صاالت المزادات العالمٌة إلى أحد المراكز 
الشٌعٌة فً هذا اإلقلٌم مثل بٌجابور وأحمد نگر وحٌدر آباد مركز مملكة ُكْلُكْنده، 
ومن البراهٌن التى تجعلنا أكثر اطمئنانا إلى صحة هذه النسبة بعض التصاوٌر الفنٌة 

ارس فنٌة مختلفة فً الدكن التى صورت بها أعبلم معدنٌة تتشابه مع المنتمٌة إلى مد
بعض األمثلة التى تناولتها الدراسة. ومن ذلك على سبٌل المثال ال الحصر تصوٌرة 

تنسب  دروًٌشا ٌستقبل زائرٌنتمثل  بٌجابورداخل ألبوم تنتمى إلى مدرسة  منفصلة
ظة فً مكتبة البودلٌان محفوم ٕٓٙٔ-ٓٔٙٔهـ/ٖٓٓٔ-1ٔٓٔإلى الفترة من عام 

ٌُشاهد فٌها أربع راٌات5٘ؤكسفورد )لوحةب من قوائم صؽٌرة ٌتدلى  تتؤلؾ متجاورة ( 
، وٌعلو ثبلثا منها ثبلثة أشكال بٌضاوٌة أقرب إلى الشكل (ٕ٘ٔ)منها قطع قماش

ٌُقرأ منها على العلم األوسط "ٌا هللا ٌا محمد ٌا علً"  الدائري، ٌزٌنها نقوش كتابٌة 
العلم الثانً إلى ٌسار الناظر "ٌا حسن ٌا حسٌن"، فً حٌن أن الكتابة المسجلة وعلى 

على العلم الثالث إلى ٌمٌن الناظر ؼٌر واضحة قلٌبل لتلٍؾ أصاب التصوٌرة فً هذا 
الجزء ومن المحتمل أنها تشتمل على عبارة دعائٌة، وٌعلو القائم الرابع شكل قرٌب 

. وٌبدو أن العلم األوسط ٌنتهى من الجانبٌن باثنٌن من الٌد البشرٌة ولكن بستة أصابع
من رءوس التنانٌن، ٌخرج من بٌنهما اثنان من الِنصال، بٌنما ٌنتهى العلم المسجل 
علٌه اسما الحسن والحسٌن بثبلثة من الِنصال ٌمٌل الجانبٌان منها إلى الخارج قلٌبل 

ٌُشبهه العلم الثالث.  واألوسط ٌعلو مستقٌما، و
وٌرة منفصلة تمثل موكب السلطان حسٌن نظام شاه مإرخة فً وهناك تص

 محفوظة فً متحؾ سٌنسٌناتى للفنون  أحمد نگرم تنتمً إلى مدرسة ٘ٙ٘ٔهـ/11ٕ
The Cincinnati Art Museum المتحدة األمرٌكٌة ٌظهر فٌها أحد بالوالٌات

علٌه  األشخاص أمام الفرس الذى ٌمتطٌه السلطان حامبل علما كمثري الشكل ٌؽلب
، ٌجد الفاحص المدقق له أنه معدنً مفرغ وٌنقسم سطحه إلى (ٕٙٔ)اللون الذهبً

 تحتل المركزمركز وثبلثة إطارات تزٌنها زخارؾ مفرؼة تتمثل فً كتابات عربٌة 
ِ وَفْتح  َقِرٌب  وَبشِِّر الُمْإِمِنٌنَ  ﴿من سورة الصؾ:  ٖٔاآلٌة  نصها َن هللاَّ ، ﴾َنْصر  مِّ

رفٌع ذو زخارؾ هندسٌة من دوائر صؽٌرة متماسة، وٌلً ذلك وٌحٌط بها إطار 
، واإلطار الخارجً رفٌع وٌشبه الداخلً إطار عرٌض تشؽله كتابات فارسٌة

 . (1ٕٔ)(1٘)لوحة

 التطور الفنً والتارٌخً:  
ٌجد المتتبع ألنماط األعبلم المعدنٌة التى وصلتنا وأشكالها المصورة فً 
تصاوٌر المخطوطات اإلسبلمٌة صعوبة كبٌرة حالٌا فً الوقوؾ على سمات معٌنة 
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وممٌزات بعٌنها تمٌز إقلًٌما عن ؼٌره أو تفصل المراكز الصناعٌة داخل اإلقلٌم 
وقد ٌرجع ذلك إلى قلة القطع  الواحد عن بعضها، أو تمٌز فترة تارٌخٌة محددة؛

المنشورة منها وعدم توافر دراسة متكاملة لكافة أشكالها الواردة فً التصاوٌر الفنٌة، 
إال أن هناك بعض السمات والممٌزات العامة التى ٌمكن استخبلصها فً ضوء 

ٌبلحظ أن التصمٌمات  الناحٌة الفنٌةالمجموعة المنشورة فً هذه الدراسة؛ فمن 
ؤلمثلة اإلٌرانٌة المعروفة اختٌر لمعظمها الصلب كمادة خام، وعلى العكس العامة ل

منها تلك الهندٌة التى استخدم النحاس والبرونز بشكل أساسً فً صناعتها. وعلى 
هذا األساس تكون نسبة األعبلم المصنوعة من الصلب إلى إٌران أقرب، على أن 

تحمل التحفة قرائن أخرى تدعم  تنسب النحاسٌة والبرونزٌة منها إلى الهند ما لم
نسبتها إلى أحد اإلقلٌمٌن دون اآلخر، مع مبلحظة أن الهند ٌنتشر بها حالٌا نمط من 
هذه األعبلم ٌتمٌز بحجم كبٌر جدا وتصمٌم كروي تتعدد فٌه الِنصال مع استخدام 

  (.ٓٙمواد خام ثمٌنة أحٌانا فً زخرفتها كالذهب والجواهر )لوحة
نه على الرؼم من تشابه نوع الخط الذى نفذت به الكتابات أ فنٌاكما ٌبلحظ 

المسجلة على األعبلم المنسوبة إلى كل من إٌران والهند ممثبل فً خطى الثلث 
والنستعلٌق، إال أن من بٌن النماذج اإلٌرانٌة ما انفرد باستخدام الخط الكوفً الهندسً 

من األهمٌة، إذ لم ٌرد هذا ( وهذه مٌزة على درجة كبٌرة 1فً تنفٌذ كتاباته )لوحة
الخط على أي من النماذج الهندٌة. كما ٌبلحظ أٌضا أن مضمون الكتابات فً 
اإلقلٌمٌن قد تشابه نتٌجة تطابق األفكار لوحدة المذهب بٌنهما، مما أدى إلى تكرار 
نصوص بعٌنها منها على سبٌل المثال أسماء "هللا محمد علً" واالقتباسات القرآنٌة 

من سورة الصؾ، إال أن النماذج اإلٌرانٌة تنفرد بما اشتملت علٌه  ٖٔ من اآلٌة
أحٌانا من كتابات شعرٌة مقتبسة من بنود الشاعر محتشم الگاشانً األمر الذي ٌجعل 

 نسبتها إلى إٌران أمرا مٌسورا.
كان  (5ٕٔ)ٌبلحظ أن النماذج اإلٌرانٌة األولى التارٌخٌة الزمنٌةومن الناحٌة 

لشبكة اإلسبلمٌة فٌها محدودا، واقتصرت زخارفها إما على كتابات نطاق استخدام ا

ًّ  بسٌطة تشتمل على أسماء بعٌنها مثل لفظ الجبللة واسم سٌدنا محمد واإلمام عل
(، وقد ٌجمع الفنان بٌن ٗ، ٕ(، أو على زخارؾ التورٌق العربٌة )لوحةٖ، ٔ)لوحة

االثنٌن مع صؽر المساحة المنفذة علٌها الكتابات على األرضٌة النباتٌة نسبٌا وٌمكن 
م. ومع تقدم القرون توسع 1ٔ، ٙٔهـ/ٔٔ، ٓٔالقول بؤن ذلك حدث طوال القرنٌن 

تحفة الواحدة تؽطً كامل سطحها زخرفة مفرؼة ممثلة فً هذا النطاق فؤصبحت ال
كتابات قرآنٌة ؼلب علٌها االقتباس من سور وآٌات بعٌنها على أرضٌة نباتٌة من 
النمط المعروؾ باسم التورٌق )أو األرابٌسك(، مما جعل التحفة تكتسب شكل قطعة 

ذلك مع أوائل  قماش الدانتٌبل، خاصة مع صؽر المسافات وضٌقها بٌن الزخارؾ وبدأ
م واستمر فٌما تبله من قرون، وشهد هذا القرن أٌضا إضافة لوح 5ٔهـ/ٕٔالقرن 

مستطٌل من الصلب له ارتفاع كبٌر إلى الجسم الرئٌسً لبعض األعبلم مما أكسبها 
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(، ٖٗ، ٖٖ( خاصة مع تكفٌت أجزاء كبٌرة منها )لوحةٖٓ، ٕٕشكبل ممٌزا )لوحة
(. وتتمٌز األمثلة التى تنسب إلى القرن ٕٖ)لوحةوإضافة كؾ العباس لبعضها اآلخر

م باستخدام أسالٌب مختلفة فً الزخرفة ٌؤتً على رأسها الحفر باألحماض 1ٔهـ/ٖٔ
(، 1ٖ-ٖ٘لوحاتمما ٌجعل من السهل التعرؾ على بعضها لما تحمله من صور دٌنٌة )

خر أفقى وقد مر بنا من قبل أن النمط الذى ٌتمٌز بوجود قائمٌن أحدهما رأسً واآل
 م .ٕٓهـ/ٗٔم وأوائل القرن 1ٔهـ/ٌٖٔنسب إلى النصؾ الثانى من القرن 

 العالقة بٌن التصمٌم الفنً والوظٌفة:
لما كانت وظٌفة مثل هذه األعبلم التى تناولتها الدراسة وما ٌناظرها من 
شارات وعبلمات كالراٌات واأللوٌة...الخ، سواء استخدمت لؤلؼراض العسكرٌة أو 

تتطلب أن تستخدم خارجٌا فً المٌادٌن الحربٌة ومٌادٌن التدرٌب  الدٌنٌة
واالستعراضات العسكرٌة، أو فً الشوارع والمٌادٌن الرئٌسٌة للمدن أثناء 

التصمٌم الفنً لها  االحتفاالت الدٌنٌة وما ٌصاحبها من مواكب، لذا انعكس ذلك على
، ٖٔ،ٙ، ٗ-ٔلب )لوحاتالذى اعتمد فً البداٌة على استخدام سبائك الحدٌد والص

( لما لها من قوة ومتانة شدٌدة، وقدرة على التحمل، ٓٗ-ٕٖ، 1ٕ-ٕٕ، ٕٓ-ٙٔ
 والبقاء لفترات طوٌلة عند تعرضها للعوامل الجوٌة.

كانت وظٌفتها تتطلب أن تتحقق لها رإٌة واضحة من االتجاهات ولما 
فً صناعتها مواد المختلفة، وسهولة مشاهدة من مسافات بعٌدة، لذا استخدم أحٌانا 

(، إذ أن ٖٔ، ٖٓ، ٕٔ، ٘ٔ، ٗٔخام ذات لون خاص مثل النحاس األصفر )لوحات
اللون األصفر لهذا المعدن ٌتناسب مع استخدام األعبلم خارجٌا، حٌث إن انعكاس 
أشعة الشمس علٌه ٌجعلها تبرق كالذهب، وقد ٌكون فً ذلك أٌضا تفسٌر  الستخدام 

ا إلى األصفر فً بعض التحؾ، وقد ٌدعم هذا الرأى إطارات من البرونز ٌمٌل لونه
طبلء أجزاء من بعض التحؾ باللون األصفر، إال أن الدلٌل األكثر أهمٌة على ذلك 

: ( ونصهاٌ٘تمثل فً الكتابة الواردة على أحد األعبلم الواردة فً هذه الدراسة )لوحة
األعبلم المعدنٌة فً وبذلك ٌكون ظهور معظم  هذا العلم هو بحق مثل الشمس..."،"

 تصاوٌر المخطوطات بلون ذهبً لؽرض وظٌفً ٌتعلق برإٌتها من مسافات بعٌدة.
وٌتعلق بالمتطلب الوظٌفً السابق استخدام أسلوب التفرٌػ فً تشكٌلها الذى 
ٌعد اختٌارا مثالٌا من الصانع لما ٌحققه من رإٌة واضحة من على مسافات بعٌدة؛ 

ٌُشبهه فً ذلك  بسبب شكل اإلضاءة الناتجة عن التضاد ما بٌن الظل والنور. و
التكفٌت؛ بسبب االختبلؾ الواضح بٌن لون العلم األصلً سواء كان من الصلب أو 
البرونز أو النحاس، وبٌن اللون األبٌض واألصفر لمعدنً الفضة والذهب 

 المستخدمٌن فً التكفٌت.
ذه األعبلم أهمٌة والستخدام أسلوب التفرٌػ فً صناعة العدد األكبر من ه

وظٌفٌة أخرى لما ٌساهم به هذا األسلوب فً تخفٌؾ الوزن عبر ما تتم إزالته من 
أجزاء المادة الخام، كما ٌقوم بدور كبٌر فً عدم مقاومة الهواء والرٌاح التً تمر 
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عبر الفتحات الصؽٌرة المفرؼة، وبذلك ال ٌشكل عبًئا على حامل العلم عند السٌر به 
 تٌار الهواء.   فً اتجاه عكس

ولما كانت وظٌفة هذه األعبلم تتطلب حملها فوق رماح أو قوائم طوٌلة، 
حرص الصانع على تزوٌدها من أسفل بمقبض مجوؾ لكً تحمل منه بالٌد، أو تثبت 

 من خبلله فً الرماح أو القوائم سواء كانت خشبٌة أو معدنٌة.
حور أوسط لهذه األعبلم كما أن التصمٌم الكمثري ذا الجوانب المنحنٌة حول م

ٌنقل مركز ثقل  (1ٕٔ)قد ٌكون مقصودا لؽرض وظٌفً ٌتعلق بؤن "السطح الدورانً"
  التحفة إلى المقبض الذى ٌحمل منه العلم.

  الرمزٌة:
 -وما ٌماثلها من شارات وعبلمات -لما كان الؽرض من هذه األعبلم المعدنٌة 
اإلشارة أو القول بشكل مباشر؛ لذا هو إٌصال رسالة ما إلى اآلخر بشكٍل أفضل من 

حملت العدٌد من الدالالت الرمزٌة وهو األمر الذي رصده بعض الباحثٌن المحدثٌن 
 –من اإلٌرانٌٌن الذٌن ٌرون أن هذه األعبلم المعدنٌة التى ٌرجع أول استخدام لها 

م فً بداٌة العصر الصفوي ترمز من حٌث ٙٔهـ/ٓٔإلى القرن  -بحسب قولهم
ام إلى علم جٌش الحسٌن، وتحدٌداً إلى قلب الجٌش الذي كان ٌقوده العباس، االستخد

وهذا سبب ظهورها بكثرة فً احتفاالت عاشوراء خبلل المسٌرات والمواكب، وأكثر 
تحدٌداً فً مسرح العزاء أو )الشبٌه( الذي ٌتم فٌه تمثٌل مقتل الحسٌن، وٌرمز العلم 

، وال ٌعرؾ له شكل محدد بل ٌؤخذ أشكاالً فٌها إلى بداٌة المعركة بقٌادة العباس
مختلفة بحسب المنطقة أو المحافظة فً إٌران التً تقٌم االحتفاالت، وكذلك حسب 
البلد سواء الهند أو العراق، ومع ذلك ال ٌخرج من حٌث التصمٌمات الرئٌسٌة عن 
الشكل الكمثرى أو قطرة المٌاه مع اختبلؾ تطور الرأس أو الجانبٌن. وبحسب 

باحثٌن اإلٌرانٌٌن فإن العبلمات الجانبٌة المائلة ترجع إلى عصور ما قبل اإلسبلم، ال
ٌُقال أنها ترمز إلى الحٌة التً بطبعها ترمز إلى الشر أو الشٌطان، وكؤن الحٌات  و
تحٌط بلفظ الجبللة أو رمز األلوهٌة، كمصدر للشر. وٌرى بعضهم أن الِنصال التى 

، ولذلك ٌستخدم نفس العلم (ٖٓٔ)قار" سٌؾ اإلمام علًتزٌن الرأس ترمز إلى "ذو الف
 ًّ وبنفس الشكل فً العدٌد من المناسبات المذهبٌة األخرى كإحٌاء ٌوم استشهاد عل
وأحٌاناً فً الٌوم المنتظر لعودة المهدي خاصة أن هناك ارتباطا بٌن عودة المهدي 

 .(ٖٔٔ)ورجعة األئمة معه
بلم من رموز ٌتضح منها مدى وهناك تفسٌرات أخرى لما تحمله هذه األع

التباس هذا األمر؛ إذ ٌذكر بعض من الحرفٌٌن الذٌن كانوا ال ٌزالون ٌمارسون 
صناعة هذه األعبلم فً أصفهان حتى وقت قرٌب أن الؽرض من وجود رءوس 
التنانٌن حول الجسم المركزي للعلم ذي الكتابات المفرؼة هو حماٌة اآلٌات القرآنٌة 

"، وأن الطٌور والحٌوانات التى تزٌن fiery breathالنارٌة عن طرٌق "أنفاسها 
( ترتبط بسٌدنا سلٌمان الذي سخر هللا له كل الكائنات ٓٗبعض هذه األعبلم )لوحة
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( ٓٗ-ٖٖالحٌة. كما أن األلواح الطوٌلة الرفٌعة التى توجد فً بعض األعبلم )لوحات
ترمز إلى احتفالٌن فً شهر  التى تمٌل إلى األمام والخلؾ عند حمل العلم والسٌر به

، أي أنها تشٌر وتصل االحتفال بذكرى عاشوراء (ٕٖٔ)المحرم ٌلحق كل منهما باآلخر
 فً العام المنصرم بذلك القادم فً العام التالً. 

وٌعتقد البعض أن الكتابات والكرات الصؽٌرة ورإوس التنانٌن التى تحملها 
انٌة عن األسماء المقدسة لؤلئمة، وأن هذه األعبلم الؽرض منها إبعاد األرواح الشٌط

تماثٌل المبلئكة والحٌوانات مثل األسود والؽزالن، والطٌور مثل الحمام والطواوٌس 
والدٌوك وؼٌرها وضعت ضمن أجزاء وزخارؾ هذه األعبلم لكى تذكر المشاهدٌن 
بالصفات الشخصٌة وأسماء األئمة االثنى عشر؛ فاألسد على سبٌل المثال ٌمثل 

الشجاعة وعدم الخوؾ، وهو لقب اإلمام األول علً بن أبً طالب، فً حٌن  خبلصة
ترمز الؽزالن إلى البراءة، أما الحمام الذى ٌحمى أجساد الشهداء من الدنس برٌشه 

 .   (ٖٖٔ)األبٌض فٌمثل اإلخبلص
ُذكر فً مع بعض ما وفً الحقٌقة وعلى الرؼم من اتفاق الباحث جزئٌا 

تاج إلى توضٌح، والبعض اآلخر ٌحتاج إلى مراجعة، األعلى، إال أن بعضها ٌح
وٌمكن وهناك البعض اآلخر مما ٌتعلق بالرمزٌة لم ٌتم تناوله بالذكر فٌما سبق؛ 

تفصٌل ذلك على النحو التالً: مما ال جدال فٌه أن بداٌة الوظٌفة الدٌنٌة لهذه األعبلم 
اسة، كما أن هذه ترجع إلى العصر الصفوي على النحو الذي سبق أن بٌنته الدر

، ولٌس هناك أدل (ٖٗٔ)األعبلم ترتبط بلواء الحسٌن الذى عهد به إلى أخٌه "العباس"
( ضمن األجزاء 5ٖ( وبصورته )لوحةٖٓعلى ذلك من ظهور العباس بكفه )لوحة

 المكونة لؤلعبلم محل الدراسة.
الراٌات فً احتفاالت ٌوم عاشوراء وبٌن  وهذا االرتباط بٌن استخدام هذه 

 شخصٌة العباس ٌرجع إلى اعتقاد وإٌمان الشٌعة فى أن العّباس هو المقاتل
استمر بالقتال حتى النفس األخٌر إلنقاذ طائفته وعائلته، بعد أن الذي  (ٖ٘ٔ)األخٌر

أنت صاحب لوائً... وإذا مضٌت تفرق استبقاه اإلمام الحسٌن إلى جانبه قائبل له: "
لراٌته التعبٌر عن أن لواء الحسٌن لم ، لذا ٌرمز الشٌعة من حملهم (ٖٙٔ)عسكرى"

ٌسقط، وأنهم جمٌعاً مثل العباس مستعدون للقتال حتى النفس األخٌر لحماٌة آل البٌت 
 والزود عن المذهب االثنى عشري. 

وال ٌمكن أن ٌصرفنا االرتباط السابق بٌن بعض الراٌات المستخدمة فً 
عام الستخدام الراٌات احتفاالت عاشوراء وبٌن شخصٌة العباس عن المعنى ال

، وذلك ألن حمل الراٌات واألعبلم الحسٌنٌة األخرى ٌحمل معنى التؤٌٌد (1ٖٔ)األخرى
والنصرة لئلمام الحسٌن صاحب التضحٌة الخالدة على مدى األجٌال، وألجل إحٌاء 
ذكر تلك الشخصٌة الفذة ومنهجها القوٌم فً الحٌاة، خاصة وأنه رفع راٌة الجهاد 

ؾ والنهً عن المنكر، ولدٌمومة استمرار الثورة التى قام بها ٌرى واألمر بالمعرو
شٌعته ضرورة رفع الراٌات واألعبلم والبلفتات الحسٌنٌة فً المناسبات الدٌنٌة على 
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 .(5ٖٔ)اختبلفها، إٌذانا منهم بالبقاء على العهد ومواصلة استذكار ذلك الموقؾ الرسالً
 األعبلم من الرمزٌة؛ إذ أن بعضوال تخلو التصمٌمات الفنٌة لمعظم هذه 

تصؾ الشكل العام للجزء الرئٌسً من جسم العلم الواحد بؤنه على  الكتابات الشٌعٌة
، وهو الوصؾ الذي قد ٌعكس أثرا عقائدٌا؛ Teardrop"(ٖٔ1)هٌئة "قطرة الدمع 

حٌث إن القسم األعظم من األعبلم المعدنٌة موضوع الدراسة ٌستخدم فً احتفاالت 
م وٌوم عاشوراء تحدٌدا الذي ٌمثل ذكرى استشهاد الحسٌن فً كرببلء، شهر المحر

وإظهار الحزن والبكاء فً هذا الٌوم لدى الشٌعة من الشعائر الحسٌنٌة المنصوص 
، وشعارهم فً ذلك: قلب حزٌن، وطرؾ دامع (ٓٗٔ)علٌها بالخصوص كتابا وسنة

دمعة العٌن رمزا، ، فبل عجب إذن إن استلهموا من شكل (ٔٗٔ)على ُمصاب أهل البٌت
شكلوا به راٌاتهم خبلل هذه االحتفاالت، نظرا لما للدموع الجارٌة على الحسٌن من 
خصائص خمس هً: أنها أحب القطرات إلى هللا تعالى، وكل قطرة منها لو سقطت 
فً جهنم ألطفؤت حرها، كما أن المبلئكة لتلقً تلك الدموع وتجمعها فً قارورة، 

ى خزنة الجنان فٌمزجها بالماء الذي هو فً الجنة فٌزٌد عذوبتها ورابعها أنها ُتدفع إل
ألؾ ضعؾ، وأخٌرا أنه ال تقدٌر لثوابها، فكل شًء له تقدٌر خاص إال أجر 

 .  (ٕٗٔ)الدمعة
وهناك من الكتابات األخرى ما ٌشٌر إلى أن التصمٌمات الفنٌة لهذه األعبلم 

الستحضار الشمس التى استخدمت كرمز لها شكل هالة النار المشتعلة، وأنها طرٌقة 
ملكً فً أقالٌم مختلفة من العالم اإلسبلمً، وربما كان ذلك سبب ظهورها هنا أٌضا، 

" و"علً" أو أن ظهور الهالة قد ٌكون متعلقا بالهالة النارٌة التى تحٌط "بمحمد
 .(ٖٗٔ)وؼٌرهم من الشخصٌات الدٌنٌة فً تصاوٌر المخطوطات اإلٌرانٌة

الظن أن تشكٌل جسم هذه األعبلم سواء كان على هٌئة هالة نارٌة وٌؽلب على 
أو هالة نورانٌة ٌرتبط بفكرة "النور اإللهً"؛ وفٌها أن النور هو أصل كل فعل تؽٌر 
وبداٌته وهو قائم إلى األبد من األزل، أي أنه أزلً الوجود، وٌحمل داللة الحٌاة، 

وكذلك ارتباطه باهلل، أى بالمفهوم  وٌرتبط بالبداٌة، وهً بداٌة آدم، فهو األصل،
اإللهً. فالنور بداٌة، ولكنه إلهً كذلك، وٌكون أئمة الشٌعة فً النهاٌة ذات أصل 

ا للنور ًٌ . ولدى الشٌعة على ذلك براهٌن عدة من (ٗٗٔ)إلهً اعتمادا على كونهم تجل
ة ، فعلى سبٌل المثال وردت فً أصول الكافً فً باب: "أن األئم(٘ٗٔ)الكتاب والسنة

نور هللا عز وجل" الرواٌة التالٌة: "عن أبً خالد الكابلً: سؤلت أبا جعفر عن قول 
ُ ِبَما َتْعَملُوَن َخِبٌر  ﴿ :هللا عز وجل ِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزْلَنا َوهللاَّ  ﴾َفآِمُنوا ِباهللَّ

هللا علٌه وآله إلى ، فقال: ٌا أبا خالد! النور وهللا األئمة من آل محمد صلى 5التؽابن:
ٌوم القٌامة، وهم وهللا نور هللا الذي أنزل، وهم وهللا نور هللا فً السماوات وفً 
األرض، وهللا ٌا أبا خالد لنور اإلمام فً قلوب المإمنٌن أنور من الشمس المضٌئة 
بالنهار، وهم وهللا ٌنورون قلوب المإمنٌن، وٌحجب هللا عز وجل نورهم عمن ٌشاء 

 .(ٙٗٔ)وبهم"فتضلهم قل
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َمَواِت واألَْرِض  ﴿وروي أن أبا عبد هللا قال فً قول هللا تعالى:  ُ ُنوُر السَّ هللاَّ
الحسٌن،  ﴾الِمْصَباُح ِفً ُزَجاَجةٍ  ﴿الحسن،  ﴾ِفٌَها ِمْصَباح   ﴿فاطمة، ﴾َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاةٍ 

يٌّ  ﴿ َها َكْوَكب  ُدرِّ َجاَجُة َكؤَنَّ ٌُوَقُد ِمن  ﴿فاطمة كوكب دري بٌن نساء أهل الدنٌا،  ﴾الزُّ
َباَرَكةٍ  ٌَّةٍ  ﴿إبراهٌم،  ﴾َشَجَرٍة مُّ ٍة وال َؼْرِب ٌَّ ُتوَنٍة الَّ َشْرِق ٌْ  ﴿ال ٌهودٌة وال نصرانٌة،  ﴾َز

ٌُِضًءُ  ُتَها  ٌْ َكاُد َز مام إ ﴾ولَْو َلْم َتْمَسْسُه َنار  نُّور  َعلَى ُنورٍ  ﴿ٌكاد العلم ٌنفجر بها،  ﴾ٌَ
َشاءُ  ﴿ منها بعد إمام، ٌَ ُ ِلُنوِرِه َمن  ْهِدي هللاَّ ُ  ﴿ٌهدي هللا لؤلئمة من ٌشاء،  ﴾ٌَ ٌَْضِرُب هللاَّ و
، األول ﴾أَْو َكُظلَُماتٍ  ﴿، وفً الكافً عن الصادق أٌضا أنه قال:﴾األَْمَثاَل ِللنَّاسِ 

ْؽَشاهُ َمْوج   ﴿وصاحبه  ن َفْوِقِه َمْوج   ﴿الثالث،  ﴾ٌَ َبْعُضَها َفْوَق  ﴿ظلمات الثانً،  ﴾مِّ
َدهُ ﴿ ،معاوٌة لعنه هللا وفتن بنً أمٌة ﴾َبْعٍض  ٌَ لَْم ﴿المإمن فً ظلمة فتنتهم،  ﴾إَذا أَْخَرَج 

ُ لَُه ُنوراً  ْجَعِل هللاَّ ٌَ َراَها وَمن لَّْم  ٌَ َكْد  إمام ٌوم  ﴾َفَما لَُه ِمن نُّورٍ ﴿إماما من ولد فاطمة،  ﴾ٌَ
 .(1ٗٔ)القٌامة

قال: إن هللا خلقنً وخلق علٌا وفاطمة والحسن والحسٌن  النبًوروي أن 
قبل أن ٌخلق آدم، حٌن ال سماء مبنٌة، وال أرض مدحٌة، وال ظلمة وال نور، 

فقال العباس: فكٌؾ كان بدء خلقكم ٌا رسول هللا؟  .والشمس وال قمر وال جنة وال نار
فقال: ٌاعم، لما أراد هللا أن ٌخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة أخرى 
فخلق منها روحا، ثم مزج النور بالروح فخلقنً وخلق علٌا وفاطمة والحسن 

راد هللا تعالى أن والحسٌن، فكنا نسبحه حٌن ال تسبٌح، ونقدسه حٌن ال تقدٌس، فلما أ
ٌنشئ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من نوري، ونوري من نور هللا 
ًّ فخلق منه المبلئكة، فالمبلئكة من  ونوري أفضل من العرش، ثم فتق نور أخً عل
ًّ أفضل من المبلئكة، ثم فتق نور ابنتً  ًّ من نور هللا، وعل ، ونور عل ًّ نور عل

، فالسموات واألرض من نور ابنتً فاطمة، ونور ابنتً فخلق منه السموات واألرض
فاطمة من نور هللا، وابنتً فاطمة أفضل من السموات واألرض، ثم فتق نور ولدي 
الحسن فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن، ونور 

ٌن الحسن من نور هللا، والحسن أفضل من الشمس والقمر، ثم فتق نور ولدي الحس
فخلق منه الجنة والحور العٌن، فالجنة والحور العٌن من نور ولدي الحسٌن، ونور 

 .(5ٗٔ)ولدي الحسٌن من نور هللا، وولدي الحسٌن أفضل من الجنة والحور العٌن

لما خلق هللا عز وجل الجنة خلقها من نور  قال: وورد أن رسول هللا 
لنور، وأصاب فاطمة ثلث النور، عرشه، ثم أخذ من ذلك النور ففرقه، فؤصابنً ثلث ا

وأصاب علٌا وأهل بٌته ثلث النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى والٌة آل 
 .(1ٗٔ)محمد، ومن لم ٌصبه من ذلك النور ضل عن والٌة آل محمد

وروي عن أبً عبد هللا أنه قال: خلقنا هللا من نور عظمته ثم صور خلقنا من 
عرش فؤسكن ذلك النور فٌه فكنا نحن خلقا وبشرا طٌنة مخزونة مكنونة من تحت ال

. كما ٌروى أن جعفر  نورانٌٌن لم ٌجعل ألحد فً مثل الذي خلقنا منه نصٌبا..."
الصادق قال: إن هللا تبارك وتعالى خلق أربعة عشر نورا قبل خلق الخلق بؤربعة 
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فقال :  عشر ألؾ عام فهً أرواحنا، فقٌل له : ٌابن رسول هللا ومن األربعة عشر؟
محمد وعلً وفاطمة والحسن والحسٌن واألئمة من ولد الحسٌن، آخرهم القائم الذي 

 .(ٓ٘ٔ)ٌقوم بعد ؼٌبته فٌقتل الدجال وٌطهر األرض من كل جور وظلم"
ووفقا لهذا المعتقد ترتبط النار بداللة اإللوهٌة، فهً تجسٌد للضٌاء اإللهً،  

ألرض، وهً سر الحٌاة، وفٌها فالنار مخلوقة من ضٌاء العرش، وتجسدت على ا
، وبذلك (ٔ٘ٔ)اكتملت. وهً روح العالم، وتجسٌد للنور اإللهً وللقوة اإللهٌة فً الحٌاة

ٌكون ارتباط الهالة النارٌة بالشخصٌات والرموز الدٌنٌة لدى أصحاب المذهب 
  الشٌعى االثنً عشر راجعا إلى كونها تجسٌدا للنور اإللهً السائر من هللا إلى أئمتهم.
وتتضح رمزٌة التصمٌمات الفنٌة لؤلعبلم المعدنٌة الواردة فً هذه الدراسة 

( الذي ٌعد مثاال جٌدا لشكل خاص من ٕٖمن خبلل النموذج المنشور فً )لوحة 
الراٌات جرت العادة على استخدامها فً احتفاالت عاشوراء، وحملت فً البداٌة لدى 

ُتتخذ من جرٌدة نخلة طوٌلة أو فرع  الشٌعة اإلمامٌة اسم "الجرٌدة"؛ ألنها كانت
شجرة كبٌرة، ٌعلق فً وسطها دائرة حدٌدٌة كبٌرة وعلى جانبٌها ٌعلق كفان 

صارت ُتصنع ، ومع مرور الوقت أو تخرج من وسطها كؾ واحدة أحٌانامعدنٌتان 
وتتمثل رمزٌة تلك الراٌة أو األداة فً أن انحناء الفرع أو بالكامل من المعدن. 

ٌرمز إلى قامة العباس المنحنٌة أثناء دفاعه عن الماء الذي ناله أثناء القتال، الجرٌدة 
وفى الوقت نفسه تشٌر إلى اللواء الذي حمله العباس فً القتال؛ ألنه حامل لواء 

 .                              (ٕ٘ٔ)الحسٌن، والكؾ تشٌر إلى ٌدي العباس اللتٌن قطعتا أثناء القتال
 –وجود اللون الذهبً )األصفر( بقوة فً األعبلم المعدنٌة ومن المبلحظ 

فضبل عن بعض الشعارات األخرى المستخدمة فً االحتفاالت الدٌنٌة المتعلقة 
لما له من رمزٌة  -بكرببلء وذكرى استشهاد الحسٌن مثل السٌوؾ، والرماح، والقباب

للشمس  لدى الشٌعة تتمثل فً أن هذا اللون ٌبرز النور والضٌاء، وٌرمز
، كما ٌرمز إلى نور وإشعاع الشخص المإمن، وقد ٌرمز أحٌانا إلى (ٖ٘ٔ)والذهب

. وفً هذا السٌاق المتعلق باأللوان ٌبلحظ أن لون بعض (ٗ٘ٔ)زوار اإلمام الحسٌن
( وهو ما قد ٌكون متعمدا لئلشارة 1، ٘هذه األعبلم المعدنٌة ٌمٌل إلى األحمر )لوحة

 رببلء وأن تضحٌة الحسٌن ومن معه كتبت بدمائهم.إلى كثرة الدماء التى سالت فً ك
ولم تقتصر الرمزٌة على التصمٌمات الفنٌة لؤلعبلم المعدنٌة وألوانها، بل 
تجاوزت ذلك إلى العناصر والوحدات الزخرفٌة التى تزٌنها. فعلى سبٌل المثال 

( فً إشارة 1ٌتكرر ظهور الوحدات المفرؼة والمفصصة اثنتً عشرة مرة فً )لوحة
إلى عدد أئمة المذهب اإلمامً االثنً عشر. ومن المرجح أن استعمال األوراق 

( دون ؼٌرها 1ٕ، ٕٙ، ٕٗ، ٖٕ( والخماسٌة )لوحاتٕٙ، ٖٕالثبلثٌة الكؤسٌة )لوحة
من الزخارؾ النباتٌة ٌرجع إلى رمزٌة الرقم ثبلثة والرقم خمسة لدى الشٌعة بصفة 

، (٘٘ٔ)رقم ثبلثة إلى "هللا محمد علً"عامة واالثنى عشرٌة بصفة خاصة إذ ٌشٌر ال
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والرقم خمسة ٌرمز إلى الخمسة المقدسٌن من آل البٌت وهم: "محمد، علً، فاطمة، 
 .(ٙ٘ٔ)الحسن، الحسٌن"

وهناك رمزٌة واضحة فً ظهور رءوس أدوات القتال الحربٌة المعروفة باسم 
تعداد ( لتشٌر إلى اس1ٖ-ٖ٘الطبر ضمن األجزاء المكونة لبعض األعبلم )لوحات

الشٌعة للقتال والحرب فً سبٌل نصرة الحسٌن باتخاذهم بعض األدوات الحربٌة 
، ٗٔ، ٕٔ-5، ٔالمعروفة فً عصره. وشؤنها فً ذلك شؤن النصال المائلة )لوحات

(، خاصة عندما تكون مزدوجة، إذ تمثل نصل سٌؾ اإلمام علً بن أبً طالب، ٘ٔ

، وٌعد أشهر أسٌافه سٌؾ النبً ، وهو فً األصل(1٘ٔ)المعروؾ باسم "ذو الفقار"
ًّ ٌوم معركة أحد(5٘ٔ)تنفله ٌوم بدر وفً اعتقاد الشٌعة أن سٌؾ  ،(1٘ٔ)، ثم وهبه لعل

"ذو الفقار" له المدخلٌة الكبرى فً تثبٌت اإلسبلم؛ وذلك ألنه قتل أبطال العرب 
وشجعانهم أمثال عتبة وشٌبة والحارث وعمرو بن ود وؼٌرهم، فاودع قلوبهم أحقادا 

"ال  (ٓٙٔ)بدرٌة وخٌبرٌة وحنٌنٌة وؼٌرهن، حتى أن جبرئٌل علٌه السبلم نادى بحقه
" ًّ  .(ٔٙٔ)سٌؾ إال ذو الفقار، وال فتى إال عل

ٌُشٌر إلى أن  "ذو الفقار" نزل من السماء، فهو من كما نجد فً كتاباتهم ما 
آشوب  جملة الحدٌد الذي أنزله هللا سبحانه وتعالى على سٌدنا آدم؛ ومن ذلك ابن شهر

عن أبً صالح عن ابن عباس قال فً الذى روى فً كتابه عن مناقب آل أبً طالب 
أن هللا أنزل آدم من  ﴾وأَنَزْلَنا الَحِدٌدَ ﴿من سورة الحدٌد: "... ٕ٘فً اآلٌة  قوله تعالى

وكان به  ﴾ِفٌِه َبؤْس  َشِدٌد  ﴿الجنة معه ذا الفقار، خلق من ورق آس الجنة، ثم قال 
ٌحارب آدم أعداءه من الجن والشٌاطٌن، وكان علٌه مكتوبا الٌزال أنبٌائً ٌحاربون 
به نبً بعد نبً، وصدٌق بعد صدٌق حتى ٌرثه أمٌر المإمنٌن فٌحارب به عن النبً 

َ َقِويٌّ َعِزٌز  ﴿لمحمد وعلً،  ﴾وَمَناِفُع لِلنَّاسِ ﴿األمً،  منٌع من النقمة بالكفار  ﴾إنَّ هللاَّ
لً بن أبً طالب. وقد روى أٌضا أن المراد بهذه اآلٌة ذو الفقار، أنزل به من بع

 . (ٕٙٔ)السماء على النبً فؤعطاه علٌا
وورد عن األئمة ما ٌماثل ذلك، فقد ُسئل اإلمام الرضا من أٌن هو؟ فقال: هبط 

وورد أٌضا عن اإلمام  ،(ٖٙٔ)به جبرئٌل من السماء، وكان حلٌة من فضة وهو عندي
أنه قال: إّن هللا تبارك وتعالى أنزل على محّمد سٌفاً من السماء فً ؼٌر الصادق 

 .                 (ٗٙٔ)ؼمد، وقال له: فقاتل فً سبٌل هللا
"، أى (٘ٙٔ)"...كان ذا شعبتٌن...أما عن صفة هذا السٌؾ فالمعروؾ أنه  

كالفقار..." مزدوج النصل، "... وكان طوله سبعة أشبار وعرضه شبرا، فً وسطه 
 . (ٙٙٔ)أى"...فً وسطه خطة فً طوله مشبهة بفقار الظهر..."

وٌتبٌن لنا مما سبق أن "ذو الفقار" ٌمثل رمزا مذهبٌا مهما لدى الشٌعة  
اإلمامٌة؛ إذ أنه سٌؾ اإلمام األول الذى كانت صناعته من السماء، وأنزل منها ببل 

هذا السٌؾ ٌنبؽً أن ال ؼمد، وفً ذلك تحرٌض على الجهاد، وإشارة إلى أّن 
رسول هللا  ، وٌحث على ذلك ما روي عن أبً عبد هللا الصادق أنه قال: قال(1ٙٔ)ٌؽمد
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الخٌر كله فً السٌؾ وتحت ظل السٌؾ، وال ٌقٌم الناس إال السٌؾ، والسٌوؾ " :
: "إن هللا عز وجل بعث رسوله -أى اإلمام الصادق -مقالٌد الجنة والنار"، وقوله

الناس عشر سنٌن فؤبوا أن ٌقبلوا حتى أمره بالقتال! فالخٌر فً السٌؾ باإلسبلم إلى 
. ولذلك حرص الشٌعة على اتخاذ األجزاء (5ٙٔ)وتحت السٌؾ واألمر ٌعود كما بدأ"

العلوٌة من األعبلم المعدنٌة الحربٌة على هٌئة نصل مزدوج تشبها بـ"ذو الفقار" 
 .(1ٙٔ)سٌؾ اإلمام علً بن أبً طالب

من خبلل رءوس التنانٌن التى تعد أكثر األجزاء المكونة  وتتؤكد الرمزٌة
لؤلعبلم ظهورا، ولها طابع استمراري واضح، إذ ال تكاد تخلو تحفة كاملة منها 

(، وٌرجع ذلك إلى ما للتنٌن ٓٗ-ٖٖ، ٖٓ، 1ٕ، ٕٙ، ٕٗ، ٕٕ-ٗٔ، ٔٔ-ٔ)لوحات
ظهوره ، وارتبط (1ٓٔ)بصفة عامة من رمزٌة إذ قام فً أحٌان كثٌرة بدور الحارس

ضمن العدٌد من الزخارؾ اإلسبلمٌة بفكرة الطلسم الوقائً، بمعنى استخدامه بؽرض 
كقوة حامٌة؛ وهو المعنى الذي ٌتؤكد بصفة خاصة فً إٌران  (1ٔٔ)الحماٌة من الشر
، وفً هذا الصدد ٌعتقد اإلٌرانٌون منذ (1ٕٔ)قبل اإلسبلم وما بعده خبلل عصور ما

التى سواء تلك الُمشّكلة بالكامل على هٌئة التنٌن أو  -القدم أن "أعبلم وراٌات التنٌن"
عندما ُتحمل فً المعركة تنشر القوى النارٌة  -ٌمثل التنٌن جزءا من زخارفها

ٌُفهم من بعض ما ورد فً  للمحارب عبر ما ترمٌه من ظبلم وظبلل فوق األعداء. و
 بث الرعبالشاهنامه أن راٌات التنٌن لم ٌقتصر استخدامها على كونها رمزا ل

، ولكنها أٌضا ُتشٌر إلى أن صاحب هذه الراٌة تنٌن أو شخص ٌتمتع بقواه. والهلع
والؽالب أن ُتعرؾ المصادر التارٌخٌة واألدبٌة "راٌات وأعبلم التنٌن" بؤنها سوداء 

لربط وظٌفتها بالدخان والكهوؾ السوداء التى ٌعٌش فٌها التنٌن والموت اللون، 
 –ال مفر منه(، وال ٌزال هذا السواد أو الظبلم حتى اآلنالنهائً )المحتوم الذى 

ٌواصل خدمته لصاحب العلم أو الراٌة  -خاصة بعد أن تم استبداله باآلٌات القرآنٌة
ٌّر.   باعتباره ظل خ

وتفسر مثل هذه المعتقدات استخدام رءوس التنانٌن بكثرة فً األعبلم المعدنٌة  
مزدوجة المتمثلة أوال فً الظل الخٌر الذي موضوع الدراسة نظرا لوظٌفة التنٌن ال

الموجهة إلى هإالء ٌنشره فوق كل الواقعٌن تحت مظلته الحامٌة، ثم قوته التدمٌرٌة 
ٌُفهم من بعض الكتابات الفارسٌة أن هذه األعبلم كانت تحمً  الذٌن ٌواجهونه، كما 

ملجؤ للجرحى ثروة كل حاكم من القوى الحربٌة المسماة المحاربٌن، كما ٌوفر ظلها 
       .(1ٖٔ)من الجنود أثناء المعركة

 الكتابات:
تنوعت النصوص الكتابٌة الواردة على األعبلم التى تتناولها الدراسة وٌمكن 

ممثلة للمجموعة  اآلٌات القرآنٌةحصرها فً ثبلث مجموعات؛ ٌؤتً على رأسها 
أحٌانا بعض األسماء ٌصاحبها األولى، والمجموعة الثانٌة تشتمل على عدد من 

 ".األشعار الفارسٌة، والثالثة تتمثل فً بعض "األلقاب والعبارات الدعائٌة
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النصوص أكثر  المجموعة األولىفً  الفتح والنصروتمثل سور وآٌات 
ظهورا على مجموعة األعبلم التى تناولتها الدراسة، ومن المعروؾ أن كلمة  القرآنٌة
ة مرة، واستخدم الشٌعة االثنى عشرٌة تكررت فً القرآن الكرٌم اثنتى عشر الفتح

اآلٌات الواردة بها بكثرة على المنشآت والمنتجات الفنٌة، ومنها على سبٌل المثال 
، التى ٌمثل تسجٌلها على التحؾ موضوع الدراسة اآلٌات األولى من سورة الفتح

( أهمٌة خاصة؛ نظرا ألن من خواص هذه ٖٗ، ٖٖ، ٕٖ، ٕٙ، ٖٕ، 1ٔ)لوحات
وحمله، رزقه هللا تعالى القوة والنصر على  َعلَمهم أن من كتبها فً السورة لدٌ

، ومن كتبها وجعلها فً وقت محاربة أو خصومة أمن من جمٌع ذلك (1ٗٔ)األعداء
وفتح علٌه باب الخٌر، فهً سورة النصر والظفر والبركة فً الثمرات، ما أكثر 

انتصر وال معسر إال ٌسر قراءتها ذلٌل إال عز وال ضعٌؾ إال قوي وال مؽلوب إال 
هللا تعالى علٌه من حٌث ال ٌشعر بإذنه تعالى، ومن قرأ هذه السورة كتب هللا له من 
الثواب كمن باٌع النبى تحت الشجرة وأوفى ببٌعته، وكمن شهد مع النبى  ٌوم فتح 

 .(1٘ٔ)مكة
ْؽفِ ٌضاؾ إلى ذلك أن التفسٌر الشٌعً لهذه اآلٌات ٌذكر بصدد قوله تعالى  ٌَ َر ﴿لِ

َر﴾ َم ِمن َذْنِبَك وَما َتؤَخَّ ُ َما َتَقدَّ أن المراد لٌؽفر لك هللا ما تقدم من ذنب أمتك وما  لََك هللاَّ
تؤخر بشفاعتك وأراد بذكر التقدم والتؤخر ما تقدم زمانه وما تؤخر، وٌإٌد هذا 
الجواب ما روي عن الصادق أن رجبلً سؤله عن هذه اآلٌة فقال: وهللا ما كان له 

ًّ ما تقدم من ذنبهم وما ذنب ، ولكن هللا سبحانه ضمن له أن ٌؽفر ذنوب شٌعة عل
تؤخر، وفى رواٌة أخرى أنه قال: ما كان له ذنب وال هم بذنب ولكن هللا حمله ذنوب 

َك﴾، وفً تفسٌرات اإلمامٌة أًٌضا أن (1ٙٔ)شٌعته ثم ؼفرها له ٌْ ِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَ ٌُ معناها  ﴿و
دنٌا بإظهارك على عدوك وإعبلء أمرك ونصرة دٌنك وبقاء ٌتم نعمته علٌك فً ال

ًّ (11ٔ)شرعك . وهذا ٌبٌن لنا أن فً تسجٌل هذه اآلٌات ُبشرى للشٌعة من أتباع عل
بؤن هللا ؼفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تؤخر، وأنه تعالى سٌنصرهم على أعدائهم 

 . (15ٔ)وٌنشر عقٌدتهم
شت على األعبلم التى تتناولها ومن آٌات الفتح والنصر األخرى التى ُنق

ِ وَفْتح  َقِرٌب  وَبشِِّر  ﴿: من سورة الصؾ ٖٔاآلٌة الدراسة  َن هللاَّ َنْصر  مِّ
( واختٌار هذه اآلٌة ٌرجع إلى العبلقة التً تربطها باستشهاد 5ٕ، ٘)لوحة﴾الُمْإِمِنٌنَ 

الفتح ٌعنً فً الحسٌن وقٌام اإلمام القائم المهدي، إذ أن فً التؤوٌبلت اإلمامٌة أن 
، والمراد بهذا الفتح هو التحوالت والتؽٌرات الحاسمة لصالح (11ٔ)الدنٌا فتح القائم

اإلسبلم الناشئة عن شهادة الحسٌن فً عصره وفً العصور المتعاقبة إلى قٌام 
الطالب بدمه اإلمام المهدي الذي ٌمثل قٌامه الفصل األخٌر من نهضة جّده الحسٌن، 

لى كّل األرض ظهور الدٌن المحمدّي على الدٌن كلّه، وذلك والذي ٌمّثل ظهوره ع
 هو الثمرة األخٌرة لنهضة عاشوراء.
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عن اإلمام الصادق أن ٌوم الفتح ٌوم تفتح  (5ٓٔ)وورد فً كتاب تؤوٌل اآلٌات
الدنٌا على القائم، وعندئذ ال ٌنفع أحًدا تقّرب  باإلٌمان ما لم ٌكن قبل ذلك مإمًنا، وبهذا 

فذلك الذي ٌنفعه إٌمانه، وٌعظم عند هللا قدره وشؤنه، وتزخرؾ له ٌوم  الفتح موقًنا،
البعث جنانه، وتحجب عنه نٌرانه، وهذا أجر الموالٌن ألمٌر المإمنٌن وذّرٌته 

. ومن ذلك ٌتضح أن تسجٌل هذه اآلٌة دون ؼٌرها ٌرجع إلى التفسٌر (5ٔٔ)الطٌبٌن
ٌُبشر بقرب ظهور اإلمام الؽائب  ونصره للعقٌدة اإلمامٌة، وعظم الباطنً لها الذي 

 أجر المتشٌعٌن آلل البٌت.                       
ومن النصوص الملفتة للنظر الكتابة المسجلة على التحفة المنشورة فً 

َن  ﴿: من سورة الصؾ ونصها ٖٔالتى تتمثل فً جزء من اآلٌة  (5ٕلوحة) َنْصر  مِّ
ِ وَفْتح  َقِرٌب   وَبشِِّر ﴿من سورة البقرة ونصه:  ٌ٘٘ٔلٌها جزء من اآلٌة  ،﴾هللاَّ

اِبِرٌنَ  للتؤكٌد على المعانً السابقة الخاصة بظهور اإلمام الؽائب وتحقٌق الفتح ، ﴾الصَّ
َن ﴿من سورة البقرة:  ٘٘ٔوالنصر؛ إذ أن التفسٌر الشٌعً لآلٌة  ٍء مِّ ًْ ُكم ِبَش وَلَنْبلَُونَّ

اِبِرٌنَ الَخْوِؾ واْلُجوِع وَنْقٍص مِّ  َمَراِت وَبشِِّر الصَّ ٌرى أن  ﴾َن األَْمَواِل واألَنفُِس والثَّ
لنبلونكم ولنصٌبنكم إصابة المختبر هل تصبرون على الببلء وتستسلمون للقضاء 
بشًء من الخوؾ والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرٌن 

 أي بالجنة.
ت قٌام القائم ٌكون من هللا عز وجل وفً اإلكمال عن الصادق أن هذه عبلما

للمإمنٌن، قال بشًء من الخوؾ من ملوك بنً أمٌة فً آخر سلطانهم، والجوع 
بؽبلء أسعارهم ونقص من األموال بفساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من األنفس 
بالموت الذرٌع، ونقص من الثمرات بقلة رٌع ما ٌزرع، وبشر الصابرٌن عند ذلك 

 .(5ٕٔ)القائم بتعجٌل خروج
كما ٌبلحظ أن الكتابة المسجلة على هذا العلم إذا قُرئت كاملة بدون فاصل 

اِبِرٌَن ٌا علً ٌا علً"" لكانت كالتالً: ِ وَفْتح  َقِرٌب  وَبشِِّر الصَّ َن هللاَّ وبذلك  َنْصر  مِّ
من سورة الصؾ كلمة  ٖٔالكاتب قد استبدل بكلمة المإمنٌن فً اآلٌة ٌكون

وأسند البشرى والخطاب السماوي إلى اإلمام علً بن أبً طالب، وهو ما الصابرٌن، 
ٌعتقد الباحث أنه كان مقصودا لٌتوافق مع عقٌدة الشٌعة االثنى عشرٌة فً إمامة 

، ولٌقرن النصر والفتح بشٌعة اإلمام علً دون (5ٖٔ)اإلمام علً بن أبً طالب ووالٌته
 .(5ٗٔ)ؼٌرهم من المسلمٌن

( ٖٓضمن كتابات األعبلم التى تتناولها الدراسة )لوحة سورة النصروظهور 
ٌرجع إلى ما لها من فضائل لدى الشٌعة، إذ أن من قرأها أعطً من األجر كمن شهد 

، وجاء ٌوم القٌامة ومعه (5٘ٔ)فتح مكة، ونصره هللا على جمٌع أعدائه مع النبً
ْنِطق، قد أخَرجه هللا من َجوِؾ َقْبِره فٌه أمان ِمن  ٌَ جسر َجهّنم ومن النار، ومن كتاب 

ٌَدُخل  زفٌر جهّنم، فبل ٌُمّر على شًء ٌوم القٌامة إالّ بّشره وأخبره بكّل خٌر َحّتى 
ٌُْفَتح له فً الدنٌا من أسباب الخٌر ما لم ٌتَمنَّ ولم ٌخطر على قلبه . كما (5ٙٔ)الجّنة، و
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 -هب إلٌه القمًعلى ما ذ-أن التفسٌر الشٌعى لهذه السورة ٌذكر أن المراد من النصر 
 .(51ٔ)لٌس فتح مكة بل المراد منه هو ظهور الحجة علٌه السبلم

إَِذا "وٌروي الشٌعة اإلمامٌة أن علً بن أبً طالب قال: لما نزلت على النبً: 
َت النَّاَس  ٌْ َجاَء َنْصُر هللِا َوالَفْتُح"، قال لً: ٌا علً إنه قد َجاَء َنْصُر هللِا َوالَفْتُح، فإذا َرأَ
ُه َكاَن َتَواًبا. ٌا علً إن هللا قد  ْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْؽِفْرهُ إِنَّ ْدُخلُوَن ِفً ِدٌِن هللِا أَْفَواًجا َفَسبِّ ٌَ
كتب على المإمنٌن الجهاد فً الفتنة من بعدي كما كتب علٌهم جهاد المشركٌن معً، 

قال: فتنة قوم ٌشهدون أن  فقلت: ٌا رسول هللا وما الفتنة التً كتب علٌنا فٌها الجهاد؟
ال إله إال هللا وأنً رسول هللا وهم مخالفون لسنتً وطاعنون فً دٌنً! فقلت: فعبلَم 
نقاتلهم ٌا رسول هللا وهم ٌشهدون أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا؟ فقال: على 

. وٌتضح فً ضوء (55ٔ)إحداثهم فً دٌنهم وفراقهم ألمري واستحبللهم دماء عترتً!
أن من بٌن دوافع تسجٌل هذه السورة على األعبلم المعدنٌة حث الشٌعة على ذلك 

 .(51ٔ)الجهاد لنشر المذهب اإلمامً والثؤر لمقتل الحسٌن
وتلً سور وآٌات الفتح والنصر تسجٌبل على األعبلم التى تتناولها الدراسة 

زوٌدها بما التى ٌرجع تسجٌلها إلى الرؼبة فً ت التسبٌحٌة والتعوٌذٌةالسور واآلٌات 
ٌعٌنها على أداء وظٌفة بعٌنها عند االحتفاظ بها فً المنازل للتبرك بها ممثلة فً 

التوحٌد )اإلخبلص( جلب المنفعة ودفع الضرر، وٌؤتً على رأسها سورة 
(، والسبب فً ذلك ٌرجع إلى مكانتها لدى 1ٕ، 1ٕ، ٕٗ، ٕٔ، 1ٔ، 1ٔ)لوحات

قراءتها فً القرآن، كمثل حب علً فً الشٌعة إذ جاء فً معانً تؤوٌلها "إن مثل 

أنه قال لعلً بن أبً طالب: "إنما مثلك مثل )قُل ُهَو هللا  اإلٌمان"، فعن رسول هللا
أَحد( فِانَّ َمن قرأها مرة فكؤنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتٌن فكؤنما قرأ ثلثً 

َت َمن أَحبَّك بقلبه القرآن، وَمن قرأها ثبلث مرات فكمن قرأ القرآن كله، وكذلك أنَ 
كان له ثلث ثواب العباد، وَمن أَحبَّك بقلبه ولسانه كان له ُثلثا ثواب العباد، ومن أَحبَّك 

 .(1ٓٔ)بقلبه ولسانه وٌده كان له ثواب أجمع العباد
وٌضاؾ إلى ذلك كونها ذات فوائد عظٌمة ومنافع جسٌمة ال تحصى  

ٌُستشفى وتدفع(1ٔٔ)كثرة المكاره بها، وتإدي قراءتها إلى  ، إذ تعد من السور التى 
خٌر الدنٌا واآلخرة وراحة القلب ورفع العذاب وفتح الرزق، والحفظ اإللهً 

. (1ٕٔ)والمبلئكً، ودفع الفقر واضطراب الخاطر واألمراض، والثواب الوفٌر...الخ
(، وللشٌعة فٌها أقوال كثٌرة منها أن رسول 5ٔوٌماثلها فً ذلك آٌة الكرسً )لوحة

ٌّام، إلى  :لقا هللا "ال ُتقرأ هذه اآلٌة فً بٌت، إالّ وال ٌحوم الشٌطان حوله ثبلثة أ
أن ذكر ثبلثٌن ٌوماً، وال ٌعمل فٌه السحر أربعٌن ٌوماً، ٌا علً تعلّم هذه اآلٌة 

ًَّ آٌة أعظم من هذا . كما ُتعد سورة (1ٖٔ)"وعلّمها أوالدك وجٌرانك، فإّنه لم ٌنزل عل
ٌة نافعة، وحرز من كّل عٌن ناظرة بسوء، لذا تستخدم ( بدورها ُرق1ٔالفلق )لوحة

 .(1ٗٔ)فً التعوذ واالستشفاء بها
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ومن اآلٌات األخرى المسجلة على األعبلم موضوع الدراسة التى تستخدم 
َكاُد الَِذٌَن َكَفُروا : من سورة القلم ٕ٘، ٔ٘لدفع الحسد وشر العٌن اآلٌة  ٌَ ﴿وإن 

ٌُْزِلقُوَنَك ِبؤَْبَصاِرِهْم لَ  )لَ ُه لََمْجُنون  قُولُوَن إنَّ ٌَ ْكَر و ا َسِمُعوا الذِّ ( وَما ُهَو إالَّ ِذْكر  ٔ٘مَّ
(، إذ ٌعتقد الشٌعة أن دواء إصابة العٌن أن ٌقرأ 1ٕ، 5ٔ)لوحة﴾(ٕ٘لِّْلَعالَِمٌَن)

، فهى تدفع الحسد وترفع الببلء وتإدي إلى قضاء (1٘ٔ)اإلنسان هذه اآلٌة
 .(1ٙٔ)الحاجات

َمَواِت ﴿ من سورة النور: ٖ٘تسجٌل اآلٌة وخبلفا لما سبق ٌعد  ُ ُنوُر السَّ هللاَّ
َها َكْوَكب   َجاَجُة َكؤَنَّ واألَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفٌَها ِمْصَباح  الِمْصَباُح ِفً ُزَجاَجٍة الزُّ

 ٌَّ ٍة وال َؼْرِب ٌَّ ُتوَنٍة الَّ َشْرِق ٌْ َباَرَكٍة َز ٌُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ يٌّ  ٌُِضًُء ولَْو َلْم ُدرِّ ُتَها  ٌْ َكاُد َز ٌَ ٍة 
 ُ ْهِدي هللاَّ ٌَ -( ٌرجع إلى التؤوٌل الشٌعًٕ٘، 1ٔ)لوحة﴾َتْمَسْسُه َنار  نُّور  َعلَى ُنوٍر 

لها الذي ٌشٌر إلى الخمسة المقدسٌن من آل البٌت وهم محمد وفاطمة  -السابق ذكره
 .(11ٔ)صدورهموعلً والحسن والحسٌن، واألئمة من نسلهم ونور العلم فً 

اِر وأَْصَحاُب ﴿من سورة الحشر:  ٕٔ، ٕٓوٌماثلها اآلٌة  ْسَتِوي أَْصَحاُب النَّ ٌَ ال 
ِة ُهُم الَفاِئُزوَن) ِة أَْصَحاُب الَجنَّ َتُه ٕٓالَجنَّ ٌْ ( لَْو أَنَزْلَنا َهَذا القُْرآَن َعلَى َجَبٍل لََّرأَ

( التى تعد من األدلة القرآنٌة التى ٌستعٌن بها الشٌعة إلثبات ٕٕ)لوحة﴾(َٕٔخاِشعاً...)

تبل هذه اآلٌة فقال:  أّن رسول هللاوالٌة علً بن أبً طالب، ومما ٌروى بشؤنها 
ًّ بن أبً طالب بعدي وأقّر بوالٌته، وأصحاب  أصحاب الجنة من أطاعنً وسلّم لعل

ًّ  ن بعدي. وقٌل أنهالنار من أنكر الوالٌة ونقض العهد وقاتله م أخذ بكؾ عل
وهو ٌومئذ إلى جنبه فرفعها وقال: أال إن علٌا منً وأنا منه، فمن حاده فقد حاّدنً، 
ًّ حربك حربً، وسلمك سلمً،  ومن حاّدنً فقد أسخط هللا عزوجل ثم قال: ٌا عل

 .(15ٔ)وأنت العلم بٌنً وبٌن أمتً
ِحٌِم وال  ِبْسمِ :﴿من سورة آل عمران 1ٙٔوٌمثل تسجٌل اآلٌة  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ هللاَّ

 ُ ٌُْرَزقُوَن َصَدَق هللاَّ ِهْم  اء  ِعنَد َربِّ ٌَ ِ أَْمَواتاً َبْل أَْح َتْحَسَبنَّ الَِذٌَن ُقِتلُوا ِفً َسِبٌِل هللاَّ
( تذكرة لؤلحٌاء من المحتفلٌن بذكرى استشهاد اإلمام الحسٌن بؤنه ٕٓ)لوحة﴾الَعِظٌمُ 

تلوا فً هذه الدار فإن أرواحهم حٌة مرزوقة فً دار وإن قوؼٌره من الشهداء 
وتسلٌة لهم عن قتبلهم، وتعزٌتهم، وتنشٌطهم للقتال فً سبٌل هللا،  ،(11ٔ)القرار

فً سبٌل نصرة الدٌن والمذهب االثنى عشري، وٌدعم ذلك  (ٕٓٓ)والتعرض للشهادة
هم شٌعة علً  التؤوٌل الشٌعً لهذه اآلٌة الذى ٌرى أن المقصود بالقتلى فً سبٌل هللا

بن أبً طالب؛ فعن الصادق أنه قال: هم شٌعتنا وهللا حٌن صارت أرواحهم فً 
الجنة، واستقبلوا الكرامة من هللا عز وجل، علموا واستٌقنوا أنهم كانوا على الحق 
وعلى دٌن هللا عز وجل، فاستبشروا بمن لم ٌلحقوا بهم من إخوانهم من خلفهم من 

تسجٌل هذه اآلٌة فٌه حث للشٌعة من أتباع اإلمامٌة على . وبذلك ٌكون (ٕٔٓ)المإمنٌن
الجهاد األصؽر وبذل النفس طلبا لرضاء هللا، أو الجهاد األكبر وكسر النفس وقمع 

ٌُوا بالقرب من  ِهمْ الهوى، لٌح  . (ٕٕٓ)ٌُرزقون من الجنة َربِّ
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قد ٌصاحبها  األسماءمن الكتابات التى تشتمل على عدد من  المجموعة الثانٌةأما 
أحٌانا بعض األلقاب واألدعٌة، فٌبلحظ أن من بٌنها أسماء هللا الحسنى وصفاته، التى 

، ٖٔ، ٔٔ، ٓٔ، 5،1، ٙ،ٔورد منها على التحؾ موضوع الدراسة اسم هللا )لوحات
(، ومن المعروؾ أن هللا سبحانه 1ٖ( والؽفور )لوحةٕٔ( والفتاح )لوحة٘ٔ، ٗٔ

سرار فً أسمائه ما تعجز األقبلم عن إحصائه وتعالى أودع من الخواص واأل
واألوراق عن احتوائه، وأن هذه األسماء هً وسٌلة الدعاء إلى هللا، وهً مفتاح 

، فالفتاح من أكثر (ٖٕٓ)أبواب اإلجابة، ومن هذه األسماء الحسنى ما ٌوافق المطلوب
ٌر ظاهًرا فتح هللا علٌه أسباب الخ -وفقا لكتابات الفرقة االثنى عشرٌة-من ذكره 

. ولما (ٕٗٓ)وباطًنا، ومن كتبه وفقهه وحمله معه فبل ٌهُّم بؤمر إال فتح هللا له باًبا له
كان الؽفور الذى تكثر منه المؽفرة، أي: ٌؽفر الذنوب وٌتجاوز عن العقوبة، واشتقاقه 

، لذا فإن تسجٌل (ٕ٘ٓ)من الؽفر وهو الستر والتؽطٌة، وسمً المؽفر به لستره الرأس
على األعبلم المعدنٌة ٌهدؾ إلى طلب المؽفرة من هللا للجموع التى ُتساهم هذا االسم 

فً إحٌاء ذكرى بعض المناسبات الدٌنٌة وعلى رأسها استشهاد الحسٌن. كما أن من 
خواص اسم هللا الؽفور أن من أكثر من ذكره نجاه هللا مما ٌخاؾ وٌحذر، وهو سر 

ٌا  الصفات. ومن (ٕٙٓ)فرح والسرورتسكٌن الملوك، ومن داوم على ذكره انتابه ال
(، وٌامجٌب الدعوات ٌا دافع 1ٔ( ٌا رفٌع الدرجات )لوحةٕٖقاضً الحاجات)لوحة

(، وهً األكثر استخداما ألنها تإكد على االحتٌاج وطلب العون ٖٙالبلٌات)لوحة
 .(1ٕٓ)والتوجه إلى الخالق

ولما كان األساس الذى قام علٌه المذهب الشٌعً االثنى عشري بصفة عامة  
هو إمامة علً بن أبً طالب وولده من بعده من آل البٌت ال تخرج عنهم أبدا، 
وبصفة خاصة األئمة من نسل موسى بن جعفر الصادق وصوال إلى االثنى عشر 

محمد من آل البٌت وهم "إماما، األمر الذى أدى إلى ظهور أسماء الخمسة المقدسٌن 
، ٙ،ٔ)لوحاتوعلً  (ٖ٘، ٕٖ، ٕٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٔٔ، 5،1، ٙ،ٖ، ٔ)لوحات

( ٖٙ، ٕٖ)لوحةوفاطمة ( 1ٖ، 1ٖ، ٕٖ، 5ٕ، ٖٕ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٔٔ، 5،1
("، ثم ٖٗ، ٖٖ،ٖٕ،ٕٓ،1، ٙ،٘،ٖ،ٕ)والحسٌن ( ٕٖ،1،ٙ،٘،ٕ)لوحةوالحسن 
 عبلم موضوع الدراسة.(" على األ1،ٙ،٘،ٕ)لوحاتاألئمة االثنى عشر أسماء 

( بصحبة هذه 5ٖوٌبلحظ ظهور اسم العباس بن علً بن أبً طالب)لوحة
األسماء ذات الصفة الدٌنٌة، على الرؼم من أنه لٌس كذلك، إال أن دور العباس فً 
معركة كرببلء وبطولته وحمله لواء الحسٌن جعل منه ومن راٌته جزءا أصٌبل من 

 ت عاشوراء، وؼٌرها من المناسبات الدٌنٌة.احتفاالت التعزٌة أثناء احتفاال
وٌبلحظ كذلك وجود عدد من األلقاب ُتصاحب بعض األسماء السابقة، وهذه  

مثل اإلمام الذى ٌسبق اسم الحسٌن بصٌؽة "ٌا إمام  دٌنٌةاأللقاب بعضها ذات صفة 
(، وهو األمر الذى اقتصر على الحسٌن دون ؼٌره من األئمة. ٖٕحسٌن" )لوحة

ور تساإل عن السبب فً ذلك؟ خاصة إذا أخذنا فً االعتبار أن هذه الظاهرة وهنا ٌث
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لم تقتصر علً األعبلم موضوع الدراسة، بل امتدت إلى كثٌر من الكتابات واألدعٌة 
ومن المرجح أن ذلك حدث منذ فترة مبكرة من لدى فرقة االثنى عشرٌة،  الشٌعٌة

ٌُستؽنى عنها تؤكٌدا إلمامة الحسٌن بن تارٌخ هذه الفرقة ثم صار من التقالٌد التى ال  
علً فً مقابل بٌعة ٌزٌد بن معاوٌة، فإذا كان ٌزٌد نجح فً الحصول على بٌعة له 
بالسلطة السٌاسٌة مما أكسبه شرعٌة الحاكم، إال أن الزعامة واإلمامة الدٌنٌة البد أن 

 إلى األئمة من نسله. تبقى فً البٌت النبوي ممثلة فً حفٌده اإلمام الحسٌن، ثم انتقالها
مثل أمٌر المإمنٌن الذى ٌسبق اسم اإلمام  سٌاسٌةوالبعض اآلخر ذات صفة  

ًّ أمٌر المإمنٌن")لوحة ًّ بصٌؽة "عل  -(، وٌرجع ذلك إلى رؼبة الشٌعة1ٖ، 1ٖعل
ًّ بن أبً طالب فً الخبلفة دون  -على اختبلؾ فرقهم فً التؤكٌد على أولوٌة عل

عند موته  المصادر الشٌعٌة أن أصحاب رسول هللا الخلفاء الراشدٌن، فتذكر
ًّ بن أبً طالب فنزعوا من أٌدٌهم كل ما تركه  انقضوا على أهل بٌته، وخاصة عل
ًّ بن أبً طالب فً كثٌر من  رسول هللا لهم من حق الدنٌا والدٌن، لهذا جاء ذكر عل

دلة كثٌرة على ، وفً كتب الشٌعة اإلمامٌة أ(5ٕٓ)النقوش مسبوقا بلقب أمٌر المإمنٌن
ًّ بن أبً طالب أمٌر للمإمنٌن دون ؼٌره إنكارا منهم إلمارة الخلفاء الثبلثة  أن عل
السابقٌن علٌه، ومنها على سبٌل المثال: تسمٌة الخضر علٌه السبلم له بؤمٌر 

 .(1ٕٓ)المإمنٌن
ًّ بن أبً طالب -وروى الصدوق فً األمالً أن أمٌر المإمنٌن جاء إلٌه  -عل

ٌا أبا الحسن، إّنك ُتدعى أمٌر المإمنٌن فَمن أّمرك علٌهم؟ قال: هللا جّل  رجل فقال له:

فقال: ٌا رسول هللا، أٌصدق  جبلله أّمرنً علٌهم. فجاء الرجل إلى رسول هللا
ًّ ثّم قال ًّ فٌما ٌقول، إّن هللا أّمره على خلقه؟ فؽضب النب إّن علٌاً أمٌر المإمنٌن  عل

دها له فوق عرشه، أشهَد على ذلك المبلئكة، إّن علٌاً بوالٌٍة من هللا عّز وجّل عق
خلٌفة هللا وحّجة هللا وإّنه إلمام المسلمٌن، طاعته مقرونة بطاعة هللا، ومعصٌته 
مقرونة بمعصٌة هللا، فَمن جهله فقد جهلنً، وَمن عرفه فقد عرفنً، وَمن أنكر 

َمن دفع فضله فقد إمامته فقد أنكر نبّوتً، وَمن جحد إمرته فقد جحد رسالتً، و
نقصنً، وَمن قاتله فقد قاتلنً، وَمن سّبه فقد سّبنً؛ ألّنه مّنً، ُخلِق من طٌنتً وهو 
زوج فاطمة ابنتً وأبو ولدي الحسن والحسٌن. ثّم قال: أنا وعلً وفاطمة والحسن 
والحسٌن وتسعة من ولد الحسٌن ُحجج هللا على خلقه، أعداإنا أعداء هللا وأولٌاإنا 

 .(ٕٓٔ)هللاأولٌاء 
كما ٌروى عن أبً عبد هللا جعفر الصادق أنه قال:"... إن هللا عز وجل لما 
خلق العرش كتب على قوائمه ال إله إال هللا محمد رسول هللا علً أمٌر المإمنٌن، 
ولما خلق هللا عز وجل الماء كتب فً مجراه ال إله إال هللا، محمد رسول هللا، علً 

 عز وجل الكرسً كتب على قوائمه ال إله إال هللا، أمٌر المإمنٌن، ولما خلق هللا
محمد رسول هللا، علً أمٌر المإمنٌن، ولما خلق هللا عز وجل اللوح كتب فٌه ال إله 
إال هللا، محمد رسول هللا، علً أمٌر المإمنٌن، ولما خلق هللا عز وجل إسرافٌل كتب 
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المإمنٌن، ولما خلق هللا عز على جبهته ال إله إال هللا، محمد رسول هللا، علً أمٌر 
وجل جبرئٌل كتب على جناحه ال إله إال هللا، محمد رسول هللا، علً أمٌر المإمنٌن، 
ولما خلق هللا عز وجل السماوات كتب فً أكنافها ال إله إال هللا، محمد رسول هللا، 
، علً أمٌر المإمنٌن، ولما خلق هللا عز وجل الجبال كتب فً رءوسها ال إله إال هللا

محمد رسول هللا، علً أمٌر المإمنٌن ولما خلق هللا عز وجل الشمس كتب علٌها ال 
إله إال هللا، محمد رسول هللا، علً أمٌر المإمنٌن، ولما خلق هللا عز وجل القمر كتب 
علٌه ال إله إال هللا، محمد رسول هللا، علً أمٌر المإمنٌن وهو السواد الذي ترونه فً 

حدكم ال إله إال هللا محمد رسول هللا فلٌقل علً أمٌر المإمنٌن ولً القمر، فإذا قال أ
 . (ٕٔٔ)هللا"

مثل الزهراء الذى ورد بصٌؽة  نعت شخصًوثالث هذه األلقاب عبارة عن 
(، وهو أشهر ألقاب السٌدة فاطمة عند الشٌعة والسنة على حد ٖٙ"زهراء")لوحة

بالزهراء ألن نورها زهرت به سواء، وقد ورد فً الكتابات الشٌعٌة أنها سمٌت 
السموات واألرض، ولم ٌؤت هذا االسم اعتباطاً وإنما جاء لٌعبر عن طبٌعة ذاتها، 
فنجد ومن خبلل مطابقة الكثٌر من الرواٌات التً تروي مبدأ نور فاطمة وخلقته أن 
لها نوًرا ٌسطع من جبٌنها ومن وجهها المتؤللئ بنور هللا تعالى والذي كان من شؤنه 

ن زهرت به السموات واألرض كرامًة من هللا تعالى لها ولمقامها السامً أ
، ومن هذه الرواٌات التً تبٌن علة تسمٌتها بالزهراء ما ورد فً أمالً (ٕٕٔ)عنده

قال: "... وأما ابنتً فاطمة فإنها سٌدة  الصدوق عن ابن عباس أن رسول هللا
ً وهً نور عٌنً، وهً ثمرة نساء العالمٌن من األولٌن واآلخرٌن، وهً بضعة من

فإادي وهً روحً التً بٌن جنبً، وهً الحوراء اإلنسٌة متى قامت فً محرابها 
بٌن ٌدي ربها )جل جبلله( زهر نورها لمبلئكة السموات كما ٌزهر نور الكواكب 

 .(ٖٕٔ)ألهل األرض..."
وٌروى أن السٌدة عائشة قالت: كنا نخٌط ونؽزل وننظم اإلبرة باللٌل فً 

جه فاطمة، وقالت: إذا أقبلت فاطمة كانت مشٌتها مشٌة رسول هللا صلى هللا ضوء و
علٌه وسلم وكانت ال تحٌض قط ألنها خلقت من تفاحة الجنة، ولقد وضعت الحسن 
والحسٌن بعد العصر، وطهرت من نفاسها فاؼتسلت وصلت المؽرب ولذلك سمٌت 

 بالزهراء".
ل: "... ثم أظلمت المشارق فً آخره أنه قا وهناك حدٌث طوٌل عن النبً

والمؽارب، فشكت المبلئكة إلى هللا تعالى أن ٌكشؾ عنهم تلك الظلمة، فتكلم هللا جل 
جبلله كلمة فخلق منها روحاً، ثّم تّكلم بكلمة فخلق من تلك الكلمة نوراً، فؤضاؾ النور 
إلى تلك الروح وأقامها مقام العرش، فزهرت المشارق والمؽارب فهً فاطمة 

 راء، ولذلك سمٌت الزهراء،ألّن نورها زهرت به السموات".الزه
وعن أبان بن تؽلب قال: قلت ألبً عبد هللا: ٌا ابن رسول هللا، لم سمٌت 
الزهراء "زهراء"؟ فقال: "ألنها تزهر ألمٌر المإمنٌن فً النهار ثبلث مرات بالنور، 

ض ذلك النور إلى كان ٌزهر نور وجهها صبلة الؽداة والناس فً فراشهم، فٌدخل بٌا



(5102 ديسمبر - اكتوبر) 34المجلد  -حوليات آداب عين شمس     

 حسام عويس طنطاوي

  933 

فٌسؤلونه  حجراتهم بالمدٌنة، فتبٌض حٌطانهم، فٌعجبون من ذلك، فٌؤتون النبً
عما رأوا، فٌرسلهم إلى منزل فاطمة علٌها السبلم فٌؤتون منزلها فٌرونها قاعدة فً 
محرابها تصلً والنور ٌسطع من محرابها من وجهها، فٌعلمون أن الذي رأوه كان 

انتصؾ النهار وترتبت للصبلة، زهر نور وجهها بالصفرة من نور فاطمة، فإذا 
فٌسؤلونه  فتدخل الصفرة فً حجرات الناس، فتصفر ثٌابهم وألوانهم، فٌؤتون النبً

عما رأوا، فٌرسلهم إلى منزل فاطمة علٌها السبلم فٌرونها قائمة فً محرابها وقد 
كان من نور وجهها،  زهر نور وجهها علٌها السبلم بالصفرة، فٌعلمون أن الذي رأوا

فإذا كان آخر النهار وؼربت الشمس، احمرَّ وجه فاطمة، فؤشرق وجهها بالحمرة 
فرحا وشكرا هلل عز وجل، فكانت تدخل حمرة وجهها حجرات القوم وتحمر 

وٌسؤلونه عن ذلك، فٌرسلهم إلى منزل  حٌطانهم، فٌعجبون من ذلك وٌؤتون النبً
ه ونور وجهها ٌزهر بالحمرة، فٌعلمون أن الذي فاطمة، فٌرونها جالسة تسبح وتمجد

رأوا كان من نور وجه فاطمة، فلم ٌزل ذلك النور فً وجهها حتى ولد الحسٌن، فهو 
 ٌتقلب فً وجوهنا إلى ٌوم القٌامة فً األئمة منا أهل البٌت إماما بعد إمام".

وعن أبً هاشم العسكري قال: سؤلت صاحب العسكر: لم سمٌت فاطمة  
ء"؟ فقال: " كان وجهها ٌزهر ألمٌر المإمنٌن من أول النهار كالشمس "الزهرا

 .   (ٕٗٔ)الضاحٌة، وعند الزوال كالقمر المنٌر، وعند ؼروب الشمس كالكوكب الدري"
ومن ألقاب النعت الشخصً األخرى التى ُسجلت على األعبلم موضوع 

علً بن أبً  ( وهو من األلقاب المشهورة لئلمام1ٖ،٘الدراسة لقب "حٌدر" )لوحة
أمه حٌن ولدته كان أبوه ؼائباً، فسمته باسم  طالب، إذ تروي كتب السٌرة الشٌعٌة أن

، وكلمة حٌدر اسم  من أسماء األسد، وكذلك كان أمٌر أبٌها، فقدم أبوه فسماه علٌاً 
المإمنٌن فهو أسد هللا الؽالب، وفً معركة خٌبر قال اإلمام علً عند مواجهة مرحب 

 .                       (ٕ٘ٔ)أنا الذي سمتنً أمً حٌدرة/كلٌث ؼابات شدٌد قسوره :قائد الٌهود
ومن أهم األلقاب ظهورا لئلمام الحسٌن على األعبلم موضوع الدراسة لقب 

من األلقاب التً ٌقترن بها اسمه على الدوام، وؼالباً ما (، وهو ٖٖ"مظلوم" )لوحة
ات واألحادٌث، والتركٌز على هذا اللقب تتكّرر عبارة ٌا حسٌن ٌا مظلوم فً الزٌار

منذ وقت مبكر ٌستهدؾ من وجهة النظر الشٌعٌة بٌان ظلم الدولة األموٌة والجٌش 
الذي قتل الحسٌن ٌوم الطؾ )كرببلء(. فعلى الرؼم من جهودهم التً بذلوها من أجل 

ظلومٌته تبرئة أنفسهم من تلك الجرٌمة، وإلقائها على عاتق اإلمام شخصٌاً، إالّ أن م
حرصت الكتابات الشٌعٌة على وهذه المظلومٌة  .(ٕٙٔ)بقٌت شاخصة كالراٌة الخّفاقة

قُتل إبرازها، ومن ذلك أن اإلمام محمد الباقر قال: "أن الحسٌن صاحب كرببلء 
. وُسئل أبو عبد هللا عن قوله (1ٕٔ)مظلوماً مضطهداً عطشاناً هو وأهل بٌته وأصحابه

ٌِِّه ُسْلَطاًنا﴿سراء:من سورة اإل ٖٖتعالى فً اآلٌة ، ﴾َوَمْن قُِتَل َمْظلُوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِوِل
 .(5ٕٔ)فقال إن المظلوم الحسٌن، والولً قائم آل محمد، ٌخرج فٌقتل بدم الحسٌن..."

ٌَُقاَتلُوَن  من سورة الحج: ٓٗو 1ٖوتفٌد الرواٌات أن اآلٌتٌن   ﴿أُِذَن ِللَِّذٌَن 
ُهْم ُظلُِموا  ِر َحقٍّ إاِلَّ أَن ِبؤَنَّ ٌْ اِرِهم ِبَؽ ٌَ َ َعلَٰى َنْصِرِهْم َلَقِدٌر  الَِّذٌَن أُْخِرُجوا ِمن ِد َوإِنَّ هللاَّ

﴾ُ َنا هللاَّ قُولُوا َربُّ وعلً وجعفر وحمزة، وجرت فً  إنما نزلت فً رسول هللا ٌَ
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. (1ٕٔ)اإلمام الحسٌن حٌن طلبه ٌزٌد وظل ٌسعى لقتله، حّتى قتل مظلوماً فً الطؾ
َ ﴿من سورة الشعراء: 1ٕٕاآلٌة كما أن  اِلَحاِت َوَذَكُروا هللاَّ إاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

مظلومٌة أهل البٌت من آل محمد نزلت فً ﴾ َكِثًٌرا َوانَتَصُروا ِمن َبْعِد َما ُظلُِموا
ْعَلُم الَّ ﴿فً قوله تعالى:  وشٌعتهم، ثم ذكرت أعداءهم ومن ظلمهم ٌَ ِذٌَن َظلَُموا أَيَّ َوَس

نَقِلُبونَ  ٌَ  .(ٕٕٓ)﴾ُمنَقلٍَب 
وبذلك ٌكون الحرص على التبلزم بٌن لقب "مظلوم" واسم اإلمام "الحسٌن" 
هدفه إبراز مظلومٌة أبى عبدهللا )الحسٌن( وؼٌره من األئمة مما ٌضع الشٌعة دوماً 

ام لدماء على طرٌق مقارعة الظلم، واالستعداد للبذل والتضحٌة فً سبٌل االنتق
. وهذا (ٕٕٔ)الشهداء المظلومٌن فً كرببلء، وٌكرس كراهٌة الظالمٌن فً نفوسهم

الهدؾ ٌمثل نفس الدافع وراء التبلزم بٌن اسم الحسٌن ولقب "شهٌد" على النحو 
 .(ٕٕٕ)(ٖٔ)لوحةالوارد فً 

وفٌما ٌتعلق بؤلقاب اإلمام الحسٌن ٌبلحظ تكرار كنٌة "أبو عبد هللا" )لوحة 
ٌّة" منحصرة باإلمام (، ٖٗ، ٕٓ ووفقا للفكر الشٌعى االثنى عشري هً "كنٌة تكوٌن

الحسٌن، وتعّد من خصائصه وخصاله؛ فإّنه لّمـا كان الخلق فً وجودهم من بركات 
 ًّ وهو الصادر األّول، والواسطة فً الفٌض  وجوده، باعتبار أّنه نفس النب

ٌّة، اإللهً، فهو صنع هللا والخلق صناٌعه، كما أّنه هو ا لمعلّم للخبلئق ومعلّم البشر
والمعلّم أب، والخلق عبد هللا، فالحسٌن أبو عبد هللا. ولمثل هذا ٌكّنى اإلمام الحسٌن 

 .(ٖٕٕ)فً زٌارة عاشوراء منذ بدء الخلق ومن األزل على لسان هللا بؤبً عبد هللا
كما ٌصاحب هذه األسماء واأللقاب أحٌانا بعض األدعٌة الشٌعٌة وأهمها على 

ًٌّا ُمظهر العجائب تجده عونا لك فً كل  األعبلم موضوع الدراسة دعاء "ناِد عل
" النوائب كل هم وؼم سٌنجلً بنبوتك ٌا محمد بوالٌتك ٌا علً ٌا علً ٌا علً

وهو من األدعٌة المهمة لدى عامة الشٌعة إذ أن له قوة  (،1ٕ، ٕٗ، ٘)لوحة
ولدفع الضٌق وضنك المعٌشة، تستخدم لقضاء الحاجات وتحقٌق المطالب،  (ٕٕٗ)خفٌة

 . (ٕٕ٘)ورد الضائع ودفع األعادي
ٌُشبهه فً الوظٌفة النداء "مدد ٌا علً")لوحة (، إذ ٌهدؾ إلى طلب العون ٙو

 .(ٕٕٙ)المادي والحسً من اإلمام علً
وقد تكرر كتابة عبارة "توكلت على هللا" مرتٌن على األعبلم التى تتناولها 

أهمٌتها إلى أنها تستخدم بدورها لقضاء الحوائج  ( والتى ترجعٕٔ، ٗالدراسة )لوحة
( ٓٔ. ومن المرجح أن عبارة "هللا ولً التوفٌق )لوحة(1ٕٕ)والحفظ من القضاء السٌئ

تم تسجٌلها على األعبلم موضوع الدراسة ألن لها وظٌفة مشابهة، خاصة أنها تشٌر 
 .(5ٕٕ)إلى أن صاحبها ٌطلب التوفٌق والسداد من هللا تعالى

من النصوص الكتابٌة المسجلة على التحؾ موضوع الدراسة  الثالثة والمجموعة
تتمثل فً نصوص وأبٌات شعرٌة، وأكثرها تسجٌبل "بنود" شمس الشعراء كمال 

عاش أوائل الذى  الدٌن علً بن خواجة مٌر أحمد الشهٌر باسم "محتشم الكاشانً"
وعاصر السطان طهماسب الصفوي، وكان من أصحاب الحظوة  العصر الصفوي

م، ورحل 1ٓ٘ٔهـ/1ٖٔوكان قد ولد بكاشان سنة ، لدٌه، ومن المقربٌن فً ببلطه
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م، وهو من 1587هـ/11ٙوتوفً بها سنة  إلى الهند وأقام بها مدة ثم عاد إلى إٌران
لبٌت، ومن فحول شعراء الفرس، ودٌوانه مطبوع، وكرس أشعاره لمدح ورثاء أهل ا

أشهر أشعاره القصائد الحزٌنة والمراثً التً ُتقرأ فً أٌام العزاء فً المجالس 
الحسٌنٌة والمساجد والتكاٌا، كما ُخط البعض منها فً لوحات وُنقشت على األقمشة 
وصارت تؽطى بها الجدران واألبواب، وسبب شهرته الواسعة تعود إلى هذه القصائد 

"دوازده بند هذه القصائد باسم  اشتهرتشوراء الخالدة، والتً نظمها بشؤن واقعة عا
وهً اثنتا عشرة قصٌدة فارسٌة كل منها فً اثنً أي البنود االثنى عشر،  محتشم"

وروى فٌها قصة استشهاد الحسٌن وأثره فً األرض والسماء وعلى عشر بٌتا، 
بنود على وقد ُنقش من هذه ال .(1ٕٕ)الناس والمبلئكة والجن وجمٌع مظاهر الطبٌعة

، (ٖٓ( والثامن )لوحةٖٗ، ٖٖ، ٕٔاألول )لوحات األعبلم موضوع الدراسة البندان 
 والنص الكامل للبند األول على النحو التالً:

  ه عزا و چه ماتم استــباز اٌن چه نوحه و چ   الم است   ـباز اٌن چه شورش است كه در خلق ع
 ح صور خاسته تا عرش اعظم استــــنفبى   ت كز زمٌن   ــه رستخٌز عظٌم اسباز اٌن چ
 هان و خلق جهان جمله در هم استـار جـــك زو     ــجا كــاز دمٌد از كبح تٌره بـاٌن ص

 امى ذرات عالم استــاشوب در تمـــــك تاب     ـــــؽرب آفــكند از م گوٌا طلوع مى
 كه نامش محرم است ٌز عامـــن رستخــاٌ       تــٌامت دنٌا بعٌد نٌسمش قـــگر خوان
 م استـٌان همه بر زانوى ؼــرهاى قدســس ت     ـاى مبلل نٌسـاه قدس كه جــــدر بارگ
  تــــــــاس  رؾ اوالد آدمـــــــاش    گوٌا عزاى  كنند لك بر آدمٌان نوحه مىجن و م

  نار رسول خدا حسٌنــــــرورده كــــپ   رقٌن   ــــخورشٌد آسمان و زمٌن نور مش

: ما هذه الثورة التً فً خلق العالم/ ما هذا النواح وما هذا العزاء وما هذا وترجمته
المؤتم/ ما هذه القٌامة العظٌمة التً قامت من األرض/ بدون نفخ الصور وامتدت 

من أٌن تنفس هذا الصباح المظلم/ الذي جعل الدنٌا بؤكملها حتى عرش هللا األعظم/ 
المؽرب/ ألن االضطراب شمل جمٌع ذرات العالم/ فً هم/ وكؤن الشمس تشرق من 

فلو أننى سمٌتها قٌامة الدنٌا فلٌس هذا تعبٌرا عن الصواب/ بتلك القٌامة العامة التً 
اسمها المحرم/حتى فً الحضرة المقدسة التً ال مكان للحزن فٌها/ أحنى كل 

ن اآلدمٌٌن/ فالجان والمبلئكة ٌندبو/ رءوسهم من الحزن أصحاب القداسة )المبلئكة(
تعبٌرا عن عزائهم فً أشرؾ أبناء آدم/ إنه الحسٌن شمس السماء واألرض ونور 

  .(ٖٕٓ)المشرقٌن/ وربٌع حجر رسول هللا
 والنص الكامل للبند الثامن كما ٌلً:

 شور واهمه را در گمان فتادــور و نـشاد       ــــره آن كاروان فتبر حربگاه چون  
 مان فتادـــهم بانگ نوحه ؼلؽله در شش جهت فكند       هم گرٌه بر مبلٌك هفت آس  
 تادــٌان فـهر جا كه بود طاٌرى از آش    ت پا كشٌد    ــهر جا كه بود آهوئى از دش 
 بٌت بر آن كشتگان فتاد شم اهلــچون چ ت بباد رفت     ـشور قٌام هــشد وحشتى ك  
 ارى تٌػ و سنان فتادــــهاى ك بر زخم رد      ــم كار كـشــهر چند بر تن شهدا چ 
 ام زمان فتادــرٌؾ امــــبر پٌكر ش  را در آن مٌان     ــتر زهــناگاه چشم دخ  
 ر زد چنانكه آتش از و در جهان فتادــس هذا حسٌن زو     رهــــــبى اختٌار نع 

 ه كرد كه ٌا اٌها الرسول.ـدر مدٌنرو  ول       ــپر گله آن بضعة الرسپس با زبان    
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: وعندما مرت القافلة على مٌدان القتال/ وقع فً الروع قٌام القٌامة والبعث وترجمته
/  والنشور/ وقد زلزل النواح أركان العالم الستة/ وؼلب البكاء مبلئكة السموات السبع
ه وحٌثما كان ؼزال تراجع عن الصحراء حزنا/ وحٌثما كان طائر سقط من عش

كمدا/ وعمت الوحشة بحٌث بلؽت ثورة القٌامة ذروتها/ عندما وقع بصر آل البٌت 
/ كلما وقعت العٌن على أجساد الشهداء رأت جروحا من (ٖٕٔ)على أولئك القتلى

سٌوؾ ورماح/ وفجؤة وقعت عٌن ابنة الزهراء على الجسد الشرٌؾ إلمام الزمان 
أهذا الحسٌن، وكؤن النار مطروحا بٌن هذا الجمع/ ورؼما عنها صرخت وصاحت 

قد أضرمت منها فى الدنٌا/ ثم توجهت بضعة الرسول تلك بوجهها صوب المدٌنة 
 ونادته بلسان ٌملإه النحٌب: ٌا أٌها الرسول. 

ومن الكتابات األدبٌة األخرى المسجلة على األعبلم موضوع الدراسة بٌت  
: "إنما أنت منذر العباد/ وعلى لكل قوم هاد" نصه (ٕٖٕ)ابن حسام من دٌوان

َما أَنَت ُمنِذر  ولُِكلِّ ﴿فً سورة الرعد ونصها: 1 وهو مقتبس من اآلٌة(، ٖٖ)لوحة إنَّ
وهذه اآلٌة من األدلة التى ٌستدل بها الشٌعة على إثبات الوالٌة لئلمام علً ، ﴾َقْوٍم َهادٍ 

 لّما نزلتاآلٌة  م فً ذلك أن هذه، ومن كتاباته(ٖٖٕ)بن أبً طالب واألئمة من بعده

ًّ بك ٌهتدي  قال رسول هللاَّ  ًّ الهادي من بعدي، ٌا عل أنا المنذر وعل

المنذر، ولكلِّ زمان  . وفً الكافً أٌضا عن الباقر أن رسول هللاَّ (ٖٕٗ)المهتدون
ًّ ثم األوصٌاء واحد بعد  ًّ هللاَّ ثم الهداة من بعده عل مّنا هاٍد ٌهدٌهم إلى ما جاء به نب

وبذلك ٌكون تسجٌل هذا النص ردا على كل من ٌنكر أن فً كل عصر  .(ٖٕ٘)واحد
                                 .(ٖٕٙ)وزمان إماما وأنه ال تخلو األرض من حجة
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 خاتمة
تناولت هذه الدراسة مجموعة من األعبلم الشٌعٌة الفرٌدة فً طبٌعتها نظرا 
لصناعتها بالكامل من معادن مختلفة بالوصؾ وتحلٌل عناصرها وزخارفها المختلفة، 

قامت بترتٌبهم ترتٌباً زمنٌاً من األقدم إلى األحدث، فً محاولة وفً سبٌل ذلك 
فهم األبعاد الفنٌة المختلفة  للمساعدة فً ،والتسلسل الزمنًإلحداث بعض الترابط 

 لهذه التحؾ المعدنٌة، ومن أهم نتائج هذه الدراسة:
أن التحفة الواحدة من هذه التحؾ الفنٌة تحمل فً أماكن التجمعات الشٌعٌة اسم  -

وجمعها أعبلم وهى التسمٌة التى وردت مسجلة ضمن  -أو رأس علم –علم 
(، وإلى جانب ذلك هناك ٌ٘ة على التحفة المنشورة فً لوحة)الكتابات الفارس

تسمٌة أخرى شائعة تطلق على هذا النوع من الراٌات فً إٌران هً "التوغ"، 
وهو نفس االسم الذي ٌطلق علٌها فً الهند منذ العصر المؽولً، وحدٌثا شاع 

ت تسمٌتها هناك بـ"الفوانٌس"، كما أنها عرفت فً إٌران خبلل بعض الفترا
 التارٌخٌة باسم "الفنار".

إلى مجموعتٌن؛ األولى  الشكلتصنٌؾ أنماط هذه األعبلم المعدنٌة من حٌث  -
مفرؼة، وتنقسم إلى خمسة أنماط فرعٌة، والمجموعة الثانٌة مصمتة، وتنقسم 
بدورها إلى ثبلثة أنماط، وبمعنى آخر ٌمكن تقسٌم أنماط هذه األعبلم إلى ثمانٌة 

ٌفها من حٌث الحجم إلى مجموعتٌن؛ األولى تلك الصؽٌرة أنماط، كما ٌمكن تصن
الحجم التى استخدمت كرءوس لبعض الراٌات واأللوٌة فحملت الواحدة منها اسم 
رأس علم، والثانٌة كبٌرة الحجم التى استخدمت كؤعبلم مستقلة ولذلك حملت اسم 

 األعبلم. 
ٌة فً إٌران ٌرجع األولى الستخدام هذه األعبلم المعدن األصولالكشؾ عن أن  -

إلى عصور ما قبل التارٌخ وهو ما ٌتؤكد من األمثلة البرونزٌة المتعددة التى 
، وكانت وظٌفتها خبلل Luristan bronzesعثر علٌها فً منطقة لُرٌستان 

هذا الفترة المبكرة طلسما أو طوطما ٌهدؾ إلى الحماٌة وجلب القوة والنصر 
 على األعداء.

وقد استمر وجودها فً إٌران بعد انتشار اإلسبلم هناك، خاصة بعد ظهور  
المؽول علً مسرح األحداث التارٌخٌة وتوسعهم فً استخدامها لما تحمله من 
معاٍن رمزٌة ألفوها فً ببلدهم األصلٌة، وتوافقها مع التقالٌد اإلٌرانٌة الموروثة، 

لشٌعى االثنى عشري مذهبا ومع تولً الصفوٌٌن حكم إٌران وإعبلن المذهب ا
رسمٌا اكتسبت هذه األعبلم مكانة متمٌزة، وانتشرت انتشارا كبٌرا بٌن الشٌعة 

 االثنى عشرٌة. 
هذه األعبلم كشفت الدراسة عن أن االستخدام  بؤصلوفً نفس السٌاق المتعلق  -

و األول لؤلعبلم المعدنٌة فً الهند ٌرجع إلى حكام دولة المؽول؛ إذ كان "التوغ أ
الطوغ" من التقالٌد األساسٌة التى أدخلوها ضمن نظمهم الحربٌة هناك على النحو 
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الذى أثبتته المصادر التارٌخٌة وأكدته تصاوٌر المخطوطات، ومع انتشار 
المذهب الشٌعً االثنى عشري فً إقلٌم الدكن جنوب الهند حظى بنفس المكانة 

اإلٌرانٌة من حٌث األسلوب  التى كانت له فً إٌران، وصارت منتجاته تشبه تلك
 الزخرفً والتصمٌمات الفنٌة والعناصر الكتابٌة.  

كنهاٌات  وظٌفٌاإٌضاح أن األعبلم المعدنٌة قبل اإلسبلم فً إٌران كانت تستخدم  -
تحتل قمة الراٌات الحربٌة باعتبارها تمٌمة تجلب الحماٌة والنصر على األعداء، 

إلسبلم وانتشاره، مع إضافة وظٌفة واستمرت هذه الوظٌفة فٌما بعد ظهور ا
أخرى لها ممثلة فً استخدامها كشعارات لبعض العسكرٌٌن وفرق الجٌش خبلل 
االستعراضات العسكرٌة والمعارك الحربٌة. ومع التؽٌر المذهبً فً العصر 
الصفوي جمعت هذه األعبلم بٌن الوظٌفتٌن الحربٌة والدٌنٌة، فقد أضٌفت إلى 

بات ذات دالالت دٌنٌة مذهبٌة، إلى جانب العناصر عناصرها وزخارفها كتا
والرموز القدٌمة الحربٌة. ومع مرور الوقت اقتصرت وظٌفة بعض هذه األعبلم 
على النواحى الدٌنٌة، فصارت من التقالٌد الثابتة فً االحتفاالت المتعلقة بإحٌاء 
ذكرى استشهاد الحسٌن ووفاة اإلمام علً بن أبً طالب ومولد الرسول 

 كرٌم...الخ.ال
إبراز دور تصاوٌر المخطوطات اإلسبلمٌة فً التعرؾ على أمثلة األعبلم  -

المعدنٌة قبل العصر الصفوي، وسد النقص الواضح فً النماذج المإرخة منها، 
وتتبع أنماطها وأشكالها، ورصد التطور التارٌخً والوظٌفً لها، إذ أن رسومها 

لحلقات لم تنقطع خبلل أى فترة فً هذه التصاوٌر عبارة عن سلسلة متصلة ا
تارٌخٌة، وهو ما ٌحتاج بالفعل إلى دراسة مستقلة موسعة للوقوؾ على 

 الخصائص والممٌزات الفنٌة لكل عصر أو قرن على حدة.
التعرٌؾ بؤسلوب "مشبك گاري" او "الشبكة اإلسبلمٌة" المستخدم فً صٌاؼة  -

الٌب زخرفتها وعلً وتشكٌل القسم األعظم من هذه األعبلم، وكذلك بعض أس
رأسها التكفٌت الذى استخدم لزخرفة القسم األكبر من مجموعة الدراسة، وتناول 
الخطوات التنفٌذٌة التفصٌلٌة لكل هذه األسالٌب بالشرح، مع توضٌح 
المصطلحات الفارسٌة المتعلقة بها فً إٌران، وإٌضاح الفرق بٌن األسلوبٌن 

 ا وبٌن تلك األسالٌب الشائعة فً الهند.المستخدمٌن فً التكفٌت، والفرق بٌنهم
إبراز براعة الفنانٌن من صناع المعادن بؤسلوب الشبكة اإلسبلمٌة فً خلق  -

عبلقة بٌن الخط والفراؼات الزخرفٌة التً تتم على سطح المعدن بواسطة 
األجنة أو المنشار الٌدوى للوصول إلى قٌم جمالٌة مرتفعة مع الحفاظ على 

 للتحفة.الطبٌعة الوظٌفٌة 
أن األعبلم التى استخدم أسلوب " المشبك گاري أو الشبكة اإلسبلمٌة" فً  -

صناعتها وزخرفتها هى األقدم تارٌخٌا واألكثر استخداما واستمرارا واألقل 
حجما، وعلى العكس منها األعبلم الكبٌرة الحجم ذات األطوال الكبٌرة والمرتفعة 
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األمر الذى قد ٌطرح رأٌا مفاده أن التى انتشرت خبلل قرون أحدث نسبٌا، وهو 
معظم هذه األعبلم التى استخدم أسلوب الشبكة اإلسبلمٌة فً تشكٌلها وزخرفتها 
وتلك الصؽٌرة الحجم كانت رءوسا مخصصة للتعلٌق أعلى قمم الراٌات التى 
تستخدم لؤلؼراض الحربٌة والدٌنٌة على حد السواء، على العكس من تلك 

ٌؾ لها نهاٌات ذات أطوال شدٌدة واقتصر استعمالها على الكبٌرة الحجم التى أض
المناسبات الدٌنٌة، واستخدمت كؤعبلم مستقلة تحمل بؤٌدى الرجال، ونظرا 
لحجمها وثقلها الكبٌر كان ٌختار لحملها األشداء من الرجال من أبطال 

 المصارعة وألعاب الزورخانه.
احؾ العالمٌة ٌرجع بالدرجة الكشؾ عن أن قلة المحفوظ من هذه األعبلم فً المت -

األولى إلى استمرارٌة وتجدد الدور الذى تقوم به هذه األعبلم فً المناسبات 
واالحتفاالت الدٌنٌة من عام إلى آخر، لذا ٌحرص الشٌعة على االحتفاظ بها فً 
أماكن خاصة لبلستعانة بها فً أعوام تالٌة. وٌضاؾ إلى ذلك التبرك بهذه 

د فً أن كل ما ٌستخدم فً الشعائر الدٌنٌة الشٌعٌة خاصة األعبلم بسبب االعتقا
الحسٌنٌة له القدرة على الحماٌة ودفع الشرور، وأذى العٌن والحسد، وقد أدى 
ذلك إلى قلة المتسرب من هذه النماذج إلى األسواق الفنٌة والمتاحؾ وصاالت 

 المزادات العالمٌة لسنوات طوٌلة.
ى تناولتها الدراسة ٌنسب إلى العصر الصفوي أن العدد األكبر من األعبلم الت -

-1ٕٓٔم(، وٌلٌه فً المرتبة العصر القاجاري )1ٖٙٔ-ٕٓ٘ٔهـ/5ٗٔٔ-1ٓ1)
م(، وقد ٌرجع السبب فً ذلك إلى الفترة الزمنٌة 1ٕ٘ٔ-11ٗٔهـ/ٖٗٗٔ

-5ٗٔٔالقصٌرة نسبٌا التى شؽلتها كل من الدولتٌن اإلفشارٌة )
م(. 11ٗٔ-1٘ٔٔهـ/1ٕٓٔ-ٗٙٔٔم( والزندٌة )5ٖٓٔ-1ٖٙٔهـ/5ٕٔٔ

والؽالب على الظن أن ذلك ٌرجع إلى قوة االتجاهات الدٌنٌة التى سادت خبلل 
العصر الصفوي بعد إعبلن المذهب الشٌعً االثنى عشري مذهبا رسمٌا للدولة، 
وكثرة الحروب التى خاضتها مما أدى إلى كثرة استعمال مثل هذه األعبلم 

دٌنٌة والمعارك الحربٌة على حّد سواء، خاصة المعدنٌة فً مواكب االحتفاالت ال
وأن هذا النمط من الراٌات صادؾ شٌئا فً هوى الصفوٌٌن بسبب حرصهم على 
إحٌاء التقالٌد الفارسٌة القدٌمة، وهو ما تكرر خبلل العصر القاجاري، إذ اعتبر 
حكام القاجارٌٌن أنفسهم ورثة الفرس والصفوٌٌن، وانتشرت فٌه االحتفاالت 

ٌة بصورة لم تعرؾ إٌران مثٌبل لها من قبل، واستحدثت لها مظاهر جدٌدة الدٌن
قامت خبللها األعبلم المعدنٌة بدور رئٌسً، ٌؤتً على رأسها مسارح التعزٌة 
التى مثلت هذه األعبلم جزءا رئٌسٌا من أدواتها مع قوس اإلمام الحسٌن ورمحه 

 وحربته.
ت فً إقلٌمً الهند وإٌران، بما ٌسمح تحدٌد سمات فنٌة لنماذج األعبلم التى أنتج -

بالتفرٌق بٌنهما، إذ تمٌزت المنتجات الهندٌة باإلقبال على استخدام سبائك 
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النحاس والبرونز فً الصناعة، على العكس من النماذج اإلٌرانٌة التى ؼلب 
علٌها سبائك الحدٌد والصلب. كما تتمٌز النماذج اإلٌرانٌة بكثرة العناصر 

وص الكتابٌة، فً مقابل القلٌل الذى تحمله مثٌبلتها الهندٌة، الزخرفٌة والنص
وتتمٌز األعبلم اإلٌرانٌة باستخدام أنواٍع مختلفة من الخطوط فً تنفٌذ الكتابات 
ومن أهمها خط النستعلٌق والثلث والكوفً الهندسً، فً حٌن كان اإلقبال فً 

خبلل القطع الفنٌة  الهند على استخدام إما خط النستعلٌق أو الثلث. ولوحظ من
التى تناولتها الدراسة أن النماذج الهندٌة اقتصرت كتاباتها على اللؽة العربٌة، 
على العكس من النماذج اإلٌرانٌة التى استخدمت فٌها اللؽتان العربٌة والفارسٌة. 
وفٌما ٌتعلق بتوارٌخ الصناعة فٌبلحظ أن معظم التحؾ المإرخة ؼلب علٌها 

 ٌس بالحروؾ، وبشكل خاص األرقام الفارسٌة دون العربٌة.تسجٌله باألرقام ول
رصد أهم مراكز صناعة هذه األعبلم فً الهند ممثلة فً بٌجابور أو أحمد نكر  -

لتشابه التصمٌمات الفنٌة لبعضها مع رسوم بعض األعبلم الواردة فً تصاوٌر 
لقاب تنتمً إلى المدارس الفنٌة بهذٌن المركزٌن، كما بٌنت الدراسة أهمٌة أ

الصناع المسجلة على بعض األعبلم اإلٌرانٌة فً تحدٌد المراكز الصناعٌة داخل 
 هذا اإلقلٌم ومنها أصفهان وأردبٌل. 

من استخدام الجزء األكبر من األعبلم المعدنٌة التى تناولتها الدراسة  المؽزىأن  -
وؼٌرها الكثٌر من الراٌات الشٌعٌة ٌرتبط بدرجة كبٌرة بشخصٌة الحسٌن بن 
علً وقصة استشهاده فً كرببلء، فً محاولة من الشٌعة للعمل على إبقاء لواء 

ة للثؤر ممن قتلوا الحسٌن فً المعركة مرفوعا، بما ٌعنى أن المعركة مستمر
 الحسٌن حتى ظهور المهدى الذى سٌقتص للحسٌن بسٌفه. 

أن التصمٌمات الفنٌة العامة لؤلعبلم سواء كانت على هٌئة قطرة الدمع أو الهالة  -
النارٌة أو النورانٌة، وألوانها واألجزاء الملحقة بها مثل النصل والطبر ذات 

االثنى عشري، وتحت هذه المظلة رمزٌة واضحة تتعلق بالفكر المذهبً الشٌعً 
تقدم الدراسة تفسٌرا لظهور رءوس التنانٌن ضمن أجزاء األعبلم موضوع 
الدراسة، إذ أن استخدام التنانٌن ارتبط فً البداٌة بوظٌفتها الحربٌة استحضارا 
لقواها السحرٌة، وباعتبارها قوة تضفً ظبللها الحامٌة على أصحابها، وتكسبهم 

ا. ومع تؽٌر وظٌفة األعبلم إلى النواحً الدٌنٌة حافظ الفنانون الكثٌر من قدراته
على وجود التنانٌن ضمن األجزاء المكونة ألعبلمهم كرمز أو طلسم وقائً، 
الؽرض منه حماٌة المعتقدات المذهبٌة ممثلة فً الكتابات الشٌعٌة المنقوشة على 

 بدن األعبلم.
ألعبلم التى تتناولها الدراسة، أن الكتابات تقوم بالدور الرئٌسً فً زخرفة ا -

سواء أكانت مفردة أو بصحبة عناصر أخرى نباتٌة أو هندسٌة، وتتبع المؽزى 
من مضمون هذه الكتابات أسفر عن أن الهدؾ منها تحقٌق عدة أؼراض؛ أهمها 
الدعاٌة واإلعبلن للمذهب االثنى عشري عبر بث أهم األفكار العقائدٌة للفرقة 
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ر بمؤساة الحسٌن وحث األتباع على الجهاد والثؤر له، اإلمامٌة، ثم التذكٌ
وتبشٌرهم بؤن النصر والجنة لهم، ومن بٌن النصوص الكتابٌة المختارة لتسجٌلها 
على هذه األعبلم ما ٌكشؾ عن ؼرض ثالث ٌتعلق بدفع الحسد وشر العٌن 
وقضاء الحاجات وتحقٌق المراد، ورابع هذه األؼراض ٌتعلق بتذكٌر الشٌعة 

 وص بعٌنها ٌتم استخدامها أثناء بعض االحتفاالت والمناسبات الدٌنٌة.بنص
إمكانٌة تحدٌد االحتفال أو المناسبة الدٌنٌة التى ٌستخدم فٌها كل علم على حدة  -

، ٙ،ٔعبر الكتابات المسجلة، فعلى سبٌل المثال التحؾ المنشورة فً لوحات )
، علً" كانت فً األصل ( وؼٌرها مما تحمل أسماء "هللا، محمدٖٔ، ٔٔ، 1، 5

مخصصة لبلحتفاالت المتعلقة باإلمام علً بن أبً طالب مثل مٌبلده أو وفاته. 
وتكون التحؾ التى تحمل اسم اإلمام الحسٌن وبعض اآلٌات القرآنٌة المتعلقة 
بالشهادة فً سبٌل هللا وثواب الشهٌد  مخصصة الحتفاالت عاشوراء وذكرى 

(، وقٌاسا على ذلك تكون التحؾ التى ٖٗ،ٖٖ، ٕٓاستشهاد الحسٌن) لوحات
( ٖ٘)لوحة (  أو محمد5ٖ( أو العباس)لوحةٖٙتحمل اسم الزهراء)لوحة

 مخصصة لبلحتفاالت الخاصة بكل واحد منهم على حدة.    
أن التصوٌر الدٌنى للشخصٌات ذات المكانة الكبٌرة فً الدٌانة اإلسبلمٌة بصفة  -

فة خاصة لم ٌكن قاصرا على تصاوٌر عامة والمذهب الشٌعى االثنى عشري بص
المخطوطات، ولكنه تعدى ذلك لٌمتد إلى التحؾ المعدنٌة على النحو الذى 
شاهدناه على التحؾ موضوع الدراسة من صور شخصٌة لرسولنا الكرٌم محمد 

(، 1ٖ-ٖ٘واإلمام علً والسٌدة فاطمة والعباس بن علً وؼٌر ذلك )لوحات 
ٌُطلق علٌه اسم "الصور تقع ض (1ٖٕ)وهذه الصور الشخصٌة من ما ٌمكن أن 
التى ٌقوم فٌها الفنان بتصوٌر  "historical Portraitsالشخصٌة التارٌخٌة 

شخص ما، معتمدا فً بناء الصورة وتكوٌنها على األخبار واألوصاؾ المتواترة 
تارٌخٌا، إذ ٌبلحظ على سبٌل المثال أن صورة العباس بن علً المنقوشة على 

ٌبدو فٌها العباس شابا جمٌبل ٌمتطً صهوة جواد  5ٖر فً لوحةالعلم المنشو
بترس مستدٌر، وهذا ٌتطابق مع  مطهم، مرتدٌا زي فارس، وممسكا فً ٌده

أوصاؾ العباس الواردة فً الكتابات التارٌخٌة التى جاء فٌها:"...كان العباس 
 ".(5ٖٕ)وسٌما جمٌبل ٌركب الفرس المطهم، ورجبله ٌخطان فً األرض...

 
 
 
 

 اللوحات
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م، محفوظ فً 16هـ/12(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً القرن1لوحة رقم )
 متحف األغا خان.عن:

http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=127
8#. 
 
 
 
 

 
الصلب ٌنسب إلى إٌران فً (: علم من 2لوحة رقم )

م، محفوظ فً متحف األسلحة الملكى، 16هـ/12القرن
 ستوكهولم

The Royal Armoury, Stockholm  :عن 
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseum
Plus?service=ExternalInterface&mod
ule=collection&objectId=47790&view
Type=detailView  

 
 
 
 

علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً  (:3لوحة رقم )
متحف  م، محفوظ ف17ًأو 16هـ/11أو  12القرن

 Guide Book of Benaki :بناكً بأثٌنا. عن
Museum, 2006, p.169, pl.225. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1278
http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1278
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=47790&viewType=detailView
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=47790&viewType=detailView
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=47790&viewType=detailView
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=47790&viewType=detailView
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أو 16هـ/11أو  12علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً القرن (:4لوحة رقم )
  م، محفوظ فً مجموعة تناولى. عن:17

http://www.soas.ac.uk/gallery/persiansteel  

 
 
 
 

 
ٌنسب إلى إٌران مؤرخ علم من الصلب  (:5لوحة رقم )

م، كان معروضا للبٌع فً صالة 1658-7هـ/1268بعام
 م. عن:27/4/2224كرٌستى للمزادات ٌوم 

http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-
very-large-safavid-pierced-steel-

processional-4272389-
details.aspx?from=salesummary&intObj

ectID=4272389&sid=9b3ee208-edde-
4d71-85e4-0cf56d38efae 

 
 
 

 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً القرن 6لوحة رقم)
 م، محفوظ فً مجموعة دٌفٌد فً كوبنهاجن.عن:17هـ/11

http://www.davidmus.dk/en/collections/isla
mic/cultural-history-themes/sunni-and-

shia/art/12-1977. 

 
 
 

 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران 7لوحة رقم)
م، كان معروضا للبٌع فً 17هـ/11فً القرن 

 عن: م.26/4/2225صالة كرٌستى للمزادات ٌوم 
http://www.christies.com/lotfinde

http://www.soas.ac.uk/gallery/persiansteel
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r/lot/a-safavid-pierced-steel-processional-probably-isfahan-
4483484-

details.aspx?pos=76&intObjectID=4483484&sid=#top 

 
 
 

 
(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً القرن 8لوحة رقم)

م، كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم 17هـ/11
 م. عن:11/12/2225

http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-
safavid-cut-steel-processional-iran-17th-

4580034-
details.aspx?from=salesummary&pos=61&i

ntObjectID=4580034&sid=b475260e-bf45-
4d0d-8a84-543637eac7db 

 
(: علم من 9لوحة رقم)

البرونزٌنسب إلى إقلٌم الدكن فً 
م، 17هـ/11رنالهند خالل الق

محفوظ فً مجموعة دٌفٌد فً 
 كوبنهاجن. عن:

http://www.davidmus
.dk/en/collections/isl
amic/materials/metal/

1971-art/32 
 
 
 

 
إٌران فً  (: علم من الصلب ٌنسب إلى12لوحة رقم )

  م، محفوظ فً مجموعة تناولى. عن:17هـ/11القرن
http://www.soas.ac.uk/gallery/persiansteel 

 
 

http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/32-1971
http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/32-1971
http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/32-1971
http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/32-1971
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علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً  (:11لوحة رقم )
م، محفوظ فً متحف األغا 17هـ/11النصف الثانً من القرن

 The Ismaili Centre, catalogue of خان. عن:
An Exhibition: SPIRIT & LIFE : 
Masterpieces of Islamic Art from the 
Aga Khan Museum Collection, London, 
14 July to 31 August 2007, p.181, pl.154. 

 
 
 
 

 
 (: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران ف12ًلوحة رقم )

 م، كان معروضا للبٌع ف17ًهـ/11القرن النصف الثانً من
 . عن:Hatefi Collections هاتٌفىمجموعة 

-http://www.hatefi
collections.com/gallery.aspx 

 
 
 

 
 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً 13لوحة رقم )
م، كان معروضا 17هـ/11النصف الثانً من القرن

كرٌستى للمزادات ٌوم للبٌع فً صالة 
 م.عن:23/12/2227

http://www.christies.com/lotfinder/lo

http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-cut-steel-panel-from-a-4979420-details.aspx
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details.aspx-4979420-a-from-panel-steel-cut-safavid-t/a 
 

 17هـ/12أو 11م من النحاس ٌنسب إلى الهند فً القرن(: عل14لوحة رقم )
 م. عن:5/12/2212م، كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم 18أو
-brass-pierced-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a

-5358637-century-17th18th-india-standard
details.aspx?from=salesummary&pos=4&intObjectID=

-8cd8-4f4f-2781-5358637&sid=a4d59a4e
944ff4cb3b&page=4ba 
 
 

(: علم من النحاس ٌنسب إلى الهند فً 15لوحة رقم )
م، محفوظ فً متحف فٌرٌجٌنٌا 18أو 17هـ/12أو 11القرن

. Viriginia Museum of Fine Artللفنون الجمٌلة 
عن: ماجدة علً عبد الخالق الشٌخة، تصاوٌر المعارك 

 .135الحربٌة، لوحة
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
علم من الصلب ٌنسب إلى (: 16لوحة رقم)

م، 18أو  17هـ/12أو 11الهند فً القرن
 محفوظ فً متحف األغا خان. عن:

http://www.akdn.org/museum/
detail.asp?artifactid=1219# 

 
 

http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-cut-steel-panel-from-a-4979420-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pierced-brass-standard-india-17th18th-century-5358637-details.aspx?from=salesummary&pos=4&intObjectID=5358637&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pierced-brass-standard-india-17th18th-century-5358637-details.aspx?from=salesummary&pos=4&intObjectID=5358637&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pierced-brass-standard-india-17th18th-century-5358637-details.aspx?from=salesummary&pos=4&intObjectID=5358637&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pierced-brass-standard-india-17th18th-century-5358637-details.aspx?from=salesummary&pos=4&intObjectID=5358637&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pierced-brass-standard-india-17th18th-century-5358637-details.aspx?from=salesummary&pos=4&intObjectID=5358637&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1219
http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1219
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إٌران (: علم من الصلب ٌنسب إلى 17لوحة رقم)
م، محفوظ فً مجموعة 18-17هـ/12-11فً القرن

 دٌفٌد فً كوبنهاجن. عن:
http://www.davidmus.dk/assets/47
3/17.21-32-2001-helhed-Safavidisk-

staal-Alam.jpg 
 
 
 
 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى الهند مؤرخ 18لوحة رقم )
م ، كان معروضا للبٌع فً صالة 1726-5هـ/1117بعام 

 م. عن:12/12/2213كرٌستً للمزادات بلندن ٌوم
-http://www.christies.com/lotfinder/lot/a
-central-standard-processional-pierced

details.aspx-7226985-north-or 
 
 
 

 
(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران مؤرخ 19لوحة رقم )

م، محفوظ فً أحد مساجد 1726-5هـ/1117بعام 
 James Allan and Brian أصفهان. عن:

Gilmour, Persian Steel, fig.47 
 
 
 
 
 

http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pierced-processional-standard-central-or-north-5722698-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pierced-processional-standard-central-or-north-5722698-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-pierced-processional-standard-central-or-north-5722698-details.aspx
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م، كان 18هـ/12(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً القرن 20لوحة رقم )

. عن: :. Hatefi Collectionsمعروضا للبٌع فً مجموعة هاتٌفى
http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx 

 
 

 
(: علم من النحاس 21لوحة رقم )

ٌنسب إلى إٌران، مؤرخ بعام 
م، كان معروضا 1727-6هـ/1118

للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم 
 م. عن:7/4/2211

http://www.christies.co
m/lotfinder/LotDetailsPri
ntable.aspx?intObjectID
=542197 
 
 
 
 
 
 

  
    

من الصلب ٌنسب إلى إٌران مؤرخ بعام (: علم 22لوحة رقم )
م، كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى 1711-12هـ/1122

 م.. عن:8/4/2228للمزادات ٌوم 
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-

very-large-safavid-cut-steel-processional-
5057569-details.aspx 

 
 

 
(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران مؤرخ 23لوحة رقم )

م، محفوظ فً مجموعة برفٌز تناولى 1711هـ/1123بعام

http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=542197
http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=542197
http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=542197
http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=542197
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-very-large-safavid-cut-steel-processional-5057569-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-very-large-safavid-cut-steel-processional-5057569-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-very-large-safavid-cut-steel-processional-5057569-details.aspx
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The Tanavoli Collection : :عن .James Allan and Brian 
Gilmour, Persian Steel, pl.E7 

 
 
 

 
 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران مؤرخ بعام 24لوحة رقم )
م، محفوظ فً دار اآلثار اإلسالمٌة بالكوٌت. 1713-12هـ/1124

-http://darmuseum.org.kw/dai/the عن:
collections/metals/#prettyPhoto[gallery]/1 

 

 
(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران مؤرخ 25لوحة رقم )

 -م، محفوظ فً متحف الفنون والحرف1714-3هـ/1125بعام
 Museum für Kunst und Gewerbeهامبورج. 

Hamburg :عن .-http://www.mkg
-hamburg.de/en/collection/permanent

-standard-art/coronation-collection/islamic
alam/ 
 

 
(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران، ٌحمل 26لوحة رقم )

م، 1715-4هـ/1126تارٌخ سنة 
م، كان معروضا للبٌع فً صالة 1725هـ/ٌولٌو1137شوال

م. عن: 5/12/2212كرٌستى للمزادات ٌوم 
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-
safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-

5358636-
details.aspx?from=salesummary&pos=
3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-
2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4 

 

http://www.mkg-hamburg.de/en/collection/permanent-collection/islamic-art/coronation-standard-alam/
http://www.mkg-hamburg.de/en/collection/permanent-collection/islamic-art/coronation-standard-alam/
http://www.mkg-hamburg.de/en/collection/permanent-collection/islamic-art/coronation-standard-alam/
http://www.mkg-hamburg.de/en/collection/permanent-collection/islamic-art/coronation-standard-alam/
http://www.mkg-hamburg.de/en/collection/permanent-collection/islamic-art/coronation-standard-alam/
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-5358636-details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-5358636-details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-5358636-details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-5358636-details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-5358636-details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-safavid-pierced-steel-alam-iran-dated-5358636-details.aspx?from=salesummary&pos=3&intObjectID=5358636&sid=a4d59a4e-2781-4f4f-8cd8-ba944ff4cb3b&page=4
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النصف األول من (: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً 27لوحة رقم )
 Hatefi ، كان معروضا للبٌع فً مجموعة هاتٌفىم18هـ/12القرن

Collections:عن .  :-.hatefihttp://www
collections.com/gallery.aspx 

 
 
 
 

 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران 28لوحة رقم )
، كان م18هـ/12النصف األول من القرنفً 

 Hatefi معروضا للبٌع فً مجموعة هاتٌفى
Collections:عن . -http://www.hatefi

collections.com/gallery.aspx 
 
 
 
 
 

 
 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً 29لوحة رقم )
م، محفوظ فً متحف المتربولٌتان 18هـ/12القرن 

بنٌوٌورك. عن: 
http://www.metmuseum.org/   

 
 
 
 

 
 

http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://www.hatefi-collections.com/gallery.aspx
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/453189?rpp=30&pg=1&ft=steel&deptids=14&where=Asia|Iran&what=Steel&pos=10&imgNo=1&tabName=object-information
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/453189?rpp=30&pg=1&ft=steel&deptids=14&where=Asia|Iran&what=Steel&pos=10&imgNo=1&tabName=object-information
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م، كان 18هـ/12إلى إٌران فً القرن (: علم من النحاس ٌنسب 32لوحة رقم )
 م. عن:6/12/2211معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى للمزادات ٌوم 

http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-large-safavid-
brass-and-bronze-processional-5483092-details.aspx 

 
 
 

 
 

(: علم من النحاس ٌنسب إلى إٌران، 31لوحة رقم )
م، محفوظ فً متحف 1867-6هـ/1283 مؤرخ بعام

 Guide Book of Benaki بناكً بأثٌنا. عن:
Museum, 2006, p.169, pl.224 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً 32لوحة رقم )
م، كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى 19هـ/13القرن 

 م. عن:2212للمزادات عام
http://m.christies.com/sale/lot/sale/236
55/lot/5550980/?KSID=d44e57bb186f0c

b06c8df03c7128e456 
  

 
 
 

http://m.christies.com/sale/lot/sale/23655/lot/5550980/?KSID=d44e57bb186f0cb06c8df03c7128e456
http://m.christies.com/sale/lot/sale/23655/lot/5550980/?KSID=d44e57bb186f0cb06c8df03c7128e456
http://m.christies.com/sale/lot/sale/23655/lot/5550980/?KSID=d44e57bb186f0cb06c8df03c7128e456
http://m.christies.com/sale/lot/sale/23655/lot/5550980/?KSID=d44e57bb186f0cb06c8df03c7128e456
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كانا  ،م19هـ/13القرن(: علمان من الصلب ٌنسبان إلى إٌران فً 33لوحة رقم )
للمزادات بلندن ٌوم  bonhams معروضٌن للبٌع فً صالة بونهامس

 . عن:م23/7/2228
http://www.bonhams.com/auctions/15809/lot/108/ 

 
 
 

 
 
 

(: علمان من الصلب ٌنسبان إلى إٌران 34لوحة رقم)
كانا معروضان للبٌع فً صالة  ،م19هـ/13القرنفً 

للمزادات بلندن ٌوم  bonhams بونهامس
 . عن:م24/4/2213

https://www.bonhams.com/auctions
/20801/lot/28/ 

 
 
 

 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً 35لوحة رقم)
م، محفوظ فً احدى الحسٌنٌات فً 19هـ/13القرن
 Mehr Ali Newid, Der . عن:Natanzنطنز

schiitische Islam in Bildern. Rituale 
und Heilige, S.175, 176, Tf. B8, B9. 

 
 
 
 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً 36لوحة رقم)
م، محفوظ فً احدى الحسٌنٌات فً 19هـ/13القرن

 Mehr Ali Newid, Der . عن:Natanzنطنز
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schiitische Islam in Bildern. Rituale und Heilige, S.175, 
176, ,D10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً 37لوحة رقم)
م، محفوظ فً احدى الحسٌنٌات فً 19هـ/13القرن
 Mehr Ali Newid: Der . عن:Natanzنطنز

schiitische Islam in Bildern. Rituale und 
Heilige, Tf.C9. 
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م، محفوظ 19هـ/13(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً القرن38لوحة رقم)
 Mehr Ali Newid: Der . عن:Natanzفً احدى الحسٌنٌات فً نطنز

schiitische Islam in Bildern. Rituale und 
Heilige,Tf.G11,G12. 
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(: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران فً 39لوحة رقم)

م، محفوظ فً احدى الحسٌنٌات فً 19هـ/13القرن
 Mehr Ali Newid: Der . عن:Natanzنطنز

schiitische Islam in Bildern. Rituale 
und Heilige, Tf.C10. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

فً (: علم من الصلب ٌنسب إلى إٌران 42لوحة رقم)
م أو أوائل القرن 19هـ/13النصف الثانى من القرن 

م، كان معروضا للبٌع فً صالة كرٌستى 22هـ/14
 م. عن:12/12/2224للمزادات ٌوم 

http://www.christies.com/lotfinder/lot/
a-massive-composite-qajar-steel-iran-
second-4351214-

details.aspx?intObjectID=4351214 
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ق.م 1222-1322رأس علم ٌنسب إلى إٌران خالل الفترة من (: 41لوحة رقم)

المحفوظة فً متحف من مجموعة التحف البرونزٌة المنسوبة إلى منطقة لرٌستان 
 Phil . عن:Birmingham Museum and Art Galleryبرمنجهام 

Watson,  Luristan Bronzes, Fig. 4 – Nos. 12, 13. 
 
 
 

(: تصوٌرة تمثل "بهرام 42لوحة رقم)
من " Rivnizٌنقذ التاج بعد موت رٌفنز 

الشاهنامة األولى الصغٌرة التى مخطوط 
فً النصف  تنسب إلى العراق أو إٌران

م، محفوظة فً 14هـ/8األول من القرن
مكتبة شستر بٌتً بدبلن. عن: 

http://shahnama.caret.cam.
ac.uk/new/jnama/card/ceillu

1918158032-stration: 
 
 

تصوٌرة تمثل "كٌخسرو  (:43لوحة رقم)
الشاهنامة من مخطوط  ٌستعرض جٌوشه"

األولى الصغٌرة التى تنسب إلى العراق أو 
فً النصف األول من  إٌران

م، محفوظة فً مكتبة شستر 14هـ/8القرن
 بٌتً بدبلن. عن:

http://shahnama.caret.cam.
ac.uk/new/jnama/card/ceillu

stration:-1702111822 
 
 

 
 

منوجهر ملك تصوٌرة  تمثل "(: 44لوحة رقم)
إٌران ٌهزم أفراسٌاب ملك التورانٌٌن" من 

http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1918158032
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1918158032
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1918158032
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1918158032
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1702111822
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1702111822
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1702111822
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1702111822
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مخطوط للشاهنامه ٌنسب إلى المدرسة المظفرٌة فً تبرٌز، مؤرخ بسنة 
ثروت  عن: م( محفوظ فً متحف طوبقابو سراي باسطنبول. 1372هـ/772)

 م. 152عكاشة، موسوعة التصوٌر اإلسالمً، لوحة
 
 

 
 

تمثل  : تصوٌرة(45لوحة رقم)
"غزو خٌبر وقلعتها من دٌوان 
حافظ" تنسب إلى مدرسة هراة 

م( محفوظة 15هـ/9فً القرن)
فً متحف قصر طوبقابو سراي 

. عن: ثروت فً اسطنبول
عكاشة، التصوٌر الفارسً 

 .63والتركً، لوحة 
 

تصوٌرة تمثل "معركة بٌن كٌخسرو  (:46لوحة رقم)
وافراسٌاب" من مخطوط للشاهنامة تم تزوٌقه 

 م(1494-1493هـ/899بالتصاوٌر فً جٌالن عام )
 محفوظة فً معرض الفرٌر للفنون. عن:

.edu/collections/sihttp://www.asia.si
ngleObject.cfm?ObjectNumber=S19

86.175 

 
 
 

 
 

 
تصوٌرة مزدوجة تمثل  (:47لوحة رقم)

"معركة حربٌة" من مخطوط الشاهنامة، 
عمل محمود مصور خالل الفترة من 

م(، 1552-1525هـ/957-932عام)
محفوظة فً معرض الفرٌر للفن 

. عن: بواشنطن
http://www.asia.si.edu/colle
ctions/singleObject.cfm?Obj

http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=S1986.175
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=S1986.175
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=S1986.175
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1954.4
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1954.4
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ectNumber=F1954.4
;http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1

954.5 

 
     
 

  صوٌرة تمثل "معركة بٌن خسرو وت (:48لوحة رقم)
بهرام جوبٌن" من مخطوط خمسة نظامً الذي أنتج 

محفوظة فً  م(1548هـ/955فً شٌراز عام)
 . عن:معرض الفرٌر للفن بواشنطن

http://www.asia.si.edu/collections/s
ingleObject.cfm?ObjectNumber=F1

908.263 
 
 
 
 
 

قبٌلة  بٌن (: تصوٌرة تمثل "معركة49لوحة رقم)
لٌلً وقوات نوفل" من مخطوط خمسة نظامً الذي 

محفوظة فً  م(1548هـ/955أنتج فً شٌراز عام)
 . عن:معرض الفرٌر للفن بواشنطن

http://www.asia.si.edu/collections/s
ct.cfm?ObjectNumber=F1ingleObje

908.269 
 
 

 
(: تصوٌرة تمثل "المعركة بٌن جودرز 52لوحة رقم)

ذو  18وبٌران" من مخطوط للشاهنامة مؤرخ فً 
م محفوظ فً 1562أغسطس  19هـ/967القعدة عام

المكتبة البرٌطانٌة. عن: 
https://imagesonline.bl.uk/?service=
asset&action=show_zoom_window_
popup&language=en&asset=15632&l
ocation=grid&asset_list=7728,12958,

http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1954.4
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1954.4
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1908.269
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1908.269
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1908.269
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,12958,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,15634,15635&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,12958,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,15634,15635&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,12958,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,15634,15635&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,12958,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,15634,15635&basket_item_id=undefined
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12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,1
5633,15634,15635&basket_item_id=undefined 

 
 

بكى علً (: تصوٌرة تمثل "االسكندر 51ٌلوحة رقم)
وفاة دارا" من نسخة من مخطوط للشاهنامة تنسب 

م( 1622-1592هـ/1229-999إلى الفترة من عام)
 محفوظة فً معرض الفرٌر للفن بواشنطن. عن:

http://www.asia.si.edu/collections/s
ingleObject.cfm?ObjectNumber=S1

986.266 
 
 
 

تصوٌرة تمثل "معركة بٌن بهرام  (:52لوحة رقم)
من نسخة من مخطوط للشاهنامة تنسب " جوبٌن وساوة

 م(1622-1592هـ/1229-999إلى الفترة من عام)
 . عن:محفوظة فً معرض الفرٌر للفن بواشنطن

http://www.asia.si.edu/collections/si
ngleObject.cfm?ObjectNumber=S19

86.273 
 
 
 

 
 

 
تصوٌرة تمثل "األسكندر ٌبكً على وفاة دارا"  (:53لوحة رقم)

من مخطوط خمسة نظامً ٌنسب إلى أصفهان فً الفترة 
م( محفوظ فً المكتبة 1667-1665هـ/1278-1276من)

 . عن:البرٌطانٌة بلندن
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset

on=show_zoom_window_popup&lan&acti
guage=en&asset=17192&location=grid&as
set_list=17158,17160,17162,17165,17169,1

https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,12958,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,15634,15635&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,12958,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,15634,15635&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=17192&location=grid&asset_list=17158,17160,17162,17165,17169,17170,17174,17177,17178,17179,17180,17181,17189,17190,17191,17192,17195,17196,17197,17199,17200,17204,1953,17159,17161&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=17192&location=grid&asset_list=17158,17160,17162,17165,17169,17170,17174,17177,17178,17179,17180,17181,17189,17190,17191,17192,17195,17196,17197,17199,17200,17204,1953,17159,17161&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=17192&location=grid&asset_list=17158,17160,17162,17165,17169,17170,17174,17177,17178,17179,17180,17181,17189,17190,17191,17192,17195,17196,17197,17199,17200,17204,1953,17159,17161&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=17192&location=grid&asset_list=17158,17160,17162,17165,17169,17170,17174,17177,17178,17179,17180,17181,17189,17190,17191,17192,17195,17196,17197,17199,17200,17204,1953,17159,17161&basket_item_id=undefined
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7170,17174,17177,17178,17179,17180,17181,17189,17190,17191,1
7192,17195,17196,17197,17199,17200,17204,1953,17159,17161&b

asket_item_id=undefined 
 
 

تصوٌرة تمثل "كٌخسرو ٌقتل شٌدا"  (:54رقم) لوحة
من نسخة من مخطوط الشاهنامة مؤرخة بعام 

م محفوظة فً متحف قصر جلستان 1817هـ/2239
 . عن:بطهران

http://shahnama.caret.cam.ac.uk/ne
w/jnama/imagepage/ceillustration:-

1310498817 
 
 
 

قبل (: تصوٌرة تمثل "بابر ٌدعو ربه 55لوحة رقم)
التوجه للقتال أو االحتفال بتحٌة العلم" من مخطوط 

م محفوظة فً متحف 1589هـ/997بابر نامة 
فٌكتورٌا وألبرت بلندن. عن: ماجدة علً عبد الخالق 

 .1الشٌخة، تصاوٌر المعارك الحربٌة، لوحة
 
 
 
 
 
 
 
 

(: تصوٌرة تمثل " بابر فً معركة 56لوحة رقم)
م 1589هـ/997حربٌة" من مخطوط بابر نامة 

محفوظة فً متحف فٌكتورٌا وألبرت بلندن. عن: 
ماجدة علً عبد الخالق الشٌخة، تصاوٌر المعارك 

 . 34الحربٌة، لوحة
 
 

https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=17192&location=grid&asset_list=17158,17160,17162,17165,17169,17170,17174,17177,17178,17179,17180,17181,17189,17190,17191,17192,17195,17196,17197,17199,17200,17204,1953,17159,17161&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=17192&location=grid&asset_list=17158,17160,17162,17165,17169,17170,17174,17177,17178,17179,17180,17181,17189,17190,17191,17192,17195,17196,17197,17199,17200,17204,1953,17159,17161&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=17192&location=grid&asset_list=17158,17160,17162,17165,17169,17170,17174,17177,17178,17179,17180,17181,17189,17190,17191,17192,17195,17196,17197,17199,17200,17204,1953,17159,17161&basket_item_id=undefined
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(: بتصوٌرة تمثل "االحتفال بعودة 57لوحة رقم)
نامه تنسب إلى أواخر القرن  الجٌوش" من مخطوط بابر

م محفوظة فً المتحف البرٌطانً. عن: ماجدة 16هـ/12
 .84علً عبد الخالق الشٌخة، تصاوٌر المعارك الحربٌة، 

 
 
 
 

 
 
 

دروٌش تمثل " (: تصوٌرة منفصلة58لوحة رقم)
داخل ألبوم تنتمى إلى مدرسة  ٌستقبل زائران"

-1219، تنسب إلى الفترة من عام)بٌجابور
م( محفوظة فً مكتبة 1622-1612هـ/1232
أحمد السٌد محمد الشوكً،  إكسفورد. عن:بالبودلٌان 

 .41مدرسة الدكن، لوحة
 
 
 

 
(: تصوٌرة منفصلة 59لوحة رقم)

تمثل "موكب السلطان حسٌن نظام 
شاه" مؤرخة فً عام 

م تنتمً إلى مدرسة 1565هـ/972
أحمد نگر، محفوظة فً متحف 

 Theسٌنسٌناتى للفنون 
Cincinnati Art 

Museum بالوالٌات المتحدة
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 .  81األمرٌكٌة. عن: أحمد السٌد محمد الشوكً، مدرسة الدكن، لوحة

 
(: مجموعة من 62رقم) لوحة

األعالم المعدنٌة الهندٌة، 
بٌبى كا " فً محفوظة

 Bibi ka" عاشورخانه
Ashurkhana  .بحٌدر آباد
 عن:

http://smma59.files.w
ordpress.com/2007/0
1/212018-the-bibi-ka-
alams-upclose-0.jpg 

 
 

(: خمسة من أعالم 61لوحة رقم)
الصلب اإلٌرانٌة، تنسب إلى 

م 17و16هـ/ 11و  12 القرنٌن
متحف طوبقابو محفوظة فً 
 James . عن:سراي باسطنبول

Allan and Brian 
Gilmour, Persian 

Steel, fig.41. 
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 الهوامش

                                      
الراية التي تجتمع إليها الجند، كقيل: ىو الذم يعقد كىو  .شيء ينصب في الفلوات تهتدم بو الضالة لعلم:ا ((ٔ

(، لساف ـٖٔٔٔ/ىػٔٔٚت)ابن منظور)أبي الفضل جماؿ الدين محمد بن مكـر ، كالجمع أعبلـ.على الرمح
.؛ مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ٕٓٗ، ٜٔٗ، صٕٔـ، جٜٙ٘ٔىػ/ٖ٘ٚٔالعرب، دار صادر، بيركت، 

 .كبذلك يكوف "العلم" إسم جنس لكل ما يُرفع من ألوية كرايات.( ٕٖٗـ، صٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔالقاىرة، 
بدر، األعبلـ اإلسبلمية منذ ظهور اإلسبلـ كحتى نهاية القرف الثاني عشر الهجرم )الثامن عشر منى محمد  ((ٕ

ـ، ٜٜٙٔ، القاىرة، ٔالميبلدم( بالتطبيق على المخطوطات اإلسبلمية، مجلة كلية اآلداب بقنا، العدد السادس، ج
 .ٜٜٖص
ة صعبة التناكؿ كالبحث في الوقت نفسو، إذ دراسة األعبلـ كالرايات شاقة شائك:"...أف لىناؾ رأل مخالف ير  ((ٖ

ال يزاؿ الغموض يكتنفها بسبب ندرة المعلومات التي تمدنا بها المصادر حوؿ تفسير سبب اختيار لوف دكف آخر، 
أك توضيح رمزيتو كلعل ندرة المصادر التاريخية كغموض ركاياتها كتضارب األقواؿ كاآلراء بين المؤرخين القدامى  

عزكؼ الباحثين كالمهتمين بمسائل التاريخ اإلسبلمي كانصرافهم عن االستقصاء كالبحث في ىذا  كانت سببان في
صالح يوسف بن قربة، دكر )...."الموضوع الذم ال يقل أىمية عن دراسة أم موضوع في الحضارة العربية اإلسبلمية

-http://www.attarikh) األعبلـ كالرايات في تاريخ المرابطين،
alarabi.ma/Html/adad23partie6.htm)  صعوبة   لوجودحد كبير نظرا  ىإل اكإذا كاف ىذا صحيحن

كبيرة من الناحية النظرية في التفريق بين العلم كالراية كاللواء كالبيرؽ كالعقاب كالجاليش كالعصابة كالخاؿ كالبند 
تعريفاتها كاستخداماتها في كتب كالحقيقة كالسنجق كالغاية كالمنجوؽ كالسنجق...الخ بسبب الخلط الواضح في 

 .التاريخ كاللغة كالحديث
(.php?t=1870showthreadhttp://wadod.org/vb/)  تصدل أحد الباحثين لهذا الموضوع كقد

عبد )زات كاضحة لكل نوع منها. في محاكلة للفصل بينها كالتعريف بكل منها على حدة كتحديد خصائص كممي
الناصر ياسين، األعبلـ في العصر اإلسبلمي، أنواعها، صفاتها، كخصائصها، مع دراسة لؤلعبلـ المنفذة على الخزؼ 

جدير بالذكر ك  (.ٛٗ-ٖٚـ، ص صٖٕٓٓ، دار المريخ، لندف، يناير ٔ، جٖٔاإلسبلمي، مجلة العصور، المجلد
للتعبير عن األنواع  "األعبلـ كمفردىا علم"اآلثاريين إلى استخداـ مصطلح ىذه الصعوبة دفعت الباحثين من أف 

؛ عبد الناصر ٔٓٗمنى محمد بدر، األعبلـ اإلسبلمية، ص)السابقة مهما تعددت أشكالها كألوانها كأحجامها. 
ى أف التحف اعتمادا عل كىو ما تبناه الباحث ىنا منذ البداية (.ٛٗ، ٖٛياسين، األعبلـ في العصر اإلسبلمي، ص

في الفارسية ىى اللغة المستخدمة ىناؾ، ك  كاللغةمحل الدراسة ترتبط بالدرجة األكلى بإيراف في نشأتها كتطورىا، 
العربية ىى اللغة التى ُتكتب بها ىذه الدراسة، كبالبحث في المعاجم اللغوية الفارسية كالعربية تبين أف نفس الوقت 

كجمعها أعبلـ" في كل من اللغتين تتصل جميعها بمعنى عاـ كاحد يتعلق بكونها كلمة "علم دالالت المختلفة لال
)أبو  الزمخشرم))درفش(.  شارة أك عبلمة مميزة، كحملت في الفارسية منذ فترة مبكرة معنى النيشاف كالعلم أك الراية

باع، مدينة لبسيا، ـ(، كتاب مقدمة األدب، طباعة أكغست ابن قنيسل الطٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘القاسم محمود بن عمر ت
ىذا فضبل عن أف األعبلـ ىى الكلمة األكثر تداكال في المجتمعات الشيعية الهندية في  (.ٖ٘، ٔٔـ، صٖٗٛٔ

 ,Kate Greenfield, Shi’a Standards of Hyderabad) .منطقة الدكن خاصة حيدر آباد
The Moslem World journal, Hartford Seminary, Connecticut, USA, vol. 

27, 1937, pp.269-272.)  
كما أف دالالت ىذه الكلمة في اللغة التركية تدكر حوؿ نفس المعانى، كإف كانت تستخدـ بشكل خاص في تعيين 

 Sakisian Arménag, Le croissant comme)الشارة الوطنية كالدينية التى تحمل رمز الهبلؿ. 
emblème national et religieux en Turquie, In: Syria,  Archéologie, Art et 

histoire, Tome 22 fascicule 1, 1941, pp. 66-80.)  
alamat-va-http://www.iranicaonline.org/articles/alam-)كلمزيد من التفاصيل راجع:

ar)  سم الذل حملو ىذا ىذا ىو االكاف موفقا، نظرا ألف   األعبلـختيار مصطلح اكمع التقدـ في البحث تأكد أف
 النوع من التحف المعدنية اإلسبلمية على النحو الذل ستبينو الدراسة في حينو.

http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1870
http://www.rechercheisidore.fr/search/?source=10670/2.uj0qok
http://www.rechercheisidore.fr/search/?source=10670/2.uj0qok
http://www.iranicaonline.org/articles/alam-va-alamat-ar
http://www.iranicaonline.org/articles/alam-va-alamat-ar
http://www.iranicaonline.org/articles/alam-va-alamat-ar
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األعبلـ البحرية في تصاكير المخطوطات ؛ ٛٗ، ٖٛ، ٖٚفي العصر اإلسبلمي، صعبد الناصر ياسين، األعبلـ  ((ٗ

 . ٔٛ-ٚـ، ص صٕٗٓٓ، دار المريخ، لندف، يناير ٔ، جٗٔاإلسبلمية، مجلة العصور، المجلد
جاءت معظم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع ضمن دراسات عامة تتعلق بدراسة األعبلـ كالرايات  ((٘

خبلؿ دراسة مجموعة فنية بعينها، كاقتصرت أحيانا على لمحات كإشارات بسيطة تتعلق برصد كالشعارات، أك من 
تناكؿ النواحى التفسيرية كالتحليلية كمن أمثلة  ىلهذه األعبلـ كأماكن حفظها مع كصف بعضها، كلم تمتد إل أمثلة

 ; .Kate Greenfield, Shi’a Standards of Hyderabad, pp.269-272)  ذلك:
Phyllis Ackerman, Standards, Banners and Badges, A Survey of Persian 
Art from Prehistoric Times to the Present, vol. 8, London and New 
York, 1938-1939, vol.6, pp. 2766-2782.; Mark Zebrowski, Gold, Silver 
and Bronze from Mughal India, London, 1998, pls.534-536.; James 
Allan and Brian Gilmour, Persian Steel: The Tanavoli Collection, New 

York, Oxford University Press, pp. 253,281.)  كمما ال شك فيو أف دراسة جيمس آالف ىى
ثلة لما كبعض طرزىا الفنية، كأم األكثر أىمية لما تضمنتو من معلومات عن تاريخ ىذه األعبلـ كصناعتها في إيراف

ك أ، كإحاالت إلى تحف أخرل محفوظة في بعض المتاحف كرد منها في بعض تصاكير المخطوطات اإلسبلمية
كتتشابو مع تلك المحفوظة في مجموعة تناكلى، علما بأف الدراسة  Sotheby's معركضة للبيع في صالة سوثبي

 Hatefi مجموعة ىاتيفىك  تي للمزاداتلى المجموعة المعركضة للبيع في صالة كريسإطبلقا إالسابقة لم تشر 
Collections كما لم يرد بها صور توضيحية للتحف المحفوظة في المتاحف العالمية أك صالة سوثبي، كما أنها

كمغزاىا الوظيفي كالمذىبي، باإلضافة إلى عدـ تتبع أصولها في إيراف  من تحليل الزخارؼ كالكتابات تماما خلت
 رؽ إلى طرؽ كأساليب الصناعة كالزخرفة.القديمة، كما أنها لم تتط

ـ، ٜٜٙٔسعاد ماىر، مشهد اإلماـ علي في النجف كما بو من الهدايا كالتحف، دار المعارؼ، القاىرة،  ((ٙ
 .ٕٖ٘ص
 التى كردت فقط للتوضيح. ٔٙ-ٔٗلن تتناكؿ الدراسة الوصفية اللوحات من  ((ٚ
من المثير لئلىتماـ إحتفاظ متحف األغاخاف التابع للشيعة اإلسماعيلية بأمثلة من ىذه األعبلـ المتعلقة بالشيعة  ((ٛ

، كىو ما قد يطرح ٗٔاإلمامية، كسعيو لشراء بعضها من صاالت المزادات العالمية مثل النموذج المنشور في لوحة
اإلسماعيلية علي النحو المعركؼ لدم الشيعة اإلثني  تساؤال حوؿ ما إذا كاف ىذا الطراز مستخدما لدم طائفة

 عشرية أـ ال؟. 
 علم. الغرض من حالة التحفة ىنا بياف ما إذا كانت علم كامل اـ جزء من ((ٜ

 الرأس ىى: أجزاء ثبلثة ىإل -كمنها المعدنية -م األجزاء المكونة لؤلعبلـيتقسجرت العادة في إيراف على ( (ٓٔ
head (finial )كالجسم (staff (body ، كالقدـfoot (pad). 

.(ar-alamat-va-http://www.iranicaonline.org/articles/alam)  
اإلماـ لم يقتصر تسجيل النصوص الكتابية بأسلوب الكتابة المعكوسة على ىذا المثاؿ، إذ يحتفظ مشهد  ((ٔٔ

 كمن ـ،٘ٓ.ٔ إلي الكلي إرتفاعو يصل المذىب، النحاس من مقبض ذك الخالص الذىب من علمعلّي بالنجف ب
تزينو كتابة معكوسة نصها عبارة "مدد يا علي". )سعاد ماىر،  ٙٔ/ىػٓٔ القرف خبلؿ تبريز في صناعتو المرجح

 .(ٔٛ، لوحةٖٖٛمشهد اإلماـ علي في النجف، ص
نحات كرساـ كأستاذ جامعي كجامع للتحف، كلد بطهراف عاـ  Parviz Tanavoli( برفيز تناكلي (ٕٔ

ـ.  ٜٜٛٔـ، كانتقل لئلقامة في فانكوفر بكندا منذ عاـ ٖٜٚٔ
(http://en.wikipedia.org/wiki/Parviz_Tanavoli)   

برأس علم من الذىب مزخرؼ  يحتفظ بالنجف عليّ كفي إطار تحقيق ىذه التسمية ُيشار إلى أف مشهد اإلماـ  ((ٖٔ
ىذا على  رأس العلمسم، كتزينو كتابة فارسية نص ترجمتها: "أكقف ٓٗبالمينا المتعددة األلواف، يبلغ إرتفاعو حوالي 

ـ. ٛٔىػ/ٕٔ، كمن المرجح صناعتو في أصفهاف خبلؿ القرفالمشرفة العبد الخاضع خورشيد" عليّ ركضة اإلماـ 
 .(ٜٚ، لوحةٖٖٚ، ٖٖٙي النجف، ص)سعاد ماىر، مشهد اإلماـ علي ف

يتبين من التاريخ المسجل علي ىذا العلم أف الشاه المقصود ىنا ىو الشاه عباس الثاني الذل حكم خبلؿ  ((ٗٔ
 ـ(. ٙٙٙٔ-ٕٗٙٔىػ/ٚٚٓٔ-ٕ٘ٓٔالفترة من عاـ )

http://www.iranicaonline.org/articles/alam-va-alamat-ar
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البند الثامن من بنود ، باإلضافة إلى األربعة أبيات األخيرة من أدين بالشكر في قراءة النص الفارسي كترجمتو ((٘ٔ

فلو منى   ،جامعة عين شمس -كلية اآلداب  -/عادؿ سويلم األستاذ المساعد بقسم اللغات الشرقيةكتورللد  محتشم
/ أحمد الشين المدرس بنفس القسم للمساعدات كتوركل الشكر كمن اهلل خير الجزاء، كما أدين بوافر العرفاف للد 

األخت كالزميلة الفاضلة د/  ىت منها كثيرا طواؿ إعداد ىذه الدراسة، كال أنسالقيمة كالمناقشات العلمية التى استفد
النصوص الفارسية كاستجبلء معانيها معظم المدرس بذات القسم لما بذلتو من جهد في ترجمة  ةشيرين غيت
توضيح  ، ككذلك الزميل د/فتحي المراغي المدرس بنفس القسم لما منحنى إياه من كقت كجهد في سبيلكدالالتها

كفهم ما استعصي علّي من نصوص فارسية، أما الزميل كالصديق د/أيمن عبد الحليم مصطفي مدرس اللغة األكردية 
بقسم اللغات الشرقية فتعجز الكلمات عن شكره لما تكبده من مشاؽ في سبيل توثيق بعض المعلومات  كآدابها

كالزميل العزيز بقسم اآلثار د/علي عبد الحليم علي المتعلقة بهذه األعبلـ كأماكن حفظها في الهند، أما األخ 
األستاذ المساعد بشعبة اآلثار المصرية فلو شكر كاجب بعد أف أخذ على عاتقو ترجمة بعض النصوص من اللغة 

 األلمانية إلى العربية.
من  على األعماؿ الزخرفية الدقيقة التي يقـو بها األساتذةفي إيراف " Nazuk- kariيدؿ مصطلح "( (ٙٔ

 .المشتغلين بالتكفيت بالذىب
 (Willem Floor, Traditional Crafts in Qajar Iran (1800-1925), Mazda 

Publisher, 2003, pp.225.) 
 O, the assistance to those who‘ جاء في كتالوج متحف األغاخاف أف ىذه الكتابة نصها:" ((ٚٔ

ask for assistance, care for me! كبذلك يكوف صاحب القراءة لم يتمكن  عين أعّنى"" :"يا المست
من قراءة كلمة يا عباس التى تظهر بوضوح شديد في السطر الثالث. كعبارة "يا عباس المستعين أعني" تتناسب مع 

كإيمانهم كإيقانهم أنو ما قصده ذك حاجة بنية خالصة إال قضى اهلل المكانة التى يشغلها العباس في نفوس الشيعة، 
 كما قصده مكركب إال كشف اهلل ما ألم بو من محن األياـ، ككوارث الزمن، كلذلك ُسمى "باب الحوائج". حاجتو،

 (.ٖٛص ـ،ٕٜٜٔ النجف، اإلسبلـ، في كالفداء الكرامة رائد علي بن العباس القرشي، شريف باقر)
يؤسف لو عدـ توافر المعلومات المتعلقة بمقاييس التحف كأرقاـ حفظها في مجموعة ىاتيفي، نظرا ألف  مما ((ٛٔ

 كمكانو.الموقع الذم يعرضها لم يذكر ىذه البيانات، كاكتفى فقط بمعلومات المادة الخاـ كتاريخ الصنع 
 ـ، تحت رقم ٜٜٜٔ//ٗ/ٕٓكانت ىذه التحفة معركضة للبيع في صالة كريستي للمزادات بلندف يـو   ((ٜٔ

Lot 556 Sale 6098. 
 (http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-deccani-pierced-steel-four-

sided-standard-central-1449911-
details.aspx?from=salesummary&intObjectID=1449911&sid=62f3876a-

c83c-4934-81b5-cd4491076393) .كحاليا محفوظة في متحف األغاخاف 
مما يؤسف لو عدـ التمكن من قراءة ىذه الكتابات نظرا لصغر حجم الصورة المتاحة لهذا العلم كعدـ كجود  ((ٕٓ

أل صور تفصيلية ألجزاء الكتابات المختلفة المسجلة عليو، لذلك فإف النصوص الكتابية المذكورة في األعلى نقبل 
 عن صالة كريستى للمزادات.

األعبلـ بالشرح  ىاالثني عشر عند تناكؿ الكتابات المسجلة عل هبنودك ر سوؼ تترجم الدراسة لهذا الشاع ((ٕٔ
 كالتحليل كالتفسير.

( ىناؾ بعض الكتابات تذكر أف ىذا الجزء يسمى أحيانا فانوس، كأنو حقا كاف يستخدـ لوضع الشمع (ٕٕ
يرة ببعض المبانى. كالمصابيح إلضاءة العلم الذل يلحق بو، كما تذكر أيضا أف التصميم الفنى لو ذات صلة كب

((James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.280.  حد كبير إلى كىذا صحيح
 إذ أف العين الفاحصة تجد ىذه الصلة مع بعض طرز المدافن اإليرانية كخاصة مدفن إسماعيل السامانى في بخارل

ف بعض األشكاؿ الفنية من العمارة اإلسبلمية. ـ(، كىذه ليست السابقة األكلى التى يستلهم فيها الفناٜٚٓىػ/ٜٕ٘)
راجع:عبد الناصر محمد حسن ياسين، أثر المنشآت المعمارية في تشكيل الفنوف التطبيقية اإلسبلمية كزخرفتها )

 (.ٙٙٔ-ٙٗٔـ، ص ص ٕٗٔٓ، مارسٖٕـ(، دكرية كاف التاريخية، العددٗٔ-ٛىػ/ٛ-ٕخبلؿ الفترة )ؽ
ينسب إلى ايراف في القرف 1888-533 تحت رقمندف بمثاؿ يشبو ىذا الجزء كيحتفظ متحف فيكتوريا كألبرت بل

 ـ.ٜٔىػ/ٖٔ

http://www.museumkennis.nl/lp.rmv/museumkennis/i001313.html
http://www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?intSaleID=8822
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unknown)-http://collections.vam.ac.uk/item/O108790/lantern /)  كىناؾ من

الكتابات الشيعية ما يؤكد أف الفوانيس كانت من لواـز المواكب الحسينية إذ "...يتجمع في ىذه المواكب عدد من 
 الوظيفة الشعائر،ك  الشعاراتمختار األسدم، )مخرما...".  فانوساالشباب يرتدكف السواد كيحمل كل منهم 

 ,Phyllis Ackerman, Standards؛ ٘ٚص ق.ش.،1383 تابستاف، 3شماره ،التوظيف، المنهاجك 
Banners, and Badges, p.2775.)       

 .lot 184ـ، ٜٙٛٔ/ٗ/ٙٔيـو   Sotheby'sع في موقع سوثبيسيللب امعركض كقبلها كاف ((ٖٕ
ـ، كلكن التشابو بينها كبين نماذج أخرل ٚٔىػ/ٔٔف متحف المتربوليتاف ينسبها إلى القرف أجدير بالذكر  ((ٕٗ

 ـ.ٛٔىػ/ٕٔإلى القرف  مؤرخة ينسبها
" بزكج من Franks collectionالسير فرانكس  مجموعة"يحتفظ المتحف البريطاني بلندف ضمن  ((ٕ٘

الخاصة بالعالم اإلسبلمي تحت رقم  ٖٗاألعبلـ النحاسية المفرغة من ىذا النمط معركضين في قاعة رقم 
سم طوال، ٕٚٔتبلغ أبعادىما ـ، ٚٔىػ/ٔٔ، ينسباف إلى إيراف خبلؿ القرف17-1888,0901.16حفظ

سم عرضا، كتزينهما كتابة مفرغة، نصها على جسم العلم الرئيسي الكمثرم الشكل أسماء "اهلل، محمد، ٚ.ٕٙك
علي، فاطمة، الحسن، الحسين"، كالنداء "يا علي"، كما كردت األسماء مكررة بالتفريغ علي اللوح المستطيل داخل 

 مناطق مختلفة األشكاؿ.
(https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/m
e/s/shia_parade_standard.aspx;https://www.britishmuseum.org/explore/
online_tours/museum_and_exhibition/arabic_script/inscribed_brass_ala
m_standard.aspx ; ( لوحةٖٓٗلشيعية، صماىر سمير عبد السميع السيد، النقوش الكتابية ا ،ٜٔٗ.  

 سيرد في الدراسة فيما بعد النص الفارسي لهذا البند كترجمتو. ((ٕٙ
 .ٖٓٔ، ٜٕٔ، ٖٖراجع: محمد السعيد عبد المؤمن رمضاف، محتشم الكاشاني، ص ((ٕٚ
 .ٖٓٔراجع: محمد السعيد عبد المؤمن رمضاف، محتشم الكاشاني، ص ((ٕٛ
ٕٜ)) Iván Szántó, The Repository of  Shi’ite Religious Accessories, 

Artisans at the Crossroads: Persian Arts of the Qajar Period (1796-
Ferenc Hopp Museum 1925), Edited by Béla Kelényi and Iván Szántó, 

, Budapest, 2010, p.131.Arts of Eastern Asiatic 
سلوب في الزخرفة على إحداث ثقوب في المعادف المختلفة باستخداـ أدكات بعينها منها يعتمد ىذا األ ((ٖٓ

 Esin Atil, W.T.Chase, Paul)المثقاب كاألزميل كالمبرد كالسنبك كاألجنة كمنشار التخريم اليدكل.
Jett, Metal Work in the Freer Gallery of Art, Freer Gallery of Art, 

Smithsonian Institution, Washington,D.C., 1985, p.48.) 
 .ٕٖٛص ،ٖٖٙٔ، تير ك مرداد ٘، ٗ شماره ،ٓٔدكره منوچهر ستوده، توغ ك پاتوغ، مجلو آينده، ((ٖٔ
بالنوافذ،  تعرؼ الشبكيات بأنها مجموعة زخارؼ مفرغة تنفذ في الجص أك الخشب أك الحديد، كتظهر عادة ((ٕٖ

كفي حين كرد مصطلح "شبكة" في العمارة السلجوقية في فارس كأذربيجاف كأكاسط آسيا بما يعني نوع من 
المعالجات الفنية المشبكة بأشكاؿ مربعة أك مستطيلة كالمنفذة من ألواح كمساطر الخشب المتراكبة التى تغطي 

 لشناشيل في مصر كالعراؽ. ككرد في األسبانية بصيغةالنوافذ أك الشرافات، بما يقابل تقسيمات المشربيات أك ا
šabka" كتعني األشكاؿ الهندسية المعينية التى تستعمل بشكل شبكة زخرفية تغطي السطوح المعالجة في المباني "

اإلسبلمية، كتتكرر علي كاجهات الصوامع األندلسية كالمغربية التى تتخللها نوافذ يتداخل شكلها مع حبكة التصميم 
ـ، ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔالشبكي العاـ. )معمار علي ثويني، معجم عمارة الشعوب اإلسبلمية، بيت الحكمة، بغداد، 

.( كما كردت "الشبكة" أيضا في العمارة المملوكية في مصر لئلشارة إلي سلوؾ نحاسية مشبكة طوالن ٜٕٗص
أنها كانت توضع خلف القمريات  كعرضنا مكونة فتحات مربعة صغيرة بينها، ككاف لها إستخدامات متعددة منها

الزجاج من الخارج لحمايتها، كمنها أنها كانت توضع فوؽ بعض الفتحات الكشف مثل الدكرقاعة لمنع الساقط 
المملوكية، دار النشر بالجامعة المصطلحات المعمارية في الوثائق إبراىيم، ليلى على  أمين،محمد محمد )كالطير.

.؛ عاصم محمد رزؽ، معجم مصطلحات العمارة كالفنوف اإلسبلمية، ٓٚ، صـٜٜٓٔ القاىرة، األمريكية بالقاىرة،
 .( ٓٙٔـ، صٕٓٓٓمكتبة مدبولي، القاىرة، 

http://collections.vam.ac.uk/item/O108790/lantern-unknown)/
http://collections.vam.ac.uk/item/O108790/lantern-unknown)/
https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/s/shia_parade_standard.aspx
https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/s/shia_parade_standard.aspx
https://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/museum_and_exhibition/arabic_script/inscribed_brass_alam_standard.aspx
https://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/museum_and_exhibition/arabic_script/inscribed_brass_alam_standard.aspx
https://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/museum_and_exhibition/arabic_script/inscribed_brass_alam_standard.aspx
http://www.hoppmuzeum.hu/
http://www.hoppmuzeum.hu/
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ٖٖ)) Catalogue of  Hayward Gallery Material, 1977-Art-194-223, p.200. 
من المثير لئلىتماـ أف "المشبكات" الحديدية ُعرفت في مصر خبلؿ العصر المملوكي الجركسي، كمن ذلك  ((ٖٗ

علي سبيل المثاؿ ما تركيو المصادر التاريخية بصدد تجديدات السلطاف قايتبام لعمارة المسجد النبوم عاـ 
و أىل المدينة في موضع المقصورة ـ، فقد ذكر السمهودم أف الصناع: "...أزالوا البناء الذل عملٖٛٗٔىػ/ٛٛٛ

المستديرة بالحجرة الشريفة، كأبدلوا ما يلي القبلة من ذلك بشبابيك من النحاس، كبأعبلىا شبكة من شريط النحاس  
 مشبكنا من الحديدكهيئة الزرد، ثم جعلوا لبقية الحجرة من جهة الشاـ كما أتصل بها من المشرؽ كالمغرب 

حاس أيضا، كأحدثوا مشبكنا من الحديد المشاجر أيضنا لم يكن قبل ذلك، جعلوه فاصبلن المشاجر، كبأعبله شريط الن
بين الرحبة التى خلف مثلث الحجرة الشريفة كبينها، كبها بعض المثلث المذكور، كبو باباف أحدىما عن يمين 

. كقد صارت ىذه المثلث كاآلخر عن يساره، كصار ىذا المشبك متوسطا بين مشبك الحجرة الشامي كما يقابلو
المقصورة تعرؼ بالحجرة الشريفة كأبوابها بأبواب الحجرة، كما يعلق بسقفها بقناديل الحجرة...".)السمهودم)نور 

ـ(، كفاء الوفا بأخبار دار المصطفي، تحقيق قاسم السامرائي، ٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالدين علي بن عبد اهلل بن أحمد ت
، ٜٖٛ، ٖٛٛ، ص صٕـ، جٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔكة المكرمة، أجزاء، مؤسسة الفرقاف للتراث اإلسبلمي، م٘

ـ قبل إرسالها ٖٛٗٔىػ/سبتمبر ٛٛٛ(. ككاف السلطاف قايتبام قد احتفل بهذه المقصورة في شعباف من سنة ٖٕٗ
إلي المدينة، كجاء أنها ُنصبت أمامو بحوش قلعة القاىرة، كأف زنتها أربعمائة قنطار من الحديد، كأنها ُحملت إلي 

. كيتألف مشبك الحجرة من تسع عشرة قطعة، تسد الفراغات الحادثة بين المدينة ال منورة علي سبعين جمبلن
اإلسطوانات كالدعائم التى يحيط بعضها بالحجرة الشريفة، كيفصل بعضها اآلخر بين بيت عائشة كبيت فاطمةرضى 

ق للبعد الحقيقي بين اإلسطوانات اهلل عنها. كىي محكمة الوضع مما يدؿ علي أف صنعها كاف بعد أخذ القياس الدقي
كاألكتاؼ. كقد نُقش بأصل المشبك المذكور بطريقة التفريغ بخط الثلث نقشاف متشابهاف إلي حد كبير، يقع 
أحدىما في المشبك الغربي للحجرة الشريفة المطل علي الركضة الشريفة، كىو في ثبلثة سطور كنصو:" أنشأ ىذه 

/ السلطاف أبو النصر قايتبام تقبل اهلل منو/ في عاـ ثماف كثمانين كثمانمائة من المقصورة الشريفة موالنا كسيدنا
الهجرة النبوية"، كمكتوب بطريقة التفريغ أيضا في شرافات ىذا الجزء من المشبك شهادة التوحيد:"ال إلو إال اهلل 

بباب األغوات، كىو بكتابة  محمد رسوؿ اهلل". كيقع النص اآلخر فوؽ الباب الشمالي للمقصورة الشريفة المعركؼ
متقنة مفرغة متشابكة بأصل مشبك الحديد موزعة في سطرين علي النحو التالي:" أنشأ ىذه المقصورة الشريفة 
السلطاف الملك األشرؼ أبو/ النصر قايتبام عاـ ثماف كثمانين كثمانمائة"، كعلي اليمين منها عبارة "ال إلو إال اهلل" 

دة "محمد رسوؿ اهلل" ككل منهما داخل جامة مستطيلة. لمزيد من التفاصيل راجع:محمد كعلي يساره تكملة  الشها
ىزاع الشهرل، عمارة المسجد النبوم منذ إنشائو حتى نهاية العصر المملوكي، دار القاىرة للكتاب، القاىرة، 

 .ٛٙ، ٚٙ، لوحاتٖٙٗ-ٖٗٗـ، ص صٕٔٓٓ
منى محمد بدر، ثبلث تحف قاجارية من النحاس عليها تصاكير مرسومة بالمينا الملونة، كتاب مؤتمر الفيـو  ((ٖ٘

 .ٔٓٚ، صٕـ، جٕ٘ٓٓأبريل  ٗ-ٕالخامس: النيل كمصادر المياه في مصر عبر العصور، 
36) ) Hans E. Wulff, The traditional crafts of Persia: their development, 
technology, and influence on Eastern and Western civilizations, 
Cambridge, Massachusetts, M.I.T. Press, 1966, p.72, 73. جدير بالذكر أف ككلف   

العاملين بصناعة تفريغ الصلب أك الشبكة اإلسبلمية في األربعينيات من القرف العشرين يستخدموف  شاىدكاف قد 
ف آالف رصد خبلؿ التسعينيات من نفس القرف أاليدكية كاألزميل كاألجنة، في حين لتخريم كتفريغ الصلب األقبلـ 

 James Allan and     ىذا العمل.إلنجاز  المثقاب الكهربائيصحاب ىذه الحرفة في أصفهاف بأاستعانة 
Brian Gilmour, Persian Steel, p.262. 

ك العكس أتنفيذ الزخارؼ بتفريغها من سطح المعدف نفسو بمعنى قطع الزخرفة كإزالتها تماما يقصد بالتفريغ  ((ٖٚ
حجاـ صغيرة أجنة كلكن بقبلـ تشبة األأظهار حدكدىا، كىذة الطريقة تتم باستخداـ إلبإزالة كتفريغ ما حولها 
)أك  مرسومة على سطح المعدفجنة( على الزخارؼ ال)األ شكاؿ مقدمتها بحيث يوضع القلمأكمختلفة فى مقاسات ك 

 http://www.dr-)على ما حولها( ثم يدؽ عليو بمطرقة أك شاكوش حتى يتم التفريغ.
wehad.com/?page_id=26  )كالثانية ىى التى استخدمت لتنفيذ زخارؼ األعبلـ المفرغة محل الدراسة، 

 تفريغ ما حوؿ الزخارؼ النباتية كالكتابية إلظهارىا. أل تم

http://www.dr-wehad.com/?page_id=26والثانية
http://www.dr-wehad.com/?page_id=26والثانية
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خدـ إلى جانب ىذه الطرؽ الصناعية األساسية أساليب أخرل مساعدة أقل في األىمية كعلى رأسها است ((ٖٛ

كس التنانين البركنزية كالنحاسية، ككذلك اللحاـ ءالصب الذل استخدـ على سبيل المثاؿ للحصوؿ على بعض ر 
 كالبرشاـ.

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

-ٜٗٚٔىػ/ٖٗٗٔ-ٜٕٓٔ) حساـ عويس طنطاكم، أدكات الجزارة في إيراف خبلؿ العصر القاجارماجع:ر ( (ٓٗ
 الثاني، العدد ٕٗـ( )السواطير نموذجنا(، حوليات كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاىرة، المجلدٕٜ٘ٔ

 . ؛ٕ٘ٙـ، صٕٗٔٓيونيو(، -بريلأ)
http://www.metmuseum.org/toah/hd/dect/hd_dect.htm 

41) )   James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.262. 
األمير حسين بن جندر بك، مجلة المؤرخ العربى العدد  سماأحمد عبد الرازؽ أحمد، مشكاة مملوكية ب ((ٕٗ

. كلمزيد من التفاصيل عن تعريف المينا كمكوناتها كطرؽ ٜٙٔ، صٜٛٛٔىػ/ٜٓٗٔ ، أبو ظبىٖٙكؿ، المجلد ألا
 . ؛ ٗٓٚ-ٔٓٚالزخرفة بها راجع: منى محمد بدر، ثبلث تحف قاجارية، ص ص

http://www.qantaramed.org/qantara4/public/show_document.php?do_i
d=567&lang=ar 

تكفيت الصلب بالذىب  ى( الفارسي األصل للداللة علkoftgari)كفتگارل يستخدـ في الهند مصطلح ((ٖٗ
-Ann Feuerbach, Indo كالفضة، كفنيا يعرؼ لو ىناؾ ثبلث طرؽ. لمزيد من التفاصيل راجع:

Persian Blades in the Collection of E. Gene Beall, pp.40-42.;   
;  http://www.vikingsword.com/ethsword/beallcollection.pdf

http://www.academia.edu/368253/Indo-
Persian_Blades_in_the_Collection_of_E._Gene_Beall  

 applying wireذىب كالفضة إما داخل شقوؽ عرضية ( تعتمد الطرؽ الثبلث على تطبيق أسبلؾ ال(ٗٗ
into a grove، أك داخل ثقوب محدثة applying wire into perforated holes ، أك داخل

 wire into a shallow cross-hatched roughenedشقوؽ متعامدة على سطح خشن 
surface . Ann Feuerbach, Indo-Persian Blades in the Collection of E. 

Gene Beall, p.39.   
مركز الملك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية، األسلحة اإلسبلمية: السيوؼ كالدركع، الرياض،  راجع: ((٘ٗ

 ,Willem Floor, Traditional Crafts in Qajar Iran؛ ٜٓٔـ، صٜٜٓٔىػ/ٔٔٗٔ
pp.225, 245, 246.; Ann Feuerbach, Indo-Persian Blades in the Collection 

of E. Gene Beall, p.40. 
46) )Ann Feuerbach, Indo-Persian Blades in the Collection of E. Gene 
Beall, p.40.   

 Willem .؛ٜٓٔراجع: مركز الملك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية، األسلحة اإلسبلمية، ص ((ٚٗ
Floor, Traditional Crafts in Qajar Iran, pp.245, 246. 

48) )     Willem Floor, Traditional Crafts in Qajar Iran, pp.225, 245, 246   
49) )    Hans E. Wulff, The traditional crafts of Persia, p.73. 
50) )  James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.263. 
51) )  Jennifer Scarce, The Arts of the Eighteenth to Twentieth Centuries, 
The Cambridge History of Iran, Vol.7: From Nadir Shah to the Islamic 
Republic, Cambridge University Press, 1991, p.939. 

كبر مصنع لصهر الحديد كالصلب كإنتاج الصفائح المعدنية في أجدير بالذكر أف أصفهاف يوجد بها حاليا  ((ٕ٘
 إيراف كيعرؼ باسم "مجمع مباركة للحديد كالصلب".

http://www.metmuseum.org/toah/hd/dect/hd_dect.htm
http://www.metmuseum.org/toah/hd/dect/hd_dect.htm
http://hofstra.academia.edu/AnnFeuerbach
http://www.academia.edu/368253/Indo-Persian_Blades_in_the_Collection_of_E._Gene_Beall
http://www.academia.edu/368253/Indo-Persian_Blades_in_the_Collection_of_E._Gene_Beall
http://www.vikingsword.com/ethsword/beallcollection.pdf
http://hofstra.academia.edu/AnnFeuerbach
http://www.academia.edu/368253/Indo-Persian_Blades_in_the_Collection_of_E._Gene_Beall
http://www.academia.edu/368253/Indo-Persian_Blades_in_the_Collection_of_E._Gene_Beall
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53) )  James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, pp.261-263.; Iván 
Szántó, The Repository of  Shi’ite Religious Accessories, p.131.            

يبلحظ اف استخداـ ألقاب النسبة المكانية قد يدفع إلي اإلعتقاد بإحتمالية انتشار صناع مدينة بعينها في مدف  ((ٗ٘
أخرم، كىو إحتماؿ مستبعد في ىذه الحالة، فقد جرت العادة في إيراف عبر تاريخها أف يتخذ صناعها المشهوركف 

هم كاإلعبلف عن أماكن تمركزىم ضماننا لسهولة الوصوؿ ألقاب نسبة إلي أماكن عملهم رغبة منهم في الدعاية ألنفس
  إليهم، كبذلك يكوف لقب النسبة المكاني بمثابة عنواننا للصانع. 

كرد لقب األردبيلي على تحف أخرل لم ترد في ىذه الدراسة، كمنها على سبيل المثاؿ علم محفوظ في  ((٘٘
ـ، كآخر محفوظ في مسجد "پيرع ٛٗٚٔلموافقىػ إٙٔٔمؤرخ بسنة  بيدگل بأصفهاف" ك آراف مسجد محقق"

 ىـ بصيغة "عمل أستاذ إسماعيل أرده بيلي"، كثالث ينسب إلٖ٘ٚٔىػ الموافقٚٙٔٔبدالمك بأردبيل" مؤرخ بسنة 
 بوزيدآباد بكاشاف"، بصيغة "محمد أمين أرده بيلي".أـ محفوظ في "حسينية توده ٛٔىػ/ٕٔالنصف الثاني من القرف 

 سبلمي،إ فدمكت  صفوم، تاريخ عصر يرافإ در عزادارم ىام توغ ىام كتيبو آبادم، بررسي نوش مشهدم محمد
 .ٓ٘ٔ، ٜٗٔ، ص 89زمستاف ك پاييز دكازدىم، شماره ششم، ساؿ
ـ، دار النفائس، ٖٙٚٔ-ٔٓ٘ٔىػ/ٛٗٔٔ-ٜٚٓمحمد سهيل طقوش، تاريخ الدكلة الصفوية في إيراف  ((ٙ٘

 .ٗ٘ـ، صٜٕٓٓبيركت، 
ـ، مجلة الخليج العربي، ٙٚ٘ٔ-ٕٗ٘ٔالصفوم  األكؿ الشاه طهماسب عهد في عباس، إيراف حمزة باسم ((ٚ٘

 .ٛٙ-ٙٙـ، ص ص ٕٕٔٓ(، جامعة البصرة، ٕ -ٔ)اف ، العددٓٗالمجلد
، التصوير الصفوم في إيراف كالعثماني في ٖصبلح أحمد البهنسي، فن التصوير في العصر اإلسبلمي، ج ((ٛ٘

 .ٗ٘، ٖ٘ـ، صٜٕٓٓتركيا كالمغولي في الهند، القاىرة، 
 ,James Allan and Brian Gilmour للمزيد من التفاصيل عن ىذه المراكز راجع:  ((ٜ٘

Persian Steel, pp.272-274. 
توجد في إيراف اآلف كرش منفصلة عن كرش الحدادة مسؤلة عن تنفيذ الزخارؼ المفرغة كالكتابات على  ((ٓٙ

 Iván Szántó, The Repository of  Shi’ite Religiousاألعبلـ المعدنية. 
Accessories, p.131. 

كأعيد إستخدامو ـ، ٘ٔٚٔ-ٗىػ/ٕٙٔٔال ينفي ذلك إحتمالية أف يكوف ىناؾ لوح قديم تمت صناعتو عاـ  ((ٔٙ
 ـ.ٕ٘ٚٔىػ/يوليوٖٚٔٔشواؿ سنة  علي يد عبد الوىاب األصفهاني في

سبيل المثاؿ علم محفوظ في  ىتحف أخرل لم تتضمنها ىذه الدراسة منها عل ىكرد ىذا اللقب أيضا عل ((ٕٙ
مكين..."،  أستاذـ بصيغة "عمل ٚ٘ٙٔىػ الموافقٛٙٓٔ" مؤرخ بسنة بأصفهاف كبيدگل حسينية عبدالصمد آراف"

ـ، بصيغة ٜٗٙٔىػ الموافقٙٓٔٔبأصفهاف" مؤرخ بعاـ  كبيدگل آراف كمثلو علم محفوظ في "حسينية بازار
ىػ ٚٙٔٔكىناؾ مثاؿ آخر محفوظ في مسجد "پير عبدالملك بأردبيل" مؤرخ بسنة ، حسين كاشاني..." أستاذ"...

 ىام توغ ىام كتيبو آبادم، بررسي نوش مشهدم محمد.إسماعيل أرده بيلي" أستاذـ بصيغة "عمل ٖ٘ٚٔالموافق
 .ٜٗٔ، ٘ٗٔعزادارم، ص

كمع ذلك كاحد منهم ، خبلؿ تتبع آالف لصناعة األعبلـ المعدنية في أصفهاف كجد ثبلثة أشقاء يعملوف معا ((ٖٙ
 Jamesفقط الذل يحمل لقب أستاذ؛ ألنو يتقن أعماؿ الخطاطة كالثقب كالتفريغ كالتكفيت كيمارسها بنفسو.  

Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.261.  
64) ) Peter Chelkowski, Art for Twenty-Four Hours: Islamic Art in the 
19th Century: Tradition, Innovation, and Eclecticism, Edited by Doris 
Behrens-Abouseif, Stephen Vernoit, Brill, Leiden, 2006, p.416. 

كىي عبارة عن منشأة دينية تُقاـ فيها  Bargahكبارگاه  Astanaن أسمائها أيضا في الهندآستانو كم ((٘ٙ
جانب ذلك في  ىجتماعية كالثقافية، كتستخدـ إلالمراسم المذىبية كالعزائية، كتخدـ كمكاف لممارسة األنشطة اال
عن أسماء ىذه المنشآت في   يد من التفاصيللمز )حفظ األعبلـ التي تشبو تلك التى كانت تُرفع أثناء معركة كرببلء. 

راجع: پركفيسر على حسن، محد ظهور الحسن، جاكيد حسين: آئينو اردك لغت، خالد بك  كل من إيراف كالهند
؛ عوض عوض محمد اإلماـ، الحسينيات نمط من العمارة الدينية اإليرانية "دراسة ٔٔٔ، صٕٓٓٓپو، الىور، ڈ

ـ، ص ٕٗٓٓ، مارس ٔ، جٕٚاآلداب، جامعة جنوب الوادم، فرع سوىاج، العددآثارية تحليلية"، مجلة كلية 
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-Sadiq Naqv, The Ashur Khanas of Hyderabad City, Bab-Ul . ؛ٖٛ-ٖٙص

Ilm Society, 2006, pp.7-18.)   
ـ. أكردت عدة أسماء ألشخاص ممن كاف يعهد إليهم بحمل ىذه األعبل إيرانية باللغة الفارسية ىناؾ دراسة ((ٙٙ

 (.ٜٕٖص راجع: منوچهر ستوده، توغ كپاتوغ،)
جتماع الفتوات امكاف  ى" كتعنى خصلة ذيل الحصاف، كتدؿ علپا" كتعنى محل ك"توغمركبة من " پاتوغكلمة   ((ٚٙ

أك األشداء في المدينة كالقرية، كبإضافة "دار" لها التى تعني حامل، يكوف معناىا حامل العلم من الفتوات أك أبطاؿ 
 (http://ar.lib.eshia.ir/23022/16/6178 ؛ٕٖٚص منوچهر ستوده، توغ كپاتوغ، راجع:)الزكرخانو. 

 ,James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel ( لمزيد من التفاصيل راجع:(ٛٙ
pp.263-281.   

69) )       James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, pp.274-278.   
70)http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObje
ctID=5421971  
http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-large-safavid-brass-and-bronze-
processional-5483092-details.aspx 

لى الرغم من عدـ ظهوره في تصاكير من األعبلـ المعدنية يستحق االىتماـ ع اكاف آالف قد ذكر أف ىناؾ نمط  ((ٔٚ
المخطوطات، كغياب النماذج المنشورة أك المعركفة منو المصنوعة من الصلب كقصد بو تلك األعبلـ المعدنية 

 فتحعلي شاه المشكلة على ىيئة كف اليد التى أشار أحد الرحالة إلى استخدامها لؤلغراض الحربية في عصر
كجود نموذج جيد منها مصنوع من الفضة محفوظ  ىـ(، كأشار إلٖٗٛٔ-ٜٙٚٔىػ/ٕٓ٘ٔ-ٕٕٔٔ) القاجارل

في أحد المتاحف العالمية قد ينسب إلى إيراف أك الهند، باالضافة إلى مثاؿ آخر من الفضة كاف معركضا للبيع في 
 ,Sotheby's . (James Allan and Brian Gilmour, Persian Steelصالة سوثبيس 

p.261.)   إال أف الباحث قد تمكن من جمع عدد من ىذه الكفوؼ المعدنية الشيعية كأعد عنها دراسة
حساـ عويس طنطاكم، أثر الفكر الشيعي االثنى عشرم على الفنوف لمزيد من التفاصيل عنها راجع: .)مستقلة

في  لآلثار اإلسبلمية ؿاألك  الدكلي المؤتمر دراسة قيد النشر، ضمن أعماؿ اإلسبلمية )كف العباس نموذجنا(،
 (ـ.ٖٕٔٓديسمبر  ٕٔ-ٛالمشرؽ اإلسبلمي، كلية اآلثار، جامعة القاىرة، 

جدير بالذكر أف من بين الدراسات العربية ما كرد بها أف ىذه األعبلـ عبارة عن عبلمات تمييز حديدية  ((ٕٚ
عادؿ عبد المنعم علي سويلم، االتجاىات ) في تحديد ميادين الرماية كلعبة البولو كألعاب الفركسية. تستخدـ

العقائدية كالفكرية في العصر الصفول كأثرىا على الفنوف اإلسبلمية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، قسم اللغات 
.؛ ماىر سمير عبد السميع السيد، ٕٚٛ، ٕٙٛصـ، ٜٜٗٔالشرقية، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاىرة، 

.( كستبين الدراسة التى بين يدم القارئ عدـ صحة ىذه الوظيفة، التى لم ٜٕٗ، ٕٛٗص النقوش الكتابية الشيعية،
يُعثر على ما يشير إليها ضمن ما بين أيدينا من مصادر كمراجع، كما لم يرد في تصاكير المخطوطات اإلسبلمية التى 

 تنسب إلى إيراف أك الهند ما يبين ىذا االستخداـ.
73) http://www.iranicaonline.org/articles/alam-va-alamat-ar 

آرثر كريستنسن، إيراف في عهد الساسانيين، ترجمة يحي الخشاب، مراجعة عبد الوىاب عزاـ، مكتبة األسرة،  ((ٗٚ
 .ٕٕٓـ، صٕٙٓٓالقاىرة، 

 Phyllis Ackerman, Standards, Banners, and لمزيد من التفاصيل راجع: ((٘ٚ
Badges, p.2769,2770. ابو القاسم(، الشاىنامو، جزءاف، ترجمة الفتح بن علي البندارم،  الفردكسي؛(

 ى؛ من.ٖٗ، صٔـ، جٖٜٜٔ، دار سعاد الصباح، الكويت ، ٕمراجعة كتصحيح كتقديم عبد الوىاب عزاـ ، ط
 .ٗٓٗ، ٖٓٗاألعبلـ اإلسبلمية، صمحمد بدر، 

، Khorramabad تقع محافظة لريستاف حاليا غرب إيراف كسط جباؿ زاجركس كعاصمتها خـر آباد ((ٙٚ
سنة قبل الميبلد، كينسب لها عدد كبير من ىذه  ٖٓٓٓكىناؾ أدلة على صناعة تحف بركنزية في ىذه المنطقة منذ 

كس الثعابين أك التنانين على ءن ر " تتميز بوجود اثنين م finialsىمها مجموعة من األعبلـ المعدنية"أكمن  ،التحف
، كالراجح أنها كانت تستخدـ كشعارات لرؤساء القبائل كالمحاربين. جانبي محور أكسط على شكل كجو آدمي

 لمزيد من التفاصيل راجع:)

http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=5421971
http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=5421971
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Manouchehr Moshtagh Khorasani, Bronze and iron weapons from 
Luristan, Antiguo Oriente:Cuadernos del Centro de Estudios de 
Historia del Antiguo Oriente, Vol. 7, 2009.; Phil Watson,  Luristan 
Bronzes in Birmingham Museum and Art Gallery,  Birmingham 
Museums & Art Gallery, Version 1.0, March 2011.;   
http://www.iranicaonline.org/articles/bronzes 
ofluristan.;http://www.barakatgallery.com/store/index.cfm/FuseAction/I
temDetails/UserID/0/CFID/119674/CFTOKEN/40774527/CategoryID/36
/SubCategoryID/208/ItemID/25385.htm)    
77) ) Phyllis Ackerman, Standards, Banners, and Badges, p.2767.; 
https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me
/b/bronze_standard_finial.aspx 
78) )   James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.253. 
79) )    Phyllis Ackerman, Standards, Banners, and Badges, p.2771, 2772. 

 .ٕٕٓ، ٕٔٓ( أرثر كريستنسن، إيراف ، ص(ٓٛ
 .٘ٔٗ، ٗٓٗاألعبلـ اإلسبلمية، صمحمد بدر،  ىمن ((ٔٛ
أك الشاليش كمن معانيها مقدمة الجيش أك الحرب أك المعركة، كالشك أف الفرؽ بين الجاليش كغيره من سائر  ((ٕٛ

؛ أحمد ٚ٘، ىامش٘ٗياسين، األعبلـ، صعبد الناصر )أنواع األعبلـ يتمثل في خصلة الشعر التي تعلو ىذه الراية. 
 (.ٓ٘ـ، صٜٜٓٔ، أللفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دمشقدىماف، معجم ا

83) ) Roger Fry, the Munich Exhibition of Mohammedan Art, the 
Burlington Magazine for connoisseurs, vol.17,no.89,1910, p.287, pl.1. ; 
Phyllis Ackerman, Standards, p.2770 ,fig.960.; Nina Biriukova, 
Decorative Arts in the Hermitage, Leningrad, 1986, pl.48.; David Talbot 
Rice, Islamic Art, New York,1991, p.54, pl.47. ٖٕٓ؛ آرثر كريستنسن، إيراف، ص ،

ألسلحة عبر العصور اإلسبلمية الكتاب ؛ عبد الناصر ياسين، ا.٘ٓٗ، ٗٓٗمحمد بدر ،األعبلـ، ص  ى. ؛ منٕٗٓ
األكؿ األسلحة الدفاعية أك الجنن الواقية الدركع كالتركس في ضوء المصادر المكتوبة كالفنوف اإلسبلمية، القاىرة، 

.ٛـ، لوحةٕٚٓٓ  
 ى؛ من. ٖٜ، صٕـ،جٜٗٙٔ( عبد المنعم ماجد، نظم دكلة سبلطين المماليك كرسومهم في مصر، القاىرة، (ٗٛ

 .ٙٔٗعبلـ، صبدر، األ
 ى؛ من.ٜٚـ، ص ٜٛٛٔفي مصر كالشاـ، اإلسكندرية،  ى( أحمد مختار العبادم، قياـ دكلة المماليك األكل(٘ٛ

 .ٚٔٗبدر، األعبلـ، ص
 آبادم، بررسي نوش مشهدم محمد؛ .ٖٖٓ-ٕٖٙص ص  راجع: منوچهر ستوده، توغ كپاتوغ، لئلستزادة ((ٙٛ
 ؛ .٘٘ٔ-131ص ص ىام، توغ ىام كتيبو

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%BA;http://www.e
ncyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4045    

خصلة  ىالتبت، ككانت تدؿ ىناؾ عل ىكلمة " توغ" ذات أصل صيني يرجع إلتشير المراجع الفارسية إلي أف   ((ٚٛ
، كأصبحت تدؿ على شعر الخيل، كالثابت حاليا أنها تدؿ في  ىآسيا الوسط ىشعر ذيل الثور اآلسيوم، كانتقلت إل
الغبار الناتج عن حوافر  ىالداللية في التركية إل ، كأحيانا ُتشير أبعادىاالعلم ىكل من اللغة التركية كالفارسية عل

الخيل في أرض المعركة كالطبل كغير ذلك، كرُكبت ضمن مصطلحات لغوية مثل "توماف توغ، چارتوغ، سر توغ، 
 توغ ىام كتيبو آبادم، بررسي نوش مشهدم .؛ محمدٕٖٙللمزيد راجع: منوچهر ستوده، توغ كپاتوغ، ص)پاتوغ". 

 ؛.ٕٖٔص ،عزادارم ىام
 http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4045) 

http://www.iranicaonline.org/articles/bronzes
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%BA
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4045
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4045
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4045
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4045
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أف الطوغ عبارة عن إشارة تشبو العلم مصنوعة من ذيل الخيل تربط في عمود مذىب  التركيةككرد في المراجع     

الطرؼ. كلو إعتبار كبير عند المغوؿ كىو إشارة الخاف عندىم ككاف مستعمبل أيضا لدم األتراؾ كالصينين. كيتناسب 
ـ(، ٖٓ٘ٔىػ/ٖٜٚتعدد الطوغات مع المكانة تناسبا طرديا كأكثرىا تسع طوغات. )ظهير الدين محمد بابر )

دار الهند(، نقلها إلى العربية كقدـ لها كعلق عليها ماجدة مخلوؼ، -كابوؿ-تاريخ بابر )بابر نامو كقائع فرغانة
.؛ محمد علي األنسي، الدرارم البلمعات في منتخبات ٕ٘٘، ىامشٜٕٚ، صـٕٕٓٓاآلفاؽ العربية، القاىرة، 

جاء عن الطوغ في المراجع العربية أنها كلمة صينية .( ك ٖٛٙ، ٖٚٙـ، صٕٜٔٔىػ/ٕٖٓٔاللغات، أسطنبوؿ، 
األصل، دخلت التركية بمعني راية من نوع خاص، كانت تتخذ من القماش تحمل علي عمود كيعلق بها ذيل ثور اك 
حصاف يسمي: شاليش، كعلى رأس العمود كرة مذىبة يعلوىا ىبلؿ، كانت في العهد المملوكي رمزا للسلطاف. كفي 

ني أصبح للسلطاف سبع رايات منها كللوزير األعظم خمس، كللوزير ثبلث كلشيخ اإلسبلـ إثنتاف، العهد العثما
كلقاضي العسكر طوغ كاحد ببل كرة. ككردت في بعض المراجع بلفظ توخ، أك طوخ.)مصطفي عبد الكريم الخطيب، 

 .(ٖٓٔـ، صٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔمعجم المصطلحات كاأللقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
األصل المغولي للرايات المعدنية من بعض التقاليد العسكرية المرتبطة باألعبلـ التى  ىليس ىناؾ أدؿ عل( (ٛٛ

كضعت منذ أياـ جنكيز خاف كحافظ عليها حكاـ المغوؿ في الهند منذ أف كضعها بابر ككصفت في مخطوط "أكبر 
علم" كيستخدـ فيو تسعة من األعبلـ لها ألواف متعددة نامو"، كمن أىمها التقليد المعركؼ باسم "االحتفاؿ بتحية ال

الثبلثة  مأشبو بشكل الشمعداف ذ معدنيةكيربط في أعبلىا خصلة من شعر الخيل الذل يعلوه شكل حلية بيضاكية 
 ,Phyllis Ackerman؛ .ٕٓٛ، ٜٕٚ، ٖٓص  ، ص)ظهير الدين محمد بابر، تاريخ بابر أفرع.

Standards, Banners, and Badges, pp.2776, 2777.  ٖٗٗبدر، األعبلـ، ص ىمن؛ ،
 (  .ٕ، حاشيةٕٗ٘ماجدة علي عبد الخالق الشيخة، تصاكير المعارؾ الحربية للجيش المغولي الهندم، ص. ؛ ٗٗٗ

89)  ) http://www.iranicaonline.org/articles/alam-va-alamat-ar 
 ,Phyllis Ackerman بين الجاليش الساساني كالمغولي. االسيدة "اكرماف" أف ىناؾ تطابقن  ل( تر (ٜٓ

Standards, Banners, and Badges, p.2771, 2776. 
ٜٔ))     http://www.iranicaonline.org/articles/alam-va-alamat-ar 
 Ivánىناؾ من الدراسات الحديثة ما يربط بين ىذه الممارسات كبعض التقاليد الزرادشتية القديمة.  ((ٕٜ

Szántó, The Repository of  Shi’ite Religious Accessories, p.130. 
السيد صالح بن إبراىيم بن صالح الشهرستاني، تاريخ النياحة على اإلماـ الشهيد الحسين بن علي، تحقيق  ((ٖٜ

كالعزاء كإف لم يكن األمراء البويهيوف أكؿ من أقاـ المناحة  .ٓ٘ٔـ، ص ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔنبيل رضا علواف، قم، 
إال أنهم أكؿ من كسعوىا كأخرجوىا من دائرة النواح الضيقة في البيوت كالمجالس  ،ماـ الحسينكالمآتم على اإل

لى دائرة األسواؽ العلنية كالشوارع المتحركة، كتعويد إماـ الشهيد بكرببلء، إلكعلى قبر ا الخاصة كالنوادم الهادئة
 .ٚٗٔصبن إبراىيم بن صالح الشهرستاني، تاريخ النياحة السيد صالح الناس على اللطم على الصدكر. 

ٜٗ) ) http://www.iranicaonline.org/articles/alam-va-alamat-ar 
 .ٕٖٛص ( منوچهر ستوده، توغ ك پاتوغ،(ٜ٘
، كرببلء بين األسطورة كالتاريخ "دراسة في الوعي الشعبي اإليراني"، رؤية للنشر كالتوزيع، أحمد الشين( (ٜٙ

 . ٕٖٛـ، صٜٕٓٓالقاىرة، 
األعبلـ المستخدمة في االحتفاالت الدينية على مدينة قم، إال أنو   ىىناؾ رأم شائع بأف ىذا المصطلح قاصر عل

 )يجاف أيضا.كاف مستخدما خبلؿ العصر القاجارل في طهراف كأذرب
ar-alamat-va-http://www.iranicaonline.org/articles/alam )ما زالت كلمة  كحاليا

 العمق الشيعي.وغ مستخدمة في بيئات مختلفة داخل إيراف كخارجها مثل طاجيكستاف كبعض مناطق العراؽ ذات ت
 ,Phyllis Ackerman. ؛ٕٓٛ، ٜٕٚ، ٖٓصص ظهير الدين محمد بابر، تاريخ بابر،  ((ٜٚ

Standards, Banners, and Badges, p.2776, 2777.  ٖٗٗبدر، األعبلـ، ص ىمن.؛ ،
 .ٕ، حاشيةٕٗ٘ماجدة علي عبد الخالق الشيخة، تصاكير المعارؾ الحربية للجيش المغولي الهندم، ص.؛ ٗٗٗ
حديث شفهي مع د/عبد المجيد حبيب اهلل الندكم، كىو ىندم الجنسية يستعين بو قسم اللغات الشرقية  ((ٜٛ

 .جانب عملو كمذيع باإلذاعة الموجهة المصرية ىجامعة عين شمس كخبير للغة األكردية، إل -بكلية اآلداب 

http://www.iranicaonline.org/articles/alam-va-alamat-ar)%20وحاليا
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 Phyllis Ackerman, Standards, Banners, andلمزيد من التفاصيل راجع:   ((ٜٜ

Badges, p.2774, 2775. 
تصاكير المخطوطات فحسب  ىمن الواضح أف ظهور األعبلـ المعدنية في التصاكير اإلسبلمية لم يقتصر عل ((ٓٓٔ

يزد في سنة  ىسبيل المثاؿ قطعة من نسيج الحرير اإليراني ترجع إل ىالتحف الفنية كمنها عل ىمتد كذلك إلابل 
ـ، محفوظة في مجموعة السير كليم لورنس، عليها رسم متكرر لمجموعة من القوارب الصغيرة ٓٓٙٔىػ/ٓٓٓٔ

ن ين اللذياف خلف الشخصتاف عند المقدمة كالمؤخرة، كاثنتكالسفن، كيظهر فوؽ كل سفينة خمس رايات منها اثن
، كالرايات الخمس متوجة بوحدة زخرفية كبيرة في حجما اكبرىأيحمبلف مجدافين، كالخامسة تتوسط السفينة كىى 

الغالب المقصود منها التعبير عن األعبلـ المعدنية التى ذاع استخدامها في قمة الرايات اإليرانية، كيدعم ذلك 
عبد الناصر ياسين، األعبلـ )ن يقوماف بالتجديف. يذلن اليالشكل الكمثرم للوحدتين أعلى الرايتين خلف الشخص

تاريخها، كمهامها، كتصاكيرىا في المخطوطات كالفنوف اإلسبلمية، دراسات كبحوث عن األعبلـ عبر العصور البحرية 
   (.ٖ٘، لوحةٕٕ، شكل ٖٛٔ، ٖٚٔـ، صٕٛٓٓ(، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، ٔ) اإلسبلمية

ة على أمل أف ( لن تتوسع الدراسة في تناكؿ موضوع األعبلـ المعدنية في تصاكير المخطوطات اإلسبلمي(ٔٓٔ
ىذا الموضوع بدراسة مستقلة نظرا ألىميتو الشديدة، ككاف جيمس آالف قد تناكؿ أمثلة لتصاكير في  ىيحظ

ـ كرد بها أعبلـ ٙٔىػ/ٓٔـ كما بعده حتى القرف ٗٔىػ/ٛالنصف الثاني من القرف  ىمخطوطات إسبلمية ترجع إل
معدنية، كحاكؿ الربط بين أشكاؿ ىذه األعبلـ كالوصف الذل جاء عنها في كتابات بعض الرحالة، كاستخرج من 

فترة تبريز في بداية في العصر الصفوم خبلؿ ال ىمخطوط كاحد فقط كىو شاىنامة طهماسب الذل ينسب إل
 James Allan)ـ أكثر من ثبلثين شكبل توضيحيا مختلفا لهذه األعبلـ.ٖ٘٘ٔ-٘ٔ٘ٔىػ/ٕٜٗ-ٕٜٔمن

and Brian Gilmour, Persian Steel, p.253-261.) 
لمزيد من األمثلة راجع: السيد محمود محمد يونس، تصاكير المعارؾ الحربية في المخطوطات اإليرانية من  ((ٕٓٔ

نهاية العصر الصفوم)دراسة أثرية فنية(، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم اآلثار اإلسبلمية،  العصر المغولي حتى 
 .ٖٙٗ-ٓٙٗـ، ص صٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔكلية اآلثار، جامعة القاىرة، القاىرة، 

 .ٕٗٗبدر، األعبلـ، ص ىمن ((ٖٓٔ
104) )   James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, pp.253,254. 
105) تتضح مدل شعبية الشاىنامة خبلؿ العصر اإليلخانى من خبلؿ مجموعة من النسخ صغيرة الحجم يبلغ  (

ـ مما يجعلها أقدـ الشاىنامات ٗٔىػ/ٛبداية القرف  ىمنها تنسب إل اف ثبلثأكجميعها غير مؤرخة، إال  اعددىا أربع
العالم كمنها مجموعة مكتبة شستر بيتي بدبلن تفرقت تصاكيرىما بين المجموعات الفنية في  ااف منهتالمعركفة، كاثن

كمتحف المتربوليتاف بنيويورؾ كالمتحف البريطانى كمتحف برككلين للفنوف بنيويورؾ كمجموعة ديفيد بكوبنهاجن 
ىما باسم "الشاىنامة الصغيرة األكلى" احدإعرؼ يكمعرض الفرير بواشنطن كمتحف الفنوف الجميلة بمونترياؿ...الخ، ك 

كيرىا اتصاال بالتقاليد الفنية للموضوعات التصويرية على الخزؼ كالتحف المعدنية المكفتة اإليرانىة خبلؿ كتظهر تصا
"الشاىنامة الصغيرة الثانية" التى تتميز باستخداـ التذىيب بشكل  ـ، كالثانية تعرؼ باسمٖٔك ٕٔىػ/ٚك ٙالقرنين 

(2003.330 ,1974.290 زاء منها تحت أرقاـثابت في زخرفتها كيحتفظ متحف المتربوليتاف بنيويورؾ بأج ) 
" كتعرؼ لديهم باسم شاىنامة جوتماف Gutman Shahnameh هما أعد لرعاة أقل ي"، كمن الواضح أف كل

يا منهما لم تصنع خصيصا لشخص بعينو، كافتقارىما لبيانات أثراء من أفراد العائلة الحاكمة، كمن المحتمل أف 
راء ما بين العراؽ في بداية مكاف كزماف النسخ غير مؤكد، كتتراكح االقتراحات كاآلالنسخ كالتفاصيل الدقيقة جعل 

ـ، كىناؾ رأم ينسب الشاىنامة الثانية "جوتماف" ٖٖٓٔىػ/ٖٓٚـ، كشماؿ غرب إيراف حوالى عاـ ٗٔىػ/ٛالقرف 
لمزيد )غوؿ. يلخانات المإـ عندما كانت المدينة تخضع بشكل غير مباشر لحكم ٖٖ٘ٔىػ/ٖ٘ٚصفهاف عاـ أ ىإل

 Marianna Shreve Simpson, The illustration of an Epic: the من التفاصيل راجع:

Earliest Shahnama Manuscripts, Garland Pub., 1979, pp.26-31.; Charles 

Melville& Gabrielle van den Berg, Studies in Persian Cultural History, v. 2, 

Shahnama Studies II: The Reception of  Firdausi’s Shahnama, The Centre of  

Middle Eastern and Islamic Studies, University of Cambridge, 2012, pp.249, 

250; http://www.iranicaonline.org/articles/il-khanids-iii-book-illustration ; 

http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1735#.)  

http://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marianna+Shreve+Simpson%22
http://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Studies+in+Persian+cultural+history%22
http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1735
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106) . Per 104.019 رقم الحفظ (

http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1918158032  
107) رقم الحفظ  ( Per 104.017 .

http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1702111822 
108) )Nurhan Atasoy, Four Istanbul Albums and Some Fragments from 

Fourteenth-Century Shah-Namehs, Ars Orientalis, Freer Gallery of Art, 

University of Michigan, Vol. 8 ,1970, p.42, pl.9, fig.17.   ؛ .ٕٚٗبدر، األعبلـ، ص ى؛ من
، المؤسسة العربية للدراسات لالعين تسمع كاألذف تر  سلسلة تاريخ الفن:ثركت عكاشة، التصوير الفارسي كالتركي، 

، ل؛ موسوعة التصوير اإلسبلمي، سلسلة تاريخ الفن: العين تسمع كاألذف تر .ٓٗلوحة  ـ،ٖٜٛٔكالنشر، لندف، 
ـ. ٕ٘ٔـ، لوحةٕٔٓٓمكتبة لبناف، بيركت،   

األمثلة راجع: السيد محمود محمد يونس، تصاكير المعارؾ الحربية في المخطوطات اإليرانية، لمزيد من  ((ٜٓٔ
 .ٛٙٗ-٘ٙٗص ص
 . ٖٙ( ثركت عكاشة، التصوير الفارسي كالتركي، لوحة (ٓٔٔ
 .ٛ، لوحةٕٛٗبدر، األعبلـ، ص ىمن ((ٔٔٔ

112  ( http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=S1986.175 
لمزيد من األمثلة راجع: السيد محمود محمد يونس، تصاكير المعارؾ الحربية في المخطوطات اإليرانية،  ((ٖٔٔ
 .٘ٙٗ-ٖٙٗص ص
 .F1954.5و F1954.4رقم الحفظ  ((ٗٔٔ

http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=
F1954.4http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectN
umber=F1954.5 
115) ) Ernst Grube, A Lacquered Panel Painting from the Collection of  
Lester Wolfe in the Museum of the University of  Notre-dame, Studies in 
Islamic Painting, The Pindar Press, London, 1995, pl.5, 6, p.397, 398.; 
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F19
08.263;http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumb
er=F1908.269.  

 .Vٕٕٚكالصورة صفحة  i.o. islamic 133 ( رقم الحفظ (ٙٔٔ
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_
popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,129
58,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,1563
4,15635&basket_item_id=undefined;http://shahnama.caret.cam.ac.uk/n
ew/jnama/card/ceillustration:1392326774  
117) )  
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=S19
86.266 

من سورة الصف:"نصره من اهلِل كفتحه  ٖٔمن الواضح أف الرايات من ىذا النمط الذل يشتمل علي اآلية  ((ٛٔٔ
" لو أىمية كبيرة لدم الشيعة علي    إختبلؼ فرقهم؛ إذ يبلحظ أنها كانت من "آالت" مواكب خلفاء الدكلة  قريبه

ىناؾ إحدل كعشركف راية لطاؼ من الحرير الفاطمية في مصر من الشيعة اإلسماعيلية، فقد كرد بصددىا أف:"....
" علي رماح مقومة من القنا  ، ملونة بكتابة تخالف ألوانها من غيره، كنص كتاباتها:"نصره من اهلِل كفتحه قريبه المرقـو
المنتقى، طوؿ كل راية ذراعاف في عرض ذراع كنصف...". )المقريزم)تقي الدين أحمد بن علي 

أجزاء، تحقيق أيمن فؤاد سيد، مؤسسة  ٘عتبار في ذكر الخطط كاآلثار، ـ(، المواعظ كاالٕٗٗٔىػ/٘ٗٛت

http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1918158032
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1918158032
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1702111822
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-1702111822
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1954.4
http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1954.4
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,12958,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,15634,15635&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,12958,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,15634,15635&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,12958,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,15634,15635&basket_item_id=undefined
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=15632&location=grid&asset_list=7728,12958,12959,15625,15626,15627,15628,15629,15630,15631,15632,15633,15634,15635&basket_item_id=undefined
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.؛ أيمن فؤاد سيد، الدكلة الفاطمية في مصر ٓٚٗ، صٕـ، جٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔالفرقاف للتراث اإلسبلمي، لندف،

  .(.     ٕٙٗ، ٕ٘ٗـ، صٕٓٓٓ، القاىرة، ٕتفسير جديد، الدار المصرية اللبنانية، ط
119) )  http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=S1986.273 

 .219Vكالتصويرة صفحة،  add. 6613 رقم الحفظ ((ٕٓٔ
https://imagesonline.bl.uk/?service=asset&action=show_zoom_window_
popup&language=en&asset=17192&location=grid&asset_list=17158,17
160,17162,17165,17169,17170,17174,17177,17178,17179,17180,17181,171
89,17190,17191,17192,17195,17196,17197,17199,17200,17204,1953,17159
,17161&basket_item_id=undefined 
121) )    http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/ceillustration:-
172103890 
122) )   http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/imagepage/ceillustration:-

1310498817 
-ٙٚٔـ، ص صٜٜ٘ٔعبد المنعم النمر، تاريخ اإلسبلـ في الهند، دار العهد الجديد للطباعة، القاىرة،  ( (ٖٕٔ
ٖٔٗ. 

، ٕٕ٘، ٕ( ماجدة علي عبد الخالق الشيخة، تصاكير المعارؾ الحربية للجيش المغولي الهندم، ص ص(ٕٗٔ
، ٚٙ، ٙ٘، ٕٗ، ٓٗ، ٖٛ، ٖٚ، ٖٙ، ٖٖ، ٖٔ، ٕٚ، ٓٔراجع أيضا لوحات  ؛ٗٛ، ٖٗ، ٔ، لوحاتٕٚ٘

ٙٛ. 
-ٜ٘ٛأحمد السيد محمد الشوكي، مدرسة الدكن في التصوير اإلسبلمي في الفترة من  ((ٕ٘ٔ
ـ، رسالة دكتوراه، غير منشورة، قسم اآلثار، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاىرة، ٚٛٙٔ-ٜٓٗٔىػ/ٜٛٓٔ
 . ٔٗ، لوحة٘ٙٚ، ٖٕٔ، ٕٕٔـ، ص صٜٕٓٓ
كيبلحظ اف ىذا النمط من . ٔٛوحة، لٜٛٔ-ٜٙٔأحمد السيد محمد الشوكي، مدرسة الدكن، ص ص ((ٕٙٔ

األعبلـ يظهر بكثرة في التصاكير  الفنية المنسوبة إلي إقليم الدكن، كمن ذلك علي سبيل المثاؿ تصويرة تمثل   
ـ، محفوظة ٔٚ٘ٔ-ٓٚ٘ٔىػ/ ٜٜٚ-ٜٛٚالذم ينسب إلي الفترة من  نجـو العلـومخطوط من  كوكب المشترل

، كصور فيها كوكب المشترم بهيئة ملكية، يحيط بو fol,37vالمخطوطفي ها رقمفي مكتبة شستر بيتي بلندف، ك 
، ٖٙ، ٕٙأحمد السيد محمد الشوكي، مدرسة الدكن، ص عدد من الرجاؿ، يحمل أحدىم علمنا كمثرم الشكل.

 .ٙلوحة
لهذه التصويرة أىمية خاصة؛ إذ يظهر بها إثنتاف من الرايات المثلثة بأيدم بعض الرجاؿ إلي الخلف من  ((ٕٚٔ

السلطاف، كبذلك يكوف قد كرد فيها نمطاف من الرايات؛ األكؿ المعدني الكمثرم الشكل ذك الزخارؼ المفرغة ، 
ذلك داللة علي أف األعبلـ المعدنية  كالثاني التقليدم المكوف من سارم كقطعة قماش ترفرؼ في الهواء، كفي

 ـ علي أقل تقدير. ٙٔىػ/ٓٔالمستقلة قد ُعرفت كأستخدمت جنبا إلي جنب مع مثيبلتها التقليدية منذ القرف 
جدير بالذكر أف متحف طوبقابو سرام في اسطنبوؿ يحتفظ بعدد من ىذه األعبلـ المعدنية يبلغ عددىا  ((ٕٛٔ
سماء "اهلل محمد أحمل كتابات شيعية خالصة مثل أسماء األئمة االثني عشر ك ن جميعها من الصلب كتيكعشر  اخمس

عبلـ من ىدايا حكاـ الدكلة الصفوية لسبلطين الدكلة العثمانية، ألف تكوف ىذه اأعلي"، كلذلك من الصعب 
فيها الشاه  ـ( التى ىـزٗٔ٘ٔىػ/ٕٜٓ) كالمرجح أنها من غنائم الحركب بين الدكلتين، كمن أشهرىا موقعة جالديراف

ف من زكجاتو في أسر العثمانيين، كما أستطاع إبراىيم باشا تاثناسماعيل أماـ السلطاف سليم ككقع عدد من حريمو ك إ
ـ، كما شغلت ٛٗ٘ٔىػ/ٜ٘٘ـ، كتكرر ذلك سنة ٖٗ٘ٔىػ/ٜٔٗتبريز عاـ  ىكزير السلطاف سليماف االستيبلء عل

ـ، كأخيرا الحرب بين السلطاف مراد كالشاه صفي ٜٓ٘ٔ-ٛٚ٘ٔىػ/ٜٜٜ-ٜٙٛالحرب بين الدكلتين الفترة من 
ـ، كبذلك كانت ىناؾ فرص متعددة الغتناـ ىذه األعبلـ من الجيوش الصفوية بعد ىزيمتها، ٖ٘ٙٔىػ/٘ٗٓٔعاـ 

ـ ٙٔىػ/ٓٔفترة مبكرة من تاريخ الدكلة الصفوية خبلؿ القرف  ىثبات نسبتها إل ىكترجع أىمية ىذه المجموعة إل
حركب العثمانية الصفوية السابق ذكرىا، كبذلك يمكن من خبلؿ دراستها الوقوؼ على الخصائص طبقا لتاريخ ال

 (.ٔٙ)لوحة كالمميزات الفنية لؤلعبلـ المعدنية خبلؿ القرف المذكور
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 (Phyllis Ackerman, Standards, Banners, and Badges, p.2780. ; James Allan and Brian 

Gilmour, Persian steel, pp.267,268.; 

http://www.iranicaonline.org/uploads/files/Alam_va_Alamat/v1f8a002_f4_300.jpg) 
ـ(، ٔٔٙٔىػ/ٜٔٓٔلقرماني) احمد بن يوسف تا العثماني راجع: -)كلمزيد من التفاصيل عن الصراع الصفوم

تاريخ سبلطين آؿ عثماف، تحقيق بساـ عبد الوىاب الجابي، دار البصائر للطباعة كالنشر كالتوزيع، دمشق، 
الحنبلي)شهاب الدين أبى الفبلح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكرم ابن العماد .؛ ٗٗ، ٖٗ، صـٜ٘ٛٔ

ـ( شذرات الذىب في أخبار من ذىب، أشرؼ على تحقيقو كخرج أحاديثو عبد القادر ٛٚٙٔىػ/ ٜٛٓٔت
حمد .؛ مٜٜٔ، صٜٙٛٔبيركت، ، ، دار ابن كثير، دمشقٔاألرناؤكط، حققو كعلق عليو محمود األرناؤكط، ط

ـ(، تاريخ الدكلة العلية العثمانية، تحقيق احساف حفي، دار النفائس، ٜٜٔٔىػ/ٖٖٛٔ فريد بك المحامي)ت
ـ(، تاريخ الدكلة ٕٜٚٔىػ/ٖ٘ٗٔالقوقاسي )إبراىيم بك حليم ت .؛ ٜٔٔ-ٜٛٔ، ص صـٜٔٛٔبيركت، 

.؛ ٓٛ، ٜٚ، صـٜٛٛٔالعثمانية العلية المعركؼ بكتاب التحفة الحليمية، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، 
راىيم الدسوقي يوسف شتا، أثر الصراع المذىبي بين الشاه إسماعيل الصفوم كالسلطاف سليم العثماني في األدب إب

ـ.؛ ٜٚٙٔالفارسي، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم اللغات الشرقية، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاىرة، 
ـ.؛ توفيق حسن فوزم، ٜٙٚٔرائد العربي، القاىرة، بديع جمعة كأحمد الخولي، تاريخ الصفويين كحضارتهم، دار ال

رؤية الوثائق كالمصادر التركية للصراع العثماني الصفوم كمقدماتو في عهدم بايزيد الثاني كسليم األكؿ، رسالة 
ـ.؛ عباس إسماعيل صباغ، ٜٙٛٔماجستير، غير منشورة، قسم اللغة التركية، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، 

ـ.( ٜٜٜٔاإليرانية: الحرب كالسبلـ بين العثمانيين كالصفويين، دار النفائس، بيركت،  -ات العثمانيةتاريخ العبلق
كتجدر اإلشارة إلى اف مدرسة التصوير العثمانية ظهر بها ىذا الطراز من األعبلـ ضمن تصاكير المعارؾ الحربية بين 

من مخطوط سليم "ديراف بين الصفويين كالعثمانيينعركة جالالعثمانين كالصفويين، كمن أمثلة ذلك تصويرة تمثل "م
تحت رقم  محفوظ في مكتبة متحف طوبقابي سرام باستانبوؿ، ـٕ٘٘ٔىػ/ٕٖٜ ، مؤرخ بسنةنامة لشكرم الكردم

، كيبدك فيها الجيش الصفول إلى f.113aتحمل رقم صفحة الصورة في المخطوط، ك ٜٛ٘ٔ -ٜٚ٘ٔحفظ 
ل أحد الجنود في الخلفية راية حمراء اللوف تنتهى من أعلى بعلم معدنى. اليسار من الناظر إلى التصويرة كيحم

(Filiz Çağmanand Zeren Tanindi, The Topkapi Saray Museum the 
Albums and Illustrated Manuscripts, London, 1986, pl.150.; Eugenia 
Popescu- Judetz,The Age of Sultan Suleyman the 

J.M. Rogers and  shington and New York, 1987, pl.37.;Magnificent,Wa
Oktay  R.M. Ward, Süleyman the Magnificent, London, 1988, pl.41.;

Aslanapa, The Ottoman Miniature Painting, The Great Ottoman – 
Turkish Civilisation: 4 Culture and Arts, Türkiye Yeni, Ankara, 2000, 

David J. Roxburgh; Turks A Journey of A Thousand Years,  ;p.692.
600- 1600, London, 2005, fig.77.) 

 ثابت مستقيم خط حوؿ( منحني أك مستقيم) g)) خط دكراف من الدكراني: ىو السطح الذم يتولد السطح ((ٜٕٔ
((a، المتحرؾ الخط على ُيطلق الحالة ىذة كفي (g) السطح، كعلى) اسم(a الدكراف محور. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF
%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A 

130))http://arabic.britishmuseum.org/middle-east/room34/shia-
parade.html 

كؿ ألهي، تجلي عاشورا در ىنر ايراني، انتشارات آستاف قدس رضوم، مشهد، چاپ إمحبوبو راجع:  ((ٖٔٔ
؛ سيد حسين معتمدم، عزادرارم ستام شيعياف، انتشارات عصر ظهور، .ٖٔ، ٖٓـ، صٜٜٜٔىػ. ش./ ٖٚٚٔ

 .ٕٜ٘-ٜٛ٘ـ، ص صٕٓٓٓىػ.ش./ ٖٛٚٔكؿ، تابستاف، أتهراف،چاپ 
132) )    James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p.263. 
133) ) Iván Szántó, The Repository of  Shi’ite Religious Accessories, 
p.131. 

http://www.iranicaonline.org/uploads/files/Alam_va_Alamat/v1f8a002_f4_300.jpg
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السيد أحمد شكر الحسني، قمر بني ىاشم سيدنا كموالنا أبو الفضل العباس، دار الكاتب العربي، بيركت،  ((ٖٗٔ
أحمد حسين يعقوب، كرببلء الثورة كالمأساة، مركز الغدير للدراسات كالنشر ؛ .ٜٗـ، صٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ

 .ٖٖٖصـ، ٕٔٔٓىػ/ٕٖٗٔكالتوزيع، بيركت، الطبعة الثانية، 
ـ(، مقتل الحسين المسمى ٕ٘ٙٔىػ/ٗٙٙبن موسى بن جعفر بن محمد الحسيني ت  ىابن طاككس )عل ((ٖ٘ٔ

؛ عبد الرازؽ .ٓٚ، ٜٙـ، صٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔباللهوؼ في قتلى الطفوؼ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيركت، 
، العباس ابن اإلماـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مكتبة األ ـ ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔلفين، الكويت، الموسوم المقـر

؛ .ٖٖٖأحمد حسين يعقوب، كرببلء الثورة كالمأساة، ص ؛.ٖ٘ٔعبد الحميد المهاجر، العباس، ص؛ .ٖٕٙ، ص
 .ٔ٘، صٕـ، جٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔجزء، منشورات طليعة النور، قم،  ٕلبيب بيضوف، موسوعة كرببلء، 

، العباس، ص ((ٖٙٔ الحميد المهاجر، العباس بن علي بطل الحق ك عبد ؛ .ٖٕ٘عبد الرازؽ الموسوم المقـر
السيد أحمد شكر الحسني، قمر  ؛.ٖٗٔـ، صٕٜٜٔىػ/ٖٔٗٔالحرية، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيركت، 

 .ٜٗبني ىاشم، ص
سماء كالوظائف؛ االحتفاالت الدينية من ناحية األالعراؽ خبلؿ في  حاليا تتنوع الرايات الشيعية المستخدمة ((ٖٚٔ
ك بعض أسود، كتغطى بها الجدراف الداخلية للحسينيات، "، كيغلب عليها اللوف األمتاراألمايطلق عليها "فهناؾ 

" كىي عبارة عن النشرةك الرسـو عليها. كىناؾ "أك الكتابات أيات كاجهات المنازؿ كالمواكب، مع كجود بعض اآل
ئمة ككتابات ملونة، تتكوف من عدد من القطع يضمها حبل كاحد قمشة على شكل مثلثات فيها صور لؤلقطع من األ

عبلـ الحكومية من " كىو مشابو لؤلالعلمبواب المنازؿ. كيوجد "أك على أك بين شارعين أطويل كتعلق بين جدارين 
ل لوانا متنوعة كيغلب عليو الشكأشكاال ك أخذ أسطح المنازؿ، كتكوف ساريتو قصيرة، كيأحيث الحجم، كيعلق على 

ك بلوف كاحد، كىو عادة ما يعلق لطلب المراد، كتكوف نهايتو ألواف أك المثلث، كيكوف بعدة أك المربع أالمستطيل 
لوفة ألم تكن م اشكاال ككتابات كصورن أخيرة يحمل كنة األصبح في اآلأمعقودة لتحقيق ىذا المراد المطلوب، كقد 

كبر أكبر من العلم كساريتو أ" كتكوف الرايةك لبناف. كىناؾ "أيراف إن م ثيرات الثقافية الشيعية سواءن أقبل عقود تبعا للت
ثناء مسيرىا كمن يحملونها أك يرسم عليو، ك"الراية" تتقدـ المواكب أشكالو كفيما يكتب أيضا، كيختلف كذلك في أ

خرل كيتراكح طوؿ ساريتو نواع األكبر من بقية األأخيرا ىناؾ "البيرؽ" كيكوف حجمو أيطلق عليهم "حملة الراية". ك 
شخاص من ذكم البنية حد األأمترا، كىو غالبا ما يتقدـ المواكب الحسينية في مسيراتها كيحملو  ٘ٔ – ٓٔبين 

ماـ الحسين كإظهار الحزف عليو كالعزاء، لى اإلإسود كيرمز األ لواف:أالقوية كىو يلوح بو يمينا كيسارا، كىو بثبلثة 
ىل بيت النبوة ككذلك ألى إخضر يرمز ماء كالشهادة كالظلم كإلى االستعداد للحرب، كاألكثرة الدى  حمر يرمز إلكاأل

 لى الحسين كالعباس.إ
http://www.annabaa.org/munasbat/ashura/1432/091.htm  ؛ أحمد الشين، كرببلء

 .ٜٕٖبين األسطورة كالتاريخ ، ص
138) )  http://www.annabaa.org/munasbat/ashura/1435/033.htm 
139) )   Abbas Daneshvari, of Serpents and Dragons, p.99. 

الحسين كأثره في تكامل النفس كالمعرفة، بحوث آية اهلل الشيخ محمد  ىرياض الموسوم، البكاء عل ((ٓٗٔ
. لمزيد من ٚـ، صٖٕٔٓىػ/ٖٗٗٔالنجف، (، مركز األمير الثقافي، ٔ) السند، سلسلة الشعائر الحسينية

ـ(، الخصائص الحسينية، منشورات الشريف الرضي، المطبعة ٘ٛٛٔىػ/ٖٖٓٔ)ت جعفر التسترم التفاصيل راجع:
؛ مهدم خدامياف اآلراني، الصحيح في البكاء الحسيني، .ٜٓٔ-ٕٛٔ، ص ص ـٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔالحيدرية، قم، 

؛ محمد جمعة بادم، الدمعة الساكبة: .ٓٚٔ-ٜٗـ، ص صٕٓٔٓىػ/ٕٖٗٔمجمع البحوث اإلسبلمية، مشهد، 
ـ، ص ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔبحوث في المآتم كالبكاء الحسيني، مؤسسة الببلغ للطباعة كالنشر كالتوزيع، بيركت، 

 . ٖٛٗ-ٜٖٔص
محمد جواد مغنية، الحسين كبطلة كرببلء، تحقيق سامي العزيرم، مؤسسة دار الكتاب اإلسبلمي، قم،  ((ٔٗٔ
 .ٜٚـ، صٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ
 .ٜٔٔ، صجعفر التسترم، الخصائص الحسينية ((ٕٗٔ

143) )   James Allan and Brian Gilmour, Persian Steel, p. 260, 261. 
جود كاضح في المعتقدات الزرادشتية، كترتبط بآلو الخير الذل يرمز لهذه الفكرة جذكر فارسية قديمة كلها ك  ((ٗٗٔ

المعتقدات المانوية، كظهرت ضمن أفكار  ىلو بالنور، في مقابل إلو الشر الذل تمثلو الظلمة، كقد تركت أثرا عل
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ترجمة آرثر كريستنسن، إيراف في عهد الساسانيين،  لمزيد من التفاصيل راجع:)عشرم.  ىالمذىب الشيعي االثن

أحمد الشين،  ؛.ٜ٘ٔ-ٖٓٔـ، ص صٕٙٓٓيحيى الخشاب، مراجعة عبد الوىاب عزاـ، مكتبة األسرة، القاىرة، 
 (.ٜٕٕ-ٕٕٕسطورة كالتاريخ، ص صكرببلء بين األ

، دار ٕ-ٔـ(، أصوؿ الكافيٜٓٗىػ/ ٜٕٖالكليني )محمد بن يعقوب تسبيل المثاؿ:  ىراجع عل ((٘ٗٔ
 ؛ محمد باقر المجلسي.ٔٗٔ-ٜٖٔ، ص صٔجـ، ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔالمرتضى، بيركت، 

، مؤسسة إحياء الكتب مجلد ٕ٘ نوار الجامعة للدرر أخبار األئمة األطهار،ـ(، بحار األٜٜٙٔىػ/ٔٔٔٔ)ت
 .ٖٚٙ-ٖٖٙ ،ٗٗٔ-ٖ٘ٔ، ص ص ٚـ، المجلدٕٛٓٓىػ/ٖٓٗٔاإلسبلمية، قم، 

يق السيد طيب الموسوم ـ(، تفسير القمي،  تحقٜٓٗىػ/ٜٕٖ)أبو الحسن علي بن إبراىيم ت  القمي ((ٙٗٔ
، ٖٔٚ، ٕـ، جٖٜٛٔىػ/ ٗٓٗٔالجزائرم، جزءاف، مؤسسة دار الكتاب للطباعة كالنشر، قم، الطبعة الثالثة، 

 .  ٖٔٔ، صٔالكليني، أصوؿ الكافي، ج؛ .ٕٖٚ
 ابن الُجحاـ ؛.ٓٗٔ، صٔالكليني، أصوؿ الكافي،ج؛ .ٙٓٔ-ٖٓٔ، ص صٕالقمي، تفسير القمي، ج ((ٚٗٔ

ـ(، تأكيل ما نزؿ من القرآف الكريم في ٓٔىػ/ٗبن علي بن مركاف بن الماىيار بن البزاز القرف )محمد بن العباس 
؛ .ٗٛٔ، ٖٛٔـ، صٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔاهلل عليهم، تحقيق فارس تبريزياف، مطبعة الهادم، قم،  ىالنبي كآلو صل

كالنشر كالتوزيع، بيركت، األميرة للطباعة  تحقيق قيصر التميمي، ٗلهية، جمحمد السند البحراني، اإلمامة اإل
  . ٜٔٔ-ٔٔٔص ص  ـ،ٕٕٔٓىػ/ٖٖٗٔ
 ؛.ٔٙٔـ، صٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔمحمد فاضل المسعودم، األسرار الفاطمية، تقديم عادؿ العلوم، قم،  ((ٛٗٔ

أجزاء، مؤسسة النعماف  ٘ـ(، مدينة المعاجز: معاجز آؿ البيت، ٜ٘ٙٔىػ/ٚٓٔٔ)ت السيد ىاشم البحراني
 .ٕٙ٘، ٕ٘٘، ص صٕـ، جٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔبيركت، للطباعة كالنشر كالتوزيع، 

ـ(، كتاب ٜٜٔىػ/ٖٔٛ)أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين موسى بن بابويو القمي ت الصدكؽ ((ٜٗٔ
؛ .ٛٛٔ، ٚٛٔ، صٔـ، جٕٜٛٔىػ/ٖٓٗٔالخصاؿ، تحقيق علي أكبر الغفارم، مؤسسة النشر اإلسبلمي، قم، 

 .ٖٚٔ، صٚنوار الجامعة، المجلدمحمد باقر المجلسي، بحار األ
 .ٖٖٙ، صٚمحمد باقر المجلسي، بحار االنوار، مجلد ((ٓ٘ٔ
 .ٖٕٔأحمد الشين، كرببلء بين األسطورة كالتاريخ، ص ((ٔ٘ٔ
أحمد يحيي الشين عبد الحميد، حادثة كرببلء في األدب الشعبي الفارسي الحديث مع ترجمة مجموعة  ((ٕ٘ٔ

منشورة، قسم اللغات الشرقية، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، "غربت قبيلة نور" في التعزية، رسالة ماجستير، غير 
 .ٕٓٗص ـ،ٕٗٓٓ

153))   http://aminaalfardan1.blogspot.com/2010/12/blog-post_07.html     
154))  http://www.akhbar-alkhaleej.com/12643/article_touch/58363.html 

دار األلواف عند المرأة الشيعية في البحرين،  ، رمزيةأمينة جعفر عبد الرؤكؼ الفردافلمزيد من التفاصيل راجع: 
.٘ٚ-ٚٙـ، ص صٕٓٔٓ، المنامة، نينول للدراسات كالنشر كالتوزيع  

يرل البعض في استخداـ ىذه األسماء معا تأثرا بالمسيحية في القوؿ بعقيدة التثليث، كيكوف فيها اإلماـ  ((٘٘ٔ
أحمد عبد اهلل نجم، أثر مسرح علي. ) -محمد –علي عند الشيعة أحد أضبلع التثليث الذم يتشكل من اهلل 

و كرببلء، حوليات كلية اآلداب، جامعة تناكؿ الكاتب التركي علي بركطام لشخصية الحسين في مسرحيت ىالتعزية عل
 .( ٖٕٚصـ، ٕٗٔٓسبتمبر -، يوليوٕٗعين شمس، المجلد

156) ) Kate Greenfield, Shi’a Standards of Hyderabad, p.269.                     
157))   http://www.iranicaonline.org/articles/alam-va-alamat-ar; 
Kate Greenfield, Shi’a Standards of Hyderabad, p.269 
158) كقيل لنبيو أك منبو بن الحجاج كقيل للعاص بن منبو بن الحجاج بل قيل إف  "...ككاف لمنبو بن كىب  (
الحجاج بن عبلط أىداه لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كاف عند الخلفاء العباسيين كيقاؿ إف أصلو من حديدة 

ي قيده كبكر كجدت مدفونة عند الكعبة فصنع منها، كقاؿ مرزكؽ الصيقل إنو صقلو فكانت قبضتو من فضة كحلق ف
سمي بذلك ألنو كاف فيو حفر صغار، كالفقرة الحفرة التي فيها الودية كعن أبي  :في كسطو من فضة قاؿ أبو العباس

عبيد قاؿ الفقر من السيوؼ الذم فيو حزكز، كقاؿ األصمعي: دخلت على الرشيد فقاؿ أريكم سيف رسوؿ اهلل 
بو فما رأيت سيفان قط أحسن منو إذا نصب لم ير فيو شيء كإذا صلى اهلل عليو كسلم ذا الفقار ؟ قلنا: نعم فجاء 

http://aminaalfardan1.blogspot.com/2010/12/blog-post_07.html
http://aminaalfardan1.blogspot.com/2010/12/blog-post_07.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12643/article_touch/58363.html
http://www.abjjad.com/author/2809069599
http://www.abjjad.com/book/2188248429/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/2188477807/reviews
http://www.abjjad.com/book/2188248429/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/2188477807/reviews
http://www.abjjad.com/book/2188248429/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/2188477807/reviews
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بطح عد فيو سبع فقار كإذا صفيحة يمانية يحار الطرؼ فيو من حسنو، كلذا قاؿ قاسم في الدالئل إف ذلك كاف يرل 

ومان بين في ركنقو شبيهان بفقار الحية فإذا التمس لم يوجد، كفي ركاية عن األصمعي قاؿ: أحضر الرشيد ذا الفقار ي
يديو فاستأذنتو في تقليبو فأذف لي، فقلبتو فاختلفت أنا كمن حضر في عدة فقاره ىل ىي سبع عشرة أك ثماني 

السخاكم)عشرة".  ـ(، المقاصد الحسنة في ٜٙٗٔىػ/ٕٜٓالخير محمد بن عبد الرحمن ت و)شمس الدين أب 
حمد الصديق، تقديم عبد الوىاب عبد اللطيف، األلسنة، تحقيق عبد اهلل م ىبياف كثير من األحاديث المشتهرة عل

. ؛ ٙٙٗ، صٖٚٓٔـ، حديث ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔدار الكتب العلمية بيركت، 
http://majles.alukah.net/t9616/#ixzz3FSMomo43) 

حتى لم يبق معو  ا كاف يـو أحد انهـز أصحاب رسوؿ اهللتركل المصادر الشيعية بصدد ذلك أنو: "لم ((ٜ٘ٔ
: يا أبا دجانة أما ترل قومك؟ قاؿ: بلى، فقاؿ لو النبي إال علي بن أبي طالب كأبو دجانة سماؾ بن خرشة،

قاؿ: الحق بقومك قاؿ: ما على ىذا بايعت اهلل كرسولو، قاؿ: أنت في حل، قاؿ: كاهلل ال تتحدث قريش بأني 
 ، ككاف علي كلما حملت طائفة على رسوؿ اهلل كفررت حتى أذكؽ ما تذكؽ، فجزاه النبيخذلتك 

يارسوؿ اهلل إف  : فقاؿ استقبلهم كردىم حتى أكثر فيهم القتل كالجراحات حتى انكسر سيفو، فجاء إلى النبي 
حتى أثر  رسوؿ اهلل الرجل يقاتل بسبلحو كقد انكسر سيفي، فأعطاه سيفو ذا الفقار، فما زاؿ يدفع بو عن 

: إنو مني كأنا منو، : يا محمد إف ىذه لهي المواساة من علي لك، فقاؿ النبي كأنكر، فنزؿ عليو جبرئيل كقاؿ
 ).فقاؿ جبرئيل عليو السبلـ: كأنا منكما، كسمعوا دكيا من السماء: ال سيف إال ذك الفقار، كال فتى إال علي"

، ٕ ـ(، علل الشرائع، جزءٜٜٔىػ/ٖٔٛحسين موسى بن بابويو القمي ت)أبو جعفر محمد بن علي بن ال الصدكؽ
؛ محمد باقر المجلسي، بحار .٘ٔ، صٔـ، جٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔدار المرتضي للطباعة كالنشر كالتوزيع، بيركت، 

ـ(، ٛٙٛٔىػ/ٕ٘ٛٔ؛ الدربندم )آغا بن عابد الشيركاني الحائرم ت.ٓٚٔ، ٜٙٔ، ص ٕٓ، جٙنوار، المجلداأل
أجزاء، تحقيق: محمد جمعة بادم كعباس  ٖات في أسرار الشهادات المقتل الُملم بمأساة الحسين، إكسير العباد

 .ٛٔ٘، صٕـ، جٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔمبلعطية الجمرم، شركة المصطفى للخدمات الثقافية، المنامة، 
160) )  http://www.alkafeel.net/forums/showthread.php?t=31684 

ـ(، كتاب األمالي، تحقيق علي أكبر ٚٙٓٔىػ/ٓٙٗ)أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ت الطوسي ((ٔٙٔ
.؛ الجويني )إبراىيم بن ٖٓٛـ، صٖٕٓٓق.ش./ٖٔٛٔهراف، طغفارم كبهراد الجعفرم، دار الكتب اإلسبلمية، 

ل ـ(، فرائد السمطين في فضائٖٖٓٔىػ/ٖٓٚمحمد بن المؤيد بن عبد اهلل بن علي بن محمد الخراساني ت
جزء، تحقيق: محمد باقر المحمودم، مؤسسة المحمودم ٕالمرتضى كالبتوؿ كالسبطين كاألئمة من ذريتهم، 

 السيد ىاشم البحراني؛ .ٕٛ٘، ٕٚ٘، ص ٔـ، جٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔللطباعة كالنشر، بيركت، 
 علي السيد تحقيق ،كالعاـ الخاص طريق من اإلماـ تعيين في الخصاـ كحجة، غاية المراـ ـ(ٜ٘ٙٔىػ/ٚٓٔٔ)ت

نوار، محمد باقر المجلسي، بحار األ.؛ ٕٕٖ، ٕٖٔ ص ،ـٕٔٓٓ ، بيركت،العربي التاريخ مؤسسة ،عاشور
 .ٔٚٔ، ٓٚٔ، صٙالمجلد
ـ(، مناقب آؿ أبي ٕٜٔٔىػ/ٛٛ٘جعفر محمد بن علي السركم المازندراني ت و)أب ابن شهر آشوب ((ٕٙٔ

أجزاء، تحقيق يوسف البقاعي، دار األضواء للطباعة كالنشر كالتوزيع، بيركت، الطبعة الثانية،  ٘طالب، 
 .ٜٖٖ، صٖـ، جٜٜٔٔىػ/ٕٔٗٔ
 . ٜٙٔ، صٔالكليني، أصوؿ الكافي، ج ((ٖٙٔ
كقيل: أمر جبرئيل أف يتخذ من صنم حديد في اليمن، فذىب . ٖٖٗ، ص ٕالكليني، أصوؿ الكافي، ج ((ٗٙٔ

علي ككسره كاتخذ منو سيفين: مخدـ كذا الفقار كطبعهما عمير الصيقل، كقيل: صار إليو يـو بدر أخذه من العاص 
 بن منبو السهمي كقد قتلو، كقيل: كاف من ىدايا بلقيس إلى سليماف، كقيل: أخذه من منبو ابن الحجاج السهمي في

كقيل: صار إلى النبي يـو بدر  غزاه بني المصطلق بعد أف قتلو، كقيل: كاف سعف نخل نفث فيو النبي فصار سيفا.
سئل اإلماـ الصادؽ: لم سمي ذا كعندما  فأعطاه عليا، ثم كاف مع الحسن ثم مع الحسين إلى أف بلغ المهدل.

منين أحدا إال افتقر في الدنيا من الحياة كفي اآلخرة الفقار؟ فقاؿ: إنما سمي ذك الفقار ألنو ما ضرب بو أمير المؤ 
محمد باقر المجلسي، بحار االنوار، ؛ .ٜٖٖ، صٖابن شهر آشوب، مناقب آؿ أبي طالب، ج)من الجنة...".

 (http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/17/13.htm ؛.ٜٓ٘ص ،ٜالمجلد
، ٜنوار، المجلد؛ محمد باقر المجلسي، بحار األ.ٜٕٓ، صٖابن شهر آشوب، مناقب آؿ أبي طالب، ج ((٘ٙٔ

 .ٖٗ، صٜٖج

http://majles.alukah.net/t9616/#ixzz3FSMomo43
http://majles.alukah.net/t9616/#ixzz3FSMomo43
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 .ٜٓ٘، صٜمحمد باقر المجلسي، بحار االنوار، المجلد ((ٙٙٔ

167) )  http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/17/13.htm 
أجزاء، منشورات الفجر بيركت،  ٛـ(، فركع الكافي، ٜٓٗىػ/ ٜٕٖالكليني )محمد بن يعقوب ت ((ٛٙٔ
ـ(، تفصيل كسائل ٕٜٙٔىػ/ٗٓٔٔ)محّمد بْن الحسن الُحّر ت العاِمليّ ؛ .ٚ، ٘، ص ٘ـ، جٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔ

ـ، ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔتحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث، قم، الطبعة الثانية،  ىالشيعة إل
 . ٘ٔ، ٜ، ص٘ٔج

أصبح في إيراف لو طابع رسمي خبلؿ القرف  السيف المزدكج النصل كرمز مذىبيجدير بالذكر أف استخداـ  ((ٜٙٔ
صورة األسد ممسكا األعبلـ كالسكة كالمكاتبات الحكومية ى ـ، لذا كثيرا ما نشاىد في ىذه األثناء علٜٔىػ/ٖٔ

 ,Phyllis Ackerman, Standards, Banners كيحمل الشمس على ظهره. السيفبهذا  في يده
and Badges, p.2782. 

170))Laila Ali Ibrahim, Dragons on a Cairene Mosque, Art and 
Archaeology Research   Papers, no.20, London, 1976, p.13. 

حسين مصطفى حسين رمضاف، العنقاء في الفن اإلسبلمي، مجلة كلية اآلثار، جامعة القاىرة، العدد  ((ٔٚٔ
؛ .ٕٔٛـ، صٜٜ٘ٔالسادس، 

http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1278# 
النور  ىأف التنين في التراث اإلسبلمي يرمز إل -العربية منها كالفارسية -تكشف المصادر الفنية كاألدبية  ((ٕٚٔ

كالظبلـ في كقت كاحد؛ فهو يستطيع إنتاج النور من خبلؿ ابتبلعو القمر، كيستطيع إنتاج الظبلـ من خبلؿ التهامو 
لظبلـ. كىو السبب في تعاقب الليل االشمس، كما أنو أثناء زفيره يخرج النار كالنور، كبشهيقو يتسبب في الدخاف ك 

يجلس أحدىما عند مكاف  -أك تنين كاحد ذك رأسين -من التنانين ف اكالنهار، كدكرة الشمس كالقمر؛ فهناؾ اثن
كاستخداـ التنين   .مسلتهاـ القمر كالشاشركؽ الشمس، كاآلخر عند غركبها، ككظيفة كل تنين أك كل رأس ىي 

  The Dragon of) كعنصر زخرفي في الفنوف اإلسبلمية لو شكبلف األكؿ ُأريد بو أف يكوف رمزا للنور
Lightكال ،)( شكل الثانيThe Dragon of Darkness) ،كفي ضوء ىذا  ُأريد بو أف يكوف رمزا للحماية

أجنحة الملكين إسرافيل كجبريل في تصاكير المخطوطات اإلسبلمية، كرسـو  ىيمكن تفسير ظهور رسـو التنانين عل
اء العلوية لبعض ف من التنانين أك تنين كاحد ذك رأسين، ككذلك تشكيل األجز ابعض الحكاـ كحولهما اثن

مداخل بعض المساجد كالمدارس كبعض المباني  ىالشمعدانات كاألختاـ، فضبل عن نقش اثنين من التنانين عل
كمنها مطارؽ األبواب  ةىذه الهيئ ىذلك تشكيل بعض التحف اإلسبلمية عل ىالمدنية كالحربية، كيضاؼ إل

 Abbas Daneshvari, of التفاصيل راجع: لمزيد من)كالساعات الميكانيكية كمقابض األكاني...الخ. 
Serpents and Dragons, pp.55-105.) 

 ; .Abbas Daneshvari, of Serpents and Dragons, pp.99-101راجع:   ((ٖٚٔ
Sara Kuehn, The Dragon in Medieval East Christian and Islamic 
Art: With a Foreword by Robert Hillenbrand,  Islamic history and 

civilization: Studies and texts, Vol.85, Brill, Leiden, 2011, pp.40-42. 
، بيركت، عب ((ٗٚٔ  .ٔٗـ، صٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔاس القمي، مفاتيح الجناف، دار كمكتبة الرسوؿ األكـر
ىػ/ ٕٔٗٔعبد اهلل بن محمد بن عباس الزاىد، إكسير الدعوات، مكتبة الفقيو، الكويت، الطبعة الثانية،  ((٘ٚٔ
ـ، ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔ؛ مشتاؽ المظفر، عيوف الغرر في فضائل اآليات كالسور، د. ـ.، .ٕٙٛ، ٕ٘ٛـ، صٕٔٓٓ

 . ٕٚٔ، ٔٚٔص
ـ(، تأكيل اآليات الظاىرة في فضائل ٙٔىػ/ٓٔ( النجفي )شرؼ الدين علي الحسيني االسترابادم ت القرف (ٙٚٔ

 .ٜٗ٘-ٜٔ٘ص، ٕجـ، ٜٙٛٔىػ/ٚٓٗٔالعترة الطاىرة، تحقيق كنشر مدرسة اإلماـ المهدم، قم، 
ـ(، مجمع ٖ٘ٔٔىػ/ٛٗ٘؛ الطبرسي )أبو علي الفضل بن الحسن ت.ٖٗٔ، صٕ( القمي، تفسير القمي،ج(ٚٚٔ

محمد حسين ؛ .ٕٗٔ، ٔٗٔ، ٜـ، جٕٚٓٓىػ/ٕٚٗٔالبياف في تفسير القرآف، دار المرتضى، بيركت، 
، بيركت، الطباطبائي، الميزاف في تفسير القرآف، تصحيح حسين األعلمي، مؤسسة األعلمي للطباعة

 .ٕ٘ٚ، صٛٔ،جـٜٜٚٔ

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Islamic+history+and+civilization:+Studies+and+texts%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Islamic+history+and+civilization:+Studies+and+texts%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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يخالف ىذا دراسة فسرت انتشار نقش ىذه اآليات على العمارة الصفوية بأف فيها إشارة إلى صلح الحديبية ( (ٛٚٔ

الذم كاف كاتب الرسوؿ فيو اإلماـ علي بن أبي طالب، كذكرت أف الفتح ىو فتح خيبر الذم أبلى فيو اإلماـ علي 
.؛ ماىر سمير ٕٚٓصبلـ. عادؿ عبد المنعم علي سويلم، االتجاىات العقائدية، ببلءن حسننا كىو يحمل لواء اإلس

 .ٓٔٔعبد السميع السيد، النقوش الكتابية الشيعية، ص
 .ٕٕٚ، صٜٔ؛ محمد حسين الطباطبائي، الميزاف، ج.ٖٙٙ، صٕالقمي، تفسير القمي، ج( (ٜٚٔ
 .٘ٗٗ، ص ٕ( النجفي، تأكيل اآليات، ج(ٓٛٔ
، األياـ المكية من عمر النهضة ٕمع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة،جمحمد جعفر الطبسي، ( (ٔٛٔ

 .ٙٙ-ٕٙـ، ص ص ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔالحسينية، مركز الدراسات اإلسبلمية، قم، 
الصافي في تفسير  ـ(،ٓٛٙٔىػ/ٜٔٓٔ)محمد بن مرتضى المدعو بالمولى محسن ت (  الفيض الكاشاني(ٕٛٔ

 .ٕٗٓ، صٔـ، جٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔاألميني، دار الكتب اإلسبلمية، طهراف، القرآف، تحقيق محسن الحسيني 
ـ(، المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي ٓٔىػ/ٗ)محمد بن جرير ت القرف  راجع: الطبرم( (ٖٛٔ

)محمد حسين  ؛ البركجردم.ـٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔطالب، تحقيق أحمد المحمودم، مؤسسة الثقافة اإلسبلمية، قم، 
ـ(، النص الجلي في إثبات كالية علي، تحقيق علي أصغر شكوىي فوجاني، ٛٛٛٔىػ/ٖٙٓٔر ت بعدبن اآلقاباق

)القاسم بن إبراىيم آؿ رسوؿ(، الكامل المنير في  ؛ الرسي.ـٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔمجمع البحوث اإلسبلمية، مشهد، 
حي الهادم، صعدة، إثبات كالية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كالرد علي الخوارج، تحقيق عبد الولي ي

 ـ.ٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ
الشيعة  ىترتيب اآليات القرآنية كما يصاحبها من نصوص  بحيث تتعدد القراءات لها حكرا عل تغييرلم يكن  ((ٗٛٔ

سبيل المثاؿ يشغل الشطف المقرنص في  ىتجاه، فعلعشرية، إذ أف الشيعة اإلسماعيلية لديهم نفس اال ىثناال
إفَّ اللََّو َمَع اَلِذيَن اتػََّقوا ﴿ من سورة النحل: ٕٛٔـ( بالقاىرة كتابة نصها اآلية ٕ٘ٔٔىػ/ٜٔ٘) كاجهة الجامع األقمر
سم االصف األكؿ ب أصفين بحيث يبد ىسم "محمد" ك"علي"، كىى موزعة علاجانبيها  ىكعل ﴾كالَِّذيَن ُىم مُّْحِسُنوفَ 

كيليها اسم "علي"، كتحتل الصف الثاني باقي اآلية ، ﴾َو َمعَ إفَّ اللَّ ﴿"محمد" ثم يليو الجزء األكؿ من اآلية الكريمة 
سمي "محمد اجانبيها  ى، كبذلك يمكن إما قراءة اآلية كاملة كعل﴾اَلِذيَن اتػََّقوا كالَِّذيَن ُىم مُّْحِسُنوفَ ﴿ الكريمة

 ىالتأثير الشيعي عل علي جبر،)كعلي"، كإما قراءتها صفا صفا كعندئذ تكوف قراءة الصف األكؿ "إف اهلل مع علي". 
 (.ٖٔـ، صٜٔٛٔ، القاىرة، ٖٔالفن المعمارم الفاطمي، مجلة عالم البناء، العدد

العباس الحسيني الكاشاني، مصابيح الجناف، دار الفقو للطباعة كالنشر، قم، الطبعة الستوف، المكتبة  ((٘ٛٔ
 .ٕٕـ، صٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔالمحمدية الكويت، 

عبد اهلل بن محمد بن عباس الزاىد، إكسير ؛ .ٕٚ٘، صٚتفسير القرآف، جالصافي في  ( الفيض الكاشاني،(ٙٛٔ
 .ٖٓٔ، ٜٖٓ، ص؛ مشتاؽ المظفر، عيوف الغرر.ٖٛٓ، ٖٚٓالدعوات، ص

 . ٚٗٗ، ٙٗٗ، صٕالقمي، تفسير القمي، ج( (ٚٛٔ
 .ٓٔٔصالطوسي، كتاب األمالي،  ((ٛٛٔ
كالتحف التطبيقية في العصر الصفوم ىناؾ دراسة كرد بها أف تسجيل ىذه السورة على جدراف العمائر  ((ٜٛٔ

يرجع إلى أنها تتضمن في تفسيرىا اإلشارة إلى أحد معتقدات الشيعة، كىو حديث الثقلين. )ماىر سمير عبد السميع 
 .(ٖٚٔالسيد، النقوش الكتابية الشيعية، ص

، غاية ـ(ٜ٘ٙٔىػ/ٚٓٔٔ)ت السيد ىاشم البحراني؛ .ٕٙٛ-ٓٙٛصص ، ٕالنجفي، تأكيل اآليات، ج ((ٜٓٔ
 .٘ٗٔ-ٖٗٔص صالمراـ، 
 .ٖٕالعباس الحسيني الكاشاني، مصابيح الجناف، ص ((ٜٔٔ
، ٖٙٔصفوم، ص عصر ايراف در عزادارم ىام توغ ىام كتيبو آبادم، بررسي نوش مشهدم محمد( (ٕٜٔ
، ٖٖٔ. كعن فضائل ىذه السورة بالتفصيل راجع: عبد اهلل بن محمد بن عباس الزاىد، إكسير الدعوات، صٖٚٔ
 .ٕٖ٘-ٕٖٔمشتاؽ المظفر، عيوف الغرر في فضائل اآليات كالسور، ص ص؛ .ٖٗٔ

؛ .ٖٓٔ-ٖٛٓراجع: عبد اهلل بن محمد بن عباس الزاىد، إكسير الدعوات، صعن فضل آية الكرسي ( (ٖٜٔ
 آبادم، بررسي نوش مشهدم محمد.؛ ٖٚ٘-ٜٖٗمشتاؽ المظفر، عيوف الغرر في فضائل اآليات كالسور، ص ص

 .ٖٚٔص ،عزادارم ىام توغ ىام كتيبو
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محمد حسين الطباطبائي، .؛ ٜٖٚ-ٖٚٚ، صٓٔالطبرسي، مجمع البياف في تفسير القرآف،ج راجع:( (ٜٗٔ

-ٕٖٙمشتاؽ المظفر، عيوف الغرر في فضائل اآليات كالسور، ص ص.؛ ٚ٘ٗ-ٗ٘ٗص ، صٕٓالميزاف، ج
ٖٖٔ. 

 .ٚٚ، صٓٔالطبرسي، مجمع البياف في تفسير القرآف،ج( (ٜ٘ٔ
 .ٜٖٔصفوم، ص عصر ايراف در عزادارم ىام توغ ىام كتيبو آبادم، بررسي نوش مشهدم محمد( (ٜٙٔ
ابن  ؛.ٓٗٔ.، صٔالكليني، أصوؿ الكافي،ج؛ .ٙٓٔ-ٖٓٔ، ص صٕالقمي، تفسير القمي، جراجع:  ((ٜٚٔ
.؛ ٖٖٙ-ٖٚ٘، ص ٔ؛ النجفي، تأكيل اآليات، ج.ٗٛٔ، ٖٛٔتأكيل ما نزؿ من القرآف الكريم، ص، الُجحاـ
 كتيبو آبادم، بررسي نوش مشهدم محمد.؛ ٜٔٔ-ٔٔٔص ص  ،ٗالسند البحراني، اإلمامة االلهية، جمحمد 

  .ٖٚٔص ،عزادارم ىام توغ ىام
.؛ ٕٛٙ، ٔٛٙ، صٕالنجفي، تأكيل اآليات، ج.؛ ٛٔٚ، ٚٔٚ، ٕٗ٘صص الطوسي، كتاب األمالي،  ((ٜٛٔ

 .ٜٕٔ، صٚمحمد باقر المجلسي، بحار االنوار الجامعة، المجلد
ـ(، تفسير القرآف العظيم، ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚابن كثير )أبو الفدا إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ت( (ٜٜٔ

ـ، ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔأجزاء، دار طيبة للنشر كالتوزيع، الطبعة الثانية الرياض، ٛتحقيق سامي بن محمد السبلمة، 
 .ٔٙٔ، صٕج

200) )  http://www.alukah.net/sharia/0/57486/#ixzz3IfnE7WwO 
 .ٗٚ، ٖٚ، صٗمحمد حسين الطباطبائي، الميزاف، ج( (ٕٔٓ
 .ٗٛٔ، صٔالفيض الكاشاني، الصافي في تفسير القرآف، ج( (ٕٕٓ
 .ٖٛٔ، ٖٚٔعبد اهلل بن محمد بن عباس الزاىد، إكسير الدعوات، ص ((ٖٕٓ
ماىر سمير عبد السميع السيد، النقوش .؛ ٜٕٖعبد اهلل بن محمد بن عباس الزاىد، إكسير الدعوات، ص ((ٕٗٓ

 .ٖٖٕالكتابية الشيعية، ص
ـ(، المقاـ ٜٜٗٔىػ/ٜ٘ٓالكفعمي )تقي الدين إبراىيم بن علي الحسن بن محمد بن صالح العاملي ت ((ٕ٘ٓ

األسني في تفسير األسماء الحسني، تحقيق الشيخ فارس الحسوف، مؤسسة قائم آؿ محمد، قم، 
 .ٕٗـ، صٜٚٛٔىػ/ٛٓٗٔ
 .ٖٖٙ، ٖٖ٘الدعوات، ص عبد اهلل بن محمد بن عباس الزاىد، إكسير ((ٕٙٓ
 .ٔٗٔص ،عزادارم ىام توغ ىام كتيبو آبادم، بررسي نوش مشهدم محمد ((ٕٚٓ
فرج حسين فرج، النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر، تقديم إسماعيل سراج الدين، مكتبة  ((ٕٛٓ

الخلفاء الثبلثة . كعن موقف الشيعة االثني عشرية من ٕ٘ٗ، ٔ٘ٗـ، صٕٚٓٓاإلسكندرية، اإلسكندرية، 
-ٛٗ٘ص ، صٕالصدكؽ، كتاب الخصاؿ، ج .؛ٕٕٔ، صٕتفسير العياشي،ج، العياشي كالسيدة عائشة راجع:

، رسالة ماجستير، موقف الشيعة االثني عشرية من الصحابة رضي اهلل عنهم، صوفي عطا محمد القادر عبد.؛ ٕٙ٘
 ـ. ٜٜٓٔىػ/ٔٔٗٔ، المدينة المنورة، اإلسبلمية الجامعة
 .ٚٔ، صٕالسيد ىاشم البحراني، مدينة المعاجز، ج ((ٜٕٓ
أمالي ، (ـٜٜٔىػ/ٖٔٛ)أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين موسى بن بابويو القمي ت ( الصدكؽ(ٕٓٔ

 .ٖٓٔـ، صٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ، بيركت، األعلمي للمطبوعات، مؤسسة حسين األعلمي، تحقيق الصدكؽ
جزء، انتشارات  ٕـ(، االحتجاج، ٕٔىػ/ٙالطبرسي )أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب ت القرف ((ٕٔٔ

، ٕالسيد ىاشم البحراني، مدينة المعاجز، ج .؛ٕٓٔ، صٔـ،  جٕٕٗٔىػ.ش/ ٖٓٛٔالشريف الرضي، قم، 
 .ٖٛٙ، ٕٛٙ، صٚنوار الجامعة، المجلد؛ محمد باقر المجلسي، بحار األ.ٕٗ، ٔٗص

 .ٖٕٗـ، صٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔفاضل المسعودم، األسرار الفاطمية، تقديم عادؿ العلوم، قم، محمد  ((ٕٕٔ
.؛ عبد اهلل عبد العزيز الهاشمي، فاطمة الزىراء من قبل الميبلد إلى بعد ٜٔ، ص، أمالي الصدكؽ( الصدكؽ(ٖٕٔ

 .ٜٗاالستشهاد، مكتبة الفقيو، الكويت، د.ت.، ص
ـ(، عوالم العلـو كالمعارؼ كاألحواؿ من اآليات ٚٔٚٔىػ/ٖٓٔٔعبد اهلل البحراني األصفهاني )ت ((ٕٗٔ

، سيدة النساء فاطمة الزىراء، تحقيق كنشر مؤسسة اإلماـ المهدم، قم، ٔٔكاألخبار كاألقواؿ، ج
 .ٕٚٗ-ٖٕٗ.؛ محمد فاضل المسعودم، األسرار الفاطمية، ص ص ٜٚ -ٗٚـ، ص صٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔ
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.؛ ٕٖٓ -ٜ٘٘، صٕنوار الجامعة، المجلدالمجلسي، بحار األمحمد باقر لمزيد من التفاصيل راجع:  ((ٕ٘ٔ

جزءا، المركز  ٖ٘السيد جعفر مرتضى العاملي، الصحيح من سيرة اإلماـ علي )المرتضى من سيرة المرتضى(، 
 ؛ .ٜٕ-ٕٗ، ص ص٘ـ، جٜٕٓٓىػ/ٜٓٗٔاإلسبلمي للدراسات، النجف األشرؼ، 

http://www.mezan.net/sayed_ameli/books/s_imamali/05/006.html;http://
www.alshirazi.com/compilations/islamiceducation/nahnowalimamali/1.h
tm#4  
216) )  http://www.aqaed.com/ahlulbait/books/mws-ashwra/536.htm 

ـ(، كامل الزيارات، تحقيق جواد القيومي، ٜٛٚىػ/ٖٛٙالقمي )أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويو ت( (ٕٚٔ
، أسرار زيارة  الشيرازم الحسيني صادؽ السيد.؛ ٜٕٛصـ، ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔمؤسسة النشر اإلسبلمي، قم، 

 .ٖٛ، ٖٚـ، صٕٕٔٓىػ/ٖٖٗٔكرببلء، ترجمة حسين الكاظمي، مؤسسة الرسوؿ األكـر الثقافية، بيركت، 
 .ٖ٘ٔالقمي، كامل الزيارات، ص ( (ٕٛٔ

، خصائييناأل كالمحققين العلماء من لجنة أجزاء، ٛ، القراف تفسير في البرىاف، البحراني ىاشم السيد ((ٜٕٔ
 .ٜٜٕ-ٜٕٚص ص، ٘ج ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ، الثانية الطبعة، بيركت، للمطبوعات علميألا مؤسسة منشورات

 .ٜٔ٘ص، ٘، جالقراف تفسير في البرىاف، البحراني ىاشم السيد.؛ ٕ٘ٔ، ٕالقمي، تفسير القمي، ج ((ٕٕٓ
221) )   http://www.aqaed.com/ahlulbait/books/mws-ashwra/536.htm 

 .ٕٕٓ-ٕٙٔراجع: القمي، كامل الزيارات، ص ص( (ٕٕٕ
ـّ  بأب تكوف العرب عند الكنية ((ٖٕٕ  من على تطلق: كااُلكلى :تشريفّية أك حقيقّية إّما: نحوين على كىي كابن، كُا

 من على تطلق: كالثانية ،المجتبى الحسن بولده علي المؤمنين أمير كّني كما بو، يكّنى ثمّ  فيسّميو مولود لو لدو ي
 مسّمى كلد لو يكن لم لو حّتى أيضان، بكنيتو فيكّنى تشريفان، مقامو كعلوّ  لجبللتو الكنية ىذه صاحب باسم سّمي

 كاإلماـ، الحسين بن عليّ  العابدين زين اإلماـ بذلك ُكني كما الحسن، أبو: علي اسمو من لكلّ  يقاؿ كما بذلك،
 بأبي الحسين اإلماـ الشهداء سّيد كنية كأّما .الثالث الحسن كأبو الثاني الحسن أبو: فيقاؿ موسى، بن عليّ  الرضا
 مع يشترؾ فهو سمّيان  قبل من لو يكن لم إذ الثاني، من يكن كلم علي، األكبر كلده إذ األّكؿ، من يكن فلم اهلل، عبد

، اهلل عرش في الحسين اإلماـعادؿ العلوم،  السيد.العشرين تبلغ خرلأُ  موارد في يشترؾ كما ذلك، في النبيّ  يحيى
، ٜٕٛصـ، ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔتصحيح كتعليق إبراىيم الغركم، المؤسسة اإلسبلمية العامة للتبليغ كاإلرشاد، قم، 

ٕٜٜ. 
 .ٕٗٔعزادارم، ص ىام توغ ىام كتيبو آبادم، بررسي نوش مشهدم محمد ((ٕٕٗ
ـ(، جنة ٜٜٗٔىػ/ٜ٘ٓالكفعمي )تقي الدين إبراىيم بن علي الحسن بن محمد بن صالح العاملي ت ((ٕٕ٘

األماف الواقية كجنة اإليماف الباقية المشتهر بالمصباح، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيركت، الطبعة الثالثة، 
لببلغ، السعودية، .؛ محمد العلوم، نيل المطالب في قضاء الحوائج، مؤسسة اٖٛٔـ، صٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ
 .ٕٖٔـ، صٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ
ُسجل ىذا النداء أيضا علي العلم الذىبي المحفوظ في مشهد اإلماـ علي بالنجف المنسوب إلي تبريز  ((ٕٕٙ

  .(ٔٛ، لوحةٖٖٛـ. )سعاد ماىر، مشهد اإلماـ علي في النجف، صٙٔىػ/ٓٔخبلؿ القرف 
 .ٕٖٔمحمد العلوم، نيل المطالب، ص( (ٕٕٚ
 .ٖٕٔعبد السميع السيد، النقوش الكتابية الشيعية، صماىر سمير ( (ٕٕٛ
لمزيد من التفاصيل راجع: محمد السعيد عبد المؤمن رمضاف، محتشم الكاشاني عصره بيئتو شعره، رسالة ( (ٜٕٕ

؛ .ٜٖٔ-ٔٔـ، ص صٜٓٚٔماجستير، قسم اللغات الشرقية كآدابها، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاىرة، 
كرباسي، دائرة المعارؼ الحسينية: تاريخ المراقد )الحسين كأىل بيتو كأنصاره(، المركز محمد صادؽ محمد  

؛ سعيد ىادم الصفار، الركضة .ٓٛـ، صٕٚٓٓ، ٗ، جٛٚٔـ، صٖٕٓٓ، ٕالحسيني للدراسات، لندف،ج
بهين، بيركت، علم للناأالحسينية كإسهامات المبدعين الجليلة كما حررىا الدكتور الكرباسي في تاريخ المراقد، بيت 

 ؛ .ٕٕـ، صٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-
rejal/mashaher_shoaara3/589.htm 

 .ٖٓٔ، ٜٕٔمحمد السعيد عبد المؤمن رمضاف، محتشم الكاشاني، ص( (ٖٕٓ

http://www.mezan.net/sayed_ameli/books/s_imamali/05/006.html
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/mashaher_shoaara3/589.htm
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/mashaher_shoaara3/589.htm
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 .ٖٖٔمحمد السعيد عبد المؤمن رمضاف، محتشم الكاشاني، ص( (ٖٕٔ

عاـ  )خوسفي( القائني من قهستاف، كالمتوفى بها في ىو شمس الدين محمد بن حساـ الجوسفي( (ٕٖٕ
يعرؼ أيضا "بخاكراف نامو"، كىو منظـو قصصي فارسي، ك  مؤلف "خاكر نامو"عمالو أـ، كمن أىم ٓٚٗٔىػ/٘ٚٛ

جمع فيها قصص كحكايات منسوبة إلى اإلماـ علي مأخوذة من الركايات الحماسية للفرس، كحركبو مع الجن 
كاألفاعي كمع قباد شاه كطهماسب شاه، كفتوحاتو في أفغانستاف كببلد خاكراف )الشرؽ( كىو مثنوم على نمط 

تصانيف الشيعة، الطبعة الثالثة، دار األضواء، بيركت،  ىآقا بزرؾ الطهراني، الذريعة إل)شاىنامو للفردكسي. 
 (.ٕٓ، صٜ، جٖٚٔ، صٚـ، جٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ
ـ( تفسير ٜىػ/ٖ)أبو النصر محمد بن مسعودبن عياش السلمي السمرقندم ت القرف راجع: العياشي( (ٖٖٕ

، ٕـ،جٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔعلمي للمطبوعات، بيركت، العياشي، تحقيق السيد ىاشم الرسولي المحبلتي، مؤسسة األ
ـ(،  ٜٜٔىػ/ٖٔٛ)أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين موسى بن بابويو القمي ت ؛ الصدكؽ.ٜٕٔ، ٕٛٔص

ـ، ص ٜٗٛٔىػ/٘ٓٗٔكماؿ الدين كتماـ النعمة، تحقيق علي أكبر الغفارم، مؤسسة النشر اإلسبلمي، قم، 
.؛ علي بن محمد بن علي ٚٓٔ-ٗٓٔثبات كالية علي، ص ص؛ البركجردم، النص الجلي في إ. ٛٙٙ-ٔٙٙص

ـ، ص ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔالموسوم البهبهاني، مصباح الهداية في إثبات الوالية، شركة  مكتبة األلفين، الكويت، 
 .ٙٔٔ-ٔٔٔص

 .ٕٔ، صٙالطبرسي، مجمع البياف في تفسير القرآف،ج( (ٖٕٗ
 .ٖٛٔ، ٖٚٔ، ص ٔالكليني، أصوؿ الكافي، ج( (ٖٕ٘
 .ٚٙٙ، صالصدكؽ، كماؿ الدين كتماـ النعمة.؛ ٜٖ٘، صٔالقمي، تفسير القمي، ج( (ٖٕٙ
بشكل عاـ الذم يشير إلى ممارسة  تُقسم الصور الشخصية إلى ثبلثة أنواع: األكؿ ىو فن الصور الشخصية( (ٖٕٚ

 .ٕ، ىامشٜٕص ثركت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسبلمي،. رسم األشخاص باقتدار أك تصوير الفناف لشخص ما
كالثاني ىو الصورة الشخصية التى ينفذىا الرساـ لشخص معين كتكوف مؤكدة لمبلمحو، كالثالث الصورة التى يرسمها 

رحاب إبراىيم أحمد أحمد الصعيدم، التحف اإليرانية الفناف لنفسو في المرآة. )لمزيد من التفاصيل راجع: 
حف رضا عباسي بطهراف دراسة فنية مقارنة، رسالة دكتوراه، غير في ضوء مجموعة جديدة في مت والمزخرفة بالبلكي

.( كالصور الواردة على ٔ، ىامشٖٕٓـ، صٕٓٔٓمنشورة، قسم اآلثار اإلسبلمية، كلية اآلثار، جامعة القاىرة، 
  األعبلـ المعدنية موضوع الدراسة تقع ضمن النوع األكؿ.

 الشريف منشورات صقر، أحمد السيد تحقيق الطالبين، مقاتل ،(ـٜٙٙ/ىػٖٙ٘ت الفرج أبو) األصفهانى ((ٖٕٛ
، العباس بن اإلماـ أمير ٜٓص ـ،ٜٜ٘ٔ/ىػٙٔٗٔ الثانية، الطبعة قم، الرضي، .؛ عبد الرازؽ الموسوم المقـر

عبد الحميد المهاجر، .؛ ٗٔٔـ، صٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔالمؤمنين علي بن أبي طالب، مكتبة األلفين، الكويت، 
.؛ ٗٙـ، صٕٜٜٔىػ/ٖٔٗٔكالحرية، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيركت، العباس بن علي بطل الحق 

 .ٜٔـ، صٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔالسيد أبو القاسم الديباجي، العباس بن علي بطل النهضة الحسينية، طبعة إلكتركنية، 
 
 


