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 مقدمة
تعتبر المدرسة الفارسية في التصوير في العصرين 
 التيموري والصفوي من أكثر المدارس اإلسالمية أىمية في
مجال التصوير وىذا يرجع إلي ثراء إنتاجيا الفني ، 
فبعد غزو المغول لبالد فارس في القرن )الثالث عشر 
الميالدي السابع اليجري ( دخمت تأثيرات فنية كان 
مصدرىا  األساس الشرق األقصي ،أثرت في بعض المراكز 
الفنية في معظم أرجاء العالم اإلسالمي وبخاصة في 

تأثير المغولي عمي المدرسة العربية إيران حيث طغي ال
في التصوير وفي فن تزيين المخطوطات لذا إنتقل 
المركز الرئيسي لمتصوير اإلسالمي منذ القرن )الثامن 

 اليجري الرابع عشر الميالدي ( في إيران .
ولقد تولت إيران بذلك زيادة فن التصوير اإلسالمي وكان 

رن) الثالث بدايتو فييا في العصر السمجوقي من الق
عشر الميالدي السابع اليجري( ثم نيض نيضة كبري في 
عصر المغول من أواخر ذاك القرن حتي منتصف القرن 
)الرابع عشر الميالدي الثامن اليجري( وقد نال شيرة 
عريقة في العصر التيموري وبخاصة في القرن )الخامس 
عشر الميالدي التاسع اليجري( وكذلك في القرن التالي 

 العصر الصفوي.حيث 
ومنذ ذلك التاريخ أصبح التصوير اإلسالمي وقفاً عمي 
التصوير الفارسي في المقام األول ثم عمي التصوير 

 الذي إنبثق منو في اليند وتركيا .
كما كانت الدولة الساسانية تقوم عمي حدود المسممين 
في الشرق وقضي العرب المسممون عمييا في فترة وجيزة 

ر الفن اإلسالمي بالفن المحمي لتمك مما أدي إلي تأث
المناطق ، وتعتقد البعض أن رسوم الحكام الجالسين 
عمييا والمحاطين باألتباع من كل جانب مثل صورة" بدر 
الدين لؤلؤ" في غرة مخطوط في "كتاب األغاني" ىو 
إنعكاس لموضوع تصويري ساساني فيو ذو طابع ساساني 

مموك المسممين في  وكذلك التيجان الذي يرتدييا عظماء
التصاوير كميا من المؤثرات الفنية الساسانية 
ويمكننا باإلضافة أن التأثيرات الساسانية لم تكن 
مجرد عناصر تتعمق بالتفاصيل من التصاوير اإلسالمية بل 
أن ىناك موضوعات تصويرية كاممة إقتبسيا المصور 
المسمم من المصور الساساني مثل موضوعات الصيد وحفالت 
الشرب في الحدائق وكميا موضوعات فارسية األصل قد نجد 
ليا جذور عميقة في الفن الساساني وكذلك تصاوير 

 إنقضاض الحيوانات بعضيا عمي بعض .
وتكمن أىمية ىذا البحث "مناظر الصيد في العصر 

المدرستين التيمورية والصفوية"  الساساني من خالل صور
بمالمح ىامة عن من الموضوعات اليامة التي أمدتنا 

صيد المناظر ومنياالساسانية  اإلجتماعية  الحياة
، ومدي تأثر كل من المدرستين التيمورية قنصالو

 والصفوية بتمك الموضوعات في تصاويرىم .



 

 

حيث كانت من أسباب إختيار "موضوع البحث" رغم 
الدراسات السابقة التي تناولت التصوير التيموري 

لو دراسة مستقمة أو منفردة  والصفوي إال أنو لم تنفرد
من قبل ولكن ورد ثنايا الدراسات اإليرانية الخاصة 
بالتصوير الفارسي بصفة عامة أو التيموري والصفوي 
بصفة خاصة ومن ثم الفنون اإليرانية مروراً بفن 
التصوير العربي في إيران )السمجوقي( والتصوير 
المغولي ولكن ظيرت أىمية دراستو في العصرين 

يموري والصفوي حيث زاد اإلىتمام من خالل األثار الت
ية وخاصة اإليرانية بإعتزاز اإليرانين بقوميتيم الفارس

ومن الدراسات السابقة التي تناولت  العصر الساساني
  -الموضوع:

العصر  ر الفروسية فيغادة نبيل رشوان :مناظ ـ
، رسالة المخطوطات وعمي التحف التطبيقية التيموري في

 .م8008كمية األداب جامعة طنطا،  ماجستير غير منشورة،
:مناظر الكائنات الخرافية العوادلي حسناء عبدالسالم ـ

قي عمي الفنون التطبيقية في إيران في العصر السمجو
كمية ،ودالالتياالرمزية،رسالة ماجستير غير منشورة

 .م8008األثار ،جامعة القاىرة،
الصيد والقنص عمي  مناظرو عبدالمنعم ابراىيم:سوم ـ

التحف التطبيقية وفي تصاوير المخطوطات في العصر 
فاطمي،رسالة ماجيستير غيرمنشورة،كمية األثار جامعة ال

 .م2998القاىرة،
 -ــ مناظر الصيد في العصر التيموري :

وتعد موضوعات الصيد من الموضوعات المحببة لدي الفرس 
سيمة عامة والتيموريين خاصة حيث إتخذو الصيد كو

لمتسمية والتنزه وممارسة الرياضة والتدريب عمي 
، وقد بمغ اإلىتمام بمناظر الصيد 2المعارك الحربية 

درجة عالية في العصر التيموري حيث أشتير أمراء 
العصر التيموري بالخروج إلي رحالت الصيد وقد كان عمي 
رأسيم تيمورلنك والذي كان شديد اإلعتزاز بما بمغو من 

لصيد وألعاب الفروسية وىو في سن الثامنة ميارة في ا
 .8عشر 

كما أىتم األمير بايسنقر أيضاً بالصيد ويدل عمي ذلك 
أن الصفحتين اإلفتتاحيتين في مخطوط شاىنامو الفردوسي 
الذي أمر بايسنقر بإنشائيا والمحفوظ حالياً بمكتبة 
قصر جمستان بطيران عبارة عن رسم منظر صيد ممكي 

 .3شاب "بايسنقر"يشيده األمير ال
وقد بمغ من حذق التيمورين لمصيد أنيم كانو يستخدمون 

 وكان مما أرسمو شاه رخ ضمن ىداياالنمور في الصيد ،
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إلمبراطور الصين مجموعة من النمور الصغيرة المدربة ا
 .4عمي الصيد

وقد كان األمير "بايسنقر" واألمير "ببر محمد" وغيرىم 
مختمفة من الصائدين منيم كانوا يصطحبون معيم فئات 

من يشارك في عممية الصيد ،ومنيم من يراقب عممية 
الصيد وفي حالة اإلستعداد لممشاركة في أي وقت وأكثر 

كما كان يصطحبون  5ىذه الفئات يمتطون صيوات جيادىم
معيم أيضاً أتباعاً من حممة الفرائس المصطاده ومن 

 . 6البازداريو
ل النصف األول من العصر وقد سادت مدارس التصوير خال

التيموري عمي نفس األسموب السابق في تمثيل قصة صيد 
، ومن أمثمة بعض تصاوير مناظر 7بيرام جور وآزادة 

الصيد في المدرسة التيمورية "موضوع البحث" والتي 
( والتي تمثل 1تمثل بيرام كور في رحمة صيد )لوحة

بيرام كور في رحمة صيد من مخطوط خمسة نظامي 
تمثل بيرام لوحة لمحفوظة بمتحف المتروبوليتان ،  وا

كور يصطاد مع آزاده من مخطوط الشاىنامة والمحفوظ 
بمكتبة بودلين ، كما توجد تصويرة أخري تمثل خسرو 

من مخطوط خمسة  (8)شكل(7وشيرين في رحمة صيد )لوحة
 نظامي والمحفو ظة بدار الكتب المصرية .

 -: ــ مناظر الصيد في العصر الصفوي
قد بمغت مناظر الصيد والقنص أوج إزدىارىا الفني في 

الحادي عشر لميجره / –إيران في القرنين )العاشر 
السابع عشر الميالدي( سواء في تصاوير –السادس عشر 

المخطوطات وأيضاً عمي الخزف اإليراني الصفوي وعمي 
 8النسيج 

لم يقل اإلىتمام بالصيد في العصر الصفوي عما كان 
في العصر التيموري فكانت العادة أن يخرج الشاه عميو 

الصفوي في اليوم التالي لمنيروز مع عدد من نسائو 
لمصيد عمي أطراف الغابات حيث يواصل إحتفاالتو بعيد 

،كما كان الشاه إسماعيل الصفوي كان ميتماً  9النيروز
حيث أن بعد فتح  20بالصيد أكثر من إىتمامو بالفنون

ة أسود تثير الذعر بين السكان في بغداد أخبروه أن عد
النواحي المجاورة فخرج إلييا دون جنود وقتميا 
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بالسيم والقوس ويروي سائح إيطالي إنو أصاب سبعاً من 
 . 22عشر تفاحات بسيمو

وقد وصل حب الصيد والولع بو إلي الفنانين والصناع 
في عيد الشاه عباس ،ومما يدل عمي ذلك حزام من 
النحاس األحمر المخروم والمكفت بالفضة والذىب ومرصع 
باألحجار الكريمة محفوظ بمتحف طوبقابوسراي باستانبول 
وقد نقش عميو إسم الشاه إسماعيل األول الصفوي 

م( وكانت زخارفو عبارة عن منظر 2507ىـ /923وتاريخو )
صيد يتوسطو رسم فارس يمتطي صيوة جواده ولعل الفنان 
أراد برسم ىذا الفارس أن يرمز إلي الشاه إسماعيل 

،وفي عيد الشاه طيماسب الذي خمف أبيو  28الصفوي نفسو 
م( 2576-2584ىـ/ 984-930إسماعيل الصفوي عمي العرش )

مي ذلك أنو عندما وصل كان مولعاً بالصيد ومما يدل ع 23
إلي عمره في الرابعة والستنين وتجاوزت مدة حكمو نصف 
قرن فكان لم يخرج من قصره الممكي مدة أحد عشر عاماً 

،كما كان شاه طيماسب  24ولم يمارس الصيد وسائر أعمالو
راعياً لمفن والفنانين واألدب واألدباء فازدىر في عيده 

اج المخطوطات فن التصوير وفنون الكتاب وغزر إنت
 . 25المزوقة بالصور

م( بالصيد 2588ىـ/ 969وقد أىتم الشاه عباس األكبر )
ومما يدل عمي ذلك حزام معدني يرمز إلي الشاه عباس 

م( يوجد 2628ىـ /2082األكبر وااذي يحمل تاريخ الصنع )
عميو صورة فارس ذي شارب طويل يقال أنو يرمز إلي 

 .26الشاه عباس األول )األكبر(
ولعل من أبرز سمات مدرسة التصوير الصفوية التي 
إنتشرت في إيران في القرنين العشر والحادي اليجري / 
السادس عشر والسابع عشر الميالدي أن المصورين قد عنو 
عناية فائقة بتصوير الحياة اإلجتماعية والفنية وحياة 

 . 27البالط واألمراء ومايتبعيا من مناظر الصيد والقنص
من أعمال المصور سمطان محمد صوره من مخطوط وقد كان 

المنظومات الخمس لنظامي والذي كتبو لمشاه طيماسب 
م( والتي تمثل 2543-2539ىـ/ 950-946مابين عامي) 

بيرام كور يصيد األسد ، كما ينسب إليو أيضاً صور 
الشاىنامو الشييرة الموجودة األن بمجموعة الباروان 
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صورة كبيرة كثير منيا  856دي روتشيمد حيث تشتمل عمي 
 .28مناظر قتال وصيد 

ومما يجدر مالحظتو في رسوم األدميين من السالطين 
واألمراء أن المصور و قد حرص أن يضع يدييم الباز أو 
الصقر أو بعض أنواع الصقور التي تعرف باسم الشواىين 
حتي ولم يتفق ىذا الشكل مع مضمون موضوع المخطوط 

تصويرة األمراء عمي ىيئة صيادين ولعل المصور لجأ إلي 
 .29كناية عن الشجاعة وعمو اليمة

ومن بين تصاوير المخطوطات التي مثمت مناظر الصيد 
مخطوط "ديوان حافظ" حيث ظير األمراء عمي صيوة جيادىم 
يوجيون الطعنات لمحمر الوحشية، ولم يقتصر تصاوير 
مناظر الصيد عمي تزويق المخطوطات فقط بل أمتدت إلي 

لفنون التطبيقية من تحف وسجاجيد ،حيث كانت مناظر ا
الصيد من أىم المناظر المستعممة عمي السجاجيد في 

 88العصر الصفوي وأشيرىا سجادة الصيد وىي أكثر من 
ىـ( 989م/ 2588قدماً عرضاً مؤرخة بعام ) 22قدماً طوالً و

محفوظة بمتحف ميالن ،مما يدل عمي أىمية الصيد في ىذا 
ولعل من أكثر مناظر الصيد والقنص المرتبطة ،  80العصر

بالموسيقي والطرب والممثمة عمي التحف التطبقية في 
إيران ىي مناظر بيرام كور وآزاده ، وخسرو وشيرين في 
رحالت صيد لكنو يالحظ أن تمثيل قصة بيرام كور وآزاده 
في رحمة عمي التحف التطبقية وفي تصاوير المخطوطات 

بالموسيقي ،وإلتزم المصورون  كان دائماً مصحوباً 
بتمثيميا كما وردت في الشاىنامو إلي أن المصور 
"بيزاد " أضاف عمي القصة طابعاً إبتكارياً تمثل في 
تصوير كل منيا منفصالً عن األخر بعد أن كان يمتطياً معاً 

 .82ظير ىجين كما أتبعو بعض المصورون فيما بعد
ع البحث" )لوحة ومن أمثمة ىذه التصاوير من خالل "موضو

( والتي تمثل بيرام كور يصطاد غزالة من مخطوط 24
( والتي تمثل بيرام كور يستعرض 22خمسة نظامي ، )لوحة

ميارتو أمام آزاده من مخطوط شاىنامو الفردوسي 
( والتي تمثل 26والمحفوظ بدار الكتب المصرية ، )لوحة

صيد بيرام كور بدون الجارية آزادة من مخطوط شاه 
 ب والمحفوظ بمتحف المتروبوليتان .طيماس

وتشكل مناظر الصيد المصحوبة بالموسيقي جانباً ىاماً 
في التصوير الفارسي في العصريين التيموري والصفوي 
إذ كان إلقبال المصورين عمي تزيين المخطوطات التي 
توضح قصص مموك الفرس حيث كان الصيد أحد مظاىر 

 .88حياتيم 
 -ر الصيد:الدراسة التحميمية لمناظ
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ومن خالل مجموعة تصاوير مناظر الصيد في المدرستين 
التيمورية والصفوية "موضوع البحث" من خالل تصاوير 

 المخطوطات الفارسية يمكن تقسيميا إلي 
 مناظر صيد فردية . -
 مناظر صيد جماعية. -

: مناظر الصيد الفردية :  -*أوالً
فقط وىو وىي تمك المناظر التي تحتوي عمي شخص واحد 

يقوم بعممية الصيد حيث كان يخرج األمراء لمصيد 
وبصحبتيم الخدم وبعض أفراد الحاشية كما كان بعض 
األمراء يصطحبون بعض أصدقائيم لمشاىدتيم أثناء عممية 
الصيد وأبرز ميارتو أماميم كما إتضح ذلك في الموحات 
التالية بيرام كور في رحمة صيد مع الجارية 

( 8يرام كور يصطاد أسد وحماراً )لوحة( ، ب2فتنة)لوحة
( ،بيرام كور في رحمة 8،بيرام كور يقتل تنين)لوحة 

 .(2)شكل(23-28(،،بيرام كور يصرع األسد)لوحة 95صيد)
( ، وقد كان 232بيرام كور يصطاد الحمر الوحشية)لوحة

في بعض األحيان يخرج األمير إلي الصيد بصحبة جاريتو 
الجنك كما ظير في تصاوير فقط وتقوم بالعزف عمي آلة 

التي تمثل بيرام كور بصحبة جاريتو فتنة كما في 
 ةرام كور يصطاد مع آزاده )لوحالموحات التي تمثل بي

 (.24(، بيرام كور يصطاد غزال )22 -20 -6
باإلضافة إلي بعض التصاوير التي تمثل خسرو وشيرين  

في رحمة صيد الموحات التي تمثل خسرو وشيرين في رحمة 
 ( .4( ، خسرو يضرب األسد بضربة من قبضتو)7صيد )لوحة

وقد وجدت بعض التصاوير التي تمثل فييا األمير فقط 
وىو في رحمة صيد حيث يحتوي "موضوع البحث " عمي 

 (.5–3أربعة تصاوير تمثل بيرام كور في رحمة صيد )
 -*ثانياً : مناظر الصيد الجماعية :

ألمير أو الحاكم وىي تمك المناظر التي تحتوي عمي ا
وبعض أفراد حاشيتو وىم يقومون جميعاً بعممية الصيد 
حيث يشترك الجميع في عممية الصيد وقد إحتوت تصاوير 
مناظر الصيد في كل من المدرستين التيمورية والصفوية 
عمي أربعة تصاوير تمثل مناظر الصيد الجماعية 
الموحات ، بيرام يستعرض ميارتو أمام آزاده)لوحة 

(، بيرام كور يصطاد مع 27، بيرام يصطاد األسد)(25
 ديمرم .

 -*وسائل الصيد في العصر اإلسالمي :
تدور الوسائل التي يستخدميا الصادة إجتالباً لمقوت أو 
طمباً لميو واإلرتياض بين ماسخره اهلل تعالي لإلنسان من 
الحيوان والطير وما بين ما أخترعة لنفسو وإستحدثو 

 -وتنقسم إلي : 83لحيمتو
الصيد بإستخدام الحيوانات والطيور )الضواري  -

 والجوارح( .
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 الصيد بإستخدام اآلالت .-
 -*أوالً : الصيد بإستخدام الحيوانات والطيور:

فمن الوسائل التي إستخدميا اإلنسان في عممية الصيد 
الضواري والجوارح حيث بعد أن يصيد اإلنسان ويضربيا 

 تستجيب إلوامره .ويعمميا كيف تصطاد 
 -الضواري:-

يقول العرب ضري بالشئ وضري عميو إذا أولع بو 
وإعتاده وكذلك يقولون :ضراه بو وضراه عميو فالضاري 
من الجوارح والكالب المدرب عمي الصيد والضاري من 
السباع المولع بأكل المحم الضاري من الماشية 
المعتاد رعي زروع الناس وفي الحديث الشريف "إن 

إلسالم ضراوة " يعني أن لو ولعاً بو عند معتنقيو حتي ل
اليصبرو عنو ،وفي حديث عمر" رضي اهلل عنو " " إن لمحم 
ضراوة كضراوة الخمر "معناه أن المحم لو عادة طالبة 
ألكمو كعادة الخمر مع شاربيا إذ كان ما يعتاد يشرب 

، وقد إنقسمت حيوانات الصيد إلي الضواري  84الخمر
 والجوارح.

 -*حيوانات الصيد الضواري :
أما حيوانات الصيد التي تضري وتدرب عمي الصيد فيي 

 85أربعة أنواع 
 -*الفيد :

والفيد سبع من الفصيمة السنورية بين الكمب والنمر 
ولكنو أصغر منو وىو شديد الغضب ومن يقتني الفيود 

،وقيل في صيد الفيد أن من أحب أن  86يعمميا الصيد 
طمب وكيف يشد إذا صيد ،  يصيد الفيد فميعمم كيف  ويُ
وإال فمو وضع يوماً عمي عشرة ولم يحسن طردىا وصيدىا 
ومداراتيا إلي أن يصل بيا إلي منزلو لم يمحق منيا 
شيئاً والفيد يقدر عميو إال في يبس ويحتاج من يطرده 

 .87عنو أثره لم يجده أن يحفظ آثره ألنو متي خفي 
وأول من إصطاد بالفيد "فيما يذكر صاحب الصبح" "كميب 
بن وائل" ، وأول من حممو عمي الخيل" يزيد بن معاوية 
بن أبي سفيان" وأكثر من أشتير بالمعب بو" أبو مسمم 

، ومن الخمفاء الذين إشتيرو بشغفيم  88الخراساني" 
فة " وولعيم بالمعب بالفيود أي الصيد بيا الخمي

األمين " الذي إشتير بصيد السباع بصحبة الفرقة 
المعروفة بأصحابة المبابيد كما أن " المتوكل " كان 
مغرماً بالفيود واإلستكثار منيا وكان ييوي صيدىا 
والمعب بيا والخميفة " المعتضد " كان شديد الغواية 
بالفيود والمعب بيا وأيضاً الخميفة "العزيز باهلل" كان 
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صيد الفيود الصغيرة ومن أفضل اليدايا لنفسو مغرماً ب
 .89السباع الصغيرة 

 -*الكمب :
والكمب حيوان أىمي من الفصيمة الكمبية ورتبة 
المواحم فيو سالالت كثيرة تربي لمحراسة أو لمصيد أو 

، والكالب أصناف كثيرة غير أنيا في جممتيا  30لمجر 
يد تقسم إلي قسمين ىما : الكالب األىمية وكالب الص

ويراد بالكالب األىمية ماخصص لمحراسة وحكي الحكيم 
الترمذي إن اهلل سبحانو وتعالي لما أىبط أدم إلي األرض 
أشمي إبميس السباع عميو لتؤذيو وكان الكمب أشدىا 
عميو فجاء جبريل وأمره أن يضع يده عمي رأسو فاطمأن 
إليو وألفو وصار بحرسو ويحرس ولده وأول من أتخذه 

 .32نوح عميو السالم "لمحراسة "
وقد قال الدميري: الكمب حيوان معروف وصف بو لمرجل 
كمب ولممرأة كمبو ،وكالب أسم أحد أجداد النبي "صل اهلل 
عميو وسمم" والكمب حيوان شديد الرياضة كثير الوفاء 
وىو ال سبع وال بييمة حتي كأنو من الخمق المركب ألنو 

ولو تم لو طباع لو تم لو طباع السبعية ما ألف الناس 
البييمة ما أكل لحم الحيوان ،لكن الحديث أطمق عميو 
بييمة ، فقد روي في مسمم أن النبي "صل اهلل عميو 
وسمم" قال " بينما إمرأة تمشي بفالة من األرض ،أشتد 
عميو العطش ،فنزلت بئراً فشربت ثم صعدت فوجدت كمباً 

مثل  يأكل الثري من العطش ،فقالت لقد بمغ بيذا الكمب
الذي بمغ بي ، فنزلت البئر فمألت خفيا وأمسكتو بفييا 
ثم صعدت فسقتو فشكر اهلل ليا ذلك وغفر ليا " فقالو 
يارسول اهلل أو لنا في البيائم أجر ؟قال "صل اهلل عميو 

 .38وسمم" نعم في كل كبد رطبة أجر ة 
 -*النمر:

والنمر حيوان مفترس أرقط من الفصيمة السنورية ورتبة 
، والنمر من الثديات األكمة لمحوم يتميز  33م المحو

بقوة ومرونة عالية تساعدة عمي الصيد بميارة القفز 
بسرعة ويجمع العمماء عمي ان النمور تتميز بقوتيا 
وأن لدييا قدرة عمي تسمق األشجار بخفة فائقة حتي وىي 

، والنمر يحب شرب الخمر فإنو إذا سكر 34تحمل فريستيا 
صيده وذلك بأن يوضع لو الخمر في نام وعند ذلك سيل 

مكان شربو وىو يدرب عمي الصيد وال يأكل من صيد غيره 
، ومن طباعو إذا شبع نام ثالثة أيام ثم يخرج في 
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اليوم الرابع ومتي لم يصيد لم يأكل وال يممك نفسو 
 . 35عند الغضب حتي يبمغ من شدة غضبو أنو يقتل نفسو 

 -*التفو )عناق األرض( :
وحشية أكبر من السفور وأصغر من الكمب تصيد وىي دابة 

، وعناق األرض من السباع ويقال ليا 36كل شئ حتي الطير 
التفو وىو من فصيمة السنانير أكالت المحوم أكبر من 

 . 37القط لونو أحمر في أعال أذنيو شعرات سوداء 
وقد قسم المؤرخين الضواري من الحيوانات إلي ثالث 
أنواع فقط وىي ،الفيد ، والكمب ، وعناق األرض ، 

 .38مستثنين من ذلك النمر 
 -*الجوارح:

والجوارح من الطير الكاسرات وىي تؤلف رتبة من مممكة 
الحيوانات عظيمة تسمي رتبة الصقريات ألن الصقور من 

، فيذا األسم من قبيل المألوفة بين الناس ،ىي بعضيا 
وتكاد تجمع المراجع  39إطالق إسم البعض عمي الكل 

التاريخية التي تناولت البيزرة وجوارح طير الصيد 
 -ىي : 40بالبحث والدراسة عمي تقسيميا خمسة أنواع

 -*الطغرل :
وىو من الطيور الجوارح وأعظميا وأكبرىا وأكثرىا 

ستان ، شراسة ويوجد فقط في خوارزم بكشمير وأفغان
 ويمتاز بقوة إحتمالو ،فيو ينقض عشر مرات .

 -*الباز :
ولو عائمة كبيرة يقسميا صاحب كتاب "مناىج السرور 
والرشاد" خمسة أقسام وىي البازي والزراق والباشق 
والبيدق والعفصي والبازي وأحرىا مزاجاً ألنو قميل 
الصبر عمي العطش ومأواه الشجر العالية الممتفة 

ل وىو خفيف الجناح سريع الطيران وفرخ والظل الظمي
 .42البازي يسمي غطريفاً 

 -*الشاىين :
جمع مفرده شاىين وربما جمعوه عمي شياىين وليس عربياً 
ولكن العرب تكممت بو ، والشاىين من جنس الصقر غير 
أنو أبرد منو وأيبس مزاجاً وألجل ذلك تكون حركتو من 
العمو إلي السفل شديدة فيو ينقض عمي صيده إنقضاضاً 
من غير تحويم ، وفيو جبن وفتور وىو مع ذلك شديد 

الصيد فربما ضرب بنفسو األرض فمات الضراوة عمي 
وعظامو أصمب من عظام سائر الجوارح وكممة "شاىين " 
عمم عمي الميزان وإنما أطمعوه عمماً عمي ىذا الجارح 
من أجل أنو ال يتحمل أدني حال من الشبع وال أيسر حال 
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من الجوع فيظير أثر ذلك عميو كما يظير أثر أي ثقل 
 .48عمي الميزان 

 -*الصقر :
سمي العرب كل طائر يصيد صقراً ماخال النسر والعقاب ت

وىو من الجوارح بمنزلة البغال من الدواب ألنو أصبر 
عمي الشدة وأحمل لغميظ الغذاء واألذي وأحسن ألفا 
ومزاجو أبرد من كل ما تقدم ذكره من الجوارح وىو 
أىدأ من البازي نفساً وأسرع أنساً بالناس يتغذي 

ولبرد مزاجو اليشرب الماء ولو بالمحوم ذات األربع 
أقام دىراً ولذلك يوصف بالبخرونتن الفم ومن صفاتو 
أنو ال يأوي إلي األشجار وال رؤوس الجبال إنما يسكن 
المغارات والكيوف وصدوع الجبال وأول من صاد بو ىو " 

 الحارث بن معاوية بن ثور " 
 -*الكونج :

و أخف منو وىو نوع من الصقور إال أنو أحر منو ولذلك ى
جناحاً وأقل بخراً ويصيد السمك وطيور الماء ويعجز عن 

 صيد الغزال الصغير .
 -*اليؤيؤ :

وىو نوع من الصقور وىو طائر قصير الذنب ومزاجو 
بالنسبة لمباثق بارد رطب ألنو أصبر منو نفساً وأثقل 
حركة واليشرب الماء إال لمضرورة ومزاجة حار يابس 

 ك فيو أشجع منو .بالنسبة إلي الصقر ولذل
وقد أطمق القرأن الكريم كممة الجوارح عمي كل من 
حيوانات الصيد وطيور الصيد فمم يفرق بينيما أو يختص 

ا بيا نوع واحد كما جاء في قولو تعالي " مَ وَ
م تُ مْ مَّ حِ  مِّنَ  عَ ارِ وَ جَ  . 43" الْ

ومن خالل الدراسة الوصفية لمناظر الصيد في مدرستي 
والصفوية فقد ظير لنا مجموعة من التصوير التيمورية 

الحيوانات فكان منيا ما يستعمل في الصيد وأخري تصاد 
ومن الحيوانات التي كانت تستخدم في عممية الصيد ) 

 الجمل (. –الخيل 
 -*الخيل )الفرس( :

والخيل أو الفرس أكرم وسائل الصيد من حيث كان وسيمة 
الحرب إستخداميا العربي في مجال الصيد أو في مجال 

وأنتفع بو في المجالين عمي سواء ةقد خمدو ذلك في 
أشعارىم وأسمائيم وكممة فرس مشتقة من األفراس ألنيا 
كأنيا تفترس األرض بسرعة سيرىا كما أن كممة خيل 
مشتقة من الخيالء ألن راكب الخيل كثيراً ما يجد ذلك في 

، فأحسن العربي تربية الفرس ودربو وإعتني بو 44نفسو 
متاز الحصان العربي عن غيره في شكمو ورشاقتو حتي إ

وإستجابتو لمفارس الذي إقترن بو وقد إحتل مكانو 
رفيعة في قمب العربي منذ الجاىمية إعترافاً بالفضل 
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واإلنصاف لمدور الذي قام بو في حياتو وإزداد حب 
الخيل عند العرب بعد الدعوة اإلسالمية بسبب تشجيع 

يا والعناية بيا فمقد روي عن الدين اإلسالمي عمي تربيت
النبي"صل اهلل عميو وسمم" أنو قال " إن يكن الخير في 
شئ ففي ثالث ،المرأة والدار والفرس " ويروي عنو أنو 
قال " من كان لو فرس عربي فأكرمو ، أكرمو اهلل وإن 

 .45أىانو ، أىانو اهلل "
وقد كان الخيل يحتل أىمية كبيرة في حضارات العالم 

ي حيث إىتمت بو معظم األقطار اإلسالمية لما ليا اإلسالم
من أىمية كبري ، حيث كانت تستخدم من قبل المسممين 
في التنقل والحروب وغيرىا ، كما ذكرىا القرأن 

واالكريم في قولو تعالي " دُّ عِ أَ م وَ يُ م مِّن لَ تُ عْ طَ تَ ا اسْ  مَّ
ة   وَّ ن قُ مِ اطِ  وَ لِ  رِّبَ يْ خَ ، كما حث الدين اإلسالمي عمي  46" الْ

اإلىتمام بالخيل وتعميم ركوبو حيث قال عمر بن الخطاب 
" عممو أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل " وقد 
إىتمت إيران شأنيا شأن غيرىا من األقطار اإلسالمية 

 . 47بالخيل 
ولعل من أىم مايمفت النظر في ىذه التصاوير مناظر 

أن الفنان لم يحافظ عمي النسب الخيل التي قد يبدو 
التشريحية في رسميا إذ تظير سيقانيا دائماً نحيمة 
ولكن ذلك يتفق تماماً مع الواقع فالخيول اإليرانية 
ذات سيقان نحيمة طويمة وأجسام متناسبة األعضاء ورؤس 

كما ظيرت في الكثير من تصاوير مناظر الصيد  48صغيرة 
 9لصفوية الموحات )في كل من المدرستين التيمورية وا

– 20 – 22 – 44 – 86 – 209 – 232 – 254 – 298 
 . (3)شكل(

 -*الجمال :
فقد أىتم ليا أيضاً الفنانون ، ويعود األىتمام بيا 
إلي القيمة الكبيرة التي يحتميا ىذا الحيوان في 
الحياة العربية فمقد كان ميرالعروس وفدية القتيل 

درة المياه ويأكل وكان البدوي يشرب لبنو في حالة ن
لحمو ويشد من جمده الخيمة ويري البعض أن الجمل من 
العوامل الرئيسية التي سيمت الفتوح اإلسالمية نظراً 
لصبره عمي التعب والعطش ليذا لقبوه " الصابر" و 
"سفينة الصحراء" ىذا تأكيداً ألىمية الجمل ومنزلتو 

بين  الرفيعة في اإلسالم فنري الناس يعتقدون بأنو نطق
يدي النبي" صل اهلل عميو وسمم " متحدثاً عند ظمم 
الييودي لو ويعتقدون أيضاً أن الجمل الوحيد الذي 
يعرف األسم المائة من أسماء اهلل الحسني والتي ال يعرف 

 .49البشر غير تسع و تسعين منيا
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وقد إحتوي موضوع البحث عمي ثالثة تصاوير تحتوي عمي 
ام كور مع جاريتو في حيوان الجمل والتي تمثل بير

 .(4)شكل( 20 – 6رحمة صيد وذلك في الموحات )
*الحيوانات التي يتم صيدىا من خالل تصاوير المدرستين 

 -التيمورية والصفوية :
 -*األسد :

واألسد جنس من الفصيمة السنورية يشمل الذكر واألنثي 
ويطمق عمي األنثي أسده أو لبؤه وىو من الوحوش 

، وىو من أقوي الحيوانات األكمة لمحوم ولو  50الضارية 
 52أنيابو حادة تمكنو من تقطيع الفرائس التي يصطادىا 

، واألسد يرمز لمقوة حيث يحتل موضعاً متميزاً في 
الوجدان الشعبي منذ أقدم العصور وىو ممك الغاب ورمز 
القوة والبسالة فال غرابة إذاً في أن يكون لو ألف أسم 

، فأرتبط بالمموك وأصبح يرمز إلييم عمي لسان العرب 
في العصريين القديم والحديث فقد إستخدم كرمز في 
رسوم ورويات شعوب متعددة ففي مصر الفرعونية من 
رموزىم الدينية والسياسية وقد ظير أيضاً في شعارات 
األغريق والساسانين كما أدخل في أسماء بعض القواد 

ظمة فقد لقب واألبطال كألقاب تعبر عن القوة والع
"ديكادوس" ممك األنجميز ب " قمب األسد" ولقب اإلمام " 
عمي بن أبي طالب ب " أسد اهلل الغالب " ولقبو "حمزة 

 . 58بن عبدالمطمب " ب "أسد اهلل " 
وقد ظير األسد في موضوع البحث من خالل سبع تصاوير في 
أوضاع مختمفة منيا أثناء إنقضاضو عمي حيوانات أخري 

( ،كما 27 –8ية الصيد كما في الموحات ) أثناء عمم
وجد أيضاً في مناظر أخري يتم فييا صيد األسود مباشرة 

 . (5)شكل(23 – 28 – 4كما في الموحات ) 
 -*الحمر الوحشية :

والحمر الوحشية من جنس حيوان من ذوات الحوافر 
،والحمار  53وفصيمة الخيل معروف بألوانو المخططة 

،  54السفاد مقاتل شديد الغيرة الوحشي حسن الخمق محب 
والحمار نوعان : أىمي ووحشي ، واألىمي حيوان ال يؤكل 
لحمو ، أما الوحشي يصاد ويؤكل لحمو وقال رسول اهلل " 

،  55صل اهلل عميو وسمم" " كل الصيد في جوف الفرا "
والفرا من أسماء حمار الوحشي ، والحمر الوحشية عامة 

من الحمر األىمية  واألخدرية خاصة أطول أعماراً 
،والحمار الوحشي من أشد الحيوانات المصيدة عدواً وبو 

 .56تشبو العرب خيميا في السرعة والنجاه 
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وقد شاع إستخدام الحمار الوحشي بكثرة في تصاوير كل 
من المدرستين التيمورىة والصفوية حيث لقب بيرام كور 
بيذا المقب حيث يعني كور في الفارسية " الحمر 
الوحشية " حيث إمتاز بميارتو في صيدىا ويتضح ذلك من 

 . (6)شكل(28 –27–26–25–24-3–8–2خالل الموحات )
 -*الغزال :

والغزال ىو ولد الظبي وتجمع عمي غزلو وغزالن 
، وذكر أصحاب الخواص أنو ما 57والغزالو مؤنث الغزال 

بأي الغزال ذا روح إال وعمم مايريد منو من خير ومن 
شر وىو مستيين لجميع األجناس الذي من جنسو فإذا فقد 
الماء إعتاض عنو بإستنشاق اليواء البارد وإذا طمب 
لم يجيد نفسو في العدو من أول مرة فإذا رأي طالبة 

وىو لطيف مايل قرب منو دفع عدوه وفات الطالب لحمو 
 . 58لمحرارة واليبس قميالً 

وقد كثر إستخدام رسوم الغزال في كل من تصاوير 
المدرستين التيمورية والصفوية مقترنة مع حيوانات 
أخري كما في الموحات التي تم ذكرىا أو منفردة 

  .(7)شكل(22–20–9–7–6بذاتيا كما في الموحات )
 -*التنين:

عبان ضخم يغطي جسمو والتنين حيوان شكل أفعي أو ث
قشور تشبو قشور السمك أو شكل يشبو التمساح ولو أرجل 
قوية ) رجالن ( وقد يكون لو أجنحة صغيرة وذيمو مثل 
ذيل الثعبان ورأسو أحياناً يشبو التمساح أو الثعبان 
أو الذئب أو رأس طائر جارح ولو فم مفتوح كثيراً 

، وقد رسم 59ماتبرز أسنانو ويخرج منيا الميب 
الصينيون واإليرانيون أنوعاً مختمفة منو كما أنو يخرج 
في ىيئة سحب ولذا فإننا نري التنين في أغمب رسومو 

، ويصف التنين في " عجائب  60يسبح بين السحب 
المخموقات " بعظم الخمقو وىول المنظر وطول الجثة 
وعرضيا كبير الرأس براق العينين واسع الفم والجوف 

سنان كما ذكره ياقوت الحموي ونقمو في "معجم وكثير األ
البمدان " أن لو ستة رؤوس كرؤوس الحية ورأس سابعة 

، كما ذكرت بعض األحاديث النبوية التي  62كرأس إنسان 
تخص التنين كنوع من العقاب لمكافر في قبره ، فعن 
رسول اهلل " صل اهلل عميو وسمم"يسمط عمي الكافر في قبره 

ناً تنيشو وتمدغو حتي تقوم الساعة لو تسعة وتسعين تني
 . 68أن التنين منيا نفخ في األرض مانبتت خضرا 

وقد تسربت إلي إيران بعض الحيوانات الخرافية مع 
غيرىا من األساليب الفنية الصينية وكان التنين من 
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تمك الحيوانات الخرافية ،وكان طبيعياً أن يرحب 
تي تنفق في اإليرانيون بتمك الحيوانات الخرافية ال

تركيبيا مع البعد عن الحقيقة الطبيعية ذلك البعد 
الذي كان في أكثر األحيان المثل األعمي في الفنون 
اإلسالمية عامة ولذا أخذ اإليرانيون عن الشرق األقصي 
كثيراً من ذلك الحيوانات الخرافية بدون التفكير في 
ما كانت ترمز إليو تمك الحيوانات في الصين ونجح 

ن اإليراني في طبع تمك الحيوانات بطابع إيراني المف
 . 63وإسالمي ظاىر أوالً في تفصيل رسميا 

وقد ظير ىذا الكائن عمي األعالم اإليرانية منذ أقدم 
العصور ففي القصص الوطنية اإليرانية وردت إشارات 
كثيرة ليذا العمم وإستعممت مثل ىذه األعالم في العصر 

مة عمي السمطة الممكية الساساني كأداة لمزينة وعال
وقد رفعت ىذه األعالم ضمن المعارك وخالل رحالت الصيد 

 .64وحفالت اإلستقبال بجوار العرش 
وقد إحتوت مناظر الصيد في كل من المدرستين 
التيمورية والصفوية عمي أربعة تصاوير  تحتوي عمي 
حيوان التنين  أثناء صيد بيرام كور لو والذي رسم في 

نيا يتدلي من فوق الشجرة وقد رسمو ثالث لوحات م
المصور بطريقة خرافية بعيدة  عن الطبيعة كما في 

 . (8)شكل(8–5الموحات ) 
 -*الفيد :

والفيد من الحيوانات التي تصاد أيضاَ وقد تم التحدث 
عنو من قبل في الصفحات السابقة من ىذا الفصل ، وقد 
ظير الفيد في لوحة واحدة فقط ضمن مجموعة من 

 . (9)شكل(25يوانات الصيد )لوحة الح
وإن كان ىذا فيما يختص بما سخره اهلل لإلنسان من 
الجوارح والضواري من وسائل الصيد والقنص فإن اإلنسان 
قد إخترع وإبتكر لنفسو وإستحدث بحيميتو العديد من 
وسائل الصيد وطرقو لموصول إلي الفريسة فيو يمسك كل 

ذكاؤه في إستعمال كل  سبيل إلقتناص الحيوانات مستخدماً 
طريقة أو وسيمة لموقوف عمي مواطن الضعف والقوة لدي 
كل حيوان عمي حدة حتي يتمكن من صيده في يسر وسيولو 
ولم يترك اإلنسان وسيمة من وسائل الصيد إال و 
إستعمميا ولم يترك حيمة من الحيل إال و إستعمميا وقد 

الف طبائع تعددت طرق الصيد وتنوعت الوسائل تبعاً إلخت
 . 65الحيوانات

 -*ثانياً :الصيد بإستخدام األالت:
ومن خالل الدراسة الوصفية لمناظر الصيد في كل من 
المدرستين التيمورية والصفوية "موضوع البحث " فقد 
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التي  66تم التعرف عمي بعض اآلالت المختمفة واألسمحة
 إستخدميا اإليرانيون في عممية الصيد .

يد والقنص بإستخدام اآلالت في وقد إرتبط موضوع الص
األصل بالموروث الفني المحمي في فن التصوير اإلسالمي 
في إيران ،إنو قد وجدت مثل ىذه المناظر في التصوير 

 . 67اإليراني منذ العصر  الساساني
 -*السيف :

ومن المعروف أن السيف أداة من أدوات القتال التي  
برع العرب في إستخداميا ولم يقتصر إستخدام السيف في 
الحروب فقط وإنما إستخدمو اإلنسان في الصيد أيضاً 
،والسيف مشتق من قوليم ساف مالو. أي ىمك . فمما كان 

، كما أطمق العرب عمي 68السيف سبباً لميالك سمي سيفاً 
، وقد رأينا أن كتب األدب 69أسماء ونعوت  السيف عدة

وكتب التاريخ قد أفاضت في وصف السيوف ويكفي ذكر 
واحداً منيا لو مكانتو المرموقة بين السيوف جميعاً ىو 
"ذو الفقار" سيف النبي صموات اهلل عميو الذي غنمو في 
موقعة بدر وقد كان ليذا السيف في نفس الرسول الكريم 

اقي السيوف فكان ال يفارقو في حرب مكانة ممتازة دون ب
 70من الحروب 

ومن المعروف أن السيف المستقيم ىو أىم طرز السيوف  
اإلسالمية وكان مستخدماً ألجيال عديدة حتي بدأ يتطوير 
ببطئ ومن المحتمل أن يكون السيف المستقيم قد نشأ في 
أسيا وإستعممتو شعوبيا العريقة في الحضارة كشعب 

في نقوش األثار القديمة في تمك وقد أشور كما يتضح 
ورثت إيران القديمة معظمم تقاليد أشور وبابل وقد 

 عرف الساسانيون ومن قبميم السيف المستقيم.
كما يتضح ذلك من النقوش الصخرية والحجرية لمموك 
أسرة ساسان في قصورىم ومعابدىم وما نقش عمي الصحون 

مسممون في الفضية من رسوم لمقتال والصيد وقد ورث ال
شبو الجزيرة العربية طراز السيف المستقيم الذي كان 

، وقد كان السيف رمز  72سائراً في عصور الجاىمية 
البطولة اليرسم السيف إال في يد األبطال والفرسان ألنو 
عالمة طبقية مقصورة عمي النبالء ورمز لمفروسية 
والبطولة والعرب من أكثر الشعوب حضارة بالسيف 

إستخدامو ليذا زخرفوه بالرسوم ونقشوا  وعراقة في
 . 78عميو الكتابات واأليات القرأنية وآبيات الشعر 
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وقد ظير أمثمة إلستخدام السيف في الصيد من المدرستين 
التيمورية والصفوية في كل وقد إتخذ ليا الصائداً 

د يطعن بو بعض أوضاعاً مختمفة منيا أن نجد الصائ
( والتي تمثل بيرام كور 28)الموحةالحيوانات كما في

وىو يطعن أسداً بسيفو وىو يمتطي صيوة جواده وقد تكرر 
الجنود وىو يطعن الفيد في ىذا المنظر مع  أحد 

( مع بيرام كور وقد وجد وضع أخر لمصيد 25)الموحة
بالسيف حيث يطعن بيرام كور األسد بسيفو وىو واقفاً 

 .(20)شكل(23)وينحني قميالً إلي األمام الموحةعمي األرض 
 -* القوس :

والقوس ىو آلة عمي ىيئة ىالل ترمي بيا السيام تذكر 
 .73وتؤنث وتجمع أقواس ، وقسي ،وتصغيرىا قويس 

وروي أن عمي بن أبي طالب " رضي اهلل عنو " دخل عمي 
النبي "صل اهلل عميو وسمم " وىو متقمداً قوساً عربية ، 

جاءني جبريل فقال النبي " صل اهلل عميو وسمم " " ىكذا 
الميم من إستطعمك بيا فأطعمو ومن إستنصرك بيا 
فأنصره ومن إسترزقك بيا فارزقو " وقال " مامد الناس 

،  74أيدييم إلي شئ من السالح إال ولمقوس عميو فضل 
، كما أن القوس  75ويوجد لمقوس أسماء ونعوت عديدة 

يتكون من أجزاء عدة منيا البدن والمقبض والسبتو 
والقاب والوتر والفرصة ) معقد الوتر (و الظفر 

 . 76والحمالة 
والقوس في األصل عود من شجر ينحني طرفاه بقوة ويشد 
فييا وتر من الجمد أو العصب الذي يكون في عنق 

ا ولذا البعير وكان العرب يسمونو الذراع ألنو في طولي
كانوا يتخذون منو وحدة قياس فيقسمون بو المذروع ومن 

ىذلك قولو تعالي " نَ دْ وْ أَ نِ أَ يْ سَ وْ ابَ قَ انَ قَ كَ وىو  77" فَ
أقدم األسمحة المستخدمة في القتال فإستخدم األول في 
الصيد في الشرق قبل الغرب وعرف العرب منو نوعان : 

 78القدم  قوس يستخدم فيو اليد ، وقوس يستخدم بواسطة
. 

وأغمب الظن أن العرب في أول أمرىم لم يبرعو في 
إستعمال القوس وبراعتيم في إستعمال الرمح والسبف 
وأنيم توسعوا في إستعمال القوس وأتقنوه بعد 
إنفصاليم بالفرس والروم ، ويجمع المؤرخون عمي ميارة 
العرب في إستخدام القوس في الحروب والصيد أيضاً 

تطيش سياميم وبمغ إصابتيم في الرمي  ونادراً ما كانت
ما يكاد يتعدي طور التصديق ولذلك سمي العرب برماة 
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 .266المعجم الوسيط : ص - 
24
د : علي بوملحم ، دار الكتب  هـ( : نهاية األرب في فنون األدب ، تحقيق233شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النوبري )ت - 

 . 192م ، ص0224، 1العلمية ببيروت  ، ط
25
 . 42للمزيد أنظر :مؤلف مجهول : خزانة السالح ، ص- 
26
 .192للمزيد إنظر شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب : نهاية األرب في فنون األدب ، ص - 
22
 9سورة النجم : آية - 
22
 .026، ص م 1999،  1دار غريب للنشر ، جية في العصر الفاطمي محمود إبراهيم حسين : الفنون اإلسالم- 



 

 

الحدق وذلك ألنو لو أراد أحدىم أن يرمي إحدي عيني 
 . 79الغزال دون أخري لرماىا 

وقد ظير القوس بكثرة في تصاوير مناظر الصيد في كل 
من المدرستين التيمورية والصفوية فقد ظير أحياناً 

ستخدمو المموك في الصيد وىو يشد السيام ويصوبيا وي
( والتي تمثل بيرام 9نحو الفريسة كما في )الموحة 

كور في رحمة صيد حيث يوجو قوسو نحو الحمر الوحشية 
 – 22 – 20 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5وقد يشاىيا الموحات )

، كما ظيرت بعض  (22)شكل (28 – 27 – 26 – 25 -24
ام ومثبتو في وسط األقواس موضوعة داخل جراب السي

تمثل بيرام كور يقتل التنين من لوحة حامميا كما في
  .   م/ 1580 ىـ 988مخطوط الشاىنامة 

 -*السيام :
والسيام ىي أعواد رفيعة من شجر صمب في طول الذراع 
تقريباً يركب في قمتيا نصل من حديد مدبب لو سنتان في 
عكس إتجاىو أما الريش فيركب في أسفمو ليعمل عمي حفظ 

، ويرتبط  80توازنو في لحظة إنطالقو ويتصل بالقوس 
السيم بالقوس عادة فيو بالنسبة لو كالطمقات لمرامي 
في العصر الحديث وأطمق عميو أسماء مختمفة منيا 
السيم والنبل والنشاب وىو عادة يصنع من خشب يمتاز 
بالصالبة والخفة غير رخو أو منتفش ومن أجود أنواع 
الخشب الذي إستخدم في صناعة السيام الشوحطأ 

 لسيم لو أنواع مختمفة منيا :، وا 82والصنوبر
 الديخ : وىو سيم طويل لو أربع أذان .-
 الصيخ : وىو المصمب النار .-
 الخطوة :وىو سيم طولو ذراع .-

وروي عن رسول اهلل "صل اهلل عميو وسمم" أنو قال" إن اهلل 
عز وجل ليدخل بالسيم الواحد ثالثة نفر الجنة صانعو 

و والممد بو " وقال يحتسب في صنعتو الخير والرامي ب
" صل اهلل عميو وسمم" " إرمو وأركبوا و أن ترموا أحب 

 83،وقد وجدت لمسيام أنواع عديدة 88إلي من أن تركبو" 
  -فيو يتكون من : 84، أما عن أقسام السيم

 الفصل : وىو الحديدة الجارحة في رأس السيم . -
العود : وىو مابين الفصل والعقب )ىو القسم الذي  -

 يو الريش ( .يضع ف
 العزف : موضع الوتر من السيم . -

وقد ظير السيم بكثرة في تصاوير منااظر الصيد في كل 
 -من المدرستين " موضوع البحث " في ثالثة أوضاع ىي :
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 .31سومه عبدالمنعم : مناظر الصيد ، ص - 
22
حسن محمد نور  عبدالنور : صور المعارك الحربية في المخطوطات العثمانية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية األثار - 

 .96م، ص 1929جامعة القاهرة ، 
21
 .022سن : الفنون الزخرفية ، ص محمود إبراهيم ح- 
20
 .196شهاب الدين : نهاية األرب ، ص - 
23
 . 42للمزيد أنظر مؤلف مجهول : خزانة السالح ، ص - 
24
 . 029محمود إبراهيم : الفنون الزخرفية ، ص- 



 

 

فقد ظير السيم في أجساد أو رؤوس الحيوانات التي  -
 22 – 20 – 9 – 6 –3 – 2يتم صيدىا كما في الموحات ) 

– 24 – 25 – 27 – 28 ) 
كما ظير أيضاً في وضع اإلنطالق من األقواس كما ظيرت  -

 ( . 25– 7في الموحات التالية ) 
أماالوضع الثالث لمسيام فظيرت في التصاوير موضوعة  -

وعادة يحمميا الفرسان في الجانب  85داخل جعاب السيام
األيمن وقد كانت ىذه اتمجعاب أحياناً مزخرفة بزخارف 

 –25–24 – 28 – 7ما في الموحات ) متعددة األلوان ك
( S ( ، وأحياناً تكون ىذه الزخارف عمي شكل حرف ) 27

( ،وقد تكون أحياناً خالية  8–5–8–2كما في الموحات ) 
 ( .28–26–23–22–9–6–3من الزخارف كما في الموحات )

 -*الصيد بقبضة اليد :
وقد إحتوي موضوع البحث عمي تصوريتين تمثالن خسرو وىو 
ه يسارع األسد ويتم القضاء عميو بضربة من قبضة يد

( ، والثانية 4)لوحة أحدىما محفوظة بمتحف اليرميتاج
 محفوظة  بمتحف فكتوريا والبرت.

 -ة:الخاتم
ومن خالل العرض السابق فقد إمتازت تصاوير مناظر 
الطرب في كل من المدرستين التيمورية والصفوية بعدة 

  -مميزات وىي :
التصاوير لمناظر الصيد في المدرستين  عكست بعض -

بإستخدام األالت التي صنعيا اإلنسان خيال المصور في 
رسم بعض الحيوانات الخرافية مثل مناظر صيد بيرام 

 كور لمتنين .
كانت الرسوم الحيوانية اإليرانية في بداية العصر  -

اإلسالمي تشبو كثيراً رسوم العصر الساساني في الجفاف 
سيما في رسم المفاصل كما كانت تشبيا أيضاً  والقوة وال

في إتباع التماثل والتوازن ورسم الحيوانات والطيور 
متواجية أو متدابرة أو رسميا متتابعة في شريط من 

 . 86الزخرفة 
تعددت طبقات األشخاص في ىذه التصاوير مابين أمراء  -

أو حكام في رحالت صيد يمتطون صيوة جيادىم أو عازفين 
 س عاديين يشاىدون عممية الصيد .أو أنا

، فيالحظ معظم  87قمة عدد األشخاص في التصويرة  -
تصاوير مناظر الصيد بإستخدام األالت قد إحتوت عمي عدد 

 قميل من األشخاص حيث تحتوي عمي شخص أو شخصين فقط .
تميزت مناظر الصيد بإستخدام األالت في كل من  -

إستخدموىا في عممية المدرستين بالعديد من األالت التي 
الصيد مثل السيم ، القوس ، السيف ، بإلضافة إلي 

والتي إستخدام قبضة اليد في القضاء عمي فريستو .
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 .126صالح البهنسي : مناظر الطرب ،ص - 



 

 

تورثتيا المدارس اإليرانية منذ العصر الساساني 
بالعصر السمجوقي والمغولي ووصوال لمعصر  ومرورا

 التيموري والصفوي
مناظر الصيد تنوعت الحيوانات التي إستخدمت في  -

والتي مثمت في الغالب كفرائس مثل األسود والحمر 
الوحشية و النمر والغزال ، كما كانت توجد بعض 

 الحيوانات إستخدمت في عممية الصيد كالخيل والجمل .
إمتازت أرضيتيا بالبساطة يتخمميا بعض النباتات  -

الصغيرة أو بعض األشجار وكان يتخمميا بعض السحب 
 الطيور السابحة في السماء.الصنية وبعض 

 
 المراجع:ـ

الزبيدي ، تقي الدين بن ابي العباس حمزة بن عبداهلل  ـ
ىـ( : إنتياز الفرص في الصيد والقنص ، 986الناشري )ت

تحقيق د. عبداهلل محمد الحبشي ،الدار اليمنية لمنشر 
 م .2985ىـ/2405والتوزيع ، 

، مطبوعات  الفاطمي ، بازيار العزيز باهلل : البيزرة ـ
 م.2953ىـ /2378المجتمع العممي العربي ، 

إبراىيم بن عبدالرحمن اليدلق : البيزرة عند العرب  ـ
 . 867، مجمة فيصل ، العدد 

ــ أبو الحمد فرغمي : التصوير اإلسالمي نشأتو وموقف 
اإلسالم منو وأصولو ومدارسو ، الدار المصرية 

 م.2992/ىـ 2422،  2المبنانية ، القاىرة ، ط
: الفنون الزخروفية اإلسالمية في عصر ــــــــــــــــ

 م .2990،  2الصفويين في إيران ، مكتبة مدبولي ، ط
أحمد حسن الباقوري : في عالم الصيد ، دار المعارف  ـ

 م.2229، القاىرة ،
بكاشجم ، أبي الفتح محمود بن الحسن الكاتب  ـ

د والمطارده ىـ( : المصاي358المعروف بكاشجم )ت بعد 
، تحقيق د. محمد أسعد أطمس ، دار اليقظة ببغداد ، 

 م.2954
حسناء عبدالسالم العودلي : مناظر الكائنات  ـ

الخرافية عمي الفنون التطبيقية بإيران في العصر 
السمجوقي ودالالتيا الرمزية ، رسالة ماجستير غير 

 م .8008منشورة ، كمية األثار، جامعة القاىرة  ، 
دونالد ولبر : إيران ماضييا وحاضرىا ، ترجمة د.  ـ

عبدالنعيم محمد حسنين ، دار الكتاب المصري ، 
 م .2985ىـ / 2405،  8القاىرة ، ط

زكي محمد حسن: التصوير اإلسالمي عند الفرس ، مطبعة  ـ
 م .2936،  2لجنة التأليف والترجمة و النشر ، ط

والقنص عمي  سومو عبدالمنعم ابراىيم : مناظر الصيد ـ
التحف التطبيقية وفي تصاوير المخطوطات في العصر 
الفاطمي ،رسالة ماجيستير غيرمنشورة ، كمية األثار 

 م .2998جامعة القاىرة،



 

 

شيرين عبد النعيم محمد حسنين : بعض العادات  ـ
اإليرانية القديمة كما صورتيا شاىنامة الفردوسي ، 

 مكتبة األنجمو المصرية .
العبيدي : الصيد وزالقنص في المصادر صالح حسين  ـ

،  8األثرية في العصر العباسي ، مجمة المورد ، العدد 
 م . 2985إبريل 

مناظر الفروسية في المخطوطات :غادة نبيل خفاجة ـ
موري ، رسالة وعمي التحف التطبقية في العصر التي

 م .8008، ماجستير غير منشورة،كمية األداب،جامعة طنطا
: خزانة السالح ، تحقيق د. نبيل محمد  مؤلف مجيول ـ

 م . 2978عبدالعزيز ، مكتبة األنجمو المصرية ، 
ــ م.س ديماند : الفنون اإلسالمية ، ترجمة محمد أحمد 
عيسي ، مراجعة د. أحمد فكري ، دار المعارف ، 

 م.2229القاىرة ، 
-Ashrafi M.M & Ainiak : Persian – Tajik Poetry 
Xiv – Xvll Centuries Minitures Drom User 
Collection   
-Barakat ,Heba Nayel :Treasures Of The 
Illustrated And Persian Manuscripts ,National 
Library of EgyPt ,2008  . 
-Brend Barbara : Islamic Art ,British Museum 
Press ,1991 
-Enderline  ,Volkmat :Die Minature Der Berliner 
Baisonqur Handscrift  , Inselverlag  ,1970 
-Grube,Ernst J : Islamic Paintings From The 11th 
To The 18th Century in the Collection Of  Hans 
P.Kraus, New York  ,1972 
-Grube (E.J) ,Muslim Miniature Painting from the 
Xlll To Xlx Century, Venezia 1962. 
-Grube (E .J) : The Classical Style In Islamic, 
The Early School Of Heart And Its Impacton 
,Islamic Paintinf Of the Later 15th,16th,And 17th 
Centuries Some Exampels In American Collection , 
Venezia 1968 
-Stchoukine .Ivan :Les Peintures Des Manuscrits 
Timurides ,Paris ,1954,  
-Sturat.Cary Welch :Persian Paintig Five Royal 
Safavid Manuscripts Of The Sixteenth Century,  
-Rice, Davidtalbot : Islamic Painting A Survey 
,Edinburgh University Press ,1971  
-Blochet .E : Musulman Painting XIIth – XvIIth 
Century Methuen And Co,Ith .36 Essex Street W.G 
.London ,1929 . 
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                    (الفيد9شكل)                     ( التنين8شكل)
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 نظامي ، متحف م، من مخطوط خمسة/ 1420هـ823فتنة، الجارية مصطحباً  صيد رحلة في كور بهرام( 1اللوحة )
 بنيويورك ،عن : المتروبوليتان

-Grube (E.J) ,Muslim Miniature Painting from the Xlll To Xlx Century, Venezia 1962 ,(P 58). 

 

 المتروبوليتان نظامي ،متحف م، من مخطوط خمسة/ 1420 هـ823وحشياً، وحماراً  ألسد يصطاد كور بهرام (0اللوحة )
 بنيويورك ،عن :

-Grube (E .J) : The Classical Style In Islamic, The Early School Of Heart And Its Impacton 
,Islamic Paintinf Of the Later 15th,16th,And 17th Centuries Some Exampels In American 
Collection , Venezia 1968,(PL 17) 



 

 

 

 الفارسية،القسم األشعار من مجموعة يضم مخطوط م، نسخة1420 / هـ823وحشياً،  حماراً  يصطاد كور بهرام( 3اللوحة )
 ببرلين،عن: الدولة متاحف من اإلسالمي

-Enderline  ,Volkmat :Die Minature Der Berliner Baisonqur Handscrift  , Inselverlag  ,1970  
,(PL 27) 

 

 الهرميتاج،عن : نظامي،متحف م،من مخطوط خمسة 1431قبضته ، من بضربة األسد يقتل خسرو( 4اللوحة )

-Grube.Emst J:Sims,Eleanor: Islamic Art V 2001, (fig14) 

 



 

 

 

 البريطانية،عن: نظامي،المكتبة م،من مخطوط خمسة 1493-1442التنين، كوريقتل بهرام( 5اللوحة )
Brend Barbara : Islamic Art ,British Museum Press ,1991,(P146) 

 

 الشاهنامه،المتحفم،من مخطوط / 1486 هـ 891آزاده، محبوبته علي مهارته الصيد في يعرض كور بهرام( 6اللوحة )
 البريطاني،عن:

 (72) ،شكل الوسطي العصور في اإلسالمي التصوير : الباشا حسن-



 

 

 

 
 المصرية،عن: الكتب دهلوي،دار خسرو م،من مخطوط خمسة/ 1490 هـ 895صيد، رحلة في شيرين و خسرو( 2اللوحة )

-Barakat ,Heba Nayel :Treasures Of The Illustrated And Persian Manuscripts , (B 57) 

 
 بلندن،عن:  البريطاني نظامي،المتحف م،من مخطوط خمسة  1495-1494التنين، يقتل كور بهرام( 2اللوحة )

-Stchoukine .Ivan :Les Peintures Des Manuscrits Timurides ,Paris ,1954, (P lxxxiii) 

-Rice, Davidtalbot : Islamic Painting A Survey ,Edinburgh University Press ,1971 ,(PL 58) 



 

 

 
 نظامي،عن: م،من مخطوط خمسة/ 1496-1495 هـ 901صيد، رحلة في كور بهرام( 9اللوحة )

-Ashrafi M.M & Ainiak : Persian – Tajik Poetry Xiv – Xvll Centuries Minitures Drom User 
Collection  (PL25 –PL 12) 

 
 الفردوسي،عن: م،من مخطوط شاهنامه15 صيد، ق رحلة في آزاده و كور بهرام( 12اللوحة )

-Ashrafi M.M & Ainiak : Persian – Tajik Poetry Xiv – Xvll Centuries Minitures Drom User 
Collection  (PL17) 

 
 

 



 

 

 
 الفردوسي م،من مخطوط شاهنامه 1656-1066أزاده، بصحبة يصطاد كور بهرام( 11اللوحة )

 المصرية،عن: الكتب دار
 (148) ،لوحة ومدارسه وأصوله منه اإلسالم وموقف نشأته إإلسالمي التصوير : فرغلي أبوالحمد-

 

 
 المصرية، الكتب الفردوسي،دار م،من مخطوط شاهنامه1656-1066 األسود،  يصرع كور بهرام( 10اللوحة )

 (149) ،لوحة ومدارسه وأصوله منه اإلسالم وموقف نشأته إإلسالمي التصوير : فرغلي أبوالحمد- 

 
 



 

 

 
 المصرية،عن: الكتب الفردوسي،دار م،من مخطوط شاهنامه 1656-1066أسداً، يقتل كور بهرام( 13اللوحة )

 (150) ،لوحة ومدارسه وأصوله منه اإلسالم وموقف نشأته إإلسالمي التصوير : فرغلي أبوالحمد-

 

 
 نظامي،عن: م،من مخطوط خمسة/ 1515 هـ 921غزاله، يصطاد كور بهرام( 14اللوحة )

-Grube,Ernst J : Islamic Paintings From The 11th To The 18th Century in the Collection Of  
Hans P.Kraus, New York  ,1972,(PL xx) 

 



 

 

 
 علي م،من مخطوط ديوان/ 1527-1526 هـ 933آزاده، أمام الصيد في مهارته يستعرض بهرام( 15اللوحة )

 بباريس،عن: األهلية شيرنوائي،المكتبة
-Sturat.Cary Welch :Persian Paintig Five Royal Safavid Manuscripts Of The Sixteenth Century, 
(PL13) 
-Blochet .E : Musulman Painting XIIth – XvIIth Century Methuen And Co,Ith  ,(PL cxxiv) 

 

 
 المتروبويلتان،عن: طهماسب،متحف شاه م،من مخطوط شاهنامة 1535- 1533صيد، رحلة في بهرام( 16اللوحة )

-Stuart Cary Welch :Wonders Of The Age Masterpieces Of Early Safavid Painting , (PL33). 



 

 

 
 البريطانية،عن: نظامي،المكتبة م،من مخطوط خمسة/ 1543-1539هـ949ـ945  األسد، يصطاد كور بهرام( 12اللوحة )

 (422) ،لوحة2006 ،1،ط الشرق زهراء ،مكتبة اإلسالمية  والحضارة األثار في المجمل: الحداد حمزة محمد-
 (191) ،لوحة اإلسالمي التصوير موسوعة: عكاشة ثروت-

 
 البريطاني،عن: نظامي،المتحف م،من مخطوط خمسة1543-1539الوحشية، الحمر يصطاد كور بهرام( 12اللوحة )

-Stuart Cary Welch :Wonders Of The Age Masterpieces Of Early Safavid Painting , (PL65). 
 (189) لوحة ، اإلسالمي التصوير موسوعة :عكاشة ثروت-


