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 عمى العمائر كالفنكف التط يقية في االسالمية   تصاكير الطيكر ) النسر (
 ـ( ) دراسة انرية فنية سياحية ( 1517 – 1171ىػ /  1250 – 648الفترة مف )

  خ١ًٍ ِذّذ إٌّعُ عجذ را٠ٚخ/ د.َ.أ
 التمييد:

 :رسـك الطيكر في الفف السالمى
تعد رسـك الطيكر هف العىاصر الفىية الهٍهة التي كجدت تػزيف التحػؼ الفىيػة اإلسػالهية حيػث ىراٌػا ههثمػة بكثػرة عمػى التحػؼ الفىيػة التػي 

ىػاطؽ هفصصػً، فػي بعػض ا حيػاف كصمتىا هف شتى أقػاليـ العػالـ اإلسػالهي هػف هختمػؼ العصػكر، كرسػهت أهػا هىفػردة، أك فػي داخػؿ ه
كتهتػػػاز  ii))أك كاىػػت ضػػػهف تككيىػػات زخرفيػػػة , ككاىػػت رسػػـك الطيػػػكر كالحيكاىػػات هػػػف ههيػػزات الفػػػف الساسػػاىى. (i)رسػػهت أشػػرطة طكيمػػػة.

بكثػػرة هػػا حفمػػت بػػً زخػػارؼ الطيػػكر كبخاصػػة فػػي زخػػارؼ الهخطكطػػات كالصػػىاعات الفىيػػة  (iii)التحػػؼ  الفارسػػية فػػي العصػػر الساسػػاىى 
كظمػػت رسػػـك الطيػػكر هىتشػػرة كتػػزيف الفىػػكف االيراىيػػة فػػي العصػػر اإلسػػالهي , كلعػػؿ هػػف أٌػػـ الطيػػكر التػػي اىتشػػرت فػػي الفىػػكف  (iv)الدقيقػػة

ك هكضكع البحث .  االسالهية طائر الىسر ، ٌك
 مدلكؿ النسر:

ك أعظـ هف العقاب  (v)الىسر طائر سباع الطير لكىً ليس هف عتاقٍا أم جكارحٍا بؿ يقع عمى الجيؼ كقمها يصيد ٌك
لً هىقار طكيؿ هىعكفة في طرفػً فقػط كال ريػش لػً فػي رأسػً كعىقػً بػؿ فيٍػا زغػب أبػيض قصػير كلػً شري ىٍـ رغيب، 

برائؿ أل ريش هستدير باسفؿ عىقً، ساقاي عاريتاف بخػالؼ العقػاب فاىٍػا هسػركلة السػاقييف كالػرجمييف، كال هخالػب لػً 
ك الطائر الهعركؼ عىد العػرب فػى بؿ أظافر كال يقكل عمى جهع أظفاري كحهؿ فريستً كها تفعؿ العقاب بهخالب ٍا، ٌك

عٍػػد جػػاٌميتٍـ إلػػى يكهىػػا كيعػػرؼ بٍػػذا االسػػـ عىػػد الهتكمهػػيف بالعربيػػة هػػف الهغػػرب ا قصػػى إلػػى العػػراؽ كهػػف الشػػاـ 
تػً أبػك ا بػرد كأبػك ا صػبع كالىسر جهعً في القمة أىسر، كفى الكثرة ىسػكر، ككىي  (vi)شهاالن إلى اليهف كالسكداف جىكبان 

ػك عريػؼ  كأبك هالؾ، كأبك الهىٍاؿ كأبك يحى، كا ىثى يقاؿ لٍػا: أـ قشػعـ، كسػهى ىسػر  ىػً يىسػر الشػيء كيبتمعػً، ٌك
ك حاد البصر يرل الجيفة هف طيراىا كأقكاٌا جىاحان، حتػى أىػً ليطيػر هػا  الطير، كيقاؿ أىً هف أطكؿ الطيكر عهران، ٌك

ك هف أشد الطير حزىان عمى فراؽ ألفً، فجذا فػارؽ أحػدٌها بيف الهشرؽ كالهغرب  في يكـ كاحد، ككؿ الجكارح تخافً، ٌك
يقػرب هػف كقيؿ أف الىسر يعهر طكيالن أم يعيش هػا  (vii)ا خر هات حزىان ككهدان , كيحـر أكمً  ستخباثً كأكمة الجيؼ

                                                           
i- 40، ص 2006، 1عبد الرزاؽ، أحهد، الفىكف اإلسالهية حتى ىٍاية العصر الفاطهي، التعميـ الهفتكح، كمية اآلداب، ط. 
ii- 102ـ، ص 2000ٌػ، 1420، هركز الكتاب لمىشر، 2لعزيز، الفىكف اإلسالهية في العصر ا يكبي، جسالـ, عبد ا. 
iii- ف اإليراىػي، كالفف الساساىى هؤسسة ارد شير بف بابػؾ فػي ايػراف، ككاىػت يػديىكف بالدياىػة الزرادشػتية، كاتخػذكا عىاصػر الفػف الٍمىسػتى كدهجػكي هػع الفػ

 .37، ص 1991، 1فرغمي أبك الحهد هحهكد، التصكير اإلسالهي، الدار الهصرية المبىاىية، ط /أىظر
iv- 3ص -هكتبة االىجمك الهصرية  – 2006ىشر الىحاس أساهة، الكحدات الزخرفية اإلسالهية،  كهاؿ الديف ساهح , تاريخ ال. 
v- لىسكر الىسر هجهكعة هف الطيكر الجارحة تسهى فصيمة اaegypiidae  ،كلً أىكاع كثيرة: هىٍا الرحهة ككاسر العظاـ كالىسػر الهمػؾ كالىسػر ا سػكد

 .157، ص 1992الدهيرل، حياة الحيكاف الكبرل، دار طالس، دهشؽ، ط
vi-  158الدهيرل: الهصدر السابؽ، ص. 
vii-  260الهعمكؼ أهيف، هعجـ الحيكاف، دار الرائد العربي، بيركت، لبىاف، ص. 
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 (ii)ككػػاف يرهػػز الىسػػر عىػػد العػػرب لجٍػػة الشػػرؽ (i)حػػكالى ألػػؼ سػػىة، كجثتػػً عظيهػػة حتػػى قيػػؿ أىػػً يحهػػؿ أكالد الفيمػػة
كالىسػػػر هػػػف الطيػػػكر الجارحػػػة التػػػي ىفػػػذٌا الفىػػػاف الهسػػػمـ عمػػػى هىتجاتػػػً الفىيػػػة كقػػػد عرفتػػػً الفىػػػكف السػػػابقة عمػػػى الفػػػف 
اإلسػػالهي، كقػػد لعػػب الىسػػر دكران هٍهػػان فػػي الزخػػارؼ اإلسػػالهية هىػػذ أكائػػؿ العصػػر اإلسػػالهي كيعػػد هػػف أكثػػر الطيػػكر 

عمػػػى ىقػػػكد الههاليػػػؾ كتحفٍػػػـ كجػػػاء عمػػػى ٌيئػػػة رىػػػؾ لػػػبعض السػػػالطيف ككجػػػد الىسػػػر  (iii)كعان عمػػػى تحػػػؼ الههاليػػػؾشػػػي
الههاليؾ كخاصة عمى الىقكد، كأحياىان أخرل كاف ياتي عمى ٌيئة عىصر زخرفػي، كهػف الهعػركؼ أف الىسػر )البػاز( , 

ثيػران لعب دكران هٍهان في الزخارؼ اإلسالهية هىذ العصر اإلسالهي خاصة فيها يتعمػؽ بهكضػكعات الصػيد حيػث ىػراي ك
 (iv)ضهف هىاظر الصيد. 

 النسر في العصر ا يك ي:
كهػػا ظٍػػر الىسػػر فػػي تصػػاكير  (v)أكؿ هػػف أسػػتعهؿ ا شػػكاؿ الخرافيػػة القديهػػة ٌػػـ السػػالجقة خاصػػة الىسػػر ذم الرأسػػيف

الهدرسة الهغكلية الهتاثرة با سمكب الصيىي في هخطػكط هىػافع الحيػكاف فػي هتحػؼ الهتركبكليتػات بىيكيػكرؾ جػاء فػي 
كعثػػر فػػي هصػػر عمػػى حشػػكة خشػػبية صػػغيرة يحػػتفظ بٍػػا  (vi)صػػفحة هػػف ٌػػذا الهخطػػكط رسػػـ لىسػػريف فػػي هىظػػر بػػرل

ا كلكىٍػا قطعػة غيػر هؤرخػة، قػكاـ زخرفتٍػا ىجػت بػارز لىسػر هػزدكج الػرأس  هتحؼ الفف القبطي بالقاٌرة لـ يسبؽ ىشػٌر
ىسبتٍا إلى أكاخر العصر  ىاشران أجىحتً عمى خميفة في هستكل أقؿ بركزان تزخرفٍا فركع كاكراؽ ىباتية كترجح هىى بدر

 (vii)ا يكبي.
 النسر في العصر المممككي:

 النسر الرنؾ:
ػػى كثيػػرة كهتىكعػػة كىجػػدٌا هىقكشػػة عمػػى العهػػائر كالتحػػؼ كالعهمػػة التػػي تتضػػهف شػػعار  (viii)يقصػػد بٍػػا الرىػػؾ ان كاحػػدان ٌك

ا إلى ىكعيف رىكؾ شخصػية خاصػة بالسػالطيف كا هػراء، كرىػكؾ كظائفيػة تشػير إلػى الكظػائؼ  الههمككية كتىقسـ بدكٌر

                                                           

-i  ،18حسىيف ههدكح هحهد السيد، أسػطكرة الىسػر كرهزيتػً فػي ضػكء قطعػة زخرفيػة جديػدة هػف حفػائر الفسػطاط، بحػث االتحػاد العػاـ ل ثػرييف العػرب ،
 .665ص 

ii- 14، ص 1986، 1ديف الفىكف الزخرفية، دار دهشؽ، ططالك هحى ال. 
iii- عبػد العظػػيـ, هحهػػد عبػػد الػػكدكد، دراسػة هقارىػػة لمكتابػػات كالزخػػارؼ عمػػى الىقػكد كالتحػػؼ الهعدىيػػة فػػي العصػػر الههمػككي البحػػرم فػػي ضػػكء هجهكعػػة 

 .291، ص 2004 /ٌػ  1، 1425جاهعة القاٌرة، ـ  كمية اآلثار، هاجستير،رسالة هتحؼ الفف اإلسالهي، 
iv-  318عبد العظيـ، الهرجع السابؽ، ص. 
v- ػػراء الشػػرؽ، هحهػػد , هىػػى بػػدر، أثػػر الحضػػارة السػػمجكقية عمػػى دكؿ شػػرؽ العػػالـ اإلسػػالهي عمػػى الحضػػارتيف ا يكبيػػة كا ، 2003لههمككيػػة بهصػػر، ٌز

 60ص 
vi-  46عيسى، دار الهعارؼ، ص ديهاىد، الفىكف اإلسالهية ترجهة أحهد هحهد. 
vii-  63بدر، أثر، ص. 
، ص 2009عبػػد العظػػيـ, هحهػػد الػػكدكد، الكتابػػات كالزخػػارؼ عمػػى الىقػػكد كالتحػػؼ الهعدىيػػة فػػي العصػػر الههمػػككي البحػػرم، هركػػز الهمػػؾ فيصػػؿ،   -2

391. 
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يعد رىؾ الىسر هػف الرىػكؾ الشػائعة عمػى هعظػـ  iالتي كاف يشغمٍا الههاليؾ في البالط السمطاىي أك لدل أحد ا هراء.
التحػػؼ الههمككيػػة هػػف فخػػار هطمػػى كخػػزؼ كزجػػاج كهعػػادف كاخشػػاب بػػؿ كهخطكطػػات، حيػػث ىجػػدي هىقكشػػان اهػػا بػػرأس 

ف أك  إلى اليسار ىاشران جىاحيً في كضع هكاجٍة أك برأسيف هتدابريف، أك عمػى ٌيئػة طػائر، قػد كاحدة همتفة إلى اليهي
 استعد لمطيراف في كضع جاىبي، كقد ىشر أحد جىاحيً.

 تحؼ ا مير طقزدمر:
ك ا هير الكبير سيؼ الديف طقزدهر هف ههاليؾ الهمػؾ  كرد إليىا هف عٍد ا هير طقزدهر العديد هف التحؼ باسهً ٌك
الهؤيد إسهاعيؿ ا يػكبي كقدهػً لمسػمطاف الهمػؾ الىاصػر هحهػد بػف قػالككف فحظػى عىػدي كصػار هػف الخاصػكية كخمػع 
عميػػً بػػاهرة هائػػة كلػػـ يتغيػػر عميٍػػا قػػط كػػاف يعػػد ىفسػػً غريبػػان فػػي بيػػت السػػمطاف كلػػـ يػػزؿ هعظهػػان فػػي كػػؿ طبقػػة لعقمػػً 

كلة الىاصر هحهػد بػف قػالكف كثالثػة سػالطيف هػف ابىائػً كسككىً كعدـ شري، كقد لعب ا هير طقزدهر دكران بارزان في د
حيػث تىقػػؿ بػػيف ىيابػة السػػمطىة فػػي القػاٌرة، كىيابػػة حمػػب كحهػاي كدهشػػؽ فػػي الشػاـ، إضػػافة إلػػى تىػكع ا ثػػار الهعهاريػػة 
كالتحػؼ الفىيػػة هتىكعػة الزخػػارؼ التػػي تىسػب إليػػً، هػػع تهيػز رىكػػً الػػذل يجهػع بػػيف الرىػػكؾ الهصػكرة )الىسػػر( كالرىػػكؾ 

ىػػاؾ العديػػد هػػف التحػػؼ  (iii)ـ 1345/-5746ككػػاف أحػػد السػػقاة فػػي بػػالط الىاصػػر هحهػػد كتػػكفى سػػىة ( ii)الكظيفيػػة  ٌك
 الفىية الهعدىية كالزجاجية كالفخارية كالخشبية كالتي يهكف تقسيهٍا كها قسهً عبد الرحيـ إلى ثالث أقساـ:

 تحؼ تتضهف اسـ طقزدهر كرىكً بهفردي -
 تحؼ تتضهف اسهً كرىكً بجاىب اسـ أستاذ داري قشتهر -
 (iv)تحؼ تضـ رىكً فقط  -

 النسر مزدكج الرأس : 
كلديىا دليؿ أخر يؤكد ىسػبة ٌػذا الرهػز إلػى السػمطاف الىاصػر هحهػد بػف قػالككف يتهثػؿ فػي العثػكر عمػى ىػص تػاريخي 

سمطاف، باىشاء بػرج فػي يشغؿ أعمى الجدار الغربي لمقمعة أسفؿ دكرة هياي هسجد هحهد عمى بالقمعة، يشير إلى قياـ ال
ـ، كػػاف هىقكشػػان أعمػػى ٌػػذا البػػرج فػػكؽ ىسػػر قمعػػة الجبػػؿ الهىسػػكب 1313أغسػػطس  /ق713شػػٍر جهػػادل ا كؿ سػػىة 

إلى صالح الديف يؤيد ذلػؾ كػؿ هػا ذكػري الرحالػة التركػي  أكليػا جمبػى الػذل زار هصػر فػي أكاخػر القػرف الحػادم عشػر 
 -1672 /ق 1089-1803البػػرج ىسػػر عمػػى هػػدل سػػبع سػػىكات، ) السػػابع عشػػر الهػػيالدم، كأقػػاـ فػػي ٌػػذا /الٍجػػرم
ـ( فقػد ذكػػر أىػً يكجػػد أسػػفؿ ىافػذة غرفتػػً بٍػػذا البػرج ىقػػش كبيػػر لطػائر هبسػػكط الجىػػاحيف لػً رأس هػػزدكج يعمػػكي 1678

ىص يتالؼ هف ثالث اسطر ا هر الذل ال يدع هجاالن لمشؾ في ىسبة ىسر قمعة الجبؿ إلى الىاصر هحهد الهؤرخ في 
                                                           

i- الخػاهس الثػاىي عشػر الهػيالدم، كحتػى ىٍايػة القػرف التاسػع الٍجػرم،  /لتي أتخذٌا سالطيف كا هراء هىذ القػرف السػادس الٍجػرمالرىكؾ ٌي الشارات ا
كأدكاتٍػػـ، لمداللػػة عمػػى همكيػػاتٍـ لٍػػا ككاىػػت تػػىقش عمػػى عهالتٍػػـ كاسػػتخدهت لمداللػػة الكظيفيػػة، ثػػـ فيهػػا بعػػد رهػػزان لمفػػرؽ  ٌـعمػػى عهػػائر عشػػر الهػػيالدم، 

 .26ص  1912, سىة 3هجمة الدارة العدد  –دار الهىظكهة  –داككد هايسة هحهكد، الرىكؾ االسالهية  /أىظر إلى العسكرية 
ii-   2008، 42. حكليات إسالهية، 49خمؼ عبد الرحيـ ، دراسة فى الفىكف الههمككية هف خالؿ هىشآت كتحؼ ا هير طقزدهر الحهكم، ص، 
iii-  85، ص  2012التعميـ الهفتكح , سىة  –اآلداب كمية  –عبد الرازؽ، الرىكؾ اإلسالهية ، جاهعة عيف شهس د. أحهد. 
iv-  56خمؼ، الهرجع السابؽ، ص. 
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ـ، كىقػػش الىسػػر ال يحػػػتالف هكاىٍهػػا الصػػحيح فػػػي الكقػػت الحػػالي، كاىهػػػا يشػػغالف جػػدار القمعػػػة 1313 /ق713سػػىة 
الهجػػاكرة لبػػاب السػػر، الػػذل اعيػػد تشػػييدي فػػي زهػػف هحهػػد عمػػى، ككهػػا ذكػػر خػػالص لػػذلؾ الىسػػر، كهػػا أف أحػػد الفىػػاىيف 

محػظ كجػكدي، ا هػر الػذل يػدفع إلػى االعتقػاد بػاف الذيف رافقكا الحهمة الفرىسية كصػكركا لىػا كػؿ هػا شػاٌدكي بالقمعػة لػـ ي
الىسر كاف قد سقط عف الجدراف كفقد ثـ عثر عميً بعد ذلؾ كتـ تثبيتً في هكضعً الحالي في عٍد  هحهد عمى سىة 

مػػى بعػػض الىقػػكد الههمككيػػة هػػف أسػػرة بىػػى كالجػػدير بالػػذكر أف الىسػػر ظٍػػر أيضػػان ع (i)ـ.1825 -1824 /ق1240
ـ( حيػػػث ىجػػػدي عمػػػى بعػػػض الىقػػػكد 1354 -1351 /ق 755 -752قػػػالككف هثػػػؿ ىقػػػكد السػػػمطاف الهمػػػؾ الصػػػالح )

الىحاسية في دار ضرب حمب يسير جٍة اليهيف همتفان برأسً إلى الخمؼ، ككذلؾ عمى كسرة هف الفخار الهطمي تحهؿ 
الفف اإلسالهي بالقاٌرة. كجد الىسر عمى بعض ىقكد السمطاف الهىصكر هحهد  عبارة الهمؾ الصالح، هحفكظة بهتحؼ

حيث ىقش سائران جٍة اليسار، كها ظٍر كذلؾ عمى بعض ىقكد الظاٌر برقػكؽ، الىحاسػية فػي كضػع الهكاجٍػة باسػطان 
ـ كجػكد رهػز الىسػر جىاحيً كهمتفان جٍة اليهيف، كعمى ىقكد السمطاف الهىصكر هحهد هتجً إلى اليهيف. كالكاقع أف عػد

عمػػى تحػػؼ أخػػرل تحهػػؿ اسػػـ كػػؿ هػػف قايتبػػال. دفعػػت الػػبعض إلػػى التػػرجيح باىػػً لػػـ يكػػف شػػعاران شخصػػيان  ل هػػف 
السالطيف الثالثة عمى عكس الحاؿ بالىسبة لكؿ هف الىاصر هحهد ابف قالككف، كابىً الصالح صالح، بػؿ كػاف هجػرد 

أف الىسػػر همػػؾ الطيػػكر كرهػػزان هػػف رهػػكز الهمػػؾ القديهػػة، ابتدعػػً أحػػد عالهػػة سػػمطاىية ترهػػز إلػػى القػػكة كالىفػػكذ باعتبػػار 
الكٍاف السكهرييف القدهاء، ثـ أىتقؿ هىٍـ إلى البابمييف كالحيثييف ثـ أقتبسً بعػد ثالثػة االؼ سػىة سػالجقة التػرؾ حيػث 

  .(ii)أصبح شعاران لٍـ، كها ظٍر أيضان عمى ىقكد عهاد الديف زىكي التي كجدت في سىجار
 

 أكالن: الدراسػػػػػة الكصفيػػػػػػػة
 1لكحة رقـ 

 اسـ التحفة : حشكة  -1
 الهادة الخاـ : العاج   -2
 الفترة الزهىية : العصر االيكبى   -3
 هكاف الحفظ : هتحؼ الفف االسالهي  -4
 1333رقـ السجؿ :  -5
 سـ5عرض الحشكة  –سـ  7الهقاييس : طكؿ الحشكة  -6

 الكصؼ:
حشػكة هػف العػاج صػغيرة الحجػـ هزخرفػة بعىصػر زخرفػي يهثػػؿ طػائر الىسػر الهػزدكج الػرأس كالجػزء العمػكم الػذل يهثػػؿ 

د أٌػتـ بجظٍػار تفاصػيؿ راس الىسر الهزدكجة قد راعى الفىاف الىسب التشريحية حيث جػاءت قريبػة جػدان هػف الطبيعػة قػ
الػػرأس هثػػؿ العػػيف كالهىقػػار الخػػاص بالىسػػر كػػذلؾ الػػريش الػػذل يىسػػدؿ عمػػى الرقبػػة هسػػتخدهان اسػػمكب الحفػػر الهتعػػدد 

                                                           
i-  85عبد الرزاؽ، الرىكؾ، الهرجع السابؽ , ص د. أحهد. 
ii- 85عبد الرزاؽ، الرىكؾ، الهرجع السابؽ , ص د د. أحه. 
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ك يطعـ صغيري كاضعان هىقاري  الهستكيات إلبراز اٌـ التفاصيؿ هف شكؿ العيف الحاىية التي تىظر الى صغير الىسر ٌك
عىصر الدقة في رسـ الرقبة التي تكػاد تمػتحـ هػع رقبػة الىسػر الصػغير هػف خػالؿ  الهدبب داخؿ فـ الصغير كها راعى

شكؿ دائرم يحيط كؿ هف الىسريف كقد زخرؼ ايضان باسمكب الحفػر الهتعػدد الهسػتكيات إلبػراز ادؽ التفاصػيؿ كيىتٍػى 
ا الجػزء الػدائرم فػي كسػط هف أعمى عمى ٌيئة دائرتيف يمتؼ كؿ هىٍا بطريقً حمزكىيً تشبً الكرقة الىباتيػة كيىتٍػى ٌػذ

التحفة بشكؿ جسـ الىسر كها يحيط بً هف ريش كزغب صغير الحجـ كقد اظٍػر الفىػاف شػكؿ عضػمة الرجػؿ الخاصػة 
ى تقبض عمى ىٍاية الجىػاح بكػؿ قػكة كقػد راعػى  بالىسر كها اظٍر ايضان شكؿ الهخالب في الجزء السفمى هف القدـ ٌك

لىسر كها اكضح شكؿ الهخالب القكية هستخدهان اسمكب الحفر كالحز كيىتٍػى الفىاف الىسب التشريحية الخاصة برجؿ ا
الجػػزء السػػفمى بشػػكؿ ىصػػؼ دائػػرم هػػف الجػػاىبيف يكضػػح شػػكؿ االجىحػػة الخاصػػة بالىسػػر كالتػػي ىشػػرت ٌىػػا حتػػى يػػتـ 

ابػراز تكضيح تفاصيؿ شكؿ الريش الكبير الحجـ ثـ الػريش الصػغير الحػج كالتحفػة الفىيػة غايػة فػي الجهػاؿ هػف خػالؿ 
 ادؽ التفاصيؿ الهتعمقة بشكؿ الىسر كالريش ككذلؾ االرجؿ 

 2لكحة رقـ 
 اسـ التحفة: كسرة هف الزجاج -1
 ( 2رقـ المكحة )  -2
 الزجاج  –الهادة الخاـ   -3
 العصر االيكبي  –الفترة الزهىية  -4
 يالهتحؼ البريطاى –هكاف الحفظ  -5
 OA 1906.7-19.1رقـ السجؿ :   -6
 سـ  6.5العرض  –سـ  5ارتفاع   –الهقاييس   -7
 الكصؼ:

كسػػرة هػػف الزجػػاج الههػػكي بالهيىػػا، باسػػـ ا تابػػؾ عهػػاد الػػديف زىكػػى، ترجػػع لمعصػػر ا يػػكبي، كقػػكاـ زخرفتٍػػا ىسػػران ىاشػػران 
اتجاي اليهيف كرأسً تجاي اليسار كربها كاف  جىاحيً في كسط القطعة رسـ بطريقة قريبة جدان هف الطبيعة كيتجً جسهً

ٌذا الىسر رىؾ  شعاران لعهاد الديف الزىكى، كيزخرؼ كسط ا ىاء أيضان زخرفة كتابية ىصٍا عهاد الديف الزىكى، يعمػكي 
ػػذا الشػػخص يقػػؼ عمػػى قػػدـ كاحػػد كيرفػػع ا خػػرل،  رسػػـ لشػػخص باسػػط يديػػً كقػػد رسػػـ كجٍػػً بطريقػػة ثالثيػػة ا ربػػاع ٌك

ٌػػذا الشػػخص شػػجيرة صػػغيرة تشػػبً الهبخػػرة، كزخػػارؼ حافػػة ا ىػػاء برسػػكـ الىسػػر أيضػػان الىاشػػر جىاحيػػً  كعمػػى يسػػار
يتكسط كؿ ىسر كا خر شجيرة صغيرة كتبدك ٌىا براعة الفىاف في اظٍار التفاصيؿ الدقيقة الخاصة بالىسر كالذل يعد 

االيكبي كالتي تشير الى هدل القػكة كالسػيطرة  هف العىاصر الزخرفية التي اىتشرت عمى الفىكف التطبيقية خالؿ العصر
عمى زهاـ االهكر في الدكلة كىالحػظ ٌىػا دقػة رسػـ االجىحػة الخاصػة بالىسػر كاظٍػار تفاصػيؿ الػريش كهراعػاة الىسػب 
التشريحية لجسـ الىسر بها يتىاسب هع حجـ االجىحة ٌذا فضالن عف هراعاة القرب الشديد هف الطبيعة في رسـ الراس 

هػػا أظٍػػر تفاصػػيؿ الشػػكؿ ا دهػػي الهكجػػكد خمػػؼ الىسػػر كعىصػػر الحركػػة الػػذل هيػػز كقكفػػً عمػػى قػػدـ كاحػػدة كالػػذيؿ ك
كبسػػط اليػػديف كهراعػػاة الىسػػب التشػػريحية لمجسػػـ كاليػػديف كالػػراس كهػػا اكضػػح , اسػػـ عهػػاد الػػديف زىكػػى الهكجػػكد عمػػى 
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ديف زىكى كاستخدـ عىصر الىباتػات فػي القطعة الفىية كقد حرص الفىاف عمى اظٍار االسـ هع الرىؾ الخاص بعهاد ال
اشكاؿ االشجار الصغيرة كالتي تشبً الهبخرة كالتي تدكر حكؿ حافة التحفة الزجاجيػة بػالتكالي ىسػران ىاشػران جىاحيػً يميػً 
كػػذا , كهػػا اسػػتخدـ اسػػمكب التهكيػػً بالهيىػػا دلػػيالن عمػػى هػػدل التطػػكر الػػذل حػػدث فػػي صػػىاعة التحػػؼ  شػػجرة صػػغيري ٌك

 العصر ا يكبي.  الزجاجة خالؿ 
 

  3لكحة رقـ 
 اسـ التحفة: كاس هف الزجاج  .1
 الزجاج  –الهادة الخاـ  .2
 العصر االيكبي  –الفترة الزهىية  .3
 هجهكعة ادكرد سيهكف  –هكاف الحفظ  .4
 سـ  7.5الهحيط  –سـ  13ارتفاع   –الهقاييس  .5
ػي هجهكعػػة ادكرد سػػيهكف كال تحهػػؿ رقػػـ ٌػذي أحػػد ت .6 حػػؼ الهجهكعػػة الخاصػػة ٌك

 سجؿ  ىٍا يهكف ىقمٍا أك عرضٍا في أم كقت بام هكاف آخر. 
 الكصؼ:

عبػػػارة عػػػف كػػػاس هػػػف الزجػػػاج الههػػػكي بالهيىػػػا كالتػػػذٌيب الهمػػػكف بػػػالمكف الػػػذٌبي  
لػً كالهػادة الزجاجيػػة فػي حالػً سػػائمة كا زرؽ كا سػكد اسػتخدـ اسػمكب الػػىفخ بكاسػطة اىبػكب هعػػدىي يػتـ الػىفخ هػػف خال

حتػػى تاخػػذ الشػػكؿ الهطمػػكب  ، كيتػػالؼ هػػف بػػدف يشػػبً الصػػدرية هىػػتفخ هسػػحكب قمػػيالن إلػػى أسػػفؿ يرتكػػز عمػػى عهػػكد 
يىتٍػػى بقاعػػدة  دائريػػة الشػػكؿ هزخرفػػة  بزخػػارؼ ىباتيػػة تشػػبً الشػػجيرات الصػػغيرة هتراصػػة بجاىػػب بعضػػٍا الػػبعض فػػي 

ط خػػالي هػػف الزخرفػػة، يعمػػكي شػػريط قػػكاـ زخرفتػػً زخػػارؼ حيكاىيػػة هككىػػة هػػف أراىػػب أسػػمكب زخرفػػي هكػػرر، يعمػػكي شػػري
كغػػزالف كأسػػكد، يعمػػكي شػػريط خػػالي هػػف الزخػػارؼ، يعمػػكي الشػػريط ا خيػػر يزخرفػػً زخرفػػة ىباتيػػة هككىػػة هػػف أكراؽ ىباتيػػة 

شػػريط قػػكاـ زخرفػػة ىباتيػػة ثالثيػة، كيزخػػرؼ بػػدف الكػػاس عػػدة أشػرطة زخرفيػػة، ا كؿ قػػكاـ زخرفيػػة زخػػارؼ ىباتيػة، يعمػػكي 
يتخممٍا دكائر بداخمٍا رسكـ كريدات هف عدة بتالت يعمػكي شػريط قػكاـ زخرفتػً زخرفػة ىباتيػة هككىػة هػف اىصػاؼ هػراكح 
ىخيمية، يعمكي شػريط قػكاـ زخرفتػً زخػارؼ كتابيػة بخػط الثمػث كرسػـك  أدهيػة  شػخاص جالسػيف هتقػابميف يرتػدكف عمػى 

كهف بيىٍـ رسكـ لسيدات في هىاظر هختمفة هػىٍـ هػف يشػرب، كيتخمػؿ ٌػذا الشػريط  رؤكسٍـ عهاهات أشبً بالطراطير
ػذي الػدائرة تهثػؿ الرىػؾ كهقسػهة هػف الػداخؿ ثالثػة شػطكب، الشػطب  دائرتاف كبيرتاف تقطعا الشريط العمػكل كالسػفمى، ٌك

، بيىهػػا يزخػػرؼ الشػػطب العمػػكل كالسػػفمى بداخمػػً رسػػـ لزخػػارؼ ىباتيػػة هككىػػة هػػف أىصػػاؼ هػػراكح ىخيميػػة بػػالمكف ا زرؽ
ا كسػط دائػرة صػغيرة قػكاـ زخرفتٍػا ىسػػر ىاشػر جىاحيػً تتجػً رأسػً جٍػة اليسػػار، كعمػى جػاىبي ٌػذي الػدائرة يكجػد ىسػػر 
ىاشػػر جىاحيػػً تتجػػً رؤكسػػٍـ أيضػػان جٍػػة اليسػػار كيعمػػك ٌػػذا الشػػريط شػػريط أخػػر قػػكاـ زخرفتػػً رسػػكـ حيكاىيػػة هتراصػػة 

زالف , كقاعػػدة الكػػاس هزخرفػػة بػػثالث اشػػرطة الجػػزء السػػفمى هىٍػػا هزخػػرؼ هختمفػػة هػػف رسػػـك أسػػكد كأراىػػب كىهػػكر كغػػ
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بزخارؼ ىباتية عبارة عف اكراؽ ىباتية ثالثية هتراسً الى جاىب بعضٍا بعض كيمى ذلؾ شريط اخر هزخرؼ بزخػارؼ 
ػك يشػبً الشػريط  ىباتية اكبر حجهان هف الشريط السػفمى ثػـ الشػريط الثالػث ٌك

 االكسط .
  4لكحة رقـ 

 اسـ التحفة: لكح هف الحجر   .1
 الحجر   –الهادة الخاـ  .2
 العصر االيكبي  –الفترة الزهىية  .3
 قمعة الجبؿ اعمى الجدار الهجاكر لباب السر  –هكاف الحفظ  .4
 سـ. 90العرض  –هتر   1.5ارتفاع   –الهقاييس   .5
رقػػـ سػػجؿ حيػػث اىٍػػا هسػػجمة كػػاثر ثابػػت أم أىٍػػا جػػزء هػػف  ٌػػذي المكحػػة لػػيس لٍػػا .6

 جدار القمعة. 
 :الكصؼ

زخرؼ ٌذا المكح الهستطيؿ الشكؿ بىسران كبير الحجـ  باسطان جىاحيً في كضع الهكاجٍة كقد بػدا حاليػان هٍشػـ الػرأس، 
اك قػػػد اصػػػيبت باحػػػدم كرأس الىسػػػر تخمػػػكا تهاهػػػان هػػػف كجػػػكد أم تفاصػػػيؿ كيبػػػدكا اىٍػػػا ٌشػػػهت ىتيجػػػة لعكاهػػػؿ التعريػػػة 

الضربات التي كجٍت ىحك القمعة في حيف يبدك جىاحي الىسر ىفذت بصكرة طبيعية استخدـ فيٍا الفىاف اسمكب الحفر 
كالحػػز كاظٍػػار شػػكؿ الػػريش . كهػػا تبػػدك تفاصػػيؿ الىسػػر الضػػخـ ككػػذلؾ شػػكؿ االرجػػؿ القكيػػة بهػػا تحكيػػً هػػف هخالػػب 

هان اسػمكب الحفػر الهتعػػدد الهسػتكيات , اـ الزيػؿ الخػاص بالىسػر قػػد ضػخهة كقػد اظٍػر الفىػاف تفاصػػيؿ االرجػؿ هسػتخد
ػػك اشػػبً بالهركحػػة الىخيميػػة الثالثيػػة تتخممٍػػا الخطػػكط الهحفػػكرة كالهحػػزكزة  كيعتبػػر الىسػػر شػػعار  ىفػػذ بطريقػػة زخرفيػػة ٌك

 شخصيان في ٌذي اآلكىة لمىاصر هحهد ابف قالككف.
 

 5لكحة رقـ 
رية  -1  اسـ التحفة: هٌز
 الهكاف: هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة -2
 الفترة الزهىية : العصر الههمككي  -3
 الهادة الخاـ : هف الىحاس الهكفت بالفضة  -4
 سـ. 17قطر  -سـ31الهقاييس :  االرتفاع  -5
 15125رقـ السجؿ :  -6
 :الكصؼ

ريػػة  هػػف اجهػػؿ التحػػؼ الههمك  كيػػة شػػكالن كزخرفػػة كجهػػاالن لٍػػا ٌػػذي الهٌز
ػػة  قاعػػدة هرتفعػػة بشػػكؿ هخركطػػي ىػػاقص، كبػػدكف كػػركل، تخػػرج هىػػً رقبػػة أسػػطكاىية تهتػػاز بطكلٍػػا باإلضػػافة إلػػى فٌك
ة إلى أربع أشرطة زخرفية، الشريط ا كؿ بزخرفة ىباتية  ة هفمطحة هائمة لمخارج كقد قسهت زخارؼ الفٌك هسطحة الفٌك
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أعمػػى بزخرفػػة اشػػعاعية، كيزخػػرؼ الشػػريط الثػػاىي زخرفػػة ىباتيػػة لكرقػػة ثالثيػػة يتخممٍػػا أربػػع هىفػػذة بالتكفيػػت، تىتٍػػى هػػف 
ػػك  ػػرة، كيزخػػرؼ الشػػريط الثالػػث شػػريط كتػػابي بػػالخط الىسػػخ الهكفػػت بالػػذٌب، ٌك جاهػػات رباعيػػة الفصػػكص بػػداخمٍا ٌز

مػػة ا كلػػى أكبػػر ا شػػرطة يتخممػػً ثػػالث جاهػػات بػػداخمٍا رسػػـك الػػبط السػػابح الهحػػكر عػػف الطبيعػػة كالتػػ ي تبػػدك فػػي الٌك
ككرقػػة ىباتيػػة الهعػػركؼ فػػي تحػػؼ الىاصػػر هحهػػد بػػف قػػالككف، كىػػص الشػػريط ههػػا عهػػؿ برسػػـ الهقػػر الهكلػػكم العػػالي 
السيفي طقزذهر الساقي الهالكي الىاصرم، كيزخرؼ الشريط الرابع زخرفة ىباتية بيىٍها ثالث جاهػات بػداخؿ كػال هىٍػا 

ػػرة، كتىتٍػػى الرقبػػة بىتػػكء صػػغير  بزخرفػػة زخػػارؼ ىباتيػػة كيزخػػرؼ البػػدف زخػػارؼ السػػىة المٍػػب كزخػػارؼ ىباتيػػة هػػف ٌز
رة الزىبؽ كزخارؼ كسـك ىباتية هف ا رابيسؾ  كر البسيطة يتخممٍا جاهات هفصصً أشبً بالعقد الثالثي بداخمٍا ٌز الٌز

رة المكتس كزخارؼ كتابية هىفذة بالتكفيت بالفضة عهؿ برسـ الهقر ا هيرم العالي ال هكلكم ا هيرم الكبير السيفي كٌز
طقزدهر الساقي الهالكي الىاصر كيتخمؿ الىص ثالث جاهات هفصصً بداخمٍا لكزة صغيرة بداخمٍا رىؾ الىسر أسػفمً 
رة المكتس كالكرقة ذات ا ربع بتالت كيكجد بالرقبة هػف  الكاس كيزخرؼ الجاهً الهفصصً زخرفية ىباتية عمى شكؿ ٌز

رية.أعمى ثقكب ربها كاىت تست  خدـ لتعميؽ الهٌز
 6لكحة رقـ 

 ىكع التحفة: طست هف الىحاس -1
 الهكاف: هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة -2
 الفترة الزهىية : العصر الههمككي  -3
 الهادة الخاـ : الىحاس الهكفت بالفضة   -4
 سـ  25ر كالقط –سـ  19الهقاييس : االرتفاع  -5
 15030رقـ السجؿ  -6

 :الكصؼ
 لٍذا الطست قاعدة هسطحة كجكاىب قائهة هستدقة هف

أعمػػى قمػػيالن كحافػػة هىفرجػػة إلػػى أعمػػى يحتػػكل بػػدف الطشػػت عمػػى زخػػارؼ كتابيػػة باإلضػػافة إلػػى القاعػػدة هػػف الػػداخؿ  
ف يهػيف كشػهاؿ شػكؿ يشػبً قهػة كيقسـ الىص ثالث جاهات لكزية أعالٌا كأسفمٍا زخارفً هف الهراكح الىخيمية تخػرج هػ

الهئذىة الهدببة كبداخؿ الجاهة لكزة أصغر يحصر بيىٍا كبػيف المػكزة ا كبػر زخرفيػة ىباتيػة عمػى ٌيئػة بػتالت كيزخػرؼ 
ك رىؾ الىسر كقد رسـ الىسر ىاشر جىاحيػً يمتفػت برأسػً جٍػة اليسػار كيزخػرؼ  المكزة الصغيرة رىؾ ا هير طقزدهر ٌك

كيحتػكل عمػػى سػػت جاهػػات ثالثػة تحتػػكل عمػػى رىػػؾ ا هيػر طقزدهػػر كالثالثػػة ا خػػرل تحتػػكل  تجػاي الحافػػة هػػف الخػػارج
عمى البط السابح كيزخرؼ الطشت هػف الػداخؿ عػدة أشػرطة الشػريط ا كؿ عمػى الحافػة يزخرفػً زخػارؼ هضػفكرة يميػً 

ػرة المػكتس يميػً شػريط يزخرفػً ىػص كتػابي يتخممػً سػت دكا ئػر بػداخؿ هىٍػا رسػـ شريط هف زخارؼ ىباتية هككىة هػف ٌز
الرىؾ بالتبادؿ هع ثالثة أخػرل بػداخمٍا رىػؾ كريػدة حكلٍػا طيػكر الػبط السػابح، كيزخػرؼ القاعػدة هػف الػداخؿ فػي القػاع 
ػى فػي ترتيػب دكاهػي يحػيط بٍػا صػؼ هػزدكج هػف ا سػهاؾ تسػبح فػي  رسـ لست أسهاؾ تتقابؿ رؤكسٍا فػي الهركػز ٌك

 هعاكس. عكس أتجاي حركتٍا يميً صؼ خارجي في أتجاي
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 7لكحة رقـ 
 ىكع التحفة: شهعداف -1
 الهكاف: هجهكعة الككىت ٌيكس بفييىا  -2
 الفترة الزهىية : العصر الههمككي  -3
 الهادة الخاـ : الىحاس الهكفت بالفضة  -4
 سـ 16سـ : الهحيط  18الهقاييس : االرتفاع   -5
ػػي هجهكعػة الككىػت ٌيػػكس  بفييىػا كال تحهػػؿ ٌػي أحػد اله -6 جهكعػػات الخاصػة ٌك

 رقـ سجؿ حيث أىٍا يهكف أف تىقؿ أك تعرض بهكاف آخر في أم كقت. 
 
 الكصؼ:

يتكػػكف البػػدف هػػف شػػكؿ هخركطػػي يتسػػع عىػػد القاعػػدة كيتصػػؿ برقيػػة اسػػطكاىية، يىتٍػػى ببيػػت الشػػهعة لتثبيػػت الشػػهع 
 بداخمً. 

اعد زخرفيػة كدقػػة فػي الصػىع كيزخػػرؼ البػدف هػف القاعػدة شػػريط رفيػع قػكاـ زخرفتػػً يعػد ٌػذا الشػهعداف هػػف أجهػؿ الشػه
زخارؼ ٌىدسية هككىة هف دكائر، كيميً زخارؼ عبارة عف فركع ىباتية هتكسطة كيميً زخارؼ تشبً السىة المٍب كالتي 

جيمي يحتػكل عمػى تدؿ عمى كظيفة الشػهعداف الػذل يسػتخدـ فػي اإلضػاءة كيميػً زخػارؼ ىػص كتػابي بخػط الثمػث التسػ
القاب طقزدهر ككظائفً كقد كتػب ٌػذا الػىص عمػى أرضػية ىباتيػة هزخرفػة باىصػؼ الهػراكح التخميميػة كزخػارؼ ٌىدسػية 
هككىة هف دكائر، كيقطػع الػىص التسػجيمي دائرتػاف يزخػرؼ الػدائرة هػف الػداخؿ زخػارؼ ىباتيػة غايػة فػي الدقػة كاإلتقػاف 

كر المكتس كالهراكح الىخيمية كأى صافٍا كالكريدات ذات الخهس بتالت هزخرفة بالحفر الهكفت بالفضة كيتكسػط تضـ ٌز
ػرة المػكتس كيتكػكف  الدائرة رىؾ بداخؿ درع عمى شكؿ لكزة تشبً الخرطػكش يىتٍػى الػدرع بزخرفػة ىباتيػة قريبػة الشػبً بٌز

ك ا كبر في الهساحة كيحتكل عمى رسـ لىسػر ىاشػر جىاحيػً  يمتفػت برأسػً جٍػة الرىؾ هف شاطبيف الشطب العمكل ٌك
ك ا صغر يحتكل عمى رىؾ الكاس الذل يتصؿ بذيؿ الىسر ككػاف رىػؾ الكػاس يػدؿ عمػى  اليسار، كالشطب ا سفؿ ٌك
كظيفة الساقي, كيزخرؼ الشريط الخاهس زخرفة السىة المٍب , كيعمػكي الشػريط الثالػث كيزخرفػً زخرفػة ىباتيػة هػف افػرع 

اها الشريط السػابع كاالخيػر فيزخػرؼ بالسػىة المٍػب ايضػان كيعمػك البػدف رقبػة  ىباتية بسيطة تشبً التي في اسفؿ البدف ,
ك اكبر  اسطكاىية يزخرفا ثالث اشرطة الشريط االكؿ السفمى عبارة عف زخارؼ ٌىدسية هكررة يعمكي الشريط االكسط ٌك

عمكي شريط اخر يحتكم االشرطة كيزخرفً دكائر تحتكم عمى الرىؾ بىفس الشكؿ الهكجكد بالبدف كالكف بصكرة اصغر ي
ا الشريط االكسط الذل يحتكل  عمى زخارؼ ٌىدسية هقرري كيعمك الرقبة بيت الشهعة كالذل زخرؼ بثالث اشرطة اكبٌر
عمػػى كتابػػً بخػػط الىسػػخ تهثػػؿ عبػػارات دعائيػػة كعبػػارات تحهػػؿ اسػػـ كالقػػاب طقزدهػػر يتخممٍػػا دكائػػر تحتػػكل عمػػى رىػػؾ 

دف كالرقبػة كالكػف بصػكرة هصػغرة كهػا تحتػكم الرقبػة عمػى اطػاراف زخػرؼ كػؿ الىسر كالكاس بىفس الشكؿ الهكجكد بالبػ
 اطار هىٍها بالسىة المٍب.  
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 الدراسة التحميمية
 رمزية النسر:

ككاف الىسر أكثر الطيكر حظكة باٌتهاـ ا ىساف الجاٌمي، كأشدٌا ارتباطا بٍكاجسً، اضفى عميٍا هف الصفات كربػط 
كرفعتػً إلػى هكاىػة عميػا أكصػمتً حػد القداسػة، ككصػمتً باآللٍػة، كلػـ يكػف ٌػذا التقػديس  بافكار ىزعتً هف دائرة حيكاىيػة

هجرد هشاعر كعكاطؼ كأحاسيس ىابعة هف أثر ٌذا الطائر في حيػاة ا ىسػاف، كيهتػد إلػى هاضػي كبيػر هػكركث كػاف 
خمػكد، كهعرفػة الغيػب، كالتىبػؤ يعتقد اف الىسر الٍا أك شبيً باآللٍة، يقترف بالجف، كيػرتبط بػالركح، كيتصػؿ بػالهكت كال

بالهجٍكؿ، كتؤكد أخبػار الجػاٌميف كركايػتٍـ أف الىسػر كػاف  هػف الٍػتٍـ القديهػة عبػدكي كاتخػذكا لٍػا صػىهان عمػى صػكرة 
ا في القرآف الكريـ في قكؿ عز كجؿ  دًّا كىالى سيكىاعنا {الىسر، فٍك أحد أصىاـ ىكح عميً السالـ، التي كرد ذكٌر كىالى تىذىريفَّ كى

ىىٍسرنا يىعيكؽى كى ك صىـ ذم الكالع بارض حهير.}كىالى يىغيكثى كى   (i)، ٌك
حضػػػػارات السػػػابقة هىػػػػذ قػػػػديـ ا ذؿ، فػػػجذا هػػػػا اتجٍىػػػػا إلػػػػى فكػػػاف لمىسػػػػر أٌهيتػػػػً كرهزيتػػػً الكاضػػػػحة فػػػػي كػػػؿ ا هػػػػـ كال

الحضارات الهصرية القديهة، كجدىا كيؼ كاف الىسر هدلكالتً الديىية في كجداف الهصرم القديـ حتى صار الىسر هف 
ي كاف أٌـ هعبكداتً ففي الدياىة الهصرية القديهة كاىت الرخهة أك أىثى الىسر الرهز الحيكاىي الهقدس لآللٍة ىخب الت

ػى الهقاطعػة  هحؿ عبادتٍا في هديىة أىخاب أك الكاب الحديثة كها تحكؿ إليً االسـ الهصػرم القػديـ عمػى هػا يبػدك, ٌك
الثالثػػة هػػف الصػػعيد، كيبػػدك أف ٌػػذي الهعبػػكدة  لػػـ تهتمػػؾ أسػػهان ههيػػزان خاصػػان بٍػػا، حيػػث أف ىخبػػت تعىػػى ببسػػاطة سػػيدة 

صيد كرهزي الذل حهمً همكؾ عصر ا سرات في القابٍـ بعد ذلؾ طكاؿ الكاب كلقد أكضحت ٌذي الهعبكدة  الرئيسية لم
ػػى  العصػػكر التاريخيػػة، كلقػػد كاىػػت ٌىػػاؾ هعبػػكدات أخػػرل يرهػػز لٍػػا أيضػػان بالرخهػػة ٌػػي الهعبػػكدة هػػكت ربػػة أشػػرك ٌك

 (ii)هىطقة تعد جزاء هف هديىة طيبة كأف لـ يرد لٍا ذكر قبؿ الدكلة الكسطى.
ككاف لمىسر خهس كقفات قد عرفػت عمػى ا قػؿ فػي هصػر القديهػة تتضػهف هػا يسػهى الىسػر الهصػرم كالػذل أسػتخدـ 

ذا الىسػر أشػترؾ هػع عػدد الهعبػكدات الهؤىثػة خاصػة ىخبػت، ك  -aكحرؼ ) أصػبح الىسػر أ( في الىقش الٍيركغميفي ٌك
كتبػت بالٍيركغميفيػة بالىسػر كتعىػى االـ كالتػي عبػدت فػي  mutرهزم كهحبب، ككاف الىسر أيضان رهزان لمهعبكدة هػكت 

 (iii) .صكرة بشرية كرفيقة  هكف في طيبة
كرأل الٍىكد ا صميكف الىسر كرهز لمقكة كالقيادة كالرؤية العظيهة. كقد تـ استخداـ الىسر عمى الرايات هف قبػؿ العديػد 

اطكريػػػات العظيهػػػة عمػػػى هػػػر التػػػاريخ، هػػػف بابػػػؿ إلػػػى هصػػػر، كحتػػػى ركهػػػا كحتػػػى الكاليػػػات الهتحػػػدة، كفػػػي هػػػف اإلهبر 

                                                           
i-  ًاالتحػػاد العػػاـ لإلثػػاريف  –خزفيػػة جديػػدة هػػف حفػػائر الفسػػطات  –حسػػيف ههػػدكح هحهػػد السػػيد , بحػػث عػػف أسػػطكرة الىسػػر كرهزيتػػً فػػي ضػػكء هجهكعػػ

 2006 -العرب 

ii- 18هصرية القديهة، ترجهة أحهد قدرم، كزارة الثقافة الهجمس ا عمى ل ثار، ص تشرىي ياركسالؼ، الدياىة ال 

iii- الىبطيػة رهػز لمعبػكد ذك شػػرل  ككػاف شػعار القػكة كالىصػر كالهمػؾ عىػد القػدهاء، ككػاف الىسػر رهػزان ل لػػة زيػكس عػف اليكىػاىييف، كهػا كػاف فػي الحضػارة
 668، ص 667كالى كجد عمى هىحكتاتٍـ يجسد الىسر الذل يىتصب فكؽ كاجٍات هقابر هجهكعة قصر البىت، حسىيف، أسطكرة، ص
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الهسػػيحية ا كلػػى، كػػاف ييىظػػر إلػػى الىسػػر كرهػػز ل هػػؿ كالقػػكة، كيهثػػؿ الخػػالص. كفػػي اإلسػػالـ يهثػػؿ الىسػػر الضػػراكة 
 (i)الحربية كالىيبؿ كالسيطرة.

كيػػرل اليكىػػاىيكف أىػػً إذا كػػاف الفػػرد يهػػر بكقػػت عصػػيب، فػػجف الىسػػر ال يشػػير فقػػط إلػػى بدايػػة جديػػدة، كلكىػػً يػػزكد ٌػػذا 
الىسػر، فجىػػً يهػىح الحريػة كالشػجاعة لمىظػر إلػػى  الشػخص بالقػدرة عمػى التحهػؿ كالهركىػػة لتحهػؿ الصػعكبات، إذا ظٍػر

ا هاـ، فالىسر ٌك رهز  ٌهيػة الصػدؽ كالهبػادئ الصػادقة، كعميػؾ باسػتدعاء الىسػر عىػدها تكػكف عمػى كشػؾ الشػركع 
  (ii)في تحدم أك تغيير ٌائؿ في الحياة أك هسعى إبداعي. 

كالىسر بقكتػً كعالقتػً الكثيقػة بػالهكت، كػاف أكضػح ا هثمػة التػي جػذبت أىتبػاي ا ىسػاف الجػاٌمي فػي خضػـ بحثػً عػف 
الخمكد كالحياة ا بدية، فرأل فيً رهزاى لمقكة الهثالية التي يحتاج إليٍا في هجتهػع حربػى يقػدس القػكل كيحتقػر الضػعيؼ 

 (iii).فٍك أعظـ سباع الطير كأقكاٌا بمدىا
رهزيتػػً الديىيػػة بالغػػة فىجػػدي ههػػثالن عمػػى الهقػػابر القبطيػػة تػػارة كعمػػى الفىػػكف الهسػػيحية أهػػا بالىسػػبة لمفػػف القبطػػي فكاىػػت 

كهػػا يرهػػز إلػػى القػػكة كالسػػهك كالعمػػك.  (iv)التطبيقيػػة تػػارة أخػػرل، فيرهػػز لػػً فػػي الفػػف القبطػػي لمسػػيد الهسػػيح كرهػػزان لقياهتػػً
اثيران كاضػحان أها في الفف اإلسالهي ىجدي قد تاثر ت (v)ككاف يرهز الىسر إلى كؿ هف يتصؼ بالفضيمة كا يهاف كالتاهؿ

برهزية الىسر الهستكحاة هػف فىػكف الحضػارات السػابقة عميػً، فهػف أشػٍر الكائىػات الهركبػة ىصػفً ىسػر كىصػفً ا خػر 
ػػذا الكػػائف ظٍػػر فػػي الفىػػكف اإليراىيػػة ككػػاف يرهػػز بػػً إلػػى الشػػهس كهػػف أشػػٍر الحيكاىػػات الخرافيػػة كالهجىحػػة  (vi)أسػد، ٌك

كها كاىت هىحكتات الكائىات الخرافية كالهركبة تكضع في هداخؿ الهدف كالقصكر كذلؾ العتقػادٌـ بػاىٍـ  (vii)السيهرغ 
 الشركر كلٍا القدرة عمى طرد ا ركاح الشريرة. الهالؾ الحارس كالتي تحهى الهديىة أك القصر هف

                                                           
i
-  Power Animals: How to Connect with Your Animal Spirit Guide, Steven D. Farmer, Ph.D., p 97.  

ii
-  Animal Wisdom: the definitive guide, Jessica Dawn Palmer, p. 135. 

iii- اف كيبدك الىسر في كؿ الهصادر الشرقية القديهة أىً القػادر عمػى إعػادة الشػباب، كهػا أف الىصػكص السػحرية تشػير كػذلؾ إلػى أف جىػاحي الىسػر يٍبػ
 669، ص 668الحهاية هف السحر ككذلؾ القدرة عمى درا كؿ أىكاع الشر كالهفاسد، حسىيف، أسطكرة، ص 

iv- ػكر هتهاثمػة كترهػز لمسػيد ال هسػيح كرهػزان لمتمػكث الهقػدس، كهػا فقد عثػر قطعػة فريسػؾ عميٍػا رسػـ عمػى رأسػً كجىاحيػً الهرفػكعيف ثالثػة أكاليػؿ هػف ٌز
الهخمكقػات  كاف يصكر بجكار يكحىا اإلىجيمي كرهزان لً، كها رهز لً إلى يكحىا الهعدف،  ىً صعد بالجسد إلى السػهكات، ككػاف أيضػان يرهػز بػً إلػى أحػد

 .137، ص 1لجهع كالطباعة هيىا، طٌرهيىا جهاؿ، هدخؿ لتاريخ الفف القبطي، دار ا /الحية ا ربعة الههثمة حكؿ العرش اإللٍي. أىظر

v- ( هربعػػة الشػػكؿ بغطػػاء هقبػػى كالقبػػة 9-8 /ٌػػػ3-2كيحػػتفظ هتحػػؼ الفػػف القبطػػي بالقػػاٌرة بهبخػػرة هػػف الهعػػدف هزخرفػػة بطريقػػة التفريػػغ ترجػػع لمقػػرف ،)ـ
ائر أصػغر الهركزية هرتبطة باربعة أىصاؼ قباب في ا ركاف،  كثهة ىاشر جىاحيً يعمػك القبػة الهركزيػة اهػا أىصػاؼ القبػاب ا خػرل فتحهػؿ كػالن هىٍػا طػ

 669حسىيف، أسطكرة، ص  /فقد أحداٌها. كترجع ٌذي الهبخرة إلى بداية  العصر الههمككي. أىظر

vi-  ػك كػائف هركػب هػف جسػـ أسػد كها ظٍر أيضان في الحضارات القديهة هثػؿ الحضػارة البابميػة فػي العػراؽ شػكؿ عػرؼ باسػـ الشػاركبيـ أك أبػك الٍػكؿ ٌك
 670، ص 669حسىيف، أسطكرة، ص  /أك ثكر كأجىحة ىسر كرأس أدهى كظٍر أيضان في الفف الفارسي أىظر

vii-  ػػى تر ػك عبػػارة عػػف طػػائر لػػً رأس ىسػر ذك هىقػػار كذيػػؿ هتعػػدد الػػريش، ٌك جػع إلػػى أصػػكؿ إيراىيػػة قديهػػة أك أشػكرية ثػػـ عرفٍػػا الفػػف الساسػػاىى كهىػػً ٌك
 670حسىيف، أسطكرة، ص  /اىتقمت إلى الفف اإلسالهي. أىظر
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كغالبػان هػػا كاىػػت تتػػالؼ هػػف جسػـ حيػػكاف كرأس أىسػػاف كجىػػاحي طػػائر غالبػػان الىسػر، كيهكػػف أف ىفسػػر أىٍػػا جهعػػت فػػي 
ػػا بػػيف شػػجاعة كقػػكة ا سػػد كثبػػات الثػػكر، اهػػا ا جىحػػة فػػتعكس سػػيطرة الىسػػر عمػػى الجػػك كالطيػػكر كمٍػػا ككػػاف  (i)هظٌٍر

ى: الخىزير البرل كيهثؿ الجٍة الشهالية، كالىسر يرهز لمجىكب، كالكبش  ا تراؾ لٍـ حيكاىات ترهز لمجٍات ا ربعة ٌك
ً كهػػازاؿ إلػػى ا ف كهػػف أجهػػؿ أشػػكاؿ كالىسػػر طػػائر أحػػب الشػػرؽ كمػػ (ii)يرهػػز لمجٍػػة الشػػرقية، كالكمػػب الجٍػػة الغربيػػة،

الىسكر ها جاء عمى التحؼ الركهاىية البيزىطية حيث ىرل الىسر ىاشران جىاحيً، ثـ أىتقؿ إلػى الفػف القبطػي كهػا ذكرىػا 
كهػا ظٍػر الىسػر عمػى التحػؼ الههمككيػة هػف الفخػار  ( iv)عمى التحؼ التطبيقية (iii)سابقان، كهف ثـ أخذي الفىاف الفاطهي

ا.  (v)الهطمي كالخزؼ كالزجاج كالهعادف كغيٌر
 أصؿ النسر مزدكج الرأس:

ي الفىػػكف اإلسػػالهية، فػػ (vi)يعتبػػر السػػالجقة أكؿ هػػف اسػػتعار هػػف ا شػػكاؿ الخرافيػػة القديهػػة، رسػػـ الىسػػر ذم الرأسػػيف
ػك هػف العىاصػر الشػائعة فػي الفػف السػمجكقي، كلعػؿ سػبب شػيكع شػكؿ الىسػر  ـ ٌك كظٍر بكثػرة عمػى هىحكتػات عهػائٌر
صفة عاهة، كالىسر ذك الرأسيف بصفة خاصة يرجع إلى هعتقػدات طكطهيػة، كشػاهاىية فقػد كػاف الىسػر طكطهػان لقبائػؿ 

ىػػى سػػمجكؽ، كقػػد شػػاع الىسػػر ذم الرأسػػيف بصػػفة خاصػػة عىػػد سػػالجقة ا تػػراؾ ا كغػػكر التػػي اىحػػدرت هىٍػػا قبائػػؿ ب
، كقد أستخدـ بغػرض الحهايػة هػف الشػركر، كهػا رهػز بػالقكة كالسػمطة كقػد أتخػذ سػالطيف سػالجقة الػرـك كخاصػة  الرـك

 (viii)الىسر كرىكان لً، ليدؿ عمى القكة كالعظهة السمطاىية كالهمكية، ككاف رهزان لمحظ الحسف. (vii)عالء الديف كيقباد

                                                           
i-  ،670ص حسىيف، أسطكرة 

ii-  ،11، هطابع هذككرة كأكالدي، ص 1960/1380هاٌر سعاد، الخزؼ التركي 

iii- اشػر هػيالدم، قػكاـ زخرفتٍػا رسػـك ىسػكر أخػذاٌا يػىقض عمػى الع /كظٍر الىسر عمى قطعة هف الىسيج الهطبكع التي ترجػع إلػى القػرف الرابػع الٍجػرم
عبػد الهعطػى غػزة، الزخرفػة عمػى التحػؼ الفىيػة فػي هصػر اإلسػالهية حتػى ىٍايػة القػرف الرابػع الٍجػرم فػي ضػكء  /أكزة كا خر يىقض عمػى غػزاؿ. أىظػر

هػا أتجػً رسػـ الىسػر فػي العصػر الفػاطهي أتجػاي اخػر فاصػبح . ك315، ص 2002، 1جاهعػة القػاٌرة ، ـكمية اآلثػار ، دكتكراي، رسالة هجهكعة جديدة، 
 .157ص  -1999حسيف  إبراٌيـ، الفىكف اإلسالهية في العصر الفاطهي، دار غريب، القاٌرة،  /يهثؿ شارة ههيزة لمحكاـ كالسالطيف. أىظر

iv- ص 1998الفػػاطهي، الٍيئػػة الهصػػرية العاهػػة لمكتػػاب  هي حتػػى ىٍايػػة العصػػرعبػػد الرسػػكؿ ثريػػا هحهػػكد، العىاصػػر الحيكاىيػػة عمػػى الىسػػيج اإلسػػال ،
 45، ص 444

v-  86ص  -3الفياض، هحهد فياض رحمة الرىكؾ الههمككية في العهائر الدهشقية , هجمة التراث الشعبي العدد 

vi-  ىهػػا هػػف إبػػداعات أحػػد الكٍػػاف السػػكهرييف القػػدهاء، كيالحػػظ أىتشػػاري فػػى حضػػارات الشػػرؽ ا دىػػى الشػػكؿ الخرافػػي لػػيس هػػف ابتكػػارات الفىػػاف الهسػػمـ كال
أحهػد ٌالػة  /ها عىد البابمييف كالحيثيف كالىر في الهعتقدات الشػاهىية القديهػة هسػئكؿ عػف حهايػة الهحػاربيف كيرهػز إلػى تكحيػد القػكات. أىظػرالقديـ، كال سي

 ، ، ص 424ـ، ص 2015 -ٌػػػ1436جاهعػػة حمػػكاف، القػػاٌرة، كميػػً اآلثػػار ، دكتػػكراي، رسػػالة هحهػػد، عهػػائر هديىػػة قيصػػرم أبػػاف عصػػر سػػالجقة الػػرـك
425 

vii-  رة عػػف بالطػػة ىجهيػػة تتخػػذ الشػػكؿ الصػػميبي بػػداخمٍا ىسػػر عبػػا ةالػػديف كايقبػػاد هػػف أٌػػـ البالطػػائع الخزفيػػة السػػمجكقي عٍػػد عػػالءكقػػد كصػػؿ إليىػػا هػػف
ق 627تػذيف جػدراف قصػر قكبػاد أبػاد الشػٍير الػذل شػيدي عػالء الػديف سػىة البالطة البائكػة هزذكج الرأس يتكسطً كتابً عميٍا اسـ السمطاف، ككاىت ٌذي 

 28، ص 27، ص 2002ٍضة الهصرية، القاٌرة، عبد الحافظ عبد ا  عطية ، دراسات في الفف التركي، هكتبة الى /ـ. أىظر1230 -

viii-  424ص 2017جاهعة حمكاف ، كمية اآلثار ، دكتكراي رسالة عهائر هديىة سيكاس خالؿ العصر السمجكقي ،  –يكسؼ ٌاىـ احهد عبد العزيز  . 
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ذا كقد كرد أف كرسي عرش سميهاف عميً السالـ كاف  (i)كجاء الىسر ذك الرأسيف يزخرؼ عهائر هديىة سيكاس بتركيا ٌك
كجاء ىقش الىسر ذم الرأسيف عمى ا ختاـ في بالد شرؽ البحػر  هحفكؼ باربع ىخالت يعمكا أثىيف هىٍا ىسراف ذٌبياف

فػػي الربيػػع كىػػكران هضػػران فػػي الصػػيؼ فػػي بػػالد ا ىػػدكؿ،  الهتكسػػط ككػػاف رهػػزان هتهيػػزان  لػػً الشػػهس الػػذل يشػػع ىػػكران خيػػران 
ككجد الىسر ذك الرأسيف عمى أبكاب الهعابد الهصرية )قرص الشهس الهجىح( حيث كجد لكى يبعد الشياطيف عف ٌذي 
الهباىي، كتقريبان كاف في الحضارة السكهرية يطمؽ عميً سبع البحر ككضع فكؽ البػاب كهػدافعان عػف بكابػة الشػهس فػي 

ؽ.ـ فػي بػالد ا ىاضػكؿ ىسػر ذك رأسػيف كصػؼ كرهػز هشػابً  14ٌكيؾ القػرف  -خؿ اإلقميـ الهٍـ في هىطقة ا كاهد
 (ii)لمهكجكد عمى عضادة الباب.

كفي تقاليد ا زتيؾ القديهة ، طمب اإللً الرئيسي هف الىاس أف يستقركا في هكاف يجدكف فيً ىسرنا يجمػس عمػى صػبار 
ثعباىنا. ٌذا الهكاف ٌك اآلف هديىة هكسيكك. تغير زيكس إلػى شػكؿ ىسػر هقػدس لهسػاعدة ىفسػً عمػى الػتحكـ فػي ياكؿ 

الرعد كالبرؽ. كاف الىسػر شػعارنا قكينػا فػي اإلهبراطكريػة الركهاىيػة. كقػد اسػتىد الحثيػكف إلػى ىسػر هػزدكج الػرأس حتػى ال 
 iii) ككذلؾ رهكز الرؤية كاإلدراؾ ا كبر. -الجسدية كالركحية  -يفاجاكا أبدنا. كربط ٌىكد بكيبمك الىسر بطاقات الشهس 

 أكالن: مف حيث الزخارؼ
 الزخارؼ الكتا ية .1

خرفة الكثيػر هػف العهػائر كالتحػؼ التطبيقيػة سػكاء كاىػت هػف الزخارؼ الكتابية: لعبت الزخارؼ الكتابية دكران ٌاهان في ز 
ػػا عمػػى هػػف هػػدار العصػػكر  زخػػارؼ الفخػػار أك الىسػػيج أك السػػجاد أك الهعػػادف أك الزجػػاج أك الرخػػاـ أك الخشػػب كغيٌر
ذي الكتابات اهػا تسػجيمية تسػجؿ اسػـ صػاحب التحفػة كالصػاىع الػذل قػاـ بعهمٍػا أك كتابػات تاريخيػة تبػيف  اإلسالهية ٌك
تػػاريخ العهػػؿ الفىػػي أك كتابػػات تضػػـ آيػػات قرآىيػػة هػػف القػػرآف الكػػريـ أك عبػػارات دعائيػػة جػػاءت حػػركؼ الكتابػػة العربيػػة 
بشكؿ زخرفي عمى الفىكف الهختمفة فالحركؼ العربية بطبيعتٍا تتىاسب كا غراض الزخرفية كؿ الهىاسبة كلعػؿ السػبب 

ً هف الحيكيػة، بفضػؿ هػا فيٍػا هػف الهكافقػة كالهركىػة كهػا فيٍػا في ذلؾ ها تهتاز بً طبيعة الخط العربي كأشكاؿ حركف
هػػف اخػػتالؼ فػػي الكصػػؿ كالفصػػؿ. كهػػف أبػػرز هظػػاٌر الفػػف الههمػػككي ظٍػػكر خػػط الىسػػخ عمػػى العهػػائر كالتحػػؼ هىػػذ 

ـ. بعػػد أف كاىػػت الريػػادة لمخػػط الكػػكفي، الػػذل كػػاف لػػً الىصػػيب ا كبػػر فػػي زخػػارؼ الفىػػكف كالعهػػائر 12ٌػػػ/ 6القػػرف 

                                                           
i-  ػػا فػػي العصػػر السػػمجكقي حيػػث كجػػد بزخػػرؼ جػػاىبي الهػػدخؿ الغربػػي لمهسػػجد الجػػاهع بػػديك ريكػػى ٌػػذي الهديىػػة بتركيػػا كقػػد ظٍػػر الىسػػر عمػػى عهائٌر
ذي المكحة هف أجهؿ الهىحكتػات الحيكاىيػة الحجريػة التػي ىفػذ1229 -1228 /ٌػ626) ت عمػى عهػائر سػالجقة الػرـك بصػفة عاهػة كعهػائر سػيكاس ـ( ٌك

د خالؿ العصر السمجكقي بصقة خاصة، فجاء يتهيػز بالدقػة فػي الىحػت كالقػرب هػف الطبيعػة كفػى أتزاىػً فػي أركع صػكرة عمػى الهخػؿ الغربػي فػي الهسػج
احة عمػػى الجاىػب ا يهػػف لمػداخؿ لمهسػػجد ىحػت بػػداخمٍا الجػاهع فػي ديػػكركى حيػث كجػػد عمػى الجػػاىبي الخػارجيف بكتمػػة الهػدخؿ هسػاحتيف هسػػتطيمتان الهسػ

أٌهيػة تمػؾ الزخرفػة  بهبػدأزخرفة عمى ٌيئة ىسر ذك رأسيف، كعمى الجاىب الهقابؿ فػي ىفػس الهسػاحة ىحتػت ىفػس الزخرفػة، كجػاءت تمػؾ الىسػكر لتحػاكى 
ف ص 735الهرجػػع السػػابؽ ، ص  -حهػػد عبػػد العزيػػز، يكسػػؼ ٌػػاىـ أ /كهػػدل هػػا كصػػؿ إليػػً فػػف الىحػػت هػػف تقػػدـ كأتقػػاف لػػدل الفىػػاف السػػمجكقى أىظػػر

734  . 

ii-  736يكسؼ، عهائر، ص 
iii

-  Animal-Speak: The Spiritual & Magical Powers of Creatures Great & Small, Ted Andrews, p. 136 . 
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هية. كعمػػػى الػػػرغـ هػػػف ذلػػػؾ لػػػـ يٍهػػػؿ الفىػػػاف الههمػػػككي اسػػػتخداـ الخػػػط الكػػػكفي كعىصػػػر زخرفػػػي عمػػػى التحػػػؼ اإلسػػػال
 (i)الههمككية إلى جاىب خط الىسخ.

 الزخارؼ الحيكانية كالطيكر .2
 النسر مزدكج الرأس:  -1

 بٍا رسـ الىسر في العصر الههمككي:  ٌىاؾ العديد هف السهات الفىية التي تهيز
فيهػػا يتعمػػؽ بػػالرأس: ظٍػػر ٌػػذا الكػػائف الخرافػػي برأسػػيف هتػػدابريف لكػػؿ هىٍهػػا هىقػػار كعيػػكف لكزيػػة كقػػركف قصػػيرة ذات   -1

ىٍايات حمزكىية كرقبة قصيرة، كفى هعظـ ا حياف، لـ يعبر عػف كجػكد رقبػة، حيػث ظٍػرت الرأسػيف الهتػدابريف بشػكؿ 
 (ii)ا حياف ظٍرت الرأسيف صغيرتيف ذك هىقار صغير كيىبثقاف هف رقبتيف طكيمتيف هتدابرتيف هتداخؿ كفى بعض

 : فقد صكر بكضع هكاجٍة كيتسـ الجسـ بشكؿ بيضاكم بً بعض االستطالة.اها بالىسبة لمجسد  -2
ػػك أىػػً ىاشػػر   -3 اهػػا بالىسػػبة ل جىحػػة: فقػػد ظٍػػرت باشػػكاؿ هتىكعػػة عمػػى الػػرغـ هػػف الشػػكؿ الثابػػت لمىسػػر ذك ا سػػيف ٌك

 جىاحيً فى الٍكاء كهصكران في كضع هكاجٍٍة فقد بدت ا جىحة هىقسهة إلى قسهيف: 
جىحػػة عمػػى أعمػػى شػػكؿ بيضػػاكم بيىهػػا الجػػزء السػػفمى عبػػارة عػػف خطػػكط راسػػية هتراصػػة إلػػى جػػكار ا كؿ: ياخػػذ ا 

بعضػػٍا لػػبعض فػػى صػػكرة صػػفكؼ لكػػى تعبػػر عػػف الػػريش، كالثػػاىي تاخػػذ ا جىحػػة شػػكؿ بيضػػاكم كتبػػدك هتباعػػدة عػػف 
 (iii)الجسـ بعض الشيء.

د ظٍػػر بشػػكؿ طكيػػؿ ههتػػد لدرجػػة أىػػً أحياىػػان ىجػػد الػػريش يحجػػب رؤيػػة ا رجػػؿ كالػػذيؿ رسػػـ بشػػكؿ كبالىسػبة لمػػذيؿ: فقػػ  -4
كبير كعبر عىً خالؿ هجهكعة هف الخطػكط الهتدرجػة شػكؿ صػفكؼ يىتٍػى ا خيػر هىٍػا بريشػتيف طػرفيتيف كػؿ هىٍػا 

ئػػرم، كهػػا صػػكر أحياىػػان ذات ىٍايػػة حمزكىيػػة، كأحياىػػان ياخػػذ الػػذيؿ شػػكؿ هركحػػي طكيػػؿ حيػػث يظٍػػر عمػػى ٌيئػػة ربػػع دا
 أخرل بشكؿ طكيؿ كعبر عف الريش بخطكط طكيمة ذات زخارؼ ٌىدسية.

كبالىسػػية ل قػػداـ: فقػػد عبػػر الفىػػاف عػػف الرجػػؿ فقػػط، كعبػػر عػػف الهخالػػب بشػػكؿ ضػػعيؼ بعػػض الشػػيء كأحياىػػان ىجػػد   -5
كيتشػػابً التكػػكيف  (iv)لػػب قكيػػةا رجػػؿ طكيمػػة ىحيفػػة تىتٍػػى بهخمبػػيف صػػغيريف أم ذك أربعػػة هخالػػب كأحياىػػان ثالثػػة هخا

 الفىي كرهزية الىسر هع ها كصمىا هف تحؼ العصريف ا يكبي كالههمككي سكاء عمى العهارة أك الفىكف.
 خامسان: الرنكؾ

ػك اصػطالح فارسػي هعػرب بهعىػى المػكف، كالرىػؾ  أيضػان ٌػك شػعار الرىؾ بتشديد الراء كفتحٍػا كالجهػع رىػكؾ بالضػـ ٌك
ـ كىبؿ أصكلٍـ، ثـ ىقمت ٌذي الرىكؾ  الىسب كالشرؼ الذل عرفً الغربيكف في العصكر الكسطى أشاري إلى عراقة أسٌر

                                                           
i- 358عبد العظيـ، الزخارؼ، الهرجع السابؽ، ص. 

ii- اج، هحهكد ىرهيف عكض، هىحكتات الكائىات الحية كالخرافية عمى العهائر كالفىكف السمجكقية في ايراف كا ىاضكؿ، هاجستير، كمية اآلداب، جاه  .351، ص 2014عة سٌك

iii-  352هحهكد، هىحكتات، الهرجع السابؽ، ص. 

iv- 352هحهكد، هىحكتات، هرجع سابؽ، ص. 
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إلػػى سػػالطيف الههاليػػؾ كأهػػرائٍـ فػػي هصػػر كالشػػاـ دكف سػػكاٌـ إشػػارة إلػػى الكظيفػػة التػػي أسػػىدت إلػػيٍـ كقػػد كػػاف المػػكف 
 (i)ت الهتشابٍة هف حيث الشكؿ ال سيها الخاص هىٍا بكظائؼ ا هراء.يؤدل دكران أساسيان في رسكـ ٌذي الشارا

 الرنكؾ الكظيفية )الرنكؾ المرك ة(
رىؾ الىسر: جاء رىؾ الىسػر عمػى العديػد هػف تحػؼ العصػر الههمػككي كا يػكبي ككػاف فػي أغمػب ا حيػاف يػاتي هركبػان 

 سفؿ رىؾ الىسر، كها جاء الىسر، اها برأس كاحدة أك هزدكج الرأس.هع رىؾ الكاس أ
 سادسان: القكالب كالطكا ع

استخدهت القكالب كالطكابع كا ختاـ لمطبػع عمػى التحفػة، كيحػتفظ هتحػؼ الفػف اإلسػالهي بالقػاٌرة بالعديػد هػف القكالػب 
 كالطكابع هثؿ: 

ػػك عبػػارة عػػف قالػػب خ4603يحػػتفظ الهتحػػؼ بقطعػػة، رقػػـ  شػػبي هسػػتدير الشػػكؿ لػػً كجٍػػاف ا كؿ خػػاص بػػػىقش ، ٌك
 (ii)بالغائر لرسـ ىاشران جىاحيً داخؿ إطار دائرم غائر يؤرخ بالقرف الخاهس الٍجرم/ الحادم عشر الهيالدم

 الدراسة السياحية :
كالٍدؼ ٌك أف ىمقي ىظرة كىيظٍر العديد هػف الهسػائؿ الهطركحػة عػف الىسػر كرهزيتػً كصػكر الىسػر كآالهػا كػاف يرهػز 

بػػراز عػػكالـ  الىسػػر كالعػػادات كالتقاليػػد القديهػػة الهتعمقػػة بالىسػػر كرهزيػػة الىسػػر فػػي كػػؿ حضػػارة هػػف حضػػارات التػػاريخ كال
هجٍكلة كحقائؽ جديدة هها يكسع أىظارىا باستهرار إلى العديد هػف الهجٍػكؿ فػي الهاضػي كلػذلؾ فجىػً يهكػف االسػتفادة 
هػػف ٌػػذا البحػػث فػػي التىهيػػة السػػياحية كبشػػكؿ خػػاص يفسػػر البحػػث العديػػد هػػف الهػػدلكالت الفىيػػة كالتحػػؼ االثريػػة التػػي 

    رة الىسر كالهتكاجدة باشكاؿ عديدة كهتىكعة كتفسير ارتباط ٌذا الطائر بالقكة الضراكة الحربية.تحهؿ صك 
 اىـ نتائ  ال حث:

 اكالن: تـ القاء الضكء عمى بعض التحؼ كالهكاد الخاـ كالزخارؼ الخاصة بالتحؼ التى تحهؿ زخارؼ طائر الىسر 
 هؿ زخرفة الىسر اها براس كاحدة اك براسيف اك بشكؿ هتداخؿ ثاىيان: كجكد العديد هف التحؼ كالعهائر التى تح

 ثالثان: اثبتت الدراسة اف الىسر كاف هف اكثر الطيكر اىتشاران عمى التحؼ الفىية االسالهية كذلؾ الرتباطً لمقكة 
 

 قائمة المصادر كالمراجع
 أكالن: القرأف الكريـ 

 نانيان: المصادر
 ـ. 1849، 1، هكتبة هدبكلى، ط3الهقريزل، الخطط الهقرزية، ج  -1
 . 1985الهعمكؼ أهيف، هعجـ الحيكاف، دار الرائد العربى، بيركت، لبىاف،   -2

                                                           
i-  403عبد العظيـ، الكتابات الهرجع السابؽ، ص. 

ii- لفػػػف فٍهػػػى هحهػػػد عبػػػد الػػػرحهف، القكالػػػب كالطكابػػػع ا سػػػالهية هػػػف القػػػرف ا كؿ الٍجػػػرل حتػػػى ىٍايػػػة العصػػػر العثهػػػاىى فػػػى ضػػػكء هجهكعػػػة هتحػػػؼ ا
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