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زخػػارؼ الػػزىػػكر عمى ا زياء القاجاريو (1344-1193ىػػ1925-1779 /ـ)
دراسو اناريو فنية
طـبٌؼ اٌَ١ل ٍ١ل هػٛاْ

i

أ.ك /أؽّل هعت ِؾّل

ii

أ.َ.ك /آِبي اٌّظوٞ

iii

ممخص
الزخػػارؼ الىباتيػػة هف عىاصر التجهيؿ ا ساسية في الفف اإلسالهي ،لضركرات عدة هىٍا الفكػػر
الديىي ،كالذكؽ الفىي ،كالثراث الثقافي ؛ كلمقيهة الجهالية لتمؾ الىكعية هف الزخارؼ كال سيها هع تداخمٍا هع
الزخرؼ الٍىدسي كالكتابي ابدع الفىاف الهسمـ في تشكيؿ هفرداتٍا أيها كاف ىكعٍػػا هجردة أك قريبػػة هف
الطبيعػػة حسبها تقضي التكجٍات الط ارزيػػة في هدارس الفف اإلسالهي ،كفي ٌذي الكرقػػة البحثيػػة ىعرض
الهستخدهة فى تجهيؿ ا زيػػاء اإليراىي ػة الػقػػاجاريػػة
لزخارؼ الزٌػػكر – دكف باقي العىاصػػر الىباتية  -ي
(٘1344-1193ــ ، )َ1925-1779 /هف خالؿ تحديد أىكاعٍػػا أك هسهياتٍػػا ،تفاصيمٍا الفىية كطريقة
تىفيذٌػػا ،ألكاىٍا ،القهية الجهالية لتمؾ ا زٌػػار ،كٌؿ ارتبطت بدالالت ره ػزية أك تراثية أك هؤثػرات فىية ؟
كتضهىت الد ارسػػة هقدهة عف الزخارؼ الىباتية في الفف اإلسالهي كال سيها بجيراف ،كتتبعت أى ػكاع الزٌػػكر
التي ظٍرت عمى الهالبس في العصر القاجارم ،كأبرزٌا زٌرة الرهاف ،كالقرىفؿ ،كالىسريف ،كالسىبؿ ،كذلؾ
شكال ،كتكصمت الد ارسػػة لعدد هف الىتائج التى تيفيد الفىكف اإلسالهية عاهة.
هف خالؿ  8لكحات ك  17ن
الكممػػات الدالػة :ايراف ،الزخارؼ الىباتية ،الزٌػػكر ،القاجارم ،ا زيػػاء ،القرىفؿ ،الرهاف.
مقدمػػة
خضع الفىاف الهسمـ إلي تكجيٍات ديىية كاف هف شاىٍا اٌتهاهً بالزخرفة الىباتية كالٍىدسية ،كابتعد
ًَّ
يف
عف تقميد كؿ ها فيً ركح ،كقد زعهكا أف القرآف حرـ التصكير هستىديف إلى اآلية القرآىية " :ىيا أىيٍُّىا الذ ى
ً
اف فى ٍ ً
ً
َّ
ىزالـ ًر ٍج هس ًه ٍف ىعه ًؿ َّ
الش ٍيطى ً
كف" (سكرة الهائدي،
ص ي
اجتىىيبكيي لى ىعم يك ٍـ تيٍفم يح ى
آهيىكا إًَّى ىها اٍل ىخ ٍه ير ىكاٍل ىه ٍيس ير ىكا ٍ ٍىى ى
ى
ى
اب ىكا ٍ ٍ ى ي

اآلية  ،)90كالهقصكد با ىصاب كؿ ها ىصبً العرب قبؿ اإلسالـ لمعبادة هع العمـ ال تكجد أم آية في القرآف

 )iهعيد بكمية اآلثػػار جاهعة الفيكـ.

 )iiأستاذ اآلثار كالعهارة اإلسالهية بكمية اآلثار جاهعة القػاٌرة.

 )iiiاستاذ اآلثار اإلسالهية الهساعد بكمية اآلثار جاهعة الفيكـ.
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حكها قاطعان يحرـ تصكير الكائىات الحية ،كٌكذا التهس الفىاف الهسمـ في الزخرفة الهسطحة ها يعبر
بٍا ن
يديا ييبرز قيهة اإلىساف هف خالؿ ا ٌتهاـ بالػػركح.
عف الجهاؿ،
ن
كهككىا بذلؾ نفىا تجر ن
كفىيا ٌي الزيىة أك
كالزخرفةٌ :ي الزيىة ككهاؿ يحسف الشئ (ابف هىظكر ،لساف العرب ،ج،3ص  ،)17ن
الىقش بطريقة فىية هرتبة بهقاسات هحددة سكاء بالحفر أك الرسـ في ا شياء الهىقكلة أك غير الهىقكلة هها
يىتفع بً عاـ أك خاص كالتحؼ كالهباىي (الجىابي ،حكؿ الزخارؼ الٍىدسية ،ص.)143-115

كخالؿ يحكـ ا س ػرة القاجارية في إي ػراف 1925-1779ـ ،استخداـ في تجهيؿ الهىتجات الفىية شتى
العىاصر الزخرفية الهعركفة في الفف اإليراىي اإلسالهي ،كالسيهػػا الزخارؼ الىباتية كالسيقاف كا كراؽ
كا زٌار كالثهػػار(حسيف ،العىاصر الزخرفية ،ص  )218 ،217بهختمؼ أشكالٍا ،سكاء بشكمٍا الطبيعى أك هحكرة
بٍيئة رهكز هجردة (ىبيمة ،التحؼ الهعدىية ،ص  )421لهؿء الفراغات الزخرفية (الجىابى ،حكؿ الزخارؼ الٍىدسية،

ص .)143

الدكلة القاجػػارية
ا سرة القاجارية تىتهي إلى قبيمة تركهاىية عرفت باسـ "الخجر" كقد سكىت الهىطقة الشهالية هف
إيراف كالتي عرفت بجسـ حكض أترؾ ،ككاىت ٌذي القبيمة هف أعظـ القبائؿ اإليراىية التركية السبعة ،كالتي
ساىدت الصفكييف هىذ بداية تاسيس دكلتٍـ حيث استعاف بٍـ الشاي الصفكم إسهاعيؿ ا كؿ في تاسيس
جيشً ( العابد ،التاثيرات ا كربية ،ص .)1

كبدأت ا سرة القاجارية في الظٍكر هع ىٍاية الدكلة الزىدية ،كذلؾ في صكرة ص ػراع بيف "هحهد خاف"
هستشار لً (السعدكف ،هختصر
نا
زعيـ ا سرة القاجارية ك"كريـ خاف " حاكـ الدكلة الزىدية الذم عيف هحهد خاف

التاريخ ،ص  ،)73كبعد هصرع "كريـ خاف" ٌ1193ػػ1779/ـ أسرع "هحهد خاف" إلى طٍراف كاعمف ىفسً

هم نكا عميٍا (هكاريكس ،تاريخ إيرف ،ص  ،)227كتعاقب عمى الحكـ بعدي ثهاىية يحكاـ ،حتى ٌ1344ػػ1925/ـ
حيىها تهكف "رضػػا خاف" هؤسس الدكلة االبٍمكية (ٌ1399-1343ػػ1979-1925 /ـ) هف القضاء عميٍا
(السبكى ،تاريخ إيراف السياسي ،ص .)51 ،50

الػػزخارؼ الن اتية في العصػػر القاجارم
بالتاكيد كاف لطبيع ػػة البمداف ا يراىية أثرٌا فى تىهيؽ الهىتجات الهادية الفىية بالزخارؼ الىباتية ،إذ

اطمؽ عمى هديىة أصفٍاف "فيىسيا إيراف" بسبب كثرة أىٍارٌا كفركعٍا كجسكرٌا كحدائقٍا (الصعيدم ،التحؼ

اإليراىية ،ص  .)261 ،258ككاىت الحدائؽ تطكؽ هديىة سهرقىد إباف عٍد ا سرة التيهكرية ،كأىش ػػا "شاي رخ"

أربع حدائؽ في الجاىب الشرقي هف هشٍد اإلهاـ عمى ،كفى العصر التركهاىي اىشئت حديقة الجىات
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الثهاىية في عٍد أكزكف حسف عاـ ُُْْٖٕٔٔ-ـ (الهتكلى ،التصاكير اآلدهية كالحيكاىية ،ص ،)224ككاىت

هديىة تبريز في عٍد الشاي عباس بٍا  47.000بستاف ؛ كلذلؾ ىػػجد الفىاف "لطؼ عمي الشيرازم" يتخصص

في رسـ الكركد كالزٌكر الهختمفة iسكاء زٌكر هجهعة هع بعضٍا في ٌيئة باقات هف الزٌكر أك هىفردة
يتخممٍا أحياىان طيكر كٌك ا سمكب الهعركؼ بػ " كؿ كبمبؿ " iiأك "الكرد كالبمبؿ".

ككذا ىجد الهىاظر الطبيعية سكاء أكاىت حدائؽ أك أزٌػ ػ ػػار ككريدات تيىفذ بكثرة عمى االزياء القاجارىة
حتى لكاف لـ تكف هرتبط ػػة بهكضكع تصػػكيرم هعيف (الهتكلى ،التصاكير اآلدهية كالحيكاىية ،ص  ،)224كقد همئت
ٌذي الحدائؽ باشجار السرك الداكىة كأشجار ا رجكاف الكثيفة كالزٌكر الهختمفة التى تتهيز بٍا البيئة اإليراىية

(كست ،الحدائؽ الفارسية ،ص  ،)368 ،360كقد ارتبط اىتشػػار ذلؾ بسٍكلة تىفيذي تمؾ الزخارؼ عمى هسطح
ىسيج ا زيػػاء ،ككذا إهكاىية أف تكرار زٌ ػرة كاحدة عمى كاهؿ الزم (ها٘ر ،الخزؼ التركى ،ص .)73

الزىػػػكر عمى ا زيػػاء القاجاريػػة
استعهمت الزٌػػكر الهختمفة كالقرىفؿ كالسكسف كالرهاف فى زخرفة ا زياء القػػاجارية ،س ػكاء هىفػػردة
هتكررة أك باقات تخرج هف هزٌريات أك تتكج سيقاف أك تتكضع كسط سيقاف همتكية ك هتشابكة ،كتـ تحكيرٌا
في بعض ا حياف إلى درجة يصعب هعٍا هعرفة ىكع الزٌرة ،كهف ىهػػاذج الزٌكر عمى ا زيػاء القاجارية:
( )0زىرة القرنفؿ :القرىفؿ جىس ىبات عشبى هعهر هف فصيمة القرىفميات iiiأىكاعً برية كزراعية كأزٌػػاري
هختمفة ا لكاف عطرية الرائحة (الصعيدل ،التحؼ اإليراىية ،ص ّٔٓ) ،كيعد ٌذا الىبات هف أجهؿ الىباتات التى
تزرع فى الحدائؽ لجهاؿ أزٌػػاري كطكؿ هكسهٍا (القاضى ،هعجـ رهكز ،ص.)120

هعىاٌا باآلتيىية زٌ ػرة اإللً أك الزٌرية الهقدسة ،كيقاؿ إف أصمٍا يكىاىى ( Karuo ppulonالتكىجى،

هعجـ الهعربات ،ص .)144كال يعرؼ عمى كجً التحديد الهكطف ا صمى لٍا  ،لكاف كاف بعض الباحثيف يرجح
أف يككف هكطىٍا الصيف أك إيراف (هاٌر ،الخزؼ التركي ،ص  )75كيذكر البعض اآلخر أىً هف الهرجح أف
 )iتهر ا زٌػػار بهراحؿ هىٍا هرحمة البرعكـ ك٘ك الز٘رة قبؿ أف تتفتح .هرحمة التفتح الجزئى :كأ٘ـ ها يهيز٘ا أف أكراؽ الز٘رة الداخمية تككف هغمقة،
أسيا .هرحمة التفتح :كفي٘ا تككف جهيع أكراؽ الز٘رة هفتكحة أك بهعىى آخرتككف تاهة التفتح ،كفى ٘ذي الهرحمة يهكف أف تكصؼ
كهف ثـ فٍي تتجً ر ن
الز٘رة باف٘ا هركزية ،حيث يظ٘ر هركز٘ا فى الهىتصؼ ،فى حيف أف ٘ذا الهركز ال يظ٘ر فى الهرحمتيف السابقتيف راجع :ياسيف ،الز٘رة الهتفتحة،
ص .166

 )iiكقد كاف ٌذا ا سمكب الفىي " الكؿ كالبمبؿ " هتبع في التصكير الهغكلي الذم تهيز بكثرة لكاتقاف ٌذا الهكضكع ككاىت ترسـ ا زٌار أكثر قرنبا هف
الطبيعة ،عف :الصعيدل ،التحؼ االيراىيً ،ص .277
 )iiiكتيعػػد رسكـ أزٌار القرىفؿ هف أقدـ رسكـ الزٌكر فى الفف اإلسالهى بصفة عاهة كالفف الفارسى بصفة خاصة ،ككاىت تىفذ عمى هختمؼ التحؼ

التطبيقية كبخاصة هىذ القرف ٌ10ػ16 /ـ كالقرف ٌ11ػ17 /ـ هف ىهاذج ذلؾ قطعة هف ىسيج الديباج ترجع إلى هىتصؼ القرف ٌ7ػ13 /ـ هحفكظة فى
هتحؼ الىسيج بكاشىطف تحت رقـ DC.3.138
Sheila: The Golden Age of Persian Art, plate 130.
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أصؿ ٌذي الزٌرة يرجع إلى إيراف فى العصر الساساىى حيث هثمث ز٘رة القرىفؿ بشكؿ هتتاؿ عمى أجزاء
جصية هحفكظة بهتحؼ برليف (سكافيؿ ،الحدائؽ القارسية ،ص .)349

كقد تعددت تسهيتٍا فى المغة الفارسية هثؿ "گؿ قرىفؿ" ك"گؿ هيخؾ كحشى" شكؿ ( )1ك"كگؿ
بقمهكف" (الدسكقي ،الهعجـ الفارسي ،ج  ،3ص  )2460 ،2457 ،245كقد عرفت ٌذي الزٌرة باسـ "تشيىى گؿ"،
كيسهيٍا ا تراؾ  ،karanfilكها كاف لزٌ ػرة القرىفؿ هزايٍا الطبية فٍى هسكىة كعطرٌا هٍدلء ،ك٘ل هف
العىاصر الزخرفية الشائعة (ٌ )Gillow, world textiles, p.187هيتٍا الرهزية بالىسبة لمزكجيف الجدد،
فاستكحتٍا الىساء كقاهكا بتطريز٘ا عمى قطع الىسيج ( Taylor, Arabesques et Jar din de Parades,
.)p.64

كتعد أزٌار القرىفؿ هف أٌـ ا زٌار التى كاف يحرص الفىاف فى العصر االسالهى iعمى أف
تتضهىٍا تصاكيري ،كباالخص الهصكر اإليراىى كقد تعددت أشكالٍا حيث رسـ بعضٍا بشكؿ قريب جدا هف
الطبيعة هف خالؿ رسهٍا ببتالت هتعددة هتراكبة فكؽ بعضٍا كها ظٍرت فى بعض االحياف هف أربع
بتالت هسىىة االطراؼ بالمكىيف ا حهر كا صفر ،كيخرج هف هىتصؼ الزٌرة فرعاف ،كها تظٍر بشكؿ
كاس .ك جاءت هتكررة كتتكسط ساقا ىباتية همتكية ،كها ىجدٌا تعمك أكراقا ىباتية كىفذت زٌرة القرىفؿ عمى
بعض القطع هكضكع الدراسة في لكحات (.) 8 ،7 ، 5 ، 4
( )2زىػػرة القطف :هف فصيمة الخبازيات ،زٌارٌا فردل كبير الحجـ أبيض كهىً أصفر كأحهر خهاسى
البتالت ،كعىدها تىضج الزٌرة تعطى ثهرة أرجكاىية تتفتح عمى عدة اقساـ شكؿ( )4ههمؤة بالقطف (القاضى،

هعجـ رهكز ،صُِْ) ،كعمى الرغـ هف أىٍا تتهيز بالمكف ا بيض الىاصع إال أف الفىاف لـ يتقيد بمكىٍا
ا صمى كفضؿ تمكيىٍا بهختمؼ ا لكاف كهىٍا ا حهر كالبرتقالى كا زرؽ الفاتح ،كها أىٍا اتخذت شكالن
قريبان جدان إلى الطبيعة ؛ كظٍرت عمى بعض القطع هكضكع الدراسة في لكحات ( . ) 8،7
( )0زىػرة ع اد الشمس :جىس ىباتات حكلية هىتصبة هزغبػػة المحاء تحهؿ فى أعالٌا بعض الفركع
الدقيقة ،أكراقٍا كبيرة الحجـ قمبية الشكؿ ،كقرصً الز٘رل كبير الحجـ (القاضى ،هعجـ رهكز ،ص  ،)98كقد
ظٍرت ٌذي الزٌرة شكؿ ( )3عمى القطع هكضكع الدراسة كصكر٘ا الفىاف بشكؿ جاىبى كجعؿ قرصٍا

 )iاست خدهٍا العثهاىيكف كثي ار في زخارفٍـ .إذ ىجدٌا في هختمؼ الفىكف التطبيقية كالخزؼ ك الىسيج ك الهصىكعات الهعدىية .يجٍؿ أصمٍا ك قد يككف
هصدرٌا هف إيراف أك هف الصيف .ك تدؿ زراعة أكثر هف هاتي ىكع هىٍا في القرف ٌ12ػ/18ـ باسطىبكؿ عمى كلع العثهاىييف بٍا
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الدائرل ىصفى غير كاهؿ تىبثؽ هف فرع ىباتى قائـ كها في لكحات ( ،)5كها تىكعت أكراقٍا ها بيف الشكؿ
الرهحى كالهفصص كالبيضاكل .
( )4زهرة الالله :تحتؿ ٌذي الزٌرة هكاىة ههيزي فى الحدائؽ الفارسية فال تكاد تخمك هىٍا أل حديقة شكؿ
( ،)5كٌى تاثير عثهاىى حيث عرفت لدل ا تراؾ iباسـ اللً كٌك الهصطمح الهشتؽ هف كمهة "الؿ" التى
تعىى المكف ا حهر ( .)Clark , The Art of The Islamic Garden , P147كقد كاىت هف أحب ا زٌار
لدل ا تراؾ كاستخدهكٌا فى هختمؼ فىكىٍـ التطبيقية هىذ القرف (ٌ9ػ  /اكاخر القرف 15ـ).ii
كىجد كصفٍا فى العديد هف ا شعار ،iiiكصكركٌا فى شكؿ قدح أحهر أك أصفر بً شراب أك شبٍكٌا
بشعمة تشتعؿ  ،كها ربط بعض الباحثيف بيف حركؼ كمهة "اللً" كحركؼ لفظ الجاللة "ا " ( Clark , The

 .)Art of The Islamic Garden , P147كظٍرت عمى بعض القطع هكضكع الدراسة فى شكؿ ( )5لكحً
(. )5
( )1زىرة الرماف :أىٍا هف الزٌػكر لتى لٍا رهزية خاصة رؼوف ٌل ٜاٌؼضّبٔ ٓ١١ثبٍُ "اٌغً ٔبه " gül nar
( )Dictionnaire françaisحيث ترهز ٌذي الزٌرة إلى الخصكبة لذلؾ ىفذت عمى االزياء شكؿ ( )2لها لٍا
هف فاؿ حسف لزيادة الخصكبة لكاىجاب ا طفاؿ .كظٍرت ٌذي الزٌرة عمى بعض القطع هكضكع الدراسة
لكحات (.) 8 ، 5 ، 4
( )6زىػػرة السكسف  :جىس ىبات برل هف فصيمة السكسىيات ،تتهيز باجزائٍا الخارجية الهىخفضة ا طراؼ،
بيىها الداخمية هىتصبة كأقالهٍا القصيرة لٍا عطر طيب يدخؿ فى صىاعة العطكر )القاضى ،هعجـ رهكز،

ص ،(84أز٘اري تتككف هف ىكرة هحدكدة يىتٍى حاهمٍا الىكرل بز٘رة كاحدة تبدك كاىٍا ثالث زٌ ػرات عىد

 )iيذكر البعض أف العثهاىييف أخذكا ٌذي الزٌرة عف الٍكلىدييف عمى يد السفير الىهساكم في اسطىبكؿ في القرف السابع عشر في عٍد السمطاف هحهد
الثالث  .هع أف الدليؿ الهادم يشٍد عمى أف العثهاىييف عرفكٌا قبؿ ذلؾ حيث هثمت عمى الخزؼ ك الىسيج ك السجاد هىذ أكاخر القرف الخاهس عشر.
ك قد تككف الزٌرة الهقصكدة التي أخذٌا العثهاىيكف عف الٍكلىدييف ٌي ىكع هف أىكاع زٌرة الاللً الكثيرة .استعهمت ٌذي ا خيرة بكثرة عمى هختمؼ
العهائر ك الفىكف التطبيقية ك قد يرجع كلع العثهاىييف بٍا إلى ككف اسهٍا هركب هف ىفس حركؼ لفظ الجاللة "اا " ك قد عرفت الفترة الههتدة ها بيف
1131ق1718 /ـٌ1246 -ػ 1830/ـ بعصر الاللً،
1981, p. 251
 )iiكقد أكثر زراعتٍا فى أياـ السمطاف أحهد الثالث ٌ1143 -1115ػ1730 -1703 /ـ الذل كاف لً عىاية خاصة بالحدائؽ كبزٌر الاللً ،عف:
Akurgal (E.), L’art en Turquie, Suisse,

خميفة ،البالطات الخرفية ،ص.287
 )iiiكقد اىتشرت رسكه ٍا هىذ العصر الصفكل عمى الهىسكجات ،كها يتضح هف قطعة هف ىسيج الحرير يزيىٍا كحدات هتكررة هف زٌرة التكليب ترجع
إلى ىٍاية القرف ٌ10ػ16 /ـ كبداية القرف ٌ11ػ 17 /ـ هحفكظة بالهتحؼ التاريخى لمهىسكجات بميكف تحت رقـ inv23294Arabesques et
.Jardins,P109.Plate25.
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تفتحٍا (الغيطاىى ،الزٌػػكر ،ص  ،)420كقدعرفت ٌذي الزٌرة باسـ " گؿ سكسف"  ،كاستخدهت فى إىتاج

العطكر كبعض ا دكية ىظ انر لخصائصٍا الطبية كالطمسهية ،حيث كاف لزٌ ػرة السكسف خكاص طبية ٌاهة
كتستخدـ كدكاء هدر لمبكؿ (.)Baker, Islamic Textiles, p.165

استقر شكؿ ٌذي الزٌرة فى ىٍاية العصر الصفكل عمى الشكؿ الحالى فى هعظـ التصاكير التى
ترجع لمعصكر الالحقة عميً ،غير اىٍا حازت عمى أٌتهاـ أكثر هصكرل ( Anthony-Stuart, Arts of The

 )Islamic Book, p.218العصر القاجارل ،حيث بمغت براعة الفىاىيف كالهصكريف فى ٌذا العصر أف
أصبحت تىفذ كعىصر هف عىاصر ا زٌار عمى ا زياء شكؿ ( )7بؿ كاىت تظٍر فى هجهكعة هستقمة
( ، )Sheila. The Golden Age of Persian Art, P106.Plate 93كظٍرت عمى بعض القطع هكضكع
الدراسة فى لكحات (.)7،5 ،4
( )8زىرة الكرد الجكرل :كيىسب ٌذا الكرد إلى هديىة جكر التى اهتازت أيضا بكثرة إىتاج هاء الكرد الجكرل
( ، )Khansari, The Persian Garden, p,142كالهكصكؼ بالجكدة كالطيب كعبؽ الرائحة كقمة التغيير هع
الهدة الطكيمة ،كذلؾ لصحة التربة كصفاء الٍكاء .كيهكف تتبع ٌذي الزٌرة فى تصاكير الهخطكطات فى
العصر الصفكل كالعصكر السابقة بيف العديد هف رسكـ ا زٌار ا خرل (طبيبياف ،فرٌىؾ فرزاف ،ص )855التى
تشكؿ عىاصر هكهمة لمهكضكع الزخرفى لكاف جاءت هختمفة بعض الشئ .كها لبثت أف أصبحت أٌـ
العىاصر الرئيسية فى هجهكعة ا زٌار التى تشكؿ تصكيرة هستقمة  ،كحرص الهصكركف عمى رسهٍا بحجـ
كبير هع االٌتهاـ بجبراز تفاصيمٍا هع هراعاة أسمكب كؿ هصكر ،كالصفة الغالبة فى رسكـ ٌذي الزٌرة ٌى
رسهٍا فى كاهؿ تفتحٍا حيث ا كراؽ الهتعددة الكثيرة غير الهىسقة فى الغالب هع رسهٍا فى أكضاع أخرل
سكاء كاىت هف الجاىب أك فى طكر التفتيح  ،باإلضافة إلى تىكع أحجاهٍا فى بعض ا حياف  ،كذلؾ
لمتعبير عف هدل كاقعيتٍا كها فى لكحات (.)7،5
( )0زىرة النسريف :ىفذت عمى التحؼ هكضكع الدراسة iكٌك ىكع هف الكرد البرل شكؿ( ،)8هىٍا كرد برل
ىسبة إلى أصمٍا ،ككرد السياج كجمىسريف (القاضى :هعجـ رهكز ،ص  ،)150كيطمؽ عميٍا فى المغة الفارسية
عدة هسهيات هثؿ "كؿ ىسريف" "ككؿ عىبرل" "ككؿ هشكيچً" (الدسكقى :الهعجـ الفارسى ،ج  ،3ص،2459

 .)2460كظٍرت عمى بعض القطع هكضكع الدراسة في لكحً (. )8

 ) iكرد ذكر ٌذي الزٌرة فى بعض قصص ا دب الفارسى هثؿ قصة خسرك كشيريف حيىها كصؼ ىظاهى شيريف بقكلً " :ككجٍٍا ىسريف ،كذؤابتٍا
هفخهة بالىسريف".
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( )1النرجسٌ :ى ىبات هعهر جذاب كذك رائحة زكية ،أكراقً شريطية ،كلٍا العديد هف الفكائد االقتصادية
حيث يباع كىبات زيىة ىظ ار لرائحتً العطرية الزكية ،iكلكىٍا أبيض هائؿ إلى ا صفرار ككاف الىرجس هف
أحب ا زٌار لدل الفرس (الدسكقى ،الهعجـ الفارسى،ج  ،3ص  )2450كبخاصة الىرجس ا بيض ،كها يذكر أف
كسرل أىكشيركاف كاف هغرها بالىرجس ،كظٍرت عمى بعض القطع هكضكع الدراسة فى لكحً (. )4
( )00ا قحكاف :كٌك ىبات حكلى سيقاىً قائهة ،كقد تككف هحززة هكرقة كهمساء فى بعض ا ىكاع كا كراؽ
الهتبادلة رهحية حكافٍا هسىىة أك كاهمة .كيستخرج هف الزٌرة زيت طيار يستعهؿ فى الطيب كيستخرج هىً
أيضا صبغة صفراء المكف ،كيطمؽ عميً أيضا "بابكىج" (القاضى :هعجـ رهكز ،ص  ،)15كتعد ٌذي الزٌرة هف
ا زٌار التى تىفذ بحجـ صغير ليشغؿ بٍا هساحات بيف الفركع الىباتية كا زٌار الكبيرة شكؿ ( ،)9كهف
ا شكاؿ التى رسهت بٍا ٌذي الزٌرة شكؿ بيضاكل كاس ،حيث تتجهع البتالت الحهراء المكف كمٍا عمى
حكؿ دائرة هطهكسة فى الداخؿ بالمكف ا سكد ،كتشاٌد ٌذي الزٌرة بشكمٍا الهعتاد كٌى هىتفخة ببتالت
بالمكف ا حهر حكؿ دائرة كبيرة هطهكسة بالمكف ا خضر الداكف أك بعكس ا لكاف فى بعض ا حياف،
كظٍرت عمى بعض القطع هكضكع الدراسة في لكحً (. )7
( )00الخشخاش :تتهيز بعصارتٍا الهخدرة  ،كالخشخاش ا حهر يرهز إلى التكبر (القاضى :هعجـ رهكز ،ص

 )59فى حيف يرهز الخشخاش بصفة عاهة إلى الحياة الدائهة ىظ ار لقدرتً عمى البقاء تحت ا رض لسىكات
ثـ يزدٌر هرة أخرل عىد تقميب التربة ( )Clark, The Art of The Islamic Garden . p148كيطمؽ عميً فى
المغة الفارسية "كؿ ترياؽ" (الدسكقى ،الهعجـ الفارسى ،ج  ،3ص  ،(2456يتهيز باكراؽ هفصصة إلى اجزاء
رهحية هستطيمة ذات حكاؼ هسىىة كا زٌار هىفردة كبيرة هتغيرة الحجـ لٍا سبمتاف لكىٍا أخضر شكؿ ()11
 ،هغطاي بشعر شككى تسقط بهجرد أف تتفتح الزٌرة  ،كلٍا أربع بتالت قرهزية غاهقة عمى قاعدة كؿ هىٍا
بقعة سكداء كظٍرت عمى بعض القطع هكضكع الدراسة في لكحات (.)5،4
( )02زىرة القطيفةٌ :ى قريبة الشبً هف أزٌار الخشخاش )،)khansari, The Persian Garden, p. 147
تتككف عادة هف عدد هف البتالت قد يبمغ ستً بتالت يغمب عميٍا المكف ا حهر هع لهسات بالمكف ا صفر
حكؿ هركز بيضى الشكؿ يغمب عميً المكف ا صفر هع لهسات بالمكف البىى كقد برع الهصكركف هع
أختالفاتٍـ ) )Camb, Safavid Art And Architecture, p. 12- plate 124الفىية فى تىفيذ ٌذي الزٌرة كهمهس
 )iاالسـ العربى لٍذي الزٌرة ىرجس أك رىجس ،كها تعددت تسهيتٍا فى المغة الفارسية بحسب أىكاعٍا هثؿ "كؿ بٍهف" ك"كؿ ىرگس"  ،عف:
khansari, The persian Garden, P. 147
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أكراقٍا التى أهتازت بً كىسب إليٍا اسهٍا  .كيطمؽ عميٍا فى الفارسية " گؿ زرىكر " كها يطمؽ عميٍا " گؿ
اطمس" (الدسكقى ،الهعجـ الفارسى ،ج  ،3ص  ،)2449كظٍرت عمى بعض القطع هكضكع الدراسة في لكحً
(.)5
( )00البنفسجٌ :ك ىبات صغير برل ،أزٌاري لطيفة بىفسجية المكف ،كيستخرج هىً بالتقطير عطر فاخر،
كيكجد العديد هف ا ىكاع هىً بالكاف هتعددة كخاصة ا بيض كاالحهر .كأطمؽ عميٍا فى المغة الفارسية " گؿ
بىفشً ".ككاىت زٌرة البىفسج هف ا زٌار التى تغىى بٍا الشعراء كشبٍكٌا بخرقة خاىقاة الصكفية ( Clark:

 .)The Art of The Islamic Garden . p148كترهز زٌرة البىفسج إلى اإلذالؿ حيث تىخفض بتالتٍا سفؿ
كها يسجد العبد لسيدي (القاضى ،هعجـ رهكز ،ص  ،)26كتتككف عادة هف خهس بتالت تمتؼ حكؿ هركز هف
ىقطة هطهكسة ال تكاد تشاٌد ) .)Camb, Safavid Art And Architecture, p. 12- Plate 124كقد ظٍرت
عمى ا زياء القاجارية كها فى لكحات (.)5،3
( )04زىرة الياقكتية :تىدرج الياقكتية ضهف ا زٌار التي رسهٍا الفىاف عمى االزياء القاجاريً تشبً زٌرة
السكسف هف حيث هظٍرٌا ،كقد ظٍرت عمى ا زياء القاجارية فى لكحات ( . )6
( )01زىكر الر يع :كيطمؽ عميٍا فى المغة الفارسية "گؿ ىكركز" ،كتتككف هف خهس بتالت لٍا ارتداد فى
الهىتصؼ حكؿ هركز هف ىقطة هطهكسة بالمكف ا خضر قد يخرج هىٍا خهسة خطكط هشعة ،كتختمؼ
ألكاف بتالتٍا هف زٌرة الخرل فقد تككف بالمكف ا بيض الهشكب بالصفرة أك المكف ا حهر ( Nasser,

 ،)Lacquer, Plates 38, 40, 41كظٍرت عمى ا زياء القاجارية كها فى لكحات (. )6 ،5 ،1
( )06زىرة السن ؿ :السىبؿ ٌك ىكع هف ا عشاب عرؼ باسـ "گؿ سىبؿ" كالتى تعىى زٌرة السىبؿ (الدسكقى،

الهعجـ الفارسى ،ج  ،3ص )2455؛ فالسىبمة ٌى هجهكعة ثهار كحبكب جاهدة (القاضى ،هعجـ رهكز ،ص ، )83
كتتككف هف فرع يخرج هف ا رضية يتفرع هىً عدة فركع أصغر شكؿ ( ،)15تىتٍى بثهرة هف عدة
اىتفاخات ،تىتٍى باربع أك خهس أكراؽ هتعاهدة ،يغمب عميٍا المكف ا خضر ،كظٍرت عمى ا زياء
القاجارية كها فى لكحات (.)8 ،7 ،6
( )08الزىػػكر المتعددة ال تالت :كٌى زٌػػكر غير هحددة هىٍا ثالثية البتالت كظٍرت عمى ا زياء
القاجارية كها فى شكؿ ( )10لكحً ( )7،4؛ كرباعية البتالت كها فى شكؿ ( )10لكحً ( )3؛ كخهاسية
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البتالت شكؿ ( )10لكحً ( )7،2؛ كسداسية شكؿ ( )17لكحً ( ،)7،5،2كسباعية أك ثهاىية ()16،12
لكحً ( )7،6،2؛ كٌىػػاؾ ىكعية هف الزٌػػكر الهركبػػة أم هتداخمة كها فى شكؿ ( )14لكحً (.)7،5،3
ا زيػػاء القاجارية عينة الدراسػػة
رقـ

المكحػػة

مالحظات

لكحً ( )1طاقية رأس هف العصر القاجارل  -هحفكظً بهتحؼ ا ىثكلكجيا الكطىى ليدف RMV503-
238a

لكحة لسيدة جالسً فى هىظر عزؼ تصكير زيتى ترجع الى بدايً القرف التاسع عشر

لكحً ()2

)Victoria and Albert Museum: Guide to the collection of Department of textiles,
(Victoria and Albert Museum

قفطاف هف القطيفة (1840ـ) العصر القاجارل ،هحفكظ فى هعٍد الفف فى شيكاغػك

لكحً ()3

لكحً ( )4عباءة – تعكد الى العصر القاجارل هحفكظة بالهكتبة ا ٌمية بباريس (رقـ  7569فارسى)
()Scarce (J.), Women's costume of the near and middle east

لكحً ( )5هعطؼ خارجى يرتدل فكؽ الهالبس التحتاىية عىد السير فى ا هاكف العاهة ،كيؤرخ ببداية
القرف العشريف  -هتحؼ الهىسكجات بهديىة ليكف بفرىسا

لكحً ( )6هعطؼ – هصىكع هف القطيفة هطرز بالذٌب  -يرجع إلى 1840ـ
https://www.tripadvisor.com.eg/Attraction_Review-g293999-d10061866-ReviewsRoyal_Costume_Museum-Tehran_Tehran_Province.html

لكحً ( )7هعطؼ هف الحرير كالقطف كهزخرؼ بالتطريز با برة  -التاريخ Victoria 1870 -1800
 and Albert Museumرقـ السجؿ 69-1877

لكحً ( )8هعطؼ هصىكع هف القطف كالحرير  ،هحفكظ فى  Victoria and Albert Museumرقـ
السجؿ 69-1863

نتائ ال حث
خاصة ،حيث
عاهة كالفىكف اإليراىية
ن
تكصمت الدراسة إلى عدد هف الىتائج الهٍهة لمفىكف اإلسالهية ن

رصد البحث زخارؼ الزٌكر عمى االزياء فى العصر القاجارل ،كاتضح هف الد ارس ػػة شيكع أىكاع بذاتٍا
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تكررت كثي ار كزٌػػكر القرىفؿ كالرهاف كالاللً كالسكسف كعباد الشهس سكاء بصكرة هىفردة أك ضهف هف
هكضكع زخرفي ،كفي جهيع هراحمٍا سكاء هتفتحػػة أك قبؿ التفتح باسمكب كاقعي أك هحػػكر.
كقد اثبتت الدراسة كجػػكد تاثيرات عثهاىبة عمى الزخارؼ الىباتية الزٌرية القاجارية سكاء فى ىكعية
الزٌػػكر كالاللً أك عباد الشهس أك في ا لكاف ،ككاف الفىاف القاجارم بارنعا في استخداـ ا لكاف ،إذ لـ يتقيد
بالكاف الزٌكر في الطبيعة ،كقد اعتهدت الد ارسػػة عمى ىهاذج هف ا زيػػاء القاجارية ألحقتٍا بهتف الد ارسػػة.

ممحؽ ا شكاؿ

شكؿ ( )1زٌرة القرىفػػؿ -الباحث.

شكؿ ( )2زٌرة عباد الشهس -الباحث.
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شكؿ ( )3زٌرة القطف -الباحث.

شكؿ ( )4زٌ ػرة هتعددة البتالت – الباحث.

شكؿ ( )5زٌ ػرة السكسف – الباحث.

شكؿ ( )6أزٌار الىسريف– الباحث.

شكؿ ( )7زٌ ػرة ا قحكاف – الباحث.

شكؿ ( )8زٌػػكر رباعية كخهاسية البتالت – الباحث.

شكؿ ( )9زٌ ػرة الخشخاش – الباحث.

شكؿ ( )10زٌكر هتعددة البتالت – الباحث.

شكؿ ( )11زٌ ػرة هتباعدة البتالت – الباحث.
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شكؿ ( )12زٌكر هركبة – الباحث.

شكؿ ( )13السىبؿ – الباحث.

شكؿ ( )14زٌكر هتعددة البتالت – الباحث.

شكؿ ( )15زٌ ػرة سداسية البتالت – الباحث.

شكؿ ( )16ىهاذج فركع ىباتية هكرقة كهػػزٌرة – الباحث.

شكؿ ( )17فركع ىباتية هػػزٌرة – الباحث.
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ممحؽ المكحات

لكحً ( )1طاقية هف العصر القاجارل.

لكحً ( )2زخارؼ الزٌكر عمى رداء سيدة جالسً
تعزؼ  -بدايً القرف التاسع عشر  -تصكير زيتي.

لكحً ( )3قفطاف هف القطيفة  -العصر القاجارل (1840ـ).
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لوحــﺔ ( )4عباءة  -العصر القاجارى  -المكتبﺔ األهليﺔ بباريس ( رقم  7569فارﺳﻰ).

لكحً ( )5هعطؼ خارجى يرتدل فكؽ الهالبس التحتاىية عىد السير فى ا هاكف العاهة.
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لكحً ( )6هعطؼ هف القطيفة يهطرز بالذٌب1840 -ـ-
Royal Costume Museum, Tehran Province.

لػػكحة ( )7هعطؼ هف الحرير كالقطف كهزخرؼ بالتطريز 1870 -1800 -
 Victoria and Albert Museumرلُ اٌسجً 69-1877

لػػكحة ( )8هعطؼ هف الحرير كالقطف،
Victoria and Albert Museum
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