
األخشاب
تعد صناعة وزخرفة التحف الخشبیة من الفنون الالزمة•

إلنشاء المساجد والعمارة بصفة عامة, ورغم قلة ما وصلنا
من أخشاب الفترة السلجوقیة, إال أنھا تعبر بوضوح عن

الطابع الفني في ذلك العصر .
ربما تعود قلة القطع الباقیة من العصر السلجوقي إلى:•
تعرض القطع الخشبیة بصفة عامة إلى التآكل والحرق•
ولكن القطع الباقیة تعكس لنا أسالیب الصناعة والزخرفة في•

تلك الفترة.



وقد عرف الصناع في العصر السلجوقي كافة•
أسالیب زخرفة األخشاب

فظھر التجمیع من حشوات صغیرة في أشكال ھندسیة•
 یستخدم معھا أیضاً الحفر والتطعیم•
وھي األسالیب التي كانت معروفة في نفس الوقت•

في مصر في العصر الفاطمي.
كما استخدم الحفر بنوعیھ الغائر والبارز•
وكذلك أسلوب التفریغ الذي استخدم في جوانب•

المنابر والكراسي في العصر السلجوقي .



أما أھم الوحدات الزخرفیة في األخشاب السلجوقیة فھى الجمع•
بین العناصر النباتیة الواقعیة والمحورة مثل األرابیسك

واألوراق والعناقید والمراوح النخیلیة .
كما استخدم الخط العربي بنوعیھ الكوفي والنسخي•
وكان الخط الكوفي ھو األسبق في االستخدام•
وإن ظھر الخط النسخي بجواره خالل القرن السادس الھجري,•

ثم ظھر وحده فیما بعد.
وتنتشر الوحدات الھندسیة خاصة األطباق النجمیة متعددة•

الرؤوس والحشوات التي توجد بینھا على كافة القطع
المنسوبة إلى العصر السلجوقي سواء في إیران أو األناضول,
أو حتى في القطع المنسوبة إلى األتابكة في الموصل والشام .

أما بالنسبة للعناصر الحیوانیة والرسوم التصویریة فإنھا•
تظھر فقط في القطع ذات االستخدام المدني, أي أنھا ال توجد
في المنابر أو كراسي المصحف أو دكك المبلغ في المساجد .



وفي متحف الفنون اإلسالمیة باستانبول باب•
خشبي ارتفاعھ مائة وخمسة وستون

سنتیمتراً وعرضھ اثنان وتسعون
وھو مكون من مصراع واحد•
وقوام الزخرفة فیھ إطار من الجانبین ومن•

أعلى, یتألف من شریط من المراوح
النخیلیة المتصلة ویضم ھذا اإلطار شبھ
عقد إیراني مدبب, یقطعھ عند استوائھ

شریط من الكتابة یضم عبارة بخط النسخ
فوق أرضیة نباتیة نصھا "العز الدائم

واإلقبال والدولة"
وبین الشریط وقمة العقد مثلث من الزخارف•

النباتیة في وسطھ رسم شخص جالس
وحول رأسھ ھالة

وفي أسفل الباب شریط فیھ خمسة أشكال•
مثمنة تضم رسوماً نباتیة



أما المستطیل الكبیر بین ھذا الشریط•
والعصابة الكتابیة العلیا

فتتألف زخرفتھ من فروع نباتیة•
تقوم في وسطھا دائرة فیھا ما یشبھ•

الحشوات على ھیئة الطبق نجمي وزخارفھا
رسوم نباتیة دقیقة نفذت كلھا بالحفر البارز

وتحت الدائرة الكبیرة منطقة على شكل•
الكمثرى فیھا رسم آدمي آخر

أما أركان ھذا المستطیل ففي العلویین منھا•
رسم ألسدین مجنحین

وفي السفلیین رسم تخطیطي لعقابین•
كما توجد أیضاً كتابات بالخط النسخي على•

أرضیة من الزخارف النباتیة
ویرجع ھذا الباب إلى نھایة القرن السادس•

وبدایة السابع الھجري/نھایة القرن الثاني
عشر وبدایة الثالث عشر المیالدي (لوحة

.(39رقم



وفي متحف استانبول كرسي•
مصحف كان في مسجد عالء

الدین في قونیة, ارتفاعھ سبعة
وستون سنتیمتراً وعرضھ تسعة

وعشرون
ویتألف من لوحین متداخلین من•

الخشب, ولكنھما آیة في دقة
الصنعة ألنھما مصنوعان من

قطعة واحدة
وعلى قاعدة ھذا الكرسي•

زخارف مكونة من مراوح نخیلیة
وفروع وأوراق نباتیة نفذ جزء

منھا بأسلوب التفریغ



أما القسم العلوي من الكرسي•
فعلیھ كتابات بخط النسخ نصھا
"عز لموالنا السلطان األعظم
ظل هللا في العالم مالك رقاب

األمم سید سالطین العالم مولى
ملوك العرب والعجم عز الدنیا

والدین سلطان اإلسالم
والمسلمین أبو الفتح كیكاوس

بن خسرو برھان أمیر المؤمنین
اللھـم أیده بجنود المالئكـة

المقربیـن كمـا أیـدت محمد خاتم
. (40النبیین" (لوحة رقم



كما یحتفظ متحف برلین بكرسي•
مصحف خشبي زخارفھ محفورة حفراً
عمیقاً وتظھر بارزة وھو من صناعة
آسیا الصغرى في العصر السلجوقي

في القرن السابع الھجري/الثالث عشر
المیالدي, في وسط الجزء العلوي من
ھذا الكرسي زخرفة بالخط الكوفي ذي
الزخارف المجدولة وحولھا كتابة بخط

الثلث تضم آیة الكرسي, والكتابتان
على مھاد من رسوم الرقش العربي أو

التوریق, وبین القسمین العلوي
والسفلي من الكرسي حشوات صغیرة

مستطیلة على اثنین منھا عبارة "عمل
عبد الواحد – بن سلیمان النجار"

. (42,41(لوحات أرقام



ومن القطع التي تنسب إلى األتابكة•
منبر نور الدین محمد بن الزنكي

المحفوظ بمتحف حماة بسوریا تحت
م1163ھـ/558 مؤرخ بـ3266رقم

أمر نور الدین محمد بن الزنكي بصنع•
عدد من المنابر الخشبیة الھامة كجزء

من خطتھ في الترویج للجھاد
والتقوى، وعھد بھذه المھمة إلى

النجارین في حلب.
أمر نور الدین بصنع ھذا المنبر،•

الموجود حالیاً في متحف حماة، لیكون
جزءاً من الجامع الجدید الذي بناه في

م، وھو1163ھـ/558حماة عام 
یتألف من درج ضیق یصعد إلى

جوسق الخطیب, وعلى الرغم من أنھ
قد فقد درجھ األصلي وجناحیھ



إال أن الجوسق من عصر اإلنشاء•
وھو یتكون من شكل مربع لھ ظھر

والجھات الثالث األخرى مفتوحة•
ومحمولة على عقود

ویعلوه سطح أفقي متوج بقبة•
یحمل المنبر نصین كتابیین وتذكر•

الكتابة على الجانب األیسر التي تم
انتزاعھا وتثبیتھا فوق مدخل الجامع
"الجھاد والعدل"، أما الیمنى، التي

ما زالت في مكانھا، فتؤكد على
التقوى والتواضع، كما یحمل اإلفریز
كتابة قرآنیة عن الخلق والجنة، أما

ظھر الجوسق فیحمل الشھادة
مكتوبة على سطرین بخط الثلث

العریض ضمن إطار زخرفي
(45, 44, 43(لوحات



عبر نور الدین عن حلمھ في تحریر•
القدس عبر منبر مماثل لكنھ أكثر غنى
بالزخارف أمر بصنعھ للمسجد األقصى

في القدس قبل قیام صالح الدین
باستعادتھا من أیدي الفرنجة. ولألسف تم

تدمیر المنبر مؤخراً خالل حریق عام
1969.



* قطع من منبر نور الدین زنكي المحفوظة بمتحف•
الحرم الشریف بالقدس وترجع إلى تاریخ

م1174ھـ/570
وھي عبارة عن مجموعة حشوات تتشكل من قطع•

صغیرة ومتوسطة الحجم، ھي كل ما تبقى من منبر نور
 في1969 / 8 /21الدین زنكي وقد تدمر المنبر في 

الحریق الذي أصاب بعض أجزاء من المسجد األقصى
خاصة عند الجدار الجنوبي (جدار القبلة)

أمر بصنع ھذا المنبر نور الدین زنكي تحضیراً لفتح•
القدس, لكنھ توفي قبل تحریر القدس

أنشئ المنبر من الخشب المعشق والمطعم بالصدف•
والعاج واللؤلؤ، وُربطت الوحدات المختلفة المكونة لھ

مع بعضھا البعض بمسامیر خشبیة باإلضافة إلى
استخدام أسلوب التعشیق



وكان المنبر یتكون من ثالثة أقسام:•
مدخل یتوجھ صدر مقرنص، ودرج، وجوسق یجلس•

أسفلھ الخطیب
ویتكون باب المنبر من مصراعین بقیت أجزاء ھامة•

منھما
ویفتح الباب على درج المنبر الذي یوجد على طرفیھ•

سیاج خشبي مصنوع بطریقة الخرط
ویقود الدرج إلى الجوسق حیث یقف الخطیب إللقاء•

الخطبة
والمنبر غني بالزخارف النباتیة والھندسیة واألطباق•

النجمیة المتراصة التي یشكل كل طبق منھا وحدة
زخرفیة كاملة تتكامل مع الوحدات المحیطة لتشكل

نسیجاً زخرفیاً جمیالً



كما یحتوي المنبر على مجموعة من•
النقوش الكتابیة التي سلمت من

الحریق والتي تتضمن آیات قرآنیة
ونقش الواھب نور الدین زنكي وابنـھ
الصالـح الـذي أتـم ما بدأه والده، ھذا

باإلضافة إلى نقوش تحمل أسماء•
الصناع الذین صنعوا المنبر

.(49 ,48 ,47 ,46(لوحات





ومن أعظم التحف الخشبیة السلجوقیة•
شأناً منبر جامع عالء الدین بقونیة

فھو غني في زخرفة أجزائھ, فجناحي•
المنبر, ودرابزین المنبر كلھا مخرمة

ولفتحة الباب عقد مفصص•
وفوق العقد حشوة مستطیلة ذات نقوش•

ھندسیة
أما الجانبان فقوام الزخرفة فیھا أطباق•

ً نجمیة من حشوات صغیرة تضم رسوما
نباتیة مخرمة

وعلى ھذا المنبر كتابات بخط النسخ•
وبالخط الكوفي بعضھا آیات من القرآن

الكریم, ومن بین تلك الكتابات واحدة تضم
تاریخ المنبر واسم صانعھ

خالصتھا أنھ عمل على ید فنان اسمھ•
الحاجي األخالقي وأنھ فرغ منھ في شھر

م1115ھـ/550رجب سنة 



وعلى باب المنبر كتابة أخرى نصھا "عز•
الدنیا والدین أبو الفتح مسعود بن قلج أرسالن

ناصر أمیر المؤمنین", ولكن ھذا الصانع لم
م أي قبل وفاة1115ھـ/550یكمل المنبر سنة 

السلطان مسعود بسنة واحدة
ألننا نجد على باب المنبر كتابة أخرى باسم•

ابنھ السلطان قلج أرسالن الثاني نصھا
"السلطان المعظم سید سالطین العرب والعجم

مالك رقاب األمم عز الدنیا والدین وركن
اإلسالم والمسلمین فخر الملوك والسالطین

نصیر الحق بالبراھین قاتل الكفرة والمشركین
غیاث المجاھدین حافظ بالد هللا ناصر العباد
معین خلیفة هللا سلطان بالد الروم واألرمن
واإلفرنج والشام أبو الفتح قلج أرسالن بن

مسعود بن قلج أرسالن ناصر المؤمنین أدام
هللا ملكھ وضاعف اقتداره, وھذا المنبر محفوظ

. (50في أنقرة (لوحة رقم



وھناك حشوة تنسب إلى حلب محفوظة بمتحف•
برلین تضم في وسطھا كتابة بالخـط الثلث على

أرضیة نباتیة یحیـط بھا الفروع واألوراق الثالثیة
. (51والمراوح النخیلیة (لوحة رقم



وینسب إلى الموصل باب•
من جامع النبي جرجیس
مكون من عدة حشوات

تحیط بھا إطارات متعددة,
وتضم الزخارف عناصر
نباتیة من مراوح نخیلیة

وفروع وأوراق, أما
اإلطارات فھي تضم

كتابات بالخط الكوفي
على أرضیة من

الزخارف النباتیة (لوحة
(52رقم .



كما یوجد في متحف استانبول•
باب خشبي یرجع لنھایة العصر

السلجوقي وھو محفوظ اآلن
بمتحف استانبول

ویتكون الباب من مصرعین تضم•
كالً منھما ثالث حشوات خشبیة

الوسطى رأسیة والعلویتان•
أفقیتان

وقوام زخرفة الحشوة الوسطى•
فرع نباتي ینثني لیكون مناطق

بیضاویة وعلى مھاد من األفرع
والوریقات النباتیة المحفورة في

تناغم وانسجام



ویزخرف الحشوة•
السفلیة زخارف وأفرع

نباتیة متشابكة
أما الحشوة العلیا في•

كال المصرعین فتضم
كتابة بخط النسخ نصھا
في الحشوة األولى "ال

شرف أعز من
التقوى" أما الثانیة

فنصھا "وال كرم أتم
من ترك الھوى"

رقم (53(لوحة



ومن أجمل التحف السلجوقیة•
باب من مصراعین محفوظاً في

متحف برلین, ارتفاعھ مائة
واثنان وسبعون سنتیمتراً

وعرضھ مائة وعشرة سنتیمتراً,
وسمكھ خمسة سنتیمترات

ویربط المصراعین قائم خشبي•
وقوام الزخرفة في ھذا الباب•

حشوات متعددة األضالع
محفور فیھا رسوم فروع نباتیة

دقیقة على النحو الذي نعرفھ
في التحف الخشبیة األیوبیة

والمملوكیة



وفي الجزء السفلي من كل•
مصراع مستطیل یضم

فروعاً نباتیة أخرى
أما الجزء العلوي ففیھ•

مستطیالن یضمان العبارة
اآلتیة بخط الثلث نصھا "إن

اإلنسان یسره درك ما لم
لیفوتھ ویسوءه فوت ما لم
یكن لیدركھ", ویرجع ھذا

الباب إلى القرن السابع
الھجري/ الثالث عشر
.(54المیالدي (لوحة رقم



وفي متحف استانبول باب آخر•
من مصراع واحد (لوحة

)ارتفاعھ متر وثالثة55رقم
وسبعون سنتیمتراً وعرضھ

تسعون
قوام الزخرفة في ھذا الباب جامة•

كبیرة في وسطھ, تتألف من
أشكال تشبھ الحشوات ذوات

رسوم دقیقة مرتبة على ھیئة
طبق نجمي

وعلى جانبي الجامة دائرتان•
صغیرتان وفي أعالھا وأسفلھا
جامة صغیرة أخرى على ھیئة

الكمثرى
وحول الجامة الكبرى أركان من•

رسوم نباتیة



ویوجد رسم ألسدین على ھذه•
األرضیة یتجھ كل منھما إلى

وسط الباب
وفوق األسدین رسم عقد•

تحتھ مثلث من زخارف نباتیة
وتحت المثلث شریط من كتابة•

بخط النسخ نصھا "عمر ھذا
المسجد المبارك الحاج حسن

غفر هللا لھ ولجمیع
المسلمین", وفي أسفل الباب

شریط یضم خمسة أشكال
مثمنة بھا زخارف من فروع

نباتیة دقیقة .



الموضوعات الزخرفیة على المعادن السلجوقیة
تعد الموضوعات المرسومة على المعادن•

السلجوقیة من أروع وأجمل فنون المعادن
اإلسالمیة

وقد نفذت الرسوم التصویریة الرائعة والدقیقة•
على المعادن

وھى تشبھ ما وجد على الخزف والنسیج,•
ورغم صعوبة تنفیذ الزخارف على المعادن إال•

أن الصناع السالجقة نجحوا في تنفیذھا ببراعة



وباإلضافة إلى ھذه الرسوم نجد باقي•
الموضوعات المتأثرة بالفن الساساني مثل رسوم

الحیوانات الخرافیة والواقعیة
والزخارف النباتیة والكتابات بالخطین الكوفي•

والنسخي
لكن أجمل زخارف المعادن السلجوقیة ھو ما•

یتمثل في استخدام الكتابات التي تنتھي برؤوس
آدمیة, وتعد ھذه الطریقة من ابتكارات ذلك العصر

والتي انتشرت بعد ذلك في فنون األتابكة
واألیوبیین والممالیك.



ولم یقتصر جمال المعادن السلجوقیة على•
الزخارف وحدھا

وإنما امتد أیضاً إلى شكل التحفة خاصة األباریق•
والقنینات ذات األشكال االنسیابیة الجمیلة والتي

تتخذ بعضھا أشكاالً حیوانیة
أما باقي منتجات المعادن السلجوقیة فھى•

الصواني والقدور والمقالم والمباخر والشماعد
وغیرھا .

وتمتاز المعادن السلجوقیة بوجود الكثیر من•
أسماء الصناع وتواریخ الصناعة وأحیاناً مكان

طرزھا تحدید ف یساعد مما الصناعة



ومن أجمل أمثلة التحف•
المعدنیة السلجوقیة إبریق

من النحاس األحمر المكفت
بالفضة محفوظ بمتحف الفن

,13292اإلسالمي تحت رقم 
مؤرخ بالقرن السابع الھجري/

الثالث عشر المیالدي
یتكون اإلبریق من بدن•

مضلع الشكل
یعلوه صفحة معدنیة مسننة•

الشكل تعرف بكتف اإلبریق
یتوسطھا رقبة اإلبریق•



تنتھي رقبة اإلبریق من أعلى•
بفوھة مستدیرة الشكل لھا

غطاء
یخرج من رقبة اإلبریق•

صنبور یقابلھ على الجانب
اآلخر المقبض .

یرتكز اإلبریق على قاعدة•
مستدیرة لھا حافة مفلطحة

الشكل
زخرف اإلبریق بالزخارف•

النباتیة والھندسیة والكتابیة
.(56والحیوانیة (لوحة رقم



زخارف بدن اإلبریق
یتكون بدن اإلبریق من قسمین,•

القسم العلوي على ھیئة تضلیعات
مسطحة الشكل

والقسم السفلي كروي الشكل•
زخرف البدن بأربعة أشرطة زخرفیة•
الشریط الزخرفي األول من أعلى•

قوام وحدتھ الزخرفیة عبارة عن
دائرة رسم بداخلھا العنصر الھندسي

المعروف بالسھم, ومحیط بالدائرة
من الخارج أزواج متقابلة من

أنصاف المراوح النخیلیة ینبثق منھا
زھور محورة عن زھور الورد.



والشریط الثاني عبارة زخارف•
كتابیة بالخط الكوفي المورق على
أرضیة نباتیة ویقرأ كالتالي "العز

والبركة والدولة والسعادة
والسالمة والنعمة والعافیة والشكر

والسعادة لصاحبھ"
والشریط الثالث عبارة عن شریط•

من الزخارف النباتیة وقوام
وحداتھ الزخرفیة منطقة ھندسیة

مفصصة الشكل تنتھي أطرافھا
بدالیة على شكل الورقة النباتیة
ذات الفصوص الخمسة, ویحیط
بالدالیة من الجانبین آنیة لحفظ

الزھور, ویخرج من اآلنیة زوج
متقابل من أنصاف المراوح

. (57النخیلیة (لوحة رقم



زخارف كتف اإلبریق
شُكل كتف اإلبریق على شكل نجمة مسننة•
یتوسط الكتف دائرة صغیرة•
یلیھا العنصر الھندسي المعروف بالضفیرة•
یلیھا نجمة مسننة الشكل•
ثم عنصر ھندسي دائري•
یمتد حول محیط الدائرة من الخارج شریط•

كتابي بالخط النسخ المكفت بالفضة على
ً أرضیة نباتیة مورقة مكفتة بالفضة أیضا

ویقرأ كالتالي "العز والبركة والدولة
والسعادة لمولـ.....والسالمة والعافیة

والنعمة وللراحة والبقا لصاحبھ”



وتتكون زخارف األرضیة•
النباتیة من تفریعات نباتیة

ینبثق منھا أوراق نباتیة
مدببة الشكل وأشكال
مختلفة من أنصاف

المراوح النخیلیة مثل
المروحة النخیلیة ذات

الفصین وذات الفصوص
. (58الثالثة(لوحة رقم



زخارف رقبة اإلبریق
یتوسط كتف اإلبریق رقبة•

اسطوانیة الشكل
تنتھي من أعلى بفوھة على•

ھیئة مستدیرة, لھا غطاء
كروي یتوسطھ عمود مخروط

الشكل
زخرفت رقبة اإلبریق بزخارف•

كتابیة وحیوانیة على أرضیة
نباتیة مكفتة بالفضة



استخدم الفنان اسلوب الطرق•
البارز في تشكیل أسد واقف في

منتصف الرقبة, ویحیط بھ شریط
كتابي بالخط النسخ المكفت
بالفضة یقرأ كالتالي "العزة

والبركة والدولة والـ....والتامة
والسعادة", ویمتد حول الرقبة
من أسفل شریط كتابي بالخط
النسخ المكفت بالفضة على

أرضیة نباتیة ویقرأ كالتالي "العز
واإلقبال والدولة والسعادة

(59والسالمة و....." (لوحة رقم
.



شكل الفنان صنبور اإلبریق•
بأسلوب الطرق على ھیئة

فم حیوان مفترس فاتح
فكیھ, یعلوه تمثال ألسد
رابض زخرف الصنبور

بالتفریعات النباتیة المورقة
المعروفة باألرابیسك (لوحة

. (59رقم

زخارف صنبور اإلبریق



زخارف مقبض اإلبریق•
یمتد مقبض اإلبریق•

على شكل مستدیر,
ویتصل من أعلى بفوھة

وغطاء اإلبریق ومن
أسفل ببدایة البدن,

مزخرف بزخارف نباتیة
.(56(لوحة رقم



شمعدان من النحاس المكفت•
بالفضة محفوظ بمتحف الفن

,9263اإلسالمي تحت رقم 
مؤرخ بالقرن السادس الھجري/

الثاني عشر المیالدي .
یتكون الشمعدان من بدن ذي•

قطاع مستدیر یشبھ الناقوس
المقلوب الذي یزداد اتساع محیط

دائرتھ كلما امتد البدن ألسفل
وذلك عن طریق حلقات بارزة من
النحاس تتوج بدن الشمعدان من
أعلى وتمتد حول البدن من أسفل

وینتھي البدن من أسفل بقاعدة•
مستدیرة ذات حافة مفلطحة

للخارج یرتكز علیھا الشمعدان



ویمتد أعلى بدن الشمعدان صفحة•
من النحاس تعرف بكتف الشمعدان

ویتوسط كتف الشمعدان رقبة•
مستدیرة الشكل

ویتوج الرقبة من أعلى شماعة•
مماثلة في شكلھا العام شكل البدن

أي عبارة عن ناقوس مقلوب
ونالحظ أن الفنان زخرف•

الشمعدان بعناصر زخرفیة مختلفة,
كالزخارف النباتیة والھندسیة

واآلدمیة والحیوانیة والكتابیة,
وذلك بأسالیب زخرفیة كالحز و

.(64التكفیت بالفضة (لوحة رقم



زخارف شماعة الشمعدان
تنتھي رقبة الشمعدان من•

أعلى ببیت الشمعة وتعرف
باسم الشماعة, وھى عبارة

عن ناقوس مقلوب
ویمتد حول بدن الشماعة من•

أعلى ومن أسفل حلقة بارزة
من النحاس قسمت بدن

الشماعة إلى ثالثة أقسام



زخرف القسم األول من أعلى•
والقسم الثالث من أسفل بشریط
من العنصر الھندسي المعروف

بالضفیرة,
أما القسم الثاني األوسط زخرف•

بشریط من الزخارف الكتابیة
بالخط النسخ على أرضیة نباتیة

ویقرأ الشریط الكتابي كالتالي•
"العز والبقا والمدحة والبقا

والجودة والسخا والحلم
والسعادة والسالمة..."(لوحة

. (65رقم



زخارف رقبة الشمعدان
والشمعدان لھ رقبة اسطوانیة•

الشكل یحیط بھا من أسفل
حلقة بارزة من النحاس

یمتد حول الجزء األول من•
رقبة الشمعدان ثالثة أشرطة

زخرفیة
الشریط األول والثالث عبارة•

عن شریط من العنصر
الھندسي المعروف بالضفیرة



والشریط الثاني عبارة عن•
شریط كتابي بالخط الكوفي
البسیط نصھ "القوة وطول

العمر والثنا لصاحبھ”
والجزء السفلي من الرقبة•

زخرف أیضاً بالعنصر الھندسي
المعروف بالضفیرة (لوحة

.(65رقم



زخارف كتف الشمعدان

ویتوج أعلى بدن الشمعدان صفحة من النحاس مستدیرة الشكل,•
وتعرف باسم كتف الشمعدان

وقسم إلى ثالثة أقسام بواسطة حلقتین من النحاس البارز الشكل•
القسم األول من الداخل یضم شریط زخرفي من العنصر الھندسي•

المعروف بالسلسلة



القسم الثاني األوسط یضم شریط من الزخارف الكتابیة بالخط•
النسخ الذي تمتد فیھ الحروف من أسفل بشكل ضیق ثم تتسع
من أعلى, وبذلك یكون الحرف على شكل مثلث مقلوب قاعدتھ

ألعلى ورأسھ ألسفل



ویقرأ الشریط الكتابي كالتالي "العز واإلقبال والمدحة والبقا•
والسخا والبالغة والسعادة والسالمة لصاحبھ", وذلك على

أرضیة نباتیة مورقة, والقسم الثالث من مساحة كتف
الشمعدان تضم شریط من الزخارف النباتیة المورقة قوام

.(66وحدتھ الزخرفیة نصف المروحة النخیلیة (لوحة رقم



زخارف بدن الشمعدان
وبدن الشمعدان عبارة عن ناقوس مقلوب•

یزداد محیط اتساعھ كلما امتد ألسفل
ویمتد حول البدن حلقتان من النحاس البارز•

بحث قسمت تلك الحلقات مساحة البدن إلى
ثالثة أقسام أكبرھا أوسطھا .

القسم األول العلوي یضم شریط زخرفي•
قوامھ الضفیرة

أما القسم الثالث من أسفل یضم شریط من•
الكتابات األرمینیة تفید بأن ھذا الشمعدان

أھداه یوسف بن صمویل لكنیسة سان مارك
والقسم األوسط من مساحة البدن ثالثة•

أشرطة زخرفیة أكبرھا الشریط الثاني
األوسط, أما الشریط األول والثالث فھما
متماثالن من حیث الشكل والزخرفة التي

قوامھا العنصر الھندسي المعروف بالسلسلة
تضم بداخلھا أقراص مستدیرة الشكل ورسم

بداخلھا زھور محورة.



أما الشریط األوسط فھو عبارة عن شریط كتابي تنتھي قوائم الحروف•
برؤوس آدمیة رسمت بأسلوب ھندسي قریب من الشكل الرباعي

وتقرأ الكتابات كالتالي "العز والبقا والمدحة والبقا والجودة والسخا•
والحلم والسعادة والسالمة",



ویقطع الشریط الكتابي•
أربع جامات ھندسیة

مستدیرة الشكل تضم منظر
تصویري عبارة عن فارس

یرتدي مالبس الصید
وتحیط برأسھ ھالة

ویمتطي صھوة جواده
ویمسك بیده األخرى طائر
الباز, ورسم أسفل الجواد

وحدة زخرفیة نباتیة, ویمتد
حول الكتابات أجزاء نباتیة

رسمت بأسلوب ھندسي
.(69 ,68 ,67(لوحات 



مسرجة من النحاس ذات شعبتین•
محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي

, مؤرخ بالقرن15429تحت رقم 
السابع الھجري/الثالث عشر

المیالدي .
تتكون المسرجة من بدن كروي•

یرتكز على قاعدة مستدیرة الشكل
ملحق بالبدن حوض لحفظ الوقود

كما یتوسط البدن عمود من•
ً النحاس لتعلیق المسرجة وأیضا

كمقبض للمسرجة
اھتم الفنان بزخرفة المسرجة•

بالعناصر الفنیة ذات الطابع
.(70السلجوقي الممیز (لوحة رقم



زخارف شعب المسرجة
تتكون المسرجة من شعبتین•

لإلضاءة, كل شعبة عبارة عن
تجویف دائري مزخرف من الخارج

بوحدة زخرفیة عبارة عن وجھ
آدمي متوج بتاج مستدیر الشكل

رسم علیھ أشكال ھندسیة تتكون من•
خطوط مائلة ونقاط مستدیرة,

وعناصر مثلثة الشكل
ویمتد حول الرقبة من أسفل قالدة•

نصف دائریة زخرفت بالخطوط
المائلة



یتوسطھا دالیة مستدیرة الشكل•
یلي ذلك من أسفل فرع من•

األوراق النباتیة المستدیرة
الشكل, كل ورقة تحتوي على

خط طولي في الوسط, رسم
على جانبیھ مجموعة من

.(71الخطوط المائلة (لوحة رقم



زخارف بدن المسرجة
تتكون المسرجة من بدن•

كروي الشكل یرتكز على
قاعدة مستدیرة زخرف

البدن بأشكال ھندسیة قوام
وحدتھا الزخرفیة خطوط

مائلة ونقاط ھندسیة
مستدیرة الشكل, كما زخرف

البدن بالرسوم النباتیة
.(70(لوحة رقم



زخارف مقبض المسرجة
یتوسط بدن المسرجة من•

أعلى مقبض على ھیئة
عمود من النحاس یتوسطھ

فراغ مستدیر الشكل,
وینتھي المقبض من أعلى

برمانة كرویة الشكل (لوحة
.(70رقم



مرآة من الفوالذ محفوظة•
بمتحف الفنون اإلسالمیة

باستانبول تحت رقم
 ترجع للقرن السابع1792/2

الھجري/ الثالث عشر
المیالدي .

ھذه القطعة ھي قطعة األشغال•
الفوالذیة الوحیدة المتبقیة من

أشغال المعدن في عھد
سالجقة األناضول, وھى
مسبوكة مرآة عن عبارة



فھي تتألف من دائرة•
كبیرة علیھا صیاد

یمتطي جواداً
ویحیط بھ إطار یشتمل•

على صور حیوانات
تطارد بعضھا بعضاً

یُستدل من الھالة•
المحیطة برأس الصیاد

الفارس أنھ شخصیة
ذات شأن, فوجھھ
وعیناه المائلتان

وشعره الطویل وزیّھ
تمثل جمیعھا نمط

ق ل ال األ



یمسك بیده صقر, طوق•
كلب الصید مربوط إلى

السرج
كذلك یوجد صورة تنین•

بجوار أرجل الحصان
األمامیة

في وسط الجزء العلوي•
من إفریز اإلطار یوجد

تنینان متشابكا
الجسدین یتصارعان,

باإلضافة إلى مجموعة
من الحیوانات الخرافیة

.(76 ,75(لوحات


