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الكتاابت العربية الزخرفية
 على املشكاوات اخلزفية العثمانية أبزنيك

)القرن العاشر _ احلادي عشر اهلجري/ السادس عشر _ السابع عشر امليالدي(
د. شيماء بنت حممد عبدالرافع حممد شرف الدين

اختذت الزخارف الكتابية يف الفن العثماين دوراً ابرزاً كأحد أركانه األساسية، حيث استخدم 
اخلط العريب يف زخرفة العمائر والتحف التطبيقية على السواء. وبصفة عامة احتل اخلط العريب عند 
املسلمن مكانية سامية حيث كان الوسيلة اليت حفظ هبا القرآن الكرمي. وتعد كتابة القرآن خبط 
عريب وتالوته من العبادات اليت يتقرب هبا املسلم إيل هللا، وقد أدى ذلك إيل إعزاز شأن اخلط 
العريب وإجالله فصار يرتبط يف أذهان املسلمن ابلقرآن الكرمي، ومن مث مل يقف إعجاب املسلمن 
ابخلط العريب عند ما فيه من قيم مجالية، بل صار يتصل ابلعاطفة الدينية وينظر إليه مبتعة روحية )1(.

القواعد  له  الذين وضعوا  األعالم –  اخلطاطن  يد  على  فن  إىل  العريب  اخلط  وجاء حتول 
واألمساء كالنسخ والثلث والديواين وغريها – ليمتد إىل كافة أنواع الفنون الزخرفية اإلسالمية 
على امتداد عصورها وأقاليمها، حىت أصبحنا نطلق على الكتاابت الزخرفية على التحف اسم 
الزخارف الكتابية مثلها يف ذلك مثل الزخارف النباتية والزخارف اهلندسية، وحسبنا أن معظم 
الكتاابت اليت نراها ال يقصد هبا تسجيل اسم صاحب التحفة أو اترخيها أو التربك ببعض اآلايت 

القرآنية أوالعبارات الدعائية فحسب، بل قصد هبا أن تكون عنصراً زخرفياً بذاهتا )2(.

وتضم الكتاابت الزخرفية يف كثري من األحيان أيضاً نصوصا تسجيلية، أي أن هناك مجعا بن 
الزخرفة والتسجيل، وهو ما نالحظه على النصوص التسجيلية على بعض املشكاوات من خالل 

اسم الصانع أومدينة الصناعة أوالتاريخ. 

واستخدم العثمانيون يف زخارفهم الكتابية شىت أنواع اخلط العريب، منها ماورثوه ومنها ما 
أضافوه وابتكروا فيه، حيث عين األتراك العثمانيون ابخلط العريب عناية كبرية، جتلت يف ابتكارهم 
أنواعاً جديدة من اخلطوط )3(، تنوعت مضامينها على املشكاوات اخلزفية، فكانت منها اآلايت 
بعض  حتمل  اليت  النصوص  إىل  إضافة  الدينية،  والعبارات  النبوية  واألحاديث  واألدعية  القرآنية 

الدالالت املذهبية كالشيعية أوالصوفية.
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هدف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على بعض من مضامن هذه الكتاابت العربية)4(، وأسلوب 
زخرفتها على املشكاوات)5( اخلزفية العثمانية اليت تنسب إىل "أزنيك")6(، حيث تعترب دراسة الكتاابت 
األثرية العربية من حيث املضمون هلا أمهيتها يف الدراسات األثرية والتارخيية واالجتماعية وغريها، 
فهي تعد من املصادر األثرية املهمة اليت يصعب الطعن يف قيمتها أو التشكيك يف أصالتها، فباإلضافة 
إىل قيمتها الزخرفية تقوم الكتاابت العربية بوظيفتها الواثئقية يف تدوين نصوص هلا أمهيتها )7(، وقد 
قسمت هذه الكتاابت إىل آايت قرآنية وأحاديث نبوية، وأحاديث ذات مضمون شيعي، وكتاابت 
تتضمن عبارة الشهادتن وأمساء اخللفاء الراشدين. واشتهرت مدينة أزنيك بصناعة البالطات اخلزفية 
كما أنتجت أنواعا خمتلفة من األواين اخلزفية، ومنها صناعة املشكاوات اخلزفية ذات األرضية البيضاء 

وعليها زخارف ابللون األزرق والعكس)8(.  

خزف أزنيك: 

قسم خزف أزنيك إىل ثالث جمموعات وأطلق عليها أمساء عرفت هبا كأمساء للشهرة فقط.

اجملموعة األوىل:

امليالدي،  السادس عشر  العاشر اهلجري/  القرن  أوائل  تسمى ابسم )كواتهية( من حوايل 
الوعاء ختليد  وذلك يرجع إىل شريط كتايب ابللغة األرمينية وجد على ظهر إبريق ونصه: "هذا 
لذكرى عبدهللا إبراهيم من كواتهية )9(،11 مارس من سنة 958هـ ابلتقومي األرمين"، وهو مايعادل 
عام 917ه/1510م، وزخارفه ابللون األبيض واألزرق)10(، وتشتمل على جمموعة من الصحون 
والسالطن والزهرايت وأوان تشبه املشكاوات كانت تستخدم يف اجلوامع، وتتميز هذه اجملموعة 
ابللون األزرق الزهري حتت الطالء الالمع فوق أرضية بيضاء)11(. كذلك تتميز زخارف األواين 
املعروفة ابسم كواتهية أبهنا تنحصر يف أشرطة أوجامات وتتكون الزخارف من وحدات صغرية 
قوامها عناصر نباتية حمورة )مثل زخارف الرومي والفروع امللتفة املزهرة، واألرابيسك(، وهي 
الواحدة، وكتاابت ابخلط  القطعة  التوايل يف  ابللون األزرق على أرضية بيضاء، أوالعكس على 
الكويف املورق واملزهر واملضفور أحياان إىل جانب اخلط الثلث، تتضمن أما آايت من القرآن أوبعض 

األدعية واحلكم )12(.
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 ومتتاز األواين اليت صنعت يف وقت متقدم أبهنا مرسومة ابللون األزرق املائل إىل السواد، 
وقد برع اخلزاف يف استعمال اللون األزرق بدرجاته يف الزخرفة، وهناك مناطق تركت بيضاء من 
دون قصد بن الزخرفة، مث رمست عليها زخارف مذهبة ومل حترق هذه الزخارف، ولذلك فان 
كثريا منها قد زال ومل يبق غري آاثر طفيفة منه، وقد استخدم اللون الرتكوازي الباهت إىل جانب 

األزرق ولكن بقلة وهذه اجملموعة )وأمثلتها عديدة()13(.

واجملموعة الثانية: 

تنسب إىل فرتة النصف الثاين من القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، وكانت 
أزنيك مركز إنتاج هذه اجملموعة )وعرف ابسم دمشق(، وتتميز بسيادة التعبريات املزهرة الكبرية 
اليت متيز هبا الفن العثماين، كما استخدم فيها ألوان جديدة ابإلضافة إىل اللون األزرق الذي وجد 
يف اجملموعة األوىل مثل اللون الفريوزي واألخضر والبنفسجي واملنجنيزي، واستخدم اللون األسود 
يف حتديد اخلطوط اخلارجية للزخارف، وقد استخدمت الزخارف الكتابية خبط الثلث يف زخرفة 

هذا النوع وخباصة املشكاوات اليت كانت توضع يف العمائر الدينية )14(. 

اجملموعة الثالثة:

ويرجع إنتاجها إىل الفرتة من هناية القرن العاشر وبداية احلادي عشر اهلجري/ السادس عشر 
اجملموعة  أواين هذه  أشكال  وتتشابه  إىل جزيرة رودس  امليالدي، ونسب خطأ  السابع عشر  ـــــــ 
وزخارفها تشاهبا كبرياً مع أشكال وزخارف اجملموعة الثانية، إال أن هناك بعض التغيري ظهر أحياان 
يف العناصر الزخرفية حيث ظهرت به زخارف حليواانت وطيور ابإلضافة إىل األزهار والنبااتت، 
ومل تظهر األشكال اآلدمية قبل منتصف القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، وظهر يف 
زخارف هذه األواين اللون األخضر الزبرجدي ولون امحر طماطمي، ويصنع هذا اللون من طفل 
أمحر يعرف ابلطفل األرمين، ويظهر فوق سطح اإلانء يف طبقة مسيكة ابرزة حتت الطالء)15(، والذي 
اقتصر سر صناعته على اخلزافن العثمانين ومل تظهر يف إنتاج مراكز اخلزف األخرى)16(. ويالحظ 
على الزخارف الكتابية اليت تزين هذا النوع من خزف مدينة أزنيك أهنا تقوم عادة على نصوص 
مكتوبة خبط الثلث، تتضمن بعض العبارات الدينية مثل الشهادتن، وبعض من اآلايت القرآنية كما 

سريد فيما بعد.
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وميكن تقسيم الكتاابت العربية الزخرفية على املشكاوات اخلزفية اليت تنسب ملدينة أزنيك إىل:

أواًل: اآلايت القرآنية:

استخدمت اآلايت القرآنية كعنصر زخريف على كثري من التحف التطبيقية العثمانية ومنها 
اخلزفية وابألخص على املشكاوات اليت كانت تستخدم للتعليق يف املساجد وكان دورها زخريف 

حبت، حيث أهنا ال تصلح لإلضاءة لطبيعة املادة املصنوعة منها وهي اخلزف. 

ومن أمثلة هذه املشكاوات واحدة موجودة مبتحف فكتوراي وألربت وهي كانت موجودة مبسجد 
السليمانية ابسطنبول 965ه)17(/1557م، وهي ذات بدن كمثري الشكل، وهبا ثالث أيد للتعليق 
وفوهة تتسع من أعلى، وتبدو الزخارف عليها ابللون األزرق واألبيض مع استخدام اللون األمحر 
الباهت)18(. وتبدو الزخارف النباتية على بدن هذه املشكاة، ويشغل الرقبة الزخارف الكتابية القرآنية 
حيث نقرأ عليها: "هللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح)19(" )لوحة: رقم1(.

من  مشكاة  القرآنية  اآلايت  ذات  الكتابية  الزخارف  حتمل  اليت  اخلزفية  املشكاوات  ومن 
حبوايل  وتؤرخ  الثاين  ابيزيد  السلطان  تربة  مصدرها  الربيطاين،  ابملتحف  حمفوظة  أزنيك  خزف 
)918ه/1512م(، وهي ذات بدن كمثري، وتبدو الزخارف على بدن املشكاة )لوحه:رقم2( 
ابللون األزرق الفاتح على أرضية بيضاء ذات زخارف نباتية مع وجود زهور حمورة، وهذا النوع 

من اخلزف كان يطلق علية خزف القرن الذهيب)20(.

والزخارف على الرقبة تبدأ بشريط من اخلطوط املنكسرة يعلوه شريط به زخارف نباتية 
من زهورحمورة وسيقان متشابكة، يعلوه شريط به كتاابت نسخية داخل ثالثة أفاريز مستطيلة، 
نقرأ عليها: "هللا حممد علي" و"نصر من هللا وفتح قريب" و"بشر املؤمنن اي حممد"، يفصلها شكل 

هندسي حييط به زخارف الرومي. )لوحة: رقم2(.

ومـن اآلايت الـيت وردت تزيـن املشـكاوات العثمانيـة آيـة: "وان املسـاجد هلل فـال تدعـو مـع 
هللا إلـه أحـدا")21( حيـث وجـدت علـى بـدن مشـكاة خزفيـة حمفوظـة مبتحـف اخلـزف اإلسـالمي 
ابلقاهـرة)22(، )لوحـة: رقـم3( ترجـع للقـرن العاشـراهلجري/ السـادس عشـر امليـالدي، وهـي ذات 
بـدن كمثـري الشـكل، وهبـا ثـالث أيـد للتعليـق، وفوهـة تتسـع مـن أعلـى، وتبـدو الزخـارف عليهـا 
ابللـون األزرق علـى أرضيـة بيضـاء، وتبـدو اآليـة القرآنيـة علـى بـدن املشـكاة مكتوبـة ابللـون األزرق 
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الكتاابت،  تتخلل  العثماين  الطراز  زهورعلى  بضع  عدا  فيما  الزخارف  من  خالية  أرضية  على 
ويتبع هذه اآلية آية أخرى نصها: "إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر")23(، ويتبعها آية: 
بن  مزج  حيث  اآلية،  يف كتابة  أخطأ  قد  الفنان  أن  ويبدو   ،)24("تذكرون لعلكم  "يعظكم 
ُ يـَْعَلُم َما َتْصنـَُعوَن، من  اآليتن: ِإنَّ الصَّالَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اللَِّ َأْكبـَُر َواللَّ
ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرىَبٰ َويـَنـَْهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء  سورة العنكبوت واآلية: إنَّ اللََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ
َواْلُمنَكِر َواْلبـَْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن ، من سورة النحل، وكتبها على املشكاة كآية واحدة 
أما  تذكرون")لوحة:رقم4(.  لعلكم  يعظكم  واملنكر  الفحشاء  عن  تنهى  الصالة  "ان  بنص: 

الرقبة فعليها كتاابت تتضمن الشهادتن.

 ومن التحف اخلزفية اليت حتمل آايت قرآنية مشكاة خزفية تنسب ملدينة أزنيك )لوحة:رقم5(، 
ترجع للقرن احلادي عشر اهلجري/ السابع عشر امليالدي، وهي ذات ثالث مقابض، وقوام الزخارف 
 ،"إان فتحنا لك فتحًا" :عليها مكونه من حبور مستطيله أسفل البدن بداخلها كتاابت نقرأ عليها
"مبيناً ليغفرلك")25( "جراغ)26( مسجد"، "حمراب منري"، "أبوبكر عمر عثمان"، ويعلو هذه البحور 
شريط من خطوط مائلة بداخله رسم دائرة محراء، أما اجلزء العلوي من البدن فعليه زخارف لرسم 
دائرة ابرزة مكررة ثالث مرات )بن املقابض( وهذه الدائرة مقسمة إىل أربع مناطق بداخل كل 
واحدة رسم جلامه لوزية الشكل بداخلها رسم زهرة، وأرضية البدن البيضاء اللون تشغلها كتاابت 

حرة غري حمددة أبشكال هندسية نقرأ عليها: "ايحممد"، "ايعلي")27( "عثمان"، "أبوبكر"، "عمر".

ويتخلل هذه الكتاابت رسوم قليله لزهور سداسية لعود الصليب احملورة، وينتهي البدن بشريط 
زخريف لشكل ثالثي.

أوراق  من  مكوانن  زخرفين  بن شريطن  مستطيلة  ببحور  فتزدان  املشكاة  رقبة  أما   
و"حممد  جالله"  جل  "اي هللا  عليها:  نقرأ  كتاابت  البحوراملستطيلة  هذه  وحتمل  السازالبسيطة، 

رسول هللا" و"علي ويل هللا".

اثنياً: األحاديث النبوية الشريفة:)28( 

تعد التحف اخلزفية العثمانية السيما املشكاوات من أكثر التحف التطبيقية استخداماً لنصوص 
األحاديث النبوية يف الزخارف الكتابية، وخاصة املشكاوات اخلزفية من صناعة مدينة أزنيك يف القرن 
العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، ونظراً ألن هذه املشكاوات قد صنعت أصالً لتوضع يف  
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املساجد وغريها من املباين الدينية فقد كان من املناسب والطبيعي أن تنقش عليها نصوص األحاديث 
النبوية الشريفة.

ومن مناذج املشكاوات اخلزفية اليت تضمنت أحاديث شريفة تلك املشكاة اخلزفية احملفوظة 
ابملتحف الربيطاين يف لندن، وهي ذات بدن كمثري وهلا ثالث مقابض عند الكتف للتعليق، وهي يف 
شكلها مستوحاة من املشكاوات الزجاجية اململوكية )29(، وهى من صناعة مدينة أزنيك ومؤرخة 
بشهر مجادى األوىل سنة 952ه/1545م، وعلى قاعدهتا اسم الصانع مصلى أومصلح، وهى واحدة 
من بن جمموعة من املشكاوات اخلزفية اليت أمر بصنعها السلطان سليمان القانوين لكي توضع يف قبة 
الصخرة ببيت املقدس عندما أصلحها يف سنة 952ه/1545م)30( )لوحة:رقم6(، وتزدان املشكاة 
بوحدات من الزخارف العربية املورقة من طراز الرومي واهلااتي، ويزدان بدهنا بزخارف متثل اجلزء 
السفلي لشكل البخارية )31(، إىل جانب ثالثة أشرطة كتابية خبط الثلث تتضمن بعض األحاديث 

النبوية )32( واألدعية، على النحوالتايل:- 

- الشريط األول، ويشغل احلافة العلوية لرقبة املشكاة ونصه:

"بسم هللا الرمحن الرحيم قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص املؤمن يف املسجد كالسمك يف املاء واملنافق يف املسجد 
كالطري يف القفص" )33(. 

- الشريط الثاين ويشغل اجلزء العلوي من البدن الكمثري للمشكاة ونصه:

"اي هللا احملمود .. ايخفي األلطاف جننا مما خناف" 

- الشريط الثالث عليه كتابه نصها:

"قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا ")لوحة:رقم7(.

ويشغل اجلزء العلوي من قاعدة هذه املشكاة نص تسجيلي هام ابللغة الرتكية مكتوب خبط الثلث 
ابللون األسود على أرضية بيضاء داخل مناطق سداسية الشكل وترمجته: "من صاحب احلب الالهنائي 

يف أزنيك إنه أشرف ذاد، يف سنة 956هـ، يف شهر مجاد األوىل نقاش الفقري احلقري مصلى")34(.

وتعترب هذه املشكاة هي التحفة اخلزفية العثمانية الوحيدة املعروفة حىت اآلن املسجل عليها 
اسم مدينة أزنيك)35(.



  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                           العدد )71( اجلزء األول

144

كذلك يشري النص بوضوح إىل شيخ الطريقة الصوفية اليت ينتمي إليها صناع اخلزف يف 
أزنيك وهو أشرف زاد من خالل تعبري رمزي يشري إىل احلب الالهنائي الذي يسلكه الصويف 
ويغوص يف حبره، ذلك أنه من املعروف أن كثري من أهل احلرف يف األانضول سواء قي العصر 

السلجوقي أوالعثماين كانوا يرتبطون ابلطرق الصوفية )36(.

 ويظهر على هذه املشكاة بداية ظهور اللون األمحر الذي اشتهرت به منتجات أزنيك اخلزفية)37(.

سراي  طوبقايب  بقصر  الصيين  ابلكشك  اخلزف  متحف  هبا  حيتفظ  أخرى  مشكاة  وهناك 
ابسطنبول)38(، منقولة من جامع السلطان سليم األول يف اسطنبول 928ه/1522م، حتمل نفس 
احلديث على املشكاة السابقة "املؤمن يف املسجد كالسمك يف املاء واملنافق يف املسجد كالطري يف 
القفص" وتتميز هذه املشكاة بلوهنا األبيض الناصع، ويلتف حول رقبتها شريط من الكتاابت خبط 
الثلث ابللون األزرق الداكن على أرضية بيضاء تتضمن احلديث الشريف )لوحة:رقم8(، أما البدن 
فخال من الزخرفة فيما عدا شريط من الكتابة خبط الثلث ابللون األزرق يتضمن عبارة: "قال هللا 

تبارك هللا أحسن اخلالقن صدق رسول هللا وصدق حبيب هللا".

وكذلك ابملتحف الربيطاين يوجد مشكاة أورمبا مزهرية هلا ثالث مقابض ومؤرخة حبوايل 
930ه/1524م. )لوحة:رقم9(، وهي ذات بدن منتفخ وتنقسم الزخارف عليه إىل ثالث مناطق 
العليا والسفلى عليها كتاابت جلزء من احلديث شريف: "عن أيب هريرَة _ _ قاَل: قاَل رسوُل 
َاْلُمْؤِمِنَن مبَا أََمَر ِبِه اْلُمْرَسِلَن، فـََقاَل  يـَْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا، وِإنَّ هللَا أََمر  هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: ِإنَّ هللَا تـََعاىل طَيٌِّب الَ 
ُسُل ُكُلواْ ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا، َوقَاَل تـََعاىل:أَيَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن  تـََعاىل: أَيَيُـَّها الرُّ
 ، ُجَل يُِطيُل السََّفَر َأْشَعَث أَْغبـََر، مَيُدُّ َيَدْيِه إىل السَّماِء اي َربُّ اي َربُّ طَيَِّباِت َما َرَزقـَْناُكْم. مُثَّ َذَكَر الرَّ

َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَربُُه َحَراِم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغذَِّي اِبحْلََراَم، فََأىنَّ ُيْسَتَجاُب َلُه". رواه ُمْسلٌم.

واملنطقة الوسطى حتتوي على زخارف نباتية حمورة من الرومي يف شكل جامات أتخذ شكل 
التأثريات اإليرانية، ابللونن األزرق  نباتية وهي من  تنتهي من أعلى وأسفل بورقة  اليت  البخارية 
واألخضر الباهت، ويتبعها شكل لزهور مكونة من زخرفة اهلااتي، وهي اليت تدخل يف تكوينها 

السحب الصينية، والزخارف ابللون األزرق على أرضية بيضاء. )لوحة:رقم9(.

ومن اآلنية اليت تتخذ شكل مشكاة واحدة تنسب ألزنيك يف القرن العاشر اهلجري/ السادس 
عشر امليالدي، حمفوظة مبتحف والرتببالتيمور )لوحة: رقم10(، ويذكر املتحف أهنا على ما يبدو 
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كانت معلقة مبسجد السلطان سليم األول ابسطنبول)39(، وبدهنا خال من الزخارف سوى شريط 
على منتصف البدن حيمل زخارف كتابية نقرأ عليها عبارة "عجلوا ابلصالة قبل الفوت والتوبة قبل 
املوت"، وهو من العبارات اليت تنسب إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وهو حديث موضوع ومعناه صحيح إال أنه 
يعتربمن األحاديث الضعيفة)40(، هي من العبارات الشائعة بصورة كبرية على بعض املنشآت املعمارية 

والتحف التطبيقية من العصرين التيموري والصفوي)41(.

اثلثاً: األحاديث والكتاابت ذات املضمون الشيعي:

ومما يسرتعى االنتباه ظهوربعض األحاديث ذات املضمون الشيعي على بعض التحف التطبيقية 
العثمانية، وبصفة خاصة يف القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، ويقصد هبا الكتاابت 
البيت  التوسل آبل  تتضمن  إليه، وعبارات  أقوال منسوبة  اإلمام علي، وبعض  اسم  تتضمن  اليت 
واألئمة االثين عشر واحلقيقة أن مثل هذه األحاديث وغريها من العبارات ذات املضمون الشيعي، 
اليت ظهرت على التحف العثمانية تعكس التغلغل الشيعي يف الفن العثماين، حيث استعان العثمانيون 
بعدد كبري من الفنانن اإليرانين من اخلطاطن واملصورين واخلزافن الذين تركوا أتثرياً قوايً على 
الفن العثماين يف هذه الفرتة، وقد شاعت الكتاابت املذهبية على التحف والعمائر الصفوية وذلك 
ألن هذه الدولة كانت تتخذ املذهب الشيعي مذهباً رمسياً هلا، ومن مث سعى الفنانون إىل إبراز هذا 

التحول املذهيب على منتجاهتم الفنية املختلفة وذلك تروجياً للمذهب اجلديد)42(.

 ومن أمثلة تلك األحاديث ما وجد على مشكاة حمفوظة مبتحف املرتوبوليتان يرجع اترخيها 
من )931-946ه/1525-1540م(، )لوحة:رقم11(، وهي حتمل الزخارف الكتابية على بدهنا 
ورقبتها، أما الزخارف الكتابية على البدن فنقرأ عليها: "امللك هلل الواحد"، وهي ابخلط الكويف ابللون 
األزرق على أرضية تتضمن زخارف لفروع نباتية ملتفة تشكل دوائر، وهي حتمل زهوراً وأوراقًا)43( 

وتتخللها زخرفة متثل حرف "ع" وكلمة "عيش".

أما الرقبة فعليها كتابه بن شريطن من الزخارف اهلندسية تتضمن "ال سيف إال ذوالفقار)44(، 
ال فتا إالعلي"على نفس األرضية املكونة من فروع تشكل دوائر، )لوحة:رقم12()45(. 

العبارة تعد من الكتاابت املذهبية ذات مضمون شيعي واليت ظهرت بصفة خاصة  وهذه 
على التحف الصفوية السيما السيوف دون غريها، ويرجع ذلك بال شك إىل أن الدولة الصفوية 
كانت تعرتف ابملذهب الشيعي مذهباً رمسياً هلا منذ قيامها سنة )906ه/1500م( ومنذ ذلك 
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التاريخ بدأ حتول شامل يف اتريخ إيران)46( ومظاهر حضارهتا املختلفة، والذي كان له أثر واضح 
يف مجيع النواحي الدينية واالجتماعية واالقتصادية ابإلضافة إىل النواحي العلمية واألدبية والفنية 
ومن مث فإن وجود مثل تلك الكتاابت على التحف التطبيقية الصفوية كاألواين والبالطات اخلزفية 
واملنسوجات، فضال عن املسكوكات – يعد واحدة من نقط التحول اليت حدثت يف إيران. ويبدو 
ظهور التأثري الشيعي يف األانضول نظراً التصال بعض الطرق ابلشيعة ابإلضافة إىل أن حب آل 
البيت كان عاماً بن املسلمن مجيعاً، ومن هنا ميكن القول أن التأثريات الشيعية قد تسللت إىل 

الفن العثماين حتت شعار حب آل البيت )47(.

وتشبهها مشكاة أخرى مبتحف طوبقايب سراي عليها زخارف كتابية )لوحة: رقم13(، وهي 
ترجع للقرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، ويزدان بدهنا بكتابة مذهبية وهي ابللون األبيض 

على أرضية زرقاء داكنة نقرأ على رقبتها من أعلى: "ال سيف إال ذوالفقار وال فتا إال علي" )48(. 

وحتت هذه الكتاابت نقرأ كلمة "العز" مكررة، وعلى أسفل البدن نقرأ: "الدائم واإلقبال"، 
وهذه العبارة وردت على التحف اإلسالمية وخباصة اإليرانية منذ القرن اخلامس اهلجري/ احلادي 

عشر امليالدي، )لوحة: رقم13(.

ومن املشكاوات اليت حتمل العبارات الشيعية املشكاة السابق ذكرها ابملتحف الربيطاين )لوحة: 
رقم5(، حيث وجد على رقبتها عبارة: "اي هللا جل جالله" و"حممد رسول هللا" و"علي ويل هللا". 
ويبدو التأثري اإليراين الواضح على هذه املشكاة من خالل الكتاابت الشيعية املتمثلة يف عبارة: "علي 
ويل هللا"، حيث أهنا من الكتاابت اليت ميزت الفرتة الصفوية، وذلك يرجع إىل املذهب الشيعي الذي 
اعتنقته إيران منذ ذلك العصر وحىت عصران احلاضر، وقد ظهرت مضامن هذه الكتاابت على الفنون 
التطبيقية ابإلضافة إىل العمائراإليرانية ومن هذه العبارات الشيعية اليت وردت على بالطة خزفية من 

العصرالصفوي ابملتحف الربيطاين بصيغة: "ال إله إال هللا حممد رسول علي ويل هللا حقاً حقاً".

وكذلك وردت هذه العبارة على املسكوكات الصفوية بصفة عامة، ومنها دينار ودرهم من 
العصر الصفوي بصيغة: "ال اله إال هللا حممد رسول هللا علي ويل هللا")49( ومها حمفوظان ابملتحف 

الربيطاين، وهو ما جنده على املشكاة السابقة )50(.

رابعاً:كتاابت تتضمن الشهادتن وأمساء اخللفاء األربعة:
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تضمنت بعض املشكاوات اخلزفية اليت تنسب إىل مدينة أزنيك يف القرن العاشر اهلجري/
السادس عشر امليالدي بعض الزخارف الكتابية اليت تزين هذا النوع، تشتمل على بعض العبارات 
الدينية مثل الشهادتن، وكذلك عبارات التسبيح واحلمدهلل، كما تضمنت أمساء اخللفاء األربعة. 

ومن أمثلة هذه املشكاوات واحدة ابملتحف الربيطاين وهي ذات بدن كمثري الشكل،وهلا 
ثالث أيد للتعليق والزخارف كتاابت فقط ابللون األبيض علي أرضية ابللون األزرق، حيث ورد 
على البدن عبارات "سبحان هللا،احلمدهلل"، أما الرقبة فعليها عبارة الشهادتن "ال إله إال هللا حممد 

رسول هللا" )لوحة: رقم14(

ويشبهها مشكاة أوزهرية بنفس املتحف عليها زخارف كتابية تتضمن عبارات " ال إله إال هللا 
وهللا أكرب" مكتوبة ابخلط الثلث ابللون األزرق على أرضية بيضاء)51( )لوحة: رقم15(.

إال هللا حممد  إله  "ال  الشهادتن  لفظ  جنيلي كشك حتمل  اخلزف  مبتحف  وهناك مشكاة 
رسول هللا"على رقبتها حيث كتبت خبط الثلث ابللون األبيض على أرضية زرقاء، ويشغل البدن 
زخارف نباتية من زهور وأوراق الساز العثمانية، وهي عبارة عن ورقة نباتية رحمية الشكل مع 
حافات ُجعلت ريشية الشكل أو مشرشرة، واليت ظهرت يف رسوم بالطات الفرتة األوىل من 

العصر العثماين، وهي زخارف متأثرة ابألساليب اإليرانية )52( )لوحة: رقم16(.

ويشبهها مشكاة أخرى ابملتحف الربيطاين ترجع لنفس الفرتة القرن العاشر اهلجري/ السادس 
عشر امليالدي، وتبدو الزخارف الكتابية اليت تتضمن الشهادتن على الرقبة قد كتبت خبط الثلث 
ابللون األبيض على أرضية زرقاء يتخللها أوراق الساز)53(، أما بدن املشكاة فعلية زخارف كتابية 

تتضمن عبارة "ال حول وال قوة إال ابهلل" )لوحة: رقم17(.

كذلك وردت الشهاداتن على املشكاة اخلزفية اليت تنسب ألزنيك مبتحف اخلزف اإلسالمي 
ابلقاهرة السابق ذكرها )لوحة: رقم4(.

املشكاوات  على  الراشدين  األربعة  اخللفاء  وأمساء  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  واسم  اجلاللة  لفظ  أما كتابة 
العثمانية)54(، فهي تعد من التأثريات العقائدية الصوفية، حيث كان هلؤالء اخللفاء مكانتهم عند أهل 
السنة )55(، وخبالف بعض العوامل األخرى يف تسجيل أمساء اخللفاء مثل طبيعة اخلالف املذهيب يف 

مواجهة الدولة الشيعية الصفوية.
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فكتـوراي  ملتحـف  تنسـب  واحـدة  األربـع،  اخللفـاء  أمسـاء  عليهـا  ورد  الـيت  املشـكاوات  ومـن 
وألـربت مؤرخـة بسـنة 1058ه/1648م، )لوحـة: رقـم18(، وتبـدو الزخـارف املكونـة مـن حبـور 
البـدن كتـب بداخـل كل واحـدة: "ابوبكـر/ عمـر/ عثمـان"، وحييـط هبـا زخـارف  مسـتطيلة علـى 
نباتيـة مـن زهـور وأوراق، أمـا الرقبـة فهـي تـزدان كذلـك بنفـس البحـور الثالثـة املسـتطيلة وقـد كتـب 
بداخلهـا: "هللا/ حممـد/ علـي سـنة 1058هــ"، وحييـط هبـا نفـس الزخـارف النباتيـة املوجـودة علـى 
البدن، مع تباين اللون فالزهور اليت على البدن رمست ابللون األزرق على أرضية بيضاء، أما على 
الرقبـة فرمسـت الزهـور ابألبيـض علـى أرضيـة زرقـاء، وترجـع أمهيـة هـذه املشـكاة إىل أهنـا مؤرخـة.

كذلك وردت أمساء اخللفاء األربعة على بدن املشكاة املوجودة ابملتحف الربيطاين السابق 
ذكرها )لوحة: رقم5(.

امليالدي/  العاشر  القرن  يف  ألزنيك  تنسب  خزفية  مشكاة  والرتزببالتيمور  مبتحف  ويوجد 
السادس عشر اهلجري، تزينها زخارف كتابية ابخلط الثلث حيث وجد على البدن الشق األول من 
الشهادة: "ال إله إال هللا" ويليه اسم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "حممد"، أما الرقبة فتشمل أمساء اخللفاء الراشدين: 
"عمر/ أبوبكر/ عثمان/ علي"، وتبدو الزخارف الكتابية ابللون األسود على أرضية بيضاء، ونالحظ 
وجود زخارف نباتية ابللونن األزرق واألمحر، وكذلك وجود زخارف هندسية مكونة من مثلثات 

تدور حول حافة رقبة املشكاة )لوحة: رقم19(.

نتائج البحث:

املساجد  يف  للتعليق  تستخدم  اخلزفية كانت  املشكاوات  أن  البحث  هذا  من  خنلص   -1
والغرض منها للزينة حيث أهنا مصنوعة من اخلزف مما يبعد عنها استخدامها لإلانرة، حيث كانت 
تزدان ابلدرجة األوىل ابآلايت القرآنية مث أييت بعدها األحاديث النبوية يف املرتبة الثانية مع وجود 
عبارات تتضمن الشهادتن والتسبيح واحلمدهلل، كذلك وجدت أمساء اخللفاء األربعة جبانب اسم 

النيب حممد ولفظ اجلاللة على املشكاة.

واآلايت  النبوية  األحاديث  تتضمن  اليت  الكتابية  الزخارف  بن  العثماين  الفنان  مزج   -2
القرآنية والعبارات الدينية األخرى على التحفة الواحدة، كما جنح يف توظيف هذه الكتاابت مع 

الزخارف النباتية العثمانية األخرى وخلق منها مزجياً زخرفياً يتسم ابالنسجام والتوافق .
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3- أشارت الدراسة إىل أن الفنان اختارآايت وأحاديث نبوية تتماشى مع وظيفة املشكاة اليت 
كانت توضع لتعلق يف املسجد ويتأملها املسلم ويقرأ ما عليها من آايت وأحاديث، ومن أمثلة ذلك 
اآلية من سـورة النور: "هللا نور السـموات واألرض مثل نوره كمشـكاة فيها مصباح". حيث أهنا 

رمز للتذكري ابملصباح الوارد يف اآلية ورمز للنور اإلهلي املنبعث يف املكان، كذلك اآلية:

بداخله  وضع  الذي  املسجد  ذكر  ففيها   ،"أحدا مع هللا  تدعوا  فال  املساجد هلل  "إن   
املشكاة، وأية "إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر" تتناسب مع وجود املكان وهو املسجد 

املعلقة فيه املشكاة.

وكذلك احلديث "عجلوا ابلصالة قبل الفوت" فبالرغم من أنه حديث موضوع - إال أنه 
يتناسب مع وضعه على آنية تزين املسجد.

واحلديث "إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا" وفيه داللة على أن العمل ال يقبل وال يزكى إال أبكل 
احلالل وإن أكل احلرام يفسد العمل ومينع قبوله وقد ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث الدعاء مثاال على 
سائر األعمال والعبادات، وهذا الدعاء يكون يف املسجد املوجودة به هذه املشكاة اليت حتمل احلديث. 

4- كشف البحث عن وجود أحاديث ذات مضمون شيعي على بعض املشكاوات العثمانية 
اليت صنعت يف القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي، مثل: "ال فىت إالعلي والسيف إال 
ذوالفقار"، كذلك وردت عبارات شيعية مثل: "علي ويل هللا" كنتيجة للتغلغل الشيعي يف الفن 
الطرق  بعض  التصال  نظراً  األانضول  الشيعي يف  التأثري  ويبدو ظهور  الفرتة.  تلك  العثماين يف 
ابلشيعة ابإلضافة إىل أن حب آل البيت كان عاماً بن املسلمن مجيعاً، ومن هنا ميكن القول أن 
التأثريات الشيعية قد تسللت إىل الفن العثماين حتت شعار حب آل البيت، ويدل على ذلك وجود 
ابقي أمساء اخللفاء األربعة على نفس املشكاة اليت حتمل عبارة: "علي ويل هللا"، فقد مزج الفنان 
بن التأثريالشيعي - الذي كان انجتاً عن جلب السالطن العثمانين لكثري من الفنانن اإليرانين 

أثناء حروهبم مع الدولة الصفوية - واالجتاه السين للدولة. 

5- أورد البحث مشكاوات كتب عليها لفظ اجلاللة واسم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وبعضها كتب عليها 
هلؤالء  الصوفية، حيث كان  العقائدية  التأثريات  من  تعد  وهي  الراشدين،  األربعة  اخللفاء  أمساء 
اخللفاء مكانتهم عند أهل السنة، وخبالف ذلك هناك عامل أخرى يف تسجيل أمساء اخللفاء مثل 

طبيعة اخلالف املذهيب يف مواجهة الدولة الشيعية الصفوية.
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من  ليست  املشكاوات  هذه  على  اليت كتبت  األحاديث  بعض  أن  الدراسة  أشارت   -6
األحاديث النبوية، وإمنا كان بعضها من األقوال املأثورة عن الصحابة. مثل هذا القول "املؤمن يف 
املسجد..."، وهو من أقوال مالك بن دينار، الذي ورد على مشكاتن احدمها ابملتحف الربيطاين 

والثانية يف متحف اخلزف بقصر طوبقايب سراي.

املوت"  قبل  والتوبة  الفوت  قبل  ابلصالة  "عجلوا  عبارة:  مثل  أحاديث ضعيفة  وبعضها   
وهي من العبارات اليت تنسب إىل الرسول وهو حديث موضوع ومعناه صحيح إال أنه يعترب من 

األحاديث الضعيفة.

7- وأثبتت الدراسة أن خط الثلث هو اخلط األكثر استخداماً على هذه املشكاوات.

8- عرض البحث املشكاة. )لوحة: رقم7(، وهي التحفة اخلزفية العثمانية الوحيدة املعروفة 
حىت اآلن املسجل عليها اسم مدينة أزنيك، كذلك يشري النص بوضوح إىل شيخ الطريقة الصوفية 
اليت ينتمي إليها صناع اخلزف يف أزنيك، وهو أشرف زاد من خالل تعبري رمزي يشري إىل احلب 
الالهنائي الذي يسلكه الصويف ويغوص يف حبره، ذلك أنه من املعروف أن كثري من أهل احلرف 
يف األانضول سواء قي العصر السلجوقي أوالعثماين كانوا يرتبطون ابلطرق الصوفية، وحتمل اسم 

صانعها )مصلى أو مصلح(.

9- وخنلص من البحث أن الكتاابت اليت نقشت على املشكاوات اليت تعلق يف املباين الدينية 
كانت ترتبط ابحلالة السياسية واملذهبية اليت كانت سائدة يف هذا العصر فكانت تستخدم التحف 
التطبيقية كوسيلة إعالمية، حىت وان مسح يف بعض األحيان بكتابة العبارات الشيعية يف دولة سنية فكان 
الغرض منها إشارة إىل حب العثمانين لسيدان علي بن أيب طالب وكذلك داللة على مدى تساحمهم.
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لوحة رقم )1( مشكاة من مسجد السليمانية ابسطنبول965هـ/1557م مبتحف فكتوراي وألربت
 http://collections.vam.ac.uk/item/O9232/lamp-
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لوحة رقم )2( مشكاة ابملتحف الربيطاين أوائل القرن العاشر اهلجري/السادس عشر امليالدي
www.britishmuseum.org
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لوحة رقم )3( مشكاة خزفية تنسب ألزنيك مبتحف اخلزف اإلسالمي ابلقاهرة
https://civilizationlovers.wordpress.com/2012/01/26

لوحة رقم )4( تفصيل الكتاابت على املشكاة السابقة
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لوحة رقم )5( مشكاة ابملتحف الربيطاين من القرن احلادي عشر اهلجري/ السابع عشر امليالدي
http://www.britishmuseum.org/research/collection
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لوحة رقم )6( مشكاة من اخلزف ابملتحف الربيطاين ومؤرخة بسنة  946هـ/ 1549م
www.britishmuseum.org

لوحة رقم)7( تفصيل الكتاابت على املشكاة السابقة
www.britishmuseum.org
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لوحة رقم )8( مشكاة مبتحف اخلزف بطوب قايب سراي القرن العاشر اهلجري/السادس عشرامليالدي
http://www.iznik-art.com/Classics_MosqueLamps_of_smail_Yigit.html
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 لوحة رقم )9( مشكاة ابملتحف الربيطاين ومؤرخة حبوايل سنة956هـ/ 1549م

www.britishmuseum.org

لوحة رقم )10( مشكاة مبتحف والرتزببالتيمور من القرن العاشر اهلجري/السادس عشر امليالدي
/http://art.thewalters.org/detail/27801/iznik-fri tware-mosque-sphere 
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لوحة رقم )11( مشكاة مبتحف املرتوبليتان تنسب حلوايل سنة )931- 946ه/1525- 1540م(
http://www.metmuseum.org

لوحة رقم )12( تفصيل من املشكاة السابقة
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لوحة رقم )13( مشكاة مبتحف طوبقايب سراي القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي عن: 
حممد عبداحلفيظ، األحاديث النبوية
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لوحة رقم )14( مشكاة خزفية ابملتحف الربيطاين تنسب ألزنيك القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_ob-
ject_details.aspx?objectId=236534
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لوحة رقم )15( مشكاة خزفية ابملتحف الربيطاين تنسب ألزنيك القرن العاشر- احلادي عشر اهلجري/ السادس عشر- 
السابع عشر امليالدي

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_
object_details.aspx?objectId=239254
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لوحة رقم )16( مشكاة من اخلزف تنسب للقرن العاشراهلجري/ السادس عشر امليالدي بكشك اخلزف جنيلي كشك
https://humidfruit.files.wordpress.com/2011/12/ck-16.jpg
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لوحة رقم )17( مشكاة خزفية ابملتحف الربيطاين، القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي
http://www.iznik-art.com/Classics_MosqueLamps_of_Ismail_Yigit.html
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لوحة رقم )18( مشكاة تنسب للقرن احلادي عشر اهلجري/ السابع عشر امليالدي، مبتحف فكتوراي وألربت
http://collections.vam.ac.uk/item/O205273/lamp-unknown/
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لوحة رقم )19( مشكاة خزفية مبتحف والرتزببالتيمور القرن العاشر اهلجري السادس عشر امليالدي
http://art.thewalters.org/detail/28411/mosque-lamp/
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اهلوامش:

)1( اندر حممود عبدالدامي، التأثريات العقائدية يف الفن العثماين، رسالة ماجستري غري منشورة، 
كلية اآلاثر، جامعة القاهرة،1990ص20.

 )2( زكي حممد حسن، فنون اإلسالم، القاهرة 1948ص284.

)3( من هذه اخلطوط خط الرقعة وخط الديواين وجلي الديواين واخلط املثىن وخط الطغراء، 
انظر: على ألب أرسلنب، اخلط العريب عند األتراك، ترمجة سهري صاابن، جملة الدارة، العدد األول، 

حمرم 1428هـ، ص234- 236.

)4( وجدت كتاابت على هذا النوع من اخلزف تشتمل على نصوص كتابية ابللغة الرتكية 
تتضمن بعض احلكم واألمثال، أو بعض األشعار الصوفية.

)5( يقصد ابملشكاة يف املصطلح األثري إما كوة يف اجلدار غري انفذة ذات شكل معقود 
مقعر نصف دائري أومستطيل املسقط مسطح الصدر والسقف واجلانبن، يغور يف كلتا احلالتن يف 
اجلدار ليوضع فيه القنديل، وتعمل هذه الكوة على اجلدران اخلارجية لغرض زخريف، وإما غالف 
من الزجاج الشفاف كان يوضع بداخلة القنديل الذي يضاء ابلزيت، وكان من املعتاد أن يعمل 
هذا الغالف الزجاجي على هيئة بدن انسيايب يشبه الزهرية ينتهي بقاعدة ويعلوه رقبة على هيئة 
قمع متسع هبا آذان ذات سالسل جتتمع أسفل كرة دائرية أوبيضاوية تعلق بواسطتها يف سقف 

املكان. عاصم حممد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون، القاهرة 2000، ص287. 

تقوم على  احلقيقة  الصغرى، وهي يف  أقدم مراكز صناعة اخلزف يف آسيا  تعترب من   )6(
أنقاض مدينة قدمية امسها نيقية، وهي تقع مشال شرق مدينة بورصة بنحو45ميال. ربيع حامد 

خليفة، الفنون اإلسالمية يف العصرالعثماين، الطبعة األوىل، القاهرة 2001 ص58.

)7( حسن عبدالرحيم عليوة، الكتاابت األثرية العربية، دراسة يف الشكل واملضمون، اجمللة 
التارخيية املصرية، مج30، القاهرة، 1984م، ص632.

)8( سعاد ماهر حممد، اخلزف الرتكي، القاهرة، 1977م، ص22.

)9( Lane. A,“The Ottoman pottery of Isnik”, Ars Orientalis,Vol.2,1956, 
p.256-263.
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)10( Lane. A, The ottoman pottery of Isnik, p.255.

)11( نعمت إمساعيل، فنون الشرق األوسط يف العصور اإلسالمية، القاهرة، 1974م، ص231-230.

)12( من أهم هذه التحف اليت ازدانت ابآلايت القرآنية جمموعة املشكاوات اليت صنعت لتوضع 
يف تربة السلطان ابيزيد الثاين )918هـ/1512م(، وتتضمن اآلية:) رقم 13( من سورة الصف. ربيع 

خليفة، الفنون اإلسالمية، ص63.

)13( ويعترب اإلنتاج املبكر من أحسن ما أنتجته مصانع أزنيك من حيث اخلامة اليت صنعت 
منها األواين، ملدة قرن على وجه التقريب وهي تشبه عجينة خزف القاشاين البيضاء وإن كانت 
تقل عنها يف الصالبة والدقة، وهي مطلية بطبقة خفيفة من الطالء الشفاف كبطانة أتيت عليها 
الزخارف، وميتاز برقه مسكه وشفافيته وعدم تشققه، وإنه خال من جتمع الدهان على شكل نقط 
يف هناية اإلانء، كما هو احلال يف بالطات اخلزفية أبدرنة يف القرن اخلامس عشر امليالدي، ويغطي 

الطالء اإلانء كله ماعدا حافة القاعدة. سعاد ماهر، اخلزف الرتكي، ص33، 34.

)14( ربيع خليفة، الفنون اإلسالمية، ص 68.

)15( وسبب بروز هذا اللون عن سطح اإلانء، إن قوامه صلصال غين أبكسيد احلديد الذي 
يبقيه كالعجينة ومينع ذوابنه يف املاء. زكي حممد حســن، فنون اإلسالم، القاهرة، 1948م، ص339.

)16( نعمت إمساعيل، فنون الشرق األوسط، ص 232.

)17( Lane, Arthur,Later Islamic pottery, Persia, Syria, Egypt, Turkey, 1971, 
p. 56, pl 39.

)18( ظهر طراز جديد يف زخرفة البالطات اخلزفية على مسجد السليمانية 965هـ/1557م، 
والذي كان فيه اللون األمحر هو اللون الواضح.

 Michael Rogers,A group of Ottoman Pottery in the Goodman Be-
quest,The Burlington Magazine,Vol.127, No. 984 (mar.,1985), p.142.

)19( سورة النور آية: رقم35.

)20( Lane. A, Later Islamic pottery, p.48,pl 25a.
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)21( سورة اجلن آية رقم72.

)22( ربيع خليفة، الفنون اإلسالمية، ص81.

)23( سورة العنكبوت أية: ) رقم 45(.

)24( سورة النحل أية: ) رقم 90(.

)25( سورة الفتح اآلية: )رقم 2-1(.

)26( جراغ كلمة فارسية، تعين املصباح. عباس صباغ، العالقات العثمانية ص268.

)27( جيد املتتبع يف املصادر واملراجع الشيعية تضافر الكلمات على مشروعية النداء بـــ"ايرسول 
وزايرة  مبثابة خطاب  النداء  هذا  وأن  إخل،  أو"ايحسن"...  أو"ايعلي"   " اللَّ أو"اينيب  أو"ايحممد"   " اللَّ
؛ ألن كل شي ء  وتوسل واستغاثة واستشفاع، وأنه من األذكار الدينية الراجحة، وأنه وسيلة لعبادة اللَّ
يؤتى به يف الصالة البد أن يكون عبادة، والنتيجة أن التوجه ابلنداء إىل النيب)ملسو هيلع هللا ىلص( واألئمة الراشدين 
. وإذا كان هذا هو مقام النداء لدى الشيعة، فهناك أيًضا مقام لالستغاثة؛ إذ يرى الشيعة أن  عبادة للَّ
أدلة الشفاعة القرآنية للرسول وأهل بيته هي بنفسها مقتضية احلث على طلب احلوائج من النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وأهل بيته؛ ألن دأب احملتاجن على سؤال حوائجهم من الشفعاء والتوجه بطلبها إليهم فإذا أريد من 
"ايحممد" و"ايعلي" االستغاثة، عندئذ يكون النداء متبوعاً ابلذي يذكر بعد املنادى من الطلب والتوسل 
يف قضاء احلاجات،أوبتقديرنستغيث بك"ايحممد"و"ايعلي".. حسام عويس طنطاوي، أثر الفكر الشيعي 
اإلثين على الفنون اإلسالمية ) كف العباس منوذجا (، دراسة قيد النشر، اجمللة الدولية املصرية لآلاثر 

اإلسالمية، قسم اآلاثر اإلسالمية، كلية اآلاثر جامعة القاهرة، العدد1، 2013م، ص26،27.

احلادي عشر  اهلجري/  اخلامس  القرن  منذ  العمارة اإلسالمية ظاهرة جديدة  )28( شهدت 
امليالدي، هي تسجيل بعض األحاديث النبوية الشريفة إىل جانب االقتباسات من القرآن الكرمي على 
جدران وحماريب املنشآت الدينية، وكذلك على التحف الفنية ابختالف أنواعها، وكانت البداية األوىل 
يف إيران، وسرعان ما أصبحت األحاديث أكثر شيوعاً يف زخرفة املساجد وما هبا من حتف وأضيفت 
إليها أقوال اإلمام علي بن أيب طالب وبعض احلكم واألمثال، وكان كتابة مثل هذه احلكم واألمثال 
من التقاليد اإليرانية املعروفة منذ العصر العباسي، خاصة يف نيسابور مسرقند خالل عهد الغزنوين 
والسامانين، حيث وردت على العديد من األواين اخلزفية اليت تنسب إليها وصنعت تقليداً للبورسلن 
الصيين يف عهد أسرة اتنج. حسام عويس طنطاوي، التأثريات املعمارية والفنية املتبادلة بن إيران ومصر 
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يف الفرتة من أوائل القرن )7ه/13م( حىت أوائل القرن )10ه/ 16م(، رسالة دكتوراه غري منشورة، 
جامعة عن مشس2010م، ص273.

)29( شــيال بلــري وجــواناثن بلــوم، الفــن والعمــارة اإلســالمية، ترمجــة وفــاء زيــن العابديــن، 
ص256. ابوظــيب2012م، 

)30( Lane. A, Later Islamic pottery, p.53,54, pl 38.

)31( ويقصد ابلبخارية وحدة زخرفية ذات شكل دائري غالباً تتصل هبا من أعلى ومن 
معجم  رزق،  حممد  عاصم  ثالثية.  نباتية  ورقة  عن  عبارة  منهما  متشاهبتان كل  حليتان  أسفل 

مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، القاهرة، 2000م، ص33.

)32( حممد علي عبداحلفيظ  حممد، األحاديث النبوية الشريفة املسجلة على اآلاثر والتحف 
يف العصر العثماين "يف تركيا ومصر"، جملة كلية اآلداب بقنا، جامعة جنوب الوادي، العدد 33، 

2010م، ص81.

)33( بعض األحاديث اليت كتبت على العمائر والتحف ليست من األحاديث النبوية، وإمنا 
كان بعضها من األقوال املأثورة عن الصحابة. مثل هذا القول" املؤمن يف املسجد..." وهو من 
أقوال مالك بن دينار. حممد عبداحلفيظ، األحاديث النبوية املسجلة على العمائرالعثمانية، ص9.

)34( ربيع خليفة، الفنون اإلسالمية، ص71-70.

)35( OktayAslanapa, TurkishCeramicArt, Archaeoloy, Vol. 24, 
No. 3, A special issue highlighting Islamic Archaeology(june1971), p. 
217. Lane. A, LaterIslamicpottery, p. 54.

)36( ربيع خليفة، الفنون اإلسالمية، ص71.

)37( شيال وجواناثن، الفن والعمارة، ص256.

)38( Atusay, Nurhan,Raby Julian,Iznik,the pottery of Ottoman 
Turkey, London,1989, pl 283

)39( http://art.thewalters.org/detail/28411/mosque-lamp
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)40( قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة احلديث موضوع، ومعناه صحيح. موضوع 
من األحاديث الضعيفة. حممد انصرالدين األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، الرايض 

1992م، مج 1، ص174.

)41( قد انتقلت هذه العبارة إىل العمائرالعثمانية حيث وجدت داخل لوح مستطيل كبري من 
اخلزف أسفل قمة احملراب مباشرة ابلرتبة اخلضراء ببورصة، بشكل أفقي أي قبل حطات القمة ونصها: 
"عجلوا ابلصلوة قبل الفوت"، ووردت هذه العبارة أيضاً على عمائر عثمانية أخرى، على مواد خمتلفة 
مثل اللوحات اجلصية والرخامية، ومن أمثلة ذلك: على لوحتان من الرخام جبانب احملراب جبامع 
أبوأيوب األنصاري ابستانبول 863ه/1458م، وعلى حشوه خشبية جبامع ايواظ "عوض ابشا" يف 
مانسيا 989ه/1484م، وعلى انفذتن من الزجاج املعشق وامللون على كل من: جامع حممد صوقللو 
986-989ه/1578- ابستانبول  ابشا  علي  قليج  وجامع  979ه/1571م،  ابستانبول  ابشا 

1582م، ويين جامع ابستانبول 1006ه/1598م. شيماء حممد عبدالرافع، التأثريات الفنية املتبادلة 
بن الدولة العثمانية والدولتن التيمورية والصفوية )771-1148ه/1370-1736م(، دكتوراه 

غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة عن مشس،2016م، ص101، 102.

)42( للمزيد عن هذه التأثريات التيمورية راجع: شيماء عبدالرافع، التأثريات الفنية املتبادلة، 
ص199-189.

)43( Marilyn Jenkins, Islamic Pottery, A Brief History, The Metro-
politan Museumof Art, Bulletin, spring,1983, p. 41.

)44( ويعود أصله إىل أنه سيف غنمه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر من مشرك يدعى منبه بن احلاج، 
وورد ذكره يف رواايت الرواة وكان مضرب األمثال حىت قيل: "السيف إالذوالفقار"، مث انتقل هذا 

السيف بعد وفاة النيبملسو هيلع هللا ىلص إىل علي كرم هللا وجهه. اندر عبدالدامي، التأثريات العقائدية، ص46.

)45( Marilyn Jenkins, Islamic Pottery, pl 46. 

)46( شبل إبراهيم عبيد، الكتاابت األثرية على املعادن يف العصرين التيموري والصفوي، القاهرة، 
2002، ص 128، 129.

)47( اندر عبدالدامي، التأثريات العقائدية، ص 48.
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)48( حممد عبداحلفيظ، األحاديث النبوية، ص33.

)49( شبل إبراهيم، الكتاابت األثرية، ص 138.

)50( شيماء حممد عبدالرافع، التأثريات الفنية املتبادلة، لوحة رقم )101، 245(.

)51( http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/
collection_object_details.aspx?objectId=239254.

)52( م.س. دمياند، الفنون اإلسالمية، ترمجة أمحد حممد عيسى، القاهرة، 1982، ص67.

)53( مرت زخرفة الساز بعدة مراحل كانت تتميز ابلبدائية يف مراحلها األوىل اليت تظهر 
على بالطات غرفة اخلتان بقصر طوبقايب سراي.

Gulru, Negipoglu, from international Timurid to Ottoman :A change 
of taste in sixteenth-century ceramic tiles, Muqarnas, Vol. 7 (1990), p.152

 وتنتهي ابملرحلة األخرية حيث يظهرفيها الطراز العثماين وقد اكتمل نضجها وأصبحت أكثر 
رشاقة وأصبحت ترسم بداخلها رسوم وزخارف من زهور، وأصبحت هذه الزخرفة متأل األماكن 

مع الزهور الواقعية العثمانية الطراز وأصبحت من أهم مميزات الفن العثماين يف أوج ازدهاره.
Walter B.Denny,Dating Ottoman Turkish Works in the Saz 

Style,Muqarnas,Vol.1,(1983),p.104,105,119.

)54( هناك أمثلة عديدة عن كتابة أمساء اخللفاء األربع داخل املساجد العثمانية. راجع اندر 
عبدالدامي، التأثريات العقائدية، ص 38.

)55( يوصف اخللفاء األربعة يف كتاابت الصوفية أبهنم كانوا أقطاابً، ويقصد ابلقطب عند 
الصوفية شخص يتمتع مبكانة خاصة،يعتقدون يف رعاية هللا تعاىل له وأنه منحه من أسراره وهو 
عندهم "يف علم من أستأثر ابلعلوم وخفيت صفاته على أرابب احللوم داخل يف الوجود أبمر املعبود 

وهو للكون كالقطب للدائرة". اندرعبدالدامي، التأثريات العقائدية، ص35.
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املراجع العربية: 

-اوقطاي أصالن أاب، فنون الرتك وعمائرهم، ترمجة: د. أمحد عيسي، استانبول1987م.

- ايفا ويلسون، الزخارف والرسوم اإلسالمية، ترمجة آمال مريود، بريوت، بدون اتريخ.

- حسام عويس عبدالفتاح، التأثريات املعمارية والفنية املتبادلة بن مصر وإيران يف الفرتة 
من أوائل القرن )7ه/13م( وحىت أوائل القرن )10ه/16م( رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية 

اآلداب، جامعة عن مشس2010م.

- حسام عويس طنطاوي، أثر الفكر الشيعي االثىن عشري على الفنون اإلسالمية )كف 
العباس منوذجاً(، اجمللة الدولية املصرية لآلاثر اإلسالمية، قسم اآلاثر اإلسالمية، كلية اآلاثر، جامعة 

القاهرة، العدد1، ديسمرب 2013م.

- حسام عويس عبدالفتاح، نصوص النصائح واحلكم واألمثال على اآلاثر اإلسالمية، جملة 
مركز الدراسات الربدية والنقوش، جامعة عن مشس، مج 29، 2012م. 

- ربيع حامد خليفة، الفنون اإلسالمية يف العصر العثماين، القاهرة،2001م.

-ربيع حامد خليفة، فنون القاهرة يف العهد العثماين، القاهرة،الطبعة الثانية، 2001م.

عامر  بن  عبدالودود  ترمجة  والعمارة،  اإلسالمي  الفن  وآخرون،  إتنجهاوزن  ريتشارد   -
العمراين، أبوظيب، 2012م.

- زكي حممد حســن، فنون اإلسالم، القاهرة، 1948م.  

- سعـاد ماهـر حممد، اخلزف الرتكي،القاهرة، 1977م. 

- سعاد ماهــر حممــد، الفنون اإلسالمية، الشارقة، ب - ت.

والصفوي،  التيموري  العصرين  يف  املعادن  على  األثرية  الكتاابت  عبيد،  إبراهيم  شبل   -
القاهرة، 2002م.
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- شيال بلريو جواناثن بلوم، الفن والعمارة اإلسالمية، ترمجة وفاء عبداللطيف زين العابدين، 
أبوظيب 2012م.

- شيماء حممد عبدالرافع، التأثريات الفنية املتبادلة بن الدولة العثمانية والدولتن التيمورية 
والصفوية )771-1148ه/1370- 1736م(، دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة 

عن مشس، 2016م.

- عباس إمساعيل صباغ، اتريخ العالقات العثمانية اإليرانية )احلرب والسالم بن العثمانين 
والصفوين(، بريوت،1999م

- عبدهللا عطية عبداحلافظ، دراسات يف الفن الرتكي، القاهرة، 2007م.

- 1994م.

- م.س.دمياند، الفنون اإلسالمية، ترمجة أمحد حممد عيسى، القاهرة، 1982م.

- حممد أمحد  حممد، الغز والتيموري لبالد الشام وآاثره 803ه/1400-1401م، القاهرة، 
1986م.

- حممد علي عبداحلفيظ حممد، األحاديث النبوية الشريفة املسجلة على اآلاثر والتحف يف 
العصرالعثماين"يف تركيا ومصر"، جملة كلية اآلداب بقنا، جامعة جنوب الوادي، العدد 33، 2010م.

- حممد عبدالعزيز مرزوق، الفنون الزخرفية اإلسالمية يف العصر العثماين القاهرة،1986م.

- نعمت إمساعيل،فنون الشرق األوسط يف العصوراإلسالمية،القاهرة 1974م.

- اندر حممود عبدالدامي، التأثريات العقائدية يف الفن العثماين، رسالة ماجستري غري منشورة، 
كلية اآلاثر، جامعة القاهرة،1990م.
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املراجع األجنبية:
- Arthur, Lane, Later Islamic Pottery, Persian, Syria, Egypt, 

Turkey, Second edition, 1971.

- Arthur, Lane, The Ottoman pottery of Isnik, Ars Or, Vol. 2, 
(1957) Rudolf M. Rifstahl , Early Turkish .

-Atusay, Nurhan, Raby Julian,Iznik, the pottery of Ottoman 
Turkey, London, 1989

- Graber (O.), Islamic Architecture and its decoration, A.D. 800-
1500, London 1967.

- Gulru, negipoglu,A from international Timurid to otto-
man change of taste in sixteenth-century ceramic tiles, Muqa-
rnas, Vol. 7 (1990).

- Hannaha , McAllister, The Metropolitan Museum of Art, 
Vol. 34, No. 9 (Sep., 1939).
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رقم اللوحة احملتوايت:

1- مشكاة من مسجد السليمانية ابسطنبول 965ه/1557م، مبتحف فكتوراي وألربت.

2- مشكاة ابملتحف الربيطاين أوائل القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي.

3- مشكاة خزفية تنسب ألزنيك مبتحف اخلزف اإلسالمي ابلقاهرة.

4- تفصيل الكتاابت على املشكاة السابقة.

5- مشكاة ابملتحف الربيطاين من القرن احلادي عشر اهلجري/ السابع عشر امليالدي.

مشكاة من اخلزف ابملتحف الربيطاين ومؤرخة بسنة 946 ه/1549م.  -6

تفصيل الكتاابت على املشكاة السابقة.  -7

مشكاة مبتحف اخلزف بطوب قايب سراي القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي.  -8

مشكاة ابملتحف الربيطاين ومؤرخة حبوايل سنة956ه/ 1549م.  -9

10- مشكاة مبتحف والرتزببالتيمور من القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي.

11- مشكاة مبتحف املرتوبليتان تنسب حلوايل سنة )931-946ه/1525-1540م(.

12- تفصيل من املشكاة السابقة.

13- مشكاة مبتحف طوبقايب سراي القرن العاشراهلجري / السادس عشر امليالدي.

العاشر اهلجري / السادس  القرن  14- مشكاة خزفية ابملتحف الربيطاين تنسب ألزنيك 
عشر امليالدي.

15- مشكاة خزفية ابملتحف الربيطاين تنسب ألزنيك القرن العاشر-احلادي عشر اهلجري/ 
السادس عشر - السابع عشر امليالدي.
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امليالدي بكشك  السادس عشر  العاشر اهلجري/  للقرن  16- مشكاة من اخلزف تنسب 
اخلزف جنيلي كشك.

17- مشكاة خزفية ابملتحف الربيطاين، القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي.

18- مشكاة تنسب للقرن احلادي عشر اهلجري/ السابع عشر امليالدي، مبتحف فكتوراي 
وألربت.

19- مشكاة خزفية مبتحف والرتزببالتيمور القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي.




