


الصــين
وفــنون
اإلسالم



60

يَُوزَّع مّجاناً مع العدد )103( من مجلَّة »الدوحة« - مايو - 2016

الناشر :
وزارة الثقافة والرياضة - دولة قطر
رقم اإليداع  بدار الكتب القطرية :

الترقيم الدولي )ردمك( : 

ر -بالضرورة- عن رأي الوزارة أو المجّلة. ر عن آراء كّتابها، وال ُتعبِّ المواد المنشورة في الكتاب ُتعبِّ

العمل الفني للغالف: إناء فّخاري من حقبة ساللة »تشينغ«، القرن السابع عشر
اإلخراج والتصميم: القسم الفني - مجّلة الدوحة

تأليف: زكي محمود حسن
الصين وفنون اإلسالم



الصين
وفنون اإلسالم

تأليف: زكي محمود حسن





المحتويات

نشأة الفّن اإلسالمي

7

مقدمة

23

العالقة بني الصني والرشق األدنى

27

التحف الصينيّة والفنّانون الصينيّون يف الرشق اإلسالمي

41

إعجاب املسلمني بالتحف الَفنِّيّة الصينية

53

مظاهر األثر الصيني يف الفنون اإلسالمية

63

خاتمة

95

رشح اللوحات الَفنِّيّة

105

املراجع

155





7

(1(

نشأة الفّن اإلسالمي

انتشار اإلسالم وقيام اإلمرباطورية اإلسالمية  الفضل يف  إذا كان للعرب 

وازدهار بعض مظاهر الحضارة، التي امتّدت يف ربوع هذه االمرباطورية، 

فليست الحال كذلك، تماماً، يف ميدان الفنون؛ إذ من اإلنصاف أن نسلِّم 

بأن العرب لم تكن لهم، قبل اإلسالم، أساليب فنّيّة ناضجة إال يف أطراف 

شبه الجزيرة، حيث قامت املمالك واإلمارات التي اّتصلت باألمم األجنبية 

وتأّثرت بأساليبها  الفنّيّة تأثُّراً كبرياً، كما حدث يف اليمن والحرية وبالد 

النبط والغساسنة، فكان طبيعياً- إذن- أن يكون نصيب العرب يف قيام 

الفنون اإلسالمية روحياً، فحسب، وأن يصبح من العسري أن ننسب إليهم 

أّي عنرص فنّّي يف العمائر والتحف، يف بداية العرص اإلسالمي، سواء أكان 

ذلك يف الشكل أم كان يف الزخرفة أم كان يف األساليب الصناعية. وإّنما 

ُتنَسب هذه العنارص إىل الشعوب األخرى التي تألّفت منها االمرباطورية 

كالفرس  زاهرة،  فنّيّة  أساليب  اإلسالم،  قبل  لها،  كانت  والتي  اإلسالمية 

واملسيحينّي يف الرشق األدنى، ثم الرببر والرتك والهنود.

)1) مقدِّمة األعمال الكاملة »فنون اإلسالم«
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جمعهم  يف  ظاهر  ولكنه  تحديده،  فصعٌب  الروحي  العرب  نصيب  أّما 

شتّى األساليب الفنّيّة القديمة، وطبعها بطابع دينهم الجديد، وإنشاء فّن 

إسالمي يتميّز عن غريه من الفنون.

استخدام  إقبالهم عىل  يف  استعدادهم  العرب وحسن  وقد ظهرت حكمة 

الفنّينّي يف البالد التي فتحوها، وارتاح الفنّيّون من أهل الذّمة إىل تسامح 

من  أسس  اإلسالمي عىل  الفّن  فقام  الفنّيّة،  بمهارتهم  واعرتافهم  العرب 

الفنون املسيحية الرشقية يف مرص والشام، ومن الفنون اإليرانية القديمة 

من  نشأت  التي  الفنّيّة  األساليب  ومن  إيران،  وهضبة  الجزيرة  بالد  يف 

التقاء  الفنون اإليرانية والهيلينية والهندية يف أقليم بكرتيا)1)، منذ فتوح 

اإلسكندر، ومن األساليب الفنّيّة يف الرتكستان وما يتّصل بها من أقاليم 

آسيا الوسطى.

الفنّيّة  العنارص  شتّى  ينسبون  حني  الغربينّي،  من  كثرياً  أن  والغريب 

يعملون  كأنهم  ذلك،  يف  يلّحون  القديمة،  الفنون  بعض  إىل  اإلسالمية 

بون منهم إىل رمي العرب  عىل الَحّط من شأن العرب، بل يذهب املتعصِّ

ر وباإلقبال عىل النهب والسلب، وبالبعد عن الحضارة واالستقرار.  بالتأخُّ

أن تحيط بكّل  أن هذا  ظلم فادح، فاألمم، كاألفراد، ال تستطيع  والحّق 

عا  يشجِّ أن  شأنهما  من  يكن  لم  بالدهم  وطبيعة  العرب  وبداوة  يشء، 

بينهم  قامت  ولكن،  ظهرانيهم،  بني  الزخرفية  والفنون  العمارة  ازدهار 

ع، اآلن، بني أقاليم أفغانستان والرتكستان  )Bactriane (1: اسم قديم لجزء من آسيا الوسطى موزَّ

وإيران، وكانت )بكرتيا( يف العصور القديمة حلقة اّتصال تجاري بني الهند والصني من ناحية، وأقاليم 

بحر الخزر والبحر األبيض املتوسط من ناحية أخرى. وقد فتحها اإلسكندر، وأنزل فيها أربعة عرش 

ألف إغريقي.
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عر والخطابة واألدب، واستطاعت  جحافلهم أن ُتخِضع  فنون أخرى كالشَّ

لسلطانهم الجزء األكرب من العالم املعروف يف ذلك الوقت. وفضالً عن هذا 

وذاك فإن ُسنّة الفنون واحدة،  كّل منها يأخذ من الفنون التي سبقته، 

الفنون  أّما  املستنبَطة.  ذاتيّته وعنارصه  له  أن تكون  وال يمنعه هذا من 

األصيلة إىل َحّد كبري، فهي الفنون العريقة يف الِقَدم كالفّن املرصي القديم، 

والفّن الصيني، والفّن اإلغريقي.

غري  أسماء  عليه  أطلقوا  اإلسالمي  الفّن  دراسة  يف  الغربيّون  بدأ  وملّا 

أو أسماء بعيدة  الفن،  إال لجانب من هذا  جامعة، ألن بعضها ال يصلح 

عن الدّقة، ألنها تخالف الحقائق الثابتة، فبعضهم سّماه »الفّن الرشقي 

-  )Saracenic Art(1«. وهو اسم يصّح أن نطلقه عىل الفنون اإلسالمية 

التي ازدهرت  يف بالد العرب والشام والعراق، و-ربّما- يف مرص وصقلية 

واألندلس، ولكنه ال يصلح للفنون اإلسالمية يف إيران وتركيا والهند. وسّماه 

يصلح  ال  االسم  هذا  ولكن   ،»Moorish Art املغربي)2)  »الفّن  آخرون 

ومراكش  األندلس  يف  ازدهرت  التي  اإلسالمية  الفنون  عىل  إال  نطلقه  أن 

والجزائر وتونس، دون غريها من األقاليم اإلسالمية. وسّماه فريق ثالث 

الفّن العربي، ولكنها تسمية، ُيعرَتَض عليها بأنها ُتبخس َحّق اإليرانيني 

)1) أكرب الظن أن كلمة )Saracens( من أصل يوناني )Saraceni(، كان اإلغريق القدماء يطلقونه 

عىل البدو الذين كانوا ينزلون بادية الشام، ولعله النسبة، يف اللّغة اليونانية إىل كلمة »رشق« العربية، 

فيكون معناها »رشقي«، ثم اّتسع مدلول هذا اللفظ حتى شمل سّكان شبه الجزيرة العربية عاّمة. 

يقاتلون  كانوا  الذين  املسلمني  من  األدنى  الرشق  سّكان  عىل  غلب  الصليبية،  الحروب  عرص  ويف 

الصلبيني، وامتّد، أحياناً، إىل املسلمني يف صقلية واألندلس. راجع معجم »E. Littre«  الفرنيس، مادة 

Ph, Hitti: History of the Arabs p.41 )2nd ed(  :وكتاب ،)Sarrasin(

)2) مشتق من لفظ )Mauri( الذي كان الرومان يطلقونه عىل أهل بالد املغرب الحالية، وقد كانت 

.)Mauretania( ُتعرَف عندهم باسم
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والرتك والشعوب األخرى التي اشرتكت يف اإلمرباطورية اإلسالمية، وكان 

لها فضل كبري يف ازدهار الفنون اإلسالمية. وفضالً عن ذلك فإن أصحاب 

هذه التسمية يقتطعون من الفّن اإلسالمي بعض أقسامه، فيطلقون عليها 

أسماء مستقلّة، ويقيمون، إىل جنب الفّن العربي، فنّاً فارسيّاً، وفنّاً تركياً، 

فريق  وذهب  أيضاً.  املغربي«  »الفّن  عنه  فصلوا  رّبما-  و-  هندياً،  وفنّاً 

شامالً  اسماً  اإلسالمي  الفّن  عىل  فأطلقوا  جديداً  مذهباً  األوروبيني  من 

ينفرون  املسلمني  ولكن   ،»Muhammedan Art« املحّمدي«  »الفّن  هو 

وجانباً  دنيوية،  ظاهرة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل  َتنِسب  إلنها  التسمية،  هذه  من 

من جوانب الحضارة لم يكن له شأن به، وال عالقة له بمكانته الدينية. 

والحّق أن هذه التسمية، يف العربية، ثقيلة عىل السمع. فال ريب- إذن- 

يف أن أفضل األسماء للفنون التي ازدهرت يف العالم اإلسالمي هو »الفّن 

شتاتها،  جمع  وألنه  بينها،  االّتصال  حلقة  كان  اإلسالم  إلن  اإلسالمي«، 

وألَّف منها وحدة متمايزة، عىل الرغم من تباين أصولها، وألن هذه الفنون 

الفنّيّون  أكان  سواء  اإلسالمية،  الدول  وبرعاية  اإلسالم  ظّل  يف  ازدهرت 

العمائر  أكانت  وسواء  الذّمة،  أهل  من  كانوا  أم  املسلمني  من  أنفسهم 

والتحف للمسيحيني أم كانت للمسلمني.

***

الفّن  إذا استثنينا  انتشاراً وأطولها عمراً،  الفنون  والفّن اإلسالمي أوسع 

الوسطى  الهند وآسيا  اإلمرباطورية اإلسالمية، من  امتّدت  الصيني؛ فقد 

وإقليم  الطونة  حوض  ومن  غرباً،  األقىص  واملغرب  األندلس  إىل  رشقاً 

القوقاز وصقلية شماالً إىل بالد اليمن جنوباً، وازدهر الفّن اإلسالمي يف 

هذه االمرباطورية الواسعة األرجاء.
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ينمو  امليالدي، وظلَّ  السابع  الهجري،  األّول  القرن  يف  الفّن،  هذا  ُولِد يف 

الهجريَّنْي،  والثامن  السابع،  القرنني:  يف  شبابه  عنفوان  وبلغ  ويرتعرع، 

منذ  والضعف  الهرم  إليه  َدبَّ  ثم  امليالديَّنْي،  عرش  والرابع  عرش،  الثالث 

القرن الثاني عرش الهجري، الثامن عرش امليالدي، بعد أن تأّثر املسلمون 

كهم بأساليبهم  بمنتجات الفنون الغربية، وأقبلوا عىل تقليدها، وقلَّ تمسُّ

الفنّيّة املوروثة، وضنّوا بالوقت الالزم إلتقانها، حني أصبحت الرسعة يف 

اإلنتاج واالقتصاد يف النفقات أساس الحياة االقتصادّية.

وطبيعي أن العمائر واملنتجات الفنّيّة يف اإلمرباطورية اإلسالمية الواسعة 

الفّن  فيها  ازدهر  التي  الطويلة  القرون  يف  واحد  طراز  ذات  تكن  لم 

اإلسالمي. وطبيعي، كذلك، أنها لم تكن واحدة يف كّل أقاليم اإلمرباطورية 

اإلسالمية. فإن الِحرَف والصناعات ظلّت، بعد الفتوح اإلسالمية، فرتة من 

الزمن يف يد أهل البالد املفتوحة، فكانت األساليب الفنّيّة املحلّيّة تتطّور، يف 

كّل إقليم، تطّوراً، ال تفقد فيه كّل صلتها بماضيها. ولكنها تخضع لكثري 

من القواعد التي يتطلّبها العهد الجديد أو التي ينقلها العرب عن إقليم 

آخر من إمرباطورّيتهم الواسعة. ونشأت من امتزاج العرب بأهل البالد 

التي أخضعوها لسلطانهم ومن تتلُمذ الصنّاع العرب عىل الفنّينّي منهم، 

متشابهة يف جملتها،  فنوٌن  املختلفة،  البالد  تلك  أهل  بني  االختالط  ومن 

جزئيّاتها،  يف  متباينة  ولكنها  الفنون،  من  غريها  عن  تمييزها  يمكن  

يستطيع ذوو الثّقافة العادية أن يميّزوا بينها يف بعض األحيان، ويتطلّب 

هذا  التمييز، أحياناً، خربة فنّيّة ودراية خاّصة.

أساليب  أو  مدارس  أو  أنماط  أو  إذن- طُرز  اإلسالمي-  العالم  قامت يف 

فنّيّة، كانت تتطّور بتطوُّر العصور، وتتأّثر باألحداث السياسيّة واألحداث 
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ما  أظهر  املختلطة  الفنّيّة  الطُرز  هذه  بني  الفروق  وكانت  االجتماعية. 

تكون يف العمارة، فإن فّن البناء أكثر الفنون اتِّصاالً باإلقليم الذي ينشأ 

يف  أسهل  ببعض  بعضها  وتأّثر  الفنّيّة،  العنارص  تبادل  كان  بينما  فيه، 

ميدان الفنون الزخرفية.

وحسبنا أن املنتجات الصناعية التي تتجىّل فيها األساليب الفنّيّة الزخرفية 

كانت ُتنَقل من أقليم إىل آخر، يف اإلمرباطورية اإلسالمية، عىل يد التّجار 

يف  نشاطهم  امتّد  والذين  االمرباطورية  هذه  أنحاء  يجوبون  كانوا  الذين 

وصحاري  الهندي  املحيط  وجزر  األقىص  الرشق  إىل  الوسطى  العصور 

السودان وجنوبي روسيا وسواحل بحر البلطيق وجنوبي أوروبا وغربها.

وهكذا، نرى أن العمائر والتحف اإلسالمية لها طابع خاّص، ولكنها تتميَّز، 

بعضها من بعض، وتختلف بحسب األقاليم والعصور املختلفة. فالعمائر 

تختلف يف مواّد العمارة نفسها، ويف أنواع األعمدة وتيجانها، والعقود أو 

األقواس، ويف املآذن والقباب والداّليات أو املقرنعات، ويف أنواع الزخارف: 

الهندسية، والنباتية، والكتابية، ويف املواد التي تغّطى بها الجدران، كالجّص 

والقاشاني، أّما التحف فتختلف طرق صناعتها وأساليب زخرفتها واأللوان 

لة فيها واألشكال التي يقبل عليها إقليم دون آخر، فضالً عن أن بعض  املفضَّ

أنواع التحف كانت تزدهر صناعته يف إقليم دون سائر األقاليم اإلسالمية، 

بسبب وفرة مواّدها األوليّة فيه أو لغري ذلك من األسباب.

أّما يف عرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويف عرص الخلفاء الراشدين من بعده، فقد كان 

الغالب عىل الجماعية اإلسالمية الناشئة البساطة وخشونة العيش والجهاد  

يف سبيل الله. فلم يكن املجتمع اإلسالمي، حينئذ، مرتعاً خصيباً للفنون 
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الجميلة بأنواعها، ولو استمرّت الحال عىل هذا املنوال لَّما شيَّد املسلمون 

صنعوا  ولَما  الضخمة،  والعمائر  الفاخرة  والقصور  الشاهقة  املساجد 

الثياب الغالية واآلنية النفيسة وغري ذلك مّما ال يتَّفق وبداوة العرب.

الرشيقة  العمائر  طريق  إىل  وساقهم  البساطة،  تلك  َجنَّبهم  الذي  أّما 

والتحف النفيسة وغري ذلك من وسائل الرتف، فهو فتح األمصار العريقة 

الفّن  آيات  من  أبناؤها  ينتجه  وما  اآلثار  من  فيها  ما  ورؤية  املدنيّة،  يف 

الجميل، ثم اعتداد العرب بأنفسهم وحرصهم عىل أن ال يظهر املسلمون 

وحّكامها.  البالد  سادة  وهم  مظهرهم،  يف  ُبَسطاء  عمائرهم،  يف  فقراء 

امللّة  املباني واملصانع يف  ابن خلدون، يف مقدِّمته، فصالً يف أن  وقد عقد 

اإلسالمية قليلة بالنسبة إىل قدرتها وإىل َمْن كان قبلها من الدول، كتب 

فيه: »والسبب يف ذلك ما ذكرنا مثله يف الرببر بعينه، إذ العرب أعرق يف 

البداوة، وأبعد من الصنائع.. و-أيضاً- كان الدين، أّول األمر، مانعاً من 

املغاالة يف البنيان واإلرساف فيه يف غري القصد، كما عهد لهم عمر حني 

الذي  القصب  يف  الحريق  وقع  وقد  بالحجارة،  الكوفة  بناء  يف  استأذنوه 

كانوا بنوا به من قبل، فقال: افعلوا، وال يزيدّن أحد عىل ثالثة أبيات، وال 

تطاولوا يف البنيان، والزموا السنّة تلزمكم الدولة. وعهد إىل الوفد وتقدَّم 

القدر؟ قال: ما ال  قالوا: وما  القدر:  فوق  بنياناً  أن ال يرفعوا  الناس  إىل 

يقرِّبكم من الرّف، وال يخرجكم عن القصد. 

وغلبت  املفاسد،  هذه  أمثال  يف  التحرُّج  وذهب  بالدين،  العهد  َبُعَد  فلّما 

طبيعة امللك والرتف، واستخدم العرب أّمة الفرس، وأخذوا عنهم الصنائع 

املباني  شيّدوا  فحنئذ  والرتف،  الدعة  أحوال  إليها  وَدَعتْهم  واملباني، 

واملصانع«.
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قام الفّن اإلسالمي- إذن- يف عرص بني أميّة، وكان الطراز األموي، الذي 

ُينَسب إليهم، أّول الطرز أو املدارس يف الفّن اإلسالمي. وقد اتَّخذ بنو أميّة 

مدينة دمشق عاصمًة للعالم اإلسالمي.

عىل  قام  الذين  السورّيني  للفنّينّي  عرصهم،  يف  الفنّيّة،  السيادة  وكانت 

كانت  التي  الساسانية  الفنّيّة  باألساليب  األموي  هذاالطراز  أكتافهم 

مزدهرة يف الرشق األدنى، عند ظهور اإلسالم، وقد حدث أن ثبتت هذه 

أميّة يف  الفنّيّة األموية يف األندلس، حتى بعد أن زال ملك بني  األساليب 

الرشق. وذلك ألن هذا  اإلقليم خرج عن الدولة العبّاسية، وقامت فيه دولة 

أموّية غربية،كان لها طراز أموّي غربي، احتفظ بمعظم األساليب الفنّيّة 

يف الطراز األموي الرشقي، وإن يكن قد تأّثر- يف الوقت نفسه- ببعض 

األساليب الفنّيّة العباسية. وملّا آلت الخالفة إىل العباسينّي سنة )132هـ  

العالم  يف  السيادة،  وأصبحت  العراق،  إىل  الحكم  مقّر  نقلوا  750م(،   -

فقام  جديداً،  اّتجاهاً  اإلسالمي  الفّن  واّتخذ  وإيران،  للعراق  اإلسالمي، 

الطراز العبايس الذي غلبت عليه األساليب الفنّيّة الفارسية.

وبلغ هذا الطراز أوج عظمته يف مدينة سامرّا، يف القرن الثالث الهجري، 

الحكومة  سلطان  وهن  حني  الضعف  إليه  َدّب  ولكن،  امليالدي،  التاسع 

املركزية العباسية، وبدأت األقاليم اإلسالمية املختلفة يف االستقالل عنها، 

االستقالل  هذا  وأّدى  مستقلّة،  دولة  اإلسالمي  العالم  أنحاء  يف  وقامت 

طُرز  الهجري،  الخامس  القرن  منذ  فنمت،  فنّي،  استقالل  إىل  السيايس 

فنّيّة مستقلّة، يف شتى أنحاء الدولة اإلسالمية.

الطراز  فرض  يف  العرب  لنجاح  يعجب  الفنون  خ  مؤرِّ أن  يف  والريب 
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القرون  يف  كلّها  اإلسالمية  اإلمرباطورية  عىل  العبايس  الطراز  ثم  األموي 

الثالثة األوىل بعد الهجرة. فقد أصابوا يف ذلك توفيقاً، ال يعدله إال توفيق 

اإلسكندر وخلفائه يف نرش الهلينية يف ربوع الرشقني: األدنى، واألوسط، 

ولكن اإلسكندر وخلفاءه كانوا يحملون إىل أجزاء إمرباطورّيتهم أساليبهم 

الفنّيّة القومية، بينماكان العرب يؤلِّفون بني األساليب الفنّيّة التي وجدوها 

يف أجزاء إمرباطورّيتهم.

مقرّاً  وجعلوها  969م(،   - )358هـ  سنة  مرص  الفاطميون  فتح  وملّا 

لخالفتهم، قام عىل يدهم الطراز الفاطمي، وازدهر هذا الطراز يف مرص 

رخاء  من  سادها  وما  البالد  واستقالل  األمن  استتباب  بفضل  والشام 

وتسامح ديني، وامتدَّ تأثريه إىل صقلية)1).

وكان حكم الدولة األيوبية يف مرص، عرص انتقال من الطراز الفاطمي إىل 

الطراز اململوكي الذي ازدهر يف مرص والشام، فيما بني القرنني: السابع، 

والعارش  الهجريَّنْي، الثالث عرش والسادس عرش امليالديَّنْي، وهو الطراز 

العثمانيون  وملّا قىض   اإلسالمي.  آثارها  بمعظم  القاهرة  له  تدين  الذي 

استقاللها،  البالد  فقدت  1517م(،   - )923هـ  سنة  املماليك  دولة  عىل 

َمْن  نشاط  وقّل  فيها،  الصنّاع  مهرة  من  كثري  عنها  َرَحل  أو  منها  وُنِقل 

بقَي من الفنّينّي، وأصبح العرص الرتكي، يف مرص، عرص ركود فنّي، كما 

212هـ )827م(، وطرد  الله« يف االستيالء عىل جزيرة صقلية سنة  )1) نجح األمري األغلبي »زيادة 
البيزنطيني منها. وملّا خلف الفاطميون بنى األغلب يف شمال إفريقيا أتّموا اخضاع صقلية، وجعلوها 
الذين  العرب  لطبيعة  نظراً  االستقالل؛  مظاهر  من  بكثري  ذلك-  رغم  تحتفظ-  ظلت  إسالمية،  والية 
ظهور  ثم  فيها،  األهلية  والحروب  صقلية،  يف  العرب  بني  املنافسات  لكن  البداية،  منذ  إليها  هاجروا 
النورمنديني، كّل هذا أّدى إىل القضاء عىل سيادة املسلمني، فسقطت الجزيرة يف يد النورمنديني سنة 

)482هـ - 1089م(.
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ُشيِّدت فيها  التي  كان عرص ركود سيايس، إال يف فرتات قصرية، كالفرتة 

بعض املنشآت عىل يد عبدالرحمن كتخدا، يف القرن الثاني عرش الهجري، 

الغربي  األموي  الطراز  ازدهر  فقد  األندلس  يف  أّما  امليالدي،  عرش  الثامن 

القرن الخامس الهجري، الحادي عرش امليالدي، بينما احتفظت بالد  إىل 

املغرب بأساليبها الفنّيّة القديمة فرتًة طويلة بعد الفتح العربي)1)، ولم تتأّثر 

باألساليب الفنّيّة يف الطراز العبايس إال تأّثراً بطيئاً، ال يكاد يظهر تماماً قبل 

القرن الرابع الهجري. ثم أُتيح لألندلس واملغرب أن يتّحدا تحت حكم دولة 

واحدة، هي دولة املرابطني. وهم أرسة من املسلمني الرببر، كانوا يحكمون 

يف املغرب، منذ القرن الخامس الهجري، وضّموا األندلس إىل دولتهم سنة 

1130م(   - )524هـ  املرابطون سنة  1090م(. وملّا سقط   - )483هـ  

دين، وقد مّدت سلطانهم إىل األندلس  خلفهم، يف حكم املغرب، دولة املوحِّ

أيضاً، وظلّت تجاهد املسيحيني فيها إىل سنة )632هـ  - 1235م(، حني 

َتّم النرص لهم، وصار نفوذ املسلمني يف إسبانيا مقصوراً عىل مملكة غرناطة 

1492م(،   - )897هـ  سنة  سقطت  والتي  بنونرص،  يحكمها  كان  التي 

فانتهى، بسقوطها، حكم املسلمني يف األندلس. 

دين، كانوا حلقة اّتصال بني األندلس لقتال  وطبيعي أن املرابطني، ثّم املوحِّ

املسيحيني، بينما كان الصنّاع والفنّيّون من أهل األندلس يرحلون إىل بالد 

املغرب، ويحملون إليها األساليب  الفنّيّة التي ازدهرت يف بالدهم. وهكذا، 

دين يف القرن السادس الهجري،  قام الطراز اإلسباني املغربي عيل يد املوحِّ

)1) كانت هذه األساليب الفنّيّة القديمة مزدهرة يف إفريقيا، يف القرن الثالث الهجري، التاسع امليالدي، 

وكانت صلتها بالفّن الروماني واضحة، إىل حدِّ جعل بعض علماء اآلثار يصفونها بأنها طراز روماني 

G.Marcais: Manuel d`Art Musulman t.l p.168 :إفريقي. انظر
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الثاني عرش امليالدي، وبلغ أوج عظمته يف غرناطة، يف القرن الثامن، وكانت 

الزعاّمة يف هذا الطراز  لألندلس ومراكش. ولكن املغرب األقىص )مراكش( 

احتفظ، حتى العرص الحارض، بكثري من األساليب الفنّيّة يف هذا الطراز. أّما 

بالد الجزائر فقد دبَّت إليها األساليب الرتكية، واألوروبية، منذ القرن العارش، 

بينما استطاعت تونس أن تقاوم هذه األساليب فرتة طويلة من الزمن، وأن 

تحتفظ، يف آثارها الفنّيّة، بالطابع املغربي. وكان للطراز اإلسباني املغربي 

نني ، وهم املسلمون الذين كانوا يدخلون يف طاعة  أثر عظيم يف طراز املدجَّ

املسيحيني بعد نجاح األخريين يف اسرتداد أّي إقليم، يف شبه الجزيرة، من 

نون يصلون إيل إبداع طراز إسباني قومي لوال  يد املسلمني، وقد كاد املدجَّ

االضطهاد الذي وقع عىل املسلمني يف إسبانيا، وانتهى بهجرتهم إىل املغرب، 

يف القرن السادس الهجري، الثاني عرش امليالدي.

ط فقد قام، عىل أنقاض الطراز العبايس،  أّما يف رشق البحر األبيض املتوسِّ

طراز جديد، هو الطراز السلجوقي، نسبةً إىل السالجقة الذين َقدِموا من آسيا 

الوسطى، وأتيح لهم، منذ القرن الخامس الهجري، الحادي عرش امليالدي، 

أن يحكموا القسم الرشقي من العالم اإلسالمي، ولكن دولتهم الواسعة، يف 

تمزَّقت  أن  تلبث  لم  الصغرى،  وآسيا  والشام  والعراق  وإيران  أفغانستان 

سها بعض أفراد أرستهم أو كبار قوّادهم، ثم  وورثتها دويالت صغرية، أسَّ

قىض عليها املغول يف نهاية القرن السابع الهجري، الثالث عرش امليالدي.

أّولها  إيرانية،  قومية  طرز  السلجوقي،  الطراز  بعد  إيران،  يف  وقامت 

الطراز املغويل الذي ازدهر فيها منذ وّطد املغول حكمهم يف القرن السابع 

الهجري، الثالث عرش امليالدي، إىل أن سقط خلفاء تيمور، وقامت الدولة 

الصفوية سنة )907هـ  - 1502م(، وازدهر الطراز الصفوي يف القرنني 



العارش، والحادي عرش وبداية الثاني عرش للهجرة، ثم زاد التأّثر بالفنون 

لألسواق  بالجملة،  اإلنتاج  وكثر  الفنّيّة،  املنتجات  نوع  وساء  الغربية، 

وللسيّاح.

أّما يف الهند فلسنا نعرف شيئاً كثرياً عن اآلثار الفنّيّة، منذ بداية اإلسالم 

إىل  التي ترجع  العمائر والتحف  الهجري، ولكن  العارش  القرن  إىل  فيها 

الهند اإلسالمية، منذ القرن العارش، ُتنَسب إىل طراز هندي تأّثر بالطُرز 

اإليرانية إىل َحّد كبري، ولكنه امتاز بظواهر معمارية خاّصة، ورضوب من 

األلوان والزخارف واألساليب الفنّيّة.

ويف آسيا الصغرى، آَل الحكم إىل العثمانيني، منذ القرن الثامن الهجري، 

وادي  إىل  وصل  حتى  العارش،  القرن  يف  السيايس،  سلطانهم  امتدَّ  ثم 

الطونة شماالً، وإىل العراق ومرص، ونشأ عىل يدهم الطراز الرتكي واتَّصل 

الرتك بالعالم العربي اتِّصاالً كبرياً، وتأّثر الطراز الرتكي، يف القرن الثاني 

عرش الهجري، الثامن عرش امليالدي، باألساليب الفنّيّة: يف طراز الباروك  

األوروبي، ثم يف طراز الروكوكو.

وصفوة القول: إن تاريخ الطرز الفنّيّة التي استعرضناها يف هذا الفصل 

إىل  الهجري،  األّول  القرن  يف  نشأته  منذ  اإلسالمي،  الفّن  تاريخ  يؤلِّف 

عرش  الثامن  عرش،  الثاني  القرن  يف  األوروبية  الفنّيّة  األساليب  غزته  أن 

امليالدي.

وقد رأينا أن هذا الطُرز ُتنَسب إىل شتّى الدول التي بسطت سلطانها عىل 

أنحاء العالم اإلسالمي، أو إىل بعض األقاليم اإلسالمية نفسها. لكن، علينا 

ر، دائماً، أنه إذا كان من املمكن معرفة التاريخ الذي بدأت فيه  أن نتذكَّ
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األرس الحاكمة أو زال سلطانها، فإننا ال نستطيع أن نعرف- عىل وجه 

التحديد- تاريخ قيام أّي طراز فنّّي أو تاريَخ زواله؛ وذلك ألّن هذه الطُرز 

تتطّور، فينشأ بعضها من بعض، فالفصل بينها وضعي واصطالحي، إىل 

َحّد كبري. والحّق أنها تتّصل، فيما بينها، ويؤثر بعضها يف بعض. فالطراز 

الفاطمي- مثالً- ال يظهر يف مرص، تماماً، إال يف الجزء األخري من القرن 

الرابع الهجري، يف حني أن حكم الفاطميني يف وادي النيل بدأ منذ سنة 

ر- أيضاً- أن األمراء املسلمني  )358هـ - 969م(. كما يجدر بنا أن نتذكَّ

كانوا ينقلون الفنّينّي، من بعض أنحاء لعالم اإلسالمي إىل بعض أقاليمه 

األخرى، كما كان التّجار ينقلون اآلثار الفنّيّة بني أرجاء الدولة اإلسالمية، 

وكان لهذا كلّه أكرب األثر يف التقريب بني الطُرز الفنّيّة املختلفة.

ويشهد مؤرِّخو الفنون اإلسالمية بأن أبسط هذه الطرز، وأقلّها تعقيداً، 

التي  الطرز  هي  اإلفراط،  عن  وأبعدها  ذوقاً،  وأرفعها  اتزاناً،  وأعظمها 

ع،  ازدهرت يف مرص والشام، ولكن الطرز اإليرانية املختلفة تفوقها يف التنوُّ

وتمتاز عنها يف رسم الكائنات الحيّة.

د. زكي محمود حسن
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السنوي  املؤتمر  يف  ألقيته  بحث  الصغري  الكتاب  هذا  نواة  فإن  وبعد، 

الحادي عرش يف املجمع املرصي للثقافة العلمية.

إسماعيل مظهر،  األستاذ  الزميل  للطبع حرضة  إعداده  عىل  وقد أرشف 

عضو املجمع، فيرّسني أن أقدِّم إليه وافر الشكر.

د. زكي محمود حسن





مقّدمة

إن ُسنََّة الفنون جميعها أن يؤثِّر بعضها يف بعض، وأن تتوارث األساليب 

العنارص  أن  واآلثار  الفنون  علماء  وجد  وقد  وتتبادلها،  املختلفة،  الفنّيّة 

الزخرفية، يف كّل فّن من الفنون، مشتّقة من عنارص زخرفية يف فّن أعرق 

منه يف القدم، وأن هذه السلسلة الراجعة تعود بنا إىل أقدم مراحل الفّن 

التي نعرفها يف مرص، وبالد الجزيرة، والصني، والهند، وبالد اإلغريق.

وال يزال اإلخّصائيّون يف علم ما قبل التاريخ يثابرون عىل البحث وعمل 

عصوره  منذ  اإلنسان،  خطاها  التي  الخطوات  ملعرفة  األثرية؛  الحفائر 

الجزيرة،  وبالد  مرص،  يف  الرئيسية  الفنّيّة  الطرز  نشأت  حتى  األوىل، 

اإلغريقي  الفّن  يجعلون  ال  الباحثني  من  وكثري  اليونان.  وبالد  والصني، 

فنّاً رئيسيّاً، ويشريون إىل أنه َنَقَل عن مرص وبالد الجزيرة قسطاً وافراً 

من عنارصه الفنّيّة، وإن تكن هذه العنارص لم تصله، يف معظم األحيان، 

من مصادرها مبارشًة، بل أخذها عن بعض مراكز املدنيّة األوىل يف البحر 
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ط، مثل فينيقية، وكريت، وميسيني.)1) املتوسِّ

فّن  الصيني  الفّن  أن  هو  اآلن،  يعنينا،  الذي  فإن  األمر  من  يكن  ومهما 

عريق يف الِقَدم، احتفظ بكثري من أساليبه الفنّيّة عىل مّر العصور، وازدهر 

يف محيط اجتماعي واسع، وكانت له وحدة فنّيّة، منذ األلف الثالثة قبل 

فجر  منذ  الفّن  هذا  املسلمون  عرف  وقد  الحارض،  العرص  إىل  املسيح 

اإلسالم، وأُعجبوا بمنتجاته، فتأّثروا بها.

فموضوع البحث الذي نحن بصدده هنا يشمل بيان العالقة بني الصني 

التحف  وجود  عن  التحدُّث  ثم  اإلسالمي،  العرص  يف  األدنى  والرشق 

الصينية يف املدن اإلسالمية يف العصور الوسطى، وعن إعجاب املسلمني 

الفنّيّة  األساليب  بعض  ومحاكاتهم  إّياها،  تقليدهم  وعن  التحف،  بتلك 

فيها، وعن أوجه الشبه بني فنون الرشَقنْي: األدنى، واألقىص، تلك األوجه 

دت السبيل لهذا التبادل الفنّي، وجعلته سهالً ميسوراً. التي مهَّ

الحضارة،  ميدان  يف  العرب،  فضل  من  أن  املناسبة،  هذه  يف  ننىس،  وال 

معرفتهم أن قصب السبق يف الفنون حازته األمم الحرضية القديمة، فلّما 

وأخضعوا  فتوحاتهم،  فامتّدت  شأنهم،  به  وعظم  كلمتهم،  اإلسالم  َد  وَحَّ

)1) انظر:

)A. D. F. Hamlin: A History of Ornament Ancient and Medieval، ص13-16(، وكتاب 

علم اآلثار، لألستاذ جاردنر )نقله إىل العربيّة محمود حمزة، وزكي محمد حسن(، من مطبوعات لجنة 

التأليف والرتجمة والنرش، سنة 1936، صفحة 19 وما بعدها. وراجع صفحة 103 وما بعدها من 

استثنينا  إذا  أننا-  يف  متطرِّفاً  رأياً   E. Blochet: Musulman Painting )London 1929( كتاب

الصني- رأينا الدين، والفلسفة، والعلم، والفّن يف كّل أصقاع العالم املتمْدِين، مشتقة كلّها من العالم 

اإلغريقي، وليست إاّل مظاهر جديدة ومختلفة.

24

الصني وفنون اإلسالم



اإليرانيني، ودانت لهم مستعمرات بيزنطة يف آسيا وأفريقية، وأتيح لهم 

االّتصال بالحضارات القديمة، وتركوا قسطاً وافراً من حياتهم البدوية، 

أمرها؛  املغلوبة عىل  البالد  أهل  من  والفنّانني  الصنّاع  برعايتهم  وشملوا 

فقام لإلسالم فّن جميل عىل أنقاض األساليب الفنّيّة التي كانت سائدة يف 

األقاليم التي فتحها العرب، وجعلوها قواماً لعاهليّتهم الواسعة األطراف. 

وقد جمع اإلسالم شتات هذه األساليب الفنّيّة املختلفة، وطبعها بطابعه، 

تتأّثر بفنون الرشق األقىص، وسنرى، يف  أن  لها، بعد ذلك،  أُتيح  ولكن، 

الصفحات التالية، أن هذا األثر كان واضحاً يف القسم الرشقي من العالم 

اإلسالمي.
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العالقة بين

الصين والشرق األدنى

العرب واإليرانيّون واملرصّيون بالرشق األقىص قبل اإلسالم؛ فقد  اتَّصل 

كانت التجارة بني الصني والهند ومواني البحر األبيض يف يد العرب يف 

بطريق  امليالدي،  السادس  القرن  يف  التجارة  هذه  واتَّسعت  الجاهلية، 

السابع، وأصبح ثغر سرياف،  القرن  اّتساعها يف  جزيرة رسنديب، وزاد 

وبالد  إيران  يف  الصينية  البضائع  لتوزيع  مركزاً  الفاريس،  الخليج  عىل 

العرب. وقد ذكر املسعودي أن السفّن الصينية كانت تدخل يف نهر الفرات 

إىل الحرية)1).

أّما تجارة الحرير بني الصني، وروما، وبيزنطة، فكانت تمّر بإيران وبالد 

عّدة  اإليرانيني  يد  التجارة يف  آسيا، وظلّت هذه  آتيًة من وسط  الجزيرة 

قرون. وكان الصينيون واإليرانيون، قبل اإلسالم بمّدة طويلة، ُيْعَجب كلٌّ 

منهم باملوضوعات الزخرفية عىل املنسوجات يف البلد اآلخر، ويعمل عىل 

)1) مروج الذهب )طبع مرص، سنة 1346 هجرية(، ج1، ص62.
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أقمشًة صينية نفيسة وذات زخارف  النسج  محاكاتها، فُتخِرج مصانع 

ساسانية، وأقمشة إيرانية ذات زخارف صينية.

املنسوجات  تجارة  نقصت  حني  بالصني  إيران  اّتصال  يضعف  ولم 

القرن  منتصف  منذ  بيزنطة،  يف  القّز  دودة  تربية  بسبب  الحريرية، 

السادس امليالدي)1).

ويلوح كذلك أن مرص، يف العرص املسيحي، كانت متَّصلة بآسيا الوسطى 

واألقاليم الغربية من الصني. ومن األدلّة عىل ذلك الزخارف القبطية التي 

البعثُة  خوتشو،  مدينة  يف  عليه،  عثرَْت  كتاب،  جلد  من  قطعة  عىل  ُترى 

املراكز  من  غريها  ويف  طرفان،  يف  بالحفائر  قامت  التي  األملانية  العلمية 

الفنّيّة يف بالد الرتكستان الصينية. وقد لوحظ، كذلك، أن بعض الرسوم 

يمكن  مما  قديمة؛  مرصية  مسحة  عليها  طرفان،  يف  البوذية  والتزاويق 

الفّن  عن  يشء  وََصلهم  الصني،  غربي  يف  الفنّانني،  أولئك  بأن  تفسريه 

السادس  القرن  يف  بمرص،  الصني  اّتصال  يؤيِّد  القديم)2).ومما  املرصي 

قد  القبطية  باللّغة  مكتوبة  مانوية  كتباً  أن  اإلسالم،  فجر  ويف  امليالدي 

ُكِشفت يف مرص حديثاً)3).

أّما االّتصال بني الصني والعالم اإلسالمي، فريجع إىل عهد أرسة »تنج« أو 

)1) بل إن يف القصص واألساطري اإليرانية ما يدّل عىل أن صنّاعاً من الصني كانوا يعملون، لبعض 

أباطرة الدولة الساسانية، يف صنع التحف والتماثيل.

)2) راجع:

A. Grünwedel: Altbuddhistische Kultstätten in Chinesische-Turkestan )III Exped. 

Berlin 1912( P.  147- 153

)3) انظر كتابنا »الفنون اإليرانية يف العرص اإلسالمي«، ص132و133.
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»طانج«، التي حكمت الصني بني عاَمْي 618 و906، بعد امليالد.

ولسنا  الصني«.  يف  ولو  العلم  »اطلبوا  قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(  النبي  إن  قيل:  وقد 

نستطيع أن نقطع بصّحة نسبة هذا الحديث إليه )ملسو هيلع هللا ىلص(؛ ولكنه يدّل عىل 

أن العرب كانوا يعرفون الصني، ويدركون ُبعدها عنهم.

وجاء ذكر املسلمني يف املصادر الصينية، ألوَّل مرّة، يف بداية القرن السابع 

»مملكة  يف  الجديد  الدين  إىل  الصينيون  املؤرِّخون  وأشار  امليالدي)1)، 

بوذا،  مبادئ  عن  تختلف  إنها  قائلني:  اإلسالم،  مبادئ  وذكروا  املدينة«، 

إىل  وأضافوا  صور،  وال  أصنام  وال  معابدهم  يف  تماثيل  ال  أتباعها  وإن 

ذلك أن فريقاً من املسلمني قدموا إىل كنتون يف فاتحة حكم أرسة »تنج«، 

وحصلوا من إمرباطور الصني عىل اإلذن بالبقاء فيها، واتَّخذوا ألنفسهم 

يطيعون  وكانوا  الصينية،  البيوت  عن  طرازها  يف  تختلف  جميلة،  بيوتاً 

رئيساً، ينتخبونه من بينهم)2).

البالد  تلك  ملك  أن  الصني،  أهل  من  املسلمني  عند  األساطري،  بعض  ويف 

»تاي تسونج« أرسل إىل النبّي )ملسو هيلع هللا ىلص(، ليوفد بعثة لنرش اإلسالم يف الصني، 

الطريق،  يف  منهم  اثنان  ُتُويفِّ  الصحابة،  من  ثالثة  )ملسو هيلع هللا ىلص(  النبّي  فبعث 

ووصل الثالث إىل الصني، فأحسن امللك استقباله وساعده يف إنشاء مسجد 

اإلمرباطور  أن  األخرى  أساطريهم  بعض  يف  أن  كما  كنتون.  مدينة  يف 

)1) راجع:

-E. Bretschneider: On the knowledge possessed by the Ancient Chinese of the 

Arabs and Arabian Colonies) London 1871( P.6.

-Th. Arnold: The Preaching of Islam )London 1935( P.294 - 295. 

)2) انظر: P. Dabry de Thiersant: Le Mahométisme en Chine )باريس(.
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الصيني »ون تي« بعَث إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص رسوالً يطلب إليه أن يسافر بنفسه 

الصحابة، عىل  أربعة من  الرسول  فاعتذر )ملسو هيلع هللا ىلص(، وأوفد مع  الصني،  إىل 

باإلسالم يف   َ َبرشَّ أّول من  الذي كان  أبي وقاص،  بن  رأسهم خاله سعد 

بقرب،  كنتون  مدينة  وُدِفَن يف ظاهر  فيها،  ُتويّف  إنه  يقال  والذي  الصني، 

ال يزال ُينسب إليه)1)،وقد زعموا، يف هذه املناسبة، أن رسول اإلمرباطور 

رسم صورة رسول الله رّساً، وسلَّمها إىل سيِّده، عىل أن هذه األساطري ال 

تقوم عىل أي أساس علمي صحيح.

وأكرب الظّن أن اإلسالم دخل إىل الصني عىل يد تّجار، ساروا يف الطريق 

اّتصال  أقدم  ولكّن  التجارية)2)،  السفن  تتبعه  كانت  الذي  البحري 

سيايس بني الصني والرشق اإلسالمي، جاء ذكره يف املصادر التاريخية، 

إىل إمرباطور الصني  الربي؛ فإنَّ فريوز بن يزدجرد كتب  بالطريق  كان 

يسأله املساعدة يف صّد غارة العرب الذين فتحوا بالده، وهلك عىل يدهم 

أبوه يزدجرد ملك الفرس، وقد أبى إمرباطور الصني أن يقدِّم إليه املدد 

العسكري املطلوب، محتّجاً ببعد الشقة)3). ولكن قيل إنه أرسل إىل املدينة 

مندوباً من ِقبَله للدفاع عن قضيّة فريوز، وليتبنيَّ قوّة الجماعة اإلسالمية 

الفتيّة. وقيل- أيضاً- إن الخليفة عثمان بن عفان أرسل أحد قواد العرب 

ملرافقة السفري الصيني يف عودته سنة 651م، وإن إمرباطور الصني أكرم 

)1) انظر كتاب »نظرة جامعة إىل تاريخ اإلسالم يف الصني وأحوال املسلمني فيها« لألستاذ الصيني 

املسلم »محمد مكني« )املطبعة السلفية بالقاهرة، سنة 1353ه(، ص9-6.

ماّدة  اإلسالمية،  املعارف  دائرة  يف  هارتمان  األستاذ  مقال  الصني،  يف  اإلسالم  انتشار  عن  اقرأ،   (2(

»الصني«، الطبعة الفرنسية، ج1، ص866 وما بعدها.

الحسينية  باملطبعة  األوىل  )الطبعة  ص73  وج5،  ص264،  ج4  للطربي،  وامللوك  األمم  تاريخ   (3(

املرصية(.
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وفادة هذا القائد.

القائد  َقِدم  )86-96ه/705-715م(،  امللك  عبد  بن  الوليد  عهد  ويف 

العربي قتيبة بن مسلم والياً عىل خراسان، فكانت له فيها حروب وفتوح، 

وسمرقند  بخارى  له  ودانت   ،)Oxus )أموداريا،  جيحون  نهر  وَعرَب 

إىل  فأرسل  الصني،  حدود  إىل  جيوشه  وصلت  حتى  املدن،  من  وغريهما 

األمري الصيني وفداً، ذكرت املصادر العربيّة خربه، فكتب الطربي أن ذلك 

األمري قال لهبرية بن املشمرج الكالبي، زعيم املندوبني العرب: »انرصفوا 

إىل صاحبكم فقولوا له ينرصف؛ فإني قد عرفت حرصه وقلّة أصحابه، 

وإاّل بعثت عليكم َمْن يهلككم ويهلكه«. فأجاب هبرية: »كيف يكون قليل 

وكيف  الزيتون؟!  منابت  يف  وآخرها  بالدك،  يف  خيله  أوَّل  من  األصحاب 

إّيانا  يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها وغزاك؟! وأّما تخويفك 

بالقتل فإن لنا آجاالً، إذا حرضت فأكرمها القتل، فلسنا نكرهه وال نخافه«. 

قال: »فما الذي يريض صاحبك؟« قال: »إنه قد حلف أن ال ينرصف حتى 

يطأ أرضكم، ويختم ملوككم، وُيعطى الجزية«. قال: »فإنا نخرجه من 

يمينه، نبعث إليه برتاب من تراب أرضنا فيطؤه، ونبعث ببعض أبنائنا 

فيختمهم، ونبعث إليه بجزية يرضاها«. قال الطربي: »فدعا بصحاف من 

ذهب فيها تراب، وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم، 

ثم أجازهم فأحسن جوائزهم، فساروا فقدموا بما بعث به، فقبل قتيبة 

الجزية، وختم الغلمة، وردَّهم، ووطئ الرتاب)1)«.

وقد ذكرت املصادر التاريخية الصينية أنَّ رسوالً اسمه سليمان جاء من 

)1) انظر: تاريخ األمم واململوك، للطربي، يف حوادث، سنة 96 هجرية، ج8، ص101-100.
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ِقبَل الخليفة هشام بن عبد امللك إىل اإلمرباطور الصيني »هسوان تسونج« 

سنة )726م/108ه(، وزادت العالقة السياسيّة بني العرب والصني يف 

عنه  فتنازل  العرش  عن  أقصاه  ثائراً  فإن  اإلمرباطور،  هذا  حكم  نهاية 

البنه »سو تسونج« سنة )756م/139ه(. وطلب هذا امللك الجديد من 

الخليفة العبايس املنصور أن يظهره عىل خصمه املغتصب، فلبّى املنصور 

طلبه، وأرسل إليه فرقة من الجنود العرب، استطاع بوساطتها أن يسرتّد 

سلطانه ويستويل عىل عاصمتَيْه: سينجان فو، وهونان فو، واملعروف أن 

لهم  طاب  بل  مهّمتهم،  انتهاء  بعد  بالدهم  إىل  يرجعوا  لم  الجند  أولئك 

العيش يف الصني، فاستقرّوا فيها، وتزوَّجوا من بناتها)1).

وتشهد املصادر الصينية بوجود جموع من املسلمني يف الصني، يف عهد 

غرو،  وال  الثغور،  نزلوا  الذين  التّجار  من  معظمهم  وكان  »تنج«،  أرسة 

القرن  نهاية  إىل  املسلمني  يد  يف  والغرب  الرشق  بني  التجارة  كانت  فقد 

الخامس عرش امليالدي، التاسع الهجري، وكان التّجار املسلمون يبحرون 

الثالث  امليالدي،  التاسع  القرن  يف  يسّمونه،  )كانوا  الفاريس  الخليج  من 

الهجري، الخليج الصيني()2) ويعربون املحيط الهندي ماّرين برسنديب 

التجارية، وقد قلَّ  البحار الجنوبية إىل أن يصلوا مواني الصني  وجزائر 

التاسع  القرن  بداية  منذ  الفاريس  الخليج  إىل  أنفسهم  الصينيني  مجيء 

)1) راجع:

-M. Broomhall Islam in China )london 1910( P.70 - 71. P. de Thiersant: Le 

Mahométisme en Chine.

-Th. Arnold: The Preaching of Islam. P.295 - 296.

)2) انظر: Ph. Walter Schulz: Die persisch-Islamische Miniaturmalerei، ج1، ص48.



33

امليالدي، وزاد سفر العرب إىل البحار الجنوبية)1).

وصلنا  سليمان،  اسمه  عربي  رّحالة  الصني  زاروا  الذين  املسلمني  ومن 

وصف سياحته يف الهند والصني - َكتَبه سنة )237ه/851م( - ومعه 

حسن.  زيد  أبو  اسمه  مؤلِّف  )304ه/916م(،  سنة  نحو  َكتَبَه،  ذيل 

 - »النجلس  املسترشق  يد  عىل   ،1811 سنة  الرحلة  هذه  ُطبعت  وقد 

Langlès«، ثم نرشها املسترشق »ينو - Reinaud«، مع ترجمة فرنسية، 

1845، كما أحاط بها املسترشق »فران - Ferrand« يف مجموعة  سنة 

الخاّصة  والرتكية  والفارسية،  العربيّة،  الجغرافية:  والنصوص  الرحالت 

يف  ونرشها  عليها،  وَعلََّق  الفرنسية  إىل  ترجمها  والتي  األقىص،  بالرشق 

مؤلّف من مجلَّدين)2).

الثالث،  القرنني:  الرحلة بيانات عن عالقة املسلمني بالصني يف  ويف هذه 

والرابع بعد الهجرة، التاسع والعارش بعد امليالد، منها أن مدينة خانفو- 

وقد كانت مجتمع التجار - كان فيها رجل مسلم »يولّيه صاحب الصني 

الحكم بني املسلمني الذين يقصدون إىل تلك الناحية … وإذا كان يف العيد 

صىّل باملسلمني، وخطب، ودعا لسلطان املسلمني)3)«. وذكر هذا الرحالة 

)1) راجع:

- W. Heyd: Histoire du Commerce du Levant Leipzig .)1923( P.29.

(2( Relation de Voyages et Textes Géographiques Arabes, Persans et Turks 

Relatifs à l’Extrème Orient de VIIIe au XVIIIe siècles, Traduits, Revus et Annotés 

par GABRIEL FERRAND.

اإلسالمية  الجاليات  إىل  امتّد  األجنبية  االمتيازات  النوع من  أن هذا  الصينية  املصادر  )3) ويف بعض 

األخرى يف الصني، فكان لكل منها قاضيها وشيوخها ومساجدها وأسواقها، راجع:

 Chau-Ju-Kua: Chu-fan-chï translated from Chinese and annotated by F. Hirth 

and W. W. Rockhill Petersburg )1921( P.16 - 17.
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الصين وفنون اإلسالم

»أنَّ أكثر السفن الصينية تحمل من سرياف، وأن املتاع ُيحَمل من البرصة 

وذلك  بسرياف؛  الصينية  السفّن  يف  فُيعبَّأ  سرياف،  إىل  وغريها  وعمان 

املاء يف مواضع منه«، ثم وصف بعد  البحر، وقلّة  األمواج يف هذا  لكثرة 

الصني،  إىل  السفن يف طريقها  عندها  تقف  التي  املختلفة  املحّطات  ذلك 

وتطرَّق إىل الكالم عن »أخبار بالد الهند والصني- أيضاً- وملوكها«، ومما 

كتبه يف هذا الفصل »أن أهل الهند والصني مجمعون عىل أن ملوك الدنيا 

املعدودين أربعة«، فأّول من يعّدون من األربعة ملك العرب، وهو عندهم 

وأبهاهم  ماالً  وأكثرهم  امللوك  أعظم  أنه  فيه،  بينهم  اختالف  ال  إجماع، 

جماالً )كذا(، وأنه ملك الدنيا الكبري الذي ليس فوقه يشء)1). وُيِعّد ملك 

الصني نفسه بعد ملك العرب)2)!

ويف الذيل الذي كتبه أبو زيد أحاديث َطلِيّة عن عالقة املسلمني بالصني، 

وبعضها بعيد االحتمال، كحديث القريش املسّمى ابن وهب الذي زار بالط 

الرسل، وبينها صورة محمد )ملسو هيلع هللا ىلص( راكباً  ملك الصني، ورأى فيه صور 

جمالً، وأصحابه ُمْحِدقون به)3)، وقد أشار املسعودي إىل هذه القّصة يف 

كتابه »مروج الذهب« يف الفصل الذي عقده للحديث عن ملوك الصني)4).

الصني  بني  تماماً  متّصلة  تكن  لم  البحّرية  املواصالت  أن  الظاهر  ولكن 

والرشق األدنى يف عرص املسعودي )القرن 4ه/10م(؛ فإن السفّن، من 

)1) انظر صفحة )26( من النص العربي لرحلة سليمان.

)2) لسنا نعرف نصيب هذا القول من الصحة، ولكنا نقلناه لداللته عىل منزلة العرب يف الصني.

)3) انظر ص)77( وما بعدها من رحلة سليمان، واقرأ تعليق األستاذ بلوشيه- E. Blochet عىل هذه 

القّصة، يف كتابه Musulman Painting، ص19.

)4) راجع مقالنا عن »السرية يف الفّن اإلسالمي«، يف عدد مايو، سنة 1940، من مجلّة »املقتطف«.
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إاّل إىل مدينة تسّمى »كلة«، يف منتصف الطريق  الجانبني، لم تعد تبحر 

بني البلدين.

وقد أشار املسعودي إىل ذلك يف حديثه عن رجل من التّجار من أهل مدينة 

سمرقند »خرج من بالده ومعه متاع كثري حتى انتهى إىل العراق، فحمل 

بالد عمان،  إىل  أتى  البحر حتى  البرصة، وركب  إىل  وانحدر  من جهازه 

وركب إىل بالد كلة، وهي النصف من طريق الصني أو نحو ذلك، وإليها 

تنتهي مراكب اإلسالم من السريافيني والعمانيني يف هذا الوقت، فيجتمعون 

مع من يرد من أرض الصني يف مراكبهم، وقد كانوا، يف بدء الزمان، بخالف 

ذلك؛ وذلك أن مراكب الصني كانت تأتي بالد عمان وسرياف من ساحل 

فارس وساحل البحرين واألبلة والبرصة؛ فلذلك كانت املراكب تختلف يف 

املواضع التي ذكرنا إىل ما هناك، وملّا عدم العدل، وفسدت النيّات، وكان 

من أمر الصني ما وصفنا التقى الفريقان جميعاً يف هذا النصف، ثم ركب 

هذا التاجر من مدينة كلة يف مراكب الصينيني إىل مدينة خانفو)1)«.

)امليدوم(،  لهم  يقال  السند،  أقوام  بعض  إىل  املسعودي  أشار  وكذلك، 

وتحدَّث عن قرصنتهم، فقال: »ولهم بوارج يف البحر تقطع عىل مراكب 

املسلمني املجتازة إىل أرض الهند والصني وجّدة والقلزم وغريها، كالشواني 

يف بحر الروم)2)«.

وأشار- أيضاً- إىل أن فاتحاً أغار عىل مدينة خانفو )كنتون(، وقطع ما 

)1) انظر: »مروج الذهب«، للمسعودي، ج1، ص19.

بالقاهرة، سنة  الصاوي  إسماعيل  الله  عبد  للمسعودي )طبع  »التنبيه واإلرشاف«،  كتاب  راجع   (2(

1938م(، ص49.
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من  يكون  ملّا  به  يحتفظ  كان  »إذ  التوت؛  شجر  غابات  من  حولها  كان 

ورقه، وما يطعم منه لدود القّز الذي يغزل به الحرير، فكان ذهاب الشجر 

داعياً إىل انقطاع الحرير الصيني وجهازه إىل بالد اإلسالم)1)«.

ومّما ذكره أبو زيد أن السفّن الصينية القادمة من سرياف كانت إذا وصلت 

جّدة أقامت بها، ونقل ما فيها من األمتعة التي ُتحَمل إىل مرص يف مراكب 

خاّصة، كانت تسّمى مراكب القلزم؛ ألنَّ مراكب السريافيني كانت ال تستطيع 

املالحة يف شمايل البحر األحمر.

العبايس تجد مرتعاً  القومية اإليرانية يف العرص  النهضة  وقد كانت حركة 

خصباً يف رشقي إيران، حيث كان القوم عىل اّتصال وثيق بأهل تركستان. ويف 

عرص بني سامان )261-389ه/874-999م(، يف بالد ما وراء النهر، كانت 

التجارة واسعة مع الصني، وكان اإلقبال عىل منتجاتها شديداً، وكان األويغور 

- سّكان الطرق التجارية املارّة بآسيا الوسطى- من أتباع املذهب املانوي، نقله 

إليهم الجئون من إيران. 

)301-331ه/913- أحمد  بن  الساماني نرص  األمري  أن  إلينا  وقد وصل 

942م( أمر الشاعر اإليراني رودكي بنظم »كليلة ودمنة«، ثم طلب، بعد ذلك، 

إىل فنّانني صينينّي أن يوّضحوا مخطوطات الرتجمة املنظومة بالصور، ليطرب 

الناس بقراءتها)2)، وال ريب يف أن بني سامان كان سهالً عليهم استخدام 

)1) انظر: »مروج الذهب«، ج1، ص84.

)2) انظر كتابنا »الفنون اإليرانية يف العرص اإلسالمي«، ص80.
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الفنّانني من أهل الصني؛ فقد كانت صلتهم كبرية ببالط ملوك الصني)1)، وكانت 

تجارتهم مع تلك البالد زاهرة)2)؛ إذ كان الطريق الربي بني البلدين مطروقاً)3).

وفضالً عن ذلك، فإن الكاتب الصيني  »شاويوكوا Chau-Ju-Kua« ترك 

بعض البيانات الثمينة عن التجارة بني الصني والرشق اإلسالمي يف القرن 

السادس الهجري، الثاني عرش امليالدي، وقد كان هذا الكاتب مفتِّشاً للتجارة 

الخارجية يف إقليم فوكني بالصني، وكتب، يف نهاية القرن الثاني عرش امليالدي، 

مؤلّفاً عن األمم األجنبية وتجارتها مع بالده، وعنوان هذا الكتاب »شوفان يش 

 ،»F. Hirth - وقد ترجمه إىل اإلنجليزية األستاذان: »هرث »Chu-fan-chi -

و»روكهل - W. W. Rockhil«، ونرشاه سنة 1911، يف مدينة سنت بطرسربج، 

مع رشوح وتعليقات من مراجع أخرى، وصدَّراه بمقدِّمة فيها موجز عن 

تاريخ التجارة بني الرشقني: األقىص، واألدنى، ذكرا فيه أن التجارة البحرية، 

يف العصور القديمة والعصور الوسطى، بني مرص وإيران والشام من ناحية، 

والرشق األقىص والهند من ناحية أخرى، كان معظمها يف أيدي العرب، وكانوا 

سون، منذ العصور القديمة، محّطات يف أهّم املواني التي يمرّون بها. يؤسِّ

ومّما كتبه ياقوت الحموي )املتوّف سنة 626ه/1229م( يف ماّدة )الصني(، 

)1) راجع:

- E. Blochet: Notices sur les manuscrits persans et arabes de la collection Marteau. 

Notices et Extraits des Nanuscrits de la Bibliothèque Nationale XLI. P.219 - 220.

)2) راجع: W. Barthold: Turkestan Down to the Mongol Invasion )لندن 1928(، ص-236 

وص237، وقد كتب املؤرخ اإليراني أبو سعيد عبد الحي جرديزي يف منتصف القرن الخامس الهجري 

)11م( عن الطريق الربي بني الصني وبالد ما وراء النهر ووصف بعض مراحله وصفاً صحيحاً. راجع 

مقال األستاذ هارتمان عن الصني يف »دائرة املعارف اإلسالمية«، الطبعة الفرنسية، ج1، ص864.

)3) انظر مروج الذهب، للمسعودي، ج1، ص96.
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من كتابه »معجم البلدان« أن شخصاً اسمه إبراهيم بن إسحاق »كان يتجر 

إىل الصني فُنِسب إليها«، وأن سعد الخري األنصاري األندليس كان يكتب لنفسه 

)الصيني(؛ ألنه كان قد سافر من املغرب إىل الصني، وأن بلدة صغرية تحت 

واسط، كان يقال لها الصينية، ويقال لها- أيضاً- صينية الحوانيت)1).

وحدث يف القرن السابع الهجري، الثالث عرش امليالدي، أن ظهر املغول عىل 

ل، من صحراء غوبي يف آسيا الوسطى،  مرسح السياسة يف الرشق، وهم قوم رحَّ

غزوا بالد الصني بقيادة قبالي خان )أخي هوالكو الذي قىض، بعد ذلك، عىل 

ة الحكم فيها،  الدولة العباسية(، سنة )605ه/1208م(، واستولوا عىل أزمَّ

سوا أرسة )يوان( التي ظلّت صاحبة السلطان يف تلك البالد حتى عام  فأسَّ

)768ه/1367م(، وقد أغاروا عىل بالد ما وراء النهر، ثم عىل إيران وبالد 

الجزيرة.

واستطاع هوالكو، حفيد جنكيز خان، أن يتوِّج فتوحات املغول باالستيالء عىل 

بغداد سنة )656ه/1258م(، بعد أن كان قد قىض عىل دولة ملوك خوارزم، 

س يف  يف النصف األوَّل من القرن السابع الهجري، الثالث عرش امليالدي، وأسَّ

إيران، أرسة )األيلخان( التي ظلّت تحكمها إىل سنة )736ه/1336م(.

وهكذا، نرى أن املغول أو الترت كانت لهم، بني القرنني: السابع، والثامن بعد 

الهجرة، الثالث عرش والرابع عرش، بعد امليالد، دولة واسعة األطراف يف آسيا، 

فكانت الصني وإيران خاضعتني لحكم جملة أعضاء من بيت مغويل واحد، 

ومع أن أمراء األرسة األيلخانية وأتباعهم تهذبوا بالحضارة اإليرانية، ثم اعتنقوا 

اإلسالم، فإنهم لم يقطعوا أسباب العالقة بينهم وبني املغول يف الصني. عىل 

)1) انظر: »معجم البلدان«، لياقوت الحموي )طبعة مرص(، ج4، ص408.
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أن صلة أرسة شاه رخ أرسل مع بعض سفراء الصني رّداً عىل إمرباطورهم، 

يحيّيه فيه، ويرشح له مزايا اإلسالم، ويدعوه إىل اعتناقه.

أرسة  سقطت  حتى  الحكومة  برعاية  ينعمون  الصني  يف  املسلمون  وَظّل 

»مينج«، وخلفتها أرسة مانشو )سنة 1644م( التي قام املسلمون، يف عهدها، 

ببضع ثورات.

يف  بالصني،  اتِّصال  عىل  َظّل  اإلسالمي  العالم  من  الرشقي  الجزء  أن  عىل 

القرنني: العارش، والحادي عرش الهجريَّنْي، السادس عرش، والسابع عرش 

املالديَّنْي، وسنرى أثر هذا االّتصال يف املنتجات الفنّيّة اإليرانية يف عرص الدولة 

الصفوية)1)، وهي التي يقف عندها بحثنا يف الفنون اإلسالمية؛ ألن هذه الفنون 

بدأت يف االضمحالل منذ القرن الثاني عرش الهجري، الثامن عرش امليالدي، 

فضالً عن أنها فقدت صلتها بفنون الرشق األقىص، ويمَّمت وجهها شطر 

أوروبا، تستلهم فنونها األساليب الفنّيّة والعنارص الزخرفية؛ مما كان السبب 

األكبر يف فقدانها ذاتيّتها ومميّزاتها الخاّصة.

)1) قيل، يف هذا الصدد، إن العالقات التجارية والفنّيّة بني الرشقني: األقىص، واألنى أصبحت وثيقة 

جّداً يف العرص الصفوي، حتى غدت أصفهان مرسحاً للغرام بكل ما هو صيني، راجع:

 E. Blochet: Musulman Painting. P.62.
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التحف الصينّية

والفّنانون الصينّيون في الشرق اإلسالمي

أوجزنا، يف الصفحات السابقة، تاريخ العالقة التجارية والعالقة السياسيّة 

بني الصني والرشق األدنى، ونريد، اآلن، أن نستعرض بعض النصوص 

األثرية،  الحفائر  نتائج  ببعض  نلّم  وأن  التاريخية،  والنصوص  األدبيّة، 

امتّد نشاطهم إىل الرشق  الفنّانون الصينيون قد  َحّد كان  لنتبنيَّ إىل أي 

األدنى، فاشتغل بعضهم يف ربوعه، وأتيح لهم أن يؤثِّروا تأثرياً مبارشاً يف 

الفنّانني املسلمني.

واملعروف أن العرب، حني فتحوا فرغانة، وجدوا فيها شيئاً كثرياً من بدائع 

التحف الصينية، وال غرو؛ فإن هذه األقاليم تقع عىل مقربة من حدود الصني، 

وكان أهلها متّصلني بالصني منذ العصور القديمة، كما أن صنَّاعاً من الصينيني 

كانوا بني األرسى الذين وقعوا يف يد العرب، حني فتحوا تلك األصقاع.

وقد أشار الطربي إىل بعض ُطرَف الصني، حني ذكر فتح مدينة كش )من 

أعمال سمرقند(، عىل يد خالد بن إبراهيم، وايل بلخ، سنة )134ه/751م(، 

فقتل  كش،  أهل  إبراهيم  بن  خالد  داود  أبو  غزا  السنة  هذه  فقال:ويف 
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األخريد ملكها … وأخذ أبو داود من األخريد وأصحابه، حني قتلهم، من 

بة التي لم ُيَر مثلها، ومن الرسوج الصينية  األواني الصينية املنقوشة املذهَّ

ومتاع الصني كلّه، ومن الديباج وغريه، ومن ُطرَف الصني، شيئاً كثرياً)1).

وكان يف بغداد، منذ نهاية القرن الثاني الهجري )الثامن امليالدي(، سوق 

خاّصة لبيع التحف الصينية. وقد كتب اليعقوبي يف وصف بغداد:وينقسم 

فطريق  أقسام،  خمسة   - املهدي  عسكر  وهو   - الرشقي  الجانب  طرق 

مستقيم إىل الرصافة الذي فيه قرص املهدي واملسجد الجامع، وطريق يف 

السوق التي يقال لها: سوق خضري، وهي معدن طرائف الصني)2).

صينينّي  فنّانني  وجود  إىل  يشري  تاريخي  نّص  الصينية  املصادر  ويف 

بمدينة الكوفة، يف منتصف القرن الثامن امليالدي، فإن الكاتب الصيني 

751م، ونجح يف الهرب سنة  »توهوان« كان يف األرَْس عند العرب، سنة 

762، ففرَّ عىل سفينة تجارية إىل كنتون، ومنها إىل وطنه سينجان فو، 

ثم تحدَّث عن مدينة الكوفة يف كتاب له، وذكر أن صنَّاعاً من بني وطنه 

كانوا أرسى فيها، وأنهم علّموا الصنّاع املسلمني نسج األقمشة الحريرية 

النقش  عن  الفّضية، فضالً  والتحف  الذهبية  التحف  الخفيفة، وصناعة 

والتصوير)3).وقد يكون يف حديث هذا الكاتب الصيني، يشء من املبالغة، 

ولكن له مغزاه، عىل كّل حال.

»املسالك  كتابه  يف  )235ه/849م(،  سنة  املتوفَّ  خرداذبه  ابن  وأشار 

)1) تاريخ األمم وامللوك، للطربي )طبعة مرص(، ج9، ص150.

)2) كتاب البلدان، لليعقوبي، ص، 253.

)3) انظر:

 P. Pelliot: Des Artisans Chinois à la Capitale Abbasside )1923(. Magazine »Toung Pao« N.26 P.110 - 112.
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واملمالك«، إىل بعض ثغور الصني وما ُيستوَرد منها، ثم أجمل القول عن 

من  الرشقي  البحر  هذا  يف  يجيء،  فكتب:والذي  األقاليم،  تلك  صادرات 

والرسوج،  والعود،  واملسك،  والكيمخاو)2)،  والفرند)1)،  الحرير  الصني، 

ور)3) والغضار)4) … إلخ)5). والسمُّ

وتحدَّث الجاحظ )املتوفَّ سنة 255ه/869م(، يف كتابه »البخالء«)6)، عن 

أصدقاء زاروا رجالً عنده مائدة من حجر العقيق وآنية صينية ملمَّعة)7).

وقد ُعثِر، يف أنقاض مدينة سامرّا، عىل أنواع من الفّخار والخزف الصيني 

متاحف  من  اإلسالمي  القسم  ويف  تنج)8)،  أرسة  إىل  عهده  يرجع  الذي 

الدولة يف برلني مجموعة طيبة من هذا الخزف الصيني الذي عثرت عليه 

البعثة األملانية يف حفائر سامرّا، واملعروف أن سامرّا ظلّت عاصمة العالم 

اإلسالمي نحو خمسني عاماً من القرن الثالث الهجري)9).

ومّما ذكره التاجر سليمان، يف رحلته التي أرشنا إليها، أن عند الصينينّي 

الغضار الجيّد، يصنعون منه أقداحاً يف دّقة القوارير الزجاجية، مع أنها 

)1) الفرند: الحرير امللوَّن، ُتصنَع منه الثياب.

ر أو املوّش. )2) الكيمخاو: من الفارسية »كيمخا«، وهي الحرير املشجَّ

ــة،  ــذه الداّب ــم ه ــه. واس ــراء نفس ــي الف ــة، أو ه ــراء ثمين ــا ف ــن جلده ــذ م ــة ُيتَّخ ــور: داّب ــىل وزن تنُّ ور ع ــمُّ )3)الس

 mustella أو martes zibellina واســمها العلمــي ،Zopel وباألملانيــة ،sable وباإلنجليزيــة ،martre ،بالفرنســية

.Zibelina

)4)الغضار: الخزف.

)5) انظر كتاب »املسالك واملمالك« )طبعة دي غوية(، ص70-69.

)6) كتاب »البخالء«، للجاحظ، )طبعة فان فلوتن(، ص57.

)7) املعــروف أن التلميــع يف الخيــل »أن يكــون يف الجســد بقــع تخالــف لونــه«، فلعــّل املقصــود أن األوانــي املذكــورة 

كان كّل منهــا ذا ألــوان مختلفــة.

(F. Sarre: Die Keramik von Samarra( :8) انظر(

)9) انظر كتابنا »الفّن اإلسالمي يف مرص«، ج1، ص24 وما بعدها.
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من الغضار)1).

وَمرَّ بنا أن األمري الساماني نرص بن أحمد طلب إىل فنّانني صينينّي أن 

الشاعر  نظمها  التي  الرتجمة  مخطوطات  بعض  بالصور،  حوا،  يوضِّ

رودكي لكتاب »كليلة ودمنة«)2). واملعروف أن بالد ما وراء النهر وبالد 

الرتكستان كانت يف عرص الدولة السامانية )261-389ه/774-999م( 

واألدباء  العلماء  مجمع  أمرائها  بالط  فكان  اإلسالمية؛  األقاليم  أزهر 

وال  اإلسالمي،  العالم  أنحاء  يف  بخارى وسمرقند  وذاع صيت  والفنّانني، 

ريب يف أن بعض الصنّاع والفنّانني من أهل الصني كانوا يقيمون يف تلك 

الصني  أهل  من  كثريين  فإن  فيها؛  بالعمل  عيشهم  ويكسبون  األقاليم، 

كانوا يهاجرون إىل األقاليم الغربية يف بالدهم وإىل آسيا الوسطى ثم إىل 

األصقاع الرشقية من اإلمرباطورية اإلسالمية.

وقد جاء ما يؤيِّد ذلك يف يوميّات راهب صيني، سافر إىل إيران بطريق 

و621   618( امليالد  بعد  و1224   1221 عاَمْي  بني  الوسطى،  آسيا 

الصينينّي كانوا  الصنّاع  الكالم عن سمرقند: »إن  إذ كتب عند  هجرية(؛ 

يعيشون هناك، يف كّل مكان)3)«.

من  الواردة  التحف  ذكر  »الشاهنامه«،  من  مواضع  عّدة  يف  جاء،  وقد 

)1) راجع:

Voyage du marchand arabe Suleiman en lnde et en Chine suivi de remarqus par Abu Zayd Hassan. Traduit par 

Gabriel Ferrand )Les Classiques de l’Orient vol. VIII(Paris )1922( p.45.

ــارة أمــري بخــارى،  ــة، جــاءت لزي ــة سياســيّة صيني ــوا ملحقــني ببعث ــني كان ــني الصيني ــك الفنّان )2) الظاهــر أن أولئ

E. Blochet: Musulman Painting P.45 :انظــر

)3) انظر:

 Bretschneider: Mediæval Researches from Eastern Asiatic Sources )London 1888( P.78.
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امللك  عىل  الجوارح  أكرم  كان  أسود،  جارح  إىل  إشارة  ذلك  من  الصني، 

بهرام، وكان الخاقان - ملك الصني - قد أهداه إليه »مع جملة من الهدايا 

والتحف وسائر ما يجلب من أرض الصني)1)«.

سنة  يف  الدولة(،  بـ)مالك  ُلقَِّب  حني  بغداد،  أمري  أن  واملعروف 

ثالثمئة  منها  كان  كثرية،  ألطافاً  للخليفة  بعث  )423ه /1031م(، 

مبخر صيني)2). وكان بني الكنوز الفنّيّة التي جمعها خلفاء الفاطميني 

لنا الكالم عن ذلك  ووزراؤهم مقادير كبرية من الخزف الصيني، وقد فصَّ

يف كتابنا »كنوز الفاطميني«، )ص70-68(.

وذكر القزويني )600-682ه/1203-1283م(، يف كتابه »آثار البالد 

وأخبار العباد«، أن التجار كانوا يصدِّرون األواني الصينية من جاوة إىل 

كّل بالد الدنيا)3).

من  كثرياً  أن  الدين،  رشيد  للوزير  التواريخ«،  »جامع  كتاب  يف  وجاء 

املصوِّرين الصينينّي قدموا إىل إيران يف عهد هوالكو، وغازان، والجايتو، 

أن  والحّق  الصينية.  بالصور  حة  املوضَّ الكتب  دولتهم  يف  انترشت  كما 

حني  كانوا  بل  برعايتهم،  الفّن  رجال  يشملون  كانوا  وخلفاءه  هوالكو 

يخربون املدن يف حروبهم يعنون بإنقاذ الفنّانني وأرباب الصناعات، وكان 

)1) انظر كتاب »الشاهنامه« )طبعة الدكتور عبد الوهاب عزام(، ج2، ص88.

ــادي  ــد اله ــد عب ــة: محم ــز، وترجم ــف: مت ــع الهجــري«، تألي ــرن الراب ــاب »الحضــارة اإلســالمية يف الق )2) انظــر كت

ــرش(. ــة والن ــف والرتجم ــة التألي ــات لجن ــدة، ص233 )مطبوع أبوري

)3) راجع:

- Relation de Voyages et Textes géographiques Arabes Persans et Turks Relatif à l’Extreme-Orient du 

VIIIe au XVIIIe siècle, Traduits, Revus et Annotés par Gabriel Ferrand )Paris 1913 - 1914(. P.309.

ــه  ــرن 9ه/ 15م( يف كتاب ــة الق ــوي )بداي ــن الباك ــوالً ع ــول منق ــذا الق ــل ه ــرتى مث ــة 462، ل ــاً- صفح ــر- أيض وانظ

ــار«. ــك القب ــب املل ــار وعجائ ــص اآلث »تلخي



46

الصين وفنون اإلسالم

والصنّاع  الفنّانني  من  كثرياً  الوسطى  وآسيا  الصني  إىل  يرسلون  املغول 

الذين أبقوا عىل حياتهم حني كانوا يدّمرون املدن يف إيران والرشق األدنى، 

ويمعنون يف سّكانها قتالً، وكان بعض أولئك الصنّاع يفلحون يف العودة 

إىل أوطانهم بعد العمل مع الصينينّي والتأّثر بأساليبهم الفنّيّة.

وتحّدث الغزويل )املتوفَّ سنة 815ه/1412م(، يف كتابه »مطالع البدور 

يف منازل الرسور«، عن البلّور وأنواعه وخواّصه، وذكر أن منه ما يؤتى 

به من بالد الصني)1).

وكتب ابن إياس )املتوفَّ سنة 930ه/1524م(، يف مؤلّفه »نشق األزهار 

املنسوجات  فيها  ُتصنع  كانت  »لوفني«)2)  أن مدينة  األقطار«  يف عجائب 

العالم  أنحاء  ُتَصدَّر إىل  التي  الخزفية الصينية  األلوان واألواني  املتعّددة 

املختلفة)3).

)أوىل  الفسطاط  مدينة  أطالل  يف  اآلثار،  عن  املنّقبون  عليه  عثر  ومّما 

وأكرب  الصيني،  الخزف  من  كثرية  قطع  مرص(،  يف  اإلسالمية  العواصم 

الظّن أن ورود هذا الخزف إىل وادي النيل يرجع إىل عرص ابن طولون، 

أنه َظّل يرد إىل مرص  الذي عرف طرائف الصني يف سامرّا، وال ريب يف 

تزّوجت  الذي   - الساقي  بكتمر  األمري  أن  وحسبنا  املماليك،  عرص  حتى 

ابنته أحد أبناء السلطان امللك النارص محمد بن قالوون - كان بني كنوزه 

الفنّيّة مقدار وافر من خزف الصني.

)1) »مطالع البدور يف منازل الرسور« )مطبعة الوطن سنة 1300(، ج2، ص158.

)2) املحتمــل أنهــا املدينــة التــي تعــرف، يف الصينيــة، باســم »لنــج بــني« جنــوب رشقــي شياوشــو، وعــىل مقربــة مــن 

هانــوي الحاليــة.

Relation de voyages et textes géographiques … etc. par Gabriel Ferran P.481 :3) راجع(
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يشتغلون  )الذين  الكفتينّي  سوق  عن  كالمه  يف  املقريزي،  كتبه  ومّما 

بتطعيم املعادن )أو تكفيتها( بالذهب والفضة(، أن »العروس من بنات 

إىل  َتحِمل  كانت  التجار«  أماثل  أو  الكتاب  أعيان  أو  الوزراء  أو  األمراء 

زوجها جهازاً، منه مقدار من الخزف الصيني ومقدار من آنية أو أدوات 

مدهون  ورق  من  آالت  »وهي  عنها:  وقال  »كداهي«،  سّماها  الورق  من 

ُتحَمل من الصني، أدركنا منها يف الدور شيئاً كثرياً، وقد عدم هذا الصنف 

من مرص إاّل شيئاً يسرياً)1)«.

وذكر األبشيهي )القرن 9ه/15م( أن يعقوب بن الليث الصّفار أهدى إىل 

املعتمد عىل الله هدّية يف بعض السنني، بينها عرشون صندوقاً، عىل عرش 

بغال، »فيهم طرائف الصني وغرائبه)2)«.

وقد استقدم تيمور من الصني نّساجني، كان لهم نصيب وافر من ازدهار 

صناعة النسج يف إيران، كما أن حفيده أولوغ بك )850-853ه/1447-

1449م( استدعى بعض املهندسني والصنّاع من تلك البالد؛ ليشيِّدوا له 

قبّة من القاشاني يف بالد ما وراء النهر، بل الظاهر أنه أتى بالقاشاني من 

بالد الصني نفسها)3).

)1) انظر: خطط املقريزي«، ج2، ص105.

)2) انظر كتاب »املستطرف يف كّل فّن مستظرف«، ج2، ص54.

)3) انظر: G. Migeon: Manuel d’art Musulman )الطبعة الثانية(، ج1، ص156.
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وأشار أمري البحر الرتكي سيدي عيل جلبي)1)، يف كتابه »مرآة املمالك«، إىل 

أن أبدع أنواع الخزف، كان مصدرها مدينتني من مدن الصني.

واملعروف أن كشف طريق رأس الرجا الصالح قىض عىل احتكار املسلمني 

التجارة مع الرشق األقىص؛ إذ أفلح الربتغاليون يف القضاء عىل السيادة 

ومن  الهولنديون،  قبض  ثم  املحيط،  يف  للمسلمني  كانت  التي  البحرية 

بعدهم اإلنجليز، عىل زمام التجارة مع البحار الرشقية.

ومّما فعله الشاه عبّاس الصفوي، للنهضة بصناعة الخزف يف إيران، أن 

أحرض كثرياً من الخزفينّي الصينينّي مع أرساتهم إىل مملكته؛ لينرشوا فيها 

تلك الصناعة حتى يمكن إصدار الخزف والصيني إىل أوروبا، فتحصل 

إيران عىل األرباح الطائلة التي كانت تتدّفق إىل الرشق األقىص، وقد استقّر 

هؤالء الفنّانون يف مدينة أصفهان.

وكان تّجار التحف الصينية ينزلون مدينة أردبيل يف العرص الصفوي، كما 

قدم، إىل شتى املدن الصناعية اإليرانية، خزفيّون من الصني، يعرضون 

النهضة  يف  ويساهمون  فيها،  الفنّيّة  املصانع  أصحاب  عىل  خدماتهم 

بصناعة الخزف اإليراني.

ــنة  ــني، س ــاردة الربتغالي ــي ملط ــليمان العثمان ــلطان س ــله الس ــذي أرس ــطول ال ــىل األس ــر ع ــري البح )1) كان أم

ــاً،  ــاعراً وأديب ــد، وكان ش ــربّ يف الهن ــريال إىل ال ــزل األم ــطول، ون ــذا األس ــف ه ــرت العواص ــد دّم )962ه/1553م(، وق

ــاب  ــا بطريــق البحــر، فنــرش هــذه البيانــات يف كت فعكــف عــىل تدويــن البيانــات عــن مشــاهداته، ثــم عــاد إىل تركي

ســّماه »مــرآة املمالــك«، ُترِجــم إىل األملانيــة ثــم إىل الفرنســية، وُنــرِش يف املجلـّـة اآلســيوية، ســنة 1820، وُنِقــل بعــد ذلــك 

ــربي: ــد فام ــىل ي ــة، ع إىل اإلنجليزي

- A Vambéry; The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reis in India, Afghanistan, 

Central Asia and Persia during the year 1553 - 1566 )London1899(.

A. Olearius: Voyages très curieux et très renommez.
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وروى بعض الرّحالة أن تاجَرْين صينيَّنْي كان لهما حانوت لبيع الخزف 

الصيني يف مدينة أردبيل، يف بداية القرن العارش الهجري، السادس عرش 

امليالدي)1).

وال يفوتنا، قبل ختام الحديث عن التحف الصينية يف العالم اإلسالمي، أن 

املسلمني كانوا يستوردون من الصني أنواع الورق الصيني الفاخر، مما 

استعملوه يف بعض مخطوطاتهم الثمينة، ومن املعروف أن أتباع الحاّلج، 

يف القرن الرابع الهجري، العارش امليالدي، كانت لديهم مخطوطات من 

الورق الصيني الجميل، مكتوب بعضها بمداد ذهبي وذات جلود لطيفة 

ومحفوظة يف نسيج من الحرير)2).

الرشقني:  بني  صلة  كانوا  فقد  املانوي؛  املذهب  أتباع  إىل  نشري  أن  بقي 

األكارسة  فعل  كما  يضطهدونهم  الخلفاء  كان  وقد  واألدنى،  األقىص، 

الساسانيون من قبلهم، وفرَّ املانويون من هذا االضطهاد، يف القرن الثاني 

الهجري، الثامن امليالدي، واستقّروا يف إقليم تركستان وغريه من أقاليم 

آسيا الوسطى.

واملعروف أن )ماني( َبرشَّ بدين جديد يف إيران، إّبان القرن الثالث امليالدي، 

كبري  أتباعه، شأن  وعند  عنده  للتصوير،  كان  كما  ماهراً،  وكان مصوِّراً 

يف توضيح كتبهم الدينية، وتدّل املصادر األدبيّة واملصادر التاريخية، يف 

الرشق والغرب، عىل أن أتباعه كانت لديهم مخطوطات مصوَّرة فاخرة، 

. F. Sarre: Denkmaeler Persische Baukunst )Leyden 1917( P.34 :1) انظر(

)2) انظر: »صلة تاريخ الطربي«، لعريب بن سعد الكاتب القرطبي، )طبعة ليدن(، ص90.
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عىل  قىض  القوم  اضطهاد هؤالء  ولكن  ثمينة،  فنّيّة  ومحفوظة يف جلود 

إىل  ماّدّياً  شيئاً  عنها  نعرف  نكن  لم  أننا  حتى  الفنّيّة،  مخلَّفاتهم 

 ،Von le Coq لوكوك-   فون  األستاذان:  كشف  حني   ،1904 سنة 

مدينة  أطالل  يف  مانوية  صور  بعض   ،Grünwedel  - وجرينفيدل 

من أعمال »طرفان« يف بالد الرتكستان الرشقية)1). وقد كانت طرفان، 

لدولة  عاصمة  )760-840م(،  الهجرة  بعد  و225   134 عامي  بني 

األويغور الرتكية الجنس، واملانوية املذهب)2)، وَعثَر »فون لوكوك« عىل 

وتشهد  مانوّياً،  معبداً  كان  أنه  ُيَظّن  بناء،  جدران  عىل  حائطية  صور 

آسيا  يف  ازدهرت  التي  الفنون  بني  الوثيقة  بالعالقة  كلّها  الصور  هذه 

أتباع  بأن  القول  عىل  يحملنا  مما  نفسها؛  الصينية  والفنون  الوسطى 

رشق  إىل  الصينية  الفنّيّة  األساليب  نقل  يف  ساهموا  املانوي  املذهب 

اإلسالمي. العالم 

الوسطى لم  القول إن آسيا  الفنون يميلون إىل  عىل أن بعض مؤّرخي 

فّن  له  لم يكن  اإلقليم  الفنون اإلسالمية؛ ألن هذا  أثر عىل  أّي  لها  يكن 

خاّص، بل كان يأخذ كّل أساليبه الفنّيّة عن الهند والصني وإيران)3)، 

)1) انظر:

- Albert von le Coq: Chotscho, Koenigliche Preussische Turfan. Expedition )Berlin 1913(.

وراجع- أيضاً-للمؤلف نفسه:

- Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittelasiens )Berlin 1925( 

وانظر:

- Albert Grünwedel: Altbuddhistisch Kunststatten )Berlin 1812(.

)2) راجع:

P. Pelliot: La Haute Asie P. 12 - - 13 - 17 - 18.

)3) انظر:

 E. Blochet: Musulman Painting P. 65 - 85
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الوسطى  آسيا  أن  نعتقد  ولكننا  األخرية،  الحقيقة  هذه  ننكر  ال  ونحن 

كانت واسطة يف نقل كثري من األساليب الفنّيّة الصينية إىل إيران.
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بالتحف الفّنّية الصينّية

وثيقة  كانت  واألقىص،  األدنى،  الرشقني:  بني  العالقة  أن  إذن-  عرفنا- 

الفنّانني  عرف  الرشقي  اإلسالمي  العالم  أن  ورأينا  اإلسالمي،  العرص  يف 

الصينينّي عن كثب، وأتيح له أن يرى التحف الصينية منترشة يف ربوعه، 

ونريد، اآلن، أن نستعرض بعض النصوص األدبيّة والنصوص التاريخية 

التي تشهد بأن املسلمني كانوا يعرتفون لرجال الفّن يف الصني باألسبقية 

يف ميدان الفنون، كما كانوا يعجبون بالتحف الفنّيّة الصينية أشّد إعجاب.

والحّق أن ُكتَّاب العرب وشعراء الُفرس وكتَّابهم كانوا يعجبون، منذ فجر 

اإلسالم، بمهارة الصينينّي يف الفنون والصنائع الدقيقة، وكانوا يرضبون 

بهم املثل يف إتقان التصوير، وحسبنا أن أحد الشعراء الفرس، يف العرص 

اإلسالمي، يقول، يف وصف حبيبته، إن شفتها الجميلة تبدو كأنها رسمت 

بريشة مصوِّر صيني)1).

)1) انظر:

- P. Horn: Geschichte der Persischen Literatur )Leipzig 1901( P.78.

- Ph. W. Schulz: Die persisch-islamische Miniaturmalerie. P.44.
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وبداية  الهجري  الثالث  القرن  نهاية  )يف  الهمذاني  الفقيه  ابن  وقد كتب 

العارش امليالدي( أن الله - َعّز وَجّل - خصَّ أهل الصني بإحكام الصناعة، 

الحرير  لهم  فكان  غريهم،  أحداً  يمنحه  لم  ما  ذلك،  يف  منحهم،  وأنه 

الدقيقة  املنتجات  من  ذلك  وغري  الصيني،  والرسوج  الصيني  والغضائر 

املحكمة)1).

ملوك  من  ملك  عن  346ه/957م(  سنة  )املتوفَّ  املسعودي  وتحدَّث 

الصني، َشيَّد السفّن وأرسل عليها وفوداً إىل البالد املختلفة، تحمل لطائف 

إاّل وأعجبوا بهم، واستظرفوا ما  َيرُِدوا عىل أهل مملكة  بالد الصني، فلم 

أوردوه من أرضهم)2).

وذكر- أيضاً- أنهم لم يعبدوا األصنام فحسب، بل كانوا يعبدون الصور، 

هون نحوها بالصلوات)3). ويتوجَّ

وكتب: »وأهل الصني من أحذق خلق الله كّفاً بنقش وصنعة، وكّل عمل ال 

يتقّدمهم فيه أحد من سائر األمم، والرجل منهم يصنع بيده ما ُيَقّدر أن 

غريه يعجز عنه، فيقصد به باب امللك يلتمس الجزاء عىل لطيف ما ابتدع، 

فيأمر امللك بنصبه عىل بابه، من وقته ذلك إىل سنة، فإن لم ُيخِرج أحد فيه 

عيباً أجاز صانعه، وأدخله يف جملة صنّاعه، وإن أخرج أحد عيباً اّطرََحه ولم 

ُيجزه… وَقْصُدهم بهذا وشبهه الرياضة ملن يعمل هذه األشياء، ليضطرّهم 

ذلك إىل شّدة االحرتاز وإعمال الفكر فيما يصنعه كّل واحد منهم بيده)4)«.

)1) راجع كتاب »البلدان«، البن الفقيه، ص251.

)2) راجع »مروج الذهب« للمسعودي، ج1، ص81-80.

)3) املرجع السابق نفسه، ص82.

)4) »مروج الذهب«، للمسعودي، ص89.
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كتابه  يف  429ه/1038م(،  سنة  )املتوفَّ  الثعالبي  منصور  أبو  وكتب 

الفنون، ونقلها عنه  الصينينّي يف  نبذة عن مهارة  املعارف«)1)،  »لطائف 

1333م(. قال النويري)2): »وأّما الصني  733ه/  النويري )املتوفَّ سنة 

وما اختّص به فإن العرب تقول لكّل طرفة من األواني صينية)3)، كائنة 

ما كانت؛ الختصاص الصني بالطرائف«.

التماثيل واإلبداع يف  الُطرَف واملُلَح وخرط  وأهل الصني ُخّصوا بصناعة 

عمل النقوش والتصاوير، »حتى إن مصوِّرهم يصوِّر اإلنسان فال يغادر 

شيئاً إاّل الروح، ثم ال يرىض بذلك حتى يفصل بني ضحك الشامت وضحك 

ب  الخجل، وبني املبتسم واملستغرب، وبني ضحك املرسور والهادئ، ويركِّ

صورة يف صورة«.

599ه/1203م(،  ومّما تخيّله الشاعر الفاريس نظامي )املتوفَّ سنة 

فنّان  بني  التصوير  يف  مباراة  نامه«،  »إسكندر  الشعرية  قّصته  يف 

الصني.  وخاقان  اإلسكندر  حرضة  يف  وذلك  صيني،  وآخر  رومي 

التصوير  يف  الروم  بمهارة  يعجبون  املسلمون  كان  فقد  غرو؛  وال 

أرنولد  توماس  األستاذ  ترجم  وقد  فيه،  الصني  أهل  بمهارة  إعجابهم 

اإلنجليزية  ترجمته  ومن  املذكورة.  املنظومة  من  املباراة  هذه  حديث 
اآلتية:)4) السطور 

)1) »لطائف املعارف« )طبعة دي يونغ يف ليون سنة 1867(، ص127 وما بعدها.

)2) انظر كتاب »نهاية األرب«، للنويري، )طبعة دار الكتب املرصية(، ج1، ص966.

)3) كتــب األســتاذ »بلوشــيه - E. Blochet« يف مؤلفــه »Musulman Painting«، ص63، أن الســامانيني كانــوا يســّمون 

التصويــر »كارجينــي«؛ أي »الشــغل الصينــي«، ولكنــا لــم نعثــر عــىل املرجــع الــذي اعُتِمــد عليــه يف هــذا الصــدد.

)4) انظر »Th. Arnold: Painting in Islam«، ص66.
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At length, it was agreed as test of skill

To hang a curtain from a lofty dome

In such a manner that on either half

Two painters should essay their skill unseen

This vault should show the Rumi’s work of art

.While on the other the Chinaman should paint

ولكن نظامي ال يختم قّصة هذه املباراة ببيان الفائز فيها، بل يكشف 

الرومي  املصوِّر  أن  فيذكر  الصني،  أهل  عند  املهارة  من  جديداً  ميداناً 

عكف عىل رسم صورة عىل القبو الذي أُِعّد له، وبينه وبني زميله ِستار 

الرومي  كان  وبينما  التصوير،  إتمامهما  قبل  ُيرَفع  وال  عنه،  يفصله 

فلّما  له،  أُعّد  الذي  الجزء  تلميع  عىل  الصيني  الفنّان  أقبل  ذلك،  يفعل 

الصيني  أتقن  الذي  الجزء  عىل  الرومي  صورة  انعكست  الستار  رفع 

لهذا  املشاهدون  وعجب  الصورتني،  بني  فرق  ال  كأن  فظهر  تلميعه، 

الشبه العجيب بني الرسمني، ولكنهم لم يلبثوا أن أدركوا الرّس يف ذلك 

كله)1):

For when the painters started on their task

And hid themselves behind the curtain’s screen

The Rumi showed his skill by painting farms

The Chini worked at nought save polishing

The polished wall reflected every line

Of form and colour which the other took.

)1) انظر »Th. Arnold: Painting in Islam«، ص66.
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ومن النصوص التي جاء فيها ما يشهد بإعجاب املسلمني بالخزف الصيني 

لسعدي  سعدي«  »َكلستان  كتاب  من  القناعة(  )فضل  باب  يف  حكاية 

690ه/1291م(، تحدَّث فيها  الشريازي، الشاعر اإليراني )املتوفَّ سنة 

عن تاجر ثرثار أخربه أنه يستعّد لرحلة جديدة، فسأله سعدي: أين تكون 

تلك السفرة؟ فأجاب التاجر:أريد أن أحمل الكربيت من إيران إىل الصني، 

فقد سمعت أن له قيمة عظيمة فيها، ومن هناك آخذ الخزف الصيني إىل 

بالد الروم)1).

وقد جاء يف املصادر التاريخية واملصادر األدبيّة أن قرص تيمور يف سمرقند، 

كانت تزيِّن جدراَنه نقوٌش، دونها صور ماني والصور الصينية)2).

هو  الصيني  الخزف  أن  8ه/14م(  )القرن  بطوطة  ابن  الرّحالة  وكتب 

»أبدع أنواع الفّخار«)3)، كما تحدَّث عن مهارة أهل الصني يف الفنون)4).

فيها،  إتقاناً  وأشّدهم  للصناعات،  إحكاماً  األمم  أعظم  الصني  قال:وأهل 

الناس يف تصانيفهم فأطنبوا فيه،  وذلك مشهور من حالهم، قد وصفه 

وأّما التصوير فال يجاريهم أحد يف إحكامه، من الروم ومن سواهم، فإن 

ما  أني  ذلك  من  لهم  شاهدت  ما  عجيب  ومن  عظيماً،  اقتداراً  فيه  لهم 

دخلت، قّط، مدينة من مدنهم، ثم عدت إليها إاّل ورأيت صورتي وصور 

أصحابي منقوشة يف الحيطان والكواغد، موضوعة يف األسواق.

)1) يف الحكاية الثانية والعرشين، من الباب الثالث يف »َكلستان سعدي«.

)2) انظر »Th. Arnold: Painting in Islam«، ص67.

)3) راجع: »رحلة ابن بطوطة« )الطبعة األوروبية(، ج4، ص256.

)4) اقــرأ عــن رحلــة ابــن بطوطــة يف الصــني. املراجــع املذكــورة يف مقــال األســتاذ هارتمــان عــن الصــني يف »دائــرة 

ــية، ج1، ص865. ــة الفرنس ــالمية«، الطبع ــارف اإلس املع
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النّقاشني، ووصلت  فمررت عىل سوق  السلطان،  مدينة  إىل  ولقد دخلت 

إىل قرص السلطان مع أصحابي، ونحن عىل زّي العراقينّي، فلّما عدت من 

القرص عشيّاً مررت بالسوق املذكورة فرأيت صورتي وصور أصحابي يف 

كاغد، قد ألصقوه بالحائط، فجعل كّل واحد منّا ينظر إىل صورة صاحبه، 

ال تخطئ شيئاً من شبهه.

فيه،  ونحن  القرص  إىل  أتوا  وأنهم  بذلك،  أمرهم  السلطان  أن  يل  وُذِكر 

بذلك، وتلك  لم نشعر  إلينا، ويصوِّرون صورنا ونحن  ينظرون  فجعلوا 

أن  إىل  ذلك،  يف  حالهم،  وتنتهي  بهم،  يمّر  من  كّل  تصوير  يف  لهم  عادة 

الغريب، إذا فعل ما يوجب فراره عنهم بعثوا صورته إىل البالد، وُبِحث 

عنه، فحيثما ُوِجد شبه تلك الصورة أُِخذ)1).

الناس يف  أن أهل الصني »أحذق  8ه/ 14م(  )القرن  الوردي  ابن  وكتب 

الصناعات والنقوش والتصوير، وأن الواحد منهم ليعمل بيده من النقش 

والتصوير ما يعجز عنه أهل األرض. وكان من عادات ملوكهم أن امللك 

بقاصد  إليه  أرسل  بالده  أقطار  يف  مصوِّر  أو  بنّقاش  سمع  إذا  منهم 

بَه يف اإلشخاص إليه …)2)« كما كتب- أيضاً- أن »ملك الصني  ومال، ورغَّ

بالنقش  أحذقهم  إاّل  ثم مات، ال يرث ملكه منهم  أوالد،  عّدة  له  إذا كان 

والتصوير)3)«.

وقد جاء، يف ترجمة فارسية من كتاب »كليلة ودمنة«)تّمت يف نهاية القرن 

)1) »رحلة ابن بطوطة«، ص263-261.

ــنة،  ــي، س ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــوردي )طبع ــن ال ــب« الب ــدة الغرائ ــب وفري ــدة العجائ ــاب »خري ــع كت )2) راج

ص53-52.  ،)1939

)3) راجع املصدر السابق، ص45.



59

مدح  معرض  يف  وذلك  الفنون؛  يف  الصني  أهل  مهارة  ذكر  9ه/15م(، 

إنه »حني يرسم بريشته وجوهاً، فإن أرواح مصوِّري  مصوِّر، قيل عنه 

العجب،« كما قيل -أيضاً-: »إن عبقرّيته جعلت  الصني تتحريَّ يف وادي 

صحراء  يف  أمرها  عىل  وتغلب  تغمر،  الصينيني  الفنّانني  أولئك  قلوب 

الدهش)1)«.

وقد ذكر ابن خلدون )القرن 8ه/ 14م( الصني بني األمم التي اشتهرت 

بكثرة صنائعها. قال يف الكالم عن أن العرب أبعد الناس عن الصنائع:»… 

بالجملة  الصنائع  قليل  اإلسالم  يف  ملكوه  وما  العرب  أوطان  نجد  ولهذا 

والهند،  الصني،  من  العجم  بالد  وانظر  آخر،  قطر  من  إليه  تجلب  حتى 

وأرض الرتك، وأمم النرصانية، كيف استكثرت فيهم الصنائع، واستجلبها 

األمم من عندهم«)2).

الناس يف  8ه/ 14م( أن أهل الصني »أحذق  الفدا )القرن  أبو  كما كتب 

الصناعات«، وأنهم »أحذق خلق الله تعاىل بنقٍش وتصوير، بحيث يعمل 

الرجل الصيني بيده ما يعجز عنه أهل األرض)3)«.

ومن دالئل اإلعجاب بمهارة الصينينّي يف التصوير ما تخيَّله الشاعر اإليراني 

عبد الرحمن الجامي )9ه/ 15م( يف منظومته »يوسف وزليخا«، فقد جعل 

فيها امرأة العزيز تطلب مصّوراً صينيّاً لريسم صوراً لها وليوسف)4).

)1) انظر Th. Arnold: Painting in Islam ص69.

)2)راجع: مقدمة ابن خلدون، الفصل الحادي والعرشين »يف أن العرب أبعد الناس عن الصنائع«.

)3) انظر: »تاريخ أبي الفدا«، ج1، ص102.

)4) انظر:

-Th. Arnold: Painting in Islam P.66.

-Yusufu Zulaykha éd. Rosenzweig )Wien 1824(P.102.
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أقبلوا  األكرب،  الشاه عباس  إيران، منذ عرص  أن ملوك  إىل  أن نشري  بقي 

عىل جمع التحف الصينية، والسيّما الخزف الذي كانت لهم منه مجموعة 

كبرية، حفظوها يف مسجد أردبيل، وقد تبعهم يف ذلك سالطني آل عثمان.

أثر األساليب  أن  املختلفة - نرى  النصوص  أننا - بعد هذه  وال ريب يف 

الصينية يف الفنون اإلسالمية ال يدّل عىل سيطرة الصني، ولم يكن مصدره، 

معظم األحيان، سيادة عنارص ذات ثقافة صينية يف رشق العالم اإلسالمي، 

وإنما يشهد بإعجاب املسلمني - السيّما أهل إيران - بتلك األساليب، وخري 

دليل عىل هذا أن األثر الصيني يف الفنون اإليرانية َظّل ملموساً يف عصور، 

ازدهرت فيها الروح القومية اإليرانية كعرص الدولة الصفوية، مثالً.
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مظاهر األثر الصيني

في الفنون اإلسالمية

)1( الورق

رنا أن الخّط الجميل والتصوير يف املخطوطات ميدانان من أهّم  إذا تذكَّ

أدركنا ما كان للورق من شأن خطري يف تطوُّر  الفّن اإلسالمي،  ميادين 

الفّن. واملعروف أن الصينينّي كانوا ينتجون أحسن أنواع الورق)1)،  هذا 

اإللهية  باألعمال  فقرنوه  عظيمة،  منزلة  عندهم  الجميل  للخّط  كان  كما 

املقدَّسة.

وقد تعلَّم العرب صناعة الورق عىل يد صنّاع من الصني، أرََسهم املسلمون 

حني فتحوا سمرقند يف نهاية القرن األّول بعد الهجرة )بداية القرن الثامن 

امليالدي(، أو - يف قول آخر - عىل يد صانع صيني، أرََسه زياد بن صالح، 

)1) كانــت الصــني أّول أّمــة عرفــت الــورق، اخــرتع صناعتــه »تســاي لــون« الــذي كان يعمــل يف بــالط »هوتــي«، مــن 

 R. H. Clapperton: Paper Making by Hand :ــن ــل األّول م ــع الفص ــنة 105م. راج ــو س ــان، نح ــرة أرسة ه أباط

ــفورد، 1934(. )أكس
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حاكم تلك املدينة، سنة )134ه/751م()1).

وقد كان العالم اإلسالمي يستورد من الصني، بعد ذلك، رضوباً فاخرة من 

الورق، لم يصل املسلمون إىل صنع مثلها.

)2( تقليد التحف الصينية

أقبل الفنّانون يف الرشق اإلسالمي عىل تقليد التحف الصينية، وأصابوا، يف 

بعض األحيان، نجاحاً يتفاوت مداه، وال ريب يف أن بدء هذا التقليد يرجع 

إىل فجر اإلسالم، وقد َظّل قائماً حتى القرن الثاني عرش الهجري، الثامن 

عرش امليالدي.

ففي سامرّا، )3ه/9م(، عرف الخزفيون املسلمون مزايا الخزف الصيني، 

وعملوا عىل إنتاج خزف يشبهه؛ كما تشهد بذلك القطع الخزفية التي ُعثِر 

عليها يف أطالل تلك املدينة)2).

كما ُوِجد، يف حفائر الفسطاط، إىل جانب الخزف الصيني الصحيح، خزف 

أنتجه الخزفيّون املرصّيون تقليداً للخزف املصنوع يف الرشق األقىص.

ويرجع تقليد الخزف الصيني، يف مرص، إىل العرص الفاطمي، فقد حاول 

الخزيفّ املشهور »سعد«، ومن َنَسج عىل منواله، من أتباعه وتالميذه، أن 

ــية  ــور يف الحاش ــع املذك ــن املرج ــس م ــل الخام ــع الفص ــي، ص126، وراج ــارف«، للثعالب ــف املع ــر: »لطائ )1) انظ

ــرب. ــد الع ــورق عن ــة ال ــن صناع ــة ع ــات طيّب ــه بيان ــإن في ــابقة؛ ف الس

)2) راجع:

- F. Sarre: Wechselbeziehungen zwischen ostasiatescher und vorderasiatischer Keramik

- Magazine »Ostasiatiche Zeitschrift« P.338.
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كانوا  الدهان،  تحت  املحفورة  الزخارف  ذي  الخزف  من  نوعاً  يصنعوا 

لم  الصيني  الخزف  تقليد  الصيني)1)، ولكن  به خزف »سونج«  يقلِّدون 

تتّسع دائرته يف مرص إاّل يف عرص املماليك)2).

وكتب البريوني )املتوفَّ سنة 440ه/1047م( يف كتاب »الجماهر يف معرفة 

الجواهر« عن تقليد الخزف الصيني يف إيران، وتحدَّث عن صديق له يف مدينة 

الري، كان عنده عدد وافر من األواني املصنوعة من الخزف الصيني)3).

وقد قلََّد الخزفيون اإليرانيون - والسيّما يف القرن الثالث الهجري، التاسع 

امليالدي - بعض رضوب الخزف املصنوع يف الرشق األقىص، عىل رأسها 

نوع، امتاز بدهانات متعّددة األلوان تغّطي سطح اإلناء، وذاع استعمال 

هذا النوع يف عرص أرسة تنج)4)، وأصاب املسلمون يف تقليده توفيقاً كبرياً 

حتى ليصعب، يف بعض األحيان، أن نميِّز- ألوَّل وهلة- القطعة الصينيّة 

األصلية من التي صنعت تقليداً لها عىل يد الصنّاع املسلمني.

والسوس،  الري،  مدن  أطالل  يف  األخري  الخزف  هذا  من  وقد وجدت قطع 

وتركستان.  مازندران،  إقليَمْي  يف  البالد  بعض  ويف  وساوة،  وإصطخر، 

واأللوان املستعملة يف هذا الخزف كثرية وجميلة، ويسودها األسمر واألصفر 

واألخرض، وقد نرى بعض زخارف من دوائر ورسوم نباتية محفورة تحت 

الدهان، ولكنها ال تظهر بوضوح؛ ألن أّول ما يلفت النظر يف هذا الخزف هو 

)1) املنسوب إىل أرسة سونج التي حكمت الصني بني عاَمْي 960 و1278 بعد امليالد.

)2) راجع كتابنا »كنوز الفاطميني«، ص172-171.

)3) انظر كتابنا »الفنون اإليرانية«، ص184.

)4) انظر:

- A. u. Pope: an Introduction to Persian Art )London 1930( P.75 - 76.

-  E. Kühnel: Islamische Kleinkunst P.79 - 110 - 121.
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ألوانه املختلطة البديعة، وهو يرجع، يف الغالب، إىل القرَننْي: الثاني، والثالث 

الهجريَّني، و-يف بعض األحيان- إىل القرن الرابع بعد الهجرة، العارش امليالدي.

ومن أنواع الخزف الصيني األخرى التي قلَّدها املسلمون الخزف األبيض 

الحاّفة  ذات  والسلطانيات  الصحون  منه  يصنعون  فكانوا  الخالص، 

املشطورة بأقواس متقابلة)1). وقد أصاب بعض الخزفينّي نجاحاً وافراً يف 

إتقان هذا التقليد. )انظر شكل 42(.

)من  املغول  السالجقة وعرص  اإليرانيون يف عرص  الخزفيّون  وقد حاول 

القرن 5 إىل 8ه/من 11 إىل 14م( تقليد الفّخار الصيني)2).

ونقل ياقوت الحموي )املتوفَّ سنة 626ه/1229م(، يف ماّدة )الصني(، 

من كتابه »معجم البلدان«، حديثاً عن شخص، اسمه أبو دلف مسعر بن 

أعمال  مدينة من  إىل  فيه  أشار  والهند،  والصني  الرتك  بالد  زار  املهلهل، 

الهند ُتدعى كولم، كانت ُتصنَع فيها آنية خزفيّة، تباع يف العالم اإلسالمي 

الصني أصلب من طينها  ليست كذلك؛ ألن طني  أنها صينية؛ وهي  عىل 

وأصرب عىل النار)3).

اسمه  إيراني مشهور،  اإليراني خواندمري عن مصوِّر  خ  املؤرِّ كتبه  ومّما 

موالنا حاج محمد نّقاش، أنه حاول، مراراً، تقليد الخزف الصيني، وأُتيح 

له، بعد جهود متواصلة، أن ينجح يف صنع آنية تشبه يف شكلها األواني 

)1) انظر:

  A Survey of Persian Art edited by A. U. Pope )Oxford 1938( .

)2) املقصــود هنــا هــو »البورســيلني« أو الفّخــار الصينــي، وهــو يمتــاز بمتانتــه وبياضــه وبــأن لــه »رنــة« خاّصــة، 

انظــر األشــكال: مــن3 إىل 9.

)3) انظر: معجم البلدان، )طبعة أوروبا(، ج3، ص454، وطبعة مرص، ج5، ص417.
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الصينية، ولكنها ال توازيها يف اللون والنقاوة)1).

خزف  من  نوع  الصفوي،  العرص  يف  الخزفيّون  بإنتاجه،  امتاز،  ومّما 

وكانت  األقىص،  الرشق  يف  املصنوع  الخزف  به  يقلّدون  كانوا  أبيض، 

زخارفه زرقاء تحت الدهان، وفضالً عن ذلك فقد حاولوا- أيضاً- تقليد 

الحجم،  كبرية  وأطباقاً  آنية  كما صنعوا  )البورسيلني(،  الصيني  الفّخار 

فيها اللونان: األزرق، واألبيض، وتبدو- ألوَّل وهلة، يف ألوانها وأشكالها 

توفيقاً  أصابوا  أنهم  والحّق  الصني)2).  صناعة  من  كأنها   - وزخارفها 

التحف  ومن  واألزرق)3).  األبيض  بلوَنيْه  الخزف،  هذا  يف صناعة  عظيماً 

اإلسالمي من متاحف  القسم  قنّينة يف  النوع،  املعروفة من هذا  الجميلة 

الدولة يف برلني، عليها رسم أسد خيايل، ينبعث اللهب من كتفيه. )انظر 

شكل 4(.

وقد قلَّد الخزفيون اإليرانيون، يف العرص الصفوي، السيالدون الصيني)4)، 

يف  عظيماً،  توفيقاً  امليدان  هذا  يف  وأصابوا  أصفهان،  مدينة  يف  والسيّما 

القرن الحادي عرش الهجري، السابع عرش امليالدي.

وكان الحرير الصيني واسع االنتشار يف رشق العالم اإلسالمي، والسيّما 

من  جيّدة  أنواعاً  فأنتجوا  زخارفه،  اإليرانيون  وقلَّد  املغول،  عرص  منذ 

)1) انظر:

- A. Grohmann and Th. Arnold: The Islamic Book P.77.

- Th. Arnold: Painting in Islam P.139.

)2) راجع:

- R. L. Hobson: A. Guide to the Islamic Pottery of the Near East )British Museum( P.69.

)3) راجع كتابنا »الفنون اإليرانية يف العرص اإلسالمي«، ص209-207.

)4) نوع من الصيني، عليه طبقة من املينا ذات اللون األخرض النافض.
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الديباج، كانوا يصدِّرونها إىل البالد األجنبية، وقد ُعثِر عىل نماذج منها يف 

بعض املقابر، يف مدينة فريونا اإليطالية، وكانت زخارفها من الحيوانات 

الخرافية، والزهور الصينية، والكتابات العربيّة)1).

ويف مكتبة الرساي، يف استانبول، مجموعة من الصور يف مرقَّعات كبرية، 

ويف بعض هذه املرقَّعات صور بديعة عىل الطراز الصيني، وفيها صور 

صينية قد ترجع إىل بداية القرن التاسع الهجري، الخامس عرش امليالدي، 

إذ رسوم األشخاص والعمائر  الطرازين؛  وفيها صور أخرى تجمع بني 

فيها من طراز إيراني، ولكنها يف مناظر طبيعية صينية، ويبدو، مع ذلك، 

أن الكّل من عمل فنّان واحد، ومن املحتمل أن املصوِّر غياث الدين الذي 

كان من أعضاء أحد الوفود التي أرسلها شاه رخ إىل الصني، والذي ُعنِي، 

يف وصف رحلته، بالتحدُّث عن مواكب أهل الصني، ومالبسهم، ومهارتهم 

الحائطية عىل جدران معابدهم، نقول:  الصور  العمارة، وما رآه من  يف 

من املحتمل أن هذا الفنّان هو الذي جمع، أو رسم هذه الصور الصينية 

اإليرانية املحفوظة يف مكتبة الرساي)2).

ويف املكتبة األهليّة يف باريس مخطوط من رسالة عن األبراج، ومجموعات 

النجوم، وكان هذا املخطوط ملكاً لألمري أولوغ بك ابن شاه رخ، ويبدو 

الهادئة،  ألوانها  أنها منقولة عن أصول صينية، وال سيّما يف  يف رسومه 

من  املصوِّرون  بها  امتاز  التي  والحّدة  والتباين،  النضارة،  عن  وُبعدها 

 Christie, Arnold und :1) انظــر: »تــراث اإلســالم«، الجــزء الثانــي يف الفنــون الفرعيــة، والتصويــر، والعمــارة، كتبــه(

Briggs، وترجمــه ورشحــه وعلَّــق عليــه: زكــي محمــد حســن، ص68.

)2) انظر:

- L. Binyon, J. Wilkinson and B. Gray: Parsian Miniature Printing )Oxford 1933( P.56 - 57.
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مدرسة هراة، يف العرص التيموري)1).

العرص  املغويل، ويف  العرص  يف  الصينية منترشاً  الصور  وقد كان تقليد 

التيموري، إىل َحّد أن كثرياً من الصور اإليرانية املغولية كانت ُتنَسب، 

عن  منقولة  إنها  يقال-  أو-  الصني،  من  مصوِّرين  إىل  البداية،  يف 

املخطوطات  وكشف  الدرس  مواصلة  بعد  ثبت  لكن،  صينية.  نماذج 

املذكورة  اإليرانية  الصور  بني  الشبه  من  وافراً  قسطاً  أن  املصوَّرة 

الفنّيّة  والصور الصينية يرجع إىل تأثر املصوِّرين املسلمني باألساليب 

فحسب. الصينية، 

ومن الصور التي وصلتنا، والتي نرى فيها العنارص الصينية واإليرانية، 

جنباً إىل جنب، بدون أن تختلط أو تكوِّن وحدة متماسكة، نقول: من تلك 

الصور واحدة، كانت يف مجموعة »فيفر - Vever«، وتمثِّل فرع شجرة 

من  كأنها صينية  املجموعة  وتبدو هذه  وعليه عصفور،  ومزهراً،  مورقاً 

عرص »مينج«، ولكن، ُرِسم تحتها خرسو وشريين، الحبيبان اإليرانيان، 

بمالبس فارسية ووجهني صينيَّني، حتى ليصعب الجزم بأن املصوِّر كان 

إيرانيّاً َقلََّد الصناعة الصينية، أو صينيّاً َقلََّد الرسوم اإليرانية)2). )الشكل 

.)30

وكذلك، كان املصوِّرون يف املدرسة الصفوية الثانية - وال سيّما بني عامي 

1570 و1610 - مغرمني بتقليد الصور الصينية ورسم الصور بدون 

لون أو بلون قليل جّداً، وكان عىل رأس هذه املدرسة رضا عبايس، وويل 

)1) راجع:

- A. Grohmann and Th. Arnold: The Islamic Book. P.72.

)2) انظر كتابنا »التصوير يف اإلسالم«، ص43.
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املوجودة  والرسوم  الصور  تقليد  إىل  انرصفوا  أنهم  عىل  وصادق،  جان، 

عىل الحرير الصيني الذي كان ذائع االنتشار يف ذلك الوقت، ولم يقلِّدوا 

اللوحات الفنّيّة الصينية إاّل نادراً)1).

)3( السحنة المغولية

من املعروف أن املسلمني، يف الرشق األدنى، ال ينتمون إىل الجنس املغويل 

األقىص،  بالرشق  اّتصالهم  زاد  أن  بعد   - فإنهم  كلّه  ذلك  ومع  األصفر، 

سياسيّاً، وثقافيّاً، وتجارّياً - أقبلوا عىل جعل السحنة، يف رسم األشخاص، 

فأصبحت  جّداً)2)،  كبري  َحّد  إىل  مغولية  مخطوطاتهم،  ويف  تحفهم  عىل 

ظاهرة  الضيِّقة-  املستطيلة  العيون  سيّما  ال  األصفر-  الجنس  مميِّزات 

عىل التحف اإلسالمية إىل َحّد كبري جّداً، حتى أن تلك التحف تبدو كأنها 

1 و2 و14 و16  العادية. )انظر األشكال:  الفنّيّة  الثّقافة  صينية لذوي 

و17 و18 و29(.

)4( التجاوز عن تحريم التصوير

كان أهل إيران أكثر الشعوب اإلسالمية مخالفًة للتعاليم الدينية اإلسالمية 

بشأن كراهية تصوير الكائنات الحيّة، وال ريب يف أن ذلك يرجع إىل أنهم 

)1) راجع:

- E. Blochet: Musulman Painting. P.62 - 63 - 82 - 83.

)2) والواقــع أن الســحنة املغوليــة لــم تكــن غريبــة عــىل أهــل إيــران، فقــد كان يعيــش، بــني ظهرانيهــم وعــىل مقربــة 

منهــم، يف آســيا الوســطى، أقــوام يمتّــون إىل الجنــس املغــويل ِبِصلــة وثيقــة.
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شعب ميّال إىل الفّن، بفطرته، وإىل أنهم يشعرون بأن تحريم التصوير يف 

فجر اإلسالم كان ُيقَصد به تجنُّب عبادة األوثان، فال بأس به بعد أن ثبتت 

دعائم اإلسالم)1)، كما أنهم آرّيون ال يخشون الصور، وال ينسبون إليها 

قوى سحرية كما يفعل معظم السامينّي، فضالً عن أنهم ورثوا أساليب 

فنّيّة يف النقش والتصوير عن أسالفهم من الكيانينّي والساسانينّي؛ وكانوا 

ال يفهمون أن يف التصوير مضاهاة لخلق الله َعّز وَجّل، وأن تقليد الخالق 

أمر ال يجوز)2)، وأن تصوير املخلوقات وعمل التماثيل لها تخليد ألعراض 

زائلة، ال ينبغي التفكري فيه ألن الخلود للّه وحده.

ولكن الذي لم يفطن إليه كثري من الباحثني هو أن الصلة الوثيقة التي 

قامت بني إيران والصني، كان لها أثر كبري يف نمّو التصوير يف رشق العالم 

اإلسالمي، ويف أن إيران لم ترتك ما عرفته قبل اإلسالم من صور ونقوش. 

وال غرو، فإن السالجقة واملغول - بثقافتهم الفنّيّة الصينية - كان لهم 

فضل كبري يف تشجيع اإليرانيني عىل عدم االكرتاث بتحريم التصوير، إاّل يف 

حاالت نادرة، والحّق أننا، إذا تذّكرنا أن ما عرفته إيران، قبل عرص املغول، 

بالنسبة إىل ما عرفته يف  مذكوراً  من تصوير املخطوطات لم يكن شيئاً 

العصور التالية، أدركنا ما كان للمغول من أثر يف هذا امليدان، إىل جانب 

الثّقافة الفنّيّة اإليرانية القديمة.

)1) كتــب األســتاذ اإلمــام الشــيخ محمــد عبــده رأيــاً يف الصــور والتماثيــل، ال يختلــف كثــرياً عــن هــذا الــرأي. راجــع: 

ــر  ــا، ج2، ص449-501؛ وانظ ــيد رض ــد رش ــيد محم ــه الس ــده«، لجامع ــد عب ــيخ محم ــام الش ــتاذ اإلم ــخ األس »تاري

ــة«،  ــة »الثّقاف ــة« يف العــدد )90( مــن مجلّ ــل يف األرضحــة واملســاجد اإليراني ــا عــن »الصــور والنقــوش والتماثي مقالن

ص22 ومــا بعدهــا. راجــع، يف هــذه املناســبة، أقــوال الفقهــاء يف الناســخ واملنســوخ؛ فــإن التســليم بوجــود ذلــك يف 

القــرآن قــد يفتــح البــاب لقبولــه يف الحديــث.

)2) راجع كتابنا »الفنون اإليرانية يف العرص اإلسالمي«، ص80-78.
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رّبما-كان  ملسو هيلع هللا ىلص-  النبي  تصوير  يف  التفكري  أن  أيضاً-  نعتقد-  إننا  بل 

قد  الصني  ملك  أن رسول  من  يزعمونه  ما  نذكر  فكلّنا  الصني،  مصدره 

رسم صورة الرسول رّساً، وأن ابن وهب القريش قد زار بالط ملك الصني، 

ورأى فيه صور الرسل، وبينها صورة محّمد ملسو هيلع هللا ىلص، وال ننىس، يف هذا املقام، 

أن الفنّانني لم يحاولوا يف فجر اإلسالم أن يصوِّروا أي حادث من السرية 

بما  لها  النوع ال عالقة  نعرفها من هذا  التي  الصور  أقدم  فإن  النبوية؛ 

قبل القرن الثامن الهجري ، الرابع عرش امليالدي)1)، وعندنا أن املصوِّرين 

اإليرانينّي حني عمدوا إىل رسم صور خيالية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص كانوا متأثِّرين بما 

سمعوه عن صور النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الصني، وعن تصوير البوذّيني واملانوّيني 

- فضالً عن املسيحيني - آللهتهم ورُسلهم وقّديسيهم.

)5( الدّقة ومحاكاة الطبيعة

في رسوم الحيوان والنبات

عىل  العمل  الصينية  الفنّيّة  األساليب  عن  املسلمون  الفنّانون  أخذ  وقد 

والزهور  املختلفة  الحيوانات  رسوم  يف  وإتقان  بدّقة  الطبيعة  محاكاة 

والنبات. واملعروف أن الرشق األدنى، كان منذ العصور القديمة، غنيّاً يف 

استخدام الزخارف الحيوانية، وكانت هذه الزخارف مّما ورثته الفنون 

الحيوان  برسم  البداية،  يف  ُيْعنَْون،  ال  كانوا  املسلمني  ولكن  اإلسالمية، 

صحيحاً  تعبرياً  املختلفة  أجزائه  عن  ة  ومعربِّ لطبيعته  مطابقة  صورة 

)1) مقالنــا عــن »الســرية النبويــة يف الفــّن اإلســالمي«، يف عــدد مايــو، ســنة 1940، مــن مجلّــة »املقتطــف«، ص488 

ومــا بعدهــا.
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تبدو  الحيوان عندهم جاّفة، وقد  العلمية؛ ولذا كانت صور  الوجهة  من 

الفنّان  الذي قصد  الحيوان  تمييز  أو غري طبيعية، وقد يصعب  مشوَّهة 

رسمه أو عمل التحفة عىل شكله. ولكنهم، بعد أن تأّثروا بدّقة الصينينّي 

يف رسم الحيوان والطري وصلوا، منذ القرن الثامن الهجري، الرابع عرش 

الحيوان يف  تقليداً صادقاً، فاكتسبت رسوم  الطبيعة  تقليد  إىل  امليالدي، 

أخذ  كما  واملرونة)1)،  والرّقة  اإلتقان  من  وافراً  قسطاً  اإلسالمية  التحف 

ما يكسب  الهواء؛  الطري يسبح يف  الصني رسوم  املسلمون عن  الفنّانون 

الصورة حياة وحركة)2).

وكان الحال كذلك يف الرسوم النباتية، وحسبنا أن نوازن رسوم النباتات 

واألزهار يف التحف اإلسالمية املصنوعة يف فجر اإلسالم بما ُصنِع منها بعد 

فتح املغول، لندرك التطّور الواضح. والواقع أن الزخارف النباتية يف رشق 

العالم اإلسالمي بدأت، منذ القرن الثامن الهجري، الرابع عرش امليالدي، 

يف أن تكون صوراً دقيقة من الطبيعة، وَنَقل الفنّانون عن الصني بعض 

النباتات املائية، وزادوا يف أنواع الزهور التي استعملوها يف زخارفهم.

أّما الصور اآلدمية فلسنا نستطيع أن نرى فيها تأّثراً كبرياً باألساليب 

شيئاً  كسبت  أنها  صحيح  واإلتقان.  الدّقة  ناحية  من  الصينية،  الفنّيّة 

الناحية  من  تظفر  لم  ولكنها  عنه،  نتكلَّم  سوف  والحركة  املرونة  من 

لم  نفسها  الصني  فإن  غرو،  وال  الذكر.  يستحّق  بتطوُّر  الترشيحية، 

عىل  كانا  معاً  فإنهما  الوجه،  هذا  من  إيران  عن  كثرياً  تختلف  تكن 

عكس الفّن اإلغريقي والفنون التي انحدرت منه، وبيان ذلك أن الفّن 

)1) انظر األشكال: 8 و11 و12 و13 و15 و18 و19 و30 و33 و43 و45.

)2) انظر األشكال: 13 و16 و28 و33.
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أجزاء  كّل  تمثيل  إىل  الوصول  يف  الفنّان  رغبة  قوامه  كان  اإلغريقي، 

علم  مبادئ  فيه  تراعى  تكاد  دقيقاً،  نقالً  ونقلها  اإلنساني  الجسم 

كاملة)1). الترشيح 

وال غرابة، فقد كانت بيئة اإلغريق وعاداتهم ونشاطهم العقيل الحّر سبباً 

أو  التمثال  يكون  أن  اإلغريقي  للفنّان  األعىل  املثل  فأصبح  كله؛  ذلك  يف 

الصورة التي ينتجها تمثِّل اليشء املصوَّر يف كّل أجزائه. بينما لم تحاول 

سائر الشعوب القديمة أن تصنع صوراً وتماثيل ُتراعى فيها الدّقة والصدق 

التي تبدو بها  املنظور والكيفية  الجمال وقوانني  الترشيح وعلم  ومبادئ 

األشياء للعني. فأهل الرشق األدنى والرشق األقىص لم يكن من شأن بيئتهم 

أو نوع نشاطهم العقيل وحّب االستطالع عندهم أن َتتَّجه بالصور والتماثيل 

إىل الناحية اإلغريقية يف صدق تمثيل الطبيعة، بل اكتفى الفنّانون عندهم 

بالعناية باألجزاء التي تبدو لهم ذات شأن خطري أو مغزى، فكانوا، بذلك، 

دون زمالئهم الغربينّي يف الوصف الفني والتحليل.

Portraits ،6( رسم الصور الشخصية(

كان الفقهاء يعتربون التصوير أو عمل التماثيل محاولة ملضاهاة الخالق 

)َعزَّ وَجّل( وتقليد عمله، وكان ذلك من أسباب كراهية تصوير الكائنات 

الحيّة وعمل التماثيل لها. صحيح إن بعض قطع العملة التي ترجع إىل 

عرص الخليفة عبد امللك بن مروان، كان عليها رسم الخليفة يحمل سيفاً، 

)1) راجع: H. Taine: Philosophie de L’art، ج2، ص85 وما بعدها.
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لكن، ال شّك يف أن هذا الرسم لم يكن صورة شخصية بل كان رسماً رمزّياً 

بت مثل هذه الدنانري ذات الصور تقليداً  يمثِّل خليفة املسلمني، وقد رُضِ

للعملة البيزنطية التي كانت منترشة يف الرشق األدنى والتي كان عليها 

صورة إمرباطور بيزنطة، ورغبة يف أاّل يجد الشعب فرقاً كبرياً بينها وبني 

سائر العملة التي عرفها قبل ذلك، ومع ذلك فإن عبد امللك بن مروان لم 

يلبث أن أمر بسّك العملة بدون أي رسم آدمّي عليها.

)القرن  العبايس  ل  املتوكِّ الخليفة  ذلك، من عرص  بعد  إلينا،  وقد وصلت 

3ه/9م(، َسّكة أو وسام، عىل أحد وجهيه صورة الخليفة)1)، وعىل الوجه 

ل كان بعيداً جّداً عن  اآلخر رسم رجل يقود جمالً، ولكّن املعروف أن املتوكِّ

ك بمبادئ الدين، فضالً عن أنه كان وثيق الصلة بالفنّانني اإلغريق،  التمسُّ

وقد استخدم فريقاً منهم يف رسم الصور عىل جدران قرص املختار الذي 

شيَّده يف سامرّا، والذي أشار ياقوت إىل الصور العجيبة التي كانت فيه؛ 

ومن جملتها صورة بيعة فيها رهبان »وأحسنها صورة شهار البيعة«)2)، 

ولكن أكرب الظّن أن هذه الصور ليست شخصية، وهي - إن كانت كذلك، 

إىل َحّد ما- من صنع فنّانني غري مسلمني.

وصفوة القول أننا ال نعرف، قبل عرص املغول، صوراً شخصية بمعنى 

الكلمة، كما أن ما جاء ذكره يف بعض املصادر األدبيّة واملصادر التاريخية 

)1) انظر:

- Th. Arnold: Painting in Islam.

- Papyrus Erzherzog Rainer. Feuhrer durch die Ausstellung )Wien 1894( P.206.

)2) راجع:معجم البلدان، لياقوت الحموي )طبعة مرص، ج7(، ص407.
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لم يكن إاّل صوراً رمزية)1).

وقد ُروَِي أن الفيلسوف الطبيب ابن سينا رفض أن يلبّي دعوة محمود الغزنوي 

للعمل يف بالطه، وَفرَّ إىل إقليم جرجان، فأمر محمود أبا نرص بن عرّاق املصوِّر 

أن يرسم صورة ابن سينا عىل ورقة، ثم طلب من مصوِّرين آخرين أن يرسموا 

أربعني نسخة منها، وأرسل الصور إىل حّكام األقاليم املجاورة، راجياً أن يرسلوا 

إليه صاحبها، ولكننا ال نميل إىل تصديق هذه القّصة. وأكرب ظنّنا أنها ُنِسجت 

عىل منوال قّصة تشبهها، ذكرتها املصادر األدبيّة واملصادر التاريخية عن مهارة 

أهل الصني يف التصوير، وأرشنا إليها يف بداية هذا البحث)2).

فالذين يرجع إليهم الفضل يف بدء الصور الشخصية يف اإلسالم هم السالطني 

املغول، الذين حَذوا حذو آبائهم، وَجرَوا عىل سنّة عمل الصور الشخصية 

ألنفسهم عىل يد فنّانني من أهل الصني، أو ممَّن تأّثروا باألساليب الفنّيّة 

الصينية، وزادت هذه الصور، بعد ذلك، يف عرص تيمور وخلفائه.

راته، صورة رسمها  وقد وصف جيهانكري - اإلمرباطور الهندي- يف مذكِّ

الشاه  مكتبة  يف  الزمن،  من  حيناً  وكانت،  مريزا،  خليل  اسمه  مصّور 

كانت  إنها  وقال  )907-930ه/1502-1524م(.  الصفوي  إسماعيل 

أوالده  بني  الفاتح  هذا  رسم  فيها  وكان  تيمورلنك،  معارك  إحدى  تمثِّل 

)1) مــن ذلــك مــا كتبــه املقريــزي )الخطــط: ج1، ص417( يف كالمــه عــن خزائــن الفــرش واألمتعــة عنــد الفاطميــني. 

قــال: »ووجــد مــن الســطور الحريــر املنســوجة بالذهــب، عــىل اختــالف ألوانهــا وأطوالهــا، عــدة مئــني تقــارب األلــف، 

ــه«.  ــوب عــىل صــورة كّل واحــد اســمه ومــدة أيامــه ورشح حال ــا، مكت ــا واملشــاهري فيه ــدول وملوكه ــا صــور ال فيه

مــا ذكــره ومنــه- أيضــاً- عــن الخليفــة اآلمــر وصــور الشــعراء يف املنظــرة بربكــة الحبــش )الخطــط: ج1، ص486-

487(. ومنــه كذلــك مــا ذكــره الراونــدي عــن الســلطان الســلجوقي طغــرل بــن أرســالن الــذي كتــب لــه زيــن الديــن 

الخّطــاط املشــهورة مجموعــة مــن الشــعر، ورســمت يف املخطــوط صــور الشــعراء الذيــن وردت بعــض أشــعارهم فيــه. 

ــر: Th. Arnold: Painting in Islam، ص 128. انظ

)2) انظر: »مظاهر األثر الصيني يف الفنون اإلسالمية«، و»رحلة ابن بطوطة«، )الطبعة األوروبية(، ج4، ص263.
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وقوّاد جيشه، فبلغ عدد املرسومني فيها مئتني وأربعني شخصاً)1).

أّما الصور الشخصية يف عرص الدولة الصفوية فكثرية، وقد وصل إلينا 

طهماسب،  والشاه  بيقرا،  حسني  كالسلطان  امللوك،  بعض  صور  منها 

ورجال  واألمراء  والسالطني  امللوك  تصوير  أن  والواقع  عبّاس.  والشاه 

العارش  القرن  منذ  وتركيا،  والهند  إيران  يف  شائعاً  أمراً  أصبح  الدولة 

األساطري  يف  الصور  ذكر  كان  وإن  امليالدي)2)،  السادس عرش  الهجري، 

األدبيّة أقدم من هذا التاريخ بعّدة قرون.

منوال  عىل  البداية،  يف  نسجوا،  املسلمني  الفنّانني  أن  النظر  يلفت  ومّما 

زمالئهم الصينيني يف رسم األشخاص بوجوههم من األمام، وبحيث ُتظِهر 

ثالثة أرباع الوجه، إن لم يظهر الوجه كله.

القرن  نهاية  منذ  إاّل  الجانبية  الصور  رسم  عىل  ُيقبلوا  لم  أنهم  والواقع 

السادس عرش امليالدي، وذلك بعد أن عرفوا األساليب  الهجري،  العارش 

الفنّيّة األوروبية وتأّثروا بها. عىل أن الصور الجانبية لم تنترش يف الصني 

نفسها إاّل منذ القرن الخامس عرش امليالدي، وأصبحت، بعد ذلك، الطريقة 

املثىل يف تصوير الوجوه يف الهند اإلسالمية.

واملعروف أن املصوِّر اإليراني بهزاد كان له شأن عظيم يف النهوض بالصور 

الشخصية يف التصوير اإلسالمي، فإن املصورين قبله لم يصيبوا يف هذا امليدان 

)1) راجع:

- Th. Arnold: Painting in Islam. P.128 - 129.

- Memoirs of Jahangir, translated by A. Rogers.P.116.

- Percy Brown: Indian Painting under the Mughals. P.145- 146.

)2)راجع:

- Th. Arnold: Painting in Islam.P.130- 132

- J. Strzygowski: Asiatische Miniaturmalerei. P.145- 146.
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توفيقاً يستحّق الذكر، وكانت الصور التي يريدونها أن تكون شخصية، ال يكاد 

يمتاز بعضها من بعض إاّل بإضافة ميزة أو أكثر، من ميزات الشخص املراد 

تصويره، إىل رسم غري شخيص جرى املصوّرون عىل رقمه ملختلف األشخاص، 

بينما استطاع بهزاد - بحذقه يف الرسم وبدّقة التعبري يف التصوير - أن يصل إىل 

إنتاج صور من أبدع الصور الشخصية يف الفّن اإلسالمي)1).

وقد كان ألسلوب بهزاد يف رسم الصور الشخصية أثر كبري يف األساليب 

التي اتبعتها املدرسة الهندية املغولية يف امليدان نفسه)2)، وال ننىس، يف هذه 

املناسبة، أن رسم الصور الشخصية يف املدرسة الهندية اإلسالمية قام- 

إىل َحّد كبري- عىل أكتاف أستاذ فاريس، هو املصوِّر عبد الصمد)3).وصفوة 

أكثر  له  كان  الصينية  الفنّيّة  باألساليب  التأّثر  أن  إىل  نذهب  أننا  القول 

الوصول  يف  بعدهم،  من  الهنود  ثم  اإليرانيني،  الفنّانني  نجاح  يف  الفضل 

الفنّانون  أراد  الذين  األفراد  سحنة  فيها  تبدو  شخصية،  صور  رقم  إىل 

تصويرهم، ويمكن، بوساطتها، تمييزهم، إذا رأينا صوراً أخرى لهم.

)7( التعبير عن الحركة والحياة في الرسم

كان لألساليب الصينية أثر كبري يف تعليم الفنّانني يف رشق العالم اإلسالمي 

التعبري عن الحركة يف رسومهم، فأخذت الحياة تدّب يف رسوم الحيوان 

)1) راجع كتابنا »التصوير يف اإلسالم« ص50 واللوحة رقم 26، و-أيضاً:

-  A. Sakisian: La Miniature Persane )Paris 1929( P.67.

)2) انظر: Percy Brown: Indian Painting under the Mughals، ص41 و92 و141 و144.

)3)انظر: Percy Brown: Indian Painting under the Mughals  ص119 و120.
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والنبات، كما كسبت الصور اآلدمية قسطاً وافراً من املرونة والرّقة)1)، ولم 

صاً فحسب، وقد كانت الرسوم والصور  تعد رسماً تخطيطاً مجرَّداً وملخَّ

اإليرانية، قبل التأّثر بالفنون الصينية، عليها مسحة من الجمود، وتبدو 

زال  بعد ذلك فقد  أّما  قبل كّل يشء،  كأنها عنارص زخرفية وتوضيحية 

عنها قسط وافر من الجمود والبساطة، بل َدبَّ إليها، يف بعض األحيان 

م. )عدا الحركة والحياة( يشء من روح املزاح والتهكُّ

)8( الرسوم التخطيطية بالمداد

الصينية يف عرص  الفنّيّة  املميِّزات  من  باملداد  التخطيطية  الرسوم  كانت 

سونج )960-1278م(. وقد نسج بعض الفنّانني اإليرانيني عىل منوالها، 

الدين،  للوزير رشيد  التواريخ«  كتاب »جامع  نرى يف مخطوط من  كما 

محفوظ يف الجمعية اآلسيوية يف لندن ويف مكتبة جامعة أدنربا)2). وقد َمّر 

بنا أن املصوِّرين، يف املدرسة الصفوية الثانية، قلدَّوا أهل الصني يف رسم 

الصور بدون ألوان أو بألوان قليلة جّداً.

)9( هدوء األلوان

أحّب الفنّانون اإليرانيون األلوان الربّاقة، ولم يجتنَّبوا، يف البداية، التباين 

)1) انظر األشكال: 11 و13 و14 و16 و17 و18 و19.

)2) راجع كتابنا »التصوير يف اإلسالم«، ص34 و35.

- وانظر: L. Binyon, Wilkinson and Gray Persian Miniature Painting، ص36 و37 و46-44.
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والتنافر والشذوذ يف ما استعملوه منها، ولكنهم تأّثروا، بعد ذلك، بالفنون 

الصينية فخفَّفوا من ذلك التنافر وذلك التباين، ومالت ألوان رسومهم، يف 

بعض األحيان، إىل الهدوء واالنسجام. أّما املسلمون يف الهند فإنهم اتَّخذوا 

عندهم.  التصوير  مميِّزات  من  فصارت  الداكنة،  واأللوان  الهادئة  األلوان 

ومهما يكن من األمر فقد كان املصّورون الهنود ينسجون يف بعض رسومهم 

عىل منوال املصوِّرين الصينيني، كما يظهر من وصف الكاتب عبد الرزاق 

الذي كان عضواً يف بعثة من بعثات شاه رخ، والذي كتب عن صور بعض 

املعابد الهندية أنها كانت عىل أسلوب الغربينّي والصينينّي)1)، واملعروف، 

كذلك، أن التأّثر باألساليب الفنّيّة الصينية كان جليّاً يف منتجات املصوِّر 

فروخ بك الذي التحق بخدمة اإلمرباطور الهندي أكرب خان، سنة 1585 

ميالدية)2). وعىل كّل حال، فإن املصوِّرين الهنود لم يكونوا أقّل من سائر 

الفنّانني املسلمني إعجاباً بزمالئهم من أهل الرشق األقىص)3).

)10( احتمال الفراغ

أن   - الصينية  الفنّيّة  باألساليب  تأثرهم  بعد   - املسلمني  الفنّانني  أمكن 

يشّذوا، يف بعض األحيان، عن القاعدة التي نعرفها يف الفنون اإلسالمية 

عاّمة، وهي الهرب من الفراغ والعمل عىل تغطية التحفة كلّها بالرسوم 

والزخارف)4)؛ فقد فهموا، بوساطة التحف الصينية، أن بعض األلطاف 

- ال سيّما يف الخزف - ال تفقد شيئاً من جمالها وروعتها إذا كانت ذات 

(1( Percy Brown: Indian Painting under the Mughals. P.46.

(2( Percy Brown: Indian Painting under the Mughals. P.64.

(3( Percy Brown: Indian Painting under the Mughals.P.87.

)4) مما يعربِّ عنه الغربيون باالصطالح الالتيني »Horor vacui«. راجع كتابنا »يف الفنون اإلسالمية«، ص44.
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لون واحد فقط، أو ذات زخرفة بسيطة ال تغّطي من مساحتها إاّل جزءاً 

تتفاوت مساحته؛ ولذا فإننا نرى يف العالم اإلسالمي - بعد تأثر الفنّانني 

أو  القليلة  الزخارف  التحف ذات  من  الصينية - كثرياً  الفنّيّة  باألساليب 

التي ال زخارف عليها قّط.

)11( الموضوعات الزخرفية الصينية

نقل الفنّانون املسلمون بعض املوضوعات الزخرفية عن الفنون الصينية. 

ومنها ما يأتي:

 ،Dragon   كالتننّي  الخرافية)1)،  وشبه  الخرافية  الحيوانات  رسوم  )أ( 

.Crane والغرنوق ،Kilin والكيلني ،Phenix والعنقاء

وله، يف  منه،  مختلفة  أنواعاً  واإليرانيّون  الصينيّون  فقد رسم  التننّي  أّما 

نَفَسه  أن  كما  ثعبان،  وذيل  أسد،  وبراثن  نرس،  جناحا  األحيان،  معظم 

يخرج يف هيئة سحب؛ لذا فإننا نرى التننّي، يف أغلب رسومه، يسبح بني 

فمه  ويف  قرنان،  رأسه  ويف  بالقرش،  فمغّطى  املمتد  جسمه  أّما  السحب. 

سنّان حاّدان. والظاهر أن للتننّي معنًى رمزّياً يف ديانة كونفوشيوس، كما 

أنه كان شارة اإلمرباطورية يف الصني.

بعض  الصني  عن  أخذوا  حني  اإليرانيني،  فإن  األمر  من  يكن  ومهما 

)1) انظر األشكال: 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و29.
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بل  الصني،  يف  إليه  ترمز  كانت  ما  يف  يفّكروا  لم  الزخرفية،  املوضوعات 

املواضع  ومن  أحياناً.  أشكالها  يف  وحوروا  فحسب،  للزخرفة  اّتخذوها 

التي اسُتخِدم فيها التننّي عنرصاً زخرفيّاً واجهُة املسجد الجامع يف مدينة 

فرامني، وقد شيَّده السلطان أبو سعيد سنة )722ه/1322م()1). وفضالً 

عن ذلك فقد أكثروا من استخدامه يف زخرفة هوامش املخطوطات)2).

الخلود  رمز  وكانت  الربّي،  الديك  ورأس  التننّي  جسم  فلها  العنقاء  أّما 

ُوفِّق  وقد  اإلمرباطورة)3).  شارة  كانت  أنها  كما  كونفوشيوس،  ديانة  يف 

اإليرانيون يف استعمالها عنرصاً زخرفيّاً، وأحسنوا رسم ذيلها ذي الريش 

الطويل.

والكيلني حيوان خرايف، له رأس أسد، ويف جبهته قرن واحد؛ وقد اتَّخذه 

بعض الفنّانني املسلمني عنرصاً زخرفيّاً، كما رسموا - فضالً عن هذا كله- 

طائراً غريباً يسبح يف السماء جاّراً ذيله الطويل، ويظهر ليبعث الرعب يف 

النفوس أو لنجدة بطل يف الشّدة.

وقد ذاع استخدام رسوم الحيوانات الخرافية يف صور املخطوطات، كما 

أقبل عليه املصوِّرون يف الرسوم الحائطية التي كانوا يزيِّنون بها الجدران 

يف القصور اإليرانية إّبان العرصين: التيموري، والصفوي)4).

)1) انظر: »F. Sarre: Denkmaeler Persiseher Baukunst«، ج1، الشكل 70.

)2) الواقــع أن التنـّـني موضــوع زخــريف قديــم، جــاء يف الفنـّـني الســومري، واألشــوري، وانتــرش يف وســط أوراســيا، مــن 

جنوبــي الروســيا إىل شــواطئ النهــر األصفــر، حيــث عظــم شــأنه وكثــر اســتعماله يف الفــّن الصينــي منــذ عصــوره 

األوىل. راجــع مــا جــاء يف وصــف التنـّـني يف كتــاب »املســتطرف يف كّل فــّن مســتظرف« لألبشــيهي، ج2، ص104؛ وانظــر 

.»D’Ardenne de Tizac: Art Chinois« ص66، مــن كتــاب

)3) انظر كتاب »املستطرف يف كّل فّن مستظرف«، ج2، ص118، وراجع: »E. Blochet: Musulman Painting«، ص77.

)4) انظر: »Survey of Persian«، ج2 ، ص1383-1381.
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وكان من أبواب بغداد باب ُيْعرَف باسم »باب الطلسم«،يرجع إىل عرص 

1225م(. وفوق  622ه/1180 إىل  الخليفة العبايس النارص )575 إىل 

عقد هذا الباب نقش بارز، يمثِّل رجالً جالساً وقابضاً بيديه عىل لساَنْي 

وذيل  اليمنى،  العقد  زاوية  يف  أحدهما  ذيل  التّف  وقد  مجنََّحنْي،  تنّيننَْي 

23(. وذهب بعض علماء اآلثار  اآلخر يف الزاوية اليرسى )انظر الشكل 

اإلسالمية، يف بداية القرن الحايل إىل أن هذا النقش يمثِّل الخليفة النارص، 

ْين من أعداء دولته. غري أن هذه نظرية صعب  ل انتصاره عىل عدوَّ ويسجِّ

 Ernst - تصديقها، وليس لدينا ما يؤيِّدها، بل إن األستاذ »إرنست ديتز

Diez« واَزن بني هذا النقش ونقش آخر يشبهه كّل الشبه، يف باب بحائط 

عن  منقول  الطلسم  باب  نقش  أن  واستنبط  بّكني،  غربي  شمال  كبري 

موضوع زخريف، كان معروفاً يف شمال الهند ويف الرشق األقىص)1). ونحن 

اإليرانية،  الصور  نعرف، يف  أننا  ديتز، وال سيّما  األستاذ  تأييد  إىل  نميل 

أمثلة الستعمال رسم التننّي عنرصاً زخرفيّاً مللء زوايا العقود)2).

ونرى  بارزة،  بزخارف  مزيَّنة  حلب  قلعة  يف  أبواب  ثالثة  أن  واملعروف 

ومجدوالن،  مشتبكان  جسماهما  طويلتنَْي  َحيَّتنَْي  األبواب  هذه  أحد  عىل 

وينتهيان، من الجنبني، برأس تننّي ذي أذَننْي مدبَّبَتنَْي وفم مفتوح يخرج 

منه صّفان من األسنان ولسان متشعِّب)3).

)1) راجع: »E. Diez: Die Kunst der islamischen Völker«، ص124.

ـــكل  ـــة الش ـــاحة املثلَّث ـــو املس ـــوس، وه ـــن أو الق ـــرص أو الرك ـــة« أو الخ ـــو »الكوش ـــد ه ـــا العق ـــود بزواي )2) املقص

املحصـــورة بـــني الســـطح الخارجـــي املحـــدَّب يف العقـــد وبـــني املســـتطيل الـــذي يعلـــو العقـــد: )بالفرنســـية: 

écoinçon، وباإلنجليزيـــة: spandrel، وباألملانيـــة: Zwickel، وباإليطاليـــة: cantoniera، وبالرتكيـــة: كوشـــه لـــك(، 

ـــن: ـــة 103 م ـــورة يف اللوح ـــورة منش ـــا يف ص ـــري إليه ـــي نش ـــة الت ـــد األمثل ـــاء أح ـــد ج وق

 »L. Binyon, Wilkinson and Gray: Persian Miniature Painting«.

)3) راجع:

- Max Van Berchem et E. Fatio: Voyage en Syrie )Mem. Inst. Arch. Or. Le Caire 1914( P. 214 - 216.
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اإلمرباطور  عرص  إىل  ترجع  واحدة  املشهورة  الهندية  الصور  ومن 

جيهانكري )1014-1037ه/1605-1627م(، ولعلَّها تمثِّل احتفاالً يف 

املصوِّر منوهر، وقوام  إمضاء راسمها  الصورة  تتويجه. وعىل هذه  أّيام 

هذه الصورة فيالن من ِفيَلة الدولة، يسريان يف مكان الرشف من املوكب، 

وعىل أحدهما شعار جيهانكري، وهو األسد والشمس )من أصل إيراني(، 

أّما الثاني فيحمل َعلَماً إمرباطورّياً، عليه رسم تننّي وعنقاء، وهو مشتّق 

من الصني، وعىل الوجه اآلخر للَعلَم رسم النمر ووحيد القرن، فيتّم بهما 

رسم الحيوانات األربعة املقدَّسة عند الصينينّي، فضالً عن أننا نرى فوق 

الفيلني غطاءين من نسيج ذي زخارف صينية)1).

ويظهر أثر األساليب الفنّيّة الصينية واضحاً يف السجاجيد اإليرانية املزيَّنة 

برسوم الصيد والحيوانات، فقد استعمل الفنّانون يف زخرفتها كثرياً من 

السحب  رسوم  عن  فضالً  األصل،  الصينية  الخرافية  الحيوانات  رسوم 

الصينية التي سيأتي ذكرها. )انظر الشكل 27(.

زخرفة  وهي   ،)Tai أو   ،Tschi  - )تيش  الصينية  السحب  رسوم  )ب( 

لعنرص من  األقىص، رمزاً  الرشق  كانت، يف  أنها  ُيَظّن  الشكل،  إسفنجية 

املسلمون،  الفنّانون  اقتبسها  وقد  والربق،  كالسحب  الطبيعة  عنارص 

وزادوا يف تعاريجها الدقيقة، واشتّقوا منها أشكاالً أخرى، وَحوَّروها حتى 

اتَّخذوا منها، يف بعض األحيان، زخرفة عىل شكل قبلة محراب، يف سّجادة 

)1) انظر: »Percy Brown: Indian Painting under the Mughals«، ص129.
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من سجاجيد الصالة املصنوعة يف آسيا الصغرى)1).

كما اقتبسوا- أيضاً- شارة الخلد يف الديانة التاوية »)taoism(2«، وهي شبه 

وردة ذات خطوط متعرِّجة، متداخل بعضها يف بعض، مع تماُثل وتقاُبل.

وتطّورت  زخرفيّاً،  عنرصاً  الشارة  تلك  اإليرانيون  الفنّانون  اتَّخذ  وقد 

عىل يدهم حتى اّتصلت برسوم السحب الصينية، كما أن رسوم السحب 

الصينية نفسها ظلّت تبتعد عن أصولها الصينية حتى أصبحت خطوطاً 

متعرِّجة بسيطة)3). )انظر األشكال: 6 و13 و16 و27 و43 و44 و45(.

)جـ( رسوم األطباق الذهبية اململوءة بالتفاح أو الخوخ، وهي عند أهل 

الصني رمز السالم والسعادة وطول العمر)4).

)د( رسم اإلوزات الثالث، تطري يف الهواء)5) )انظر: شكل 13(. 

والحّق أن معظم ما نراه يف الفنون اإلسالمية من رسوم الطيور تسبح يف الفضاء 

إّنما أحدثته الصني يف الفنون اإلسالمية، فأكسبها حركة وحياة عظيمتنَْي.

)هـ( رسوم هندسية مكوَّنة من تكرار خطوط مستقيمة أو منحنية أو 

)1)انظر: »H. Glück und E. Diez: Die Kunst des Islam«، الشكل 398.

)2)ديانة الحكيم الصيني »الوتيس« وأتباعه.

)3)راجع: »Ph. Schulz: Die Persisch-Islamische Miniaturmalerei«، ج1، ص28.

)4)املرجع السابق.

)5)انظر: »L. Binyon, Wilkinson and Gray: Persian Miniature Painting«، ص14-37.
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منكرسة)1) )انظر األشكال 39 و40 و41(، ورسوم أخرى تشبه أسنان 

العرص  إّبان  املساجد،  يف  الهندسية  الزخارف  هذه  ذاعت  وقد  املفتاح. 

املغويل)2). عىل أن الوصول إليها طبيعي جّداً، حتى ليمكننا القول إن أقواماً 

من أجناس مختلفة قد يصلون إليها بدون أن يتأّثر بعضهم ببعض.

)12( الطريقة االصطالحية في رسم الجبال والماء

اتَّبَع الفنّانون املسلمون يف إيران األساليب الصينية يف رسم الجبال واملاء 

والسحب، ولكنهم لم يرسموا هذه العنارص الطبيعية لذاتها، بل قصدوا 

مسافة،  إظهار  أو  »أرضية«  تغطية  أو  فراغ،  ملء  الصور،  يف  برسمها، 

أو بيان املكان الذي كان مرسحاً للحادث املصوَّر؛ فاملعروف أن تصوير 

املناظر الطبيعية لم يكن عند اإليرانيني فرعاً مستقاّلً من فروع التصوير، 

ولم تكن له املكانة التي وصل إليها عند الغربينّي والصينينّي)3). 

)13( األشكال الهندسية المتعّددة األضالع

أكرب الظّن أن الشعوب والقبائل التي كانت تقطن آسيا الوسطى قد نقلت 

.Mäanderstreifen :وباألملانية ،fretwork :وباإلنجليزية ،grecques :1)بالفرنسية(

)2)انظر: »A. U. Pope: An Introduction to Persian Art«، ص14-13.

ــم  ــا أن أحــد القــرّاء ل ــوح لن ــا »الفنــون اإليرانيــة يف العــرص اإلســالمي«، ص129-130. ويل )3) ذكرنــا ذلــك يف كتابن

يفهمــه كّل الفهــم، فاعــرتض عليــه يف نقــد َكتَبــه يف مجلّــة »اآلثــار القبطيــة« )ج6، ســنة 1940، ص269(، واستشــهد 

بعبــارة َنَقلهــا عــن مقــال باإلنجليزيــة، لألســتاذ بنيــون Binyon، ولكــن الغريــب أن هــذه العبــارة تؤّيــد نظرّيتنــا، فلــم 

يبــق إاّل أن نفــرض أن كاتــب النقــد لــم يفهمهــا أيضــاً.
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إىل رشقي العالم اإلسالمي أقمشة، عليها زخارف هندسية، بينها األشكال 

املتعّددة األضالع)1) )انظر الشكل 39(، وتظهر هذه املنسوجات يف مالبس 

األشخاص املرسومني عىل الخزف املصنوع يف مدينة الري)2).

وقد أقبل املسلمون، منذ ذلك العرص، إقباالً عظيماً عىل الزخارف الهندسية 

املكوَّنة من أشكال متعّددة األضالع، وأصابوا، يف تنويعها وإتقانها، توفيقاً 

عظيماً، وال سيّما يف الطرز الفنّيّة: السلجوقية، واململوكية، واملغربية.

)14( الهالة ذات اللهب أو النور

يف  يرسمون،  امليالدي،  الخامس  القرن  يف  البيزنطيون،  الفنّانون  كان 

صورهم، دائرة حول رؤوس القيارصة، ثم أصبحت هذه الدائرة ُترَسم 

الهالة  هذه  مهد  أن  والظاهر  والقّديسني.  املسيح  السيِّد  رؤوس  حول 

حني  القديم،  العرص  يف  اإليرانيون  عرفها  فقد  اآلسيوية؛  القارة  هو 

ظهرت نواتها بني أتباع مزدك، عىل هيئة إكليل سماوي من النار. ولكن 

ظهورها- ألوَّل مرّة، عىل شكل مستدير- كان يف فّن »جندرا«؛ أي الفّن 

البوذي اإلغريقي الذي ازدهر عىل الحدود الشمالية الغربية للهند يف بداية 

العرص املسيحي، وطبيعي أنها انتقلت، بعد ذلك، إىل سائر األقاليم التي 

انترشت فيها التعاليم البوذية، كما اّتخذها فّن الرباهمة بالهند يف العصور 

الوسطى.

)1) انظر: »E. Diez: Die Kunst der islamischen Völker«، ص197.

)2) انظر: »H. Glück und E. Diez: Die Kunst des Islam«، الشكل 416، واللوحة 26.
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ولعل  البداية؛  يف  نادراً  كان  املسيحي  الفّن  يف  استعمالها  أن  واملعروف 

ذلك راجع إىل أصلها الوثني، ولكنها لم تلبث أن أصبحت شارة مقدَّسة 

يف الكنيسة البيزنطية، وكثر استعمالها يف الفنون التصويرية املسيحية.

وانتقلت هذه الشارة إىل الفّن اإلسالمي، يف العرص العبايس، عىل يد الفنّانني 

ومعهم   - كانوا  فإنهم  بغداد؛  لخلفاء  يعملون  كانوا  الذين  املسيحينّي 

الفنّانون املسلمون أيضاً - يرونها يف صور القّديسني املسيحينّي يف الكتب 

البيزنطية املصوَّرة التي كانوا يتَّخذونها مثاالً، ينسجون عىل منواله، ولم 

تقف هذه الهالة عند وادي دجلة والفرات، بل اتَّجهت رشقاً، فظهرت، يف 

مختلف الصور، عىل التحف اإليرانية حتى القرن الثامن الهجري، الرابع 

عرش امليالدي، عىل أن املسلمني- بوجه عاّم- كانوا يرسمونها، يف كثري من 

األحيان، حول رؤوس األشخاص، ولكن بدون نظر إىل معناها األصيل.

وقد  فحسب،  زخرفيّاً  موضوعاً  اإلسالمية  الفنون  يف  أصبحت  وهكذا، 

ُيقَصد بها التنبيه إىل خطر شأن الشخص الذي ُترَسم حول رأسه، وكان 

مستديرة،  شبه  أو  مستديرة  البداية،  يف  يرسمونها،  املسلمون  الفنّانون 

ولكنهم، بعد أن زاد اّتصالهم بالفنون الصينية، وعرفوا تماثيل بوذا يف 

آسيا الوسطى، أصبحوا يرسمونها- أحياناً- غري منتظمة الشكل، فتبدو 

غرو،  وال  42(؛  شكل  )انظر  منها.  يمتّدان  والنور  اللهب  لكّن  بيضيّة، 

فإنها كانت قد تطّورت يف الرشق األوسط، وَبُعدت، يف بعض األحيان، عن 

شكلها املستدير.

ومهما يكن من األمر، فقد ترك املسلمون استعمالها فرتة من الزمان، حتى 

عادت إىل الهند، عىل يد اآلباء اليسوعيني الربتغاليني الذين حملوا إىل تلك 

البالد صوراً مسيحية كثرية، أعجب اإلمرباطور جيهانكري بالهالة املقدَّسة 
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فيها، فاتَّخذها شارة تميِّز صورة اإلمرباطور من سائر الصور، وأصبحت، 

من بعده، وقفاً عىل صور األباطرة يف رسوم املدرسة الهندية املغولية)1).

عة      )15( األختام الصينية المربَّ

والخّط الكوفي المستطيل

أُعِجب الفنّانون اإليرانيون برسوم األختام الصينية وما عليها من كتابات 

الكويف  الخّط  كتابة  ابتكارهم  أساس  ذلك  كان  وربَّما،  الشكل.  زخرفية 

مستطيلة،  وأخرى  مربَّعة  مساحات  يف  وترتيبه  األضالع،  ذي  املستطيل 

ذاع  وقد  الصينيّة.  الزخرفية  الكتابات  بتلك  الشبه  عظيم  يبدو  بحيث 

استخدام الخّط الكويف املستطيل يف زخرفة العمائر، بني القرَننْي: السابع، 

والحادي عرش بعد الهجرة)2)، الثالث عرش، والسابع عرش بعد امليالد.

)16( أشكال األواني

يتبيَّنوا، يف أشكال بعض  أن  الفنون اإلسالمية  يستطيع اإلخصائيّون يف 

األواني الخزفية اإلسالمية، تأّثراً باألشكال التي اختّصت بها فنون الصني. 

إبَّان  واألدنى،  األقىص،  الرشَقنْي:  يف  األواني  أشكال  بني  الشبه  ويزداد 

العرص الصفوي يف إيران. عىل أننا نرى رسوم كثري من األواني الصينية 

)1)راجع: »Percy Brown: Indian Painting under the Mughals«، ص174-172.

)2)انظر األشكال: 36 و37 و38.
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يف الصور اإليرانية التي ترجع إىل عرص املغول.

العالم  )يف  املعادن  من  ُصنِعت  التي  األواني  فإن  ذلك  عن  وفضالً 

األقىص.  الرشق  لها مثيالتها يف  اإلسالمي( عىل هيئة طيور وحيوانات، 

طائر  شكل  عىل  اإلبريق،  صنبور  أو  املبخرة  أو  اإلناء  صنع  أن  والحّق 
ذائعاً يف العصور الوسطى. ولعّل بدايته كانت يف  أو حيوان، كان أمراً 
وإىل  األدنى،  الرشق  إىل  منهما  انتقل  ثم  واألوسط،  األقىص،  الرشَقنْي: 

أوروبا)1).

)17( األساليب الصينية

في المالبس وآالت القتال)2(

ظهر أثر األساليب الصينية يف املالبس التي تبدو، يف الصور املخطوطة 
ويف الرسوم املوجودة عىل قسط وافر من الخزف اإليراني، منذ فتح املغول 
)القرن 7ه/13م(؛ فقد اختفت املالبس املزركشة واملزيَّنة برسوم الزهور 
ويف  السلجوقية  املدرسة  منتجات  يف  عرفناها  التي  النباتية)3)،  والفروع 
زخارف األويغور، وحلَّت مَحلّها مالبس، ُروِعَي، يف طيّاتها ويف صنعها، 
الجسم،  أعضاء  تناسب  منسجمة  خطوط  يف  اإلنساني  الجسم  إظهار 
األقىص  الرشق  أثر  ويظهر  والحياة.  الحركة  من  وافراً  قسطاً  وتكسبه 
واضحاً يف بعض أنواع املالبس ويف القلنسوات الشبيهة بالصحن والتي ال 
حاّفة لها »béret«)انظر شكل 14(، ويف رسم العرش عىل طراز العروش 

)1) انظر كتابنا »كنوز الفاطميني«، ص47 و238-233.

)2) انظــر خــوذات الفرســان ذات الذيــل الــذي يغّطــي الرقبــة، وانظــر دروع الخيــل ومــا إىل ذلــك مــن الُعــَدد الصينيــة 

الطــراز، يف الصــور اإليرانيــة E. Blochet: Musulman Painting ، اللوحتــان: 57 و58.

)3) انظر كتابنا »التصوير يف اإلسالم«، ص26.
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الطائر  كان  وقد  العروش،  فوق  الذهبي  الطائر  رسم  أو  الصينية)1)، 
الذهبي من شارات امللك يف الصني)2).

)18( توزيع األشخاص في الصورة

يف  األشخاص  توزيع  أن  اإلسالمي  التصوير  يف  اإلخّصائيون  يالحظ 

تيمور  عهد  منذ  الصينية،  باألساليب  متأثِّراً  كان  اإليرانية  الصور 

)بني  »مينج«  عرص  يف  الصينينّي،  املصوِّرين  أن  فاملعروف  وخلفائه، 

يوزِّعون  كانوا  امليالد(  بعد  عرش  والسابع  عرش،  الرابع  القرنني: 

قواعد  بحسب  صغرية،  جماعات  أو  أفراداً  صورهم،  يف  األشخاص 

املُتَّبعة يف  القواعد  الذوق، وتختلف عن  التناسب وحسن  قوامها  فنّيّة، 

األوروبينّي. الصور عند  تكوين 

ومهما يكن من األمر، فإن تأّثر اإليرانيني بأهل الصني، يف هذا امليدان، 

أزال عن الصور اإليرانية شيئاً من الجمود الذي عرفناه فيها قبل ذلك؛ 

إذ إن األشخاص لم يظلّوا يف الصورة جامدين، وكأن ال صلة بينهم وبني 

ما حولهم من املناظر الطبيعية أو رسوم العمائر، بل أصبحوا، مع ما 

يحيط بهم من أشجار وزهور وماء وسحاب وعمائر، وحدة فنّيّة، فيها 

جنباً  موضوعة  العنارص،  تلك  من  وحدات  عىل  وتشتمل  نسبية،  حركة 

إىل جنب أو بعضها فوق بعض أو متداخل بعضها يف بعض؛ مّما دعا 

األوروبينّي إىل تشبيه تكوينها بصناعة السّجاد؛ ألنها تخالف األساليب 

»E. Blochet: Musulman Painting« 1) انظر اللوحة رقم 99، من كتاب(

»E. Blochet: Musulman Painting« 2) انظر اللوحة رقم 90، من كتاب(



إنشاء الصورة عىل شكل هرمي، ويف احرتام قواعد  املعروفة عندهم يف 

املنظور)1).

امليالدي تغريَّ أسلوب توزيع األشخاص  السابع عرش  القرن  بداية  ويف 

يف الصور الصينية، وزادت عناية الفنّانني بصور األشخاص املنفردين 

وبصور املناظر الشعبية ومناظر الحياة اليومية، وكان لذلك أثره عىل 

رأسها  وعىل  الثانية)2)،  الصفوية  املدرسة  فقامت  إيران،  يف  املصوِّرين 

املصوِّر رضا عبايس، وَقلَّ عدد األشخاص يف الصور، فلم تعد الصورة 

تجمع عدداً كبرياً منهم، بل أصبح املصوِّر يكتفي، يف رسمه، بشخص 

أو شخصني.

)19( السقوف المحَدْوِدبة )الجمالونية)

اتَّخذ الفنّانون العثمانيون يف القرن الثاني عرش الهجري، الثامن عرش امليالدي، 

سقوفاً لعمائرهم، لم تكن- يف بعض األحيان- مسّطحة منبسطة، بل كانت 

محدَوِْدبة وجمالونية: تشبه السقوف يف العمائر الصينية، كما نرى- مثالً- يف 

سبيل السلطان أحمد الثالث الذي شيَّده يف الرساي يف استانبول)3)، ويف قرب، 

ويف سبيل آخر يف َحّي »ضوملة باغجه«، يف املدينة نفسها)4).

)1) راجــع املقالــني اللذيــن كتبهمــا األســتاذ محمــد يوســف همــام عــن دراســة الصــور، وذلــك يف العــدد )14(، والعــدد 

)20( مــن مجلـّـة »الثّقافــة«.

)2)راجع كتابنا »الفنون اإليرانية يف العرص اإلسالمي«، ص127-121.

)3)نظر: »H. Glück und E. Diez: Die Kunst des Islam«، الشكل 273.

)4)انظر الشكل 275 من املرجع السابق.
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)20( الزخارف على »الالكيه«

يغلب عىل الظّن أن »الالكيه« أسلوب فنّي، نقله اإليرانيون يف عرص تيمور 

أنهم برعوا، بعد ذلك يف زخرفة  عن مهده يف الرشق األقىص، واملعروف 

التجليد-  يف  استعملوا  أنهم  كما  الالكيه،  عىل  بالرسوم  عمائرهم  أبواب 

كانت  جميلة،  رسوم  وعليه  بالالكيه،  ومدهوناً  مضغوطاً  ورقاً  أحياناً- 

ميداناً لفّن املصوِّرين)1).

 H. Glück und E. Diez: Die Kunst des Islam1) راجــع كتابنــا »الفنــون اإليرانيــة يف العــرص اإلســالمي«، ص136، و(

ص94، وانظــر: »E. Gratzl: Islamische Bucheinbände« )ليبــزج، 1924( اللوحــة 19 واللوحة 20.
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خاتمة

بالصني،  يتَّصلون  كانوا  املسلمني  أن  السابقة،  الصفحات  يف  عرفنا، 
ويتاجرون معها، وأن فنّانني من أهل الصني عملوا يف الرشق األدنى، وأن 
التحف الصينية كانت تصل إىل العالم اإلسالمي، وتلقى من أهله إعجاباً 
بها وإقباالً عليها، وصل- يف بعض األحيان- إىل أن ُتَزيَّن بها املساجد)1). 
يف  عرفوها  التي  الفنّيّة  باألساليب  املسلمون  الفنّانون  تأثر  كيف  ورأينا 

التحف الصينية أو التي نقلها إليهم الفنّانون الصينيّون أنفسهم.

وجدير بنا أن ننبِّه إىل أن أثر الفنون الصينية كان واضحاً، يف رشق العالم اإلسالمي 
دون غربه، ويف الزخارف ومنتجات الفنون الزخرفية دون العمارة)2).

العالم  من  الجزء  هذا  فألن  اإلسالمية،  اإلمرباطورية  أّما ظهوره يف رشق 

)1) ذكــر اإلمرباطــور الهنــدي املغــويل بابــر )932-937ه/1526-1530م(، يف وصفــه أحــد مســاجد ســمرقند، أنــه 

ــع، يف  ــر: »Percy Brown: Indian Painting under the Mughals« ص40. وراج ــة. انظ ــور صيني ــاً بص كان مزيَّن

مســألة الصــور والتماثيــل يف املســاجد عاّمــة، مقالنــا »الصــور والتماثيــل يف املســاجد واألرضحــة«، وذلــك يف العــدد )90( 

مــن مجلـّـة »الثّقافــة«، وراجــع- أيضــاً- كتابنــا »كنــوز الفاطميــني«، ص91 و92، و»خطــط املقريــزي«، ج 2، ص318، 

ــة 553. و»A Survey of Persian Art«، ج2، ص1390 وج5 ، اللوح

)2) يف زخــارف قــرص املشــتى، جنوبــي عمــان يف رشق األردن، ظاهــرة معماريــة ُيحتَمــل أن تكــون منقولــة عــن بعــض 

العمائــر يف بــالد الرتكســتان عــىل الحــدود الصينيــة. فاملعــروف أن زخــارف الواجهــة يف هــذا القــرص تنقســم إىل منطقــة 

عريضــة بــني منطقتــني ضيّقتــني. وتنقســم املنطقــة الوســطى العريضــة إىل مثلَّثــات قائمــة عــىل قاعدتهــا، وأخــرى 

قائمــة عــىل إحــدى زواياهــا، وذلــك بواســطة رشيــط منكــرس، قــوام زخرفتــه ورق األكنتــس )نبــات شــوكة اليهــود(. 

ــات  ــد، يف املثلث ــا نج ــة، كم ــتان الصيني ــالد الرتكس ــد يف ب ــة املعاب ــريف يف أبني ــط الزخ ــذا الرشي ــل ه ــُتعِمل مث ــد اس وق

املحصــورة بــني أجــزاء هــذا الرشيــط يف تلــك البــالد، مثــل الوريــدات الكبــرية التــي نجدهــا يف قــرص املشــتى أيضــاً. 

 J. Strzygowski: Asiens Bildende Kunstص65 و66؛ و ،E. Diez: Die Kunst der Islamischen Völker :راجــع

، ص104، وص560.
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اإلسالمي هو الذي كان وثيق الصلة بالصني)1)، فضالً عن أنه كان أعظم 

األقاليم اإلسالمية عنايًة بالفنون، بينما كان غرب العالم اإلسالمي شديد 

االّتصال ببيزنطة وسائر األساليب الفنّيّة التي قامت يف إقليم البحر األبيض 

ط، وال ننىس أن نفوذ السالجقة واملغول - وقد كانوا رسل الفنون  املتوسِّ

الصينية إىل الرشق األدنى - امتّد يف رشق العالم اإلسالمي دون غربه.

التحف  فألن  الزخرفية،  الفنون  ومنتجات  الزخارف  يف  ظهوره  وأّما 

الصينية املمكن نقلها هي التي عرفها املسلمون، وتأّثروا بأساليبها الفنّيّة؛ 

وطبيعة  املسلمني  حاجة  تالئم  تكن  لم  الصينيني  عمائر  أن  عن  فضالً 

بالدهم، وكانت تختلف عن األساليب املعمارية التي ورثوها عن املدنيّات 

التي ازدهرت يف بالدهم قبل قيام اإلسالم، ورّبما جاز لنا أن نذكر، يف هذه 

املناسبة، أن الزخارف ومنتجات الفنون الزخرفية يف الفّن الهليني كانت 

متأثِّرة باألساليب الفنّيّة الساسانية، ولم يكن الحال كذلك يف العمارة.

وصفوة القول أن الفنون الزخرفية اإلسالمية بدأت، منذ سقوط بغداد يف يد 

املغول سنة )656ه/1258م(، يف البعد عن الفنون الهلينية البيزنطية، وزاد 

تأّثرها بالرشق األقىص. وبعد أن كانت الغلبة يف الزخارف اإلسالمية للعنارص 

النباتية والهندسية، أقبل املغول، فانترصت، بمجيئهم، العنارص الزخرفية 

الحيوانية التي عرفتها إيران منذ العصور القديمة، وقد أخذ اإليرانيون عن 

الصني، يف عرص املغول، عنارص فنّيّة كثرية، ظلت باقية يف إيران عىل مّر 

العصور التالية. وال ننىس، يف هذه املناسبة، أن املراكز الفنّيّة يف رشق العالم 

اإلسالمي كانت، قبل مجيء املغول، يف حوض الدجلة والفرات، ولكن، بعد 

)1) راجع:  »Percy Brown: Indian Painting under the Mughals«، ص34، وما بعدها.
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ظهورهم عىل مرسح السياسة، انتقل معظمها إىل شمال إيران)1).

وزادت معرفة اإليرانيني للصني يف عرصها الزاهر تحت حكم أرسة سونج 

أساليبها  من  وافر  لقسط  مخلصني  أتباعاً  أصبحوا  ثم  )960-1279م(، 

الفنّيّة يف عرص أرسة يوان )1285-1368م(. أّما يف عرص األرسة الصفوية 

األقىص  الرشق  البالد عن  تلك  أخذتها  التي  الفنّيّة  األساليب  فإن  إيران  يف 

تطوّرت وهضمها الذوق اإليراني، لكّن أثرها َظّل كبرياً جّداً، وال سيّما يف عرص 

الشاه عباس األول )995-1037ه/1587-1628م(، الذي جذب إىل بالطه 

الفنّانني والصنّاع الصينينّي، وطلب من بني وطنه النسج عىل منوالهم، فضالً 

عّما فعله من كثرة استرياد الفّخار الصيني وإنشاء مصانع الخزف لتقليده.

ويمكننا أن نقول- بوجه عاّم- إن املصوِّرين اإليرانيني يف العرص اإلسالمي 

املصادر:  من  يبدو  كما  يحتذونه،  مثاالً  الصيني  التصوير  يتّخذون  كانوا 

التاريخية، واألدبيّة، واإليرانية، وكما يظهر من بدائع اآلثار الفنّيّة اإليرانية 

التي وصلتنا. وبلغ أثر الصينيني، يف التصوير اإليراني، أقىص مداه يف القرنني: 

الثامن، والتاسع بعد الهجرة، الرابع عرش والخامس عرش بعد امليالد.

وكانت زخارف جلود الكتب، إىل القرن التاسع الهجري ، الخامس عرش 

امليالدي، قوامها رسوم هندسية أو رسوم زهور ونبات بعيدة عن أصولها 

الطبيعية، لكن، ظهر فيها، بعد ذلك، أثر األساليب الفنّيّة الصينية، وقربت 

الزخارف من الطبيعة، وأصابت شيئاً من الحركة والحياة، ودخلها أنواع 

)1) راجع كتابنا »التصوير يف اإلسالم«، ص34-31.
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الخرافية  الحيوانات  رسوم  دخلتها  كما  الحيوان)1)،  رسوم  من  شتّى 

الصينية.

أّما صناعة الخزف فقد بدأت يف االزدهار، يف العالم اإلسالمي، منذ نهاية 

القرن الثاني بعد الهجرة، وذلك بتأثري األساليب الفنّيّة التي أخذها الرشق 

األدنى عن الصني يف تلك الصناعة. والحّق أن أثر الصني يف صناعة الخزف 

اإليراني كان ظاهراً جّداً، ال سيّما يف أشكال بعض األواني وزخارفها)2).

عرش  والرابع  عرش،  الثالث  الهجريَّنْي،  والثامن  السابع،  القرنني:  ويف 

زخرفة  يف  الصينية  باألساليب  اإليرانية  املصانع  تأّثر  زاد  امليالديَّنْي، 

تجارة  واّتساع  الصينية  األقمشة  من  الوارد  ازدياد  بسبب  املنسوجات؛ 

إيران مع الرشق، ثم بسبب غزوات املغول وقدوم كثريين من النّساجني 

الصني،  يف  نمت  إسالمية  جاليات  أن  عرفنا  وقد  إيران.  إىل  الصينينّي 

أنحاء  إىل  ُتَصدَّر  التي كانت  الحريرية  األقمشة  بنسج  حينئذ، واشتغلت 

الرشق اإلسالمي، وأقبل النّساجون اإليرانيون عىل استعمال املوضوعات 

الزخرفية الصينية، كالتننّي والعنقاء وما إىل ذلك من الحيوانات الخرافية، 

ثم زهرة اللوتس)3)، وعود الصليب )الفاوانيا(، ورسوم السحب الصينية، 

وغري هذه املوضوعات مّما امتازت به املنسوجات الصينية.

)1) قارن:

- »F. Sarre: Islamische Bucheinbände«.

- A. Sakisian: La Réliure dans la Perse occidentale sous les Mongols ، Magazine»Arts Islamica«)1934( 

P.80 -91

- E. Gratzl: Islamische Bucheinbände.

)2) راجع كتابنا »كنوز الفاطميني«، ص156-172، و»الفنون اإليرانية يف العرص اإلسالمي«، ص166 وما بعدها.

ــرص  ــة، يف م ــور القديم ــُتعِملت، يف العص ــل اس ــل، ب ــّي األص ــاً صين ــاً زخرفيّ ــس موضوع ــرة اللوت ــن زه ــم تك )3) ل

وســورية، ثــم اســُتعِملت يف الهنــد، وانتقلــت منهــا، مــع الديانــة البوذيــة، إىل الصــني، حيــث ذاع اســتخدامها يف زخــارف 

ــج )618-906م(. ــرص تن ــذ ع ــوجات، من املنس
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ويف عرص تيمور وخلفائه، زاد وجود زهرة اللوتس يف زخارف املنسوجات، 

البّط  سيّما  وال  عموماً،  الزخرفية  املوضوعات  رسم  يف  الدّقة  زادت  كما 

الذي اسُتخِدم كثرياً يف زخارف ذلك العرص. ويف العرص الصفوي اشرتك 

الخزفيّون الصينيون يف إيران يف »تصميم« زخارف املنسوجات، واستعمل 

النساجون اإليرانيون - ال سيّما يف الديباج واملخمل - املوضوعات الزخرفية 

عىل  الزخرفة  تكرار  مراعاة  يف  الصينينّي  منوال  عىل  ونسجوا  الصينية، 

الزخارف  األعني من رؤية  اعتادته  ملّا  اّتجاه مائل؛ تجنُّباً  املنسوجات يف 

مكرَّرة يف اّتجاه عمودي)1).

•••

بقي أن نشري إىل ما يعرفه اإلخّصائيون يف الفنون عن سهولة اجتماع الفّن 

اإليراني بالفّن الصيني. أجل، إن تأّثر الفنّانني يف إيران باألساليب الفنّيّة 

الصينية لم يقِض عىل الفّن اإليراني، ولم يُسْقه إىل االضمحالل، ولم يكن 

ثورة وخيمة العاقبة كما كان تأّثرهم باألساليب الفنّيّة الغربية يف القرنني: 

الحادي عرش، والثاني عرش الهجريَّنْي، السابع عرش والثامن عرش امليالديَّنْي.

كيف كان التأّثر بالفنون الصينية سهالً، بينما كان التأّثر بالفنون الغربية 

وباالً عىل الفّن اإلسالمي؟ مع أن إيران امتازت، منذ قديم الزمان، بقدرتها 

العجيبة يف أخذ العنارص الغريبة عنها، ثم هضمها وتمثيلها، حتى تبدو، 

بعد ذلك، كأنها جزء أصيل منها.

الحّق أن فنون اإلسالم وفنون الرشق األقىص تشرتك يف أنها تخالف الفّن 

اإلغريقي والفنون التي قامت عىل أساسه، والتي كان َمثَلها األعىل صدق 

)1)انظر:»A Survey of Persian Art«، اللوحات: 1007 و1008 و1010 و114 و151.
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تمثيل الطبيعة، واحرتام قوانني املنظور، والعمل عىل الوصول إىل فكرة 

التجسيم، والتعبري عن الحجم يف الصورة)1).

فالتصوير اإليراني- مثالً-هو إحدى مدارس التصوير اآلسيوية الكبرية، 

وهو، مثلها كلّها، يجهل استخدام الظّل والضوء، وال يرمي- كالتصوير 

األوروبي- إىل رسم األشياء كما تبدو للعني تماماً، وإذا نظرنا إىل مدارس 

التصوير الكربى، يف القرنني: الخامس عرش، والسادس عرش بعد امليالد، 

شهواته  كرمز  اإلنسان  بجسم  ُيعنى  عاّمة  األوروبي  التصوير  وجدنا 

الجميل،  األرض  ُيعنى بسطح  يكاد  وانتصاراته ومشاعره، وال  وأحزانه 

فُعنِيَت  األقىص  الرشق  مدرسة  أّما  وجبال،  وأشجار  وزهور  أرض  من 

بينها.  مكانه  لإلنسان  وجعلت  الطبيعية،  وباملناظر  الطبيعة  بعنارص 

سيّما  )ال  وأعماله  اإلنسان  إىل  اإليرانية  اإلسالمية  املدرسة  اّتجهت  بينما 

أعضائه)2). ِبنَِسب  أو  العاري  بجسمه  ُتْعَن  لم  ولكنها  البطولة(،  أعمال 

وكان للمناظر الطبيعية قسط من عناية اإليرانيني، ولكنها لم تكن عندهم 

كانت  بل  التصوير،  فروع  من  مستقاّلً  فرعاً  أو  لذاته  مقصوداً  أصالً 

»أرضية« ملناظر الحياة اآلدميّة، يف معظم األحيان)3).

وصفوة القول أن روح الفنون الصينية كانت أقرب، بكثري، إىل روح الفّن 

)1) ومــع ذلــك، يجــب أن نذكــر أن الغــرب لــم يصــل يف التصويــر إىل إتقــان قواعــد املنظــور، تمامــاً، إاّل منــذ القــرن 

الخامــس عــرش امليــالدي.

ــم ُيِصــب  ــا ل ــذي نعرفــه منه ــل ال ــون اإلســالمية. والقلي ــادرة جــّداً يف الفن ــة ن )2) الحــق أن رســوم األجســام العاري

ــر: ــة. انظ ــة املغولي ــة الهندي ــر، إاّل يف املدرس ــتحّق الذك ــاً يس ــه توفيق ــون في الفنّان

- E. Kühnel: Islamische Miniaturmalerei.) Painting 88- 128- 132(.

- Binyon, Wilkinson and Gray: Persian Minature )Painting 108(.P.11

)3) عثــر األســتاذ أقــا أوغلــو Aga Oglu، يف مكتبــة باســتانبول، عــىل عــدد مــن الصــور اإليرانيــة التــي تمثِّــل مناظــر 

طبيعيــة خالصــة ليــس فيهــا أي رســوم آدميــة أو رســوم حيوانــات، وقــد نــرش تســعاً منهــا يف مقــال لــه، يف الجــزء 

الثالــث مــن مجلّــة »Arts Islamica«، ص77، وص98.
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اإلسالمي من الفنون الغربية؛ ومن ثم كان تأّثر املسلمني بأهل الصني من 

تأّثرهم  بينما كان  الفّن اإلسالمي،  الطبيعي يف  النهضة والتطّور  عوامل 

بالغربينّي طريقاً إىل تخلّيهم عن ذاتيّتهم وقعودهم عن الوصول إىل أهل 

أساليبهم  بدائع  عىل  أبقوا  هم  ال  بني:  بني  وبقائهم  ميدانهم،  يف  الغرب 

الفنّيّة، وال هم أصابوا التوفيق يف إتقان األساليب الفنّيّة الغربية.

ولنذكر، يف هذه املناسبة، أن الفنون اإلسالمية حني تأثرت بالفّن الصيني 

عالم  من  اليشء،  عنايته بعض  ينقل  أن  يف  بدأ  قد  األخري  الفّن  هذا  كان 

القرن  يف  البوذّية،  لنمّو  كان  إذ  اإلنسان؛  عالم  إىل  والحيوان  الطبيعة 

الخامس امليالدي، أثر كبري - من هذه الناحية - عىل الفّن الصيني؛ وذلك 

ألن هذا الدين الجديد جاء إىل الصني، من آسيا الوسطى، بخليط من الفّن 

يف  نعرف-  الخليط-كما  هذا  نشأ  وقد  الهندي.  والفّن  ر  املتأخَّ اإلغريقي 

الهند، بعد أن امتّدت فتوح  Bactriane« وشمال غربي  إقليم »َبكرتيا- 

يصنعون  الصني  أهل  من  الفنّانون  وبدأ  الجهات.  تلك  إىل  اإلسكندر 

ولكنهم  حياتهم،  يف  األحداث  أهّم  ويوّضحون  وأعوانه،  لبوذا  التماثيل 

هضموا األصول الهندية اإلغريقية التي وصلتهم.

وثّمة جامع آخر بني الفنون يف الرشقني: األدنى، واألقىص. تلك هي العناية 

بالخّط الجميل، فإن تحسني الخّط كان يف الصني ويف البالد اإلسالمية فنّاً 

وعلماً، وقد قال بعض حكماء الصني، يف القرن الثاني عرش امليالدي، إن 

الكتابة والنقش فّن واحد. 

وصفوة القول أن املسلمني والصينيني اشرتكوا يف العناية بتحسني الخّط، 

فبلغ عندهم مرتبة أوىل بني الفنون الجميلة، وكان األنموذج من كتابة خطاط 
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ماهر ُيَقدَّر، ويعجب به، ويقتنى كبدائع اللوحات الفنّيّة عند الغربيني، وكان 

الخّط، يف اإلسالم ويف الصني، غرضاً ووسيلة، بينما كان عند األوروبينّي وسيلة 

نماذج من خطوط  يجمعون  الغرب،  يف  الناس،  كان بعض  وإن  فحسب. 

عظماء الرجال، فإن ذلك من أجل هؤالء العظماء فحسب، أّما يف الرشَقنْي: 

األقىص، واألدنى فإن مثل هذه النماذج كانت ُتجَمع لذاتها، وهي التي كانت 

ترفع شأن كاتبها، ويتبع ذلك- بطبيعة الحال- أن عدد الخّطاطني املعروفني 

يف تاريخ الفنون الرشقية كبري)1)، بينما هو نادر جّداً عند األمم الغربية.

•••

ولن نستطيع أن نختم هذا البحث دون أن نشري إىل أن الفنون اإلسالمية 

ال  ولكنا  أيضاً،  فيها  أّثرت  بل  فحسب،  األقىص  الرشق  بفنون  تتأّثر  لم 

نريد أن نعرض، هنا، ألثر الفّن اإلسالمي - ال سيّما الطراز اإليراني منه 

- عىل فنون الصني. وحسبنا أن نشري إىل أن الفنّانني، يف الرشق األقىص، 

كانوا يعجبون باألساليب الفنّيّة اإليرانية، وأن ملوك الصني كانوا يضّمون 

التحف اإليرانية إىل أثمن التحف الصينية التي كانوا يحتفظون بها بني 

الصني  ملوك  بني  والتحف  الهدايا  تبادل  وأن  العظيمة،  الفنّيّة  كنوزهم 

وإيران كان سبباً يف انتشار بعض األساليب الفنّيّة والزخارف اإليرانية يف 

فنون الرشق األقىص، وال سيّما منذ القرن السابع الهجري، الثالث عرش 

امليالدي، يف الخزف والنسج)2) وصناعة املعادن.

)1) انظر:

- Cl. Huart: Les Calligraphes et les Miniaturistes de l’ Orient Musulman ،)Paris 1908(.

)2) وكان الصينيون يعجبون بمهارة اإليرانيني يف صناعة السّجاد. انظر:

- Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age.
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وقد كتب األستاذ »بلوشيه - E. Blochet« أن الصور اإليرانية كانت تصل 

إىل الصني، وأن بعض الفنّانني كانوا يعمدون إىل تقليدها، وأنهم تأثِّروا 

اليشء)1)،  بعض  برّاقة  ناصعة  ألواناً  إكساب صورهم  يف  سيّما  وال  بها، 

ولكننا لم نجد ما يؤيِّد نظرّيته هذه)2).

بعض  رسوم  يف  تظهر  اإليرانية  الفنّيّة  األساليب  فإن  ذلك،  عن  وفضالً 

 - إن هسوان  املصوِّر »يش  مثل  املغويل،  العرص  يف  الصينيني  املصوِّرين 

بعض  أن  والظاهر  امليالدي.  عرش  الثالث  القرن  يف   »Ch’ien Hsuan

الفّخار الصيني القديم كان ُيزََخرَف برسوم كوفيّة)3).

)1) انظر :  

- E. Blochet: Musulman painting. P.36.

)2) راجع:

- Ph. W. Schulz: Die persisch-islamische Miniaturmalerei. P.52

)3) انظر:

Percy Brown: Indian Painting under the Mughals. P.38.





ملحـــــق 
اللوحات
لفـّنّيـــة ا
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الشكل 1
خ من سـنة  صحـن مـن الخـزف اإليراني، عليه نقـوش ذات بريـق معدنـي Iustre من صناعة قاشـان، ومؤرَّ

)607ه/1210م(، مـن مجموعـة هافمايـر »Havemeyer« قطـره 30 سـنتيمرتاً. ُيرى التأثـري الصيني به يف 

وجوه الرسـوم اآلدميـة ويف املالبس ويف بعـض الزخارف.

)الصورة عن پوب(.
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الشكل 2 
بة. مـن صناعـة مدينة قاشـان يف القرن  سـلطانية مـن الخـزف اإليرانـي، عليهـا نقوش فـوق الدهـان، ومذهَّ

)6ه/12م(. مـن مجموعـة كلكيـان »Kelekian«، قطرهـا 23٫5 سـنتيمرتاً. ُيـرى التأثـري الصينـي بهـا يف 

وجَهـي الشـخصني املرسـومني فوقهـا ويف شـعرهما ويف بعـض زخارف مالبسـهما.



109

الشكالن 4/3  
قنّينتـان من الخزف الصينـي األبيض واألزرق )تقليد البورسـيلني(، من صناعة إيـران يف القرن )11ه/17م(. 

مـن مجموعـة القسـم اإلسـالمي يف متاحـف الدولة يف برلني، تشـبهان بعـض أنواع الخـزف الصينـي يف املاّدة 

والشـكل وروح الزخرفة.

)الصورتان من متاحف الدولة يف برلني(.

3

4
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الشكل 5 
خ مـن سـنة )1037ه/1628م(. من  إنـاء مـن الخزف الصينـي )تقليد البورسـيلني( من صناعة إيـران، مؤرَّ

مجموعـة القسـم اإلسـالمي يف متاحـف الدولـة يف برلني.يشـبه بعض أنـواع الخـزف الصيني يف املـاّدة وروح 

الزخرفة.

)الصورة من متاحف الدولة يف برلني(.
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الشكل 6 
سـلطانية مـن الخزف املنسـوب إىل كوبجـي يف إقليـم داغسـتان، ذات دهان أخرض ونقوش سـوداء. مـن القرن 

ر زخارفها برسـوم السـحب  )9ه/15م(. مـن مجموعـة هافمايـر »Havemeyer« قطرها 25٫3 سـنتيمرتاً.تذكِّ

 . لصينية ا

)الصورة عن پوب(.
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الشكل 7 
صحـن مـن الخـزف الصيني )تقليد البورسـيلني(، مـن صناعة إيـران يف القـرن )11ه/17م(. مـن مجموعة 

القسـم اإلسـالمي يف متاحـف الدولـة يف برلني.يشـبه بعض أنواع الخـزف الصينـي يف املـاّدة وروح الزخرفة.

)الصورة من متاحف الدولة يف برلني(.
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الشكل 8 
قنّينـة مـن الخـزف ذي الزخـارف الزرقـاء املنقوشـة تحت الدهـان. من صناعـة إيـران يف القرن التاسـع أو 

العـارش الهجـري، الخامس عرش أو السـادس عرش امليـالدي. من مجموعـة املتحف املرتوپوليتـان يف نيويورك. 

 A. U. Pope A Survey of :ارتفاعها 33 سـنتيمرتاً. تشـبه الخزف الصيني يف شـكلها ودّقـة زخارفها. انظـر

Persian Art، ج2، ص1649، وص1650.

)الصورة عن پوب(.
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الشكل 9 
بة ومناطـق بها نقـوش، من صناعـة إيران  إنـاء مـن الرخـام األبيـض املَعـرَّق »alabaster«. فيـه نقـط مذهَّ

 A. U. Pope: A« :ارتفاعـه 25٫7 سـنتيمرتاً.انظر .»Spero« يف القـرن )11ه/17 م(. مـن مجموعـة سـبريو

Survey of Persian Art«، ج3، ص2605. 

)الصورة عن پوب(.
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الشكل 10 
م بالذهب، مـن صناعة إيـران يف القـرن )11ه/17م(. يف مجموعة  سـلطانية مـن حجـر اليشـم »Jade« املَُطعَّ

شـتاينماير Steinmeyer.قطرها 10٫5 سـنتيمرتات. انظر »A. U. Pope: A Survey of Persian Art« ج3، 

ص2605-2604.

)الصورة عن پوب(.
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الشكل11 
صفحـــة مـــن مخطـــوط مـــن املنظومـــات الخمـــس للشـــاعر نظامـــي، كتـــب يف مدينـــة تربيـــز، 

ـــود  ـــاه محم ـــهور ش ـــاط املش ـــد الخط ـــب، بي ـــاه طهماس ـــْي )946و949ه /1539-1543م(، للش عاَم

النيســـابوري. محفـــوظ، اآلن يف املتحـــف الربيطانـــي. انظـــر كتابنـــا »الفنـــون اإليرانيـــة يف العـــرص 

 L. Binyon: The« ـــوره يف ـــوط وص ـــذا املخط ـــف ه ـــاً- وص ـــع- أيض ـــالمي«، ص114-117. وراج اإلس

Poems of Nizami« املطبـــوع يف لنـــدن ســـنة 1928.

)الصورة عن بنيون، وولكنسون، وجراي(.
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الشكل 12 
رسـم تنّـني عـىل شـجرة بلّوط. لعلّـه من منتجـات مدرسـة تربيز يف القـرن العـارش الهجري، السـادس عرش 

امليـالدي. عليـه إمضـاء راسـمه يف هـذه العبـارة: »رقـم آقاعنايت اللـه أصفهانـي«. من مجموعة سريسيسـل 

.»Sir Cecil Harcourt Smith« هاركـوت سـمث

)الصورة عن پوب(.
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الشكل13 
الشكل 13: رسم عىل الطراز الصيني يف هامش بصفحة من صفحات مخطوط إيراني، فيه ديوان سلطان أحمد جالئر. 

وأكرب الظّن أنه يرجع إىل بداية القرن التاسع الهجري )سنة 805ه/1402م(، ويف هوامش الصفحات الثماني األخرية 

رسوم تخطيطية عىل الطراز الصيني، وفيها تذهيب ولون بسيط، وهي فريدة يف نوعها، وال نعرف مثلها يف التصوير 

اإلسالمي، فقد كان املعروف أن الخّطاط يرتك مساحة مستطيلة الشكل يف معظم األحيان، يرسم فيها املصوِّر الصورة. 

وحدث أن كانت بعض أجزاء الصورة تمتدّ إىل الهامش، كما يف مخطوط املنظومات الخمس لنظامي، الذي ُصوِّر للشاه 

طهماسب، واملحفوظ يف املتحف الربيطاني )انظر كتابنا »التصوير يف اإلسالم« اللوحة رقم 37(.وحدث أن الهوامش كانت 

تزيَّن برسوم حيوانات وزهور ونبات )انظر شكل 11(، ولكن الرسوم الريفية ورسوم الطيور التي نحن بصددها اآلن نادرة 

جدّاً يف هوامش املخطوطات اإليرانية. وأكرب الظن أنها وثيقة الصلة باملدرسة التي ازدهرت بمدينة تربيز يف نهاية القرن 

الثامن الهجري،  الرابع عرش امليالدي، حيث بلغ التأثر باألساليب الفنّيّة الصينية أقىص منتهاه. 

راجع L. Binyon, Wilkinson and Gray: Persian Miniature Painting، ص63 وص64.

)الصورة عن بنيون وولكنسون وجراي(.
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الشكل 14 
رسـم يف مخطـوط مـن كتاب جامـع التواريخ للوزير رشـيد الديـن، من منتجات إيـران يف بداية القـرن الثامن 

.»Tabbagh« الهجـري، الرابع عـرش امليالدي. كان يف مجموعة طبـاغ

يظهر التأثري الصيني يف وجوه األشخاص ومالبسهم وأغطية رؤوسهم.

)الصورة عن پوب(.
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الشكل15 
رسـم موضوعـات زخرفيـة صينيـة، لعلّـه منقول عن نمـاذج صينية مـن صناعة بالد مـا وراء النهـر يف بداية 

 E. Kühnel:«   :القـرن التاسـع الهجـري، الخامـس عـرش امليـالدي. يف املكتبـة األهليـة يف اسـتانبول. راجـع

Islamische Miniaturmalerei«، ص24، واللوحـات مـن رقـم 28 إىل رقـم 32.انظـر مثـل هـذه الرسـوم 

 .»A. Sakisian: La Miniature Persane« مصـوَّرة يف اللوحـات: 42 و43 و44 و45 مـن كتـاب

)الصورة عن كونل(.
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الشكل 16 
رسـم جنـازة إسـفنديار يف صفحـة مـن صفحـات مخطـوط مـن »الشـاهنامه« كان ملـكاً للمسـيو ديمـوت 

»Demotte«، ولعلّـه مـن منتجـات تربيـز، يف النصـف األول من القـرن الثامن الهجـري، الرابع عـرش امليالدي. 

وتـرى يف الصـورة جثـة إسـفنديار عىل محّفـة محمولة إىل كشتاسـب ملـك الُفرس، بعـد أن ُقتِل عىل يـد البطل 

رسـتم، والجثّـة مكفَّنة يف الديبـاج، ويحملها بغالن، وفوقها قبّعة إسـفنديار بريشـتها الطويلة، وُيرى فرسـه يف 

طليعـة املوكـب، وحوله املشـيِّعون يندبـون األمري يف حـركات غريبة. راجع ذكر ما جرى بني رسـتم وإسـفنديار 

يف »الشـاهنامه« )طبعـة الدكتور عبد الوهـاب عزام(، ج1، ص351-365، وال سـيّما الصحيفتَـنْي: 363 و364.

يـرى التأثـري الصينـي يف وجـوه بعـض األشـخاص، ومالبسـهم، وزخـارف قمـاش املحّفـة، ورسـوم البّطات 

الطائـرة، والسـحب الصينية.

)الصورة عن بنيون، وولكنسون، وجراي(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل17 
خ بـني عاَمْي )707  رسـم الجبـال يف الطريق إىل بـالد التبت، من كتـاب »جامع التواريخ« لرشـيد الديـن، مؤرَّ

و 714ه /1306-1314م(، جـزء منـه محفـوظ يف مكتبـة جامعـة أدنـربه، وجـزء آخر محفـوظ يف الجمعية 

امللكيـة اآلسـيوية يف لنـدن. الرسـم الـذي نحـن بصـدده، اآلن، مـن الجـزء املحفـوظ يف لندن.ويالَحـظ يف هذا 

الرسـم أن الفنّـان يجهـل الهنـد ومناظرهـا، وأن العمـارة واملنظـر الطبيعـي واملالبـس التي جاءت يف رسـمه 

كلّها صينيـة. راجـع: »L. Binyon, Wilkinson and Gray: Persian Miniature Painting«، ص44-46؛ 

وكتابنـا »الفنون اإليرانيـة يف العرص اإلسـالمي«، ص88.

)الصورة عن بنيون، وولكنسون، وجراي(.
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الشكل 18 
صـورة يف صفحـة مـن مخطوط ضائع مـن منظومـات خواجو الكرمانـي، وتمثِّل األمـري همـاي اإليراني، وقد 

انتقـل يف الحلـم إىل بالط ملـك الصني، حيث نـراه يف حديقة القـرص يلقى األمـرية همايون. ولألسـتاذ الدكتور 

كونـل »E. Kühnel« رأي خـاّص يف هـذه الصورة؛ فهـو يميل إىل نسـبتها إىل املصوِّر غياث الديـن خليل الذي 

 E.« :ذهـب إىل الصـني مـع إحـدى السـفارات التيموريـة، ومكث فيهـا بـني عاَمـْي 1419 و1422م. راجـع

Kühnel: Islamische Miniaturmalerei«، ص26.

)الصورة عن پوب(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل19 
رسـم منظر ريفـي للمصوِّر اإليراني محمـدي، سـنة )986ه /1578م(، محفوظ يف متحـف اللوفر يف باريس: 

ليـس ملوَّنـاً كلـه، بل فيـه قليل مـن اللون األحمـر يف الصخـور والحيوانـات، فيه رسـم فالح يحـرث األرض، 

وآخـر جالـس تحـت شـجرة عليها طيـور، وعـىل مقربة منهـا راٍع يحـرس قطيعـاً مـن الغنم، ويعـزف عىل 

مزمـار يف يـده، وبجـواره كلبـه، وأمامه خيمتـان، فيهما نسـاء يغزلن وينسـجن، وخلف الخيمتـني رجل يمأل 

جرّة.يظهـر التأثـري الصينـي يف روح الصـورة ويف دّقة رسـم النبات والحيـوان والطيور.

)الصورة من اللوفر(.
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الشكل 20 
مبخـرة مـن الربونز عىل شـكل طائـر، من صناعـة الصـني يف القرن الثامـن الهجـري، الرابع عـرش امليالدي. 

ارتفاعها 21 سـنتيمرتاً.

.)Kümmel الصورة عن كومل(
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل21
قطعـة مـن الديباج. من صناعـة الصني أو رشقي إيـران، يف النصف األول مـن القرن الثامـن الهجري )14م(. 

يف القسـم اإلسـالمي من متاحف الدولـة يف برلني. راجع:

 »H. Glück und E. Diez: Die Kunst des Islam «، رقم 365، ص 567. 

)الصورة عن جلوك وديتز(.
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الشكل 22
غطـاء صنـدوق مـن الخشـب، عليـه نقـوش بالزيـت فـوق الالكيـه األسـود، مـن الصـني، يف القـرن الثاني 

الهجـري، الثامـن امليـالدي،. محفـوظ يف كنـز شوسـوين »Shsoin« بمدينة نارا، طولـه 61 سـنتيمرتاً. انظر:

»Otte Kümmel: Ostasiatisches Gerät«، ص59.

.)Kümmel الصورة عن كومل(
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل23
 E. Diez: Die Kunst der :نقـش بـارز عىل بـاب الطلسـم يف بغـداد، ُشـيِّد سـنة )618ه/1221م(. راجـع

.»Orientalische Literaturzeitung«،1904  يف مجلّـة M. Hartmannص124 و ،islamischen Völker

)الصورة عن شرتيجوفسكي(.
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الشكل 24
صـورة مـوىس )حـول رأسـه هالة من لهـب أو من نـور(، ومعـه أخوه هـارون، وأمامهمـا تننّي، دعـاه موىس 

الفـرتاس فرعـون. يف مخطـوط من كتـاب »تاريـخ األنبياء«، إلسـحاق بـن إبراهيم بـن منصور النيسـابوري، 

محفـوظ يف املكتبـة األهليّـة يف باريـس، وأكـرب الظـّن أنه يرجـع إىل نهايـة القرن العـارش الهجري، السـادس 

عـرش امليـالدي، وُكتِـب عىل هـذه الصـورة أنها من عمـل آقـا رضا.يظهـر التأثري الصينـي يف شـكل الهالة.

)الصورة عن بلوشيه(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل25
تننّي منقوش عىل آجّر، من عرص أرسة هان »Han« يف الصني، )202ق.م - 220م(. محفوظ يف متحف جيميه 

.»Guimet«

)الصورة عن جروسيه(.



131

الشكل 26
لـوح مـن القاشـاني ذي النقـوش البـارزة ذات الربيـق املعدني. مـن صناعة قاشـان، يف القـرن 8ه/14م، يف 

متحـف فكتوريـا وألـربت يف لنـدن، ارتفاعـه 35 سـنتيمرتاً.يرى تأثـري الصني يف رسـم التننّي.

)مالحظة: جاءت الصورة مقلوبة يف اللوحة، فالواجب أن يكون أسفلها أعالها، لتظهر رأس التننّي إىل اليسار.(.

)الصورة عن پوب(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل27
رسـم ركـن سـّجادة ذات رّصة ورسـوم حيوانية، من صناعـة إيران يف القـرن العارش الهجري، السـادس عرش 

امليـالدي. محفوظـة يف متحف برديني بفلورنسـة »Museo Civico«، مسـاحتها 292 × 300 سـنتيمرتاً، ُيرى 

تأثـري الصني يف رسـم التننّي.

)الصورة عن پوب(.
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الشكل 28
ضـة، مـن القـرن  قطعـة مـن القمـاش الحريـري الالمـع )السـاتان(، خـرضاء اللـون، وفيهـا خيـوط مفضَّ

)8ه/14م(، يف متاحـف الدولـة يف برلـني، ارتفاعها 30 سـنتيمرتاً.ُيرى تأثري الصني يف رسـوم الطيور والنبات.

)الصورة عن پوب(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل 29
صـورة مـن مخطـوط يف مجموعـات النجوم، لعبـد الرحمـن الصويف،  ُكتِـب للسـلطان التيمـوري أو لوغ بك، 

ابـن شـاه رخ، يف مدينة سـمرقند، قبـل عـام )841ه/1437م(، محفـوظ يف املكتبة األهليـة يف باريس. راجع: 

E. Blochet: Pientures des Manuscrits Orientaux de la Bibliothèque Nationale، ص10 وص11. 

)الصورة عن بلوشيه(.
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الشكل 30
 صـورة مسـتقلّة منقوشـة عـىل الحريـر، عىل النحـو املتَّبَـع يف الرشق األقـىص. نصفهـا األعىل يبـدو كأنه من 

صناعـة عـرص »مينـج«، يف الصـني، أّمـا النصـف اآلخر فمالبس األشـخاص فيـه فارسـية، ورّبما كان راسـم 

هـذه الصـورة مصـوِّراً صينيّـاً، أراد أن ينسـج عىل منـوال األسـاليب اإليرانية؛ فإننـا نسـتطيع - إذ َصحَّ هذا 

ـب وانذهال،  الفـرض - أاّل نعجـب كثـرياً من خطئه يف رسـم خـرسو واضعاً أصبعـه يف فمه، وهـي عالمة تعجُّ

نراهـا يف صـور خـرسو حـني تقـع عيناه عـىل شـريين، أّما يف الرسـم الـذي نحـن بصـدده، اآلن، فليـس ثّمة 

ب، ال سـّيما أن خرسو مشـغول عن شـريين أو السـيدة الجالسـة بجواره. هذه الصورة محفوظة  سـبب للتعجُّ

يف متحـف الفنـون الجميلة يف مدينة بوسـتن.

)الصورة عن كونل(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل31
قطعـة من النسـيج الصينـي، مّما َعثَـر عليه كوزلـوف »Kozlov« يف حفائـر نوين أوال »Noin ula« يف شـمال 

ـر برسـوم السـحب  منغوليـا، ويالَحـظ، يف زخرفتهـا، الخطـوط املتموِّجـة واملنفـردة أو املزدوجـة التـي تذكِّ

الصينيـة، كمـا تالحـظ- أيضاً- رسـوم بعـض حيوانـات صغـرية تعدو.ويميل املؤرِّخـون إىل نسـبة منتجات 

هـذه الحفائـر إىل القـرن األوَّل قبـل امليـالد، ولكنـا نرّجـح أنهـا أحـدث عهـداً، وأنهـا قـد تصـل إىل بدايـة 

 J.« :العـرص اإلسـالمي، إذا لـم يثبـت، ببعـض أدلّـة أخـرى، أنها مـن التاريـخ الـذي ينسـبونها إليه. راجـع

Strzygowski: Asiens Bildende Kunst Burlington Magazine«، العـدد )277(، سـنة 1926، ص168 

بعدها. ومـا 

)الصورة عن شرتيجوفسكي(.
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الشكل 32
 قطعـة نسـيج حريريـة ذات زخـارف نباتيـة صينيـة، مـن القـرن الثامـن الهجـري، الرابع عـرش امليالدي، 

محفوظـة يف دار اآلثـار العربيّـة يف القاهرة، من مجموعـة، عىل إحدى قطعها األخرى اسـم السـلطان اململوكي 

محمـد بـن قـالوون، املتـوفَّ سـنة )742ه/1341م(، وقـد أعـريت هـذه التحـف إىل املعـرض الـدويل للفـّن 

الصينـي الـذي أقيـم يف لندن، سـنة 1936. 

)الصورة من دار اآلثار العربيّة(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل33
زخـارف مطـرَّزة عـىل نسـيج مـن الحريـر الالمع، مـن صناعـة أصفهـان يف القرن الحـادي عـرش الهجري، 

السـابع عرش امليـالدي، مـن مجموعة سـري سيسـل هاركـورت سـمث »Sir Cecil Harcourt Smith«. ُيرى 

التأثـري الصينـي يف روح الزخـارف ويف دّقـة رسـم الطيور.

)الصورة عن پوب(.



139

الشكل 34
 قطعـة نسـيج حريريـة ذات زخارف نباتيـة صينية الطـراز، وعليها كتابة بالخط النسـخي اململوكي، وباسـم 

السـلطان اململوكـي النـارص محمـد، مـن صناعة الصـني أو رشقـي إيـران يف القرن الثامـن الهجـري، الرابع 

عـرش امليالدي، مـن مجموعـة دار اآلثـار العربيّة. )انظر الشـكل 32(. 

)الصورة من دار اآلثار العربيّة(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل35
ل أسـداً بني رُجلـني، وعليه كتابـة صينية باملـداد الذهبي، فيها اسـم األسـد والرُجلـني، وثّمة  رسـم عـىل ورق يمثِـّ

كتابـة صينيـة أخرى طويلة، وعليها إمضاء اإلمرباطور الصيني »تشـنج هـوا« من أرسة »مينـج« )1487-1465(، 

ومؤرَّخـة مـن سـنة 1483، وفيهـا أن ملـكاً عىل إقليم مـن أقاليم الصني صاد هذا األسـد مع أسـد آخـر، وقدَّمهما 

هدّيـة إىل اإلمرباطـور مـع وفـد حمـل، إىل اإلمرباطور مع األسـدين، صورتـني، إحداهمـا التي نحن بصددهـا اآلن. 

مسـاحة الصـورة 285 × 240 سـنتيمرتاً، وقـد كانـت يف مجموعـة ورش »Worch« التي صـودرت يف الحرب، ثم 

بيعـت يف باريس سـنة 1922، راجـع ص60 من:

 Liquidation des Biens Worch “5% vente, Objets d’art Ancients de la Chine, Exposition Publique, 

.“Galerie Georges Petit, 27, 28 et 29 Mars 1922

)الصورة من دليل املزاد لبيع مجموعة ورش(.
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الشكل 36
كتابـة كوفيـة مسـتطيلة مـن الفسيفسـاء الخزفيـة يف اإليـوان الشـمايل الغربي يف املسـجد الجامـع، يف مدينة 

ن. أصفها

)الصورة عن پوب(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل37
رسـم جـزء من حجـر صيني عليـه زخارف، بينهـا زخرفة تشـبه الخـّط الكويف املسـتطيل. من سـنة 554م، 

63.انظـر- أيضـاً- رسـم سـّجادة  انظـر: »J. Strzygowski Asiens Bildende Kunst«، ص69 شـكل 

 O. Kümmel: Ostasiatisches« صينيـة، عليهـا زخارف تشـبه الخّط الكـويف، يف اللوحـة 106، مـن كتـاب

.»Gerät

)الصورة عن شرتيجوفسكي(.
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الشكل 38
 كتابة كوفيّة مستطيلة بارزة يف اإليوان الشمايل الرشقي يف املسجد الجامع، يف أصفهان.

)الصورة عن پوب(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل39
زخرفة صينية، فيها أشكال متعّددة األضالع. 

)الصورة عن واسييل، وجاد، ورمضان(.
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الشكل 40
زخرفة صينية ترمز إىل طول العمر. 

)الصورة عن مارتان(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل41
زخرفة صينية، فيها خطوط متعرِّجة ومتشابكة. 

)الصورة عن مارتان(.
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الشكل 42
 سلطانية من الخزف املصنوع يف إيران تقليداً للخزف الصيني يف عرص »تنج«، من القرن الرابع الهجري، العارش 

امليالدي. من مجموعة بارلو »J. A. Barlow«. قطرها 18٫5 سنتيمرتاً. 

)الصورة عن پوب(.
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الصين وفنون اإلسالم

الشكالن: 45/43
جـزءان مـن جلد كتاب إسـالمي، يرجـع إىل عـام )842ه/1438م(، يف متحـف طوبقابو رساي يف اسـتانبول.

يظهـر التأثـري الصيني يف دّقـة الزخارف النباتية، ورسـوم الحيـوان، والطيور.

)الصورتان عن پوب(.

43
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45
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الصين وفنون اإلسالم

الشكل44
جلد كتاب إسالمي من القرن )11ه/17م( يف دار اآلثار العربيّة يف القاهرة.يظهر التأثري الصيني يف دّقة 

الزخارف، ورسوم السحب الصينية. 

)الصورة من دار اآلثار العربيّة(.
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الشكل 46
سّجادة من بالد الرتكستان، عليها كتابة بالطراز الصيني من الخط العربي، وتفيد أنها هدّية من بعض الوزراء واألعيان إىل 

مولود السلطان، من القرن )13ه/19م(. ومن مجموعة صاحب املعايل الدكتور عيل باشا إبراهيم، ويف وسط هذه السّجادة 

عبارة: »السلطان َظّل الله«، ويف أركانها: »املنّان« و»الحنّان« و»القّهار« و»الوّهاب«، ويف إطارها من اليمني إىل اليسار )مبتدئاً 

بالركن األعىل إىل اليمني(: »صاحب الوسيلة - حزب الله - صاحب اللواء - صاحب املقام - روح الحّق - مقيم السنّة - إمام 

املتّقني - علم اليقني - صاحب التاج - سيف الله - ذكر الله - صاحب الشفاعة - صاحب الحجة - سيّد الكونني - خاتم 

األنبياء - صاحب الرباق - مفتاح الجنة - روح القسط - سيّد املرسلني - صاحب السيف - لسان الخريات - أبو الطيّب - 

صاحب املعراج - حبيب الله - صاحب البيان - سعد الخلق - رافع الذنب - سعد الله - هدّية الله - نبّي الرحمة - أمجد 

الله - أبو القاسم - أبو الطاهر - روح القدس - خاتم الرسل - هداية الله - علم الهدى - عّز الحزب«.

وحول العبارة الوسطى- بالخّط الرفيع-: »هذه األسماء الحجاب تفضل أمراء الجمهور البالد السنكيان والكاشغر والوزراء 

لتحيّة إىل مولود السلطان الضيغم »قاسم املباركة الكيان أورثتم عمراً أّيد الله دولته وأحيى عمره يف الدنيا … أمراء البالد … 

ورعاه الحيوان إىل عزيزي الكيان بقرب ثالثني سنة«.

ويالَحظ، يف خّط هذه العبارات، األسلوب الذي كان محبَّباً إىل أهل الصني يف كتابة العربيّة. 

)الصورة من حرضة صاحب املعايل الدكتور عيل باشا إبراهيم(.
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الشكل47
إنـاء مـن الخـزف ذي الربيـق املعدني، عـىل هيئة تمثـال للعـذراء وابنها، مـن صناعـة مدينة الـري، يف القرن 

 E. Kühnel Islamische« :7ه/13م(، محفـوظ يف القسـم اإلسـالمي مـن متاحف الدولـة يف برلـني. راجـع(

ص91.  ،»Kleinkunst

)الصورة من متاحف الدولة يف برلني(.
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الشكل 48
بالد  يف  السلجوقي  الفّن  منتجات  من  حيوان.  رأس  رقبتيهما  بني  تنّينان،  قوامها  الربونز،  من  باب  »سّماعة« 

الجزيرة، يف القرن السادس أو السابع الهجري، الثاني عرش أو الثالث عرش امليالدي، محفوظة يف القسم اإلسالمي 

من متاحف الدولة يف برلني.

)الصورة من متاحف الدولة يف برلني(.
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المراجع

مراجع هذا البحث خمسة أقسام:

األّول:

 Th.« كتب عن اإلسالم يف الصني، وعن عالقة الرشق األقىص بالرشق األدنى، وهي مذكورة يف خاتمة كتاب

Arnold: Thejpreaching of Islam« ويف املقال الذي كتبه األستاذ هارتمان »Hartmann« عن الصني، يف 

»دائرة املعارف اإلسالمية«، فضالً عّما ذكرناه منها يف حوايش الكتاب.

الثاني:

كتب عن الفنون اإلسالمية، ومعظمها مذكور يف نهاية مؤلّفاتنا: »الفنون اإليرانية يف العرص اإلسالمي« 

)سنة 1940(، و»كنوز الفاطميني« )سنة 1937(، و»الفّن اإلسالمي يف مرص« )سنة 1935(، وثالثتها من 

مطبوعات دار اآلثار العربيّة يف القاهرة، ثم »التصوير يف اإلسالم« وهو من مطبوعات لجنة التأليف والرتجمة 

والنرش يف القاهرة، سنة 1936.

الثالث: كتب عن فنون الرشق األقىص، ومنها ما يأتي:

E. F. Fenollosa: Epochs of Chinese and Japanese Art. )London 1912(.

O. Münsterberg: Chinesische Kunstgeschichte. )Esslingen 19101912-(.

Ardenne de Tizac: L’Art Chinois classique )Paris 1926(.

H. Rivière: La Céramique dans l’art de l’Extrème Orient. )Paris 19121923-(.

C. Gläser: Die Kunst Ostasiens )Leipzig 1913(.

O. Kümmel: Die Kunst Ostasiens )Berlin 1921(.

J. c. Ferguson: Chinese Painting )Chicago 1927(.

H. A. Giles: An Introduction to the History of Chinese Pictorial Art )Shanghai 1905(.



R. L. Hobson: Chinese Pottery and Porcelain )London 1719(.

E. Zimmermann: Chinesische Porzellan )Leipzig 19131923-(.

R. Schmidt: Chinesische Keramik )Frankfurt 1924(.

R. L. Hobson: The George Eumorfopoulos Collection of Chinese, Corean and Persian 

Pottery. )London 1925(.

O. Kümmel: Chinesische Bronzen aus der Abteilung für ostasiatische Kunst an den 

Staatlichen Museen )Berlin 1928(.

Chinese Art, Burlington Magazine Monographs vol, I )London 1925(.

وأّما الدورّيات، فعىل رأسها:

Ostasiatische Zeitschrift )Berlin(.

Revue des Arts Asiatiques )Paris(.

Jahrbuch der asiatischen Kunst )Leipzig 19241925-(.

The Kohka. A monthly journal of Oriental Art )Tokyo(.

Artibus Asiae )Dresden(.

The Year Book of Oriental Art and Culture )London 1925(.

الرابع: كتب عن الفنون اآلسيوية عاّمة وعالقة بعضها ببعض، وعالقتها بالفنون األخرى، ومعظم 

هذه الكتب من مؤلّفات األستاذ شرتيجوفسكي»)Josef Strzygowski)1«، وأهّمها ما يأتي:

)1( Altai Iran und Völkerwanderung )Leipzig 1917(.

)2( Asiens Bildende Kunst in Stichproben )Augsburg 1930(.

)3( Asiatische Miniaturmalerei )Klagenfurt 1933(.

الخامس: كتب عاّمة يف فلسفة الفّن، ويف تاريخ الفنون والزخارف.

)1) انظــر مقــاالً طيبــاً عــن أبحــاث هــذا األســتاذ وجهــوده العلميــة، ظهــر يف عــدد ســنة 1940 مــن مجلـّـة »جمعيــة 

اآلثــار القبطيــة«، يف القاهــرة.
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 عبد الرحمن الكواكبيطبائع االستبداد1

غسان كنفانيبرقوق نيسان 2

سليمان فياضاألئمة األربعة 3

عمر فاخوريالفصول األربعة4

عيل عبدالرازقاإلسالم وأصول الحكم - بحث يف الخالفة والحكومة يف اإلسالم5

مالك بن نبّيرشوط النهضة6

محمد بغداديصالح جاهني - أمري شعراء العامية7

أبو القاسم الشابينداء الحياة - مختارات شعرية -  الخيال الشعري عند العرب8

سالمة موىسحرية الفكر وأبطالها يف التاريخ9

ميخائيل نعيمةالغربال10

الشيخ محمد عبدهاإلسالم بني العلم واملدنية11

بدر شاكر السيابأصوات الشاعر املرتجم - مختارات من قصائده وترجماته12

 فتنة الحكاية --
ترجمة: غادة حلوانيجون أيديك - سينثيا أوزيك - جيل ماكوركل - باتريشيا هامبل

الطاهر حدادامرأتنا يف الرشيعة واملجتمع13

 طه حسنيالشيخان14

محمود درويش ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية15

توفيق الحكيميوميات نائب يف األرياف16

عباس محمود العقادعبقرية عمر17

عباس محمود العقادعبقرية الصّديق18

عيل أحمد الجرجاوي/صربي حافظرحلتان إىل اليابان19

ميخائيل الصقاللطائف السمر يف سكان الزُّهرة والقمر أو )الغاية يف البداءة  والنهاية(20

د. محمد حسني هيكلثورة األدب21

ريجيس دوبريهيف مديح الحدود22

اإلمام محمد عبدهالكتابات السياسية23

عبد الكبري الخطيبينحو فكر مغاير24

روحي الخالديتاريخ علم األدب25

عباس محمود العقادعبقرية خالد26

خمسون قصيدة من الشعر العامليأصوات الضمري27

يحيى حقيمرايا يحيى حقي28

عباس محمود العقادعبقرية محمد29

حوار أجراه محمد الداهيعبدالله العروي من التاريخ إىل الحب30

صدر من سلسلة كتاب الدوحة



فتاوى كبار الكتّاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية31

ترجمة: رشف الدين شكريعام جديد بلون الكرز  )مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد(32

خالد النجاررِساج الرُّعاة )حوارات مع ُكتاب عاملينّي(33

ترجمة: مصطفى صفوانمقالة يف العبودية املختارة )إيتيان دي البويسيه(34

د.بنسالم ِحّميشعن سريَتي ابن بطوطة وابن خلدون35

ابن طفيلحي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمني36

ميشال ساراإلصبع الصغرية - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعيل37

محمد إقبالمحمد إقبال - مختارات شعرية38

الت يف الحضارة، والديموقراطية، والغريية( 39 ترجمة: محمد الجرطيتزفيتان تودوروف )تأمُّ

أحمد رضا حوحونماذج برشية40

د.زكي نجيب محمودالرشق الفنان41

ترجمة: يارس شعبانتشيخوف - رسائل إيل العائلة42

مختارات شعريةإلياس أبو شبكة “العصفور الصغري“ 43

األمري شكيب أرسالنملاذا تأخر املسلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟44

عيل املكمختارات من األدب السوداني45

ُجرجي زيدانرحلة إىل أوروبا46

د.عبدالدين حمروشاملُعتمُد بُن عبَّاد يف سنواته األخرية باألرس47

سالمة موىستاريخ الفنون وأشهر الصور48

إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القريش من أجل املسلمني    49

يوسف َذّنونِزينة املعنى )الكتابة ، الخط ، الزخرفة (50

أحمد فارس الشدياقالواسطة يف معرفة أحوال مالطة51

النخبة الفكرية واالنشقاق52
) تحـوُّالت الصـفـوة العارفة يف املجتمع العربي الحديث(

د. ُمحسن املوسوي

إيزابيل إيربهاردتياسمينة وقصص أخرى53
ترجمة وتقديم: بوداود عمري

ترجمة: عبدالسالم الغريانيآباي ) كتاب األقوال (54

محمد محمود الزبرييمأساة واق الواق55

مي زيادةبني الَجْزر واملَّد )صفحات يف اللغة واآلداب والفّن والحضارة(56

قسم التحرير »مجلة الدوحة«ِظّل الذِّاِكرة )حوارات ونصوص من أرشيف »الدوحة«(57

أليكيس شوتان -تعريب: عبد الكريم أبو علوالرحلة الَفنِّية إىل الديار املرصية )١٩٣٢( تحقيق: رشيد العفاقي58

إسماعيل مظهرقيرص وكليوبرتا59
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