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ردوم اخلول على الفنون التطبوقوة 

 حتى نهاوة العصر العبادي

                            حممودحممد خضر . م.                                   مأمحد قاسم اجلمعة. د.أ

 21/1/2010: تاروخ القبول 19/10/2008: تاروخ التقدوم

املقدمة 

، السيما فتمقى دراسة الفف اإلسالمي اىتمامًا واسعًا لدى الباحثيف اآلثاريي
الفنوف التطبيقية التي انتشرت في أرجاء العالـ اإلسالمي، فأصبحت معبرة عف 

الصبغة الجمالية التي دخمت إلى كؿ بيت ولـ تستثف منيا األماكف المقدسة 
.  كالجوامع والكنائس

رسوـ الخيؿ )وبناًء عمى ذلؾ وقع اختيارنا لدراسة الرسوـ الحيوانية المنفذة 
التي ضمت بعض  (عمى الفنوف التطبيقية المختمفة في العصريف األموي والعباسي

النماذج عمى المعدف والنقود والخشب والعاج والخزؼ والمخطوطات التي تزيف 
.  معظـ المتاحؼ العالمية

ومثمت ىذه المعروضات إحدى أىـ الفنوف التي دّلت بشكؿ جمي وواضح 
.  عمى براعة الفناف والصانع المسمـ ومدى خصوبة خيالو آنذاؾ

اسـ جمع ال واحد لو، وجمعو تكسيرا خيوؿ ويقاؿ : الخيؿ لغة واصطالحا 
واحدىا خائؿ الختياليا، وقيؿ ىي الفرس وجمعيا أفراس ومنيا الحصاف مف 

، والخيؿ مف فصيمة ذوات الحافر وتطمؽ (1)الحصف كما تعرؼ األنثى باسـ حجر
.  (2)عمييا مسميات مف ضمنيا كذلؾ الجواد والمير

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلثار/ قسـ عمـ اآلثار .


 .جامعة الموصؿ/ كمية اآلثار/ قسـ عمـ اآلثار  

. 137 ػ 135، ص6المخصص، القاىرة، د ط، ج:  ابف سيده، أبو الحسف عمي إسماعيؿ(1)
. 168لساف العرب، بيروت، ـ، ص:  ابف منظور، أبو الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر(2)
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ـْ  ): كما وردت اإلشارة إلى الخيؿ في القرآف الكريـ بقولو تعالى  َوَأِعدُّوا َلُي
ـْ ِمْف ُقوَّوةٍة َوِمْف ِرَباِط اْلَخْيؿِ  َواْلَخْيَؿ َواْلِبَغاَؿ  ): ،  وقولو تعالى (3) (َما اْسَتَطْعُت

.  (4) (َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَىا َوِزيَنًة َوَيْخُمُؽ َما ال َتْعَمُموفَ 
 .KUR. RAفقد أشير إلى الخيؿ في النصوص السومرية بصيغة 

ANŠEوالتي تقابميا باألكدية ،SİSU (5) وىناؾ نصوص مسمارية ذات صمة  ،
بعمؼ الخيؿ والحيوانات الداجنة األخرى، كما عمد القدماء إلى تنفيذ رسوـ الخيؿ 

.  (6)وتفاصيؿ أجساميا بكثرة عمى األعماؿ الفنية ومنذ أقدـ العصور
إذ لعبت الخيوؿ العربية دورًا ميمًا في حياة العربي سواًء في العصر 

 فيمتاز (7)الجاىمي واإلسالمي فيو رفيؽ اإلنساف في تنقمو وتنزىو وصيده وغزوه
الجواد العربي بالعنؽ القصيرة، أما العنؽ الغميظة فتعيؽ الجواد عف الجري بسبب 

التصاقيا بالكتفيف وكثرة المحـ الذي يربطيا وتكوف العنؽ مستقيمة رقيقة الجمد تأخذ 
.  (8)باالتساع تدريجيًا نحو الكتفيف والصدر

فنالحظ أف قدرة الخيوؿ العربية األصيمة عمى تحمؿ المتاعب والمشاؽ 
تفوؽ كؿ وصؼ ولقد كاف ليذا أىمية كبيرة في حياتيا بالصحراء حيث العوامؿ 

.  (9)المناخية الصعبة وقمة الغذاء والمياه وشدة الحرارة وانتقاليا مسافات شاسعة
وتوجد ىنالؾ عدة أنواع مف الخيوؿ منيا ما يستخدـ لمعمؿ وىو حيواف 
مدجف وآخر بري يعيش في الغابات والجباؿ ففي النرويج يستخدـ المزارعوف 

وتمتاز بقوتيا وقدرتيا عمى العمؿ في  (الياكني)الخيوؿ الضخمة الحجـ وُتسمى 

                                                 

(. 65) سورة األنفاؿ، اآلية (3)
(. 8) سورة النحؿ، اآلية (4)

(5) Blak, J., George, and postgate. N.A: Concise Dictionary of Akkadian, 
London, 1997, p. 91. 

(6) Vonsoden, w: Akkadisches Handworter buch (Wiesbaden), 1922, p. 
1052. 

. 5، ص1989الحصاف العربي األصيؿ، لبناف، :  الميندس، قيالف غموب(7)
. 35المصدر نفسو، ص:  الميندس(8)
. 19، ص1997الخيؿ في قصائد الجاىمييف واإلسالمييف، بيروت، : بو يحيى، أحمدأ (9)
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 (الياؾ)الظروؼ الشاقة، وفي منغوليا ُتستخدـ الخيوؿ متوسطة الحجـ وتسمى 
.  لمركوب وتمتاز بمقاومتيا لممرتفعات وىي ذات تغذية فقيرة نسبياً 

وتعيش في مرتفعات مختمؼ الجزر في بريطانيا تسعة أنواع مف الخيوؿ 
وىنالؾ نوع آخر مف الخيوؿ وىو قـز الحجـ . وىي أعمى نسبة بيف الدوؿ والعالـ

.  (10)إذ يتدرب األطفاؿ عميو في ركوب الخيؿ (الشتالند)يسمى 
نرى في المنحوتات اآلشورية أمثمة كثيرة عف الخيؿ ومنيا مشيد لمممؾ 

، وىي محاطة بكالب (11)اآلشوري عمى عربتو الممكية التي يجرىا عدد مف الخيوؿ
وىو يوجو رمحو ويصيب  (2، 1لوح رقـ )الصيد في أثناء عممية الصيد فنراه 

األسد بجروح خطيرة، والذي أدى بدوره الى رد األسد بالشكؿ العكسي في عممية 
مياجمة الحصاف مما جعؿ الفناف يظير عممية الفزع واليمع التي صاحبت الحيواف 

.  (12)في أثناء مسيره
والفناف اآلشوري ضّمف في رسوماتو كثيرًا مف صور الخيؿ ودلت عمى 
المقدرة الفنية الكبيرة لآلشورييف والكفاية والدراية التي استطاعوا بيا الوصوؿ إلى 

فكاف الفناف . ىذا المستوى مف اإلبداع في رسـ الحيوانات، وبخاصة الخيوؿ
اآلشوري مممًا بخصائص الخيؿ الحركية والناحية التشريحية لمجسـ مما يدؿ عمى 

.  (13)إحساسو الفني العالي بالشكؿ المرسوـ
ومف المالحظ أف االىتماـ الكبير بالخيوؿ جعميا تصبح إحدى أىـ رموز 

 (14)اآللية القديمة في العراؽ واستخدمت في مشاىد األختاـ بصورة كبيرة كذلؾ
(. 3لوح رقـ )

                                                 

. 16، ص1986الخيوؿ العربية التربية واألمراض، بغداد، :  عطا، نبيو محمد(10)
وسائط النقؿ في العراؽ القديـ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة :  حسيف، ياسر ىاشـ(11)

. 45، ص2002الموصؿ، 
. 104، ص1965موجز في تاريخ الفف والعالـ، دار القمـ، :  أبو صالح، األلفي(12)
. 169، ص1975فنوف الشرؽ األوسط العالـ القديـ، مصر، :  عالـ، نعمت إسماعيؿ(13)
رموز أىـ اآللية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصؿ، :  فاضؿ، فاتف موفؽ(14)

. 52، شكؿ 18، ص2002
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، إحدى أىـ المدف الخالدة في تاريخ بالد الرافديف فقد تناوؿ (15)أما الحضر
أخبارىا المؤرخوف والبمدانيوف العرب وأدىشت مبانييا شعراء قبؿ اإلسالـ ومف 

خالؿ موقع المدينة يبدو أف أىميا اىتموا اىتمامًا كبيرًا بالخيوؿ وتضمينيا لمكثير 
مف المشاىد إذ لـ تقتصر رسومات الفناف الحضري عمى نوع واحد محدد فييا فنراه 

 وىو يقـو بعممية صيد أو طعف لحيواف مفترس (16)تارة يرسـ خيوؿ يمتطييا فارس
ويقابمو حيواف عمى األرجح  (5-4لوح رقـ )واثبًا فوؽ الخيؿ وبواسطة سيـ طويؿ 

لوح رقـ )فيد أو أسد، ونراه في مشيد آخر يقـو باقتناص الخنزير البري وصيده 
وكذلؾ العديد مف أنواع الحيوانات الصغيرة ونراه قد خصص ليا الخيوؿ  (6

الخاصة باصطيادىا لما امتازت بو مف سرعة الجري خاصة في المعارؾ وذلؾ 
خير دليؿ عمى براعة الحضرييف عمى استخداـ الخيؿ بشكؿ واسع ألغراض الحرب 

.  والصيد والترحاؿ
، التي ناىضت مدينة الحضر (17)وسطع نجـ مدينة أخرى ىي مدينة تدمر

مف حيث الموقع الصحراوي وذكرت في النصوص المسمارية العديدة ويرجع أقدميا 
، ونموىا المفاجئ جعميا مف كبريات المدف (18)الى عصر سرجوف األوؿ اآلشوري

في الشرؽ فأصبحت محط أنظار التجار وقوافميـ ومف األمثمة الجميمة التي نفذت 

                                                 

 كـ غرب 70 الحضر تقع وسط بادية الجزيرة ضمف محافظة نينوى وعمى بعد حوالي (15)
كـ جنوب الموصؿ وبزغ نجـ ىذه المدينة 80ناحية القيارة بمحاذاة نير دجمة وعمى بعد 

. كـ محاطة بخندؽ وسور ذي أربعة أبواب2ـ يقدر قطرىا حوالي . ؽ2وازدىرت في القرف 
. 6، ص1968الحضر، مصر، : لممزيد مف التفاصيؿ الشمس، ماجد

(16) Ibrhim, J.K: Pre-Islamic Settllement in Jazirh Mosul, 1986, p. 158, 
pl. 160. 

 كـ 160كـ شماؿ مدينة دمشؽ و215مدينة تقع عمى أطراؼ بادية الشاـ وتبعد :  تدمر(17)
عف مدينة حمص ونير العاصي وفي منطقة قاحمة اشتيرت وذاع صيتيا في عيد ممكتيا 

تدمر : (بوؿ، مريـ)لممزيد ينظر سانالقيؿ وطرابمسي . زنوبيا وكانت منافسة لمدينة روما
. 39، ص1960والسيوب السورية، ترجمة إيماف سندياف، الحوليات األثرية السورية، 

، 1956، 1تدمر والشرؽ، تعريب جورج حداد، الحوليات األثرية السورية، ـ:  سيريغ، ىنري(18)
. 61ص
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وىما يعتمياف  (7لوح رقـ ) (محاربيف)في ىذه المدينة نقش بارز لفارسيف متقابميف 
صيوة جوادييما تتوسطيـ دكة نار تستخدـ لمعبادة في ذلؾ الوقت يواجييا شخص 

قد يكوف كاىنا ونرى الخيؿ وقد رفعت إحدى أرجميا كداللة خاصة لمتحية 
والترحيب وطرز جسـ الحصاف بسرج جميؿ يدور حوؿ بدنو بأشكاؿ ىندسية مع 
الزىرة السداسية الفصوص وظير عمى مالبس الشخوص الطراز الساساني ذو 

.  (19)الطيات
إف براعة التدمرييف في فف النحت واتقانو ساعدتيـ عميو نوعية الحجر، 

، إذ وجدت العديد مف (20)والقرابة العميقة بيف الفنييف لمدينة تدمر ودور اوربوس
رسوـ الخيؿ منيا مشيد صيد لرسوـ حائطية لفارس حاماًل بيده قوسًا يقوـ بصيد 

قد يكوف عمى األغمب غزااًل وأضفى الفناف  (8لوح رقـ )حيواف مف ذوات األربع 
عمى ىذه الموحة سمات اليمع والخوؼ ومف الجدير بالمالحظة أف السرعة التي 

يضرب بيا الفارس ىذه الحيوانات السريعة الجري تدؿ عمى خبرة الفارس الصياد 
.  وتمرسو في قنص الوحوش والحيوانات الصغيرة والكبيرة

وفضاًل عما تقدـ ىنالؾ نوع آخر مف الرسوـ رسمت عمى الجدراف في دور 
أوربوس لخيوؿ حرب مدرعة تصؿ الى أرجميا واقداميا السفمى لحمايتيا مف 

ولـ يغفؿ الفناف حتى الفارس الذي يركب ىذه  (9لوح رقـ )ضربات األعداء 
.  (21)الخيوؿ إذ أظير العدة الحربية لمفارس أيضًا مع الرمح الطويؿ

أما نماذج الفنوف األجنبية القديمة كالفف البيزنطي، ىناؾ العديد مف 
مشاىد رسـو الخيؿ، فنرى في صحف دائري معروض في المتحؼ البريطاني 

                                                 
(19) Malrux, Salles (Ander, Geoges): The Art of Mankind, Thames and 

Hudsan, USA,  1962, p. 75 pl 86. 

كـ شرقًا وعف مدينة 90مدينة تقع عمى نير الفرات تبعد عف دير الزور :  دور اوربوس(20)
كـ غربًا وتقع عمى الضفة اليمنى لنير الفرات بناىا سمقوس وسماىا باسـ 35البوكماؿ 

المدينة التي ولد فييا اوربوس في قمدونيا وتسمى كذلؾ باسـ صالحية الفرات، الشيابي، 
معجـ الموقع في سورية، المديرية العامة لآلثار والمتاحؼ في الجميورية العربية : قتيبة

. 130، ص2006السورية، دمشؽ، 
(21) M.A.R, Golledge: Patthian Art, London 1977, p.110. pl. 44.B. 
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، ويمثؿ (ـ629-613)الشكؿ المصنوع مف معدف الفضة والذي يعود إلى فترة 
مشيدًا ألربعة أشخاص ذوي مالبس تغطي أجزاء مف أجساميـ، فيما ضمف الفناف 
رسوـ شخصيف آخريف، وكؿ واحد منيما يمسؾ حصانًا بيده بواسطة المجاـ الذي 

يساعد عمى سيطرة الشخص عمى الحيواف، ويبيف المشيد طاعة ىذه الخيوؿ 
وانقيادىا وسكينتيا وىدوءىا مع ما يرافقيـ مف حيوانات أخرى لمداللة عمى عممية 

(.  10لوح رقـ ) (22)الصيد واالستجماـ والتمتع بالطبيعة كذلؾ
 ومف (23)أما المنسوجات البيزنطية فزينت قطع منيا بمشاىد الخيؿ أيضاً 

ذلؾ مشيد يتضمف فارسيف يمتطياف جوادييما وقد زخرفا بشراشيب عمى طوؿ بدف 
يا رمحييما إلى األسديف الموجوديف أسفؿ الحصاف إذ باغت األسداف  الحصاف ووجَّو

الفارسيف باليجوـ عمييما مضفيا الفناف األسموب الحركي الدرامي  كما ال نغفؿ 
وجود حيوانيف داللة واضحة عمى أنو مشيد يبيف عممية القنص والصيد ويدور 

اقتتاؿ بيف األسود وحيوانات الصيد مف جية وبيف الفارسيف الذيف يمتطياف الخيوؿ 
وثمة تناظر جمالي في إنشاء المشيد يتمثؿ بالحركة  (11لوح رقـ )مف جية أخرى 

التناظرية بيف كؿ فارس وحصانو في مقابؿ األسد كما أف طبيعة الرسـ تخمو مف 
.  وىذا ما اتسمت بو أيضًا الرسوـ اآلشورية (العمؽ)البعد الثالث 

أما المموؾ الساسانيوف فقد خمدوا انتصاراتيـ وأمجادىـ التي يشاىروف 
بإيراف مسجؿ عمى  (رستـ)ويعمنوف عنيا وىـ فوؽ صيوات جيادىـ ففي نقش 

اف الممؾ الساساني شابور يرضخ أعداؤه لو  (12لوح رقـ )شكؿ منحوتة حجرية 
بحركتيـ نحو األسفؿ أماـ قوتو وتمكنو الذي يوحي بو موقعو ممتطيًا صيوة 

الممؾ الساساني مشتبكا في حالة  (13لوح رقـ )الحصاف، وفيما يظير عمى مشيد 
قتاؿ في معركة شرسة مع أعدائو ويقـو بتحطيـ أعدائو وقتميـ وقد نفذ الفناف 

الساساني تصوير ىذا الحدث التاريخي بشكؿ جانبي مبينا كذلؾ عممية الكر والفر 
.  (24)أحد أساليب الحرب في ذلؾ الوقت
                                                 

(22) Rice , D.T., Art of Byzantine Era , London , 1963 , P. 67 , Fig , 55. 
(23) Rice: op.cit fig 59. 
(24) Porada , Edith , Art of the world (Ancient Iran) London, 1965, p. 

205. 
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وبذلؾ يتضح أنو كاف لمخيؿ أىمية كبيرة في العصور البدائية مف خالؿ 
استخداميا في التنقؿ والحرب والتجارة، وكما تعكس المشاىد الفنية بوضوح الخيوؿ 

.  في أوضاع متعددة مف الحركات
:  العصر اإلسالمي 

تـ تقسيـ رسوـ الخيؿ في الفف اإلسالمي حسب طبيعة المادة المنفذة عمييا 
:  وليذا ارتأينا تقسيـ ىذا الجانب الى ما يأتي 

: على المعدن : أواًل 
وجدت في الممتقطات األثرية الكثير مف المعادف التي دلت عمييا 

، وأدخؿ عميو أنواع (26) فشكمو حسب حاجاتو المختمفة(25)االستعماالت اليومية
الزخرفة النباتية واليندسية والرسـو اآلدمية والحيوانية التي مف ضمنيا رسوـ الخيؿ 

الطرؽ )أحد أىـ ىذه العناصر وُنفذت تمؾ الزخارؼ والرسوـ بطرائؽ عديدة أىميا 
 واألواني مع تنوع أشكاؿ التحؼ المعدنية كاألباريؽ والطسوت (27)(والحفر والتكفيت

.  والشمعدانات وغيرىما
والموصؿ مف المدف التي ذاع صيتيا في صناعة المعادف ومثمت رسـو 
الخيؿ أىـ العناصر الزخرفية في زخارفيا المنفذة عمى التحؼ المعدنية، ومنيا 

األباريؽ الموصمية وكاف إبريؽ الصانع أحمد الذكي النقاش إحداىا وىو محفوظ 
، وزخارفو كفتت بالفضة والبدف (28)ـ1223/ىػ620في متحؼ كميفالند ومؤرخ سنة 

                                                 

، 1978فف الزخرفة عمى المعدف، مجمة غرفة تجارة الموصؿ، :  عبد القادر، محمد نوري(25)
. 16، ص94ع

األشكاؿ اآلدمية والحيوانية المجسمة في الفف العربي اإلسالمي، :  المختار، فلاير داؤد(26)
. 154، ص2002أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، 

اآلثار الرخامية في الموصؿ خالؿ العيد االتابكي وااليمخاني، :  الجمعة، أحمد قاسـ(27)
. 39 ػ 37، ص1975أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاىرة، 

. 88، ص1970أعالـ الصناع المواصمة، الموصؿ، :  الديوه جي، سعيد (28)
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، وفي إحدى جاماتو الزخرفية مشيد صيد لشخص (29)مصنوع مف النحاس األصفر
راكب جواده وقد أمسؾ بيده طيرا جارحًا فظير بشكؿ جانبي وىو منتظر عمى 

األرجح  الفريسة التي سيصيدىا، وقد غمؼ الفناف المسمـ الشكؿ بالحركة والحيوية 
والتعبيرية الناطقة التي تعد مف أىـ خصائص مدرسة الموصؿ لمتصوير والمدرسة 

.  (أ-14لوح رقـ )العربية كذلؾ 
أما جيات اإلبريؽ األخرى فزينت بأشكاؿ مختمفة لشخوص راكبيف جيادىـ 

وتارة أخرى يموحوف بأيدييـ  (ب-14لوح رقـ )وأظيرىـ الفناف مرة يتصارعوف 
وبقربيـ حيوانات تساعدىـ في عممية الصيد مع اختالؼ حركات أرجؿ الخيؿ وىي 
داللة عمى الخوؼ وتعبير عف اليمع وقد بينيا لنا عمى الشخوص والحيوانات ولـ 
يغفؿ كذلؾ إظيار قسمات جسـ الخيوؿ التي صورىا بشكؿ بارز وواضح والسيما 

أف تعابير الوجو وتسريحات الشخوص كانت غير واضحة فكانت ىذه أىـ 
خفاء نوع مف المالمح  المعالجات الفنية التي يقوـ بيا الصانع بإظيار عنصر وا 

.  الصورية األخرى لمصورة
وفي إناء مصنوع مف معدف البراص المكفت بالفضة والمحفوظ بمتحؼ 

، رسمت بيف الزخرفة الكتابية أشرطة لرسوـ آدمية تتوسطيا جامة ُصوِّر (30)طيراف
فييا شخص ماسكا بيده قوسًا معتميا جواده وقد وجو قوسو مع إرجاع يده إلى 
الخمؼ لضرب الفريسة وىي داللة عمى الجدية واإلصرار في التصويب عمى 

الشيء المراد صيده وىي تبيف الصيغة اليجومية لمفارس ونرى ىنا توجيو القوس 
لوح رقـ )، (الممؾ المجنح)إلى شكؿ قد يكوف مجيواًل فيما صور خمفو شكؿ مجنح 

فعممية وضع المالؾ المجنح خمفية لمشكؿ أو لمفارس أضفى بيا الفناف عمى  (15
موضوعو فائدة روحانية فضاًل عف كوف الصيد رياضة جسمانية وبيف مدى قدسية 

.  الصيد عند العرب واالىتماـ الكبير بو

                                                 

، بغداد، 1970التحؼ المعدنية الموصمية في العصر العباسي، :  العبيدي، صالح حسيف(29)
. 39، لوحة 39ص

(30) Pope , Arther: Asurvey of Persain Art , Oxford , Unversity press 
London , Vol , VI , P. 134. 
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كما ميز الفناف المسمـ في شمعداف معدني مكفتة زخارفو بالفضة محفوظ 
في ايراف لدائرة مركزية في وسطو أكبر حجمًا مف مثيالتيا في التحفة تحيط بيا 

، والدوائر متصمة ومنفصمة ضـ في إحداىا شخصًا راكبًا جواده (31)زخارؼ ىندسية
فظير الجواد بشكؿ منحفٍة مع الشخص الذي يمتطيو وزيف الدائرة التي تحيط 

بالشكؿ الصوري بأشكاؿ طيور بعيدة عف الطبيعة والصورة تظير فارسًا يطعف 
(.  16لوح رقـ )برمحو أحد الحيوانات فيما يقفز عميو مف جية أخرى حيواف آخر 

وزيف المرايا المعدنية بزخارؼ رسـو الخيؿ، والمرايا تمتاز بوجييف صقيؿ 
وىو العاكس لمصورة والمؤدي لموظيفة المصنوعة لو المرآة، والوجو اآلخر 
المزخرؼ بأشكاؿ الزخرفة الموزعة إذ يقـو الفناف بإضافة الزخرفة اآلدمية 

والحيوانية وكذلؾ النصوص الكتابية إذ ينسب المرآة إلى الشخص الذي تيدى إليو 
(.  17لوح رقـ) (33) ومحفوظة في متحؼ الموفر في باريس(32)ىذه التحفة

ونقشت عمييا صورة شخص يركب جواده ويمسؾ بيده رمحًا طوياًل يطعف 
بو الحيواف الذي قاـ بالقفز عمى الجواد فيما ىجـ حيواف آخر عمى الجواد إذ أطر 

ونفذ ىذا المشيد الذي  (النسر)الفناف ىذا المشيد بإطار دائري عمى شكؿ طيور 
غمب عميو جو الصحراء أو جو البادية مف خالؿ معيشة ىذه الحيوانات في 

. الصحراء والبوادي الشاسعة المساحة
على الخشب  : ثانيًا 

إف مناطؽ الجزيرة العربية واألقاليـ القريبة منيا تعد مف المناطؽ الفقيرة 
بأنواع الخشب الممتاز فكاف لبناف أحد مصادر الخشب التي يصدر إلى أغمب 

. (34)األمصار العربية

                                                 
(31) Pope: op. cit , vol , P. 1332. 

، 1، ج15المرايا المعدنية اإلسالمية، مجمة كمية اآلداب، جامعة القاىرة، ـ :  محرز، جماؿ(32)
. 130، ص1953

(33) Pope , op. cit , vol , VI, 1302 , B. 
. 280الفف اإلسالمي، دار المعارؼ، مصر، ص:  األلفي، أبو صالح(34)
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ويستفاد منو في البناء والصناعة إذ القى أىمية كبيرة لدى الفناف العراقي 
القديـ وقاـ بزخرفتو بأنواع عديدة مف الزخارؼ كانت مف أىميا الزخرفة الحيوانية 

.  (35)وتمييزىا عف الزخارؼ األخرى
وعند مجيء الديف اإلسالمي ظؿ الفف اإلسالمي متأثرا بأساليب 

الصناعات  التي سبقتو وخاصة الساساني والبيزنطي واليمنستي إذ نمحظ التأثيرات 
 وبالرغـ مف ذلؾ (36)الواضحة بالفسطاط في مصر والمسجد األقصى في فمسطيف
.  أصبح لنا فنًا مستقاًل بذاتو معبرًا عف خصائصو اإلسالمية

ومف الزخارؼ التي تعود إلى العصر اإلسالمي زخرفة حاجز الست 
، ويتألؼ مف خمس وأربعيف (37)بربارى والمحفوظ في المتحؼ القبطي في مصر

، مزخرفة بزخارؼ نباتية تتضمنيا زخارؼ آدمية وحيوانية مف (18لوح رقـ )حشوة 
أىميا كوشتا عقد الحاجز زينت بفارس راكب جواده وىو ماسؾ بيده طائرًا جارحًا 

ويقـو بعممية الصيد والقنص وامتازت الزخرفة بإبراز الشكؿ الحيواني عف الزخارؼ 
النباتية أواًل لكي تكوف واضحة المعالـ ثانيا ويمكف القوؿ إف االىتماـ الكبير 

بالفروسية والصيد لـ يكف منتشرًا عند المسمميف فقط وزخرفتيـ لمختمؼ التحؼ 
واألماكف بؿ اىتـ بو فنانو الكنيسة القبطية إف لـ يكف الفناف الذي قاـ بيذا العمؿ 

مسممًا وىذا يكوف احتمااًل قريبًا جدًا، وعمد الفناف الفاطمي إلى تشكيؿ زخارؼ 
األبواب عمى شكؿ حشوة تضاؼ إلى الباب وزخرفيا برسوـ الخيؿ وفي إحدى 

 حشوة تضمنت رسـ رأسي (38)معروضات متحؼ الفف اإلسالمي في القاىرة
نفذىما الفناف بشكؿ متقابؿ ومتدابر  (19لوح رقـ)حصانيف غير مكتممي الجسـ 

وأبرز معيما سرجييما المذيف يمسكاف بيما والتفاصيؿ الدقيقة لمالمح الحيواف 

                                                 

، 1979عادات وتقاليد الشعوب القديمة، بغداد، : (فاضؿ، عامر) عبد الواحد، سميماف (35)
. 125ص

. 115ترجمة أحمد محمد عيسى، دار المعارؼ، مصر، ص:  ديماند، الفنوف اإلسالمية(36)
مميزات األخشاب المزخرفة في الطرازيف العباسي والفاطمي، مجمة كمية :  شافعي، فريد(37)

. 1954اآلداب، جامعة القاىرة، 
(. 339)، شكؿ رقـ10، ص1956أطمس الفنوف الزخرفية، القاىرة، :  حسف، زكي محمد(38)
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العيوف الجاحظة والشعر المسترسؿ ومف أىـ مميزات ىذه الحشوة ىي صفة 
التناظر في الشكؿ الصوري الذي يعد مف أىـ سمات الفف اإلسالمي وبعض 

الفنوف األخرى الذي اعتمد مبدأ تكرار الشكؿ سواًء بشكؿ متقابؿ وجيا لوجو أو 
. بشكؿ عكسي

على العاج : ثالثًا 
كاف العاج مف أىـ المواد األولية في تنفيذ أنواع الزخارؼ اآلدمية 

والحيوانية والنباتية إذ اكتشؼ في العراؽ القديـ بحفريات النمرود عمى عاجيات 
، فاستخدمت بوصفيا إحدى أىـ (39)مميزة أطمقت عمييا تسمية عاجيات النمرود

، وكانت (40)المقتنيات كاألثاث وأدوات التجميؿ وألعاب الصناديؽ المزخرفة الجوانب
.  رسـو الخيؿ مف العناصر المنفذة عمى جوانب التحؼ وأغطيتيا

فاىتـ الفناف المسمـ بالتحؼ العاجية ونفد زخارفيا بطرائؽ متعددة كاف مف 
التحزيز والحفر البارز وأسموب تخريـ الشكؿ المرسـو أو عمؿ : ىذه األساليب 

برازه بالشكؿ المطموب وكاف مف أكثر الطرز شيوعًا (41)خمفية لمشكؿ الصوري  ، وا 
، إذ وصمتنا (ـ1237–713/ىػ635–911) (األموي األندلسي)الطراز األموي 

العديد مف التحؼ المميزة وكاف مف أىـ أسباب وصوؿ ىذه التحؼ استخداميا مف 
قبؿ الكنائس في عممية تقديـ الطعاـ المقدس وحفظ المواد الثمينة، وُأدخؿ العاج 
في صناعة مقابض السيوؼ ومصاريع األبواب والحشوات المنفذة عمى المنابر 

، فاشتممت التحؼ (42)وكذلؾ تشكيميا عمى ىيئة ألعاب شطرنج وبأشكاليا المختمفة
العاجية عمى زخرفة رئيسة ىي تسميات بالط الخالفة وألعاب الفروسية والمبارزة 

والصيد التي نفذت ونقمت عمى ألعاب وصناديؽ عاجية وأحد ىذه الصناديؽ 
                                                 

. 11، ص1987عاجيات النمرود، بغداد، : (فؤاد، ميسر  ) سفر والعراقي (39)
، 18، مج1962صناعة العاج في الشرؽ األوسط، مجمة سومر، بغداد، :  الكيالني، لمياء(40)

. 192ص
. 166األشكاؿ اآلدمية والحيوانية المجسمة، ص:  المختار(41)
، 1997، 3، ج (الفف العربي اإلسالمي  )مف العاج واستخداماتو :  سالـ، عبد العزيز(42)

. 199ص
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 والذي امتاز بالزخرفة البديعة مف الرسـ (43)محفوظ في كتدرائية بنبموتة باسبانيا
والتفصيؿ المميز ونبدأ مف الغطاء ذي الشكؿ اليرمي ففي جيتو العميا زخرؼ 

تمثؿ مشاىد افتراس حيوانات وما ييمنا ىنا تصوير  (20لوح رقـ )بثالث جامات 
جارحا . (21لوح رقـ )الفناف مشيدًا لشخص يركب جواده وقد امسؾ بيده طيرًا 

ضمف جامة ذات اطر مفصصة مع تصوير مشابو في الجية المقابمة لؤلشكاؿ 
فينا نمحظ  (22لوح رقـ )المنفذة نفسيا اآلنفة الذكر وكذلؾ جوانب الغطاء األخرى 

مبدأ التناظر والتقابؿ ضمف جيات الصندوؽ وتنفيذه لرسوـ الخيؿ بشكؿ مقارب 
لمطبيعة إذ اىتـ الفناف بتشريح قسمات المالبس المزينة عمى الشخص ومالمح 

براز عيوف الفارس والحصاف واختالؼ حركات أرجؿ الحصاف يدؿ  الوجو أيضًا وا 
عمى الحركة والركض، والحفر البارز لؤلشكاؿ الزخرفية والغائرة لمخمفية الزخرفية 
أعطى عامال مميزا لشخوص الشكؿ الصوري وىي مف السمات الرئيسة لممدرسة 

. العربية في التصوير
على الخزف  : رابعًا 

إف أوؿ ما يشاىده اإلنساف عمى التموؿ األثرية ىي قطع مكسرة مف الفخار 
والخزؼ منتشر عميو ويعزى سبب وجودىا مف تمؾ الحقبة الزمنية لما ليا مف ميزة 

في مقاومة عوامؿ الطبيعة مف التعرية بأنواعيا، وحالة الطقس مف الحرارة 
والبرودة، فتعمـ اإلنساف صناعة الفخار والخزؼ منذ حوالي األلؼ التاسع قبؿ 

.  (44)الميالد
فاستخدـ اإلنساف يديو في صناعتو وزخرفتو بأصابعو، ووصؿ مف الرقي 

 مف حيث طميو باألكاسيد (45)والبراعة ما يضاىي بشكمو ولونو األواني المعدنية
، فاتبع الخزافوف (46)المعدنية التي أكسبتو جمااًل ورونقًا أخاذًا في الشكؿ والمضموف

والصناع المسمموف في عمؿ الخزؼ األساليب التي كانت سائدة في البمداف التي 
                                                 

. 168الفف اإلسالمي في اسبانيا، الدار المصرية لمطباعة والنشر، ص:  مورينو، جوميث(43)
. 87، ص1964الفخار القديـ، سومر، بغداد، :  الدباغ، تقي(44)
. 271، ص1972المتحؼ الوطني بدمشؽ، سوريا، :  العش، أبو الفرج(45)
. 307، ص9، ج1985الخزؼ، حضارة العراؽ، بغداد، :  حميد، عبد العزيز(46)
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يراف، ونفذ الفناف الزخارؼ عمييا كالرسوـ النباتية  فتحوىا، كالعراؽ وسوريا وا 
واليندسية واآلدمية والحيوانية كرسـو الخيؿ إذ اعتمد في حفريات الفسطاط 

المنسوبة إلى العصر الفاطمي عمى صحف مف الخزؼ نفذت عميو رسوـ ىندسية 
تحيط بشكؿ حصاف مجنح رافعًا إحدى قدميو لمداللة عمى عممية الركض أو 

الرقص التي تعد الخيؿ أحد أىـ عناصر الحمقة الموسيقية فييا والتي نراىا في 
زماننا الحاضر في مصر، إذ يقـو الشخص بقيادة الجواد لكي يقوـ بحركات 

إيقاعية معينة تدرب عمييا في وقت سابؽ، وزيف الفناف ىذا الجواد بأشرطة وأحزمة 
مزركشة ليضفي عمى الجواد زينة مميزة لو يمبسيا خصيصًا وفؽ المناسبات التي 
يقـو بيا الجواد في عممية الرقص، وحفظ ىذا الصحف في متحؼ الفف اإلسالمي 

(.  23لوح رقـ ) (47)بالقاىرة
وثمة مثاؿ آخر لصحف مف الخزؼ محفوظ في متحؼ كميفالند والذي 

، لجواد مزيف عمى طوؿ بدنو أشرطة وخمفيتو ذات (48)ـ10/ىػ5يعود إلى القرف 
مع . (24لوح رقـ )لوف داكف حاماًل عمى ظيره حيوانًا عمى األرجح يكوف ثعمبًا، 

رسـو تؤطر الصحف المرأة رسمت بشكؿ متناوب مع زخرفة مالبسيا برسـو دوائر 
ونقاط، وىي صورة تعبيرية نقميا الفناف لنا مف صفات المجتمع اإلسالمي السائد 

.  في ذلؾ الزماف
 الذي زيف بو الجدراف في (49)لـ يستثف الفناف المسمـ حتى القاشاني الخزفي

نجمة ثمانية الشكؿ يحيط بيا إطار مكوف مف أضالع ثالثة وشريط  (25لوح رقـ )
بخط النسخ أما في مركزىا فشكؿ فارس ممتطيًا صيوة جواده وقد امسؾ بيده 

المجاـ فيما نرى حوؿ الفارس أشكاؿ طيور وحيوانات تحت أرجؿ الخيؿ إذ نرى 
الفناف مثؿَّو فييا ارتباط الخيؿ والطيور والكالب بعممية قنص الفرائس كالثعالب 

                                                 

فنوف الشرؽ األوسط في العصور اإلسالمية، دار المعارؼ، :  عالـ، نعمت إسماعيؿ(47)
 (. 8 )، شكؿ 122مصر، ص

(48) Garber, oleg: The Formation of Islamic Art, London, 1973, Fig 111. 
(49) Venetia , P: Islamic Tiles , London , 1999 , 35. 
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واألرانب والطيور والكالب بعممية قنص الفرائس بيرة وزيف الفناف جسـ الخيؿ بشكؿ 
. نقطي ومالبس الفارس واسعة وفضفاضة

على المنسوجات : خامسًا 
لـ نتزود بالمعمومات الكثيرة عف المنسوجات واألنسجة المصنوعة في 

العصر الجاىمي خاصة فذكرت عنيا معمومات قميمة جدا في كتب األدب والمغة 
 وبالرغـ مف ذلؾ (50)والمعاجـ العربية والتي لـ يصمنا أي شيء مادي عنيا

اشتيرت العديد مف المدف العربية في صناعة النسيج ومف ضمنيا اليمف والموصؿ 
.  (51)والحيرة فاشتيرت بإنتاج األقمشة القطنية والصوفية

سارت األساليب السائدة قبؿ اإلسالـ في صناعة النسيج والتي اعتمدىا 
، فكانت وليدة (52)الصانع بصنع األنواع المتعددة مف األقمشة الصوفية والقطنية

الحاجة الكساء نفسو والوقاية مف الظروؼ المناخية مف حرارة وبرد واىتدى إلى 
وسيمة لمصناعة فاستخدـ األلياؼ النباتية مف القطف، والصوؼ مف الحيوانات في 

صناعة مالبسو واخترع وطور أدوات صناعة النسيج كقرص الغزؿ واإلبر 
، واختار الخامات التي تتوفر فييا القوة والمتانة وقوة (53)وصناعتو لمخيوط الغزلية

، فقاـ بصناعة المالبس مف الكتاف والحرير والصوؼ وأنواع أخرى مف (54)التحمؿ
واستخداـ العديد مف الطرؽ . المواد الخاـ التي تدخؿ في صناعة األقمشة واألنسجة

في زخرفة النسج فقاـ بالرسـ أو الطباعة عميو أو يقـو بتطريز الشكؿ المطموب 
، (55)عمى قطعة القماش أو بتنفيدىما مف خالؿ تجاوز لحمات النسيج والسدى معيا

                                                 

. 207، ص1987الفنوف الزخرفية العربية، بغداد، :  العبيدي، صالح حسيف(50)
، 1985المنسوجات والفنوف الزخرفية، حضارة العراؽ، بغداد، :  حميد، عبد العزيز(51)

. 9،254ج
. 249الفنوف اإلسالمية، ص:  ديماند(52)
. 195الفنوف الزخرفية، ص:  العبيدي(53)
. 196الفنوف الزخرفية، ص:  العبيدي(54)
. 86الفف اإلسالمي، دار المعراؼ، مصر، ص:  االلفي، ابو صالح(55)
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وأدخؿ ضروب األلواف عمى ىذا النسيج فاستخدـ الستخراجو العديد مف أنواع 
.  (56)النباتات

ومف األمثمة النادرة التي وجدنا فييا زخرفة الخيؿ عمى األنسجة اإلسالمية 
ينسب إلى القرف  (26لوح رقـ )رسـ مفصؿ لنسيج حريري مف صناعة العراؽ، 

ـ مف مجموعة مايرز والمحفوظ في متحؼ بوسطف يتميز بزخرفة حصانيف 12/ىػ6
مجنحيف متقابميف متعاكسي الوجو داللة عمى النفور واالضطراب الذي تتمتع بو 
الخيوؿ فيي مف إحدى أىـ مميزاتيا وكذلؾ الحركة المستمرة والركض أو الجري 
باتجاىات مختمفة مع تنفيذه لزخرفة أبداف الخيوؿ بشكؿ نقطي فضاًل عف التمويف 

، ويتوسطيما فرع نباتي وخمفيـ ورود وأغصاف فيو نقؿ لنا بيذه (57)الفاتح لمخيوؿ
القطعة النسيجية الواقع الحي لتربية الخيوؿ واىتماـ العامة والخاصة بيا كأحد أىـ 

. األشياء التي يممكيا الشخص لنفسو
على المخطوطات  : سادسًا 

اىتـ المسمموف كثيرًا بأساليب العمـ وكاف مف ضمف طرؽ التعميـ الكتب، 
فنشأت ضمف ذلؾ مدارس وكاف التصوير اإلسالمي أحد أىـ تمؾ األركاف ففي 

ـ نشأت أوؿ وأقدـ مدرسة لمتصوير وىي مدرسة بغداد، فعممت 12/ىػ6نياية القرف 
 عمى تزييف بعض الكتب المختصة بالطب وعمـ الحيواف وأصبحت أمرىافي بداية 

مف الكتب المتميزة في ىذا المضمار، ونشأت بعد ذلؾ مدرسة أخرى كاف مركزىا 
مدينة الموصؿ فذاع صيت ىذه المدارس التي لـ تخضع إلى أسموب واحد بؿ إلى 

، فأغمب رسـو المخطوطات المنسوبة (58)أساليب عديدة مف حيث المنظور وقواعده
إلى المدرسة العربية ظيرت فييا رسـو آدمية ذات جسـ طويؿ وأكتاؼ ضيقة، 

وأغمب رسـو الشخوص بشكؿ جانبي ذي مالمح سامية قريبة مف الطبيعة، أما ما 

                                                 

. 203 ػ 202الفنوف الزخرفية، ص:  العبيدي(56)
. 184شكؿ . 229الفنوف الزخرفية، ص:  العبيدي(57)
. 20، ص1962التصوير اإلسالمي ومدارسو، مصر، :  محرز، جماؿ محمد(58)



  ردوم اخلول على الفنون التطبوقوةحتى نهاوة العصر العبادي

 حممد خضر حممود . م.أمحد قادم اجلمعةو م. د.أ

 184 

ييمنا منيا فيي رسـو الخيؿ، التي ظيرت قميمة التفاصيؿ مف ناحية شكؿ الجسـ 
.  (59)والوجو، وكذلؾ عضالت اليديف واألرجؿ

 وقاـ (60)ونأخذ مف أمثمة المخطوطات أشيرىا وىي مقامات الحريري
بتزويقيا الواسطي ونسخ العديد مف النسخ المحفوظة بالمتاحؼ وعمؿ عمى نقؿ 

الواقع الحي لمعادات والتقاليد لممجتمع العربي اإلسالمي وخاصة في العصر 
أظير الواسطي براعتو في رسـ العديد مف الشخوص  (27لوح رقـ )العباسي، ففي 

وىو يمتطوف خيوليـ ويحمموف معيـ األمتعة والمؤف مع مرافقة دقات الدفوؼ 
إعالنًا لذىابيـ إلى موسـ الحج وتأدية المناسؾ، وعد الخيؿ مف أىـ الوسائؿ التي 
ساعدت المسمميف في رفاىيتيـ ونقميـ إلى المكاف الذي يريدوف الذىاب إليو ميما 

. كاف بعيداً 
 

                                                 

، 3فف النحت والتصوير، الفف العربي اإلسالمي، تونس، ج:  شيحة، مصطفى عبد اهلل(59)
. 291ص

(. 45)، لوح1972، بغداد، (رساـ وخطاط ومذىب ومزخرؼ)الواسطي :  سمماف، عيسى(60)
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الخاتمة 
تعد الفنوف التطبيقية مف أىـ أركاف الفف اإلسالمي الذي اتخذ أنماطًا 

وأساليب لمزخرفة كاف أىميا الكتابية والنباتية والزخرفة اآلدمية والحيوانية وكانت 
.  الخيوؿ احد عناصر الزخرفة األخيرة

ومف خالؿ بحثنا عف زخرفة الخيؿ توصمنا إلى نتائج كاف مف أىميا 
استخداميا كرمز إلحدى اآللية الميمة في العراؽ القديـ، وعند مجيء الديف 

اإلسالمي كانت الخيوؿ احد أىـ وسائؿ النقؿ التي ساعدت المسمميف عمى نشر 
الديف اإلسالمي في بقاع واسعة مف العالـ واىتماـ الخمفاء بتسميات البالط فكاف 
الخمفاء يكنوف االىتماـ الكبير لصيد الحيوانات كالثعالب وأنواع الطيور وصيدىا 
بواسطة الطيور الجارحة فنقؿ الفناف المسمـ ىذه الزخرفة بشكؿ مميز وقريب مف 

الطبيعة تارة وتارة بشكؿ محور عف الطبيعة مما يدؿ عمى سعة مخيمة الفناف 
ومدى موىبتو في عرض بعض مظاىر المجتمع اإلسالمي عف طريؽ رسـ 

األشكاؿ الصورية وتنفيذىا عمى المعدف والعاج والخشب والسجاد، وكانت رسـو 
الخيوؿ مف أىـ ىذه الرسوـ بسبب اىتماـ الخمفاء بالمفاخرة والمجاراة بأنواع خيوليـ 

األصيمة وشموخ رأسيا بنسبيا العربي الرصيف وىذا ما بينتو ونقمتو مخيمة الفناف 
.  المسمـ عمى األنواع  المتعددة مف التحؼ

وكانت الخيوؿ مف أىـ الحيوانات التي يقـو المسمموف بإجراء السباؽ بيا 
مف خالؿ سرعتيا الكبيرة في الحركة والجري وكانت أغمب التحؼ تعرض لنا كثيرًا 
. مف ىذه المواضيع سواًء كانت باألعداد الكبيرة أو الصغيرة أو المفردة مف الخيوؿ

 .فيي بحؽ مف الرسوـ المميزة التي أضفت عمى الموحات والتحؼ رونقًا أخاذاً 
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 ( 1 )نٕح رلى 

يشٓذ ٌظٓر فٍّ انًهك اَشٕري يًخطٍاً 

 جٕادِ ْٕٔ ٌصطاد األضٕد
 Potia: عٍ 

 ( 2 )نٕح رلى 

يشٓذ نهًهك اَشٕري عهى انعربت انًهكٍت 

 Potia: انخً حجرْا انخٍٕل عٍ 

 ( 3 )نٕح رلى 

ريس آنٓت عهى شكم رأش خٍم 

 فاحٍ يٕفك: عٍ 
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 ( 10)نٕح رلى 

طبك فضً يٍ انفٍ انبٍسَطً 

 Rice: عٍ 

 ( 11 )نٕح رلى 

لطعت يٍ لًاظ يٍ انعٓذ انبٍسَطً 

 Rice: عٍ 

 ( 12 )نٕح رلى 

َحج يٍ انحجر ًٌثم انًهك انطاضاًَ 

 Porda: عٍ 
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 ( 13 )نٕح رلى 

َحج يٍ انحجر نهًهك انطاضاًَ 

 Porda: عٍ 

 ( ـ أ 14 )نٕح رلى 

إبرٌك يٍ انُحاش انًطرٔق ٔانًكفخت زخارفّ 

بانفضت 

َعًج إضًاعٍم عالو : عٍ 

 ( ـ ب 14 )نٕح رلى 

جسء يٍ االبرٌك انطابك  

َعًج إضًاعٍم عالو : عٍ 



                                   (        60) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 189 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( 15 )نٕح رلى 

إَاء يعذًَ يكفخت زخارفت بانفضت يحفٕظ 

 فً يخحف طٓراٌ
 Pope: عٍ 

 ( 16 )نٕح رلى 

شًعذاٌ يعذًَ يكفخت زخارفت بانفضت 

 يحفٕظ فً إٌراٌ
 Pope: عٍ 

 ( 17 )نٕح رلى 

يرآة يعذٍَت يحفٕظت بًخحف انهٕفر 

ببارٌص 

 Pope: عٍ 
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 ( 18 )نٕح رلى 

باب خشبً يسخرف برضٕو خٍٕل 

 زكً يحًذ حطٍ: عٍ 

 ( 19 )نٕح رلى 

حشٕة خشبٍت حعٕد نهفخرة انفاطًٍت 

 فرٌذ شافعً: عٍ 

 ( 20 )نٕح رلى 

غطاء صُذٔق يٍ انعاج 

 جٕيٍث يٕرٌُٕ: عٍ 
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 ( 21 )نٕح رلى 

زخرفت جسء يٍ انصُذٔق انطابك 

 جٕيٍث يٕرٌُٕ: عٍ 

 ( 22 )نٕح رلى 

صُذٔق يٍ انعاج يسخرف برضٕو خٍم 

 Oleg Graber: عٍ 

 ( 23 )نٕح رلى 

 و 11/  ْـ 5طبك يٍ انخسف يٍ صُاعت يصر 

 Graber: عٍ 
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 ( 24 )نٕح رلى 

 oleg Graber: طبك يٍ انخسف يسٌٍ برضٕو انخٍم عٍ 

 ( 25 )نٕح رلى 

 Porter Venetia: بالطت لاشاًَ يٍ صُاعت إٌراٌ عٍ 

 ( 27 )نٕح رلى 

 يصطفى شٍحّ: يمايت يٍ يماياث انحرٌري عٍ 
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( 4نٕح رلى )

يشٓذ يٍ انجص نفارش يٍ انحضر  

 Jabir Khalil Ibrahim: عٍ 

 Rice: عٍ 

( 5نٕح رلى )

يشٓذ حخطٍطً نهٕح انطابك  

 Jabir Khalil Ibrahim: عٍ 

 Rice: عٍ 
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يشٓذ يٍ انحضر ٌمٕو انحضري بصٍذ انخُازٌر   (6نٕح رلى )

 Missioni Archeologiche: عٍ 

 Rice: عٍ 

( 7نٕح رلى )

يشٓذ يمذش يٍ حذير ٌخضًٍ رضٕو خٍٕل ٔفرضاٌ  

 Ander, Georger: عٍ 

 Rice: عٍ 
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( 8نٕح رلى )

يشٓذ يٍ دٔر أربٕش نفارش ٌصٍذ حٍٕاَاث ْٕٔ عهى 

 Ander, Georger: انخٍٕل عٍ 

 Rice: عٍ 

( 9نٕح رلى )

رضى خٍم ًْٔ يذرعت يع فارضٓا يٍ دٔر أربٕش  

 M.A.R. Colledge: عٍ 
 Rice: عٍ 
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Horse Drawings on Plastic Arts 
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Abstract 
Muslim artist was solicitaus with decorating animal, 

human, plant and geometric forms on the applied arts of which 
were the paintings of horses. These paintings express the 
broad horizons of Muslim artist as he transferred their forms. 
Consequently these paintings were spread in multi–buildings 
sites like palaces and baths.  

In this study, we shall tackle the inscriptions that were 
made by the Muslim artists on movable things. It studies the 
naming of horses both linguistically and conventionally. It also 
cites the Quranic verses that mention this word, i.e. horse. In 
addition to many of Summerians and Assyrian landscapes. The 
artist made his the inscription on textiles and porcelain. To 
add, the researcher notices the great attention that have been 
by the artist to horses, as they were used as transport means to 
reach the farthest point in the world in the time. This is what 
was reflected by the Muslim artist in his work as an artist. 
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