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حیـث یهـتم البحـث بـالتعرف تصـاویر المخطوطـات اإلسـالمیة،  يالبحـث دراسـة الكائنـات المائیـة فـ یتنـاول :الملخص

وتضـم تصـاویر المخطوطـات . اا دقیًقـتصـاویر، ووصـفها وصـفً ال يعلى أنواع الكائنات المائیة المختلفة التى ظهرت ف

ا مــن عناصـرها، وتشـتمل تصــاویر ا هاًمـبحــار واألنهـار عنصـرً اإلسـالمیة العدیـد مـن الموضــوعات التـى اتخـذت مـن ال

هذا البحث على أسماك مختلفة وحیتـان وسـرطان البحـر، باإلضـافة إلـى الكائنـات البرمائیـة كالتمسـاح والسـلحفاة، كمـا 

المتنوعـة یعـد تصـویر الكائنـات المائیـة و . ظهرت كائنات مائیة خرافیة مثل حوریات الماء وٕانسان الماء والتنین المائى

ا للبیئــة المحیطـة بالفنــان مــن مـن أهــم الموضـوعات التــى تتضـمنها المخطوطــات اإلســالمیة، فیعتبـر تصــویرها انعكاًسـ

وخیالـه الواسـع الـذى صـور أسـاطیر مـن الخیـال عـن األنهـار والبحـار  فنـانعلـى عقلیـة الذلـك بحـار وأنهـار، كمـا یـدل 

یر و تصـــا فــيالكائنــات المائیــة  "ع و وقــع اختیــارى علـــى موضــوماتســكنها مــن حیوانــات مختلفــة، ومـــن هــذا المنطلــق 

  .دراسة آثاریة فنیة" )م١٨-هـ١٢/م١٣-هـ٧(المخطوطات اإلسالمیة من القرن 
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 Abstract: The study deals with the study of aquatic organisms in the Islamic 
manuscripts. The research deals with the identification of the different types of aquatic 
organisms that appeared in the paintings, describing them accurately. The Islamic 
manuscripts painting include many subjects which taken from the sea and rivers, an important 
element. This research will include several fishes, whales, lobster and amphibiousness 
organisms like crocodile, turtle, and form of mermaids, a man of the sea and others are also 
appeared, the painting of various aquatic organisms is one of the most important topics in the 
Islamic manuscripts. It is a reflection of the environment surrounding the artist from the seas 
and rivers, as evidenced by the mentality of the artist and his imagination, that painted the 
myths of imagination about the rivers and the deep sea and what is live of it with different 
animals, and a lot of aquatic organisms, From this standpoint i choose the topic of “Aquatic 
Creations in the painting of Islamic manuscripts”, Century (7H-12A.D/13H-18A.D), 
Archaeological Artistic study. 
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 يعلى اإلستفادة من هذه الكائنات فعرف اإلنسان الكائنات المائیة المختلفة منذ قدیم الزمان، وقد عمل  :المقدمة

المجاالت المختلفة من  يرة فمصر القدیمة ذات أهمیة كبی ينواحى حیاته، فعلى سبیل المثال كانت األسماك ف

مجال المعامالت التجاریة، باإلضافة إلى  يذلك فع أجور ورواتب العاملین، وكدف يستخدامها كغذاء، وفاحیث 

فكلمة الفن المسیحى،  يقدیمة، كما كانت لألسماك رمزیة فمقابر مصر ال يامها كأحد أهم مكونات القرابین فاستخد

یسوع المسیح (وتحتوى على الحروف األولى لكلمات  ."إخثوس"أو " إخثیس"نطق وتُ " ἸΧΘΥ´Σ"سمكة بالیونانیة 

 ثیؤو ایسوس خریستیوس ایوس" :نطقوتُ " Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ) "مخلصابن اهللا ال

سم المسیح وهى إشارة إلى معجزة السید المسیح الذى أشبع خمسة آالف شخص بخمس ، وهى اختصار ال١"سوتیر

   . ٢إلى میاه المعمودیة أیًضاخبزات وسمكتین، كما یرمز السمك 

هــو الكائنــات و تصــاویر المخطوطــات اإلســالمیة إلــى نــوعین، النــوع األول  فــيهــرت تنقســم الكائنــات المائیــة التــى ظو 

المائیــة المحاكیــة للطبیعــة وهــى الكائنــات التــى تســكن البحــار واألنهــار مثــل األســماك والحیتــان والتماســیح والســالحف 

 فــيهـى الكائنــات التـى ذكـرت أمـا النـوع الثــانى فهـو الكائنـات المائیــة الخرافیـة و . وغیــرهم ...المائیـة وسـرطانات البحـر

  :وفیما یلى عرض لهذه الكائنات. المائى والتنین البحر وٕانسان الماء حوریاتاألساطیر الخرافیة ك

 :الكائنات المائیة المحاكیة للطبیعة -أوًال 

 األسماك هى فصیلة من الكائنات المائیة التى عرفها اإلنسان منذ أقدم العصور حیث كانت مصدر :األسماك - ١

لغذائه، فاإلنسان منذ النشأة األولى كان یصطاد لیأكل، ومع ازدیاد سـكان األرض، وازدیـاد حاجـاتهم مـن الغـذاء  هام 

، ومــع مــرور الوقــت ازداد اإلهتمــام باألســماك ٣قــاموا باإلهتمــام بعطــاء البحــار واســتثماره، فالعائــد كثیــر ویكلــف القلیــل

تقـــوم علــى دراســـة هــذا النـــوع مــن الكائنـــات المائیـــة متخصصـــون ومعاهــد علمیـــة  بصــفة خاصـــة، وأصــبح لـــه علمــاء

فوائد عظیمة عن سـائر اللحـوم؛  المحبوبة والتى تتمیز بالطعم الشهى والفوائد الكثیرة، حیث أكدت األبحاث بأن للحمه

َر اْلَبْحــَر ِلتَــْأُكُلوا﴿ :قولــه تعــالى ي، ولــذلك مدحــه الخــالق العظــیم فــ٤األنــه أیســر هضــمً  ــا  َوُهــَو الَّــِذي َســخَّ ِمْنــُه َلْحًمــا َطِری�

اخـتالف ألوانهـا وأنواعهـا بلفـظ اللحـم الطـرى،  ولقـد ذكـر القـرآن الكـریم األسـماك علـى ٥﴾َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحْلَیًة َتْلَبُسوَنَها

قولـه  يكمـا فـ ٦البـر أو البحـر يل تعدد النعم علـى اإلنسـان سـواء فـتفصی يا وذلك فا طریً فجاء ذكر السمك بلفظ لحمً 

َذا ِمْلٌح أَُجاٌج ۖ َوِمن ُكلٍّ َتأُْكلُوَن لَْحمً ﴿ :تعالى َذا َعْذٌب فَُراٌت َسائٌِغ َشَراُبُھ َوَھٰ .٧﴾ا َطِرًیّاَوَما َیْسَتِوي اْلَبْحَراِن َھٰ
  

                                                             
) العاشر المیالدى(مصر اإلسالمیة حتى نهایة القرن الرابع الهجرى  فيالزخرفة على التحف الفنیة "عزة عبد المعطى عبده محمد،  ١

؛ ٣، هامش ٣٢٠، )م٢٠٠٣ :رسالة دكتوراة، كلیة األثار، قسم اآلثار اإلسالمیة، جامعة القاهرة" (ضوء مجموعة جدیدة فيدراسة فنیة 

-١٨٠٥(عصر أسرة محمد على  يمدینة القاهرة والوجه البحرى ف فيمنحوتات الكائنات الحیة "محمد عبد الفتاح محمد عبد المقصود، 

، )م٢٠١١شعبة اآلثار اإلسالمیة، جامعة حلوان،  - كلیة اآلداب، قسم اآلثار والحضارة رسالة ماجستیر،" (دراسة فنیة أثریة )م١٩٥٢

رسالة ، ١مجأشكال الطیور والحیوانات في الفن القبطى وتأثیرها على نظائرها في الفنون الفاطمیة، "؛ نورا محمد حسین محمود، ٢٢٦

  .١٢٤، )م٢٠١٥، شعبة اآلثار اإلسالمیة، جامعة عین شمس ، قسم اآلثار كلیة اآلداب،( ماجستیر

  .١٢٤،١٢٥؛ نورا محمد، أشكال الطیور والحیوانات، ٢٢٦محمد عبد الفتاح، منحوتات الكائنات الحیة، ٢ 

محمد إسماعیل ؛ ٣٨ :)م١٩٣٣مارس ١٥: القاھرة ( ٥بحوث مصائد األسماك وماهیتها، مجلة الرسالة، العدد رقم  ،حسین فوزى٣ 

  . ٥، )م٢٠٠٥الدار الذهبیة، : القاهرة( عالم األسماك فيمن عجائب الخلق  ،الجاویش

 . ٥عالم األسماك،  فيمن عجائب الخلق  ،محمد إسماعیل٤ 
  .١٤آیة  ،سورة النحل ٥

 
٦

  .٨٨ ،)م٢٠٠٧ة العصریة، المكتب: بیروت( خلق الحیوانات البریة والبحریة وبعثها وحسابها يآیات اهللا ف ،فيماهر أحمد الصو 
٧

 .١٢: سورة فاطر، اآلیة 



 تصاویر المخطوطات اإلسالمیة يالكائنات المائیة ف

 

٥٥ 
 

لرشـید  مـن مخطـوط جـامع التـواریخ ، ٢لفلـك نبـى اهللا نـوح علیـه السـالم) ١(لوحـة  ف�ي ١السلمونوقد ظهرت أسماك 

الجمعیـــة  فـــي، والمحفـــوظ م١٣١٥-١٣١٤/ ھ���ـ٧١٥-٧١٤ب إلـــى المدرســـة اإلیلخانیـــة، یرجـــع إلـــى ســـنة الـــدین، ینســـ

تصور اللوحة فلك نبى اهللا نوح علیه السالم، وموضـوع هـذه اللوحـة موضـوع بحـرى ذو طـابع . اآلسیویة الملكیة بلندن

ــا ِإَلْیــِه َأِن اْصــَنِع اْلُفْلــَك ﴿ :ىقولــه تعــال فــيالقــرآن الكــریم  فــيدینــى خــاص بالعقیــدة اإلســالمیة الــذى ورد ذكــره  َفَأْوَحْیَن

 اْثَنــْینِ  َزْوَجــْینِ  ُكـلٍّ  ِمــن ِفیهَـا َفاْســُلكْ  ۙ◌ التَّنُّـورُ  َوَفــارَ  َأْمُرَنـا َجــاءَ  َفــِإَذا َوَوْحِیَنـا ِبَأْعُیِنَنــا اْلُفْلـكَ  اْصــَنعِ  َأنِ  ِإَلْیـهِ  َفَأْوَحْیَنــاِبَأْعُیِنَنـا 

  .صدق اهللا العظیم ٣﴾ِمْنُهمْ ... َعَلْیهِ  َسَبقَ  َمن ِإالَّ  َوَأْهَلكَ 
البحـر ومعـه  يهذه اللوحة مشهد للنبى نوح علیه السالم جالسـا داخـل السـفینة التـى تبحـر بـه فـ يویصور الفنان ف

 ا طــویًال ا جلباًبـعلیـه عنــد مقدمـة الســفینة جهـة الیسـار، مرتــدیً  ًئـاعلـى مقعــد متك اأتباعـه، وقـد رســمه الفنـان وهـو جالًســ

ا ، وصوره الفنـان وقـد التفـت متحـدثً رأسه عمامة بیضاء اللونالرمادى ذو أكمام واسعة، ویغطى  ملون باللون افضفاضً 

حــین یقــف اثنــان آخــران مــن أتباعــه بجــوار بعضــهما یســتمعان لحــدیث  فــيمــع أحــد رجالــه الــذى وقــف بــالقرب منــه، 

  .من اللوحة یقومون بالتجدیف الجانب األیمن يرجال عند مؤخرة السفینة ف ةكما یوجد ثالث ،نبیهما
آمان علـى  يیث ظهرت أربع أسماك سلمون تسبح فتمیز بهدوء أمواجه، ح الذى منتصف البحر، فيویشاهد السفینة 

وضـع أفقـى  فـيأسـفل البحـر جهـة الیمـین، وٕاحـداهما رسـمت ملتویـة  فـيسطح المیاه، وتسبح اثنـان مـن هـذه األسـماك 

وضــع رأســى تســبح متجهــه جهــة الیســار مــن البحــر، أمــا  ياألخــرى فرســمت فــلنبــى نــوح، أمــا تســبح بجــوار ســفینة ا

أس ســمكة مــن هــذه األســماك ر ولكــل . أســفل یســار اللوحــة يان فتســبحان بجــوار بعضــهما الــبعض فــالســمكتان اآلخرتــ

ولكــل ســمكة  كــل ســمكة تقریبـا، رأسمنتصــف جـانبى  يالمقدمــة، ورســمت العیـون فــ يمدببـة مــن األمـام ویوجــد الفــم فـ

مـــؤخرة رأســها عبـــارة عــن خــط مـــزدوج نصــف دائـــرى، وبــدن كــل ســـمكة مــبطط ومنضـــغط مــن الجـــانبین  يشــیم فــخیا

ومزخرف بخطوط رقیقة تعبر عن القشور التى تغطى بدن السمك، ویخرج مـن جسـد كـل سـمكة زعنفـة ظهریـة صـغیرة 

عیة، ولـدى كـل سـمكة مدببة وزعنفتین بطنیة وحوضیة، كما یوجد علـى جـانبى كـل سـمكة زعنفـة صـدریة صـغیرة شـعا

وقــد قــام الفنــان بصـبغ هــذه األســماك بــاللون الفضــى . ذیـل قصــیر ینتهــى بزعنفــة ذیلیـة مفلطحــة مقوســة مــن المنتصـف

  .المائل إلى األبیض، كما لونت عیونهن وخیاشیمهن وأطراف زعانفهن باللون الوردى

لتـى تنـاثرت علـى أرضـیتها عـدد مـن خلفیة الصورة جـزء مـن الصـحراء الشاسـعة ذات الرمـال الصـفراء ا يویظهر ف

حــة لتشــیر إلــى الســالم هــذه اللو  فــيالحشــائش الصــغیرة والنباتــات مرســومة باألســلوب الصــینى، وقــد رســمت األســماك 

  .والطمأنینة

                                                             
١

دار المعارف للطباعة : القاهرة(مع األسماك  ،حسین فرج زین الدین وموسى باسیلیوس :نظرأ. یطلق على سمك السلمون حوت سلیمان 

ت جسد مستطیل، مغطى بقشور ویتمیز سمك السلمون بوجه عام بأنه ذا. وهناك عدة أنواع من عائلة هذا النوع. ١١٥، )م١٩٤٧والنشر، 

  :راجع .)٢أنظر لوحة ( دائریة، أما رأسه فملساء خالیة من القشور

David Starr Jordan, A guid to the study of Fishes, II (New York: Henry Holt and Company, 1905), 61.   

  :عراج. یعیش سمك السلمون قرب سواحل المحیط الهادى وسواحل المحیط األطلنطى 

    .١٥٣عالم األسماك،  فيمن عجائب الخلق  ،محمد إسماعیل 
٢
  :فيوردت هذه التصویرة  

 F.R Martin, The Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey from 8th to the 18th century, 
vol. 2 (London: Bernard Quaritch ,1912), 28.  

  .١٨ة لوح، )م١٩٨٥متحف راث، : جنیف(أحمد عبد الرازق : مراجعة، ١م  كنوز الفن اإلسالمى، :وآخرون حصة صباح السالم 

  . ٢٧سورة المؤمنون، اآلیة ٣ 



 تصاویر المخطوطات اإلسالمیة يالكائنات المائیة ف

 

٥٦ 
 

ا یقــدم وقــد جـاء موضـوع اللوحــة بعنـوان مالًكـ ،١سـمك الشـبوط وظهـر نــوع آخـر مـن األســماك وهـ) ٣(لوحـة  فـيو 

، مـــن مخطـــوط جـــامع التـــواریخ لرشـــید الـــدین، ٢یـــه الســـالم بعـــد خروجـــه مـــن بطـــن الحـــوتلنبـــى اهللا یـــونس عل مالبـــس

متحــف المتروبولیتــان بنیویــورك،  فــيم، محفوظــة ١٤٠٠/ هـــ٨٠٠التیموریــة، یرجــع إلــى ســنة  والمنســوب إلــى المدرســة

سـیدنا یـونس  هـذه اللوحـة صـور المصـور فـيو . القـرآن الكـریم فـيوموضوع اللوحة من الموضوعات الدینیة الذى جـاء 

یســار  فــيا ویظهــر عــارى الجســد تماًمــ ا،منتصــف البحــر تقریًبــ فــيعلیــه الســالم وهــو یخــرج مــن فــم الحــوت الموجــود 

ا هذا المالك لسـیدنا یـونس رداءً  اللوحة، ویوجد مالك له أجنحة یحلق أعلى الحوت أرسله اهللا له لكى یعتنى به، ویقدم

  .لكى یأخذه منهلكى یرتدیه، وقد مد سیدنا یونس یده إلیه 

 مــن رســم الحــوت، وقــد وفــق المصــور بتصــویرها بشــكل محــاك ولقــد قــام المصــور برســم ســمكة شــبوط كبیــرة بــدًال 

للطبیعة، ولقـد صـورت هـذه السـمكة وهـى تفـتح فمهـا لیخـرج سـیدنا یـونس منـه، ومـن الواضـح بـأن المصـور قـام برسـم 

وضـع  فـيالتشـریحیة لهـا، حیـث قـام برسـمها كبیـرة الحجـم رسم التفاصـیل  فيفمها یخلو من األنیاب، وقد نجح الفنان 

الســمك أو قشــور الســمك وهــى  جــانبى، ولهــا رأس كبیــرة یوجــد علــى جانبیهــا عیــون دائریــة، كمــا یغطــى جلــدها فلــوس

عبارة عن أشكال نصف دائریة متداخلة ومتتالیة تتجه نحو ذیل السمكة، ویخرج من جسدها من أعلى وأسـفل زعـانف 

 وینتهـى بزعنفـة ذیلیـة كبیـرة مفلطحـة ومنقسـمة مـن ا خطوط رقیقة، ولها ذیل كبیر یرتفـع إلـى أعلـى قلـیًال مدببة بداخله

  .المنتصف وبداخلها خطوط طولیة متجاورة، وقد صبغها الفنان بالكامل باللون البنى الداكن

نـان برسـم میاهـه عبـارة البحر جزء كبیر منهـا، وقـد قـام الف يوقد غلب رسم البحر على معظم أجزاء اللوحة، فیغط

الجــزء السـفلى مــن اللوحــة، وقـد عبــر عنــه  يلیــة، ویظهـر جــزء صـغیر مــن الشــاطئ فـعـن أقــواس كثیـرة متداخلــة ومتتا

أقصى یسـار اللوحـة جـزء مـن شـجرة  فيالمصور برسم مجموعة من األزهار والنباتات، كما یظهر خلف سیدنا یونس 

  .علیه السالمیخرج من أفرعها أوراق تظلل على سیدنا یونس 

ا من العناصر الفنیة اإلیرانیة والصینیة، فتتضـح األسـالیب اإلیرانیـة مـن حیـث ا طریفً هذه اللوحة خلیطً  فيویتضح 

ــالتعبیــر عــن میــاه البحــر، باإلضــاف يرســوم اآلدمیــة والطریقــة المحــورة فــال تنفیــذها  ية إلــى اســتخدام األلــوان البراقــة ف

                                                             

بأنه نوع مشهور من السمك، یبلغ طوله ذراع  "عجائب المخلوقات والموجودات"كتابه  في) المبرك(قال القزوینى عن سمك الشبوط ١ 

حیاة الحیوان الكبرى بأنه سمك دقیق الذنب عریض  يكما قال عنه الدمیرى ف. طیب لحمهبدجلة ویتمیز بوعرضه أربع أصابع، یكثر منه 

زكریا بن محمد بن محمود : راجع. ویتمیز هذا السمك بأنه قلیل اإلناث وكثیر الذكور، ولذلك فهو قلیل البیض. الوسط، له رأس صغیرة

؛ ١٣٠ ،)م٢٠٠٠مؤسسة األعلى للمطبوعات، : لبنان( لحیوانات وغرائب الموجوداتعجائب المخلوقات وا ،ـ)ه٦٨٢(، القزوینى فيالكو 

  . ٤٣، )دار القاموس الحدیث للطباعة والنشر، بدون سنة نشر: بیروت( ٢حیاة الحیوان الكبرى، ج الدمیرى، كمال الدین

لونها ذهبى مائل للخضرة أو البنى، وهى نهر النیل ونهر دجلة، یكبر حجمها بشكل سریع، و  يمكة الشبوط هى سمكة نهریة تكثر فس

، ))٤لوحة (أنظر ( أسطوانیة الشكل وطویلة وقشورها قویة، وفكها العلوى أكبر من السفلى قلیال، ومقدمة رأسها مبططة بعض الشئ

جمیع  ي، تتواجد فشرهة جدا قویة للغایة وتتغذى هذه السمكة على الحشائش كالغاب والنجیلیات األخرى النامیة على حواف النیل، وهى

سید عاشور  :راجع. األحجام الصغیرة منها، لكن لحمها طیب يا فلحمه فيویعیب هذه السمكة وجود أشواك . المیاه السریعة والبطیئة

 لقد كان هذا النوع من السمك ذوو. ٣٤٤، )م٢٠١١الكتاب الحدیث،  دار: القاهرة( أفریقیا ينهر النیل والحضارة ف :قصة الحضارة ،أحمد

التصویر الفارسى  ،ثروت عكاشة :راجع. ا یمثل الشرحین كان الفرس یرونه كائنً  يز إلى سعد الطالع لدى الصینین، فالحسك الغزیر یرم

  .  ٣١، )م١٩٨٣المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، : بیروت(والتركى 

  :يوردت هذه التصویرة ف٢ 

Deirdre Jackson, Marvellous to behold Miracles in Medieval Manuscripts (London: British Library, 
2007), fig.  97. 

    .١٥، شكل )م١٩٨٢دار المعارف، : القاهرة(أحمد عیسى، : الفنون اإلسالمیة، ترجمة ،س دیماند .م
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زخرفــة مالبــس المــالك وأجنحتــه، وكــذلك اللــون البنــى  يفر واألخضــر الفــاتح فــبنفســجى واألصــكــاأللون البرتقــالى وال

  .من الحوت فإنه أسلوب صینى بحت الداكن واألزرق، أما المنظر الطبیعى وسمك الشبوط الذى رسم بدًال 

 البــر، فیعتبــر الحــوت يالبحــر أو فــ ياإلطــالق سـواء فــمــن أكبــر الكائنــات الحیــة علــى  ١لحیتـاناتعتبــر  :الحیتــان - ٢

 األزرق

 ١٧٥ا، ویصـل وزنـه نحـو متـرً  ٣٣، ویبلـغ طولـه أكثـر مـن )٥(نظـر لوحـة أ معـروف علـى وجـه األرض حیـوان أكبر 

العـام األول مـن  يطنا، وینمو حجمه ف ٢٠ل وزنه نحو ومولوده هو أكبر مولود بین كافة الحیوانات حیث یص، ٢اطنً 

  .مرة ٢٥بح أثقل من الفیل ا لحجم أمه، وعندما یكتمل نموه یصعمره حتى یصبح مشابهً 

ا، وذلـك ألن الحیتـان لهـا رئـات تتـنفس بهـا الهـواء علـى عكـس ظاهره كالسمك إال أنه لیس سمكً  فيویبدو الحوت 

    .٣األسماك التى تتنفس بالخیاشیم

، من مخطـوط عجائـب المخلوقـات ٤"حوت النبى یونس علیه السالم"وهى بعنوان  )٦(لوحة  فيوقد ظهر الحوت 

 فـيم، محفـوظ ١٥/هــ٩ببغداد، یرجع إلى أوائل القرن  والمنسوب إلى المدرسة التیموریة الموجودات للقزوینى،وغرائب 

  .وسكلر للفن بواشنطن معرض فریر

مقـدمتها  يكبیرة توجد فـوقد رسم رأس الحوت تتجه نحو الیسار من التصویرة وذنبه یتجه باتجاه الیمین، وله رأس 

أمـا الجسـد فهـو ضـخم . لتعبیر عنه برسم خط طویل مقوس، وله عیون دائریة كبیرة الحجمفم كبیر مغلق قام الفنان با

یزینـه خطـوط نصــف دائریـة عدیــدة متجـاورة ومتتالیــة تشـبه قشــور السـمك، ویخــرج مـن بدنــه مـن أعلــى وأسـفل زعــانف 

  .مدببة كبیرة الحجم أخذت اللون الذهبي، وبداخلها خطوط طولیة دقیقة متقاربة مع بعضها

  . نهایته وهى الزعنفة الذیلیةا ذیله فیمتد جهة الیمین من اللوحة وقد تجاوز إطار اللوحة، حتى اختفت أم

صبغ الفنان رأس وبدن الحوت وذنبه بـاللون الرمـادى، أمـا الزعـانف فقـد أخـذت اللـون الـذهبى، وقـد میـز بطـن  وقد

   .   األسودالحوت من أسفل باللون األبیض منقوشة بخطوط رقیقة متموجة باللون 

ـــر والبحـــر معـــا ویطلـــق علیهـــا  يبصـــفة عامـــة بـــأن منهـــا مـــایعیش فـــ  ٥تمتـــاز الســـالحف :الســـلحفاة المائیـــة - ٣ الب

 السالحف

                                                             

إسماعیل النحوى اللغوى  أبى الحسن على بن :راجع. اللغة هو السمك كله وقیل هو ماعظم منه والجمع أحوات وحیتان فيلحوت ا١ 

 .١٦ ،)م١٩٩٦،  دار إحیاء التراث العربى: بیروت( ٣خلیل ابراهیم جفال، ج: المخصص، تقدیم ،)هـ٤٥٨(المشهور بابن سیده،  األندلسى

 يفن الحیوانات اللبونة التى تعیش إال أن الحوت لیس من األسماك بل هو م. ٢٦٣، )م١٩٣٢ المقتطف،( معجم الحیوان ،أمین معلوف

الدار الذهبیة، : القاهرة(عالم البحار،  يمن عجائب الخلق ف: یل الجاویشمحمد إسماع؛ ٢٦٣معجم الحیوان،  ،المعلوفأمین : راجع. الماء

 . ٦٤، )م٢٠٠٥
؛ جالیا ٩٠، )م٢٠١٠هیئة المعرفة والتنمیة البشریة بدبى، : اإلمارات( األسماك والحیاة البحریة ،جمعة خلیفة أحمد بن ثالث الحمیرى ٢

 يمن عجائب الخلق ف ،؛ محمد إسماعیل٨٥ ،٨٤، )م٢٠٠٧دار ربیع للنشر، : سوریا( فادیة كنهوش: أطلس الحیوانات، ترجمة ،المى

: سویسرا(محمد هیثم الخیاط، : راجع النص العربى ،"الحیوانات الثابتة الحرارة " عالم الحیوان، ؛ جیرى بایلى ٦٤، ٦٣ عالم البحار،

  .٣٥، )ون سنة نشرمیدلیفانت، بد

    .٦٤، ٦٣عالم البحار،  فيمن عجائب الخلق  ،محمد إسماعیل٣ 
٤
  http://www.asia.si.edu/collections/edan/object.php?q=10836:  يوردت هذه التصویرة ف 

ویقال . ١٧، ٣المخصص، ج ،ابن سیده :راجع. لغة بنى أسد هى أنثى السالحف والذكر منها الغیلم يفاة فقال أبو عبید أن السلح٥ 

رسالة ماجستیر، (، "التصویر المغولى الهندى دراسة فنیة أثریة  يالبحر ف" ،أمل عبد السالم السید القطرى :راجع. للسلحفاة بالفارسیة كشف

. ویطلق على السلحفاة المائیة اسم الرق والجمع رقوق. ١، هامش ٤٠١، )م٢٠٠٩ :جامعة القاهرةكلیة اآلثار، قسم اآلثار اإلسالمیة، 
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ویعـود تـاریخ وجـود السـالحف . ١أیًضـاالمیـاه العذبـة  فيالبحر و  يبحریة تقضى الوقت كله ف سالحف البرمائیة وهناك

ثــالث فصــائل مــن الســالحف  ماعــدا -حف عامــة صــدفة عظمیــة وللســال، ٢ملیــون ســنة ٢٠٠البحریــة إلــى أكثــر مــن 

هـذه الصـدفة عبـارة عـن صــندوق عظمـى أو درع واقـى مغطـى بطبقـة قرنیــة صـلبة، وهـذا الـدرع الـذى یــدعى  -المائیـة

بأرجـل قویـة تسـتطیع حمـل وزنهـا الثقیـل، أمـا السـالحف  الذبل ثقیل جدا، لذلك فإن السالحف البریة تزحف زحفا بطیئا

 مـن األرجـل هـذه الزعـانف مدعمـة بعظـام بـدًال  وتمتلك السالحف المائیة زعـانف. ٣فال یعوق هذا الدرع حركته البحریة

تشبه عظام أرجلنا وأذرعنا ولكنها أقصر وأعرض، وتستخدم السلحفاة كـل زعنفـة كمجـداف للسـباحة، وتتحـرك بهـا مـن 

  . ))٧(نظر لوحة أ(٤أسفل إلى أعلى كأجنحة الطیور

ملك القرود الـذى یجلـس علـى شـجرة التـین ویلقـى بالثمـار "وهى بعنوان ) ٨(لوحة  فيحفاة المائیة وقد ظهرت السل

، م١٤١٤/ھ�ـ٨١٤بهـراة، ویرجـع إلـى سـنة  -لـذى ینسـب إلـى المدرسـة التیموریـة، مـن مخطـوط كلیلـة ودمنـة، ا٥"للغیلم

و جـالس علـى شـجرة تـین كبیـرة وتصـور اللوحـة المـذكورة منظـر لملـك القـرود وهـ. قصر جلستان بطهـران فيومحفوظ 

مثمـرة ذات أوراق خضــراء تنبــت عنــد حافــة نهــر جهــة الیمــین مــن اللوحــة، ویقــف علــى أحــد أفرعهــا ملــك القــرود بلونــه 

  .النهر فيالبنى وذیله الطویل، ویقوم بإلقاء ثمار التین للغیلم أى ذكر السلحفاة الذى یسبح أمامه 

منتصــفه غــیلم، وقــد ظهــر  فــيمقدمــة اللوحــة جهــة الیســار، ویطفــو  فــيویشــاهد جــزء مــن النهــر بلــون أزرق داكــن 

المقدمـة وقــد الــتقط بفمـه أحــد الثمــار والتـى یقــوم ملــك القــرود  فــيالغـیلم بكامــل هیكلــه فـوق ســطح المیــاه، وتبـدو رأســه 

اللـون بإلقائها مـن أعلـى الشـجرة، بینمـا یوجـد أمامـه بعـض الثمـار األخـرى المتسـاقطة، وللغـیلم صـدفة عظمیـة صـفراء 

أخـذت الشـكل المحـدب، ویزینهـا خطــوط متقاطعـة تـألف أشـكاال سداسـیة متجــاورة، ویظهـر أسـفل الصـدفة أقـدام الغــیلم 

المــاء، ویســبح بــالقرب منــه عــدد مــن  يم والخلــف لكــى یــتمكن مــن الســباحة فــاألربعــة التــى یقــوم بتحــریكهم إلــى األمــا

  .األسماك الصغیرة طمست مالمحهم

منتصـف اللوحـة، وینبـت عنـد بدایـة الشـاطئ ونهایتـه  فـيبفعـل المـد والجـزر لمیـاه النهـر  ویظهر الشاطئ المتعـرج

ووزعـــت الحشـــائش . شــجرتان صـــغیرتان متعـــددتان األفــرع، یخـــرج منهمـــا أوراق مدببــة ملونـــة بـــاللون األخضــر الفـــاتح

وحـة بالحركـة والحیویـة وتتسـم الل. الساحل ذات اللون األبیض الممتد لیطغى علـى خلفیـة اللوحـة الصغیرة على أرضیة

المیـاه باإلضــافة إلـى وجـود الغـیلم الـذى بشـكل قریـب مـن الواقـع، مــع  فـيوذلـك لوجـود عـدد مـن األسـماك التـى تسـبح 

 .مراعاة النسب التشریحیة له

                                                                                                                                                                                   

عبد السالم محمد هارون، : كتاب الحیوان، تحقیق وشرح الجاحظ، ؛ أبى عثمان عمرو بن بحر١٧، ٣المخصص، ج ،ابن سیده :راجع

عالم الحیوان  ،جیرى بایلى :راجع. ا باسم اللجأالمائیة أیضً كما تعرف السلحفاة . ٢، هامش ١٠٣، )م١٩٩٦دار الجبل، : بیروت(٤ج

  .٣٩محمد هیثم الخیاط، : ، راجع النص العربى"الحیوانات المتغیرة الحرارة "
١
  .٨٩، )م٢٠١٢الدار الذهبیة، : القاهرة( عالم الحیوان يمن عجائب الخلق ف ،محمد إسماعیل الجاویش 
  . ٥١، )م٢٠٠٦دار مجدالوى للنشر والتوزیع، (طیور والثدییات البحریة الزواحف وال ،نادر عبد سلمان وآخرون ٢

 :القاهرة( محمد رشاد الطوبى: حیاة الزواحف والبرمائیات، ترجمة ،؛ موریس بیرتون وروبرت بیرتون١٨٨أطلس الحیوانات،  ،جالیا المى٣ 

  .١٣، ١٢، )م١٩٨٥

٤
  .٢١حیاة الزواحف والبرمائیات،  ،موریس بیرتون 

٥
  : فيهذه التصویرة  وردت 

Laurence Binyon, J. v. s. Wilkinson, Basil Gray, Persian Miniature Painting Including Acritical and 
Descriptive Catalogue of the Miniatures Exhibited at Burlington house, (New York: Dover Publications, 
1933), 44q.  

  .١٥٢، شكل )م١٩٩٢دار النهضة العربیة، : القاهرة(العصور الوسطى،  فيسالمى التصویر اإل ،حسن الباشا
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 فـيیعـیش ، ١هو حیوان ضخم مـن البرمائیـاتو رتبة التمساحیات طائفة الزواحف،  من لتمساحا :التمساح المائي -٤

یقـدر العلمـاء وجـوده و شكله الدیناصور المنقرض، ویعتبره العلماء من أسعد الزواحـف  فيت واألنهار ویشبه المستنقعا

دراســته  ، ولــذلك اســتطاع العلمــاءتفــىرض وتخظهــر بینمــا كانــت الدیناصــورات تنقــ إذ ملیــون عامــا ١٧٥منــذ حــوالى 

 فقــد عبــدها القــدماء المصــریین، ،٣لتماســیحوتعتبــر مصــر مــن أقــدم الــبالد التــى عرفــت فیهــا ا. ٢والتعــرف علــى أنواعــه

كمــا  أى إلــه الخیــر، "sbkســوبك " وأطلقــوا علیهــا اإللــه وأقــاموا لهــا أحواضــا بجــوار المعابــد، النیــل، يكانــت تعــیش فــو 

  .٤مقابر التماسیح المقدسة يویضعونها فكانوا یقومون بتحنیط التماسیح 

 ٩أمتــار، ویصــل وزنــه إلــى ٦ض، حیــث یصــل طولــه إلــى ویعتبــر التمســاح مــن أكبــر الزواحــف علــى وجــه األر      

وهو من ذوات األربـع، ولـه أعـین شـبیهه بـأعین الخنـازیر، وفكـه كبیـر بداخلـه أسـنان مخروطیـة مدببـة یصـل  ،٥أطنان

 ٦عددهم إلى مائة سنة، وجلده قوى وصلب ال ینشـق بسـهولة، یغطیـه فلـوس غلیظـة، ولـه ذنـب طویـل، ومخالـب قویـة

  .))٩(نظر لوحة أ(

، مـن مخطـوط مـن كتـاب ٧وهى بعنوان طائر یأكل بقایـا الطعـام مـن فـم التمسـاح) ١٠(لوحة  يویظهر التمساح ف    

مكتبـة أمبروزیانـا  ي، محفوظ فـم١٤/ ھـ٨للجاحظ، بسوریا، ینسب إلى المدرسة العربیة یرجع إلى نهایة القرن  الحیوان

ویظهـر التمسـاح  ائر یأكـل بقایـا الطعـام مـن بـین أسـنانه،هذه اللوحة تمساح كبیر یقف داخل فمه طوتصور  .بمیالنو

ا فمـه، ویقـف بداخلـه اللوحـة، ویقـف عنـد حافـة بحیـرة فاتًحـ يویعتبر هو العنصر الرئیسى فـمنتصف اللوحة تقریبا  في

ا، حیــث قـام هـذا التمسـاح بفــتح فمـه وهـبط هـذا الطــائر بـین فكیـه لیقــوم طـائر الزقـزاق صـدیق التمســاح كمـا ذكـر سـابقً 

  .بإلتقاط بقایا الطعام والهوام من بین أسنانه

وضــع جــانبى كبیــر الحجــم رأســه متجــه جهــة الیســار مــن اللوحــة، أمــا ذنبــه فیتجــه إلــى  فــيهنــا وصــور التمســاح 

ظهـر بداخلـه یا ا فاه وهو عبارة عن فـك طویـل وكبیـر نسـبیً هدوء وسكینة فاتحً  يف الیمین منها، ویقف عند حافة بحیرة

ویغطـى جسـده بالكامـل قشـور تشـبه قشـور السـمك  ولـه عینـان بارقتـان كبیـرة الحجـم وبیضـاویة الشـكل، أسنانه الحـادة،

ویظهـر منـه قـدمان  أمـا الجـزء السـفلى مـن بدنـه فهـو أملـس یخلـو مـن هـذه القشـور، على هیئة أنصاف دوائر متتالیة،

                                                             

من  ،محمد إسماعیل :راجع. الهند الشرقیة يالماء فقط، وهذا النوع یوجد ف فيیعیش  اا واحدً تعتبر التماسیح من البرمائیات إستثناء نوعً ١ 

  .٧٧عالم البحار،  يعجائب الخلق ف
  . ٧٦عالم البحار،  فيالخلق  من عجائب ،محمد إسماعیل ٢

ذكر المؤرخ الیونانى ھیردوت بأن المصریین كانوا یعاملون التماسیح معاملة طیبة ویحنون علیھا، حتى أنھم كانوا یضعون الخالخل ٣ 
ى راقدة تستمع بدفء الفیوم مدینة مقدسة ھى مدینة كروكود بولیس، فكان الكھنة یفتحون فكوكھا وھ وقد أقاموا لھا في أقدامھا، فيالذھبیة 

  . ٧٦عالم البحار،  فيمحمد إسماعیل، من عجائب الخلق : راجع. الشمس ویضعون فیھا القرابین

مناظر صید األسماك بالحربة حتى نهایة " فرمان حسن، ؛ أحمد عبد المنعم٧٦عالم البحار،  فيمن عجائب الخلق  ،محمد إسماعیل٤ 

؛ نورا ١٣ ،)م٢٠٠٩ :شعبة اآلثار اإلسالمیة، جامعة حلوان -ة اآلداب، قسم اآلثار والحضارةكلی، هرسالة دكتورا"(عصر الدولة الحدیثة

   . ١٠٣، ١ جأشكال الطیور والحیوانات، م ،محمد
  . ٧٨عالم البحار،  يمن عجائب الخلق ف ،محمد إسماعیل ٥
٦

طباع  ،؛ أرسطو طالیس١٧٣، )م١٩٦٦، دار القلم( دوت یتحدث عن مصرو ر یه ،أحمد بدوى .١٢٥عجائب المخلوقات،  ،القزوینى 

من عجائب  ،؛ محمد إسماعیل٧٠، )م١٩٧٧وكالة المطبوعات، :الكویت( عبد الرحمن بدوى: یوحنا بن البطریق، حققه: الحیوان، ترجمة

  .٧٨عالم البحار،  يالخلق ف

 يالتصویر اإلسالمى ف ،الباشا؛ حسن  Duncan Haldane, Mamluk Painting, (England, 1978), 42: فيوردت هذه اللوحة ٧ 

  .٦٩العصور الوسطى، شكل  يف
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ذیلـه خـارج إطــار  تـهوتختفـى نهایمـن أسـفل الشـكل الزجزاجـى المسـنن یأخـذ ذات مخالـب حـادة، أمـا ذیلـه فهـو طویـل و 

  .اللوحة

نصف دائري، وقد عبر الفنان عن میاههـا بأشـكال  ویشاهد عند مقدمة اللوحة جزء من بحیرة صغیرة أخذت شكال

كـل سـمكة مـدبب مـن األمـام،  رأستتـابع، و  يآمـان ثـالث سـمكات فـ يغیر منتظمـة الشـكل، یسـبح داخلهـا فـهندسیة 

نصـف دائـرى یعبـر عـن بشكل  رأسهانتهى تعین واحدة وجزء من فم صغیر، و ب كما زودتوضع جانبى،  يصورت ف

الخیاشیم، ویغطـى جسـد كـل سـمكة قشـور عبـارة عـن خطـوط صـغیرة ورقیقـة متقاطعـة، ولكـل سـمكة زعنفتـان مـدببتان 

ى إحداهما ظهریة وأخرى بطنیة، وینتهى جسـد كـل سـمكة بـذیل رفیـع وقـد قامـت كـل سـمكة بثنـى ذیلهـا قلـیال إلـى أعلـ

  .عنفة ذیلیة منقسمة من المنتصفرشاقة عالمة على سباحتهم، وینتهى كل ذیل بز  في

وتنتهى البحیرة بسیاج على هیئـة أقـواس متتالیـة باإلضـافة إلـى وجـود مجموعـة مـن األشـجار والحشـائش والنباتـات 

یـد عـن الواقـع، حیـث عند حافة البحیرة، تظهر ثالث أشجار خلف التمساح الكبیر، وهذه األشجار صورت بأسلوب بع

ویغلب على اللوحة الهـدوء والسـكینة علـى الـرغم مـن . صورت كل شجرة لها فرع طویل یخرج منه أوراق مدببة وزهور

وقد ساعد رسم الطائر واألسماك على إضفاء طابع الهدوء والسـكینة  وجود التمساح بها المعروف بشراسته وعدوانیته،

  .ي اللوحةعل

  :سرطان البحر -٥

، وهــو حیـوان صــغیر لــه خمســة أزواج مــن األرجـل، وقــد تحــول الــزوج األول مــنهم رطان إلــى القشــریاتینتمـى الســ

األكـل والصــید والـدفاع عـن الــنفس، وبطنـه صـغیر، ویغطــى جسـمه درع سـمیك، ویختلــف  يكالبـین یســتخدمهم فـإلـى 

اع مـن السـرطانات وهنـاك عـدة أنـو . )١١(نظـر لوحـة أ سـم ٣٠_ ٢بحسب نوعه، ویبلغ عـرض الـدرع  طول السرطان

  .١نوع ٣٥٠٠تصل إلى 

كمـا قـال عنـه . ٢"بأنـه حیـوان عجیـب الشـكل كأنـه خمـس حیـات بـرأس واحـد" وقد قال القزوینى عن سـرطان البحـر

 فـيبأنه حیوان معروف یسمى عقرب الماء وكنیته أبو بحـر، وهـو مـن خلـق المـاء ویعـیش " حیاة الحیوان في الدمیرى

ب وأظفار حداد، كثیـر األسـنان صـلب الظهـر مـن رآه رأى یریع العدو، ذو فكین ومخال، وهو جید المشى سأیًضاالبر 

صـدره وفكـاه مشـقوقان مـن الجـانبین ولـه ثمـانى أرجـل وهـو یمشـى  فـيكتفیـه وفمـه  فـيحیوانا بال رأس وال ذنب عینـاه 

ره بـابین أحـدهما شـارع ویتخذ لحجالسنة ست مرات،  في، وینسلخ جلده ٣على جانب واحد ویستنشق الماء والهواء معا

ا علـى نفسـه مـن سـباع السـمك، وتـرك الماء واآلخر إلـى الیـبس، فـإذا سـلخ جلـده سـد علیـه مـایلى المـاء خوًفـ يشارع ف

ان ال والسـرط. مایلى الیبس مفتوحا لیصل إلیه الریح فتجف رطوبته ویشـتد فـإذا اشـتد فـتح مـایلى المـاء وطلـب معاشـه

  .٤"یخرج منه ویتولدالصدف ثم  يیتخلق بتوالد إنما یتخلق ف

ـــد جـــاء ســـرطان البحـــر فـــي لوحـــة  ـــوان ســـرطان البحـــروهـــى ) ١٢(ولق ـــوان إلبـــن ٥بعن ، مـــن مخطـــوط منـــافع الحی

م، ومحفـــوظ فـــي مكتبـــة ١٣٠٠/ هــــ٧٠٠بختیشـــوع، وهـــو ینســـب إلـــى المدرســـة المغولیـــة اإلیرانیـــة، ویرجـــع إلـــى ســـنة 

                                                             

  . ٢٩٣، ٢٩٢أطلس الحیوانات،  ،جالیا المى١ 

  .١٢٨ ،عجائب المخلوقات ،القزوینى٢ 
٣
  . ١٧، ٢حیاة الحیوان الكبرى، ج ،الدمیرى 
٤

حیاة  ،؛ الدمیرى١٣٧، )م٢٠١١صریة، المكتبة الع: بیروت( ١هیثم خلیفة الطعیمى، ج: اإلمتاع والمؤانسة، راجعه ،أبى حیان التوحیدى 

  . ١٧، ٢الحیوان، ج

   :فيوردت هذه التصویرة ٥ 
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كبیــر الحجــم، ولهــذا الحیــوان جســد بیضــاوى حــة وقــد رســم ســرطان البحــر فــي هــذه اللو . بیربونــت مورجــان بنیویــورك

مقدمـة بدنـه كالبـین حـادین، ولقـد  فيمغطى بدرع من القشور وله أربعة أزواج من األرجل ذو النهایة المدببة، ویوجد 

 يالكامـــل بـــاللون الزیتـــونى، ویبـــدو فـــا مـــن الواقـــع، وقـــد صـــبغه الفنـــان برســـم ســـرطان البحـــر هنـــا بأســـلوب قریـــب جـــدً 

أقــواس متداخلــة مــع  عبــر عــن میــاه البحیــرة برســم. ا علــى اثنــین مــن أرجلــه علــى شــاطئ بحیــرة صــغیرةالتصــویرة واقًفــ

بعضــها الــبعض بــداخلها خطــوط رقیقــة بعضــها مقــوس والــبعض اآلخــر جــاء متعرجــا، وقــد أخــذت میــاه البحیــرة اللــون 

عشـاب الصـغیرة الخضـراء، أمــا األزرق المتـدرج بـین الفـاتح والغـامق، ویـزین حافـة البحیــرة مجموعـة مـن الحشـائش واأل

  .أو عناصر آدمیة أو حیوانیة خلفیة اللوحة فتخلو من أى زخارف

  :الكائنات المائیة الخرافیة -اثانیً 

  Sirene :یات الماء أو عرائس الماءور ح -١

عرائس الماء أو حوریات الماء أو بنات الماء هى مـن أشـهر الكائنـات المائیـة العجیبـة علـى اإلطـالق، فقـد كانـت 

ــهــذه الكائنــات لغــزً  ا، ا لمــن یراهــا والمفكــرین منــذ قــدیم الزمــان، فقــال عنهــا الكتــاب الهنــود قــدیما بأنهــا أســماك تــدر لبًن

  . ١واعتبرها الیونانیون حوریات ماء أو عرائس بحر ومازالت هذه التسمیة باقیة حتى اآلن

حیـاة الحیـوان الكبـرى للـدمیرى قـال  كتـاب فـيبعض المؤلفات العربیـة القدیمـة، ف فيوقد جاء وصف عرائس الماء 

األشعث عن بنات الماء أو عرائس البحر أنها سمك ببحر الروم شبیهة بالنساء، ذوات شـعر سـبط، وألـوانهن  ابن أبى

أیـدى بعـض أهـل  يهـم، ویضـحكن ویقهقهـن وربمـا وقعـن فـإلى السمرة، ذوات فروج عظام وثدى، وكالمهن ال یكاد یف

وحكى عن الرویانى صاحب البحر أنه كـان إذا أتـاه صـیاد بسـمكة علـى . دونهن إلى البحرالمراكب فینكحونهن ثم یعی

  . ٢هیئة المرأة حلفه أنه لم یطأها

بعنوان اإلسكندر یشاهد عرائس البحر أو حوریات البحر وهن یسـبحن ) ١٣(ولقد ظهرت حوریات الماء في لوحة 

، ومحفـوظ م١٤٣١/ھـ٨٣١ة التیموریة، ویرجع إلى سـنة ، وهى من مخطوط اسكندر نامه، ینسب إلى المدرس٣ویغنین

وتصــور هــذه التصــویرة منظــر بحــرى ترفیهــى لإلســكندر وهــو یشــاهد عــرائس . فــي متحــف الهرمیتــاج بســان بطرســبرج

البحر أو حوریات البحـر وهـن یسـبحن ویغنـین، وقـد قـام المصـور بتقسـیم اللوحـة إلـى جـزأین الجـزء السـفلى منهـا یمثـل 

ا، عند حافته، وقد أخذ لونه اللون األسود، ویوجـد بـه خمـس مـن حوریـات البحـر یرقصـن ویسـبحن سـویً البحر المتعرج 

ا، كمـا توجـد اثنتـین آخـرتین بـالقرب مـن الشـاطئ إحـداهن أسفل یمین البحر تسـبحان مًعـ فيحیث یشاهد اثنتین منهن 

أقصـى یسـار  فـيالحوریـات بمفردهـا تعانق األخرى من ظهرها، وتظهر على مالمحهن الفرح، بینمـا تسـبح واحـدة مـن 

وجمیــع حوریــات البحــر لــم یظهــر مــنهن ســوى الجــزء العلــوى مــن أجســادهن، أمــا بــاقى جســدهن فتغطیــه میــاه . البحــر

البحر، وقد ظهرت هذه الحوریات بهیئة بشریة تشبه المرأة العادیـة ولكنهـا عاریـة الجسـد، وكـل مـنهن لهـا شـعر طویـل 

مـا یخـرج مـن أذرعهـن زعـانف ملتحمـة تشـبه األجنحـة وهـى قصـیرة وصـغیرة الحجــم یتـدلى علـى أكتـافهن وظهـورهن، ك

  .ملونة باللون األخضر

                                                                                                                                                                                   
 http://ica.themorgan.org/manuscript/page/84/77363 

   .٩٩ ،)م٢٠٠٦مركز النشر العلمى، : المملكة العربیة السعودیة( موسى العمودى، الثدییات البحریةمحمد  ١
  .١٤٤ ،١حیاة الحیوان، ج، الدمیرى٢ 
  : فيوردت ھذه اللوحة  ٣

Adel Adamova, Persian Manuscripts, Paintings and Drawings from the 15th to the Early 20th Century in 
the Hermitage Collection, (The United Kingdom, 2012), folio 484a.     
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أما الجزء العلوى من اللوحة فیمثل شـاطئ البحـر، وهـو شـاطئ أرضـیته رملیـة ذات لـون أصـفر، وقـد تنـاثرت عنـد 

علـى هـذا الشـاطئ إحـدى عـرائس  مقدمته بالقرب من البحر أفرع نباتیة صغیرة صبغت باللون األبـیض والبنـى، ویقـف

وضـع  فـيوضع أمامى، ووجهها  فيالبحر بهیئة بشریة أنثویة ظهرت بكامل جسدها، وقد وقفت عند مقدمة الشاطئ 

جــانبى، وجســدها شــبه عــارى إذ تضــع علــى وســطها رداء قصــیر مــن أوراق الشــجر أخضــر اللــون، ولهــا شــعر طویــل 

أجنحـة صـغیرة ملونـة بـاللون األحمـر والرمـادى، ویـدها الیسـرى  اعیهـایتدلى لیصل بالقرب مـن أقـدامها، ویخـرج مـن ذر 

  .ممدودة تمسك بها فرع نباتى یخرج منه أوراق مدببة ملونة باللون األخضر وأزهار صغیرة حمراء اللون

 ا نبتـت علـى قمتـه شـجرة كبیـرة وارفـة ذات أوراق خضـراء، كبیـرً ا تـًال ویمتد هـذا الشـاطئ إلـى نهایـة التصـویرة مكوًنـ

خلسـه عـرائس البحـر، وقـد  فـيیسار اللوحة یقف خلفها اإلسـكندر وأحـد رجالـه یشـاهدان  فيیظهر خلفها صخرة كبیرة 

ظهـر جــزء مـن جســد اإلســكندر، أمـا بــاقى الجسـد فقــد اختفــى خلـف هــذه الصـخرة، ویرتــدى اإلســكندر علـى رأســه تــاج 

اللـون ذو أكمـام قصـیرة وأسـفله رداء آخـر  ذهبى اللـون، ولـه شـارب مهـذب، وعلـى مایبـدو بأنـه یرتـدى قمیصـا أخضـر

   .هو وخادمه عالمات اإلعجاب والدهشة من جمال عرائس البحر وردى اللون، ویظهر على مالمحه

أقصــى یمــین اللوحــة بعــض الصــخور األخــرى المتراكمــة ملونــة بــاللون الفضــى  فــيویظهــر بــالقرب مــن اإلســكندر 

هــذه الصــخور  باإلضــافة إلــى الشــجیرات الصــغیرة، ویظهــر خلــف والــوردى وزعــت علــى أرضــیتها الحشــائش والنباتــات

ــاللون  فــين ذات أوراق كثیفــة خضــراء، ویمتــد خــط األفــق لتظهــر الســماء ین ضــخمتیجــزء مــن شــجرت خلفیــة اللوحــة ب

   .اللیل فياألزرق، ویشاهد بها الهالل كما تناثرت النجوم بها مما یشیر بأن الحدث تم 

   :إنسان الماء -٢

مـن یـروى  ، وهنـاك١عن إنسان الماء بأنه دابة من دواب البحر تشبه اإلنسـان العـادى إال أن لـه ذنبـاقال القزوینى 

أطــراف  فــيالمتطــرفین  بحــر الحبشــة ســمكا لــه وجــه كوجــه بنــى آدم ولــه أذرع وأرجــل، وأن الصــیادین الفقــراء فــيبــأن 

ــدوا بیــنهم نســال شــبیها لهــذا الســواحل المهجــورة والجزایــر والشــعاب والجبــال إذا وجــدوا ذلــك الســمك اجتمعــ وا بــه فیتوال

، كما یوجد سمكة تشبه تلك السمكة التى وجههـا كوجـه اإلنسـان، إال أن بـدنها كبـدن السـمك، ٢السمك الشبیه لبنى آدم

   .٣ویوجد على وجهها نقاط، وتظهر هذه السمكة على وجه الماء

مــن مخطــوط عجائــب المخلوقــات وغرائــب ، ٤وهــى بعنــوان إنســان المــاء) ١٤(لوحــة  فــيوقــد جــاء إنســان المــاء 

مكتبــة  فـي، ومحفـوظ م١٥٧٢/ ھ�ـ٩٧٩للقزوینـى، ینسـب إلـى المدرسـة التركیـة العثمانیـة، یرجــع إلـى سـنة  الموجـودات

هــذه التصــویرة یظهــر إنســان المــاء وهــو یشــبه اإلنســان العــادى إال أن لــه ذنبــا وزعنفتــین  فــيو . رضــا رامبــور بالهنــد

وضـع جـانبى، ولـه عیـون واسـعة لوزیـة وحواجـب  فية بجسد إنسان، وله وجه نحیل رسم الصور  فيجانبیتین، ویظهر 

شـكل كـروى، ویظهـر  فـيمقوسة، وأنف مدبب، وله شارب ولحیة مشذبة تتصل بـه، كمـا لـه شـعر تجمـع خلـف رأسـه 

                                                             

الكائنات " ،محمد أحمد التهامى محمد السید شبانة :، أنظر أیضا٤٠، ١حیاة الحیوان، ج ،؛ الدمیرى١٢٥عجائب المخلوقات،  ،القزوینى١ 

رسالة ( "دراسة آثاریة فنیة مقارنة" إیران من العصر المغولى حتى نهایة العصر الصفوى  فيالتصویر اإلسالمى  فيالخرافیة والمركبة 

  .١٧١، )م٢٠٠٧ كلیة اآلثار، قسم اآلثار اإلسالمیة،: جامعة القاهرة، رماجستی

  .٣٩، )م١٨٨٣(یوسف الشارونى، : عجایب الهند بره وبحره وجزایره، تقدیم ،برزك بن شهریار الناخداه الرام هرمزى٢ 

  .١١٠عجائب المخلوقات،  ،القزوینى٣ 

، )م١٩٥٧(، ٣، مجلة المجلة، العدد "رة من عجائب المخلوقات للقزوینىمخطوط مصو " ،صالح الدین المنجد: فيوردت هذه اللوحة ٤ 

- ٩٢٣(العهد العثمانى من خالل تصاویر المخطوطات  فيمصر  فيمدرسة التصویر " ،؛ أسماء حسین عبد الرحیم١رقم  صورة

     .٩٩، لوحة )م٢٠٠٨رسالة دكتوراة، كلیة اآلثار، قسم اآلثار اإلسالمیة، جامعة القاهرة، (، ")م١٨٠٥-١٥١٧/ھـ١٢٢٠
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بحـر، ال فـيوضـع ثالثـى األربـاع، وهـو عـارى الجسـد تمامـا، ویختلـف عـن طبیعـة اإلنسـان البشـرى ویعـیش  فيجسده 

ویتشابه جسده مع األسماك حیث یخرج من أسفل ذراعیه مایشبه الزعانف الظهریة المدببـة، ولـه سـاقین بـالخلف، وقـد 

الخلف ذنب طویل ینثنى ویرتفع إلـى أعلـى،  الماء، ویتصل بجسده من فيقام بتحریك ذراعیه األمامیتین وكأنه یسبح 

فقــام برســم مجموعــة مــن األقــواس علــى صــدره تعبیــرا عــن  وقــد أراد المصــور إضــفاء مظهــر واقعــى علــى شــكل بدنــه،

نسـبة هـذا المخطـوط  ویالحظ تأثر مالمح هذا الكائن بالمالمح الهندیة، األمر الـذى جعـل بعـض العلمـاء. الثنایا علیه

       .إلى أحد المصورین الهنود

  :التنین المائى -٣

بمعنــى حصــل علــى عــین  Derlcomiمى أو دیرلكــو  Dercoتــأتى مــن الیونانیــة دیركــو  Dragonكلمــة التنــین 

 فــينســج اإلنســان حولــه الروایــات واألســاطیر الخرافیــة، وقــد لعــب دورا هامــا  فــيوالتنــین هــو حیــوان خرا. ١حیــة وثاقبــة

أسـاطیر الشـرق األدنـى علـى أنـه نـوع مـن الحیـات  فـيأساطیر وعبادات شعوب وحضارات مختلفـة، وكـان ینظـر إلیـه 

  .٢یعتبر رمزا للشر أو األفاعى الضاریة لهذا كان

خـوان الصـفا یعتبـرون التنـین ملـك حیـوان المـاء، ویـراه الـدمیرى بأنـه ضـرب مـن الحیـات الكبیـرة وكنیتـه أبـو إوكان 

خوان الصفا للتنین مع وصف القزوینى حیث قـالوا عنـه جمیعـا إنوع من السمك، وقد تشابه وصف  أیًضامرداس وأنه 

، هائل المنظر، طویل القامة، مهول المخبر، تخافه وتهابـه حیوانـات البحـر عظیم الخلقة، عجیب الصورة حیوان"بأنه 

أجمع لشدة قوته وعظم صولته، إذ تحرك تحرك موج البحر من سرعة سباحته، كبیر الرأس، براق العینین، واسع الفـم 

ال یفــزع مــن شــئ إال كمــا قــالوا عنـه أنــه ." ٣حصــىا ال یُ والجـوف، كثیــر األســنان، یبلــع مـن حیوانــات البحــر عــددا كثیـرً 

جســمه فیمــوت،  فــيدابــة صــغیرة تشــبه الكــرور والجــرجس فتلســع، وهــو ال یقــدر علیهــا بطشــا، فــإذا لســعته دب ســمها 

وقـد قـال . ٤وتجتمع علیه الحیوانات البحریة تأكله، فیكون لهـا عیشـا رغـدا أیامـا مـن جثتـه، فهـى تأكلـه مـدة مـن الزمـان

أمره یكون حیة متمردة تأكل من دواب البر ماترى، فإذا عظـم فسـادها یبعـث اهللا التنین أول " بأن  أیًضاالقزوینى عنه 

البحــر، فتفعـل بــدواب البحــر ماكانـت تفعلــه بــدواب البـر، ویعظــم جســمها، فیبعــث اهللا  فــيتعـالى ملكــا یحتملهــا ویلقیهـا 

  .٥"تعالى ملكا فیحملها ویلقیها إلى یأجوج ومأجوج

، وهــى مــن مخطــوط عجائــب المخلوقــات وغرائــب الموجــودات للقزوینــى، ٦)١٥(لوحــة  فــيویظهــر التنــین المــائى 

متحــف والتــرس للفــن  فــيم، وهــو محفــوظ ١٧١٧/هـــ١١٢١المدرســة التركیــة العثمانیــة، وترجــع إلــى ســنة تنســب إلــى 

ولقد قام المصـور برسـم هـذا التنـین ببـدن أفعـى ضـخمة ووجـه آدمـى دائـرى الشـكل یعلـو بدنـه، ولهـذا التنـین . ببلتیمور

 كما له أنف طویلة تتوسط وجهـه، ولـه فتحـة فـم عبـر عنهـا الفنـان برسـم خـط مقـوس قلـیًال  ینان ضیقتان مسحوبتان،ع

                                                             
  .١٥٢، )م١٩٩٢دار دمشق للطباعة والنشر، : سوریا(عبد الهادى عباس : الحیاة، ترجمة_ األدیان_ الفن فيالرموز  ،فیلیب سیرنج ١
٢

، مجلة كلیة اآلداب، جامعة سوھاج، العدد "حدیث نو ویا تاریخ ھند غربى مخطوط تركى مصور لم یسبق نشره"حسن محمد نور،  
، مجلة كلیة اآلثار، جامعة "الفن اإلسالمى فيسیمرغ العنقاء "حسین رمضان،  فىحسین مصط ؛٣٣٨): م١٩٩٤یونیو (عشر، السادس 

  .٥٧٨: )م١٩٩٥(القاھرة، العدد السادس، 
رى، الدمی ؛١٢٦؛ القزوینى، عجائب المخلوقات، ٢٩٦، )دار صادر: بیروت( ٢إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، م  ٣

؛ حسین مصطفى، ٣٣٨؛ حسن محمد نور، حدیث نو ویا، ٧٧حسین فوزى، حدیث السندباد، : أنظر أیضا. ١٥١، ١حیاة الحیوان، ج
  .٢٧٩سیمرغ العنقاء، 

  .٢٩٧، ٢٩٦أخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء، ٤ 

  .٧٨، ٧٧ین فوزى، حدیث السندباد، حس: أنظر أیضا. ١٥١، ١ج؛ الدمیرى، حیاة الحیوان، ١٢٦القزوینى، عجائب المخلوقات، ٥ 
٦

 https://www.flickr.com/photos/medmss/5888111991/in/album-:فيوردت ھذه التصویرة  
72157626961108303/ 
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ا، بـاللون األسـود، ویخـرج مـن جـانبى وجهـه مـن أسـفل مایشـبه القـرون وهـى طویلـة الشـكل تتـدلى ألسـفل وتنحنـى جانًبـ

جسـده فینحنـى لیمتـد إلـى الخلـف وینتهـى بـذیل طویـل  ا على جزء منه أما بـاقىوله بدن ضخم رسمه الفنان وكأنه واقفً 

  . ذو نهایة مدببة، وقد خرج هذا الذیل من إطار اللوحة

ویتشعب من عنق التنین ستة أعنـاق ینتهـى كـل عنـق بـرأس حیـة، فیوجـد اثنـان مـنهم أعلـى رأس هـذا التنـین، وقـد 

لتخرج منهما ألسنة رفیعة، كمـا یشـاهد اثنـان  وضع جانبى وكال منهما ینظر باتجاه اآلخر، وقد فتحا فمهما فيرسموا 

مــن األعنــاق التــى تتشــعب علــى جــانبى عنــق التنــین، ویتفــرع كــل عنــق إلــى طــرفین یخــرج مــن كــل طــرف رأســین مــن 

رؤوس األفـاعى، اثنتــان مــنهن أفـواههن مغلقــة، واإلثنتــان اآلخرتــان لهـن فكــوك طویلــة نســبیا قامـت كــال مــنهن بفتحــه، 

تهن، وتخلـو أفـواههن مـن األسـنان واألنیـاب الحـادة، ویوجـد علـى جانـب كـل رأس عیـون ضـیقة ألسـن أیًضاوتخرج منه 

مسحوبة إلـى الخلـف، ولـون هـذا التنـین بـاللون األصـفر الباهـت یشـبه لـون النمـر، ویـزین جسـده بالكامـل نقـاط صـغیرة 

  .غطى جسد التنینسوداء اللون تشبه النقاط التى تكسو جلد النمر ولكنها تعبر عن فلوس السمك التى ت

  :تصاویر الدراسة في الدراسة التحلیلیة للكائنات المائیة*

، أمــا عــن الكائنــات المائیــة فــيكائنــات مائیــة متنوعــة منهــا مــاهو واقعــى ومنهــا مــاهو خرا احتــوت الدراســة علــى

النــوع  :ماكنــوعین مــن األســولقــد اشــتملت الدراســة علــى  ،الواقعیــة أو المحاكیــة للطبیعــة فكــان مــن ضــمنها األســماك

دائریـة، ورأســه صـغیرة ملســاء  الســمك بوجـه عــام بـأن جســده مغطـى بقشــور اتمیــز هـذیو أســماك السـلمون،  كـاناألول 

منتصـف الظهـر تقریبـا، كمـا لـه زعنفـة صـدریة، ولـه  فـيخالیة من القشور، ولهذا السمك زعنفـة ظهریـة صـغیرة توجـد 

كمـا  هـا قصـیر ینتهـى بزعنفـة ذیلیـة مفلطحـة ومدببـة الطـرفینزعنفتان صغیرتان إحداهما بطنیـة واألخـرى شـرجیة، وذیل

 هـذهقـام الفنـان برسـم والت�ى تنس�ب إل�ى المدرس�ة اإلیلخانی�ة، ولق�د  )١(لوحـة  فـيوقـد ظهـر هـذا النـوع . )٢(لوحة  في

إبـراز التفاصـیل التشـریحیة لهـا، ولكـن بـدال مـن أن  فـيفنجح الفنان  األسماك بأسلوب واقعى محاك ألسماك السلمون،

  .على هیئة خطوط صغیرة ورقیقة میرسم الفنان القشور بشكلها المعروف على هیئة أنصاف دوائر صغیرة قام برسمه

وتتمیــز هــذه الســمكة بكبــر حجمهــا، وهــى  ،أمــا النــوع الثــانى مــن هــذه األســماك هــو ســمكة الشــبوط أو المبــروك

المنسـوبة ) ٣(لوحـة  فـيولقـد وردت هـذه السـمكة . مقدمة رأسها مبططة بعض الشئ وقشورها قویـةأسطوانیة الشكل و 

هــذه  صــورتهــذه اللوحــة لتشــیر إلــى الحــوت الــذى ابتلــع نبــى اهللا یــونس، و  فــيوقــد جــاءت إلــى المدرســة التیموریــة، 

رأس كبیــرة تبــدو بــ، فامــلالكبالســمكة بأســلوب محــاك للطبیعــة، فرســمت بحجــم كبیــر لتتوافــق مــع فكــرة ابــتالع شــخص 

  .بأسلوب واقعى أیًضاالحجم ومدببة من األمام، وجسدها كبیر تغطیه قشور السمك والتى رسمت 

بأسـلوب قریـب إلــى حـد مـا إلـى الواقــع،  ، ولقــد صـوره المصـور)٦(لوحـة هـى لوحــة واحـدة  فـيالحـوت  ولقـد ظهـر

ه بخطـوط نصـف دائریـة متتالیـة ومتجـاورة تشـبه بأسلوب واقعى إال أن المصور قام بتـزیین جسـدضخم و بحجم  هفرسم

  .زعانف ظهریة وبطنیة هكما رسم ل إال أن جسد الحوت عادة ما یكون أملس یخلو من القشور، قشور السمك،

بشـكل عـام بـأن لهـا صـدفة عظمیـة المائیـة تتمیـز السـلحفاة السلحفاة المائیة، و  أیًضاومن الكائنات المائیة الواقعیة 

ظهـر الغـیلم وهـو یطفـو ) ٨(لوحـة  فـيو  .كمجـداف للسـباحة لها زعانف بدال من األرجـل تسـتخدمهم تكسو بدنها، كما

فوق سطح المیاه، وتمیزت الصدفة العظمیة له بأنها مزینة بالكامل بخطوط متقاطعة مكونة أشكال معینـات متجـاورة، 

، وقـد صـبغ الغـیلم بالكامـل بـاللون زعانف الماء ولیس في أربعة أقدام صغیرة یقوم بتحریكهم أثناء سباحتهمنه تظهر و 

  .األصفر الداكن
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، وقد جـاء التمسـاح والتى تنسب إلى المدرسة العربیة) ١٠( لوحة فيظهر التمساح المائى كائن آخر وهو  وهناك

فله فك كبیر یتقدم رأسه تظهـر بداخلـه أسـنان حـادة، كمـا جـاء جلـده سـمیك  بحجم كبیر وبأسلوب محاك للطبیعة، هنا

  .لوله أقدام ذات مخالب قویة، وله ذیل طوی ه حراشیف،تغطی

جسـده رسـم بشـكل محـاك للطبیعـة، فوقـد  ،كبیر الحجـمبتصویره قام المصور  جاء سرطان البحر) ١٢(لوحة  يوف

مقدمـة بدنـه  فـيویظهـر  یقف علـى اثنـان مـنهم، أیًضاأربعة أزواج من األرجل له  كما ،مغطى بدروعالشكل بیضاوى 

  .كالبین حادین

 فـيهـذه الحوریـات ظهـرت أما عن الكائنات الماائیة الخرافیة فكان من بینهم حوریات الماء أو عرائس المـاء، وقـد 

على هیئة فتیات بشریات سویات الخلقة ذوات زعانف ملتحمـة بـاألذرع هنا  ، وقد صورتهذه الدراسةمن  )١٣(لوحة 

  .شعر طویل مسترسل نتشبه األجنحة القصیرة، وله

والمنسـوبة للمدرسـة التركیــة ) ١٤(لوحـة  فـي ، وقـد ظهــرإنسـان المـاء ئنـات المائیـة الخرافیـة اآلخــرى كـانومـن الكا

بخلقـــة بشـــریة ولـــه ذیـــل طویـــل باإلضـــافة إلـــى زعنفتـــین جـــانبیتین مشـــابهه لزعـــانف األســـماك، وتخـــرج هـــذه العثمانیـــة 

  . للدواب ذوات األربع وًاصبحت مشابهه للقوائم الخلفیة هأرجل، ولقد تحورت الزعانف من إبطیه

، وقــد قــام _المرســومة بحســب المدرســة التركیــة العثمانیــة_) ١٥(لوحــة  فــيالــذى ورد المــائى التنــین  أیًضــاوهنــاك 

بوجــه آدمــى ولكــن ببــدن حیــة ضــخمة، ویتشــعب مــن عنقــه أعنــاق أخــرى بهــا رؤوس حیــات بعضــهن  الفنــان بتصــویره

یزین بدن التنـین بالكامـل نقـاط صـغیرة تشـبه النقـاط التـى تـزین بـدن فاغرین أفواههن والبعض اآلخر أفواههن مغلقة، و 

  .النمر
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  :الخاتمة وأهم النتائج*

تضـمنت الدراســة العدیــد مــن الكائنـات المائیــة المختلفــة والتــى كـان مــن بینهــا كائنــات ألیفـة وكائنــات متوحشــة، كمــا  -

  .ى حاول المصورون أن یصوروها بأسلوب محاك للواقعوكائنات أخر  فيكانت هناك كائنات رسمت بأسلوب زخر 

بأسـلوب  رسـم الكائنـات المائیـة بمختلـف أنواعهـا فـيبینت الدراسة براعـة المصـورین والفنـانین المسـلمین ومحـاولتهم  -

لـى رائع ومتقن، ویدل ذلك على درایة الفنانین والمصورین بما كانت تحویه البحار واألنهار المحیطـة بهـم، باإلضـافة إ

  .تصویر كائنات خرافیة وأسطوریة فيخیالهم الواسع 

 وســمك الشــبوط أو، علــى أســماك محاكیــة للطبیعــة مثــل أســماك الســلمون بحــثال اتصــاویر هــذمــن خــالل التعــرف  -

  . رسم معظم هذه األسماك بأسلوب متقن ودقیق وقریب من الواقع فيالمبروك، ولقد نجح الفنانین 

نین والمصــورین المســلمین بالقصــص الدینیــة، فقــد بلــغ شــدة تــأثرهم بهــذه القصــص أنهــم أظهــرت الدراســة تــأثر الفنــا -

هـذه الدراسـة قصـة سـیدنا ذى النـون والحـوت،  فـيقاموا بتصویرها، وكان من بین القصـص الدینیـة التـى تـم تصـویرها 

ت لنبــى اهللا یــونس، تصــویر مشــهد لحظــة ابــتالع الحــو  فــيوقصــة ســفینة ســیدنا نــوح علیــه الســالم، ولقــد بــرع الفنــانون 

ولكن كان الحوت یظهر فیهـا بهیئـة سـمكة ضـخمة ولـیس حـوت بالشـكل المتعـارف علیـه، كمـا قـام المصـور بتصـویر 

  .  أسماك بعینها لتشیر إلى الحوت مثل سمكة الشبوط

ام تصـویرة مـن هـذا البحـث تنسـب إلـى المدرسـة العربیـة، ولقـد قـ فـيظهر التمساح وبصحبته صدیقه طائر الزقـزاق  -

  .الفنان برسمه بأسلوب دقیق قریب من الواقع

مخطوطــات متنوعــة مثــل المخطوطــات  فــيلــم یقتصــر ظهــور الكائنــات المائیــة علــى مخطــوط بعینــه، بــل ظهــرت  -

  .الدینیة والمخطوطات األدبیة، والمخطوطات اإلجتماعیة
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  اللوحات

  

 
، م١٣١٥-١٣١٤/ ھـ٧١٥-٧١٤مع التواریخ لرشید الدین، یرجع إلى سنة فلك سیدنا نوح علیه السالم، مخطوط جا )١(لوحة 

  :عن نقًال . الجمعیة اآلسیویة الملكیة بلندن فيمحفوظ 

Martin, The  Miniature Painting, 28. 
 
  

  
  .سمك السلمون) ٢(لوحة 

  

  
مخطوط جامع التواریخ لرشید الدین، ا یقدم مالبس لنبى اهللا یونس علیه السالم بعد خروجه من بطن الحوت، مالكً  )٣(لوحة 

  : عننقًال . متحف المتروبولیتان بنیویورك في، محفوظ م١٤٠٠/ھـ٨٠٠یرجع إلى سنة 

Jackson, Marvellous to Behold Miracles, fig. 97. 
 



 تصاویر المخطوطات اإلسالمیة يالكائنات المائیة ف

 

٦٨ 
 

  
  :نقال عن .سمك الشبوط )٤(لوحة 

http://arabic.people.com.cn/n/2014/0820/c31657-8772265.html 
 

  
       :                             نقال عن. الحوت ومولوده )٥(لوحة 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/12074017/SeaWorld-files-law-
suit-over-ban-on-breeding-killer-whales.html 27/11/2017 

  
وائل أللقزوینى، بغداد، یرجع إلى  الموجوداتوغرائب  حوت النبى یونس علیه السالم، مخطوط عجائب المخلوقات )٦(لوحة 

  :عن نقًال . فریر وسكلر للفن بواشنطنمعرض  في، محفوظ م١٥/ھـ٩القرن 

http://www.asia.si.edu/collections/edan/object.php?q=10836 



 تصاویر المخطوطات اإلسالمیة يالكائنات المائیة ف

 

٦٩ 
 

  

  :عن نقًال . فاة البحریة الخضراءالسلح) ٧(لوحة 

  .١٨٨جالیا المى، أطلس الحیوانات،  -

                                  

  
ملك القرود یجلس على شجرة التین ویلقى بالثمار للغیلم، مخطوط كلیلة ودمنة، هراة، یرجع إلى سنة ) ٨(لوحة 

  :عن نقًال . قصر جلستان بطهران فيم، محفوظ ١٤١٤/ه٨١٤

Binyon, Persian Miniature Painting, pl. 44 q. 



 تصاویر المخطوطات اإلسالمیة يالكائنات المائیة ف

 

٧٠ 
 

  
  :عن نقًال  .التمساح  )٩(لوحة 

http://coda-craven.org/crocodile-4k-ultra-hd-backgrounds-wallpaper  7/12/2017. 
 

  
 بقایا الطعام من فم تمساح، مخطوط من كتاب الحیوان للجاحظ، سوریا، یرجع إلى نهایة القرن طائر یأكل )١٠(لوحة 

  :عن نقًال . مكتبة أمبروزیانا بمیالنو في، محفوظ م١٤/ھـ٨

Haldane, Mamluk Painting, pL. 42.  

  
  :عن نقًال  .ماءسرطان ال) ١١(لوحة 

http://kenanaonline.com/users/allfish/posts/1321679/1/2018 



 تصاویر المخطوطات اإلسالمیة يالكائنات المائیة ف

 

٧١ 
 

  
مكتبة  في، محفوط م١٣٠٠/ ھـ٧٠٠مخطوط منافع الحیوان إلبن بختیشوع، یرحع إلى سنة سرطان البحر، ) ١٢(لوحة 

  :عن نقًال . بیربونت مورجان بنیویورك

3  28/12/2017http://ica.themorgan.org/manuscript/page/84/7736 

  

  
 س�نةاإلسكندر یشاهد عـرائس البحـر أو حوریـات البحـر وهـن یسـبحن ویغنـین، مخطـوط اسـكندر نامـه، یرجـع إلـى ) ١٣(لوحة 

  :  عن نقًال . ننجرادمتحف الهرمیتاج بل فيمحفوظ  م،١٤٣١/ھـ٨٣١

Adamova, Persian Manuscripts, folio 484a.                        



 تصاویر المخطوطات اإلسالمیة يالكائنات المائیة ف

 

٧٢ 
 

  
م، محفوظ ١٥٧٢/ه٩٧٩إنسان الماء، مخطوط عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوینى، یرجع إلى سنة ) ١٤(لوحة 

  :عن نقًال . مكتبة رضا رامبور بالهند في

  .١، صورة رقم "مخطوطة مصورة من عجائب المخلوقات"، صالح الدین المنجد_

  

  
م، ١٧١٧/هـ١١٢١للقزوینى، یرجع إلى سنة  مخطوط عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتالتنین المائى، ) ١٥(لوحة 

  :عن نقًال . متحف والترس للفن ببلتیمور فيمحفوظ 

72157626961108303/-https://www.flickr.com/photos/medmss/5888111991/in/album 
 

  

  



 تصاویر المخطوطات اإلسالمیة يالكائنات المائیة ف

 

٧٣ 
 

  مراجعائمة المصادر والق

  :القرآن الكریم: أوًال 

  :المصادر العربیة: اثانیً 

خلیـل : المخصـص، تقـدیم ــ،)هـ٤٥٨( المشهور بابن سیده، أبى الحسن على بن إسماعیل النحوى اللغوى األندلسى -

  .)م١٩٩٦( ،دار إحیاء التراث العربى: بیروت، ٣ابراهیم جفال، ج

ـــدى - ـــة العصـــریةبیـــروت،  ،١هیـــثم خلیفـــة الطعیمـــى، ج: والمؤانســـة، راجعـــهاإلمتـــاع  ،أبـــى حیـــان التوحی  ،المكتب

  .)م٢٠١١(

  .)ت. د(، دار صادر: بیروت ،٢رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، م  ،إخوان الصفا -

دار : بیـروت ،٤عبـد السـالم محمـد هـارون، ج : رحكتاب الحیوان، تحقیق وش الجاحظ، أبى عثمان عمرو بن بحر -

  .)م١٩٩٦( الجیل،

  .)ت. د( دار القاموس الحدیث للطباعة والنشر،: بیروت ،٢، ١حیاة الحیوان الكبرى،جالدمیرى،  كمال الدین -

ــا بــن محمــد بــن محمــود الكــو  - عجائــب المخلوقــات والحیوانــات وغرائــب الموجــودات،  :)ه٦٨٢( ،القزوینــى فيزكری

  .)م٢٠٠٠(مؤسسة األعلى للمطبوعات: لبنان

  :والمعربة ع العربیةالمراج: اثالثً 

  .)م١٩٦٦(دار القلم، : القاهرةردوت یتحدث عن مصر، یه ،أحمد بدوى -

ــــاع الحیــــوان، ترجمــــة ،أرســــطو طــــالیس - ــــا بــــن البطریــــق، حققــــه: طب ــــدوى: یوحن ــــرحمن ب وكالــــة : الكویــــت، عبــــد ال

  .)م١٩٧٧(المطبوعات،

  .)م١٩٣٢(المقتطف، معجم الحیوان، ،أمین معلوف -

  .)م١٨٨٣( یوسف الشارونى،: عجایب الهند بره وبحره وجزایره، تقدیم ،لناخداه الرام هرمزىبرزك بن شهریار ا -

  .)م١٩٨٣(المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، : بیروت التصویر الفارس والتركى، ،ثروت عكاشة -

  .)م٢٠٠٧( دار ربیع للنشر،: سوریافادیة كنهوش، : أطلس الحیوانات، ترجمة ،جالیا المى -

هیئـة المعرفـة والتنمیـة البشـریة بـدبى، : اإلمـارات ماك والحیـاة البحریـة،األسـ ،جمعـة خلیفـة أحمـد بـن ثالـث الحمیـرى -

)٢٠١٠(.  

. د( میـدلیفانت، محمـد هیـثم الخیـاط،: الـنص العربـى ، راجع"الحیوانات الثابتة الحرارة " عالم الحیوان ، جیرى بایلى -

  .)ت

. د(،میـدلیفانت محمـد هیـثم الخیـاط،: الـنص العربـى ، راجـع"الحیوانات المتغیرة الحرارة " ان عالم الحیو ، ...........-

 .)ت

  .)م١٩٩٢دار النهضة العربیة، : القاهرة(العصور الوسطى،  فيالتصویر اإلسالمى  ،حسن الباشا -

  .)م١٩٤٧النشر، دار المعارف للطباعة و : القاهرة(مع األسماك،  ،حسین فرج زین الدین وموسى باسیلیوس -

 متحــف راث،: جنیــف(أحمــد عبــد الـرازق، : مراجعـة، ١م  كنــوز الفــن اإلسـالمى، ،وآخـرون حصـة صــباح السـالم -

  .)م١٩٨٥(

  . )م٢٠١١(دار الكتاب الحدیث، : القاهرة أفریقیا، فينهر النیل والحضارة  :قصة الحضارة ،سید عاشور أحمد -



 تصاویر المخطوطات اإلسالمیة يالكائنات المائیة ف

 

٧٤ 
 

دار دمشـــق للطباعـــة : ســـوریاعبـــد الهـــادى عبـــاس، : الحیـــاة، ترجمـــة _األدیـــان_ الفـــن فـــيالرمـــوز  ،فیلیـــب ســـیرنج -

  .)م١٩٩٢(والنشر، 

  .)م١٩٨٢( دار المعارف،: القاهرة أحمد عیسى،: ون اإلسالمیة، ترجمةالفن ،س دیماند.م -

، المكتبــة العصــریة: بیـروت البریـة والبحریــة وبعثهـا وحســابها،خلــق الحیوانــات  فـيآیــات اهللا  ،فيمـاهر أحمــد الصـو  -

  .)م٢٠٠٧

  .)م٢٠٠٥( الدار الذهبیة،: القاهرة عالم األسماك، فيمن عجائب الخلق  ،محمد إسماعیل الجاویش -

  ).م٢٠٠٥( الدار الذهبیة،: القاهرة عالم البحار، فيمن عجائب الخلق  ،........................ -

  .)م٢٠١٢( الدار الذهبیة،: هرةالقا(عالم الحیوان،  فيمن عجائب الخلق  ،........................ -

  .)م2006( مركز النشر العلمى،: المملكة العربیة السعودیة(الثدییات البحریة،  ،محمد موسى العمودى -

  .)م١٩٨٥القاهرة، ( محمد رشاد الطوبى،: حیاة الزواحف والبرمائیات، ترجمة ،موریس بیرتون وروبرت بیرتون -

  . )م٢٠٠٦(دار مجدالوى للنشر والتوزیع، ( الطیور والثدییات البحریة،الزواحف و  ،نادر عبد سلمان وآخرون -

  :الدوریات العربیة: ارابعً 

، مجلــة كلیــة اآلداب، "حــدیث نــو ویــا تــاریخ هنــد غربــى مخطــوط تركــى مصــور لــم یســبق نشــره" ،حســن محمــد نــور -

  .)م١٩٩٤یونیو (جامعة سوهاج، العدد السادس عشر، 

  .)م١٩٣٣مارس  ١٥(، ٥، مجلة الرسالة، العدد رقم "ألسماك وماهیتهابحوث مصائد ا" ،حسین فوزى -

، مجلـة كلیــة اآلثــار، جامعـة القــاهرة، العــدد "الفــن اإلســالمى فـيســیمرغ العنقــاء " ،حســین رمضـان مصــطفىحسـین  -

  .)م١٩٩٥(السادس، 

  .)م١٩٥٧(، ٣عدد ، مجلة المجلة، ال"مخطوط مصورة من عجائب المخلوقات للقزوینى" ،صالح الدین المنجد -

  :المراجع األجنبیة: اخامسً 

-Adel Adamova, Persian Manuscripts, Paintings and Drawings from the 15th to the 
Early 20th Century in the Hermitage Collection, United Kingdom: (2012). 
- Laurence Binyon, J. v. s. Wilkinson, Basil Gray, Persian Miniature Painting Including 
Acritical and Descriptive Catalogue of the Miniatures Exhibited at Burlington House, 
(New york: Dover Publications, 1933). 
-Duncan Haldane, Mamluk Painting, England: (1978). 
- Deirdre Jackson, Marvellous to Behold Miracles in Medieval Manuscripts, London: 
Britsh Library, (2007). 
-David Starr Jordan, Aguid to the study of Fishes, vol .II, New York: Henry Holt and 
Company, (1905). 
-F.R. Martin, The Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey from 8th 
to the 18th Century, vol. 2, London: Bernard Quaritch, (1912).  

  :الرسائل العلمیة: اسادسً 

رسـالة دكتـوراة،  ،"مناظر صید األسماك بالحربة حتـى نهایـة عصـر الدولـة الحدیثـة" ،أحمد عبد المنعم فرمان حسن -

  .م٢٠٠٩كلیة اآلداب، جامعة حلوان، شعبة اآلثار اإلسالمیة، ، قسم اآلثار والحضارة

العهــد العثمــانى مــن خــالل تصــاویر المخطوطـــات  فــيمصـــر  فــيمدرســة التصــویر " ،اء حســین عبــد الــرحیمأســم -

ـــــار اإلســـــالمیة، رســـــالة دكتـــــوراة،  ،")م١٨٠٥ -١٥١٧/ ھ�����ـ١٢٢٠-٩٢٣( كلیـــــة اآلثـــــار، جامعـــــة القـــــاهرة، قســـــم اآلث

  .)م٢٠٠٨(



 تصاویر المخطوطات اإلسالمیة يالكائنات المائیة ف

 

٧٥ 
 

قسـم ، رسـالة ماجسـتیر، "سـة فنیـة أثریـة درا" التصـویر المغـولى الهنـدى  فيالبحر " ،أمل عبد السالم السید القطرى -

  .)م٢٠٠٩( كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، اآلثار اإلسالمیة،

مصـر اإلسـالمیة حتـى نهایـة القـرن الرابـع الهجـرى  فـيالزخرفة علـى التحـف الفنیـة " ،عزة عبد المعطى عبده محمد -

كلیة األثار، جامعـة قسم اآلثار اإلسالمیة، ، رسالة دكتوراة ،"ضوء مجموعة جدیدة فيدراسة فنیة ) العاشر المیالدى(

  .)م٢٠٠٣(القاهرة، 

إیـران مـن العصـر  فـيالتصویر اإلسـالمى  فيالكائنات الخرافیة والمركبة " ،محمد أحمد التهامى محمد السید شبانة -

كلیــة میة، ، رســالة ماجســتیر، قســم اآلثــار اإلســال"دراســة آثاریــة فنیــة مقارنــة" المغــولى حتــى نهایــة العصــر الصــفوى 

  .)م٢٠٠٧( جامعة القاهرة،اآلثار، 

عصـر أسـرة  فيمدینة القاهرة والوجه البحرى  فيمنحوتات الكائنات الحیة " ،محمد عبد الفتاح محمد عبد المقصود -

شـعبة اآلثـار اإلسـالمیة،  ،رسـالة ماجسـتیر، قسـم اآلثـار والحضـارة ،"دراسـة فنیـة أثریـة )م١٩٥٢-١٨٠٥(محمـد علـى 

  .)م٢٠١١( جامعة حلوان،ب، كلیة اآلدا

، "الفنـون الفاطمیـة فـيالفن القبطى وتأثیرها على نظائرها  فيأشكال الطیور والحیوانات " ،نورا محمد حسین محمود -

  .)م٢٠١٥( جامعة عین شمس، كلیة اآلداب،شعبة اآلثار اإلسالمیة،  ،رسالة ماجستیر، قسم اآلثار، ١مج

  :المواقع اإللكترونیة: اسابعً 

http://arabic.people.com.cn/n/2014/0820/c31657-8772265.html 
http://coda-craven.org/crocodile-4k-ultra-hd-backgrounds-wallpaper  7/12/2017 
http://ica.themorgan.org/manuscript/page/84/77363 
http://kenanaonline.com/users/allfish/posts/132167 9/1/2018 
http://www.asia.si.edu/collections/edan/object.php?q=10836 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/12074017/SeaWorld-files-law-
suit-over-ban-on-breeding-killer-whales.html 27/11/2017 
https://www.flickr.com/photos/medmss/5888111991/in/album-72157626961108303/ 

  


