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الحيوانات والنباتات والر   :الملخص  الهندي برسوم  المغولي  التصوير  الطبيعية،  اهتمت مدرسة  عرف عن    وقدسوم 

ذلك نتيجة لدوافع فنية واجتماعية مختلفة، وقد انتقل كان  و ،  وهى منفردة  لحيواناتهذه الالتصاوير  فنانيها رسم بعض  
ا الفني بمدرسة التصوير المغولية الهندية نتيجة النتقال هذا التأثير إلى مدرسة راجستان التي تأثرت كثيًرا في أسلوبه

 تصاوير ، وتعد  ها من الراجبوتحكامراجستان للعمل كمصورين في بالط    ري البالط المغولي إلى العديد من مصو 
الرغم من  المنفردة  لخيول  ا التي وصلتنا في هذا المجال، وعلى  النماذج  أهم  لها دراسة  أواحدة من  لم تفرد  هميتها 

التصاوير تلك  المنفردة  لخيول  ار  يو اصبت  ويقصد،  توضح أهم خصائصها وكذلك أسباب ودوافع تنفيذها  متخصصة
تبين أن ما وصلنا  وقد  ،  أخرى  شخوص آدميةحيوانات أو  بدون أية  الحصان منفرًدا في التصويرة  فيها  يظهر  التي  
وقد حصرت الدراسة إحدى    ، م19هـ/ 13وحتى منتصف القرن   م 1630هـ/1039الفترة من ينسب إلىحتى اآلن  منها  

وقد  األربع المتبقية إلى مدرسة راجستان،    نسبت، بينما  ةيمدرسة المغولية الهندنتمي سبع منها إلى الت عشرة تصويرة،  
الهندية"  شكلت مؤلفات "فر  مواصفات    للتعرف علىمرجًعا مهًما    أمراء المغول والراجبوتأباطرة و   وكذا رغبةسنامه 

 بدليلاهي بامتالكها،  قتنائها والتبراجستان على او الخيول المتميزة، وهى الفئة النادرة التي حرص أباطرة وأمراء المغول  
تخليًدا لذكرى أجودها  لهذه الخيول  شخصية  أقرب ما تكون إلى الصور اللها  تصاوير  وعمل  انهم حرصوا على تنفيذ  

الحرص على  ، مع  أو الحركة الخفيفةفي وضعية الثبات    هابظهور هذه    نفردةالخيول المصور  ، وقد تميزت  وأفضلها
 على بعض هذه التصاوير.  مالكيها  أو أسماءأسمائها تسجيل 

 . راجستان، الهنديالتصوير المغولي ، الهند، الخيول، التصوير اإلسالمي الكلمات الدالة:
 

 Individual Horses Painting in the Mughal and Rajasthan Schools 

Ahmad al-Shoky 

Associate prof. of Islamic Archaeology, Faculty of Arts, Ain shams University  

Ahmad.alshoky@art.asu.edu.eg 

Abstract: The Indian Mughal painting was interested in draw some individual of 

animal paintings, because of various artistic and social motives. The study attempted to 

rely only on the painting of the horses in which they appear individually without any 

human figure, in order to rely on the painting, which we confirm that they were 

implemented to the horse only. 

The individual horses’ paintings in both Mughal and Rajasthan Schools spanned 

during the period from 1039 AH / 1630 AD to the middle of the 13th century AH / 19 

AD. The study depends on eleven imagery, seven of which belonged to the Indian Mughal 

School, while the remaining four To Rajasthan school. In addition to the desires of 

emperors, princes and rajas, the Indian books of “Farasnamah” constituted an important 

reference on the characteristics of the distinctive horses, which the emperors and princes 

of the were keen to acquire and boast of owning them, so that they were keen to implement 

portraits to memory it, they were distinguished. The horse appeared in the position of 

stability or light movement by moving one of its legs, with the names of the horse or the 

name of their owners, which recorded on some of these paintings. 

Keywords: Islamic Painting, Horses, Mughal painting, India, Rajasthan. 
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 مقدمة: 
القرآن    في  موضع أكثر من  وقد ورد ذكر الخيل في    ،2طرق انتشارها حول العالم و 1دت اآلراء حول موطن الخيلتعد  
عدادها  اهلل تعالى مرغًبا في تربيتها    إذ قال   الكريم َباِط اْلَخْيِل   َوَأِعدُّوا﴿ للحرب والقتال وا  َلُهم م ا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقو ٍة َوِمن رِّ
ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل تَ ُتْرِهبُ    ِإَلْيُكمْ   ُيَوف   الل هِ  َسِبيلِ  ِفي  َشْيءٍ  ِمن تُنِفُقوا َوَماْعَلُموَنُهُم الل ُه َيْعَلُمُهْم وَن ِبِه َعُدو  الل ِه َوَعُدو 
الكريم    .]60:األنفال  [3﴾ ُتْظَلُمونَ   اَل   َوَأنُتمْ  القرآن  عدها  متاع  م  أيًضا كما  وردالدنيا  ة  الحيان  آل  [  سورة  في  كما 

الذ َهِب  ﴿  ]14:عمران اْلُمَقنَطَرِة ِمَن  َواْلَقَناِطيِر  َواْلَبِنيَن  النَِّساِء  ِللن اِس ُحبُّ الش َهَواِت ِمَن  ةِ ُزيَِّن  َمِة  َواْلَخْيلِ  َواْلِفض  اْلُمَسو 
ِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا زينة أكد القرآن كذلك على وظيفة الخيل سواء لل  وقد،  ﴾َوالل ُه ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ   َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث ذََٰ

َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها   ﴿  ]8النحل:[كما نفهم من  النقلوسيلة من وسائل  افع باعتبارها  استخدامها للمنأو  
  .﴾َتْعَلُمونَ  اَل  َما َوَيْخُلقُ َوِزيَنًة 

ــنة النبوية بالعديد من األحاديث  ــلى اهلل عليه    روى أن من ذلك مابالخيل،    ارتبطتالتي وقد حفلت الســــ النبي صــــ
ــلم ــح  عني وســ ــة بالخيل، حتى قيل إنه كان يمســ ــه بثوبه ويجر الخيل ويســــابق بها عناية خاصــ ويحث على  ، بل فرســ

ــباق بها ــلىالرســـــــول    قال، لما في ذلك من فوائد للخيل وفي ذلك  الســـــ ــلم اهلل  صـــــ ــبق إال في عليه وســـــ خف أو   "ال ســـــ
عداد الخيل للحرب لحاجتها للطلب والكر والفر. كان الغرض من ذلكو ، 4حافر"  5التمرن على القتال والحذق فيه وا 

 Hayagriva6  هايج يفا اإلله صووو  ، إذ الديانات والتراث الهندي القديمكذلك دوًرا مهما في   وقد لعبت الخيول

 تومبورو الموسـيقار اإللهيعلى هيئة شوص  ر س  صصوان،  يتشواره  لع م  ، من عشو  للله ششو   ه  التجسوي  الاا
Tumburu   ــكل آدمي برأس حصــــــــــــان  غالًبا   ظهرالذي ونظًرا للمكانة التي    ،7الفخمة المالبسمرتدًيا  وهو  على شــــــــــ
ــلت العقائد الفيدية القديمةفقد الخيول   حظيت بها عصــــــــور ما قبل  منذ وذلك دية  الهنلهة اآل  بها أمامالتضــــــــحية   فضــــــ

 

يرى بعض الباحثين أن موطن الخيل األصلي هو القارة األمريكية، وأنها قبل انقراضها منها نزحت إلى روسيا، على حين يرجح البعض    1
اآلخر أن موطنها األصلي أواسط آسيا ومنها انتشرت إلى بقاع العالم وهو الرأي األرجح حتى اآلن، نظر: صالح محمد الجيدة، الخيل  

 .  21(، 2007اد، )قطر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، آلباء واألجدرياضة ا
قسم الباحثون هجرة الخيل من أواسط آسيا إلى ثالث هجرات، الهجرة األولى: إلى الشرق من منغوليا والصين، والهجرة الثانية: إلى غرب    2

 ومصر وشمال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل انظر:   الشرق األوسط أوروبا، أما الهجرة الثالثة: فكانت إلى آسيا الصغرى والهند و 
Elwyn Hartley Edwards, the Encyclopedia of the Horse, (New Yurok: Crescent Book, 1994), 10-15. 

الكريم"،    ي ضوء القرآن لمزيد من التفاصيل انظر: تركي بن سعد الهويمل، "الخيل ف  ورد الخيل في القرآن الكريم في العديد من المواضع   3
 . 365-313(، 2011، ) 19مجلة العلوم الشرعية، جامعة اإلمام محم بن سعود اإلسالمية، ع

 .221، 4(، ج2009أبو داود، سنن أبي داود، تحقيق شعيب األرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، )بيروت: دار الرسالة العالمية،  4

 . 177(،  2006زهراء الشرق،  ة:  القاهر نات، ) عبد الناصر ياسين، الرمزية في رسوم الحيوا5
 لمزيد من التفاصيل انظر:   6

Robert Hans. Van Gulik, Hayagriva: Horse Cult in Asia, (Thailand: Orchid Press, 2018). 

 لمزيد من التفاصيل انظر:  7
Prajñānānanda (Swāmī), The Historical Development of Indian Music: a Critical Study, (India: Firma K. 

L. Mukhopadhyay, 1973), 363-367. 
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إذ    ؛مكـانـة عـاليـةيـة و رمز ب،  المهـابـاهـاراتـاو   الرامـايـانـاالمبكرة مثـل  الهنـديـة  المصـــــــــــــــادر    كمـا ظهرت كـذلـك في  ،1التـاري 
ــافة إلى  ، كل ذلكطقوس الملكيةال  ، وأصـــبحت من ضـــمنSuryaبإله الشـــمس ارتبطت   ــباقات اســـتخدامها في    إضـ سـ
 .2الخيول المركبات التي تجرهاكذلك و  ،الخيول

ــاوير  يقصـــــد بو  ــاوير التي  تلك المنفردة لخيول اتصـــ ــبدون  ،امنفردً   الحصـــــانظهر فيها يالتصـــ خوص آدمية أية شـــ
عد من أبرز وأكثر الحيوانات التي نفذت في  تتجدر اإلشـــــارة إلى أن الخيل  و  ،أو حيوانية ســـــواء راكبها أو ســـــائســـــها()

العناصر المهمة في المعارك   وأحد  ،األولى لالنتقال والحركةيلة  الوسالفن اإلسالمي، وربما يرجع ذلك إلى أنها كانت  
بعضـها لم  و هناك عدد من الدراسـات التي درسـت الخيول في التصـوير اإلسـالمي على الرغم من ذلك فإن  . و 3الحربية

اوير صــتالهندي  التصــوير ، بينما لم تتناول الدراســات األخرى التي شــملت 4الهنديالتصــوير  الخيول في  يمتد ليشــمل  
مناظر المعارك الحربية ومناظر الصــيد  الخيول في دراســة  على    دورها  اقتصــر بل،  والتحليل  بالدراســة  الخيول المنفردة

وصــلنا    الوقت الذيهذا في  .5على اإلطالق  لخيول منفردةاور  صــ اوالقنص وغيرها من التصــاوير التي ال تظهر فيه
ــية    فيه ــات الوافية للصـــــور الشـــــخصـــ ــة المغولية الهنديةالعديد من الدراســـ ــاوير المدرســـ طرق تن لم تا  و   اآلدمية في تصـــ

 .6المنفردة لخيولابطبيعة الحال إلى صور 

 

قاد النار المتصاعدة، وذلك بأن يضاف إليها سمن مصفى، ثم تقدم السوما )الخمر  حيث ت  ،من أهم الطقوس في ديانة الفيداوهو يعد   1
فتحهم للهند، وكانوا في البدء يكتفون بأن يكون    المقدس( واألضاحي لآللهة، وأحب أنواع التضحيات هى الخيول التي ساعدت القادمين في

لمزيد من التفاصيل    الحصان موثوًقا أمامهم طيلة االحتفال دون ذبحه، وفيما بعد أخذوا يذبحون تيس ماعز، ثم الحصان والنعاج والحمالن. 
الفلسفة الشرقية وفي الصين، )بيروت: عز    ن انظر: على زيعور، الفلسفة في الهند، قطاعاتها الهندوكية واإلسالمية المعاصرة مع مقدمات ع

 .157(، 1993الدين للطباعة والنشر، 
2 Elizabeth Thelen, "Riding through Change History, Horses, and the Restructuring of Tradition in 

Rajasthan", (Senior Thesis, University of Washington Seattle, June 2006), 8. 

كلية اآلداب جامعة الموصل،  -مجلة آداب الرافدين  ، خضر محمود، "رسوم الخيل على الفنون التطبيقية حتى نهاية العصر العباسي"محمد   3
؛  ( 2005مناظر الفروسية في ضوء فنون الخزف اإلسالمي، )القاهرة: مكتبة زهراء الشرق،  عبد الناصر ياسين،    ؛ 60-33(،  2011) 60ع

خرج بين الوظيفة والزخارف في ضوء نموذجين محفوظين في متحف جاير أندرسون بالقاهرة"، مجلة االتحاد العام  ، "الأمين عبد اهلل الرشيدي 
   . 247( ص 2017، ) 18لآلثاريين العرب، ع

رسالة  ) م،  31هـ/  7نجوى محمد إسماعيل الطواب، الفصيلة الخيلية على التحف الفنية والتصاوير اإلسالمية منذ بداية اإلسالم وحتى القرن    4
   .( 2007ماجستير غير منشورة، قسم اآلثار، كلية اآلداب، جامعة جنوب الوادي، 

رسالة ماجستير  ) ماجدة علي عبد الخالق، تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولي الهندي من خالل المخطوطات والتحف التطبيقية،    5
، الموضوعات التصويرية ذات العناصر الحيوانية في تصاوير  يهنداو رانيا عمر على    ؛(2007غير منشورة، كلية اآلثار جامعة القاهر،  

 (.  2009، )رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، دراسة أثرية فنية   –غولية الهندية مخطوطات المدرسة الم

الهندية من خالل مجموعة من الصور    غوليةبراهيم حسين، دراسة للصور الشخصية في المدرسة المإحمود  لمزيد من التفاصيل انظر: م  6
منى سيد على حسن، الصور الشخصية في المدرسة المغولية  (؛  1991، ) القاهرة   ، 4مج،  سالميةإ ثارية  آتنشر ألول مرة، مجلة دراسات  

 .  ( 2003 دار النشر للجامعات،: القاهرة ) الهندية،  
S. P. Verma, "Introduction of Self-Portrait Painting in India", Proceedings of the Indian History Congress, 

Vol. 38 (1977), 297-302; Sourabh Ghosh, "Portraiture in Indian Miniature Paintings", the Chitrolekha 

Journal on Art and Design, Vol. 2, No.1, (2018), 29-40.   



 تصاوير المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان ضوء في  المنفردة  الخيول تصاوير 
 

4 

 

جانب كبير    في الهند تميزت بكونها علىالمنفردة لخيول اقد وصـلنا عدد من تصـاوير أنه    وبالبحث والتنقيب تبين
ــب  ،من األهمية ــة المغولية ا  أغلبها حتى اآلننســــ ــإلى كل من المدرســــ ــتان، وســــ ــة راجســــ وف أقوم هنا لهندية ومدرســــ

من التصـاوير،   النوعهذا  الفنية ل  الخصـائصمعلومات حول  من  لنا  هيمكن أن تضـيفنظًرا لما  ، بدراسـة هذه التصـاوير
طبيعة إلى جانب دراســـــة ،  فنيةوخصـــــائصـــــه الهم مميزاته  أالدوافع التي كانت وراء تنفيذه، وكذلك إضـــــافة إلى معرفة 

   .هذه التصاوير في ضوء ولية الهندية ومدرسة راجستانما بين المدرسة المغ العالقة الفنية

أباطرة المغول   دولةفي وصــــفاتها   مكانتهاخيول لل: القســــم األولالدراســــة إلى ثالثة أقســــام   وتبًعا لذلك فقد قســــمت
قليم  و  راجسـتان،   ية الهندية ومدرسـةفي المدرسـة المغولالمنفردة لتصـاوير الخيول دراسـة الوصـفية : للالثانيو ، راجسـتانا 

ة الهندية ومدرســة راجســتان، في المدرســة المغوليالمنفردة  لتصــاوير الخيول  لدراســة التحليلية  لفقد خصــص  الثالث  أما 
 التالي:وذلك على النحو 

: الخيول  قليم راجستان وصفاتها   مكانتهاأوًلا  في دولة أباطرة المغول وا 

قـبل   2000بعـد عـام  هـناك   ظهورهـارجحـت ـقد  بعض اـلدراســــــــــــــات  أن    تبين  ؛ـتاري  الخيول في الهـند ـبالبحـث حول
ــات أخرى   ، رغم وجود1الميالد مـنذ موجودة في شــــــــــــــمـال غرب الهـند على األـقل كـاـنت  الخيول  أن تؤكـد علىدراســــــــــــ

ــور الفيدية حوالي   ــلنا ،قبل الميالد  500إلى    1500العصـ ا  وصـ ــً ها  ركوب  وأدواتفنية للخيول تحف  أثرية و   نقوشأيضـ
 .2أقل تقديراألول على الميالدي إلى القرن  ودتع

بشــــكل  اقتصــــرت تربيتها  بل   ،تربى في الهند بشــــكل كافيلم تكن  فإن الخيول  بســــبب المنال والنباتات في الهند، و 
 .3المناسـبة  توافر المراعيمع عام على األجزاء الشـمالية الغربية من شـبه القارة الهندية حيث يكون المنال أكثر جفافا 

لتربية عدم مناســـــــبة البيئة الهندية أكدوا على  من المســـــــلمين حيث  العصـــــــور الوســـــــطى    ومؤرخ  ذكرهمر الذي  األ وهو
ــالهنــد انحلــت وأكثرهــا ممــا ال يحمــدالعمري أن    ذكرإذ  لخيول  ا ــه  "الخيــل إن طــالــت اإلقــامــة بهــا ب  ذكر  كمــا،  4فعل

 .5"انحلت بها الخيل مكث طال متى "أنه  الهند في معرض حديثه عني القلقشند

 

1   Nazer Aziz Anjum., "Horses in Mughal India", Proceedings of the Indian history Congress, vol. 74 

(2013), 277.               

2 Elizabeth Thelen, "Riding through Change History", 8. 

في  العشب المعروف باسم سيفان الذي يتمتع بمستوى تغذية مرتفع على النقيض من معظم األعشاب الموجودة  كان ينمو في هذه المنطقة 3
الهندية ككل على أراضي رعي جيدة، وقد ساهم نقص الغذاء المناسب وضغوط المنال في    مناخات الرياح الموسمية. وال تحتوي شبه القارة 

على  . لمزيد من التفاصيل انظر: تقصير العمر االفتراضي للخيول في الهند مقارنًة بمتوسط عمر الخيول في آسيا الوسطى والجزيرة العربية 
حركة السلع المتبادلة بين عمان وبالد الهند في العصر اإلسالمي"، مجلة    يد مفتاح، "موانئ الساحل العماني ودورها في تنشيطمحمد فر 
   .Elizabeth Thelen, "Riding through Change History", 8؛ 214هـ(، 1434)ربيع اآلخر ،  2الدارة، ع

 .117(، 2018) ترونية،  رحمن، دراسات في تاري  الهند اإلسالمية، نسخة إلك؛ محمد نصر عبد ال48، 6العمري، مسالك االبصار، ج 4
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20180810 

 .117د الرحمن، محمد نصر عب؛  81، 5القلقشندي، صبح األعشى، ج 5

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20180810
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ــ/1من المعروف أن الحصـــــان لم يدخل الخدمة في الجيوش الهندية قبل القرن  و   وقد أرجع البعض ذلكم،  7هـــــــــــــــــ
ـباـلدرجـة األولى إلى غـياب الحرف والصـــــــــــــــناعـات المرتبطـة ـبذـلك في الهـند مـثل الرـكاب الحـدـيدي، والســــــــــــــرج المقعر، 

لى غير ذلك  .1والحدوة وا 

ــاس الذي تقو  ــان،  عليه فر  مولما كانت الخيل هي األســـــــــــ كان من الطبيعي أن يتم االهتمام بها في فقد  قة الفرســـــــــــ
تحـديًـا كبيًرا لكـاـفة اـلدول التي  في الواقع  وكـان هـذا يمـثل  كبيرة منهـا لهـذا الغرض.  توفير أعـدادوالحرص على الجيش  

 ىرأؤرخين  الم  بعض  لدرجة أن،  نظًرا لالعتماد الرئيســـي على اســـتيراد الخيول  حكمت الهند خالل العصـــر اإلســـالمي
قل من الفرق األخرى مثل المشاة أكان (  م1379-1321هـــــــــ/799-721)أن عدد فرقة الفرسان في الجيش التغلقي  

ــبب ندرة الخيول في الهند وعدم قابليتها للعيش في البيئة الهندية، إال أن هذا الرأي ربما تكون فيه بعض المبالغة    بســــــ
ثل الجزيرة يول في الهند بجلب أعداد كثيرة منها من المناطق المجاورة مألن سالطين بنى تغلق تغلبوا على نقص الخ

ن كان هذا ال ينفي أن   .2اوغيرهالعربية  ــدر قلق رئيســــــي كان  والفيلة    التدفق التجاري للخيولطرق التحكم في  وا  مصــــ
  .3ودائم لسالطين دلهي

يؤكد ذلك ما   ؛4طوال عصر المغولمزدهرة  ة  ظلت هذه التجار ر كثيًرا إذ  و تغير األمتالمغول إلى الهند لم    وبمجيء
علم  السترداد ملكه  م( 1556-1530هـ/963-937)أنه في أثناء حروب همايون  "أكبر نامه"لنا أبو الفضل في    هذكر 

قافلة لبيع الخيول فأمر رجاله بإحضار الخيول وكان بطبيعة الحال ينوي الحصول على الخيول قبل أن يحصل    بقدوم
في حاجه ملحة للخيول  من جهة  كان  همايون    تم االنتهاء والشراء، ونظًرا ألنتم تقدير السعر    ن اعليها أحد، وبعد  

إن شاء اهلل  نصه "كان    افي المقابل يتضمن وعدً فقد أعطى التجار صك    ؛لم يكن لديه نقود من جهة أخرىبينما  
 .5طوًعا إلى همايون اعتراًفا بسلطانه فما كان من زعيم القافلة إال أن قدم الخيول ،سوف أدفع لكم بعد فتح كابول"

ــ/1013-963)وبوصـول أكبر إلى سـدة الحكم   حدث تغير كبير في تعامل أباطرة المغول م(  1605- 1556هـــــــــــــ
ا على أن يكون م إذ،  الخيولفي الهند مع  ا    أكبر  عرف عن، و ن ضـمن أعضـاء بالطه تاجًرا للخيولكان حريصـً أيضـً

والتشــــريعات  القوانينكما أصــــدر  ؛  هاكل نوع من ومكانة ســــاللةمن حيث   ول،عن الخي يعرف أدق التفاصــــيلكان   نهأ
  .6لها خصيًصا

 

1 Nazer Aziz Anjum, "Horse Trade in Medieval South India", 295.      

 .89محمد نصر عبد الرحمن، دراسات في تاري  الهند اإلسالمية، ؛  81، 5القلقشندي، صبح األعشى، ج 2

في    إال أنهعلى الخيول المتاحة محلًيا في الهند.    بالخيول من آسيا الوسطى التي كانت متفوقة  قد دخلوا الهندن  يالغوري   على الرغم من أن  3
غضون خمسين عاًما من إنشاء السلطنة انقطعت العالقات السياسية مع آسيا الوسطى ولم يتم ضمان مسار اإلمداد للخيول، وكان مصدر  

إلى الموانئ على السواحل الغربية والجنوبية    تم استيراد هذه الخيول عبر البحرإذ  عربي.  الخيول من منطقة الخليج الاستيراد  الخيول البديل هو  
كان هذا مصدًرا أكثر تكلفة حيث كانت تكاليف الشحن مرتفعة وتوفي العديد من الخيول أثناء  و للهند وتم شحن البعض منها إلى البنغال.  

عدم بيع الخيول ألية مملكة اخرى    تفاقيات التي تضمن استمرار تدفق الخيول مع عقد المعاهدات واال   ىحرص سالطين دلهى علقد  العبور. و 
 .Elizabeth Thelen, "Riding through Change History",13 . لمزيد من التفاصيل انظر: في الهند سواهم 

4  André Miquel., À la cour du Grand Moghol, exposition, Bibliothèque: nationale, (Paris: Bibliothèque 

nationale 6 mars-16 juin, 1986), 140. 

5Abu' 1 Fazl 'Allami, Akbar-Nama, I: 562; Amita Satyal., "The Mughal Empire, Overland Trade, and 

Merchants of Northern India, 1526-1707", (PhD, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 1989), 77. 

6 Nazer Aziz Anjum., "Horses in Mughal India", 278.               
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يث يمكنهم دون  حبأواًل حدد مكاًنا لتجار الخيول، "... ذكر أنه فرد أبو الفضــل جانًبا من تشــريعات أكبر وقد أو    
الحيوانات  تجار عاني  ين  الترتيب، لبموجب هذا  و آمنين من مشــاق المواســم.   ارباع مريحة، ويكونو تأخير العثور على  
  تتاح إال للتجار. كما أنها لن  األماكن  هذه عند اســــــــتئجاريتم مالحظته في كثير من األحيان كان من الجشــــــــع الذي  
نســـــــانيتهم ونالتجار المعروف وحينها يتمكن ،ذوي النوايا الحســـــــنة بخيولهم حيث يشـــــــاؤون،  يحتفظوا  أن باســـــــتقامتهم وا 
الذي من خالل معرفته وخبرته الفائقة و   ،كالةالو في مكتب أمين   حازًماعّين رجاًل   ثانًيا:المحدد.   ويجلبونها في الوقت

الخيول  يسـجل عّين كاتبًا ذكيًا   ثالثًا:شـرار والمراوغين.  لألويربط األلسـنة المؤذية   المشـاحنات،يحافظ على التجار من 
ة وتحديد أســـعارها، ومن ثقة وذلك لفحص الخيول المســـتورد: تم تعيين رجل خبير وجدير بال، رابعاً ويعدهاالتي تصـــل 

 .1 كرم جاللته فإنه كان يزيد من السعر الذي يحدد من قبلهم وال يتركهم ينتظرون للحصول على أموالهم..."

ا لقــانون أكبر،  وو   يفتحكــان المزاد  و   ،ال يمكن بيع أي حصـــــــــــــــان دون معرفــة اإلمبراطور أو وكالئــهكــان  فــإنــه  فقــً
إذا قام شــــخص ما   ســــتاءيلم يكن أنه   إالأفضــــل الخيول ب لنفســــه  يحتفظكان  اإلمبراطور  على الرغم من أن  و  ،للجميع

 .2ناخيسهذا السوق الثابت يعرف باسم وكان  الحال.اعتاد أكبر على دفع ثمن الخيول في وقد  ،بالمزايدة عليه

  pachwariyaو sanūjīحلية مثل اإلمبراطور أكبر النجاح في إنتاج ســـــــــالالت من الخيول المكما نســـــــــب إلى  

tūg وnghanāt، 3من العراق أو الجزيرة العربية المجلوبة للخيول العربية  تشبه تالتي كان. 

ا له  أنشـــأ نظاًما إقطاعًيا  أنه كذلك  يحســـب لرمبراطور أكبر  و  منصـــب  "  mansabdarســـمي كانت الخيول أســـاســـً
بط  تانت مكانته في البالط تر مباشرة من اإلمبراطور وك  كان كل صاحب منصب مسئواًل إذ  ؛ "أصحاب المنح"أو   "دار

إضـافة إلى    مسـمى المنصـبوهو يمثل  :Zatاألول يسـمى  قسـمينيتألف من كان ارتباًطا وثيًقا بحجم المنصـب الذي  
ــمى   والثاني ،الراتب ــب أن يحافظ عليها   المفروضمن كان يمثل عدد الخيول التي  و   :sawarيسـ ــاحب المنصـ مع صـ

شــــــــــــــبـيه بنظـام األمرة في   ذا النظـام، وهـThe Jagirوكـان يطلق على هـذا الشــــــــــــــخص    ،4ـيأخـذهـاالتي  منحـة األرض
ن كان   العصـــــر المملوكي بمصـــــر قيمة هذا المنصـــــب أو   وكانت، وليس الخيول  األخير بعدد الجنودارتبط  والشـــــام وا 

  1000 مث  500دأ من  ذي يب، وال5تحدد بدقة وفًقا لعدد الخيول التي يجب أن يحافظ عليها صـــــاحب المنصـــــبالرتبة 
حصــــان يحصــــل على    1000حصــــان، وكان أصــــحاب المناصــــب األعلى من    12000حتى يصــــل إلى    5000ثم 

 

1  Ain i Akbari by Abul Fazl, translated from the Original Persian, by H. Blochmann, (India: Calcutta, 

Rouse, 1873), 133-134; Nazer Aziz Anjum., "Horses in Mughal India",278-279.        

2Inayat and A. Zaidi., "Cavalry Horses in Mughal Army", Proceedings of the Indian History Congress, 

Vol. 42 (1981), 268.  
3 Shaha Parpia, The Imperial Mughal Hunt: A Pursuit of Knowledge, from Book: Samer Akkach, Religion 

and Art in Islam, (Australia: University of Adelaide Press, 2016), 84. 

4Gommans, Mughal Warfare: Indian Frontiers and High Roads to Empire, 1500-1700, (New York: 

Routledge, 2002), 84; Elizabeth Thelen, "Riding through Change History", 19.    
  12صل على  روبية أما الحصان المحلي فكان يح   30كان يدفع لصاحب الحصان العراقي أو العربي  في زمن اإلمبراطور أكبر  كان     5

 روبية فقط. لمزيد من التفاصيل انظر:  

Bernier, François. Travels in the Mogul Empire, A.D. 1656-1668, (London: Oxford University Press, 1916), 

217 . 
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أما أتباع أمراء المنصـــــــــــــب دار   ،1أمير من هؤالء في البالط  30-25في زمن بيرنير كان هناك حوالي  و لقب أمير، 
  .2كل شهر عن كل حصانروبية  25على يحصل فكان كل منهم 

تكوين  في  بســــهولة ويســــر   ســــاهمكان إذ    ؛إضــــافيةميزة اســــتراتيجية    mansabdariلنظام   كانه  ر بالذكر أنديوج
ا يقارب مبدلهي وأجرا كل من في يحتفظ دائًما كان اإلمبراطور ، لذا فقد 3ال ســـيما ســـالح الفرســـان،  كبير العددجيش 

من فضــــــــــــــاًل عمـا يقرب  هـذا  ، لطـارـئةلظروف اجـاهزة لمن الخيول الجميلـة التي كـاـنت دائمـا    3000إلى   2000ن  م
 .4 فيل..." 900إلى  800

مما حافظ على    م(1627- 1605هـ/1037-1014)جهانگيراإلمبراطور    دوقد استمر العمل بهذا النظام في عه
ــتمرا المكانة المرتفعة الخيول في المجتمع الهندي؛    أنعم علىجهانگير  امه أن اإلمبراطور جهانگير ن تروي لناإذ  اســـــــ

  .5حصان 5000محمد شريف بترقية إلى مرتبة أمير األمراء في بالطه وحصل تبًعا لذلك على األمير  

ا الذي يعتمد على الخيول أن نظام المنصـب دار   سـفير انجلترا بالهند  6السـير ويليام هوكينزمما أورده    ويفهم أيضـً
كل عام  كبداية لي  ســــــوف يســــــمح جهانگير  ر  ن اإلمبراطو أ"...إذ يذكر طبق كذلك بطريقة ما على الســــــفراء األجانب

 

س، بينما  صاحب ألفي فر   أي   Dolt Hearyأو صاحب ألف فرس، والبعض لقب    Hearyاألمراء يحملون لقب    ذكر برنييه أن بعض   1
حصان    ألف   12وهو صاحب    Douaedek Hazarوهو صاحب خمسة آالف فرس.... إلى أن نصل إلى    Pengeعلى لقب  أخرون  حصل  

 .Bernier, François. Travels in the Mogul Empire, 212       . انظر:يحصل عليه فقط أكبر أبناء اإلمبراطور..." و 

كل أمير أن يحتفظ  كان على   الذينصان بل كان مجرد عنوان للرتبة بينما كان عدد الفرسان  ح  5000كان لديه    5000ال يعني أن أمير    2
فقط أما    5000مبراطور، وكان من الممكن أن يحتفظ أمير  لر  يترك تحديدهبهم لنفسه كان   على الورق    فكانالباقي  بخمسمائة حصان 

. لمزيد من  أعباء البالط   إلى زيادة في النهاية    أفضىكبير مما  والسجالت فقط، وهو ما أدى إلى حصول صاحب المنصب دار على دخل  
 التفاصيل انظر:

 Stanley Lane-Pool., Aurangzib and the Decay of the Mughal Empire, (Dublin: 1908), 53-54. 

كل فعال في جميع أنحاء البالد. وقد  النظام في التخفيف من نفقات الحكومة المركزية، مع توزيع فرق اإلمدادات العسكرية بشهذا  ساعد    إذ  3
المنصب دار  بسبب نظام  و كانت هناك أيضا حوافز مالية للحفاظ على جودة الخيول.  كما  سمحت هذه النسبة بحركة ومرونة أكبر للجيش.  

 لهم.من الفرسان بخيو  200.000إلى  100.000لى أن الجيش المغولي كان يمكن أن يجمع قوة من انت تشير إكالتقديرات فإن 

Gommans, Mughal Warfare: Indian Frontiers and High Roads to Empire, 117; Elizabeth Thelen, "Riding 

through Change History", 20. 

4 Bernier, François. Travels in the Mogul Empire, 221.  

5 Jahangir, Jahangirnama, trans. Wheeler Thackston, (New York: Oxford University Press, 1999), 28; Yael 

rice, "The Emperor’s Eye and the Painter’s Brush: the Rise of the Mughal Court Artist, c. 1546 – 1627", 

(PhD Faculties of the University of Pennsylvania, 2011), 181.  
من ملك بريطانيا جيمس األول طالبًا منه تيسير أمور التجارة اإلنجليزية ببالده،  حاماًل رسالة  جهانگير  كان أول بريطاني يظهر في بالط    6

ن يكون رسول ملك صغير لجزيرة صغيرة تدعى انجلترا أغلب  وقالوا عنه أنه ال يعدو أجهانگير  إال أن البرتغاليين دسوا لهذا الرجل عند  
ورجاله  جهانگير  اس روى الذي استطاع عن طريق الهدايا التي قدمها لتغيرت بوصول تومقد  أن األمور    بيدسكانها من صيادي األسماك،  

الصور الشخصية في المدرسة المغولية    أن يثبت أقدام شركة الهند الشرقية البريطانية. لمزيد من التفاصيل انظر: منى سيد على حسن، 
 .27-26(، 2002للجامعات، القاهرة، الهندية، )دار النشر 
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ايتي أن بد  إذبثالثة آالف ومائتي جنيه، ووعدني جاللته أنه ســوف يزيدني ســنوًيا حتى أصــل إلى رتبة ألف حصــان،  
 .1األمراء في الهند كانت ترتبط بعدد خيولهمألن ألقاب بدأ بأربعمائة حصان، تكان يجب أن 

على   هإصــرار  بدليلكان مولًعا بجمع الخيول    جهانگيرأن  وماس رو تزي  مما رواه الســفير اإلنجليكذلك ســتشــف  وي
بالرد عليه بأن توماس رو  قامختبار جودتها، وعندما  ســــــــــــــالالت خيوله وكذا اطلب الخيول اإلنجليزية بغرض تجديد 

ــافة    جلب الخيول ــتحياًل لبعد المســــ ــيكون مســــ إذا تم "... بأنه  جهانگير  رد عليهبين انجلترا والهند عن طريق البحر ســــ
 . 2"ى قيد الحياة...منهم على األقل سيظل عل اشحن ستة خيول فإن واحدً 

- 1628هــــــــــــــــــ/1068-1037شــــاهجهان ) عهدة الخيول في  يأهمعلى  بدورها وتؤكد نصــــوص شــــاهجهان نامه 
ى أدهشت في احتفاالت كبر   في عهدهنح الرتب  م  ارر واستم،  "منصب دار"بنظام استمرار العمل  مع   خاصة  م(1657

أعطيات وخلع  فقد تلقى كل منهم  النبالء  لمكانة "ووفًقا   شــاهجهان نامه أنهلنا   ســجلتإذ    عندما شــاهدوها، األوروبيين
حصـــلوا    كماشـــكل أردية الشـــرف وســـيوف مرصـــعة بالمجوهرات، وخناجر وأعالم وطبول، ورتب عســـكرية عالية    على

رفع   م1647ألول من فبراير عـام  ا/هــــــــــــــــــــــــــــ1056جـة ذو الح  20 فيانـه    وذكرت  .3  على الخيول والفيلـة والنقود..."
بتولي الواليات من بل     حصــان كما أمره  10000و جندي  1500أمير   منصــب دارشــاهجهان أحد األمراء إلى رتبة 

 .4التي تقع على الجانب الشمالي الغربي من هندكوشوبدخشان 

سـاهم بشـكل شـخصـي في و درة من أسـالفه،  لخيول العربية الجميلة والنااويبدو أن شـاهجهان كان أكثر ولًعا بجمع  
م أرسل اإلمبراطور وكالء له على سفن ملكية 1641هـــــــــــــــ/  1051لبادشاهنامه أنه في عام  ا  جاء فيفقد هذا األمر، 

للخيول  إشارة منفصلة    243شاهجهان نامه على   اشتملت، كما  5إلى الخليج العربي خصيًصا لجمع الخيول النادرة له
 .6إشارة إلى الخيول العربية والعراقية المستوردة 60ذلك أكثر من  قدمات بما فيكهدايا أو ت التي قدمت

 

1 W. Foster (ed.), Early Travels in India, 1583-1619, (Oxford: Oxford University Press, 1921), 243;  Jagjeet 

Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-Century Mughal India: Towards an Economic Explanation", 

History Working Papers (120/09). Department of Economic History, School of Economics and Political 

Science, London, (May 2009), 51. 

2 W. Foster (ed.), The Embassy of Sir Thomas Roe to India, As Narrated in his Journal and Correspondence, 

(New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1990), 151; Jagjeet Lally, "The Pattern of Trade in Seventeenth-

Century Mughal India), 43-44. 
3The Shah Jahan Nama of `Inayat Khan: An Abridged History of the Mughal Emperor Shah Jahan, 

Compiled by his Royal Librarian. The Nineteenth-Century Manuscript, Translation of A. R. Fuller, (ed.) 

W. Begley and Z. Desai (Delhi: Oxford University Press, 1990),.19;  Jagjeet Lally, "The Pattern of Trade 

in Seventeenth-Century Mughal India", 49. 

4 Stanley Lane-Pool., Aurangzib and the Decay of the Mughal Empire, 13. 

5  Lambourn, E., Ali Akbar’s red Horse – Collecting Arab horses in the Early Modern Culture of Empire. 

In: Early Modern Merchants as Collectors. Proceedings of a Conference Held at the Ashmolean Museum, 

Oxford, 15-16 June 2012, edited by Christina M. Anderson. (London: Routledge, 2016), 208. 

6 Lambourn, E., Ali Akbar’s red Horse – Collecting Arab Horses, 209. 
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كـــانوا ن الـــذين  األوروبيييمنح    فقـــد جرت العـــادة أن  م(1707-1658ه/1118-1068)يرگ أمـــا في عهـــد عـــالم
ــابه لنظام يترددون على البالط   يه طبيب  فرانســــوا برنيكما حدث مع   منصــــب دارخيواًل كعالمات لرتبهم في نظام مشــ

 .1زيب، أو السفير اإلنجليزي توماس روگ نأورا

ــتان ف ــبة للخيول في راجســــ ضــــــغوًطا أقل عند توفيرهم  ملكهم منذ تأســــــيس  قد واجهوا   2أن الراجبوتيبدو أما بالنســــ
في شـــبه   أراضـــيهم الواقعة إلى الشـــمال الغربي للهند هي المكان الوحيد الصـــالح لتربية الخيولللخيول، فمن جهة تعد  

إلى العاصـمة )دلهي، أغرا، أو فاتحبور سـيكري( الخيول  تجارة  العديد من طرق فإن  ، ومن جهة أخرى ةزيرة الهنديالج
راجبوت وصـــــواًل أكبر إلى  الواليات منحت  كانت قد   الطرقمن المفترض أن هذه  و  .راجســـــتانعبر واليات ومدن   تمر

ــتوردة، على الرغم من أنها  ــة بها. كما أنها لى حد كبير على  ال تزال تعتمد إكانت  الخيول المســـ جهود التربية الخاصـــ
 .3القوافل التجارية منراجبوت من خالل الجمارك والرسوم التي تم جمعها المصدًرا جديًدا للدخل لدول كذلك وفرت 

ــ/587ي عامف  حدثما  عدم جودة الخيول المحلية في راجســـــتان    ويدل على راجســـــتان غزا  عندما ،  م1191  هـــــــــــــــــ
زعيم بقيادة راجســـــــتان جيش  على يدارين األولى نعركة وهزم في مبالهند الغوريين لطان  لدين ســـــــشـــــــهاب ا  الســـــــلطان

ــاهاماناال ــلطان الغوريين بالغزو مرة  العام التالي قام   فيو  ، Prithviraja Chahamanaراجبوت بريثفيراجا تشـــــــــ ســـــــــ
غوريين مقارنة بخيول خيول ال إلى ســــــــرعةالنصــــــــر  وقد ارجع ذلك   ارين الثانيةنفي معركة   هذه المرة  وانتصــــــــر أخرى
 .4وتبالراج

،  م 16-15هـــــــــــــ/  10-9في خالل القرنين  الجيدة إلى الخيول  يفتقرون بشدة في راجستان كانوا  ن  يالمحارب  أن  كما
من المصــــادر المحلية أن معظم   ويمكن أن نســــتشــــف لديهم، مصــــدر قلق رئيســــيجيد   حصــــانالحصــــول على  كان و 
 ،المعركة  أرضإلى    للوصــــــــــول  لو ركبوا حصــــــــــانو حتى   ،ا على األقدامســــــــــيرً  نربو احكانوا ي  الفترةراجبوت في هذه  ال

ل  و لخيســــعار الباهظة لإضــــافة إلى األ  ،لقتال ســــيًرا على األقدامتفضــــل اكانت  التي مزيج من التقاليد    ويرجع ذلك إلى
لـك فقـد رغم من ذوعلى ال  .5خشــــــــــــــيـة عليهـا من القتـل  بمكـان  من المجـازفـةركوبهـا في المعـارك  التي جعلـت  ،  الجيـدة

 

1 Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-Century Mughal India", 50. 

  التي أخذ مصطلح "راجبوت" من المعنى الحرفي "ابن الملك" في اللغة السنسكريتية لرشارة بصفة عامة ألعضاء هذه الطائفة السياسية    2
الهند.تقط أنهم محاربوقد    ن غرب ووسط وشمال  فبعضها يصورهم على  أصلها،  التاريخية حول  المصادر  كانوا  اختلفت  ون نمت قوتهم 

يستقرون في غرب الهند، بينما اعتبرتهم مصادر أخرى غرباء ظهروا فجأة في أوائل العصور الوسطى. ومع ذلك فإن الثابت وجود دالئل  
القرنين  على صعودهم التدريجي داخل ا القائمة بين  الراجبوت قد تطوروا من عشائر متنوعة  12-7هـ/  6-1لنظم السياسية  م. ويبدو أن 

اكتسبت القوة العسكرية الالزمة للبدء في غزو األراضي وتأسيس أنفسهم ككيانات سياسية مستقلة. ومن خالل الزيجات االستراتيجية بين  
العشائر إلى السلطة، وكان لديهم أنساًبا مكتوبة للتحقق من نسب الراجبوتي إلى طائفة  العشائر، مما عزز التحالفات وأدى لصعود هذه  

 .Elizabeth Thelen, "Riding through Change History", 10 . لمزيد من التفاصيل انظر: kshatriyaتاريا المحاربين كش 

3  Gommans, Mughal Warfare: Indian Frontiers and High Roads to Empire, 34; Elizabeth Thelen, Riding 

through Change History", 25.   

4 M. S. Ahluwalia, Muslim Expansion in Rajasthan: The Relations of Delhi Sultanate with Rajasthan 1206-

1526, (Delhi: Yugantar Prakashan, 1978). 83. 

5 Norman P. Ziegler, Evolution of the Rathor State of Marvar: Horses, Structural Change, and Warfare, in 

The Idea of Rajasthan: Explorations in Regional Identity, ed. Karen Schomer, (Columbia: South Asia 

Publications, (1994), 206:208; Elizabeth Thelen, "Riding through Change History", 15. 
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  .1أثناء القتال اآلن عن بطوالت الخيول    إلىال زالت تروى في راجســــــتان التي  العديد من القصــــــص المحلية  وصــــــلتنا 
 . 2بدرجة كبيرة بخيولهموارتباطهم إلى تعلق فرسان الراجبوت هذا وقد أدى كل 

ان، إذ تم شـــــراء عدد  راجســـــتغرب    Marwarوكانت أول إشـــــارة إلى وجود اســـــطبالت للخيول في مملكة ماروار  
ــطبالت  ــعها في اسـ ــة  كبير من الخيول ووضـ ــهل خاصـ ــتعداد وذلك لتسـ ــتان على أهبة االسـ على الحدود الغربية لراجسـ

ا  وصــــلنا ما يفيد أنه قد ظهر  قد  كما تجدر اإلشــــارة إلى أنه صــــد ومواجهة أية غزوات مفاجئة،  ماروار  في  خصــــيصــــً
ضــــــمان اســــــتعداد المحاربين في أي  لغطية نفقات الخيول وتربيتها و تل Prebendalنظام إقطاعي يســــــمى   براجســــــتان

ــم راجســـتان وراجاوتها إلى إمبراطوريته .3وقت ــاروا.  4ويحســـب لرمبراطور أكبر أنه اســـتطاع أن يضـ ضـــمن    حيث صـ
دمج الراجبوت في المجتمع   األمر الــذي عمــل على  ،أكبر  الرتــب في نظــام منصــــــــــــــــب دار الــذي ابتكرهمن منحوا  

ومن جهة أخرى  6.الراجبوتنبياًل من نبالء   خمســــة عشــــرعددهم في البالط في هذا الوقت بحوالي   وقدر .5المغولي
ــبه نظامنظامً فقد طور الراجبوت  ــم نظام   في اعتماده على الخيول وأطلقوا عليهعند المغول  "المنصـــــب دار" ا يشـــ اســـ
lekhapaddhati7. 

 

قاد رنا براتاب، وهو على    إذ .  م1576هـ/ 984امالقائد رنا براتاب وحصانه سيتاك في وادي هالديغاتي الضيق في صيف عقصة  من ذلك    1
حصانه الشجاع جنوده في معركة ضد المغول. كان براتاب وجيشه يدافعون عن الدين الهندوسي ووطنهم ضد الغزاة المسلمين األجانب.  

ن سينغ، تم تربية سيتاك على  تي يدعى مان سينغ يركب فياًل. ومن أجل السماح لـبراتاب بمهاجمة ماوكان قائد الجيش المغولي حاكم راجبو 
رؤية الفيل. ضرب براتاب رمحه لكنه لم يصب الفيل، وتم قطع الساق الخلفية لفرسه سيتاك بواسطة أغطية ناب حاد كان يرتديها الفيل.  

وعة. وحمله إلى  ركة ومن أجل إنقاذه، بدأ سيتاك في الفرار على الرغم من ساقه المقطوكانت حياة براتاب في خطر ألنه كان في خضم المع
صلى براتاب لآللهة  و مات، إلى أن  براتاب رأس حصانه في حضنه وضع  بر األمان بعيًدا عن ساحة المعركة. حيث توفي الحصان، وحينها 

طول من ذلك، والحًقا أصبحت جثث األبطال تحرق بعد وفاتهم في  وشكرهم على حصانه وطلب منهم أن ُيسمح للخيول أن يعيشوا لفترة أ 
ولهذه القصة روايات مختلفة، كما تحمل العديد من الدالالت والرمزيات عند الراجستانيين لمزيد    فاة هذا الحصان تكريًما لتضحيتهموضع و 

  .Yagya Sharma, Rana Pratap, (India: Amar chitra Katha), 1977من التفاصيل حولها انظر:                               

2 Elizabeth Thelen, "Riding through Change Histors", 40.   

3 Elizabeth Thelen, "Riding through Change History", 15-16. 

وجة أو محظية. وقد تم ذلك  أصبحت العديد من عشائر الراجبوت قريبة من اإلمبراطور أكبر من خالل إعطاء أحد بناتها لرمبراطور كز   4
لم يعطوا ابنة    اعتبرت أن مثار فخرها أنها  Sisodiyaمثل    ، في حين أن عشيرةRathoreو  Kachhwahaائر  بشكل خاص من قبل عش
إلى  وقد أدى ذلك  .  بين كل من الراجبوت وأباطرة المغولعالقة دم  إدخال    وكانت المصاهرة السياسية تؤدي إلىمنهم للحريم اإلمبراطوري.  

ُمنحت بشكل عام شكاًل من أشكال الحكم شبه الذاتي وأصبح حكامها نبالء في بالطه.    أكبرلرمبراطور  تلك الممالك التي استسلمت    أن
 عهد أكبر. لمزيد من التفاصيل انظر: أصبحت العديد من ممالك الراجبوت مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باإلمبراطورية المغولية في  بهذه الطريقةو 

Norman P. Ziegler, Evolution of the Rathor State of Marvar, 120-121; Elizabeth Thelen, "Riding through 

Change History", 17. 

5Gommans, Mughal Warfare: Indian Frontiers and High Roads to Empire, 84; Elizabeth Thelen, "Riding 

through Change History", 19.    
6Gommans, Mughal Warfare: Indian Frontiers and High Roads to Empire, 18.   
7  B. N. S. Yadava, Chivalry and Warfare, in Warfare and Weaponry in South Asia 1000-1800, ed. Jos J. L. 

Gommans and Dirk H. A. Kolff, (New Delhi: Oxford University Press, 2001), 74-75.; Elizabeth Thelen, 

"Riding through Change History", 19. 



 تصاوير المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان ضوء في  المنفردة  الخيول تصاوير 
 

11 

 

ــتقرة وثابتاإلمبراطورية المغراجبوت مع  العالقات  اللم تكن  و  ــفة عامة ةولية مسـ تم غزو مملكة موار، التي   إذ  ؛بصـ
ــيطرة المغولية في البداية ألكثر من أربعين عاًما تمردت مملكة ماروار  كما .  م 1615ه/1024عام حتى  قاومت الســــــــ

درجات  العلى الرغم من   المنصـــــــب دار نظامالراجبوت في واصـــــــل خلفاء أكبر اســـــــتخدام  وبصـــــــفة عامة فقد  ،أحياًنا
  .1فاعليتهفاوتة من تمال

ــة تتعلق   ــفاتهاالخيول   بأنواعونظًرا ألن الدراسـ ــوء على    وصـ الخيول   أنواعهم  أفإنه يتوجب عليًنا هنا أن نلقي الضـ
عامة وطوال  صـــــفة بالهنود   فقد اعتمد .أماكن اســـــتيرادهاو راجســـــتان  وحكامأباطرة المغول   كل منكان يفضـــــلها  التي  

الجهاد والحروب  كما أن  ، لملكيةلتلبية الحاجة للخيول ا  ؛ وذلكالجيدة ســـــتيراد الخيولتاريخهم اعتمادًا أســـــاســـــًيا على ا
ــية    وقعتالتي   ــبقتإلى قتل كثير من الخيول في المعارك، أدت  مع األقاليم الهندوسـ ــارة  يضـــاف إلى ذلك كما سـ اإلشـ

فرة ان األعالف التي كانت متو إك فكذل  ،مناســـًبا لتربية الخيول  هالم يكن مناخ  في الهند، إذ  تربية الخيولإلى صـــعوبة  
ن بعض الفرســان كانوا يميلون إلى الركض بالخيل في الحرارة ناهيك عن ألم تكن تصــلح لتربية فرس جيد، في الهند 

كانوا يحرصـون على  الذين    تجار الخيولبعض حيل   هذا فضـاًل عن، وهالكها  الخيلالشـديدة مما يؤدي إلى إضـعاف  
إلى  بمرور الوقت  األمر الذي كان يفضــــــــي    ،ضــــــــعون حدوة في حافر الحصــــــــانوا ال يحيث كانباســــــــتمرار تجارتهم 

أربع سـنوات حتى   االخيول عند بلوغه  يإلى خصـ التجار بعضلجأ  كما  الفائدة،   ةعديم تالشـي حوافر الخيل وتصـبح
ا  .2تتوالد بكثرةال  ر لتي نشـأت في كشـميفمثاًل الخيول ا  ،الخيول الهندية المحليةسـاللة  ضـعف  ويجب أال ننسـى أيضـً

قدميه األرض تقريًبا، وبالتالي   وقد المســتفإنه يبدو  اكانت بطبيعتها صــغيرة جًدا لدرجة أنه عندما يكون الرجل فوقه
ــبً تلم    فإن الخيل ــطى أ ةكن مناسـ ــيا الوسـ لعربية، وكان هذا  و الخيول اللقتال أو لألغراض االحتفالية مقارنة بخيول آسـ

 .4بسبب عدم توافر األعالف المناسبة في شبه القارة الهندية 3غذائيالنظام لا ضعف جالحجم الصغير نتا

 

  1857دخلت اإلمبراطورية المغولية في حالة تدهور، استمرت في الوجود اسمًيا فقط حتى عام    م1707هـ/ 1118  عام  يرگعالمبعد وفاة    1
لفترة كبيرة من الوقت. ونتيجة لذلك، شهد القرن    قادًرا على التحكم في مساحة كبيرة أو حكم  يرگعالمم، ولكن لم يكن هناك حاكم مغولي بعد 

الثامن عشر تجزئة شمال الهند إلى ممالك صغيرة. بنى العديد من النبالء من البالط المغولي مملكتهم على األرض التي ُمنحت لهم في  
ن لم يكن ذلك   دون صراع. كانت أقوى ممالك  بالمناصب. استمر الراجبوت خالل هذا الوقت في حكم مملكتهم الراسخة في راجستان، وا 

 . لمزيد من التفاصيل انظر:راجبوت في هذه الفترة موار وماروار وجايبور ال
  Elizabeth Thelen, "Riding through Change History", 23.  

2  Ali Bahrani Pour, The Trade in Horses between Khorasan and India, In the 13th – 17th centuries, The 

Silk Road, Vol.2, The Silk Road is an Annual Publication of the Silk Road Foundation, (online Book, 2013), 

132. 

https://edspace.american.edu/silkroadjournal/wpcontent/uploads/sites/984/2017/09/SilkRoad_11_2013_b

ahranipour.pdf 

بولو أنه "... ألمر غريب أنه عندما تصل تلك الخيول إلى الهند، فبداًل من إعطائهم الشعير الخام يعطونهم الشعير المشوي    ذكر ماركو  3
خن للشرب. ويربطونها لمدة أربعين يوًما في إسطبل بحبال وأوتاد، حتى تسمن الخيول وبعد ذلك، ومن  وحليب البقر الساوالحبوب والزبدة،  

دون أي تدريب أو ركاب أو غيرها من تجهيزات ركوب الخيل، يركبهم الجنود الهنود مثل الشياطين في سرعة مثل البرق، حتى أنه في وقت  
يفة وبطيئة وغير مجدية وغبية، باختصار تصبح الخيول غير صالحة لشيء في هذا  وسرعة ونشاًطا ضعقصير تصبح الخيول األكثر قوة  

 المنال، وفي النهاية تهلك تماًما. لمزيد من التفاصيل انظر:  

Nazer aziz anjum., "Horse Trade in Medieval South India", 297 
4 Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-Century Mughal India, 47. 

https://edspace.american.edu/silkroadjournal/wpcontent/uploads/sites/984/2017/09/SilkRoad_11_2013_bahranipour.pdf
https://edspace.american.edu/silkroadjournal/wpcontent/uploads/sites/984/2017/09/SilkRoad_11_2013_bahranipour.pdf
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  وازار الرحـالـة الـذين كـل  ال تتوقف على اإلطالق في الهنـد لـدرجـة أن كـانـت  الحـاجـة الملحـة للخيول فـإن مع ذـلك و 
الذي ذكر و بولو  ركما، مثل  لتعليق على إهدار المال على هذه التجارةا  يتوقفوا عنالهند في العصـــــور الوســـــطى، لم  

ــيع في شــــــراء الخيول ما م. ويظهر مدى إقبال التجار الهنود على شــــــراء الخيول 1أن "جزًءا كبيًرا من ثروة البالد يضــــ
أثناء الرحلة    نفقتلتســــــديد كامل الثمن حتى عن الخيول التي  من أن الهنود كانوا على اســــــتعداد  Nunisذكره نونيز  

التي ســــــــقطت ضــــــــحية    البائع أن يعرض على المشــــــــتري ذيول هذه الحيواناتمن مصــــــــدرها إلى الهند إذا اســــــــتطاع  
على ســـبيل المثال من إيران كان  ل على الخيول الجيدة إذ أن شـــراءها. وربما يعود ذلك إلى صـــعوبة الحصـــو 2الرحلة
 .3إلى تصريح من الشاه نفسهيحتاج  

تم اسـتيراد أفضـل الخيول من الخارج. ن ياكفقد في األسـاس من الفرسـان.  كان يتكون  الجيش المغولي ونظًرا ألن  
  4طريق البحر  عن  ماكن ســــــواءهذه األ  بعضأكبري ين أئ  ذكر في  فقد ،البريو البحري   يناســــــتخدام الطريق عن طريق

  طريق البر من قندهار  أو عن،  ، تركيا، بدخشـــــــان، شـــــــيروانشـــــــبه الجزيرة العربية، العراق الموصـــــــل، البصـــــــرة، مثل
ــتان والتبت ــأنا من لعو   ،5وأوزبكســــــــــ تم كان يفإنه  ، ةتركيالو  ةخيول العربيالى الرغم من أن خيول التبت كانت أقل شــــــــــ

- 932) أـباطرة المغول في الهـندر أول ـباب وـيذكر.  6ربمـا بســـــــــــــــبب رخص ثمنهـا  كبيرة  ـبأعـدادإلى الهـند اســــــــــــــتيرادهـا  
سبعة إلى عشرة   نحوعدد الخيول التي كان يتم استيرادها من الصين ووسط آسيا بأن    م(1530هـــــــــ/937هـــــــــ/1526

 .7عبر كابولكل عام تمر كانت آالف حصان 

األول أن آســــــيا الوســــــطى صــــــدرت   :نيجومانز ازدهار تجارة الخيول بين الهند وآســــــيا الوســــــطى لســــــبب أرجعوقد  
الخيول إلى الهند واســـــــــتوردت منها القماش، والســـــــــبب الثاني يعود إلى انتشـــــــــار الحروب والصـــــــــراع في شـــــــــبه القارة 

 .8الهندية
 

سوء اإلدارة،   بسبب ...يعود إلى أن هذه الخيول تموت جميًعا"أن سبب رغبتهم في هذا العدد الكبير من الخيول كل عام الحظ ماركو بولو    1
كانوا  ، بل طريين يجلبون معهم أي بي ا ال  كانو ن تجار الخيول ذ أ لديهم بيطريين. إ  يكن  أنهم لم  كما؛ الخيولال يعرفون كيف يعاملون  إذ كانوا 

 ". لمزيد من التفاصيل انظر:خشية أن يقل بيع الخيول الهنديمنعون أي بيطري من الذهاب إلى 
 Nazer aziz anjum."Horse Trade in Medieval South India", 279. 

 .  79(، 1996المعرفة، جره، )جدة: مكتبة كنوز السلطان غالب بن عوض القعيطي، تأمالت عن تاري  حضرموت قبل اإلسالم وفي ف 2
حصاًنا ممتاًزا بدون   70إلى    60قب بشده كل من يخالف ذلك، ويذكر أن السفير الهندي في بالط الشاه عباس قام بشراء ما بين  اكان يع   3

 . لمزيد من التفاصيل انظر: تصريح، مما أغضب الشاه عباس وأمر بقتلهم جميًعا 

Ali Bahrani Pour, The Trade in Horses between Khorasan and India, 131. 

4 Lambourn, E, "Towards a connected History of equine Cultures in South Asia: bahrī (sea) Horses and 

“Horsemania” in thirteenth-century South India", the Medieval globe: vol. 2: no. 1 ,article 6, (2015), 

Available at: https://scholarworks.wmich.edu/tmg/vol2/iss1/6  

5 Amita Satyal., the Mughal Empire, Overland Trade, 268 

6 Ain-i-Akbari, ed. Blochmann, Bib. Ind., (Calcutta, 1867-77) Vol1, 140; Inayat and A. Zaidi., "Cavalry 

horses in Mughal army", 268.    
7 Baburnama, Tr. A. S. Beveridge, (Delhi, 1970), 202; Inayat and A. Zaidi., "Cavalry horses in Mughal 

army", 268.    
8 Gommans, "The Horse Trade", 238-241.;  Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-Century 

Mughal India", 42. 

https://scholarworks.wmich.edu/tmg/vol2/iss1/6


 تصاوير المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان ضوء في  المنفردة  الخيول تصاوير 
 

13 

 

تنقل وكانت ، 1لها األفضـلية في الهند على الرغم من ارتفاع ثمنهاكما سـبق أن أشـرنا من قبل الخيول العربية وكانت  
ــفن  يوه 2البغلةب تعرفالهند في مراكب    من الخليج إلى حصــــــان    100إلى    80  ما بينكانت تحمل كبيرة الحجم   ســــ

الكويـت وغيرهـا من موانئ الخليج  مينـاء  بعمـان و اليمن وقلهـات وظفـار ومربـاط    من موانئ  وتبحرفي كـل شــــــــــــــحنـة،  
جهان كوفئ مبعوث من منطقة في عهد شـــــــاهوربما يعكس قيمة الجواد العربي مقارنة بغيره ما ذكر من أن   .3العربي

حصــــاًنا تركًيا بأن منح جواًدا عراقًيا مع ســــرج   27  منهمحصــــانًا   87توران في آســــيا الوســــطى على هديته التي تبلغ 
 .4نقديةالموال األبعض  مذهب و 

ــية وعراق العجم ا الخيلي الفضــــــل فإن الســــــاللتين من ألبا ووفقً  بعد الثانية تأتي مباشــــــرة في المرتبة كانت لفارســــ
خيول كاتشـي ب تعرفكما كان هناك نوع آخر من الخيول المحلية . 5السـاللة العربية، ويليهم بعد ذلك السـاللة التركية

كانت أســـــــــرع من الخيول   هاذكر أبو الفضـــــــــل أنوي ،الواقعة في باكســـــــــتان حالًيا كانت تربى وتجلب من هذه المنطقة
 .6روبية 1500 ما يقرب منالبنجاب وقد وصل سعر الحصان منها في العربية، 

عرب العراق ال"التجار أحصنة جيدة من"   أحضر  م1595هـ/1005أنه في عامألبي الفضل  أئين أكبري   وجاء في
من توران  وصـلتأعداد كبيرة  بوكشـمير ودول أخرى.    ياوقرغيز وبدخشـان وشـروان    كسـتانمن تر ، و عجم "الو" عراق  "

يران، ــر ألًفا في اســـــطبالت جاللكما ذكر أن    وا  ــتمرار،  تههناك اثني عشـــ هناك ألن ذلك  و . وبنفس الطريقة يأتون باســـ
 .7، أو ألغراض أخرىايايومًيا كهدمن االسطبالت ن يخرجون يآخر 

 

م ألف وخمسمائة حصان،  1816مجموع ما صدر من الخيول العربية من البصرة والكويت إلى بومباي و"مدراس" و"كلكتا" في عام    بلغ  1
ئب  مصاريف وضرا  هذا فضاًل عن روبية،   200  فقد بلغت  تكاليف نقله وعلفه ورعايته حتى نهاية الرحلة  أما روبية،    300ثمن الحصان  بلغ و 

  ألف روبية أو قرابة المليون، وكان سعر بيع   900روبية، أي أن التجارة السنوية كانت تصل إلى    600الرأس الواحد إلى    تصل بسعر أخرى  
بومباي    الرأس الخيول    800في  وكانت  البنغال   المنتقاةروبية.  في  بلغ تباع  حيث  ذلك    ،  إلى  أضفنا  ذا  وا  روبية  ألف  هناك  الجواد  ثمن 

الواحد    ن فإالمصروفات   الحصان  البيع    روبية،   1500إلى حوالي  كانت تصل  تكاليف  أو    2000وكان متوسط ثمن  جنيه    200روبية 
(،  2002دار الكتاب الحديث،    : عيدروس، تاري  الكويت الحديث والمعاصر، )أبو ظبي استرليني. لمزيد من التفاصيل انظر: محمد حسن ال

78 . 

قدًما وعرضها   64شابه اسمها عند كل منهما، فكانت تمتاز باتساعها بنسبة طولها، ويبغ طولها حوالي نوع من السفن الهندية والعربية ويت 2
الغالب من سواحل كجرات ومليبار وسواحل الجزيرة العربية. لمزيد من التفاصيل   تبحر في  ي قدًما، وه  11قدًما، وعمقها يزيد عن    25حوالي  

،  10"، مجلة الوثيقة، مجالقرن الثالث عشر والقرن السادس عشر  نتجارية العربية الهندية بيالسفن الانظر: طارق نافع حميد الحمداني، "
 .34(، 1991يوليو 31) 19ع
  في حالة جلوســه كانت عطيه المجال للجلوس أو االنبطاح ألنه  يكان كل حصــان يوضــع في عنبر ضــيق بحجم الحصــان الواحد بحيث ال   3

لرحلة بين الخليج  الالزمة لمدة  ال  يوه  ، يوًما إذا كان الطقس مالئًما 16أو  ثالثة أسـابيع   قًفا ما يقرب منلذا فإنه كان يسـتمر وا.  تتأثر  قوائمه
  ،لداخل حيث حوض التغذية. لمزيد من التفاصيل انظر: على بن ابراهيم الدرورة إلى البحر ورأسه  ناحية ايكون ذيله موجًها عادة ما و والهند،  

 . 147(،  2004جمادى األولى  -يوليو) ، 46ع-23، مجلة مركز الوثائق التاريخية، مج"1945-1800"تجارة الخيل في الكويت  
4 Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-Century Mughal India", 50. 

5  Iftikhar Ahmad khan, The Import of Persian Horses in India 13-17th Senturies, Proceedings of the Indian 

History Congress, vol. 45 (1984), 348. 

6 Inayat and A. Zaidi., "Cavalry Horses in Mughal Army", 268-274. 

7 Ain i Akbari, 132; Nazer Aziz Anjum., "Horses in Mughal India", 277.   
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ــفة عامة فإن الخيول ــل عن طري  وبصــ ــلة عن  التي كانت تصــ التي كانت تأتي عن طريق تلك ق البر كانت مفضــ
 .1من سوء التغذيةأيًضا كانت أكثر عرضة للموت من طول وصعوبة الرحلة ربما ، ألن األخيرة البحر

كانت هذه الخيول من و ســـطبالته. إاثني عشـــر ألف حصـــان في  وجود  على  قد حافظ باســـتمرار  شـــاهجهان  ويذكر أن  
ــي  ة( والعراقيأي التركية)  ةالعربية والرومي  :ت مختلفة، وهيســـــــالال ــفة عامة    وكان الهنود  .2ةوالكاشـــــ يقبلون على  بصـــــ
ــالت،  شــــــراء  ــة  الخيول الكردية ذات العضــــ ــافات الطويلة، وألعاب  أو كب، اعند زيادة وزن الر خاصــــ في رحالت المســــ

فقط لسرعتها ولكن أيًضا لقوتها وخطواتها الطويلة   ليس  فقد أقبلوا على شرائهاالخيول التركية  أماولو ورمي الرمح،  الب
ويمكن مشــــــاهدتها في   ،مغطاة بنقاط خفيفةالنحيفة الطويلة  ال  هاأرجلبخيول أســــــيا الوســــــطى    بينما تميزت .3في العدو

 . 4م16هـ/10منتصف القرن  المنمنمات التي ترجع إلىالعديد من 

حـيث وـلدت هـناك من الخيول   في أراضــــــــــــــيهـا بنجـاحالخيول   تم تربـيةا عن نوعـية الخيول في راجســـــــــــــــتان فقـد أمـ  
وكانت من المناطق القليلة في الهند التي كانت مناســــــــبة لتربية   ،المســــــــتوردة من الخليج العربي أو آســــــــيا الوســــــــطى

الخيول. وهو ما يبين خطأ اآلراء التي افترضــت عدم صــحة منال الهند بالكامل لتربية الخيول على الرغم من تميزها 
 اللة أخرة ذكرهاوهناك ســ.  Marwari6اشــتهر من الخيول الراجســتانية الســاللة المروارية  وقد   .5لتنوع البيئي الهائلبا

السالالت المحلية الثالث أو األربع التي    ضمن  راجستان  وجدت في  pachwaryaتسمى أبو الفضل في ائين أكبري 
 .7المحليةالخيول من أفضل كانت نها على أتصنيفها  تم 

آســـــيا الوســـــطى في أكتوبر من إليها يصـــــلون  خيول  التجار راجســـــتان ســـــوًقا رائًجا لتجارة الخيول؛ إذ كان   نتكاو 
   Pushkarمـدينتي  الخريف )ميالس( في   أســــــــــــــواق الخيول فيالوـقت  هـذا في بهـا    ـقاميوكـان  . من كـل عـام  ونوفمبر

، Balotra بالوترا فيكبير   ســوقالرعي  م وســنهاية مبكل ربيع  في   كذلك يقامكما كان   .بالوتراBalotra بوشــكار و
يقوم ضــــــــباط و كل تاجر عدة خيول فقط إلى المعرض،  كان يحضــــــــرإذ  حيث يتم تداول معظم الســــــــالالت المحلية.  

عادة  و ،  الســاللة المحلية( بشــراء ســالســل خيول كاملة. من هذه  cabuk-savars) البالطالجيش ومدربو الخيول في  
 .8الجودة المتوسطة الستخدام الفرسان ويحتفظ بالخيل ذات وأسوئهاخيول ما يعيد المشتري بيع أفضل ال

 

1 Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-Century Mughal India", 44. 

2Inayat and A. Zaidi., "Cavalry Horses in Mughal Army", 271.    
3 Ali Bahrani Pour, The Trade in Horses between Khorasan and India, 126. 

4  Mika Natif., "Explaining Early Mughal painting: The Anvar-i-suhayli Manuscripts", (PhD, Institute of 

Fine Arts New York University September 2006), 93. 

5 Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption of Embodied Masculinity in  South Asia, 1600-

1850", (PhD, University of Washington, 2013), 14. 

رأس المروري  وتتميز  السالالت الصحراوية أو شبه الصحراوية.  حصان صغير، لديه أرجل طويلة وجسم نحيف نموذجي للعديد من  هو    6
وهذه  أذنيها المنحنيان، حيث تلتقي أطرافها في األعلى عندما تشير كلتا األذنين إلى األمام.  ا هيهلمة األكثر تميًزا  السو . وناعمة بأنها جيدة

بها: لمزيد  األعالف الخشنة المتاحة  كذا  ستان و قصوى في والية راجحيوان قوي يمكنه تحمل درجات الحرارة ال  وهو ،  الخيول ذات ألوان متعددة 
 .Elizabeth Thelen, "Riding through Change History", 58-60                                       من التفاصيل انظر: 

7 Abu'l Fazl 'Allami, 140; Elizabeth Thelen, "Riding through Change History" 23.   
8 Gommans, Mughal Warfare: Indian Frontiers and High Roads to Empire, 2002, 80-81; Elizabeth 

Thelen, "Riding through Change History", 25.   
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ا  أقبل الراجســــــــــتانيون و  الخيول العربية غالية الثمن، فمن المعروف أنه منذ معرفة الهند للخيول اقتناء  على  أيضــــــــــً
ن نجـد  ر العرب ممن التجـا  ممـا أفضــــــــــــــى إلى ثراء العـديـدأمراء الهنود  عـاليـة لـدى  العربيـة كـانـت لهـذه المطـايـا قيمـة  

نشـــاط جلب الخيول إلســـطبالت الجيوش وغيرهم  الهند والبرتغال تجار  امتهن بعضرين والعراق، كما واإلحســـاء والبح
ــ1366رمضان   28في  والمواكب الخاصة، وقد استمر هذا النشاط إلى أن نالت الهند استقاللها من بريطانيا     15  /هـ

 1 .1947 أغسطس

ــابق ــح من العرض الســـــــــــ  وحكامة الكبيرة التي حظيت بها الخيول عند كل من دولة أباطرة المغول كانالم ويتضـــــــــــ
قعة ما بين مطرقة عدم صــــــالحية مناخها وأغلب أراضــــــيها لتربية الخيول  االهند عبر تاريخها و   كانتراجســــــتان، كما 
ل الجيدة واسـتيرادها ن جهة، وما بين سـندان الحاجة الملحة للخيو عدم الخبرة في التعامل مع الخيول م  باإلضـافة إلى

يران وبالد العرب من جهة أخرى.من وسط آسيا والصين و   ا 

 في المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان  المنفردةثانياا: الدراسة الوصفية لتصاوير الخيول  
 يراو تصـ  أربعو تنسـب إلى المدرسـة المغولية الهندية، فردية للخيول  ير او تصـ  سـبعاسـتطاعت الدراسـة أن تحصـر  

 تنسب إلى مدرسة راجستان سوف أقوم بوصفها فيما يلي:

 المدرسة المغولية الهندي:  فيالمنفردة  لخيول  ا  تصاوير-أ
 (4-1الحصان األول: اللوحات )

 داراشيكوه المفضل لحصان لاموضوع التصويرة: 

 م1630هـ/1039 التأري  حوالي

 جونسونألبوم الحفظ: المكتبة البريطانية بلندن 

   J. 3, 1: رقم الحفظ
 المراجع: 

https://www.amarsingha.org/2019/11/03/the-preeminence-of-shah-jahan-in-mughal-

painting  

https://www.akgimages.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2UMEBMYZUTTDD  
ألبوم قدمه داراشيكوه إلى زوجته    ضمنوهى  ،  2المفضل   األمير داراشيكوه  لحصانمنفردة  تمثل هذه التصويرة صورة  

طرفه اليمنى  يرفعوع "األشهب القرطاسي" أي شديد البياض وهو  النمن أبيض اللون  ويشاهد فيها حصان نادره بانو،

 

 .  78السلطان غالب بن عوض القعيطي، تأمالت عن تاري  حضرموت،  1
بالقراءة وحب  م، كان شغوًفا  1615هـ/ 1024ب لديه من زوجته ممتاز محل ولد عام  هو أكبر أبناء اإلمبراطور شاهجهان وهو االبن المحبو   2

م من نادرة بانو ابنة السلطان برويز، وأنجب منها ولدين هما سليمان وسبهار، وقد  1633هـ/ 1042الزخرفة منذ صغره، وقد تزوج في عام  
  اشتد عليه المرض، وقد أثار هذا النبأ أخوته األخرين إذ كان كلم أن يعهد إليه بالحكم من بعده بعدما 1657هـ/ 1067رأى شاهجهان عام 

ير( بالسلطة. لمزيد من التفاصيل انظر: رجب سيد أحمد  گزيب)عالمگواحد يرى نفسه أحق بالملك من األخري، وانتهى األمر بتولي أوران

https://www.amarsingha.org/2019/11/03/the-preeminence-of-shah-jahan-in-mughal-painting
https://www.amarsingha.org/2019/11/03/the-preeminence-of-shah-jahan-in-mughal-painting
https://www.akgimages.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2UMEBMYZUTTDD
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الستطالة والقوة، وتناسب األعضاء، وتبدو رأسه متوسطة الحجم واللحم  ذي اجسده بيتميز  هو ، و األمامية كأنه يختال
على  المسترسل    رفهشعر عو متناسق مع الجسم،  الطويل  العنق  والواسع الشدقين،  الفم  الوعينه دائرية شديدة السواد، و 

فيه صدره قوًيا عريًضا بارز    صورمتوسط االرتفاع متناسق األعضاء والحجم، هذا في الوقت الذي  فجذعه    أمارقبته،  
الكبيرة  ظهره معتدل قصير الصلب مستقيًما نوًعا ما مع تقعر خفيف، وبطنه واسعة مستديرة، وخصيته  و العضالت،  
د زين نهاية كل رسغ من أطرافه األربعة بحليات العظام متناسقة األعضاء، وق  ، وتبدو قوائمه مستقيمة قويةسوداء اللون 

مامي األيمن لتظهر منه حدوته المثبتة من الجانب  ، ويبدو الحصان وهو يرفع طرفه األحمراء اللونناقوسية الشكل  
، ويبدو اللجام  لونء الحمرابالحناء أطرافه  طليتذنب طويل الشعر  لحصان ول ، (2بثالثة مسامير كما يبدو في )لوحة

خيوط مجدولة ومطرزة باللونين األحمر والذهبي،  عبارة عن  وهو  ،  حول رأس الحصان  بالعارضوقد ثبتت شكيمته  
أسفل اللجام حبالن أحدهما أخضر واألخر أحمر يدوران أسفل عنق الفرس وصدره ليثبتا في الحزام العرض  ويخرج من  

العنان أخضر اللون متوسط الطول وترك على ظهره، ولم يرسم الفنان    الذي يدور حول بطن الحصان، ويبدو حبل
قطعة   و عبارة عنأعلى ظهر الحصان وه Oostuk "اللبود" كرسي الفارس وال الركاب، ويمكننا مشاهدة كسوة السرج

للونين  من القماش مطرزة باللون األحمر المخملي، مع إطار باللون الذهبي حددت بداخله زخارف صغيرة دائرية با
يتدلى منها ست شرابيات بألوان جميلة متداخلة ويعلوها وسادة صغيرة خضراء اللون شدت  األحمر واألخضر الفاتح، 
ظهر وبطن الحصان حتى يثبت قطعة القماش ويمنعها من االنزالق من على ظهر الفرس،    بحزام عريض يلتف حول

ن متوسطي العرض يلتفان حول  ين قماشي يذلك بحزام أبيض اللون حدد بمنطقتين صغيرتين من الحواف، كما ثبت ك
ن زرقاء  تتالية بألواصدر الحصان، أحدهما سفلي أحمر اللون زين بمناطق مذهبة، أما العلوي فمزين بمناطق صغيرة م

 نقاط صغيرة سوداء اللون. يزخرفه بطوق ذهبي مزينة ة الحصان برقو وحمراء وبيضاء وخضراء، 

الحصان  ويبدو   على أن  مب  قد رسم  لهذه  الورقة  خلفية  تمثل  كانت  التي  الرسوم  هناك بعض  كان  اشرة، وربما 
 تظهر تضح بقايا هذه الخلفية في خط السماء الذي  تمنها، و التصويرة، ولكن التقشير والتلف الذي أصابها أزال الكثير  

 ببضع سحبات من ألوان متداخلة حمراء وزرقاء. وقد نفذت بقاياه أعلى ذيل الفرس 

الفرس  ذهه  وتتضمن أمام  أحدها  النستعليق  الفارسية بخط  باللغة  الكتابات  نفذت    (3)لوحة    التصويرة عدد من 
والنص الثاني   1لبسند" عمل منوهر"ي"دأو    مثل المفضلا  وترجمته  عمل منوهر"  بسندليد  ها "شبهونصبالمداد األسود  

شيكوه" دارامثل حصان  "   " وترجمتهشكوه  دارا  سواري  اسب  شبه"األحمر ونصه    ادونفذ بالمد(  4)لوحة الحصان    أسفل
   .اقراءته يصعبمع خط السماء   ةأعلى ذيل الحصان مختلط ةكتابة غير واضحلأثر  وهناك أيًضا

مقدرة المصور على إظهار  تشير إلى  استخدام األلوان المتناسقة مع اللون األبيض، و تتميز ببصفة عامة  التصويرة  و 
ال  تداخل األلوان خاصة األحمر واألخضر رأس،  والذهبي، مع الحرص على تزيين الحصان بالطوق الذهبي حول 

براز الشرابيات، وزخارف القدم،   بالجو االحتفالي    ايضفي الشعور بالبهجة على التصويرة ويعطى انطباعً األمر الذي  وا 
 يقوم بها هذا الحصان. ربما يعكس الوظيفة التي كان  الذي

 

م في ضوء مجموعة متحف كلية  18هـ/ 12القرن    م وحتى منتصف 16هـ/ 10المهر، "مدارس التصوير اإلسالمي في إيران والهند منذ القرن  
 .191(، 1999ة، )رسالة ماجستير غير منشورة: كلية اآلثار، جامعة القاهرة، اآلثار جامعة القاهر 

أتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد سامي مدرس اللغة الفارسية بقسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب جامعة عين شمس على ترجمته للنصوص    1
 رسية الواردة خالل هذه الدراسة.الفا
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 ( 6-5اللوحات رقم) الثاني:الحصان  

  رأس عنبرالمعروف بلحصان اع التصويرة: ضو مو 

 م1650/هـ1062 ري :أالت

 الحفظ: المتحف البريطاني

 1920,0917,0.3 رقم الحفظ:

 سم 23.5×31.7اييس:  قالم

 :المراجع
Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption of Embodied Masculinity in  
South Asia, 1600-1850", (PhD, University of Washington, 2013), fig.8, 54. 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1920-0917-0-3  

يغلب عليه   إذ،  (piebald)بلق  وهو من النوع اال  رأس عنبرالمعروف ب  للحصان  منفردة ل هذه التصويرة صورة  مثِّ تُ 
،  األيمن  من الفخذجزء  علة  و   البطن ، وجزء من  : الرأستوجد في  بنية اللون   اللون األبيض فيما عدا ثالث مناطق

  وهى )ريشة(  اسم  عليها  ، ويطلق  منتصف البطن بجوار حزام السرج  توجد علىبطشة صغيرة بنية اللون    باإلضافة إلى
واقًفا في هدوء، ويتميز جسده باالستطالة والقوة، وتناسب مصور  الحصان  و ،  في الهندحسن  ذات الفأل ال  تعد من األمور

وله أذنان  واسعة دائرية شديدة السواد ذات أهداب طويلة،  تبدو  األعضاء، وتبدو رأسه صغيرة الحجم واللحم أما عينه ف
فم كبير واسع الشدقين،    وهو ذو،  منتصبتان، ويتدلى على جبهته شعر ناصيته أسود اللون متوسط الطولصغيرتان  
يسترسل شعر عرفه األبيض على رقبته، ويبدو جذعه متوسط االرتفاع ،  طويل رشيق متناسق مع الجسم  وله عنق

قصير    عضاء والحجم، هذا في الوقت الذي يبدو فيه صدره قوًيا عريًضا بارز العضالت، وظهره معتداًل متناسق األ
مستقيمة قوية العظام متناسقة تبدو  قوائمه  و سوداء اللون صغيرة،    تدير، له خصية الصلب مستقيًما، وبطنه واسع مس

أحمر حدد من الخارج بحناء  بحناء ذات لون    مصبوغاألعضاء، وله ذنب طويل الشعر يكاد يالمس أرضية التصويرة،  
 سوداء اللون. 

اللون يدوران أسفل    ل برتقاليحبل مجدو   هيخرج من أسفلن الذهب مرصع باألحجار الكريمة،  لجام مب  وهو مزود
  على ظهر   وضعحبل العنان متوسط الطول و ض يدور حول بطن الحصان، يعر مثبت في حزام عنق الفرس وصدره 

 مطرز مستطيل    فيما يبدو له شكلمن الديباج الذهبي،  والسرج منسوج  ،  يوط مجدولة ذهبية اللونوهو من خ  الحصان،
زهور باللونين األحمر على هيئة  زخارف نباتية  يزدحم بداخله باللون  ذهبي  ار  إط  يحده،  منقوشةبزخارف نباتية متنوعة  

ألوان جميلة متداخلة،  ذات  واألخضر، ويتدلى منه ثالث شرابيات اثنتان على الجانب وواحدة أعلى ظهر الحصان،  
اط، يلتف أحدهما  ن زخارفهما من نفس زخارف البسين عريضيوسادة صغيرة حمراء اللون شدت بحزام  السرجويعلو هذه  

والوسادة    السرجواألخر وهو من الذهب حول رقبته وذلك حتى يثبتا    ش حول ظهر وبطن الحصان،وهو من القما
 ويمنعاهما من االنزالق من على ظهر الفرس.

مجموعة من الحشائش والنباتات التي وزعت مقدمتها    ت، زينعلى خلفية خضراء فاتحة اللونمرسوم  صان  الحو 
 ديقة. صور داخل ح   الحصان يعطى انطباًعا بأن مماأخضر داكن، عليها بلون 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1920-0917-0-3
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رأس عنبر"،    "مثل" وترجمتها  سر  أسفل الحصان كتابات باللغة الفارسية بخط النستعليق نصها "شبيه عنبر  ويوجد
وهي تحمل العديد من  األيمن  كلمة "ظفر" على فخذ الحصان    ويمكن أيًضا أن نقرأويبدو ان هذا هو اسم الحصان،  

   ذلك في الدراسة التحليلية بالتفصيل.   هندية أخرى، وسوف نناقشظهر نفس الكلمة على صور لخيول  ت  إذ   ؛االحتماالت

السترة السرج أو  من خالل    ، كما يتضحهنا في إضفاء طابع البذل والجمال على هذا الحصانالفنان  قد نجح  و 
في    مة، والحزام الذهبي الذي يشد سترة السرج كل ذلك المصنوعة من الديباج واللجام الذهبي المرصع باألحجار الكري
 تكامل لوني غير متنافر مع لون الحصان األبيض والبني.  

 ( 8-7اللوحات رقم )الحصان الثالث:  

  عربي أصيل جوادموضوع التصويرة: 

 م1675 هـ/1086 التأري : حوالي عام

 المكتبة الوطنية بباريسمكان الحفظ: 

  B.N., Mss. Or. Smith-Lesouëf 247, f. 35 Album Shir Djang رقم الحفظ:

 28.2×25المقاييس:

 : المراجع
André Miquel., À la cour du grand Moghol, exposition, Bibliothèque: nationale, (Paris, 6 

mars-16 juin 1986), 141; Robert Hillenbrand, Imperial images in Persian Painting, 

(Edinburgh, 1977), 168. 

وهو ما يطلق  بينما شعر عرفه وذنبه أسود،  أبيض اللون    عربي أصيل   لجواد   منفردة تمثل هذه التصويرة صورة  
الخلفية  في وضعة سير وربما رقص إذ يرفع كل من رجليه األمامية اليمنى واليسرى  ، وقد صور  "األشهب"عليه اسم  

ة وتناسب األعضاء، وتبدو رأسه صغيرة الحجم  لقوة مع الرشاقوكأنه يرقص أو يختال، يتميز جسده باالستطالة وا
اسعة دائرية شديدة السواد ذات أهداب طويلة، وتبدو أذنيه طويلتان ومنتصبتان، وله فم كبير  تبدو و واللحم، أما عينه ف
يبدو  عنقه طويل رشيق متناسق مع الجسم، يسترسل شعر عرفه األسود على رقبته بشكل جميل، و و واسع الشدقين،  

قصير   ط االرتفاع متناسق األعضاء والحجم، هذا في الوقت الذي يبدو فيه صدره قوًيا، وظهره معتداًل جذعه متوس
رشيقة فتبدو  قوائمه    أمارمادية اللون ،  صغيرة الحجم  مستقيًما، وبطنه متوسطة االتساع مستديرة، وخصيته  و الصلب  

 اللون.   حمراءحناء صبغت أطرافه بر أسود اللون، قوية العظام متناسقة األعضاء، وله ذنب طويل الشع

يخرج من أسفله حبل مجدول برتقالي  ي  جام ذهبحلي بل و سلسة يتوسطها حجر كريم كبير الحجم،  ه  يلتف حول عنق 
وحبل العنان متوسط يدور حول بطن الحصان،    ض الذيياللون يدوران أسفل عنق الفرس وصدره ليثبت في الحزام العر 

 Oostukكسوة السرج    ويعلو ظهره خيوط مجدولة ذهبية اللون،    الحصان وهو مصنوع من  ى ظهرترك علالطول  
  يحدعا مستطيلة الشكل مطرزة بزخارف نباتية متنوعة باللونين األحمر واألخضر الداكن،  ، وهى  ذات اللون الذهبي

الداخل  اللون يزينه مإطار ذهبي   باللونين األحمر واألخضر، ن  منها ثالث شرابيات    ويخرج  زخارف نباتية وزهور 
ألوان جميلة متداخلة، ويعلو الكسوة وسادة صغيرة أرجوانية  ذات  اثنتان على الجانب وواحدة أعلى ظهر الحصان،  

أحمر  ذو لون  اللون شدت بحزامين أحدهما عريض أصفر اللون يلتف حول ظهر وبطن الحصان، واألخر ضيق  
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لى  داكن  ذات لون زيتوني  على خلفية  مرسوم  الحصان  و   حول رقبته.  يلتف بحيث يبدو  المقدمة،  تفتقر إلى خط األفق وا 
 اقف مباشرة على إطار التصويرة البسيط.كأنه و الحصان و 

)لوحة    باللون الزيتوني الفاتح  محددةكتابات فارسية بخط النستعليق داخل منطقة  نقش به  أسفل الحصان    ويوجد
  كلمة يظهر على فخذ الحصان  ، كما  "مثل حصان عربي أصيل"" وترجمتها شبيه  سربلند عربي  شبيه  نصها "  (8

أي  النقش الفارسي أسفل الحصان يمكن أن يقرأ "سربلند"  أن Robert Hillenbrandرجح وقد  "ظفر". مدموغة تقرأ
 الجواد الذي وصفه امانوتشي عندما زار البالط المغولي عام  ولعل هذه التصويرة تشير إلى)الذي رفع رأسه عالًيا(،  

 .   1(elendSerbذكر الحصان الملكي الذي يدعى )  إذ م 1680هـ/1091

توقيع أيًضا م، كما تحمل 16هـــ/10القرن    ترجع إلىعلى كتابات فارسية بخط النستعليق    التصويرةحتوي ظهر وي
ــهابي، و   بنفس الخطغير مؤرل  ســـحاق الشـ ــير إلى  النقش لكل من محمود وا  "من  ترســـم قدأن هذه اللوحة  الكتابي يشـ

 .2"يعة بأمر اإلمبراطورالطب

أو السرج هنا في إضفاء طابع البذل والجمال على هذا الحصان من خالل السترة  بصفة عامة  الفنان    وقد نجح
الديباج،   التي تلتف حول عنق  ومن خاللالمصنوع من  الحجم، و و   هالسلسلة  من خالل يتوسطها حجر كريم كبير 

 األشهبكل ذلك في تكامل لوني غير متنافر مع لون الحصان    يظهرحيث  جمال شعر العنق والذنب،  التعبير عن  
 الذي نتج عن مزج ما بين اللونين األبيض واألسود.  

 ( 10-9اللوحات رقم )الحصان الرابع: 

 ظفر مباركالمعروف باسم لحصان  اموضوع التصويرة: 

 م17هـ/11ري : النصف الثاني من القرن أالت

 اريسية ببالوطنالمكتبة في الحفظ: محفوظ 

 B.N., Mss. Or. Smith-Lesouëf 247, f. 34v (Album Shir Djang)رقم الحفظ: 

 مم  23.8×29.2المقاييس: التصويرة 

 : المراجع
André Miquel., À la cour du grand Moghol, exposition, Bibliothèque: nationale, (Paris, 6 

mars-16 juin 1986), 140. 

  صور   ، (9)لوحةعليه اسم )األرمد(  أي من النوع الذي يطلق   ذو لون رمادي يرة حصان  هذه التصو شاهد في  ي
باالستطالة والقوة وتناسب األعضاء، وتبدو رأسه صغيرة الحجم واللحم، أما عينه فواسعة  يتميز  جسده  و واقًفا في هدوء،  
اللون متوسط الطول، له فم كبير، منتصبتان، ويتدلى على جبهته شعر ناصيته أسود  وأذنيه صغيرتان  دائرية سوداء،  

سط االرتفاع متناسق األعضاء جذع متو  له يسترسل شعر عرفه األسود على رقبته، وعنقه طويل متناسق مع الجسم،  
ًما مع تقعر بسيط، وبطن متوسط معتدل قصير الصلب مستقي  وله صدر قوي عريض بارز العضالت، وظهروالحجم،  

 

1 Robert Hillenbrand, Imperial images in Persian Painting, 168. 

2 Robert Hillenbrand, Imperial images in Persian Painting, 168. 
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مستقيمة قوية العظام متناسقة األعضاء، فتبدو  قوائمه    أما،  ذات لون أسود  م، وخصيته صغيرة الحجالسعة مستدير
 لون أحمر.  ذات حناء صبغ بوله ذنب طويل الشعر 

يخرج من أسفله حبل مجدول ذهبي اللون ينسدل من أسفل عنق الفرس  بلجام من خيوط مجدولة مذهبة،    وهو مزود
 ، وهو ن متوسط الطول وترك على ظهرهالحصان، وحبل العنا  ض الذي يدور حول بطنيوصدره ليثبت في الحزام العر 

لون  ع من حبال مجدولة  و صنم أو  و أحمر،  ذات  السرج  اللبود  خالية من  كسوة  الشكل  ذهبي ومستطيلة  لون  ذات 
، ويعلو هذه الكسوة وسادة صغيرة ذهبية اللون  ات صغيرةويبرز منها ثالث شرابي،  لون رمادي ال، مع إطار  الزخارف

 خر باللون األحمر يدور حول رقبته.مين أحدهما ذهبي اللون يلتف حول ظهر وبطن الحصان، واألشدت بحزا

عبر  هذا في الوقت الذي  عن خط األفق،    تفتقر إلى التعبيرداكن  ذات لون زيتوني  على خلفية  مرسوم حصان  الو 
الداكن.    لون الزيتونيمتوازية بال  المصور عن خط األرض بمجموعة من الحشائش نفذت بواسطة عدة خطوطفيه  

ر ابراهيم از مكه معظمه يشبيه ظفر مبارك م"نصه    (10)لوحة    نقش باللغة الفارسية أسفل الحصان وتحمل التصويرة  
على    مدموغة "ظفر"    كلمة  كما تظهر  "إبراهيم من مكة المكرمةمير  رك أحضره  شبيه ظفر مبا"ترجمته    "خريده آورده

أبيات  تتضمن  خط النستعليق بدون اسم أو تاري   كتابات فارسية ب  التصويرةهذه  ظهر    علىويوجد أيًضا    .الحصان  فخذ
 الخيول. قصيدة تمجد من 

باسـم مير إبراهيم، ولكن يبدو أن مير في اإلمبراطورية المغولية من الشـخصـيات    عدد  وصـلناإنه  خالصـة القول  
اـلذي توفي في  زـيب  گ من اإلمبراطور أورانهو ابن الشــــــــــــــي  مير خـافي وافي أحـد المقربين    المشــــــــــــــار إلـيه هـناإبراهيم  

ويذكر أنه قام    ،زيبگ يم العديد من الوظائف العســــــكرية في عهد أورانم، وقد تقلد نجله إبراه1659  هــــــــــــــــــــ/1071عام
بكون قد رســــم هذا  زيب، لذا فإنه من المرجح أن  گ برحلة إلى الحجاز، عاد منها في العام الثامن عشــــر من حكم أوران

 1.زيب لقب محتشم خانگ السنة التي منحه فيها أوران يم، وه1680هـ/1091 عامبعد عودته الحصان 

 (  12-11  تان)اللوححصان الخامس: ال

 توقيع المصور فقير اهلليحمل حصان رسم لموضوع التصويرة: 

 م1740هـ/1153 التاري : حوالي

 باريسفي الحفظ: المكتبة الوطنية 

 B.N.Estampes, Rés., Od 43 Pet. fol., f. 44, collection Gentilرقم الحفظ: 

 سم 23.1×29المقاييس:  
 : المراجع

André Miquel., À la cour du Grand Moghol, exposition, Bibliothèque: nationale, (Paris, 

6 mars-16 juin 1986), 142. 

 

1 André Miquel., À la cour du grand Moghol, exposition, Bibliothèque: nationale, (Paris: 6 mars-16 juin 

1986), 140. 



 تصاوير المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان ضوء في  المنفردة  الخيول تصاوير 
 

21 

 

)لوحة   الكميتنوع    وهو مننصفه السفلي بالحناء    صبغ  اللون  أحمرلحصان    منفردة ل هذه التصويرة صورة  مثِّ تُ 
بحيث بدا وكأنه يرقص أو يختال،   واأليمن الخلفياألمامي    األيسر   يه، وقد صور وهو يؤدي حركة تعبيرية بطرف(11

تبدو تبدو رأسه صغيرة الحجم واللحم، أما عينه فإذ  يتميز جسده باالستطالة والقوة مع الرشاقة وتناسب األعضاء،  
يتدلى على مفرقيها شعر ناصيته باللون  و منتصبتان،  وأذناه طويلتان  يلة،  اب طو واسعة دائرية شديدة السواد ذات أهد

وله  ، وله فم كبير واسع الشدقين،  ذهبية متماسة  فصوصبدا كأنه  فخيط ذهبي  أما شعر الرقبة فقد جدل مع  األسود،  
رز العضالت،  با  وصدر قويجذع مرتفع متناسق األعضاء،  و طويل ممتلئ ورشيق متناسق مع الجسم القوي،    عنق

قوائم  و ،  وظهر معتدل قصير الصلب مستقيم، وبطن متوسط االتساع مستدير، وخصية صغيرة الحجم سوداء اللون
 أحمر.بحناء ذات لون  طرافه  أ  صبغتذنب مرتفع قصير الشعر أسود اللون،  و رشيقة قوية العظام متناسقة األعضاء،  

يحيط بعنقه طوق ذهبي يتدلى منه دالية طويلة و ،  الشكل  ثةمثلريشة ذهبية    أعاله  برز مني  يذهبجام  لب  وهو مزود
أسفل عنق   يلتف كالهمازخارف ذهبية، ويخرج من أسفل اللجام حبل مجدول رمادي اللون  يزينها  أرجواني  ذات لون  

من خيوط    مصنوعأن حبل العنان    الفرس وصدره ليثبت في الحزام العريض الذي يدور حول بطن الحصان، ويبدو
بنية اللون مستطيلة الشكل    هيفكسوة السرج  اللبود أو    أما،  ويعلو ظهر الحصانطول  دولة وهو متوسط الذهبية مج

بي، ويتدلى  زخارف نباتية باللون الذه  اللون يزينهإطار أسود    ويحدها مطرزة بزخارف نباتية متنوعة باللون الذهبي،  
أحدهما   صغيرة بنفس لون الكسوة شدت بحزامينة وسادة  ، ويعلو هذه الكسو شرابيتان صغيرتا الحجم باللون الذهبيمنها  

  الرقبة يلتف حول و  ذهبي اللونضيق أما الشريط األخر فهو يلتف حول ظهر وبطن الحصان، عريض رمادي اللون 
 لفرس. والوسادة ويمنعهما من االنزالق من على ظهر ا بهدف تثبيت السرج

كتابات فارسية نقش من أعلى الحصان  ويوجدية تفاصيل،  على خلفية سوداء اللون خالية من أمرسوم الحصان و 
 ضيق يحيط بالتصويرة إطار أحمر  ، و (12  )لوحة  توقيع المصور نصها "عمل فقير اهلل"تشير إلى  بخط النستعليق  

 أحمر.  ذات لون أزرق و وأوراق نباتية  مزين بزهورعريض أصفر اللون هامش بخارجه 

ابع البذل والجمال على هذا الحصــان من خالل اللجام الذهبي ذو فاء طفي إضــبصــفة عامة  الفنان هنا   وقد نجح
ا من خاللالريشــة الذهبية، والحزام الذهبي الذي يشــد ســترة الســرج، و  صــبغ و تضــفير شــعر العنق بخيوط ذهبية،  أيضــَ

 ما يشـبهالزهور التي تتشـكل في رسـم  الحناء  اسـتخدم حصـان وجزء من ذيله بالحناء، كما جسـد ال النصـف األسـفل من
ــم  الحصــــــــانأن هذا  ب انطباعيعطينا    هذاكل و اإلكليل حول بطن الحصــــــــان،   ــتخدم في االحتفاالت والمراســــــ   كان يســــــ

 .الرسمية

 ( 13)اللوحة رقم الحصان السادس: 

 لمصور مهر تشاند إلى انسب يحصان موضوع التصويرة: 

  آباد فايز-الهنديةالمدرسة المغولية 

 م1786-1773 هـ/1201-1187التأريخ: حوالي

 الحفظ: محفوظة في المتحف اإلسالمي ببرلين

 MIK, 14599 folio 38vرقم الحفظ: 
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 المراجع:

Malini Roy., Idiosyncrasies in the late Mughal Painting tradition The Artist Mihr Chand, 

son of Ganga Ram (fl. 1759-86), PhD,  (School of Oriental and African Studies, University 

of London, 2009), Fig101,120, 264. 

ــاهد ــويرة  هذه في   يشــ ــان  التصــ ــفرة  حصــ ــقر اللونيطلق عليه    من النوع الذيأحمر مشــــوب بصــ ــدهيتميز ، أشــ  جســ
ــتان( باللون األبيض تحت حزام الســـــــرج،  وجود ب ــتان )بطشـــــ ــعر    ويظهرريشـــــ الناعم    عرفهواقًفا في هدوء، ويتميز بشـــــ

ن كان مس األرض، ويتســم جســده باالســتطالطويل الذي يكاد يال إلى حد   يبدو قصــيًراالة والقوة وتناســب األعضــاء وا 
صـــغيرتان منتصـــبتان،   له أذنانرأســـه صـــغيرة الحجم واللحم، أما عينه فواســـعة دائرية ســـوداء طويلة األهداب، له  ما، 

فهو  عنقالشـعر  أمافم صـغير، ويتدلى على جبهته شـعر ناصـيته وهو أبيض اللون طويل يصـل إلى نهاية أنفه، وله  
ان في التعبير عنه بضـــربات خفيفة متجاورة الفننجح وصـــدره وقد   اللون طويل لدرجة أنه يخفي رقبة الحصـــانأبيض 

، وظهره معتدل فأعضـاؤه تبدو متناسـقة الحجم ذلكجذع قصـير إلى حد ما ومع   لهباللون األبيض بدرجات مختلفة، و 
 أماســوداء اللون،  صــغيرة الحجم  ســيط، وبطنه متوســط الســعة مســتدير، وخصــيته قصــير الصــلب مســتقيًما مع تقعر ب

حناء  ب معتدل طول الشــعر صــبغت أطرافه بقوية العظام صــغيرة ومتناســقة األعضــاء، وله ذنمســتقيمة  فتبدو قوائمه  
 ذات لون أحمر.

،  الحصان  رترك على ظه  متوسط الطولأيًضا  لجام من خيوط مجدولة مذهبة، وحبل عنانه ذهبي اللون  ب  وهو مزود
يحدها  ،  ذهبية اللونمستطيلة الشكل بنية اللون زينت حاشيتها بزخارف نباتية    فهي تبدوكسوة السرج  اللبود أو    اما

، ويعلو هذه الكسوة وسادة سوداء حمراء  طرافة اللون ذات أهبيذ، ويتدلى منها شرابيتنان صغيرتان  أيًضا  إطار ذهبي
 لبطن والرقبة. األحمر الداكن حول اشدت بحزامين باللون صغيرة 

، زينت مقدمته بمجموعة من األشجار والحشائش  كاماًل   اطبيعيً   اية مركبة تمثل منظرً على خلفمرسوم  الحصان  و 
باللون   رسمتجدول مائي متسع تبدو على ضفافه أطالل بعض المباني  بالمساحة الوسطى    على حين زينتالقصيرة،  

التصوير ا التي رسمت بألبيض، وتتسع مؤخرة  السماء  لتشمل  السحب وا ة    اللون ذات  لغيوم  اللون األزرق مع بعض 
 . األبيض

ــويرة  و  ــب  هذه التصـ ــة في خلفية تنسـ ــم الطبيعة خاصـ ــًحا في رسـ ــلوبه واضـ ــاند الذي يبدو أسـ ــور مهر تشـ إلى المصـ
استطاع أن    وقدهذه التصويرة،  أنها تتشابه كثيًرا مع بيئة والية أودة التي كان يعمل فيها إبان فترة إنتاج  إذالتصويرة، 

من أن يخفي قلياًل    حاول بهمن خالل االهتمام برســـــــم شـــــــعر العنق الطويل، الذي  بواقعية يبرز جماليات هذا الفرس  
نه ينسب إلى ساللة مختلفة عن باقي السالالت التي  أ  يدل على  ، األمر الذيقصر حجم هذا الحصان واكتناز جسده

 .سبقت اإلشارة إليها

 ( 14)اللوحة رقم ابع: ن السالحصا

 مهر تشاندالمصور نسب إلى يحصان بسرج كامل وع التصويرة: ضمو 

 آباد فايز-الهنديةالمدرسة المغولية 
 م1786-1773هـ/ 1201-1187حواليالتأريخ: 

 المتحف اإلسالمي ببرلينالحفظ: محفوظة في 
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 .MIK, I 4596 folio 28 رقم الحفظ:
 المراجع: 

Malini Roy., Idiosyncrasies in the Late Mughal Painting Tradition the Artist Mihr Chand, 

son of Ganga Ram (fl. 1759-86), PhD, (School of Oriental and African Studies, University 

of London, 2009), Fig102, 120, 265. 

،  (14)لوحة    رمد من النوع المعروف باأل  بياضلحصان رمادي اللون يميل إلى ال  فرديةتمثل هذه التصويرة صورة  
قوة مع الرشاقة وتناسب األعضاء، له  اليسرى األمامية وكأنه يختال، يتميز جسده باالستطالة وال  رجلهصور وهو يرفع  

فم كبير  و منتصبتان،  ان قصيرتان  أذنو عين واسعة دائرية شديدة السواد ذات أهداب طويلة،  و رأس صغيرة الحجم،  
  إلى صل  يحتى  يل رشيق متناسق مع الجسم، يسترسل شعر عرفه األسود على رقبته بشكل جميل  طو   عنقو واسع،  

بارز العضالت، وظهر   قوي  صدر  ولهمتوسط االرتفاع متناسق األعضاء والحجم،  فيبدو  جذعه    أماأسفل صدره،  
قوائم رشيقة  و ،  اللون  سوداء  صغيرة الحجم    ، وخصيةاالتساع مستدير  طمعتدل قصير الصلب مستقيًما، وبطن متوس

ب طويل الشعر ، له ذناللون  حمراءحناء  باألربعة  وصبغ رسغ كل قائم من قوائمه  قوية العظام متناسقة األعضاء،  
  نقش على فخذه كلمة "ظفر". حمراء اللون،أطرافه بحناء  صبغترمادي اللون، 

ر أسفل عنق  جدول أحمر اللون يدو يخرج من أسفله حبل م  أيًضا  ذهبيلجام    ولهطوق ذهبي،    هيلتف حول عنق 
الطول ترك مربوًطا بمقعد  متوسط  يبدو  حبل العنان  و ،  البطنالفرس وصدره ليثبت في الحزام العريض الذي يدور حول  

بحزامين   الذي شدكسوة السرج  اللبود أو  أطراف    يظهر هنا سوىمن خيوط حمراء اللون، وال    مصنوع  وهوالفارس  
يدور حول رقبته،  اللون و ذهبي  و ضيق  فهو  األخر  أما  تف حول ظهر وبطن الحصان،  أحدهما عريض عاجي اللون يل

 القوس السهام و ثبت على جانب السرج جعبة    وقدباللون األحمر وله حواف ذهبية،  وهو  ويعلو السترة مقعد الفارس  
أخرى   يليه جعبة  ربما هو كيس البندق جوارها كيس  يوجد إلى  من السهام، و   مجموعة كبيرة  وتضمذهبية اللون  وهى  

 .  السرج بعلى جانتدلى الركاب وبينما  ، الحجمصغيرة 

قلياًل مع خلفية التصويرة السابقة التي تنسب إلى نفس الفنان مهر تشاند من حيث  هذه التصويرة  خلفية  وتتشابه  
جدول  باإلضافة إلى    المتراصة، زينت مقدمته بمجموعة من األشجار والحشائش القصيرة  كاماًل   اطبيعيً   اأنها تمثل منظرً 
 تمثلاختفاء المساحة الوسطى هنا لصالح المؤخرة التي  التصويرة السابقة من حيثعن تختلف  بيد أنهامائي ضيق، 

 باللون األزرق النافض. نفذت التي الخالية من الغيوم و السماء 

علية من كرســي الفارس   هذه التصــويرة تتميز عن التصــاوير الســابقة في رســم الســرج كاماًل بما  إنخالصــة القول  
ــهام  و  ــفاء طابع القوة والجمال على  األمر الذي  كذلك الركاب، و  وكيس البندقجعبة الســ هذا  رســــم مكن الفنان من إضــ

ــان   ــان، كل ذلك في تكامل لوني غير متنافر ما بين التذهيب والخلفية الزرقاء من جهة وما بين لون الحصــــــــ الحصــــــــ
  الرمادي.

 مدرسة راجستان:  يفالمنفردة لخيول ا تصاوير-ب
 ( 17-15رقم   )اللوحاتالحصان األول: 

 لدان غلحصان العراقي جو ا موضوع التصويرة:
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 كيشنجار-راجستانالمدرسة: 

 نيويوررك –الحفظ: متحف المتروبوليتنان  

  92.115:رقم الحفظ

 م1720هـ/1134التاري : حولي

 سم24.45×31.12المقاييس:  

          المراجع:
     https://collections.artsmia.org/art/4355/the-iraqi-steed-jugaldan-bhavani-das 

Monica Meadow., "The Horse Conspicuous Consumption", fig.13, 71. 
يغلب عليه اللون األسود    إذ،  piebaldلدان( وهو من النوع االبلق  غللحصان)جو   فرديةتمثل هذه التصويرة صورة  

اللون األبيض،    فيما عدا المناطق ذات  الحصان ممشوًقا منتصب الجسد واقًفا في هدوء، ويتميز فيها  يبدو  بعض 
شديدة السواد ذات    واللحم أما عينه فواسعة دائريةرأسه صغيرة الحجم  ب األعضاء،  جسده باالستطالة والقوة، وتناس

منتصبتان، ويتدلى على جبهته شعر ناصيته وهو طويل أسود اللون، له فم كبير ان صغيرتان أذن وله، أهداب طويلة
متوسط االرتفاع فيبدو  جذعه    أماعنق طويل رشيق متناسق مع الجسم، خالي من شعر العرف،  و واسع الشدقين،  
الت، وظهره معتدل قصير الصلب مستقيم، وبطنه متوسط  العض  بارز  وصدره قوي عريضء والحجم،  متناسق األعضا

رشيقة مستقيمة قوية العظام متناسقة األعضاء، كل رسغ  تبدو  قوائمه  و سوداء اللون ،  صغيرة  السعة مستدير، وخصيته  
 اللون. حناء حمراء اللون، وله ذنب طويل الشعر أسود صبغ ب ةمن قوائمه األربع

أسفل   كالهما يلتفحبل مجدول ذهبي اللون    هيخرج من أسفل ن،  ولة حمراء اللو م شد بخيوط مجدلجاوهو مزود ب
قصير الطول  يبدو  حبل العنان فو ،  الحصان  حول بطن  يلتففي الحزام العريض الذي    ومثبتانعنق الفرس وصدره  

تطيل سم  فهي ذات شكلكسوة السرج  لبود أو  المجدولة، أما  حمراء  من خيوط  الحصان، وهو مصنوع    وترك على ظهر
وسادة    ها باأللوان األحمر واألخضر الداكن والبرتقالي، ويتدلى منها شرابيتان صغيرتان، ويعلو وخالية من الزخارف  

على الورقة مباشرة وبدون مرسوم  الحصان  و صغيرة وردية اللون شدت بحزام عريض يلتف حول ظهر وبطن الحصان.  
 أرضية. 

ــان كتابات باللغا  ويعلو ــية بخط النالهندية والف  تينلحصـــ ــتعليق  ارســـ ــها ســـ  ين"اســـــب جوكلدان ايراقي رل    انصـــ
 "جواد جوغلدان العراقي له هذا الخال على خده األيسرال"  هاتترجم( و 16)لوحة خال"

  ونصـهتوقيعه أعلى يسـار الصـورة  الذي يوجد Bhavani Das إلى المصـور بهواني داستنسـب  وهذه التصـويرة 
 .(17)لوحة  داس" ي"عمل مصور بهوان

https://collections.artsmia.org/art/4355/the-iraqi-steed-jugaldan-bhavani-das
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م بوالية كيشنجار  18هـ/12إلى مدرسة كيشنجار التي ظهرت في راجستان منذ من القرن  تنسب  التصويرة    وهذه
Kishangarh  ،  نظًرا تحتل مكانة خاصة بين رسوم راجستان    وهذه المدرسة  ،1تتميز أعمالها الفنية بوجوه أفرادها التي
 .2ألسلوبها المميز 

بهواني داس المصــور  إال أن    ه التصــويرة مقارنة بالتصــاوير الســابقةوعلى الرغم من بســاطة تصــميم وعناصــر هذ
، األمر الذي ترك انطباًعا لدى المشـاهد بالقوة التي تنبعث من التعبير عن عضـالت وجسـد هذا الحصـاننجح في    قد

 . الحيوانجسد هذا 

 ( 18اللوحة رقم )الحصان الثاني: 

 لالحتفال  مزينفي حديقة  حصانموضوع التصويرة: 

 مدرسة راجستان ربما كيشنجار

 م18هـ/12التأري : أواخر القرن 

 الحفظ: متحف فيكتوريا وألبرت بلندن

 IS.69-2006 الحفظ:رقم 

 مس22.8×170المقاييس:  

 جع:االمر 
 http://collections.vam.ac.uk/item/O155092/a-caparisoned-horse-painting-unknown/ 

ــان أبيض اللون    فرديةتمثل هذه التصــــويرة صــــورة    داخلفي حالة ســــكون   ا، وقد صــــور واقفً مزين لالحتفاللحصــ
اء الجسـم،  كبيرة وباقي أجز من عدم  التناسـب بين المؤخرة ال ابعضًـ  رغم وجودحديقة، ويتميز جسـده باالسـتطالة والقوة  

يتدلى و طويلتان منتصـبتان،  انأذن  لهواسـعة دائرية شـديدة السـواد ذات أهداب طويلة،  وعينه  الحجم،   صـغير رأسوله  
أطراف ذهبية اللون،  و بني يه ريشة برتقالية اللون وداليات ذات لون  على مفرقيه شعر ناصيته باللون األبيض ضفر ف

ذا  ، ولهةذهبي  ذات حوافة تم وصـــــلها بداليات بنية  صـــــالت طويلعلى شـــــكل خد ضـــــفر  فقشـــــعر رقبته األبيض   أما 
ير  معتدل قصــ  ز العضــالت، وظهرر با  وصــدر قويجذع مرتفع،  و عنق طويل ممتلئ ورشــيق، و فم صــغير،   الحصــان

قوائمه   أماسـوداء اللون ،  صـغيرة الحجم  محدب مسـتدير الشـكل، وخصـيته الصـلب به تقعر في الوسـط، وبطن متسـع 
ــيقة، و فتبدو  ــعر أبيض اللون،  له ذنب مرشـــ ــبغترتفع طويل الشـــ ــبغأطرافه بالحناء ذات اللون البرتقالي، كما   صـــ  صـــ
 برتقالية اللون. بحناءجسد السفلي بالكامل النصف 

بيض اللون  هذا الحصان لجام من الذهب، كما يحيط بعنقه طوق ذهبي، ويخرج من أسفل اللجام حبل مجدول ألو 
ليث الفرس وصدره  الذي يدور حول بطن ايدور أسفل عنق  العريض  الحزام  باللجام خيوط  بت في  لحصان، ويحيط 

باللون   صبغتقد  فكسوة السرج    أمامضفورة زيتونية اللون تنتهي بحبل العنان وهو متوسط الطول وترك على ظهره،  
، وثبت على السرجس لون  فني بينما ترك باقي الكرسي بن كرسي الفارس باللون األرجوامقعد    على حين لون،  األخضر

 

1 https://www.britannica.com/art/miniature-painting  

2 Toby Falk., the Kishangarh artist Bhavani Das, Artibus Asiae, 1992, vol. 52, no. 1/2 (1992). 

http://collections.vam.ac.uk/item/O155092/a-caparisoned-horse-painting-unknown/
https://www.britannica.com/art/miniature-painting
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الحصان، وقد شد السرج هنا بثالثة   ي، ويتدلى الركاب على جانبالسرج  نفس لون له  كيس صغير  األيمن  جانب السرج  
أحزمة أحدهما عريض أبيض اللون يلتف حول ظهر وبطن الحصان، والثاني ضيق وهو من الذهب يلتف حول رقبته  

 .الذنبومثبت في عظمة  على ظهر الفرس يمتد هذه المرةو الثاني   يشبه الحزامأما الثالث فهو 

بعض الحشائش والزهور البيضاء، بينما يزين المساحة    مقدمتهمنظر طبيعي، وزع على  مرسوم داخل  الحصان  و 
يبرز خلفها و بعض الشجيرات الصغيرة،  بين  وزع أعالها    التي  اللون األخضر الداكنذات  الوسطى مجموعة من التالل  
 لونت باللونين البرتقالي واألزرق.و السماء  مؤخرة التصويرة التي تمثل

نان حاول إضــفاء طابع البذل والجمال على هذا الحصــان من خالل اللجام الذهبي، وتضــفير شــعر الف  ولقد حاول
األمر الذي يعطي حناء حمراء اللون،  األسفل وجزء من ذنبه بناصية ورقبة الحصان، إضافة إلى صبغ نصف جسده  

المصـور عدم توفيقه في التعبير   ومع هذا فيؤخذ علىخدم في االحتفاالت والمراسـم، رس كان يسـتأن هذا الفب اانطباعً 
ا نوع االتناسـب بين أجزاء جسـد الحصـان خاصـة المؤخرة والظهر، و   عن التي ينتمي إليها لسـاللة  لعل هذا يعكس أيضـً

 .هذا الحصان

 ( 19للوحة رقم )الحصان الثالث: ا

 بالمداد األسود ممرسو  حصانموضوع التصويرة: 

 م 1800هـ/1216التأري : حوالي عام 

 الحفظ: المتحف البريطاني

 1952,1108,0.3  رقم الحفظ:

 سم 12.60×12.10المقاييس:  

 المراجع: تنشر ألول مرة

يرفع كل من قائمتيه الخلفية و يبدو مكتنز الجسد،  هو  بالمداد األسود و   رسم لحصان    فرديةصورة    الرسمةل هذه  مثِّ تُ 
تبدو رأسه  إذ  القوة، وتناسب األعضاء،  يتميز ب  وله جسدبالحركة،  ة من الجهة اليمنى مما يعطي إحساًسا  واألمامي

ه شعر ناصيته منتصبتان، ويتدلى على جبهتاه صغيرتان  أذنو اسعة دائرية شديدة السواد،  و عينه  و   ، صغيرة الحجم واللحم
رشيق متناسق مع الجسم، وشعر العرف و قصير    قنعو له فم صغير،  من رأسه ريشة كبيرة،    وهو قصير أسود، ويبرز

بارز العضالت، وظهره    وصدره قوي عريضمتوسط االرتفاع متناسق األعضاء والحجم،  فجذعه  أما  لديه خفيف،  
ناسقة األعضاء،  مت فتبدو  بطن متوسط السعة مستدير، وخصيته صغيرة، وقوائمه  له  معتدل قصير الصلب مستقيًما، و 

 حليتان ذات داليات، وله ذنب طويل الشعر أسود اللون. ألماميتان  قائمتاه ا فيزين منتص

اللبود    أمافوق السرج ولم يكمله المصور،    انتهى  إذلجام شد بخيوط، أما حبل العنان فقصير غير مكتمل  ب  وذود
غيرة،  ، ويتدلى منها ثالث شرابيات صملتفة  بضعة أفرعمستطيلة الشكل خالية من الزخارف إال من  فكسوة السرج  أو  
 طن الحصان. ا أسفل بالركاب متدليً يظهر كما 
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ــان كان معدً   خلو الرســــــــــم منوعلى الرغم من  ــتشــــــــــف أن هذا الحصــــــــ لالحتفال  اأية ألوان إال أننا يمكننا أن نســــــــ
ــم،   ــة التي   بدليل وجودوالمراسـ ــرجالريشـ ــرابيات التي تتدلى من السـ ــه، والشـ والحليات التي تزين قوائمه    ،تعلو مفرق رأسـ

 ة.األمامي

 ( 20اللوحة رقم )الحصان الرابع: 

 لالحتفال  مزينأبلق حصان موضوع التصويرة: 

  19هـ/13التأري : منتصف القرن 

 الحفظ: متحف بروكلين

 38.17رقم الحفظ: 

 سم 28.3× 20.31المقاييس:  

  https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/481901 جع:االمر 

بعض المناطق ذات   باستثناء، يغلب عليه اللون األسود  piebaldبلق  لحصان أ فرديةل هذه التصويرة صورة  تمث
  ان أذنو اد،  واسعة دائرية شديدة السو   عين و رأس صغيرة الحجم،    له ،  يبدو ممشوًقا منتصب الجسدهو  اللون األبيض، و 

  األسود   الرقبةعر  أما ش،  رتقاليةضفر فيه داليات ب  قصير أسود اللون يتدلى على مفرقيه شعر  و منتصبتان،  طويلتان  
 وجذع نق طويل ممتلئ ورشيق،  وع، وله فم صغير،  وردية اللونعلى شكل خصالت تم وصلها بداليات  فقد ضفر  
في الوسط، وبطن متسع ومحدب شديد  لب به تقعر  ز العضالت، وظهر معتدل قصير الصر صدر قوي باو مرتفع،  

، وله ذنب مرتفع طويل الشعر  وطويلة  يقةرشفتبدو  قوائمه    أماسوداء اللون،  الحجم    كبيرةمستدير الشكل، وخصيته  
 . برتقاليأطرافه بحناء ذات لون  صبغتأبيض اللون،  

مجدول يدور أسفل عنق   أسودم حبل  الذهب، كما يحيط بعنقه طوق ذهبي، ويخرج من أسفل اللجا لجام من  زود بو 
  اما ظهره،  وترك على    قصيرحبل العنان  و ،  بطن الحصانفي الحزام العريض الذي يدور حول    مثبتالفرس وصدره  

،  برتقاليذو لون  كرسي الفارس  ويبدو أنها من الجلد المرصع بالذهب، يعلوها    خضراء اللونهى  ف  كسوة السرجاللبود أو  
اللون يلتف حول    ذهبي أحدهم عريض    هنا بثالثة أحزمةمشدود  السرج  و الحصان،    يعلى جانب المعدني  ويتدلى الركاب  

الحزام  أما    ة الحصان، يلتف حول رقب  خيوط خضراء مضفورة بخيوط ذهبية  ظهر وبطن الحصان، والثاني ضيق من
ن كانالثاني  يشبه الحزامفهو الثالث   ذنب.عظمة الب ليثبت في النهايةيمتد على ظهر الفرس  وا 

ليعبر عن   المصور هناحاول  لقد  و  الزيتوني  باللون  الفرشاة  التصويرة ببضع سحبات من  يعبر عن مقدمة  أن 
  ه مؤخرة التصويرة بخط السماء الذي نفذ   وأنهىالمساحة الوسطى الواسعة باللون األصفر،    صبغتالحشائش، بينما  

ل والجمال على هذا  حاول إضفاء طابع البذكما    ،بواسطة خطوط متعرجة متصلة ومنقطعة باللونين األزرق واألبيض 
هذا  األمر الذي يدفع إلى االعتقاد بأن  الحصان من خالل اللجام الذهبي، وتضفير شعر ناصية ورقبة الحصان،  

االحتفاالت والمراس في  ل  م.الفرس كان يستخدم  الفنية  التفاصيل  إلى  اواستناًدا  به فألسلوب  هذا  يمكن الذي رسمت 
 وسط راجستان حول العاصمة أجمير. التصويرة ربما نفذت في هذهأن بترجيح ال

 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/481901
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 المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستانلتصاوير الخيول المنفردة في  ثالثاا: الدراسة التحليلية  
علينا   يتحتم  العرض  نقوم  بعد هذا  ابتحليل  أن  الهندية المنفردة  لخيول  تصاوير  المغولية  المدرسة  في تصاوير 

  من خالل بما ورد عنها في متون المصادر التاريخية وكتابات الرحالة والمستشرقين،  مع االستعانة    راجستانومدرسة  
 : التاليةالعناصر 

 في المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان  تصاوير الخيول المنفردةتنفيذ  الدوافع وراء-1

 لية الهندية ومدرسة راجستانسة المغو في المدر  تصاوير الخيول المنفردةالواقعية في تنفيذ  مدى-2

 ألوان الخيول ومدلوالتها-3

 في المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان وأساليبهم الفنية  تصاوير الخيول المنفردة مصورو-4

 الداغات وأساليب تزيين الخيل -5

 ية ومدرسة راجستانفي المدرسة المغولية الهند تصاوير الخيول المنفردةل التحف التطبيقية من خال-6

 في المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان: تصاوير الخيول المنفردةتنفيذ  الدوافع وراء-1

هذه وقد تميزت  ،بعيًدا في تصــــــوير الحيوان والنباتشــــــأًوا  بلغ  التصــــــوير المغولي الهندي   من المتعارف عليه أن
عناية بعض ل  نتيجةرسـوم الحيوان والنبات لإتقانهم  وقد نشـأ  ،بالبسـاطة وبصـدق تمثيل الطبيعة في الوقت نفسـه  الرسـوم

 . 1ات النادرةوالنبات اتواع الحيوانببعض أناألباطرة  

ــكل بالغ من  واإلقبال عليهاهذا  ظهر حب الطبيعة وقد   وصـــــــــــف فيها اإلمبراطور  التي، خالل مذكرات بابربشـــــــــ
تبرها كائنات واع ،2والحيوانات الهندية بعد فتحها نباتاتاية للدقيق للغالذي أمدنا فيها بوصـــف حدائق ســـمرقند وهراة، 

تصـــاوير فناني البالط التي وصـــلتنا من عهد    فيبشـــكل واضـــح  األمر الذي انعكس ، 3ها من قبلغريبة وعجيبة لم ير 
 . 4اإلمبراطور أكبرحفيده 

لى جانب  الصـــــــــــور  وظهور برســـــــــــوم الحيوانات بصـــــــــــفة عامة  فقد ظهر دافع جديد نحو االهتمام حب الطبيعة وا 
ولده  اإلمبراطور المغولي أكبر و كل من كان   ، إذلها بصــفة خاصــة أال وهو حب األباطرة وولعهم بالصــيدالشــخصــية  
العديد من التصــــاوير   وقد وصــــلنا بالفعل  ،بالصــــيدبشــــدة  مولعينان هشــــاهجحفيده اإلمبراطور  و جهانگير  اإلمبراطور  

  .5بأنه مصدر للمعرفة الصيد-أكبروزير -أبو الفضل  لذا وصفالصيد والمغامرة، ب الخاصة

ــيد ــة بالصـ ــاوير الخاصـ ــلنا ومن التصـ ــو من  ؛ وصـ ــب إلى عام  يعهد أكبر تصـ ــيادة تنسـ ــتقلة تمثل الفهود الصـ رة مسـ
تمثل جماعة من الفهود الصيادة،  على نسيج قطني،  نفذتللفنون   يمتحف سنسناتفي م محفوظة 1604هــــــــــ/1014

 

 .585، 4( ج1366، )ربيع األول الثانية اإلسالمي"، مجلة الكتاب السنة   الهنديالحيوان والنبات في التصوير زكي محمد حسن، "رسوم   1
 .13البالط،  ت تسليا  د على، منى سي 2
 .6منى سيد على، فنانون في مراسم اباطرة المغول في الهند،  3

4 André Miquel ., À la cour du Grand Moghol, 131. 

5 Ashraful Kabir, "Mughal Paintings of Hunt with their Aristocracy", 65. 
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ــة بين المغ ــيد،  التي كان لها أهمية خاصــــــ ــويرة ويرجح أن  ول لمقدرتها الفائقة على الصــــــ عن طريق   نفذتهذه التصــــــ
ــ  قام بها أحد المصــــورين من خاللدراســــات  ــارك فيهارحالت الصــ ــير إلى أن  األمر الذي  .1يد التي شــ ه كان هناك يشــ
 .درسة المغولية الهنديةمنذ بواكير المالمنفردة  لحيواناتتصاوير انفيذ  بتكبير  اهتمام 

هو البداية الحقيقة لالهتمام بالصــــــــور الشــــــــخصــــــــية للحيوانات في التصــــــــوير  جهانگير  مبراطور  إلاعصــــــــر   ويعد
ــه   جهانگيرالمغولي الهندي، يؤكد ذلك ما أورده في  أن اإلمبراطور بابر وصــــــــف في المذكرات  منفي مذكراته نفســــــ

جهانگير بتصــــــــــــويرها كما فعل التي خلفها بعض األنواع النادرة من الحيوان، ولكنه لم يأمر المصــــــــــــورين في بالطه 
كما كان  ،مغرًما بجمع الحيوانات النادرة ودراسـة أطوارها، وكان يأمر المصـورين في بالطه بتصـويرها إذ كان .2نفسـه

فقد    ؛مذكراته  منعلى هذه الهواية  جهانگير  إقبال   ويتضــــح.  3نى بها أشــــد عنايةعاوير في مرقعات ييجمع هذه التصــــ
رســـــــاله البعثات لشـــــــرائها أو صـــــــيدها، واســـــــتقبال حصـــــــوله على الحيوانات النادرة،  ســـــــجل في مواضـــــــع كثيرة منها   وا 

 .4من تلك الحيوانات لهالمخلصين من أتباعه مع ما يحملونه 

ــلها اإلمبراطور،  ــوعات التي كان يفضـ ــوير الموضـ ــورين في عهده لتصـ ــك أن كل ذلك مثل دافًعا لدى المصـ وال شـ
الذي أعجب    مثل الحمار الوحشــي  ةمألوفالغير  ذه الحيوانات خاصــة النادرة هل  انهمً  اجامعً كان جهانگير  وأن    خاصــة

ــية بديعة له تعود إلى   وقد،  اتهبه وما لبث أن ضــــــمه إلى حديقة حيوان ــم صــــــورة شــــــخصــــ ــتاذ منصــــــور برســــ قام األســــ
ما وتعد هذه التصــــــويرة واحدة من أبدع   ،5متحف فيكتوريا وألبرت بلندنحالًيا في م محفوظة  1621هــــــــــــــــــــ/1032عام

منصــور اعتبر   أن البعض  لدرجة.  حتى اآلن ات في التصــوير المغولي الهنديوصــلنا من الصــور الشــخصــية للحيوان
 ظهر  هذا المصــوروالحقيقة أنه بفضــل    .6أعظم رســامي الزهور والحيوانات والطير في التصــوير المغولي الهنديمن 

 لعملفي امتثال واقفة  بدت وكأنها  حيوانات م بحيث بدت ال17هــــــــــــــــــ/11أســــلوب مميز في رســــم الحيوانات في القرن  

 

بتدريب الفهود حتى أنه استأجر مدرب خصيًصا لهذا العمل. وكان الصيد بالفهود هواية كبيرة لرمبراطور أكبر،  ولعه عرف عن أكبر  1
ثروت عكاشة،   م. 1555هـ/ 964يه في عامول فهد حصل علشهور، وقد احتفظ أكبر بألف فهد، وكان أ 3وكان تدريبهم يستغرق حوالي 

 .113، 61التصوير اإلسالمي المغولي في الهند، لوحة 
 . 561الهندي اإلسالمي"، زكي محمد حسن، "رسوم الحيوان والنبات في التصوير  2

A. Okada and Others, Arts of the Book, Painting and calligraphy, (UNISCO, 1996), 601. 

على دراسة النادر من أنواع الزهور والنباتات، وقد سجل في مذكراته  جهانگير  على الحيوانات بل تعداه إلى النباتات إذ أقبل  لم يقتصر ذلك    3
  ". لمزيد من التفاصيل انظر:"أن الزهور في منطقة كشمير ال تعد وال تحصى، وأن الذي رسمه منها نادر العصر األستاذ منصور مائة نوع

 . 561الهندي اإلسالمي"، الحيوان والنبات في التصوير  زكي محمد حسن، "رسوم
تمزق أجساد الذين يحكم عليهم باإلعدام، وبإطالق الوحوش على    يألف فيل وعن سروره برؤية الفيلة وه  12كان يقتني  جهانگير  يروى أن    4

 .561الهندي اإلسالمي"، في التصوير   زكي محمد حسن، "رسوم الحيوان والنبات  لها. انظر: الرجال الذين يختارهم ليكونوا طعاًما
 .117، 32ثروت عكاشة، التصوير اإلسالمي المغولي في الهند، لوحة  5
بين رشاقة هذا  ما  جمع فيها  التي  م  1610هـ/ 1019اي ترجع إلى عاملمحفوظة بمتحف أمير ويلز ببومبصورة الباز اينسب إليه كذلك      6

ثروت عكاشة، التصوير اإلسالمي المغولي في الهند،  . انظر: دة وما عرف به من أنه طير جارحالطائر وألوان ريشه البديع وبين عينه الحا
 .119، 32لوحة 
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التفاصــيل التي نفذت بدقة لتصــبح ما   مع عدم إغفالبالحدة والوضــوح،  تتميز  شــخصــية لها، وكانت مالمحها   ةصــور 
 . 1شاهجهانراطور اإلمبوقد استمر هذا األسلوب إلى عهد  الحيوانية،يشبه الدراسات 

لى جانب  ا  اســـــــتمر المنفردةتصـــــــاوير الحيوانات  وا  ظهور الحيوانات الملكية مثل األفيال والنمور كجزء من  أيضـــــــً
طابعها الوحشــي الذي كانت ترســم به في الفنون  فقدت هذه الحيوانات   فإنوبصــفة عامة  ، المغولية الهنديةالتصــاوير 

لنباتات  ولم تقتصـر رسـوم ا.  2كانت جزًءا من مناظر الصـيد رغم أنهاوظهرت في تكوينات أكثر أرسـتقراطية   ،المحلية
طارات تصــــــاوير األلبومات  الموضــــــوع الرئيســــــي للتصــــــويرة، تجاوزته إلىات الهندية على  والحيوان التي قام   هوامش وا 

 .3المصورون بتنفيذها

ــل إلى   ــاوير التي وصــــلتنا ا بحصــــر  الذي قام  Kabirويرجع الفضــ  ،للحيوانات في العصــــر المغولي الهنديلتصــ
الطيور بص تتخ امنه 16  تصــــــــويرة 34حوالي    بلغ عددها، ماك والفراشــــــــاتما بين الثدييات والطيور واألســــــــتنوعت 

بحصر الحيوانات في التصوير المغولي   قام كذلكو   .4لهم  بمثابة دراسة فنيةفي الواقع  هذه التصاوير   وتعدوالثدييات،  
النمر،  و   الوحشــــي،الحمار  و   ،أثناء الصــــيد وهم )وحيد القرنصــــوروا  حيوانًا   12  :كالتاليموضــــوعات تصــــاويرها  ل وفًقا
ــد،  و البقرة الزرقاء،  و الماعز الجبلي،  و الغزالن المرقطة،  و الظباء،  و الفهد،  و  ــاح(، و الغراب،  و الحمام،  و األســ في    35التمســ

،  الدودو و ،  الطيورو الطاووس،  و الحمام،  و الصـــــقر،  و ،  الســـــمكو )الفراشـــــة،   موضـــــوعات مختلفة تتضـــــمنذات تصـــــاوير 
الحجـل،  و الـدبور، و طـائر األوريول،  و ،  طـائر الفنشو   طـائر الرفراف،و ببغـاء،  لاو الـديـك الرومي، و الصــــــــــــــبـار، و البطـة، و 
الحمار الوحشــــــي،  و الغزالن المرقطة،  و الفهد،  و ابن آوى،  و الســــــنجاب،  و الحصــــــان،  و البقرة، و األســــــد،  و الفيل،  و النســــــر،  و 
ــاع    المها(، وســـــــــــتو األرانب، و الظباء،  و األغنام،  و الماعز،  و الجمل،  و نمر البنغال، و الجاموس،  و  ــوروا في أوضـــــــــ صـــــــــ

، وربما يعيب هذا الحصــر على الرغم من 5الببغاء(و الطاووس،  و الصــقر،  و الفهد،  و الحصــان،  و )الفيل، هم  أرســتقراطية  
وال أمـاكن حفظهـا   التصـــــــــــــــاوير التي اعتمـد عليهـا في دراســــــــــــــتـه ليخرج بهـذه النتـائجلنـا  لم يـذكر    Kabirأهميتـه أن 
ا، كما أن هذا الحصـــــــر  من نتائج  فيما وصـــــــل إليه  يجعلنا أكثر تشـــــــكًكا  األمر الذيوتاريخها،     حصـــــــر  تجاهل أيضـــــــً
 .موضوع دراستنا هنا الخيول مثل منفردةصوًرا  اوصلنا لهالتي الحيوانات 

ــ/  10مع الربع األخير من القرن  تجدر اإلشــارة إلى أنه  و  م ظهر أثر المدرســة المغولية جلًيا في تصــاوير 16هــــــــــــــ
كان أثر التصـوير الراجسـتاني في نفس الوقت  و  ،روعة وجماالً  الراجسـتانية اويرصـتالالمدرسـة الراجسـتانية مما أكسـب 

د اتســـــمت قف. 6عن األخرعلى التصـــــوير المغولي واضـــــًحا حتى أصـــــبح من العســـــير التفرقة بين األســـــلوبين أحدهما 
ت  لك الصال وكان لت  طابع تصاوير غرب الهند،بم  16هـ/  10ظهرت خالل القرن  التي  مدرسة التصوير في راجستان  

 زاد من هذا األثروقد  . 7المتبادلة بين حكام المغول والراجاوات الراجســتانيين أثر في إنعاش فن التصــوير الراجســتاني
 

1 André Miquel, À la cour du grand Moghol, exposition, 132. 

 .8منى سيد على حسن، التصوير اإلسالمي في الهند الصور الشخصية في المدرسة المغولية الهندية،  2
3 André Miquel, À la cour du grand Moghol, exposition, 131. 

4 Ashraful Kabir, "Mughal Paintings of Hunt with their Aristocracy", 67. 

5 Ashraful Kabir, "Mughal Paintings of Hunt with their Aristocracy", 65. 

 .159 ،32ثروت عكاشة، التصوير اإلسالمي المغولي في الهند، لوحة  6
 .23-22ثروت عكاشة، التصوير اإلسالمي المغولي في الهند،  7
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األســــــلوب المغولي في   ازدياد أثرفناني البالط المغولي لديهم مما ادى إلى    على اســــــتقدامراجاوات راجســــــتان  حرص
 .1م18هـ/12القرن  تصاويرهم منذ النصف الثاني من

م  19- 16هــــــــــ/13-10الفترة ما بين القرنين التصوير قد ازدهرت في  المدرسة الراجستانية في   ومن المعروف أن
يضـــــــم نخبة من الفنانين، ومن هنا تعددت   واحد منهامن المراكز الفنية، وكان كل   افي منطقة شـــــــاســـــــعة تضـــــــم عددً 

وبيكانير وجودبور وكيشنجار ميوار وبوندي   منكل    وتعدأسلوبه،    مركزأساليب الصور لكل مركز بحيث أصبح لكل  
 .2الراجستانية أهم هذه المراكز منوجايبور وكوتاه  

  يعد موضوع إذ    ، ات بشكل واضحوقد تأثرت مدرسة راجستان بأسلوب المدرسة المغولية الهندية في رسوم الحيوان
على   المنقوشةتلك اللوحة  بدليلم الزمان مصوري الهند من قديالمحببة لدى   من الموضوعاتالصراع بين الحيوانات 

الراجستان التصوير  الثيران، كما كان  بين  العراك  تمثل  التي  أجانتا  اإلبل جدران كهوف  بين  العراك  مليًئا بصور  ي 
   .3متأثًرا بالتصوير المغولي الفيلة والصراع فيما بينهاصور  كذلك، البعض بعضها

ما جاءت في األدب الديني   احول أسطورة اإلله كريشنا وفقً تدور  ستاني  التصوير الراج  ت أغلب موضوعا  والواقع أن 
والمالحم واألغاني والمقامات الموسيقية، وتصوير األبطال والبطالت في أوضاع تتفق مع درجات بطوالتهم، على أن  

أيًضا  شمل ذلك    وقد   .4أهم ما تتصف به التصاوير الراجستانية هو أنها كانت تعكس الحياة الراجستانية بفروسيتها 
تلك الموجودة في   الراجبوت خاصةأن لوحات  حتى أن البعض اعتبر    .والخيول  يواناتتصوير العديد من رسوم الح

  على مل  ت تشهذه التصاوير  و   ،من التصاوير المغولية الهنديةوصلنا    ماللخيول أكثر م  تصاويرمروار تحتوي على  
 .5لديهم  ل المفضلةإضافة إلى صور الخيو صيد وألعاب البولو، لل صور و  ملوك،لل  شخصيةصور 

في التصوير المغولي الهندي كان بدافع من حب الطبيعة   المنفردةالحيوانات تصاوير مما سبق يتضح أن ظهور 
مؤسس   الذي يبدو أنه كان متأصاَل لدى أباطرة المغول منذ عهد بابروتأمل الحيوانات وجمع النادر منها، وهو األمر  

سبق حب    إلى ماواستمر بعد ذلك في عهد شاهجهان، ويضاف  جهانگير  ا الدافع في عهد  زاد هذ، وقد  هذه األسرة
عداد المزيد من الدراسات األمر الذي دفع الفنانين إلى اإلقبال على ر   أباطرة المغول وولعهم بالصيد سم الحيوانات وا 

 

التصاوير  16هـ/ 10القرن  وصلنا تصاوير مبكرة في    1 الهندية، وقد أطلق على هذه  المغولية  بالتصاوير  فيه تصاوير راجستان  تأثرت  م 
 . لمزيد من التفاصيل انظر: بين ظهور األسلوب الراجستاني)األسلوب الراجستاني الشعبي( والذي مثل أسلوًبا انتقالًيا بين األسلوب المغولي و 

 ؛ 224-222، ير اإلسالمي في إيران والهند رجب سيد أحمد المهر، "مدارس التصو 
Catherine Glynn, "A Rājasthānī princely album: Rājput patronage of Mughal-style Painting", Artibus 

Asiae, Vol. 60, No. 2 (2000), 222-264.    

الفطري    2 الطابع  الرمزي وبالحيوية ذات  الزخرفي  بأسلوبه  الراجستاني  التصوير  مًعا  تميز  تنسجم  ألوانه زاهية  المباشر، وكانت  وبالتعبير 
ن لم تكن تعتمد على المنظور الذي توحي به بين الفينة والفينة بقع من    بأسلوب رائع، وتصاويره تدل على مهارة فائقة في تكويناتها الفنية وا 

 .23ي في الهند، . لمزيد من التفاصيل انظر: ثروت عكاشة، التصوير اإلسالمي المغولاأللوان المختلفة 

 .119، 32ثروت عكاشة، التصوير اإلسالمي المغولي في الهند، لوحة  3
 .23ثروت عكاشة، التصوير اإلسالمي المغولي في الهند،  4

5  Elizabeth Thelen, "Riding through Change History", 35.   
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نتيجة  و تأثرها بالتصوير المغولي من جهة  ليجة  تان نتمدرسة التصوير في راجسإلى  وقد انتقل هذا التأثير    الفنية حولها.
 . من جهة أخرى الموروث الفني الهندي الذي كان غنَيا برسوم الحيواناتلما لدى فنانيها من 

ذا كان ذلك  ،  منفردةحيوانات للرسم صور في اإلقبال على دافع مصوري البالط   على فهمبصفة عامة  يساعدناوا 
ها عليها أسوة بالصور الشخصية اآلدمية  ئبل وكتابة أسما  ؟هاالهتمام الشديد بتنفيذاب اأسب  يفسر لناال    إال أنه مع ذلك

  وللوصول إلى اإلجابة الصحيحة على هذا التساؤل   ؟في كل من مدرسة التصوير المغولية الهندية ومدرسة راجستان
ذه الخيول  ها شخصية ليتم إنتاج صورً ، ولماذا كان  ون الهنديةالفنمكانة الخيول في  عن  أواًل  أن نبحث  علينا  يجب  فإنه  

 ؟ دون غيرها

وصلتنا  وش التي  النق  م ن أقد: إ يقالإذ  لفن الهندي  مكانة كبيرة في اخيول  لل  ه كانين لنا أنتب  وبالبحث والتنقيب
  اإلله صورة  كذلك  شكلت    ومن المعروف أيًضا أن الخيول،  1ق م 1200الهند تعود إلى حوالي    في تصور الخيول  

  اإلله وقد وصلنا العديد من التصاوير لهذا    ،3فشنولرله    عشر   الثامنتجسيد  يرمز إلى ال  الذي  yagrivaHa  2هايجريفا 
.  (21)لوحة 4م 19هـ/13القرن  في  امدرسة بيهار مركز بتنالمتحف البريطاني وتنسب إلى في  تصويرة محفوظة منها 
،  Tumburu  5اإللهي تومبوروالموسيقار  نا وهو  الراماياالمهمة في  شخصيات  الألحد    اتجسيدً   أيًضا الحصان    يعدكما  

المتحف البريطاني تم تصويرها بأسلوب شركة الهند في  محفوظة    واحدة  بينهامن  الذي وصلنا العديد من تصاويره  
 . (22  )لوحة6م 1820هـ/1237حوالي عام  Pradesh Andhraبراديش الشرقية في أندرا 

 

1 Elwyn Hartley Edwards, the Encyclopedia of the Horse, 16.  
 يد من التفاصيل انظر:  لمز  2

Robert Hans. Van Gulik, Hayagriva: Horse Cult in Asia, (Thailand, Orchid Press, 2018). 

اهما وشيفا، وفشنو وشيفا إلهان مهجنان يتكون كل منهما من عناصر  فشنو هو العضو الثاني في الثالوث اإللهي الهندوكي وهو يتوسط بر  3
متعددة المصادر، وكان لفشنو شأن معظم اآللهة الهندية العديد من األسماء التي تقرب من األلف، وزوجته هى الكشيمي إلهة الحظ وربة  

وزهرة لوتس في كل يد من أياديه األربع التي ذبح بها    ء، ويصور فشنو بشعره معقوًصا بينما يحمل صولجاًنا وحارة وقرًصاالجمال والثرا
ما وهو متقمص أحد تجسيداته مثل رامه وكريشنا   العديد من المخلوقات الوحشية، وبصور عادة داكن اللون، وعبد إما مباشرة بوصفه فيشنو وا 

 .   12مي المغولي في الهند، صثر شيوًعا. لمزيد من التفاصيل انظر: ثروت عكاشة، التصوير اإلسالوبوذا والتي تعد األك

الرسم باأللوان المائية على الورق يظهره برأس حصان وقد علقت سلسلة   1880,0,2062سم محفوظة تحت رقم    24×29تبلغ مقاييسها    4
اليسرى العلوية  لوية تحمل محارة بينما السفلية تحمل القرص، بينما يحمل في يده  من الخرز حول عنقه، ولديه أربعة أذرع، يده اليمنى الع 
.  ويظهر ظله عند أسفل قدميه، وهو مصور وفًقا ألسلوب شركة الهند الشرقية   اللوتس،الصولجان ويضعه على كتفه ويمسك في السفلى زهرة  

   https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1880-0-2062                      لمزيد من التفاصيل انظر: 
 لمزيد من التفاصيل انظر:  5

Prajñānānanda (Swāmī), The Historical Development of Indian Music: A Critical Study, (India: Firma K. 

L. Mukhopadhyay, 1973), 363-367. 

من  كانت جزًءا  ،رسم باأللوان المائية على الورق، وهى عبارة عن سم  22.80×28 مقاييسهاوتبلغ   ،532007،3005تحت رقممحفوظة  6
يحمل  و ويظهر متوًجا بذراعين.   ،رأس الحصان، ذو بشرة خضراء عبارة عن  الموسيقار اإللهي تومبورو. هو    تمثل لوحة    63من  تتكون  مجموعة  

يظهر عادًة    آخر،وهو موسيقي إلهي    بنارادا،الذي يظهر مرتدًيا المنسوجات الفخمة،    يرتبط تومبورو، و   ،نوًعا من الكرمة على كتفه األيسر
   . لمزيد من التفاصيل انظر:  وهو يرتدي مالبس زاهد 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2007-3005-53 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1880-0-2062
https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2007-3005-53


 تصاوير المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان ضوء في  المنفردة  الخيول تصاوير 
 

33 

 

ومعرفة أجودها تتعلق بالخيول التي كتب العديد من التأليف  في كبيرللهند تاري   وتجدر اإلشــــــــــــارة كذلك إلى أن  
نس  مزينة عدة  وقد وصلنا منه   ،1 ق م2350عام    تاريخه إلىيرجع  الذي   الشاليهوترامن ذلك كتاب  وكيفية مداواتها  

 ســــم كتابتحت ما يعرف بااإلســــالمية ويبدو أن هذا التقليد قد اســــتمر في الهند   ،(23)لوحة انظربتصــــاوير الخيول  
كتبت باللغة الفارســــية نســــخة قدمها أ منلى مر العصــــر المغولي الهندي عدة نســــ  عوصــــلنا منه   الذي،  2"فرســــنامه"
ناهز يم عن عمر 1644هـــــــــــ/  1054الذي توفي في عام  ،3لعبد اهلل خان بهادور فيروز "هندي َفَرس نامه"تحت اسم 

البريطاني وبها تســـــــع تصـــــــاوير في حالة  المتحف  في ة محفوظ هذا المخطوط والنســـــــخة الحالية من ا،ســـــــبعين عامً ال
وترجع أهمية   م.1658-  1628هـ/1070-1039عامي  شاهَجهان بين  بأمر اإلمبراطورهذا الكتاب صنف و  ،سيئة
ا   كمـا ،في بالط أـباطرة المغولكـان ـقد خـدم  عـبد اهلل خـانإلى أن مؤلـفه الكـتاب   هـذا ــً رات اجوجـبالط  ي فخـدم أيضــــــــــــ

جوجـاراتـية أـتاحـت ـله كـتاـبة هـذا  هـندوســـــــــــــــية من مخطوطـات    تحتوـيهطالع على المكتـبات ومـا ـله االأـتاح   األمر اـلذي
في التراث العربي اإلســـــالمي  جاءما إلى جانب  هذا الكتاب في مصـــــادره على الشـــــاليهوترا الهندية    يعتمد  إذ، الكتاب

 . 5ةحاديث النبوياأل في بعضما ورد بشأنها  وأيًضا 4أصناف الخيول وبيطرتهان ع

 

وكانت تشتمل على عادات الخيل، مع تقديم نصائح حول التصنيف المناسب الخيول، وتدريبها،    ،Salihotraتنسب إلى البطل الفيدي    1
ويعود   عام    Salihotraوعالجها،  حوالي  ملحمة    Nakulaوطالبه  هو    وكان  ، ق.م   2350إلى  في  أخوة  خمسة  من  واحدا  كان  )الذي 

نٍ ، والكتاب انوا يتصرفون بعلم واسع في جميع األمور المتعلقة بالخيلماهابهاراتا( ك  16000من  ةعلى هيئة قوالب شعرية بالَسِنسكريتية ُمكو 
 .Monica Meadow, "The Horse Conspicuous Consumption", p.9انظر:  شلوكا )مقطع شعري ذي بيتين(  

روسية، وتتضمن المواضيع التي تتعامل معها هذا النوع األدبي مثل تربية الخيول  مصطلح فارسي لنوعية من الكتب تتناول الخيول والف  2
ل قصائد شعرية  والرعي والترويض والنصائح البيطرية والفروسية والمراهنة وفن العرافة على أساس الخيول وحركاتها، وقد كتب على شك

ل "أنيس المسافر، كنز الهداية، خيل نامه، محاسن الحسان، رحلة  تأثرت باألشعار الفارسية، وشاع كتاب سفر نامه تحت أسماء محددة مث
ة  التوفيق، راحة الفرس، طب االفراس، تحفة الصدر، بينما البعض اآلخر سمي ببساطه فرس نامه، كما وصلنا عدد كبير منها باللغة العربي 

م، وهي  1408-1407هـ/ 810والتي كتبت في عام  عبد اهلل صافي فرس نامه أطبق عليها أيًضا بهمني فرس نامه تحت اسم كتاب الخيل.
وربما أقدم نسخة فارسية كاملة من فرس نامة هي التي كتبها    الغزنوي،تحتفظ بفصل كامل من فرس نامة مفقودة كتبت سابًقا في العصر  

  فصاًل   44يحتوي على  م وهو  12هـ/  6وهي ربما تعود إلى القرن    Qayyem Nehāvandī  ي وهو يعرف أيًضا بـمحمد بن محمد بن زنج
 . لمزيد من التفاصيل انظر:  في بورصة بتركيا Genel Kütüphanesiمكتبة  ومحفوظ في 

http://www.iranicaonline.org/articles/faras-nama 

وشاهجهان، وقد  مته بجيوش اإلمبراطورية، خدم ثالثة أباطرة هم أكبر وجهانگير  هو أوزبكي األصل عرف عنه قسوته وشدته أثناء خدو   3
عالية في عهد شاهجهان   مرتبة  إلى  في    بحيثوصل  التي وصلتنا  التصاوير  من  العديد  في  في عهده وظهر  األمراء  نخبة  من  أصبح 

 .Lambourn, E., "Ali Akbar’s red horse", 204بادشاهنامة ضمن أمراء شاهجهان المحيطين به. لمزيد من التفاصيل انظر: 

لمزيد    كخبراء في الحيوانات لفحص صحة الحيوانات.  قامت الدولة المغولية بتجنيد موظفين متخصصين من المفتشين واألطباء البيطريين4
 من التفاصيل عن الرعاية البيطرية والعناية بالخيول في االسطبالت اإلمبراطورية انظر:

 R.B.Azad Choudhary., "Mughal and Late Mughal Equine Veterinary Literature: Tarjamah-i-Saloter-i-

Asban and Faras-Nama-i-Rangin", Social Scientist, Vol. 45, No. 7/8 (July–August 2017), 57-71 

5 Lambourn, E., "Ali Akbar’s Red Horse", 31. 

http://www.iranicaonline.org/articles/faras-nama
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صنف   إذم في هذا المجال 18هـ/ 12في نهاية القرن مما يؤكد اهتمام المغول بالخيول أنه قد حدث تطور كبير و 
ويضم أيًضا الخبرات الشخصية  ،  السابقة  "فرسنامة"  كتب  وهو كتاب متطور عن  ،كتاب "فرسنامة رانجين"  في هذا الوقت

 . 2الفارسية  منهذه المرة باألوردية بداًل    كتبتوقد    ،للخيول  وتاجرجندي  باعتباره  الخيول    عن  1"رانجين"   Ranginلمؤلفه

ــتخدام الحربي للخيأغلب  أن   وعلى الرغم من ــات األكاديمية ركزت على االســـ ــح أنه ل،  و الدراســـ إال أنه من الواضـــ
رة، أو بين الحيوانات الناد اعرضــــــــــــــه  مثل ؛ال تقل مكانة عنهاو أخرى كانت أكثر دقة وتعقيًدا   اســــــــــــــتخداماتكان لها 
 ارً انتشــا، األمر الذي جعل الحصــان أكثر كهدايا لآلخرين  افي الصــيد أو الســباق أو لعب البولو أو تقديمه ااســتخدامه
ــتخدام ا العديد من كان لها أن الخيول   ما يؤكدم  .3أكثر حيوية وتنوًعا  اتهواســ ــً ــتخدامات األخرىأيضــ كاألغراض  االســ

 .4ةة وترفيهيً ثقافيً  اأغراضً ن لها كما كاالعسكرية واالجتماعية واالقتصادية 

ــتخداماتها؛  الهند  في فرز الخيول   وتبًعا لذلك كان يتم ــنيفها إلى أربع فئات وفًقا لســـــاللتها واســـ إذ كانت الفئة وتصـــ
وكانت هى الخيول التركية التي تم شـراؤها من قبائل القبشـاق سـاللة كومانيا، والفئة الثانية: للركوب العادي الرئيسـية: 

 الفئة الرابعةأما من الخيول العربية،   وكانتخيول الســـــــــــــباق  ويقصـــــــــــــد بهاطقة باذغيس، والفئة الثالثة:  من منتجلب 
 .5ساللة نقيةولكنها من  أيًضاخيول عربية  يخيول االحتفاالت وه  فكانت: واألخيرة

مواصــفات  هناك بينما كان ،لحروبفي ا هناك مواصــفات محددة للخيول التي تســتخدمكانت    أنهعلى  وهذا يؤكد 
ا من خالل  يأذلك    ويمكننا أن نســــتشــــف ،وغيرها الرســــمية  الحتفاالتا  لخيول أخرى األدب الهندي   إحدى قصــــصضــــً
قامت معركة في أحد األيام لذا قام سائس االسطبل "...  هأن جاء فيهاإذ    ،م1515  /هــــ921تعود إلى حوالي عامالتي  

 Ravصــــان يســــتخدم في المناســــبات ألمير يدعى هذا الح، وكان Hardasبســــرج حصــــان جميل ألحد القادة يدعى  
Viramde  لذا فقد جرح كل من ،Hardas   والحصــــــــــــان مًعا، وعندما شــــــــــــاهدهماRav Viramde  قال" ما هذا يا

Hardas  ســــــــببت بإصــــــــابة حصــــــــاني الذي تبلغ قيمته خمســــــــة آالف روبية؟ فقال أنت تHardas    إن هذا الســــــــائس
 ."6غادر دون أن تعالج جروحه...ثم لقد جرحت أنا أيًضا الراجبوتي عديم القيمة هو السبب 

 

 لمزيد من التفاصيل انظر:  والده في بالط المغول،   نشأ مع ،هو سعادة يار خان الحقيقي اسمه   1
  Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption", 86. 

2 Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption", 10. 

3 Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption", 8. 

4 Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-Century Mughal India, 54. 

5   Ali Bahrani Pour, The trade in horses between Khorasan and India, In the 13th – 17th centuries, The Silk 

Road, Vol.2, The silk road is an annual publication of the silk road foundation, (online Book, 2013), 125. 

https://edspace.american.edu/silkroadjournal/wpcontent/uploads/sites/984/2017/09/SilkRoad_11_2013_b

ahranipour.pdf 

6  Norman Ziegler, “Evolution of the Rathor State of Marvar", 193; Monica Meadow., "The Horse: 

Conspicuous Consumption", 25. 

https://edspace.american.edu/silkroadjournal/wpcontent/uploads/sites/984/2017/09/SilkRoad_11_2013_bahranipour.pdf
https://edspace.american.edu/silkroadjournal/wpcontent/uploads/sites/984/2017/09/SilkRoad_11_2013_bahranipour.pdf
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ــنيف لم يكن  ــتخدام الخيول،ويبدو أن هذا التصــــــ ــًرا على اســــــ  هاتوزيعكان يؤخذ في االعتبار كذلك عند بل   قاصــــــ
ن: خاصـــــــــة وغير  يفئت  إلىفي االســـــــــطبالت اإلمبراطورية  قســـــــــمت الخيول  إذ ، 1اإلمبراطورياالســـــــــطبل  وتربيتها في  

عربي وفارســي   ما بينحصــاًنا   40على   منهاســتة اســطبالت يحتوي كل   على  اصــةقســيم خيول الخت تموقد  خاصــة.  
سـطبل و  ،ألمراءخاصـة بامنفصـلة أخرى اسـطبالت  هذا إلى جانب .2باطرة المغولأ  على فقط كان اسـتخدامها قاصـًرا ا 

ــباقلخيول  ــطبالت على هذه األرقام إلى ما بعد  .3اإلمبراطورية الســــ ين ئوفقا ألو  .4يبعهد أورانجز  وقد حافظت االســــ
 .5سائسينكل حصان كان ل هتافيرنييه أن بينما ذكر ،كل حصانينلواحد  سائسم تعيين  يتفإنه كان أكبري

ــة من نوادر الخيول التي كان أباطرة الهنا ما يهمنا  و  ــونمغول هذه النوعية الخاصـ ــية حريصـ ــخصـ ــفة شـ على   بصـ
والمنح واإلنعـام بـها على   ممـتازة بغرض اإلهداءمن الخيول ال  كبيرعدد الحـفاظ على  إلى جانب حاجتهم إلى  ، اقتـنائـها

عن  نامه جهانگير  البعثات من ذلك ما ســـجل في  وجمعها  ها ئكانوا يرســـلون في شـــرالذا فقد   .6القادة والســـفراء وغيرهم
 معه"جلب استغرقت حوالي شهرين ونصف و   ه التيبعد رحلتم  1610هـــــــــ/1019  وصول مقرب خان إلى البالط عام

 .7والخيول العربية... والعديد من األشياء األخرى..."الكثير من العبيد األحباش، 

ا فيمــا عرف وقتهــا   يحرصاإلمبراطور كــان  أن  أهميــة هــذه النوعيــة من الخيول    والــدليــل على على تفقــدهــا يوميــً
ــم "التقديم اليومي" بم ــاعة   على مدىوكان تفقده لها   8أو "احتفالية اإلســـــطبالت"راســـ ــاعتي  ونصـــــف أو"ســـ ن... يمر ســـ

 

وصف لنا الرحالة تافرنييه ما شاهده من اسطبالت اإلمبراطور شاهجهان الواقعة على طول الجانب الجنوبي من فناء الديوان العام، حيث   1
ب وكل بائكة حصائر من  كان مفروًشا أمام كل با و عبارة عن "فناء طويل مرتفع تشكل صالة عرض طويلة تمثل اسطبل الملك،  ذكر أنها  

وقد غطى باب   الشمس،الخيزران منسوجة بعناصر نباتية مزهرة وغيرها من العناصر بواسطة الحرير، وكان غرضها هو تظليل الخيول من 
 . لمزيد من التفاصيل انظر:  حب كل فرس سائسان..."صالة العرض بسجاد جميل، وكان يص 

Lambourn, E., "Ali Akbar’s Red Horse", 211. 

2 Ain-i-Akbari, Vol.1, p. 141.; Inayat and A. Zaidi., "Cavalry Horses in Mughal Army, 271. 
3Inayat and A. Zaidi., "Cavalry Horses in Mughal Army", 271.    
4 Lambourn, E., "Ali Akbar’s Red Horse", 204. 

5 Inayat and A. Zaidi., "Cavalry Horses in Mughal Army", 271.    
والتي كانت تقدم لكل السفراء كانت تشمل كسوة كاملة من الرأس إلى القدمين...وتشمل    اإلمبراطور تسلمت هدية من  "    ما يلي:  بيرنييه ذكر    6

..."  جميلة أيًضا بشكل عام   الخيول ذات الجمال الرائع وكذلك الخيول التركمانية أو التترية والتي كانت   كذلك على عدد من الجمال وبعض
 .Bernier, François. Travels in the Mogul Empire, 181                                            لمزيد من التفاصيل انظر:

7 The Jahangirnama. Memoirs of Jahangir, Emperor of India, (transl., ed.) W. Thackston (London, Oxford 

University Press, 1999), 108;  Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-Century Mughal India", 

42. 

8 Lambourn, E., "Ali Akbar’s red horse", 211. 
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 1أمــام العرش حتى يرى اإلمبراطور إذا مــا كــانــت بحــالــة جيــدة أم ال..."  اإلمبراطوريــةخاللهــا عــدد معين من الخيول  
براز مدى فخامة وثراء اإلمبراطورية  . 2ومن المرجح أن هذا الموكب كان يتم أيًضا بغرض الترفيه وا 

إذ كـاـنت تعرض الخيول جنبـًا إلى جـنب مع اإلمبراطورـية    الحتـفاالتفي ـباقي اكـذـلك دور الخيول عليـنا  خفى وال يُ 
ــمنالفيلة الملكية وغيرها من نوادر الحيوانات؛  ــارات إلىكتاب أئين أكبري  إذ يتضـ كانت تتم التي هذه االحتفاالت  إشـ

ااســـــتمرت و  ،منذ عهد االمبراطور أكبر  د أمدناقو ،  زيبگ أورانعهد وفي  وشـــــاهجهان جهانگير  في عهد كل من   أيضـــــً
ثالثون حصـــــاًنا  ...أنه كان على جانبي الميدان "فذكر زيب  گ الحتفال بعيد ميالد اإلمبراطور أورانبوصـــــف لتافرنييه  

 . 3مسرجين، موزعين خمسة عشر على كل جانب، ويصحب كل فرس منهم رجلين..."

مواصفات الخيول المتميزة  هًما حول  مرجًعا م  مثالرغبات األباطرة واألمراء  و مؤلفات "فرسنامه"  نستخلص مما سبق أن  و 
  تنتمييؤكد أن الخيول التي وصلتنا تصاويرها الشخصية كانت    األمر الذي ،  راجستانو   كل من دولة أباطرة المغولفي  

ي بامتالكها، لدرجة أنهم حرصوا  راجستان على اقتنائها والتباه  حكامو حرص أباطرة وأمراء المغول  التي  النادرة  إلى الفئة  
ما أيًضا  يؤكد ذلك    .أقرب ما تكون للصور الشخصية  منفردة لهاتصاوير  عمل  يد ذكرى أجودها وأفضلها بعلى تخل

 إذ يقول:  جهانگيرعن مصوري عهد    في معرض حديثهجمال محرز عن هذا اللون من التصاوير  المرحوم  ذكره  
أقرانهم اإليرانيين لدرجة أن عدها البعض   الزهور والطيور والحيوانات بمهارة فاقوا بهاأنواعا مختلفة من  "فرسم فنانوه  

  لوحة ال  خاصةما نشاهده في التصاوير موضوع الدراسة  ويكاد يتطابق ذلك مع    .4"  ..."ن نطاق الصور الشخصيةضم
ا "من الطبيعة  تم رسمه  التصويرةأن هذه  على ظهرها نص فارسي ترجمته  نقش  فقد    أصياًل   اعربيً   اوادً جتمثل  التي  (  7)

أن هذا  أي  ،  لحصان المفضل لدى داراشيكوها  عبارة(  1لوحة )البينما سجل على تصويرة أخرى  ،  طور"بأمر اإلمبرا
داراشيككان  الفرس   لألمير  المفضل  الفرس  لرمبراطور شاهجهان  وههو  األكبر  أيًضا ،  االبن  الحرص  على    ويبدو 

المعروف  لحصان  ا التي تمثل  (  9لوحة) ال نشاهد في    مامثلإلى جانب أسمائها  تسجيل مغامرة بعض الخيول األخرى  
،  "شبيه ظفر مبارك أحضره مير إبراهيم من مكة المكرمة"  العبارة التالية: نقش عليها بالفارسية    إذ  ،ظفر مباركباسم  

المعروف  لحصان  اتمثل  التي  (  5لوحة)الشاهد في  نسجيل أسماء بعض هذه الخيول كما  وال ننسى كذلك الحرص على ت
       .لحصان العراقي جوغلدان التي تمثل ا( 15)  لوحةال، و رأس عنبرب

ــفة و مكننا أن نفهم  يو  ــالح كانبو حرص األباطرة على امتالك النوادر من الخيول في إطار ما فلســـــ ذكره محمد صـــــ
ــبح  إذ يقول: يوميات شـــــاهجهان  في   ــبح مميزة عليهم، ولتصـــ ــالطين العالم لتصـــ "...لقد اختار اهلل هذه األســـــرة من ســـ

ة جمع األشـــــياء عظمة وجالل عن باقي الدول، وهذا األمر مرتبط كذلك بشـــــكل أســـــاســـــي بضـــــرور  إمبراطوريتهم أكثر

 

مجموعة مختارة من الخيول والفيلة  الذي يشمل "م حيث شمل هذا العرض اليومي  1660لك في عام  وقد وصف الرحالة الفرنسي بيرنييه ذ   11
ور،  الملكية، مع الظباء المروضة، الثيران الرمادية، وحيد القرن، والجاموس البنغالي بقرونه الكبيرة التي تمكنهم من مواجهة األسود والنم

ي تستخدم في صيد الظباء، عدد من الكالب األوزبكية الجميلة، وغيرها من كل األنواع،  عة من النمور والفهود المروضة والتوكذلك مجمو 
 ..." لمزيد من التفاصيل انظر:وكل كلب منها يعلوه غطاء احمر اللون، وفي النهاية كل أنواع الطيور الجارحة 

Bernier, Travels in the Mogul Empire, p.261. 

2 Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-Century Mughal India", 53. 

3 Lambourn, E., "Ali Akbar’s red horse", 213. 

   .102: ( 1946)   ، 1، مج 8معة القاهرة، عدد جا  ، مجلة كلية اآلداب، "الرسوم الشخصية في التصوير اإلسالمي"جمال محرز،  4
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الجميـلة الـنادرة التي ال وجود لهـا، وذـلك إلعطـاء مظـاهر االبهـة وتزـيد من بهـاء وقوة ورخـاء اـلدوـلة، ومـثل هـذه األمور 
يد من هيبته، وال شــــــــــــــك ان هذا يتفق مع تزيد في تقدير الحكام في أعين الرعية ويزيد كذلك من احترامهم للحاكم وتز 

 .1"امر اإللهية بشكل أفضلتنفيذ المراسيم والقوانين واألو 

 :في المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان  تصاوير الخيول المنفردةفي تنفيذ  الواقعية مدى  -2

هذه لنوعية  راســة  لمهمة عند دمن األمور ا الخيول المنفردةعن صــور  الواقعية ومدى نجاح الفنان في التعبير تعد 
وربما يمكننا معرفة مدى مهارة  ،2إلى الصــــــور الشــــــخصــــــية اآلدميةمن الناحية الفنية باعتبارها أقرب  التصــــــاوير من 

ــمانية للخيول  المصـــور في ذلك إذا طابقنا   ــلتنا صـــورها  المواصـــفات الجسـ ــاوير التي وصـ   ما وردمع   المنفردةفي التصـ
كل من اإلمبراطورية المغولية وراجســــتان  فيممتازة كما كان يراها الهنود ت الخيول المن معلومات عن مواصــــفا إلينا

أهمها و جسـدية  ال  المواصـفاتتلك  التي صـنفت في الهند  "فرسـنامة"حملت لنا كتب  ولحسـن الطالع فقد إبان تلك الفترة،  
ما نصه "إن   الذي جاء فيها،  م12/18لفت في أواخر القرن هــالتي أ  "فرسنامة رانجين"  في ثناياما ورد على اإلطالق 

أن يكون الحصـــــان بلون واحد بالكامل. يجب أن يكون رأســـــه  كما يلي:روحه وقوته  الذي تظهرهو الجيد  الحصـــــان  
يجب أن يكون األنف والشفاه نحيًفا، ويجب   ، كمامثل عيون الغزالن  مستديرةصغيًرا، ويجب أن تكون العيون سوداء،  

إلى أن  يشــير  اتســاع الخياشــيم  و نف عريضــة ومفتوحة.  األ، و أي بدون دهون()وضــيًقا ســًكا  أن يكون جلد الجســم متما
أســـــرع من الخيول األخرى. بخالف هذه   يمكنه من االســـــراع في العدو  األمر الذيهذا الحصـــــان لديه رئتين كبيرتين  

ــفات،   ــنان الحصــــان يجب أن تكون منتظمة؛  فإن  الصــ ــغيرة و أســ ــبةأذنيه صــ يجب أن  و .  الرأس عمإلى حد ما   ومتناســ
ــغيًرا  ــيًرا، ويجب أن تكون حقويو رقبته طويلة. و يكون فمه صــــــــ يجب أن يكون الجزء العلوي من و ،  اه نحيفً ظهره قصــــــــ

ــغيرتين، و ،  بارز العضــــالتفخذيه   ــيتين صــ ــاوي، ييجب أن  كما  الخصــ ا،  و كون البطن في شــــكل متســ ــً الصــــدر عريضــ
يجب أن تكون جميع  وسـميكة، وبصـفة عامة فإنهكبيرة وسـوداء  أن تكون حوافره وأخيًرا يجب ولطيفة،األرجل رفيعة و 

 .3..."ة محددةأطرافه بشكل منتظم وبنسب

عليه صـــــفة اللون    ينطبق أغلبهاموضـــــوع الدراســـــة يتبين لنا أن   تصـــــاوير الخيولبمطابقة هذ المواصـــــفات على  و 
لحصـــــــان العراقي  تمثل ا( التي  15  ةلوحال)و رأس عنبرالمعروف بلحصـــــــان  ا( التي تمثل 5  لوحةال)  باســـــــتثناءالواحد  

أغلب الصــفات الجســمانية  وعلى الرغم من تطابق  ، أبلق مزين لالحتفال  حصــان  تمثل( التي  20لوحة  ال)، وجوغلدان
  الخصــــــــية  ذات  الخيول  مثل  فإن بعض هذه الخيول تفتقر إلى بعض هذه الصــــــــفاتعلى الخيول موضــــــــوع الدراســــــــة  

 .داراشيكوهلحصان المفضل لدى ا( التي تمثل 1لوحة ال) في مالحظتهاأن واألرجل الممتلئة التي يمكن الكبيرة  

صور  الصفات الروحية للخيول فنجد أن المصورين قد استطاعوا التعبير عنها بنجاح في العديد من  ب  فيما يتعلقأما  
غالبة على أوضاع  الهادئ المتزن في وقوفه هى السمة ال المزاج   ذا الحصان  إذ نالحظ بينهاموضوع الدراسة،  الخيول

 

1 Koch, "Mughal Audience Halls", 315.; Lambourn, E., "Ali Akbar’s Red Horse", 214. 

يقصـــــد بالصـــــور الشـــــخصـــــية "تلك الرســـــوم التي يقوم الفنان بعملها نقاًل عن نموذج حي أمامه ويكون صـــــادق التعبير عن أوصـــــاف هذا   2
ــاف   لمزيد من قية...".  ومالمح نموذجه من الناحيتين: الخلقية والُخلالنموذج ويقاس نجاح الفنان في ذلك بمقدار توفيقه في التعبير عن أوصــ

 . 3(،  2003التفاصيل انظر: ربيع حامد خليفة، فن الصور الشخصية في مدرسة التصوير العثمانية، )القاهرة: زهراء الشرق،  
3  Sa'adat Yar Khan Rangin, Faras-Nama-i-Rangin (FNR), trans. D.C. Phillott (London, 1911), 13; 

R.B.Azad Choudhary., "Mughal and Late Mughal Equine Veterinary Literature", 63.      
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ن كان    المنفردة  الخيول  المنفردة   صورهايمكن أن نستشعر من خالل  التي  بعض الخيول    لدينا أيًضاموضوع الدراسة، وا 
كأنها تتبختر كما نشاهد في    أرجلهاالمصور وقد رفعت إحدى    رسمهاالديناميكية وحب الحركة والتألق حيث  ببعض  

  رجليها   ولدينا أيًضا صورة الحد الخيول التي ترفع،  داراشيكوه  مفضل لدىلحصان الاالتي تمثل صورة    (1لوحة  ال)
توقيع يحمل  حصان  تمثل  ( التي  11لوحة الل، و)( التي تمثل جواد عربي أصي7  لوحةال)خلفية كما في  والمامية  األ

 .مزين لالحتفالحصان أبلق  التي تمثل( 20لوحة ال )و، المصور فقير اهلل

يعني اتصاو أن مصوري    وهذا  المنفردةير  الهندية وفي مدرسة    لخيول  المغولية  المدرسة  بقدر  حاولوا    راجستانفي 
التعبير عن الصفات الروحية لها  أيًضا  االلتزام بالواقعية في بعض الصفات الجسدية للخيول، كما حاولوا  المستطاع  

 . بين الثبات أو الحركة  التي تنوعت ما  أرجل بعض هذه الخيولمن خالل تنويع حركات 

   :ومدلوًلتهاالخيول   ألوان-3

عن أبي  إذ يروىقوتهـا وحســــــــــــــن مزاجهـا،  مـدى عالمـة من العالمـات التي ـتدل على يعـد بمـثاـبة   الخـيلكـان لون 
ــلم قال:   ــلى اهلل عليه وســـ ــاري، أن رســـــول اهلل صـــ خير الخيل األدهم، األقرح، المحجل، األرثم طلق اليد  "قتادة األنصـــ

وتنقسم الخيول العربية األصيلة إلى أربعة ألوان: األشقر واألدهم    .1"ت على هذه الشيةاليمنى، فإن لم يكن أدهم فكمي
 . 2أسماء على الخيول تبًعا أللوانهاواألبيض والرمادي، ويطلق العرب عادة 

ــة  وي ــوع الدراســـ ــاوير موضـــ ــتشـــــف من خالل التصـــ ــتان  وحكامأن أباطرة المغول في الهند مكننا أن نســـ كانوا رجســـ
عدم وجود عالقة بين جودة الحصـــــــــان  باألوروبيين بعض    رغم زعم  ،د من الخيول طبًقا أللوانهاالعديكذلك يفضـــــــــلون 

ــان ذ  يعتـقدون  واكـان الهنود إال أن، 3ولوـنه   اللونـيةعالمـات  الوـلدـيه جميع    ،عيوباللون الواحـد دون أـية  يأن الحصــــــــــــ
 .4بانتظام وفي المكان المناسب هو حصان ال يقدر بثمن

 

  األدهم الذي يشتد سواده وقوله )األقرح( الذي في وجهه القرحة بالضم وهي ما دون الغرةو    . 2789حديث رقم    (،932/ 2سنن ابن ماجة، )   1
  ... ه األبيض الشفة العليا وقيل األبيض األنف  يعني فيه بياض يسير ولو قدر درهم )األرثم( بالمثلثة أي في جحفلته العليا بياض يعني أن 

)األقرح المحجل( التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثالث منها أو في رجليه قل أو كثر بعد أن يجاوز األرساغ وال يجاوز الركبتين  
ن( أي الفرس )أدهم( أي أسود من الدهمة  بين )طلق اليمين( بضم الطاء والالم ويسكن إذا لم يكن في إحدى قوائمها تحجيل )فإن لم يكوالعرقو 

في القاموس )فكميت( بالتصغير أي بأذنيه وعرفه سواد والباقي أحمر وقال التوربشتي الكميت من الخيل يستوي فيه    وهي السواد على ما 
م يخلص لواحد منهما فأرادوا  والمصدر الكميتة وهي حمرة يدخلها فترة وقال الخليل إنما صغر ألنه بين السواد والحمرة لالمذكر والمؤنث  

بالتصغير أنه قريب منهما )على هذه الشية( بكسر الشين المعجمة وفتح التحتية أي العالمة وهي في األصل كل لون يخالف معظم لون  
   .  283،  5ت(، جالمباركفوري، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، )بيروت، دار الكتب العلمية، د.يل انظر:  . لمزيد من التفاصالفرس وغيره

 .  55صالح محمد الجيدة، الخيل رياضة اآلباء واألجداد،  2
الذي  ذكر أوبنهايم الرحالة األلماني وتاجر الخيول أن "... اللون ال يمثل عالمة على األصالة أبًدا، ولكن البدو يفضلون عادة اللون البني  3

لى جانب ذلك يأتي في تقويمهم اللون األصفر أما إذا مال لون الحصان إلى الداكن فيسمى أزرق ثم نجد األبيض    يطلقون عليه األحمر، وا 
لذا فإن هاتين الفئتين أقل ثمًنا    األشقر، نذير شؤم، وكذلك يقال عن    إنه ألشقر واألدهم وهذا األخير مكروه في بعض األماكن ألنه يقال  ثم ا

- 1435خيل العربية في كتابات الرحالة األجانب"، مجلة الرافد، )شعبان عرفه عبده علي، "كرائم اللمزيد من التفاصيل انظر:  من غيرهما". 
 .38(، 2014ونيو ي

4 R.B.Azad Choudhary., "Mughal and Late Mughal Equine Veterinary Literature", 63.     
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والصفات الجسدية للخيول وبين اللون    نبيربطوا    حتى أنهم،  لخيولاسمات ولون  بأيًضا  تمون  وكان المغول يه 
فرسنامة "ويتضح هذا من خالل كنب    . لذلكالتعرف على الخيول وتمييزها وفًقا    علىأيًضا    قادرينوكانوا    ،جمالها
ألفت وترجمت خالل عصرهم   "هندي اهت  األلوانتدقيقهم في    تعدىوقد  .  1التي  اللونية مامهم بمإلى  البطش  واضع 

عند اقتناء    انتبه لهالمهمة التي يجب أن يُ   األموروكان توزيعها في جسد الحصان من    "ريش"الصغيرة التي تسمى  
   .2الحصان 

ــهب اللون األبيض   وكان قســــــــم   ففي التراث الهندي ؛على رأس األلوان المفضــــــــلة للخيول في الهنديأتي  أو األشــــــ
إلى أربع طبقات مثل تقسيم البشر في طبقات المجتمع  اوصفاته االخيول تبًعا أللوانه  هوترا"ال"شكتاب الخيول الهندي  

أي   فئة طبقة البراهمن يالفئة العليا وه  ضـمن خيولأو الخيول الفارسـية البيضـاء  Nukre  تصـنيفتم   حيثالهندي،  
صـــــــفة  تحمل هذه الخيول أن انطباًعا ب  أعطى ولعل هذا هو ما  .3رجال الدين وذلك لصـــــــفاتها الممتازة ومزاجها الجيد

ا ويبدو بل. الن رامايانا أنه مع الفي   إذ جاء  ؛إلى الســـــــلطة وامتداداهافي الهند يرمز  ان الحصـــــــان األبيض كان أيضـــــــً
وقد  . 4تأســــــــيس المملكة الجديدة كان يترك الفحل األبيض بحرية وأينما تجول تصــــــــبح هذه المنطقة جزءًا من المملكة

أما العربي  ،Nukre ســميالحصــان الفارســي األبيض فالتي ينتمي إليها ســاللة  لل  وفًقا  يضن األبالحصــا اختلف اســم
 .Setburren5الهندي اسم "بينما أطلق على   "،Abres" سمي

مثل  إذا كان الحصان أبيض    :"...بما نصهصفات ودرجات لون هذا الفرس  مواإلى    "فرسنامة هندي"   وأشارت
ذا كانو   خليط بين الرمادي واألبيض،فضي  أو    ،أو مثل الثلج  ،أو مثل القمر  ،اللؤلؤ الكريم لون  األبيض  الحصان    ا 

كل بيت يوجد  ويسعد    ،جدير بالثناءميمون و هذا الحصان ال يقدر بثمن وهو  فإن  متناسقة بشكل جيد،    وأعضاءهواحد  
هو المفضل أثناء لحصان  هذا اوكان  ،  6سوف تنتصر على العدو..."فيوم المعركة    فرس أبيض، أما إذا ركبتها  فيه

 .7االحتفاالت 

 

1 R.B.Azad Choudhary., "Mughal and Late Mughal Equine Veterinary Literature", 62 

  ريشات   5و  3انجين في كتابه فرسنامه االختالفات في النظر للخيول فمثال "...في الوقت الذي يرى فيه المغول أن وجود ما بين  ذكر ر   2
"محفظة   أو  hamiyan-i zarللغاية ويسمونها  ا محظوظً يعد  يعد مشئوًما فإنهم اعتبروا أن وجود ريشة تحت الحلق)الفم(    khoshaعلى الجبهة  

الراجبوت ال يحبون    على حين كانالخيول ذات العنق المتصلب" أو ذات البياض الواسع،  اقتناء  ال يمانعون في    ورهموكانوا بدالذهب"،  
(  gomصغيرة تحت البطن ) ال ريشة  ال  ذوالماراتها يعتقدون ان الحصان  كان  ، بينما  chatur–bangالحصان الذي له ريشة تحت السرج  

 .Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption", 93ظر:         لمزيد من التفاصيل ان  جالب للحظ السيئ. 

  أما طائفة الكشتاريا)المحاربون( فكانت خيولهم نشطة قوية شديدة وغالبًا ما كانت بلون واحد "كميت" وهو مثل لون التمر بالضبط وهو نشط  3
فكانت لها رقبة قصيرة وبطون كبيرة، قوية للرحالت الطويلة والبعيدة، أما خيول  سواء في الحرارة أو البرودة، أما خيول طائفة الفايشا)التجار(  

 . لمزيد من التفاصيل انظر:طبقة الشودرا )العامة(فكانت الخيول الحقيرة التي تغرم باألشياء القذرة وتأكل الروث والقمامة والمخلفات

R.B.Azad Choudhary., " Mughal and Late Mughal Equine Veterinary Literature", 64  
4 Elizabeth Thelen," Riding through Change History", 35.   

5 R.B.Azad Choudhary., " Mughal and Late Mughal Equine Veterinary Literature", 63.     

6 Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption", 42. 

7 Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption", 24. 
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اللون    كـان هواللون األبيض    ـتذكر لنـا المصــــــــــــــادر التـاريخيـة أنيبـدو أن أـباطرة المغول ـتأثروا بهـذه األفكـار إذ  و 
مكانته في  بســــــبب ، في العصــــــر المغولي الهندي له مكانة خاصــــــة لدى المســــــتوردينكانت  و لديهم،  المفضــــــل للغاية 

 كان سـبب اختياروربما ، صـهوات خيولهم البيضـاءغول وقد صـوروا وهم يمتطون  هد أباطرة المكثيًرا ما نشـاإذ  البالط 
ــية واالحتفاالت،  راجع إلى  هذا النوع من الخيول  لاألباطرة   ــبة لأللعاب الرياضـــــــ وذلك على الرغم من أنها كانت مناســـــــ
 .1ولهذا النوع من الخيل "ديفرسنامة هن"صافي الطبيب البيطري وأحد مؤلفي  احتقار

ــة   وجدير بالذكر أن ــوع الدراسـ ــاوير موضـ ــاوير تعكس التصـ ــاء قد أمدتنا بتصـ  منهاعدة درجات من الخيول البيضـ
نظًرا  2كان يطلق عليه مركب الملوكالذي  الناصـع البياض وهو األبيض   "األشـهب القرطاسـي"األبيض القرطاسـي أو  
(  18لوحة ال)و، لحصــان المفضــل لدى داراشــيكوهاتمثل  ( التي  1لوحة  ال)من ذلك ما نشــاهده في  إلقبالهم على ركوبه، 

ــان في حديقة مزين لالحتفال ن كان   التي تمثل حصــ ــبغوا  ــفلي بالحناء،   صــ ــفه الســ ا إلى  نصــ ــً ــاوير أيضــ ــير التصــ وتشــ
ــواد العرف والذيل  األالخيول ذات اللون   ــهب مع ســـــــ ــتحبة المن األنواع يعد بدوره كان   الذيشـــــــ ــحمســـــــ في   كما يتضـــــــ

فيه الحصــــان  الذي يكون  األرمد األشـــــهب  أن نشـــــاهد اللون  كذلك ، ويمكننا  أصـــــياًل  اعربيً   ال جوادً ( التي تمث7لوحةال)
ــان  اتمثل التي (  9لوحةال)في  كما  3بلون الرماد ــم  لحصـــ ــان  14لوحةال، و)ظفر مباركالمعروف باســـ ( التي تمثل حصـــ
   .لمصور مهر تشاندإلى انسب  يبسرج كامل 

ــلها   األبيض،اللون  بعد  انيةالمرتبة الثفي   األحمراللون   ويجئ ن كان أفضـــــ ا له العديد من الدرجات وا  ــً وهو أيضـــــ
مع ســــــواد شــــــعر ناصــــــيته وعنقه  ، 4بين الســــــواد والحمرةما اللون   أيوالكميت من الكتمة  اإلطالق هو الكميت،  على  
ــألفي العديد من األحاديث النبوية منها أن   هورد ذكر وقد  ، 5وذنبه ــحابًيا سـ ــلى اهلل عل صـ ــلم فقال: إنيالنبي صـ  يه وسـ

ا يا رســول اهلل أعده للجهاد في ســبيل اهلل فأجابه صــلى اهلل عليه وســلم "اشــتره أدهم أو كميًتا أقرح   أريد أن اشــتري فرســً
عندما قسـم الخيول إلى    الهوتراشـإلى أن كتاب الخيول الهندي  وتجدر اإلشـارة هنا أن   .6أرثم أو محجاًل مطلق اليمين"

ــتاريا)الطائفة الكلخصـــص  طبقات   ــديدة وغالبًا  "...   إذ جاء فيهنوع الكميت   محاربون(شـ فكانت خيولهم نشـــطة قوية شـ
واســـــــتنادًا إلى  ،  7"نشـــــــط ســـــــواء في الحرارة أو البرودةما كانت بلون واحد "كميت" وهو مثل لون التمر بالضـــــــبط وهو 

 إذ جـاء فيهـا  ،الخيول في الهـندغوـبة في وان المر كـان من األل  هـذا اللون التي ألـفت في الهـند ـفإن "فرس ـنامـه عـبد اهلل"

 

1 Ali Bahrani Pour, The Trade in Horses between Khorasan and India, 126. 

بكتاب المؤتمر  ؛ غادة عبد السالم ناجي، ألوان الخيل وشياتها في التصوير التيموري، دراسة آثارية فنية، نشر  26ابن هذيل، حلية الفرسان،    2
 .247، ص 2014الحديثة في علوم اآلثار، الفيوم، كلية اآلثار، الدولي عن االتجاهات  

 .248؛ غادة عبد السالم ناجي، ألوان الخيل وشياتها في التصوير التيموري، 179الشهابي، ألوان الخيل وشياتها،  3
 .47صالح محمد الجيدة، الخيل رياضة اآلباء واألجداد،  4
؛ غادة عبد السالم ناجي، ألوان الخيل وشياتها  179؛ الشهابي، ألوان الخيل،  26لية الفرسان،  ؛ ابن هذيل ح109عبيدة، كتاب الخيل،  أبو    5

 .248في التصوير التيموري، 

سة الرسالة،  ، )بيروت: مؤسشعيب األرنؤوط وآخرونذكر في مسند اإلمام أحمد بسند ضعيف، انظر: "مسند اإلمام أحمد بن حنبل"، تحقيق    6
 .   254، 37(، ج2001

7 R.B.Azad Choudhary., "Mughal and Late Mughal Equine Veterinary Literature", 64.   



 تصاوير المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان ضوء في  المنفردة  الخيول تصاوير 
 

41 

 

للقتال فيفضـل أن تكون من لون واحد وأفضـل هذه األنواع هو الكميت، وتجدر اإلشـارة إلى أن هذا   أن من يريد خيواًل 
 م .18هـ/12حتى أواخر القرن ذلك استمر قد النوع من الخيول ظل متفوًقا ومرغوًبا في شمال الهند و 

 خادناج :هىمنها سماء ستة خيول ذكر ألنامه جهانگير في ورد أنه الخيول  لنوع من إلقبال على هذا ا ا ويعكس

Khadang   و  La'l-i-Bebahá    من قبل برويز شريف في لجهانگير  أرسل    وهو حصان فارسي  "الثمينة  الياقوتة"أو
وكذلكم1616هـ/ 1025عام راتانو   ،Musáhib  مصاحب  ،  الصديق  و   ،Rúm Ratan  رومي  -Subh-i  صبح 

iqSádسومر  , وSumer 1.  ذكر شاهجهان حصانين من هذا النوع األول هو    هذا في الوقت الذي(Padshah 

Pasand  ثم   كوالي ألحدى الوالياتالذي كان تم تعيينه    "دار  جاجير"كهدية من    تلقاهالذي    "اختيار اإلمبراطور "( أو 
الياقوتة "يعنى    الذي    Lal Bibahaاما الثاني    ،2لدى اإلمبراطور  تولى بعد ذلك منصب رئيس الخيول الملكية العراقية

عليه بصعوبة بالغة من على باشا حاكم البصرة، بعد أن أرسل إليه هدايا غالية شديدة النفاسة،    حصلوالذي  "الثمينة
... لدرجة أنه منذ رآه أفضل الخيول العربية  الملكيةيعد  وكان    ،ألف روبية  ةبخمس عشر   هذا الفرس  تقييموقد تم  

 . 3.. ولم يدخل أي حصان يضاهي في االسطبالت الملكية في جميع النواحي..."ت الكلمات من لسان جاللته. هرب
يحمل صان  ح( التي تمثل  11لوحةال)  كما يتضح مناألسود    تميز بعرفه وذنبهي  من هذا النوعوقد وصلنا حصان  

ذات لون أحمر  مشاهدة خيول  كذلك  ننا  مكويحناء حمراء اللون،  ب  األسفلنصفه   الذي صبغ،  توقيع المصور فقير اهلل
(  13لوحة ال)منهاأباطرة المغول وراجاوت راجستان  كانت بدورها من الخيل المفضلة لدى  عرف باألشقر  تمشوب بصفرة  

       .تشاندلمصور مهر إلى ا نسب يالتي تمثل حصان 

البلق في الفرس يقــال أن معنى  و   ،piebaldتبــاين األقبــال عليهــا في الهنــد كــان اللون األبلق  ومن األلوان التي  
ســــــــــــواد وبياض، وهو ظهور البياض في أي لون كان من األلوان. والبلق في الخيل ُيْدعى بما يخالطه من  هو وغيره

 يطلق على الفرس متى خالط لونها لون أحمركما   في سـائر األلوان.  يقال: كميت أبلق، وأشـقر أبلق وكذلكفاأللوان،  
 . 4األبلق

ــار  ــة فيما بين اكانت  ة إلى أنه  وتجدر اإلشـــ ــاء  هناك دائًما لدى أباطرة المغول نظرة متعارضـــ  والبلقاءلخيول البيضـــ
كانت في المعارك ألنها  البلقاءعدم ركوب الخيل   مع،  أبيض اللونيجب ان يكون أن حصــــــــــان الملك  مرجعيتها إلى  

التصــــاوير حيث العديد من اهده في أصــــبحنا نشــــمر الذي  األركوبها في الحدائق، وهو يفضــــل بل تجذب نظر العدو 
ــور جرت العادة أن   ــان يفي التتو اإلمبراطور يصــــــــ ــور وهو  كان ما في الحدائق فأ ،أبيضج واالحتفاالت بحصــــــــ يصــــــــ
( التي تمثل 24اللوحة) كما يتضــــــح من.5م17هــــــــــــــــــــ/11ظل ذلك تقليدا شــــــائعا خالل  قد  و  أبلقجواد  يمتطي صــــــهوة  

 

1Jahangirnama, (transl., ed.) Thackston, 197, 288,355, 356, 358,365 ; Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade 

in Seventeenth-Century Mughal India", 52. 

2  Shah Jahan Nama, (ed.) Begley and Desai, 370; Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-

Century Mughal India", 52. 

3  Shah Jahan Nama, (ed.) Begley and Desai, 365; Jagjeet Lally., "The Pattern of Trade in Seventeenth-

Century Mughal India", 52:Lambourn, E, "Ali Akbar’s Red Horse", 199-219 . 

 .55صالح محمد الجيدة، الخيل رياضة اآلباء واألجداد،  4
5Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption", 35. 
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ــهوة جواد  يمتطياإلمبراطور شـــــــاهجهان وهو   ن كانت  و   .1  لحديقةأبلق في ا  صـــــ النصـــــــف  في قد تغيرت  هذه النظرة  ا 
ــ/  12القرن  الثاني  الذين  الهندوس  انتشـــــار الحروب بين المغول والمراتهاويعود ذلك بالدرجة األولى إلى    .2م18هـــــــــــــــــ
لى  العتماد عالمغول من وســــــط آســــــيا مما اضــــــطرهم إلى اإلى  مدادات الخيول البرية التي كانت تصــــــل  إبقطع  قاموا  
عـد خليطًـا من الخيول  تم توليـد ســــــــــــــاللـة جـديـدة منهـا كـانـت ت، إذ ، وكـان من ضــــــــــــــمنهـا األبلقلـديهم المتـاحـة  الخيول

المســتوردة والمحلية تميزت بقدرتها وجمالها، ومع شــيوعها زاد األقبال عليها وتغيرت الثقافة الســابقة وأصــبحنا نشــاهده 
ــتانيين  كثيًرا ــاهدة الخيول ذات اللون األبلق في يهذا و . 3لدى كل من المغول والراجســـــــــ ــاوير  بعض مكننا مشـــــــــ التصـــــــــ

لحصـــــــان  ا( التي تمثل 15لوحةال)و، رأس عنبرالمعروف بلحصــــــــان  ا( التي تمثل  5لوحةال) الدراســــــــة مثل: عموضــــــــو 
       .حصان أبلق مزين لالحتفالالتي تمثل ( 20لوحة ال)و، العراقي جوغلدان

في كل من المدرسة المغولية الهندية ومدرسة  منفردةصورت لها صور  ويتضح مما سبق تنوع ألوان الخيول التي  
ــتان،   ــي واألرمد  ما بين األبيض بدرجاته اوالتي تنوعت ألوانها  راجســ ــقر   األحمركذلك و لقرطاســ بدرجاته الكميت واألشــ

 األبلق.اللون ذات الخيل هذا إلى جانب 

 : وأساليبهم الفنية اجستانندية ومدرسة ر المغولية اله ةفي المدرس تصاوير الخيول المنفردة مصورو-4

مصورين هم   ثالثة  توقيعاتبفي المدرسة المغولية الهندية والمدرسة الراجستانية  المنفردة  لخيول  اتصاوير  أمدتنا  
مير تشاند، وسوف هو  و مصور رابع  بينما نسبت بعض التصاوير إلى  بهوان داس، ومحمد فقير اهلل خان، ومنوهر،  

موضوع الدراسة    تصاوير الخيولفي تنفيذ  الفني  مع دراسة أسلوبه  مصور من هؤالء  لى كل  الضوء عبإلقاء  هنا  أقوم  
 : على النحو التاليوذلك 

      Bhavani Das داس بهواني-أ

إلى كيشنجار  بعد ذلك  ارتحل  ثم    .4م 1719هـ/1133في البالط المغولي في دلهي في عام  عمل بهواني داس
ا كانت    ألنها إبان تلك  الوالتمتاز  بأنها  الواليات    أجًرااألعلى  ية  لفترة  تم توظيفه   إذ   ،الهنديةللموظفين من بين كل 

بالط  كمصور سينك    Kishangarhكيشنجار    في  راج  الراجبوت  حاكم  قبل  - Raj Singh  (1118من 

 

 م. 1630-1627هـ/ 1041-1038مؤرخة بعام محفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك  1
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451267   
2 Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption, 21. 

3 Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption", 60-63. 

أو   Piebaldsرسنامة هندي أنه "...إذا أردت أن تولد حصان أبلق )) ورد في مخطوط تحفة الصدر وهو أحد النس  التي نفذت على غرار ف
ب عليك أن تضع قطعة من المالبس أو القماش الملون في مجال رؤية  ( أو حصان ذو الكاحلين الملونين)محجل(، فإنه يج dappleملمع ) 

 لخيول ليس من السهولة بمكان. لمزيد من التفاصيل انظر: توليد مثل هذا النوع من ا..". وهذ يعنى أن  الفحل أثناء تزاوجه وذلك للفت انتباهه. 
Sadr al-Din Muhammad b. Zabardast Khan, Tuhfat al-Sadr, ed. D. C. Phillott as the Faras-nama of 

Zabardast Khan (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1911), 18: 4-16; 

4 Monica Meadow., "The Horse: Conspicuous Consumption", 71. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451267
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عة  رائعة لسائسين مع فرس أسود محفوظة في مجمو   ومن التصاوير المنسوبة إليه تصويرة  .(م 1748-1706هـ/1161
 .خبراته في مجال تصاوير الحيوانات  تؤكد على  يوه   1. (1740- 1730  هـ/1153- 1142)  إلى  وهى ترجعخاصة  

وقع عليها    التي،  (15لوحةال )  لحصان العراقي جوغلدان اصورة  تمثل  أخرى  وينسب له في هذه الدراسة تصويرة  
لدى فناني كيشنجار أن    من المعتادلرغم من أنه لم يكن  على اذلك  ( و 17بهواني داس" )لوحةمصور  بصيغة "عمل  

  أحد تمكن    إذ العديد من المعلومات عن أسلوبه الفني،  ب  تمدنا  وهذه التصويرة  ؛يوقعوا بأسمائهم على أعمالهم الفنية
ا مع  أسلوبهداس نظًرا لتشابه    يبهوانإلى هذا المصور  الباحثين استنادًا عليها من نسبة العديد من األعمال األخرى  

 .2الواحدة  الذي يتسم بالواقعية إلى جانب القوة والتوازن بين أجزاء التصويرةة ذه التصوير أسلوبه في ه 

حياته الفنية فيه ثم ارتحل إلى كيشنجار   حيث بدأ  ، يالمغول  مصوري البالطكان من  بهواني داس  أن    خالصة القول
كما نسب  ،  الخيول المنفردةتصوير  ب  الخاصةساليب  األمن    يحتويهبما  باألسلوب المغولي الهندي،    محماًل براجستان  

 ارتباًطا وثيًقا برسوم الحيوانات والخيول. ارتبطتأخرى فنية  أعمااًل  إليه

 Muhammad Faqirullah Khanمحمد فقير اهلل خان  -ب

 ومير  مال  ونيدها  تشاند  ، وكان هو ومهر4محمد شاهاإلمبراطور المغولي  بالط  في    3عمل محمد فقير اهلل خان 
،  أودهارتحلوا إلى والية   ومن المعروف أنهمتلك الفترة،  إبان لهم  أعمال وصلتنا الذين الفنانين أكثر منهم ير وغ كاالن

 دلهي  بتدمير  فارس  حاكم  شاه  نادر  قام  أن  بعد، وذلك  ولكنو  آباد  فايز  مثل  أودة  داخل  مدن  إلى  منهم  لعديدكما ارتحل ا
أ  م،1739  هـ/1151عام   في  المغولي  والجيش باستقطاب    الواليات  ءمراوقام  ذلك  على   للعمل   الفنانين  هؤالءبناء 
أصبح مصوًرا بارًزا و   لكناو  من بالقرب  التي تقع  Farrukhabad  فرول اباد  فانتقل محمد فقير اهلل خان إلى  .لحسابهم

فيهاو  الفترة  إبان إنتاجه    وصلنا من قد  و ،  5المميز  بأسلوبه  عرف انتاجه  اللوحات    تلك  تصويرة   من بينهاالعديد من 
فة القصر تعود إلى فرول  اري في شر و محفوظة في متحف لوس أنجلوس كاونتي للفنون تمثل أميرة ومجموعة من الج 

  ميزت أجساد شخوصه وتت  ،M.2005.159تحت رقم  محفوظة    يوه  م1750-1720هـ/ 1165- 1134في الفترة    آباد

 

1 Toby Falk., The Kishangarh Artist Bhavani Das", Artibus Asiae, Vol. 2, No. 4 (1927), 1-2.   

2 Toby Falk., "The Kishangarh Artist Bhavani Das", 1-2.   

صورة   ، وقد وصلنا له العصر   هذا مصوري  أشهر هناك مصور آخر بنفس هذا االسم عمل في بالط شاهجهان عده البعض منيذكر أنه   3
  م لمزيد من التفاصيل انظر: 1650/ هـ1060موعة ديموت بباريس وتعود إلى عام شخصية محفوظة في مج

Ananda K. Coomaraswamy, "Notes on Indian painting, 4. ; Bis̲ẖndās and others", 294. 

؛ حسن الباشا، موسوعة  43( 2013اهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الق) زكي محمد حسن، التصوير وأعالم المصورين في اإلسالم،   
 .374، 1548(، لوحة 1999العمارة والفنون اإلسالمية، المجلد الخامس، )القاهرة، أوراق شرقية، 

سبتمبر  27  هـ/ 1748اني  ربيع الث26-هـ  1132ذو القعدة    23)   في الفترة حكم  ناصر الدين محمد شاه بن جهان شاه بن شاه عالم بهادر  هو   4
، كان ضعيًفا وفقدت اإلمبراطورية المغولية في عهده الكثير من األراضي التابعة  شنم(. كان لقبه أبو الفتح رو 1748أبريل    26-م  1719

سالم في شبه  اإل ازدهارلها، وذلك بعد أن غزا نادر شاه أفشار شاه إيران الهند في عهده وخربها. لمزيد من التفاصيل انظر: حازم محفوظ،  
 .79-75، ( 2004قافية للنشر، قاهرة: الدار الثال) ،  الهندية القارة 

5  Losty, Jeremiah P. Indian Painting from 1730 to 1825." In Masters of Indian Painting, Volume II, edited 

by Milo Cleveland Beach, Eberhard Fischer, B. N. Goswamy, and Jorrit Britschgi, (Zurich: Artibus Asiae 

Publishers, 2011), 111–118. 
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ظهر فيها أسلوبه يعدد من األعمال التي    هسب إليحيث ين . كما عمل فترة في بالط راجستان  1باالستطالة والجمال   فيها
فترة نشاطه الفني كانت   إن  يمكن القولالمغولي متأثًرا باألسلوب الراجستاني، ومن خالل أعماله الفنية التي وصلتنا  

 .2  1770م- 1720 /هـ 1184-1134 بين عاميتمتد 

فقير عمل ( بصيغة "11لوحة  ال) ر اهللتوقيع المصور فقييحمل حصان تصويرة تمثل نسب له في هذه الدراسة ويُ 
استخدام خطة لونية و ، إضفاء طابع البذل والجمالأسلوبه هنا حرصه على الواقعية مع  من ويظهر  ،(12)لوحة  اهلل"

  إذ المنفردة  لحيوانات  تصاوير افي مجال    أيًضاأنه تخصص    ويرجح  تعتمد على األلوان البراقة على خلفية داكنة،
نفس الخطة اللونية،  بالسابق تمثل صورة لفيل نفذت بنفس األسلوب السابق و   األلبومفي نفس    رىأخينسب له تصويرة  

  بنفس الصيغة.كما انها حملت توقيعه 

 : Manohar منوهر -جـ

وتعد أشهر تصاويره  ،  أكبراإلمبراطور  منذ عهد    إنتاجه الفنيبدأ    ،أشهر مصوري البالط المغولي  يعد واحًدا من 
استمر في إنتاجه حتى عصر  قد  و   ،3بر قبل وفاته بشهر واحدرة التي قام برسمها لرمبراطور أكالشخصية التصوي

وشاركه هذه برع في تصوير الحيوان والنبات    وقد  ،4، حيث عد من نوابغ عصره في فن التصويرجهانگير  اإلمبراطور
مدى مهارته   ويتضح  أزاد.ان  ومادهو خ  ،ي وغالم عل  ،ومنوهر  ،وعنايت  ،ومراد  ،منصورالمصور  البراعة كل من  
في تصاوير برع  منوهر   "  ن: إإذ قالزكي محمد حسن  عنه    هذكر للحيوانات ما    المنفردةالصور  عمل وتخصصه في  
هو بمهارة  وتميزت تصاويره التي زوقها  لصور الشخصية إضافة إلى عدد قليل من رسوم الحيوانات،  واالمخطوطات  

والحيوانا  وأقرانه والنباتات  بدرجة  للزهور  أنت  لدرجة  اإليرانيين  أقرانهم  بها  الصور    تعدها  فاقوا  نطاق  ضمن 
 .6م 1620-1580هـ/1029-988 ما بين عاميفيفترة ازدهاره الفني تقع  كانتو ، 5..." الشخصية

في القرن  جهانگير  التي مال إليها اإلمبراطور لنزعة الطبيعية مع المصــــور منصــــور إذكاء روح ا  إليهكما ينســــب  
مالمحها ب كما امتازت أيًضاشخصية لها،  اتمثل صورً وكأنها واقفة في تصاويرهما  بحيث بدت الحيواناتم  17هــ/11

من الدراســـــــات الحيوانية، و  قريبة منالتفاصـــــــيل التي نفذت بدقة لتصـــــــبح ب مع العنايةتتســـــــم بالحدة والوضـــــــوح،  التي  
 . 7إلى عهد شاهجهانقد استمر هذا األسلوب المعروف أن 

 

1 https://collections.lacma.org/node/212248 

2 Catherine Glynn, "A Rājasthānī princely album: Rājput patronage of Mughal-style painting", 222-264.    

3
 Welch, (S.C), and Others, Persian and Mughal Minitures, the Life and Times of Muhammad – Zaman, 

(Tehran: Fehang Sara Press, 1994), 11. 
لقب    المصور اإليراني أبو الحسن الذي منحه جهانگير كان  أقرب صناع الصور الشخصية إلى قلب اإلمبراطور  ذكر زكي محمد حسن أن    4

التصوير وأعالم المصورين  . لمزيد من التفاصيل انظر:  هر ومحمد نادر وبيشندس وبلشند ممن نبغوا في هذا الميدان منو ، كما كان  نادر الزمان
 .43في اإلسالم، 

 .  102جمال محرز، الصور الشخصية، ص  5
 6 S.P. Verma, "Mughal Painters and their Work", 250-256; Britschgi (J) and Guy (J)., Wonder of the Age: 

Master Painter of India, 110-1900 (USA: Metropolitan Museum of Art, 2011),16-19.   
7 André Miquel, À la cour du grand Moghol, exposition, 601. 

https://collections.lacma.org/node/212248
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المصور منوهر وهى  (  1  حة لو )ال  وتحمل داراشيكوهاتمثل  توقيع  لدى  المفضل  "عمل    بصيغة  وذلك  ،لحصان 
واالهتمام بالتفاصيل، مع    الواقعية الشديدة مع الرقة والجمال،أسلوبه الذي يتميز ب  وهى تشير إلى  ،(3  منوهر" )لوحة

 . واالعتماد على خطة لونية هادئة الحرص على التأنق 

    dMihr Chanتشاند  مهر-د

بأكثر من صيغة  أعماله وكان يوقع   Ganga Ramهو فنان هندوسي تعلم فن التصوير على يد والده جانجا رام 
  ، م 1740هـ/ 1153، ومن المرجح أن والده كان فناًنا في غرب راجستان خالل عام "عمل مهر تشاند بن جانجا رام"منها  

التي    أساليبه الفنيةالعديد من  بقد تشبع    مهر تشاند  نهاب  أن التي وصلتنا    هذا الوالديمكننا أن نستشف من أعمال  و 
 عماله فيما بعد.أفي  تجلت

  وقد بدأت، 1في مرسم بالط المغولزمنية عمله فترة لتشبع بالتأثيرات المغولية نتيجة بالأسلوب مهر تشاند  تميزوي
  م كان 1750هـ/1165عامبحلول  و   م، 1740- 1730/هـ1153-1142أعمال مهر تشاند في الظهور فيما بين عامي

ولي المعروفين والبارزين، ولم  أصبح من مصوري البالط المغكما  ،ما يشبه مدرسة فنية خاصة بهاستطاع تكوين قد 
 . 2ق أصوله الهندوسية عملة كمصور في البالط المغولي تع

ثم   ،ايز آباد ولكنوفي مدن داخل أودة مثل فبه الحال ستقر  لى بالط أمراء األقاليم ليإ بعد ذلك ارتحل مهر تشاند
  في بالط   حيث عملم  1765هـ/1178  أقام بها حتى عامم و 1759هـ/1172بعد ذلك عاد إلى مدينة اهلل آباد في عام 

العديد من    إليهنسب  ياإلمبراطور المغولي شاه علم الثاني الذي حاول إعادة امجاد اإلمبراطورية المغولية مرة ثانية، و 
على  باالعتماد  تصاويره    تميزتو شخصية،  الصور  التنوعت ما بين تصاوير دربار و ي  لتواالتصاوير في بالط اهلل آباد  

استقدمه شجاع الدولة إلى بالطه في اهلل آباد واستمر    م 1765هـ/ 1178  وبحلول عام   .رسوم الطبيعة بمناظرها الخالبة
 Antoine Polierتحت رعاية السويسري األصل أنطوان بولييه    حيث عمل  م 1773هـ/1187عامخدمته حتى  في  

العديد من األلبومات واالسكتشات التي ال تزال بين  كذا  شجاع الدولة، و لكلفه بعمل بورتريه    وقدحتى نهاية حياته  
 ذينفقان بتالموضوعات األخرى، كما  بعض  لرقص و لشخصية ومناظر  صور    تنوعت ما بينالتي  و أيدينا إلى االن  

 .3بعض الرسومات بأسلوب نيم قلم 

مدينة فايز آباد التي كانت   من تصاوير الدراسة نفذهما أثناء خدمته في بالطصويرتان  ت  هذا المصوروينسب إلى  
( التي تمثل حصان بسرج 14وحةلال، و)نسب للمصور مهر تشاندي( التي تمثل حصان  13لوحةال)، هما  لمغوللتابعة  
قام هو بتنفيذ تصاويره بالكامل، ألبوم  نا ضمن  نهما كاله أل  م يوقع عليهما إال انهما نسبالنه أ، وعلى الرغم من  كامل
واالهتمام بالتفاصيل، والخطة  على رسوم الطبيعة الخالبة،    الذي يعتمدن مميزات أسلوبه الفني  ين التصويرتيهات  وتبرز

 .خافتةلوان أواستخدام اللونية الهادئة 

 

1 Malini Roy., "Idiosyncrasies in the late Mughal painting tradition the artist Mihr Chand, son of Ganga 

Ram (fl. 1759-86"), (PhD: School of Oriental and African Studies, University of London, 2009), 104. 
2 https://www.metmuseum.org/blogs/ruminations/2015/desiring-landscapes 

3 Malini Roy, "Idiosyncrasies in the Late Mughal Painting Tradition", 104-110. 

https://www.metmuseum.org/blogs/ruminations/2015/desiring-landscapes
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ابقة إما في  افر لديهم خبرات سموضوع الدراسة تو   تصاوير الخيول المنفردةجميع مصوري      إن  خالصة القول
ا في كونهم من اشتركوا جميعً او كليهما مًعا، كما    تصوير الحيوانات المنفردةمجال الصور الشخصية اآلدمية أو  

  في بالط راجستان. كذلكو رين سواء في البالط المغولي أو بالط أمراء األقاليم التابعة لها و مشاهير المص

  :تزيين الخيلة لالطبيعيساليب  األو  الداغات -5

تصــاوير الخيول  في بعضالتي وردت  أو الكيات العنوان إلى قســمين االول يختص بدراســة الداغات    انقســم هذي 
ــاليب الطبيعية  باأل فيختصما الثاني أ ،المنفردة ــتخدمت في ســــ ــواء من التي اســــ ــعر ماهتماحيث تزيين الخيول ســــ  بشــــ

  ، وذلك كما يلي:بالحناء صبغهاو أأذنابها  وأ  ناصيتها ومعارفها

 الداغات:-أ

و  أما السمة  أ،  1التركية  داغ ودمغة أصلهما في لغة الجغتايو   ،بها  كية يتم تمييز الحيوان   أثر  يعرف الداغ بانه
  ي أذنه او قرمة او غير ذلك، وتكون عالمة له، وذكر ف  في، إما كية او قطع  ...فهو ما وسم به الحيوان    الوسام:

المكواه    أييعلم عليها بالكي. والميسم:    أييسم إبل الصدقة،  كان    )صلى اهلل عليه وسلم(   ل الرسو   نأ الحديث الشريف:  
ِللن اِس ُحبُّ الش َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن   ُزيِّنَ تعالى:﴿  قال  و   ،2الدوابيوسم به    الذياو الشي  

ِة َوا  َمِة َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث  الذ َهِب َواْلِفض  ِلكَ ْلَخْيِل اْلُمَسو    عمران:   آل. ]﴾  اْلَمآبِ   ُحْسنُ   ِعْنَدهُ   َوالل هُ   ۖ  َتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا  مَ   ذََٰ
14 ] 

د أقدم اإلشارات و تعو  ؛وكي الخيول الداغات يعرفونكانوا المغول  وبالبحث في متون المصادر التاريخية تبين أن
لتفتيش للخيول  على اتم وضع عالمة تجارية  كان ي  إذ،  إلى عهد اإلمبراطور أكبرحتى اآلن  التي وصلتنا  التاريخية  
كل    أبو الفضل أنه كان "...  إذ يذكر  ؛تقسيم الخيول إلى فئات بحسب سعرهاكان يتم  ونفهم أنه    .3عليها  السنوي

ما ما يتم رفضه أو بيعه يكوى على الجانب  حصان يتم استالمه من قبل الحكومة يتم كيه على الجانب األيمن، بين
األيمن، وفي حالة الخيول التركية والعربية  راقية أو المجنسة فيتم كي السعر على الجانب  األيسر، وفي حالة الخيول الع

فيتم كيها على الجانب األيسر، وفي هذه األيام فإن خيول كل اسطبل موزعين بحسب أسعارهم، فمثال الذي سعره 
وهكذا، وعندما يتم نقل الحصان من فئة إلى فئة أخرى يتم    20، والذي سعره عشرين يدمغ عليه  10عليه    عشر يدمغ

 

كانوا يقطعون    ماتت،من كنايات العامة: جاب داُغه: أي ذل له وقضى عليه. واألصل في ذلك أن األغنام إذا  نه  أحمد باشا تيمور  أيذكر    1
ثم جعلوا ذلك من قبل المبالغة. وجعلوه كناية عن    موتها،يتهم ناظر ضيعته بأنه باعها وادعى    لئال   صاحبها، ها  ليرا   الداغ،القطعة التي عليها  

عجم تيمور الكبير في  . لمزيد من التفاصيل انظر، أحمد باشا تيمور، مكما قالوا: مّوته من الضرب ذل له،التذليل. فإذا قالوا: جاب داغه: أي 
 . 305-303، 3(، ج2002قاهرة: درا الكتب والوثائق القومية، )ال حسين نصار .د ، تحقيق األلفاظ العامية

 .448، مادة وسم، 5(، ج1990ابن منظور، لسان العرب، )لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر،  2

3 Gommans, Mughal Warfare: Indian Frontiers,117; Elizabeth Thelen, "Riding through Change History", 

20.   
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 من بعض المصادر أنه كان يشرف على عملية الكي مشرفونفهم  .  1ق ويتم إضافة الرقم الجديدحذف الرقم الساب
 2اظر الداغ" ن أطلق عليه اسم " مختص بها

أن أمير ســــــالح ورود الخيول الجديدة إلى البالط حيث ذكر ه عن  في معرض حديثما يؤكد ذلك بيرنير  وقد أورد 
"...عندما تصـــــــل الخيول إلى االســـــــطبل الخاص  فكانالفرســـــــان كان يتفقد الخيول الملكية التي تم اســـــــتالمها مؤخًرا، 

ن بفحص ســــالح الفرســــان مع حشــــد كبير من الفرســــاأمير  أو    Kobat-kanوالذي ليس ببعيد عن القصــــر كان يقوم 
ــتلموها بعناية ذا وجدوا من بينها  الخيول التي اسـ ــتان ووجدوا أنه قوي  ، وا  ــتان أو تترسـ ــان تركي أي قادم من تركسـ حصـ

وجيد، فإنهم يقومون بدمغه على الفخذ بعالمة اإلمبراطور وعالمة األمير الذي يعمل تحت خدمته وذلك لمنع إعطاء  
كان يتم تمييزها ودمغها  بأنه "الداغة كي لنا بيرنييه موضــــــــع  حدد وقد  .3 نفس الفرس ألمير أخر في المســــــــتقبل..."

،  بما تم قبوله بعضــــــها يتعلق  الخيل،ونفهم مما ســــــبق أن هناك العديد من الداغات التي كان يكوى   .4على الفخذ..."
 راآلخ  البعضارتبط   كمابه،   الخيلالذي تم شـــــــراء  ســـــــعر  البيتعلق    الثالثرفضـــــــه، والبعض  وبعضـــــــها يتعلق بما تم
  بساللة الحصان نفسه.

التي الفخذ األيمن لبعض الخيول  على  تكرر ظهورها أفقط داغة واحدة  بع الدراســــــة  و التصــــــاوير موضــــــ  اأمدتنوقد  
ــة المغولية الهندية  ــب إلى المدرســـــ ــورة  5لوحةال)في "ظفر"  حيث يمكننا أن نقرأ لفظةتنســـــ ــان  ا( التي تمثل صـــــ لحصـــــ

ــيلالتي    (7لوحةال)في  ، و رأس عنبرالمعروف ب المعروف  لحصـــان  االتي تمثل  (  9لوحةال)في  ، و تمثل جواد عربي أصـ
وهى جميًعا متشـابهة ، نسـب للمصـور مهر تشـاندي( التي تمثل حصـان بسـرج كامل 14لوحةال) في، و ظفر مباركباسـم 
  .(3-2-1 أشكال) انظر

                                                  
                     (1(                         )2(                      )3) 

 رأس عنبر المعروف بلحصان  ا( التي تمثل 5لوحة )العن ( يمثل داغة  1شكل )

 ( التي تمثل جواد عربي أصيل7لوحةال )عن  "داغة"( يمثل 2شكل )
   تشاندنسب للمصور مهر ي( التي تمثل حصان بسرج كامل 14لوحة ال) ( يمثل داغة عن 3شكل )

   عمل الباحث

 

1 Ain i Akbari by Abul Fazl, , 134; Nazer Aziz Anjum, "Horses in Mughal India", 280 

(،  1999، )بيروت: دار ابن حزم،  اإلعالم بمن في تاري  الهند من األعالم  أوزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر  عبد الحي الحسيني، ن  2
 .739، 6ج

3 Bernier, François. Travels in the Mogul Empire, 243.  

4  Bernier, Travels in the Mogul Empire, 243; Jagjeet Lally.,"The Pattern of Trade in Seventeenth-Century 

Mughal India", 44.  
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ــي  رجحوي    ــعار  كانت  ال تمثل عالمة تجارية بل كانت  ربما  هذه الداغة    أن André Miquelالباحث الفرنســــــــ شــــــــ
نقشـت فقط على    اللفظة قدهذه   إذ كانتفي حالة  ، وهو أمر له وجاهته باطرة المغولالخاصـة بأللمزارع واالسـطبالت  
بالبحث تم العثور على  إال أنه  ،  يمكن نسـبتها إلى غير األباطرةأخرى ول ولم تظهر على أية خي  الخيول اإلمبراطورية

  (25)لوحة المتحف الوطني بكندا تمثل صــورة لحصــان وســائســه  tdالمحفوظة Tanenbaum مجموعةتصــويرة في  
ذ  خ الف على وسطكلمة "ظفر"   يقرأ فيها.  1م18هـــــــ/12القرن   منتصفوترجع إلى  تنسب إلى راجستان مركز كيشنجار  

شـاهدناه في تصـاوير الدراسـة المنسـوبة إلى العصـر المغولي الهندي،  سـبق أن  يمن للحصـان بشـكل يتطابق مع ما األ
نظًرا لعدم انتماء  اإلمبراطورية ترمز إلى الخيول   ربما كانت ال  اللفظةهذه الداغة أو   بأن  األمر الذي يدفعنا إلى القول

غيره من عند أبو الفضــــــــــل أو   يرد ذكرها ســــــــــواء عندلم  كما أنه  ،  خيول راجســــــــــتان إلى البالط اإلمبراطوري المغولي
  هذا فضـــــــاًل عن أنه،  الخيول اإلمبراطوريةطبيعة  معلومات عن  الذين أمدونا بالعديد من الجانب الرحالة والســـــــفراء األ

 لمثاإلمبراطورية  إلســــــــطبالتإلى امع انها تنســــــــب هذه الداغة تخلو من خيول التي لم  التصــــــــاوير وصــــــــلنا بعض 
 .( التي تمثل صورة للحصان المفضل لدى داراشيكوه1لوحة ال)

لتشير   من الخيول معيننوع   تكوى علىكانت توضع أو  ربما   الداغةأن هذه    ولاأل :ينوهذا يذهب بنا إلى احتمال
 .إلى الظفر والنصرشائع إبان تلك الفترة يشير رمز ذه الكلمة وربما كانت ه، إلى مصدرها أو ساللتها

ربما تجتمع كلها في ارتباطها بســــــــــاللة الحتمال األول تبين أن الخيول التي ورد عليها داغة "ظفر" وبالنظر في ا
ســواء من حيث  ؛العربي  الحصــانمواصــفاتها الجســمانية والظاهرية مع مواصــفات  في  تكاد تتطابق  الخيول العربية إذ  

، أما ظهره فقصــــير عريضالوصــــدره   كبيرالمقوســــة ومنخاره  العزة، وجبهته  ن، ورقبته دليل الاكحيلتالن اواســــعتاله اعين
ــت ــتدارة تســ ــعر الذيل والرأس  الرفيعة ال  األرجلوكذلك مر مع الكفل الذي ينتهي بالذيل المرفوع وبه اســ شــــديد  طويلة وشــ
 2.النعومة والكثافة

 

على وجه    جارأغرم مصوري كيشن  إذ س القرن،  ل نفبقوة بمؤثرات مغولية هندية من أوائ  ، وقد تأثر المصور هنا 23595تحت رقم    محفوظة   1
  صفالن كما لون  ،  ةتصوير هذه ال كما نشاهدها في    األحمر والبرتقالي واألصفر  باأللوانالخصوص برسم طبيعة رائعة، حيث رسموا السحب  

. لمزيد من  الحصانهذا  في رسم  ، والتصويرة قريبة من الطبيعة، وهذا المصور غير المعروف أجادبالحناء حمراء اللونالسفلي من الحصان  
 تفاصيل انظر:ال

Pratapaditya Pal  Divine Images, Human Visions: The Max Tanenbaum Collection of South Asian and 

Himalayan Art in the National Gallery of Canada , (Ottawa : National Gallery of Canada, 1997), fig 129, 

148-149.   

انهار سد مأرب هاجرت خيل اليمن إلى شمال الجزيرة العربية، ومات عدد كبير منها    فحينمااليمن،    أن أصل الخيل العربية كانيرجح    2
أطلقوا عليها األسماء التالية: هدبان، دهمان، عبيان،  بسبب قسوة الطريق والجوع والعطش، وبقيت منها على قيد الحياة خمس خيول فقط  

. لمزيد من  )الرسن هو النوع من الساللة( تنسب إليها كافة الخيول العربية   إلى أرسان كحيالن، صقالوي، وتحولت هذه األسماء فيما بعد  
لهام الشعراء"، مجلةالتفاصيل انظر:   صالح  ؛  31(، 2000)مارس14وجهة نظر، عدد  عمرو كمال حمودة، "الخيول العربية فتنة األمراء وا 

 Elwyn Hartley Edwards, The Horse Encyclopedia, 36؛ 52محمد الجيدة، الخيل رياضة اآلباء واألجداد، 
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ا لتصــدير الخيول كانت مركًزا موانئ عمان ؛ تبين أن إلى الهندالعربية عن أماكن تصــدير الخيول  وبالبحث   رئيســً
تعج بكثير من الخيول العربية األصــــــــــيلة المعدة للتصــــــــــدير إلى بالد الهند وخاصــــــــــة موانئ ظفار كانت  و إلى الهند، 

 .1ومرباط وقلهات

ابن سعيد المغربي أكد على أنها كان "...يجلب إليها خيل العرب   التي أكد  ،2مدينة ظفار  يهمنا هنا هو  والذي 
الخيول العربية  هى ترمز إلى  وهو ما يذهب بنا إلى الترجيح بأن كلمة "ظفر" ربما    3الهند".  ومنها يحمل إلى بالد

ن كان هذا الترجيح يصطدم  مدينة ظفار السابق اإلشارة إليها،  األصيلة المستوردة من   ألحوال التجارية  بحقيقة أن اوا 
بمثابة قرية صغيرة، وكان هذا  ء العامر  م حتى أصبح هذا المينا16هـ/10قد تدهورت بشدة في القرن  مدينة ظفار  ل

التدهور امتدادًا لما آلت إليه الموانئ الكبيرة األخرى كمرباط، وذلك بسبب التدهور الذي حدث في النشاط التجاري  
على النشاط التجاري العربي البحري في المنطقة، لبحار وفرضهم حصار بحري  ين على االبحري مع سيطرة البرتغالي 

 .4ارة الخيل هو الضربة القاصمة التي أدت إلى االنحدار الشديد الذي أصاب مدينة ظفاروكان توقف تج

مر على الخيول العربـية األصــــــــــــــيـلة  هـذه الكلمـة ـتدمغ في ـبادئ األربمـا كـاـنت إلى الترجيح ـبأـنه  ـبدوره  وهـذا ـيدفعـنا 
من ميناء تصــــــــدير الخيول  توقفثم بعد ان  العماني كداللة على الثقة وجودة الســــــــاللة،  ظفار ميناء  المســــــــتوردة من  

الواردة إلى الهند على الخيول العربية األصـيلة    "ظفر"اسـتمر دمغ كلمة ربما   م16هـــــــــــــــ/10في القرن  إلى الهند ظفار 
ــابًقا وهو ما-  من أماكن أخرى ــارة  التأكيدكنوع من  -كانوا قد درجوا عليه ســ ــالة هذه الخيول من جهة، وكإشــ على أصــ

 .من جهة أخرى الفأل الحسن بهذه الخيولو عداء األ" على لظفر والنصرإلى "ا

 األساليب الطبيعية لتزيين الخيول  -ب

ســـواء  هاعلى العناية بشـــعر في ذكر فضـــائل الخيل  قد أوصـــى  النبي صـــلى اهلل عليه وســـلم اإلشـــارة إلى أن  تجدر 
ــية   ــعر العرف أو الذنب أو الناصـ ــلىشـ ــول اهلل صـ ــمع رسـ ــلمي أنه سـ ــلم يقول: "ال   فعن عتبة بن عبد السـ اهلل عليه وسـ

  5ونواصيها معقود فيها الخير".تقصوا نواصي الخيل وال معارفها وال أذنابها، فإن أذنابها مذابها، ومعارفها دفاؤها، 

 

إليه  م وقال عنه أنه في "مدينة عظيمة تقع على خليج قلهات... والميناء واسع جًدا وجيد، وتصل  13هـــــ/ 7زاره ماركو بولو منتصف القرن  1
ا جســيم لتزويد القالع الواقعة على  من بالد الهند كثير من الســفن التجارية التي تبيع القماش والتوابل بمكاســب بالغة، وذلك ألن الطلب عليه

  ماركو بولو، رحالت انظر:    مســـــافة من الشـــــواطئ، ثم تعود الســـــفن بالمثل فتحمل أعداًدا من الخيل يبيعونها في بالد الهند بأســـــعار مجزية"
ورها في تنشــــــــــــيط  "موانئ الســــــــــــاحل العماني ود  ؛ على محمد فريد مفتاح، 143؛ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة،  93،96، 3ماركو بولو، ج

 . 214هـ(،  1434)ربيع اآلخر  2حركة السلع المتبادلة بين عمان وبالد الهند في العصر اإلسالمي" ، مجلة الدارة، ع
حيث تســـتغرق الرحلة من أســـبوعين إلى ثالثة أشـــهر   المســـافة، كن أن تتكرر مرتين في العام لقرب  كانت الرحلة بين ظفار والهند من المم 2

واحل الهند في أواخر يونيو مســتغلة الرياح الجنوبية الغربية والعودة في شــهر مايو، لمزيد من التفاصــيل انظر: محمد عبد  ثم تعود مغادرة ســ 
 . 38-32(، 1997لوفاء،  دار ا  : الستار عثمان، مدينة ظفار، )اإلسكندرية

 . 173-172  "، "موانئ الساحل العماني  ؛ على محمد فريد مفتاح، 10ابن سعيد المغربي، الجغرافيا،     3
 .24، محمد عبد الستار عثمان، مدينة ظفار  4
وتخريًجا"، مجلة األندلس للعلوم  إياد أحمد محمد سالمة، "الخيل في السنة النبوية جمًعا ودراسة (، 2542(، حديث ) 22/ 3سنن أب داود)  5

 .304(، 2016، )يوليو 13مج  11اإلنسانية، ع



 تصاوير المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان ضوء في  المنفردة  الخيول تصاوير 
 

50 

 

 كان يتم موضوع الدراسة أن الخيول في الهند لدى المغول والراجستانيين  الخاصة بمن التصاوير    نستشفويمكننا أن  
موضوع أغلب الخيول  في  دون قص  المسترسل الذي ترك  المصفف  الذي تنوع ما بين الشعر  شعرها  االعتناء الشديد ب

ذلك    حيثي مكن  الدراسة  أومشاهدة  العرف  أو  الناصية  في   في شعر  تمثل  1لوحة  ال)  الذنب كما  التي  لحصان  ا( 
( التي تمثل جواد عربي  7لوحةال)و  ،رأس عنبرالمعروف بلحصان  ا ( التي تمثل  5لوحةال)و  ،المفضل لدى داراشيكوه

مشاهدة الخيول ذات الشعر الطويل    أيًضا  ، ويمكنظفر مباركالمعروف باسم  لحصان  ا( التي تمثل  9لوحةال) ، وأصيل
( التي تمثل حصان بسرج 14لوحة ال)في ، و لمصور مهر تشاندإلى انسب ي( التي تمثل حصان 13لوحةال) فيالناعم 
  وتزويده   المعارفاالهتمام بتضفير شعر  مدى  في خيول راجستان    ةالحظمكما يمكن  ،  إلى نفس المصورنسب  يكامل  

حصان في  التي تمثل    ( 18لوحة ال)في    كماواحتفالًيا،  الحصان طابًعا مترًفا    في على يضبعض الداليات الملونة مما  ب
 .حصان أبلق مزين لالحتفال أبلقالتي تمثل ( 20لوحة ال)في ، و حديقة مزين لالحتفال

ومدرسة  في كل من المدرسة المغولية الهندية  المنفردة  لخيول  اتصاوير  دراسة وتحليل    ستخلص كذلك من ويمكن أن ن  
إلضفاء نوع من الزينة كان  ذلك   ولعل  حمراء اللون،  1الحصان بالحناء  جسدبعض أجزاء  صبغ    شيوعمدى    راجستان

المبهجة على الحصان تغطية لى  إالصبغ بالحناء يمتد أحياًنا  أو  التلوين  كان  ، وقد  2أو كنوع من العالج   واأللوان 
توقيع المصور  يحمل    احصانً ( التي تمثل  11لوحة ال)في    يظهران دون رقبته ورأسه كما  صالح السفلي  جسد  النصف  
تلوين أسفل قوائم  الصبغ أو النشاهد شيوع و  .في حديقة مزين لالحتفال احصانً التي تمثل  (18لوحةال) وفي، فقير اهلل

الدراسة  ب  الخاصةفي أغلب الخيول    نالحظكما  أحمر،  ذات لون    حناءبالذي كان يصبغ    الذيلف  أو أطراالحصان  
(  5لوحةال)و  ،( التي تمثل جواد عربي أصيل7لوحة ال)في  و ،  لحصان المفضل لدى داراشيكوها( التي تمثل  1لوحة  ال)مثل  

 .  راقي جوغلدانلحصان العا( التي تمثل 15لوحة ال)و، رأس عنبرالمعروف بلحصان االتي تمثل 

بتصـــــــفيف بين االهتمام انحصـــــــرت فيما تزيين الخيول التي اســـــــتخدمت لأن األســـــــاليب الطبيعية   خالصـــــــة القول
 حناء.بالجسد الجزاء من أبعض فضاًل عن صبغ هذا ، الحصانشعر جسد واسترسال أو تضفير 

 درسة راجستان:في المدرسة المغولية الهندية وم تصاوير الخيولالتحف التطبيقية من خالل -6

القوس والسـهام  -هــــــــــــــــ حدوة الفرس-د  السـرج-جــــــــــــــــ  اللجام-بقالئد الخيل  -أ  وقد تم تقسـيم التحف التطبيقية إلى
 وسوف اتناول كل منها بالدراسة التحليل فيما يلي: ،والجعبة

 

 

وخاص  1 العالم  في  االنتشار  واسع  نبات  الفوائد  الحناء  من  العديد  ولها  الري،  مياه  توافر  أو  الغزيرة  األمطار  ذات  الحارة  المناطق  في  ة 
لدائم فقد استخدمت كذلك كمادة للتجميل وشاع استعمالها حتى بين األوساط  واالستعماالت فإلى جانب انها تعد شجرة للزينة بلونها األخضر ا 

و خضاب لليدين والرجلين، وخاصة في فترة الزواج أو مناسبات األعياد وهو أمر شائع  النسائية في المجتمعات األوروبية، كصبغة للشعر أ
ل ذلك إلى جانب خواصها العالجية. لمزيد من التفاصيل انظر: سالم  منذ القدم، وقد عرفتها األمم السابقة في العهد البابلي والفرعوني، ك

 . 103-102(،  1986) ،  80مجلة التربية، اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ع  سعدون المبادر، "شجرة الحناء للزينة والتجميل والدواء"،
الل ه عليه وسلم، قالت: ما كان يكون برسول الل ه صّلى الل ه عليه وسلم، قرحة  فع، عن جدته، وكانت تخدم النبي صّلى  روى عبيد اهلل عن نا   2

ما جاء    13، كتاب الطب، باب  343/  4ج  ، سنن الترمذي   ؛ 710-709/  7  ة،اإلصاب ر:  انظ  أن أضع عليها الحناء.  ي]وال نكبة[ إال أمرن
ا للنبي من الحوال واألموال والحفدة والمتاع، تحقيق محمد عبد الحميد  ؛ المقريزي، إمتاع األسماع بم( 2054في التداوي بالحناء، حديث رقم ) 

 .343، 6(، ج1999النميسي، )بيروت: دار الكتب العلمية،  
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   :الخيل قالئد-أ

ــلم حفيا   ــلى اهلل عليه وسـ ــول اهلل صـ ــيها بالخيل ألقصـــى درجة وهو القائل "ارتبطو كان رسـ ــحوا بنواصـ ا الخيل وامسـ
نهيه عن تقليد عن ســـبب ما وأ. 1"وال تقلدوها األوتارأي ضـــعوا القالئد في رقابها(  )  وقلدوها-أو قال أكفالها-وأعجازها

أنهـا   يعتقـدون  إذ كـان العربيشــــــــــــــدونهـا بتـلك األوـتار،  كـانوا يعلقونهـا عليـه و الوتر، فقـد قيـل إن ذـلك من التمـائم التي  
وتدفع عنهم المكاره، فأبطل النبي ذلك من فعلهم، ونهاهم عن ذلك لئال تختنق الخيل بها عند شـدة تعصـم من اآلفات 

 .2الركض

طواق األبين    ويتبين من التصاوير موضوع الدراسة أن المغول والراجستانيين اهتموا بالخيول وبقالئدها التي تنوعت ما
( التي تمثل  14لوحةال)، وصان المفضل لدى داراشيكوهلحا   ( التي تمثل1)لوحةفي    تظهرالذهبية حول العنق كما  

تمثل    (18لوحةال)، ولمصور مهر تشاندإلى  نسب  يحصان بسرج كامل   لالحتفالالتي  . حصان في حديقة مزين 
( التي تمثل 7لوحةال )ذات األحجار الكريمة التي تلتف حول عنق الحصان كما في  الذهبية  السالسل  كذلك  وتظهر  

التي  الذهبية  ريشة  ال  هذا فضاًل عن(،  4)شكل    اًل أصي  اعربيً   اجوادً  أعلى  المثلثة  في  الحصان  رأس  أضيفت  كما 
تمثل  11لوحةال) التي  فقير اهلليحمل  حصان  (  المصور  تمثل    ( 18لوحة ال)، وتوقيع  حصان في حديقة مزين التي 

ية سضافة حليات ناقو إتزيينها عن طريق  المصور على  أيًضا تصاوير بعض الخيول التي حرص  وصلنا    .لالحتفال
لحصان المفضل لدى  ا( التي تمثل  1لوحة  ال) في  يبدو  كما    األربعة  أسفل قوائمها  فياأللوان    من نسيج متعددالشكل  

 .داراشيكوه

 اللجام:-ب

ــاة، أو حديدة وتلزم   وهو عبارة عن-يمنعه من الجماح–حتى الذي يكون في فك الفرس   هواللجام      حبل أو عصـــــــــــ
قد و   .4أصــل مالك العنان  يالشــكيمة وهي الحديدة المعترضــة في فم الفرس، وه ، أهمها3أجزاء كثيرةإلى قفاه، وللجم  

اســـــتخدام الدواب للحمل  بســـــبب  ،  في الظهور ســـــبق الســـــرجييؤكد أن اللجام  ما  رد في كثير من المراجع والدراســـــات  و 
"الحكمة"  ويرجححمل األثقال أو النقل،   أدى إلى اســتخدام ما ســمي باللجام ليتحكم في ســيرها أثناءوالنقل والجر مما 

منذ   استأنسوا الخيل  الذينابتكار قبائل الرعاة األسيويين   منكانت   جلديةالتي يجذب طرفاها بواسطة حبال أو شرائط 
عصر الرامايانا إن لم يكن قبل ذلك،   منذأن اللجام عرف في الهند ب. وهناك ترجيح 5الميالد  قبل عاًما  2000حوالي  
  اللجمتم وصــلها بقطع قوية، وأبســط أنواع  ين  اجزء، منها اثنان داخليت  12 تتألف من  األجزاء العليا من اللجاموكانت  

 

مجلة األندلس للعلوم    "،إياد أحمد محمد سالمة، "الخيل في السنة النبوية جمًعا ودراسة وتخريًجا؛  2553(، حديث  24/ 3أبي داوود، )   نسن  1
 .300 (، 2016، )يوليو 13مج  11اإلنسانية، ع

نظر: يحي وهيب الجبوري، "الخيل  لمزيد من التفاصيل ا  . 300"، سالمة، "الخيل في السنة النبوية  إياد أحمد محمد (؛  27/ 1معالم السنن)  2
 . 113-108(، 1987، ) 1ع -1العربية"، مجلة التوباد، مج

القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة  واستدرك عليه مناف مهدى محمد، )   األزدي، صفة السرج واللجام، حققهلمزيد من التفاصيل انظر:    3
 .35، الناصر ياسين، مناظر الفروسية  دعب؛ 69( 1992، عربية والعلوم، معهد المخطوطات ال

 .37، فروسية عبد الناصر ياسين، مناظر ال؛ 80نبيل عبد العزيز بدر، الخيل ورياضتها،  4

   .93(، 1987، )مارس  18زينب عبد الفتاح صبرة، "حرفة السروجية عبر العصور"، مجلة الفنون الشعبية، الهيئة العامة للكتاب، مصر، ع  5
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ــفلي  بهو ما يعرف باســــــــــم الكديش وهو عبارة عن ح ــميك يربط بإحكام حول الفك الســــــــ ــن مع حزام طويل ســــــــ ل رســــــــ
 .2الجبهة البعض يسميهو  العارض وهو السير المعترض على جبهة الفرسم بكما يحكم اللجا. 1للحصان

 

 
 عمل الباحثمن ( 7 لوحةال)عن  عربيلحصان  رسم توضيحي( يمثل 4شكل)

ف التي وصلتنا  اللجم  بالتنوع،    يوتتميز  الدراسة  أن  التصاوير موضوع  أو رصع    أغلبهاويالحظ  الذهب  صنع من 
( التي تمثل 5لوحةال)، واشيكوهلحصان المفضل لدى دار ا( التي تمثل  1لوحة  ال)في    كما يظهرباألحجار الكريمة  

المعروف  لحصان  ا( التي تمثل  9لوحةال)، وأصياًل   اعربيً   ا ( التي تمثل جوادً 7لوحةال)، ورأس عنبرالمعروف بلحصان  ا
حصان أبلق التي تمثل  (  20لوحة  ال)، وحصان في حديقة مزين لالحتفالالتي تمثل    (18لوحةال)و،  ظفر مباركباسم  

  لوحة ال)في    كما يظهرعبارة عن حبال مجدولة    التي كانت  ر التصاوير بعض اللجم البسيطةكما تظه  .مزين لالحتفال
    . لحصان العراقي جوغلدانا( التي تمثل 15

 

1 Pant G. N., Horses and Elephant Armour., (India: Agam Kala Prakashan, 1997), 51; 

 . 463-464 ، ماجدة علي عبد الخالق، تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولي الهندي 
 .36 ، بد الناصر ياسين، مناظر الفروسيةع؛ 81؛ نبيل عبد العزيز بدر، الخيل ورياضتها، 72األزدي، صفة السرج واللجام،  2
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ــان بكم الفارس في  حيتجرت العادة أن  و  لألعنة  من المعروف أن  قبض عليه الفارس، و يما وهو العنان لجام الحصـــ
ــيرثالثة أطوال طويل  : قصـــــــــروا األعنة  قائاًل يفيد أن بعض العرب أوصـــــــــى بنيه عند موته ، وورد ما ومعتدل وقصـــــــ

ــنة ــافي العديد من الت(  6-5-4)أشــــكال  األعنة   مالحظة. ويمكننا  1وأطولوا األســ ــة بوير صــ موضــــوع الدراســــة  الخاصــ
  الســـــرجربطت أعلى ظهر  تبدو على هيئة شـــــريط و   والذهبيحمر  خضـــــر واألاأل متنوعة ما بينلوان  أحيث تبدو ذات 

ــيكوها ( التي تمثل1لوحة  ال)  يكما ف ــان المفضـــل لدى داراشـ ــان  ا( التي تمثل 9لوحةال) ، ولحصـ ــم لحصـ المعروف باسـ
 .لمصور مهر تشاندإلى انسب ي( التي تمثل صورة حصان 13لوحةال)، وظفر مبارك

 السرج:-جـ

 غالًبا خاصهو ما يكون مغشـــــــى بالذهب، و  فكان بعضـــــــهاالفارس، وأشـــــــكاله وقوالبه مختلفة،   عليهو ما يقعد هو 
ا  والحكام، ومنها ما يكون مغشــــــــــــى بالفضــــــــــــة لملوكبا غير منقوش، ومنها ما يكون  أو، وكل منها قد يكون منقوشــــــــــــً

 . 2بأطراف من فضة

كـان يتكون من قطعتين  و أول أشــــــــــــــكـال الســــــــــــــروج المعروفـة لنـا إلى مـا يقرب من ألفي عـام قبـل الميالد،    وترجع
ي  ى كتفي الحيوان، بينما توضــــع األخرى بواســــطة مجموعة من العصــــخشــــبيتين مســــتعرضــــتين، إحداهما توضــــع عل

ــطة حزام، يثبت  األفقية، كان هذا الســـــــرج   ــتخدم معه نوع من و بواســـــ ــفل، أو يســـــ ــيج الخاصيبطن جيًدا من أســـــ   النســـــ
 التي ال زالتج و ، وهذا النوع من الســــــــروج لم يتغير كثيًرا عن شــــــــكل الســــــــر   منع احتكاكه بظهر الحيوانيالســــــــروج لب

قطعة خشـــب إليه  أضـــيفت   إذشـــكل الهيكل الخشـــبي باســـتثناء بعض التغييرات التي طرأت على  حتى اليوم،  تخدمتســـ
بوسادة أيًضا  بعد ذلك تبطيًنا جيًدا، وزود  يبطن  الهيكل الخشبي  أصبح بطن  قصيرة قائمة في المقدمة والمؤخرة ، كما  

ــتقرار  لتوفير قدًرا من الراحةأو مقعد من الجلد   طريقة كذا اقتبس الغربيون عن العرب الســــــــــرج و وقد . 3كبللرا واالســــــــ
 .4تثبيته على الحصان

وترتبط حرفة السـروجية بطائفة غير قليلة من الحرف الشـعبية كالنسـيج على سـبيل المثال واألشـغال المعدنية التي 
ــنوعة من الجلد، كما ترتبط   ــناعة المهاميز ومشـــابك األربطة المصـ ــغوالت اللجوميين وصـ لثة وهى  بحرفة ثاتدخل بمشـ

 ويمكننا أن نســـتشـــف 5حرفة دبغ الجلود وتشـــغيلها وزخرفتها كي تؤدي األغراض الوظيفية المطلوبة من انتاج الســـرج.
- 720على األقل منذ عصــر بني تغلق )في الهند  من خالل المصــادر التاريخية أن صــناعة الســروج كانت معروفة  

ــناعات   إذ كانت تعدم(  1412-1320هـــــــــــــــــــــ/815 ــتخدم في تجهيز الخيول  ضـــــــمن الصـــــ الحربية المكملة، التي تســـــ
، وقد سـاعد على قيام هذه الصـناعات توافر المواد  ر متانةكان يسـتخدم الجلد المنمق في صـنعها لكونه أكثو للمعارك، 

 

؛ عبد الناصر ياسين،  82-81؛ نبيل عبد العزيز بدر، الخيل ورياضتها،  73مزيد من التفاصيل انظر: األزدي، صفة السرج واللجام،  ل  1
 .37، سية مناظر الفرو 

  ، عبد الناصر ياسين، مناظر الفروسية؛  91-87،  84نبيل عبد العزيز بدر، الخيل ورياضتها،  ؛  143،  2شندي، صبح األعشى، جالقلق  2
35 . 

 .98زينب عبد الفتاح صبرة، "حرفة السروجية عبر العصور"،  3

 .26صالح محمد الجيدة، الخيل رياضة اآلباء واألجداد،  4
 .   93وجية عبر العصور"، زينب عبد الفتاح صبرة، "حرفة السر  5
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  تعتمد علىكانت التي ألخشـــــــاب، وكذلك الجلود حيث انتشـــــــرت حرفة دباغة الجلود،  الخام الالزمة لها مثل الحديد وا
 . 1الماعز والجاموس والثيران والخراتيت وغيرها من الحيوانات جلود

يشير  النفيس منها  إذ كانشارة طبقية،   بمثابةبصفة عامة  كانت تعد السروج في الهند المغولية  أن   وجدير بالذكر
على هيئة   قراطية العالية، فالهيكل الخشــبي للســرج كان يتم وضــعه على وســادة من القطن واللبادإلى الطبقات االرســت

ــوته بالمنســـوجات الغالية المطرزة بذوق راق ، وفي بعض األحيان كان يعلق بأركان الســـرج عدد من 2لفائف، ويتم كسـ
( التي تمثل صـورة شـخصـية  1لوحة  ال) كما يتضـح من 30شـيكار بند  band Shikar تعرف باسـمالشـرابات الزخرفية  

ــيكوه ــان المفضـــــل لدى داراشـــ ــان  ( التي ت5لوحةال)من  ، و للحصـــ ــية للحصـــ ، رأس عنبرالمعروف بمثل صـــــورة شـــــخصـــ
  .( التي تمثل صورة شخصية لجواد عربي أصيل7لوحةال)و

 
 ( 5 )لوحةعن ويظهر زخارف كسوة السرج وأحزمته لحصان  رسم توضيحي( 5شكل)

 عمل الباحث من  
 

 .114-113محمد نصر عبد الرحمن، دراسات في تاري  الهند اإلسالمية،  1
ه من بعده  لفاؤ وسار خ  . خيول بأدوات من الذهب في المراسم هو الخليفة الفاطمي العزيز باهلل في مصر  ان  أول من ركب من األعييعد    2

بالسروج المذهبة والمطعمة باألحجار الكريمة والذهب، حتى أنه كان بخزانة الحاكم بأمر اهلل  على هذا النهج حيث اقتنوا الخيل وأسرجوها  
لواحد منها ألف دينار، وأن ست الملك أهدته هدية كان من جملتها ثالثون فرًسا بسروجها الذهبية  ألوف من السروج الثمينة التي يعادل ا

 .61-59(، 1937حسن، كنوز الفاطميين، )القاهرة: زكي محمد  . لمزيد من التفاصيل انظر:الثمينة
3 Pant G. N., Horses and Elephant Armour, (India: Agam Kala Prakashan, 1997), 77; 

 . 470"تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولي الهندي"ماجدة علي عبد الخالق، 
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ــيجبطبقة من دائًما كانت الســــــروج تغطى  كما   وكانت مربعة   Oostuk  أو  ghasiyaفي الهنديطلق عليها  النســــ
فتحة من أجل قربوس السـرج، وكانت هذه الكسـوة تطرز بشـكل غني بخيوط من الذهب كانت تصـنع بالشـكل ومزودة 

ا لهذا الغرض ــً ــيصــــــــ وقد   .2األدم  وأجلود النمور  وأقد يكون من الديباج، و اللبود بعند العرب تعرف    توكان  .1خصــــــــ
(  1لوحة  ال)في كما موضـــوع الدراســـة  الخاصـــة بالتصـــاوير   من يتضـــحغلب الديباج على اللبود وكســـوة الســـروج التي  

ــيكوهاالتي تمثل   ــان المفضــــل لدى داراشــ ــان  ا( التي تمثل 5  لوحةال)، ولحصــ   (9لوحة ال)و ،رأس عنبرالمعروف بلحصــ
    .توقيع المصور فقير اهلليحمل حصان ( التي تمثل 11لوحةال)و، ظفر مباركالمعروف باسم لحصان االتي تمثل 

في حاالت محدودة يتم كســــــــوة قربوس المقدمة كان دمة الســــــــرج تعرف باســــــــم قربوس والمؤخرة كاش، و مقكانت  و 
ــو بطبقة من الجلد  ــب المكسـ ــفة عامة من الخشـ ــنع بصـ ــفائح المعدنية المزخرفة، وكانت الســـروج تصـ   .3والمؤخرة بالصـ

مع عدم العناية برســم األحزمة أنه كان يكتفى فقط باللبود مع موضــوع الدراســة عن  للخيول  المنفردةالصــور    وتكشــف
( التي تمثل 14لوحةال)يظهر إال مرة واحدة في   لمذلك الكرســي الذي  أعلى الســرج،   عليهكرســي الفارس الذي يجلس 
ن كانوا يفضـلون التركيز يذلك يعود إلى أن المصـور   سـبب، وربما لمصـور مهر تشـاندإلى احصـان بسـرج كامل تنسـب  

 . من الكماليات التي تصاحبهكثر على جسد الحصان وتناسق قوامه ا

ــير، أو حبل كان يتم تثبيت الســــرج على الفرس بواســــطة حزام واحد أو أكثر من حزام عريض،  وكان  يتخذ من ســ
بثالثة أحياًنا  يثبت الســـــــرج    وقديدور حول بطن الفرس، ويجب أن يكون وثيًقا،  حيث  قد يكون من الشـــــــعر المنســـــــوج 

إلى  السـرج من االنزالق والرجوع   صـدر الحصـان ليحفظ  ىيشـد عل، وأخر  اللببمن األمام يسـمى  أحزمة واحد عريض 
 .4يطلق عليه القبقبو يشد من وراء القربوس الخلفي  أما الحزام الثالث فكانلخلف، ا

وهما الحزام األمامي وحزام الصدر  عن وجود حزامين فقط لتثبيت السرج  أغلب التصاوير موضوع الدراسة    وتكشف
( التي  1لوحة  ال)( و5)شكل    كما يتضح منباألحجار الكريمة    آلخر البعض الذهب بينما رصع  صنع بعضها من ا

أمدتنا أيًضا تصاوير و ،  رأس عنبرالمعروف بلحصان  ا ( التي تمثل  5لوحة ال)، ولحصان المفضل لدى داراشيكوهاتمثل  
حصان في  التي تمثل  ( 18لوحة ال) كما يبدو فيأحزمة  ةشد بثالث من راجستانصان بنموذجين لسرج حالتي وصلتنا 

 . حصان أبلق مزين لالحتفالالتي تمثل ( 20لوحة  وال)، حديقة مزين لالحتفال

عند الركوب، وكان يصنع خاص بوضع رجل الفارس فيه في السرج، وهو    كان يثبت عادةفالركاب:  ب  يتعلقأما فيما  
من كان يمتطي صهوة   ر الركاب إلى أنويرجع سبب ظهو   .5من الجلد والخشب، ثم عدل عن ذلك إلى الحديد عادة  

يعرضه للسقوط إذا ما    األمر الذي كان الجواد مستخدًما السرج كان ال يستطيع التحكم فيه إال باستخدام ساقه فقط،  

 

1 Pant G. N., Horses and Elephant Armour, 75; 

 . 471،   "تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولي الهندي"بد الخالق، ماجدة علي ع
 .36، لفروسيةبد الناصر ياسين، مناظر اع؛ 85، 62األزدي، صفة السرج واللجام،  2

3 Pant G. N., Horses and Elephant Armour, 71; 

 . 471 "،تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولي الهندي"ماجدة علي عبد الخالق، 
 . 468  "،تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولي الهندي"ماجدة علي عبد الخالق،   4
 .  36، ياسين، مناظر الفروسية  بد الناصرع؛ 61-60األزدي، صفة السرج واللجام،  5
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  200حركة عنيفة أو مباغتة، ويرجح أن فكرة ظهور الركاب ظهرت ألول مرة في الهند حوالي  أية  بدرت من الحصان  
ذلك  ميالدية، حيث كان   قبل  اليمنى  الراكب  قدمه  بها حلقة يضع  لتساعده على    فيهايستخدم عصا طويلة مثبت 

ميالدية. وكان على    600، بينما كان أول ظهور لركاب حقيقي في الصين حوالي عام  فوق ظهر الفرس  الصعود
األمام وساقاه مث إلى  أن يجلس منحنًيا  الركاب  اكتشاف  قبل  الجواد  يعتلي صهوة  الذي  بعالشخص  د  بتتان، ولكنه 

. ويعد المهلب بن أبي صفرة 1 وساقاه مستقيمتان إلى حد ماالجلوس معتداًل أصبح في إمكان الفارس  استخدام الركاب  
تختلف أطوالهما كانت  و .  2من الحديد، وكان سيرا الركاب المشدودان في السرج يسميان المعالقان الركاب  أول من اتخذ  

على ثالث  في هذه المجموعة من التصاوير موضوع الدراسة  ركاب  ال  ويقتصر.  3تبًعا الختالف طول أرجل الفارس
  ( 18لوحةال)، ولمصور مهر تشاندإلى ا( التي تمثل حصان بسرج كامل تنسب  14لوحةال)  تتمثل فيتصاوير فقط  

 حتفال.   ( التي تمثل صورة شخصية لحصان أبلق مزين لال20لوحة  الحصان في حديقة مزين لالحتفال، و )  تمثل  التي

 :حدوة الفرس -د

من الفوالذ، وتشـكل على باطن قدم الحصـان، وخالل عصـر الدولة المغولية   عادةعبارة عن قطعة معدنية تتخذ   يهو 
ات نعــــل وكــــان يطلق على صـــــــــــــــــانعي الحــــدو هــــا مرتين في العــــام للجواد الواحــــد،  كــــانــــت هــــذه الحــــدوات يتم تغيير 

 الوقت مثل األظافر بمروردوة إلى ضــــــــــعف حوافره التي تنمو  وتعود حاجة الحصــــــــــان إلى الح. Nalbandi)4(بندي
. كانت صـــناعة حدوة  للحصـــان  يجب العناية بها حتى ال تتعرض للتقصـــف وتســـبب الجروح واألذى  لذلك كان  تماًما،
لم يمتهنهـا إذ    ،((na'l tihnfوكـان يطلق عليهـا    ،على الحرفيين المســــــــــــــلمين فقط  احكرً ـبادئ األمر  الهـند في  الفرس 

  التعرف على، ويمكننا  1947بعد تقســــيم الهند ورحيل العديد من الحرفيين المســــلمين إلى باكســــتان عام ندوس إال اله
من خالل تصـويرة مهمة الحصـان التي كانت متبعة وقتها وكذلك األدوات المسـتخدمة في تركيبها  طريقة تركيب حدوة 

تمثل  و   م17هــــــــــــــ/11أوائل القرن  في  غولية الهندية وهى تنسب إلى المدرسة المم  1992في عام بنشرها    Qaisarقام  
 .NO في قسـم اآلثار الشـرقية بالمتحف البريطاني تحت رقمحالًيا وهى محفوظة (  26)لوحة  "تركيب حدوة لحصـان"  

ا  .ويمكن01-24-1-19425 لوحة  ال)في كما الدراســة    الخاصــة بموضــوعالتصــاوير مشــاهدة حدوة الحصــان في    أيضــً
رجله  رفع يعلى رســـمه وهو الحصـــان  رســـم عند  المصـــور   حرص  إذالمفضـــل لدى داراشـــيكوه   لحصـــانا( التي تمثل 1

 .(2لوحةال)كما يتضح من   ثبتت بثالث مسامير التيلتظهر الحدوة اليمنى األمامية  

 :وكيس البندق  والجعبةوالسهام   القوس-هـ

ل، والكر والفر بها، والثاني: الرمي ن عماد الفروســــــية أربعة أشــــــياء، أحدها ركوب الخيأ"ابن قيم الجوزية":   يذكر
اســـــــتكمل هذه األشـــــــياء األربعة فقد اســـــــتكمل  ومنبالقوس، والثالث: المطاعنة بالرماح، والرابع: المداورة بالســـــــيوف، 

 

 .   99زينب عبد الفتاح صبرة، "حرفة السروجية عبر العصور"،  1

 .  36 ،بد الناصر ياسين، مناظر الفروسيةع؛ 61-60األزدي، صفة السرج واللجام،  2
 .  100زينب عبد الفتاح صبرة، "حرفة السروجية عبر العصور"،  3

4  Sen S.N., The Military system of the Martha, (Delhi, 1958), 69; Pant G. N., Horses and Elephant Armour, 

61; .463 "، تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولي الهندي"ماجدة علي عبد الخالق،   
5  Qaisar jan, "Horses Hoeing in Mughal India", Indian journal of History of Science, 27(2), (1992) 134-

135. 
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بالهند،  الرميفن  ، وعنه ُاخذ  هنديالكان بســـطام بن كردم من رمى بالقوس من بالد الهند    أولإن  ويقال  .  1الفروســـية
  الرمياستنبط    ياألغراض المخالفة ورماها على فرسه محركا له يمين ويسار ومقباًل ومدبرًا وهو الذ نصب  الذيوهو  

ــل به على كل رام  يالمتتابع الذأي المتماطر  ــادر  . 2فضـــ ــهام في  من المعلومات عن جعبة  بالعديدوتمدنا المصـــ الســـ
  50عـبة تتســــــــــــــع بصـــــــــــــــفة عـامـة لعـدد وهي ج  Sagh dag يطلق عليهـا حمـل على الظهري  منهـا نوعكـان التي الهـند 
ــابين من فوق الخيول  متفوقة فيلم تكن الهند من المعروف أن  ، و 3اســـهمً  ــاعد على  ،  ســـالح النشـ نجاح األمر الذي سـ

 .4دخولهاالغزاة على 

وكيس  شــــاهد فيه القوس والســــهام والجعبةين  أمثال واحد يمكن  عن  إال التصــــاوير موضــــوع الدراســــة    تكشــــف  ولم
ولعل ، لمصـور مهر تشـاندإلى انسـب  ي( التي تمثل حصـان بسـرج كامل 14لوحةال)و  (6)شـكل  من كما يتضـح البندق

على تركيز عين المشـاهد على جسـد    ملحرصـهوكيس البندق  جعبة  رسـم القوس والسـهام والل المصـورين على  اقبإم  عد
 تدلى على جانب الســـرجويشـــكل كامل وقد أســـرج بالحصـــان    يشـــاهد في هذه التصـــويرةإذ  ومدى جماله وقوته،  الفرس 
لى جانبهو  ،بها عدد من األســــهمو  5جعبة القوساأليمن   البندق، وبينهما كيس خالية التي تبدوجعبة النشــــاب تتدلى  اا 

تتشـابه هذه التصـويرة   فيالتي وصـلتنا جعبة قوس  وتجدر اإلـشار  هنا لل  أن  للرمي.  المعدالمخصـص لحفظ البندق 
تنســــــــــــــب إلى الهـند في القرن  في المـتاحف العـالمـية من ذـلك جعـبة  المحفوظـة   مع مـا وصــــــــــــــلـنا من التحف التطبيقـية

،  ( 27حة  )لو   ((Cat. No. 1994–0642تحت رقم   Charles E. Grayson  مجموعة  محفوظة فيم  18هــــــــــــــ/12
مقاييســـــــــــها تبلغ بالمخمل األحمر ومزينة بخيوط من الذهب والفضـــــــــــة،  ومكســـــــــــيةوهي مصـــــــــــنوعة من الجلد الرقيق 

 .6مس 23.3×30.5

 

 .25، فروسية عبد الناصر ياسين، مناظر ال؛ 106ابن قيم الجوزية، الفروسية،  1

علم الرمي فنونه وأدواته في ضوء  . محمد إبراهيم عبد العال، "17-16 ، تحفة الطالب، ورقةالراميسليمان لمزيد من التفاصيل انظر:   2
 . 16-15(، 2018غير منشورة، كلية اآلداب جامعة عين شمس،  اهدكتور  )رسالة  المخطوطات الحربية المملوكية دراسة حضارية آثارية"، 

3 Irvine William., The Army of the Indian Moghuls, (New Delhi, 1962), 100; 

 . 285"، تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولي الهندي"ماجدة علي عبد الخالق، 

 . 451"،  ش المغولي الهنديللجي تصاوير المعارك الحربية "ماجدة علي عبد الخالق،  4

يعد القوس أبرز أسلحة الرمي، وأبسط أشكاله عبارة عن أعواد لينة متينة تتخذ من بعض األشجار تقوس كالهالل، ويثبت فيها وتر بإحكام،    5
اه الرامي، أي إلى  باتجوكان الوتير يتخذ من جلد البعير أحيانًا، ونرمي به السهام، ويعمل هذا السالح هن طريق جذب الوتر إلى الخلف  

عكس اتجاه السهم بحيث يضغط عقب السهم على الوتر، ثم يترك السهم لينطلق إلى الجهة المعنية. لمزيد من التفاصيل انظر: عبد الناصر  
 .34 ،بد الناصر ياسين، مناظر الفروسية، ع138-124ياسين، األسلحة الهجومية، 

6 Charles E. Grayson, and Others, Traditional Archery from Six Continents, the Charles E. Grayson 

Collection, (University of Missouri Press, Columbia, Missouri, 2007), pl.79, 86, 88. 
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 ( 14 )لوحةعن وكيس البندق لحصان يعلوه جعبتي القوس والسهام  رسم توضيحي( 6شكل)

 عمل الباحث من

يمكننا   نفس  سهام  للجعبة  مشاهدة  كما  السابقفي  التي  و (  6)شكل    ( 14لوحة ال )ةاللوحة    اسم   عليهايطلق  كان  هي 
، 1عادة من الخشب أو الجلد كانت تتخذ  السهام و   توضع فيها  يهى لفظة فارسية تعنى الجعبة أو الكنانة التو التركاش  

من ذلك  والمجموعات الخاصة  في المتاحف العالمية  المحفوظة  مع ما وصلنا من التحف التطبيقية  أيًضا  وهي تتشابه  
القرن  تنسب  سهام  جعبة   الهند  القرن  18هـ/ 12إلى  في مجموعة  أيًضا  محفوظة  (  28)لوحة  م  19هـ/13م وأوائل 

Charles E. Grayson    أخضر المخملي    بنسيجوهى جعبة طويلة بيضاوية المقطع، مصنوعة من الجلد المكسو  
حلقات لكي  ب  ومزودةبخيوط من الحرير األحمر والذهبي    معلقةشرابات زخرفية  ب  ومزودة،  ، ومطرزة بخيوط فضيةاللون

 . 2سم  13.7× 65.5مقاييسها تبلغ  ،تعلق بحزام على الظهر

ــية للخيول موضـــوع الدراســـة  فيالتطبيقية الواردة  ف  التحونســـتخلص مما ســـبق أن   ــاوير الشـــخصـ تبدو كثيرة التصـ
اب، وكذلك والسـرج بمشـتمالته من اللبود واألحزمة والركواللجام،  قالئد الخيل مثل الحلي والداليات،  ومتنوعة إذ تضـم

 المية والمجموعات الخاصة. مع ما وصلنا منها في المتاحف الع تتشابه يوه، وكيس البندق القوس والسهم والجعبة
 

؛ العسقالني، الفضل المأثور  38، ص2؛ دوزي، تكملة المعاجم، ج2، حاشية371، ص2ق1عن التركاش انظر: المقريزي، السلوك، ج  1
؛ بيبرس الدوادار، ركن الدين بن عبد  76، ص1998رة الملك المنصور، تحقيق عمر عبد السالم تدمري، المكتبة العصرية، بيروت، ن سيم

محمد إبراهيم  ؛  99،278، ص2001اهلل المنصوري، زبدة الفكرة في تاري  الهجرة، تحقيق زبيدة عطا، دار عين للدراسات والبحوث، القاهرة،  
  . 235-234"،  رمي فنونه وأدواتهم العبد العال، "عل

2 Charles E. Grayson, and Others, Traditional Archery from Six Continents, pl.80, 86, 89. 
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 نتائج:الخاتمة وأهم ال

ومدرســــــة   التصــــــوير المغولي الهنديمدرســــــة  كل في  ظهرت   المنفردةتصــــــاوير الخيول  أن  عن  الدراســــــة    كشــــــفت
ليس فكرة الكبرياء والهيبة والوضـــــع االجتماعي لالخيول    من تجســـــيد  اوكان هذا نابعً   .رمز للنبل والســـــلطةكراجســـــتان 

ــتان  اطورية المغوليةداخل اإلمبر فقط  مكون بصـــــــــرف النظر عن أهميتها باعتبارها وذلك  ،  بل في الهند عامة وراجســـــــ
 يلي: ويمكننا أن نستخلص مما سبق ما أساسي للقتال وضمان وحدة الدولة وحدودها

للخيول في كل من المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان    منفردةأن ما وصلنا حتى اآلن من صور  تبين  
إحدى  أن تحصر  الدراسة    استطاعتوقد    م 19هـ/13منتصف القرن    وحتى  م1630هـ/ 1039ت خالل الفترة منتدام

   .أربع إلى مدرسة راجستانو ، ةنتمي سبع منها إلى المدرسة المغولية الهنديي عشرة تصويرة، 

واد في وضــــــعية ، بظهور الجفي المدرســــــة المغولية الهندية ومدرســــــة راجســــــتان تصــــــاوير الخيول المنفردةتميزت  
هذه على بعض أو أسـماء مالكيها  أسـماء الخيول  تسـجيل ، مع أرجله  أحدالثبات او الحركة الخفيفة عن طريق تحريك  

 .التصاوير

 المدرسة المغولية ومدرسةكل من في  تصاوير الخيول المنفردةغالبية الصلة الوثيقة ما بين خلصت الدراسة إلى 
البالط الذي نشأ في  ن الفن في  م  هتم تطوير   لوببأسنفذت  راجستان  في  المنفردة  ل  لخيو اصور  غالبية  ، إذ أن  راجستان
كما   .بالط المغول وراجستان  لدى فناني  الموروث الفني الهنديلتشابه  نتيجة  و   ،هوعلى يد مصورين عملوا فيالمغولي  

ديهم خبرات سابقة إما في  توافر ل  -التي وصلتنا توقيعاتهم-لخيول موضوع الدراسةتصاوير اجميع مصوري  أن  تبين  
أو   اآلدمية  الشخصية  الصور  الحيوانية  المجال  كونهم من  أ المنفردة  صور  في  اشتركوا جميًعا  كما  مًعا،  كليهما  و 

 راجستان.  الراجبوت فيفي بالط    أوبالط أمراء األقاليم التابعة لها  في  مشاهير المصورين سواء في البالط المغولي أو  

ًما حول مواصــــفات مرجًعا مه  ،والراجاوترغبات األباطرة واألمراء  " إضــــافة إلى  الهندية مؤلفات "فرســــنامه شــــكلت
حرص أباطرة وأمراء المغول وكذلك راجاوات راجســــتان على اقتنائها والتباهي  التي  النادرة الفئة    ي، وهالخيول المتميزة

ــهم،  بامتالكها ــاوير    على تنفيذ بدليل حرصـ ــور التصـ ــأقرب ما تكون إلى الصـ ذكرى أجودها  ل اتخليدً اآلدمية  ية شـــخصـ
 .وأفضلها

االلتزام بالواقعية في بعض  على  في المدرسة المغولية الهندية وفي مدرسة راجستان    الخيول المنفردةمصوري    حرص
التي تنوعت   أرجلهاخالل تنويع حركات  الصفات الجسدية للخيول، كما حاولوا التعبير عن الصفات الروحية لها من  

 ات أو الحركة. بين الثب ما

ــتان، ما بين  منفردةألوان الخيول التي صـــــــــورت  تتنوع ــة المغولية الهندية ومدرســـــــــة راجســـــــ في كل من المدرســـــــ
 األحمر بدرجاته الكميت واألشقر هذا إلى جانب األبلق.و األبيض بدرجاته القرطاسي واألرمد 

ــم،كأو   داغةك  )ظفر(كلمة  بعض الخيول بدمغت   ــحو  وســــ في بادئ األمر على الخيول  تظهر ربما  انها   قد اتضــــ
ــتوردة من ميناء ظفار العماني كداللة على الثقة ــيلة المســــ ــدير   ،العربية األصــــ ــاللة، ثم بعد ان توقف تصــــ وجودة الســــ

الخيول العربية األصيلة  هذه على  أيًضا    هاربما استمر دمغو   ،م16هــ/10الخيول من ميناء ظفار إلى الهند في القرن  
من التأكيد على أصــالة هذه الخيول من جهة، وكإشــارة   كنوع-الســابقةوفًقا للعادة –ماكن أخرى  الواردة إلى الهند من أ

 عداء والفأل الحسن بهذه الخيول من جهة أخرى.إلى "الظفر والنصر" على األ
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بتصــفيف شــعر   االهتمامالمنفردة عن طريق يول  لخا األســاليب الطبيعية لتزيينتنوع  كما كشــفت هذه الدراســة عن  
ــالبســـواء  ل  الخي ــترسـ ــفير   هاسـ ــاًل ، هأو تضـ ــبغ  هذا فضـ ــان بأبعض   عن صـ ــد الحصـ ــافة إلى   حناء.الجزاء من جسـ باإلضـ

ج  و ، والســــــــــــــر واللجمقالئـد الخيـل مثـل الحلي والـداليـات،    تمثلـت في  التيالتحف التطبيقيـة  ببعض    تزويـد تلـك الخيول
ــتمالته وأكياس البندق من أهم التحف التي    الجعبةو نشـــــــاب قوس والاأل  كما كانتمن اللبود واألحزمة والركاب،    ابمشـــــ

في المتاحف العالمية  والمحفوظة  أشكالها ما وصلنا منها   زودت بها هذه الخيول حيث لوحظ أن هذه التحف تشبه في
 المجموعات الخاصة.بعض  و 
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 واألجنبية  عربيةثبت المصادر والمراجع ال

 بت المصادر والمراجع العربية: ث  -أوًلا 
 (. 1990بن منظور، لسان العرب، )لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر، ا -
 ( 2009أبو داود، سنن أبي داود، تحقيق شعيب األرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، )بيروت: دار الرسالة العالمية،  -

تيمور   - تيمور، معجم  باشا  الكأحمد  )القاهرة: درا  تحقيق د حسين نصار،  العامية،  األلفاظ  والوثائق الكبير في  تب 
 (. 2002القومية، 

 (. 2001مسند اإلمام أحمد بن حنبل"، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، )بيروت: مؤسسة الرسالة، أحمد بن حنبل،  -

)القا - مناف مهدى محمد،  واستدرك عليه  حققه  واللجام،  السرج  والثقافة األزدي، صفة  للتربية  العربية  المنظمة  هرة: 
 (. 1992لعربية، والعلوم، معهد المخطوطات ا

الوظيفة والزخارف في ضوء نموذجين محفوظين في متحف جاير أندرسون    - بين  "الخرج  أمين عبد اهلل الرشيدي، 
 .247( ص2017، ) 18بالقاهرة"، مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب، ع

مج   11لس للعلوم اإلنسانية، ع مة، "الخيل في السنة النبوية جمًعا ودراسة وتخريًجا"، مجلة األندإياد أحمد محمد سال -
 (. 2016، )يوليو 13

تركي بن سعد الهويمل، "الخيل في ضوء القرآن الكريم"، مجلة العلوم الشرعية، جامعة اإلمام محم بن سعود اإلسالمية،  -
 . 365-313(، 2011، )19ع

 (. 1995لكتاب، ير اإلسالمي المغولي في الهند، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة لثروت عكاشة، التصو  -

 (. 2004حازم محفوظ، ازدهار اإلسالم في شبه القارة الهندية، )القاهرة: الدار الثقافية للنشر،  -

 (. 1999حسن الباشا، موسوعة العمارة والفنون اإلسالمية، المجلد الخامس، )القاهرة، أوراق شرقية،  -

ة في تصاوير مخطوطات المدرسة المغولية رانيا عمر على هنداوي، الموضوعات التصويرية ذات العناصر الحيواني  -
 (. 2009دراسة أثرية فنية، )رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة،  –الهندية 

  ، 1946،  1، مج  8امعة القاهرة، عدد  ج  جمال محرز، "الرسوم الشخصية في التصوير اإلسالمي"، مجلة كلية اآلداب، -
97-110 . 

 (.2003الصور الشخصية في مدرسة التصوير العثمانية، )القاهرة: زهراء الشرق، ربيع حامد خليفة، فن  -

م وحتى منتصف القرن 16هـ/10رجب سيد أحمد المهر، "مدارس التصوير اإلسالمي في إيران والهند منذ القرن   -
آلثار، جامعة  مجموعة متحف كلية اآلثار جامعة القاهرة، )رسالة ماجستير غير منشورة: كلية ام في ضوء 18هـ/12

 (. 1999القاهرة، 

زكي محمد حسن، "رسوم الحيوان والنبات في التصوير الهندي اإلسالمي"، مجلة الكتاب السنة الثانية، )ربيع األول   -
 . 565-559،  4( ج1366

 (2013وأعالم المصورين في اإلسالم، )القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، زكي محمد حسن، التصوير  -

 . ( 1937د حسن، كنوز الفاطميين، )القاهرة: زكي محم -
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،  18زينب عبد الفتاح صبرة، "حرفة السروجية عبر العصور"، مجلة الفنون الشعبية، الهيئة العامة للكتاب، مصر، ع -
 . 102-93(، 1987)مارس 

ية والثقافة والعلوم،  المبادر، "شجرة الحناء للزينة والتجميل والدواء"، مجلة التربية، اللجنة الوطنية للترب سالم سعدون   -
 . 103-102(، 1986، )80ع

كنوز  - مكتبة  )جدة:  فجره،  وفي  اإلسالم  قبل  تاري  حضرموت  عن  تأمالت  القعيطي،  بن عوض  غالب  السلطان 
 (. 1996المعرفة،

 (.  2007ياضة اآلباء واألجداد، )قطر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، صالح محمد الجيدة، الخيل ر  -

نا - الثالث عشر والقرن السادس عشر"، مجلة  طارق  بين القرن  الهندية  التجارية العربية  الحمداني، "السفن  فع حميد 
 . 43- 1(، 1991يوليو 31)19، ع10الوثيقة، مج

وبهجة المسامع والنواظر أو اإلعالم بمن في تاري  الهند من األعالم، )بيروت:  عبد الحي الحسيني، نزهة الخواطر   -
 (. 1999دار ابن حزم، 

 (. 2006عبد الناصر ياسين، الرمزية في رسوم الحيوانات، )القاهرة: زهراء الشرق،  -

 (. 2005، عبد الناصر ياسين، مناظر الفروسية في ضوء فنون الخزف اإلسالمي، )القاهرة: مكتبة زهراء الشرق -

(،  2014يونيو  - 1435بان  عرفه عبده علي، "كرائم الخيل العربية في كتابات الرحالة األجانب"، مجلة الرافد، )شع -
28-41 . 

،  46ع-23"، مجلة مركز الوثائق التاريخية، مج1945-1800على بن ابراهيم الدرورة، "تجارة الخيل في الكويت   -
 . 157-144(،  2004-يوليو)

اح، "موانئ الساحل العماني ودورها في تنشيط حركة السلع المتبادلة بين عمان وبالد الهند في على محمد فريد مفت  -
 هـ(. 1434، )ربيع اآلخر 2عصر اإلسالمي"، مجلة الدارة، ع ال

لهام الشعراء"، مجلة وجهة نظر، عدد - -30(،2000)مارس14عمرو كمال حمودة، "الخيول العربية فتنة األمراء وا 
33   . 

الدولي  سالم ناجي، ألوان الخيل وشياتها في التصوير التيموري، دراسة آثارية فنية، نشر بكتاب المؤتمر  غادة عبد ال -
 . 2014عن االتجاهات الحديثة في علوم اآلثار، الفيوم، كلية اآلثار، 
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 اللوحات

 
في   محفوظ  ،م1630هـ/1039حوالي حصان المفضل لدى داراشيكوه المدرسة المغولية الهندية ال( 1اللوحة )

 J. 3, 1المكتبة البريطانية بلندن ألبوم جونسون رقم 

-  
 الجانب  من مسامير  ةبثالث ( تفصيل من اللوحة السابقة يمثل حدوة الفرس المثبتة 2اللوحة) 

   
نقشان فارسيان على التصويرة يتضمن أحدهما توقيع تمثالن ( 1)السابقة( تفصيالن من اللوحة 4-3اللوحات )

 "عمل منوهر"المصور بصيغة 
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المتحف  في  المدرسة المغولية الهندية محفوظ  م1650/هـ 1062رأس عنبر المعروف ب لحصان ا ( 5اللوحة )

 1920,0917,0.3البريطاني تحت رقم  

 

  

 
 ( تفصيل من اللوحة السابقة تتضمن اسم الحصان باللغة الفارسية نصها "شبيه عنبر سر"  6اللوحة) 
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 المدرسة المغولية الهندية  ،( جواد عربي أصيل7اللوحة ) 
 المكتبة الوطنية بباريس تحت رقمفي م محفوظ 1675هـ/  1086حوالي 

             Mss. Or. Smith-Lesouëf 247, f. 35 Album Shir Djang   
 

 
 

باللغة الفارسية بخط النستعليق نصه "شبيه سر بلند   يمثل نقش( تفصيل من اللوحة السابقة 8اللوحة)
 يشير إلى ساللة الحصان  عربي"
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النصف الثاني من القرن   ، المدرسة المغولية الهندية ،باسم ظفر مباركالمعروف حصان ال( 9اللوحة )
 المكتبة الوطنية بباريس تحت رقمفي م محفوظ 17هـ/ 11

(Mss. Or. Smith-Lesouëf 247, f. 34v (Album Shir Djang 

 

 

 
خط النستعليق نصه  باسم الحصان باللغة الفارسية  يشير إلى  يمثل نقش( تفصيل من اللوحة السابقة 10اللوحة) 

 ابراهيم از مكه معظمه خريده آورده( )شبيه ظفر مبارك مر 
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م  1740هـ/ 1153حوالي   ،المدرسة المغولية الهندية  ،توقيع المصور فقير هللاممهور بحصان  ( 11اللوحة )
 المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم محفوظ في 

       Estampes, Rés., Od 43 Pet. fol., f. 44 , collection Gentil  

 

 
 مل فقير هللا" توقيع المصور بصيغة ع يشير إلى( تفصيل من اللوحة السابقة 12اللوحة) 
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 آباد  فايز - الهندية المغولية ، المدرسةينسب إلى المصور مهر تشاند ( حصان 13اللوحة) 

 MIK, 14599 folio 38v ببرلين برقم  اإلسالمي  المتحف  في محفوظ

 م  1786-1773  /هـ1201- 1187حوالي: التأريخ

 
  آباد، محفوظ  فايز - الهندي لمغوليةا تشاند المدرسة المصور مهر  إلى  نسبي   كامل بسرج  ( حصان 14اللوحة )

 MIK, I 4596 folio 28  ببرلين برقم اإلسالمي  المتحف في

 م  1786-1773  /هـ1201- 1187حوالي: التأريخ
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 كيشنجار -راجستانلحصان العراقي جوكلدان ا( 15اللوحة )

 ، عن 92.115 ان تحت رقمفي متحف المتروبوليتمحفوظة م 1720/هـ 1134حولي 

https://collections.artsmia.org/art/4355/the-iraqi-steed-jugaldan-bhavani-das 

 
الجواد جوغلدان  "ترجمته و اسم الحصان باللغة الفارسية  تشير إلى( تفصيل من اللوحة السابقة 16اللوحة)

 "لعراقي له هذا الخال على خده األيسرا

 
 توقيع المصور بصيغة "عمل مصور بهواني داس"  تشير إلى ( 15)( تفصيل من اللوحة  17اللوحة) 

https://collections.artsmia.org/art/4355/the-iraqi-steed-jugaldan-bhavani-das
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 ، م18هـ/ 12راجستان أواخر القرن  لالحتفال،  مزين حديقة  في ( حصان 18)اللوحة 

 عن:   IS.69-2006متحف فيكتوريا وألبرت بلندن تحت رقم  

http://collections.vam.ac.uk/item/O155092/a-caparisoned-horse-painting-unknown/ 
 

 
 بالمداد األسود  مرسوم( حصان 19)اللوحة 

 م 1800/ هـ1216 حوالي عام  راجستان

 تنشر ألول مرة  1952,1108,0.3رقم  المتحف البريطاني تحت

http://collections.vam.ac.uk/item/O155092/a-caparisoned-horse-painting-unknown/
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 م 19هـ/13راجستان منتصف القرن ( حصان أبلق مزين لالحتفال، 20)اللوحة 

 عن نقالا    38.17متحف بروكلين تحت رقم 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/481901 
 

 
أربعة أذرع  له على هيئة شخص   التجسيد الثامن عشر لفشنو    Hayagriva( تمثل تصويرة اإلله  21)اللوحة 

القرن  من ، تنسب إلى مدرسة بيهار 1880.0.2062تحت رقم لمتحف البريطاني في اورأس حصان، محفوظة 

 عن: نقًلا  م 19هـ/ 13

https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1880-0-2062 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/481901
https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1880-0-2062
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  ، رأس حصانله تومبورو على هيئة شخص  Tumburuتصويرة الموسيقار اإللهي  تمثل ( 22)اللوحة 

كة الهند الشرقية في أندرا  أسلوب شر، تمثل   2007,3005,53البريطاني تحت رقم المتحف في محفوظة 

 نقالا عن  م1820هـ/1237حوالي عام  ، Andhra Pradeshبراديش  

https://theprint.in/opinion/art-to-sacrifices-how-the-horse-became-important-in-18th-century-india/340134/ 

 
-  

الخيول  أنواع متخصص في شاليهوترا وهو كتاب هندي  Shalihotraمخطوط ورقة من ( تمثل  23)اللوحة 

 نقالا عن  كتب باللغة السنسكريتية محفوظ في مجموعة خاصة وأمراضها
Elizabeth Thelen, Riding Through Change History, 37. 

 

https://theprint.in/opinion/art-to-sacrifices-how-the-horse-became-important-in-18th-century-india/340134/
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المدرسة المغولية الهندية  في الحديقة، صهوة جواد أبلق  يمتطي ( تمثل اإلمبراطور شاهجهان وهو 24اللوحة )

  55.121.10.21ألبوم شاهجهان، متحف المتروبوليتان تحت رقم م 1630-1627هـ/ 1038-1041

 عن:   سم من عمل المصور باياج25.7× 38.9مقاييس ال

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451267 
 

 
محفوظ في مجموعة   م 18هـ/ 12كيشنجار القرن -سائس مع حصان مدرسة راجستان ( تمثل 25اللوحة )

Tanenbaum  عن:   23595بكندا تحت رقم  بالمتحف الوطني 

Pratapaditya Pal, Divine Images, Human Visions: The Max Tanenbaum 

Collection, fig 129, 148-149. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451267
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 م 17هـ/11تركيب حدوة لفرس المدرسة المغولية الهندية أوائل القرن  طريقة ( 26اللوحة )

 NO. 1942-1-24-01 المتحف البريطاني تحت رقم
 Qaisar jan, "horses hoeing in Mughal India", 134-135  :عن نقالا  

                                  
 (28(                                                       اللوحة )27اللوحة )

 ،م18هـ/12نسب إلى الهند في القرن  ( جعبة قوس ت27اللوحة )
 عن: نقالا   Charles E. Graysonمحفوظة بمجموعة

Charles E. Grayson, and Others, Traditional Archery from Six Continents, 

pl.79, 86, 88. 
 م 18/هـ 12  القرن في  الهند إلى تنسب  نشاب جعبة( 28اللوحة )

 : عننقالا  Charles E. Grayson مجموعة في  محفوظة
Charles E. Grayson, and Others, Traditional Archery from Six Continents, pl.80, 

86, 88. 


