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وتعني تضحیة " ساتي"هندوسیة تعرف باسم  جتماعیةعادة اتصاویر  یلقى هذا البحث الضوء على :الملخص

 عتبروه دلیًال افقد  بین بعض العقائد الهندوسیة في الهند، املة بنفسها في محرقة زوجها، وهو تقلید كان منتشرً األر 

خالص الزوجة لزوجها، وترجع هذه التصاویر إلى مدرسة شركة الهند الشرقیة في الربع األخیر من إ على وفاء و 

جمعت بین األسلوب  یة متطورة في فن التصویرة فنم، وهي مدرس١٩/هـ١٣م واستمرت طوال القرن١٨/هـ١٢القرن

 التي، والسمات الفنیة لضوء على مراحل تطور هذه المدرسةالدراسة ا يوبعض التقنیات األوروبیة، وتلق الهندي

 التين من الزمان أنتجت خاللها مجموعة ضخمة من التصاویر استطاعت أن تستمر طوال قرنی، وكیف میزتها

في الهند خالل هذه الفترة، وأصبحت وثائق واقعیة على األحداث  االجتماعیةلحیاة أعطتنا صورة صادقة عن ا

  . مرت بالهند خالل فترة سیطرة شركة الهند الشرقیة البریطانیة التي

  .قواعد المنظور - األسلوب الفني -شركة الهند –ساتي  -تضحیة: الكلمات الدالة

Miniatures of Social Life in the School of East India Company  
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Abstract: This Paper Reconsiders the Sati of the traditional Indian (Hindu) practice of 
a widow immolating herself on her husband's funeral pyre. The sati tradition was 
prevalent among certain sects of the society in ancient India, who either took the vow 
or deemed it a great honor to die on the funeral pyres of their husbands. According to 
ancient Hindu customs, sati symbolized closure to a marriage. It was a voluntary act in 
which, as a sign of being a dutiful wife, a woman followed her husband to the afterlife. 
It was, therefore, considered to be the greatest form of devotion of a wife towards her 
dead husband, Miniatures of Sati traditional In Company Painting, Company painting 
is a broad term for a variety of hybrid styles that developed as a result of European 
(especially British) influence on Indian artists from the early 18th to the 19th 
centuries. It evolved as a way of providing paintings that would appeal to   European 
patrons who found the purely indigenous styles not to their taste. 

Keywords: Sati- Company Painting- Perspective- Landscape  
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، ومن مياإلسالعاشت تحت الحكم  يوب التللشع االجتماعیةمن األحداث  مرأة تعكس الكثیر یعد التصویر

، وخاصة مدرسة شركة عكست كثیر من األحداث االجتماعیة مدارس التصویر الهندیة يأهم مدارس التصویر الت

أهم سمة میزت  هية صادقة للواقع الهندي بكل تفاصیله و تثبت تصاویرها أنها كانت مرآ يالهند الشرقیة الت

تصاویر تعد وثائق واقعیة عن الحیاة الهندیة  نتاج، حیث حرص الرعاة البریطانیون على إتصاویر هذه المدرسة

وكان هذا  العادات االجتماعیة المتناقضة،و الجذابة بالد الهند ذات الطبیعة  يف وذلك الستخدامها كتذكار لحیاتهم

م ١٨/هـ١٢خیر من القرن بنیت علیه السمات العامة لمدرسة شركة الهند الشرقیة خالل الربع األ يهو األساس الذ

  . م١٩/هـ١٣لقرن وطوال ا

وهي عادة  عصور قدیمةمنذ  الهندوسيوكان من ضمن هذه االحداث االجتماعیة عادة انتشرت بین المجتمع 

یعتبر الهندوس هذه و  .يمحرقة زوجها المتوف فينفسها ب تضحیةالحیث تقدم المرأة على " ساتى"ألرملة ا تضحیة

كانت تخرج من صة لزوجها، فرملة المحبة والمخلاأل الت لدیهم حیث یحتفلون بتضحیةالعادة من ضمن االحتفا

رجال الدین ( طبول واألبواق ومعهم البراهمةهل القریة من مسلم وهندوسي یحملون الیتبعها جمیع أ منزلها

ویتناول البحث عادة اجتماعیة كانت منتشرة بصورة كبیرة في الهند خالل فترة  ،١كبار رجال الدولةو  )الهندوسي

كتابات المؤرخین والرحالة كثرة  ویر الهندي بكثرة على الرغم مني ومع ذلك لم یتناولها التصالعصور الوسط

م حتى القرن ١٦/هـ١٠تنحصر في الفترة من القرن  التيهذه العادة و  انتشارفترة  ان والعرب الذین عاصرو األوروبیی

 األراملصائیات بأعداد كبیرة من إلى اح اشاور ، فقد أوقدموا وصف مفصل لهذه العادة االجتماعیة م١٩/هـ١٣

وروبیین الذین جاءوا إلى الهند خالل ت هذه العادة االجتماعیة اهتماًما كبیًرا من األ، وقد نال٢قاموا بعادة الساتي

  . هذه الفترة، وربما هذا االهتمام یفسر سبب ظهور هذه التصاویر في مدرسة شركة الهند الشرقیة

  :الدراسة الوصفیة

  )  ١لوحة رقم ( ٣ساتيال أرملة تقوم بعادة :ولياأل التصویرة 

 -  Add .Or.24)( البریطانیة بلندن المكتبة: مكان الحفظ م١٧٨٠/هـ١١٩٥اتقریبً ترجع إلى لكناو  :التاریخ

  مس ٣٤.٥×٤٠:االبعاد

                                                             
مجلة وقائع  ،)"م١٣٩٩- ١٢٠٦/هـ٨٠١-٦٠٢( أبرز المظاهر االجتماعیة في سلطنة دلهي" إبراهیم محمد على محمد مرجونة، ١

  .٢٨): ٢٠١٠(١٣مجلد ،تاریخیة، مركز البحوث والدراسات التاریخیة، كلیة اآلداب، جامعة القاهرة
زار الهند فیما بین  الذيعدة حاالت لعادة ساتي الرحالة ولیم هودجز  ن زاروا الهند وكانوا شاهدین علىمن الرحالة األوروبیین الذی ٢

   إحدى قرى البنغالم ووصف حالة لتضحیة أمراه في ١٧٩٣م ونشرت رحلته في كتاب سنة ١٧٨٣و ١٧٨٠عامي 

printed for the author  (London: 0, 1781, 1782, and 1783Travels in India during 178William Hodges, 
84.-Mall., MDCCXCIII, 1793), 79-, Palland sold by J. Edwards  

أبرز المظاهر "إبراهیم محمد على محمد مرجونة، . ومن أشهر الرحالة العرب الذین شاهدوا عادة تضحیة األرملة الرحالة ابن بطوطة

  ٢٨ ":االجتماعیة
3 Malini Roy,”Idiosyncrasies in the Late Mughal Painting Tradition – The Artist Mihr Chand, son of 
Ganga Ram (FL.1759-86) "(degree of PhD, School of Oriental and African Studies, University of  
London: 2009), Fig .124.  
Lata Mani, Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India (London: University of 
California Press, 1998), 115, PL. 2. 
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تجلس حیة  الساتي، حیث یتوسط التصویرة األرملة عادةألرملة تقوم بیظهر بوسط التصویرة مشهد  :الوصف

وتضع عالمة  ،ساري الزفاف ، وتبدو في كامل زینتها فترتديوتضع رأس زوجها على رجلیها ،اخل المحرقةبد

ویظهر حشد من لواح خشبیة تشتعل بها النیران، وتظهر المحرقة المكونة من أ، "١التیكا" بینهاالزواج على ج

 حلیقي الرؤوسن البراهمة األشخاص على یمین ویسار الحدث یظهر في الصف األول من كل حشد مجموعة م

 ابهآلة ینفخ یحملون بأیدیهم أطباق أو  ،)Pacha Kacham(یرتدون الزي الشهیر للبراهمة وهو باشا كاشام 

الجامة والباجامة ویضعون على رؤوسهم ما یشبه الطاقیة، وخلفهم  ف خلفهم حشد من الرجال یرتدونطیصو 

مجموعة من األشخاص بنفس التكوین، ویظهر  التصویرةتصطف النساء، وبالمثل یصطف بالجانب األیسر من 

مكون من ثالثة فیلة باإلضافة لموكب  مجموعة من القصور والحدائقبها عام لمدینة بخلفیة التصویرة منظر 

توج قممها شجیرات ی مجموعة من التاللویظهر  .مصورین بحجم صغیر یصطف حولهم مجموعة من األشخاص

قد و  ،لون بین الفاتح والغامق حتى تبدو العمائر في الخلفیة على مسافات بعیدةم درجات الااستخد صغیرة مع

لحدائق ارسوم و یة وما تحتویه من عناصر معماریة قواعد المنظور حیث رسمت الخلفهنا المصور م استخد

كن افي أم التصویرة فظهرت لنا كأنهامقدمة  فيبمقیاس أصغر من العناصر المرسومة  والحیوانیةدمیة اآلرسوم وال

في هذه التصویرة وقد استخدم المصور ، ید من العمقت التصویرة مز عن الحدث، باإلضافة إلى أنها أعطبعیدة 

وتحمل التصویرة توقیع المصور بهادور سینغ أحد  ،)Nim Qalam(قلم  نیم طریقة التصویر بالقلم األسود أو

  .مدرسة الشركة مصوريأشهر 

  م   ١٩/هـ١٣ق: التاریخ                            )٢لوحة رقم( ٢ساتيبعادة ال رملة تقومأ :ثانیةالتصویرة ال

                                  سم٢٥.٨×١٨:األبعاد  .              ٣ویلكوم بلندن  محفوظة في مكتبة مجموعة) باتنا(مدرسة الشركة 

 علىمن األشخاص، وتدور أحداث التصویرة  كبیر تقوم بعادة الساتي وسط تجمع امرأةتمثل التصویرة : الوصف

األرملة بجوار جسد زوجها الملفوف بقماش  تصویرة مشهد المحرقة وتجلس بداخلهضفاف النهر، حیث یتوسط ال

                                                             

ا وهي ذات شكل مستدیر أو طویل أو أى شكل التیكا أو األقشة هي عالمة تضعها المرأة الهندوسیة على جبهتها باللون األحمر غالبً ١ 

حمایة من الشر أو لحمایة األطفال من الحسد أو لالحتفال بالجلوس على العرش أخر، كعالمة على زواجها، أو ألغراض أخرى مثل ال

أو للعبادة أو للحمایة أثناء السفر، وقد توضع للخیول أیًضا لنفس السبب، ولقد تعددت مسمیاتها حسب مدلولها حیث أطلق علیها اسم 

حینئذ وتصل حتى مفرق الرأس، وكذلك تختلف مسمیاتها  القشقة إذا كانت عالمة للزواج، أما إذا كانت لموت الزوج فتسمي سندور

مالبس "أحمد السید الشوكي، ( تیكا وهو االسم األعم لها ىبندي أما إذا كانت خًطا فتسم ىحسب الشكل فإذا كانت نقطة مستدیرة تسم

 فيص أعمال مؤتمر المرأة عدد خا" مجلة رسالة المشرق" وحلي المرأة الهندیة من خالل تصاویر المخطوطات الهندیة والدكنیة

-٢٦٥ ):٢٠١١ ،اكتوبر(الثاني ، المجلد السابع والعشرون، الجزء "٢٠١١أكتوبر  ٥ -٤الفترة من  فيالحضارات واآلداب الشرقیة 

٢٦٦.  
2 https://wellcomecollection.org/works/dna7mwyw(Last visit 20/11/2018)  

ورجل أعمال، أحد جامعي الصور الفنیة حیث قام بتجمیع مجموعته الفنیة في الفترة من عام  ویلكوم وهو صیدلي يمكتبة السیر هنر  ٣

 ، وقدبلثقافیة باإلضافة إلى تاریخ الطحداث التاریخیة ام وكان یهدف إلى تكوین مورد وثائقي یعكس األ١٩٣٦وفاته عام  ىوحت ١٨٩٠

عرضت األعمال الفنیة والصور في البدایة في متحف ویلكوم الطبي التاریخي وعلى مدار العقود التالیة تطورت المكتبة ومجموعاتها 

عن . ویعیب المجموعة نظام الرقمنة القدیم ٢٠٠٢اإلنترنت في عام  علىلتصبح متحف ومجموعة ویلكوم وأتیحت ألول مرة للعرض 

  :یخ المجموعة انظرهذه المجموعة عن تار 

)https://wellcomecollection.org/works(  
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یدیها ثمرة جوز  بإحدىوتمسك  مجوهراتهاأبیض اللون، وترتدي األرملة مالبس الزواج الحمراء اللون وتضع كامل 

ة تتصاعد بشكل قریب اللهب المشتعل لسنة، وحولها أ١أو السندور اجة بها مسحوق الزنجفررى زجالهند وبالید األخ

  .عبر عنها المصور بدرجات اللون األحمر واألصفر والدخان یتصاعد باللون األسود من الواقع حیث

جال والنساء، الر حشد كبیر من هذه المراسم  ویظهر بالتصویرة التقالید المتبعة في هذه العادة حیث یحضر

 بداخله افیل األوسط هودجً حمل الفیلة ی ةیتكون من ثالثین موكب ضخم لكبار رجال المدینة على الیم ویظهر

زرقاء اللون فوق رأس الحاكم بینما یجلس أمامه  یجلس خلفه شخص یحمل مظلة دینةشخص یبدو أنه حاكم الم

كان من تقالید هذا االحتفال أن و  حراس حاملین أسلحتهم،مجموعة من ال الموكبویتقدم  ،قائد الفیل وبیده المهماز

، وعلى كل جانب من جانبي هذا الفیل فیل أخر یحمل هودج بداخله یحضر حاكم القریة أو المدینة ومعه حاشیته

إلى مجموعة من  باإلضافةالملكي مجموعة من الحراس على صهوات جیادهم ویحیط بهذا الموكب  شخصین،

یمسك  زرق،ء لونه أردامن  متشابهة بسویالحظ أن الحراس یرتدون مال ،ملون كامل أسلحتهمالحراس مترجلین یح

سهم ما یشبه الطاقیة البیضاء على رؤو  على الوسط بشال من القماش لونه أبیض مربوط عدة لفات ویضعون

 مراء اللونان حوقمیص اءزرق لیرتدون سراوی اإلنجلیزمن الضباط ویالحظ من بین الحضور مجموعة  ،اللون

 ع مجموعة من رجال القریة أو المدینة یتمركزون في الوسطزرقاء مرتفعة، ویلي هذا التجم قبعاتوعلى رؤوسهم 

اللون، وقد نجح  أغلبها أبیض رؤوسبیضاء اللون ویضعون أغطیة  ةمالبس متشابه یرتدون جمیًعابأعداد كبیرة 

رؤوس  عن یركتعب الرؤوسن في المقدمة برسم أغطیة و ورُ الفنان في التعبیر عن كثرة الرجال خاصة المصَّ 

ومن المتبع في هذه العادة  ،عدادعن كثرة األ وهي ظاهرة للتعبیراألشخاص دون أن یرسم بقیة أجسامهم 

جمیعهن  يرتد، وتفي الجانب األیسر نو عا ما یتجما لتودیع رفیقتهم ودائمً القریة أیضً  خروج نساء االجتماعیة

السیدة على كامل جسدها  هنجا طویلة یعلوها شال تلتف بهالنساء المسلمات من ال سه مالبتشب ةمتشابه مالبس

ا بما تقدم علیه األرملة من تضحیة عجابً ا وإ من یصفق فرحً  ونرى من بینهن ،ركبتیهامن الرأس ویصل حتى 

نشاهد حیث  ،البراهمةلكهنة رجال الدین من ا في هذه العادة االجتماعیةا دائمً  ، ویظهربنفسها حًبا ووفاًء لزوجها

بیض یلتف حول الجزء األسفل من شال أ منالمكونة " دهوتي"مالبس الكهنة  رتديعلى الیمین ییقف  اكاهنً 

س حیث یترك به شعر طویل، ویقف ق رأسه فیما عدا منتصف الرألحوی األیمنلى الكتف جسمه ویضع طرفیه ع

، ویالحظ باإلنجلیزیة Tاة على شكل حرف لیه بواسطة أدویقرع ع اخص یحمل دفً في كل جانب من التصویرة ش

یبدو أن هذا  ، كمادث فنشاهد رجال ونساء وكبار السنأن جمیع أهل القریة حرصوا على الخروج لمشاهدة الح

مسلمین عند العقائد الدینیة األخرى حیث یظهر بالتصویرة من خالل مالحظة المالبس وجود  امً الحدث كان مه

تحرم  التي ال الثناء من العقائد الدینیة األخرىعلى أن هذه العادة االجتماعیة كانت تن و ما یدلبین الجموع وه

 .الجتماعیةهذه العادة أو الممارسة ا

                                                             

مسحوق أحمر یستخدم في وضع التیكا على جبین الزوجة الهندیة، وهو عالمة تحول الفتاة الهندیة إلى امرأة متزوجة، وهو السندور ١ 

العریس على رأس زوجته، ویوضع في مفرق  مسحوق التجمیل البرتقالي أو األحمر الذي یعتبر اللون التقلیدي في الهند، والذي یضعه

الشعر، وُیصنع السندور من مسحوق الكركم وبعض قطرات اللیمون أو من بودرة الرصاص، وكانت أحیاًنا السیدات تقوم بإعداده في 

  .المنزل من الخلطات الطبیعیة

Susie J. Tharu, Women Writing in India: The twentieth century (Volume 2 of Women Writing in India: 
600 B.C. to the Present, Ke Lalita (New York: Feminist Press, 1993), 319. 
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وذلك  ١نفس الموضوع نبنفس المجموعة تمثال نتیحفوظن ممع تصویرتی الفنياألسلوب  فيالتصویرة هذه  تتشابه

أبعادها  ٤سم ولوحة رقم٢٠.٣×١٦.٢ابعادها  ٣لوحة رقم ( الفنيتكوین الو  ن حیث توزیع األشخاص ومالبسهمم

  .)سم١٨.٩×١٣.٨

-١٨٠٠/ه١٢٦٧-١٢١٥تقریًبا :التاریخ   )٥لوحة رقم( ٢الساتي أرملة تقوم بعادة: الثالثةتصویرة ال

  سم٢٠.٣×١٦.٢: األبعاد  محفوظة في مجموعة ویلكوم بلندن      )باتنا(مدرسة الشركة ـ م١٨٥٠

عادة الساتي، حیث یظهر في منتصف التصویرة محرقة بداخلها أرملة تجلس تمثل التصویرة أرملة تقوم ب :الوصف

شفاف ) شال( ةزرقاء اللون ویعلوها دوبت ٤هنجاأحمر اللون وال ٣وليمالبس الزواج من ك ترتديثة زوجها بجوار ج

والید  الزنجفر أو السندورمسحوق جة تمسك بیدها الیمني زجاو  مجوهراتهاطار ذهبي اللون، وتضع كامل له إ

لسنة النیران حولها والدخان باللون البني والرمادي، ویظهر النهر في مقدمة وتتصاعد أ ،األخرى ثمرة جوز الهند

تساعد على  التيأواني تحتوي على المواد الزیتیة  إما هيه مجموعة من قدور الفخار و یوعلى ضفت التصویرة

لعصا التي ا وربما تكون(ره شخص یقوم بصناعة العصا وبجوا ،ضع رماد المتوفین بهلو سرعة اشتعال الخشب أو 

اص على یمین ویسار المشهد ، ویتوزع األشخ)ذا حاولت الفرار من النیرانلى النیران إرملة إیقوموا فیها بإدخال األ

لمعتاد في هذه ل وهو اا مالبس االحتفامن بینهم رجال ونساء وكبار السن یرتدون جمیعً  نشاهدحیث  الرئیسي

اللون  أبیض رداءً  رتديا ما یدائمً  الذيیمن نجد الكاهن ول من الجانب األ، وفى الصف األالعادة االجتماعیة

الذیل  بهیئةس ویكون بها شعر طویل أس فیما عدا منتصف الر أیغطي النصف األسفل من جسده ویكون حلیق الر 

سبحة م ىویمسك بیده الیمن األذرعساور أة و بحلى الرق رتديویب یتصل بخصلة شعر تمتد خلف األذن، وله شار 

 يالبوق الملتو في  ثنان ینفخانا ، كما نشاهد ثالثة أشخاص یقومون بالعزفوبالید األخرى قنینة صغیرة ٥طویلة

حیث المالبس والشكل  الجانب األیمن یتقدم األشخاص كاهن مشابه من فيهد اونش والثالث یضرب الطبل،

                                                             
1 https://wellcomecollection.org/works/jq59gd5c (Last visit 5/12/2018) 

   https://wellcomecollection.org/works/qp7kjtps(Last visit 5/12/2018) 
2 https://wellcomecollection.org/works/vd5kw3ke(Last visit 5/12/2018) 

عبارة عن قمیص صغیر بأكمام یغطي منطقة الثدیین فقط ویكشف منطقة ما فوق البطن وتربط أطراف الكولي من الخلف بخیوط  ٣

أحمد السید الشوكي،  .رباطه باالهنجا أكثًیا، وقد ارتدت المرأة الكولي مع الالهنجا والشلوار وان كان ارتیبقى عار  الذيعلى الظهر 

   .٢٥٣، "مالبس وحلي المرأة"
 هيطویلة فضفاضة تصل حافتها إلى أسفل حتى تكاد تخفي القدمین والكعبین، و ) جونلة(الهنجا أو الفرارة وهي عبارة عن تنورة  ٤

مخالف للون االهنجا وغالًبا ما  ویكون لها في المعتاد عدد من الطیات، وفي أغلب أشكاله ربط بنطاق من األمام بلونتنسدل باتساع 

  .٢٥٤ ،"مالبس وحلي المرأة"أحمد السید الشوكي، . كان یرتدى فوقها كولي قصیر ویلتف حول الرأس دوبته طویلة
قبل التاریخ، وهي وسیلة من وسائل التعبد لدى البوذیین والبراهمة في الهند، ومنه سبحة معروفة في األدیان المختلفة منذ عصور ما مال ٥

انتقلت إلى النصارى ثم إلى غرب آسیا، وكثیر من اآلراء تؤكد أن بالد الهند هي أول من ابتكر السبحة، منذ عصور ما قبل التاریخ، 

، ومعناه عقد الذكر، ویختلف عدد "جب ماال"بالسنسكریتیة  ىسمبد، وتُ حیث استعملها البراهمة والبوذیون، بوصفها وسیلة من وسائل التع

عبد  علىعاطف  .حبات السبحة باختالف الفرق عند البراهمة، ومن الهند انتقلت السبحة إلى باقي الدیانات األخرى في أنحاء العالم

): ٢٠١٦( اسات البردیة والنقوش، المؤتمر الدولي السابع، مجلة مركز الدر "السبحة في تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة"الرحیم مرزوق، 

٢٥٩.  
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ضور حفل لح اقادمً  املكیً  افي الخلفیة موكبً  ق خلفه مجموعة من الحراس یحملون سیوفهم، كما نشاهدسابللكاهن ال

  .ضافة إلى احتواء الخلفیة على مشهد من بعید للقریة وما بها من أشجار وعمائرالساتي كما هو معتاد باإل

  م     ١٩/هـ١٣ق: یخالتار    )٦لوحة رقم (   ١عادة الساتيأرملة تقوم ب :الرابعةالتصویرة 

  سم١٥.٥×٢٤.٣: األبعاد        بمجموعة ویلكوم بلندنمحفوظة 

 علىوذلك  بیض یظهر وجهه فقط بجوار جثة زوجها الملفوف بقماش أ تجلس أرملةتظهر في وسط التصویرة 

تضع رأس  التيلسنة النیران حول األرملة بینما تتصاعد أ ،النیران شعالإكومة من جذوع الشجر المستخدمة في 

ثمرة جوز الهند  ىوتمسك بیدها الیمن مجوهراتهاوترتدي مالبس الزفاف الحمراء وتضع كامل  ،رجلیها علىزوجها 

حرقة ویمسك بیده الم نحوشخص یشیر بیده ملین سیوفهم یتقدمهم ویقف على الجانبین مجموعة من الرجال حا

لحضور  باإلضافة، ت الخروج من النیران وهي مشتعلةیستخدمه في دفع األرملة اذ ما حاول طویًال  ااألخرى رمحً 

هم تبدو على مالمح الیمین ثالث نسوةن من الكهنة یرتدون مالبس البراهمة، بینما یقف إلى الخلف جهة اثنی

بیض یلتف حول كامل الجسم من الرأس أالمتمثلة في شال  یرتدون مالبس الحداد األرملةعله السعادة تجاه ما تف

 .ظهر سوى وجههمال یُ حتى القدمین 

  م ١٩/هـ١٣ق: التاریخ                 )٧لوحة رقم (أرملة تقوم بعادة الساتي  : التصویرة الخامسة

  سم٣٦.٥×٣١:األبعاد          ٢سكتلندامحفوظة في مجموعة خاصة با   ) باتنا(مدرسة الشركة 

، كما ةریقة تصویرها في التصاویر السابقاألرملة وزوجها بنفس ط االمحرقة بداخلهفي وسط التصویرة شاهد یُ 

فراد جیش البنغال للحفاظ على النظام ضد الت الساتي وجود مجموعة من حراس أو أا من تقالید حفالحظ أیضً یُ 

حداثه على ضفة أ د تدوروالمشه .یرتدون مالبس مكونة من قمیص أحمر وقبعات زرقاء اضطرابات أيحدوث 

ویقف جهة الیمین مجموعة من  ،یاهه الهادئةالدخان بشكل واضح في مألسنة اللهب و نعكس النهر حیث ت

وفي الخلفیة مجموعة من  ٤والثالث یضرب النقارة ٣الكرنا اثنان ینفخانوهو المكان المعتاد وجودهم فیه  الموسیقیین

شكل دائري، لحشود األدمیة برسم ا ویالحظمعابد البنغال،  المباني منها ضریح محاط بحدیقة مسورة ومجموعة من

، وتتشابه في كثیر من تفاصیل طقوس عادة الساتي مع التصاویر رباعاأل ةیثالث بهیئةرسم األشخاص  وجاء

  .السابقة

                                                             
1 https://wellcomecollection.org/works/kju6nm5h (Last Visit 8/12/2018) 
2 Jeremiah Losty, Into the Indian Mind – An Insight through Portraits, Battles and Epics in Indian 
Painting (London: Francesca Galloway, 2015), 68, Fig.21. 

من أهم اآلت النفخ التي ظهرت في تصاویر المخطوطات المغولیة  هيالكرنا عبارة عن نفیر مقوس ملتو وتشبه في طولها البوق و  ٣

تصاویر المعارك الحربیة للجیش المغولي الهندي من خالل " عبد الخالق الشیخة، ماجدة على ،الهندیة خاصة في الحمالت العسكریة

 .٤٢١،)٢٠١٢ :ار، جامعة القاهرةاآلثثار اإلسالمیة، كلیة رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآل" (المخطوطات والتحف التطبیقیة
حمالن على ظهر الخیول أو البغال أمام العازف تكون من الطبول الصغیرة الحجم المكونة من طبلتین وكانت تحمل بالرقبة أو ت ٤

تصاویر المعارك الحربیة " ماجدة على عبد الخالق الشیخة،( على یساره ویطرق علیها بعصوین صغیرین ىخر إحداها على یمینه واأل

  .٤٢٣، "للجیش
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مدینة ( م١٨٠٠ /هـ١٢٠٠اتقریبً :  التاریخ     )٨لوحة رقم ( ١رملة تقوم بعادة الساتيأ :التصویرة السادسة

  سم٥٩×٤٣: األبعاد   ظ بمتحف فكتوریا و البرتمحفو   )           ٢نجفور بوالیة تامیل نادواث

زوجها بداخل  صویرة األرملة وهي ترقد بجوار جثةوسط الت یظهر فيعادة الساتي، ب تمثل التصویرة أرملة تقوم

بینما عبر الفنان عن الدخان  ،لسنة اللهب بدرجات اللون األحمر واألصفرقة قد اشتعلت بها النیران وتظهر أمحر 

وتظهر عالمة الزواج على  ومجوهراتهالون األبیض بشكل دائري، وترتدي األرملة كامل مالبسها المتصاعد بال

ویشاهد  ،يأسه عمامة كبیرة لونها بنویضع على ر  ومجوهراتهبكامل مالبسه  جبینها بینما صور جسد زوجها أیًضا

ویضع على رأسه عمامة  ،ضلونه أبی اسوى إزارً  یرتدي ا تجاه المحرقة الشخص ذو بشرة سوداء یجرى مسرعً 

نجح الفنان في التعبیر عنه  ،ا، ویظهر في مقدمة التصویرة نهرمحكمة الطیات ویحمل بیده عصً  حمراء غیر

من خالل حركة األمواج الهادئة وتلوین المیاه بدرجات اللون األزرق، ویظهر بداخله شخصان من  يبشكل واقع

 ویتحلى بحلى الرقبة وأساور المعصم لبراهمة ذي اللون األبیض،الشخصان رداء االكهنة البراهمة یرتدي هذان 

ى ، وٕاللرأس ینسدل لیصل إلى منتصف الظهروالید بجانب حلق شعره وترك جزء صغیر من شعره في منتصف ا

خر یتشابه مع هذا الشخص من حیث المالبس وطریقة تصفیف آ یظهر كاهن بداخل المیاه الخلف منه قلیال

  .ه قطعة قماش بیضاءالشعر، ویمسك بید

یمین التصویرة الرجال نشاهد منهم ثالثة أشخاص  ىعل یظهر األشخاصویقف على ضفة النهر مجموعة من 

یها التأثر الشدید المنتصف یبدو عل فيعلیهم مالمح الحزن، فنشاهد شخص تظهر و  من أقارب الزوجین یبدو أنهم

 اال یبدو أنهم من كبار رجال المدینة جاءوا لیحضرو ن، ویقف خلفهم مجموعة من الرجیستند على شخصین آخری

جامة الدي ما یشبه البشواز أو االحتفال بعادة الساتي، ویظهر ذلك من مالبسهم القیمة حیث یتقدمهم شخص یرت

من األمام لونها أبیض وشال لونه ذهبي على الكتفیین ویشبه رداء الحكام المسلمین فى منطقة  ةمفتوح شفافةال

  .الدكن

في مشهد  علىعة یدها ألشاهد جهة الیسار مجموعة من النساء یظهر علیهن مالمح الحزن فتظهر سیدة رافون

بینما تجلس أخرى على األرض واضعة  ،بمواساة سیدة تبدو من أقارب الزوجین نربعة نسوة یقومو الصراخ، وأ

بالثراء ) يسار ( تمیز مالبسهنمهن بكامل زینتهن و تالتصویرة برس فيرسوم النساء  تبدویدها على رأسها، و 

، ویسدلن شعورهن وهي مشاهد توحي بأنهم في مشهد احتفال بالزواج، وعبر مجوهراتهنالزخرفي ویضعن كامل 

من  المصور عن األفق بشكل قوس صور بواسطة مجموعة من األشجار المتراصة، ویظهر جهة الیسار موكب

یمتطون صهوات  ل الفیلین مجموعة من الحراسآخر، وحو خلفه شخص  فیلین یعلو كل فیل سائس یحمل مهماًزا

درجات رسمت ب ین لحضور حفل الساتي، وقد نفذت الخلفیة بشكل سماءأنهم متجه مترجلین یبدو وآخرونجیادهم 

  .زرق بشكل واقعياللون األ

                                                             
1 http://collections.vam.ac.uk/item/O15842/sati-ceremony-painting-unknown(last visit 5/4/2019)  

ق هذا الحدث تصویرة ترجع إلى فترة حكم المارثا ترجع فیما بین قامت بالساتي زوجة بیشوا مادهافروا وقد وثَّ  التيمن أشهر السیدات و  ٢

  .نجلوس للفنأم من انتاج المركز الفني بمدینة بونا بمدینة ماهراشتیرا بجنوب الهند متحف لویس ١٧٧٢-١٧٦١مي عا

K.K. Kusuman ,  A Panorama of Indian Culture: Professor A.  Menon Felicitation Volume (New Delhi: 
Mittal Publications, 1990), 216.(  
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   :الدراسة التحلیلة

   - :ة نقاط رئیسیة تنحصر فیما یليعدتتناول الدراسة التحلیلة و 

األرملة حیة  حرقالساتي تقلید أو عادة اجتماعیة هندوسیة قدیمة ل ":الساتي"األرملة  تضحیةعادة  تقلید أو

تعني  هيو  Satومصطلح ساتي في اللغة السنسكریتیة مشتق من االسم المؤنث ل سات  المتوفي،زوجها مع جثة 

 التيزوجة المعبود شیفا  هيالخیر والفضیلة، وتعني كلمة ساتي امرأة جیدة وفاضلة وزوجة مخلصة، وساتي 

ثم أصبح هذا المصطلح یطلق على انتحرت بسبب إهانة والدها لزوجها فأصبحت رمز للتضحیة من أجل زوجها 

وقد وجدت عادة تضحیة األرملة في جنازة زوجها في  تضحى بحیاتها على محرقة زوجها بعد وفاته، التيرملة األ

آلراء أنها تسبق ظهورها في الهند بفترات طویلة تعود إلى عهد دول أخري غیر الهند مثل الصین وتذكر بعض ا

، ویبدو أن تضحیة األرملة بنفسها بعد وفاة زوجها قد ظهرت أیًضا )م .ق ١٠٢٧ -١٥٢٣( أسرة شانغ الصینیة

قد رافقته إلى العالم  ١٨من األسرة ) م.ق ١٤٢٥- ١٤٥٠(في مصر الفرعونیة، حیث یذكر أن أمنحتب الثاني 

ووجدت عند  ،١زًنا على وفاة زوجها عند اإلغریقبع من زوجاته، ووجدت أیًضا عادة تضحیة المرأة حُ اآلخر أر 

  .٢شعوب نهر الفولغا بروسیا القدیمة وبعض القبائل القدیمة في الیونان

، وهي توصف في الكتب المقدسة لتكون زوجة جیدة ىتنشأ وترب االجتماعیةمن الناحیة  المرأة الهندیةوكانت 

 لزوجها هو األساس في تعریف المرأة خالصهابأن اتحادها مع الزوج وصالحها وإ  Dharmas٣ ندیة مثلاله

ذا قامت ي وجدان الزوجة الهندوسیة بأنها إترسخ فومن هذا المنطلق ، ٤الهندوسیة وأن الزوج هو سبب وجودها

وبسبب هذا التوجه شعرت وتحمیه من كل شر،  زوجهاعمر  طول تضمن بذلك فأنهاالهندوسیة بعض الطقوس ب

وتظن بأنها تفتقر  بتقصیرها في اتباع الطقوس العقائدیة الخاصة بالهندوس بلهاعن وفاة زوجها ق مسؤولةبأنها 

فقد فسرت هذا الحدث على أنه مؤشر  ،وعلى ذلك وبغض النظر عن عمر وفاة الزوج إلى صفات الزوجة الجیدة،

ذا قامت بتقلید الساتي فأنها بذلك تكفر عن ذنبها إ هافي وجدانها أنعلى فشلها وتحمل الذنب على وفاته وترسخ 

عقیدة (سواء كان هذا التقلید طواعیة أو فرض اجتماعي بحیث ضمنت مرافقة زوجها في الوالدات القادمة 

لى الجنة بادة خطایا الزوج ورفعه إإلا تقلید الساتي كان كافیً  بارتكابهاأن التضحیة بالنفس  اعتقدت، كما )التناسخ

  .٥جتهو مع ز  يلیعیش في اتحاد أبد

                                                             
1 Dong Sull choi, “Origins and Realities of Suttee in Hinduism”, Comparative Civilizations Review, 
Vol. 36, No. 36 (Spring, 1997): 40-41. 
2 Gaur, Menne, Sati and Social Reforms in India (Jaipur: Publication Scheme, 1989), 45. 

تتضمن الواجبات  التينات الهندیة ویشیر إلى مجموعة الكتب الهندوسیة مصطلح في اللغة السنسكریتیة له معاني متعددة في الدیا ٣

  .والحقوق والقوانین والسلوك والفضائل وتوضح مراحل الحیاة االجتماعیة

Daniel H. H. Ingalls, "Dharma and Moksa",  Philosophy East and West, Vol. 7, No. 1/2 (April – July 
1957): 41–48. 
4 Arvind Sharma, Sati: Historical and Phenomenological Essays (Delhi: Motilal Banarsidass, 1988), 77. 
5 Prahlad Singh Shekhawat, The Culture of Sati in Rajasthan (Manushi 42-3, September –December 
1987), 30. 
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فتشیر  ،١ریةاشتلیا من المجتمع مثل طبقة الكالعُ  الملوك والطبقات علىوكانت هذه العادة مقتصرة في البدایة 

عظمها نساء مكان م ١٦٠٠و ١٢٠٠رست بین عامي الساتي في والیة راجستان التي مو  بعض الكتابات أن عادة

ولهذا ، ة في جنازة زوجها نقطة تخص الشرفحیث اعتبروا تضحیة المرأ ،٢ریةاكشت وتنتمي إلى أسر ملكیة أ

ضافة إلى لتقلید عادات الطبقات العلیا باإلهو محاولة ب انتشار هذه العادة اسبمن أكان زادت شعبیة الساتي، و 

 االجتماعیةدات وقد وضعت العا، ٣سیة دینیة في أعین عامة الشعبدها قو وأكسب اأن رجال الدین أثنوا علیه

توفي  الذيتعنى حرفیا الشخص  التيو  Vidhavaرملة الهندوسیة بین خیارین األول، أن تظل أرملة وتسمي األ

علیها ارتداء  ویحظرا وبقائها على قید الحیاة یفرض علیها قواعد وشروط قاسیة حیث یتم عزلها اجتماعیً  ازوجه

، والخیار ٤یحلقون رؤوسهنوالزواج مرة أخرى، كما  كل اللحومأالحلي و  وضع الحناء وارتداءالمالبس الملونة و 

، كما أصبح ذا اللقب الثناء والتمجید للمرأةكلمة تعني المرأة الجیدة وبالطبع یمنح ه هيالثاني أن تصبح ساتي و 

 ىعللذلك وجد نصب تذكاري  ،٥اآللهةینظر إلیها كمرتبة  التيالنقیة  طاهرةیعبر عن المرأة ال مصطلح ساتي 

رامل ماكن المخصصة للحرق وذلك لحث األقرب األین قاموا بهذه العادة یتم وضعها لألرامل اللذالید  شكل كف

  ).١٠لوحة رقم( ٦تتمتع بها من تقوم بهذه العادة التيعلى المكانة 

بل عادة الساتي من أي نص یذكر كتب العقیدة الهندوسیة فقد خلت  بدایة ظهور هذه العادة غیر محدد،و 

 شارةوأقدم إعمره الطبیعي،  ینبغي لشخص أن یغادر شخص محرم حیث ال أياالنتحار من قبل دت أن أك

الد عندما قررت مادرى قبل المی ٣٠٠ عام ترجع إلى التيبهارتا ملحمة المها فيذكرت لعادة الساتي  تاریخیة

لیست لها أى میزة دینیة أو هنا عادة الساتي الموت مع زوجها وحاول الجمیع منعها دون جدوى ولكن  زوجة باندو

م من عصر أسرة غوبتا وذلك من خالل ٥١٠عام لعادة الساتي ترجع إلى  ثریةاأل اإلشاراتأقدم بینما ، ٧تماعیةاج

م یعود إلى الملكة راجیافاتي یفید ٧٠٥، ونقش أخر یحمل تاریخ ثر علیه بالقرب من مادهیا برادیشخالل نقش ع

 ،م١٣م والقرن ٥١٠هذا باإلضافة إلى نقوش أخرى متعددة مؤرخة بین عام ا زوجه بممارستها الساتي على محرقة

ریة من األمراء اشتطبقة الك كانت منتشرة بین وأنها لمین إلى الهند،وهي تشیر إلى وجود هذه العادة قبل مجئ المس

، وبحلول م لهذه العادةها البراهمة الصبغة الدینیة بمباركتهافي البدایة ثم أصبحت عادة اجتماعیة أعط والمحاربین

م أصبحت عادة الساتي جزًء فریًدا من المعتقدات االجتماعیة الهندوسیة خاصة بین األمراء ١٦/هـ١٠القرن 

ذا إ عقول األرامل بأنها علىغي من الطقوس الممجدة للغایة وط هذه العادةومع مرور الزمن أصبحت ، ٨الراجبوت

هذه العادة ستمحو خطایا زوجها المتوفي  علىیة وبأنها إذا أقدمت للتضح ارائعً  مثاًال  ذا قامت بالساتي ستكونإ

                                                             
والیة  ١٨م إما الطبقة الحاكمة أو طبقة المحاربین وكانوا موجودین في الكشتاریة هم الطبقة الثانیة في التسلسل االجتماعي بحكم كونه ١

جالل السعید الحفناوي،  :، تراث الهند، ترجمة.ت .ج.جارات(من والیات راجستان ویتمركزون في والیة جودنبور وموار وجایبور 

   .٩١،)٢٠٠٥ المجلس األعلى للثقافة، :القاهرة( عبد اهللا عبد الرازق إبراهیم :مراجعة
2 Menne, Sati and Social Reforms in India, 47. 
3 V.N. Datta., Sati Widow Burning in India (New Delhi: Manohar, 1988), 6. 
4 Francis Jarman, “Sati from Exotic Custom to Relativist Controversy” – Culture Scan, Vol. 2, No. 5, 
(December, 2002), 2. 
5 Amal, Sati: Historical, 75. 
6 Shekhawat, The Culture of Sati, 31. 
7 Anant Sadashiv Altekar, The Position of Women in Hindu Civilization from Prehistoric Times to the 

Present Day (Delhi: Motilal Banarsidass Indological Publishers & Booksellers, 1973), 120. 
8 Gaur, Sati and Social Reforms, 47.  
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االحترام والتبجیل  السبب في انتشارها بهذا الشكل إلى ، ربما یرجع١وترفعه إلى الجنة لیعیش معها في نعمة أبدیة

اعیة سیئة ذا قامت بعادة الساتي، وخاصة وأن األرملة تعاني من قواعد اجتمإبه األرملة وعائلتها  ىتحظ الذي

  .٢للغایة

، ولكن تمركزت بصفة رئیسیة في منطقة وادى الجانج نحاء الهندا في جمیع أوكانت هذه العادة شائعة تقریبً 

من أكثر المناطق التي   البنغال عد إقلیمیُ و  ،والبنجاب وراجستان في الشمال ومادورا وفیجایاناجار في الجنوب

ذا كانت األرملة تقوم بهذه إ، وتختلف اآلراء حول م١٢منذ القرن  لى نطاق واسع خاصةوجدت بها هذه العادة ع

والبعض األخر  ،وا أن األرملة تقوم بهذه العادة من تلقاء نفسهاأفهناك بعض الرحالة ر  ،العادة طواعیة أو مجبرة

أو من قبل نتیجة للضغط علیها من قبل أسرتها أو أسرة زوجها  األرملة تقوم بها شاهدوا بعض الحاالتذكر أنهم 

البراهمة، وبالطبع وجدت الحالتین لكن في أغلب األحیان تقوم األرملة بهذه العادة طواعیة تحت تأثیر العادات 

ت األرملة خیار أن ی، وقد أعط٣تقوم بالساتي وتضعها في مصاف اآللهة التيتبجل األرملة  التياالجتماعیة 

ضعها تحت قوة الدین والتقالید وضغط األقارب فتكون مجبرة تصبح ساتي أو االمتناع عنه، بینما هو في الواقع ی

  . ٤على ممارسة العادة للحفاظ على التقالید األسریة واالجتماعیة وعلیها أن تتبني عن طیب خاطر تقلید الساتي

 زارواالذین  العرب واألوروبیین التاریخیة عن الساتي عن طریق كتابات الرحالة اإلشاراتوقد جاءت معظم 

كنت بمدینة أكثر سكانها من الكفار تعرف ....." في رحلته یذكر الذيابن بطوطة د ومنهم الرحالة العربي الهن

ذكرناهن على إحراق أنفسهن أقمن قبل ذلك ثالث أیام في غناء وطرب  التيولما تعاهدت النسوة الثالث . بأمجري

واحدة منهن بفرس فركبته وهي متزینة  ت كلوفي صبیحة الیوم الرابع أت.. نیاكل وشرب كأنهن یودعن الدوأ

 وأقاربهاعلى وجهها والبراهمة یحفون بها تنظر بها  مرآةمتعطرة وفي یمناها جوزة نارجیل تلعب بها وفي یسراها 

ضرمت قرب ذلك الصهریج في موضع منخفض وصب والنیران قد أ.. وبین یدیها الطبال واألبواق واألنفار  معها

ورمى ... النار فيها رمت بنفس...یت احداهن فرأ.. ت الجلجالن فزاد من اشتعالها علیها روغن كنجت وهو زی

كوني بالماء صحابي تدار ولما رأیت ذلك كدت اسقط عن فرسي لوال أ... الرجال ما بأیدیهم من الحطب علیها

ساتي وهن أكبر نامة عن بعض األرامل مارسوا عادة الكما نجد بعض االشارات في ، ٥"فغسلوا وجهي وانصرفت

 دعن جالل الدین أكبر اإلمبراطورآیین أكبري ألبو الفضل بن مبارك مؤرخ غیر راغبات ویتم اجبارهن بالقوة، وفي 

، وقد قسم أبو نها عادة اجتماعیة هندوسیة قدیمة لحرق المرأة مهما كانت غیر راغبة في ذلكإحدیثه عن الساتي 

فیستسلمن  لألزواجأرامل مارسوا الساتي بدافع حبهم  :، األولأقساملعادة الساتي إلى ثالثة  المرأةالفضل ممارسة 

أرامل  :الثالثأرامل كانوا یخشون اللوم والمعاملة السیئة كأرملة ویضطرون لالستسالم للحرق، و  :للنیران، والثاني

                                                             
1 Anne Feldhaus, Images of Woman in Maharashtrian Literature and Religion (USA: State University 
of New York Press, 1996), 175.  
2 Choi, Origins and Realities, 44. 
3 Susil Chaudhuri,”Sati As Social Institution and the Mughals”, Proceedings of the Indian History 
Congress, Vol. 37 (1976), 219. 
4 Feldhaus, Images of Woman, 175. 
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  .١١٢، )٢٠١٠منشورات المعارف،: المغرب(
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ت زوجات الملوك لبیروني كانل ا، ووفقً جبروا على القیام بهذه العادة تحت ضغط العادات والتقالید االجتماعیةاُ 

  .١م الأفسهن حتى الموت سواء رغبن في ذلك تحرقن أن

أرملة شاهد  يالذ Pietro Della Valleومن الرحالة األوروبیین الذین وصفوا هذه العادة الرحالة اإلیطالي 

م واصًفا أنها كانت تجلس على حصان ١٦٢٣نوفمبر  ١٢في بجنوب الهند  یكیرىإ Ikkeriالساتى في قامت ب

ل في إحدى یدیها مرآة وتنظر فیها نظرة حزینة وفي الید األخرى لیمونة وفوق رأسها مظلة كبیرة، ویرافقها فرقة تحم

رملة وقرر مقابلتها لقریة، وقد أعجب الرحالة بتضحیة األها الكثیر من الرجال والنساء عبر اعموسیقیة وطبول ویتب

 ،ها مزین بالورود والزهور الزاهیة، ورأسین بكامل مجوهراتهاب زفافها وتتز وذكر أنها ترتدي ثوًبا أبیًضا وهو ثو 

، والمالحظ أن يلطریقة تنفیذ عادة السات مفصًال  اوقد قدم لنا هؤالء الرحالة وصفً  .٢وتبدو سعیدة وتتحدث وتضحك

 ت تافیرىوصف الرحالة جان باتبیس على سبیل المثال ،ىطریقة التحضیر لهذه العادة اختلفت من منطقة ألخر 

حدثت في إحدى  ؛ولىماكن متفرقة في الهند، األألمجموعة من الحاالت في م ١٦٥٠ /هـ١٠٦٠فیردي في عام

ن تستلق أعلى ضفة نهر الغاتس حیث یتم عمل كومة من الخشب وضعت بحیث تسمح ب الَكجراتقري والیة 

 يینادعد نصف ساعة تضع رأس زوجها على ركبتها وهي تمضغ التنبول طوال الوقت وب التيعلیها األرملة 

 علىتساعد  التيلقاء المواد الزیتیة إ صدقاء ومعهم أواني بها مواد زیتیة ویقوموا بإشعال النار و الكهنة واألقارب واأل

سرعة االشتعال، بینما وصف حالة أخرى على ساحل كوروماندیل بجنوب شرق الهند، حیث تم حفر حفرة كبیرة 

 هيمن الخشب بها وسكب مواد زیتیة ثم یوضع جسد الزوج وتأتي زوجته و  لقاء الكثیرإقدم وتم  ١٠أو  ٩بعمق 

ثالث مرات حول الحفرة وفي كل  بالدورانرملة قائها وتقوم األصدأترقص وتمضغ التنبول یرافقها جمیع أقاربها و 

أوعیة من  مرة تحتضن اقاربها وعندما تكمل المرة الثالثة تقذف في النار ویقوم الكهنة البراهمة بدفعها وسكب

وحالة أخرى في البنغال حیث تأتي األرملة مع جثة زوجها إلى ضفة نهر الغانغ الزیت علیها لسرعة االشتعال، 

المقدس لدى الهندوس وتغتسل قبل حرقها ویتم تحضیر كومة من الخشب في شكل سریر مع وسائد من الخشب 

لموسیقیین وتتزین بكامل مجوهراتها وهي ترقص ویتم وضع أواني زیتیة وسط الكومة وتأتي األرملة ویرافقها ا

  ،٣لقاء البقایا في نهر الغانغإهلها بإشعال النار ثم بعد تمام االحتراق یتم أهنة و كوتستلق بجوار زوجها ثم یقوم ال

أنه  ")م١٦٦٨-١٦٥٦( أثناء رحلته إلى الهند بین عامي" Francois Bernier"وقد أورد أحد الرحالة األوروبیین 

، وكانت تبكي بمرارة وهي تتجه إلى المحرقة ومعها ثالثة صغیرة السن تبدو اثنتا عشر عاًماامرأة شابة جمیلة رأى 

ومما سبق . ٤"أو أربعة من البراهمة وأجلسوها على الحطب وقیدوا یدیها ورجلیها خشیة أن تهرب ثم أحرقوها

ا وروبیین الذین زاروا الهند وقدموا لنا وصفً عرب واألالرحالة ال جذبت اهتمام كلٍ من التية هذه العادة ینستنتج أهم

 ن ظهور هذا الموضوع فيأموضوع الدارسة خاصة  ، وكانت بمثابة وثیقة مهمة لتناولي لهذه العادةمفصًال 

 في حاالت الَّ إوروبیین حظى باهتمام المصورین قبل مجئ األا حیث لم یجاء متأخرً الهندیة تصاویر المخطوطات 

    .ام المسلمین لهذه العادة االجتماعیة الهندوسیةكَّ عجاب الحُ إا یرجع ذلك لعدم نادرة، وربم

                                                             
1 Chaudhuri, "Sati as Social in Stitution", 221.  
2 Lourens Van Den and Jan Bremmer, Between Poverty and the Pyre: Moments in the History of 
Widowood (London and New York: Talylor and Francise Library, 2002), 181.  
3 Chaudhuri, "Sati as Social in Stitution", 221. 
4 Francois Bernier, Travels in the Moghul Empire, AD1656-1668, Translation by Archibald Constable, 
(New Delhi-Chennai: Asian Educational Services, 2004), 309. 
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الید ولكن بحذر، حیث تجنبوا التدخل في التق عادة الساتي علىام المسلمین في الهند القضاء كَّ وقد حاول الحُ 

 عندما، شاراتهذه اإل أقدمسالطین دلهي ریخیة بمعلومات عن موقف الكتابات التا ندرتو  ،االجتماعیة للهندوس

-١٣٢٥/هـ٧٥٢-٧٢٥محمد بن تغلق  والسلطان م،١٣١٦-١٢٩٤/هـ٧١٦- ٦٩٥حاول عالء الدین خلجي

كانت ممارسة عادة الساتي، ویبدو أنها الحصول على تصریح ل الضروريجعل من الحد من هذه العادة ف م١٣٥٢

  .١ت في القضاء علیهامحاولة للحد من هذه العادة والقضاء علیها ولكن فشلت هذه المحاوال

ساتي ممارسة األرملة لعادة الم منع ١٥٦٦-١٥٣٠/هـ٩٦٣-  ٩٣٧وفي عهد حكام المغول حاول همایون

وأصدر تعلیمات  هذه العادة بدون تصریح من المسؤولین یمنع ممارسة ًراوأصدر قراا، وجاء أكبر ولكنه فشل أیضً 

، عن ارتكاب هذه العادةعدات مالیة وهدایا لمحاولة إبعادها بتأخیر قرار المرأة ألطول فترة ممكنة، مع تقدیم مسا

امرأة هندوسیة أن تحترق مع دت ار أإذا "ن أ علىینص  الذيوقد ذكر أبو الفضل في آیین أكبري نص القرار 

 قام بها اإلمبراطور التي محاوالتالنجحت  وقد ،"جبارها على ذلكإن نمنعها وال ینبغي أزوجها فال ینبغي لنا 

 جهانجیرعهد  ، وفي٢األخرىواستمرت في بقیة المناطق  العادة داخل أجرا فقطهذه أكبر للحد من الدین  جالل

سالمي في عهد السلطان فیروز الدین اإل اكشمیر الذین دخلو في ا بین مسلمي راجور وجد أن الساتي كان سائدً 

 جثة زوجهابدفن نفسها حیة مع شمیریة ة الكملحیث تقوم األر الساتي مثل الهندوس  ان مارسو ، وأن المسلمیشاه

ا في قبر زوجها عندما دفنت فتاة تبلغ من العمر اثني عشر عامً ر بكشمیر منها حالة حدثت في مدینة راجو 

 فيالعادة هذه  جهانجیروقد حظر  ،م١٦٢٧ - ١٦٠٥/هـ١٠٣٧-١٠١٤یر للحكمجالمتوفي وذلك قبل وصول جهان

 ،٤ملة على ممارسة الساتيأمر بفرض عقوبة على من یجبر األر نه إ جهانجیره توزك ت، وذكر في مذكرا٣كشمیر

، حیث كتب بركانان في إقلیم بیهارأن هذه العادة وجدت أیًضا  المسلمات وجدیر بالذكر عند الحدیث عن األرامل

 معروفة أن الممارسات الشبیهة بالساتي م١٩/ هـ١٢ في أوائل القرن إحدى قري إقلیم بیهارهاملتون في تقریره عن 

ر اصدإاإلمبراطور شاه جهان  وحاول .٥فقد سمع أن زوجة الخیاط قد دفنت نفسها في نعش زوجها ،بین المسلمین

 م١٧٠٧-١٦٥٨/هـ١١١٨ - ١٠٦٨ب یأورنجز وحاول  ،٦قراًرا بمنع األرامل الالئي لدیهن أطفال من إحراق أنفسهن

العادة تعرقل ممارسة هذه م ١٦٦٣/ هـ١٠٧٤عام مجموعة من القوانین بإصدارها الساتي نهائیً  عادة منع م١٧٠٧

عداد األرامل ولكن لم تقضي علیها ألت من ن كانت هذه االجراءات قد قلَّ إ ، و ولمبراطوریة المغعلى األقل داخل إ

رة حكم أورانجزیب مثل الرحالة الهند خالل فت زارواوربیین الذین ویظهر ذلك في سجالت الرحالة األ ،تماًما

عادة الساتي خالل هذه  مختلفة من اعندما وصف أنماطً م ١٦٧٠/هـ١٠٨١نافاریتي في عام سباني دومینغواأل

 ٢على إقلیم البنغال ١البریطانیینثناء سیطرة أرملة الهندوسیة ذه العادة االجتماعیة تمارسها األواستمرت ه، ٧الفترة

                                                             
1 Upendra Thakur, Some aspects of ancient Indian history and culture (New Delhi: Abhinav 
Publications, 1974), 231. 
2 Jivanji Jamshedji Modi, The Antiquity of the Custom of Sati, Anthropological Society of Bombay 
(Bombay: British India Press, 1929), 110.  
3 Gaur, Sati and Social Reforms, 50. 
Deepika Sharma & Anita  Rana, “Social Evils Among Women in Jammu and Kashmir During Dogra 
Period and Colonialism and Reforms" (1846-1925)”, IOSR Journal of Humanities and Social Science, 
Vol. 20, Issue 3, Ver. VIII (Mar, 2015):12. 
4 Chaudhuri, "Sati as Social",  221. 
5 Rag Kumar, Essays on Indian Renaissance, Discovery (New Delhi: Publishing House, 2003), 178. 
6 Chaudhuri, "Sati as Social", 221. 
7 Chaudhuri, ”Sati as Social", 221. 
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الساتي ومعاقبة  بإلغاء اارً الحاكم العام لشركة الهند الشرقیة قر عندما أصدر  ،م١٨٢٩ /هـ١٢٤٥ حتى عام ٢البنغال

ل من هذه العادة االجتماعیة ولكن لم یمنعها حیث وجدت ، وهذا القرار قلَّ ٣من یحث على ممارسة الساتي بالسجن

  .٤الماضيات من القرن یالثمانین فيحاالت قلیلة كان أخرها حالة حدثت 

ند، حیث نالت إعجاب كثیر من مما یؤكد على أهمیة هذه العادة االجتماعیة وجود صدي لها خارج الهو 

حب ووالء السیدة الهندیة لزوجها  علىكثیر من الشعراء الفرس  ىأثن الشعوب المجاورة للهند مثل بالد فارس، فقد

سبیل المثال  علىالعادة  هة في هذ، وقاموا بكتابة قصائد شعریسطورة الحب والوالءأ عن ن تقلید ساتي عبارةإ و 

فقد أعجب هذا الشاعر  ،٥لشاعر فارسي موالنا محمد نوائي خابوشاني" بانحرق وذو ": ودزچقصیدة سوز و

                                                                                                                                                                                
وقد نشرت رحلته في  طانیین في الهند منهم ولیم هودجزناء تواجد البریثوصف كثیر من الرحالة األوروبیین هذه العادة االجتماعیة أ ١

 Hodges, Travels in India, During 1780, 1781, 1782,  and 1783,  London: 1793) (William ١٧٩٣عام  كتاب
حالة  ٧٠٦م ١٨١٧یأتي إقلیم البنغال في المقدمة في ارتفاع حاالت ممارسة عادة الساتي، فقد وثق البنغال في عام واحد وهو عام  ٢

رتفاع حاالت إرجع كثیرون سبب من البنغالین، ویُ بوباء الكولیرا وتوفي بسببه عدد كبیر أصیب فیه البنغال  الذيساتي وهو نفس العام 

لذلك   أن تصبح وریثة لممتلكات زوجها نجب أطفاالً لم تُ  التيسمح لألرملة  الذيDayabbaga الساتي في البنغال إلى قانون الملكیة 

أو حرقهن بحجة تأدیة الساتي والتضحیة بنفسها  ،جتماعًیاإا نبذهن ج إمَّ عانت األرامل هناك بسبب هذه القوانین حیث تعمدت أسرة الزو 

  .الشرعي نمن میراثه ننهاوذلك من أجل حرم

Latha  Nrugham, “Sati – Suicide by Widows Scriptures and Society?” Suicidologi, ARG .18, NR. 1 
(2013):18.  

ن الهند في حاجة سریعة إلى البریطانیین إ و  ،العادة ذریعة ومبرر لالستمرار في الهندن البریطانیین اتخذوا من هذه  إذكر البعض  ٣

  .على حد تعبیرهم تثیر االشمئزاز التينساني للقضاء على هذه الممارسة الهمجیة البشعة للتدخل اإل

Amal Chatterjee, Representations of India 1740-1840 the Creation of India in the Colonial Imagination 
(London: ST. Martin’s Press, INC., 1998), 111. 
Sophie Gilmartin, The Sati, the Bride, and the Widow: Sacrificial Woman in the Nineteenth Century, 
Victorian Literature and Culture (USA: Combridge University Press, 1997), 142.  
4 Syed Hussain Soherwordi,”The Sati-a Matter of High Caste Hindus or a general Hindu Culture: A 

case study of Roop Kanwar”, Journal of Political Studies, Vol. 18, Issue 1 (1987): 141. 
زة في العدید من المصادر الهندیة شاعر له مكانة بار  كوتشان حالًیا شمال شرق خراسان، المال محمد نوائي من قریة خابوشان أو ٥

م أن نوائي ولد في ١٦٢٥/ هـ١٠٢٥كتب في الهند عام  الذيا لما ذكره مال عبد الباقي نهاوندي في كتابه مآئز رحیمي والفارسیة وفقً 

إیران حیث درس الشعر عائلة تعمل بالتجارة في قریة خابوشان ثم انتقل في شبابه مع والده إلى كاشان أحد المراكز التجاریة المهمة في 

ید موالنا محتشم وذلك قبل أن یذهب إلى مدینة مشهد، ویذكر عبد المؤرخ القزویني عبد النبي فخر الزمان القزویني في كتابه  علىهناك 

لي خراسان، ، حیث قام أحد األقارب األثریاء بمساعدته للعودة إالَكجراتتذكرة ماي خانة أو مذكرات حانة أن نوائي غادر مع والده إلى 

وبعد وفاة والده أهدر نوائي میراثه وقرر العودة مرة أخري إلى الهند في الهور ودخل في خدمة میرزا یوسف خان وهو من أصل  فارسي 

م، وقد اكتسب نوائي شهرة في مجال الشعر، ثم ١٥٨٧/هـ ٩٩٦كشمیر منذ عام علىنه أكبر حاكما فقد عیَّ  ،له مكانة كبیرة في الهند

عجب بشعره وطلب منه االنضمام إلى بالطه وهنا قام بتألیف مؤلفه ساقي أُ  نى خدمة األمیر دانیال بن جالل الدین أكبر بعد أانتقل إل

روبیة ومالبس أو أردیة خاصة وحصان عراقي، بعد ذلك بوقت قصیر كتب نوائي سوز ١٠٠٠٠مكافاة كبیرة من  علىنامه وحصل عنه 

یرانیة مثل خسرو وشیرین أو لیلي والمجنون، وفي مقدمته ، وهو مثنوي على نفس نمط القصص اإلوجورداز تحت رعایة األمیر دانیال

  ".سباب تألیف سوز وجودازأیشرح نوائي 

 Massumeh  Farhad, “Searching for the New: Later Safavid Painting and the “ Suz u Gawdaz” (Burning 
and Melting)" by Nau’I Khabushani”, The Journal of the Walters Art Museum, Vol. 59, Focus on the 
Collections (2001): 116-117. 

 Mirza Davud Irani نجلیزیة بواسطةم بعد ترجمتها إلي اللغة اإل١٩٠٥وقد نشرت قصة سوز وجودز ألول مرة في مدینة لكناو عام 

and Anand K. Coomaraswamy.  
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دة ا بالهند وعندما طلب منه اإلمبراطور أكبر بتألیف قصة رومانسیة جدیة الهندیة عندما كان مقیمً بتضحیة المرأ

ى القصة أنه ، واعتبر الساتي رمز الحب والوفاء لدي السیدات الهندیات، وترو فكتب مثنوي رومانسي عن الساتي

بینهما قصة حب منذ عشر سنوات  ،أكبر تحت حكم اإلمبراطور الهوركان هناك اثنان من العشاق یعیشان في 

ار األهل باإلعداد للزواج وفي لیلة الزفاف بینما كان العریس والعروس في طریقهم للوصول إلى الحفل انه وقام

أكبر بهذا الحدث ذرف لحفل الساتي وعندما سمع واستعدت العروس  في الحالوتوفي العریس  ،منزل مهجور

، وقد الساتي علىها ولكنها رفضت وأصرت وقدم لها كل العروض لمنعها من قرار  ،ع وأمر بإحضار الشابةالدمو 

یة وهناك قصیدة شعر  .أكبر ابنه دانیال لمرافقة العروس واإلشراف على عمل حفل ساتي ملكي لها أمر اإلمبراطور

 مؤرخ الشاه عباس الثاني وتسرد قصة وفاة أحد كبار القادة العسكریین شاملوللشاعر الفارسي  "مةساتي نا" بعنوان

قررت عندما مات هذا القائد و ، یوم من احتالل قلعة قندهار ٢٠وذلك بعد جالل الدین أكبر المغولي  لإلمبراطور

الشجاعة المعنویة والروحیة ووالء  ىعلنفسها في محرقة زوجها وفي نهایة القصة أثني شاملو ضحي به أن تُ زوجت

عجابهم بقصة إعجاًبا كبیًرا عند الفرس وهو ما یتضح في إویبدو أن عادة الساتي قد القت  .وحب السیدة النبیلة

 /هـ١٠٦١-١٠٥٠سوز وجوداز ونسخها أكثر من خمسة نسخ منهما نسختان موضحتان بالصور وذلك بین عامي

عجاب الفرس بها وجودها تزین أحد جدران قصر چهل ستون إ هذه العادة و  ا زاد من أهمیةم، وممَّ ١٦٥٠-١٦٤٠

وهي تقع بین تصویرتین من ، )١٨لوحة رقم( "شاهارشابني سورى"في أصفهان وتعرف باسم حفل زواج أو 

تصاویر موضوعات العشق والغرام الفارسیة تصویرة خسرو وشیرین وتصویرة یوسف وزلیخا وهي ترجع إلي عهد 

تبت في ویبدو أن هذا الشاه كان معجًبا بهذه القصة خاصة وأن القصة كُ ، م١٦٤٧ /هـ١٠٥٧س الثانيالشاه عبا

  .١عهده وصورت في قصر الشاه أیًضا في عهده

شكل اتخاذه  لدي الهندوس م ومقدس اكتسب شعبیة كبیرةلساتي كتقلید اجتماعي مهأهمیة عادة اا یؤكد وممَّ 

ا بموكب موسیقي یسیر عبر القریة حتى ا مصاحبً فكان دائمً  ،كحفالت الزفافكان یتم التحضیر له حیث  االحتفال

وقبل أن تنتقل المرأة إلى منطقة حرق الجثث تقوم بوضع ، نهرا ما یكون بجوار دائمً  الذيرق یصل إلى مكان الح

ذا كانت من إنة عالمة الزنجفر على الجدران بكف یدیها الیمني وعلى مداخل منزلها وعلى بوابات القصر أو المدی

رملة وهي بمثابة تذكیر هیئة كف األ علىللساتي بمنحوتات  ، وفي منطقة راجستان یتم عمل تذكارلوكالم

فیجب علیها الساتي  تنفیذلنیة على ما أن تعقد ا یجب القیام بها فهي وللمرأة طقوس .٢نبیلةبتضحیتها ال نلألخری

كانت تفعلها  التيقرارها الرسمي أمام الكهنة بنفس الطریقة  ثم تعلن عن ،أن تستحم بنهر قریب من مكان الحرق

ر لون الزنجف من الزنجفر حیث یشیر" التیكة" الجبینتضع كل عالمات الزواج مثل عالمة ثم  ،أثناء مراسم زفافها

 لوروداشارة النعیم الزوجي وهي عبارة عن طوق أو سلسلة من تضع و  القوة والطاقة األنثویة،إلى  القرمزياألحمر 

، وتتحلى بكامل وتضع الحناء وترتدي األرملة مالبس الزفاف ،بعضهما من الزوجین حول عنق یضعها كل

ینضم  الذيوتكون في مقدمة الموكب  ،وهي تصعد إلى المحرقة ألقاربهاس هراتها حیث تعطیها كتذكار مقدمجو 

                                                                                                                                                                                
Asghar Javani & Firoozeh Mohammadi Hassanabadi,”Wedding Ceremony, Chaharshanbehsuri or 
Indian Sati Tradition: A Subject Analysis of Murals in Chehe Isotun Palace of Isfahan”, 
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 4, No. 2 (June 2012): Endnotes. 
6-10. 
1 Javani & Hassanabadi, “Wedding Ceremony, 141-143.  
2 Carl  Olson, The Many Colors of Hinudism: A Thematic – Historical Introduction ( London: Rutgers 
University Press,  2007), 266. 



  

  "عادة الساتي نموذًجا" الهند الشرقیة تصاویر الحیاة االجتماعیة في مدرسة شركة

 

٢٢١ 
 

 التيوهناك بعض األشیاء  ن خالل معتقدهم،إلیه جمیع أهل القریة لیشهدوا هذا الحدث الرائع والتضحیة النبیلة م

مرة جوز الهند أو ثمرة ومنها ث ،تحملها األرملة وهي تقوم بتنفیذ هذه العادة وتختلف بعضها من مكان آلخر

نظرة العین الخبیثة تجاه فهما تطردان األرواح الشریرة وتبعد  ،إلى أشیاء میمونةترمزان هذان الثمرتان اللیمون و 

 الیسرى، وتحمل المرأة في یدها كال الثمرتان تكون مع العروس في مراسم الزفاف نَّ أر بالذكر وجدی ،األرامل

عد جزًء من یُ صورة الشخص في المرآة  انعكاسن وذلك أل ،لید الهندیة القدیمة رمزیة مهمةالمرآة، وللمرآة في التقا

الروح، لذلك عندما تشاهد الساتي  روحه، وأن روحه مازالت معه وغیاب انعكاس صورته تشیر إلى فقدان هذه

، وجدیر انعكاس صورتها في المرآة فأنها تشاهد روحها ألخر مرة وعلیها أن تتأكد من اتخاذ قرارها في هذه اللحظة

العرس، ویجب علیها أن تحملها  مرآة ضمن هدایام العریس لعروسته قدِ أن یُ بالذكر أن من التقالید الهندیة القدیمة 

شر وتجنبها األعین الخبیثة، وتحملها األرملة أثناء قیامها  أيعتقاًدا أنها تحمي العروس من حدوث بیدها الیسرى ا

ما أن تصل إلى المحرقة یتم وضع الجثة على كومة من الخشب وتدور األرملة و  ،١بعادة الساتي بنفس االعتقاد

علیها أن تضع رأس المحرقة و  ثم تصعد إلىكما یحدث في مراسم الزواج،  مرات سبعأو ثالث  النیرانحول 

حتي لقاء مواد زیتیة تساعد على سرعة االشتعال، إ النیران و  بإشعالثم یقوم الكهنة واألقارب  حجرها علىجها زو 

تي حقیقیة جلبت الكرامة لنفسها ساأعصابها فهي بالنسبة للحشد زوجة جیدة  علىوصلتها النیران تحافظ  أن

تنفذ  التيظ أن مراسم الزواج تتجسد في طقوس ساتي، حیث اعتبرت األرملة ویالح، حسب معتقدهم على تهاوألسر 

تتبع عریسها المتوفي إلى عالم السماء، ویجب اعتبار رحلتها األخیرة بمثابة  التيعادة الساتي بمثابة العروس 

ل النیران موكب زفافي إلى كومة المحرقة حیث یتم ممارسة طقوس الزفاف للمرة األخیرة خاصة في الدوران حو 

حیث یتعهد فیها العریس لعروسته بتفانیه واخالصه وحبه الشدید له، وهو ما تقوم زوجته بالرد علیه وهي تدور 

.  ٢حول النیران في حفل حرق جثته بإخالصها وتفانیها في حبه حتى الموت واتحادها مع زوجها حتى النهایة

دیني رسمي، وتبدو بهذا الحفل وكأنها في رحلة سعیدة  وبمثابة حفل حدثًا روحانًیا اتم وكأنهوكانت الطقوس ت

إلیها االحترام والتبجیل وینظروا  یبادلونهاالمحیطین بالموكب وهما البراهمة  تطلب المباركة من رجال الدین

  .٣خالص لزوجهاأنها أكملت دورها في التفاني واإلوكممارسة الزوجة لهذه العادة  ، وبهذا تكونلآللهةكتجسید 

ة ممارسب وصفوتُ  جوهار أخرى لها مدلول سیاسي وهي عادةهندوسیة به مع عادة الساتي عادة ویتشا

ریة اشتت الملوك والمحاربین من طبقة الكا لتجنب وقوع زوجایصً ت خصِ دَ عِ نار أُ االنتحار الجماعي داخل محرقة 

بعض وتتهم  مجوهراتهممل مالبس العرس وبكا یرتدون أیًضاوفیها زاة وهو خیار فردي، في األسر من قبل الغ

، على الرغم من سبب ظهور عادة جوهار أو االنتحار الجماعي إلى المسلمین الفاتحین إلقلیم راجستانالكتابات 

سكندر األكبر مملكة أغالساي في ن جذور هذه العادة تعود إلي عصور هندیة قدیمة وذلك عندما هزم اإلأ

 هيوا النار في عاصمتهم وألقوا بأنفسهم مع زوجاتهم وأطفالهم و ألف شخص أشعل ٢٠البنجاب وكان عدد الناجین 

قبل المیالد حیث احترقت المملكة بالكامل الرجال والنساء وذلك لتجنب أهوال األسر بعد  ١٠٠٠تعود إلى حوالي 

بشكل خاص بالراجبوت في راجستان حیث كان من تقالید نسائهم في حالة هذه العادة وقد ارتبطت ، ٤الهزیمة

                                                             
1 Van Den and Bremmer,  Between Poverty and the Pyre, 181-182. 
2 Van Den and Bremmer,  Between Poverty and the Pyre, 83. 
3 Amal. Sati: Historical, 77. 
4 Choi, ”Origins and Realities”, 42. 
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ساء ون لیه الملكة بادفیتيلهزیمة الحربیة یقدمن على االنتحار الجماعي ومن أشهر حاالت جوهار ما أقدمت عا

، وبعد ذلك م١٣٠٣/هـ٧٠٣عام مملكة شیتور وذلك لتجنب اآلسر من قبل السلطان عالء الدین خلجي وقواته 

یرجع إلى فترة حكم اإلمبراطور  ویذكر المعارضون لهذه  العادة أن أخر حادث جوهار، ١زادت حاالت جوهار

جنود المغول یحاصرون وظهرت عادة جوهار في التصویر المغولي في تصویرة ، ٢المغولي جالل الدین أكبر

حیث لبرت أمحفوظة بمتحف فكتوریا و م ١٥٩٥-١٥٩٠/هـ١٠٠٤-٩٩٩حصن شیتور من مخطوط أكبر نامة

ا نیران مشتعلة وتقوم النساء التصویرة محرقة به بأعلىیظهر جنود المغول وهم یحاصرون المدینة وبداخل المدینة 

   ).١١لوحة رقم ( ٣نتحار الجامعي داخل هذه النیرانباال

ارتبطت تصاویر العادات االجتماعیة  :لمدارس السابقة عن مدرسة الشركةتصاویر عادة الساتي في ا

البریطانیین بمعرفة التقالید االجتماعیة  الهندیة بتصاویر مدرسة شركة الهند الشرقیة؛ وذلك بسبب اهتمام الرعاة

القت اهتمام المصورین البریطانیین الذین حضروا إلى  التي" الساتي" الجدیدة علیهم، وخاصة عادة تضحیة األرملة

رین غیرهم من المصو  الهند وشاهدوا هذه العادة، وهذا ال ینفي أن تصاویر هذه العادة االجتماعیة قد القت اهتمام

، فوجدت أمثلة قلیلة في مدارس الفرس في مدرسة التصویر الصفویة المصورینورین الهنود أو سواء المص

  .التصویر السابقة لمدرسة الشركة سواء في الهند أو خارجها

تعتبر تصاویر عادة الساتي من الموضوعات النادرة في تصاویر المدرسة المغولیة  :المدرسة المغولیة الهندیة

لك لمعارضة المغول لهذه العادة أو تجنًبا لتصویر عادة اجتماعیة یدور حولها كثیر من الجدل الهندیة ربما یرجع ذ

االجتماعي خاصة في فترة حكم جهانجیر وأورنجزیب ومع ذلك وصلنا تصاویر لهذه العادة ترجع إلى فترة حكم 

ا بحب ووالء الزوجة الهندوسیة، عجبً ولكنه كان مُ  ،حاول منع هذه العادة الذيوهو اإلمبراطور  ،جالل الدین أكبر

 هو من یتناول هذه العادة كقصة رومانسیة كتب في عهده، بل ویذكر أن ابنه دانیال الذيخاصة وأن المخطوط 

حرق وذوبان، وترجع إلي عهده تصویرة من هذا " سوز وجوداز" طلب تألیف هذه القصة الرومانسیة، وهي قصة

 ٤أرملة تقوم بعادة الساتي بر یشاهدمبراطور أكن اإلل األمیر دانیال بوتمث المخطوط محفوظة بمجموعة ویلیكوم

من تصویر مشهد المحرقة في وسط التصویرة وتتكون الساتي  بها التقالید المتبعة في عادة، ویظهر )١٢لوحة رقم(

رس وتتحلي الزوج المتوفي راقًدا على رجل زوجته التي ترتدي ثیاب الع هامن مجموعة من الحطب المشتعل بداخل

، والجدیر بالمالحظة خلو ریة من الرجال والمسنین واألطفالهذا المشهد یتجمع أهل الق لبكامل مجوهراتها وحو 

الفرقة الموسیقیة التي عدم وجود التصویرة من النساء وهو ما لم یوجد في تصاویر مدرسة الشركة، باإلضافة إلى 

، كما یحضر مجموعة من الحراس حاملین یر موضوع الدارسةفي التصاو  ما ما ترافق حفلة أو عادة الساتيدائ

یحمل العصا أمام المحرقة، وكان له  الذيأسلحتهم لحفظ األمن والسیطرة على الحدث، كما نجد أیًضا الشخص 

ذا حاولت إرملة دور رئیسي في الحفاظ على الحطب المشتعل وترتیبه باإلضافة إلى استخدامه للسیطرة على األ

ا ما نجدها في تصاویر هذه دائمً  التي، ونشاهد في مقدمة التصویرة موكب الشخصیة المهمة النارالخروج من 

                                                             
1 Jarman,” Sati from Exotic Custom”, 2. 
2 Nrugham, L., Sati – Suicide by Widows Scriptures and Society, 20. 
3 Susan Stronge, Painting for the Mughal Emperor. The Art of the Book 1560-1650 (London: V & a 
Publications, 2002), 85, pl. 55. 
4 https://wellcomecollection.org/works/wdyc7r67(Last visit 5/12/2018)  
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زه المصور برسمه في الجانب األیمن یمتطي صهوة العادة وهنا یتمثل في األمیر دانیال وهو یتقدم الموكب وقد میَّ 

ویتضح في التصویرة األسلوب المغولي وحول رأسه هالة دائریة مذهبة تخرج منها ما یشبه أشعة اللهب،  ،حصانه

عناصر واأللوان المتنوعة یغلب علیه التأثیرات الفارسیة، في التكوین العام للتصویرة وطریقة توزیع ال الذيالهندي 

  .ة من الجامة الطویلة والباجامة، ونشاهد األسلوب المغولي في المالبس المغولیة الهندیالزاهیة

محفوظة  م،١٦٣٠ /هـ١٠٤٠ا إلى عاممغولیة الهندیة تصویرة أخرى ترجع تقریبً ووصلنا أیًضا من المدرسة ال

میر دانیال وموقعه ، وهي تتشابه مع التصویرة السابقة في طریقة تمثیل األ)١٣لوحة رقم( ١في المكتبة البریطانیة

لموجودة على وأن اختلفت في عناصر كثیرة فقد قام المصور بالتركیز على األمیر واألشخاص افي التصویرة 

وضعه  الذيوهو مشهد الساتي،  الرئیسيجانب األمیر من حیث رسمهما بشكل واضح وحجم أكبر من الحدث 

المصور في أعلى التصویرة وبألوان هادئة غیر زاهیة، فربما كان المصور یلفت التركیز على اهتمام اإلمبراطور 

جتماعیة، واألسلوب الفني المستخدم في هذه التصویرة هو وابنه بهذه الحالة اإلنسانیة دون التركیز على العادة اال

مع الرسم باأللوان المائیة وهي النسخة المغولیة  )Nim Qalam(نیم قلم  ةاألسلوب المغولي الهندي وطریق

، مصورة على ورق به تجزیعات ٢الكاملة الوحیدة المعروفة من هذا المخطوط وتحتوي على ثالث تصاویر فقط

  .٤اویر الثالث منفذة بأسلوب نیم قلموالتص ٣الرخام

" الساتي"انتشرت فیها العادة االجتماعیة  التيیعد إقلیم راجستان من أكثر المناطق في الهند  :مدرسة راجستان

وهناك الكثیر من الحاالت المهمة في تاریخ الراجبوت منها أحراق ست وستون من زوجات أجیت سینغ حاكم 

ربع والثمانون األ هزوجات قامتوفاة الملك بود سینغ ملك بوندي  م، وعند١٧٢٤ /هـ١١٣٧جودبور عند وفاته عام

، وقد اهتمت مدرسة التصویر براجستان بتصویر هذا الموضوع ولكنه یختلف هنا عن تصاویر هذه ٥عادة الساتيب

ها جاءت العادة في مدرسة الشركة، حیث لم یصورها المصور الراجستاني كعادة اجتماعیة من الواقع، ولكن

كقصص حقیقة في المخطوطات الهندوسیة المقدسة مثل تصویرة من إحدى قصص مخطوط ملحمة الرامایانا 

، )١٤لوحة رقم ( ٦م محفوظة في مجموعة أغاخان بجنیف١٨/هـ١٢ألراملة داخل نیران مشتعلة ترجع إلى القرن 

 الجماعیة التضحیة حالة وتصور كریشنا قصة تتناول ٧بورانا بهاجافاتاوتصویرة أخرى من قصة من مخطوط 

                                                             
1 
https://imagesonline.bl.uk/en/asset/show_zoom_window_popup.html?asset=121309&location=grid&as
set_list=121309&basket_item_id=undefined (Last Visit 5/4/2019)  
2 Farhad, "Searching for the New, 119. 

م تعرف باسم كاغد ابري ویعرف في الفن العثماني باسم إبرو وتطور ١٥/هـ٩طریقة فارسیة في زخرفة الورق ظهرت تقریبا بحلول القرن ٣

  .فارس وتركیا العثمانیة وعند المغول وسالطین الدكن في الهندد م  في بال١٦ /هـ١٠هذا الفن خالل القرن

Navina Najat Haidar & Marika Sardar, Sultans of Deccan India 1500-1700 Opulence and Fantasy, 
(New York: Metropolitan Museum of art, 2015), 157. 
4 Jeremiah Losty, The art of the Book in India (London: The British Library, 1982), 99. 
5 Jarman, Sati from Exotic Custom, 2.  
6https://www.akgimages.de/CS.aspx?VP3=SearchResult&ITEMID=2UMDHUETEYLZ&LANGSWI=
1&LANG=English Last Visit 20/11/2018 

یتناول مجموعة من علم الكونیات وعلم األنساب والجغرافیا واألساطیر والموسیقي واألسطورة والرقص والیوغا والثقافة، وهو واحد من  ٧

  .مجموعة البورنا المقدسة الثمانیة عشر

Richard Thompson, The Comology of the Bhagavata Purana “Mysteries of the Sacred Universe (Delhi: 
Motilal Banarsidass Publishers, 2007), 10. 
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 أو زوجتین إما ومعه المتوفي الزوج منها كال بداخل محارق خمس المصور رسم حیث أرملة من ألكثر "الساتي"

    )٥١رقم لوحة( .١بجنیف أغاخان بمجموعة محفوظة م١٦٤٨ /هـ١٠٥٨ بعام التصویرة وتؤرخ زوجة من أكثر

 ،عادة الساتي بعقیدتهم عندما جعلوا تضحیة المرأة بحرقها مع زوجهاربط الهنود : المدرسة الصفویة اإلیرانیة

ر من الخطایا، ولكن طهِ رتبطة بتقلید عقائدي وهو حرق الشخص عند وفاته اعتقاًدا أن النار هي المُ فأصبحت مُ 

بیرة في كاهتمام الشعراء الفرس بهذه العادة االجتماعیة الهندوسیة هو المثیر للجدل خاصة وأنها القت شعبیة 

ت هذه العادة عندما قام الشاعر محمد رضا نوائي خابوشاني بتألیف مخطوط سوز وجوداز فَ رِ ، فقد عُ إیران

لإلمبراطور المغولي جالل الدین أكبر ولكن الملفت للنظر أن هذا المخطوط نسخ وصور بعد ذلك عدة مرات، 

م نسختین في مكتبة ١٦٥٠ -١٦٤٠ /هـ١٠٦١-١٠٥٠حیث نسخت خمس نسخ من هذا المخطوط بین عامي

وواحدة في مجموعة متحف  ،)١٦لوحة رقم (تنسب تصاویره للمصور محمد قاسم  الذيشستر بیتي بدبلن و 

واسم المصور محمد یوسف، وواحدة في المكتبة األهلیة  ،م١٦٥٧/هـ١٠٦٧سرائیل بالقدس تحمل تاریخ عامىإ

ا زاد األمر أهمیة وجود  تصویرة جداریة ، وممَّ )١٧رقم لوحة (بباریس، وواحدة في متحف والترز للفن ببالتیمور 

م ١٦٤٧/هـ ١٠٥٧ا عاملموضوع الساتي في قصر چهل ستون بأصفهان یرجع إلى عهد الشاه عباس الثاني تقریبً 

بیانات النسخ كاملة في ورقة  علىعد نسخة متحف والترز للفن من أهم هذه النسخ الحتوائها ، وتُ )١٨لوحة رقم(

نسخه عباد اهللا بن سید مراد الحسیني المتواضع بقلمه المتواضع وصوره ماني "لغة الفارسیة ترجمتها بال ٢١قم ر 

نوفمبر /ه١٠٦٨الزمان أفضل المصورین استاذ محمد على نقاش مشهدي تم نسخه في نهایة شهر صفر 

افة إلى تصویرة ، هذا باإلض٢م١٧/هـ١١ین في إیران خالل القرنالمصور محمد على من أشهر المصور  "م١٦٥٧

، والملفت لالنتباه أن جمیع مل توقیع المصور محمد قاسمفردیة محفوظة في متحف الفنون الجمیلة في بوسطن تح

تنحصر بین رة یأنجزت في فترة زمنیة قصالذكر والتصویرة الجداریة بالقصر النسخ السابقة 

هذا العمل على  علىقبال ي شهدت اإلبق الذكر، وهي الفترة التم كما س١٦٥٠/هـ١٠٦١و م١٦٤٠/هـ١٠٥٠عامي

ستوحى من مفهوم  أن موضوعها مُ الرغم من أن القصة أحداثها تدور في الهند والبطل والبطلة هندوس إالَّ 

ویوجد بكل نسخة تصویرة تمثل األرملة التي تقوم بعادة  .٣الصوفیة الفارسیة وهو وسیلة نحو االتحاد مع الحبیب

لها وسماتها الفنیة والمالبس اإلیرانیة، ولكن یبدو أن یسة الصفویة الثانیة بكل تفاصنفذة بأسلوب المدر الساتي مُ 

المصور لم یشاهد هذه العادة في الواقع فصورها كما هو مكتوب في النص ولم ینقل الواقع في األحداث المتبعة 

  .في تصاویر مدرسة الشركة الواقعیةفي إجراء هذه العادة كما شاهدناها 

                                                             
1https://www.akgimages.de/C.aspx?VP3=SearchResult&ITEMID=2UMDHUETEDOM&LANGSWI=
1&LANG=English. Last Visit 20/11/2018 
2 Farhad, Searching for the New, 120. 

یذهب البعض إلى أن سبب شعبیة هذه القصة في هذه الفترة إلى أحداث سیاسیة عندما تنافس الشاه عباس األول والمغول على  ٣

م، وعندما تولي الشاه عباس الثاني الحكم في ١٦٣٨/هـ١٠٣٨في السیطرة علها عام  م ونجح المغول١٦٢٢/ هـ١٠٣٢قندهار عام

هذا  علىالمغول، وبالفعل نجح الصفویون في استعادة قندهار والسیطرة  ياستعادة قندهار من أید علىم عمل ١٦٤٢/ هـ١٠٥٢عام

وتذكر الوثائق التاریخیة  ،عهد الشاه عباس الثاني همیة فيأكثر م وهو ذلك هو النصر العسكري األ١٦٤٩/ هـ١٠٤٩م الحصن القوي عا

ثناء حصار الصفویون لقلعة أعن فترة الشاه عباس التي كتبها ولي قولي شاملو مؤرخ بالط الشاه عباس الثاني عندما ذكر حادثة وقعت 

ن هذه الحادثة هي سبب انتشار شعبیة إجراء الساتي على محرقة زوجها لذلك یرجح إرت زوجته وهي وفاة أحد القادة المغول فقرَّ  ،قندهار

   .یران في عهد الشاه عباس الثانيإوهذه العادة في  ،هذا المخطوط

Farhad, Searching for the New, 126-127. 
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اهتم بها  التيتعد تصاویر موضوع الدراسة واحدة من الموضوعات  :اتي في مدرسة الشركةتصاویر الس

الهند  شركةمدرسة " بأسلوبا فى ظهور أسلوب فني جدید في التصویر الهندي عرف األوروبیون وكانت سببً 

  ."الشركة

تتناول  التيلموضوعات هور التصاویر ذات افي ظ سبًبا ة خالل الفترة موضوع الدراسةالظروف السیاسیكانت 

مظاهر الحیاة االجتماعیة للهنود، فقد شهدت الفترة موضوع الدراسة من الناحیة السیاسیة ثالث تحوالت سیاسیة 

الفنیة بالمنطقة، األول، هو التراجع السریع إلمبراطوریة المغول تحت وطأة  النواحيوتاریخیة كبیرة أثرت على كافة 

وآوده  ١البنغال هيداخلیة على حد سواء، فقد أصبحت المقاطعات الثالث الكبرى و موجات هجوم متتالیة خارجیة و 

صعود قوة الماراثا الهندوسیة في منطقة هضبة : م أسرات قویة، الثانيتحت حك يوحیدر آباد مستقلة بشكل فعل

عة في الهند، أنحاء شاس في أمام المغول ونشرت سلطتها تقریًبات قوتها تقوة عسكریة محاربة أثب هيالدكن و 

، والتحول الثالث كان ىوالمقاطعات الوسط الَكجراتوترتب علیها تخلى المغول للماراتاس عن والیة راجستان و 

على  يكمحطات تجاریة ساحلیة واستطاعت أن تقض وحیازة نصف الهند تقریًبا ٢الشرقیة بمثابة تقدم شركة الهند

  .٣ فى إقلیم البنجابفعالة إالَّ قوة حاكم میسور وقوة الماراثاس ولم تجد مقاومة 

القوة  ة واالجتماعیة لمغول الهند وانتقلتحداث السیاسیعلى األبریطانیة داخل دلهي تأثیر قامة وكان لتأسیس إ

، ومما زاد ٤مبراطور المغوليموازي في دلهي فخم ینافس بالط اإل وجود بالط بریطاني، وأصبح الحقیقیة للشركة

مغولیة الهندیة تعرض دلهي إلى هجمات األفغان بقیادة أحمد شاه والفرس بقیادة نادر مبراطوریة المن تفكك اإل

الل شاه، وبالطبع كان لهذه األحداث المتتالیة تأثیرها على فن التصویر، فقد عاني المرسم السلطاني بدلهي خ

                                                             
م، ١٥٧٤/ هـ١٠٨٥ دخلت تحت حكم المغول في عهد جالل الدین أكبر منذ عام التيیعد إقلیم البنغال من أغني مقاطعات المغول  ١

دارة اإلالمغولي، إلى أن تمكن مرشد قولي خان الوزیر األعظم في الدولة المغولیة والمسؤول عن تم تعین حاكم لها من أفراد البیت وكان ی

ل شخصیته القویة أن یولیه اإلمبراطور أمور البنغال ویرقیه إلى درجة نواب البنغال عام المالیة في الدولة المغولیة واستطاع من خال

م لیبدأ عصر جدید یسمي عصر نواب البنغال حیث یستقل ١٧٢٧/ هـ١١٤٠واستمر یحكم البنغال حتى وفاته عام ،م١٧١٧/هـ١١٣٠

) مرشدأباد(النواب بحكم أغنى والیات المغول وقد نقل مرشد قولي خان عاصمة البنغال من دكا  إلى عاصمة جدیدة  سمیت على اسمه 

م تعرضت ١٨/هـ١٢وردي خان، وسراج الدولة، وفى النصف الثاني من القرن علىاب وظهرت ساللة جدیدة تحكم البنغال كان أبرزها نو 

وروبیة إلى أن ضعف نواب ه الفارسي باإلضافة إلى القوي األالبنغال لهجمات متعددة من قبل قوات الماراثا الهندوسیة وقوات نادر شا

المؤسسة الجامعیة : بیروت( ١، طلنمر، تاریخ اإلسالم في الهندعبد المنعم ا. البنغال واستطاع البریطانیین من السیطرة على اإلقلیم

 .٤٤٤-٤٤١،)١٩٨١، للدراسات والنشر والتوزیع

ساعد على ازدیاد نفوذ البریطانیین في الهند ما قام به الدبلوماسي السیر توماس االنجلیزي من نجاحه في الحصول على إذن بالتداول  ٢

م وذلك في نهایة القرن السابع عشر، وقد ١٦٢٨-١٦٠٥/هـ١٠٣٧-١٠١٤المغولي جهانجیر اطورمبر لصالح شركة الهند الشرقیة من اإل

وسعت الشركة عملیاتها التجاریة في المدن الساحلیة الكبرى في الهند، ومع ضعف حكام المغول أعطت الفرصة لشركة الهند الشرقیة 

- ١٧٥٩/هـ١٢٢١-١١٧٣المغولي شاه عالم مبراطورضطر اإلم ا١٧٦٥/هـ ١١٧٩لتوسیع قوتها والحفاظ على جیشها الخاص، وفي عام

م إلى منح دیواني البنغال وبیهار وأورسیا إلى شركة الهند الشرقیة، واتخذت من إقلیم البنغال مقًرا رئیًسا لشركة الهند الشرقیة، ١٨٠٦

ة خاصة عندما قبل شاه عالم الثاني م أصبحت الشركة قوة هائل١٨٠٣/هـ ١٢١٨ وتمكنت من السیطرة على نصف تجارة العالم وفي عام

  .٤٤٣ ،عبد المنعم النمر، تاریخ اإلسالم في الهند. سلطة الشركة مقابل حمایتها له ومقابل مادى ترسله له
3 Savita  Kumari,” Art and Politics: British patronage in Delhi (1803-1857)”, Art of the Orient, Polish 
Institute of world art Studies, Vol. 5 (2016): 217. 
4 Kumari, “Art and Politics", 217. 



  

  "عادة الساتي نموذًجا" الهند الشرقیة تصاویر الحیاة االجتماعیة في مدرسة شركة

 

٢٢٦ 
 

البالط  فنانية ا أدي إلى هجر ممَّ  ،من التدهور الشدیدم ١٧٧٢ - ١٧٣٩/ه ١١٨٦-ه١١٥٢ الفترة بین عامي

رت هذه التحوالت السیاسیة بالطبع أثَّ  .١مثل مرشد أباد ولكناو وباتنا وفایز أباد إلى العواصم الشرقیة األكثر أمًنا

ظهور مدارس فنیة متعددة أهمها وأكثرها انتشاًرا أسلوب مدرسة  ورعایتهم، حیث شهدت هذه الفترة الفنانینعلى 

 في م١٩- ١٨ /ه١٣- ١٢أسلوب جدید لفن التصویر ظهر خالل القرن وهو ،نا قلمأو بات ٣أو مدرسة باتنا ٢الشركة

للتصویر  نیقیو الحقكان الرعاة و ، ٤ة شركة الهند الشرقیة البریطانیةاألقالیم الهندیة أو المستوطنات التابعة لسیطر 

                                                             
1 Jeremiah Losty, Painting at Murshidabad 1750-1820’ in Murshidabad: Forgotten Capital of Bengal, 
ed . Neeta Das and Rosie Llewellyn-Jones (Mumbai: Marg Foundation, 2014), 8. 

مدینة دلهي ) أصبح بعد ذلك اإلمبراطور شاه عالم الذي( العهد على جوهر يم عندما غادر ول١٨/ هـ١٢ف القرنفقد حدث في منتص

م متجًها إلى الشرق لطلب المساعدة وجمع حلفاء لمساعدته وكان معه بعض الفنانین في رحلته ربما یكون میر ١٧٥٨/هـ ١١٧٢عام

قتل والده اإلمبراطور عالمجیر الثاني في العام التالي على ید وزیره إلى نزوح أعداد العهد من دلهي و  يرحیل ول ىتشاند من بینهم، وأد

واستقراًرا في المنطقة، وبذلك توقفت دلهي عن دورها كمركز راًء كثر ثینة آوده والبنغال وهما المدن األكبیرة من المصورین إلى بالط مد

  .فني لما یقرب من نصف قرن

F. Galloway, The allure of India: Company School Painting from Murshidadad & Patna 1795-1830 
(London: Francesca Galloway Ltd, 2017), 1.  
2 Jeremiah Losty, Indian Painting From  1730-1825 in Beach, M.C., Fischer, E., and Goswamy, B. N., 

Masters of Indian Painting, Artibus Asiae (Zurich: 2011), 2. 

  :في كتاب بعنوان ١٩٧٢عام   Mildred Archerأول من تناولت هذا األسلوب هي 

 Jennifer Howes, ”Indian "Company School” Art from 1780 to 1820: Collecting Versus Documenting”,  
In the Shadow of the Golden age Art and Identity in Asia from Gandhara to the Modern age – (Berlin: 
EB Verlag, 2014), 372. 

 يجار أكبر مدن البنغال ومركز اقتصادي تُ  هيوتقع على الضفة الجنوبیة لنهر الجانج، و ، باتنا عاصمة والیة بیهار بعد تقسیم البنغال ٣

وكانت عاصمة  ،انت تعرف باسم باتالیبوتراوك ،القرن الخامس قبل المیالد يست فسِّ واحدة من أقدم المدن الهندیة، حیث أُ  هيقوي، و 

القرن الرابع المیالدي أصبحت عاصمة ألسرة جوبتا، ومع سقوط إمبراطوریة جوبتا  يوف ،مبراطوریة ماجاد ثم موریا ثم ساللة سونجاإ

وذلك في  ،محمد عظیم طلق علیها أورانجزیب اسم عظیم أباد على اسم حفیده األمیرفقدت باتنا مجدها، وفي عهد الدولة المغولیة أُ 

للتجارة  اباتنا وما حولها وأصبحت مركزً  يفوفي هذه الفترة كانت شركة الهند البریطانیة قد أقامت مصانعها  ،م١٧٠٤/هـ ١١١٦عام

 ام وفقً ١٧٦٤/هـ ١١٧٨عام  يوبعد معركة بالس، الدولیة، ومع تراجع قوة إمبراطوریة المغول، انتقلت باتنا إلى أیدي نواب البنغال

مبراطور المغولي تم منح شركة الهند البریطانیة الدیوان المالي أي منحت حق تحصیل الضرائب مقابل مبلغ مالي یدفع لمعاهدة مع اإل

م قامت شركة الهند البریطانیة بضم باتنا إلى أمالكها وسیطرت على والیة البنغال وبیهار ١٧٩٣/هـ١٢٠٨عام  يلإلمبراطور كل عام، وف

لمزید من  .تم تقسیم البنغال وأصبحت باتنا عاصمة ألقلیم بیهار وأوریسا البریطانیة ١٩١٢كمركز تجارى قوي، وفى عام واستمرت باتنا 

  :التفاصیل أنظر

 Qeyamuddin Ahmad, Patna Through the Ages: Glimpses of History, Society & Economy (Patna, India: 
Janaki Prakashan, 1988), 29-72-180. 

قامت شركة الهند الشرقیة البریطانیة بعد أن رأى اإلنجلیز ما بالهند من خیرات وكنوز فقرروا تكوین شركة تجاریة لهم في الهند كان  ٤

م، ١٦٠٠ /هـ١٠٠٩م، وتقدموا بطلب للملكة إلیزابیث فصدر مرسوم بتأسیسها في سنة ١٥٩٩ /هـ٠٠٨ مقرها في البدایة في لندن عام

م مدینة ١٦٦١/هـ١٠٧٢ي الهند في مدینة سورات بالقرب من بومباي في غرب الهند، ثم اشترت الشركة في سنة وكان أول مقر لها ف

منتجات الهند  يبومباى من البرتغالیین واتخذتها مقرا للشركة بعد ذلك أصبح لها فروع في جمیع أقالیم الهند، وكانت هذه الشركة تشتر 

أوروبا، وعندما تولي السفیر اإلنجلیزي توماس رو إدارة أعمال شركة الهند استطاع بعالقته بأثمان بخسة وتبیعها بأثمان مرتفعة في 

/ هـ١٠٢٥نجلیزیة وسمح لهم ببناء تحصینات حول مدینة سورت في عامجهانجیر أن یلغي الضرائب على التجارة اإلالجیدة باإلمبراطور 

ا وٕاداریً  اا ومالیً ، سیطرت شركة الهند الشرقیة البریطانیة على البالد سیاسیً م، وبتطور األحداث وزیادة النفوذ اإلنجلیزي في الهند١٦١٦

شاه  مبراطورم حاول اإل١٨/ هـ١٢نجلیز في الهند، وفي منتصف القرنحتى أصبح اإلمبراطور المغولي مجرد موظف من موظفي اإل

وانتصر االنجلیز وارغموا شاه عالم على أن یشرفوا على  عالم أن یعید سیطرته على البنغال فأعلنت شركة الهند البریطانیة الحرب علیه
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ا یشاهدون من أحداث كانوا مهتمین بتوثیق م لذینا شركة الهند البریطانیة مسؤوليهم ضباط أو في هذه الفترة 

وغیرها من االجتماعیة العادات ومشاهد االحتفاالت الدینیة و وحیوانات  ١اجتماعیة غریبة علیهم، ومناظر طبیعیة

وهو فن " ٢مدرسة الشركة" ، ولهذا السبب وصفت هذه التصاویر على أنها فنملتقالید الخاصة بشعوب جدیدة علیها

 حیث عمل، م١٩-١٨ /هـ١٣-١٢انتم تطویره في الهند خالل القرن ٣اأوربیً  –ا ا هندیً فن تصویر یحمل أسلوبً 

                                                                                                                                                                                

م عقد اإلنجلیز معاهدة غیر متكافئة مع اإلمبراطور تعرف بمعاهدة آلة آباد تنص على إعطائهم ١٧٦٥/هـ١١٧٩ة مالیة البنغال وفي سن

/ هـ١٢٧٤ة بیع الهند لإلنجلیز، وفي سنةحق اإلشراف المالي على الوالیات الشرقیة وعلى والیة كرناتك في جنوب الهند وكان ذلك بمثاب

م قامت ثورة ضد النفوذ والسیطرة اإلنجلیزیة عرفت باسم ثورة السباهي حیث تمرد الجنود الوطنین في جیش البنغال بتشجیع ١٨٥٧

وا اإلمبراطور المغولي األمراء الهنود أمام التدخل العارم من شركة الهند الشرقیة في شؤون البالد واستطاع اإلنجلیز القضاء علیها ونف

وتحولت الهند إلى مستعمرة ) سنة٣٣٣(، وبذلك انتهى حكم أباطرة المغول بالهند بعد أن حكمتها بهادر شاه عالم الثاني إلى بورما

رسة محمد أحمد محمود عبد السالم، السجاد المغولي الهندي من خالل التحف الباقیة وتصاویر المد .بریطانیة تابعة للتاج البریطاني

؛ عصام الدین الفقي، بالد ٤٢٠-٤١٩:)٢٠١٣: رسالة ماجستیر، قسم اآلثار والحضارة، كلیة اآلداب، جامعة حلوان( المغولیة الهندیة

؛ عبد المنعم النمر، تاریخ االسالم ٣٦٠، )١٩٨٠عالم الكتب، :القاهرة الهند في العصر االسالمي منذ فجر اإلسالم حتي الغزو المغولي

   .٣٤٥في الهند،
كان اهتمام الفنانین األوروبیین بتصویر مناظر الطبیعة بالهند باعتبارها مستعمرة هندیة وكان الجمهور البریطاني حریص على معرفة  ١

األراضي التابعة لإلمبراطوریة البریطانیة فكان لوحات هؤالء الفنانین تعرض بانتظام لجماهیر في بریطانیا، ومن هؤالء الفنانین كان 

انییل وابن اخیه ویلیام دانییل أشهر الفنانین اللذین انتجوا لوحات تعرض المناظر الطبیعة  الخالبة في الهند حیث جاؤوا إلى توماس د

  م ومكثوا لمدة سبع سنوات في رحلة من كالكوتا إلى شمال وجنوب الهند١٧٨٥الهند في عام 

Holly Shaffer, Adapting the Eye: An Archive of the British in India, 1770-1830 (London: Yale Center 
for British Art, October 11- December 31, 2011), 8. 

رئیس المحكمة العلیا في كلكتا بإقلیم البنغال باستدعاء ثالثة من  )Impey(ترجع بدایة هذه المدرسة عندما قام السیر إیلیا إمبي  ٢

م وهذا التكلیف ١٧٧٠/ هـ١١٨٤ات كان قد جمعها في حدیقة منزله وكان ذلك في عامالمصورین الهنود لتصویر مجموعة من الحیوان

یعتبر أول تكلیف من راعى بریطاني موثق لبدایة أسلوب مدرسة الشركة، وكان هؤالء المصورین من مدینة باتنا بشرق الهند وهم مصور 

والثالثة یحملون أسلوب المدرسة المغولیة الهندیة، وقاموا مسلم اسمه الشیخ زین الدین ومصوران هندوس هما بهواني داس ورام داس 

 بتنفیذ تكلیف إمبي باألسلوب المغولي الهندي مع إدخال بعض التقنیات األوروبیة مثل استخدم الوراق اإلنجلیزي والرسم باأللوان المائیة

  وهذا االندماج أدى إلى أسلوب جدید تماًما في التصویر یعرف باسم مدرسة الشركة

Stuart Cary Welch, Indian art and culture, 1300-1900 (New York: The Metropolitan Museum of art, 
1985), 422.  

اهتم بدراسة التاریخ الطبیعي الهندي  الذيوبذلك كان إمبي أول الرعاة البریطانیین تاله خلیفة إمبي كرئیس المحكمة العلیا ولیام جونز 

م أسس جونز جمعیة آسیویة لدراسة الحضارة والتاریخ والطبیعة واآلثار والفنون والعلوم في آسیا ثم بعدها ١٧٨٤/ هـ١١٩٩ وبحلول عام

ریخ الطبیعي بعشرین عام أنشأ ماركیز ویلیسلي معهد للتاریخ الطبیعي في باراكبور وكان هذا المعهد یكلف المصورین الهنود برسم التا

ومع هذا االهتمام من الرعاة األوروبیین زاد عدد المصورین الهنود الذین لم یعد لهم عمل مع وطوائف الطبقات  والهندسة المعماریة،

 ضعف دولة مغول الهند، وسرعان ما انتقل هذا االسلوب إلى باتنا ولكناو وأجرا وكانت على درجة عالیة من الجودة

John Keay, India Discovered. The Recovery of a Lost Civilization (London: Collins, 1981), 29. 
منذ عصر اإلمبراطور جالل الدین أكبر فقد بدأت المنتجات الفنیة األوروبیة تصل إلى الهند  األوروبیة التأثیرات ورظهترجع بدایة  ٣

عهد ابنه جهانجیر كان لها أثرها على الفنون والتصویر في عهد أكبر، وقد زاد هذا التأثیر في  التيبأیدي التجار والوفود التنصیریة و 

م تظهر على التصویر المغولي الهندي، ١٥٨٠/هـ ٩٨٨ نتیجة لزیادة االتصاالت االوروبیة مع الدولة المغولیة الهندیة، وبدأت منذ عام

جلبها السیر  التيوقد شجع جهانجیر التصویر األوروبي لدرجة أنه كان یطلب من الرسامین تقلید وعمل نسخ طبق األصل من اللوحات 

  :وماس رو في بعثتهت
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من خالل الرسم  الفنیة أذواقهمسلوب فني یجذب الرعاة الجدد ویتناسب مع استخدام أ علىن الهنود المصورو 

وروبیة سواء كانت من استخدام بعض التقنیات الفنیة األ الهندي مع المغوليسلوب باألسلوب الهندي وخاصة األ

دخالهم للمزید من قواعد التصویر إ لوان الزیتیة أوباأللوان المائیة واألل استخدام طرق فنیة جدیدة كالتلوین خال

یفضلها  التيالتصاویر من إنتاج نوعیة األوروبي كقواعد المنظور وقواعد الظل والنور وهم بذلك استطاعوا 

 علىوبذلك أصبح فن التصویر یعتمد ، ضلة لدیهمأو الموضوعات المف الفنيسلوب سواء من ناحیة األ ناالوروبیو 

   .١رعایة فردیة بدال من رعاة سلطة حاكمة أو طبقة اجتماعیة

 ا منكثیرً أعجب  حیث ،٢بدایة أسلوب مدرسة الشركةوالیة مرشد آباد عاصمة إقلیم البنغال وشهدت 

هتموا بتجمیع وا م فریزر وجیمس سكینرولیا ومن أشهرهم بالتصویر الهندي المقیمین بوالیة مرشد أباد البریطانیین

األغلبیة العظمي من األوروبیین لم یروق لهم مجرد جمع  باإلضافة إلى أن، ٣وشراء تصاویر لفنانین هنود

                                                                                                                                                                                
Holly Meredith Shaffer, “Of men and gods, and things: The Making of Maratha Art in India and 
Britain, 1700-1900” (Degree of Doctor of Philosophy, Faculty of the Graduate School, Yale University: 
Vol. 1, December 2015), 31.   

أوفدها ملك بریطانیا وكان الغرض منها في البدایة توثیق العالقات التجاریة مع  التيماس رو من أوائل البعثات الرسمیة وتعد بعثة تو  

، وفى عصر شاه جهان حدث )١١٤نصیر أحمد نور محمد، عصر أكبر، ص( نت شركة الهند الشرقیة فیما بعدالهند، وعلى أثرها تكوَّ 

حیث كانت بمثابة نماذج للمصور  ،صاویر المغولیة الهندیة طریقها إلى أوروبا وخاصة هولنداتدفق عكسي حیث وجدت العدید من الت

  .لى الهندإقام بتقلید التصاویر المغولیة دون أن یذهب  الذيالهولندي رامبرانت 

Shaffer, “Of men and gods, and things", 31.     
1 Howes, Indian “Company School”, 373. 

م خالل فترة ١٨/ هـ١٢منذ منتصف القرن كز الفني بوالیة مرشد آباد دوًرا هاًما في الفترة المتأخرة للتصویر المغولي الهنديلعب المر  ٢

أولي فن التصویر اهتماًما خاًصا  الذي) م١٧٥٦-١٧٤٠/هـ ١١٧٠-١١٥٣( وردي خان علىحكم نواب البنغال خاصة عهد نواب 

المغولي الهندي بدلهي نتیجة  مبراطورتنسب إلیه وهي تنم على تأثرها باألسلوب اإل ویشهد على ذلك مجموعة من صور الشخصیة

النتقال مصوري البالط المتناثرون في اإلمبراطوریة المغولیة المنهارة إلى بالط مرشد آباد بحثًا عن سبل عیشهم، خاصة أن مرشد آباد 

تقارب  لتجارة األوروبیة بها، وشهد هذا المرسم الفني فترة من االزدهارشهدت في هذه الفترة عصر جدید من الرخاء نتیجة لنشاط حركة ا

كان راعًیا متحمًسا للفن والثقافة، وترجع إلى فترة حكمه مجموعة مهمة من  الذيوردي خان  علىعام في ظل حكم نواب  ٢٠من 

حیث وصل فن التصویر إلى أوج ازدهاره دولة یظهر بها، واستمر هذا االزدهار في عهد حفیده سراج ال التيتصاویر البالط الملكیة 

والموضوعات الرومانسیة وسط المناظر الطبیعیة من تالل متموجة وأنهار على ضفافها " بالط النساء" وكثرت في عهده تصاویر الزنانة

آباد لم یطرأ علیه  السمات الممیزة ألسلوب مرشد أباد، واستمر فن التصویر في مرسم مرشد هيشجیرات متراصة بشكل نصف دائریة و 

أي تطویر في عهد نواب میر جعفر ونواب میر قاسم فیما عدا أن شهدت فترتهم انتقال المصور دیب تشاند والمصور الشهیر هونهار 

 من المركز الفني بمدینة لكناو إلى بالط مرشد أباد في عهد میر جعفر، وبوصول هؤالء الفنانین شهد تصویر مرشد أباد تغییًرا ملحوًظا

إلى أن بدأت عوامل انهیار حیث تم استبدال األسلوب المغولي الهندي بأسلوب لكناو الهادئ ذو األلوان الهادئة واللون األصفر للخلفیة، 

شركة  يمن نواب البنغال خاصة بعد قیام األفغان بنهب مرشد آباد وتول لهذا المرسم الفني الملكي نتیجة لغیاب رعایة السكان األصلیین

  . م١٧٦٥ـ /ه ١١٧٩ لبریطانیة دیوان البنغال في عامالهند ا

Mildred Archer, Patna Painting (London: David Marlowe LTD for the Royal India Society, 1948), 5; 
Losty, Painting at Murshidabad 1750-1820, 82. 

 التيثناء رحلته بجمع تصاویر توضح األماكن أقام  الذيومانوشي یطالي نیكوال من أوائل الجامعین للتصاویر الهندیة كان الرحالة اإل ٣

لوحة تم إعدادها بناًء على طلبه لتوضیح الحیاة  ٧٨وتعتبر تذكار لرحلته حیث كان مانوشي یعیش في مدراس وجمع خاللها  ،زارها

   .الحتفاالت الدینیة والمواكب والمعابد والطقوسالهندیة التي یشیر إلیها في كتاباته ومن أهم الموضوعات لوحات تمثل اآللهة الهندیة وا

Laura Nilsson, “Picturing the Unknown Cultural Encounters and Visual Representations in Company 
Paintings from the Eighteenth and Nineteenth Centuries in South Indian Collections of the National 
Museum of Denmark”, Tranquebar Initiativets Skriftserie,Vol. 11(2015): 10. 
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الهند من خالل  في صورین الهنود لتوثیق فترة وجودهمالم فقاموا بتكلیف، صاویر المدرسة المغولیة الهندیةت

ومناظر طبیعیة  ت اجتماعیة غریبة علیهم ومشاهد من الحیاة الیومیة الهندیةتصویر كل ما یشاهدوه من عادا

 المصورینوهو ما شجع م ١٨البنغال في أواخر القرن  إلى ٢وروبیینفنانین أمع حضور تزامن ذلك  ،١خالبة

 تنال أعمالهمحتي وذلك  وروبي خاصة من لوحات المصور فارینجتونتعلم تقنیات التصویر األ هنود علىال

لفن تصویر  اتطورً  م١٧٩٩/هـ١٢١٤إلى١٧٦٩ /هـ١١٨٣الفترة من عامشهدت وقد  .٣أعجاب الرعاة البریطانیین

ویرجع ذلك إلى أن هذه الفترة  ،الشركة، یتضح في كثرة أعداد البریطانیین المهتمین بجمع التصاویر الهندیة

یطانیا على إمداد شركة الهند الشرقیة شهدت الحروب البریطانیة مع والیة میسور بجنوب الهند، حیث عملت بر 

 وانتهت هذه الحروب بمقتل تیبو ،بأعداد كبیرة من الموظفین والقوات العسكریة لإلطاحة بحاكم میسور تیبو سلطان

                                                                                                                                                                                

تقارب من ألفي لوحة  التيومن أهم الجامعیین البریطانیین ریتشارد جونسون صاحب المجموعة الشهیرة المحفوظة بالمكتبة البریطانیة و 

ع مجموعاتهم من المخطوطات واللوحات المصورة، عندما قام النبالء الهنود في شمال الهند ببی م١٧٨٠/ هـ١١٩٥قام بتجمعیها في عام

لوحة قام جونسون بتكلیف الفنانین  ٥٠٠م فیما فوق، بینما ما یقرب من ١٦/ هـ١٠ویعود تاریخ ثالثة أرباع مجموعة جونسون إلى القرن

   .م١٧٨٠/ هـ١١٩٥بعملها وذلك بعد أن حضر إلى لكناو منذ عام

 Howes; Indian “Company School”, 375. 
1 Nihar Ronjon Singha, "The Role of British Colonial Painters, an Evolution of 18th and 19th Century 
Bengal Painting", Prime University Journal,Vol. 8, No.-1(January-June 2014):103. 

ا في تطویر أسلوب الشركة فقد وصل الهند فیما بین لعب المصورین األوروبیین الذین حضروا إلى الهند في هذه الفترة دوًرا كبیرً  ٢

ساتذة تصویر أو موظفین في الشركة لهم اهتمامات أمصور، سواء كانوا  ١٠٠ما یقرب من ) م١٨٥٠-١٧٦٩/هـ١٢٦٧-١١٨٣عامي

 Tilly:أول مصور أوروبي جاء إلى الهند هو؛ Singha, “The Role of British Colonial Painters”, 104.بفن التصویر 

Kettle  وقد عمل تحت الرعایة الملكیة المغولیة واكتسب م ١٧٧١ /هـ١١٨٥م ثم إلى كولكتا عام١٧٦٩ /هـ١١٨٣وصل مدارس عام ،

 Singha, The Role of British لرئیس المحكة العلیا البریطاني إلیزا إمبيمل صورة شخصیة لوارین هاستینغر و شهرة بعد أن ع

Colonial Painters, an Evolution of 18th and 19th Century Bengal Painting,112.   ومن بین المصورین األكثر شهرة

م ورسم العدید ١٧٨٣-١٧٨٠ /هـ١١٩٨-١١٩٥سافر إلى الهند في الفترة ما بین الذيالذین تعایشوا في الهند المصور ویلیام هودجز 

م ورسم هؤالء ١٧٩٤إلى عام ١٧٨٦تواجد في الهند من عام  الذيم من المناظر الرومانسیة، وبعده جاء توماس دانییل وابن أخیه ویلیا

وغیرهم أمثال تیلي كیتل وجون زوفاني وآرثر دیفیس الذین زاروا الهند خالل العقود الثالثة األخیرة من  الفنانین لوحاتهم باأللوان المائیة

ال سمارت وأوزیاس هامفري الذین تواجدوا في نفس الفترة بینما قام مصورین أمث ،روا بأسلوب التلوین الزیتيصوَّ و  ،م١٨/ هـ١٢القرن

  .مصغرة على العاج ابعمل صورً م ١٨٢٥ -١٨٠٢ /هـ١٢٤١-١٢١٧في الفترةتواجد في الهند  الذيوجورج سینرى 

Krishna Chaitanya,  A History of Indian Painting (New Delhi: Abhinav Publications, 1994), 102   

وائل الفنانین األوروبیین أیعد من  الذيالمصورین البریطانیین توماس ولیم دانیال  م بعض المصورین الهنود ومن هؤالءوكان یعمل معه 

م، وخالل جولته في دلهي أنتج لوحات لعدة مواقع في المدینة مثل مناظر لفیروز شاه ١٧٩٣-١٧٨٦الذین قاموا بجولة في الهند بین 

وبعض التفاصیل المعماریة األخرى مثل المداخل المنحوتة، وكان یعتمد دانیال في رسوماته على  كوتال وقطب منار والمسجد الجامع

مصورین هنود أمثال المصور الشهیر غالم على خان في بدایة حیاته، وقد استفاد المصورون الهنود من عملهم مع المصورین 

كان المصورون الهنود على  التيمائیة والزیتیة وتطویر التأثیرات األوروبیة وروبیة مثل الرسم باأللوان الالبریطانیین في تعلم التقنیات األ

   .علم بها

Yuthika Sharma,” Art in Between Empires: Visual Culture & Artistic Knowledge in Late Mughal Delhi 
1748-1857” (degree of Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Columbia 
University: 2013), 156-157. 

م لدى نواب مبارك دولة لرسم اللوحات الزیتیة ١٧٨٨- ١٧٨٥فارنجتون رسام بریطاني كان یعمل في مدینة مرشد آباد من عام  ٣

  البنغال تعلم منها المصورین التيالطبوغرافیة والمهرجانات ورسوم البالط للنواب مبارك، وكانت هي النماذج 

, 1.The allure of India lloway,Ga   
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وخالل الحرب قام الجنود البریطانیون بدوریات في الهند وكان بعضهم من محبي ، ١)م١٧٩٩/هـ١٢١٤سلطان عام

للتعرف على العادات االجتماعیة باإلضافة إلى استخدمها كتذكار أو كهدایا تذكاریة كما جمع التصاویر المحلیة 

ن هذه النوعیة من التصاویر الفنانو  لى التصاویر الهندیة، أعدَّ سبق القول، وبالطبع كنتیجة للطلب المتزاید ع

    .٢ووصلنا هذا العدد الكبیر من نمط أسلوب الشركة

ل إلى أن تحددت السمات العامة بمجموعة من المراح ٣"مدرسة باتنا" درسة الشركةاألسلوب الفني لم وقد مرَّ 

م وهي فترة ١٨٥٠و ١٨٠٠، فقد سبق وذكرنا أن التصاویر موضوع الدارسة ترجع إلى الفترة ما بین عامي له

في  مدتاعتأصبح لها سمات فنیة واضحة في المركز الفني بإقلیم البنغال، وقد  التيمدرسة الشركة  ازدهار

بالط االمبراطور  مصوروره طوَّ  الذي الفنياألساس على األسلوب المغولي الهندي في التصویر خاصة األسلوب 

في البدایة في مرشد آباد عاصمة إقلیم البنغال تحت رعایة نواب  المصورین هؤالء، وقد استقر ٤وخلفائه محمد شاه

ن اجع مدرسة مرشد آباد بدأ المصورو ب البنغال وتر م وبعد سقوط نوا١٨ /هـ١٢وفي منتصف القرن ،٥البنغال

ینتقلون إلى مدینة أكبر في الشرق وهي باتنا وهنا وجدوا رعایة الطبقة االرستقراطیة وكثیرا منهم عملوا لدي 

                                                             
1 Nilsson; "Picturing the Unknown Cultural", 11. 
2 Chaitanya, A History of Indian Painting, 106.  

وذلك عند دراسته لمجموعة من التصاویر المغولیة الهندیة في   P. C. Manukأول من تناول مصطلح مدرسة باتنا للتصویر هو  ٣

قتصادیة كبیرة في الهند وأقامت بها إم بعد ظهور شركة الهند كقوة ١٧/ هـ١١اتخذت مدینة باتنا منعكًسا جدیًدا خالل القرنمدینة باتنا، 

م وبحلول عام ١٨/ هـ١٢أصبحت باتنا مركز اإلدارة الجدیدة في الربع األخیر من القرن المصانع والمراكز العسكریة والقصور البریطانیة،

مقر  أیًضاوأصبحت  ،لمقر الرئیسى لتقسیمات إقلیم البنغال اإلحدى عشرة والخاضعة للمالزم حاكم البنغالم أصبحت باتنا ا١٨٠٠

متالك بعض الهنود األثریاء إفي أیدى موظفي الشركة، باإلضافة إلى  التي التجارة والقضاة وكتیبة الجیش البریطاني وأغلبیة األراضي

  Archer, Patna Painting, 6. لمجموعة من األراضي والعقارات
، فأتي  الوزیر عبد اهللا خان بابنه ثالثة شهورجاء اإلمبراطور محمد شاه بعد اإلمبراطور شاهجهان الثاني بعد فترة حكم قصیرة دامت  ٤

عاما ویشهد تفكك  ٢٩لیحكم بعد ذلك  ،م باسم محمد خان١٧١٩/هـ١١٣١العرش في ذي القعدة من عام  علىمحمد روشن وأجلسه 

وانهیارها على یدیه، وفي عهده استقل مرشد ُقلي خان نائب السلطان على البنغال وأوریسه وبیهار أغني أقالیم الهند، وتوارث  الدولة

 Losty, Indian ؛٢٦١-٢،٢٦٠ج أحمد محمود الساداتي، تاریخ المسلمین في شبه القارة وحضارتهم،. أوالده ملكه من بعده

Painting 1730-1825,  3.  
ن السمات الفنیة لتصویر باتنا تعود إلى المدرسة المغولیة الهندیة وخاصة إلى المصور المغولي الهندي مانوهار ذو ألب اآلراء تتفق أغ ٥

ثم هاجرت إلى دلهي وعملوا في مراسم التصویر  ،حیث كانت أسرته تعمل في التصویر بوالیة راجستان ،األصول الراجستاني

سرة مرة أخرى إلى مرشد أباد بعد انخفاض الرعاة اإلمبراطوریة ثم هاجرت األ ،مبراطور محمد شاهاإلمبراطوري المغولي إلى عهد اإل

م، واستقروا في مدینة بالو تشاك وتلقوا رعایة من النواب الشیعة وقاموا بتزیین ١٧٣٠/ هـ١١٤٣ویرجح أن هذه الهجرة كانت عام ،للفنون

م ١٧٦٠/ هـ١١٧٤م إلى عام١٧٣٠/ هـ١١٤٣أخرى للرعاة البریطانیین ومن عامقصر نواب وانتجوا لوحات الحتفاالت محرم ولوحات 

طوروا من فن التصویر في مرشد أباد ذو الموضوعات المختلفة ثم انتقلت معظم هذه السمات الفنیة إلى مصوري باتنا عندما هاجر 

الهجرة على فترات زمنیة مختلفة فیما بعد  م بسبب االحداث السیاسیة في مرشد أباد واستمرت هذه١٧٦٠/ هـ١١٧٤المصورون في عام

وذلك بسبب  م، كما هاجر إلى باتنا بعض من فنانین لكناو مثل المصور میر على عباس مصور لكناو الشهیر١٧٦٠/ هـ١١٧٤عام

 م١٧٥٠/ هـ١١٦٤وشعر المصورون أن مرشد اباد لم تعد أمنة، وكانت الفترة من عام ،ان ابن میر جعفر بزیادة الضرائباضطهاد میر 

م كانت مدرسة التصویر بباتنا لها ١٧٩٠/هـ١٢٠٥م وبحلول عا ،م بدایة هجرة المصورین إلى باتنا واالستقرار بها١٧٦٠/هـ١١٧٤ إلى 

  .م قمة ازدهار فن التصویر بباتنا١٨٤٠إلى ١٨١٥، بینما تعتبر الفترة من عام ٥مالمحها وسماتها الممیزة لها

Neel Rekha, "The Patna School of Painting: A Brief History (1760-1880)” , Proceedings of the Indian 

History Congress, Vol. 72, part I (Published by: Indian History Congress, 2011), 1002. 
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  ،مدینة مرشد أباد إلى مدینة باتنانقل مقر شركة الهند الشرقیة من ، خاصة بعد ١شركة الهند الشرقیة مسؤولین

ن الهنود من مرشد أباد بكل أسالیبهم الفنیة، وبذلك انتقل المصورو ، كبیرة بعد مرشد آباد وكلكتانة تجاریة وهي مدی

ن المهتمین بالتصویر الهندي والموضوعات االجتماعیة ا للعدید من األوروبییباتنا مركزً  وكانت مدرسة التصویر في

للوفاء بمتطلبات السوق  ا النوع من الموضوعاتهذ إلنتاجا ن في باتنوتوسع الرسامو  ،الهندیة بصفة خاصة

هندي مطلق مع بعض التأثیرات األوروبیة حیث جاءت األلوان  امغولیً وًبا أسل عد أسلوب مدرسة باتناویُ ، ٢األوروبي

كثر أن المغولي في اطارات التصویرة وتكون على النمط المغولي بینما أسلوب التظلیل أوروبي، وتختلف ع

میزها أن التركیز یكون على الموضوعات االجتماعیة بشكل أساسي، فتعد بذلك أول مدرسة فنیة ، كما یاتساًعا

تركزت على مشاهد الملوك والبالط، فقد تأثر تصویر  التيمستقلة تتعامل مع عامة الشعب على عكس المغولیة 

تعد وهي  .٣ت واألنشطة المحلیةیة االحتفاالالیومیة للرجل العادي وكانت موضوعاتهم الرئیس مدرسة باتنا بالحیاة

، وأعطتنا معلومات موثقة ألشكال االحتفاالت والمهرجانات والعادات الهندي بمثابة توثیق لحیاة عامة الشعب

باإلضافة لصور لمختلف أنواع الحرف، وألقت الضوء على جانب كبیر من الحیاة االجتماعیة  ،االجتماعیة

زت یَّ یزة مَ ألنماط المختلفة من المالبس الموجودة في المنطقة وهي مِ واالقتصادیة في المنطقة، كما أظهرت ا

تصاویر مدرسة الشركة في كل مراكزها الفنیة في شمال وجنوب الهند، باإلضافة إلى تصویر الحلى للنساء 

الفترة، كما أظهرت المهن المختلفة المعاصرة لهذه  ،االقتصادي للمنطقة االزدهارظهر وهو ما یُ  ،والرجال العادین

هذه استطاعت وبذلك  .٤باإلضافة إلى أشكال المباني الهامة الممیزة لمدینة باتنا ومنازل البریطانیین المقیمین بها

للتفاعل بین  ثاًال ن من الزمان، وتعد مِ مدرسة المغولیة الهندیة لمدة قرنیتركته ال الذي أن تمأل الفراغالمدرسة 

، واستمرت مدرسة باتنا للتصویر فى العمل حتى انقرضت بظهور م١٩رن الق فيالثقافتین األوروبیة والهندیة 

  .٥التصویر الفوتوغرافي

نحاء الهند فوجدت لوحات تتبع أسلوب الشركة أأسلوب مدرسة الشركة انتشر بجمیع  بالمالحظة أنَّ  جدیرٌ و 

، وكان هناك ٦ندرا وكیراالدلهي والهور وتانجور ومیسور ووالیة أفي كل من  مرشد آباد وباتنا ولكناوباإلضافة 

م  مثل مادوراى ١٧٨٠/هـ١١٩٥عدد قلیل من األوروبیین یعیشون في منطقة التأمیل بجنوب الهند منذ عام 

 Adam(والطبیب آدم بالكادر  David Simpsonوتیروتشیرابالى وثانجفور ومنهم الطبیب الصیدلي سیمبسون

Blackader (تعكس ما یراه في عالم غیر ٧ن بعمل لوحات مصورةالذین قاموا بتكلیف المصورین المحلیی ،

یفعلها الناس التي یعیش بینهم، وكان تكلیف سیمبسون وغیره من الرعاة البریطانیین  التيعالمه، واألشیاء 

للمصورین بعمل هذه األعمال الفنیة بمثابة نشاط ترفیهي في تنمیة فهمهم للبیئة المحیطة بیهم، خاصة وأن 

 يطلبوها ال تتعلق بأي حال من األحوال بطبیعة األدوار أو الوظائف المهنیة الت التي موضوعات اللوحات

                                                             
1 Galloway, The allure of India, 1 
2 Abid Hadi, “Patna Kalam its Golry and Saga, Art Aamily”, International Art Journal for Arts and 
Aesthetics, Vol III, January- (June 2013): 51. 
3 Rekha, "The Patna School of Painting", 149. 
4 Rekha, "The Patna School of Painting", 1006.        
5 Archer, Patna Painting, VII. 
6 Chaitanya, A History of Indian Painting, 102. 
7  Howes, Indian “Company School”, 378 
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، وقد وصلنا من تانجفور من هذه الفترة ١أنجزوها في الهند، حیث لم تكن لوحات سیمبسون مرتبطة بالطب

الواقعیة في  تتبع أسلوب مدرسة الشركة من حیث هي، و )٨لوحة رقم(تصویرة تمثل أرملة تقوم بعادة الساتي 

وهو عادة ما  ،یتم فیه الحرق الذيتصویر الحدث بكل تفاصیله والتقالید المتبعة في هذا العادة من حیث المكان 

یكون بجوار النهر، وحضور البراهمة لإلشراف على طقوس الحرق، باإلضافة إلى حضور كبار رجال القریة أو 

یجرى تجاه المحرقة ویحمل بیده  الذية، كما نشاهد الشخص همالمدینة باعتبارها من العادات االجتماعیة المُ 

عصا أو رمح طویل وذلك إلدخال األرملة في حالة ما حاولت الخروج من النار، كما یظهر بالتصویرة سمة 

یظهر  الذيو  ،وجدت في تصاویر أسلوب الشركة وهو شكل الموكب الملكي في مؤخرة التصویرة خلف التالل

وكلها سمات تمیز تصاویر مدرسة الشركة  ،مما نشاهده من رسوم في مقدمة التصویرة بمنظور أقل في الحجم

  . خالل الفترة موضوع الدراسة

امتداد ألسلوب مرشد آباد ولكن  هيعد المركز الفني بوالیة آوده في العاصمة فایزآباد ومن بعدها لكناو كما یُ 

أمثال میر تشاند ومیر كیالن خان، وكان الرعاة الفنین  المصورینعمل به مجموعة كبیرة من  ابأسلوب أكثر تطورً 

ینسب  الذي) ١٧٩٩-١٧٢٦(في آوده هم األوروبیین الذین انتقلوا إلى آوده ومنهم العقید جان بابتیست جنتیل 

یحتوي على موضوعات تتعلق بالحیاة ) م١٧٧٤/هـ١١٨٨(إلیه البوم محفوظ بمتحف فكتوریا وألبرت مؤرخ بعام 

العادات الهندوسیة لمراحل الحیاة المختلفة من  على، ومنها تصویرة تحتوي ٢لهنود في مدینة فایز أباداالجتماعیة ل

وتنتهي بمشهد لعادة الساتي وتظهر بها بعض من  ، إلى الوفاةالوالدة وحفالت التسمیة ومراحل تربیته وصوًال 

في موكب یسیر عبر القریة حتى  وحملها على محفة ،وتحضیر األرملة ،طقوس الساتي من تجهیز جثة الزوج

ویصطف الناس حول المحرقة بشكل دائري وتنقل التصویرة كثیر من  ،یصل إلى مكان المحرقة بجوار معبد

  .   ٣)١٩لوحة رقم(وردت في كتابات الرحالة اللذین شاهدوا هذه العادة  التيطقوس الساتي 

أو  مة الممیزة لتصویر مدرسة الشركةالسمات العا كثیر من وتشتمل التصاویر موضوع الدراسة على

   :وهي مدرسة باتنا

كان وهي سمة  ،"الواقعیة"ضح في التصاویر موضوع الدارسة من أهم السمات الفنیة لمدرسة الشركة وتت

تصاویر خالل فترة القرن روا على المصورین الهنود الذین أنتجوا فقد أثَّ  ،للمصورین األوروبیین دوًرا كبیًرا فیها

الفنانون األوروبیون معهم فكرة الواقعیة حیث كان الفنان یعتقد أن إخالصه في عمله أن  بَ قد جلَ و ، م١٩/هـ١٣

یصور بعنایة ما تراه العین، فكان ما ینتجه الفنان یبدو حقیقًیا ونابض للحیاة، وكان ذلك سبًبا في معرفتهم لتقنیة 

                                                             
1 Howes, Indian “Company School”, 379. 

تصویرة مرسومة باأللوان المائیة مقاساتها  ٥٨ویحتوي األلبوم على  ،عمل لدي نواب شجاعة الدولة الذيعد للعقید جنتیل أُ البوم  ٢

ابن غوفاردهان الثاني  )١٧٨٢-١٧٦٣(المصور موهان سینغ في تنفیذ األلبوم  الهندوس سم، واشترك اثنین من المصورین٣٧×٥٣.٥

سلوب أستخدم فیها سیمها إلى أقسام واُ ، وقد نفذت تصاویر البوم بتق)م١٧٧٥-١٧٦٠(والمصور نیفاسي الل  في دلهي المغوليالفنان 

صاویر منفصل، باإلضافة إلى مجموعة من الت تصویريفكانت كل صفحة تحتوي على أكثر من مشهد  ،السرد القصصي للتصاویر

  .ده، وقام جنتیل بتدوین مالحظاته على كل تصویرة بخط یتصور دوره السیاسي في بالط نواب شجاعت الدولة یظهر فیها العقید جنتیل

Chanchal Dodlani, "Transporting India: The Gentil Album and Mughal Manuscript Culture", 
Association of Art Historians, 38(4) (August 2015): 53-57. 
3  Losty, Indian Painting, 5. 



  

  "عادة الساتي نموذًجا" الهند الشرقیة تصاویر الحیاة االجتماعیة في مدرسة شركة

 

٢٣٣ 
 

المصورون األوروبیون معهم واستخدمها المصورون الهنود  وهي تقنیة جلبها ،الرسم الزیتي والرسم باأللوان المائیة

عنهم، وأتاحت هذه التقنیة إنتاج صور تبدو حقیقیة، وهو ما نشاهده في التصاویر موضوع الدراسة من حیث  نقًال 

نقل المصور لكافة تفاصیل الحدث بشكل واقعي، فكانت المحرقة تتوسط التصویرة بداخلها جثة الزوج المتوفي 

، )١شكل رقم ( ه األرملة ترتدي ثیاب الزفاف وتتحلي بكامل مجوهراتها وتضع عالمة الزواج على الجبینوبجوار 

وحول المحرقة حشد مجموعة كبیرة من األشخاص في تجمعات دائریة وهو ما تثبته كتابات المؤرخین الذین رأوا 

  . الحدث

  

  )عمل الباحثة(٢قممن لوحة ر  مشهد لألرملة مع زوجها داخل المحرقة) ١شكل رقم(

حیث نالحظ في التصاویر موضوع الدراسة حشد أعداد كبیرة من األشخاص ذات األعمار : الحشد الجماهیري

لوحات رقم ( سیتم فیها حرق الزوج المتوفي واألرملة الساتي التيالمختلفة في تجمعات نصف دائریة حول المحرقة 

، كما وجد في التصاویر )٦-٥-١لوحات( قةأو متراصین في صفوف على جانبي المحر ) ٩-٧- ٤-٣- ٢

موضوع الدراسة بعض العادات المتبعة في حشد األشخاص وهو الفصل بین النساء والرجال، فغالًبا مع یتجمع 

سمة  في التصویرة تصویر مجموعة كبیرة من األشخاصو  تقف النساء جهة الیسار، بینما الرجال جهة الیمین

، ربما ترجع إلى أن هذه التصاویر كانت صورت في مركز مدینة باتنا التية مدرسة الشركوجدت في كل تصاویر 

حداث تشتمل على أ هيو  ،ن أغلب موضوعاتها كانت تصاویر تمثل مهرجانات واحتفاالتإ تعكس الواقع خاصة و 

كبیر هو المصور  جماهیريكبیر، وأبرز من نجح في تصویر موضوعات تحتوي على تجمع  جماهیريتجمع 

تحتوي على مشاهد تجمع جماهیري بأعداد كبیرة وهي سمة وجدناها  التي، ویتمیز بإتقانه للموضوعات ١مسیفاك را

   .١م١٨٠٠ترجع إلى الفترة من عام  التيفي تصاویر موضوع الدراسة خاصة التصاویر 

                                                             
عمال أطانیین الذین یعملون في الهند، وترجع المصور سیفاك رام من أهم مصوري مدرسة باتنا وقد عمل مع مختلف الفنانین البری ١

ح أنه هاجر من مرشد آباد إلى باتنا، حیث رجَّ وهو فنان یُ  ،م١٨١٥-١٨٠٥/هـ ١٢٣١-١٢٢٠سیفاك األولى لمدرسة باتنا بین عامي

یرة لالهتمام بشكل تظهر في أعماله جمیع السمات الفنیة لمدرسة مرشد آباد، ویتمیز هذا المصور برسم موضوعات المشاهد اللیلیة مث

ا خاص نظًرا ألنها غیر معتادة بالنسبة للرسم الهندي لهذه الفترة، هذا باإلضافة براعته في تصویر مشاهد المواكب أو البارات التي ینقله

وس بعید العریس من الهندوس والمسلمین إلى منزل العروس وهي مناسبات للتباهي بثروة أسرة العریس وقوتها، ومشاهد احتفاالت الهند

ن لبوم مقسم اآلواأل ،جمعت هذه اللوحات في البوم قدم إلى اللورد مینتو الحاكم العام للبنغالدیوالى ومشاهد ألرملة تقوم بعادة الساتي وقد 
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 ونوتكمن مناظر طبیعیة خلفیة  على تصاویر موضوع الدراسةلاحتوت بعض من ا: المناظر الطبیعیة رسوم 

مع بعض المباني المعماریة  عبارة عن صف من األشجار أو الشجیرات المتراصة بجوار بعضها البعض

وهذه الطریقة ظهرت في تصاویر المدرسة ، )٨- ١لوحة ( فيرسوم لموكب خلف التالل  ویظهر بها، كالقصور

اه في رحلة صید للمصور المغولیة الهندیة في نهایة عصر محمد شاه ومنها تصویرة تمثل اإلمبراطور محمد ش

مبراطور محمد شاه في سكتلندا، حیث یظهر اإلأتشتارمان محفوظة في مجموعة سوینتون بالمتحف الوطني في 

مقدمة التصویرة مع حاشیته ویظهر في الخلفیة بقیة حاشیة الملك بین التالل من منظور بعید وبحجم أصغر من 

نجد أن مشهد التكوین الفني للتصویرة المكون من مقدمة تظهر  ، وبذلك٢االشخاص المرسومة في مقدمة التصویرة

یظهر  ،شخاص الرئیسیة بحجم كبیر مع خلفیة ذات مناظر طبیعیة من تالل متدرجة وأنهارالحدث الرئیسي واأل

بینها تكملة للمشهد وعادة ما یكون بقیة الموكب اإلمبراطوري الموجود في المقدمة مرسوم بمنظور بعید بحجم 

مرشد أباد  مرسم في تصاویرمن العناصر الموجودة في المقدمة، وقد انتقلت هذه الطریقة إلى إقلیم البنغال  أصغر

تمثل میر جعفر وابنه میران في رحلة صید من عمل المصور  ةتصویر  فينواب البنغال خاصة منذ فترة حكم 

في برت لأمحفوظة بمتحف فكتوریا و  ،م١٧٦٠ /هـ١١٧٤ا إلى عامالمائیة ترجع تقریبً  باأللوانهونهار مرسومة 

وفي الخلفیة یظهر من منظور  ،رحلة الصید فيمبراطور مع حاشیته یذهبون ، حیث یظهر في المقدمة اإللندن

ومن أهم المصورین الهنود الذین برعوا في رسم المناظر الطبیعیة ، ٣بعید بین التالل بقیة الحاشیة االمبراطوریة

ویرجع إلیه الفضل في نقل هذه األسلوب من مرسم مرشد أباد إلى باتنا  ،یب تشاندبهذه الطریقة هو المصور د

ولكناو عندما سافر مع راعیه نواب میر قاسم عند انتقاله إلى هذه الوالیات، ثم ظهرت في أعمال المصور میر 

طبیعیة تعكس التضاریس وهذه الطریقة في رسم المناظر ال، ٤آودهنغ بالمرسم الفني لمدینة لكناو و تشاند وبهادر سی

وتعني " قواعد المنظور"بهذه التصاویر تقنیة فنیة أوروبیة األصل وهي وارتبطت الطبیعیة للمنطقة بطریقة واقعیة، 

كمصطلح تمثیل تقریبي للعناصر على سطح مستو مثل الورقة كما تراها العین، ویمیز تقنیة المنظور بأن 

وتكمن ) بهیئة المنظور الجوي( فة بینها وبین المشاهد أو المراقبالعناصر ترسم بحجم صغیر مع زیادة المسا

المصورین  اتقنأهمیتها بأنها تزید أو تعزز من مالحظة المصورین وٕادراكهم وفهمهم لعنصر الضوء والفضاء، وقد 

م ١٨/هـ١٢القرن نالربع األخیر م منذالهنود هذه التقنیة في مرسم مرشد آباد وبصورة كبیرة في مرسم مدینة آوده 

فكانت ترسم   .٥لبنغال مثل المصور فارینجتونوروبیین الذین زاروا إقلیم اعن طریق المصورین األ كتأثیر أوروبي

بعد مسافة منها في  علىفي المقدمة وترسم مجموعة آخري من الكائنات أو المباني بصورة أصغر عناصر فنیة 

عطي عمق في التصویرة، ورسم ة بألوان متدرجة حتي تُ مؤخرة الصورة، یضاف إلى ذلك تمثیل المقدمة والخلفی

درك الفنان الهندي أالجبال مقسمة إلى عدة أجزاء بواسطة خطوط متعرجة متقاربة، ومع هذه التقنیة األوروبیة 

                                                                                                                                                                                

ین ستر بیتي، وینسب إلیه ألبوم آخر صمم إلیرل أوف كالیدون أحد المسؤولیبین المكتبة البریطانیة ومتحف فكتوریا وألبرت ومكتبة ش

   .Losty,  Indian Painting,  5 .                                                                                     البریطانیین
1 Galloway, The allure of India, 1. 
2 Losty, “Eighteenth – century Mughal Paintings from the Swinton Collection”,  Fig 35.   
3 Losty, painting at murshidabad 1750-1820, Fig. 5. 
4 Losty, Painting at Murshidabad 1750-1820’, 8. 
5 Losty, Painting at Murshidabad 1750-1820’, 82. 
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رسم عبارة عن شریط ضیق مسطح باللون األزرق أو ؛ فبعد أن كانت السماء تُ ١أهمیة الخلفیة والمنظور الجوي

حت الخلفیة عبارة عن رسم المدن والقالع والحقول المفتوحة واألنهار ومشاهد الصید والمواكب أصب ،الذهبي

) ١لوحة رقم(الملكیة والتالل البعیدة بتقنیة المنظور فتبدو وكأنها مشهد من على مسافة بعیدة وهو ما نشاهده في 

بیر من األشخاص مرسوم بحجم حیث نشاهد مشهد لموكب مكون من ثالثة أفیال ومجموعة من الخیول وعدد ك

، وخلف هذا الموكب مشهد يتمثل الموضوع الرئیس التيأصغر من األشخاص المصورة في مقدمة التصویرة و 

في  رئیسيلعمائر المدینة ویبدو أنها عمائر ملكیة حیث یشاهد األعالم تعلو أبراج هذه العمائر، وشكل لمبني 

بمجموعة من الشجیرات المتراصة بجوار بعضها البعض، هذا المنتصف، وهذه العمائر یتقدمها سور محاط 

یسار التصویرة یظهر بینها شكل ألحد المعابد الصغیرة محاطة  علىباإلضافة إلى مجموعة من المباني الصغیرة 

) ٥لوحة رقم ( ونشاهد هذه التقنیة أیًضا في إحدى تصاویر موضوع الدراسة .أیًضا بمجموعة من األشجار الكثیفة

ر في الخلفیة رسم لمنظر طبیعي مستخدم فیه قواعد المنظور، حیث نشاهد رسم لمجموعة من األشجار فیظه

في مقدمة التصویرة،  الرئیسيورسم لمعبد مرسوم بحجم صغیر للتعبیر عن وجود مسافة بعیدة بینها وبین الحدث 

لوحة (رسة الشركة بمدینة ثنجفور شاهد أیًضا استخدام هذه الطریقة وٕان كانت بمستوي أقل في تصویرة من مدونُ 

شاهد في الخلفیة خلف التل یسیر موكب ملكي مكون من فیلین ومجموعة من الحراس بعضهم حیث نُ ) ٨رقم 

  .   جوراهم صف من الشجیرات المتراصة بجوار بعضهم البعضبیمتطي الخیول وبعضهم مترجل، 

وذلك بمراعاة التدرج اللوني  الظل والنورد بقواع االهتمام یظهر في بعض التصاویر موضوع الدارسةكما 

محمد شاه  المغولي مبراطورمصوري اإل ویرجع الفضل إلى، األوروبیة التأثیراتوهي سمة من والتعبیر عن العمق 

المرصعة بالنجوم والغیوم  التقلیديتقنیة الظل والضوء بشكلها المتطور فبدال من رسم السماء بشكلها في إدخال 

في استخدام درجات اللون  ء بطریقة واقعیةفي استخدم التدرج اللوني للتعبیر عن شكل السما نجحوا المظلمة

وترجع  .)٩لوحة رقم( نعكاس شكل السماء في المیاهون األبیض في عمل شكل السحاب مع ااألزرق الفاتح مع الل

انتقل مع  الذيب تشاند المصور الهندي دی مدرسة الشركة إلى أعمالفي  خاصیة الضوء والظلبدایة استخدام 

یام فولرتون شركة الهند وهو ویل مسؤوليمع أحد بیهار وهناك عمل إقلیم نواب البنغال میر قاسم عندما رحل إلى 

خاصیة الضوء والظل وخاصیة المنظور الجوي في رسم  ماخدتاس تعلم منه حیث )١٧٦٤-١٧٦٣بین عامي (

  .٢وما به من األشجار الموزعة الطبیعيالمنظر 

وخاصة في  وواقعیة بدقةرسم األشخاص  بطریقة موضوع الدراسة التصاویرفي  دمیةرسوم اآلزت التمیَّ قد و 

رسم مالمح الوجه فكانت الوجوه الطویلة الهزیلة ذات لون بني داكن یشوبه بعض من اللون األحمر واألنوف 

ءت أغلبیة المالبس بیضاء بظالل في حین جا. مدببة الشكل والحواجب ثقیلة والعینین ناصعتین ورموش منحنیة

ا لمسات من اللون الذهبي ولون األزرق الطاووسي وبالطبع هذه األلوان متأثرة رمادي أو قرمزي داكن وأحیانً 

استخدام األلوان المغولیة الزاهیة في بعض التفاصیل الصغیرة خاصة في مالبس مع باأللوان المائیة األوروبیة، 

وجدیر بالمالحظة في طریقة رسم األرملة في التصاویر موضوع  الدراسة أن المصور كان یرسم األرامل  .٣النساء

                                                             
1 Preeti Awasthi, “Awadh-Congenial Home For Nurturing Arts – In Historical Perspective of Painting 
and Music (1722-1856)” (Degree of Doctor of Philosophy in History, University of Lucknow: 2015), 
139-142. 
2 Losty, Indian Painting, 4. 
3 Archer, Patna Painting, 19.   
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بهیئة تبدو علیها عالمات الرضا، وذلك لیثبت أنها تقوم بهذه العادة بكامل إرادتها وكلها تصاویر صورت في فترة 

م وكأنه یحاول ١٩ا إلى الربع األول من القرن بً حكم شركة الهند الشرقیة للهند وتاریخ هذه الصور كلها یرجع تقری

بطیب خاطر إخالًصا لزوجها، وتفند مزاعمهم تجاه هذه العادة  ةأن یثبت للبریطانیین أن هذه العادة تقوم بها األرمل

الهمجیة والعنصریة ضد المرأة الهندیة، وربما تكون هناك بعض الحاالت  علىبأنهم جاءوا إلى الهند للقضاء 

خاصة عندما تكون الزوجة صغیرة السن  ،جبر على هذه العادة بالقوة تحت ضغط العادات والتقالیدألرملة تُ كانت ا

   .الت كانت المرأة تقوم بها طواعیةولكن معظم الحا

أفخم الثیاب للتعبیر  ام سواء الرجال أو النساء یرتدونكما حرص المصور على التعبیر عن اهتمامهم بمظهرهم الع

فجاءت مالبس الرجال متشابهة عبارة عن جامة طویلة بیضاء اللون تمسك  م بحضور هذا الحدثعن اهتمامه

ما بیضاء امة أسفله سروال أو باجامة تكون إعلى الوسط بحزام أو بند من القماش له لون مختلف عن لون الج

یغطى الرأس ویصل إلى  الذيالشال الطویل وهي بیضاء اللون ، وتضعن النساء دوبتة اللون أو ذات لون مختلف

فكان یخرج كل أهل  ،بین األشخاص كان من التقالید االجتماعیة المتبعة في هذا الحدث االزدحام، وهذا الركبتین

تها على تضحیتها ووفائها القریة من كبار رجال القریة حتى األطفال لمتابعة تضحیة األرملة الساتي ومبارك

  .لزوجها

تناولت عادة  التيوجدت في كل التصاویر  التيمن أهم الشخصیات  )٢قمشكل ر ( الكهنة ١كان البراهمةو

المعابد في  یسیطرون على تقالید الكتاب المقدسكانوا من المعروف أن البراهمة و  ،"الساتي"تضحیة األرملة 

قات ألولي في طبداء الطقوس الدینیة في المعابد، ویحتلون الطبقة اترانیم حفالت الزفاف وأویقوموا بإحیاء 

ا اللون األبیض كرمز للطهارة ویحلق الذكور منهم شعره بطریقة معینة تشمل ، ویرتدون دائمً المجتمع الهندوسي

ویعرف زي البراهمة باسم باشا كاشام  ،٢في شكل الذیلمنطقة الجبین ومقدمة الرأس وتترك جزء من الخلف 

)Pacha Kacham(  ًغیر مخیط  تلتف من منتصف  طویلةوهو قطعة قماش  ،"دهوتي"باسم  اوالمعروف أیض

باإلضافة إلى مناصب سیاسیة وقد شارك بعض البراهمة في الجیش بجانب دورهم الدیني  ،٣الخصر حتى أسفل

 باإلشراففي حفالت أو مواكب الساتي فهم من یقومون بمباركة األرملة والقیام  رئیسيوكان لهم دور . ٤مةمه

                                                             
موه على البراهمة العلم وحرَّ تأتي طبقة البراهمة على رأس سائر الطبقات، وهم یعدون أكبر المستفیدین من النظام الطبقي، وقد احتكر  ١

" إذا ولد البرهمي وضع في الصف األول من صفوف الدنیا"على سیادة البرهمي على العالم " مانو"الطبقات األخرى، بل ینص تشریع 

من یقتل  ومنحت طبقي البراهمة امتیازات عامة وخاصة اعتبرت واجًبا مقدًسا فالبرهمي ال یدنس، وال تطبق علیه عقوبة القتل إال على

ال تمحي، وعلیه التزامات فكان علیه أن یعد نفسه للمهام الكتابیة واألدبیة والتربویة بدارسة  التيوهي عندهم من كبائر اآلثام  ،برهمي

م، وفاء محمود عبد الحلی( القانون وحفظ كتب الفیدا، وأال یتزوج من خارج طائفته، وعلیه مراعاة طقوس دقیقة في طهارته وطعامه وشرابه

-٢٧٧ :)٢٠١٥مكتبة الثقافة الدینیة، : القاهرة( األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة للبنغال منذ الفتح اإلسالمي حتى الغزو المغولي

٢٧٨.  

  :عن البراهمة وتقالیدهم الدینیة انظر

Daniel Ingalls, "The Brahman Tradition", The Journal of American Folklore, Vol. 71, No. 281, 
Traditional India: Structure and Change (Jul.-Sep.1958): 209-215. 
2 Nilsson, "Picturing the Unknown Cultural", 23. 
3 Prasanta Kumar Acharya, Sacred Complex of Budhi Santani (New Delhi: Concept Publishing 
Company, 2003), 82-83. 
4 Gaur, Sati and Social Reforms, 7. 
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 أيدون أحذیة عند أدائهم یرت ، والاالجتماعیةا في انتشار هذه العادة مً مها مراسم الحرق، كما كان لهم دورً على 

ویكون عددهم  ا ما یقفوا بجوار المحرقة مً ودائ ،بهذه الهیئة طقوس، وقد أبرزت التصاویر موضوع الدراسة البراهمة

  .النار في المحرقة بإشعاللیقوم  االشتعالمنهم من یحمل البخور أو یحمل أعواد الثقاب ومواد  ،اثنان أو أكثر إما

                       

  ملة منر حراس المرافقین لعادة تضحیة األال) ٣شكل رقم(         ٥من لوحة رقم )البراهمة( شكل رجال الدین) ٢شكل رقم(

  )من عمل الباحثة( ٧لوحة رقم                                                                   

  

      ٢من لوحة  رقم) عمل الباحثة نم(الساتي    لكبار رجال المدینة یحضرون حف) ٤كل رقمش(

التصاویر موضوع الدارسة على رسوم لمجموعة من الحراس بین حشود األشخاص وذلك للحفاظ  احتوتكما 

كان  التيت و ا أن تحضر مثل هذه االحتفاالكان الزمً  التيمة ، وحراسة الشخصیات المه)٣شكل رقم(على األمن

حیث میزها المصور بجلوسه ؛ )٤شكل رقم( مةلة یعلوها الشخصیة المها بموكب ملكي من الفیمَّ إزها میِّ المصور یُ 

، أو واقفین وسط الحشود ویرتدون )٤لوحة رقم(، أو على حصان )٩- ٣-٢لوحة رقم (على الفیل أسفل مظلة 

  ). ٨لوحة رقم ( زخرفیامالبس ممیزة تزداد ثراء 
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شكل رقم ( موسیقیةفرقة  تقلید متبع في هذه العادة االجتماعیة وهو وجودموضوع الدارسة التصاویر  وتظهر

، فنادرا من تخلو تصویرة تمثل موضوع عادة الساتي من مجموعة من العازفین وهو تقلید متبع في الواقع، )٥

وفاء الزوجة لزوجها، وعادة ما توجد ب االحتفالحیث یعتبر الهندوس عادة تضحیة األرملة على جثة زوجها بمثابة 

  .)٧-٥- ٢لوحة رقم(وضاربي الطبول األبواق  نافخيقد وجد فرقة العازفین في الجانب األیمن من التصویرة ف

  

  )من عمل الباحثة( ٧- ٥من لوحة رقم " الساتي" العازفین المرافقین لعادة تضحیة األراملة) ٥شكل رقم(

زء ال یتجزأ ، واللهب الطقسي جر األعظمهالمط نذ عصور قدیمة أن النار هيیعتبر الهندوس م :اشكال النیران

، ویعتقدوا ین الطهارة وٕاخالص الزوجةالدینیة الهندوسیة، وهو ما یجعل وجود عالقة وثیقة بمن معظم االحتفاالت 

 االنیران عنصرً وكانت  ،"الساتي" ١المطهرة من الذنوب واخالص وفضیلة الزوجةالنار الموقودة صلة بین  بوجود

م األراملة ر عن الحدث الرئیسي في التصویرة حیث تقو عبِّ وهي تُ  ،ا في كل التصاویر موضوع الدراسةأساسیً 

لتحترق مع جثة زوجها، وقد  لواح من الخشب وضعت بشكل دائريأبالجلوس بداخل المحرقة الدائریة المكونة من 

نجدها تارة تتشابه مع طریقة رسم النیران في تصاویر ف ،في كل تصویرةتنوعت طریقة التعبیر عن النیران 

- ١٥٩٠/ هـهـ ١٠٠٤- ٩٩٩من مخطوط أكبر نامة  ،یتورچالمخطوطات المغولیة في تصویرة حصار قلعة 

بعادة الساتي  ممع تصویرة أرملة تقو  ،)١١لوحة( محفوظة بمتحف فكتوریا وألبرت في لندن ،م١٥٩٥

من  لسنة النیرانأك من حیث تصاعد وذل ،)١لوحة رقم(انیة في لندن م محفوظة بالمكتبة البریط١٧٨٠/هـ١١٩٥

سي ذات لون ذهبي، ونشاهد شكل آخر للنیران صور بطریقة واقعیة تتماشي أالمحرقة الدائریة الشكل في اتجاه ر 

ون مرسومة بدرجات اللوهو عبارة عن السنة نیران تتجه بشكل مائل مع اتجاه الریاح  ،مع أسلوب مدرسة الشركة

أو دخان لونه أبیض كما في  ،)٢اللوحة رقم (ا أسود اللون كما في صفر واألحمر یتصاعد منها دخان إمَّ األ

لسنة اللهب تتصاعد مع اتجاه الریاح ذات لون واحد وهو أرت وِّ ، وفي بعض اللوحات صُ )٧ - ٦-٥اللوحة رقم (

    .)٣لوحة رقم (یر بشكل زخرفي في لسنة النیران في بعض التصاو أرت وِّ ، كما صُ )٤لوحة رقم (األحمر

وهي طریقة في  في بعض التصاویر التي ترجع إلى مدرسة الشركة تقنیة سیاه قلم أو نیم قلمظهرت 

الرسم باللون األسود ولیس القلم الرصاص وخاصة في رسم األنف المدبب  فيالتصویر یتم فیها استخدام الفرشاة 

ن ملونة فاتحة مثل اللون األو ون علیها بمفي تصمیمات المباني ثم یرس ستخدم اللون البنياوالحواجب الثقیلة و 

، واستخدم  ٢Kajli syahiباسم اعرف أیضً للعناصر، وتُ  استدارةزرق الطاووسي لتعطي األحمر والذهبي الفاتح واأل

                                                             
1 Altekar, The Position of Woman, 130. 
2 Rekha, "The Patna School of Painting", 1003.     
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 ة،الزاهد والشخصیات المقدسم وخاصة صور ١٧/هـ١١خالل القرنهذه التقنیة في الرسم ن المغول المصورو 

في  اعرف أیضً وُ  ة منها،یالموضوعات األوروبیة وخاصة الدین ا األسلوب في التصاویر التي تحاكيستخدم هذواُ 

م حتي أصبح یعطي مظهر ١٩/هـ١٣طور هذا األسلوب في القرن وقد  ،مدارس الدكن ومدرسة راجستان

في تصویرة واحدة من التصاویر  المائیة باأللوان مع الرسمظهر هذا األسلوب الفني و  المطبوعات األوروبیة،

وترجع إلى المركز الفني بمدینة لكناو وعلیها  ١موضوع الدراسة وهي تصویرة محفوظة في المكتبة البریطانیة بلندن

، وقد انتشر هذا األسلوب في المرسم )١لوحة رقم(مرسم لكناو  فنانيتوقیع المصور بهادور سینغ وهو من أشهر 

مل عالمحلیین ب المصورینبلكناو وفایزآباد وذلك عندما قام ریتشارد جونسون بتكلیف الفني لمدینة آوده وخاصة 

انتجت  التيمع بعض التعدیالت البسیطة في التقنیة وهي تتشابه مع التصاویر  التقلیديتصاویر بأسلوب نیم قلم 

بهذا األسلوب بهادور  ین الذین عملوام ومن أهم المصور ١٧٧٢ /هـ١١٨٦م  قبل عامفي مرسم آوده بأسلوب نیم قل

  .٢سینغ ومیر كیالن وهونهار ومهر تشاند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ب أحد الباحثین هذه التصویرة إلى المصور مهر تشاند أهم مصوري لكناو وذلك بمقارنة هذه التصویرة مع تصویرة موقعة لمهر ینسِ  ١

وهي تصویرة تمثل  ،وخاصة في أشكال الشجیرات المتراصة بجوار بعضها البعضتشاند یظهر فیها تشابه في المنظر الطبیعي 

ن توقیعه وضع من قبل مجهول وهذا الترجیح أو  ،همایون ویذكر أن تصویرة الساتي تنسب لمهر تشاند ولیس بهادر سینغ مبراطوراإل

وكال الفنانان استعان  ،موجود بالفعل فى بیئة لكناوشجار المتراصة بهذا الشكل كان ربما یكون مشهد األ هنَّ إ أظنه غیر صحیح خاصة و 

  :عن هذا الرأى انظر ،ن هناك اختالفات كبیرة بین كال التصویریان تغافلها الباحثإ به وخاصة و 

Roy M., Idiosyncrasies in the Late Mughal Painting, 133.   
2 Awasthi, Awadh-Congenial Home for Nurturing Arts, 52-53, Fig. 057. 
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  الخاتمة

  :تیةوتوصلت الدراسة إلى النتائج اآل

وهي أهم سمة میزت  ،ة صادقة للواقع الهندي بكل تفاصیلهمرآ فن التصویر في مدرسة الشركة كان نَّ إ -

اج تصاویر تعد وثائق واقعیة عن الحیاة نتلرعاة البریطانیین على إتصاویر هذه المدرسة، حیث حرص ا

الهندیة وذلك الستخدامها كتذكار لحیاتهم في بالد الهند ذات الطبیعة الجذابة والعادات االجتماعیة 

 .المتناقضة

في الكتب المقدسة الهندوسیة، ولكنها عادة اجتماعیة مارستها  االجتماعیةعادة الساتي یرد ذكر ل لم -

 ".إقلیم راجستان"ي بعض األقالیم الهندیة وخاصة منطقة البنغال وراجبوتنا بعض العقائد الهندوسیة ف

في بعض الحاالت كانت األرملة تمارس هذه العادة وهي ف ،اتخذت أكثر من شكلقد هذه العادة  وكانت

الت وهي األكثر كانت راضیة غیر مجبرة حًبا لزوجها فترید أن ترافقه في الحیاة األخرى، وبعض الحا

تعیشها األرملة في المجتمع الهندوسي، كما أشارت كتب الرحالة إلى وجود  التيمن الحیاة البائسة  هرًبا

ن كانت فیها األرملة تجبر على ممارسة هذه العادات ألسباب متعددة، وكان یقومو  التيبعض الحاالت 

ن، وقد یوبیعطائها مخدر، وقد وردت هذه الحاالت في كتابات الرحالة األور في بعض الحاالت من إ

، ثم بعد ذلك انتقلت "الكشتاریة"قة الملوك والمحاربیناقتصرت في بدایتها على النساء التي تنتمي إلى طب

أحاطها بها البراهمة، وأصبحت تقلید  التي والقداسةإلى عامة الشعب بعدما شاهدوا مظاهر الثناء 

 .اجتماعي وجزًء فریًدا من العادات االجتماعیة الهندوسیة

عت الدارسة أن تظهر دور الحكام المسلمین في الهند في محاولة القضاء على هذه العادة منذ استطا -

عهد السلطان عالء الدین خلجي والسلطان محمد بن تغلق، وفي فترة حكم أباطرة المغول أصدر جالل 

 ،لت بالفشلین للحد من هذه العادة ولكنها كلها قوبنجیر مجموعة من التشریعات والقوانالدین أكبر وجها

لذین نجحوا في معاقبة من یحث على ارتكاب اتي تمارس حتى مجيء البریطانیین اواستمرت عادة الس

ت الدارسة إلى أشار و  .ة هذه العادةمارسممن ل إلى حد كبیر وهو ما قلَّ  ،هذه العادة بعقوبات صارمة

فكانت تقوم بدفن  ،شمیرتأثر المسلمین بعادة تضحیة األرملة الساتي في حاالت قلیلة وخاصة في ك

 .جهن المتوفین ولكن أستطاع جهانجیر حظر هذه الحاالت القلیلةانفسها حیة مع أزو 

األرملة بهیئة تبدو التصاویر موضوع الدارسة أن یصور رجحت الدارسة تعمد المصور الهندي في  -

صاویر صورت في فترة وكلها ت ،دتهاار مل إالعادة بكا بهذهعلیها عالمات الرضا وذلك لیثبت أنها تقوم 

 ،م١٩ا إلى الربع األول من القرن وتاریخ هذه الصور كلها یرجع تقریبً  ،حكم شركة الهند الشرقیة للهند

لزوجها، وتفند  إخالًصاأن هذه العادة تقوم بها األرامل بطیب خاطر  للبریطانیینت ثبِ وكأنه یحاول أن یُ 

 ،الهمجیة والعنصریة ضد المرأة الهندیة علىللقضاء  مزاعمهم تجاه هذه العادة بأنهم جاءوا إلى الهند

رملة تكون ون وهي تظهر أن األیاویر تمثل هذه العادة رسمها فنانون أوروبخاصة وأن كان هناك تص

هذه العادة بل وتظهر بهذه التصاویر وضعها داخل المحرقة بالقوة وهي موثوقة الیدین  علىمجبرة 

 .  والقدمین
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خارج الهند وخاصة في بالد فارس خاصة وأن المثنوي  ة الساتي القت أعجاًباوضحت الدارسة أن عاد -

التصویر الرومانسي سوز وجوداز وجدت منه أكثر من نسخة موضحة بالتصاویر بأسلوب مدرسة 

سم قصر چهل ستون في أصفهان وتعرف اللوحة با إحدىوجودها تزین جدران  الصفویة، واألكثر اثباتًا

موضوعات العشق والغرام  ن من تصاویرصویرتیوهي تقع بین تابني سورى حفل زواج أو شاهارش

الفارسیة تصویرة خسرو وشیرین وتصویرة یوسف وزلیخا وهي ترجع إلي عهد الشاه عباس 

 .م١٦٤٧ /هـ١٠٥٧الثاني

بمثابة توثیق لحیاة عامة الشعب، وأعطتنا معلومات موثقة  كشفت الدراسة أن تصاویر مدرسة الشركة -

لقت ، وأاالحتفاالت والمهرجانات والعادات االجتماعیة باإلضافة لصور لمختلف أنواع الحرفألشكال 

نماط المختلفة ، كما أظهرت األالمنطقة فيالضوء على جانب كبیر من الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة 

الفنیة في  كل مراكزها فيزت تصاویر مدرسة الشركة وهي میزة میَّ  ،المنطقة يمن المالبس الموجودة ف

ظهر االزدهار ین وهو ما یُ یشمال وجنوب الهند، باإلضافة إلى تصویر الحلى للنساء والرجال العاد

  .االقتصادي للمنطقة كما أظهرت المهن المختلفة المعاصرة لهذه الفترة

حیث : كانت متبعة في مثل هذه العادات االجتماعیة ومنها التيأظهرت تصاویر عادة الساتي التقالید  -

كان من المتبع في طقوس هذه العادة أن یقف الرجال جهة الیمن والنساء جهة الیسار وهم یشاهدون 

جتماعیة كان یعتبرها الهندوس واحدة من إها عادة أنالحدث وعادة ما یقفون بشكل دائري حول المحرقة و 

حیث كانت تخرج  ،خلصة لزوجهاحبة والمُ رملة المُ لدیهم حیث یحتفلون بتضحیة األمة المهاالحتفاالت 

یحملون الطبول واألبواق ومعهم البراهمة  ،وهندوس نیهل القریة من مسلمیتبعها جمیع أ من منزلها

من  بعادة ما تكون بالقر  التيو  ،وكبار رجال الدولة في موكب كبیر یستمر حتى الوصول إلى المحرقة

ترتدي ثیاب الزفاف ویرتدي جمیع حیان المعبد، وما یؤكد ذلك أن األرملة النهر ویجاوره في بعض األ

في نقل الحدث بكل تفاصیله، والتقالید المتبعة في هذه العادة، والحرص  والواقعیة ،الحضور أبهى الثیاب

 .برسوم األشخاص من رجال ونساء والبراهمة ورسوم الحراس والعازفین االهتمامعلى 
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  اللوحات

 

م محفوظة ١٧٨٠ /ھـ١١٩٥اتقریبً ) لكناو( مدرسة الشركة  –لساتي تصویرة أرملة تقوم بعادة ا) ١لوحة رقم (
 :عن نقًال بالمكتبة البریطانیة في لندن 

Roy, M.; Idiosyncrasies in the Late Mughal Painting Tradition, Fig.124. 

  

  )١ تفصیل من لوحة رقم(
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م محفوظة بمجموعة ١٩/ھـ١٣ق -)باتنا(ركة مدرسة الش - تصویرة تمثل أرملة تقوم بعادة الساتي) ٢لوحة رقم (

 :عن نقًال    ویلكوم بلندن
https://wellcomecollection.org/works/dna7mwyw (Last visit 20/11/2018 

 

 

  
م محفوظة بمجموعة ١٩/ھـ١٣ق -)باتنا(درسة الشركة م - تصویرة تمثل أرملة تقوم بعادة الساتي) ٣لوحة رقم (

  :عن  نقًال ویلكوم بلندن، 
https://wellcomecollection.org/works/jq59gd5c 

visit 20/11/2018   Last  
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م محفوظة بمجموعة ١٩/ھـ١٣ق -)باتنا(مدرسة الشركة  - تصویرة تمثل أرملة تقوم بعادة الساتي) ٤لوحة رقم (

  https://wellcomecollection.org/works/qp7kjtps :عن نقًال ویلكوم بلندن 
visit 20/11/2018  Last  

  

 

  

م محفوظة بمجموعة ١٩/ھـ١٣ق -)باتنا(مدرسة الشركة  - تصویرة تمثل أرملة تقوم بعادة الساتي) ٥لوحة رقم (
  :عن نقًال  ویلكوم بلندن

https://wellcomecollection.org/works/vd5kw3ke 
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م محفوظة بمجموعة ١٩/ھـ١٣ق -)باتنا(مدرسة الشركة  - تصویرة تمثل أرملة تقوم بعادة الساتي) ٦لوحة رقم (
 :عن نقًال  ویلكوم بلندن

https://wellcomecollection.org/works/vd5kw3ke  

 

 

  
ا م محفوظة بمجموعة خاصة باسكتلند١٩/ھـ١٣ق) باتنا(مدرسة الشركة  - أرملة تقوم بعادة الساتي) ٧لوحة رقم (

 .Losty, Into the Indian Mind,  Fig. 21  :عن نقًال 
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م محفوظة في ١٩/ھـ١٣التاریخ القرن ) ثنجفور(مدرسة الشركة  –أرملة تقوم بعادة الساتي ) ٨لوحة رقم (

  : عن نقًال متحف فكتوریا و البرت 
http://collections.vam.ac.uk/item/O15842/sati-ceremony-painting-unknown (last 

visit 5/4/2019/  

 

  

أسلوب  المصور سیفاك رام   ١٨٣٠- ١٨٢٠) باتنا(مدرسة الشركة  - أرملة تقوم بعادة الساتي) ٩لوحة رقم (
  :عن نقًال  بلندن  محفوظة في مجموعة خاصة

https://www.francescagalloway.com/publications/?skip=4 
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 (لوحة رقم ١٠)  نصب  تذكاري للساتي على بوابات حصن مھرانجاره في والیة جودبور براجستان نقًال  عن:
Rammohun Roy, Conference between an Advocate for and an Opponent of the 

Practice of Burning Widows Alive,P.332. 

 

            

 

 /ھـ١٠٠٤-٩٩٩عادة جوھار في تصویرة تمثل حصار قلعة شیتور من مخطوط أكبر نامة) ١١لوحة رقم(
  :عن نقًال بلندن م محفوظة بمتحف فكتوریا و البرت ١٥٩٥-١٥٩٠

Stronge Susan, Painting for the Mughal Emperor, pl. 55, 85. 
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میر دانیال یحضر عادة تضحیة األ) ١٣لوحة رقم (
مخطوط سوز   -المدرسة المغولیة -"ساتى"أرملة

م محفوظ بالمكتبة البریطانیة ١٦٣٠ا تقریبً  –وجوداز 
  :عن نقًال بلندن  

 https://imagesonline.bl.uk/en/asset/show 
zoom window 
popup.html?asset=121309&location=gri
d&asset lisst=121309&basket item 
id=undefined  

 

 

میر دانیال یحضر عادة تضحیة األ) ١٢لوحة رقم(
تصویرة فردیة  -المدرسة المغولیة-"ساتى"أرملة

لمحمد نوائي خابوشاني من مخطوط سوز وجوداز 
م ١٧ق/ھـ١١قمحفوظة بمجموعة ویلكوم بلندن 

:عن نقًال   

https://wellcomecollection.org/works/
wdyc7r67  

 

  

تصویرة من احدى قصص مخطوط ) ١٥ لوحة رقم(
م ١٦٤٨ - مدرسة راجستان –بھاجافاتا بورانا 

 :عن نقًال محفوظة بمجموعة أغاخان بجنیف 

  

https://www.akgimages.de/C.aspx?VP3=
SearchResult&ITEMID  

  

  

تصویرة من إحدي قصص  )١٤لوحة رقم (
مخطوط ملحمة الرامایانا ألراملة داخل نیران 

م محفوظة في ١٨/ھـ١٢ة ترجع إلى القرن مشتعل
  :عننقًال مجموعة أغاخان بجنیف 

www.Akgimages.de/CS.aspx?VP3=S
earchResult&Itemid=2U  
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مدرسة –" ساتي" تضحیة األراملة) ١٧لوحة رقم(
نوفمبر ( ھـ١٠٦٨جودازمخطوط سوز و" صفویة
  :عن نقًال )"م١٦٥٧

 Farhad, M.; Searching for the New: Later 
Safavid Painting and the “ Suz u Gawdaz, 
Fig.٩ 

 

مدرسة  –" ساتي"تضحیة األرملة) ١٦لوحة رقم (
م ١٦٥٠مخطوط سوز وجوداز تقریبا قبل عام " صفویة

  :عن نقًال محفوظ بمكتبة شستر بیتي بدبلن 

 Farhad, M.; Searching for the New: Later 
Safavid Painting and the “Suz u Gawdaz, 
Fig.13 

 

ر چھل ستون بأصفھان یرجع إلى عھد الشاه عباس الثاني تقریبا عام لوحة جداریة بقصر ) ١٨م لوحة رق(
  :عن نقًال م ١٦٤٧

Javani, A.& Hassanabadi,F.M.; Wedding Ceremony, Chaharshanbehsuri or Indian Sati 
Tradition,Fig.1 



  

  "عادة الساتي نموذًجا" الهند الشرقیة تصاویر الحیاة االجتماعیة في مدرسة شركة
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محفوظ ) م١٧٧٤/ھـ(البوم جنتیل  –حیاة المختلفة تصویرة تمثل العادات الھندوسیة لمراحل ال) ١٩لوحة رقم (
 :عن نقًال بمتحف فكتوریا وألبرت في لندن  

collections.vam.ac.uk/item/O405288/rites-and-beliefs-of-the-album-page-unknown/ 

 

  

  تمثل أرملة تقوم بعادة الساتي )١٩تفصیل من لوحة (

 


