
                                                                                                  

 

 ال مثيل لها في التاريخ  التياثنين من الكنوز الرائعة 

في   تعرض الهند سلطنة مغول املاس والزمرد من من نظارة ثمينة مع عدسات 

 ماليين جنيه إسترليني  4 بأكثر من بسعر مقدر املزاد 

في نيويورك وهونغ    سوذبيز العامةفي معارض   والتي لم تعرض من قبل ستتألق النظارات االستثنائية

 كونغ ولندن 

 

 

 فنون العالم اإلسالمي والهند

 بيز لندن ذأكتوبر، سو  27

 

غير    :2021  أكتوبر لندن،   أميرية  خزانة  من  نوعها  من  والفريدة  املسجلة  وغير  اآلسرة  النظارات  من  زوج 

تجمع القطع األثرية الرائعة، رمز  و هدية مراقبة العالم من خالل املاس والزمرد.    ادمهمستخ  تمنحمعروفة  

مرد املسمى بوابة  ، وزوج الز "هالة من النور"زوج األملاس املسمى    -املكانة املطلق، العلم والجمال واإليمان  

 الجنة.

مليون جنيه إسترليني لكل منها، بعد   2.5و  1.5بين    بسعر مقّدر سيتم عرضها في املزاد العلني ألول مرة،  

 
 
تقريبا نفس املجموعة ملدة نصف قرن  في  بقيت  املو .  أن  ، سيتم عرض  املقبلأكتوبر    شهر   في   زادقبل 

 للجمهور في نيويورك وهونج كونج ولندن.النظارات ألول مرة، ومن املقرر أن تعرض 

 

  االستثنائية النظارات "تجمع هذه 
 
  املواضيع،ال يحص ى من  عددا

 
للقطع وعبقرية   فنيمن اإلتقان ال بدءا



  صاحبها الصناعة إلى رؤية 
 
عن أي ش يء   الذي اختار تصميم زوجين من النظارات بشكل مختلف تماما

أن  ب نحن سعداءرأيناه من قبل. إنها بال شك أعجوبة لعلماء األحجار الكريمة واملؤرخين على حد سواء، و 

 تيح للعالم الفرصة للتأمل في تألقها والغموض الكامن وراء إنشائها". نهذه الكنوز وأن  نبرز

 ، رئيس مجلس إدارة سوذبيز الشرق األوسط والهند إدوارد جيبس

 

قصة   في    النظاراتتبدأ  عشر  السابع  القرن  واملعرفة    غول مسلطنة  في  الثروة  فيه  بلغت  وقت  في  الهند، 

بتكليف من أمير مجهول، قام فنان بتشكيل  و ذروتها في نفس الوقت.    ،اإلمبراطوريةالعلمية والجهود الفنية  

تحفتين. لتشكيل هاتين الماسة تزن أكثر من مائتي قيراط، وزمّرد المع، يزن ما ال يقل عن ثالثمائة قيراط،  

ال   وكدليل املهارة  مثال  فنيةعلى  يوجد  ال  منهما.  معروف  ،  ألي  عام  ومشابه  حوالي  وضع  1890في  تم   ،

 باملاس. العدسات في إطارات جديدة مزينة 

، لكنها تنبع من  االستثنائيةهذه النظارات    طلب الذي  غير معلوم من هو صاحب النظارات األصلي  ال يزال  و 

غنية   )بفترة  أكبر  لألباطرة  الكبرى  املغول  حكم  فترات  خالل  واملعمارية  الفنية  (، 1605-1556اإلنجازات 

 (. 1707-1658زيب )ك( وأورن1658– 1627(، وشاه جهان )1627-1605ير )كوجهان

املاس ال تشوبه شائبة، ويعتقد أنه من مناجم فجودة ونقاء األحجار الكريمة في حد ذاتها غير عادية.  كما أن  

 و جولكوندا في جنوب الهند. مشقوقان كزوج من ماسة طبيعية واحدة،  
 
   25اآلن    يزنان معا

 
 .  قيراطا

 
ظهر  وت

لشفافية في العدسات أثناء إطالق الضوء من  للحفاظ على ا  ومعدةحول الحافة مهارة شديدة،    ةجهاالو 

 ويأتي  الحواف.  
 
أيضا دمعة  شكل  على  وعشرين    الزمرد  سبعة  اآلن  ويزن  الطبيعي،  الكولومبي  الزمرد  من 

 
 
 تم توجيه شطف الزمرد بزاوية دقيقة للحفاظ على شدة اللون في الحجر. و .  قيراطا

العدسات العادية على تحسين البصر، فإن هذه املرشحات كانت تساعد على التنوير الروحي    ما تعمل فيو 

يمكن العثور على أشهر  و املاس ينير، وأن الزمرد يمتلك قوى خارقة للشفاء ودرء الشر.  االعتقاد بأن  مع  –

بر، وهو مجلد نجا من  استحضار ملثل هذه النظارات في التاريخ واألساطير في "التاريخ الطبيعي" لبليني األك

املصارع مسابقات  يراقب  وهو  نيرو  القديم  اإلمبراطور  يروي  والذي  الرومانية،  خالل    ةاإلمبراطورية  من 

 
 
عتقد   سطح حجر أخضر ثمين. كان مدرس نيرو، سينيكا، خبيرا في انكسار الضوء، واملرايا، والبصريات، وي 

د عدة قرون، سجل جرد لخزينة شارل الخامس في  بعو أن هذه واحدة من النظارات األولى على اإلطالق.  

 )عائلة من األحجار الكريمة بما في ذلك الزمرد والزبرجد( مؤطرة كنظارات.  العقيقفرنسا حالة من 



هذه    من  وبالقرب فيه  نشأت  الذي  الهند،  النظاراتاملكان  في  جهان  و ،  لزوجة شاه  املأساوية  الوفاة  بعد 

احتاج   ، حيثكثير من الدموعال  أذرفيقال إن اإلمبراطور    -التي تم بناء تاج محل على شرفها    -املحبوبة  

 لعالج عينيه املريضتين بالزمرد.

 إلى هذه اإلشارات النادرة في األساطير. ةاألميريمن النظارات ينضم هذا الزوج  

التحف    زبي ذمزاد سو   ويحتفي بإنتاج  لندن  في  السنة  في  مرتين  يقام  الذي  والهند  اإلسالمي  العالم  لفنون 

  واللوحات واملخطوطات التاريخية من العديد من القارات وعلى مدى عشرة قرون.

 

 نبذة عن دار سوذبيز 

 للفن والفخامة.  1744تأسست سوذبيز في العام  
 
وتروج الدار ملنظومة من القيم التي تشجع على الوصول إلى  ، وتعد بحق الوجهة األولى عامليا

الخاصة    الفنون الجميلة واألشياء النادرة وتذوقها والحفاظ عليها، وذلك من خالل إقامة املزادات وقنوات الشراء الفورية، بما في ذلك املبيعات

بالثقة باالعتماد على منصة تقنية رائدة في هذا املجال، إلى جانب    والتجارة اإللكترونية وتجارة التجزئة. ويتم دعم سوقنا العاملي الذي يحظى

فئة، ومنها الفنون املعاصرة والحديثة واالنطباعية والفنانين القدامى واألعمال  50دولة ويمثلون  40شبكة من املتخصصين الذين ينتمون إلى 

 لديكور الداخلي، والكثير من املجاالت األخرى.الفنية الصينية واملجوهرات والساعات والنبيذ واملشروبات الروحية وا

 انستغرام | فيسبوك | تويتر | يوتيوب | لينكدين | بينتيريست | وي تشات | ويبو | يوكو

 

  ضافة * التقديرات ال تشمل الرسوم اإلضافية التي يدفعها املشتري أو التكاليف العامة. وتشمل األسعار املحققة السعر عند نزول املطرقة، باإل 

 غير قابل لإللغاء. 
 
 إلى رسوم املشتري والتكاليف العامة، وتكون صافية من أي رسوم مدفوعة للمشتري حين يقدم املشتري عرضا

 الصور متاحة عند الطلب

وى يتم بث املزادات املباشرة وتقديم العطاءات بصورة آنية، ويمكن اكتشاف قيمة العمل الفني، وتصفح كتالوجات البيع واستعراض املحت

 .Androidو  iOS، ومن خالل تنزيل تطبيقات دار سوذبيز لنظامي التشغيل sothebys.comاألصلي واملزيد غيرها عبر املوقع 
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