
 

 

 اكتشف من القرن الثا�ي عشر يظهر �� املزاد ألول مرةمز�ن بتصاميم فلكية نادر حوض 

 مزاد سوذب�� لفنون العالم اإلسالمي والهند 

 2021مارس  31

 

ات  مارس بإنتاج  31��  يقام    الذيفنون العالم اإلسالمي والهند  سوذب��    مزاد يحتفل  

  ال�ي تمتد التحف واللوحات وا�خطوطات التار�خية من العديد من القارات  من

سيقود املزاد حوض رائع مرصع بالفضة من القرن الثا�ي  و مدى عشرة قرون. ع�� 

جنيھ إس��لي�ي)،    1500000-1000000السعر املقدر  عشر مز�ن بتصاميم فلكية (

ع�� ش�ل الشمس و�ضم  ُصنع هذا ا�حوض النادر  و �بلغ قطره خمس�ن سنتيم��.  و 

عالمات األبراج والرموز الشمسية وال�واكب ورؤوس ا�حيوانات والنصوص 

دليل ع�� الثقافة املضادة   وهوا�خطية ا�جسمة، ل��مز إ�� ال�ون و��خ�� طاقتھ 

لعلم التنجيم �� العالم اإلسالمي، ال�ي سبقت اإلسالم وما زالت مستمرة ح�ى يومنا  

 هذا. �ان الطبق  
ً
 م   جسما

ً
، فقد تم صنعھ ل�حاكم من أجل تأكيد قو��م داخل  حكما

من قبل، �عد    ا�حوض  لم يتم عرضو وظيفة وقائية وميمونة.    وجود  ا�جال األر��ي وال�و�ي مع

أن ظل �� نفس ا�جموعة العائلية ا�خاصة لعقود من الزمن، لذلك من املقرر أن يبدأ عرضھ  

 �� املزاد.

 
ً
إسطرالب فر�د من نوعھ �عود إ�� القرن الرا�ع عشر،   ض�عر  ،ملوضوع علم الفلك استمرارا

إ��  600.000قدر السعر املوهو اإلصدار الوحيد املعروف الذي ابتكره فنان مسلم �� مدينة يحكمها املسيحيون ( 

800.000  
ً
 1119من األندلس املسلمة ح�ى عام  جنيھ إس��لي�ي). صنع هذا اإلسطرالب النادر �� توديال، ال�ي �انت جزءا

عندما استو�� ع�� املدينة امللك املسي�� ألفو�سو األول من أراغون، وهو يتحدث عن التبادل  

الفكري النابض با�حياة ب�ن اإلسالم واملسيحية ع�� مف��ق طرق الثقافات �� إسبانيا �� العصور 

 الوسطى.

الة حر�ر�ة جميلة �عود إ�� منتصف القرن  �جادة ص�عرض    ،من ب�ن البسط وال�جاد الفاخر 

جنيھ إس��لي�ي)، و�� �جنة ملكية من   500.000إ��  300.000قدر السعر املالسادس عشر (

واحدة من عدد   و�عت��بالط شاه إيران الصفوي عندما بلغ اإلنتاج الف�ي ذروة صقلھ التق�ي. 

 
ً
�استخدام عشرة ألوان  و . 2010عام �� ال، حيث تم عرض آخر قطعة مماثلة �� مزاد قليل جدا

  مختلفة من الصبغة، فإن ا�جودة تضا�� جودة إضاءة ا�خطوطة.



جنيھ  350.000إ��  250000قدر السعر املاستثنائي من عرق اللؤلؤ ( تابوت

إس��لي�ي)، مصمم بألواح من أ�جار األزهار والكروم ع�� خلفية من السيقان  

هذه القطعة الصناعة املعقدة لوالية غوجارات �� القرن  وتمثل املتصاعدة، 

تم إدراج املفروشات املصنوعة من عرق اللؤلؤ من الهند �� قوائم  و السادس عشر.  

إ�� مجموعة نادرة  التابوت أوائل القرن السادس عشر. ينت�ي ا�جرد امللكية منذ 

، معظمها موجود اآلن �� مجموعات املتاحف، ومع أقل من عشرة  العناصرمن 

 أبرزها من حيث جودة تصميمھ وتنفيذه وحالتھ.هذا التابوت من  عد �، من هذه الف��ةصناديق معروفة  

 ، صورة تم ا �� املزادمن ب�ن اللوحات املعروضة 
ً
�عود إ�� القرن�ن السادس عشر   كتشافها حديثا

جنيھ إس��لي�ي)، تظهر   120.000إ��  80.000قدر السعر امل( القانو�يوالسا�ع عشر لسليمان 

ا�حاكم العثما�ي الشه�� �� سن الثالثة واألر�ع�ن. تفتح فرشاة   حضور و   حكمةبوضوح ع�� النحاس  

لتبادالت الفنية ب�ن البندقية والعثماني�ن �� ثالثينيات االبندقية النابضة با�حياة نافذة ع�� سرد 

 
ً
في�ونتيس   مجموعة من املنسوجات من مجموعة   القرن ا�خامس عشر. ومن العالم العثما�ي أيضا

 تما مزدوجة من ا�خمل القرمزي األص��.ولوحة �ادي أب��نون  

   املزاديقدم  
ً
مكة واملدينة، من قبل الس��    ،أورو�ي معروف لألماكن املقدسة لإلسالم  تمثيلأول    أيضا

 1664جنيھ إس��لي�ي). انطلق �شاردين إ�� الشرق األوسط عام  80.000-60.000جان شاردين (

 
ً
�� بالد فارس، تم �عيينھ التاجر املل�ي من قبل الشاه الصفوي  و�� السفر.  وأم��ى أحد عشر عاما

   مع عودتھ إ��و 
ً
فارس. تم عمل  لقب  البالط املل�ي ومنحھ    ��  إنجل��ا، عينھ امللك �شارلز الثا�ي صائغا

 
ً
للمعلومات ال�ي قدمها لھ مسلم قابلھ أثناء رحالتھ وتصور األعمدة والكعبة   هذه الرسومات وفقا

)، 1706-1630واملبا�ي واملآذن. �انت الرسومات �� السابق ضمن مجموعة املوسو�� جون إيفيلن (

   الذي �ان أحد مؤس��ي ا�جمعية امللكية.

مصغرة كب��ة ا�حجم وغ�� منشورة ح�ى اآلن �حكمة مهراجا رانجيت سينغ  لوحة 

 �عود جنيھ إس��لي�ي)،  60.000-40.000 السعر املقدر(
ً
، 1871-1870 لعامتقر�با

ال�جاد  ب�� الهند �لها، األرضية مبطنة  شهرة تصور واحدة من أروع ا�حاكم وأك��ها و 

عرشھ الذه�ي الشه��، املستخدم �� املناسبات  أما وال�خصيات تتألأل با�جواهر. 

بوضوح �� العمل   تھيمكن رؤ�فا�ح�ومية واآلن �� مجموعة متحف فيكتور�ا وأل��ت، 

 الغ�ي باأللوان. 

م�حف مملو�ي استثنائي �عود تار�خھ إ�� عام   زاد�� املمن ب�ن ا�خطوطات املعروضة 

 جنيھ إس��ل 500.000-300.000 السعر املقدرم (1514
ً
بصفتھ   ي�ي)، وهو أمر نادر جدا

مثال رائع ع�� جودة إنتاج   ويعدمخطوطة �املة موقعة من قبل معلم معروف. 

ا�خطوطات �� أواخر العصر اململو�ي. صنع لكب�� قضاة القدس ونابلس، من خالل 

 القدس واملدينة املنورة.  - رعايتھ وملكيتھ، يرتبط القرآن باثن�ن من أقدس أماكن اإلسالم  



 للتواصل مع املكتب اإلعالمي 

 Melica.Khansari@Sothebys.com | 020 7293 5164  | ميلي�ا خنساري 

About Sotheby’s 

Established in 1744, Sotheby’s is the world’s premier destination for art and luxury. Synonymous with innovation, Sotheby’s promotes 

access, connoisseurship and preservation of fine art and rare objects through auctions, private sales and retail locations. Our trusted 

global marketplace is supported by a network of specialists spanning 40 countries and 50 categories, which include Contemporary Art, 

Modern and Impressionist Art, Old Masters, Chinese Works of Art, Jewelry, Watches, Wine and Spirits, and Interiors, among many others.  
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*Estimates do not include buyer’s premium. Prices achieved include the hammer price plus buyer’s premium and are net of any fees 

paid to the purchaser where the purchaser provided an irrevocable bid. 

 

Stream live auctions and place bids in real time, discover the value of a work of art, browse sale catalogues, view original content and 

, and by downloading Sotheby’s apps for iOS and Android sothebys.commore at  
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