
  ا طر اآ  ت١٨درا    

٧٧١  

المحفوظة في متحف اآلثار  السمات الفنیة لمجموعة من التحف الخشبیة
 جامعة اإلسكندریة –بكلیة اآلداب 

  ُتنشر ألول مرة

  )(أحمد محمد زكي أحمد / د                                                             

  :الملخص*

یتناول ھذا البحث بالدراسة والنشر مجموعة من التحف الخشبیة المحفوظة بمتحف 
جامعة اإلسكندریة ُتنشر ألول مرة من خالل منھج  –اآلثار التعلیمي بكلیة اآلداب 

إلى بحث علمي دقیق یقوم على الدراسة الوصفیة المفصلة لكل تحفة من ھذه التحف، 
جانب القیام بمحاولة الترجیح للفترة الزمنیة التي ربما ترجع إلیھا كل تحفة من ھذه 
التحف على وجھ الدقة، من خالل مقارنتھا بنماذج أخرى مشابھة لھا موجودة إما في 
عمائر وآثار ثابتة أو محفوظة ضمن قاعات الحفظ بمتاحف الفن اإلسالمي األخرى، 

  .تم ترجیحھا وترجع إلى ھذه الفترة التي

وقد قام الباحث كذلك بعمل دراسة تحلیلیة مفصلة لكل تحفة من ھذه التحف موضوع 
الدراسة والبحث من حیث القیاسات، والتي قام الباحث برفعھا بنفسھ في داخل مكان 
الحفظ بمتحف كلیة اآلداب، إلى جانب محاولة ترجیح لنوع مادة الخشب المستخدم في 

، طبقاً للسمات والخصائص الفنیة المتعارف علیھا لكل نوع صناعة وتنفیذ كل تحفة
من أنواع الخشب المختلفة، باإلضافة إلى تحدید نوعیة وطریقة وأسلوب الصناعة 

ضمن التحفة  اونماذجھ اوالزخرفة المستخدم في كل تحفة، والذي تعددت أنواعھ
ا یؤكد على الواحدة بشكل جلي وواضح وممیز في نماذج عدة من تحف الدراسة؛ مم

  .الفنان المسلمالنجار دقة وبراعة 

  :الكلمات المفتاحیة*

 .الحفر المائل -٣  .    التعلیمي متحف اآلثار -٢    التحف الخشبیة       -١

  .طریقة األویمة -٦     .         الطبق النجمي -٥      . الحشوات المجمعة -٤

  .طرز سامراء - ٩  .        تطعیم الخشب - ٨.            األرابیسك - ٧

  

  

                                                 
) ( جامعة اإلسكندریة –كلیة اآلداب  –أستاذ مساعد بقسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة. 

drahmadzaky@yahoo.com   
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ھائلة  بمجموعة )١( جامعة اإلسكندریة –متحف اآلثار التعلیمي بكلیة اآلداب  یزخر
امة والنادرة والمتمیزة من الناحیتین التاریخیة والفنیة، وضخمة من التحف واآلثار الھ

والتي ترجع إلى عصور مختلفة ومتنوعة، منھا العصر اإلسالمي بحقبھ المختلفة، 
إلى جانب غیرھا من العصور األخرى السابقة على العصر اإلسالمي، ومن ھذه 

جیة، خزفیة وأخرى فخاریة، ورخامیة، وحجریة، وزجا مشغوالت وتحف: التحف
، وورق )عیار(سجاد، وعمالت، وأختام، وصنج وزن قطع النسیج بأنواعھ، وقطع و

بردي، إلى جانب مجموعة كبیرة ومتمیزة من التحف الخشبیة األثریة اإلسالمیة إلى 
لم یسبق نشرھا من قبل، وقد بلغ عدد  جدیدة اً تحف وجمیعھم بمثابة،)٢( جانب القبطیة

 قطعة، ویرجع بعضھا إلى) ٢٥(ن ما یقرب من خمس وعشری ھذه التحف الخشبیة
  .إھداء إدارة حفظ اآلثار العربیة حفریات الفسطاط، وإلى

یتجلى في ھذه تحفة منھا، ) ١٢(عشرة  اثنتيعدد وقد وقع اختیار الباحث على 
ة والزخرفة، وھو ما یمثل التطور واإلبداع الفني في أسالیب الصناعالتحف التنوع و

لما ظھر جلیاً على التحف الخشبیة وأسالیب زخرفتھا خالل العصر اإلسالمي  إمتداداً 
مت بخصائص فنیة بفتراتھ وحقبھ المختلفة والمتنوعة بمصر اإلسالمیة، كما أنھا اتس

في فترات  عدبراعة وتفوق النجار الفنان المب ھد من جھة علىرائعة ومتمیزة تش
مختلفة؛ مما یؤكد على تطوره الفني، فضالً عن تمكنھ من صنعتھ، إلى جانب حسھ 

ساعد على عمل دراسة وصفیة ، مما الفني المبدع والمبتكر في مجال الزخرفة
 مفصلة، إلى جانب أخرى تحلیلیة للعناصر الزخرفیة، باإلضافة إلى أسالیب الصناعة

التي ترجع إلیھا تلك وا خالل الفترات المختلفة ، والتي شاع استخدامھا وتطورھ)٣(
  .التحف المتنوعة في الشكل والنوع وطریقة الصناعة والزخرفة

                                                 

أحمد فكري عقب إنشاء شعبتي اآلث�ار المص�ریة / د.وأعبد المنعم أبو بكر، / د.كل من أ حرص) ١(

وال�ذي ی�رتبط  –جامع�ة اإلس�كندریة  –واإلسالمیة على تزوید متح�ف اآلث�ار التعلیم�ي بكلی�ة اآلداب 

بمجموعة كبیرة من التحف الممی�زة إم�ا  –م ١٩٤٢اء جامعة اإلسكندریة في عام تاریخھ بتاریخ إنش

بشرائھا من تجار العادیات، أو من خالل ما تم إجرائھ م�ن حف�ائر الجامع�ة العلمی�ة بمنطقت�ي الجی�زة 

ولالستزادة راج�ع، دلی�ل متح�ف اآلث�ار حفائر األخرى بمدینة اإلسكندریة، واألشمونین، فضالً عن ال

إعداد عبد الس�الم عب�د الس�الم أم�ین المتح�ف س�ابقاً، جامعة اإلسكندریة، تصنیف و –كلیة اآلداب  –

  .٤ – ٢م، ص ١٩٥٩مطبعة جامعة اإلسكندریة، 

ھ��ذه القط��ع وغیرھ��ا م��ن التح��ف األخ��رى ب��المتحف م��ن تص��ویر األس��تاذ أندری��ھ ب��ل، والقس��م ) ٢(

حن�ان مط�اوع، م�ع ح�رص الباح�ث عل�ى القی�ام بتص�ویر تل�ك التح�ف م�رة / د. اإلسالمي بتص�رف أ

ھ من زوایا متنوعة وعدیدة، إلى جانب إجرائھ لقیاسات شاملة ومفصلة ودقیقة لكل قطعة أخرى بنفس

  .على حدة من خالل دراسة عملیة میدانیة بداخل المتحف رغم إغالقھ وسوء حالتھ

 أخ�رىقام الباح�ث بعم�ل دراس�ة عل�ى ش�غل خ�رط الخش�ب ال�دقیق ب�التطبیق عل�ى أرب�ع تح�ف  ) ٣(

  .عالج فیھ ھذه الطریقة الصناعیة بنوع من التفصیل ، وقدبذاتھ، وذلك في بحث مستقل منھا
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ویضاف إلى ما سبق القیام بإلقاء أضواء جدیدة على بعض السمات الفنیة األخرى 
الممیزة للتحف الخشبیة من خالل تلك المجموعة الجدیدة، والتي تمت دراستھا في 

جامعة اإلسكندریة، فضالً عن التعرف على  –بمتحف كلیة اآلداب  مكان حفظھا
تقالید الصناعة والزخرفة المتنوعة لكل تحفة منھا، إلى جانب ربطھا باألخرى من 

، مع القیام بالتحلیل ألصولھا؛ یقوم على المقارنةخالل دراسة دقیقة وفق منھج علمي 
  :فیما یليولھذا فإن المنھج المتبع ومحاور الدراسة تمثلت 

وذلك وفق  ،)الشكل العام(الدراسة الوصفیة لتلك التحف الخشبیة  :المحور األول*
النوع والوظیفة، إلى جانب الترتیب التاریخي الذي یقوم على الترجیح الزمني لفترة 

  .إلسالمي بحقبھ المختلفةكل تحفة من تحف الدراسة والتي ترجع إلى العصر ا

  : الدراسة التحلیلیة من حیث :المحور الثاني*

  .)ریخالتأ(ة الفترة الزمنی - ٢     .             *النوع والوظیفة -١

  .طریقة الصناعة وأسالیب وعناصر الزخرفة -٤ *     .   نوع الخشب المستخدم -٣

، مع ربط المتشابھ منھا في ث أن یتم ذلك على كل تحفة على حدهوقد فضل الباح
لھذه التحف  ودقیقةطریقة الصناعة، وعناصر الزخرفة، وفیما یلي دراسة مفصلة 

والتي یمكن أن تضاف إلى سجل التحف الخشبیة اإلسالمیة بصفة  ،الخشبیة الجدیدة
 .والتحف الخشبیة في مصر اإلسالمیة بصفة خاصة ،عامة

  :ف الخشبیة موضوع الدراسة والبحثالدراسة الوصفیة لنماذج التح: أوالً * 

 ىـفة األولـالتح

 ست قطع منھا وفق الطراز العباسي، : عدد سبع قطع من الخشب: نوع التحفة
 .والقطعة السابعة وفق الطراز الفاطمي

 الجوز: نوع الخشب. 

 من إھداء إدارة حفظ اآلثار العربیة: المصدر. 

 ٥ – ١( :رقم اللوحة.( 

  أواخر إلى فترة  ترجعربما  منھا قطعرجحت الدراسة أن ست  :)العصر(التاریخ
، أي الطراز العباسي بمصر بین )م١٠/ ھـ ٤(، وأوائل القرن )م٩/ ھـ ٣(القرن 

ترجع إلى  ربما فھي) ٩٨٨(، أما القطعة رقم )٤( العصرین الطولوني والفاطمي
 .)م١٢ – ١١/ ھـ ٦ – ٥(القرنین خالل الطراز الفاطمي، وربما تحدیداً 

                                                 

خض��عت التح��ف الخش��بیة ف��ي مص��ر ف��ي الفت��رة م��ن الف��تح اإلس��المي وحت��ى م��ا قب��ل العص��ر ) ٤( 

 =الطول�وني إل��ى التقالی��د الفنی��ة القدیم�ة م��ن حی��ث األس��الیب الص�ناعیة وعناص��ر الزخرف��ة، وبحل��ول
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 جامعة اإلسكندریة  –كلیة اآلداب  – متحف اآلثار التعلیمي: كان الحفظم– 
لم یسبق (ُتنشر ألول مرة وھي ، بالقسم اإلسالمي منھ) ٧٨(، )٧٦(رقم  اترینةڤ

  .)نشرھا

 ٤٨٥(، )٤٧٨(، )٤٨٦(ثالث قطع، × ) ٤٨٢( –) ٤٨٣: (رقم المسلسل.( 

 ٥( )١٣٦١(، )١٣٦٠(أربع قطع، × ) ١٣٥٩(، )٩٨٨: (رقم السجل(. 

 سم ٢×  ١٣×  ٤٣،٥(، )سم ٢×  ١٣×  ٤٤(، )سم ١٥× سم  ٦٥(: األبعاد( ،
 ).سم ٢×  ١٥،٥×  ٥٠،٥(، )سم ١،٣×  ٩،٥×  ٦٤(، )سم ٢×  ١٣×  ٤١،٥(

 المشطوفالقطع (الحفر المائل : أسالیب الصناعة والزخرفة ((Slant Carving). 

 الثالث الطبیعة وفق طراز سامراءزخارف نباتیة محورة عن : أنواع الزخارف 
وفروع وسیقان متموجة،  وزخارف محورة لما یشبھ رؤوس طیور،، وما بعده
، ونصف ورقة على ھیئة الكلوةتخرج منھا وریقات وأنصاف وریقات، وأخرى 

 .محورةالخماسیة العنب ال تمثل ورقةأخرى ووالورقة النباتیة المثقوبة، 

 ووفق تقنیات  ،القطع إلى ترمیم وفق أسلوب ومنھج علمي سلیم ھذهتحتاج : الحالة
 لمدة طویلة حتى اآلنوخصوصاً بعد غلق المتحف  جداً، ألن حالتھم سیئة ؛حدیثة
 .عنایةأي بدون 

 الوصف والدراسة التحلیلیة:  

ھو أسلوب  السبعیالحظ أن الطریقة الصناعیة المتبعة في زخرفة ھذه القطع الخشبیة 
للفنان المسلم  ابتكارأول  عدیُ ، وھو "المشطوف"أو " القطع المائل"أو " الحفر المائل"

دینة سامراء العراقیة، والتي في مجال الحفر على األخشاب ابتكره أثناء فراغھ من م
ھا جنده ب سكن؛ لكي یُ )م٨٣٦/ ھـ ٢٢١(المعتصم با� عام ھا الخلیفة العباسي شید

ساد بھا وانتشر إلى باقي  م لسكان مدینة بغداد، فنشأ طرازمضایقتھاألتراك بعد 
البلدان اإلسالمیة وحواضرھا، ومنھا مدینة القاھرة بحیث ظھر أوالً على الجص 

طراز "سمات  منھا قطععلى عدد ست  وقد تجلت، وكذلك الحال على الخشب
  :والتي تتمثل فیما یلي وما بعده، "سامراء الثالث

لحفر إلى طریقة الحفر أو القطع المائل أو المشطوف بدیالً عن طریقة في ا االتجاه -١
الحفر العمیق، والتي سادت وانتشرت في طرازي سامراء األول والثاني، واللذین 

                                                                                                                            

إل�ى جان�ب تغی�ر ظ�اھر ف�ي العناص�ر العصر الطولوني حدث تطوراً واضحاً في األسالیب الفنی�ة، =

  .٩٠ – ٨٨، ص "خشابزخرفة األ"الزخرفیة، ولالستزادة راجع، جمال محرز، 

حدث تضارب بین أرقام بع�ض التح�ف ض�من الس�جل الق�دیم والح�دیث للمتح�ف وت�م التص�ویب ) ٥(

  .األصحبأرقام السجل القدیم لكونھ 
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سبقاه، فظھر ھذا الحفر المحدب القطاع نوعاً ما، واختفى عمق األرضیات تماماً، 
  .بحثوھو ما یتجلى بشكل واضح في القطع السبع موضوع ال

 –التي كانت سائدة خالل الطرازین األول والثاني  –عن تمثیل الطبیعة  االبتعاد -٢
، إذ أن الحفر كان منحرف الجوانب؛ مما (Stylized)إلى التحویر عنھا  واالتجاه

ُیشكل زخرفة من بضعة فروع وخطوط حلزونیة باألرضیة كلھا، إلى جانب أوراق 
وأشكال كأسیة ولوزیة، فضالً عن غیرھا من األشكال ، )زھرة الزنبق(ثالثیة البتالت 

المجنحة، والتي ظھرت في وضع متقابل ومتدابر بحیث یمأل فراغ الحشوة المراد 
لتلك الزخارف قد اختفت تماماً، اللھم إال ) الخلفیة(زخرفتھا تماماً، حتى أن األرضیة 

 كما في قطع الدراسةوجود قیعان مجوفة في أسفل تلك التكوینات الزخرفیة المنفذة، 
  .)٩٨٨(سجل رقم ، و)٤٨٣(رقم  لمسلس، عدا القطعة التي تحمل السبع

ألفت تلك الخطوط التي تتشكل منھا زخارف ھذا الطراز في بعض األحیان  -٣
رسوماً أكثر تحویراً عن الطبیعة تمثل رسماً لحیوان أو طائر محور عن الطبیعة، 

  .طیور محورة الشكل وھو في نماذج الدراسة یبدو على شكل رؤوس

" األرابیسك"ظھور زخرفة التوریق، والتي أطلق علیھا المستشرقون اسم زخرفة  -٤
 –. )٦( في شكل أفرع نباتیة متداخلة، تخرج مھا األوراق النباتیة والمراوح النخیلیة

  –) ٥ – ١(لوحات أرقام 

                                                 

بھا جدران  تزدانتنفیذ زخارف مدینة سامراء، بحیث اظھرت ثالثة طرز زخرفیة أثناء ) ٦(

 مبانیھا، وھذه الزخارف ُنفذ بعضھا على الجص والبعض اآلخر على الخشب، وقد اصطلح علماء

ویمتاز  :الطراز األول* :وھي ،"طرز سامراء الثالثة"اآلثار على تسمیة تلك الزخارف باسم 

ت خاصة إذ أنھ كان في بدایة بناء ھذه المدینة؛ ومن ثم كان یمثل استمراراً للتقالید الفنیة بسما

إلى الحفر  االتجاه -أ: اء تلك المدینة، وھذه السمات ھيالزخرفیة القدیمة والتي كانت سائدة قبل بن

تمثیل الطبیعة أصدق تمثیل من زخارف نباتیة  - ب. ة الحفر العمیق على أرضیة بارزةبطریق

، وأوراق المراوح (Vine Scrolls)، وتفریعاتھ (Vine)متنوعة لعل أبرزھا زخارف أوراق العنب 

تمثیل  -جـ. (Homa)وأنصافھا وتفریعاتھا، وشرائحھا، إلى جانب شجرة الحیاة  ،(Palmette)النخیلیة 

كان  قدو :الطراز الثاني*أما ت ھندسیة متنوعة، تشكیالت وتكویناالزخارف السابقة في داخل 

ة والتمھید من الطراز األول إلى الطراز الثالث، أو بمعنى أدق یمثل بدای االنتقالیةبمثابة المرحلة 

أرضیة غائرة  استمرار أسلوب الحفر العمیق للزخارف على -أ :التطور، ولعل من سماتھ ما یلي

إلى البساطة في الزخارف نوعاً ما؛ ومن ثم  االتجاه -ب). المشطوف(یة ظھور الحفر المائل مع بدا

بالتكوینات الھندسیة المتنوعة التي تحیط  االحتفاظ -ـج .قلیالً عن تمثیل ومحاكاة الطبیعة االبتعاد

 =نوعاً  وقلة بروزھا بالزخارف النباتیة المحورة، مع زیادة حجم وقیاس تلك العناصر الزخرفیة،

صب القوالب بالنسبة  طریقةھ سبق ذكره مفصالً بالمتن، ویضاف إلی فقد لطراز الثالثا*أما  ما،

  =؛ وكذا،٤٤٨اإلسالم، ص  راجع، زكي حسن، فنونلمادة الجص؛ بھدف توفیر الوقت والجھد، 
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ویالحظ أن متحف الفن اإلسالمي بمدین�ة الق�اھرة یح�تفظ ض�من جنبات�ھ بقط�ع خش�بیة 
مماثلة لتلك النماذج موضوع الدراسة والبحث، بل إنھا تكاد تتطابق معھ�ا ف�ي أس�لوب 

ط خط�والالمائل، وفي نفس تلك الزخارف المحورة عن الطبیع�ة م�ن ) القطع(الشطف 
مح�ورة ع�ن الة نخیلی�الم�راوح الأنص�اف و ،ةمتداخل�الفروع ال، ووراقاألحلزونیة، وال

، )١٢٢٤(، )١ – ١٢٢١(، )٦٨٥٣: (، وھ���ذه التح���ف تحم���ل أرق���ام س���جل الطبیع���ة
جمیعھ�ا ترج�ع إل�ى الق�رن  فن اإلسالمي بالقاھرة، وھيبمتحف ال) ٣٤٧١ – ٣٤٦٧(
  –) ٦ – ١(لوحات أرقام  –. )٧( )م٩ – ٨/ ھـ ٣ – ٢(

 –ومن النم�اذج األخ�رى المماثل�ة ث�الث قط�ع خش�بیة یح�تفظ بھ�ا متح�ف كلی�ة اآلداب 
، )س��م ١٢٣×  ٢٠(، وقیاس��اتھا )١٢١٨(رق��م ح��دھم تحم��ل س��جل جامع��ة الق��اھرة، ا

، والثالث���ة س���جل رق���م )س���م ٨٥×  ٢٢(، وقیاس���اتھا )١٢٢٤(واألخ��رى ب���رقم س���جل 
الثال�ث  ز س�امراءات طر، ویالحظ علیھم تأثیرا)سم ٩٢×  ٢٤(، وقیاساتھا )١٢١٤(

، من حیث الحفر المائ�ل، والزخ�ارف المح�ورة لنص�ف الورق�ة النباتی�ة عل�ى وما بعده
وھذه القطع ترجع إلى الطراز العباسي بمصر بین العصرین الطول�وني  لوة، ھیئة الك

لوح��ات  –. )٨( )م١٠/ ھ�ـ ٤(الق�رن  وبدای�ة ،)م٩/ ھ�ـ ٣(ف�اطمي، أي نھای�ة الق�رن وال
  –) ٦ – ١(أرقام 

 )٩٨٨(، وس�جل رق�م )٤٨٣(مسلس�ل رقم القطعة الخشبیة التي تحمل بالنسبة إلى أما 
وسیقان متموجة، تخرج  فروع :تزدان بزخارف محفورة حفراً دقیقاً ورائعاً یمثلھي ف

 منھ���ا وریق���ات، وأنص���اف وریق���ات، وأوراق عن���ب خماس���یة مح���ورة ع���ن الطبیع���ة،
نصف ورقة على ھیئة الكل�وة، وھ�و العنص�ر  وأخرى تمثل والورقة النباتیة المثقوبة،

ن خص��ائص األس��لوب العباس��ي ولكن��ھ م�� نفس��ھا ي ال ن��راه ف��ي زخ��ارف س��امراءال��ذ
 ف�ي الظھ�ور عل�ى التح�ف الخش�بیة مدینة، والذي اس�تمرزخارف ھذه ال علىالمتطور 

 وتط�ور، )م١١/ ھ�ـ ٥(النصف األول من الق�رن ، و)م١٠/ ھـ ٤(منذ القرن  ةالفاطمی
یالحظ أن المھاد عاد إلى الظھور ف�ي الرس�وم بع�د بحیث  ؛)م١٢/ ھـ ٦(خالل القرن 

وال��ذي كان��ت العناص��ر الزخرفی��ة فی��ھ  ،أن ك��ان ق��د اختف��ى ف��ي ط��راز س��امراء الثال��ث
تخرج بعضھا من بعض، بحیث یختفي المھاد بینھ�ا، وھ�و م�ا یتش�ابھ م�ع نم�اذج ع�دة 

                                                                                                                            

؛ ٦٦ – ٥٧ص ، "باسي والفاطميممیزات األخشاب المزخرفة في الطرازین الع"شافعي، فرید = 

  .٩٠ – ٨٩، ص "األخشاب زخرفة"جمال محرز، 

لالستزادة حول ھذه النماذج المحفوظة ضمن جنبات متحف الفن اإلسالمي بمدینة القاھرة یمكن ) ٧(

) ٣٧١(، وأش�كال رق�م ٤٤٨ – ٤٤٧زكي حسن، فنون اإلسالم، ص : الرجوع إلى دراسات كل من

، س�عاد م�اھر محم�دیمك�ن الرج�وع إل�ى، لقطع وقیاس�اتھا ؛ ولالستزادة حول تفاصیل ھذه ا)٣٧٣( –

  ).١١١( –) ١٠٨(، ولوحات أرقام ٣٥٣ – ٣٥٢، ص الفنون اإلسالمیة

جم��ال مح��رز،  ،؛ وك��ذا)٣١٧ – ٣١٥(، أش��كال أرق��ام ٤٣٩، ص ن��ونزك��ي حس��ن، أطل��س الف) ٨(

  .٩٠ – ٨٨، ص "األخشاب زخرفة"
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، )م١١٧١ – ٩٦٩/ ھ��ـ ٥٦٧ – ٣٥٨( ترج��ع إل��ى ھ��ذه الفت��رة م��ن العص��ر الف��اطمي
  :والتي منھا

الحشوة الخشبیة المحفوظة بمتحف الفن اإلس�المي بالق�اھرة، والت�ي تحم�ل س�جل رق�م 
/ ھـ  ٥(، والمؤرخة بالنصف األول من القرن )سم ٣٠×  ١٣٦(، وقیاساتھا )٤٠٦١(

الزمنی�ة الفت�رة تل�ك ، وكذلك الحال في الحشوة األخرى والتي ترج�ع إل�ى نف�س )م ١١
بمتح��ف الف��ن اإلس��المي، ) ٣٣٩١(الف��اطمي، والت��ي تحم��ل س��جل رق��م  رم��ن العص��
باألس��الیب  االحتف��اظ، ویتجل�ى ف��ي أس�لوب الحف��ر علیھ�ا )س��م ٢٢×  ٣٣٠(وقیاس�اتھا 

 العباسیة في الحفر على الخشب، ومن النماذج األخرى والمؤرخة بنفس الفت�رة حش�وة
المھ�اد ف�ي الرس�وم، وھ�ي تحم�ل س�جل م�ع ظھ�ور  ،تجلى بھا نفس الزخارفخشبیة ت

، أم��ا ع��ن )س��م ٢٦×  ٤٠(ض��من متح��ف الف��ن اإلس��المي، وقیاس��اتھا ) ٣٣٩٠(رق��م 
الحشوات ) م١٢/ ھـ ٦(الزخرفة وترجع إلى فترة القرن المماثلة في  الفاطمیة النماذج

س�یناء، والم�ؤرخ بس�نة خشبي في مسجد بدیر سانت كاترین في  المستطیلة على منبر
ھ�ة الرئیس�ة ، وكذلك الحال ف�ي معب�رة الب�اب ال�ذي یتوس�ط الواج)م١١٠٦ / ھـ ٥٠٠(

بش��ارع المع�ز ف��ي مدین��ة  –) ٣(أث��ر رق�م  – )م١١٢٥/  ھ��ـ ٥١٩(إل�ى ج��امع األقم�ر 
، إل�ى ، وأنصاف األوراق المحورةمن فروع نباتیة متموجة القاھرة، وما بھذه المعبرة

  .)٩(العصر الفاطميجانب غیرھا من النماذج األخرى التي ترجع إلى 

ومن خالل ھذه النماذج السابقة یتض�ح لن�ا أن ھ�ذه الطریق�ة الفنی�ة ف�ي زخرف�ة التح�ف 
ق��د انتقل��ت إل��ى مص��ر خ��الل العص��ر الطول��وني،  وھ��ي طریق��ة الحف��ر المائ��لالخش��بیة 

وبتأثیر من مدینة سامراء، وقد اس�تمرت خ�الل النص�ف األول م�ن العص�ر الف�اطمي، 
 خالل النصف الثاني من�ھ، وك�ذلك ط�وال العص�رین األی�وبي إلى حد ماغیر أنھا قلت 

 البتك���اروالممل���وكي بدولتی���ھ؛ وذل���ك نتیج���ة  )م١٢٥٠ – ١١٧١/ ھ���ـ ٦٤٨ – ٥٦٧(
، أم�ا )التجمی�ع والتعش�یق(الفنان المسلم لطریقة جدیدة ھي طریقة الحش�وات المجمع�ة 

خالل العصر العثماني فقد ظھرت نماذج معدودة م�ن التح�ف الخش�بیة المس�تخدم فیھ�ا 
طریقة الحف�ر المائ�ل، وذل�ك عل�ى ش�كل نت�وءات مش�طوفة ف�ي أس�قف جلس�ة الخطی�ب 

                                                 

م��اذج األخ��رى خ��الل العص��ر لالس��تزادة ح��ول تفاص��یل زخ��ارف ھ��ذه النم��اذج وغیرھ��ا م��ن الن) ٩(

إلى جان�ب الخص�ائص والس�مات الفنی�ة ألس�لوب الحف�ر عل�ى الخش�ب خ�الل ھ�ذا العص�ر، الفاطمي، 

 ؛٢٢٤ –١٩٦، ص حس�ن، كن�وز الف�اطمیین والفترة التي تسبقھ من العص�ر العباس�ي، راج�ع، زك�ي

، ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٧( ، وأش�كال أرق�ام٤٤٥ – ٤٤٣، ٤٤١، ص ن�ونوكذا، زكي حس�ن، أطل�س الف

ممی��زات األخش��اب المزخرف��ة ف��ي الط��رازین العباس��ي "وك��ذا، فری��د ش��افعي،  ؛)٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٦

  .٩٢ –٦٦، ص "والفاطمي
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ط�رق ص�ناعیة أخ�رى  النتش�ارلغ؛ وذل�ك ببعض المنابر، وكذلك الحال على دكك الُمب
  .)١٠( متعددة في الزخرفة

  ةـفة الثانیـالتح

 مصراع باب على الطراز المملوكي: نوع التحفة. 

 مطعم بالسن والصدف وخشب األبنوس) عزیزي(نقي : نوع الخشب. 

 من إھداء إدارة حفظ اآلثار العربیة: المصدر. 

 ٧( :رقم اللوحة.( 

  الممالی��ك دول��ة عص��ررج��ع إل��ى ربم��ا ت ارجح��ت الدراس��ة أنھ�� :)العص��ر(الت��اریخ 
 .)م١٥/ ھـ ٩(، وربما تحدیداً القرن اكسةالچر

 ق��رب  –جامع��ة اإلس��كندریة  –متح��ف اآلث��ار التعلیم��ي كلی��ة اآلداب : ك��ان الحف��ظم
 .)لم یسبق نشره(نشر ألول مرة یُ  وھو، ھالقسم اإلسالمي من نھایة

 ٤٧٠: (رقم المسلسل.( 

 ١٢٥٢(: رقم السجل.( 

 سم ٦(، والسمك )م ١،١٢(، والعرض )م ٢،٣٠(حوالي  االرتفاع: األبعاد.( 

 وطریقة طریقة الحشوات المجمعة، وطریقة التطعیم: أسالیب الصناعة والزخرفة ،
 .الحفر البارز

 من أربع عشرة كندة، وأنص�افھا، وأرباعھ�ا  )١١( األطباق النجمیة: أنواع الزخارف
وكة المائل�ة، والمقرنص�ات، والجف�ت الالع�ب م�ن میم�ات في األركان، وزخرفة المفر

 .بالترباس) مجرد(سداسیة وآخر بسیط 

                                                 

خ�الل العص�ر  وانحس�ارھالالستزادة حول نماذج ھ�ذا الحف�ر المائ�ل خ�الل العص�ر الف�اطمي، ) ١٠(

اج�ع، زك�ي حس�ن، فن�ون اإلس�الم، ص األیوبي والمملوكي، ونماذجھا القلیلة في العصر العثماني، ر

 خشاب ف�ي العم�ائر الدینی�ة؛ وكذا، شادیة الدسوقي، األ)٣٧٧( –) ٣٧٤(، أشكال رقم ٤٥٣ – ٤٤٩

  ).١١٩(، )١١٥(، لوحة رقم ١٠٣ – ١٠١ص ، العثمانیةفي القاھرة 

بھ�ا الف�ن  اخ�تصتع�د م�ن أخ�ص أن�واع العناص�ر الزخرفی�ة الھندس�یة الت�ي  :األطباق النجمی�ة) ١١(

تل�ك العناص�ر وتطویرھ�ا س�وى  ابتكاراإلسالمي دون غیره من الفنون األخرى، فال فضل ألحد في 

ح�ول أھمی�ة عناص�ر الزخرف�ة الھندس�یة والنباتی�ة ف�ي العم�ائر  ولالستزادةللفنانین العرب المسلمین، 

البح�ر األب�یض اإلسالمیة، وكونھا قد خلفت بصمة متمیزة في الفن اإلسالمي عن الفنون في ح�وض 

 =،)ةالزخ�ارف النباتی�) (٢(، الفن اإلسالمي في األن�دلس )باسیلیو بابون(مالدونادو المتوسط راجع، 
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 نوعاً ما جیدة حالتھ :الحالة. 

 الوصف والدراسة التحلیلیة: 

یزدان مصراع الباب في المنطقة المستطیلة المركزیة بزخرف�ة ھندس�یة رائع�ة عب�ارة 
كندات ك�ل منھ�ا أرب�ع عش�رة كن�دة،  من األطباق النجمیة المتتالیة، یبلغ عدد اثنینعن 

ھذا الباب، فضالً أرباع ھذا ) مركز(لى جانب نصفي ھذا الطبق في جانبي منتصف إ
الطب��ق النجم��ي ف��ي أرك��ان ھ��ذا الب��اب نفس��ھ، ویحص��ر ب��ین ھ��ذین الطبق��ین النجمی��ین 

أش��كال : الً ھندس��یة متنوع��ة م��نوأجزائھم��ا، فض��الً ع��ن أنص��افھما وأرباعھم��ا أش��كا
رباعیة، وأخرى سباعیة، وثمانیة كذلك، إلى جانب أش�كاالً نجمی�ة خماس�یة وس�باعیة، 
باإلض��افة إل��ى الوح��دات الفاص��لة المعت��ادة ب��ین زخرف��ة األطب��اق النجمی��ة وأجزائھ��ا 

 وحدة الخنجرة، ووحدة الزقاق المنتظم، وبیت الغ�راب: مثل) اللوزة والكندة والترس(
طریق�ة ( ویالحظ أن ھذه الزخارف الرائعة قد ُنفذت بطریق�ة الحش�وات المجمع�ة، )١٢(

  –) ٧(لوحة رقم  –. )١٣()Panelling التجمیع

                                                                                                                            

بالفن اإلسالمي راجع، فرید شافعي، العمارة  يالستزادة حول خصوصیة الطبق النجم، ول١٥ص =

، )١٥٢( ،)١٥١(رق��م  وش��كل ،٢١٩، ص ١، م��ج )عص��ر ال��والة(ة ف��ي مص��ر اإلس��المیة العربی��

: دراس�ات ك�ل م�ن ولالستزادة حول أنواع الطبق النجمي في المشرق والمغ�رب یمك�ن الرج�وع إل�ى

ص ، "بالعم�ائر المملوكی�ة ف�ي مص�ر والش�ام ظ�اھرة الطب�ق النجم�ي الف�ردي"أب�و ط�احون،  إبراھیم

، ؛ وك���ذا، كم���ال عن���اني)٢٤( – )١(، ولوح���ات أرق���ام )١٦( – )١(أش���كال أرق���ام ، ٣٧٤ – ٣٥٣

  .٢٤ – ١ص ، "نشأتھ وتطوره: الطبق النجمي األندلسي "

ھي وحدة ھندسیة مستطیلة الش�كل بك�ل م�ن طرفیھ�ا ثالث�ة أض�الع، وھ�و مص�طلح  :الخنجرة) ١٢(

ُیطلقھ أھل الصنعة على ھذه الوحدة الھندسیة لتشابھھا إلى حٍد ما مع شكل الخنجر، وھي تمثل وحدة 

ائھ�ا المكون�ة لھ�ا، راج�ع، ش�ادیة الدس�وقي، األخش�اب ف�ي فاصلة بین زخرفة األطباق النجمی�ة وأجز

یمث�ل ھ�و ك�ذلك وح�دة فاص�لة ب�ین زخرف�ة األطب�اق النجمی�ة  :الزقاقأما ، ٢٩٨، ص ائر الدینیةالعم

وأجزائھا، وھو یأخذ الشكل السداسي مختلفة األضالع، وھو كذلك مصطلح ُیطلقھ أھل الصنعة على 

، وق�د تع�ددت ٢٩٩، ص ائر الدینی�ةھذه الوحدة الھندسیة، راجع، شادیة الدسوقي، األخشاب في العم

ظم، وغیر المنتظم، ومنھ نصف الزقاق، راج�ع، دالی�ا س�امي ثاب�ت، الزقاق المنت: أنواع الزقاق فمنھ 

التص�میم ال�داخلي واألث�اث، ص منھ�ا ف�ي  واالس�تفادةالصناعات الخشبیة الدقیقة ف�ي الف�ن اإلس�المي 

ھو على ھیئة نصف نجمة سداسیة الشكل أو وحدة ھندسیة ثالثیة األض�الع، و :الغراب بیتو، ١٢٥

ھ م��ن ض��من الوح��دات ال��ربط ب��ین األطب��اق النجمی��ة وأجزائھ��ا؛ إذ أن�� ویتمث��ل دوره ف��ي أن��ھ یفی��د ف��ي

  . ٢٩٦، ص ائر الدینیة، راجع، شادیة الدسوقي، األخشاب في العمالفاصلة بینھا

وُیطل���ق عل���ى ھ���ذه الطریق���ة ك���ذلك اس���م طریق���ة  :)Panelling( طریق���ة الحش���وات المجمع���ة) ١٣(

، أم�ا أھ�ل الص�نعة (Kündekân)" كن�د�اري"، كما ُیطل�ق علیھ�ا العثم�انیون اس�م "التجمیع والتعشیق"

، ویالحظ أن طریق�ة تنفی�ذ ھ�ذا األس�لوب الص�ناعي المس�تخدم "جمعیة"المحدثین فیطلقون علیھا اسم 

 =ص�نعة فض�الً ع�ن وقت�اً ط�ویالً؛ إذ أن النم�وذجف�ي زخرف�ة الخش�ب یحت�اج إل�ى دق�ة متناھی�ة ف�ي ال
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 أخ�رى وھ�ي طریق�ة التطع�یمطریق�ة ص�ناعیة طریق�ة ھ�ذه الإلى جانب وقد استخدمت 

بمادة ثمینة أال وھي مادة السن، والتي ساعدت بشكل واضح على إظھار زخرف�ة  )١٤(

                                                                                                                            

 المنفذ علیھ قد تصل عدد حشواتھ الصغیرة المجمعة إلى آالف الحشوات، وق�وام ھ�ذه الطریق�ة أن=

یتم تجمیع مجموعة كبیرة من الحشوات الھندسیة ذات سمك معین مع بعض�ھا عل�ى الس�طح الخش�بي 

التي تحددھا لُتك�ون ب�ذلك أش�كاالً ) د أھل الصنعةالقنان عن(المراد زخرفتھ، وتعشق داخل اإلطارات 

یص�ل إلین�ا حت�ى  ھندسیة متنوعة، ویالحظ أن ھذه الطریقة تعد ابتكاراً تفرد بھ النجار المس�لم؛ إذ ل�م

الخش��بیة ف��ي العص��ور  اآلن م�ا ی��دل عل��ى اس��تخدام ھ��ذه الطریق��ة الص��ناعیة ف��ي زخرف��ة المش��غوالت

والمعروف�ة باس�م أس�لوب الحش�وات المجمع�ة ق�د اس�تخدمت ف�ي ھذه الطریقة الم، والسابقة على اإلس

زخرفة األخشاب خالل العصر الفاطمي، وطوال العص�ر األی�وبي والممل�وكي والعثم�اني ف�ي مص�ر 

 ھ�ي زخرف�ة الطب�ق النجم�يتل�ك الطریق�ة  وبالد الشام، ویالحظ كذلك أن أبرز الزخارف المنفذة بھا

تنفی�ذ ھ�ذه الطریق�ة الفنی�ة،  زوجی�ة، ولالس�تزادة ح�ول طریق�ةبأجزائھ، وأنواعھ المختلف�ة الفردی�ة وال

س�عاد : إل�ى دراس�ات ك�ل م�ن ي یمك�ن الرج�وعفضالً عن نماذجھا في العص�رین الممل�وكي والعثم�ان

، األخش��اب ف��ي ؛ وك��ذا، ش��ادیة الدس��وقي٣٥٥ – ٣٥٤، ٢٠٣م��اھر محم��د، الفن��ون اإلس��المیة، ص 

  .)١٠٧، ١٠٠، ٧٨، ٨٦، ٨٢، ٤١ – ٣٩( ، لوحات أرقام١٠٩ – ١٠٤، ص ائر الدینیةالعم

ورث المس�لمون ھ�ذه الطریق�ة الفنی�ة المس�تخدمة ف�ي زخرف�ة  :(Marquetry)طریقة التطع�یم ) ١٤(

؛ ومن ثم یتض�ح لن�ا أن ھ�ذه الطریق�ة كان�ت معروف�ة من�ذ العص�ور الس�ابقة عل�ى باطالخشب عن األق

، ویالح�ظ م�دى االخ�تالف الترصیعرى ارتبطت بھا وھي طریقة اإلسالم، إلى جانب طریقة فنیة أخ

بین الطریقتین في التنفیذ مع أنھما تتفقان في المواد المستعملة بھم�ا وھ�ي التطع�یم والترص�یع بالس�ن 

خش���ب ال���ورد، : واألبن���وس والعظ���م والص���دف والع���اج وغی���رھم م���ن أن���واع الخش���ب الثم���ین مث���ل

أم�ا بالنس�بة لمظ�اھر  ة بش�كل جل�ي،ساعد على إظھ�ار الزخرف�والكمثري، والتي ُتعطي لوناً مغایراً یُ 

االخ��تالف ب��ین الط��ریقتین الفنیت��ین فیتجل��ى ف��ي ك��ون طریق��ة التطع��یم ی��تم تنفی��ذھا ع��ن طری��ق حف��ر 

الزخارف في األجزاء المخصص�ة لھ�ا، ث�م ملئھ�ا بالم�ادة المطل�وب التطع�یم بھ�ا، ویك�ون ذل�ك بم�ادة 

، م��ع تس��ویة تل��ك العناص��ر "ھمالس��ن والع��اج واألبن��وس والص��دف وغی��ر: "أثم��ن وأغل��ى قیم��ة مث��ل 

                                                                             . الزخرفیة مع باقي سطح التحفة باستخدام الصنفرة

فتق�وم عل�ى لص�ق الش�كل المطل�وب اس�تخدامھ ف�ي الزخرف�ة عل�ى س�طح التحف�ة  طریقة الترصیعأما 

المراد زخرفتھا بواسطة مادة الغراء، دون أي حفر أو حز، ث�م یق�وم النج�ار بم�أل الفراغ�ات الناتج�ة 

؛ فینتج ع�ن )النوع(بین تلك الزخارف الملصوقة والمرصعة بمعجون ملون مغایر في اللون والمادة 

وني إظھ��ار للزخرف��ة بش��كل جل��ي وواض��ح وجمی��ل، ویالح��ظ م��دى تن��وع  الحلی��ات ھ��ذا التف��اوت الل��

لالس�تزادة ح�ول قل�ة الزخرفیة المنفذة بھاتین الطریقتین م�ا ب�ین زخ�ارف ھندس�یة ونباتی�ة متنوع�ة، و

والعثم�اني،  خالل العصر الفاطمي، ثم انتش�ارھا خ�الل العص�رین الممل�وكي التطعیم طریقةاستخدام 

منف��ذة عل��ى األب��واب، والمن��ابر، ودك��ك المق��رئین، وكراس��ي المص��احف ف��ي مص��ر وأھ��م نماذجھ��ا ال

، لفن�ون اإلس�المیة، ا)س. م(دیمان�د : والشام خالل ھذه العصور یمكن الرجوع إلى دراسات ك�ل م�ن

 =؛٩٣، ص "ألخش�ابزخرف�ة ا"؛ وك�ذا، جم�ال محم�د مح�رز، )٦٩(، شكل رقم ١٣٨ – ١٣٦ص 
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الطبق النجم�ي، وغی�ره م�ن الزخ�ارف الھندس�یة األخ�رى المتنوع�ة م�ن خ�الل قیمتھ�ا 
العالی��ة، فض��الً ع��ن التف��اوت الواض��ح ف��ي الل��ون وال��ذي تقبل��ھ الع��ین بأریحی��ة كبی��رة، 

ف�ي وض�ع أفق�ي، یج�اوران بعض�ھما  ویتوج أعلى الب�اب وأس�فلھ حش�وتین مس�تطیلتین
، )١٥(البعض، ویتوسط كل منھما حشوة مستطیلة رفیع�ة، ُنف�ذت بطریق�ة الحف�ر الب�ارز

                                                                                                                            

؛ وك��ذا، ٧٢١ – ٧٢٠، ص عات عن��د ق��دماء المص��ریینالص��نا، الم��واد و)ألفری��د(وك��ذا، فوك��اس =

، ١٣٤، ص ١نعمت محمد أبو بكر، المنابر الخشبیة ف�ي مص�ر حت�ى نھای�ة العص�ر الممل�وكي، م�ج 

، )١١٧(، لوح��ة رق��م ٣٥٥؛ وك��ذا، س��عاد م��اھر محم��د، الفن��ون اإلس��المیة، ص )١٤(حاش��یة رق��م 

التح��ف الخش��بیة ف��ي العص��ر ؛ وك��ذا، محم��ود أحم��د دروی��ش، عم��ائر رش��ید وم��ا بھ��ا م��ن )١١٨(

 – ١١٠، ص ائر الدینی��ة؛ وك��ذا، ش��ادیة الدس��وقي، األخش��اب ف��ي العم��١٩٠، ص ١، م��ج العثم��اني

  ).١٠١، ١٠٠، ٤٠، ٣٩، ٢٣، ٢٢، ١٤، ٩، ٧، ٦(، لوحات أرقام ١١٣

ب��رع الفن�ان المس��لم ف��ي الحف�ر عل��ى م�واد مختلف��ة وھ��ي : )Engraving(ب�ارز طریق�ة الحف��ر ال) ١٥(

الخش��ب، والرخ��ام، واألحج��ار، والمع��ادن، والبلل��ور الص��خري، والخ��زف والفخ��ار، وق��د ورث ذل��ك 

األمر عن فنون األمم األخرى التي سبقتھ، ولكنھ لم یقف مكتوف األیدي بحی�ث یكتف�ي بالتقلی�د وفق�ط 

 Slant)" الحف�ر المش�طوف"أو م�ا ُیع�رف باس�م  فر المائلطریقة الحوإنما طور قدراتھ فأبدعت یداه 

Carving) أرج���اء  والت���ي ظھ���رت أول���ى نماذجھ���ا ف���ي مدین���ة س���امراء، وانتش���رت منھ���ا إل���ى ب���اقي

اإلمبراطوریة اإلسالمیة المترامیة األطراف، ویالحظ أن الفنان المسلم قد استخدم كذلك أنواع الحفر 

؛ وذل���ك بھ��دف تحدی���د التفاص���یل )Incision( "الح���ز طریق��ة"األخ��رى الت���ي ظھ��رت قبل���ھ، ومنھ���ا 

، والذي ال یزید ارتفاع الزخارف المنفذة ب�ھ ب�أكثر م�ن "الحفر البسیط"الزخرفیة الدقیقة، إلى جانب 

مللیمت��ر م��ن أرض��یة الموض��ع المزخ��رف، وق��د ق��ل اس��تخدام ھ��ذه الطریق��ة نوع��اً م��ا عل��ى ) ٠،٥٦(

وتحدیداً في العصر العثماني، ومن ط�رق الحف�ر األخ�رى المشغوالت الخشبیة في العصر اإلسالمي 

، وتك��ون الزخ��ارف المنف��ذة بھ��ذه "طریق��ة الحف��ر الغ��ائر أو العمی��ق"الت��ي اس��تخدمھا النج��ار المس��لم 

الطریقة أكثر عمقاً في أرضیة التحفة المراد زخرفتھا، وتكون األرضیة أكثر بروزاً وعل�ى مس�توى 

  ،(Oyma)" طریقة األویمة الغائرة"عة اسم واحد، وھو ما ُیطلق علیھ أھل الصن

ویالح��ظ أن  ،)Engraving(" طریق��ة الحف��ر الب��ارز"م��ن ط��رق الحف��ر فھ��ي  الطریق��ة الخامس��ةأم��ا 

مللیمتر، وقد تصل في بعض األحیان ) ٠،٥٦(الزخرفة المنفذة بھذه الطریقة یبلغ ارتفاعھا أكثر من 

س��م تقریب��اً ف��ي بع��ض النم��اذج بالنس��بة ألرض��یة التحف��ة الم��راد زخرفتھ��ا والت��ي تب��دو ) ٧،٦٢(إل��ى 

أطل�ق،  ، وق�د)ةأي عل�ى األرض�ی(متساویة، ویخیل للناظر أن تل�ك الزخ�ارف كأنھ�ا ملص�وقة علیھ�ا 

ولالس�تزادة ح�ول ھ�ذه ، "طریق�ة األویم�ة"األتراك على ھ�ذه الطریق�ة الص�ناعیة ف�ي الزخرف�ة اس�م 

الط��رق الخم��س للزخرف��ة ب��الحفر عل��ى األخش��اب، إل��ى جان��ب نم��اذج ك��ل طریق��ة منھ��ا ف��ي العص��ر 

األم�وي الفاطمي واألیوبي والمملوكي بدولتیھ والعصر العثماني، فضالً عن نماذجھ�ا ف�ي العص�رین 

والعباسي، إلى جانب الحفر عل�ى الخش�ب ف�ي مش�رق الع�الم اإلس�المي ومغرب�ھ یمك�ن الرج�وع إل�ى 

؛ ٤٠٣ – ٣٦٧، وأش��كال أرق��ام ٤٩٢ – ٤٤٢زك��ي حس��ن، فن��ون اإلس��الم، ص : دراس��ات ك��ل م��ن

 =؛١٨٧ – ١٨٦، ص ١م��ج  ،التح��ف الخش��بیة وك��ذا، محم��ود دروی��ش، عم��ائر رش��ید وم��ا بھ��ا م��ن
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أس�فل یوج�د وج�ھ حدی�د، ویالح�ظ ، وم�ن (Oyma)أو ما ُیعرف باسم طریقة األویمة 
  –) ٧(لوحة رقم  –.أفقیة "حشوات عربي"أن الباب مقسم من الخلف إلى 

إذ أنھ  ،وإبداع زخارفھ وجود ضبة أو ترباس ُیعد من الروائع وقد زاد من قیمة الباب
لكون�ھ ی�ؤمن الب�اب، وھ�ذه القاع�دة  ؛مثبت عل�ى قاع�دة معدنی�ة لض�مان ثبات�ھ وتدعیم�ھ

المعدنی��ة تنتھ��ي م��ن أعل��ى وأس��فل بھیئ��ة زخرفی��ة مفصص��ة ذات ط��ابع نب��اتي، ویزی��د 
م��ا أن ھ��ذا الترب��اس علیھ��ا م��ن أس��فل أنھ��ا تنتھ��ي بم��ا یش��بھ المق��رنص ذي الدالی��ة، ك

؛ إذ یأخ�ذ ف�ي فنی�اً  والمثبت على ھذه القاعدة المعدنیة ُیعد بزخرفت�ھ ك�ذلك م�ن الروائ�ع
، ینتھ�ي م�ن )س�م ١٤( أبع�ادهبي المتعامد من قائم رأسي خ�ارجي تكوینھ الشكل الصلی

ع ب�ارزة عل�ى أعلى بھیئة بیضاویة محزومة الوسط، ت�زدان بزخ�ارف نباتی�ة م�ن أف�ر
توجھا زخرفة الورقة النباتیة الكأسیة الرائعة من أعلى، أما من نوعاً، تأرضیة غائرة 

الی��ة ف��ي تك��وین م��ن الن��وع البل��دي، واألخ��رى ذات الدأس��فل فتأخ��ذ ش��كل المقرنص��ات 
متنوع ودقیق في نحتھ وزخرفتھ، أما باقي بدن القائم الرأس�ي الخ�ارجي زخرفي بدیع 

ب من میمة سداسیة باستخدام طریقة للترباس فیزدان في مركزه بزخرفة الجفت الالع
ویالح�ظ ب��روز ھ��ذا   الس�ن والص��دف واألبن��وس :وھ��ي ،التطع�یم بم��واد ثمین�ة متع��ددة

) مج�رد(جف�ت الع�ب بس�یط الجزء الذي یمثل واجھة ھذا القائم الرأسي، ویحدد ھیئتھ 
من خالل التطع�یم ب�نفس الم�واد الثمین�ة  ، تم تنفیذه كذلك في تكوین منخفض المستوى

   –) ٧(لوحة رقم  –.ابق ذكرھاالس

الذي یمثل القائم الثاني من  وفھأما بالنسبة للجزء الثاني من ھذه الضبة وتلك الترباس 
دخل علی�ھ م�ن الخل�ف عن�د الشكل الصلیبي المتكون منھ والمتعامد علیھ أفقیاً، بحیث ی�

ت�ھ ، ویالح�ظ أن�ھ ال یق�ل ف�ي زخرف)س�م ٢٣(إغالق الباب، وأبع�اده المنتصف؛ بھدف 
األول بل إنھ یتفوق علی�ھ؛ إذ أن�ھ یتش�كل ف�ي جانبی�ھ بوج�ود ش�كل ) القسم(عن الجزء 

، والمطعم�ة بالس�ن والص�دف )١٦( مربع بك�ل ط�رف ی�زدان بزخرف�ة المفروك�ة المائل�ة
واألبنوس في تكوین جمالي رائع، ویوجد بین ھذین المربعین تك�وین مس�تطیل مطع�م 

                                                                                                                            

، ٧، ٦، ٤(، لوح�ات أرق�ام ١٠٣ – ٩٠، ص ائر الدینی�ةوقي، األخشاب في العموكذا، شادیة الدس=

١١٩، ١١٥، ١١١، ١١٠، ١٠٨، ١٠٦، ٣٣ – ٢٨، ٢٤، ٨.(  

ھو عنصر زخرفي ابتكره الفنان العثماني المب�دع، واس�تخدمھ ف�ي زخرف�ة  :زخرفة المفروكة) ١٦(

ویتشكل  عمائره وفنونھ التطبیقیة؛ بحیث طوره عن عنصر الصلیب المعكوف ذي األصل اآلسیوي،

اإلفرنج��ي، یتقاب�ل م�ع مثیل��ھ بطریق�ة عكس�یة ف�ي وض��ع ق�ائم فتس�مى مفروك��ة  (T)م�ن ش�كل ح�رف 

ة مائل��ة، وین��تج ع��ن التقاب��ل أو الوض��ع الق��ائم ش��كل مرب��ع ف��ي قائم��ة، أو وض��ع مائ��ل فتس��مى مفروك��

الوسط، ومستطیل في األركان األربعة، أم�ا ف�ي حال�ة الوض�ع المائ�ل ین�تج ع�ن التقاب�ل المائ�ل ش�كل 

المح�دثون عل�ى ھ��ذه  مع�ین ف�ي الوس�ط، وش�كل رب��اعي ف�ي األرك�ان األربع�ة، وُیطل�ق أھ��ل الص�نعة

ي راج��ع، ، ولالس��تزادة ع��ن نم��اذج ھ��ذا العنص��ر الزخرف��"اً م��ائالً معقلی��"أو " معقلی��اً قائم��اً "الزخرف��ة 

  .١٥٩ – ١٥١، ص ائر الدینیة، األخشاب في العمشادیة الدسوقي
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أكسب الباب جماالً وإبداعاً قلما ن�راه م�ن قب�ل إال بكاملھ بنفس ھذه المواد الثمینة؛ مما 
  –) ٧(لوحة رقم  – .في نماذج نادرة ومعدودة

ویالحظ أن عنصر الزخرفة الرئیس بھذا الباب وھو الطبق النجمي ذي األربع عشرة 
كندة بأنصافھ وأنواعھ كان قلیل التنفیذ على المشغوالت الخشبیة خ�الل عص�ر دولت�ي 

مقارنة بنماذج�ھ ) م١٥١٧ – ١٢٥٠/ ھـ ٩٢٣ – ٦٤٨(لچراكسة الممالیك البحریة وا
، )ي األح�د عش�رة كن�دةوذ ،س�اعيباعي، والتُ الُس�(مي الفردي األخرى من الطبق النج

السداسي، والثماني، والعشري، واإلثني عشري، وذي الست عشرة (واآلخر الزوجي 
المن�ابر، وق�ل عل�ى س�تخدامھ عل�ى ری�ش ، فق�د ن�در ا)ذي الثم�اني عش�رة كن�دةكندة، و

مصاریع األبواب وضلف الشبابیك خالل عصر دولتي الممالیك البحریة والچراكس�ة، 
  .)م١٧٩٨ – ١٥١٧/ ھـ ١٢١٣ – ٩٢٣( وكذلك الحال في العصر العثماني

وعند البحث عن نماذج مماثلة لمص�راع الب�اب موض�وع الدراس�ة والبح�ث وزخرفت�ھ 
اث��ل ل��ھ ف��ي الش��كل وعناص��ر الزخرف��ة فق��د تب��ین وج��ود نم��وذج وحی��د یك��اد یك��ون مم

وأس��الیب تنفی��ذھا، وھ��و یمث��ل مص��راع ب��اب محف��وظ بمتح��ف الف��ن اإلس��المي بمدین��ة 
؛ مم�ا یجعلن�ا ن�رجح أن )م١٤/ ھ�ـ ٨(جع إل�ى العص�ر الممل�وكي، الق�رن القاھرة، ویر

یرج���ع ك���ذلك إل���ى نف���س العص���ر  ربم���ا مص���راع الب���اب موض���وع الدراس���ة والبح���ث
، )م١٥١٧ – ١٣٨١/ ھ��ـ ٩٢٣ – ٧٨٤( الچركس��يل��وكي الممالممل��وكي، وبخاص��ة 
؛ نتیجة لتفرد تحفھ الخشبیة بنم�وذج الطب�ق النجم�ي )م١٥/ ھـ ٩(وربما تحدیداً القرن 

مص��راع الب��اب وال��ذي ی��زدان ب��ھ ھ��ذا الب��اب، ویالح��ظ أن  ،ذي األرب��ع عش��رة كن��دة
س�م  ٢،٥٤(وقیاساتھ ، )٥٩٧٧(الفن اإلسالمي ھذا یحمل رقم سجل  المحفوظ بمتحف

عل��ى ش��كل ) جمعی��ة(حش�واتھ بطریق��ة الحش��وات المجمع�ة  ُنف��ذت، وق��د )س�م ١،١٣× 
أطب�اق نجمی��ة م�ن أرب��ع عش�رة كن��دة وأنص�افھا وأرباعھ��ا ف�ي األرك��ان، م�ع تطعیمھ��ا 

فبرای��ر ع��ام  ٢٣بخی��وط م��ن العظ��م، وال��ذي ت��م تجدی��ده بالكام��ل بعظ��م ح��دیث بت��اریخ 
فنیة أخرى في زخرفة ھذا المصراع وھ�ي طریق�ة م، ویالحظ استخدام طریقة ١٩٢٢

 نباتی�ةالحفر البارز على أرضیة غائرة، أو ما ُیعرف باس�م طریق�ة األویم�ة لزخ�ارف 
األویمة والتطعیم  دات ھذا المصراع وزخارفھا المنفذة بطریقتيرائعة، ویالحظ أن كن

س��كندریة جامع��ة اإل –كلی��ة اآلداب اآلث��ار التعلیم��ي بتش��بھ كن��دات محفوظ��ة بمتح��ف 
  –) ٨(لوحة رقم  –. )١٧( سترد دراستھا الحقاً من ھذه الدراسةو

                                                 

ورد ضمن سجالت متحف الفن اإلسالمي أن ھذا الباب مھداه من سمو األمیر یوسف كمال باش�ا، وق�د ) ١٧(

، ف�ي ترجمت�ھ بتص�رف )م١٤/ ھ�ـ ٨(إی�اه ب�القرن لمملوكي، مؤرخاً نسب زكي حسن ھذا الباب إلى العصر ا

للدلیل الموجز لمعروضات دار اآلثار العربیة، والذي كتب�ھ بالفرنس�یة األس�تاذ جاس�تون فی�ث، راج�ع م�ا ورد 

؛ وك�ذا، عن�دما )١١(، لوح�ة رق�م ٩٣، ص العربی�ة، دلیل موجز لمعروضات دار اآلثار )استونچ(یت ڤفي، 

، ش�كل رق�م ٤٦٧نون اإلسالم، راجع، زكي حس�ن، فن�ون اإلس�الم، ص أورده مرة أخرى ضمن مؤلفھ عن ف

)٣٨٦.(  
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موض�وع  –بین مصراعي باب متحف كلی�ة اآلداب  االختالفاتویالحظ وجود بعض 
إذ أن  ؛س��المي، ویتمث��ل ف��ي التطع��یممتح��ف الف��ن اإلف��ي  المحف��وظ ب��ابالو –الدراس��ة 

تح��ف الف��ن حش��وات اآلخ��ر بمم بالس��ن ف��ي األول، بینم��ا ب��العظم والس��ن ف��ي یطع��الت
ختالف في طریقة التطعیم، إذ أنھا بباب متحف كلی�ة اآلداب اإلسالمي، كما یالحظ اال

تبدو في كون التطعیم بالسن یشغل مركز الحشوات للطبق النجم�ي ذي األرب�ع عش�رة 
كندة، وأجزائھ، وأنصافھ وأرباعھ، بینما في باب متحف الفن اإلس�المي یب�دو التطع�یم 

ختالف الثالث فیتمثل في الزخرف�ة ة تلك الحشوات من الخارج، أما االحدد ھیئبحیث یُ 
باستخدام أسلوب الحفر البارز أو ما ُیعرف بطریقة األویمة من زخارف نباتیة رائع�ة 

ن على غال�ب ب�دن مص�راع ب�اب متح�ف الف�ن اإلس�المي، وحش�واتھ وجانبی�ھ المطعم�ا
ر فیتمث�ل ف�ي خل�و مص�راع متح�ف خ�تالف األخی�بحشوات مربعة بكل جان�ب، أم�ا اال

والموجود بمصراع متح�ف كلی�ة اآلداب، وال�ذي ) الضبة(الفن اإلسالمي من الترباس 
  –) ٨(، )٧(لوحة رقم  – .دون باقي الباب یزدان ھو فقط بطریقة األویمة

ویالح�ظ أن متح��ف الف�ن اإلس��المي یح�تفظ بنم��وذج آخ�ر لب��اب ولكن�ھ م��ن مص��راعین 
لطب�ق النجم�ي ذي األرب�ع عش�رة كن�دة، والمك�ون م�ن س�بع یزدانان بزخرفة أنصاف ا

الكن�دة ف�ي أرك�ان ك�ل مص�راع، كندات، إلى جانب أرباعھ من ث�الث كن�دات ونص�ف 
منفذة بطریقة الحشوات المجمعة، فض�الً ع�ن طریق�ة التطع�یم بم�ادة الع�اج،  وزخرفتھ

ھ ، كم�ا یالح�ظ دق�ة ص�ناعت)س�م ١٢٠×  ٢٢٠(ویالحظ أن أبعاد كل مصراع حوالي 
ركس�ي أي وروعتھا؛ مما رجح بأنھ ُصنع في فترة متأخرة م�ن العص�ر الممل�وكي الچ

  –) ٩(لوحة رقم   –. )١٨( ، طبقاً لسجالت المتحف)م١٦/ ھـ ١٠(حوالي القرن 

ل�م تظھ�ر ل�دینا نم�اذج أخ�رى م�ن مص�اریع األب�واب، أو  والدراسة ومن خالل البحث
نف�ذ الممالی�ك البحری�ة والچراكس�ة ملت�ي ش�بابیك عم�ائر عص�ر دو) دل�ف(حتى ضلف 

علیھا الطبق النجمي ذي األربع عشرة كندة، وإنما ظھر منفذاً عل�ى أم�اكن معین�ة م�ن 
الً ع�ن ظھ�وره بعض المنابر من عصر دولة الممالیك الچراكسة بمدینة الق�اھرة، فض�

  :، وھذه النماذج ھي)١٩(بنفس ھذا العصر المصحفكراسي على القلیل من 

                                                 

وردت ص��ورة ھ��ذا الب��اب ض��من موق��ع مص��ر الخال��دة، م��ع ع��رض ألبع��اده دون تحدی��د ل��رقم ) ١٨(

  .السجل المحفوط بھ ضمن متحف الفن اإلسالمي

قلیل��ة عل��ى ذك��رت ش��ادیة الدس��وقي أن زخرف��ة الطب��ق النجم��ي ذي األرب��ع عش��رة كن��دة كان��ت ) ١٩(

ل��م یص��ادفھا طب��ق نجم��ي ب��أربع عش��رة كن��دة عل��ى ری��ش أن��ھ األش��غال الخش��بیة العثمانی��ة بالق��اھرة، و

المن��ابر أو األب��واب أو الش��بابیك باس��تثناء أح��د الش��بابیك المطل��ة عل��ى الش��ارع بمس��جد داود باش��ا، 

ن�دة، وذك�رت أن ش�رة كوأضافت بأن تنفیذ الطبق النجمي في الفترة المملوكیة قد وصل إلى ثماني ع

ذي األربع عشرة كندة في المنطقة التي تعلو ب�اب الروض�ة بمنب�ر  زخرفة الطبق النجمي: من أمثلتھ

المؤید شیخ، وفي زخرفة دكة المقرئ في مسجد قایتباي، والغوري، راجع، ش�ادیة الدس�وقي،  مسجد

  .٢٠٦، ١٤١، ص ائر الدینیةاألخشاب في العم
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بمنبر جامع  )جلسة الخطیب جانبي( الروضة يل بالمساحة التي تعلو بابالنموذج األو
 – ١٤١٥/ ھ��ـ ٨٢٤ – ٨١٨(المؤی��د ش��یخ المحم��ودي بالس��كریة داخ��ل ب��اب زویل��ة 

وكذلك الحال في مصراعي باب  –) ١٩٠(أثر رقم  –جنوب مدینة القاھرة ) م١٤٢١
  :المقدم بمنابر

ف�ي ش�ارع ) المع�روف بج�امع البن�ات(جامع المؤید شیخ، ومسجد عبد الغني الفخ�ري 
) م١٤١٨/ ھ��ـ ٨٢١(، بمنطق��ة ال��درب األحم��ر )بقاً الخل��یج المص��ري س��ا(بورس��عید 

ومصراعي ب�اب المق�دم ف�ي منب�ر مدرس�ة  –) ١٨٤(أثر رقم  –جنوب مدینة القاھرة 
/ ھ�ـ ٨٢٣(اسطیة في الخرنفش القاضي زین الدین عبد الباسط المعروفة بالمدرسة الب

  –) ١٠(لوحة رقم  – .شمال مدینة القاھرة –) ٦٠(رقم  أثر –) م١٤٢٠

والمنف��ذة عل��ى كراس��ي أم��ا ع��ن نم��اذج ھ��ذا الطب��ق النجم��ي ذي األرب��ع عش��رة كن��دة 
ف��ي مدرس��ة  مص��حفالف��ي ج��انبي جلس��ة المص��حف بكرس��ي فق��د ظھ��ر  المص��حف

بمنطق�ة الجمالی�ة ش�مال مدین�ة ) م١٤٢٥/ ھ�ـ ٨٢٩(ح�ي األش�رفیة األشرف برس�باي ب
مدرسة األشرف قایتباي وكذلك الحال بكرسي مصحف  –) ١٧٥(أثر رقم  –القاھرة 

أث�ر  –) م١٤٧٤ – ١٤٧٢/ ھ�ـ ٨٧٩ – ٨٧٧) (القراف�ة الش�رقیة(بصحراء الممالی�ك 
مدرس��ة الس��لطان قانص��وه الغ��وري كم��ا ظھ��ر أیض��اً بكرس��ي مص��حف   –) ٩٩(رق��م 

/ ھ��ـ ٩١٠ – ٩٠٩(بالغوری��ة عن��د تق��اطع می��دان األزھ��ر م��ع ش��ارع المع��ز ل��دین هللا 
  –)١٠(لوحة رقم  – .جنوب مدینة القاھرة –) ١٨٩(أثر رقم  –) م١٥٠٥ – ١٥٠٤

أم�ا بالنس��بة لنم��اذج ھ�ذا الطب��ق النجم��ي ذي األرب�ع عش��رة كن��دة والمنف�ذ عل��ى التح��ف 
الخش��بیة الت��ي ترج��ع إل��ى العص��ر العثم��اني ف��ي مدین��ة الق��اھرة ف��یالحظ ظھ��وره عل��ى 

والواق��ع ب��الخرنفش  ،ال��دین أب��و الطی��ب محم��دنم�وذج ب��اب المق��دم بمنب��ر مس��جد مح��ب 
) ٤٢(أث�ر رق�م  –) م١٥٢٩ – ١٥٢٧/ ھـ ٩٣٦ – ٩٣٤( )٢٠( ضمن منطقة الجمالیة

، أم�ا النم�وذج اآلخ�ر المطع�م بالع�اج واألبن�وس) العزی�زي(وھو من الخشب النق�ي  –
الش�باك الواق�ع ب�أول الواجھ�ة الرئیس�ة الش�مالیة الغربی�ة ) دلفت�ي(بضلفتي  فظھر منفذاً 

بش�ارع ) م١٥٥٣ – ١٥٤٨/ ھ�ـ ٩٦١ – ٩٥٥(لجامع داود باشا م�ن طرفھ�ا الغرب�ي 
بحي السیدة زین�ب ) الخلیج المصري سابقاً (المتفرع من شارع بورسعید  الالالسویقة 

، وھو كذلك منفذ بطریقة التجمیع إلى الجنوب من مدینة القاھرة –) ٤٧٢(أثر رقم  –

                                                 

صفھا لباب المقدم بمنبر مسجد محب الدین أبو الطیب أنھ یزدان ذكرت شادیة الدسوقي عند و) ٢٠(

 –اآلث�ار  بزخرفة طبق نجمي من عشر كندات وأنصافھ وأرباعھ بناءاً على لوحة من مركز تس�جیل

 قس��م التص��ویر؛ إذ أن الب��اب ك��ان م��زاالً م��ن مكان��ھ وق��ت قیامھ��ا بالدراس��ة، واتض��ح للباح��ث بع��د

أن��ھ مزخ��رف بطب��ق  )م٢١/ ھ��ـ ١٥(ل العق��د األول م��ن الق��رن ع خ��الالترمیم��ات الت��ي أجری��ت بالج��ام

فال ن�دري إن ك�ان ھ�ذا الب�اب ھ�و األص�لي أم أن�ھ  –) ١١(لوحة رقم  –نجمي من أربع عشرة كندة 

  راجع، بعد الترمیمات األخیرة للمسجد، مضافاً 

  .٢٤٧ – ٢٤٦، ص ائر الدینیةشادیة الدسوقي، األخشاب في العم



  ا طر اآ  ت١٨درا    

٧٨٦  

، )٢١( بعی�د مع التطعیم بمادتي العاج واألبنوس ف�ي تك�وین فن�ي رائ�ع وجمی�ل إل�ى ح�دٍ 
 –١٦٤٨/ـھ١٢١١ – ١٠٥٨(ببیت السحیمي  ومن النماذج األخرى كرسي المصحف

  –) ١١(لوحة رقم  – .بالجمالیة –) ٣٣٩(أثر رقم  – )م١٧٩٦

نم��وذج "ة مكتمل��ة ك��ذلك عل��ى النجم��ي بص��ورویالح��ظ ظھ��ور ھ��ذا الن��وع م��ن الطب��ق 
رھم قرب�اً وتش�ابھاً ث�یرجع إلى فترة العصر العثماني، ویعد ھ�ذا النم�وذج ھ�و أك" رابع

م��ن نم��وذج الب��اب موض��وع الدراس��ة والبح��ث، ویتمث��ل ف��ي الب��اب الجن��وبي الغرب��ي 
بمی�دان األزھ�ر  )٢٢(ھبن�اح القبل�ة بج�امع محم�د ب�ك أب�و ال�ذالمؤدي إل�ى ج) الجنوبي(

إذ یالح��ظ م��دى التق��ارب الواض��ح بینھم��ا ف��ي أس��الیب  –) ٩٨(أث��ر رق��م  –الش��ریف 
الص��ناعة، وعناص��ر الزخرف��ة م��ن الطب��ق النجم��ي ذي األرب��ع عش��رة كن��دة وأنص��افھ 
وأرباع��ھ، فض��الً ع��ن الزخ��ارف الھندس��یة المتنوع��ة الواقع��ة ب��ین أجزائ��ھ، إل��ى جان��ب 

األبن��وس، وھ�و یع��د النم��وذج العناص�ر الفاص��لة، وطریق�ة التطع��یم بالس��ن والص�دف و
الوحید الثابت تاریخھ والمؤكد نس�بھ إل�ى عص�ر بعین�ھ وھ�و العص�ر العثم�اني؛ نتیج�ة 

  .ھبأبو الذ محمد بك لوجوده بمدخل أثر ثابت منسوب إلى ھذا العصر وھو جامع

                                                 

/ ھ�ـ ٨(ب�اب المس�جد إل�ى الق�رن مص�راعي وھاب مص�راعي ھ�ذا الش�باك ونسب حسن عبد ال) ٢١(

معل�الً ذل�ك ب�أن دق�ة حش�واتھم م�ن الس�ن والخش�ب، و؛ "بأنھم ُنقل�وا م�ن آث�ار مملوكی�ة: "، قائالً )م١٤

والمدقوقة أویمة تمثل صنعة دقیقة ال تتفق مع عصر بناء ھذا المس�جد وھ�و العص�ر العثم�اني، وھ�و 

وھو حجة  –على حد قولھا  –األمر الذي نفتھ بالكلیة شادیة الدسوقي مستدلة على رأیھا بدلیل قاطع 

ر األشغال الخشبیة من أبواب وشبابیك، إلى جان�ب أش�كال وقف مسجد داود باشا، والتي أفاضت بذك

وطرق صناعتھا، وھو األمر الذي یؤكده قیام دیوان األوقاف بلجن�ة حف�ظ اآلث�ار العربی�ة إل�ى الق�ول 

بأن اللجنة ال یھمھا من المسجد سوى مصراعي بابھ الكبیر، ودلف شبابیكھ، راج�ع، جلس�ات اللجن�ة 

؛ وك��ذا، حس��ن عب��د الوھ��اب، ٦٥، ص )٢١(المجموع��ة رق��م  م، ١٩٠٤وتقری��ر قس��مھا الفن��ي ع��ن 

ولالستزادة حول وصف ھ�ذا ، ٢٦٩ – ٢٦٧، ص "لة في العمارة اإلسالمیةاآلثار المنقولة والمنتح"

 – ٢١٢، ٢٠٦، ص ائر الدینی�ة، األخشاب في العم�ة راجع، شادیة الدسوقيالشباك وزخارفھ الرائع

  ).٣٩(، لوحة رقم ٢١٤، ص )١(، حاشیة رقم ٢١٤

اس���ي ھب، وص���فاتھ، وشخص���یتھ، ودوره السیس���تزادة ح���ول ترجم���ة محم���د ب���ك أب���و ال���ذلال) ٢٢(

حج�ة وق�ف األمی�ر محم�د : یمكن الرجوع إلى دراسات كل م�ن، وأھم منشآتھ المعماریة، والعسكري

 ٦٥١، ص ١، ج واألخب�ار ، عجائب اآلثار في الت�راجمتيالجبر، )٩٠٠أوقاف رقم (ھب بك أبو الذ

، ج ٢٤١، ص ٥، ج ١٥٣، ص ١، ج خط�ط التوفیقی�ة الجدی�دة، الي باشا مبارك؛ وكذا، عل٦٥٥ –

وكذا، أحم�د محم�د  ؛٦٥٦ – ٦٥١، ص اجد األثریة، حسن عبد الوھاب، تاریخ المس١٥٠، ص ١٦

، ص ١، م�ج ص�ر العثم�انينی�ة ف�ي العفي عمائر الق�اھرة الدی زكي أحمد، تشكیل الجدران الخارجیة

الذي یتوس�ط الواجھ�ة الجنوبی�ة الغربی�ة لجن�اح القبل�ة  وصف الباب الستزادة حول، ول٤٨٨ – ٤٦٥

 – ٢٠٤، ص ائر الدینی�ةش�ادیة الدس�وقي، األخش�اب ف�ي العم� ھب یمك�ن الرج�وع إل�ىبجامع أبو ال�ذ

  ).٢٥(، لوحة رقم ٢٠٦
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بعد نموذج مصراع باب متحف الف�ن  –كما یالحظ أن ھذا الباب یمثل النموذج الثاني 
 ةرف��لألب��واب الت��ي ت��زدان بزخ – )٨(لوح��ة رق��م  – )٥٩٧٧س��جل رق��م (اإلس��المي 

أن تل��ك إذ الطب��ق النجم��ي ذي األرب��ع عش��رة كن��دة بش��كل كام��ل وواض��ح وص��ریح؛ 
النماذج السابق ذكرھا في العص�ر الممل�وكي الچركس�ي بمص�راعي ب�اب متح�ف الف�ن 

  :روتلك التي تزین مصراعي باب المقدم بمناب –) ٩(لوحة رقم  – اإلسالمي

لوح��ة رق��م  – مس��جد المؤی��د ش��یخ، ومس��جد عب��د الغن��ي الفخ��ري، والمدرس��ة الباس��طیة
 –) ١١(لوح�ة رق�م  – والنموذج العثماني في منب�ر مح�ب ال�دین أب�و الطی�ب –) ١٠(

ص�ریح، و بش�كل كام�لمنف�ذاً علیھا ل�م یك�ن  المصممظ أن عنصر الطبق النجمي یالح
بشكل نصفي بكل مصراع؛ بحیث یكتمل فقط في حالة غلق مص�راعي ب�اب  ذَ وإنما ُنفِ 

أنھم�ا یكم�الن الطب�ق مع�اً، وھ�و األم�ر المعت�اد ف�ي زخ�ارف األطب�اق  أي، مع�اً  المقدم
النجمیة بأبواب المن�ابر دائم�اً، وھ�و نف�س الوض�ع بمص�راعي ش�باك ج�امع داود باش�ا 

م�ا یل�ي الط�رف الغرب�ي للواجھ�ة بسویقة الالال من العصر العثم�اني ك�ذلك، والواق�ع م
، وقد ظھر الطبق النجم�ي ذي األرب�ع عش�رة كن�دة ك�ذلك منھ الرئیسة الشمالیة الغربیة

 ابشكل ص�ریح وكام�ل منف�ذاً عل�ى غی�ر األب�واب بحی�ث ش�غل المس�احة الت�ي تعل�و باب�
الس��كریة منب��ر ج��امع المؤی��د ش��یخ المحم��ودي ف��ي ب) جانب��ا جلس��ة الخطی��ب(الروض��ة 

 .السابق ذكرھا وكذلك الحال على جنبات نماذج كراسي المصحفیلة، داخل باب زوب
  –) ١١(، )١٠(لوحة رقم  –

وھك��ذا مم��ا س��بق یتض��ح لن��ا أھمی��ة الب��اب موض��وع الدراس��ة والمحف��وظ بمتح��ف كلی��ة 
اآلداب التعلیم��ي ف��ي كون��ھ یمث��ل نموذج��اً م��ن ض��من نم��اذج قلیل��ة ج��داً ون��ادرة ت��زدان 

عش��رة كن��دة وأنص��افھ وأرباع��ھ، ومطعم��اً بالس��ن  بزخرف��ة الطب��ق النجم��ي ذي األرب��ع
والصدف واألبنوس في شكل فني رائع ومتكامل؛ مما یجعلھ أنموذجاً ھاماً ف�ي ت�اریخ 

  .فن زخرفة الخشب بصفة عامة، وعنصر األطباق النجمیة بصفة خاصة

 ثةـالـالثالتحـفة 

 كيأربع كندات من الخشب المطعم بالسن وفق الطراز المملو: نوع التحفة. 

 مطعم بالسنال) عزیزي(النقي : نوع الخشب. 

 غیر معلوم: المصدر. 

 ١٢( :رقم اللوحة.( 

  رجح��ت الدراس��ة أنھ��ا ربم��ا ترج��ع إل��ى عص��ر دول��ة الممالی��ك : )العص��ر(الت��اریخ
 ).م١٥/ ھـ ٩(لچراكسة، وربما تحدیداً القرن ا
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 القس��م  –جامع�ة اإلس�كندریة  –متح�ف اآلث�ار التعلیم�ي كلی�ة اآلداب : ك�ان الحف�ظم
ل���م یس���بق (ُتنش���ر ألول م���رة وھ���ي ، )٢(، رف رق���م )٧٦(رق���م  اترین���ةڤاإلس���المي، 

 .)نشرھا

 ٤٩٠( –) ٤٨٩( –) ٤٨٨( –) ٤٨٧: (رقم المسلسل.( 

 ١٣٦٤: (رقم السجل.( 

 ٤×  ٥) : (٣(، رق�م )س�م ٤×  ٥) : (٢(، رق�م )س�م ٥×  ٧) : (١(رق�م : األبعاد 
 ).سم ٤×  ٥) : (٤(، رقم )سم

  وطریق�ة الحف�ر )جمعی�ة(طریقة الحشوات المجمع�ة : الصناعة والزخرفةأسالیب ،
 . التطعیم بالسنطریقة ، و)طریقة األویمة(البارز على أرضیة غائرة 

 النباتی���ة  ةالورق���: وقوامھ���ا  )٢٣()األرابیس���ك(زخرف���ة التوری���ق : أن���واع الزخ���ارف
تأخذ الشكل الكأس�ي، والم�راوح النخیلی�ة وأنص�افھا، وزخرف�ة  يتالثالثیة البتالت، وال

 .على حشوات ھندسیة متعددة األضالع مجمعةالمنفذ األھلة بالحفر البارز 

 القط��ع إل��ى الت��رمیم، والعنای��ة وف��ق م��نھج علم��ي س��لیم ووف��ق  ھ��ذهتحت��اج : الحال��ة
، )٣(، )٢(رق�م  كبیرة منھ، في قطعالتقنیات الحدیثة؛ إذ أن تطعیم السن فُقدت أجزاء 

 . –) ١٢(لوحة رقم  –) ٤(

 الوصف والدراسة التحلیلیة: 

، وھ�ي تع�د أح�د أج�زاء الطب�ق النجم�ي "الكندة"تمثل ھذه القطع الخشبیة األربع وحدة 
بمثاب�ة ) الجم�ع كن�دات(، وتعد الكندة )الترس، اللوزة، الكندة: (المكونة لھ وھي الثالثة

دد اللوزات، التي تحیط بالترس، وتسیر معھ�ا وحدة ھندسیة سداسیة الشكل، تساوي ع
، وھ��ذه الكن��دات )٢٤(بعی��داً ع��ن المرك��ز ف��ي توزی��ع إش��عاعي دقی��ق وب��دیع ف��ي منظ��ره

طریق���ة التجمی���ع (م���أخوذة م���ن أطب���اق نجمی���ة، منف���ذة بطریق���ة الحش���وات المجمع���ة 

                                                 
یعد ھذا العنصر من عناصر الزخرفة النباتی�ة بمثاب�ة ابتك�ار إس�المي أص�یل تف�رد  :األرابیسك )٢٣(

عن غی�ره م�ن فن�ون الع�الم قاطب�ة، وق�د ش�جع عل�ى انتش�ار ھ�ذه الزخرف�ة خص�ب بھ الفن اإلسالمي 
إلى صبغ تلك الزخارف النباتیة بصبغة ھندس�یة؛  واتجاھھ، ودقتھ وحبھ للطبیعة ،خیال الفنان المسلم

رف�ة م�ن الجم�ع ب�ین الزخرف�ة الھندس�یة، وزخق�د تش�كل ) األرابیسك(التوشیح العربي  أسلوبأي أن 
، ٤٠٤ – ٤٠٣، ٣٧٥ – ٣٧٤، ص "ف����ي العم����ارة والتح����ف الفنی����ة"ك����ري، ، أحم����د فالتوری����ق

، وع�دم معرف�ة یفھا القدیم، وماھیة ھذه الزخرفةوتعر) األرابیسك(ولالستزادة حول زخرفة التوریق 
إنتشارھا في أنحاء الع�الم اإلس�المي، وط�رز الفن�ون بھ�ا، راج�ع، محم�ود إب�راھیم مصدرھا، وكیفیة 

  .١١٦ – ١٠٥، ص سالمیةحسین، األرابیسك دراسات في الحضارة والفنون اإل

؛ وك��ذا، ش�ادیة الدس��وقي، ٩٧، ص ٢، م�ج "ت ف��ي الزخرف�ة اإلس��المیةدراس�ا"حس�ن الباش��ا، ) ٢٤(

  .٣٠٣، ص ب في العمائر الدینیةاألخشا
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المجمع�ة بزخرف�ة ) متع�ددة األض�الع(، وتزدان حشواتھا الھندسیة )والتعشیق، جمعیة
  –) ١٢(لوحة رقم  – .األرابیسك بأسلوب الحفر البارز على أرضیة غائرة

) ١٣٦٤(، ورق��م س��جل )٤٨٧(ویالح��ظ أن الكن��دة األول��ى والت��ي تأخ��ذ رق��م مسلس��ل 
جامعة اإلسكندریة، تختلف ع�ن ب�اقي الكن�دات  –اآلداب بكلیة  اآلثار التعلیميبمتحف 

ذ الزخرف�ة وتوزیعھ�ا، فض�الً تنفی�وطریق�ة وأس�لوب الثالث األخرى من حیث الحجم، 
ع��ن عناص��ر الزخرف��ة بإض��افة عنص��ر آخ��ر مختل��ف؛ مم��ا ی��دلل عل��ى أن ھ��ذه الكن��دة 
الكبی��رة ترج��ع إل��ى طب��ق نجم��ي آخ��ر مختل��ف ع��ن المنس��وبة إلی��ھ الكن��دات ال��ثالث 

  .األخرى

ویتجلى اختالف الكندة الكبیرة عن باقي الكندات الثالث من حیث أسلوب تنفیذ طریقة 
وزیعھا؛ إذ ُیالحظ أنھم جمیعاً نفذوا وف�ق طریق�ة الحش�وات المجمع�ة، م�ع الزخرفة وت

) مركز(في وسط ) طریقة األویمة(الزخرفة بطریقة الحفر البارز على أرضیة غائرة 
م��ن أف��رع نباتی��ة ) األرابیس��ك(ك��ل كن��دة، وق��وام ھ��ذه الزخرف��ة ھ��ي زخرف��ة التوری��ق 

كوین�ات حلزونی�ة، ف�ي تك�وین دقی�ق تتخللھا المراوح النخیلی�ة وأنص�افھا، إل�ى جان�ب ت
 :م مسلس�لارق�أف�ي الكن�دات ال�ثالث األخ�رى ما نوعاً  )غلیظ(سمیك بالكندة الكبیرة، و

یزی��د عل��ى زخرفتھ��ا  حجم��اً  ، كم��ا أن الكن��دة األكب��رب��المتحف )٤٩٠، ٤٨٩، ٤٨٨(
تكوین یمثل ھالل، وھو م�ا ل�م نج�ده ض�من التك�وین الزخرف�ي لب�اقي الكن�دات ال�ثالث 

والتي تتمیز ھي األخرى بعنصر الورقة النباتیة ثالثیة البتالت، والتي تأخ�ذ  األخرى،
تمثیل  شكل الورقة الكأسیة، والتي تختفي من الكندة األكبر، غیر أنھم جمیعاً یتفقوا في

التفاص��یل الدقیق��ة ل��ألوراق النباتی��ة م��ن خ��الل إظھ��ار تضاریس��ھا ف��ي محاك��اة واقعی��ة 
  – )١٢(لوحة رقم  – .خرفي دقیق وبدیعألشكالھا الطبیعیة في تكوین ز

الزخرفة األخرى فھي طریق�ة التطع�یم، ویالح�ظ أن الكن�دات تنفیذ أما بالنسبة لطریقة 
ف�ي طریق�ة تنفی�ذ  اختلف�واقد اتفقت جمیعاً في مادة التطعیم وھي مادة السن، غیر أنھ�م 

الكب��رى یح��دد ھیئ��ة زخرف��ة التوری��ق ف��ي وس��طھا  الكن��دةھ��ذا التطع��یم وحلیات��ھ؛ إذ أن 
ودقیق من م�ادة الس�ن الخ�الي م�ن أي ن�وع م�ن أن�واع الزخرف�ة، ) رفیع(شریط ضیق 

، )عرض��اً (غی��ر أن��ھ ف��ي الكن��دات ال��ثالث األخ��رى یب��دو ف��ي ش��كل ش��ریط أكث��ر س��مكاً 
منھ ولم الكثیر  دَ ویزدان بزخرفة تمثل أوراقاً نباتیة بارزة على أرضیة غائرة، وقد فُقِ 

س�تخدام اقلیلة؛ مما یستلزم الترمیم وفق منھج علمي س�لیم، إل�ى جان�ب یتبق إال أجزاًء 
  –) ١٢(لوحة رقم  – .تقنیات الترمیم الحدیثة

زخرف�ة ب�ارزة عل�ى أرض�یتھا رفی�ع م�ن الس�ن ف�ي الكن�دة الكبی�رة ویلي ھذا الش�ریط ال
الخشبیة في شكل شریط عریض من أنصاف المراوح النخیلیة في تكوین جمالي بدیع 

وھو غیر موجود  –یلیھ من أعلى وأسفل كسر في خشب الكندة ویحتاج إلى ترمیم  –
في الكندات الثالث األخرى وإنما حل محلھ بدن كل كندة في شكل شریط خشبي رفیع 

زخرفة، ویلي ذلك في الكندات األربع جمیعھا شریط رفیع ودقیق أملس خالي من أي 
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من السن الخالي من الزخرفة؛ بحیث یحدد ھیئ�ة ك�ل كن�دة م�ن الخ�ارج، وق�د ض�اعت 
اء من��ھ ف��ي ، وض��اعت أج��ز)٤٨٩(رق��م  الت��ي تحم��ل مسلس��لمعالم��ھ تمام��اً ف��ي الكن��دة 

 مسلس��ل رق��م ، أم��ا الكن��دة الكب��رى)٤٩٠(، )٤٨٨( الكن��دتین األخ��رتین مسلس��ل رق��م
فتحتفظ بھذا الشریط كامالً شاھداً على دقة الفنان المسلم وإبداعھ فیما أخرجتھ ) ٤٨٧(

ھ��ذه  وازدان��تی��داه م��ن األش��غال الخش��بیة والت��ي ُنف��ذت حش��واتھا بطریق��ة التجمی��ع، 
لوح�ة رق�م  – .الحشوات الھندسیة المجمعة بزخرفة األرابیسك المحف�ورة حف�راً ب�ارزاً 

)١٢ (–  

یتض��ح لن��ا تن��وع أس��الیب وط��رق الزخرف��ة ف��ي ھ��ذه الكن��دات األرب��ع، إل��ى ومم�ا س��بق 
جانب تنوع الحلی�ات والزخ�ارف ف�ي تك�وین جمی�ل وب�دیع س�اد ف�ي نم�اذج عدی�دة م�ن 

، وبخاصة عصر دولة الممالی�ك )٢٥(االطباق النجمیة التي ترجع إلى العصر المملوكي
ھ�ذا العص�ر نجمی�ة م�ن  الچراكسة؛ مما یجعلنا ُن�رجح نس�ب ھ�ذه الكن�دات إل�ى أطب�اق

 ازدان��ت، ون��دلل عل��ى ھ��ذا بنم��اذج ع��دة م��ن ھ��ذا العص��ر )م١٥/ ھ��ـ ٩(خ��الل الق��رن 
ن�ب تطعیمھ��ا حش�واتھا الھندس�یة المجمع�ة بزخرف�ة األرابیس�ك ب�الحفر الب�ارز، إل�ى جا

  :ما یليزادنت بھ ھذه الكندات، وھو ما نجده فیبمواد ثمینة تشبھ ما ا

جلس�ة الخطی�ب بمنب�ر ج�امع المؤی�د ش�یخ ) خلفی�ة(زخرفة التوری�ق الت�ي تش�غل ظھ�ر 
المحمودي بالسكریة، وبكوش�تي العق�د الح�دوي المنف�وخ ال�ذي یتوجھ�ھ ب�اللون ال�ذھبي 

جلس��ة الخطی��ب، وواجھ��ة ب��اب المق��دم  ، وك��ذلك الح��ال ف��ي واجھ��ةقاتم��ةعل��ى أرض��یة 
ذج الكن��دات باألطب��اق النجمی��ة ب��الحفر الب��ارز عل��ى أرض��یة غ��ائرة، إل��ى جان��ب نم��ا

وكذلك الحال  ،مدرسة األشرف برسبايوالمطعمة بالعاج والسن والزرنشان في منبر 
لوح�ة  –مدرس�ة الغ�وري ف�ي  بمنب�ر وكرس�ي المص�حف، وابھ� في كرسي المص�حف

في ھذا العصر،  منابر وكراسي المصحفالرھا من نماذج إلى جانب غی –) ١٣(رقم 
ومن النماذج األخرى األبواب ولعل منھا مصراع الباب المحفوظ بمتحف كلیة اآلداب 

وكذلك الحال  –السابق دراستھ ضمن ھذه الدراسة وذلك البحث  –جامعة اإلسكندریة 
والمحفوظ بمتح�ف  –الذي سبق دراستھ في أول الدراسة  –في مصراع الباب اآلخر 

، والشبیھ بالب�اب األول، وال�ذي ی�زدان )٢٦( )٥٩٧٧(رقم جل سالفن اإلسالمي ویحمل 

                                                 

م��ن أروع النم��اذج للتح��ف الخش��بیة الت��ي ت��زدان حش��واتھا الھندس��یة المجمع��ة بزخ��ارف نباتی��ة ) ٢٥(

حش�وات ت�ابوت اإلم�ام قب�ل العص�ر الممل�وكي ) ق�ة األویم�ةطری(بالحفر البارز عل�ى أرض�یة غ�ائرة 

، والذي یعد من الروائع الفنیة ف�ي الف�ن اإلس�المي أجم�ع، ولالس�تزادة )م١١٧٨/ ھـ  ٥٧٤(الشافعي 

  ).٣٨٢(، شكل رقم ٤٦٤ – ٤٦٢زكي حسن، فنون اإلسالم، ص راجع،  حول زخارفھ

راج��ع تفاص��یل ھ��ذا المص��راع ض��من الدراس��ة التحلیلی��ة لمص��راع الب��اب ال��ذي یحم��ل رق��م ) ٢٦(

جامع����ة  –والمحف����وظ بمتح����ف اآلث����ار التعلیم����ي بكلی����ة اآلداب ) ٤٧٠(، ورق����م مسلس����ل )١٢٥٢(

  ).التحفة األولى( اإلسكندریة ضمن نفس الدراسة والبحث
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، )٨(، )٧(لوحة رقم  – .بزخارف نباتیة رائعة ومطعم بالعظم والسن بطریقة األویمة
)١٣ (–  

 ازدانتوالتي  – متعددة األضالع المجمعة –ویالحظ أن الحشوات الخشبیة الھندسیة 
العص��ر العثم�اني ولك�ن بش��كل زخرف�ة األرابیس�ك ب�الحفر ق��د اس�تمر ظھورھ�ا خ�الل ب

مما جعل حسن عبد الوھاب ُیرجح بأن النموذج المتمثل في باب الم�دخل  ؛محدود جداً 
ویقة ال��الال، والواق��ع ب��الطرف الغرب��ي م��ن الواجھ��ة س��ال��رئیس إل��ى ج��امع داود باش��ا ب

الرئیسة الشمالیة الغربیة ُینس�ب إل�ى مس�جد ممل�وكي، وق�د ُنق�ل من�ھ إل�ى ھ�ذا الج�امع، 
ألمر الذي نفتھ ش�ادیة الدس�وقي بالكلی�ة مس�تدلة عل�ى ھ�ذا بم�ا أفاض�ت ب�ھ حج�ة وھو ا

وقف الج�امع م�ن وص�ف للب�اب بك�ل تفص�یل ودق�ة، إل�ى جان�ب طریق�ة ص�نعھ ون�وع 
  .)٢٧( الخشب

  :الدراسة التحلیلیة لنماذج التحف الخشبیة موضوع الدراسة والبحث: ثانیاً * 

اآلث�ار التعلیم�ي بكلی�ة اآلداب جامع�ة تمیزت التحف الخشبیة المحفوظة ضمن متح�ف 
اإلسكندریة ب�التنوع م�ن حی�ث الن�وع والوظیف�ة، فض�الً ع�ن التن�وع ف�ي الم�ادة الخ�ام، 

ف�ة م�ن ومواد التطع�یم، إل�ى جان�ب التن�وع م�ن حی�ث ط�رق الص�ناعة وأس�الیب الزخر
ف�ي أس�الیب ص�ناعة وزخرف�ة التحف�ة الواح�دة، باإلض�افة إل�ى تحفة إل�ى أخ�رى، ب�ل و

  :ودالئلھ في عناصر الزخرفة، وفیما یلي عرض تحلیلي لھذا التنوعأیضاً  التنوع

  :من حیث النوع والوظیفة – ١

جامع���ة  –یالح��ظ تمی���ز قس��م الخش���ب ض���من متح��ف اآلث���ار التعلیم��ي بكلی���ة اآلداب 
اإلس��كندریة بتن��وع القط��ع المحفوظ��ة ب��ھ فنج��د تع��دد لألش��غال الخش��بیة ذات الص��فة 

، وق�د )١٢٥٢(رق�م س�جل ة ف�ي مص�راع الب�اب ال�ذي یحم�ل ممثل�) الثابت�ة(المعماریة 
لچراكس�ة، وربم�ا تحدی�داً ربما یرجع إل�ى عص�ر دول�ة الممالی�ك اھ رجحت الدراسة أن

طب��ق النجم��ي ذي األرب��ع لل، وال��ذي انتش��رت فی��ھ بع��ض نم��اذج )م١٥/ ھ��ـ ٩(الق��رن 
  –) ٧(لوحة رقم  – .عشرة كندة

ت م�ن أش�غال خش�بیة ذات الص�فة ربما أُخذألخرى أربع كندات، والتي ومن النماذج ا
كراس���ي و ،ك���األبواب، أو األش���غال الخش���بیة المنقول���ة كالمن���ابر) الثابت���ة(المعماری���ة 
، وذلك ضمن أطباق نجمیة كانت ت�زدان بھ�ا ھ�ذه التح�ف، المقرئین ودككالمصحف، 

، وق�د رجح�ت الدراس�ة ب�أنھم ربم�ا یرجع�وا )١٣٦٤(رق�م وھذه الكندات تحمل س�جل 
                                                 

لالستزادة حول ھذا الباب بالمدخل الرئیس إلى جامع داود باشا، ووص�فھ، وقیاس�اتھ، وحلیات�ھ ) ٢٧(

، ص ائر الدینی��ةوزخارف��ھ، وط��رق وأس��الیب زخرفت��ھ راج��ع، ش��ادیة الدس��وقي، األخش��اب ف��ي العم��

؛ وكذا، حول األصل )٩ – ٥(، ولوحة رقم )٩(، )٨(، شكل رقم ١٩١ – ١٨٧، ص ١٦٢ – ١٦١

الممل��وكي وال��ذي یرجح��ھ حس��ن عب��د الوھ��اب لب��اب الج��امع وش��بابیكھ راج��ع، حس��ن عب��د الوھ��اب، 

  .٢٦٩ – ٢٦٧، ص "اآلثار المنقولة والمنتحلة"
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؛ وذل�ك )م١٥/ ھ�ـ ٩(، وربم�ا تحدی�داً الق�رن دولة الممالیك الچراكس�ةعصر ة فترإلى 
م�ن خ�الل مق�ارنتھم بنم�اذج أخ�رى ترج�ع إل��ى ھ�ذه الفت�رة الزمنی�ة م�ن حی�ث أس��لوب 

  –) ١٢(لوحة رقم  – .الزخرفةعناصر و ،الصناعة

ومن األنواع األخرى لنماذج التحف الخشبیة موضوع الدراسة بع�ض القط�ع الخش�بیة 
وف�ق ط�راز مح�ورة متنوعة و بزخارف نباتیةتزدان والتي  ،الثابتة العمائرزین تُ التي 

، وھم یحملون أرقام سجل خالل العصرین العباسي والفاطمي وما بعده سامراء الثالث
  – )٥ – ١(لوحات أرقام  – .)١٣٦١(، )١٣٦٠(، )١٣٥٩(، )٩٨٨(

  ):التأریخ(من حیث الفترة الزمنیة  – ٢

تنوعت الحقب الزمنیة التي ُتنس�ب إلیھ�ا التح�ف الخش�بیة موض�وع الدراس�ة والبح�ث، 
نھایتھ، وقد اعتمدت الدراسة ف�ي قرب والتي تمثل العصر اإلسالمي من بدایتھ وحتى 

لھ�ذه  وأس�الیب الص�ناعة والزخرف�ةأن�واع ط�رق ترجیحھا لھذه الفترات الزمنیة عل�ى 
وسع فیھ دون م التالتحف، وكون بعض ھذه الطرق قد ساد في عصر معین وانتشر وت

، والتي سادت وانتشرت "المشطوف – المائل) القطع(الحفر "طریقة غیره، كما في 
وھو ما یتض�ح ف�ي نم�اذج تمث�ل  العباسي، واستمرت في العصر الفاطمي، العصرفي 

، )١٣٦٠(، )١٣٥٩(، )٩٨٨(س���بع قط���ع خش���بیة ُنف���ذت بھ���ا، وتحم���ل س���جل رق���م 
  –) ٥ – ١(لوحات أرقام  – .)١٣٦١(

أو م�ا یس�مى بطریق�ة  "التجمی�ع والتعش�یق"طریق�ة  ومن الطرق الص�ناعیة األخ�رى
منھم�ا ویالحظ أن كل ، "طریقة التطعیم" إلى جانب ،")جمعیة(الحشوات المجمعة "
واستمر  ،العصر المملوكي وتحدیداً الچركسيفي ساد وانتشر على التحف الخشبیة  قد

ضمن تحف عمائر العصر العثماني، كما في مصراع الباب، والذي یحمل  ازدھارھما
والكن�دات األرب�ع، والت�ي تحم�ل س�جل رق�م  –) ٧(لوح�ة رق�م  – )١٢٥٢(سجل رق�م 

عص��ر دول��ة إل��ى  انتس��ابھمدراس��ة وق��د رجح��ت ال –) ١٢(لوح��ة رق��م  – )١٣٦٤(
  .)م١٥/ ھـ ٩( فترة القرنتحدیداً ربما و، الممالیك الچراكسة

حث ك�ذلك ف�ي تأریخ�ھ للتح�ف الخش�بیة موض�وع الدراس�ة عل�ى مح�ور اوقد اعتمد الب
، وھ�و م�ا ینطب�ق عل�ى المنفذة على ھذه التح�ف الخش�بیة عناصر الزخرفة آخر وھو

ضمن تحف تمثل عصر معین، كما في عنصر سیادة عنصر زخرفي معین وانتشاره 
 ینوالذي لم تظھر نماذجھ القلیل�ة إال ف�ي العص�ر ،الطبق النجمي من أربع عشرة كندة

كسي والعثماني، وھو ما یتجلى ف�ي مص�راع الب�اب ال�ذي یحم�ل س�جل چرالمملوكي ال
إلى جانب الزخارف النباتیة المحورة عن الطبیعة،  –) ٧(لوحة رقم  – )١٢٥٢(رقم 

، وھو ما ینطبق وما بعده التي یشبھ بعضھا رؤوس طیور وفق طراز سامراء الثالثو
، أي )م١٠/ ھ��ـ ٤(أوائ��ل الق��رن ، و)م٩/ ھ��ـ ٣(أواخ��ر الق��رن الزمنی��ة فت��رة العل��ى 

، وق��د رجحت��ھ الدراس��ة الط��راز العباس��ي بمص��ر ب��ین العص��رین الطول��وني والف��اطمي
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، )١٣٦٠(، )١٣٥٩(الت��ي تحم��ل أرق��ام س��جل الس��ت ب��التطبیق عل��ى القط��ع الخش��بیة 
)١٣٦١(.  

ت��أریخ عنص��ر الدراس��ة ف��ي العلیھ��ا وم��ن العناص��ر الزخرفی��ة األخ��رى الت��ي اعتم��دت 
الفروع والسیقان المتموجة، والتي تخرج منھ�ا وریق�ات، وأنص�اف وریق�ات، وأوراق 
 عنب خماسیة مح�ورة ع�ن الطبیع�ة، والورق�ة النباتی�ة المثقوب�ة، وأخ�رى تمث�ل نص�ف

الفاطمی�ة،  وھ�ي العناص�ر الت�ي س�ادت عل�ى التح�ف الخش�بیة ورقة على ھیئة الكل�وة،
، وقد رجحتھ الدراسة بالتطبیق على )م١٢ – ١١/ ھـ ٦ – ٥(وتحدیداً خالل القرنین 

  –) ٢(م رق ةلوح – ).٩٨٨(سجل رقم تي تحمل التحفة الخشبیة ال

الدراس��ة ق��د ) تح��ف(علیھ��ا ف��ي ت��أریخ قط��ع  م��دَ تِ ویالح��ظ أن ك��ل العناص��ر الت��ي اعُ 
والتنقی�ب ع�ن نم�اذج لتح�ف خضعت إلى الم�نھج التحلیل�ي المق�ارن م�ن خ�الل البح�ث 

ختلف�ة، والت�ي تح�تفظ ض�من جنباتھ�ا عل�ى العم�ائر المف�ي  وأ ،في متاحف الف�نمماثلة 
تحف أثریة مماثلة لھا في الشكل، وطریقة الصناعة، وأسالیب الزخرف�ة وعناص�رھا، 

نتمائھم لنفس الفترة الزمنیة م�ن عدم�ھ اللمقارنة والتحلیل؛ إلثبات مدى  إخضاعھم مع
  .بعید إلى حد لكل تحفة التأریخللباحث الدقة في ترجیح حتى یتسنى 

  :من حیث نوع الخشب المستخدم – ٣

یالح��ظ أن محدودی��ة أن��واع الخش��ب المس��تخدم ف��ي التح��ف الخش��بیة الت��ي یح��تفظ بھ��ا 
 حقیق�ة ثابت�ة تؤكدتثبت بل وجامعة اإلسكندریة  –متحف اآلثار التعلیمي بكلیة اآلداب 

ك��ون مص��ر كان��ت وال ت��زال فقی��رة ف��ي األخش��اب، وھ��و م��ا یتض��ح من��ذ العص��ور  ف��ي
المل�ك مؤسس�ھا زم�ن و ،الفرعونی�ة ابع�ةالرالبالغة ف�ي الق�دم، وتحدی�داً عص�ر األس�رة 

س��نفرو، وال��ذي اتج��ھ إل��ى جل��ب األخش��اب الالزم��ة إل��ى مص��ر م��ن الخ��ارج، وھ��و م��ا 
یتضح من خالل ما تم تسجیلھ على حجر بالرمو من أن أربعین سفینة محملة بالخشب 

؛ وم�ن ث�م فق�د تع�ددت م�ن س�واحل ب�الد الش�ام قد ُجلبت إلى مصر في عھد ھ�ذا المل�ك
، وخش�ب (Cedar)خش�ب األرز   :شب المستورد من الخارج، والتي منھ�ا أنواع الخ

، وخش��ب الس��رو (Ash)، وخش��ب البل��وط (Beech)، وخش��ب ال��زان (Box)ال��بقس 
(Cypress) وخشب األبنوس ،(Ebony) وخشب الدردار ،(Elm) وخشب التن�وب ،

(Fir) وخشب العرعر ،(Juniper) وخشب الزیزفون ،(Lime) وخشب البل�وط أو ،
، والخش�ب (Yew)، وخشب السدر الجبل�ي (Pine)، وخشب الصنوبر (Oak)القرو 
  .)٢٨((Wolnut)، وخشب الجوز Beach Pine) العزیزي(النقي 

                                                 

أن�واع ھ�ذه األخش�اب األجنبی�ة المس�توردة إل�ى مص�ر زم�ن ق�دماء المص�ریین،  ع�نلالستزادة ) ٢٨(

 ٦٩٢، ص عات عند قدماء المصریین، المواد والصنااسة، لوكاست بھا راجع دروالنماذج التي ُنفذ

  .١٩٧ – ١٩٦وكذا، زكي حسن، كنوز الفاطمیین، ص  ؛٦٩٤ – ٦٩٣، وجدول ص ٧٠٥ –
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ن�وع الت�ي ُص�نعت منھ�ا بع�ض تح�ف الدراس�ة والبح�ث المستوردة وومن ھذه األنواع 
اتح، وبألیاف�ھ القوی�ة، إل�ى الفوالذي یتمیز بلونھ األصفر  ،)العزیزي( "الخشب النقي"

ك�ان یس�تخدم ف�ي ص�ناعة أش�غال خش�بیة قد حتوائھ على مادة صمغیة كبیرة، واجانب 
عدی��دة ومتنوع��ة خ��الل العص��ر اإلس��المي بمختل��ف حقب��ھ الزمنی��ة المتع��ددة وتحدی��داً 

 ،المق�رئینوالمن�ابر، ودك�ك  ،والشبابیك ،العصرین المملوكي والعثماني، مثل األبواب
، ودك���ك المبلغ���ین، وم���ن نم���اذج موض���وع الدراس���ة والبح���ث المص���حف وكراس���ي

وال�ذي یحم�ل س�جل رق�م  ،مص�راع الب�اب )٢٩(والمصنوعة من ھذا الن�وع م�ن الخش�ب
  . )١٣٦٤(رقم سجل  – )١٢(، )٧(م رق ةلوح –، والكندات األربع )١٢٥٢(

وم�ن األن��واع األخ��رى المس�تخدمة ف��ي تح��ف الدراس��ة والمس�توردة م��ن خ��ارج مص��ر 
 )١٢٥٢(والمستخدم في تطعیم مصراع الباب الذي یحمل سجل رقم  ،األبنوس خشب

یتمیز بسھولة التعرف علیھ نظراً للونھ الخاص، فضالً ع�ن وھو  –) ٧(لوحة رقم  –
مظھره الممیز، ویالحظ أنھ كان یفد إلى مص�ر زم�ن الفراعن�ة م�ن الجن�وب م�ن ب�الد 

تمیز بصالبتھ إلى جانب كونھ سھل في ، وی)الصومال(ثیوبیا، وبالد بونت السودان وإ
الكسر، وقد كان یستخدم في تطعیم التحف الخشبیة منذ زمن الفراعن�ة وحت�ى العص�ر 

  .)٣٠(اإلسالمي بحقبھ الزمنیة المختلفة، وبخاصة في العصرین المملوكي والعثماني

، وال�ذي ُی�رجح خشب الجوزویضاف إلى األنواع األخرى المجلوبة من خارج مصر 
م�ن ھ�ذه الدراس�ة س�بق ذكرھ�ا الت�ي تح�ف الدراس�ة األخ�رى غی�ر  ب�اقيمھ في استخدا

ویالحظ أن ھذا  – )٥ – ١(لوحات أرقام  – شبیة المتعددةالتحلیلیة، وذلك بالقطع الخ
س��وریا ولبن��ان، وكردس��تان، : الن��وع م��ن الخش��ب ُتنب��ت أش��جاره ف��ي ق��ارة آس��یا ب��بالد 

الیون��ان، وإیطالی��ا، وفرنس��ا، وألمانی��ا، : بالد ب��الد األناض��ول، وف��ي ق��ارة أورب��ا وب��
وسویسرا، كما ظھرت أشجاره في الوالیات المتح�دة األمریكی�ة، ویتمی�ز ھ�ذا الخش�ب 
بألیافھ المتماسكة ولونھ األحم�ر الخفی�ف، وھ�و م�ا ُیع�رف بن�وع الج�وز الترك�ي، كم�ا 

بدرج�ة  ، فض�الً ع�ن كون�ھ ال یت�أثر كثی�راً )٣١(یوجد نوع آخر یتمیز بلونھ البني الداكن

                                                 

لالستزادة حول نماذج األشغال الخش�بیة العثمانی�ة المص�نوعة م�ن ھ�ذا الن�وع م�ن الخش�ب ف�ي ) ٢٩(

؛ وك�ذا، ف�ي ٨٥، ص اب ف�ي العم�ائر الدینی�ةاألخش�عمائر مدین�ة الق�اھرة، راج�ع، ش�ادیة الدس�وقي، 

، ١، مج ن التحف الخشبیةعمائر مدینة رشید، راجع، محمود درویش، عمائر مدینة رشید وما بھا م

  .١٨١ – ١٨٠ص 

لالستزادة عن نماذج ھذا الخشب والمستخدم في تطع�یم التح�ف الخش�بیة بالحض�ارة المص�ریة ) ٣٠(

 ٦٩٩، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ص سااجع، لوكالقدیمة، والحضارة اإلسالمیة، ر

  .٨٦، ص عمائر الدینیة؛ وكذا، شادیة الدسوقي، األخشاب في ال٧٠١ –

: أما بالنس�بة إل�ى أن�واع الخش�ب المحل�ي فق�د كان�ت تس�تخدم ف�ي أش�غال النج�ارة البس�یطة مث�ل) ٣١(

 ،(Almond)وخش�ب الل�وز  ،(Acacia)وخش�ب الس�نط  ،(Sycamore Fig)) تین الجمیز(خشب الجمیز 

 =،(Persea)الل��بخ وخش��ب  ،(Dom Palm)وخش��ب نخی��ل ال��دوم  ،(Date Palm)وخش��ب نخی��ل ال��بلح 
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الحرارة والرطوبة، وھو ما ُیطلق علیھ الج�وز األمریك�ي، ویالح�ظ أن خش�ب الج�وز 
وقد ظھرت نماذجھ في أشغال الخش�ب العثمانی�ة  ،یمیل إلى السواد بفعل وتأثیر الزمن

  .بكثرة

  :)٣٢( من حیث طریقة الصناعة وأسالیب وعناصر الزخرفة – ٤

التح��ف الخش��بیة المحفوظ��ة بمتح��ف  م��ن خ��الل الدراس��ة الوص��فیة والتحلیلی��ة لنم��اذج
جامعة اإلس�كندریة موض�وع الدراس�ة والبح�ث یتض�ح  –اآلثار التعلیمي بكلیة اآلداب 

مدى التنوع في طرق وأسالیب صناعتھا، وعناصر زخرفتھا لیس فقط من تحف�ة إل�ى 
أخرى وإنما ضمن التحفة الواحدة ك�ذلك؛ مم�ا ی�ُدل عل�ى براع�ة ودق�ة الفن�ان والنج�ار 

فیما أنتجتھ یداه، ومن ھ�ذه الط�رق الص�ناعیة وأس�الیب وعناص�ر الزخرف�ة م�ا المبدع 
  :یلي

 الح���زطریق���ة م���ن  :بأنواعھ���ا المختلف���ةأس���الیب ف���ن الحف���ر عل���ى الخش���ب ظھ���رت 
)Incision( ،والحفر البارز، والحفر البسیط )Engraving(،  والتي ورثھا النج�ار

المسلم ع�ن أس�الفھ ف�ي الحض�ارات الس�ابقة عل�ى اإلس�الم، فض�الً ع�ن طریق�ة أخ�رى 
، (Slant Carving) المائ��ل أو المش��طوف) الحف��ر(طریق��ة القط��ع ابتكرھ��ا وھ��ي 

م�ن  نف�ذت ف�ي س�بع قط�ع خش�بیة، وق�د ُ الممی�زة الطرقریقة األخیرة من الطھذه وتعد 
 –) ١٣٦١(، )١٣٦٠(، )١٣٥٩(، )٩٨٨(ل تحمل أرقام س�ج قطع الدراسة والبحث،

في شكل زخ�ارف نباتی�ة مح�ورة ع�ن الطبیع�ة وف�ق ط�راز  –) ٥ – ١(لوحات أرقام 
ف��روع وس��یقان ل زخ��ارف قوامھ��اكم��ا رجح��ت الدراس��ة،  وم��ا بع��ده س��امراء الثال��ث

متموجة، وأخرى تخرج منھا وریق�ات وأنص�اف وریق�ات، ونص�ف ورق�ة عل�ى ھیئ�ة 
، والورق��ة النباتی��ة المثقوب��ة، وأخ��رى تمث��ل ورق��ة العن��ب الخماس��یة المح��ورةالكل��وة، 

  .ؤوس الطیورمحورة لما یشبھ روأخرى لزخارف 

الت��ي نف��ذھا الفن��ان المس��لم عل��ى تح��ف الدراس��ة وأم��ا بالنس��بة لطریق��ة الحف��ر الرابع��ة 
طریق��ة عل��ى أرض��یة غ��ائرة أو م��ا ُیع��رف باس��م  طریق��ة الحف��ر الب��ارزوالبح��ث فھ��ي 

                                                                                                                            

، والت���ي (Willow)وخش���ب الصفص���اف  ،(Tamarisk)وخش���ب األث���ل  ،(Sidder)وخش���ب النب���ق =

استخدمھا الفنان والنج�ار المص�ري من�ذ عص�ر الفراعن�ة وحت�ى العص�ر اإلس�المي بحقب�ھ المختلف�ة، 

 الفرعونی��ة تینأن��واع ھ��ذه األخش��اب المحلی��ة المص��ریة، ونماذجھ��ا ف��ي الحض��ار ع��نولالس��تزادة 

 ، وج�دول٧١٤ – ٧٠٥، راجع، لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ص واإلسالمیة

  .٨٣ – ٨٢؛ شادیة الدسوقي، األخشاب في العمائر الدینیة، ص  ٧٠٧، ٧٠٦ص 

التفصیل عن طرق الصناعة وأسالیب وعناصر الزخرف�ة لك�ل تحف�ة فیم�ا س�بق بسبق الحدیث ) ٣٢(

المنھج الوصفي والمقارن والتحلیلي لكل طریقة صناعیة، وأس�لوب  إتباعمن ھذه الدراسة من خالل 

م�ن التفص�یل؛ ولھ�ذا ف�إن ھ�ذه الدراس�ة   بش�يءوذل�ك  لك�ل تحف�ةفني، فضالً ع�ن عناص�ر الزخرف�ة 

  .ستكون في حصر ألنواع ھذه الطرق وأسالیب وعناصر الزخرفة فقط؛ وذلك لعدم التكرار
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، إل��ى جان��ب )١٢٥٢(رق��م س��جل ، وذل��ك عل��ى مص��راع الب��اب ال��ذي یحم��ل األویم��ة
وق��وام  –) ١٢(، )٧(لوح��ة رق��م  – )١٣٦٤(رق��م س��جل الكن��دات األرب��ع الت��ي تحم��ل 

زخرفتھا من الورقة النباتیة الثالثیة البتالت، والت�ي تأخ�ذ الش�كل الكأس�ي، إل�ى جان�ب 
الب�ارز عل�ى حش�وات  ألھل�ة ب�الحفرالمراوح النخیلیة وأنص�افھا، فض�الً ع�ن زخرف�ة ا

  .مجمعة ھندسیة

 طریق�ة التجمی�عومن الطرق الصناعیة والزخرفیة األخرى المتبعة في تحف الدراسة 
والت��ي ابتكرھ��ا الفن��ان  )جمعی��ة(الحش��وات المجمع��ة أو م��ا یس��مى بطریق��ة  والتعش��یق

جان�ب  ، إلىوقد ظھرت في مصراع الباب الخشبي والمبدع المسلم وبرع في تنفیذھا،
 أخ�رىویالحظ إتباع طریقة  –) ١٢(، )٧(لوحة رقم  – الكندات األربع ھي األخرى

المسلمون ع�ن الفنانون والتي ورثھا  ،طریقة التطعیمفي النموذجین السابقین أال وھي 
أسالفھم في الحضارات السابقة على ظھور اإلسالم، وبخاص�ة األقب�اط ال�ذین وص�لوا 

 واإلب�داع وھ�و م�ا تش�ھد ب�ھ منتج�اتھم وتحفھ�م الباقی�ة فیھا إلى أعلى درجة م�ن الرق�ي

، ویتجلى التطعیم في تحف الدراسة السابق ذكرھا من خالل اس�تخدام م�واد ثمین�ة )٣٣(
وذل��ك ف��ي زخرف��ة الطب��ق  ،وأخش��اب نفیس��ة مث��ل الس��ن والص��دف وخش��ب األبن��وس

ة النجمي من األربع عشرة كندة، وأنصافھ وأرباعھ بمص�راع الب�اب، إل�ى جان�ب ض�ب
، )المج��رد(ھ��ذا الب��اب، وزخارفھ��ا م��ن المفروك��ة المائل��ة، والجف��ت البس��یط ) ترب��اس(

بالسن ف�ي فضالً عن التطعیم  –) ٧(لوحة رقم  –یة واآلخر الالعب من میمات سداس
مما ن�تج عن�ھ تف�اوت ل�وني عم�ل عل�ى  –) ١٢(لوحة رقم  –الكندات األربع األخرى 

وواض�ح وجمی�ل ومتن�وع، إل�ى جان�ب إظھار الزخرف�ة عل�ى تل�ك التح�ف بش�كل جل�ي 
  .غیرھا من الطرق واألسالیب الصناعیة األخرى المنفذة على نفس ھذه التحف

وھك��ذا یتض��ح لن��ا مم��ا س��بق م��دى التن��وع ف��ي ط��رق وأس��الیب الص��ناعة عل��ى التح��ف 
ب�ارز، ال، وبس�یطالالح�ز، والحف�ر  :الحف�ر بأنواع�ھ: الخشبیة موضوع الدراسة م�ا ب�ین

إلض�افة إل�ى ، با)الحش�وات المجمع�ة(إلى جان�ب التجمی�ع والتعش�یق مائل، الشطف الو
فروع حلزونیة، ، كما یتضح كذلك التنوع في عناصر الزخرفة ما بین طریقة التطعیم

، إل�ى جان�ب وما بع�ده وفق طراز سامراء الثالثعن الطبیعة محورة  زخارف نباتیةو
أنص�افھا وأرباعھ�ا، و زخارف ھندسیة متنوعة، وأطباق نجمیة من أرب�ع عش�رة كن�دة

ن��وع الم��ن المفروك��ة المائل��ة، والجف��وت زخرف��ة المقرنص��ات، و حلی��ةباإلض��افة إل��ى 
؛ مما یؤكد على الجفت الالعب من میمات سداسیة من نوعاآلخر ، و)المجرد(البسیط 

إبداع وتفوق الفنان والنجار المسلم فیما أنتجتھ یداه على م�ر العص�ر اإلس�المي بحقب�ھ 
  .بتكارهافة، فضالً عن خصب خیالھ وتنوعھ والمختلالزمنیة 

  

                                                 

، ص "األخش�اب زخرف�ة"؛ وكذا، جمال محرز، ١٣٨ – ١٣٦دیماند، الفنون اإلسالمیة، ص ) ٣٣(

٩٣.  
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  ـةـاتمــالخ
بعد دراس�ة الس�مات الفنی�ة ل�بعض التح�ف الخش�بیة المتنوع�ة بمتح�ف اآلث�ار التعلیم�ي 
بكلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریة والتي ُتنشر ألول مرة، وبتطبیق المنھج العلمي القائم 

نت��ائج وعون��ھ إل��ى الهللا  بتوفی��قعل��ى الوص��ف والمقارن��ة والتحلی��ل توص��لت الدراس��ة 
  :ةالتالی

 اثنت��ي وص��ف والمقارن��ة والتحلی��ل إل��ى ع��ددعملی��ة المیدانی��ة بالتعرض��ت الدراس��ة ال ■
تحفة خشبیة جدیدة ُتنشر ألول مرة، تمثل إضافة جدیدة وقویة إلى سجل ) ١٢( عشرة

  .التحف الخشبیة في مصر اإلسالمیة بمختلف حقبھا التاریخیة
ف�ي  الفنیة المختلفة والمتنوعة للتحف الخش�بیةوالسمات أبرزت الدراسة الخصائص  ■

مص��ر ف��ي العص��ر اإلس��المي بحقب��ھ الزمنی��ة المختلف��ة بدای��ة م��ن العص��ر الطول��وني 
 ،الچركس�يالممل�وكي و ،البح�ريوالمملوكي  ،واألیوبي ،الفاطمي :روومروراً بالعص

نتھاءاً بالعصر العثماني، وذلك ب�التطبیق عل�ى نم�اذج الدراس�ة م�ن التح�ف الخش�بیة او
 .المختلفة، والتي ُتنشر ألول مرةالمنسوبة إلى تلك الحقب الزمنیة 

الفنان المسلم وبراعتھ في مختل�ف الخام�ات الت�ي والنجار أكدت الدراسة على إبداع  ■
وتش�كیلھا  بة، والتي نجح ببراعة في تطویعھاتقع تحت یدیھ، ومنھا مادة الخشب الصل

وفق طرق صناعیة وأسالیب زخرفیة ورثھا عن أجداده وطورھا، إل�ى جان�ب أخ�رى 
ابتكرھا، وزینھا بخصب خیالھ الزخرفي، فتنوع�ت حلیات�ھ ونقوش�ھ علیھ�ا؛ فب�دت ف�ي 

 .شكل رائع وممیز یخطف األبصار واأللحاظ بمجرد النظر إلیھا
المس��لم م��ن ط��رق ص��ناعیة ألق��ت الدراس��ة الض��وء عل��ى م��ا ابتك��ره الفن��ان والنج��ار  ■

المائل أو المشطوف، إلى جانب ) القطع(مختلفة لزخرفة األخشاب وھما طریقة الحفر 
، فض�الً ع�ن أص�التھ فیم�ا ورث�ھ ع�ن أج�داده م�ن )جمعی�ة(طریقة الحش�وات المجمع�ة 

طرق صناعیة قدیمة إال أنھ قد أخضعھا إلى خاصیة من خص�ائص الفن�ون اإلس�المیة 
 .فجدد فیھا وابتكر ؛"ور المتواصلخاصیة التط"أال وھي 

النج�ار المس�لم وھا ی�د الفن�ان تأظھرت الدراسة تن�وع العناص�ر الزخرفی�ة الت�ي أب�دع ■
 ، ومح�ورة،على التحف الخش�بیة موض�وع الدراس�ة م�ا ب�ین ھندس�یة متنوع�ة، ونباتی�ة

بتكار، ومنھا ا ھو أصیل وأخضعھ للتطور واال، منھا مبأنواعھا وجفوت ،ومقرنصات
؛ مم�ا یؤك�د م�ن أرب�ع عش�رة كن�دة النجم�ي صب خیالھ مثل الطب�قھو مبتكر من خما 

إبداع فكره، ودقة یدیھ، فال فرق لدیھ بین مصراع باب كبیر، وحش�وة ابتكاره، و على
ص��غیرة الك��ل س��واء، یخض��ع للدق��ة ف��ي الص��ناعة، واإلب��داع ف��ي ف��ن الزخرف��ة خش��بیة 

 ؛ن��وع الواض��ح ف��ي العناص��ر الفنی��ةالتوال��نقش والجم��ال؛ وم��ن ث��م فق��د أثبت��ت الدراس��ة 
لتجمی��ل التح��ف الخش��بیة اإلس��المیة بص��فة عام��ة واألخ��رى موض��وع الدراس��ة بص��فة 

 .خاصة
رجحت الدراسة الحقب الزمنیة التي ترجع إلیھا التح�ف الخش�بیة موض�وع الدراس�ة  ■

من خالل البحث والتنقیب عن نماذج أخرى مماثلة لھا في طریقة الصناعة، وعناصر 
ثابت�ة الزخرفة سواء تلك المحفوظة في متاحف أخرى، أو ضمن جنبات عمائر أثری�ة 
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ف إظھ�ار أوج�ھ التحلیل�ي؛ بھ�دوالمق�ارن  ینإلى المنھج� ام بإخضاعھا، مع القی)قائمة(
ریخ عل�ى عنص�ر م�ن أتم�اد ف�ي الت�ختالف بینھم، إل�ى جان�ب االع؛ ومالمح االاالتفاق

 تعلى التح�ف وكان� تي ظھر، والتأسالیب الزخرفة وعناصرھا، وعناصر الصناعة
، الش��طف المائ��لطریق��ة ة ف��ي فت��رة معین��ة، مث��ل الزخ��ارف النباتی��ة المح��ورة بس��ائد

وورق�ة العن�ب الخماس�یة ، الورقة على ھیئة الكلوة، والورق�ة النباتی�ة المثقوب�ةونصف 
، ب�تالتی�دة المتع�ددة ال، والورما یشبھ رؤوس الطیوربمحورة اللزخارف ا، والمحورة
 .وغیرھا

أظھرت الدراسة التحلیلیة لتلك التح�ف الخش�بیة نوعی�ة الم�ادة الخ�ام المس�تخدمة ف�ي  ■
التحف بقدر اإلمكان، مع القی�ام بعم�ل قیاس�ات ألبع�اد ك�ل تحف�ة بدق�ة، إل�ى جان�ب  ھذه

وأس�الیب وعناص�ر  ،، فض�الً ع�ن تحلی�ل ط�رق الص�ناعةمنھاتحلیل نوع ووظیفة كل 
 .قطعة منھاالزخرفة لكل 

أوض��حت الدراس��ة التحلیلی��ة للتح��ف الخش��بیة موض��وع الدراس��ة م��دى تن��وع ط��رق  ■
العناصر الزخرفی�ة عل�ى تل�ك التح�ف كك�ل، ب�ل تع�داه إل�ى وأسالیب صناعة وصیاغة 

یم، وغیرھ�ا؛ التنوع على التحفة الواحدة ما بین حفر متنوع، وحشوات مجمعة، وتطع�
خ��تالف التقنی��ات المس��تخدمة ف��ي ص��ناعة وزخرف��ة التح��ف امم��ا یؤك��د عل��ى تن��وع و

 .الخشبیة اإلسالمیة بصفة عامة، واألخرى موضوع الدراسة بصفة خاصة
دت الدراسة علي تفرد مصراع الباب المحفوظ ضمن تحف الدراس�ة ف�ي عنص�ر أك ■

الطبق النجمي ذي األربع عشرة كندة إلى جانب أنصافھ وأرباع�ھ ف�ي األرك�ان، وھ�و 
ما قلت نماذجھ خالل العصرین الممل�وكي والعثم�اني، وق�د حص�رت الدراس�ة نماذج�ھ 

نموذج وحی�د وفری�د بمص�راع  وذلك على ،على األبواب بشكلھ التام وصورتھ الكاملة
، م�ع ھبذ، وآخر بجامع محم�د ب�ك أب�و ال�باب مماثل ومحفوظ بمتحف الفن اإلسالمي

ك، م��ع ظھ��وره ك��امالً الش��بابیبو ،نماذج��ھ النص��فیة ف��ي أب��واب المق��دم بالمن��ابرلتتب��ع 
 .خالل ھذین العصرین كراسي المصحفب
 لوح�ات للمتح�ف، وب�ینصوب البحث التضارب الواقع بین السجل الق�دیم والح�دیث  ■
أرق�ام الس�جل، فض�الً ع�ن نوعی�ة التح�ف، إل�ى جان�ب : العرض م�ن حی�ث  )كارتات(

 .قیاسات وأبعاد كل تحفة بقدر اإلمكان
اتبع الباح�ث ف�ي دراس�تھ لتح�ف الدراس�ة م�نھج یق�وم عل�ى الترتی�ب الت�اریخي وف�ق  ■

بت االختالف مع نماذج مماثلة، وھو ما یثمن خالل مقارنتھا ب لكل تحفةجیح زمني تر
 .الترتیب الذي وضعھ المتحف والخارج تماماً عن الترتیب الزمني لھذه التحف

القط�ع الخش�بیة موض�وع الدراس�ة  ك�لالقیام بمعالج�ة وت�رمیم على أوصت الدراسة  ■
والتي تحتاج إلى مد ید العون إلیھا وفق أسس س�لیمة علمی�ة وحدیث�ة للحف�اظ  ،والبحث

علیھا؛ لما تمثلھ من أھمیة تاریخیة وحضاریة وفنیة كبیرة في مج�ال التح�ف الخش�بیة 
  .في مصر اإلسالمیة خاصة، والتحف الخشبیة اإلسالمیة قاطبة
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  قائمة المصادر والمراجعة

 :الوثائق وحجج الوقف: أوالً 
  ١١٨٨(شھر شوال سنة  ٨مؤرخة ) ٩٠٠أوقاف رقم (ھب ف األمیر محمد بك أبو الذوقحجة 

  .)م ١٧٧٤/ ھـ 
  :المصادر العربیة: ثانیاً 
  عجائب اآلثار في التراجم )م١٨٢٥/ ھـ ١٢٤٠ت (الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن بن برھان ،

طبعة بوالق، مطبعة دار ، عن ج٤د الرحمن عبد الرحیم، عبد الرحیم عب/ د. واألخبار، تحقیق أ
 .م١٩٩٧الكتب المصریة بالقاھرة، سنة 

 ،الطبعة الثانیة، جزء٢٠، التوفیقیة الجدیدة ، الخطط)م١٨٨٩/ ھـ ١٣٠٦ت (علي باشا  مبارك ،
م،  ٢٠٠٤/ ھـ  ١٤٢٥مركز تحقیق التراث، دار الكتب والوثائق القومیة، طبع الجزء األول سنة 

 .م٢٠٠٥/ ھـ  ١٤٢٦سنة  العشرون الجزء
  :المراجع العربیة: ثالثاً 
 بالعمائر المملوكیة في مصر والشام ظاھرة الطبق النجمي الفردي"، إبراھیم محمد أبو طاحون" ،

 .م٢٠٠٦، یولیو )٢٠(بحث في مجلة كلیة اآلداب، جامعة حلوان، العدد 
 واإلسالم  أثر العرب: ، بحث في كتاب للیونسكو بعنوان"یةفي العمارة والتحف الفن"، أحمد فكري

 .ت.، دفي النھضة األوربیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب
 تشكیل الجدران الخارجیة في عمائر القاھرة الدینیة في العصر العثماني أحمد محمد زكي أحمد ،
، قسم التاریخ، كلیة مخطوط رسالة دكتوراه ،مج ٣، )م١٧٩٨ – ١٥١٧/ ھـ ١٢١٣ – ٩٢٣(

 .م٢٠٠٧/ ھـ١٤٢٨اآلداب، جامعة اإلسكندریة، 
 مجلة رسالة اإلسالم، العدد "زخرفة األخشاب في الفن المصري اإلسالمي"، جمال محمد محرز ،

 .ت.، داألول، السنة الثانیة
 ثار والفنون ، ضمن موسوعة العمارة واآل"دراسات في الزخرفة اإلسالمیة"، حسن الباشا

 .م١٩٩٩ / ھـ١٤٢٠لبنان،   ،اق شرقیة، أور١، ط مج ٥اإلسالمیة، 
 حسن عبد الوھاب:  

 Bulletin Del'Institut :بحث في ،"اآلثار المنقولة والمنتحلة في العمارة اإلسالمیة" -     
DL'Egypte, Imprimrie Costa Tsoumas & Co. Le Caire Session 1958 – 1956, Tome 

XXXVIII (Fascicule).. 
  م١٩٩٤تاریخ المساجد األثریة، الطبعة الثانیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  -     
 ستفادة منھا في التصمیم یة الدقیقة في الفن اإلسالمي واال، الصناعات الخشبدالیا سامي ثابت

 .م٢٠٠٥الداخلي واألثاث، مخطوط رسالة ماجستیر، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، 
 م١٩٣٧ط، .كنوز الفاطمیین، د :زكي محمد حسن.  

 .م١٩٤٨، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ١فنون اإلسالم، ط  -     
 .ت. أطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر اإلسالمیة، دار الرائد العربي، بیروت، د -     
 م١٩٨٦، الفنون اإلسالمیة، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، سعاد ماھر محمد. 
  مطبعة ١، األخشاب في العمائر الدینیة في القاھرة العثمانیة، ط الدسوقي عبد العزیزشادیة ،

 .م٢٠٠٣/ ھـ  ١٤٢٣زھراء الشرق، القاھرة، 
 فرید شافعي:  

، مجلة كلیة اآلداب، مج "ممیزات األخشاب المزخرفة في الطرازین العباسي والفاطمي" -        
  .م١٩٥٤، الجزء األول، مایو، ١٦
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، )م ٩٦٩ – ٦٣٩/ ھـ  ٣٥٨ – ٣١) (عصر الوالة(العمارة العربیة في مصر اإلسالمیة  -        
 .م١٩٩٤الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

 القاھرة، ،المصریة العامة للكتاب ، الھیئة٢ ، العمارة اإلسالمیة في مصر، طكمال الدین سامح 
 .م١٩٩١

 ١٦(، مجلة عصور، العدد "نشأتھ وتطوره :دلسيالطبق النجمي األن"، كمال عناني إسماعیل( ،
 .م٢٠١١سنة 
 مكتبة الفالح، ١، األرابیسك دراسات في الحضارة والفنون اإلسالمیة، ط محمود إبراھیم حسین ،

 .م١٩٩٦/ ھـ  ١٤١٧الكویت، 
 عمائر رشید وما بھا من التحف الخشبیة في العصر العثماني، مجلدان، محمود أحمد درویش ،

 .م١٩٨٩جامعة القاھرة،  –جستیر كلیة اآلثار مخطوط رسالة ما
 الة ، المنابر الخشبیة في مصر حتى نھایة العصر المملوكي، مخطوط رسنعمت محمد أبو بكر

 .م١٩٦٨جامعة القاھرة،  –كلیة اآلثار  ماجستیر،
 جامع الملكة صفیة دراسة أثریة معماریة، مجلدان، مخطوط رسالة ماجستیر غیر ھدایت تیمور ،

 .م١٩٧٧منشورة، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
 :المراجع األجنبیة: رابعاً 
  ٣، الفنون اإلسالمیة، ترجمة أحمد محمد عیسى، مراجعة وتقدیم أحمد فكري، ط )س. م(دیماند ،

 .م١٩٤٨دار المعارف، القاھرة، 
  ومحمد زكي إسكندر / ، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ترجمة د)ألفرید(فوكاس

 .م١٩٩١/ ھـ ١٤١١، مكتبة مدبولي، ١ا غنیم، ط زكری
 زكي محمد / ، دلیل موجز لمعروضات دار اآلثار العربیة، ترجمة بتصرف د)استونچ(یت ڤ

 .م١٩٣٩حسن، وزارة المعارف العمومیة، القاھرة، 
  علي  ، ترجمة)الزخارف النباتیة) (٢(، الفن اإلسالمي في األندلس )باسیلیو بابون(مالدونادو

، المجلس األعلى للثقافة، )٣٥٤(محمد حمزة الحداد، العدد / د. إبراھیم علي المنوفي، مراجعة أ
 .م٢٠٠٢، ١المشروع القومي للترجمة، ط 
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  اتــوحـالل

  

    

  
قطع خشبیة وفق الطراز 

١٣٦٠ ،
داب 

قطعة خشبیة وفق الطراز ): ٢(لوحة رقم 
بمتحف اآلثار ) ٩٨٨(سجل رقم  – الفاطمي
  .)أندریھ بل: عن(داب اإلسكندریة آ –التعلیمي 

    

  

بمتحف اآلثار ) ١٣٥٩(سجل رقم  – العباسيقطع خشبیة وفق الطراز 
  .)أندریھ بل: عن(اإلسكندریة 

    
 قطعة خشبیة وفق الطراز

بمتحف اآلثار 
  .)أندریھ بل

قطعة خشبیة وفق الطراز ): ٥(لوحة رقم 
بمتحف اآلثار ) ١٣٦١(سجل رقم  –العباسي 
  .)أندریھ بل: عن(داب اإلسكندریة آ –التعلیمي 

 

  

قطع خشبیة وفق الطراز  ست): ١(لوحة رقم 
١٣٦٠ ،١٣٥٩(أرقام سجل  – العباسي
داب آ –التعلیمي بمتحف اآلثار ) ١٣٦١

  .)الباحث( اإلسكندریة

قطع خشبیة وفق الطراز ): ٣(لوحة رقم 
اإلسكندریة داب آ –التعلیمي 

قطعة خشبیة وفق الطراز): ٤(لوحة رقم 
بمتحف اآلثار ) ١٣٦٠(سجل رقم  –العباسي 
أندریھ بل: عن(داب اإلسكندریة آ –التعلیمي 
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) القطع(تحف خشبیة تزدان بزخارف محورة عن الطبیعة ومنفذة بطریقة الشطف 

  .)الباحث(محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي في مدینة القاھرة 

       
الطراز 

بمتحف اآلثار 
.  

سجل رقم  –مصراع باب ): ٨(لوحة رقم 
بمتحف الفن اإلسالمي في مدینة ) ٥٩٧٧(

  .)الباحث( القاھرة

      
نماذج الطبق النجمي من أربع عشرة ): ١٠(لوحة رقم 

المؤید جامعي بأشغال الخشب المملوكیة الجركسیة ب كندة
  .)الباحث(في مدینة القاھرة  والبنات ،شیخ

 

    
تحف خشبیة تزدان بزخارف محورة عن الطبیعة ومنفذة بطریقة الشطف ): ٦(لوحة رقم 
محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي في مدینة القاھرة  وفق الطراز العباسي المائل

   
الطراز  وفقمصراع باب ): ٧(لوحة رقم 

بمتحف اآلثار ) ١٢٥٢(رقم  سجل –المملوكي 
.)الباحث(داب اإلسكندریة آ –التعلیمي 

      
باب من مصراعین ): ٩(لوحة رقم 

بمتحف الفن اإلسالمي في مدینة 
  .)موقع مصر الخالدة: عن(القاھرة 

لوحة رقم 
كندة
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بمنبر : بأشغال الخشب العثمانیة كندةنماذج الطبق النجمي من أربع عشرة 

ھب في ذجامع محمد بك أبو الباب و ،بیت السحیمي
  .)الباحث(مدینة القاھرة 

 

      
سجل رقم  –أربع كندات من الخشب المطعم بالسن وفق الطراز المملوكي 

  .)أندریھ بل: عن(داب اإلسكندریة آ –بمتحف اآلثار التعلیمي 

     
بمنابر بعض عمائر دولة الممالیك ) األرابیسك
  )الباحث(مدینة القاھرة في الغوریة و ،مدرستي برسباي

 

    
نماذج الطبق النجمي من أربع عشرة ): ١١(لوحة رقم 

بیت السحیميكرسي بو ،الطیببو أجامع محب الدین 
مدینة القاھرة 

  

أربع كندات من الخشب المطعم بالسن وفق الطراز المملوكي ): ١٢(لوحة رقم 
بمتحف اآلثار التعلیمي ) ١٣٦٤(

  
األرابیسك(زخرفة التوریق  ):١٣(رقم لوحة 
مدرستي برسبايو، جامع المؤید شیخ: الجراكسة
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Artistic Features of the group of wooden antiques 
preserved in the Museum of Monuments at the 

Faculty of Arts - Alexandria University,  

published for the first time  
)(Dr. Ahmed Mohamed Zaki Ahmed  

Abstract: 

This research deals with the study and publishing a set of wooden 
artifacts preserved at the Museum of the educational effects of 
the Faculty of Arts - Alexandria University, published for the 
first time through scientific spirit careful research is based on 
descriptive study detailed each a masterpiece of these objects, as 
well as an attempt shootout for the time period, which may be 
due to all masterpiece to be exact, by comparing other similar 
models exist either in the groves or preserved within the 
conservation halls of museums and other Islamic art, dating back 
to this period, which have been weighted. 

The researcher also doing detailed analytical study of each 
masterpiece of these masterpieces subject of study and research 
in terms of measurements, which he raised himself inside the 
location to save the Museum of the College of Arts, as well as 
tipping the type of wood used material in the manufacture and 
implementation of both a masterpiece, according to the technical 
specifications accepted each type of different types of wood, as 
well as to determine the quality and style of the industry and 
decoration used in every masterpiece, which varied types within 
a single masterpiece in a clear and distinctive in several models 
of Antiques study; which confirms the accuracy and versatility 
and creativity and Islamic artist. 

                                                 
()Assistant Prof. Department of History and the Egyptian, Islamic monuments - 

Faculty of Arts - Alexandria University. drahmadzaky@yahoo.com  


