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دراسة جدیدة "قطع خشبیة متبقیة من أسقف عمائر طلیطلیة مدجنة 
  "تنشر ألول مرة

   أحمد محمود دقماق . د
  

 : مقدمة
كانت طلیطلة في عصر بني ذي النون من ملوك الطوائف من بین أھم المدن  

وبخاصة تلك القصور  ،بھا لشھرة العمارة والفنون المشیدة األندلسیة التي ذاع صیتھا
والتي ذاعت شھرتھا وتحدث عنھا ابن حیان  ،التي أنشأھا المأمون بن ذي النون

وقد جاءت مملكة طلیطلة في مقدمة الممالك األندلسیة . ندلسوغیره من مؤرخي األ
حیث استولى علیھا ملك قشتالة ألفونسو  ،التي سقطت في أیدي نصارى الشمال

ظھر فیھا ما عرف  ل المدن والمناطق التيأو كانت ولذلكم، ١٠٨٥السادس عام 
الذي تمیز بكونھ یجمع فنون المسلمین والنصارى في آن واحد، والذي بالفن المدجن، 

  .  بقدر كبیرساھم المسلمون فیھ 
شتھرت من قبل بفنھا اإلسالمي زمن مملكة اشتھرت طلیطلة بطرازھا المدجن كما ا

ن والعمارة التي شیدت بني ذي النون، وكان لفنھا المدجن أكبر األثر على الفنو
كما ھو الحال في دیر الس إویلجاس ببرغش، ودیر سانتا  ،مملكة قشتالة ولیونب

تمیزت طلیطلة باألعمال  .من المنشآت المعماریة كالرا بتوردیسیاس وغیر ذلك
الخشبیة وذاع صیتھا كثیرا في ذلك، لدرجة أن الملك دون بدرو عندما شید قصره 

القصر، لیون للقیام باألعمال الخشبیة ببداخل قصر إشبیلیة استعان بالصناع الطلیط
والذین ساھموا في صناعة العدید من األبواب والنوافذ واألسقف الخشبیة الخاصة 

، وقد أثبتوا ذلك في نص تأسیسي وقتنا ھذا ، والتي ال تزال موجودة فيبھذا القصر
  .  ١ھ٧٦٧خاص بالباب الخشبي الذي یغلق على قاعة السفراء والمؤرخ بعام 

الكنائس بتحتوي عمائر طلیطلة المدجنة على العدید من األعمال الخشبیة التي نراھا 
ه تتنوع ھذ. م١٥- ١٢/ ھ ٩-٦ھذه المدینة والتي تعود للقرون واألدیرة الموجودة ب

 وكمرات وجوائز وعوارض روافد تشتمل على األعمال الخشبیة ما بین أسقف
، من األعمال الخشبیة نوافذ وغیر ذلكالبواب و، فضال عن األوحشوات وأفاریز

وھي في الواقع تمثل القدر  ،بزخارفھا الكتابیة والھندسیة والنباتیة تمیزالتي تو
                                                             

 جامعة القاھرة  -كلیة اآلثار.   
أمر موالنا : "یعد ھذا النص التأسیسي من أھم النصوص المؤرخة في الفن المدجن، وھو كالتالي ١

السلطان المعظم المكرم ضن بضر ملك قشتالة ولیون أدام هللا سعده وأبقى أیامھ بعمل ھذه األبواب 
ره في البلد لھذه القبة السعیدة مما أجلب من العدة الرفیعة من خشب السرو المشھور الذي شاع ذك

المسعد لبنا المجالس والقصور وذلك من تحویلھ لذكره السعید واحدة من ریاض السلطان وصنعت 
بمدینة إشبیلیة بنظر الموكل بأشغالھ الناظر في بنائھ وأحوالھ المعلم یوسف الشرفي وصنعھا 

تاریخ العرب المعلمون الطلیطلیون وذلك بتاریخ ألف وأربع مائة وأربع لتاریخ الصفر ووافق من 
  ".  سنة سبع وستین وسبعمائة كمول البرج بحمد هللا
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ھذه المدینة، والتي فقد انت توجد بخشاب المدجنة التي كالیسیر الذي وصلنا من األ
  .  المتاحف والمجموعات الخاصة، وحفظ البعض اآلخر بالعدید منھا

المتحف الوطني لیة المدجنة تلك الموجودة بمن بین المجموعات الخشبیة الطلیط
بمدرید، ومعھد بلنسیة دي دون خوان بمدرید، ومتحف سانتا كروث بطلیطلة، 

بالبینا مارتینس كابیرو . عبد بطلیطلة، ومجموعة دوالمجموعة الخاصة ببیت الم
، وتضم ھذه المتاحف والمجموعات الخاصة عدد كبیر من األخشاب ٢بمدرید

الطلیطلیة المدجنة التي تمثل في الواقع مجموعة من األفاریز والعوارض والكمرات 
التي كانت تشكل أجزاء من أسقف بعض البیوت  الخشبیة والحشوات والكوابیل

الطلیطلیة المدجنة، وقد وقع إختیاري على ھذه المجموعات نظرا ألھمیتھا وألنھا لم 
سیتم دراسة موضوع و. وذلك لدراستھا وتصنیفھا ومحاولة تأریخھا ،تنشر من قبل

    :التالیة الثمانیةالبحث وفقا للعناصر 
بیة الطلیطلیة المدجنة وعناصر تكوینھا وذلك لإلستفادة بیان أنواع األسقف الخش: أوال

تصنیف ودراسة المجموعات  :ثانیا ؛منھا في تصنیف ھذه المجموعات الخشبیة
دراسة  :ثالثا ؛قطعة ١٣٥الخشبیة الطلیطلیة المدجنة من خالل كتالوج یحتوي على 

استقراء  :ابعار ؛تحلیلیة للعناصر الكتابیة والزخرفیة الواردة على القطع الخشبیة
تابات الواردة على القطع الدالالت اإلجتماعیة للمدجنین والمستعربین من خالل الك

استقراء الدالالت اللغویة للمدجنین والمستعربین من خالل كتابات : الخشبیة؛ خامسا
محاولة تأریخ ھذه القطع طبقا للمقارنات مع األخشاب : القطع الخشبیة؛ سادسا
ذكر أھم النتائج  :سابعاتلك التي تحتوي على كتابات عربیة؛ ة المعاصرة لھا وبخاص

  .  دد من الصور الخاصة بھذه القطع الخشبیةنشر ع: ثامنا؛ التي توصل إلیھا البحث
  :  األسقف الخشبیة بطلیطلة - ١

وصل فن األسقف الخشبیة األندلسیة إلى مستوى كبیر من التقدم والرقي الفني، سواء 
والتشیید والتشكیل، أو من حیث الزخرفة والتنمیق والتزیین، وھذا من حیث البناء 

كانت مدینة طلیطلة . ٣األندلسیة اإلسالمیة والمدجنة ینطبق تماما على فن األخشاب
                                                             

أتقدم بالشكر إلى كل من أنخال فرانكو مدیرة القسم اإلسالمي بالمتحف القومي بمدرید للتسھیالت  ٢
التي قدمتھا لي فیما یخص تصویر ودراسة مجموعة األخشاب المدجنة المحفوظة بالمتحف، وإلى 

صویر كریستینا بارتیارویو مدیرة معھد بلنسیة دي دون خوان بمدرید لما أبدتھ من المساعدة في ت
ودراسة مجموعة األخشاب الموجودة بالمعھد، وإلى مدیر متحف سانتا كروث بطلیطلة للسماح لي 
بتصویر ودراسة مجموعة األخشاب المدجنة بالمتحف، وإلى العالمة اإلسبانیة بالبینا مارتینث 
كابیرو التي سمحت لي بتصویر ودراسة مجموعتھا الخاصة، وكذلك إلى صاحب بیت المعبد 

  .  قتة على تصویر ودراسة بعض األخشاب المدجنة بمجموعتھ الخاصةلمواف
تعددت أنواع األسقف الخشبیة المدجنة وكذلك الزخارف التي كانت تنفذ علیھا، مثل سقف  ٣

 Santoوالسقف الخشبي لصالة المجمع الكنسي بكاتدرائیة ) م١٣/ ھ ٧نھایة القرن (كاتدرائیة ترویل 
Domingo de la Calzada  ،) م١٩٩٢المكتشف في أبریل عام ، و)م١٥/ ھ ٩القرن  .  

ALQUÉZAR YÁÑEZ, Eva M.ª, ARIAS SÁNCHEZ, Isabel y FRANCO MATA, Ángela, 
"Carpintería y elementos arquitectónicos mudéjares en el Museo Arqueológico Nacional 
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من أھم المدن األندلسیة التي ظھر بھا كافة أنواع األسقف الخشبیة، وبخاصة تلك التي 
ً في تطویر كافة تنتمي للفن المدجن، كما كان للصناع الطلیط لیون دورا ھاما وكبیرا

تشییدھا على مدار ثالثة قرون تمتد في الفترة ما بین طرق أنواع األسقف الخشبیة و
، والتي شیدوا فیھا كافة أنواع األسقف الخشبیة التي م١٥-١٢ /ھ ٩- ٦ القرنین

 استخدمت لتغطیة كافة المساحات المربعة والمستطیلة والمثمنة سواء في العمائر
الدینیة أو المدنیة الطلیطلیة، كما ساھموا بشكل كبیر في تشیید نفس ھذه األنواع من 

قشتالة ولیون، لیطلة وبخاصة في شمال األندلس باألسقف في مناطق خارج ط
. أو في الجنوب في منطقة إشبیلیة، وشقوبیة، )بالد الولید(وتوردیسیاس، وبایادولید 

والتي  ة التي كانت تستخدم في العمائر الطلیطلیةیمكن أن نحدد أنواع األسقف الخشبی
في األنواع التي سوف نتناولھا في  لھا عالقة بالمجموعات الخشبیة موضوع الدراسة

  .  النقاط التالیة
  :  أنواع األسقف الخشبیة -١-١

، غیر أنھا لم طلیطلةب تعددت طرق إنشاء األسقف الخشبیة التي تنتمي للفن المدجن
ألنماط التي وجدت لتسقیف العمائر والمنشآت الدینیة والمدنیة في تخرج عن نفس ا
، والتي تنقسم ٤م١٥- ١٢/ ھ ٩-٦األندلس خالل القرون والمدجن بالفنین اإلسالمي 

 واألسقف الجملونیة ،وھي السقف الفارِخھ والسقف التوخیل األسقف المسطحة :إلى
وتشتمل على السقف الجملوني المكون من روافد تشكل جانبي الجملون، والجملوني 

أي روافد تشكل جانبي الجملون تشدھا من أعلى الوسط " Par y nudillo"من نوع 
أخشاب  وتوجد منھ أنواع، والجملوني المكون من" nudillo"عارضة خشبیة تسمى 

"Limas "لمكونة من قباب نصف برتقالة أو ، واألسقف الخشبیة اویوجد منھ نوعین

                                                                                                                                                           
procedentes de Aragón", en: VI Simposio internacional de mudejarismo. Teruel. 16-18 de 
septiembre de 1993, Actas, Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios 
Turolenses, Zaragoza, 1996, pp. 874-877, figs. 2-4; SÁNCHEZ TRUJILLANO, M.ª Teresa, 
"El alfarje de Santo Domingo de la Calzada", en: VI Simposio internacional de 
mudejarismo. Teruel. 16-18 de septiembre de 1993, Actas, Centro de Estudios Mudéjares 
del Instituto de Estudios Turolenses, Zaragoza, 1996, pp. 845-848, figs. 1-4.   

  :  عن المزید عن طرق إنشاء وتشیید األسقف الخشبیة في العصور الوسطى أنظر ٤
LÓPEZ DE ARENAS, Diego, Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de 
alarifes, Sevilla, 1633. Edición anotada y estudio preliminar de: María Ángeles Toajas 
Roger, Madrid, 1997, pp. 92-285.  

م بمدینة إشبیلیة وأعادت ١٦٣٣طبع عام  ویتحدث دییجو لوبیث دي أریناس في ھذا الكتاب الذي
نخلیس تواخاس عام  َ م عن أنواع األسقف في العصور الوسطى ١٩٩٧نشرة مع التعلیق علیھ ماریا أ

  :فصل؛ وأیضا ٣٢وكیفیة صناعتھا وذلك في 
DUCLOS BAUTISTA, Guillermo, Carpintería de lo blanco en la arquitectura religiosa de 
Sevilla, Sevilla, 1992, pp. 181-315, y figs. 2.5, 2.24, 3.2, 3.5, 3.8, 3.11, 3.14, 3.17, 3.20, 
3.23, 3.26; NUERE MATAUCO, Enrique, "Las Estructuras de madera en la época 
medieval", en: Ars mechanicae. Ingeniería medieval en España, Madrid, 2008, pp. 131-
141.   
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أما من حیث الزخرفة فتنقسم األسقف إلى  ملساء أو ذات روافد متداخلة . مقرنصة
  .  ٥مقرنصة قبابذات  معقودة أو مترابطة ومعشقة، أو أسقف

  :  األسقف الخشبیة المسطحة - ١-١-١
  :  السقف الفارخھ - ١- ١-١-١

في العدید من العمائر الدینیة والمدنیة ) Alfarjeالَفارِخھ (السقف المسطح  استخدم
ینقسم  .وقد تمیزت طلیطلة باستخدام ھذا النوع من األسقف ،٦اإلسالمیة والمدجنة

ائط السقف الفارخھ الطلیطلي إلى نوعین، األول ترتكز فیھ الروافد الخشبیة على الح
أخرى غیر ، والنوع الثاني تستند فیھ الروافد على دعائم بدون أي تدعیم أو مساعدة

ضادات، وكانت الروافد مسند الحائط، حیث أنھا تستقر أو تستند على دعامات أو ع
تحمل . تزخرف بأنماط متعددةج ال تزخرف، وفي نماذج أخرى اذفي بعض النم

روافد السقف ألواح خشبیة رقیقة مزخرفة بأشكال معینة ومسدسة، منفذة على ھیئة 
وھندسیة وأحیانا كتابات  مختلفة نباتیة صفوف مستعرضة، وكان ینفذ علیھا زخارف

في بعض األحیان كانت توجد كتل أو كمرات خشبیة تمتد بشكل عرضي . عربیة
على الروافد الحاملة للسقف، وكانت ھذه الكتل أو الكمرات الخشبیة تستند على 

، ومن أمثلة ھذا النوع نجد سقف الجزء ، وتزخرف بعناصر مختلفةكوابیل خشبیة
سانتو  دیرسینیورا دل روساریو في الخورس ب یسر المعروف بنوستراالجانبي األ

عادة ما كانت تحتوي األجزاء ). م١٥ /ھ ٩ الربع األخیر من القرن(دومنجو الملكي 
على أفاریز خشبیة  الفارخھ مثلھ مثل باقي األنواع من األسقف السفلیة من السقف

من بین . دسیة والكتابات العربیةالنباتیة والھن العناصرمزخرفة بأنواع مختلفة من 
األسقف الفارخھ التي وصلتنا من طلیطلة یمكن أن نالحظ أن األسقف التي تعود 

، لسیت بنفس "Jácenas"م تحتوي على عوارض خشبیة ١٥-١٤ /ھ ٩- ٨ للقرنین
األھمیة التي كانت لھا في األسقف التي ترجع للفترات الالحقة، ومن نماذجھا على 

الثلث  -٨ نھایة(سقف الفارخھ لصالة المجمع الكنسي بدیر سانتا كالرا سبیل المثال ال
بدیر " مستجدي الصدقات"، والسقف الموجود بصالون )م١٥ - ١٤/ ھ ٩ األول من

، وسقف قاعة الطعام بدیر سانتا )م١٥ /ھ ٩ النصف الثاني من القرن(سانتا إیزابل 
                                                             

5 MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, "Carpinteria mudéjar toledana", Cuadernos de la 
Alhambra, 12, Granada, 1976, p. 226.   

السقف الفارخھ الذي یغطي الخورس في معبد سان میان في لوس بالباسیس، برغش؛ : من ذلك ٦
، )م١٣/ ھ ٧القرن (بقونكة " Episcopal, Cuenca"الصالون الموجود بقصر بوالسقف الَفارِخھ 

، "الیمن والسالمة العزة والكرامة الشكر "والصالون یحتوي على أفاریز كتابیة جصیة نصھا 
منفذة بالكوفي المورق، بالنمط الطلیطلي الذي نجده على األخشاب في كتالوج ھذه الدراسة، سواء 

  ".  ك، ع"في نوعیة التوریق، أو طریقة رسم الحروف مثل حرف 
LAVADO PARADINAS, Pedro, "Techumbres mudéjares inéditas en Burgos", Boletín de 
la asociación española de orientalistas, año XIV, 1978, pp. 170-171, lám. I, fig. 2; 
PAVÓN MALDONADO, Basilio, "Arte islámico y mudéjar en Cuenca", Al-Qantara, vol. 
IV, Fascs. 1 y 2, 1983, pp. 366-368, 370-373, fig. 6, láms. VI, VII, IX-b.   
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قف الفارخھ الخاص بقاعة یعد الس). م١٦ -١٥/ ھ ١٠ أو بدایة ٩نھایة (إیزابل 
بطلیطلة  السقف الفارِخھمن أقدم أمثلة " San Clement"الطعام بدیر سان كلمنت 

یمتد أسفل السقف إفریزین مزخرفین بعقود مفصصة، . م١٣/ ھ ٧والذي یعود للقرن 
إحداھما وھو العلوي یمتد أعاله شریط من الكتابات العربیة یحتوي على عبارة 

عارضتین متقاطعتین جائزتین أو المنفذة بشكل تكراري، وللسقف " الیمن واإلقبال"
"Jácenas "یةإحداھما محمولة على أزواج من كوابیل خشب ،على شكل الصلیب 

" الیمن واإلقبال"یزخرف روافد السقف أیضا عبارة . والثانیة محمولة على الجدار
األسد المنفذة بشكل تكراري بخط النسخ األندلسي، وذلك باإلضافة إلى رسوم القلعة و

تحتوي طلیطلة على العدید من نماذج السقف الفارخھ . التي ترمز لقشتالة ولیون
سقف ، و)م١٤/ ھ ٨القرن (سیبسیون فرانسیسكا السقف بدیر ال كون والتي من بینھا

، وسقف )م١٥ - ١٤/ ھ ٩ بدایة -٨ نھایة(الرواق المدجن بدیر سانتا كالرا الملكي 
، كما یوجد بدیر سانتو )م١٤٣٠حوالي (صالة المجمع الكنسي بدیر سانتا كالرا 

 - ١٥/ ھ ١٠ وبدایة ٩ دومنجو الملكي مجموعة من األسقف الفارخھ تعود للقرن
  ).  م١٦ - ١٥/ھ١٠أو بدایة٩نھایة(وكذلك سقف الخورس بدیر راھبات سانتیاجو ،م١٦
    ):Taujel(السقف المسطح المزین والمطعم  - ٢- ١-١-١

ھي التنمیق  ٧"Taujel" "توخیل" التقنیة الغالبة في السقف المسطح المعروف باسم
وھذا النوع من  ،معشقة وھو عادة ما یزخرف بأطباق نجمیة ،٨والتزیین والتطعیم

، أو على أخشاب مزویة یرتكز علیھا "الفارخھ"األسقف یحمل على سقف من نوع 
لوح السقف، أو األشكال المعشقة المتقنة الخاصة بالسقف، وفي ھذا اللوح تعشق 

منھا ما ُیشكل من  ،أنواع من ھذا السقفیوجد  .  القطع والسدایب الخشبیة المزخرفة
، منفذة بالتعشیق مسطحة كاملة لخشبیة لیكون أطباقا نجمیةخالل األخشاب والسدایب ا

ومنھا ما یتكون من براطیم خشبیة تمتد فیما بین الضلعین العرضیین للسقف، 
وتزخرف جوانبھ ووسطھ تشكیالت ھندسیة من نجوم وأشكال ھندسیة مختلفة مكونة 

ن وسط السقف تشكیالت ممن خالل سدایب متداخلة ومتشابكة، وأیضا یزخرف 
من أفضل أمثلة ھذا النوع من . أطباق نجمیة كاملة أو مفرغة منفذة بنفس الطریقة

ُورسوال  بدایة ھ ٨نھایة (األسقف في طلیطلة نجد سقف غرفة المقدسات بكنیسة سانتا أ
، معشقة ١٦ ، وھو عبارة عن سقف مسطح مزخرف بأطباق نجمیة)م١٥ - ١٤/ ھ ٩

، كیزان من المقرنصات األطباق النجمیةتدلى من وی إفریز السقف،والتي تمتد أیضا ب
 القرن(كما یوجد بالمتحف القومي للفنون الزخرفیة بمدرید سقفین توخیل من طلیطلة 

ببیت المائدة  أیضا یوجدو، یتكون كل منھما من أطباق نجمیة ثمانیة، )م١٥ /ھ ٩

                                                             
  .  ، التي تعني المدعوم أو التدعیم"Taugih"مشتق من العربیة " Taujel"ربما یكون اسم  ٧

MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, "Carpinteria mudéjar toledana"…, p. 237.   
  .  ن التقنیة أیضا في األبواب وظالت الشرفاتیستخدم ھذا النوع م ٨
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"Casa de la Mesa "تدلى من سقف توخیل یتكون من أطباق نجمیة إثنى عشریة، وی
  .  ٩ترس الطبق قبیبة مضلعة، كما زخرفت كندات األطباق بعناصر نباتیة

   : السقف الجملوني - ٢-١-١
   : )Par y nudillo(السقف الجملوني  - ١- ٢-١-١

، وھو سقف جملوني أو ھرمي، )Par y nudillo(المعروف باسم  الجملوني السقف
بینھما من أعلى عند مسافة معینة یعتمد على قائمین مائلین یكونان الجملون، ویربط 

تد ما حسب إرتفاع السقف قائم عرضي، كما یربط ھذا النوع من أسفل عوارض تم
وقد وجدت أمثلة عدید ال حصر لھا لھذا النوع من  بین الجدران العرضیة للسقف،
السقف من بینھا ، كما یوجد منھ أنواع مختلفة، ١٠األسقف في العمارة المدجنة

ح من الوسط والمزخرف بمقرنصات بارزة وغائرة ونجوم ثمانیة الجملوني المسط
 Sala de la(شیدة والذي نجد من أمثلتھ في طلیطلة سقف قاعة المُ  ،غائرة

Fundadora (دیر سانتا إیزابل ب)١١)م١٥ /ھ ٩ منتصف القرن.    
  ):  Limas moamares atirantada(السقف الجملوني المعروف باسم  - ٢- ٢-١-١

جملوني مقام على براطیم خشبیة طولیة وعرضیة، وتمأل الفراغات الناتجة ھو سقف 
عن تقاطعاتھا بألواح وحشوات خشبیة مزخرفة، ویدعم ھذا السقف من أسفل أزواج 
من كمرات خشبیة ممتدة في الجوانب العرضیة للسقف ترتكز على كوابیل خشبیة، 

فة، ومن أمثلة ھذا النوع من وتجلد األجزاء السفلیة من السقف بأفاریز خشبیة مزخر
  .  ١٢)م١٥ /ھ٩ القرن( سقف الموجود في دیر سانتا إیزابلاألسقف في طلیطلة نجد ال

  : السقف الجملوني المربع - ٣- ٢-١-١
كون من أربعة ع لتغطیة المساحات المربعة، وھو یتالمرب الجملوني یستخدم السقف

خشبیة  روافدأضالع أو جوانب متساویة ومتطابقة تقریبا، وھي تترابط من خالل 

                                                             
9 AGUILAR, M.ª D., Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa y civil, Málaga, 1979, p. 
185; MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano. Palacios y conventos, Madrid, 
1980, p. 410, fig. 369; "Carpinteria mudéjar toledana"…, pp. 237-240, láms. XIII-b, XIV-a.   

؛ وسقف كنیسة سان )م١٣/ ھ ٧القرن (كنیسة سان خوان في أوكانیا  من أمثلة ذلك سقف ١٠
الرواق سقف ؛ و؛ وسقف كنیسة الدم في أوندا)م١٥- ١٤/ ھ ٩-٨القرن ( بارطولومى في جیان 

، وھذا السقف یرتكز على )م١٦/ ھ ١٠بدایة القرن (بكنیسة سان خوان في كاسترویخریث، برغش 
أزواج من روافد رابطة ترتكز على كوابیل خشبیة مفصصة، وھو ما نجده أیضا في سقف الجزء 

النصف األول من (، برغش الخاص باإلنجیل في كنیسة سان أندریس دى اجوالر في كامبوس
  ).  م١٦/ ھ ١٠بدایات القرن (؛ وسقف مصلى الصلیب في دوینیاس، برغش )م١٥/ ھ٩القرن 

PAVÓN MALDONADO, Basilio, "Jaén medieval. Arte y arqueología árabe y mudéjar" Al-
Qantara, vol. V, Fascs. 1 y 2, 1984, pp. 358-361, lám. VII; "La techumbre mudéjar de la 
iglesia de la Sangre de Onda (Castellón)", Boletín de la asociación española de 
orientalistas, año XIV, 1978, pp. 155-164, fig. 1, lám. 2,3; LAVADO PARADINAS, 
Pedro, "Techumbres mudéjares inéditas en Burgos"…, pp. 173-174, lám. II, 1-4.   
11 MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano…, p. 142, fig. 116, 117. 
12 MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano…, p. 164, fig. 139. 
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، "القبة المربعة"ویطلق على بعض نماذجھ اسم ، ١٣مفردة أو مزدوجة على السواء
  .  ١٤القبة التي تغطي قاعة السفراء بقصر قمارش بالحمراءأمثلتھا  أفضل ومن بین

  : السقف الجملوني المثمن - ٤- ٢-١-١
وھو نوعین، منھ ما یسقف مساحة مثمنھ، ومنھ ما یقام على قاعدة : السقف المثمن

مربعھ، وتقطع زوایاه لكي یتكون شكل مضلع من ثماني جوانب، وبتغطیة المساحات 
المثلثة في أركان المربع تنشأ أربعة أضالع في الزوایا، وتتحد ھذه الجوانب األربعة 

ل أخشاب ممتدة، وتزخرف الجوانب بحنایا لكي تمرر المربع إلى الشكل من خال
  . ١٥المثمن، ویوجد منھا أنواع متعددة منھا المزخرف بأطباق نجمیة في وسط السقف

، والتي یستخدم لمثمنة التي تغطي مساحات مستطیلةكما وجدت أنواع من األسقف ا
ة للسقف، والتي عادة ما تتكون في تشییدھا مناطق انتقال خشبیة في األركان األربع

من ثالثة أضالع في كل جانب عرضي، وضلع في كل جانب طولي، وتكون على 
ھیئة جملونیة، ووسطھا مسطح، وھي أنواع مختلفة، منھا المكون من سدایب معشقة 
تشكل أطباق نجمیة ثمانیة أو ستة عشر في المساحة الوسطى المسطحة، ومنھا ما ھو 

كیالت من نجوم ومقرنصات بارزة وغائرة أیضا في المساحة مكون من سدایب وتش
الوسطى المسطحة، وعادة ما تكون مشدودة في أجزائھا السفلیة بأزواج من كمر 
خشبي یمتد ما بین الجانبین العرضیین للسقف، وتجلد المناطق السفلیة من السقف 

ة نجد سقف بأفاریز خشبیة مزخرفة، ومن أمثلة ھذه األسقف ذات األطباق النجمی
     .١٦)م١٦-١٥ /ھ ١٠أو بدایة  ٩ نھایة (كنیسة دیر سانتا إیزابل بطلیطلة 

  :  السقف القبة - ٣-١-١
 والتي نجد من أفضل أمثلتھایوجد منھ نوع عبارة عن قبة خشبیة نصف برتقالة، 

القبة التي تغطي سقف قاعة السفراء و القبتین الخشبیتین بفناء قصر السباع بالحمراء،
والقبة الطلیطلیة الموجودة بالمتحف القومي  ،١٧الملك دون بدرو بقصر إشبیلیةبقصر 

                                                             
13 AGUILAR, M.ª D., Málaga Mudéjar…, p. 178.    
14 MIGUEL PUERTA VILCHEZ, Jose, "La utopia arquitectónica de la Alhambra de 
Granada", Cuadernos de La Alhambra, 24, Granada, 1988, pp. 60-61, lám. II; "Un asceta 
en la corte nazarí. Los siete misterios de los sentidos, La imaginación y la creatividad", 
Cuadernos de La Alhambra, 40, Granada, 2004, pp. 11-15, 29-33, figs. 1-5, láms. 5, 7-8; 
NUERE MATAUCO, Enrique, "El techo del salón de Comares", Cuadernos de La 
Alhambra, 40, Granada, 2004, pp. 103-112, lám. 1; CARLOS RUIZ SOUZA, Juan, "El 
Palacio de Comares de la Alhambra de Granada: Tipologías y fundaciones. Nuevas 
propuestas de estudios", Cuadernos de La Alhambra, 40, Granada, 2004, pp.  78-82, figs. 1, 
2.   
15 AGUILAR, M.ª D., Málaga Mudéjar. pp. 160-161, 179, 180, figs. 78, 81.   
16 MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano…, p. 168, fig. 144. 
17 PAVÓN MALDONADO, Basilio, "Un viaje por la arquitectura hispanomusulmana: La 
Alhambra", Cuadernos de La Alhambra, 40, Granada, 2004, pp. 49, 59,69, Fig. 8; 
CARLOS RUIZ SOUZA, Juan, "El Palacio de Comares de la Alhambra…", pp. 81-82, figs. 
11, 12.    
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كما یوجد منھا أنواع أخري عبارة عن قباب مقرنصة، تستخدم المقرنصات . بمدرید
    .الخشبیة في بنائھا، من ذلك القبة الخشبیة المقرنصة الموجودة بكاتدرائیة طلیطلة

  :    عناصر بناء األسقف الخشبیة - ٢ -١
تعددت عناصر بناء األسقف الخشبیة بطلیطلة، والتي من أھمھا الروافد والجوائز 

   : كالتالي ت واألفاریز، ویمكن أن نوضحھاوالكمرات والعوارض والكوابیل والحشوا
تشكل الروافد الخشبیة أھم العناصر في تشیید األسقف سواء : الرافدة الخشبیة -١
لمسطحة أو الجملونیة، وھي عادة تعتمد من حیث الطول والسمك على مساحة ا

السقف طوال وعرضا، كما تعتمد على نوع األخشاب المصنوعة منھا، وكانت 
 .  لفة وبخاصة في األسقف المسطحةتزخرف بعناصر مخت

وھي ذات أطوال وأحجام مختلفة، وتستخدم في بناء األسقف : السدایب الخشبیة -٢
الجملونیة، وأیضا في تشكیل زخارف مختلفة بوسط السقف وبخاصة األطباق النجمیة 

 .  والتشكیالت الھندسیة
ربط  ألغراض متعددة من بینھا تستخدم العوارض الخشبیة: العارضة الخشبیة -٣

ستخدامھا لربط السقف إما أن تكون مفردة أو إة السقف أو تدعیمھ، وفي حال
لسقف للجانب اآلخر، كما ھو الحال في العدید لمزدوجة، وتمتد من الجانب العرضي 

 .  من األسقف الطلیطلیة مثل سقف قاعة المجمع الكنسي بدیر سانتا كالرا
وھي التي تجوز أي تمر بین الجانبین العرضیین ": Jácena"الجائزة الخشبیة  -٤

مشتقة من " Jácena"، وربما تكون ھذه الكلمة أو تستخدم في جوانب السقف للسقف
بمعنى " Gasr"، ویرى البعض أنھا مشتقة من الكلمة العربیة "Chézena"العربیة 

، وربما یعني ذلك أنھا تمثل جسرا لكل ما یحمل فوقھا، وقد دخل ھذا "جسر"
وكانت الجوائز الخشبیة  .١٨"Jássena"المصطلح إلى اللغة الكتالونیة وأصبح یكتب 

 .  تزخرف بكتابات عربیة وعناصر نباتیة وھندسیة مختلفة
یستخدم الكمر الخشبي الممتد للمساعدة في حمل األسقف البارزة : الكمرالخشبي -٥

أفنیة المنازل أو األدیرة، كما  وبخاصة تلك التي تطل على ،الخاصة باألدوار العلیا
قف الممرات السفلیة في المنازل واألدیرة، أو األسقف ستخدم للمساعدة في حمل أسی

المنشأة أعلى مناطق تحتوي على ساللم، وعادة ما یرتكز الكمر على الجدران 
مباشرة أو على الجدران وأعمدة رخامیة أو حجریة أو خشبیة، أو على دعامات مبنیة 

 .  من الحجر أو اآلجر
لحمل األرفف المطلة على األفنیة كما  الخشبیة تستخدم الكوابیل: الكابولي الخشبي -٦

في بیت المعبد بطلیطلة، أو المطلة على الشارع كما في واجھة القصر المعروف 
أیضا في حمل جوانب من بعض األسقف التي تحمل خرجا بدون بدرو، كما تستخدم 

عادة ما و ،یستخدم لبناء أدوار علویة أو شرفات بعض العمائر وبخاصة المنازل
  .  وابیل بعناصر نباتیة وھندسیة وأحیانا بكتابات عربیةتزخرف الك

                                                             
18 MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, "Carpinteria mudéjar toledana"…, p 227.   
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تستخدم الحشوات لتغطیة الفراغات بین روافد األسقف : الحشوات الخشبیة -٧
وبخاصة السقف الفارِخھ، وعادة ما تكون مربعة أو مستطیلة أو مسدسة، وتوجد 
حشوات تغطي المساحات المحصورة بین أطراف الروافد الخشبیة، وذلك أعلى 

اریز األسقف، وعادة ما تزخرف ھذه الحشوات بكتابات عربیة أو زخارف نباتیة أف
  .  وھندسیة

استخدمت األفاریز الخشبیة في تجلید األجزاء السفلیة من كافة أنواع : األفاریز -٨
األسقف المسطحة والجملونیة، وكانت ھذه األفاریز تختلف من حیث الطول والعرض 
والسمك تبعا للسقف الموجودة بھ، كما كانت تزخرف بعناصر مختلفة كان من أھمھا 

عن العناصر النباتیة م الكتابات العربیة، فضال ١٤- ١٢/ ھ ٨-٦في القرون 
والھندسیة، ویوجد من ھذه األفاریز مجموعات كبیرة ما تزال بأسقف العمائر الدینیة 
والمدنیة الطلیطلیة، كما ھو الحال في أسقف  دیر سانتا  كالرا، دیر سانتا إیزابیل، 

  .  دیر سانتا أورسوال
  :  قطع خشبیة متبقیة من أسقف عمائر طلیطلیة مدجنةلكتالوج  -٢

قطعة خشبیة أخذت من أسقف عمائر  ١٣٥یتناول ھذا البحث دراسة وتصنیف 
قطعة  ٩٤: ھذه القطع كالتالي وأماكن حفظ أعداد .في فترات سابقة طلیطلیة مدجنة

كورنیش كنیسة سانتا لیوكادیا بطلیطلة، و بقطع  ٩منھا (بالمتحف الوطني بمدرید، 
 ٤٢أفاریز وحشوات خشبیة، وقطعة ما بین كمر خشبي وأفاریز وأجزاء من  ٤٣

بشارع  ٢المنزل رقم قطعة ما بین أفاریز وحشوات وكوابیل خشبیة أخذت من 
قطعة بمتحف سانتا  ٣٤؛ و)ببیت المعبد المعروف اآلنھو ، وسولیداد بطلیطلةال

بمعھد بلنسیة دي وقطعتین  ؛كروث بطلیطلة ما بین كمر وكوابیل وأفاریز وحشوات
 قطع ٣و تین بالمتحف الخاص ببیت المعبد بطلیطلة؛خوان بمدرید؛ وقطع دون

وقد تم تصنیف ھذه القطع ودراستھا . بمجموعة بالبینا مارتینث كابیرو بمدرید
  :  كالتالي

  :  مجموعة القطع الخشبیة بالمتحف الوطني بمدرید - ١ -٢
یضم المتحف الوطني بمدرید عدد كبیر من القطع الخشبیة المدجنة التي تعود لمدینة 

كوابیل و كورنیش ھذه القطع عبارة عن. طلیطلة، والمحفوظة في مخازن المتحف
یحتوي الصندوق . وأفاریز وأجزاء من أفاریز، وحشوات موضوعة في ستة صنادیق

حشوات، والرابع  ١٠حشوة، والثالث على١٢حشوات، والثاني على٩األول منھا على
ن یحتوي الصندوق حشوات، في حی ١٠حشوات، والخامس كذلك على١٠أیضا على

  : ھذه المجموعة الخشبیة كالتاليتصنیف وتوصیف حشوات خشبیة، و٨السادس على
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  :  كورنیش خشبي من سقف كنیسة سانتا لیوكادیا بطلیطلة - ١-١-٢
م، أخذ من كنیسة سانتا لیوكادیا بطلیطلة ١٤/ ھ  ٨كورنیش خشبي یؤرخ بالقرن 

"Santa Leocadia" والذي أھداه للمتحف لویس ١٩المشیدة وفق الطراز المدجن ،
حشوة، وسبعة فواصل ١٢یتكون من . سم٢٠٥م، طولھ ١٨٦٨أنطونیو في عام 

ستخدمت ككوابیل لتثبیت ھذا الكورنیش بالجدار، واستخدمت أیضا كفواصل إخشبیة 
 واتبین الحشوات، ثم إفریز ذو زخارف ھندسیة یمثل إطارا ممتدا أسفل تلك الحش

، 50775إلى  50767تحمل حشوات الكورنیش وإفریزه األرقام من ). ١صورة (
   :وھي كالتالي من أسفل الكورنیش ألعاله

یمتد بالجزء السفلي من ، 50767 رقمإفریز ذو زخارف ھندسیة ونباتیة،  -١
. وھو مثبت مع الكوابیل وباقي الحشوات بقطعة خشبیة ملساء بنفس طولھ ،الكورنیش

یزخرف اإلفریز أربعة أشرطة ممتدة ومتكسرة ومتقاطعة فیما بینھا منفذة بالحفر 
تكون ھذه األشرطة نجوم  .ومحفورة من وسطھا بما یشبھ مجرى قناة الماء ،البارز

زء العلوي ومقلوبة في الجزء معدولة في الج" T"ثمانیة في الوسط، وأشكال حرف 
السفلي من ھذا التكوین، وتحتوي كل نجمة بداخلھا على وریدة رباعیة منفذة بالحفر 

  . البارز
سم یحتوي على سبعة فواصل خشبیة ملساء ١٩٧یعلو ھذا اإلفریز جزء طولھ 

سم، تحجز ھذه الفواصل ٣.٢سم، وسمك ١٠.٥× سم  ٢٥متساویة، أبعاد كل منھا 
ستة حشوات خشبیة ذات زخارف كتابیة، منفذة بالحفر البارز، بالكوفي  فیما بینھا

، حسبي هللا"المورق والمزھر، تحتوي على عبارتي  ، ویالحظ أن حروف "الملك 
. العبارتین یخرج منھا أوراق وزھور وفروع نباتیة تنتھي بأنصاف مراوح نخیلیة

  :  من الیمین للیسار كالتالي ھي وھذه الحشوات
بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠.٥× سم  ٢٧.٥، أبعادھا 50768رقم : وة األولىالحش -٢

 ".  الملك " عبارة المورق والمزھر
بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠× سم  ٢٩.٥، أبعادھا 50769رقم : الحشوة الثانیة -٣

 ".  حسبي هللا" عبارة المورق والمزھر
بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠.٢× سم  ٢٨.٨، أبعادھا 50770رقم : الحشوة الثالثة -٤

 ".  الملك " عبارة المورق والمزھر

                                                             
م، تحتوي كذلك ١٥-١٣/ ھ ٩-٧توجد أمثلة مشابھھ لھذا الكورنیش في طلیطلة ترجع للقرنین  ١٩

  .  على حشوات مزخرفة بكتابات عربیة موضوعة بین البراطیم والكوابیل الخشبیة
PAVÓN MALDONADO, Basilio, "Arquitectura mudéjar religiosa", en: Arte mudéjar, 
Granada. Palacio de los Córdova, 12 Octubre 1983- 12 Enero 1984, Exposición 
Presentada por la Comisión Nacional para la celebración del V centenario del 
descubrimiento de América y el excelentísimo Ayuntamiento de Granada, Granada, 1983, p. 
45.   
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بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠.٥× سم  ٢٧.٧، أبعادھا 50771رقم : الحشوة الرابعة -٥
 ".  حسبي هللا" عبارة المورق والمزھر

بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠.٥× سم  ٢٨.٣، أبعادھا 50772رقم : الحشوة الخامسة -٦
 ".  الملك " عبارة المورق والمزھر

بالكوفي  سم، نفذ علیھا١٠.٥× سم  ٢٧، أبعادھا 50773رقم : الحشوة السادسة -٧
 ". حسبي هللا" عبارة المورق والمزھر

تحمل الفواصل الخشبیة الملساء حشوتین خشبیتین متجاورتین، أرقامھما على  -٨
سم، وسمك ٢٨× سم  ١٠٢.٥، وأبعاد كل منھما 50775، و 50774التوالي 

تحتوي ھذه المربعات . سم٢٠سم، زخرفتا بسبعة مربعات، طول ضلع كل مربع ٢.٨
على زخارف ھندسیة مكونة من مجموعة من الخطوط الممتدة والمتداخلة والمتقاطعة 
المنفذة بالحفر البارز، والتي یحتوي وسط كل خط منھا على مجرى محفور یشبھ 

   :  اة، وجاءت زخارف ھذه المربعات من الیمین للیسار كالتاليالقن
تداخلة، یتوسطھا نجمة مكونة من خطوط م أشكال ھندسیةتزخرفھ  :المربع األول .١

 .  ثمانیة بوسطھا وریدة سداسیة، نفذت أیضا باألركان األربعة لھذا المربع
عبارة عن  بوسط كل نجمة عنصر زخرفي ،نجوم سداسیة تزخرفھ: المربع الثاني .٢

 .  رأس مسمار مضلع، ویحدد النجمة الوسطى في ھذا التكوین شكل سداسي
حتوي بوسطھا على وریدة سداسیة، یحیط ت ،نجمة سداسیة یتوسطھ: المربع الثالث .٣

المربع  ھذا ویحتوي وسط كل ضلع من أضالع. بھا أربعة صلبان متساویة األضالع
سیة، في حین یحتوي كل ركن من على نصف نجمة ثمانیة بوسطھا نصف وریدة سدا

 .  األركان األربعة على ربع نجمة ثمانیة بوسطھا ربع وریدة سداسیة
من نجد عناصر ھندسیة متنوعة منفذة بشكل متوازن،  تزخرفھ: المربع الرابع .٤

 .  بینھا مربعات ومعینات وأشكال سداسیة
ترس مكون من  ،طبق نجمي ثماني غیر مكتمل علىیحتوي  :المربع الخامس .٥

وثمان كندات، ویتوسط الترس المكون من نجمة ثمانیة وریدة رباعیة منفذة بالحفر 
 .  البارز

، متداخلین ثمانیین شكلین عبارة عنھندسي  تكوین یزخرفھ: المربع السادس .٦
ات مدببة بنفس نمط ، أربعة أطراف ذات نھای٢٠من ثمانیة أطراف اكل منھم یتكون

ینتھي كل منھا بعقد نصف  أخرى فمع أربعة أطرا، تتناوب الثمانیة أطراف النجمة
كما یحتوي كل ركن من األركان األربعة لھذا المربع على وریدة سداسیة  .دائري

 .  منفذة بالحفر البارز
  
  

                                                             
ھذا النوع من األشكال نجده منفذ على العدید من األخشاب الطلیطلیة، كما في مجموعة متحف  ٢٠

  .  سانتا كروث بطلیطلة
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  :  مجموعة كوابیل وأفاریز وحشوات خشبیة من أسقف عمائر طلیطلیة - ٢-١-٢
تضم مخازن المتحف القومي بمدرید عدد من الكوابیل واألفاریز والحشوات الخشبیة 

  :  المأخوذة من أسقف عمائر طلیطلیة، وتصنیف وتوصیف ھذه القطع كالتالي
سم  ٢٣٦.٥أبعاده  م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،1990/85/13 إفریز خشبي رقم  -١٠
 بارز، بالكوفي المورقنفذ علیھ بالحفر ال). ٢صورة ( سم ٥.٥سم، وسمك  ١١ ×

بسم هللا الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ " اآلیة القرآنیة ٢١والمزھر
 ،"، ل ا" نجد أن ھامة حرفي". ٢٢والمؤمنون كل آمن با ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ ال

بأنھ نفذ " ح"كما یتمیز حرف في أخر الكلمة تنتھي بنصف ورقة نباتة، " ن" حرفو
، وھو ما سوف "?"إلى عالمة اإلستفھام  ما تكون أقرببصورة  خطافي، أيبشكل 

 - ٧التي ترجع للقرنین  على األخشاب الطلیطلیة المنفذة نشاھده في العدید من الكتابات
یخرج من بعض الحروف فروع نباتیة تحمل أنصاف مراوح كما . م١٤ -١٣/ ھ ٨

، "الرحیم"في " ح"، و "هللا"في " ھ"، و "بسم"في " م"مثل حرف  ،نخیلیة وزھور
ونفذت الزخارف النباتیة بالحفر ". آمن"في " م"، و "المؤمنون"في " و، ن" يحرفو

البارز المسطح والمائل أحیانا، وذلك على نفس مستوى الكتابات، وإن جاء بعضھا 
  . على مستوى أقل

× سم  ٢٨٢.٥أبعاده  م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،50646إفریز خشبي رقم   -١١
یزخرف اإلفریز شریط كتابي عرضھ . )٤، ٣صورة (سم ٣.٥سم، وسمك ٢٦
الذي یصل  المنفذة بالحفر البارز بالشطف ،سم، یحتوي على األیات القرآنیة التالیة١٢

من رسلھ وقالوا سمعنا "مم، وذلك بالكوفي المورق والمزھر  ٧إلى  ٦عمق من ل
نفسا إال وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر ال یكلف هللا 

یزخرف بعض حروف ھذه الكتابات عناصر نباتیة من أنصاف . ٢٣]"ت[إكتسبا م
، و "وقالوا"في " و"ي ، وحرف"من"في " م"مراوح نخیلیة وزھور، كما في حرف 

، و "غفرانك"في " ف، ك"، و "وأطعنا"في " و، ط" حرفي، و"سمعنا"في " ع"

                                                             
تشبھ كتابات ھذا اإلفریز من حیث نوعیة الخط، وأسلوب كتابة الحروف كتابات اإلفریز الخشبي  ٢١

بشارع السولیداد  ٢الممتد أسفل الرفرف بكال من الجانب الجنوبي والغربي من فناء المنزل رقم 
 الرحمن بسم هللا"[، والمنفذ علیھ أیضا آیات قرآنیة، ھي على الترتیب كالتالي "بیت المعبد"بطلیطلة 

إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمتھ علیك ویھدیك ] الرحیم
صراطا مستقیما وینصرك هللا نصرا عزیزا ھو الذي أنزل السكینة في قلوب المؤمنین لیزدادوا 

ملك من تشاء وتنزع الملك إیمانا مع إیمانھم بسم هللا الرحمن الرحیم قل اللھم مالك الملك تؤتي ال
آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ ] بسم هللا الرحمن الرحیم"[؛ "ممن تشاء وتعز من تشاء

والمؤمنون كل آمن با ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ ال نفرق بین أحد من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا 
القرآن ]". اكتسبت[بت وعلیھا ما غفرانك ربنا وإلیك المصیر ال یكلف هللا نفسا إال وسعھا لھا ما كس

 .  ٢٨٦، ٢٨٥اآلیة ، ؛ سورة البقرة٢٦اآلیة ، ؛ سورة آل عمران٤- ١اآلیات ، سورة الفتح، الكریم
  .  ٢٨٥اآلیة ، سورة البقرة، القرآن الكریم ٢٢
  .  ٢٨٦، ٢٨٥اآلیة ، سورة البقرة، القرآن الكریم ٢٣
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وقد  ."وعلیھا"في " و"، وحرف "ال یكلف"في " ، فال"، و "المصیر"في " ص"
 الشكل الدائري رب منیقت یكاد قد حدوة فرسكون عَ لتُ " ال"رسمت ھامتي حرف 

األولى والثانیة " ل"احتوت المسافة الممتدة بین حرفي كما  .یوجد بوسطھ ورقة ثالثیة
. تاجیعلوه شكل زھري یشبھ الثالثي  مفصص على عقد" هللا"في لفظ الجاللة 

" ف"، وحرف "وقالوا"في " ق"ورسمت بعض الحروف بالشكل اللوزي، مثل حرف 
یخرج من طرفھ الذي ، و"رسلھ، هللا"في " ھ"، وحرف "غفرانك، یكلف، نفسا"في 

الذي ، و"و"فرع نباتي، وكذلك الجزء العلوي من حرف " هللا"العلوي في لفظ الجاللة 
المبتدئة والوسطى في " م"ونجد أن حرف . ینتھي طرفھ السفلي بنصف ورقة نباتیة

المبتدئة على  "ع"نفذت على شكل دائرة، ورسم حرف " من، ما، سمعنا، المصیر"
سمعنا، أطعنا، "، والوسطى مفتوحا في "غفرانك"ھیئة نصف ورقة نباتیة كما في 

 .على شكل بتلتي وریدة ثمانیة"وسعھا، لھا، علیھا"في  "ھ"ورسم حرف  ".وسعھا
یؤطر ھذه الكتابات من أعلى وأسفل شریط ضیق یحتوي على وحدة زخرفیة منفذة 

عبارة عن ورقة نباتیة ثالثیة مفرغة الوسط یمتد منھا  ،بشكل تكراري بالحفر البارز
 .  یمینا ویسارا فرع صغیر ینتھي بورقة ثنائیة

سم ٢٦أبعاده  م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،50454جزء من إفریز خشبي رقم  -١٢
، وھو في الواقع جزء مكمل لإلفریز السابق رقم )٥صورة (سم ٦سم، وسمك ٥١× 

یالحظ أن طرفھ األیمن یبدو مكسورا من كامل  ."١١كتالوج رقم "، 50646
یحتوي ھذا الجزء على . اإلفریز إمتداد یسر نھایةاإلفریز، في حین یمثل طرفھ األ

 ،، المنفذة بالحفر البارز٢٤"و أخطأنا ربنا وال تحمل]أ"[الكتابات القرآنیة التالیة 
ویالحظ أن  ،فرع نباتي" ربنا"في " ر"، حیث یخرج من حرف بالكوفي المورق
یؤطر الكتابات من  .مطموسة بسبب أن ھذا الجزء مكسور" ال تحمل"ھامات حروف 

أعلى وأسفل شریط ضیق مطموس بعضھ اآلن، یحتوي على وحدة زخرفیة منفذة 
عبارة عن ورقة نباتیة ثالثیة مفرغة الوسط یمتد منھا  ،بشكل تكراري بالحفر البارز

   .یمینا ویسارا فرع صغیر ینتھي بورقة ثنائیة
 ٧.٥× سم  ٩١.٢أبعاده  م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،50687إفریز خشبي رقم  -١٣

بالخط الكوفي  ،نفذ علیھ بالحفر المسطح قلیل العمق .)٦صورة (سم ٢سم، وسمك 
یالحظ أنھ ". العزة  الملك  العزة  الملك  العزة  الملك "المورق والمزھر 

على الترتیب نصف مروحة نخیلیة وشكل " العزة"في " ا، ة"یخرج من حرفي 
في " ا، م، ك"صغیر ینتھي بزھرة، كما یخرج من حرف لوزي؛ وفرع نباتي 

؛ شكل لوزي؛ نصف روحة نخیلیةعلى الترتیب شكل لوزي ونصف م" الملك"
  . مروحة نخیلیة

× سم٦٢ أبعاده م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،57227جزء من إفریز خشبي رقم  -١٤
ك  الملك  ]المل"[الكوفي المورق ب بالحفر البارز، نفذ علیھ .سم٣سم، وسمك ٨

                                                             
  .  ٢٨٦آیة ، سورة البقرة، القرآن الكریم ٢٤
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یخرج من كل منھما نصف " الملك"في " أ، م"ونجد أن حرفي  .]"ملك[لالملك  ا
نصف " هللا"في لفظ الجاللة " ل"مروحة نخیلیة، كما یخرج من المسافة بین حرفي 

وذلك في  ،ونفذت الكتابات بالشطف المائل وكذلك الزخارف النباتیة. مروحة نخیلیة
یث جاءت الكتابات في مستوى والزخارف النباتیة في مستوى مستویین من الحفر، ح

   .أقل منھا
سم  ٨٣.٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،50686إفریز خشبي رقم  -١٥
المضفور  نفذ علیھ بالحفر البارز، بالكوفي. )٧صورة (سم  ٣سم، وسمك  ١٨.٢×

وذلك على أرضیة  ،"٢٥]شيء[بیدیھم وما خلفھم وال یحیطون ]أ"[اآلیة  وذو اإلطار
م، عبارة عن فروع ١٤/ ھ ٨نباتیة ثریة على النمط الغرناطي المنتمي للقرن 

نفذت  .حلزونیة یخرج منھا أوراق ومراوح نخیلیة ملساء وعناصر من ثمار الفلفل
الكتابات بشكل مسطح لیس بھ شطف، والزخارف النباتیة بشطف مائل في مستویین 

تد ألعلى وتتضافر كل ھامة من ھامتیھ على نفسھا یم" ال"ونجد أن حرف  ،من الحفر
یمتد " یحیطون"في " ن"ثم تمتد ألعلى في شكل سمیتري متناسق، كما أن حرف 

، ثم یمتد ألعلى وینكسر نحو الیمین ویتضافر على نفسھ، ثم "8"مكونا ما یشبھ رقم 
الطاء  مع إطار مماثل تنتھي بھ ھامة حرف قابلألعلى وینتھي بإطار صغیر یت یمتد

   .في نفس الكلمة
عبارة عن جزئین،  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ، 51592إفریز خشبي رقم -١٦

سم،  ١٤.٥×سم  ٨٤سم؛ و  ١.٩سم، وسمك ١٤.٥× سم  ٧٧أبعادھما على الترتیب 
نفذ علیھما بالحفر البارز، بالكوفي المورق والمزھر ). ٨صورة (سم  ٢وسمك 

لونت الكتابات ". الملك هللا الملك هللا الملك هللا"؛ "][الملك هللا الملك هللا الملك ا"
وكذلك اإلطار الممتد إعالھا وأسفلھا، ولونت أرضیتھا باألزرق، كما لونت  ،باألحمر

ُقد بعضھ لالزخارف النباتیة التي تخرج من حروف الكتابات با لون األخضر الذي ف
أن ھامات حروف  ونجد. وتغیر لون البعض اآلخر إلى األخضر الفاتح واألصفر

تنتھي جمیعھا بأنصاف أوراق نباتیة كبیرة نسبیا، ویزخرف حرف " الملك هللا"عبارة 
" ك"أحیانا شكل زھري، وأحیانا أخرى شكل نباتي بسیط، كما یخرج من حرف " م"

في لفظ " ل"وزخرفت المسافة الممتدة بین حرفي . فرع نباتي ینتھي بشكل زھري
ائري صغیر نسبیا، یخرج منھ فرع نباتي یضم مراوح بعقد نصف د" هللا"الجاللة 

نخیلیة، وأحیانا یخرج من نفس ھذه المنطقة مروحة نخیلیة منقسمة لقسمین، كما رسم 
على ھیئة نصف ورقة نباتیة، ویخرج منھ فرع نباتي یحتوي على نصف " ھ"حرف 

   .مروحة نخیلیة وینتھي بشكل زھري
أبعاده كأقصى  م،١٤/ ھ ٨بالقرن  یؤرخ ،51591جزء من إفریز خشبي رقم  -١٧

 جزء منسم، یمثل في الواقع ١.٦سم، وسمك  ١٤.٥× سم  ٣٤.٥طول وعرض 
نفذ علیھ بالحفر  ،"١٦كتالوج رقم " - 51592اإلفریز المذكور سابقا في رقم  

                                                             
  .  ٢٥٥رآن الكریم، سورة البقرة، آیة الق ٢٥
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 ."الملك هللا"عبارة  الكوفي المورقب، المسطح، وذلك على مستوى واحد من الحفر
في ھذه العبارة بنصف ورقة نباتیة، كما یخرج من " أ، ل، ك"تنتھي ھامات حروف 

نصفي مروحة نخیلیة، ویخرج من العقد النصف دائري الذي " الملك"في " م"حرف 
" ھ"فرع نباتي، ورسم حرف " هللا"في لفظ الجاللة " ل"یتوسط المسافة بین حرفي 
   .على ھیئة نصف ورقة نباتیة

 ١٧× سم  ٨٢.٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،50517رقم  خشبيكابولي  -١٨
تزخرف جوانبھ عناصر نباتیة من فروع وأوراق ومراوح نخیلیة . سم١١سم، وسمك 

 الكثیر من الكوابیل منفذا على منفذه بالحفر البارز، وھذا النمط من الزخارف نجده
متحف سانتا المحفوظة ب، أو تلك الموجودة في العمائر المدجنة الطلیطلیة الخشبیة

 .  م١٤التي تعود للقرن و كروث ومتحف تاییر دل مورو بطلیطلة
× سم  ٩٢أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،51866كابولي من الخشب رقم   -١٩
زخرف یحیث ، یالحظ أنھ مزخرف من وجھیھ. )٩صورة ( سم١١سم، وسمك ٢٧

، لھا سیقان حفر البارزبال األول عناصر من األشجار المنفذة بشكل تكراري ھوجھ
تخرج منھا أوراق نباتیة زخرفیة، باإلضافة إلى جامة مفصصة مزخرفة بعناصر 

یة من فروع وأوراق زخرف الوجھ الثاني عناصر نباتیزخرفیة، في حین نباتیة 
 .  ٢٦ومراوح نخیلیة

یؤرخ بالقرن  ،، مكسور جانبھ السفلي ومفقود1990/85/15كمر خشبي رقم  -٢٠
سم، وأقصى عرض متبقي للكتابات ١٣سم، وسمك ٢٣×سم٢٢٣.٥أبعاده م،١٤/ ھ ٨

نفذ ). ١٠صورة ( سم٢٢.٥ھا الكتابات أقصى عرض لھا سم، والمنطقة التي ب١٨.٥
 والمضفور والمعقود سم، بالكوفي المورق١.٥علیھ بالحفر العمیق الذي یصل إلى 

، وذلك على أرضیة من فروع ومراوح نخیلیة "الیمن الدائم  العز القائم"عبارة 
في كلمات ھذه العبارة بنصف ورقة " أ، ل" تنتھي ھامات حروف . وعناصر نباتیة

یصعد ألعلى مكونا نصف عقد مفصص ثم " الیمن"في " ن"نباتیة، كما أن حرف 
نفذت الكتابات على . قة نباتیةیتضافر على نفسھ ویصعد ألعلى منتھیا بنصف ور

غیر أنھا منفذة  ،مستوى أعمق من الزخارف النباتیة التي جاءت على مستوى قریب
ونظرا ألن الجانب السفلي من الكمر مفقود، فإن الجزء . على مستویین من الحفر

وكان یؤطر ھذه الكتابات من أعلى  .السفلي من كلمات ھذه العبارة مفقود أیضا
بقي طرفھا العلوي المطموس معظمھ  ،ن ضفیرة على النمط الطلیطليوأسفل شریط م

غیر أنھ یمتد ألسفل لیتداخل مع بقایا طرفھا السفلي لیكونا نصف شكل ثماني،  اآلن،
ثم یتقاطعا ویكونا شكل ثماني بنفس نمط ھذا النصف، لھ أربعة أطراف مدببة تتناوب 

                                                             
تشبھ زخارف ھذا الكابولي زخارف الكوابیل الموجودة في كنیستي الیھود بطلیطلة الترانسیتو  ٢٦

  .  م١٤وسانتا ماریا ال بالنكا، وكالھما من القرن 
AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, Rodrigo, Monumentos arquitectónicos de 
España. Toledo, Madrid, 1905, pp. 260, 266, 279.    
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جمة الثمانیة، التي تحتوي وذلك بما یشبھ الن ،ذات عقد نصف دائري ىمع أخر
بداخلھا على نجمة ثمانیة صغیرة یخرج منھا ثمانیة أطراف مزدوجة یحیط بھا 

   .السفینة ھ ھذا التكوین الھندسي عجلة القیادة فيدائرة، ویشب
× سم١٤٠أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،1990/85/17إفریز خشبي رقم  -٢١
یحتوي على شریط كتابي كشطت أجزاء منھ . سم٦.٥سم أقصى عرض، وسمك ٣١

نفذت كتاباتھ . بسبب اإلستخدام ومرور الوقت، یؤطره من أعلى وأسفل ضفیرة
على  سم، وذلك بالكوفي المورق٢.٥بالحفر المسطح والمشطوف مع عمق یصل إلى 

أ، ل، ك، "تنتھي ھامات حروف ". و ة]م[السال] و ة[كالبر"بما نصھ  أرضیة نباتیة
بنصف ورقة نباتیة، وفي حالة تجاور ھامتي حرفین تبدو أنصاف األوراق " ال

كورقة كاملة، وجاءت الكتابات على أرضیة من فروع وأوراق نباتیة ومراوح 
وأنصاف مراوح نخیلیة منفذة بالحفر المسطح والمشطوف، وذلك على مستویین من 

  . سم٢نخفض عن مستوى الكتابات، حیث یصل أقصى عمق لھا الحفر، ولكن بشكل م
سم ٢٧× سم٢٩٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،50645إفریز خشبي رقم  -٢٢

یزخرف سطح اإلفریز عبارة ). ١١صورة (سم ٨أقصى عرض، وأقصى سمك 
نفذة ، الم]"ائم[الیمن الد/ مة ]ا[الیمن الدائم والعز القائم الیمن والسالمة والعزة والكر"

بالحفر المسطح والمشطوف بشكل عمیق  ،والمعقود بالكوفي المورق والمضفور
سم، وذلك على أرضیة من فروع حلزونیة ومتداخلة وأنصاف مراوح ٢.٥یصل إلى 

نفذت زخارف األرضیة على مستویین من الحفر، ولكنھما أقل من مستوى . نخیلیة
یؤطر الكتابات . الكتابات، وإن كانت في بعض األحیان تقارب مستوى عمق الكتابات

یمتد  .م١٤/ ھ ٨لنباتیة ضفیرة من النوع الطلیطلي الذي یعود للقرن وأرضیتھا ا
تفصل بین " ×"طرفي ھذا اإلطار لیتقاطعا ویكونا شكل سلسلة متقاطعة بھیئة 

والطمس ألجزاء  والثقوب یالحظ على ھذا اإلفریز أن بھ الكثیر من الكسور .الكتابات
لعلوي وبھ ثقوب، كما أن عند بدایتھ مكسور من طرفھ اده ، حیث نجكتاباتھمن 

" أ، ل" يحرف ھامةل األمر بالنسبة الثانیة مطموسة، وكذلك" یمنال"ھامات كلمة 
، ونجد نفس الشيء بالنسبة لكلمة "العزة" في" ع"والجزء العلوي من حرف 

مطموس، كما " ك، ة" يوامتدادة حرف" أ، ل" ي، حیث نجد أن ھامة حرف"الكرامة"
ق بالكوفي المور نفذت كتابات اإلفریز. ة ھذا اإلفریز مفقودمن نھای أن الجزء العلوي

في كلمات ھذه العبارة تنتھي بنصف " أ، ل، "حرفي  والمضفور، حیث نجد أن ھامة
یصعد ألعلى مكونا نصف عقد " الیمن"في كلمة " ن"نجد أن حرف كما ورقة نباتیة، 

ورقة نباتیة، ثم یتضافر على نفسھ ویصعد ألعلى منتھیا بنصف  ثالثي، مفصص
یمثل ھذا اإلفریز بكتاباتھ  .على ھیئة معین مفرغ الوسط" العز"في " ع"وجاء حرف 

للكتابات الطلیطلیة المنفذة بالكوفي المورق والمضفور على  وزخارفھ النباتیة مثاالً 
م، وھذا ١٤/ھ ٨أرضیة نباتیة، والذي یعد من سمات الفن الطلیطلي المدجن في القرن
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وكتاباتھ وطریقة تنفیذھا ونوعیة الخط مع كتابات الكمر الخشبي  اإلفریز یتشابھ
 .  الموجود في بیت المعبد بطلیطلة، والذي یعود لنفس الفترة الزمنیة

یؤرخ  من جانبھ السفلي، قطعةمفقود  ،51871جزء من إفریز خشبي رقم  -٢٣
ربما . )١٢صورة (سم  ٥.٥سم، وسمك ٢٩.٥× سم ١٢٤أبعاده  م،١٤/ ھ ٨بالقرن 

اإلفریز السابق رقم  من نفس المكان الذي أخذ منھ من اإلفریز یكون ھذا الجزء
نفذ علیھ . حیث یتطابقا من حیث الزخرفة والكتابات ،"٢٢كتالوج رقم " 50645

سم، بالكوفي المورق على أرضیة ٢.٥بالحفر العمیق الذي یصل بالنسبة للكتابات إلى 
 تنتمي للقرنأوراق نباتیة ثالثیة ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة وثریة من فروع 

نفذت بالحفر " ھو، ة، "نجد أن أواسط حروف  ".العزة والكرامة"عبارة  م١٤/ ھ ٨
المشطوف، وجاءت الزخارف النباتیة على مستوى أقل من الكتابات في معظم 

في " ع"جاء حرف بأنصاف أوراق نباتیة، كما " أ، ل"حرفي  وتنتھي ھامة. اإلفریز
وذلك بنفس النمط المرسوم بھ ھذا الحرف في  ،رغ الوسطبھیئة المعین المف "العزة"

ونجد أن الجزء السفلي من . م١٤معظم القطع الخشبیة الطلیطلیة التي تعود للقرن 
 لى وأسفل ضفیرة، فقدمن أع كان یؤطر ھذه الكتابات. مفقود" ر، و، ك"حروف 

العلوي، غیر أن طرفھا العلوي یمتد ألسفل  من جانبھا ، وطمس جزءجانبھا السفلي
شكل لیتداخل مع بقایا طرفھا السفلي لیكونا نصف شكل ثماني، ثم یتقاطعا ویكونا 

شكل فاصال لنھایة الكتابات، ثم یمتدا یسارا لیكونا  تمثل" ×"سلسلة متقاطعة بھیئة 
السابق، لھ أربعة أطراف مدببة تتناوب مع أخري ذات عقد  ثماني بنفس نمط النصف

داخلھا على نجمة ثمانیة بحتوي التي تنصف دائري وذلك بما یشبھ النجمة الثمانیة، 
صغیرة یخرج منھا ثمانیة أطراف مزدوجة یحیط بھا دائرة، ویشبھ ھذا التكوین 

ا اإلفریز نفس یزخرف الوجھ الثاني من ھذ. السفینة عجلة القیادة فيالھندسي 
ر الزخارف من حیث الضفیرة والتشكیالت النجمیة وأنصاف النجمیة المكونة لھا، غی

   ]". مة[الیمن و السال" أن النص الكتابي یختلف حیث نفذ علیھ عبارة
 ٨٢.٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،50679جزء من إفریز خشبي رقم  -٢٤
 بالكوفي المورق والمضفور نفذ علیھ .)١٣صورة (سم ١٠سم، وسمك  ٢٨× سم 

أفضل  بین ھذه القطعة من كتابات تعد ]".ائم[قائم  الیمن الد]لا"[عبارة  والمعقود
نفذت الكتابات بالحفر قد ، والطلیطلي المنفذ على األخشاب الكوفي المورق نماذج

سم، وذلك على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ١المسطح والمشطوف المائل بعمق 
ورأس  جناحیننباتیة وثمار ومراوح نخیلیة رسمت إحداھا على شكل فراشة، ذات 

نجد أن  .ى أقل من الكتاباتوجاءت زخارف األرضیة في مستو ،مثلثة مفرغة الوسط
ات ھذه العبارة تنتھي بنصف ورقة نباتیة نفذت بشكل في كلم" أ، ل"حرفي  ھامة

یمتد ألعلى مكونا " الیمن"في " ن"متقن كأنھا تیجان ألعمدة، كما نجد أن حرف 
، ثم یتضافر على نفسھ ویمتد ألعلى منتھیا بنصف ورقة ثالثي نصف عقد مفصص

   .یحدد الكتابات من أعلى وأسفل ضفیرة من النمط الطلیطلي. نباتیة
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أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،56641ن وسط إفریز خشبي رقم جزء م -٢٥
زخارفھ بالحفر البارز،  تنفذ). ١٤صورة (سم  ٧.٥سم، وسمك  ٢٢×سم ١٢٦.٥

وھي تبدأ بنصف نجمة ثمانیة مملوءة بالزخارف النباتیة منفذة من خالل طرفي 
ضفیرة یمتدا لیؤطرا كتابات ھذا الجزء من اإلفریز من أعلى وأسفل، ثم یمتدا یسارا 

یتوسطھما نجمة ثمانیة تحتوي بداخلھا على عنصر نباتي " ×"ویتداخال لیكونا شكلي 
من ثمان وحدات من أوراق ثالثیة تشبھ الزھور، ثم یمتدا یسارا لیكونا زخرفي مكون 

نصف نجمھ بنفس النمط تبدأ بعدھا الكتابات المنفذة على ھذا الجزء من اإلفریز، 
على أرضیة نباتیة من فروع حلزونیة  والمضفور والمعقودوذلك بالكوفي المورق 

ائم والعز القائم من ]الد"[ھ وأوراق وأنصاف مراوح نخیلیة وأشكال زھریة بما نص
تنتھي بنصف ورقة نباتیة خماسیة، وجاء حرف " أ، ل" ينجد أن ھامة حرف]". لھ[لا
، كما أن حرف على ھیئة معین مفرغ الوسط على النمط الطلیطلي" العز"في " ع"
یمتد لیكون نصف عقد مفصص خماسي ثم یصعد ألعلى ویتضافر " من"في " ن"

جاء الحفر في ھذه القطعة على ثالثة . یا بنصف ورقة نباتیةعلى نفسھ ثم یمتد منتھ
مستویات، حیث نفذت الكتابات على مستوى، والزخارف النباتیة على مستویین، 

   .وذلك بالشطف والحفر العمیق، ویظھر ذلك بوضوح في الكتابات
، یؤرخ ، بھ بعض األجزاء المتآكلة اآلن50648جزء من إفریز خشبي رقم  -٢٦

نفذ علیھ . )١٥صورة (سم  ٢.٣سم، وسمك  ١٨ ×سم  ٧٣أبعاده  م،١٤/ ھ ٨بالقرن 
، ٢٧]"األمر[النجوم مسخرات بأمره أال لھ الخلق و]و"[اآلیة  بخط الثلث األندلسي

وذلك بالحفر البارز، على أرضیة من فروع حلزونیة متداخلة، یخرج منھا أوراق 
نفذت . م١٤/ ھ ٨یعود للقرن  ومراوح نخیلیة وثمار الفلفل على النمط الغرناطي الذي

الكتابات على مستویین، والزخارف النباتیة أیضا على مستویین، وذلك بالحفر 
ولونت الحروف باألحمر واألبیض، كما لونت الزخارف النباتیة . والشطف المائل

باللون األسود واألحمر الذي تأثر بعوامل الزمن فأصبح یبدوا كالبرتقالي على بعض 
    .الزخارف

 ١٤ ×سم ٢٢.٥أبعادھا  م،١٤/ ھ ٨تؤرخ بالقرن  ،50693شوة خشبیة رقم ح -٢٧
تتكون زخارفھا المنفذة بالحفر البارز من شریط ضیق مزخرف . سم ٢سم، وسمك 

بوریدات رباعیة، في حین یزخرف الجزء الرئیسي منھا ذو المساحة المستطیلة 
مة رباعیة تتوسط خطوط ممتدة ومتقاطعة، تكون أشكال ھندسیة متنوعة أبرزھا نج

الحشوة، یحیط بھا أربعة أشكال لوزیة بوسط كل شكل ما یشبھ رأس المسمار 
   .المضلع

× سم  ٢٠.٥أبعادھا  م،١٤/ ھ ٨تؤرخ بالقرن  ،50719حشوة خشبیة رقم  -٢٨
زخرفت بعناصر ھندسیة منفذة بالحفر البارز، تتكون من . سم١.٨سم، وسمك ١٨

                                                             
  .  ٥٤القرآن الكریم، سورة األعراف، اآلیة  ٢٧
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منفذة بالشطف المائل، تكون بتقاطعاتھا والتواءاتھا أشرطة ممتدة ومتكسرة ومتقاطعة 
   .عدة أشكال ھندسیة مختلفة یتوسطھا نجمة ثمانیة بوسطھا وریدة ثمانیة

سم، ١٣× سم  ٩٠أبعادھا  م،١٤/ھ ٨تؤرخ بالقرن ،50629قطعة خشبیة رقم   -٢٩
    .سم، لیس علیھا كتابات، تزخرفھا عناصر نباتیة تشبھ األلفات٨وسمك 

 :  مجموعة حشوات خشبیة - ٣-١-٢
  :  ١حشوات خشبیة بالصندوق رقم  - ١- ٣-١-٢

، یحتوي على تسع ١رقم  تضم مخازن المتحف الوطني بمدرید صندوق یحمل
، تحتوي على نص )١٦صورة ( م١٣/ ھ ٧تؤرخ بالقرن  حشوات خشبیة صغیرة

لیطلي، یقرأ كتابي غیر مكتمل، منفذ بالحفر البارز المشطوف، بالكوفي المورق الط
فیھ /ثم یبعثكم/ما في البر/سبحان/الرحیم/ا عالم/الي ال إ/حیم ھو/حمان الر: "كالتالي
بسم : "[اآلیات القرآنیة، وبإعادة قراءة ھذه الكتابات نجد أنھا تمثل جزء من "لیقضا

لغیب والشھادة ھو [عالم ا] إال ھو ه[الي ال إ]هللا الذ[حمان الرحیم ھو ]هللا الر
ھو هللا الذي ال إلھ إال ھو الملك القدوس السالم المؤمن المھیمن [الرحیم ] الرحمن

وعنده مفاتُح الغیب ال یعلمھا [ ،٢٨]هللا عما یشركون[سبحان  ]العزیز الجبار المتكبر
بة في ظلمات والبحر وما تسقط من ورقة إال یعلمھا وال ح[ ما في البر] إال ھو ویعلم

وھو الذي یتوفاكم باللیل ویعلم ما  األرض وال رطب وال یابس إال في كتاب مبین
وبیانات ھذه الحشوات وقراءة كتاباتھا ھي ". ٢٩لیقضافیھ  ثم یبعثكم ]جرحتم بالنھار

  :  كالتالي
سم، نفذ علیھا بالكوفي ١٦× سم ٢٣، أبعادھا 50652حشوة خشبیة رقم  -٣٠

رسمت على ھیئة نصف ورقة " ح"ونجد أن بدایة حرف ، "حمان الر"المورق 
فرع  أیضا منھ كما یخرج نباتیة، ورسم الحرف نفسھ على ھیئة نصف ورقة نباتیة،

ینتھي كل منھم " حیمالر"في " أ، ل"و ،"الرحمان"في " أ، ن"نباتي، وأن حرفي 
  .  بنصف ورقة نباتیة

بالكوفي  یھانفذ عل سم،١٦×سم ٢٢، أبعادھا 50654حشوة خشبیة رقم  -٣١
بالقطعة " الرحمان"منفذ بنفس الطریقة في " ح"ونجد أن حرف ، "حیم ھو" المورق

ة تشبھ شكل القلب الذي یخرج من نفذ بھیئة مثلث" ھو"في  "ھ"السابقة، وأن حرف 
 .  وسطھ فرع نباتي یتفرع لفرعین ینتھي كل منھما بنصف مروحة نخیلیة

بالكوفي  نفذ علیھا سم، ١٦ ×سم ٢٤، أبعادھا 50690حشوة خشبیة رقم  -٣٢
ینتھي كل منھما " إال"األولي والثانیة في " أ"، ونجد أن حرفي ]"ه[ي ال إال" المورق

   .بنصف بورقة نباتیة بنفس النمط السابق
بالكوفي  نفذ علیھا سم، ١٦×سم  ٢١.٥، أبعادھا 50689حشوة خشبیة رقم  -٣٣

على ھیئة نصف ورقة نباتیة، وكذلك یخرج منھ " ع"، وجاء حرف "عالم ا" المورق
                                                             

  .  ٢٣، ٢٢القرآن الكریم، سورة الحشر، آیة  ٢٨
 .  ٦٠، ٥٩اآلیة القرآن الكریم، سورة األنعام،  ٢٩
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ینتھي كل منھما بنصف ورقة نباتیة، ویخرج من " أ، ل"فرع نباتي، كما أن حرفي 
 .  فرع نباتي مزدوج] الغیب[في  "ا"حرف 

سم، نفذ علیھا بالكوفي ١٥.٥× سم ٢٣.٥، أبعادھا 50676حشوة خشبیة رقم  -٣٤
بھیئة نصف ورقة نباتیة، ویخرج من " ح"جاءت بدایة حرف  ".الرحیم"المورق 

فرع نباتي مزدوج متماثل ینتھي بورقة نباتیة ثنائیة متقابلة مع " ی"ھامة حرف 
 .  نصف مروحة نخیلیة" م"مثیلتھا، كما یخرج من حرف 

نفذ علیھا  سم، ١٥.٥× سم ٢٣.٥، أبعادھا 50653حشوة خشبیة رقم  -٣٥
   .ورقة نباتیة صغیرة" ن"، ویخرج من حرف "سبحان"

كوفي نفذ علیھا بال سم، ١٦×سم ٢٣.٥، أبعادھا 50691حشوة خشبیة رقم  -٣٦
 ".  ما في البر" على أرضیة من فرعین نباتیین

نفذ علیھا بالكوفي  سم، ١٤×سم ٢٣، أبعادھا 50692حشوة خشبیة رقم  -٣٧
 .  نصفا مروحة نخیلیة" ی"ویخرج من ھامة حرف " ثم یبعثكم"المورق 

نفذ علیھا بالكوفي  سم، ١٦.٥×سم ٢٤، أبعادھا 50655حشوة خشبیة رقم  -٣٨
بھیئة " ھ"فرع نباتي، ورسم حرف " ف"، یخرج من حرف "لیقضافیھ "المورق 

  .  نصف ورقة نباتیة
  :  ٢حشوات خشبیة بالصندوق رقم  - ٢- ٣-١-٢

تؤرخ  ، ذات أبعاد متقاربة إلى حد كبیر،حشوة خشبیة ١٢ي ھذا الصندوق على یحتو
تزخرفھا كتابات عربیة منفذة بالحفر البارز بالكوفي  ،)١٧صورة (م ١٤/ ھ ٨بالقرن 
، ویالحظ إختالف "الملك "نفذ على سبع حشوات منھا عبارة . والمزھر المورق

، )١٨صورة ( ھذه العبارة من حشوة ألخرىالتي تزخرف حروف النباتیة  العناصر
 نالحظ أیضا أن العناصر، و"حسبي هللا"رة عبا الباقیة خمس حشواتالونفذ على 

، )١٩صورة ( تختلف من حشوة ألخرىالتي تزخرف حروف ھذه العبارة النباتیة 
، "في " أ، ل، ك"تنتھي قوائم حروف  .وإن كانت متقاربة في الشكل العام الملك، 

" ھ"، ورسم حرف "شكل قلع المركب الشراعي"بالتفطیح على النمط الطلیطلي " هللا
بھیئة دائریة، ویخرج من   "م"في لفظ الجاللة بھیئة نصف ورقة نباتیة، وجاء حرف 

، "في " ل"ي والمسافة ما بین حرف" ھ"و حرف " الملك"في " أ، م، ك"حروف 
عناصر نباتیة، تتراوح ما بین مراوح وأنصاف " حسبي"في " يح،"، وحروف "هللا

بأنصاف مراوح نخیلیة وزھور  مراوح نخیلیة، وزھور، أو فروع نباتیة تنتھي
    .وثمار

رسم " ح"بعدة صفات تتلخص في أن حرف " حسبي هللا"وتمیزت حروف عبارة 
، وأحیانا تنتھي ھامتھ "?"بشكل انسیابي معقوف أقرب ما یكون لعالمة االستفھام 

، وأحیانا تنفذ على ھیئة نصف ورقة نباتیة ثالثیة، ورسم "قلع مركب"بشكل مفلطح 
على ھیئة ثالثة قوائم متالصقة متتالیة في اإلرتفاع، وتنتھي ھامات  "س"حرف 

قلع "بھیئة مفلطحة  "ب"، وجاءت ھامة حرف "قلع المركب"الثالثة بشكل مفلطح 
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وتنتھي أیضا بشكل مفلطح،  "ح"، ثم تلتف وتنسحب لتمتد حتى بدایة حرف "المركب
نفذ على ھیئة " هللا"جاللة في لفظ ال "ا"وذلك بشكل انسیابي جمالي، ونجد أن حرف 

وینسحب طرفھا السفلي قلیال نحو الیمین، في " قلع مركب"قائمة تنتھي بشكل مفلطح 
في " "حین جاءت بقیة الحروف بنفس الھیئة تقریبا وأحیانا بشكل متطابق مع لفظ 

  :  السابقة، وبیانات ووصف ھذه الحشوات كالتالي" الملك "عبارة 
نفذ سم، ١.٥سم، وسمك ١٠.٥× سم ٢٨، أبعادھا 50664حشوة خشبیة رقم  -٣٩

 ".  الملك "عبارة  والمزھر بالكوفي المورق ،بالحفر البارز علیھا
نفذ  سم،١.٢سم، وسمك ١٠.٢× سم ٢٧.٢، أبعادھا 50665حشوة خشبیة رقم  -٤٠

 ".  الملك " عبارة، بالحفر البارز، والمزھر بالكوفي المورق علیھا
نفذ  سم،١.٤سم، وسمك ١٠× سم ٢٨.٥أبعادھا ، 50666حشوة خشبیة رقم  -٤١

 ".  الملك "بالحفر البارز عبارة  ،والمزھر بالكوفي المورق علیھا
نفذ سم، ١.٨سم، وسمك ١٠.٥× سم ٢٧، أبعادھا 50667حشوة خشبیة رقم  -٤٢

 ".  الملك "عبارة  والمزھر بالكوفي المورق ،علیھا بالحفر البارز
نفذ  سم،١.٥سم، وسمك ٩.٣× سم ٢٩.٣، أبعادھا 50669حشوة خشبیة رقم  -٤٣

  ". الملك "بالكوفي المورق عبارة  ،علیھا بالحفر البارز
نفذ سم، ١.٦سم، وسمك ١٠.٥× سم ٢٧، أبعادھا 50670حشوة خشبیة رقم  -٤٤

 ".  الملك "عبارة  والمزھر بالكوفي المورق ،علیھا بالحفر البارز
 سم،١.٧سم، وسمك ١٠.٢× سم ٢٧.٥ادھا ، أبع50673حشوة خشبیة رقم  -٤٥

 ".  الملك " بالحفر البارز عبارة ،والمزھر بالكوفي المورق نفذ علیھا
نفذ  سم،١.٢سم، وسمك  ١٠×سم ٢٨.٣، أبعادھا 50668حشوة خشبیة رقم  -٤٦

 ".  حسبي هللا"عبارة  والمزھر بالكوفي المورق ،علیھا بالحفر البارز
نفذ سم، ١.٢سم، وسمك ١٠.٥× سم ٢٧.٥أبعادھا ، 50671حشوة خشبیة رقم  -٤٧

 ".  حسبي هللا" بالكوفي المورق عبارة ،علیھا بالحفر البارز
نفذ سم، ١.٧سم، وسمك ١٠× سم ٢٦.٨، أبعادھا 50672حشوة خشبیة رقم  -٤٨

 ".  حسبي هللا"عبارة  ،بالحفر البارز ،والمزھر بالكوفي المورق علیھا
نفذ  سم،١.٥سم، وسمك ١٠.٥× سم ٢٧.٣عادھا ، أب50674حشوة خشبیة رقم  -٤٩

 ".  حسبي هللا" بالحفر البارز عبارة ،والمزھر بالكوفي المورق علیھا
نفذ سم، ١.٤سم، وسمك ١٠× سم ٢٧.٢، أبعادھا 50675حشوة خشبیة رقم  -٥٠

  . "حسبي هللا"عبارة  والمزھر علیھا بالحفر البارز بالكوفي المورق
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  :  بشارع ال سولیداد بطلیطلة ٢مجموعة أخشاب من سقف المنزل رقم  - ٤-١-٢
مجموعة كبیرة من القطع الخشبیة التي أخذت بتحتفظ مخازن المتحف القومي بمدرید 

، والتي اشتراھا لویس كارابھ ٣٠بشارع السولیداد بطلیطلة ٢من سقف المنزل رقم 
بیة ما بین كوابیل وإفاریز قطعة خش ٧٩، وتصل ھذه المجموعة إلى ٣١باالسیوس

  :  وھذه القطع كالتالي م،١٣ /ھ ٧ وحشوات خشبیة تؤرخ بالقرن
  :  خشبیة وقطع أفاریز - ١- ٤-١-٢

سم، ١٥سم، وسمك ٣٢× سم ١٩٠، أبعاده 1972/102/40إفریز خشبي رقم  -٥١
نفذ علیھ بالحفر البارز، بالكوفي المورق على أرضیة نباتیة من فروع أوراق 

. )٢٠صورة ( "نا السرور إذا حللت تنالھ"...مراوح نخیلیة عبارة  ومراوح وأنصاف
تنتھي بنصف ورقة نباتیة، ورسم حرف  في ھذه العبارة "أ، ل"نجد أن ھامة حرفي 

عقد " السرور"في " ر، و"ویوجد أعلى حرفي  ،بھیئة خطافیة "حللت"في  "ح"
مفصص مفتوح القمة ینتھي بقائمین یزخرف كل منھما نصف ورقة نباتیة بنفس 

الكتابات من أعلى وأسفل شریط من ضفیرة  یؤطر ".أ، ل"األسلوب في حرفي 
طلیطلیة، یمتد طرفھا العلوي ألسفل لیتداخل مع طرفھا السفلي لیكونا نصف شكل 

فین مدببین یتناوبان مع آخران لكل منھما عقد نصف دائري وذلك بما ثماني لھ طر
   .یشبھ النجمة الثمانیة

 

                                                             
یعد ھذا المنزل الذي یقع بالقرب من قصر طلیطلة من أھم منازل المدجنین المتبقیة بھذه المدینة،  ٣٠

 ٢یشتمل الطابق األول على المدخل الذي یقع بشارع السولیداد، رقم . وھو یتكون من طابقین
"Calle de la Soledad, nº 2" والذي یفضي إلى دھلیز صغیر مكون من جزئین، یغطیھ سقف ،

یفضي الدھلیز إلى ردھة یدخل منھا إلى فناء مكشوف یحیط بھ قاعتین ". الفارخھ"خشبي من نوع 
، ویحتوي "الفارخھ"مستطیلتین  بالجانب الجنوبي والغربي للفناء، مسقفتین بسقف خشبي من نوع 

منھ للطابق الثاني الذي یتكون من قاعات مسقفة بأسقف  الجانب الشرقي على مطبخ وسلم یصعد
، وربما حدث ذلك نتیجة اإلعتقاد بأنھ "بیت المعبد"عرف ھذا البیت باسم . خشبیة جملونیة

ومجموعة البیوت الواقعة ضمن دائرة سان میجیل األلطو والمحصورة بین شارع السولیداد 
، الذین تم اإلعتراف بھم في مملكة قشتالة في وشارع سان میجیل األلطو تنسب إلى فرسان المعبد

عصر الملك ألفونسو الثامن، والذین أعطى لھم قلعة سان سرباندو لیستخدموھا للمراقبة والدفاع عن 
طلیطلة، كما أنھم حصلوا على ما یبدوا على كنیسة سان میجیل األلطو، وعلى البیوت القریبة من 

ً ألن األمر . بشارع السولیداد ٢ن من بینھا البیت رقم ھذه الكنیسة لكي یقیموا بھا، والتي كا ونظرا
م، فإن ١٣١٢أبریل عام  ٣الخاص بفرسان المعبد قد ألغي طبقا لنشرة القانون الخامس الصادر في 

وقام صاحب المنزل . م١٣/ ھ ٧ھذه البیوت المنسوبة لھم من المرجح أنھا ترجع على األقل للقرن 
لمطعم، كما أنھ وضع بھ مجموعتھ الخاصة من التحف واألخشاب  في اآلونة األخیره بتحویلھ

   . الطلیطلیة
MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano…, p. 403.     
31AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, Rodrigo, Memoria acerca de algunos 
inscripciones arábigas de España y Portugal, Madrid, 1883, pp. 233-236.    
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 ١١.٥سم، وسمك  ٨.٥× سم ٣١٦، أبعاده 1972/102/46إفریز خشبي رقم  -٥٢
تنقسم زخارفھ إلى شریط علوي ضیق یحتوي على وریدات رباعیة منفذة بالحفر . سم

، "بركة"كثر عرضا یحتوي على كلمة البارز بشكل تكراري، وشریط آخر سفلى أ
مرة، ونجد أن التوریق  ٢٣المنفذة بالحفر البارز، بالكوفي المورق بشكل تكراري 

 .  ، حیث یخرج من نھایتھ ورقة نباتیة ثالثیة"ر"یوجد فقط في حرف 
سم، وسمك  ٩×  سم٣٠٤، أبعاده  1972/102/47جزء من إفریز خشبي رقم  -٥٣
 - 1972/102/46ھذا اإلفریز ھو في الواقع جزء مكمل لإلفریز السابق رقم . سم ١١

فھو یحتوي على نفس زخارفھ وكتاباتھ، كما أن أبعاده تكاد تكون  ،"٥٢كتالوج رقم "
 .  مرة١٩بشكل تكراري " بركة"متطابقھ معھ، غیر أن ھذا اإلفریز نفذت علیھ كلمة 

 ٢ سولیداد عددمن شارع ال ١٢خوذة من البیت رقم كما تضم األخشاب المأ -٥٤
 أفاریز ٦و  ،1972/102/0040و  1972/102/39رافدة خشبیة تحمالن رقمي 

قطعة خشبیة  ٣٠و ،1972/102/45إلى  1972/102/41خشبیة تحمل األرقام من 
، مزخرفة بعناصر نباتیة من 1972/102/79إلى  1972/102/49تحمل األرقام من 

بنفس األسلوب الذي نجده على األخشاب  ،وكتابات عربیة أوراق ومراوح نخیلیة
   .، ومتحف تاییر دل مورو بطلیطلةمتحف سانتا كروثالموجودة في 

  :  حشوات خشبیة - ٢- ٤-١-٢
حشوة خشبیة أخذت من سقف  ٣٨تحتوي مخازن المتحف القومي بمدرید على 

وضعت في أربعة  م،١٣/ ھ ٧بشارع السولیداد بطلیطلة تؤرخ بالقرن  ٢المنزل رقم 
تحمل ھذه الحشوات األرقام من  .الصندوق الثالث وحتى السادس، وذلك  من صنادیق

  :  وھي كالتالي، 1972/102/38إلى  1972/102/1
   : حشوات الصندوق الثالث - ١- ٢- ٤-١-٢

حشوات خشبیة بحالة حفظ جیدة، نفذ على كل  ١٠یحتوي الصندوق الثالث على 
، ونجد أن حرف مرتینلفظ الجاللة  المورق بالكوفي ،البارزحشوة منھا وذلك بالحفر 

نصف مروحة نخیلیة بنفس النمط الذي نجده یزخرف  منھیخرج  األولى" هللا"في " ه"
الموجودة اآلن في بیت المعبد  كتاباتالفي  وذلك" هللا"في لفظ الجاللة  "ه"حرف 

ن نھایات ھامات حروف ، كما أ"بشارع السولیداد بطلیطلة ٢المنزل رقم "بطلیطلة 
ً، وھذه الحشوات كانت تزخرف األجزاء " أ، ل، ل" تنتھي بتفطیح كبیر نسبیا

المحصورة بین العوارض الخشبیة أو الكوابیل في أسقف ھذا المنزل، وبیانات ھذه 
  :  الحشوات كالتالي

، سم ١.٥وسمك  سم،١٢.٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/1حشوة خشبیة رقم  -٥٥
 .  "هللا هللا"بالكوفي المورق نفذ علیھا 

، سم ٢.٤وسمك  سم،١٢ ×سم ١٦.٨، أبعادھا 1972/102/2حشوة خشبیة رقم  -٥٦
 .  "هللا هللا"نفذ علیھا بالكوفي المورق 
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 ٢.٣وسمك  سم،١١.٧ ×سم ١٦.٨، أبعادھا 1972/102/3حشوة خشبیة رقم  -٥٧
 .  "هللا هللا"، نفذ علیھا بالكوفي المورق سم
وسمك  سم،١١.٨ ×سم ١٦.٨، أبعادھا 1972/102/4حشوة خشبیة رقم  -٥٨
 .  "هللا هللا"، نفذ علیھا بالكوفي المورق سم١.٨
، سم ٢وسمك  سم،١١.٨ ×سم ١٦.٤، أبعادھا 1972/102/5حشوة خشبیة رقم  -٥٩

 .  "هللا هللا"نفذ علیھا بالكوفي المورق 
 ١.٥وسمك  سم،١٢.٢ ×سم ١٧.٣، أبعادھا 1972/102/6حشوة خشبیة رقم  -٦٠
 .  "هللا هللا"نفذ علیھا بالكوفي المورق ، سم
نفذ  سم، ١.٥وسمك  سم،٨ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/7حشوة خشبیة رقم  -٦١

 .  نصفھا العلوي مفقود ، ونالحظ أن"هللا هللا"علیھا بالكوفي المورق 
 ١.٧وسمك  سم،١١.٥ ×سم ١٧.٣، أبعادھا 102/8 /1972حشوة خشبیة رقم  -٦٢
 .  "هللا هللا"مورق ، نفذ علیھا بالكوفي السم
 ١.٦وسمك  سم،١٠.٥ ×سم ١٧.٥، أبعادھا 1972/102/9حشوة خشبیة رقم  -٦٣
أن الجزء السفلي من ھذه الحشوة  نالحظو ،"هللا هللا"نفذ علیھا بالكوفي المورق  سم،

 .  مكسور
 ١.٥وسمك  سم،١٢ ×سم ١٧.٧، أبعادھا 1972/102/10حشوة خشبیة رقم  -٦٤
  .  "هللا هللا"المورق ، نفذ علیھا بالكوفي سم
  :  حشوات الصندوق الرابع - ٢- ٢- ٤-١-٢

حشوات خشبیة بحالة حفظ جیدة، نفذ على كل  ١٠یحتوي الصندوق الرابع على 
، وذلك بنفس نمط "هللا هللا"لفظ الجاللة بالكوفي المورق حشوة منھا بالحفر البارز 

  :  وبیانات ھذه الحشوات كالتالي ،٣حشوات الصندوق رقم 
 .  سم ١.٥وسمك سم،١٢×سم١٧، أبعادھا 1972/102/11حشوة خشبیة رقم  -٦٥
 .  سم ١.٥وسمكسم،١٢ ×سم ١٧أبعادھا ،1972/102/12حشوة خشبیة رقم  -٦٦
 .  سم١.٦وسمك  سم،١٢ ×سم ١٧أبعادھا،1972/102/13حشوة خشبیة رقم  -٦٧
 .  سم١.٨وسمك  سم،١٢×سم١٧،أبعادھا 1972/102/14حشوة خشبیة رقم   -٦٨
 .  سم١.٥وسمك  سم،١٢×سم١٨،أبعادھا 1972/102/15حشوة خشبیة رقم   -٦٩
 .  سم٢وسمك  سم،١٢×سم١٧.٥أبعادھا ،1972/102/16حشوة خشبیة رقم  -٧٠
 .  سم١.٨وسمك  سم،١٢ ×سم١٧أبعادھا ،1972/102/17حشوة خشبیة رقم  -٧١
 .  سم١.٥وسمك سم،١٢.٥×سم١٧أبعادھا ،102/18 /1972حشوة خشبیة رقم -٧٢
 .  سم١.٥وسمك سم،١٢.٥×سم١٧أبعادھا ،1972/102/19حشوة خشبیة رقم -٧٣
  سم  ١.٨وسمك  سم،١٢ ×سم ١٧أبعادھا ،1972/102/20حشوة خشبیة رقم  -٧٤

  : حشوات الصندوق الخامس - ٣- ٢- ٤-١-٢
حشوات خشبیة بحالة حفظ جیدة، نفذ على كل  ١٠یحتوي الصندوق الخامس على 

، وذلك بنفس نمط "هللا هللا"لفظ الجاللة  بالكوفي المورقحشوة منھا بالحفر البارز 
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سم، ٢سم إلى ١.٥، ویتراوح سمك ھذه الحشوات ما بین ٣حشوات الصندوق رقم 
  :  وبیانات ھذه الحشوات كالتالي

 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/21حشوة خشبیة رقم  -٧٥
 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/22حشوة خشبیة رقم  -٧٦
   .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/23حشوة خشبیة رقم  -٧٧
   .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/24حشوة خشبیة رقم  -٧٨
   .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/25حشوة خشبیة رقم  -٧٩
   .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/26حشوة خشبیة رقم  -٨٠
  .سم١٢.٥ ×سم ١٦.٥، أبعادھا 1972/102/27حشوة خشبیة رقم  -٨١
 .  سم٨ ×سم ١٧، أبعادھا 102/28 /1972حشوة خشبیة رقم  -٨٢
 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/29حشوة خشبیة رقم  -٨٣
    .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/30حشوة خشبیة رقم  -٨٤

  :  حشوات الصندوق السادس - ٤- ٢- ٤-١-٢
، نفذ )٢١صورة ( حشوات خشبیة بحالة حفظ جیدة ٨یحتوي الصندوق السادس على 

، "هللا هللا"لفظ الجاللة  بالكوفي المورقعلى كل سبع حشوات منھا بالحفر البارز 
، في حین زخرفت الحشوة الثامنة بمروحة ٣صندوق رقم وذلك بنفس نمط حشوات ال

سم، ٢سم إلى ١.٥نخیلیة یتوسطھا شكل زھري، ویتراوح سمك ھذه الحشوات ما بین 
  :  وبیانات ھذه الحشوات كالتالي

 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/31وة خشبیة رقم حش -٨٥
 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/32حشوة خشبیة رقم  -٨٦
 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/33حشوة خشبیة رقم  -٨٧
   .سم١٢.٥ ×سم ١٦.٥، أبعادھا 1972/102/34حشوة خشبیة رقم  -٨٨
 .  سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/35حشوة خشبیة رقم  -٨٩
 .سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/36حشوة خشبیة رقم  -٩٠
 . سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 1972/102/37حشوة خشبیة رقم  -٩١
   . سم١٢ ×سم ١٧، أبعادھا 102/38 /1972حشوة خشبیة رقم  -٩٢

  :  بالمتحف الوطني بمدرید العرض صالةبالقطع الخشبیة الموجودة  - ٥-١-٢
 × سم٢٧٣أبعاده  م،١٣/ ھ ٧یؤرخ بالقرن  ،1876/22/1كمر خشبي رقم  -٩٣

یزخرف باطنھ عناصر ھندسیة عبارة عن نجوم سداسیة  .سم١٢.٥سم، وسمك ١٦.٥
 بالكوفي ،نفذ علیھ بالحفر البارز .تتناوب مع عنصر نباتي یشبھ الوریدة الرباعیة

ة كة الكاملة والنعم]البر"[على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق وزھور عبارة  البسیط
 ]".  ائم[د]ل[الشاملة والغبطة المتصلة والسعد ا

×  سم٢٢٢.٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  ،1876/22/2كمر خشبي رقم  -٩٤
نفذ علیھ  .سم٢٣والمساحة المنفذة علیھا الكتابات عرضھا  سم،١١سم، وسمك ٣١
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، وذلك ]"قبل؟[مان بذ المحل الشأم فأاأل]ا"[ والمعقود المورق والمضفور بالكوفي
نجد أن ھامة  .نخیلیة وأنصاف مراوح على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح

 "ماناأل"في " ن"نھایة حرف  تنتھي بنصف ورقة نباتیة، وأن" ا، ل، ال"حروف 
تصعد ألعلى مكونة نصف عقد مفصص ثالثي، ثم تتضافر على نفسھا وتنتھي 

صف عقد مفصص ثالثي ن" الشأم"في " م"كما یخرج من حرف  .بنصف ورقة نباتیة
 "ا"یصعد ألعلى منتھیا بنصف ورقة نباتیة تجاور النصف المنتھیة بھ ھامة حرف 

    .المجاور لھا
  :  القطع الخشبیة بمتحف سانتا كروث بطلیطلة -٢-٢

التي  ،المدجنة الطلیطلیةیحتفظ متحف سانتا كروث بمجموعة ھامة من األخشاب 
أخذت من أسقف عمائر وبیوت ھدمت أو أجزاء منھا سابقا، وتوجد ھذه المجموعة 

  :  في مخازن المتحف، ونظرا لكبر حجمھا فقد تخیرت منھا أھمھا، وھي كالتالي
والذي بھ مكان لتثبیت رافدة  م،١٣- ١٢/ ھ ٧-٦یؤرخ بالقرنین  كمر خشبي -٩٥

متد بین الجدارین العرضیین لشد خشبیة من نوع الروافد الرابطة لألسقف، والتي ت
السقف وربطھ، ویبدو أنھ كان خاص بسقف مسجد أو سقف بیت أحد المدجنین 

نفذ علیھ بالحفر . )٢٢صورة ( سم١٧سم، وسمك ٢٦×م ٣.٦٥بطلیطلة، أبعاده 
البارز بالكوفي المورق وذلك على أرضیة نباتیة بسیطة عبارة عن بعض األوراق 

ھم العلم بغیا بینھم ومن ءعد ما جا]ب"[ تینوالزھور اآلیوأنصاف المراوح النخیلیة 
ونجد أن بعض . ٣٢]"قل[ففإن هللا سریع الحساب فإن حاجوك ] ت هللا[یكفر بآیا

الذي یخرج منھ ورقة " یكفر"في " ر"الحروف یخرج منھا عناصر نباتیة مثل حرف 
" ك"وحرف  الذي ینتھي بنصف مروحة نخیلیة،" فإن"في " ن"نباتیة ثالثیة، وحرف 

مفتوحا " ع"الذي یخرج منھ أیضا نصف مروحة نخیلیة، ورسم حرف " حاجوك"في 
في " ھ"على ھیئة عقد نصف دائري، وحرف " العلم، سریع"وجاء جزئھ السفلي في 

قعة على ھیئة بتلتین لوردة من ثمانیة بتالت، كما نجد أن المسافة الوا" ھم، بینھمءجا"
ھ ورقة نباتیة یخرج منھا عقد مدبب ُیتوجُ " هللا" في لفظ الجاللة "ل"بین حرفي 

یتكون من وحدة زخرفیة متكررة  لكتابات من أعلى وأسفل شریطیؤطر ھذه ا. ثالثیة
  .  عبارة عن مروحة نخیلیة منفذة بالحفر البارز

للكمر  وھو مشابھ ،)٢٣صورة ( م١٣-١٢/ ھ ٧-٦یؤرخ بالقرنین  كمر خشبي -٩٦
نمط من حیث عرضھ ونوع الخشب ووذلك  ،"٩٥رقم كتالوج "  تماما لسابقا

 في السقف یرجح أنھ كان الكمر المقابللذا ، والمنفذة علیھ ة والنباتیةیالزخارف الكتاب
 ،نفذ علیھ بالحفر البارز. سم١٨سم، وسمك ٢٦×م ٢.١٥أبعاده وتبلغ للكمر السابق، 

ملك تؤتي الملك من بسم هللا الرحمن الرحیم قل اللھم مالك ال" ةبالكوفي المورق اآلی
، وذلك ٣٣"]الخیر[ تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك

                                                             
  .  ٢٠، ١٩القرآن الكریم، سورة آل عمران، اآلیة  ٣٢
 .  ٢٦القرآن الكریم، سورة آل عمران، اآلیة  ٣٣
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على أرضیة نباتیة بسیطة عبارة عن بعض األوراق وأنصاف المراوح النخیلیة 
یخرج منھا " هللا"في لفظ الجاللة  "ل"حرفي  نجد أن المسافة الواقعة بین. والزھور

في " ر"عقد نصف دائري یتوجھ ورقة نباتیة ثالثیة مفرغة من وسطھا، وأن حرف 
ویكونان ما یشبھ " ن"یخرج منھ فرع نباتي یتضافر مع إمتداده حرف " الرحمن"

على ھیئة بتلتي وریدة ثمانیة، كما یمتد حرف " اللھم"في " ھ"العقد، ورسم حرف 
" ن"ویصعد ألعلى منتھیا بنصف مروحة نخیلیة، كذلك یمتد حرف " من"في " ن"

لینتھي بورقة نباتیة ثالثیة مفرغة الوسط ونصف مروحة نخیلیة، ورسم " ممن"في 
. فلي في على ھیئة عقد نصف دائريمفتوحا وجاء جزئھ الس" تعز"في " ع"حرف 

لیة وزھور واشكال یمتد أعلى ھذه الكتابات فرع نباتي یتدلي منھ أنصاف مراوح نخی
ویؤطر جمیع ذلك من أعلى وأسفل ومن الجانب األیمن الذي تبدأ منھ الكتابات  ،ثمار

شریط زخرفي یتكون من وحدة نباتیة زخرفیة متكررة منفذة بالحفر البارز عبارة عن 
    .مروحة نخیلیة یلتف على یمینھا ویسارھا فرع صغیر ینتھي بورقة ثنائیة

سم،  ٩×سم ٣٩، أبعاده م١٣- ١٢/ ھ ٧-٦رخ بالقرنین یؤ جزء من إفریز خشبي -٩٧
والنجوم  القمر]و["بالكوفي المورق والمزھر  ،زنفذ علیھ بالحفر البار .سم٤وسمك 

یخرج منھ شكل زھري وفرع نباتي، " القمر"في " م"ونجد أن حرف . ٣٤]"رات[مسخ
" مسخرات"في " م"فرع نباتي، وأن حرف " النجوم"في " ج"ویخرج من حرف 

   . بشكل زھري" ر"، كما ینتھي حرف یخرج منھ فرع نباتي وشكل زھري
، سم١٥×  م ٢.٩٠، أبعاده م١٣- ١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین  خشبيإفریز  -٩٨

یزخرف أعلى اإلفریز شریط ضیق یحتوي على وریدة رباعیة منفذة . سم ٤وسمك 
 تاباتالكبالحفر البارز بشكل تكراري، ویحتوي الجزء السفلي من اإلفریز على 

عاھد  من أوفا بما]و["ز بالكوفي المورق والمزھر القرآنیة التالیة، المنفذة بالحفر البار
ً عظیما سیقول لك المخلفون من األعراب شغلتنا أموالناعلیھ هللا فسُیؤ . ٣٥"تیھ أجرا

یزخرف بعض حروف ھذه الكتابات عناصر نباتیة من أنصاف مراوح نخیلیة 
" أ، ه" ، و "عاھد"في " ھ"، وحرف "ماب"في " م"وفروع تحمل زھور، مثل حرف 

ً "في " أ"، و "فسیؤتیھ"في " س"، و "هللا"في لفظ الجاللة  في " ع"، و "أجرا
". األعراب"في " ع، ب"، و "المخلفون"في " ن"، و "سیقول"في " ل"، و "عظیما"

یعلو ھذا اإلفریز صف من الكوابیل الخشبیة المزخرفة بعناصر نباتیة من فروع 
وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة ووریدات رباعیة، یحصر كل كابولین فیما 

المنفذة بالحفر " الملك "زخرفت كل حشوة بعبارة . بینھما حشوة خشبیة مستطیلة
الذي تنتھي فیھ قوائم الحروف بالتفطیح على  والمزھر، بالكوفي المورق ،البارز

فروع " الملك"في " ، كمأ، "ف یخرج من حرو. )٢٤صورة ( النمط الطلیطلي
   .وزھور أنصاف مراوح نخیلیةمراوح و وأوأوراق نباتیة، 

                                                             
  .  ١٢، سورة النحل، اآلیة ٥٤القرآن الكریم، سورة األعراف، اآلیة  ٣٤
  .  ١١، ١٠القرآن الكریم، سورة الفتح، اآلیة  ٣٥
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×  م ٣.١٠، أبعاده )٢٥صورة ( م١٣-١٢/ ھ ٧-٦یؤرخ بالقرنین  خشبيإفریز  -٩٩
 كتالوج رقم" ھذا اإلفریز یتشابھ بشكل كبیر مع اإلفریز السابق .سم ٥سم، وسمك ١٦
نفس المكان، كما أنھ ربما یكونا قد جلبا من  ، بل یمكن القول بأنھما صنعا في"٩٨

یزخرف أعلى اإلفریز شریط ضیق یحتوي على . قاعة أو صالة من نفس المبني
وریدة رباعیة منفذة بالحفر البارز بشكل تكراري، ویحتوي الجزء السفلي من اإلفریز 

مزھر ، بالكوفي المورق والعلى اآلیات القرآنیة التالیة، المنفذة بالحفر البارز
ً عظیما سیقول لك المخلفون من األعراب شغلتنا أموالنا یھتفسُیؤ" فاستغفر لنا  أجرا

یقولون بأفواھھم ما لیس في قلوبھم قل فمن یملك لكم من هللا شیئا إن أراد بكم ضرا 
یزخرف بعض حروف ھذه الكتابات عناصر نباتیة من أوراق . ٣٦]"نا[كأو نفعا بل 

" ع"، وحرف "فسیؤتیھ"في " ه"ثالثیة وأنصاف مراوح نخیلیة وزھور مثل حرف 
والذى رسم  كالھما على ھیئة نصف ورقة نباتیة، وحرف " عظیما، األعراب"في 

في " ب"، و "من"في " م"، و "لك"في " ك"و  ،"سیقول، المخلفون"في " و"
في " و"، وحرف "فاستغفر"في " ر"، و "أموالنا"الوسطى في " ا"، و "ألعرابا"
في " م" ، و"في"في " ي"و  ،"بأفواھھم"الثانیة في " ھ"و  ،"یقولون، بأفواھھم"
، ورسم "أو نفعا"في " و"، وحرف "ضرا"في " ض"وحرف " لكم فمن، قلوبھم،"

الوسطى في " غ"ف بھیئة خطافیة، ورسم حر" أجرا، المخلفون"في " ح"حرف 
    ."شغلتنا، فاستغفر"

م ٣.١٠، أبعاده )٢٦صورة ( م١٣-١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین  خشبيإفریز  - ١٠٠
یزخرف اإلفریز شریط مكون من وحدة نباتیة متكررة، عبارة عن ورقة . سم١٦×  

یتضافر را فرع صغیر ینتھي بورقة ثنائیة خماسیة مفرغة الوسط یمتد منھا یمینا ویسا
قطع خشبیة وضعت حالیا كبدیل عن  على أعلى اإلفریز یحتوي. مع مثیلھ المجاور لھ

كوابیل كانت  عوارض خشبیة كانت تحمل سقف قاعة أو صالة أو حجرة، أو عن
حصر كل قطعتین من ھذه القطع الخشبیة فیما بینھما حشوة ت. تحمل سقف أو رفرف

بالحفر البارز  تینالمنفذ" ، العزة الملك "عبارتي  یزخرفھاخشبیة مستطیلة 
الذي تنتھي فیھ قوائم الحروف بالتفطیح على النمط  والمزھر، بالكوفي المورق

أنصاف مراوح نخیلیة أو فرع نباتي " العزة"في " ةا، "، ویخرج من حرف الطلیطلي
    .بشكل زھري یحمل نصف مروحة نخیلیة وینتھي

 ،)٢٧صورة ( م١٣-١٢/ ھ ٧- ٦بالقرنین تؤرخ  خمس كوابیل خشبیة - ١٠٥ - ١٠١
. سم١٢سم، وسمك ٢١عرض × سم طوال  ٧٠ - سم  ٦٥تتراوح أبعادھا ما بین 

یزخرف ثالثة وجوه من كل كابولي عناصر نباتیة تتكون من فروع حلزونیة تحصر 

                                                             
فسیؤتیھ أجرا عظیما سیقول : "والنص القرآني ھو. ١١، ١٠القرآن الكریم، سورة الفتح، اآلیة  ٣٦

لك المخلفون من األعراب شغلتنا أموالنا وأھلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتھم ما لیس في قلوبھم قل 
سورة " ملون خبیرافمن یملك لكم من هللا شیئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان هللا بما تع

  .  ١١، ١٠الفتح، اآلیة 
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بداخلھا مراوح نخیلیة، وینتھي بعضھا برأس على ھیئة مروحة نخیلیة، ھذا 
ر یفصل بین ھذه الزخارف وبین الجزء الغیر مزخرف من باإلضافة إلى إطار صغی

الكابولي الذي یوضع في الجدار عبارة عن وریدة سداسیة منفذة بشكل تكراري 
  . بالحفر البارز 

 ٨×سم ٤٥، أبعاده م١٣-١٢/ ھ ٧-٦یؤرخ بالقرنین  خشبيجزء من إفریز  - ١٠٦
علیھم دائرة  ءسو]لاظن ["نفذ علیھ بالحفر البارز بالكوفي المورق  .سم٣سم، وسمك 

تنتھي بنصف ورقة " أ، ل" ونجد أن ھامة حرفي. ٣٧"]ب هللا علیھم[غضالسوء و
، كما مفرغة الوسط یخرج منھ مروحة نخیلیة" علیھم"في " ع، م"ي نباتیة، وأن حرف

فرع نباتي ینتھي بنصف مروحة نخیلیة، كما رسم " السوء"في " أ"یخرج من حرف 
المبتدئة في " ع" حرف ، ورسمھیئة بتلتي وردة ثمانیةعلى " علیھم"في " ھ"حرف 

بھیئة " السوء و"في " و"حرف و، على ھیئة نصف ورقة نباتیة" وغضبعلیھم، "
  . لوزیة
سم  ٥٥، أبعادھا م ١٣-١٢/ ھ ٧- ٦تؤرخ بالقرنین  خشبیة رافدةجزء من  - ١٠٧

 ءِ ایت]وإ"[ نفذ علیھا بالحفر البارز بالكوفي المورق والمزھر .سم٨سم، وسمك  ١٠×
بعض الحروف یخرج منھا  ویالحظ أن. ٣٨"]قلوب[لیخافون یوما تتقلب فیھ االزكاة 

یخرج منھ الذي " یخافون"في " ن"، وحرف "الزكاة"في " ز، ه"أشكال زھور مثل 
فرع نباتي ینتھي طرفة األیمن بنصف مروحة نخیلیة، وینتھي طرفة األیسر بشكل 

خرف الجانب السفلي یز. مروحة نخیلیة" یھف"في " ه"زھري، كما یخرج من حرف 
 رباعیة مفصصة منفذة بالحفر البارز، تحتوي كل جامة جامات من ھذه الرافدة

ربما  ھذه الرافدة. مكون من أربعة وحدات زھریة ،بداخلھا على تكوین نباتي زخرفي
 مساجد طلیطلة، حیث أن بدایة النص القرآني لآلیة المنفذة علیھا ھو أخذت من أحد

في ُبُیوت أذن هللا أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ یسبح لھ فیھا بالغدو واألصال رجال ال "
وإیتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فیھ تلھیھم تجارة وال بیع عن ذكر هللا وإقام الصالة 

لیجزیھم هللا أحسن ما عملوا ویزیدھم من فضلھ وهللا یرزق من  واألبصار القلوب
  .  ٣٩"یشاء بغیر حساب

سم  ٥٩، أبعادھا م١٣-١٢/ ھ ٧- ٦تؤرخ بالقرنین  جزء من عارضة خشبیة - ١٠٨
عبارة عن جامات  ،تحتوي على زخارف منفذة بالحفر البارز .سم٥سم، وسمك  ١٠×

تضم كل جامة بداخلھا تكوین نباتي زخرفي مكون من أربعة  ،رباعیة مفصصة
 . وحدات زھریة

م ٣.١٠أبعاده ، )٢٨صورة ( م١٣-١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین  إفریز خشبي - ١٠٩
یزخرف أعلى اإلفریز شریط ضیق یحتوي على وریدة . سم ٤، وسمك سم١٥× 

                                                             
  .  ٦القرآن الكریم، سورة  الفتح، اآلیة  ٣٧
  .  ٣٧القرآن الكریم، سورة النور، اآلیة  ٣٨
  .  ٣٨ - ٣٦القرآن الكریم، سورة النور، اآلیة  ٣٩



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٢٧٣ 
 

على  ھزء السفلي منیحتوي الجفي حین رباعیة منفذة بالحفر البارز بشكل تكراري، 
 :  بالحفر البارز بالكوفي المورق والمزھر المنفذ ،الشعر التالي

  غزل صد عین یا مسك من حما   ]   متیما[حلول بأحباب وبت متیاما 
  النور لما تبسما] ا[والتبر قالوا ذ تحیر حسن الحسن من حسن وجھھ           
  حور الجنان مقدما] على[وھذا عل       لھ    ........إمام الحسن ال ] ا[ھاذ  

یزخرف بعض حروف ھذه الكتابات عناصر نباتیة من أنصاف مراوح نخیلیة 
، "صد"في " ص"، و "غزل"في " غ"، وحرف "حلول"في " ل"وزھور، مثل حرف 

في " و" حرف، و"وجھھ"في " ج، ه"، و "حما"في " ح"، و "من"في " م، ن"و 
یعلو ھذا اإلفریز ". مقدما"في " ق"، و "إمام"في " م"، و "ھاذ"في " ذ"، و "النور"

 قطع خشبیة تمثل بدایات العوارض الخشبیة التي كانت تحمل سقف مسطح من نوع
، وضع فیما بین كل اثنین منھا حشوة خشبیة مستطیلة، ویبلغ عدد ھذه "الَفارِخھ"

 الحشوات ثمانیة، نفذ على السبع حشوات األولى بالحفر البارز بالكوفي المورق
الملك "الذي تنتھي فیھ قوائم الحروف بالتفطیح على النمط الطلیطلي عبارة  والمزھر

  ". العزة "فس األسلوب عبارة ، ونفذ على الحشوة الثامنة بن"
×   ٢.٧٥، أبعاده ٤٤١ ، رقمم١٣-١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین إفریز خشبي  - ١١٠

من نفس المكان المأخوذ منھ اإلفریز  ربما یكون ھذا اإلفریز. سم ٤سم ، وسمك ١٥
من نفس القاعة أو المقعد الذي كان ربما یكون ، بل إنھ "١٠٩ كتالوج رقم"السابق 

یزخرفھ من أعلى شریط ضیق یحتوي على وریدة رباعیة منفذة . السابق بھا اإلفریز
 الشعر التالي، المنفذعلى  منھبشكل تكراري بالحفر البارز، ویحتوي الجزء السفلي 

   :بالحفر البارز بالكوفي المورق والمزھر
  ا لكان حبذ من ھوت] .............  .         [..........................       
  وبعوه ببخس درھم معددت لعفت           فقد جنوا أخوت یوسف ابا       

. یزخرف بعض حروف ھذه الكتابات أنصاف مراوح نخیلیة وفروع تحمل زھور
یعلو ھذا اإلفریز صف من الكوابیل الخشبیة المزخرفة بعناصر نباتیة من فروع 

ر كل كابولین من یحص. وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة ووریدات رباعیة
زخرفت كل حشوة من ھذه الحشوات . ھذه الكوابیل فیما بینھما حشوة خشبیة مستطیلة

، أو "بعبارة  المنفذتین بالحفر البارز بالكوفي المورق والمزھر، " الملك "العزة 
   . والذي تنتھي فیھ قوائم الحروف بالتفطیح على النمط الطلیطلي

×  م ٣.٢٥، أبعاده )٢٩صورة ( م١٣- ١٢/ھ ٧-٦بالقرنینیؤرخ  خشبيإفریز  - ١١١
یزخرف أعلى اإلفریز وأسفلھ شریط یحتوي على وحدة . سم ٥، وسمك سم٢٨

زخرفیة نباتیة متكررة منفذة بالحفر البارز عبارة عن مروحة نخیلیة مفرغة الوسط 
وسط  یلتف حولھا من الیمین والیسار فرع نباتي صغیر ینتھي بورقة ثنائیة، ویحتوي

 ابي أكثر عرضا نفذ علیھ بالحفر البارز األبیات الشعریةاإلفریز على شریط كت
  :  والمزھر التالیة، وذلك بالكوفي المورق
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  شتات تساما للعال وكھول  ]    مبینا؟[أنت بقایاه مبلیا ...
  )  نجمة داود السداسیة(

  وما ضرنا أنا قلیل وجارنا    عزیز وجار األكبرین ذلیل  
  )نباتي زخرفي فاصل(

  إذا سید منا مضى قام سید    قؤول بما قال الكرام فعول  
البیت الثاني والثالث فرعین  داود، وبین ةالبیت األول والثاني نجم یفصل بین

یزخرف بعض . الشمعدان الیھودي انمتداخلین یحمالن أوراق ثنائیة ربما یشبھ
زھور، أشكال ونخیلیة مفرغة الوسط، حروف الكتابات عناصر نباتیة من مراوح 

في " م"، و "شتات"في " ت"، و "بقایاه"في " ه"، وحرف "انت"في " ت"مثل حرف 
، "قلیل"في " ل"، و "وما ضرنا"في " و، ض"، و "كھول"في " ھ"، و "تساما"
" ر"، و "وجار"في " و، ر"، و "عزیز"في " ز"، و "وجارنا"في " و، ر" حرفيو

في " ض"، و "سید"في " د"، و "إذا"في " إ"، و "ذلیل"في " ذ، ل"، و "األكبرین"في 
 ".  فعول"في " و، ل"، و "قؤول"في " ؤ، ل"، و "قام"في " م"، و "مضى"

م، عرض ٤.٨٥أبعاده   ،)٣٠صورة ( م١٣/ ھ ٧ یؤرخ بالقرن كمر خشبي - ١١٢
الموجودة مدجنة الخشبیة ال القطعأكبر  منیعد ھذا الكمر  .سم ٣٠ سم، وسمك٣٥

لكوفي المورق من أفضل أمثلة االمتاحف اإلسبانیة، كما تعد زخارفھ الكتابیة ب
طلیطلة، وإن كان بعضھا ب م١٣/ ھ ٧والمزھر المنفذ على أرضیة نباتیة في القرن 

كمر مزخرف من وجھین، ھذا ال. بب اإلستخدام والعوامل الزمنیةاآلن مطموس بس
كما ھو الحال في  -اجھا لألرضلذي غالبا ما یكون مواھھ األول وجحیث یزخرف 

تتكون من أشكال  منفذة بالحفر البارز عناصر ھندسیة - العدید من النماذج الطلیطلیة 
یتوسط ذلك شكل سداسي صغیر تمأله وریدة اق النجمیة، سداسیة بنفس فكرة األطب

في بالكو ،القرآنیة التالیة، المنفذة بالحفر البارز اآلیةیزخرف الوجھ الثاني . سداسیة
المورق والمزھر على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح 

خذه سنة وال ن الرحیم هللا ال إلھ إال ھو الحي القیوم القیوم ال تأابسم هللا الرحم"نخیلیة 
ت وما في األرض من ذا الذي یشفع عنده إال بإذنھ یعلم ما بین نوم لھ ما في السماوا

تنتھي ھامات . ٤٠]"شاء[یحیطون بشيء من علمھ إال بما أیدیھم وما خلفھم وال 
، كما یخرج بنصف ورقة نباتیة" في آخر الكلمة -ن، ض"، و "ال، ط أ، ل،"حروف 

الكتابات عناصر نباتیة ثریة من فروع تنتھي بمراوح وأنصاف  من العدید من حروف
الرحمن، "في " ح"، وحرف "بسم"في " م"مراوح نخیلیة وزھور مثل حرف 

في " و"، والذي رسم بشكل معقوف على ھیئة نصف ورقة نباتیة، وحرف "لرحیما
فرع نباتي یحمل أنصاف مراوح نخیلیة  رج منھیخ ذيوال" نوم"في " م"، و "وال"

في " و، ت" حرف، و"ما في"في " ي"، و "لھ"في " ھ"وشكل زھري، و 
". خلفھم"ي ف" ف"، و "أیدیھم"في " د، م"، و "األرض"في " ض"، و "السماوات"

                                                             
 .  ٢٥٥القرآن الكریم، سورة البقرة، اآلیة  ٤٠
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هللا، سنة، "في آخر الكلمة على ھیئة نصف ورقة نباتیة كما في " ، ةھ"ورسم حرفي 
" هللا"في لفظ الجاللة " ل"، كما زخرفت المساحة الواقعة بین حرفي "لھ، بإنھ، علمھ

یتكون  ،یؤطر ھذه الكتابات إطارین داخلى وخارجي. بشكل كأسي بداخلھ ورقة ثالثیة
اإلطار الداخلي من عنصر السبحة المنفذة بالحفر البارز، في حین یتكون اإلطار 
الخارجي من ورقة نباتیة ثالثیة مفرغة الوسط یمتد منھا یمینا ویسارا فرع صغیر 

 .  ذلك بشكل تكراري بالحفر البارزونفذ ، ینتھي بورقة ثنائیة
 ٧سمك × سم  ٢٥× م ٢.٣٥أبعاده ، م١٤/ ھ ٨ بالقرنیؤرخ  خشبيإفریز  - ١١٣

نفذ علیھ بالحفر البارز، بالكوفي المورق على أرضیة ثریة من فروع وأوراق  .سم
من صح بشر بین الكلمة في مقعد األرز أو "ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة عبارة 

بأنصاف أوراق " ن"، وكذلك نھایة حرف "ا، ل، ال" وفتنتھي ھامة حر [...]".التب
بھیئة " أو"في " و" حرف ، ورأس"الكلمة، مقعد"في " م"نباتیة، كما رسم حرف 

بھیئة معینة ومفرغ الوسط كما " مقعد"في " ع"، ورسم حرف كفوارة الماءمستدیرة 
 .  م١٤للقرن معظم الكتابات الطلیطلیة التي تعود في 

 ٥سمك × سم ٣١× م ٣.٦٥، أبعاده م١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  إفریز خشبي - ١١٤
 ،تبدأ زخارف ھذا اإلفریز بنصف نجمة ثمانیة تحتوي بداخلھا على رنك مدجن .سم

منفذ على أرضیة نباتیة من فروع وأنصاف مراوح نخیلیة، یمتد على یسارھا نصف 
متد من أعلى وأسفل محددا لزخارف اإلفریز، مة مماثلة یكون طرفاھا شریط ینج

على  البسیط بالكوفي ،المنفذ بالحفر البارز ،التالي بیت الشعروالذي یحتوي على 
   :نصاف مراوح نخیلیة وأشكال زھورأرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح وأ

  ال ھوینا اشتیاقي صورة أكرم    لتجدید إال رواح العوافي الحوامد  ]و[          
سلوب نفذت الكتابات والزخارف النباتیة على نفس المستوى تقریبا، ویالحظ أن أ

الخط وطریقة كتابة الحروف واألرضیة النباتیة المنفذة علیھا الكتابات تنتمي للفن 
رسم بشكل " ھوینا"في  "ھ"نجد أن حرف  .م١٤الذي یرجع  الطلیطلي المدجن

" لتجدید، رواح، الحوامد"في " ج، ح"مضفور بنفس النمط الغرناطي، ورسم حرف 
بھیئة معینة ومفرغ الوسط على " العوافي"في " ع"بشكل خطافي، كما رسم حرف 

یحدد الكتابات من أعلى وأسفل شریط مطموس معظمھ اآلن، یتقاطع  .النمط الطلیطلي
طرفاه العلوي والسفلي عند بدایة اإلفریز لیكونا نصف شكل ثماني من النوع المكون 

لھ من أربعة أطراف مدببة تتناوب مع أربعة ذات عقود نصف دائریة، یحتوي بداخ
على رنك مدجن، ثم یتكرر ھذا النصف المثمن لیحدد بدایة كتابات اإلفریز ونھایتھا 

   . تھي بھ اإلفریز، ثم یلي ذلك نصف آخر ین"الحوامد"عند كلمة 
نفس المكان الذي أخذ منھ ل ینتمي، م١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  إفریز خشبي - ١١٥

 نفذ علیھ .سم ٥سمك  ×سم ٢٩× م ٣.٢٥أبعاده  ،"١١٤كتالوج رقم " اإلفریز السابق
على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح بالكوفي البسیط  ،بالحفر البارز

   :الشعر التاليصاف مراوح نخیلیة وأن
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  كلنا     ویعدون بتخیل البنا والمحامد   ]................................[    
  رنك مدجن  

 .....]................................      .......................[لو جھدنا   
نفذت الكتابات والزخارف النباتیة على نفس المستوى تقریبا، ویالحظ أن أسلوب 
الخط وطریقة كتابة الحروف واألرضیة النباتیة المنفذة علیھا الكتابات تنتمي للفن 

" یعدون" في" ع"ونجد أن حرف . م١٤/ ھ ٨ القرن الطلیطلي المنتج خالل المدجن
بشكل " ، المحامدبتخیل"في " خ، ح"رسم بھیئة معینة ومفرغ الوسط، ورسم حرف 

یحدد . النمط الغرناطي علىبشكل مضفور " جھدنا"في " ھ" وجاء حرفخطافي، 
تلتقي طرفاه العلوي والسفلي  ،الكتابات من أعلى وأسفل شریط مطموس معظمھ اآلن

النوع المكون من أربعة أطراف مدببة  لتقطع النص الكتابي مكونة شكل ثماني من
 تتناوب مع أربعة ذات عقود نصف دائریة، ویحتوي ھذا الشكل النجمي بداخلھ على

 .  الرنك الموجود باإلفریز السابق نفس
ینتمي لنفس المكان الذي  ،٣٥٣ ، رقمم١٤/ ھ ٨خشبي یؤرخ بالقرن إفریز  - ١١٦

سم، ٣١×   ٣.٦٥أبعاده  ،"١١٥، ١١٤كتالوج رقم "أخذ منھ اإلفریزین السابقین 
فروع  على أرضیة نباتیة منبالكوفي البسیط علیھ بالحفر البارز،  نفذ .سم٦وسمك 

الورایا بین داود یا نور الِھدایا من لھ الملك األبِد " وأوراق ومراوح نخیلیة عبارة
نفذت الكتابات والزخارف على مستوى متقارب وإن جاءت . "تسبح إلسمك البریة

یحدد ھذه الكتابات شریط یمتد أعالھا . لزخارف في مستوى أقل بعض الشيءا
س مدببة ریز مكونة شكل ثماني لھ أربعة رؤووأسفلھا وتلتقى طرفاه في وسط اإلف

تتناوب مع أربعة ذات عقد نصف دائري لتكون ما یشبھ النجمة الثمانیة، والتي 
ر البارز على أرضیة من أنصاف یتوسطھا رسم القلعة شعار مملكة قشتالة منفذ بالحف

   . مراوح نخیلیة
 ٣سم، وسمك ١١× سم١٢٢م، أبعاده ١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  فریز خشبيإ - ١١٧

، المنفذة بشكل تكراري بالحفر البارز، بالكوفي "الملك "تزخرفھ عبارة  .سم
أ، "تنتھي ھامة حروف . المورق الملون باألبیض وذلك على أرضیة ملونة باألزرق

بنصف ورقة نباتیة، كما یخرج من بعض " "في " ل، ل"، و "الملك"ي ف" ل، ك
" ه"، ورسمت "الملك"في " م، ك"الحروف أوراق ثالثیة وفروع نباتیة مثل حرف 

   . على ھیئة نصف ورقة نباتیة" "في 
 ٤سم، وسمك  ٧× سم١٣٥، أبعاده  م١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  إفریز خشبي - ١١٨

تزخرفة وحدة متكررة منفذة بالحفر البارز عبارة عن ورقة خماسیة یمتد عن  .سم
الذي یمتد أسفل الورقة ثم یصعد ألعلى مكونا ما یشبھ " ل"یمینھا ما یشبھ حرف 

    .٤١"ا"حرف 
                                                             

نجد ما یشبھ زخارف ھذا اإلفریز تماما وذلك في اإلفریز الممتد أسفل سقف الحجرة العلویة في  ٤١
 .  بیت المعبد بطلیطلة
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م ٤.٣٠أبعاده  ،)م١٣٣٥(من تاریخ الصفر  ١٣٧٣مؤرخ بعام  یز خشبيإفر - ١١٩
كان ھذا اإلفریز یوجد على . )٣١صورة ( سم١٠، وسمك عرض سم٣٩ ×طول 

واجھة قصر سویرو تییث دي مینیسیس بطلیطلة، والذي عرف فیما بعد بكولیخیو 
. وھو یمثل نص تأسیسي لھذا القصر ،اآلن بالسیمیناریو مینوریعرف الینا، وتسانتا ك

یتكون اإلفریز من جزئین، علوي تزخرفھ عقود مفصصھ سباعیة متداخلة ومتشابكة 
تكون بتداخلھا ھذا عقود مفصصة خماسیة تأتي في مستوى أقل مع بعضھا، وھي 

منھا، ویمأل جمیع ھذه العقود وكوشاتھا زخارف نباتیة جاءت في مستوى أقل من 
العقود، تمثل فروع متشابكة یخرج منھا أوراق مختلفة، وجمیع ذلك منفذ بالحفر 

الكوفي المورق ب ،وجزء سفلي یحتوي على نص تأسیسي منفذ بالحفر البارز ،البارز
على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح  والمعقود والمضفور

) رنك(دون سوارة / الفارس المكرم ) رنك(ھذا ما أمر بعملھ "نخیلیة، بما نصھ 
/ و مناسس [ذ) رنك(تلیھ غرسیة / حوم دون ) رنك(المكرم المر / تلیاس بن الفارس 

تنتھي قوائم . ٤٢]"وألف[وثلثمایة ) رنك(وسبعین  /سنة ثالث ) رنك] (وذلك في
على  "، سبعینبعملھ"في  "ع"بأنصاف أوراق نباتیة، كما رسم حرف " ا، ل" يحرف

األولى والثانیة " المكرم"في " ك"ونجد أن ھامة حرف  ھیئة معین مفرغ الوسط،
نجد تتضافر على نفسھا مكونة شكل لوزي یشبھ القلب وتنتھي بنصف ورقة نباتیة، و

دون، بن، "في " ن"، كما أن نھایة حرف "سوارة"في " ة"نفس الشيء في حرف 
تكون نصف عقد مفصص ثالثي وتتضافر على نفسھا مكونة أیضا شكل " سبعین

یحدد كتابات ھذا النص من أعلى  .لوزي یشبھ القلب وتنتھي كذلك بنصف ورقة نباتیة
اه العلوي والسفلى ویتداخال وأسفل إطار مضفور منفذ بالحفر البارز، ینكسر طرف

على مسافات لیشكال فواصل لھذا النص، عبارة عن نجوم ثمانیة یزخرفھا وریدة، 
وقد جاءت الرنوك التي تقطع كتابات ھذ النص التأسیسي ملساء، غیر أنھا ربما كانت 

  . بق منھا شيء اآلنتمع الوقت ولم ی وتالشت ألوانھا، ملونة
، یؤرخ ٤٣بشارع الس بوالس بطلیطلةالمنازل  أخذ من أحد إفریز خشبي - ١٢٠

نفذ علیھ  .سم ٥سم ، وسمك ٣٤ ×م ٤.٢٠ أبعاده ،)٣٢صورة (م ١٤/ ھ ٨بالقرن 
                                                             

م بشكل غیر مكتمل ١٨٤٥خوسھ أمادور دي لوس ریوس عام : نشر ھذا النص من قبل كال من ٤٢
م دون تلیھ غرسیة تعملھ الفارس المذكور دون سواال تالیاس بن الفارس المھم المرحو... ھذا (

؛ و رودریجو أمادور دي لوس ریوس عام )في سنة ثلث وسبعین وثلثمایة والف..... جمناس 
م، ولكنى رأیت تضمینھ ھذه الدراسة نظرا ألھمیتھ، حیث یعد النص التأسیسي الوحید ١٩٠٥

  .  المؤرخ على األخشاب الطلیطلیة التي تنتمي للفن المدجن
AMADOR DE LOS RIOS, Jose, Toledo pintoresca o descripción de sus mas celebres 
monumentos, Madrid, 1845, edición especial, Barcelona, 1976, p.  272; AMADOR DE 
LOS RIOS  Y VILLALTA, Rodrigo, Monumentos arquitectónicos de España. Toledo,…, 
pp. 308-309.   

بشارع الس بوالس، وھو یتكون من  ٢١یزال ھذا المنزل موجود لآلن، وھو المنزل رقم  ال ٤٣
مدخل یفضي إلى دھلیز یؤدي إلى فناء مكشوف، یوجد بھ مدخلین كل منھما عبارة عن فتحة 
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، وذلك "، الشكر .....الیمن الدائم والعز القائم "بشكل تكراري بالحفر البارز عبارة 
یة على أرضیة ثریة من الزخارف النبات المورق والمضفور والمعقودبالكوفي 

المكونة من فروع وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة، ونفذت الكتابات على 
المستوى األعمق في الحفر، وجاءت الزخارف النباتیة على مستوى أقل منھا، ویحدد 

وجاء التوریق في الكتابات في . ھذه الكتابات عند بدایة اإلفریز نصف نجمة ثمانیة
بنصف ورقة نباتیة، كما أن  "أ، ل"ي امة حرفھامات الحروف القائمة، حیث تنتھي ھ

بھیئة لوزیة  ى نفسھثم ینعقد عل ثالثي یمتد لیكون نصف عقد مفصص" ن"حرف 
على ھیئة "ع"صف ورقة نباتیة، كما نفذ حرف بن ألعلى لینتھي ویصعد تشبھ القلب،

  . م١٤التي تعود للقرن  الطلیطلیة معین مفتوح الوسط كما ھو في األمثلة
 ٥سمك × سم  ٣٣× م ٣.٦٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  خشبي إفریز - ١٢١

وأسلوب  االمنفذه علیھ ھذا اإلفریز من حیث الكتابات واألرضیة النباتیة تطابقی. سم
، بل یكاد یكون "١٢٠كتالوج رقم " تنفیذھا مع كتابات وزخارف اإلفریز السابق

الیمن "ھ أیضا عبارة مصنوع بید نفس الصانع أو في نفس الورشة، حیث نفذ علی
المورق بالكوفي  بشكل تكراري، بالحفر البارز، ، وذلك"الدائم والعز القائم
من فروع وأوراق ومراوح تتكون  ،ثریة نباتیة على أرضیة والمضفور والمعقود

  . وأنصاف مراوح نخیلیة
سم،  ١٨× سم  ١٣٢، أبعاده 4ddرقم  م،١٤/ ھ ٨إفریز خشبي یؤرخ بالقرن - ١٢٢

یحتوي على كتابات وزخارف نباتیة منفذة بالحفر البارز، ویالحظ أن . سم ٣وسمك 
تبدأ الزخارف من الجانب األیمن . الجزء األخیر من الكتابات مطموس بعض الشيء

لإلفریز بنصف جامة ثمانیة مفصصة من النوع المكون من أربعة أطراف مدببة 
راف نصف دائریة، تحتوي بداخلھا على عناصر نباتیة من تتناوب مع أربعة أط

فروع وأوراق وأنصاف مراوح نخیلیة، یلیھا جامة ثمانیة من نفس النوع تضم 
بداخلھا رسم طبق نجمي ثماني، یلي ذلك نصف جامة من نفس النوع یخرج منھا 

المورق إطار محدد للكتابات الموجودة على ھذا اإلفریز، والمنفذة بالكوفي 
                                                                                                                                                           

مستطیلة تنتھي من أعلى بعقد حدوة فرس على النمط القرطبي، یفضیان إلى قاعات مستطیلة، وسلم 
علوي، الذي یبرز عن جدران الطابق األرضي من خالل رفرف محمول على یؤدي للطابق ال

كوابیل خشبیة، ویوجد بالجانب الشرقي من الفناء والذي بھ السلم كمر خشبي بطول الفناء یحمل مع 
ویبدو أن المنزل طبقا للعقود حدوة الفرس . سقف قلیل العرض الطابق العلوي من ھذا الجانب

لفترة ملوك الطوائف، فقد أرختھ كالرا دلجادو طبقا لھذه العقود بالنصف الموجودة بالفناء یعود 
م، وقد أرخھ كال من خوان مانویل روخاس و خوان رامون بییا جونثالث ١١/ ھ ٥الثاني من القرن 

م أو بشكل ١٣/ ھ ٧طبقا لزخارفھ الجصیة والسقف الفارخھ الموجود بالجانب الشمالي منھ بالقرن 
  .  م١٤/ ھ ٨القرن أكثر تحدیدا إلى 

MANUEL ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, Juan, RAMÓN VILLA GONZÁLEZ, J., "Casas 
islámicas de Toledo", en: Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Actas 
del Congreso Internacional. Toledo, 1999, Asociación de Amigos del Toledo Islámico, 
Toledo, 2000, pp. 200-202, fig. 3, fotos 1-3.   
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على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق وأنصاف مراوح نخیلیة  المضفور والمعقودو
ونفذت ھذه العبارة بنفس نوعیة الكوفي المورق ]". زة[العالیمن والسالمة و"بما نصھ 

م، حیث نجد أن ھامات حروف ١٤الطلیطلي المستخدمة في تنفیذ معظم كتابات القرن 
تصعد ألعلى " ن"، كما أن نھایة حرف تنتھي بأنصاف أوراق نباتیة" أ، ل، ال"

، ثم تتضافر على نفسھا ثم تصعد ألعلى لتنتھي ثالثي مكونة نصف عقد مفصص
   ".أ، ل، ال"بنصف ورقة نباتیة مماثلة لتلك في حروف 

ربما یكون جزء مكمل لإلفریز السابق  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن إفریز خشبي - ١٢٣
سم  ١٥× سم  ١٠٧، أبعاده الذي أخذ منھأو من نفس المكان ، "١٢٢كتالوج رقم "

یالحظ أن الجزء السفلي من اإلفریز مفقود، لذلك فإن . سم ٣أقصى عرض، وسمك 
یحدد زخارف ھذا اإلفریز من . الكتابات المنفذة علیھ مفقود جزئھا السفلي أیضا

شریط مضفور یكون بوسط اإلفریز جامة مفصصة من  -وكان أیضا من أسفل - أعلى
كون من أربعة أطراف مدببة تتناوب مع أربعة أطراف نصف دائریة، النوع الم

یزخرف اإلفریز كتابات كوفیة . تحتوي على طبق نجمي ثماني منفذ بالحفر البارز
مورقة منفذة بالحفر البارز على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق وأنصاف مراوح 

" ، كأ، ل" أن ھامة حروف ، ونجد"لھ الشكر لھ ملك لھ الشكر]لا"[نخیلیة، یقرأ منھا 
 .  نباتیة ةقتنتھي بنصف ور "، لھ، الشكرالملك"في 

سم  ١٧× سم  ١٤٢، أبعاده 461رقم  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن إفریز خشبي - ١٢٤
یالحظ أن الجزء السفلي من اإلفریز مفقود، لذلك فإن . سم ٥أقصى عرض، وسمك 

وكان  - یحدد كتابات اإلفریز من أعلى. الكتابات المنفذة علیھ مفقود جزئھا السفلي
شریط مضفور منفذ بالحفر البارز، یكون في وسط اإلفریز جامة  -أیضا من أسفل

نصف  أخرىمع  من النوع المكون من أربعة أطراف مدببة تتناوب ثمانیة مفصصة
 یحتوي اإلفریز على كتابات. رسم رنك أملس منفذ بالحفر البارز یتوسطھادائریة 

على أرضیة نباتیة من فروع  منفذة بالحفر البارز، بالكوفي المورق والمضفور
.....". الممالك؟ ال..... ملك المح "وأوراق وأنصاف مراوح نخیلیة، یقرأ منھا 

في " ك"مة تنتھي بنصف ورقة نباتیة، كما أن حرف یالحظ أن ھامات الحروف القائ
" أ، ل"، یتضافر على نفسھ وینتھي بنصف ورقة نباتیة، وأن حرفي "ملك، الممالك"

" ح"ما رسم حرف یتضافران وینتھي كل منھما بنصف ورقة نباتیة، ك..." المح "في 
تكوینات  أربعة یزخرف المساحات بین الحروف القوائم للكتابات على ھیئة خطافیة،

یخرج من قمتھ من طرفین  تنتھي متشابھة، كل منھا عبارة عن عقد مفصص خماسي
اف األوراق المنتھیة بھا ھامات ورقة نباتیة بنفس نمط أنص ینتھي كل منھما بنصف

اإلفریز، وھذا النمط من العقود نجده في كتابات اإلفریز الموجود بصالة  كتابات
    ."٩٤تالوج رقم ك"العرض بالمتحف القومي بمدرید 

مكون من قطعتین  ،٧١٤رقم  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  خشبيإفریز - ١٢٥
أن الجزء العلوي من  ، ویالحظسم ٥سم، وسمك ٢٦× م ١.٦٥أبعاده  متالصقتین،
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من یتكون  ،یزخرف اإلفریز من أعلى وأسفل شریط ضیق. القطعة الثانیة مكسورة
یمتد منھا  ،عبارة عن ورقة خماسیة مفرغة الوسط ،وحدة نباتیة زخرفیة متكررة

 یؤطر. یمینا ویسارا فرع صغیر ینتھي بورقة ثنائیة لیتضافر مع مثیلھ المجاور لھ
بالكوفي المورق على أرضیة  ،الشریط السابق شریط كتابي منفذ بالحفر البارز

] [ لملكا] [الشكر...یمن"وراق النباتیة یقرأ منھ بسیطة من بعض الفروع واأل
تنتھي بنصف مروحة نخیلیة، كما " الشكر"في " ك"ونجد أن ھامة حرف ]". لك[الم

  .  فرع نباتي" الملك"في " م"یخرج من حرف 
 ٦سم، وسمك ٢٧× م ٢.٣٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  إفریز خشبي - ١٢٦

تزخرفھ جامات رباعیة مفصصة تترابط فیما بینھا من خالل میمات، تحتوي كل . سم
امة بداخلھا على عناصر نباتیة متطابقة، عبارة عن فرع نباتي ینتھي بنصفي ج

مروحة نخیلیة، یخرج منھ من أعاله وأسفلھ فروع نباتیة تمتد خارج الجامة تنتھي 
بأنصاف مراوح نخیلیة وأشكال زھریة، كما یزخرف كل مساحة من المساحات 

الثیة تتداخل مع األشكال المحصورة بین ھذه الجامات فرع نباتي ینتھي بورقة ث
  . الزھریة السابقة

سم، ٢٠× م ١.١٠أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن جزء من إفریز خشبي   - ١٢٧
عبارة عن جزء من أفریز كبیر مفقود اعاله وأسفلھ، وأن ھذا الجزء . سم ٤وسمك 

یمثل المنطقة الوسطى، تزخرفھ عقود مفصصة یتوسطھا شكل محارة یحیط بھا 
من فروع وأوراق مختلفة وھامات حروف، كما یزخرف كوشات ھذه عناصر نباتیة 

 .  ٤٤ العقود عناصر نباتیة مماثلة للسابقة
 ٦سم، وسمك ٢٥× م ٢.١٥أبعاده   م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  إفریز خشبي - ١٢٨

تزخرفھ عقود خماسیة مفصصة یحیط بھا شریط یحتوى على وریدة خماسیة  .سم
  .  متكررة، كما یمتد ھذا الشریط أیضا أعلى العقود، وجمیع ذلك بالحفر البارز

  :  القطع الخشبیة بمعھد بلنسیة دي دون خوان بمدرید -٣-٢
 طول سم ١٧٣أبعاده  ،)٣٣صورة (م ١٤/ ھ ٨إفریز خشبي یؤرخ بالقرن  - ١٢٩

 .سم ٢سم إلى ١.٥سم، وسمك ما بین ٢٦.٥سم وأقل عرض ٢٨ى عرض أقص× 
مناطق مربعة ومستطیلة تحتوي على كتابات وزخارف ھندسیة  من تتكون زخارفھ

یحیط بھا شریط ضیق من زخارف نباتیة، ویحیط بجمیع ذلك شریط ضیق آخر 
نفذت جمیع زخارف . تزخرفة وریدات خماسیة وسداسیة منفذة بشكل تكراري

یة على أرضیة نبات والمزھر اإلفریز بالحفر البارز، ونفذت الكتابات بالكوفي المورق
وزخارف ھذه  وأنصاف مراوح نخیلیة، بسیطة من فروع تخرج منھا أوراق وزھور

حتوي على ، ت)سم١٢.٥× ٢٧(منطقة مستطیلة  :المناطق من الیمین للیسار كالتالي
طبق نجمي ثماني من یزخرفھا ) سم٢١×٢١(، ثم منطقة مربعة "الملك "عبارة 

                                                             
النماذج المكتملة لزخارف ھذا النوع من األفاریز والتي ما تزال توجد في بعض العمائر أو في  ٤٤

  ".  الیمن"أفاریز موجودة في متاحف مثل متحف إشبیلیة یوجد علیھا بعض الكتابات مثل 
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ریط ضیق تزخرفھ تھشیرات یحیط بالكندات والترس ش ،كندات وترس في الوسط
الملك  "، نفذ علیھا عبارة )سم١٢.٥× ٤٥.٥(منطقة مستطیلة  یلي ذلك متموجة،

، ثم مستطیل یالحظ أن وسط ھذه المنطقة متھالك وبھ أجزاء مفقودة، و"الملك 
تكوین ھندسي عبارة عن نجمة ثمانیة یحیط بھا أربعة نفذ علیھ ) سم١٤.٥× ٢٠(

، ونفت "الملك " عبارة، نفذ علیھ )سم ١٣× ١٨(مستطیل  ، ثم"T"أشكال حرف 
ھذه الزخارف بالحفر البارز على أكثر من مستوى، وبخاصة الزخارف الھندسیة، 

ویالحظ أن ھامة  .والقطعة بھا أجزاء تالفة وزخارف وسطھا بعضھا مطموسة
حرف تنتھي بنصف ورقة نباتیة، كما یخرج من " الملك "في " ا، ل، ك"حروف 

 .  شكل زھري" م"
. سم٥سم، وسمك ١٥× ١٢٧م، أبعاده ١٤/ ھ ٨إفریز خشبي یؤرخ بالقرن   - ١٣٠

 كتابات غیر مقروءة، وذلك على  أرضیة بالكوفي المورقبالحفر البارز  نفذ علیھ
    .باللون األحمر

  :  مجموعة بیت المعبد بطلیطلة -٤-٢
" سولیداد بطلیطلةبشارع ال ٢المنزل رقم " یمتلك صاحب بیت المعبد بطلیطلة
طلیطلة، تتراوح ما بین قطع خزفیة ورخامیة مجموعة أثریة خاصة تنتمي لمدینة 

  :  نذكر بھذه المجموعة وأفاریز خشبیة، ومن بین القطع الخشبیة
طولھ  ،)٣٤صورة ( م١٣- ١٢/ ھ ٧-٦ؤرخ بالقرنین عارضة خشبیة ت  - ١٣١
من من  ھذه العارضةاشترى صاحب بیت المعبد . سم ٩سم، وسمك ١٨× م ٤.١٠

صالة المزادات بطلیطلة الخاصة ببیع التحف والمقتنیات القدیمة ذات القیمة األثریة، 
حتوي ت. التي ھدمت منذ سنوات لم یحددھاأخذت من أحد بیوت طلیطلة  ھاأن لي ذكرو

بدایتھا ونھایتھا بسبب اإلستخدام والعوامل على كتابات قرآنیة، طمست  العارضة
كوكب دري یوقد من شجرة ] الزجاجة كأنھا: "[كالتالي یقرأالزمنیة، وما تبقي منھا 

لو لم تمسسھ نار نور على یضيء و] زیتھا[مباركة زیتونة ال شرقیة وال غربیة یكاد 
الكوفي المورق ب ،نفذت الكتابات بالحفر البارز. ٤٥]"ي هللا لنوره من یشاء[نور یھد

" ن"، وكذلك نھایة حرف "أ ، ل، ال، ك"والمزھر، حیث تنتھي ھامات حروف 
بأنصاف أوراق نباتیة، كما یخرج من بعض الحروف فروع وأنصاف مراوح نخیلیة 

في " ر"، و "شرقیة"في " ی"، و "مباركة"في " م، ر، ة"وزھور كما في حرف 
" في " ة، ه" ، كما رسم حرف "نور"في " و"، وحرف "لم"في " م"، و "غربیة"

  . على ھیئة نصف ورقة نباتیة" مباركة، تمسسھ
سم، وسمك ٢٩× م ١.٨٥أبعاده  م،١٤/ ھ ٨یؤرخ بالقرن  كمر خشبي  - ١٣٢

 یحتوي على كتابات منفذة بالحفر البارز، بالكوفي المورق والمضفور. سم١٥
على أرضیة نباتیة من فروع وأوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة  والمعقود

" أ، ل"نجد أن ھامة حرفي ". الیمن والسالمة الیمن الدائم والعز القائم"وزھور نصھا 
                                                             

 .  ٣٥القرآن الكریم، سورة النور، اآلیة  ٤٥
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تمتد ألعلى مكونة " الیمن"في " ن"تنتھي بأنصاف أوراق نباتیة، كما أن نھایة حرف 
تصعد ألعلى لتنتھي بنصف ، وتتضافر على نفسھا ثم ثالثي نصف عقد مفصص

یتضافر على نفسھ مرتین ثم ینتھي كل " السالمة"في " ال"ورقة نباتیة، وأن حرف 
یحدد ھذه الكتابات من أعلى وأسفل إطار مضفور . طرف منھ بنصف ورقة نباتیة

منفذ بالحفر البارز، ینكسر طرفاه العلوي والسفلى من أعلى ألسفل وبالعكس، 
ثمانیة تضم بداخلھا دائرة تحتوي على مثلثین متقاطعین ویتداخال لیشكال نجمة 

    .٤٦یشكالن نجمة داود السداسیة
  :  القطع الخشبیة بمجموعة بالبینا مارتینس كابیرو -٥-٢

تحتوي المجموعة الخاصة بالعالمة اإلسبانیة بالبینا مارتینث كابیرو على بعض القطع 
، والتي اشترتھا في سبعینیات الخشبیة المأخوذة من أسقف عمائر طلیطلیة مدجنة

  :  ة، ومن بین ھذه المجموعة نجدالقرن الماضي من بعض مزادات طلیطل
م ٣.٤٠أبعاده  ،)٣٥صورة (م ١٣- ١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین  إفریز خشبي  - ١٣٣

یحتوي اإلفریز على شریط أوسط نفذت علیھ الكتابات . سم٦سم، وسمك  ٢٨× 
یعد من أفضل  القرآنیة التالیة، وذلك بالحفر البارز، بالكوفي المورق والمزھر الذي

الذین إن بسم هللا الرحمن الرحیم " م ١٤-١٣طلیطلة خالل القرنین نماذج ھذا النوع ب
ت كانت لھم جنات الفردوس نزال خالدین فیھا ال یبغون عنھا لحاآمنوا وعملوا الصا

تنتھي بأنصاف مراوح "  أ، ل، ال، ونھایة ن"نجد أن ھامات حروف . ٤٧"حوال
نخیلیة، كما یخرج من العدید من الحروف فروع تنتھي بأنصاف مراوح نخیلیة 

رحیم، الرحمن ال" في " ا، ح"، و "بسم، آمنوا، لھم"في " م"وزھور كما في حرف 
، و "كانت، جنات"في " ت"، و "وعملوا، الفردوس، یبغون"في " و"، وحرف "حوال

یؤطر ". عنھا"في " ع"، و "فیھا"في " ف"، و "خالدین"في " د"، و "نزال"في " ز"
ھذه الكتابات من أعلى وأسفل شریط زخرفي یتكون من وحدة منفذة بالحفر البارز 

متد منھا یمینا ویسارا فرع صغیر ینتھي بشكل تكراري عبارة عن مروحة نخیلیة ی
بورقة ثنائیة یتداخل مع الفرع المجاور لھ، وذلك فیما عدا بدایة ھذا الشریط من جانبھ 

  . العلوي حیث یزخرفھ وریدات سداسیة منفذة بالحفر البارز
أبعاده  ،)٣٥صورة (م ١٣-١٢/ ھ ٧- ٦یؤرخ بالقرنین  إفریز خشبي  - ١٣٤
حتوي اإلفریز على شریط أوسط نفذت علیھ ی. سم٨سم، وسمك  ٢٦× م١.٨٥

الكتابات القرآنیة التالیة، وذلك بالحفر البارز، بالكوفي المورق والمزھر بنفس نمط 
لذي یشفع عنده إال بذنھ ]ألرض من ذا ا[ما في السماوات وما في ا"اإلفریز السابق 

ف مراوح تنتھي بأنصا" أ، ل، ال "نجد أن ھامات حروف . ٤٨"یعلم ما بین] بإذنھ[

                                                             
تشبھ كتابات ھذه القطعة من حیث نوعیة الخط واألرضیة المنفذ علیھا كتابات القطعة في قصر  ٤٦

 .    دون بدرو بطلیطلة
  .  ١٠٨، ١٠٧القرآن الكریم، سورة الكھف، اآلیة  ٤٧
  .  ٢٥٥القرآن الكریم، سورة البقرة، اآلیة  ٤٨



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٢٨٣ 
 

نخیلیة، كما یخرج من بعض الحروف فروع تنتھي بأنصاف مراوح نخیلیة وزھور 
، "عنده"في " ه"، و "الذي"في " ي"، و "السماوات، وما" في " و، ت"كما في حرف 

یؤطر ھذه الكتابات من أعلى شریط زخرفي ". یعلم"في " م"، و "بذنھ"في " ذ"و 
یخرج " ل"بالحفر البارز عبارة عن حرفي یتكون من وحدة متكررة ومتالصقة منفذة 

وھذا التكوین رسم بنفس طریقة كتابة حرفي . من المسافة الممتدة بینھما شكل زھري
 من بینھا، ونجد لھ أمثلة متعدده في طلیطلة "هللا"األولى والثانیة في لفظ الجاللة " ل"

   .حف سانتا كروث السابق ذكرهاإلفریز الموجود بمخازن مت
، یزخرف كل منھما )م١٣- ١٢/ ھ ٧- ٦القرنین (كابولین خشبیین متطابقین   - ١٣٥

  .  عناصر نباتیة من أوراق ومراوح نخیلیة منفذة بالحفر البارز
  :  الدراسة التحلیلیة -٣
  :  زخارف القطع الخشبیة -١-٣
  :  الكتابات العربیة - ١-١-٣
  :  من حیث الشكل - ١- ١-١-٣

السابقة والمعاصرة للفن المدجن كثیرة، وبالنسبة  البسیط نماذج الكوفي األندلسي
الدولة  عصر نھایة للكوفي المورق على أرضیة نباتیة فقد ظھر في األندلس في

ملوك الطوائف، وانتشر بشكل كبیر في الفن المرابطي  عصرخالل و األمویة
وكذلك في الفن  بغرناطة، النصريالفن في و ،في األندلس والمغرب والموحدي

نذكر من بین نماذجھ كتابات مقابریة من المریة مؤرخة بعام  المریني بالمغرب،
تعود . م، وكذلك بعض الكتابات المنفذة على الجص بقصور الحمراء١٢٢١/  ھ٦١٨

أقدم النماذج المعروفة حتى اآلن للكوفي المضفور وكذلك المورق والمضفور 
/  ه٤٧٤-٤٣٩(ففي قصر الجعفریة بسرقسطة ، األندلسي إلى عصر ملوك الطوائف

والتى تظھر في العدید من األشرطة ، نجد أھم أمثلة ھذا النوع )م١٠٨١-١٠٤٧
منفذة بالحفر البارز، بالكوفي المضفور والمورق  الجصیة المحتویة على آیات قرآنیة

وقد وصلنا من الفن الموحدي  .وذلك علي أرضیة من الزخارف الھندسیة ،والمعقود
من بینھا كتابات ضلفتي باب  نذكر والتي، لكثیر من أمثلة الكوفي المورق والمضفورا

المصنوع من ، )م١١٨٢- ١١٧٢/  ه٥٧٧-٥٦٧(الغفران بالمسجد الجامع بإشبیلیة 
، البقاء ، الملك "علیھ عبارات  توالذى نفذ، الخشب المصفح بالنحاس األصفر

ھذا وتحتوي جدران قصور الحمراء علي ". نعمھالحمد  علي ، العزة ، الشكر 
عبارات وكلمات متعددة منفذة بھذا النوع من الكوفي نذكر منھا على سبیل المثال 

المنفذ كل منھما " وال غالب إال هللا"وشعار بني نصر ، "ال إلھ إال هللا"شھادة التوحید 
  .  ة العریفبشكل تكراري على الجص الذى یكسو جدران البھو الشمالى بقصر جن

تعددت أنواع الخط الكوفي المستخدم لتنفیذ الكتابات على القطع الخشبیة موضوع 
ال یحتوي على توریق أو  بسیط ، وذلك ما بین كوفي"١٣٥ -١كتالوج رقم " البحث

مورق كوفي مورق ومزھر؛ كوفي  كوفي مورق؛؛ منفذ على أرضیة نباتیةتضفیر 
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على أرضیة  ومعقود مورق ومضفوركوفي و مضفور وذو إطار؛فور؛ كوفي ومض
م ١٤ - ١٣ /ھ ٨ - ٧ القرنین خالل تمیزت طلیطلة یمكن القول بأن مدینةو. نباتیة

كما  .ھذه األنواع من الكوفي والتي غالبا ما كانت تنفذ على أرضیة نباتیةبإستخدام 
خالل ھذین القرنین على  حافظوا في ھذه المدینة الخطاطینو الصناع أن نالحظ

تخدام الكوفي المورق والمضفور المنفذ على أرضیة نباتیة وبخاصة على اس
 ال دینیة ومدنیة طلیطلیة أمثلتھ في عمائر من العدید یمكن مشاھدةوالتي األخشاب، 
بالطابق األرضي من بیت الموجود الكمر الخشبي نجد ، من ذلك لآلن تزال قائمة
 قصرالبالكمر الخشبي واإلفریز الخشبي الممتد أسفل الواجھة كذلك المعبد، و
 الكوفي الخط أنواع، وبیان م١٤ /ھ ٨دون بدرو، وكالھما من القرن ب المعروف
   : كالتالي وطبقا للقطع الخشبیة بالكتالوج ھ المستخدم

 .  ١١٦- ١١٤، ٩٣نجده في نماذج الكتالوج رقم : الكوفي البسیط على أرضیة نباتیة .١
 .  ١١٧، ١٠٦، ٩١-٥٥، ٣٨- ١٤،٣٠یوجد في نماذج الكتالوج رقم:في المورقالكو .٢
، ٥١، ٢٣، ٢١یوجد في نماذج الكتالوج رقم : الكوفي المورق على أرضیة نباتیة .٣

١٢٥، ١٢٣، ٩٦- ٩٥  . 
، ١٣، ١١-١٠، ٧-٢یوجد في نماذج الكتالوج رقم : الكوفي المورق والمزھر .٤

١٣٤- ١٣٣، ١٣١، ١١١- ١٠٩، ١٠٧، ١٠٠- ٩٧، ٥٠- ٣٩، ١٦  . 
، ١١٢یوجد في نماذج الكتالوج رقم : الكوفي المورق والمزھر على أرضیة نباتیة .٥

١٢٩  . 
یوجد في نماذج الكتالوج رقم  :مورق والمضفور على أرضیة نباتیةالكوفي ال .٦

١٢٤  . 
یوجد في نماذج الكتالوج : الكوفي المورق والمضفور والمعقود على أرضیة نباتیة .٧

 .  ١٣٢، ١٢٢-١١٩، ٩٤، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢٠رقم 
  .  ١٥یوجد في الكتالوج رقم : الكوفي المضفور وذو اإلطار على أرضیة نباتیة .٨

طلیطلة، ولم یظھر على القطع الخشبیة استخدم خط الثلث األندلسي بشكل قلیل في 
وھي تعطینا إشارات بمعرفة  بالكتالوج، ٢٦القطعة رقم موضوع الدراسة سوى على 

الفنانیین الطلیطلیین ألنواع الخطوط المعاصرة في مملكة غرناطة، غیر أنھم كانوا 
تخدام دائما ما یفضلون استخدام الخط الكوفي بأنواعھ السابقة، وذلك باإلضافة إلى اس

في تنفیذ الكتابات على الجص في العمائر  والمسند وأیضا الثلث خط النسخ األندلسي
  .  وعلى التحف الخشبیة

  :  من حیث المضمون - ٢- ١-١-٣
 اختلف مضمون الكتابات المنفذة على القطع الخشبیة المنتمیة ألسقف العمائر

والعبارات  ،المدجنة موضوع الدراسة، حیث تنوعت ما بین اآلیات القرآنیة الطلیطلیة
  .واألشعار، والنصوص التأسیسیة ،والدعائیة الدینیة
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   : اآلیات القرآنیة - ١- ٢- ١-١-٣
طلیطلة إنما بیمكن القول بأن وجود اآلیات القرآنیة على عمائر مدنیة أو دینیة مدجنة 

قراءة وتدوین و ان مكفوال لھم حریة العبادةالمدینة كیدل على أن المسلمین في ھذه 
، ربما كان الحال بصورة لیست بالمتسمة بالحریة الكاملة كما كان األمر قبل القرآن

الحال في الممالك األندلسیة اإلسالمیة  طلیطلة، وكما كانب بني ذي النون سقوط مملكة
ساسھ منذ عصر ألفونسو المعاصرة للمدجنین، ویحتمل أن ھذا التسامح قد ُوضع أ

ولقب نفسھ فیما بعد بأمیر الملتین،  ،م١٠٨٥عام  ستولى على طلیطلةلذي إا ،السادس
 ظھرت على العمائرفقد  لآلیات القرآنیةكنایة عن المسیحیة واإلسالم، أما بالنسبة 

واستمر استخدامھا على العمائر والتحف المختلفة طیلة  ،منذ العصر األموي األندلسیة
   . ٤٩حتى سقوط مملكة غرناطةذلك وور اإلسالمیة باألندلس العص

تحتوي على آیات قرآنیة في مجموعة األخشاب الواردة  التيتعددت القطع الخشبیة 
، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٣٠، ٢٦، ١٥، ١٢، ١١، ١٠كتالوج رقم ( ھذه الدراسةب

قطعة ما بین  ١٧، حیث یصل عددھا إلى )١٣٤، ١٣٣، ١٣١ ،١١٢، ١٠٧، ١٠٦
آیة الكرسي  والتي من بینھا ،إفریز وكمر، ورد علیھا العدید من اآلیات القرآنیة

على قدرة هللا عز وجل في إتیان و، ورة البقرة، واآلیات الدالة على التوحیدسوخواتیم 
على النفاق وما یشغل الناس عن ومن یشاء، ن الملك لمن یشاء من عباده ونزعھ ع

في  والعقائدیة والنفسیة آیات تم إختیارھا لتعكس أحوال المدجنین الدینیةالجھاد، وكلھا 
األیات التي ومن بین م، ١٤-١٢/  ھ٨-٦طلیطلة طیلة الفترة الممتدة ما بین القرنین 

خذه سنة وال بسم هللا الرحمن الرحیم هللا ال إلھ إال ھو الحي القیوم ال تأ" وردت نذكر
األرض من ذا الذي یشفع عنده إال بإذنھ یعلم ما بین  ت وما فينوم لھ ما في السماوا

بسم هللا الرحمن "و ؛٥٠"أیدیھم وما خلفھم وال یحیطون بشيء من علمھ إال بما شاء
الرحیم آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن با ومالئكتھ وكتبھ 

یك المصیر ال یكلف من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإل"؛ و ٥١"ورسلھ

                                                             
نیة بجامع قرطبة ھي أقدم األمثلة المعروفة على العمائر باألندلس، وھي اآلیات تعد اآلیات القرآ ٤٩

والمنفذة على واجھة المحراب وبداخل حنیتھ، ) م٩٦٥/ ھ ٣٥٤(الموجودة بزیادة الحكم المستنصر 
وبالقبة الواقعة أمام المحراب، وبواجھة باب الساباط، وبواجھة الباب الواقع على یسار المحراب 

ومن . م٩٦٩/ ھ ٣٥٨لقبلة، وكذلك بالنص التأسیسي لزیادة الحكم المستنصر المؤرخ بعام بجدار ا
بین اآلیات المنفذة على العمائر في فترة ملوك الطوائف نجد تلك المنفذة على الحجر والجص بقصر 

وقد كثر استخدام اآلیات القرآنیة على ). م١٠٨١-١٠٤٧/ ھ٤٧٤-٤٣٩(الجعفریة بسرقسطة 
فترة بني نصر بغرناطة، كما نري في اآلیات القرآنیة المنفذة على األخشاب والجص العمائر في 

م وذلك بقصور الحمراء، وبالقصر المعروف بسانتو دومنجو بغرناطة، ١٤/ ھ ٨والتي تعود للقرن 
 .  ، وھي معاصرة للفن المدجن بطلیطلة)م١٣٤٩/ ھ ٧٥٠(وفي مدرسة غرناطة 

  .  ٢٥٥ اآلیة البقرة، القرآن الكریم، سورة ٥٠
 .  ٢٨٥البقرة، اآلیة  القرآن الكریم، سورة ٥١
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بسم هللا الرحمان الرحیم "و ؛٥٢"هللا نفسا إال وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت
ھو هللا الذي ال إلھ إال ھو عالم الغیب والشھادة ھو الرحمن الرحیم ھو هللا الذي ال إلھ 

ما إال ھو الملك القدوس السالم المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان هللا ع
بسم هللا الرحمن الرحیم قل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء "و ؛٥٣"یشركون

فسیؤتیھ أجرا "؛ و٥٤"وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك
عظیما سیقول لك المخلفون من األعراب شغلتنا أموالنا وأھلونا فاستغفر لنا یقولون 

یملك لكم من هللا شیئا إن أراد بكم ضرا أو أراد  بألسنتھم ما لیس في قلوبھم قل فمن
بعد ما جاءھم العلم بغیا بینھم ومن یكفر "، ٥٥"بكم نفعا بل كان هللا بما تعملون خبیرا

  .  ٥٦"بآیات هللا فإن هللا سریع الحساب
نجد أن القطع الخشبیة التي  ،)قطعة ١٣٥( وبالنظر إلى عدد قطع الكتالوج بشكل عام

وردت علیھا آیات قرآنیة ھو كبیر بالنسبة لبقیة القطع، وبخاصة أن ھذه اآلیات 
وردت على أفاریز وكمرات خشبیة كبیرة الحجم، وھذا یدل على كثرة استخدام 
اآلیات القرآنیة في عمائر المدجنین بطلیطلیة بشكل عام، وعلى األخشاب بشكل 

كتابات القرآنیة المنفذة على األفاریز الخشبیة الممتدة أسفل خاص، ویؤكد ذلك ال
الرفرف الواقع بالجزء العلوي من جدران الفناء الداخلي ببیت المعبد بطلیطلة التي 
تنتمي للفن المدجن، والتي یتطابق بعضھا مع األیات السابقة المنفذة على القطع 

األفاریز الموجودة بمتحف تاییر  وكذلك األیات القرآنیة المنفذة على بعض ٥٧الخشبیة،
ھذه اآلیات القرآنیة نجدھا نفسھا منفذة على العمائر األندلسیة منذ . دل مورو بطلیطلة

العصر األموي كما في جامع قرطبة، وفي العصر الموحدي كما في كتابات مطرقة 
  . باب الغفران بجامع إشبیلیة

  
   

                                                             
 .  ٢٨٦ - ٢٨٥البقرة، اآلیة  القرآن الكریم، سورة ٥٢
  .  ٢٣، ٢٢القرآن الكریم، سورة الحشر، آیة  ٥٣
  .  ٢٦القرآن الكریم، سورة آل عمران، اآلیة  ٥٤
 .    ١١، ١٠القرآن الكریم، سورة الفتح، اآلیة  ٥٥
  .  ١٩القرآن الكریم، سورة آل عمران، اآلیة  ٥٦
] بسم هللا الرحمن الرحیم"[اآلیات القرآنیة المنفذة على األفریز بالجانب الغربي من الفناء ھي  ٥٧

آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن با ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ ال نفرق بین أحد 
رانك ربنا وإلیك المصیر ال یكلف هللا نفسا إال وسعھا لھا ما من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غف

، ویحتوي اإلفریز الممتد أسفل رفرف الجانب الجنوبي من فناء البیت "كسبت وعلیھا ما اكتسبت
إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما ] بسم هللا الرحمن الرحیم"[على اآلیات 

ً عزیزا ھو الذي أنزل السكینة تأخر ویتم نعمتھ عل یك ویھدیك صراطا مستقیما وینصرك هللا نصرا
في قلوب المؤمنین لیزدادوا إیمانا مع إیمانھم بسم هللا الرحمن الرحیم قل اللھم مالك الملك تؤتي 

-٢٨٥اآلیة ، سورة البقرةالقرآن الكریم، ". الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
  .  ٢٦اآلیة ، ، سورة آل عمران ٤-١اآلیات ، ورة الفتح س؛  ٢٨٦
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  :  العبارات الدینیة والدعائیة - ٢- ٢- ١-١-٣
استخدمت العبارات الدینیة والدعائیة بكثرة في الفن األندلسي، حیث نجد نماذجھا 
على العمارة والتحف التطبیقیة كالخزف والفخار والمعادن والنسیج والعاج وغیر 

، "ذلك، وتوجد نماذج كثیرة لھا على الخزف األموي األندلسي مثل  الملك، الملك 
ابطي في الكتابات المنفذة على مقرنصات كما استخدمت في العصر المر، "بركة

بن یوسف بن  القباب بجامع القرویین بفاس التي تعود لتجدید أمیر المسلمین على
العمارة كما في  الفن الموحدي نجدھا منفذة علىوفي  .ھ٥٣١تاشفین والمؤرخة بعام 

رات المنفذة على واجھات قصبة الودایا بالرباط، وعبا" هللا عدة لكل شدة"عبارات 
على النسیج  المنفذة على باب الغفران بجامع إشبیلیة، ونجدھا" الملك  البقا "

، الحمد  وحده، الیمن، الیمن الدائم" الموحدي مثل  كما ھو الحال " الملك، الحمد 
المنفذة على العلم الموحدي المحفوظ بمتحف النسیج بدیر الس " الملك"في كلمة 

الربع " (قلعة مونتیاجودو"وفي قصر ابن سعد بمرسیة ، إویلجاس بمدینة برغش
، "، حیث نجد عبارات منفذة على الجص مثل ٥٨)م١٢/ ھ ٦الثالث من القرن  الملك 

، الیمن واإلقبال " سانتا كالرا الملكي"وفي كتابات القصر الصغیر بمرسیة ، "العزة 
، "، حیث نجد العبارات ٥٩)م١٣/ ھ ٧الربع الثاني من القرن ( الغبطة العزة 

غیر أن ھذه  .المنفذة على الجص بشكل تكراري" ، یمنالمتصلة، الیمن واإلقبال
العبارات شاع استخدامھا بكثرة في الفن النصري بغرناطة، وبخاصة في العمارة 

 ،ومدرسة غرناطة حیث نجد أمثلة متعددة لھا منقوشة على جدران قصور الحمراء
وذلك على الجص واألخشاب بما  ،٦٠نجو بغرناطةوالقصر المعروف بسانتو دوم

الحمد  على نعمة اإلسالم، الحمد  على ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا، : "نصھ
، نعمھ، ، العظمة  ،  وما بكم من نعمة فمن هللا، هللا عدة لكل شدة، القدرة  الملك 

، ، الشكر   الیمن والسالمة، الیمن الدائم،"و ،" الملك الدائم  العز القائم العزة 
وعلى الخزف الغرناطي كما في ، "عافیة، الغبطة بركة، السعد والتوفیق نعم الرفیق،

 الموجودة بمعھد بلنسیة دي دون خوان بمدرید المنفذة على الجرة" الملك "عبارة 

                                                             
58NAVARRO PALAZÓN, Julio, JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro, "El castillejo de 
Monteagudo: Qaṣr Ibn Saʻd", en: Casas y palacios de Al-Andalus. Siglos XII y XIII, 
Barcelona, 1995, pp. 63-86, figs. 38- 41, 44-45.  
59 NAVARRO PALAZÓN, Julio, "Un palacio protonazarí en la Murcia del siglo XIII: Al-
Qaṣr Al-Ṣagīr", en: Casas y palacios de Al-Andalus. Siglos XII y XIII, Barcelona, 1995, pp. 
177-192, figs. 116-120, 124-128, 130-133.  
60 ALMAGRO, Antonio, ORIHUELA, Antonio, "El cuarto real de Santo Domingo de 
Granada", en: Casas y palacios de Al-Andalus. Siglos XII y XIII, Barcelona, España, 1995, 
pp. 241-253, fig. 180.  
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المعروفة بجرة  المنفذة على الجرة" الیمن واإلقبال" عبارةو، )م ١٤/ ھ ٨القرن (
    .٦١)م ١٤/ ھ ٨القرن ( المحفوظة بالمتحف القومي بمدرید الغزالن

كما استخدمت أیضا في الفن المدجن بصفة عامة والفن المدجن بطلیطلة بصفة 
، عافیة كافیةالیمن واإل"خاصة، من ذلك نجد عبارات  ، العزة  المنفذة " قبال، البقا 

المنفذة " الحمد  على نعمھ"وعبارة  فرانسیسكا،على الجص بدیر ال كونسیبسیون 
سیمیناریو "بطلیطلة  تلیاسعلى الجص بشكل تكراري بفناء قصر دون سوارة 

المنفذتین على الجص بشكل " الملك  الشكر "وعبارتي  ،)م١٣٣٥(" مینور
تكراري بالجانب الجنوبي من فناء البرخیل بدیر سانتا كالرا بمدینة توردیسیاس 

فوھة بئر من الخزف منفذة على ال" الملك  الشكر "و  ،)م١٤/  ه٨القرن (
لمنفذة بشكل ا" الغبطة المتصلة"و تاییر دل مورو بطلیطلة،  محفوظة بمتحف

متحف بلنسیة دي دون خوان تكراري داخل دوالب خشبي من طلیطلة محفوظ ب
  .  بمدرید

والتي  ،القطع الخشبیة موضوع الدراسة بعض تنوعت العبارات الدینیة المنفذة على
،حسبي ا"وھذه العبارات ھي كانت غالبا ما تنفذ بشكل تكراري، ،العزة  لملك 

،الیمن ،الشكر لھهللا، ، ٧- ٢كتالوج رقم("هللا هللالملك لھ الشكر لھ،الدائم 
٩٢،١٠٠،١١٧،١٢٠،١٢٣،١٢٥-٥٠،٥٥-١٣،١٤،١٦،١٧،٢٠،٢٤،٢٥،٣٩ ،

١٢٩  .(  
 المنفذة على بعض القطع الخشبیة موضوع الدراسة جاءت العبارات الدعائیةكما 

الیمن الدائم  الیمن والسالمة والعزة والكرامة، ،الیمن الدائم والعز القائم" :كالتالي
، ٩٣، ٥٣- ٥١، ٢٣-٢١كتالوج رقم ( ،"والعز القائم من هللا، البركة والسالمة، بركة

نجد أن ھذه العبارات ھي نفسھا المنفذة في الفن المدجن على . )١٣٢، ١٢٢-١٢٠
كما ، األندلسیة كإشبیلیة وقرطبة الجص واألخشاب في طلیطلة وغیرھا من المدن

في قصور الحمراء، ومدرسة وذلك نجدھا منفذة أیضا في الفن الغرناطي المعاصر 
  . م١٤ /ھ ٨ التي تعود للقرن ومنازلھا غرناطة

من "مثل  على القطع الخشبیة موضوع الدراسة األخرىوردت بعض العبارات  وقد
الورایا بین داود یا نور الِھدایا من لھ الملك "، و "صح بشر بین الكلمة في مقعد األرز

  ".  األبِد تسبح إلسمك البریة
  :  األشعار - ٣- ٢- ١-١-٣

كانت األشعار العربیة تنقش على جدران العمائر بغرض المدیح والثناء على من 
لبعض األحداث وبخاصة أقامھا وشیدھا، كما كانت في بعض األحیان تسجل 

اإلنتصارات، وھذا یتضح في أجلى صوره في األشعار المنقوشة على جدران قصور 

                                                             
61 CASAMAR, Manuel,  "Jarrón de las Gacelas", en: Arte islámico en Grandad. Propuesta 
para un Museo de la Alhambra. 1 de abril-30 de septiembre de 1995, Palacio de Carlos V, 
La Alhambra, Granada, 1995, pp. 403-406.   
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نقشت األشعار العربیة على عمائر طلیطلة منذ عصر بني وقد . ٦٢الحمراء بغرناطة
، واستمر ذلك في الفن المدجن الطلیطلي، غیر أن ٦٣ذي النون من ملوك الطوائف

على الجص في دیر سانتا كالرا،  المنقوشةنماذجھا المتبقیة قلیلة، والتي من بینھا تلك 
دون بدرو ب المعروف قصرالوعلى اإلفریز الخشبي الممتد أسفل الرفرف بواجھة 

  .  ٦٤بطلیطلة
تدل على التي  العربیة، راحتوت القطع الخشبیة موضوع الدراسة على بعض األشعا

 الطائفة الیھودیة بطلیطلة للشعر العربي في زخرفةبعض أفراد المدجنین و استخدام
كتالوج ( واجھات أفنیة منازلھملمقاعد والقاعات واب عمائرھم، ونقشھ على األخشاب

 :  كالتالي ھذه األشعار جاءتقد ، و)١١٥- ١١٤، ١١١-١٠٩رقم 
  غزل صد عین یا مسك من حما  ]     متیما[حلول بأحباب وبت متیاما         .١

 النور لما تبسما  ] ا[تحیر حسن الحسن من حسن وجھھ    والتبر قالوا ذ             
  حور الجنان مقدما  ] على[لھ         وھذا عل ....... إمام الحسن ال ] ا[ھاذ             

  لكان حبذ من ھوت   .. ........ ..............        ................       .٢
   وبعوه ببخس درھم معددت  لعفت      فقد جنوا أخوت یوسف ابا                    

  شتات تساما للعال وكھول     ]    مبینا؟[أنت بقایاه مبلیا ...        .٣
  عزیز وجار األكبرین ذلیل     وما ضرنا أنا قلیل وجارنا                   
  قؤول بما قال الكرام فعول     إذا سید منا مضى قام سید                   

  لتجدید إال رواح العوافي الحوامد     ال ھوینا اشتیاقي صورة أكرم    ]و[        .٤
  د ویعدون بتخیل البنا والمحام كلنا     ................................        .٥
  
  

                                                             
  : عن األشعار المنقوشة على جدران قصور الحمراء بغرناطة أنظر ٦٢

GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra, 
publicaciones del Inistituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, 2ª edición, Madrid, 
1996.    

نقل ابن بسام عن ابن حیان ما ذكره عن وصف المجلس المكرم من قصور المأمون بن ذي  ٦٣
قد َفَصَل ھذا اإلزار عما فوقھ كتاُب نقٍش عریُض : "... النون بطلیطلة والذي جاء بھ ما نصھ

قائم  التقدیر، ُمخرُم َمحفور، دائر بالمجلِس الجلیِل من داخلھ، قد َخطھ الِمنقاُر أبین من خط التزویر،
الحروف بدیُع الشكل، مستبین على الُبعد، مرقوُم كلھ بأشعاٍر حسان، قد ُتخیرت في أمادیِح ُمخترعھ 

الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، القسم ): أبي الحسن على بن بسام الشنتریني(ابن بسام ". المأمون
م، ص ١٩٧٩/ ھ ١٣٩٩، ١لبنان، ط  -، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت١، المجلد ٤

١٣٣-١٣٢  .  
من بین األشعار الباقیة بعمائر المدجنین بطلیطلة الشعر المنفذ على الجص بفناء دیر سانتا  ٦٤

/ عامل الناس برأي وبحق   والق من تلق بوجھ طلیق : كالرا، والذي من ضمنھ األبیات التالیة
لِما   وتلقھ بالیسر واإلقبال  إن أكرمتھ وإن   أجللتھ القاك  یكرمك/ أكرم جلیسك إن أتاك ُمسَّ

  .  باإلجالل
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  :  النصوص التأسیسیة - ٤- ٢- ١-١-٣
تعد النصوص التأسیسیة في الفن المدجن قلیلة للغایة، ولذا فإن النص التأسیسي 

ً )١١٩كتالوج رقم ( دون سوارة یعد قیمة فنیة وتاریخیة كبیرةبقصر  الخاص ، نظرا
ومحاولة تأریخھا وفقا  ،مكننا مقارنة كتاباتھ مع الكتابات الكوفیة المشابھھ لھاألنھ یُ 

وقد ورد ھذا  .والتقارب في نوعیة الخط والزخارف النباتیة المنفذ علیھا لھذا التشابھ
/ دون سوارة تلیاس بن الفارس / ھذا ما أمر بعملھ الفارس المكرم "النص بصیغة 

وسبعین / سنة ثالث ] وذلك في/ و مناسس [تلیھ غرسیة ذ/ المكرم المر حوم دون 
على استخدام المدجنین بطلیطلة  ھذا النص یدلل ).م١٣٣٥( ]"وألف[وثلثمایة 

، والذي یسبق التقویم المیالدي "بالصفر"المعروف والمستعربین للتأریخ بالتقویم 
بثمان وثالثین سنة، وقد استخدم ھذا التقویم من قبل صناع طلیطلة المدجنین في 
تأریخ الباب الخشبي الذي یغلق على قاعة السفراء بقصر دون بدرو بإشبیلیة، 

  .  )م١٣٦٦/ ھ ٧٦٧(لتاریخ الصفر  ١٤٠٤ والمؤرخ بعام
  :  باتیة والھندسیةالزخارف الن - ٢-١-٣

ظھرت الزخارف النباتیة كأرضیة للكتابات العربیة المنفذة على القطع الخشبیة 
ومراوح وأنصاف  ،الدراسة، وكانت دائما عبارة عن فروع وأوراق نباتیة موضوع

كما استخدمت الزخارف النباتیة من  .وأحیانا كیزان صنوبر ،مراوح نخیلیة وزھور
 ،حروف الكتابات بعض أوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة وزھور في زخرفة

كتالوج ل في العدید من القطع الواردة بوذلك في الخط الكوفي المورق، كما ھو الحا
كذلك استخدمت الزخارف النباتیة وبخاصة األوراق أو المراوح  .ھذه الدراسة

الوریدات الرباعیة والسداسیة لعمل إطارات علویة وسفلیة لتحدید الشریط  النخیلیة أو
كانت العناصر النباتیة السابقة ھي المكون  أیضا. الخشبیة تابي المنفذ على القطعالك

أما بالنسبة للزخارف الھندسیة فكانت عبارة . الرئیسي في زخرفة الكوابیل الخشبیة
 ، أو نجوم سداسیة أوصل بین الكتاباتتستخدم كفواثمانیة عن جامات مفصصة 

  .  أطباق نجمیة أحیاناوثمانیة، 
  :  الرنوك - ٣-١-٣

الذي " القلعة"ظھرت الرنوك على بعض القطع الخشبیة وكانت عبارة عن رنك 
یرمز لمملكة قشتالة، أو بعض الرنوك الخاصة بأصحابھا كما ھو الحال في القطع 

وبخاصة القطعة الخاصة بالنص التأسیسي  ،المحفوظة بمتحف سانتا كروث بطلیطلة
    .)١١٩كتالوج رقم ( م١٣٣٥سویرو تییث دي مینیسیس المؤرخ بعام لقصر دون 

   : الدالالت اإلجتماعیة للكتابات الواردة على القطع الخشبیة  -٢-٣
 ضوع الدراسة على وجود المدجنینتدل الكتابات الواردة على القطع الخشبیة مو

اإلسالمي وأنھم كانوا جالیة لھا ممتلكاتھا المبنیة وفق الطراز العربي  ،طلیطلةب
وتشیر  ،وأشعار عربیة عبارات دینیة ودعائیةقرآنیة و والمزخرفة بكتابات عربیة

بالفن المعماري التي كانت ما تزال متأثرة  ،طلیطلةوجود الجالیة الیھودیة بأیضا إلى 
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الزخرفة اإلسالمیة والكتابات و لمعماریةالعناصر ا واستخدام ،العربي اإلسالمي
الترانسیتو " وجود المعبدین الیھودیین بطلیطلةویؤكد ذلك  ،في عمائرھا العربیة

 ،٦٥عناصر معماریة وزخرفیة إسالمیة المستخدم في بنائھما" ال بالنكا وسانتا ماریا
وجود  ىعل وتدل كذلك، معبد الترانسیتوب الكتابات العربیة شرطةألباإلضافة  وذلك

 طائفة من المسیحیین المستعربین المتأثرین بالفن والعمارة اإلسالمیة، ویظھر ذلك من
  .  )١١٩كتالوج رقم (النص التأسیسي الخاص بقصر دون سوارة خالل

   : الدالالت اللغویة للكتابات الواردة على القطع الخشبیة  -٣-٣
استخدمھا العرب والبربر كانت العربیة ھي لغة طلیطلة في العصر اإلسالمي، حیث 

الكتابات الواردة على القطع الخشبیة  تؤكد. ٦٦والمستعربین من النصارى والیھود
 من الیھود المدجنین والمستعربین سكان طلیطلة من ستخدامإموضوع الدراسة على 

بعضھم على أقل تقدیر بھا، وھذا مؤكد من خالل  ةومعرف ،النصارى للغة العربیةو
 أرشیف مدینة طلیطلة،لمحفوظة با الطلیطلیة المكتوبة بالعربیة مئات الوثائق

والتي نشرھا العالم  م،١٣-١٢/ ھ ٧ -٦لقرنین الفترة الممتدة فیما بین اوالمؤرخة ب
وأیضا من خالل بعض الدراسات عن استخدام  ،٦٧ آنخل جونثالث بالنسیااإلسباني 

 أن استخدام العربیة كما ،٦٨العربیة في طلیطلة بعد سقوطھا في ید الفونسو السادس
لكتابات العربیة المنفذة على العمائر من ا من خالل عشرات النماذج أیضا مؤكد

م، والتي من ١٤- ١٢ /ھ ٨-٦ والتحف الطلیطلیة التي تعود للفترة ما بین القرنین
؛ كنیسة دیر سانتا كالرا :أمثلتھا الكتابات المنفذة على الجص واألخشاب في كال من

كنیسة سان  ال كونسیبسیون فرانسیسكا؛دیر  رسوال؛ دیر سانتا إیزابیل؛سانتا أو
الترانسیتو  كنیس ؛الربض سانتیاجو دى كنیسة ؛كنیسة سان رومان ؛أندریس
، بل أن ھذه الكتابات تعطینا العدیدة ، وغیر ذلك من كنائس وأدیرة طلیطلةالیھودي

كتالوج ( لیطلة في تلك الفترةلشعر العربي في طلدالالت لغویة على استخدام الیھود 
، ومن المعروف أنھ توجد العدید من وثائق الیھود في طلیطلة )١١١، ١١٠رقم 

                                                             
65AMADOR DE LOS RIOS, Jose, Toledo pintoresca…, pp. 232-245;   
KUBISCH, Natascha, "La influencia del arte almohade en Toledo: Santa María la Blanca",  
en: Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Actas del Congreso 
Internacional. Toledo, 1999, Asociación de Amigos del Toledo Islámico, Toledo, 2000, pp. 
243-267, figs. 1-24, lams. 1-31.   

  :  توجد العدید من الدراسات حول استخدام اللغة العربیة في طلیطلة، والتي من بینھا ٦٦
FERRANDO, Ignacio, "El árabe, lengua del Toledo islámico", en: Entre el Califato y la 
Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Actas del Congreso Internacional. Toledo, 1999, 
Asociación de Amigos del Toledo Islámico, Toledo, 2000, pp. 107-123.   
67 GONZÁLES PALENCIA, ANGEL, Los mozarabes de Toledo en los siglos XII y XIII, 3 
vols., Madrid, 1926.   

: ، في"اللغة العربیة في مدینة طلیطلة بعد الفتح النصراني ووثائق المستعربین: "اكناثیو فیراندو ٦٨
، ٣٠طلیطلة، مجلة المعھد المصري للدراسات اإلسالمیة في مدرید، المجلد : مدن األندلس

  .  ١٧٠- ١٦١م، ص ١٩٩٨
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 ، كما تدل ھذه الكتابات على استخدام المستعربین٦٩المكتوبة بالعبریة والعربیة
  .  للغة العربیة في طلیطلة النصارى

  :  موضوع الدراسةتأریخ القطع الخشبیة  -٤
لوج ھذه الدراسة، والتي یبلغ عددھا كتاالواردة بالقطع الخشبیة  وتصنیف دراسةبعد 

بین القرنین  ما الممتدة تؤرخ بالفترة ،قسمھا إلى ثالث مجموعاتت یمكننا قطعة، ١٣٥
   : م، أي الفترة المعاصرة للفن الموحدي والغرناطي، وذلك كالتالي١٤- ١٢/ ھ  ٨-٦
- ١٣٣، ١١١،١٣١- ٩٥بالكتالوج رقم  الواردة القطعوھي  :األولى مجموعةال -١

م، وذلك ١٣- ١٢/ھ٧- ٦بالفترة الممتدة ما بین القرنینیمكن تأریخھا والتي ،١٣٥
التي تعود لھذه  یتوافق ویتشابھ مع الكتابات الموحدیة الذي أسلوب كتاباتھا بسبب
   .الفترة

، ٣٨-٣٠، ١٤-١٠ من مارقاأل التي تحمل بالكتالوج القطعوھي  :الثانیة مجموعةال -٢
أسلوب  م، وذلك ألن١٣/ ھ ٧یمكن تأریخھا بالقرن والتي ، ١١٢ ،٩٣ ،٩٢- ٥١

خر الفن الموحدي المتأ نماذج مع یتشابھ متطور عن المجموعة السابقة، وألنھ كتاباتھا
 .  والفن الغرناطي النصري المبكر

، ٥٠- ٣٩، ٢٩-١٥، ٩-١بالكتالوج رقم  الواردة القطعوھي  :الثالثة مجموعةال -٣
م، وذلك ١٤/ ھ ٨یمكن تأریخھا بالقرن والتي  ،١٣٢ ،١٣٠-١٢٩ ،١٢٨ - ١١٣، ٩٤

م مثل ١٤/ ھ ٨ألن أسلوب كتاباتھا یتشابھ مع النماذج الطلیطلیة المؤرخة بالقرن 
والكمر الخشبي بالقصر  ،)م١٣٣٥(النص التأسیسي لقصر دون سوارة تلیاس 

 وكتابات قصر دون بدرو بإشبیلیة، ٧٠)م١٤/ ھ ٨القرن (بدرو المعروف بدون 
    .م١٣٦٦ -١٣٦٤/ھ ٧٦٧ -٧٦٥

                                                             
69 MILLÁS VALLICROSA, j. M.ª, "Escrituras mozárabes de hebreos toledanos", En: Los 
mozarabes de Toledo en los siglos XII y XIII, (Angel Gonzáles Palencia ), vol. 3, pp. 565- 
595, documentos núms. 1132-1151, Madrid, 1926.   

على براطیم خشبیة ذات نھایات مزخرفة بمراوح  تنتھي واجھھ ھذا القصر برفرف محمول ٧٠
نخیلیة، وھي بدورھا محمولة على كوابیل خشبیة، ویمتد أسفل ھذه الكوابیل بإمتداد الواجھة إفریز 
خشبي یعد من أفضل نماذج األخشاب الطلیطلیة المزخرفة بعناصر نباتیة وكتابات عربیة في القرن 

بالكوفي المورق على أرضیة نباتیة ثریة من فروع  یزخرف اإلفریز أشعار عربیة منفذة. م١٤
وأوراق نباتیة ومراوح نخیلیة وعناصر زھریة، یحددھا من أعلى وأسفل شریط زخرفي نباتي 

كما یوجد بھذا القصر أیضا . یتكون من فروع وأوراق نباتیة ومراوح نخیلیة وعناصر زھریة
ات عربیة منفذة بالكوفي المورق بإحدى الحجرات كمر خشبي مزخرف بعناصر ھندسیة، وكتاب

، وذلك على أرضیة "العز الدائم / العز القائم والیمن الدائم " والمضفور بشكل تكراري نصھا 
نباتیة، ونجد أن التوریق وحرف النون المضفور، وشكل حرف الواو، وحرف العین یتشابھ بشكل 

  .  م١٤/ ھ ٨كبیر مع القطع الواردة بكتالوج الدراسة والمؤرخة بالقرن 
MARTÍNEZ CAVIRO, Balbina, Mudéjar toledano…, p. 185, fig. 156, 158; BARCELÓ, 
Carmen, "Epígrafes árabes de lo Toledo mudéjar: Palacio del rey don Pedro", en: Toledo a 
finales de la edad media. II, El bario de San Antolín y San Marcos, (Jean Passini y Jean-
Pierre Molénat), Madrid, 1997, pp. 84-85.   
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  :  نتائج البحث -٥
 الواردة بكتالوج ھذه الدراسة،بعد دراسة وتصنیف مجموعات القطع الخشبیة 

والمحفوظة في كل من المتحف القومي بمدرید، ومتحف سانتا كروث بطلیطلة، 
ت المعبد بطلیطلة، ان بمدرید، والمجموعة الخاصة ببیومعھد بلنسیة دي دون خو

  :  ومجموعة بالبینا مارتینث كابیرو الخاصة بمدرید، یمكننا أن نستخلص النتائج التالیة
ونشر مجموعات من األخشاب المتبقیة من أسقف عمائر  وصف وتصنیف -١

 .  طلیطلیة مدجنة والتي لم تنشر أو تدرس من قبل
قطعة ما  ١٣٥ا والتي یبلغ عددھبیة موضوع الدراسة عمل كتالوج للقطع الخش -٢

   .وحشوة خشبیة وعارضة إفریزبین كمر وكابولي و
دراسة أنواع األسقف الخشبیة المدجنة في طلیطلة واإلستفادة منھا في تصنیف  -٣

 .  القطع الخشبیة موضوع الدراسة
  . قراءة النصوص الكتابیة الواردة على القطع الخشبیة موضوع الدراسة -٤
 .  لعناصر الزخرفیة المنفذة على القطع الخشبیة موضوع الدراسةتحلیل ا -٥
مقارنة القطع الخشبیة موضوع الدراسة باألسقف الطلیطلیة المؤرخة وصوال  -٦

 .  لمحاولة تأریخ ھذه القطع الخشبیة
 .  بالكتالوج استقراء الدالالت اإلجتماعیة للكتابات الواردة على القطع الخشبیة -٧
 .  بالكتالوج الدالالت اللغویة للكتابات الواردة على القطع الخشبیةاستقراء  -٨
الصور الخاصة بھذه األخشاب والتي قام الباحث بتصویرھا  مجموعة مننشر  -٩

  .  بتصریح من المتاحف الموجودة بھا وبمساعدة أصحاب المجموعات الخاصة
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  .بطلیطلة، المتحف القومي بمدریدكورنیش من كنیسة سانتا لیوكادیا تفصیل من : ١صورة 

  ).تصویر الباحث(

  
  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، المتحف القومي بمدریدتفصیل من : ٢صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٣صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .تفصیل من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٤صورة 
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  ).تصویر الباحث(. جزء من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٥صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .تفصیل من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٦صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٧صورة 

  

  
  )تصویر الباحث(. إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٨صورة 
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  ).تصویر الباحث( .كابولي خشبي، المتحف القومي بمدرید: ٩صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. تفصیل من كمر خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١٠صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .تفصیل من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١١صورة 

  
  ).الباحثتصویر ( .جزء من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١٢صورة 
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  ).تصویر الباحث(. جزء من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١٣صورة 

  

  
  ).تصویر الباحث(. جزء من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١٤صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. جزء من إفریز خشبي، المتحف القومي بمدرید: ١٥صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .بمدریدحشوات خشبیة، المتحف القومي : ١٦صورة 
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  ).تصویر الباحث(. حشوات خشبیة، المتحف القومي بمدرید: ١٧صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. حشوة خشبیة، المتحف القومي بمدرید: ١٨صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. حشوة خشبیة، المتحف القومي بمدرید: ١٩صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. بمدریدتفصیل من إفریز خشبي، المتحف القومي : ٢٠صورة 
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  ).تصویر الباحث(. حشوات خشبیة، المتحف القومي بمدرید: ٢١صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .كمر خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٢صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .كمر خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٣صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. حشوة خشبیة، متحف سانتا كروث بطلیطلة: ٢٤صورة 
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  ).تصویر الباحث( .إفریز خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٥صورة 

  
  ).تصویر الباحث( .إفریز خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٦صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. كوابیل خشبیة، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٧صورة 

  
  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٨صورة 
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  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٢٩صورة 

  
  ).الباحث تصویر( .، متحف سانتا كروث بطلیطلةةخشبی جائزة: ٣٠صورة 

  
. إفریز خشبي من قصر سویرو تییث، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٣١صورة 

  ).تصویر الباحث(

  
  ).تصویر الباحث(. إفریز خشبي، متحف سانتا كروث بطلیطلةتفصیل من : ٣٢صورة 
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  ).تصویر الباحث( .إفریز خشبي، معھد بلنسیة دي دون خوان بمدرید: ٣٣صورة 

  

  
  ).تصویر الباحث( .إفریز خشبي، مجموعة بیت المعبد بطلیطلةتفصیل من ، ٣٤: صورة

  

  
  ).تصویر الباحث(. ، مدریدخشبیین، مجموعة بالبینا مارتینث إفریزینتفصیل من : ٣٥صورة 

  


