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 بصناعة فرنسيةنسائية  ةشكمجي
 دراسة أثرية سياحية

 
 ا.د/ عائشة عبد العزيز التهامى

 
لقد عرفت مصر منذ أقدم عصورها التارٌخٌة صناعة الصنادٌق الخشبٌة ولٌس  

غشً أو أدل علً ذلك ما ٌحتفظ  به المتحف المصري من صندوق  خشبً صغٌر م  
 1لثمٌنة لمتعلقات الملك توت عنخ أمون، وهو لحفظ األشٌاء امن الذهب بغبلله مغطى

، كما ٌحتفظ أٌضا هذا المتحف بصندوق أخر من الخشب مغطً كذلك 11من األسرة 
ثر لى ومجوهرات ))حتب حرس(( أم الملك خوفو ع  من الذهب، لحفظ ح   ةبلله رقٌقغب

 .2علٌه فً مقبرة الملكة بالجٌزة
الطٌب وخزائن الجوهر من ملء 3عبلوة علً ذلك ما ذكره المؤرخ المقرٌزي 

والطرائف للدولة الفاطمٌة بالعدٌد من الصنادٌق الخشبٌة والعاجٌة تلك التً تحوي 
فة، من مختلف أنواع الحلً الذهبٌة وأطٌب أنواع الجواهر ٌمقتنٌات سٌدات قصر الخل

ترصع بحبات وكانت علب هذا العصر تصنع أحٌانا من الفضه أو العنبر و ،4الثمٌنة
 .5اللؤلؤ
روى أنه كان ضمن الشوار أو الجهاز الخاص بالعروس فً العصر المملوكً وٌ

صنادٌق ٌوضع فٌها الحلً الثمٌنة أو األحجار الكرٌمة والمجوهرات الغالٌة الخاصة 
، وهذه المقتنٌات االقتصادٌة العالٌةبالمرأه ذات المكانة االجتماعٌة الراقٌة والمنزله 

 .6الفنً كانت تحفظ فً صنادٌق خاصة بهاالسابق ذكرها ذات الثراء المادي و
، لً الخاصة بنساء المنزلومن الطبٌعً أن تكون هذه الصنادٌق لحفظ الح  

 ، هن، معظم السٌداتوحرٌم البٌت وسٌدات القصر، وهؤالء النساء وتلك الحرٌمات
ن ه، وال ٌسمح ألحد غٌرلبنات واألخوات والعمات والخاالتالزوجات وا األمهات

                                                
  الفيومامعة ج -استاذ األرشاد السياحى. 
مختارات مصورة من مقتنٌات المتحف المصري ، مطابع  ،ةفنون صناعة الحلى فً مصر القدٌم 1

 .61416، س . ع  11م لوحة  2003،  2المجلس األعلى لآلثار ، ط 
2 Treasures of The Egyptian Museum Fracesco , Italy, 2000, p . 65. 

، مكتبة ، تحقٌق د. محمد زٌنهم وآخرون2المقرٌزي، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، ج 3
 .116–115، ص 1111مدبولً 

عائشة التهامً، نماذج جدٌدة من حلً المرأه فً العصر الفاطمً، بحث فً مؤتمر دور المرأه  4
 .115-114م صـ 2002السٌاسً والحضاري على مر العصور، كلٌة األداب جامعة القاهرة 

5
، الهٌئة المصرٌة 66ٌٌن نارٌمان عبد الكرٌم أحمد، المرأه فً العصر الفاطمً، تارٌخ المصر 

 .161 – 166، صـ 1113العامة للكتاب، 
، الهٌئة المصرٌة 146أحمد عبد الرازق أحمد، المرأه فً مصر الملوكٌة، تارٌخ المصرٌٌن  6

 .11، صـ 1111العامة للكتاب، 
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ة لاكن التً توضع فٌها هذه الصنادٌق الخاصة بحفظ الحلً الجمٌبدخول األم
، وأحٌانا كانت توضع فً حجرة والمجوهرات الثمٌنة، حٌث توجد بغرف النوم

 .1االستقبال
 ةلً منذ طفولتها، وتظل مولعوكما هو معروف أن المرأه بطبٌعتها تنشأ فً الح  

عصورها التارٌخٌة بحبها  المصرٌة علً مر ةرف عن المرأ، وع  بها طوال حٌاتها
انفس الجواهر ، بٌنما اشتهرت المرأه  والتزٌن بلبس ،لًلى أنواع الح  غالتحلً بأفً 

، لً الغالٌة والجواهر النفٌسةالقاهرٌة فً العصر العثمانً بالمبالغه فً اقتناء الح  
ما كان ٌتطلب وضع هذه م، ، وأدوات التجمٌل الرواحه الفواحةقنٌنات العطور و

التً  1كمجٌاتلً الخاصة بها أو الش  لً الثمٌنة والمقتنٌات الكثٌرة فً صنادٌق الح  الح
، وبعضها من العاج المطعم بالصدف أو العاج أو السن نعت لها، وهى من الخشبص  

، تناولها الكثٌر من تلك التً رأها العدٌد من األجانبالخالص أو الذهب الخالص 
 .1لعصر العثمانًالمستشرقٌن فً مدنٌة القاهرة فً ا

هذا وقد أعجب فنانى الغرب بجمال وفن صناعة هذه الصنادٌق الخشبٌة المطعمه 
بالصدف والعاج والسن ، وهً الشكمجٌات التً استعملت فً العصر العثمانً ومن 

من حلى غالٌة ، األشٌاء الثمٌنة الخاصة بالمرأه بعده عصر أسره محمد على ، لحفظ
قبلوا على حٌازتها واقتنائها ، وذلك لحفظ حلى زوجاتهم ، وجواهر نفٌسه ، لذا فقد ا

ة من مصر فً مناسبات العرس لوعطور خلٌبلتهم ، بل أصبحت من هداٌاهم الجمٌ
 .10واالفراح

 موال غرو أن الشكمجٌات لم تكن مجرد علبه عاجٌة أو صنادٌق خشبٌة تستخد
ى الثمٌنة والجواهر لحفظ أدوات زٌنه المرأه القاهرٌة على مر العصور ، من الحل

                                                
طتٌن الممالٌك ، دار نهضة فاٌزه الوكٌل ، الشوار )جهاز العروس فً مصر( فً عصر سبل 7

 .261، صـ  2001دار الوفاء ، الطبعة األولى ، ، الشرق
جم النبً )صلً هللا علٌه ، بالضم بمعنً العطاء وقٌل الجزاء، وفً الحدٌث أن أبا الطٌب حالش كم3

الفم الجزاء، وفً المعجم : الشكم بوسلم (، اشكموه، أى أعطوه أجره، قال فً تفسٌر الحدٌث
، ) جى ( فً أخر الكلمة تدل علً النسب إلى ٌل الجزاء، الشكم هو العطاء على سبالوسٌط

 الصناعة.
 3212، دار المعارف ، بدون تارٌخ صـ  4ابن منظور ، لسان العرب ، حـ -
 511، مجمع اللغة العربٌة بدون تارٌخ ، ص  3، ط 1المعجم الوسٌط ، حـ -
  111م ، صـ1111أحمد السعٌد سلٌمان ، تأصٌل ما ورد فً تارٌخ الجٌرتً ، دار المعارف ،  -
حسن الباشا ، أثر المرأه فً فنون القاهرة ، مقالة من كتاب " القاهرة . تارٌخها . فنونها . أثارها  3

 .113-112،ص1111"، مؤسسة االهرام،
 .15، حاشة صـ1136:ترجمة/ زكً محمد حسن، 2ارنولد. برجز، تراث اإلسبلم )جـ .كرٌستً 10



  61 العربيدراسات في آثار الوطن 

320 

 

هذا العمل الذى ابدع فى النفٌسة لكنها تعد عمبل جمٌبل له قٌمته الجمالٌة وإبعاده الفنٌة 
 .11زخارفه الفنان ، اهتم بتصمٌمه الصانع

ال شك فٌه أن ازدهار صناعة الشكمجٌات على مر العصور وخاصة  مماو
د كبٌر بمستوى الحٌاة ح إلىالعصر العثمانً وعصر أسره محمد على ، كانت متأثرة 

 .والظروف االجتماعٌة لمجتمع القاهرة ورقٌه الفنً ونشاطه التجارياالقتصادٌة 
تشهد على ذلك تلك التحفه الفرٌدة ، هذه الشكمجٌه العجٌبه ، التً صنعت و

( 1خصٌصا للملك فاروق ، ربما اشتراها من أحد المزادات ، تحتفظ بها قاعة رقم )
 12الخاصة باألوسمة والنٌاشٌن بمتاحف قصر عابدٌنلقاعة تلك ابالمتحف الحربً 

ل أحدى تلك التى استرعت انتباهً خبلل زٌاراتً المتحفٌة وجوالتً السٌاحٌة داخ
مة مادٌة ، وهذه التحفه الفرٌدة والشكمجٌة العجٌبه ذات قٌقاعات المتحف السابق ذكره

واع الخشب الفرنسً ، ، فهً شكمجٌة مصنوعة من أجواد أنغالٌة وقٌمة فنٌة عالٌه
لوضع  13، حٌث بها عدة أدراج أفقٌة وراسٌةخشب الماركٌز، لحفظ حلى المرأه وهو

( وقبل  1وكذلك األوراق الرسمٌة والوثائق الملكٌة ) لوحة  ةبالمرأالحلى الخاصة 
، فهناك عدة كمجٌةالصانع فً صناعة الشالذى استخدمه الفنان و لؤلسلوباستعراضنا 

  -تشكٌل الشكمجٌة وهً : طرق صناعٌة فً
 س:بطريقة الك -6

انع وتبدأ بان تقطع ألواح خشبٌة حسب المقاس المراد تنفٌذه ثم بعد ذلك ٌقوم الص
( لشذب األجزاء البارزة من األلواح الخشبٌة فٌصبح )الفارةباستخدام أله حدٌدٌه تسمى

ع ــ، ثم توضع هذه األلواح علً مكبس خاص باألخشاب فتلتصق مأملسالسطح 
عها الصانع بٌن األلواح الخشبٌة، ض( ، تلك المادة التً ٌواسطة مادة )الغراءـبعضها ب

 .14فٌخرج الشكل المراد دون استخدام أى نوع من المسامٌر أو غٌرها
 
 
 

                                                
ة التركٌة فً ضوء مجموعتً متحف المنٌل ومتحف راوٌة عبد المنعم محمد ، أدوات الزٌن 11

 .211، صـ 2004المجوهرات الملكٌة باإلسكندرٌة، مخطوط رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 
م ، وقد بناه 1114م ، وبدأت سكناه رسمٌا فً عام 1163بدئ فً إنشاء هذا القصر عام  12

الى وسط مدنٌة القاهرة على إطبلل الخدٌوي إسماعٌل لٌنقل إلى مقر الحكم الرسمً من القلعة 
منزل كان ٌملكه " عابدٌن بك " أحد األمراء األتراك، وقد كان إسماعٌل ٌمتلك عدة قصور 

 وزعها علً أبنائه وزوجاته.
محمود محمد الجوهري ، قصور وتحف من محمد على إلى فاروق ، دار المعارف بمصر ،  -

 15م ، صـ1154
سم، على تربٌزه خشب مقاس  35×34.5×51ادها ، إبع2643رقم سجل الشكمجٌه  13

 سم لم ٌسبق نشرها. 45×62×13
 .214راوٌة عبد المنعم محمد ، المرجع السابق ، ص 14
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 :مسامير البرشام -2
وذلك بواسطة  وتستعمل هذه الطرٌقة عند تثبٌت غطاء الشكمجٌة فً البدن

بوضع المفصلة فً المكان المناسب لها، ومن بعد  ، حٌث ٌقوم الصانع15مفصبلت
 –، ثم ٌقوم ببرشمتها ، توزع على جسم المفصلةالبرشام ٌصنع مجموعة من مسامٌر
 .16من هنا تحدث عملٌة التحكم التام ،باستخدام أله –بٌن كل من الغطاء والبدن 

ا أنه اشتراه، والبعض رأى اروق قد أمر بصنعها للغرض السابقوكان الملك ف
من مزاد فً فرنسا ، وأنً أرجح هذا الرأى ، ألنه كما هو معروف عن الملك فاروق 

رحبلته  لدٌه حب االقتناء وضح ذلك فً وكان 11بالتحف النادرة ارثرغبته فً األستئ
وانخرط فً  ،1135نجلترا التً أبحر إلٌها سنة ، ومنها االعدٌدة قبل تولٌه العرش

ئه االنجلٌز وحٌوه لما فٌه من ممٌزات الشاب ، ورحب به زمبلالمجتمع االنجلٌزي
، لضرورة اتساع م1131بعد تولٌه العرش سنة أما فرنسا فقد سافر إلٌها  11الشرقً

معرفته ومعلوماته عن طرٌق السٌاحة الخارجٌة التً تعطٌه الخبرة والتجربة وتحمل 
 .11لشراءمعها نوع من الثقافة هو فً حاجة إلٌها وهناك مارس الملك هواٌته فً ا

وكما سبق القول لقد مثلت هواٌة االقتناء دعامة قوٌة فً تكوٌن شخصٌة الملك 
فاروق ، حٌث كان لدٌة مجموعات متمٌزة ونادرة ضمن مقتنٌاته الخاصة ، وتعد 

فً مقدمة المقتنٌات التً ولع بها خاصة النقود الذهبٌة ذات البعد التارٌخً  ،20العملة
، باإلضافة جوهرات والتحف والساعات واألسلحةن والموغٌرها من التماثٌل والنٌاشٌ

 .21إلى مجموعات ونوعٌات نادرة
وهنا نحن  ،شخصٌة الملك فاروق ذات الجذور السٌكولوجٌة أبعادوتلك هً 

تارٌخٌة ، اقتناها الملك فاروق فً مجموعته وحفظت  أبعادبصدد تحفه نادرة ذات 
لشكمجٌه النسائٌة ، التً تم فً أحدى قاعات متاحف قصر عابدٌن ، وهً تلك ا

على ٌد مهندس فرنسى صنعها بتلك الوسائل الدفاعٌة والحبكة الصناعٌة ، وذلك 
                                                

15
أن المفصبلت أو الوصبلت هً نوع من أنواع الربط والتسمٌر ، وكانت من أبسط الطرق  

هذه الوصبلت فً  القدٌمة التً استخدمت لضمان صٌانة الوصبلت فً النجارة وقد استعملت
 ناحٌتٌن وظٌفٌة وزخرفٌه، وربطها ٌكون أحٌانا بمسامٌر نحاسٌة أو خشبٌة أو شرائط أو خٌوط.

الفرٌد لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصرٌٌن، ترجمة د. زكً اسكندر ومحمد زكرٌا  -
 111 – 111، صـ  1111غنٌم، مكتبة مدبولً ،

 .215 – 214جع السابق ، صـ راوٌة عبد المنعم محمد ، المر 16
كرٌم ثابت ، طبلق إمبراطوره ، طبلق شاه إٌران و االمبرطواره فوزٌة القصة الكاملة واألسرار  17

 .50، ص  2000الخفٌة ، دار الشرق ، الطبعة 
18 (18) The Times Book of Egypt , London , 1937, P.37. 

م ( ، مكتبة مدبولً ، 1152 – 1136)  لطٌفة محمد سالم ، فاروق وسقوط الملكٌة فً مصر 13
 .31 – 36، صـ  1111القاهرة ، 

كم فاروق، دار المعارف،  20  .141، ص2001أحمد مرتضى المراغى، شاهد على ح 
& لطٌفة محمد سالم، المرجع السابق،  10محمود محمد الجوهري ، المرجع السابق ، ص 21

 .103ص



  61 العربيدراسات في آثار الوطن 

322 

 

مخترع بارع هو "جوزٌف ماكس"، وقد حفر اسمه باللغة الفرنسٌة على لوحة معدنٌة 
الشكل، داخل غطاء الشكمجٌه ، وأعلى المفصلة الوسطى ذات  صغٌرة مسدسة

مثبتة جمٌلة ات والتً علً هٌئة ثبلث ورٌد 22نحاس األصفرالمعدنٌة بال ةالزخرف
 .(2 بمسامٌر معدنٌة )لوحة
وكذلك  23هى مفتوحة الغطاء لتكشف عن فن نجارة الخشبو ةوشكل الشكمجٌ

عن إتقان الصانع وتحكمه فً زخرفة المفصبلت، وٌبلحظ انتهاء المفصلتٌن 
لً قاعدة، وٌخرج منها شكل على ، والبدن ٌرتكز عةورقه نباتٌه ثبلثٌ ةبقم نالجانبٌتٌ

وجت بتاج ملكً ٌخرج منها وتبٌنما استقامت المفصلة الوسطى  24هٌئة زهرة اللوتس
تجمع زخرفً جمٌل، هذا دلٌل على مبلئمة الغرض مع الوظٌفة أو المكان. ومن 
المدهش هو طرٌق تثبت المفصلة بالخشب عن طرٌق مسامٌر أصبحت بحكم اختٌار 

وزخرفٌا مكمبل لجمال المفصبلت، حٌث أن رؤسها أخذت شكل  موقعها عنصرا فنٌا
 .بلتتحته البفتدات م  رٌو

أما الجزء الخلفً للشكمجٌه فقوام زخرفته منطقة وسطى بٌضاوٌة ذات هٌئة   
مجدوله ٌخرج منها اثنى عشر شعاعا ، تبادلت ألوانها فً تناسق وتماثل ما بٌن 

تلك االشعه فً نهاٌتها شكل  ، لتكونتر (نً الداكن أو المحروق ) االساألصفر والب
وانب صندوق أو محتوى الشكمجٌه الرئٌسة ــن مع جـ، ٌتقابل أربعة أضبلع ممثمن

 .(3لوحة )
، بعناٌة ودقة تشهد بمهارة فنان شكمجٌهقد زخرف الجزء العلوي لغطاء الو

، زخرف كل أجزاء أربعة إلى، حٌث قسم مستطٌل الغطاء صانع تلك الشكمجٌهو
ة بٌنما تقابل األربعة لاتً من نفس النوع، تتدلى من زهرٌات جمٌبء منها بفرع نجز

أو لوزٌه الشكل زخرفت على هٌئة وردة متفتحه ذات حول منطقة بٌضاوٌة  أجزاء
أن المقبض  ومما هو ملفت للنظر ،ان كبٌرتانتٌ، االخرمنها صغٌرة ة، ستبلتتبان ثم

                                                
22

ص كماا ٌوجاد الاذهب ، لكان ٌساتخلص غالباا بطارق ال ٌوجد النحااس عااده فاً الطبٌعاة كفلاز خاال 
صناعٌة من خاماته ، وهو من أقدم المعاادن المعروفاة لئلنساان ، وأقادم أثاار وجادت مان النحااس 

 .فهً الخرز والمثاقب والدبابٌس ، واستعمل بكثرة فٌما بعد
 .321لوكاس ، المواد والصناعات ، ص -

ون قد نشأ فً مصر، بال الباد أن ٌكاون قاد جلاب الٌهاا لقد قٌل أن فن نجارة الخشب ال ٌمكن أن ٌك 23
نجارة الخشب لٌتطلب أن ٌكاون الخشاب  نمن الخارج، ولكن هذا لٌس بالضرورة صحٌحا، وأن ف

 .د أنواع الخشب، ذو حجم كبٌر، ومساحة كبٌرةومن نوع جٌد، بل أج
 .114، ص المرجع السابقلوكاس،  -

إلى العصور القدٌماة ، حٌاث لعبات دورا باارزا فاً  ٌرجع استخدام زهرة اللوتس كعنصر زخرفً 24
الزخرفة المصرٌة القدٌمة ، أي أنها ذات أصول فرعونٌة ، وقاد اتخاذت شاكبل زخرفٌاا جدٌادا فاً 
الفان اإلسابلمً ، وماارت بمراحال غٌاارت مان مبلمحهااا واساتخدم الفنااان هاذه الزهاارة فاً زخرفااة 

 .الكثٌر من تحفه التطبٌقٌة
- Farid Shafii, Simple Calyx ornament in Islamic Art, Cairo University press, 1956, 

P. 33, Fig. 14. 
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على سطح الغطاء  110كته بزاوٌة ر، صمم لكى تكون حالنحاسً بجوانب قائمة
 .(4)لوحة 
رج بعضها رأسً ٌخرج منها عدة أد أنه ، ٌظهر لناةفتح غطاء الشكمجٌبو

 .خرى كبٌرة، واألوالبعض األخر أفقً، بعضها صغٌر
" الذي قام "جوزٌف ماكسومما هو جدٌر بالذكر أن الفنان الفرنسً المهندس 

لم ٌغفل أن ٌقوم بزخرفة  وكذلك فً شكلها،بتصمٌم هذه الشكمجٌه الفرٌدة فً صنعها 
، حٌث قسم جانب الشكمجٌه إلى منطقة وسطً بٌضاوٌة زخرفت علً هٌئة جوانبها

، أما قمة ثلث فً نهاٌة ضلعٌه التواء لولبًم نشكل كأس مستعرض ذو قاعدة وبد
، بٌنما خرج من هذا الشكل ةرأٌضا ٌخرج من أعبلها ما ٌشبه االبخالكأس فهً مثلثه 

لوبة بلونٌٌن األًصفر والبنً الداكن أو قلبٌضاوي، أربعة إشعاعات فً شكل مثلثات ما
 .المحروق

وجمٌل علً هٌئة ورٌدات قد زخرف وسط المقبض النحاسً بشكل منمق و
بلت متداخلة ومنسابة مع تموجات والتواءات طبٌعٌة ٌنتهً طرفً تبرباعٌة ال

، وتلك الزخرفة ذات تبلتالب ةٌالمقبضٌن من الجانٌٌن بوردتٌن صغٌرتٌن رباع
ن بٌضاوٌٌن وثبت طرفً المقبض من الجانبٌن فً شكلٌٌ 25أًصول تركٌة عثمانٌة
، وتلك ق من كل منهما أوراق نباتٌة مسننه، ٌنبثمتداخلتٌن نتٌٌتوسط كل منهما دائر

الزخرفة ألوراق الشجر الرمحٌه الشكل أو المسننة الحواف عرفت فً العصر 
رخً الفنون ؤن زخرفة التورٌقات كما ٌذكر علماء الفن وموف26السازالعثمانً باسم 

رف عفوٌة عبثٌه، بل إٌمان ، فهً لٌست زخا، ولكن لوجه هللابأنه لٌس لوجه الفن
وٌحٌط باإلطار 21، وهً تشعرنا بأننا نعٌش فً حٌز من نوع خاصوتصوف

 .(5صغٌرة متراصة )لوحة الخارجً للشكل البٌضاوي بروزات دائرٌة 
ا شكل الشكمجٌه وهً مفتوحة الغطاء ، فهً تكشف عن وظٌفتها األساسٌة أم

وكم اإلدراج الرئٌسٌة التً ٌبلغ عددها ثمانٌة  ،وذلك من خبلل محتوٌاتها الداخلٌة
، حٌث اختلف توزٌعها من أدراج مستطٌلة الشكل، وزعت فً أربعة صفوف أفقٌة
ما فً كل من الصفٌٌن الثانً صف ألخر ، فنجد ثبلثة أدارج فً الصف العلوي،  بٌن

حدد و، حد مستعرض لٌشغل الصف الرابع كلهأخٌرا درجا واووالثالث درجٌن أثنٌن، 
السابقة الذكر، بلون أصفر فاتح أو زاهى لكى إطار كل درج من اإلدراج الثمانٌة 

 (. 6) لوحة ٌوضح جمال ألوان واجهة االدراج الداكنة اللون.
، ثمانٌة للشكمجٌه التً نحن بصدد الحدٌث عنهاٌتوسط كل درج من االدراج ال

وهذه األلوان اعتمدت  شكل بٌضاوي محدد بإطار أصفر ذو أرضٌة خضراء اللون
                                                

 .5، شكل 116، صـ1160سعاد ماهر ، الخزف التركً، مطابع مدكور،  25
ربٌع حامد خلٌفة ، الفنون اإلسبلمٌة فً العصر العثمانً ، مكتبة زهراء الشرق ، الطبعة األولً  26

 .241، صــ  2001القاهرة ، 
 .61، ص1111مختار العطار ، أفاق الفن اإلسبلمً ، دار المعارف، 27
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وقد ظهرت فى العصور اإلسبلمٌة  على االخشاب Paintingعلى طرٌقة الصبغ 
ولم تكن معروفة من قبل، وهى  21المتأخرة مثل العصر الصفوى والعصر العثمانى

اتٌة قوامها ورٌده نبالزخرفة ال لكتوفى الصباغة،  Lack 21لبلك أو البلكٌةاستعمال ا
وٌخرج من قلب 30بلت ٌنبثق منها ثمانٌة ورٌقات نباتٌة مسننة أو مشرشرهتبثمانٌة ال

باستثناء الدرج األخٌر  كل ورٌده مقبض صغٌر بألوان صفراء داكنة مستدٌر،
 (.1 ا وذلك نظرا لطوله )لوحةثبلثة مقابض صغٌرة أٌض ه، فقد خرج منالمستعرض

مما هو جدٌر بالذكر أن معظم الشكمجٌات التً ٌحتفظ بها متحف الفن اإلسبلمً 
(، ذات تكوٌن أساسً وهو احتوائها ، متحف جاٌر أندرسون )بٌت الكرٌدلٌهبالقاهرة

، باإلضافة إلى درج صغٌرة الحجم مستطٌله الشكل أٌضا علً سبعة أدراج أفقٌة
ٌ  م مستطٌل الشكل أٌضاأس كبٌر الحجر عد الدرج الرئٌسً فً حفظ الحلً ، وهو 

بٌنما فً هذه الشكمجٌه التً نحن  31الذهبٌة واألحجار الكرٌمة وكذلك األشٌاء الثمٌنة
، وذلك فً ترتٌب اإلدراج الثمانٌة ، فان تكوٌنها مختلف إلى حد كبٌربصدد الحدٌث

 قٌا وأٌضا فً حجم األدراج وسعتها.ترتٌبا أف
ٌ   أما عد اختبلفا حقٌقا فً تلك الشكمجٌه التً ٌحتفظ بها االختبلف األكبر والذي 

أحدي قاعات متاحف قصر عابدٌن، عن الشكمجٌات األخرٌات التً تحتفظ بها 
، متحف الفن االسبلمً ، ومنها كما سبق القولالمتاحف العالمٌة وكذلك المصرٌة

المبلصق لجامع أحمد بن  32(حف جاٌر أندرسون )بٌت الكرٌدلٌهبالقاهرة ومت
اجهه أمامٌة لتلك الشكمجٌه مستطٌلة الشكل، تحوي و هو وجود مقدمة أو ،طولون

، كل جزء به تلك الواجهة الى جزئٌٌن رئٌسٌٌن أربعة أدراج، قسمت هذه المقدمة أو
، ٌفصل بٌن هما مستطٌل مصمت، بٌناحد علوي واألخر سفلًمستطٌلٌن أفقٌٌن و

 ،من الجانبٌن ثبلث مستطٌبلت رأسٌة ، وٌحدهما أٌضاٌٌنالرئٌس نهذٌن الجزئٌٌ
ثلثان مقلوبان ، هً مالمستطٌبلت سواء األفقٌة أو الرأسٌة وٌبلحظ أن زخرفة 

ن األصفر الفاتح أو ، وكل مثلثٌن متقابلٌن ٌتفقان فً اللون ما بٌٌتقاببلن فً الرأس
                                                

محمد عبد العزٌز مرزوق ، الفنون الزخرفٌه اإلسبلمٌة فً العصر العثمانً ، الهٌئة المصرٌة  23
 .165م ص1111العامة للكتاب ، 

 البلكٌة هو مادة شفافة صمغٌة تستخرج من عصر شجر السماق ، وهو اسلوب تطبٌقً ظهر فً 23
زخرفة االخشاب وطرٌقة تنفٌذه باستعمال رقائق رفٌعة جدا من البلكٌه وكل طبقة تحتوي علً 
رسم عنصر ورسم بلون معٌن ، تلصق الواحدة علً األخري حتى ٌتكون فً النهاٌة الشكل 

 والرسم المطلوب 
 .165، صـ 2محمد عبد العزٌز مرزوق ، المرجع السابق ، حاشٌة -   
 203، صــ1116تاب الفنون اإلسبلمٌة ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب سعاد ماهر ، ك -   

30 Farid Shafii ,  OP. CiJ Press, p.162 Fig , 47. 
عائشة التهامً ، دراسة فنٌة لشكمجٌه من العصر العثمانً بمتحف الفن اإلسبلمً بالقاهرة،  31

 .6،  2، لوحة  133م ، صــ 2004المؤتمر السابع لبلتحاد العام لبلثارٌٌن العرب 
 .6،  5، لوحة  136عائشة التهامً ، المرجع السابق ، ص 32
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، هذا وقد جمالٌاً  تأثٌراً و ا زخرفٌاً ، مما أضفً علً تدرج األلوان بعدً البنً الداكن
زجزاجى، أما زخرفة بإطار رفٌع من شكل  ، حددت تلك الواجهة األمامٌة ككل

االدارج األربعة المستطٌلة األفقٌة فقوامها شكل بٌضاوي ذو لون أصفر، داخله دائرة 
به الرأس وٌعد هذا دبصغٌره بهٌئة عجلة مستدٌرة تحمل شبه مدفع صغٌرا أو عصا م

 ما ستفصح عن ما وراء هذه األبواب الوهمٌة أو االدارج السرٌة .شكبل رمزٌا ل
لة الهٌئة ، من معدن وٌعلو المستطٌل األوسط الرأسً، حلٌة بٌضاوٌة الشكل جمٌ 

ن أو فتحتٌ نخلتٌفر، وهً فً الحقٌقة بٌت المفتاح، حٌث تحوي دصالنحاس األً 
، وباإلضافة 33ء للتثبٌت، ثبلثة مسامٌر نحاسٌة صفراللمفتاح ٌحٌط بالفتحة السفلً

ها كوردة أو ، فإنها أضفت شكبل زخرفٌا وجمالٌا من خبلل هٌئتلوظٌفة تلك المسامٌر
أنهما كبلت ٌنبثق من المسمار األسفل فرعٌن نباتٌن تبالثمانً  نحاسً زهرة ذات لون

، ذات اببلن أعلً هذه الحلٌة البٌضاوٌة، وهذان الفرعان ٌتق34شجرتا الحٌاة نٌمثبل
 وبٌن كل حلٌتٌن ملفوفتٌن ،ر المزخرف بشرٌط نحاس مجدول بشكل انسٌابًاإلطا

شرٌط الزخرفى المجدول بفٌونكه ، وٌنتهً هذا الورٌده صغٌره بارزة بروزا طبٌعٌا
 (.1لوحة ) ة مربوطة بشكل وهٌئة طبٌعٌةلٌجم

ومما هو جدٌر بالذكر وملفت لبلنتباه حفر أو تقسٌم حرفٌن باللغة االنجلٌزٌة 
   : جودهما هنا علً أكثر تقدٌر أنهما، وتفسٌر واحبٌن فتحتً المفت (O.P) وهما

 ربما هً ماركة صناعٌة لهذا الغطاء أو ذاك الصندوق  -1
 أي ٌفتح باالنجلٌزٌة (  open) ربما هً اختصار لكلمة  -2
أي افتح الباب ، وهذا هو (  Ouvree la Porte) ربما هً اختصار للكلمة الفرنسٌة  -3
د صنعت فً كثر ترجٌحا، ال سٌما وأن هذه الشكمجٌه أو تلك التحفة التطبٌقٌة قاأل

 .فرنسا على مهندس وصانع فرنسً
، نحاسٌةبالحلٌة ال اللتٌن وبناءا علً ما سبق ذكره ، فأنه من خبلل فتحتً المفتاح

نفسه أن ٌفتح  ا األصلً أو من تسول لهما أي مفتاح غٌر مفتاحهمإذا ما وضعا فٌه
، فانه ٌخرج من وراء هذه األبواب السرٌة األربعة أو اإلدراج الشكمجٌه عنوة هذه

                                                
 .351لوكاس ، المرجع السابق ، ص 33
لقد ظهرت شجرة الحٌاة كعنصر زخرفً فً الدٌانات القدٌمة للشعوب الشرقٌة والهند وأوربا ،  34

ن اإلنسان قد خلق أي شجرة الحٌاة ،  حٌث اعتقدت هذه الشعوب أ  " Tree Life "وعرفت باسم 
من أوراق شجرة الحٌاة ، وٌعتقد الكثٌرون أن عنصر شجرة الحٌاة كموضوع زخرفً ، عرف 

وأن المسلمٌن لم  Homa""عن الفن الساسانً ، وعرفت هذه الشجرة فً الدٌانة الزرادشتٌه باسم 
 .ند األتراكوكان لها مقام خاص ع( selvi)ٌعرفوا هذه الشجرة، ولكن كان ٌقال لها شجرة السرو 

- Lechler ( George ) , The Tree of life in India European and  Islamic Culture Art  Islamica 

, vol . v1, p.369. 

 .1سعاد ماهر ، أسطورة شجرة الحٌاة والحضارة اإلسبلمٌة ، ص -
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، تحمل ذخٌرة حٌه من بارود سرٌع االشتعال 35الوهمٌة األربعة، أربعة مدافع صغٌرة
 (.1لوحة )

وبعد استعراضنا لشكل الشكمجٌه الخارجٌة والداخلٌة واستعماالتها المعتادة 
ما هو جدٌد فً تلك التحفة التطبٌقٌة وهذه  ، نستعرضالمعروفة اواستخداماته

وٌذكر أول استخدام للمدفع كان فً حصار سرقسطة الشكمجٌه ذات الوسائل الدفاعٌة 
م، فقد استخدمه حاكم عربً هو 1213هـ / 612م، ثم فً عام 1111هـ / 511عام 

أبو ٌوسف فً حصاره لمدنٌة سجلماسه، وأن العرب هم أول من  ٌنىالسلطان المر
 .36تخدام البنادق والمسدسات والقنابل الٌدوٌةاس

 ةكما ٌرجع استخدام المدافع وكذلك الصوارٌخ للعثمانٌون فً حصار القسطنطٌنٌ
م ، وكانت أحجام مدافعها كبٌرة ، ٌصل طول الماسورة 1453هـ / سنة 121سنة 
 .31سم 15أمتار ، وقطر الفوهة  1إلى 

ثورة الرنج أو العمال الزنوج فً  ، فًأول من استخدام البارود هم العربوأن 
م وقد عرف الكٌمٌائٌون العرب 610هـ / 11البصرة ، كانوا ٌلقون ملح البارود عام 

سف م ، حٌث كان ٌستعمل فً أغراض حربٌة مثل ن1األوائل ملح البارود فً القرن 
 . الحصون وكذلك األلعاب النارٌة

، و صنع القنابلع المقذوفات أ، لٌستعمل لدفا البارود هو خلٌط سرٌع االشتعالأم
وٌتكون من ملح البارود والكبرٌت والفحم وكان ٌستعمل فً دفع القذائف الحربٌة 
حتى الحرب العالمٌة األولً ، حٌث استبدل البارود المستخدم لدفع المقذوفات 

 .بالكورداٌت واستخدام البارود المستخدم لصنع القنابل بالدٌنامٌت
% 10% ، كبرٌت 15% ، فحم 15ملح البارود نسب مكونات البارود هً 

هو المادة المؤكسدة حٌث (  KNO3) واسمه العلمً نترات البوتاسٌوم وتركٌبه 
 إلحداثتحتوي علً ثبلث ذرات أكسجٌن ٌمكنها االرتباط مع ذرات الفحم والكبرٌت 

 .31االشتعال المطلوب ، معادلة االحتراق
2KNO3 + S + 3C    K2S + N2 + 3CO2 

، ومن الصٌن بعض المؤرخٌن أن الصٌنٌٌن هم أول من أكتشف البارود ٌرجح
أن الفرسان الذٌن اعتادوا النزال بالسٌوف والرماح لم  ف، والطرٌأنتشر فً العالم

ع الحصول علً سر جار استطاتٌتقبلوا استخدام السبلح الناري، مثال ذلك أن أحد ال
هرب بالسر من االستانه ٌن و( من العثمانٌالسبلح الناري )المدافع والبنادق

ضه علً السلطان الغوري والممالٌك، لكنهم رفضوا ، وعر)استانبول( إلى مصر
الذي  ، بعكس السبلح األبٌضرمزا للجبن والغدر واعتبروه، تصنٌعه واستخدامه

                                                
 .سم2سم قطره 11ٌبلغ طول المدفع  35

36 http : // ar . wikipedia . ory .wiki 
 .116، ص 1111مجلة العربً ، سبتمبر سنة  37
 .من وٌكٌبٌدٌا ، الموسوعة الحرة 33
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( ت النتٌجة أن السلطان العثمانً )سلٌم األول، وكانٌظهر شجاعة الفارس ومهارته
 م.1511عام  م ثم دخل مصر1516 عام شام واستولً علٌهاسحق الممالٌك فً ال

ٌة من البارود تكفً إلطبلق مقذوف، تقوم فكرة السبلح الناري علً إشعال كم
 .31وتتوقف كمٌة البارود علً حجم المقذوف

 خالصة القول
لقد رأى الملك فؤاد أن ٌقوم ابنه بجولة ٌزور خبللها اآلثار بأنواعها ، على اعتبار  -

الخطوة تسهل له الطرٌق العلمً من ناحٌة ، لٌكون علً دراٌة بتارٌخ  أن هذه
وبالفعل لقد قام الملك فاروق بجولة سٌاحٌة أوربٌة وخاصة الى  ،الببلد وحضارتها

 .ل من انجلترا، وفرنساك
، وهذه قوٌة فً تكوٌن شخصٌة الملك فاروقلقد مثلث هواٌة االقتناء دعامة  -

التماثٌل والنٌاشٌن والمجوهرات والتحف والساعات المقتنٌات كانت ممثلة فً 
 وغٌرها من النوعٌات النادرة. ةسلحواأل

وتعد تلك الشكمجٌه النسائٌة النادرة المزودة بوسائل دفاعٌة من هذه المقتنٌات التً  -
علً األرجح من كانت من ضمن الهواٌات الشخصٌة للملك فاروق والتً اشتراها 

 .مزاد عالمً بفرنسا
ن المعروف أن الشكمجٌه ذات وظٌفة نسائٌة لحفظ الحلً الثمٌنة واألحجار وم -

ر الكرٌمة ، والخاصة بالمرأة علً مر العصور اإلسبلمٌة ، بل أنها ذات جذو
 تارٌخٌة مصرٌة قدٌمة.

، إال لحفظ المقتنٌات النسائٌة الغالٌةبالرغم من أن هذه الشكمجٌه صنعت خصٌصا  -
 تها من أوراق رسمٌة ووثائق ملكٌة.نظرا ألهمٌة مقتنٌا أنها زودت بوسائل دفاعٌة

/ جوزٌف ماكس ، فً عملٌة التموٌه والدهاء فً لقد نجح الفنان والصانع المهندس -
الشكل الخارجً لئلدراج األربعة بالواجهة ، والتً تخفً وراءها ، أربعة مدافع 

الشكمجٌه عنوة أو صغٌرة مزودة بالبارود الحً ، لكل من تسول له نفسه فتح هذه 
 تاحها ، وذلك بغرض السرقة والعبث.بغٌر مف

فً أحدي قاعات متاحف قصر  ٌعد وجود هذه التحفة النادرة والشكمجٌه الفرٌدة -
، من التحف التطبٌقٌة الفرٌدة فً نوعها والنادرة فً تصمٌمها ، مما ٌجعلها عابدٌن

 وقفة الى زائر للمتحف.ار والمستمن التحف الرئٌسٌة أو المهمة الملفتة لؤلنظ
، أثر حف الخشبٌة الممثلة فً الشكمجٌاتالغرو أن ٌكون لفن صناعة هذه الت -

، مما ٌاحٌة واألثرٌة )مثل خان الخلٌلً(واضح جلً فً األسواق ذات اإلبعاد الس
ٌؤثر علً التنمٌة السٌاحٌة للمرأة األوربٌة خاصة واألجنبٌة عامة فً أن تقتنً  

لتطبٌقٌة، التً تعتبر تذكار جمٌل من الشرق وخاصة مصر ذات مثل هذه التحفة ا
 السحر الشرقً فً كل منتجاتها التً هً رمز لحضارتها علً مر العصور

                                                
ار ، مطابع المجلس األعلً متاحف قصر عابدٌن وزارة الثقافة ، المجلس األعلً لؤلث 33

 .13، ص 1111،لؤلثار
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 وهً مفتوحة الغطاء ة: منظر عام للشكمجٌ(1اللوحة )

 

 
 : غطاء الشكمجٌه وبه الوصبلت النحاسٌة المزخرفه(2اللوحة )
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 جٌه ذات زخرفه أشعاعٌه: منظر خلفً للشكم(3)اللوحة 

 

 
 : منظر علوي لغطاء الشكمجٌه وبه المقبض الرئٌسً والزخرفة النباتٌة(4)اللوحة 
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 : منظر جانبً للشكمجٌه وبه مقبض نحاس مزخرف(5)اللوحة 

 

 
 : منظر للشكمجٌه مفتوحة ، وبها اإلدراج الثمانٌة لحفظ الحلً(6)اللوحة  
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 فقٌه الثمانٌة للشكمجٌهٌل لئلدراج االص: تف(1)اللوحة 

 

 
 (: منظر امامى للواجهة ذات األربعة إدراج الدفاعٌة للشكمجٌه1)اللوحة 
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 :المدافع األربعة مصوبه نحو من تسول له نفسه فتح الشكمجٌه عنوة أو بغٌر مفتاحها(1)اللوحة 


