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  المعاصر الداخلى التصمیم فى االسالمیة الخشبیة المشغوالت تطبیقات تواجھ التى المشاكل
Problems facing the application of Islamic wooden artifacts ornaments 

in contemporary Islamic style interiors 

  
  ھیام مھدى سالمھ. د.م

   مصر-  جامعة حلوان –مدرس بكلیة التربیة 
  
  : Abstract خص البحثمل

بعض ھذه . ھناك العدید من المشاكل التي تواجھ من یحاول استخدام الزخارف االسالمیة التقلیدیة في التصمیم الداخلي
المشاكل یتعلق بنقص الحرفیین المھرة و المصممین القادرین علي مواءمة التصمیمات القدیمة في قطع حدیثة تستخدم في 

تى منتصف القرن الماضي، كان الحرفیین قادرین على االستفادة من كل ما یلزمھم لمواءمة ھذه ح).18 (التصمیم الداخلي
و قد ساھم تقلص الخبرة و تدھور الصناعة الي حد كبیر في الحد من كفائتھم و .التصمیمات للتصنیع دون مواجھة أي مشكلة

  ) 17 .(مستوي خبرتھم
تي تواجھ المصممین في االستفادة من تقنیات تشكیل الزخارف االسالمیة ھذه الدراسة ھي محاولة الستكشاف الصعوبات ال

 .على االسطح الخشبیة فى الفن االسالمى ،و مھارات الحفر و التطعیم و تقنیات الزخرفة المختلفة المرتبطة بھا
). 16 (اجھھا المصممفالمصنوعات الخشبیة تستلزم كثیرا من الوقت، والتدریب و المعرفة مما یضیف الي المشاكل التي یو

فالمصمم یجب ان یتعلم الكثیر عن األدوات المستخدمة في المصنوعات الخشبیة كما یجب أن یتعلم الكثیر عن طبیعة 
فالمصنوعات الخشبیة في حد ذاتھا مجرد حرفة و لكنھا تتحول الي عمل فني ابداعي و ملھم إذا تم ) .12 .(الخشب نفسھ

و قد . لمصمم یجب أن یقوم بتعلم التقنیات و المھارات المختلفة لیصل الي أعلي مستوي لھفا. تنفیذھا بالطریقة الصحیحة
ھذه الزخارف . ركزت ھذه الدراسة علي أبراز الزخارف الخشبیة وتقنیات تشكیلھا خالل العصور االسالمیة المختلفة

 التصمیم الداخلي بغرض تقدیم نمط خاص یتسم وتقنیاتھا تم دراستھا و استخدامھا برؤیة جدیدة لتالئم المعاییر الحدیثة في
  .بالفعالیة كما یحمل جوھر الفن اإلسالمي التقلیدي

و األرابیسك .  و المباني اإلسالمیة والبیوت و دائما ما نجد عنصر من عناصر الفن اإلسالمي یزین جدران و نوافذ المساجد
و یستند إختیار .  غالبا ما تحوى أشكال نباتیة و أحیانا حیوانیةكأحد التطبیقات القائمة على تكرار األشكال الھندسیة والتى

تشكل ھذه العناصر مجتمعة .االشكال الھندسیة  لالستخدام و كیفیة تنسیقھا وترتیبھا على الرؤیة والفلسفة االسالمیة للعالم 
للكثیرین فى العالم االسالمى فھى فى و بالنسبة .  بالنسبة للمسلم نماذجال نھائیة تمتد الى ماوراء العالم المادى المرئى 

عالوة علي ذلك، كان الحرفي یعبر بروحانیة . و طبیعة الخلق إللھ واحد ، الحقیقة ترمز الى الالنھائي وبالتالى الالمركزیة
سالمي و كان األرابیسك یستخدم في المساجد و المباني في أنحاء العالم اإل.بدون استخدام التصویر المستخدم في الفن القبطي

  . ألنھ كان طریقة من طرق التزیین باستخدام جمالیات الفن االسالمى بدال من استخدام الصور من البشر والحیوانات 
و السؤال الذي یطرحھ البحث یتلخص في ھل یمكن مالءمة روح و قیم و مبادئ الفن اإلسالمي وتحدیدا المشغوالت 

  . تساھم في إثراء التصمیم الداخلي الحدیث الخشبیة التقلیدیة فى الفن االسالمى في نماذج
وتعتمد الدراسة علي المنھج اإلستقرائي و ھو یتضمن الكثیر من العمل في تحدید المالمح األساسیة بشكل تحلیلي لتحدید 

إثراء التقنیات العملیة األساسیة لتحقیق معاییر محددة لتمكن المصمم من قراءة و فھم و اإلستفادة من الفن التقلیدي في 
فقد تمت دراسة عدد كبیر من تصمیمات عصور الحضارة  .التصمیم الداخلي الحدیث بطرق مختلفة لإلستخدام الیومي

اإلسالمیة و استخراج أھم مالمح ھذه التصمیمات بطریقة مبسطة لتستخدم بشكل عملي مثل العصر العباسي، األموي، 
و قد  .م نماذج محددة بشكل مبتكر لتعكس المعني الحقیقي للفن اإلسالميو قد تم إعادة تصمی. العثماني، الفاطمي و المملوكي

و جاءت نتیجة التقییم أن التصمیمات المقدمة كانت ناجحة ألبعد الحدود . تم تقییم ھذه النماذج بواسطة مصممین مشھورین 
و قد  . التصمیم الداخلي الحدیثفي إظھار مھارات العمل الفني الذي یحمل روح الفنان المسلم في ایجاد حلوال لمتطلبات

توصل البحث الي استنتاج أنھ باالضافة الى الدور الذى تقوم بھ الحرف التقلیدیة كعنصر أساسي في الثقافة المحلیة دورا 
فھى ایضا یمكن أن تساھم في تدعیم الصناعات المحلیة و إنقاذ إقتصادنا المنھار عن طریق تصدیر التحف ، مؤثرا

   .المصنوعة یدویا
 :Keywordsالكلمات المرشدة 

    Islamic Interiorsالتصمیم الداخلى االسالمى ، Wood artifactsالمشغوالت الخشبیة ، Ornamentsالزخارف 
  

  : Introductionمقدمة 
تشكل الحرف التقلیدیة جزءا ھاما ورئیسیا من موروث أى 

فھى تمثل الثقافة الخاصة لمجتمع ما یتم توارثھا ، مجتمع
لذا فھى تعكس ھویة المجتمع والجماعة ،  جیل الى جیلمن

وأھم ما یمیزھا أن االستفادة منھا یشكل جزءا ، التى أبدعتھا
من التقالید االثقافیة للمجتمعات المحلیة مما یكسبھا طابعا 
متمایزا ذاتیا وال یجب أن تقف عند حد توثیقھا والحفاظ 

الھام ایضا إنما من ، علیھا فقط حتى ال تتعرض لالندثار

تعزیزھا والنھوض بھا لیظل االنتفاع بھا متواصال یدمج 
ومن أھم الحرف التقلیدیة النجارة ، بین االصالة والمعاصرة

یثرى الفن االسالمى  التقلیدیة فى الفن االسالمى،حیث
بروائع من المشغوالت الخشبیة والتى ابدع النجارون فى 

ا طابعا تشكیل أسطحھا بأسالیب متنوعة  اضفت علیھ
متمایزا وبرعوا فى النھوض بھذه الحرفة الى اعلى مستوى 

وھو مانفتقده فى وقتنا الحالى وتدھور تلك ، من الدقة
الحرفة حیث حلت االلة محل االیدى العاملة بشكل واسع 
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وافتقدنا بشكل ملحوظ االیدى العاملة الماھرة ما ادى الى ان 
ارسات التقلیدیة بدأت ھذه الحرفة فى االندثار وتالشى المم

بسبب انماط التنفیذ المعاصرة واالختالط الثقافى وندرة 
االیدى العاملة الماھرة وھى من أھم المشاكل التى تواجھ 
البحث، ویھتم البحث بدراسة اسالیب تشكیل زخارف 
االسطح الخشبیة فى الفن االسالمى لما لھا من أھمیة فى 

 على أسطح ابداع العدید من القیم الفنیة والجمالیة
المشغوالت الخشبیة وتتبع تطور اسلوب الحفر فى العصور 

لذا فإن ھذا . االسالمیة المختلفة كأحد أھم تلك االسالیب 
البحث محاولة الحیاء ھذه الحرفة التقلیدیة من خالل إلقاء 

ثم تقدیم تطبیق  الضوء علیھا ودراستھا فى الفن االسالمى،
ع بھا وتطبیق جمالیات الفن مقترح لكیفیة االستفادة واالنتفا

  .االسالمى فى التصمیم الداخلى المعاصر
كیف یمكن "وكان التساؤل الرئیسى لھذه الدراسة ھو 

االستفادة من المشغوالت الخشبیة فى الفن االسالمى 
 تطبیقات والمشاكل المتعلقة بانشاء وتقنیات تنفیذھا 

مستحدثة یمكن االستفادة بھا فى التصمیم الداخلى 
  "معاصر؟ال

  :Objectivesھدف البحث 
تطبیق قیم الفن االسالمى المتمثلة فى التغلب على مشاكل 

المشغوالت الخشبیة فى نماذج مالئمة الثراء التصمیم 
  .الداخلى المعاصر 

الوصفى اعتمدت الدراسة فى ھذا البحث على المنھج 
تحلیل االسالیب التقنیة والجمالیة لتصنیف و لتحدید التحلیلى

  .كیل المشغوالت الخشبیة فى الفن االسالمى لتش
أسالیب تشكیل زخارف المشغوالت الخشبیة فى الفن 

  :االسالمى 
  : الحفر  -١

الحفر على الخشب من أھم طرق التشكیل التقنیة التى اتبعھا 
النجارون فى الفن االسالمى لتشكیل أسطح المشغوالت 

 وقد تعددت الطرق المستخدمة فى الحفر على، الخشبیة
الخشب والتى تأثرت الى حد كبیر باالسالیب الفنیة التى 

 حیث نقل الفن االسالمى أھم ، كانت متبعة قبل االسالم
فمصر ظلت فى ، عناصره وأسالیبھ من الحضارة الھلنستیة

الفترة السابقة للفتح االسالمى خاضعة للحضارة البیزنطیة 
الولى لذلك نجد ان االخشاب التى یرجع عھدھا الى الفترة ا

للحضارة االسالمیة زخرفت بحلیات متأثرة بالفنون 
، ثم تطورت لتصل الى درجة الكمال الفنى (19)الساسانیة  

حیث نفذت العناصر الزخرفیة ، خالل العصر العثمانى
وفیما یلى ذكر لھذه الطرق التى ، بطرق الحفر المختلفة

استخدمھا النجار المسلم لتنفیذ وتشكیل الزخارف على 
  . المشغوالت الخشبیة أسطح

 
  طریقة الحز تحیط بالزخارف )1صورة ( 

  : طریقة الحز  -  أ
وقد استخدمت ھذه الطریقة ، الحز ھو الحفر غیر العمیق

بمفردھا أو مع طرق الحفر االخرى ،وذلك فى تحدید 
وقد استخدمت فى ،  )١صورة (التفاصیل الزخرفیة الدقیقة 

ستخدامھا الى مصر منذ القرن االول الھجرى واستمر ا
ومثال لذلك حشوة بمتحف الفن االسالمى ، الفترة العثمانیة

نفذت العناصر الزخرفیة الرئیسیة بھا بطریقة الحفر 
وھى عبارة عن أسدین متقابلین كل منھما نفذ ، البارز

بتماثل تام وقد استخدمت طریقة الحز فى تحدید التفاصیل  
 وقریبة الى حد الدقیقة بمعرفة كل منھما مما جعلھا معبرة

  )1(ما من الطبیعة 
إن طریقة الحفر بالحز جاء استخدامھا بشكل غیر موسع 
مثل الحفر الغائر والبارز اللذین استخدما بشكل أكبر 
. وأوسع لتشكیل الزخارف الخشبیة المنفذة بطریقة الحفر 

وقد نفذت طریقة الحز فى تحدید الحشوات الزخرفیة المنفذة 
ل ذلك زخارف درج منبر مسجد أبو بطریقة التجمیع مثا

طریقة الحز تحیط ): ١صورة (الذھب وعقد باب    
  بالزخارف

المقدم فى منبر مسجد الحنفى بشكل الزجزاج المنفذ بطریقة 
  .الحز وزخارف درج منبر مسجد محمود محرم 

  
 زخارف منفذة بالحفر البسیط ) : ٢صورة ( 

  :  طریقة الحفر البسیط -ب 
زخارف ال یزید ارتفاعھا عن االرضیة بأكثر وتكون فیھا ال

وقد اسنخدمت ھذه ،  )٢صورة ) ( 5( سم ٠.٥٦من 
الطریقة فى تنفیذ الزخارف للمشغوالت الذھبیة فى العصر 

ولكنھا كانت قلیلة االستخدام ایضا بالنسبة للطرق ، العثمانى
االخرى كالحفر العمیق والبارز والمشطوف الى جانب 

  .خرىالطرق الصناعیة اال

  
  )العصر االموى .. الحفر الغائر  : ٣صورة ( 
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كما قل استخدامھا ایضا فى العصر المملوكى اما فى 
العصور السابقة على العصر المملوكى  المملوكى 
استخدمت فیھا ھذه الطریقة ومن نماذجھا حشوة زخارفھا 

  العناصر النباتیة وعناقید العنب بأوراقھ الثالثیة 
وأفرع نباتیة متموجة ، خرى صغیرةووریقات نباتیة ا

بطریقة الحفر البسیط وھذه الحشوة  ترجع للقرن االول 
وھناك ، ) 5(الھجرى وھى محفوظة بالمتحف االسالمى

نموذج آخر للحفر البسیط كما فى زخارف  االطار البواب 
وھذه الزخارف ، وشبابیك وباب المقدم بمسجد ساریة الجبل

وھى عبارة عن أفرع نباتیة منفذة بطریقة الحفر البسیط 
  .متموجة 

 :  طریقة الحفر الغائر - ج 
استخدمت ھذه الطریقة فى تشكیل أسطح المشغوالت 
الخشبیة حیث تكون الزخارف بھذه الطریقة أكثر بروزا 
وعمقا فى االرضیة التى البد وان تكون على مستوى 

وقد . وعمق واحد ویطلق على ھذه الطریقة االویمة الغائرة 
رث النجارون المسلمون ھذه الطریقة عن الفن توا

ومن النماذج الموضحة لھذه الطریقة حشوة من ، الھلنیستى
 ٣صورة ( العصر االموى زخارفھا عناقید العنب وأوراقھ 

، واستمر استخدام ھذه الطریقة حتى العصر العثمانى) . 
ومن أمثلتھا أیضا مجموعة حشوات مستطیلة بدلف 

وقوام زخارفھا ، بمسجد ساریة الجبلالدوالیب الحائطیة 
ایضا حشوات باب مسجد داود باشا .العناصر النباتیة 

  . والمنفذة بطریقة الحفر الغائر للزخارف النباتیة 

  
افریز خشب بزخارف نباتیة منفذة بطریقة  الحفر : ٤صورة (

  )العصر الفاطمى .. البارز 
  :  طریقة الحفر البارز -د 

ة عن االرضیة بمسافة أكبر تصل وفیھا الزخارف مرتفع
استخدمت فى العصور االسالمیة ،  سم٧الى حوالى 

ولكنھا وصلت الى درجة عالیة فى  ) ٤صورة ( المختلفة 
ومن النماذج التى نفذت بھذه ، االتقان فى العصر العثمانى

الطریقة زخارف االعمال الخشبیة فى العصر العثمانى 
  .یل یوسف أغا مثال ذلك الشریط المحیط بشباك سب

  
  تنفیذ الزخارف بطریقة الشطف المائل ) : ٥صورة ( 

 ) : الشطف (  طریقة القطع - ن 
فى ھذه الطریقة تنفذ الزخارف بالحفر المشطوف والذى 

وظھرت الزخرفة بھذه ، یعد ابتكارا خاصا للفن العباسى
الطریقة على المشغوالت الخشبیة التى ترجع السلوب 

( عباسى وأواخر الفترة الطولونیة سامراء فى العصر ال
ومن النماذج الموضحة لھذه الطریقة فى ،  )٥صورة 

الحفر سقف جلسة الخطیب بالمنابر والمقرنصات البلدى 
، والسطح السفلى لبعض دكك المبلغین، ذات الزوایا الحادة

والزخارف المنفذة بھا عبارة عن أشكال مجردة تماما بعیدة 
الشكال الھندسیة ممثلة على ھیئة عن العناصر النباتیة وا

نتؤات مشطوفة كما كانت العناصر الحیوانیة كالطیور 
) .                                                              5(والنباتیة من قوائم الزخارف التى نفذت بھذه الطریقة 

                                        : أسلوب التجمیع والتعشیق - ٢

  
جزء من حشوة باب زخارفھا منفذة بطریقة  ) : ٦صورة ( 

  التعشیق
فى ھذه الطریقة یتم تقطیع الخشب الى اجزاء أو قطع 
ھندسیة صغیرة بسمك معین وتجمع مع بعضھا على 
السطح الخشبى المعد لذلك والمراد زخرفتھ وتعشق داخل 

ة وبذلك تكون أشكاال ھندسیة متنوعة ومتعدد، االطارات
وذلك الن جوانبھا ، االضالع وأخرى أشكاال نجمیة

وزوایاھا تساعد على االندماج الكامل بین الحشوات بعضھا 
، وتعد ھذه الطریقة من ابتكار النجارین المسلمین، لبعض

وھذه الطریقة تتطلب وقتا كبیرا ودقة فائقة فى الصنعة 
   ) .٦صورة ( (9)

لطریقة ھو ندرة ومن العوامل التى أدت الى ابتكار ھذه ا
االخشاب مما جعل النجارون یحاولون ابتكار إسلوبا جدیدا 

ھذا . للزخرفة واالستفادة من قطع الخشب الصغیرة 
باالضافة الى العوامل الجویة التى تؤدى الى عملیات التمدد 

وتعتبر نجارة التعاشیق ، واالنكماش لاللواح الخشبیة
.                                                                      جارة التقلیدیة الخشبیة من أدق وأجمل  وأجمل أعمال الن

، وقد ظلت ھذه الطریقة أول مرة فى القرن الثامن عشر
وأبرز النماذج لھذه   الطریقة أبواب ومنابر المساجد التى 

وایضا دلف ، لم یستخدم بھا المسمار أو المواد الالصقة
وھى ، ة الكنائس وبعض االسقف الخشبیةالدوالیب وأحجب

تعتمد كلیة على تعاشیق النقر واللسان لتسمح لالخشاب 
  . واالنكماش دون أن تتأثر زخارفھا الدقیقة بالتمدد

وقد تعددت الحشوات المشكلة لھذه الزخارف فنجد منھا 
وھذه الحشوات عبارة موتیفات تحدد ، المطعم والمحفور

ارف من اجزاء فنجد االطر وتتكون الزخ، نوع الزخرفة
  ) اإلنانات(التى تحدد نوع الزخرفة وشكلھا وتسمى القنانات 

وھى تعشق معا عن طریق النقرواللسان بداخلھا الحشوات 
،  )٧صورة ( التى تعشق فى القنانات عن طریق المفاحیر 
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فھناك السروة ، وتختلف أشكال الحشوات وفقا للزخرفة
   .والترس وبیت الغراب 

ز طریقة التجمیع والتعشیق بالعدید من القیم الجمالیة وتتمی
ومالئمة ، كالتماثل وعدم  إدخال أى موتیفات غیر تقلیدیة

ویتم تجمیع وتعشیق ، ومتانة العمل، الزخرفة لما یحیط بھا 
الحشوات بطرق مختلفة    منھا المفحار واالفریز والدسر 

اكتات وذلك بالتجمیع واالحاطة بالب، والعاشق والمعشوق
 (5)والنقر واللسان والبسطومة 

واستطاع النجار المسلم بالتجمیع والتعشیق ابتكار عناصر 
وھى طریقة ترتیب ، ھندسیة عدیدة كأشكال المعقلى

 – ٦٠ – ٩٠(الحشوات بأشكال مربعة أو مستطیلة بزاویة 
وتشمل المعقلى القائم وھو عبارة عن حشوات ،  )٣٠

اخرى مربعة بشكل طولیة وعرضیة  تفصلھا حشوات 
أو المعقلى المائل وھو عبارة عن         ، قائم

  
  

  القنانات التى تعشق بھا  اجزاء االشكال الھندسیة) : ٧صورة ( 
حشوات مستطیلة طولیة وعرضیة تفصلھا حشوات مربعة 

والمعقلى المعكوف  وھو عبارة عن حشوات ، بشكل مائل
            مستطیلة تلتف حول حشوة مربعة            

وتنتھى الحشوات بزاویة فیبدو الشكل وكأنھ الصلیب 
أما المعقلى نصف على نصف فإنھ یشبھ قوالب ، المعكوف
  .(3)الطوب 

وحشوة المفروكة وھى وحدة زخرفیة عبارة عن مربع قائم 
 درجة وسؤاسھ المحدد لھ یبدأ من ثلث ضلع ٣٠على زاویة 

اسات المائلة من وتبدأ السؤ، المربع الجامع للحشوة كلھا
صلیة أو من ثلثھ وتكون نصف ضلع مربع الحشوة اال

وتشمل المفروكة ،  )t( المربع على شكل حرف  أضالع 
  )  ٩صورة (والقائمة والمعكوفة ) ٨صورة (المائلة 

     
  المفروكة المائلة ) : ٨صورة            ( 

واستخدمت فى نجارة  التجمیع أى تجمیع المساحات 
لمختلفة االلوان وفى ملء الفتحات كالنوافذ الخشبیة ا

المفروكة الرأسیة وھى عبارة : والمشربیات ومن انواعھا 
سؤاسات رأسیة وأفقیة موازیة ومعشقة مع بعضھا ومع 
، السؤاسات أو مع اجزاء المصراع أو البرواز المحیطة بھا

وتبدأ السؤاسات الموازیة من ثلث ضلع مربع الحشوة 
 الحالة تحصر السؤاسات حشوة فى وفى ھذه، االصلیة

الوسط مربعة الشكل معینة الوضع تحیط بھا حشوات أربع 
أضالع وشكل الواحدة منھا معین بضلعین قصیرین 

  .                       (4)وضلعین طویلین 
  

  
حشوة باب من العصر المملوكى منفذة بتعاشیق  ) : ٩صورة (  

  المفروكة المعكوفة
  

  
  )حشوة المسدسة  : ١٠صورة ( 

  
 فھى عبارة عن سؤاسات ٣٠أما المفروكة المائلة بزاویة 

 درجة ومعشقة مع بعضھا ومع ٣٠مائلة على زاویة 
ویمكن الجمع ، السؤاسات أو اجزاء البرواز المحیطة بھا

بین المفروكة الرأسیة والمائلة والتى اذا تم تكرارھا مائلة 
 المفروكة المائلة أما. تعطینا شكال بھ تصمیم ھندسى جدید 

المعكوفة فھى عبارة عن حشوات مستطیلة تلتف حول 
حشوة مربعة وتنتھى الحشوات المستطیلة بزاویة فیبدو 
الشكل كأنھ الصلیب المعكوف أما حشوة المسدسة فھى 
عبارة عن حشوة مسدسة متكررة ونجد أن اجزاء المسدس 

وقد استخدمت ،  سروات تدور حول مركز الشكل٦تكون 
   ) .  ١٠صورة ( رة فى حشوات االبواب بكث

أما االطباق النجمیة فھى نوع من الحشوات الھندسیة التى 
انتشرت فى العصر المملوكى یعتمد تشكیلھا على طریقة 

والطبق النجمى یحتوى على نجمة فى . التجمیع والتعشیق 
الوسط ویلتف حولھا وحدات صغیرة ثالثیة الشكل یبلغ 

ثم تحیط " السروات " تعرف باسم و، عددھا عدد النجمة
السروات وحدات أكبر منھا ذات خمسة أضالع تعرف 
بالكندة ثم تعشق فى باقى اجزاء الحشوة الى أن یكتمل شكل 

  الطبق النجمى ویحیط بالطبق النجمى           
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  نص الترس) : ١١صورة ( 

سدائب خشبیة تحبس تلك الحشوات واالطباق النجمیة 
  : ویتكون الطبق النجمى من ببعضھا البعض، 

وھو النجمة المركزیة ویحتل مركز البؤرة : الترس  -١
فھو القرص المسنن الذى تدور حولھ اللوزة مكونة 
أشكال النجمة بدءا من النجمة السداسیة وحتى النجمة 

  ) .١١صورة (االثنى عشر 
وھى الوحدة التى تعشق فى الترس وتعشق : السروة  -٢

 مكونة من شكل رباعى غیر وھى، بدورھا فى الكندة
 :                                                                                                                                  من جزئین  منتظم یتكون

وھو الزاویة المفتوحة فى الشكل الرباعى : كعب السروة  •
 للسروة 

اویة الحادة فى الشكل الرباعى وھو الز: ذیل السروة  •
  ) . ١٢صورة (للسروة 

 السروة  ) : ١٢صورة             (
وھى شكل سداسى غیر منتظم تحیط بالنجمة : الكندة  •

وتختلف الزاویة الحادة بھا على حسب عدد أضالع 
والبد أن یكون طول الضلعان الملتحمان مع ، النجمة

                                                                   ، السروات متساویان
كذلك تتساوى االربع أضالع الباقیة المكونة لشكل الكندة 

  وعدد الكندات ھو المحدد لعدد أضالع ، )١٣صورة (

  
  الكندة  ) : ١٣صورة   ( 

والكندات تركب معشقة فى السروات .  الطبق النجمى 
وات وعند مثلثات مع السرددھا فتتناسب فى مجموعھا أو ع

وقد تزین الكندات بالحفر ، االطراف فى الترس المركزى
علیھا أو تطعم بخامات التطعیم المختلفة                                                     

  وھناك شكل آخر للكندة یسمى الكندة بزقاق وھى بنفس 
ویة عدد أضالع الكندة العادیة ولكن ضلعا المسدس فى الزا

المفتوحة تكون الى الداخل فى المسدس ولیس الى الخارج 
ونجد الكندة بزقاق فى حالة تجمیع . كما فى الكندة العادیة 

.                                                                       اكثر من طبق نجمى واحد فى الحشوة  
رى ویتكون من وھو یتكون بین الكندة واالخ: بیت الغراب  •

 ) .                                                             ١٤صورة (ستة   أضالع 

 
 بیت الغراب ) : ١٤صورة ( 

وھو شكل مسدس االضالع وتظھر مع النجمة : المسدس  •
 ).١٠صورة (االثنى عشر ضلعا 

وھو شكل سباعى االضالع ونجده فى تكرار : السباعى  •
 .مانیة االضالع النجمة الث

 .ویظھر فى النجمة الثمانیة االضالع : الثمانى  •
وھى من مكمالت الحشوة ومكونة من عشرة : النجمة  •

 .أضالع 
وھى وحدة ھندسیة مكونة شكل نجمة سداسیة : تاسوعة  •

واحیانا شكل دائرى مسنن االطراف ویحیط بھ ، مركزیة
طى من أركانھ االربع شكل ثمانى االضالع أطرافھ الوس

 .                                                                   منبعجة 
وھى جزء من الحشوة حین یجمع الطبق : الضفدعة 

النجمى الثمانى عشر  ضلعا مع طبق نجمى آخر اثنى عشر 
 .  لعا ض
وھو جزء من الحشوة ینتج من تجمیع اكثر : الخنجر  •

 .(2)من طبق نجمى فى حشوة واحدة
  :   التطعیم والترصیع  -٣

وھو تطعیم االخشاب بخامات أثمن منھ ویتم عمل 
الزخارف فیھا بواسطة حفر فى االجزاء المخصصة لھا ثم 
یتم ملء الفراغات الناتجة عن الحفر بالمادة المطلوبة 
للتطعیم سواء كانت عاجا أو عظما أو أى نوع من 

عیمھا وھذه العناصر الزخرفیة بعد تط، االخشاب الثمینة
تتساوى مع باقى سطح المشغوالت الخشبیة وھناك نوعان 

ثم توضع ، االول تحفر فیھ مساحة بعمق ما: من التطعیم 
بدال منھا نوع آخر من الخشب الثمین أو العاج وھذه 
الطریقة   تستعمل فى االشرطة التى تحیط ببعض 

وانتشرت        )١٥صورة " ( مستریكات"الحشوات وتسمى 
  .(10)قة فى العصرین االیوبى والمملوكى ھذه الطری
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تطعیم حشوات االبواب بالعاج واالبنوس  ) : ١٥صورة ( 

  العصر المملوكى
وھو عبارة عن " الزرنشان " أما النوع الثانى فیسمى 

ثم ترص قطع صغیرة من ، تفریغ المساحة المراد زخرفتھا
أنواع مختلفة من االخشاب كاالبنوس والساج الھندى 

أما .دل والعاج وتغطى ھذه المساحة لتكون شكال والصن
الفراغات بین المثلثات الصغیرة فیتم ملؤھا بمعجون الصق 
وبھذه الطریقة یمكن أن  یختفى سطح الخشب االقل جودة  

 (10)تحت  الخشب الثمین الذى یغطى سطح الحشوة 
   ).١٦صورة (

  
  التطعیم بطریقة الزرنشان ) : ١٦صورة ( 

  فیتم بواسطة تجمیع الخامات المستخدمة بھا             أما الترصیع 
طبقا للشكل الزخرفى المطلوب ثم تلصق على االجزاء 
المراد زخرفتھا بالغراء فوق سطح الشكل الزخرفى وعلى 
جوانبھ والفراغات الناتجة بین الزخارف یتم ملؤھا 

   ) .١٧صورة ( بمعجون ملون یزید فى ابرازھا 

  
  لتطعیم بطریقة الترصیعا) : ١٧صورة (  

 :التفریغ  -٤
تعتمد طریقة تشكیل الزخارف بالتفریغ على تحدید شكل 
الزخارف على المشغولة الخشبیة ثم تفریغ االجزاء الغیر 

  ویراعى عند عملیة ، )١٨صورة ( مزخرفة باالرضیة 

  
  حفر مفرغ"حشوة على ھیئة نافذة  ) : ١٨صورة ( 

ه ألیاف الخشب حتى ال أن یكون التفریغ من اتجاالتفریغ 
ویتم ایضا عملیة التفریغ عن طریق ضفر أو ، تنكسر

وحذف ، أزامیل مختلفة االحجام  الظھار الشكل االساسى
، ما حولھ إما جزئیا أو كلیا فى صورة شكل أو أرضیة

ویمكن عمل التفریغ بماكینة االركت لتناسب تخانات 
                                                                    .          (5)الخشب السمیكة والتصنیع الدقیق 

  
 :                                                  الخرط  -٥

ھناك نوعان من الخراطة االولى الخراطة البلدیة كخرط 
وخراطة ، البرامق وأرجل الكراسى والكوابیل والقوائم

ومن أشكال ،  الضیقةالمشربیة وھى كالخراطة الدقیقة
الخرط نجد المفوق والمیمونى والكنائسى والصھریجى 
ویتم تنفیذ الزخارف عن طریق الخرط  بعمل وحدات خرط 
الزخارف متداخلة مع بعضھا فى مساحات متقاربة وضیقة 
عن المساحات التى بین وحدات الخرط المنفذة لالرضیة 

ن أو عن طریق عمل نوعین مختلفین م، المحیطة بھا
ونجد . االخشاب لكى تظھر االشكال الزخرفیة بوضوح 

نماذج عدیدة للخرط فى منابر ودكك المقرئین      
   ) .    ١٩صورة ( ومشربیات البیوت 

  
 الخرط یشكل مشربیة بیت السحیمى ) : ١٩صورة ( 
          

 : التلوین والتبتین  -٦
استخدم التلوین فى تنفیذ العدید من الزخارف على 

الت الخشبیة والتى اتخذت أشكاال متعدةة منھا المشغو
وقد نفذت الزخارف ، الزخارف النباتیة والھندسیة والكتابیة

، الملونة على المشغوالت الخشبیة منذ القرن األول الھجرى
واتخذت الزخارف المنفذة بالتلوین أشكاال متعددة منھا 

رف وقد نفذت الزخا. الزخارف النیاتیة والھندسیة والكتابیة 
الملونة على المشغوالت الخشبیة فى مصر منذ القرن األول 

صورة ( ، ونفذت فى زخرفة األسقف الخشبیة (1)الھجرى 
ومن األلوان .وزخارف المنابر ودكك المبلغین  ) ٢٠

المستخدمة األحمر بدرجاتھ واألزرق واألخضر واألسود 
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ونجد أمثلة عدیدة على استخدام ، واألصفر واألبیض
األسقف الخشبیة   ى زخرفة  المشغوالت الخشبیة كاأللوان ف

العربیة حیث نجد أن  الزخارف نفذت بین فى البیوت 
  . البراطیم  الخشبیة الحاملة للسقف وذلك باأللوان المختلفة 

  
  التلوین فى زخرفة االسقف) : ٢٠صورة (

  
 : التذھیب  -٧

استخدم اسلوب التذھیب فى زخارف المشغوالت الخشبیة  
 ھذا االسلوب فى العصر المملوكى خاصة فى وقد ظھر

  ثم استخدمت بعد،  )٢١صورة ( زخرفة االسقف الخشبیة 

  
  استخدام التذھیب فى زخرفة االسقف العثمانیة) : ٢١صورة ( 

  ذلك فى العصر العثمانى ووصلت الى حد كبیر من الدقة      
ویضفى ، بجانب استخدام االلوان مع اسلوب التذھیب

وقد استخدم ، ى المشغوالت الخشبیة  ثراءا عالیاالتذھیب عل
المسلمون للتذھیب ماء الذھب وھو محلول من برادة الذھب 
ممزوجة بالماء والصمغ وعصیر اللیمون ویعطى تأثیره 

، كما استخدموا التذھیب بالزیت وذلك (7)بریقا ذھبیا المعا 
بطالء الخشب ثالث مرات بزیت الكتان المضاف الیھ 

حتى یتشبع الخشب ) االسبیداج ( لرصاص كربونات ا
وتسد مسامھ ثم یطلى بخلیط أخر من زیت الكتان 

وبعد الجفاف یطلى بطالء الذھب بفرشة خاصة ، والتربنتین
ثم یرفع ورق الذھب بواسطة فرشة التذھیب على الخشب 

ویضغط علیھا بكرة من القطن حتى ، المطلى المراد تذھیبھ
  .یلصق ورق الذھب بالطالء 

 على الخشب عبر العصور تطور أسلوب الحفر
  :االسالمیة

 : العصرین االموى والعباسى  -١
ظلت االسالیب الساسانیة والھلینستیة التى كانت سائدة فى 
كل من ایران والعراق والشام ومصر متبعة فى فنون الحفر 
على الخشب منذ بدایة العصر االسالمى الى أن طور 

ذین االسلوبین طرازا الصناع المسلمون بعد ذلك عن ھ
 ٩- ٥( جدیدا أخذ ینمو تدریجیا حتى وصل فیما بین القرنین 

ومن االمثلة المبكرة .الى مرتبة الكمال )  م ١٥ - ١١/ ھـ 
التى عثر علیھا فى مصر ذات تأثیرات ھیلینستیة خاصة 

  .فى اطالل الفسطاط وعین الصیرة 

 كذلك عثر على تأثیرات ھیلینستیة واضحة فى الكوابیل
الخشبیة التى ال تزال باقیة حتى الیوم فى سقف البالطة 

حیث نجد فى ھذه ، الوسطى بالمسجد االقصى بالقدس
الكوابیل زخارف نباتیة من أوراق االكانتس وتفریعات 
العنب والسالل وغیرھا فى وحدات ھندسیة مزدحمة بین 

فضال عما وجد فى ھذه الكوابیل ، معینات ومثلثات ودوائر
شكال الطیور واالسماك والعناصر الھندسیة ایضا من أ

البسیطة كالدوائر المتداخلة والعقود المتشابكة والزخارف 
  .المسننة 

وقد ظھر ھذا االسلوب الفنى الجدید الذى ولد خالل العصر 
االموى فى عدة قطع من الخشب االسالمى المحفور عثر 
علیھا فى تكریت شمال العراق وكانت عبارة عن اجزاء 

بواب أو منابر تتألف زخارفھا من أوراق العنب من ا
وعناقیده وكیزان الصنوبر التى شاع استخدامھا   فى 

ویوجد ألواح خشبیة بمتحف الفن ، العصر االموى
االسالمى بالقاھرة ترجع الى العصر االموى قوام زخارفھا  
فروع نباتیة منھا ما تنتھى بأوراق االكنتس واوراق العنب 

   ) .  ٢٢صورة    ( وكیزان الصنوبر

  
  زخارف من العصر االموى ) : ٢٢صورة ( 

  أما احسن أمثلة الخشب المحفور فى بدایة العصر العباسى
وھو مصنوع من خشب الساج ، فھو منبر جامع القروان

الھندى ویتكون من صفوف متماثلة من الحشوات الھندسیة 
المقسمة الى مناطق مستطیلة تزینھا زخارف ھندسیة 
متشابكة ونباتات مجردة وتفریعات من ورق العنب توضع 
استمرار االتجاه الى البعد عن تمثیل الكائنات الحیة الذى 

ونجد فى بعض حشوات ھذا ، حددتھ آثار العصر االموى
المنبر شجرة نخیل تنتھى بزوج من القرون تعلوھما كیزان 

شكل كروى على جانبیھ مراوح نخیلیة مما صنوبر و
عرف فى الفنون الساسانیة بشجرة الحیاة وبقرون الرخاء 
التى عملت فى الطراز العباسى على ھیئة أجنحة محورة 
مما عرف فى الفنون البیزنطیة بكیزان الصنوبر ذات 

  .الحفر الدقیق والعمیق 
ة وفى متحف المتروبولیتان بنیویورك عدة قطع خشبیة ھام

 ایضا وجد بعضھا فى مصر ، ترجع الى العصر العباسى
وتمثلھ مما زین بطریقة الحفر الغائر تلك القطع الخشبیة 
التى كانت تعلو تیجان االعمدة فى جامع عمرو ابن العاص 

وتنحصر زخارفھا فى اوراق االكنتس وأوراق ، بالفسطاط
وھى العناصر التى ، العنب وأغصانھ والبیضة والسھم

ائعة فى الفن الیونانى القدیم ثم انتقلت الى الفنون كانت ش
الرومانیة والبیزنطیة والقبطیة ومنھا الى الفنون االسالمیة 



International Design Journal Volume 4 Issue1 Design Issues 
 

90 

كما یوجد بمتحف الفن االسالمى بالقاھرة ألواح خشبیة 
صورة ( كانت تستخدم لزخرفة  القصور بالحفر العمیق 

زخارفھا شكل دائرى فى المنتصف یحیطھ اوراق  ) ٢٣
  .تس االكن

ومن ھذه النماذج بالمتحف االسالمى لوح یزدان بزخارف 
مدھونة تنحصر فى شریط بھ رسوم اسماك متقابلة أحیانا 
ومتدابرة أحیانا اخرى  كما عثر فى اطالل الفسطاط على 
لوح یجمع بین الزخرفة والكتابة الكوفیة نرى فیھ المراوح 

الروح النخیلیة والعقود المفصصة واالشكال المجنحة ذات 
  .الساسانیة 

  
  الحفر العمیق بالعصر العباسى ) : ٢٣صورة ( 

فى )  م ٨ –ھـ ٢( وقد ابتكر المسلمون فى ختام القرن 
سامرا أسلوبا زخرفیا جدیدا عرف  بطریقة الحفر المائل او 

وفى متحف المتروبولیتان بنیویورك مصراعا . المشطوف 
ارفھا تبعا باب من ھذا االسلوب العباسى الجدید وزعت زخ

للطریقة التقلیدیة على أقسام مستطیلة ومربعة داخل إطار 
وقد جمعت العناصر ،  )٢٤صورة ( خال من الزخارف 

الفنیة فى ھذین المصراعین بین ما یشبھ الفروع النباتیة 
  . واشكال الزھریات جمعا تحویریا بعیدا عن الطبیعة تماما 

مصر مع وقد جاء ھذا االسلوب العباسى المحور الى 
ثم تطور ھذا االسلوب العباسى أوائل القرن   ، الطولونین

یدى الصناع المصریین تطورا على ا)  م ١٠ –ھـ ٤(
  .عظیما

  

  
  الحفر المائل ) : ٢٤صورة( 

وأصبح الحفر فیھ اكثر عمقا والزخرفة اكثر تجسیما 
، ونجد أفاریز خشبیة بالمتحف االسالمى (2)وتفصیال 

ذة بأسلوب الحفر المائل وھى الشكال بالقاھرة زخارفھا منف
   ) .٢٥صورة ( فروع نباتیة محورة 

 
 –افاریز خشبیة منفذة بالحفر المائل  ) : ٢٥صورة ( 

  العصر العباسى

  
متحف الفن االسالمى   – العصر الطولونى –افاریز خشبیة تزدان بأشكال الطیور المتقابلة المنفذة بالحفر والتلوین  ) : ٢٦صورة ( 

  لقاھرةبا
  
  : العصر الطولونى   -٢

انتشرت فى عصر الدولة الطولونیة االسالیب الفنیة 
العباسیة التى ازدھرت فى سامراء فتوجد بعض ألواح 

خشبیة محفورة تتمیز زخارفھا بالعنصر التجریدى البعید 
  .عن تقلید الطبیعة والحفر المائل المشطوف 

أصول الفن وقد نقل احمد ابن طولون الى مصر الكثیر من  
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العباسى فى سامراء التى نشأ بھا ومن ثم طبعت ھذه 
االصول الفنیة الجدیدة فى بناء وتأثیث وزخرفة مسجد ابن 

وقد غلف سقفھ بعروق محفورة من الخشب تمثل ، طولون
والزخارف أكثرھا ، (19)الطابع الطولونى فى الحفر 

، أشكال تجریدیة مكونة من بعض فروع وخطوط حلزونیة
ؤلف ھذه الخطوط رسما تخطیطیا الزواج من الطیور وقد ت

   ) ٢٦صورة ( المتقابلة أو أوراقا مجنحة 
وقد استخدم الخشب ایضا لتسجل علیھ الكتابات ذات القیمة 
االثریة وكانت بخط كوفى بارز بالحفر البسیط كما فى 

  .الجامع الطولونى فى إفریز بأعلى الجدران 
  

ھرة مجموعة غنیة من وفى متحف الفن االسالمى بالقا

االخشاب الطولونیة المحفورة تشتمل على ابواب واسقف 
وأفاریز وقطع أثاث زین بعضھا بااللوان الزاھیة وزین 
بعضھا الثانى بطریقة المعجون والعظم بالترصیع وزین 

   ).٢٧صورة ( بعضھا الثالث بطریقة الفسیفساء 
ومن بین التحف الطولونیة واالخشیدیة مجموعة من 

اللواح الصغیرة كانت تحفر علیھا كتابات كوفیة تسجل ا
ممتلكات أصحابھا من الدور والمعاصر والطواحین 

وكانت ھذه االلواح تثبت على ھذه ، والحوانیت ونحوھا
االبنیة إشھارا لملكیتھا وقد عثر على ألواح كثیرة منھا فى 
أطالل الفسطاط وبمتحف الفن االسالمى بالقاھرة لوح منھا 

 أسطر باسم ھارون بن موسى الزاز ٥كتابة كوفیة من علیھ 
   ) .٢٨صورة ( 

  
   خشب مطعم بالعظم واالبنوس– العصر الطولونى –جزء من تابوت  ) : ٢٧صورة ( 

  

  
 اجزاء تحوى عدد من الزخارف المروحیة ٧ التكوین مقسم الى – العصر الطولونى –إفریز مزخرف بعقود صغیرة  ) : ٢٨صورة ( 

  اسلوب مستوحى من الفن الساسانى قبل االسالم (  سعف النخیل تتناوب مع عقود على شكل محراب محددة بزخارف نباتیة على شكل
 

 
 باب للجامع االزھر زخارفھ نفذت بالحفرالمائل ) : ٢٩صورة ( 
 :العصر الفاطمى  -٣

ظلت طریقة الحفر المائل أو المشطوف التى استخدمت فى 

 الحفر على الخشب خالل العصر الطولونى سائدة فى
العصر الفاطمى المبكر كما فى االربطة الخشبیة بجامع 
الحاكم وفى باب االزھر الذى أمر الحاكم بصنعھ لھذا 

صورة (الجامع ثم نقلھ الى متحف الفن االسالمى بالقاھرة 
وھو من سبع حشوات مستطیلة نقشت علیھا بطریقة  ) ٢٩

اتیة عباسیة الطراز الحفر المائل او المشطوف تفریعات نب
  تكون أشكاال متقابلة ذات أوضاع منفصلة نالت فیھا السیقان 
التى تربط بین ھذه الزخارف النباتیة أھمیة اكبر مما كان 

كما نالت كتاباتھا الكوفیة نوعا من التزھیر ، لھا من قبل
  .الذى شاع استخدامھ عند الفاطمیین

الحفر على وبدأت الموضوعات واالسالیب  الطولونیة فى 
الخشب فى االختفاء  منذ عھد الحاكم لیحل محلھا اسلوب 
فاطمى جدید زادت فیھ العنایة بدقة الحفر وتفاصیلھ حتى 
بلغت غایة االتقان فى نقش الفروع واالوراق النباتیة فضال 

وتمثل ، عن أشكال الحیوانات والطیور كعنصر زخرفى
سالمى الجدید فى متحف الفن االھذا االسلوب الفاطمى 



International Design Journal Volume 4 Issue1 Design Issues 
 

92 

بالقاھرة أبدع تمثیل حشوة باب مستطیلة ذات حفر عمیق 
تزینھا تفریعات نباتیة تحیط برأس حصانین تخرج من فم 

تتضح فیھا الدقة كل منھما مراوح وانصاف مراوح نخیلیة 
المتناھیة فى حفر العناصر الزخرفیة حفرا بارزا وتتضح 

المرواح فیھا شدة العنایة بالتفاصیل الفنیة ممثلة فى رسم 
ذات الحبیبات الكرویة ولجم الخیل النخیلیة واالشرطة 

       ) .                    ٣٠صورة(

 
  باب من العصر الفاطمى حفر عمیق حشوة ): ٣٠صورة ( 

ومن أبدع أمثلة الحفر على الخشب فى العصر الفاطمى 
 ) ٣١صورة ( المحراب الذى كان فى الجامع االزھر 

الجامع االقمر وباب جامع الصالح والمعابر الخشبیة ب
طالئع وسیاج خشبى فى كنیسة ابى سیفین بمصر القدیمة 
یتألف من حشوات فى بعضھا رسوم رھبان فى اسلوب فنى 
بیزنطى وفى بعضھا االخر فروع نباتیة تقوم بینھا أشكال 
 ،حیوانیة وعناصر ھندسیة مفرغة ومتشابكة تتخللھا صلبان

ست بربارة بمصر القدیمة وحجاب الھیكل فى كنیسة ال
تزین حشواتھ تفریعات نباتیة تتحد مع أشكال طیور 
  وحیوانات ورسوم أدمیة نجد فیھا أمثلة جیدة لمناظر الصید

  
 محراب الجامع االزھر  ) : ٣١صورة (

وأشكال متقابلة من الطیور والحیوانات المفردة أو المجمعة 
  .                        لفاطمیةفة اوھذه الزخارف كلھا تمثل أھم خصائص الزخر

وقد ظلت الرسوم الحیوانیة والموضوعات االدمیة التى 
شاعت فى الحفر على الخشب الفاطمى مستمرة خالل 

ومن احسن االمثلة الدالة على ذلك )  م ١١ – ھـ ٥( القرن
       الحافلة     موعة االلواح الخشبیة ذات النقوشمج

ر علیھا فى بیمارستان بالزخارف المحفورة التى عث
السلطان قالوون وھى االن محفوظة بمتحف الفن االسالمى 

   ) .٣٢صورة ( 

  
الزخارف االدمیة والحیوانیة فى العصر  ) : ٣٢صورة (

  الفاطمى
واستمرت االسالیب الفاطمیة فى الحفر على الخشب خالل 

مع اتجاه اكبر الى االتقان وكثرة )  م ١٢ -  ھـ ٦( القرن 
ل ومن االمثلة على ذلك محراب مسجد السیدة التفاصی

تفیسة  بالمتحف االسالمى بالقاھرة وھو یعد من أبدع أمثلة 
 ھـ وتزین ٦الحفر على الخشب التى تعود الى القرن 

  حشواتھ زخارف نباتیة وھندسیة غایة فى الدقة  
وھى تتألف من تفریعات العنب المتداخلة مع أشرطة 

   ) .٣٣صورة ( ة االضالع ھندسیة تكون أشاكال متعدد
ومع ان الزخارف النباتیة كانت تمثل العنصر الرئیسى فى 
الزخرفة الفاطمیة اال ان أوراق العنب وعناقیده كانت تظھر 
بین الحین واالخر وسط المراوح النخیلیة وظلت الزخارف 

( الحیوانیة التى شاعت فى الحفر على الخشب خالل القرن 
اال انھا )  م ١٢ -  ھـ ٦( ى القرن فمتبعة  )  م ١١ -  ھـ ٥

    وبدت الحیوانات  صارت أقل جودة وأقل عنایة بالتفاصیل
 

  
  محراب مسجد السیدة نفیسة) : ٣٣صورة ( 

 والطیور فیھا مسطحة كالظالل ونجد مثال لذلك حجاب 
ھیكل كنیسة أبى سیفین بمتحف المتروبولیتان ویتكون من 

حیوانیة وصور حشوات مستطیلة تضم رسوما آدمیة و
  .قدیسین وزخارف نباتیة تتخللھا أشكال صلبان 

 : العصر االیوبى  -٤
ظلت االسالیب الفنیة والزخرفیة الفاطمیة متبعة فى الحفر 
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على الخشب فى العصر االیوبى باستثناء ظاھرتین 
جدیدتین تمیزت بھما فنون االخشاب االیوبیة عن الفاطمیة 

اتیة كانت قد اصبحت تمثلت أوالھما فى ان الزخارف النب
وتمثلت ثانیتھما فى احالل خط ، أكثر إتقانا من ذى قبل

النسخ تدریجیا محل الخط الكوفى فى الكتابات االثریة التى 
ومن احسن ، نقشت على كل من االثار الثابتة والمنقولة

أمثلة الحفر على الخشب فى العصر االیوبى تابوت االمام 
ج الھندى وتزینھ وھو مصنوع من خشب السا، الحسین

فروع وأوراق نباتیة فى حشوات متناسقة تحیط بھا كتابات 
قرآنیة بعضھا بالخط الكوفى المنقوش بحروف كبیرة 
تحلیھا فروع نباتیة مورقة وبعضھا بالخط النسخ الذى بدأ 

  .                         استخدامھ منذ أواخر العصر الفاطمى 
ب فى العصر االیوبى ومن أبدع أمثلة الحفر على الخش

 االمام الشافعى وتزینھ زخارف ھندسیة رائعة  أیضا تابوت
قوامھا أطباق نجمیة    تزخر بالكثیر من العناصر النباتیة 
، المختلفة الدقیقة باالضافة الى   الكتابات الكوفیة والنسخیة

 ٦( ویوجد بمتحف الفن االسالمى مصراعا باب من القرن 
 ١٣ -  ھـ ٧( ضریح االمام الشافعى وباب من )  م ١٢ - ھـ 
   ) .٣٤صورة ( من العصر االیوبى ) م 

 
   العصراالیوبى–باب من ضریح االمام الشافعى ) : ٣٤صورة ( 

وعلى ذلك فقد تمیز الحفر فى العصر االیوبى بدقة 
الزخارف الھندسیة ومزجھا بالزخارف النباتیة فى تكوینات 

 العصر االیوبى قد تكون متناھیة فى الصغر حیث یبدو أن
اتخذ الحشوات الخشبیة الصغیرة  التى زودت  بحلیات 

  .نباتیة دقیقة وتحیط بھا كتابات بخطى الكوفى والنسخ 
 : العصر المملوكى  -٥

یعد العصر المملوكى ھو العصر الذھبى للحفر على 
الخشب فى الفنون االسالمیة حیث بلغت ھذه الصناعة 

ون الحفر فى النصف فصارت فن، ذروتھا فى ذلك العصر
اكثر تنوعا واتقانا من )  م ١٣ -  ھـ ٧( االخیر من القرن 

حیث ابتكرت أشكاال جدیدة من المراوح ، العصر االیوبى
النخیلیة والزخارف النباتیة التى اضفت على فنون الخشب 
فى العصر المملوكى طابعا جمالیا باالضافة الى ماشاع فى 

 التى زینت بزخارف ھذا العصر من الزخارف الھندسیة
نباتیة دقیقة متشابكة والتى غالبا ماكانت تنتظم حول شكل 
نجمى فى الوسط ومن احسن أمثلة الحفر على الخشب فى 
ذلك العصر كرسى عشاء  بالمتحف االسالمى مطعم 

ومنبر السلطان الجین ،  )٣٥صورة ( بالعظم واالبنوس 
لساج وھو من خشب ا، الذى أمر بصنعھ لجامع ابن طولون

الھندى وتزینھ حشوات مطعمة باالبنوس علیھا رسوم دقیقة 
ومنبر جامع الماردانى وتزینھ حشوات مطعمة بالسن حلیت 

وكانت سقوف البیوت براطیمھا .بزخارف نباتیة دقیقة 
وتجلیدھا وتربیعاتھا تحلى باالویمة كما كان الكابولى الذى 

نات ایضا الخزا، یحمل السقف یزین بالنقوش المحفورة
( الجداریة الخشبیة  أخشابھا تحلى باالویمة والتطعیم 

وكذلك الدكك وكراسى العشاء وباقى أثاث  ،  )٣٦صورة 
  .      البیوت تزین بالنقوش المحفورة  

 
 العصر المملوكى مطعم بالعاج –كرسى عشاء ): ٣٥صورة (

  ومدھون

 
   خشب محفور–مكتبة باسم السلطان برقوق  ) : ٣٦صورة ( 
 : عصر العثمانى ال -٦

استخدمت االخشاب المختلفة فى عمل العدید من وحدات 
االثاث الثابتة كاالبواب والشبابیك واالسقف وأربطة 

والمتحركة كالمنابر والكراسى والدكك وزینت ، العقود
جمیعھا بكافة أسالیب التشكیل كالصبغ والحز والتطعیم 

  .والتعشیق والخرط والتخریم 
ت الخشبیة التى ترجع للعصر العثمانى ومن أمثلة المشغوال

كرسى مصحف یتكون من لوحین متداخلین زخرف كل 
منھما بعناصر نباتیة ذات حفر عمیق حینا ومخرم حینا 

وباب من خشب الجوز ، آخر باالضافة الى كتابات عربیة
فى متحف قونیة تزینھ حشوات مختلفة بكتابات عربیة 

نھ زخارف وكرسى مصحف من جامع السلیمانیة تزی
ومنھا حشوة من منبر مسجد السلطان احمد االول ، مخرمة

  .تزدان بأشكال نباتیة رائعة ذات حفر بارز 
وقد استخدم العظم والعاج لزخرفة االبواب والشبابیك 
والمنابر والكراسى وغیرھا فى حشوات مجمعة كانت أھم 
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اشكالھا االطباق النجمیة باالضافة الى الحشوات المستطیلة 
ى اشتملت على بعض االیات القرآنیة واالدمیة واسماء الت

وفى متحف المتروبولیتان بنیویورك مصراعا ، السالطین
باب وعدد من الحشوات العاجیة المنفصلة یغلب الظن أنھا 

وزینت )  م ١٣ -  ھـ ٧( أجزاء من منبر یرجع للقرن 
بزخارف جمیلة من العناصر النباتیة المملوكیة المتداخلة 

  . الحفر البارز ذات المستویین بطریقة
وفى متحف الفن االسالمى باستنبول أمثلة من كراسى 
وصنادیق مصاحف ذات أشكال مسدسة تتوجھا قباب 
مضلعة علیھا كتابات قرأنیة اضافة الى اسماء السالطین 

ومن العروش السلطانیة المطعمة بالصدف ، وتوقیع الصناع
 السھام التى ومن جعاب، والمرصعة باالحجار الكریمة

وفى ، كانت تصنع من االبنوس وتطعم بالعاج والصدف
المتحف االسالمى بالقاھرة العدید من المشغوالت التى 
ترجع للعصر العثمانى منھا مجموعة أشغال خشبیة  كانت 
تستخدم كتجالید جداریة من أحد مساكن مدینة رشید 

  ومشربیة خارجة ، )٣٧صورة (زخارفھا معشقة ومحفورة 

  
   مصر–تجالید جداریة تستخدم كخزائن  رشید ): ٣٧صورة (

ومصراعا باب مأخوذ ، )٣٨صورة (منفذة بطریقة الخرط 
من وكالة فى مدینة دمیاط زخارفھ عبارة عن حشوات 
ھندسیة لالطباق النجمیة والمفروكة المائلة والمعكوفة 

وباب خشبى اخر مطعم بالعاج والعظم ، )٣٩صورة (
 الخشب علیھ زخارف ھندسیة القرن وسقف من، واالبنوس

  ) .٤٠صورة ( م ١٦/  ھـ ١٠

  
  العصر العثمانى– مشربیة منفذة بالخرط): ٣٨صورة (

  
  

 
باب من دمیاط حشواتھ ھندسیة بالتعشیق نقر ): ٣٩صورة (

  ولسان

  
   حفروتلوین–سقف خشبى من احد بیوت رشید): ٤٠صورة (

على النجارة المشاكل والمعوقات التى تواجھ القائمین 
  : االسالمیة 

بالرغم أن النجارة التقلیدیة االسالمیة تشكل عنصرا ھاما 
من الثقافة المحلیة ولھا دور فعال فى دعم الصناعات 
المحلیة وتوفیر فرص العمل ودعم االقتصاد من خالل 

اال انھا اھملت وھمشت ، تصدیر المنتجات الیدویة التقلیدیة
 تدھورھا وتعرض ھذه منذ فترات بعیدة ما أدى الى

الحرفة لالندثار نتیجة للصعوبات والمشاكل التى تواجھ 
  .النجارین المعاصرین

وفى سبیل الوقوف على اھم تلك االسباب والمشاكل تمھیدا 
النماء وتطبیق ھذه الحرفة التقلیدیة قامت الباحثة بعمل 

 نجارون من اصحاب ١٠استطالع رأى شارك فیھ 
تمد على االنتاج النوعى الورش الصغیرة التى تع
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 ناقشتھا معھم فى النقاط وتلخصت اھم المشاكل التى
  :التالیة

غیاب رعایة الدولة والمؤسسات المعنیة عن االھتمام  - ١
  .بھذه الحرفة ورعایة الحرفیین 

  .عدم توافر موارد التمویل لتنمیة مثل ھذه الحرف  - ٢
 ندرة الحرفیین المھرة نتیجة موت اصحاب الخبرة - ٣

وغیاب ورثة لدیھم الرغبة فى تعلم تلك الحرفة نتیجة 
طغیان االنماط التقنیة الحدیثة وإھمال الرعایة واالھتمام 

  .بھا  
عدم القدرة على المنافسة المحلیة امام منتجات المیكنة - ٤

الرتفاع اسعارھا وقلة جودتھا وایضا عدم القدرة على 
  .المنافسة العالمیة لضعف جودتھا 

ل المقترحة لمواجھة  المشكالت التى تواجھ بعض الحلو
  :النجارة التقلیدیة االسالمیة

تفعیل دور االجھزة المعنیة بالدولة وامدادھا بالتمویل  - ١
اللالزم والعمل على انشاء مراكز تقنیة تدریبیة 

 .العداد جیل جدید من الحرفیین المھرة 
توفیر التمویل الالزم لتنمیة ھذه الحرفة الھامة سواء  - ٢

 طریق رجال االعمال او المؤسسات الحكومیة عن
 .والدولیة المعنیة 

نشر الوعى بأھمیة النجارة التقلیدیة فى توفیر فرص  - ٣
 العمل وتنشیط االقتصاد المحلى 

تشجیع النجارین بإقامة وزیارة المعارض المحلیة  - ٤
والدولیة لمنتجاتھم لتحسین وتنمیة خبراتھم عن 

  .طریق التبادل الثقافى 
  : التطبیق

 جاءت دراسة أسالیب تشكیل االسطح الخشبیة فى الفن 
االضافة ، االسالمى فى سبیل احیاء تلك الحرفة التقلیدیة

الى أن زخارف االسطح الخشبیة فى الفن االسالمى 
كوحدات فنیة تقلیدیة بھا من المرونة بحیث یمكن اعادة 

وبذلك فإن . طرحھا برؤیة جدیدة تالئم التصمیم المعاصر 
 النجارة التقلیدیة فى الفن االسالمى یمكن تنمیتھا من حرفة

خالل الدراسات والتدریب للنھوض بھذه الحرفة وتعزیز 
  .االبتكار المتواصل والطاقة االبداعیة 

وبدراسة أسالیب تشكیل زخارف االسطح الخشبیة فى الفن 
االسالمى فإننا یمكن االستفادة بھا فى العدید من االقتراحات 

الحیاء ھذه الحرفة التقلیدیة واالنتفاع بھا فى المطروحة 
مجاالت متعددة فیمكن عمل تطبیقات تخدم التصمیم 
الداخلى واالثاث كحشوات تطعم بھا المنتجات الخشبیة أو 

كما ، كلوحات جداریة أو كبانوھات سقفیة على سبیل المثال
یمكن االستفادة منھا فى عمل موتیفات جمالیة تستخدم 

 مكمالت التصمیم الداخلى او حتى فى كأسسوار كأحد
صنادیق الحلى والمجوھرات او ماشابھ من افكار 

وھو ما یساعد على النھوض وتنمیة تلك الحرفة ، تصمیمیة
و اذا تم توجیھھا بشكل صائب یمكن ان تكون احد مصادر 

وقد قدمت الباحثة نموذجین من الحشوات . الدخل القومى 
فذتین بإسلوب التفریغ احد اھم الخشبیة فى الفن االسالمى من

اسالیب تشكیل الخشب فى الفن االسالمى والذى استخدم فى 
قدمت الباحثة نموذجى التطبیق برؤیة ، العصر الفاطمى

مستحدثة لكیفیة االستفادة بأسالیب التشكیل التقلیدیة فى 
وقام ثالثة من اساتذة .. اثراء التصمیم الداخلى المعاصر 

ثم ، الثاث بتحكیم النموذجین واجازتھماالتصمیم الداخلى وا
قامت الباحثة بتنفیذ النموذجین من خالل خطوات التشكیل 

  .التقلیدیة التى اعتمد النجار علیھا فى الفن االسالمى 
  :مراحل التطبیق 

  :  جاء التطبیق العملى على عدة مراحل 
 راعت الباحثة فى : اختیار الوحدة الزخرفیة –أوال 

 الزخرفیة أن تكون خطوط تشكیلھا بسیطة اختیار الوحدة
، وذلك لتتالئم مع روح العصر والتصمیم المعاصر

  .ولیسھل على المتدربین تنفیذھا 
استخدمت الباحثة :  توظیف الوحدة الزخرفیة –ثانیا 

والثانیة كوحدة ، الوحدة الزخرفیة األولى كحشوة باب
  .إضاءة سقفیة 

لوب التفریغ لمالئمتھ  استخدم اس: أسلوب التشكیل –ثالثا 
لوظیفة الحشوات حیث تحتاج الحشوات ان تسمح بمرور 
الضوء من خاللھا والذى یشكل بظالل الزخارف فى وحدة 

  .اإلضاءة السقفیة تشكیالت جمالیة على الجدران المقابلة 
 التجربة األولى لم تكتمل حیث : تجارب اآلداء –رابعا 

فشل المتدربون كانت خطوط الزخارف دقیقة ومتداخلة ف
لذا اختارت الباحثة وحدة زخرفیة أخرى . فى تنفیذھا 

خطوطھا ابسط لتنفیذ التجربة الثانیة واختارت خشب ال 
MDF وھو ،  لیكون اسھل فى التشكیل واكثر تطویعا

أما التجربة الثالثة . مایسر على المتدربین تنفیذھا 
 واألخیرة فتم تنفیذھا بوحدة زخرفیة أكثر صعوبة حیث

خطوط التشكیل أكثر وتم تنفیذھا بخامة أكثر صالبة وھى 
  . خشب الزان 

 : النموذج األول 
العصر الفاطمى ( وھو إحدى حشوات منبر مسجد قوص 

منفذه بخشب الساج الھندي زخارفھا عبارة عن توریقات ) 
یرجع تاریخھا ، نباتیة مجردة منفذة بطریقة الحفر البارز

واعادت الباحثة ، ) ٤١صورة ( ھجریة٥٥٠الى عام 
عندما ، تقدمھا بطریقة التفریغ واستخدامھا كوحدة اضاءة

یتخلل الضوء االرضیة المفرغة فإنھ یعكس خطوط 
النباتیة بالضوء والظل على الجدران وتشكیالت الزخارف 

ثم قامت ، مما یقدم رؤیة مختلفة للمكان اثناء النھار واللیل
وقام ) األسطى  ( الباحثة برسمھا وشرح المطلوب للنجار

وبدأوا فى ، بدوره بشرحھا للمتدربین وشرح كیفیة تنفیذھا
ولكن .  بطریقة التفریغ  MDFتشكیلھا على خشب ال 

حدثت بعض األخطاء فى التنفیذ مما أبعده فى مواضع 
  ). ٤٢صورة (متعددة عن النموذج األصلى لھا 

 
 )حشوات منبر مسجد قوص )٤١صورة (
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 زخارف الحشوة كوحدة اضاءة  : )أ ٤٢صورة ( 
 

  
 زخارف الحشوة كوحدة اضاءة) :  ب٤٢صورة (

   :النموذج الثانى 
وھو جزء من حشوة فى منبر مسجد قوص أیضا قوام 
زخارفھا العناصر النباتیة إال أنھا تذخر بخطوط التشكیل 

وزخارف أدق وفراغات أصغر وھى منفذة بالحفر 
  . )٤٣صورة (البارز

  

  
  حشوات منبر مسجد قوص )أ٤٣صورة (

 

 
  حشوات منبر مسجد قوص )ب٤٣صورة (

وشرحھا للنجار وقامت الباحثة برسم ھذه الوحدة الزخرفیة 
والذى قام بدوره بتنفیذ إحدى الحشوات بأسلوب التفریغ 
أمام المتدربین ثم قام المتدربون بتنفیذ ثالث حشوات 

  .أخرى من خشب الزان
لنموذج السابق على الرغم وجاءت النتیجة أكثر دقة من ا

من صعوبة الزخارف والتشكیل فى الخشب الزان عن 
  ). ٤٤صورة (النموذج السابق 

  
  الحشوة الخشبیة ) :أ ٤٤صورة (
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  الحشوة الخشبیة ) : ب٤٤صورة (

  

  
الحشوة الخشبیة كجزء من تصمیم باب بلكونة ): جـ٤٤صورة (

  منفذة بخشب القرو
  

  :  Discussionالمناقشة 
دھرت حرفة النجارة التقلیدیة فى الفن االسالمى از

. ووصلت الى ازھى عصورھا خالل العصر المملوكى 
وحددت االسالیب التى اتبعھا نجارو العصور االسالمیة 

لقد تم . جمالیات ھذا الفن وھویتھ الخاصة التى میزتھ 
تھمیش ھذه الحرفة حتى اصبحت فى طریقھا لالندثار 

  .ھا نتیجة عدم االھتمام ب
إمكانیة استغالل جمالیات زخارف لكن ھذه الدراسة ترى 

االسطح الخشبیة وأسالیب تشكیلھا فى التصمیم الداخلى 
 كما قد برؤى معاصرة تضفى علیھ طابعا محلیا متمایزا 

زخارف االسطح الخشبیة وطرق توصلت أیضا الى أن 
بالعدید من القیم الجمالیة والوظیفیة التى تزخر تشكیلھا 

ن استغاللھا فى تنمیة ھذه الحرفة التقلیدیة تمھیدا یمك
   .للنھوض بھا واالستفادة منھا فى تعزیز االقتصاد المحلى

العمل على تشجیع الحرف التقلیدیة وعلى ھذا فإن یجب 
  ومن المھم كذلك .بإنشاء مراكز لھا فى سبیل انمائھا 

اعداد برامج وسیاسات وندوات خاصة النماء الحرف 
یة عن طریق المؤسسات المعنیة وشیوخ الحرفیین التقلید

اصحاب المھارة لتدریب جیل جدید من النجارین الحرفین 
  . تأسیس وتشجیع المراكز الحرفیة لالنتاج والتسویقو

 تكثیف الخدمات الموجھة للورش التى كما أنھ من المھم 
تعمل فى مجال الحرف التقلیدیة من خالل الغرفة 

وال یقا ألخمیة ساعدات الالزمة التجاریة وتقدیم الم

 تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة لالسترشاد ضرورة 
  .بتجاربھا فى تطویر الحرف والمحافظة علیھا

   : Results النتائج
 ازدھرت حرفة النجارة التقلیدیة فى الفن االسالمى - ١

.ووصلت الى ازھى عصورھا خالل العصر المملوكى   

بعھا نجارو العصور االسالمیة حددت االسالیب التى ات- ٢
.جمالیات ھذا الفن وھویتھ الخاصة التى میزتھ   

تم تھمیش ھذه الحرفة حتى اصبحت فى طریقھا - ٣
.لالندثار نتیجة عدم االھتمام بھا   

إمكانیة استغالل جمالیات زخارف االسطح الخشبیة - ٤
وأسالیب تشكیلھا فى التصمیم الداخلى برؤى معاصرة 

.ا محلیا متمایزا تضفى علیھ طابع  

تزخر زخارف االسطح الخشبیة وطرق تشكیلھا بالعدید - ٥
من القیم الجمالیة والوظیفیة التى یمكن استغاللھا فى تنمیة 

ھذه الحرفة التقلیدیة تمھیدا للنھوض بھا واالستفادة منھا 
    .فى تعزیز االقتصاد المحلى

:التوصیات   

شاء مراكز لھا  العمل على تشجیع الحرف التقلیدیة بإن- ١
  .فى سبیل انمائھا 

 اعداد برامج وسیاسات وندوات خاصة النماء الحرف -  ٢
التقلیدیة عن طریق المؤسسات المعنیة وشیوخ الحرفیین 
  .اصحاب المھارة لتدریب جیل جدید من النجارین الحرفین

  . تأسیس وتشجیع المراكز الحرفیة لالنتاج والتسویق -  ٣
جھة للورش التى تعمل فى مجال  تكثیف الخدمات المو-  ٤

الحرف التقلیدیة من خالل الغرفة التجاریة وتقدیم 
  .المساعدات الالزمة 

 تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة لالسترشاد بتجاربھا -  ٥
 .فى تطویر الحرف والمحافظة علیھ

  
  : مصادر البحث 

  :   المراجع العربیة 
فنونھا – تاریخھا(  القاھرة –حسن الباشا وآخرون   -١

  .٣٦٧ ص ١٩٧٠ مؤسسة االھرام –)  آثارھا –
 الصناعات الخشبیة الدقیقة فى –دالیا سامى ثابت  -٢

صمیم الداخلى تالفن االسالمى واالستفادة منھا فى ال
 – كلیة الفنون التطبیقیة – رسالة ماجستیر –واالثاث 

  .٢٠٠٥ - جامعة حلوان 
لعثمانى  فنون القاھرة فى العھد ا– ربیع حامد خلیفة  -٣

 – الطبعة الثانیة – القاھرة – مكتبة النھضة الشرق –
   .١٧٥ ص – ١٩٨٤

 استحداث معاصر للتراث القومى –سامى أمین حنا  -٤
 ١٩٨٧ -  فنون جمیلة  -  رسالة دكنوراه –للحشوات 

  .١١٢، ١١٠ ص - 
 االعمال الفنیة الخشبیة فى –سید ابراھیم محمد  -٥

والت خشبیة العمائر الدینیة العثمانیة لعمل مشغ
 كلیة التربیة الفنیة -  رسالة دكتوراه –معاصرة 

، ١٣٩، ١٣٢ ص - ٢٠٠٨ - جامعة حلوان 
١٤١،١٤٢  
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 دار – مجموعة االلف كتاب –شحاتھ عیسى ابراھیم  -٦
 ص – ١٩٦٥ – الطبعة االولى – القاھرة –الھالل 
١٧٣.   

 مصطلحات فى الفن –عبد الغنى النبوى الشال  -٧
  .١٣٥ ص – الریاض –والتربیة 

 العمارة العربیة فى مصر االسالمیة –فرید شافعى  -٨
 ص – ١٩٧٠ – الھیئة المصریة العامة للكتاب –

٢١٩.  
 الفنون الزخرفیة -  د –محمد عبد العزیز مرزوق  -٩

 الھیئة المصریة –االسالمیة فى العصر العثمانى 
  .١٦٥ ص – ١٩٨٧ –العامة للكتاب 

 الجزء – الفن العربى االسالمى –نعمات ابو بكر  - ١٠
 -  المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم –الثالث 
  .٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٤ ص – ١٩٩٧ –تونس 
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