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إھداء
أھدي ثمرة ھذا الجھد إلى الوالدین الكریمین  

أطال هللا 
. في عمریھما وإلى ابنتي قرة عیني وداد



شكر وعرفان

یسعدني أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى السیّد المشرف الذي تتبّع 
كل مراحل إنجاز العمل والذي لم یتوان لحظة في إسداء 

النصائح إلخراجھ بھذا الشكل، كما ال یفوتني أن أبدي عرفاني 
إلى كل شخص قّدم لي  ید العون في سبیل ذلك و أذكر على 

اس مدیر المتحف الوطني لآلثار رأسھم السید لخضر دری
والسیدة عائشة عمامرة مدیرة المتحف الوطني للفنون 

والتقالید الشعبیة والسید المصّور سلیم عنقر الذي إلیھ یعود 
الفضل في التغطیة الفوتوغرافیة لھذا العمل، وأختي خیرة 

كل زمالئي  بالمتحف الوطني لآلثار، ومن وزوجتي لیلى،  و
ولو بالكلمةة الطیبة، إلى كل ھؤالء أقول ساعدني وشجعني 

.ألف ألف شكر



:مقدمــــــــة

على يد دايات الجزائر ،حركة معمارية نشطةالميالدي،شهد أواخر القرن الثامن عشر

إمتدت إلى نهاية الربع األول من القرن التاسع عشر، شيد خاللها مجموعة من القصور بالقصبة 

بعد انتصارها السفلى، وذلك بفضل اإلستقرار السياسي واالقتصادي الذين أخذا يعمان البالد،

زينها منشؤوها بأنواع مختلفة من ،على اإلسبان وطردهم من وهران، فأنشئت بذلك قصور

المصنوعات الفنية، ولعل أهمها تلك المشغوالت الخشبية المزخرفة التي نجد أمثلة كثيرة منها 

للوقوف على المستوى،على درجة عالية من اإلبداع الفني، مما يستدعي أهمية دراستها

،من هنا، فإني أرى أن إشكالية موضوعي. الحضاري والفني وذوق المجتمع الجزائري آنذاك

يتضمن  أنه إذا كان كثير من المواد تجلب من   ،تتمحور حول اإلجابة على سؤال محوري

بلدان حوض البحر األبيض المتوسط ، جاهزة على شكل تحف  أو خام كالرخام والزليج  على 

ه بالنسبة للمصنوعات الخشبية وزخرفتها كانت أشغاال تتم محليا،   والسؤال سبيل المثال، فإن

بلغت هذه المشغوالت في أواخر  الفترة ،الذي يطرح هو إلى أي مستوى فني وصناعي

ومكانتها ضمن البيئة المحلية ،العثمانية بمدينة الجزائر؟ وما هي األشكال الفنية التي تضمنتها

وما مدى ما  حوته من دالالت ورموز؟،قافي للجزائروالموروث الحضاري والث

إنطالقا مما سبق، جاء اختياري للموضوع في محاولة مني الستجالء جوانبه المتعددة التي 

في أبحاث عامة حول العمارة والفنون ،إال في جوانب ضيقة منه،أهملتها الدراسات السابقة

وقت محاولة لسد ثغرة من الثغرات المتّصلة بدراسة  اإلسالمية بصفة عامة، وهو في نفس ال

الفن الجزائري في أواخر الفترة العثمانية، وذلك من خالل المصنوعات الخشبية التي تحتويها 

متمثلة في مجموعة من الشواهد وهي نماذج حية معبرة عن المستوى الصناعي ،تلك القصور

إن اإلشارات الخفيفة والوصف المقتضب لهذه .والفني الذي بلغته الجزائر خالل هذه الفترة

بالرغم  ،ال تف بالغرض ولم تعط للموضوع حقه من البحث،المشغوالت في الدراسات السابقة

باعتبار أن النماذج تدخل ضمن التركيبة المعمارية لهذه المنشآت، بما تمثّله من  ،من أهميته

لخزانات والسقوف والدرابزينات والروابط  والنوافذ وا،أبواب بأنواعها الرئيسية والثانوية

عبر من خالله الفنان المسلم  ،الخشبية، وما تضفيه من فن وجمال على المكان، وحس مرهف

والتي    ،مجسدا إياها في تلك التحف في جانبيها الصناعي والفني،عن وجدانه وملكاته الفنية

. عصور القديمةمثلت فيما مثلته موروثا حضاريا، تعود جذوره إلى ال



النظري والتطبيقي، يمكننا حصرها في يينوككل موضوع بحث،  واجهتنا صعوبات على المستو

: النقاط التالية

عمارة كانت أو فنا،  وإذا ،نقص المادة العلمية المكتبية التي تعالج الموضوع في جانبيه النظري§

جاء ذلك بطريقة مقتضبة، ولـو   كانت بعض الدراسات العامة مشحونة بإشارات وأوصاف، فلقد 

فإنه يمكن بلورتهـا  ،تتبعنا بعضا من تلك المصادر والمراجع التي تشير باقتضاب إلى الموضوع

:كالتالي

كـاترومير، مكتبـة لبنـان،    . م.أ: ، المجلد الثاني، تحقيـق المقدمةعبد الرحمان ابن خلدون، -

.1992بيروت، 

.العمران، إستفدنا منه في الجانب التاريخييتحدث فيه في فصل عام حول النجارة في

:أما المرجعين التاليين

عبـد المـنعم   : ، األسس التكنولوجية، ترجمـة المهنـدس  أشغال النجارة العامةوارنر هيرت، -

.1970الينبيرغ، جمهورية ألمانيا الديمقراطية، عاكف، دار األهرام، دار النشر الشعبية للتأليف،

- GRAND (François), Traité de technologie, Féderation romande des Maitres-
Menuisiers, Ebenistes, Fabricants de meubles, Menuisiers-Charpentiers et
Parqueteurs, Lausanne, 1954.

من طرق صناعة وأسـاليب زخرفـة   ،فإنهما اهتما بالخشب كمادة خام، تعريفا بها، وإعدادا لها

،ستفدت منهما في هذا الجانب، محاوال عمل مقاربة بين ما طرحه هذين الكـاتبين وأدوات، وقد ا

.وما كان مستعمال فعال في أواخر الفترة العثمانية

فقـد   ،وبعـض المخططـات  ،أما فيما يتعلق بالدراسة التوثيقية القائمة على الوصف والتشخيص

: كتاباستفدنا من 

- GOLVIN (Lucien), Palais et demeures d’Alger à la période ottomane, Tardy
Quercy (S.A.), CAHORS, 1988.

المتعلقـة بـالتكوين العـام للنمـوذج المصـنوع      ،كما استخلصنا بعض المصطلحات والمفاهيم

:والمزخرف من المرجعين اآلتيين



، الطبعة األولى، جـروس بـرس، بيـروت،    موسوعة العمارة اإلسالميةعبد الرحيم غالب، -

1988.

–648المصطلحات المعمارية في الوثـائق المملوكيـة  محمد محمد أمين وليلى علي إبراهيم، -

.م1990، القاهرة، م1517–1250/ هـ823

:بخصوص مقاربة المواضيع والعناصر واألشكال الفنية فإنني لجأت إلىأما 

- ARSEVEN (Celal Essad), Les arts décoratifs turcs, Ancara, S.D.

، الجهاز المركـزي للكتـب الجامعيـة والمدرسـية والوسـائل      الخزف التركيسعاد ماهر، -

.1972التعليمية،

.وقد استفدت منهما في تتبع األنماط الزخرفية من حيث المواضيع والعناصر والمؤثرات المتبادلة

ناء التطبيـق  كانـت   صعوبات في العمل الميداني، خاصة وأن معظم المباني المعنية بالدراسة أث§

ـ وجـوب  تمثلت في ،صعوبات إداريةواجهعمال ترميم مختلفة، مما جعلنا نألعرضة ل التحص

بعدما أصبحت تابعة للدائرة الحضرية لباب الـوادي  ،العمل الميدانيإلتمام ثانية على  رخصة 

تخـص  واجهتنـا صـعوبات  ،أخرىمن جهة و،جهةهذا من وليس للوكالة الوطنية لآلثار،

إجراء عمليتي أخذ المقاسات والصور، إذ هنــاك من المصنوعات ما كانـت مغطـاة بمـادة    

، األمر الذي جعلنا نضطر للجوء إلـى بعض الصـور  أثناء الترميم القصب قصد الحفاظ عليها

.                              في الميدانامن الكتب، إال أن أغلبية التحف المدروسة تم تصويره

المستعملة األخشابنوعيةهو تحديدفي الميدان، من المشاكل التقنية التي واجهتنا أيضا

،  والمصنوعات  التي  تمّ  تحديد نوعية الخشــب  فيهـا فهــي     في المصنوعات المدروسة

.اجعمأخوذة من المر

المصـنوعات   التي تناولنا فيهـا  ،أما عن المنهجية التي تتبعناها في إنجاز هذه األطروحة

فقد اعتمدنا فيها علـى ثالثـة   ،العهد العثمانيفي أواخرالخشبية بقصور قصبة مدينة الجزائر 

بية يقوم على تتبع المنشآت التي احتوت على نماذج المصـنوعات الخشـ  ،هج تأريخينجوانب، م



إنطالقا من عدة معطيات،  بعضـها أثـري والـبعض اآلخـر     ،كرونولوجيا، محاولين تأريخها

.تاريخي

أما الثاني فهو وصفي، يقوم على تشخيص األمثلة المختارة للدراسة تشخيصا شامال، تسجيال لها 

.وتوثيقا

لفنيـة ببعضـها،     في حين، يقوم المنهج الثالث على التحليل، ففيه عمدت إلى مقاربة المواضيع ا

وربط الصلة بينها، وبينها وما سبقها في الزمان والمكان أو ما عاصرها في أماكن أخرى، وذلك 

حتى أستطيع الوقوف على مستويات التطور العام للمنظومة الفنيـة، والمسـتوى الـذي بلغتـه     

.الجزائر مقارنة بمحيطها الحضاري السائد في تلك الفترة

لإلجابة على إشكالية الموضوع واإلحاطة به وبجوانبه المتعددة من جهة ولتحقيق ذلك من جهة، و

:أخرى، إرتأيت أن أقسم البحث على النحو التالي

عموميات حول المصنوعات الخشبية  تتسم بالشمولية فهي بدراسة تمهيدية،، شرعنا المقدمةبعد 

وال إلى الفتـرة العثمانيـة،   منذ الفترة المبكرة وص،عبر العصور اإلسالمية بالمشرق و المغرب

وقد عملت على تدعيم هذه الدراسة بأمثلة من تحف مختلفة، بعضها مازال باقيا فـي العمـائر،   

والبعض اآلخر منها محفوظا بالمتاحف، وهي أمثلة تعكس التطور الحضاري الذي بلغتـه دولـة   

مانا ومكانا، وقد  أعطينـا  ما، ويمثل هذا العنصر اللبنة األساسية والخلفية التاريخية لموضوعنا ز

والنشاط التجـاري والحرفـي   ،من جهة،لمحة  عامة عن  مدينة الجزائر تحت الحكم العثماني

تناولنا فكرة توزع األسواق في هذه المدينة، مع تحديد تلك التـي  ، وفي هذه النقطة،السائد آنذاك

لنكون بعدها قد هيأنـا  ية،و المصنوعات المعدنلها عالقة مباشرة بالموضوع أي أسواق اللوح

موضـوع   ،الذين تواجدت فيهما المصـنوعات الخشـبية  االقتصادي،و المحيط ،اإلطار الزمني

:الدراسة التي تمّ  تناولها عبر فصول ثالثة جاءت كما يلي

تعريف المادة وأصـل  ، ،  والمعنون بالمادة الخام وتقنيات الصناعةالفصل األولتناولنا في 

وطـرق معالجتهـا   ا، تكوينها وخصائصها الفيزيائية والكيميائيـة، ميزاتهـا وعيوبهـا،   تسميته

يليها غابات الجزائر وتوزيعها محترمين في ذلك تسلسـل المعطيـات التـي عثرنـا        وصيانتها،

ثـم  ،على الفترة الموافقة للدراسة أي أثناء العهـد العثمـاني  ،وكان التركيز باديء األمر،عليها

ستعمارية وذلك بذكر المساحات التي كانت تغطيها فـي كـل مرحلـة مـن المراحـل       الفترة اإل



والمناطق الجغرافية التي تنمو فيها، ومن ثمة أعطينا فكرة عامة عن أهم أنواع الخشب المتوفرة 

يحتوي بـدوره علـى   بالتقنيات، فهو القسم الخاص أما .ومميزات كل نوع،في  غابات الجزائر

:جزئين رئيسيين

الطـرق تقنيات  التحويل من الغابة إلى الورشة، وفيه تم التطرق إلى ، الجزء األوليتناول 

،  وما تشمله من قطع لألشجار واألدوات المستعملة في ذلك،في عملية التحويل في الغابةتبعةالم

.زينو الحديث أيضا عن العمليات المتبعة والظروف المراعاة في التجفيف وكذا طرق التخ

-مكـان إنجـاز المصـنوعات   -للحديث عن الورشة ، من الفصلالجزء الثانيخصصنا 

وكـذا  ،واألدوات والتقنيات المختلفة المستخدمة في صناعة وزخرفة الخشب،وأقسامها الرئيسية

.مرفقين الفصل بأشكال توضيحية للخطوات المستعملة،الملحقات المعدنية

فهو يخص نماذج المصـنوعات الخشـبية     ،والمتعلق بالدراسة الوصفية،الفصل الثانيأما 

فبعـد    محاولين إعطاء تنمـيط لهـذه التحـف،    كقطع فنية قائمة بذاتها،قصور التي تحتويها ال

إعطاء لمحة عن هندسة الدور بمدينة الجزائر خالل العهـد العثمـاني، تخطيطهـا وتقسـيمها،            

الخشبية المستعملة في المباني المدنية، تناولنا دراسـة المصـنوعات   وكذا تعريفات للمصنوعات

محترمين في ذلك التسلسل الزمني إلنشـاء  -كل نوع على حدى-األربعة قصورالخشبية في ال

،)المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية حاليا(خداوج العمياء قصرالمتمثلة في القصور، هذه 

و تـم تنـاول هـذه    ،الحمـراء وفي األخير قصـر باشا، فىمصطوقصر،حسن باشافقصر

أبواب تليها مرافق، أبواب الفبأنواعها الخارجية والداخلية، المصنوعات بدءا باألبواب الرئيسية

ينات زثـم فـي األخيـر الـدراب    ،السقوففالجدارية، والخزانات،ثم النوافذ،القاعات والغرف

وتمت الدراسـة الوصـفية  بإعـداد     -قصورب توفرها في الوهذا طبعا حس-والروابط الخشبية 

. بصور وأشكال توضيحيةمرفقة،بطاقة فنية ووصف لكل صناعة

واألخير، يخص الدراسة الفنية والتحليلية، وبعد الحـديث عـن الزخـارف    الفصل الثالث

مـرفقين    ،لمكونة لهـا وأهم العناصر ا،اإلسالمية، أصولها وأنواعها من نباتية وهندسية ورمزية

أعطينا جداول تحليلية للعناصر الزخرفية المكونة للمواضيع الزخرفيـة الموجـودة   ،ذلك بأشكال

فـي كـل   وفيه تم التطرق للمواضيع والعناصر الزخرفيـة الـواردة  ،على المصنوعات  عامة

وموقعهـا  المصنوعات، وذلك في جداول جامعة عامة، مقسمة حسب العناصر الزخرفية الواردة



في التحفة، وطريقة تنفيذها، وموقعها ضمن العناصر الزخرفية المشكلة للموضـوع الزخرفـي،   

.مدعمين هذه الجداول بخانة تخص أرقام األشكال والصور واللوحات التي تحوي هذه العناصر

مـن كـل   ل إليها من خالل هذه الدراسةالنتائج المتوصضمنّاها،بخـاتمةأنهينا الدراسة 

الـثالث، وأرفقنـا هـذه الرسـالة بملحـق حـول       الجوانب التي تم التطرق إليها في الفصول 

المصطلحات المعمارية الخشبية المسـتعملة فـي المصـنوعات الخشـبية عامـة، ثـم قـوائم       

.المصطلحات التقنية وأنهينا الرسالة بملحق للصور وفهرس الموضوعات
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:المصنوعات الخشبية خالل العصور اإلسالمية.1
لحجر لور ما قبل التاريخ، ويعتبر في البلدان الفقيرة أستعمل الخشب بصفة كبيرة منذ عص

)1(.كمادة بناء مستعملة ومألوفة

دهاليز لمن المواد األولية التي استعملت جذوعا وأغصانا، ثم خشبا في البناء كدعائم يعد

واألبواب وأساسات الجدران ومداميكها  المناجم والسدود وآالت المعاصر ومعدات الحصار

وقطع دة السقوف والسقوف بذاتها بجسورها وروافدها وألواحها، ومشربيات ودفات النوافذ وأعم

األثاث كالخزائن والصناديق والكراسي وهياكل الزخارف التي تلون بعجائن خاصة تكسو 

)2(.الداخلية ومقرنصات األركان العليا في الغرف وقبيبات المنابر وسواكف األبوابوائطالح

التلوين طريقةطرق القديمة المستعملة في زخرفة المصنوعات الخشبية تقوم على كانت ال

تطعيم الخشب بالعاج، أما طريقة إستعمال الوصالتباألصباغ أو تقنية حفر الزخارف أو

فهي لم تظهر ّإال بعد اإلسالم، وجاء هذا اإلبتكار تحت ضغط عاملين أساسين هما “الحشوات”

)3(.، أما الجو فقد كان يجعل الخشب يتمدد شتاءا ويتقلص صيفاخشبالطقس وندرة ال

كما كان الشجر قليال في أكثر البالد اإلسالمية، ونقل جذوعه الكبيرة على اليابسة بوسائل نقل 

بدائية ومحدودة على الماء كان أمرا غاية في الصعوبة، ألن الغابات ليست دائما قريبة من 

البحيرات وتيارات البحار المواتية، فكان على النجارين أن يتدبروا مجاري األنهار وشواطيء 

أمرهم بالكميات المقننة التي تصل اليهم وبالقياسات التي بين أيديهم وعليهم أن يستغلوا قطع تلك 

)4(.الحشوات وقطع الخرطبابتكارالمادة الثمينة مهما صغرت فتميزت النجارة اإلسالمية 

الجو برطوبته وجفافه كان موجودا قبل اإلسالم، ولكن القدماء تمكنوا من التغلب ال شك أن

عليه بتمديد فترة التجفيف حتّى يكون جفاف الخشب كامال فال يتأثر بالبرد أو الحر بعد تشكيله 

ولكن في العصور الوسطى أصبحت الحاجة ماسة إلى الكثير من المصنوعات الخشبية ولم يعد 

فيف الخشب وجعله صالحا للنجارة، والحظ النجارون المسلمون ما ترتب هناك وقت كاف لتج

على إستعمال الخشب قبل تمام جفافه من تشويه وعملوا على التغلب على ذلك حتّى تم اإلهتداء 

إلى فكرة الوصالت أو الحشوات التي استطاعوا بواسطتها أن يتركوا فراغا صغيرا بين كل 

)5(.ول دون التقوس وبالتالي دون التشويهحشوة وأخرى تسمح بالتمدد وتح

(1), Vol.14, p.783.Universalis–Encyclopédiein:»,Sculpture,  matériaux et techniques«

.174. ، ص1988، الطبعة األولى، جروس برس، بيروت، سالميةموسوعة العمارة اإلعبد الرحيم غالب، )2(
.154.ت، ص.، دالفنون الزخرفية اإلسالمية في المغرب واألندلسمحمد عبد العزيز مرزوق، (3)

.174. عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص)4(
.154.ص. محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق(5)
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وجاءت مساهمة الخطاطين والّرسامين والنحاسين وفّنانين وحرفيين آخرين في إنجاز 

.بعض األعمال الخشبية التي تعتبر حقا إنجازات فنية متكاملة وتحفا نادرة

مي كله ولكن بشيء من مناطق األشجار وإنتاج الخشب فكانت موزعة على العالم اإلسالعن ما أ

شمال سوريا وآسيا الصغرى وغابات إيران على بحر قزوين شقمم لبنان وأحرا: الشح وأهمها

اإلفريقية والمحيط الشواطئومرتفعات كردستان وأفغانستان وجبال المغرب وإسبانيا وأدغال 

)1(.الهندي

خفيفة وفي أحيان وانبجو صنعت السقوف من عوارض قوية ومتقاربة بما فيه الكفاية وذات 

أخرى تنتهي العوارض بقطعة مستعرضة على شكل ركن يدخل في الوسط وفي غالب األحيان 

على هيئة تجويف هرمي الشكل مزين بمقرنصات، يتم الحصول على الميزة الفنية  أساسا بتلوين 

أخضر تشبيكات زهرية زرقاء أووبزخرفة الرقش العربي أواألرضيات عموما باللون األحمر

.ورقي غامق

أما المشربيات فقد صنعت غالبا من الخشب بأطناف أو عوارض، وهي شبابيك خشبية 

خفيفة  تسمح بدخول الشمس مع إعطاء رطوبة خفيفة للداخل بواسطة تلك اللويحات الخشبية 

.المفروضة نصفا بنصف، ومقسومة بطريقة تجعلها تشكل نجوما

رة إذ وجدت أشكال جميلة ومتقنة الصنع بعميدات الدرابزينات كما كان المسلمون خراطين مه

)2(.والتي تكون غالبا مزدوجة، والحوامل ومداميك العقود

ّإن التقاسيم اإلسالمية في فن الحفر على الخشب إقتبست زخرفتها من نفس عناصر 

نبق التي تنبت الزخرفة المعمارية، وهي عبارة عن رقش عربي بعنصر رئيسي يذكر بزهرة الز

.منها غصينات ملفوفة ومصحوبة بأوراق

وكان المسلمون يستعملون بصفة خاصة خشب األرز في التلبيسات الداخلية وحتى في نجارتهم 

)3(.ولكنهم كانوا يضمون له في أغلب األحيان أخشابا أخرى وخاصة الزكية منها

ال المبتكرة فقط بل زينه بمختلف الطرق، لم يكتف الفنان المسلم في المشرق بهذه األعم

بالنحت حتى يبرز العناصر الزخرفية وبالحفر ليظهر زخارف عميقة للحصول على أعمال 

متنوعة، فقد زينه بنوءات وشبكه وقشره ونقشه وخرمه، وفي بعض األحيان كان يلبسه بخشب 

من أعمال األسالف، ثمين من لون مخالف أويرصعه بالعاج أوالصدف،  لقد ألهم من دون شك

.غير أنّه لم يقلدهم تقليدا كامال، فقد إختار من بين العناصر المعروفة ما يتالئم وذوقه وعقيدته

إبتداء من الفترة األموية فاستعمل فقد بدأ باستعمال الزخارف النباتية مع تمثيلها بصورة طبيعية،

.177، 174. المرجع السابق، صعبد الرحيم غالب، (1)
)2(, Vol.I, librairieHistoire des styles d’architecture  dans tous les paysBARBEROT (E),

Polytechnique Baudy et Cie éditeurs, Paris, 1891, pp.266, 267.
)3(Ibid, p. 268.
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ة ثم إستعمل التلوين والتذهيب النحت حتى يبرز العناصر الزخرفية فوق أرضية غائرة وواسع

.ليبرز هذه الزخارف

إحتفظ فن الخشب خالل الفترة العباسية بتقاليد الفترة األموية، غير أن الفنان عرف آنذاك 

كيف يستلهم من زخارف الفن الساساني ليساهم بعدها في تطوير الزخرفة التي تمثلت في 

زخرفة الخشبية والحجرية أيضا، وحدث هذا الجصية ولكن وجب أن تنعكس على الالزخارف 

:التطور في سامراء بالعراق حيث نالحظ ثالثة طرز هي

لما أراد الفنانون زخرفة عمائر المدينة بالجص إكتشفوا أن الحفر على هذه المادة –1

يتطلب وقتا طويال وجربوا عملية صب الزخارف الجصية في قالب، ولتسهيل عملية خروج 

قببوا سطح الزخارف وقربوا بصفة ضيقة حدودها مع الحفاظ على الزخارف القديمة القالب

.وكان هذا طراز سامراء األول

.       ، وبتقليص الخلفيةالطراز الثاني يتميز بنمنمة الزخارف وإبتعادها عن الطبيعة–2

أكثر فأكثر عن الطراز الثالث، إرتكز على تحويل الزخارف مرة أخرى وإبعادها - 3

ميزتها الطبيعية، يضاف إلى هذا تشابك العناصر الزخرفية مما جعل الخلفية تكاد ال تظهر، 

.وأصبح يفصل بين هذه العناصر خط متعرج

إن هذا التطور الذي سبق ذكره أصبح من الضروري أن يوجه أيضا عمل الخشب، فللقطع   

ع إلى القرن التاسع الميالدي، تمثل طرازي سامراء الخشبية المعروضة بقاعة الرقة والتي ترج

كما يوجد بسامراء في السرداب المعروف باسم غيبة المهدي، باب خشبي )1(الثاني والثالث، 

وهو مكون من عدة أقسام مشبكة " الناصر لدين اهللا"جميل، باق من عهد الخليفة العباسي

في صنعة النجارة ورقة متناهية في الذوق ومزخرف بنقوش وكتابات بديعة تدل على دقة كبيرة 

:الفني، تتكون أقسامه المشبكة من تركيب القطع الخشبية على أشكال هندسية بثالثة أنواع مختلفة

.المشبكان الذان يكونان مصراعي الباب-أ  

.المشبكان الذان يقعان في أحرفي الباب–ب 

.المشبك الذي يؤلف الكتيبة المقوسة فوق الباب–ج 

إن اجتماع هذه األنواع الثالثة من المشبكات الهندسية البديعة يكسب الباب جماال فنيا 

.رائعا

أما القطع الخشبية التي تكون إطارات هذه المشبكات فهي محفورة بنقوش دقيقة جدا،  

الخليفة إضافة إلى كتابة نسخية جميلة تبرز على أرضية مزخرفة تدل على أن الباب صنع بأمر 

Al-ush-abou-l-farag,, Catalogue du Musée National de Damas, Cinquantenaire du musée (1)

(1919-1969), publication de la direction générale des Antiquités, Damas, 1969, p. 214,215.
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بن سعدمعد بن الحسيني"بتولي م 1209/هـ606العباسي الناصر لدين اهللا سنة 

)1(".الموسوي

الفنان الفاطمي تطور الفن العراقي، بل حافظ على الفن األموي، غير أنّه وجب لم يتبع

ع في كما نوين فائقتعليه تحويل الزخارف بتجريدها من ميزتها الطبيعية مع تمثيلها بدقة ورقة 

.ع الخلفية وطبق الزخرفة البارزةوسومواضيعها

العاشر والحادي / بالنسبة للفنان السوري فقد حاول خالل القرنين الرابع و الخامس هجري

.عشر ميالدي أن يوفق بين الطراز العراقي بسامراء والطراز الفاطمي المصري

الثاني عشر والثالث عشر ميالدي أخذ الفنان /جري خالل القرنين السادس والسابع اله

وملء كّل الفراغات بزخارف يوزعها على التدقيق ل العناصر الزخرفية مع المبالغة في يحو

عدة مناطق، فضال عن ذلك إستعمل بأهلية وقدرة الخط العربي فاستخدم خط الثلث والخط 

لتي من خالل تداخلها تشكل نجوما أو أي الكوفي، مع ميله أيضا إلستعمال العناصر الهندسية وا

شكل هندسي آخر والتي يزين داخلها بعناصر نباتية جميلة، لقد عرف اإلستفادة من مجهودات 

النجارة وال سيما عمليات التعشيق والحفر والتلبيس زخارف بالوان وتذهيب ومثال لهذا اإلتجاه 

.م1250/1251:بـضريح األميرة نحتي خاتون المؤرخ 

أفرط الفنان في التدقيق في تنفيذ ) م15–14/ هـ9-8القرنين ( في الفترة المملوكية 

. التلبيس وكذا ترصيع الخشب بالعاج والصدفاستعمالالزخارف  كما إلتجأ إلى 

أما خالل الفترة العثمانية فقد حافظ الفنان على إتجاهاته المكتسبة، ولكن الزخارف النباتية 

)2(.التذهيب واأللوان الساطعةاستعمالمن جديد، كما أسرف في أصبحت طبيعية 

فيما يتعلق ببالد المغرب واألندلس فقد تأثر الحفر على الخشب في عهد الخالفة األموية 

وملوك الطوائف بالطرز الفنية التي كانت  سائدة في المشرق اإلسالمي من طراز أموي 

حتّى المعروف منها واختفىهذه الفترة بالقلّة، ي تعود إلى التتحف الوعباسي وفاطمي، وتميزت 

)3(،كمنبر وحاجز مقصورة جامع الحكم بقرطبة

وكمثال بالمغرب األقصى، يعتبر منبر القرويين بفاس الذي يعود إلى الفترة المرابطية مثل منبر 

مقاسات أصغر قليال مصنوع بقرطبة أو على األقل باألندلس، هذا المنبر هو ب)4(الكتبية بمراكش،

من منبر الكتبية بمراكش ولكنه من نفس الطراز، وبزخارف أقّل غنى، وهوعبارة عن منبر 

بتسع درجات، عقده الجانبي للمدخل يستند على دعامة مزدوجة، إضافة إلى عقد آخر بعرض 

.  6، 1. ص، 1938، مطبعة الحكومة، بغداد، باب الغيبة في سامراءمديرية اآلثار القديمة، )1(
)2(Al-ush-abou-l-farag,, Op.Cit,p.p.215,216.

.50.ص.1982، بغداد، الفنون الزخرفیة العربیة اإلسالمیةعبد العزیز حمید وآخرون ، (3)
(4)TERRASSE (H.), “La mosquée d’Al Quarawiyin a Fès et l’art des Almoravides”, in

,Vol.II ,1957, p.146.Ars Orientalis
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من درجة  يتقدم المسند الموضوع في األمام وليس في نهاية المسطحة العليا، درابزين الدرج

خشب البليساندر أو اآلبنوس الداكن المزين بعناية فائقة، إذ كان الفنانون األندلسيون يعرفون 

تنويع تركيب المنابر التي كانوا يصنعونها، فالواجهات الجانبية للمنبر مزينة كليا بتشبيك زهري 

مراوح هندسي مشكل من عيدان مغطّاة بترصيع العاج والخشب المنحوت، إضافة إلى عنصر ال

النخيلية المعرقة فوق غصنيات، ّإال أنّها هنا أكثر عرضا من منبر مراكش ومن المؤكد أن يكون 

المنبران قد صنعا في ورشتين مختلفتين في نفس الفترة، ويحتوي المنبر على كتابة كوفية 

مرصعة تحيط  بالريشتين، وزين المسند المرصع بشجرة حياة رائعة من المراوح المعرقة

ومكررة على الخلفية، ولبست واجهات الدرجات بالترصيع، وإحتوت األولى منها على 

مأطورات من الخشب المحفور مثل ريشتي المنبر، ويعتبر هذا المنبر في جملته محفوظا بصورة 

)1(.أفضل من منبر الكتبية، ويبقى أحد أجمل قطع األثاث التي ورثنا إياها العصر الوسيط

حسن الوزان ما كتبهفندرج ،المصنوعات الخشبية المتعلقة بالمباني المدنية عموماأما عن

جرت العادة أن تصبغ السقوف المصنوعة من الخشب، هيذكر في حديثه عن بيوت فاس أنالذي 

أبواب الغرف فهي عريضة ومرتفعة وكانت أبواب بيوت األغنياء تحتوي على مصاريع عن أما 

خزائن على الغرف احتوت ي النوعية الرفيعة ومزخرفة بإتقان، كما مصنوعة من الخشب ذ

إستعملت لحفظ األشياء الثمينة وفي حديثه عن جميلة جدا متالئمة ومقاس عرض الغرفة،

من الخشب يقول أنها العوارض الخشبية الواقعة بين الروافد التي ترتكز عليها الطوابق العلوية ف

يضاف إلى ذلك المدرسة البوعنانية التي )2(.التلوينطريقةبالمحفور بمواضيع زخرفية نفذت

أنشأها السلطان المريني أبو عنان، فهو يصف سقفها بكونه من الخشب المحفور والمصنوع بدقة 

لألشخاص الموجودين في الساحة متناهية كما وجدت بين الساحة واألروقة مشربيات ال تسمح

)3(.ةباإلطالع على من بالغرف خلف األروق

المغرب األدنى، فيحتفظ المسجد الجامع بالقيروان إضافة إلى إحتوائه على فيما يخص 

يعود تاريخه إلى القرن التاسع، بمجموعة من الحوامل منبر يجمع بين الفنين القبطي والفارسي

حادي الخشبية المحفورة والملونة والتي تسند الروابط الخشبية و يعود تاريخها إلى القرن ال

عشر، وهي تتميز بطريقة صنع على درجة من األهمية وتمثل عناصر موافقة جدا للمادة 

(1)TERRASSE (H.), Op.Cit, p.146.
Léon  l’Africain, Déscription de l’Afrique, T : 1, traduit de l’italien par A.EPAULARD, (2)

librairie d’Amérique et d’orient, paris, 1956, p.183.

(3)Ibid, p.186.
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والمكان الذي تشغله، كما ال يمكننا الشك في أن الخشب في هذه الفترة عولج وصنع بمهارة 

)1(.بارزة

وتجدر اإلشارة إلى أن الخشب الملّبس بلياسة سميكة كان يحمل في بعض األحيان زخرفة

مدهونة ويحفظ منها جامع القيروان نماذج تستحق الذكر وتتمثل في نصف قبة المحراب 

)2(.وعوارض البالطة الوسطى

كما يالحظ أنّه لم يحتفظ من القرنين السادس عشر والسابع عشر إالّ بالقليل من مصنوعات 

ثامن عشر فقد أما في القرن التتعلق بالسقوف ذات التركيب الهندسي واألفاريز بالمقرنصات،

جلب فنانو آسيا الصغرى تقنية وفنّا جديدا يقوم على النباتات وأكاليل الزهور المتفتحة بصورة 

وحظي هذا النوع باإلعجاب وتكرر ،سواسعة والتي غطيت بها أبواب الجامع الكبير بصفاق

الصالة بجامع على كل أبواب الزوايا والدور الفخمة بهذه المدينة، كما زين الباب الرئيسي لقاعة

القيروان بفيض نباتي رائع يتباين مع بساطة األبواب المجاورة التي لم تزين سوى بزخارف 

صليبية الشكل وهندسية ذات تاثير قبطي،كما أن اإلصالحات المتتالية التي أجريت على سطح 

دولة جامع القيروان كشفت عن وجود سقوف ملونة تعود إلى القرن التاسع بمعنى إلى بناء ال

األغلبية األولى، وطبقت تقنية التلوين طبق على العوارض المسندة ببوائك بالطات قاعة الصالة،

وتميزت الزخرفة بالرقش العربي النباتي المتعدد األلوان على أرضية حمراء ،وغلبت عليه 

)3(.الصنوبريات ذات الطراز الفارسي

/ لقديمة إلى غاية القرن الحادي عشر الهجريلقد إحتفظت المباني الدينية ودور األمراء ا

السابع عشر ميالدي بسقوف مزينة بزخارف هندسية ونباتية وكتابية تنم على مهارة الحرفيين 

.الالجئين األندلسيين

الثامن عشر ميالدي، ظهرت زخرفة أكثر تحررا / وخالل القرن الثاني عشر الهجري

السقوف والفواصل صممت بتقنية التلوين فوق أرضية وأقرب إلى الطبيعة، يتجلى خاصة في

صفراء وحمراء وفق الطراز التركي الفارسي، علما أن اللون األساسي أستعمل في األبواب 

.والشبابيك

كما إتّسمت القباب الموجودة عند طرفي الغرف المستطيلة المحيطة بالصحن والدواوين 

.وفق الطراز المستعمل في السقوف واألبوابالقديمة بإحتوائها على نقوش وملونة 

)1(Espagne-Maroc–Algerie–Tunisie-L’ Architecture musulmane d’occidentAIS(G.),çMAR
, Arts et métiers graphiques, Paris, 1954,pp.97,98.et Sicile

Ibid, p.45. (2)

(3),Encyclopédie coloniale et maritimeLes arts indigènes en Tunisie», inREVAULT (J.), «
Paris, 1942, p.410.
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نفس الزخرفة كانت تغطي الخزانات المستعملة لحفظ األغطية ومختلف األدوات كالصناديق 

التي تحوي المالبس والمجوهرات وكذا الرفوف المملوءة بالزجاجيات والصحون والزهريات 

(1) .ت كبيرة من النحاس المنقوشالخزفية، والموائد المنخفضة التي تستعمل لألكل مع صينيا

لقد كان للمصنوعات الخشبية في العمارة بتونس  كاألبواب والخزانات والدرابزينات      

(2).والمشربيات والسقوف مكانة كبيرة

المغربي، التي تزخرف بوريدات األندلسيلقد استعملت األبواب الكبيرة بمصراعين من الطراز 

)3(.هو الشأن بالنسبة لخزانات الغرفمحفورة ومدهونة كما 

السقف ذي العوارض : كما يظهر على السقوف اإللهام األندلسي بأكثر لمعان ووحدة وهي أنواع

والسقف الخاص بالتجويفات والقبب، فهي تحتوي على ) تجليد(والسقف المسطح ) قنطرة(الجلية 

األزهار، ملونة باألبيض وريدات أو مضلعات على هيئة نجوم ، إضافة إلى تشبيكات من 

واألسود واألخضر واألصفر والذهبي على أرضية حمراء،كما تحتوي أطرها في غالب األحيان 

أفاريز مزينة بتقويسات مزهرة، مع محاولة الفنانين تجديد الزخارف األندلسية القديمة وذلك 

.د والقرنفل والاللةبإدخال العناصر النباتية التركية والفارسية في زخرفة السقوف مثل الور

تعتبر أما عن الدرابزينات، فلعّل خير مثال على ذلك هو درابزين دارالحداد بمدينة تونس التي 

إحدى أغنى القصور واقدمها، يعود تاريخ بنائها إلى نهاية القرن السادس عشر أو بداية القرن 

خروطة والمقرونة تضمها إنه درابزين أنيق يتكون من صف مزدوج من العميدات الم)4(الموالي،

)5(.عقود صغيرة وهي شبيهة بتلك التي إحتوتها قصور مدينة الجزائر وقسنطينة

- األندلسيإن سكان مدينة تونس يظهرون بالنسبة لسقوفهم القديمة المدهونة وفق األسلوب 

ى المغربي نفس التعلق الذي يحثهم على الحفاظ على أفاريز الجص األندلسي، ويكفي مثاال عل

ذلك السقوف الرائعة الموشاة بالوريدات المتعددة الزوايا المذهبة والملونة والتي أمر بعملها 

.حمودة باشا لتغطية قاعات األبهة اسالمي الكالسيكي

فاألشرطة وأكاليل الزهور المفضلة لدى فناني القرن الثامن عشر أصبحت تزين عوارض 

.)6(.ات واسعةسقوف الغرف حيث تمتد على هيئة تركيب

كان من أما عن المصنوعات الخشبية في المغرب األوسط خالل الفترة الوسيطة فقد 

مصنوعاتهم الخشبية الموائد التي ظهرت في بيت اإلمام عبد الرحمان بن رستم واألسرة 

(1)REVAULT (J.),Op.Cit., p.411.
(2), édition du C.N.R.S.Palais et demeures de tunis XVI et XVII sieclesREVAULT (J.),

 Paris, 1967, p.88.
(3)Ibid.

)4(Ibid. p.168 .
)5(Ibid, p.191.

(6), édition du C.N.R.S.Palais et demeures de Tunis XVII et XIX sièclesREVAULT (J.),
Paris,1971,p.p.64,65.
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والكراسي وصنعوا األبواب وأقفالها والقباقيب ويبدو أنّها كانت تصنع لألثرياء من أخشاب 

ستوردة، فكانت في قصور بني زيري مصنوعة من أخشاب هندية ضمت أجزاؤها إلى بعضها م

ذهبية وصنعوا المغارف والمالعق والعود الذي يقطع عليه اللحم واللّوح الذي البعض بمسامير

تصنع من الخشب الصلب كالبلوط والبطم والزيتون والبقس والعناب يمد عليه الكعك وكانت 

)1(.منازلهم وصناعة المراكب والسفنفي سقفالخشب واستعملوا

أحدهم " النجار"وثالث " الخشاب"وآخر " النشار"عرفت الصناعة الخشبية عددا من الصناع هم لقد 

يحسن قطع الخشب من الشعراء والثاني يشقها وينشرها والثالث يركب األلواح ويسمرها فيما 

.يصلح من األدوات

صفحات الكتابة، كما وجدت بين صفحات مخطوطات عربية كما إستعملت النجارة في تجفيف 

، ويعود أندلسية، كما كانت القطع الخشبية تسمر بالمسامير أو تدخل نهايتها في بعضها البعض

الصناعة الخشبية في بالد المغرب األوسط لوفرة الخشب فيها، فاإلدريسي يذكر سبب ازدهار

)2(.كثير موجودبخصوص بجاية أن الخشب في أوديتها وجبالها 

أنواع الخشب المستعملة هي بالدرجة األولى جبلية مثل شجرة األرز والجوز والمران بمنطقة إن 

.القبائل، إضافة إلى النخيل واألشجار المثمرة في الواحات

مثل ما هو الحال في المشرق، فقد فرض المناخ في المغرب تقسيم القطع الكبيرة إلى 

تمددها وتقلصها الناتجين عن التغييرات المناخية تنحصر في نقر األطر، حشوات بطريقة تجعل 

:ومن ضمن أقدم األعمال الخشبية  في المغرب األوسط نذكر

وهو من خشب األرزم11-10/ هـ 5-4باب سيدي عقبة الذي يرجع إلى القرن §

.و يتميز بزخارف مرتبطة بالفن الفاطمي بالقيروان

، م11/هــ5ابطية بندرومة والجزائر العاصمة المؤرخة بالقرنمنابر المساجد المر§

بالرغم من تميز هذا األخير بعدم حفر ريشتيه  لكنه يكتسب أهمية تمثلت في تصميمه وشكله 

. المستمد من منبر قرطبة

سقف كّل من سيدي الحلوي وسيدي بلحسن، فهناك بقايا بالمتحف مؤرخة بالقرن§

ي مكونة من شبكة من عوارض خشب األرز، وبها زخارف محفورة حفرا وهم14/هـ 8

. )3(نةأشكاال نباتية وأطباقا نجمية، ومنها أجزاء ال تزال تحتفظ بآثار ورود ملوبسيطا مكونة

في المغرب األوسط خالل القـرنين الثالـث والرابـع    واالجتماعيةاالقتصاديةيم يوسف، األوضاع جودت عبد الكر(1)

.117، 116.، ص1992الهجريين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
.117.صجودت عبد الكريم يوسف، المرجع السابق،(2)

(3),  F. FONTANA, Alger, S.D. p.3.u bois en AlgerieLe travail artistique dCARAYON (G.),
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فهناك آثار باقية تتجلى على تميزت األعمال الخشبية بكونها ملونة أومزدانة برسومات،

اصة منها األحمر واألسود واألبيض، كما إستعمل الحرفيون المسامير في المصنوعات وخهذه

.الزخرفة بطريقة واسعة

أما عن تقنية حفر الخشب في الصناعة الموريسكية فمثلما هو الشأن بالنسبة للجص 

، ففي غالب األحيان يقوم الفنان بفصل الزخارف بحوالي مليمترات عن القاعدة والرخام

كجزء غائر ويحدد الخطوط المتقاطعة كاألطباق النجمية ويدير نقاط النهاية في المسطحة 

الزخرفة ويشكل العناصر الزخرفية تشكيال خفيفا، وفي بعض األحيان يكون النموذج موضوع 

الزخرفة أكثر حفرا والتفاصيل أكثر تحديدا والنتوءات أكثر دقة، وحواف األوراق مسننة 

ففنان المغرب واألندلس تخلى تدريجيا عن التقليد الكامل للزخارف واألرضية بذاتها مزخرفة، 

البارزة السائدة في الفترات القديمة، ألن الدين اإلسالمي يحرم تجسيد الكائنات الحية ويتجه أكثر 

إلى الطبيعة ولكن عكس الحضارات األخرى، إذ يتميز بشمال إفريقيا بزخرفة خيال أو إبداع 

برسم عنصر نباتي مثال وكذا األطباق النجمية الهندسية بتعقيداتها والكتابات جديد يقوم من خالله

. الزخرفية التي تتمم الزخارف النباتية وتوجهها وتكون لها كإطار أو أرضية

لقد كان إلستقرار األتراك بالجزائر دور كبير في إحداث تغيير في مجال صناعة الخشب، 

وروبية فرنسية وإيطالية بصفة خاصة، وتجسد الحفر البارز فبدخول هؤالء ظهرت تأثيرات أ

أكثر وكذا الزخرفة التي بقيت تستذكر الفترات السابقة فلقد إستلهمت من المنتجات األوروبية 

وطورت تمثيل الطبيعة بدقة أكثر، ولعّل أحسن مثال عن مظاهر هذا التطور هو باب جامع 

)1(. كتشاوة

ذات الحشوات المشكلة من قطع خشبية مجزأة ومحفورة من المصنوعات النوافذ نذكر 

أومخروطة تسمح بتسرب ضوء النهار مع تفادي ولوج أنظار الغرباء إلى الداخل، إضافة إلى 

مصنوعات أخرى كالدرابزينات التي تحيط بأروقة الطابق األول حول وسط الدار، كما تبقى 

ن الداخل والتي بقيت في حالة حسنة من السقوف عناصر في غاية األهمية في زخرفة المباني م

.الحفظ

أضيف إلى األثاث العائلي قطع أخرى مستوردة كالطاوالت واألسرة بأعمدة خشبية مذهبة ومرايا 

من البندقية، كما أخذت المصنوعات الخشبية الملونة أهمية أكثر مثل الصناديق والرفوف والمهاد 

. والبارزةذات الزخارف المخرمة والمحفورة الغائرة 

فاألبواب مشكلة من هيكل عام، ساكف وعضادتين ومصراع تحوي مجموعة أو تشبيكة من 

عادة ما تكون المستطيالت والمربعات التي تحوي بدورها بروزات عبارة عن معينات وورود، و

(1) CARAYON (G.), Op.Cit, p.5.
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هذه األبواب والصناديق مزينة برسومات ملونة، كما تستعمل المسامير المكوبجة للزخرفة، 

)1(.ى أقفال ومفاصل ومطارق مصنوعة صناعة فنية دقيقةإضافة إل

تجدر اإلشارة إلى أنّه بينما إرتبطت زخارف السقوف بزخرفة الجص في أكثر من نقطة 

، الكفايةفهي تبتعد عنه بميلها نحو االتمثيل الطبيعي، الذي يذكر بالمنحوتات األوروبية بما فيه

بطريقة مباشرة ومن المرجح عن طريق القسطنطينية حيث نقل النماذج محتمل أن يكون قد تم 

)2(.الطرز الفرنسية وطراز لويس الخامس عشر بالتحديد تبدو قد قلدت تقليدا واسعا

:العثمانيالجزائر تحت الحكم .2
اإلسالميةبجزاير بني مزغنةالرومانية مرورا إيكوزيومالفنيقية وإيكوسيمبعد مدينة 

مع بداية العهد العثماني أي منذ أوائل القرن العاشر دار الجهادتسمى هذه المدينةأصبحت

ميالدي، حيث كان مسلمو الجزائر قبل دخول العثمانيين منقسمين إلى السادس عشر/ الهجري 

بنو مرين في (شيع وأحزاب بسبب اإلضمحالل  والضعف اللذين عرفتهما دول المغرب الثالث 

) نوحفص في المغرب األدنى وبنو عبد الواد الزيانيون في المغرب األوسط المغرب األقصى وب

إثر النوائب واإلضطرابات التي ألمت بها والحروب الداخلية التي طحنتها وتنافس الحكام على 

الزعامة مما أتاح الفرصة أمام إسبانيا المسيحية والبرتغال وجمهوريتي البندقية وجنوة 

DONدون فرناندو كما انتهز  )3(.يق مكاسب سياسية بعيدة المدىاإليطاليتين للتدخل وتحق

FERNANDO إذ أصدر قانونا يمنع )4(.م1492ملك إسبانيا الفرصة في طرد المسلمين سنة

فيه الديانة اإلسالمية وإرغام معتنقيها على الدخول في المسيحية، األمر الذي أدى إلى هذه 

ألندلسيون إلى بلدان المغرب اإلسالمي بصفة مكثفة وكان لشدة المسلمون االهجرة التي إتجه فيها

عروج : مضايقة المسيحيين للمسلمين في هذه الفترة وقع على أبناء يوسف يعقوب التركي و هم

و خير الدين و إسحاق، إذ اشتدت لديهم الحمية الدينية ولما كان لهؤالء من دراية  و شهرة في 

وا على مساعدة المسلمين األندلسيين في تهجيرهم إلى المدن حوض البحر األبيض المتوسط، عمل

الساحلية لشمال إفريقيا كمدينة الجزائر إال أن األمر لم يستقر على هذا الحال حيث عمل اإلسبان 

والتخطيط إلحتالل مدن المغرب األوسط الساحلية حيث )5(على تتبع األندلسيين في شمال إفريقيا

واستولى م1509الساحل اإلسباني فاستولوا على مدينة وهران عام شرعوا بالمدن القريبة من

(1)CARAYON (G.), Op.Cit,  p.6,7.
(2) MARçAIS (G.), L’art en Algérie, imprimerie algerienne, Alger, 1906, p. 140.

/هـ1402بيروت، لبنان،  ، الجزء الثالث، الطبعة السادسة، دار الثقافة، تاريخ الجزائر العامبد الرحمن الجياللي، ع)3(

.13.م، ص1983
، الطبعة األولى، المطبعة العربية لدار الفكر م1830مدينة الجزائر ، نشأتها و تطورها قبل علي عبد القادر حليمي، (4)

.162. ، ص1972اإلسالمي، الجزائر، 
. نفسه(5)
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ثم سقطت كل من م1510على مدينة بجاية عام PEDRO NAVAROبيدرو نافارو  القائد 

وتعرضت مدينة الجزائر لخطر السقوط م1511دلس وشرشال ومستغانم في أيدي اإلسبان عام 

سالم التومي إلى عقد إتفاق مع اإلسبان منحهم الوشيك ولذلك إضطر حاكم الجزائر آنذاك وهو 

، على إحدى جزر PEGNONالبنيون فيه إمتيازا ببناء حصن الصخرة المعروف بحصن 

م عن باب البحر وهو الحصن الذي ظل اإلسبان يهددون منه أهل 300المدينة التي تبعد نحو 

)1(.المدينة

الذان أخذا على عاتقهما مهمة - لدين خير اوعروج تمكن األخوان المجاهدان ،في هذه اآلونة

الجهاد بسفنهما غرب البحر المتوسط وسعيهما المتواصل إلنقاذ المورسكيين المضطهدين ونقلهم 

النزول بالساحل من-من سواحل األندلس الجنوبية الغربية إلى سواحل المغرب اإلسالمي

اك و واصل الدفاع عن حاكم تونس آنذأبي عبد اهللا محمد الحفصيالتونسي والتعاقد مع 

وهي السنة التي طرد فيها األخوان اإلسبان من مدينة م1512اإلسالم والمسلمين حتى سنة 

)2(.م1514بجاية ثم جيجل بعد عامين أي سنة 

بفضل جهودهما في نقل المورسكيين شهرة جهادية خير الدينوعروج كتسب األخوان إ

لى المغرب األوسط و مدينة الجزائر، وظهرا بمظهر في األوساط األندلسية التي انتقلت إ

المجاهدين في سبيل اهللا مما حمل أهل مدينة الجزائر إلى اإلعجاب بشخصيتهما و تفضيلهم ألن 

الذي سئموا من حكمه البغيض ولم سالم التومي يتوليا حكم مدينتهم بدال من حاكمها الطاغية 

د منهم إلى األخوين المجاهدين بمدينة جيجل، طلبا يتردد معظم أهل مدينة الجزائر في تسيير وف

م 1516عاممنهما الحماية ولم يرفض عروج ذلك الطلب ووصل إلى مدينة الجزائر في منتصف

وتركيب المدافع واستطاع أن يقنبل حصن الصخرة  كما قضى على وشرع في حفر الخنادق

روج فنصب عروج نفسه حاكما بعد غدره هو و أتباعه لعسالم التومي الخونة و على رأسهم 

يراسل موالي أبو عبد اهللاعلى المدينة و لم يلبث أن إستولى على مدينة تنس التي كان حاكمها 

اإلسبان و يحرضهم على طرد األتراك، وبمساعدة خير الدين ألخيه في محاربة اإلسبان 

وضعوا حدا لألطماع و الخونة من أمراء المغرب و ملوكه إنتصر األتراك على اإلسبان و

وبعد )4(على أيدي اإلسبان بنواحي مدينة تلمسان،م1518، و استشهد عروج عام )3(اإلسبانية

فطلب )5(وفاته جمع خيرالدين السكان و أقنعهم بوجوب اإلرتكاز على دولة إسالمية قوية

.163.صعلي عبد القادر حليمي، المرجع السابق،(1)
.14.رحمن الجياللي، المرجع السابق، صعبد ال(2)
.168-164.علي عبد القادر حليمي، المرجع السابق، ص(3)

)4(Histoire d’Alger, de son territoire et de ses habitants, de ses pirateries, de sonESTRY(S.d’),
es plus reculéscommerce et de ses guerres, de ses moeurs et usages, depuis les temps  l

, Manue et Cie, Tours, 1845, p.69.jusqu’a nos jours
(5), Imprimerie Guraudet, Bureau central de laHistoire pittoresque de l’AlgerieHATIN(E.),

publication   Paris,   1940, p.7.
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و كان ذلك عام هذا األخير الذي لبى نداءه ،سليم األولالمساعدة من السلطان العثماني آنذاك 

مقابل ضريبة م وهو التاريخ الذي أصبحت فيه الجزائر تحت حماية الدولة العثمانية1519

عين خير الدين باشا بكلربك و هكذا أصبحت )1(تدفعها مرة كل سنة إلى الباب العالي بإسطنبول،

عياد، وتضرب لجزائر والية عثمانية يدعى فيها باسم السلطان سليم في خطبتي الجمعة و األا

)2(.النقود بإسمه

:النشاط التجاري والحرفي بمدينة الجزائر خالل العهد العثماني.3
عرفت البالد الجزائرية في العهد العثماني نشاطا شمل أغلب المهن التقليدية والحرف 

ابات اليدوية التي كانت معروفة في األقطار اإلسالمية والبالد األوروبية وهذا ما يناقض الكت

ن الصناعة في الجزائر أثناء العهد العثماني كانت تقتصر على بعض أالفرنسية القائلة ب

)3(الصناعات التي وصفت بانها بدائية في طريقة صنعها بسيطة في نوعيتها تقليدية في أساسها،

يتوزع النشاط التجاري للجزائر في العهد العثماني على المدن الكبيرة واألسواق األسبوعيةو

)4(.والموسمية ، فمن أهم المراكز التجارية مدن الجزائر وقسنطينة وتلمسان

وكانت التجارة عموما تحت تصرف البايليك، مع تطبيق هذا اإلقتصاد الموجه على مستوى 

التصرف في واسع جدا، ويعتبر الديوان أكبر مفاوض في البلد فهو الوحيد الذي له الحق في

جين المحليين تالحبوب وجلود الحيوانات ويحدد من جهة سعر الشراء للمنبيعبعض المواد مثل 

وسعر البيع، ولم يكتف البايليك بمراقبة التجارة الداخلية فحسب بل تعدى ذلك ليشمل أيضا التجارة 

أدت التضاريس وتأقلم أفراد المجتمع مع طوبوغرافية الموقع إلى تباين قسمين كما )5(،الخارجية

دينة الجزائر وهما القسم السفلي المحاذي للبحر والذي  يشغل القسم المسطح من رئيسيين لم

المدينة، والقصبة العليا التي تبدأ مع أولى المنحدرات إلى غاية قصر الداي، يتراوح علو هذا القسم 

فهي تمتاز بمباني مكتظة وتعتبر الجبلالقصبة العليا والمسماة أيضا عنأما.م130و15مابين 

المدينة العربية األصلية ألن  هذا القسم الذي بقي محافظا على أصالته التي تسمح لنا بإعادة 

ألن المستعمر لم يهتم بالقسم العلوي من المدينة الذي )6(تصور الجزائر خالل العهد العثماني،

.170-168.علي عبد القادر حليمي، المرجع السابق، ص(1)
1311، الطبعة األولـى، مطبعة محمد أفندي مصطفى، مصــر، تاريـخ الدولـة العليـة العثمانيـةمحمد فريد، (2)

.82.م،  ص1893/ هـ
، الجزء الرابـع، العهـد العثمـاني، الجانـب     الجزائر في التاريخناصر الدين سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي، (3)

.61.، ص1984جزائر أثناء العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، اإلقتصادي واإلجتماعي من تاريخ ال
.71.نفسه، ص(4)
(5), Imprimerie nationale, Monaco, 1964,pp.192,194.La vie quotidienne a AlgerOYER (P.) ,B
(6), Année 1951,lgériensDocuments A:», inLa Casbah sous les Turcs(M.), «KADDACHE

imprimerie officielle, Alger, p.210.
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" طىالو"حافظ على نمط الدور وكذا السكان المحليين  بل ركز جهوده على تحويل القسم السفلي

لجعله منطقة مرور سهلة العبور وساحة تجمع أفراد الجيش المكلفين أساسا بالضغط على 

)1(.األهالي

أما القسم السفلي من المدينة فهو يعتبر بمثابة حي خاص باألعمال ففيها يوجد الشارع التجاري 

ه مما يضفيه من الذي يربط باب الواد بباب عزون ووجود الميناء بالقرب منه ويزيد من أهميت

حركية على هذه المنطقة وفيها أيضا مقرات اإلدارات المختلفة وإقامات دار عزيزة  وقصر حسن 

باشا وقصر مصطفى وفيها أيضا توجد  أكبر المساجد وأقدمها، كما تمثل مقر إقامة الرياس، 

)2(.نةإضافة إلى مراكز إدارية ودينية مما يشهد على أهمية هذا القسم الحيوي من المدي

شرع عمال الهندسة عند بداية اإلستعمار في أشغال التغييرات دون رفع المخطط التفصيلي 

م، لم يكن باإلمكان معرفة إمتداد  شوارع 1837للشوارع التي هدموها لدرجة انه في سنة 

القصبة السفلى ونقاط مرورها، وهو األمر الذي إستدعى إجراء تحقيق مع األهالي لمعرفة 

.خطط والنشاطات التي كانت تشملهاالم

كانت األسواق التجارية بمدينة الجزائر تتركز في شارعين رئيسيين، يمتد األول من باب 

)3(.عزون إلى باب الوادي، والثاني من وسط المدينة منحدرا نحو المرسى

)م1575(وهو ما يسمى في أطلس براون الخاص بمخطط مدينة الجزائر : الشارع األول§

سوق الكبير، فهو يجمع بين باب الوادي وباب عزون ويعتبر شارعا تجاريا، عرضه غير ثابت 

إذ يزداد ضيقا في نقاط تواجد الحوانيت، وهو يربط المدينة ببقية بباقي النواحي، ومنه تدخل 

كما يضم سلسلة من األسواق )4(المواد األولية التي تستهلك مباشرة أو تحول إلى منتوجات،

نشطة مثل سوق الكتان وسوق الزيت والشمع والفحم والحرايرية والخشب وسوق الحديد وسوق ال

إضافة إلى سوق الكبير )5(اللجامات وسوق الصباغين وسوق اللوح ودار اللحم وسوق الخضارين

وسوق الخراطين وسوق السمارين وأخيرا سوق الرحبة في منفذ الساحة أين يمكث الباعة 

)6(.ج القصبة بعد إجتيازهم أسوار المدينةالقادمين من خار

كان يطلق على شارع البحرية أيام األتراك طريق باب الدزيرة، وهو : لشارع الثانيال§

طريق ضيق ممثل في القسم األيسر من شارع البحرية الحالي، ولعّل أهم مبنى يقع على يساره 

(1)Algeria et:», inLes quartiers commerçants d’Alger a l’epoque turqueEMERIT (M.), «
, p.7.l’Afrique du nord illustrée

(2)KADDACHE (M.),Op.Cit, p.210.
. 71.ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص)3(
، رواق المتحف الوطني للفنـون الجميلـة بـالجزائر،    القصبة، الهندسة المعمارية وتعمير المدن،ديوان رياض الفتح)4(

.  26.،ص1984الجزائر، 
.الدين سعيدوني، المرجع السابقناصر)5(
)6(EMERIT (M.) Op.Cit.,p.11.



15

مية عن األولى مثل سوق السمن وتوجد به أيضا عدة أسواق ال تقل أه)1(هو الجامع الكبير،

والقيسارية المخصصة لبيع الكتب وفيها يتجمع الخطاطون، وبجوار هذه األسواق كانت تنتشر 

، تمييز شارع ثالث بالقرب م1830الفنادق والمقاهي والحمامات، كما يمكن من خالل مخطط 

)2(.جزائر القديمةمن باب الجديد، يستمر إلى غاية شارع األسواق وهو أطول شارع بمدينة ال

من خالل الصور القديمة المتعلقة بمدينة الجزائر يتضح أن السوق لم تعرف الوجه 

المعماري الضخم المعهود في بعض المدن اإلسالمية، فالدكاكين والمعامل توجد على جانبي 

ل بها من الشارع، تتمثل في فتحات بأسفل المنازل أو غيرها من المباني دون ان يكون لها اتصا

الداخل، كما أن وضعية الدكاكين هذه ال تسمح للزبائن بالدخول ماعدا المحالت التي تقدم 

الخدمات كالمقاهي ومحالت الحالقة، وتغلق أبواب الدكاكين حسب نظام محكم يشتمل على 

)3( .مصراعين خشبيين ينفتحان أفقيا يتخذ أحدهما غطاء والثاني منضدة لعرض البضائع

والمالحظ وجود تجمع واضح للنشاطات الرئيسية في القطاع األسفل من المدينة وال سيما 

) البحرية(على طول محور باب عزون او األنهج المتصلة به وملتقى شارع باب الجزيرة 

بشارع باب عزون فقد إحتوى كل منهما على مهنة تختص بشارع او سوق ينسب اليها مثل 

ركزت فيها الحرف الصناعية سوق الحديد وسوق الخشية وسوق األسواق والشوارع التي ت

وسوق السمارين " صانعي البنادق"الغزل وسوق الحرايرية وسوق اللوح وسوق جشاقماجية

وسوق الفخارين وسوق العطارين وسوق الفضة وسوق الخبازين وسوق النجارين وزنقة 

الخيوط "النحاسين وزنقة الذوادةوزنقة الصاغة وزنقة " األساور"الرصايصية وزنقة المسايسية

وزنقة الدباغين وزنقة " نوع من األحذية"وزنقة البشامقية " األغالق"وزنقة الفراغية " المذهبة

، )1الشكل()4(وزنقة البالغجية" القالنس"الذوابين وزنقة الخراطين وزنقة الشواشية 

ى أماكن متسعة كالمذابح والمدابغ وعزلت خارج باب عزون النشاطات الملوثة او التي تحتاج ال

وكانت الحرف )5(وأسواق المواشي أما خارج باب الوادي فعزل كل من الحجارين والفخارين

موزعة على عشرات النقابات المهنية، ففي مدينة قسنطينة كان عدد الحرف يناهز العشرين على 

ولكل مهنة أمين يعرف رأس كل حرفة أمين وفي مدينة الجزائر ناهز عدد المهن األربعين 

هذا األخير )6(إلخ،…بالصنعة التي يشرف عليها كأمين الفضة وأمين الدباغين وأمين النجارين 

(1)EMERIT (M.) Op.Cit.,p.9.
(2)KADDACHE (M.), Op.Cit.p. 211.

. 26.القصبة، ص،ديوان رياض الفتح)3( 
.62.ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص)4(
.80.ديوان رياض الفتح  القصبة، ص)5(
.61.السابق، صناصر الدین سعیدوني، المرجع )6(
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أن يطلب من الحرفي إعادة صناعة وكان بإمكانهالذي يعمل على مراقبة نوعية المنتوجات، 

حقوق المشتري ضد كّل إنتاج سيء ذا كان هذا النظام يضمن نظريا فإالقطعة إذا كانت فاسدة،

)1(.المقننةيعاقب الغشمن خالل تدخالت البايلكفهو بالمقابل 

:ومن ضمن القائمين على الحرف المتعلقة بصناعة الخشب في العهد العثماني نذكر

يصنعون الصناديق واألبواب والنوافذ وكل أنواع المصنوعات التي تتخذ من : النجارون§

مادة لها وكانوا يجلبون المادة الخام من األوراس وبالد القبائل، أما األدوات المستعملة الخشب 

)1اللوحة (.في النجارة فهي مصنوعة بأوروبا

.يصنعون عجالت العربات والركاب وغيرها من مستلزمات األحصنة: الحدادون§

والكؤوس وكل يصنعون النحاس فهم يشكلون الصينيات واألباريق واألقداح: الصفارون§

.األواني النحاسية الخاصة بالشرب والطعام

.الطرز ودرابزينات الشرفات والنوافذأدواتوهم خراطو الخشب يصنعون : الخراطون§

)2(.وهم الصباغون ويقومون بصبغ المباني وكذا األثاث والفوانيس: الزواقون§

من بالدھم تقالیدھم علما أّن المسلمین الذین قدموا من غرناطة واألندلس جلبوا معھم
یربون دودة القز، وكانواالفنیة والحرفیة، حیث انھم یصنعون األسلحة والبارود

)3(. ویصنعون األقفال، یعملون بالنجارة والنحت

قبيل الحرب العالمية األولى بدأت حوانيت الحرفيين بقصبة مدينة الجزائر في الزوال شيئا 

تكوين أسواق كما هو الحال في مدينتي فاس وتونس خالل هذه فشيئا، فأصبح عددهم ال يسمح ب

في الجزائر عامة، منهم 2820بعد أن كان يبلغ عدد العاملين في مجال النجارة فقط )4(.الفترة

نحات وخراط 80نجار و50:حرفيا بالجزائر العاصمة موزعين حسب التخصصات التالية180

)5(.رسام30صانع أثاث و20و

)1(BOYER (P.) , Op.Cit. p.189.
FERAULT (CH.), « Les corporations de métiers a Constantine avant la conquête française »,  (2)

 in :  Revue Africaine, 16 ème année, Alger, 1872, pp.452-454.
جمال حمادنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، ترجمةالثالثون سنة األولى لقیام دولة مدینة الجزائركورین شوفالیھ، )3(

.14، ص1991الجزائر، 
)4(Cahiers  des arts et traditions:», in"Les arts citadins et les artisans AlgériensRACIM (M.), «

17.-, N°2, Tunis, 1968, pp.15populaires
)5(, typographie Adolphe Jourdan,Les industries d'art indigènes d'AlgerieVACHON (M.),

Alger,1902,p.37,38.
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.خراط على الخشب:  1اللوحة 
)LYSSORE et WYLD PL.XXIIليسور ووايلد :عن(
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األّولالفصـل

وتقنيات الصناعةالمـادة الخـام

.ـــاممـادة الخال: أوال
.مـادة الخشـب.1

.غابـات الجـزائر وتـوزيعـها.2

.األخشاب المتوفرة بالجزائرنواعأ.3

.طرق وتقنيات الصناعة: ثانيا
.طرق التحويل من الغابة إلى الورشة.1

.تقنيات صناعة الخشب في الورشة.2

.ات صناعة وزخرفة الملحقات المعدنيةتقني.3



0

:ــامة الخادـمال: أوال
1.ة الخشبماد:

، وهو عبارة عن مادة صلبة ملتحمة، ليفيـة تتكـون   BOSCUSيدعى بالالتينية بوسكوس

بة عموما من الساق والفرع والجذر،علما أن األشجار التي تنمو بسرعة تتميز بخشب أكثر صـال 

مواد الخام أهمية بسبب كثرة إنتشار مصـادره  الكما يعتبر الخشب من أكثر )1(وال تعمر طويال،

مليـون  30الطبيعية إذ تبلغ المساحة اإلجمالية التي تغطيها الغابات فوق سطح الكرة األرضـية  

في أجزاء شتى من العالم ولما يمتاز به من خـواص )2(فصيلة5000كيلومترمربع تشتمل على 

يكون الخشب الجزء األكبر من الشجرة وهو مادة منظمة مكونـة  ، كما فنية وسهولة في التشغيل

)3(من مجموعة خاليا مجهرية مستديرة الشكل تتميز بالقدرة على التكاثر أثنـاء نمـو الشـجرة،   

ترتبط كأي مادة حيوية أخرى إرتباطا وثيقا بالظروف المختلفة التي تعيشها الشجرة، وكل نـوع  

أنواع األشجار ينتج خشبا خاصا إذ هناك تنوع كبير في البنية والتركيبة والمميزات إضـافة  من

إلى إختالف األوزان، فهناك األخشاب الخفيفة جدا إلى الثقيلة واألخشاب اللينـة إلـى الصـلبة    

)4(.واألخشاب المرنة إلى القابلة لإلنكسار، ومن هنا تأتي فكرة تنوع اإلستعماالت

:أخذنا قطاعا في جذع شجرة وجدناها تتكون من األجزاء التاليةإذا

وهو المركز، تتكون حوله الحلقات السنوية ويحتـوي علـى جـزء مـن العصـارة      : القلب–

المستعملة في نمو الشجرة، ومع مرور السنين يجف هذا الجزء نتيجـة تبخـر العصـارة التـي     

.يحدد لنا عمر الشجرة حسب نوعهاتمتصها الفروع واألوراق، وعدد الحلقات هو الذي

المستويات العمودية الواقعة بين مركز الشجرة وخارجهـا، تعمـل   هي تلك: األشعة النخاعية–

على تحويل جزء من العصارة لداخل الشجرة أثناء نزولها، وهي الفترة التي يحبـذ فيهـا قطـع    

.الشجرة

.كمادة فلينستغلويوهو الغطاء الخارجي للشجرة، ):القشرة(القلف –

)2الشكل()5(.تعمل الخارجية منها على تغذية الشجرة سنويا خالل نموها:الحلقات السنوية-

أما من حيث التكوين الكيميائي للخشب فهو ذو نسيج صلب مكون من ألياف وخاليا، علما 

عضوية   أن النوع الذي تكون فيه هذه األخيرة مشبعة بالماء تحوي في جوفها مواد معدنية و

)1(, Tome 2, Librairie Larousse, Paris, S.D, p.137.Nouveau larousse illustreAUGE (C.),
عبد المنعم عاكف، دار األھرام، دار النشر : جمة المھندس، ترأشغال النجارة العامة، األسس التكنولوجیةوارنر ھیرت، )2(

.9.، ص1970الشعبیة للتألیف،الینبیرغ، جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة، 
، 1967الطبعة األولى، المطبعة الفنیة الحدیثة، القاھرة، ،في المبانيمواد البناء وطرق اإلنشاءتوفیق أحمد عبد الجواد، )3(

.149.ص
)4(je, Presses universitaires de France, Imprimerie des-, Que saisLe boisMPREDON (J.),CO

P.U.F, Vendome, France, 1975, p.8.
.148.توفیق أحمد عبد الجواد، المرجع السابق، ص(5)
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قطــاع عرضي في جذع شجرة:  2الشكل 
)وارنر هيرت: عن(

.القشرة-1

).طبقة النمو(المادة النباتية -2

.الحلقات السنوية في األلياف الخارجية-3

.الحلقات السنوية في خشب القلب-4

).قناة العصارة الغذائية(اللب -5

.األشعة العضوية-6
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سبها من خشب آلخر حسب طبيعة النبات والموسم، على أن كمية وعلى كمية من الماء تختلف ن

ويتكون الخشب أساسا من عناصـر  )1(الماء في الفروع أكبر من تلك التي يحتوي عليها الجذع،

)2(.الكربون والهيدروجين واألكسجين

من ثخانة األليـاف، فاألخشـاب البيضـاء    ة الناتجةكثافالومن خصائص الخشب الفيزيائية 

يـاف  لالرقيقة هي أقل كثافة من األخشاب الصلبة ذات األ) خلوية(بألياف ذات حواجز حجروية 

الثخينة، مع أن أغلبية األخشاب تطفو فوق الماء، فكل األخشاب إذا لها كثافة أعلى مـن كثافـة   

ـ  ى الماء وما دامت تطفو فوق هذه المادة فهذا معناه أن الفراغات العديدة التي تحتويها تشتمل عل

1500كثافة الماء فالمتر المكعب الواحد من الخشب يـزن  1.5وتبلغ كثافته مضغوطا )3(هواء،

هذه الكثافة التي تعتبر مقياسا حقيقيا لجودة الخشب، فكلما زادت الكثافة كانت جودته عالية، كلغ، 

مـن  أما من حيث الرطوبة فهو يحتوي على كميـة )4(فهناك تناسب طردي بين الكثافة والجودة،

الماء إما سائال داخل الخاليا أو مخزنا في جدرانها، فهو بهذا يمتاز بالقدرة على إمتصاص الماء 

أو الرطوبة المحيطة به، ويتم الحصول على نسبة الماء في األخشاب بإجراء عملية الوزن قبـل  

لخشـب  وبعد عملية التجفيف الكامل، فالعالقة بين الماء المتبخر خـالل هـذه العمليـة و وزن ا   

إالّ أن الخشب في حالته الطبيعيـة  )5(المجفف المتحصل عليه يعطي نسبة الرطوبة في الخشب،

وبة وبمجرد قطعه وتجفيفه تتقلص النسـبة الـى     ـن الرطم% 100أي شجرا يحتوي على نسبة 

15–20%.)6(

:الميزات والعوامل المؤثرة على جودة الخشب.1.1

نه من نوعية عالية إذا تميز باإلستقامة والدقة واإللتحـام والخلـو   يتم الحكم على الخشب بأ

من العقد المتطفلة والعاهات، فكلما كان النمو سريعا تكون الـدوائر المركزيـة أكثـر عرضـا     

وبالتالي يأخذ الخشب صفة الخشونة، وإذا كان النمو بطيئا تأخذ حلقات الجذع صفة اإلعوجاج 

وإذا كان الخشب مكونا مـن مـادة متجانسـة وأليـاف     )7(.بالدقةويتميز الخشب في هذه الحالة 

مستقيمة ويكون ذا كثافة عالية وخاليا من العصـارة والفلـوق والشـروخ واأللـوان المتعـددة     

(1)AUGE (C.),Op.Cit, p.138.
.149.توفيق أحمد عبد الجواد، المرجع السابق، ص(2)
(3)AUGE (C.),Op.Cit.
.149.صتوفيق أحمد عبد الجواد، المرجع السابق،(4)
(5)COMPREDON (J.), Op.Cit, p.40.

(6)je, Presses universitaires-, Que saisTechnique de la sculptureRUDEL (J.),
deFrance Imprimerie des P.U.F, Vendome, France, 1975, p.52.

(7)Menuisiers, Ebenistes,-, Fédération romande des MaitresTraité de technologieGRAND (F.),
 Fabricants de meubles, Menuisiers-Charpentiers et Parqueteurs, Lausanne, 1954, p.62.
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، وإذا شغلت األلوان الباهتة مساحات كبيرة من الشجرة دليل على تلف مادة الخشب، )2اللوحة (

)1(.ي ميعاده بالرائحة الزكيةكما يتميز الخشب الجيد المقطوع ف

:ومن أهم العوامل المؤثرة على جودة الخشب فيما يلي

.التربةطبيعة §

ميعاد قطع الشجرة، إذ كلما تقدمت الشجرة في السن تصلبت حلقاتها الدائرية مكونة قلـب  §

شجرة والـذي  الشجرة والباقي هو العصارة الداخلية التي تكون ضعيفة ولونها أفتح من قلب ال

هو أول ما يتلـف، لـذا وجـب قطـع     فيعد أقوى جزء فيها، غير أنه عند تمام نمو الشجرة 

الشجرة بعد عمر معين وهذا حسب نوع الشجرة بحيث لو قطعت قبل هذا الوقـت سـتحوي   

كمية كبيرة من العصارة وإذا قطعت بعد هذا الميعاد فإن قلب الشجرة يكون قد شـرع فـي   

سنة، إالّ أنه بعد عملية القطـع  100و30عمر األشجار يتراوح ما بين التلف، وعموما فإن 

.جي من على الشجرة حتى تتم عمليتا التبخر والتجفيف بسرعةريستوجب نزع القشر الخا

)3الشكل : (عيوب األخشاب.2.1

: إن عيوب األخشاب كثيرة أهمها ما يلي

الشجرة ينتج عنه جـذعا غليظـا مـن    عدم إنتظام مقطع الجذع بسبب عدم إنتظام نمو §

األسفل وشديد النحافة من األعلى ويمكن معرفة ذلك عند زيـادة نسـبة اإلنخفـاض فـي     

.في المتر الطوليسم1القطرعن 

)3(.وهذا ما يسمى بتعقق األلياف)2(اإللتواء في الجذع كله أو في بعض األجزاء منه،§

الشجرة أي أن قناة العصـارة الغذائيـة   وفيها يكون لب) اإلنبعاج(النمو غير المتمركز §

. نمت بعيدا عن محور الشجرة، وغالبا ما يأخذ الجذع في هذه الحالة شكال بيضويا

النمو الحلزوني، وفيه ال تنمو الحبيبات في اتجاه عمودي مستقيم بل تنمو حلزونيا حـول  §

.الجذع

السـطح الخـارجي   تموج الحلقات السنوية، إذ تبدو هذه األخيرة متعرجة ويظهر علـى §

.للجذع نتوءات وإنخفاضات

الشقوق الموسمية، تنتج عن الجفاف السريع وتأخذ مظهر تصدعات وشـقوق سـطحية   §

.بمقاسات مختلفة

.149.أحمد عبد الجواد، المرجع السابق، صتوفيق(1)
.18.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص(2)
(3)AUGE (C.),Op.Cit, p.138.
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بــــریزة            مـــــــغث أكــــــاجو                    قطیفة                     )أقاقیا(سنط 

األرز                        الكـــــرز)                      سندر(بتولة 

قســــطل                 بلــــــــوط                        غبیراءنیـــــــریة

أبنوس أسود                   قیقــــــب                    مـــــــران    

زان                     كــرز الطیر                  الجـــوز                     زیتون                 دردار 
)                  بوقیصا(

)عیثام(ساندر                        الحــور                   صنوبر المناقع                     دلب بلی

إجـــاص                 خـــــــوخ               خشب الورد               الصندل األحمر             التنوب

العفصیة                   الزیزفــــون)                        تین فرعون(جمیز 

- بتصرف–AUGE ADAMأوجي أدام : األلوان الطبيعية لألخشاب عن: 2اللوحة 
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.بعض عيـــوب األخشــاب: 3الشكل 
)وارنر هيرت: عن(

).جذع مسلوب(عدم إنتظام مقطع الجذع -1

).منفتل(جذع ملتو-2

).منبعج(نمو غير متمركز -3

.تموج الحلقات السنوية-4

.نمو حلزوني-5

.شقوق ونتوءات نتيجة الصقيع-6

.شقوق موسمية-7

.نتيجة الرضوض) نجمية(شقوق قلبية -8

.شقوق حلقية نتيجة الرضوض-9
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، تنجم عن هزات الرياح والعواصف قبـل عمليـة   )الرضوض(الشقوق الحلقية والقلبية §

القطع وهي تظهر على شكل شقوق نصف قطرية تتجه من القلب إلى القشرة إضـافة إلـى   

.شقوق أخرى حلقية يكون إتجاهها نحو الحلقات السنوية

العقد، تنمو الكبيرة منها والصغيرة مع األخشاب كجزء منها لكن قد تنفصل عن األليـاف  §

)1(.ثم تأخذ صفة العقد الخبيثةفتموت

اإلنصداع والتصدع بسبب البرد الشديد والصقيع الذي يظهر بشكل شق طولي على ساق §

.الشجرة أو تعرض أجزاء الشجرة للتفكك

.نخاريب السوس، وهي الثقوب التي يحدثها السوس في الخشب§

)2(.التخمر، وهو سبب يؤدي إلى التعفن البطيء للخشب§

الرطب  بكثرة للفطريات والتعفنات وخاصة الخشب المصـنوع، كمـا   يتعرض الخشب §

تكون األخشاب هدفا للطفيليات والحشرات الضارة كاألرضة والنمل والخنافس واليرقات 

)3(.والبكتيريا والقواقع المتسلقة التي تعمل كلها على تعفن الخشب وإتالف خالياه وتغير لونه

:عملية حفظ وحماية األخشاب.3.1

تغطس في حمام من القطران، أما في الوقت األخشاب خالل القرن الثامن عشر كانت 

VITRIOLمحلول سولفات الحديدالحالي فقد أصبحت العملية السائدة هي نقع األخشاب في 

VERT كما كان يلجأ لمنع فساد الخشب إلى إستبدال السوائل الداخلية بعنصر معدني غير قابل

اك طريقة أخرى مستعملة وتتمثل في استخدام المحاليل المائية والالمائية، تكون وهن)4(.للذوبان

األولى على شكل أمالح مذابة في الماء وهي تصلح أيضا حتى في األخشاب المشبعة بالماء، 

ومن أمثلة المحاليل المائية الزيوت المعدنية والنباتية وزيت قطران الفحم بوجه خاص غير أنه ال 

األخشاب بهذه المحاليل إالّ وهي في حالة جفاف كامل لكي تكتسب بعدها مقاومة تتم معالجة 

)5(.كبيرة ضد رطوبة التربة واألمطار

كما هناك عملية أخرى يهدف من ورائها حفظ األخشاب أو تلوينها وهي عمليـة الحقـن   

:بإدخال بعض السوائل بالطرق التالية

لى إدخال السائل الحافظ في مسـام الخشـب   وهي طريقة ترتكز ع: الحقن في الفراغ§

.باديء ذي بدء عندما تكون األخشاب ممططة من جراء نفوذ الهواء الخارجي

.20.بق، صوارنر هيرت، المرجع السا(1)
(2)AUGE (C.),Op.Cit, p.138.
.وارنر هيرت، المرجع السابق(3)
(4)AUGE (C.),Op.Cit.
.21.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص(5)
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.وهي حقن سائل مطهر بواسطة الضغط: الحقن في إنبيق§

تتمثل هذه الطريقة في غطس الخشب باإلنبيق مع إستعمال الثقالة فـي  : الحقن الكامل§

)1(.نفس الوقت

المعالج قديما باستخدام مستحضرات أساسها الزيت أو الدهن أو صـمغ جلـد   ومن الخشب

األرنب أو الجبن التي كانت تحمي الطبقة الخارجية لألخشاب فقط غير أنه عند فساده تتعـرض  

للتتشقق وتصبح ذات نفاذية لدخول الحشرات واإلصابة بالتعفن، ممـا جعـل مـن الضـروري     

)2(.في البرنيق الطبيعي أو اإلصطناعيإستعمال وسائل الحماية المتمثلة 

:أقسام الخشب.4.1

)3(نباتات مزهرة وأخرى غير مزهرة ،قسمين، إذا كانت األخشاب مقسمة نباتيا إلى 

.حسب النوع واإلستعمالتقسم أيضافهي )4(وصمغية وأخرى مورقة من جهة أخرى

: يليماثالث مجموعات كبيرة كتتكون منحيث النوع فمن 

.أخشاب لينة-ج.أخشاب نصف صلبة-ب.أخشاب صلبة-أ

:مجموعاتأربعأما إستعماال فيمكن تقسيمها إلى 

.أخشاب دخيلة-د.أخشاب لينة-ج.أخشاب صمغية-ب.أخشاب صلبة-أ

:النحو التالييتم التمييز بين مكونات الشجرة على )4الشكل (ومن وجهة النظر التجارية 

.الفروع-د.السيقان الثانوية-ج.السيقان-ب.الجذع–أ 

وفي بعض األشجار المورقة التي تزودنا بخشب التصفيح ال بد من التمييز بين أسفل 

والقسم العلوي من ،الجذع الذي يمدنا بصفائح معرقة والجذع الذي يمدنا إذا كان عموديا بصفائح

)5(.داية الفروع التي تمدنا بصفائح مشجرةالجذع أي ب

.غابات الجزائر وتوزيعها. 2
إن توزيع الغابات في الجزائر وكثافتها يخضع بدقة لنفس الظروف المناخية التي تخضع 

لها الغابات في جميع أنحاء العام، إذ تعبر الغابة التعبير الحقيقي للمناخ، فالخريطة الغابية 

ألن الماء يعد عامال مهما في نمو )6(تماما وخريطة معدالت تساقط األمطارللجزائر تتطابق 

:الغابات بالجزائر وتوزيعها حسب المناطق المختلفة

.سنويا/ مم 887:في الساحل§

(1)AUGE (C.),Op.Cit, p.289.
(2)RUDEL (J.),Op.Cit, p.56.
.148.توفیق أحمد عبد الجواد، المرجع السابق، ص(3)

(4)GRAND (F.),Op.Cit, p.57.
(5)Ibid, pp.60, 62.
(6), Paris, 1946,p.343.Algérie et SaharaBEAUCOUDREY (P.DE.), “LES FORETS”, in
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.سنويا/ مم 590: في التل§

.سنويا/ مم 369: في الصحراء§

لغابات تنمو في المناطق الجبلية، فهي تحتل القمم ولوال بعض اإلستثناءات القليلة لقلنا أن ا

في حين هناك بعض األشجار التي )1(.مقابلة الهواء البارد الصاعد من البحر محمال بالرطوبة

تتطلب الجفاف والحرارة كالعفصية البربرية التي تنمو في المنطقة شبه الجافة بمنطقة الغرب 

ي تعد األشد طلبا للماء واألثمن إقتصاديا تقع في فاألجمات الكثيفة من األنواع الت،الساحلي

مم وعموما فإن 600، والتي يكون فيها إرتفاع نسبة الماء سنويا يزيد عن األكثر رواءالمناطق 

الغابة الجزائرية تتناقص كلما اتجهنا جنوبا وهي متوفرة أيضا في الشرق بالتل القسنطيني 

.عكس الغرب الذي يتسم بقلة التساقطوالعاصمي ألنه يعرف تساقطا أكثر لألمطار 

إضافة إلى األمطار هناك عامل آخر يؤثرعلى كثافة وتوزيع الغابات ويتمثل في نوعية 

التربة، إذ تعد األراضي الصوانية تربة غابية في غاية الجودة وكذا الحجر الرملي، فالساحل 

لك األحجار الكلسية التي يتميز بها القسنطيني يحتوي على أجمل غابات بلوط الفلين واألرز، وكذ

.األطلس البليدي وجرجرة إضافة إلى األحجار الكلسية الطباشيرية

%11إن عالقة المساحة الغابية بالمساحة الكلية القابلة لإلستثمار بالجزائر هي قريبة من 

لمناطق وهذه النسبة ضعيفة إلى حد ما، وعادة ما تحصر المجاميع للثروة الخشبية حسب ا

% 18ويبقى بمعدل أكثر من %65المناخية، ففي التل قد يصل في بعض األحيان إلى 

في المنطقة الشاسعة للهضاب العلياوبالمقابلبمقاطعة قسنطينة و شرق مدينة الجزائر

والمالحظ أن غابات )2(.%4والسهوب فإن هذا المجموع يتقلص إلى أقل من و السبخات

المساحة الكلية، 1/10الجزائر وضواحيها والتي تخضع للنظام الغابي فهي تغطي عشر منطقة 

وهي محدودة بالسالسل الجبلية ومناطق الهضاب خاضعة لعاملي اإلرتفاع عن مستوى سطح 

)3(.البحر وكذا تساقط األمطار

كان الغابة أن تصل إذ كان بإمالعصور القديمةإن الغطاء الغابي للجزائر يتميز بالكثافة منذ 

هكتار، وعند بداية الفتح اإلسالمي هناك وصف مفاده أنه كان 5.500.000مساحتها إلى حوالي 

)4(.باإلمكان الذهاب من طرابلس إلى المغرب سيرا تحت قبة متواصلة من ظالل األشجار

اطق التل أما خالل العهد العثماني فاتسمت الثروة الغابية بالشساعة وتواجدها في من

والهضاب العليا ومرتفعات األطلس الصحراوي في حين تقلصت مساحتها في أواخر العهد 

(1), Imprimerie du gouvernement géneral, Alger, 1889,Les forêts de l’AlgérieD.),COMBE (A.
p.8.

(2)344BEAUCOUDREY (P.DE.), Op.Cit, p.p.343,
BOYER(P.), Documents politiques, économiques et sociologiques, N 29, juin, 1954, p.17. (3)

(4), N 46, Dec 1936, p.24.Algeria», in'AlgérieLe domaine forestier de lJEANNIN (R,), «
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العثماني إلستغالل األخشاب في إقامة المساكن وصنع األثاث والتدفئة مما تطلب قطع وإقتالع 

م إلى إقتالع 1781عدد كبير من األشجار، كما أدى بناء خمسين سفينة مجهزة بالمدافع عام 

ار وإتالف غابات نواحي بجاية وجيجل حيث تم شحن أخشاب هاتين المنطقتين إلى ترسانة أشج

السفن بالجزائر بأمر من شيوخ القبائل المتعاونين مع الحكام األتراك مقابل نيل اإلمتيازات وقد 

)1(.عرف هذا النوع من التعاون بين العائالت اإلقطاعية ورجال البايليك بنظام الكراستة

وبالرغم من األسلوب الرامي إلى إستغالل الغابات بشكل مكثف مثلما حدث في الجهات 

الشرقية من بايليك قسنطينة والتي أدت إلى تضرر الغابات بفعل قطع الفرنسيين ثم اإلنكليز 

لألشجار الكبيرة مثل الكروش والزان مقابل  مبالغ مالية متفق عليها مع حكومة الجزائر بقي 

)2(.هكتار1.251.757النباتي للجزائر يمتاز بالكثافة وتنوع األشجار إذ بلغت مساحتها الغطاء 

4.000.000كان من المفروض أن يبقى حسب بعض التخمينات حوالي 1830في سنة 

)3(.هكتارا مشجرا

عة موز)4(هكتارا،3.000.000غيرأن اإلحصائيات تجمع على أن المساحة المشغولة بلغت 

:كالتالي

.هكتارا2.289.000……………غابات حكومية§

.هكتارا275.000.………………غابات قروية§

)5(.هكتارا600.000...……………غابات خاصة§

)6(:وتغطي هذه المساحات عدة أنواع من األشجار مقسمة كالتالي

.59ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص(1)
.نفسه(2)
(3)BEAUCOUDREY (P.DE.), Op.Cit, p.344.
:أنظر(4)

- VACHON (M.), Op.Cit, p.37.
- Republique Française, Les produits Algériens, Le liège et les bois, Gouvernement

général de l’Algerie, Alger, 1922, p.1.
- LESPES (R.), Pour comprendre l'Algerie, Imprimerie Victor Heintz, Alger, 1937, p.41.

.173.، ص1984، الطبعة الثانية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، كتاب الجزائرأحمد توفيق المدني، -
(5)JEANIN (R,), Op.Cit, p.24.
:أنظر(6)

- MAC CARTHY, L’Algerie a l’éxposition universelle de Paris en 1867, Paris, p.8.
- Republique Française, Les produits Algériens, Op.Cit, p.1.
- JEANIN (R,), Op.Cit, p.25.
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)حسب المعطيات الواردة في المراجع(المساحات بالهكتار

م1936إحصائيات م1922حصائيات إم1867إحصائيات نوع الشجرة

526.205659.000500.000البلوط األخضر

322.762445.000450.000بلوط الفلين

201.200685.000700.000الصنوبر 

140.98657.60050.000البلوط

76.32039.60035.000األرز

53.887124.000100.000العفصية

305.00080.000-العرعر

-44.200-السنديان

25.000--متنوعات

250.000--أدغال وبور

)الخريطة(: األخشاب المتوفرة بالجزائرنواعأ.3

)QUERCUS ILEX(: البلوط األخضر.1.3

نجده إما مستقال أو مختلطا بالصنوبر الحلبي في الونشريس واألطلس البليدي وقمـم بنـي   

0.903و سريع النمو في فترته األولى وخشب صلب جدا، تتراوح كثافته ما بـين  وه)1(سليمان

يعطي مادة إستعمال للتسخين وصناعة أدوات النجارة، يأخذ مع الوقت لونا جميال جدا 1.182و

)2(.يتراوح مابين األسمر واألسود، قشرته مطلوبة جدا لدباغة الجلود

)QUERCUS SUBER(: بلوط الفلين.2.3

يتطلب هذا النوع من الشجر لنموه بصفة طبيعية الضوء وحرارة سنوية يتـراوح معـدلها   

درجة مئوية ورطوبة مرتفعة وتربة صوانية وهـي الظـروف المتـوفرة فـي     17إلى 14بين 

المنطقتين الساحلية وشبه الساحلية بين مدينة الجزائر والحدود التونسية والتي سمحت بنمو العديد 

في النطاق الذي يحده الشاطيء م20و10لوط الفلين التي يتراوح علوها ما بين من غابات ب

)1(BOYER(P.), Op.Cit, p.17.
)2(COMBE (A.D.), Op.Cit, p.62.
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خاصة مدينة قسـنطينة وضـواحيها   )1(من الشمال ومن الجنوب سوق أهراس والمدية والبويرة

من المجموع الكلي لغابات الفلين باإلضافة إلـى منطقـة واسـعة مـن بـالد          4/5والتي تضم 

، وكذا غرب مدينة الجزائر ومدينة وهران وغابات الفلين هـذه توجـد علـى شـكل     )2(القبائل

)3(.م1200مجموعات متفرقة في المناطق التي يزيد علوها عن   

يعطي 1.029و 0.803هو عبارة عن مادة عضوية عازلة، تتراوح كثافة الفلين ما بين 

)4(.ي النوعية الرفيعةمادة للتسخين،وتستعمل قشرته كمسحوق للدبغ ذ

)MIBECKIIQUERCUS(:لوطــالب.3.3

يتواجد في أغلب في أغلب غابات الساحل وضواحي مدينة قسنطينة وهو يعتبر من أجمل 

األشجار وأكثرها إستغالال لشدة اإلقبال على إستخدام خشـبها، يتـراوح إرتفاعهـا مـا بـين             

ويتميز بكونه صلب جدا وبعروق منتظمة وثقيل الوزن ، م6ويصل محيط بدنها إلى 35و 30

ولكي يبقى متماسكا من األحسن تجفيف القطعة الخشبية بمعزل بعد غطسها 1تتجاوز كثافته 

وهو جيد اإلستعمال في النجارة الداخلية والخارجية ألنّه يصقل بصورة جميلة دون )5(في الماء،

لذا اسـتغل فـي   )7(حالة تعرضه لدرجة حرارة كبيرةغير أنّه يتجزع في )6(السماح بنحت دقيق

ومن ألواحه تصنع البراميل ذات النوعية الرفيعـة  )8(صناعة السفن وعوارض السكك الحديدية،

)9(.من الدبغ%14إلى 12نظرا لكثافته الكبيرة، وتحتوي قشرته على نسبة 

)PINUS(:نوبرــالص.4.3

لى اللون األحمر ويمتاز بالتعريق، يقطع بصورة هو خشب صمغي منه أنواع تميل إ

ومن )10(جيدة ويسمح للفنان باإلبداع في زخرفة التحف، يستعمل في البناء والنجارة والنحت،

:أهم أنواعه المتوفرة بالجزائر ما يلي

(1)74., N°6, fev 1946, p.Documents Algériens», in :Le liège en Algérie«
(2)BOYER(P.), Op.Cit, p.18.
(3)Ibid.« Le liège en Algérie »,
(4)COMBE (A.D.), Op.Cit, p.64.
(5)Ibid.
(6), Librairie J.B. Baillere et fils, Paris, 1957, p.23.La sculpture sur boisCHEVALIER (G.),
(7), A.Quantin imprimeur éditeur, Paris, 1885, p.187.La composition décorativeMAYEUX (H.),
(8), Larose, Paris, 1930, p.246.Notes sur les forêts en Algerie.),MARC (H
(9)COMBE (A.D.), Op.Cit, p.64.

(10)CHEVALIER (G.), Op.Cit, p.26.
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)PINUS HALEPENSIS(:الصنوبر الحلبي§

في الجزائر ألنّه يتأقلم مع جميع يعتبر والبلوط األخضر من أكثر األنواع إنتشارا

نوعيات التربة، وتصل مناطق نموه إلى غاية الهضاب الصحراوية، يتجاوز عمر أخشابه 

)1(.مثيالتها بشمال أوروبا، يحبذ في صناعة أعمدة الخطوط التلغرافية

)MARITIMAPINUS(:الصنوبر البحري§

ابق، فهو ينمو في التربة الصوانية القديمة يتميز بقلة إنتشاره بالمقارنة مع النوع الس

والبركانية والغابات الوحيدة الهامة هي تلك الموجودة في الغابات المحاذية للساحل بالقرب 

)2(.من عنابة

)CEDRUS(:األرز.5.3

، ينمو في غابات شاسعة تمتد م1500يوجد خاصة بقمم الجبال التي يزيد علوها عن 

ري إلى غربه في كل من البلزمة وبوطالب والمعاضيد والشريعة وجرجرة من الشرق الجزائ

أجمل غابة أرز في الجزائر كلم 13هذه األخيرة التي يقع بعيدا عنها بحوالي )3(الحد،وثنية

إضافة إلى الونشريس )4(فهي أشبه ما تكون بحظيرة ذات أشجار من النوع الرفيع

)5(.واألوراس

من فصيلة األشجار الصمغية فهو ال يفرز مادة سائلة حتى وإن رغم كون خشب األرز

درجة مئوية،وهو يتميز بمقاومته للزمن، تنقصه المرونة، كما يمثل 35بلغت درجة الحرارة 

مادة مناسبة للنجارة فهو سهل الصناعة ويعطي قطعا خشبية مجزعة تستعمل في صناعة 

وبالجفاف وال يحتاج إلى )6(ومقاومة للعثت،األثاث، كما يتميز خشب األرز برائحة مستديمة

إن عملية تجفيف خشب األرز تتم (معالجة وغير قابل للتعفن، ويجب أن يستعمل جافا جدا 

ولمقاومته لإلختالفات الكبيرة في درجات الحرارة فضل ) بالتناوب بين الشمس والظل

)7(.إستعماله في الحمامات

(1)COMBE (A.D.), Op.Cit, p.65.
(2)Ibid, p.66.
(3)COMBE (A.D.), Op.Cit, p.66.
(4), Imprimerie algerienne, Alger, 1924, p.73.), Alger et l’AlgerieGALLAND (CH.DE
.174.أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص(5)
(6).COMBE (A.D.), Op.Cit
(7),Le Maroc et l’artisanat trditionnel islamique dans l’architecturePACCARD (A..),

tome 2, édition Atelier 74, Annecy, 1983,p.220.
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)CALLISTRIS QUADRIVALVIS(:يةـالعفص.6.3

يوجد في التل الوهراني والعاصمي إذ يغطي مساحات معتبرة ويوجد إما مستقال أو 

مختلطا بأشجار الصنوبر الحلبي، ونادر الوجود بمقاطعة قسنطينة، إن سمعة خشب هذه 

األشجار في مجال األعمال الفنية للنجارة كبيرة جدا وإستعماله موغل في القدم إذ عرف عند 

واستعمل في األثاث الرفيع وكانوا يدفعون في سبيل ذلك أثمانا )CITRUS)1ان باسمالروم

)2(.باهضة

)JUNIPERUS(:رــالعرع.7.3

وهو ينتمي إلى فصيلة )3(نعثر عليه في الهضاب العليا وينتهي عند جبال الظهرة بالجنوب،

بالنمو البطيء والجذع ذي األشجارالصنوبرية بالرغم من عدم إفرازه لمادة الراتنج ويتميز

)5(.مما جعل إستعماله قليال مقتصرا على المصنوعات ذات الحجم الصغير)4(العقد الكثيرة

)QUERCUS COCCFERA(:نديانـالس.8.3

يوجد على طول الساحل وبصفة خاصة بمقاطعة وهران وتعتبر قشرة جذوره مادة 

)6(.جيدة للدباغة

(1)COMBE (A.D.), Op.Cit, p.66.
BERBRUGGER (A.), “ Chronique ”, in Revue Africaine, tome 3, Année 1858-1859, (2)

Typographie Adolphe Jourdan, Alger, p.398.
(3)BOYER(P.), Op.Cit, p.17.

(4)GRAND (F.), Op.Cit, p.57.
(5)PACCARD (A..), Op.Cit, p.222.
(6)COMBE (A.D.), Op.Cit, p.65.
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:الصناعةتقنيات : ثانيا
)5الشكل (:التحويل من الغابة إلى الورشةطرق.1

:عـطـملية القـع.1.1

إن الفترة المناسبة لقطع الخشب هي بداية فصل الخريف في الفترة التـي تسـبق هبـوب    

فاألشجار خالل فصل الربيع تكون في حالـة توريـق   ، FAVONIUSالرياح المسماة بالالّتينية 

رفهي توظف كل مادتها الداخلية إضافة إلى الرطوبة التي أشبعها بهـا الـزمن ممـا    وإنتاج للثما

.يجعلها ذات مسام وضعيفة

نظريا، يوصى بقطع األشجار خالل الفترة الشتوية عندما تكون خالصة النسغ قد أفـرزت  

رات واأللياف تضيقت، غير أن الضرورات تؤدي في أغلب األحيان إلى قطع األشجار فـي فتـ  

أخرى من السنة، خاصة وأن بعض اإلستعماالت مثل صناعة اإلسقاالت والسـقوف والقنـاطر   

.الخشبية التي من الممكن إستعمالها دون اللجوء إلى تحضير خاص

إن السن األمثل للقطع هو من جهة أخرى على عالقة بمدة النمو، فإذا إستطعنا أن نقطـع  

سنة حتّى 200سنة وجب علينا اإلنتظار لمدة 80ب في سن سنة والتنو30شجر الحور في سن 

.نتمكن من قطع شجر البلوط

كما يراعى في عملية القطع لإلستعماالت المختلفة نسبة الكثافة في األخشاب، فمثال كثافـة  

)1(.إذا فهي غير صالحة في بناء الهياكل بسبب كثافتها القليلة1البلوط األخضر تساوي 

عمل في قطع األشجار البلطة والمنشار الذي يحمله شخص أو شخصان، مع العلم أنّـه  يست

في األماكن التي يصعب التوغل فيها لكثافة األشجار تصبح البلطة الوسيلة الوحيدة المسـتعملة،  

وهذه العملية محفوفة بالمخاطر لذا تتطلب يقظة وعناية كبيرتين، ويتم تحديد إتجاه سقوط الشجرة 

قطـر الشـجرة   1/3و 1/4شروع في قطعها بحيث يتم إحداث حز عمقه يتراوح مابين قبل ال

ويستعمل المنشارفي الجهة المقابلة في قطع الجذع باإلستعانة بوتد من الحديد يدق خلف سـالح  

المنشار، مع العلم أنّه كلما كان مستوى القطع قريبا من مستوى األرض تكون العملية أفضل مـا  

ات الجذور الممتدة، وبعد القطع تقلم الشجرة إما في الموقع أو بعد نقلهـا حيـث   عدا األشجار ذ

)2(.تزال قشرتها

)1(, Grand manuel Piccard, matériaux et techniques,La construction romaineADAM (J.P.),
                        Paris, 1983, p.91.

.11.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص)2(
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وتعرف األخشاب بقاءا وديمومة إستعمال متغيرة للغاية حسب موقعهـا وإتصـالها بـالهواء    

:والرطوبة ويكون هذا التباين وفق ما يلي

.سنوات10..………رالبلوط والقسطل والدردا-: على إتصال بالتربة§
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.سنوات4إلى 3………………التنوب والحور-

: دون إتصال بالتربة ومكشوفة§

.سنة120إلى 60………والقسطل والدردارالبلوط-

.سنة80إلى40………………………الصنوبر-

.سنة50إلى30..………………………التنوب-

سنة30أقل من …………………………الحور-

:دون إتصال بالتربة ومغطاة§

.سنة وأكثر200..………البلوط والقسطل والدردار-

.سنة150.………………….……الصنوبر-

.سنة وأكثر50…….....……………..…التنوب-

.سنة50…………………………الحور-

سـنة، والبلـوط   500معظم األخشاب تصـل إلـى   :  هيكل بناء في موضع جاف ومهوى§

)1(.بكثيروالقسطل يتجاوزان ذلك 

تقطع األخشاب الموجهة للنشارة بأطوال مختلفة حسب مقاييس األشجار، ويجب أن تكون 

مجردة من القشور لتحاشي الديدان والتعفن، ومتموضعة في الهواء الطلق على سواري بإرتفاع 

معين عن مستوى األرض وفي معزل عن الشمس، هذه األخيرة التي تعمل على تشقق

)2(.الخشب

:إن عملية التجفيف تتم بعدة طرق مختلفة أهمها ما يلي:ة التجفيفـمليـع.2.1

:وهماهناك حالتان لهذا النوع من التجفيف:عملية التجفيف في الغابة.1.2.1

لما تقطع األشجار يتم تكديسها فوق عارضة، مرصوصةً جيدا مع مراعاة التفريق :الحالة األولى

هواء من اإلنتشار بينها بسهولة، ولما يتم اإلنتهاء من صف واحد يشـكل  بين القطع حتّى يتمكن ال

صف آخر على أن يكون عموديا على السابق مع التقليل من عرض الصـفوف تـدريجيا كلمـا    

إتجهنا من القاعدة نحو القمة، ثم يغطى الكل بسقف خشن مكون من ألواح األردواز بصفة تكفـي  

جب أن يتم التكديس في الغابة في مكان مكشـوف ومعـرض   لحماية التكديس من األمطار، و ي

)3(.للرياح

توضع القطع المنشورة على هيئة كومات تنضد بشكل كروي، تتكون هذه الكومات :الحالة الثانية

من ألواح أو صفائح موضوعة على هيئة طبقات تفصل بينها ألواح في الوسط وعنـد الطـرفين   

)1(ADAM (J.P.), Op.Cit, p.92.
)2(GRAND (F.), Op.Cit, p.79.
)3(, tome 7, 2 ème édition, Imprimerie de E.Arrault etLa grande encyclopedie», inBOIS«

Cie,   Tours, p.121.
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أنّها بوضعية كروية لما توضع األلواح بنفس النظام الذي مكونة بذلك مساند، ويطلق على كومة 

تم قطعها به على مساند، ولتحاشي تمدد األلواح عند األطراف بفعل حرارة الشـمس ال بـد أن   

إذا ) إنتقالية(توضع هذه المساند عند نهايتي األطراف بطريقة متوازية كم يلجأ إلى مساند وسطى 

)1(.ما تجاوز طول األلواح المترين

أما عن المدد الدنيا التي تتطلبها عملية التجفيف في الغابة حسب التقسيم النبـاتي لألشـجار   

:فهي كالتالي

:ألواح األشجار الصمغية

)في فصول السنة المناسبة(مم 21–14أشهر لكل 8إلى 6من -

.مم30–24شهرا لكل 18إلى 12من -

.مم سمكا5أشهر لكل 6تضاف -

:ألشجار المورقةألواح ا

تكون مدة التجفيف أللواح األشجار المورقة حسب نـوع الشـجرة وصـالبتها، فبالنسـبة     

:ألشجار البلوط والجوز والشرم والمران، تكون مدة التجفيف الدنيا قبل اإلستعمال كما يلي

.مم20–15شهرا لكل 12-

.مم30–25شهرا لكل 18-

.مم36–32شهرا لكل 24-

)2(.مم إضافية10كاملة لكل سنة-

يكون التجفيف داخل العنبر بإعداد بناء يحتوي فـي الجـزء   :عملية التجفيف في العنابر.2.2.1

السفلي من الضلعين الجانبيين الكبيرين على عدد من الفتحات التي يمكن غلقها بواسـطة أزرار  

صغيرة موجودة في األعلـى ومضـبوطة   خاصة كما يقابل كل فتحة من الفتحات السفلية مدخنة

هي األخرى بأزرار أيضا، لما يمأل العنبر بالخشب تفـتح الفتحـات السـفلية بأحـد الضـلعين      

والفتحات العلوية بالضلع الثاني، وبعد مرور فترة معينة من الزمن تغلق هذه الفتحات وتفتح تلك 

اتجاه وتري مائل الذي يقوم بتنشـيط  المقابلة التي كانت مغلقة وبهذا يحدث مجرى هواء تناوبي ب

)3(.عملية التجفيف

)1(GRAND (F.), Op.Cit, p.82.
)2(Ibid.
)3(« BOIS », Op.Cit.
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هي طريقة مستعملة بكثرة وترتكز علـى غطـس أو   :عملية التجفيف بواسطة الغطس.3.2.1

على أن يكون الجزء المقطوع مـن  )1(تسبيح األخشاب إثر قطع األشجار وتقشير اللحاء مباشرة،

ففي خالل خمسـة أو  )2(خل الخشب يخفف من كثافته،الخشب مواجها لتيار المياه، فمرور المياه دا

ستة أسابيع يكون النسغ قد نزع بصفة شبه كلية، وبما أن تبخر الماء يتم بوقت أسرع من تبخـر  

ضروري في عملية التجفيـف  ) الغطس(النسغ فإن عملية التجفيف تسير بصفة أسرع، والتعويم 

)3(.بتيارات هواء ساخنة

يجب أن تكون عملية التجفيف في هذه الحالـة بطيئـة   :اسطة األفرانعملية التجفيف بو.4.2.1

حتى ال تجف الطبقات السطحية قبل الطبقات الداخلية، وترتكز هذه العملية علـى رص الخشـب   

على هيئة طبقات وتوضع كل واحدة عكس وضعية التي سبقتها على أن يسمح بمـرور الهـواء   

، علـى أن  50هواء ساخن تصل درجته المئوية إلىالساخن حول جميع القطع الخشبية ثم بمرور

يراعى عند إخراجه من الفرن عدم تعرضه إلى درجة رطوبـة شـديدة دفعـة واحـدة تفاديـا      

)4(.إلمتصاصه الرطوبة مرة أخرى

:عموما فإن القيام بعمليات التجفيف السابقة تستلزم الخضوع للقواعد التالية

.متشابهةال تجفف مع بعض إالّ القطع ال-

.ال تجفف مع بعض القطع الصلبة واللّينة-

.يجب أن توضع األلواح الرقيقة في األسفل واألكثر سمكا في األعلى-

.مم10ال تجفف مع بعض القطع التي يتجاوز فارق السمك بينها -

ال يمكن ربح الوقت في عملية التجفيف اإلصطناعي إالّ بتمديد الفترة ليال وليس بأي حـال  -

)5(.ال بإجهاد السخانمن األحو

)6(.ويبقى التجفيف في كل الحاالت متناسبا مع حجم ومساحة القطعة المراد تجفيفها

:اتـستودعـزين بالمـملية التخـع.3.1

بعد تجفيفه، يجب وضع الخشب في مستودع لكي تتم هذه العملية بما فيه الكفاية قبل أن 

.    يصبح مهيئا للصنع

لفظ مستودع على األراضي والعنابر أو المحالت التي يوضع فيها الخشب يطلق

.الجاهز لإلستغالل وهو المكان ذاته الذي يقطع به الخشب ويهيأ قبل نقله إلى الورشة

« BOIS »,p.121.  (1)

.150.، المرجع السابق، صتوفیق عبد الجواد)2(
)3(« BOIS », Op.Cit.
.150.توفیق عبد الجواد، المرجع السابق، ص)4(
)5(GRAND (F.), Op.Cit, p.83.
)6(« BOIS », Op.Cit.
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تكون المستودعات كبيرة بما فيه الكفاية لضمان عمليـة التعـويض المسـتمر لكميـة     

تكون قريبة أو مجاورة للورشات ربحا للوقت، كمـا  األخشاب التي تمر عن طريقها على أن 

م حتّى يتسنى 6.50م ويصل في بعض األماكن إلى 4.50يجب أالّ يقل إرتفاع المخزن عن 

لنا وضع األلواح بطريقة أفقية من جهة ولتسهيل إختيار القطع ورفعها من جهة أخـرى ألن  

م 6و 4ما يتراوح طولها بين هناك أخشاب النجارة لبعض األشجار الصمغية كالصنوبريات

كما أن األخشاب األكثر طوال يتم وضعها مباشرة على السطح مع ترك حيز كاف فيما بينهـا  

لتسهيل التعامل معها، فبالنسبة لجذوع األشجار فهي توضع على شكل كتل علـى عـوارض   

تدعى سواري تحميل تكون منحدرة نوعا ما لكي ال تسمح بتمكين الرطوبـة مـن أخشـاب   

النجارة  والتي من شأنها أن تنتج بقعا وعيوبا تعفن الحمولة وتنقص من قيمتها، والمكان الذي 

يتم فيه وضع األخشاب للهواء الطلق يجب أن يكون منحدرا نوعا ما إحتياطا لصـرف ميـاه   

. األمطار

يخصص في العنبر الخاص بعملية القطع مكان للزوائد والفضالت الناتجة عن عمليـة  

.طع األلواح والصفائح التي تحفظ لتستغل عند الحاجةق

لكي نتحاشى ونحد من كثرة الرفع والنقل فال بد من إقامة المستودع والورشـة علـى   

طريق صالح للعبور لتسهيل عملية جلب المادة الخام من جهة وتحميـل المصـنوعات عنـد    

)1(.اإلفراغ من صنعها من جهة أخرى

)1(GRAND (F.), Op.Cit, p.14.
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:ي الورشةـناعة فـات الصـتقني.2
:في فصل خاص بالنجـارة مـايلي  " المقدمة " يذكر العالمة عبد الرحمان ابن خلدون في كتابه 

هذه الصناعة من ضرورات العمران ومادتها الخشب وذلك أنّ اللّه سبحانه وتعالى جعـل لآلدمـي   " 

كان منها الشجر فإنّ له فيـه مـن   في كل مكون من مكونات منافع تكمل بها ضروراته أوحاجاته و
المنافع ما ال ينحصر مما هو معروف لكلّ أحد ومن منافعها إتخاذها خشـبا إذا يبسـت وأول منـافع    
الخشب أن يكون وقودا للنيران في معاشهم وعصيا في اإلتكاء والذود وغيرهما مـن ضـروراتهم   

هل البدو والحضر فأمـا أهـل البـدو    ودعائم لما يخشى ميله من أثقالهم ثم بعد ذلك منافع أخرى أل
فيتخذون العمد واألوتاد لخيامهم والحدوج لظعائنهم والرماح والقسي والسهام لسـالحهم وأمـا أهـل    
الحضر فالسقف لبيوتهم واألغالق ألبوابهم والكراسي لجلوسهم وكل واحدة من هذه فالخشـب مـادة   

الصناعة المتكفلة بذلك المحصلة لكل واحـد مـن   لها وال يصير إلى الصورة الخاصة بها إالّ بالصناعة و
والقائم على هذه الصناعة هو النجار وهـو ضـروري   ………صورها هي النجارة على اختالف رتبها

)1(".……في العمران

فالنجارة لفظ يطلق على كل المصنوعات الخشبية المحفورة وهي تنقسم إلى فرعين 

ع التي توضع بطريقة ثابتة ونهائية، والنجارة المتحركة النجارة الثابتة وهي تخص القط: مختلفين

)2(هي تلك التي تتعلق بمختلف األعمال المتنقلة

: ةـالورش.1.2

على المحالت التي يشتغل بها النجارون وبما أن المادة األولية في " ورشة "يطلق لفظ 

الورشات تكون قدر النجارة هي الخشب الذي عادة ما يأخذ مقاسا طويال ومعيقا، فإن 

:المستطاع في الطابق األرضي، وتنقسم ورشات النجارة واألثاث إلى قسمين رئيسيين وهما

.الورشة الميكانيكية§

.الورشة اليدوية§

علما أنه في المؤسسات الصغيرة التي ال يتعدى بهـا عـدد اآلالت اإلثنـين، تتجمـع     

د العمال واآلالت والمناضـد، وبمـا أن   الورشتان في مكان واحد، وكبر الورشة مرهون بعد

.النوع الثاني هو األقرب إلى موضوعنا، فسوف نتناولها بشيء من التركيز

إن كبر مساحة الورشة اليدوية يحدد بعدد المناضد كما يؤخذ بعين اإلعتبار إيجاد مكان 

إلضافة إلى محـل  أو حيز خاص بعملية اللصق بالغراء والتجميع باستعمال القطع المعدنية با

.آخر خاص بعمليات الصقل والدهن والتلوين والبرنقة

.325، 324.، ص1992كاترومير، مكتبة لبنان، بيروت، .م.أ:، المجلد الثاني، تحقيقالمقدمةعبد الرحمان ابن خلدون، )1(
)2(, tome 7, 2 ème édition, Imprimerie deLa grande encyclopédie» , in:« BOISERIE

E.Arrault et  Cie,   Tours, p.134.
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المالحظ في ورشات النجارة أن عدد العمال في المنضدة الواحدة هم أقل بالنسبة ألولئك 

الموجودين بورشات األثاث، ألن أعمال النجارة تتطلب وقتا أقل من حيث التسوية و الضـبط  

األخيرة عليها وهو أمر يتطلب وقتا أكبر في صـنع األثـاث،   وإكمال العمل بإضفاء المسحة

م إرتفاعا لكـي يسـمح   4.00إلى 2.70على كل فالبد أن تكون مقاسات ورشة النجارة من 

بأداء عملية الرفع بسهولة لقوائم أطر األبواب و الخزانات و غيرها مـن مصـنوعات هـذا    

م عرضـا أو إرتفاعـا،   2.30ومـا  النوع، على أن مقاسات أكبر المصنوعات ال تتعدى عم

م وأن ال تقـل عـن   0.20وتكون ورشات أقل إرتفاعا من مثيلتها الخاصة بالنجارة بحوالي 

.م إرتفاعا2.50

يتم توفيراإلنارة الطبيعية بالورشة بواسطة إحداث نوافذ كبيرة مقابلة للمناضد واآلالت، 

ة ومنضدة وتكون وسيلة اإلنـارة مصـابيح   أما بالنسبة لإلنارة اإلصطناعية فهي تخص كل آل

مثبتة بالسقف، سهلة التحريك والتوجيه وهي أفضل من اإلنارة المنتشرة التي تتطلب أن تكون  

)1(.قوية حتى تكفي لتغطية جميع اآلالت والمناضد

:األدوات المستعملة في النجارة.2.2

:أدوات قياس األطوال§
أدوات قياس األطوال في أعمال النجارة، يكون تعتبر من أهم :مسطرة قياس منطوية-

ذات وصالت مفصلية تطوى وتبسط، تكون مجزأة إلى سنتمترات م2أوم 1طولها  

.وملمترات

. م25إلى 10عبارة عن شريط ضيق، يتراوح طوله من : شريط القياس-

عبارة عن قضيب من خشب مستقيم متوازي األسطح والحواف قطاعه  : مسطرة القياس-

.أمتار5إلى 3مم يتراوح طوله من 50× 24

يستعمل في نقل المقاسات وتعلم عليها المقاسات المطلوبة ثم تمحى بعد : المعيار الخشبي-

.ذلك

:أدوات قياس الزوايا§

تستعمل لعالم وقياس الزوايا القائمة وهي من حديد الصلب القابل : الزاوية القائمة الحديدية-

.ند النهايةلإلنثناء بذراعين مدببين ع

تستخدم لرسم وقياس الزوايا القائمة وخاصة القطع الخشبية : زاوية النجار القائمة-

الصغيرة، وهي مصنوعة من الخشب أو الحديد الصلب، يمتاز ضلعها الخشبي بتسهيل 

.عملية العالم

)1(GRAND (F.), Op.Cit, p.11.
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تتكون من مقبض خشبي مشقوب ولسان من صلب ومسمار تثبيت : الزاوية المتحركة-

.ها رسم وقياس ونقل الزوايا الحادة والمنفرجةالزاوية، مهمت

درجة، تتكون من مقبض 45تخص الزوايا المائلة المقدرة ب : الزاوية المائلة الثابتة-

.خشبي ولسان من الصلب

)1(.تستعمل لقياس الزوايا القائمة في المنشآت الكبيرة، ذراعاها من الخشب: زاوية البناء-

:أدوات الضبط§

ون من ثقل حديدي أسطواني أو مخروطي مدبب الطرف به ثقب لتثبيت يتك: خيط الشاقول-

م ، يستعمل لتحديد الخطوط المتعامدة والرأسية 5إلى 2الخيط الذي يتراوح طوله من 

خاصة بمحاذاة القوائم والحوائط وكذا نقل الخطوط العمودية من نقطة عليا إلى نقطة 

.سفلى

األفقية والعمودية وهو مكون من جسم خشبي يستعمل لتحديد الخطوط : ميزان التسوية-

متوازي ومتعامد األسطح ويقع بأحد أسطحه تجويف به أنبوبة بيان زجاجية تحتوي على 

)6الشكل ()2(.كحول نقي أو أثير، وتظهر فقاعة الهواء عند المعايرة

:أدوات العالم§
قلم الرصاص    :يتم تحديد وعالم المقاسات على الخشب بواسطة عدة أدوات منها-

ومحدد عالم بسن ) الشنكار(والبرجل ومحدد العالم ) الخراز(وشوكة العالم والمحزة 

)7الشكل ()3().شنكار بسن(

:المنضدة§

هي أهم وسيلة وأداة عمل لدى النجار في الورشة، تتكون من صفيحة غليظة من خشب 

طـوال وبـين   2.40و1.80بـين اإلجاص وترتكز على ركيزتين خشبيتين، تتراوح مقاساتها

)4(.عرضا، إضافة إلى حيز متحرك لوضع أدوات العمل0.42و0.38

:أدوات النقر§

)8الشكل (: األزاميل-

يعتبر من أهم العدد اليدوية المستخدمة في النجارة خاصة في عمليات التجميع 

رقيقة من حديد الصلب والتراكيب، شكله العام عبارة عن مقطع من حديد حاد الطرف بقطعة 

ن ـمقبض م) السالح(ي مؤخرة القطعة الحديدية ـد فـتقوم بعملية القطع في الخشب، ويوج

.25.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص)1(
.26.، صنفسه(2)
.23.نفسه، ص(3)
(4)GRAND (F.), Op.Cit,p.15.
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.أدوات قياس األطوال وضبط الزوايا: 6الشكل 
)وارنر هيرت: عن(

.الزاوية المائلة الثابتة- 8.       مسطرة قياس منطوية-1

.                وية البناءزا-9.              شريط القياس-2

.ميزان الخيط ذو الثقل-10.             مسطرة القياس-3

.أنبوب التسوية- 11.            المعيار الخشبي-4

) ميزان المياه(ميزان التسوية - 12.     الزاوية القائمة الحديدية-5

.لوحة التصويب-13.         زاوية النجار القائمة-6

.            الشاخص-14.           وية المتحركةالزا-7
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أدوات العالم: 7الشكل 
.برجل-4.         قلم رصاص- 1

محدد عالم بدون سن-5.        شوكة عالم-2

).شنكار بسن(محدد عالم بسن -6).       مخراز(محزة -3

.أجزاء اإلزميل: 8الشكل 
)وارنر هيرت: عن(

.جلبة الطرق-7.   رأس اإلزميل-4.        لحد القاطعا-1

.جلبة- 5الشطب             -2

.مقبض- 6.             السالح-3
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من النحاس أو الحديد وأخرى في مؤخرة المقبض ) حلقة عريضة(الخشب يربطهما جلبة

)1(.يطرق عليها بالمطرقة لتفادي تفتت المقبض الخشبي عن الطرق

واألزاميل نوعان فمنها الخاصة بالنحت وأخرى للنقر ومنها أزاميل التسوية التي تكون 

عريضة، وتستعمل في تنظيف وتسوية وتشطيب النقر واللسان، ومختلف التعاشيق واألنواع 

وفي إزالة )2(المختلفة من التجاويف الخاصة بالمفصالت وغيرها من الوصالت المعدنية

درجة ويكون 25تبلغ زاوية الشفة في هذا النوع )3(راد التخلص منها،األجزاء الخشبية الم

وتسمى باألزاميل المشطوفة، )4(مشطوبا من ناحية واحدة فقط وبنصل مقعر وحد نصف دائري

كالمشبك وهو عبارة عن إزميل ذي شكل مسطح، من الممكن أن تكون شفرته مائلة يتراوح 

ويستعمل إلحداث )5(وع يأخذ إسم المقطع المشدوف،مم والمشبك المك40إلى 10عرضها من 

)7(.وتختلف مقاسات األزاميل عموما بإختالف نوع العمل)6(الحزوز،

:المناقير-

يعد هو اآلخر من أهم أدوات النجارة وسمي المنقار كذلك إلتخاذ مسقطه الجانبي شكال 

ه مستطيل أو مربع وذلك لتحمل يشبه إلى حد كبير منقار الطائر، يمتاز سالحه بقطاع شب

الطرق عليه خاصة أثناء عمليات النقر في األجزاء المضادة أللياف األخشاب وهي الحالة 

التي تستدعي مجهودا شاقا من طرف النجار والمنقار، ويالحظ عند العمل بهذه األداة 

عند الدق درجة ويجب أن يكون مسطح النقر ذا حافة حادة 90إستخدامها بوضعية قائمة أي 

.عليه للسماح بالتوغل داخل لحم الخشب

يركب في نهاية سالح المنقار مقبض عادة ما يكون من خشب السنديان أو الليمون 

تركب عند بدايته جلبتان من النحاس أو الحديد الصلب تحمي المقبض من التفتت أثناء 

جد سلسلة من المناقير كما يو)8(.درجة40الطرق، وتبلغ زاوية الشطف في هذه األداة 

المسطحة والمستعرضة ونصف المسطحة : المستقيمة ذات جوانب مختلفة نذكر منها

)9(.والمستدير ونصف المستديرة والمقعرة والمجنحة والمكوعة والملعقية الشكل

.82.، ص1990، دار الفكر العربي، القاهرة، تشكيل الخشبمصطفى أحمد، (1)
.68.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص(2)
.مصطفى أحمد، المرجع السابق(3)
.وارنر هيرت، المرجع السابق(4)
(5)RUDEL (J.), Op.Cit, P.54.
(6)CHEVALIER (G.), Op.Cit, p.11.
.جع السابقمصطفى أحمد، المر(7)
.84.نفسھ، ص(8)
(9)RUDEL (J.), Op.Cit, p.54.
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)المياتد(:الدقاميق-

مختلفة هي أداة طرق من الخشب تستعمل للدق الخفيف على األزاميل وتأخذ أشكاال

.حسب نوع العملية

:المظافير-

وهي أدوات ذات نصل مقعر وحد نصف دائري، تستخدم في عمل المجاري نصف 

)9الشكل ()1(.الدائرية

:أدوات أخرى

:أدوات الثقب-

تتكون من المخرازالذي يتم به ثقب العالم كمرحلة أولى، ثم يستعمل ملفاف الصدر الذي 

ئية لتنفيذ عملية الثقب، وإذا إستلزم األمر توسيع هذا األخير تستبدل البريمة تثبت به بريمة إلتوا

. اإللتوائية بلقمة التخويش

)10الشكل (: أدوات فك وخلع المسامير-

)2(.وتتمثل في الكماشة والشاكوش المخلبي الذي يستعمل أيضا في دق المسامير

: أدوات الصقل§

:المحكات والمكاشط-

هي أدوات من الفوالذ سطحها مغطى بحدود قاطعة، تستعمل إلقتالع الخشب ونزع 

الخشونة التي تركتها أداة القطع ، مقابضها خشبية قليلة السمك ومثبتة بحلقة من النحاس وتشد 

أثناء العمل بقوة في اليد اليمنى ويتم التوجيه باليد اليسرى، بحيث نقدم القطعة نحونا مع تمييل 

برفق ليتم توجيه الحد الحي الذي يقطع بسهولة أكثر نحو الخشب، ويجب أن تتفر لدى المبرد 

النجار مجموعة متنوعة من المكاشط ذات الجوانب المختلفة المصنفة حسب أشكالها وأطوالها 

)3(.وحدتها لتشطيب األجزاء المنحنية والمقوسة والنتوءات

:المساحل-

د قاطعة وبأشكال متنوعة تتراوح بين المسطحة هي أدوات صقل أيضا تمتاز بحدو

)4(.والمسطحة المدببة ونصف المستديرة والمستديرة والمربعة

:المبارد-

تستعمل لصقل المساحات التي لم يبلغها النوعان السابقان وهي األخرى مجهزة وحادة 

كفاية باألداة القاطعة، ذات حبيبات أدق لذا يقتصر إستعمالها على تسوية األشكال التي لم تعالج 

.68.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص(1)
.78،81.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص(2)
(3)CHEVALIER (G.), Op.Cit, p.15.
(4)RUDEL (J.), Op.Cit.p.54.
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.أدوات النـقــر: 9الشكل 
)وارنر هيرت: عن(

).دفرة(ظفرة -1

.إزميل تحزيز-2

.إزميل نقر-3

).دقاميق(مياتد -4
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).الكماشة والشاكوش.(أدوات الفك: 10الشكل 

)وارنر هيرت: عن(

.الشاكوشأجزاء -أجزاء الكماشة             ب- أ

.     ناريج بطرف مدبب - 1.            فتحة الكماشة-1

.رأس الشاكوش-2.                   مفصلة-2

.فتحة المقبض- 3.              فك الكماشة-3

. أذنان للتقوية-4.            ذراع الكماشة-4

).سطح الطرق(وجه الشاكوش -5
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ت يفيد كثيرا في إتمام بعض أعمال النحت ذات األحجام الكبيرة واألشكال فهذا النوع من األدوا

)1(.ذات الجوانب القاسية والنتوءات الدائرية

)11الشكل : (أدوات القطع§

هي أدوات بمقابض ذات سالح مسطح ودقيق تستعمل لقطع وخرق الخشب بعمق 

: معين، أهمها

: المنشار-

) صفيحة منشار(ويتكون من سالح مسنن )2(ى عصور قديمة،يعود إختراع المنشار إل

من الصلب مثبت في مقبض أو مقبضين أو مشدود في إطار، تعمل أسنانه على قطع ألياف 

الخشب بحركة أمامية أو خلفية تاركة من الفجوات الموجودة بينها مجاال لتطاير النشارة، 

حسب نوع العمليات الفنية المختلفة التي وتختلف أسنان المناشير من حيث المقاسات واألشكال 

منشار شق األخشاب، ومنشار الزخارف، ومنشار األلسن، : تستخدم فيها، ولعل أهم المناشير

)3().الحدادي(ومنشار القطع المستعرض، ومنشار عمل ثقوب المفاتيح، ومنشار المعادن 

:البلطة-

وتقشير ونحت األخشاب الخام إضافة تكتسي أهمية من حيث إستعمالها في عمليات القطع 

إلى إستعمالها كأداة للطرق مثل المطرقة، والحد القاطع في سالح البلطة هو ذو حافة مستقيمة أو 

درجة، كما يوجد أنواع أخرى من 25محدبة قليال وهي مشطوفة الجانبين، وتبلغ زاوية الشفة 

افة عريضة ومشطوبة من جانب البلط، تمتاز بحد محدبومقبض قصير إضافة إلى بلطة ذات ح

)4(.واحد فهي تستخدم في تسوية وتهذيب جذع الشجرة بعد قطعه

(1)p.15.CHEVALIER (G.), Op.Cit.
(2)« BOISERIE », p.137.
.41،40،38،37.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص(3)
.48.نفسه، ص(4)
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.أجزاء المنشار اإلطاري

.مقبض-4.          ذراع المنشار-1

.سالح المنشار-5.        لسان أو عضادة-2

.عارضة متوسطة-6.                حبل الشد-3

.بلطةأجزاء ال

.حافة السالح -7.        فتحة المقبض-4.           مقبض-1

.زاوية الشفة- 8.  مخلب خلع المسامير- 5.            رأس-2

.سالح البلطة-6.   مؤخرة الرأس-3

.أدوات القطع، المنشــار والبلطـــة: 11الشكل 
)وارنر هيرت: عن(
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: بـناعة الخشـات صـتقني.3.2

يمكن تقسيم أنواع الخشب المتوفرة في الجزائر من حيث المنفعة العملية وإستعمالها في 

:الفنون والصناعة إلى ما يلي

أخشاب مخصصة للصناعات البحرية مثل البلوط األخضـر وبلـوط الفلـين والمـران     §

.والدردار

.أخشاب مخصصة لهياكل البناء مثل األرز والصنوبر والبلوط§

.ارة مثل البلوط والقسطل والجوز والصنوبر واللوزأخشاب النج§

أخشاب النجارة الفنية والخراطة مثل شجرة الزيتون والليمون وجـذور أشـجار النخيـل    §

)2(.والعرعار وشجر األرز)1(والبلوط

ويخضع الخشب قبل الشروع في تصنيعه إلى ضرورة توفر بعض المقاييس، إذ يحبذ 

قة بحيث ال يمكن للعين إدراك المسام الموجودة على السطح فإذا ما الخشب ذي الحبات الدقي

ظهرت هذه األخيرة وصفت الحبات بالخشنة،كما أن صالبة الخشب تجعل تصنيعه صعبا، 

علما أن الفنان يحبذ من مكونات الشجرة الجزء المسمى بالجلب أو خشب القلب ألنّه الجزء 

ف التي تتحول إلى خشب ممتاز خال من العيوب، بينما األكثر قدما ويشمل اللب القديم واألليا

الشكير أي الخشب الفتي الذي يحيط بالقلب فهو يتميز بألياف هشّة تنفصل عن بعضها البعض 

إضافة إلى القلب )3(بسهولة ويتميز الشكير بكونه سريع التعفن لذا يستبعد الفنان إستخدامه

)4(.الذي ينفجر مع مرور الزمن

)12الشكل : (ية القياس والعالمعمل.1.3.2

تعد عملية القياس والعالم مرحلة ضروررية في جميع أشغال النجارة وقد يتسبب عدم الدقة في 

القياس في إفساد العمل، مع مراعاة المراجعة الدقيقة قبل الشروع في الخطوات األخرى، وحينما 

بعاد من الرسومات ثم يحددها ويعلمها يهم النجار بقياس األطوال والزوايا يجب أن تؤخذ هذه األ

بطريقة واضحة على القطعة المراد تصنيعها بواسطة إحدى أدوات العالم المذكورة آنفاً، وهذه 

)5(.العملية ضرورية في كافة عمليات النجارة من فلق ونشر ونقر ومسح وتسوية

)1(, CollectionItineraire historique et déscriptif de l’Algérie, de Tunis et de TangerPIESSE (L.),
des guides, Joanne librairie Hachette et Cie, Paris, 1874, p.47.

)2(LESPES (R.), Op.Cit, p.43.
)3(RUDEL (J.), Op.Cit, p.52.
)4(, vol.14,p.785.Encyclopedia universalis:» inMatériaux et téchniques-Sculpture«
.23.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص)5(
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.عملية القياس- أ

.وضع المسطرة الخشبية ذات الوصل-1

.ياس المستقيمةوضع مسطرة الق-2

.عملية العالم-ب

.عالم لوح من الخشب بواسطة زاوية النجار-1

.العالم بواسطة الزاوية المتحركة-2

.إستعمال زاوية النجار في العالم-3

.عمليتا القياس والعالم: 12الشكل 
)وارنر هيرت: عن(
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)13الشكل : (ر والقطعـعملية النش.2.3.2

هذه األخيرة )1(ب ومقاسات حجمه الطبيعي صعوبة لعملية القطعيسبب تباين شكل الخش

التي ال تختلف كثيرا عن مراحل قطع الحجر التي تكون إما مباشرة أو بعد الضبط، مع األخذ 

بعين اإلعتبار نوعية المادة التي تتميز بإحتوائها على ألياف مما يستوجب إحترام إتجاه

)2(.العروق

د من وضع سالح المنشار فوق العالم مباشرة أو بالقرب منه تفاديا وأثناء النشرال ب

إلختفائه أثناء عملية النشر، كما يفضل وضع السالح بالضبط فوق العالم، وإذا كانت الغاية من 

النشر هي المحافظة على مقاسات القطعتين الناتجتين من العملية قصد إستعمالهما فال بد من 

خطيط العالم، أما إذا كان الغرض التخلي عن إحدى القطعتين إدخال سمك السالح عند ت

بإعتبارها زائدة عن المطلوب فال بد في هذه الحالة من اإلبقاء على العالم ظاهرا في القطعة 

.المراد إستخدامها

أما عن الطريقة المنتهجة في عملية النشر فتتمثل في إستعمال أصبع إبهام اليد اليسرى 

خط النشر عند إستعمال سالح المنشارمع تمييل هذا األخير قليال إلى األمام عند كمؤشر على

الحافة العليا للقطعة مع اإلنتباه إلى تطابق إتجاهه وزاوية النشر الصحيحة، وتفاديا لإلنحرافات 

.التي يحدثها السالح عن العالم يجب تحريك المنشار برفق بموازاة خط النشر

نشر سالحه الخاص فإذا كان الغرض هو النشر الطولي في إتجاه األلياف ولكل نوع من ال

إستعمل منشار شق األخشاب، في حين يتطلب النشر الدائري والبيضوي والمنحني منشار 

الزخارف الذي تتسم أسنان سالحه بالتفليج الخفيف، أما عند النشر في إتجاه أمامي وبدقة متناهية 

.فتراز يلجأ إلى منشار األلسن الذي يتميز بأسنان دقيقةوعند عمل األلسن ووصالت اإل

إضافة إلى المنشار تستعمل البلطة لقطع شرائح رقيقة من الخشب وهي المهمة التي 

)3(.يصعب تنفيذها بالمنشار

:عملية السحج والتمليس.3.3.2

عامة ثابتة على إرتفاع إن الطريقة المتبعة في هذه العملية تتمثل في وضع القطعة فوق د

مناسب ويشرع في تهيئة األسطح الخشنة بإستعمال مسحاج الكشط ذي السالح المحدب،        

و للحصول على سطح مستو أملس يستخدم مسحاج التمليس أو المسحاج المزدوج الذي يقوم 

لخشب غطاؤه الحديدي المركب على السالح بنزع كشاطات رقيقة من جهة ويمنع تطاير شظايا ا

من جهة أخرى مع اإلنتباه أثناء القيام بهذه العملية إلى إتباع إتجاه األلياف دائما، وإذا تعلق األمر 

)1(RUDEL (J.), Op.Cit, p.51.
)2(.,  vol.14, p.785Encyclopedia universalis:in»,Sculpture …«
.40، 39.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص)3(
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.عملية النشر بالمنشار اإلطاري- أ

.ضبط سالح المنشار-1

.طريقة إستخدام اإلبهام كدليل للسالح عند بدء القطع-2

-ب سلخ شريحة رقيقة من الخش- . كيفية إستعمال البلطة- ب

.عملية النشـر والقطـــع: 13الشكل 

)وارنر هيرت: عن(
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بسطح جذع شجرة مستدير القطاع يتبع إتجاه المحور الطولي للجذع بعد تهذيب األسطح 

الخارجية وللمحافظة على المقاييس المطلوبة وعدم تجاوزها يستعمل من حين آلخر الزاوية 

لعملية سيرا صحيحا، وهناك نوع معين من المساحيج القائمة أو العين المجردة لمراقبة سير ا

يفضل إستعماله في كشط وتسوية مجموعة ألواح ذات سمك موحد بعد شدها بقمط حديدي 

شريطة وضعها حسب أجزاء الشجرة التي تعود إليها لضمان تماثلها من حيث األلياف والحلقات 

واسطة المساحيج، علما أن كما يمكن شطب الحواف أو تدويرها ربع إستدارة ب، السنوية

)1(.التشطيب النهائي لألسطح يتم بالمكشطة اليدوية

)14الشكل (: رـقـملية النـع.4.3.2

الهدف من هذه العملية تفريغ وتسوية وتشطيب جميع أنواع النقر واللسان والتجاويف 

.وافذالخاصة بالمفصالت وغيرها من الوصالت المعدنية وشقوب المفصالت في الن

بعد تحديد مكان النقر أو اللسان بالرسم بقلم الرصاص، يشرع في العمل بإستعمال اإلزميل 

والدقماق وذلك بطرق خفيف على اإلزميل قصد إظهار حدود أضالع النقر من جهاته الثالث مع 

إحترام خطوط العالم الذي يجب أن يبقى ظاهرا، على أن يكون حد اإلزميل عند الشروع في 

العمل بوضعية موازية لعرض النقر ومالمسا إلحدى نهايتيه، وهكذا تتواصل العملية لغاية بلوغ 

مم، كما تترك نهاية النقر من الجهة 5العمق المطلوب والذي يفوق دائما طول اللسان بحوالي 

المقابلة آلخر مرحلة، ونفس اإلزميل يستعمل لتنظيف وتسوية النقر من الداخل، كما يجب شطب 

وافه اللسان باإلزميل أيضا حتى يسهل إدخاله في النقر عند التجميع، مع العلم أنّه يتم  إجراء ح

التفريغ النصفي أو األلسن العادية إما بإستخدام المنشار واإلزميل معا أو بالمنشار وحده خاصة 

)2(.في األخشاب الكثيرة العقد

:بـملية الثقـع.5.3.2

تقاطعين لتحديد مركز الثقب بواسطة المخراز اليدوي، ويتم يشرع في إحداث خطين م

إختيار قطر الثقب وفقا لقطر المسمار الخاص به من جهة وصالبة الخشب من جهة أخرى، 

فالخشب الصلب يستلزم إحداث ثقوب بقطر مساو لقطر المسمار أما إذا كان الخشب لينا فيقلل 

وذلك )15الشكل (لكل نوع من الثقوب أداة مناسبة من قطر الثقوب حتى يثبت جيدا ، علما أنّه 

.63، 62.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص)1(
.70.نفسه، ص)2(
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.األسلوب الفني الصحيح لعملية النقر : 14الشكل 

األداة المستعملة في عملية الثقب: 15الشكل 

)وارنر هيرت: عن(
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)1(.لتحاشي الضغط على الخشب الذي يتسبب في تفلقه

: ملية التجميعـع.6.3.2

:ي أهم عملية إذ من خاللها يتّضح لنا الشكل النهائي للعمل وتتم بعدة طرق أهمهاه

)أ- 16الشكل (: النقر واللسان§
هو التجميع األكثر إستعماال في تثبيت هياكل األطر والمصنوعات، ولرسم النقر واللسان 

ح بعملية الضبط يستخدم مخط التجميع وهي أداة تحتوي على مسمار ثابت وآخر متحرك يسم

لكل أنواع المناقير، كما يمكن تنفيذ النقر على المنضدة بإستعمال منقار يكون في حالة جيدة من 

درجة ممثال طوال مضاعفا لعرض 30إلى 22الشحذ على أن يكون السالح بزاوية تتراوح من 

الضيق الذي الحديد، كما يشحذ بطريقة غائرة طفيفا لتسهيل إنجاز الخطوط بسرعة، والمنقار 

يتخذ من الفوالذ مادة له أحسن من المنقار العريض المصنوع من الحديد المغلف بالفوالذ وذلك 

ألن األول أسرع في العمل وبواسطته يتم تنفيذ نقرا أكثر دقة، وللحصول على نقر نظيف 

وأن وواضح ال بد أن يكون خطا المخط مقسمين بتساوٍ ويجب أن يمسك المنقار بوضعية سليمة 

تكون المطرقة ذات الرأسين تميل إلى اإلستدارة، وللحصول على قطع صاف ال بد أن يضرب 

.على المنقار بضربات شديدة

أما اللسان فيجب أن يقطع من الزاوية األمامية أوال مع العودة من حين آلخر للزاوية 

ل على إتجاه غير منحرف منذ الخلفية، مع اإتجاه نحو األسفل بطريقة عمودية حتّى يتم الحصو

)2(.بداية النشر ألنه إذا كانت البداية خاطئة فمن الصعب تدارك الخطأ

وتمر هذه العملية عموما برسم التعاشيق على الخشب بالزاوية والشنكار يليها النشر 

التي يأخذان علماً أنّه تستعمل عدة طرق من النقر واللسان و)3(والنقر، ثم التجميع بعد التغرية،

فيها أشكاال وأحجاماً ومقاسات ووضعيات مختلفة بإختالف المصنوعات المراد تشكيلها منها 

.طريقة تدسير اللسان

)ب-16الشكل (: الوصل باللّحامات§
ويقصد تالحم األلواح من جهات السمك تالحما تاما بعد أن تراجع األلواح المراد توصيلها 

مما يقتضي دقة كبيرة عند إجراء عملية تسويتها والتحقق من إستقامتها قبل تغريتها وتجميعها،

:طوليا لمنع تزحزح األلواح أثناء التغرية، والتوصيل باللحامات أنواع

.78، 76.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص)1(
)2(GRAND (F.), Op.Cit, p.p.95,96.
.86.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص)3(
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.وصالت التناكب التي قد تستعمل فيها الدسر-

.تعاشيق النقر واللسان- أ

.ميع بعد التغريةالتج-4.                                        تعشيقة لسان-1

.نقل العالم إلى الجزء المناظر-5. طريقة رسم التعشيقة على الخشب بالزاوية والشنكار-2

.                                          إتمام النشر ثم النقر-3

)اللحامات(وصالت األلواح -ب

الطرق المتبعة في عملية التجميع: 16الشكل 
)وارنر هيرت: عن(
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اإلفتراز حيث يكون فيها عرض الفرزة مساويا لنصف سمك اللوح وتسمى وصالت -

.بطريقة النصف على النصف

التوصيل باللسان والمجرى، وتكون فيها قطعة مزودة بمجاري من جهة السمك والقطعة -

.المجاورة مزودة بلسان في الجهة المقابلة للمجرى

لة بألواح خشبية مغراة وموصلة تعاشيق الزوايا الحادة، وهي وصلة زاوية ركنية مائ-

)1(.بالتناكب على أن تكون في إتجاه متعامد وألياف الخشب

)ج-16الشكل (: وصالت األعتاب§
:تنقسم إلى األنواع التالية

وصالت التناكب، تتم بتوصيل قطعتين من الخشب في إتجاه ومستوى واحد بوضعية -

.مستقيمة أو مائلة

، تستعمل في توصيل قطعتين في مستوى واحد يمكن أن تكون وصالت إمتدادية زاوية-

.بوضعية طولية أو عرضية أو ركنية

تعاشيق اللسان والنقر، وهي بأنواع مختلفة تتراوح بين األلسن المستقيمة والمائلة -

).ذات لسانين أو أكثر(والمتشعبة 

ة وهو يشبه وصالت اللسان والخدش، يستخدم في األخشاب الواقعة في مستويات مختلف-

إلى حد كبير الوصالت اإلمتدادية القليلة العمق، ويكون الخدش قليل العمق في كلتا 

.القطعتين الموصولتين

)د-16الشكل (: التوصيل بالمسامير§
غالبا ما يتم تجميع القطع الخشبية بإستعمال المسامير، هذه األخيرة التي تتكون من رأس 

نها من حيث طول وسمك وشكل قطاع الساق، ولنوع المسمار وساق وسن وتتباين فيما بي

عالقة بالغرض المستعمل من أجله غير أنّه يراعى عند العمل إختيار المسامير التي يكون 

، 3من 2.5طولها أقل من سمك الخشب، وتبقى النسبة المنطقية بين الطول والسمك هي من 

مار ومدى قوة إلتصاقه، وإذا ما إقتضت كما تساعد ألياف الخشب على اإلندماج الحسن للمس

الضرورة دق المسمار بالقرب من حافة الخشب فال بد من أالّ تقل المسافة بين نقطة الدق 

وحافة الخشب عن خمسة أمثال قطر المسمار وهو ما يعادل سمك الخشب تقريبا وحينما يتعلق 

.85.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص)1(
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إحتماالت إنفالق الخشب ال األمر بأخشاب صلبة فيجب ثقبها قبل دق المسامير ولكي نقلل من 

بد من الطرق الخفيف على الطرف المدبب للمسمار، ولكي نحصل على متانة التوصيل يفضل

أنواع وصالت األعتاب- ج

.التوصيل بالمسامير-د

الطرق المتبعة في عملية التجميع: 16الشكل 
)وارنر هيرت: عن(
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مم تحت 3مع مراعاة غوص رؤوسها بمقدار ترتيب المسامير خالفا في صفين أو أكثر 

سطح الخشب، وفي حالة الوصالت قليلة السمك فطرق المسمار يكون بميل مناسب ليزيد من 

متانة التوصيل وإذا برز طرف المسمار المدبب من الناحية األخرى تثنى هذه األطراف بالدق 

حالة ما إذا كان البروز عليها حتّى تغوص في الخشب بطريقة موازية إلتجاه األلياف، وفي

كبيرا تثنى على حافة الجزء المربع من الشاكوش أو البلطة ليعاد ثنيها مرة أخرى للطرق 

)1(.عليها حتّى يغوص الطرف المدبب من المسمار في الخشب على شكل دبوس مزدوج السن

):الصمغ(إستعمال الغراء §

:أشغال النجارة واألثاث وهيهناك عدة أنواع من األصماغ التي إستعملت في 

:وتنقسم بدورها إلى:أصماغ حيوانية-

صمغ الجلود، الذي يتم تحضيره ببقايا جلود الحيوانات التي تغلى في الماء حتّى تتحلل –أ 

نهائيا، ثم يترك السائل فترة للتصفية، بعدها يصب في قوالب متخذا شكل كتلة رخوية، تقطع 

ك لتجفف في الهواء الطلق، وهو يستعمل خاصة في تجميع على هيئة صفائح وتوضع فوق شبا

.وصالت القطع الخشبية

صمغ العظام، تستعمل فيه كمادة أولية عظام الحيوانات التي بعد طحنها يزال منها –ب 

إما بواسطة البخار أو ) الجيالتين(الشحم بإستخدام البنزين أو الماء، كما تقتلع مادة الهالم 

)2(.مل خاصة في تصفيح أعمال النجارة واألثاثاألحماض، وهو يستع

:وعنها يقول الدكتور شاو:أصماغ جبنية-

كان النجارون ال يستعملون غراءاً عادياً بل محلوال أو تركيبة من جبن يتم طحنه في مهراس …"

بإستعمال كمية من الماء حتى يتحلل جيداً ثم يخلط مع الجير الدقيق ليصبح جاهزا لإلستعمال في
وهذا النوع من الغراء الصق لدرجة كبيرة حيث ……تركيب األلواح الخشبية بعضها ببعض 

(3)"……أنه عندما يجف حتى الماء ليس بإمكانه التأثير عليه

أما عن طريقة تحضيرها عموما فهي تحضر فاترة وترتكز على حل الجبن في محاليل 

والجير، ومن الممكن اإلحتفاظ بهذا النوع من ملحية مثل كاربونات الصوديوم والبوتاسيوم 

األصماغ لمدة طويلة إذا ما عزلت عن الرطوبة، وتستعمل باردة مع تفادي وضعها في أوانٍ 

.82–80.وارنر هيرت، المرجع السابق، ص)1(
)2(GRAND (F.), Op.Cit, pp.137,139.

DR.SHAW, Voyage dans la régence d’Alger, traduit de l’anglais par : J.Mac Carthy, Merlin  (3)

 éditeur, Paris, 1830,p.105.
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من النحاس أو األلمنيوم، ويتميز هذا الغراء بمقاومته للرطوبة، إالّ أنه يترك بقعا في الخشب 

.مما يجعله غير محبذ في تصفيح أشغال األثاث

:ويراعى عند القيام بعملية التغرية عدة عوامل

.األعمال المعرضة للتغيرات الجوية والرطوبة-

.األعمال تبقى على صورتها الطبيعية-

درجة حرارة المكان الذي تحدث فيه التغرية وإدراك الوقت الذي يتخلل بداية التغرية -

.والضغط وكذا الفترة التي يتطلبها هذا األخير

ظافة التامة لألواني الحافظة واألدوات المستعملة في هذه العملية من فرش توفير الن-

)1(.ومالعق من الخشب األبيض

:رفةــنيات الزخـتق.4.2

1.4.2.طريقة الحفر والحز:

تنوعت طرق الحفر المستعملة في زخرفة األخشاب في هذه الفترة من حفر بسيط وغائر 

البسيط غير العميق، نالحظها على التحفة منفذة على حدى أو ومشطوف وحز وهو الحفر 

)2(.مشتركة مع تقنيات أخرى

يتم الحفر على الخشب بواسطة مقص أو منقر يدفع براحة اليد أو يضرب بواسطة مطرقـة  

خشبية ذات رأسين، وتنفذ الزخارف المحفورة بطريقة تسمح بحفظها وتماسـكها وذلـك بتـرك    

ل بين العناصر المحفورة، كما حرص الفنان التركي على تفادي تشقق األجزاء أجزاء كافية تفص

الضعيفة والبارزة بتجنبه اإلفراط في إظهار التفاصيل والحفر في النحت، وكان يفضل الخشـب  

وظلت تتطور حتى نهايـة  "أويمة" الثقيل في أعماله، وكانت هذه الطريقة تعرف لدى األتراك ب

رفت أوجها في اإلزدهار من خالل األعمال التـي تمثلـت فـي المنـابر     العهد العثماني حيث ع

)3(واألبواب

:طريقة الخرط.2.4.2

:هي من أكثر الطرق إستخداما في زخرفة القطع الخشبية وهي تنقسم إلى نوعين

.الخراطة الواسعة أو الكبيرة الحجم§

األشكال والوحدات المستخدمة، وذلك التي تفنن الفنان من خاللها في تنويع: الخراطة الدقيقة§

باستعماله لعدة طرق منها خرط المسدس المفوق الذي يقوم على وحدة أساسية هي الشكل 

)1(GRAND (F.), Op.Cit, pp.139,140.
، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، القاهرة، م 1805–1517فنون القاهرة في العهد العثماني ربيع حامد خليفة، (2)

.169.، ص1984
(3), Ancara, S.D, p.193, 194.Les arts décoratifs turcsARSEVEN (C.E.),
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)1(.السداسي المتكرر وتتصل القطع فيما بينها عن طريق ألسنة تخرج من شكل سداسي§

للنوافذ والمشربيات التي كان إستخدمت هذه التقنية بصفة واسعة في الستائر الخشبية

الغرض منها توفير حجاب للنساء  يسمح برؤية من بالخارج دون أن  يراهن أحد من الخارج، 

والتي كانت تركب بتجميع قطع صغيرة من الخشب )2("المشبك" وهي تعرف لدى األتراك ب 

ت تكشف عما ورائها المخروط بأشكال مختلفة لتبدو وكأنّها شبكة منسوجة يوجد بين قطعها فتحا

وينشأ عن تجميعها أشكاال زخرفية مختلفة وهي تعد إبتكارا إسالميا يوفر إضافة إلى غرض 

)3(.السترة دخول الضوء والهواء إلى داخل المبنى

:ريمـطريقة التخ.3.4.2

ترتكز هذه العملية على قطع الخشب وتفريغ المساحات التي تفصل بين العناصر الزخرفية 

واسطة منشار خاص وإزميل بطريقة يتم بها الحصول على زخارف مخرمة، غير أن الفنـانين  ب

األتراك لم يفضلوا هذا النوع وهذا األسلوب في الزخرفة بسبب ما ينتج عنه من كسـور تحـدث   

في التحف وفي كثير من األحيان في المناطق الضيقة والضعيفة من المواضيع خاصة إذا كـان  

خشب معاكسا إلتجاه القطع، لذا حبذ إستعمال هذا األسـلوب علـى مـواد شـديدة     إتجاه ألياف ال

)4("كسمه" .الصالبة مثل العاج والمعادن، وأطلقوا على هذه العملية لفظ

:طريقة التجميع والتعشيق.4.4.2

هي طريقة تستعمل للحصول على تركيب زخرفي يقوم على ضم مجموعة كبيرة من 

.شكال الهندسية مع بعضها البعضالقطع ذات األ

إبتكرها المسلمون في العصور الوسطى نتيجة عاملين أساسيين هما الجو الذي يتسم في 

معظمه بالحرارة الشديدة في معظم بقاع البالد من جهة، والفقر في األنواع الجيدة للخشب من 

يابسة تكون عرضة للتقوس جهة أخرى، وبما أننا نعلم أن اللوحات الخشبية بقدر ما تكون

والتشقق بفعل الرطوبة والحرارة وتفاديا للضرر تم اللجوء إلى هذا األسلوب عموما في زخرفة 

مصاريع األبواب والنوافذ والخزانات وريش منابر المساجد، بإستعمال أخشابا صلبة ومقاومة 

. كخشب شجر التفاح واإلجاص والجوز

.174.رجع السابق، صربيع حامد خليفة، الم(1)
، 1987، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفنون الزخرفية اإلسالمية في العصر العثمانيمحمد عبد العزيز مرزوق، (2)

.166.ص
.157.، صالفنون الزخرفية اإلسالمية في المغرب واألندلسمحمد عبد العزيز مرزوق، (3)
(4)ARSEVEN (C.E.), Op.Cit, pp.195,197.
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تجميع قطع صغيرة من الخشب أو حشوات بحزات وفروض وتقوم هذه العملية على

تسمح للخشب بالتحرك بحرية ) مسافات(بسمك معين، كما يوجد بين القطع المجمعة فرجات 

دون أن يلحق ضررا بالقطع المجاورة األخرى وهذا التحرك الناتج بفعل الحرارة أوالرطوبة يتم 

.إمتصاصه ببسط القطع بوضعيات متعاكسة

طلب هذا النوع من التقنيات دقة كبيرة ووقت كثير إذ يجب أن تكون كل قطعة هندسية يت

متقنة الصنع ومزودة في جهة السمك بفروض وألسنة تثبت داخل القطع المجاورة  وتنسجم معها 

هذه األخيرة التي عادة ما تكون مزينة بنتوءات صغيرة وحدود مائلة ومواضيع محفورة 

قائمة بذاتها، وهي بأشكال هندسية مختلفة من مثلثات ومضلعات ونجوم أومطعمة مشكلة زخرفة 

.وزوايا تسمح بضبط ممتاز للعمل الزخرفي

)1("كندفاري "وعرفت لدى الفنانين األتراك ب 

:طريقة التلوين والتذهيب.5.4.2

لمواضـيع  هي عملية دهن الخشب والزجاج والجدران وغيرها من المواد بألوان متعـددة 

وقد كانت األلوان تستخلص طبيعيا من مواد مختلفة كاآلجر والرخام والخشب، )2(زخرفية مختلفة،

هذا األخير الذي كان ينتج ألوانا متعددة كالزبدي واألصفر واألحمر واألسمر واألسـود حسـب   

)3(.أنواع األشجار

:يمر تنفيذ هذه العملية على الخشب بمرحلتين إثنتين هما

معالجة الخشب بأحد األسلوبين: لمرحلة األولىا§

.تغطية السطح المراد زخرفته بمحلول مخفف من المستكة والنفط: األسلوب األول-

.تغطية السطح بطبقة سميكة من الشمع والنفط: األسلوب الثاني-

.ويفيد هذان األسلوبان في حفظ األخشاب من الرطوبة التي تتسبب في إفساد األلوان

وذلك إما في صفار البـيض  : إذابة  المساحيق المعدنية المستعملة في التلوين: الثانيةالمرحلة §

ثم يسخن المخلوط في موقد )4(المحلل في النبيذ أو الغراء المستخلص من السمك أورق الغزال،

.يسمى المجمر

مـن شـعر   أما عن األداة المستعملة في الدهن فهي عبارة عن فرشاة يصنعها الفنان بنفسه

.ذيل الحمار

)1(ARSEVEN (C.E.), Op.Cit, p.201.
.101.عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص)2(
)3(BARBEROT (E.), Op.Cit, p.152.

.170.ربيع حامد خليفة، المرجع السابق، ص)4(
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بعد إعداد الرسوم تنفذ عملية التلوين إما بوضع الفنان هذه النماذج المثقبة علـى السـطح   

المطلوب زخرفته ثم يمرر فوقها خرقة بها المادة الملونة، أو بتغطية المساحات بورقة السـندس  

ومـا ليصـبح صـالحا    ي15وهي ورق قصدير مغطى بخليط من الراتنج والزعفران يترك لمدة 

لإلستعمال، وبعد اإلنتهاء من هذه العملية تأتي عملية البرنقة بإستعمال زيت الكتان الذي يسـاعد  

)1(.على حماية الزخارف

المتمثلـة  األلوان األساسـية  المختلفة إنطالقا من مزجأما عن كيفية الحصول على األلوان

:لتاليكااألزرق واألحمر واألصفر واألسودفي

.اليــبرتقـال= مقدار مـن األصفر + مقدار مـن األحمر §

.برتقالي محمر=  مقدار مـن األصفر + مقداران من األحمر §

.برتقالي مصفر= مقداران من األصفر + مقدار مـن األحمر §

.يــــبنفسج= مقدار مـن األزرق + مقدار مـن األحمر §

.مر بنفسجيـحأ= مقدار مـن األزرق + مقداران من األحمر §

.يـأزرق بنفسج= مقدار مـن األحمر + مقداران من األزرق §

.رــضـــأخ= مقدار مـن األصفر + مقدار مـن األزرق §

.رـأزرق مخض= مقدار مـن األصفر + مقداران من األزرق §

)2(.رـأصفر مخض= مقداران من األصفر + مقدار مـن األزرق §

(1)PACCARD (A..), Op.Cit, p.241.
(2)GRAND (F.), Op.Cit, p.146.
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:الملحقات المعدنيةوزخرفةتقنيات صناعة.3
تعتبر المعادن من حديد و نحاس و برونز جزءا ال يتجزأ من المصنوعات الخشبية من 

حيث إستخدامها بعد تشكيلها كوسائل لتجميع القطع الخشبية كالمسامير بمختلف أنواعها، هذه 

دي دورا وظيفيا و آخرا جماليا، أو في المفاصل تؤ-كما سنرى الحقا-األخيرة التي كانت 

التي تعطي لبعض المصنوعات كاألبواب والنوافذ حرية الحركة، كما استخدمت في وسائل 

لغرض زخرفي بحت توظيفهاالمطارق، إضافة إلى كذا اإلغالق كاألقفال والمزالج المختلفة و

.كصفائح مزخرفة تحلي مختلف األدوات المذكورة

إن فكرة زخرفة الخشب و تمتينه بالمعدن قديمة فمن الممكن إرجاع الصفائح المعدنية 

كما برع المسلمون في هذا )1(المخرمة المعثور عليها بمصر أو باليونان إلى هذا الغرض،

النوع من األعمال حيث تفننوا في صناعة األبواب و منحوا لها جمالية من خالل تنويع 

حاسية والمزاليج والمفاتيح والمفصلت الحديدية التي تجمع عوارض الباب زخرفة المطارق الن

إضافة إلى اإلستعمال المناسب والتوزيع المدروس للمسامير الكبيرة والعديد من التفاصيل 

)2(.الدقيقة التي جعلت من مصاريع األبواب تحفا رائعة

تقنيات صناعية وزخرفية متبعة ومثلما كان للخشب كمادة خام غابات يجلب منها و

و مراكز لتصنيعها مثل )3(لتصبح مصنوعات جاهزة، فللمعادن أيضا محاجر كان يجلب منها 

:وكان يتم تنفيذها باألدوات والتقنيات التالية)4(مدينة الجزائر وبوسعادة وبوغار واألغواط،

)1(, Vol 5,cuivre et le bronzeL’art apliqué aux métiers, Décor du métal, leMAGNE (L.),
librairie H. Renouard, Laures éditeur, Paris, 1917, p.122.

.71.عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص)2(
منجم للنحاس في والية الجزائر وضواحيها واحد وعشرين تم استغالل العديد من المناجم في بداية العهد الفرنسي منها )3(

ة منجم كاف أم الطبول قرب القل، إضاف: منجم بوالية قسنطينة أهمهاأربعين منجم بني عقيل بالقرب من تنس، و: أهمها

بوهران، كما هو معروف أن الجبال المحصورة بين مدينتي الجزائر وبجاية تحتوي على معـدن الحديـد، أمـا    ستةإلى 

النحاس فيتواجد بين البليدة والمدية، هذه المناجم التي لم يستغلها األتراك رغم درايتهم لوجودها، بل إقتصروا على إستيراد 

تي كانت تصدر للجزائر كمية من الحديد والرصاص والنحاس إضافة إلى إسبانيا و المعادن من عدة بلدان منها إنجلترا ال

:أنظر.بالتحديد مدينتي بلنسية وكتالونيا التي كانت تصدر لها كميات من الذهب و الفضة على هيئة نقود
- GALLAND (Ch. De.), Les petits cahiers algériens, Topographie Adolphe

Jourdan,  Alger, 1900, p.225.
- Ministère de la guerre, Tableau de la situation des établissements français dans

l’Algérie, Paris, Fev. 1838, p.323.
- HAEDO (Don. Diego de.), ‘‘Topographie et histoire générale d’Alger’’ in

Revue Africaine, Tome 87, Année 1871, p.52.
.100.ادر حليمي، المرجع السابق، صعلي عبد الق-
)4(, Alger, 1902, p.15.Des industries d’art indigènes en AlgerieVIOLARD(E.),
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:وهي أنواع، تختلف فيما بينها حسب مراحل العمل:األدوات.1.3

)أ–17الشكل (: أدوات التشكيل.1.1.3

.مقص عدل، يستعمل لقص األلواح المعدنية إلى قطع مستقيمة.1

.مقص دوران، يستعمل لقص األشكال المستديرة.2

.لثني األسياخانقضيب. 4- 3

. بلص جلفطة الدسرة، يستخدم في الوصالت.5

لثقوب الصغيرة و آخر لك تفريغ، يستخدم في تفريغ الثقوب، ومنه نوع خاص ابسن. 7- 6

.للثقوب الكبيرة

.شاكوش تغميد، وظيفته تغميد الحواف المعقوفة.8

.دقماق تسطيح.9

.كاويتا لحام عادية ومستقيمة. 11–10

.فرن لتسخين الكاويات بالتناوب.12

سند الحصان وتدي برأسين، يسهل عمل األشكال المفرغة، إضافة إلى استخدام رؤوسه .13

.وية و الصقلللدق أثناء عملية التتس

سندال تسوية مدبب وتدي، يستخدم لعدة أغراض، فإضافة لتسطيح المساحات الصغيرة .14

وتشكيل الحلقات الصغيرة فهو صالح لإلستعمال في األشكال الصعبة مثل اإلنسيابية 

.والمخروطية

.سندال تشكيل مربع السطح.15

.سندال وتدي إلصالح العيوب.16

.التسليكسندال غصني وتدي للتفريغ في عملية.17

.سندال بلطي للثني.18

.سندال منقاري وتدي خاص باألعمال المخروطية الشكل.19

.سندال مسلوب وتدي.20

)1(.سندال هاللي وتدي، يفيد في التحديب وتسليك الحواف الدائرية.21

)ب–17الشكل (: أدوات التطويع.2.1.3

مع والتشطيب، تتكون من سندال صايغ وتدي، وسندال تقبيب كروي بنهايتين للج: سنادل-

وسندال لسان البقرة، وسندال تقبيب نصف دائري وتدي، وسندال تقبيب كروي وتدي، وسندال 

)6-1، ب–17الشكل (.تقبيب وتدي للتنعيم

.20.، ص1965، الطبعة األولى، المكتبة األنجلو مصرية، فنون أشغال المعادن والتحفزهران محمد أحمد، )1(
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تتمثل في شاكوش تنعيم ذي رأس مزدوجة، وشاكوش تقبيب و تنعيم ذو نهايتين، :شواكيش- 

هايتين كرويتين مختلفتي الحجم، وشاكوش حفر وجمع، يستعمل في وشاكوش تعميق أو تقبيب بن

تشكيل الحلقات العريضة واإلستدارات نصف الدائرية والحلقات المفرغة، وأخيرا شاكوش تفليج 

)11-7، ب–17الشكل (.وتوسيع

. وهما نوعان، دقماق تقبيب ذو شكل بيضوي وآخر للتفليج واإلستعدال:دقاميق-

)13- 12، ب–17الشكل (

:أدوات الزخرفة المحفورة.3.1.3

تتطلب عملية الزخرفة بالحفر الغائر إستعمال محفار وشاكوش، أما عملية الزخرفة بالحفر        

:البارز فلها عدة أدوات، تتمثل في مايلي

. شاكوش إبراز.1

ل الزخرفية منها ما يستعمل في إرساء أرضية التصميم، وأخرى إلبراز األشكا: سنابك.2

.المقببة أو الكروية وأخيرا سنابك للسند

تتمثل في مخط دوران، للرسم حول المنحنيات، إضافة إلى مخط ضيق وآخر : مخطات.3

)1(.عريض

:رفةـة والزخـنيات الصناعـتق. 2.3

:يتم تشكيل القطع المعدنية عموما بعد إجراء عمليتين ال غنى عنهما، وهما كالتالي

وهي تسخين المعدن حتى يحمر ثم يغمس في الماء أو يترك بعد التسخين : تخميرعملية ال§

.ليبرد بصفة تدريجية، تفيد هذه العملية في ليونة المعدن حتى يسهل تطويعه

الغرض منها إزالة األكسدة من على المعدن و الناتجة عن العملية السالفة : عملية التنظيف§

10إلى 8حامض الكبريتيك المحقق مخففا  بنسبة وهي تستوجب غطس المعدن في حمام من

أجزاء من المائة، على أن ال تتجاوز فترة الغطس العشر دقائق مع ضرورة غسل المعدن 

)2(.بالماء بعد إخراجه

: عملية التطويع بالطرق.1.2.3

بيضوي في هذه العملية، يتد دق المعدن دقا متماثال فوق كتلة خشبية بإستعمال الدقماق ال

والهدف من وراء هذه العملية الحصول على قطع خالية من العيوب بعد مراجعة كل 

.206.، المرجع السابق، صزهران محمد أحمد)1(
.120.نفسه، ص)2(
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التفاصيل، ليتم اإلنتقال بعد ذلك إلى مرحلة أخيرة تتمثل في التنعيم األولي بواسطة الطرق 

)1(.بدقماق على القطعة بعد وضعها على سندال، ثم يليها التنعيم النهائي بواسطة الشاكوش

2.2.3.عملية الصب     :

تقوم على صهر المعدن وصبه في قالب من الرمل بشكل وزخارف معينة، وبعد 

الحصول على القطعة المرد تشكيلها، يتم إبرازالزخارف غير الواضحة بواسطة الحز عليها، 

:علما أن هذه الطريقة ذاتها، تنقسم بدورها إلى نوعين

يأة حسب شكل القطعة مجوفة كانت أم مملوءة، إذ يزود تكون فيه القوالب مه: النوع األول

القالب في الحالة األخيرة بنواة أصغر حجما وذات شكل مماثل لشكله الداخلي ومزودة بدعامة 

تثبيت، ينتج عن ذلك فراغ لصب المعدن المنصهر، ويلجأ في بعض األحيان إلى قوالب مجزأة 

.إذا ما تعلق األمر بإنجاز أعمال مركبة

مثل سابقه من حيث األساس، إال أن عملية صب المعدن المنصهر، تسبقها عملية : وع الثانيالن

تذويب الشمع الذي يوضع بين جدار القالب والنواة بوضع هذا األخير تحت تأثير الحرارة من 

)2(.كل الجوانب

:     عملية التدوير.4.2.3

ة المعدنية المراد تشكيلها مع نزع يستعمل في هذه العملية مخرطة تدار على القطع

. الزوائد بأدوات القطع المختلفة، ولزخرفتها يستعمل القطع باإلزميل

: )التخريم(عملية القطع.5.2.3

تقوم هذه العملية على إعداد الرسم المراد تنفيذه ولصقه على القطعة المعدنية المخصصة 

لمعدن، تليها مرحلة إحداث ثقوب في تلك العناصر لذلك، ثم يدق عليه حتى ينقل من الورق إلى ا

التي ظهرت على سطح القطعة المعدنية، تسمح هذه الثقوب بإدخال أدوات التنفيذ من مبرد 

ويصحب هذه العملية عموما عملية الحفر )3(للتشطيب ومنشار تفريغ إلزالة المساحات الكبيرة،

)4(.البارز

:  عملية الحفر الغائر.6.2.3

ر زخرفية صتتميز هذه العملية ببساطة التنفيذ واألدوات، تستعمل للحصول على عنا

.105،109.زهران محمد أحمد، المرجع السابق، ص)1(
)2(ARSEVEN (C.E.), Op.Cit, p.128.
.118.صزهران محمد أحمد، المرجع السابق، )3(
)4(ARSEVEN (C.E.), Op.Cit, p.128.
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)1(.محفورة على القطع المعدنية النحاسية والحديدية، بواسطة الضرب على محفار بالشاكوش

:الزخرفة البارزة بالطرق.7.2.3

بشكل طبقة سميكة نوعاما، تترك لتبرد بعد تذويب اإلسفلت والصمغ وصبهما على لوحة 

قليال ثم توضع عليها الصفيحة المعدنية المراد زخرفتها مع ترك الكل مدة تسمح بإلتصاق هذه 

األخيرة بالكتلة المحضرة نتيجة برودتها وتصلّبها، بعدها تنفذ العناصر الزخرفية الغائرة        

تسخن المادة للتمكن من نزع الصفيحة والبارزة بواسطة الطرق على المنقاش بمطرقة، ثم 

2(.المزخرفة، وتنتهي هذه العملية بالتشطيب بطرق مختلفة من قطع وحفر وحز(

8.2.3.عملية الحز:
تستعمل هذه العملية لعدة أغراض، إما لتشكيل زخارف أو تحديد العناصـر الزخرفيـة   

إحداث مجار في عمليـة التكفيـت،   إلبرازها وتوضيحها، إضافة إلى تنفيذ زخارف غائرة أو 

)3(.وتصحب في بعض األحيان عملية الصب كعملية نهائية لها

.213.زهران محمد أحمد، المرجع السابق، ص)1(
)2(ARSEVEN (C.E.), Op.Cit, p.131.
)3(Ibid, p.129.



الثـانيالفصـل

الدراسة الوصفية للمصنوعات الخشبية

.األبـواب الرئــيسيـة: أوال

.األبواب الداخــليــة: نياثا

.أبواب القاعات والغرف: ثالثا

.النـــوافــــــذ: رابعا

.ةــالجداريالخزانات: خامسا

.الســـقــــوف: سادسا

الروابطوالـدرابزينات: بعاسا
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لطبيعـة  بمالءمتهعرفت مدينة الجزائر خالل الفترة العثمانية توسعا عمرانيا معتبرا، تميز 

فهي مبنيـة طبقـة   (1)تضاريس التي تغلب عليها المنحدرات مما جعلها تظهر على شكل مدرجال

كمـا  (2)ورسلم بطريقة يرى فيها البحر من سطوح الد" دروج"فوق طبقة على سند الجبل بشكل 

بنيت فـي  م13و11تميزت هذه المدينة بطابع التحصين إذ أحيطت بأسوار تراوح علوها بين 

ه، يبلغ طـول هـذا   لقسمها السفلي بحجارة مصقولة في حين اتخذ القسم العلوي من اآلجر مادة

زود تتخلله عدة أبراج مربعة وفتحات للرمي وكذا ثكنات للجيش كمـا  كلم2.5التحصين حوالي 

بـاب عـزون وبـاب    : به جسور متحركة، وللمدينة خمسة أبواب رئيسية هيم8بخندق عمقه

البحر أما الباب الخامس فهو المعروف باسم باب السردين الجديد وباب الجزيرة وباب الجهاد أو

)3(.أو الديوانة، كان مخصصا للنجارة البحرية ودفع الرسوم عند الدخول والخروج

بينهـا  لى مباني المدينة ظهورها على هيئة كتلة عمرانية غير منتظمـة، يحـد  المالحظ ع

م940الذين يقطعـان المدينـة علـى طـول      يالوادن هما باب عزون وباب ين رئيسييشارع

ويلتقيان في ساحة غير منتظمة، من هذه األخيرة يفتح شارع ثالث يؤدي إلى الميناء وفي اتجـاه  

لمتميز بطول مسافته وكثرة اعوجاجـه، هـذه الشـوارع كلهـا ال     معاكس يوجد شارع القصبة ا

(4). م7يتجاوز عرضها 

دار، هدم 12200تضم غداة االحتالل ما يربو عن كانتالمدينةأسوارقيوشان  أن يذكر

دار جلّها موجود في الجهـة العلويـة مـن    8000منها حوالي الثلث فلم يبق منها إال ما يقارب 

يضيف أنه من سوء الحظ أن أجمل الدور التي هدمت هي تلك الواقعـة فـي الجهـة    المدينة، و

ولم تحتفظ الحكومة الفرنسية إال على القليل منها لتحولها إلـى مؤسسـات عموميـة    )5(السفلية، 

وبالتالي تعرضت لبعض التغييرات، ولم ينج من هذا التغيير إال دار مصطفى باشا ألنهـا كانـت   

)6(.طنيةمقرا للمكتبة الو

الدار وهي المنزل بعينه والدويرة وهي منـزل  : يوجد بالقصبة نوعان من المساكنعموما 

إذا كانت الدار واسعة ومبنيـة بطريقـة   ، فصغير مالصق لألول وفي بعض األحيان مستقل عنه

لنوعفـا ،ةأو القراصـن تأوي عائلة الداي وكانت منزال ألنها متقنة بإمكانها تشكيل قصر حقيقي 

)1(., édition. Bouslama, Tunis, S.D. p.7Alger au  18 ème siècleVenture de Paradis,
لطبعة الثانية، ، اصفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركينور الدين عبد القادر، (2)

.129،ص1965كلية اآلداب الجزائرية، مطبعة البعث،قسنطينة، 
، رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة،جامعة يالعهد العثمانأواخر قصور مدينة الجزائر فيعقاب،محمد الطيب)3(

.21ص،1985،الجزائر
(4)ne et Cie librairies éditeurs, Paris,, FurL’Algérie ancienne et moderneGALIBERT (L.),

1844,p.322.
)5(GUIAUCHAIN (G.), El- Djezair , 2ème édition, imprimerie Algérienne,Alger, 1909,

p.18.
(6) Ibid, p.19.
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األكثر شيوعا هو أقل غنى من حيث الزخارف وأكثر بساطة من حيث الشـكل ولـيس بإمكانـه    

صفة قصر أصغر من األول كما أشار هايدو إلى أن أغلبية الدور جميلة جدا ومـن  حتى اكتساب

وجود صحن فسيح مزين بذوق راق من حيث كسوة الجـدران  انتباههبين التفاصيل التي أثارت 

لخزفية المتعددة األلوان، كما نالحظ احتواء كل دار على بئر خاص يضاف إليها في بالبالطات ا

مـادة   اسـتعملت غالب األحيان صهريج، بنيت الدور  بمواد متوفرة بضواحي مدينة الجزائـر،  

الفليس في قاعدة البناء واألركان واآلجر األحمر المحروق في الجدران وجلبت الحجـارة مـن   

مربوطة بعوارض من خشب العفصية الذي يسـتعمل  ) برج البحري((1).شقونياالمباني القديمة بر

أيضا إلسناد الطوابق العلوية المشرفة على الشارع وهي تخلو من أية قطعة من الحديـد داخـل   

(2).البناء

الدور الموجودة في الجهة العليا من المدينـة كانـت ملكـا    فانتير دي بارادي أن يشير و

بالبساطة في البناء إذا ما قورنت بتلـك التـي تحتـل    اتسمتي ذوي الصنائع المختلفة لذا لألهال

الجهة السفلية بما فيها قصور الحكام ومساكن كبار الشخصيات فهي تتميز بالغنى في الزخـارف  

والتنوع في مواد البناء من رخام وزليج وال تختلف عن بعضها البعض إال من حيـث الجانـب   

ي واألبعاد وتشترك فيما بينها من حيث التخطيط العام وأغلبها مكون مـن طـابقين   الفني الزخرف

بينما يتميز الفحص باحتوائه على عدة مجمعات سكنية مثل الحامة وبئر مراد رايـس  (3)،وسطح

مسـكنا منهـا دور   12.000وبئر الخادم وغيرها حيث قدر عدد المنازل المنتشرة بها بحـوالي  

معظمها من طرف فئةأنشئوالراحة خالل فصل الصيف لالصطيافن وقصور استعملت كأماك

)4(.الرياس

أما عن مكونات هذه الدور عموما فهي تنحصر في المدخل المنكسر الذي يكون في الـدور  

الخاصة باألغنياء محاطا بإطار من الرخام المنقوش يؤدي إلى السقيفة وهي عبـارة عـن رواق   

هذه " وسط الدار"لوس وهي تكون شكال منكسرا مع الساحة المركزية يحتوي على مصطبتين للج

األخيرة التي تعتبر من أهم مميزات دور المدينة فهي مركز الكل وعادة ما تكون مربعة الشـكل  

ومبلطة بالرخام، ومحاطة بأربع أروقة ذات أعمدة  رخامية أو حجرية ونمر من خاللهـا  إلـى   

وفي بعض الدور الفاخرة  يحتوي وسط الـدار  )5(طا مستطيالمختلف البيوت  التي تأخذ  تخطي

نادرة جدا،  قد ال يتجاوز عددها العشـرة بمنـازل   ميزة و هي -على فسقية  تتوسطها فوارة 

(1)KADDACHE (M.), Op.Cit, p.p.213, 214.
(2), Michel Lévy frères éditeurs, Paris, 1862,p.12.Alger, étudeFEYDEAU (E.),
(3)VENTURE De Paradis, Op.Cit, p.7.
(4), 4èmeAlger, tableau du royaume de la ville d’Alger et de ses environsRENAUDOT (M.),

édition, librairie universelle de P.Mongie, Paris, 1830,p.19.
(5), Alger,Revue mensuelle illustrée:», ine et pittoresqueAlgérie artistiquFRAIGNEAU, «

1893, p.9.
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معا، يستعمل ماؤها ألغـراض  االثنينبئر أو صهريج و في غالب األحيان إضافة إلى -القصبة

بـنفس الطريقـة، إذ يوجـد     موهو منظ) الفوقاني(علوي بالطابق النفس التصميم نجده و منزلية،

يعلـوه أربطـة خشـبية    أربعة أروقة تشكلها عقود و صفوف من األعمدة  موصولة بـدرابزين  

يصعد مـن خاللـه إلـى    ) دروج(في الطابق درج ، وويحيط بهذه األروقة حجرات مثل األسفل

الحجرات تحمل تسـميات مختلفـة   علما أن اثنتين الذي يحتوي بدوره على حجرة أو)1(السطح

غـرف والموجودة بالفوقاني تسـمى  بيوت حسب مستويات البناء، فالموجودة في األسفل تسمى 

، وهي تأخذ تقريبا نفس الشكل، يتراوح عرض المستطيلة  مـا  منازهو الموجودة بالسطح تسمى 

ذلك، جاءت بهـذا  م، وقد يكون البعض منها أطول من10و7م وطولها ما بين3و 2.5بين 

ال -الشكل كنتيجة للمخطط العام للدار من جهة و تحكم عوارض خشب العفصية الساندة للسقف 

أما عن اإلنارة الطبيعية فهي تلج إلـى  )2(من جهة أخرى،-م3أو 2.5يمكن أن يتجاوز مقاسها 

وي الغرف على البيوت من خالل الباب و نافذة أو نافذتين مطلتين على الصحن، في حين قد تحت

نافذة مطلة على الشارع تكون بمقاسات صغيرة و ذات قضبان حديدية حتى ال تسمح برؤية مـا  

)3(.بالداخل، وتبقى المنازه أكثر الحجرات  تهوية و إنارة

شـروع فـي الدراسـة     وقبـل ال ) المخططين (بعد التطرق للتصميم العام لهذه القصور  

للمصـنوعات الخشـبية   يجدر بنا إعطاء تعريفات  ، ائر المدروسةمصنوعات في العمالوصفية لل

أبـواب بمختلـف أنواعهـا    التي تحتويها والتي تدخل ضمن تركيبتها المعمارية وهي تتمثل في 

. روابط الخشبيةدرابزينات ووونوافذ وخزانات وسقوف

.129.نور الدين عبد القادر، المرجع السابق، ص(1)
(2)KADDACHE (M.), Op.Cit.p.215,216.

ال يكاد يسمح م2من منازل القصبة إضافة إلى الدار نجد الدويرة  التي تعتبر منزال صغيرا بباب علوه نوع الثاني ال(3)

للرجل باجتياز العتبة وتتميز بسلم ضيق و مظلم، إضافة إلى ساحة صغيرة ذات مقاسات أصغر من الدور، و الحجرات 

م عرضا، تتسم هي األخرى بالظلمة و هما خاصيتان تميزت بهما  الدويرة التي كانت 2-1.5وم طوال 3فيها بمقاسات 

في مواضع تتميز بجمال طبيعتها وتوفر عدد كبير -أما عن دور الفحص التي كانت تبنى. تأوي عائالت الخدم و الفقراء

بأقفال وفي الغالب تحتوي على  غرفة تتميز عموما بمدخل مزود أحيانا بأبواب كبيرة مزودة–من   األشجار بها 

المبنى بمؤخرته باب يفتح ارتفاعللحراسة، وعادة ما نالحظ في مركز واجهة الدار بروزا يمثل مساحة مربعة على طول 

تحيط به جدران تكون أروقة وأجنحة االنتظامالذي يتميز بالسعة وعدم  وسط الدارالمؤدي إلى ) السقيفة(على رواق ثان 

.زوايا تمثل مرافق المبنىفي ال

:أنظر

,imprimerie officielleDocuments Algériens», in:AIS (G.), « Maisons et villas d’AlgerçMAR
Alger, 1949, p.348.
KADDACHE (M.), Op.Cit.p.215,
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:األبواب§

دخل أو الطاق الذي يدخل منه، وأيضا بمعنى ما يغلق به ذلك ، وهو بمعنى المابـبمفرده 

و قد يكون المدخل في سور المدينة أو واجهة المسجد         )1(المدخل من درف خشب وغيره،

أو القصر، وقد يكون أيضا في جدار البيت أو بين الغرف ويطلق أيضا على مدخل المنبر 

ة مواد في صناعة ثنين أو أكثر، واستعملت عدوفتحات الخزائن، ويغلق الباب بمصراع أو إ

وزخرفة األبواب في العصر اإلسالمي وتراوحت مابين البسيطة مثل وبر الجمال وشعر الماعز 

حيث تسدل سترا على أبواب المساكن، والثمينة مثل خشب ساج وعاج وصفائح ذهب ونحاس  

.وأحجار كريمة

يخفي خطوط اإللتصـاق بـين   حاجبالجدار ومن يثبت في إطاريتألف الباب عموما من 

تزداد وتنقص حسب إتسـاع المـدخل، ويخفـي خـط إلتصـاق      مصاريعالحائط والباب ومن 

تتخللهـا   عـوارض وإطاريتكون هو أيضا من المصراعيثبت في أحدهما، ونفالمصراعين أ

ى سفلى تسمى وأخرالساكفبأشكال هندسية وزخارف مختلفة، وللباب عتبة عليا تسمى حشوات

من الشـكل  مطارق وساقوطات وأقفال ومفاتيح ومزاليج ، وتتنوع الملحقات المعدنية من األسكفة

.الوظيفي إلى أعلى مستوى من الدقة في التصميم والتنفيذ

مزججة في أطر خشبية أو جصية أو حديدية متشابكة ملتويـة  مناور ـكما تعلى األبواب ب

حجرية قد تحتوي هي األخـرى  عتبةوالباب المنورالبا ما يفصل بين متداخلة بأشكال فنية، وغ

)2(.على بعض العناصر الزخرفية

: النوافذ§

: مفردها نافذة، وهي تطلق على طاقة إذا إخترقت الحائط من جانب إلى آخر وهي نوعان

وإذا ما نصبت )3(صماء ونافذة، هذه األخيرة تستعمل للتهوية واإلضاءة واإلشراف على الخارج،

)4(.فيها قضبان متعارضة من حديد أو خشب بحيث تتخللها فتحات مربعة سميت شباكا

وكانت الشبابيك في الدور اإلسالمية تنفتح على فناء داخلي في حين تميزت في المساجد 

والقصور باإستعمال الجص والرخام في التشبيك متخذا أشكاال هندسية ونباتية مع ملء الفراغات 

)5(.الزجاج المتعدد األلوانب

ـ  823–648(المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية محمد محمد أمين وليلى علي إبراهيم، (1) –1250/ هـ

.  18.، ص1990، الطبعة األولى، دار النشر بالجامعة األمريكية بالقاهرة، )م1517
.71،72.صعبد الرحيم غالب، المرجع السابق،(2)
.429.، صنفسه(3)
.69.محمد محمد أمين وليلى علي إبراهيم، المرجع السابق، ص(4)
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: الجداريةالخزانات§

" خزنة"مفردها خزانة، وهي مكان لحفظ األشياء أو تصنيعها، وإستعملت بدلها أحيانا لفظة 

للداللة على نفس المفهوم، فكان يطلق على الترسانة خزانة السالح، وعلى المكتبة خزانة الكتب، 

)1(.ما تعني أحيانا المستودع أو المصنعكما سميت الصيدلية بخزانة الطب، ك

: السقوف§

مفردها سقف، والسقف من البيت أعاله مقابال ألرضه وهو الغطاء أو ما يغطي األماكن 

وتعني هذه الكلمة في العمارة عموما المساحة العليا المسطحة بمحل مغطّى، كما )2(من الداخل،

)3(.ورة ومدهونةيكون السقف في بعض األحيان بنتوءات محف

تختلف السقوف عن بعضها البعض من حيث تركيب الهيكل، فالسقوف العالية تحمل 

على بوائك بعقود وأعمدة أو دعامات وفي حالة غياب العقود يقام السقف على ألواح ممددة 

فوق جسور خشبية أيضا تحملها الدعامات واألعمدة، أما البيوت ذات اإلرتفاع العادي فيقام 

.هيكل سقفها الخشبي على الجدران مباشرة

وإلضفاء مسحة جمالية على السقف من الداخل يلجأ إلى زخرفته وتلوينه وتغطيته في 

. مزخرفةرقيقة خشبية ألواحبعض األحيان ب

: الدرابزينات والروابط الخشبية§

وتطلق  )4(ارسي،وهي كلمة من أصل فدرابزدن،وطرابزان، باللغة التركية درابزينمفردها 

يسمح باإلستناد بداخل أو خارج المبنى كأن بارتفاععلى القوائم المنتظمة التي يعلوها متكأ، 

)5(يشكل خطرا في المرور،مبنىأو أيأو سلمأو شرفة أو سطححافة رواقيكون في 

أعمدة طهما تتوسالنعلوأخرى سفلية المتكأواحدة علوية مدادتينويتكون الدرابزين من 

وفي كثير من األحيان نجد هذه النماذجوات محفورةـحشأو مشربيةأو صغيرةةـمخروط

)6(.مجتمعة في دربوز واحد، ومدهونة بعدة ألوان

.233.عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص(5)
.158.عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص(1)
.63.محمد محمد أمين وليلى علي إبراهيم، المرجع السابق، ص(2)
(3), Tome.26, , p.1011.La grande encyclopédie:»inPlafond«

.45.محمد محمد أمين وليلى علي إبراهيم، المرجع السابق، ص(4)
(5)AUGE (C.), Op.Cit, p.702.
(6)PACCARD (A.), Op.Cit, p.225.
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فهي عبارة عن قطع خشبية متكررة مدمجة في األعمدة التي تحيط الروابط الخشبيةأما 

. بزخارف محفورةبالصحن وتعلو الدرابزين، وعادة ما تكون

)18، الشكل أ3اللوحة (:األبواب الرئيسية: أوال

(1):بقصر خداوج العمياءاألبواب الرئيسية.1

:باب المدخل الرئيسي.1.1

:)سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
8.5 - 167 299 اإلطار
8.5 - 125.5 197.5 المصراع
8 38 175 - العارضة
- - 50 41 الشباك

)3إلى1الصورمن : (الوصف

يتكون الباب من إطار متحرك بواسطة لسان أسطواني بأعلى العضادة يدور في فرضة 

ويحتوي في ، )أ 19الشكل (سم 50بالعارضة، مثبت بالجدار بمتراسين من الحديد بمقاس 

بت باإلطار بستة أزواج من جزئه العلوي على شباك بقضبان حديدية متقاطعة، ومصراع مث

المفاصل الحديدية على هيئة حلقات متداخلة، ويتميز بإحتوائه على مطرقة من النحاس األصفر 

، إضافة إلى عارضة تعلو هيكل )أ 21الشكل (ذات قاعدة بزخارف نباتية نفذت بتقنية التخريم

ض مستقيم يدخل في الباب من الداخل ويغلق هذا المصراع من الداخل بواسطة مزالج بمقب

، على مصلى سيدي أحمد بن عبـد اهللا القصر بني ايشير إلى أن هذم، 1458حسب كالين، هناك عقد مؤرخ بسنة (1)

إبنة الداي حسن فقـدت  خداوجتسمية هذا القصر، هناك أسطورة مفادها أن هذه األميرة الرائعة الجمال التي تدعى وعن

.بصرها فجأة وهي تنظر للمرآة ، فأخذت هذه الصفة، أما عن إسم خداوج فهو تصغير لنبتة عشبية عطرة

شارع سوق الجمعة، وبعد ،38ألول بلدية عند بداية اإلحتالل الفرنسي، وكان عنوانها آنذاك قصر خداوج مقرا أتخذ

فرنـك  80.000الذي أجر المبنى لمدة خمس وعشرين سنة إقتنته الدولة الفرنسـية بمبلـغ  قونتوانزع الملكية من السيد 

صبح في عهد كالين إقامة القاضـي  يحسين، لفرنسي من األمير عمر واألميرة نفيسة وهما على التوالي إبن وإبنة الداي

يمتاز هذا القصر بجوانب معمارية وفنية رائعة يمثلها كّل من السقيفة والساللم واألروقة والغرف ، األول لمحكمة الجزائر

ة بجدران مكسوة بمربعات خزفية مستوردة من دلف وصقلية، كما يمتاز بساحة ذات أعمدة رخامية وفوانيس عثمانية، وقاع

،  وأصبح قصر خداوج بعد اإلستقالل  مقرا للمتحف الـوطني للفنـون والتقاليـد    إستقبال كبيرة بزخارف جصية مختلفة

.الشعبية

:أنظر
KLEIN (H.), Feuillets d’El- Djezair,L.Chaix é diteur, Alger, 1937, p.p.133-134.
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بحجمين ) المقببة(رزتين مثبتتين باإلطار، والمالحظ إستعمال عدد من المسامير المكوبجة 

نفذت بطريقة التناوب في زخرفة كل من اإلطار )ب 23ب، الشكل 3اللوحة( مختلفين

والمصراع حيث أحيطت حافة هذا األخير بصف من هذه المسامير إضافة إلى صفين أفقيين 

في جزئه العلوي إال ال يحتويفأجزاء، أما اإلطار الذي زخرفت حافته أيضا مانه إلى ثالثةيقس

. صف واحد من هذه المسامير تتوسطه فتحة الشباكعلى 

:باب مؤدي إلى السقيفة.2.1

:)سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
8.5 - 151 231 اإلطار
8.5 - 118.5 199 مصراعال
8.5 33.5 166.5 - العارضة

)5-4الصورتان : (الوصف

سم،   إضافة إلـى  20يختلف هذا الباب عن السابق بكون مقاس المتراسين فيه يصل إلى  

على عارضة تعلو هيكل الباب من الداخل ويغلق هذا المصراع مـن الـداخل بواسـطة    احتوائه

تين مثبوالمالحظ إستعمال عدد من المسـامير  ، تتين باإلطارمزالج بمقبض مستقيم يدخل في رز

نفذت بطريقة التناوب في زخرفة كل مـن  )ب 23الشكل (بحجمين مختلفين) المقببة(المكوبجة 

حافتي اإلطار والمصراع بصف من هذه المسامير إضافة إلى صفين أفقيين يقسـمان المصـراع   

.إلى ثالثة أجزاء

:السلّمباب مؤدي من السقيفة إلى .3.1

:)سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
8.5 - 163 244 اإلطار
8.5 - 119 200 المصراع
9 40.5 166 - العارضة

: الوصف

يتميز هذا الباب بكونه مطابق للباب السابق، مع خلو المصراع من المطرقة، إضافة إلـى  

زدوجة و متقاطعة فيما بينها تلي صفوف المسامير مـن  إحتوائه على صف من أنصاف دوائر م

.سم34.5الداخل نفذت بتقنية الحز، أما المتراسان الذان يثبتان اإلطار بالجدار فمقاس كل منهما 
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(1):بقصر حسن باشااألبواب الرئيسية.2

(2):باب المدخل الرئيسي.1.2

)18، الشكل 6الصورة : (الوصف

المكونات مثيله بقصر خداوج، فهو يتركب من إطار ومصراع ويعلـوه  يشبه هذا الباب من حيث

.شباك  وزود بمتراسين

)3(:بقصر مصطفى باشااألبواب الرئيسية.3

)4(:باب المدخل الرئيسي .1.3

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
8.5 - 225 289 اإلطار
8.5 - 122.5 201 المصراع

- - 67 36 الشباك

الذي أمر ببناء إقامة ثانية إضـافة إلـى قصـر    شا حسن بام من طرف 1791يسمى أيضا بقصر الشتاء، بني سنة (1)

م، وعرف 1830الجنينة، وأصبح هذا القصر ملكا لعمر باي صهر الداي حسين وأخته نفيسة بنت الحاج حسين حتّى عام 

1839هذا القصر العديد من عمليات الترميم وحول المدخل إلى الجهة المقابلة لدار عزيزة وأعيد بناء الواجهة كلية سنة

.سودانبطريقة ال تتجاوب مع نمطه المعماري العام مع بقاء المدخل األصلي قائما لحد اآلن وهو موجود في شارع 
نعتذر عن عدم تمكننا من إعطاء مقاسات هذا الباب ألن مدخله مسدود بالحجارة من الخارج ويستحيل المرور إليه من )2(

.  الداخل
مشري، بالقرب من دار الصوف، تم بناؤه من طرف مصطفى باشـا الـذي   قع قصر مصطفى باشا في أقصى شارعي(3)

القصر كما يؤكده لنا نقش تأسيسي باللغة العربية، موجـود  ام، وبعد هذا التنصيب إستكمل بناء هذ1798نصب دايا سنة 

ظهر كل يوم خمـيس  أعلى باب السقيفة، علما أن هذا الداي كان يقطن بالجنينة وال يذهب إلى القصر المدروس إال بعد

م مقرا للمكتبة الوطنية ومتحف اآلثار القديمة، إضافة 1950م حتى 1863ويغادره صباح يوم الجمعة، وابتداء من سنة 

حتويه هذه القصر من نماذج رائعة من البالطات الخزفية، المصنوعة بإيطاليا وهولندا، هناك مصنوعات خشـبية  يإلى ما 

وهو نفس الحرفي الذي قام أحمد بن لبالطشي، والدرابزين التي قام بإنجازها أمين النجارين من مادة األرز مثل األبواب 

.بعمل باب جامع كتشاوة وزخرفته هذه التحفة المحفوظة حاليا بالمتحف الوطني لآلثار القديمة بالجزائر
يعكس تقاليد األبـواب التـي   من البرونز صممت بطريقة الصب، وهو ومطرقة مكوبجة هذا الباب مزدان بمسامير(4)

.تتوسط صفيحة نحاسية بزخارف مخرمة، موضوعها الرقش العربياستعملت في المدارس المرينية 

,Tardy Quercy (S.A.),Palais et demeures d’Alger à la période ottomaneGOLVIN (L.) ,: أنظر
CAHORS, 1988,p.55.
 KLEIN(H.), Op.Cit.p.130.
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)7الصورة : (الوصف

يتكون الباب من إطار متحرك، مثبت بهيكل خشبي مدمج بالجدار بواسطة بمتراسين من 

الحديد ، ويحتوي في جزئه العلوي على شباك بقضبان حديدية متقاطعة، ومصراع مثبت 

.باب مدخل رئيسي: 3اللوحة 
)RAVOISE PL.VIIIرافوازي: عن(
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1

2

مسامير ذات رؤوس مكوبجة  بسيطة ومحزوزة  مستعملة في : ب 3اللوحة 

.عمليتي التجـميع والزخرفة 
).1303II.Miو .1139II.Miرقم الجرد-المتحف الوطني لآلثار القديمة (
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بستة أزواج من المفاصل الحديدية على هيئة حلقات متداخلة، وهذا األخير مثبت بـدوره  طار باإل

. بإطار الهيكل المذكور بثمانية أزواج من المفاصل مشابهة للسابقة

:باب مؤدي إلى السقيفة.2.3

:)سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
9 - 202 321 اإلطار
9 - 134.5 216 المصراع

8.5 58 308 - العارضة
- - 54 30 الشباك

)9 -8الصورتان : (الوصف

يتكون الباب من إطار متحرك  بواسطة لسان أسطواني بأعلى العضادة يدور في فرضـة  

بالعارضة، مثبت بالجدار بمتراسين من الحديد، ومصراع مثبت باإلطـار بسـبعة أزواج مـن    

على هيئة حلقات متداخلة، إضافة إلى عارضة تعلو هيكل الباب من الـداخل،        المفاصل الحديدية 

تميل إلى التدبيب، بحجمـين مختلفـين   ) المقببة(عدد من المسامير المكوبجة استعمالوالمالحظ 

نفذت بطريقة التناوب في زخرفة كل من حافتي اإلطار والمصراع بصف من هـذه المسـامير   

هذا األخير علـى  احتواءأفقية مقسمة المصراع إلى أربعة أجزاء، مع إضافة إلى ثالثة صفوف 

.صفيحة نحاسية بزخارف نباتية مخرمة

:باب مؤدي إلى البهو.3.3

:)سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
9 - 202 322 اإلطار
9 - 132 207 المصراع

8.5 99 207 - العارضة
- - 53 29 الشباك

)11-10الصورتان : (الوصف

يتميز هذا الباب عن السابق باحتوائه على عارضة عميقة تعلو هيكـل البـاب مـن    

الداخل، و محلّى بصفيحة نحاسية بزخارف نباتية مخرمة، كما يحتوي اإلطـار علـى مطرقـة    

.ف محفورة، زين جزؤها المتصل بالخشب بزخار)ب21الشكل (نحاسية تتوسط قاعدة مقببة
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)1(:بقصر الحمراءاألبواب الرئيسية.4

:باب المدخل الرئيسي.1.4

:)سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
8.5 - 156 267 اإلطار
9 - 107 192 المصراع

5.5 38 158 - العارضة
- - 35 54.5 الشباك

)14إلى 12الصور من : (الوصف

ب من إطار متحرك بواسطة لسان أسطواني بأعلى العضادة يدور فـي فرضـة   يتكون البا

بالعارضة، مثبت بالجدار بمتراسين من الحديد، ويحتوي في جزئه العلوي على شـباك بقضـبان   

حديدية متقاطعة، ومصراع مثبت باإلطار بثالثة مفاصل حديديـة مسـتحدثة، ويتميـز اإلطـار     

حاس األصفر منتفخة المركز بزخارف نباتية بارزة، تدل على بإحتوائه على قاعدة مطرقة من الن

وجود مطرقة خاصة بالفرسان إضافة إلى عارضة تعلو هيكل الباب مـن الـداخل، والمالحـظ    

بحجمين مختلفين، الصـغرى منهـا تميـل إلـى     ) المقببة(إستعمال عدد من المسامير المكوبجة 

إلطار والمصراع حيث أحيطت حافـة هـذا   التدبيب، نفذت بطريقة التناوب في زخرفة كل من ا

األخير بصف من هذه المسامير إضافة إلى صفين أفقيين يقسمانه إلى ثالثة أجزاء، ويحتوي على 

صفيحتين نحاسيتين بسمكين مختلفين، الخشنة خاصة بمقبض لرفع مزالج المصراع من الـداخل  

إلطار فزخرفت حافته أيضا بصف واألقل سمكا خاصة بالقفل، حليتا بزخارف نباتية بارزة، أما ا

–1816(بنيت من طرف الداي حسين حينما كان يشغل منصب خوجـة الخيـل   ،سمى أيضا بدار موري أرناؤوطي(1)

وهي تقع بين شارع باب الوادي ونهج أول نوفمبر على المكان المسمى آنذاك بزنقة عين الحمـراء أو سـاباط   ) م1818

وجد مسجد عين الحمراء الذي هدم مع القبو الذي يمر سيدي علي الفاسي وفيليب في العهد الفرنسي، وبالقرب منهما كان ي

م كما تمت إعادة بناء إحدى واجهات هذه القصر أثناء عملية توسعة هذا الشارع، علما أنه 1863منه الشارع وذلك عام 

ة طالـب  ريال بوجو، وعندما شغلتها السلطة العسـكري 300عند بداية اإلحتالل الفرنسي كانت تابعة للجامع الكبير مقابل 

م بتسديد مداخيل المبنى لمدة أربع سنوات ونصف على أساس 1835فيفري 24القائمون على الجامع الكبير السلطة في 

.مائة ريال للسنة، وهي القيمة التي تم دفعها كاملة

المحفورة تميز قصر الحمراء إضافة إلى السقيفة والصحن كمعظم قصور القصبة بغرف غنية بالمصنوعات الخشبية ي

والملونة وبقاعة إستقبال كبيرة وجذابة بجدران ذات عقود مسننة وأشرطة خزفية مستوردة من دلـف وسـقوف بحنيـات    

.وتجويفات منمقة ومذهبة

.GOLVIN (L.), Op.Cit,p.67:أنظر
.Klein (H.), Op.Cit, pp.128,129
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واحد من هذه المسامير وبنفس الوضعية، كما حلي ركنا اإلطار العلويان بقطعتين مـن النحـاس   

. بشكل ركني المصراع الذين يأخذان شكل ربع دائرة

:باب مؤدي من السقيفة إلى السلّم.2.4

:)سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
8.5 - 134 253.5 اإلطار
8.5 - 104.5 174 المصراع
6 36 170 - العارضة
- - 38 50 الشباك

)17إلى 15الصور من : (الوصف

يتميز هذا الباب بكونه مطابق للباب السابق، ماعدا بعض اإلختالفات التي تتمثل في وجود 

مع إحتواء قاعـدتها علـى   الجزء األيسر من اإلطارأعلى في المطرقة الخاصة بالفرسان كاملة

من مكانها األصلي لتعوضـها أخـرى تقـع    وريقة متجهة نحو األسفل، وغياب صفيحة المقبض

التي تثبـت  بستة أزواج من المفاصل الحديديةه مع إحتفاظ)أ23الشكل (مباشرة نحو األسفل 

اإلطـار، فهمـا   المصراع باإلطار وكذا القطع النحاسية التي تحلي الركنين العلويين من فتحـة 

.مزخرفان في هذا الباب بشكل خطوط منحنية

)24الشكل (:األبواب الداخلية:ثانيا
:بقصر خداوج العمياءاألبواب الداخلية.1

: باب مرفق.1.1

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
6 131 210 اإلطار
4 93 179 المصراع

العرض الطول أطرحشوات اإلطار
10 42 المستطيل

- 10: الضلع المربع

العرض الطول أطر حشوات المصراع
13.5 47 1المستطيل
13.5 30.5 2المستطيل

- 13.5: الضلع المربع
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)19-18الصورتان (: الوصف

يتكون الباب من إطار متحرك بمتراسين مثبتين الجدار من األعلى واألسـفل ومصـراع   

بخمسة أزواج من المفاصل الحديدية على هيئـة حلقـات متداخلـة، مـركبين     موصول باإلطار 

بحشوات بارزة ومشطوفة الجوانب، مركبة بتقنية النقر واللسان تتراوح أشكالها بين المسـتطيلة  

والمربعة ، تجمعها عصابة بسيطة، فتظهر المستطيالت بوضـعيتين قائمـة ونائمـة، ويتخلـل     

فتحة اإلطار التي يفتح عليها المصراع شكل اتخاذت المربعة، مع الفراغات الناتجة بينها الحشوا

. العقد المفصص على هيئة مقبض القفة

:باب مؤدي من السلّم إلى الصحن2..1

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
6.2 - 161 253.5 اإلطار
8.5 28.5 1.72 - العارضة
4 - 102 193 المصراع

لعرضا الطول أطرحشوات اإلطار
14 38.5 المستطيل
- 14.5:الضلع المربع
31 24.5 الحشوة المخرمة

العرض الطول أطر حشوات المصراع
7.5 28 1المستطيل
7.5 18 2المستطيل
- 8:الضلع المربع

)21-20الصورتان : (الوصف

ي بأعلى العضادة يدور في فرضة يتكون الباب من إطار متحرك  بواسطة لسان أسطوان

بالجدار بمتراسين من الحديد ومصراع بمطرقة نحاسية صغيرة الحجم، بالعارضة، مثبت 

تستعمل لرفع متراس المصراع من الداخل، وهو موصول باإلطار بستة أزواج من المفاصل 

ألشكال، ففي الحديدية على هيئة حلقات متداخلة، وكالهما مركب بتقنية تجميع حشوات مختلفة ا

المصراع تتناوب الحشوات المستطيلة ذات المعينين البارزين والمستطيلة ذات معين  بارز 

، إضافة إلى مربعات صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة )25الشكل (بوضعيات نائمة وقائمة
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ات ، كما يحتوي اإلطار على الثالثة أنواع من الحشو)د26الشكل (بستة بتالت لملء الفراغات

السابقة بجزئه العلوي إضافة إلى حشوة وسطى بزخارف نباتية مخرمة قوامها ورقة أكانتس 

على هيئة  كأس ينبثق منه فرعان نباتيان بأنصاف مراوح نخيلية يتجهان نحو األسفل وآخران 

، )أ28الشكل (نحو األعلى لينتهيان بورقتي أكانتس ويلتقيان فوق الشكل الكأسي المذكور

، وآخر االستطالةخرين من العضادتين، واحد مستطيل يحتوي على بروز يميل إلى ونوعين آ

.                   مربع ببروز مقبب

: باب مؤدي إلى الطابق األول.3.1

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض االرتفاع تعيين الجزء
6 - 158 237 اإلطار
9 28 171 - العارضة
4 - 101.7 192 المصراع
العرض الطول أطرحشوات اإلطار

23 38 الحشوة المخرمة
12 60 1المستطيل
21 44 2المستطيل
- 12:الضلع المربع

العرض الطول أطر حشوات المصراع
21 44 1المستطيل

12.5 44 2المستطيل
8 44 3المستطيل

20.5 33.5 4المستطيل
8 21 5المستطيل

)23-22الصورتان (الوصف
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، )1أ 20الشكل (سم24.5على مزالج نحاسي بلسان طوله تميز عن السابق باحتوائهي

وهو موصول باإلطار بستة أزواج من المفاصل الحديدية على هيئة حلقات متداخلة، وكالهما 

ومشطوفة شطفا مائال ) 1ب4اللوحة (باستخدام مسامير مركب بتقنية تجميع حشوات بارزة 

لمصراع تأخذ شكال مستطيال بمقاسات مختلفة، أما اإلطار فيحتوي في بأشكال مختلفة، ففي ا

جزئه العلوي على حشوتين مستطيلتين إضافة إلى أخرى بشكل مشربية تتوسطهما، كما تحتوي 

العضادتان على نوعين من الحشوات مستطيلة ومربعة، علما أن الجزء العلوي من فتحة اإلطار 

.يأخذ شكل عقد مقبض القفة مفصصا

:بـاب مرفـق.4.1

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
5 - 117 212 اإلطار
6 12 119 - العارضة

4.2 - 100.5 191 المصراع
العرض الطول أطر حشوات المصراع

7.5 27 1المستطيل
7.5 17.5 2المستطيل
- 7.5: الضلع المربع

)25-24الصورتان : (الوصف

بالجدار بمتراس واحد من الحديد ومصراع مركب بتقنية يختلف عن السابق بكونه مثبت

تجميع حشوات مختلفة األشكال، تتناوب الحشوات المستطيلة ذات المعينين البارزين والمستطيلة 

، إضافة إلى مربعات صغيرة  )25الشكل (ذات معين بارز واحد بوضعيات نائمة وقائمة

، كما يأخذ الجزء العلوي )هـ26الشكل (ات بارزة بستة بتالت لملء الفراغاتتتوسطها وريد

. من فتحة اإلطار شكل عقد حدوي مفصص

:باب سلّم بالطابق األول.5.1

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
6 - 120 206 اإلطار
8 21 122 - العارضة

4.2 - 91 178 المصراع
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العرض الطول أطرحشوات اإلطار
7 25 المستطيل
- 7:الضلع المربع

العرض الطول أطر حشوات المصراع
7 25 1المستطيل
7 16 2المستطيل
- 7: الضلع المربع

)27-26الصورتان : (الوصف

اإلطار في جزئه  واحتواءبالجدار بمتراسين من الحديد باب مماثل للسابق، غير أنه مثبت  

تفصل بينها حشوتين مربعتين )25الشكل (العلوي على ثالث حشوات مستطيلة بمعينين  بارزين

، ويأخذ الجزء العلوي من فتحة اإلطار شكل عقد )هـ26الشكل (بوردة بارزة بست بتالت

.مقبض القفة مفصصا

:باب سلّم بالطابق األول.6.1

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع لجزءتعيين ا
6 - 162 240 اإلطار

8.5 16 177 - العارضة
4.3 - 101.5 193 المصراع
العرض الطول أطرحشوات اإلطار

25 37 الحشوة المخرمة
17 34 1المستطيل
7 16 2المستطيل
- 17:الضلع 1المربع
- 7:الضلع 2المربع

العرض الطول أطر حشوات المصراع
7.5 28 1المستطيل
7.5 17.5 2مستطيلال
- 7.5:الضلع المربع

)29-28الصورتان : (الوصف
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، )أ22الشكل  (مطرقة نحاسية صغيرة الحجمعلى باحتوائهيختلف هذا الباب عن السابق 

سم، وحشوات اإلطار فيه تتراوح بين 26تستعمل لرفع متراس المصراع من الداخل، طوله 

إلى حشوة وسطى بزخارف نباتية مخرمة قوامها محارة المستطيلة بمعين بارز والمربعة، إضافة 

بأسفلها ورقتان متصلتان بفروع وأنصاف مراوح نخيلية تلتف نحو األعلى مشكلة تشبيكا نباتيا 

، ويتخذ الجزء العلوي )ب28الشكل (يمأل المساحة التي حددت بخرطوش ضمن إطار مستطيل

واجهته بزخرفة الرقش العربي النباتي من فتحة اإلطار شكل عقد مقبض القفة مفصصا، زينت

قوامه ورقة األكانتس في الركنين، تنبثق منهما من الجهتين فروع نباتية وأنصاف مراوح نخيلية 

)أ27الشكل (.متشابكة ومتناظرة، نفذت بتقنية الحفر البارز

:بقصر حسن باشااألبواب الداخلية.2
:حنباب مؤدي من سلم المدخل األصلي إلى الص.1.2

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
6.2 - 168 290 اإلطار
14.5 31 170 - العارضة

4 - 105.5 197 المصراع
العرض الطول أطرحشوات اإلطار

14 36 1المستطيل
18 33.5 2المستطيل

17.5 32 3المستطيل
- 18:الضلع 1المربع
- 14:الضلع 2المربع
43 56 الحشوة المخرمة

العرض الطول أطر حشوات المصراع
7.5 28 1المستطيل
7.5 18 2المستطيل
- : الضلع المربع

)31-30الصورتان : (الوصف

مزخرف من الجهتين األمامية والخلفية، ففي يختلف هذا الباب عن السالف بكونه

ن البارزين والمستطيلة ذات معين  بارز المصراع تتناوب الحشوات المستطيلة ذات المعيني
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، إضافة إلى مربعات صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة )25الشكل (بوضعيات نائمة وقائمة

ذات إثني عشر بتلة لملء الفراغات، أما حشوات الجزء العلوي من اإلطار، فتتمثل في مستطيل 

ومربع تشغله وردة بارزة بصفين بمعين بارز تتوسطه وريدة بست بتالت محفورة حفرا بارزا ، 

من البتالت، الخارجي منه باثني عشر بتلة والداخلي بستة، إضافة إلى الحشوة المخرمة التي 

يأخذ جزؤها العلوي شكل عقد بخطوط منحنية  والتي شكلتها زخارف نباتية تتمثل في تشبيكات 

كلي مستطيل  ومربع أما العضادتان فحشواتهما تأخذ ش،)د28الشكل (من الرقش العربي

بارزين مشطوفي األطراف زين األول ببروز خفيف بشكل سداسي األضالع مفصص، والمربع 

.بمعين

:باب سلم بالطابق األول.2.2

):سم(المقاسات

السمك العم العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
6 - 155.5 276 اإلطار

4.5 - 101 194.5 المصراع
العرض الطول طارأطرحشوات اإل
50.5 57.5 الحشوة المخرمة
13 41.5 1المستطيل

11.5 26.5 2المستطيل
- 13:الضلع 1المربع
- 11.5:الضلع 2المربع

العرض الطول أطر حشوات المصراع
8 28 1المستطيل
8 18 2المستطيل
- 8:الضلع المربع

)33-32الصورتان : (الوصف

الحديد لم يتبق إال أحـدهما، ومصـراع،  مـع زخرفـة     باب مثبت بالجدار بمتراسين من

معينات الحشوات المستطيلة بزخارف نباتية بارزة أما المربعات الصغيرة  فتتوسـطها وريـدات   

بارزة بثمانية بتالت لملء الفراغات الناتجة، كما يحتوي اإلطار في جزئه العلوي علـى نـوعين   

، إضافة إلى حشوة وسطى بزخارف )26الشكل (ةمن الحشوات  المستطيلة بمعين بارز والمربع

نباتية مخرمة قوامها زهرة اللة مركزية تعلو شكال كأسيا، ينبثق منهما عدة فروع نباتية ملتويـة  

تلتف فيما بينها مشكلة  تشبيكا نباتيا يمأل المساحة كلها، تعلوه شبه محارة و يعلو الكل شكل عقد 
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تجة بين هذا األخير وإطار الحشوة بزخارف نباتية قوامهـا  بخطوط منحنية ومألت الفراغات النا

ـ 28الشكل (فروع نباتية ملتوية نفذت بالحفر البارز ، أمـا العضـادتان فيتـراوح شـكل     )هـ

الحشوات فيهما بين مستطيل مزخرف بزخارف نباتية بمراوح نخيلية بـارزة ومربـع تتوسـطه    

ن المربع نفذت كلها بـالحفر البـارز،  ويتخـذ    وريدة تنبثق منها فروع نباتية ملتوية لتحتل أركا

الجزء العلوي من فتحة اإلطار شكل عقد مقبض القفة مفصصا، زينت واجهته بزخرفة الـرقش  

العربي النباتي قوامه في الركنين زهرة اللة شبيهة بتلك الموجودة بالحشـوة المخرمـة، تنبثـق    

ح نخيلية متشابكة ومتنـاظرة، نفـذت   منهما من الجهتين نحو األسفل فروع نباتية وأنصاف مراو

)ب27الشكل (.بتقنية الحفر البارز

بميزة تتمثل في ظهوره من الداخل والخارج مظهر انفرادهوالمالحظ على هذا الباب 

واجهتين لبابين مختلفين وذلك لشكل المشربية الذي تأخذه الحشوة المخرمة وخلو معينات 

شوات اإلطار بشكلين يتمثالن في المستطيل والمربع البارزين المصراع من الزخرفة وظهور ح

.بأطراف مشطوفة

:بقصر مصطفى باشااألبواب الداخلية.3
: باب مطل على الصحن.1.3

):سم(المقاسات

سمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
6 - 175.5 266 اإلطار
4 - 117 209 المصراع
9 28 178 - العارضة

العرض لالطو أطرحشوات اإلطار
32 43 الحشوة المخرمة
25 32 1المستطيل

15.5 40.5 2المستطيل

- :الضلع
15.5

المربع

العرض الطول أطر حشوات المصراع
12 43 1المستطيل
12 27.5 2المستطيل

:الضلع
12

المربع
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)34الصورة (: الوصف

ين مثبتين في الجدار من األعلـى واألسـفل   يتكون الباب من إطار متحرك بمتراس

ومصراع موصول باإلطار بسبعة أزواج من المفاصل الحديدية على هيئـة حلقـات متداخلـة،    

مركبين بحشوات بارزة ومشطوفة الجوانب، مركبة بتقنية النقر واللسان، تتراوح أشـكالها بـين   

ت بوضـعيتين قائمـة ونائمـة،    المستطيلة والمربعة ، تجمعها عصابة بسيطة، فتظهر المستطيال

ويتخلل الفراغات الناتجة بينها الحشوات المربعة، مع إتخاذ فتحة اإلطـار التـي يفـتح عليهـا     

المصراع شكل عقد نصف دائري مفصص، مع إحتواء المصراع على مطرقـة صـغيرة مـن    

.النحاس

:باب سلّم بالطابق األول.2.3

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع عيين الجزءت
6.2 - 164 286 اإلطار
4.5 22.5 181 - العارضة
4.3 - 110.5 225 المصراع

العرض الطول أطرحشوات اإلطار
14 49 1المستطيل
21 33 2المستطيل

- 14:الضلع المربع
33 47 الحشوة المخرمة

العرض الطول أطر حشوات المصراع
11 40.5 1المستطيل
11 26 2المستطيل

- 11: الضلع المربع

)36-35الصورتان : (الوصف

ميز حشوات اإلطار بالبساطة، نجد حشوات المصراع تأخذ يختلف هذا الباب عن السابق بت

أشكاال مستطيلة ذات معينين بارزين ومستطيلة ذات معين  بارز بوضعيات نائمة وقائمة

ن يتميزان بحشوات نائمة فقط، إضافة إلى ، ماعدا الصفين العلوي والسفلي الذي)25الشكل (

مربعات صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة مركبة من صفين من البتالت يبلغ عددها في الداخلي 
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، استعملت لملء الفراغات، )ب26الشكل (ستة وفي الخارجي إثني عشر بتلة، بمركز مقبب

.ويتخذ الجزء العلوي من فتحة اإلطار شكل عقد مفصص

: مؤدي إلى رواق داخليباب.3.3

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
5 - 115.5 215 اإلطار

6.5 27 122 - العارضة
4.1 - 75.5 164 المصراع

العرض الطول أطرحشوات اإلطار
29 33 الحشوة المخرمة
9 40 1المستطيل

10.5 21.5 2المستطيل

- 9:الضلع المربع

العرض الطول أطر حشوات المصراع
16 21 الحشوة المركزية
6 21 1المستطيل
6 13.5 2المستطيل

- 6:الضلع المربع

)39إلى 37الصور من (الوصف

يختلف عن الباب السالف الذكر بكون المصراع فيه موصول باإلطار بخمسة أزواج 

الحشوات المستطيلة ذات المعينين تناوبمن المفاصل الحديدية على هيئة حلقات متداخلة، ت

البارزين والمستطيلة ذات المعين البارز الواحد بوضعيات نائمة وقائمة ، إضافة إلى مربعات 

، إضافة )هـ26و25الشكلين (صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة بثمان بتالت لملء الفراغات

نها خالية من الزخارف، كما يحتوي إلى حشوة مركزية غائرة تأخذ شكل الحشوة المخرمة إال أ

اإلطار على األنواع السابقة من الحشوات موزعة على العضادتين و الجزء العلوي منه، إضافة 

إلى حشوة وسطى بزخارف نباتية مخرمة، جزؤها العلوي على شكل عقد بخطوط منحنية، عن 

توية على الجانبينالزخارف فقوامها شكال كأسيا تنبثق من أسفله وأعاله فروع نباتية مل

، ويتخذ الجزء العلوي من فتحة اإلطار شكل عقد مفصص، زينت واجهته )ج28الشكل (
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بزخرفة الرقش العربي النباتي قوامه  في الركنين، عنصرا يشبه كوز صنوبر، تنبثق منهما من 

.لبارزالجهتين فروع نباتية وأنصاف مراوح نخيلية متشابكة ومتناظرة، نفذت بتقنية الحفر ا

)ج27الشكل (

:بـاب مرفـق.4.3

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
5.5 - 114.5 213 اإلطار
6.5 24 118 - العارضة
3.7 - 79.8 182 المصراع

العرض الطول أطر حشوات اإلطار
16 38 الحشوة المخرمة
16 30 1المستطيل
8 45 2المستطيل

- 8: الضلع المربع

العرض الطول أطر حشوات المصراع
11.5 40.5 1المستطيل
11.5 25.5 2المستطيل

- 11.5: الضلع المربع

)42إلى 40الصور من : (الوصف

موصول باإلطار بستة أزواج من المفاصل الحديدية علـى  يتميز مصراع هذا الباب بكونه 

الثيـة الفصـوص مثيتـة علـى قاعـدة مفصصـة      هيئة حلقات متداخلة، تحليه حلقة نحاسية ث

، وكل من اإلطار والمصراع  مركب بتقنية تجميع حشوات مختلفـة األشـكال،   )ب22الشكل (

ففي المصراع تتناوب الحشـوات  )1أ4اللوحة (باستعمال مسامير مجمعة بتقنية النقر واللسان،

بارز واحد بوضـعيات نائمـة وقائمـة   المستطيلة ذات المعينين البارزين والمستطيلة ذات معين

، إضافة إلى مربعات صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة مركبـة مـن صـفين مـن     )25الشكل (

البتالت يبلغ عددها في الداخلي سـتة وفـي الخـارجي إثنـي عشـر بتلـة، بمركـز مقبـب        

وة المسـتطيلة  ،استعملت لملء الفراغات، أما في عضادتي اإلطار فتتناوب الحش)ب26الشكل (

بمعينين مع المربعة ذات الوريدة بثمانية بتالت، مع وجود حشوة على هيئـة مشـربية تتوسـط    
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الجزء العلوي من اإلطار، كما يأخذ الجزء العلوي من فتحة اإلطار شكل عقد نصـف دائـري   

، الشـكل  2أ 4اللوحة (. ، والمالحظ احتواء المصراع على مزالج صغير من البرونزمفصص

)1ج20

:بقصر الحمراءاألبواب الداخلية.4
: باب مؤدي إلى الصحن.1.4

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
6 - 138 253 اإلطار
6 30 146 - العارضة
4 - 105.5 186 المصراع

العرض الطول أطرحشوات اإلطار
28.5 44 الحشوة المخرمة
9.5 44 1المستطيل
19 38 2المستطيل
19 21.5 3المستطيل

13.5 19 4المستطيل
العرض الطول أطر حشوات المصراع
28.5 46 1المستطيل
15.5 37 2المستطيل
15.5 32.5 3المستطيل
13 32.5 4المستطيل
13 26.5 5المستطيل

11.5 21 6المستطيل
15.5:الضلع 1المربع

13:الضلع 2المربع

)45لى إ43الصور من (الوصف

حلي مصراع هذا الباب  بمزالج نحاسي بلسان، و ركب كل من اإلطار والمصراع بتقنيـة  

تجميع حشوات بارزة ومشطوفة شطفا مائال بأشكال مختلفة، ففي المصراع تأخذ شكال مسـتطيال  

ومربعا بمقاسات مختلفة، إضافة إلى حشوتين كبيرتين ، واحدة تتوسـط الجـزء العلـوي مـن     

اع والثانية تتوسط السفلي منه، يتخللهما من األعلى شكل عقد بخطوط منحنية  أما اإلطار المصر
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فيحتوي في جزئه العلوي على حشوات مستطيلة بمقاسات مختلفـة، تتوسـطها أخـرى بشـكل     

مشربية بزجاج أحمر،علما أن الجزء العلوي من فتحة اإلطار يأخذ شـكل عقـد مقـبض القفـة     

.ة منفذة بتقنية الحفر البارزمفصصا، تتوسطه زهرة الل

:باب سلّم .2.4

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
6.5 - 132 234 اإلطار
8 23 137 - العارضة

4.5 - 102 176 المصراع
العرض الطول أطرحشوات اإلطار
21.5 38.5 1المستطيل
11.5 36.5 2المستطيل
11.5 24 3المستطيل
- 11.5:الضلع المربع
21 36.5 الحشوة المخرمة

العرض الطول أطر حشوات المصراع
11.5 39 1المستطيل
11.5 25.5 2المستطيل
- 11.5: الضلع المربع

)47-46الصورتان : (الوصف

وركب كل من اإلطار والمصراع بتقنية التجميع بالنقر واللسان بواسطة عصابات يشبه السابق، 

ختلفة األشكال، ففي المصراع تتناوب الحشوات المستطيلة ذات المعينين البارزين لحشوات م

، إضافة إلى مربعات صغيرة  )25الشكل (والمستطيلة ذات معين  بارز بوضعيات نائمة وقائمة

لملء الفراغات، كما يحتوي اإلطار على الثالثة أنواع من تتوسطها وريدات بارزة بثمان بتالت

ابقة بجزئه العلوي إضافة إلى حشوة وسطى بزخارف نباتية مخرمة قوامها زهرة الحشوات الس

تأخذ شكل كوز صنوبر ينبثق منها فرعان نباتيان بأنصاف مراوح نخيلية يتجهان نحو األسفل و 

األعلى، أما العضادتان فنفذت عليها خطوط عمودية غائرة، كما يتخذ الجزء العلوي من فتحة 

. القفة مفصصااإلطار شكل عقد مقبض



105

: باب سلّم بمصراعين.3.4

):سم(المقاسات

السمك العمق العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
5.5 - 143 218 اإلطار
3.2 - 62 185.5 المصراع

العرض الطول أطر حشوات المصراع
14 46 1المستطيل
14 30 2المستطيل
- 14:الضلع المربع

)51إلى 48الصور من: (الوصف

يتكون الباب من إطار ثابت ومصراعان موصوالن باإلطار بزوجين مـن المفاصـل   

الحديدية المستحدثة، ويحتوي على مزالجين حـديثين مـن الحديـد،بأعلى وأسـفل المصـراع      

األيسر،يثبت األول باإلطار والثاني يثبت في حفرة باألرضية الرخاميـة، وركـب المصـراعان    

لسان بواسطة عصابات لحشوات مختلفة األشـكال، تتنـاوب الحشـوات    بتقنية التجميع بالنقر وال

المستطيلة ذات المعينين البارزين تتوسطهما وردة بثمان بتالت محفورة حفرا غائرا والمسـتطيلة  

ذات معين  بارز تتوسطه نفس الوردة المذكورة، بوضعيات نائمة وقائمة ، إضافة إلى مربعـات  

بثمان بتالت بمركز مقبب تشغل الفراغات الناتجة، ، كما يتخذ صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة

الجزء العلوي من فتحة اإلطار شكل عقد مقبض القفة مفصصا، يعلو جزأه األوسـط خرطـوش   

يتضمن زخرفة نباتية بارزة تتمثل في زهرة اللة تنبثق منها فـروع نباتيـة بأنصـاف مـراوح     

ظهر بمظهر واحد سواء مـن الواجهـة أو مـن    يالحظ على هذا الباب أن الحشوات ت،  نخيلية

.الخلف

)ب4اللوحة (:أبواب القاعات والغرف:ثالثا
:بقصر خداوج العمياءأبواب القاعات والغرف.1
:النموذج األول1-1

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
6.5 - 329 العضادتان
6 74.5 324.5 المصراع
4 57.5 190 خةالخو
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العرض الطول أطرحشوات المصراع
9.5 35 1المستطيل
9.5 22.5 2المستطيل

9.5:الضلع المربع
العرض الطول أطر حشوات الخوخة

7.5 27 1المستطيل
7.5 17 2المستطيل

7.5:الضلع المربع

.المسامير المستعملة في عملية التجـميع .1

).1135II.Miرقم الجرد-ار القديمةالمتحف الوطني لآلث(
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.مكونات مزالج خوخة باب

).436II.Miرقم الجرد-المتحف الوطني لآلثار القديمة (

.نوعية المسامير المستعملة في التجميع و مكونات مزالج خوخة: أ 4اللوحة 
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.باب بمصراعــين: ب 4اللوحة 
)RAVOISE PL.VIرافوازي: عن(
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)55إلى 52الصور من :(الوصف

باب قاعة مطلة على الصحن، يتكون من عضادتين دون ساكف، مثبتتين في األعلى في 

كتلتين بارزتين على شكل كابولي، ومصراعين بخوختين مثبتين في العضادتين من كل جهة 

ج من المفاصل الحديدية على هيئة حلقات متداخلة، بينما ثبتت الخوختان بخمس بثمان أزوا

أزواج من المفاصل، علما أن المصراعين خاليان من األنف الذي يغطي الشق الناتج عن 

.إلئقائهما عند الغلق

54.5يحتوي كل من المصراع والخوخة على مزالجين  من النحاس، مقاس األول  

)2أ 20الشكل (سم24.5ثاني بلسان على هيئة زهرة الاللة مقاسه سم وال

ويتميز كل من المصراع والخوخة بتركيبهما من مجموعة حشوات  مجمعة بعصابات  بتقنيـة  

التقر واللسان، مزخرفة من الداخل و تتراوح أشكالها بين المستطيلة بمعينين بـارزين وبمعـين   

تتخللها مربعات ذات وردة بارزة بست )25الشكل (ن النائمة والقائمةواحد بوضعيات متناوبة بي

،  ويتميز القسم العلوي من فتحة الخوخة بإتخاذه شـكل عقـد مـدبب    )هـ26الشكل (بتالت

مفصص يميل إلى الشكل البصلي، زخرفت واجهته بزخرفة الرقش العربي النباتي قوامه ورقـة  

من الجهتين فروع نباتية وأنصاف مراوح نخيليـة متشـابكة   األكانتس في الركنين، تنبثق منهما 

ومما يالحظ، إضافة إلى هذا الباب وجـود ثالثـة أبـواب    ، ومتناظرة، نفذت بتقنية الحفر البارز

.له، توجد بغرف الطابق األولمشابهة

:النموذج الثاني1-2

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
7 - 313 نالعضادتا

6.5 74 312 المصراع
4.3 57 183 الخوخة
العرض الطول أطرحشوات المصراع

9.5 35 1المستطيل
9.5 23 2المستطيل
- 9.5:الضلع المربع

العرض الطول أطر حشوات الخوخة
7.5 27 1المستطيل
7.5 17.5 2المستطيل
- 7.5:الضلع المربع
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)58إلى 56الصور :(الوصف

مطلة على الصحن، ، يختلف عن السابق إختالفا طفيفـا يتمثـل فـي مقاسـات     باب قاعة 

سم والثاني بلسان على هيئة زهرة الاللة مقاسه 54مزالجي المصراع والخوخة، فمقاس األول  

لـه،  نين مشابهيآخرينومما يالحظ، إضافة إلى هذا الباب وجود إثن، )2أ 20الشكل (سم24

. يوجدان بنفس الطابق

:بقصر حسن باشاواب الغرف والقاعاتأب.2
:األبواب الخارجية.1.2

)سم: (المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
7.5 - 348 العضادتان
6 76 348 المصراع

4.5 59.5 191.5 الخوخة
العرض الطول أطرحشوات المصراع
10.5 36.5 1المستطيل
10.5 24 2المستطيل
- 10.5:الضلع عالمرب

العرض الطول أطر حشوات الخوخة
8 28.5 1المستطيل
8 18.5 2المستطيل
- 8:الضلع المربع

)62إلى 59الصور من :(الوصف

باب قاعة مطلة على الصحن، يشبه السابق غير أن الكتلتين البارزتين الذين يتخذان  شكل 

قوامها أنصاف مراوح نخيلية بوضعية زينتا في جوانبها الثالثة بزخارف نباتية بارزة -كابولي

والمصراعين   بخوختين مثبتين في -متناظرة على الجانبين ومتقابلة على الجانب األمامي

. العضادتين من كل جهة بتسعة أزواج من المفاصل الحديدية

)ب19الشـكل  (سـم 61يقفل المصراعان بمزالج من النحاس، برأس مخروطي مقاسه 

، سـم 23.5خة بالمصراع بواسطة مزالج نحاسي بلسان ورأس مخروطي مقاسه وتثبت كل خو

).ب20الشكل (

ويتميز كل من المصراع والخوخة بتركيبهما من مجموعة حشوات  مجمعـة بعصـابات    

بتقنية التقر واللسان، مزخرفة من الداخل و تتراوح أشكالها بين المسـتطيلة بمعينـين بـارزين    
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تتخللهـا مربعـات ذات وردة   ضعيات متناوبة بين النائمة بلون أسود والقائمـة وبمعين واحد بو

بارزة بثمان بتالت، ويتميز القسم العلوي من فتحة الخوخة بإتخاذه شكل عقد مفصص يميل إلـى  

الشكل البصلي، زخرفت واجهته بزخرفة الرقش العربي النباتي قوامه في الركنين، زهرة اللـة  

تين فروع نباتية وأنصاف مراوح نخيلية ملتوية ومتنـاظرة، نفـذت بتقنيـة    تنبثق منهما من الجه

لـه بـنفس   ما يالحظ إضافة إلى هذا الباب وجود آخر مشابه، كالحفر البارزعلى أرضية مثقبة

.الطابق، وثالثة بغرف الطابق األول

:األبواب الداخلية.2.2

:النموذج األول.1.2.2

):سم(المقاسات

عمقأقصى السمك عرضال اإلرتفاع تعيين الجزء

- 7 107 206 اإلطار
- 3 48 200 المصراع
18 4 106 - النجاف
العرض الطول أطرحشوات المصراع

39 61 الحشوة المركزية
23 39 1المستطيل

20.5 44 2المستطيل
6.5 44 3المستطيل
13 39 4المستطيل
6.5 20.5 5المستطيل
- 6.5:الضلع المربع

)64-63الصورتان (: الوصف

باب غرفة داخلي بمصراعين، يعلوه عقد على هيئة مقبض القفة، كسي باطنه  ببالطات 

خزفية، وهو يتكون من إطار، ثبت به مصراعان بواسطة ثالثة أزواج من المفاصل الحديدية 

.الحديثة، ويعلو هذا اإلطار نجاف داخلي ببروزين

من الوجهين عدة تقنيات تتمثل في الحفر البارز والتخريم أستعمل في زخرفة الباب 

والتلوين، زخرف الجزء العلوي من  كل مصراع   بثالث حشوات، المركزية منها بأربعة 

أركان ويتوسط أضالعها عقود بخطوط منحنية وهي تحتوي على زخارف بارزة بلون ذهبي 

مروحتان نخيليتان وينبثق منها نحو على أرضية حمراء قوامها في األسفل زهرة اللة يكتنفها

األعلى أنصاف مراوح أخرى ملتوية وبوضعيات التقابل والتدابر مع تماثلها وتتخللها زهرتا اللة 
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صغيرتان في مستوى منتصف الحشوة تقريبا، ويحيط بكل هذه الزخارف شريط بأرضية بيضاء 

حشوتان على هيئة خرطوش، تزينه أشكال لفائف حمراء اللون، وبأعلى وأسفل هذه الحشوة  

تشغلهما زخارف بارزة بلون ذهبي على أرضية خضراء قوامها زهرة اللة تنبثق منها أنصاف 

مراوح نخيلية ملتوية تتجه نحو األعلى واألسفل لتشغل الفراغات الجانبية ويحيط بهذه الزخارف  

ن إلتقاء هذه شريط بأرضية بيضاء تزينه لفائف بلون أحمر  وملئت الفراغات الناتجة ع

الحشوات باألطر بزخارف نباتية بارزة بلون ذهبي تتمثل في أنصاف مراوح نخيلية دقيقة 

مذهبة، أما الجزء السفلي من المصراع فهو مركب من حشوات مستطيلة أكبرها أوسطها، زينت 

بشريط بأرضية بيضاء تحليه لفائف حمراء على غرار الحشوات المذكورة إضافة إلى أربعة 

عات خضراء تتوسطها وريدة ذهبية بثمان بتالت وزعت بصورة متقابلة حول الحشوة مرب

.المركزية

أما النجاف فنفذت زخارفه بلون أصفر على أرضية بنية غامقة، قوامها في كل بروز 

تركيب من أنصاف المراوح النخيلية المتقابلة والمتدابرة، تتوسطه وردة بأربع بتالت ويعلوه 

.هالل

:النموذج الثاني.2.2.2

):سم(المقاسات

عمقأقصى السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء

- 5.5 91 208 اإلطار
- 3 72.5 202 المصراع
18 4 106 - النجاف
العرض الطول أطرحشوات المصراع
39.5 61.5 الحشوة المركزية
13 61.5 1المستطيل
50 39.5 2المستطيل
23 39.5 3المستطيل
13 39.5 4المستطيل
13 50 5المستطيل
13 23 6المستطيل
- 13:الضلع المربع
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)65الصورة : (الوصف

باب غرفة داخلي بمصراع واحد، يعلوه حنية على هيئة مقبض القفة، كسيت  ببالطات 

خزفية، وهو مماثل من حيث الزخرفة لمصراع من النموذج السابق مع إضافة حشوات جانبية 

في مستطيل  بمقاسين وبوضعية قائمة يتوسطهما مستطيل بارز بني اللون بحدود ذهبية، تمثلت 

الكبيرة منها حمراء واألخرى ملونة  باألخضر، ووزعت على أركان المصراع أربعة مربعات 

ببروزات بنفس الشكل بنية اللون تحدها خطوط ذهبية ، يتوسط كل إثنين من األعلى واألسفل 

.  ليمستطيل نائم برتقا

أما النجاف فنفذت زخارفه بلون أصفر على أرضية بنية غامقة، قوامها في كل بروز 

تركيب من أنصاف المراوح النخيلية المتقابلة والمتدابرة، تتوسطه وردة بأربع بتالت ويعلوه 

. هالل

:بقصر مصطفى باشاأبواب القاعات والغرف. 3
):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع عيين الجزءت
7 - 315 العضادتان

6.2 84.5 310 المصراع
4.4 68.2 178.5 الخوخة

العرض الطول أطرحشوات المصراع
12 41.5 1المستطيل
12 26.5 2المستطيل

12:الضلع المربع
العرض الطول أطر حشوات الخوخة

9 33.5 1المستطيل
9 21 2المستطيل

9:الضلع المربع

)70إلى 66من الصور:(الوصف

باب غرفة بالطابق األول، يتكون من عضادتين دون ساكف، مثبتتين في األعلى في كتلتين 

بارزتين على شكل كابولي، ومصراعين بخوختين مثبتين في العضادتين من كل جهة بتسع 

واج من أزواج من المفاصل الحديدية على هيئة حلقات متداخلة، بينما ثبتت الخوختان بخمس أز

المفاصل، علما أن المصراعين خاليان من األنف الذي يغطي الشق الناتج عن إلئقائهما عند 

.الغلق
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سـم  65يحتوي كل من المصراع والخوخة على مزالجين  من النحـاس، مقـاس األول    

)ج20الشكل (.سم20.5والثاني بلسان مقاسه ) 2ج19الشكل (

والخوخة بتركيبهما من مجموعة حشوات مجمعة بعصابات  ويتميز كل من المصراع 

بتقنية التقر واللسان، مزخرفة من الخارج، تتراوح أشكالها بين المستطيلة بمعينين بارزين 

تتخللها مربعات ذات وردة )25الشكل (وبمعين واحد بوضعيات متناوبة بين النائمة والقائمة

يز القسم العلوي من فتحة الخوخة بإتخاذه شكل عقد بارزة بثمانية بتالت، بمركز مقبب، ويتم

.نصف دائري متجاوز

له بنفس الطـابق وأربعـة   ومما يالحظ، إضافة إلى هذا الباب وجود ثالثة أبواب مشابهة

.بالطابق األرضي

:بقصر الحمراءأبواب القاعات والغرف.4
:النموذج األول4-1

):سم(المقاسات

السمك العرض عاإلرتفا تعيين الجزء
7.5 - 306 العضادتان
6 72.5 304 المصراع
4 57.5 179 الخوخة

العرض الطول أطرحشوات المصراع
16.5 40 1المستطيل
18.5 40 2المستطيل
16.5 18.5 3المستطيل
العرض الطول أطر حشوات الخوخة
14.5 32 1المستطيل
15 31.5 2المستطيل

15:الضلع المربع

)73إلى 71الصور من :(الوصف

باب قاعة مطلة على الصحن، يختلف عن السابق في كون المصراعين مثبتين بالعضادتين 

.من كل جهة بثمان أزواج من المفاصل الحديدية على هيئة حلقات متداخلة

وتتميـز  ، ، يثبتهـا بفتحـة المصـراع   )د20الشكل (تحتوي الخوخة على مزالج من النحاس

من المصراع والخوخة بظهورها بارزة ومشطوفة الجوانب من الوجـه والخلـف،   حشوات كل 
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مجمعة بعصابات  بتقنية التقر واللسان و تتراوح أشكالها بين المستطيلة بوضعيات نائمة وقائمـة  

تتخللها المربعة الشكل، ويتميز القسم العلوي من فتحة الخوخة بإتخاذه شـكل عقـد   ) 25الشكل (

إضافة إلى هذا الباب يوجد بابـان  . المصراع ونالحظ غياب مزالج ،جةمتجاوز بفصوص متمو

.مماثالن له بنفس الطابق

:النموذج الثاني4-2

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
6.5 - 330 العضادتان
6 76 293 المصراع
4 62.5 175 الخوخة

العرض الطول أطرحشوات 
11 38.5 1تطيلالمس
11 25 2المستطيل
- 11:الضلع المربع

العرض الطول أطر حشوات الخوخة
9 31 1المستطيل
9 20 2المستطيل
- 9:الضلع المربع

)76إلى 74الصور من :(الوصف

يغلق المصراعان بمـزالج كبيـر مـن    ، باب غرفة،  يتكون كل من المصراع والخوخة

، أما الخوختان فتثبت كـل واحـدة  بفتحـة المصـراع     )د19الشكل (سم63النحاس، مقاسه 

)د20الشكل (.سم20بمزالج صغير من النحاس بلسان بسيط مقاسه 

من مجموعة حشوات مجمعة بعصابات  بتقنية التقر واللسان، مزخرفة من الداخل يتكون 

ضعيات متناوبة بين والخارج و تتراوح أشكالها بين المستطيلة بمعينين بارزين وبمعين واحد بو

تتخللها مربعات ذات وردة بارزة بثمان بتالت، ويتميز القسم )25الشكل (النائمة والقائمة

. العلوي من فتحة الخوخة بإتخاذه شكل عقد متجاوز مفصص وخال من الزخرفة

لـه تمامـا بالغرفـة العموديـة     ومما يالحظ، إضافة إلى هذا الباب وجود آخـر مماثـل  

.  ثنان آخران أعيد إستعمالهما بالقاعة الحديثة التي تضم الغرفة والرواق الموازية لألخيرةعليه،وإ
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)29الشكل (:النوافذ:رابعا

:بقصر حسن باشاالنوافذ.1
:النموذج األول.1.1

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
8.5 112 135 اإلطار
3.5 50.5 122 الدفّة
العرض الطول أطرحشوات الدفّة
34.5 40.5 المستطيل

40.5: الضلع المربع

)79-77الصورتان (الوصف

يعلو هذه النافذة حنية على هيئة عقد مقبض القفة، كسيت ببالطات خزفية، وهي تتكون

من إطار، ثبتت به دفتّان بواسطة ثالثة أزواج من المفاصل الحديدية،  أستعملت في زخرفتها 

عدة تقنيات تتمثل في الحفر البارز والتخريم والتلوين، تنقسم كل دفّة إلى ثالث مأطورات 

أوسطها أكبرها، قوام الزخرفة في الجزء األوسط  جامة  بأربعة رؤوس مشكلة من خطين 

للون الذهبي يتخللهما شريط بأرضية خضراء، زينت بوريدات برتقالية ووردية بارزين با

وأوراق بسيطة، تتناوب مع زخرفة مشبكة بلون أصفر، وحليت هذه الجامة بزخارف مخرمة 

تحيط  بدائرة صغيرة برتقالية اللون شبيهة بوريدة بثالث بتالت ذهبية، ينبثق منها أوراق 

وس منتهية بأزهار اللة ذهبية، وشغل الفراغ بأنصاف مراوح خضراء وبرتقالية على هيئة كؤ

نخيلية متداخلة ومتناظرة تتراوح ألوانها بين الذهبي واألخضر والبرتقالي، كما شغل الفراغ 

الناتج بين اإلطار والجامة بأنصاف مراوح نخيلية متداخلة ومنفذة بتقنية الحفر البارز، ملونة 

.     خضراءبالذهبي والبرتقالي على أرضية 

أما المأطورتان العليا والسفلى فهما متماثلتان مقاسا وشكال وتقنية تنفيذ، قوام الزخرفة في 

كل منهما جامة  برأسين جانبيين تربطهما خطوط منحنية مشكلة من خطين بارزين باللون 

يطة، الذهبي يتخللهما شريط بأرضية خضراء، زينت بوريدات برتقالية ووردية وأوراق بس

تتناوب مع زخرفة مشبكة بلون أصفر، وحليت هذه الجامة بزخارف مخرمة تحيط  بدائرة 

خضراء يتوسطها قرص هاللي ذهبي اللون، بأسفله ورقة أكانتس تنبثق منها أنصاف مراوح 

نخيلية متداخلة ومتجهة نحو األعلى تتراوح ألوانها بين الذهبي واألخضر والبرتقالي، كما شغل 

الفراغات الناتجة بين اإلطار و حدود الجامة المتموجة  بأنصاف مراوح نخيلية األركان  و
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متداخلة ملونة بالذهبي والبرتقالي على أرضية خضراء ومنفذة بتقنية الحفر البارز، والمالحظ أن 

.القاعدة الخضراء بالزخارف البارزة في كل األجزاء المذكورة، تأخذ من الخارج لونا أحمرا

)أ30الشكل (

زودت الدفتان بمقبضين نحاسيين،على هيئة فصين صغيرين تتوسطهما وريقة  مثبتين على 

، وزينت النافذة من الخارج بإطار رخامي، يتخلله )أ31الشكل (قاعدة مفصصة بمركز مقبب

.   شباك بقضبان برونزية متقاطعة فيما بينها

:النموذج الثاني.2.1

):سم(المقاسات

قعمأقصى السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء

- 8.5 112 135 اإلطار
- 3 50 122.5 الدفّة

19.5 4 112 - النجاف
العرض الطول أطرحشوات الدفّة

- 23:الضلع الحشوة المركزية
6.5 23 1المستطيل
6.5 15 2المستطيل
- 6.5:الضلع المربع

)82إلى 80الصور من : (الوصف

يعلوها حنية على هيئة عقد مقبض القفة، كسيت ببالطات خزفية، و تتكون  من نافذة

إطار، ثبتت به دفتّان بواسطة ثالثة أزواج من المفاصل الحديدية، ويعلو هذا اإلطار نجاف 

داخلي ببروزين،  أستعمل في زخرفة دفتي النافذة من الوجهين عدة تقنيات تتمثل في الحفر 

لوين، تتركب كل دفّة من حشوة مربعة مركزية مخرمة، يحدها شريط البارز والتخريم والت

بأرضية بيضاء تزينه وريدات حمراء بأوراق بسيطة خضراء، يتوسط الحشوة وريدة بثمان 

بتالت على شكل أوراق أكانتس، ذات مركز مقبب ذهبي، تنبثق منها أنصاف مراوح نخيلية 

أخرى ذات قاعدة مستقيمة، جزؤها العلوي على بلونين ذهبي ووردي، ويعلو هذه الحشوة واحدة 
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هيئة عقد بخطوط منحنية تتوسطها زهرة اللة بلون وردي، يتفرع من كأسها أنصاف مراوح 

نخيلية بلونين ذهبي وأزرق ويحيط بها شريط بقاعدة بيضاء زين بفروع دقيقة خضراء، يكتنفها 

توية على أرضية من الرقش من الجانبين زخرفة قوامها  وردة بورقة خضراء مفصصة ومل

العربي النباتي، ويقابل هذه الحشوة من األسفل أخرى مماثلة لها، علما أن زخارف هذه 

، وركبت باقي الدفة بتجميع حشوات )ج-ب 30الشكل (الحشوات الثالث نفذت بتقنية التخريم

في مستطيل بواسطة عصابات بطريقة النقر واللسان، وتأخذ هذه الحشوات ثالثة أشكال تتمثل

بمعينين بارزين ومستطيل بمعين بارز واحد   تتراوح األلوان فيهما بين المعين األخضر بحدود 

ذهبية على قاعدة حمراء والعكس مع زخرفة المعينات بشكل محور للسحاب الصيني، ومربع 

لها الحشوات بوريدة ذهبية بارزة بثمان بتالت، أخذت المستطيلة منها وضعيتين نائمة وقائمة تتخل

.المربعة

أما النجاف فنفذت زخارفه بلون أصفر على أرضية بنية غامقة، قوامها في كل بروز 

تركيب من أنصاف المراوح النخيلية المتقابلة والمتدابرة، تتوسطه وردة بأربع بتالت ويعلوه 

ة  مثبتين زودت الدفتان بمقبضين نحاسيين،على هيئة فصين صغيرين تتوسطهما وريق، هالل

، وزينت النافذة من الخارج بإطار رخامي، )أ31الشكل (على قاعدة مفصصة بمركز مقبب

يتخلله شباك بقضبان برونزية متقاطعة فيما بينها، تظهر من خالله الدفتان بنفس الزخارف 

.   المذكورة مع بعض اإلختالفات البسيطة في توزيع األلوان

:النموذج الثالث.3.1

):سم(المقاسات

عمقأقصى السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء

- 8.5 112 136.5 اإلطار
- 3 50.5 123 الدفّة

19.5 4 110 - النجاف
العرض الطول أطرحشوات الدفّة

23 32 الحشوة المركزية
6.5 23 1المستطيل
6.5 15 2المستطيل
- 6.5:الضلع المربع

)84–83الصورتان: (الوصف



133

تختلف هذه النافذة عن السابقة من حيث تركيب كل دفة، إذ تتشكل كل دفّة من حشوة على 

هيئة خرطوش، تشغله زخارف مخرمة، ذهبية اللون قوامها أوراق تأخذ تشكال كأسيا تعلوه 

زهرة اللة، ينبثق من وسطه أنصاف مراوح نخيلية ملتوية تتجه نحو األعلى واألسفل لتشغل 

ويحيط بهذه الزخارف  شريط بأرضية بيضاء تزينه في األركان لفائف بلون الفراغات الجانبية

جانبي الخرطوش انحناءأحمر وبشكل زهرة في الجوانب األخرى وملئت الفراغات الناتجة عن 

بفروع دقيقة مذهبة على أرضية حمراء  وحدد حيزها باللون األخضر، ويعلو هذه الحشوة واحدة 

جزؤها العلوي على هيئة عقد بخطوط منحنية تشغله زخارف أخرى ذات قاعدة مستقيمة، 

مخرمة بلون ذهبي تتمثل في زهرة اللة ، يتفرع من كأسها أنصاف مراوح نخيلية ويحيط بها 

شريط بقاعدة بيضاء زين بفروع دقيقة خضراء، يكتنفها من الجانبين زخرفة قوامها  أنصاف 

لحشوة من األسفل أخرى مماثلة ومقابلة لها، مراوح مذهبة على قاعدة خضراء ، ويقابل هذه ا

علما أن زخارف هذه الحشوات الثالث نفذت بتقنية التخريم، وركبت باقي الدفة بتجميع حشوات 

بواسطة عصابات بطريقة النقر واللسان، وتأخذ هذه الحشوات ثالثة أشكال تتمثل في مستطيل 

األلوان فيهما بين المعين األخضر بحدود بمعينين بارزين ومستطيل بمعين بارز واحد   تتراوح

ذهبية على قاعدة حمراء والعكس مع زخرفة أوجه المعينات كلها بزخرفة نباتية بارزة بلون 

ذهبي، ومربع بوريدة ذهبية بارزة بثمان بتالت، أخذت المستطيلة منها وضعيتين نائمة وقائمة 

حاسيين،على هيئة حلقتي أذن مثبتين على زودت الدفتان بمقبضين ن، تتخللها الحشوات المربعة

، وزينت النافذة من الخارج )ب31الشكل (قاعدة بأربعة فصوص كبيرة تتخللها أخرى صغيرة

.بإطار رخامي، يتخلله شباك بقضبان برونزية متقاطعة فيما بينها

:النموذج الرابع.4.1

):سم(المقاسات

عمقأقصى السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء

- 8 112 135.5 اإلطار
- 3 49.5 122.5 الدفّة
العرض الطول أطرحشوات الدفّة

23 32 الحشوة المركزية
6.5 23 1المستطيل
6.5 15 2المستطيل
- 6.5:الضلع المربع
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)86-85الصورتان (: الوصف

ن النجاف هو مماثل للنموذج السابق مع إختالف بسيط في المقاسات وخلو هذا األخير م

الداخلي، وزخرفت الفراغات العلوية والوسطى والسفلى بتقنية التلوين بدل الحفر البارز قوامها 

.وريدات بيضاء بأوراق بسيطة، ومقبضا الدفتين على شكل فصين

:بقصر مصطفى باشاالنوافذ.2
):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
7.5 108.5 131.5 اإلطار
3 49.7 120 الدفّة

العرض الطول أطرحشوات الدفّة
11.7 25.8 1المستطيل

: الضلع المربع

)88-87الصورتان :(الوصف

هي نافذة غرفة، يعلوها حنية على هيئة عقد مقبض القفة، وتتكون من إطار ودفتين 

كلين وهما مستطيل مركبتين بحشوات مجمعة بتقنية النقر واللسان بواسطة عصابة، وتأخذين ش

بمعين بارز ومربع بوردة بارزة ذات صفين من البتالت، عددها في الداخلي ثمانية، وفي 

، تتوزع المستطيلة منها بوضعيتين قائمة ونائمة، بينما )ب26الشكل (الخارجي إثناعشر بتلة

هي تلك التي تشغل المربعة الفراغات الناتجة عن تلك الوضعيات، والجهة المزخرفة من الدفتين 

. تشرف على الرواق

توجد نافذة مماثلة بنفس الغرفة، من المفترض أن تثبت الدفتان باإلطار بمفاصل مكونة من 

ثالثة أزواج في كل دفة، والحالية مستحدثة، وعدد آخر مماثل أيضا لها بالمرافق المطلة على 

.السطح وبمقاسات مختلفة

:بقصر الحمراءالنوافذ.3
):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
4.5 87.5 106 اإلطار
2.5 36.7 99 الدفّة
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العرض الطول أطرحشوات الدفّة
10 30 1المستطيل
10 15 2المستطيل

)90-89الصورتان :(الوصف

سان من نافذة قاعة، تتكون من إطار ودفتين مركبتين بحشوات مجمعة بتقنية النقر والل

الجانبين، مثبتتين باإلطار من كل جهة بزوجين من المفاصل الحديدية، ومن األعلى واألسفل 

بألسنة معدنية صغيرة مثبتة في منتصف اإلطار تستعمل لغلق الدفتين من الداخل،تأخذ هذه 

: الحشوات ذات األطر البارزة شكال مستطيال بمقاسين مختلفين موزعة في كل دفّة كالتالي

تعمل في الجزء العلوي واألوسط واألسفل حشوتان صغيرتان بوضعية نائمة، يتخللها ثالث أس

حشوات من الحجم الكبير بوضعية قائمة،مع إستعمال تقنية التلوين بأربعة ألوان،األخضر لإلطار 

. والعصابة واألصفر والبرتقالي و األخضر للحشوات والذهبي في تلوين هذه األخيرة

ذة مماثلة بنفس الغرفة، من المفترض أن تثبت الدفتان باإلطار بمفاصل مكونة من توجد ناف

ثالثة أزواج في كل دفة، والحالية مستحدثة، وعدد آخر مماثل أيضا لها بالمرافق المطلة على 

السطح وبمقاسات مختلفة، ويحيط بالنافذة من الخارج إطار رخامي يتخلله شباك من القضبان 

يوجد نافذة أخرى مماثلة لها، وإثنان آخران بالقاعة المقابلة، مع مالحظة و،اطعةالبرونزية المتق

. بعض التغييرات التي طرأت عليها

)32الشكل (:الجداريةالخزانات:خامسا

:بقصر حسن باشاالخزانات.1
:النموذج األول.1.1

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
7.5 116.5 137.5 إلطارا
3 51 120 الدفّة

العرض الطول أطرحشوات الدفّة
7 25 1المستطيل
7 16 2المستطيل

7:الضلع المربع
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)92-91الصورتان : ( الوصف

خزانة قاعة مطلة على الصحن،تتكون من إطار ودفتين مركبتين بحشوات مجمعة بتقنية 

هما مستطيل بمعين بارز ومستطيل بمعينين النقر واللسان بواسطة عصابة، وتأخذين شكلين و

بارزين ومربع بوردة بارزة بثمان بتالت، تتوزع المستطيلة منها بوضعيتين قائمة ونائمة بلون 

أسود، بينما تشغل المربعة الفراغات الناتجة عن تلك الوضعيات،  ثبتت الدفتان باإلطار في كل 

حنية على هيئة عقد مقبض القفة، و حليت كل من دفّة بثالث أزواج  من المفاصل، يعلو الخزانة 

بمربعات -لم يتبق منها إال واحدا-الحنية والحيز الداخلي للخزانة المتضمن ثالثة رفوف 

. زودت الدفتان بمقابض على هيئة حلقة بفصين. خزفية

:النموذج الثاني.2.1

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
8.2 111.5 135 اإلطار
3.3 50 122 الدفّة
العرض الطول أطرحشوات الدفّة

7 24.5 1المستطيل
7 16 2المستطيل

7:الضلع المربع
)94-93الصورتان ( : الوصف

خزانة غرفة بالطابق األول، مماثلة للنموذج السابق إذ تتكون من إطار ودفتين مركبتين 

بواسطة عصابة، وتأخذين شكلين وهما مستطيل بمعين بحشوات مجمعة بتقنية النقر واللسان 

بارز ومستطيل بمعينين بارزين ومربع بوردة بارزة بثمان بتالت، تتوزع المستطيلة منها 

بوضعيتين قائمة ونائمة بلون أسود، بينما تشغل المربعة الفراغات الناتجة عن تلك الوضعيات،  

اج  من المفاصل، يعلو الخزانة حنية على هيئة عقد ثبتت الدفتان باإلطار في كل دفّة بثالث أزو

.مقبض القفة، و حليت  الحنية و الحيزالداخلي للخزانة المتضمن ثالثة رفوف بمربعات خزفية

:النموذج الثالث.3.1

):سم(المقاسات

أقصى عمق السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
- 8.5 112 135 اإلطار
- 3 50 122.5 الدفّة

19.5 4 112 - النجاف
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العرض الطول أطرحشوات الدفّة
- 23:الضلع الحشوة المركزية

6.5 23 1المستطيل
6.5 15 2المستطيل
- 6.5:الضلع المربع

)97إلى 95الصور من : (الوصف

خزانة غرفة، مماثلة للنموذج الثاني ، يعلوها حنية على هيئة عقد مقبض القفة، كسيت    

ببالطات خزفية،  وهي تتكون  من إطار، -الذي يحتفظ برف أوسط فقط-الداخلي و الحيز 

ثبتت به دفتّان بواسطة ثالثة أزواج من المفاصل الحديدية، ويعلو هذا اإلطار نجاف داخلي 

ببروزين،  أستعمل في زخرفة دفتي الخزانة من الوجهين عدة تقنيات تتمثل في الحفر البارز 

تتركب كل دفّة من حشوة مربعة مركزية مخرمة، يحدها شريط بأرضية والتخريم والتلوين،

بيضاء تزينه وريدات حمراء بأوراق بسيطة خضراء، يتوسط الحشوة وريدة بثمان بتالت على 

شكل أوراق أكانتس، ذات مركز مقبب ذهبي، تنبثق منها أنصاف مراوح نخيلية بلونين ذهبي 

ذات قاعدة مستقيمة، جزؤها العلوي على هيئة عقد ووردي، ويعلو هذه الحشوة واحدة أخرى

بخطوط منحنية تتوسطها زهرة اللة بلون وردي، يتفرع من كأسها أنصاف مراوح نخيلية بلونين 

ذهبي وأزرق ويحيط بها شريط بقاعدة بيضاء زين بفروع دقيقة خضراء، يكتنفها من الجانبين 

رضية من الرقش العربي النباتي، ويقابل زخرفة قوامها  وردة بورقة مفصصة وملتوية على أ

هذه الحشوة من األسفل أخرى مماثلة ومقابلة لها، علما أن زخارف هذه الحشوات الثالث نفذت 

، وركبت باقي الدفة بتجميع حشوات بواسطة عصابات بطريقة )ج- ب30الشكل (بتقنية التخريم

مستطيل بمعينين بارزين ومستطيل النقر واللسان، وتأخذ هذه الحشوات ثالثة أشكال تتمثل في

بمعين بارز واحد  تتراوح األلوان فيهما بين المعين األخضر بحدود ذهبية على قاعدة حمراء 

والعكس، مع زخرفة المعينات بشكل محور للسحاب الصيني، ومربع بوريدة ذهبية بارزة بثمان 

الحشوات المربعة، أما النجاف بتالت، أخذت المستطيلة منها وضعيتين نائمة وقائمة تتخللها

فنفذت زخارفه بلون أصفرعلى أرضية بنية غامقة، قوامها في كل بروز تركيب من أنصاف 

.المراوح النخيلية المتقابلة والمتدابرة، تتوسطه وردة بأربع بتالت ويعلوه هالل

على زودت الدفتان بمقبضين نحاسيين على هيئة فصين صغيرين تتوسطهما وريقة  مثبتين

)أ31الشكل (.قاعدة مفصصة بمركز مقبب

:النموذج الرابع.4.1
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):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
8.5 96 122 اإلطار
3 42 106 الدفّة
العرض الطول أطرحشوات الدفّة

18 34 1المستطيل
6.5 16.5 2المستطيل
8.5 16 3المستطيل

)99-98الصورتان ( : الوصف

خزانة غرفة بالطابق األول، تتكون من إطار ودفتين مركبتين بحشوات مجمعة بتقنية النقر 

واللسان بواسطة عصابة، وتأخذين شكال مستطيال بثالثة مقاسات ، يتوسطها بروز على هيئة 

خرطوش، بوضعيتين قائمة ونائمة، محيطة من األسفل واألعلى بأكبرها مساحة، ثبتت الدفتان 

طار في كل دفّة بزوجين من المفاصل، مع وجود لسانين بوسط اإلطار لتثبيت الدفتين عند باإل

. الغلق

:بقصر مصطفى باشاالخزانات.2
):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع تعيين الجزء
7.5 88 103 اإلطار
3 39 93 الدفّة
العرض الطول أطرحشوات الدفّة

8.5 19.5 المستطيل
8.5:الضلع المربع

)101-100الصورتان :(الوصف

تتكون من إطار ودفتين مركبتين بحشوات مجمعة بتقنية النقر واللسان بواسطة عصابة، 

وتأخذين شكلين وهما مستطيل بمعين بارز ومربع بوردة بارزة بثمان بتالت، تتوزع المستطيلة 

فراغات الناتجة عن تلك الوضعيات،  ثبتت منها بوضعيتين قائمة ونائمة، بينما تشغل المربعة ال

الدفتان باإلطار في كل دفّة بزوجين من المفاصل، يعلو الخزانة حنية على هيئة عقد مقبض 

.  القفة، كما حلي حيزها الداخلي المتضمن رفا واحدا بمربعات خزفية

بالمرافق توجد أربع خزانات من هذا النوع بنفس الغرفة، وعدد آخر مماثل أيضا لها

.      المطلة على السطح وبمقاسات مختلفة



139



140



141



142



143



144

)5اللوحة (:السقوف:سادسا

:بقصر حسن باشاالسقوف.1
: جزء من سقف سلم. 1.1

):سم(المقاسات

14.5:السمك70.5:العمق151:العرض

)102الصورة :(الوصف

ف، زين بإفريزين، يكتنف أحدهما مجسم على هيئة كابولي وزخرف كل جزء من سق

منهما بزخرفة نباتية نفذت بتقنية الحفر البارز، قوامها شكل كأسي تنبثق منه فروع بأنصاف 

مراوح نخيلية ملتفة ومتداخلة فيما بينها، مشكلة رقشا عربيا، يحتوي اإلفريزان نفس الزخارف 

ر المستعملة، وهي نفسها التي حليت بها واجهة هذا الجزء مع إختالف في توزيع العناص

.المزخرف 

المالحظ أيضا وجود شريط يضم لفائف من أنصاف مراوح نخيلية، يتخلل سقف السـاللم  

.     من حين آلخر

: سقف رواق.2.1

):م(المقاسات

10.04: الطول

1.75: العرض

)103الصورة :(الوصف

الجانبين مـن المجسـمات  ذات شـكل    كيب سقف السلم، مع خلوه منسقف رواق يشبه تر

.كابولي، دهن هذا السقف باأللوان القرمزي واألخضر والذهبي

:النموذج األول. 3.1

):م(مقاسات القاعة

14.94:الطول

3.07:العرض

)105-104الصورتان :(الوصف

ل يكتنفه إثنان مسـتطيالن، زيـن   يتكون من ثالثة أجزاء، األوسط مربع الشكسقف قاعة، 

بدائرة ذات مركز مقبب مزخرف بأوراق خضراء وتنبثق منه أشعة بنيـة تـربط بينهـا عقـود     

بخطوط منحنية تليها دائرة، وزينت الفراغات الناتجة عن إلتقاء هذه العقـود بالـدائرة بزخرفـة    

ن الحبيبـات الخضـراء،   نباتية قوامها زهرتان بألوان مختلفة على مدار الدائرة ويعلوها صف م
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نفذت كلها على أرضية خضراء فاتحة، أما الفراغات التي تفصل بـين األشـعة والتـي تتميـز     

بانخفاضها عن مستوى السقف ككل، دهنت بالون األحمر وزينت بباقات من األزهار والـورود  

، بألوان تتراوح مابين الوردي والبرتقالي والبنفسجي واألبـيض إضـافة إلـى أوراق خضـراء    

والمالحظ تقلص حجم هذه الباقات باتجاه المركز، أمـا الفراغـات ذات األرضـية الخضـراء     

والناتجة بين الدائرة والمربع فزينت بأربعة مثلثات بارزة بحدود مذهبة وأرضية خضراء حليـت  

ببعض الثمار كالعنب والليمون والكرز، يحيط بكل منها مثلث آخر بعود ذهبي اللون يلتف عليـه  

من األزهار تتراوح ألوانها بين األصفر والبرتقالي والوردي وبأوراق خضراء، كما يحيط إكليل 

بهذا المربع شريط بأرضية طينية غامقة يشغله موضوع زخرفي يتمثل فـي مسـتطيل صـغير    

يتوسط كل ضلع، ويحتوي على منظر طبيعي يكتنفه من الجانبين شكل بيضي يزينه إناء مملـوء  

بورقة أكانتس ثم شكل خرطوش مزين بحيوان، أما األركان فقد زينت بسـلة  بالفواكه، يليه معين

مملوءة باألزهار والورود المختلفة األلوان كما شغلت الفراغات بزخارف ملتفة تشـبه الفـروع   

.النباتية بلون أمغر

أما المستطيالن الذان يكتنفان هذا الجزء فكالهما مقسم إلى معينـات ومثلثـات بواسـطة    

أشرطة مغراء اللون تحتلها أكاليل من األزهار الزرقاء والبنفسجية والبرتقاليـة اللـون تجمعهـا    

أوراق خضراء كثيفة تشبه شكل السنابل وزينت عند نقاط إلتقائها بزهرة خضـراء ذات مركـز   

ي برتقالي، أما حدود المعينات والمثلثات فهي بنية اللون بينما لونت مساحاتها بالبرتقـالي والبنـ  

الفاتح واألمغر، أما عن زخارفها فقد زين كل شكل بزخرفة مختلفة عن األخرى، فقد زين مركز 

المعين بمعين أصغر بأرضية خضراء تتوسطه تارة باقة أزهار وتارة أخرى مجموعـة ثمـار،   

ويزينها من األعلى واألسفل أنصاف مراوح نخيلية متقابلة أما باقي مساحة المعين فقـد شـغلت   

رف بارزة قوامها شجرة سرو محورة وزعت علـى رؤوس المعـين المركـزي، وملئـت     بزخا

الفراغات بعدة ثمار وأزهار وفروع وأنصاف مراوح نخيلية أما المثلثات المجاورة للمربع فهـي  

مزينة في الوسط بمثلث أخضر أصغر حجما بزخارف خضراء وزعت على رؤوسـه الثالثـة   

بوسطها على باقة زهور تتماشى وشكل هـذه الشـجرة،   أيضا شجرة سرو محورة حيث تحتوي 

وشغلت الفراغات بأنصاف مراوح نخيلية ودوائر بثالث حبات ودع، نفذت كلها بتقنيـة الحفـر   

البارز، أما المثلثات الجانبية فزينت هي األخرى بمثلثات صغيرة ذات لـون زبـدي، زخارفهـا    

لث بشكل على هيئة قلب تحتضنه أنصـاف  النباتية تتمثل في أوراق وفروع وزينت رأس هذا المث

مراوح نخيلية وتتوسطه ثالث أزهار زبدية اللون ووزعت على باقي المساحة عناصر تمثلت في 

أنصاف مراوح ووريدات وبعض الثمار، ويحيط بهذا المستطيل شريط بأرضية طينيـة غامقـة   

ير شـكلت كلهـا   يحتوي على خراطيش بجانبين مضلعين يجمع بين كل إثنين منهما مسدس صغ

بعيدان بنية دقيقة، زينت المضلعات الصغيرة بموضوع زخرفي يتمثل في أنصاف مراوح نخيلية 
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رمادية اللون متماثلة ومتدابرة وتحيط بمعين برتقالي بينما الخراطيش فقد زين وسطها بموضوع 

من جانبيـه  زخرفي يتمثل في شكل إناء يحوي فواكه محاط بأوراق أكانتس محورة، بينما ينثبق 

باقة ورد بألوان متعددة وأوراق خضراء بينما شغلت األركان بإناء يحتوي علـى العديـد مـن    

.الفواكه كالرمان والتين والعنب، وأحيط كل هذا الشريط من الداخل بخط يشبه الفرع بلون أمغر

:النموذج الثاني. 4.1

):م(مقاسات الغرفة

11.42: الطول

2.75:العرض

)108إلى 106من الصور:(الوصف

من ثالثة أقسام، أوسطها أكبرها يتوسطه معين قائم يحده عود ذهبي يقف غرفة، يتكون 

اللون وتتوسطه دائرة ذات مركز مقبب بفصوص محفورة وزخارف بارزة ذهبية اللون تتمثل 

ة في صف من أوراق األكانتس على أرضية حمراء، محاطة بزخرفة الرقش العربي تتخلله زهر

اللة، يليه صف آخر من أوراق األكانتس نفذت كلها على أرضية خضراء، وحليت األركان 

والفراغات الناتجة بين الدائرة والمعين بزهرة اللة تنبثق منها فروع بأنصاف مراوح نخيلية 

نفذت بتقنية الحفر البارز وهي بلون ذهبي على أرضية حمراء، وأحيط هذا التركيب الزخرفي 

الرقش العربي بلون ذهبي على أرضية خضراء، ويكتنف هذا المعين المركزي بشريط من 

معينان آخران أصغر حجما، كل واحد منهما عبارة عن طبق نجمي شكل بخطوط ذهبية تتراوح 

ألوانه بين اآلجري واألخضر والبني، أما األركان فحليت بزهرة اللة ذهبية ينبثق منها أنصاف 

.أرضية آجرية اللونمراوح نخيلية دقيقة على 

أما باقي مساحة السقف فهي عبارة عن معينات صغيرة، ضمت إلى بعضها البعض 

بواسطة عيدان ذهبية اللون، يتوسط كل معين دائرة بأرضية بيضاء تشغلها زهرة ذهبية بارزة 

اغات من ثمان أوراق أكانتس بمركز يميل إلى الشكل الهرمي تعلوه حبيبة خضراء، وحليت الفر

الناتجة بين األوراق بزهرة وردية بأوراق خضراء، وزينت أركان المعين بزهرة اللة ذهبية 

تنبثق منها أنصاف مراوح نخيلية خضراء لتمأل الفراغ البرتقالي الموجود بين الدائرة وحدود 

المعين، يحد هذا الجزء من السقف شريط بأرضية آجرية يتكرر فيه موضوع زخرفي يتمثل في 

طوش بطرفين بارزين على هيئة زهرتي اللة ذهبيتين متراكبتين بوضعية متدابرة، تتوسطه خر

زهرة ذهبية بثمان بتالت ومركز أخضر، ويكتنفها باقتان من األزهار والورود باللونين الوردي 

. والزبدي بأوراق ووريدات صغيرة
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ا يأخذان شكل مستطيل، أما جانبي السقف الذان يفصلهما عن القسم السابق عقد، فهم

يتوسطه مستطيل آخر بحدود ذهبية اللون قوام زخارفه مضلعات سداسية متقاطعة فيما بينها 

تشكلها عيدان سوداء وتتوسطها زهرة بارزة ذهبية اللون بثمان بتالت بمركز مقبب على أرضية 

كلة للمضلعات بلونين طينية اللون بينما لونت الفراغات الناتجة عن إلتقاء الخطوط السوداء المش

أخضر وآجري، ويحيط بهذا المستطيل شريط بأرضية مغراء تزينه زهرتا اللة متراكبتين 

مذهبتين بوضعية متدابرة يمثل مركز التقائهما نقطة إنبثاق باقتي ورد بلون برتقالي وبأوراق 

ي اللة خضراء، أما األركان فتشغلها نفس الزهرتين يجمع بينهما شكل كأسي مركب من زهرت

)أ 33الشكل (. صغيرتي الحجم

سقف قوام يعلوهام، 1.10وعرضهام 2.56طولها ) 108الصورة(يتوسط الجدار حنية 

زخارفه مربع مركزي تتوسطه دائرة بحافة مذهبة وأرضية آجرية غامقة بها زخرفة نباتية على 

أكانتس نفذت كلهـا بـالحفر   هيئة وردة مركزها بصفين من ثمان بتالت تحيط بها عشر أوراق

البارز ولونت بالذهبي، أما الفراغات الناتجة بين هذه الدائرة والمربع فهـي بأرضـية خضـراء    

وشغلت األركان فيها بزهرة اللة محورة بشكل كأس يتوسطه خمسة فصوص، ويكتنف المربـع  

انية رؤوس من الجهتين ستة مربعات موزعة على ثالثة صفوف تتوسط كل مربع منها نجمة بثم

ويفصل كل صف عن اآلخر شريط به ثالث نجمات بثمان رؤوس، في حين يحده من الجهتـين  

الباقيتين رأسان من النجمة الموجودة على الجانبين، وشكلت كل هذه الزخارف الهندسية بعيـدان  

، ويحيط بهذا المستطيل شريط بأرضية برتقالية ومزينـة بزهـرة اللـة    )ب 33الشكل (مذهبة

لتلك الموجودة بأركان المربع وتفصل بينها باقات ورد منفّذة بـاللونين الـوردي واألزرق   شبيهة

.  إضافة إلى أوراق خضراء

:النموذج الثالث. 5.1

):م(مقاسات الغرفة

2.80:العرض14.5: الطول

)111إلى 109الصور من :(الوصف

ثة أقسام، أوسطها أكبرها هذا األخير الذي ينقسم بـدوره إلـى   يتكون السقف من ثال

بمركز مستدير مقبب تتوسطه وردة تحـيط  دائرة ثالثة أقسام األوسط منها عبارة عن مربع يضم

بها أنصاف مراوح نخيلية نفذت بالحفر البارز وملونة بالذهبي وينبثق من هـذا المركـز أشـعة    

وتجمع بينها عقود بخطوط مستقيمة، وملئت الفراغات الناتجة بنفس اللون متموجة وتشبه السنابل 

بين هذه العقود والدائرة الموالية لها بشجرة صنوبر بارزة على جانبيها أنصاف مـراوح نخيليـة   

على أرضية آجرية، أما الفراغات الموجودة بين األشعة فقد دهنت بلون أخضر وزينت بالعديـد  
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مختلفة تتراوح بين األصفر والـوردي والبنفسـجي واألزرق   من أنواع األزهار والورود بألوان 

واألخضر، يأخذ حجمها في التقلص باتجاه المركز الذي انطلقت منه األشعة، وحليـت األركـان   

الموجودة بين المربع والدائرة بشكل مثلث بقاعدة منحنية وأرضية خضراء تزينّها زخرفة بـارزة  

ها أنصاف مراوح نخيلية لتلتقي في األسـفل بواسـطة   بلون ذهبي تتمثل في زهرة اللة تنبثق من

زهرة قرنفل محورة ومصغّرة وبوضعية مقلوبة، ويحيط بهذا المثلـث مسـاحة آجريـة اللـون     

زخرفت بنجوم مذهبة سداسية الرؤوس، واحدة منها عند رأس المثلث وثالثة أخرى على مستوى 

)أ34الشكل (.قاعدته

تين شكل مستطيل يتوسطه معين بأرضـية خضـراء وتشـغله    يكتنف هذا المربع من الجه

دائرة بزخارف مذهبة بارزة تتمثل في ثمرة الصنوبر المحورة وأنصـاف المـراوح النخيليـة،    

يتوسطها زهرة بثمان بتالت على شكل أوراق أكانتس، وزينت أركان المعين بوريـدات تنتهـي   

فهي عبارة عن مسـتطيالت بحجمـين   بستة رؤوس  لتظهر على شكل نجمة، أما باقي المساحة

مختلفين ومربعات تتشكل من تقاطع عيدان مذهبة ويتوسط كل هذه األشكال وريدات تشبه تلـك  

التي وجدت في أركان المعين المركزي وبحجمين مختلفين، ويحيط بالمربع والمستطيلين زخرفة 

ن ذهبي موضوعة داخل نباتية تقوم على أرضية خضراء غامقة، قوامها زهرة اللة مفصصة بلو

إطار مشكل من أنصاف مراوح نخيلية، يفصل بين أطر زين كل واحد منها بوردة ذهبية وسطى 

.يكتنفها باقتا ورد وأزهار مختلفة األحجام واأللوان، وتحدها مـن الطـرفين ورقـة األكـانتس    

).ب34الشكل (

جزاء يتوسط كل واحد منها ويحيط بكل هذا التركيب شريط بأرضية خضراء مقسما إلى أ

وزينت هذه .زخرفة بارزة مذهبة على شكل محارة صغيرة تعلوها أنصاف مراوح ملتوية

بورقة أكانتس بلون أخضر فاتح، إضافة إلى حبيبات شبيهة بفاكهة الكرز تتخللها من األجزاء

.حين آلخر

األخير عقدان فيتميز كل هذا عن القسم األوسط، أما عن الجانبين الذين يفصلهما عن هذا

واحد منهما بشكل مستطيل بأرضية آجرية، جزؤه األوسط على شكل مستطيل بإطار بارز 

مذهب تحتله ستة صفوف من العقود بخطوط منحنية ومستقيمة مشكلة بالتقائها مساحات تتوسطها 

حليها وريدة بستة بتالت، زودت برؤوس نجوم، ويحيط بهذا المستطيل شريط بأرضية مغراء ت

فروع نباتية بنية فاتحة تقسم الشريط إلى عدة أجزاء، شغل كل واحد منها بثمار وأوراق العنب، 

أما الشريط المحيط بحدود هذا الجزء فهو بأرضية خضراء داكنة تقسمها فروع بأنصاف مراوح 

التي هذه األخيرة نخيلية بلون أمغر إلى أجزاء زخرفت بباقات ورد مختلفة األحجام واأللوان

)ج34الشكل (. تتراوح ما بين األزرق والبرتقالي والوردي والبنفسجي الفاتح
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:النموذج االرابع. 6.1

):م(مقاسات الغرفة

3.09:العرض11.02:الطول

)114إلى 112الصور من :(الوصف

ين الجـانبيين  يتكون من ثالثة أجزاء، األوسط منها زين بطريقة مخالفة للجزئسقف غرفة، 

إذ يأخذ شكال مجوفا على هيئة معين، أضالعه على شكل عقود بخطوط منحنية ومستقيمة يشكله 

شريط وردي يحده خطان بارزان بلون ذهبي، وحلي بشريط من الوريـدات البيضـاء بـأوراق    

بسيطة خضراء أما التجويف فهو بأرضية مذهبة تزينها أزهار حمراء فاتحة وزعت على كامـل  

ساحة، ويأخذ وسطه شكل دائرة ومركز بلون أزرق يميل إلى اإلخضرار في حـين إتخـذت   الم

باقي األرضية لونا آجريا، وزخرفت كل هذه الدائرة بعناصر مذهبة بارزة ومحزوزة وبأشـكال  

مختلفة مع وجود هاللين ذهبيين على قاعدة زرقاء، أما الفراغات الناتجة بين إنحنـاءات العقـود   

باللون الفيروزي زينت بأشرطة من األزهار البسـيطة بلـونين أبـيض ووردي    والمربع فلونت

وبأوراق بسيطة خضراء، وشغلت األركان بحلقة محالة من الجانبين واألعلى بأوراق تتوسـطها  

زهرة بسبع بتالت تشبه رؤوس النجمة على أرضية زرقاء تنيل إلى اإلخضرار ونفذت كل هـذه  

ذهبي على أرضية آجرية اللون، وحدد المربع بإطار بارز ذهبـي  العناصر بالحفر البارز وبلون 

)أ35الشكل (.اللون

أما عن الجزئين الذين يكتنفان هذا المربع، فشغل كل منهما بزخرفة تتمثل في صفوف من 

األشكال البيضية بوضعية متجاورة بلون آجري على أرضية خضراء، وزينت كل من مراكزهـا  

باتية بارزة بلون ذهبي تتمثل في وريدة بعدة بتالت تنبثـق منهـا أنصـاف    وأرضيتها بزخرفة ن

)ب35الشكل (.مراوح نخيلية

ويحيط بهذه األقسام الثالثة شريط أخضر زين بزخارف بارزة قوامهـا أنصـاف مـراوح    

نخيلية ملتوية ومتداخلة بلون ذهبي، ويتوسطه عند كل ضلع معين مفصص تتوسطه زهرة اللـة  

.ذهبي على أرضية حمراءبلون

م عرضا، يتميز سـقفها باتخـاذه   0.91م طوال و2.53يتخلل جدار الغرفة حنية مقاساتها 

شكال مستطيال، بأرضية آجرية، يحده عيدان مذهبة بارزة مزينة بأوراق بنية مفصصة، ويتوسط 

زخرفة تتمثـل فـي   هذا الشكل مستطيل آخر حدد هو اآلخر بعيدان بنفس اللون والبروز، شغل ب

شكل بيضي مركزي، ينبثق منه من الجانبين جناحان زينا في جزئهما األوسط بزخرفـة ذهبيـة   

تتمثل في جرة ينبثق منها فرع نباتي على أرضية خضراء بينما زين الجانبان بغصـن أخضـر   

احة غامق يحمل  أزهارا على أرضية برتقالية، أما الجانبين اآلخرين للشكل البيضي فزينت المس

)ج35الشكل (.الموالية لهما بأنصاف مراوح نخيلية بلون ذهبي على أرضية خضراء
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:بقصر الحمراءالسقوف.2

: سقف سلّم.1.2

):م(المقاسات

1.30:العرض2.34:الطول

)115الصورة :(الوصف

جزء من سقف يتكون من مجموعة ألواح ممتدة طوليا تعترضها عوارض خشبية مختلفـة  

سم، ويكتنف الكبيرة منها من الجانبين مجسـمات  علـى   20و12و9مقاسات، تتراوح بينال

.شكل كابولي، دهن هذا السقف باأللوان القرمزي واألخضر والذهبي

: سقف رواق.2.2

):م(المقاسات

1.75: العرض10.04: الطول

)116الصورة :(الوصف

الجانبين مـن المجسـمات  ذات شـكل    ع خلوه منسقف رواق يشبه تركيب سقف السلّم، م

.كابولي، دهن هذا السقف باأللوان القرمزي واألخضر والذهبي

: النموذج األول.3.2

):م(مقاسات الغرفة

2.81:أقصى عرض10.02: الطول

)118-117الصورتان :(الوصف

ة ذات خطوط علـى  يتكون السقف من ثالثة أجزاء، أوسطها على شكل مربع تتوسطه صر

هيئة أشعة بارزة ذهبية اللون، تنبثق من مركز مقبب تزينّه ورقة أكانتس ذهبية، ويتخلـل هـذه   

األشعة موضوع زخرفي رسم بعدة ألوان، قوامه باقة من األزهار الوردية بأوراق وفروع نباتية 

ذهبي ممـا نـتج   خضراء، ويصل هذه األشعة فيما بينها عقود بخطوط مستقيمة تليها دائرة بلون

عنه مساحات بأرضية رمادية زخرفت بأزهار برتقالية تتخللها أوراق وفـروع خضـراء، أمـا    

األركان الفاصلة بين المربع والدائرة فقد شغلت بمثلثات بقاعدة منحنية وبحدود خضراء وذهبيـة  

ويحد كـل  وأرضية برتقالية تتوسطها زخرفة بارزة قوامها ورقة أكانتس موخزة برتقالية اللون، 

هذا إطار مربع تزينه ورقة أكانتس منفذّة بالحفر البارز ذهبية اللون على أرضية برتقالية وملئت 
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الفراغات التي تفصله عن المثلثات المذكورة بزخارف نباتية دقيقة على أرضية زبديـة قوامهـا   

)أ36الشكل (.أزهار برتقالية وزرقاء تتخلل فروعا صفراء بأوراق خضراء

أما الجزئين الجانبيين الذين يأخذان شكال مستطيال فهما متماثالن، ويشكل كل واحد منهمـا  

شرافات مفصصة متجهة نحو األسفل، أما المساحة الداخلية فهي عبارة عـن مربعـات زرقـاء    

وحمراء بالتناوب تشكلها عيدان دقيقة ذات لون أسود وتتوسطها نجمة خماسية الرؤوس وذهبيـة  

نقاط التقاطع بين هذه المربعات فهي تمثل مراكز نجوم رباعية الـرؤوس ذات لـون   اللون، أما

طيني شكلت هي األخرى بنفس العيدان السوداء، ويحيط بالمربع والمسـتطيل والفـراغ النـاتج    

بينهما شريط بأرضية زبدية اللون، يحتوي على زخارف قوامها خرطـوش بحـدود خضـراء    

ا برتقالي تليه عشر بتالت زرقاء ثم إثنا عشر بتلـة برتقاليـة   تتوسطه زهرة بعدة بتالت مركزه

وأكبر حجما، ينبثق من هذه الزهرة فروع بأوراق خضراء ويكتنفها من الجـانبين زهـرة بنيـة    

فاتحة بمركز أزرق ومن الجهة األخرى زهرة اللة محورة بلون برتقالي غامق وينبثق من هذين 

لثاني فهو يشبه األول مع إختالف في ألوان الزهـرة  الزهرتين غصن بأوراق،  أما الخرطوش ا

المركزية التي لون مركزها باللون الزبدي ثم عشر بتالت قرمزية تليها إثنا عشر زرقاء فاتحـة  

أكبر حجما وتنتهي بحافة زرقاء غامقة، ووزع هـذان النوعـان مـن الخـراطيش بالتنـاوب     

به صف من الشرافات ذات أربعـة فصـوص   ، ويحيط بهذا اإلفريز إفريز آخر)ب36الشكل (

متجهة نحو األسفل وأرضيته طينية اللون مزينة بفروع برتقالية متموجة، تنبثق منهـا زهـرات   

بخمس بتالت واحدة حمراء بمركز أزرق وعلى جانبيها إثنتان بلون أزرق ومركز أحمر، إضافة 

ضوع الزخرفي يتكـرر علـى   إلى بعض الوريقات الخضراء البسيطة الشكل، علما أن هذا المو

المالحظ علـى هـذا   ، مستوى كامل اإلفريز، وأطر السقف من الخارج بإطار خشبي بلون أحمر

.  السقف هو أن الجزء المركزي الدائري مفصول عن الجزء األيسر بجدار مستحدث

:النموذج الثاني. 4.2

):م(مقاسات الغرفة

2.67:العرض6.43: الطول

)120-119تان الصور:(الوصف

يتكون السقف من ثالثة أجزاء، الجزء األوسط منها مستطيل يتوسطه شكل بيضي بأرضية 

حمراء، يحتوي على محارة مملوءة بمجسمات بعدة أنواع من حبات الفواكه، تتمثل في الرمـان  

ن ذهبـي  والتين البطيخ، ذات ألوان تميل إلى الطبيعية وحدد هذا الشكل البيضي بخط بارز بلـو 

غامق ، ويقابله من جهتي الضلع األكبر شكل هرم مقلوب ناقص بإطار خارجي أخضـر اللـون   

وآخر داخلي ذهبي أما األرضية فلونت بلون أحمر وزينت بزخارف بـارزة قوامهـا أنصـاف    
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مراوح نخيلية تأخذ شكل طائرين متقابلين بلون أخضر يميل إلى الزرقة، يربط بينهما شكل على 

باللونين الزبدي والوردي، بينما ينبعث من هذا الشكل البيضي مـن الجـانبين ناحيـة    هيئة قلب 

الضلع األصغر أشعة ذهبية لونت حدود كل شعاع منها باألخضر القـاتم، وشـغلت الفراغـات    

المحيطة بالمثلثين برسومات قوامها زخارف نباتية تتمثل في أغصـان مـن الفـروع واألوراق    

ت تتراوح ألوانها بين األزرق واألحمر بالتناوب بينما شغلت الفراغـات  تتخللها زهرات بعدة بتال

الناتجة بين األشعة الذهبية بأغصان تتخللها زهرة الورد، تتراوح ألوانها بين األحمـر واألزرق  

والبني الفاتح ويحيط بهذه العناصر كلها شريط أخضر ثم آخر أحمر يليهما صـف مكـون مـن    

زة بلون ذهبي بأركان ربع دائرية لتحيط بزخرفة ذهبية بـارزة  ذات  ورقة أكانتس مكررة وبار

يلي هذه التشكيلة إطار آخر مكون من عدة مستطيالت . شكل شبيه بالمحارة على أرضية حمراء

ذات فروع نباتية زرقاء، تتوسطها زخرفة نباتية قوامها فروع نباتية ملتوية بلون أزرق، تتخللهـا  

تس بارزة أما في األركان ووسط األضالع فنالحظ زخرفة تتمثل فـي  مربعات تشغلها ورقة أكان

)أ37الشكل (. شكل ورقي في األركان وآخر يشبه ثمرة الخرشوف

أما الجزءان الذان يكتنفان القسم المركزي من السقف فقوام الزخرفة في كل منهما معينات 

راكزها بالتنـاوب بزهـرة ببـتالت    خضراء وحمراء تشكلها عيدان دقيقة ذهبية اللون، زينت م

حمراء ومركز أخضر والعكس، كما يحتل أركان هذه المعينات أوراق بسيطة مشـكلة أزهـارا   

)ب37الشكل (. بأربع بتالت عند نقطة إلتقائها

يحيط بالمستطيالت الثالثة شريط بأرضية مغراء اللون، زين بسلسلة مـن األغصـان ذات   

ها زهرات بأحجام مختلفة ببتالت حمراء وزرقاء، إضافة إلى زهرة الاللة الفروع واألوراق تتخلل

البنية اللون، ويحيط بهذا كله شريط آخر بأرضية خضراء يزينه خط متمـوج منكسـر، تتخللـه    

أوراق خضراء وزهرات بحجمين مختلفين وباللونين األحمر والزبدي إضافة إلى أشكال حبيبات، 

. يحتوي على زخرفة قوامها خطوط منكسرةوالسقف ككل مؤطر بإطار خشبي 

:النموذج الثالث.5.2

):م(مقاسات الغرفة

2.90: العرض9.56: أقصى طول

)123إلى 121الصور من : (الوصف

ينقسم هذا السقف إلى ثالثة أجزاء، أوسطها أصغرها وهو مربع الشـكل، مـزين بقبيبـة    

زة بلون ذهبي، بينما شغل تجويـف هـذه القبيبـة    مجوفة، مركزها على هيئة ورقة أكانتس بار

بأشكال محاريب، بحدود ذهبية بارزة وقوام زخارف كل منها باقة أزهار على أرضيتين ورديـة  

وبيضاء بالتناوب، ويلي هذه القبيبة دائرة مسطحة بنفس مستوى السقف، يحدها صفان من ورقـة  
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ونت أرضيتها باألمغر وقسـمت بـدورها   األكانتس البارزة بلون ذهبي على شريط أحمر، بينما ل

إلى أجزاء تحدها صفوف من زهرات الاللة المتراصة البارزة والذهبية اللون، ويحتل كل جـزء  

من هذه األجزاء مستطيل منحرف بحدود زرقاء وأرضية وردية وتشغله زخارف نباتية زرقـاء  

جانبيها إثنتان حمـراء  وذهبية، وبأعلى وأسفل هذا األخير غصنان تتوسطهما زهرة بيضاء على

وتتخللها أوراق بسيطة، وملء الفراغ الناتج بين هذه الدائرة والمربع الذي تحده ورقة األكـانتس  

الذهبية البارزة مثلثات بحواف ذهبية وأرضية حمراء شغلت بزهرة تنبثق منهـا أوراق زرقـاء   

.بينما دهن كل لفراغ المتبقي بلون أخضر

الن الذان يكتنفان هذا المربع فينقسم كل منهما إلى معينـات زرقـاء   أما الجزءان المستطي

وطينية تشكلها عيدان حمراء وتتوسطها نجوم ذهبية بـارزة بخمسـة رؤوس، وزينـت أركـان     

المعينات بأربع وريقات خضراء لتظهر عند إلتقاء أضالع المعينات على هيئة زهـرة، ويحـيط   

دية تحتوي عرضيا على خرطوش واحد وطوليـا علـى   بالمستطيلين والمربع شريط بأرضية زب

عدة خراطيش قوام زخارفها عناصر نباتية تتمثل في باقة ورود صـغيرة بلـون وردي وأوراق   

خضراء، إضافة إلى زهرة كبيرة متعددة البتالت تتراوح ألوانها بين األحمـر واألزرق حـددت   

طيش الصغيرة أو تتوسـط باقـة   بصف من األوراق الخضراء البسيطة، نجدها تفصل بين الخرا

الورد في الخراطيش الكبيرة، ويحيط بكل هذا شريط بأرضية طينية، تحتوي على خـط متمـوج   

منكسر به زهرات وردية بمركز أزرق وأخرى زرقاء بمركـز وردي إضـافة إلـى وريقـات     

.            وأشكال حبيبات خضراء، والسقف ككل مؤطر بإطار خشبي أحمر اللون
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.غــرفة بسقف مزخرف: 5اللوحة 
)LYSSORE ET WYLD PL.XXليسور ووايلد: عن(
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)38، الشكل 8إلى 6ة مناللوح(: الدرابزينات والروابط الخشبية: سابعا

:درابزين وروابط قصر خداوج العمياء.1
: الدرابزين.1.1

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع الكلي تعيين األجزاء
- - 97.5 الوحدة المدروسة
14 191 - المتكأ
5 187 - الجزء األوسط

5.5 182 - النعل

)124-123الصورتان : (الوصف

ث مرات في كل ضلع من الرواق، تفصل بينها يتكون الدرابزين من وحدة تتكرر ثال

أعمدة رخامية، وتنقسم هذه الوحدة إلى ثالثة أجزاء، العلوي منها يتكون من صف من البرامق 

ويكتنف )أ39الشكل (، أو العميدات االمزدوجة المخروطة، تجمع بينها عقود ثالثية الفصوص

امها فروع نباتية وأنصاف مراوح هذا الصف حشوتان مستطيلتان بزخارف نباتية مخرمة، قو

.  نخيلية متشابكة، متخذّة شكل شجرة

الجزء األوسط من هذه الوحدة، فهو مركب من ثالث حشوات مستطيلة الشكل، أوسطها 

أصغرها، وذات زخارف نباتية مخرمة قوامها زهرة الاللة تنبثق منها أنصاف مراوح نخيلية أما 

.وتين على هيئة مشربيةالجانبيتان فهما عبارة عن حش

الجزء السفلي الذي يتصل بالنعل فهو يشبه الجزء العلـوي المـذكور، إال أن الحشـوتين    

الجانبيتين تتميزان بزخارف مخرمة أكثر تحويرا وأقل غنى ودقة في التنفيـذ، مـع تأثيرقواعـد    

.األعمدة على ركني هاتين الحشوتين لتظهرا بشكل شبه منحرف

:ابطالرو.2.1

):سم(الوحدة مقاسات
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20: الجزء المركزي المزخرف176.5: الطول

)125الصورة :( الوصف

أشبه ما تكـون لتلـك   ، ت نفذت بطريقة الخرطحلزونياعبارة عن قطعة  أسطوانية تتخللها 

تلـه  عدا الجزأ األوسط فهو مكعب متطاول، تح)8اللوحة (التي تزخرف األعمدة التي تربط بينها 

زخرفة نباتية تتمثل في زهرتي اللة بوضعية متدابرة تفصلهما وردة بست بتالت، عكس طرفـي  

الرابطة الذين يأخذان شكل المركز، حيث توجد زهرتي الاللة في وضعية تقابل مـع السـالفتي   

الذكر، كل هذة العناصر النباتية تتكرر في األوجه األربعة من طرفي ومركز الرابطـة ومنفـذّة   

)أ40الشكل (.قة الحفر البارزبطري

:وروابط قصر حسن باشادرابزين.2
:الدرابزين. 1.2

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع الكلي تعيين األجزاء
- - 102 الوحدة المدروسة
15 206 - المتكأ
5.5 198 - الجزء األوسط
10 189 - النعل

)127-126الصورتان : (الوصف

لدرابزين من وحدة تتكرر أربع مرات في كل ضلع من الرواق، تفصل بينها أعمدة يتكون ا

رخامية، وتنقسم هذه الوحدة أفقيا إلى ثالثة أجزاء، العلوي منها يتكون من صف من البرامق أو 

العميدات االمزدوجة المخروطة، تجمع بينها عقود ثالثية الفصوص تقابلها في األسفل بروزات  

، ويكتنف هذا الصف حشوتان مستطيلتان بزخارف نباتية )ب39الشكل (نيناتمخروطة بشكل ق

مخرمة، قوامها زهرة اللة محورة تعلو شكال كأسيا وتنتهي في أجزائها الثالثة بفروع نباتية 

ملتوية ومتداخلة ومتقابلة فيما بينها وأخرى بأنصاف مراوح نخيلية متجهة نحو األسفل لتمأل كل 

الجزء األوسط من هذه الوحدة، فهو مركب من ثالث حشوات ، تنف الزهرةالفراغات التي تك

مستطيلة الشكل، أوسطها أصغرها، وهي ذات زخارف نباتية مخرمة قوامها زهرة الاللة تنبثق 

.منها أنصاف مراوح نخيلية أما الجانبيتان فهما عبارة عن حشوتين على هيئة مشربية

نعل فهو يشبه الجزء العلـوي المـذكور، مـع خلـو صـف      الجزء السفلي الذي يتصل بال

العميدات من المجسمات الصغيرة وتأثير قواعد األعمدة على ركني هاتين الحشـوتين لتظهـرا   

. بشكل شبه منحرف
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:الروابط.2.2

):سم(المقاسات

19: الجزء المركزي المزخرف190.5:  الطول

)128الصورة :(الوصف

فهي ذات شكل حلزونـي نفـذّ بطريقـة الخـرط     ، لك الموجودة بقصر خداوج تشبه ت

فـي األوجـه   هي األخرى ناصر النباتية تتكرر والعبثمان بتالت، في هذه الرابطة وردة وال

)ب40الشكل (.األربعة من طرفي ومركز الرابطة ومنفذّة بطريقة الحفر البارز

:وروابط قصر مصطفى باشادرابزين.3
:رابزينالد. 1.3

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع الكلي تعيين األجزاء
- - 97 الوحدة المدروسة

16.8 200 - المتكأ
4.5 188 - الجزء األوسط
4.5 175 - النعل

)129الصورة : (الوصف

يتكون الدرابزين من وحدة تتكرر أربع مرات في كل ضلع من الرواق، تفصل بينها أعمدة 

امية، وتنقسم هذه الوحدة إلى ثالثة أجزاء، يتكون القسم العلوي من حشوتين مستطيلتين رخ

نائمتين بزخارف نباتية مخرمة قوامها زهرة اللة مركزية تكتنفها من الجهتين نفس العنصر 

النباتي بحجم أصغر، يجمع الكل فروع نباتية بأنصاف مراوح نخيلية، تتوسطهما حشوةعلى هيئة 

نفسها لكن بحجم أصغر تتكرر عند الطرفين، ونفس التركيبة تنطبق تماما على مشربية وهي

الجزء األسفل، أما عن  الجزء األوسط من هذه الوحدة، فهو يتكون من حشوة مركزية على 

شكل مأطورة مستطيلة جزؤها العلوي على هيئة عقد بخطوط منحنية قوامها كأس بشكل هالل 

ة اللة محورة، و تعلوها أخرى مماثلة وينبثق مع الفرعين ينبثق منه فرعان تتوسطهما زهر

السابقين آخران بإتجاه األسفل، يتخلل كل هذه الفروع أنصاف مراوح نخيلية، على جانبي هذه 
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المأطورة مجموعة من العميدات المخروطة المزدوجة، تجمع بينها عقود ثالثية الفصوص، 

يتكونان من ثالث حشوات، أصغرها أوسطها وهي ويحيط بهذه التركيبة ككل من الجانبين صفان 

على شكل مشربية أما الباقيتان فإحداهما مستطيلة بزخارف نباتية مخرمة، قوامها فروع نباتية 

وأنصاف مراوح نخيلية متشابكة، متخذّة شكل شجرة، أما الثانية فتتميز بزخارف مخرمة أكثر 

العمود على ركن هذه الحشوة لتظهر بشكل تحويرا وأقل غنى ودقة في التنفيذ، مع تأثيرقاعدة

.  شبه منحرف

:الروابط.2.3

):سم(المقاسات

22:الجزء المركزي المزخرف188: الطول

)130الصورة :(الوصف

، تمتاز بالبساطة من حيث التنفيذ إذا ما قورنت بسـابقتيها فـي القصـرين السـابقين     

الجزأ األوسط فهو مكعب متطـاول،  ماكن مشطوفة شطفا مائال، أما فالقطعة األسطوانية تتخللها أ

تحتله زخرفة نباتية تتمثل في زهرتي اللة بوضعية متدابرة تفصلهما وردة بست بتالت، عكـس  

طرفي الرابطة الذين يأخذان شكل المركز، حيث توجد زهرتي الاللة في وضـعية تقابـل مـع    

في األوجه األربعة من طرفي ومركز الرابطة بطريقـة  ينالنباتيين العصرنفذالسالفتي الذكر، 

)ج40الشكل (.الحفر البارز

:وروابط قصر الحمراءدرابزين.4
:الدرابزين. 1.4

):سم(المقاسات

السمك العرض اإلرتفاع الكلي تعيين األجزاء
- - 103 الوحدة المدروسة
15 180.5 - المتكأ
6 175.5 - الجزء األوسط
6 169 - نعلال

)133-132-131الصور : (الوصف

يتكون الدرابزين من وحدة تتكرر ثالث مرات في كل ضلع من الرواق، تفصل بينها 

أعمدة رخامية، وتنقسم هذه الوحدة إلى ثالثة أجزاء، يتكون الجزء العلوي من حشوتين 

ها من الجهتين نفس مستطيلتين نائمتين بزخارف نباتية مخرمة قوامها زهرة اللة مركزية يكتنف
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العنصر النباتي بحجم أصغر بوضعية متعاكسة، تتوسطهما حشوة أخرى مستطيلة على هيئة 

مشربية ، ونفس التركيبة تنطبق تماما على الجزء األسفل، أما عن  الجزء األوسط من هذه 

الوحدة، فهو يتكون من حشوة مركزية على شكل مأطورة مستطيلة جزؤها العلوي على هيئة 

د بخطوط منحنية قوامها زهرة اللة تعلوها سبعة فصوص، وبأسفلها ثالث أوراق ركبت على عق

قاعدة لتعطي شكل زهرية، يتخلل هذه العناصرأنصاف مراوح نخيلية وزهرة اللة صغيرة 

الحجم، يكتنف هذه المأطورة من الجانبين مجموعة من العميدات المخروطة عددها أربعة 

، تجمع بينها عقود مدببة، ويحيط بهذه التركيبة ككل من )د39لشكل ا(مزدوجة و مثلها فردية

الجانبين صفان يتكونان من ثالث حشوات، أصغرها أوسطها وهي على شكل مشربية أما 

الباقيتان فإحداهما مستطيلة بزخارف نباتية مخرمة، قوامها فروع نباتية وأنصاف مراوح نخيلية 

انية فتتميز بزخارف مخرمة، مع تأثيرقاعدة العمود على متشابكة، متخذّة شكل شجرة، أما الث

.  ركن هذه الحشوة لتظهر بشكل شبه منحرف

:الروابط.2.4

):سم(المقاسات

21: الجزء المركزي المزخرف171: الطول

)134الصورة :( الوصف

ـ  شكال حلزونيا، الرابطة ككل تأخذ  ة بـالنموذجين  غير أن الحلزونيات هنا متباعـدة مقارن

الجزأ األوسط فهو مكعب متطـاول، تحتلـه   المذكورين في قصري خداوج وحسن باشا، أما عن

زخرفة نباتية تتمثل في زهرتي اللة بوضعية متدابرة تفصلهما وردة بست بتالت، عكس طرفـي  

الرابطة الذين يأخذان شكل المركز، حيث توجد زهرتي الاللة في وضعية تقابل مـع السـالفتي   

)د40الشكل (.، ومنفذة بتقنية الحفر البارزذكر، كل هذة العناصر النباتية تتكرر في األوجهال
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.منظر عــام لدرابزين وروابط خشبية: 6اللوحة 
).LYSSORE et WYLD PL.XLليسور ووايلد: عن(



168

.جزء من درابزين: 7اللوحة 

)RAVOISE PL.IVرافوازي : عن(
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.تناسق الزخارف الحلزونية بين الرابطة واألعمدة: 8اللوحة 
)رفبتصRAVOISE PL.IVرافوازي: عن(
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ثــالثالالفصـل

التحليلية- الدراسة الفنية

.العناصر الزخرفية النبـاتية.1

.العناصر الزخرفية الهندسية.2

.العناصر الزخرفية الرمزيـة.3



، إمتد لقد خلقت الدعوة اإلسالمية مدنية مترامية األطراف تميزت بفن جديد ذو طابع فريد

من الهند شرقا إلى األندلس غربا ومن األستانة شماال إلى أقصى شبه الجزيرة جنوبا وتبعتها 

وبالرغم من امتداد رقعة اإلسالم )1(مصر وبالد الشام برمتها وشمال إفريقيا وبالد فارس،

وتعايشه مع حضارات زاهرة ذات جذور متميزة، بقي الفن اإلسالمي محافظا على معالم 

ته، فانتشر محمال بالشكل الموحد والمضمون الثابت ثبات اإليمان، وكان الشكل هو لغة شخصي

اإلتصال بين المسلمين المبدعين فانعكس إيمانهم الموحد على فنهم المعبر عن المطلق والمجرد 

 لينسجم مع جوهر اإلسالم من جهة ويبتعد عن ظاهرة المحدد و التمثيل تفاديا لمضاهاة اهللا عز

)2(.ّل من جهة وسعيا وراء معانيه من جهة أخرىوج

ولقد كان للعامل الجغرافي دور في تكوين شخصية الفن اإلسالمي، إذ تمتاز المنطقة الواسعة 

التي انتشر فيها بمناخ متقارب يمتاز بالجفاف وقلّة األمطار األمر الذي انعكس على المواد 

صر خصائص شخصية هذا الفن إضافة إلى ونستطيع ح)3(المستعملة في العمارة وأشكالها،

:ظاهرة الوحدة فيما يلي

يعتبر من أهم مميزات الفن اإلسالمي، فهو يتمثل في أشكال مجردة نباتية وهندسية : التجريد- 

.والتي يطلق عليها إسم الرقش العربي وهي تقوم أساسا على فكرة التحوير

لرغبة في اإلبتعاد عن الوثنية وتمثيل وهي تعبير شديد عن ا: كراهية تمثيل الكائنات الحية- 

األشخاص، والتي وصلتنا فهي تتسم بالتحوير واستخدمت كوحدات زخرفية بحتة يقصد من 

)4(. ورائها التعبير عن قيمتها الفنية  ال غير

نظرا لدعوة العقيدة اإلسالمية للبعد عن كل مظاهر الترف، رسخت هذه الفكرة في : التقشف- 

خاصة في بداياته األولى، لذا استعمل الفنان مواد رخيصة كالجص والخشب، ذهن الفنان المسلم

.غير أنه أضفى عليها مسحة فنية رقيقة من خالل الزخارف المستعملة ليعطيها قيمة عالية

وهي ميزة نالحظها في األعمال الفنية اإلسالمية ككل، سواء تعلق األمر : ملء الفراغ-

. الفنان المسلم يكره الفراغ فال يترك حيزا دون زخرفتهبالعمائر أو التحف المتنقلة، ف

نظرا للنقاط السابقة، فقد أبدع الفنان المسلم في األشكال النباتية والهندسية، دون أن ننسى 

)5(. الخط العربي الذي قاربت أشكاله المائة شكل

، سلسلة الفنون التطبيقية والهندسية، دار الراتب ة واألثاث عبر العصورتاريخ وتطور فنون الزخرفيونس خنفر، (1)

.58.، ص2000الجامعية، الطبعة األولى،  بيروت، 
.39.، ص1986، دار طالس للدراسات والترجمة و النشر، الطبعة األولى، دمشق، الفن اإلسالميعفيف البهنسي، (2)
.نفسه(3)
.قيونس خنفر، المرجع الساب(4)



ل العهد العثمـاني بمـؤثرات   لقد تأثرت المصنوعات بعناصرها الزخرفية بالجزائر خال

خارجية  حاول الفنان من خاللها الجمع بين العديد من األساليب الفنية التي وصلت إليه بعـدة  

:  طرق، يمكن تقسيمها إلى مايلي

:مؤثرات تركية§

كان نتيجة التنقل الكبير للتجار بين مدينة الجزائر والقسطنطينية وآسـيا الصـغرى،فلقد   

لبون من القسطنطينية المنسوجات والمطرزات واألحزمة واألواني الرفيعة، هذه كان الباعة يج

. األخيرة التي كان يبحث عنها النبالء بكثرة إضافة إلى الزرابي

:مؤثرات مشرقية§

لقد كان لتنقل المغاربة إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج واألماكن المقدسة مجاال للتشـبع  

ه األماكن، وتتجلى هذه التأثيرات في الملبس ونمط المعيشة ومخططات بنـاء  بالفكر والفن في هذ

.المساجد

:مؤثرات إيطالية §

شهدت الجزائر خالل العهد العثماني إزدهارا في النشاط التجاري القائم مع مـدن إيطاليـة   

ـ  زليج، أمـا  كجنوة ونابولي وصقلية والبندقية، فمن جنوة إستوردت المرايا والزجاجيات وقطع ال

إضافة إلى إستيراد أنواع المطرزات والحلي من ليفورنة ومن هـذه األخيـرة وجنـوة جلبـت     

.الرخاميات

:مؤثرات أندلسية§

بعد سقوط غرناطة إستقبلت الجزائر عددا مهما من الالجئين األندلسيين خاصـة غرناطـة   

ناء ومن ضمنها بناء قنوات الميـاه  وأراغون وبلنسية وكتالونيا الذين كانوا حرفيين ناجحين في الب

)1(.وصناعة البارود والقفالة وإسكافيين وحرفيي فخار ومربي ديدان الحرير

األسلوب التركي وهو األشد تأثيرا، فيعد نتاجا لتمازج مجموعة فنون، فقد كان أّما 

مما جعلهم العثمانيون على إتصال باإليرانيين والصينيين قبل إستقرارهم في آسيا الصغرى 

يتأثرون بفنون هاتين الحضارتين، وبعد إستقرارهم في تلك المنطقة دخل عنصر ثالث في تكوين 

ويتمثل في فن سالجقة الروم الذين ساعدوهم على إتخاذ تلك المنطقة مقر )2(هذا المزيج الفنّي،

يين بالحضارات إقامتهم، وكانت فنونهم بدورهم متأثرة بالفن اإليراني، إضافة إلى تأثر العثمان

.59.عفيف البهنسي، المرجع السابق، ص(5)

)1(, Imprimerie Victor Heintz, Alger,L’Agerie terre d’art et d’histoireBERQUE (A.),
 1937,pp.224,225.

.227.، صالفنون الزخرفية في العصر العثمانيعبد العزيز مرزوق، )2(



)1(.التي احتوت عليها البلدان الخاضعة لسلطانهم بعد الفتوحات العثمانية لها

م  تأثيرا مباشرا في تطور الفنون الزخرفية من 1520-1512لقد كان للسلطان سليم األول 

حيث نقل خالل عملية نقل مهرة الصناع والفنانين من البلدان التي تم فتحها إلى مدينة إسطنبول،

مجموعة من الفنانين اإليرانيين الذين يحذقون فنون الكتاب من تصوير وتذهيب وتجليد ، هذا مع 

لذا يبقى العنصر اإليراني أقوى هذه العناصر كلها، إذ يمكن إعتبار )2(إجادتهم صناعة الخزف،

هذا التأثير البالغ العثمانيين أتراكا في جنسهم وإيرانيين في ثقافتهم ولم يتمكنوا من التخلص من 

إال بعد فترة طويلة من ظهورهم، و أصبح الفن العثماني مزيجا من تأثيرات فنون مختلفة منها 

الفن الصيني والفن اإليراني والفن السلجوقي والفن المصري والشامي إضافة إلى بعض الفنون 

)3(.األوروبية

العثماني وقد كانت العالقات وثيقة هذه األساليب التي صيغت كلها في قالب جديد هو الفن

بين الترك واألوروبيين، مما جعل التأثيرات األوروبية تتسرب إلى الفن العثماني منذ عهد 

/ وبقيت كذلك خالل القرن الثاني عشر الهجري ) م1757–1754(السلطان عثمان الثالث 

قصاه خالل القرن الموالي، الثامن عشر ميالدي، وأخذ التأثير األوروبي يزداد حدة حتى بلغ أ

وهكذا بدأ الناس السير نحو اإلفرنجة فأقبلوا بلهف على إقتناء التحف األوروبية وإستدعى بعض 

األغنياء منهم بعض األوروبيين من المهندسين لتشييد القصور والمساجد، ومن المزخرفين 

رها خالل الفترة العثمانية شهدت الواليات العربية بدوكما)4(لتزيينها بأحدث فنون أروبا آنذاك،

أسلوبا زخرفيا مفرطا في التنميق ويدين كثيرا للمؤثرات المتنوعة التي قدمت من اسطنبول ومن 

اوروبا أيضا وبخاصة من إيطاليا، التي كانت األقطار العربية تستورد منها كميات كبيرة من 

ن تلك المؤثرات أسلوب العناصر الزخرفية المصنوعة من الزجاج او الخشب او المرمر نشأ ع

يتصف بالترف المفرط ويذكر بأسلوب الباروك في اوروبا وقد إتخذ هذا األسلوب أوجها متنوعة 

رسم هذا العنصر الذي يعتبرغريبا، بأسلوب مغاير لألسلوب )5(،في األقطار العربية المختلفة

لمعقوفة وقرن الرخا التركي التقليدي، فهو يتكون من األصداف والقواقع والشماعد واألوراق ا

الذي الباروكعلما أن مصطلح )6(والجامات، وهي عناصر رئيسية في هذا الطراز األوروبي ،

يطلق على الفن األوروبي خالل القرنين السابع عشر والثامن عشرالميالديين، أشتق من كلمة 

.228.، صن الزخرفية في العصر العثمانيالفنوعبد العزيز مرزوق، )1(
.41.نفسه، ص)2(
.22.، ص1981، دار الرائد العربي، بيروت، في الفنون اإلسالميةزكي محمد حسن، )3(
.57.عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق، ص)4(
.141.طوير، ص، ترجمة قاسم العواصم العربية عمارتها وعمرانها في الفترة العثمانيةريمون أندريه، )5(
.9.، ص1972، الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية،الخزف التركيسعاد ماهر، )6(



تعملت من ومعناها اللؤلؤ غير المنتظم وربما كان أصله كلمة هندية، إسBARROCOبرتغالية 

قبل علماء الجمال للداللة على اإلتجاه المعاكس للكالسيكية وتعتبر األشكال الزخرفية في القرن 

الشكلية والتمثيلية وقد برز ذلك في باريس : السابع عشرنموذجا له ومن خصائص هذا اإلتجاه 

في حين )1(أيام لويس الخامس عشر، ومع ذلك فان كل منطقة في أوروبا كان لها إتجاه مميز، 

استمد الروكوكو من فن الباروك ويرجع إلى صناعة الجدران الخشبية التي امتدت الى األثاث 

مع إتجاهه )2(وأصبحت تزين حشوات األبواب والسقوف برسوم مختلفة ذات أطر دقيقة التنفيذ،

)3(.نحو الرشاقة

لفن األوربي فانعكس وعاش العثمانيون خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في جو ا

أثره بصورة جلية على منتجاتهم الى درجة فقدت فيها زهرة الاللة مكانتها ، مع أنها تمتلك مكانة 

خاصة في نفوس العثمانيين ، فتأثرت بدورها بهذا اإلتجاه الفني الجديد ولكن مالمحها ظلت 

لتأثر أيضا إذ أدخلت واضحة في أهم خطوطها، إال أن هذين الفنين األوروبيين لم ينجوا من ا

وذلك بمزج األتراك هذه العناصر الجديدة بعناصرهم القديمة )4(عليهما لمسات من الفن العثماني،

)5(".الباروك التركي"ورسمها بأسلوبهم التقليدي وهكذا أصبح يطلق على هذا الطراز الجديد إسم 

ة فنون إال أن العنصر اإليراني بناءا على ما سبق يمكن إعتبار الفن التركي تركيبا من عد

)6(.كان أكثرها تأثيرا وظهورا عليه فقد كان مطبوعا بطابع إيراني يصعب التمييز بينهما

لم يمنع إنتشار هذا اإلتجاه الفني الجديد في شمال إفريقيا من إستمرار العناصر المحلية 

ر الفن المغربي، فمن مميزاته وتطورها إلى حد ما، ويمكن إعتبار هذا العصر من أزهى عصو

تعميم الزخرفة على كل المساحات دون ترك أي فراغ  باإلضافة إلى أشكال : في هذه الفترة 

هندسية على هيئة أشرطة متصلة غلبت عليها زخرفة الرقش العربي وظهر كعناصر نباتية 

)7(.تكررت فيها الورود والمراوح النخيلية وغيرها من العناصر المختلفة

.141.، مطبعة الجمهورية، دمشق، صالفن عبر التاريخبهنسي عفيف، )1(
.119.نفسه، ص)2(
.57.، صالفنون الزخرفية في العصر العثمانيعبد العزيز مرزوق، )3(
.57.نفسه، ص)4(
.79سعاد ماهر، المرجع السابق، ص)5(
.121.، ص1982، الطبعة األولى، دار دمشق، الفنون الزخرفيةطالو محي الدين، )6(
.132.، ص1966أحمد موسى، دار صادر، بيروت، : ، ترجمةالفن اإلسالميكونل أرنست، )7(



: العناصر الزخرفية النباتية.1
تعد الزخارف النباتية من غير منازع، أكثر المواضيع إستعماال من طرف الفنان المسلم 

الذي رسم عناصرها كاألشجار واألزهار واألوراق والسيقان على عدة مواد وبمختلف التقنيات   

وقد فسر بعض )1(النباتي الطبيعي،وذلك بعد ان حورها تحويرا شديدا مما جعلها تفقد شكلها 

العلماء هذه الظاهرة بنفور المسلمين من تقليد الخالق عز وجل لذلك انصرفوا عن صدق تمثيل 

الطبيعة، في حين أرجع آخرون السبب إلى طبيعة معظم مناطق البالد اإلسالمية التي تمتاز 

)2(. بمناخ ال يساعد على كثرة نمو النباتات بمختلف أنواعها

ورغم كل ذلك فقد بلغت الزخارف النباتية اإلسالمية أعلى درجات الجمال الفني وشهدت 

)3(تفوقا ال نظير له لم تصله الفنون األخرى، 

، والذي يعرف أيضا بمصطلح "الرقش العربي"وعلى رأس هذه الزخارف األسلوب المسمى ب

ارسين او المتخصصين بتاريخ الفن ، شاع إستعماله وإعتماده من قبل المعربين والدأرابيسك

اإلسالمي، ويدل لدى األجانب على أهم عنصر من عناصر الفن اإلسالمي على اإلطالق، غير 

إضافة إلى لفظ جديد على الرقش العربيوالتوشيحأكثر التعابير إستعمال ألداء المعنى هما أن 

)4(. العربسةقياس جذر عربي هي 

نباتيـة محـورة        ى تأويل بعـض مظـاهر الطبيعـة مـن أوراق    يقوم الرقش العربي عل

ولقد كان معروفا منذ قبل اإلسالم وبصـورة  الرقش النباتي،وأزهار ويسمى هذا )41الشكل (

خاصة في حضارة بالد الرافدين، ثم أخذ أشكاال نمطية جديدة منذ العهدين الفاطمي والسـلجوقي  

)5(. اإلسالم بعد

العربي أكثر الزخارف النباتية إستعماال لدى الفنانين، وهو عبارة عن تكـوين  ويعد الرقش 

من فروع نباتية وجذوع منثنية ومتشابكة ومتتالية تحتوي على رسوم محورة عن الطبيعة ترمـز  

.إلى الوريقات والزهور والمراوح وأنصاف المراوح النخيلية

طراز الثالث من طرز سامراء والذي ترجع أما عن أصول هذا األسلوب، فهو ينسب إلى ال

عناصره أساسا الى األصول الهلنستية والساسانية، مرورا بالطراز األموي الذي يعتبر حلقة 

1990المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، بالجزائر في العهد التركيالزليج في العمارة اإلسالمية عبد العزيز لعرج، )1(

.276.ص
.249.، ص1981، دار الرائد العربي، بيروت،فنون اإلسالمزكي محمد حسن ،)2(
.250.نفسه، ص)3(
.33.عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص)4(
الفنون اإلسالمية، مركز األبحاث للتاريخ والفنـون والثقافـة   ، سلسلةمعاني النجوم في الرقش العربيعفيف بهنسي، )5(

. 53.، ص1989اإلسالمية بإستانبول، دار الفكر، دممشق، 





وصل بين الزخارف النباتية الكالسيكية والزخارف النباتية اإلسالمية وهو طراز يصعب التفريق 

)1(.بينه وبين الطراز الهليني

قام السالجقة بتطوير هذا التوريق تطويرا كبيرا في ايران ويشهد على ذلك زخارف 

)2(.آثارهم المعمارية والفنية ، فاستخدموه بصفة واسعة مع إتقانه إتقانا شديدا

وكما نتج عن هجرة اإليرانيين لقبائل الترك وجود عناصر زخرفية  تمثلت في  التفريعات 

تديرة، و بهذا يعتبر الشرق األقصى ووسط آسيا موطن ميالد هذه الهندسية ذات األوراق المس

حتى أصبح )3(التفريعات التي كان لها دور فعال في تطور زخرفة التوريق في الفن اإلسالمي،

، أو التوريق العثماني أو )4("الرومي"أسلوبا يتبع ويطلق األتراك على هذا النوع مصطلح 

لفضل إلى السالجقة في نقله إلى آسيا الصغرى بعد أن تطويره األرابيسك العثماني الذي يعود ا

)5(.في كل من العراق وإيران

كما طور العثمانيون أيضا أسلوبا آخر يرجع الى السالجقة وأصبح من أهم أساليبهم 

الذي يختلف عن األول في كونه يقتصر فقط على رسوم " هاتاي"الزخرفية وأطلقوا عليه اسم 

وراق النباتية من جهة وسهولة معرفة العناصر الزخرفية المحورة فيه، عكس الزهور واأل

)6(.األسلوب الرومي

:ويأخذ هذا النوع من الزخرفة في الفن التركي أربعة أشكال وهي كمايلي

.إلتفاف أو حلزون بسيط على هيئة ساق تعلوه أوراق وأزهار§

ين ومتشابكين، وهي ما تسمى بالغصنيات غصنيات تتكون من ساقين لنباتين مختلفين ملتف§

.المزدوجة المتشابكة

غصنيات مواضيع تجريدية أو نباتية، مصممة على خطوط من الرقش الهندسي أو تمأل §

.الفراغات الموجودة بين هذه الخطوط، وهو يدعى الرقش المزين باألزهار

)7(.باقة، تمثل موضوعا مركزيا ومحاطة بمواضيع زخرفية أخرى§

ن أهم العناصر المكونة للألسلوب المذكور المراوح النخيلية وأنصافها،  التي إلتجأ الفنان وم

للزخرفة بها، هذه األوراق التي تعتبر أحد العناصر الزخرفية الهامة التي أستخدمت في الفن 

الساساني، فهناك بعض اللوحات الجصية المحفوظة بمتحف المتروبوليتان  ترجع إلى القرن 

. 251.، صفنون اإلسالمزكي محمد حسن، )1(
. 278.عبد العزیز لعرج، المرجع السابق، ص)2(
. 35.، ص1958طبعة الثانیة، دار المعارف،أحمد محمد عیسى، ال: ، ترجمةالفنون اإلسالمیة، )س.م(دیماند )3(
.عبد العزیز لعرج، المرجع السابق)4(
.76.، صالفنون الزخرفیة في العصر العثمانيعبد العزیز مرزوق، )5(
.66.سعاد ماھر، المرجع السابق، ص)6(

)7(ARSEVEN (C.E) ,Op.Cit, pp.79,80.



س والسادس الميالديين تحتوي على أشكال عديدة من المراوح النخيلية وأنصافها، كما  الخام

تعتبر تفريعاتها ومشتقاتها في الفن الساساني األصول المباشرة لتلك التي عرفتها اآلثار اإلسالمية 

ر أي مثل منبر جامع القيروان، فلقد أخذ الفنانون المسلمون المراوح النخيلية بحذافرها دون تغيي

جزء منها كما ابتكروا في حاالت اخرى اشكاال لم تعرف من قبل تميزت بالتجرد وكان هذا 

التطور في األشكال سببا في ظهور أسلوب زخرفي اسالمي أصيل أصبح يميز التحف اإلسالمية

)1(.والمباني

العناصر التـي  وهي من أهم "األكنثا"، أو"ورقة األكانتس"كما إستخدم الفنان المسلم أيضا 

" تجرد"ميزت الزخارف النباتية اإلسالمية التي دخلت في الرقش العربي  النباتي وتطور شكلها و

حتى بات بعيدا عن األصل المأخوذ عن تيجان األعمـدة اإلغريقيـة والرومانيـة والبيزنطيـة     

حضارة اإلغريقية يرجع أصلها إلى ال)2(وغالبا ما تأخذ بالعربية تسمية شوكة اليهود،.والساسانية 

وإزداد إنتشـار  " الكـورنثي "حيث استعملت في تشكيل زخرفة التيجان التي عرفت باسم الطراز 

حيث إشتقت منهـا  )3(هذه الورقة وأدخلت في معظم الزخارف في عهد األمبراطورية الرومانية،

ومن أجزائها عناصر زخرفية عديدة ومتنوعة منها شكل كؤوس وعروق متموجـة وأصـبحت   

ل على ثالثة صفوف في التيجان الرومانية وعند إضافة حلزونات عند الزوايا لهـذه األوراق  تشك

)4(.فإنها تعطي شكل التاج المركب

حيث وجدوا في تلك التي تنبت ببالدهم األزهاروقد أكثر الفنانون األتراك من رسم عنصر

م الجديد وعرفت شهرة واسعة في مصدرا هاماّ يستمدون منه العناصر الزخرفية المكونة ألسلوبه

والنسرين وزهرة الّرمان تركيا، ولعّل أهم األزهار التي فضلوا إستعمالها تتمثل في زهرة العسل

)43و42الشكل ()5(.وزهرة الورد والسوسن

، التي عرفت مكانة خاصة لدى العثمانيين، وتعرف زهرة الّاللةيضاف إلى هذه األنواع 

أنّها دخلت إلى تركيا عن طريق سفير CEVADRUCTUويقول األستاذ LALEعندهم باسم 

النمسا وذلك عن الهولنديين في القرن السابع عشر أي ايام السلطان محمد الثالث ّإال أن األستاذة 

سعاد ماهر ترى أن التاريخ يشهد بعكس ذلك، حيث أن الهولنديين عرفوا زهرة الاللة من 

رن السادس عشر، إضافة إلى دليل مادي يتمثل في وجود هذه الزهرة خالل القاألتراك وذلك

ممثلة على الخزف والنسيج والسجاد التركي منذ أواخر القرن الخامس عشر، وهي ترجح ان 

.30.ديماند، المرجع السابق، ص)1(
.239.عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص)2(
)3(, p.365.Manuel de l’artBENOIT (F.),
. 119.فريد الشافعي، العمارة العربية في مصر اإلسالمية، ص)4(
.72.سعاد ماهر،المرجع السابق، ص)5(







يقصد نوعا معينا من زهرة الالّلة إستنبته الهولنديون وأخذه عنهم RUCTUيكون األستاذ 

)1(.لقرن السابع عشراألتراك في ا

ولقد بالغ العثمانيون في إستعمال هذه الزهرة كعنصر هام في مواضيعهم الزخرفية،حيث 

كان للسلطان أحمد الثالث عناية خاصة بها،وكانت أحب األزهار إلى نفسه وإلى نفوس العثمانيين 

صر زهرة الالله الذين زرعوها بصورة واسعة وخاصة أيام هذا السلطان الذي سمي عصره بع

)2(. وشجع كّل مهتم بزراعتها وتهجينها"طوبقابو"فأنشأ لها حديقة خاصة داخل أسوار قصر 

لم يكن هذا اإلهتمام البالغ الذي أواله األتراك لهذه الزهرة لم يكن بسبب اإلعجاب بجمالها 

سها بحيث تتكون الكلمة فقط بل لبعض المعتقدات الدينية ويأتي هذا اإلعتقاد من إسم الزهرة نف

، وبهذا التشابه الحرفي أصبح ) اهللا(من نفس  األحرف المكونة للفظ الجاللة ) الله(التركية 

مكانة مقدسة لدى األتراك المتمسكين بالدين، وأكبر دليل على الاللهلزهرة شقائق النعمان أو

شارتهم المميزة لدولتهم تقدير هؤالء وإعتزازهم بهذه الزهرة ،هو إستخدامها في أشكال تشبه

والمتمثلة في الهالل، فمسجد السليمية بأدرنة يحتوي على عمود حفرت عليه زهرة الالله بوضع 

مقلوب، جعلها تظهر على هيئة هالل، ولقد حافظت هذه الزهرة على مكانتها هذه حتى بداية 

يق أوروبا ثم القرن الثامن عشر حيث غزا أسلوب الباروك والروكوكو الفن التركي عن طر

)3(.وخالل القرن التاسع عشر إستعادت بعض هذه المكانة

التي إستعملها األتراك بكثرة في زهرة القرنفلومن أهم هذه األزهار المستعملة أيضا 

حيث أطلقوا عليها إسم )4(تزين منتجاتهم الفنية الخزفية خاصة في منتصف القرن السادس عشر،

KARANFIL44الشكل(ها درجة جعلتهم يرسمونها على أغلبية منتجاتهم الفنية، وبلغ حبهم ل( ،

إضافة إلى إستنبات أنواع كثيرة منها، فزرع بمدينة إسطنبول أكثر من مائتي نوع خالل القرن 

أما عن أصول إستعمالها فهناك إحتمال كبير أنها دخلت إلى تركيا إما من إيران )5(الثامن عشر،

)6(.أو الصين

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األزهار ترد عموما ضمن موضوع زخرفي قوامه أجزاء 

.خمسة متمثلة في األزهار والبراعم واألوراق والفروع الصغيرة والفروع الكبيرة

التي إعتبرها الفنان التركي العمود الفقري للموضوع الزخرفي، مما الفروع النباتيةهذه 

رفي بعدد الفروع التي إستعملها، فأعطى كل نوع تسمية خاصة به، جعله يسمي الموضوع الزخ

، وموضوع الفرعين أو الخيطين سماه TEKIPLIKLIفموضوع الفرع أو الخيط الواحد سماه 

.77.سعاد ماھر،المرجع السابق، ص)1(
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TCHIFLIPLIKLIا الموضوع الذي يتكون من ثالثة فروع فسمي بـأمUTCHIPLIKLI

)1(.ةأي بخيوط ثالث

من العناصر الزخرفية الهامة التي وردت على التحف التـي تعـود   األشـجارركما تعتب

.إلى العهد العثماني مع التركيز أكثر على أشجار النخيل والدوم والسرو

والتي زين بها أحد سقوف قصر حسن باشـا، فهـي   "شجرة السرو"أما عن هذه األخيرة 

شجار التي يتم زرعها فـي الجبانـات بسـبب    وتعتبر من األSELVIتعرف لدى األتراك باسم 

رائحتها التي تقضي على الروائح المنبعثة من والتي قد تتسبب فـي الضـرر، واكتسـبت هـذه     

الشجرة مكانة خاصة لدى األتراك، ألنّها ترمز للخلود بدوام خضرة أوراقها في كل الفصول مما 

ء من إستعمالها في وضع رأسي فـي  ، لذلك أكثر هؤال)45الشكل (يعبر عن تجدد وخلود الحياة

)2(.زخرفة العناصر الدينية وسجاجيد الصالة

حيث كانت مرفوقة في أغلب إلى بعض المواضيع الزخرفيةالثـمـارضيف عنصر وأ

األحيان بأواني الزهور واألطباق  ومن بين الثمار المستعملة من طرف الفنان التركي الكمثرى 

والرمان، وخاصة البلح والرمان اللذان يعتقد أنّهما من ضمن فواكه والخوخ والتفاح والتين

)3(.الجنّة

، هـذه األوراق التـي  أوراق العنــب ولم تهمل األوراق في الزخارف التركية فاستعملت 

إنتشرت في كثير من الفنون القديمة من محلية أو أجنبية محتفظة بخصائصها الطبيعية ثم أصابها 

وظهرت بكثرة فـي  )4(ريجي بعد دخولها الفن اإلسالمي في العصر األموي وما بعده،التحوير التد

التـي  ورقة العتـر الزخارف التركية خالل القرن الثامن عشر مع أسلوب الباروك، إضافة إلى 

كثيرا ما إستعملت محورة بشكلين مختلفين تظهر في أحدهما على هيئة ورقة بثالثـة فصـوص   

)PENBERK.)5ني تقسم إلى خمسة ويطلق عليها إسم وفي الثاSEBERKوسميت ب

فترجع أصوله إلى الفنون العراقية القديمة ثم ظهر في  مخلفات العهد كوز الصنوبـرأما عنصر

وإستعمل بكثرة لدى األتراك لكونه من )6(األموي كما هو الحال في قصر المشتى وقبة الصخرة،

.بين العناصر المفضلة أيضا
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أنصاف المراوح:للعناصر النباتيةالجداول التحليلية

الشكل/ الصورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

أ،28،شكل 20صورة 

1أ9لوحة 

مرفقة بورقة أكانتس وفروع، 

.متجهة نحو األعلى واألسفل

- تخريم الحشوة المخرمة باب مؤدي من السلم إلى 

2.1/ الصحن

قصر خداوج 

ب، لوحة 28، شكل28صورة 

2أ 9

.مرفقة بمحارة وأوراق - تخريم الحشوة المخرمة 6.1/ باب سلم //      //

أ27، شكل28صورة  .ة بورقة أكانتس وفروعمرفق - حفر بارز      عقد اإلطار 6.1/ باب سلم //      //

54صورة  متشابكة ومتناظرة تنبثق مـن  

. ورقة األكانتس

- حفر بارز عقد فتحة الخوخة 1.1/ باب قاعة //      //

124صورة 

6أ9و 5أ9لوحة 

.متشابكة وعلى هيئة شجرة - تخريم بالجزئين حشوتان 

العلوي والسفلي

1.1/ درابزين //      //

124صورة 

7أ9لوحة 

.تنبثق من زهرة اللة - تخريم حشوة وسطى بالجزء 

األوسط

1.1/ درابزين //      //

د، لوحة 28، شكل 30صورة 

1ب9

متشابكة على هيئـة رقـش   

.عربي

- تخريم الحشوة المخرمة م من السلمؤدي باب 

1.2/األصلي 

قصر حسن باشا

د، لوحة 27، شكل 32صورة 

2ب9

مرفقة بزهرة اللـة وفـروع   

. متشابكة

- حفر بارز عقد اإلطار 2.2/ باب سلم بالطابق األول //      //

هـ لوحة 28،شكل 32صورة 

3ب 9

مرفقة بزهرة اللة تعلو شكال 

. كأسيا وفروع ومحارة 

- تخريم لمخرمةالحشوة ا 2.2/باب سلم بالطابق األول  //      //



أنصاف المراوحعناصر نباتية              

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل نىالمــب

4ب9لوحة  .مرفقة بزهرة اللة وفروع - حفر بارز   واجهة عقد الخوخة 1.1باب قاعة  قصر حسن باشا

63ورةص .مرفقة بزهرة اللة ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الحشوة الوسطى 

بالمصراع

1.2.2/باب غرفة داخلي  //      //

64صورة 

2ج9لوحة 

ت مرفقة بوردة بـأربع بـتال  

.وهالل

أصفر تلوين نجاف 1.2.2/باب غرفة داخلي  //      //

64صورة 

2ج9لوحة 

مرفقة بوردة بـأربع بـتالت   

.وهالل

أصفر تلوين نجاف 2.2.2/باب غرفة داخلي  //      //

78صورة 

أ30شكل 

4ج9-3ج9لوحة 

. متداخلة ومتناظرة أخضر 

وبرتقالي 

وذهبي

تخريم وتلوين

تذهيبو

أجزاء الدفة 1.1/نافذة  //      //

78صورة 

أ30شكل 

4ج9-3ج9لوحة 

. متماثلة ومتشابكة ومتناظرة أخضر  

وذهبي

حفر بارز وتلوين 

وتذهيب

فراغات أجزاء الدفّة 1.1/نافذة  //      //

ج، 30، شكل 81صورة

7ج9لوحة 

. تحيط بزهرة أخضر

وذهبي

تخريم وتلوين

وتذهيب

حشوة مربعة مركزية  2.1/نافذة  //      //

ب، لوحة 30، شكل81صورة

6ج9

. تتفرع من كأس زهرة الاللة أزرق

وذهبي

تخريم وتلوين

وتذهيب

حشوة علوية وسفلية

مركزية 

2.1/نافذة  //      //



أنصاف المراوحعناصر نباتية                                     

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

82صورة

2ج9لوحة

مرفقة بوردة بـأربع بـتالت   

.وهالل

أصفر تلوين نجاف 2.1/نافذة  قصر حسن باشا

84صورة

5ج9لوحة

ق من شكل كاسي تعلـوه  تنبث

.زهرة  اللة

ذهبي تخريم وتذهيب الحشوة الوسطى من 

الدفّة

3.1/نافذة  //      //

82صورة

2ج9لوحة

مرفقة بوردة بـأربع بـتالت   

.وهالل

أصفر تلوين نجاف 3.1/نافذة  //      //

96صورة

ج30شكل 

. تحيط بزهرة -أخضر

وردي  

وذهبي

تخريم وتلوين

وتذهيب

شوة مربعة مركزية ح 3.1/خزانة  //      //

96صورة 

ب30شكل 

. تتفرع من كأس زهرة الاللة أزرق

وذهبي

تخريم وتلوين

وتذهيب

حشوة علوية 

وسفليةمركزية 

3.1/خزانة  //      //

97صورة

2ج9لوحة

مرفقة بوردة بـأربع بـتالت   

.وهالل

أصفر تلوين نجاف 3.1/خزانة   ////

102
1د9لوحة 

.متداخلة وبفروع نباتية - حفر بارز اإلفريزان 1.1/سقف سلم //      //

104صورة ضمن معين ومثلثات، متقابلة 

.ومتناظرة

أخضر 

وأمغر

حفر بارز وتلوين الجزءان الجانبيان 3.1/سقف قاعة //      //



أنصاف المراوحعناصر نباتية                                      

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

110صورة

أ34شكل 

.تحيط بزهرة اللة أخضر تلوين شريط يحيط 

بأجزاء السقف

.5.1/سقف غرفة قصر حسن باشا

أ،   35،شكل 112صورة

4د 9لوحة 

متشابكة على هيئة شريط يتخللـه معـين   

.مفصص يحوي زهرة اللة

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

شريط يحيط 

بأجزاء السقف

.6.1/سقف غرفة //      //

ج،  35،شكل114صورة

5د 9ةلوح

.متشابكة،على جانبي الشكل البيضي ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

سقف الحنية .6.1/سقف غرفة //      //

37صورة 

ج27شكل 

مرفقة بشكل على هيئـة كـوز صـنوبر    

.وفروع

- حفر بارز واجهة عقد اإلطار باب مؤدي إلى رواق 

3.3/داخلي

قصر مصطفى باشا

131صورة 

3و9لوحة 

.مرفقة بثالث زهرات اللة - تخريم حشوتان بالجزئين 

العلوي والسفلي

1.3/ درابزين //      //

131صورة

2و9حة لو

.مرفقة بكأس على هيئة هالل وزهرة اللة - تخريم حشوة وسطى 

بالجزء األوسط

1.3/ درابزين //      //

1و9،لوحة 131صورة  .متشابكة ومتناظرة ومرفقة بزهرة اللة - تخريم حشوات جانبية 1.3/ درابزين //      //

46صورة 

1و9لوحة 

مع فروع تنبثق من زهرة على هيئة كوز 

.وبرصن

- تخريم الحشوة المخرمة 2.4/باب سلم قصر الحمراء

2و9لوحة  .مع زهرة اللة، ضمن خرطوش  - حفر بارز عقد اإلطار 3.4/باب سلم  //      //



مراوحأنصاف العناصر نباتية                                   

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

119صورة 

3ي 9لوحة 

.متقابلة ومتناظرة ضمن شكل هرمي ناقص مزرقأخضر بارز وتلوين الجزء األوسط .4.2/سقف غرفة  قصر الحمراء

119صورة 

4ي 9لوحة 

األركـان  متدابرة، تنطلق منها أشـعة تحتـل   

. األربعة

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء األوسط .4.2/سقف غرفة  //      //

134صورة 

5ي 9لوحة 

.مع زهرة اللة وأوراق - تخريم حشوة مركزية 

بالجزء األوسط

1.4/درابزين //      //

134صورة 

6ي 9لوحة 

.مع زهرة اللة على هيئة شجرة - تخريم حشوات جانبية 1.4/درابزين //      //



ورقة األكانتسعناصر نباتية                                    

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

20صورة 

أ28شكل 

1أ 9لوحة

على هيئة كأس، مع فروع وأنصـاف مـراوح   

. نخيلية

- تخريم الحشوة المخرمة باب مؤدي من السلم 

2.1/ إلى الصحن

قصر خداوج 

28صورة 

أ27شكل

.مرفقة بفروع وأنصاف مراوح نخيلية - حفر بارز واجهة عقد فتحة 

اإلطار

6.1/ باب سلم //      //

54صورة  فـروع وأنصـاف مـراوح    في الركنين، مع

. نخيلية

- حفر بارز واجهة عقد فتحة 

الخوخة

2.1/ باب قاعة //      //

104صورة  .تتوسط معين في الشريط المحيط بالمربع زبدي تلوين الجزء األوسط 3.1/سقف قاعة قصرحسن باشا

106صورة  على هيئة صفوف بالدائرة التي تتوسط المعـين  

.المركزي

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء األوسط .4.1/سقف غرفة //      //

108صورة 

ب33شكل 

1-10لوحة 

بعدد عشرة، تحيط بوردة تتوسط دائرة بالمربع 

.المركزي

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

سقف الحنية .4.1/سقف غرفة //      //

ب34شكل 

4-10لوحة 

. تحد باقتين تتوسطهما وردة ذهبية اللون رأخض تلوين شريط يحيط 

بأجزاء السقف

.5.1/سقف غرفة //      //

109صورة 

ب 34شكل 

مرفقة بثمار الكرز  أخضر فاتح تلوين شريط يحيط 

بالسقف

.5.1/سقف غرفة //      //



ورقة األكانتسعناصر نباتية                      

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

117صورة 

أ36شكل 

5-10لوحة

.صفان يزيناّن مركز الدائرة ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء األوسط .3.2/سقف غرفة  قصر الحمراء

أ36شكل 

6-10لوحة 

.أركان المربعضمن مثلثات في برتقالي حفر بارز 

وتلوين

الجزء األوسط .3.2/سقف غرفة  //      //

117صورة 

أ36شكل 

8-10لوحة 

.تشكل أضالع المربع ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء األوسط .3.2/سقف غرفة  //      //

119صورة 

أ37شكل 

9-10لوحة 

تشكل أضالع الستطيل ذي األركان بشكل ربع 

.ائرةد

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء األوسط .4.2/سقف غرفة  //      //

119صورة 

أ37شكل 

10-10لوحة

في المربعات التي تتناوب مـع المسـتطيالت   

.المحيطة بالجزء األوسط

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء األوسط .4.2/سقف غرفة  //      //

122صورة 

أ37شكل 

11-10لوحة

التي تتوسط دائرة المربـع، وعلـى   داخل قبيبة

.هيئة شريطين يحدان الدائرة والمربع

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء األوسط .5.2/سقف غرفة  //      //



زهرة الوردعناصر نباتية                                 

لوحة/شكل/رةصو الشكل والـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

24صورة 

هـ 26شكل 

.بست بتالت داخل مربع - حفر بارز مصراع 4.1/ باب مرفق قصر خداوج 

26صورة 

هـ 26شكل 

.بست بتالت داخل مربع - حفر بارز مصراع وإطار 5.1/ باب سلم //      //

28صورة 

هـ 26شكل 

.بست بتالت داخل مربع - حفر بارز مصراع وإطار 6.1/ باب سلم //      //

56صورة 

هـ 26شكل 

.بست بتالت داخل مربع - حفر بارز مصراع وخوخة 2.1/ باب قاعة //      //

125صورة 

أ40شكل 

.بست بتالت تتوسط زهرتي اللة - حفر بارز الجزء األوسط 2.1/ رابطة //      //

30صورة  .بإثني عشر بتلة تتوسط مربع - حفر بارز مصراع باب السلم األصلي 

1.2/إلى الصحن 

قصر حسن باشا

30صورة  بصفين، الداخلي بست بتالت والخارجي بـإثني  

.عشر بتلة داخل مربع

- حفر بارز إطار 1.2/باب سلم //      //

52صورة 

هـ26شكل 

.بتالت داخل مربعستب - حفر بارز مصراع وخوخة 1.1/باب قاعة //      //

2ج9، 82صورة  .بأربع بتالت مع أنصاف مراوح وهالل أصفر تلوين نجاف 1.2.2/باب داخلي  //      //



زهرة الوردعناصر نباتية                                  

لوحة/شكل/صورة الشكل والـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

، شكل 78صورة 

3ج9أ، لوحة 30

.بثالث بتالت، تتوسط مركز الجامة ذهبي وتذهيبتخريم وسط الدفّة 1.1/نافذة  قصر حسن باشا

شكل ،78صورة

7ج9لوحة ،ج30

.بثمان بتالت داخل مربع ذهبي حفر بارز تذهيب الدفتان 2.1/نافذة  //      //

82صورة

2ج9لوحة

.بأربع بتالت مع أنصاف مراوح وهالل أصفر تلوين نجاف 2.1/نافذة  //      //

84صورة 

7ج9لوحة 

.بثمان بتالت داخل مربع ذهبي حفر بارز وتذهيب الدفتان 3.1/نافذة  //      //

82صورة 

2ج9لوحة 

.بأربع بتالت مع أنصاف مراوح وهالل أصفر تلوين نجاف 3.1/نافذة  //    //

شكل ،86صورة

7ج9لوحة ،ج30

.بثمان بتالت داخل مربع ذهبي حفر بارزوتذهيب الدفتان 4.1/نافذة  //      //

شكل ،92صورة

7ج9ة لوح،ج30

.بثمان بتالت داخل مربع - حفر بارز الدفتان 1.1/خزانة  //      //

شكل ،94صورة

7ج9لوحة ، ج30

.بثمان بتالت داخل مربع - حفر بارز الدفتان 2.1/خزانة  //      //

7ج9،ج30،شكل  .بثمان بتالت داخل مربع ذهبي حفر بارز الدفتان 3.1/خزانة  //      //



زهرة الوردعناصر نباتية

لوحة/شكل/صورة الشكل والـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

82صورة 

2ج9لوحة 

.بأربع بتالت مع أنصاف مراوح وهالل فرأص تلوين نجاف 3.1/خزانة  قصرحسن باشا

108صورة 

ب33شكل 

1-10لوحة 

تتوسط دائرة بالمربع المركزي و تحـيط بهـا   

.عشر أوراق أكانتس

ذهبي حفر بارز وتذهيب سقف  الحنية .4.1/سقف غرفة //      //

110صورة

أ34شكل

.تتوسط مركز الدائرة الموجودة داخل المربع ذهبي ز وتذهيبحفر بار الجزء األوسط .5.1/سقف غرفة //      //

110صورة

أ34شكل

مع مجموعة أزهـار بـألوان مختلفـة، تمـأل     

.الفراغات الناتجة بين األشعة

ذهبي تذهيب الجزء األوسط .5.1/سقف غرفة //      //

111صورة 

ج34شكل 

على هيئة نجمة بسـتة رؤوس تحتـل أركـان    

.سط المعيناتالمعين المركزي وتتو

ذهبي تذهيب الجزء الجانبي .5.1/سقف غرفة

//      //

109صورة 

ب 34شكل 

تكتنفها باقـة ورود وأزهـار وتحـدها ورقـة     

.أكانتس

ذهبي حفر بارز وتذهيب شريط يحيط 

بأجزاء السقف

.5.1/سقف غرفة

//      //

109صورة  .تحتل مساحات تشكلها فروع متعدد تلوين قف شريط بالس

المفصول بعقد

.5.1/سقف غرفة //      //

ج35شكل  .تتوسط األشكال البيضية مع أنصاف المراوح ذهبي حفر بارز وتذهيب الجزء الجانبي .6.1/سقف غرفة //      //

زهرة الوردعناصر نباتية                                   



زهرة الوردعناصر نباتية                         

لوحة/شكل/صورة الشكل والـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل ــبنىالم

130ورةص

ج40كلش

.بست بتالت داخل مربع وتتوسط زهرتي اللة - حفر بارز الجزء األوسط 2.3/رابطة قصر مصطفى باشا

46صورة 

ب26شكل 

.بثمان بتالت داخل مربع - حفر بارز مصراع وإطار 2.4/باب سلم قصر الحمراء

49صورة 

ب26شكل 

.بثمان بتالت داخل مربع - حفر بارز راعمص باب سلم بمصراعين 

/3.4

//      //

49صورة 

ب26شكل 

.بثمان بتالت تتوسط معينات - حفر غائر مصراع باب سلم بمصراعين 

/3.4

//      //

76صورة 

ب26شكل 

.بثمان بتالت داخل مربع - حفر بارز مصراع وخوخة 2.4/باب غرفة  //      //

117صورة 

118و 

وسط  الخـراطيش مـع   بصفين من البتالت، تت

.تناوب األلوان

أزرق 

وبني فاتح 

تلوين الشريط المحيط 

بأجزاء السقف

.3.2/سقف غرفة  //      //

119صورة

أ37شكل 

على هيئة صـفوف تتخلـل األشـعة، مرفقـة     

.بأوراق بسيطة 

أحمر 

وأزرق 

وبني فاتح

تلوين الجزء األوسط .4.2/سقف غرفة  //      //



زهرة الوردعناصر نباتية  

لوحة/شكل/صورة الشكل والـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

121صورة

أ37شكل 

بصفين من البتالت، تتوسـط وتفصـل بـين    

.راطيش مع تناوب األلوانالخ

أحمر 

وأزرق

وزبدي

تلوين الشريط المحيط 

باألجزاء

.5.2/سقف غرفة  قصر الحمراء

135صورة

د40شكل 

.بست بتالت،تتوسط زهرتي اللة - حفر بارز الجزء األوسط 2.4/رابطة //      //



زهرة الاللةعناصر نباتية                  

لوحة/شكل/صورة الشكل والـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

124صورة 

7أ9لوحة 

. تتوسط الحشوة وتنبثق منها أنصاف مراوح - تخريم حشوة وسطى 

ألوسطبالجزء ا

1.1/درابزين قصر خداوج 

125صورة 

أ40شكل 

.على جانبي وردة، بوضعية متدابرة - حفر بارز الجزء األوسط 2.1/رابطة //      //

32صورة 

هـ28شكل

3ب 9لوحة

.تعلو شكال كأسيا مرفقة بفروع ومحارة - تخريم الحشوة المخرمة 2.2/باب سلم   قصر حسن باشا

32ة صور

د27شكل 

2ب9لوحة 

.مرفقة بفروع وأنصاف مراوح - حفر بارز واجهة عقد اإلطار 2.2/باب سلم   //      //

54صورة  .في الركنين، مرفقة بأنصاف مراوح وفروع - حفر بارز واجهة عقد 

الخوخة

1.1/باب قاعة //      //

63ورةص .مرفقة بأنصاف مراوح يذهب حفر بارز وتذهيب حشوة وسطى 

بالمصراع

باب غرفة داخلي 

/1.2.2

//      //

63ورةص .تنبثق منها أنصاف مراوح ذهبي حفر بارز وتذهيب الحشوتان  1.2.2/باب داخلي  //      //

شكل ،78صورة

7ج9لوحة ،ج30

.يتفرع من كأسها أنصاف مراوح نخيلية وردي ينحفر بارز وتلو الحشوتان العلوية 

والسفلية

2.1/نافذة  //      //



زهرة الاللةعناصر نباتية  

لوحة/شكل/صورة الشكل والـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ لعملنوع ا المــبنى

84صورة 

7ج9لوحة 

تعلو شكال كأسيا، تحيط بها أنصـاف مـراوح   

.نخيلية

ذهبي تخريم وتذهيب حشوات الدفتين 3.1/نافذة  قصر حسن باشا

،شكل 95صورة 

7ج9لوحة ،ج30

.يتفرع من كأسها أنصاف مراوح نخيلية وردي حفر بارز وتلوين الحشوتان العلوية 

والسفلية

3.1/خزانة  //      //

106صورة  أركان المعين المركزي، تنبثق منها أنصاف ذهبي حفر بارز وتذهيب الجزء األوسط .4.1/سقف غرفة //      //

106صورة  أركان المعينـين الصـغيرين الـذين يكتنفـان     

.المركزي

ذهبي حفر بارز وتذهيب الجزء األوسط .4.1/سقف غرفة //      //

106صورة  .معينات مساحة السقفأركان ذهبي حفر بارز وتذهيب الجزء األوسط .4.1/سقف غرفة //      //

108صورة 

ب33شكل 

1-10لوحة 

محورة على هيئة كأس، فـي أركـان المربـع    

.المركزي

ذهبي حفر بارز وتذهيب سقف الحنية .4.1/سقف غرفة //      //

108صورة 

ب33شكل 

مـن بينهمـا باقـة    زهرتين متراكبتين، تنبثق 

. ورود

ذهبي حفر بارز وتذهيب شريط يحيط 

بالجزء الجانبي

.4.1/سقف غرفة //      //

110صورة

أ34شكل

تزين المثلث في األركـان، مرفقـة بأنصـاف    

.مراوح وزهرة قرنفل 

ذهبي حفر بارز وتلوين الجزء األوسط .5.1/سقف غرفة //      //

110صورة

أ34شكل

.صصة وتحيط بها أنصاف مراوح نخيليةمف ذهبي حفر بارز وتذهيب شريط يحيط 

بأجزاء السقف

.5.1/سقف غرفة //      //



زهرة الاللةعناصر نباتية                                     

لوحة/شكل/صورة ـوضعـيةالشكل وال اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

112صورة 

أ35شكل 

4د 9لوحة 

.داخل معين، يتوسط األضالع ذهبي حفر بارز وتلوين شريط يحيط 

بأجزاء السقف

.6.1/سقف غرفة قصر حسن باشا

127صورة  .تعلو شكال كأسيا وتنبثق منها أنصاف مراوح - تخريم ء العلوي الجز

والسفلي

1.2/درابزين //      //

128صورة 

ب40شكل 

تتوسطها وردة فـي المركـز، ومفـردة فـي     

.الطرفين

- حفر بارز  الجزء األوسط 

والطرفين

2.2/رابطة //      //

131صورة 

3و9لوحة 

.مرفقة بفروع نباتية وأنصاف مراوح - تخريم الجزء العلوي 

والسفلي

1.3/درابزين فى باشاقصر مصط

131صورة 

1و9لوحة 

مرفقة بكأس على هيئة هالل وفـروع نباتيـة   

.وأنصاف مراوح

- تخريم الحشوة المركزية 

بالجزء األوسط

1.3/درابزين //      //

130ورةص

ج40كلش

تتوسطها وردة فـي المركـز بسـت بـتالت،     

ومفردة فـي الطـرفين بوضـعيتين متقابلـة     

.ومتدابرة

- حفر بارز ألوسطالجزء ا 2.3/رابطة قصر مصطفى باشا

48صورة 

2و9لوحة 

تتوسط الخرطوش الذي يعلو العقـد ومرفقـة   

.بأنصاف مراوح نخيلية

- حفر بارز عقد الفتحة باب سلم بمصراعين 

/3.4

قصر الحمراء

118صورة مرفقة بوردة وأزهار وأوراق داخل خرطوش برتقالي تلوين الشريط  .3.2/سقف غرفة  /      ///



زهرة الاللةعناصر نباتية                               

لوحة/شكل/صورة الشكل والـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

120صورة

أ  وب37شكل 

.هار وأوراق وفروعمرفقة بورود وأز بني فاتح تلوين الشريط المحيط 

بأجزاء السقف

.4.2/سقف غرفة  قصر الحمراء

122صورة 

أ37شكل 

11-10لوحة

متراصة، على هيئة صـفوف مجـزأة الـدائر    

.المحيطة بالقبيبة

ذهبي حفر بارز وتذهيب الجزء األوسط .5.2/سقف غرفة  //      //

134صورة 

5ي 9لوحة 

الموضوع الزخرفي، وبحجـم أصـغر   تتوسط 

. على الجانبين

- تخريم الجزء العلوي 

والسفلي

1.4/درابزين //      //

134صورة 

5ي 9لوحة 

تعلوها سبعة فصوص ومرفقة بأنصاف مراوح 

.ضمن الحشوة المركزية

- تخريم الجزء األوسط 1.4/درابزين //      //

135صورة

د40شكل 

ركـز بسـت بـتالت،    تتوسطها وردة فـي الم 

ومفردة فـي الطـرفين بوضـعيتين متقابلـة     

.ومتدابرة

- حفر بارز الجزء األوسط 2.4/رابطة //      //



األزهـــارعناصر نباتية      

لوحة/شكل/صورة لشكل والـوضعـيةا اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

78صورة

ج30شكل 

7ج9لوحة 

بثمان بتالت على شكل أوراق أكـانتس وذات  

.مركز حلزوني

وردي وأزرق 

وذهبي

تخريم وتلوين

وتذهيب

الدفتان

الحشوة المركزية

2.1/نافذة قصر حسن باشا

95صورة 

ج30شكل 

7ج9لوحة 

بثمان بتالت على شكل أوراق أكـانتس وذات  

.مركز حلزوني

وردي وأزرق 

وذهبي

تخريم وتلوين

وتذهيب

الدفتان

الحشوة المركزية

3.1/خزانـة //      //

104صورة  .باقات تمأل الفراغات الموجودة في الدائرة متعددة تلوين الجزء األوسط 3.1/سقف قاعة //      //

104صورة  .ط بمثلثات األركانإكليل يحي وردي 

وبرتقالي  

وأصفر

تلوين الجزء األوسط 3.1/سقف قاعة //      //

104صورة  .في األركان مع ورود أبيض وأزرق تلوين الشريط المحيط 

باألجزاء

3.1/سقف قاعة //      //

105صورة على شكل أكاليل تحتل األشرطة التـي تقسـم   

.المستطيل إلى معينات ومثلثات

سجي بنف

وبرتقالي 

وأزرق

تلوين الجزء الجانبي 3.1/سقف قاعة //      //

106صورة  بثمان بتالت على هيئة أوراق أكانتس بمركـز  

.يميل للشكل الهرمي، وتتوسط المعينات

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

مساحة السقف .4.1/سقف غرفة //      //



األزهـــارعناصر نباتية         

لوحة/شكل/صورة الشكل والـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

106صورة  .بثمان بتالت و تتوسط المعينات ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء الجانبي .4.1/سقف غرفة ر حسن باشاقص

106صورة  .مرفقة بورود وأرراق ضمن باقة برتقالي ووردي تلوين الشريط المحيط 

بالجزء الجانبي

.4.1/سقف غرفة //      //

110صورة

أ34شكل 

تمأل الفراغات الموجودة بين األشعة ومرفقـة  

.بورود

أصفر وأزرق 

وبرتقالي

تلوين الجزء األوسط .5.1/سقف غرفة /      ///

110صورة

أ34شكل

بثمان بتالت علـى شـكل أوراق أكـانتس،    

.تتوسط دائرة المعين المركزي

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء الجانبي .5.1/سقف غرفة //      //

112صورة 

أ35شكل 

.تتزين تجويف المعين الذهبي اللون أحمر تلوين الجزء األوسط .6.1/سقف غرفة //      //

112صورة 

أ35شكل 

بسبع بتالت على هيئة رؤوس نجمة، تتوسـط  

.حلقات بأركان المربع

أحمر حفر بارز 

وتلوين

الجزء األوسط .6.1/سقف غرفة //      //

117صورة 

أ36شكل 

مرفقة بأوراق وتشغل كل الفراغات الموجودة 

.في المربع

وردي وأزرق 

وبرتقالي

تلوين الجزء األوسط .3.2/سقف غرفة  ر الحمراءقص

118صورة 

أ36شكل 

بخمس بتالت،تنبثق من فرع متموج ومرفقـة  

.بأوراق بسيطة

أحمر وأزرق تلوين شريط يحيط 

بالسقف

.3.2/سقف غرفة  //      //

أ37شكل 119ص .تمأل الفراغات المحيطة بالمثلثين أحمر وأزرق  تلوين الجزء األوسط .4.2/سقف غرفة  //      //



األزهـــارة عناصر نباتي

لوحة/شكل/صورة الشكل والـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

120صورة 

ب37شكل 

.بخمس بتالت حمراء وسبعة خضراء وأخضرأحمر تلوين الجزء الجانبي .4.2/سقف غرفة  قصر الحمراء

120صورة 

ب37شكل 

.تنبثق من فرع متموج، مع أوراق بسيطة أحمر وزبدي تلوين شريط محيط 

بالسقف

.4.2/سقف غرفة  //      //

122صورة 

أ37شكل 

11-10لوحة

على هيئة باقة تحتل أشكال المحاريـب التـي   

.تزين القبيبة

ر وأزرقأحم

وأصفر وأبيض

تلوين الجزء األوسط  .5.2/سقف غرفة  //      //

122صورة  بخمس بتالت،تنبثق من فرع متمـوج ومرفقـة   

.بأوراق بسيطة

أحمر وأزرق تلوين الشريط المحيط 

بالسقف

.5.2/سقف غرفة  //      //

زهـــرة القرنفلعناصر نباتية 

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

110صورة

أ34شكل 

تحتل مثلثات األركان، مرفقة بأنصاف مـراوح  

.نخيلية وزهرة اللة

ذهــبي حفر بارز 

وتذهيب

سطالجزء األو .5.1/سقف غرفة قصر حسن باشا



روع ـــــــالفعناصر نباتية                             

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

20صورة 

أ28شكل 

1أ9لوحة 

.مرفقة بورقة أكانتس و أنصاف مراوح نخيلية - تخريم الحشوة المخرمة باب مؤدي من السلم 

2.1/ إلى الصحن

قصر خداوج 

28صورة 

ب28شكل 

.مرفقة بأنصاف مراوح و محارة وأوراق - تخريم الحشوة المخرمة 6.1/ باب سلم //      //

28صورة 

أ 27شكل

.ة بورقة أكانتس ومراوحمتشابكة مرفق - حفر بارز      عقد اإلطار 6.1/ باب سلم //      //

54صورة 

58صورة 

متشـابكة ومتنـاظرة، مــع مـراوح وورقــة    

. األكانتس

- حفر بارز عقد فتحة الخوخة 1.1/باب قاعة

2.1و 

//      //

124صورة  .هيئة شجرةمتشابكة، مع أنصاف مراوح على - تخريم حشوتان بالجزئين 

العلوي والسفلي

1.1/ درابزين //      //

30صورة 

د28شكل 

1ب9لوحة 

متشابكة على هيئـة رقـش عربـي، مرفقـة     

.بأنصاف مراوح نخيلية

- تخريم الحشوة المخرمة باب مؤدي من السلم 

األصلي إلى الصحن 

/1.2

قصر حسن باشا

32صورة 

ب27شكل 

متشابكة، مرفقة بزهرة اللة و أنصاف مـراوح  

. نخيلية

- حفر بارز عقد اإلطار باب سلم بالطابق 

2.2/ األول

//      //



روع ـــــالفناصر نباتية   ع

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

32صورة 

هـ28شكل 

تنبثق من الشكل الكأسي، مرفقة بزهـرة اللـة   

. ومحارة 

- تخريم الحشوة المخرمة باب سلم بالطابق 

2.2/األول 

قصر حسن باشا

54صورة  .مرفقة بزهرة اللة وأنصاف مراوح نخيلية - حفر بارز   واجهة عقد 

الخوخة

1.1باب قاعة  //      //

102صورة  .متداخلة ومرفقة بأنصاف مراوح نخيلية - حفر بارز اإلفريزان 1.1/سقف سلم //      //

111صورة 

ب34شكل 

تقسم الشريط المحيط بالمستطيل إلـى أجـزاء   

.مرفقة بثمار وأوراق العنب

بني فاتح تلوين االجانبيالجزء .5.1/سقف غرفة //      //

111صورة 

ب34شكل 

.تقسم الشريط المحيط بالمستطيل إلى أجزاء أمغر تلوين الجزء االجانبي .5.1/سقف غرفة //      //

114صورة 

ج35شكل 

.تنبثق من شكل جرة ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

سقف الحنية .6.1/سقف غرفة //      //

// .على أرضية برتقاليةعلى هيئة غصن  أخضر غامق تلوين سقف الحنية .6.1/سقف غرفة //      //

127صورة  مرفقة بزهرة اللة وشـكل كأسـي وأنصـاف    

.مراوح نخيلية

- تخريم الجزء العلوي 

والسفلي

1.2/درابزين //      //

ج28شكل  تنبثق من شكل كأسي  - تخريم الحشوة المخرمة 3.3/باب داخلي ى باشاقصر مصطف



روع ـــــالفعناصر نباتية                      

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

37صورة 

ج27شكل 

.صنوبرمرفقة بأنصاف مراوح وكوز - حفر بارز عقد اإلطار باب مؤدي إلى رواق 

3.3/داخلي

قصر مصطفى باشا

131صورة 

3و9لوحة 

مرفقة بثالث زهرات اللة وأنصـاف مـراوح   

.نخيلية

- تخريم حشوتان بالجزئين 

العلوي والسفلي

1.3/ درابزين //      //

131صورة  مرفقة بكأس على هيئة هـالل وزهـرة اللـة    

.مراوح نخيليةوأنصاف

- تخريم حشوة وسطى 

بالجزء األوسط

1.3/ درابزين //      //

131صورة 

3و9لوحة 

متشابكة ومتنـاظرة ومرفقـة بزهـرة اللـة     

.وأنصاف مراوح نخيلية

- تخريم حشوات جانبية 1.3/ درابزين //      //

117صورة 

أ36شكل 

تمأل الفراغات الموجـودة بـالمربع ومرفقـة    

.اربأزه

أخضر يميل 

.إلى الزرقة

تلوين الجزء األوسط .3.2/سقف غرفة  قصر الحمراء

118صورة 

أ36شكل 

.متموجة ومنكسرة، ينبثق منها أوراق وأزهار برتقالي تلوين شريط يحيط 

بالسقف

.3.2/سقف غرفة  //      //

119صورة 

أ37شكل 

تمأل الفراغات المحيطة بالمثلثات، مـع أوراق  

.اروأزه

برتقالي فاتح تلوين الجزء األوسط .4.2/سقف غرفة  //      //

120صورة 

ب37شكل 

.مرفقة بورود وأزهار أخضر 

بدرجتين

تلوين شريط يحيط 

بأجزاء السقف

.4.2/سقف غرفة  //      //

// .متموجة منكسرة، بأزهار وأوراق برتقالي تلوين شريط السقف .4.2/سقف غرفة  //      //



األشـــجـارناصر نباتية            ع

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

105صورة شجرة سرو محـورة، مصـممة عنـد رؤوس    

.ر الذي يتوسط المعين الكبيرالمعين الصغي

أخضر وأمغر حفر بارز 

وتلوين

الجزء االجانبي 3.1/سقف قاعة قصر حسن باشا

105صورة شجرة سرو محورة، تحوي باقة أزهار نفـذت  

عند رؤوس المثلث الصـغير الـذي يتوسـط    

. المثلث الكبير

زبدي حفر بارز 

وتلوين

الجزء االجانبي 3.1/سقف قاعة //      //

110ةصور

أ34شكل

شجرة صنوبر، تمأل الفراغات الموجودة بـين  

.عقود األشعة والدائرة

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء األوسط .5.1/سقف غرفة //      //

111صورة

ب34شكل

شجرة صنوبر، تزين الـدائرة التـي تتوسـط    

.المعين المركزي، ومرفقة بأنصاف مراوح

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

جزء الجانبيال .5.1/سقف غرفة //      //



الثمــــارعناصر نباتية              

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

104صورة  ثمار الكرز والعنب والليمون، تزين المثلثـات  

.الموجودة بأركان المربع

أصفر وأحمر تلوين الجزء األوسط 3.1/سقف قاعة قصر حسن باشا

104صورة  إناء مملوء بثمار العنب والتين والرمان،ضمن 

. شكل بيضي، يزين الشربط المحيط بالمربع

أصفر وأخضر 

فاتح

تلوين سطالجزء األو 3.1/سقف قاعة //      //

105صورة ثمار العنب والكرز تتوسط المعين الصـغير  

.بمركز المعين الكبير

برتقالي،  أصفر 

وأخضر 

تلوين الجزء الجانبي 3.1/سقف قاعة //      //

105صورة ثمار العنب بنوعيه والرمان داخل إناء كأسي 

الشــكل يحتــل أركــان الشــريط المحــيط 

.  بالمستطيل

برتقالي، بنفسجي 

وأصفر 

تلوين الجزء الجانبي 3.1/سقف قاعة //      //

110صورة

أ34شكل

ثمار الكرز مرفقة بأوراق أكانتس تزين كامل 

.الشريط

أحمر تلوين الشريط المحيط 

بالسقف

.5.1/سقف غرفة //      //

111صورة

ب34شكل

أوراق وثمار العنب، تزين الشريط المحـيط  

. لمستطيلبا

بنفسجي وأخضر 

قاتم

تلوين الجزءان الجانبيان .5.1/سقف غرفة //      //

37صورة 

ج27شكل 

كوز صنوبر في األركـان، مرفقـة بفـروع    

.وأنصاف مراوح نخيلية

- حفر بارز عقد اإلطار باب مؤدي إلى رواق 

3.3/داخلي

قصر مصطفى باشا

1و9لوحة  .نخيليةينبثق منها فروع وأنصاف مراوح  - تخريم الحشوة المخرمة 2.4/باب سلم  قصر الحمراء



الثمــــارعناصر نباتية                                  

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

119صورة 

أ37شكل 

ثمار التين والبطيخ والرمان، تشـغل محـارة   

.تتوسط شكال بيضيا

بني  تلوين الجزء األوسط .4.2/ سقف غرفة قصر الحمراء

119صورة 

أ37شكل 

شكل يشبه ثمرة الخرشوف، يتوسط أضـالع  

.الشريط المحيط بالمستطيل

ذهبي حفر بارز   

و تذهيب

طالجزء األوس .4.2/سقف غرفة  //      //



:العناصر الزخرفية الهندسية. 2
للتخطيطات أهمية معتبرة ومميزة في الفنون اإلسالمية ترجع إلى الفن المتعلق بالبناء أو 

بالبناء ذاته، وخاصة إلى المقرنصات والتشبيكات حيث تشتق األشكال مباشرة من الهندسة والتي 

.لمسلمون بإفراط وبمهارة الفتة للنظر في بناء وزخرفة منشآتهمإستعملها الحرفيون ا

كل التخطيطات في الفنون تقوم على إستعمال المسطرة والفرجار ونظريا على العنصـرين  

)2(.األساسيين للهندسة البسيطة وهما الخط المستقيم والدائرة

 الهندسية منذ العصور القديمة فإستعملها اإلنسان عرف جمال هذه العناصر والجدير بالذكر أن

على نطاق واسع بمختلف أشكالها، ثم لعبت الدور البارز في إزدهار الفنـون اإلسـالمية عامـة    

في الزخارف الجدارية المؤلفة الميالدي وبلغت أوجها بالمغرب واألندلس في القرن الرابع عشر 

التكعيبات مـن المعينـات كـالتي وجـدت     واستعمل الموحدون من الزليج أوالفسيفساء الخزفية،

بمآذنهم على هيئة أشكال مخرمة في جدران بمادة الجص إضافة إلى أشكال أخرى تمثلـت فـي   

)3(.النجوم أو األشرطة المتصلة

الذي يقوم على اإلنطالق من أشكال هندسية "الرقش الهندسي" ـوثمة رقش يعرف ب

ليس مجرد زخرفة با من األشكال المفرغة أوالملونة، وهو بسيطة تتداخل فيما بينها مشكّلة تركي

عفوية فلقد كان الرأي أن المصور إنّما يسترسل في تشكيالته مستمرا مع لعبة الخط مستفيدا من 

تشكيالت الفرجار ويتابع ذلك إلى ما ال نهاية حتى يشغل السطح الذي يشتغل فوقه بشبكة من 

مر لم يكن كذلك في بدايته ّإال أن الرقش أصبح نمطيا بعد إنتشار األشكال المتناسقة، ومع أن األ

تقليده وتكراره، بيد أن هذا الفن إعتمد على أشكال كانت تحمل في عقائد الفنان المسلم وأفكاره 

والواقع أن هذا الرقش يعتمد على أحد األشكال الهندسية األساسية معان تداخلت مع علم الفلك،

)4(.والمخمس، والتي تتضاعف وتتشابك لكي يستخرج منها أشكال عديدةكالمثلث والمربع

وهي المستقيمة والمائلة لخطوطاويتكون األسلوب الهندسي في الفن التركي من كل أنواع 

بمختلف العقودوالدائرةوالمثلثوالمعينوالمستطيلوالمربعوالمنكسرة والمتموجة إضافة إلى 

، والمالحظ األطباق النجميةوالمتعددة األضالعوالمثمنةوالسداسيةال أشكالها وأخيرا األشك

عدم إستقاللية األسلوب الهندسي كموضوع زخرفي، بل غالبا ما يقوم بتحديد وتقسيم الموضوع 

)1(.الزخرفي العام إلى وحدات

(2), 1873,p.1.Les arts arabesBOURGOIN (J.) ,
.258.كونل أرنست، المرجع السابق، ص(3)
.53،55.، صمعاني النجوم في الرقش العربيبهنسي، العفيف (4)
.65.، صالخزف التركيسعاد ماهر، (1)





المــربعات:والمعماريةهندسيةلجداول التحليلية للعناصرالا

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

104صورة  .يحده خط ذهبي، تتوسطه دائرة بأشعة ذهبي بارز وتذهيب األوسط 3.1/سقف قاعة قصر حسن باشا

108صورة 

ب33شكل 

1-10لوحة 

يتوسط السقف وتحتله دائر بزخـارف نباتيـة   

.وزهرة اللة في األركان

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الحنية  .4.1/سقف غرفة //      //

110صورة

أ34شكل 

.يحده عود ذهبي، تتوسطه دائرة بأشعة ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

األوسط .5.1/سقف غرفة //      //

117صورة 

أ36شكل 

راق األكـانتس، تتوسـطه   يحده صف من أو

.دائرة بأشعة

أحمر حفر بارز 

وتلوين

األوسط .3.2/سقف غرفة قصر الحمراء

118صورة 

ب36شكل 

تشكله عيدان، لون بالتناوب بـاألحمر واألزرق  

. وتتوسطه نجمة ذهبية خماسية الرؤوس

أسود حفر بارز 

وتلوين

الجانبي .3.2/سقف غرفة //      //

120صورة 

ب37شكل 

يفصل بين المستطيالت، وتزينه ورقة أكـانتس  

.ذهبية بارزة

أحمر  حفر بارز 

وتلوين

شـريط محيط 

بالجزء األوسط

.4.2/سقف غرفة //      //



تالمسـتطيالعناصر هندسية                                

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

104صورة  يتوسط أضالع الشـريط المحـيط بـالمربع،    

.يتضمن منظرا طبيعيا

أمغر تلوين األوسط 3.1/سقف قاعة قصر حسن باشا

111صورة

ب34شكل

تشكله عيدان ذهبية متقاطعة بحجمين، تتوسطه 

. يدات في كامل مساحة السقفور

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء الجانبي .5.1/سقف غرفة //      //

شبه المنحرفعناصر هندسية 

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون يذطريقة التنف الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

122صورة 

أ37شكل 

11-10لوحة

يشغل أجزاء الدائرة المحيطة بالقبيبة، ويحتوي 

.على زخارف نباتية

أزرق تلوين األوسط .5.2/سقف غرفة قصر الحمراء

المعيـــناتناصر هندسية            ع

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

20صورة  .بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز      مصراع باب مؤدي من السلم  قصر خداوج 



25شكل  2.1/ إلى الصحن

24صورة 

25شكل 

.بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز      مصراع 4.1/ باب مرفق //      //

26صورة 

25شكل 

.بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز      إطار ومصراع 5.1/ باب سلم //      //

25شكل  .ثنين، تزين الحشوات المستطيلةبعدد واحد أو إ - حفر بارز      إطار ومصراع 6.1/ باب سلم //      //

57صورة 

25شكل 

.بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز مصراع وخوخة 2.1/ باب قاعة //      //

30صورة 

25شكل 

.لمستطيلةبعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات ا - حفر بارز      مصراع ألصلي اباب السلم 

1.2/إلى الصحن 

قصر حسن باشا

30صورة 

هـ26شكل 

بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة،

.تتوسطه وردة بست بتالت

- حفر بارز      إطار  باب مؤدي من السلم 

1.2/األصلي 

قصر حسن باشا

32صورة 

26شكل 

واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة،بعدد

.مزينة بعناصر نباتية بارزة

- حفر بارز      مصراع وإطار  باب سلم بالطابق 

2.2/ األول

//      //

عيـــناتالمعناصر هندسية        

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

61صورة  .بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز   مصراع وخوخة 1.1باب قاعة  قصر حسن باشا



81صورة ة، بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيل

تتناوب األلوان بين المعـين األخضـر علـى    

.أرضية حمراء والعكس، وزين بشكل سحاب

أخضر وأحمر حفر بارز 

وتلوين  

الدفتان 2.1/نافذة  //      //

84صورة 

7ج9لوحة 

بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة، 

تتناوب األلوان بين المعـين األخضـر علـى    

وزينت بزخرفة نباتية أرضية حمراء والعكس،

.بارزة بلون ذهبي

أخضر وأحمر

وذهبي

حفر بارز 

وتلوين 

وتذهيب 

الدفتان 3.1/نافذة  //      //

شكل ،92صورة

7ج9لوحة ،ج30

.بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز   الدفتان 1.1/خزانة  //      //

شكل ،94صورة

7ج9لوحة ، ج30

.أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلةبعدد واحد - حفر بارز   الدفتان 2.1/خزانة  //      //

96صورة  بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة، 

تتناوب األلوان بين المعـين األخضـر علـى    

.أرضية حمراء والعكس، وزين بشكل سحاب

أخضر وأحمر حفر بارز 

وتلوين  

الدفتان 3.1/خزانة  ////

المعيـــناتعناصر هندسية                    

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

106صورة  علـى طبـق   يكتنفان المعين السابق ويحتويان 

.نجمي

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزء األوسط .4.1/سقف غرفة قصر حسن باشا



106صورة  تحتوي على زهرة بلون ذهبي وزهـرة اللـة   

.وأنصاف مراوح نخيلية

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

مساحة السقف .4.1/سقف غرفة //      //

111صورة 

ج34شكل 

يتوسط المستطيل بـدائرة وزخـارف نباتيـة    

.رمة ذهبية اللونمخ

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجزءان الجانبيان .5.1/سقف غرفة //      //

35صورة  .بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز مصراع 2.3/باب سلم قصرمصطفى باشا

37صورة 

ج27شكل 

.بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز ع وإطارمصرا باب مؤدي إلى رواق 

3.3/داخلي

//      //



41صورة 

هـ26شكل  

.بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز مصراع وإطار 4.3/باب مرفق قصر مصطفى 

باشا

69صورة 

هـ26شكل 

.بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز ةمصراع وخوخ 3/باب غرفة //      //

88صورة 

ب26شكل 

.بعدد واحد، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز الدفتان 2/نافذة //      //

101صورة

ب26شكل 

.بعدد واحد، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز الدفتان 2/خزانة //     //

46صورة 

ب26شكل 

.المستطيلةبعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات  - حفر بارز مصراع وإطار 2.4/باب سلم قصر الحمراء

49-48صورة  بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة، 

.تتوسطه وردة غائرة بثمان بتالت

- حفر بارز مصراع  باب سلم بمصراعين 

/3.4

//      //

76صورة 

ب26شكل 

.بعدد واحد أو إثنين، تزين الحشوات المستطيلة - حفر بارز مصراع وخوخة 2.4/باب غرفة  //      //

120صورة 

ب37شكل 

بلونين أحمر وأزرق بالتناوب، تشكلها عيـدان  

.ذهبية متقاطعة

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجانبي .4.2/سقف غرفة //      //

123صورة 

ب37شكل 

بلونين أزرق وطيني  بالتناوب، تشكلها عيـدان  

.حمراء متقاطعة

حمرأ حفر بارز 

وتلوين

الجانبي .5.2/سقف غرفة //      //



المثلــــثاتعناصر هندسية    

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

104صورة  يشغل أركان المربع، ومـزين بثمـار العنـب    

.والكرز والليمون

ذهبي وأخضر حفر بارز 

وتلوين 

وتذهيب

األوسط 3.1/سقف قاعة قصر حسن باشا

105صورة  مثلث صغير يتوسط المثلث الكبير، بـه ثمـار   

.وزخارف نباتية

أخضر حفر بارز 

وتلوين

الجزء الجانبي 3.1/سقف قاعة //      //

110صورة

أ34شكل

في أركان المربع، بقاعدة منحنية وتحده خطوط 

ذهبية تزينه أنصاف مراوح نخيلية وزهرتا اللة 

.وقرنفل

ذهبي  حفر بارز 

وتذهيب

األوسط .5.1/سقف غرفة //      //

117صورة 

أ36شكل 

في أركان المربع، بقاعدة منحنية وتحده خطوط 

.كانتسخضراء وذهبية تزينه ورقة أ

برتقالي 

أخضر وذهبي

حفر بارز 

وتلوين 

وتذهيب

األوسط .3.2/سقف غرفة  قصر الحمراء

119صورة 

أ37شكل 

بوضعية مقلوبة ومبتور القمة، يقع على جانبي 

.الشكل البيضي المركزي

أخضر وذهبي حفر بارز 

وتلوين 

وتذهيب

األوسط .4.2/سقف غرفة  //      //

122صورة 

11-10لوحة

في أركان المربع، يحده شريط  ذهبي، تزينـه  

. زهرة وأوراق

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

األوسط .5.2/سقف غرفة  //      //



المضلعــاتعناصر هندسية                             

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

105صورة  مسدس، تشكله عيدان، يضم أنصاف مـراوح  

.  نخيلية متدابرة

بني حفر بارز 

وتلوين

الشريط المحيط 

بالجزء الجانبي

3.1/سقف قاعة قصر حسن باشا

105صورة  مسدس كبير متناوب مع السابق، يحتوي علـى  

. ناصر نباتية مختلفةإناء بفواكه وع

بني حفر بارز الشريط المحيط 

بالجزء الجانبي

3.1/سقف قاعة //      //

107صورة 

أ33شكل 

مسدس، تشكله عيدان متقاطعة، بزهرة ثمانيـة  

.البتالت

أسود //   // الجزء الجانبي .4.1/سقف قاعة //      //

118صورة 

ب37شكل 

عـات،  مثمن، يشغل الشـريط، مرفوقـا بمرب  

.ويحتوي على زخارف نباتية زرقاء اللون

ذهبي  حفر بارز 

وتذهيب

شـريط محيط 

بالجزء األوسط

.4.2/سقف غرفة قصر الحمراء

الدوائــــراصر هندسية                               عن

لوحة/شكل/صورة وضعـيةالـ اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

104صورة  تحتل المربع ويحدها خط بارز بلون ذهبـي ،  

.ذات مركز مقبب بأشعة

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

األوسط 3.1/سقف قاعة قصر حسن باشا

106صورة  تتوسط معين مركزي، يحدها خط ذهبي بارز ، 

.الرقش العربيبفت ذات مركز مقبب وزخر

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

األوسط .4.1/سقف غرفة //      //

ب33شكل 

1-10لوحة 

تتوسط مربع مركزي، زينت بوريـدة وأوراق  

. أكانتس

أخضر 

وذهبي

حفر بارز 

وتلوين وتذهيب

الحنية .4.1/سقف غرفة //      //



الدوائــــراصر هندسية                               عن

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

110صورة

أ34شكل

تتوسط المربع، يحدها خط ذهبي بـارز، ذات  

. مركز مقبب وأشعة تشبه السنابل

ذهبي حفر بارز 

تذهيبو

األوسط .5.1/سقف غرفة قصر حسن باشا

111صورة

ب34شكل

تتوسط معين مركزي، يحدها خط ذهبي بارز ، 

زخرفت بزهـرة وأنصـاف مـراوح وكـوز     

.صنوبر

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجانبي .5.1/سقف غرفة //      //

112صورة 

أ35شكل 

تتوسط التجويف وتحتوي على زخارف ذهبيـة  

.حزوزةاللون م

أخضر يميل 

إلى الزرقة

حفر بارز

وتلوين

األوسط .6.1/سقف غرفة //      //

117صورة 

أ36شكل 

تتوسط المربع، يحدها خط ذهبي بـارز، ذات  

. مركز تنبثق منه أشعة

ذهبي حفر بارز

وتذهيب

األوسط .3.2/سقف غرفة قصر الحمراء

األشكال البيضيةعناصر هندسية                         

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

114صورة 

ج35شكل 

على هيئة صفوف تزينها في الوسـط أشـكال   

.بيضية أخرى بارزة بزخارف ذهبية اللون

آجري حفر غلئر 

وتلوين

الجانبي .6.1/سقف غرفة قصر حسن باشا

114صورة

ج 35شكل

5د 9ةلوح

.يتوسط السقف المستطيل الشكل بني حفر بارز 

وتلوين

الحنية .6.1/سقف غرفة //      //



الخـراطيشعناصر هندسية                          

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

63ورةص بأعلى وأسفل المصراع، جانباه على هيئـة  

.عقد بخطوط مستقيمة ومنحنية

- حفر بارز مصراع باب غرفة 

1.2.2/داخلي

قصر حسن باشا

78صورة 

أ30شكل 

4ج9-3ج9ة لوح

على هيئة جامة برأسين جـانبيين، بـأعلى   

وأسفل الدفة، ويحدها شريط بخطين بارزين 

.بلون ذهبي

ذهبي حفر بارز

وتذهيب

الدفتان 1.1/نافذة //      //

84صورة 

7ج9لوحة 

يتوسط الدفة، وجانبـاه علـى هيئـة عقـد     

.بخطوط مستقيمة ومنحنية

- حفر بارز الدفتان 3.1/نافذة     ////

104صورة  يتخلل زخرفة الشريط المحـيط بـالمربع،   

.ويتضمن شكل حيوان بوضعيات مختلفة

برتقالي وأخضر 

وزبدي

تلوين األوسط 3.1/سقف قاعة //      //

106صورة  يشغل الشريط المحيط بـالجزء األوسـط،   

.بطرفين بارزين، زين بباقات ورد وأزهار

ذهبي حفربارز 

وتذهيب

األوسط .4.1/ةسقف غرف //      //

48صورة 

2و9لوحة 

يعلو عقد فتحة اإلطار، تزينه زهـرة اللـة   

.وأنصاف مراوح نخيلية

- حفر بارز اإلطار باب سلم 

3.4/بمصراعين

قصر الحمراء

118صورة 

أ36شكل 

.تزينه أزهار وورود وزهرة اللة وأوراق أخضر تلوين شريط يحيط 

باألجزاء

.3.2/سقف غرفة       ////



123صورة 

ب37شكل 

.تزينه أزهار وورود وأوراق أخضر تلوين شريط يحيط 

باألجزاء

.5.2/سقف غرفة //      //

العـــقـودعناصر معمارية                          

لوحة/شكل/صورة ــعيةالشكــل والوض اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

18صورة  .مقبض القفة مفصص - - فتحة اإلطار 1.1/ باب مرفق قصر خداوج

22صورة  .مقبض القفة مفصص - - فتحة اإلطار 3.1/ باب سلم //      //

24صورة  .حدوي مفصص - - فتحة اإلطار 4.1/ باب مرفق //      //

26صورة  .مقبض القفة مفصص - - فتحة اإلطار 5.1/ باب سلم //      //

، 28صورة 

أ27شكل

.مقبض القفة مفصص - - فتحة اإلطار باب سلم بالطابق 

6.1/ األول

//      //

54صورة  .مدبب مفصص، يميل إلى الشكل البصلي - - فتحة الخوخة 2.1/ باب قاعة //      //

124صورة 

6أ9و 5أ9لوحة 

.ثالثي الفصوص، يجمع بين العميدات - - الجزءان العلوي 

والسفلي

1.1/ درابزين //      //

،    30صورة 

د،        28شكل 

1ب9لوحة 

الجزء العلوي على هيئة عقد بخطوط مستقيمة 

.ومنحنية

- حفر بارز الحشوة المخرمة باب مؤدي من السلم 

األصلي إلى الصحن 

/1.2

ن باشاقصر حس

،   32صورة  الجزء العلوي على هيئة عقد بخطوط مستقيمة  - حفر بارز الحشوة المخرمة باب سلم بالطابق  //      //



هـ  28شكل 

3ب 9لوحة 

.ومنحنية 2.2/ األول

،    32صورة 

د،         27شكل 

2ب9لوحة 

.مقبض القفة مفصص - - فتحة اإلطار باب سلم بالطابق 

2.2/األول 

////

العـــقـودعناصر معمارية                       

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

61صورة  .مفصص، يميل إلى الشكل البصلي - - فتحة الخوخة 1.1/ باب قاعة قصر حسن باشا

، 81صورة

ب، لوحة 30شكل

6ج9

الجزء العلوي من الحشوتين العليا والسفلى،على 

.هيئة عقد بخطوط مستقيمة ومنحنية

- حفر بارز الدفتان 2.1/نافذة  //      //

96صورة 

ج-ب30شكل 

الجزء العلوي من الحشوتين العليا والسفلى،على

.هيئة عقد بخطوط مستقيمة ومنحنية

- حفر بارز الدفتان 3.1/خزانة  //      //

110صورة

أ34شكل 

على هيئة عقد بخطوط مستقيمة ومنحنية، يجمع 

.بين أشعة الدائرة

ذهبي حفر بارز

وتذهيب

الجزء األوسط .5.1/سقف غرفة //      //

111صورة

ب34شكل

سـتقيمة ومنحنيـة،   على هيئة عقد بخطـوط م 

عبارة عن ستة صفوف تشغل الجزء األوسـط  

.من المستطيل مشكلّة معينات

ذهبي حفر بارز

وتذهيب

الجزء الجانبي .5.1/سقف غرفة //      //



112صورة 

أ35شكل 

على هيئة عقد بخطوط مستقيمة ومنحنية، تحده 

خطوط ذهبية بارزة ويمثل المركـز المجـوف   

.للجزء األوسط

ذهبي حفر بارز

وتذهيب

الجزء األوسط .6.1/سقف غرفة //      //

127صورة 

ب39شكل 

.ثالثية الفصوص، تجمع بين العميدات - - الجزء العلوي 1.2/درابزين //      //

34صورة  .نصف دائري مفصص - - فتحة اإلطار باب مطل على 

1.3/الصحن

قصر مصطفى 

باشا

العـــقـودعناصر معمارية                 

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

35صورة  .نصف دائري مفصص - - فتحة اإلطار 2.3/باب سلم قصرمصطفى باشا

37صورة 

ج28شكل 

الجزء العلوي من الحشوة على هيئـة خطـوط   

.مستقيمة ومنحنية

- - الحشوة المخرمة باب مؤدي إلى رواق 

3.3/داخلي

//      //

37صورة 

ج27شكل 

.مفصص - - فتحة اإلطار باب مؤدي إلى رواق 

3.3/داخلي

//      //

37صورة  الجزء العلوي من الحشوة المركزية على هيئـة   - - المصراع باب مؤدي إلى رواق  //      //



.مستقيمة ومنحنيةعقد بخطوط  3.3/داخلي

41صورة  .نصف دائري مفصص - - فتحة اإلطار 4.3/باب مرفق //      //

69صورة  .متجاوز - - فتحة الخوخة 3/باب غرفة //      //

131صورة

2و9لوحة 

الجزء العلوي من الحشوة المركزية، على هيئة 

.طوط مستقيمة ومنحنيةعقد بخ

- حفر بارز الجزء األوسط 1.3/درابزين //      //

131صورة

2و9لوحة 

.ثالثية الفصوص، تجمع بين العميدات - - الجزء األوسط 1.3/درابزين //      //

العـــقـودعناصر معمارية    

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

44-43صورة  على هيئة عقد مقبض القفة مفصصا، تتوسطه 

.زهرة اللة بارزة

- - فتحة اإلطار باب مؤدي إلى 

1.4/الصحن

قصر الحمراء

46صورة  .ة مفصصاعلى هيئة عقد مقبض القف - - فتحة اإلطار 2.4/باب سلم //      //

48صورة 

2و9لوحة 

على هيئة عقد مقبض القفة مفصصا، يعلـوه  

.خرطوش

- - فتحة اإلطار باب سلم بمصراعين 

/3.4

//      //

72صورة  .متجاوز بفصوص متموجة - - فتحة الخوخة 1.4/باب قاعة  //      //

75صورة  .متجاوز بفصوص - - فتحة الخوخة 2.4/باب غرفة  //      //

117صورة  على هيئة عقد بخطوط مستقيمة ومنحنية، تجمع  ذهبي حفر بارز  األوسط .3.2/سقف غرفة  //      //



أ36شكل  .بين األشعة وتذهيب

134صورة 

5ي 9لوحة 

الجزء العلوي من الحشوة المركزية على هيئـة  

.عقد مدبب

- حفر بارز  األوسط 1.4/درابزين //      //

العــميداتعناصر معمارية                 

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

124صورة 

6أ9و 5أ9لوحة 

.وجة، تجمعها عقود ثالثية الفصوصمزد - خرط العلوي والسفلي 1.1/درابزين قصر خداوج

127صورة  مزدوجة، تجمعها عقـود ثالثيـة الفصـوص    

.ويتخللها من أألسفل مجسمات صغيرة

- خرط العلوي والسفلي 1.2/درابزين قصر حسن باشا

العــميداتعناصر معمارية                 

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

131صورة

2و9لوحة 

.مزدوجة، تجمعها عقود ثالثية الفصوص - خرط األوسط 1.3/درابزين قصر مصطفى  

باشا

134صورة 

5ي 9لوحة 

.مزدوجة وفردية، تجمعها عقود مدببة - خرط األوسط 1.4/درابزين قصر الحمراء



:العناصر الزخرفیة الرمزیة.3
من العناصر المعمارية الزخرفية المهمة التي ميزت الفنون اإلسالمية، وهي النجمةتعتبر

تي إرتقت لتداخل شكل هندسي بخمسة رؤوس أو ستة أو ثمانية أو أكثر، ومن النماذج ال

خطوطها وتشابكها إلى مستويات جمالية حضارية، ورمزت إلى أبعاد تجريدية جاوزت العمل 

الفني البحت وطبعت الزخرفة اإلسالمية في أكثر الميادين التي ظهرت عليها وبموادها المختلفة، 

)2(.كالبناء واآلنية واألثاث واألنسجة والمصاحف والمخطوطات

ة معنى النجمة عند العرب إعتبرت من العناصر األساسية في الرقش العربي ونظرا ألهمي

)3(.الهندسي الذي ينطلق من شكل نجمي خماسي أو سداسي أو ثماني او من مضاعفات ذلك

وتعتبر النجوم من بين المواضيع الهندسية المستعملة بكثرة في الزخرفة التركية وهي تحتل 

، وهي ذات أشكال مضلعة مجمعة تتكون عموما من خمسة أو ستة أو مكانا بارزا لدى األتراك

ثمانية أو عشرة أو إثنا عشرة رأسا مثل التنجيمات متعددة الزوايا، وكثيرا ما نجدها ممثلة ضمن 

وقد نجد مركز هذه النجمة يحتوي على نقطة وهو ما يرمز به لدى األتراك إلى العين )4(دائرة،

ن على هيئة مثلث في وسطه نقطة ويحتوي على ثالث زوايا ثم وكان يمثل في بعض األحيا

)5(.أصبح يرمز له بمثلثين متقاطعين بدل المثلث الواحد، إنطالقا من المعنى العقائدي السائد

)6(الذي يعتبر رمز الدولة العثمانية وهو يقابل رمز الصليب عند المسيحيينالهــاللأما 

وبا بنجمة بخمسة أو ستة رؤوس على وجه وظهر عملة عربية فقد ظهر ألول مرة مصح

ساسانية،إضافة إلى عمالت أموية وأخرى عباسية، كما وجد الهالل يحيط برأس الحكام على 

العديد من العمالت واستعمل أيضا في تزيين الخيول الملكية حتّى العصر العثماني، إضافة إلى 

الفخارية الفاطمية، واستعمل أيضا في مجال تجليد إستعماله كعنصر زخرفي في تزيين األواني 

الكتب كما رسم على أطراف السجاجيد السلجوقية، ويرجح أن مصدر أهمية الهالل عند 

المسلمين يعود إلى كون التوقيت اإلسالمي يعتمد على األشهر القمرية، باإلضافة إلى إتخاذه 

)1(.كتعبير عن ظهور اإلسالم بعد ظلمات الجاهلية

.430.عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص(2)
.61.، صني النجوم في الرقش العربيمعابهنسي، العفيف (3)
(4)ARSEVEN (C.E) , Op.Cit, p.49.
(5)Ibid, p.31.
(6),p.318.Dicctionnaire des symbolesCHEVALIER ,CHERBANT,

.26،25، دارالنھضة العربیة للطباعةوالنشر، بیروت،صالقباب في العمارة اإلسالمیةصالح لمعي مصطفى، (1)



األهــــلة:رمزيةالعناصرالجداول التحليلية لل

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

64صورة  .مرفوق بوردة وأنصاف مراوح نخيلية أصفر تلوين النجاف 1.2.2/ باب غرفة داخلي قصر حسن باشا

65صورة  .مرفوق بوردة وأنصاف مراوح نخيلية أصفر تلوين النجاف 2.2.2/ باب غرفة داخلي //      //

78صورة 

أ30شكل 

4ج9-3ج9لوحة 

قرص هاللي يتوسط الخرطـوش العلـوي   

.والسفلي

ذهبي تخريم 

وتذهيب

الدفتان 1.1/نافذة      ////

82صورة

2ج9لوحة

.مرفوق بوردة وأنصاف مراوح نخيلية أصفر تلوين النجاف 2.1/نافذة  //      //

82صورة

2ج9لوحة

.مرفوق بوردة وأنصاف مراوح نخيلية أصفر تلوين النجاف 3.1/نافذة  //      //

97صورة

2ج9لوحة

.مرفوق بوردة وأنصاف مراوح نخيلية أصفر تلوين النجاف 3.1/خزانة  قصر حسن باشا

112صورة  مرفوق بزخارف بارزة ذهبية اللون ضـمن   ذهبي حفر بارز  األوسط 6.1/سقف غرفة //      //



أ35شكل  .دائرة مركزية وتذهيب

2و9لوحة  على هيئة كأس، مرفوق بفروع وزهرة اللة  - تخريم األوسط 1.3/درابزين قصر مصطفى 

النجـــومعناصر رمزية     

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

106صورة  طبق نجمي يحتل المعينين الـذين يكتنفـان   

المعين األوسط

ذهبي حفر بارز 

هيبوتذ

األوسط .4.1/سقف غرفة قصر حسن باشا

108صورة 

ب33شكل 

1-10لوحة 

نجوم بثمانية رؤوس موزعة علـى جـانبي   

.المركز

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الحنية .4.1/سقف غرفة //      //

110صورة

أ34شكل

نجوم بستة رؤوس، عددها أربعة فـي كـل   

.ركن، تزين الفراغات

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

وسطاأل .5.1/سقف غرفة //      //

النجـــومعناصر رمزية     

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

118صورة 

ب36شكل 

نجوم بخمسة رؤوس تتوسط المربعات ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجانبي .3.2/سقف غرفة قصر الحمراء

118صورة  نجوم بأربعة رؤوس، تشكلها عيدان سوداء  أسود حفر بارز  الجانبي .3.2/سقف غرفة //      //



ب36شكل  .عند نقاط تقاطع المربعات وتلوين

123صورة 

ب37شكل 

.، تتوسط المعيناتنجوم بخمسة رؤوس ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

الجانبي .5.2/سقف غرفة //      //

:عناصر أخرى

لوحة/شكل/صورة الـوضعـية اللــون طريقة التنفيذ الجــزء الرقم/ نوع العمل المــبنى

28، شكل28صورة 

2أ 9ب، لوحة 

.محورة، مرفقة بأنصاف مراوح نخيلية - تخريم الحشوة 

المخرمة

6.1/باب سلم قصر خداوج

،شكل 32صورة

3ب 9هـ لوحة28

مرفقة بزهـرة اللـة وفـروع نباتيـة     

.وأنصاف مراوح نخيلية

- تخريم الحشوة 

المخرمة

2.2/باب سلم قصر حسن باشا

110صورة

أ34شكل

تتخلل الشريط وتزينها أنصاف مـراوح  

.نخيلية

ذهبي حفر بارز 

وتذهيب

شريط يحيط 

بالسقف

.5.1/رفةسقف غ //      //

شكل 119صورة 

أ37

تتوسط الشكل البيضي، تحتـوي علـى   

.فواكه

رمادي حفر بارز 

وتلوين

األوسط .4.2/سقف غرفة قصر الحمراء























:خـاتمــة

قصور قصبة يمكن حصر النتائج المتوصل إليها من خالل دراستنا للمصنوعات الخشبية ب

:في النقاط التاليةثالثة المكونة للبحث لفصول الاحسب،العهد العثمانيفي أواخرمدينة الجزائر 

لتوفرها في مساحات غابية،مهاأن المادة الخام محلية في معظمعرفة تمكننا من خالل الدراسة إلى -

المستعمل بكثرة في ،شجر األرزوجودتهاوخاصة منهاوتنوعها ،كانت تغطي الجزائر من جهة

من جهة أخرى، ونظرا لتوفر مدينة الجزائر خالل العهد العثماني على عدد من الحرف ، المصنوعات

للوح، وزنقة الرصايصية والفرايغية عبرت عنه أسماء األسواق واألزقة الموجودة آنذاك، مثل سوق ا

هؤالء الذين كانوا منظمين في هيئات يسيرها أمناء، وفيما يتعلق بالنجارة فأمين النجارين في هذه ... إلخ

هو أحمد بن لبالطشي، الذي إليه يعود الفضل في إنجاز مصنوعات -كما تمت اإلشارة إليه-الفترة 

إنجاز باب جامع كتشاوة، المحفوظ حاليا  بالمتحف قصر مصطفى باشا، وهو نفسه الذي أبدع في

.الوطني لآلثار القديمة بالجزائر

تراوحت ففي الخشب ،التقنيات بنوعيها الصناعية والزخرفيةاستعمالوتنوع من حيثغنى هناك -

وفي الملحقات المعدنية، من صب والتلوين، ،والخرط،والتخريم،مابين الحفر بنوعيه البارز والغائر

تجمع بين عدد من أصحاب وقائمة بذاتها، مما ينم عن وجود صناعة متخصصة وتخريم، وحز ، 

، يشترك فيها كل من الرسام والنجار و الصباغ، وغيرهم الصنعة في ميدان النجارة إلنجاز عمل فني

. من الحرفيين

، كما نسجل )اتحيوان(هناك تنوع في الزخارف، من مواضيع نباتية وهندسية ورمزية وكائنات حية -

.غياب كلي للزخارف الكتابية

تميز األبواب الرئيسية للقصور المدروسة بطابع التحصين، من حيث ضخامتها وسمكها  واحتوائها -

على متاريس، وأقفال هذه األخيرة التي لم يبق لها أثر في النماذج المدروسة، غير أن هذا لم يمنع من 

رت عنها الملحقات المعدنية التي تحتويها، من مطارق و صفائح ظهور هذه األبواب بمسحة فنية، عب

مزخرفة ومسامير مكوبجة، موزعة بطريقة متناظرة وتتوافق مع الشكل العام للمدخل الرخامي، وكل 

.هذا ينم عن المكانة اإلجتماعية التي يشغلها صاحب القصر

تزيين ، التوصل إلى أن ات الخشبيةالدراسة الوصفية والفنية التحليلية للمصنوعإستطعنا من خالل -

أحيانا من الخارج فقط بالحشوات ذات المعين والمعينين وذات الوردة ، يكون أبواب الغرف والقاعات 

والحمراء، باشامصطفىيأو من الوجهين مثل قصر، في أبواب قصر خداوجعليه الحال مثل ما هو 



كال معينات بوضعيات قائمة ونائمة يتخلل بعضها أشتتميز بزخارف موحدة عموما، وتتمثل في  والتي 

.ورود

في األبواب الداخلية وأبواب الغرف والقاعات، وكذا بعض المالحظ إحتواء الحشوات المربعة -

.الوريدات بصفين من البتالتنجدوقلّما ، وثمان بتالتأعلى وريدات بست الخزانات الجدارية 

في تكون و،شكل مشربيةتارةالتي تأخذ ،مخرمةالحشوة المنخاليةأبواب داخلية نعثر علىقلّما -

.أحيان أخرى مزخرفة بعناصر نباتية

في ) مزالج، متاريس، مطارق (القفالة والطرق أدوات وتوزيع استعمالفي المالحظ أيضا الوحدة -

.األبواب

ل بفتح ويغلق حسب وجود آليات فتح وغلق متعددة في الباب الواحد، والمصراع،  والخوخة، فالك-

.ما تفرضه الحاجة واألمن و الطقس

هناك تنوع كبير في النوافذ المدروسة، إنطالقا من المزخرفة بتقنيات الحفر البارز والتخريم، -

والمزدوجة الوجهين والملونة بدقة، مثل ماهو عليه الحال في نوافذ دار حسن باشا، وصوال إلى البسيطة 

.نة، كما الحظنا في نافذة دار الحمراءالخالية من الزخارف والملو

الدور الوظيفي للخزانات الجدارية يعبر عن روح االقتصاد الحاصل في الحيز المكاني، لذا جاءت -

.مدمجة في الجدران

إحتواء معظم خزانات ونوافذ دار حسن باشا من الداخل على نجاف الذي يؤدي حسب اعتقادنا -

. يفيا، لما ال  كمرفعإضافة إلى دوره الزخرفي دورا وظ

والعناصر الزخرفية المستعملة،تشابهها من حيث تقنيات الزخرفة،المالحظ في بعض الخزانات-

، مثل ماهو الشأن بالنسبة لنموذج خزانات قصر مصطفى ووضعياتها مع أبواب الغرف والقاعاتفيها،

.باشا

أنها لونت كلها بلون ،يها تقنية التلوينالتي أستعمل ففي السقوف المالحظ على الزخارف البارزة -

.ذهبي

.كثرة إستعمال عنصر الدائرة التي تحتوي على أشعة-



السقوف الجانبية في قصر حسن باشا، صممت بطريقة عرضية، وأشرطة سقوف قصر الحمراء -

اغات مختلفة في الفراللوان األو،في الموضوع الرئيسيإضافة إلى التركيز على التذهيب متشابهة، 

.  المحيطة به

غياب المواضيع الزخرفية من سقوف األروقة والساللم الملونة، إذا ما استثنينا أجزاء من تسقيف -

. سلم دار حسن باشا، الذي يتسم بزخارف قوامها عناصر نباتية محفورة حفرا بارزا

ويضا وترفيها لسكان زخرفة سقوف الغرف بمواضيع زخرفية نباتية زاهية األلوان، وثمار، تعبيرا وتع-

.القصر وخاصة النساء الماكثات بالبيت

-وكذا الحشوات ذات ،والمشربية،نات الدرابزينات، فهي ال تخلو من العميداتالتشابه الكبير في مكو

.الزخارف النباتية

بينها، الوحدة في التصميم العام للروابط الخشبية المخروطة حلزونيا، والتي تشبه األعمدة التي تربط -

وأننا نعتقد أن هذه الحلزونيات في الروابط ظاهرة مقصودة، فهي مهيأة الستقبال النباتات الصاعدة من 

المزهريات، التي توضع عادة في القطع الخشبية التي تقع في أركان الدرابزين، والتي تسمى 

). المسطحة(















































































































































:*الخشب في العمارةمصطلحات

CADRE- CHAMBRANLE- CHASSIS- ENCADREMENTإطـار 

لجمع أجزائه او اإلحاطة بها لتقويتها عنصر معماري خشبي يحيط بآخر: أطر .ج

لو النافذة يتألف من أربع قطع خشبية مجموعة بشكل مستطيأطار الباب إو، و تزيينهاأ

وفي ، وان كان هذا كثير العمق ، فقد يوضع فيه اطار أقل عرضا.و مربع بعمق الجدار عادةأ

عضادتا الباب العموديتان والساكف ال يمكن اإلستغناء عنهما .النوافذ يوضع اطار ثان للزجاج 

يثة ، اذ ان لتشكيل اإلطار ، اما األسكفة فقد استغني عنها في األبواب الداخلية في األبنية الحد

طرفي العضادتين تختفيان تحت البالط بعد تثبيتهما في األرض ، واألسكفة اذا وجدت تؤدي 

وال يكتفى .دورا مهما في دفع العضادتين الى اإللتصاق بفتحة الجدار المعدة لتركيب اإلطار 

ئط وتسمر بالساكف واألسكفة ، لتثبيت اإلطار بل هناك اسافين خشبية يعتمد عليها تدخل في الحا

.بها عضادتا اإلطار

BATTE FIXEE SUR UN BATTANTأنـف البـاب 

من العناصر المعمارية المتعلقة بأعمال النجارة، والمرتبطة بالنوافذ واألبواب والخزائن 

نصفه عنه ليخفي الشق حد المصراعين، ويبرز أوهو قضيب يوضع على ،المتعددة المصاريع

ويأخذ مكانه في وسط الباب، ويقسمه من أعلى الى أسفل الى قسمين متساويين الذي بينهما

وهو يعطي الباب قوة وتماسكا وجماال فقد يزخرف وحفر ، متقابلين بالنسبة الى محوره العمودي

لة التي تظهر من القلي" البنائية "وخاصة في أبواب المداخل ألنها من العناصر .ويلون ويطعم 

البيت وقد يكون القسم الوحيد الذي يراه الناس من الخارج ، لذلك تفنن النجارون في صناعة 

و يردد أشكال أو نصف دائري ، ااألبواب وتزيينها واألنف بشكل خاص فكان مستقيم السطوح

المجدولة وكثيرا ما أخذ شكل األعمدة .الحليات المستعملة في الحشوات او الصندوق او اإلطار

.و ما شابهأو أغصان الكرمة أو جذوع األشجار أاألبدان المورقة التيجان المخروطية القواعد 

: كل هذه المصطلحات المتعلقة بموضوع الدراسة، مأخوذة من المرجعين التاليين*

.1988، الطبعة األولى، جـروس بـرس، بيروت، ـالميةموســوعة العمــارة اإلسـعـبد الرحـيم غــالب، 

، م1517-250/ هـ823-648المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية   محمد محمد أمين وليلى علي إبراهيم، 

. 1990الطبعة األولى، دار النشر بالجامعة األمريكية بالقاهرة، 



BARRICADE- REDOUTEتـرس ومتـرس
BARRE AVEC LAQUELLE ON BARRICADE UNE PORTE

و حديدة توضع خلف الباب أخشبة –مامي أحصن -مرمى سهام–حاجز دفاعي : متارس . ج

.إلحكام اغالقه

LAMBRIS CELESTEتسقيفـة

.ية مادة زخرفية يغطى بها السقفأو أو جص أكسوة من خشب كلمة عامية تطلق على

ENTRELACتشبيك 

بشكل يصعب معه تمييز ،و المتعرجة بعضها ببعضأالتشبيك هو تداخل الخطوط الهندسية 

ولقد كانت الرسوم المستعملة في الزخرفة منفصلة في ، ول الخط وتتبع مساره ومعرفة نهايتهأ

حمد بن أن تعقدت وتشابكت في مسجد ألبثت ثم ما،كزخارف مسجد سامراء،العهود األولى

وبحس مرهف طوع ،تميزت الزخارف اإلسالمية بقدرة هندسية دقيقة. طولون في القاهرة

وجعل من هذه وتلك فنا رفيعا اندرج تحت ما سمي ،الخطوط المنكسرة وعالج المتموجة المقوسة

.في الغرب فيما بعد باألرابيسك

POUTREجائــز 

و عود خشبي غليظ ، متوازي أجذع شجرة : جوائز وجوزان وجيزان وأجوز وأجوزة .ج

ن يصل أومن النادر ، يثبت طرفاه على حائطين متقابلين،المستطيالت يدخل في بناء السقف

وكلما ،واستعمالها يبقى البناء أكثر تماسكا،كثر توفراأرة متار، فالجذوع القصيأطوله الى خمسة 

ويكتفى عادة بوضع جائز واحد في السقف ، زاد طولها عز وجودها وتعرض السقف الى التقوس

ويقصر ، يحمل الروافد الخشبية التي تتعارض مع اتجاهه واذا اتسعت الغرف يزداد عدد الروافد

و تلون بلون واحد هي أ" منهدما "را ما تزين ان كانت خشبا وكثي، استعمالها على األسقف األفقية

و الكمرة أوللجائز تسميات متعددة منها العامية كالجسر ، والعناصر األخرى التي تشكل السقف

ويرد ذكره قديما في الحديث ، و بسهم البيتأقد يسمى بالمختم ، وومنها الفارسية األصل كالتير

يت في المنام كأن أني رإ: " سول صلى اهللا عليه وسلم وقالتن امراة أتت الرأذلك : الشريف 

"…جائز بيتي قد انكسر

POUTREجسـر



عنصر معماري كان من خشب ثم من حديد وصار ) الكمرة (و أالجسر ، أجسر وجسور.ج

و جسرين أو على جدارين متقابلين أيمتد أفقيا ويرتكز طرفاه على عمودين ، ، اسمنت حاليإمن 

.ووظيفته حمل السقف، آخرين متعامدين معه

PANNEAU , EN BOIS ET PARFOIS EN PIERRE OU EN PLATREحشـوة

حفر و تأهندسية الشكل ، قد تزخرف على الغالب،قطعة صغيرة من خشب: حشوات . ج

طر أو في أتتنوع تصاميمها وتتداخل مع قطع أخرى ، و العاج أو الصدف أو تطعم بالمعادن أ

وقد عرف استعمال ، و سقف مسجدأو مدخل بيت أو خزانة أو باب أقوية لتشكل مصراع نافذة 

فأحدثت أشكاال ، وج التفنن في العصر المملوكيأالحشوات منذ العصر العباسي ولكنها بلغت 

،والمستطيالت والمربعاتوتداخلت النجوم، والمثلثات والمثمنات.في غاية التعقيد هندسية 

وراء ابتكار الحشوات الصغيرة واألكثر صغرا ،ثالثة ، ولتتناغم في متاهاتها كل فنون األرابيسك

: أسباب رئيسة

تي تفتقر قتصادي ،يقضي بعدم التفريط بقطع الخشب الثمين او النادر في بعض البالد الإ:األول

.لى الشجر الصالح للنجارة ، وانسجاما مع فكرة الزهد وعدم التبذيرإ

ألن الطقس في أكثر البالد اإلسالمية متشابه، يميل الى الحرارة وخاصة في تلك ،مناخي:الثاني

واختالف الطقس بين الجفاف والرطوبة والحر يعرض ، التي انتشر فيها استعمال الحشوات

ويختفي عندما يتداخل بعضها ،لكبيرة الى تقوس ال يالحظ في القطع الصغيرةاأللواح الخشبية ا

.ببعض وتجمع بأطر 

حترام اإلنسان وتعظيم إال اذا عرفنا فلسفة الفن اإلسالمي القائمة على إال يدرك ، فني:الثالث

،ناملهألى أحجام تدركها إوبالتالي ضرورة سيطرته هو على المساحات والكتل وتقطيعها ،الفنان

.منه النور والرعاية" تمتص"وتبقى تحت نظره 

طلقت على سبيل التشبيه على القطع الرخاميةأ،ن لفظة حشوةألى إن نشير أويجدر بنا 

.و الجصية المستعملة في زخرفة العمارة وخاصة عندما تكون محدودة المساحةأ

HEURTOIR EN METAL – ANNEAU DE PORTEحلقـة

ويقال حلقة ) حلق: حلق وحالق واسم الجمع : وجمع حلقة (حلق وحلقات وحلقات . ج

" يطرق بها الباب عند اإلستفتاح ويجذب منها عند اإلقفال"الباب وهي الدائرة المعدنية التي 

فقد تأتي على ،وال تأخذ بالضرورة شكل حلقة، و مطرقةأو مدقة أ"مدق الباب"وتسمى ايضا 

كبير الدائرة مثبت بالباب ، وربما " مسمار"شكل يد متحركة تحمل كرة صغيرة يطرق بها على 

وهناك حلقات تعد آية في الصناعة المعدنية والنحاسية بشكل خاص ، ، شابهت حدوة الفرس



تتداخل خطوطها ويخرم سطحها وكأنه منسوج من خيوط ،يدخل األرابيسك في تصويرها

.  ن الجمالية كثيرا ما طغت فيها على الوظيفةأحتى مطرزة ،

، و جماعة من الناس تستدير مثل الحلقةأو ذهب أو فضة أا كان كل شيء استدار حديد،الحلقةو

والمقصود حلقة من النحاس " باب بحلقتين"و أ"حلقة الباب"وترد حلقة مقترنة بالباب فيقال 

.ارج يطرق بها الزائر على البابتركب على الباب من الخ،و الحديدأ

PORTILLONخوخـة

و بين أالمخترق بين شيئين وسواء بين دارين ، الخوخة، تعني خوخة وتجمع على خوخ

ل في العمارة على باب صغير وتد، يضا على كوة تدخل الضوء الى البيتأطريقين، كما تطلق 

و أو فتحة في الجدار أفي الباب الكبير للمبنى لالستعمال اليومي دون حاجة الى فتح الباب الكبير 

.السور لتسهيل دخول وخروج الناس

اذا كانت في الحائط وقد تكون الخوخة في درفة باب وال تتسع اال " خوخة حجر"ويقال

.لمرور فرد واحد

VANTAIL-VANTAUXرفـاتد–درفـة 

.كلمة عامية بمعنى مصراع الباب ، وقد يكون للباب درفتان

CLOU – CHEVILLEدستر

:يذكر العالمة ابن خلدون.و خشبيأمعنى مسمار معدني لعلها تحريف لدسار ب: دساتر.ج

مثل تهيئة القطع من الخشب بصناعة الخرط ، يحكم …حدث التأنق …اذا عظمت الحضارة…"

.نسب مقدرة وتلحم بالدساتير فتبدو لرأي العين ملتحمةترتيبها وتشكيلها ثم تؤلف على

SOLIVEرافـدة

وتحمل ) و جذوع الشجارأ(قطع خشبية تطرح فوق الجسور الخشبية للسقف ،روافد.ج

وقد تلون هذه الروافد وتنقش وتغطى بالجص ، خرىأأثقال التراب وما يخالطه من مواد 

.وتزخرف

ةرزFERRURE  -  GOND – PENTURE – CRAPAUDINE – PITON – PIQUET

حديدة يدخل فيها لسان القفل الغالق الباب ، او تلك التي تحيط بالثقب الذي يدخل في 

.المفتاح 



ويقصد بها في العمارة المملوكية العروق الخشب التي ، جمع رباط وهو ما يربط به:  روابـط

. و الحوائط لدعم وتقوية البناءأتحيط بالدعائم تربط بين األعمدة او

ESPECE DE SERRURE SANS CLEFزالج ومزالج

.ال بالمفتاحإما المغالق فال ينفتح أ،ال انه  ينفتح باليدإمغالق الباب ،

LOQUETساقوطة

مزالج يقفل الباب بال مفتاح وهي قطعة من حديد متحركة على مصراع الباب من ، عاميةكلمة 

ترتفع بوساطة خيط من الخارج للفتح ولإلغالق يتحرك الخيط فيسقط .الداخل وتبرز عنه قليال 

. اني للباب او في صندوقهالطرف البارز في قلب حديدة أخرى ثابتة في المصراع الث

الصفح من كل شيء الجانب ، وصفحاه جانباه، وصفح الشيء أي جعله عريضا ، وكل : صفائح

عريض من حجارة او لوح ونحوهما صفاحة وجمعها صفاح ، وأما جمع صفيحة فهو صفائح 

.والصفائح من الباب ألواحه

ديد الرقيقة ، وبهذا المعنى يستخدم اللفظ للداللة على صفائح الح" صفائح"كما يستخدم اللفظ 

أي عليه رقائق من ألواح الحديد الرقيقة أي صفائح الحديد " باب مصفح:"في الوثائق فنجد مثال 

.زوج أبواب نقيا به أربع صفائح حديد ومتراس خشب"ويرد 

و أش وقد تكون الصفائح من النحاس وتوضع على األبواب او درف الدواليب وعليها نقو

يضا من الرخام أوقد تكون " صفائح نحاس عريضة مخرمة عليها كتابات: "اسم المنشيء فيرد

".بسطة محظرة بصفحات رخام: "فيرد

عترض الشيء أي صار عارضا كالخشبة المعترضة في النهر ، والعارضة إ: عـارضـة 

ط الى حائط ويقصد بها في الوثائق عرق الخشب الذي يمتد من حائ، واحدة عوارض السقف

.ما عارضة الباب فيقصد بها الخشبة العليا التي يدور فيها البابألتركب عليه ألواح السقف ، 

LAMBOURDE – TRAVERSE – POUTRE  TRANSVERSALEعـارضـة

على جدران البيت أجسور خشبية طويلة مربعة المقطع ترتكز ،عرضا على : عوارض .ج

ن تسمى عارضة كل أويمكن ،وتطرح فوقها األلواح التي تكون السقف،دعائمهو أعمدته أو أ

."ساند"تقوم بدور معماري،و حديدأو حجر أقطعة خشب 



LES DEUX POTEAUX DE LA PORTEعـضـادة

لوحا خشب : ن وعضادتا الباب يو درابزأو عقد أو ركيزتهما أو باب أكتف نافذة 

طار الباب إطار الباب ، وإوعضادتا الباب جانباه أي جانبا ، منصوبان على يمين الداخل وشماله

. مانسميه اآلن حلق الباب، فلكل باب عضادتان تكتنفه يمنة ويسرة

الباب ويفتح بال يغلق بهفما المزالج أهو ما يغلق به الباب وغالبا بمفتاح ، و،الغلق: غـلـق

.لغلقه بها ورفعها عندما يراد فتحه،مفتاح، والمتراس خشبة توضع خلف الباب

فرضة النهر المكان الذي يستقى منه ، وفرضة البحر محط السفن وفرضة الباب :فـرضـة

.نجرانه أي الخشبة التي تدور فيها رجل الباب

SERRURE – CADENASقفـل 

مايغلق به الباب ويكون عادة من حديد وتطلق اللفظة أيضا : أقفال وأقفل وقفول.ج.وقفل

.وهو آخر حجر يقفل به العقد، على الحجر الذي يتوسط فقرات العقد من األعلى

TENONلـسـان 

،يدخل فيه في قطعة "فرض"و أ" نقر"و أجزء بارز من قطعة خشبية يقابله تجويف : في النجارة

و باألطر الجامعة أو بالمسامير الخشبية أويتم التثبيت بالغراء، ، بغية جمع اإلثنينمالصقة،

والنوافذ وأجزاء الخزائن المفروزة والمعدة لضم كل الخشبات التي تؤلف مصاريع األبواب

.وما شابه من أثاث ولوازم بنائية وزخرفية،والصناديق

BARRICADEBARRE DE FER MOBILE DERRIERE UNEمتـراس PORTE –

خشبة توضع خلف الباب الحكام اغالقه وقد تكون من ، وهيومترس ومترسةمتاريس.ج

خشب يوضع خلف الباب من الداخل عند غلقه المتراس عرق ، وموقع عسكري محصن–حديد 

و رفعه عند أدخاله بأحد التجويفين إإلمكان ،ويعمل له تجويفين في الحائطين على جانبي الباب

.فتح الباب

LOQUETمـزالج

يكفي ثقله ليستقر في " مبسط"ال األبواب يكون عادة من حديد نواع أقفأمن : مزاليج .ج

ال من إوال يفتح الباب ،وفي المصراع الثاني الثابتأالباب "صندوق"خرى في أفتحة حديدية 



،ن يسحب من الخارج ليفتح البابأو بخيط يربط بالمزالج ويخرج من ثقب فيه ويكفي أالداخل 

. و ضبةأ" ساقوطة"وأ" سقاطة"ويسمى 

CLOUSمسامير

مسامير كبب : وبالوثائق ترد صفات للمسامير منها ، مساميروجمعهالمسمارما يشد به ، 

ومسامير قبب ومسامير مكوبجة ومسامير خشخان ومسامير شيخوني وهي كلمات عامية تدل 

، والتي تكون عادة ظاهرة وتكون شكال زخرفيا جميال،س المسمار المستخدمأى شكل رعل

ما المسامير أو قبب او مكوبجة بان راس المسمار على هيئة قبة ، وأويمكن تفسير لفظ كبب 

حيانا أسها مربعة ومهرمة وكذلك الخشخان مسامير غالبا من الحديد ولكن ؤوالشيخونية تكون ر

.من النحاس

BATTANT DUNE PORTEصراع م

ومصراعا الباب بابان منصوبان ينضمان جميعا مدخلهما ، للباب مصراعان، ومصاريع.ج

.الباب" درفة"في الوسط من المصراعين وبالعامية 

HEURTOIRمـطرقـة

.حلقة متحركة معلقة من الخارج يطرق بها لإلستفتاح،مطرقة الباب

MOULUREناتئـة  

و حديد أد تكون من خشب حلية معمارية بارزة عن سطح تلصق عليه لتزيينه كاإلطار وق

".فرزة"و أ" كورنيش"ويطلق عليها الحرفيون اليوم لفظة ، و ماشابهأو حجر أ



:عـامةمصطلحات
FRISEفريزإ

DORMANTو نافذةأباب إطار

BILLEشجرة جذع

صغيرباب–بويب–خوخة

PORTILLONدرابزين
BALUSTRADE

RAMPEسلم درابزين

CHEVRONسقف رافدة

POUTRELLEصغيرة رافدة

MONTANTSدعامات–ركائز

PILASTREقضيب من درابزينولأوركيزة 

LINTEAUالباب ساكف

AUVENTطنف 

POUTREعارضة

SOLIVEخشبية عارضة



ARBALETRIERرئيسية عارضة

HANGARعنبر

FEUILLUREحزة–فرضة

DEBITAGEقطع

JUDASباب او نافذةكوة

MADRIERالطـة

PANNEAUذو إطـار لوح

MAIN COURANTEالدرابزين متكـأ

TYMPANجبهة البناءمثلث

VENTAILالبابمصراع

MOULUREناتئة

MENUISIERنجـار

CHARPENTIERهياكل خشبية نجار

CHARPENTEخشبي هيكل

:الخشبأنواع

EBENEبنوسأ

POIRIERإجاص

MASSIFأجمة

MAQUISأدغال

CEDREأرز

MYRTEرند–شامي ريحان–آس

ACAJOUأكاجو

BUISشمشاد–بقس

CHENEبلوط

CHENE VERTأخضر لوطب

CHENE LIEGEالبهش–الفلين بلوط



CHENEذو ساق معالقية بلوط

PEDONCULEقوي بلوط
CHENE ROUVRE

PALISSANDRE) خشب فاخر بنفسجي اللون ( بليساندر

بهشية

HOUXعنايةبال–بائرة بال زرع أرض–بور
FRICHE

SAPIN) جنس شجر من فصيلة الصنوبريات ( تنوب

DURAMEN) خشب القلب ( جلب

ARBUSTE)متارألى سبعة إن يرمتمن علوها يتراوح كل شجرة (جنبة

NOYERجوز

PEUPLIER)الخشبةلجنس شجر من الفصيلة الصفصافية يزرع حول الجداو( حور

ORMEالبقشجر–بو قيصا دردار

LAURIER – ROSE)جنيبة للتزيين (دفلى

PLATANE) جنس شجر للتزيين ( عيشام–صنار–دلب

HETREزان

OLIVIERزيتون 

TILLEULزيزفون

CHENE KERMESسنديان

RBORESCENTشجراني

AMANDIERاللوز شجرة

ROSIERالورد شجرة

AUBIERب طري بين اللحاء والخشب الصلب في ساق النبات، خششكير

IFطقسوس

GENEVRIERعرعر

THUYAعفصية

JUJUBIER) شجر مثمر من الفصيلة السدرية ( عناب

CHATAIGNIERقسطل

ARBOUSIER)شجرة من فصيلة الخلنجيات ( قطلب

ERABLE)شجر كبير ينبت في الغابات المعتدلة المناخ ( قيقب

CITRONIER) شجر من فصيلة البرتقاليات (حامض ليمون



FRENEمران

MICOCOULIER) جنس اشجار حرجية للتزيين (نشم–ميس

:األدوات
BEDANES ASSORTIS زاميل متجانسةأ

AFFUTAGEشحذ–سن

COMPASفرجار

EQUERRE A ONGLETبمنقش صغير كوس



EQUERRE A PANNEAUمؤطر كوس

EQUERRE A CARROYERنجارة بالمسحاج كوس

LIME RONDEمبرد مستدير

METRE ترم

RAPE DEMI RONDE محك نصف مستدير  

RABOT A DENTSبأسنان مسحاج

RABOT A APLANIRةتسويمسحاج

RABOT A DEGROSSIRتشذيب مسحاج

CISEAUX BISEAUTESمقصات مشدوفة 

GOUGES PLATES ET  CREUSESمناقر مسطحة ومقعرة 

GRANDE VARLOPEكبيرمنجر

GUILLAUMEمنحت–منجر

DEMI VARLOPEنصفيمنجر

POINTE A TRACERالرسممنقاش
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	أهدي ثمرة هذا الجهد إلى الوالدين الكريمين  أطال الله
	لم يكتف الفنان المسلم في المشرق بهذه الأعمال المبتكرة فقط بل زيّنه بمختلف الطرق، بالنحت حتى يبرز العناصر الزخرفية وبالحفر ليظهر زخارف عميقة للحصول على أعمال متنوعة، فقد زينه بنوءات وشبكه وقشره ونقشه وخرمه، وفي بعض الأحيان كان يلبسه بخشب ثمين من لون مخالف أويرصعه بالعاج أوالصدف،  لقد ألهم من دون شك من أعمال الأسلاف، غير أنّه لم يقلدهم تقليدا كاملا، فقد إختار من بين العناصر المعروفة ما يتلائم وذوقه وعقيدته. فقد بدأ باستعمال الزخارف النباتية مع تمثيلها بصورة طبيعية، إبتداء من الفترة الأموية فاستعمل النحت حتى يبرز العناصر الزخرفية فوق أرضية غائرة وواسعة ثمّ إستعمل التلوين والتذهيب ليبرز هذه الزخارف.
	إحتفظ فن الخشب خلال الفترة العباسية بتقاليد الفترة الأموية، غير أن الفنان عرف آنذاك كيف يستلهم من زخارف الفن الساساني ليساهم بعدها في تطوير الزخرفة التي تمثلت في الزخارف الجصية ولكن وجب أن تنعكس على الزخرفة الخشبية والحجرية أيضا، وحدث هذا التطور في سامراء بالعراق حيث نلاحظ ثلاثة طرز هي:
	1 – لما أراد الفنانون زخرفة عمائر المدينة بالجص إكتشفوا أنّ الحفر على هذه المادة يتطلب وقتا طويلا وجربوا عملية صب الزخارف الجصية في قالب، ولتسهيل عملية خروج القالب قببوا سطح الزخارف وقربوا بصفة ضيقة حدودها مع الحفاظ على الزخارف القديمة وكان هذا طراز سامراء الأول.
	2 – الطراز الثاني يتميز بنمنمة الزخارف وإبتعادها عن الطبيعة، وبتقليص الخلفية.
	لم يتبع الفنان الفاطمي تطور الفن العراقي، بل حافظ على الفن الأموي، غير أنّه وجب عليه تحويل الزخارف بتجريدها من ميزتها الطبيعية مع تمثيلها بدقة ورقة فائقتين كما نوّع في مواضيعها و وسّع الخلفية وطبق الزخرفة البارزة.
	وكمثال بالمغرب الأقصى، يعتبر منبر القرويين بفاس الذي يعود إلى الفترة المرابطية مثل منبر الكتبية بمراكش،(4) مصنوع بقرطبة أو على الأقل بالأندلس، هذا المنبر هو بمقاسات أصغر قليلا من منبر الكتبية بمراكش ولكنه من نفس الطراز، وبزخارف أقلّ غنى، وهوعبارة عن منبر بتسع درجات، عقده الجانبي للمدخل يستند على دعامة مزدوجة، إضافة إلى عقد آخر بعرض درجة  يتقدم المسند الموضوع في الأمام وليس في نهاية المسطحة العليا، درابزين الدرج من خشب البليساندر أو الآبنوس الداكن المزيّن بعناية فائقة، إذ كان الفنانون الأندلسيون يعرفون تنويع تركيب المنابر التي كانوا يصنعونها، فالواجهات الجانبية للمنبر مزينة كليا بتشبيك زهري هندسي مشكل من عيدان مغطّاة بترصيع العاج والخشب المنحوت، إضافة إلى عنصر المراوح النخيلية المعرّقة فوق غصنيات، إّلا أنّها هنا أكثر عرضا من منبر مراكش ومن المؤكد أن يكون المنبران قد صنعا في ورشتين مختلفتين في نفس الفترة، ويحتوي المنبر على كتابة كوفية مرصّعة تحيط  بالرّيشتين، وزيّن المسند المرصّع بشجرة حياة رائعة من المراوح المعرقة ومكرّرة على الخلفية، ولبّست واجهات الدرجات بالترصيع، وإحتوت الأولى منها على مأطورات من الخشب المحفور مثل ريشتي المنبر، ويعتبر هذا المنبر في جملته محفوظا بصورة أفضل من منبر الكتبية، ويبقى أحد أجمل قطع الأثاث التي وّرثنا إيّاها العصر الوسيط.(1)
	كما يظهر على السقوف الإلهام الأندلسي بأكثر لمعان ووحدة وهي أنواع: السقف ذي العوارض الجلية (قنطرة) والسقف المسطح (تجليد) والسقف الخاص بالتجويفات والقبب، فهي تحتوي على وريدات أو مضلعات على هيئة نجوم ، إضافة إلى تشبيكات من الأزهار، ملوّنة بالأبيض والأسود والأخضر والأصفر والذهبي على أرضية حمراء،كما تحتوي أطرها في غالب الأحيان أفاريز مزيّنة بتقويسات مزهرة، مع محاولة الفنانين تجديد الزخارف الأندلسية القديمة وذلك بإدخال العناصر النباتية التركية والفارسية في زخرفة السقوف مثل الورد والقرنفل واللالة.
	علما أنّ المسلمين الذين قدموا من غرناطة والأندلس جلبوا معهم من بلادهم تقاليدهم الفنية والحرفية، حيث انهم يصنعون الأسلحة والبارود وكانوا يربون دودة القز، ويصنعون الأقفال، يعملون بالنجارة والنحت. (3)
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	المربع
	المربع
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	المربع
	يتكون الباب من إطار متحرك  بواسطة لسان أسطواني بأعلى العضادة يدور في فرضة بالعارضة، مثبّت بالجدار بمتراسين من الحديد ومصراع بمطرقة نحاسية صغيرة الحجم، تستعمل لرفع متراس المصراع من الداخل، وهو موصول بالإطار بستة أزواج من المفاصل الحديدية على هيئة حلقات متداخلة، وكلاهما مركب بتقنية تجميع حشوات مختلفة الأشكال، ففي المصراع تتناوب الحشوات المستطيلة ذات المعيّنين البارزين والمستطيلة ذات معيّن  بارز بوضعيات نائمة وقائمة (الشكل 25) ، إضافة إلى مربعات صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة بستة بتلات لملء الفراغات (الشكل 26 د)، كما يحتوي الإطار على الثلاثة أنواع من الحشوات السابقة بجزئه العلوي إضافة إلى حشوة وسطى بزخارف نباتية مخرمة قوامها ورقة أكانتس على هيئة  كأس ينبثق منه فرعان نباتيان بأنصاف مراوح نخيلية يتجهان نحو الأسفل وآخران نحو الأعلى لينتهيان بورقتي أكانتس ويلتقيان فوق الشكل الكأسي المذكور (الشكل 28 أ)، ونوعين آخرين من العضادتين، واحد مستطيل يحتوي على بروز يميل إلى الاستطالة، وآخر مربع ببروز مقبب.
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	يتميز عن السابق باحتوائه على مزلاج نحاسي بلسان طوله 24.5 سم (الشكل 20 أ 1)، وهو موصول بالإطار بستة أزواج من المفاصل الحديدية على هيئة حلقات متداخلة، وكلاهما مركب بتقنية تجميع حشوات بارزة باستخدام مسامير (اللوحة 4 ب1 ) ومشطوفة شطفا مائلا بأشكال مختلفة، ففي المصراع تأخذ شكلا مستطيلا بمقاسات مختلفة، أما الإطار فيحتوي في جزئه العلوي على حشوتين مستطيلتين إضافة إلى أخرى بشكل مشربية تتوسطهما، كما تحتوي العضادتان على نوعين من الحشوات مستطيلة ومربعة، علما أن الجزء العلوي من فتحة الإطار يأخذ شكل عقد مقبض القفة مفصصا.
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	يختلف عن السابق بكونه مثبّت بالجدار بمتراس واحد من الحديد ومصراع مركب بتقنية تجميع حشوات مختلفة الأشكال، تتناوب الحشوات المستطيلة ذات المعيّنين البارزين والمستطيلة ذات معيّن بارز واحد بوضعيات نائمة وقائمة (الشكل 25) ، إضافة إلى مربعات صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة بستة بتلات لملء الفراغات (الشكل 26 هـ)، كما يأخذ الجزء العلوي من فتحة الإطار شكل عقد حدوي مفصص.
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	باب مماثل للسابق، غير أنه مثبت  بالجدار بمتراسين من الحديد واحتواء الإطار في جزئه  العلوي على ثلاث حشوات مستطيلة بمعيّنين  بارزين(الشكل 25) تفصل بينها حشوتين مربعتين بوردة بارزة بست بتلات(الشكل 26 هـ)، ويأخذ الجزء العلوي من فتحة الإطار شكل عقد مقبض القفة مفصصا.
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	يختلف هذا الباب عن السابق باحتوائه على مطرقة نحاسية صغيرة الحجم (الشكل  22 أ)، تستعمل لرفع متراس المصراع من الداخل، طوله 26 سم، وحشوات الإطار فيه تتراوح بين المستطيلة بمعيّن بارز والمربعة، إضافة إلى حشوة وسطى بزخارف نباتية مخرمة قوامها محارة بأسفلها ورقتان متصلتان بفروع وأنصاف مراوح نخيلية تلتف نحو الأعلى مشكلة تشبيكا نباتيا يملأ المساحة التي حددت بخرطوش ضمن إطار مستطيل (الشكل 28 ب)، ويتخذ الجزء العلوي من فتحة الإطار شكل عقد مقبض القفة مفصصا، زينت واجهته بزخرفة الرقش العربي النباتي قوامه ورقة الأكانتس في الركنين، تنبثق منهما من الجهتين فروع نباتية وأنصاف مراوح نخيلية متشابكة ومتناظرة، نفذت بتقنية الحفر البارز. (الشكل 27أ)
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	يختلف هذا الباب عن السالف بكونه مزخرف من الجهتين الأمامية والخلفية، ففي المصراع تتناوب الحشوات المستطيلة ذات المعيّنين البارزين والمستطيلة ذات معيّن  بارز بوضعيات نائمة وقائمة (الشكل 25) ، إضافة إلى مربعات صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة ذات إثني عشر بتلة لملء الفراغات، أما حشوات الجزء العلوي من الإطار، فتتمثل في مستطيل بمعيّن بارز تتوسطه وريدة بست بتلات محفورة حفرا بارزا ، ومربع تشغله وردة بارزة بصفين من البتلات، الخارجي منه باثني عشر بتلة والداخلي بستة، إضافة إلى الحشوة المخرمة التي يأخذ جزؤها العلوي شكل عقد بخطوط منحنية  والتي شكلتها زخارف نباتية تتمثل في تشبيكات من الرقش العربي (الشكل 28 د)، أما العضادتان فحشواتهما تأخذ شكلي مستطيل  ومربع بارزين مشطوفي الأطراف زيّن الأول ببروز خفيف بشكل سداسي الأضلاع مفصص، والمربع بمعيّن.





	الإطار
	الإطار
	العرض

	الطول
	الطول
	الطول
	الطول
	الطول
	الطول
	الطول
	المستطيل1

	المستطيل2



	الضلع:13




	المربع1
	المربع1
	المربع1
	المربع1
	الضلع:11.5




	المربع2
	المربع2
	العرض

	الطول
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	المستطيل1




	الضلع:8




	المربع
	الإطار
	الإطار
	العرض

	الطول
	الطول
	الطول
	الطول
	الطول
	الطول
	الطول
	المستطيل1




	الضلع:15.5




	المربع
	المربع
	العرض

	الطول
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	المستطيل1




	الضلع:12




	الإطار
	الإطار
	العرض

	الطول
	الطول
	الطول
	الضلع:14




	المربع
	المربع
	المربع
	المربع
	47




	الحشوة المخرمة
	الحشوة المخرمة
	العرض

	الطول
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	أطر حشوات المصراع
	المستطيل2




	الضلع: 11




	المربع
	المربع
	المربع
	المربع
	المربع
	يختلف هذا الباب عن السابق بتميز حشوات الإطار بالبساطة، نجد حشوات المصراع تأخذ أشكالا مستطيلة ذات معيّنين بارزين ومستطيلة ذات معيّن  بارز بوضعيات نائمة وقائمة  (الشكل 25) ، ماعدا الصفين العلوي والسفلي الذين يتميزان بحشوات نائمة فقط، إضافة إلى مربعات صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة مركبة من صفين من البتلات يبلغ عددها في الداخلي ستة وفي الخارجي إثني عشر بتلة، بمركز مقبب (الشكل 26 ب)، استعملت لملء الفراغات، ويتخذ الجزء العلوي من فتحة الإطار شكل عقد مفصص.
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	الضلع:6
	يختلف عن الباب السالف الذكر بكون المصراع فيه موصول بالإطار بخمسة أزواج من المفاصل الحديدية على هيئة حلقات متداخلة، تتناوب الحشوات المستطيلة ذات المعيّنين البارزين والمستطيلة ذات المعيّن البارز الواحد بوضعيات نائمة وقائمة ، إضافة إلى مربعات صغيرة  تتوسطها وريدات بارزة بثمان بتلات لملء الفراغات (الشكلين 25 و26 هـ)، إضافة إلى حشوة مركزية غائرة تأخذ شكل الحشوة المخرمة إلا أنها خالية من الزخارف، كما يحتوي الإطار على الأنواع السابقة من الحشوات موزعة على العضادتين و الجزء العلوي منه، إضافة إلى حشوة وسطى بزخارف نباتية مخرمة، جزؤها العلوي على شكل عقد بخطوط منحنية، عن الزخارف فقوامها شكلا كأسيا تنبثق من أسفله وأعلاه فروع نباتية ملتوية على الجانبين    (الشكل 28 ج)، ويتخذ الجزء العلوي من فتحة الإطار شكل عقد مفصص، زينت واجهته بزخرفة الرقش العربي النباتي قوامه  في الركنين، عنصرا يشبه كوز صنوبر، تنبثق منهما من الجهتين فروع نباتية وأنصاف مراوح نخيلية متشابكة ومتناظرة، نفذت بتقنية الحفر البارز. (الشكل 27 ج)
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