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 في مصر اإلسالمية الدقيق الخشب خرطأضواء جديدة على 

 نشر ألول مرةت   في ضوء مجموعة

  أحمد محمد زكي أحمد /أ م د

 امعة اإلسكندرية.ج –لية اآلداب ك –واآلثار المصرية واإلسالمية  أستاذ مساعد بقسم التاريخ
 ملخص البحث :

، فث  مصثر اإلسثالمية المبثربية ة ثاخر  أبثاال سثمبامثا يععثر   خثر  الخبثب الثد يو أو صثناعة يتناول هذا البحث  بالدراسثة
 (1) جامعثثة اإلسثثكندرية –متحثث  اآلثثثار التعليمثث  بكليثثة اآلداب ب المحفوظثثة بثثالت بيو علثثم مجموعثثة جديثثدش مثث  المبثثاو   الخبثثبية

تحفثة مث   الثد يو والمفصثل لكثلتعنبر ألول مرش، وه  م  إهثدا  إدارش حفثظ اآلثثار العربيثة، وذلثخ مث  خثالل إتبثا  المثن   الوصثف  
إلم جانب القيام بمحاولة التثرجي  للفتثرش النمنيثة التث  ربمثا ترجثع إلي ثا كثل تحفثة علثم  ،(2)( تح 4أربع ) مهذه التح  والبالغ عدده

فث  وجه الد ة م  خالل مقارنت ا بنمثاذ  أخثرم مبثاب ة موجثودش إمثا نثم  جنبثا  عمثا ر ثابتثة تمثثل منبثأ  مختلفثة، أو محفوظثة 
 متاح  أخرم وترجع إلم نفس تلخ الفترش والت  تم ترجيح ا.

وتعتمثثد الدراسثثة كثثذلخ علثثم المثثن   التحليلثث  المفصثثل والثثد يو لكثثل تحفثثة مثث  هثثذه التحثث  مثث  حيثث  إجثثرا   ياسثثا  مفصثثلة 
حفثة تصثناعة وتنفيثذ كثل ود يقة ل ا  ام الباح  بإجرا  ا بنفسثه، إلثم جانثب القيثام بمحاولثة تثرجي  نثو  وحالثة الخبثب المسثتخدم فث  

م  تح  الدراسثة والبحث ، باإلنثافة إلثم تحديثد نوعيثة الخثر  المسثتخدم فث  كثل تحفثة، والثذ  يالحثظ تنوعثه وتعثدد نماذجثه نثم  
بدا  النجار المسلم.  التحفة الواحدش ببكل جل  وممين؛ مما يؤكد علم د ة وبراعة وا 

بعث   مفصلة للحليا  والنخار  المتنوعة والت  نفذها هذا الفنثا  علثم وتقوم الدراسة أينًا م  خالل بق ا التحليل  بدراسة
الثد يو؛ ممثا جعثل مث  هثذه التحث  نمثاذ  مميثنش تسثاعد علثم إظ ثار خصثا   وسثما   بثبتلخ التح  مث  خثالل بثال خثر  الخ

 .ف  مصر جديدش وممينش للتح  الخببية ف  العصر اإلسالم  بحقبه المختلفة

 ذه التح  األربع الجديدش م  خر  خبب د يو )بال مبربية( والت  يمك  أ  تنا  إلم سجل وفيما يل  دراسة مفصلة ل
 التح  الخببية اإلسالمية بصفة عامة والتح  الخببية ف  مصر اإلسالمية بصفة خاصة.
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عثة ها لثة ونثخمة مث  التحث  واآلثثار ال امثة والنثادرش والمتميثنش مث  النثاحيتي  مجمو علم جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب متح  اآلثار التعليم  ب يحتو ( 1)
م ختلفثثة، إلثثم جانثثب ميرهثثا مثث  العصثثور األخثثر التاريخيثثة والفنيثثة، والتثث  ترجثثع إلثثم عصثثور مختلفثثة ومتنوعثثة، من ثثا العصثثر اإلسثثالم  بحقبثثه النمنيثثة الم

ب مث  السابقة علم العصر اإلسالم ، ويالحظ كذلخ مدم تنو  تلخ التح  فث  المثادش، وعناصثر وأسثاليب الصثناعة والنخرفثة، وهثو نتثا  ج ثد وعمثل دؤو 
م حرصثثا علثث و ثثدبت  اآلثثثار المصثثرية واإلسثثالمية، أحمثثد فكثثر  عقثثب إنبثثا  بثثع /لمثثنعم أبثثو بكثثر، واألسثثتاذ الثثدكتورعبثثد ا /جانثثب كثثل مثث  األسثثتاذ الثثدكتور

ا ر الجامعثة م  تجار العاديا  أو م  خالل مثا تثم إجرا ثه مث  حفث بالبرا ش إما يدرش م  هذه التح  المتمينش والفر تنويد هذا المتح  التعليم  بمجموعة كبي
و، والثذ    أجريث  بمدينثة اإلسثكندرية، وذلثخ منثذ إنبثا  هثذا المتحث  العريثالتث األخثرم الحفثا رميرها مث  العلمية بمن قت  الجينش واألبموني ، فناًل ع  

 م. 1942يرتب  تاريخه بتاريخ إنبا  جامعة اإلسكندرية )جامعة فاروو األول( ف  عام 
عثثداد عبثد السثثالم عبثد السثثالم أمثي ج –ليثثة اآلداب ك –ولالسثتنادش راجثثع، دليثل متحثث  اآلثثار      المتحثث  سثابقًا، م بعثثة جامعثثة  امعثة اإلسثثكندرية، تصثني  وا 

 .4 – 3م،    1959اإلسكندرية، 
م القيثا ( هذه الق ع وميرها م    ع المتح  األخرم م  تصوير األستاذ أندريه بل، والقسم اإلسالم  بتصر  أ. د/ حنا  م او ، مثع حثر  الباحث  علثم2)

ا  إجثثرا   ياسثثباإلنثثافة إلثثم ، ها مثث  نوايثثا متعثثددش ومختلفثثةإعثثادش تصثثوير  انثثببدراسثثة ميدانيثثة عمليثثة ل ثثذه الق ثثع بثثداخل أمثثاك  عرنثث ا بثثالمتح ، إلثثم ج
 .جداً  السي ة وحالة تحفه حالته، رمم ملو المتح  حتم اآل ، فناًل ع    عة علم حداباملة ومفصلة ود يقة لكل 
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 دراسة والبحث:أواًل : الدراسة الوصفية لنماذج التحف الخشبية من خرط الخشب الدقيق موضوع ال* 
 ((ىـاألولفة ـالتح))

  :يمثل بباخ خر  د يو.، (1)  ا و  م  الخبب خر  المبربيةنوع التحفة 
 :(1) رقم الشكل. 
 :(1) رقم اللوحة. 
 :م  إهدا  إدارش حفظ اآلثار العربية. المصدر 
 :وهـي تننشـر ألول مـر  إلسثالم  منثه، امعثة اإلسثكندرية،  ن ايثة القسثم اج –ليثة اآلداب ك –متح  اآلثار التعليمث   مكان الحفظ

 )لم يسبق نشرها(.
 :(.471) رقم المسلسل 
 :(.1255) رقم السجل 
 :سم( عرنًا. 72× )سم(  وً   91) األبعاد 
 :)لقثر  أو النصث  األول مث  ا م( 18 –هثث  12) النصث  الثثان  مث  القثر رجع إلم تربما  ارجح  الدراسة أن  التاريخ )العصر

 م(. 19 –هث  13)
  خبب نق  )عنين (، وأباال الخر  م  خبب النا . ع الخشب:نو 
 :يحتا  ذلخ القا و  إلم الترميم والعناية وفو من   علم  سليم ووفو تقنيا  الترميم الحديثة. الحالة 
  لنثيقة اخثر  الميمثون  الفثارو، و ال وتحديثداً  ريقة أبثاال الخثر  مث  نثو  الخرا ثة الواسثعة الفتحثا   الزخرفة:و أساليب الصناعة

 خر  الصليب  ونص  الصليب .الالفتحا  م  نو  
 :الد يقة نخرفة إبريو منفذش بخرا ة المبربية أنواع الزخارف. 
 ةالوصف والدراسة التحليلي: 

عبثثارش عثث   ثثا و  مثث  الخبثثب الخثثر  )بثثال المبثثربية( يمثثثل بثثباخ خثثر  د يثثو؛ إذ أ  ال ريقثثة الصثثناعية المسثثتخدمة فثث  
الخر ، وه   ريقة فنية  ديمة استخدم   بثل العصثر اإلسثالم ، واسثتمر  خاللثه فظ ثر  فث  العصثر نخرفته ه   ريقة أباال 

م(، والعصثثثر األيثثثوب  1171 – 969هثثثث /  567 – 358م(، والعصثثثر الفثثثا م  ) 904 – 870هثثثث /  292 – 257ال ولثثثون  )
ر دولتثث  المماليثثخ البحريثثة وال راكسثثة م(، وبلاثث  درجثثة اإلبثثدا  والتفثثوو الفنثث  خثثالل عصثث 1250 – 1171هثثث /  648 – 567)
  .(2)م(1798 –1517/ ه 3121 – 923م(، واستمر  خالل العصر العثمان  ) 1571 – 1250هث /  923 – 648)

                                                 

  حريث  شمبثربةش بمعنثم مرفثة عاليثة تعبثر  من ثا النسثاتعثدد  اآلرا  حثول أصثل مسثمم شالمبثربيةش فيثذكر نكث  محمثد حسث  أن ثا ربمثا ت المشـربية: خرط( 1)
ي ثثا نع فعلثثم ال ريثثو لبرونهثثا، أو لعل ثثا تحريثث  شمبثثربةش بمعنثثم المكثثا  الثثذ  يعبثثرب منثثه؛ أل  المبثثربيا  التثث  كانثث  تتخثثذ فثث  واج ثثا  البيثثو  كثثا  يعصثث

صثناعت ا لل لتبريثدها، وهنثاخ رأ  ثالث   ثال إن ثا ععرفث  بالمبثربية لخارجا  )خرجا ( صايرش مستديرش أو مثمنة، تعركب خار  المبربية، وتونع علي ا الق
حمثد م  خبثب يععثر  شبالمبثربش، وهثو نثو  لثه لثو  بنث  داكث  يتميثن بصثالبته، فنثاًل عث  تحملثه لحثرارش البثمس وللعوامثل الجويثة األخثرم، راجثع نكث  م

؛ وكثثثذا، جمثثال محمثثثد محثثثرن، نخرفثثثة األخبثثاب فثثث  الفثثث  المصثثثر  470م،   1948، مكتبثثثة الن نثثة المصثثثرية، القثثثاهرش، 1حسثث ، فنثثثو  اإلسثثثالم،   
 .  93اإلسالم ، مجلة رسالة اإلسالم، العدد األول، السنة الثانية،   

وروثثًا وتثم بحقبثه المختلفثة، و ثد كثا  بعنث ا م الطرق الصناعية واألساليب المستخدمة في زخرفة التحف الخشبية في العصـر اسسـيمي( تنوع  وتعدد  2)
 ريقثثة ، و ريقثة الت عثثيم والترصثثيع، و (Engraving) والحفثثر البثثارن)العميثثو(،  الاثا رالحفثثر الحفثثر البسثثي ، و ، و (Incision) الحثنت ثويره مثثثلر  ريقثثة 

بثث  ( ق ثثع )الو ريقثثة السثثدايب البثثارنش، ومن ثثا مثثا هثثو جديثثد ومبتكثثر مثثثل ر  ريقثثة الأبثثاال الخثثر ، و ريقثثة الرسثثم بثثاأللوا  المتنوعثثة، و ريقثثة التفريثثغ، 
حمثد ستنادش ع  هذه األساليب و رو تنفيذها ونماذج ا ف  مصر وخارج ثا راجثع، نكث  م، ولال(Panelling) عبيو )جمعية(تالتجميع والالما ل، و ريقة 

مجلثثدا ، ؛ وكثثذا، ناصثثر علثث  عينثثة الحثثارث ، أعمثثال الخبثثب المعماريثثة فثث  الحجثثان فثث  العصثثر العثمثثان ، 474 – 442حسثث ، فنثثو  اإلسثثالم،   
؛ وكثثذا، بثثادية الدسثثو   عبثثد العنيثثن، األخبثثاب فثث  61 – 32،   1م، مثث  1986هثثث /  1406مثثة، ة ماجسثثتير ميثثر منبثثورش، مكثثة المكر مخ ثث  رسثثال

 .  129 – 90م،   2003هث /  1423، م بعة نهرا  البرو، القاهرش، 1العما ر الدينية ف  القاهرش العثمانية،   
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ف  المنبأ  السثكنية؛ إلسثتخدام ا فث  تنفيثذ المبثربيا  التث  تبثال تلثخ  جل و  ببكل وان  هذه ال ريقة الفنية ظ ر  د و 
 ية ف  الحجاب الواجب علم المرأش المسلمة، فم  خالل تلخ المبثربية تسثت يعبر ممع التقاليد ال  تفا  اظرًا ناألنوا  م  العما ر، 

يراهثثا، فنثثاًل عثث  مال مت ثثا ل بيعثثة الظثثرو  الجويثثة بمثثدينت  القثثاهرش وربثثيد، فتسثثم  بثثدخول  أ  تثثرم مثث  بالخثثار  دو  أ  المثثرأش
لمنثثانل والثثدور السثثكنية كفلتثثر منقثث ، بحيثث  تمنثثع دخثثول األتربثثة إلثثم الثثداخل، إلثثم النسثثيم العليثثل )نثثب  تثثدفو ال ثثوا ( إلثثم داخثثل ا

و د ظ ر  أبثاال الخثر  ،  ، ونب  درجة الحرارش(جانب دورها ف  إنفاذ النو  وأبعة البمس مخففًا منكسرًا )نب  مرور النو 
 والكوابيثثل، والقثثوا م،ة، وذلثثخ فثث  أرجثثل الكراسثث ، فثث  المنبثثأ  الدينيثثة كثثذلخ ولكثث  ببثثكل أ ثثل نوعثثًا مثث  مثيلت ثثا فثث  العمثثا ر السثثكني

 فث  بثكل سثيا  يمثثل أحجبثةأعمثال الخثر  كمثا ظ ثر  وهو ما يع لثو عليثه الخرا ثة البلديثة،  ،، والدرابني وكراس  ودكخ المقر ي 
 .(1)بربيةالمخرا ة وهو ما يع لو عليه الخرا ة الد يقة م  نو  ، درابني  المنابر وكذلخ الحال ما نراه ف ، خببية

نباثثثا جثثثامع ال ع عثثث  الصثثثح  بولعثثثل أ ثثثدم وأجمثثثل نماذج ثثثا فثثث  السثثثيا  الثثثذ  يفصثثثل اإليثثثوا  الجنثثثوب  البثثثر   )البثثثر  (  
السثثيا  الثثذ  يفصثثل اإليثثثوا  و  –( 120ثثثر ر ثثم )أ – مثثرمن قثثة الثثدرب األحفثث  م(،  1340هثثث /  740المثثاردان  ببثثار  التبانثثة )
لوحثة ر ثم ، (131ثر ر ثم )أ –م(  1373هث /  774ببار  سوو السالح بالدرب األحمر ) ا  اليوسف  لالبمال  الارب  بمدرسة أع 

 ع  صحن ا. –( 2)

فثثثذ  ب ريقثثثة خرا ثثثة والتثثث  تمثثثثل هثثثذا البثثثباخ أو القثثثا و   ثثثد نع  –( 1لوحثثثة ر ثثثم ) – ويالحثثثظ أ  التحفثثثة مونثثثو  الدراسثثثة
 الفثارو )الواسثثع( (2)خثر  الميمثون الوحثدا  الخثر  مثث  نثو  أرنثيته مث   النجثثار الصثانع المبثربية الواسثعة للقثا و  ككثل؛ إذ جعثل

بثكل فنث  نخرفث  بثديع  وامثه إبريثو فث  مركثن لفبد  ف  بكل نخرف  را ع، ولم يكتف  الفنا  المبد  به بل أنا  إليه تنفيثذ  ،(3)
 الخثثر  مثث  نثثو  ب ثثا أبثااليحثثي  و ، (4)هثذا القثثا و  باسثثتخدام الخرا ثة الد يقثثة النثثيقة مثث  نثو  الخثثر  الصثثليب  ونصث  الصثثليب 

                                                 

دو  ببعنثث ا الثثبع  بثث)الفثثر (  والق ثثع الصثثايرش ، وكيفيثثة تنفيثثذها ببسثثلوب التعبثثيو مثث  خثثالل ربثث  الوحثثدا يقــة أشــاال الخــرطأســلوب طر سثثتنادش عثث  ( لال1)
حثدد ل ثا مث  وكيفيثة تركيب ثا فث  اإل ثار الم وهو ما يع لو عليه أهل الصنعة المحثدثي  اسثم  ريقثة شالخثرم والكويلثةش، استخدام مسامير أو حتم مادش الارا ،

  درابثني  ، إلم جانثب نمثاذ  الخثر  فث  العصثري  المملثوك  والعثمثان  منفثذًا علثم بعث  الفنثو  الت بيقيثة بالعمثا ر الدينيثة مثشالنقر واللسا شقة خالل  ري
 رراسا ر ، يمك  الرجو  إلم دمنابر، وكذلخ )كراس ( مقر ي ، أو أحجبة، إلم جانب المبربيا  والرواب ، باإلنافة إلم أبكال ومسميا  وحدا  الخ

(؛ وكثذا، سثعاد مثاهر محمثد، الفنثو  اإلسثالمية، ال ي ثة المصثرية العامثة 390(، )389، وبثكل ر ثم )473 – 470نك  محمد حس ، فنثو  اإلسثالم،   
؛ وكثثثذا، ناصثثثر 93(؛ وكثثثذا، جمثثثال محمثثثد محثثثرن، نخرفثثثة األخبثثثاب فثثث  الفثثث  المصثثثر  اإلسثثثالم ،   118، لوحثثثة ر ثثثم )355م،   1986للكتثثثاب، 
درويثث ، عمثثا ر ربثثيد ومثثا ب ثثا مثث   محمثثود ؛ وكثثذا، محمثثود أحمثثد55 – 50، أعمثثال الخبثثب المعماريثثة فثث  الحجثثان فثث  العصثثر العثمثثان ،   الحثثارث 

؛ وكثثثذا، يحيثث  ونيثثثر ، 190، 190 – 187،   1م، مثث  1989جامعثثثة القثثاهرش،  –كليثثة اآلثثثار  ماجسثثثتيرالتحثث  الخبثثبية، مجلثثثدا ، مخ ثثو  رسثثالة 
؛ 140 – 119، 115 – 95م، الكتثثثاب األول،   1999ش اإلسثثثالمية، أربعثثة كتثثب، ال بعثثة األولثثثم، مكتبثثة مثثدبول ، القثثاهرش، موسثثوعة عناصثثر العمثثار 

، 88، 87، 86، 85، 82، 80؛ لوحثا  أر ثام، 120 – 114وكذا، بادية الدسو   عبد العنين، األخباب ف  العما ر الدينيثة فث  القثاهرش العثمانيثة،   
89 ،91 ،93 ،134. 

لثثد ، هثثو نثثو  مثث  أنثثوا  خثثر  الخبثثب عرفتثثه مصثثر منثثذ أ ثثدم العصثثور ميثثر أنثثه  ثثد انتبثثر بنوعيثثه الميمثثون  العربثث  أو الب الخــرط الميمــوني )المــاموني(:( 2)
نجثارش  خدم فث واآلخر الميمون  المارب  ف  العصثر المملثوك  ، و ثد كثا  يسثتعمل فث  األبثواب أو الحثواجن أمثام المنامثل، أو فث  الثدرابني  للروابث ، واسثت

ا   ثرا (، ووثيقثة  ثان  بث938عما ر المماليخ بكثثرش  بقثًا لمثا ورد فث  وثثا و وحجث  الو ث  ل ثذا العصثر، ومن ثا وثيقثة المؤيثد بثيخ المحمثود  أو ثا  ر ثم )
 (، وميرها م  الوثا و األخرم، راجعر80(، ووثيقة السيف  جانم محكمة ر م )1019الرماح أو ا  ر م )
عربيثثة، العثثدد (، الوثثثا و فثث  خدمثثة اآلثثثار شالعصثثر المملثثوك ش، المثثؤتمر الرابثثع ل ثثثار فثث  الثثبالد ال1هيم علثث ، سلسثثلة الدراسثثا  الوثا قيثثة )عبثثد الل يثث  إبثثرا

 (.2ر م ) ، حابية225م،   1957نوفمبر،  28 – 18(، 2)
أ  بثكل األكثثر  برامقثه أفقيثًا، وينثت  عث  تقا ع ثا فرامثا  مربعثة، كمثا مث  أنثوا  الخثر  الميمثثون ، وتنفثذالنثو  الثثان   يمثثل هثوو الخـرط الميمـوني الفـار : ( 3)

خي  يكثثو  في ثثا كرويثثثًا، و ثثد أع لثثو عليثثثه خ ثثب اسثثم شالصثثثليب الفانثث ش، واألصثث  تسثثثميته شفانثث ش فقثث ، وأ  تسثثثميته بالمليثثا  تثثبت  مثثث  كونثثه مثثدعم بفثثثر 
بًاش ولكنثثه ميمثثون  فثثارو؛ محمثثود درويثث ، عمثثا ر ربثثيد ومثثا ب ثثا مثث  التحثث  متقثثا عي  كالصثثليب، وهثثو فثث  حالثثة خلثثوه مثث  هثثذي  الفرنثثي    يسثثمم شصثثلي

 . 188،   1الخببية، م  
ا  مثث  أنثثو  و ثثد ظ ثثر هثثذا  البثثكال  معثثًا، وهمثثا ناتجثثا  عثث  إنثثافة فثثر  واحثثد أو فثثرخي  متقثثا عي  إلثثم النثثو  الثثثان الخــرط الصــليبي ونصــف الصــليبي: ( 4)

لثخ بكثل مربثع محصثور بثي  كثل أربعثثة أكثر )برامثو(، وفث  حالثة وجثود فثر  واحثد يعسثمم شنصث  صثليب ش، أمثا فثث  وهثو الخثر  الميمثون  الفثارو، وذ الخثر 
 =                         .يمثل النو  الثال  م  أنوا  الخر  الميمون   بنهبش، ويرم محمود دروي  حالة وجود فرخي  متقا عي  فإنه يسمم شصليب 
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الخبب م  نو  المبربية  د جعثل هثذا القثا و  يبثدو فث  منظثر فنث  الميمون  الفارو، ويالحظ أ  مثل هذا التنو  ف  أنوا  خرا ة 
األلحثاظ بديع، كما جعل بكل اإلبريو ف  وس ه يظ ر ببكل وان  وجل  أمام العي ، وكبنه لوحة فنيثة بديعثة تخ ث  األبصثار و 

ش مثث  هثثذا القثثا و ؛ حثثظ التفثثاو  اللثثون  فثث  أجثنا  عثثدمثث  نثو  الصثثليب  ونصثث  الصثثليب  تمثثثل نخرفتثه، ويال   الخثثر بوحثدا  مثث
بثكل ر ثم  – .مث  أجنا ثه المسثتبدلة نتيجة لتعر  هذا القا و  إلم الترميم بثإحالل   ثع حديثثة مونثع األخثرم المفقثودش أو التالفثة

(1 )– 

رجثع إلثم ي ربمثا هأنثع، فقثد رجحث  الدراسثة القثا و  الرا ثالبثباخ أو يرجثع إلي ثا ذلثخ    ربمالتوبالنسبة لتحديد الفترش النمنية ا
 ان خالل أواخر العصر العثمث، أ  م( 19 –هث  13)أو النص  األول م  القر   م( 18 –هث  12) النص  الثان  م  القر فترش 
منفثثذش ب ثثذا نخثثار   ا ر القثثاهرش وربثثيديثثه فثث  عمثثوالثثذ  نعفثثذ  علثثم نمثثاذ  عثثدش ترجثثع إل، م(1798 –1517/ ه 1213 – 923)

 لتث انمثاذ  عديثد مث  الالب هثذا القثا و  مقارنثة ، وهثو مثا سيتنث  مث  خثاللوميرها ، ناديلو  ،تمثلر أباريو الد يو الخر النو  م  
 .المرج  نسبه إلي ا الفترش هترجع إلم هذ

يمثثل  ثا و  مث  الخبثب المخثرو  هثو م(، و  15هثث /  9)نمثوذ  يرجثع إلثم القثر  وبتتبع نماذ  هذا القثا و  يالحثظ وجثود 
ست يل ف  ونع )المبربية( م  ال ران المملوك ، و د معل   بع  فتحاته )عيونه( الواسعة بحي  تؤل  بكاًل نخرفيًا ف  داخل م

تكثوي  نخرفث    ا  فثم، ويتثو  المسثت يل أربثع معنيثنبر متكامل البكل وال ي ة، وبكل مبكاش تتدلم م  أعلثرأس ،  وامه تكوي  م
حمثثل و محفثثوظ فثث  متحثث  الفثث  اإلسثثالم  وي، وهثثعرنثثاً  سثثم( 135)(  ثثوً ، وسثثم 165بثثديع، و ثثد بلاثث   ياسثثا  هثثذا القثثا و  )

 –( 2ر م ) لوحة – . (1)(526)ر م سجل 

وظ اآل  اآلخثثر فيمثثثل  ثثا و  شخثثر لمبثثربية، تثثم الكبثث  عنثثه فثث  مدينثثة القثثاهرش بمنثثنل عا بثثة البينثثا، ومحفثثأمثثا النمثثوذ  
(، و ياسثثاته هثثذا القثثا و  0939 ثثم أثثثر بثثالمتح  )سثثم اآلثثثار اإلسثثالمية بثثه، ويحمثثل ر بمتحثث  اآلثثثار بمكتبثثة اإلسثثكندرية، نثثم   

مي ر ، ويالحثظ أ  هثذا القثا و  مقسثم إلثم  سث(2)سم( عرنثًا، و ثد تثم تبريخثه بفتثرش عصثر دولثة المماليثخ 121سم(  وً ، ) 154)
الفتحا  الواسعة لخر  المبربية بتكوي  يمثثل مثنالي  متقثابلي ، ويوجثد بين مثا مثا يبثبه اإلنثا ، أمثا  أل سم علو  يندا  م  خالل م

القسثثم الثثثان  مثث  القثثا و  ف ثثو يمثثثل مسثثت يل فثث  ونثثع رأسثث  يبثثال مركثثن القثثا و ، ويبثثاله مثث  الثثداخل بثثكل مبثثكاش كبيثثرش فثث  
نثيو عث  اليمثي  ومثلثه عث  اليسثار فث  تكثوي  متثوان  ومتماثثل، تكوي  جميل ورا ع، ويكتن  ذلخ المست يل مست يل شخر رأس  

 –( 3لوحة ر م ) – .إلظ ار العناصر النخرفية ؛ويالحظ استخدام أسلوب التلوي 

 ويالحثثظ أ  مثثثل هثثذا النثثو  مثث  أبثثاال الخثثر  المتنوعثثة والد يقثثة والتثث  نعفثثذ  ب ثثا أبثثكاً  نخرفيثثة متنوعثثة  ثثد ظ ثثر  علثثم
سثة مما جعلنا نرج  نسب التحفة مونثو  الدرا ؛ية ترجع إلم العصر العثمان  ف  مدينت  القاهرش وربيدنماذ  عدش لمباو   خبب
 رولعل م  أروع ا إلم أواخر هذا العصر،

                                                                                                                                                                  

و، وميمثثون  مفثثوو، ومسثثدس مثثب  ، و ع ثثا األخثثرم المتنوعثثة مثث ر مسثثدس مفثثا  الخثثر  الثثد يو المختلفثثة وأبثثكال ا وأنواولالسثثتنادش حثثول مسثثميا  وحثثد= 
ر  الصثث اريج  المربثثع ، والخثثالما ثثلالمعقلثث  و  ،القثثا مالمعقلثث   رومثثثم  مثثب  ، ومثثثم  مثثب   )أملثثس(، وأبثث  النثثواعير، والكنا سثث ، والصثث اريج  ببنواعثثه

ة صثناعت ا، رنوس  )عرنثاس(، وميرهثا، إلثم جانثب أهثم نماذج ثا فث  القثاهرش وربثيد فث  العصثر العثمثان ، فنثاًل عث  التعابثيو وكيفيثالعالما ل، و  القا م أو
 قة النقر واللسا ، راجع بالصور والدراسة ، دراسا  كل م ريبوأنواع ا، وأب رها تع

 –( 159؛ وأبثثثكال ر ثثثم )159 – 149م،   1974هثثثث /  1332بمصثثثر، ، م بعثثثة التوفيثثثو 1علثثث  ف ثثثيم، الفنثثثو  الصثثثناعية فثثث  النجثثثارش العمليثثثة،   
؛ وكثثذا، بثثادية الدسثثو  ، األخبثثاب فثث  العمثثا ر 190 – 187،   1(؛ وكثثذا، محمثثود درويثث ، عمثثا ر ربثثيد ومثثا ب ثثا مثث  التحثث  الخبثثبية، مثث  197)

 (. 100 – 85، 82، 80 - 79، 76 - 75، 71، 49، 47، 45 - 43، ولوحا  أر ام )120 – 117الدينية ف  القاهرش العثمانية،   
(ر وكثثذا، نكث  محمثثد حسث ، أ لثثس الفنثثو  النخرفيثة والتصثثاوير اإلسثثالمية، دار 389، وبثكل ر ثثم )472 – 471( نكث  محمثثد حسث ، فنثثو  اإلسثثالم،   1)

؛ وكثذا، جمثال محمثد 118حثة ر ثم ، لو 355(؛ وكثذا، سثعاد مثاهر محمثد، الفنثو  اإلسثالمية،   409، بكل )450م،   1955الرا د العرب ، بيرو ، 
 . 93محرن، نخرفة األخباب ف  الف  المصر  اإلسالم ،   

 ( مو ع مكتبة اإلسكندرية، متح  اآلثار، المقتنيا  بالقسم اإلسالم ، المبربية.2)
http://antiquities.bibalex.org/Collection/Detail.aspx?collection=42&a=939&lang=en.   
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بيثثث  و  –( 559أثثثثر ر ثثثم ) –م( 1540هثثثث /  947شمنثثثة بنثثث  سثثثالم ) و والمبثثثكاوا  بالسثثثيا  أعلثثثم منثثثنلأبثثثكال األبثثثاري 
والم ل علم النيثادش البثمالية البثر ية لجثامع ابث   ،)متح  جاير أندرسو ( –( 321أثر ر م ) –م( 1631هث /  1041الكريدلية )
أثثثثر ر ثثثم  –م(  1796 – 1648هثثثث /  1211 – 1058وببيثثث  السثثثحيم  )محمثثد أمثثثي  السثثثحيم ( ) –( 4لوحثثثة ر ثثثم ) –  ولثثو 

  الاربث  الجنثوب حبثوش المسثت يلة أعلثم الجثداروكثذلخ بال –( 5لوحة ر م ) –بحارش الدرب األصفر ف  من قة الجمالية  -( 339)
مدينثة فث  م( بمن قثة الجماليثة  1745هثث /  1158جد عبد الرحم  كتخدا المعرو  بجثامع البثيخ الم  ثر فث  أول الصثامة )مسل

  .(1)م  نخار  كتابية ونخرفة مبكاش –( 40أثر ر م ) –القاهرش 

لعل من ا ما ظ ر ف  بكل إبريو بالبباخ الثداخل  الثذ  يعلثو بثاب  أما نماذج ا ف  مدينة ربيد فقد ظ ر  ف  نماذ  عدش
بثار  األمصثيل  )عثمثا  م(، فث   1808هثث /  1223الحجرش الجنوبيثة الاربيثة بالثدور األول بمنثنل األمصثيل  )أحمثد األمسثيل ( )

الخثثر  الميمثثون  الصثثليب   أمثثا( بمدينثثة ربثثيد، وذلثثخ فثث  بثثكل مسثثت يال  متثثداخال ، ينثثم المسثثت يل الثثداخل  بثثكل اإلبريثثو مثث 
ونصثث  الصثثليب ، علثثم أرنثثية مثث  الخثثر  الميمثثون  الفثثارو، أمثثا المسثثت يل الخثثارج  مثث  خثثر  ميمثثون  مربثثع ما ثثل، أمثثا الحجثثرش 

ببثثكل مبثثكاش ) نثثديل(، وبثثباخ الحجثثرش البثثمالية ف ثثو يثثندا  ببثثكل م ذنثثة بثثنفس نثثو  الخثثر ، والثثذ  يكثثاد  بثثباك ا الجنوبيثثة فيثثندا 
 –( 6لوحة ر م ) – . (2)قا و  مونو  الدراسة والبح يت ابو مع ال

التثث  نعفثذ  ب ثثا نمثاذ  المبثثكاش )القنثثديل(  بثل نمثثاذ  منثنل األمصثثيل  نمثوذ  مثث  نثو  خثثر  الخبثثب و األخثرم  األمثلثثةومث  
 ( الصثثليب  ونصثث  الصثثليب  علثثم أرنثثية مثث  الميمثثون  المربثثع الفثثارو فثث  بثثباخ علثثو  بمنثثنل رمنثثا  )الحثثا  إسثثماعيل رمنثثا

ننل التو اتل  األول بم  م(، وكذلخ الحال بالقسم العلو  للروب 18هث /  12ببار  دهلين الملخ )البار  األعظم( ف  ربيد )القر  
د ، وتحديثدًا بالثدور الثالث ، و ث(3) م( 18هثث /  12)صال  محمد التو اتل ( ببار  محمد كريم بربيد فث  النصث  األول مث  القثر  )

ع مبثكاش بكثل مسثت يل، وذلثخ بثالخر  الصثليب  ونصث  الصثليب  علثم أرنثية مث  نثو  الخثر   ثا) ناديثل( بو  نعفذ  أربع مبكاوا 
 الميمون  المربع الفارو.

بداع ا منثذ العصثر المملثوك  وا  خبالومما سبو يتن  لنا د ة صناعة خر   مرارها حتثم بلاث  مبلاثًا عظيمثًا خثالل تسثب وا 
 د، وسثترد فيمثا يلث  مثث  هثذه الدراسثة نمثاذ  أخثرم مثث  نماذجثه والتث  يحثتفظ ب ثا متحثث العصثر العثمثان  فث  مثدينت  القثثاهرش وربثي

 ية.جامعة اإلسكندر  –اآلثار التعليم  بكلية اآلداب 

د يقثًا وهكذا تتجلم أهمية القا و  الخبب  م  نو  خرا ة المبربية مونو  الدراسة والبح  ف  كونثه يمثثل أنموذجثًا را عثًا و 
لثم والعثمثان ، إنثافة إ  ركسثال  ال الخر  وتحديدًا ف  عصر إبداع ا الفن  وذروته ف  العصري  المملوك ل ذه ال ريقة م  أبا

العنصر النخرف  المستخدم فث  النخرفثة وهثو عنصثر اإلبريثو فث  تكثوي  نخرفث  را ثع ومميثن وبثديع  لث  بثل ونثدر  نماذجثه منفثذًا 
 خبب.اله   ريقة خر  بمثل هذه ال ريقة الصناعية ف  نخرفة التح  الخببية و 

                                                 

نيثة،   هذه ا مثلة العثمانية، ووص  حبوش جامع البيخ الم  ر. راجع، بادية الدسثو  ، األخبثاب فث  العمثا ر الدينيثة فث  القثاهرش العثما ( حول تفاصيل1)
 (. 44(، )43، لوحة ر م )120 – 117

 -( 6 م )لوحة ر  – حد حجرا  نفس المننل )األمصيل (بكل إبريو يبال بباخ علو  داخل  ببل ( يالحظ وجود نموذ  شخر2)
 . 197 – 196، 133 – 131،   1ولالستنادش حول مخ   هذا المننل راجع، محمود دروي ، عما ر ربيد وما ب ا م  تح  خببية، م       

يثو منفثذ ل إبر بثك األمصثيل  بثهمننل ذ  و ما أسبو منه نمنيًا؛ وذلخ أل  نم( تم ذكر نموذ  مننل األمصيل   بل النماذ  بمننل  رمنا  والتو اتل  رمم أن 3)
 ببال خر  خبب د يو بالتبابه مع نموذ  القا و  مونو  الدراسة والبح  ف  البكل ونو  الخر ،

 راجع، ، وما ب ما م  أباال خبب متنوعة ومتمينش،ولالستنادش حول مخ   مننل  البيخ رمنا  والتو اتل  بربيد
 .202 – 201، 123 – 122، 113 – 110،   1محمود دروي ، عما ر ربيد وما ب ا م  تح  خببية، م  
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 ((ةـانيـثـالفة ـالتح))
  :ما ار بعنثث إلثثم جثثو معثثًا ح  معثثًا بحيثث  ثعبتثثا حثثديثًا بثثالمت ا جلسثثة عربثث ، و ثثد تثثم عرنثث مامجانبثثا مبثثربية وببسثثفل نــوع التحفــة

 أسفل.م  أعلم و م  بق عة م  الخبب وذلخ 

  :(.3(، )2)رقم الشكل 

 :(.7) رقم اللوحة 
 :فظ اآلثار العربية.م  إهدا  إدارش ح المصدر 
 :وهـي تننشـر ألول منثه،  القسثم اإلسثالم   بثل ن ايثة سثكندرية،جامعثة اإل –كليثة اآلداب  - متحث  اآلثثار التعليمث  مكان الحفـظ

 .مر  )لم يسبق نشرها(
 :(.468) رقم المسلسل 
 :ر  بثثثالمتح  بثثثر م ، بينمثثثا سعثثثجل  علثثثم لوحثثثة )كارتثثثة( العثثثالقثثثديم ( نثثثم  سثثثجل المتحثثث 1251سعثثثجل  بثثثر م ) رقـــم الســـجل

 (، واألص  ر م السجل.1253)
 :سم(. 52× )سم(  2,12أبعاد كل جانب ) األبعاد 
 :)وربمثثا م(1798 –1517/ ه 1213 – 923) العصثثر العثمثثان  فتثثرش رجثثع إلثثما ربمثثا ترجحثث  الدراسثثة أن ثث التــاريخ )العصــر ،

 .نماذجه بعما ر القاهرش وربيد ف أنوا  هذا الخر  الد يو ، والذ  ساد  م( 18 –هث  12)تحديدًا القر  
 :خبب نق  )عنين (، وأباال الخر  م  خبب النا . نوع الخشب 
 :جيدش نوعًا ما رمم أنه يحتا  أينًا إلم صيانته م  حبرش الخبب والت  أصاب  أجنا  م  هذي  الجانبي . الحالة 
  الد يو  ريقة أباال الخر  الزخرفة:و أساليب الصناعة. 
  مليا صليب نخا  بو ، ، وخر  العرنوس )العرناس()السداس ( سسدممبربية د يو م  نو  الخر  الخر   :الخرطأنواع. 
 ةالوصف والدراسة التحليلي: 

 –هثثو األرجث ، أو ربمثثا حبثثوتي  )بثثريحتي ( لسثثاتر )حجثثاب بية مثث  خثر  خبثثب د يثثو )مبثثربية( و عبثارش عثث  جثثانبي  لمبثثر 
ا ربثث ، و ثثد تثثم الجمثثع بين مثثا حثثديثًا أثنثثا  العثثر  بثثالمتح  مثث  خثثالل تثبيت مثث ثثا و ( مثث  نثثو  خثثر  المبثثربية، وببسثثفل ما جلسثثة ع

 ول ثذا فقثد ورد نثم  ؛بق عة خببية م  أعلثم وبثبخرم مث  أسثفل، فبثدا أمثام النثاظر إلي مثا فث  هثذه الحالثة وكبن مثا مصثراعا بثاب
 .لد ة، وهو األمر البعيد ع  اسة عربي""باب ذو درفتين من الخرط الدقيق له جلتح  أ  هذه التحفة تمثلر السجل الحدي  لم

ويالحثظ أ  هثثذي  الجثثانبي  للمبثثربية أو الحبثثوتي  لحجثاب أو  ثثا و  يتفقثثا  مثثع نمثثاذ  عديثدش  ثثد ظ ثثر  فثث  مبثثربيا  أو 
أحجبة ترجع إلثم العصثر المملثوك ، واسثتمر  خثالل العصثر العثمثان  بعمثا ر مثدينت  القثاهرش وربثيد؛ إذ أ   ريقثة خثر  الخبثب 

و م  نو  المبربية  د بلا  مبلاًا عظيمًا ف  هذي  العصري ، وهو مثا يتنث  ببثكل جلث  ووانث  فث  هثذا النمثوذ  مونثو  الد ي
الدراسة والبح ، والذ  يالحظ فيه مدم إبدا  النجار م  خالل د ة الخثر ، إلثم جانثب تنوعثه وتعثدده كمثا سثيرد نثم  الوصث ؛ 

 بعن ما ف  مساحا  متقاربة ونيقة. بحي   ام بتنفيذ وحدا  م  الخر  متداخلة مع

وهو مبثاول بخثر  خبثب  –( 7لوحة ر م ) – سم( 52× سم  2,12وتبلغ  ياسا  كل جانب م  جانب  المبربية حوال  )
تالية ف  ونع رأس ، األولم مث  أعلثم هث  أصثارهم فث    أربع حبوا  متد يو يباله تمامًا؛ بحي  تتخلل كل جانب م  الجانبي

ه خر  خبب م  نو  سم(، ويبال 20×  23إذ تبخذ البكل المربع والذ  يميل إلم المست يل نوعًا، وتبلغ  ياساته )الحجم تمامًا، 
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، أما الحبوش التالية الوا عة أسفل ا فتنيد عن ا  لياًل ف  المساحة وه  تبخثذ البثكل المسثت يل، والثذ  تبلثغ أبعثاده (1)البكل سدسمال
ل  ذلخ الحبوش الثالثة، والت  تقع أسفل ا ولكن ا تقل وتالبكل،  سدسمو  وهو النفس الن سم(، ويباله خر  خبب م  23×  33)

مثث  النثثو  الثثد يو النثثيو،  سثثم(، ويبثثاله خثثر  خبثثب 24×  29عن ثثا فثث  المسثثاحة  لثثياًل؛ إذ أن ثثا مثث  مسثثت يل البثثكل أبعثثاده )
 –( 7لوحة ر م ) – .ويالحظ أ  كل هذه الحبوا  الثال  ثابتة ومير متحركة

سثم(، ولكن ثا  30×  39أما بالنسبة للحبوش الرابعة ف   أكبرهم حجمًا، وتبخثذ البثكل المسثت يل كثذلخ، والثذ  تبلثغ أبعثاده )
نمثثا متحركثثة سثثم(،  23×  33وذلثثخ ألنثثه مثبثث  ب ثثا دلفثثة متحركثثة مسثثت يلة البثثكل أبعادهثثا ) ؛تختلثث  عثثن م فثث  أن ثثا ميثثر ثابتثثة وا 

بثب د يثو مث  نثو  الخثر  و عليه ف  عما ر مدينة ربيد بباخ شخوخثةش، وهثو مث  خثر  خوتمثل بباخ صاير م  النو  الذ  يع ل
الرا ثثع والثثد يو، وذلثثخ فثث  منتصثث  الدلفثثة فثث  بثثكل حبثثوش مسثثت يلة، ويعلوهثثا صثث  مثث  البرامثثو الحثثرش المخرو ثثة خثثر   المسثثدس

 – .برمثو علثم بثكل منهريثة صثايرش، وم  أسفل ا ص  شخر م  نفس نو  البرامثو الحثرش، ويالحثظ أ  كثل (2) عرنوس )عرنوس (
 –( 7لوحة رم )

 (3)أما بالنسبة للمساحة الت  تحي  ب ذه الحبوا  األربع السابو ذكرها، أو ما يمثثل أرنثية كثل جانثب مث  جثانب  المبثربية
ب صثليال بنخثار يثو مث  نثو  خثر  المبثربية )أو حابية م  حبوت  القثا و ( فثيالحظ أن ثا مبثاولة هث  األخثرم بخثر  خبثب د 

مليا  الرا ع والد يو، والذ  ظ ر ف  نماذ  عدش بالعصري  المملثوك  والعثمثان ، ويالحثظ أ  هثذا الخثر   ثد تعثر  إلثم التثرميم ال
ستبدال التال  منه، وهو ما يتن  م  خالل التفاو  والتباي  اللون  ف  مساحا  عديدش بكل جانب م  الجثانبي ،  وذلخ بإحالل وا 

 –( 7لوحة ر م ) –. و علم الجديد من ا اللو  البن  الااموولكن ا نعفذ  بد ة، ويبد

وينت ث  كثثل جانثثب مث  الجثثانبي  مثث  أسثثفل بحبثوش سثثادش خاليثثة مثث  أ  نثو  مثث  أنثثوا  بثثال الخثر  أو أ  نثثو  مثث  النخرفثثة 
لثثم  ثثل عذ  تع آلخثثر والثثتمامثثًا، وذلثثخ مثث  الوجثثه الثثذ  يكثثو  بثثداخل المنثثنل الثثذ  يحتثثو  علثثم جثثانب  هثثذه المبثثربية، أمثثا الوجثثه ا

المبربية فيندا  بببكال نجمية ثمانية الرؤوس متداخلة ف  بعن ا البع ، ومنفذش ب ريقة التجميع  ال ريو والذ  تع ل عليه جانبا
توس  هذا الوجه، ويكتنف ثا عث  اليمثي  واليسثار برمثو ، ف  داخل حبوش مربعة ت(4)إلم جانب  ريقة الحفر أو الق ع الما ل نوعًا ما

سثث ، أمثثا بالنسثثبة للحبثثوش السثثادش األخثثرم بالجانثثب اآلخثثر فثثيالحظ أن ثثا خاليثثة مثث  أ  نثثو  مثث  النخرفثثة الل ثثم إ  و نعر   ويثثل خثثر 
تكثوي  يمثثثل مثا يبثثبه العقثد الثالثثث  الفصثو ، وينت ثث  مث  أعلثثم بتكثثوي  مثدبب، وهثثو مثبث  أعلثثم الحبثوش بحيثث  يبثدو بثثارنًا عثث  

                                                 

وعنثد ونثع  وتكو  برامقه رأسية وأفقية، ويتكو  البرمو م   ادوسثي  وعثدد مث  األكثر، أو مث  أكثر فقث  تنيثد واحثدًا بثدً  مث  القادوسثي ، :سدسمالخرط ال( 1)
داسثث  بثكاًل سداسثيًا، وتعتبثثر كثل أكثرش مركثثنًا لبثكل سالبرامثو تكثو  األكثثر متبادلثة مثع بعنثث ا بحيث  تعكثو  المسثثاحة المحصثورش بثي  كثثل سثتة برامثو من ثثا 

ن  وهنثاخ نثو  مث  الخثر  الميمثو  ،يمثثل النثو  الرابثع مث  أنثوا  خثر  الخبثب الميمثون  بنثهبيثرم محمثود درويث  و أينًا، وتكثو  األكثر كرويثة أو مسدسثة، 
 السداس  يسمم خر  شأبو بروالش.

 (.2، حابية ر م )188،   1ما ب ا م  التح  الخببية، م  ولالستنادش عنه راجع، محمود دروي ، عما ر ربيد و 
 و شالبرامثثوش هثث  جمثثع شبرمثثوش، وهثثو عمثثود مخثثرو    يمكثث  تحديثثد  ولثثه أو أبعثثاده؛ إذ يختلثث  حجمثثه تبعثثًا للاثثر  المصثثنو  لثثه، برامــق خــرط عرنــوس:( 2)

 مير ذلخ. ويالحظ تعدد أنوا  البرامو إذ أ  من ا المربعة البكل، والمسدسة، والمثمنة و 
خرو ثًا ر فمقصود به نو  م  أنوا  الخثر  يالحثظ أ  برامقثه تكثو  حثرش بثال رابث  بين ثا، وهثو مثا يع لثو عليثه شفثر ش، ويكثو  هثذا البرمثو مخرط عرنوسأما 

 علم بكل  لة أو منهرية أو عمود م  تا  و اعدش وبد ، وف  هذا النموذ  مونو  البح  تبخذ بكل المنهرية الصايرش.
 (؛ وكثذا، بثادية الدسثو  ، األخبثاب فث  العمثا ر الدينيثة1، حابثية ر ثم )189، 1محمثود درويث ، عمثا ر ربثيد ومثا ب ثا مث  التحث  الخبثبية، مث  راجع، 

 (.138، لوحة ر م )296، 115ف  القاهرش العثمانية،   
 لقاهرش وربيد.( سيرد فيما يل  م  هذا البح  دراسة مفصلة ع  المبربيا  ونماذج ا ف  عما ر مدينت  ا3)
معيثةش، فنثاًل ش، ويع لثو علي ثا أهثل الم نثة المحثدثو  اسثم شج ار گنثدوالتث  يع لثو علي ثا األتثراخ اسثم شك التجميع والتعشـيق )جمعيـة( ةطريق( لالستنادش عث  4)

اإل ثارا  )القنثا   بقثًا ألهثل   الخبثب  المثراد نخرفتثه، وتعبثو داخثل  نث ا علثم السثع   ريقة تنفيثذها مث  حبثوا  هندسثية بسثمخ معثي  تعجمثع مثع بع
  فثثم  الصثنعة( فتكثثو  بثثذلخ أبثثكاً  هندسثثية متعثثددش األنثثال  وأخثرم نجميثثة، إلثثم جانثثب كون ثثا مثثع  ريقثثة الق ثع أو البثث   الما ثثل بمثابثثة ابتكثثار إسثثال

؛ وكثثثذا، ناصثثثر 196، 184،   1صثثثناعة ونخرفثثثة األخبثثثاب، يمكثثث  الرجثثثو  إلثثثم محمثثثود درويثثث ، عمثثثا ر ربثثثيد ومثثثا ب ثثثا مثثث  التحثثث  الخبثثثبية، مثثث  
؛ وكثثذا، بثادية الدسثو  ، األخبثاب فثث  العمثا ر الدينيثة فثث  59 – 57،   1الحثارث ، أعمثال الخبثب المعماريثثة فث  الحجثان فث  العصثثر العثمثان ، مث  

 . 109 – 101القاهرش العثمانية،   
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لوحثة ر ثم  – .أ  نثو  مث  أنثوا  النخرفثة األخثرم، ويرتكثن الجانبثا  علثم جلسثة عربث  با   أجنا  ا األخرم، والت  تخلو تمامًا م 
(7 )– 

والوا ع أ  إبدا   ريقة أباال الخثر   ثد وصثل  إلثم حثد اإلتقثا  والروعثة علثم يثد نجثار  العصثر المملثوك  ومثا تثاله مث  
بثثر   والصثثح  بجثثامع ال نباثثا المثثاردان  فثث  بثثار  العصثثر العثمثثان ، ولعثثل السثثيا  الخبثثب  الفاصثثل بثثي  إيثثوا  القبلثثة الجنثثوب  ال

اليوسثثف  ببثار  سثثوو السثثالح بمن قثة الثثدرب األحمثثر ل ثا  أع اإليثثوا  البثمال  الاربثث  لمدرسثثة  ةواج ثثبو  –( 2لوحثثة ر ثم ) – التبانثة
مقثر ي  بثه، ولعثل مث  خ اليعدا بمثابة لوحة فنية ألنوا  عدش منه، وكثذلخ الحثال فث  درابثني  منثابر عصثر المماليثخ ال راكسثة، ودكث

 –( 8لوحثثة ر ثثم ) –بحثث  األبثرفية  –( 175أثثر ر ثثم ) –م(  1425هثثث /  829)درابثثني  منبثر مدرسثثة األبثثر  برسثبا   نماذج ثار
هثثث /  879 – 877بصثثحرا  المماليثثخ )ومثثا بثثه مثث  نثثو  خثثر  المسثثدس المفثثوو، وكثثذلخ الحثثال فثث  درابثثني  منبثثر مدرسثثة  ايتبثثا  

أثثر  –م(  1502هثث /  908بمسثجد خثاير بثخ بالثدرب األحمثر )إلم جانثب دكثة المقثر   –( 99 م )أثر ر  –م(  1474 – 1472
 .(1) –( 248ر م )

واإلبثثدا ، والتنثثو  فثث  أنثثوا  خثثر   أمثثا عثث  نمثثاذ  خثثر  الخبثثب فثث  العصثثر العثمثثان  بمدينثثة القثثاهرش فقثثد بلاثث  حثثد الروعثثة
مثثال علم سثبيل الالكثيرش ماذج ا ، ولعل م  نربما ترجع إلم هذا العصر ول ذا فقد رجح  الدراسة بب  هذه التحفة ؛الخبب الد يو

 سدسرم  الحصر م  نو  الخر  الد يو ال
ودكثثثة المبلثثثغ بجثثثامع  –( 200أثثثثر ر ثثثم ) –م( 1610هثثثث /  1019بالداوديثثثة )بثثثدرابني  دكثثثة المبلثثثغ بجثثثامع الملكثثثة صثثثفية 

وكثثثذلخ الحثثثال  –( 8لوحثثثة ر ثثثم ) – بثثثنفس المن قثثثة –( 201) أثثثثر ر ثثثم –م(  1629 – 1616هثثثث /  1038 – 1025البردينثثث  )
م( ببثثار  حثثبس 1792هثثث /  1207بالقنثثدليا  أعلثثم واج تثث  الجثثداري  البثثمال  الاربثث  والبثثمال  البثثر   لجثثامع محمثثود محثثرم )

رعيثة البثمالية البثر   مث  الواج ثة الف باخ صثدر حجثر المثدخل الفرعث  بثال ر وكذلخ الحال فث  بث –( 30أثر ر م ) – (2)الرحبة
  .لنفس الجامع –( 8لوحة ر م ) – البر ية

  والمنفثذ علثم المبثربيا  بالعمثا ر المدنيثة مثا يتجلثم فث  مبثثربيا سسثثدم  األخثرم ل ثذا النثو  مث  الخثر  الأمثا عث  النمثاذ
( بالقرب م  م 1713هث /  1125م( و ) 1468هث /  873م(، ومننل نينب خاتو   بل عام )1631هث /  1041لية )دبي  الكري

 –بالاورية  خوبقدمم( بحارش  1647هث /  1047مبربيا  مننل جمال الدي  الذهب  )و  –( 77ثر ر م )أ –مدرسة العين  باألنهر 
 –( 20أثثر ر ثم ) –م( بثدرب المسثم  بالجماليثة  1788 – 1779هثث /  1203 – 1193وسثرا  المسثافرخانة ) –( 72أثثر ر ثم )

أثثر ر ثم  –م(  18هثث /  12القلعثة القثر  )من قثة رش درب اللبانة بجوار جامع  ان  با   را الرمثاح بومبربيا  مننل عل  لبيب بحا
 –( 2م )(، بكل ر 9لوحة ر م ) – .  األخرمإلم جانب ميرها م  المبربيا –( 497)

بثثداخل تكثثوي   يثثتم لصثثقه أو ،الصثثليب المليثثا  والثثذ  يتبثثكل مثث  بثثكل صثثليب بنخثثار أمثثا بالنسثثبة لنمثثاذ  الخثثر  الثثد يو 
بالحبثوتي  المسثت يلتي  علثم جثانب  الحبثوش الوسث م بثدرابني  منبثر جثامع عابثد  بثخ  نجده بنماذ  عدش لعل مث  أجمل ثا رمربع ف

ل المبثثكاش المنفثثذ والخثثر  ببثثك –( 524أثثثر ر ثثم ) –م(  1660هثثث /  1071)المعثثرو  بجثثامع سثثيد  رويثث ( بمصثثدر القديمثثة )
هثثثث /  1158مع البثثثيخ الم  ثثثر )جثثثامع عبثثثد الثثثرحم  كتخثثثدا المعثثثرو  بجثثثالر الجنثثثوب  الاربثثث  بالحبثثثوش المسثثثت يلة أعلثثثم الجثثثدا

ببول الصامة، وكذلخ الحال ف  بكل الم ذنة المنفذش بخر  إحثدم  نثدليا  نفثس الجثامع، باإلنثافة  –( 40أثر ر م ) –م( 1745
إلثثثم جانثثثب نماذجثثثه فثثث  العمثثثا ر المدنيثثثة ، (3)حبثثثةإلثثثم الخثثثر  بكتابثثثة لفثثثظ الجاللثثثة بثثثدرابني  منبثثثر جثثثامع محمثثثود محثثثرم بحثثثبس الر 

                                                 

 .117 – 116ما ر الدينية ف  القاهرش العثمانية،   ؛ وكذا، بادية الدسو  ، األخباب ف  الع470( نك  محمد حس ، فنو  اإلسالم،   1)
مية، سثدس؛ راجثع، يحيث  ونيثر ، موسثوعة عناصثر العمثارش اإلسثالم ذه العما ر العثمانية م  نو  الاللوحا  الخاصة ببنوا  خر  الخبب باألبكال و ( حول 2)

 (.49(، )47(، )45، لوحة ر م )العثمانية الدينية ف  القاهرش(؛ وكذا، بادية الدسو  ، األخباب ف  العما ر 91(، )89(، )80، بكل ر م )1  
خر  الخبثب ب ثذه العمثا ر العثمانيثة مث  نثو  الصثليب المليثا  ونصثفه، راجثع، يحيث  ونيثر ، موسثوعة عناصثر  بنخار اللوحا  الخاصة األبكال و ( حول 3)

(، 43، لوحثثة ر ثثم )العثمانيثثة   ، األخبثثاب فثث  العمثثا ر الدينيثثة فثث  القثثاهرش(؛ وكثثذا، بثثادية الدسثثو 94(، )93(، )92، بثثكل ر ثثم )1العمثثارش اإلسثثالمية،   
(44( ،)88( ،)104.) 
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بمن قثة السثيدش  –( 283أثثر ر ثم ) –م(  1794هثث /  1209بمبربيا  مننل جمثال الثدي  الثذهب ، وبيث  إبثراهيم كتخثدا السثنار  )
 –( 3بكل ر م ) – .نينب

مدينثة ربثيد العثمانيثة، ، وخثر  العرنثوس فث  أحجبثة منثانل سثدسمو د ظ ر  نماذ  أخثرم را عثة لخثر  الخبثب مث  نثو  ال
ولعثثل مثث  أروع ثثا علثثم اإل ثثالو حجثثاب حجثثرش اإلسثثتقبال بمنثثنل األمصثثيل  وذلثثخ بالثثدور األرنثث  منثثه، وهثثو يعثثد بحثثو مثث  أهثثم 
التح  الخببية بمدينة ربيد علم اإل الو، وهو مقسم إلم ثالثة أ سام رأسية تندا  ببنوا  عديدش ومتنوعة م  بال خر  الخبثب 

، وخر  سدسمالو ، والميمون  المربع الما ل، والكنا س ، وخر  الص اريج  القا م، الصليب لخر  الصليب  ونص  الد يو، من ار ا
جثثثانب  والعرنوسثثث  مثثثع  سثثثدسم، واإل ثثثارا  مثثث  البرامثثثو خثثثر  عرنثثثوس، بالتبثثثابه فثثث  خر ثثث  ال(1)سداسثثث  مثثث  نثثثو  شأبثثثو بثثثروالش

انل ربثيد حجثاب منثنل البقرولث  )و ث  السث  نفيسثة البا رجيثة( ببثار  مونو  الدراسة، وم  نماذ  األحجبة األخرم بمن المبربية
 .(2) –( 10لوحة ر م ) – م(، ويالحظ فيه تنو  الخر  ود ته 1719هث /  1131عل  الجارم بربيد )

فثثث  نمثثثاذ  عثثثدش أخثثثرم بثثثالتح  الخبثثثبية بمنثثثانل ربثثثيد ولعثثثل من ثثثا علثثثم سثثثبيل المثثثثال بعثثث   ا ظ ثثثر الخثثثر  المسثثثدسكمثثث
هثث /  12م( ببار  دهلين الملخ بربيد، ونماذ  عدش بمننل أبثوهم فث  القثر  ) 18هث /  12عليا بمننل الجمل ف  القر  )الببابيخ ال

 .(3)، وميرها م  النماذ  األخرمم( ببار  دهلين الملخ كذلخ 18

 ((ةـالثـثـالة ـالتحف))
  :(.بارنشمبربية م  خر  خبب د يو )نوع التحفة 

  :(.4)رقم الشكل 

 (.11) وحة:رقم الل 
 :م  إهدا  إدارش حفظ اآلثار العربية. المصدر 
 :وهـي تننشـر ألول منثه،  اإلسثالم  القسثم  بثل ن ايثةسثكندرية، جامعثة اإل –ة اآلداب كليث –متحث  اآلثثار التعليمث   مكان الحفـظ

 مر  )لم يسبق نشرها(.
 :(.469) رقم المسلسل 
 :ــم الســجل لقثثديم، بينمثثا سعثثجل علثثم لوحثثة )كارتثثة( العثثر  بثثالمتح  ر ثثم ( نثثم  سثثجل المتحثث  ا1253سعثثجل هثثذا الثثر م ) رق

 (، واألص  ر م السجل.1251)
 :سم(. 1,10× سم  1,27سم، وأبعادها ) 35سم(، أما البارنش بمقدار  1,65× سم  2,25) األبعاد 
 :)وربمثثا  ،م(1798 –1517/ ه 1213 – 923)العصثثر العثمثثان  رجثثع إلثثم فتثثرش ا ربمثثا ترجحثث  الدراسثثة أن ثث التــاريخ )العصــر

 .ف  نماذجه بعما ر القاهرش وربيدأنوا  هذا الخر  الد يو ، والذ  ساد  م( 18 –هث  12)تحديدًا القر  
 :خبب نق  )عنين (، وأباال الخر  م  خبب النا . نوع الخشب 
 :لو  البنث  هو ما يتن  م  الحالة المبربية جيدش نوعًا ما، و د تعرن  للترميم واستبدل  الق ع التالفة ببخرم جديدش، و  الحالة

 الاامو والمختل  ع  األخرم األصلية.
                                                 

يث  تصثب  ة، بح( خر  أبو بروالر ويع لو هذا النو  م  الخر  علم الخر  السداس ، والذ  تعنفذ بفراخاته برونا  مقوسثة تبثكل أ واسثًا حثول األكثر الكرويث1)
 مم أبو بروال أو أبو سروال هو نو  م  الحمام يتمين ببنه برجله ري  كبنه سروال.كل أكرش محا ة بستة أ واس، ومس

 قبال بمننل األمصيل  بربيد راجع،ستنادش حول حجاب حجرش اإلستولال
 .220(،   1، حابية ر م )188،   1محمود دروي ، عما ر ربيد وما ب ا م  التح  الخببية، م  

 – 114،   1راجثثع، محمثثود درويثث ، عمثثا ر ربثثيد ومثثا ب ثثا مثث  التحثث  الخبثثبية، مثث  ، وأبثثاال الخبثثب بثثه، مخ  ثثهول منثثنل البقرولثث  و ( لالسثثتنادش حثث2)
115 ،194 ،197 ،199 ،200. 

 ،  1راجثع، محمثود درويث ، عمثا ر ربثيد ومثا ب ثا مث  التحث  الخبثبية، مث   وأبثاال الخبثب ب مثا، ،( لالستنادش حول مننل  الجمل وأبثوهم بمدينثة ربثيد3)
128 – 130 ،196 ،101. 
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 الد يو  ريقة أباال الخر  :اعةأساليب الصن. 
  مليا  صليبب ، والنخار  خر  العرنوسالو والميمون  الفارو، ، )السداس ( سدسمخر  د يو م  نو  الخر  ال :الخرطأنواع. 
 ةالوصف والدراسة التحليلي: 

، وهناخ نو  من ا أ لق  عليه حجث  ووثثا و الو ث  ف  العما ر (خببية )بلكونا  ة أو خرجة أو بارنشه  عبارش ع  مبربي
ويالحثظ أ  هثذه المبثربية أو البثارنش إمثا أ  تكثو   –( 12لوحثة ر ثم ) – ش ، والجمثع شروابث(1)ش ف  العصر المملثوك  لقثب شالروبث

ا ين بثو علثم تلثخ المبثربية أو ا هثو معتثاد فث  المبثربيا ، وهثو مثم  درابني  خبثب ، أو تكثو  كل ثا مبثاولة بالخبثب الخثر  كمث
 –( 11لوحة ر م ) – .رجة أو البارنش مونو  الدراسة والبح  لكون ا مباولة بخر  المبربيةالخ

دو  بثال خثر  خبثب، فتي  )دلفتي ( سثدش سثادش أ  بثم  نلم  أعلم  –( 4بكل ر م ) – وتتكو  هذه المبربية )البارنش(
مثث  خثثر  خبثثب مثث  نثثو   وسثث  ما بثثريحة مسثثت يلة تمثثثل  ثثا و سثثم(، وتت 53× سثثم  60كتثثا ، و ياسثثا  كثثل نثثلفة )وهمثثا متحر 
مثث  أسثثفل بثثارنش )خارجثثة(  ا مثثة علثثم وجثثه مليثثا ، ويلثث  هثثذا القسثثم العلثثو  صثثليب ب المنخثثر ربية الثثد يو النثثيو جثثدًا خثثر  المبثث
سم(، وهث  تبثدأ مث  أعالهثا  1,10× سم  1,27ا البارنش  ياسات ا )سم(، وهذ 35وتبرن عنه بمقدار ) –ابو وصفه الس –المبربية 

المخرو ثثة خثثر  عرنثثوس، ومثث  أسثثفل ا صثث  شخثثر كثثذلخ، ويالحثثظ أ  كثثل برمثثو علثثم بثثكل منهريثثة بصثث  مثث  البرامثثو الحثثرش 
 –( 11لوحة ر م ) – .صايرش

دا  ) وا يع( مست يلة ف  ونع ويبال ما بي  صف  البرامو برا   م  خر  المبربية الد يو النيو ف  بكل ثال  وح
سثثم(، ويبثثال الوحثثدتي  األولثثم والثالثث  خثثر  خبثثب د يثثو مثث  نثثو   49× سثثم  70رأسثث  أكبثثرهم أوسثث  م، والتثث  تبلثثغ  ياسثثات ا )

الرا ثثع الد ثة والجمثثال، أمثثا البثريحة الوسثث م فيبثال منتصثثف ا خثثر  خبثب مثث  النثو  الميمثثون  الفثثارو  )السداسث ( سثثدسمالخثر  ال
يلثث   الحثثال فثث  جثثانب  المبثثربية نفسثث ا ممثث، وكثثذلخ اسثثدسممبثثربية مثث  نثثو  الويحثثدده مثث  حثثدوده األربعثثة خثثر  خبثثب )الواسثثع(، 

لوحثة  – سم( م  كل جانب، فظ ر التنو  والتعدد ف  أنثوا  خثر  المبثربية الثد يو المنفثذ علثم هثذه المبثربية 27وبعر  ) البارنش
بيثل مد و ثة تبخثذ بثكل كل بثرافا  مور ثة ثالثيثة الفصثو ، والتث  تنت ث  بكواويالحثظ أ  البثارنش تنت ث  مث  أسثفل ببث –( 11 م )

  مثلر –( 4بكل ر م ) – بيا  المنانل المملوكيةر المقرنصا  ذا  الد يا ، وه  تببه مثيلت ا ف  مب
بثثا  راكسثثةر منثثنل  ايت منثثنل و ثث  بثثيخو بثثدرب المينثثا مثث  عصثثر دولثثة المماليثثخ البحريثثة، ومثث  عصثثر دولثثة المماليثثخ ال

 – 1504هثثث /  910 – 909بسثكة المثثاردان ، ومنثنل الاثثور  )محمثد سثثعيد بابثا( ) –( 228أثثر ر ثثم ) –م(  1485هثث /  890)
لثثم جانثثب ميرهمثثا مثث  المنثثانل األخثثرم والتثث  انثثدثر  ونثثاع  واحتفظثث  المتثثاح  بمبثثربيات ا إ –( 65أثثثر ر ثثم ) –م(  1505
 –( 5( ، بكل ر م )13لوحة ر م ) – .وروابن ا

فثث  التنفيثثذ  ف ثث  كثيثثرش ورا عثثة الد ثثة أمثثا بالنسثثبة لنمثثاذ  المبثثربيا  فثث  المنثثانل والبيثثو  العثمانيثثة بمثثدينت  القثثاهرش وربثثيد
ول ذا فقد رجح  الدراسة بب  هذه التحفثة ربمثا  ؛المبربية( ة اخر  الخبب الد يو )خر أنوا  تندا  بنماذ  متنوعة م  و  ،والنخرفة
، والذ  ساد  ف  نماذجه بعما ر القاهرش م( 18 –هث  12)وربما تحديدًا خالل القر   ،العثمان  لعصرإلم هذا ا ه  األخرم ترجع

                                                 

، ووثيقثة الظثاهر 526(،   882(، ووثيقثة  ومثا  بثا  أو ثا  )313نم  عدش وثا و وحج  و   من ار وثيقة بيبثرس الخيثا  محكمثة ) "الروشن"( ورد 1)
  (، والروبث2بثية ر ثم )، حا222 – 221(، ولالسثتنادش عنثه راجثع، عبثد الل يث  إبثراهيم، الوثثا و فث  خدمثة اآلثثار،   126بيبرس البند دار  محكمة )

 .201،   1ا م  التح  الخببية، م  عبارش ع  مبربية نخمة تقوم علم كوابيل، راجع، محمود دروي ، عما ر مدينة ربيد وما ب 
لثم الفثراو   وأثرهمثا عالمبثربيا  والروابثي، ثرو  متثول  خليثليمك  الرجو  إلم، ، ام، إلم جانب مكونات للمبربية والروب ع  الخوا  الفنية ولالستنادش     

 .88 – 67  م، 2000 يوليو، 12دراسا  وبحو ، العدد الثال ، م   وفنو  مجلة علوم ،الداخل 
مثث   س، وينت ث  بح تثي و نثشروبث ش منثنل رمنثثا  والوا ثع بثالحجرش البثمالية بالثثدور الثالث ، والمنفثذ بخثر  ميمثثون  وعر  ربمدينثثة ربثيد الروبث  ومث  نمثاذ 

الخبثب  علثم حاملثة ترتكثن علثم كثابوليي ، والروبث  األول بمنثنل القو ثاتل  والوا ثع بالثدور الثالث  منثه، والمحمثول علثم كثابوليي  مث المقرنصا ، ويرتكثن 
 لكل من ما أربعثة أرجثل عبثارش عث  مقرنصثا  مث  أربثع ح ثا  مث  المقثرن  الحلبث ، ويثندا  هثذا الروبث  بثبنوا  عثدش مث  الخثر  من ثا الصثليب  ونصث 

لبثر   اسثدس، وميثرهم. باإلنثافة إلثم الروبث  مالو ون  المربثع الما ثل، ل مبكاوا  ) ناديل( علم أرنية م  الخر  الميمثون  الفثارو، والميمثالصليب  يعبك
 والوا ع بالحجرش الجنوبية البر ية م  هذا المننل أينًا، إلم جانب ميرها م  الرواب  والمبربيا  بمنانل ربيد األخرم. 

 .203 – 199،   1ما ر مدينة ربيد وما ب ا م  التح  الخببية، م  راجع، محمود دروي ، ع
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ومثث  هثثذه  - )جانبثثا المبثثربية( بالتبثثابه مثثع التحفثثة الثانيثثة السثثابو دراسثثت ا نثثم  هثثذا البحثث  – وربثثيد أنثثوا  هثثذا الخثثر  الثثد يو
 يل رالنماذ  ما 

 1125( و )م 1468هثث /  873مننل نينب خثاتو  بثاألنهر  بثل عثام )م(، و  1631هث /  1041لية )دمبربيا  بي  الكري
فثث  م( بحثثارش الثثدرب األصثثفر  1796 – 1648هثثث /  1211 – 1058بيثث  محمثثد أمثثي  السثثحيم  )مبثثربيا  م(، و  1713هثثث م 

بثثار  سثثوو فثث   –( 294ثثثر ر ثثم )أ –م(  1778هثثث /  1192ا الثثرنان )منثثنل أحمثثد كتخثثدو  –( 339أثثثر ر ثثم ) –من قثثة الجماليثثة 
هثثث /  1203 – 1193السثثالح بقسثثم الثثدرب األحمثثر فثث  من قثثة جنثثوب القثثاهرش، ومبثثربيا  سثثرا  المسثثافرخانة بمن قثثة الجماليثثة )

 مدينثة القثاهرش، بالسثيدش نينثبفث  ، م( 1794هثث /  1209)وبي  إبراهيم كتخثدا السثنار   –( 20أثر ر م ) –م(  1788 – 1779
 .–( 6( ، بكل ر م )13ة ر م )لوح –( 283أثر ر م ) –

ر مبثربيا  لتالية علم سثبيل المثثال   الحصثرأما بالنسبة لنماذ  المبربيا  ف  منانل مدينة ربيد ما نباهده ف  النماذ  ا
لثثث ، ومنثثثنل القنثثثاديل ، ومنثثثنل م(، ومنثثثنل حسثثثي  عثثثرب ك 18هثثثث /  12منثثثنل رمنثثثا ، ومنثثثنل جثثثالل ببثثثار  بثثثدر الثثثدي  القثثثر  )

 .(1) –( 14لوحة ر م ) –م جانب ميرها م  بيو  ربيد العديدش ، إلصيل األم
 ((ةـرابعـالة ـالتحف))

  :بباخ م  خر  خبب د يو.نوع التحفة 

  :(.7)رقم الشكل 

 :(.15) رقم اللوحة 
 :م  إهدا  إدارش حفظ اآلثار العربية. المصدر 
 :وهـي تننشـر ألول مـر  منثه،  القسثم اإلسثالم  ن ايثة سثكندرية،جامعثة اإل –كليثة اآلداب  -متحث  اآلثثار التعليمث   مكان الحفـظ

 )لم يسبق نشرها(.
 :(.472) رقم المسلسل 
 :(.1254) رقم السجل 
 :سم( عرنًا. 66× )سم(  وً  99) األبعاد 
 :)وربمثثا م(1798 –1517/ ه 1213 – 923)العصثثر العثمثثان  فتثثرش رجثثع إلثثم ا ربمثثا ترجحثث  الدراسثثة أن ثث التــاريخ )العصــر ،

 .رو  ، والذ  ساد  ف  نماذجه بعما ر القاهرش وربيد والوجه البحر  أنوا  هذا الخر  المنم( 18 –هث  12)ر  تحديدًا الق
 :خبب نق  )عنين (. نوع الخشب 
 :حالة جيدش نوعًا ما. الحالة 
 ور مثم . نخر  م :أساليب الصناعة 
 :ة تروس.نخار  هندسية تمثل أبكاً  مثمنة، ونجمية مثمنة علم هي  أنواع الزخارف 
 ةالوصف والدراسة التحليلي: 

سثثم( عرنثثًا، يتكثثو  مثث  حلثثو خثثارج  مثث  الخبثثب،  66سثثم(  ثثوً ، و ) 99) بثثباخ مسثثت يل البثثكل  ياسثثاتهعبثثارش عثث  
الثثذ  سثثاد وانتبثثر فثث   الثثد يو ، وهثثو نثثو  مثث  أنثثوا  خثثر  الخبثثب(2)( المثثثم ورم ثثالمنور )الخثثر   ثثويبثثاله خثثر  مثث  النثثو  المن

                                                 

، 1، مث  ( لالستنادش حول هذه المبثربيا  وتفاصثيل ا فث  منثانل ربثيد يمكث  الرجثو  إلثمر محمثود درويث ، عمثا ر مدينثة ربثيد ومثا ب ثا مث  التحث  الخبثبية1)
  199 – 203. 

ور  ثور السداسث ، والمن ثور المربثع، والمن ثالخثر ، و ثد انتبثر فث  العصثر العثمثان ، ومث  أنواعثه المن هو نو  م  أنوا   ريقثة أبثاال : ورچالمنالخرط ( 2)
=  مالمثثثم ؛ وذلثثخ بحسثثب فتحثثا  وعيثثو  الخثثر  المنفثثذ علثثم الوحثثدش المثثراد نخرفت ثثا، وهثثذا المصثث ل  كايثثره مثث  مصثث لحا  أهثثل الصثثنعة يتداولونثثه بيثثن 
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ذلثثخ العصثثر؛ وهثثو مثثا ؛ ممثثا يجعلنثثا نثثرج  نسثثب هثثذا البثثباخ إلثثم  م( 1798 – 1517هثثث /  1213 – 239العصثثر العثمثثان  )
 –( 7(، بكل ر م )15لوحة ر م ) – .نماذجه ف  هذا العصرسيتن  م  عر  لبع  

يثة ور  المثثم  مث  فتحثا  )عيثو ( واسثعة مثمنثة إلثم جانثب أبثكال نجم ثار  د استخدم  ريقة الخثر  المنويالحظ أ  النج
، فثث  تونيثثع را ثثع ود يثثو،  وامثثه إ ثثار خثثارج  مثث  األبثثكال النجميثثة شالتثثروسشثمانيثثة الثثرؤوس أصثثار من ثثا فثث  الحجثثم، تبخثثذ بثثكل 

 المثمنثثة الثثرؤوس مثث  جميثثع الج ثثا  يليثثه مثث  الثثداخل إ ثثار مثث  األبثثكال المثمنثثة األكبثثر حجمثثًا، واألوسثثع فثث  فتحات ثثا )عيون ثثا(،
البثثباخ فتحثا  نثثيقة مث  األبثثكال النجميثة الثمانيثثة والتث  تبثثبه مثثا يمثثل منتصثث  )وسث (  وهثوويبثال ذلثخ اإل ثثار مث  الثثداخل، 

لوحثة ر ثم  – .( ببكل د يثو ومثنظم ور  ور )المن   المنر التروس ف  تكوي  جمال  نات  ع  تناسو وتنو  فتحا  وعيو  هذا الخ
(15 )– 

البثر ية الجنوبيثة التثروس فث  بثباخ علثو  بالواج ثة  ور م  أبكال نجمية ثمانية تببه يالحظ ظ ور مثل هذا الخر  المنو 
لوحثثة ر ثثم  – ببثثار  سثثوو السثثالح بالثثدرب األحمثثر –( 242ثثثر ر ثثم )أ –م(  1347هثثث /  748لمدرسثثة األميثثر   لوباثثا الثثذهب  )

السالح  سوو اليوسف  ببار  ا ل أع وكذلخ الحال ف  السيا  الذ  يبال واج ة )مدخل( اإليوا  البمال  الارب  بمدرسة  –( 16)
علثثم بثثكل أبثثكال نجميثثة ثمانيثثة  –( 16لوحثثة ر ثثم ) – وذلثثخ فثث  القسثثم العلثثو  منثثه –( 131ثثثر ر ثثم )أ –م(  1373هثثث /  774)

 ن ارمح  الخببية العثمانية ولعل ور بكثرش ف  الت نانتبر هذا النو  م  الخر  المو د ، تروس وس  أبكال نجمية رباعيةتببه ال

خبثثبية المنقولثثة، ومن ثثا دكثثخ المقثثر ي  بمن قثثة وسثث  الثثدلتا، والتثث  من ثثا بحبثثوا  جوانثثب كرسثث  السثثورش مثثا ظ ثثر علثثم األبثثاال ال
م(،  1791هث /  1206عام ) بجامع عل  المنن و  بقرية أبو صير مركن سمنود التابع لمحافظة الاربية، والذ  يرجع تاريخه إلم

ل ِثث  ثث ،ور بببثثكال مربعثثا  صثثايرش ثثبخثثر  من ومع وجثثه الحبثثوش أبثثكال هندسثثية مثث  خ ثثو  مسثثتقيمة ومسثثت يال  بعيثثو   علثثم د  دِ وحع
مثمنة أكثر إتساعًا، وكذلخ الحال ف  حبوا  جوانب كرس  السورش بناوية سيد  إسماعيل العرا   بالعامرية مركن المحلة الكبثرم، 

علثم وجثه كثل  م  ِسثعيثو  مسثننة، ورع ور بببثكال مربعثا  و  ثم(، والت  بعال  بخر  من 19هث /  13والذ  يرجع تاريخه إلم القر  )
 .(1) تساعاً اأبكال هندسية بعيو  مثمنة أكثر  حبوش

ده فث  عمثا ر مثرب الثدلتا، وتحديثدًا فث  عمثا ر هور بببكال هندسثية نجميثة مثمنثة مثا نبثا وم  النماذ  األخرم لخر  المن
فث   ،بثار  البثيخ تقثابوالوا ثع  ،)البثيخ تقثا( التقثم خ أعلم مدخل  مسثجد أحمثد أبث بالبباومن ل ما نباهده مدينة ربيد العثمانية، 

، وظ ثر شخبثبمنور شم( بالواج ة البمالية، واألخرم الاربية، وهو ما يع لو عليه ف  مدينة ربيد 1726هث /  1139ربيد )مدينة 
سثثبيل المثثثال   علثثم ، ولعثثل مثث  نماذج ثثا كثثذلخ نفثثس المدينثثة ور بفتحثثا  نجميثثة مثمنثثة علثثم هي ثثة تثثروس فثث  منثثانل ثثالخثثر  المن
م(، وذلخ ف   18هث /  12النص  األول م  القر  ) –ننل حسي  عرب كل  بخ )متح  ربيد القوم ( ببار  الجي  بمالحصر 

 .(2) –( 17لوحة ر م ) – را عة الرؤوس ، يندا  بببكال نجوم ثمانيةورم المنبباخ مست يل م  الخر  

 

 

 

                                                                                                                                                                  

مصر ف  العصري  المملثوك  والتركث ، مجلثدا ، مخ ثو  رسثالة دكتثوراه ميثر منبثورش،  سثم اآلثثار اإلسثالمية،  راجع، نعم  محمد أبو بكر، المنابر ف =
 .580،   1م، م  1985جامعة القاهرش،  –كلية اآلثار 

   هذي  النموذجي  يمك  الرجو  إلمروص( لالستنادش ع  1)
، لوحثثة ر ثثم 422 – 421م،   2008كليثثة اآلداب بقنثثا، العثثدد الخثثامس والعبثثرو ، وليثثد بثثو   البحيثثر ، نمثث  جديثثد لدكثثة القثثار  بوسثث  الثثدلتا، مجلثثة 

(23( ،)25.) 
 ة بنا ه، وتاريخه واسم منب ه،( لالستنادش حول مسجد البيخ تقا ومخ  ه وتكوينه المعمار  وهندس2)

 راجع،ومقتنايته، ستنادش كذلخ ع  مننل حسي  عرب كل  ومخ  ه ولال    
 .158 – 156، 119 – 117،   1ربيد وما ب ا م  تح  خببية، م   محمود دروي ، عما ر
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 ث:لخشبية من خرط الخشب الدقيق موضوع الدراسة والبحثانيًا : الدراسة التحليلية لنماذج التحف ا* 
تميثثن  التحثث  الخبثثبية مثث  نثثو  خثثر  الخبثثب الثثد يو )خثثر  المبثثربية( والمحفوظثثة نثثم  جنبثثا  متحثث  اآلثثثار التعليمثث  

ف  أسثلوب  تنو جامعة اإلسكندرية بالتنو  م  حي  النو  والوظيفة، إلم جانب التنو  ف  المادش الخام، فناًل ع  ال – بكلية اآلداب
المبثربية( لثيس فقث  مث  تحفثة إلثم أخثرم، ولكث  نثم  التحفثة الواحثدش،  ة ثا  خثر  الخبثب الثد يو )خر انثو أالصناعة والنخرفة م  

 رعلم التح  األربع وفيما يل  عر  تحليل  مفصل ود يو لد  ل هذا التنو  وتفاصيله

 من حيث النوع والوظيفة: – 1
المحفوظثة  يةالخبثبالتح  جامعة اإلسكندرية بتنو   –كلية اآلداب ف  متح  اآلثار التعليم  ب القسم اإلسالم يالحظ تمين 

أمثا بالنسثبة للتحث  األربثع مونثو  الدراسثة فقثد ، هثذه الق ثع علثم الثرمم مث   لثة عثدد ، وذلخم  حي  النو  والوظيفةنم  جنباته 
 ثثا و  مثث  الخبثثب مثث  نثثو    رممثلثثة فثث  (1) (المعماريثثة )الثابتثثة أو ال بيعثثةالصثثفة  مثث  النثثو  ذ تمثثثل تحفثثًا خبثثبية تميثثن  بكون ثثا 

 . –( 1لوحة ر م ) – (471)ر م مسلسل و (، 1255خر  المبربية، والذ  يمثل بباخ خر  د يو، ويحمل ر م سجل )

مبثربية( و )خبب د يثوم  النماذ  األخرم لألباال الخببية ذا  الصفة المعمارية )الثابتة( كذلخ جانب  مبربية م  خر  
 -الخرجثثة )المبثثربية كثثذلخ الحثثال فثث  و  –( 7لوحثثة ر ثثم ) – (468)ر ثثم (، ومسلسثثل 1251)ر ثثم سثثجل  وببسثثفل ما جلسثثة عربثث ،

كانثث  تعلقثثب أينثثًا علثثم الوجثثه األرجثث ، و  العصثثر العثمثثان تمثثثل بلكونثثة فثث  عمثثا ر ، والتثث  كانثث  بثثب الثثد يومثث  خثثر  الخ (بثثارنشال
 . –( 11لوحة ر م ) – (469(، ور م مسلسل )1253ه  تحمل سجل ر م )و ش، خرجةشباسم  و  الثا و نم  و 

لوحثة  – (472(، ور ثم مسلسثل )1254جل ر ثم )يحمثل سث ،ور ثمنوينا  إلم ما سبو بباخ شخر م  خثر  خبثب د يثو 
خثر  النثو  مث  ال الثذ  سثاد وانتبثر فيثه مثثل هثذاو العصثر العثمثان ، فترش إلم أينًا و د رحج  الدراسة أنه ربما يرجع  – (15ر م )
  . ور  المن

 زمنية )التاريخ(:من حيث الفتر  ال – 2
مونثثو  الدراسثثة  -بثثب الخبثثبية مثث  خثثر  خاألربثثع التحثث  اعتمثثد  الدراسثثة فثث  ترجيح ثثا للفتثثرش النمنيثثة التثث  ربمثثا تعنسثثب 

 فثث   ريقثثة خثثر  الخبثثب ةعلثثم نثثو  و ريقثثة وأسثثلوب الصثثناعة والنخرفثثة المتبعثثة فثث  هثثذه التحثث  األربثثع، والممثلثث إلي ثثا -والبحثث  
 1517 – 1250هثث /  923 – 648ال راكسثة )البحريثة و  العصر المملوك  بدولتيثهظ ر  خالل   توال ،المبربية( ة االد يو )خر 

 – 1381هثثث /  923 – 784راكسثثة ) العصثثر دولثثة المماليثثخ فثث   ببثثكل ملحثثوظ ومميثثن  واندهثثر   وانتبثثر   سثثاد ، ميثثر أن ثثام(
 – 1517هثثث /  1213 – 923خثثالل العصثثر العثمثثان  ) وجلثث  وانثث ببثثكل   بثثل وت ثثور   اسثثتمر ثثثم ، بصثثفة خاصثثة م( 1517
فتثرش لثم رجثع إيربمثا  –( 1وحثة  ثم )ل –( 1255 ا و  المبربية )البثباخ(، والثذ  يحمثل سثجل ر ثم )ول ذا تم ترجي  أ   ؛م(1798

 علثثم م( 19 –هثثث  13)أو النصثث  األول مثث  القثثر   م( 18 –هثثث  12) العصثثر العثمثثان ، وتحديثثدًا ربمثثا النصثث  الثثثان  مثث  القثثر 
ا عمث فنثالً النمنيثة بعمثا ر مثدينت  القثاهرش وربثيد،  الفتثرش هثذهع إلثم بنمثاذ  ترجث ة هثذا البثباخوذلخ مث  خثالل مقارنث ؛الوجه األرج 

 .ألباريو، و ناديل )مبكاوا (، وميرها نفذش ع   ريو الخر  م  أبكالمنخار   ندا  به م ي

 - البثثارنشالمبثربية ) فنثاًل عثث  –( 7لوحثة ر ثثم ) – (1251واللثذا  يحمثثال  سثجل ر ثثم ) ،المبثثربية جثانب أمثا بالنسثبة إلثثم 
 923) العثمثان  لثم فتثرش العصثرإ ربما امفقد رجح  الدراسة نسبت  –( 11لوحة ر م ) – (1253والت  تحمل سجل ر م ) ،جة(ر الخ
مث  خثثالل التثثرجي  ذلثخ كيثد علثثم مثثع التب ؛م( 18 –هثث  12)يثدًا ربمثثا خثالل القثثر  أينثثًا، وتحد م(1798 – 1517هثث /  1213 –

 مع ثمو ، إلثم جانثب مقارنثة أنثوا  الخثر  الثد يع إلثم تلثخ الفتثرشترجثعدش متنوعة فث  عمثا ر مثدينت  القثاهرش وربثيد بنماذ   اممقارنت 
 .كذلخ، ومالحظة مدم التقارب والتبابه بين م

                                                 

ي ، والثدواليب بلاثحول األباال الخببية ذا  الصفة المعمارية )الثابتة( ف  عما ر القاهرش الدينية ف  العصثر العثمثان  مث ر األبثواب، والبثبابيخ، ودكثخ الم( 1)
 .59 – 31، ،   العثمانية العما ر الدينية ف  القاهرش بادية الدسو  ، األخباب ف ، يمك  الرجو  إلمالحا  ية، 
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رجحث  قثد ف –( 15لوحثة ر ثم ) –( 1254والثذ  يحمثل سثجل ر ثم ) ،ور ثالبباخ م  خر  من التحفة الرابعة والت  تمثلأما 
ا النثو  ؛ وذلثخ أل  هثذم( 18 –هثث  12)كثذلخ، وتحديثدًا ربمثا خثالل القثر   العصثر العثمثان  فتثرش إلثم كثذلخ يعنسثب الدراسة أنه ربمثا

ببثثكل كبيثثر  ، وكثثذلخ الحثثال بمثثد  الثثدلتافثث  عمثثا ر هثثذا العصثثر فثث  مثثدينت  القثثاهرش وربثثيد انتبثثرو  سثثاد  ثثد ورم ثثالمن مثث  الخثثر 
  .العصر المملوك  ف  عما ر، ع  ذ   بل وممين

 :نوع الخشب المستخدممن حيث  – 3
إذ  ؛وهثثو مثثا يتنثث  منثثذ أ ثثدم العصثثور ؛بصثثفة خاصثثة  ثثامن شالجيثداألنثثوا  بصثثفة عامثثة، و  كانث  مصثثر و  تثثنال فقيثثرش فثث  األخبثثاب

لثم مصثر  ثد  ثام بجلثب األخبثاب الالنمثة إ -الفرعونيثة  الرابعثةاألسثرش  - مؤسثساريخ القديم أ  الملثخ سثنفرو تذكر لنا صفحا  الت
 أمثلثة هثذه مث لعثل ، و ، وتحديثدًا مث  مابثا  لبنثا مث  المثوان  السثوريةجثا    م  الخار  ع   ريثو أربعثي  سثفينة محملثة بالخبثب

 رم  خار  مصر، ما يل  الت  اعتاد المصريو  علم جلب او  األخباب المستوردش

، وخبثب (Beech)، وخبثب الثنا  (Box)، وخبثب الثبقس (Cedar)خبثب األرن ، و (Beach Pine خبثب النقث  )العنيثن ال
، (Fir)، وخبثثثب التنثثثوب (Elm)، وخبثثثب الثثثدردار (Ebony)، وخبثثثب األبنثثثوس (Cypress)، وخبثثثب السثثثرو (Ash)البلثثثو  

، وخبثثب (Pine)، وخبثثب الصثثنوبر (Oak)، وخبثثب البلثثو  أو القثثرو (Lime)، وخبثثب النينفثثو  (Juniper)وخبثثب العرعثثر 
 .lnutoW( (1)(، وخبب الجون )Yew(السدر الجبل  

ثثنع  من ثثا كثثل تحثث  الدراسثثة والبحثث  الخبثثب النقثث  )العنيثثن   الصثثنوبر أبثثجار  مثث  وهثثو يسثثتخر  ،)ومثث  هثثذه األنثثوا  والتثث  صع
القويثة، إلثم جانثب المتسثعة يتميثن بلونثه األصثفر الفثات ، وببليافثه و  (، وهثو مث  األخبثاب اللينثة،Beach Pine العنين )  الراتنج

احتوا ه علم مادش صماية كبيرش، وكا  يسثتخدم فث  صثناعة أبثاال خبثبية عديثدش ومتنوعثة خثالل العصثر اإلسثالم  بمختلث  حقبثه 
األبثثثواب، والبثثثبابيخ، والمنثثثابر، ودكثثثخ وكراسثثث  المقثثثر ي ، ودكثثثخ  روتحديثثثدًا العصثثثري  المملثثثوك  والعثمثثثان ، مثثثثل ،عثثثددشالنمنيثثثة المت
مونثثو  الدراسثثة والبحثث  والمصثثنوعة مثث  هثثذا النثثو  مثث  الخبثثب القثثا و  الثثذ  يحمثثل سثثجل ر ثثم الق ثثع ومثث  نمثثاذ   ،(2)المبلاثثي 

لوحثة  –( 1251حمثل سثجل ر ثم )ت والتث   المبثربية مث  خثر  خبثب د يثو، وكثذلخ الحثال فث  جثانب -( 1لوحة ر ثم ) –( 1255)
والبثثباخ مثث  خثثر  خبثثب  –( 11لوحثثة ر ثثم ) – (1253ر ثثم )سثثجل مثث  خثثر  د يثثو، والتثث  تحمثثل  )البثثارنش( المبثثربيةو  –( 7ر ثثم )
 (.1254والذ  يحمل سجل ر م ) –( 15لوحة ر م ) –د يو 

نع  منه بع  نمثاذ  تحث  الدراسثة نثو  شخبثب الثنا ش أما بالنسبة للنو  الثان  م  الخبب المست  ، والثذ (Beech)ورد والذ  صع
، ويعثثد هثثذا النثثو  مثث  الخبثثب مثث  األخبثثاب المرنثثة، والثثذ  يكثثثر بثثجره فثث  الدراسثثةنمثثاذ  بأبثثاال خثثر  الخبثثب تنفيثثذ اسثثتخدم فثث  

، فناًل عث  نمثوه ببثكل أكبثر بجبثال األلثب فث  أوربثا، أران  المن قة البمالية المعتدلة بقارش شسيا مثل بالد أرمينيا، وشسيا الصارم
، ويالحثظ اسثتخدام نوعيثه فث  نمثاذ  الخثر  بالدراسثة؛ إذ أ  الثنا  األحمثر (3) الثنا  األحمثر، و النا  األبي ويالحظ أ  م  أنواعه 

والثثذ  يحمثثل سثثجل ر ثثم  – (1لوحثثة ر ثثم ) –أثنثثا  الترميمثثا ، كمثثا فثث  بثثكل اإلبريثثو بالقثثا و  )البثثباخ(  األبثثي  بالتثثال  اسثثتبدل

                                                 

، المثثواد فريثثد(( لالسثتنادش عثث  أنثثوا  هثثذه األخبثثاب األجنبيثثة المسثثتوردش إلثثم مصثثر نمثث   ثدما  المصثثريي ، والنمثثاذ  التثث  نعفثثذ  ب ثثا راجثثع دراسثثة، لوكثثاس )أل1)
، وجثدول 705 – 692   م،1991هثث /  1411، مكتبثة مثدبول ، 1نثيم،   والصناعا  عند  دما  المصريي ، ترجمة د/ نك  إسثكندر ومحمثد نكريثا م

، لوكثثاس )ألفريثثد(، المثثواد ، راجثثعواإلسثثالمية الفرعونيثثة تي ليثثة المصثثرية، ونماذج ثثا فثث  الحنثثار أنثثوا  األخبثثاب المح عثث ولالسثثتنادش  ،694 – 693  
راجثثع، بثثادية الدسثثو  ، األخبثثاب فثث  العمثثا ر الدينيثثة بالقثثاهرش ، ؛ وكثثذا707، 706، وجثثدول   714 – 705والصثثناعا  عنثثد  ثثدما  المصثثريي ،   

 .83 – 82العثمانية،    
ب فثث  ألخبثثا( لالسثتنادش حثثول نمثاذ  األبثثاال الخبثبية العثمانيثثة المصثثنوعة مث  هثثذا النثو  مثث  الخبثب فثث  عمثثا ر مدينثة القثثاهرش، راجثع، بثثادية الدسثو  ، ا2)

، مث  ؛ وكثذا، فث  عمثا ر مدينثة ربثيد، راجثع، محمثود درويث ، عمثا ر مدينثة ربثيد ومثا ب ثا مث  التحث  الخبثبية85 العما ر الدينيثة بالقثاهرش العثمانيثة،  
1   ،180 – 181. 

اجثثع، ر ؛ وكثثذا، لالسثثتنادش حثثول نمثثاذ  هثثذا خبثثب الثثنا  فثث  األبثثاال الخبثثبية العثمانيثثة، 695)ألفريثثد(، المثثواد والصثثناعا  عنثثد  ثثدما  المصثثريي ،  سا( لوكث3)
 .86 – 85الدسو  ، األخباب ف  العما ر الدينية بالقاهرش العثمانية،    بادية
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-الخرجثة ) والمبثربية –( 7لوحثة ر ثم ) –( 1251(، وكذلخ الحال ف  جانب  المبربية مث  خثر  والتث  تحمثل سثجل ر ثم )1255)
وهو ما ين بو علم نمثاذ  الخثر  المتنثو ، والمبثربيا ، والبثبابيخ،  –( 11لوحة ر م ) –( 1253الت  تحمل سجل ر م )، و البارنش(

 .(1)لمنابر ودكخ المقر ي  ف  عما ر مدينت  القاهرش وربيد ف  العصري  المملوك  والعثمان والحواجن، وا

 :طريقة الصناعة وأسلوب الزخرفة وعناصرهامن حيث  – 4
 ة ثثاخر ال ريقثثة  التحث  األربثثع هثث   ريقثة أبثثاال الخثثر  أو مثثا يع لثو علي ثثيالحثظ أ   ريقثثة وأسثثلوب الصثناعة والنخرفثثة فثث  هثثذه ا

والثذ  ورثثه الفنثا  المسثلم عث  أسثالفه الرومثا ؛ وأبدعتثه يثداه منثذ العصثر ال ولثون ، ومثرورًا بالعصثر الفثا م ، واأليثوب ، ، ةالد يق
، وهثو مثا (2)م( 1953 – 1805هثث /  1372 – 1220)نت ثا ًا بالعصثر العثمثان ، وعصثر أسثرش محمثد علث  الوك  بدولتيه، و والمم

 رما يل فياألربع يتجلم ف  تح  الدراسة 

والثثذ  اسثثتخدم  فيثثه خرا ثثة المبثثربية الواسثثعة  –( 1لوحثثة ر ثثم ) –( 1255والثثذ  يحمثثل سثثجل ر ثثم ) ، ثثا و  المبثثربية )البثثباخ(
، فثث  بثثكل الصثليب  الصثثليب ، إلثم جانثثب نصثث الفتحثا  مثث  الخثثر  الميمثون  الفثثارو، والخرا ثثة النثيقة الفتحثثا  مثث  نثو  الخثثر  

حمثل سثجل ر ثم التث  تو  ،جثانب  المبثربيةب مبثربية(الد يو )خرا ثة الثخبثب الخثر  ال فث  ، وكذلخ الحيمثل إبريو ف  وس  القا و 
 –( 7وحة ر م )ل – .مليا ، وخر  العرنوسصليب النخرفة ب، فناًل ع  )السداس ( سدسمالخر  ال نو ( م  1251)

  نفثثس نثثو  الخثثر  مثث –( 11ر ثثم )وحثثة ل –( 1253البثثارنش(، والتثث  تحمثثل سثثجل ر ثثم ) -الخرجثثة ومثث  النمثثاذ  األخثثرم المبثثربية )
، ومث  جانثب خثر  العرنثوس الصليب ، إلم جانب الخر  الواسع م  نو  الخر  الميمثون  الفثارو، إلثمو ، )السداس ( سدسمالد يو ال

ف    –( 15وحة ر م )ل –( 1254ور المثم ، والذ  ظ ر ف  البباخ الذ  يحمل سجل ر م ) نماذ  الخر  األخرم نو  خر  المن
تحا  )عيو ( واسعة مثمنة، إلم جانب أبكال نجمية ثمانية الرؤوس أصار من ا فث  الحجثم، تبخثذ بثكل التثروس فث  تونيثع بكل ف

 را ع ود يو؛ نت  عنه تنو  را ع ف  اتسا  الفتحا ، وأنوا  وعناصر النخرفة المتبعة والمنفذش علم هذه التحفة الد يقة.

تحث  األربثع مونثو  علثم هثذه الب ريقة خر  الخبثب الثد يو  والنخرفة وب الصناعةأسلنا مما سبو مدم التنو  ف  وهكذا يتن  ل
نمثثا علثثم التحفثثة الواحثثدشالدراسثثة والبحثث  ممثثا أدم إلثثثم  ؛، فتنوعثث  وتعثثدد  أنثثوا  هثثذا الخثثثر  لثثيس فقثث  مثث  تحفثثة إلثثم أخثثثرم، وا 

بثدا   جث  يثداه المبثد  الثذ  أخر  المسثلم النجثار والفنثا إظ ارهم ببكل جميل ورا ع وممين م  الناحيثة الفنيثة، يثنعم ويؤكثد علثم د ثة وا 
 .مثل هذه الق ع الفنية الرا عة

 مـــةــاتـخـال
يمث  بمتحث  اآلثثار التعل م  نو  خر  الخبب الد يو )خر  المبربية(الخببية  ل ذه التح  األربعبعد دراسة السما  الفنية 

وصثل  توالتحليثل  ،والمقارنثة ،ت بيثو المثن   العلمث  القثا م علثم الوصث بكلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية والت  تعنبثر ألول مثرش، وب
 للنتا   التاليةر وتوفيقه الدراسة بعو  اهلل

 م  نو  خر  الخبب الد يوخببية جديدش  تح  أربع وص  والمقارنة والتحليل إلم عددتعرن  الدراسة العملية الميدانية بال  ■
مصثر اإلسثثالمية و  الفثث  اإلسثالم  بصثفة عامثثة،  ويثثة إلثم سثجل التحثث  الخبثبية فث تمثثثل إنثافة جديثدش و و تعنبثر ألول مثرش، 

 .خالل العصري  المملوك  والعثمان  بصفة خاصة
فثث  مصثثر فثث   د يوالثثخبثثب الالمنفثثذش ب ريقثثة خثثر  أبثثرن  الدراسثثة الخصثثا   الفنيثثة المختلفثثة والمتنوعثثة للتحثث  الخبثثبية   ■

لثثم نت ثثا ًا بالعصثثر العثمثثان ، وذلثثخ بثثالت بيو عاو  ةكسثثاوال ر  ةالبحريثثبدولتيثثه وك  المملثثبدايثثة مثث  العصثثر ، العصثثر اإلسثثالم 
 ةإلثثم الحقبثث والثثراج  نسثثب ا، التثث  تعنبثثر ألول مثثرش الجديثثدشمثث  نثثو  خثثر  الخبثثب الثثد يو  نمثثاذ  الدراسثثة مثث  التحثث  الخبثثبية

 .األخيرش النمنية
                                                 

 .180 – 179،   1( لالستنادش ع  هذا الخبب راجع، محمود دروي ، عما ر مدينة ربيد وما ب ا م  التح  الخببية، م  1)
 .120 – 114( بادية الدسو  ، األخباب ف  العما ر الدينية ف  القاهرش العثمانية،   2)
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، والتثثث  قديمثثةال خثثر  الخبثثب ةقثثيفيمثثثا ورثثثه عثث  أجثثداده مثث   ر  أكثثد  الدراسثثة علثثم أصثثالة النجثثار والفنثثا  المبثثد  المسثثلم  ■
بداعثثه، وحبثثه وروح ابتكثثاره، أخنثثع ا إلثثم خصثثب خيالثثه، ، وأبثثدع  يثثداه نمثثاذ  مب ثثرش لت ثثور المتواصثثل فجثثدد في ثثا وابتكثثرل وا 

 .، تفوو ما تعلمه م  أجدادهومتنوعة م  خر  المبربية الد يو
بثثا ختال  مثثع مثثا ورد  – مونثثو  الدراسثثة والبحثث  األربثثع رجثثع إلي ثثا التحثث  الخبثثبيةالنمنيثثة التثث  ت ةرجحثث  الدراسثثة الحقبثث  ■

والتنقيثثب عث  نمثثاذ  أخثثرم مماثلثة ل ثثا فث   ريقثثة الصثثناعة، مثث  خثثالل البحث   -نثم  السثثجال  القديمثة والجديثثدش للمتحث  
ا ر أثريثثة  ا مثثة، مثثع القيثثام سثثوا  تلثثخ المحفوظثثة فثث  متثثاح  أخثثرم، أو نثثم  جنبثثا  عمثث ، وأنثثوا  الخثثر ،وعناصثثر النخرفثثة

 .بين م ا ختال ؛ ومالم  ا تفاوبإخناع ا إلم المن   المقار  والمن   التحليل ؛ ب د  إظ ار أوجه 
، مثع القيثام بعمثل  ياسثا  ألبعثاد كثل تحفثة  ثانوعية المادش الخثام المسثتخدمة فيأظ ر  الدراسة التحليلية لتلخ التح  الخببية   ■

، وأسثاليب وعناصثر النخرفثة لكثل تحفثة أنثوا  خثر  الخبثب،تحفة، فناًل ع  تحليثل ليل نو  ووظيفة كل بد ة، إلم جانب تح
 .وأسلوب تنفيذها

ر  الخبثثب فثث  تنفيثذ بثال خث اإلبثدا  مثدم والبحث  مونثو  الدراسثثة األربثع لتحثث  الخبثبيةل ثذه اأونثح  الدراسثة التحليليثة   ■
خثر  ميمثون   والتعدد ف  أنوا  هذا الخر  المنفذ علم التحفة الواحثدش مثا بثي ر تحفة إلم أخرم، والنات  ع  التنو  م  الد يو

الخثثثر  المليثثثا ، و  الصثثثليب ، ونصثثث  صثثثليب ، والصثثثليبنخثثثار  ، و )السداسثثث ( مسثثثدسالالخثثثر  مثثث  نثثثو  المربثثثع الفثثثارو، و 
  تبثثدو فثث  بثثكل جميثثل فثث  تونيثثع د يثثو علثثم التحفثثة الواحثثدش، مصثثبوو بالتناسثثو الثثذ  جعثثل تلثثخ التحثث ور ثثوالمن العرنثثوس،

 .ورا ع
مث  حيث  تنثو  لثيس فقث  أبرن  الدراسة التحليلية براعة النجار والفنا  المسثلم فث  فث  خثر  الخبثب مث  نثو  المبثربية الثد يو     ■

  عناصر نخرفية مث ولك  أينًا م  خالل توظيف ا ف  تنفيذأساليب ذلخ الخر  وأنواعه، والت  استخدم ا ف  التحفة الواحدش، 
هندسية، ونخرفة أباريو نراها ف  أحد نماذ  الدراسة بعد أ  كا  سا دًا رسوم لمبكاوا  ) ناديل( أو منابر أو مأذ  أو  كالأب

 حيوانا  أو كتابا .
( نثثم  مقتنيثثا  التحثث  الخبثثبية بمتحثث  468(، ور ثثم مسلسثثل )1251رجحثث  الدراسثثة أ  التحفثثة التثث  تحمثثل سثثجل ر ثثم )  ■

جامعثة اإلسثكندرية تمثثل جثانب  مبثربية مث  خثر  خبثب د يثو )مبثربية(، بثا ختال  مثع مثا  –اآلداب اآلثار التعليم  بكلية 
إلثثم فتثثرش  رجثثعت  د يثثوش، ورجحثث  الدراسثثة كثثذلخ أن ثثا ربمثثا ورد فثث  السثثجل الحثثدي  للمتحثث  ببن ثثا شبثثاب ذو درفتثثي  مثث  خثثر 

، وهثثثو مثثثا يتفثثثو مثثثع م(18هثثثث/  12قثثثر  )، وتحديثثثدًا ربمثثثا خثثثالل الم(1798 –1517/ ه 1213 – 923العصثثثر العثمثثثان  )
 نماذج ا الت  ظ ر  ف  مبربيا  هذا العصر العثمان  بمنانل القاهرش وربيد.

ر مث  حيث للتح  األربثع صوب البح  التنارب الوا ع بي  السجل القديم والحدي  للمتح ، وبي  لوحا  )كارتا ( العر    ■
 اإلمكا . ياسا  وأبعاد كل تحفة بقدرجانب  أر ام السجل، فناًل ع  نوعية التح ، إلم 

اتبثثع الباحثث  فثث  دراسثثته لتحثث  الدراسثثة مثثن   يقثثوم علثثم الترتيثثب التثثاريخ  وفثثو تثثرجي  نمنثث  لكثثل تحفثثة مثث  خثثالل مقارنت ثثا   ■
 بنماذ  مماثلة، وهو ما يثب  ا ختال  مع الترتيب الذ  ونعه المتح  والخار  تمامًا ع  الترتيب النمن  ل ذه التح .

الق ع الخببية مونو  الدراسة والبح ، والت  تحتثا  إلثم مثد يثد العثو  إلي ثا  هذهالقيام بمعالجة وترميم علم أوص  الدراسة   ■
رش فث  مجثال التحث  الخبثبية وفو أسس سليمة علمية وحديثة للحفاظ علي ا؛ لما تمثله م  أهمية تاريخيثة وحنثارية وفنيثة كبيث

                    ا بة. ف  الف  اإلسالم خببية اإلسالمية خاصة، والتح  ال ف  مصر

 واهلل ولي التوفيق،،،                                                                                           
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 :أولاً: الأشـكـال

    
 ميمونى خرط -2، واسع فار مربع  ميمونى خرط -1أنواع خرط الخشب الدقيق الميموني: (: 1شكل رقم )

 .الباحث( تفريغ) صليبي ونصف صليبي خرط -3مربع مائل، 

    
 .(: خرط الخشب الدقيق من نوع المسدس )تفريغ الباحث(2شكل رقم )

 

  
 .الباحث( تفريغ)مليان صليب ب وزخرفتهالدقيق الخشب خرط (: 3شكل رقم )

 

   
 ج األوتوكاد(: نماذج للمشربية من خيل برنام4شكل رقم )
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 قعد الاوري ضمن مجموعته بالاوريةالواجهة البحرية لمنزل ومالمشربيات ب(: 5شكل رقم )

 )عن: هيئة اآلثار المصرية(

 
 (: قطاع بسرايا المسافرخانة في مدينة القاهر  وما تضمه من نماذج لمشربيات6شكل رقم )

 )عن: هيئة اآلثار المصرية(

    
 .الباحث( تفريغ) من أشكال نجمية تشبه التروس ورچالمنخرط (: نماذج لل7شكل رقم )

 :اتــوحـاللثانياً: 

   
( بمتحف 1255(: قاطوع من الخشب الخرط الدقيق )المشربية( يمثل شباك يحمل سجل رقم )1لوحة رقم )

 .جامعة اسسكندرية )عن: الباحث( –اآلثار التعليمي في كلية اآلداب 
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 ن الخشب الخرط بواجهة إيوان القبلة المطلة بجامع الطنباا المارداني بالقاهر (: حجاب م2لوحة رقم )

 .)عن: الباحث(

 
( بمتحف اآلثار في 0939(: قاطوع من الخشب الخرط الدقيق )المشربية( يحمل سجل رقم )3لوحة رقم )

 .مكتبة اسسكندرية )عن: موقع مكتبة اسسكندرية(

  
 لية بالقاهر دزدان بأشكال متنوعة في بيت الكريمن الخشب الخرط )المشربية( ي(: نماذج لقاطوع 4لوحة رقم )

 .)عن: الباحث(

 
 (: قاطوع من الخشب الخرط )المشربية( يزدان بأشكال عد  متنوعة في بيت السحيمي بالقاهر 5لوحة رقم )

 .)عن: الباحث(
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زدان بأشكال مشكاوات وأباريق بشبابيك منزل (: نماذج لقاطوع من الخشب الخرط )المشربية( ي6لوحة رقم )

 .األمصيلي وروشن منزل التوقاتلي في مدينة رشيد )عن: الباحث(
 

   
 

  
( بمتحف اآلثار التعليمي في 1251(: جانبا مشربية وبأسفلهما جلسة عربي تحمل سجل رقم )7لوحة رقم )

 .جامعة اسسكندرية )عن: الباحث(  –كلية اآلداب 

   
بأشاال الخشب في: مدرسة برسباي وجامع البرديني وجامع  دسسالممن النوع (: الخرط الدقيق 8قم )وحة ر ل

 .الخواجا محمود محرم بمدينة القاهر  )عن: الباحث(
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 لية والمسافرخانة بالقاهر دبأشاال الخشب في بيت الكري سدسم(: الخرط الدقيق ال9لوحة رقم )

 .)عن: الباحث(

   

  
أشاال الخشب في مليان صليب زخارف بو والعرنوس  سدسم(: الخرط الدقيق من النوع: ال10وحة رقم )ل

 .منازل: األمصيلي والبقرورلي والميزوني وحسين عرب كلي بمدرينة رشيد )عن: الباحث(ب

   

   
التعليمي ( بمتحف اآلثار 1253(: مشربية من خرط خشب دقيق )خرجة( تحمل سجل رقم )11لوحة رقم )

 .جامعة اسسكندرية )عن: الباحث( –في كلية اآلداب 
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 .(: نماذج للروشن بمنزلي التوقاتلي والحاج رمضان في مدينة رشيد )عن: الباحث(12لوحة رقم )

 

   
 .)عن: الباحث(في مدينة القاهر  لية دالكري بيتشربيات بمنزلي قايتباي والاوري و لما(: 13لوحة رقم )

 

   
 

   
 (: نماذج للمشربيات بمنازل: رمضان واألمصيلي وجيل والقناديلي في مدينة رشيد14لوحة رقم )

 .)عن: الباحث(
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( بمتحف اآلثار التعليمي في كلية اآلداب 1254ور يحمل سجل رقم )چ(: شباك من خرط من15لوحة رقم )

 .جامعة اسسكندرية )عن: الباحث( –
 

    
من أشكال نجمية تشبه التروس بأشاال الخشب في مدرستي قطلوباا  ورچالمن(: نماذج الخرط 16لوحة رقم )

 .الذهبي وأنلجاي اليوسفي بمدينة القاهر  )عن: الباحث(
 

   
من أشكال نجمية تشبه التروس أعلى مدخلي مسجد الشيخ تقا وبمنزل  ورچالمن(: نماذج الخرط 17لوحة رقم )

 .ة رشيد )عن: الباحث(حسين عرب كلي في مدين

 


