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 ة(سياحي –الصناعات الحرفية الخش ية مف العصرا يك ي إلي العصر العنماني ) دراسة آنرية 

 ضياء السيد عمي   أ.د/ هرفت عبدالٍادم   د/ إيٍاب هحهد عبدالهىعـ

 جاهعة الفيـك–كمية السياحة كالفىادؽ 
 الممخص

أبدع الفىاف الهسمـ في صىاعة ا خشاب كتطكيعٍا ليىيتج لىا أعهاالن كتحؼن فىية تبٍر 
ذا هاظٍر لىا في العصر ا يكبي في الىقكش كالكتابات عمي ا  بكاب الىاظريف, ٌك

ي دراسة آثرية  سياحية عف الصىاعات الحرفية  –كا سقؼ ككذلؾ التراكيب الخشبية , ٌك
الخشبية هف العصر ا يكبي إلي العصر العثهاىي بهصر كتٍدؼ الدراسة إلي تحميؿ 
بعض صىاعة التحؼ الخشبية هف العصر ا يكبي إلى العصر العثهاىي بهصر , كها 

ي التحميمي كذلؾ هف خالؿ عرض بعض التحؼ الخشبية تستخدـ الدراسة الهىٍج الكصف
ككصفٍا كتحميمٍا بشكؿ اثرم سياحي .كها تكضح الدراسة في الىٍاية بعض الىتائج 

 كالتكصيات 
:الصىاعات الخشبية :هتحؼ الفف اإلسالهي:العصر ا يكبي العصر الكممات الدالة

 Inlaying .الههمككي الفىاف الهسمـ :العصر العثهاىي ,

 مةمقد

استهرت صىاعة ا خشاب في العصر ا يكبي كأحتفظت بىفس ا ساليب الفىية التي 
ف ظٍر خط الىسخ, الذم أصبح جىبا إلي جىب  كاىت سائدة في ىٍاية العصر الفاطهي كال
بداع فقد  ف الزخارؼ الىباتية أصبحت تزداد دقة كال الخط الككفي في هعظـ الحاالت كال

, بؿ أف الىجاريف ( 1)لكحة رقـ  لسير قدها بٍذا الففىجح الفىاىكف في ٌذا العصر في ا
ـ قهة  قفزكا إلي ا هاـ بٍذا الفف قفزة هىعدهة الىظير في أم عصر آخر فبمغ في عصٌر

( ككذلؾ تطكرت أشكاؿ التقسيهات الٍىدسية فاتجٍت 1963التطكر كالىضكج .)هرزكؽ, 
سخية ا يكبية بقصر حركفٍا زخرفة الطبؽ الىجهي ىحك ا كتهاؿ كها أهتازت الكتابة الى

(, كفي العصر 1971,كغمظتٍا بالىسبة لمكتابة في العصر الههمككي) عبد الرؤكؼ
الههمككي كاف هف الطبيعي زيادة الصىاعات الخشبية التي تحتاحٍا اسقؼ العهائر 
الههمككي كذلؾ لمتكسع في إىشاء العهائر الههمككي , كفي أكاخر القرف الثالث عشر 

م اكاخر عصر الههاليؾ كاف الحفر عمي الخشب أكثر إتقاىان هىً في العصر الهيالدم ا
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ا يكبي كثـ أبتكار ا شكاؿ الهختمفة هف الهراكح الىخيمية , ككحدات هف الزخارؼ الىباتية 
ا خرم , كشاعت أشكاؿ زخارؼ ٌىدسية هككىة هف حشكات صغيرة .)عبد الرازؽ , 

أشغاؿ الخشبية التي بالعهائر الدىية في هصر (, كفي العصر العثهاىي تهيزت ا 2009
في العصر العثهاىي بشكؿ خاص هتهيز عف ا شغاؿ الخشبية في الفترة السابقة سكاء 
كاىت ثابتً أك هىقكلة ٌذا بإلضافة إلي العىاصر الزخرفية التي كردت عميٍا كطرؽ 

التحؼ  (, كيظٍر دكر الصاىع الهسمـ كتاثير عمي صىاعة1977صىاعتٍا.) خميفة,
الخشبية في العصكر السابقة ككذلؾ التاثيرات الهختمقة عمي صىاعة التحؼ الخشبية هف 

 خالؿ ا هثمة الهتىكعة هف التحؼ الخشبية سكاء الثابتة أك الهىقكلة هىٍا.
 أىداؼ الدراسة 

 تٍدؼ الدراسة إلي
يكبي تكضيح الطرؽ كا ساليب الصىاعية لمتحؼ الخشبية في الفترة هف العصر ا  -

 إلي العصر العثهاىي.
 إظٍار التاثيرات الخارجية كالداخمية عمي صىاعة التحؼ الخشبية في ٌذي الفترة -
عرض بعض التحؼ الخشبية ككصفٍا بشكؿ يكضح هاطرأ عميٍا هف تطكرات في  -

 الصىاعة كالزخرفة في العصكر الثالثة 
 فرضيات الدراسة

 تقـك الدراسة عمي تكضيح فرضيف رئيسيف: 
ٌىاؾ تاثير في زخرفة كصىاعة التحؼ الخشبية في هصر هف العصر ا يكبي إلي  -

 العصر العثهاىي.
ٌىاؾ تىكع في الصىاعات الخشبية في هصر هف العصر ا يكبي إلي العصر  -

 العثهاىي.
 أد يات الدراسة

تستعرض أدبيات الدراسة الصىاعات الحرفية الخشبية هف العصر ا يكبي إلي العصر 
 اىي كالتهييز بيىٍا بعرض بعض هف التحؼ الخشبية الهختمفة كا تيالعثه

 التحؼ الخش ية  العصر ا يك ي  مصر

استهرت التقاليد الفىية التي سادت ا خشاب في العصر الفاطهي هكجكدة في العصر 
ا يكبي , هع دقة في تىفيذٌا صىاعيا , كزيادة في كحداتٍا الزخرفية , كظٍكر الخط 

لخط الككفي باعتباري هف الخطكط التذكارية بعد أف كاف يستخدـ في الىسخ هع ا
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ا , كاكتهمت كحدات الطبؽ  الهكاتبات اليكهية , كتهيز الخط الىسخى بغمظ حركفً كبقصٌر
الىجهى , عمى أف أغمب هاكصمىا هف التحؼ الخشبية ا يكبية ٌي التراكيب التي تعمك 

 كالهىابر كالركابط الخشبية كالدكاليب هقاهات ا ضرحة كهصاريع ا بكاب كالىكافذ

 ٌىاؾ تحؼ خشبية ثابتة كأخرم هىقكلة

 

 التحؼ الخش ية النا تة التحؼ الخش ية  ضريح اإلماـ الشافعي

 ا  كب 

تكجد عمي أربعة أبكاب بضريح اإلهاـ الشافعي اليزاؿ أثىيف هىٍـ في الضريج كالثالث 
ير ىقؿ إلي ضريح اإلهاـ الميث كيتضح ىقؿ إلي هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة كا خ

بجالء الفف ا يكبي في الحفر عمي الخشب كظٍكر بعض الطرؽ الصىاعية كالفىية التي 
 (2009تشٍد لمعصر ا يكبي باإلزدٌار الفىي كالرقي الصىاعي.)هرزكؽ ,

 ال اب الداخمي  ضريح اإلماـ الشافعي 

القرافة الصغرم , كاف اصمٍا تربة الكالد الهكقع : تقع ٌذي القبة بشارع اإلهاـ الشافعي ب
ابف الحكـ دفف بٍا هحهد بف ادريس بف العباسي بف عثهاف بف شافع بف سائب الشافعي 

ـ لذا عىي بٍا صالح الديف بعد تكليً السمطىة  819ٌجرية/ 204بعد كفاتً سىة 
ذا القبر إلىتهائً إلي الهذٌب الشافعي,ثـ جاء السمطاف الكاهؿ كبىي قبة كبيرة عمي ٌ

كأىفؽ عميٍا خهسيف الؼ ديىاركذلؾ بعد كفاة أهً كدفىٍا بهقبر اإلهاـ الشافعي.)عبد 
ـ( الكصؼ الخاص بالباب:  يكجد بضريح اإلهاـ الشافعي باباف  2012الرازؽ أحهد,

كصفٍها : يتككف كؿ باب هف ضمفتيف حيث تحتكم كؿ ضمفة في الكاجٍة الداخمية هف 
سـ , يحيط بٍا هف أعمي كهف أسفؿ حشكة عرضية  54ضٍا حشكة ترسية طكيمة بمغ عر 

صغيرة كتحتكم الحشكتاف الطكلتياف عمي زخارؼ ىباتية دقيقة ) أربيسؾ( كزخارؼ 
. أها الحشكات العرضية فتحتكم (1976ٌىدسية داخؿ إطارات ٌىدسية الشكؿ)هاٌر,

ذي الكتابات عمي ىقش كتابي بخط الىسخ داخؿ اطارات هف زخارؼ ىباتية كتحتكم عمي ٌ
ك باب 1211أكتكبر هف سىة  17عمي تاريخ الفراغ هف القبة. كيكافؽ ٌذا التاريخ  ـ ٌك

كظيفة ٌذا الباب ٌك أف يؤدم إلي داخؿ القبة الضريحية (.2)لكحة رقـ السمطاف الكاهؿ.
ذي القبة ذات تخطيط هربع   ٌك

  اب اإلماـ الشافعي  اإلماـ الميث
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هتر هف اإلهاـ  500اـ الشافعي السابؽ ذكري عمي بعد يتشابً ٌذا الباب هع باب اإله
الشافعي كالتي تثبت أىٍا أخذت هف ضريح الشافعي إذ عثرىا عمي اسـ الشافعي هىحكتا 
عميٍا إال أف تاريخٍا يجئ بعد تاريخ أبكاب اإلهاـ الشافعي بثالثة أياـ كهف الهرجح أف 

 (.1976اٌر, ٌذا الباب كاف هكجكدان هحؿ الباب الهصفح بالفضة )ه

كزخارؼ ٌذي ا بكاب تعتهد عمي التككيىات الٍىدسية بجستخداـ تجهيع الحشكات كىجد في 
الحشكات الرأسية ثالثة أيضا  في تركس عمي يهيف كيسار كؿ حشكة كيتككف كؿ ىصؼ 
ترس هىٍا هف ستة رءكس كعىد غمؽ ضمفتي الباب يتقابؿ كؿ ىصؼ ىصؼ ترس في 

آخر في الحشكة الطكلية الهقابمة بالضمفة اآلخرم , كهف  الحشكة الطكلية هع ىصؼ ترس
ا شكاؿ الٍىدسية الهىفذة أيضا عمي البابيف أشكاؿ سداسية بداخؿ كؿ هىٍا ىجهة 

(, كيالحظ في الحشكات ا فقية ذات الزخارؼ الكتابية 2000سداسية. )عبد الرحيـ, 
الزخارؼ الكتابية . ككذلؾ ٌيئة أخرم هف ا شكاؿ الٍىدسية عمي ٌيئة البحكر بداخمٍا 

الزخارؼ الىباتية التي تهيز بغىاٌا كتىكعٍا الشديد كيعتهد عمي االفرع الىباتية الهمتفة 
(. كها يحتفظ 1995كالهىتٍية بعىاصر ىباتية قكاهٍا هراكح ىخيمية كأىصافٍا.) حسف,

الشافعي هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة بحشكتيف خشبيتيف هف تركيبة كاف بضريح اإلهاـ 
 ـ  1211ٌجرية / 608

 التراكيب)تركي ة اإلماـ الشافعي(

ك هصىكع هف خشب الساج عمي  هف أركع الهىتجات الخشبية  في العصر االيكبي ٌك
ٌيئة هىشكر هستطيؿ يعمكي جزء ٌرهي الشكؿ كجهيع جكاىبً ا ربعة هغطاة بحشكات 

ذي الحشكات تكٌكف في تآلفٍا هعا ن أشكاالن ٌىدسية  هىقكشة بزخارؼ ىباتية دقيقة الصىع ٌك
هف ىجكـ كهثمثات , كا جزاء الحابسة لٍذي الحشكات ) السدايب( هحالة ٌي اآلخرم 

( 3لكحة رقـ)بخطكط هتكازية هحفكرة زادت ٌذي التركيبة الخشبية جهاالن عمي جهالً.
(,Migeon:1998) 

 ـ13 -ىجرية7تركي ة المشيد الحسيني القرف 

ا يكبية الذم ىقمت هف الهشٍد الحسيىي بالقاٌرة إلي هتحؼ هف أٌـ التحؼ الخشبية 
ك هصىكع هف خشب الساج الٍىدم كيتالؼ هف ثالثة جكاىب  الفف اإلسالهي بالقاٌرة . ٌك

سـ. كها تىقسـ ٌذي الجكاىب إلي هىاطؽ هستطيمة 132سـ,135سـ , 185طكلٍا 
ي , كتضـ ٌذي الهىاطؽ تحسبٍا إطارات عميٍا كتابات بخط الىسخ ا يكيي كبالخط الككف

الهستطيمة حشكات ذات زخارؼ ىباتية دقيقة هرتبة في أطباؽ ىجهية أك أشكاؿ هسدسة 
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زكي ( ) 4) لكحة رقـأها الكتابات الهىقكشة عمي ٌذا التابكت فكمٍا هف القرآف الكريـ 
 (1948حسف:

 كفتح ا  هف كىصر" , " با  إال تكفيقي كهاكهىٍا عمي سبيؿ الهثاؿ "آية الكرسي" , " 
ذي الىصكص  الكتابية  " ,قريب " الهمؾ  " , " العزة  "," كها بكـ هف ىعهة فهف ا ". ٌك

عمي كثرتٍا كتىكع أشكالٍا التجد بيىٍا جهمة تاريخ الصىع أكتساعد بىصٍا عمي تحديد 
ٌذا التاريخ , كلكىىا ىستطيع أف ىحدد العصر الذم صىع فيً ٌذا التابكت عمي كجً 

ب هف الصحة عمي اساس هقارىة زخارفً كطراز كتابتً بتركيبة  آخرم يتضهف ىصان قري
تاريخيان يشير إلي السىة التي عهؿ فيٍا كيذكر اسـ الصاىع الذم صىعً ٌك تابكت اإلهاـ 

 (.1963الشافعي الذم اليزاؿ هكجكدان في قبتً العظيهة )هرزكؽ:
 ـ.1244ىجرية/ 641تركي ة الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب 

تركيبة السمطاف الصالح ىجـ الديف أيكب يتكسط ٌذي التركيبة الخشبية بضريحً كليست 
ـ , كتقـك زخارؼ 1,28, كأرتفاعٍا 2,33× 1,30بهتحؼ الفف اإلسالهي كتبمغ هقاساتً 

ٌذي التركيبة تعمي ظاٌرة الحشكات الخشبية حكؿ ىجكـ سداسية هىحكتة ىحتان دقيقان , 
بٍا ىجكـ خهاسية ككىدات كىجكـ ثهاىية تحيط بٍا حشكات هجهعة كهىاطؽ هثهىة تحيط 

كقد احتكت ٌذي الحشكات عمي زخارؼ ىباتية هحفكرة حفران بارزان قكاهٍا ٌيئات هختمفة 
ا تعريقات , كقاعدة كاحدة عمي ٌيئة التكاء كها  هىٍا ها ٌك ذك فصكص جاىبية يهمٌؤ

عىاقيد العىب , ككتب في إطار ٌذا أحتكت عمي أشكاؿ هختمفة هف الهراكح الىخيمية ك 
التابكت آيات قرآىية بخط الىسخ عمي أرضية هف زخارؼ ىباتية ككتابية تشير إلي كفاة 
الهمؾ الصالح ىجـ الديف أيكب بالهىصكرة في هىتصؼ شٍر رهضاف سىة 

 .(1996فٍهي,( ) 5)لكحة رقـ ـ1249ٌجرية/647
 

 يف أيكبا عماؿ الفنية الخش ية  ضريح الصالح نجـ الد

بضريح الصالح ىجـ الديف أيكب هجهكعة هف التحؼ الخشبية التي يتضح عميٍا هالهح 
 الحفر عمي ا خشاب ا يكبية هىٍا هايمي. 

 ا  كاب

تقع ٌذي القبة في ىٍاية لبطرؼ الشهالي الغربي لكاجٍة هدرستً كتشكؿ هعٍا  المكقع:
ي هكاجٍة لهجهكعة الهىصكر قالككف ٌك ي هف إىشاء شجر الدر كحدة هتكاهمة ٌك

هيالدية كأٌـ ٌذي ا بكاب  1250ٌدرية/ 648لزكجٍا الصالح ىجـ الديف أيكب عاـ 
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كصؼ االبكاب: ٌك الباب الهؤدم إلي حجرة الدفف يتطكف كـ هصراعيف يتككف كؿ 
هىٍها هف ثالث حشكات افقية كحشكتيف رأسيتيف كيزيف الحشكات ا فقية تصهيـ ٌىدسي 

عف : هستطيؿ هستدؽ الطرفيف كبداخمً زخارؼ ىباتية كعمي جاىبيً  قكاـ زخارفة عبارة
شكالف سداسياف يشغؿ داخؿ كؿ هىٍها زخارؼ ىباتية قكاهٍا كرقة ىباتية ثالثية هثقكبة 
كهراكح كأىصاؼ هراكح ىخيمية . أها الحشكات الرأسية فيتكسط كؿ هىٍا حشكة هستطيمة 

الهىتصؼ بكاسطٍا كرقة ىباتية ثالثية أك  بداخمٍا تصهيـ ٌىدسي قكاهة ىجهة سداسية في
تتصؿ ا ضالع الخارجية لمىجهة تككيىات ٌىدسية بداخؿ كؿ هىٍا هركحة ىخيمية , 
كيحيط بالحشكة الهستطيمة إطار خشبي خاؿ هف الزخرفة ثـ إطار آخر قكاـ زخارفة 

 (.2000تككيىات ٌىدسية بداخمٍا أكراؽ ىباتية ثالثية كأىصاؼ هراكح ىخيمية )سالـ,
 التحؼ الخش ية  مدرسة الصالح نجـ الديف أيكب  

  اب المدرسة الصالحية 

الباب هصىكع هف ىكعيف هف الخشب , خشب الصىكبر , كخشب الساج كهصرعاي 
هككىاف هف حشكات هجهعة هتىكعة ا شكاؿ. كيتككف كؿ هصراع هف ثالث حشكات 

ف كبيرتيف تعتهد في زخرفتٍا أفقية كبداخمٍا زخارؼ ٌىدسية كىباتية  كحشكتيف رأسيتي
عمي ظاٌرة الحشكات الهجهعة التي تككف تصهيان ٌىدسيان قكاهً ىجهة سداسية في 
الهىتصؼ تحيط بٍا حشكات ٌىدسية كيشغؿ ٌذ التجهيعات الٍىدسية زخارؼ ىباتية 
قكاهٍا هراكح ىخيمية كأكراؽ ىباتية ثالثية. كيحيط بٍذي الحشكات ثالثة أشرطة كتابية , 

يطاف الخارجياف بالخط الككفي عمي أرضية ىباتية كالكتابة عبارات دعائية هىٍا " الشر 
البركة الكاهمة" " الىعهة الشاهمة" " السعادة الدئاهة" كأيضان " ا عهاؿ بالىيات"" الىدـ تكبة" 
" الحرب خدعة". أها الشريط ا كسط فٍك بخط الىسخ عمي ارضية ىباتية أيضا , كبيف 

ية كالحشكات الرأسية تكجد أشرطة زخرفية ضيقة قكاـ كؿ هىٍا أكراؽ ىباتية الحشكات ا فق
 (.1963.)هرزكؽ,(6.لكحة رقـ )هحصكرة بيف زخارؼ عمي ٌيئة حركؼ ككفية هتكررة

 قطعة خش ية )نص تاسيسي(

تكجد قطعة خشبية ٌاهة هؤرخة بربيع ا كؿ هف سىة أربع كتسعيف كخهسهائة   كاىت 
ذي القيسارية  كاىت  2,12في دسكؽ بهصر السفمي طكلٍا  عمي عتب باب قيسارية ـ  ٌك

كقفا هف بيف ا كقاؼ العديدة التي أكقفٍا الىاصر صالح الديف ا يكبي عمي خاىقاة سعيد 
السعداء , عميٍا كتابة بخط الىسخ يظٍر عميٍا بجالء ههيزات الكتابة الىسخية ا يكبية 

 كف قراءتٍا عمي الىحك التالي : كتشتهؿ القطعة عمي أربعة أسطر طكيمة يه



  جامعة الفٌوم –لسٌاحة  والفنادق كلٌة ا تصدرها -( IJHTHالدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة) مجلةال

 2020( ٌونٌو 1(، العدد )14المجلد )
 

140 
 

 العزة   كحدي -
المٍـ ارحـ الهمؾ الىاصر صالح الدىيا كالديف كرضي عىً الذم أىعـ عمي الصكفية -

 بٍذي القيصرية كأكقفٍا عمي ىفعيٍـ التي تعرؼ بدار السعيد السعداء  الهحركسة القاٌرة .
ؾ كالعبيد عهاد الدىيا كالديف سمطاف هها أهر بٍذا الباب الجديد كالفتح السعيد سيد الهمك -

 اإلسالـ كالهسمهيف عضد الدكلة القاٌرة تاج الهمة الزاٌرة ىظاـ العالـ فمؾ.
الهعالي الهمؾ عثهاف بف يكسؼ بف أيكب ظٍير أهير الهؤهىيف خمد ا  همكً في تاريخ -

هعيف  ربيع ا كؿ سىة أربع كتسعيف كخهسهائة كصمي ا  عمي هحهد كآلً كأصحابً أج
 (.1997) رزؽ,(7)لكحة رقـ 

 الػتحػؼ الػخشػ ػيػة في العصر المممككي
هىذ بداية العصرالههمككى كاف االٌتهاـ كاضحا بالىكاحى الصىاعية ، فقاـ هايعرؼ بىظاـ 
ى هؤسسات لتعميـ الحرؼ الهختمفة ، كهىٍا حرفة الىجارة.  الطكائؼ الصىاعية ، ٌك

عهؿ عمى تطكير التقاليد التي سادت في العصر  ىالحظ في تمؾ الفترة أف الفىاف قد
ا يكبي كذلؾ هف حيث ا سمكب الصىاعي كا سمكب الزخرفي , كها عهؿ أيضا عمى 
تطكير عىصر ا طباؽ الىجهية فبعد أف كاف سداسيا في الفترة الفاطهية كثهاىيا في الفترة 

 – 14أك  – 12تً ا يكبية ىجدي في العصر الههمككي هف الههكف أف تككف عدد كىدا
ىها ىجد الترس) الىجهة ( ) شكؿ رقـ  كىدة , كها تطكر ليس في عدد الكىدات فحسب كال

أ ( أصبح غائرا أحياىا كهىفذة عميً زخارؼ بعدة هستكيات كها أصبح أيضا هف  – 1
الههكف أف يككف بارزا كهعً الكىدات هها يعطى شكؿ ىصؼ كرة تمتؼ حكلٍا أجزاء 

طعهت ٌذي ا جزاء البارزة سكاء الترس أك الكىدات بالسف  الطبؽ الىجهى , كقد
كالزرىشاف كا بىكس كأحياىا الصدؼ , كثهة هجهكعة هف الحشكات التي تربط بيف 
ا طباؽ الىجهية الهتجاكرة أطمؽ عميٍا الىجاركف أسهاء هختمفة كحشكة التهساح الىائـ أك 

ضال عف زخارؼ الهعقمى كالهفرككة القائـ كالخىجر كالضفدعة كالسقط كغطائً كغيري ، ف
كالدقهاؽ ، كقد دخمت ٌذي الحشكات كتمؾ الزخارؼ بهصطمحاتٍا الكثائقية كالحرفية في 
صىاعة العديد هف التحؼ الخشبية الههمككية كا بكاب كالهىابر كأجىاب دكؾ الهبمغيف 

ا .)هرزكؽ,  (.1963كالهقرئيف كغيٌر
 كي في العصر المممككيالتحؼ الخش ية النا تة في العصر المممك 

بعض التحؼ التي تهثؿ هجاال أبدع فيً الىجار الههمككي كىعىى بٍا التحؼ الخشبية 
ذات الصفة الهعهارية فقد ساعد الىجار الهعهار في إقاهة ا سقؼ التي اتخذت أشكاال 
هتعددة فىجد هىٍا ىظاـ "القصع" ككاىت قد ظٍرت في العصر ا يكبي كأكائؿ الههمككي 
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دٌا في السقؼ الهحصكر بيف التثهيف القائـ عميً القبة كالتربيع الهحيط بضريح كىشاٌ
 الهىصكر قالككف .

ي عبارة عف كتؿ خشبية بارزة اتخذت شكال  أها الىظاـ الثاىي فٍك السقؼ ذك البراطيـ ٌك
قريبا هف االستدارة كحتي يستطيع الىجار أف يرسيٍا عمى قهة الجدار أكجد لٍا ىٍاية 

, كلمتدرج الزخرفي بيف القطع الهستطيمة كالبرطكـ أكجد الىجار اهتداد هتدرج هستطيمة 
يتصؿ بجسـ البرطكـ بشكؿ هتسع هابيف الهدرجة أك الهستطيمة , كها شغؿ ٌذي 

ىدسية هىفذة بالدٌاف الالزكد كالتذٌيب .  الهساحات كبدف البرطكـ بزخارؼ ىباتية ٌك
سط" أم هىبسط إذ أخفي الىجار البراطيـ برقائؽ كالىكع الثالث تطمؽ عميً الكثائؽ "سقؼ ب

هف الخشب حتي يسٍؿ عميً أحداث التككيىات الزخرفية التي يصعب عميً إحداثٍا في 
حالة ظٍكر البراطيـ كتهثمت ٌذي التككيىات في صرر هفصصة الجكؼ في الهحيط كفي 

ىجد هىٍا  أجىاب السقؼ , كتعتهد كؿ ٌذي الصفكؼ عمى إزارات اتخذت أشكاال هختمفة
شكؿ عمي ٌيئة عقكد هتتابعة هع إيجاد اىحراؼ يتصؿ بىفس السقؼ كهع ٌذا االىحراؼ 
تختفي العقكد الهتتابعة كيظٍر االىحراؼ بشكؿ هتسع في أركاف السقؼ كالهىاطؽ 
الكسطى هىً بيىها قاـ الىجار بشغؿ ٌذي العقكد بالهقرىصات هف ٌىا ىجد أف الكثائؽ 

قرىصة سكاء كاىت ركىية أك كسطية كقد تهيزت الركىية هىٍا تطمؽ عميٍا الحىايا اله
 (2002بكجكد ذيؿ ٌابط يىتٍي بكرقة)ياسيف عبد الىاصر,

 مجمكعة قالككف
تقع بشارع الهعز لديف ا  الفاطهي  أهاـ قبة الصالح ىجـ الديف ايكب كالهدرسة 

عمي رقعة هف  الظاٌرية , ةاهر بجىشائٍا الهمؾ الهىصكر سيؼ الديف قالككف ا لفي,
أرض القصر الغربي الفاطهي , كاف يشغؿ جزء هىً قاعة كبيرة لست الهمؾ أخت الخميفة 
الحاكـ باهر ا  ثـ عرفت بداؤ اأهير فخر الديف جٍاركس , بعد زكاؿ الخالفة الفاطهية , 
كبدار هكسؾ , ثـ أىتقمت إلي الهمؾ الهفضؿ قطب الديف أحهد بف العادؿ أبي بكر ابف 

صار يقاؿ لٍا الدار القطبية كلـ تزؿ بيد ذريتً إلي أف أهتمكٍا الهىصكر قالككف أيكب,ك 
ك أهير  كيرككم الهقريزم سبب بىاء الهىصكر قالالكف لٍذي الهجهكعة , أىً " لها تكجً ٌك

,في أياـ الظاٌر بيبرس سىة  ـ أصابً بدهشؽ قكلىج عظيـ فعالجً 1276غزاة الرـك
رستاف ىكر الديف الشٍيد فبرأ , كشاٌد الهارستاف فاعجب ا طباء بادكية أخذت لً هف ها

بً كىذر اف أتاي ا  الهممؾ أف يبىي هارستاىا , فمها تسمـ السمطىة أقاـ ٌذي الهجهكعة , 
ـ في كؿ سىة , كرتب هصارؼ الهارستاف , كالهدرسة , كهكتب  ككقغ عميٍا ألؼ ألؼ دٌر

 ق(844ا يتاـ .)الهقريزم, 
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 لضريح قالككفكصؼ السقؼ الخش ي 
ـ بهعرفة ا هير 1303ٌػ/ 703فقاـ السمطاف الىاصر هحهد بف قالككف بجىشائٍا سىة 

سيؼ الديف كٍرداش الهىصكرم ، كها أحاط الهثهف بالقبة بهقصكرة خشبية حميت بىقكش 
ككتابات، ككت باسهً عميٍا ،كذلؾ ألحؽ بكاجٍة الهدرسة سبيؿ ككيتَّاب أىشاي عمى ركح 

ـ بهباشرة ا هير آقكش ىائب الكرؾ. كأضاؼ 1326ٌػ/726قالككف سىة  كالدي الهىصكر
ـ كذلؾ أضاؼ 1494ٌػ/899الهىبر الحاليج لى إيكاف القبمة ا هير أزبؾ هف ططخ سىة 

هقاـ عبدالرحهف كتخدا 1760ٌػ/1174قبة أعمى الفسقية التي كاىت بالصحف. كفي سىة 
عة أهاهٍا، كعمى باب الهدرسة الهقابؿ لً؛ بتغييرات عمى أحد بابي القبة الهؤدم إلى القا

دـ القبة الخارجية الكبيرة  ها الباباف الرئيسياف ٌك  (.Behrens-Abouseif:1989)ٌك

تتككف هف الداخؿ هف هساحة شبً هربعة يتكسطٍا أربع دعاهات بيىٍها أربعة أعهدة 
آلجر الهكسى تشكؿ فى هجهكعٍا هثهف يرتكز عمية رقبة القبة كالدعاهات الهكجكدة هف ا

ا هخدات  بالرخاـ أها ا عهدة هف الجراىيت الكردل هستجمبة هف هباىى سابقة  كيعمٌك
خشبية حتى تتكازل فى ارتفاعٍا هع أرتفاع الدعاهات. تككف هثهف أربع دعاهات بيىٍها 
أربعة أعهدة يعمك الدعاهات كا عهدة ثهاف عقكد ترتكز عمى رقبة هثهىة كها يكجد ثهاف 

عهكدية عمى الجدراف الداخمية هف هربع القبة بكاقع أثىاف بكؿ جٍة كزخرفت  عقكد أخرل
بكاطف العقكد بزخارؼ هختمفة يربط بيف ا عهدة كالدعاهات ركابط خشبية كيسقؼ 
الهساحة الهحصكرة بيف العقكد العهكدية اسقؼ خشبية هف قصع هثهىة هزيىة بالتذٌيب 

  ( Creswell:1978 .)ى كضريح ىجـ الديف إيكبكااللكاف كالتى كجدت بقبة اإلهاـ الشافع
 (.8)لكحة رقـ 

 مدرسة الظاىر  رقكؽ  

تقع ٌذي الهدرسة بشارع الهعز لديف ا  الفاطهي بحي الىحاسيف بالجهالية, المكقع  
كشيدٌا السمطاف الهمؾ الظاٌر أبك سيعيد برقكؽ بف أىص الجركسي العثهاىي , أكؿ 

الي عرؼ بحبً لإلىشاء كالتعهير فقد قاـ بجصالحات سالطيف الههاليؾ الجراكسة , 
ا هف االعهاؿ التي  عديدة في الحرهيف الهكي كالهدىي كقىاة الهياة بالقدس الشريؼ كغيٌر
تىسب لً , كشيد ٌذي الهدرسة بعد سمطىتً  فكؽ خاف الذم ضهف أهالؾ كرثة السمطاف 

أحجار ضخهة ىقمت هف ـ كجمب لٍا 1384الىاصر هحهد بف قالككف كبداء في بىائٍا 
 ( 2012جبؿ العجكؿ. )عبدالرحيـ, جهاؿ,

ا ا كسط عبارة عف سقؼ خشبي كصؼ السقؼ : قسـ السقؼ إلي ثالث اقساـ أكبٌر
هسطح تتكسطً سرة كيرتكز عمي أزار خشبي بً آيات قرآىية أها السقفاف الجاىبياف 
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أىشئت القبة  كها صمحت السقكؼ كذٌبتٍا، فسقفٍها عمي ٌيئة قطع هف الهقرىصات 
( طبقان لصكرة قديهة كاحتفظت 1984ـ ) هصطفي , 1893ٌػ/1311الكبيرة سىة 

بهقرىصٍا القديـ الهشحكف بالزخارؼ الهمكىة كالهذٌبة، ككذلؾ أىشئت قبة الفسقية 
ـ لتحؿ هحؿ سابقتٍا القديهة التي لـ يبؽ هىٍا 1896ٌػ/1314بالصحف الهكشكؼ سىة 

لشرقي هحراب القبة الهجكؼ كتعمكي طاقية ذات عقد هدبب، كيتكسط الضمع ا إال فكارتٍا,
ي قبة غىية بزخارفٍا في الكزرات الرخاهية  كعمى فتحة القبة حجاب هف خشب الخرط، ٌك
كالىقكش، كيتكسطٍا قبر دفف فيً كالد الهىشئ كأكالدي كفاطهة أـ خكىد كخكىد شيريف 

لكحة رقـ ( )2002) شكرم,زكجتً، كيحيط بهربعٍا إفريز هذٌب يىتٍي بشرفة صغيرة.
9.) 

 المنا ر() تحؼ خش ية منقكلة مف العصر المممككي

ـ : هف أشٍر الهىابر الههمككية التي استخدـ فيٍا زخرفة ا طباؽ 13ٌػ / 7هىابر القرف 
ٌػ  696الىجهية الهىبر الذم أهر بصىعً السمطاف الجيف لمهسجد الطكلكىي في عاـ 

ت هف خشب الساج الٍىدم باإلضافً إلي ا بىكس . كقكاـ حشكاتً أطباؽ ىجهيً اتخذ
ٌػ 696كهىٍا أيضا هىبر بكتهر الجككىدار الذم قاـ بعهمً لجاهع الصالح طالئع عاـ 

كقد زخرفت حشكاتً بالزخارؼ الىباتية الدقيقة التي التقؿ دقة كجهاال عف حشكات هىبر 
د إىشاء هسجد الطبىغا ـ : كعمى رأسٍا هىبر يعكد لع14ٍق /  8الجيف . هىابر القرف 

ٌػ ىشاٌد بحشكاتً زخارؼ ىباتية دقيقة كحشكات هف السف الخالص 740الهرداىى بالقاٌرة 
ٌػ زيىت حشكاتً 774. هف ٌذي الفترة أيضا هىبر هدرسة ا هير أكلجام اليكسفي 

ي طريقة اتضحت  با طباؽ الىجهية هدقكقة با كيها كهحاطة باشرطة هف السف ٌك
ا في الفترة الههمككيةهعالهٍا ا كل  . Housego)ى خالؿ الفترة الفاطهية كبمغت قهة تطكٌر

J 1986 كتكصؿ الفىاف الهسمـ لمكثير هف ا شكاؿ الهبتكرة في خضـ سعيً إلكساب.)
ا هف ا بكاب طابعان هف الجهاؿ  الحشكات الخشبية التي كاىت تتالؼ هىٍا الهىابر كغيٌر

أسمكب الحشكات الهجهعة لمتغمب عمي تهدد ا خشاب الزخرفي بعد أف أعتهد تقىيان عمي 
كاىكهاشٍا في فصكؿ السىة الهختمفة هها قد يؤدم لتقكس االعهاؿ الخشبية كتشكيٍاٌا, 
خاصة إذا كاىت هف ا ىكاع العادية كالغير جيدة كلكف عمي شكؿ طبؽ ىجهي الذم 

استعهاؿ ٌذي  .2(.شكؿ 2013هالبس أف اصبح كخرفة هقصكدة لذاتٍا )أحهد الصاكم ,
الحشكات الهتكررة جعؿ زخارؼ الخشب الههمككية خالية هف أل هكضكع زخرفى رئيسى، 

 يظٍر كيبدك بكضكح بيف تفاصيؿ زخرفية ثاىكية تحيط بً.
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 ـ14 -ق8من ر تتر الحجازية القرف 

جعمتٍا لتدريس هذٌبيف فقط ٌها الهذٌب الشافعي كالهذٌب ” خكىد تتر الحجازية“باف 
يعتبر إيكاف القبمة ا كبر كا حفؿ زخرفان كبصدري هحراب هجكؼ عمى ٌيئة الهالكي، ك 

ىصؼ دائرة كقد كسي بالكاح هف الرخاـ الهتعدد ا لكاف اتخذت ٌيئة أشرطة في القسـ 
ا سفؿ هف الهحراب ثـ شكؿ هحاريب صغيرة هف ألكاف هختمفة . كلهدرسة تتر الحجازية 

ك هايعىي أف الخطبة كاى ت تقاـ بالهدرسة عمى الرغـ هف صغر هساحتٍا هىبر خشبي ٌك
كلعؿ تتر أرادت أف تعهر الهدرسة في أياـ الجهعة بالهصميف طمبان لترحهٍـ عميٍا. 
كالهىبر هف حشكات هجهعة في الريشتيف الجاىبيتيف كقد استعهؿ في صىاعة تمؾ 
ائـ الحشكات الخشب العزيزم كالساج الٍىدم ، كاستخدـ الىكعاف أيضان في عهؿ قك 

الهىبر، بيىها استخدـ العظـ عكضان عف العاج في تطعيـ الحشكات الخشبية سكاء في 
)هتحؼ الفف اإلسالهي  (29)لكحة رقـ  الريشتيف أك في الهقدـ حيث جمسة الخطيب

 (.1080بالقاٌرة  سجؿ رقـ 
 ـ14-ق8حشكة خش ية يرجح انيا جزء مف من ر أك  اب. القرف 

حشكاتً بالعاج حيث ىشاٌد في الهركز ترس عمى  كهزيىة بطبؽ ىجهي كاهؿ رصعت
ٌيئة ىجهة إثىا عشرية ا طراؼ تتكسطٍا ىجهة هف العاج سداسية ا طراؼ. كيحيط بٍا 
ا  هجهكعة هف المكزات الخشبية يمتؼ حكلٍا هجهكعة هف الكىدات الهرصعة بدكٌر
ية بحشكات عاجية يتفرع هىٍا زخارؼ ٌىدسية تشبً رؤكس السٍاـ ، كىجكـ خهاس

كالجهيع يزيىً زخارؼ ىباتية دقيقة ىشاٌد بيىٍا براعـ تضـ أكراقان خهاسية البتالت كأكراقان 
سـ كيعكد إلي العصر الههمككي  ِٗسـ الطكؿ  َّثالثية البتالت. ا بعاد العرض 

(.) هتحؼ الفف اإلسالهي 10لكحة رقـ.البحرم.كاستخدهت فيً طريقة الحفر البارز)
 (11719بالقاٌرة رقـ السجؿ 

 ا  كاب  العصر المممككي 

 تهيزت عف سابقتٍا في العصر ا يكبي بجكدة الصىعة كا ٌتهاـ بالزخارؼ كالتطعيـ 

 ـ:15-ق9 اب مف الخشب المطعـ  العاج القرف 

هككف هىضمفتيف كقكاـ زخرفتً في كؿ ضمفة هستطيؿ طكلي يشتهؿ عمى عدد هف 
عمى كأسفؿ ٌذيف الهستطيميف في كؿ ضمفة ا طباؽ الىجهية الهطعهة بالعظـ كالعاج. كأ

حشكة خشبية هطعهة بالعاج تحتكم عمى زخارؼ ىباتية هحكرة .كلمباب هقبضهف الىحاس 
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ـ  ٕ.ُيبدك أىً صىع في عصر هتاخر هف الههمككي الجركسي. ا بعاد العرض 
 (.11718)هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة رقـ السجؿ 11لكحة رقـ ـ  ٓ.ّاالرتفاع 

 مف الخشب مزخرؼ  كحدات ىندسية العصر المممككي الجركسي اب 

قكاـ زخرفتً بعض الكحدات الٍىدسية كأشكاؿ هثمثات كأشكاؿ سداسية تحصر بيىٍا 
زخارؼ ىباتية هحكرة عف الطبيعة. كيكجد باسفمً حشكتاف زخرفيتاف هستطيمتاف تشتهؿ 

كدة بالحشكات السداسية كؿ هىٍها عمى عدد هف العىاصر الزخرفية تشبً هثيالتٍا الهكج
كبعض ٌذي الحشكات خاؿ هف الزخرفة. كيبدكهف أسمكب الصىاعة أىً صىع في فترة 

لكحة رقـ سـ.  َُِسـ االرتفاع  َْهتاخرة هف العصر الههمككي. ا بعاد العرض 
 (.16729هي بالقاٌرة, رقـ السجؿ )هتحؼ الفف اإلسال12

 شكؿ العاـالتحؼ الخش ية في العصر العنماني مف حيث ال

لـ يحدث تطكر كبير في تصهيـ التحؼ الخشبية التي صىعت بالقاٌرة في العٍد 
ف تهيزت في ٌذي  العثهاىي فيها يتعمؽ بدكة الهقرئ ىجد أف شكمٍا العاـ ظؿ كها ٌك كال

 الفترة بصغر الحجـ عف هثيمتٍا في العٍد الههمككي .
في ىفس الكقت تؤدم كظيفة كها كصمىا بعض الىهاذج تجهع بيف استخداـ كدكة هقرئ ك 

كرسي الهصحؼ كقد سبؽ أيضان هعرفة ٌذا الىكع هف الدكؾ في العصر الههمككي, أها 
التطكر الحقيقي الذم أحدثً ىجاركا ٌذي الفترة في ٌذي الدكؾ هف حيث الشكؿ فيتهثؿ في 
الجهع بيف ثالث استخداهات في آف كاحد إذ اشتهمت الدكة عمي كرسي لمهصحؼ 

 (.2003صحؼ كهف أهثمة ذلؾ دكة هقرئ )الدسكقي,كصىدكؽ لمه
 ا شياؿ الخش ية النا تة ذات الصفة المعمارية 

 اكال: ا سقؼ ذك ال راطيـ

عادة ها كاف الفىاف يقكـ بتزييف كؿ هف البراطيـ كالهىاطؽ الهحصكرة بيىٍا بالزخارؼ 
ار كأكراؽ كالزخارؼ العربية الهكرقة ) ا ربيسؾ( با  لكاف كالذٌب الىباتية هف أٌز

كالالزكرد , كها استخدـ التمكيف بصفة اساسية في هعظـ الكتابات التي كاىت تزيف أزر 
ا سقؼ كالتي غالبا هاكاىت تحصر داخؿ بحكر أك خراطيش.كقد شاع ٌذا الىكع هف 
ا سقؼ في هعظـ عهائر القاٌرة العثهاىية كهف أهثمة ذلؾ في الهساجد سقؼ كؿ هف 

كهسجد هصطفي جكربجي هيرزا , كفي ا سبمة .( 13لكحة رقـ)هسجد الهحهكدية  
, ككذلؾ في الهىازؿ  (14)لكحة ـ.1535سقؼ حجرة التسبيؿ بكؿ هف سبيؿ خسركا باشا



  جامعة الفٌوم –لسٌاحة  والفنادق كلٌة ا تصدرها -( IJHTHالدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة) مجلةال

 2020( ٌونٌو 1(، العدد )14المجلد )
 

146 
 

سقؼ القاعة البحرية بهىزؿ السحيهي كالقاعة الكبرم بالهسافر خاىة. كتطمؽ كثائؽ العٍد 
فرخا شاهيان , كأحياىا اسـ هسقؼ  العثهاىي عمي ٌذا الىكع هف االسقؼ اسـ " هسقؼ ىقيان 

 (1979’سكىدريان .احياىا هسقؼ ذلؾ كمً ىقيا هدٌكف ركهيا .)خمفية
ثاىيان: ا سقؼ البسط , كا سقؼ البسط الهزخرفة بكاسطة السدايب الهثبتة بهساهير ذات 

كاف الفىاف يقـك برسـ الزخاؼ الىباتية كالٍىدسية كأشكاؿ الىجكـ با لكاف  رؤكس بارزة.
عمي ا لكاح الخشبية الهسطحة التي تككف جسـ السقؼ البسط , أك داخؿ ا شكاؿ 
الٍىدسية التي تككىٍا السدايب, كىرم ٌذا ا سمكب هستخدهان في تزييف سقؼ هسجد داكد 

كها  باشا , كسقؼ حجرة التسبيؿ بسبيؿ عبد الرحهف كتخدا , كسبيؿ الشيخ هظٍر.
اف في زخرفة ا خشاب التي تكسك جدراف قاعات بعض استخدـ الفىاف في ٌذي الفترة ا لك 

الهىازؿ ككذلؾ الدكاليب الحائطية بٍا هثاؿ ذلؾ القاعة الكبرم بالطابؽ الثاىي بهىزؿ 
السحيهي كها ىجد ٌذي الطريقة هستخدهة في زخرفة ا بكاب هثاؿ ذلؾ هسجد داكد باشا 

 -)يف هف الخارج. , كها استخدـ التمكيف أيضان في زخرفة أرضيات دكؾ الهبمغ

Hillenbrand,2000) 
 في العصر العنماني   االشياؿ الخش ية ذات الصفة المعمارية

 (15الباب الهؤدم لداخؿ هسجد داكد باشا. ) رقـ المكحة
ـ. الزخارؼ : أشكاؿ ٌىدسية كىباتية. الهكاف : هسجد داكد 1548 -ق955التاريخ :

ـ كعرض 2,41اد: يبمغ إرتفاع الباب خشب ىقي ) عزيزم( االبع -باشا . ىكع الخشب 
سـ الكصؼ:كاف باب الدخكؿ الرئيسي لٍذا الهسجد هف هصراع كاحد 78كؿ هصراع 

ككاف هدٌكىا با خضر كا حهر, كلكف ٌذا الباب أزيؿ حاليا كاستبدؿ بً بكابة حديد 
اب,  (.1949حديثة.) عبد الٌك

  الدىب ال اب الجنك ي الير ي المؤدم ل يت الصالة في مسجد أ ي

ر. التاريخ : ـ. 1774 -ق1188ىكع الخشب: خشب ىقي ) عزيزم( الهكاف با ٌز
ـ. الزخارؼ أطباؽ ىجهية هف أربع 1,05ـ كعرض كؿ هصراع 3,56ا بعاد: اإلرتفاع 

 (. 16)رقـ المكحة    عشرة كىدة.
الكصؼ: ارتكزت الزخرفة بكؿ هف هصراعي الباب في الهىطقة الهستطيمة الهركزية 

ا عبارة عف ثالثة أطياؽ ىجهية هتتالية يبمغ عدد كىدات كؿ هىٍا أربع عشرة كىدة , قكاهٍ
كتكجد أىصاؼ ٌذي ا طباؽ بجاىبي كؿ هصراع كتكتهؿ ا ىصاؼ التي بالجبٍة اليسرم 
في الهصراع ا يهف هع هثيالتٍا بالهصراع ا يسر, ٌذا بإلضافة إلي أرباع الطبؽ 
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ر بيف ا طباؽ الىجهية كأجزائٍا أشكاؿ ٌىدسية الىجهي في أركاف كؿ هصراع كيحص
رباعية كسباعية كثهاىية, كىفذت تمؾ الزخارؼ بطريقة التجهيع هع التطعيـ بالعاج 

 (2003كا بىكس التي تككف أشكاالن زخرفية.)الدسكقي,
 الش ا يؾ

 (17. )رقـ المكحة أحد الش ا ؾ المطمة عمي الشارع  مسجد دكاد  اشا

الالال ) السيدة زيىب( . ىكع الخشب: خشب ىقي )عزيزم( التاريخ الهكاف: بسكيقة  
سـ. 53ـ كعرض كؿ هصراع 2,22ـ. ا بعاد : يبمغ إرتفاع الشباؾ 1548 -ق955:

الزخارؼ: أطباؽ ىجهية هف أربع عشرة كىدة. الكصؼ:يقع ٌذا الشباؾ باالستطراؽ الذم 
هسطبة هرتفعة عف أرضية  يؤدم إلي هدخؿ الجٍة الشهالية الغربية لمهسجد كذلؾ في

ـ بصدر ٌذي الهسطبة دخمة 1,50×ـ2,25سـ كتبمغ ابعادٌا 42ا ستطراؽ بهقدار 
سـ كقكاـ الزخارؼ بكؿ 22سـ كأرتفاعٍا عف أرضية الهسطبة 70الشباؾ كيبمغ عهقان 

هصراع عبارة عف أىصاؼ اطباؽ ىجهية تتكاهؿ هع هثيالتٍا في الهصراع الهقابؿ فتككف 
هف أربعة عشرة كىدة , كيحصر بيف أىصاؼ ا طباؽ الىجهية الهتقابمة  أطباقا ىجهية

أىصاؼ أخرم في كضع هغاير لٍا عالكة عمي أرباع ا طباؽ الىجهية التي هف أعمي 
 (1979كأسفؿ كؿ هصراع )خميفة ,

 دكؾ الم مييف:

فقد ىفذت دكؾ الهبمغيف في العصر العثهاىي با خشاب كيالحظ هدم ا ٌتهاـ الكاضح 
بزخرفة دكؾ الهبمغيف في العصر العثهاىي  في هصر سكاء ذلؾ كاف في أشغاؿ الخرط 
الهتىكعة الهىفذة في الدرابزيف أك الزخرفة بالكاف الزيت الهتعددة بيف ا حهر بدرجاتً 

 (.1966كا خضر)الباشا,

 ( 17دكة م مغ مسجد سناف  اشا رقـ الكحة )  

ـ. ىكع الخشب: خشب ىقي ) 1571-ق979يخ: الهكاف: هسجد سىاف باشا ببكالؽ. التار 
سـ  62ـ , كاتساع الدرابزيف بٍا 3,97×ـ2,40عزيزم(. ا بعاد: تبمغ هساحة الدكة 
الزخارؼ: أشكاؿ ىجهية سداسية ا ضالع  ـ.3,97كتالتفع عف أرض الهسجد بهقدار 

كهتحدة الرؤكس هع بعضٍا كاشكاؿ سداسية تشبً الكىدات . الكصؼ:ىصعد إلي ٌذي 
لدكة هف خالؿ باب بالجدار ا يسر هف دخمة الشباؾ الذم يقع عمي يهيف الباب ا

الهؤدم لبيت الصالة كالهقابؿ لمهحراب ىصعد هىً إلي سمـ حجرم في سهؾ الجدار 
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يؤدم إلي دكة الهبمغ كالدركة الخشبية بداير القبة التي تغطي بيت الصالة , كترتكز ٌذي 
ف هف الخشب اها درابزيىٍا فيتحهؿ عمي ككابيؿ خشبية الدكة الهعمقة عمي كابكليف كبيري

ك عبارة عف قكائـ راسية هتتالية أها السطح السفمي لمدكة فيالحظ أىً  صغيرة هتتالية ٌك
زخرؼ بسدايب رقيقة رأسية تتقاطع هع سدايب هائمة إلي اليهيف كأخرم اليسار كذلؾ 

كريدات هف ست بتالت هرسكهة بهساحات هتساكية فيها بيىٍا هككىة بذلؾ أشكاال ىجهبة 
بالكاف الزيت أيضا كيتكسط السقؼ شكؿ هربع حدد بشريط زخرفي زيف ٌذا الهربع 

 بثهاىي كىدات في كضع دائرم هككىا هايشبً الطبؽ الىجهي.

 ا شياؿ الخش ية ذات الصفة المنقكلة

 (.  18من ر مسجد محمد ا ك الدىب رقـ المكحة )

عـ بالعاج كا بىكس كالحشكات الكتابية التي بٍذا ىكع الخشب: خشب ىقي عزيزم هط
ر. رقـ السجؿ:  الهىبر هف خشب الغرغاج. الهكاف : هسجد هحهد أبي الذٌب با ٌز

ـ كالعرض 3,50ـ. االبعاد: يبمغ طكؿ جكاىب الهىبر 1774 -ق1188التاريخ:  2923
رتفاع فتحة  ـ,5ـ أرتفاع هقدهة الهىبر 5,25سـ كاإلرتفاع هف ىٍاية.جمسة الخطيب 93 كال

رتفاع قائـ الريشة 72ـ كأتساعٍا 1,76باب الهقد  ـ 3ـ كطكؿ الدرابزيف 2,10سـ كال
رتفاع فتحة باب الركضة 58كالعرض  سـ, الكتابات:ىفذت 59ـ كالعرض 1,24سـ كال

الكتابات بٍذا الهىبر في كؿ هف الحشكة الهستطيمة التي تعمك فتحة باب الهقدـ ىصٍا : " 
يصمكف عمي الىبي " تكهؿ اآلية في الحشكة الهستطيمة الهقابمة لٍا هف إف ا  كهالئكتً 

الخمؼ " يا أيٍا الذيف آهىك صمكا عميً كسمهكا تسمهيان"كفي الحشكة الهستطمية التي باعمي 
ذي الكتابة هف سطريف ىصٍا" بسـ ا  الرحهف الرحيـ قاؿ  -فتحة بابا الركضة ا يهف ٌك

الحشكة الهستطيمة باعمي فتحة باب الركضة ا يسر هف ا  تبارؾ كتعالي" تكهؿ في 
ا  رب العالهيف  أدعك ربكـ"كأيضان  –سطريف أيضان ىصٍا " آال لً الخمؽ كا هر تبارؾ 

بالحشكات الهستطيمة التي تعمك فتحات جمسة الخطيب الثالث كىص الكتابة بالحشكة 
تكهؿ اآلية القرآىية بالحشكة اليهىي " الكسطي " أىها يعهرهساجد ا  هف آهف با  كاليـك " 

 اآلخر كأقاـ كالصالة كأتي " كتكهؿ في الحشكة اليسرم " الزكاة كلـ يخشي اإلا " .

:باب الهقدهة بٍذا الهىبر غير هكجكد بهكاىً ككاف يتككف هف هصراعيف ىفذت الكصؼ
كزيىت فتحة الباب ا شكاؿ الزخرفية بً هف ا هاـ كالخمؼ بالتجهيع هع التطعيـ بالعاج , 

با شكاؿ الهفصصة يعمك ذلؾ حشكة هستطيمة هف الخشب الغرغاج كتب عميٍا بالصدؼ 
آية قرآىية ىصٍا" إف ا  كهالئكتً صمكف عمي الىبي" تكهؿ ٌذي اآلية في الحشكة 
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 .(1970الهستطيمة الهقابمة لٍا " يايٍا الذيف آهىكا صمك عميً كسمهكا تسميها") الشافعي, 
زخرفة بريشة الهىبر عبارة عف ثالث أطباؽ ىجهية كؿ هىٍا يتككف هف إثىتي عشرة قكاـ ال

كىدة كيكجد أىصافٍا في الجكاىب كأرباعٍا في ا ركاف كيحصر بيف ٌذي ا طباؽ 
الىجهية كأجزائٍا كحدة ٌىدسية هككىة هف شكؿ هثهف هركزم يحيط بً بٍيئة شكؿ 

أطباؽ ىجهية هف أثىي  الزخارؼ:همة . سداسي بالتىاكب هع شكؿ ىجهة خهاسية غير كا
 عشرة كىدة كثهاىي كىدات .

 أساليب الزخرفة المستخدمو في التحؼ الفنية كتطكرىا

استهرت ىفس االساليب الهتبعة حتى قبؿ الفتح اال أف بالعصر الطكلكىى تطكرت  –
اب االساليب الفىية كالزخرفية لمبىاء عمى طراز ساهراء الثالث فى الحفر عمى االخش

 كالذل يتهيز بالحفر الهائؿ اك الهشطكؼ .
العصر الفاطهى : استهرت ىفس االساليب الطكلكىية كيتضح ذلؾ هف االربطة  –

ر . –الخشبية بجاهع الحاكـ   الباب الذل صىعً الحاكـ لمجاهع االٌز
 اال اىٍا تتطكرت االساليب تدريجية فاصبح لٍا صفاتٍا كههيزاتٍا : 
 ة فى تىفيذ الكحدات الزخرفية.الهيؿ ىحك الكاقعي - 
 زيادة العهؽ فى حفر الزخارؼ كظٍكر الحفر الهتعدد الهستكيات . - 
 شدة العىاية بالتفاصيؿ الدقيقة كصغر الكحدات الزخرفية الهستخدهة - 
 بمغت صىاعة االخشاب اكجٍا فى ىٍاية العصر الفاطهى حيث شاع استعهاؿ: 
 هستطيالت كالهزخرفة بعىاصر ىباتية الكحدات الزخرفية : ىجـك ,هربعات , 
 طرؽ الصناعة ك الزخرفة  

 تىكعت طرؽ زخرفة التحؼ الخشبية بهختمؼ أىكاعٍا كتعددت طرؽ زخرفتٍا :

 طريقة الحفر : 

ك الحفر البسيط غير العهيؽ، كىجد ٌذي  هىٍا الحفر البسيط كالغائر كالهشطكؼ كالحز ٌك
تركة هع تقىيات أخرم كيتـ الحفر عمى الخشب الطريقة هىفذة عمي التحفة هفردة , أك هش

بكاسطة هقص أك هىقر , يدفع براحة اليد أك يضرب بكاسطة هطرقة خشبية ذات رأسيف، 
كتىفذ الزخارؼ الهحفكرة بطريقة تسهح بحفظٍا كتهاسكٍا كذلؾ بترؾ أجزاء كافية تفصؿ 

دـ كيؤيد ذلؾ بيف العىاصر الهحفكرة ازدٌر فف الحفر عمي ا خشاب في هصر هىذ الق
الهىتجات الخشبية التي تؤكد براعة الهصرم القديـ في ٌذا الفف كيالحظ أف الزخارؼ 
ا الفىاىكف في فجر اإلسالـ كاىت هتاثرة إلي حد كبير بالزخارؼ الساساىية  التي حفٌر
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كالٍميىستية ثـ تطكرت طريقة الحفر في الخشب تطكرا تدريجيا حتى أصبح لمفػف 
الخاصة في ٌذا الهيداف , كيعتقد أف ٌذي الصىاعة تطكرت عمي يد  اإلسالهػي أساليبً

التجار القبط الذيف تاثركا بالفف البيزىطي فجزدادت صىاعتٍـ جهاالن كازداد إىتاجٍـ كثيػران 
باف أيضا فمها جاء الهسمهكف ترككا الصىاعة في يد االقباط .  كقد اشتعؿ الٌر

رز كالغائر إال أىً يالحظ أف كثيػر هػف العىاصر كقد تـ تىفيذ الزخارؼ باسمكب الحفر البا
الزخرفية الىباتية قد ىفذت باسمكب قريب هف الطبيعة إلي حد كبير ثـ تطكر فف الحفرعمي 
ا خشاب في العصر العباسي إلي ىكع جديد يعرؼ بالحفػر الهائؿ أك الهشطكؼ كظٍر 

 كلكف إليٍا .ٌذا ا سمكب في طراز ساهراء ثـ ىقؿ إلي هصر باىتقاؿ ابف ط
  Inlayingالتطعيـ:          

استخدهت في تطعيـ ا عهاؿ الخشبية هكاد هتىكعة تضـ العاج كالعظـ كالصدؼ 
كا بىكس كها تكصؿ الفىاف في العصر الههمككي لتطعيـ ٌػذي ا خشاب باشػرطة رقيقة 

هف  هف ىكع آخر هف ا خشاب ذم لكف هخالؼ كها طعهت القطع الخشبية بطبقة رقيقة
 الفسيفساء كتتـ زخرفة 

 ا خشاب بطريقة التطعيـ عف طريؽ الخطكات التالية :
 عهؿ رسـ بالحجـ الطبيعي لمشكؿ الهراد تطعيهً. -1
ىقؿ الزخارؼ إلي سطح القطعة الخشبية ثـ تحفػر الزخػارؼ بعهػؽ يساكم سهؾ  -2

 خاهات التطعيـ هف سطح الخشب.
كب ثـ تكضع في الهىاطؽ الهحفكرة في القطع تىشر الخاهات طبقا لمسهػؾ الهطمػ -2

الخشبيػة ثـ تمصػؽ ثػـ يضغط عميٍا حتى يتـ التصاقٍا كتترؾ حتى تجؼ تهاهان 
 (1956.)حسف,

  :طريقة التجميع كالتعشيؽ

بمغ فف تجهيع الخشب كالعاج كالعظـ كالصدؼ حد الركعة في العصر الههمككي كتعرؼ 
ا الهسمهكف في العصكر  kundekariٌذي الطريقة عىػد ا تراؾ كىدكارم كقد ابتكٌر

 اإلسالهية الكسطي تحت ضغط عاهميف أساسيف ٌـ 
 عاهؿ الجك هعظـ البالد اإلسالهية الذم يهيؿ إلي الحرارة . -
 فقر هعظـ البالد إلي ا ىكاع الجيدة هف ا خشاب. -
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عضٍا كتتـ ٌذي الطريقة عف طريؽ تجهيع حشػكات ٌىدسية بسهؾ هعيف ثـ تجهع هع ب
ذي الطريقة تتطمب كقتا كبيرا كدقة  عمي السطح الهراد زخرفتً كتعشؽ داخؿ اإلطػارات ٌك

 . فائقة
 طريقة التجميد كالتذىيب: 

تتـ ٌذي الطريقة بهعالجة ا خشاب باستخداـ هحمكؿ الىفط كالهستكة كالشهع ثـ تػمكف 
لقصع الهثهىة كالتػي با لكاف كاٌػـ الهىتجات الخشبية التي ىفذت بٍذي الطريقػة ٌي ا

 .  اىتشرت في زخرفة ا سقؼ
 : طريقة أشياؿ الخرط

ي تىقسـ إلى ىكعيف  :ٌي هف أكثر الطرؽ استخداها في زخرفة القطع الخشبية، ٌك

 .الخراطة الكاسعةأك الك يرة الحجـ

الخراطة الدقيقة : التي تفىف الفىاف هف خاللٍا في تىكيع ا شكاؿ كالكحدات الهستخدهة، 
باستعهالً لعدة طرؽ ، هىٍا خرط الهسدس الذم يقكـ عمى كحدة أساسية ٌي  كذلؾ

الشكؿ السداسي الهتكرر ، كتتصؿ القطع فيها بيىٍا عف طريؽ ألسىة تخرج هف شكؿ 
ي تعرؼ لدل ا تراؾ ب " الهشبؾ " كالتي كاىت تركب بتجهيع قطع صغيرة  سداسي ، ٌك

ىٍا شبكة هىسكجة يكجد بيف قطعٍا هف الخشب الهخركط باشكاؿ هختمفة لتبدك ككاٌ 
ي تعد إبتكارا  فتحات تكشؼ عها كرائٍا ، ك يىشا عف تجهيعٍا أشكاالن زخرفية هختمفة، ٌك

)بحيرم  .إسالهيان يكفر إضافة إلى غرض السترة دخكؿ الضكء كالٍكاء إلى داخؿ الهبىى
,2016) 

 طريقة التمكيف

يػة هختمفػة عرفػت ٌػذي الطريقػة هىػذ ٌي عهمية دٌف الخشب بالكاف هتعػددة لهكاضػيع زخرف
بدايػػة العصػػر اإلسػػالهي كاسػػتخدهت إلػػي جاىػػب طريقػػة الحفػػر كذلػػؾ لتكضػػيح التفاصػػيؿ 

 (Allan:1986) لمزخػػارؼ الهىفػػذة بػػالحفر كيهػػر تىفيػػذ ٌػػذي العهميػػة عمػػى الخشػػب بهػػرحمتيف
الهرحمػػػػة ا كلػػػػى هعالجػػػػة الخشػػػػب بتغطيػػػػة السػػػػطح الهػػػػراد زخرفتػػػػً بهحمػػػػكؿ هخفػػػػؼ هػػػػف 

كة كالػىفط أك بتغطيػة السػطح بطبقػة سػهيكة هػف الشػهع كالػىفط ، ههػا يفيػد فػي حفػػظ الهسػت
 االخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الرطكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف 

الهرحمػة الثاىيػة : إذابػة الهسػػاحيؽ الهعدىيػة الهسػتعهمة فػي التمػػكيف : كذلػؾ إهػا فػي صػػفار 
 (2016رؽ الغزاؿ )بحيرم:البيض الهحمؿ في الىبيذ، أك الغراء الهستخمص هف السهؾ أك 
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 : طريقة الياطس  

استعهمت في بعض الهىابر طريقة أخرم غير التعشيؽ كتسهػى حشػكات في الغاطس 
ي أف حشكات الطبؽ الىجهي ليست في هستكم  ي أف حشكات الطبؽ الىجهي ٌك ٌك
ر القىاف؛ كبذلؾ باف القىاىات تعشؽ هككىة طبقا ىجهيػا عمػي السطػح الهراد تعشيقة كتظٍ

 . ٌذي الطريقة في هىبر هدرسة برقكؽ بالىحاسيف
 : طريقة الص غ

ي  ظٍرت في العصكر اإلسالهية الهتاخرة هثؿ العصر الصفكم كالعصر العثهاىي ٌك
ي  ي استعهاؿ الالكيً في الصباغة ٌك طريقة لصبغ ا خشاب لـ تكف هعركفة هف قؿ ٌك

 ((Hillenbrand:1999 هادة شفافة صهغية تستخرج هف شجر السهاؽ
 : طريؽ التخريـ

استخدهت في زخرفة التحؼ الخشبية كتتهثؿ في تككيف عىاصر زخرفية هتىكعة سكاء 
 . ىباتية أك ٌىدسية هف خالؿ حفر ٌذي العىاصر حفرا يصؿ إلي ثقب التحؼ الخشبية

 : زخرفة ا خشاب  أشرطة مف الجمد

ير أك همصقة عمي يتـ زخرفة ا خشاب باشرطة هف الجمد كتثبت ٌذي ا شرطة بهساه
 . سطكحٍا

 الخالصة كالتكصيات

هف أدبيات الدراسة كىتائج الدراسة الكصفية يهكف الكقؼ عمي هجهكعة هف الىتائج كأٌهٍا 
أف العصكر الثالثة كاىت تهثؿ تىكع في الصىاعت الخشبية كلكف هع ثبات الشكؿ العاـ 

ففي العصر ا يكبي  لمتحؼ الخشبية , ظٍكر إختالفات في زخرفة الصىاعات الخشبية
ظٍرت الزخارؼ الكتابية بالخط الىسخ كا كثار هف الزخارؼ الىخيمية كأىصافٍا.كاىت 
التحؼ الخشبية في العصر ا يكبي ليست بىفس الكـ في العصكر التالية , كلكف عكضت 
عف ذلؾ بزخرفتٍا الهحفكرة عمي ا ىكاع الهختمفة هف التحؼ الخشبية , كها زادت التحؼ 

بية بشكؿ همحكظ في العصر الههمككي كتىكعت  هف حيث تىكع أحتياجٍا في العهارة الخش
الههمككية , كفي العصر العثهاىي لـ يكف هثؿ العصكر السابقة إال أف التحؼ التي كصمت 
لىا سكاء كاىت ثابتة أك هىقكلة تدؿ عمي جكدة ٌذي الصىاعة لدم الفىاف الهسمـ الهصرم 

ا.كألقي الضكء عمي الصىاعات الخشبية لمردم عمي الذم تكارث ٌذي الصىعة ك  طكٌر
ا البعض أف فترات العصر ا يكبي إلي العصر العثهاىي كاىت فترة  ا قاكيؿ التي آثاٌر
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ىحدار بسبب الحركب الصميبية في العصر ا يكبي كقمة الصىاع في العصر  رككفي كال
في ٌذي الفترات كضع بصهتً العثهاىي بسبب ىقمٍـ إلي اسطاىبكؿ .كها أف الفىاـ الهصرم 

عمي هىتجاتً الفىية أىً هف الىظرة ا كلي  م الهىتجات الفىية يدرؾ أىٍا تعكد لٍذي 
العصكر اإلسالهية بهصر.كاىت لكؿ فترة هف ٌذي الفترات الهالهح الههيزة لمفف الخاص 

ذا هايجعمٍا تعمف عف ىفسٍا ا بٍا , ٌك  صراحة. بٍا التي إستطاع الفىاف الهصرم أف يهيٌز
كهف أدبيات الدراسة كىتائجٍا يهكف الكقكؼ عمي هجهكعة هف الهقترحات كالتكصيات 
كالتي تعد بهثابة خطكط إرشادية لمبحث في لمصىاعات الحرفية الخشبية كصىاعة التحؼ 

ظٍار جكدتٍا كقيهتٍا الفىية .  الخشبية في العصكر اإلسالهية الهختمفة كال
اؿ الخشبية اإلسالهية بهصر حالً كها حاؿ أف يككف ٌىاؾ هتحؼ هىفصؿ ل عه

 الهىسكجات كالخزؼ 
ارساؿ القطع الخشبية اإلسالهية بهصر إلي الهتحؼ الدكلية لكي يتعرؼ عميٍا العالـ 
كيدرؾ هدم جكدة الصاىع الهصر الهسمـ كها يحدث هع الكثير هف اآلثار كبذلؾ تضهف 

 دة الجذب السياحي لٍا.الجذب السياحي لزيارة اآلثار اإلسالهية بهصر كزيا
القياـ بكرش عهؿ لشباب الباحثيف كالدارسيف في هجاؿ اآلثار اإلسالهية لإلعهاؿ 

 كالصىاعات الحرفية الخشبية لمتكعية بٍا كالكقكؼ عمي ركعة فىٍا .
ا كالحفاظ عميٍا هف اإلىدثار   الصياىة الدكرية لهثؿ ٌذي الصىاعت لضهاف استهراٌر

لحاقٍا بهثؿ ٌذي التحؼ القياـ ببىاء الهىشات ا لدىية عمي هثؿ ٌذي الطرز الهعهارية  كال
 الفىية لضهاف إحياء ٌذي الصىاعات هرة أخرم . 

تهكيؿ الشباب هف قبؿ الدكلة لمقياـ بهثؿ ٌذي الهشركعات التي تعتهد عمي إحياء 
الصىاعات الحرفية الفىية بهصر هثؿ صىاعة اإلخشاب التي تككف تضهف كزارة ا كقاؼ 

 صرية أف تعهر بٍا الهساجد كالهكسسات الديىية هصر اله
 ممحؽ المكحات 

 1لكحة رقـ

 لكح هف الخشب العصر ا يكبي بً زخارؼ ٌىدسية بداخمٍا
 رسـك حيكاىات كطيكر عمي ارضية ىباتية هحفكرة بالحفر

 4632البارز تعكد لمعصر ا يكبي هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة, رقـ السجؿ 
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 2لكحة رقـ 
 12129-12128بالقاٌرة, الفف اإلسالهي أجزاء هف تركيبة خشبية لهقاـ  السمطاف الكاهؿ هتحؼ

 

 

 

 3لكحة رقـ  
لكحة أجزاء هف أحد التراكيب خشبية بقبة اإلهاـ الشافعي  العصر ا يكبي هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة 

 1056رقـ سجؿ 
 

 

 

 

 4لكحة رقـ   
 الٍىدل يتككف تركيبة اإلهاـ الحسيف هف خشب الساج

 15025هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة ,رقـ السجؿ 
 

 

 

 5لكحة رقـ 

كاحد ؛هع الجزء العمكم كالسفمي. بضريجة بشارع الهعز  الصالح ىجـ الديف هف جاىب لكحة لتركيبة
 38بالقاٌرة, رقـ ا ثر

 

 

 

  

  6لكحة رقـ 
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 602هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة , رقـ السجؿ يباب خشبي هف هصرعيف يعكد لمعصر ا يكب 
 

 

 

 

 

 

  

 7شكؿ رقـ 
 لكح هف الخشب عميً ىص تاسيسي لخاىقاة سعيد السعداء

 رقـ السجؿ 484هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة, 
 

 

 

 

 8رقـ المكحة  
 شارع الهعز بالقاٌرة 43سقؼ ضريح قالككف رقـ ا ثر 

  

 

 

 

 

 9رقـ المكحة 
 , شارع الهعز بالقاٌرة 149رقـ ا ثر  هدرسة كخاىقاة الظاٌر برقكؽ
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 10لكحة رقـ 
 1080هىبر تتر الحجازية هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة , سجؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 11لكحة رقـ 
 11719هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة رقـ السجؿ  باب هف الخشب الهطعـ بالعاج

     

 

 

 

   
 
 12لكحة رقـ 

 هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة. باب هف الخشب الهطعـ بالعاج العصر الههمككي
 117رقـ السجؿ 

 

 

 

 

 

 

 13رقـ الكحة 
 16729باب هف الخشب هزخرؼ بكحدات ٌىدسية هتحؼ الفف اإلسالهي بالقاٌرة رقـ السجؿ 
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  14لكحة رقـ 

                          135  سقؼ هسجد الهحهكدية ) سقؼ ا يكاف الشهالي الغربي( هيداف صالح الديف ,الخميفة رقـ االثر

 

 

 

 

 

 15لكحة رقـ 

 52ـ شارع الهعز .الجهالية أثر برقـ: 1535سقؼ حجرة التسبيؿ بسبيؿ خسركا باشا 

 

 

 16لكحة رقـ 
 
 
 

شارع سكيقة الالال الهتفرع هف حارة عهر شاي بالسيدة زيىب  الباب الهؤدم لهدخؿ هسجد داكد باشا.
ك هسجؿ بكزارة اآلثار برقـ  بالقاٌرة،  472ٌك

 

 

 

 

 

 

 17لكحة رقـ 
ر يقع فى هيداف اال 98الباب الجىكبي الغربي الهؤدم لبيت الصالة في هسجد أبي الدٌب اثر رقـ  ٌز

 شارع السىاىية
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 18المكحة رقـ 

 349دكة هبمغ هسجد سىاف باشا ببكالؽ, بكالؽ ابك العال اثر 
 

 

 

 

 

 

 ا شكاؿ

 ( هراحؿ تصهيـ الطبؽ الىجهي كالكىدات1شكؿ )

  
 

 

 

 

 ( شكؿ طبؽ ىجهي كأجزائ2ًشكؿ )
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