
 التحف الخشبية والعاجية 

 -:أنواع األخشاب  -1

 محلية ومستوردة 

) ، الصنوبر ، األرز  الجوز،  القرو

 (من تركيا 

الهندي ، األبنوس السوداني ،  الساج

 .البلوط ، وغيرها 



 -:أدوات النجارة  -2  

 .األزاميل ، المناشير ، المبارد ، الفارات ، المخرطة    

 

 -:طرق الصناعة والزخرفة   

   السدايب ) التجميع والتعشيق ، ابتكارها وأسبابه ، ماهيتها

 . تعرف عند العثمانيين بكندكاري ( أو االطارات 

  مائل أو مشطوف ( أويما ) ، غائر ، بارز  بانواعهالحفر. 



   أو التفريغ  اوالتثقيبالتخريم:- 

   التلوين والتذهيب:- 

   أخشاب ) حقيقي أو زائف ، مواده  -:التطعيم والترصيع

عظم ، جلد ، درقة ( صدفكاري ) أرقي ، عاج ، صدف 

 .، مع مراعاة تباين األلوان السلحفاة 

  دقيق ( بلدي برامقه كبيرة ) ماهيته ، نوعاه  -: الخرط

مثل الميموني ، الصليبي ، الجنزيري ، ) وأنواعه كثيره 

 ( .المفوق ، ذي األكر ، وغيره 



 أنواع التحف الخشبية

 -:ذات صفة ثابتة •

األبواب ، النوافذ ، السقف ، القباب ، األعمدة ، األسقف ،   

 .األربطة الخشبية ، الدواليب الحائطية وغيرها 

 

 -:ذات الصفة المنقولة  

المنابر ، الصناديق ، الكراسي ، التوابيت ، الشكمجيات ،   

 .  العلب ، األمشاط ، وغيرها 



 النماذج األثرية

 -:م 14/ هـ 8نماذج من القرن •

 م1322/ هـ 722 بيرجيمنبر الجامع الكبير في  

 .منبر الجامع الكبير في بورصة  

 .م 1350/ هـ 751تابوت آخي شريف في أنقره  



  -:م 15/هـ 9نماذج من القرن •

 .باب التربة الخضراء في بورصة ، وباب جامعها   

 . بالكشيرباشا في  سجانوسباب مسجد   

 .كرسي مصحف ، وصندوق خشبي باسم الوغ بك   



 -:م 16/ هـ 10نماذج من القرن •

 .م 1566/ هـ 974باب تربة سليمان القانوني باستانبول 

 .كرسي مصحف ، صناديق مصاحف بهيئات معمارية 

 

 -:م 17/هـ 11نماذج من القرن 

 .أبواب ونوافذ جامع السلطان احمد باستانبول 

 .أبواب ونوافذ جامع الوالدة 

 .كراسي المقرئين ، صناديق مصاحف 

 .عرش السلطان أحمد األول المرصع بالماس والياقوت 



 -:م 19-18/ هـ 13-12نماذج من القرن •

 

 .والعلب  الشكمجيات، بعض  والركوكو الباروكغلبة   

 

الذي بني للسلطان عبد الحميد في  يلدزالتحف الثابتة بقصر   

 .م 19/ 13القرن 

 



باستانبول من القرن  طوبقابوتفاصيل من رفارف وأسقف خشبية بقصر 

   م18/  هـ12



 م16/  هـ10مشربية من القرن 



 م15/  هـ9، القرن  طوبقابو، بقصر الفاتح تفاصيل من أحد أبواب كشك 



، األيمن في تربة  م16/  هـ10بابان خشبيان بعمائر استانبول في القرن 

 . طوبقابو، واأليسر في قصر القانونى سليمان 



  م16/  هـ10أبواب خشبية من عمائر عثمانية من القرن 



(  األزرق الجامع ) باستانبول أحد أبواب جامع السلطان أحمد 

 . م1616/  هـ1025



، األيمن  م16/  هـ10ثالثة منابر من الخشب من استانبول في القرن  

، واأليسر بالجامع باشا   رستم، واألوسط بجامع السليمانية  بجامع 

 (  .جامع ينى ) الجديد 



، القرن  بالقرمسراى  بخشىاليمنى منبر خشبي صغير كان في مسجد قصر 

 .باستانبول واليسرى كرسى مقرئ خشبى بجامع السليمانية  . م16/  هـ10





، األيمن  م16/  هـ10ثالثة صناديق مصاحف من استانبول في القرن  

 .الثانى ، واأليسر من عهد السلطان سليم  م1505/  هـ901مؤرخ بعام 



 .توقيع الصانع علي الصندوق السابق 







 .م 16/ هـ 10صندوق مصحف 



، األيمن من استانبول في القرن والصدف رحالن من الخشب المطعم بالعاج 

، واأليسر باستانبول ، ومحفوظ بمتحف الفنون االسالمية والتركية  م16/  هـ10

 . هـ13من استانبول في القرن 





 .م 18/ هـ 12صندوق مصحف 



/  هـ10، من القرن  بطوبقابواأليمن كرسى عرش سليمان القانونى 

 . م18/  هـ12، واأليسر كرسى عرش متأخر من القرن  م16



، من استانبول في الصدف من الخشب المطعم بالعاج أو  شكمجيتان

 ( . Farjam ) فرجام، اليمنى محفوظة بمجموعة  م17/  هـ11القرن 



دوالبان العلوى من الخارج ومن الداخل خشبى مطعم بالعاج من استانبول في  

 .نفسه ، والسفلى يرجع لمنتصف القرن  م17/  هـ11القرن 
 



، مؤرخ استانبول ، من والصدف األيمن كرسى عشاء من الخشب المطعم بالعظم 

 . م19/  هـ13واأليسر من استانبول في القرن  . م1560/  هـ967بعام 



، األيمن بمتحف الفن االسالمى في استانبول ثالثة مهود من الخشب من 

، ويرجع  طوبقابو، واألوسط بمتحف  م18/  هـ12، ويرجع للقرن كوااللمبور

 . م19/  هـ13، واأليسر يرجع لنهاية القرن  م18/  هـ12للقرن 



، والعاج زوجان من قباقيب الحمام من الخشب المطعم بالصدف 

 . م19/  هـ13استانبول في القرن 



 الصفوياألخشاب والعاج في العصر 

 . الالكيهظهور فن  -1•

 

 . الصفويةندرة المتبقي من أشغال الخشب 

 

 .األبواب الخشبية  -1 

 .التوابيت الخشبية  -2 

 .الكشاكيل الخشبية   -3



 .بإيران سقف خشبى لمنزل من العصر الصفوى 



   . م10/16، نهاية ستون من قصر جهل  بالالكيهباب من الخشب المدهون 



 .خان ، بمتحف أغا  م17/  هـ11باب خشب من ايران في القرن 



 .خان ، بمتحف أغا  الكيه،  م17/  هـ11باب خشب من ايران في القرن 



هـ ، متحف 999تفاصيل للجزء العلوي من باب خشبي مؤرخ 

 .برلين 



 .الصفوى ، بداية العصر حفر ، باب مصراع نافذة أو 



 . بأردبيلتوابيت خشبية بضريح الشيخ صفى الدين 



مؤرخة  مازندران، من عقدين بين  أورباطمن تابوت خشبى  حشوة

 . م1514/ هـ920



 .السابقة  الحشوةتفاصيل من الرباط أو 



 .هـ ، برلين 978تابوت من الخشب ، حفر ، 



 .تفاصيل من التابوت السابق 



 .م ، برلين 17/ 11لوح خشبي بكتابات محفورة ، 



 . م17، القرن   الكيه، صفوى ، مفتوحا كرسى لحمل مخطوط 



 . م17، القرن الصفوى مقبض خنجر من العاج العصر 


