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توظيف قطع الخزف المهملة في المشغوالت الخشبية
د.فاطمة عمران البريكي*

1

د.نزهات مفتاح البوعيشي**

المقدمة:
تطورت المشغوالت الخشبية الحديثة تطو ار كبي ًار وملحوظًا من خالل ما أُدخل عليها من تأثيرات فنية

وتقنية  ،حيث كان للتقدم التكنولوجي األثر الكبير على تصاميم المنتجات الخشبية خاصة بعد استخدام

الحاسب اآللي في عمليات اإلنتاج ،باإلضافة إلى التنوع الكبير الذي شهده إنتاج األخشاب الطبيعية
وأيضاً األخشاب المصنعة ذات الخواص المميزة ،وقد أتاح ذلك إمكانية إجراء التجارب الكتشاف خامات
جديدة  ،واحداث تأثيرات تقنية وفنية حديثة على التصميم البنائي للمنتجات الخشبية  ،وتصميم المشغولة

الخشبية ال يقتصر على تأكيد الجانب الوظيفي فحسب  ،بل أهتم أيضا بالناحية الجمالية  ،مما جعل

للمنتجات الخشبية كيانا مستقال من حيث تفاعل خواص الخامة و بما تحتويه من قيم جمالية وقيم نفعية
مع وسائل معالجتها ،والعمليات التي تجرى عليها مثل التعشيق ولصق القشرة واضافة الحليات و الخرط
و التشكيل والتجميع إلى غير ذالك من تقنيات تبرز جماليات خامة الخشب  ،وذلك إليجاد تمازج بين

المضمون الجمالي والجانب النفعي أو الوظيفي .

كما إن كثير من المنتجات الخشبية أبرزت قيماً تعبيرية وتجسيمية من خالل زخرفتها بمختلف

أساليب معالجة األخشاب كالتلوين والحرق والتفريغ  ،حيث أن الصانع اتجه إلى نحت الكتل الخشبية
وحفرها وتلوينها لتحقيق التجسيم واإلحساس بالظل والنور مع مراعاة النسب واألوضاع باإلضافة إلى
الجانب التعبيري في التصميم ،واستخدام المنظور والحركة فيه  ،وظل المنتج الفني على مر العصور

يؤكد على تلك القيم الجمالية  ،إلى أن بدأ مؤخ اًر االهتمام بإبراز المقومات التشكيلية األخرى التي تؤثر
على المنتجات الخشبية فنيا وتقنيا  ،مثل االهتمام بالفراغ  ،والتنوع في الملمس  ،والبعد الثالث حيث

تضافر العوامل الفنية والتقنيات المستخدمة في إنتاج هذه المشغوالت لتحقيق ذلك .
ومن خالل هذا البحث سيتم تسليط الضوء على استخدام قطع الخزف والسيراميك في إبراز القيم
الجمالية والفنية للمشغوالت الخشبية.

*1عضو هيئة تدريس كلية الفنون واالعالم جامعة طرابلس

** عضو هيئة تدريس كلية الفنون واالعالم جامعة طرابلس
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أهمية البحث:
- -1تطوير أساليب إنتاج المشغوالت الخشبية عند الحرفيين وتعشيقها بالخزف حتى تستطيع منافسة
السوق العالمية في الصناعات الصغيرة.
 -2إبراز العالقة بين خامتي الخزف والخشب .

 -3العمل على تشجيع الصناعات الحرفية والتأكيد على المحافظة على الطابع المحلي الذي يميزها .
أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى إنتاج مشغوالت خشبية ناتجة من التوليـف بـين خـامتي الخشب والخزف،
واالستفادة من القيم الجمالية والفنية للخامات الصناعية بما يتناسب مع طبيعة العصر،ومواكبة المبتكرات
الصناعية الحديثـة كمصـدر هـام فـي المجاالت الفنية بالنسبة للفنون التشكيلية بصفة عامة وال تكون
منعزلة عن المبتكرات الفنية الحديثة ،وتفيـد هـذه الدراسة في فتح أفاق فنيه جديدة للتجريب والتطبيق في
مجـال أشـغال الخشـب ،وايجاد مدخالت جديدة باستخدام مبتكرات صناعية حديثة  ،وربطها بمجاالت الفن
التشكيلي وخاصة في مجال أشغال الخشب.

مشكلة البحث:

ويمكن تحديد مشكلة البحث فيما يلي:
 .1إهمال تطوير أساليب إنتاج األعمال الخشبية الفنية ،وعدم كفاءتها لمنافسة األسواق العالمية في
الصناعات الصغرى.

 .2عدم وجود طابع مميز للصناعات الخشبية المحلية يميزها عن غيرها من الصناعات األخرى.
 .3قلة االستفادة من قطع الخزف المهملة وتوظيفها إلنتاج أعمال فنية ذات طابع جمالي.
منهج البحث:
-1

المنهج الوصفي التحليلي فيما يخص الجانب النظري للتعرف على التقنيات المتنوعة سـواء تقنيات
الفسيفساء أو تقنيـات المنتجـات الخشبية التقليديـة أو الحديثة والمتطورة.

-2

المنهج شبه التجريبي في التجربة الذاتيـة و إتبـاع المنهج التحليلي في تحليل بعـض األعمـال الفنيـة
وتحليـل التقنيات المستخدمة فيها ،ووصف منتجات خشبية يمكن تنفيذها بعـدة تقنيات و يمكن
استغاللها في المشـروعات الصغيرة من ناحية وفي إثراء القيم الفنية والجمالية لألشـغال الخشبية من

ناحية أخرى.

نبده عن الفسيفساء وأنواعها وتقنياتها:
الفُ َس ْي ِف َساء أصلها كلمة اإلغريقية ) هو فن وحرفة صناعة المكعبات الصغيرة واستعمالها في
.1
زخرفة وتزيين الفراغات األرضية والجدارية عن طريق تثبيتها بالمالط فوق األسطح الناعمة وتشكيل
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التصاميم المتنوعة ذات األلوان المختلفة ،ويمكن استخدام مواد متنوعة مثل الحجارة والمعادن والخزف
والزجاج واألصداف وغيرها  ،وفي العادة يتم توزيع الحبيبات الملونة المصنوعة من تلك المواد بشكل فني
ليعبر عن قيم دينية وحضارية وفنية بأسلوب فني مؤثر(الطرشان ،1191 ،ص.)11-3

"والفسيفساء في اللغة "كل شئ فيه جذور وخطوط" ولكن في المفهوم الفني هو إيجاد رسوم وزخارف
جميلة من تقطيع وحفر الخشب الملون فوق قطعة من الخشب أو البوليستر األسود.
يعرف على وجه الدقة تاريخ نشوء هذا الفن ولكن عند مطابقته مع الفنون المنقوشة فوق السيراميك
نصل إلى العالقة بين الفنين  ،عندما نتكلم عن تاريخ هذا الفن نذكر القبة الحمراء في مدينة مراغة التي

تم تشيدها في عهد اإليلخانان  ،فهذه القبة فيها فن النقش على السيراميك المطابق لفن الفسيفساء  ،حيث
كان فن الفسيفساء على السيراميك منذ زمن المغول وازدهر في العهد ألصفوي بشكل كبير وهناك أثار
فاخرة من هذا الفن من تلك الحقبة حيث كانت النقوش المستخدمة نقوش اسليمية  ،بعد سفر العديد من
الفنانين إلى أوروبا واقتباسهم من الفن األوروبي ط أر تغير على فن الفسيفساء حيث تم استعمال نقوش

تمثل اإلنسان ونقوش أخرى مثل األسلحة الحربية وكان هذا واضحا في العهد

القاجاري(قناة

المنار ، )2112،ووجه الشبه في فن الفسيفساء على السيراميك وعلى الخشب هو أن االثنين يتم عملها
من قطع بألوان مختلفة ورصها على السيراميك أو الخشب .
ولهذه التقنية تاريخ طويل واستخدمت في عصور مختلفة ونفذ بها العديد من األعمال الفنية في مختلف

ٍ
بشكل واضح هى
دول العالم قديما وحديثا ،ولعل من أشهر الحضارات التي ظهرت فيها هذه التقنية

الح ضارة الرومانية واليونانية ،وبالطبع كانت الحضارة اإلسالمية من الحضارات التي اعتمدت بشكل
واضح وملموس على الفسيفساء فى تجميل مختلف األبنية اإلسالمية.

شكل ( )1قطع الخزف .

الخامات المستخدمة في صناعة وزخرفة المشغوالت الخشبية :
إن الخامات التي تدخل في صناعة األثاث واألعمال الخشبية عام ًة كثيرة و متعددة ،و تتبدل تقنيات

معالجتها وتتطور بتطور اإلنسان ،بدءًا من الحجر والطين إلى الخشب والمعدن بأنواعه إضافة إلى
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الزجاج واأللياف الزجاجية واللدائن والعظم والعاج والصدف والجلود وأنواع الطالء المختلفة ،ومن بين هذه
الخامات ما يلي :
 خامة الخشب:
يعد الخشب أكثر المواد األولية انتشا ًار ولعله أكثرها مالئمة في صناعة األثاث والمشغوالت الخشبية

عمومًا ،وفي الطبيعة أنواع ألحصر لها من األخشاب المختلفة التي يمكن استعمالها لهذه الغاية  ،ولكن

بعض أنواع الخشب أتسمت بصفات وميزات طبيعية وضعتها في المرتبة األولى عند مصممي األثاث

والمهندسين والحرفيين.

وقــد ســاعد تطــور صــناعة األخشــاب وأدوات النجــارة والتقنيــات المســتعملة فــي معالجــة األخشــاب منــذ

نحو قرنين والى اليوم في إنتاج أثاث خشبي رخيص الثمن نسبياً وفي زمن قصير ،واسـتخدمت مـواد جديـدة

أساسها الخشب المعالج كنجارة الخشب المضغوطة وقشر الخشب وأليافه والخشب المخـرم والهيكلـي وألـواح

الخشب المصمتة والمعاكس والمصفح والمطبق وغير ذلك.
وتس ــتخدم قط ــع األخش ــاب النفيس ــة مث ــل الم ــاهوجني واألبن ــوس والخش ــب األحم ــر ف ــي زخرف ــة وتـ ـزيين
المشغوالت الخشبية واألثاث .
 خامة المعدن:
ق ــد اس ــتخدم اإلنس ــان المع ــادن ف ــي ص ــنع أدوات ــه وحوائج ــه من ــذ أن تعل ــم ص ــهرها وس ــكها وطرقه ــا،

واســتعمال المعــادن فــي صــنع األثــاث وزخرفتــه قــديم جــدًا ،وقــد عثــر فــي مقب ـرة تــوت عــنخ مــون علــى قطــع

أثــاث فــاخرة منهــا س ـرير عــرش وكرســي مزينــان بالــذهب (ق 11ق.م)  ،واســتعمل اليونــان البرونــز والحديــد
والفضة في صنع قطع األثاث وزخرفتها .
ومنذ القرن الثـامن عشـر شـاعت صـناعة األثـاث الحديـدي ،وصـارت السـرر المعدنيـة والصـناديق المقـواة
بالمع ــدن ف ــي متن ــاول الن ــاس ،وأش ــهر مث ــال عليه ــا سـ ـرير ن ــابليون بون ــابرت ف ــي جزيـ ـرة هيالن ــة (الموس ــوعة
العربية ،مج .)1
وكانت السرر ا لحديديـة تـزين بزخـارف وقطـع نحاسـية أو برونزيـة  ،كمـا اسـتخدم الحديـد فـي صـناعة مقاعـد
الحدائق والكراسي التي توضع في العـراء لمقاومتـه عوامـل الطبيعـة ،وخاصـة بعـد طالئـه بطبقـة مـن الـدهان

 ،وحوالي في فترة العشرينات من القرن العشرين توصل األلمان إلى اسـتعمال الفـوالذ فـي صـناعة األثـاث و
األنابيب الفوالذية المطلية بالكروم وتطويعها في صناعة األثاث حتى غـدت األنابيـب الفوالذيـة رمـ ًاز لمـذهب

«الوظيفية» في العمارة  ،ومنذ الثالثينات من القرن العشرين شاع استعمال األلمنيوم فـي هـذه الصـناعة لمـا
يتمتع به من مواصفات جيدة .
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و دخلت المعادن أيضا في زخرفة أسطح المشغوالت الخشبية ،وذلـك بتطعيمهـا وترصـيعها بقطـع دقيقـة مـن
المعادن المختلفة بأشكال ووحدات ُزخرفية متنوعة .
خامة الزجاج:
يعد الزجاج من المواد المسـتعملة فـي صـناعة األثـاث وتزيينهـا وعمـل الـديكورات للجـدران و األسـقف،
وتستعمل المرايا والبلور العادي والملون إلضفاء لمسة جمالية على الفراغ الداخلي  .شكل (.)2

شكل ( )2استخدام الزجاج الملون في الديكور.

كما استعملت خامات أخرى كمواد للتطعيم والتنزيل والترصيع في صناعة األثاث ،حيث شاع في القرن
السابع عشر استخدام العاج في تطعيم األثاث الفاخر ،وأيضا عظم قوقعة السلحفاة للتنزيل النفيس فوق

أرضية من الفضة ،وأيضا استخدمت أصداف القواقع وعرق اللؤلؤ لتطعيم الخشب ،وكذلك الجص
المعجون بالغراء لتشكيل الزخارف وخاصة في األثاث اإلسالمي الشرقي  ،كما صنعت منها « شمسات»

لثقوب المفاتيح وأغطية لها.

وأما الرخام و الجص والخزف فاستعمل في مجاالت معينة  ،وخاصة في تغطية سطوح «القنصليات»
والمكاتب والتخوت ذوات األدراج والمغاسل وطاوالت الزينة.
و باإلضافة إلى الخامات السابقة يوجد الخزف أو السيراميك الذي يستفاد من القطع المهملة منه في
زخرفة وتجميل األثاث واعطاء المشغوالت الخشبية لمسة جمالية  ،فيتم أوال رسم التصميم على السطح

المراد زخرفته ومن ثم يتم تفريغ المواضع المراد تزيينها و زخرفتها سواء كان بالتطعيم أو الترصيع  ،وحبذا
أن تكون هذه الزخرفة ذات أشكال وتصاميم مستوحاة من البيئة وتحافظ على الهوية المحلية .
تعددت الخامات المستخدمة في تجميل األعمال الخشبية ،وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على
خامة الخزف واستخدامها كفسيفساء خزفية.
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التقنيات التنفيذية للمشغوالت الخشبية :

أي عمل فني أو مشغولة يحتاج إلى العديد من الطرق و التقنيات ،و وفقًا لحدود البحث فسوف يتم

تسليط الضوء على بعض هذه التقنيات التي تستخدم في معالجة وتشكيل األخشاب والمشغوالت الخشبية

وزخرفتها و تتمثل في اآلتي:
 .1تقنية التطعيم:

عرف التطعيم بأنه عملية إضافة شيء ألخر وقد ورد عنه بالمعجم اللغوي أن " طعم كذا بعنصر
كذا لتقويته أو تحسينه أو اشتقاق نوع أخر منه  ،وطعم الخشب بالصدف  ،ركبه فيه الزخرفة أو

الزينة  ،والتطعيم يتم لزخرفة جزء من المشغولة الخشبية وذلك بطريقة الحفر والتنزيل حيث يتم حفر
المكان المراد تطعيمه باألزميل ثم يمال المكان المحفور بالخامة المراد التطعيم بها من عاج أو

صدف أو أخشاب نادرة  ،ويثبت في مكانه بالغراء  .في التطعيم تدخل خامة نفيسة على بعض

األجزاء في خامة األرضية والمنتج الناتج يسمى "شيء مطعم" ،ويطلق على من يعمل بالتطعيم "
مطعم" وفي الوقت الحالي يطلق علي من يعمل بالتطعيم " الصدفجي"(.مجمع اللغة العربية)1191،
شكل (.)3

شكل ( )3زخرفة بالصدف .

(شكل  )4تقنية التطعيم
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والتطعيم يعتمد أساسا على خامات متعددة و مغايرة للخشب كما في شكل ()1
أنواع التطعيم:
للتطعيم عدة أساليب وأنواع هي :
أ -تطعيم كلي:
وهو عبارة عن تغطية كاملة لسطح المشغولة الخشبية وذلك بتجميع قطع الوحدات الهندسية ولصقها

بجوار بعضها بتكوين زخرفي مترابط، ،ويعد هذا النوع األكثر شيوعًا ،ويطلق على هذه العملية من

الناحية العلمية "بالترصيع ".
ب  -تطعيم جزئي:

هو عبارة عن تطع يم جزء بسيط من سطح المشغولة الخشبية وبأساليب مختلفة ،و هذا النوع يتم بحفر
سطح الخشب وبعمق غائر يصل أحيانًا إلى  1.1مم ،وفي هذا النوع من التطعيم يكون سمك القطع
المراد استخدامها أكبر من عمق الحفر ،وذلك لغرض صنفرتها وتسويتها بسطح المشغولة الخشبية.
تقنية الحفر علي الخشب :

تعد أحد جوانب تشكيل الخشب وتتم باستخدام أدوات الحفر علي أسطح األخشاب ،والحفر ينقسم إلى
نوعين رئيسيين هما:
 .1الحفر البارز:
" وهي المنقوشات التي ترتفع عن السطوح وأرضيات اللوحة أو الحوائط "( الشال )1191،
 .2الحفر الغائر:
يطلق على النقوش المحفورة في داخل السطوح التي يقوم بها الفنان أو الحرفي سواء كانت سطوحا
حجرية أو خشبية وغيرها بحيث تصبح هذه النقوش غائرة في السطح ويضل السطح على ما هو عليه.

عينات مختارة توضح كال من تقنية الحفر على الخشب وتقنية تطعيم الخشب:
العينة األولى (الحفر على الخشب):
اسم العمل :حاملة زهور.
الخامة :خشب الزان.
التقنيات :التقنية المستخدمة الحفر إذ يتركز الحفر الـدقيق والصـقل بالصـنفرة والتلميع ودهان شفاف .

الوظيفة :حاملة للزهور وكذلك يمكن وضع قطعة زجاج عليها واستخدامها كطاولة ركنية لوضع التحف
عليها شكل (.)1،5
الشكل :عبارة عن قطعة أثاث تستخدم لوضع الزهور مزينة بزخارف نباتية .
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اللون :بني غامق.
القيمة الفنية :وحدة المنتج وايقاعية التعبير واظهار جماليات خامة الخشب.

شكل ( )5نموذج لتقنية الحفر علي الخشب.

شكل ( )6نموذج لتقنية الحفر علي الخشب.
 -2تقنية الترصيع:
عرف الترصيع بأنه " عملية تطعيم عن طريق التكسية الكاملة أو التجميع  ،فالترصيع يغطي سطح
خامة األرضية كلها بالخامة الجديدة ويسمي الشيء الناتج بشيء مرصع"(صدقي ،1199 ،ص )135

و" إن الترصيع يختلف في أسسه الصناعية عن التطعيم ويتطلب وقتا وجهدا في تجميع قطع صغيرة
فسيفسا ء مختلفة اإلشكال من العظم أو العاج أو القرن والصدف بعضها بجوار بعض وفي بعض
األحيان باستخدام األحجار الكريمة  ،وبعناية فائقة للحصول علي عالقات هندسية  ،وتمال الفراغات بين
قطع الفسيفساء بعجينة ملونة حسب االحتياج "( ديماند . )1192 ،
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المعدات اليدوية المستخدمة في تنفيذ العمل:

تعتبر المطرقة الخاصة بالفسيفساء أفضل أدوات هذا الفن لدقتها وفعاليتها  ،وال تزال تعد الخيار
األمثل للحرفيين حتى اليوم  ،إال أنهم استعانوا بمعدات أخرى حديثة مثل الت القص والكماشة ،ويوجد

العديد من الكماشات وكل واحدة منها تقطع الفسيفساء بشكل معين  ،فهناك الكماشة العادية ،والكماشة
جدا في تشكيل مقياس قطع الفسيفساء ،وهي تعمل عمل المقص ،وهناك
الكاسرة التي تعتبر فعالة ً
الكماشة الدائرية لقطع أطراف المكعبات وجعلها مستديرة  ،إضافة إلى أنواع أخرى من الكماشات األدق و

األكثر حرفية .شكل ( .) 1، 9، 7

( شكل  ) 8الكماشة القاطعة .

(شكل  ) 7كماشة القص .

( شكل  )9الكماشة الدائرية .
هذا باإلضافة إلى الغراء الذي يجب أن يكون من النوع المقاوم للماء .وقطعة إسفنج لغرض التنظيف.
شكل ( .) 11 ،11
العينة الثانية ( ترصيع الخشب ) :
اسم العمل :منضدة خشبية مرصعة بالفسيفساء الخزفية.

الخامة :خشب  +سيراميك.

التقنيات :التقنية المستخدمة الترصيع إذ يتركز استخدام بقايا السيراميك الملون في عمل لوحة فنية
الوظيفة :منضدة تستخدم كقطع اثاث.
التحليل الشكلي :عبارة عن لوحة فنية تمثل قاع البحر.

القيمة الفنية :التوليف بين الفسيفساء الخزفية والخشب إلثراء القطعة الفنية وابراز جمالها .
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(شكل  ) 11تقنية الترصيع .

( شكل  ) 11قطعة أثاث مرصعة بالقطع الخزفية .

الخالصة و النتائج :
المشغوالت الخشـبية وتقنيـات تصـنيعها من المهم التعرف عليها في مجال صناعة األخشاب ،والمبادئ

الفنية وتقاليد الصنعة وأساليب التعامل معها  ،وتصنيف المشـغوالت والمعـدات والخامات ونظم التعامل
معها ونظريات اإلنتاج في مجـال الصـناعات الصغيرة ،وفهم طرق التصنيع للمنتجات الخشبية وتفسير
كيفية صناعتها ،وتحليل عناصر العمل وأساليب اإلنتاج وتحليل العالقات الفنية للمنتجات الخشبية

،وتحليل العالقات الفنية الجميلة واألصيلة للمنتجات بصفة عامة والمنتجات الخشبية بصفة خاصة حيث
تتميز الصناعات الصغيرة بالبسـاطة التـي تؤكـد الجمال في اإلبداع الفني واألصالة المنشودة فيه ،وتتطلب
من المنتِج النظر العميق واالستيعاب البليغ لهضم العناصر بما يؤكد حقائقها الجماليـة فـي شتى صورها
،وقد استمدت بساطة روح المنتجات من أساليب المنتجـين ومن وجدانهم الدقيق الذي يتسم بالبساطة

والتحرر ،حيث تستند األع مـال الفنية على الحرية واألصالة المستمدة من قوة شخصية المنتج ،ولـذلك
نلمـح دائما نتائج هذا النوع من العمل متسمة بالعفوية والصراحة والبعد عـن التقليد وابراز هويته.
التوصيات:
 .1ضرورة االهتمام بالتقنيات المستخدمة ألشغال الخشب وذلـك لما له من اثر في إنتاج أعمال دقيقة
الصنع عالية الجودة تـالءم احتياجات المستهلك.

 .2تأكيد روح التعاون بين جميع التخصصات في مجال الفنون ،باعتبار كال منها مكمال لألخر.
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 .3االستفادة من مخلفات جميع أنواع الخامات واستغاللها بالطريقة المثلى في ابتكار لوحات فنية تحمل
الهوية المحلية.
 .1تطوير أساليب إ نتاج األشغال الخشبية عند الحرفيين بالدولة حتى نستطيع منافسة السوق العالميـة في

الصناعات الصغيرة.

قائمة المراجع :
 .1نزار الطرشان .)1191( .المدارس األساسية للفسيفساء األموية في بالد الشام -.الجامعة
األردنية ( ،رسالة ماجستير)

 .2قناة المنار ( . )2112تاريخ فن الفسيفساء على الخشب في إيران -.متاح على :
http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=381886
 .3الموسوعة العربية ،مج  ،1ص -.296متاح علىhttps://www.arab-ency.com/ar :
 .1مجمع اللغة العربية( -.)1191القاهرة  :دار التحرير للطبع والنشر.
 .1عبد الغني النبوي الشال ( .)1191مصطلحات في الفن والتربية الفنية -.عمادة شئون
المكتبات -جامعة الملك سعود :الرياض.

 .5محمد كمال صدقي ( . )1199المصطلحات األثريةز -الرياض( :د -م) .
 .7م  .س ديماند (  .)1192الفنون اإلسالمية -.القاهرة  :دار المعارف.
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