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 البطاقة المهنية
 

 من هو نقاش الخشب؟ 

 يلحرفا ينقشنقاش الخشب حرفي متخصص في صنع األشياء المنقوشة على الخشب أو ترميمها. 

 .ليمنحه أشكاال متنوعة. يمكن التمييز بين نوعين من النقش: الزخرفة والنحت ،الخشب

ت هذه إزالة المواد، وقد عرفو حفره على حيز منبسط من خاللأشكال هندسية نشاء إيعني النوع األول 

عبارة عن  و النوع الثاني السابع عشر والثامن عشر الميالدي.الذهبية ما بين القرنين  احقبته الصناعة

 أشكال ذات أبعاد ثالثية غير مرتبطة عضويا باللوح الخشبي و لكن متثبتة على قاعدته.

 

 نقاش الخشب؟ حرفةما هي  

 العمل وقدرة على الرسم واإلبداعحرفة نقاش الخشب صنعة جمالية تشترط مهارة يدوية وفنية وإتقانا في 

فهو  ؛وله قدرة على التواصل ،ويتمتع بروح التعاون ،نقاش الخشب إنسان يولي اهتماما كبيرا لعملهإن 

كما يقيم  الطالء الملمع،و المجسمات، صانعينسج عالقات التعاون مع متدخلين آخرين مثل المعماري و

 أشياءكفاءات تمكنه من تمثل وصنع وب ،بحس فني مرهف يتميزوعالقات الثقة مع الزبائن والممونين. 

 على قدر عال من الجودة.

 

 األساسية لنقاش الخشب؟ ةما هي األنشط 

أو أجيرا داخل مقاولة حرفية أو تعاونية. ويستثمر مهارته  ،يمارس نقاش الخشب نشاطه باعتباره حرفيا

 ثبالزخرفة التي تعنى بتزيين األثاالخشب قصد صنع أشكال موجهة للديكور. يتعلق األمر نقش في 

 زالة المواد.ر حفر وإعلى حيز منبسط عبأشكال هندسية واللوحات والمعمار الداخلي من خالل إحداث 

ثم ينقش األشكال والزخارف  ،هياكلالويصنع  ،العمل حضري ،وليةبعد أن يتزود الصانع بالمادة األ

 .جودته ليركب المنتوج، ثم يراقب
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