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 ملخص البحث 

تراثاً مؤثراً في حياة األجيال التالية يستقي منه الخبرات ؛ لذا علينا أن ننتبه لما نبنيه وهل  ما نبنيه اليوم يصبح في القريب  

هو مرتبط مع هويتنا وهل هو أحد الخطوات لإلنتقال لعمارة المستقبل، وفي سمة من سمات البناء للمساجد وهي النقوش  

عناصر األصيلة المرتبطة بعمارة المسجد ، وقد تفنن المسلمون الكتابية نحاول أن نكتشف ذلك؛ حيث تعد النقوش الكتابية أحد ال

، فأمتزاج فن الكتابة مع فن العمارة كان جزءاً من الطابع  على مر العصور في توظيف النقوش الكتابية العربية بالمسجد

معماري الحالى للنقوش ؛ ولذلك يهدف البحث إلى رصد التوظيف ال المعماري للمساجد األثرية ومعبرا عن الهوية اإلسالمية

الكتابية بالمساجد وإستنتاج خصائصها ، تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث شمل اإلطار النظري إعطاء نبذه تاريخية  

الكتابية  للنقوش  المعماري  بالتوظيف  الصلة  ذات  التصميمية  المفردات  تحديد  بمصر،  األثرية  بالمساجد  الكتابة  إلستخدام 

لمفردات، ثم تصنيفها تمهيدا إلجراء الدراسة الميدانية. تبع ذلك إجراء دراسة ميدانية شملت عينة من عشرة  ومناقشة تلك ا

شرم الشيخ    - الغردقة    -أسوان  -مدينة السادس من أكتوبر    - مساجد جامعة حديثة من مدن مختلفة بمصر وهي: مدينة القاهرة  

األسكندرية . تضمنت الدراسة الميدانية أربع خطوات   –أسيوط    -دقهلية  دكرنس بال  –العاصمة اإلدارية الجديدة     –دمياط    –

الوصفية عن   البيانات  الدراسة، وعرض  عينات  ، وتحديد  دراستها  يتم  الدراسة وكيف  قيد  التصميم  تحديد مفردات  هي: 

ابية في المساجد الحديثة  المساجد، وجمع وتحليل بيانات الدراسة الميدانية. خلص البحث إلى وجود أرتباط قوى للنقوش الكت

والمحراب،   الداخل  والقباب من  الداخلية  الحوائط  في  خاصة  نسبياً  كبيرة  بمسطحات  التراثية وأستخدامها  وميل  باألشكال 

كما أتضح أن هناك حاجة للتجديد من حيث استخدام النقوش الكتابية المعاصرة إلى االستخدام الوظيفي أكثر منه زخرفي،  

 كتابة أو إستخدام  مواد متطورة تتيح أمكانيات عمل تكوينات مستحدثة. الشكل الهندسي لل

 الكلمات المفتاحية :  

 هوية العمارة. – الخط العربي  –النقوش الكتابية  – المساجد المعاصرة 

Abstract 
What we are building today soon becomes an influential heritage in the next generations, as 

they will take their experiences from it, so we have to stop and see what we are building and 

whether it is linked to our identity and our steps to future. The research tried to discover that in 

one of the mosque features, which are the written inscriptions, the inscriptions are considered 

original elements associated with the mosque architecture. Throughout the ages Muslims have 

mastered the use of Arabic inscriptions in the mosque, and mixing the art of writing with the 

art of architecture was part of the architectural character in ancient mosques; Therefore, the 

research aims to identify the characteristics of architectural employment of written inscriptions 

in recent mosques in Egypt, the descriptive-analytical methodology was used, The descriptive-
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analytical methodology was used in the two parts of the study: the theoretical framework and 

the field study, the theoretical framework contains a historical overview of the use of writing in 

ancient mosques in Egypt, identifying the design vocabulary related to the architectural 

employment of the inscriptions and discussing those vocabularies , then classifying them in 

preparation for the field study. the field study including a sample of ten recent big mosques 

from different cities in Egypt: Cairo, 6th of October City, Aswan, Hurghada, Sharm El Sheikh, 

Damietta, New Administrative Capital, Dikirnis in Dakahlia, Assiut, and Alexandria. 

The field study contains four steps: identifying the design vocabulary under study and how it is 

studied, identifying study samples, viewing descriptive data about mosques, and collecting and 

analyzing data. The research concluded that there is a strong correlation of inscriptions in recent 

mosques to traditional forms, and their use in relatively large surfaces, especially in the interior 

walls and domes of the interior and mihrab. the use of inscriptions in recently mosques are 

functionally more than decorative. it also became clear that there is a need for renewal in terms 

of the geometric form of writing or the use of advanced materials that allow the possibilities of 

the work of new compositions. 

Keywords:  
Contemporary Mosques, Inscriptions, Arabic Calligraphy, Architecture Identity. 

 مقدمة  

اتخذت الكتابة العربية مكانة خاصة نظراً إلرتباطها بالدين من خالل معجزة القرآن الكريم، إذا أصبحت تالوتة وكتابة آياته 

من أقدس الطرق التى يجعل اإلنسان المؤمن يشعر بالتقرب إلى هللا جل وعال ، ورسم كلمات القرآن الكريم  أمامه بالمسجد  

السامية التى يرتبط بها المسلم ، وقد جعل الفقهاء لهذه الكتابة في المساجد ضوابط وأحكام  هو أحد الوسائل للتذكير بالقيم  

ضة لإلمتهان والسقوط ، والحفاظ على الكتابة بالتنظيف والصيانة والترميم، كما   كأن تكون الكتابة محَكمة ُمتْقَنَةً غير معرَّ

 .(2017)أمانة الفتوى لجمال مع الجالل. ينبغي أن يُراَعى فيها تناسق الشكل والمضمون، وتناسب ا

 المشكلة البحثية  

تنصب معظم الدراسات الخاصة بالنقوش الكتابية على المساجد األثرية بينما تندر الدراسات الخاصة بالنقوش الكتابية في  

المساجد الحديثة، وهناك حاجة للكشف عن الوضع الحالي إلستخدام النقوش الكتابية في المساجد الحديثة وما إذا كانت التزال  

 الكتابية بالمساجد .   مرتبطة بتراثنا في أستخدام النقوش

 هدف البحث 

 يهدف البحث إلى رصد التوظيف المعماري النقوش الكتابية بالمساجد الحديثة واستنتاج خصائصها الحالية . 

    مجال البحث 

  التركيز على الجوانب المتصلة بالتوظيف المعماري للنقوش الكتابية . -

 م.  2020م إلى  2000من  –المساجد الحديثة نسبياً خالل العقدين األخيرين  -

 المساجد من عدة مدن مختلفة في مصر.   -  (   المساجد الكبيرة نسبياً ) المساجد الجامعة -

 فرضية البحث 

ة والتراث وفي نفس توظيف النقوش الكتابية في التصميم للمساجد الحديثة لألسهام في أخراج المسجد بأسلوب مرتبط بالهوي

 الوقت بأسلوب عصري يتميز بالحداثة.  
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    منهجية البحث

بالمساجد   الكتابية  النقوش  لتوظيف  التاريخية  الحقائق  البحث عدد من  يتناول  التحليلي، حيث  الوصفي  المنهج  استخدام  تم 

 األثرية ، كما تناول جمع بيانات وصفية لتوظيف النقوش الكتابية بالمساجد الحديثة وإجراء تحليل له .   

 أوال: اإلطار النظري للدراسة  

لى ثالثة محاور رئيسية ، المحور األول : عرض ومناقشة الدراسات السابقة ، المحور الثاني فهم  يشتمل اإلطار النظري ع 

تطور استخدام النقوش الكتابية في المساجد األثرية في مصر، والمحور الثالث التعرف على المفردات التصميمية الخاصة  

إلى كل مفر المساجد والتطرق  الكتابية في عمارة  النقوش  إلى  باستخدام  ذلك  يمهد  التفصيل بحيث  دة تصميمة بشئ من  

 تصنيف المفردات التصميمية وتحديد المفردات محل الدراسة الميدانية . 

    الدراسات السابقة

طرحت الدراسات السابقة رؤي من زوايا متعددة عن النقوش الكتابية وفيما يلي عرض ألهم الدراسات ذات الصلة بموضوع 

 البحث مرتبة ترتيبا تنازليا من األحدث إلى األقدم .  

الدوسيرى،مريم وأخرون، ) - الخارجية  " (  بعنوان   2019دراسة  للزخارف  المعمارية  للخصائص  نحو إطار نظري 

العربي"  لبعض   الخليج  العامة لدول  المؤثرة على صناعة الزخارف  المباني  للمتغيرات والعوامل  الدراسة توضيح  شملت 

أظهرت الدراسة أنه  (.  2018-1970بشكل عام  ومنها الزخارف الكتابية وتحليل بعض المباني العامة في الفترة ما بين )

بر أحد أدوات الهوية في المباني، ولكن هناك تغير في طريقة البناء  بالرغم من التطور الصناعي إال أن الزخرفة الزالت تعت

بناء إطار نظري يوضح خصائص الزخارف في المباني المعمارية والزخارف نتج عنها طابع مختلف، نتج عن الدراسة  

 العامة لدول الخليج . 

، ركزت " العمارة وإغناء الفراغ الداخليجماليات الخط العربي وتأثيره في  " (، بعنوان   2014دراسة غنوم، سمير، ) -

في  العربي  للخط  التقليدية  األستخدامات  وأوضح  العربي،  للخط  المعاصر  الجمالي  واألداء  الوظيفي  األداء  على  الدراسة 

العمارة والفراغات اإلسالمية كما تطرق إلى تحليل وتسليط الضوء على تجارب معمارية حديثة الستخدام الخط بأساليب  

 . في الفراغات الداخلية  مبتكرة

( ، بعنوان " الخصائص التصميمية للنقوش الكتابية في العمارة اإلسالمية"، هدفت  2013)  أخروندراسة  ذنون،أحمد و -

الدراسة إلى تحديد التباين في السمات المحلية للنقوش الكتابية ضمن عمارة المساجد األثرية والمجمعات متعدة الوظائف، 

على عدد من المساجد األثرية من ستة بلدان للمقارنة بينها وتحديد أوجة التشابة أو األختالف والسمات   شملت عينة الدراسة 

 المحلية لكل بلد منهم.

، بعنوان "أدوات الكتابة بين النشأة والتطور, أضواء جديدة على الكتابات فى  (2013)دراسة عثمان، محمد عبد الستار -

أساليب تشكيلها" ، تناقش الدراسة طرق وأساليب تنفيذ الكتابات علي األثار اإلسالمية سواء طرق تنفيذها و  -اآلثار االسالمية  

في العمارة أو العمالت المعدنية أوغيرها من المواد اآلثرية اإلسالمية، فيتناول التقنيات الكتابية الزخرفية في إطار يربط 

التنفيذ وبين اإلبداع الفني للخطاط الذي ن فذ هذه النقوش في تشكيالت زخرفية لها أحيانا دالالت رمزية بينها وبين طرق 

  يضا بثقافة عصرها فيما يعرف بظاهرة تالقي الفنون.أومرتبطة 

القحطاني، هانى ) - العربي في  2009دراسة  الخط  تاريخي ألهم تجليات  "الكتابة والعمارة: تحليل بصري  (، بعنوان 

ولى للخط العربي وإرتباط تطور الخط بالدولة اإلسالمية وتطور وظائفها, بدأ العمارة اإلسالمية" ،رصد الباحث البدايات األ

من الخط في العمارة اإلسالمية المبكرة في العهود: الراشدي واألموي والعباسي, وإلى تطبيقات للخط العربي في عمارة  
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اإلسالمي, العالم  من  الشرقي  السالالجزء  حكم  أثناء  في  اإلعمار  إزدهار حركة  العمارة  وتفصيل  الخط  ،ثم  والمغول  جقة 

 الصفوية والعثمانية والخط في شمال إفريقيا ومصر والمغرب واألندلس، وأظهر البحث العالقة األصيلة بين الخط والعمارة. 

 مناقشة الدراسات السابقة  

يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن النقوش الكتابية حظيت بنصيب وافر من الدراسات من حيث الجانب الفنى  

للخط وتطور الكتابة وتقنيات الكتابة ، مع العرض لمفردات متنوعة خاصة بتوظيف النقوش الكتابية بالمساجد األثرية ، أما  

أقل حظ كان  فقد  المعاصرة  المباني  الفنى فيما يخص  الجانب  بها على  الدراسة  ، وركزت  عامة  لمباني  وقد تطرقت   ، اً 

 واألساليب المبتكرة للكتابة. 

 النقوش الكتابية في المساجد األثرية في مصر  

تدرج استخدام النقوش الكتابية في المساجد بالعصور اإلسالمية السابقة في مصر حيث بدأ ظهورة بشكل قليل في العمارة  

الطولونية ثم تم التوسع في استخدامه مع الوقت ولعل من أحد السمات البصرية المميزة لمسجد ومدرسة السلطان حسن درة  

العمارة اإلسالمية بالشرق هو الشريط الكتابي بالخط الكوفي الموجود على الحوائط الداخلية والخارجية للمبنى ، وقد جاء  

 ( 2009اء المساجد األثرية ما يلي: )القحطاني في وصف النقوش الكتابية المرتبطة بإنش

جامع أحمد بن طولون )العصر الطولونى( : الخط موجود على لوح تذكارى يؤرخ للجامع في زاوية من الجامع ، من  -

 الخط الكوفي المبكر ليس به زخارف نباتية . 

أ( ،  واألكتاف المحيطة بصحن  -1الجامع األزهر )العصر الفاطمي( : الخط في  حزام كتابي فوق األعمدة ، شكل ) -

 الجامع ، وفي  حزامين  بالمحراب باللون البنى، بالخط الكوفي . 

جامع الحاكم بأمر هللا )العصر الفاطمي( : جامع الحاكم بأمر هللا ، هناك آيات قرآنية على شكل أحزمة بالخط الكوفي   -

 ب( . -1تحت سقف المسجد مباشرة، كما أن اللوح التذكارى قد كتب بنفس نمط الخط . شكل)

وفي المورق، وفي قاعدة العقد المفصص  المسجد األقمر)العصر الفاطمي(: الخط في حزامين أعلى المسجد من الخط الك -

 ج(. -1فوق باب المسجد مما يعطي أهمية إستثنائية لمدخل المسجد.  شكل)

مسجد ومدرسة السلطان حسن )العصر المملوكي( : الخط في حزام بالحوائط الخارجية من الخط الكوفي المملوكي،  -

الرخام ، و الخط من  فقد رصعا بمربع كامل من  المدخل  الحزام إلى  عن جانبى  ، وعند وصول  اإليوانات  في حزام في 

د( ، الخط في المحراب من الرخام ، وعلى قاعدة الفوارة وسط  -1المحراب يتداخل مع زخارف المحراب ، أنظر شكل )

 الصحن يوجد حزام من النقوش الكتابية باللون البنى ،كما يوجد أماكن مختلفة بالمسجد تم تطعيمها بكتابات خطية. 

  
 اللوح الكتابى أعلى مدخل مسجد الحاكم بأمر للا  -ب االشرطة الكتابية في بطن العقد بالجامع األزهر  -أ
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جزء من واجهة مسجد األقمر ويظهر به الشريط الكتابي   -ج

 العلوي وأيقونة الكتابة في المنتصف 
 الشريط الكتابي في إيوان القبلة بجامع ومدرسة السلطان حسن  -د 

 ( صور توضح النقوش الكتابية على بعض المساجد األثرية 1)شكل 

https://www.youtube.com/watch?v=-BWITo7P3b4 -أ  

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument; ISL; eg; Mon01;4; ar ب،ج،د     

 

في العهد األيوبي وعهد المماليك    وبشكل عام يصف الحضور للخط في العمارة الفاطمية في مصر بالحضور البسيط  وأما

فقد إزدهر الخط الكوفي المورق على مادة الجبس ، وإن كان هناك عدد من الكتابات قد طبقت بخط الثلث واتسعت إطارات  

الكتابة، وكانت األقواس واألعمدة والمنافذ والجدران والقباب هي العناصر التي تهيمن على الخط ، بوجه عام حال الكتابات  

لك الفترات في مصر يغلب عليها الطابع الموضوعي ، ونادراً ما يتم تغطية كامل السطح بالزخرفة أو الخط ويعود ذلك في ت

والوصف  ( ،  2009)القحطاني  إلى استخدام الحجر بدالً من الطوب في البناء مما يصعب عملية النقش والكتابة على الحجر.  

من مسطحات محدودة في الداخل إلى استخدامه في الحوائط الخارجية للمسجد، وكذلك   تدرج أستخدام الخطالسابق يوضح  

من خطوط تعتمد على شكل الحرف فقط إلى خطوط تمزج ما بين شكل الحرف والزخارف النباتية ، وأستخدام كل من 

استخدام النقوش الكتابية الحجر والجص والخشب بشكل أساسي في تنفيذ الكتابات على الحوائط . هذا التوسع والتفنن في  

يدل على االهتمام بتوظيفها في عمارة المسجد نظراً للدور الذي تقوم به في تذكير المسلم بقيمه السامية وإضفاء الجمال على  

 المبنى. 

 المفردات التصميمية الخاصة باستخدام النقوش الكتابية في المساجد   

على   مؤثرة  تصميمية  مفردات  عدة  وجود  يظهر  الصلة  ذات  األدبيات  وبمراجعة  للمساجد  التاريخي  الوصف  خالل  من 

وش الكتابية  في التوظيف المعماري للنقوش الكتابية في ذلك المجال ويمكن تحديد المفردات التصميمية ذات الصلة  بالنق

موقع الكتابة ، نوع وداللة النص المكتوب، مسطح الكتابة ، سبعة مفردات وذلك تمهيدا لمناقشة كل منها وهي كما يلي:  

 أنواع الخطوط في النقوش الكتابية ، األشكال الهندسية لحدود الكتابة ، المواد المستخدمة وتقنيات الكتابة ، الوان الكتابة .  

 موقع الكتابة   -

توضح الدراسات التنوع الكبير في مواقع الكتابات حيث تشير الدراسات إلى وجود الكتابات في الواجهات والفراغات الداخلية  

بغاية الدقة والكمال الهندسي والرياضي واالنسجام مع البناء، ففي كثير من جدران المساجد والمدامييك نجد الشرائط الكتابية 

بصريا   كتاف والسقوف والقباب وفي النوافذ والمداخل فتغني الفراغ بمعانيها وتعطي طابعا، وفي قمم األقواس وأعلى األ

المبلغ   كذلك تم وضعها،    (2014)غنوم  مميزا    العمائر من منبر ودكة  المآذن والمحاريب والحوائط  ومحتويات  على 

ت فنظرا لقدسية النصوص الدينية وعلو  وكرسي المصحف والمشكاوات والنوافير وغيرها من االثاث، أما من حيث االرضيا

https://www.youtube.com/watch?v=-BWITo7P3b4أ-
https://www.youtube.com/watch?v=-BWITo7P3b4أ-
http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;eg;Mon01;4;ar
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النباتية  الزخارف  يستخدم  كان  وإنما   ، المباني  أرضية  على  تواجدها  الدراسات  تذكر  فلم  العربية   اللغة  في  الكلمة  شأن 

 ( 2013  ، وأخرون) ذنون والهندسية.

 نوع وداللة النص المكتوب    -

هناك أنواع مختلفة من النصوص المكتوبة منها آيات القرآن الكريم، أسماء هللا الحسنى، األحاديث النبوية الشريفة ، أسماء 

الرسول صلى هللا عليه وسلم ، ومنها األدعية أواألشعار ، كما أن هناك الكتابات التى تكتب لغرض تأسيسي لتوضيح تاريخ  

تبرع بالبناية أو اإلشارة إلى الترميمات واإلضافات التى تمت على المبنى والكتابات الخاصة  إنشاء المسجد أو تسجيالً ألسم الم

يالحظ االهتمام باختيار النص المناسب في الموضع المناسب مثل كتابة األيات القرآنية الخاصة  وفي كل ما سبق  بالمكان ،  

قِْبلَةً تَْرَضاَها " ، واأليات المتعلقة باألنهار والجنة على  َماء فَلَنَُوِلِّيَنَّكَ بالقبلة على المحراب " قَْد نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السَّ 

 والنص التأسيسي في مكان قرب مدخل المسجد فلكل مقام مقال .،  الفوارات

 مسطح الكتابة   -

المعمارية الرئيسية    يظهر النقش الكتابي بأشكال ومسطحات متعددة بالمسجد فقد يظهر كإطار رفيع أو عريض حول العناصر

مثل البوابات، أو حزام يلف جدران المبنى ، أو يقتصر النص الديني على لوحة واحدة أو قرص منحوت، أوكلمة واحدة 

تتكرر عدة مرات على كامل سطح الجدران ، فيتم وصف بعض المواقع بالمبنى بأنها تزخر بالكتابة وفي عدة أسطر أو في  

 نما اآلخر يحتوى على بعض الكلمات فقط.شكل شبكى تشغل مسطح كبير بي 

بعد   حجم الخط معيتأثر طول الخط بعدد الكلمات ونوع الخط ، أما عرض الخط الكتابي فيتأثر بحجم الخط بحيث يتناسب  

  ( مقروء  الخط  ليكون  الخط  حجم  زاد  المسافة  زادت  فكلما  القارئ  عن  ،  printhandbook.com 2020المسافة   )

التى    ومصطلح مسطح الكتابة لم يرد ذكره بشكل مباشر كعنصر تصميمي ولكن يمكن أستنتاج أنه أحد العناصر التصميمية

  المبنى من خالل مقدار الحيز الذي تشغله .وإدراك الكتابة مع  المبنىيحددها المعماري وتوثر في تصميم 

 أنواع الخطوط في النقوش الكتابية     -

في الرئيسية  النصوص  من  نوعان  الشكل   هناك  هو  الكوفي  المخطوط،  والنسخ  الزاوي  الكوفي  التقليدي  اإلسالمي  الخط 

إنشاؤه في الكوفة وكان يستخدم خالل القرون الخمسة األولى من اإلسالم في العمارة، علما بأن هناك ثمانية  المبكروالذي تم

عته التذكارية الضخمة ولكثرة اإلقبال على الكتابة ومواكبة سرعة تواصل بين  أنواع مختلفة من الخط الكوفي ، ونظرا لطبي

أقاليم الدولة العباسية أصبحت الحاجة ماسة إلى اتباع خطوط أخرى تتسم بالمرونة والصغر وسرعة الكتابة وهكذا بدأ الخط  

المتوازنة فظهر الخط النسخ والريحانى   الكوفي يفسح المجال لمجموعة أخرى من الخطوط المنحنية اللينة الجلية ذات النسب

( ، علما بأن كلها قابلة للتفرع ألنواع أخرى، وهذا يزيد من قدرة الخط  2010المحقق واإلجازة والثلث وغيرها )القحطاني،  

،  الخط العربي يطرح إمكانيات زخرفية متنوعة تضاف    ( 2019)تيران  العربي على ابتكار أشكال مختلفة بالكتابة الواحدة.  

أبعد من   بطرق متنوعة وبشكل مذهل، أخذت الكلمة المكتوبة إلى ما هو إلى أشكال الزينة الهندسية والنباتية ، تم استخدامه

باإلنحناءات و التأثيرات  التوازن   اإلبداع الالنهاية له ، ولكن أيضا في فعبقرية الخط اإلسالمي ال تكمن فقط في القلم والورق

   (2020)أبو طير  .من الخطاطين بين نقل النص والتعبير عن معناها
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 األشكال الهندسية لحدود الكتابة     -

أتخذت حدود النقوش الكتابية في المباني اإلسالمية أشكال عديدة تتناسب مع العنصر المعماري الذي طبق عليه وقد صنفت 

 ( 2010)القحطاني، كالتالي:  هذه األشكال إلى ستة أنواع

: وهو األكثر أنشاراً، حيث أن الكتابة باللغة العربية في الحال الطبيعي تأخذ   Frameالشكل الشريطى أو اإلطاري   -

 شكل الخطوط الطولية من اليمين إلى اليسار ، وهكذا كان الشكل الشريطي متناسباً مع طبيعة الكتابة.   

 ع محددة . وهى العبارات المكتوبة لمسافات قصيرة أقل من الشكل الشريطى ،وفي مواض:   Isolatedالموضعي  -

 : عادة ما أُستخدم الشكل اإلشعاعي في قمة القباب وأحيانا مع األيقونات .   Radialاإلشعاعي   -

: حيث لجأ المسلمون إلى تقسيم المسطحات الكبيرة نسبياً في شكل بانوهات يتم مألها بخطوط    Gridالشكل  الشبكى -

 لعبارات إمتزجت بالزخارف وكتبت بطرق مبتكرة بحيث تشغل المسطح المربع أو المستطيل. 

بيضاوى مثل : ويقصد به أن محور امتداد الكتابات ال تكون في خط مستقيم بل في خط منحنى     overallالشكل الحقلى  -

 كتابات أعلى العقود واإليوانات أو لمساحات واسعة من الجدران. 

 (  يوضحان تنفيذ النقوش الكتابية داخل أشكال الهندسية مختلفة.3( والشكل )2والشكل )

   
الشكل االشعاعي في الكتابة على محيط  -أ

الدائرة وفي داخله الشكل االيقونى في  

الكوفي،الجامع االقمر  المنتصف بالخط 

 بالقاهرة 

الخط الكوفي في مسجد ومدرسة   -ب

السلطان حسن بالقاهرة، النقش الكتابي في  

شكل شريطى ، مكتوب بسم للا الرحمن 

 الرحيم 

الخط الكوفي والثلث، متحف الفن   -ج

االسالمي بالقاهرة ، "إن الصالة تنهي 

عن الفحشاء والمنكر ولذكر للا أكبر وللا 

 ا تصنعون" يعلم م

   

كتابات على شكل شبكي في وحدات   -د

 متكررة  مجمع جوهر شاد في مشهد بإيران

كتابات منفذه في شكل شريطى        -هـ

 زخرفي مضفور . 

كتابات منفذه في شكل حقلي أعلى المدخل   -و

 الجامع الكبير بأصفهان –

 ( 2010هندسية مختلفة على المباني األثرية  )القحطانى ( تنفيذ النقوش بخطوط متنوعة وداخل أشكال  2شكل )

  

 كلمة )ال إله إال للا محمدا رسول للا(    -مسجد اإليرسياد بأندونسيا  -ب كلية الدراسات اإلسالمية قطر  -أ

 هندسية بطريقة مبتكرة على مباني حديثة( تنفيذ النقوش بخطوط متنوعة وداخل أشكال  3شكل )

 ( 2018)بكر  -( ،  ب2019)الدوسيرى، مريم وأخرون  -أ
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 المواد المستخدمة وتقنيات الكتابة    -

إذا كانت الكتابة وأنواعها وأدواتها من المجاالت التى تعكس تطور الحياة اإلسالمية ، فإن مواد وطرق تنفيذ الكتابات وأساليب  

تشكيلها على المبانى تعكس وجها آخر للتطور الحضاري وفي المنشأت األثرية نجد استخدام المواد المعروفة التقليدية والتى  

أما اليوم فتطرح التكنولوجيا إمكانيات جديدة بالمواد الحديثة والذكية وفيما يلي توضيح ألنواع  عرفت في العصور السابقة ،  

  (   2019)الدوسيري،مريم وأخرون ،  (2013)عثمان المواد التقليدية والحديثة والذكية في الكتابة: 

الحجر واآلجر، الطين ، الخشب ، الرخام وتنفيذ الزخارف ، الجص ، البالطات الخزفية )الزليج(،  المواد التقليدية : وتشمل 

أو  معدنية  أو  رخامية  أو  أو خزفية  بالفسيفساء)الفسيفساء فصوص حجرية  والكتابة  بالتطعيم  الكتابات  و  الرخام  المعدن، 

  ) معين  نقش  لتنفيذ  بعضها   بجوار  ترص  الدهانات   – زجاجية 

  .غ واألصبا

الجبس   وتشمل   : الحديثة  المسلحة    –المواد  والخرسانة  – الخرسانة 

 الزجاج.   –األلومنيوم –الحديد  –األسمنت  

وهي    : الذكية  المؤثرات المواد  إستشفاف  على  قدرة  لها  التي  المواد 

الخارجية واإلستجابة لها بشكل محدد سلفاً، وتشمل مواد ذكية متغيرة  

الخواص مثال التغير في اللون أو التغير في درجة الشفافية وفقا لحجم 

سقوط الضوء عليه ،أو التغير في إنسياب المادة وتوصيلها الحراري ، 

للطاقة إلى    مواد ذكية محولة  الطاقة من شكل  التي تحول  المواد  هي 

الشمسية الخاليا  آخر مثل زجاج  الذي    .شكل  المواد  الزجاج من  يعد 

الجديدة فنجد  العديد من الخواص  النانو بها فأكسبته  دخلت تكنولوجيا 

الزجاج ذاتي التنظيف ، الذي يصبح الفاصل الزمنى بين دورات التنظيف  

، وهو زجاج مغطي بطبقة رقيقة جدا   كبيرة، والزجاج المضاد للبصمات

(  4ويوضح الشكل )( ،  2020من طالء النانو يعمل على ترك السطح نظيفاً ال يحتوى على أثار بصمات،)أيوب وأخرون  

 فكرة تصميم للخط العربي ، باستخدام أحد المواد الذكية وهي الزجاج المخفض لإلنبعاث. 

 تصنيفها إلى األسلوب التقليدى واألسلوب الحديث كما يلي :   أما فيما يخص طرق تنفيذ الكتابة فكذلك يمكن

األول : االسلوب التقليدي الذي قسمت خصائصه األولية إلى ثالثة أقسام : الحفر والطباعة وصب القوالب  ، أما فيما يخص  

 الحفر فقد اشتهر ثالثة أساليب مختلفة الحفر البارز ، الحفر الغائر ، التفريغ.

الثروة الصناعية التى ارتكزت على اآلالت ثانيا : األسل إلى  الحديث ، وفيه تعددت األساليب وتطورت حتى وصلنا  وب 

فأصبحت الزخارف تنتج بأعداد وأحجام مختلفة وال شك في أن التقدم الصناعي في وقتنا الراهن كالطابعات الثنائية والثالثية 

تحقيق عناصر الزخارف المعقدة وتنفيذها على مسطحات أكبر مما األبعاد والتقطيع بالليزر والروبورت ساعدت في تبسيط 

 كانت عليه سابق حيث يعد األسلوب الحديث في البناء الزخرفي.  

 األلوان  -

ذكراأللوان في القرآن الكريم سلط الضوء على دراستها وفهم مدلوالتها، واللون ال يأتى في التراث االسالمي كوظيفة زخرفية  

فحسب بل له اتصال وثيق بالنفس البشرية بما يثيره من إحساسات ممتعة وإيحاءات تمزج بين الحياة وميدان الفن، نجد أن  

 ( 2010)الثوينى  (2016)مطاوع رتبط بمصدرين جوهريين دالالت اللون في التراث االسالمي ا

( فكرة تصميم للخط العربي ، باستخدام  4شكل)
الطابعة الرقمية للزجاج والحفر بالليزر على  

 ( 2018)بكر الزجاج المخفض لألنبعاث.  
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 النور القادم من السماء المشير للخالق األعلى ، وأصبح األلوان المشعة دالة على الحبور والعدل .   األول :

 . الظلمة المقترنة بقبح الظلم ، والطغيان المنافي لجمال العدل كما يصبح اللون األسود المظلم لون الحزن   الثانى :

األلوان بنزعات فكرية وعقائدية منها ما كان ذا أصول دينية ومنها ما كان شعبياً وفي ثقافة الحكم العثماني غلب أرتباط  

متوارثاً لدى العثمانيين ، واستخدام األلوان بكثرة في المدرسة العثمانية متأثراً ببعض األفكار الصوفية للداللة على نور هللا  

 ( 1978)عبد الدايم  المدرسة :  ومن أحب االلوان في تلك

 يرتبط بالضوء والشمس والنور اإللهي.  اللون األصفر الذهبى :

 يرمز للقوة والنصر وشدة العشق اإللهى والشهادة تعبيراً عن روح الجهاد  اللون األحمر :

 للداللة على الجنة سواء التى وهبها هللا لإلنسان في الدنيا أو وعد بها المؤمنون في األخرة . اللون األخضر :

 يمثل نور السماء األزرق الفاتح ، كما استخدم األزرق للداللة على منع الحسد وإتقاء شروره. اللون األزرق :

االلون األبيض  ارتبط بالنقاء والصفاء كما يعكس الفكر الصوفي ليعبر    اللون األبيض : عن النور المحمدى ، كما يوافق 

 مراتب الرقي الصوفي مرتبة االسالم في نقائه وبساطته.

 قليل االستخدام ، نجده مجرد خطوط لتحديد العناصرالخرفية وربما ذلك النه غير محبب إلى النفوس. اللون األسود :

لشعوري وإظهار السطوح والحجوم، وهناك مجموعة من وبشكل عام  فإن طبيعة األلوان ومواصفاتها تتحكم في الجانب ا

 ( 2010)الثوينى الخصوصيات المنهجية في العمارة االسالمية فيما يخص تلك المعالجات يمكننا إيجازها فيما يلي: 

التأثير احترام األذواق المخزونة في الذاكرة الشعبية للشعوب اإلسالمية والموروثات الثقافات القديمة مع عدم إلغاء ذلك   -

 .الوارد من روح اإلسالم وألوانه المحبذة الواردة في القرآن الكريم بما رمزت وتداخلت في النفوس

 اختيار األلوان الهادئة الباردة في الألماكن التى يختفي تأثير النور الطبيعي لخلق أجواء إنسانية مؤنسة للنفس. -

ة بحيث يتم تحاشي إعطاء مواد البناء صفة تختلف عن خواصها إستعمال األلوان المستقاة مباشرة من المحيط في الزخرف -

الطبيعية أو تزويقها بطالءات تخبئ عيوبها أوعدم التمادي في اإلتكال على أصباغ لونية مجلوبة من بيئات آخرى وال سيما  

 لدى العامة.  

 .ير محدود من الخيارات اإلبداعيةإثراء الحالة االختيارية الموسعة والمتجانسة في أجزاء الزخاريف، بحيث تهب حداً غ -

   المفردات المرتبطة بالنقوش الكتابية تصنيف 

شمل الجزء النظري السابق على توضيح للمفردات المتعلقة بالنقوش الكتابية ويمكن القول أن هذه الفردات متعددة الجوانب   

فمنها ما هو خاص بالجانب المعماري ومنها ما هو ذو عالقة بالجانب الفني و والحرفى وعلى ذلك  يمكن تصنيفها  المفردات  

 ثة اقسام وهي كالتالي  المتعلقة بالنقوش الكتابية إلى ثال

 مفردات متعلقة بالجوانب الفكرية  والعقائدية وهي : أختيار نوع وداللة النص    -

 مفردات متعلقة بالجوانب الفنية وهي : أختيار نوع الخط  وجماليات الكتابة.  -

ي إلطار الكتابة، مواد مفردات متعلقة بالجوانب التصميمية المعمارية : مسطح الكتابة ـ موضع الكتابة  ـ الشكل الهندس -

 وطريقة تنفيذ الكتابة  والوان الكتابة.  

هذه األقسام الثالثة تدل أن األمر يحتاج إلى تضافر جهود أكثر من تخصص منها المعماري ومنها الفقهي ومنها الحرفي في  

 كتابة وصناعة الخط .  
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 ثانيا : الدراسة الميدانية للنقوش الكتابية في المساجد الحديثة بمصر  

شملت الدراسة الميدانية عدة خطوات وهي بالترتيب : تحديد المفردات التصميمية محل الدراسة، تحديد عينات الدراسة،  

عرض البيانات الوصفية عن المساجد محل الدراسة ، تجميع وتحليل بيانات الدراسة الميدانية من أجل أثبات مدى صحة  

 فرضية البحث .  

 الدراسة    تحديد المفردات التصميمية محل 

نظرا ألن مجال البحث يركز على واقع التوظيف المعماري للنقوش الكتابية في محاولة لتحديد سمات توظيف المعماري 

مفردات المتعلقة بالجوانب التصميمية المعمارية للنقوش الكتابية في المساجد المعاصرة ،  ومن ثم تتبعت الدراسة الميدانية ال

ألوان الكتابة  وهي مفردات تكون    – مواد وطريقة تنفيذ الكتابة    – الشكل الهندسي    – لكتابة   موضع ا   -: مسطح الكتابة  

وبالتالي ركزت الدراسة الميدانية على هذه المفردات  متصلة بالفكرة المبدئية لتوظيف الكتابة وتكاملها داخلياً وخارجياً ،  

 كالتالي :  

ة نظراً لثبات حالها في المساجد الحديثة بينما األثاث يمكن تغيره مع  يتم التركيز على العناصر المبنيموضع الكتابة :   .1

الخارجي ) إلى عناصر التشكيل  المبنية  العناصر  إلى  القبة من  الوقت، وقد صنفت  المئذنة،  المدخل،  الخارجية ،  الحوائط 

 األسقف ، القبة من الداخل والنوافذ( الحوائط الداخلية واألعمدة ، المحراب، وعناصر التشكيل الداخلي )، الخارج(

مسطح الكتابة : ويمكن تقديره بين خمسة درجات للتعبير عن إجمالى مسطحات االستخدام للنقوش الكتابية على العنصر   .2

   4، كامل المسطح=  3، كبير =  2، متوسط = 1، صغير = 0المعماري كما يلي : ال يوجد =

 سطحات وتصنيفها كما يلي :  وبناء عليه يتم حساب إجمالى متوسط الم

 = مسطحات كبيرنسبيا   3:   2.1= مسطحات متوسطة ، من  2:   1.1=مسطحات صغيرة نسبيا ، من  1:  0.1من 

3.   ، الحلقي  الشبكي،  االشعاعي،   ، الشرائطى  وهي  المختلفة  الستة  األشكال  توثيق   : الكتابة  لحدود  الهندسية  األشكال 

 الموضعي ، واأليقوني.   

التقليدية أو المتطورة أما فيما يخص  مواد الكتا .4 بة : وتشمل التعرف على مختلف المواد المستخدمة في الكتابة سواء 

 طريقة تنفيذ الكتابة فمن الصعب تحديدها مثالً هي قطعت بالليزر أم بالطريقة التقليدية ولذلك لم تدخل ضمن الرصد. 

ألوان الكتابة : وشملت دراسة اللون ودراسة أرضية اللون نظراً لكونهما يمثالن ثنائية لونية كل منهما يؤثر على إظهار  .5

 اآلخر ، وقد كتبت على الترتيب كما يلي :  لون النقش الكتابي / لون أرضية النقش الكتابي    

 تحديد العينات محل الدراسة   

 تم تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها في العينة المختارة  

 م  ،  المساجد الكبيرة نسبيا ) المساجد الجامعة2020م إلى    2000من سنة    – المساجد الحديثة خالل العقدين االخيرين   -

 (  ، المساجد من مدن مختلفة متوفر عنها المعلومات الكافية سواء بالتوثيق أوالزيارة .
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 يانات الوصفية عن المساجد محل الدراسة    عرض الب

العينة عشرة   مساجد كبيرة من محافظات عدة  شملت 

( خريطة توضح المدن التى ينتمى  5والشكل)بمصر،  

الدراسة ،   المساجد محل  جدول لرصد  تم إعداد  إليها 

الخصائص التصميمية المتعلقة مسجد ، بحيث تتضح 

وباقي   المسجد  مواقع  من  موقع  كل  بين  العالقة 

التى   بالمعلومات  اإلستعانة  تم   ، التصميمية  المفردات 

كة العنكبوتية بما  وفرتها المواقع االلكترونية ضمن الشب

من   موثقة  تشمله  وصور  بناء فيديوهات  لمراحل 

المسجد والشكل النهائي للمسجد، باإلضافة إلى الزيارة  

 ( والجدول   ، الحصري.  لمسجد  يوضح  1الميدانية   )

  ، الدراسة  محل  للمساجد  التوضيحية  الصور  بعض 

يوضح  2والجدول) مساجد  (   عن  الوصفية  البيانات 

 العينات الدراسية.  

  ( بعض الصور التوضيحية للمساجد محل الدراسة  1جدول ) 

سل 
سل

لت
ا

 

 صورة المسجد  أسم المسجد 

1 

مسجد 

الحصري   

 -الجيزة 

 6)مدينة 

أكتوبر(  

2005   
 

2 

مسجد 

الرحمن  

  -الرحيم 

 -القاهرة 

2009    

3 

المسجد  

 -الجامع 

 أسوان 

   

( خريطة توضح المدن التى تنتمي إلها المساجد محل  5شكل)       
 الدراسة ، المصدر : الباحثة 
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 صورة المسجد  أسم المسجد 

4 

مسجد 

  -الميناء 

 بالغردقة 
   

5 

مسجد 

  -الصحابة 

 شرم الشيخ 

   

6 

مسجد 

الطنطاوى 

 بدمياط 

 
 

 

7 

مسجد 

الفتاح 

– العليم 

العاصمة  

اإلدارية  

-الجديدة 

-القاهرة

2019 

   

8 

مسجد 

عزبة  

أشمون 

 –الكبير 

دكرنس 

  -بالدقهلية 

2019 

   

9 

المسجد  

الكبير 

منشية  

 -ناصر

أسيوط 

2019 
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 ( البيانات الوصفية عن مساجد العينات الدراسية، المصدر:الباحثة 2جدول ) 

سل 
سل

لت
ا

 

اسم  

 العينة

عناصر  

 التشكيل

 موقع النقوش الكتابية في المساجد الحديثة محل الدراسة

  التشكيل الداخلي للمسجد  الخارجي للمسجد التشكيل 

الحوائط  

 الخارجية
 المئذنة المدخل

القبة 

من  

 الخارج 

الحوائط  

 الداخلية 
 المحراب

القبة من  

 الداخل 

النوافذ  

 من

الخارج  

أو 

 الداخل 

1 

مسجد 

الحصر 

 ي

الجيزة  

  6مدينة 

 أكتوبر

 

2005 

درجة 

مسطح  

 الكتابة

3 1 2 0 3 2 3 1 

المادة 

 المستخدمة 

 حجر 

 حجر صناعي

 فسيفساء 

حجر  

 صناعي

 فسيفساء 

  حجر 

 خشب 

 دهان

 رخام 

 معدن

 رخام 
 زجاج  دهان

الشكل 

 الهندسي

 شريطي 

 موضعي 

 أيقونى

 موضعي 

 أيقونى

 شريطي 

 
 

 موضعي 

 شريطي 

 أيقونى

 شريطي 

 أيقونى

 شريطي 

 أيقونى
 أيقونى

 اللون 

 أبيض/ أزرق 

 بيج/ بيج 

 أخضر/أزرق 

 بيج / بيج

اخضر/  

 أزرق 

أبيض /  

 أزرق 
 

 ذهبى / أزرق 

 أسود/ ابيض

 ذهبى/ أبيض

 

ذهبى /  

 أخضر 

أبيض /  

 أحمر 

أبيض/   

 أزرق 

2 

مسجد 

الرحمن 

الرحيم  

–  

بمدينة 

 -نصر 

 بالقاهرة 

 

2009 

درجة 

مسطح  

 الكتابة

2 1 2 0 3 2 2 0 

المادة 

 المستخدمة 

 

 حجر صناعي

 

 معدن

حجر  

 صناعي

حجر  

 صناعي
 

 خشب 

 صناعيحجر 

 جبس 

  دهان رخام 

الشكل 

 الهندسي

 شريطي 

 

 موضعى 

 ايقونى

 شريطي 

 
 

 شريطي 

 موضعي 

 أيقونى

 موضعي 

 أيقونى

 موضعي 

 أيقونى
 

 أبيض/أخضر  اللون 

 ذهبي/أخضر 

 بيج/ بيج 

 أحمر/ بيج

أبيض/  

 أخضر 
 

 ذهبى/ ذهبى

 أبيض/ أخضر 

 أبيض/ بيج

 أبيض/أحمر 

 أحمر/ أبيض
  أبيض/أزرق 

10 

مسجد 

الشهيد 

الفريق أول  

عبد المنعم 

 -رياض 

االسكندرية 

2020 
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3 

 

 

المسجد 

الجامع 

 بأسوان

 

2009 

درجة 

مسطح  

 الكتابة

1 1 0 0 2 3 2 0 

المادة 

 المستخدمة 

 خشب 

 دهان
  دهان رخام  رخام    معدن

الشكل 

 الهندسي

 شريطي 

 أيقونى

 موضعي 

 
  

 شريطي 

 أيقونى

 شريطي 

 أيقونى

 شريطي 

 أيقونى
 

   ذهبي / بيج بنى/بيج  اللون 
 أسود /  ذهبي

 بنى/أبيض 

 أبيض /ذهبى

 أسود/ أبيض

 أبيض/أسود 

  ذهبي/ بيج

4 

 

 

مسجد 

الميناء 

 بالغردقة 

 

2012 

 

درجة 

مسطح  

 الكتابة

1 1 0 0 3 3 3 0 

المادة 

 المستخدمة 

 

 خشب 

 دهان

 خشب 

 دهان
  

 خشب 

 دهان

 

 رخام 

 دهان

 

 خشب 

 دهان

حجر  

 صناعي

 

الشكل 

 الهندسي
   موضعي  موضعي 

 أيقونى

 شريطي 

 موضعي 

 موضعي 

 أيقونى

 شريطي 

 شريطي 

 أيقونى
 

   أبيض/أحمر  أبيض/أحمر  اللون 

 أبيض /أحمر 

 ذهبي/ أحمر 

 أبيض/ أسود 

 أحمر/ ذهبى

 ذهبى/ أحمر 

 أبيض/ أحمر 

 أبيض/أحمر 

 أسود/بيج
 

 

سل 
سل

لت
ا

 
 اسم العينة 

عناصر  

 التشكيل

 موقع النقوش الكتابية في المساجد الحديثة محل الدراسة

 التشكيل الداخلى للمسجد  التشكيل الخارجي للمسجد 

الحوائط  

 الخارجية
 المئذنة المدخل

القبة 

من  

 الخارج 

الحوائط  

 الداخلية 
 المحراب

القبة من  

 الداخل 

 النوافذ 

 

5 

 

 

مسجد 

- الصحابة 

شرم 

 الشيخ

 

2017 

درجة 

مسطح  

 الكتابة

3 3 0 0 3 1 3 0 

المادة 

 المستخدمة 

 

 أسمنت مطبوع 

حجر صناعي  

 +لون 

 معدن

 طوب 

 فسيفساء 

 معدن

 فسيفساء 

 رخام 

  

 خشب 

 حجر صناعي

 اسمنت

 فسيفساء 

أسمنت  

 مدهون

 دهان

 

  خشب 
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الشكل 

 الهندسي

 شبكي

 شريطي 

 أيقونى

 أيقونى

 موضعي 
  

 شبكي

 شريطي 

 أيقونى

 موضعي 
 شريطي 

 أيقونى
 

 اللون 

 ذهبى / أحمر 

 ذهبى/ ذهبى

 بيج/ بيج 

 أبيض/ أحمر 

 أبيض/ أزرق 

 ذهبي/ ذهبى

 بيج/ بيج 

 أسود/ أبيض

  

 ذهبي/ أحمر 

 ذهبى/ ذهبى

 بيج/ بيج 

 أبيض/ أزرق 

 ذهبى/ أحمر 
 ذهبى/ أحمر 

 ذهبى/ بيج
 

6 

 مسجد

الطنطاوي  

 بدمياط 

 

2017 

درجة 

مسطح  

 الكتابة

2 3 0 0 2 1 3 0 

المادة 

 المستخدمة 

 حجر صناعي

 

 رخام 

 بالستك 
  

 دهان

 جبس 
  دهان رخام 

الشكل 

 الهندسي
 موضعي 

 موضعي 

 أيقونى
  

 أيقونى

 شريطي 
 موضعي 

 شريطي 

 أيقونى

 إشعاعي

 

 بيج / بنى اللون 

 ذهبي / بيج

 ذهبى/ بنى

 أخضر/ أبيض 

  

 ذهبى / أزرق 

 ذهبى/ أحمر 

 أبيض / ذهبى 

 بيج/ بيج 

 بنى / بيج

ذهبى /أزرق   

 ذهبى/ أحمر 

 أبيض /ازرق 

 

7 

مسجد 

الفتاح  

  -العليم 

العاصمة 

اإلدارية  

 الجديدة 

 بالقاهرة 

 

2019 

درجة 

مسطح  

 الكتابة

1 1 0 0 3 1 2 0 

المادة 

 المستخدمة 
   معدن معدن

 معدن

 رخام 

 خشب 

 دهان

  دهان رخام 

الشكل 

 الهندسي
 موضعي 

 أيقونى

 
  

 شريطي 

 أيقونى

 موضعي 

  شريطي  موضعي 

   ذهبى / بنى ذهبى / بيج اللون 

 ذهبى / أزرق 

 ذهبى/ ينى

 ذهبى/ بيج

  ذهبى / أزرق  بنى/ بيج 
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سل 
سل

لت
ا

 

 اسم العينة 
عناصر  

 التشكيل

 موقع النقوش الكتابية في المساجد الحديثة محل الدراسة

 التشكيل الداخلى للمسجد  التشكيل الخارجي للمسجد 

الحوائط  

 الخارجية
 المئذنة المدخل

القبة من  

 الخارج 

الحوائط  

 الداخلية 
 المحراب

القبة من  

 الداخل 

 النوافذ 

 

8 

المسجد  

الكبير 

بعزبة 

أشمون  

 دكرنس–

 بالدقهلية

2019 

درجة مسطح 

 الكتابة
3 1 0 0 2 4 2 0 

المادة 

 المستخدمة 

حجر صناعي  

 + لون 

 رخام 

حجر صناعي  

 +لون 

 بالستك 

 خشب   
 رخام 

 دهان

حجر  

 صناعي

 

 

الشكل 

 الهندسي
 شبكي موضعي    موضعي  أيقونى

 شريطي 

 أيقونى
 

 اللون 
 ذهبى/ رمادي 

 أزرق أبيض/ 

 أسود / أبيض 

 ذهبى/ رمادي 

 أبيض / أزرق 

 ذهبى / أحمر   
 ذهبى/ أسود 

 أبيض/ أسود 

ذهبى/أزرق  

 أبيض/أحمر 
 

9 

 

المسجد  

 الكبير 

منشية  

ناصر 

 بديروط 

بأسيوط  

2019 

 

درجة مسطح 

 الكتابة
1 1 0 1 1 2 2 0 

المادة 

 المستخدمة 

 حجر صناعي

 

 حجر صناعي

 خشب 
  دهان رخام  دهان رخام  

الشكل 

 الهندسي
 أيقونى أيقونى  موضعي  أيقونى

 أيقونى

 موضعي 

 شريطي 

 أيقونى
 

 اللون 
 أسود / بيج

 
 أسود/ ابيض أسود/ بيج أبيض/أخضر   أبيض / أحمر 

 أسود/ بيج

 
 

 

 

10 

مسجد 

الشهيد 

الفريق أول  

 عبد

المنعم 

رياض 

باالسكندرية 

2020 

درجة مسطح 

 الكتابة
2 1 0 0 2 1 2 0 

المادة 

 المستخدمة 
 حجر صناعي

 معدن

 
  

 خشب 

 دهان

 معدن

 رخام 
  دهان

الشكل 

 الهندسي
 شبكي

 موضعي 

 
 موضعي   

 موضعي 

 أيقونى
  شريطي 

 بيج/ بيج  اللون 
 ذهبي/ بنى

 أزرق/ أبيض 
  

 ذهبي/ بيج

 ذهبى/ بنى

 ذهبي/ أزرق 

 ذهبي/ بنى
  ذهبى/ أبيض

 

 الدراسة تجميع وتحليل بيانات الوصفية للمساجد محل 

تم تجميع بيانات الدراسة الوصفية للمساجد وتحليل هذه البيانات في هيئة جدول بحيث يظهر العالقة بين مفردات النقوش 

 ( يوضح تجميع وتحليل بيانات الوصفية للمساجد محل الدراسة 3الكتابية و عناصر التشكيل المعماري  ، والجدول )
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 بيانات الوصفية للمساجد محل الدراسة ، المصدر:الباحثة ( تجميع وتحليل 3جدول ) 

عناصر  

 التشكيل

 موقع النقوش الكتابية في المساجد الحديثة محل الدراسة

 التشكيل الداخلى للمسجد  التشكيل الخارجي للمسجد 

الحوائط  

 الخارجية
 المئذنة المدخل

القبة من  

 الخارج 
 المحراب الحوائط الداخلية

القبة من  

 الداخل 
 النوافذ 

إجمالى  

المسطحات 

مقسموما  

على عدد  

 العينات 

1.9 1.4 0.4 0.1 2.4 2.1 2.3 0.1 

تحليل  

بيانات  

 المسطحات 

 ضعيف كبير  كبير  كبير  ضعيف ضعيف متوسط  متوسط 

 = مسطحات كبيرنسبيا  3: 2.1= مسطحات متوسطة ، 2:  1.1=مسطحات صغيرة نسبيا ،  1:  0.1

 النقوش الكتابية بمسطحات كبيرة نسبيا الحوائط الداخلية والقبة من الداخل والمحراب يتم أستخدام  -

 مسطحات متوسطة في الحوائط الداخلية والمدخل  -

 مسطحات صغيرة نسبيا في المئذنة والقبة من الخارج والنوافذ.  -

المواد  

 المستخدمة 

 

 حجر صناعي 7

 خشب2

 معدن 2

 فسيفساء 2

 دهان  2

 اسمنت 

 طوب 

 حجر

 معدن 5

حجر  3

 صناعي 

 رخام  3

 خشب 2

 بالستك 2

 فسيفساء 2

 دهان 

 حجر

حجر 

 صناعي 

 رخام

 خشب 7

 دهان  6

 رخام  3

 حجر صناعي  2

 جبس2

 اسمنت 

 فسيفساء 

 معدن

 رخام 8

 معدن2

 دهان 3

اسمنت  

 مدهون

 

 دهان  8

 خشب2

حجر  2

 صناعي 

 

 زجاج

إجمالي 

 المواد
 مادة1 مواد  3 مواد  4 مواد  8 مادة 1 مادة 2 مواد  7 مواد  8

تحليل  

بيانات  

المواد  

 المستخدمة 

هناك تنوع في عدد المواد المستخدمة في الحوائط الداخلية والخارجية والمدخل والحوائط الداخلية من   -

مواد( ولعل ذلك يرجع إلى تواجد عدد كبير من المواد ومهارة العمل المطلوبة بها في السوق المحلي   8:7)

اعي بشكل أكبر في الواجهات الخارجية ، والخشب بشكل أكبر في الحوائط  ، كما يالحظ استخدام الحجر الصن

 الداخلية ، وذلك يتناسب مع طبيعة المادة وقدرتها على تحمل المتغيرات الجوية .

( مادة وذلك يرجع إلى االعتماد على  4-3أما المحراب والقبة من الداخل فعدد المواد المستخدمة من ) -

كمادة إنهاء للمحراب لجمال مظهره ، وإختيار مواد سهلة التشكيل أو التقويس كالدهانات الرخام بشكل كبير  

 والخشب في القبة من الداخل للتتناسب مع محيط القبة الدائري. 

مادة( ويظهرهذا العدد المحدود نظراً لقلة الكتابة   1:   2أما المئذنة والقبة من الخارج فعدد المواد من ) -

 من الخارج باإلضافة إلى أختيار مواد تتناسب في العمل مع المحيط الدائري لهما.على المئذنة والقبة 

أقل المواد استخداماً في النقوش الكتابية على عناصر الواجهات الخارجية أو الداخلية هو الزجاج وذلك  -

ه تم استخدام  رغم االمكانيات المتطورة للزجاج في الكتابة على الواجهات والنوافذ الزجاجية، مع مالحظة أن

 الزجاج ذو النقش الكتابي في المشكاوات وعناصر اإلضاءة.

المواد المستخدمة منها التقليدية ومنها الحديثة وال وجود الستخدام المواد الذكية متغيرة الخواص أومحولة   -

اج هذه  للطاقة ولعل ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار هذه المواد وندرتها بالسوق وعدم توسع المهندسين في إدر

 المواد بالتصميمات وقلة العمالة المدربة علي تنفيذها.
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عناصر  

 التشكيل

 

 موقع النقوش الكتابية في المساجد الحديثة محل الدراسة

 التشكيل الخارجي للمسجد  التشكيل الخارجي للمسجد 

الحوائط  

 الخارجية
 المئذنة المدخل

القبة من  

 الخارج 

الحوائط  

 الداخلية 
 المحراب

القبة من  

 الداخل 

 النوافذ 

 

إجمالي تكرار  

األشكال 

 الهندسية

 

 أيقونى 5

 موضعي 4

 شريطي 4

 شبكي 2

 موضعي 9

 أيقونى 5

 

 شريطي 2
 أيقونى 1

 

 موضعي 6

 أيقونى 8

 شريطي 7

 شبكي 1

 موضعي 7

 أيقونى 6

 شريطي 3

 شبكي 1

 شريطي 9

 أيقونى 8

 موضعي 1

 اشعاعي  1

 أيقونى 1

تحليل بيانات  

األشكال 

 الهندسية

هناك تنوع كبير في األشكال الهندسية المستخدمة في النقوش الكتابية بالمساجد ، حيث تواجدت كل األشكال  -

ولكن كانت األيقونات والكتابات الموضعية أكثرهم أستخداما ثم الشرائط الكتابية وأقلها أستخداما هي الشكل  

 الشبكى واالشعاعي.

أكبر في داخل المسجد ثم الموضعي ، األيقونى موجود بشكل كبير في جميع الشريطي يستخدم بشكل   -

 العناصر التصميمية للمسجد ، واالشعاعي أرتبط بسقف القبة .

 

 

 

 

 

 

الثنائيات 

اللونية 

 المستخدمة 

وفقا لكل  

 عنصر 

 

 بيج/ بيج3

أبيض/ازر 3

 ق

 أخضر/أزرق

 أبيض/أخضر 

 بنى/بيج 

 أبيض/أحمر

 ذهبى /أحمر

 ذهبى/ذهبى

 أبيض/أحمر

 ذهبى/بيج

 ذهبى/رمادي

 أسود/بيج

 بيج/بنى 

 بيج/بيج 3

3  

 أبيض/أحمر

 ذهبي/بيج2

 ذهبي/ذهبى 2

 أسود/ابيض 2

 ذهبى/بنى2

 أخضر/أزرق

 ذهبي/أخضر 

 أحمر/بيج

 ذهبى/رمادي

 أبيض/أزرق

 أزرق/أبيض

 أخضر/أبيض 

 أبيض/أزرق

 أبيض/أخضر 

أبيض/أخض

 ر

 

ذهبي/أحم 4

 ر

ذهبى/أزر 2

 ق

 ذهبى/بيج2

ذهبى/ذهب2

 ى

 بيج/بيج 2

 ابيض/أحمر

 أسود/ابيض

أبيض/أخض

 ر

 أبيض/بيج 

 أسود/ذهبي

 بنى/أبيض 

 ابيض/أسود

 أبيض/ازرق

 ذهبى/ينى

 أسود/بيج

 ذهبى/بنى

 أبيض/ذهبى

 أحمر/ذهبى 2

 أبيض/أحمر2

 اسود/أبيض 2

 ذهبى/أبيض

 أحمر/أبيض

 ابيض/ذهبى

 ابيض/أسود

 ذهبى/أحمر

 بنى/ بيج 

 ذهبى/أسود

 أبيض/أسود

 ذهبي/أزرق 

 ذهبي/بنى

 بنى/بيج 

ذهبى/أزر 3

 ق

أبيض/أحم 3

 ر

 ذهبى/أحمر 2

 ذهبي/بيج2

 ذهبى/اخضر 

 أبيض/أزرق

 أسود/بيج

 أسود/بيج

 ذهبى/أبيض

 أبيض/أزرق

أبيض/أزر

 ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل بيانات 

الثنائيات 

 اللونية

البيج للكتابة مع  البيج ألرضية الخط ومعنى  أكثر األلوان استخداماً في التشكيل الخارجي للمسجد هي اللون   -

 ذلك الميل الستخدام األلوان الطبيعية دون أصباغها . 

 أكثر األلوان أستخداما في الحوائط الداخلية هي الذهبي مع األحمر -

حمر،  الثنائيات اللونية )لون الكتابية / لون أرضية الكتابة( األكثر تكرارا للكتابة على الترتيب كما يلي: أبيض/أ -

 أبيض/أزرق،  ذهبي/أحمر، ذهبى/أزرق، ذهبى/ بيج، بيج/ بيج، ذهبى/ بني
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 النتائج 

استخدام النقوش الكتابية بمقدار كبيرنسبياً  في عدد من األماكن وهي الحوائطة الداخلية والخارجية والمدخل والمحراب   -

 المسجد المعاصر وارتباطها بقوة بالهوية والتراث اإلسالمي.وهذا يدل على المكانة التى تحتلها النقوش الكتابية في 

ال تزال األشكال الهندسية كاأليقونات والشرائط الكتابية والمنفصلة هي األكثر استخدماً وهو نفس الطابع الموجود سابقاً  -

لى الحاجة إلى المزيد من  ،مما يدل عإذ يندر استخدام باقي األشكال الهندسية من شبكى وإشعاعى أو استحداث أشكال جديدة  

 التجديد واألبتكار. 

هناك تنوع في المواد المستخدمة في تنفيذ النقوش الكتابية ، تم استخدام مواد تقليدية وعدد من المواد الحديثة ولم يظهر  -

مسجد بعداً يتصل  التى يمكن أن تعطي بعداً آخر للنقوش الكتابية في المتغيرة الخواص أومحولة للطاقة  استخدام المواد الذكية  

 باالستدامة والعصرية.  

يميل استخدام النقوش الكتابية المعاصرة إلى االستخدام الوظيفي أكثر منه زخرفي  إذ أن كل الكتابات في إتجاه القراءة   -

وجاءت شكل الحروف واضحة ومقروءة، كما أن الكتابات بالمساجد المعاصرة محل الدراسة ال ترتبط بأرضية زخرفية أو 

ماعدا بعض األجزاء بالشرائط الكتابية   ذات أرضية خالية من الزخارف داد زخرفي للحرف مثل التوريق وإنما جميعها  امت

 بمسجد الصحابة ومسجد الحصري .  

تنوعت  الخطوط المستخدمة في النقوش الكتابية بالمساجد الحديثة في مصر حيث شملت الخط الكوفي والثلث والنسخ   -

 جد الدراسة للوجه البحري والقبلي .  والرقعة وظهرت في مسا

لم تترك كثير من المواد على لونها األصلي بينما كان الغالب في العصور السابقة ترك المادة على لونها الطبيعي ولعل   -

المشعة   لأللوان  الرمزى  المعنى  وراثة  أوالً  عاملين،  إلى  يرجع  الحالي  العصر  في  ومتنوع  كبير  بشكل  األلوان  استخدام 

التقدم في  مرتبة اإلسالم في نقائه وبساطته ، ثانيا  واللون األبيض يرمز إلى    النور اإللهيالذهبي  الذي يرمزإلى    وخاصة

 التصنيع الكيميائي لأللوان وإمكانية صبغ المواد بسهولة.  

 التوصيات   

الكتابي - النقوش  في تصنيع  الذكية وتوظيفها  المتطورة  للمواد  الموجودة  اإلمكانيات  في عمل استغالل  الباب  يفتح  قد  ة 

تكوينات مستحدثة للنقوش الكتابية ، مع مالحظة أنه بالرغم من أهمية التطور والتقدم ومواكبة الحياة العصرية فالبد من 

تجنب النتائج العكسية إذا تم مسايرة التقدم الصناعي بعشوائية دون مراعاة النواحي الدينية والثقافية، فالجمال مع الجالل هو  

 االستخدام في النقوش الكتابية .    أساس

الزجاج من المواد المعمارية التى شهدت تطوراً كبير في صناعتها  وبنيتها ويمكن اعتباره نقطة بدء لدمج المواد الذكية   -

 في عمارة المسجد المعاصرة .  

وهو األمر الذي يجعل هناك عدم عدم المبالغة في تنفيذ النقوش الكتابية بالشكل الذي يطغى بقوة بالمسجد ويشتت اإلنتباه   -

 تناسب مع وظيفة المسجد . 

المشاركة المجتمعية أثناء تصميم المسجد فهم أول من يقومون بالتبرع لتمويلة أو التبرع ببعض أعمال البناء كل وفق   -

 ة.  إمكانياته أو حرفته ، كما أن هذا يمهد لتنمية روح اإلنتماء للجماعة و للمكان وتعهده بالحفظ والصيان

 الحاجة إلى إقامة مسابقات معمارية للمساجد في مصر تنمي روح التجديد والخيال.  -
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