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 المستخلص:

ي عمارة المساجد،حيث انه وعلى  الرغم من التنوع الكبير في أسلوب تناول الخزف في يهتم  البحث بدراسة الخزف ف

العمارة اإلسالمية عبر العصور اإلسالمية إال أن الدراسات المتخصصة التي تناولت دور الخزف في عمارة المساجد تحديدا 

دراسة تحليلية متخصصة في خزف المساجد  تعد نادرة ومحدودة، وبخاصه باللغة العربية. لذلك هدفت الدراسة الى تقديم

وإمكانياته المعمارية والجمالية. وتقديم دراسة مقارنة بين أنماط توظيف الخزف في عمارة المسجد يستمد البحث أهميته من 

تد القيمة التي يحملها المسجد في المجتمع المسلم، فهو محور ومقصد المسلمين كل يوم وهو روضة القلوب وراحتها. كما تم

األهمية إلى مجال التخصص، حيث تفتح الضوء على أحد أكثر مجاالت توظيف المنتج الخزفي ثراًء والتي ال تزال باقية ما 

 بقي المسجد.

واعتمدت منهجية البحث على المنهج التحليلي وذلك من خالل ثالثة محاور رئيسية، هى  معايير بناء المسجد وعالقتها 

تحليل الخزف  بيئة.و الطرز المعمارية والعناصر المعمارية األساسية والمكملة للمسجد. واخيرا باألداء الوظيفي ومعايير ال

حيث في مساجد: )الحسن الثاني( بالدار البيضاء، ومسجد )شيخ لطف هللا( بأصفهان ومسجد )السلطان أحمد ( بإسطنبول. 

يئية األساسية في تصميم عمارة المساجد، والمؤثرات ركز البحث في المحور األول والثاني على االعتبارات الوظيفية والب

البيئية مثل: المؤثرات البصرية والسمعية والحسية وعالقتها بتحقيق الغرض الوظيفي للمسجد. وتناول العناصر المعمارية 

محور الثالث لعمارة المسجد، وتأثير تغير الطراز على تصميم وشكل العناصر المعمارية المختلفة للمسجد. ثم انتقل في ال

لدراسة تحليلية لثالثة طرز من المساجد، تميزت بتوظيف الخزف بأنماط متنوعة عكست أثر الموروث الحضاري لكل 

طراز. وخلصت الدراسة للتأكيد على أهمية أن يكون التصميم بمفهوم كلي أي تصميم السياق لتحقيق االعتبارات الوظيفية 

المسجد. كذلك توظيف القيم التشكيلية للخزف  في البعد الثالث باالضافة الى  والرمزية واالتساق والترابط بين عناصر

 التشكيل اللوني .

 :الكلمات المفتاحية

عمارة المساجد، البالطات الخزفية، خزف إزنك، الزليج، خزف أصفهان، جامع الحسن الثاني، جامع السلطان أحمد )الجامع 

 األزرق(، جامع شيخ لطف هللا.

Abstract: 

The research is concerned with studying ceramics in mosque architecture, as despite the great 

diversity in the style of dealing with ceramics in Islamic architecture throughout the Islamic 

ages, specialized studies that dealt with the role of ceramics in mosque architecture in particular 

are rare and limited, especially in the Arabic language. Therefore, the study aimed to present an 
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analytical study specialized in mosque ceramics and its architectural and aesthetic capabilities. 

And presenting a comparative study between the patterns of employing ceramics in mosque 

architecture, the research derives its importance from the value that the mosque carries in the 

Muslim community, as it is the focus and destination of Muslims every day and it is the 

kindergarten and comfort of hearts. The importance also extends to the area of specialization, 

as it opens the light on one of the most rich areas of ceramic product employment that remains 

as long as the mosque remains. 

The research methodology relied on the analytical approach through three main axes, namely 

the mosque building standards and its relationship to functional performance and environmental 

standards, as well as the architectural styles and the basic and complementary architectural 

elements of the mosque. And finally, analyzing ceramics in mosques: (Hassan II) in Casablanca, 

(Sheikh Lotfullah) mosque in Isfahan and (Sultan Ahmed) mosque in Istanbul. The research in 

the first and second axis focused on basic functional and environmental considerations in 

mosque architecture design, and environmental influences such as: visual, audio and sensory 

effects and their relationship to achieving the functional purpose of the mosque. It dealt with 

the architectural elements of mosque architecture, and the effect of changing the style on the 

design and shape of the various architectural elements of the mosque. Then, in the third axis, 

he moved to an analytical study of three styles of mosques, which were characterized by the use 

of ceramics in a variety of styles that reflected the impact of the cultural heritage of each style. 

The study concluded to emphasize the importance of the design being holistic, i.e. designing 

the context to achieve functional and symbolic considerations, consistency and 

interconnectedness between the mosque elements. As well as employing plastic values for 

ceramics in the third dimension in addition to chromatic shaping. 

Keywords: 

Mosque architecture, ceramic tiles, Iznik ceramics, ceramic tiles, Isfahan ceramics, 

 

 :مشكلة البحث

على الرغم من التنوع الكبير في أسللللوب تناول الخزف في العمارة اإلسلللالمية عبر العصلللور اإلسلللالمية إال أن الدراسلللات 

 .المتخصصة التي تناولت دور الخزف في عمارة المساجد تحديدا تعد نادرة ومحدودة، وبخاصه باللغة العربية

 :أهداف البحث

 .صة في خزف المساجد وإمكانياته المعمارية والجماليةتقديم دراسة تحليلية متخص-1

 .تقديم دراسة مقارنة بين أنماط توظيف الخزف في عمارة المسجد-2

 :أهمية البحث

يستمد البحث أهميته من القيمة التي يحملها المسجد في المجتمع المسلم، فهو محور ومقصد المسلمين كل يوم وهو روضة  

األهمية إلى مجال التخصللص، حيث تفتح الضللوء على أحد أكثر مجاالت توظيف المنتج الخزفي  القلوب وراحتها. كما تمتد

 .ثراًء والتي ال تزال باقية ما بقي المسجد

 :البحثمحاور 

 .معايير بناء المسجد وعالقتها باألداء الوظيفي ومعايير البيئةالمحور األول: 

 .ية األساسية والمكملة للمسجدالطرز المعمارية والعناصر المعمارالمحور الثاني: 
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تحليل الخزف في مسللاجد: )الحسللن الثاني( بالدار البيضللاء، ومسللجد )شلليخ لطف هللا( بأصللفهان ومسللجد المحور الثالث: 

 )السلطان أحمد ( بإسطنبول.

 : مقدمة

نائية، فإن المساجد  المسجد أجمل ما أبدعت العمارة اإلسالمية، وهذا سواء أكان مسجد جامع في مدينة كبيرة أو في قرية

 تملك من الجمال والجالل ما يزيل الوحشة عن القرى النائية، وتضفى مزيدا من الدفء وراحة النفس على المدينة الصاخبة.

ومكانة المسجد في أمة اإلسالم كمثل الروح في الجسد، فهى مراكز اإليمان ورموزه، واإليمان هو قوة عالم اإلسالم، 

م لخمس مرات ومركز اجتماعي وملتقى ثقافي ومنصة علم، فهو حصن األمة الذي يحميها من والمسجد مقصدهم كل يو

 العصبية أو االنحراف ومن الجهل والتشرذم.

وطبيعة المساجد نفسها تتنافى مع الضخامة واإلسراف في الزينة، فيجب أن تتناسب هيئته مع بساطة اإلسالم وصفائه كما 

في األصل دار عباده وما يتطلبه ذلك من صفاء النفس وطهارة القلب واالتجاه نحو الخالق اإلسالم سهل يسر واضح. وألنها 

بالروح قبل الجسد؛ ومن هنا كره الصالحون المساجد كثيرة الزخرفة والمبالغ في زينتها؛ لما بها من تكلف يشغل المصلي 

ا استطاعت أن تقدم مساجد هى غاية في الجمال عن صفاء القلب والتوجه بقلبه لخالقه. ومن عظمة العمارة اإلسالمية أنه

 واإلبداع وتحمل في اآلن ذاته روح اإلسالم وبساطته.

وكما ذكر د. حسين مؤنس في كتابه المساجد "والمسجد هو مركز ترابط الجماعة اإلسالمية وهيكلها المادي الملموس فال 

ادة وللترويح عن أنفسهم وإلشهار زواجهم وتشيع جنازتهم [ ومقصدهم للعب7تكتمل الجماعة إال بمسجد يربط بين أفرادها" ]

وقديما منارات علم و دار قضاء ويؤكد مؤنس على أنه  ضرورة دينية واجتماعية وسياسية لكل مسلم على حدا ولجماعة 

رفة المسلمين جملة ... فال جماعة إسالمية بدون مسجد وال مسجد بدون جماعة إسالمية، ويذكر د. حسين مؤنس أن لمع

طرق تجارة المسلمين بين الهند ومناطق الشرق األقصى تتبع الزوايا والمساجد حيث أقام المسلمون مساجدهم في طريق 

 رحلتهم والتي ما لبثت أن كونت مجتمع مسلم حولها.

الَة وَ  ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوأََقاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن بِاَّللَّ َما َيْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ َ َفَعَسى أولئَِك أَْن َيُكوُنوا ِمَن ﴿إِنَّ
َكاَة َولَْم َيْخَش إاِلَّ َّللاَّ آَتى الزَّ

 [18اْلُمْهَتِديَن﴾]التوبة:

وإن من عمارة المساجد إقامتها وترميمها وتعاهدها وصيانتها، ويدخل هذا الفعل أيضا في الصدقة الجارية، ويدل على ذلك  

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم  َرةَ ما ورد في الحديث. فَعْن أَِبي ُهَريْ  ِ َصلهى هللاه ا َيْلَحُق اْلُمْؤِمَن ِمْن َعَملِِه َوَحَسَناتِِه  َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاه "إِنَّ ِممَّ

َثُه، أَْو َمْسِجًدا َبَناهُ، أَ  بِيِل َبَناهُ، أَْو َنْهًرا أَْجَراهُ، َبْعَد َمْوتِِه ِعْلًما َعلََّمُه َوَنَشَرهُ، َوَولًَدا َصالًِحا َتَرَكُه، َوُمْصَحًفا َورَّ ْو َبْيًتا اِلْبِن السَّ

تِِه َوَحَياتِِه َيْلَحقُُه ِمْن َبْعِد َمْوتِهِ  األلباني(.  ومن فضل اإلنفاق  وحسنه ابن ماجه )رواه " أَْو َصَدَقًة أَْخَرَجَها ِمْن َمالِِه فِي ِصحَّ

ُه َقالَ على المساجد وتعميرها والمساهمة في استمرارها و ُ َعلَْيِه َوَسلهَم أَنه َمْن َبَنى َمْسِجًدا » بنائها ما ورد َعْن النهِبيِّ َصلهى هللاه

ِة" ُ لَُه َبْيًتا فِي اْلَجنَّ ِ َكَمْفَحِص َقَطاٍة أَْو أَْصَغَر َبَنى َّللاَّ وفي الصحيحين أن النبي َصلهى  األلباني(. وصححه ابن ماجه )رواه َّلِلَّ

ُ َعلَ  ِة". ْيِه َوَسلهَم قال:هللاه ُ َلُه ِمْثلَُه فِي اْلَجنَّ ِ َبَنى َّللاَّ وامتد األثر الجمالي للمساجد من ناحية  "َمْن َبَنى َمْسِجًدا َيْبَتِغي بِِه َوْجَه َّللاَّ

 .[31]األعراف: ﴾ ْسِجدٍ ِعْنَد ُكلِّ مَ  ُخُذوا ِزيَنَتُكمْ  ﴿َيا َبنِي آَدمَ  العمارة إلى  مالبس الناس وهيئاتهم في عالم اإلسالم

والمساجد تحكي تاريخ الجماعة اإلسالمية في مجتمع ما وتطورها الحضاري، وتعكس مقومات كل مجتمع من حرفة وفن  

وعلم؛ لما للمسجد من مكانة عظيمة في بناء المجتمع ولما يحمله من قيمة في نفس كل مسلم اهتم البحث بدراسة وتحليل دور 

 جد، وعالقته بتنوع السياق الثقافي للمسجد، وأثره على التصميم وطريقة التنأول.الخزف في عمارة المسا
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 المحور األول معايير بناء المسجد وعالقتها باألداء الوظيفي ومعايير البيئة:

إن المساجد تعرض جوانب كبيرة من التاريخ الحضاري واالجتماعي للجماعة اإلسالمية، فقد كان قيام مسجد الرسول صلى 

 عليه وسلم من معالم قيام الدولة في المدينة،  واألمر ذاته في كل عواصم اإلسالم، فجامع عمرو بن العاص في مصر، هللا

 وجامع عقبة بن نافع في القيروان، ومسجد قرطبة الجامع تحكى تاريخ حكم بنى أمية في األندلس حتى نهايته.

 معايير بناء المسجد : 1 -1

تتماشى تماما مع وضوح العقيدة اإلسالمية وبساطة أركانها "وأسس بناء المسجد      

[ ويبدو هذا عند استحضار 7وخلوها تماما من األسرار والغموض في طقوس العبادات" ]

صورة قدس األقداس في معابد مصر القديمة وما يكتنفه من ظالم وغموض، وال يدخله 

خل المسجد التي تشبه بستان إال الملك وعدد محدود من كبار الكهنة، وبين األعمدة دا

النخيل فبقدر ارتفاعها وشقها للسماء ال تحجب الضوء فهى بستان بال أسرار. وهذا 

( لم تتأثر )المسجد النبويالوضوح من أسس إنشاء المسجد فنجد أن دور العبادة في العقائد. وعمارة أول مسجد في اإلسالم 

اهية عن ما يحتاجه المجتمع وهذه هى بعمارة كنيسة أو معبد بل جاء معبرا ببساطة متن

  األصالة ذاتها.

إن تصميم المسجد يقوم بشكل أساسي ليلبي عدد من الوظائف غير المعقدة        

أو غيرها من األنشطة  بنمط سلوكي جماعي وهو الصالةوالمرتبطة في معظمها 

بين  األخرى ما من شأنه التركيز بشكل أساسي على تحقيق أعلى درجات التواصل

يتطلب استواء أرضية المسجد ليتحقق استواء الصفوف، واالبتعاد جموع المصلين من حيث تصميم الفراغ الداخلي مما 

، وعلى الرغم من أن كثيرا عن كل أشكال التشتيت واإللهاء للمصلين من زخارف وألوان وأصوات وإضاءة غير مريحة

كالية غاية في البساطة والوضوح إال أن الباحثة ترى أن القيمة الرمزية من المصممين يجد أن تحليل الوظيفة للمسجد يمثل إش

للمسجد والمعاني الروحية المطلوب دعمها في هذا التشكيل المعماري سواء في الواجهة أو الفراغ المعماري الداخلي 

لوب ليس باألمر اليسير والخارجي للمسجد من جالل وجمال وسكينة وراحة تدفع المصلين للصفاء الذهني والوجداني المط

على المصمم في ظل عدد من المحددات المرتبطة ببناء المسجد. واإلسالم اهتم دائما بالجوهر قبل المظهر فإننا نالحظ 

التركيز على الفراغ الداخلي أكثر من الشكل الخارجي، ويمكن القول بأن عملية التصميم المعمارى للمسجد تبدأ بتصميم 

 جد، بمعنى أن التصميم يتم من الداخل إلى الخارج، وهى عملية ذات اتجاه واحد تهتم بالوظيفة.الفراغ الداخلي للمس

"بساطة الهيئة المعمارية للمسجد هى الصورة النهائية المدركة للتكوين المعماري في األبعاد الثالثة، وكذلك أشكال        

الصورة التي تبقى في ذهن المشاهد وتعطي للمسجد صفة االختالف األسطح المغلفة له ومكوناتها المعمارية واإلنشائية. تلك 

[. وينبع مبدأ تبسيط الهيئة المعمارية للمسجد من نهي النبي صلى هللا 5والتميز"]

عليه وسلم عن التطاول في البنيان في أحاديث عدة "إال أننا نجد التوجه بداية من 

ارية" فجامع السلطان حسن العصور اإلسالمية األولى نحو تضخيم الهيئة المعم

 [5متر"] 35يبلغ ارتفاعه حوالي 

وترى الباحثة أننا إذا ما أردنا تفسير المحدد الشرعي في النهي عن المبالغة      

في الزخارف وهيئة المساجد نجد هنا أن األمر نسبي فمسجد النبي صلى هللا عليه 

 الجامع الكبير بمدينة جيني بماليداوة العمارة والهيئة وسلم كان في سياق معماري بدوي غلب على سكانه بساطة وب

 قدس األقداس معبد حتشبسوت

 سجد أحمد بن طولونصحن م
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في حين أن اإلسالم انتقل إلى مساحات شاسعة عبر أنحاء المعمورة، وخالط أنماطا ثقافية وحضارية وعمرانية متنوعة 

ومتفاوتة في التحضر وقوة العمران والتشييد، وليس من البساطة أن تقام البيوت والعمائر المختلفة في سياق عمراني محدد 

متقدم ثم نأتي على عمارة المسجد ونعود بها إلى النمط العمراني الصحراوي البسيط فهنا يكون بمستوى حضاري وتقني 

 [ 5التكلف وذلك "إن بناء المسجد لم يكن بناء تذكاريا، بل هو جزء من النسيج العمراني يتكامل معه ويرتبط به عضويا]

تصميم عمارة المسجد نجد أن تحقيق التوازن بين المحدد كما ترى الباحثة أنه وفي ظل الضوابط البيئية والشرعية في       

البيئي والضوابط الشرعية قدم نموذجا من البناء يقارب إلى حد كبير الهيئة المعمارية للمنازل التقليدية الطينية والحجرية، 

امع الكبير بمالي والذي والتي تميزت بالتكييف الحراري المثالي، هذا النموذج نراه حاضرا في بعض مساجد إفريقيا مثل الج

يعكس االندماج العمراني للمسجد مع التقنيات المحلية، ومناطق الشام ومصر حيث امتد النظام اإلنشائي للعمارة المحلية 

ليحتوى المسجد ضمن مفرداته ويصبح جزًءا في سياق التخطيط الحضري ال يختلف عن أي من مفراداته في الخصائص 

، وإن تفرد بطبيعة وظيفية خاصة فرضت عددا من الضوابط واالحتياجات الخاصة بوظيفة المسجد، العامه واألساسية للعمارة

وكما أن المسجد بدأ كقلب المجتمع ومقصده طوال أوقات اليوم انصب عليه االهتمام بالتهيئة واإلعمار كأهم مفردات السياق 

 المعماري للمجتمع. 

 

 بيئية:عمارة المسجد وعالقتها باالعتبارات ال1-2

إن تحقيق الراحة والسللكينة للمصلللين في المسللجد تتطلب عددا من االعتبارات البيئة التي يجب أن يضللعها المصللمم نصللب 

عينيه في مراحل التصلللميم المختلفة بداية من التصلللميم المعماري وتصلللميم الفراغ الداخلي واسلللتخدام الخامات وتوظيفها. 

: وتمثلها اإلضللللاءة مؤثرات بصررررريةواس ومسللللتقبالت المثيرات الخارجية إلى: ويمكن تصللللنيف االعتبارات البيئية تبعا لح

: تتمثل في الضلللوضلللاء والتواصلللل ومؤثرات سرررمعيةواللون والزخارف والشلللكل العام لمكمالت الفراغ الداخلي للمسلللجد، 

: وتعكسلللها سررريةومؤثرات حالسلللمعي بين المصللللي واإلمام أو بين جموع المصللللين في األنشلللطة المختلفة داخل المسلللجد، 

 الراحة الحرارية ونسبة الرطوبة والتهوية وطبيعة الخامات المستخدمة. 

 

 المعمارية والمكمالت المسجد تصميم في المؤثرة البيئية االعتبارات
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 وكان لذلك مردوده على الفكر المعمارى في تصميم المسجد وفيما يلي أمثلة لذلك:

 أوال المؤثرات الحسية:

: من االعتبارات البيئية األساسية للمسجد، لما له من دور فعال فى تحقيق التوافق ة والصحن المكشوفالراحة الحراري -1

مع المناخ، ونجده يتغير وفقا الختالف مناخ المناطق، فقد انكمشت الصحون المكشوفة انكماشا شديدا فى البالد الحارة وكذلك 

   أو جنوبا.الباردة، ومن هنا فإن الصحون تصغر كلما اتجهنا شماال

:  يؤدي إلى تحريك الهواء الساخن ألعلى ونزول الهواء البارد ألسفل، وخاصة أن الراحة الحرارية وارتفاع المبنى -2

الفراغ الداخلي للمسجد صمم الستيعاب أعدادا كبيرة من المصلين في تجاور واصطفاف منتظم ومتقارب، مما يستلزم آلية 

؛ لذلك تأتي أهمية توجية الفتحات المعمارية للمسجد وحجمها وموقعها ضمن محددات لتحريك الهواء بشكل مستمر وتجديده

 ارتفاعها عن مستوى نظر المصلين واتجاه القبلة وسهولة التحكم فيها سواء الغلق أو الفتح ودرجات الفتح.

 

 ثانيا المؤثرات السمعية: 

تشتيت واإللهاء للمصلين بعد المشتتات البصرية، ونجده تعتبر المؤثرات السمعية والضوضاء من أكثر مسببات الالضوضاء: 

 في تصميم المحراب من خالل تجويف إسطواني ذو قبة كروية ليساعد في نقل صوت اإلمام للمصلين.

 

 ثالثا المؤثرات البصرية:

ن كتابا : يرتاد المصلين المسجد في خمسة أوقات يوميا، وألن الصالة كانت على المؤمنيوالصحن المكشوف اإلضاءة -1

موقتا؛ فقد ارتبطت بوقت محدد من اليوم وعالقة الشمس باألرض، وهو ما دفع المسلمين األوائل العتماد الصحن المكشوف 

بشكل واسع في إنشاء المساجد؛ لذلك فتصميم اإلضاءة في المسجد من الضروري أن تكون اإلضاءة الطبيعية هى العنصر 

اخلي وتصميم الهيكل المعماري للمسجد، كما يجب أن تنقل الفتحات المعمارية األساسي والمحوري في تصميم الفراغ الد

للمسجد هذا السياق الزماني والطبيعي للمصلي، كذلك تحقيق التوازن بين درجات اإلضاءة وتجنب اإلبهار أو االنعكاس 

 والزغللة من محددات استخدام اإلضاءة الطبيعية.

 اللون والزخرفة : -2

راسات لتحليل تأثير اللون على اإلنسان على أن لها دالالت واحدة في تأثيرها على اإلنسان . مما يوجه أكدت العديد من الد

البحث لدراسة أهمية اللون ودوره في تحقيق الغرض الوظيفي لعمارة المسجد، والبحث هنا ليس معنى بدراسة تفصيلية عن 

تحقيق القيم المرجوة، وتوضيح منهجية الباحث في تحقيق اللون ولكن فقط الوقوف على معايير وضوابط اختيار اللون ل

التنوع والثراء التشكيلي في إطار من ضوابط عدم المبالغة في الزخرفة أو إحداث تشتيت للمصلين أو إثارة مشاعر سلبيه 

ط والقدرة على التعلم لديهم. حيث "أظهـرت البحـوث الحديثـة أن االستخدام الصـحيح لأللوان يمكـن أن يزيـد التركيـز والنشـا

[. ونبدأ من حيث يوجهنا السياق المعماري وهو عمارة دينية بشكل أساسي ومن 4]" 78إلى   55والفهم والتذكر بحوالي 

في كتابه، حيث خلق هللا تعالى الكـون وسـخره لإلنسان لتحقيـق راحته وسـعادته، وكما أنزل هللا  -عز وجل-توجيه الخالق 

دالالت األلوان في القرآن لمقروءة دعانا إلى  التفكر في آياته المنظورة بالتأمـل فـي الكـون، ومن خالل آياته ا -عزل وجل-

 وسياق ذكرها وجدول تحليل تاثير األلوان على اإلنسان تم اختيار ثالثة ألوان أساسية هم األخضر واألصفر واألزرق.

 األخضر:

هتمـام أكثـر مـن أي لـون آخـر، ويأتي معبرا عن الخيـر والجمـال والسـالم، حظـي اللـون األخضر فـي القـرآن الكـريم باال 

ويمثل لون الطبيعة والنمو والتـوازن ويعبـر عـن التنـاغم مـع األشـياء مـن حولنـا، وصـدق اهللا العظـيم فـي قرآنـه الكـريم 
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ُهْم ِثَياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوإِْسَتْبَرٌق ۖ َوُحلُّوا أََساِوَر ِمن ﴿َعالِيَ عنـدما جعـل اللـون األخضر لـون لبـاس أهـل الجنـة وفرشهم 

ُهْم َشَراًبا َطُهوًرا ﴾  ٍة َوَسَقاُهْم َربُّ ِكئِينَ  [21: اإلنسان]فِضَّ  .[٧٦: الرحمن]ِحَساٍن﴾  َوَعْبَقِري   ُخْضرٍ  َرْفَرفٍ  َعلَى   ﴿ُمتَّ

ْنُه ُتوقُِدوَن﴾ : كما ذكر ليدلل على الشيء الحـي، فـي قولـه تعـإلى َجِر األخضر َناًرا َفإَِذا أَنُتم مِّ َن الشَّ : يـس]﴿الَِّذي َجَعلَ َلُكم مِّ

"وأجريت العديد من  التجـارب السـتخدام األلوان فـي عـالج بعـض األمـراض فكـان ممـا اكتشـفوه أن اللــون األخضر  [80

ــعور باإلرهاق ويقوي حاسة االبصار ويشـعر بالراحة والسـعادة؛ لذلك يقوى المناعة ويســكن اآلالم ويقــاوم اإلنهــاك والش

نجد أن األلوان المفضلة في المستشفيات هى األلوان الباردة مثل: األخضر واألزرق باإلضافة إلى  االعتماد على الضوء 

 [4] "الطبيعي لتعزيز الحالة النفسية

 

 :األصــفر

: ﴿َقالُوا اْدُع لََنا َربََّك البقـرة، وذلـك فـي وصـفه للبقـرة بقولـه سـبحانه وتعـإلى مـرة واحـدة فـي سـورة ذكر لفظ  صفراء

اِظِريَن﴾  َها َبَقَرةٌ َصْفَراُء َفاقٌِع لَّْوُنَها َتُسرُّ النَّ ُه َيقُولُ إِنَّ "واللون األصفر المخلوط . [٦9 البقرة:]ُيَبيِّن لََّنا َما لَْوُنَها ۚ َقالَ إِنَّ

يعتبر مريحا للنظر ومهدئا لألعصاب ويكسـب الــنفس السـرور، واألصفر لــون األرض ويعبــر عــن الصـالبة باألبيض 

وقـوة العقل وتحمــل أشــعة اللــون األصــفر التيـارات المغناطيسية الموجبة التي تقوى وتنشط حركة األعصاب في الجسم 

 [4وتنبه العمليات وخصوصـاً العقليـة]

 

 زرق:اللون األ

الباهت والسماوي منه يعبر عن نبل األخالق والمثالية، واللون األزرق الناصع هو لون الصفاء والهدوء، ويكفي أن نتذكر 

من األرض تلون باألزرق لون البحار والمحيطات، وهو يناسب أماكن الراحة وأماكن االجتماعات التي  %70أن أكثر من 

ه يقلل الشعور بالغضب ويقلل الضغوط. وعندما نتحدث عن كل األلوان فإن صفاتها يكثر فيها المجادالت والمشاحنات؛ ألن

 تنطبق على كافة درجات اللون المختلفة ولكن بتفاوت في قوتها أيضا.

 والجدول التالي يوضح ملخص لتأثير اللون على اإلنسان.  

 وخالصة دراسة اللون وعالقته بالعمارة الدينية تؤكد على أهمية اختيار األلوان في عمارة المسجد، وفي كل المكمالت     

 

فيما يلى سنجد بالفعل أن المعمارية للمسجد؛ لتحقيق التجانس والتوافق بين القيم التشكيلية الجمالية والوظيفية والرمزية، و

عمارة المسجد التي اعتمدت على الخزف بشكل أساسي في المعالجة المعمارية للجدران الداخلية والخارجية كانت األلون: 

األزرق واألخضر والتركواز واألبيض محورية في التصميم اللوني مع الفارق في درجة تحقيق الهدف ذاته في نوعية 

 .فوتوزيع وحجم وكم الزخار

 تأثير اللون على اإلنسان

 انطباع اإلنسان عن اللون تأثير اللون على اإلنسان االرتباط العقلي باللون اللون

 الحماس والصحة السعادة واإللهام والحيوية ذرالشمس والح األصفر

 اإلحساس بالسالم والرخاء الهدوء واالنتعاش البرودة الطبيعة النقاء األخضر

 الهدوء والسكينة التأمل والحكمة البرد السماء الماء األزرق

 إشراق النفس والطبيعة النقاء الصراحة النظافة النضارة البرد الثلج النظافة األبيض
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 االلعناصر المعمارية في المساجد وعالقتها بالسياق الثقافي: 1-3

لقد ظل المسجد لعقود طويلة ذا تأثير مباشر ومحرك أساسي لحركة الفنون البصرية واإلنشائية في إطار العناصر المعمارية 

خزفية وأعمال الزجاج والمعدن بعمارة المسجد، حيث كانت تزخر عمارة المساجد باألعمال النحتية على الحجر والتكسية ال

وغيرها من المفردات المعمارية بخامات متنوعة، وكما يذكر د/ مشاري النعيم انه وقبل قرنين بدأ انقطاع لدور المسجد 

كمركز لفنون العمارة في الحضارة العربية واإلسالمية المعاصرة وصل إلى عزلة المسجد عن السياق المعماري العام. كما 

 .من تراجع واضح في القيمة المهنية والحرفية وبالتالي االقتصادية لعمارة المسجدأننا نعاني 

كما يعتقد النعيم "إن األزمة حضارية بشكل عام وليست أزمة عمارة المساجد، فاإلشكالية تمتد إلى المنتج الحضاري 

والفني واالقتصادي على مستوى منتجنا والمعماري العام، ودورنا المعاصر في الحضارة اإلنسانية، وتقلص تأثيرنا التقني 

المحلي؛ وبالتالي تراجع تأثيرنا بشدة على مستوى العالم، ونتيجة لذلك فإن أول عنصر سوف يتأثر بهذا التراجع هو العنصر 

ف ولقد صن  [8]الذي كان له تأثير عميق في توليد االبتكارات والتقنيات وبناء المجتمع الحرفي واالقتصادي وهو المسجد" 

 النعيم تطور عمارة المسجد وعالقتة بالسياق الثقافي إلى ثالثة اتجاهات كما يوضح الجدول التالي:

 

فهم عالقة شكل المسجد بالثقافة من خالل هذه التوجهات التطورية للشكل المعماري تتطلب فهم "ميكانيكية" تطور األشكال 

: أن األولوتحوالتها عبر الزمن، فمن المعروف أن األشكال المعمارية تعمل ضمن إطار المقاومة الثقافية في اتجاهين: 

تصطدم األشكال القائمة بحالة تشريعية أو تقنية أو بيئية جديدة، وبالتالي تبدأ في التكيف مع المعطيات الجديدة وتنتج أشكاال  

 .جديدة

: هو األشكال  الجديدة التي تدخل على بيئة لها إطارها التنظيمي والتشريعي وتبدأ في إحداث تحوالت وتطورات االتجاه الثاني

ال  القائمة تنتج عنها أشكال جديدة، مثلما حدث في بداية تطور عمارة المسجد في الدولة األموية عندما بدأت المعطيات لألشك

الجديدة التي اكتسبها المسلمون من الحضارات التي كسبوها في العراق والشام تساهم في بلورة هوية عمارة المسجد )الجامع 

 س(.األموي في دمشق وقبة الصخرة في القد

 

 

 

 

 

 

 ذوبان الشكل التاريخي بالكامل

 )مسجد المدينة التعليمية( بقطر

تحول الشكل التاريخي وتهجينه بأشكال  أخرى 

 )مسجد باصونة( بمحافظة سوهاج مصر

)مسجد النور(  استمرار الشكل التاريخي

 بجازان المملكة العربية السعودية
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 المحور الثاني الطرز المعمارية والعناصر المعمارية األساسية والمكملة للمسجد:

: ولقد ذكرها )حسن مؤنس( في كتابه )المساجد( ذلك أنها من أشهر التصنيفات هو طرز المساجد تبعا لتصنيف )كونل( 2-1

 تصنيف )كونل( وأهم ما يميزه أنه دمج بين العصور واألقاليم. 

 ارة المساجد:نشأة عم -1

ويمثلها مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم في المدينة، فهو مساحة مستوية من األرض لها سور وتم تسقيف جزءا منه، وسار 

 على نهجة المساجد األولى في اإلسالم مثل: جامع البصرة وجامع الكوفة بالعراق وجامع عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر. 

 والمسجد األموي بدمشق.المسجد االقصى وقبة الصخرة ساجد هذا الطراز ومن أشهر مالطراز االموي:  -2

 : مسجد بغداد وسامرا وبن طولون والقيراوان.الطراز العباسي -3

 وجامع الحاكم بامر هللا. األزهر: الجامع الطراز الفاطمي -4

 ومسجد قونية. مسجد السلطان ببغداد ومسجد أصفهان الجامع ومسجد نور الدين في الموصل الطراز السلجوقي: -5

من نماذجها مسجد جوهر شاد في روضة االمام على الرضا مدينة مشهد ومسجد قابالن في  الطراز اإليراني المغولي: -6

 بخاري ومسجد تيمور النك في سمرقند والمسجد األزرق في تبريز مسجد شاه.

 جامع السلطان الغوري. جامع الظاهر بيبرس جامع قالوون جامع قايتباي الطراز المملوكي في مصر والشام: -7

 : ومن أمثلته المسجد األمودي في قرطبة.الطراز المغربي األندلسي -8

: جامع الشيخ صفي الدين في أردبيل و ومسجد شاه في أصفهان وجامع ومدرسة السلطان الطراز الصفوي في إيران -9

 حسين مادري شاه في أصفهان، والكثير من المزارات الشيعية في كربالء وغيرها.

 مسجد أورخان.هو استمرار للطراز السلجوقي واقتباسات من الطراز اإليراني ومن أمثلته  راز التركي العثماني:الط -10

 

 العناصر المعمارية األساسية والمكملة للمسجد: 2-2

 بيت الصالة: -أ

عة مثل: المربع تنوعت بيوت الصالة في المساجد بين الصحن المكشوف أو المغطى أو اإليوانات، وأخذ أشكاال هندسية متنو

 والمستطيل والمثمن والدائرة .

 :حائط القبلة والمحراب -ب

عادة يتم إنشاء حائط القبلة بدون أي فتحات وعبارة عن حائط مصمت، ويلجأ بعض المعماريين إلى تشكيل مستويات من 

مسي واإلجهاد الحراري؛ األسطح عليه في حالة كان موقع المسجد وتوجيه حائط القبلة معرض لنسبة كبيرة من اإلشعاع الش

لتوفير ظالل ذاتية على واجهة القبلة، وهنا من الممكن أن تكون تلك األسطح مصممة بحيث تنفذ في النظام اإلنشائي للمبنى 

 أو عن طريق أنماط من التكسية المعمارية متنوعة األسطح تحقق نفس الهدف )اإلظالل( بشكل مختلف.

صوب اتجاه القبلة "المسجد الحرام"، وهو يفيد في تحديد مكان اإلمام عند الصالة، وظهر المحراب نتيجة لتوجيه المسجد 

ويفيد في توسيع طاقة المسجد بما يقرب من صف من المصلين في الصالة الجامعة. ويكون المحراب عادة على شكل طاقة 

 لخلفية للمسجد.نصف دائرية أو مضلعة مجوفة تعلوه قبة صغيرة تعمل على انعكاس الصوت صوب الصفوف ا

يتم تشكيلة بأنماط مختلفة وفقا للنمط  كجزء من تصميم جدار القبلة األولوقدم المحراب بشكلين أساسين في عمارة المسجد: 

وقدم حديثا على المعماري للمسجد على أنه دائما كان بارز في التشكيل مع معالجة السطح وتنوع أسلوب التكسية المعمارية، 
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يصنع من خامات مختلفة وقابل للتحريك والنقل. والصور التالية توضح هذا التنوع في  حائط القبلةأنه جزء منفصل عن 

 أشكال المحراب وفقا للطراز المعماري للمسجد.

            

 

 

 

 

 

 والفتحات المعمارية في عمارة المساجد: العقود -ج

و أكثر والعقد عنصر معماري مقوس يعتمد على نقطة ارتكاز واحدة أ 

ليعطي الشكل الدائري أو المقوس ويشكل عادة فتحات البناء أو يحيط بها. 

وقد تعددت أنواع العقود المستخدمة فى العمارة اإلسالمية: الدائري ذو 

المركز الواحد، والعقد المرتد المدبب، والعقد ذو الفصوص، والعقد 

والعقد المركب، المخمس، والعقد الثالثي، والعقد البصلي، والعقد المدبب، 

  والعقد ذو المقرنصات، والعقد المزدوج، والعقد المتداخل، والعقد المعلق.

يؤثر وضع النوافذ في الفراغ الداخلى للمسجد  بشكل مباشر على وظيفته، 

لذلك اتجهت عمارة المساجد إلى عدم وجود النوافذ فى مستوى نظر 

بية مما يحقق عدم االتصال على المستوى األفقي بين الحيز الداخلى والحيز المصلين، خاصة فى حائط القبلة أو الحوائط الجان

الخارجى، وذلك لتجنب تشتيت أذهان رواد المسجد.  ومن هنا تتحدد انسيابية الفراغ الداخلى لتكون من أعلى وليست من 

كداللة على  .به من أعلى وبالسماء الجوانب، وتكون االنسيابية العلوية هى األقرب التصال الفراغ الداخلى بالفراغ المحيط

وقد تحققت هذه االنسيابية الفراغية العلوية فى معظم المساجد القديمة  قيمة الصالة في تحقيق االتصال بين األرض والسماء 

  والحديثة من خالل الصحن المكشوف  والفتحات فى رقاب القباب.

تنوع اشكال العقود في عمارة 
 المساجد

محراب جامع السلطان 
حسن القاهرة من الرخام 

 الطراز المملوكي 

 محراب جامع يزيد بايران
واستخدم المقرنص 
 –والبالطت الخزفية 

 الطراز الصفوي 

محراب واستخدم البالطات 
الخزفية واستخدم تقنيتي 
الرسم على البالط وتقطيع 

الطراز  –لبالط الملون ا

 الصفوي 

محراب مسجد شاكرين 
باسطنبول واستخدام 

المعدن وتحرر من األشكال 
النمطية وبروز المحراب 

 عن جدار القبلة.  
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انبين المتعامدين على حائط القبلة، يتم التركيز في الفتحات المعمارية على الحائطين الج

وكما ذكرنا سابقا أنه يجب أن تكون أعلى من مستوى النظر وأن يتم توزيع اإلضاءة بشكل 

يمنع السطوع واإلبهار ومع التغيرات الجوية الكبيرة في البيئة المصرية تحديدا واالرتفاع 

ة المساحات المخصصة الشديد في درجات الحرارة صيفا والبرودة الشديدة شتاء ومحدودي

للمساجد، وطبيعة موقعها المركزي في وسط التجمعات السكنية، واألنشطة المختلفة وما 

ينتج عنها من ضوضاء أصبح وجود الصحن المكشوف من المفردات الصعب توفيرها في 

النظام اإلنشائي للمسجد، وأصبح تصميم اإلضاءة الطبيعة ومصدرها األساسي يعتمد بشكل 

الفتحات المعمارية في الحوائط الجانبية والسقف والذي أصبحت القباب غير  أكبر على

أساسية في تصميمه، وتم استبدالها بتدرج في مستويات األسقف ومتخللها الفتحات في 

عنق تلك المستويات، كما يحقق تدريج السقف ظالل على السقف تقلل من تأثير أشعة 

 الشمس الساقطة عليه.

تنوعت أشكال  األعمدة اإلسالمية  ما بين الشكل اإلسطواني : انوالتيج األعمدة -د

كما عرفت العمارة اإلسالمية األعمدة التي تتخذ شكل نصف دائرة أو ثالثة أرباع . والمثمن والسداسي األضالع والمربع

على جانبي األبواب  دائرة، والتي كانت تلتصق بالجدران للتدعيم والتقوية أو للزخرفة والتجميل، خاصة عند استخدامها

 اْلخر على هيئة "مقرنص"و أحداهما على هيئة "ناقوس"أما التيجان فقد كان لها شكالن: . والمداخل وفي أركان المحاريب

 ومن أهمها تاج العمود المقرنص.

   
 ناطة(غر)عمود على الطراز األندلسي  عمود مقرنص على الطراز العثماني عمود دائري أصفهان الطراز الصفوي

   

مسجد الشيخ لطف َّللا األعمدة المستطيلة 

والمرتبط بالجدار، وتم تكسيتها كليا بالبالطات 

الخزفية الملونة، وتم استخدام المقرنص 

لالنتقال بين المستوى الرأسي )العمود(، 

 والمستوى األفقى )القبة(.

مسجد السلطان أحمد )الجامع األزرق( 

الضخمة  األعمدة الرخامية الدائرية

والزخرفة على قمة العمود بالخط العربي 

 والزخارف اإلسالمي النباتية .

مسجد الحسن الثاني األعمدة الرخامية 

الرباعية، والتاج مزخرف، مقرنصات من 

 الجبس.

الشبابيك بمسجد قبة الصخرة 
بالقدس والتي استخدم فيها بالطات 
خزفية مزججة ومفرغة وصنعت في 

نك بامر من السلطان العثماني از

 سليمان القانوني  
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عمدة : القبة نوع من األقبية التي تستخدم للتسقيف، وهي بأبسط أشكالها عبارة عن نصف كرة مجوفة تقف على أالقباب -هـ

أو جدران ومصنوعة من مواد مختلفة، أول قبة بنيت في اإلسالم هي قبة مسجد الصخرة المشرفة في القدس التي بناها 

هـ، ونادرا ما تكون القبة كروية تماما، فأشكال القباب تختلف حسب مواد  72الخليفة األموي )عبد الملك بن مروان( عام 

رة، والطرز المعمارية السائدة، وغيرها من المؤثرات. فهناك القباب المستديرة البناء المستخدمة، والتكنولوجيا المتوف

والمضلعة والمؤلفة من دور واحد أو دورين أو أكثر، ويمكن تصنيفها وفقا للتوزيع الجغرافي والمؤثرات الثقافية إلى أربع 

 مجموعات أساسية:

 على الحجر في البناء والزخارف.القباب على الطراز المملوكي  في مصر والشام والتي اعتمدت  -1

قباب على الطراز الصفوي في إيران ووسط آسيا ولها نفس التشكيل والهيئة اإلنشائية مع تلك الموجودة بمصر، ولكن  -2

 استخدم الخزف في التكسية والزخرفة الداخلية والخارجية مما أضفى اختالفا كبيرا على الشكل النهائي.

 عثماني، ويظهر التأثر الكبير بعمارة الكنائس البيزنطية.قباب على الطراز السلجوقي وال -3

القباب في عمارة شرق وجنوب آسيا )الهند(، ويظهر التأثر بالعمارة المحلية ومنها العمارة البوذية وكذلك الكنائس  -4

 الروسية.

 

 
  

 

 

الطراز العثماني ويظهر في 

قباب )الجامع األزرق( بتركيا 

وجامع )محمد على( 

 بالقاهرة

الطراز الهندي ويظهر في 

قباب جامع )بداشاهي( 

بباكستان وقباب جامع 

 )الشيخ زايد( بأبي ظبي

قباب مساجد )أصفهان( بإيران 

و)سمرقند( بأزبكستان وفيها التنوع في 

استخدام الخزف والتي تميزت باللون 

 األزرق والتنوع في الزخارف والتشكيل .

قباب مساجد ومدافن بالقاهرة 

قديمة على الطراز المملوكي ال

ويظهر فيها االهتمام بالزخارف 

البارزة الهندسية والنباتية على 

 خامة الحجر.

 

 أو المنارة:المئذنة -و

ظهرت المئذنة بأشكال مختلفة منها: المربع 

والدائري والمثمن والحلزونية كما في مصر 

والقيروان والطراز األندلسي المغربي، 

وبعضها دائرية رشيقة ذات نهاية مخروطية 

مدببه كما في الطراز العثماني وكلها كان 

الحجر هو الخامة األساسية في البناء والتكسية، 

نجد أخرى على شكل فنارات كما في في حين 

الهند وإيران وبعض بلدان آسيا كما تميزت 

  باستخدام الخزف في التكسية الخارجية للمئذنة.

 
مئذنة على  
الطراز 
المغربي 
 األندلس ي

مئذنة مسجد 
المتوكل 
 الحلزونية

مئذنة تاج 
 محل بالهند

مئذنة المسجد 
الكبير 
 بالقيروان

مئذنة على 
الطراز 
 العثماني
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والصور توضح  تنوع شكل المئذنة في مناطق وسط آسيا مثل: مساجد سمرقند وبخارى في أزبكستان، ومساجد أصفهان بإيران بين رشاقة 

خامتها وبين التطعيم بالبالطات الخزفية المزججة وتشكيل مستويات متنوعة من األسطح، والهندسية المستوحاة من الزخارف الهيئة أو ض

اإلسالمية على شكل أشرطة متوازية، كما استخدم شريط واحد من الخزف المزجج باللون األزرق، واعتمد الشكل المعماري شكل المنارة 

ط آسيا، كما ظهر تأثير الطراز السلجوقي مثل مئذنة )كاليان( بمدينة بخاري بأوزبكستان أو التكسية الكاملة كعادة كثير من مآذن بلدان وس

 بالبالطات الخزفية المزججة والمزخرفة بزخارف هندسية ونباتية وخط عربي هندسي كما في مساجد )أصفهان(.

 

 المئذنة في عمارة المساجد في مصر:-هـ

طولون الحلزونية هى أقدم المآذن بمصر، وهى عبارة عن بدن مربع يعلوه جزء حلزوني استخدمت  إن مئذنة جامع أحمد ابن

 وهى مثال للطراز األموي. الحجارة في بنائه، وزخرف بالمقرنصات في عنق القبة

 مبخرة.مئذنة مسجد الصالح نجم الدين أيوب هى نموذج لمآذن العصر األيوبي، حيث تنتهي بقبة بيضاوية تعرف باسم الو

من أشهر مآذن العصر المملوكي مئذنة مسجد السلطان حسن بالقاهرة، قاعدة مربع يعلوها جزء مثمن ثم بدن إسطواني  

استخدمت الحجارة في بنائها وزخارف إسالمية غائرة على الحجر، كذلك مئذنة جامع قالوون تميزت باستخدام البالطات 

 .، وهو لم يعرف في العمارة اإلسالمية بمصرالخزفية في تكسية الجزء العلوي من المئذنة

وتمثل مئذنة جامع محمد على بالقلعة الطراز العثماني، برشاقة المئذنة وارتفاعها ونهايتها المخروطية المدببة، واستخدمت 

 المقرنصات في زخرفتها، واستخدم الحجر في البناء وتشبه إلى  حد كبير مئذنة الجامع األزرق.

             

 

مئذنة جامع     

 ابن طولون
 نمئذنة جامع قالوو مئذنة الصالح نجم الدين

مئذنة جامع 

 السلطان حسن
 مئذنة جامع محمد على
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إلى  دور رمزي داللي ارتبط  -وهو رفع االذان-تحول دور المئذنة الوظيفي األساسي 

ون إلى أنماط بعمارة المسلللللللجد، ومن خالل تطور التقنيات ومواد البناء اتجه المعماري

متنوعة في صللياغة منارة المسللجد منها االقتصللار على دورها الداللي في المسللجد أو 

توظيفها كملقف للهواء لتحريك وتجديد الهواء في الفراغ الداخلي، وهو أحد األسلللاليب 

التقليدية لتحريك الهواء في العمارة اإلسلللللللالمية، وآخر حأول الدمج بين القبة والمئذنة 

شكيل شكيلية للمئذنة كما  في الت شكل كلي في األسس الت المعماري للمسجد أو التغيير ب

في  المسلللجد الجديد بكلية الدراسلللات اإلسلللالمية بقطر من تصلللميم المكتب المعماري 

وآخرين اسلللللللتغنوا تماما عن المئذنة   )Mangera Yvars -)مانجيرا يافيرس 

 ومدلولها الرمزي من منطلق مفهوم األولوية الوظيفية.

المحور الثالث تحليل  الخزف في مساجد: )الحسن الثاني( بالدار البيضاء ومسجد )شيخ لطف َّللا( 

 بأصفهان ومسجد )السلطان أحمد(  بإسطنبول.

وفي هذا المحور يتناول البحث تعريف بالمساجد التي تم اختيارها للدراسة 

 والتحليل، ثم دراسة تحليلية للخزف والزخارف في كل مسجد.

 مسجد الحسن الثاني: 3-1

، من  المغربوهو أكبر مسجد في  ،الدار البيضاء يقع في ساحل مدينة 

وتم بناؤه  (Michel Pincea -تصميم المعماري الفرنسي )ميشال بينسو

(، Bouygues -من طرف المجموعة الفرنسية )بويج 

مما يجعلها أعلى مئذنة في العالم،  متر 210الطابع ارتفاعها  أندلسية مئذنته

م، ملحق  بالمسجد َمْجَمع ثقافي متكامل،  1993 ، واكتمل بناؤه سنةم1987 تمتاز بالرخام الذي يكسوها. بدئ في بنائه سنة

ومتحًفا. واعتمد تصميم المسجد على إحياء  ،مكتبةو ويضم قاعة للصالة، وقاعة الوضوء، ودورة مياه، ومدرسة قرآنية،

التراث األندلسي المغربي وبخاصة طراز دولة الموحدين، ومستمد من تصميم جامع 

بمساحتها  الصالة م. تتسع قاعة1197م، ومئذنة )حسان( بالرباط  859)القرويين( بفاس 

 مصل في الباحة.  80،000ُمصل، إضافة إلى   25،000لـ ²م 20،000الـ

مسجد على إحياء الصناعة التقليدية المغربية بقدر اعتماده على إحياء التراث اعتمد تصميم ال

صانع تقليدي  10،000عامل و 2،500األندلسي المغربي، حيث شارك ما يقدر بـ

 ساعة عمل.  50،000و

 –خشللللللب االرز  –وظهر ذلك بوضللللللوح في األسللللللقف المتحركة والقباب الخشللللللبية 

ارف الجصلللللللية، واألبواب من التيتانيوم والنحاس، المنحوتة، واألقواس المزينة بالزخ

 الحجرو الجرانيتو بالرخام مغطاة  ألرضيةوا  زينت قاعة الصالة بأفاريز مزخرفة بآيات قرآنية منقوشة بالخط العربي.و

الواجهة الرخامية لمئذنة المسلللللجد المطعمة و الوضلللللوء قاعة ، وتعبرها سلللللقاية مائية لها فتحات زجاجية تطل علىالجيري

 التكسيات الخزفية في العمارة اإلسالمية وهي التكسية الجدارية بالزليج.بالزليج، وأخيرا يأتي إبداع 

من األشكال  الفنية األكثر تعبيراً عن أصالة العمارة المغربية؛ لكونه يعتمد على مواد أولية بسيطة  الزليج صناعة و تعد

مهارة وإبداع الصانع. يتم صناعة الزليج من طينات أرضية محلية يتم تحضيرها بطرق يدوية على  وآليات بدائية وباألساس

 مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء المغرب

الوحدات الهندسية المستخدمة 
 في الزليج

 مسجد المدينة التعليمية بقطر
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سم وتجفيفها في الهواء والشمس  10*  10شكل طين لدن، ويتم كبسها يدويا في قوالب خشبية على شكل مربعات مقاسها 

ي منخفض درجة الحريق وملون بأكاسيد ثم حريقها حريق أول، وبعدها يتم تطبيق الطالء الزجاجي وهو زجاج رصاص

ملونه تقليدية، وبعد حريق الطالء الزجاجي يتم تقطيع قطع الزليج وفق نسق محدد وتبعا للقوانين الهندسية للفن اإلسالمي، 

ليج ثم يتم تجميعها مقلوبة وفقا للنسق المحدد وربطها معا باستخدام الجبس. وهذا النسق ال يمكننا أن نسميه فسيفساء بل ز

حيث يختلف عنه من حيث شكل النسق وطريقة التركيب والتجميع واألشكال  النهائية الناتجة . . أما األلواح الزليجية المزينة 

 للجهة العليا للمئذنة باللونين األبيض واألخضر، ألوان السلم والحياة. 
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 الثاني:دراسة تحليلة للخزف والزخارف في مسجد الحسن 

   

 

 
 

 

 
 

 
  

 تكسيات الواجهه والرواق والمئذنة:

لقد أبدع الفنانين في تصميم الوحدات الزخرفية في المسجد بشكل عام، ويتضح قدرته على التنوع في استخدام 

نسق الزخرفة اإلسالمية الهندسية التكرارية والمستوحاه من عدد من المساجد المغربية التراثية واستخدام نفس 

عة اللونية للنوافير، كما نجد القدرة على التوزيع على الواجهه بما يحقق توازن في الواجهه في كثافة المجمو

الزخرفة واللون، والتكامل بين الزخارف الهندسية اللونية بالزليج، والزخارف ثالثية األبعاد بالحجر والرخام 

ء في التشكيل وجمال غلف بالجالل دون افتعال المستوحاه من الزخارف النباتية والخط العربي، وما حققه من ثرا

أو مبالغه تفقد المسجد قيمته الروحية. كل ذلك حقق الشمولية في التصميم فلم يتم التعامل مع الجداريات كل قطعة 

 على حدا بل إنه تم تصميم المعالجات الجدارية بشكل متكامل يحقق الوحدة والترابط واالتزان في الشكل.
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 التكسية الداخلية للمسجد:

وفيه نجد االقتصار على وحدات الزخرفة الهندسية اإلسالمية دائرية الشكل كما نجد ظهور مجموعة لونية جديدة 

في وحدات الزليج وهى البني المحمر واألخضر واألصفر واألبيض واستمر التكامل بين الزخرفة اللونية 

 هوم التكامل والترابط في تصميم المعالجات الجدارية.والزخرفة ثالثية األبعاد للتأكيد على مف

 

 

   

   

 النوافير :

خارف تنتشر النوافير الجدارية على الواجهه الخارجية للمسجد، ونجد اعتمادها بشكل أساسي على الز

م تطعيالهندسية النجمية والدائرية، سيطر على وحداتها الزخرفية اللون األخضر التركواز واألبيض و

 توزيع اللون.باألزرق والبني الفاتح، ونرى الدقة في تصميم الشبكات الهندسية وفي قطع الزليج والتركيب و
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 : -المسجد األزرق  – جامع السلطان أحمد  3-2

 1453)من  الدولة العثمانية ، عاصمةإسطنبول المسجد األزرق من أهم معالم 

 ( التي تجذب السياح لتركيا.1923إلى  

، وقام بتصميمه واإلشراف على بنائه  1616و  1٦09جد ما بين تم بناء المس

. و معمار سنان تلميذ ومساعد المهندس المشهور كار محمد آغاصدفالمهندس  

ن، يضم المسجد مقبرة للسلطان أحمد، ومدرسة للتعليم الديني ومستشفى للمسني

الدولة والمعاقين. وتصميم المسجد ثمرة قرنين من التطوير في عمارة 

. ففيه يظهر الدمج اإلمبراطورية البيزنطية وكذلك التجاور مع كنائس ،العثمانية

التي حولها   آيا صوفيا ي التصميم من كنيسةلبعض العناصر البيزنطية ف

العمارة  السلطان العثماني إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية، باإلضافة لعناصر

. والتي اتسمت بالضخامة والفخامة في الهيكل العام العمارة العثمانية التقليدية، حيث ُيعتبر آخر أكبر مسجد ُيجسد اإلسالمية

 والتصميم المعماري للمسجد والرواق والباحة.

عهد السلطان سليمان القانوني؛ وكان نتيجة وبعد فتح القسطنطينية اهتم السالطين العثمانيين بالتشييد والبناء وبخاصة في 

لذلك والرتباط الخزف بالعمارة تطورت وازدهرت صناعة البالط السيراميك المزجج والمزخرف، وتحول معظم إنتاج 

خزف إزنك إلى إنتاج البالطات في مقابل األواني؛ ونتيجة للطلب المتزايد تقلصت مقاسات البالطات واختفى الشكل السداسي 

عاصمة  إزنك مصنوعة يدوًيا في مدينة خزفيةر الشكل المربع بدال عنه. وتغطي جدران المسجد الداخلية بالطات وانتش

 ماني وأحد مراكز صناعة الخزف في تاريخ الخزف اإلسالمي مع الرقة بالشام والفسطاط بمصر وقيشان بإيران. الخزف العث

بالطة خزفية مربعة الشكل وبأكثر من خمسين تصميم  21043ويصل عدد البالطات الخزفية المغطية لجدران المسجد 

. ُصنعت البالطات بإشراف رئيسا وأشجار السرو كهمختلف. البالطات ذات تصاميم مزخرفة بأشكال من األزهار، الفوا

. ألوان البالطات بهتت وتغيرت مع مرور الوقت )تحول أڤانوس من )و)باريس أفندي )جزار حاجي( كإزن الخزافون في

 األحمر لبني واألخضر تحول ألزرق به بقع بيضاء(. 

 

 :Iznikخزف إزنك  -أ

إن أهم مميزات خزف إزنك هو استخدام أجسام طينية بيضاء سمحت لهم باستخدام طالءات زجاجية بيضاء واعتماد طرق 

ة في صناعة البالطات الخزفية المزججة والتي اشتهرت باسم القيشاني نسبة إلى مدينة الزخرفة التي اشتهرت بها، وبخاص

قيشان اإليرانية. كما سمحت الخلفية البيضاء للجسم والطالء باستخدام ألوان خزفية متنوعه اشتهر بها خزافي إزنك، مثل 

 لغامق.األزرق بدرجاته واألحمر األرجواني  والوردي واألخضر التركواز واألخضر ا

 The production technology of Iznik pottery’وقد خلصت دراسة أجراها عدد من الباحثين تحت عنوان)

- A reassessment”( بأن الخزافون في إزنك استخدموا أجسام حجرية )stonepaste)  مكونة بشكل أساسي من

 18ي الرصاص في إنتاج أجسام حجرية بنسب من الكوارتز والطفلة والصودا والجير والزجاج سابق الصهر )الفريت( عال

%؛ لذلك  1% كوارتز؛ مما أضفى صالبة وكثافة للجسم الخزفي وكذلك جعله متزجج ونسبة أكسيد الحديد أقل من  22: 

كان الجسم الخزفي في إزنك أبيض. بينما استخدم في الطالء الزجاجي زجاج الصودا والكالسيوم، والقلويات المستخرجة 

د النباتات الصحراوية أو الساحلية، كذلك أكسيد القصدير القابل للذوبان في الماء والذي استخدم في تركيبات الطالء من رما

األزرق الفيروزي ع أكاسيد النحاس أو إلخفاء بعض عيوب الجسم نظرا لدرجة العتامة التي يضفيها على الطالء الزجاجي، 

مسجد السلطان أحمد )المسجد االزرق( 
 تركيا 
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ق سطح الطالء الزجاجي. وذلك على الرغم من اعتمادهم على شفافية كما استخدمت أكاسيد الرصاص للحفاظ على بري

الطالء في إظهار الزخارف واأللوان تحت الطالء الزجاجي، ولكنهم اعتمدوا تقنيات وتركيبات خاصة بهم أنتجت لنا خزف 

 تميز بالجودة واإلتقان وتميزت به مدينة إزنك في تاريخ الفن اإلسالمي

 

 

 زف والزخرفة العثمانية في مسجد السلطان أحمد )المسجد األزرق(:دراسة تحليلية للخ -ب

نسبة إلى البالط األزرق الذي يزين حوائطه، حيث تغطي جدران  (المسجد األزرق) وترجع شهرة مسجد السلطان أحمد باسم

المزججة كل جزء من أجزاء  الزخارف تجمع أكثر من خمسين تصميماً، وتشغل خزفية ألف بالطة 20المسجد أكثر من 

  سجد من الداخل إحساًسا قوًيا بسيطرة هذا اللون.المسجد، وقد أضفى لونها األزرق على جو الم

 تصنيف الزخارف من حيث العناصر المستخدمة  والطراز

 الطراز الرومي: 1

 وفيه تم تحوير والنباتية الحيوانية الرسوم من المحورة الزخارف على الرومانى، وأطلقه السالجقة الطراز به قصد

 [2واستمراريتها وهى أحد أهم سمات الفن اإلسالمي. ] وتميزت بتشابك الخطوط  الطبيعية العناصر

   

  (Hataiطراز الهاتاي ) 2

تميز باستخدام الزهور واألوراق النباتية المحورة  بدرجات اللون األزرق على خلفية بيضاء وتحديد الزخارف 

 باألسود وفي هذا األسلوب يظهر التأثر بالفن الصيني .

https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B2%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B2%D9%81
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https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 النباتية والزهور طراز الرسوم 3

وفيه لجأ الخزافين إلى األسلوب الواقعي في التعبير عن الطبيعة، واهتموا بتصوير العناصر الطبيعية في بيئتهم مثل: 

القرنفل والورد والكرز والصنوبر والالله وشقائق النعمان وزهر الرومان والسوسن وزهرة النسرين وأوراق الساز 

 [2. ]وأشجار الدوم والسرو والنخيل

     

 (Laleطراز زهرة الالله ) 4

 اهتم الخزافين برسم زهرة الالله بشكل خاص لما لها من أهمية في الثقافة التركية وتم رسمها بطرق متنوعة.

    

 الخط العربي 5

كان استخدام الخط العربي في الزخرفة الداخلية للمسجد محدود 

آليات بالذهب على خلفية جدا في األشرطة حيث كتبت بعض ا

َها الهِذيَن آََمُنوا  باللون األخضر في المقعد االمبراطوري ﴿َيا أَيُّ

ُسوَل َوأُولِي اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتَناَزْعُتْم ِفي  َ َوأَِطيُعوا الره أَِطيُعوا هللاه

ُسوِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنونَ  ِ َوالره وهُ إِلَى هللاه ِ﴾ ]النساء:  َشْيٍء َفُردُّ  [.39ِباَّلله
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 - اشرطة – ثنائي تكرار  التكرارية الشبكات-2

 

 

 

 

 

 

 

 المركز قوة– واالشعاع المركزية الشبكة -3

 للعنصر وسيطرة بالمركزية وكذلك والترابط بالوحدة تميزت جدارية خزفية لوحات يقدم بدأ الخزاف نجد وفيها

 والفروع الشجر أوراق في والمتمثلة العناصر باقي باستخدام واإلشعاع المركز قوة مفهوم خالل من األساسي

 تصنيف الزخارف من حيث التشكيل والشبكات:

 تكرار رباعي -الشبكات التكرارية  -1

رفية في شبكات تكرارية : وفيها اعتمد الخزاف في البناء على توزيع العناصر الزخالنمط األول تكرار الوحدة الزخرفية

يس في البالط ولكن في لبها الفن اإلسالمي، ونالحظ أن النمط التكراري  تعطي إمكانية االستمرارية الالنهائية التي تميز

 الزخرفة، وتم الرسم على البالط بعد ترتيبه بالعدد المطلوب .

    

 وفيها اعتمد الخزاف على نمط زخرفي التزم بأبعاد البالطة وشكلها الخارجي . :النمط الثاني البالطة التكرارية
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 الخامات والزخارف واأللوان للمسجد من الداخل: مزيج -جـ

على الرغم من إبداع المعماري في تصميم المسجد بشكل عام إال أننا نجد توظيف الخامات في الفراغ الداخلي لم يتم دراسته 

س المتوقع والموجود بالرواق الخارجي أو في الهيكل المعماري بشكل عام فنجد استخدام عدد بشكل متكامل ليحقق التجان

كبير من الخامات وكذلك عدد كبير جدا من األنماط الزخرفية واأللوان؛ مما أحدث تشويش وأفقد المسجد جزءا هاما من 

لوان في المسجد بداية من الجدران وحتى دوره الروحاني، والصور التالية توضح التزاحم في الخامات والزخارف واأل

القباب. نالحظ أن البالطات كانت عبارة عن لوحات متالصقة متماثلة في االرتفاع ومتنوعة تنوع بسيط في العرض تبعا 

 لطبيعة الزخرفة، إال أنه كان هناك اختالف وتنوع كبير في العناصر المستخدمة وطريقة البناء والشبكة التصميمية والمجموعة

 اللونية لكل لوحة.

    
 أحمد السلطان مسجد واأللوان في المستخدمة والعناصر وترتيها الزخارف ونمط الخزفية اللوحات توضح صور

 

 أحمد السلطان مسجد داخل في واأللوان والزخارف الخامات مزيج تحليل
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 مسجد الشيخ لطف َّللا: 3-3

إن للعمارة اإليرانية سمات بارزة تأثرت بالسياق الثقافي والحضاري لبالد 

فارس، كما تأثرت بمقومات تقنية وحرفية في إيران مثل صناعة البالطات 

كبير من دول وسط آسيا،  الخزفية  )القيشاني( كما امتد تأثيرها ليصل لعدد

ويمكننا أن نطلق عليها العمارة الزرقاء حيث تميزت العمارة اإلسالمية في 

 إيران ودول وسط آسيا باستخدام البالطات الخزفية متعددة األلوان ولكن

يغلب اللون األزرق على المظهر العام للواجهات الخارجية والتكسية 

طلق على مدينة أصفهان المدينة الداخلية حتى نجد أن بعض المعماريين أ

وبشكل عام يمكن تصنيف العمارة اإليرانية اإلسالمية ألربعة الزرقاء، 

 أنماط هي:

 ( جامع أصفهان.Khorasani styleأسلوب الخراساني ) -1

 ( مسجد كلبايكان.Razi styleأسلوب الرازي ) -2

 ( جامع يزد.Azari styleأسلوب اآلذري ) -3

 مسجد الشيخ لطف هللا.( Esfahani Styleاألصفهاني ) -4

وقد اختارت الباحثة الطراز األصفهاني وتحديدا )مسجد الشيخ لطف هللا( كنموذج للدراسة التحليلية المقارنة مع مسجدى 

)الحسن الثاني( و)المسجد األزرق( وذلك نظرا لجمعه لعدد من أهم سمات الخزف اإليراني في عمارة المساجد، رغم أن 

ومات أساسية للمساجد مثل المئذنة والصحن والرواق. كان الغرض من هذا المسجد أن يكون خاًصا المسجد نفسه يفتقر لمق

 بالديوان الملكي ولنساء القصر وربما يفسر ذلك عدم بناء مآذن أو رواق.

 ومسجد )الشيخ لطف هللا( هو من المساجد التاريخية في مدينة أصفهان والذي يقع في شرق ساحة نقش جهان وأمام قصر

أمر بتشييده الشاه )عباس األول(  .)عالي قابو(. وهو من روائع الفن المعماري اإليراني في القرن الحادي عشر الهجري

( وقام بإنجازه المعماري محمد رضا أصفهاني. 1619إلى   1603الملك الصفوي الخامس، أوائل القرن السابع عشر )من 

 .الهجري 1028الهجري وانتهت أعمال تشييد المسجد وزخرفته عام  1011بني مدخل المسجد المغطى بالقرميد في عام 

وتصميم المسجد ملفت للنظر فهو صغير نسبًيا و بغير صحن وال مئذنة ، ولكن فقط حجرة مخصصة كبيت للصالة. هذه 

ذلك منطقة دائرية الغرفة مغطاة بقبة بجدارها المنحني تم عمل ستة عشر نافذة. الجزء السفلي من هذه الغرفة مربع، بما في 

مغلقة تهيمن عليها البساطة والنظام والدقة، من بين السمات المميزة  لهذا المسجد هو الدوران الدقيق للمنطقة الداخلية وتبدأ 

الجدران الداخلية لقبو المسجد بأشكال مثمنة األضالع، كل منها محاط ببالط شبيه بحبال التركوا، وهي تضع المحراب أمام 

 د مباشرة.قبلة المسج

ويصنع البالط الخزفي المستخدم من طينات أرضية ويزجج بطالء زجاجي المع من سبع ألوان حتى أطلق عليه بالط األلوان 

السبع، ثم يتم الرسم علي الطالء يدويا باستخدام الفرشاه وكانت في السابق تستخدم وحدات معيارية من البالطات الصغيرة 

ساء، وهي مربعة الشكل وتم استبدالها ببالطات أكبر مقاسا والرسم عليها؛ وذلك نظرا أطلق عليها اسم بالطات الفسيف

وبشكل استخدمت أربع تقنيات في تنفيذ الزخرفة ، الختالف طبيعة وأشكال الزخارف وتحولها إلى الخطوط النباتية المنحنية

ناسب شكل الزخرفة والسطح كما في الكتابات هى التقطيع بأشكال حرة تالتقنية األولى في المساجد على الطراز الصفوى: 

التقطيع بنفس أسلوب الزليج ولكن بأشكال زخارف نباتية إسالمية وظهرت في تشكيل  والتقنية الثانيةبخط الثلث أو الكوفي 

 مسجد الشيخ لطف َّللا أصفهان إيران 



 2021كتوبر ا                  (                                    3عدد خاص ) –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 المؤتمر االفتراضي الدولي األول " التراث بين العلوم اإلنسانية والعلوم األساسية "

323 

الهندسية باستخدام وحدات هندسية على شكل مربع بنمط الفسيفساء واستخدمت في الكتابة  والتقنية الثالثةالقباب والمقرنصات 

 الرسم على البالطات. والتقنية الرابعةوالزخارف الهندسية 

 

 

 تحليل الخزف والزخرفة في مسجد )الشيخ لطف َّللا(: -جـ

تعتبر العمارة الصفوية بشكل عام النموذج األكثر تعبيرا عن عمارة التراكوتا المزججة، واستخدام الخزف بشكل تالشى معه 

ات معمارية أخرى للمبنى، ليبقى فقط البالطات الخزفية الملونة بزخارفها الدقيقة والمعقدة والمتداخلة هي أي تفاصيل وسم

الحاضرة في ذهن المتلقي، وفي مسجد )لطف هللا( نجد أن الجدران كاملة واألرضيات والقباب من الداخل والخارج كاملة 

تضفي حيوية علي السطح مجردة، والتي  إسالمية نباتيةى بزخارف تم تكسيتها بالبالطات المطلية بطالء زجاجي المع ومغط

خلقت مظهًرا مميزا وأضفت على الشكل إيقاعا وحركة ديناميكية رائعة، كما تعكس االستمرارية في خطوط الزخرفة مفاهيم 

رة الجمعة والنصر  اإلسالم نحو االنتشار والال محدودية كما يتداخل معها زخارف بالخط العربي آليات قرآنية منها سو

 تمت كتابة هذه السطور ببالط أبيض.و)علي رضا عباسي(،  وكذلك أسماء أئمة شيعة من تصميم وتنفيذ الفنان

 
 

 

وكما نالحظ وجود تقنيات مختلفة في تنفيذ الزخرفة األولى اعتمدت على التقطيع بنفس أسلوب تقطيع الزجاج المعشق 

ة الواجهات الخارجية والثانية اعتمدت أسلوب وحدات الموزييك الهندسية والمنتظمة وهو أسلوب انتشر في زخرف

 . للمساجد بشكل عام وبخاصة في الزخارف الكتابية

   

 الصور توضح استخدام البالطات الخزفية في تكسية كامل المسجد من الداخل والخارج واألرضيات .
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نجوم  وتتكون منخالل النهار.  إلى الوردييمي وغير المزجج الذي تتغير ألوانه من الكريمي القبة مزينة بالبالط المزجج ذو اللون الكر

ذهبية كبيرة متكررة مغطاة بلبالب ملتوي، تحيط بكاملها المساحة الداخلية للقبة، إن العناصر واأللوان المستخدمة في زخرفة القبة تم 

لية. حول القبة مزخرف بكتابات باألبيض واألزرق الداكن واألزرق السماوي المحدد تركيبها وزخرفتها بشكل يعكس المهارة والدقة العا

 باللون األسود، والنقوش القرآنية المكتوبة بخط الثلث األبيض ولفظ الجاللة مكتوب بالخط الكوفي.
 

  

 

 

  
 

القمة نحو األسطوانة تجعل القبة تبدو أطول وأكبر. من  الطريقة التي تنمو بها الرصائع على شكل الليمون داخل القبة تنمو في الحجم من

السمات الفريدة والرائعة للقبة الشكل الذي يشبه الطاووس في وسط جانبها الداخلي. يوجد ثقب في السقف تمر عبره أشعة الشمس في أوقات 

كون الوحدة األساسية من الرصائع من فسيفساء وتت .معينة من اليوم، إذا كنت تقف عند مدخل القاعة تبدو أشعة الشمس مثل ذيل الطاووس

خزفية مزججة تم تشكيلها وتقطيعها لتناسب المقاس المحدد لها في القبة وكل صف في القبة له مقاس خاص ومحاطة بفسيفساء خزفية غير 

 مزججة وتظهر لون الطينة الوردي.

   

 أنها إلى إضافة للداخل مالئما كافيا نورا توفر واإلضاءة. القبة جدران مختلف على مركبة مفرغة نوافذ خالل من فتتم المسجد داخل اإلضاءة أما

 تحديد مجرد ليس فهو عموما، الصفوية المساجد عمارة في محوريا دورا يلعب والضوء. الداخلي الفضاء على هادئة روحانية حالة تضفي

 كل في اإلضاءة مستوى نفس توفير  إلى تميل العثمانية المساجد تصاميم فبينما. والروحية الرمزية القيم تعزيز بدور الضوء يقوم بل الفضاء

 وذلك ةالصال بيت وهو الممر نهاية في بنور ينتهي والمظلم، الضيق بمدخله( هللا لطف الشيخ) مسجد يظهر الضخمة، المساحة أركان من ركن

 .الشيعي للفكر والرمزية والروحية الصوفية المعاني علي للتأكيد

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Isfahan_Lotfollah_mosque_ceiling_symmetric.jpg
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تظهر اْليات  والبالط مزخرف بأنماط الزخرفة اإلسالمية المعقدة. جدران المسجد مغطاة بالبالط األزرق والفيروزي واألبيض واألصفر.

 تؤكد النقوش في الغالب على المذهب الشيعي. القرآنية في زوايا مختلفة بينما تزين الجدران الشرقية والغربية كتابات

 

   

شبه المقبب المقابل مباشرة للمدخل مزين بفسيفساء المعراج والمقرنصات الدقيقة وأنماط الزخارف النباتية المحورة الدقيقة. كما المحراب 

 أن جانبها الداخلي مزخرف بشكل متقن بمقرنصات وزخارف نباتية.

 التحليل اللوني

      

 

لزخرفة المساجد الثالث  من خالل التحليل اللوني للمجموعات اللونية

نجد أن اللونين األخضر التركواز واألزرق بدرجاتهم كانت العنصر 

 ت البيج والطوبي بنسب أقل بكثير.المشترك فيهم، بينما ظهرت درجا

 

 النتائج:

الثراء  الشيخ لطف هللا يتبين لنا أحمد ومسجدمن خالل الدراسة التحليلية لكل من مسجد الحسن الثاني ومسجد السلطان  -1

 والتنوع في اإلمكانات التشكيلية والوظيفية للخزف في عمارة المسجد على الرغم من تمحورها حول التشكيل اللوني.

 .والعناصر المعماريةكان للسياق الحضاري والثقافي أثره المباشر على عمارة المسجد   -2

  بين:ن الخزف وفقا للتقنيات المحلية تنوعت التقنيات المستخدمة في المعالجات المعمارية لمكمالت المساجد م -3
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 الهندسية والنباتية  الزخارف إلسالميةالبالطات المزججة والملونة بأنماط  أو قطعالرسم على البالطات الخزفية المزججة 

 مما يعكس تأثير المكون الحرفي والمهاري الموجود بالسياق على اختيار نمط المعالجة والتقنية.

كان النمط األول هو التطعيم في الواجهات الخارجية  حيث ف الخزف في عمارة المسجد :التنوع في أنماط توظي -4

والتكسية الداخلية واالتساق والتكامل مع مزيج الخامات المستخدمة, مما حقق  الثراء التشكيلي في المعالجات المعمارية 

التحيز الشديد في النمط الثاني حيث استخدام  للواجهات وللفراغ وبرز ذلك في مسجد )الحسن الثاني(،  في المقابل نالحظ

الخزف في المعالجات المعمارية في مسجد )الشيخ لطف هللا( فلم يترك الخزاف متر مربع  واحد في األرضيات والجدران 

واألسقف وفي الداخل أو الخارج لم يستخدم فيها البالطات الخزفية المزججة ومتعددة األلوان والزخارف؛ مما أفقدت 

 مسجد كثيرا من معاييره الوظيفية وأهمها عدم المبالغة في الزخرفة وإضفاء جو من السكينة وتقليل المشتتات البصرية. ال

ثم يأتي النمط األخير ونراه في مسللللجد )السلللللطان أحمد( حيث التناقض بين الطابع المعماري لكتلة المسللللجد والهيئة العامة 

لخارجية والتي اتسلللللللمت بالرصلللللللانة والقوة في مقابل اإلفتعال والمبالغة في الخارجية وسللللللليطرة الحجر على المعالجات ا

 استخدام مزيج الخامات والزخارف واأللوان في الداخل وعدم االتساق

والتكامل بين ذلك المزيج من حيث الزخرفة واأللوان والمسلللاحات والنسلللب؛ مما أحدث درجة من التشلللويش البصلللري في 

 الفراغ الداخلي، 

حول منهجية لتصميم البالطات الخزفية المستوحاه من  الطراز االسالمي  -قيد التقديم  –حثة ببحث تطبيقي قيام البا -5

 تحقق توصيات الدراسة .
 

 التوصيات :

ترى الباحثة انه لتحقيق التوافق بين القيم الوظيفية للمسجد والتصميم يجب االلتزام باإلبقاء على حائط القبلة في أقصى  -1

في المعالجة الزخرفية واللونية وتركيز الزخارف على الجدران الجانبية في مستويات أعلى من مستوى  درجات البساطة

 نظر المصلين وكذلك في المداخل والبوابات.

كما يوصي البحث بالتأكيد على أهمية الخط العربي ودور الخط العربي في تقديم حلول تشكيلية متنوعة تؤكد على قيم  -2

 ية والتي لم تختلف من سياق آلخر في المساجد الثالث محل الدراسة التحليلية.وحدة الهوية اإلسالم

يوصي البحث بالتركيز على القيم التشكيلية ثالثية األبعاد في الخزف حيث نجد أن التشكيل ثالثي األبعاد تركز في  -3

ونة والمتانة ومقاومة العوامل البيئية الحجر والخامات الصناعية المختلفة مقابل تجاهل اإلمكانات التشكيلية والتقنية والمر

للخزف. و تكمن أهمية التشكيل ثالثي األبعاد للزخارف بدال من استخدام اللون في أنه يعطي تشكيال من الظل والنور 

ودرجات للون الواحد مما يقلل من التشتت البصري واالفتعال في مقابل التشتت الناتج عن الزخرفة بالتشكيل اللوني, مما 

 له اثر في قيام الباحثة بعمل بحث تطبيقي يتناول منهجية تصميم البالطات الخزفية  المستوحاه من الطراز االسالمي . كان

يوصي البحث بأهمية تحقيق االتساق في تصميم المكمالت المعمارية وبين مزيج الخامات في عمارة المسجد والعمل  -4

 يم تكاملي يعني بالعالقات والبناء ككل ثم ينتقل لألجزاء.  بمفهوم تصميم السياق وليس تصميم النسق بمعنى تصم

إن المصمم بشكل عام في مجال المكمالت المعمارية للمساجد عليه أن يستحضر دور المسجد وأهميته في المجتمع،  -5

ات الفكرية فهو ليس دور عبادة وفقط وإنما هناك دور اجتماعي وثقافي وتعليمي وتربوي، وفقدان هذا الدور يظهر االنحراف

يمينا ويسارا فصمام األمان للحفاظ على هوية المجتمع هو جعل المسجد مركز جذب للشباب والمراهقين واألطفال وإحياء 

األنشطة المتنوعه، وهو مرتبط بشكل مباشر بتصميم المكمالت المعمارية في األفنية والجلسات ومناطق الخدمات وتحقيق 

 صرية والسمعية.أقصى درجات الراحة الحرارية والب
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