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 ملخص البحث:

تتبع فلسفة التحول الفكري الواقع فً العمارة االسالمٌة ومفرداتها واتجاهاتها وانعكاس ذلك على تصمٌم وحدات االثاث 

تقاال من ابجدٌات القرن العشرٌن الى القرن الحادي والعشرٌن. واستٌعاب جوانب قضٌة الربط الفكري بٌن التراث ان

اإلسالمً والمعاصرة، ومدى استٌعاب ذلك كقضٌة فكرٌة مطروحة على الساحة الثقافٌة والفكر التصمٌمً فً مصر. 

اسة تلك المفردات واالرتقاء بمستوى ادراك المصمم التجاهات واالستفادة من المفردات  المعمارٌة االسالمٌة من خالل در

العمارة والفنون االسالمٌة وربطها بفكر المصمم فً القرن الحادي والعشرٌن، وكٌفٌة تؤثٌرها على مجال تصمٌم االثاث 

تهدؾ الى التؤثٌر على التى تكمن اهمٌاتها فى انها تمثل االنطباع الذى ٌؤخذة المتلقى عنها حٌث انها اداة تسوٌقٌة قوٌة 

                                                   المتلقى من خالل تكامل مفردات التصمٌم و استخدام عناصر جدٌدة و مبتكرة للعرض .                                                  

 الكلمات المفتاحٌة  

 اطباق نجمٌة   –زخارؾ نباتٌة  –رؾ كتابٌة زخا –زخارؾ هندسٌة  –المفردات المعمارٌة 

Research Summary: 

The philosophy of intellectual transformation in Islamic architecture, its vocabulary and 

direction, and its reflection on the design of the furniture units, have moved from the 20th 

century to the 21st century. And understanding the aspects of the issue of intellectual 

connection between the Islamic heritage and contemporary, and the extent of understanding as 

an intellectual issue on the cultural scene and design thought in Egypt And to benefit from the 

vocabulary of Islamic architecture through the study of these vocabulary and improve the 

level of the designer's understanding of the trends of architecture and Islamic art and linked to 

the thought of the designer in the twenty-first century, and how it affects the field of furniture 

design, whose importance lies in the impression that takes the recipient as a powerful 

marketing tool aimed at Influence on the recipient through the integration of design 

vocabulary and the use of new and innovative elements of presentation .  
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 مقدمة البحث :

ٌعد االثاث من المقومات الربٌسٌة والهامة فى التصمٌم الداخلى والذى ٌكون مرتبطا مع كل من االنسان و العمارة فى 
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WORK
Typewritten Text
Mh78.art@o6u.edu.eg & Dr.mh78@gmail.com

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

524 

وظابفه وكمال آدابه داخل تلك المنظومة. وألن العالم ٌمر بمرحلة تطور ثقافى نحو )العولمة(  التصمٌم وتجعله محققا لكافة

، و ترى الكثٌر من البالد التى تهتم بهوٌتها وتراثها ان هناك تؤثٌر واضح على تراثها ، مما دعاها الى التوجه نحو 

، وقد شهدت االعوام القرٌبة خالل القرن العشرٌن و المحافظة على تلك الهوٌة فى ظل االنفتاحات الثقافٌة لهذا العصر 

القرن الواحد و العشرٌن تحوالت فكرٌة متباٌنة و متعددة فى التصمٌم ، وفى مصر انتهج المصممٌن بعض تلك االتجاهات 

القدٌم و الفكرٌة وهى : اتجاه ٌعتبر التارٌخ و الحضارة محور التطبٌق فى التصمٌم . و اتجاه ٌعتبر الربط الفكرى بٌن 

الحدٌث محور التطبٌق فى , ٌدور االتجاه االول حول )االنسان كمحور( ، وهوٌته و تارٌخه و ثقافته وانعكاس ذلك على 

العمارة والتصمٌم الداخلى ،. وقد دفع ذلك العدٌد من المصممٌن الى تصمٌم االثاث و المتناسب مع المبانى التى قاموا 

صمٌم وما ٌحتوٌة , ٌمثل الخط االساسى الذى ٌربط بٌن المبنى و الشخص الذى ٌستخدمة  بتصمٌمها و ذلك الٌمانهم بؤن الت

ونخص بالذكر الفنان المسلم الذي وعى وألم معطٌات بٌبتة بكل ما تزخر بة من علوم و ابداعات مدربا العٌن على الرإٌة 

السنٌن تحمل قٌما حضارٌة و فنٌة وارست  الفاحصة والٌد على الدقة والمهارة فانطلقت طاقتة بنماذج رابعة ظلت االؾ

 بذلك المفردات واألسس التى تعلمت منها االجٌال على مر العصور .                                      

 مشكلة البحث : 

حدوث تحوالت فكرٌة خالل القرنٌن العشرٌن و القرن الواحد و العشرٌن فى التصمٌم نتٌجة ثورة علمٌة تكنولوجٌة  -

 رت وانعكست على إنعدام هوٌة الفنان المسلم فً مرحلة تصمٌم االثاث.أث

االتجاهات التصمٌمٌة ولٌدة الثورة الرقمٌة أدت الى فقد الهوٌة نتٌجة انها أثرت بشكل واضح على تراثها ، مما ٌدعو  -

 الى التوجه نحو المحافظة على الهوٌة االسالمٌة فى ظل االنفتاحات الثقافٌة لهذا العصر .

 هدف البحث :
تتبع وتحلٌل فلسفة التحول الفكرى الواقع فى العمارة االسالمٌة ومفرداتها وانعكاس ذلك على تصمٌم االثاث واتجاهاته  -

 انتقاال من ابجدٌات القرن العشرٌن الى القرن الحادى والعشرٌن .

عاب ذلك كقضٌة فكرٌة استٌعاب جوانب قضٌة الربط الفكرى بٌن التراث اإلسالمً والمعاصرة ، و مدى استٌ -

 مطروحة على الساحة الثقافٌة والفكر التصمٌمً فى مصر.

 االستفادة من المفردات  المعمارٌة االسالمٌة فى تصمٌم وحدات االثاث . -

 فروض البحث :

 شكال و مضمونا تحدد طرٌقة محدودة للصٌاؼة بصورة معاصرة.المفردات المعمارٌة االسالمٌة  -

 ٌة العالٌة بٌن الداخل والخارج فى فكر العمارة االسالمٌة ، رؼم انفصالها عن الهوٌة .تحقق التفاعلٌة والشفاف -

الجمع بٌن التراث االسالمً والمعاصرة فى تصمٌم واحد له قٌمة جمالٌة فكرٌة ممٌزة ، و هو امر ٌحتاج الى دراسة  -

 الثابت و المتؽٌر فى القٌم الثقافٌة للحضارة االسالمٌة.

 أهمٌة البحث : 

رجع الى دراسة عنصر هام من عناصر التصمٌم الداخلى وهو االثاث الذى  ٌرتبط باالنسان ارتباطا مباشر سواء فى ت -

 .نشاطة او سكونه

االرتقاء بمستوى ادراك المصمم التجاهات العمارة والفنون االسالمٌة وربطها بفكرالمصمم فً القرن الحادى  -

 االثاث . والعشرٌن ، وكٌفٌة تؤثٌرها على مجال تصمٌم
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 منهجٌة البحث :

 المنهج التحلٌلى:

 منهج التحلٌل النقدى من خالل الدراسة الوصفٌة لبعض النماذج والتى ٌتم من خاللها وضع المفردات 

 استقراء المفاهٌم االساسٌة التى ظهرت فى القرن الحادى والعشرٌن فً مجال تصمٌم االثاث. -

ة فً العصور االسالمٌة فً مصر وتتبع فلسفة الفكر عبر التحوالت تحلٌل السمات االساسٌة لالتجاهات المعمارٌ -

 الفكرٌة الحادثة . 

 المنهج التطبٌقى: 

وحدة اثاث )مكتبة( لؽرفة منهج تطبٌقى من خالل الدراسات التطبٌقٌة التحلٌلٌة ٌتضمن تطبٌق تلك المفردات لتصمٌم  

 .المعٌشة 

 فلسفة الفكراالسالمى:

مً انتشر الفكر الفلسفً للدٌن الجدٌد. وقد اكتسب من الحضارات السابقة له بعض من سماتها عندما انتشر الدٌن اإلسال

وممٌزاتها. إلى أن أصح له طابع خاص وشخصٌة فنٌة ممٌزة ؼطت وانتشرت فً جمٌع البالد التً اعتنقت الدٌن 

اإلسالم, وفً مصر وسورٌا ظل اإلسالمً. وقد نتج عن ذلك حضارة جدٌدة وهً مزٌج من الحضارات التً انتشر فٌها 

أقباطهم هم القابمٌن على األعمال وكانوا ٌستخدمون اللؽة اإلؼرٌقٌة فً المكاتبات. حٌث كان هذا الفتح على ٌد عمرو بن 

م( وشٌد مدٌنة الفسطاط وأصبحــــت عاصمة له. وأنشؤ جامع عمرو بن العاص, فؤصبحت 639هـ / 17العاص فً عام )

. ونتٌجة لهذا التوسع فً الفتوحات زاد معه سماحة (1)ٌتعاقب علٌها الوالة من قبل الخلفاء الراشدٌنمصر والٌة إسالمٌة 

مبادبهم , وامتزاجهم بالبالد التً فتحوها. مما أدى إلى إنتاج فن رابع له ممٌزاته الخاصة , ومقومات قوٌة الزدهار 

           حضارتها من عمارة وفنون.                                

 نشأة الفنون اإلسالمٌة:

تؤثر الفن اإلسالمً بفنون الحضارات التً احتواها اإلسالم مع إضافة العبقرٌة والتجدٌد وأن األمم مدٌنة لبعضها البعض  

بٌبٌة , فً الكثٌر من فنونها وثقافاتها وهو ما ٌجعل أن تبلػ حلقات الفن ؼاٌتها وتكاملها الفنً , والتشكٌلً ,وأن العوامل ال

, والحضارةاإلسالمٌة , وما تركته لنا دالبل تدل (2)والمعتقدات الدٌنٌة هما المحرك األساسً الذي ٌوجه دابماً إلى األمام

على إبداع , ومهارة وإتقان , وحب للعمل. والفن اإلسالمً تؤثر منذ نشؤته بحضارة الدول التً فتحوها وبخاصة الفنان 

ى منها المحاكاة , واألساطٌر وابتكر فً تكوٌناتها الموروثة. وعالج فنونها التجرٌدٌة بما المسلم , والبٌزنطً , وتحاش

ٌناسب تعالٌم , ومعتقدات الدٌن اإلسالمً , بذلك تؤثر الفن اإلسالمً بقسماته الذاتٌة عن الفنون التً تؤثر بها , ولم ٌعد 

من مإرخً الفن ٌفضلون استعمال كلمة الفن اإلسالمً ؼرٌبا أن نتحدث عن حضارة , وفن عربً بعد أن كان المسترقون 

, والحضارة اإلسالمٌة , للداللة على الفنون التً ظهرت بعد ظهور اإلسالم وانتشاره فً البالد. وللفن اإلسالمً هدؾ 

                                                                                                    ٌسعى إلٌه, لٌمتد فً أعماق النفس, وهو السعً إلى الجمال     

الفن اإلسالمً هو فن ابتكاري ٌهدؾ إلى محاكاة الطبٌعة عند معالجة الموضوعات الفنٌة فً  :مفهوم الفن االسالمى 

د تؤثر الفن . وبٌبته سواء كانت زراعٌة , أو صحراوٌة جعلت من صٌاؼة أسلوبه الفنً مالمح ممٌزة. ولق(3)مشروعاته

اإلسالمً بالعقٌدة وظل الفنان المسلم ٌبحث عن األعمال الصالحة , الفنون اإلسالمٌة ومنها صناعة األثاث , والتً جعلته 

ذات شخصٌة مستقلة انفرد بها عند سابر الفنون األخرى. وقد عالج الفنان المسلم التنوع , واالبتكار فً الفنون المختلفة 

                              تمشى مع عقٌدته اإلسالمٌة , والتً بنٌت على وجود هللا الواحد المبدع المصور.                                                    بؤسلوبه الخاص الذي ٌ

                                           
(

1
 .71( َؼًذ إضًبػٛم ػالو : فٌُٕ انشرق األٔضظ, دار انًؼبرف, انمبْرح, ص

(
2

 .202, ص7997مبْرح, ( َٛفٍٛ جًؼخ ػهى انذٍٚ: فهطفخ انزبرٚخ ػُذ أرَٕنذ رٕثُٛٙ, انٓٛئخ انًصرٚخ انؼبيخ نهكزبة, ان

(
2

 .9,9, ص2005( زكٙ يٛالد: يٍ انزراس إنٗ االجزٓبد, انًركس انضمبفٙ انًغرثٙ, 
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 فلسفة الفن اإلسالمً:

وحد مع الذات والحضور اآللهً , الفن اإلسالمً عبارة عهن تلك الخطة داخل النظام المربً, والتً تدفع للتسامً نحو الت

فهو بامتالكه للقوة الراسخة, كان ٌمتلك أٌضاً سمات السكون التً هً أكثر مناسبة للفن الدٌنً الذي محتواه لٌس تجربة أو 

 ولقد فرضت العقٌدة الراسخة فً روحٌة اإلنسان العربً مبدأٌن:خبرة الظواهر, بل االنسٌاق فً وعً. 

 ٌر الواقع وتؽٌر فً شكله وأبعاده. : هو تحو المبدأ األول

هو تجرٌد الكل والواقع واالبتعاد عن تشبٌه الشًء بذاته. والدٌن اإلسالمً ٌإكد دابماً على الفرق بٌن  المبدأ الثانً :

الخالق والمخلوق. ولذلك اتجه الذهن العربً بنظرته الحدسٌة إلى الكؾ عن الجوهر الكونً المتصل الذي ال ٌقبل التجزبة 

أن الدقة ال تؤدي إلى الحقٌقة" فالحقٌقة لٌست الصورة المطابقة للشكل المطابق للمعنى وال التباٌن, وفً رأي ماتٌس "

. وكان للدٌن اإلسالمً نواهً أدت إلى تقوٌة الزخارؾ المجردة , والكتابٌة , وكان له فلسفة خاصة تمٌزه عن (4)الكلً

 سابر الفنون .

 . الفن االسالمً )المفردات المعمارٌة االسالمٌة ( عناصر التشكٌل المعمارى فى

ٌمتاز الفن االسالمً بتطور متواصل للعناصر المعمارٌة نتٌجة القتباسه أشكاالً عدٌدة من العناصر المعمارٌة , والزخرفٌة 

وأوراق العنب ,  فى المعابد القدٌمة , والكنابس كالعقود , والتٌجان , والقبوات , والمقرنصات المثلثة , والمعقودة ,

واألكنتس , ومراوح النخٌل , كعناصر نباتٌة ولكن لم ٌقلدها بنفس أشكالها القدٌمة وإنما اشتق عناصر أخرى أضافها إلٌها 

. ولم تلبث هذه العناصر الجدٌدة المقتبسه , والمبتكرة الى أن خضعت لقانون التطور ولفكر وخلفٌة الفنان المسلم , خرجت 

الً فقدت الصلة باألصول ، وترتب على هذه العملٌة المتصلة أن استنباط خصابص الفن اإلسالمً منها صوراً وأشكا

فالعناصر االسالمٌة التى  (5)وتؤكدت شخصٌته واتضحت أصالته التى اعتمدت على حٌوٌة الملكات الفكرٌة عند العرب 

ر , والدافع الى ذلك ٌظهر الى كراهٌة الفراغ ، أُدخلت ضمن التكوٌن المعمارى فى المساجد , والمبانى الدٌنٌة , والقصو

والقوة وتزٌد من تؤكٌد المساحات وإبراز مالمحها والرؼبة فى ملا األسطح ، ولتعطٌها اإلحساس بالصالبة , 

                                                        .                                          (6)الجمالٌة , وزٌادة أداء الحٌوٌة التى تبعث فى المتؤمل النشوة والسرور 

 الشرفات :  

وٌشرافة وشرفة ) العرابس ( والشرؾ نوع من أنواع الوحدات ,والزخارؾ الهندسٌة عادة ٌتوج بها االبنٌة الهامة وهً  

نا تستبدل الدروة بهذه الشرفات عبارة عن وحدات هندسٌة متكررة تحٌط بؤعلى دروة المبانى فى العمارة االسالمٌة , وأحٌا

. وقد استعملت لتتوٌج الواجهات قبل االسالم ثم استخدمها المسلمون بعد ذلك ونراها فى كثٌر من المبانى القدٌمة , 

والمساجد القدٌمة والحدٌث والمآذن وهً تعتبر من العناصر االساسٌة فى العمارة االسالمٌة ألنها تعطً نهاٌة جمٌلة اعلى 

 وقد استخدمت كحلٌة خشبٌة لتجمٌل النهاٌات العلوٌة للمشربٌات .                      المبانى

هً االكثر واستعماال وأجملها , وٌالحظ ان الشكل المفرغ ٌكون شرفة اخرى وٌكون الشكل مربعا الشرف المورقة :   

                                               .       ( من ارتفاع المبنى 4:  2فى اؼلب االحٌان وٌبلػ ارتفاع الشرفة ) 

( وارتفاعها عند ظهر الطبان , وكذلك  4:  2ٌختلؾ عرض الشرفة من هذا النوع عند قمتها من ) الشرف المسننة : 

 ارتفاع جزء القاعدة الذى ٌصل الشرؾ بعضها البعض فهو ٌبلػ ضعؾ ارتفاع الشرفة الكلى عند الطبان 

                                           
(

7
 .41,45, ص  7919, انكٕٚذ,انًجهص انٕطُٗ نهضمبفخ ٔانفٌُٕ ٔ االدة ,  75( ػفٛف ثُٓطٙ: جًبنٛخ انفٍ انؼرثٙ , ضهطهخ ػبنى انًؼرفخ رلى 

 . 209، ص   7999د ربرٚخ انحضبرح االضاليٛخ , يمذيخ شجبة انجبيؼخ , كهٛخ االداة ، ( انطٛذ ػجذ انؼسٚس ضبنى : يحبضرا2)

 . 95، ص  7999(يحًذ حطٍٛ جٕدد : انؼًبرح االضاليٛخ خصٕصٛزٓب ، ٔإثزكبررٓب ، ٔاجًب نٛزٓب ، انطجؼخ االٔنٗ ، دار انًطٛرح نهُشر ، 2)
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نجدها فى الحصون , والقالع فى اعلى دروة المبنى وهً بهذا التصمٌم فى خطوطها االفقٌة ,  :الشرفات البسٌطة 

والراسٌة  توحً للناظر الٌها بالقوة بسبب حجمها الكبٌر وقد كان المدافعون عن الحصن أو القلعة ٌحتمون بها مسلطٌن 

 اسلحتهم سواء كانت نارٌة , او ؼٌر ذلك من بٌن هذة الشرفات .

رأس هذه الشرفات فى حالة العقد المدبب اما  ان تكون خطوطها المستمرة  من أعلى الى اسفل ت العقد المدببة : شرفا 

 ( توضح اشكال شرفات العقد المدبب. 2( ٌوضح الشرفات البسٌطة      والشكل رقم )  1راسٌة , او مابلة والشكل رقم  )

 

 

 

 

 

عبارة عن مثلثات فى صؾ واحد منتظم كل مثلث منها مقسم الى مثلثات صؽٌرة على جانبى : شرفات المثلث المسننة

 ( توضح اشكال شرفات المثلث المسننة وشاع استخدامها فى عمابر الفاطمٌٌن واألٌوبٌٌن . 3ضلعٌه والشكل رقم ) 

( نوعان النوع االول موجود بؤعلى دورة مسجد أحمد بن طولون و شرفات  4لعراٌس شكل ) شرفات ا: شرفات العراٌس

 المسجد طرفاها العلوٌان متالصقان . 

  

 

 

 

 

 

 الثة انواع من الشرفات : شاع استخدامها فى العمابر المملوكة بمصر وهً ث: شرفات العقد الدائرى

 : هو العقد الدابرى ذو المركز الواحد ثم ٌستمر فى باقى العقود بخطوط رأسٌة .النوع االول

 : مثل العقد االول خطوطه الراسٌة فى وسطها دابرة لتصل بٌن الشرفة واألخرى . النوع الثانى

ى وضعها الطبٌعى ثم ثالث مراكز مقلوبة لتعطٌنا : تكون الشرفة لها ثالثة مراكز لتعطً راس الشرفة فالنوع الثالث

واستخدمت الشرفات لتزٌٌن المشربٌات مثل  (7)الشرفة المقلوبة وهً استكمال لقاعدة الشرفة التى فى الوضع الطبٌعً

 ( وهً جزء من مشربٌة بمنزل زٌنب خاتون . 1الصورة رقم ) 

 

 ( : جزء من مشربٌة من منزل زٌنب خاتون1الصورة رقم )

 

                                           
 . 12ر ، انمبْرح ، دار انُٓضخ انؼرثٛخ ، ص صبنح نًؼٗ يصطفٗ : انزراس انًؼًبرٖ االضاليٙ فٗ يص(7)

 

 (: أشكال من شرفات العقد المدبب 2شكل ) 

 

 ( : الشرفات البسٌطة1شكل )

 

 ( : أشكال شرفات المثلث المسننة.3شكل )

 

 ( : شرفات العراٌس4شكل )
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 االعمدة : 

تحددت نماذج االعمدة على مدار العصور االسالمٌة وهً من تجمل المآذن والقباب وٌفصلها عن سابر االشكال الممتدة 

فى الفراغ فى عناصر العمارة االخرى .  فاألعمدة هً كتل تحمل العقود أو ارجلها وهً مختلفة من حٌث القطر والتٌجان 

صلة عن جدار المبذنة أو مدمجة فى الجدار وملتصقة به على هٌبة نصؾ عمود . ولم ٌكن والقواعد وقد تكون االعمدة منف

للمسلمٌن طراز خاص من االعمدة فى اول االمر ، فاألعمدة فى القدٌم كانت عبارة عن بدن مربع لٌس له تاج أو قاعدة ثم 

كان العرب قدٌما حٌنما ٌرٌدون بناء مسجد  تطور البدن فؤصبح دابرى ، وهذا البدن أخذت فكرته من جذوع النخٌل ، ولهذا

.   ثم استخدموا االعمدة المنتزعة من المبانى الرومانٌة واإلؼرٌقٌة  (8)كانوا ٌقٌمون سقفه على اعمدة من جذوع النخٌل 

الى حد  القدٌمة وأٌضا نقلوها من المعابد والكنابس الخربة الى مساجدهم فى بادئ االمر وفى بعض االحٌان كانوا ٌقلدونها

.  ثم اخذ المسلمون فى ابتكار االعمدة والتٌجان مثل االعمدة ذى البدن االسطوانى واألعمدة المضلعة ذات البدن (9)كبٌر 

المثمن أو االسطوانى الحلزونى أو ذات البدن المحلى محفوؾ وشاع استعمال العمود المثمن بالعمارة القدٌمة وبعض 

دة فكان منها التاج العمودى البصلى ذات بدن مضلع القطاع مثمن واستعمل فى عمابر مساجد القاهرة ، وأما تٌجان االعم

وهناك توصٌف لالعمدة مأخوذ عن عبد السالم السلطان برقوق  وجامع قاٌتباى واألعمدة التى تحمل الدكة والمٌضؤة ، 

 .  (10)أحمد نظٌف 

مشطوفة ومحلى بطوقٌن من النحاس من اعاله واسفله عمود مثمن بدن وتاج ناقوس وقاعدته العلٌا ناقوسٌة والسفلى -1

 ( .5شكل )

 (.6عمود ببدن مثمن وتاج ومقرنصات حطة واحدة وقاعدة مثل العمود السابق ،  كما فى شكل )-2

عمود بدنة مثمن وتاج مقرنصات حطتٌن وقاعدته مثمنة لتتناسب مع التاج واٌضا محلى بطوقٌن من النحاس أعاله شكل -3

(7 . ) 

 ( .8دن مثمن ألعاله تاج ناقوس وقاعدته الجزء االول منها ناقوسٌة الى القاعدة المربعة شكل )ب-4

عمود بدن دابرى اعاه تاج ناقوس وقاعدته الجزء االول منها ناقوسٌة دابرٌة ثم ٌمهد الى القاؼدة المربعة وهو نفس -5

تاج ، كما ان العمود ذا البدن المثمن فهو محلى بجفوت النموذج السابق االختالؾ فى التاج حٌث ٌوجد حزام دابرى اعلى ال

 بارزة فى ثلثى البدن وتكون مابلة والتاج حطتٌن باعاله زخارؾ عربٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .7999(ػجذ انطالو احًذ َظٛف : " دراضبد فٗ انؼًبرح االضاليٛخ " , انٓٛئخ انؼبيخ نهكزبة ,2)

 .717(كًبل انذٍٚ ضبيح : انؼًبرح االضاليٛخ فٗ يصر ، يكزجخ انُٓضخ  ,االنف كزبة  ,ص 2)

 . 47 -40، ص   7999ح االضاليٛخ " انٓٛئخ انؼرثٛخ انؼبيخ نهكزبة (ػجذ انطالو حًذ َظٛف : " دراضبد فٗ انؼًبر5)

مثمن بدن  (عمود5شكل)

وتاج ناقوس وقاعدته العلٌا 

ناقوسٌة والسفلى مشطوفة 

ومحلى بطوقٌن من النحاس 

 من اعاله واسفله

 

 

 ( عمود ببدن مثمن وتاج6شكل )

ومقرنصات حطة واحدة وقاعدة مثل 

 العمود السابق .
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العقد عنصر معمارى مقوس ٌرتكز على عمودٌٌن ، و فى بعض االحٌان ٌرتكز على اكتاؾ وتتكاثر العقود شكال العقود: 

. وكان تصمٌم العقود التى تحملها االعمدة إما من   (11)وتتجانس فى اناقة مع الحلٌات والمقرنصات والفصوص واالفارٌز 

. و لقد (12)لتعطً جماال لشكل الطراز  -قوة تحمل االسقؾ  . ثانٌا :  -ك لسببٌن : أوال :الحجر الطبٌعى أو الرخام وذل

  (13)عرفت العمارة ااسالمٌة أنواعا مختلفة من العقود وكانت كل بلد تفضل بعض هذه العقود على البعض االخر

ال جمٌال جمالٌا، وعبارة تكون كتال سالبة .واستحقت العقود بؤشكالها المختلفة فى المبذنة لخفٌؾ من ثقل كتلتها ولتعطً شك

 ( .                        9, أو مفرؼة تظهر فى بدن المبذنة , او القبة شكل )

 

 (: رسوم إٌضاحٌة ألمثلة من العقود المستخدمة فً العمارة الفاطمٌة ألشكال العقود المنفرجة .9شكل )

 
المركز الواحد ,العقد المرتد المدبب ,العقد ذو الفصوص .,العقد المخموس وتتمثل انواع العقود فى ,العقد الدابرى ذو 

 ,العقد الثالثى ,العقد البصلى,العقد المدبب ,العقد المركب ,العقد ذو المقرنصات .

 : ذو المقرنصات له ثالثة أنواع وهًالعقد 

 المقرنص فى بطٌنة العقد :

امتدادهما من اعلى بخطوط مستقٌمة لتالقى من اسفل القوسٌن خطوط وهو عقد ذو مركز واحد ٌتكون من قوسٌن متماثلٌن 

مستقٌمة راسٌة وفى بطنٌة العقد مقرنصات تبدا من اعاله الى اسفل وتنتهً فى بطنٌة رجل العقد القدٌم بمقرنصة تسمى 

 .دالٌة 

جل العقد بنصؾ كرة و هً عبارة عن عقود متماثلة بمركزٌن وتؤخذ صفا واحدا وتنتهً رعقد المقرنصات المعلقة : 

 (14)توجد اعلى البانوهات داخل المساجد وكذلك فى اعلى فراغ الفتحات فى المداخل الربٌسٌة بالمساجد وؼٌرها 

                                           
،  7997(حطٍٛ يؤَص : انًطبجذ ، ػبنى انًؼرفخ ، ضهطهخ كزت صمبفٛخ شٓرٚخ ، ٚصذرْب انًجهص انٕطُٗ نهضمبفخ ٔانفٌُٕ ٔاالداة ، انكٕٚذ ، 7)

 .  729ص

 .54، ص   7999ٛئخ انؼبيخ نهكزبة (ػجذ انطالو حًذ َظٛف : دراضبد فٗ انؼًبرح االضاليٛخ ، ان2ٓ)

 . 44ص  7940(أحًذ ػجذ انجٕد : انؼًبرح االضاليٛخ ، دار انكزت انًطجؼخ انفُٛخ انحذٚضخ ، 7)

 . 40 4(يحًذ يبجذ خهٕصٗ : يرجغ ضبثك ، ص2)

  

( عمود بدنة مثمن وتاج مقرنصات حطتٌن  7شكل )

وقاعدته مثمنة لتتناسب مع التاج واٌضا محلى بطوقٌن 

 من النحاس أعاله .

( بدن مثمن ألعاله تاج ناقوس وقاعدته الجزء 8شكل )

 ربعة .االول منها ناقوسٌة الى القاعدة الم
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 عقد المقرنصات:

ٌبدا الجزء العلوي من العقد بمقرنصة واحدة ثم تاخذ المقرنصات ٌمٌنا وٌسارا الى النزول من الجانبٌن حتى رجلى العقد  

 لمسة جمٌلة فى تكوٌنه وتسلسله .  ، وهو ٌعطً

عبارة عن عقد دابرى ذى مركز واحد نصؾ دابرى وهو العقد الربٌسى فى بطنٌته ) أسفله( عقد اخٌر العقد المزدوج :

مثل السابق ، ولكن ٌزٌد عن نصؾ دابرة بٌن هذٌن الؽقدٌن وفراغ وٌسمى باالقواس المزدوجة أو العــقود المزدوجة كما 

 .  (15)قسمان الى مفاتٌح ان العقدٌن م

 :ىمفردات األثاث اإلسالم

ٌرتبط التراث الفنى العربى اإلسالمً بمقومات الحضارة العربٌة اإلسالمٌة وفلسفتها من حٌث القدرة على إدراك المطلق 

دٌة جمالٌة واالهتمام بالنظر التجرٌدى فى إدراك المحسوسات والخروج من النسبى إلى الكلى فى تحقٌق وحدة تكاملٌة وتعد

، كما ٌحرص هذا التراث الفنى على االهتمام بفنون الزخرفة الهندسٌة ، وتواصل الوجود الفنى بٌن الوحدات الزخرفٌة 

المتنوعة الشكل والموضوع ، بهدؾ تحقٌق بنٌة ال نهابٌة من األشكال والخطوط واأللوان وتجمٌع تلك العالقة بٌن عناصر 

سٌة.وقد وجهت العقٌدة اإلسالمٌة نظر اإلنسان إلى ناحٌة الجمال والزٌنة فى المخلوقات ، متنوعة من الرإٌة الفكرٌة والح

وقد حقق  وعرفته أن معظم ما ٌحٌط به فى هذا الكون إنما ٌنطوي على جانبٌن هما جانب المنفعة وجانب الزٌنة والجمال.

قفه إزاء الطبٌعة ، وقدمهم لنا فى دقة وأناقة وعذوبة الفنان المسلم فاعلٌته الفنٌة التى استشعرها فى أعماله تعبٌرا عن مو

فى صٌاؼة جدٌدة تحوي مالمح عامة لهذا الفن. وتتحدد هذة المالمح  فى مخالفة الطبٌعة . ,التبسٌط . , ملا الفراغ ., 

 المنظور الروحً .

 :ف اإلسالمٌة فى االثاث االسالمىالزخار

ون التهاون فى حب وتمجٌد هللا ، بل كان سبٌال إلى ذلك ، ثم أصبحت تصاعدت فى الزخارؾ اإلسالمٌة موهبة العرب د

من أهم المظاهر اإلبداعٌة عند العرب لما تضمنته من فلسفة جمالٌة ومعان ممٌزة. وكانت الزخارؾ فى البداٌة عبارة عن 

ارؾ حتى تطورت ، ثم استخدموا األلوان فى الزخ(16)خطوط لها عالقات مع بعضها فكانت إما منكسرة أو متقاطعة

الزخارؾ بشكل أعمق وأدخلت علٌها الزخارؾ النباتٌة ، وكانت إما ترتب فى صفوؾ أو توضع متماثلة حول محور 

واحد أو تكون هً العنصر الربٌسى فى الزخرفة بؤسلوب هندسى. ولم ٌقؾ الفن اإلسالمً أمام الطبٌعة ، وفى نقلها داخل 

جرد المحاكاة والتشابه مع الواقع ، فهو تؤمل وهندسة عالقات بٌن الخطوط العمل الفنى لكونها جمال فحسب ، أو لم

والمساحات ، وتوازن بٌن األلوان والفراؼات ، فتصبح الطبٌعة للفنان فلسفة التجرٌد والمنطق الرٌاضى ، وتقنٌة فى الرسم 

من منحنٌات ومستقٌمات تشكل  والتلوٌن والتنظٌم وتحوٌر الزخارؾ وتجرٌدها لعناصر شكلٌة هندسٌة قابمة على خطوط

 فى النهاٌة وحدة هندسٌة قابلة للتكرار داخل المساحة.

 الزخارف النباتٌة فى االثاث االسالمى :

ال شك أن اتجاه الفنان المسلم إلى العناصر النباتٌة المتعددة الموجودة فى بٌبته والتى ٌتعاٌش معها وٌستخدمها فى حٌاته    

الكبٌر فى ظهور الكثٌر والعدٌد من األسالٌب الفنٌة التى تناول من خاللها هذه العناصر النباتٌة فى  الٌومٌة ، كان لها األثر

سبٌل ابتكار أشكال , وصور زخرفٌه استوحاه منها واستخدمها فى زخرفة منشؤته المعمارٌة المتنوعة وما احتوت علٌه 

                                           
 . 401ص  7999(يحًذ يبجذ خهٕصٗ : ػًبرح انًطبجذ ، دار انُشر ، ضجم انؼرة ، 2)

 .729، ص  2077ًبد انفُٛخ انًزًٛسح نألصبس فٗ انؼصٕر اإلضاليٛخ ثًصر ، رضبنخ دكزٕراِ ، فٌُٕ جًٛهخ ،( غبدح انًطهًٙ : انط7)
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رأسٌة الممثلة فى الفتحات كاألبواب والشبابٌك أو مسطحاته من عناصر العمارة الداخلٌة الالزمة لها سواء فى مسطحاته ال

األفقٌة كاألسقؾ واألرضٌات التى احتوت مسطحاتها على الكثٌر والعدٌد من الرسومات الجدارٌة المسطحة أو المنحوتات 

لى ذلك فقد استخدم هذه الؽابرة والبارزة التى نفذها فٌها على العناصر الحجرٌة أو الخشبٌة أو المعدنٌة التى نفذها إضافة إ

الزخارؾ فى تشكٌالت بدٌعة من الحفر والتطعٌم والتكفٌت الذى نفذه على قطع أثاثه المختلفة التى صنعها واستخدمها فى 

حٌاته الٌومٌة لتلبٌة متطلبات حٌاته الٌومٌة وأنشطته المختلفة التى مارسها فٌها فقد كان لتعدد العصور المتتالٌة فى تارٌخ 

بمصر أثرها وتؤثٌرها على أشكال , ونماذج , وصور هذه الزخارؾ ، إال أن العصر الفاطمى ٌعتبر بداٌة البتكار اإلسالم 

النباتٌة المحلٌة فى شكل وصور الزخارؾ النباتٌة التى شاع استخدمها فى مبتكرات هذا  (17)وانتشار استخدام العناصر

                                                                   العصر المتنوعة فى كل مجاالت الحٌاة .             

 

 ( الزخارف النباتٌة من أزهار محورة عن الطبٌعة متحف الفن اإلسالمى1صورة رقم )

و فى العصر الطولونى تطورت العناصر الزخرفٌة , وجاءت بالتقالٌد السامرٌة للفنون الزخرفٌة ، ورؼم ذلك لم تفقد 

. اتبع الفنان المسلم األسلوب الفنى للتو رٌق فى بداٌة العصر الفاطمى وهو نفس (18)بالفنون الهلنٌستٌة , والساسانٌة صلتها

، وظهرت (19)أسلوب الزخارؾ الطولونٌة ، حٌث تكونت الزخارؾ من براعم وورٌقات زهرٌة ٌتوسطها حز رأسى

لونى كالورقة الثالثٌة وورقة العنب المسطحة التى تنبت من أشكال جدٌدة للزخارؾ النباتٌة لم تكن موجودة العصر الطو

فرعٌن واألؼصان المزدوجة والتى انتشرت فى العصر الفاطمً ، وكانت فٌها أرضٌة الزخارؾ ؼابرة بحٌث تتؤكد حدود 

 (.3، 2الزخارؾ وٌظهر بروزها ، واستدارة األؼصان حول الورٌقات وكؤنها إطار لها صورة )

  

اٌات األوراق مسحوبة ومسلوبة ( نه2صورة )

 الطرف .

( الزخارف المتماثلة الجانبٌن حول محور لرأسٌٌن 3صورة )

حصانٌن متدابرٌن رمزا للقوة والحٌوٌة " من مقتنٌات متحف الفن 

 اإلسالمً.

 (20)وازداد المٌل للشطؾ، والظالل أصبحت قوٌة ٌقل فٌها التدرج، وخروج العناصر مباشرة من العروق

 

 ف الكتابٌة:الزخار

صاحب الخط العربى الحضارة العربٌة منذ بداٌتها ومضى مع تطورها ، وقام بدور هام ال كوسٌلة للتفاهم ونقل األفكار 

فحسب وإنما أٌضا كعمل فنى له خصابص الفنون وقٌمتها الجمالٌة الرفٌعة ، وهو من األدوات الٌومٌة التى نستخدمها فى 

ر جمالى تشكٌلى وشكلت من حروفه األعمال الفنٌة ، والحروؾ العربٌة شؤنها شؤن كل مجاالت الحٌاة ، واتخذ كعنص

الزخارؾ والفنون ، حٌث سارت فى طرٌق االستنباط والتجدٌد والصقل ، ونلمس فى نماذجها التحوٌر واالبتكار 

                                           
 .54صبنح نًؼٙ يصطفٗ : انزراس انًؼًبرٖ اإلضاليٙ فٗ يصر ، ص   (7)

(2)  Pauty : Bois Sculpts Jusquea Époque Ayyoubide ,Le Cairo ,1934. 

 .740، 749، ص   2009ح ٔيذراضٓب ، انجسء االٔل ، انؼصر انفبطًٗ ، دار انًؼبرف ، انطجؼخ انضبَٛخ ، أحًذ فكرٖ : يطبجذ انمبْر  (2)

، ط 74فرٚذ شبفؼٗ : يًٛساد االخشبة انًسخرفخ فٗ انطرازٍٚ انؼجبضٗ ٔانفبطًٗ فٗ يصر ، يجهخ كهٛخ االداة ، جبيؼخ انمبْرح ، انًجهذ    (5)

 .49،10، ص  7945، 7
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. ولقد تطورت الكتابة من تصوٌر مادي إلى تصوٌر معنوي ثم إلى تصوٌر حرفى ، وهً لؽة تعبٌرٌة تعبر (21)والتنسٌق

، وهكذا وجد الرسم فى أول أمره أداة للكتابة ثم انصرؾ فى طرٌقه كفن قابم بذاته ، ثم انفصل (22)عن احتٌاجات اإلنسان

ب لٌس كقٌمة جمالٌة فقط ، بل صار ٌتصل بالعاطفة الرسم عن الخط ، وفى عصر اإلسالم نظر إلٌه المسلمون بإعجا

 .                                                                                             (23)الدٌنٌة ، وأصبح ٌنظر إلٌه بنظرة إكبار وتقدٌر، وكان الوسٌلة األساسٌة للعلم والتعلم

وقت ما بالخط الكوفى نسبة إلى الكوفة، وانتشر منها أنحاء العالم اإلسالمً وتعددت  عرؾ الخط العربى فىالخط الكوفى: 

 أنواعه:

وهو النوع الذى ال ٌلحقه تورٌق ، وهو مادة كتابٌة شاع استخدامها فى جمٌع أنحاء العالم اإلسالمً الخط الكوفى البسٌط : 

ة هذا النوع من الخط الكتابات الموجودة بجامع بن طولون ومن أبرز أمثل ( .4فى القرون الهجرٌة األولى كما فى صورة )

 (5، ووجد الخط الكوفى البسٌط فى اللوحة التؤسٌسٌة للجامع كما فى صورة )

  

( الزخرفة الكتابٌة للخط الكوفى البارز عصر 4صورة )

 فاطمى متحف الفن اإلسالمى

( خط كوفى بسٌط جامع أحمد بن طولون من 5صورة )

 سٌسٌةاللوحة التأ

وهو النوع الذى ٌنبعث من حروفه سٌقان تحمل أوراق نباتٌة متنوعة األشكال كما فى الخط الكوفى المورق والمزهر : 

( وتزخرؾ هامات الحروؾ فروع تخرج منها سٌقان تنتهً بورٌقات نباتٌة ومراوح نخٌلٌة تشبه التورٌق ، 6صورة )

                                                                                   .    (24)وشاع استعماله فى عهد الفاطمٌن فى مصر

 

 ( كتابة كوفٌة المشجرة والمورقة و منفذة بالحفر متحف الفن اإلسالمى6صورة )

أساس هندسى ،  باالستقامة الشدٌدة ، حٌث أنه قابم الزواٌا له من الخط ٌمتاز هذا النوعالخط الكوفى الهندسى المربع:  

ٌحتمل أن تكون نشؤته فى إٌران ناتجة عن التؤثٌرات الصٌنٌة ، وساعدت هذه الكتابة الفنانون إلى هدفهم فى استخدامها 

كعنصر زخرفى بحت ، لما ٌتمٌز به هذا النوع من صالبته وتنوع فى األشكال واستخدم على الواجهات المعمارٌة كما فى 

 ٌل األثاث.(، كما استخدم فى تجم7صورة )

                                           
 755طهًٙ : يرجغ ضبثك ، ص غبدح  انً  (7)

 .9ػجذ انحهٛى َٕر انذٍٚ : انهغخ انًصرٚخ انمذًٚخ ، انمبْرح ، ص  (2)

حطٍ انجبشب : انخظ " انفٍ انؼرثٗ االصٛم " حهمخ ثحش فٗ انخظ انؼرثٗ ، انًجهص االػهٗ نرػبٚخ انفٌُٕ ٔ االداة ٔانؼهٕو االجزًبػٛخ ،   (2)

 .24، 22، ص  7949

ف : انخظ انؼرثٗ ٔأضبنٛجّ فٗ خذيخ انحٛبح انؼبيخ " حهمخ ثحش فٗ انخظ انؼرثٗ ، انًجهص االػهٗ نرػبٚخ انفٌُٕ ٔاٜداة أحًذ أحًذ ٕٚض  (5)

 .90، ص  7949ٔانؼهٕو  االجزًبػٛخ ، انمبْرح ،   
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 ( الكتابة للخط الكوفً الهندسً المربع المنفذة بالرخام األبٌض واألسود ،7صورة )

، واستخدم خط النسخ على كثٌر من األثاث ومكمالته (25)بدأ استخدام خط النسخ من أواخر العصر الفاطمىالخط النسخ: 

عابٌة أو نصوص تسجٌلٌة وارتبط خط النسخ فى العصور اإلسالمٌة ، سواء كان استخدامه للزخرفة أو عبارات د

بزخارؾ األرابٌسك فى كثٌر من األحٌان ، إلى حد أن أصبحت الكتابة فى العنصر الربٌسى فى الزخرفة ، وتخرج 

 .(26)التورٌقات النباتٌة )األرابٌسك( من حروفها

، وفى عصر الممالٌك (27)حفورةاستخدام الفنان األٌوبى الخطٌن الثلث والكوفى معا على تحؾ خشبٌة مخط الثلث:  

البحرٌة استخدم خط النسخ والثلث ، وحروؾ خط الثلث زواٌاها مرنة وٌتمٌز بكثرة تشكٌل الحروؾ وتشابك الكلمات مع 

 ( .8كما فى صورة )  (28)بعضها واستخدمت فى زخرفة األبواب واألثاث

 

قطع والتركٌب على النحاس من مقتنٌات متحف الفن ( خط الثلث المشكلة حروفه المتشابك كلماته والمنفذ بال8صورة )

 اإلسالمً

ولقد أضفى الفنان العربى على الكتابات الكثٌر من األسالٌب الفنٌة باستلهامه لألشكال اآلدمٌة والحٌوانٌة فى تحوٌر 

 .(30)، أو إضافة رإوس حٌوانات أو أفرع نباتٌة ، حٌث أصبحت الكتابة نوع من الزخارؾ التجرٌدٌة(29)الحروؾ

 الزخارف الهندسٌة:

استعمل اإلنسان الزخارؾ الهندسٌة فى جمٌع الحضارات التى ظهرت منذ العصر الحجرى إلى اآلن ، وٌرجع اهتمام 

.وعرفت الزخارؾ (31)اإلنسان بالزخرفة الهندسٌة إلى النزوع الفطرى نحو التجرٌد وتوجٌه الخامة فى عملٌة اإلنتاج

رٌخ ، ولم ٌكن لها شؤنها العظٌم فى جمٌع الحضارات قبل اإلسالم ، حٌث كانت تستعمل الهندسٌة منذ عصور ما قبل التا

فى شكل إطارات حول الزخارؾ الربٌسٌة ، ولكنها بلؽت قمتها فى العصور اإلسالمٌة ، وأصبحت مستقلة بذاتها ، 

 .(32)وأصبحت عنصرا من عناصر الزخرفة اإلسالمٌة

                                

                                           
 .54:  24، اثراْٛى جًؼخ : دراضخ فٗ رطٕر انكزبثبد ، ص  229زكٙ يحًذ حطٍ : فٌُٕ االضالو ، ص   (7)

 .745ضؼبد يبْر يحًذ : يطبجذ يصر ٔأٔنٛبؤْب انصبنحٌٕ ، ص   (2)

ضْٕبط ، انفٌُٕ انسخرفٛخ اإلضاليٛخ ثًصر فٗ انؼصر األٕٚثٗ ، دار  –ػجذ انُبصر ٚبضٍٛ : يذرش اٜصبر ٔانفٌُٕ اإلضاليٛخ ، كهٛخ االداة   (2)

 . 770، ص  2002انٕفبء نذَٛب انطجبػخ ٔانُشر ,االضكُذرٚخ ، 

 .59ًؼٗ يصطفٗ : يرجغ ضبثك ، ص  صبنح ن  (5)

 .99:  99، ص   7زكٙ يحًذ حطٍ : انفٍ اإلضاليٙ فٗ يصر ، انمبْرح ، ط   (7)

 47صبنح نًؼٗ يصطفٗ : يرجغ ضبثك ، ص    (2)

 . 25ْرثذ رٚذ : انفٍ ٔ انًجزًغ ، ررجًخ , فزح انجبة ػجذ انحهٛى ، ص   (2)

 .740انفٍ ، دار َٓضخ يصر نهطجبػخ ٔ انُشر ، انمبْرح ، ص  أثٕ صبنح االنفٗ : انًٕجس انؼبو نزبرٚخ  (5)
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 طبق النجمً واستخدامه كعنصر جمالى فى األثاث:ال

الطبق النجمى عبارة عن زخارؾ متعددة األضالع تركب بعضها إلى جوار البعض بحٌث تتؤلؾ منها شبه طبق وٌتوسطه 

 شكل نجمً ، وأقبل المسلمون إلى استخدامه فى العصر السلجوقى وفى عصر الممالٌك.

النجمً تطور كبٌر خالل العصور اإلسالمٌة ، وأصبحت طابعا ممٌزا للفن وتطورت الزخارؾ الهندسٌة وخاصة الطبق 

اإلسالمً ، واقبل الفنانون فى الؽرب على استخدام األطباق النجمٌة كعنصر جمالى فى صناعة األثاث والتحؾ المعدنٌة 

ك الرسوم أصول تبدأ من م( ثم زادت تعقٌدا بعد ذلك وكانت لتل 10والمخطوطات ، وكانت فى البداٌة بسٌطة فى القرن )

كما فى  (33)تقسٌم الدابرة إلى أجزاء متساوٌة ثم توصل النقط ببعضها للوصول إلى التصمٌم المطلوب باألشكال المختلفة 

 ( .10( ،)9صورة )

  

( حشوه من الخشب لطبق نجمى بمتحف الفن 9صورة )

 اإلسالمى .
 ( زخرفة هندسٌة لطبق نجمً ثمانً الكندات10صورة )

 تطور األطباق النجمٌة:

أخذت الزخارؾ الهندسٌة مكانتها فى العصر الطولونى ، وخاصة األطباق النجمٌة ، والتى تعتمد أساسا على دوابر 

متماسة مع بعضها ، بحٌث ٌحٌط بكل واحدة منها ستة دوابر ، وبداخل كل دابرة توجد دابرة صؽٌرة ، تشكل الدابرتان 

طوط خارجٌة من تقاطع أقطار هاتٌن الدابرتٌن مع الخطوط الخارجً ، نجمة سداسٌة ذات المركز الواحد ، وٌنتج خ

بداخل كل دابرة كبٌرة ، ثم تطورت فى العصر الفاطمً ولكن لم تؤخذ شكلها الكامل فنشؤت زخارؾ جدٌدة ناتجة من 

 تقاطعات للخطوط المستقٌمة . 

خطوط ، وتكونت العدٌد من أشكال األطباق النجمٌة المختلفة ، وتنوعت الوحدات الزخرفٌة الهندسٌة الناتجة من تقاطع ال

واختلفت عدد كنداتها من المسدس , والمثمن ....، وتعددت أسالٌب زخرفتها ، منها المنفذ بالحفر ، ومنها المجمع والمطعم 

زات والكندات بالعاج والسن والزر نشان والصدؾ وهناك أٌضا أطباق نجمٌة بدون حشوات مفرؼة وبها الترس واللو

 (.11)  وحشوة رجل الؽراب واستخدمت فى الكثٌر من المشؽوالت الخشبٌة كما فى صورة

 

 (. طبق نجمً بدون حشوات جزء من مشربٌة فً بٌت السحٌمً  "11)  صورة

 

 

                                           
(

4
 .747،  740( أثٕ صبنح االنفٗ : يرجغ ضبثك ، ص 
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 مكونات األطباق النجمٌة:

زات صؽٌرة مدببه تتكون من ٌتكون الطبق النجمً من الترس فى المركز ، وٌحٌط به مجموعة حشوات عبارة عن لو

أربعة أضالع تعرؾ باسم )لوزة( مإلفة شكال نجمة متعددة األطراؾ ، تحصر بٌنها بعدد أطرافها أشكاال تتكون من ستة 

أضالع تعرؾ باسم )كندة( مإلفة شكال دابرٌا كامال " طبق نجمً كامل " أو نصؾ أو ربع طبق نجمً فى تشكٌالت 

 (.12هندسٌة رابعة كما فى صورة )

 

 ( طبق نجمى علٌه أكواد تمثل بعض أجزاءه .12صورة )

.وٌتكون الطبق النجمً من ثمانى كندات أو اثنى (34)وقد أتقن المسلمون هذا النوع وانصرفوا إلى االبتكار والتعقٌد فٌه

 (.10ل )عشر كندة أو أربعة عشر أو ستة عشر. وٌتحدد نوع الطبق بعدد أضالعه أو عدد رإوس الترس كما فى شك

 الشكل التوصٌف االسم الكود

 الترس 1
هو الشكل الذى ٌتوسط الطبق 
النجمً وٌحٌط به اللوزات 

 والكندات

 

 اللوزة 2

لكل منها أربعة أضالع وٌشترك 
فٌها عدد الحشوا ت وترتب 

الحشوات حول النجمة 
الرئٌسٌة بصورة إشعاعٌة تقع 
أطراف حشواتها على محٌط 

 دائرة حقٌقٌة

 

 ندةالك 3

سداسٌة األضالع غٌر متساوٌة 
الزواٌا وتوزع بعدد مساوي 
لعدد اللوزات بشكل اشعاعى 

دائرى حول اللوزات
(35)

. 

 

 رجل الغراب 4
وهً التى تتم الشكل الخارجً 
للطبق النجمً وتشبه رجل 
 الغراب ولها ستة أضالع.

 

 زقاقة 5
وهً المتم للنواحً األربعة فى 

للطبق نهاٌة األقطار المتقاطعة 
 النجمً.

 

  نصف كندة 6

 

  

                                           
 .79، ص  2000ػهٗ أحًذ انطبٚش : انفٌُٕ انسخرفٛخ انًجكرح , زْراء انشرق , انمبْرح , انطجؼخ االٔنٗ ,   (34)
 .709، ص  2002ًصر فٗ انؼصر األٕٚثٗ ، دار انٕفبء نذَٛب انطجبػخ ٔانُشر ، االضكُذرٚخ ، ػجذ انُبصر ٚبضٍٛ : انفٌُٕ انسخرفٛخ اإلضاليٛخ ث  (7)

 ( توضٌح مكونات الطبق النجمى بالكود10شكل )
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وٌحٌط بالطبق وحدات لها أسماء كثٌرة منها : تاموسة , خنجر , زقاق , نرجسة , ؼراب , سقط , ؼطاء السقط ,نجوم 

 .(36)خماسٌة أو سداسٌة أو أكثر

 االثاث المقترحة  التحلٌل الفلسفى لفكرة التصمٌم و تطبٌقه على قطعة

 التصمٌم وعالقته بالمفردات المعمارٌة االسالمٌة .

وفى هذا التطبٌق تم الربط بٌن التصمٌم وتلك المفردات المعمارٌة من خالل اللون والخامة والمفردات االسالمٌة  الن    

ع و محاولة مخاطبة المجتمع فكرة التطبٌق قابمة على الربط بٌن تلك المفردات االسالمٌة الراسخة فى وجدان المجتم

المعاصر بلؽة فنٌة سهل فهمها من خالل االثاث فتمت دراسة تلك المفردات االسالمٌة وتحلٌلها وبعد ذلك تم اعادة صٌاؼة 

تلك المفردات بطرٌقة اعطت المطلوب لعرض الفكرة على المستوى الثنابى االبعاد والثالثى االبعاد و تنفٌذ من قطعة 

 ا الحقٌقى للربط بٌن الماضى و الحاضر فى صٌاؼة ذات هوٌة اسالمٌة معاصرة .االثاث بمقٌاسه

 التصمٌم وعالقته بالون والخامة :

ٌعتبر اللون من العناصر الهامة لإلدراك البصرى وٌختلؾ التؤثٌر البصرى لشكل االثاث باختالؾ اللون فلسفة اللون : 

 اعد و مبادئ البٌبة الطبٌعٌة و الثقافٌة ..فاللون عامل جمالى , وظٌفى , و فنى ٌتشكل من قو

تم اختٌار اللون البنى لمدى ارتباط االثاث بهذا اللون الذى ٌضفى وٌزٌد من قوة جمال الخشب حٌث انة اللون البنى : 

وٌإكد هوٌته الطبٌعٌة وتم اختٌار قشرة طبٌعٌة ذات اللون البنى بدٌل الستخدام الصبؽات الملونة إلضفاء الملمس 

 حساس الطبٌعى للون . واإل

 تم اختٌار اللون االصفرالفاتح والذى ٌزٌد من حٌوٌة القطعة ومن قٌماتها ورقٌها .اللون االصفر : 

األلـوان أٌضـا لهـا آثرها النفسً ومقدرتها على اإلثارة أو بعث الهدوء اإلحسـاس بالقوة أو الضعؾ فهً اللون االبٌض : 

رها فً سبٌل ارتقاء حٌاتنا الثقافٌة والجمالٌة ، كما أن هناك الكثٌر من الوظابؾ ذات إمكانٌة عظٌمة ٌمكن اسـتثما

 .تم اختٌار اللون االبٌض والذى ٌوحى بالنقاء  و  المتصلة. االستعماالت اللونٌة تزٌد من أهمٌة األلوان فً حٌاة اإلنسان

ن و تتحول فى عملة الى مادة جمالٌة تحمل قٌما ٌمكن تعرٌؾ الخامة بؤنها المادة قبل ان ٌشكلها الفنافلسفة الخامة : 

تشكٌلٌة و تعبٌرٌة و تتضمن كل ما هو مادى وله صفة البقاء من مواد طبٌعٌة كاألخشاب والمعادن وكل ما هو مخلق من 

 مواد كٌمٌابٌة و ما هو مصنع فى صورة اشكال جاهزة من مخلفات الصناعة الحدٌثة وكل ما تحمله البٌبة من مواد قابلة

 للتشكٌل وتساعد الفنان على تحقٌق فكرة فى العمل الذى ٌقوم بة .

 ثالثا : التحلٌل التشكٌلى لتصمٌم المنتج التطبٌقى  :

 التصمٌم وعالقته بالشكل :

استخدم الباحث الخط بشكل راسى وبشكل افقى فى واجهة الوحدة والخط المستقٌم هو خط سمات الخط فى التصمٌم : 

اعطى للتصمٌم صفة االستمرار واالستقامة  كما ٌعطى التصمٌم عدة معانى اٌحابٌة منها القوة ,  واضح كلما زاد طوله

االستقرار , العظمة , والخط الراسى ٌوحى باالتزان والطاقة و الخط المستقٌم من اهم مفردات التكوٌن فى مفردات 

 العمارة والزخارؾ الهندسٌة والكتابٌة االسالمٌة .

                                           
 99فٕز٘ ضبنى ػفٛفٗ: إَٔاع انسخرفخ انُٓذضٛخ، دار انكزبة انؼرثٗ، ص   (2)
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 ضح واجهة الوحدة( ٌو11شكل )

( ٌوضح الزخارف الهندسٌة المفرغة و البسٌطة 12شكل )

فى منتصف دلفة الوحدة وكذلك الخطوط المستقٌمة القائمة 

 والمائلة فى تصمٌم االرجل .

وقد تم استخدام الخط المستقٌم الراسى القابم والمابل فى جزء االرجل التى تحمل الوحدة بؽرض اتزانها وثباتها على 

 ض وكذلك استخدام الزخارؾ الهندسٌة المفرؼة و البسٌطة فى منتصؾ دلفة الوحدة .االر

استلهام شكل الزخارؾ الهندسٌة والزخارؾ الكتابٌة االسالمٌة , و بعد دراستها وتجرٌدها السمات الرمزٌة للشكل : 

الوحدة الزخرفٌة الهندسٌة التشكٌلٌة  وتبسٌطها الستخدامها كؤحد المفردات الزخرفٌة التشكٌلٌة لتصمٌم ارفؾ الوحدة وكذلك

 المفرؼة التى تتوسط دلفة الوحدة .

  

 ( المفردة المجردة الستخدامها فى التصمٌم14شكل ) ( الشكل االصلى للمفردة ) مصدر التصمٌم (13شكل )

 

قد تم استلهامها  لى للوحدةوالزخارؾ الهندسٌة المفرؼة والموجودة داخل المربع الذى ٌتوسط الدلفة الموجودة بالجزء السف

 ( .15من مفردة الطبق النجمى االسالمى .شكل )

  

 ( المفردة بعد التعدٌل16شكل ) (الشكل االصلى )مصدر التصمٌم(15شكل ) 

وقد قام الباحث باستلهام تصمٌم ارجل الوحدة من الخطوط الهندسٌة المستقٌمة المابلة والمستخدمة فى االطباق النجمٌة وفى 

 . رؾ الهندسٌة االسالمٌة االخرىكثٌر من الزخاال
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 رابعا : مرحلة تنفٌذ التصمٌم: ) وحدة مكتبة (. الوصف العام للقطعة : 

 المساقط الهندسٌة :

 

 ( .2( ٌوضح المساقط الهندسٌة للمنتج التطبٌقى )135شكل )

 

 ٌن سفلٌة وارفؾ تعلو هذة الوحدة .عبارة عن وحدة مكتبة مكونة من وحدة تخزوصف التصمٌم : )وحدة مكتبة ( :

 سم عمق .38سم ارتفاع , 178سم  طول 55  ابعاد القطعة االولى :

خشب طبٌعى سوٌد ملصوق قشرة قرو مسنن فى تكوٌن هٌكل القطعة من اجناب وقاعدة وظهر الخامات المستخدمة : 

  M D Fواالرفؾ من خشب  وسطح وكذلك الدلفة واالرجل من خشب الزان االحمر ملصوق قشرة قرو مسنن .

 .ومصنوعة بطرٌقة الكبس .

من اجود  touch automaticومفصالت   touch automaticمجارى االدراج متعددة المراحل االكسسورات : 

 اللون االصفر الفاتح واللون االبٌض واللون البنى  .االلوان المستخدمة : االنواع . 

لتشطٌب بدهانات المط ٌستر الشفافة خدمة بولٌستر ثم صبؽة اللون ثم ادهانات القطعة بدهانات البولالدهانات : 

 .للون االبٌض بدهانات الدوكو المط. واألرفؾ با)المورٌتان(

 

 ( الشكل النهائى لوحدة المكتبة13صورة ) الشكل العام للنموذج :
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 نتائج البحث :

 من خالل الدراسات السابقة تم استخالص نتائج البحث كالتالى :

امكانٌة الربط بٌن االتجاهات الحدٌثة للتصمٌم وبٌن المحافظة على الهوٌة من خالل االستفادة من فلسفة الفكر االسالمى -1

 وتطبٌقة الستنباط اثاث معاصر .

 أن الشكل فً العمل الفنً هو التعبٌر عن حالة االستقرار داخل العمل الفنً ، والمضمون ٌتمثل فً الحركة والتؽٌٌر .-2

أن اتجاه الفنان المسلم فً تمثٌله للطبٌعة وتجرٌدها واستخدام المظاهر الكونٌة والتعبٌر بالخط فً تصمٌم األثاث أثرى -3

 . تلك الصناعة

وزاد مٌل الفنان المسلم إلى الزخرفة  فً العصر الفاطمً ومنها الزخرفة الكتابٌة ، واهتموا بالكتابات الكوفٌة ، حٌث -4

برسوم ورٌقات الشجر ، وبلػ التطور أقصاه فً آخر القرن الرابع وفً أوابل القرن الخامس ، أما زٌنوا سٌقان الحروؾ 

 فً القرن السادس فكانت الكتابة مستدٌرة على نقوش األبنٌة واألثاث فً فترة حكم األٌوبٌٌن .

التكرار للوحدات والتً تكون أجزاء اهتم الفنان المسلم بابتكار تكوٌنات جدٌدة مبتكرة التً تتولد عن تقاطع الزواٌا أو -5

 الطبق النجمً الذي بلػ قمته فً العصر المملوكً .

تظهر براعة المصمم المعماري اإلسالمً فً التشكٌالت الهندسٌة المتداخلة التً تصنع العالقة بٌن فتحات النوافذ وبٌن -6

 الفتحات المؽطاة كاألبواب والخزانات الحابطٌة واألثاث الثابت.

وافق بٌن الوحدات الزخرفٌة المستخدمة فً التشكٌل الفنً للعمارة الداخلٌة وعناصر األثاث فً العمارة الداخلٌة الت-7

 للمنزل اإلسالمً ، العالقة التً تربط السقؾ والجدران واألرضٌات بنفس الوحدات الهندسٌة الموجودة على قطع األثاث

 التوصٌـات

عن مجتمعنا المعاصر وماضٌنا العظٌم من خالل دراسة المفردات المعمارٌة  االتجاه نحو اثاث معاصر ٌعبر ضرورة-1

 االسالمٌة المتؤصلة فى وجداننا.

التؤكٌد على مفهوم الهوٌة االسالمٌة من خالل دراسة الفن االسالمى واالستفادة من هذا الفكر فى كٌفٌة صٌاؼته بؤسلوب -2

 معاصر. 

 م االثاث من خالل االستفادة من الفكر االسالمى المستمر حتى االن.التؤكٌد على الهوٌة الثقافٌة فى تصمٌ-3

توجٌه نظر الباحثٌن الى دراسة الثقافات المتؤصلة بالفن االسالمى ألنها المنبع الذى ٌمكن ان ٌسقى منة افكار ابداعٌة -4

 متجددة الحتوابه للكثٌر من المفردات التى ٌمكن االستفادة منها .

 الشكل و المضمون فى تصمٌم االثاث لكى ٌقوم بتؤدٌة وظٌفته فى الفراغ الداخلى .ضرورة االهتمام ب-5

االرتقاء بمستوى ادراك المصمم الداخلى التجاهات العمارة والفنون االسالمٌة وربطها بفكر المصمم الداخلً فً القرن -6

 الحادى والعشرٌن ، وكٌفٌة تؤثٌرها على مجال تصمٌم األثاث.

 هٌم االساسٌة التى ظهرت فى القرن الحادى والعشرٌن فً مجال تصمٌم األثاث.استقراء المفا-7

تحلٌل السمات االساسٌة لالتجاهات المعمارٌة فً العصور االسالمٌة فً مصر وتتبع فلسفة الفكر عبر التحوالت -8

 الفكرٌة الحادثة .

 

 



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

557 

 المراجـع

 اوال : المراجع العربٌة :

 الكتب العلمٌة :

 .1964, القاهرة , مكتبة الوعً العربً ,  المستشرقون والمبشرون فً العالم اإلسالمًخلٌل: إبراهٌم  ،أحمد .1

 .مقاومة واختبار المواد ابراهٌم على:  ،دروٌش .2

طبعة مصورة عن  –جزءا  20 – لسان العربم  1311هـ /  711ابن منظور : جمال الدٌن محمد بن مكرم ت  .3

 بوالق )سلسلة تراثنا ( .

 عن الفنون االسالمٌة والمبادئ واالشكال والمضامٌن المشتركة . 3االمتاع والمإانسة ج و حٌان : اب ،التوحٌدى .4

 .  الموجز العام للفن اإلسالمًأبو صالح )دكتور(:  ،األلفً .5

 . 1960، دار الكتب المطبعة الفنٌة الحدٌثة ،  العمارة االسالمٌةأحمد:  ،عبد الجود .6

 .2003,  إلسالمٌة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكًالفنون اأحمد عبد الرازق:  ،أحمد .7

 .1956مصر  , الجزء االول, مساجد مصر ومدارسها:  أحمد ،فكري .8

 . 1990الطبعة الثانٌة ، دار المعارؾ ، القاهرة،  نظرٌات وقٌم الجمال المعمارى ،ألفت ٌحٌى:  ،حموده .9

 بٌة( ., )دار النهضة العر "مقدمة فً علم الجمال":  أمٌرة حلمً ،مطر .10

 .1998الهٌبة العامة للكتاب ,  " دراسات فى العمارة االسالمٌة "عبد السالم حمد:   ،نظٌؾ .11

 . 1987مكتبة ابن سٌنا  , روابع الفن فى الزخرفة االسالمٌة ,عناٌات:  ،المهدي .12

 .1990, مكتبة ابن سٌنا , القاهرة ,  فن الحفر على الخشبعناٌات:  ،المهدي .13

 .1999) المعجم الوجٌز ( ، وزارة التربٌة والتعلٌم ،مجمع اللؽة العربٌة :  .14

 ، مكتبة مدبولى . موسوعة عناصر العمارة االسالمٌة: ٌحٌى ،وزٌرى .15

 الرسائل العلمٌة :

 دار المعارؾ, القاهرة,. فنون الشرق األوسط,نعمت إسماعٌل:  ،عالم .1

 ,.1991, القاهرة, مصرٌة العامة للكتابفلسفة التارٌخ عند أرنولد توبٌنً, الهٌبة النٌفٌن جمعة:  ،علم الدٌن .2

 ,.2004زكً: من التراث إلى االجتهاد, المركز الثقافً المؽربً,  ،مٌالد .3

, الكوٌت,المجلس الوطنى للثقافة والفنون و االدب ,  14, سلسلة عالم المعرفة رقم  جمالٌة الفن العربًعفٌؾ:  ،بهنسً .4

1979. 

 .  1999, مقدمة شباب الجامعة , كلٌة االداب ،  الحضارة االسالمٌة محاضرات تارٌخالسٌد عبد العزٌز:  ،سالم .5

الطبعة االولى ، دار المسٌرة للنشر  العمارة االسالمٌة خصوصٌتها ، وإبتكارتها ، واجما لٌتها ،محمد حسٌن:  ،جودت .6

 ،1998  . 

 عربٌة ، .، القاهرة ، دار النهضة ال التراث المعمارى االسالمً فى مصرصالح لمعى:  ،مصطفى .7

 .1998, الهٌبة العامة للكتاب , " دراسات فى العمارة االسالمٌة "عبد السالم احمد:  ،نظٌؾ .8

 مكتبة النهضة  ,االلؾ كتاب. العمارة االسالمٌة فى مصر ،كمال الدٌن:  ،سامح .9

 .  1989الهٌبة العربٌة العامة للكتاب  " دراسات فى العمارة االسالمٌة "عبد السالم حمد:  ،نظٌؾ .10



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

552 

، ٌصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون  المساجد ، عالم المعرفة ، سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌةحسٌن: ، مإنس .11

 واالداب ، الكوٌت. 

 الهٌبة العامة للكتاب. دراسات فى العمارة االسالمٌة ،عبد السالم حمد:  ،نظٌؾ .12

 الحدٌثة .دار الكتب المطبعة الفنٌة  العمارة االسالمٌة ،أحمد:  ،عبد الجود .13

 . 1998دار النشر ، سجل العرب ،  عمارة المساجد ،محمد ماجد:  ،خلوصى .14

رسالة دكتوراه ، فنون جمٌلة  السمات الفنٌة المتمٌزة لألثاث فى العصور اإلسالمٌة بمصر ،ؼادة:  ،المسلمً .15

،2011. 

 .التراث المعمارى اإلسالمً فى مصرصالح لمعً:  ،مصطفى .16

 2008الجزء االول ، العصر الفاطمى ، دار المعارؾ ، الطبعة الثانٌة ،  ة ومدراسها ،مساجد القاهرأحمد:  ،فكرى .17

. 

مجلة كلٌة االداب ، جامعة  ممٌزات االخشاب المزخرفة فى الطرازٌن العباسى والفاطمى فى مصر ،فرٌد:  ،شافعى .18

 القاهرة 

 ؼادة: رسالة دكتورة ؛ جامعة حلون ؛ كلٌه الفنون الجمٌله . ،المسلمً .19

 ، القاهرة . اللؽة المصرٌة القدٌمةعبد الحلٌم:  ،ور الدٌنن .20

المجلس االعلى لرعاٌة الفنون و االداب  الخط " الفن العربى االصٌل " حلقة بحث فى الخط العربى ،حسن:  ،الباشا .21

 والعلوم االجتماعٌة .

 الدورٌات والبحوث :

خارجٌة فى عمارة العصور االسالمٌة " عن بحث فى االصول المعمارٌة زتطوٌر عناصر التشكٌل بالحوابط ال .1

موسوعة أسس التصمٌم المعمارى والتخطٌط الحضرى فى العصور االسالمٌة المختلفة ، الجزء الثانى ، مجلة عالم البناء 

 . 1994، فبراٌر  151، عدد 

 المراجع االجنبٌة :

1. Baorgoin : Arabic Geometrical patterns and design dover publicstions ,New York ,1973 ,P23 

2. Baorgoin: Islamic patterns and design dover publicstions ,New York ,1997 ,P39  

 مواقع شبكة االنترنت :

1.  www.mojTamai .com  

2. www.startimes.com/?t=13256399 

3. www.startimes.com- 

4. www.startimes.com  

5.  https://ar-ar.facebook.com/IslamicFurniture- 

 

http://www.moj/
http://www.moj/
https://ar-ar.facebook.com/IslamicFurniture
https://ar-ar.facebook.com/IslamicFurniture



