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  -ملخص البحث :

تعتبر الحضارة اإلسالمية مصدراً لإلبداع, فالتراث المعماري والزخرفي اإلسالمي عالمة مضيئة لإلبداع حيث تحمل 

الزخارف اإلسالمية ابعاد فلسفية ورسائل ضمنية , فاعتمد المصمم المسلم على التجريد للتلميح والبعد عن التصريح معتمداً 

ان الدال هو الشكل الذي تراه اعيننا , اما المدلول فهو المعني الذهني المرتبط على الرمزية المركبة من دال ومدلول ,حيث 

بذلك الدال , وتلك هي نفسها الفلسفة التى قام عليها علم هندسة التشكيل الحيوي في تحليل األشكال والعناصر كما قام التكرار 

سالمي التشكيالت الزخرفية والتكرارات العديدية العددية على فكرة حمل رسائل ضمنية لكل تكرار ,فلم يستخدم المصمم اإل

بشكل عشوائي ولكن كان يختار التشكيل والتكرار العددي المناسب لطبيعة الكتلة المعمارية ووظيفة الفراغات الداخلية ,هذا 

مالصقاً لباب زويلة  ما سيتم تسليط الضوء عليه بالدراسة التحليلية لمدخل جامع المؤيد شيخ والذي يقع بشارع المعز لدين هللا

, وكيفية االستفادة من التشكيالت الزخرفية والتكرارات العددية وما تحمله من معاني ضمنية ذهنية في تصميم اثاث معاصر 

يحمل الهوية اإلسالمية وتوصلت الدراسة إلى ابتكار مجموعة من تصميمات األثاث المبنية على الدراسة التحليلية لجامع 

 تصميمات .  3ظور علوم الطاقة وعددها المؤيد شيخ من من

 -الكلمات المفتاحية :

 الهوية  –إبتكار  –تصميم إسالمي معاصر  –هندسة التشكيل الحيوي  
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Abstract:- 

The Islamic civilization considered as a source of nation's inspiration, Islamic architectural and 

decorative legacy is an icon of creativity. In which the Islamic decoration involve a lot of 

philosophic aspects and implicit messages. The Muslim designers depended on abstraction for 

allusion without the declaring, depending on the compound symbolism of signifier and 

signified. In whish the signifier is the physical existence and the signified is the mental concept. 

Bio geometry analyses shapes and elements based on the same philosophy as same as the idea 

of numerical repetition in sending an implicit message for each repetition. The Muslim 

designers didn’t use the decorative shapes and numerical repetition randomly, but they had 

chosen the suitable one for the nature of the architectural block and the function of the internal 

spaces. That’s what would be highlighted by the study of Moayd Shiekh mosque entrance 

analysis and the way of benefiting from decorative shapes and numerical repetition with what 

it bears of implicit meanings in the designing of contemporaneous furniture with Islamic 

identity. From the viewpoint of energetics, this study led to the creation of three furniture 

designs based on the analytical studies for Moayd Shiekh mosque. 

Key Words:-  
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  -المقدمة :

الت الفنون , وتعتبر الزخارف من أهم العناصر التى حفظت يعتبر التراث مصدراَ اساسياً من مصادر اإللهام في مختلف مجا

هذا التراث فهي تعبير حقيقي عن واقع الحياه الدينية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية , تم اختيار مدخل الجامع الدراسه 

ا يجعل درجة الروحانية وذلك ألن المساجد والجوامع من المباني التى يكون لها توجيه ثابت وهو جهة الكعبة المشرفة مم

عالية الرتباط الكعبة المشرفة بعرش الرحمن الذي يعلوها , ولم يكن للمسجد وظيفة واحدة وهي الصالة فقط بل كانت تدرس 

المذاهب المختلفة داخل المساجد مما جعلها فراغات وظيفية ,  ونالحظ ان الجوامع هي اكثر المباني المعمارية زخرفة من 

ت النظر وتجذب اإلنتباه على عكس الداخل الذي تميز بالبساطة وذلك لعدم تشتيت المصلين , وستقوم الخارج حتي تلف

 مراحل : 3الدراسة من خالل 

 المدخل.المرحلة األولى وصف فراغ  -

المرحلة الثانية تحليل الزخارف والنسب الهندسية والتكرارات العددية لفراغ المدخل من منظور علم هندسة التشكيل  -

 الحيوي.

 التحليل.المرحلة الثالثة تصميم قطع اثاث بناًء على النتائج التى تم التوصل إليها من  -

 

  -مشكلة البحث :

 على ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في األسئلة اآلتية : 

د شيخ وتتوافق مع ما إمكانية االستفادة من تشكيالت الزخارف المتنوعة بناًء على الدراسة التحليلية لمدخل جامع المؤي -1

 علوم الطاقة ؟

 ما إمكانية إكتشاف الطاقة الحيوية للزخارف واإلستفادة منها في تصميم أثاث معاصر ذو هوية إسالمية ؟ -2

  -هدف البحث :

يهدف البحث إلى تحليل فلسفي للطاقة الحيوية للزخارف في جامع المؤيد شيخ واالستفادة منها في ابتكار أثاث معاصر ذو 

 المية  .هوية إس
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  -فروض البحث :

يفترض البحث انه من خالل الدراسة التحليلية للزخارف المختلفة بمدخل جامع المؤيد شيخ من منظور علم هندسة التشكيل 

 الحيوي وفلسفة التكرارات العددية يمكننا صياغة اثاث اسالم معاصر يحمل الهوية اإلسالمية.

 -أهمية البحث :

ترجع أهمية البحث إلى تسليط الضوء على البعد الضمني ال السطحي للزخارف اإلسالمية وكيفية االستفادة منها في تصميم 

 اثاث معاصر 

  -حدود البحث :

 الحد الزماني : عهد المماليك الجركسية وبخاصه عصر السلطان المؤيد شيخ 

 بشارع المعز لدين هللا مالصقاً لباب زويلة الحد المكاني : زخارف مدخل جامع المؤيد شيخ والذي يقع 

 -منهجية البحث  :

 المنهج التطبيقي  –يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي 

 

 اوالً : اإلطار النظري :

  )علم هندسة التشكيل الحيوي )علم البايوجيومتريBiogeametry:-  

او ما يعرف بعلم هندسة التشكيل الحيوي احدث علوم الطاقة , حيث كانت بداية الفكر في  يعتبر علم البايوجيومتري      

علم البايوجيومتري هو البحث عن االشكال التي يصدر عنها موجات ذبذبية منظمة و دراسة االشكال الهندسية المختلفة 

 Ibrahimطاقة المنظمة تتواجد بالمراكز )ومكوناتها والعلوم المتصلة بها سواء كانت مادية أم رمزية ووجد أن هذه ال

Karim,2009,pg20 كما أن الشكل الهندسي الذي ال يمكن رسمه بدون مركز هو دائرة , وبدراسة الطاقة المنظمة ,)

التى تصدر عن المركز واألشكال في االماكن المقدسة وجد انها  تضفي عليه صفة القدسية وتعيد إليها التنظيم المفقود )كريم 

 ( .73,ص2012ر ,أمي

 

 : اسس تطبيق علم هندسة التشكيل الحيوي-  

استمد البايوجيومتري فلسفته وقوانينه من حقائق كونية وصاغها في أسس تصميمية وذلك إلدخال الطاقة المنظمة       

 ( التالي:1( الموضحة بالشكل )11,ص 2015بالفراغ من خالل األسس التصميمية )محمد الصاوي ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدخال الطاقة 
المنظمة من خالل 

 اإلتزان 

إدخال الطاقة 
المنظمة من خالل 

 الحركة 

إدخال الطاقة 
المنظمة من خالل 

 التوجية

تجاهين مختلفين لسرررررررريان الطاقة تزان تكامل اليخلق اال
ومع تضررراد هذين النوعين من الطاقة على يمين ويسرررار 

)دعاء شندي  محور السريان للطاقة تتولد الطاقة المنظمة .

 (144,ص 2012,

قة  تدخل الحركة الحياة إلى التصرررررررميم حيث تولد الطا
المنظمة المتكونة من ثالثية البايوجيومتري )المسرررررررتوي 
الذهبي ,مسرررررتوي طاقة فوق البنفسرررررجي,مسرررررتوي طاقة 

 (27,ص 2015)محمد الصاوي ,.  االخضر السالب

خر من خالل آبعنصررررر  هو عملية ربط طاقة عنصرررررما
 هالتوجيه إليه , وبالتالى ينشرررررررر العنصرررررررر الموجهه إلي

يجب ان يكون  العنصررر  , حيثصررفاته في التشرركيل كله
 ( 149,ص 2012)دعاء شندي ,الموجه طاقتة إيجابية. 
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 ( : يوضح األسس التصميمية المختلفة إلدخال الطاقة المنظمة داخل الفراغ1الشكل )

 المصدر :تصميم الباحثة

 

 -الطاقة :التكرارات العددية من منظور الفلسفة اإلسالمية و علوم  -

اعتمد المصمم المسلم على التلميح ال التصريح حيث كان لكل عدد داخل التصميم دالله ومردود نفسي على مستخدم       

 ( التالي :1( وهذا ما سيتم تناوله بالجدول )1969الفراغ )األلفي ,

 التسلسل
 الرقم

 )الدال(

 المعني الرمزي للرقم

 )المدلول(

 للبداية ويشير إلى هللا عز وجل ,كما يرمز للتوحيد وهو من أول أركان اإلسالميرمز  (1الرقم ) 1

 (2الرقم ) 2
( , يرمز إلى الخلق واستمرارية الحياة ,فخلق األزواج هو ضمان 1+1هو نتاج )

 ( com7www.kaheel.)محمد الكحلي ,.  االستمرارية

 (3الرقم ) 3
( , يرمز إلى اإلنسان حيث أن هللا غز وجل خلق اإلنسان من 1+1+1هو نتاج )

 (41,ص  2003)على بو صخر , جسد وروح ونفس ,كما يشير إلى األستقرار .

 (4الرقم ) 4

ويشير إلى الشكل ذو  يرمز إلى الدعامات األربع التى تربط األرض بالسماء ,

 )محمد الكحلي , األربعة أركان ,كما تمثل االكتمال المادي .

.com7www.kaheel) 

 (5الرقم ) 5
, حيث  يرمز للكمال ,حيث يشير إلى أركان اإلسالم الخمسة ,والصلوات الخمسة

 (43,ص  2003يشير إلى الحماية . )على بو صخر ,

إدخال الطاقة 
المنظمة من خالل 

 الدوران 

إدخال الطاقة 
المنظمة من خالل 

 اإليقاع

إدخال الطاقة 
المنظمة من خالل 

 النسب

يولد الدوران ويعمل على إعادة تنشيط طاقة الشكل ذلك 
من خالل إيجاد مراكز خفيه بالتصرررررررميم , حيث تعتبر 
المراكز هي الفكرة األسرراسررية للتصررميم من منظور علم 

 (Ibrahim Karim,2009,pg215) البايوجيومتري .

ها  جة عن التكرار , والتى ينتج عن نات قاع الحركة ال لد اإلي يو
طرراقررة منظمررة تقوم بررتدخررال التوازن إلى الفراغررات المختلفررة 

 ( 22,ص 2015)محمد الصاوي ,.

المكونات األساسية لطاقة المنظمة  ةتوجد النسب المثالي
 0.10بالتصررميمات المختلفة , ذلك من خالل النسررب ) 

,1.60 ,1.90 ,2.80 ,3.40 ,4.30 ,5.40 ,6.80 
( باإلضرررررافة للنسررررربة الذهبية ,  9.90, 8.30, 7.20,

بايوجيومترية للتكرارات  ية ال تال ها المم والتي انبثق من
قة المنظمة داخ ل الفراغ وهي العددية التى توجد الطا

, 72, 68, 54, 43, 34, 28, 19, 16كرررالترررالى )
83 ,99 ) .(Ibrahim Karim,2009,pg273) 

http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/
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 (6الرقم ) 6
. )  يرمز للرعاية واإلحسان والتوازن ,حيث يرمز إلى يشير إلى مراحل الخلق الستة

 (19,ص 1992السيد الجميلي ,

 (7الرقم ) 7
,ويرمز ايضاً إلى طبقات األرض السبع ,حيث  يرمز ويشير إلى السماوات السبع

 (21,ص 1992يرمز إلى اإلكتمال . )السيد الجميلي , 

 (8الرقم ) 8

يرمز إلى العرش اإللهي , يتضح ذلك من قوله تعالى )والملك على أرجائها ويحمل 

من سورة الحاقة , كما يرمز الرقم ثمانية  17عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ( اآلية 

 (43,ص  2003إلى أبواب الجنة كما ورد باألحاديث النبوية . )على بو صخر ,

 (9الرقم ) 9

م الروحي ,حيث يرتحل المسلمين إلى الحج في اليوم التاسع من شهر يرمز إلى السال

ذي الحجة ,كما أن معجزات سيدنا موسى عليه السالم عددها تسعة كما ذكر في اآلية 

من سورة اإلسراء )ولقد آتينا موسى تسعة آيات بينات ( ,كما يشير إلى القدسية  101

)على  لكونه اخر األرقام الفردية. ( ,كما يرمز للكمال3,حيث انه مضاعفات الرقم )

 (44,ص  2003بو صخر ,

10 
العدد 

(12) 

,كما يرمز إلى  ساعة 12شهراً و النهار والليل  12يشير إلى الكمال ,حيث ان السنة 

 ( com7www.kaheel.البدايات الجديدة . )محمد الكحلي ,

11 
العدد 

(16) 

, و الذي يشير إلى عرش الرحمن , اول األعداد المنظمة  8من مضاعفات الرقم 

 للطاقة في المتسلسلة البايوجيومترية التى وضعها الدكتور إبراهيم كريم .

(Ibrahim Karim,2009,pg273) 

12 
العدد 

(19) 

يشير إلى اإلعجاز العددي في القرآن الكريم , حيث ان عدد حروف البسملة والتى 

سورة وهي  114, كما أن عدد سور القرآن  19ثل أول آية قرآنية عددها تم

يرمز إلى الصالبة والجمود والصمود ,حيث أنه عدد غير  , 19مضاعفات العدد 

قابل للقسمة أو للجذر التربيعي أو التكعيبي, كما أنه عدد ينتمي للمتتالية  

 (Ibrahim Karim,2009,pg273) البايوجيومترية المنظمة للطاقة .

 (99العدد) 13
إسم , من  99يشير إلى بلوغ الغاية أو الهدف ,حيث أن أسماء هللا الحسني وعددها 

 Ibrahimاعداد متسلسلة تنظيم الطاقة للدكتور إبراهيم كريم . )

Karim,2009,pg273) 

 ( :يوضح رمزية األعداد في الفلسفة اإلسالمية ومن منظور علوم الطاقة .1الجدول )

 المصدر:إعداد الباحثه
 

 ثانياً : اإلطار التحليلي 

 وصف مدخل جامع المؤيد شيخ  -

( وهو مدخل يرتفع 1974المدخل الرئيسي للجامع شاهق االرتفاع مبني بأحجار الدستور المنحوت )فهمي رمضان ,      

إلى البداية الجديدة ,  12حيث يشير التكرار بالعدد  م , 2,4درجة كسلم مزدوج طوله  12عن الشارع مترين من خالل 

سم يعلو كل منهما  x 66م 2,5علي يمين ويسار منطقة المدخل مسطبتان مستطيلتان )مكسلتين( تبلغ مساحة كل منهما 

مدخل باب ( , يتوسط فراغ ال1إطارات من الكتابة الكوفية المربعة نصه "ال إله إال هللا محمد رسول هللا " كما بالصورة )

( . )تحليل الباحثة بناء على الزيارة الميدانية 2م كما بالصورة ) 5,90م ويبلغ ارتفاع الباب  3,08مكون من ضلفتين عرضة 

 ) 

http://www.kaheel7.com/
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 ( : توضح باب المدخل2( : توضح المكسله بالمدخل                          الصورة)1الصورة)

 الباحثة                                      المصدر :تصوير الباحثة المصدر :تصوير

 

كندة  16وهو باب من الخشب المصفح بالنحاس , مزخرف باألطباق النجمية حيث يوجد بكل دلفة ثالثة اطباق نجمية ذات 

 ( .4كندا  كما بالصورة ) 12( حولها انصاف اطباق ذات 3كما بالصورة )

    
 ( : توضح األطباق النجمية بباب المدخل4و )( 3الصورة )

 المصدر :تصوير الباحثة
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 ( . 6( و)5يكتنف فتحة المدخل كتفان من حجر الجرانيت الوردي فوقهما عتب مستقيم مزرر كما بالصورة )

     
 ( :توضح الكتفان حول الباب من الجرانيت والعتب المزرر أعلى الباب6( و)5الصورة )

 : تصوير الباحثةالمصدر 

 

كما يحاط الباب بتطار من الرخام األبيض ذو زخارف هندسية بارزة من األشكال الثمانية وأشكال هندسية مختلفة مطعمة 

 ( .8( و)7بقطع من الرخام األحمر والفيروزي كما بالصورة )

    
 اإلطار الرخامي األبيض المطعم بقطع الرخام الملون المحيط بالباب ( :8( و)7الصورة )

 المصدر : تصوير الباحثة
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كما اعتمد المصمم  ( ,9يعلو المدخل طاقية من المقرنصات يحيطها اطار من الكتابة بخط الثلث آلية قرآنيه كما بالصورة )

 ( .10على أسلوب األبلق في بناء الوجهة بالتبادل بين المداميك باللون األحمر واألبيض كما بالصورة )

    
 ( :توضح اسلوب األبلق بالواجهه10( : توضح طاقية المقرنصات                الصورة )9الصورة )

 تصوير الباحثة                                    المصدر :  تصوير الباحثة المصدر :

 

ويكسو الرخام االبيض واألسود المتبادل بأسلوب األبلق علي شكل صنج مزررة كل من المكسلتين التى على يمين ويسار 

منها على كتابات كوفية مربعة من المدخل , كما استخدم الرخام األبيض واالسود باإلطارين المربعين الذي يحتوي كال 

الرخام األسود على ارضية من الرخام األبيض كما زخرفة ارضية المدخل بثمان اشكال مربعة من الرخام األسود يتوسطهم 

 ( .12( و )11شكل مفروكة مائلة مربعة كما بالصورة )

    
 ( : توضح زخارف أرضية المدخل12)(: توضح رخام المدخل                           الصورة 11الصورة )

 المصدر : تصوير الباحثة                                            المصدر :  تصوير الباحثة

 

 النسب الهندسة بفراغ المدخل  -

, ونسبة طول فراغ المدخل بدون الطاقية المقرنصة إلى عرضة 1:1،6إلى عرضة تساوي  فراغ المدخلنسبة طول   

 (.2كما يتضح بالشكل ) 1:1تساوي 

 تقريباً  1:1،9عرض تساوي  3,08إرتفاع : 5,9إلى عرضه  فهي  باب المدخلاما نسبة إرتفاع 

 وهي نسبة تنتمي إلى النسب البايوجيومترية التى ينتج عنها طاقة إيجابية منظمة ذلك من منظور علم هندسة الطاقة الحيوية 
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 ( :يوضح نسب المدخل2الشكل )

 

 ر الزخرفية و التكرارات العددية بفراغ المدخل العناص -

بمنطقة المدخل تم الدمج بين الزخارف الهندسية والزخارف الخطية والزخارف المعمارية , فتتضح الزخارف الهندسية       

دد بالعمربعات ,حيث يشير التكرار  9في أرضية المدخل حيث طعم الرخام األبيض برخام أسود على شكل مربعات عددها 

يرمز  الشكل المربع( ,حيث ان 12كما يتضح بالصورة ) مفروكة مائلةإلى السالم الروحي والقدسية والكمال , تتوسطهم  9

 إلى األرض والعالم المادي وذلك من منظور علوم الطاقة .

بكل  كندا 16ذات  اطباق 3حيث استخدم المصمم اطباق نجمية كما استخدمت الزخارف الهندسية بباب المدخل على شكل 

يرمز إلى االتزان  3العدد ( ,حيث ان تكرار 4( و )3كما يتضح بالصورة ) كندا 12ذات انصاف من األطباق  6دلفة و 

بالطبق النجمي فهو يشير إلى اول عدد في المتتالية البايوجيومترية المنظمة للطاقة التى  16العدد واالستقرار , أما تكرار 

بالطبق النجمي فهو يشير إلى البداية الجديدة , باإلضافة إلى اإلطار الزخرفي  12العدد , وتكرار  وضعها د.إبراهيم كريم

الذي يحيط باب المدخل والذي اعتمد في تصميمه على الشكل الثماني , أما حليات األطر فتتضح في الجفت البسيط ذو 

(, كما استخدم المقرنصات على 11مكسلتين كما بالصورة )الميمات والذي يحيط الشكل المربع للكتابة بالخط الكوفي أعلى ال

شكل صفوف كعناصر انتقالية من جهة وكمحدد بيئى من جهه أخرى في طاقية المدخل والزوايا واألركان كمعالجة للزوايا 

هللا " الذي  ونصه " ال إله إال هللا محمد رسول الخط الكوفيفتتضح في اإلطار المربع من  الزخارف الخطيةالقائمة , أما 

يعلو المكسلتين , والذي نفذ باستخدام الرخام ذا اللونين األبيض واألسود والذي ينتج عنهم طاقة منظمة نتيجة اإلتزان بالتضاد 

(  ويحيط طاقية المدخل إطار من الكتابة بخط الثلث 1,ويعلو ذلك اإلطار المربع آيات قرآنية من خط الثلث كما بالصورة )

 ( .)تحليل الباحثة بناء على الزيارة الميدانية ( 10ا بالصورة )آلية قرآنية كم

 الزخارف الهندسية  -

حيث يحقق الطبق النجمي  ( ,3كندا الموضحين بالشكل ) 12كندا و الطبق النجمي ذو  16تم استخدام الطبق النجمي ذو 

بعد اخر لتصميم الطبق النجمي  12والعدد  16المركزية والدوران المركزي الذي يحقق تنظيم للطاقة واضاف التكرار بالعدد 

 يعتبر من التكرارات المنظمة للطاقة . 16إلى البدايات الجديدة والعدد  12حيث يشير التكرار بالعدد 
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 نجمية بباب مدخل جامع المؤيد شيخ( :يوضح األطباق ال3الشكل )

 المصدر :إعداد الباحثة

 

( , بتصميم األرضية حولها مربعات بنفس حجم المفروكة , حيث يحقق 4تم استخدام شكل المفروكة الموضحة بالشكل )

 شكل المفروكة المركزية كما يشير الشكل المربع للمفروكة إلى األرض والعالم المادي  

 
 يوضح المفروكة ( :4الشكل )

 المصدر : إعداد الباحثة

 حليات األطر  -

( حول اإلطار المربع الكتابي ,حيث يحقق الجفت التكرار بالعدد 5تم إستخدام الجفت البسيط ذو الميمات الموضحة بالشكل )

 طاقة المنظمة .في عدد الميمات والذي يشير إلى االكتمال المادي كما تحقق الميمات المركزية والتى بدورها توجد ال 4

 
 ( : يوضح الجفت البسط ذو الميمه5الشكل )

 المصدر : إعداد الباحثة

 

  الزخارف الكتابية -

تم استخدام الخط الكوفي المربع وخط الثلث بتصميم مدخل جامع المؤيد شيخ , ويعتبر الخط الكوفي المربع األنسب في 

واعتمادة على قواعد هندسية في كتابته من أهم أسس كتابته هو التصميمات المعاصرة حيث يمتاز الخط الكوفي باالستقامه 

( , مما يحقق االتزان المتماثل واإليقاع المنتظم اللذين 6وحدة قياس المساحة الفارغة مع مساحة الحرف كما يتضح بالشكل)

 يوجدان الطاقة المنظمة .

 
 ( :توضح الكتابة بالخط  الكوفي المربع6الشكل )

 https://www.nihad.meالمصدر : 

 

 

https://www.nihad.me/
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 (.2يتبع اسلوب كتابة باقي الحروف نفس النهج في التساوي بين مساحة الحرف ومساحة الفراغ كما يتضح بالجداول )

 

 ( : يوضح طريقة رسم الحروف بالكوفي المربع من حرف أ إلى حرف ز2الجدول )

 https://www.nihad.meالمصدر : 

 

 

( , مما يحقق الحركة النابضة بالحياة التى توجد الطاقة المنظمة داخل 7للخط الكوفي مسار بالكتابة كما يتضح بالشكل )

 البايوجيومتري .التشكيل كما يحقق الدوران الذي يوجد مركز بالتصميم والذي يعتبر من اهم اسس التصميم بعلم 

 
 ( :يوضح احد مسارات الخط الكوفي7الشكل )

 المصدر : إعداد الباحثة

 

استمد الخط العربي قابليته للتشكيل من كون الكتابة بالخط العربي كتابة متصلة مما أعطي مجاالً في التنوع بين المد    

 والرجع والتزوية واالستدارة والتراكب والتشابك والتداخل . 

 األسس التصميمية بفراغ المدخل  -

اإليقاع (  والذي يرمز للرسوخ والثبات , كما يتحقق 2كما يتضح بالشكل ) االتزان المتماثلكتلة المدخل ككل تعتمد على      

( والذي ينتج من التكرار للعناصر والمفردات 10من خالل استخدام نظام األبلق في البناء كما يتضح بالصورة ) المنتظم

( ,حيث يعطي اإليقاع المنتظم 9ذي يتضح ايضاً في استخدام المصمم لصفوف المقرنصات بطاقية المدخل كما بالصورة )وال

فتحقق من خالل استخدام األطباق النجمية بباب  الدوران المركزي اإلشعاعيالحركة النابضة بالحياة ,اما التكرار الناتج عن 

 حسن الدوران المركزي من طاقة الفراغ .( ,حيث ي4( و)3المدخل كما يتضح بالصور )

 

 

https://www.nihad.me/
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 ثالثاً : اإلطار التطبيقي 

بناًء على ما تم التوصل إليه من وحدات زخرفية وأسس تصميمية وتكرارات عددية يمكن ابتكار نماذج تصميمية لمنطقة   

 المدخل تحمل طاقة الزخارف اإلسالمية بشكل حديث ومعاصر مع الحفاظ على الهوية اإلسالمية للمقترحات التصميمة .

 ( لطاولة بوسط فراغ المدخل1المقترح التصميمي )

 

 صورة توضيحية التوضيح عناصر التحليل

 الوحدات الزخرفية

اعتمد التصميم على الطبق النجمي ذو 

( ,حيث 8كندة كما يتضح بالشكل ) 16

تم استقطاع جزء من الطبق النجمي 

لوزات , مع  7كندات و 7مكون من 

اإلحتفاظ ببعض خطوط العمل 

المساعدة برسم الطبق النجمي وهي 

ية اإلشعاعية إلضافة الخطوط المركز

 لمسة من العصرية  إلى التصميم .
 

 ( توضح مراحل تصميم الطاولة8الشكل )

 النسب الهندسية
تم مراعاه النسب الهندسية في التصميم حيث ان نسبة طول الطاولة إلى عرضها 

 وهي نسبة توجد الطاقة المنظمة داخل الفراغ .1:1.9و  1:1,6

 األسس التصميمة
االعتماد على المركزية اإلشعاعية في تصميم الطاولة والمستلهم من األطباق تم 

 النجمية لباب مدخل جامع المؤيد شيخ .

 التكرارات العددية

,كما تم استخدام  وهو تكرار يرمز إلى اإلكتمال 7تم استخدام التكرار بالعدد 

إلى البدايات  12في ارجل الطاولة حيث يشير التكرار بالعدد  12التكرار بالعدد 

 الجديدة .

 الخامات

تم االعتماد على الخامات الطبيعية في التصميم من خشب ونحاس ورخام ,اما 

األلوان فنالحظ تحقيق التضاد اللوني بين اللون البارد للرخام مع اللون الدافئ 

 شب والمعدن مما يحقق االتزان الناتج عن التضاد .للخ
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 ( لمرأة بمنطقة المدخل2المقترح التصميمي )

 

 صورة توضيحية التوضيح عناصر التحليل

اعتمد التصميم على الكتابة الكوفية  الوحدات الزخرفية

تم رصدها اعلى  المربعة والتى

المكسلتين بمدخل جامع المؤيد شيخ 

بنص " ال إله إال هللا محمد رسول هللا 

( , وتم إضافة 9"كما يتضح بالشكل )

المد إلى التصميم في "ال" و"هللا" 

لتحقيق الوظيفية وإضافة لمسة عصرية 

 إلى التصميم .

 

 
 ( يوضح النص المستخدم بالتصميم9الشكل )

وهي نسبة توجد الطاقة المنظمة  1:1,9النسبة بين طول المرآه إلى عرضها  النسب الهندسية

 داخل الفراغ الداخلي

تم تحقيق اإلتزان الناتج عن التضاد اللوني بين حروف النص والخلفية ,حيث  األسس التصميمة

 يعتبر اإلتزان احدي األسس التى توجد الطاقة المنظمة داخل الفراغ .

م إستخدام النص "ال إله إال هللا" مره واحدة حيث يشير ذلك إلى هللا عز وجل ت التكرارات العددية

 ويرمز إلى التوحيد .

على الخامات الطبيعية في التصميم ,حيث استخدم  الخشب ,اما  تم اإلعتماد الخامات

األلوان فنالحظ تحقيق التضاد اللوني بين لون خامة الخشب المستخدمة في 

تصميم النص ولون خامة الخشب المستخدمة كخلفية مما بحقق اإلتزان الناتج عن 

 التضاد .
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 ( لكونسول فراغ المدخل3المقترح التصميمي )

 

 

 صورة توضيحية التوضيح عناصر التحليل

 الوحدات الزخرفية

اعتمد التصميم على وحدة المفروكة 

التى تم رصدها بأرضية مدخل جامع 

المؤيد شيخ مع إضافة وحذف بعض 

الخطوط التى اضافة لمسة من الحداثة 

دون اإلخالل من الشكل األصلي 

 ( .10للمفروكة كما بالشكل )

 
التشكيل المستلهم من ( يوضح 10الشكل )

 وحدة المفروكة

 النسب الهندسية

سم اي ان نسبة المرآه  124سم *78النسبة بين حيث ان طول وعرض المرآه 

سم اي ان النسبة  75سم وارتفاعها  120, اما طاولة الكونسول فعرضها  1:1.6

 وهي نسبة توجد الطاقة المنظمة داخل الفراغ . 1:1,6بين عرضها إلرتفاعها 

 األسس التصميمة
تم تحقيق االتزان الناتج عن التضاد اللوني لون خامة الخشب والتطعيم بالنحاس 

 . ,كما يتحقق اإليقاع المنتظم في تصميم الكونسول

 التكرارات العددية

 2لوحدة المفروكة بالمرآه حيث يرمز التكرار بالعدد  2تم استخدام التكرار بالعدد 

في وحداة المفروكة بطاولة  4استخدم التكرار بالعدد إلى االستمرارية ,كما 

 إلى االكتمال المادي . 4الكونسول حيث يشير التكرار بالعدد 

 الخامات
تم االعتماد على الخامات الطبيعية في التصميم ,حيث استخدم  الخشب وطعم 

 بالنحاس , حيث انها خامات طبيعية تعزز تنظيم الطاقة داخل الفراغ .
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 النتائج: رابعاً 

 وجمالية.الزخارف اإلسالمية تحمل مدلول ومضمون فلسفي وفكري ولم تكن مجرد زخارف شكلية  -

 استخدم المصمم اإلسالمي النسب واألسس التصميمية التي توجد الطاقة المنظمة داخل الفراغات المختلفة  -

لم يتم اختيار الزخارف  المبني, اياإلسالمي الزخارف والنصوص والتكرارات العددية المالئمة لوظيفة  استخدم المصمم -

 عشوائي.بشكل 

 شيخ.كان للتكرارات العددية اهمية خاصة في تصميم الزخارف بمدخل جامع المؤيد  -

 

 التوصيات:خامساً 

لتراث االستفادة من العلوم الحديثة في دراسة الحضارة على المؤسسات التعليمية من معاهد وكليات والتى تعنى بدراسة ا -

 للزخارف.اإلسالمية بعمق وفلسفة واالبتعاد عن النقل الشكلي 

توصي الباحثة الجهات المعنية بدراسة المباني اإلسالمية المختلفة واستنباط الفلسفة الفكرية وراء التصميمات الزخرفية  -

 المستخدمة.

 معاصرة.الهوية اإلسالمية ببصمة كما نوصي بالسعي إلى تأكيد  -

 

 المراجع

 المراجع العربية 

 الكتب:

ولغة التشكيل هندسة التشكيل الحيوي بين النظرية والتطبيق, دار الهدي ,القاهرة , طبعة  الصاوى, الطاقةمحمد سمير  (1)

 2015اولى  

(1 ) muhamad samir alsaawaa, altaaqat walughat altashkil walhandasat alhayawiat bayn 

alnazariat waltatbiqi, dar alhadi, alqahirati, tabeat awlaa 2015 

الطاقة الحيوية والهندسة المقدسة والتأمل ,دار أهل الحكمة للنشر,القاهرة , الطبعة األولى  محمد, أسراركريم أمير  (2)

,2012 

(2 ) karim 'amir muhamad , 'asrar altaaqat alhayawiat walhandasat almuqadasat walta'amul , dar 

'ahl alhikmat lilnashr , alqahirat , altabeat al'uwlaa  ،2012  

 م  2003أسرار الحروف واألعداد , مؤسسة بنت الرسول , الطبعة األولى , صخر,على بو  (3)

(3 ) ealaa bu sakhra, 'asrar alhuruf wal'aedadi, muasasat bint alrasuli, altabeat al'uwlaa, 2003 m 

 م 1992السيد الجميلي ,اإلعجاز العلمي في القرآن , دار الهالل , الطبعة الثانية , (4)

(4 ) alsayid aljamili , al'iiejaz aleilmiu fi alquran , dar alhilal , altabeat al'uwlaa , 1992 m 

 1969,القاهرة ,أبوصالح األلفى ,الفن اإلسالمي أصوله وفلسفته ومدارسة , دار المعارف  (5)
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