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 مستخلص البحث

القديم  ا فالمصريتطويرهالنوافذ من العناصر المعمارية الهامة ومن اقدمها وقد استخدمها االنسان لالنارة والتهوية واهتم ب

لي ععمل علي ربط الفراغ المعماري الداخلي والمحيط الخارجي بعمل فتحات كنوافذ علوية جانبية ثم تطورت 

عصر  اية منان جاء الفنان االسالمي فاضاف الشخصية االسالمية علي العمارة وطور عنصر النوافذ بد مرالعصور الي

 .االمويين ، واكسب هذا الفراغ طابعا مميزا في العمارة االسالمية

فاهيم والموائم افذ تتوقد أتجه الفنان في الحضارة االسالمية الي استخدام اساليب واشكال فنية ذات طابع خاص لزخرفة النو

صر ي ذلك العفنان فالتي فرضتها الحضارة االسالمية ، فاصبحت سمة من سماتها وتعتبر االشكال الهندسية التي تناولها ال

 ..  كالتلك االش عليها احد انواع التجريد الذي برع في استخدامها بعد تفهم القوانين الرياضية واالسس الهندسية التي تقوم

،  نافذة 128تمتاز بوجود نوافذ في جدران المسجد االربعة يبلغ عددها  (ميالدية  879-876ي )وعمارة المسجد الطولون

حدود لخضعها ا استطاع الفنان المصمم ان يبدع في زخرفة  شبابيك تلك النوافذ ويخلق اشكال زخرفية غاية في التنوع 

مثل  سالميةقبل وتشمل خصائص الزخرفة اال الهندسة وعلم الرياضيات ، لذا نجد اشكال فريدة لم يكن لها نظائر من

لعنصر ختفي ايالتكرار والتماثل وتلك سمة اساسية في جميع الزخارف الطولونية وهو تكراراليمل المرء متابعته وقد 

 . هايةماالن الزخرفي بين عناصراخري شبيه ولكنه اليتالشي وتتحرك الوحدات الزخرفية وهي ثابتة وتتجدد وتمتد الي

 سابقة  مشكلة البحث في ان منظومة زخارف شبابيك مسجد بن طولون رغم اهميتها وتفردها لم تحظ بدراسةوتتلخص 

 . سالميتسهم في تنمية الرؤية التصميمية وتعزيز المحتوي المعرفي وما يحتويه من ابعاد التصميم الزخرفي اال

 بعادهاجد أحمد بن طولون والتعرف علي أويهدف البحث الكشف عن السمات الهندسية في منظومة زخارف شبابيك مس

  . الفنية في مجال التصميمات الزخرفية

 الكلمات المفتاحية:

 الشبابيک ، الهندسية السمات،

Abstract: 

Windows are one of the important architectural elements and among the oldest, and man used 

them for lighting and ventilation and took care of developing them. The ancient Egyptian 

worked to connect the internal architectural space and the outer perimeter by making openings 

as upper side windows and then developed over the ages until the Islamic artist came, adding 

the Islamic character to architecture and developing the windows element beginning in the 

Umayyad era. And this vacuum gained a distinctive character in Islamic architecture 
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In the Islamic civilization, the artist tended to use artistic methods and forms of a special 

character for window decoration that are compatible with the concepts imposed by the Islamic 

civilization, so it became a feature of its features and the geometric shapes that the artist dealt 

with in that era is considered one of the types of abstraction that he excelled in using after 

understanding the mathematical laws and engineering foundations that Underpin those shapes 

Passers-by of the Tulun Mosque (876-879 AD) are distinguished by the presence of windows 

in the four walls of the mosque, numbering 128 windows. The designer was able to innovate 

in the decoration of the windows of these windows and create very diverse decorative shapes 

that subjected them to the limits of geometry and mathematics, so we find unique shapes that 

were not Analogs from before and includes the characteristics of Islamic decoration such as 

repetition and symmetry, which is an essential feature in all Tulunid motifs and it is a 

repetition that one does not wish to follow, and the decorative element may disappear between 

similar elements, but it does not vanish, and the decorative units move and are fixed, renewed 

and extended to infinity. The research problem is summarized in the fact that the system of 

decoration of the windows of the Ibn Tulun Mosque, despite its importance and uniqueness, 

has not received previous studies that contribute to the development of the design vision and 

the enhancement of the cognitive content and the dimensions of the Islamic decorative design. 

Keywords: 
The geometric ، feature ، windows 

 : خلفية البحث

عمل  ري القديمفالمص سان لإلنارة والتهوية وإهتم بتطويرهاتعد النوافذ من العناصر المعمارية الهامة وقد إستخدمها اإلن

ر إلي رالعصومعلي ربط الفراغ المعماري الداخلي والمحيط الخارجي بعمل فتحات كنوافذ علوية جانبية ثم تطورت علي 

،  ينمويأن جاء الفنان اإلسالمي فاضاف الشخصية اإلسالمية علي العمارة وطور عنصر النوافذ بداية من عصر اال

  )1.(وأكسب هذا الفراغ طابعا مميزا في العمارة اإلسالمية 

ذ دت النواف، فوج وتعدد وظائف المبني أدي إلي تنوع أشكال النوافذ في الواجهات الخارجية طبقا للحيز الذي تفتح عليه

ئي . هذا يفي وإنشاعد وظبافذ له المستطيلة والمستديرة والنوافذ المعقودة والقندلية البسيطة والمركبة ، كل شكل من هذه النو

ا ، ليهإستند تالتي  التنوع  أتاح فرصة اإلهتمام بزخرفة كل مايتعلق بالنافذة من زخرفة العقود التي تحملها او األعمدة

 .. وزخرفة الشباك الذي يغشيها  بإعتباره جزء مكمل لوظيفة النافذة

اهيم ائم والمفافذ تتوأساليب وأشكال فنية ذات طابع خاص لزخرفة النووقد إتجه الفنان في الحضارة اإلسالمية إلي إستخدام 

صر ي ذلك العفنان فالتي فرضتها الحضارة اإلسالمية ، فأصبحت سمة من سماتها وتعتبر األشكال الهندسية التي تناولها ال

( 2ل )لك األشكاتليها عالتي تقوم  أحد أنواع التجريد الذي برع في إستخدامها بعد تفهم القوانين الرياضية واألسس الهندسية

 أم حرفية عماريةم، وتلك الزخرفة من أبرز مالمح الفن اإلسالمي ، وتكاد تكون مصاحبة لكل أنواع الفنون سواء أكانـت 

و نباتية أ سية أوو تتماشى مـع طبيعة العقيدة اإلسالمية ، فهي بناء تجريدي منتظم ذات تكوينات متآلفة من عناصر هند

ها إلى أشكال ية أو مختلطة ، محكومة بمنطق تشكيلي داخلي وتنظيم رياضي دقيق، فالزخرفة وحدات متنوعة تحورتحيوان

 .  مجردات لها قواعد وأصول تربط وتنظم عناصر التكوين الزخرفـي

ميالدية( تمتاز بوجود نوافذ في جدران المسجد األربعة يبلغ 879 -876هجرية:265-263وعمارة المسجد الطولوني )

نافذة ، إستطاع الفنان المصمم أن يبدع في زخرفة  شبابيكها  ويخلق أشكال زخرفية غاية في التنوع   128عددها 
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ريدة لم يكن لها نظائر من قبل وتشمل خصائص الزخرفة أخضعها لحدود الهندسة وعلم الرياضيات ، لذا نجد أشكال ف

األسالمية مثل التكرار والتماثل وتلك سمة أساسية في جميع الزخارف الطولونية وهو تكراراليمل المرء متابعته وقد 

د يختفي العنصر الزخرفي بين عناصر أخري شبيه ولكنه اليتالشي وتتحرك الوحدات الزخرفية وهي ثابتة وتتجدد وتمت

 . إلي ماالنهاية

ب  تي تعرفبن طولون كما ذكر "محسن عطية " النماذج المبكرة من األنماط الزخرفية الهندسية ال مسجدويرجع إلي 

ة دوائر نها ستم"األطباق النجمية " تلك التي تعتمد علي أساسا علي دوائر متماسكة مع بعضها ، بحيث يحيط بكل وحدة 

 يز جماليةتكارا ممعا في مركز واحد نشأ عن تقاطع أقطارها . وظل هذا األسلوب يمثل إبداخل دائرة أكبر منها يشتركان 

ت إلي ي تحولالشرق ، ويشهد تاريخ الفن علي نفوذ اإلبتكارات التي توصل إليها الفنان في نقوش مسجد بن طولون حت

   ).3(وسيلة للحوار العالمي بين ثقافتين أو أكثر حول ماهية الفن والجمال

 : كلة البحثمش

زخرفية  نظوماتفن الزخرفة اإلسالمي نتاجا إبداعيا للفكر الرياضي الهندسي منبثق من عقيدة روحية تمت ترجمته في م

ة راسات فنيولته دبأبعاد ذات خصوصية وتفرد وأكدت سمو مكانتها بين الفنون التي أنتجتها الحضارات البشرية ، وقد تنا

ت ولون ذاالحفاظ علي إرثنا الحضاري ، وتعتبر منظومة زخارف شبابيك مسجد بن طوأثرية عديدة ذات أثر بالغ في 

ميم د التصأهمية وتفرد في زخرفتها إال انها لم تحظ بدراسة فنية تستكشف المضمون المعرفي وما يحتويه من أبعا

 . الزخرفي اإلسالمي

 : هدف البحث

جال ة في مد أحمد بن طولون والتعرف علي أبعادها الفنيالكشف عن السمات الهندسية في منظومة زخارف شبابيك مسج

 . التصميمات الزخرفية

 : أهمية البحث

 . شبابيك مسجد احمد مسجد بن طولونكافة  توثيق مصور شامل ل -  

 . خرفية .تعزيز المحتوي المعرفي بأبعاد التصميم الزخرفي اإلسالمي إلثراء مناهج مجال التصميمات الز   -

ثروة كونشر الوعي بها للحفاظ عليها  لضوء علي أهم معالم إرثنا الحضاري وربطها بمناهج تعليم الفنونإلقاء ا -  

   حضارية.

 : فرض البحث

ادها لي ابععمنظومة زخارف شبابيك مسجد أحمد بن طولون  ذات سمات هندسية  تناولها بالتحليل قد يسهم في التعرف 

 .  الفنية في مجال التصميمات الزخرفية

 : حدود البحث

 .  دراسة منظومة زخارف شبابيك مسجد أحمد بن طولون
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 : مصطلحات البحث

ر الكـي صدر وأثـذكر الراغـب األصـفهاني " أن الوسـم التـأثر والـسمة األثـر، والجمـع سـمات  والـسمة مـ :السمة

  ) .4(والعالمـة وسمت الشيء وسما ، اذا أثرت فيه بسمة

دسية ، ها الهنللسمة :هي الصفة او العالمة التي تميز زخرفة شبابيك مسجد بن طولون من حيث بنيتالتعريف اإلجرائي 

 هـا .وتعد السمات الهندسية في العمل الفني عامـل أسـاس فـي تيـسير وضـوح عناصـر التـصميم وكـذلك تميز

  :الهندسية

ومستويات ومجسمات ، وفي الرياضيات هي علم  الهندسة هي الدراسة الرياضية للفراغ ومايقع فيه من نقط وخطوط

 موضوعه دراسة الخطوط واألبعاد والسطوح والكميات والمقادير من حيث خواصها وقياسها وعالقة بعضها مع بعض

)5.( 

وبدايتها يتها أوالشكل الهندسي يتكون أساسا من خطوط مستقيمة ومنحنية ومنكسرة لها بداية ونهاية ، يصعب تحديد نها

هندسية من هذه الخطوط  نظامها المختلف عن األخر في صناعة األشكال ، فالخطوط المستقيمة تصنع أشكاالولكل 

 . كالمستطيل والمثلث والمربع ، والمنحنية تعطي أشكاال دائرية

والخط  المثلثوالتعريف االجرائي للهندسية هي السمات التي إكتسبها الشكل المرسوم كالدائرة والمستطيل والمربع و

 المستقيم ...الخ  .

 الشباك :

بمعني  لفتحة فهوك " باكلمة شباك لها العديد من المعاني في اللغة العربية وفقا لتشكيلها وطريقة قرائتها فان كانت " شبا

" شباك  ن كانتإالشخص الذي يصنع الشباك أو الشبكة للصيد ، وإن كانت " شباك " بالكسرة فهي جمع الكلمة شبكة ،أما 

ط من ترق الحائلتي تخالضمة فهي بمعني نافذة ، ويستخدم لفظ النافذة في المصطلح األثري المعماري للداللة علي الطاقة اب

 . جانب إلي جانب أخر بغرض التهوية واإلنارة أيا ماكان شكلها

بأشكال  تنقش حفر أووالشباك هو نافذة مشبكة بحديد أو خشب أو جص مخرم أو زجاج أو نحو ذلك من المواد التي كانت ت

 ي بعد ذلكلمعمارنباتية وهندسية وكتابية وقد عرفت الشبابيك منذ العصر اإلسالمي المبكر وسميت في المصطلح األثري ا

ي النهار نحوه فوباسم الشمسيات والقمريات نسبة إلي تخفيفها من ضوء الشمس الداخل إلي المسجد أو المدرسة أو القصر 

مولة في ة المعالقمر منها في الليل ، وقد ورد المصطلح بعدة صيغ منها ماتعلق بنوع التغشي وإلي سماحها بدخول ضوء

وي "،  باك علشالشباك مثل " شباك خرط " و" شباك حديد و" شباك نحاس " ، ومنها ماتعلق بالوضع الموجود فيه مثل " 

 " " شباك سفلي

لجص أو اسواء  ي النافذة ايما كانت المادة التي تصنع منهاو مصطلح الشباك في الدراسة هو التشبيكات التي تكون عل

  ) .6(الخشب أو المعدن

 : منهج البحث

 . يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي

 : االطار النظري للبحث 

 الخلفية الفكرية في زخرفة مسجد بن طولون . -

 العناصر الزخرفية في شبابيك مسجد بن طولون . -

 ي زخرفة شبابيك مسجد بن طولون .السمات الهندسية ف -
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 : الدراسات السابقة 

 : الفن االسالمي -

(  أوضحت نظم الهندسيات اإلسالمية وإعتمادها بشكل أساسي علي ثالثة أشكال هندسية 7دراسة " كيت كريتشرلو " )

سب ، وذلك ح لدائرةتقسيم محيط ارئيسية هي ) المثلث ، المربع ، السداسي ( وقدم تفصيال لكيفية إنشائها هندسيا بواسطة 

تشغل  مكن أنيالشكل الهندسي المراد الحصول عليه ، وقد بني وجهة نظره الخاصة علي أساس ان هذه األشكال الثالثة 

ي صول علأي مسطح بدون ترك أي فراغات بهدف إنشاء كل شكل من األشكال الرئيسية  ، وقدمت الدراسة  كيفية الح

ألشكال وتحليل ا ة بناءة ، تبعا لتغير أوضاعها وعالقاتها بقوانين النسبة والتناسب . كما وضح كيفيمتغيرات تشكيلية متنوع

ي لمركز ، أتعني االهندسية والتي تتلخص في أن كل األشكال الهندسية ألبد أن تبدء بنقطة أطلق عليها نقطة اإلنطالق و

 . النقطة المميزة ألي شكل هندسي وخاصة الدائرة

  في العمائر اإلسالمية الباقية بمصر بين الشكل والوظيفة من بداية الفتح اإلسالمي وحتي عهد األسرة العلوية النوافذ- 

)8( 

وتناولت   .مدنية دراسة تحليلية للنوافذ من ناحية الوظيفة وقياستها وموضعها في المنشآت الدينية  ثم في المنشآت ال

وخلصت  . لمشربيات يرة واقودة المستطيلة أو المربعة والنوافذ القنديلية والمستدالدراسة بالتحليل أشكال النوافذ سواء المع

وافذ ختصت بالنادراسة الدراسة إلي نتائج مرتبطة بالتنوع في أشكال وأوضاع النوافذ الوظيفية في المنشآت المختلفة  . وال

 وشكلها الخارجي ووظيفتها دون التطرق للجوانب الزخرفية .

  ) .9(الدائري وأثرها في جماليات الفن االسالميقوة الشكل - 

ي الفن فإلسالمية امالية هدفت الدراسة إلي تحديد  القيم التشكيلية والفلسفية والرمزية للشكل الدائري ودورها في تشكيل الج

 ما في ة دورا هاهندسيلاوتوصلت إلي نتائج أهمها ان الفن اإلسالمي دمج العلوم الهندسية باألفكار الفلسفية وكانت لألشكال 

 . الفنون اإلسالمية وخاصة الدائرة حيث تتمتع بالعديد من القيم الجمالية والرمزية والفلسفية

 : الخلفية الفكرية في زخرفة مسجد بن طولون

ن ع لمسلمونرفها اعأدت الفتوحات االسالمية الي إتصال الفكر االسالمي بعدد من الثقافات والحضارات المتقدمة ،  التي 

ل نت اإلشكالقد كاطريق التراجم  إلي ذخيرة ثقافية هائلة من األداب والفنون إصطبغت بصبغة إسالمية خاصة ومتميزة . و

فاصبح  مرثم تنامي األ ،الهندسية اإلسالمية في بدايتها متاثرة بالطابع الروماني اإلغريقي من ناحية نمطية تنظيم اإلشكال 

ول إلي ة للوصرا علي إنشائية تلك األشكال الهندسية . وقد تعددت التحليالت الفكريالفنان في العصراإلسالمي مسيط

رياضي جاه الالفلسفة التشكيلية  للفن اإلسالمي الهندسي وشملت عدة إتجاهات منها الديني والصوفي والرمزي واإلت

ب الحسا ير رياضي قائم عليوالهندسي وجاء من بينها أن تصميمات وتشكيالت الفن اإلسالمي ليست سوي ثمرة لتفك

 . ي روحيةومعان الدقيق ويقوم علي علم وافر بالهندسة العملية قد يتحول إلي نوع من الرسوم البيانية ألفكار فلسفية

رفت بإسم راحل عموترتبط عمارة المسجد الطولوني وزخارفه بعهد الدولة العباسية التي مرالفن اإلسالمي خاللها بثالث 

ة بصفة لهندسيالثاني والثالث ، وقد برع الفنان العباسي في العلوم الهندسية بصفة عامة واألشكال سامراء األول وا

 )10 (خاصة

ا في وتمثلت األشكال الهندسية في العصر العباسي بمصر في زخارف " مسجد أحمد بن طولون " ويبدو هذا واضح

ن حيث م، والتي تختلف كل منها عن األخري  المائةوالثماني والعشرين نافذة جصية الموزعة علي جدران المسجد

 التشكيالت الهندسية ونوع النظام الذي صيغت فيه .
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ابيك فقط ثة شبويذكر ثروت عكاشة أن تلك الشبابيك قد جددت تماما في العصريين الفاطمي والمملوكي ولم يتبق سوي ثال

ف الشبابيك القديمة كما هي وان التجديد حدث ويري الباحث إحتمال وجود العديد  زخار ) .11(من عهد أحمد بن طولون

د له بح ال وجوام واصفي وجود القديم دون تغيير فالتجديد دائما مايعتمد علي التصميم األصلي إال إذا اصاب القديم تلف ت

ي فمنتشر فيتم إحالله بتصميم جديد ، وهذا نجده في زخرفة مجموعة شبابيك احتوي تصميمها علي الطبق النجمي ال

 ررا .مها مكلعهود التالية للعصر العباسي ، باالضافة لوجود عدد من الشبابيك اليتجاوز الخمس شبابيك جاء تصميا

 : العناصر الزخرفية في شبابيك مسجد بن طولون

اإلختالف في علي نمط واحد وثابت و 128جاء تصميم نوافذ  مسجد بن طولون في جدران المسجد األربعة البالغ عددها 

ن ستة ايقرب ممالشبابيك  المغشاة للنوافذ ، والنوافذ يرتفع مستوي قواعدها عن أرضية بيت الصالة واألروقة زخرفة 

جميعها دببة وأمتار ، ويبلغ متوسط إتساع قاعدة النافذة مترين وربع ومتوسط إرتفاعها مترين ونصف ، وهي معقودة م

ان ف بجانب كل منها من الداخل ومن الخارج عمودمزخرفة بستائر مفرغة من الجص وهي موضوع الدراسة ، ويح

ن عستقيم مقصيران متوجان بتاجين مزخرفين ، ويحيط بكل نافذة من الداخل إطار زخرفي ، يمتد عند منبتها في خط 

إطار  يط بهايمينها وعن يسارها حتي يصل إلي منبت كال من النافذتين المجاورتين ، وعلي بواطن عقودها زخرفة ويح

ه  نفس ودوران من كتابة كوفية وزخارف نباتية ، ويدور إطار حول عقود النوافذ متصل متخذا في سيره وإنسيابهداخلي 

شريط  توسطهاينظام اإلطار الدائر حول العقود ، وتتكون الزخارف في إطار النوافذ من وريقات نباتية مدببة الرأس 

               (  .          1في شكل رقم )محزوز ، وتنتهي حافتها السفلي بتجويفين مستديرين كما 

 

م الزخرفة ف في تصمينافذة في مسجد بن طولون توضح النمط الثابت للتصميمم الخارجي لكافة نوافذ المسجد مع وجود إختال (1شكل )

 ة.نباتيالداخلية للشباك وايضا اختالف االطار المحيط بها من حيث وجود كتابة كوفية واطارات اخري ذات زخرفة 

 

وقد أحتوت الشبابيك علي زخارف داخلية متنوعة  بعضها متقارب في هيئته الشكلية وذات عالقات تصميمية  تدل علي 

إستخدام منطقا رياضيا هندسيا في سلسلة من العالقات معتمدة علي قيم وأسس التصميم من وحدة وإيقاع وإتزان وسيادة 

إستخدمت المفردات الهندسية علي حدة او في تكوينات تعتمد علي اكثر من  وتناسب ، محققة نظام عام للتصميمات سواء

، ويستعرض البحث صورالشبابيك في عدة مجموعات قسمت علي أساس التشابه في عناصر زخرفتها ،  مفردة هندسية

خرفية تمثل مجموعة يمثل فيها الشكل السداسي العنصر األساسي في تصميم عدة شبابيك ، ومجموعة تشتمل علي وحدة ز

النجمة السداسية او كما تعرف بنجمة الحكمة وهي الموجودة  في كافة زخارف الشبابيك ، ومجموعة إشتملت علي عدة 
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تصميمات ذات محاور دائرية ،  كما تضمنت تصميمات أخري تشكيالت هندسية متنوعة تعتمد علي التداخل الخطي 

 بحث في ستة مجموعات كما يلي :ويستعرضهم البأنواعه في زخرفة الشباك الواحد ، 

 . المجموعة األولي  :  نجمة الحكمة السداسية 

ون من هي تتكشملت هذه المجموعة وحدة زخرفية  اساسها المثلث وقد عرفت بإسم نجمة الحكمة أو النجمة السداسية و 

سالميا إرمًزا تقاطع مثلثين معاكسيين متساويين في االضالع ، واوضحت بعض الدراسات إن النجمة السداسية أستخدمت ك

 ة السداسية .( يوضح مجموعة النجم2في عدة حقب تاريخية . وشكل)

 

ن هي تتكون ملسداسية ومجموعة شبابيك في المسجد الطولوني مكونها التصميمي وحدة زخرفية عرفت بنجمة الحكمة أو النجمة ا (2شكل )

 السداسية   تقاطع مثلثين راس أحدهما لألعلي وراس األخر لإلسفل وتنتهي كافة التقاطعات بتشكيل النجمة

 . المصدر : من تصوير الباحث
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 . المجموعة الثانية :  الوحدة السداسية 

الشكل السداسي عنصرأساسي في تصميم زخارف عدد كبيرمن شبابيك بن طولون وهو مضلع ذو ستة أضالع وست 

 لى مسدساتساحة إالهندسية إلى وحدات متماثلة تتكرر في إطراد منتظم ويتم ذلك بتقسيم الم ةزوايا وقُّسمت فيه الشبك

الشكل السداسي في  ب ( يوضحان3و-أ3متشابهة في الحجم ، تتدرج في البساطة الي قمة التعقيد المتشابك وشكل ) 

 .زخرفة هذه الشبابيك

 

 يك المسجد الطولونياالساسي في تصميم عدد من شبابالشكل السداسي المكون الزخرفي   ا ( -3شكل )  

 . المصدر: من تصوير الباحث
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 . لمصدر: من تصوير الباحثالشكل السداسي المكون الزخرفي  االساسي في تصميم شبابيك المسجد الطولوني . ا ب(-3شكل)

 

 . المجموعة الثالثة : شبكة الخطوط الهندسية 

ة لمتموجإحتوت هذه المجموعة في تصميمها علي الخطوط المائلة والمنحنية والمجدولة والمنكسرة والمستقيمة وا

 اتية خطوطف النبوالمتقاطعة وقد لعب الخط الهندسي دوراً في تلك الزخارف كالدور الذي لعبه الخط المنحني في الزخار

كل ما في شاألشكال وتتوالد وتتشابك حتى تصبح نسيج واحد كبسيطة تعتمد على أصول وقواعد هندسية ثم تتكرر تلك 

(4 ) 
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جة مة والمتمووالمستقي مجموعة من شبابيك مسجد بن طولون  إتسم تصميمها بالخطوط المائلة والمنحنية والمجدولة والمنكسرة (4شكل.)

المصدر:    ل اجزائها .يمكن فصوتتشابك حتى تصبح نسيج واحد الوالمتقاطعة تعتمد على أصول وقواعد هندسية ثم تتكرر تلك األشكال وتتوالد 

 تصوير الباحث
 

 .   عنصر الدائرةالمجموعة الرابعة  : 

ألشكال ايد من شكلت الدائرة دوًرا رئيسًيا في بنية وتصميم تلك المجموعة من زخارف الشبابيك ، وإستخرج منها العد

كرار تخالل  والمثمن والمثلث والمربع والمخمس، وإستطاع المصمم من الهندسية متساوية األضالع والزوايا كالمسدس

شكال أتكوين وتداخل وتشابك المربعات والدوائر بانتظام في نماذج معقدة مأل بعض المساحات وترك بعضها فارًغا، ل

 (5زخرفية مبتكرة تستوقف عين الرائي قبل إنتقاله بها من جزء إلى جزء . )
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 الدوائر البنية  والوحدة االساسية في تصميم  مجموعة من زخارف شبابيك مسجد  بن طولونتشكل  (5شكل )

 . المصدر: من تصوير الباحث
 

 الهندسية.بداخل الوحدة المجموعة الخامسة :  الزخرف النباتي 

ي باتتصميم زخارف هذه المجموعة من الشبابيك شملت خطوط ووحدات هندسية ضمت في محيطها الداخلي زخرف ن 

 (6يطلق عليه مصطلح التوريق ، وقد خضع الزخرف النباتي للنسق الهندسي الكلي للتصميم . كما في شكل)
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صطلح مطلق عليه مجموعة شبابيك  من مسجد بن طولون صممت بخطوط ووحدات هندسية ضمت في محيط الداخلي  زخرف نباتي ي (6شكل )

 التوريق

 المصدر : من تصوير الباحث

 

 . السادسة  : األطباق النجمية المجموعة

 مضلعاتهذه المجموعة من الشبابيك شمل تكوينها مايعرف باألطباق النجمية وتتركب من خطوط ودوائر واقطار و 

 لهندسياومسدسات ومعينات متشابكة ومتقاطعة ومتناظرة تشكل الطبق النجمي باشكاله المختلفة متوافق و النسق 

 يم .التكراري لالطار العام للتصم
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 (     بعض من شبابيك مسجد بن طولون  المكون االساسي في زخرفتها وحدة الطبق النجمي7شكل )

 المصدر: من تصوير الباحث

 

  السمات الهندسية في تصميم زخرفة شبابيك مسجد بن طولون :

يمية حيث التصم إعتمد تصميم منظومة زخارف الشبابيك الطولونية علي الشبكة الهندسية للتوصل الي العديد من الحلول 

لنظم او هذه ا تعمل تلك الشبكة علي تنظيم كل المدخالت من نظم العالقات الشكلية اومفرداتها كما عملت  علي صياغة

 . تنوع ماثل وميمية من حسن توزيع وتكرار مكونات العمل الفني من تالمفردات في شكل جمالي تتوافر فيه األسس التص

وقد قسمت تلك الشبكات الهندسية إلي وحدات متماثلة تتكرر في إطراد منتظم داخل مساحة الشباك ، وذلك بتقسيم المساحة 

الي مربعات او مسدسات متشابهة في الحجم يرسم داخل كل وحدة شكل هندسي يؤخذ علي أساس الشبكة التي سيبني عليها 

ات مع وحدات اخري  متماثلة لتؤلف الشكل االجمالي لتلك المساحة ، مخطط تلك الوحدة . وترتبط كل وحدة من كل الجه

وقد ساعدت هذه الطريقة سهولة توزيعها واضافة الخطوط المستقيمة والمنكسرة في أشكال الحصر لها وذلك علي أساس 

ن منظومة (  يوضح  بعض الوحدات الزخرفية استخلصها الباحث م8العالقات النسبية بين االشكال ، والشكل رقم )
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زخارف شبابيك بن طولون وهي تعتمد علي شبكات هندسية وقواعد رياضية ، وبإستخدام األوتار والمحاور واألقطار 

 تكررت الوحدة االساسية ونتج عنها تكرار الحصر له .

لواحد اباك م للش( جزء من الشبكيات المستخدمة توضح كيفية انشاء الوحدات الزخرفية داخل التصميم العا9والشكل رقم )

تساوية قسام ماتتنوع بتقسيم المساحة ، وتؤدي إلى وحدات متماثلة تتكرر بشكل منتظم ،ويتم تقسيم المساحة الي عدة 

 تتضاعف باطراد وفقا للعالقات المراد تحقيقها في المساحة المحددة .

 

 . وحدات زخرفية مستخلصة من منظومة زخارف شبابيك بن طولون (8شكل )

 ن اعداد وتنفيذ الباحث .المصدر: م
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لشبكيات من افصيلي ترسوم توضيحية تظهر تنوع الوحدات الزخرفية  في شبابيك مسجد احمد بن طولون ، وبجانبها  جزء  (9شكل رقم )

ع بتقسيم ة التي تتنولزخرفياالمستخدمة في انشاءها  والتي تتعدد وتختلف باختالف افكار صياغة واساليب توظيفها ، وخطوات بناء الوحدة 

 المصدر : من اعداد وتنفيذ الباحث . .  المساحة وتؤدي إلى وحدات متماثلة تتكرر بشكل منتظم 

                                                        

مة زخرفة ي في منظوالفن و قد ادت االسس البنائية والعالقات االنشائية التي تميزت بقدرتها علي تجميع عناصر العمل

 :ة لتالياشبابيك مسجد بن طولون الي العديد من السمات الهندسية استخلص البحث جانب منها في النقاط 

سية ، والسدا دم أشكال هندسية مكونة من الدوائر والمضلعات الثالثية والرباعيةإتسمت المنظومة الزخرفية باستخ -

نشائية واساليب اتتضمن عالقات . واألشكال النجمية والخطوط المستقيمة والمنحنية في مساحات محددة وفق حسابات دقيقة

 تنظيمية تشمل : التكرار ، التراكب ، االختزال ، التماس ، التجاور .
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عمل علي تكامل و تلزخارف بقابلية اإلمتداد في جميع األتجاهات دون إخالل بقيم وتوازنات العمل الفني المتتسم ا - 

عطي يث مما مستوي واحد هو مستوي السطح ، أي البعدين األساسين دون الحاجة الي اإليهام بالعمق أو البعد الثال

 . الزخارف سمة التسطيح

فق نظام حيطة بها والوحدات الهندسية وتناسق عالقاتها ببعضها وبالفواصل والمساحات المتتسم بالموازنة في توزيع   -

 .محكم في توزيع العناصر، حيث يحقق إستقرار إدراكيا لعناصر العمل

ات ة بين مفردالمتداخل تتسم بكثرة المسارات واإلتجاهات الحركية متعددة نتيجة االسس االنشائية للتصميمات والعالقات  -

ك يجعل لتل صمم أنألشكال الهندسية ، و بالتنوع في إستخدام األشكال الهندسية التي تنشأ من تكوين واحد وإستطاع الما

 . االشكال تنوعا وذلك من خالل تغيير وضعياتها

 وحدةستخدام الإتتسم بالتكرار التقليدي الذي يتم باعادة ذات الوحدة في وضع ثابت موحد ، وتكرار متبادل وهو  - 

ناصر ار العالزخرفية في تجاور وتعاقب ، وتكرار متعاكس تارة الي االعلي  وتارة الي األسفل ، وبتغيير نظم تكر

 وأشكالها تتغير أشكال الحركة التقديرية التي تدركها العين داخل عناصر العمل بكافة صوره

ع موتفاعله  ل بتكرارهله كيانه المستقل  يشك الوحدة الزخرفية هي أحد أجزاء التصميم القابلة للتكرار وهي جزء محدد - 

طوط داخل ختاألجزاء األخري تصميم زخرفي أو هيئة زخرفية ذات طابع تزييني جمالي ، كما إنها شكل مجرد ناتج عن 

 .  مستقيمة وأخري عضوية نشأت بشكل محسوب ومدروس نتيجة التفكير الرياضي القائم علي الحساب الدقيق

ميم كيات التصة في شبابيك مسجد بن طولون إعتمد إنشائها علي  تقاطع الخطوط والزوايا علي شبالوحدة الزخرفي  -

ل ها األشكاية فمنالواحد ، وهي وحدة كاملة في حد ذاتها وهي أيضا متكاملة مع سائرالعناصر التي تجمعها المساحة الكل

 .  ضها مع بعض مكونة أشكاال جديدةبسيطة كالمربع والمثلث والمعين ومنها المركب المتقاطعة خطوطه بع

تميز ة ، كما تتتسم الوحدات الزخرفية بمبدء التكرار واإلمتداد الآلنهائي للوحدات إلعتمادها علي أسس رياضي - 

 .. بسمةالتسطيح حيث تعتمد علي البعدين األساسيين دون الحاجة الي اإليهام بالعمق او البعد الثالث

 : النتائج

ن نظرياتها موالزخارف الهندسية في شبابيك مسجد بن طولون كما الزخارف االسالمية علي علوم الهندسة إعتمدت  - 

اية ي البدهخالل رسم الخطوط والدوائر والمعينات وإعادة تقسيمها من خالل نقاط وتوصيلها بعضها البعض والنقطة 

 . والنهاية

حديد كل منتظم لتندسية وتقسيمها إلى وحدات متماثلة تتكرر بشالـشبكات الهمن خالل تشكل هذا النوع من الزخارف  - 

كل هندسي شوحدة  الوحدات المراد زخرفتها بتقسيم المساحة إلى دوائر أو أشكال سداسية متشابهة الحجم ، يرسم داخل كل

 . كأنه أساس الشبكة التي سيبنى عليهـا مخطط الوحدة الزخرفية التي ترتبط من كل الجهات بوحدات أخرى

فق ت محددة وزخارف شبابيك مسجد بن طولون تستند الي منهج علمي ورياضي في بناء الوحدات الهندسية في مساحا  -

العناصر  إنسجاموحسابات دقيقة ، وباألداء الفني الدقيق المبني علي أسس وقواعد قائمة علي التناسق في نسب األشكال 

تقف عند وصية التكرار الوحدات الزخرفية بما يشكل عالما ذو سمات وخصواإليقاع المدروس وكذلك اإلمتداد الآلنهائي و

اضح طابع وحدود الشكل المجرد بل تتعداه إلي الشكل الذي يعبر عن مضامين روحية عميقة وقيم جمالية خالصة ، وب

 . ينطق بوحدة التعبير الفني مظهرا وجوهرا بالرغم من إختالف الوحدات الزخرفية والعناصر الخطية 
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 : التوصيات

الل ق هذا من خات ويتحقلبناء أي كيان منتظم البد من إتباع منهج منطقي ذو خلفية عقلية لتحقيق النظام العام للتصميم  -

 . األسس والقوانين والعالقات الهندسية واإلنشائية واإلستنتاجات الرياضية

 . اريخيإستكمال دراسة زخارف مسجد بن طولون نظرا لتفردها الفني والت  -

 

 : المراجع
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