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تطور وول ألاالفن اإلسالمى هو فن اإلبداعات العظيمة على مر العصور وقد ظهر منذ بداية القرن الهجرى 

عالم اع التشر فى شتى بقباألحداث والظروف المحيطة حتى إن وإذدهر على مر العصور اإلسالمية متأثرا  

رة طورالعماتمر توجاءت العمارة اإلسالمية فى المرتبة األولى من الفنون التى أبدعها الفنان اإلسالمى وإس

. كتابات..ت والاإلسالمية متزامنا مع تطور الفنون األسالمية األخرى مثل فنون التصوير والنحت والمقرنصا

اسة على ل الدرويشتمل البحث الحالى مح رة اإلسالمية ومكمال لها,التى كانت أيضا جزء ال ينفصل عن العما

لمميزه اسمات التعرف على مفهوم العمارة األسالمية وتسلسل العصور التى إزدهرت فيها العمارة ودراسة ال

لطان سجد السم -لها وذلك من خالل القاء الضوء على أشهر مساجد القاهرة القديمة )مسجد أحمد بن طولون 

لتى  ى ...(مسجد الرفاع -مسجد عمرو بن العاص  -مجموعة السلطان قالوونا  -مسجد محمد على  -حسن

األسقف واتية تتجلى فيها أبهى صور الثراء الفنى المتمثل فى البناء المعمارى والزخارف الهندسية والنب

اصر ات والعنمفردم بين المواألضرحة والقباب... والتى تتميز بالقيم الجمالية واإليقاعات المختلفة والتناغ

من  لتى يمكنزه واالفنية والتناسق بين الكتلة والفراغ والتوافق اللونى الرائع والتشكيالت الزخرفية الممي

ب لتى تناساالمى خاللها إستلهام تصميمات فنية معاصرة تحمل فى طياتها األصالة المستنبطة من التاريخ اإلس

 ب السياحادق لجذأهم مايميز الفن حيث تعتبر أقمشة التأثيث المطبوعة من أقمشة التأثيث الفندقية المطبوعة

خالل  لم منوترويج للنشاط السياحى كما أنه ترسيخ للهوية المصرية وعرض للثقافة اإلسالمية أمام العا

 ره,ساأل المفارش, أقمشة التنجيد, إسدالية, بأقمشة التأثيث سواء كان معلق, الوحدات والعناصر المستعان بها

 سجية.والعديد من الوحدات األخرى المميزه مثل وحدات اإلضاءة والوسادات والوحدات الزخرفية الن
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 Introduction  :املقدمة

نتجه الفنان أتعبر فلسفة الفن األسالمى عن طابع فريد ومميز 

 خارفاإلسالمى الذى إستمد فنه من تعاليم الدين اإلسالمى فنتجت ز

 افةالثق وأشكال ورموز متميزة وال سيما العمارة التى كانت محصلة

ى المادية والروحية للشعوب اإلسالمية والتى تطورت وازدهرت عل

من  زاخرا   مر العصور اإلسالمية المختلفة وتركت لنا مصدرا  

اإلبداعات الفنية التى تمثلت فى المساجد والمدارس والقباب 

ن والمقرنصات والمشربيات والقالع وكذلك األسوار واألبراج وكا

يتميز بها وعناصره ووحداته  وقد تنوعت لكل عصر سماته التى 

 نائيةالب الزخارف فى العمارة اإلسالمية تبعا لوظائف العمارة والمواد

 اراتفمنها الزخارف النباتية والحيوانية والهندسة والخطوط والشع

والرموز وكلها تخضع لنسب مدروسة حيث إلتزم فيها المصمم 

يب والتجديد واألسال اإلبداع بالكثير من األسس والقيم مراعيا  

المتنوعة فى التصميم والتى إختلفت وتباهت فى أروع صورها 

 بإختالف كل عصر ومن هنا جاءت فكرة البحث حيث تعتبر العمارة

م اإلسالمية مصدرا ثريا يمكن مصمم طباعة المنسوجات من إستلها

تصميمات جديدة ومعاصرة مستوحاه من جماليات العناصر 

التى تميز العمارة اإلسالمية وذلك من . ..والزخارف والخطوط

سجد خالل دراسة فنية لبعض مساجد القاهرة القديمة حيث يعبر كل م

عن العصر الذى شيد فيه وتتجلى فيه اروع الزخارف والعناصر 

مشة والتشكيالت الزخرفية التى تمكن المصمم من إبداع تصميمات أق

من  نبطةالعراقة المستالـتأثيث الفندقية التى يندمج فيها األصالة و

العمارة األسالمية مع روح العصر ومواكبة مستحدثات السوق 

 .للعمل على تنشيط حركة السياحة وجذب السياح

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

 :تتحدد مشكلة البحث فى التالي

 إثراءوالعماره اإلسالمية فى إستلهام كيف يمكن االستفاده من  -

 ؟ية المطبوعةالمعلقات النسج

 Research Objectives :أهداف البحث

دراسة العمارة األسالمية على مر العصورةالتعرف على   -1

 السمات والخصائص الفنية المميزه لها.

ى فاإلستفادة من العماره اإلسالمية)مساجد القاهرة القديمة  -2

 .إستنباط تصميمات فنية معاصرة للمعلقات النسجية المطبوعة

 Methodology :منهج البحث

قية الفند التطبيق على أقمشة التأثيثثمن  التطبيقىيتبع البحث المنهج 

 المطبوعة.

 Delimitations :البحث حدود

 .دراسة لبعض المساجد بالقاهرة القديمة  الحدود المكانية: -1

 2023-2022 الحدود الزمانية: -2

 الحدود الموضوعية:  -3
لعصور ا -)مفهومها دراسة عن العمارة اإلسالمية: أوال   -

 .لسمات والخصائص المميزه(ا -التى إزدهرت بها

 رة.دراسة لبعض المساجد  القديمة الموجودة بالقاهثانيا:  -

ة لعماراالتجربة التطبيقية )التصميمات المستلهمة من ثالثا :  -

 .اإلسالمية وتوظيفها(

 Theoretical Framework: النظري اإلطار

 مفهوم العمارة اإلسالمية:

 لمونإلسالمية هي الخصائص البنائية التي استعملها المسالعمارة ا

ي فلتكون هوية لهم، وقد نشأت تلك العمارة بفضل المسلمين وذلك 

المناطق التي وصلها كشبه جزيرة العرب والعراق ومصر وبالد 

 الشام والمغرب العربي وتركيا وإيران وخراسان وبالد ما وراء

ثل مالتي حكمها لمدد طويلة  النهر والسند باإلضافة إلى المناطق

 .األندلس والهند

 العصور اإلسالمية القديمة بمصر:

في  مصر .، حكمم639 في عام األول سالميالفتح اإل خالل 

، ولكن في دمشق في الخلفاء األمويين ثم، الخلفاء الراشدين البداية

 وفي عام .األيوبيين األموي من قبلتمت االطاحة بالحكم ، 747 عام

وفيما يلى 1252 أصبحت مصر تحت الحكم األيوبي حتى، 1174
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تسلسل للعصور اإلسالمية التى مرت بها مصر منذ عصر الخالفىة 

 الراشدية:

 م(662-641(هـ ~ )40-19اء الراشدين )عصر الخلف. 

 م.750-661 األمويون 

 م868-750 العباسيون. 

 م. 905-868 الطولونيون 

 م.935-905 العباسيون 

 م. 969-935 اإلخشيديون 

 م.1171-969 الفاطميون 

 م.1250-1171 األيوبيون 

 ( 1250هـ( ~ ) 784 - 648عصر المماليك البحرية من-

 .)م1382

 ( 923-784عصر المماليك البرجية )(م1517-1382~ )هـ. 

 (م1805-1517هـ( ~ )1220-923لعصر العثمانى من )ا. 

  1805هـ ~ ) 1220عصر محمد على والدولة العلوية من-

 نت(/5)( م1952

 سمات وخصائص العمارة اإلسالمية:

 السالمى بعناصره اإلسالمية وتجريداته تكوينات إلحقق الفنان ا

 ناسقات التوافق والتنهائية والتى تحققت فيها القيم الفنيةوعالم

 (2008 كلود عبيد/ والتناغم والتالف بين المنظور والعناصر.)

ها، ومن تلك لمن العناصر التي تشك كثير اإلسالمية للعمارة

زت المداخل والبوابات يتم حيثالعناصر: مداخل وبوابات: 

 ان لى العمدان والتيجإباإلضافة  بضخامتها وارتفاعها الشديدين،

خذت شكل المحراب، أما تكما اشربيات والشرفات والقباب والم

ا مستمدة من العناصر اإلسالمة، حيث  زخرفتها فقد كانت أيض 

 .زخرفت بالفسيفساء واألقواس الملّونة

 المشريبة:

 وتعتبر من خشب يعرف بالمشرب سميت بالمشربية لصناعتها

 د، فقالمشربية واحدة من أهم عناصر التصميم في العمارة اإلسالمية

 .كانت نتاج تطوير المالمح البيئية والظروف الطبيعية

 قد  تاريخ انتشار المشربية غير محدد، ولكن بالبحث نجد أنها

(، وتطور 1258-750في العصر العباسي ) المشربية  انتشرت

(. 1517-1805استخدامها بشكل كبير في العصر العثماني )

ا شبه كامل في العراق والشام وم صر والجزيرة وانتشرت انتشار 

في  استخدامها في مختلف المباني أثبت كفاءة عالية ألن   العربية، ذلك

الوصول إلى بيئة داخلية مريحة وفعالة بالرغم من الظروف 

 .الخارجية شديدة الحرارة

وذلك  تنظيم درجات الحرارة صيف ا وشتاء  من وظائف المشربيه 

بدخول أشعة سمح ت التى قضبان وفتحات المشربيةالصميم بسبب ت

بمرور تيار ثابت من الهواء عبر كما تسمح  الشمس في الشتاء 

ما ساعد على خلق مناخ م  الفتحات إلى داخل الفراغات المعمارية،

 .لطيف داخل المبنى

عن  كما تتميز المشربية بشكلها المتفرد ولونها البنى الذى يعبر

 نت(/6األصالة والقيم الراسخة.)

 
 ربيات بالقاهرة القديمة()أشكال المش (1شكل )

 
 ( من أشكال المشربية بشارع الغورية القاهرة القديمة2شكل )

 الزخارف:

هي زخارف مستوحاة من أوراق الزخارف النباتية:  -

 األشجارزهورها وسيقانها. 

الخطوط وتتمثل في األشكال الهندسية الزخارف الهندسية:  -

لث المث أشكالوالتى تظهر فى المستقيمة والمنكسرة والمنحنية 

 والمربع والمستطيل والبيضاوي.

سي لفاروا الخط العربي كالخط الديواني فى  تتمثلالتى و: الخطوط

 واألندلسي. 

 الزخارف المعمارية:

 والقباب, واألروقة, ,األعمدة واألبوابوالمآذن فى وتتمثل 

 نت(/7... )والشرفات

  :اإليوان

ة الجه قط، و فوقها، أّماقاعة لها سقف ثالثة جدران فوهو عبارة عن 

 ابة،الرابعة فهي مفتوحة أمام الهواء الخارجي، وأشعة الشمس الجذ

 وقد يحتوي اإليوان على العديد من األعمدة، وعلى عناصر أخرى

، الماإلس ئللعمارة اإلسالمية. هذا وقد عرف العرب اإليوان قبل مج

 .امةة الهليتم استخدامه فيما بعد في العديد من األبنية اإلسالمي

 سالمية(إل)موسوعة المفاهيم ا

 :الشرفات

ر تشكيل في العمارة اإلسالمية؛ غرضه دفاعي، وتكون على األسوا

 .وجدران الحصون والقالع واألبراج

 
 نت(/8شكل الشرفات مسجد أحمد بن طولون ) (3شكل )

 :المحراب 

لك في المساجد؛ ذ يكون هو النتوء الذي يتوسط الجدار، استعماله

 . نّه يشير إلى اتجاه القبلةأل

 
 ( محراب مدرسة السلطان برقوق بشارع المعز4شكل )
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 :لقبابا
 هي نوع من أنواع العناصر المستعملة في تسقيف األبنية، وفقا  

نصف كروي  شكل  عبارة عنللطراز المعماري اإلسالمي، وهي 
 نت(/9) .من الداخل مجوف

 
 ( قبة مسجد السلطان قالوون 5شكل )

  حن:الص
في  المساحة المربعة أو المستطيلة المكشوفة التي تترك بدون سقف

ع الجامع، يحيطها من الجوانب األربعة ظالت أرب أو المسجد وسط
 . أكبرها ظلة

  
 ( صحن من مسجد السلطان حسن6شكل )

  الرواق:
ارتبط بمعان سامية عدة ال فقط إلى معنى خاص  الرواق يرمز

 سجد،التعلم المالزمة لبيت الصالة في المتخرج عن معاني التعبد و
و أاألروقة حول كل مسجد كأنها سياج حام وتعتبر الملتفة حوله، 

نها تمنح أحرس مصطف أو بوابة موصلة إلى الحرم المهيب... 
 نت(/10).بعدا  أفقيا  و المسجد  هالة تقديسية 

  
 ( رواق مسجد محمد على7شكل )

 المعماري والزخرفي فنال مهم من عناصر جزء المقرنصات:

 التهاإلسالمي، تأتي أهميته من الجمالية الخاصة في هندسته وتشكي

 نت(/11).الفراغية ثالثيّة األبعاد

وهي زخارف معمارية تشبه خاليا النحل، ونجدها بارزة ومدالة في 

طبقات مصفوفة فوق بعضها، في واجهات المساجد أو في المآذن؛ 

دور فيها المؤذن، أو في تيجان بعض لتقوم عليها الشرفات التي ي

األعمدة اإلسالمية، أو في القباب بين القاعدة المربعة والسطح 

الدائري. وقد استخدمت المقرنصات للزخرفة في األسقف الخشبية، 

، حسن زكى محمد. )ومنها مثال بديع محفوظ في دار اآلثار العربية

2014) 

 مساجد القاهرة القديمة:

 مسجد الرفاعى:

 (1911 ميالديا   -1329 هجريا  )البناء :  سنة

 حى الخليفة - القاهرة –عصر االسرة العلوية 
 األثرية وسمي بذلك العريقة مسجد الرفاعي أحد مساجد القاهرة

مام أحد أحفاد اإل" أحمد عزالدين الصياد الرفاعي"االسم نسبة إلى 
 .قأحمد الرفاعي الذي ولد بالعرا
 .دقيقة في الزخارف على الحوائطيتميز المسجد بالتفاصيل ال

ذا هناء بالخارجية والعمدان العمالقة عند البوابة الخارجية، واستمر 

كثر عام، ويحتوي مسجد الرفاعي على العديد من مقابر أ 40المسجد 

 .أفراد العائلة الملكية في مصر

يوجد بداخل المسجد قبر الملك فاروق األول، والخديوي  كما

، قبر شاه إيران رضا بهلوي ومحمد رضا بهلويإسماعيل ووالدته و

فن لتد كما تم نقل رفات الملكة فريدة من مدفنها في األمام الشافعي

 .بجوار بناتها في مسجد الرفاعي وذلك خالل األسبوع الماضي

 نت(/12)

 تصميم مسجد الرفاعى:

حاول عند وقد  حسين باشا فهمي المعمار صاحب تصميم المسجد هو

المجاور له في العظمة  مسجد السلطان حسن وضع تصميمه مجاراة

متر، الجزء  6500اخل تبلغ المسجد من الد وتبلغ مساحةواالرتفاع. 

متر، وبقية المساحة  1767المخصص للصالة منها تبلغ مساحته 

خصصت للمدافن والملحقات. وللمسجد منارتان أقيمتا على قواعد 

مستديرة مثل منارتي مسجد السلطان حسن، أما المداخل فهي شاهقة 

ابها وتكتنفها العمد الحجرية والرخامية بتيجانها العربية، وحليت أعت

بالرخام، وغطيت مداخلها بقياب وسقوف مزخرفة ومذهبة، 

 .وللوجهات شبابيك نحاسية ذات تصميم خاص

 الرفاعي صور مختلفة لمسجد

  
 ( مدخل المسجد9شكل ) ( المسجد من الخارج8شكل )

  
( المقرنصات بسقف 10شكل )

 المسجد

 ( المسجد من الداخل11شكل )

  مسجد السلطان حسن:

 م1363هـ/ 765م، إلى 1356هـ / 757 منلبناء سنة ا

 عصر المماليك البحرية:

هو أحد  وناصر حسن بن الناصر محمد بن قالوونال أنشأه السلطان

يوصف بأنه درة العمارة ، بالقاهرة المساجد األثريّة الشهيرة

ة تناسقا  أكثر آثار القاهرة اإلسالميكما يعتبر  اإلسالمية بالشرق،

خالل الفترة  ويمثل مرحلة نضوج العمارة المملوكية. وانسجاما ،

يتكون البناء من مسجد  ولمصر يةالمماليك البحر خالل حقبة حكم

كما  والحنابلة والمالكية والحنفية الشافعية) للمذاهب األربعة ومدرسة

س بها أيضا  علوم تفسير القرآن، الحديث النبوي، القراءات  كان يدَر 

 .السبع، باإلضافة إلى ُمكت ّبين لتحفيظ األيتام القرآن وتعليمهم الخط
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، وبجواره بالقاهرة للمنطقة الجنوبية التابع بحي الخليفةويقع المسجد 

 ،مسجد المحمودية ،مسجد الرفاعي عدة مساجد أثرية تتمثل في

مسجد  ، باإلضافة إلىمسجد جوهر الالال ،اي الرماحمسجد قاني ب

متحف ، وبقلعة صالح الدين مسجد الناصر قالوون، ومحمد علي

 نت(/14) .مصطفى كامل

 السلطان حسن صور مختلفة لمسجد

  
 ( المسجد من الداخل13شكل ) ( المسجد من الخارج12شكل )

  
( المقرنصات بسقف 14شكل )

 المسجد

( قبة المسجد من 15ل )شك

 الداخل

 حمد إبن طولون:أمسجد 

 .م879 /هـ265واكتمل بناؤه عام م 876هـ/ 263: سنة البناء

 حى السيدة زينب -القاهرة  -العصر الطولونى 

 مدينة ر الوحيد الباقي مناألث هوباٍق في مصر، و جامع ثاني أقدم

م كعاصمة للدولة 870هـ/ 256التي شرع بتأسيسها عام  القطائع

المتعامد الذي كان متبعا   الطراز ويصنف تبعالطولونية في مصر. 

 الجامع مسقطوفي التخطيط التقليدي للمساجد الجامعة في المنطقة. 

من صحن أوسط مربع وتحيط بالصحن أربعة مسطحات  يتكون

ا شبكات من األعمدة تشكل صفوفها الموازية ألضلع مسقوفة به

ابن طولون  جامع الصحن أروقة. ويتكون من خمسة أروقة، ويعتبر

شاملة الزيادات  الكلية في مصر، إذ تبلغ مساحته الجوامع من أكبر

 نت/15.مترا  مربعا ، وهو مبٍن من الطوب األحمر 26318

 أحمد بن طولون صور مختلفة لمسجد

  
المسجد من الخارج ( 16شكل )

 فى وقت الغروب

( المسجد من الخارج 17شكل )

 فى الليل

  
( أحد األروقة بالمسجد 18شكل )

 من الداخل

( قبة المسجد من 19شكل )

 نت(/16) الداخل

  زهر:ألالجامع ا

 ه( 361-359): سنة البناء

 الية.حى الجم -ة القاهر – فاطميةالدولة ال: جوهر الصقلى 

أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم أعظم وهرلجامع األزا

ف منذ أكثر من أل أيضا وجامعةفقط بل جامع  ليس اإلسالمي. وهو

 عام، ويعد العصر المملوكي من أزهى وأفضل العصور التي عاشها

ر األزهر الشريف حيث تسابق حكام المماليك في االهتمام باألزه

ا وعمارة  وتوسعوا في اإلن بل  فاق عليه واالهتمامطالب ا وشيوخ 

 واإلضافة إلى بنيته المعمارية.

 أبدى سالطين آل عثمان احتراما كبيرا للمسجد في العصر وقد

رة وأهله، إال أن هذا االحترام لم يترجم عمليا في صو العثمانى

أن  إال الرعاية واالهتمام بعمارته أو اإلنفاق على شيوخه وطالبه

ح المكان األفضل لدى عموم الجامع خالل تلك الفترة قد أصب

 أصبحوالمصريين واألولى بتلقي العلوم والتفقه في الدين من خالله 

مركزا ألكبر تجمع لعلماء مصر كما بدأ في تدريس بعض علوم 

 نت(/17) .الفلسفة والمنطق ألول مرة

 زهرألصور مختلفة للجامع ا

  
 رواق المسجد (21شكل ) المسجد من الخارج (20شكل )

  
( منبر المسجد من 24شكل ) سقف المسجد (23شكل )

 الداخل

 نت(/18)

 :جموعة السلطان قالوونم

 م: 1284هـ/ 684م، 1283هـ/ 683: سنة البناء

 المعز لدين هللا الفاطمى  شارع - عصر المماليك البحرية

 تعد أشهر مسجد ومدرسة وقبة وبيمارستان المنصور قالوون أو

، مبنية على الطراز اإلسالمي بالقاهرةمجموعة معمارية أثرية 

لعالج المرضى وقبة  وبيمارستانالمملوكي. تضم المجموعة مسجد ا 

المنصور سيف الدين  ومدرسة. أمر بإنشائها السلطان ضريحية

 البحرية، المماليك أبرز سالطين عهد الذى يعتبر أحد قالوون

يصف البعض قبة المنصور قالوون بالمجموعة بأنها ثاني أجمل و

والمجموعة كائنة بمنطقة . الهندي تاج محل بعد العالم ضريح في

ببين  في الجزء المعروف المعز لدين هللا الفاطمي بشارع النحاسين

 .القصرين

 سالمية، فبجانبها يقعاإلثار اآل من تقع فى إطار جم المجموعةو

ومسجد ومدرسة وخانقاه الظاهر  ومدرسة الناصر قالوون مسجد

سبيل  ، ويقابلهاوحمام السلطان إينال المدرسة الكاملية ثم برقوق

ومدرسة الظاهر  ومدرسة وقبة نجم الدين أيوب وكتاب خسرو باشا

 )أحمد محمود/ .وقصر األمير بشتاك سبيل محمد علي ثم بيبرس

1938) 
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مجموعة السلطان  (25شكل )

 قالوون من الخارج

قبة مسجد السلطان  (26شكل )

 ون من الداخلقالو

  
( )منبر المسجد( من 28شكل ) المسجد من الداخل (27شكل )

 الداخل

 نت(/19)

 مسجد عمرو بن العاص:

 م641هـ/ 21سنة البناء: 

 عصر الخالفة الراشدية: 

 أقدم جامع فيو أول وهوأنشأه الصحابي الجليل عمرو بن العاص 

ا "بالجامع  مصر وأفريقيا، ولُقب "بتاج الجوامع" ويعرف أيض 

م بأمر 640هـ/ 20قام بفتح مصر سنة وقد قام ببناءه بعد ان العتيق". 

د من الخليفة عمر بن الخطاب. وأسس مدينة الفسطاط عاصمة البال

ثل معدد من صحابة رسول هللا في  ه فى بناءهشارك و في ذلك الوقت

 .الزبير بن العواموعبادة بن الصامت 

مرو قر الجتماع المسلمين وقوات عالجامع في بداية األمر كمكان و

 .بن العاص، وكانوا أقلية فى ذلك الوقت

قت تعرض المسجد للعديد من التغيرات المعمارية، فكانت مساحته و

ذوع إنشائه صغيرة جد ا، وتسوده البساطة، إذ بني على قوائم من ج

النخل، وكان مغطى بالجريد، ثم زادت المساحة الكلية للمسجد 

ء وصل إلى شكله الحالي. وعلى الرغم من أن البناتدريجي ا حتى 

ع الحالي يرجع إلى القرن العشرين إال أنه مازال محتفظ ا بطاب

 نت(/20.)العمارة اإلسالمية المبكرة

 صور مختلفة لمسجد عمرو بن العاص

  
 رواق المسجد (30شكل ) المسجد من الخارج (29شكل )

  
( )منبر المسجد( من 32)شكل  المسجد من الداخل (31شكل )

 الداخل

 التجربة التطبيقية:

وقد تم  أوال التصميمات المستلهمة من المساجد التى سبق ذكرها,

لى حيث آلأفكار مبتكرة من خالل إستخدام الحاسب ا 10ستلهام ا

يمكننا الحاسب اآللى من اإلستفادة من التقنيات اللونية المختلفة 

ر االنسب من المجموعات اللونية وإضافة الفالتر المميزة وإختيا

وكذلك سهوولة الحذف واإلضافة والتكبير والتصغير وتكرار 

كما تم عمل مجموعات لونية للتصميمات المبتكرة لكل  العناصر,

تاحة الفرصة األكبر عند إختيار إلمرياج لونى  2تصميم عدد 

 التوظيف المناسب.

 التصميم األول:

 :ىالتصميم مستوحى من مسجد الرفاع

  

 
( مصادر اإلضاءة داخل مسجدالرفاعى 11)سابق  (, 33شكل )

 والمستوحى منها التصميم

جد التصميم مستوحى من وحدات اإلضاءة داخل المسالتحليل الفنى: 

رار والمنفذه عل هييئة ساقية تتدلى منها األضواء وقد تم عمل تك

 يةمع إضافة بعض المالمس والوحدات الهندس للساقية الضوئية

د ترديوالمتمثلة فى الخطوط والدوائر المجسمة لعمل إيقاعات مختلفة 

 للشكلى الدائرى مما يزيد فى التناغم بين أجزاء التصميم.

 الستائر المطبوعة والمفروشات.التوظيف المقترح: 

 : المجموعات اللونية المقترحة

      
 التصميم الثانى:

 :التصميم مستوحى من مسجد الرفاعى

 

 

المقرنصات بمسجد الرفاعى والمستوحى منها  (10شكل سابق )

 التصميم

 التحليل الفنى: 

التصميم مستوحى من المقرنصات الموجودة فى سقف المسجد والتى 

تتميز بدقة التفاصيل والتناسق اللونى وقد تم أخذ جزء دائرى من 
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وتكرارها ، المقرنصات ومعالجتها وإضافة بعض الظالل الداكنة

 ئة أقالم لتناسب أقمشة الستائر المطبوعة.على هي

 السائر المطبوعة بالغرق وصاالت اإلستقبالالتوظيف المقترح: 

 الفندقية.

 : المجموعات اللونية المقترحة

  
 التصميم الثالث: 

 : التصميم مستوحى من مجموعة السلطان حسن

  
( مسجد السلطان 34شكل )

 قالوون من الداخل

سجد السلطان ( م27شكل سابق )

 قالوون من الخارج

 
قد التصميم مستوحى من مجموعة السلطان قالوون والتحليل الفنى: 

راج خإلتم األستفادة من المنظر الداخلى والخارجى وعمل مج بينهم 

ن أللوالى مجموعة من اإالتصميم السابق مع تغيير المجموعة اللونية 

ات جزاء من المقرنصالساخنة للعمل على بث الدفء كما تم إضافة أ

ى كملمس متناغم مع أجزاء التصميم وإستخدام بعض الفالتر األخر

 .ومتناسقة مع العناصر المختارة ةالتى تضفى مظهرية مميز

 ستقبال فندقية.امعلق نسجى لصالة التوظيف المقترح: 

 المجموعات اللونية المقترحة:

  
 التصميم الرابع:

 :ونالتصميم مستوحى من مسجد بن طول

 

 
( مسجد بن 17شكل سابق رقم )

 طولون

التصميم مستوحى من مسجد أحمد بن طولون وقد تم اإلستفادة 

عبت باللقطة الفوتوغرافية التى تم إلتقاطها للمسجد فى الليل فل

ى ر علفى إضفاء المزيد من درجات الظل والنو كبيرا   اإلضاءة دورا  

بنى لمسجد من اللون الالمسجد وتغيير الدرجات اللونية الخاصة با

ى إلى مجموعة من التدريجات الفاتحة والداكنة للون الرمادى حت

ينتهى إلى اللون االسود مع إضافة بعض التأثيرات والعناصر 

صرة اإلسالمية  والخطوط المساعدة إلضافة المزيد من الروح المعا

 للتصميم تتناسب مع أقمشة التاثيث الفندقية.

 .ستارة( - لق)معالتوظيف المقترح: 

 المجموعات اللونية المقترحة:

  
 التصميم الخامس:

 فكرة أخرى من مسجد بن طولون:

 

 
( مسجد بن 17شكل سابق رقم )

 طولون

 التحليل الفنى:

فكرة أخرى مقترحة لنفس المسجد )أحمد بن طولون( حيث تم 

 مع اإلستعانة بالفالتر الخاصة دا  يتجر إستخدام العنصر أكثر

توشوب إلضفاء مظهرية مختلفة وبإستخدام مجموعة لونية بالفو

 ساخنة عكس السابقة.

 . إسدالية - )معلق(التوظيف المقترح: 

 المجموعات اللونية المقترحة:

  
 : التصميم السادس

 : التصميم مستوحى من مسجد األزهر

 
 

 ( مسجد األزهر20شكل سابق )



Eman Mohamed 157 

 

International Design Journal, Volume 13, Issue 1, (March 2023) 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 التحليل الفنى:

ستفادة من الاألزهر الشريف وقد تم االتصميم مستوحى من مسجد 

 ختلفمالهيكل المتكامل للمسجد واإلستعانة بخلفية بها تدريج لونى 

مع إضافة بعض الزخارف اإلسالمية الهندسية والخطوط العربية 

 سالمى بين العناصر المعماريةإللعمل لوحة متكاملة من الفن ا

عناصر قوة والخطوط العربية والزخارف حيث أضافت عملية دمج ال

 وتناسق للتصميم.

 .)معلق بصالة إستقبال فندقية( التوظيف المقترح:

 المجموعات اللونية المقترحة:

  
 :التصميم الثامن

 :التصميم مستوحى من مسجد عمرو بن العاص

  
( رواق مسجد عمرو 30شكل )

 بن العاص

 التحليل الفنى:

الوحدة التصميم مستوحى من رواق مسجد عمرو بن العاص و

يث حإلضاءة للتصميم هى األعمدة تليها وحدات ا ةاألساسية المميز

غم لتنااأنه وجود الدوائر المضيئة مع األقالم الطولية خلقت نوع من 

 ب فىالموسيقى الذى شيبه اإليقاعات المنتظمة كما أضاف وجود البا

 خر الرواق بعد ثالث للتصميم أضاف غموض وجاذبية للتصميم.آ

 .)معلق فنى ذو ثالثة أجزاء متكاملة(لمقترح: التوظيف ا

 المجموعات اللونية المقترحة:

  
 التصميم التاسع:

 :التصميم مستوحى من مسجد السلطان الناصر بن قالوون

 

 
( مسجد السلطان 35شكل )

 قالوون من الداحل )المنبر(

 التحليل الفنى:

جموع من التصميم مستوحى من منبر مسجد السلطان قالوون مع م

الزخارف على جدران المسجد حيث تم عمل تكرار للوحدات 

والتكبير والتصغير مع إضافة شرائط من الوحدات الزخرفية 

المميزة الموجودة على جدران المسجد وباألسقف ..توزيع الوحدات 

 الطولية والعرضية أضفت حركة وتنوع بالتصميم.

 .إسدالية - معلق – ستائر التوظيف المقترح:

 مجموعات اللونية المقترحة:ال

 
 

 :التصميم العاشر

 :فكرة أخرى من مجموعة السلطان قالوون

 
 

( مجموعة السلطان 25شكل )

 قالوون من الخارج

ن التصميم مستوحى من مجموعة السلطان قالوون مالتحليل الفنى: 

 الخارج والتى تتميز بروعة التصميم المعمارى وقد تم تكرارها

ية ق بعض عمليات الحذف واألضافة والتأثيرات اللونودمجها وتطبي

ا والظالل الداكنة إلخراج التصميم بصورد جديدة ومعاصرة السيم

 مع تغيير المجموعة اللونية لمجموعة أكثر إشراق وتوهج.

 .ستائر( -)معلق  التوظيف المقترح:

 المجموعات اللونية المقترحة:

  
 التجربة التوظيفية:

تجارب توظيفية مقترحة تم  10على  التوظيفيةتشتمل التجربة 

 -)ستائر تطبيقها على أقمشة التأثيث الفندقية بمختلف أنواعها

لفكرة أقمشة تنجيد( وذلك لعرض ا -أقمشة مفروشات -معلقات

 وتوضيحها .

 الفكرة التوظيفية األولى:

وم نفكرة توظيفية مقترحة للتصميم األولى تم  تطبيقها على غرفة 

 السيكية وقد تم التوظيف على أقمشة المفروشات )مفرشفندقية ك

ما مالسرير( وأقمشة الستائر بغرض عمل حالة من التناسق والوحدة 

 يضفى حالة من الجاذبية والهدوء ويساعد على اإلسترخاء.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 الفكرة التوظيفية الثانية:

مشة فكرة توظيفية مقترحة للتصميم الثانى وقد تم تنفيذها على أق

وعى ائر بصالة إستقبال فندقية مصممة على الطراز اإلسالمى رالست

فيها التوافق اللونى حيث يغلب على الغرفة مجموعة الدرجات 

لفن االلونية للون البنى بتدريجاته تم إختيارها كمحاكاة أللوان 

 اإلسالمى.

 
 

 الفكرة التوظيفية الثالثة:

فى صالة  الفكرة المقترحة للتصميمم معلق فنى يفضل وضعه

ستقبال فندقية أو الممرات حيث أنه مستوحى من محراب وصحن ا

مسجد السلطان حسن وذلك حتى نسمح ألكبر عدد من المشاهدين 

كان الم مشاهدته والتمتع بأصالة الفن اإلسالمى كما تم إختيار ألوان

ن المعروض بها تباين مع المعلق المعروض لجذب اإلنتباه والمكا

 فاصيل اإلسالمية المتسقة مع المعلق .به بعض الت أيضا  

 

 
 لفكرة التوظيفية الرابعة:ا

 تائرالفكرة التوظيفية المقترحة هى تنفيذ التصميم على أقمشة الس

 قمشة الوسادات المطبوعة(أوالمفروشات )تتمثل المفروشات فى 

ن بصالة إستقبال فندقية مصممةعلى الطراز اإلسالمى ولكن بألوا

ى سالمإلصرية ليست بها الطابع الكالسيكى للفن امحايدة وبروح ع

 جاهن إلى اإلتآلومختلف حيث يميل الكثير ا وهو إتجاه جاذب أيضا  

 المودرن.   

 
 

 الفكرة التوظيفية السادسة:

ى الفكرة التوظيفية المقترحة متنوعة األداء بين المعلق النسج

ة ضافسادات إلالمطبوع والستائر وأقمشة المفروشات المتمثلة فى الو

ن م بيحالة من الوحدة والترابط مما يضفى حالة من الترديد والتناغ

 الوحدات الموجودة داخل المكان.

 
 

 فكرة التوظيفية السابع:

دام يصلح لإلستخ الفكرة التوظيفية المقترحة للتصميم )معلق نسجى(

 مع األثاث المعاصر وهو يتناسب مع البساطة والدرجات اللونية

ودة وده بالغرفة الفندقية كما أن الوحدات اإلسالمية الموجالموج

سالمية وتعطى إلبالحائط تعمل على وجود ترديد مع العناصر ا

 وتوازن. إيقاعا  

 
 

 الفكرة التوظيفية الثامن:

 حيث الفكرة التوظيفية فكرة مدمجة بين الفكر المعاصر والكالسيكى

ت المعلق مع الوسادانجد أن الغرفة بها أثاث مودرن ولكن وجود 

التى تحمل نفس التصميم أضفت طابع خاص أصيل زاد من ثراء 

 الغرفة وجاذبيتها.

 
 

 الفكرة التوظيفية التاسع:

ى الفكرة التوظيفية جاءت فى هذا التصميم مختلفة حيث إشتهرت ف

أعيد و ا  ونة االخيرة فكرة الكابوتنيه وهو فكرة كانت تستخدم قديمآلا

نا المقترحة ه ةوالفكر ةأخرى بطرقة حديثة ومعاصر استخدامها مرة

يه هو عمل الحائط الخشبى الموجود فوق الستائر بطريقة الكابوتن

وع ثم التنجيد عليه بالقماش المطب وهى تعتمد على عمل حشو فيبر

 وتم تكرار التنجيد فى الوسادات كنوع من الترديد وعمل توازن

 وتناسق بين الوحدات.

 
 

 توظيفية العاشر:الفكرة ال

فى  همعلق فنى مستوحى من مجموعة سلطان بن قالوون تم وضع

 مدخل فندق وقد تم وضعه كعنصر داخل وحدة متكاملة من العناصر

 اإلسالمية التى تتكون من اللوح الخشبى المستطيل ذو الوحدات

سالمية المفرغة المضيئة وعنصرين خزفيين يحمالن الطابع إلا

ومشوق  قويا   غم بين الوحدات يضفى مظهرا  اإلسالمى هذا التنا

 كوحدة إستقبال زخرفية متميزة. وجذابا  
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 Results& Discussionsالنتائج واملناقشات: 

من خالل الدراسة لجماليات العمارة اإلسالمية وعصورها وأهم 

نت سالمية كاإلالسمات والخصائص  التى تميزها  وجد أن العمارة ا

نه موالتاريخى العريق الذى يمكننا أن نستمد وستظل األصل الفنى 

ستلهام الالكثير من األفكار المبدعة واألصيلة ومصدر ثري 

تناسب أقمشة التاثيث الفندقية حيث يتأثر  ةمبتكر تصميمات

بالحضارة المصرية بمختلف عصورها ومن هذا  السائحون دوما  

ى فاعها سالمية بمختلف أنوإلالمنطلق فإن صياغة عناصر العماره ا

أطر جديدة وبشكل معاصر قد يسهم فى تعزيز وتنشيط العملية 

السياحية والذى من شأنه عمل دعم إقتصادى وكذلك إعادة نشر 

 سالمية العريقة بصورة جديدة لتأصيل ودعم الهويةإلالحضارة ا

 .ودوليا   المصرية وحضارتها محليا  

 Conclusion: اخلالصة

 مارةكن اإلستفادة من جماليات العتبين من البحث والدراسة أنه يم

ة اإلسالمية إلثراء التصميمات الخاصة بأقمشة التأثيث الفندقي

 المطبوعة للمساهمة فى دعم وتأصيل الحضارة اإلسالمية محليا  

 والعمل على تطوير سبل زيادة الدخل القومى من خالل وعالميا  

 تنشيط السياحة.
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