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Abstract 
میة على إعالء قیمة "أن الفن لخدمة الحیاة" فازدھرت أشكال الفنون الزخرفیة وتعددت االبداعات التشكیلیة في قامت الفنون االسال

عناصرھا من النباتیة والھندسیة والخطیة على كافة أشكال المنتجات واالماكن وخاصة في المساجد بعناصره المعماریة داخلیا 
  . وخارجیا

نتج عن ذلك تطور ، النمو االقتصادي والعمراني أثره الواضح على االبداع التشكیلي للفنون االسالمیةكان للتقدم العلمي والتكنولوجي و
  الفنون الزخرفیة وظھور األشكال النجمیة وأطلق علیھا مصطلح "األطباق النجمیة" .

وحمل ، لذي ابتعد عن تمثیل الطبیعةیعتبر االبداع التشكیلي لزخارف االطباق النجمیة مستمدا من الفكر العقائدي للدین االسالمي ا
ً جمالیة رمزیة حیث إعتمدت على ، مضامین فلسفیة مستمدة من العقیدة وأسس الشریعة تضمنت الفنون الزخرفیة االسالمیة قیما

رت ظھ. التجرید والرمز لمظاھر الحیاة والكون وبالتالي عظمة الخالق في إبداع المخلوقات وذلك برؤیة تعبیریة ھندسیة خالصة
زخارف األطباق النجمیة في العصر المملوكي في مصر والشام ثم انتشرت حتى دول المغرب العربي واألندلس وباقي الدول 

  االسالمیة االخرى .
، نتج عن دمج الفن بالصناعة تطور أشكال زخارف االطباق النجمیة عبر العصور االسالمیة وتمیزت باالبداع التصمیمي والتقني

مما تتطلب مھارة ھندسیة خاصة في التركیب الجزئي ، ان من ابداع أعمال تطبیقیة تحمل زخارف االطباق النجمیة فقطبحیث تمكن الفن
لھا وأماكن تقابلھا وانضباطھا التكراري .استند الفنان المسلم إلى مجموعة من المقومات التصمیمیة كالتكرار والتماثل، وراعى االسس 

  . وإخراج منتج جمع بین الجمال والنفع. لتنسیق العام للتصمیم ولتحقیق القیم الجمالیة لھالتصمیمیة كالتوازن والتناسب ل
تنوعت أشكال زخارف االطباق النجمیة في االراضي االسالمیة وفي أنحاء العالم حیث أصبح االبداع التشكیلي في زخارف االطباق 

كما تمیزت بالتجدید ، ن التطبیقیة كاألعمال الخشبیة والخزفیة والنحاسیةالنجمیة على كافة أشكال المنتجات والصناعات المتعلقة بالفنو
تطور االبداع التصمیمي والتقني لزخارف االطباق ، وخاصة مع تطور االسالیب التكنولوجیة، في أشكال التصمیمات والمھارة التقنیة

ً في أسالیب ومواد التش ً ومختلفا ً حدیثا   كیل وفي شكل المنتج النھائي النجمیة والتي بدورھا اكتسبت نمطا
  

 إبداعات تشكیلیة حدیثة .، التقنیة، التصمیم، االبداع، الفنون الزخرفیة، االطباق النجمیة  
  

 
تعني فنون الزخرفة كل ما یشكل على مسطح سواء بالرسم أو 
الحفر أو النقش بقصد ملء الفراغ بھیئات جمالیة بإستخدام 

وتعتمد في قیمتھا الجمالیة ، بیعیة أو ھندسیة أو خطیةعناصر ط
على القدرة التصمیمیة والحرفیة لتنفیذھا بمھارة على المادة 

االسالمیة من الھندسیة الزخارف  وتعتبر. علیھاالمزخرف 
زخارف االطباق  والتي أنتجت، المتجددةاالبداعات التشكیلیة 

كما االطباق النجمیة زخارف  االبداع التشكیلي في تعدد، النجمیة
في أنحاء العالم االن و، في االراضي االسالمیةتنوعت أشكالھا 

في كافة زخارف االطباق النجمیة  أصبح االبداع التشكیلي في
ً سواء اكتسبت التي بدورھا وأشكال التجمیل  ً ومختلفا ً حدیثا نمطا

المزخرف أو في المواد الحدیثة التكنولوجیة التشكیل أسالیب في 
  . ھاعلی
الفكر العقائدي  النجمیة زخارف االطباقل االبداع التشكیليس كَ عَ 

یحمل كما ، بتعد عن تمثیل الطبیعةی الذياالسالمي للدین 
والتي ، مضامین فلسفیة مستمدة من العقیدة وأسس الشریعة

ً للشریعة ، تمثلت في االسالیب التكراریة والتماثالت فھي ترجمة
لتشكیلي باستخدام زخارف االطباق االبداع ا یعتبر. االسالمیة
قائم على التجرید والرمز فھو یعكس لغة الكون ویساعد  النجمیة

المؤمن على التفكیر في الحیاة وعظمة الخالق في إبداع الخلق 
برؤیة تعبیریة ومظاھر الطبیعة المتفردة ومظاھر التنوع  بھا 

  . ھندسیة خالصة
خاصة الریاضیات كان للتقدم في مجاالت العلوم المختلفة و

وكذلك التقدم التكنولوجي والصناعي عالوة على التقدم في 
لزخارف  التشكیليالواضح في االبداع  االثر، مجاالت الفنون

، من التبسط إلى التعقیدحیث تطورت أشكالھا االطباق النجمیة 
ذاع صیتھا وانتشرت في العصر المملوكي في مصر  حتى

كافة أنحاء الدولة االسالمیة  انتشرت فيأن والشام ثم مالبثت 
  .وأصبحت سمة ممیزة في الفنون االسالمیة

إبداع  یتمثل االبداع التشكیلي في زخارف االطباق النجمیة من
أشكال ھندسیة أولیة تداخل ناشئ من ، ھندسي تصمیمي

إلى المصمم  حولھا والتيكالمستقیمات والمربعات والدوائر 
حساب ھندسي وریاضي  وفق مصممةخالصة  تشكیلیةإبداعات 

المستقیمة  االبنائیة التكراریة وخطوطھ امتقن خاصة في نظمھ
المائلة ثم تكرار تلك الوحدات  االمتكررة وزوایاھ اوأضالعھ

أنتجت  بحیث، سواء بشكلھا الكامل أو بأنصافھا أو أرباعھا
إما ، أعمال زخرفیة كاملة من وحدة األطباق النجمیة وحدھا

الوحدات الزخرفیة بعض  إضافة خالص أوبشكلھا الھندسي ال
ً إبداع . إلضفاء بعض اللیونة على االشكال الھندسیة النباتیة ثانیا

وتطویعھا للتنفیذ  لمطلوبةعلى الخامة ا تقني متمثل في التشكیل
 ً ً بدورھا تفرض نظاما وفق تكنولوجیا العصر والتي ھي أیضا

 . ً ً خاصا  تركیبیا
ى مجموعة من المقومات ارتكن الفنان المزخرف إل     

التصمیمیة لالطباق النجمیة كرؤیة تعبیریة تخدم الغایة في 
وتكسب تلك االعمال الھندسیة القیم الجمالیة ، والتجمیل التزیین
كذلك اھتم باالسس التصمیمیة المتعلقة بالتنسیق العام ، لھا
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للتصمیم  للمحافظة على توازن العمل وتحقیق التناسق العام في 
لونیة أضفت من القیم التفردت بمجموعة كما ، العناصر عالقات

ً  نمطالتصمیمات االطباق النجمیة   قیمة فنیة مضافةو ممیزا
  . االبداع التصمیمي والتقني عالوة على

جمع الفنانون المسلمون في معظم األحیان بین مقومات الصناعة 
وتطویر  بالجانب الفنيوأدى ذلك الدمج إلى االرتقاء ، والفن
الزخارف بصفة عامة مقترنة  حیث كانت، نولوجیا التنفیذتك

المتعلقة بالفنون التطبیقیة كالنسجیات واألعمال  الحرفبمعظم 
وما یخص المعمار كالحفر والنقش  المعدنیةالخشبیة والخزفیة و

على األحجار والزجاج المعشق والتشكیل على الجبس وما 
  . یصاحب كل ذلك من تفاصیل

ً طباق النجمیة زخارف االتمتاز  ً باقیا بصفة التجدد مما یجعلھا فنا
 ً التطور التكنولوجي  نتیجة ھاتطورت أشكالومن ثم ، وخصبا
متمثلة في أجھزة ومواد وتقنیات حدیثة كذلك في وسائل وال

إبداعات یقدم البحث و، االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
 یة منھالزخارف االطباق النجمحدیثة من أنحاء العالم  تشكیلیة

عمال تطبیقیة بخامات متنوعة أأعمال فنیة بصاالت العرض أو 
   .بأسالیب تشكیلیة حدیثة

موضحة النتائج المستخلصة من البحث وقائمة بالمراجع المستند 
  البحث . االیھ

االبداع التشكیلي للزخارف دراسة  في مشكلة البحثتظھر 
االبداع  توضیحواالطباق النجمیة زخارف نموذج في االسالمیة 

، لھاالمقومات الجمالیة معرفة و التقنيالتصمیمي واالبداع 
في ابتكار إبداعات تشكیلیة  استخدام التكنولوجیا الحدیثةوامكانیة 

  .زخارف االطباق النجمیةحدیثة باستخدام 
 وتكمن أھمیة ھذه الدراسة فى أنھا توفر مصدرا االتعرف على 

واالبداع  دسیة االسالمیةالفكر التصمیمي والتقني للزخارف الھن
زخرفي واحد فقط نموذج تحلیل وذلك من خالل التشكیلي فیھا 

ریاضیة السس اال ومعرفة، وھو زخارف "االطباق النجمیة"
االسس المقومات ووضیح تكما أنھا تسعى ل. القائم علیھاعلمیة الو

 .تعتبر االساس البنائي لمكونات العمل الفني  والتي یةالتصمیم
الثراء  ةاالسالمی للفنون الزخرفیةراسة القیم الجمالیة د كما توفر
، باالضافة الى الفني واالستفادة منھا بشكل معاصررصیدنا 

استعراض أنماط مختلفة لالبداعات التصمیمیة والتقنیة لزخارف 
تشكیالت جدیدة مصممة على صلة واضافة  االطباق النجمیة

 . وتقدیم أفكار جدیدة مرتبطة بھابالتراث 
  یھدف البحث إلى : : ھدف البحث

في صورة أعمال  االسالميالفني أعمال التراث  استعراض •
، واالستفادة منھا في أعمال تطبیقیة تطبیقیة متنوعة

 باستخدام االسالیب التكنولوجیة الحدیثة.معاصرة 
لفنون الزخرفیة االسالمیة بغرض الفكر الفلسفي لدراسة  •

 .الوصول إلى خیال تصمیمي
للتركیب الھندسي لزخارف االطباق النجمیة تحلیلیة دراسة  •

  .والھدف من وراء تلك االشكال
 .المزج بین الدین والفن والعلم والعلوم االنسانیة •
 من االبداعات التشكیلیة للفنون نموذجدراسة فى یتحدد البحث و

توضیح االطباق النجمیة و وھو زخارفالزخرفیة االسالمیة 
مع ، المختلفة المشكلة بھاخامات الو، االبداع التصمیمي فیھا

واالسباب وراء لتلك االعمال والتقنیة الحرفیة  توضیح المھارة
  .نمو وازدھار تلك الزخارف حتى االن 

 منإستعراض الجدید من االبداعات التشكیلیة العمال تطبیقة 
، مع تجارب تطبیقیةمن أنحاء العالم زخارف االطباق النجمیة 

  .االسالمي الفني صلة بالتراث وثیقة التكون بحیث 
 

 
إن التجمیل یعلي من قیمة وقدر االشیاء وھو من أھم أھداف 

الفنون الزخرفیة لذلك حرص المسلمون على تجمیل المساجد 
ً لقدرھا ً لھا وتعظیما    .)  ٢٨: ٢٤ص   محمد عبد العزیز مرزوق( تكریما

الكائنات الحیة من كانت الفنون االسالمیة قد ابتعدت عن رسم 
موضوعاتھا الزخرفیة السباب عقائدیة تتعلق بالتشبھ بخلق هللا 

ولذلك اتجھت إلى التجرید ، واالبتعاد عن مظاھر الوثنیة
والتحویر، مما أدى إلى توجھ الفنانین إلى ابتكار الفنون 

 الزخرفیة الھندسیة والخطیة .
معارف كعلوم كان لتطور الحضارة االسالمیة في كافة العلوم وال

الھندسة والریاضیات والفلك وانتشار تلك العلوم والمعارف أثره 
الواضح على الفنون الزخرفیة من خالل تطور أشكال 
التصمیمات الزخرفیة الھندسیة والوصول لتكوینات مبتكرة تتولد 
من مزاوجة وتداخل األشكال الھندسیة االولیة كالدوائر 

والتجاور والتقاطع وكذلك  والمربعات والمثلثات مثل التماس
أشكال الخطوط المنكسرة والمتشابكة النتاج المضلعات 
، كالمخمس والمسدس والمثمن فیما یعرف باالطباق النجمیة

لتكوینھ النجمي الناشئ من وأطلق لفظ "الطبق النجمي" 
بحیث  مضلعات متعددة االضالع تحیط بشكل نجمي أوسط

یة من كونھا وحدات تحولت تلك الوحدات الزخرفیة الھندس
تقلیدیة متراصة إلى كونھا تصمیمات كاملة ومستقلة بذاتھا 
وعمل إبداعي یجمع بین العلم والفن. ومع تطور الحضارة 
االسالمیة والتي شملت أسباب العمران والنمو االقتصادي 
والخبرات والتجارب التي أكتسبھا رجال الفن ومشایخ الصناع 

ال االطباق النجمیة في االبداع على تعدد طوائفھم تطورت أشك
كانت بدایة ظھور . التصمیمي وشملت معظم المنتجات التطبیقیة

االطباق النجمیة في الشام في العصر األموي بالمسجد االموي 
بمدینة دمشق بسوریا والذي آمر ببنائھ الخلیفة الولید بن عبد 

حیث نجدھا متمثلة في ، م ) ٧١٤ - ٧٠٦، ھـ ٩٦ - ٨٨الملك ( 
وافذ الزجاجیة المعشقة وتحتوي على زخارف تتشكل من الن

إضافة ، وحدات زخرفیة تشبھ النجوم السداسیة والثمانیة البسیطة
وكذلك في مصر وفي بالد المغرب . إلى المضلعات المتنوعة

  واالندلس ثم باقي الدول االسالمیة .

  
1

 
 تصمیمات االطباق النجمیة بین الفن والصناعة 

جمع الفنانون المسلمون في معظم األحیان بین مقومات الصناعة 
وأدركوا أن ھذا التالزم بین الصناعة والفن ھو غایة ، والفن

تقاء بالفنون بصفة عامة حیث ترتبط الحرفة بالفن النجاح في االر
، وبالتالي بالصناعة إلفادة وتجمیل الحیاة وارتباطھما بالمجتمع

مع التدریب المستمر والمتطور لتجدید تلك الصناعات مما ساعد 
ویرجع الفضل في ذلك إلى حرص ، على إتقان تلك الحرف

وفي حرصھم  على تعلیم وتدریب العمالة الماھرة مشایخ الصناع
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على اإلبداع التصمیمي والتقني وتنظیم سیر العمل وربما مشایخ 
الصناع ھم من إبتكر تلك التصمیمات كما ذكر الكاتب والناقد 

) في موسوعتھ  ٢٠١٢- ١٩٢١المصري "ثروت عكاشة" ( 
"العین تسمع واالذن ترى".. إن االبتكار والتنوع كانتا من 

عالوة على الحریة الفكریة ، السمات االصیلة للفنون اإلسالمیة
 ً المنظمة للحرفي في ما یحلو لھ من تصمیمات نتج عنھ فكرا
ً أكسب الفنون اإلسالمیة صفة االصالة  ً متجددا إبداعیا

إن دمج الفن بالصناعة عمل على االرتقاء بالعدید . والمعاصرة"
وكانت ، من الحرف والصناعات وتطویر تكنولوجیا التنفیذ

مة مقترنة بمعظم تلك الصناعات المتعلقة الزخارف بصفة عا
كالنسجیات واألعمال الخشبیة والخزفیة بالفنون التطبیقیة 

والنحاسیة وما یخص المعمار كالحفر والنقش على األحجار 
وما یصاحب كل ذلك  والزجاج المعشق والتشكیل على الجبس

ھذا وقد شكلت االطباق النجمیة سمة ممیزة في . من تفاصیل
السالمیة بما احتوتھ من إبداع فكري وتقني برؤیة الفنون ا

وبالرغم من كون الشكل التصمیمي للطبق ، ھندسیة خالصة
النجمي ناشئ من أشكال ھندسیة أولیة كالمستقیمات والمربعات 

ولكنھ صمم وفق حساب ھندسي وریاضي متقن ، والدوائر
وخاصة في نظمھ البنائیة التكراریة وخطوطھ المستقیمة 

المتكررة وزوایاه المائلة ثم تكرار تلك الوحدات سواء  وأضالعھ
بشكلھا الكامل أو بأنصافھا أو أرباعھا في أماكن تالحمھا حتى 

ثم بتشكیلھ على الخامة المراد تشكیلھ علیھا ، یظھر التصمیم ككل
ً بدورھا  وتطویعھا للتنفیذ وفق تكنولوجیا العصر والتي ھي أیضا

. ً ً خاصا ً تركیبیا   تفرض نظاما
  

تعتبر االطباق النجمیة من أبرز عناصر الزخارف الھندسیة التي 
، ھذا خاصة في العصر المملوكيامتازت بھا الفنون اإلسالمیة 

تعتبر الفكرة االساسیة لتصمیم وحدة االطباق النجمیة قائمة و
شكل نجمي  بحیث ینتج، درجة ٤٥على تقاطع مربعین بزاویة 

تمتد أطوال أضالع المربع ، بسیط مكون من ثمانیة رؤؤس
وأقطاره مع أضالع وأقطار مربع متماثل ومتقاطع معھ فتنشأ 

أما حین ، تلك التشابكات لتظھر وحدة زخرفیة ھندسیة جدیدة
یكثر عدد المربعات المتقاطعة فیصبح ثالثة أو أربعة أو خمسة 

یكون الشكل النجمي ، صليحول المحور اال ٤٥مربعات بزوایا 
ثم تزال ، في ھذه الحالة مكون من اثنتا عشرة أو ستة عشر رأس

الخطوط والمحاور لتشكل نجوم یراھا المشاھد وحدة ھندسیة 
یعتمد االبداع . مستقلة ذات رؤؤس متعددة وبؤرة نجمیة

التصمیمي لالطباق النجمیة على تولد تشابكات وتداخالت 
، والبصري ق المزید من الجمال الفكرياألشكال الھندسیة لتحقی

حیث تحولت تلك االشكال الھندسیة إلى عناصر جمالیة 
(كالعناصر النباتیة) إستطاع الفنان المسلم أن یشكل بھا 

وكذلك قام المصمم بابتكار ، تصمیماتھ من االطباق النجمیة
ً متنوعة منھا كما احتوت على أشكال ھندسیة أخرى  أشكاال

مثمن أو المضلعات االخرى المتولدة من تالحم كالمسدس وال
  االطباق النجمیة فیما بینھم .

) یظھر مراحل تصمیم طبق نجمي ناشئ من ٧إلى٢شكل (
حول  ٤٥المربع ومحاوره مع تكرار مربع آخر بمحاوره بزاویة 

. فتتكون وحدة الطبق النجمي، خطوط المحاور في نفس المركز
التي نتج منھا االطباق النجمیة وھي الفكرة التصمیمیة االساسیة 

المتعددة الرؤؤس والناتجة من زیادة عدد المربعات المتقاطعة 
ً أو  ٤٥بزوایا  درجة كما یمكن تكرار الطبق النجمي كامال

تقسیمھ إلى أنصاف وأرباع طبقا للعمل ومساحتھ كما یعتمد على 
 . مخیلة المصمم

  


یذكر الكاتب "ثروت عكاشة" أنھ یمكن إحاطة المربعین بدائرة 
ثم ومن ، ثم تقسیم المحیط إلى أجزاء متساویةتماس خارجیة 

ماني  ُ توصیل النقط بعضھا ببعض للحصول على الطبق النجمي ث
. یتألف عنصر الطبق النجمي من ثالثة )١٩٩٤، ثروت عكاشة (الرؤؤس 

ً النجمة المرك زیة التي تحتل مكان البؤرة أجزاء رئیسة وھم :أوال
 ١٨إلى  ٨وھي مسننة االطراف ویصل عدد ھذه األطراف من 

 ً ً مدببا والجزء ، والتي یُطلق علیھا أھل الصنعة "الترس"، طرفا
الثاني وھو "اللوزة" وھي تلك المضلعات ذات االضالع االربع 
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والمرتبة بشكل إشعاعي حول النجمة المركزیة "الترس"، 
وھي تلك الحشوات ذات االضالع والتي تنتج من والجزء الثالث 

محیط تلك اللوزات وھي مقسمة إلى أجزاء ویطلق علیھا 
ندة" وھي عبارة عن حشوة سداسیة وغیر متساویة االضالع  "الكِ

والزوایا _ ومن الممكن أن تكون متساویة_ تبدأ بقاعدة من 
ضلعان متساویان ومتعامدان ملتحمان بضلعان آخران أقصر 

توازیان ثم ضلعان نھائیان متقابالن یشكالن رأس مثلث منفرج م
وتشكل ھذه الكندات الحدود الخارجیة لشكل الطبق ، الزاویة
یتطابق عدد الكندات مع عدد اللوزات في توزیع . النجمي

متراص ومتوالي وبالتالي تتضاعف أعداد الكندات كلما زاد 
نى الطبق ا. التقسیم الداخلي للطبق َ ً لعدد وكان یُك لنجمي طبقا

والطبق النجمي الثاني عشر ، كنداتھ فھناك الطبق النجمي الثماني
، والطبق النجمي بستة عشر كندة والثماني عشرة كندة .... وھكذا

)الوحدة ٨) مراحل تصمیم وشكل (٧إلى٢كما في أشكال من (
الزخرفیة للطبق النجمي وأجزائھ. ھذا وإعتمدت االبداع 

طباق النجمیة على مجموعة من التصمیمي لزخارف اال
المقومات التصمیمیة شكلت التركیب البنائي والجمالي لتلك 

  اللتصمیمات. 

 
 

  
  المقومات التصمیمیة لزخارف االطباق النجمیة 

ارتكن الفنان المزخرف إلى مجموعة من المقومات التصمیمیة 
 لنجمیة كرؤیة تعبیریة والتي تخدم الغایة في التزیینلالطباق ا
حیث إعتمد تصمیم االطباق النجمیة على التماثل ، والتجمیل

في اتجاھین  النصفي للعمل وھو تكرار العنصر الزخرفي
متقابلین حول خط المحور الرأسي أو االفقي فأساس الطبق 
النجمي ھو التماثل النصفي المحوري لنصف وحدة الطبق 

عالوة على التماثل النصفي ، نجمي لیظھر التصمیم مكتملال
للتصمیم الكلي حیث ابتكر الفنان المسلم العدید من التماثالت مما 

   أدى إلى تنوع التصمیمات الزخرفیة لالطباق النجمیة.
إھتم الفنان المسلم كذلك باالسس التصمیمیة المتعلقة بالتنسیق 

قیق التناسق العام في العام للتصمیم منھا توازن العمل وتح
وإیجاد عالقة تكامل بین ، عالقات العناصر الرئیسیة بما حولھا
كما إھتم بالنسبة والتناسب ، العناصر الزخرفیة والفراغ المحیط

فبینما كانت ، في محیط العمل ومراعاة أجزاء العمل ببعضھا
وحدات االطباق النجمیة تحتل مساحة أكبر كانت العناصر 

لمكملة أو الرابطة تظھر أصغر مولدة تناغم في األخرى سواء ا
  . العالقات بین العناصر

تفردت الفنون اإلسالمیة بمجموعة لونیة أضفت لتصمیمات 
 ً ً خاصا ً تعبیرا بحیث اختیرت األلوان ذات ، االطباق النجمیة شكال

) بأسلوب المساحات اللونیة high saturationالحدة العالیة (
في  (ا إستعمل أسلوب التباینات اللونیةالمجردة بشكل متجاور كم

التعشیقات بالرخام واالحجار ومن أشھر القیم اللونیة المستعملة 
األخضر الزرعي واالصفر ، األزرق الكوبلت، البرتقالي المحمر

. وكذلك استخدمت األلوان الذھبیة والفضیة، والبني، والبنفسجي
داخل  وفي الحشوات الخشبیة اعتمد على تباین االلوان

باستخدام أخشاب ذات درجات متباینة تراوحت بین ، الحشوات
ثم استخدام ، البیج والبني بدرجاتھ واللون األسود األبنوسي

حشوات داخلیة من االبیض باستخدام العاج أو االصداف 
بحیث تفردت األطباق ، وخاصة في أجزاء الكندة والترس

درجات البیج  وفي الرخام استعمل. النجمیة بزخاء زخرفي لوني
  مع البني واالبیض وغیر ذلك من أشكال التباینات اللونیة .

  التجرید والرمز في زخارف االطباق النجمیة 
یحمل الفن اإلسالمي مضامین فلسفیة مستمدة من العقیدة     

ولذلك فال تختزل ، وأسس الشریعة وقائم على التجرید والرمز
أو مجسمة ولكن  الزخارف علي كونھا أشكال وتراكیب مسطحة
فتلك االسالیب ، رؤىً تعبیریة مجسدة لجوھر العقیدة اإلسالمیة

ً للشریعة مستلھَمة من ، التكراریة والتماثالت ما ھي اال ترجمة
وفي ، تكرار آذان الصالة وتكرار التسبیح والحمد   في الصالة

ً عن  التماثل النصفي لالشكال حیث یكتمل التصمیم فھي تعبیرا
بط المسلمین فیما بینھم _ كما یجب أن یكون _ كما وحدة وترا

تؤكد االشكال الھندسیة على وجود هللا وذلك من . أوصى االسالم
خالل تلك االشكال الھندسیة المتشابكة والمتداخلة والتي تدور 

كما أكد ، حول بعضھا بدون نقطة البدایة والنھایة أن هللا النھائي
ً من خالل   التكرارات التي ال تنتھي . الفنان ذلك المعنى أیضا

  
  





  

نظر الفنان إلى عظمة صنع الخالق ولیس إلى المخلوقات وتأمل 
، ما حولھ من مظاھر وكائنات من صنع وإبداع الخالق عز وجل

دون الحاجة إلى نقلھا من  تجریدیةفحولھا إلى أعمال فنیة 
وھو ما ، الطبیعة بشكلھا المرئي ولكن نقل ما وراء الطبیعة

فالكائنات . ي أعمالھیعكس تقدیر الفنان لدینھ وإعمال فكره ف
الحیة متشابھة في النوع ومختلفة في الفصیلة وحتى في الفصیلة 

ً بھا قل أو كثر وفي الكون نجد الكواكب ، الواحدة نجد ھناك تنوعا

اللوزة
 

 الكندة

لترسا
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تظھر متشابھة في الفضاء ولكن مع رؤیتھا بدقة نجد كل كوكب 
ولذلك فقد إعتمد الفكر التصمیمي ، مختلف عن غیره .... وھكذا

، سي اإلسالمي على الجمع ما بین التشابھ (التكرار) والتنوعالھند
فیظھر التشابھ في العناصر االولیة المكونة للعناصر الزخرفیة 

كذلك ظھرالتشابھ ، الھندسیة والتنوع في االشكال النھائیة لھا
والتنوع في نفس الوحدة الزخرفیة كما في تنوع أشكال االطباق 

تظھر ، صمیمات االطباق النجمیة) أحد ت ١٠في شكل (. النجمیة
وحدات االطباق النجمیة والمضلعات الناتجة من تالقي تلك 

فھو تعبیر فني لشكل الفضاء الرحب بكواكبھ ، االطباق النجمیة
وأجرامھ السماویة والتي تمتد إلى ماالنھایة والتي ، ونجومھ

  تعطي رؤیة فلسفیة متعمقة لثبر أغوار الكون. 
  

  
 

from “Pattern in Islamic Art” by David Wade
 

)":(  ٢٠١٢ -  ١٩١٣ذكر الكاتب الفرنسي المسلم ( جارودي) (
إنفرد العربي بخیالھ الھندسي الذي ینصب على الكتلھ فیقسمھا 
ویجزئھا ویحولھا إلى خطوط ومنحنیات تتكرر وتتعاقب وتتبادل 

حتى الیكاد الناظر إلیھا یحدد بدایتھا أو ، وتمتد إلى ما النھایة
ھندسي الذي ال. وما یعنیھ الكاتب ھو ذلك الطابع ا ) نھایتھ

حیث أنتجت أعمال زخرفیة كاملة ، تمیزت بھ الفنون االسالمیة
كما تنوعت االشكال االبداعیة ، من وحدة األطباق النجمیة فقط

لھا وبما تحتویھ من قیم جمالیة في كل من الفكر التصمیمي 
ضافة إلى ما یصفھ بإال، والتقني الشكال الحرف والصناعات

الكاتب أرى أن الفنون الزخرفیة االسالمیة تمتاز بصفة التجدد 
ً وقابل للتجدید واالبداع فیھ  ً وخصبا ً باقیا التلقائي مما یجعلھا فنا

تركزت تلك التصمیمات في المساجد . في كل زمان ومكان
في مصر ووصلت إلى أوج تطورھا في العصر المملوكي 

  ثرھا إلى المغرب واألندلس .وامتد أ، والشام
حیث ازدانت سطوح مساجد القاھرة بعناصره المعماریة 
ً كما في مسجد  ً وداخلیا بزخارف االطباق النجمیة خارجیا
السلطان حسن ومجموعة قالوون وجامع المؤید شیخ بالقاھرة 

ً بالتنوع في التصمیمات . القدیمة كان الطراز المملوكي زاخرا
ن وحدات االطباق النجمیة ذات الحشوات الزخرفیة الھندسیة م

كلت ، المزخرفة كذلك التنوع في المعالجة وأسالیب التنفیذ التي شُ
بھا معظم االعمال التطبیقیة الثابتة والمرتبطة بعمارة المساجد 

وبخامات متنوعة ، كحائط القبلة والمنبر واالبواب والنوافذ
لوجیة المتاحة كالرخام واالخشاب والنحاس وفق االسالیب التكنو

  . والمھارة الحرفیة في ذلك العصر
في المنابر الخشبیة حیث عادة كانت االطباق النجمیة تستخدم 

ان المسلم لھذا الشكل الزخرفي المبتكر في خضم  َّ توصل الفن

سعیھ إلكساب الحشوات الخشبیة التي كانت تتألف منھا المنابر 
ً من الجمال الفني بعد أن  ً على وقطع األثاث طابعا اعتمد تقنیا

أسلوب الحشوات المجمعة للتغلب على تمدد األخشاب وانكماشھا 
في فصول السنة المختلفة مما یؤدي لتقوس قطع األثاث وتشوھھا 
خاصة لو كانت تلك االخشاب من األنواع العادیة والغیر جیدة. 
ولكن شكل الطبق النجمي ما لبث أن ارتقى بنفسھ لیكون زخرفة 

ثم ما لبث أن انتشر في كافة  .)٢٠١٣أحمد الصاوي ، ( مقصودة لذاتھا
 أجزاء المسجد ثم في المنتجات التطبیقیة المعتادة 

إعتمدت االعمال المصممة من االطباق النجمیة على تكرار 
عنصر الطبق النجمي في صفوف وأعمدة سواء الوحدة مكتملة 

ثم معالجة مناطق التالقي بین الوحدات ، أو بأنصافھا أو بأربعھا
ً معتمدة على نفس فكر االمتدادات بأسالیب فن یة ھندسیة أیضا

لیس ذلك فحسب بل تطلبت تلك النوعیة من . الخطیة للعناصر
الزخارف مھارة تقنیة خاصة تمثلت في مراعاة ضبط تالحم 
العناصر والزوایا فیما بین االجزاء الداخلیة وانضباط أجزاء 

یكون  العنصر ذاتھ وتفصیالت جزیئاتھ الداخلیة الدقیقة حتى
ً بدون انحراف فیھ فال یتسبب في تشویھ  ً مقبوال الشكل ھندسیا

 . الزخارف وعدم انضباطھا التكراري
بوابة "جامع ، ) تصمیم من وحدات االطباق النجمیة١١شكل (

 ھـ في ٨٢٤أمر ببنائھ السلطان مؤید شیخ  ، المؤید شیخ "
التصمیم بأسلوب التماثل النصفي ، العصر المملوكي بالقاھرة

  . المحوري
من نصفین متماثلین من زخارف  )١١شكل ( یتكون الباب

كندة تحصر بینھا إثنان من  ١٦االطباق النجمیة فقط ذات 
كندة، وتظھر أشكال  ١٢االطباق النجمیة في المنتصف تحمال 

كامتدادات زخرفیة  المضلعات المحصورة بین االطباق النجمیة
یتضح من العمل التوازن في أجزاء التصمیم مع الدقة في ، بینیة
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الباب من . وتقابل الخطوط وامتدادھا، تجمیع االشكال الھندسیة
الخشب المكسي بالنحاس المصبوب المجمع والمشغول بزخارف 
دقیقة بارزة ومفرغة بشكل یعكس الدقة والمھارة الحرفیة 

مسلم (بالجزء) في یتضح إھتمام الفنان ال. التصمیمیة والتنفیذیة

یظھر ذلك في االسلوب التنفیذي ، العمل بقدر اھتمامھ بالكل
للبوابة وھو أسلوب التجمیع والتركیب لالجزاء النحاسیة 

یتضح ذلك في االجزاء المكونة للباب وشكل . المصبوبة
الحشوات الداخلیة والتي تظھر في التفصیلتین التالیتین .

  
 

 
 


 

 





 

ھذا وتعتبر األبواب الخشبیة المصفحة بالنحاس المطروق أو 
بالبرونز المصبوب من أھم المنتجات التي استخدم الطبق النجمي 

كما تم تطعیم زخارف االطباق النجمیة بالذھب ، في زخرفتھا
 ً ً لتباینھما اللوني ولمنح األبواب المصفحة مظھرا والفَضة نظرا

 ً ً في زخرفة  ن الفخامةمإضافیا ً رئیسا كما شكل موضوعا
األسطح المعدنیة ألبواب المنشآت الدینیة والمدنیة منذ القرن 

وكذلك في أبواب المنابر والمنتجات » م١٣«السابع الھجري 
  .  الخشبیة
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لم یكتفي الفنان المسلم العربي بقدرتھ الھندسیة والتقنیة على 
صناعات المنتجات الخشبیة والحشوات، ولكنھ أصبغ على تلك 
الروح الھندسیة الخالصة بعض قطرات اللیونة كدمج مجموعة 
من الوحدات الزخرفیة النباتیة بمنحنیاتھا وأشكالھا العضویة 
وتحویلھا الشكال زخرفیة لتضفي على شكل االطباق النجمیة 

ت الداخلیة للكندات. قیمة زخرفیة اضافیة وكذلك لمعالجة الفراغا
) حشوة خشبیة لجزء من باب، مزینة بطبق ١٥كما في شكل (

  نجمي كامل مطعم حشواتھ الداخلیة بالزخارف النباتیة من العاج.
الھندسي تلك الزنابق  أضاف المصمم في ذلك النظام التشكیلي

النباتیة لتضفي لیونة وجاذبیة على الخطوط الھندسیة المستقیمة 
ودة في المركز حیث یوجد "الترس" وھو على ھیئة والموج

نجمة إثنا عشریة األطراف تتوسطھا نجمة سداسیة األطراف 

یحیط بھا مجموعة من ، مزخرفة بوحدات نباتیة من العاج
اللوزات الخشبیة المحفورة یلتف حولھا مجموعة من الكندات 
المرصعة بدورھا بحشوات عاجیة یتفرع منھا زخارف ھندسیة 

ونجوم خماسیة وجمیع الحشوات مزینة ، رؤوس السھام تشبھ
بزخارف نباتیة غائرة دقیقة التفاصیل تتكون من براعم تضم 
ً ثالثیة البتالت،  كما تمتاز  ً خماسیة البتالت وأوراقا أوراقا

أبعاد الوحدة :  ، باستخدام المباینة اللونیة في حشوات الخشب
    . )  ١(سم  ٢٩سم الطول  ٣٠العرض 
ً  كانت أعمال الموزاییك والرخام من المنتجات التي شھدت إبداعا

ً باستخدام زخارف االطباق النجمیة ) من ١٦شكل (. ملحوظا
، م (بانوه رأسي) ١٥بالقاھرة ق  أعمال الرخام العصر المملوكي

  . یتان الوالیات المتحدة االمریكیةمتحف المیتروبول

  
 


البانوه من زخارف االطباق النجمیة ذات العشرة كندة  •

، واللوزات ثم الكندات ،أطراف ١٠بأجزائھا الترس ذو
واالشكال الناتجة من مناطق التالحم بین االطباق وھو ذلك 

ومن الالفت عالوة على االبداع ، المضلع االربعة أضالع
 :  التصمیمي كذلك الحرفیة في التنفیذ وتظھر في

انتظام قطع الموزاییك الرخامي باشكالھا المتشابھة أو  •
 المتباینة االحجام .

متقن واالنضباط الھندسي التكراري الدقیق أسلوب الرص ال •
  في تجمیع الوحدات .

أكسبت  ، القیم اللونیة المنتقاة من الرخام في العمل ككل •
  المظھر الجمالي للعمل .

یعكس ذلك ازدھار تلك الحرف ووجود العمالة الحرفیة الماھرة 
ونحن نعیش في . والتي أنتجت أجمل تلك االعمال التطبیقیة

متمثلة في أجھزة ومواد وتقنیات ، تكنولوجیاعصر یفیض بال
حدیثة كذلك وسائل االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات مما جعل 
زخارف االطباق النجمیة تستخدم بطرق تكنولوجیة حدیثة سواء 
في االعمال الفنیة المعروضة في صاالت العرض أو االعمال 

، عةالفنیة التطبیقیة والتي توظف في المنتجات بخامات متنو
وتلك النماذج تعرض بعض من تلك االعمال والتي استخدمت 
فیھا زخارف االطباق النجمیة بشكل حدیث ومبتكر وفقا لرؤیة 

  المصمم .
  ابداعات تشكیلیة حدیثة لزخارف االطباق النجمیة 

یلقي البحث الضوء على الحدیث في تصمیمات االطباق 
العمال النجمیة في صورة نماذج الشكال مختلفة من تلك ا

الحدیثة والمعاصرة سواء في مختلف المنتجات التطبیقیة والفنیة 
  باستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة. 

  :  )١٧شكل ( النموذج االول
یتكون من الواح من الخشب ، من أعمال التجھیز في الفراغ

مجمعة على ھیئة مكعب مفرغ تفریغات دقیقة _ قطع باللیزر_ 
لمختلفة للمكعب على تصمیمات  من حیث تحتوي الجوانب ا

زخارف االطباق النجمیة مع مصدر لالضاءة بحیث تمالء 
الظالل كافة أرجاء وجوانب المكان یقدم ذلك العمل رؤیة 
تشكیلیة جدیدة لزخارف االطباق النجمیة معتمدا على الوسائل 

  التكنولوجیة الحدیثة.
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Anila Quayyum Agha

 
   :)١٨شكل ( النموذج الثاني

من أعمال التصمیم الداخلي یحتوي على أعمال خشبیة 
إحتوى التصمیم الداخلي للمكان على . لزخارف االطباق النجمیة

العدید من نماذج االطباق النجمیة منھا تلك البانوھات الخشبیة 
النجمیة بشكل متكرر التي تم فیھا استخدام زخارف االطباق 
یمتد البانوه الرأسي ، ومتداخل بأسلوب التجمیع للقطع الخشبیة

ویتكرر لیصبح بانوه آخر مماثل أفقي في ، بطول الحوائط
البانوھات الخشبیة بلون بني داكن متناغم مع ، السقف لالضاءة

أحد معارض المجوھرات . اللون البیج الشائع في المكان
  مصر .، باالسكندریة

   :)١٩شكل (  نموذج الثالثال
من المنتجات المعدنیة حدید مشغول باللون االسود منفذ     

على ھیئة مستطیل رأسي لفتحة معماریة. یحتوي التصمیم على 

وحدات من االطباق النجمیة. قدم المصمم شكل جدید من نفس 
فكر الفن االسالمي بشكل تصمیمي جدید. إعتمد التصمیم على 

االفقي والرأسي لزخارف االطباق النجمیة حول التماثل النصفي 
خطي المحور الرأسي واالفقي للوحدة النجمیة لیظھر شكل 

  التصمیم بالكامل .
وبذلك یكون التصمیم على ھیئة وحدة نجمیة بعشر كندات في 
المنتصف ،وأربعة أنصاف من االطباق النجمیة عند منتصف 

التصمیم كل ضلع من أضالع المستطیل الخارجي المحیط ب
،وأربعة أرباع من نفس شكل الطبق النجمي عند كل ركن، بینما 
یحیط بوحدة الطبق النجمي المكتمل في المنتصف ثمانیة نجوم 
بخمسة رؤؤس مدببة كل اثنین مشتركین في أحد االطراف، 

  أربعة من أعلى ومثلھم في االسفل .
  

  
 Ana 

Studio
   :)٢٠،  شكل (النموذج الرابع

من تصمیم  Wall Paperمن تصمیمات ورق الحائط     
حاول ،  االن ) - ١٩٦٣(  المعماري الھولندي"إریك بروج"

حیث إن م نموذج مبتكر یأخذ ھیئة الطبق النجمي، المصمم تقدی
التصمیم مكون من مجموعة من الوحدات النجمیة المتداخلة، 
یتكون كل طبق نجمي من نجمة سداسیة االطراف داخلیة 

تحیطھا ستة من المضلعات السداسیة من حولھا متداخلة 
ومشتركة مع بعضھا في وحدة الشكل النجمي الرئیسي، 

ن الخطوط البیضاء المستقیمة والمائلة على ومحاطة بشبكة م
امتداد التصمیم بالكامل. استخدم التناغم اللوني من خالل 

  اللونین البني والبرتقالي على االرضیة البیضاء .
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Eric Broug


   :)٢١شكل ( النموذج الخامس

الزالت أعمال التجمیل المعماري في بالد المغرب العربي     
النجمیة وخاصة أعمال  قائمة على استخدام تصمیمات االطباق

وقد استعملت على  وھو ما یطلق علیھ "الزلیج"، الموزاییك
والضفاء  نطاق واسع خاصة في مدینتي فاس ومكناس بالمغرب 

) تجمیل  ٢١شكل (. طابع العراقة واالصالة لتلك المنتجات

خارجي (تصمیم أرضیات ) تحمل االرضیة شكل وحدة واحدة 
على شكل نجمة ثمانیة الرؤؤس كما یحوي  للطبق النجمي البسیط

منفذ من بالطات خزفیة . الفراغ الداخلي مثمن بداخلھ نافورة میاه
مربعة ومستطیلة بأحجام متباینة بألوان االخضر والبرتقالي 

إحدى . واالبیض ومرصوصة بأسلوب الموزاییك الھندسي
  .المغرب ، الفنادق بمدینة "مكناس"
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  النموذج السادس: 
الطباق النجمیة ا خارفلزیھدف البحث لتقدیم تجارب تطبیقیة    

 ١معلقة أعمال المعلقات  من، التجربة االولىبأسلوب معاصر .
التصمیم من وحدات مجمعة لزخارف االطباق النجمیة یتكون 

تمت مراحل ، بأسلوب التماثلالمتباینة في الحجم والمكررة 
     Adobe(  امجنبر بمساعدةبواسطة الحاسب  تمتالتصمیم 

Photoshop) ، " طباعة ، ٢٠١٤العمل بعنوان "نجوم زرقاء
  سم . ٦٠*٦٠مقاس العمل . على الخشب

  


  : )٢٣شكل ( النموذج السابع
یحتوي على الوحدة  التصمیم ٢معلقة ، التجربة الثانیة    

للطبق لالطباق النجمیة یحتوي على وحدة واحدة  الزخرفیة
مع ، داخلیة وخارجیةنباتیة ؤؤس مع زخارف ثماني الرالنجمي 

أسلوب التباین والتناغم اللوني من خالل استعمال كل استعمال 
تصمیم تم ، االخضر واالسودااللوان البنفسجي والبیج ومن 

 Adobeالحاسب بمساعدة برنامجبالكامل بواسطة العمل 
Photoshop   عنوان " ب، على الخشبأجھزة طباعة رقمیة مع

  سم . ٦٠*٦٠مقاس العمل ، ٢٠١٤البنفسجیة  " النجمة 
ً تلھم الحضارات  ً متجددا وھكذا ستبقى الفنون االسالمیة معینا

  الحالیة والالحقة بأشكال االبداعات الفنیة.
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  النتائج 
زخارف االطباق النجمیة االبداعات التصمیمیة  قدمت .١

ً فنا  مما یجعلھا، للفن اإلسالميالقیم الجمالیة و والتقنیة متجددا
.و ً  باقیا
ً مباشرا وراء ظھور  .٢ كان الفكر العقائدي االسالمي سببا

كما كان تطور العلوم والفنون ، زخارف االطباق النجمیة
تطور االبداع التشكیلي لتلك  والنمو االقتصادي وراء

  الزخارف .
شكلت زخارف االطباق النجمیة سمة فریدة في الفنون  .٣

، االسالمیة بما احتوتھ من إبداع تصمیمي ھندسي خالص
عناصرھا ھي أشكال ھندسیة أولیة كالمستقیمات والمربعات 

  ومصممة وفق حساب ھندسي وریاضي. ، والدوائر
ى الفنان المسلم إلى االبتكار أدت الحریة الفكریة المنظمة لد .٤

ً ، والتنوع في زخارف االطباق النجمیة مما نتج عنھ إبداعا
ً أكسب الفنون اإلسالمیة صفة االصالة  ً متجددا تشكیلیا

  والمعاصرة 
اعتمد الفنان المسلم على التماثل النصفي في زخارف  .٥

كما ، االطباق النجمیة كنوع من االبداعات التشكیلیة للتزیین
االسس التصمیمیة كالنسبة والتناسب والتوازن للتنسیق إھتم ب

 العام للتصمیم .
وربط الفن أدرك الفنانون أھمیة الجمع بین الصناعة والفن  .٦

مع التدریب المستمر والمتطور وكذلك تطویر ، بالحیاة
 تكنولوجیا التنفیذ وھو ما ساعد على إتقان تلك الحرف .

عات تشكیلیة من قدمت الفنون الزخرفیة االسالمیة إبدا .٧
زخارف االطباق النجمیة قائمة على االبداع التصمیمي 

والتي إقترنت بمعظم المنتجات كالنسجیات ، والتقني
واألعمال الخشبیة والخزفیة والنحاسیة والعناصر المعماریة 

 سواء الداخلیة أو الخارجیة .

استحداث ابداعات تشكیلیة لزخارف االطباق النجمیة إمكانیة  .٨
نولوجیة حدیثة في االعمال الفنیة المعروضة بطرق تك

 بصاالت العرض وكذلك االعمال الفنیة التطبیقیة .
، تھدف الفنون الزخرفیة لیس إلى تجمیل االشیاء فحسب .٩

طریق  ولكن إلى تطویر العقول واالرتقاء باألحاسیس عن
  الوسائل التعبیریة لدى المصمم. 

  المراجــــع
حسن ، محمد حاتم، یونيمحمود البس، أبو صالح األلفي .١

دار نھضة ، محمود نبوي : التذوق وتاریخ الفن، علي
 .١٤١١، ١٩٧٧، القاھرة، مصر للطبع والنشر

أحمد الصاوي ، مقالة بجریدة االتحاد بعنوان (أشكال  .٢
النجوم.. عنوان لروائع الزخارف اإلسالمیة ومھارة الفنان 

 ٢٠١٣،  alittihad.ae، ) عبر الموقع االلیكتروني 
مساجد القاھرة ومدارسھا (المدخل) بكلیة  :أحمد فكري  .٣

 القاھرة  .، دار المعارف بمصر، اآلداب جامعة اإلسكندریة
:  ترجمة أحمد محمد عیسي، م.س."دیماند"، أحمد فكري .٤

طبع ، مراجعة وتقدیم أحمد فكري، الفنون اإلسالمیة
 . ١٩٥٤، مؤسسة فرانكلین و دار المعارف بالقاھرة

المؤتمر العالمي الثالث للعمارة والفنون االسالمیة : عمارة  .٥
، المساجد في الحضارة االسالمیة بین الثوابت والمتغیرات

 . ٢٠١٣، ، الجامعة االسالمیة بغزة
الجمال، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  فلسفة :أمیرة مطر  .٦

 . م١٩٨٥
، األوروبي - التالمس الحضاري اإلسالمي، إیناس حسني .٧

العدد ، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
  .٢٠٠٩، ، عالم المعرفة٣٦٦

، ثروت عكاشة :" القیم الجمالیة في العمارة اإلسالمیة " .٨
 .١٩٩٤، القاھرة، دار الشروق
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دارالنھضة ، الباشا : مدخل الي االثار االسالمیة حسن .٩
 .١٩٧٩، القاھرة، العربیة

االثار المنقولة والمتنحیة في العمارة  :حسن عبد الوھاب  .١٠
  ١٩٤٦، القاھرة، االسالمیة

، القاھرة، دار المعارفزكي محمد حسن : فنون االسالم ،  .١١
١٩٤٨. 

، مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون ن ج :سعاد ماھر  .١٢
 . ١٩٧١، لقاھرةا
مقدمة الكتاب  :عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون المغربي  .١٣

( العبر ودیوان المبتدأ و الخبر ) المشھورة باسم مقدمة أبن 
شراف د/ علي عبد إ، الجزء الثالث من الطبعة، خلدون

- ١٩٥٧نشرتھا لجنة البیان العربي ،القاھرة ،، الواحد وافي
١٩٦٠. 

، ة الحضارة العربیة االسالمیةموسوع :عبد الرحمن بدوي  .١٤
الجزء ، لبنان، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

 .١٩٩٥، االول
فلسفة الجمال، الھیئة المصریة العامة  :عبد الفتاح الدیدي  .١٥

 م.١٩٨٥للكتاب، 
، دراسات في العمارة االسالمیة :عبد السالم أحمد نظیف   .١٦

 .١٩٨٩، الھیئة العامة للكتاب
الفنون الزخرفیة اإلسالمیة في  :العزیز مرزوق محمد عبد  .١٧
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