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 القبة المركزية بجامع الفتح الممكي بعابدين
 1بسمة أحمد صديق

 جامعة قناة السويس ،كمية السياحة والفنادق ،السياحيقسم اإلرشاد 
  

 الملخصمعلومات المقالة             
خ الميمة من تاري خيةعابدين وما تحويو ىذه المنطقة التاري منطقة ىإلقاء الضوء عم ىالبحث إل ييدف

ولعل جامع الفتح الممكي الذي يعد طرازه المعماري مدرسة فنية جامعة لعناصر الفن  مصر الحديث.
دراسة لمعناصر المعمارية  ، في العصر اإلسالمي القباب ودورىاعمى:  لذلك سيركز البحث ،اإلسالمي

 .لمقباب، دراسة لمعناصر الزخرفية

________________________________________________________________________________ 
حيث ربطت مدينة  ،لمتطور العمراني عد منطقة عابدين من أىم المناطق القديمة التي عرفتيا مدينة القاىرة، فيي تمثل نموذجاً تُ 

سميا القديم ا  ابدين و عد حكر الزىري ىو أصل منطقة عالفسطاط القديمة بمدينة القاىرة الفاطمية والممموكية ثم الخديوية فيما بعد. ويُ 
تسع ليضم إاتضح أنو  (2)والخطط المقريزية (1)ومن خالل الكتابات التاريخية كخطط ابن عبد الظاىر المنطقة.الذي عرفت بو تمك 

بن إما جاوره من أراض نتجت عن انحسار ماء النيل وضمت بر  ىؤه عمحدوده األصمية وأغارت أجزا جانب ىإل ىمناطق أخر 
سويقة صفية، بركة الشقاف، بركة السباعين، قنطرة الخرق، حدرة المردانيين.  ،ثعبان وبطن البقرة وسويقة القمريشق ال، و (3)التبان

السمطاني بمرة  الميدان الكبير ىقناطر السباع وميدان المياري إل ىحرجي وما جاوره إل . حكر(4)وحكر الحمبي وحكر البواشقي
والذي شمل المناطق الجديدة التي انحسرت عنيا مياه النيل لمجاورتيا ليذا الحك. وقد  ،بجنان الزىري الجبس الذي عرف قديماً 

بقصر  وبي من الداخل حالياً عرفت تمك الطرق بأسمائيا المجردة مثل حدرة الكماجين )محميا شارع حسن األكبر والجزء الجن
، غيط العدة محل الجزء الغربي من قصر عابدين( لياً حاالمعمق )، خط الزير (عابدين حالياً محميا شارع قة صفية )، سوي(عابدين

في عمران  اً ر يكبثرًا تيم أآلمنش محل شارع سامي البارودي( وكانت عناية كبار األمراء بالعمارة واختيار أجزاء منطقة عابدين محالً )
ابدين بخط سويقة صفية بعد أن ىذه األجزاء وكان من أبرزىا منشآت عابدين بك أمير المواء السمطاني بالجزء األوسط من منطقة ع

كان مجرد خراب، فقد شيد العديد من المساكن والمقاعد والجنان وأحواض سقي الدواب واألسبمة وحوانيت وزوايا وبيوت لذلك تحول 
م( منشآت مجاورة 1759ه/ 1173، ثم شيد األمير عبد الرحمن كتخدا )سموخط عابدين نسبة ال ىسويقة صفية إلسم خط ا

 .ة كبيرة من العمران في ىذا القرنفي وصول ىذا الخط لدرج أثرًا كبيراً مما كان لو  وتنوعاً  وعدداً  ابدين تفوقيا حجماً لمنشآت ع
، وكان بركة الفراعين ىعم كان عابدين بك أول من سكن موضع قصر عابدين بجية سويقة صفية بالقرب من الزير المعمق مطالً 

  ، فقام بإصالحو وترميمو ورصد عميو أعياناً سم مسجد أو زاوية عابديناعرف فيما بعد بفتح  والذي يجاوره مسجد يعرف بجامع ال
، يصعد إليو بدرج ولو منارة مرتفعةوكان جامعًا عظيمًا  (5)م1631يناير  16ه/ 1041جمادي األول  11في حجة مؤرخة في 
لمحكم فقام بشراء العديد من  إنشاء مقرًا جديداً م حتى أراد الخديوي إسماعيل 1863ه/1280عام  حتى وظل ىذا الجامع قائماً 

وعندما أنشأ القصر  ،ينذاك بإعادة تعمير تمك المنطقةح "وزير األشغال"بارك عمي مُ  ىلمساجد واألضرحة وىدميا وأسند إلالزوايا وا
ن فؤاد األول جاء السمطا حتى م، وظل كذلك640لك الوقت في حدوده الشرقية وكانت مساحتو في ذ ترك الجامع متداخالً 
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طراز  ىقديمة وأعد لو مشروعًا عظيمًا عمم وقام بتجديد جامع الفتح واحتفظ بمدخل الجامع األصمي والمئذنة ال1918ه/ 1337
 .(6)م1246 وتضاعفت مساحتو إلى ذات القبة المركزيةالمساجد العثمانية 

 ،الكماجين الموصل لباب الخمقشارع حدرة  ىالشمالية عمية يقع جامع الفتح الممكي بميدان عابدين ويطل من الج :موقع الجامع 
شارع ريحان وميدان عابدين ومن الجية الشرقية مع السور الشرقي لقصر عابدين. يتكون  ىبحديو الغربي والجنوبي عم ويطل

يي بناء دائري المسقط مقعر عد من أىم وسائل التغطية، فالجامع من مربع أساسي تقوم عيو قبة مركزية وىو مكان الصالة. القبة تُ 
، وىي أحد األشكال الخاصة التي استخدمت في تغطية أسقف كثير من المباني عمى مر العصور ومقبب من الخارج من الداخل

فيًا أو وظي إنشائياً ، بيئيًا، مناخياً  رؤية خاصة، فيي لم تكن حالً ، وكان الستخدام القباب في العمارة اإلسالمية (7)لتقميل أشعة الشمس
، لذلك جاء ع األفق واستدارة السماء من فوقو، حيث ترمز إلى السماء وما كان يراه العرب في صحرائو من اتسارمزياً  فقط بل أيضاً 

لم تشيده من  عظيماً  وقد تطورت القباب في العمارة اإلسالمية تطوراً  .ارة اإلسالمية بأسموب فريد ومميزاستعمال القباب في العم
ث مناطق انتقاليا من الداخل والخارج أو من حيث قطاعيا وتناسب تكوينيا المعماري وما يكسوىا من زخارف قبل سواء من حي
 غاية في اإلبداع.

 القبة المركزية من الخارج
يغطي سقف المسجد من الخارج قبة مركزية كبيرة. ترتكز خوذة القبة عمى قاعدة حجرية مصمتة مثمنة األضالع يعموىا رقبة 

بالجص المعشق بالزجاج الممون، ومزينة  عشرة نافذة متوجة بعقود مدببة مشاة جميعاً  الشكل من الحجر فتح بيا ستسطوانية إ
بتكوينات ىندسية وزخارف من فروع نباتية ويفصل بين تمك الشبابيك ستة عشر عمودًا مدمجًا ذوات بدن مضمع ويعمو رقبة القبة 

ومزينة بواسطة تخويصات طولية يعموىا إطار دائري بارز عمى شكل  ،صاصخوذة من الخشب المغطى بطبقة من ألواح الر 
ويوجد في أركان بيت الصالة من الخارج أربع قباب صغيرة كل منيا عبارة عن  .(8)وريدات مفصصة بارزة يتوجيا ىالل من النحاس

وىي  ،اج الممون يعموىا خوذة القبة مباشرةمنطقة انتقال مثمنة من الخارج، فتح في كل ضمع من أضالعيا قمرية دائرية مشاة بالزج
ومزينة بتخويصات طولية تشبو تمك التي تزين القبة  ،من الخشب المغطي بطبقة من ألواح الرصاص المطمي بالمون األخضر أيضاً 

ارف نباتية ترتكز القبة عمى أربع مثمثات كروية مقموبة مزينة بزخ، المركزية، ويتوج كل قبة من أعمى ضاري نحاسي يتوجو ىالل
والرمان محصورة داخل إطار من الخطوط  (9)وىندسية مطمية بالمون األزرق والبني واألبيض واألخضر قواميا زىرة القرنفل والألاله

المذىبة المنكسرة والمتقاطعة مكونة شكل البخارية. يعمو المثمثات الكروية رقبة القبة يزخرفيا شريط من دوائر صغيرة يخرج منيا 
اتية منفذة بالمون البني عمى أرضية بيضاء يعموىا شريط كتابي بالمون األبيض عمى أرضية زرقاء لمنص التأسيسي لمجامع فروع نب

( 36) وِّ َواآلَصالِ ِفي ُبُيوٍت َأِذَن المَُّو َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَيا اْسُمُو ُيَسبُِّح َلُو ِفيَيا ِباْلُغدُ "  بسم اهلل الرحمن الرحيمنصو  (10)منفذ بخط الثمث
َكاِة َيَخاُفوَن َيْومًا َتتَ  يَتاِء الزَّ الِة َواِ  ( ِلَيْجِزَيُيْم المَُّو 37َقمَُّب ِفيِو اْلُقُموُب َواأَلْبَصاُر )ِرَجاٌل ال ُتْمِييِيْم ِتَجاَرٌة َوال َبْيٌع َعْن ِذْكِر المَِّو وأقام الصَّ

بارك حضره صاحب العظمة أمر بإنشاء ىذا المسجد المُ  (11)ْضِمِو َوالمَُّو َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب"َأْحَسَن َما َعِمُموا َوَيِزيَدُىْم ِمْن فَ 
صاحبيا أفضل  ىسنة ثمان وثالثين وألف ىجرية عم موالنا السمطان فؤاد األول سمطان مصر أدام اهلل أيامو وكان الفراغ من بنائو

اإلطار الكتابي شريط آخر من زخارف ىندسية من مثمثات معدولة ومقموبة وأشكال معينات بداخميا الصالة وأتم التحية". ويعمو ىذا 
، ولمقبة رقبة مثمنة يتخمميا ست عشرة نافذة بواقع نافذتين في كل ضمع أرضية بيضاء ىن البني واألزرق عمفروع نباتية منفذة بالموني

محاطة بشريط زخرفي مطمي بالمون األزرق وبرواز من الخشب غشيت تمك من أضالعيا، وىي نوافذ معقودة بعقود نصف دائرية 
النوافذ بالجص المعشق بالزجاج الممون قوام زخرفتيا أشكال مزىريات وفازات تخرج منيا فروع نباتية ووريدات وزىور محاطة 

منيا األزرق واألخضر والبني واألبيض ذوات بألوان عديدة  ةكسيم. أما باطن القبة فيو عبارة عن خوذة دائرية (12)بأشجار السرو
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لثمث تكوينات ىندسية من معينات متراصة وفروع نباتية عمى شكل الورقة النباتية الثالثية ونقش عمى قطبيا سورة اإلخالص بالخط ا
يتدلي من قطب  (13) العظيم"قل ىو اهلل أحد اهلل الصمد لم يمد ولم يولد ولم يكن لو كفوا أحد " صدق اهللبسم اهلل الرحمن الرحيم "

ىندسية  ةائرية من النحاس ذات أشكال زخرفيالقبة سمسمة نحاسية بيا ثريا من النحاس األصفر المفرغ مكونة من ثالثة طوابق د
 (96) وقد أضيئت ىذه الثريا بعدد من المصابيح بمغ عددىا، م2.40يبمغ قطر الطابق األول منياونباتية غاية في األناقة واإلتقان 

ويحيط بيذه القبة أربعة أروقة معقودة بعقود مدببة حافمة بالزخارف الممونة والمذىبة وتنتيي ىذه األروقة بأربع قباب  .(14) مصباحاً 
صغيرة ضحمة قطرىا سعة الرواق تشغل أركان المسجد ومقامة عمى أربع مناطق انتقال من مثمثات كروية مقموبة زينت بزخارف 

حيث زين باطنيا زخارف زجاجية،  ،ة القرنفل والفروع النباتية المتشابكة، ويعمو مناطق االنتقال خوذة القبةىندسية ونباتية من زىر 
 .(15)ومركز القبة عبارة عن وريدة مفصصة بالمون الذىبي

في تطور القباب؛  بارزاً  عد منطقة االنتقال من عناصر اإلنشاء الميمة التي لعبت دوراً تُ  : تحميل العناصر المعمارية لمقبة:أولا 
دائرة ترتفع فوقيا رقبة مستديرة السطح تمتحم مع دائرة القبة التي  ىاعد عمى تحويل مربع القبة إما إلوتنحصر أىميتيا في أنيا تس

ما عمى شكل مثمن ترتفع فوقو رقبة سطحيا الداخمي يت ،تعموىا ، وقد شاع استخدام نوعين من أنواع مناطق كون من ثمانية أضالعوا 
ىذه المثمثات تكون أقطارىا الكروية ىي نفسيا األقطار الكروية لمقباب  وىما المثمثات الكروية والمقرنصات. ،نتقال في القباباال

، ويمكن أىم وأشير أنواع مناطق االنتقال عد المقرنصات منتُ  التي تحمميا، وفي ىذه الحالة تبدو المثمثات كأنيا جزء من القبة.
عمى حنية ركنية  لتخطيط المساجد ألول مرة في مصر في العصر الفاطمي، حيث كانت القبة صغيرة مقامةالقول بأن القبة أضيفت 

وصغر  ،وغطت مساحات كبيرة تعددت معيا صفوف المقرنصات ،، ثم اتسعت القبة وارتفعت في العصر الممموكيواحدة أو حنيتين
المصمي بقبة مركزية وسطي محمولة  ةفي العصر العثماني تم تغطي تعطي االرتفاع لتحويل المربع إلى دائرة، إال أنو حتىحجميا 

دائرة سواء في القباب الكبيرة الحجم وفي القباب  ىوذلك لتحويل المربع إل ،عمى مثمثات كروية يحيط بيا أربع قباب ركنية ضحمة
وكان يشغل أواسط  عابدين )الفتح الممكي(.وىم أقل حجما منيا وىو ما نراه بجامع  ،الصغيرة الجانبية التي تحيط بالقبة المركزية

حيث يشغل رقبة القبة المثمنة ست عشرة نافذة بواقع نافذتين في كل  ،منطقة االنتقال فتحات نوافذ أو قمريات في قبة جامع الفتح
يخرج قطاعيا  أما خوذة القبة فمم ضمع من أضالعيا مستطيمة معقودة بعقود نصف دائرية غشيت بالجص المعشق بالزجاج الممون.

، وقد الشكل البصمي واالنتفاخ الخفيف ىوالذي يميل أحيانا إل ،عن الشكل السائد الذي يغمب عميو القطاع المدبب لمجزء الكروي
بنيت غالبية القباب الباقية باآلجر المغطي بطبقة المالط وبعضيا بني بالحجر. وخوذة القبة المركزية بجامع عابدين )الفتح الممكي( 

ومزين بواسطة تخويصات طولية يعموىا إطار دائري بارز شكل عمى ىيئة ىالل  ،خشب المغطى بطبقة من ألواح الرصاصمن ال
كان استخدام ألواح الرصاص في تصفيح القباب بالجامع عن  تمك القباب الركنية الصغيرة بالجامع. نحاسي ومماثمو ليذه القبة تماماً 

ا من الخارج بواسطة مسامير معدنية سميكة تعمل عمى عدم تطايرىا في الظروف المناخية طريق ألواح متوسطة السمك يتم تثبيتي
 .يكة لتثبيت صفائح الرصاص بالقبابالسيئة. وقد استخدمت كمية ىائمة من المسامير النحاسية السم

 :: تحميل العناصر الزخرفيةثانياا 
وزخارف ىندسية )كاألطباق ، ة )األرابيسك، األزىار، األوراق النباتية(م مابين زخارف نباتيسمتنوعت الزخارف التي وظفيا الفنان المُ 

 .الزخارف الكتابية ىباإلضافة إل ،(، والجدلالنجمية
 

 الزخارف النباتية 
 النفس باعتبار األشجار واألزىار عناصر مجردة تمثل براءة الطبيعة وصفاء  سممين،ي المُ خاص لد ىتمامباالنباتية  حظيت الزخارف

 والعقيدة. وىكذا سيطرت الزخارف النباتية عمى الموضوعات الزخرفية في العصر اإلسالمي؛ فرسم الفنان واستنبط من الزىور أنواعاً 
، وبمغ ىذا االستنباط واالبتكار قمتو في العصر العثماني. ىأخر  وخيالي أحياناً  عديدة لونيا بألوان حقيقية وفق أسموب واقعي أحياناً 
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، وكانت ىذه الزخارف تنفذ عمى المواد الموضوعات الزخرفية في ذلك العصرالنبات القاسم المشترك في معظم  حيث كانت مممكة
 :ومن ىذه الزخارف النباتية، الحجر والرخام والخشبالمختمفة ك

 زخارف األرابيسك 
 ىزىار واألوراق والتشابك بينيا إلسوم األوتقوم عمى التحوير الشديد في ر  ،وىو نوع معروف من الزخرفة انفرد بيا العالم اإلسالمي

ما متالقية متعانقة إلزخرفي بمثابة توريق متشابك ترسم فيو خطوط األوراق والسيقان احد يبعدىا عن أصوليا الطبيعية ليبدو الشكل 
بالمداد عمى الرخام أو  أو متجافيو متالمسة. ونفذت زخرفة األرابيسك بشكل زخارف نباتية متداخمة ومتشابكة بالحفر عمى الحجر أو

 ىوانتقمت منيا إل ،، وكثر استخدام زخرفة )الرومي( وىي نوع من الزخرفة التي شاعت في مقر الخالفة العثمانيةات الزيتيةبالدىان
ا لنظام واتجاىاتيا ونموىالواليات التابعة ليا، وتقوم ىذه الزخرفة عمى عنصر الفروع النباتية المرسومة بطريقة ال تخضع في شكميا 

وقد ظيرت زخارف الرومي بجامع عابدين )الفتح  طمق عميو زخرفة )التوريق العثمانية(.اُ بيا  خاصاً  ، مما جعل ليا طابعاً الطبيعة
   .الممكي( في مناطق االنتقال في القباب الثالث الالتي في دركاة المدخل المؤدي إلى بيت الصالة

 زخارف األزهار
، وفي لذي شاع فيو استخدام زىرة الموتس، مثل الفن المصري القديم اظاىرة عرفتيا الفنون القديمة ارفاستخدام األزىار في الزخ

، كما وجدت زخارف الزىور في ستخدمت الورود الصغيرة والزىيراتالفن اليوناني نجد أزىار الموتس والورود وفى الفن الساساني ا
، وفي العصر العثماني العصر الممموكي خماسية والسداسية والثمانية فيالفن القبطي واإلسالمي، فظيرت األزىار الرباعية وال

 .ة وبعض الورود والوريدات الصغيرةوجدت مجموعة من الزىور التي ميزت الزخارف العثمانية مثل زىور القرنفل والرمان والألأل
 انتقال القباب الصغيرة بالجامع مناطق وقد ظيرت ىذه الزىرة مشتركة مع غيرىا في جامع الفتح الممكي في (16)زهرة القرنفل

شجرة السرو  .شقائق النعمان )بذور أزىار السنبل(وزهرة الألألة ، زهرة الرمان ، وأيضاً بالزجاج الممون وبالشبابيك الجصية المعشقة
  بالزجاج الممون في رقبة القبة المركزية. في النوافذ المعشقة وظيرت بجامع الفتح الممكي

  ق النباتيةزخارف األورا
، ذلك أن الفنان يستطيع أن يشغل بيا أي فراغ محصور بين الوحدات الزخرفية ة باألوراق من أىم عناصر الزخرفةعد الزخرفتُ 

، وكانت الزىور ال و مساعد لمعناصر الزخرفية األخرىاألساسية النباتية أو اليندسية، ويمكن استخداميا كعنصر زخرفي مستقل أ
اتية الثالثية نواعيا من ثالثية وخماسية وسباعية والمراوح النخيمية وأنصافيا والتي تنوعت مابين الورقة النبتخمو من األوراق بأ

 .، األصص والمزىريات، البخارياتوالمراوح النخيمية
 الورقة النباتية الثالثية 

تعريقات الية من أي سيطة قريبة من الطبيعة خ، وقد بدأت عمى صورة بقعمى اإلطال عد الورقة النباتية الثالثية األكثر انتشاراً تُ 
الوريقات الثالثية بدأت تتحول ، كما أن تعريقات حول شق رئيسي بوسط كل فصنخيمية، أما الشكل الثاني فيتخمل أجزاءىا الثالثة 

ي جامع الفتح الممكي ما يشبو سعف النخيل من كثرة ما امتألت بو من تعريقات وخطوط. وقد ظيرت الورقة النباتية الثالثية ف ىإل
انتقال القباب  في منطقة المؤدي لممصمي ووجدت أيضاً  القباب الثالثة في دركاة المدخل في مناطق غائرة وبارزة بمنطقة انتقال

 .وىي بالزجاج الممون ،، وفي الشبابيك الجصية محصورة وسط أشكال أنصاف الدوائرالجانبية الصغيرة
، ولعل النظرة ية وبالدىانات الزيتية عمى الحجر، وقد نفذت بالرسم عمى الرخام والبالطات الخزفارف المراوح النخيميةتعددت زخ

سمم. وقد ظيرت المراوح النخيمية بجامع عابدين في منطقة انتقال الدينية إلى أشجار النخيل جعمتو في مكانة سامية عند الفنان المُ 
 .في باطن القبة المركزية ىارف أخر خالقبة المركزية )المثمثات الكروية( ومتداخمة في ز 

األصص أو المزىريات عبارة عن بدن قصير كروي الشكل من أسفل وضيق من أعمى مزين بأشكال تشبو أنصاف الدوائر 
المتشابكة مع بعضيا؛ ويخرج من الفوىة الوريدات والفروع النباتية، ونراىا في جامع الفتح الممكي في أحد المضاىيات المفتوحة في 

 كبيراً  ىتم اىتماماً اسمم ومن خالل العرض التحميمي السابق لمزخارف النباتية يتبين أن الفنان المُ ، بة القبة المركزية في المصميرق



   56-44، ص 2169، 2، العدد 66( المجلد JAAUTH)                                                بسمة أحمد صديق                              
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 48 

عدم وجود شبو أو كراىية لتمك النوعية من الزخارف  ىاصة في زخارفو، ولعل ذلك يرجع إلبالعناصر النباتية في فنونو المختمفة خ
قو لجمال الفني الذي خمفي ذلك حيث أبرز مواطن ا ومباشراً  أساسياً  السبب الوحيد بل أن القرآن الكريم لو دوراً إال أن ذلك لم يكن 

رًا ُنْخِرُج ِمْنُو َفَأْخَرْجَنا ِمْنُو َخضِ  ئْجَنا ِبِو َنَباَت ُكلِّ شَ َوُىَو الَِّذي َأنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْخرَ " ىعمى تمك النباتات بقولو تعال ىاهلل تعال
ْيُتوَن َوالرُّمَّانَ   ُمْشَتِبيًا َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍو انُظُروا ِإَلى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َحّبًا ُمَتَراِكبًا َوِمْن النَّْخِل ِمْن َطْمِعَيا ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب َوالزَّ

تمك النباتات من جمال بقولو كما أكد القرآن الكريم في العديد من آياتو عمى ما تتسم بو  .(17)"ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  َوَيْنِعِو ِإنَّ ِفي َذِلُكْم آلَياتٍ 
 :ىومنيا النبات وذلك في قولو تعال كما حثنا ديننا الحنيف عمى التدبر في مخموقات اهلل .(18)":" َوَأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِييجٍ ىتعال
وبطبيعة الحال فإن اآليات قد ، (19)"آلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ المَّْيَل النََّياَر ِإنَّ ِفي َذِلَك  ىَيا َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ُيْغشِ َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل ِفي"

 سم بالجودة الجمالية والتقنية.سمم وانعكس ذلك عمى ما قدمو من زخارف نباتية تتفي الفنان المُ  قوياً  تركت تأثيراً 
 الزخارف الهندسية 

، فأبرز التصميمات اليندسية إسالمية فريدة كاألطباق النجمية وأجزائيا والزخارف سمم عمم الرياضيات بفكرة اإلسالممزج الفنان المُ 
لزخرفي اأن ىذا التعدد والتنوع ونفذت بالرخام أو الجص الممون أو النحاس األحمر. والشك في  ،اإلشعاعية التي حفرت عمى الحجر

نما يدل عمى عمم وافر بأصول اليندسة العممية. وقد  يؤكد أن براعة الفنان لم يكن أساسيا الشعور الفني والموىبة الفطرية فحسب، وا 
، الزخارف الدالية ،ةيندسية، الخطوط اإلشعاعي، الخطوط الوأجزائيا (20)مابين األطباق النجمية كبيراً  تنوعت الزخارف اليندسية تنوعاً 
)األفقية( من العناصر الزخرفية الميمة وقواميا خط منكسر بزوايا حادة تشبو  عد الزخرفة الداليةتُ  .زخارف الجفوت، الدقماق وغيرىا

 . الةصغيرة بالركن الشرقي لبيت الصأسنان المنشار أو خطوط متالصقة كالتي ظيرت بجامع الفتح في زخرفة القبة ال
، وقد ظيرت األشكال وخماسية وسداسية وثمانية األضالعمن رباعية  تمثمت األشكال اليندسيةندسية متعددة األضالع  األشكال اله

، باعيًا يحصر بداخمو دائرة صغيرةرقبة القبة المركزية مكونة شكاًل معينًا ر  ىنية في جامع الفتح الممكي في أعمالزخرفية الثما
 .قال قباب الدركاة المؤدية لمجامعح الممكي في اإلطار المحدد لمناطق انتوظيرت أشكال الدوائر في جامع الفت

 الزخارف الكتابية 
، فحمل الدين اإلسالمي المغة العربية ونشرىا في أرجاء العالم اإلسالمي. (21)ارتبط فن الخط العربي بالدعوة اإلسالمية ودستورىا

نو كان الوسيمة األساسية التي حفظ بيا القرآن الكريم فارتبط في أذىان أ ىسممين بالخط في الدرجة األولي إلوترجع عناية المُ 
الخط نظرة إكبار وتقدير ويتذوقونو بمتعة روحية  ىسممون ينظرون إلالمُ  سممين وزاد إجالليم لو الرتباطو بالعاطفة الدينية وصارالمُ 

ر في تاريخ الفنون اإلسالمية إذ أننا نستطيع أن نتخذ من ومن ىنا كان االىتمام بالخط العربي وأنواعو التي كان ليا دور كبي .(22)
ريخ العمائر والتحف ذات الكتابات، فمكل عصر ولكل إقميم في العالم اإلسالمي أسموبو الت وسبيالً  الكتابات العربية وزخارفيا أساساً 

نما افي الخط وزخرفتو. ىذا ولم يقتصر استخدام الزخارف الكتابية في العصر اإلسالمي عمى ت ريخ العمائر والتحف الفنية فقط وا 
تكوين عنصر زخرفي قائم بذاتو يكون الغرض منو التنوع في  ىباإلضافة إل ،ت القرآنية أو العبارات الدعائيةلمتبرك ببعض اآليا

وقد ساعدت  ،نو في كل من الشام ومصر والعراقوبمغ من االىتمام بالخط العربي أن نشأت عدة مدارس لتجويده وتحسي (23)الزخرفة
 .والثمث النسخمختمفة منو كالخط الكوفي،  طبيعة الخط العربي ومرونتو عمى تجديد وابتكار أنواعاً 

 (24)الخط الثمث
شاع استخدامو في معظم الكتابات التي وردت عمى المنشآت العثمانية، فوردت ىذه الكتابات عمى الحجر والرخام والخشب وشواىد 

عناوين الكتب وأسماء أبوابيا وفصوليا والنصوص التذكارية سواء بداخل  تابة أوائل سور القرآن وفيوقد استعمل في ك ،القبور
العمائر أو خارجيا عمى عضادتي الواجيات وفي أعمال الواجيات الخارجية والداخمية لمعمائر خاصة عمى الصحن أو الدور أو 

أو وكانت ىذه الكتابات عمى شكل أشرطة كتابية )عمييا آيات قرآنية  ،النصوص الواردة عمى المآذن والقباب ىباإلضافة إل ،القاعة
  ىقال اهلل تعال وتظير في النص التأسيسي المدون في رقبة القبة المركزية بجامع الفتح الممكي:، نصوص تأسيسية وعبارات دعائية(

َكاِة َيَخاُفوَن َيْومًا َتَتَقمَُّب ِفيِو اْلُقُموُب ِفي ِرَجاٌل ال ُتْمِييِيْم ِتَجاَرٌة َوال َبْيٌع بسم اهلل الرحمن الرحيم " يَتاِء الزَّ الِة َواِ  َعْن ِذْكِر المَِّو وأقام الصَّ
أمر بإنشاء  ، العظيمصدق اهلل "َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ ( ِلَيْجِزَيُيْم المَُّو َأْحَسَن َما َعِمُموا َوَيِزيَدُىْم ِمْن َفْضِمِو َوالمَُّو َيْرُزُق 37َواأَلْبَصاُر )
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بارك حضرة صاحب العظمة موالنا السمطان فؤاد األول سمطان مصر أدام اهلل أيامو؛ وكان الفراغ من بنائو في سنة ىذا المسجد المُ 
 ثمان وثالثين وثالثمائة وألف ىجرية عمى صاحبيا أفضل الصالة وأتم التحية.

قائم ذي انتفاخات كروية وكمثرية مثبتة بالقبة، ويكون  ىة من النحاس ترتفع عمأىم يعمو كل القباب تقريباً : األهمة بأعمى القباب
لمتقمبات الجوية. كان وضع  ، وقد اندثرت غالبية تمك األىمة نظراً ل من الشمال والجنوب  المغناطيسياتجاه قوسي اليالل ناحية ك

 ىأن التوقيت اإلسالمي يعتمد عم ىعمارة اإلسالمية إنما يرجع إلوقد رجح أن استعمال اليالل في ال ،تجاه القبمةإل ىذه األىمة موازياً 
 .(25)األشير القمرية
 خاتمه البحث:

، الفنية التي ال مثيل ليا أسس فنية ال تعقيد فييا مالئمة الحتياجات العصر السيما الزخارف ىتمكن المعمار من إبداع عمارتو عم
 .األخرى المؤثرة في تخطيط المنشأةلمموقع والعوامل  يفة المنشأة تبعاً كما اىتم المعمار بتخطيط منشآتو لتتالءم مع وظ

 قائمة المراجع:
 الروضة " (،1996ه/1417) )محي الدين أبو الفضل عبد اهلل بن رشيد الدين عبد الظاىر السعدي المصري( ابن عبد الظاىر

 .127، 126، صالقاىرة، مكتبة الدار العربية ،ن 1ج، "ةالبيية الزاىرة في خطط المعزي
 949، ص11، ج2، تحقيق عبد اهلل الكبير، دار المعارف، القاىرة، ج"لسان العرب" ،(ابن منظور )محمد بن مكرم بن عمي. 
  عدد أسطرىا  28*40مقاس الوثيقة  1631يناير  6ه/ 1041جمادي األول  10مؤرخة في  992/1حجة وقف وثيقة رقم

191. 
 فنون ألعمى لرعاية ال، حمقة بحث الخط العربي، المجمس ا"الفن العربي األصيل :الخط العربي"، (م1968ه/1388) حسن الباشا

 .25، 24، صواآلداب والعموم االجتماعية
 375 ،373، 372أوراق شرقية، ص "،اريخ المساجد األثرية في القاىرةت"، (1994) حسن عبد الوىاب. 
 375صثرية، القاىرة، أوراق شرقية، ، تاريخ المساجد اآل(1994) حسن عبد الوىاب. 
 ىو خط متطور يبمغ ثمان شعرات من شعر البرزون )شعر الخيل( وتتميز )قطة( ىذا القمم بأنيا مائمة مشطوفة الخط الثمث :

من الجمال  الخطاط عمى تحقيق تغيير تخانات الحروف بحيث يبدأ الحرف وينتيي بشكل رفيع مما يضفي عميو نوعاً  تساعد
، في العصر العثماني، الفنون الزخرفية اإلسالمية عبد العزيز مرزوق ، محمدالجميل(سيد الخطوط( و)عميو ) مقطاُ  والتنظيم لذلك

 Dominique Clevenat Ornament and decoration in Islam’s؛ 180، ص1987، ، القاىرةالييئة العامة لمكتاب

Architecture, Thomas  and Hudson ,Newyork,2009,p.p152, 154. 
 فقد زاد الخطاطون إال إذا أتقن الثمث الخطاط خطاطا: يعتبر من الخطوط الصعبة ويسمي بأم الخطوط وال يعتبر الخط الثمث ،

م 16ه/ 10ل مراحل تطوره منذ القرن ، وبمغ خط الثمث أفضىو عميو ما ىوصمت إل حتىاألتراك في تحسين وتعديل قواعده 
: ىم، صالن أباي، فنون الترك وعمائر بو مساجدىم وقصورىم حيث جعل منو األتراك العثمانيون خط العظمة بعطائيم الفني فممئوا

 .308، 307، ص1987مد عيسي، استانبول، مطبعة دنكر، : أحترجمة
 ا عمى العديد رسمي ىألتراك ىذه الزىرة عشقا دفعيم إل، وقد عشق استخدمة في الزخارف التركيةور المزىرة القرنفل: من أىم الزى

من مائة نوع  م( أكثر18ه )12، كما عنوا بزراعة أنواع كثيرة منيا حيث زرعت مدينة اسطنبول في القرن من منتجاتيم الفنية
 ، وىكذا كان من الطبيعي أن تحتل زىرة القرنفل مكاناً السعادة والحكمة والمعرفة ىرنفل وىي ترمز عند العثمانيين إلمن زىرة الق

ة ة من الزىور القريبة من الطبيع، كانت ترسم مركبة أو مفردة وبين مجموعة متعددزخرفة العمائر في العصر العثمانيفي  بارزاً 
 .118، ص، الخزف التركيىرسعاد ما

 )ألتراك بيذه الزىرة التي أكثر األتراك من استخداميا في موضوعاتيم الزخرفية ولم يكن اىتمام ا، زىرة الألألة )شقائق النعمان
. فحروف اسم الزىرة المكونة من الالم جمال شكميا فحسب بل الرتباطيا ببعض المعتقدات الدينية الذي أكسبيا شرفاً  ىراجعًا إل

كافة  ىاألتراك رمزا لدولتيم ورسموه عم وأالء ىي نفس اسم الجاللة )اهلل( كما أنيا حروف كممة ىالل وىو الشكل الذي اختاره
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الرسمية وفنونيم. وكانت تعقد المسابقات بين ىواه الزىور وتصرف المكافأة لمن ينتج أحسن األنواع من زىرة الألألة  أعماليم
)حسام  يتيا من تقمبات الجوحما ىمجمس يعرف بمجمس الزىور يعمل عم وتتجمي عناية الدولة التركية بيذه الزىرة في تشكيل

، 2002، ، جامعة حموان، كمية السياحة والفنادقماجستير رسالة، العثمانية بمصرصور في ال، التحف الخزفية  والمدافئ ىزاع(
 .Arseven،les Art decorative ,Turkistanbul,1986, p.40؛ 25ص

 تعرف في التركية باسمشجرة السرو : Sepvi :الخمود في عقيدتيم ، فيي رمز قام خاص عند األتراكر التي ليا مىي من األشجا
وذلك لدوام خضرة أوراقيا في كل فصول السنة وىي بذك تعبر عن تجدد الحياة وخمودىا ومن ثم نشأ تقديس األتراك لمون 

، "الخزف التركي(، "1977) ، سعاد ماىرعمائر الدينية والفنون التطبيقيةاألخضر وأكثر الفنانون من رسم ىذه الشجرة في ال
 .120-118ص، ، القاىرةمعيةالجياز المركزي لمكتب الجا

 52، 51صدكتوراه، كمية اآلثار، جامعة القاىرة، رسالة ، "رىا الجنوبي الغربيخطط القاىرة في ظاى"، (1998) شفيقة قرني. 
 ابتكار فني إسالمي يتألف الطبق النجمي من ثالثة أجزاء رئيسية األول  يمثل النجمة المركزية التي تحتل مكان الطبق النجمي :

ول النجمة ، والجزء الثاني ىي الموزة المضمعة ذات األربعة أضالع التي ترتب بشكل إشعاعي حترسالبؤرة ويطمق عمييا ال
، والثالث عبارة عن حشوة من ستة أضالع غير متساوية الطول ويطمق عمييا كندة وتوزع ىذه الكندات بعدد المركزية بييئة دائرية
من النجمة المركزية بما يكون شكاًل دائريًا وينتج من ىذا التكوين اليندسي ، مستمد أشعاعيزات في توزيع يتطابق مع عدد المو 

 ست عشرة ىأن تصل إل ىما زادت عدد كندات إلطبق نجمي كامل تبدأ كنداتو من ست كندات ويتطور ويصبح أكثر تعقيدا كم
موسوعة اآلثار والفنون ، الباشا ؛ حسن138، ص، أشغال الخشب؛ شادية الدسوقي248، ص، زكي حسن، فنون اإلسالمكندة)

 .(36، صالقاىرة، ، الخشب والعاجيوسف يوف عمؤ ؛ عبد الر 148، ص1، مجاإلسالمية
 15ص، ، مكتبة زىراء الشرق3، ط"لعباسيالفنون الزخرفية اإلسالمية المبكرة في العصرين األموي وا(، "2013)، عمي الطايش. 
  ُ78ص، ، القاىرة، طبعة بوالق5، ج"الخطط التوفيقية الجديدة"، (1306) باركعمي باشا م. 
  4: 1 ةسورة اإلخالص، اآليالكريم، ن آالقر. 
  99األنعام، اآلية  ةسور الكريم، القرآن. 
  3سورة الرعد، اآلية الكريم، القرآن. 
  36:38النور، اآلية  سورةالكريم، القرآن. 
  7سورة ق، اآلية الكريم، القرآن. 
 100ص، 38، مجمة فكر وفن، العدد "فن الخط العربي"، (1983) كامل إبراىيم. 
 148، 147ص، القباب في العمارة المصرية اإلسالمية، مكتبة الثقافة الدينية، (1993) محمد حمزة الحداد. 
 ( المقريزي)119، 115، 114ص، ، القاىرة2ج ن ،"المواعظ واالعتبار بذكر الخطط" ،(1987) تقي الدين أحمد بن عمي. 
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    ARTICLE INFO                  English Abstract 
 

This research explores the importance of Abdeen District in Egypt’s 

modern history, with emphasis on Al-Fateh Al-Malaki Mosque whose 

architecture is regarded as a unique, comprehensive style of the Islamic 

Art. Therefore, the study focuses on the following items:  

 The role of domes in Islamic Eras 

 The architectural elements of domes 

 The ornamental elements of domes 
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