
قسم التصميم الداخلي واألثاث



:مقدمة  
مجللا  من عظمة احلضارة الإسالمية وتاكملها أ هنا مل تغفل  اامل  ا

ٍة يف حياة الإنسان؛ فقد تعاملت معه من منطل ق أ ن الإحسلا  كقمية هممَّ

للن يف أ علل   ا لل ف س الإنسللاة ة ابمجلللا  وال لل  ملل ةل مسللة م فطص للة مأة امق 

َّة، تكل ا يت حتبُّ امجلا  وت جذب اإىل لك ما ه  ج  .  ا س  

: وفيما يلى نستعرض أهم أنواع الزخرفة فى الفن اإلسالمى-



الزخارف اإلسالمية

الفىن كانت الزخرفة فى الفن اإلسالمى لها طابع خاص فىى الكىكو لالموىملن  ن

اإلسىىالمى امىىاأل با سىىذ لاللىىتلر المسىىاليا  مىىن الىىأىن لالبهىىأ ةىىن    رسىىأل لىى  ةال ىىة

.با كخاص  ل مياكاة الطبىهة 

، لىايىأأ لالليأة الزخرفىة مي ا ساذ التي ىاأل اكرار  لااككو الزخرفىة الكامةىة

المىة لااهىأأ  نىلاع الزخىارإل اإلسى. ككو الليأة يسب نلع الزخرفة الاي سىىاأل رسىمها

:نتكرما فىما ىةى

أنواع الزخارف اإلسالمية

الزخارف 

الهندسية

الزخارف 

النباتية

الزخارف 

الكتابية
الزخارف 

الحيوانية



الزخارف الهندسية: أولا 

ة هييا التراكيييه الهندسييية شاا االييكا  الن مييي❑

المتعيييددأل اا،يييالع  التيييا امتيييازا بهيييا ال نيييو  

فيييا زخيييارف التحييييف واسيييتخدما اإلسيييالمية  

فيييا ااسييياا رسييي  الرسييي  وتعتميييد . الخليييبية

. الهندسا وفق قوارد ريا،ية وهندسية

اا الرسيييو  الهندسيييية البسييييثة كالم س يييوكانيييا ❑

والمربعييييياا والمعينييييياا وااليييييكا  الخماسيييييية 

والسداسية والدوائر والخثوث هيا أسياا بنيا 

أنيييواع تسييي  ومييي  أبيييرز . الزخيييارف الهندسيييية

َدأل الزخيييارف الهندسيييية االيييكا  الن ميييية متعيييد   

ااثبيييا  )  اا،يييالع  والتيييا تلَليييك   ل ميييا يلَسيييم  

(.الن مية

أتقي  المسيسمو  هيشا النيوع وانايرفوا  لي وقد ❑

.البتكار والتعقيد فيه



نماذج من األطباق النجمية





ا  الزخارف النباتية:  انيا

نباتيية وف  الزخرفة التعتمد رس  اقتباا لكسها م  ❑

ه يعتميد يسميه بعض المتخااي  ب   التورييق اني

ا ومكوناتهيالنباتياا م المحورألااورا  رس  رس  

م  أورا  وسييقا  و يزوع وبيرار  وميا تتمييز بيه 

كأسيياا متكيييرر فيييا الوحيييدأل . ميي  تلييياب  وتليييعه

.الزخرفية النباتية

ا باناييراف المسييسمي  ريي  اسييتوقييد تييأ ر ❑ يحا  ك يييرا

كييييانوا الثبيعيييية وتقسيييييدها تقسيييييداا اييييادقاا أميناييييا  ف

ز يسييتخدمو  ال ييشع والورقيية لتكييوي  زخييارف تمتييا

هييا بمييا فيهييا ميي  تكييرار وتقابيي  وتنيياير  وتبييدو رسي

ييد مسحة هندسية  امدأل تد  رس  سيادأل مبيدأ الت ر

.اإلسالميةوالرمز فا ال نو  





ا  الزخارف الكتابية: رابعا

قييدفوهييا حق ييا ميييزأل ميي  ميييزاا ال نييو  اإلسييالمية  ❑

ا حقيالكتابيية ال نيياني  المسييسمي  اتخييش  قي ييا ميي  رناييرا

رنااييير الزخرفييية  فعمسيييوا رسييي  رلييياقة الحيييروف  

وتناسيييييق أ زائهيييييا  وتيييييزيي  سييييييقانها ور وسيييييها 

.والوريدااومد اتها وأقواسها بال روع النباتية 

و يه الزخرفة الكتابيية بيالخث الكيوفا رسي وارتبثا ❑

ابتيه الخاوص  وشل  ا  الخث الكوفا يعتميد فيا كت

وقييييد دخستييييه . رسيييي  الخثييييوث المسييييتقيمة والييييدوائر

ا الخيث فسليم   والمتليابكة الزخارف النباتية المت ررة 

.المزهرالكوفا 

ال نيييانو  المسيييسمو  يبيييدرو  فيييا كتابييية كميييا كيييا  ❑

العبيييياراا بييييالخث الكييييوفا المتييييداخ   بحييييي  تيهيييير 

العبيييارأل رسييي  ليييك  مربييي  أو مسيييتثي   كميييا كيييانوا 

ييير  يكتبييو  العبييارأل أو الكسميية بييالخث النسييخا أو ب 

.رس  لك  حيوا  أو ثائر





ا  الزخارف الحيوانية:  ال ا

تعتمييييد الزخرفيييية الحيوانييييية فييييا رنااييييرها رسيييي  بعييييض ❑

لخرافيية الحيواناا االي ة والثيور كالعاافير والحيوانياا ا

،يارأل شاا الثاب  الخييالا  وهيا لي  تسيتخد  ك ييراا فيا الح

.اإلسالمية

 ييير لييهدا اسييتعما  الوحييداا الزخرفي يية الحيوانييية الكوقييد ❑

ا مييا اسييتخدما فييا تييزيي  مسيياحاونييادراا ميي  التحييويراا  

انتلييارهاوكييا  كبيييرأل  بيي  اقتاييرا رسيي  أميياك  محييدودأل  

ا ووا،ييييحا فييييا ال سي سييييا  والرسييييو   ة ال دراني ييييواسييييعا

ل  تك  م   هش  الزخارف  لك  والخله وزخارف الخزف 

.ةالدينيفا أماك  العبادأل والعمارأل الدينية أو الموا،ي  

رسييي  الكائنييياا الحيييية سيييوا  كيييا  مييي  الحييييوا  أو وكيييا  ❑

كيا  ريا   وربميا فيا بدايية اإلسيال  بو يه مكروها اإلنسا  

ور أساا ال كرأل ها الرغبة فا ابتعياد المسيسمي  ري  الاي

.والتما ي  التا تقربه  لعبادأل ااانا 





خاائص الزخارف اإلسالمية

الحركة
ال   اإلسالما يلسز  ري  الملاهد بالحركة  م  الوحدأل 
أخرى الا يرأل  ل  التامي  أو اللك   وم  اللك   ل  ألكا 

.تلك  فا م مورها م الا متاالا 

التساع

(المتداد) 

وثه    ف  الزخرفة اإلسالما  يدف  بار   ل  متابعة خث
ةفا ك  الت اهاا  فإشا ما انتها السوحة بحدودها المكاني

ا لمتابعة الملهد ربر خيال  .و دا ن س  مدفورا

اإليقاع

تم   الزخارف .  هو تكرار وحدأل معينة ف  نيا  معي 
ايقاراا خثوث " اارابيس  " السالمية المعروفة ه 

عي  مستقيمة ومنحنية رس  لك  أفرع وأورا  فا نيا  م
.متداخ  ومتناير ومتما   حو  ردأل محاور

الت ريد
ه  م  أسا رس  الزخارف حي  يت  اقتباا لك  
.اار الزخرفة م  الثبيعة    تبسيث هشا اللك  بك  رن



انتهت المحاضرة


