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فن الزخارف ::الفن االسالمي   

•  فن الزخارف االسالمٌة  

• تعتبر الزخرفة اإلسالمٌة هً أحد أنواع الفنون اإلسالمٌة والتً اشتهرت   

بالتراث اإلسالمً المدٌم فً خالل ازدهار عصر الدولة اإلسالمٌة فً بالد 

أفضل بجعلها األندلس، والتً لامت على أثرها العدٌد من الثمافات والتً ساهمت 

الفنون الفرٌدة والممٌزة على اإلطالق، والتً اهتم بها المسلمون وساعدوا على 

                                .تطوٌرها



 ظهور الزخارف االسالمي 

• الزخارف اإلسالمٌة من الزخارف العرٌمة والتً ظهرت منذ عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب، وعهد 

الخلٌفة عثمان بن عفان رضً هللا عنهما، وانتشرت  تلن الزخارف من خالل الفتوحات اإلسالمٌة 

 الكبٌرة، والتً امتدت فً جمٌع أنحاء 

 العالم

• عند افتتاح أي بمعة من بماع األرض من لبل المسلمٌن كانوا ٌحرصون على تتوٌج هذا المكان وهو  

بأن ٌمومون بإنشاء دار للعبادة اإلسالمٌة، وكانت تتم فٌه الزخارف اإلسالمٌة على أكمل وجه ممكن 

.من خال بعض الطرق الخاصة  

• الولت بعًٌدا ونفس أن هذا النوع من الزخارف اإلسالمٌة ٌعبر عن جمال الفن اإلسالمً، وٌكون فً 

واضح للزخارف االسالمٌة بعًدا تام عن تصوٌر األرواح، والتً جعلت من تلن المبة رمز مثالً   

 

 

• . 



 خصائص الزخارف االسالمية 

.هو تعبٌر عن األصالة ومن خالله ٌتم توثٌك كل ما ٌرتبط بأصول الدٌن اإلسالمً  

 

 أنه ٌعبر عن نهضة الدين اإلسالمي والحضارة العرٌمة التً احتواها هذا الدٌن.

 أ

.بعٌداً كل البعد عن التملٌد أو التشبٌه بأي فن أخر، حٌث أنه ٌمتلن طابعًا خاص عن األبداعنه ا  

ٌهتم الفنانون المسلمٌن أن ٌموموا باستخدام أفضل الخطوط الزخرفٌة شدٌدة الجمال والمٌام، بتصوٌر  

.لوحات غاٌة فً السحر والجاذبٌة  

فن الزخرفة اإلسالمٌة ٌحرص وبشكل تام على التطوٌر الدائم والمستمر من خالل استخدام األدوات ان 

.و المجسمات الحدٌثة  

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns


 الفن االسالمي

 : العناصر الزخرفية في الفن اإلسالمي 
 :  ان العناصر الزخرفٌة فً الفن اإلسالمً هً أربع عناصر 

 ( . الزخارف النباتٌة)العناصر النباتٌة 1.

 ( . الزخارف الهندسٌة)العناصر الهندسٌة 2.

 ( . الزخارف التً استعملت الكائنات الحٌة)العناصر الحٌوانٌة 3.

 ( . الزخارف الكتابٌة)العناصر الكتابٌة 4.
 

 ( : الزخارف النباتية)العناصر النباتية . 1•

استعمل الفنان المسلم فً هذا النوع من الزخارف السٌمان واألوراق وصوورها مموا    

أضووفى علٌهووا مسووحة هندسووٌة ت شوور نووزوع الفنووان المسوولم الووى التجرٌوود أوالً ، ثووم لفوورط 

التجرٌوود حتووى ٌصووبح الشووكل أشووبه بووالرمز الحموواً ، وٌعوود الوورلف العربووً أو مووا ٌعوورف 

 . أجمل ما عرفه الفن اإلسالمً من زخارف نباتٌة ( التوشٌح)بـ

 



 الفن االسالمي

اعتسددجلاناشددلنلانسدددإعلادد للزتلرددالنإدتددلوخلانشالرقددالعتليددالانددخ رلان خ دد ل
عإىلمبجألانتشلسقل،لعيقػملهحالانسبجألعإىلزطخيالانت لزقلأعلانتذلبظل،لانل

 : انت لزقلأعلانتذلبظلا لاناغلاالسالم لنالمطهخانل
اولعيقتردخلعدنلوردغلعامدجلي سدجلاناشدلنل: األعلل عفقاليكػنلانت دلزقلمشادًخ

 . انسدإعلانىلر إالمتسػرلول
عرددلول،لاغلنإتقدد لورددشلنلاددعلي سددجلاناشددلنل: انثددلز ل عفقدداليكددػنلانت ددلزقلمًد

 . انسدإعلانىلر إهسللياتخ لنلب جلرقلشعلتطلسيخلكنلمشهسلل
اناشددددلنلانسدددددإعلادددد لوسددددعلهددددحالانشددددػ لمددددغلاندتددددلوخلانددددىلوسددددعلعي سددددجللللل

األشكلللانشالرقال،لاعليسأللاناخاولتلانستاققالبخسعلأشكلللأتخىلمدغلأههدلول
عاسلولبحيثلربجعلأزهللمشبثقالمغلرإظلاألورلنلمخاعقلولرشلسدقهللمدغلميدثل
انحجعلازالولعغلر إهللرقعلا لسقلقلانتقلبنلعانت لوضلعإىلأسلسلمبجأل

 . انتسلانل
 



 الفن االسالمي

انتدملرسقدعلاناشدلزيغلانسددإسيغلاد لمادلًسلأسلسدقالاد للزتدلرهعلنإدخ رلان خ د لل•
 :ووعلاتتالاهعلا لأشقلءلأتخىل،لعهحهلانسالًسله ل

 

 . رشديقلاألشكلللانشالرقال-

 . ركخاولانتسػرلتلانخصقال-

 . ركخاولر لزقلاألورلنلعاناخع ل-

 . لمالءلاناخاولتلبذكنلرلمل-

رسلانلان شليخلعانسجسػعلتلعإىلاعتالولأنلانتسلانلمبجألأسلسد لاد لاندخ رل-
 .   ان خ  لمعلان شليخلاألتخىل



 الفن االسالمي

اسددت سنلاناشددلنلانسدددإعلادد لهددحال    ( : الرفررا الالين  رر ه)العناصررالالرفاة ررهلالين  رر هل.  2
انشددػ لمددغلاندتددلوخلأشددكلالولهشجسددقالمختإاددالكلنجددجاعنلعانرددإيللانس قددػخلعاألشددكلللانشجسقددال،ل
،لعيبددددجعلأنلأوإددددللهددددحهل(  صددددخ ل)انددددىلاألعإددددىلعاألسددددانلعانقسدددديغلعانقدددددلولأعلبلرجددددلهلاأل صددددلولازالولعغلأشكلللأتخىلرػنجتلمغلركخاولأرداءلهشجسدقالاعتسدلًاولعإدىلمبدجألانتكدخاولاندح ليكدػنل
األشكلللكلزتلم خعادال بدنلاالسدالملاد لمزدلواتلان دخاقلانقدجيعلعمردخلانقجيسدالأعلاد لاناشدػنل
انبيدزصقددال،لع ددجلاسددت سإتلمددثالالادد لانجددلمعلاألمددػ لبجمذددقلادد لزػااددحهلاندددتلًعاعددخلمتذددلبكال

 .   عمارراعأشكلالولمزإ ال
( 4)عا لان رخلانعالس لاست سنلشدكنلانردإيللانس قدػخلاد لانبػابدالاد لانخ دالاغلاسدت سإتل 

 . هتلوخلنإرإيللانس قػخلماختلبلآلرخلازالولعغلاشكلللمخ  العأتخىلم يشقال
 
أبتكددخلاناشددلنلانسدددإعلانسزدددإ لتلانشجسقددالانتدد لأيددداحتلفقسددللب ددجلمدددغلأهددعلعشليددخلاندتخادددال 

االسددالمقال،لع ددجلاسددتحجاهللاناشددلنلانسدددإعلمددغلرددجاتنلتصددػملانسخ  ددلتلأعلانسثإثددلتلأعلاالاشدديغل
وأسدددلول،لبيدددجلأنلانذدددكنلانشجسددد لغال( 12-5)م دددلولنتكدددػنلشدددكالولزجسقدددلولرتدددخاع لو عسدددالمدددللبددديغل

 . انخ عسلانثسلزقال جلشل لبذكنلكبيخلمتىلعجلهحالانذكنلشكالولاسالمقلول
 

عاسددددت سإتلانتخاايددددللانهشجسددددقالانشجسقددددالادددد لانتحدددد لانس جزقددددالعانخذددددبقالازددددالولعددددغلردددددييغل  
 .  عارهلتلانشػااحلعرحهيللانسرلم لعانكتللعهتخاالاندقػخل



 الفن االسالمي

عسدددجلاناشدددلنلانسددددإعلاندددىلوسدددعل   :( زفرررا الالناتنررراةلالح ررره) الحيون رررهالعناصرررال-3
انكلعشدددلتلانحقدددالاددد لاندتدددلوخلندددقذلندددحارهللعازسدددللنيتخدددحلمشهدددللعشليدددخاولهتخفقددداليكقاهدددلل
عيحػوهللنتحقيقلوخضلرسلن لنقذلويدخل،لعكثيدخلمدللضهدختلانكلعشدلتلانحقدالكدلنصيػول
مدددثالولاددد لاندتدددلوخلاالسدددالمقالبذدددكنلمتقلبدددنلأعلمتدددجابخلأعليدددػوةلميدددػانليقدددتسلعإدددىل
شددلعخلرتددخلأعلمشددلضخلنإردديجل،لكسددللوسددستلعإددىلاألعازدد لانخدفقددالأعلانس جزقددال،لكسددلل

 . عسجلاناشلنلانسدإعلانىلاستخجاملميػازلتلأسصػويالا لب سلهتلواال
 

عهد لهتدلوخلر تسدجلعإدىلانكتلبدالك شردخل ( : الرفا الالنتاب ره)النتاب هلالعناصال-4
اسلس ل،لاغلي تبخلانخطلان خ  لبسدلليستإكدالمدغلتردلعزلعشردخاولهلمدلولاد لاندتخادال،ل
عسجلاناشدلنلانسددإعلاندىلاسدتتالللرإدظلانخردلعزلاألمدخلاندح لر دنلانخدطلان خ د لبحدجل

 . غارالعشرخاولهتخفقلولنػمجهليسكغلأنلنًؤ لًعواولاشقلولعرسلنقلول



 الفن االسالمي

 ( : العناصر املعمارية االسالمية)مظاهر العمارة االسالمية 
هشلكلعجةلمطلهخلأعلعشليخلنإ سلوةلاالسالمقال،لعسشتصخقلانىلستلمشهللبذكنلمدػردل،للللل
ل،لاالعسجةل،لعانتقجلنل،لعانسآغنل،لانقالبل،لانسحخابل،لانسجاتن)عه ل  (.ان قًػ

 

 : العقودل* 
لمغلان شليخلانس سلويالانسهسالا لان سلوةلاالسالمقال،لع جلاسدت سنلانس سدلويػنللللل ر جلان قًػ

انسدددإسػنلعدددجةلأزددػا لمشهدددللب زددهللردددعلابتكددلوهلمدددغل بددنلانسددددإسيغل،لعانددا سلاآلتدددخلاسدددت سإػهل
 :   م خعالولمغل بنلاالسالمل،لعكسلليأر ل

 . عقجلشبقالبححعةلانحرلنل،لع جلاست سنلا لانس سلولا لبالًلانذلملعانستخبل•
عقددجلمددجبللغعلأو  ددالمخاادددل: ،لاألعلللزػعيددتان قددجلانسددجبلل،لعهددػلابتكددلولاسددالم لعهددػلعإددىل

عقدجلمدجبللغعلمخكدديغلع دجلاسدت سنل: ع جلاست سنلا لانخ دالع دلبلبتدجاًلعاألتقزدخل،لعانثدلز ل
 . ا لرلمعلأب لًن ل

ان قددجلانسارددزل،لعهددػلعقددجلزلشددةلمددغلمجسػعددالأ ددػاسلمتتلنقددال،لع ددجلاسددت سنلادد لزػااددحل•
 . انجلمعلانكبيخلا لسلمخاءلا لان رخلانعالس ل

لادد لاألبشقددالادد لانستددخبللمقخزرددلتعقددجلرددديغلبلششددال• ،لع ددجلاسددت سنلهددحالانشددػ لمددغلان قددًػ
 .ان خ  لعا لاألزجنذل



 الفن االسالمي

اسدددت سنلانسددددإسػنلاددد لان ردددػولاالعندددىلاعسدددجةلأتدددحعهللمدددغلانسادددلز ل  : والت جرررا لاالعمررر  ل*
انقجيسالانسهجمال،لبيجلأزهعلا لان رػولانالمقالاسدت سإػالأعسدجةلابتكخعهدللاد لانسادلز لانتد ل دلمل

 :  بتذييجهللعه لعإىلأزػا ل
 . االعسجةلاالسصػازقال،لع جلاست سإتلا لرلمعلابغلشػنػنل-
ل لرياددل االعسددجةلمزددإ الرزددإق لولمإدعزقددلول،لع ددجلازتذددختلادد لمرددخلادد لعرددخلاندددإصلنل-

 . عكلزتلاضالعهللرديشهللهتلوخلزالرقال
 . االعسجةلانسثسشال-
مدخةلاد لةادالانردخخةلعاد لانجدلمعللالعلعاسدتخجمتل( انجعلمدا)ابتكخلانسددإسػنلمدللي دخخلبدد-

 .  األمػ لعا لاالتقزخل
 .ا لهمغلان ثسلزييغلاستخجمػالاعسجةلغاتلرقػيخلمت خجلأعلعإىلشكنلم يشلت-
 .ا لانخانلاست سإتلأعسجةلمغلانخذللانسحهللعمديشالبسخايللمقصػعال-
  
 : أمللرقجلنلاالعسجةلاكلزتلعإىلأزػا لمشهلل•
 . رقجلنلغاتلاشكلللبرإقال-
 .  بلنسقخزرلترقجلنلمديشال-
 . رقجلنلزذاالاندهخةلانسشاتحالرترنلبهللمغلاالسانلأعواقلزالرقال-

.رلجلكأس لأعلزل ػس لمثإسللاست سنلا ل رخلانجػسقلبدلمخاءل  



 الفن االسالمي

ر ددجلعشرددخاولم سلويددلولاسددالمقلولكػزهددللرددخراطلبذددكنلمالشددخلععضقادد لب  لمددالاآلغانل   :المررن  ل* 
 : كلزتلانسدلرجلباللمآغنل،لعمغلأهعلأزػا لانسآغنللعانجعػةلنإرالةل،لعا لعهجلانخسػلل

 . ا لان رخلاألمػ لانساكخل( اسصػازقا)مآغنلمدتجنخةل-
 . مآغنلمخ  الكسللا لبالًلانذلمل-
 .  مآغنلاسصػازقالكلزتلرقػملعإىل لعجةلمخ  الا لان خاقل-
 . مآغنلمإدعزقالاست سإتلا لانجلمعلانكبيخلعرلمعلأب لًن لا لسلمخاءل-
 . مآغنلمثسشالاست سإتلا لشتىلبقل لان لنعلاالسالم ل-
مدآغنل –مآغنلمثسشدال –مآغنلمخ  ال: ا لمرخلا لان هجلانالشس لاست سإتلانسآغنلاآلرقال-

 . اسصػازقال
عرال،لا لانقخنلان لشخلانسقالً ل،لعا لانقخنلانخابعلعذخلانسقالً ل- مآغنلغاتلو عسلمًد

 .  ا لانجلمعلاألههخل
 . ا لانحجلهلشيجتلعإىلانصخاهلانسسإػك لاعلانصخاهلان ثسلز ل-
 .  مآغزتيغعا لانقخنلانخلمذلعذخلانسقالً لأياحلألوإللانسدلرجلا للنخانل-
ادد لانصددخاهلان ثسددلز ل،لمددآغنلمسذددػ الشػيإددالمجباددالاسددصػازقالأعلمزددإ ال،لع أعددجاًلكبيددخةل-

 .  بلسصشبػلمآغنلا لرلمعلاندإصلنلامسجل( 6)اسثالول



 الفن االسالمي

مددغلأهددعلان شليددخلانس سلويددالاالسددالمقال،لع ددجلاسددت سإتلادد لانسدددلرجلر ددجل: القبررا ل* 
 .عاألضخمال

،ل( ةادددالاالتقزدددخ)اددد لان دددخاقلأ دددجملانقادددلبل،لاسدددت سإتلاددد لاالتقزدددخلانس خعادددالبدددد-
 ( . انقاالانرإيبقا)عه لعإىلشكنلزر لكخةل،لعانقاالانبقزػيالا لسلمخاءل

ادد لانستددخبلأ ددجملانقاددلبلهدد لةاددالانسحددخابلادد لرددلمعلانقيددخعانلادد لرددػزذل،لعادد ل-
مرددددخلةاددددالمدددددججلانحددددلاعلبددددأمخلصلاناددددلشس ل،لعهدددد لغاتليددددإالبلنقاددددلبلانتدددد ل

 . است سإتلا لانستخبلان خ  ل
 .،لةاالمدججلانديجةلوةقال( اخعيالمزإ ا)ا لمرخلأياحتلالمقلولمزإ ال-
 . ا لان رخلاندإجػ  لاياحتلانقالبلمخخعشقالمقخزرالا لانجاتنل-
 . ا لان رخلانستػن ل،لانقالبلانبقزػيالعانارإقالغاتلان شقلانقريخل-
ادددد لان هددددجلان ثسددددلز ل،لانقاددددلبلزردددد لكخعيددددالكبيددددخةليحددددقطلبهددددللعددددجًلمددددغلانقاددددلبل-

 . انرتيخةلا لزاذلانسبشىل
 : است سنلا لرشديغلانقالبلاالسالمقالمغلانجاتنلعانخلوجلملليأر ل

 . هتلوخلزالرقال1.

 . اتلبلتلمغلانخطلان خ  لانكػا لأعلانثإثل2.

. أنػا لمغلاناالملانسدرجلرتصىلبهللانقالبل  



 الفن االسالمي

 : المحاا ل*   

 : هػلابتكلولم سلو للسالم لاست سنلنت ييغلارجلهلانقبإالعإ لمالانرالةلعإقالع جلكلنلكلآلر للللل

 . هػلرجػيفلمغلانجاتنلا لبصغلانججاولبلرجلهلانقبإالنيؤشخلاالرجلهلانح لنتجالانقالانسرإػنل-

 . انسحخابلانسجػخل،لةاالًاتنلانججاول،لا لان خاقلع الًلانذلملعانستخبل-

انسدصحل،لمحخابلمدصحلمحلملبتقػسلعهتلوخلزالرقالعهشجسقالعكتلبلتل خرزقال،لمحخابلانستلوةل-
 .ا لةاالانرخخةل

 

 : الم افلل* 

 : عشرخلم سلو لاسالم ل

 . انلأبػابلانسدلرجلرػضعلبسجاتنلعسققالععلنقال-

 .  مقخزرلت سالانسجاتنلو علكخةلمحسػنالعإىل-

أبدددػابلهدددحهلانسدددجاتنلرردددشعلمدددغلانخذدددللانسدتدددخخلبدتدددلوخلًةققدددال،لأعلمدددغلانخذدددللانسرددداحل-
 . بلنشحلسلفقالهتلوخلهشجسقالاسالمقالزالرقالعهشجسقال



 



 



 المصدر 

• الفن اإلسالمً، التزام (. م 1990/هـ 1410)صالح أحمد الشامً 

.دار الملم: دمشك، سورٌا(. الطبعة األولى)وإبداع   

• . اٌاد فً مادة تارٌخ الفن المدٌم واالسالمً  انسام.دمحاضرات   


