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 ة( : . العناصر النباتية )الزخارف النباتي1
استتتتعمل الفنتتتان المستتتلا فتتتي هتتتخا النتتتوا متتتن الزختتتارف الستتتي ان وا ورا  وصتتتورها ممتتتا     

أضفى عليها مسحة هندسية تؤشر نزوا الفنان المستلا التى التيريتد أو،  م لتا لفترج التيريتد 
حتتتى يصتتبش الشتتتكل أشتتبال بتتتالرمز ،ح تتا  م ويعتتد التتترف  العربتتي أو متتتا يعتترف بتتتت)التوشيش( 

 الفن اإلسالمي من زخارف نباتية . أيمل ما عرفال 
فتتي تنتايتتال للزختتارف النباتيتتة وخاصتتة التترف  العربتتي علتتى مبتتدأ  اعتمتتد الفنتتان المستتلا    

التناستت  م وي تتوا هتتخا المبتتدأ علتتى ننريتتة التعتتان  أو التشتتابو م ان التعتتان  أو التشتتابو فتتي 
 الفن ا،سالمي لال منهران : 

وي تصر عل غصن واحد يعمد الفنان المسلا التى يعلتال ا ول : وفيال يكون التعان  منفردا  
 متمويا  . 

اللاني : وفيال يكون التعان  مزدويا  م اخ يلت ي غصنان لا يعمد الفنان المسلا الى يعلهمتا 
 يفترفان بعد ت اجع خج سير كل منهما . 

م لتا  ويعمد الفنتان المستلا فتي رستا هتخا النتوا متن الزختارف التى رستا ا شتكال النباتيتة    
يمتتا الفراغتتات المتب يتتة برستتا أشتتكال أختترث متتن أزهتتار ولمتتار بحيتتن تبتتدو أنهتتا منبل تتة متتن 
تلتتو ا غصتتان مراعيتتا  تناستت ها متتن حيتتن الحيتتا فضتتال  عتتن يعلهتتا ت تتع فتتي ستتيا  الت ابتتل 

 والتعارض على أساس مبدأ التمالل . 
لتتترف  العربتتتي رغتتتا التتتتزا يميتتتع الفنتتتانين المستتتلمين فتتتي مبتتتادم أساستتتية فتتتي تنتتتتايها ل    

 اختالفها في أشياء أخرث م وهخه المبادم هي :
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 تنسي  ا شكال النباتية .  -
 تكرار التمويات الخجية .  -

 تكرار تعان  ا غصان والفروا .  -

 تمالء الفراغات بشكل تاا .  -

تمالتتتل العناصتتتر والميموعتتتات علتتتى اعتبتتتار أن التمالتتتل مبتتتدأ أساستتتي فتتتي التتترف   -
 خرث .  العربي مع العناصر ا 

 :  الزخرفية الهندسية )الزخارف الهندسية(. العناصر 2
اليتتدائل كاستتتعمل الفنتتان المستتلا فتتي هتتخا النتتوا متتن الزختتارف أشتتكا،  هندستتية مختلفتتة     

وا شتكال النيميتة م فضتال  عتن أشتكال أخترث تولتدت متن تكترار أيتزاء والصليب المع توف 
ن التتى ا علتتى وا ستتفل واليمتتين واليستتار أو هندستتية اعتمتتادا  علتتى مبتتدأ التكتترار التتخ  يكتتو 

باتيتتاه ا فجتتار )فجتتر ( م ويبتتدو أن أغلتتب هتتخه ا شتتكال كانتتت معروفتتة فبتتل اإلستتالا فتتي 
حضتارات العتترا  ال تديا ومصتتر ال ديمتة أو فتتي الفنتون البيزنجيتتة م وفتد استتتعملت متلال  فتتي 

 ضلعة ومفصصة . اليامع ا مو  بدمش  في نوافخه الست دوائر متشابكة وأشكا،  م
وفتتتتي العصتتتتر العباستتتتي استتتتتعمل شتتتتكل الصتتتتليب المع تتتتوف فتتتتي البوابتتتتة فتتتتي الرفتتتتة اخ     

( زختارف للصتليب المع توف حفترت بتاضير فضتال  عتن اشتكال مربعتة وأخترث 4استعملت )
 معينية . 

أبتكتتتر الفنتتتان المستتتلا المضتتتلعات النيميتتتة التتتتي أصتتتبحت فيمتتتا بعتتتد متتتن أهتتتا عناصتتتر     
مية م وفد استحدلها الفنان المسلا من تتداخل خجتوج المربعتات أو الملللتات الزخرفة ا،سال

( رأستتا  م بيتتد أن الشتتكل 12-5أو ا،لنتتين معتتا  لتكتتون شتتكال  نيميتتا  تتتتراوي رؤوستتال متتا بتتين )
 النيمي خا الرؤوس اللمانية فد شاا بشكل كبير حتى عد هخا الشكل شكال  اسالميا  . 

سية النيميتة فتي التحتف المعدنيتة والخشتبية فضتال  عتن تتزيين ملت التراكيب الهندواستع    
 وايهات النوافخ وتخهيب المصاحف والكتب وزخرفة الس وف . 

 . العناصر الحيونية )زخارف الكائنات الحية( :3
عمد الفنان المسلا الى رسا الكائنات الحية في الزخارف لتيس لتخاتها وانمتا ليتختخ منهتا     

هتتتا ويحورهتتتا لتح يتتت  غتتترض يمتتتالي لتتتيس غيتتتر م وكليتتتر متتتا نهتتترت عناصتتترا  زخرفيتتتة يكيف
الكائنتتات الحيتتة كتتالجيور متتلال  فتتي الزختتارف ا،ستتالمية بشتتكل مت ابتتل أو متتتدابر أو صتتور  
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حيتتوان ي تتتض علتتى جتتائر نختتر أو منتتانر للصتتيد م كمتتا رستتمت علتتى ا وانتتي الخزفيتتة أو 
 ت أسجورية في بعض زخارفال . المعدنية م كما عمد الفنان المسلا الى استخداا حيوانا

 . العناصر الكتابية )الزخارف الكتابية( : 4
وهي زخارف تعتمد على الكتابة كعنصتر اساستي م اخ يعتبتر الختج العربتي بمتا يمتلكتال     

متتتتتن خصتتتتتائا عنصتتتتترا  هامتتتتتا  فتتتتتي الزخرفتتتتتة م عمتتتتتد الفنتتتتتان المستتتتتلا التتتتتى استتتتتت الل تلتتتتتو 
اتال عنصرا  زخرفيا  لوحده يمكتن أن يتؤد  الخصائا ا مر الخ  يعل الخج العربي بحد خ

 دورا  فنيا  ويماليا  . 
استعمل كل من الخج الكوفي وخج النسخ على نجا  واسع فتي الزختارف الكتابيتة فتي     

 يميع أرياء الدولة ا،سالمية . 
وينسب الخج الكتوفي التى مدينتة الكوفتة فتي العترا  م وهتو ختج يمتتاز بشتكلال الهندستي     

ا ال ائمتتة التتخ  يعتمتتد عليهتتا بشتتكل كبيتتر م وفتتد عمتتد الفنتتان المستتلا التتى كستتر متتا ايتتو خ  الز 
خاصتة النباتيتة مستت ال  بتخلو متا يولده شكلال الهندسي من يمود بأن استعمل معتال زختارف 

يوفره من خصائا متعل ة بجبيعة هخا النوا من الختج م وفتد انتشتر هتخا الختج ومتا يمكتن 
اتيتة فتي يميتع أريتاء الدولتة ا،ستالمية م وفتد استتعمل أن يلح  بال من زخارف خاصتة النب

 في كتابة المصاحف وعلى العمائر خاصة المسايد وشواهد ال بور . 
أضتتيفت للختتج الكتتوفي معتتد  تضتتافات واستتتعمل علتتى نجتتا  واستتع متتع هتتخه اإلضتتافات     

 ( نوعا  .50ا مر الخ  يعل للخج الكوفي أكلر من )
بالليونتتة والتتتدوير ا متتر التتخ  يعتتل الفنتتان المستتلا يستتت ل أمتتا ختتج النستتخ فهتتو يمتتتاز     

صفاتال ل رض زخرفي م وهناو زخارف استندت أساسا  الى هخا النوا في الخج على شتكل 
جتتائر أو حيتتوان أو ستتفينة أو كشتتكل الج تتراء م وفتتد أبتتدا الخجتتاجون فتتي زمتتن الستتالجين 

ج تتراء خاصتتة بتتع تستتتخدا  العلمتتانيين فتتي هتتخا النتتوا متتن الفنتتون م اخ كانتتت لكتتل ستتلجان
كختا أو توفيع للسلجان م كما كانت ترسا على البوابات وعلى دوائتر الدولتة العلمانيتة كمتا 

 استعملها فبلها السالي ة .
 
 

 مظاهر العمارة االسالمية )العناصر املعمارية االسالمية( : 
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ا بشتتكل هنتتاو عتتد  منتتاهر أو عناصتتر للعمتتار  ا،ستتالمية م وستتنتجر  التتى ستتت منهتت    
 مويز م وهي )الع ود م ا،عمد  م والتييان م والمآخن م ال باب م المحراب م المداخل(.

 * العقود : 
تعتتتتد الع تتتتود متتتتن العناصتتتتر المعماريتتتتة المهمتتتتة فتتتتي العمتتتتار  ا،ستتتتالمية م وفتتتتد استتتتتعمل     

المعمتتاريون المستتلمون عتتد  أنتتواا منهتتا بعضتتها تتتا ابتكتتاره متتن فبتتل المستتلمين م والتتبعض 
 خر استعملوه معروفا  من فبل ا،سالا م وكما يأتي :  اض

 ع د شبيال بحخو  الحصان م وفد استعمل في المعمار في بالد الشاا والم رب .  .1

الع تتد المتتدبب م وهتتو ابتكتتار استتالمي وهتتو علتتى نوعيتتت م ا ول : ع تتد متتدبب خو  .2
ع تد متدبب أربعة مراكز وفد استعمل في الرفة وباب ب داد وا خيضر م واللتاني : 

 خو مركزين وفد استعمل في يامع أبي دلف . 

الع د المفصا م وهو ع د ناشئ متن ميموعتة أفتواس متتاليتة م وفتد استتعمل فتي  .3
 نوافخ اليامع الكبير في سامراء في العصر العباسي . 

ع تتد تتتزين باجنتتال م رنصتتات م وفتتد استتتعمل هتتخا النتتوا متتن الع تتود فتتي ا بنيتتة فتتي  .4
  ندلس .الم رب العربي وفي ا

 :   االعمدة والتيجان* 
استتعمل المستلمون فتتي العصتور ا،ولتى اعمتتد  أختخوها متن المبتتاني ال ديمتة المهدمتتة م     

بيد أنها في العصور الالح ة استعملوا أعمد  ابتكروها في المباني التي فاا بتشييدها وهتي 
 على أنواا : 

 عمد  ا،سجوانية م وفد استعملت في يامع ابن جولون . ا، -
ا،عمتتد  مضتتلعة تضتتليعا  حلزونيتتا  م وفتتد انتشتترت فتتي مصتتر فتتي عصتتر الستتلجان  -

 فاتيبا  وكانت اضالعها تزينها زخارف نباتية . 

 ا،عمد  الملمنة .  -

ابتكتر المستلمون متا يعترف بتت)الدعامة( واستتتخدمت ،ول متر  فتي فبتة الصتخر  وفتتي  -
 امع ا مو  وفي ا،خيضر . الي

 في زمن العلمانيين استخدموا اعمد  خات ت وير متعرج أو على شكل معينات. -

 م جوعة . في ايران استعملت أعمد  من الخشب المخهب ومزينة بمرايا  -

 أما تييان ا،عمد  فكانت على أنواا منها : 
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 تييان خات اشكال بصلية .  -
 تييان مزينة بالم رنصات .  -

 نشبال الزهر  المنفتحة تتصل بها من ا،سفل أورا  نباتية . تييان  -

 تاج كأسي أو نافوسي مللما استعمل في فصر اليوس  بسامراء .  -

 :   المآذن* 
تعد عنصرا  معماريا  اسالميا  كونها ترتبج بشكل مباشتر وونيفتي بافامتة اضخان والتدعو      

 ن م ومن أها أنواا المآخن : كانت المسايد بال مآخ للصال  م وفي عهد الرسول 
 مآخن مستدير  )اسجوانية( في العصر ا مو  المبكر .  -
 مآخن مربعة كما في بالد الشاا .  -

 مآخن اسجوانية كانت ت وا على فاعد  مربعة في العرا  .  -

 مآخن حلزونية استعملت في اليامع الكبير ويامع أبي دلف في سامراء .  -

 اا العالا ا،سالمي . مآخن ملمنة استعملت في شتى ب  -

متآخن ملمنتة  –في مصر في العهد الفاجمي استعملت المآخن اضتية : مآخن مربعة  -
 مآخن اسجوانية .  –

مآخن خات رؤوس مزدوية م في ال رن العاشتر المتيالد  م وفتي ال ترن الرابتع عشتر  -
 الميالد  في اليامع ا زهر . 

 ز العلماني . في الحياز شيدت على الجراز المملوكي لا الجرا -

 مآخنتين .  تيران غلب المسايد في  أصبشوفي ال رن الخامس عشر الميالد   -

 وبأعتدادفي الجراز العلماني م مآخن ممشتوفة جويلتة مدببتة استجوانية أو مضتلعة م  -
 ( مآخن في يامع السلجان احمد باسجنبول . 6كبير  فملال  )

 :   القباب* 
 المية م وفد استعملت في المسايد وا ضرحة .تعد من أها العناصر المعمارية اإلس

فتتتي العتتترا  أفتتتدا ال بتتتاب م استتتتعملت فتتتي ا،خيضتتتر المعروفتتتة بتتتت)فبة ا،خيضتتتر( م  -
 وهي على شكل نصف كر  م وال بة البيضوية في سامراء )ال بة الصليبية( . 

فتتي الم تترب أفتتدا ال بتتاب هتتي فبتتة المحتتراب فتتي يتتامع ال يتتروان فتتي تتتونس م وفتتي  -
مستتتتيد الحتتتتاكا بتتتتأمر او الفتتتتاجمي م وهتتتتي خات صتتتتلة بال بتتتتاب التتتتتي مصتتتتر فبتتتتة 

 استعملت في الم رب العربي . 
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 في مصر أصبحت ،ح ا  مضلعة )كروية مضلعة( م فبة مسيد السيد  رفية . -

 في العصر السليوفي اصبحت ال باب مخروجية م رنصة في الداخل .  -

 العن  ال صير .  في العصر الم ولي م ال باب البيضوية والبصلية خات -

فتتتتي العهتتتتد العلمتتتتاني م ال بتتتتاب نصتتتتف كرويتتتتة كبيتتتتر  يحتتتتيج بهتتتتا عتتتتدد متتتتن ال بتتتتاب  -
 الص ير  في نفس المبنى . 

 استعمل في تنزين ال باب اإلسالمية من الداخل والخارج ما يأتي : 
 زخارف نباتية .  .1

 كتابات من الخج العربي الكوفي أو الللن .  .2

 ها ال باب . ألواي من البالج المزيج ت جى ب .3

 :   المحراب* 
فامتة الصتال  عليتال وفتد كتان      هو ابتكار معمار  تسالمي استعمل لتعيين اتياه ال بلتة واق

 كاضتي : 
هتتو تيويتتف متتن التتداخل فتتي بجتتن اليتتدار باتيتتاه ال بلتتة ليؤشتتر ا،تيتتاه التتخ  يتيتتال  -

 اليال المصلون . 
 الشاا والم رب . المحراب الميوف م فبة داخل اليدار م في العرا  وبالد  -

المسجش م محراب مسجش محاج بت وس وزخارف نباتية وهندسية وكتابتات فرننيتة م  -
 محراب الم ار  في فبة الصخر  .

 :  المداخل * 
 عنصر معمار  اسالمي : 

 ان أبواب المسايد توضع بمداخل عمي ة وعالية .  -
 فمة المداخل ربع كر  محمولة على م رنصات .  -

تصتنع متن الخشتب المزخترف بزختارف دفي تة م أو متن الخشتب  أبواب هخه المداخل -
 المصفش بالنحاس فيال زخارف هندسية اسالمية نباتية وهندسية . 

 
 النحت يف العصور االسالمية : 

ننترا  ،نصتراف الفنتان المستتلا عتن تصتوير الكائنتات الحيتتة ستواء فتي الرستا أو النحتتت     
بتارزا  علتى الحيتر واليتا والمرمتر والخشتب  واتياهال نحو الزخرفة التي كانت تحفر نحتتا  
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التتتتي كانتتتت تتتتزين العمتتتائر الدينيتتتة والمدنيتتتة علتتتى حتتتد ستتتواء فتتتي العصتتتر ا متتتو  والعصتتتر 
 العباسي م فضال  عن تزينها لتييان ا عمد  والمحاريب . 

 :  النحت في العصر األموي* 
م تخ عمتدوا التى نهر استعمال النحت في العمتائر ا مويتة بشتكل ختاا فتي ال صتور     

بناء فصور فخمة مستعملين فيها مختلف ميا،ت الفنتون عامتة والنحتت لزختارف استالمية 
بشتتتكل ختتتاا باستتتتعمال الحفتتتر لالرضتتتية م وتنهتتتر الكتابتتتة بتتتارز  م فضتتتال  عتتتن زخارفهتتتا 
اليصتتتية البتتتارز  و،شتتتكال نباتيتتتة وهندستتتية وحيوانيتتتة وجيتتتور متتتع ت جيتتتة الستتت وف لعناصتتتر 

تتتتا  بتتتارزا  تملتتتل رؤوس ندميتتتة وأورا  ا،كتتتانتس وأورا  العنتتتب وعنافيتتتده زخرفيتتتة منحوتتتتة نح
 وأنصاف مرواي نخيلية تعد ملا،  لعب رية الفنان العربي المسلا .

وفي فبة الصخر  هناو زخارف رخامية مرتبتة علتى شتكل اشترجة تتزين الويتال التداخلي     
موعتة متن ا شتكال النباتيتة م لليدران الخاريية لونها خهبي علتى أرضتية ستوداء تمللهتا مي
  وهناو لوحان من الرخاا تزين كل منها زخارف محفور  . 

 :  النحت في العصر العباسي * 
ب يت أساليب النحت السائد  في العصر ا مو  كما هي في العصتر العباستي م حتتى     

ره بنتتتى المعتصتتتا مدينتتتة ستتتامراء واتختتتخها عاصتتتمة لتتتال م تخ بنتتتى فيهتتتا اليتتتامع الكبيتتتر وفصتتت
المعتروف بتت)اليوس  الخافتاني( م اخ عمتتد التى تزينهمتا بمختلتتف أنتواا الزختارف اإلستتالمية 
المحفتتور  بشتتكل بتتارز م ويتترث علمتتاء اضلتتار أن زختتارف ستتامراء يمكتتن ت ستتيمها التتى لتتالن 

 جرز :
ا،ول : استتتخدمت فيتتال زختتارف يصتتية ت تتوا علتتى ا شتتكال النباتيتتة ف تتج والمتمللتتة بتتأورا  

ده ورستتتتمت بشتتتتكل تيريتتتتد  م وهتتتتخا الجتتتتراز يشتتتتبال التتتتى حتتتتد كبيتتتتر العنتتتتب وعنافيتتتت
 زخارفال من الزخارف اليصية التي اكتشفت في الحير  .  بأسلوب

اللتتاني : وفيتتال تختفتتي ورفتتة العنتتب والعنافيتتد وتتحتتول التتى عناصتتر زخرفيتتة خات حيتتا كبيتتر 
ونمتتتج يديتتتد ، عالفتتتة لتتتال با صتتتل التتتخ  تجتتتورت عنتتتال م والمالحتتتن أنتتتال نهتتترت 

 فيها الوحدات الزخرفية منفصلة بعضها عن البعض اضخر . زخارف
اللالتتن : تن زختتارف الجتتراز صتتنعت باستتتعمال ال والتتب باستتتلناء بعتتض الحتتدود البستتيجة 
نما يعل وحدات الزخرفتة تتكترر  كما لوحن عدا الفصل بين العناصر الزخرفية واق

 بالتبادل وبشكل ، نهائي .
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 : النحت في االندلس * 
ع مدينتتة فرجبتتة يويتتد محتتراب عملتتت علتتى يانبيتتال زختتارف نباتيتتة حفتترت حفتترا  فتتي يتتام    

دفي تتا  فضتتال  عتتن ويتتود زختتارف محفتتور  بتتاليا علتتى بعتتض أعمتتد  اليتتامع م والمالحتتن 
أنهتتا متتتألر  بشتتكل كبيتتر بزختتارف ستتامراء م كمتتا تويتتد هنتتاو بعتتض ا حتتواض متتن الرختتاا 

ر  عتتتتن الجبيعتتتتة ورستتتتوا لجيتتتتور زختتتتارف مكونتتتتة متتتتن كتابتتتتات واشتتتتكال نباتيتتتتة وزهتتتتور محتتتتو 
 وحيوانات مت ابلة وأخرث ميتمعة . 

وفي عصر ملوو الجوائف تجور النحت وامتاز بأن الحفر كتان دفي تا  وأن موضتوعاتال     
كانتتتت متنوعتتتتة واستتتتتخدمت المتتتتراوي التخيليتتتتة وا شتتتكال الهندستتتتية م كمتتتتا أن بعتتتتض ملتتتتوو 

  صور الخاصة بها.  الجوائف عمدوا الى وضع تماليل بشرية في حدائ  ال
      


