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 ػؽض 
محمذ ابه كٍزان 

فىان َباحذ حشكٍهً
2019مارص  02انمعزض انُغىً نهمعادن 



يسأؼ انؼؽض

األطض انفكزٌت نهشخزفت اإلطالمٍت* 

جمانٍت انشخزفت اإلطالمٍت* 

لُاعذ انشخزفت اإلطالمٍت* 

بىاء انشكم َحمىٍاث انخصىٍع َانشخزفت انٍذٌَت* 



ذمعٌى
ذاؼٌص ”كراب  1971/ 1895يؤؼش ٔػانى آثاؼ :  ذؽاـ َْٕؽيلال  

”انًغؽب 

ما أخال شًٌئا ٌمكنه أن ٌجّرد الحٌاة من ثوبها الظاهر، وٌنقلنا إلى مضمونها " 

اإلسالمٌة؛ فلٌست هذه التشكٌالت سوى  ةالدفٌن مثل التشكٌالت الهندسٌة للزخارف

ثمرة لتفكٌر قائم على الحساب الدقٌق، قد ٌتحول إلى نوع من الرسوم البٌانٌة 

غٌر أنه ٌنبغً أال ٌفوتنا أنه خالل هذا اإلطار . ألفكار فلسفٌة ومعاٍن روحٌة

التجرٌدي تنطلق حٌاة متدفقة عبر الخطوط، فتؤلّف بٌنها تكوٌنات تتكاثر وتتزاٌد، 

متفرقة مرة ومجتمعة مرات، وكأن هناك روًحا هائمة هً التً تمزج تلك 

التكوٌنات وُتباعد بٌنها، ثم ُتجّمعها من جدٌد، فكّل تكوٌن منها ٌصلُح ألكثر من 

ٌُصّوب علٌه المرء نظره وٌتأمله منها، وجمٌعها ُتخفً  تأوٌل، ٌتوقف على ما 

"وتكشف فً آٍن واحد عن سر ما تتضمنه من إمكانات وطاقات بال حدود



األقف انفكؽٌح نهؿضؽفح اإلقاليٍح

عٌشهم النشغالهم  بنشر الدعوة اإلسالمٌة فظلت  فضاءاتلم ٌهتم المسلمون بتجمٌل * 
أماكنهم متواضعة ،إلى أن ظهر االهتمام األكبر بالزخرفة ، فً العصر األموي ، وتجلت 

معالمها علـى جـدران المـساجد والقصور التً بناها الخلفاء؛وكرس العباسٌون هذا 
مخترقٌن الحدود الزمنٌة والمكانٌة للتوصل  االختٌار باتخاذهم بغداد عاصمة لدولتهم

إلى الجمال المثالً الذي ٌمس الجوهر وتستمد منه كل األشٌاء قٌمتها الجمالٌة

، وتمنحها  الزخرفٌةفاتخذ الفنان من االبتهال والتعبد صٌاغة تنعكس على التراكٌب * 
عالم الحس وعالم المطلق: معانً روحٌة وكونٌة توفق بٌن عالمٌن 

غالى فً التنوع والتعدد قصد التطرٌب فً األشكال ونقل المتأمل من مرحلة اإلغراق فً * 
الحس إلى السمو فً التأمل

تمثل الدٌمومة  ٌةنوبهذا نجد األشكال تخرج عن جمودها وتصبح تسبٌحا فً حركة زم* 
الالنهائٌة حركٌتهاواالستمرارٌة فً 



خًانٍح انؿضؽفح اإلقاليٍح

:حخمزم فً 

  ححمٍك انمٍم انجمانٍت مع ححمٍك انمٍم انىفعٍت،*
  ححٌُم انخظٍض إنى وفٍض َإطىادي لٍمت *

 جمانٍت بانعمم انفىً َنٍض بانخامت فمػ

َحخأطض عهى لُاعذ وبذ َمماَمت انخشخٍص انُالعً 
 رالثَحشجٍع اطخعمال حصامٍم بذٌهت مبىٍت عهى 

: محاَر أطاطٍت 



( : انرٕؼٌك)انؿضؽفح انُثاذٍح 

 

ظ ػهى اضرؿال شكم األٔؼاق انُثاذٍح، اػرًاال*      

ٔانثؽاػى ٔاألٔؼاق انًرفؽػح ٔانًرصهح      

    اأقاق لٕـ انعائؽج ٔانطػ انسهؿًَٔ اذطاغ*      
ٌثُى ػهٍّ ؼقى انؿضؽفح،        



تاالضرؿال ٔانرسٌٕؽ يٍ ضالل " انرٕؼٌك"ذٕنٍع أشكال * 
ذغٍٍؽ شكم َصف ٔؼلح َثاذٍح تئظضال اإلظافاخ 

.ٔانرؼعٌالخ ػهٍّ
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األقاـ  ًلٕـ انعائؽج ٔانطػ انسهؿٌَٔشكم *
.ٓاٌرسعظ شكهٔ انػي ٌثُى ػهٍّ ؼقى انؿضؽفح

تكرار القوس* 

تداخل القوس المتتابع *
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تكرار القوس المتعاكس* 
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ذكؽاؼ انمٕـ انعائؽي * 

ذٕنٍع أشكال يٍ انؿضاؼف انُثاذٍح ترعاضم انمٕـ انعائؽي * 
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ػهى األلٕاـ" انرٕؼٌك"ذٕنٍع أشكال * 
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خطوط حلزونٌة دائرٌة ممتدة داخل بعضها البعض 

، ومن خالل تكرارها تتحدد ولها قواعد لرسمها ً

الزخرفة
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(:انركطٍؽ)انؿضؽفح انُٓعقٍح 

 اقرؼًم اإلَكاٌ َمٕشا ُْعقٍح تكٍطح فً 
انسعاؼاخ انرً ظٓؽخ يُػ انؼصؽ انسدؽي إنى 

اٌَ، ٌٔؽخغ اْرًايّ تانؿضاؼف انُٓعقٍح 
: نكثثٍٍ ًْا

َؿٔػّ انفطؽي َسٕ انردؽٌع  -      
     انرٕخٍّ انػي ذفؽظّ انطايح ٔاألظاج أثُاء -      

 اإلَراج  ًهٍحػ        
ٔ فً ظم انسعاؼج اإلقاليٍح أضػخ              

ؼهى انانؿضاؼف انُٓعقٍح أًٍْح ضاصح َرٍدح 
.ٕافؽ تًداالخ انُٓعقح انؼهًٍحان



:لكى يؤؼضٕ انفٌُٕ انؼُاصؽ انُٓعقٍح إنى َٕػٍٍٍ
  

- ؾضاؼف ُْعقٍح تكٍطح ذركٌٕ يٍ يثهثاخ يركأٌح *   
      ٔيٍ انعٔائؽ ٔانًؼٍُاخ , انعهؼٍٍ أٔ انثالثح أظالع      
          ٔانًؽتؼاخ ٔانًكرطٍالخ ٔاألشكال انطًاقٍح      
 ظٔائؽٔانساصهحٔانكعاقٍح ٔانثًاٍَح انًؽقٕيح فً      
ظؼخح  45يٍ ذماغغ يؽتؼٍٍ ٔؾأٌح لعؼْا     

-    



ٔؾضاؼف ُْعقٍح يؼمعج ذؼرًع ػهى ذعاضم  *
          أشكال انًثهثاخ ٔانًؽتؼاخ ٔانعٔائؽ تُظى 

ْػا  ؼٌاظٍح ُْٔعقٍح، ٔلع أتعع انًكهًٌٕ فً
انُٕع يٍ إَٔاع انؿضاؼف ٔغٕؼْٔا ػثؽ انؼصٕؼ 

اإلقاليٍح، ٔاقرطعيْٕا فً فٌُٕ انؼًاؼج 
ٔصُاػح انفطاؼ ٔفً اندهٕظ ٔانؿخاج انًهٌٕ 

.ٔاألػًال انطشثٍح ٔانًؼعٍَح



   اقرطعاو انطػ انؼؽتً كؼُصؽ ؾضؽفً، خؼهّ * 
ٌؽذمً يٍ ٔقٍهح نهؼهى ٔانًؼؽفح إنى يظٓؽ يٍ 

يظاْؽ اندًال انػي ٌُثط تانسٍاج ٔانكسؽ، ٔال ؾال 
ْػا انُٕع ًٌُٕ ٌٔرطٕؼ ٌٔرؼعظ نعؼخح انًثانغح فً 

، ٔلع أٔيفؽظجأقانٍة ذسٌٕؽ أخؿاء زؽٔفّ يؽكثِح 
اػرثؽ ْػا انرسٌٕؽ َٕػاً يٍ إَٔاع انرؽف انفًُ انػي 

                             نى ذثهغّ أي أيٍح يٍ األيى قاتماً 
                     

( انسؽٔفٍح: )انؿضؽفح انكراتٍح 



لٕاػع انؿضؽفح اإلقاليٍح

ذُثًُ انؿضؽفح اإلقاليٍح ػهى لٕاػع أقاقٍح 
ذؽذثػ تًظٓؽْا اندًانً فً ػاللرّ يغ انشكم 

.انٕظٍفً نهؼًم انًُدؿ



ذؼاظل انؼُاصؽ  ٔانرٕاؾٌ ْٕ انركأي فً انثمم، 
.انًرماتهح ٔانكرم لصع ذٕنٍع انشؼٕؼ تاالؼذٍاذ

:قاعدة التوازن * 

ذٕاؾَاً يسٕؼٌاً،*  
انرٕاؾٌ إشؼاػٍاً *  
انرٕاؾٌ ًٍْٔاً *  



ذدؼم يٍ انؿضؽفح ػًهٍح ُْعقٍح، ذعؼـ * 
اشرماق األشكال، ٔاَكٍاتٓا، ٔذٕانٍٓا،ٔذؽذٍثٓا، 

ٔذراتؼٓا ٔذعؼخٓا، زكة لاػعج يؼٍُح نركٌٍٕ 
.ٔزعج يركايهح

: قاعدة التسلسل والتماسك 



ٌرطاتك َصف انؿضؽفح ػهى َصفٓا اَضؽ، ٌٔرى لٍاـ 
غنك ػثؽ ؼقى ضػ يكرمٍى أٔ يسٕؼ ٌمكى انؿضؽفح 

إنى َصفٍٍ

:انرًاثم أٔ لاػعج انرُاظؽ* 

ذُاظؽ كهً

ذُاظؽ َصفً 



ػعج يؽاخ  انؿضؽفًٌٔمصع تانركؽاؼ َكص انؼُصؽ 
.ٔػهى أتؼاظ يسعظج

انركؽاؼ انؼاظي ٌٔرشكم : ٔنهركؽاؼ أقانٍة يرؼعظج يُٓا
يٍ إػاظج يردأؼج أفمٍاً أٔ ؼأقٍاً أٔ فً شكم ظائؽي 

أٔ فً أي اذداِ، ٔانركؽاؼ انًرُاثؽ، ٔانركؽاؼ 
انًركالػ أٔ انًرٕانع، أٔ انًرؼاكف

:لاػعج انركؽاؼ* 



انًمصٕظ تانرشؼة أٌ ذُثثك ضطٕغ ٔأشكال يٍ يٕظغ 
يسعظ، زٍث ذثعأ ػًهٍح انؽقى  يٍ يٕظغ ثى 
.ذًرع يٍ ْػا انًٕظغ ؼقٕو ٔأشكال يرشؼثح

: ٔانرشؼة َٕػاٌ
ذشؼة ٌُطهك يٍ َمطح يسعظج،*
ٔذشؼة ٌطؽج يٍ ضػ يا قٕاء كاٌ يكمًٍاً أٔ يُسٍُاً  *

لاػعج انرشؼة* 



ٔفً ْػِ انماػعج ذرشاتك انٕزعاخ ٔذهرف زٕل 
تؼعٓا انثؼط، كًا نٕ أَٓا َكٍح ٌرى غؿنّ 

ٔذشثٍكّ، ٔػًهٍح انرشاتك أٔ االنرفاف لع ذكٌٕ 
تطؽٌمح ػاظٌح أٔ زهؿٍَٔح، أٔ يرؼاككح

:لاػعج انرشاتك * 



ْٔػِ انماػعج ذرى يٍ ضالل ػُصؽٌٍ يطرهفٍٍ أٔ 
أكثؽ فٍرى ذُأب ذكؽاؼْا أٔ ذُأب األنٕاٌ

: لاػعج انرُأب * 



تُاء انشكم ٔذمٍُاخ انرصٍُغ ٔانؿضؽفح

ًٌؽ تُاء شكم األػًال انًؼعٍَح تؼًهٍرٍٍ 
:أقاقٍرٍٍ يطرهفرٍٍ 

انًؼعٌ انًُصٓؽ ػٍ غؽٌك انككة فً *        
لٕانة يفرٕزح يُمٕشح تانؼكف،أٔ انككة 

"  انشًغ انٓانك"ػهى انؽيم ، أٔ انككة ترمٍُح 
إلَشاء لانة 

لعثاٌ ٔصفائر انًؼعٌ انًشكهح تانرمطٍغ *        
ٔانفرم ٔانردٌٕف ٔانطؽق ٔانرهسٍى 



َغانبا ما حخعع األعمال انمعذوٍت نخغطٍت ططُحٍا بانشخزفت حخى 
فانخصامٍم انمُظُعت عهى ططح . َإن كاوج مه أعمذ األشكال

انمعذن حخم بُاططت أربع حمىٍاث سخزفٍت معمذة حخطهب مٍارة 
:َخبزة انصاوع انفىٍت 

ٌَُ إسانت أجشاء مه انمعذن َإحذاد فزاغاث حظمح : انرثمٍة * 
بمزَر انعُء 

ٌَخم بُاططت آنت حادة حمكه انصاوع مه حشكٍم        :انُمش* 
.سخارفً َحصامٍمً بانحفز َإسانت بعط انمعذن   

حمهٍم ططح انمعذن دَن إسانت أي جشء مىً إلظافت   :انرؽصٍغ * 
.بعط انخفاصٍم عهى حذَد انخزمٍب َانىمش   

معذن آخز نخعشٌش            اَإظافت مادة  بًَانممصُد  :انرطؼٍى *
انخصامٍم انمىمُشت َإعطاء حعاد فً األنُان بانخهبٍض إن    

كان مادة أَ بانطزق داخم أخذَد محفُر إن كان طهكا معذوٍا



: انطالصح 
  

ذؼكف األػًال انًؼعٍَح انٍعٌٔح، تأشكانٓا 
غؽق : ٔؾضاؼفٓا، صٕؼج انًدرًغ انػي أَشأْا

ٔفهكفح ػٍشّ، ٔأغٔالّ، ٔانًؼاًَ انرً ذطثغ 
.زؽكٍح زٍاذّ، ٔثمافرّ، ٔذاؼٌطّ

، (ذطٌٕؽ نهػاكؽج)ًْ ضثؽ نًثرعأ 
، (َمم نهطثؽاخ)ٔفؼم نفاػم 

(.إثثاخ نهػاخ ٔانٌٕٓح)َٔؼد نًُؼٕخ 


