


حماور دورة التصميم الزخريف

أسس وعناصر التصمٌم 
الزخرفً

وتأثٌره على الخط 
العربً

الخطوط

العربٌة

األسالٌب البنائٌة 
المؤثرة فً 
التصمٌمات 

الزخرفٌة وعالقة 
الخط العربً



أهمٌة التصمٌم

أن االهتمام  بدراسة أسس التصمٌم وعناصره وفن الزخرفة عبر العصور 

التارٌخٌة المختلفة لهما األثر فً تثقٌف النشء وتهذٌب النفوس والعقول ولها 

صلة وثٌقة بكثٌر من الحرف والصناعات المختلفة  التً تمتلئ بها حٌاتنا الٌومٌة 

وتساعد على نقل تراثنا ألجٌالنا الناشئة لزٌادة مداركهم  وتنمٌة قدراتهم  

األبتكارٌة باإلطالع على الفنون الزخرفٌة القدٌمة والحدٌثة  وتطوٌرها إلى ما هو 
. أنسب لمجتمعاتنا المعاصرة والتطور التكنولوجً المعاصر 

هو العملٌة المتكاملة لتخطٌط شكل شً ما ، وهو العمل المبتكر الذي ٌحقق غرضه 

ٌعنً هو ابتكار وإبداع أشٌاء جمٌلة وممتعة  ونافعة لإلنسان وإنشاؤها وتركٌبها 
.بطرٌقة تحقق الجانب الوظٌفً والنفعً مًعا ، وكذلك تحقق السرور والمتعة للنفس

مفهوم التصمٌم

الزخرفة باللغة هً الزٌنة وكمال حسن الشًء وسمٌت كل زٌنة زخرفاً ، وٌنطلق 

مفهوم الزخرفة من محاولة الفنان إضفاء اللمسة الجمالٌة وتزٌٌن أسطح األعمال 

الفنٌة التً ٌنتجها ، لذا ٌضفً علٌها مجموعة من األشكال والعناصر التً تكون 

. فً مجملها جانبا جمالٌاً ظاهرٌاً للشكل المنتج ، فسمٌت بذلك زخارف

مفهوم الزخرفة



أسس 
التصمٌم

اإلٌقاع

االتزان

الترابط أو 
وحدة العمل 

الفنً

هً الجوانب الحسٌة 

أو العالقات غٌر المرئٌة التً نحسها ونشعر 

بها بنوع من االرتٌاح أو النفور وعدم القبول تجاه األعمال 

الفنٌة وهً أحكام داخلٌة فً نفوس البشر وانطباعات تتكون نتٌجة 

قدرة الفنان على تحقٌق المعادلة الطبٌعٌة والتأثٌر على المشاهد 



أسس التصمٌم

اإلٌقاع

االتزان

الترابط أو وحدة 
العمل الفنً

هو تنظٌم الفواصل الموجودة بٌن عناصر العمل الفنً ووحداته المرئٌة واإلٌقاع ٌنشأ عندما 

ٌتم تردٌد األشكال والعناصر المكونة للعمل الفنً والخطوط تردٌداً مقبوالً من الناحٌة الجمالٌة 

وهذا ال ٌتحقق بالعشوائٌة بل ٌجب التخطٌط له ودراسته بعناٌة وبحسابات دقٌقة 

ة   الجمالٌته وهً العالقة التً تربط بٌن أجزاء العمل الفنً لكً ٌكتسب قٌم

وٌتحقق ذلك من خالل وحدة الشكل ووحدة الفكرة ووحدة األسلوب

، وهو اإلحساس بالراحة واالستقرار الذي  وهو التوزٌع المتعادل لعناصر العمل الفنً 

ٌشعر به المشاهد نتٌجة تحقٌق المعادلة والتناسق بٌن أجزاء الشكل فً العمل الفنً 

واالتزان إما ٌكون محورٌاً العمل بمعنى أن تتواجد قوى مماثلة فً كال جانبً اللوحة  أو 

العمل الفنً ، أو مركزٌاً وٌتحقق أذا توزعت العناصر أو األشكال ودارت حول مركز  

اللوحة أو العمل الفنً



عناصر 
التصمٌم

النقطة

المساحة

اللون  

الملمس

الخط ونسمٌه الجانب المادي

وهً المفردات التشكٌلٌة وأدوات 

التعبٌر الفنً التً ٌستخدمها الفنان 

وٌستعٌن بها فً إظهار أعمالة الفنٌة 

بصورتها التً نشاهدها وهذه المفردات 

تسمى بالعناصر المرئٌة أو البصرٌة 

وٌمكن تحدٌد عناصر التصمٌم بالنقطة 

والخط والمساحة والملمس واللون



عناصر التصمٌم

النقطة

الخط

المساحة 

الملمس

اللون
هو ذلك اإلحساس البصري الذي ٌحدث للعٌن نتٌجة انعكاس الضوء الساقط على أسطح 

األشٌاء

هً الوحدة األساسٌة فً بناء العمل الفنً خاصة فً ما ٌتعلق بالتصمٌم الزخرفً

ٌمكن اعتباره سلسلة متالحقة ومتصلة من النقاط ، كما ٌعرف الخط على أنة األثر الناتج من 

تحرك نقطة فً مسار أو اتجاه لتحدٌد الشكل الخارجً لألشٌاء

هً ابسط عناصر التصمٌم وأصغرها حجماً وهً توجد منفردة بالطبٌعة حٌث نشاهدها فً 

حبات الرمال وقطرات المٌاه وأسطح القواقع والمحار وغٌرها من عناصر الطبٌعة وأما 
بالتصمٌم فهً مختلفة من حٌث األشكال واالتجاهات واألوضاع والمساحات واأللوان 

هً الصفة الخارجٌة لألشٌاء والتً تمٌز األشكال والعناصر عن بعضها البعض عند  

مشاهدتها أو تحسسها باللمس وهو المظهر الخارجً ألسطح األجسام المختلفة من حٌث 
درجة النعومة والخشونة والصالبة واللٌونة سواء كان غائراً أو بارزاً 





أما المالمس األٌهامٌة فتظهر فً األعمال الفنٌة: مالمس إٌهامٌة  -2

ذات البعدٌن والتً تدرك بحاسة البصر فقط( أو اللوحات ) المسطحة 

تتصف مالمس السطوح الحقٌقٌة بشكل مبسط أنها  : مالمس حقٌقٌة   -1 

منتظم وغٌر منتظم  –غائر وبارز –صلب ولٌن –سطح ناعم وخشن 

أنواع المالمس



خواص اللون

شدة اللونقٌمة اللونأصل اللون

هً الصفة التً تفرق بٌن 

لون وآخر عند تسمٌته أو 

التعرف علٌة فنقول هذا لون 

احمر أو لون أصفر أو لون 

الخ....أزرق

هً الخاصٌة التً 

ٌقصد بها إن كان اللون 

فاتحاً أو غامقاً وذلك 

عند إضافة اللون 

األبٌض أو األسود إلٌه

هً الدرجة التً ٌمكن قٌاس 

اللون من حٌث نقاوته أو تشبعه 

فاأللوان النقٌة أكثر صفاء من 

األلوان المختلطة أو الممزوجة 

بألوان أخرى



ميكن تقسيم األلوان إىل ثالث أقسام 

وفقاً ألصولها  -1
ومكوناتها

وفقاً لطبٌعة وانطباع  -2
المشاهد حولها

وفقاً لتأثٌرها على  -3
المشاهد عندما تتجاور



تقسيم األلوان إلى فئات وفقاً ألصولها ومكوناتها: واًل أ



األصفر
أخضر

مصفر

أخضر

أخضر

مزرق

األزرق

بنفسجً

مزرق
بنفسجً

 ً بنفسج

محمر

األحمر

  برتقالً
محمر

برتقالً

  برتقالً
مصفر

وهً األلوان التً

ال ٌمكن أن نحصل 

علٌها نظرٌاً بمزج 

ألون أخرى بل 

نمزجها لنحصل على 

األلوان الثانوٌة



ٌمكن أن نحصل على 

هذه األلوان بمزج 

لونٌن أساسٌٌن مع 

بعضٌها بنسب معٌنة 

األصفر
أخضر

مصفر

أخضر

أخضر

مزرق

األزرق

بنفسجً

مزرق
بنفسجً

 ً بنفسج

محمر

األحمر

  برتقالً
محمر

برتقالً

  برتقالً
مصفر



سمٌت بذلك الن 

هذه األلوان ناتج 

خلط لون أساسً 

مع لون ثانوي 

بنسب معٌنة  

األصفر
أخضر

مصفر

أخضر

أخضر

مزرق

األزرق

بنفسجً

مزرق
بنفسجً

 ً بنفسج

محمر

األحمر

  برتقالً
محمر

برتقالً

  برتقالً
مصفر



األصفر
أخضر

مصفر

أخضر

أخضر

مزرق

األزرق

بنفسجً

مزرق
بنفسجً

 ً بنفسج

محمر

األحمر

 برتقالً
محمر

برتقالً

 برتقالً
مصفر



األلوان الثالثية املشتقة
األخضر البرتقالً اللٌمونً

البنفسجً األخضر الزٌتونً

البرتقالً البنفسجً
البنً 
الصدئً

هذي المجموعة غٌر 

موجودة بالدائرة 

اللونٌة وٌمكن 

استخراج هذه األلوان 

عن طرٌق مزج 

األلوان الثانوٌة مع 

بعضها البعض



األلوان احملايدة

األبٌض

األسود

درجات 
الرمادي ناتج 
خلط األبٌض 

واألسود



تقسيم األلوان ووفقا  لطبيعتها وانطباع املشاهد حوهلا: ثانيا  



درجات اللون 
البنفسجً 

المعتدل والمائل 
إلى األزرق

درجات اللون األخضر 
المعتدل  والمائلة إلى 

األزرق

درجات اللون 
األزرق



احمر

برتقالً

اصفر



وسمٌت بالمعتدلة 

ألنها تجمع فً 

تركٌبتها بٌن األلوان 

الحارة والباردة 

بنسب متساوٌة 
تقرٌباً 



تقسيم األلوان إلى فئات وفقاً لتأثيرها على المشاهد : ثالثاً 
عندما تتجاور
 االنسجام اللونً 

 االنسجام هً الحالة الفسٌولوجٌة والشعور بنوع من الراحة والقبول 

النفسً كردة فعل طبٌعٌة تتكون لدي المشاهد عندما تتجاور مجموعة 

من األلوان مع بعضها البعض فً العمل الفنً وفق ترتٌب مما ٌنعكس 

أثرة على الرائً والمتذوق وتؤثر فٌه تأثٌراً ساراً وممتعاً  وٌتحقق 

:االنسجام فً حالتٌن 

 التناسق اللونً. أ

 التباٌن اللونً. ب



التناسق اللوين 
 التناسق هو تجانس األلوان مع بعضها البعض بالعمل الفنً واأللوان المتناسقة هً مجموعة األلوان التً 

ترتبط مع بعضها وفق ترتٌب ٌتحقق معه االنسجام وهناك تصنٌف علمً لمجموعة األلوان التً ٌمكن أن 
:ٌتحقق معها التناسق اللونً 

 :األلوان المرتبطة بأصل واحد  -1

 األلوان المرتبطة بأصل واحد ومتقاربة فً دائرة األلوان مثل األزرق والبنفسجً المزرق حٌث ٌرتبطان . أ
. باحتوائهما على اللون األزرق 

 األلوان المرتبطة بأصل واحد وتختلف باللون المضاف إلٌها وذلك عندما ٌتم خلط أي لون مع نسبة من . ب
. اللون األبٌض أو اللون األسود للحصول على الفاتح والغامق حٌث تتجانس مع نفس اللون األصلً 

 : األلوان المرتبطة بنفس الترتٌب  فً الدائرة اللونٌة  -2

 وهً األلوان المتساوٌة فً الدرجة والشدة كمجموعة األلوان األساسٌة مع بعضها أو مجموعة األلوان  
.الثانوٌة مع بعضها والتً تحمل نفس درجة الترتٌب فً دائرة األلوان 

 :التبادل بٌن األلوان الحارة والباردة  -3

 . حٌث تظهر المساحات اللونٌة وكأنها تبادل بٌن المساحات المعتمة والمضٌئة فً العمل الفنً



التباين اللوين
 وهً الظاهرة البصرٌة التً تنشأ عندما ٌتجاور لونان مختلفان فتظهر درجة االختالف 
وكأنها قد زادت بٌنهما ، فالتباٌن هو الزٌادة فً درجة االختالف التً حصلت حٌث ٌبدو 

اللون الفاتح أفتح مما هو علٌة عندما نضعه بجوار لون غامق ، واللون الغامق ٌبدو أغمق 
:مما هو علٌة عندما نضعه بجوار  لون فاتح وٌتحقق التباٌن بٌن األلوان من خالل األتً 

 فً الدائرة اللونٌة كأن نضع اللون األحمر بجوار ( المتكاملة ) استخدام األلوان  -1
األخضر ، واللون األصفر بجوار البنفسجً ، واللون األزرق بجوار اللون البرتقالً 

.بمعنى كل لون أساسً متقابل مع لون ثانوي بالدائرة اللونٌة

 استخدام اللونٌن األبٌض واألسود بجوار بعضهما ، وهو ما ٌسمى بالتضاد اللونً  -2
أٌضاً وهً الحالة التً ٌكون فٌها التباٌن فً أقصى درجاته

 ومن المفٌد اإلشارة هنا إلى أن حالة التباٌن اللونً ال تعنً اختالف فً المضمون عن   
مفهوم االنسجام اللونً ، أو أنة حالة مختلفة بل على العكس من ذلك فإن التباٌن اللونً قد 
ٌستخدم لتحقٌق االنسجام والتجانس بٌن المجموعات اللونٌة وما هذه التسمٌات الواردة إلى 

.تصنٌف علمً لفئات األلوان وتقسٌمها إلى مجموعات فقط 









مفهوم الوحدة 

 الزخرفٌة

هً عبارة عن شكل مبسط ألحد العناصر أو تلخٌص لمجموعة من العناصر واألشكال 

أعٌد صٌاغتها فً تكوٌن جدٌد ونسٌج مركب منها حٌث تظهر الوحدة كشكل منفرد 

ومتمٌز للعدٌد من الخطوط واألشكال والمساحات المترابطة بحٌث ال ٌمكن حذف أي 

منها وإال فقدت الوحدة كٌانها

عناصر 
للكائنات حٌة

أنواع الوحدات 
الزخرفٌة

وحدات زخرفٌة 
طبٌعٌة

وحدات زخرفٌة 
هندسٌة

وحدات زخرفٌة 
خطٌة كتابٌة

عناصر 
نباتٌة



الوحدات الزخرفٌة 

الطبٌعٌة

عناصر نباتٌة
هً الوحدات التً تعتمد على النباتات واألشجار بأنواعها المختلفة 

وأغصانها وأوراقها 

هً الوحدات التً تعتمد على الطبٌعة بمختلف أشكالها وعناصرها كمصدر 

أساسً لها وتنقسم إلى قسمٌن



عناصر للكائنات الحٌة
هً الوحدات التً تعتمد على مختلف الكائنات الحٌة كاألشكال اآلدمٌة 

الخ...والحٌوانات الطبٌعٌة مثل الثدٌات واألسماك والطٌور والفراشات 
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وهً التً تعتمد فً تركٌبتها األساسٌة على الخطوط واألشكال الهندسٌة 

كالمستقٌمات والدوائر والمنحنٌات وما ٌنتج عن تقاطعاتها من األشكال 

الهندسٌة كالمثلثات والدوائر والمربعات واألشكال المضلعة والنجمة  وهً 

من العناصر األساسٌة للزخرفة الهندسٌة

الوحدات الزخرفٌة 

الهندسٌة



أصبحت الكتابة العربٌة عنصراً زخرفٌاً بالغاً حداً كبٌراً فً الروعة والجمال 

حتى بدا الخط العربً من العالمات الممٌزة للفنون اإلسالمٌة لمرونته 

وسهولة تشكٌلة فً المساحات واألوضاع المطلوبة

الوحدات الزخرفٌة 
الكتابٌة 



التحوٌر

وٌقصد بالتحوٌر هنا عدم االلتزام باألصل الطبٌعً تماماً ثم إعادة صٌاغته 

األشكال الطبٌعٌة المحورة بهدف إبراز بعض المعالم والمعانً وإعادة 

رؤٌتها بشكل مغاٌر للوصول إلى صٌاغة جدٌدة تسمً الوحدة الزخرفٌة 
والتً ٌمكن استنباطها من خالل المراحل التالٌة 

التسجٌل الواقعً  -1
للشكل

إظهار الشكل  -5
الجدٌد

إعادة التركٌب  -4
والصٌاغة

تبسٌط العنصر  -3
وتلخٌصه 

تحلٌل العنصر من  -2

خالل التركٌب البنائً 

للشكل



التسجٌل الواقعً للشكل -1
تحلٌل العنصر من خالل -2

التركٌب البنائً للشكل
تبسٌط العنصر وتلخٌصه  -3

تلوٌن الشكل إظهار الشكل الجدٌد -5إعادة التركٌب والصٌاغة -4





التكرار

هناك مجموعة من األسالٌب البنائٌة والعملٌات التً تتمٌز بقدرتها على تجمٌع عناصر العمل الفنً 

لٌنشأ عنها إحساس بوحدة الشكل أو ما ٌسمى بالكل فالوحدة الزخرفٌة الموضوعٌة التً تجمع عناصر 

العمل الفنً تعتبر من أهم أسباب نجاح التصمٌمات الزخرفٌة حٌث إن التفكك وعدم الترابط لهذه العناصر

ٌؤدي إلى عدم اإلحساس بوحدة الشكل فٌها فالتكرار والتماثل والتقابل والتكبٌر والتصغٌر كلها عملٌات  

وأسالٌب وأوضاع تهدف إلى تأكٌد الجوانب الزخرفٌة فً التصمٌمات وربط أشكالها بالرؤٌة البصرٌة 

لتحدث نوعاً من الوحدة فً بناء العمل الفنً 

التضافر
التكبٌر 
والتصغٌر

التراكب

الحذف واإلضافة االنتشار
التبادل بٌن الشكل 

واألرضٌة 

التماثل التماس 



التكرار

هو إعادة الشًء مرة بعد األخرى ، والتكرار من الحلول التً لجأ إلٌها الفنان 

كأسلوب تشكٌلً إبداعً وهو من األسالٌب التً تزٌد ثراء العمل الفنً 

الزخرفً فٌشٌر إلى األمتداد واألستمرارٌة وفق منهج وأسلوب منظم 

ومدروس لمجموعة من العناصر أو األشكال المتعاقبة التً تؤدي أدواراً 

وظٌفٌة تربط  بٌن األفكار واألشكال 

التكرار العادي

التكرار العكسً 

حٌث تتكرر األشكال أو الوحدات الزخرفٌة وتتجاور فً وضع ثابت وواحد سواء 

الخ......كان أفقٌا أو رأسٌاً  أو دائرٌاً 

حٌث تتكرر األشكال أو الوحدات الزخرفٌة وتتجاور فً أوضاع عكسٌة من األسفل 

إلى األعلى أو من الٌمٌن إلى الشمال فً االتجاه المضاد للشكل األصلً

التكرار 
المتوالد

التكرار 
المتبادل

التكرار 
العكسً

التكرار 
العادي

أنواع التكرار



التكرار المتبادل

التكرار المتوالد 

وفٌة تتوالد الوحدات الزخرفٌة وتتكرر من بعضها  ، حٌث ٌنشأ من تجاور 

التكرارات وتعاقبها فراغ ٌماثله تماماً نفس شكل الوحدة الزخرفٌة المستخدمة 

الخ ...غٌر ذلك ، األصلٌة والذي قد ٌكون شكالً هندسٌاً أو نباتٌاً أ

وٌقصد به استخدام وحدتٌن زخرفٌتٌن أو أكثر قد تختلف مصادرها أو عناصرها أو 

تتفاوت فً مساحاتها فً تجاور وتعاقب إحداها تلو األخرى أي التبادل بٌن أشكال 

الخ.....عنصرٌن مثل الدائرة والمثلث أو ورقة الشجرة أو الفراشة  



التبادل بٌن الشكل 
واألرضٌة 

الشكل واألرضٌة هما أساس كل عالقات التركٌب واإلنشاء فً 

التصمٌمات الزخرفٌة وقد نشٌر إلٌهما أحٌانا على إنها الشكل هو 

العنصر اإلٌجابً واألرضٌة هً العنصر السلبً حٌث إن الشكل ٌمثل 

العنصر األساس المراد التعبٌر عنه فً حٌن أن األرضٌة تمثل المحٌط 

المالئم الذي ٌتناسب مع الشكل وٌؤكده

 



االنتشار

معظم التكوٌنات الزخرفٌة غالباً ما تكون تستخدم فً مضامٌنها أسلوب االنتشار 

وهو ٌعنً التفرق فً الشًء وهناك من الظواهر الكونٌة والنظم البنائٌة الطبٌعٌة 

التً ٌنبثق منها مفهوم االنتشار وٌتحقق ذلك حٌن ٌسطع الضوء من قرص 

الشمس وٌنتشر أو ٌنفجر منة  لذلك سمً الفجر فجراً ألن الضوء ٌنفجر من 

الشمس وٌنتشر كما ٌوجد هذا النظام وٌظهر فً العناصر الطبٌعٌة ومكوناته 

البنائٌة كنبات تباع الشمس  ونبات الصبار كذلك فً جذور النباتات الموجودة فً 
باطن األرض واالنتشار إما ٌكون من نقطة أو من خط

االنتشار من خط

ٌتحقق حٌن تنبثق خطوط الشكل أو الوحدة الزخرفٌة من نقطة إلى الخارج كشكل المروحة االنتشار من نقطة

وأمثلة ذلك فً الطبٌعة كما فً نبات الصبار ونبات زهرة تباع الشمس 

ٌتحقق حٌن تتفرع األشكال أو الوحدات الزخرفٌة من الخطوط المستقٌمة أو المنحنٌة من جانب 

واحد أو من الجانبٌن ومثال على ذلك فً الطبٌعة ما نشاهده فً سعف النخٌل أو رٌشة الطائر



من األسالٌب الهامة والمؤثرة فً التصمٌمات الزخرفٌة والتً ٌقصد بها إحداث تغٌٌر الحذف واإلضافة

فً شكل الوحدة الهندسٌة المستخدمة وتحوٌلها إلى وحدة زخرفٌة من خالل اقتطاع 

أو إزالة جزء وإضافتة على نفس الشكل ولكن فً موضع آخر بحٌث ال ( حذف ) 

ٌؤثر ذلك فً التركٌب البنائً للوحدة الزخرفٌة فٌصبح التصمٌم الزخرفً متداخالً 

ومترابطاً فً تراكٌب جدٌدة ومبتكرة تبتعد عن شكل الوحدة األصلً المستخدم  



التكبٌر والتصغٌر

وهً من األسالٌب البنائٌة المهمة للتصمٌمات الزخرفٌة ، استخدام العناصر واألشكال 

والوحدات الزخرفٌة وتكرارها ولكن بعد اجراء عملٌات التكبٌر والتصغٌر لنفس األشكال 

والعناصر وتطرٌعها جمٌعاً لخدمة العمل فً صٌاغة فنٌة تتنوع فٌها هذه العناصر 

واألشكال وتتعدد مما ٌعطً العمل الفنً ثراء واستمرارٌة 



ٌعتبر التراكب من األسالٌب الخاصة التً لها تأثٌر فً تجمٌع العناصر الزخرفٌة وٌطلق هذا التراكب

المصطلح عندما ٌختفً جزء من الشكل نتٌجة لوجود شكل آخر أمامه وهذه العملٌة تحدث 

بٌن شكلٌن أو أكثر مما ٌنتج منها أشكاالً جدٌدة تختلف عن الشكل األصلً 



التضافر
وهو من األسالٌب الزخرفٌة التً تضفً على التصمٌمات الزخرفٌة نوعاً من الحركة 

الحٌوٌة وٌطلق هذا المصطلح عندما تسٌر خطوط األشكال فً مسارات تشبه ضفائر 

الشعر أو الخٌوط المجدولة



ٌحدث عندما ٌتالمس شكالن من نقطة تسمى التماس أو عندما ٌتالمس شكالن مع بعضهما التماس 

فً خط ٌسمى التماس  



التماثل
وٌقصد بالتماثل الحالة التً ٌنطبق فٌها نصف الشكل مع النصف اآلخر سواء كان 

النصف العلوي أو السفلً أو الجانبٌن األٌمن واألٌسر أو إن ٌكون العمل الفنً مكوناً 

من وحدات متشابه متكررة

والتماثل من أهم القواعد التً ٌقوم علٌها بعض التصمٌمات الزخرفٌة حٌث ٌضفً 

علٌها نوعاً من االتزان والوحدة خصوصاً إذا كان مصحوباً بالتنوع  

وٌشمل التصمٌمات الزخرفٌة والوحدات التً ٌكمل أحد نصفٌها النصف األخر فً اتجاه متقابل 

أنواع التماثل

التماثل النصفً 

(معاكس ) وفٌة ٌكون التصمٌم الزخرفً من تكوٌنٌن متشابهٌن تماماً فً اتجاه متقابل أو مضاد التماثل الكلً



التكوٌن 

إن ترتٌب عناصر االشكال وتجمٌعها هو ما ٌعرف بإٌجاد

وهما كلمتان مترادفتان لمعنى واحد ( التصمٌم ) أو ، جدٌد ( تكوٌن )  

تتضمنها جمٌع المجاالت التشكٌلٌة مهما كان نوعها إال أن الدراسات الحدٌثة 

والكتب الفنٌة قد استعاضت عن كلمة 

كمفهوم شامل ٌحمل فً ( التصمٌم ) بكلمة الفنً واستبدلتها ( التكوٌن ) 
  .التكوٌن طٌاته معنى 



خط الثلث



خط الرقعة



خط النسخ 



الخط الكوفً



الخط الدٌوانً



الخط الفارسً

















غنومالفنان محمد 



الفنان مالك انس















يف اخلتام
كل الشكر والتقدير لكم

وإىل مزيد من
اإلبداع واالبتكار   


