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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ملخص البحث

  . التواصل اإلشاري يف اخلط العريببالغة :  العنوان
 .تجتااي  والقاايف: البالغة والتواصل اال المحور
وبأساليبو الفنية  ،اخلط العريب الذي أصبح فنًا مستااًل بذاتو يف بالغة التواصلالورقة البحقية مبعاجلة  عىن ىذهت     

مبا فيو من محولة رمزية تضف  إىل  ،من الناطية يف اخلط ورمسو ونويو، إىل التشكيل الفين للحرف بارز ادلعاصرة، بعد حتول
ومجالية  ،روح اخلط العريب بتكويناتو ومرتجعياتو العاائدية والفنية نويا من ادلغامرة اإلبدايية يف أسلوب رمسو وتشكيلو

؛ ألن ىذا يصر حتالو مالمح العصر من اختزال وإشارة دلاحلةسهم يف تواصل اتجتااي  وثاايف يساير ما يحيث  تكوينو.
العالمة، وادلاارسة السيايائية ى  درس بالغ  متجدد، ووسيلة لنال ادلعىن من ميدان التخاطب اللغوي إىل ميدان 

 .التخاطب باإلشارة
غزير  و فنالرمزية يف اخلط العريب ألن جاء اختيارف غًنىا من الفنون األخرى،وتتايز الفنون بساات رمزية دتيزىا ين      

الرمز يف ا من أسلوب اإلغراء أو ىو منو، فقريب ،للاتلا  ابصري اتجذبفيو حتدث  بنتاتجو الفين وادلعريف، وسرب أغوار اجلاال
، لقاافيةتلف نواحيها االتجتاايية والو دالالت موتجهة متعلاة باحلياة مبخمضاون فكري تعبًني إحيائ  مدرك، اخلط 

ل فيسعى البحث للوقوف يلى مدى تأثًن الوحدات الرمزية للخط العريب يف حتايق التواصل ادلعاصر، وكيفية استعاا
الفين يف اخلط العريب مبا يوائم دالالتو الفكرية واإلنسانية ومجالية أنساقو الفكرية والقاافية.  اخلطاط ادلعاصر أسس التصايم

اخلط أحد الرموز ادلهاة يف بناء احلضارة اإلنسانية، خاصة بعد أن ويى ادلقاف العريب مجاليتو وأمهيتو وروحانيتو سياا أن ال
اخلطاط العريب يف تجعل الكلاة وظيفة مجالية يف ما حولو من معاار، مع براية  منذ يهده بالكتابة، فأصر يلى إبرازه

كل بذلك لغة تجديدة للتعبًن دون إغفال ادلنطلق الذي ارتكز يليو اجلاال يف بصرية إىل تجانب وظيفتها الساعية، ليش
 أصولو وحرفياتو وإبراز ماوالتو.

بيان ما يف الكلاات الارآنية من دالالت ختتزل برمسها  تلك الرؤية هتدف ىذه الورقة البحقية إىلوتأسيسًا يلى      
مجلة من ادلعاين وادلدلوالت، حيث استاد اخلط قياتو من الادسية احملاطة بآيات الارآن ورمسها وضبطها،  اإلشاري

ليجاع بذلك بٌن مجال ادلعىن وادلبىن، كاا هتدف إىل التعرف يلى  اجلانب التذوق  للتكوينات اخلطية مبا تعتاد يلى 
 مجال ادلعاين ادلدركة، وما تكتنزه من دالالت وقيم.  
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   .ستارائ  الوصف راسة أن تعاجل يف حدود ادلنهج االاقتضت طبيعة الد تأسيسا سبق من وفااً دل        
ادتة وثبت وخ ٌنحقادمة ودتهيد ومبمبينهض ىيكل أن جت ء منطلااهتا البحقية منتظاة يف  الباحث ىارتأو         
 يلى الوتجو التايل: ذلك بيان،  وادلراتجع صادربادل
 :  ويشار فيها إىل مساي  تلك احملاولة وأمهيتها وأىدافها ومنهجها. ادمةادل
 .اجلالل إىل اجلاال من ط العريب: وينوانو : اخل تاهيدال

 رمزية اخلط العريب يف خصوصها ونصوصها.:  ادلبحث األول
 .خصائص الرمزية ومساهتا يف مناذج من تكوينات اخلط العريب:  ادلبحث القاين
 .ىم نتائج البحث وأبرز توصياتود أخادتة : ترص

 .ة ادلصادر وادلراتجعاائاويذيّل البحث ب
 واهلل ويل التوفيق 

 


