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Research Summary 

Title: The eloquence of communication and indication in Arabic calligraphy. 

Theme: Eloquence, and social and cultural communication. 

This research paper is concerned with addressing the eloquence of communication in Arabic 

calligraphy, which has become an independent art in itself and due to its modern artistic 

styles, after a prominent shift from the typical design in drawing to the artistic configuration 

of the characters. This gives it a symbolic characteristic to the spirit of Arabic calligraphy, 

along with its contents and ideological references being a type of creative adventure in 

composition, style and beauty. It also contributes to the social and cultural communication in 

our times, because this is the era in which the practice of semiotics is an eloquent study and 

means to convey the meaning from the field of conversational language to indicative 

language.  

This type of symbolic art is distinguished them from other arts, so it became the avatar of 

Arabic calligraphy as it is a prolific art with its artistic and technical end-results.It carries 

great beauty visually that attracts the onlooker, and calligraphy includes the content of 

intellectual expressions with indications pertaining to life with its various social and cultural 

aspects. So the research seems to determine the extent of the impact of the symbols of Arabic 

calligraphy in the achievement of contemporary communication, as well as how calligraphers 

in the modern day use foundations of artistic design in calligraphy to harmonize with 

intellectual, human and aesthetic connotations. This is especially so because calligraphy is 

one of the important symbols of the construction of human civilization, particularly after the 

awareness of the educated Arab about its aesthetics, its importance and spirituality since its 

writing. So it persisted in highlighting what was around it, along with the versatility of the 

Arab calligrapher in turning the aesthetic visualsinto ones that are auditory. This is to 

constitute a new language to express without losing sight of the spirit its characters, 

foundations and words. 

Based on that vision, this paper aims to indicate the role that Quranic words play in this topic, 

such that the value of calligraphy is broadened and attached to something sacred by drawings 

of the verses of the Quran. It aims to combine between the beauty of the meanings and 

structures, as well as identify the configurations that depends on beauty to give the perceived 

meanings.  

The researcher felt that the concepts of research comes in a regular structure that includes an 

introduction, two sections and a conclusion, with proven sources and references. A statement 

of that is in following manner: 

Introduction: A reference to the effort in clarifying its importance, objectives and approach. 

Preface with the title: Arabic calligraphy from its majesty to its beauty. 

First topic: The symbolic nature of calligraphy symbolic. 

Second topic: The special characteristics and features in the models of Arabic calligraphy 

configurations. 

Conclusion: A mention of the most important conclusions and recommendations. 

The end of this research piece with include a list of sources and references. 

And Allah is the Granter of success. 

 

Submitted by: 

Abdelrahman bin Muhammad Elshahed 

Calligrapher and researcher in Islamic Art 
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المقدمة 
 .     احلمد هلل كحده كالصالة كالسالـ على من ال نيب بعده كبعد

بالغة التواصل يف اخلط العريب الذم أصبح فنان مستقالن بذاتو، كبأساليبو الفنية  الورقة البحثية دبعاجلة عٌت ىذه     ت
ادلعاصرة، بعد ربوؿ بارز من النمطية يف اخلط كرمسو كنوعو، إذل التشكيل الفٍت للحرؼ، دبا فيو من ضبولة رمزية 

تضفي إذل ركح اخلط العريب بتكويناتو كمرجعياتو العقائدية كالفنية نوعا من ادلغامرة اإلبداعية يف أسلوب رمسو 
حيث يسهم يف تواصل اجتماعي كثقايف يساير ما ربملو مالمح العصر من اختزاؿ . كتشكيلو، كصبالية تكوينو

كإشارة دلاحلة؛ ألف ىذا عصر العالمة، كادلمارسة السيميائية ىي درس بالغي متجدد، ككسيلة لنقل ادلعٌت من 
 .ميداف التخاطب اللغوم إذل ميداف التخاطب باإلشارة

 الرمزية يف اخلط العريب ألنو فن جاء اختيارؼ   كتتميز الفنوف بسمات رمزية سبيزىا عن غَتىا من الفنوف األخرل،   
غزير بنتاجو الفٍت كادلعريف، كسرب أغوار اجلماؿ فيو ربدث جذبا بصريا للمتلقي، قريبا من أسلوب اإلغراء أك ىو 

منو، فالرمز يف اخلط مضموف فكرم تعبَتم إػلائي مدرؾ، لو دالالت موجهة متعلقة باحلياة دبختلف نواحيها 
االجتماعية كالثقافية، فيسعى البحث للوقوؼ على مدل تأثَت الوحدات الرمزية للخط العريب يف ربقيق التواصل 

ادلعاصر، ككيفية استعماؿ اخلطاط ادلعاصر أسس التصميم الفٍت يف اخلط العريب دبا يوائم دالالتو الفكرية كاإلنسانية 
السيما أف اخلط أحد الرموز ادلهمة يف بناء احلضارة اإلنسانية، خاصة بعد أف . كصبالية أنساقو الفكرية كالثقافية

كعى ادلثقف العريب صباليتو كأعليتو كركحانيتو منذ عهده بالكتابة، فأصر على إبرازه يف ما حولو من معمار، مع 
براعة اخلطاط العريب يف جعل الكلمة كظيفة صبالية بصرية إذل جانب كظيفتها السمعية، ليشكل بذلك لغة جديدة 

 .للتعبَت دكف إغفاؿ ادلنطلق الذم ارتكز عليو اجلماؿ يف أصولو كحرفياتو كإبراز مقوالتو
 التواصل اإلشارم يف اخلط العريب مقدمان للمشاركة يف بالغة  :  البحثعنوافجاء   كتأسيسان على تلك الرؤية    
البالغة كالتواصل :  بادلغرب ربت زلوررحاب كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية يف ة ادلنعقدرابعة اؿة الدكرلٌ ندكةؿا

 .جتماعي كالثقايفاال
 بياف ما يف النصوص من دالالت زبتزؿ برمسها اإلشارم صبلة من ادلعاين هتدؼ ىذه الورقة البحثية إذل     

كادلدلوالت، حيث استمد اخلط قيمتو من القدسية احملاطة بآيات القرآف كرمسها كضبطها، ليجمع بذلك بُت صباؿ 
ادلعٌت كادلبٌت، كما هتدؼ إذل التعرؼ على  اجلانب التذكقي للتكوينات اخلطية دبا تعتمد على صباؿ ادلعاين ادلدركة، 

 .  كما تكتنزه من دالالت كقيم
   .التحليليتأسيس اقتضت طبيعة الدراسة أف تعاجل يف حدكد ادلنهج ا سبق من كفقان دل        
 كخاسبة كثبت ينقدمة كسبهيد كمبحثمبينهض ىيكل  أف ذبيء منطلقاهتا البحثية منتظمة يف ين الباحثلكارتأ        
:  ذلك على الوجو التارلبياف كادلراجع،  صادربادل
. كيشار فيها إذل مساعي تلك احملاكلة كأعليتها كأىدافها كمنهجها :  قدمةادل
 . من اجلالؿ إذل اجلماؿط العريباخل: كعنوانو  : سبهيداؿ
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 .رمزية اخلط العريب يف خصوصها كنصوصها : ادلبحث األكؿ
 .خصائص الرمزية كمساهتا يف ظلاذج من تكوينات اخلط العريب : ادلبحث الثاين

. ترصد أىم نتائج البحث كأبرز توصياتو: خاسبة 
. قائمة ادلصادر كادلراجعكذيٌل البحث ب

كاهلل كرل التوفيق  
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. الخط العربي من الجالل إلى الجمال : التمهيد
     اخلط العريب فن إسالمي أصالن كنشأة، ظهرت العناية بو مذ بعث اهلل نبيو زلمدان صلى اهلل عليو كسلم، كذلك 
بأمر منو سبحانو يف أكؿ أمر يتلقاه الرسوؿ ادلصطفى من اهلل عز كجل عن جربيل عليو السالـ، كقد أقسم اهلل دبا 

أنزؿ اهلل الصحف على " ىذا ك قد". الذم عٌلم بالقلم"يسطركف، كأضاؼ تعليم اخلط لنفسو كامنت بو على عباده 
 .()"األنبياء مسطورة كأنزؿ األلواح على موسى مكتوبة

   كعى ادلصطفى صلى اهلل عليو كسلم ىذا األمر الربايٌن فحرص على تنفيذه بأف حٌث أصحابو على تعٌلم كتعليم 
القراءة كالكتابة، كازبذ من احلاذقُت يف الكتابة صباعةن لتدكين ما يتنٌزؿ بو الوحي عليو من الذكر احلكيم، فنما اخلط 

كتطور يف ظل اإلسالـ؛ خلدمة القرآف الكرمي يف ادلقاـ األكؿ، كانتقل شيئان فشيئان من الكتابة كالتدكين إذل فن 
إسالمي خالص، دل يقتصر أمره على العرب، بل ذباكزىم إذل شعوب آمنت بالدين، كناضلت من أجل نشره 

كالعمل بأكامره، كالعناية بأشكاؿ حركفو باعتبارىا عبادة ال تقل يف األجر عن أجر تالكتو كمساعو كتعٌلم ما فيو من 
كلما دخلت أمةه يف اإلسالـ كتأثرت بلغتو كفقهو أيعجبت خبطو، كازبذتو بديالن خلطها "العلم كالعمل، فأصبح 

 .()"احمللي قبل اإلسالـ
 .الشماؿ ذل كل من دكلة الفرس يف الشرؽ كدكلة الًتؾ يفإ احلضارة العربية من أرض الرافدين تشرتكاف     
.  األٌمتُت الًتكية كالفارسية حىت ىذا اليـو كثر من األمم منهاكترسخت العربية مع مركر الوقت يف ثقافة     

كل ؼ. جٌيدىذا أمر ، كقرأ كتابة فارسية أك تركيةميز الكثَت من الكلمات العربية حُت مي أف  القارئ ادللمٌ ستطيعمك
 كمن اجلوانب اليت هتم، ذل احلضارة اإلسالمية كإذل اللغة العربية نفسهاإ الفارسية كالًتكية أضافتا الكثَت تُتألـٌ من ا

كمن جهة تركيا جاءت  ،خط التعليق  تطورفمن جهة فارس. ذل اخلط العريبإ ق ىو ما أضافتايف ىذا ادلقاـ
خط الرقعة خط الديواين الذم كاف يكتب بو يف دكاكين الدكلة العثمانية كمن ىنا اشتق امسو، كؾإضافات عديدة ؾ

ذل مستول إ ككذلك ما طٌوره العثمانيوف من خط الثلث كرفعوه  اليوميةالذم اعتيرب القمة يف طريقة الكتابة اليدكية
  حىت إف اخلط العريب تفٌوؽ على صبيع خطوط األمم األخرل يف شكل احلرؼ كضبط .عاؿ جدان من اجلماؿ

 .نسبتو كتشكيلو كطريقة اتصالو مع جاره يف ظلاذج فنية رفيعة ربمل ادلعاين اليت يسمو هبا العقل البشرم ك يزكو
 أف إال ـ،١٩٢٦ عاـ يف الالتيٍت احلرؼ إذل الشريف العريب احلرؼ عن ربولت قد الًتكية اللغة كانت كإذا     
 كقمة جبمالو العريب احلرؼ على احملافظة رسالة كىي أال :ادلقدسة رسالتهم يؤدكف ظلوا األتراؾ اخلطاطُت عباقرة

                                                           
اجمللد األكؿ،   دار الكتب العلمية،، بَتكت الطبعة األكذل، مفتاح دار السعادة كمصباح الزيادة،ىػ، 1405أضبد بن مصطفى، : طاش كربل زادة  (
. 79ص
ندكة الثقافة : ، ديب السنة الثامنة العدد السادس كالعشركف،،اخلط الكويف القَتكاين يف مصف احلاضنة، رللة حركؼ عربيةىػػ، 1431ادلنجي، : عمار  (

، ص . 5كالعلـو

http://www.nastaliqonline.ir/
http://www.nastaliqonline.ir/
http://www.nastaliqonline.ir/
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  كفارس كالعراؽ كادلغرب العريباألندلس كىنا ال أخٌص تركيا خبطاطيها فحسب بل كانت ىناؾ مصر .إبداعو
 .()ادلبدعُت اخلطاطُت من باألفذاذ صبيعها ساعلت اليت ادلسلمُت بالد من كغَتىا

خرل بُت ماضيها كحاضرىا من أل بُت شعوب العادل العريب كاإلسالمي كالشعوب اتواصالن اخلط      كىكذا حقق 
 يف اجلوامع كاألماكن ادلقدسة -كتقاـ–  ألف مظاىره مازالت قائمة حىت اآلف؛بداعو كدقة حركاتوإخالؿ قوة 

. المية ادلبدعة كاخلالقةس، كىذه ادلظاىر تؤكد على ميزة استلهاـ الركح اإل كغَتىاكالقصور
     كاخلط العريب بوصفو علمان على فن متكامل يعٌت بادلعاجلات الشكلية كالنتاجات األيقونية يف ميداف ادلقركء، 
كىو ينتمي إذل الفن اإلسالمي الذم يتسم بأنو فن صباعي، يتكامل باجلماعة، بدءان بصانع الورقة اليت سيتشكل 

عليها األرضية، مث انتقاؿ الورقة للمقٌهر الذم يعٌت بإمداد الورقة بكل ما من شأنو أف ػلافظ على ما سييشٌكل 
عليها مدة أطوؿ، مث يأيت دكر ادلسطٌر، فاخلطاط، فادلزخرؼ، فادلذىِّب، فاجمللِّد، حىت زبرج كتلة اجلماؿ إذل حيز 

كيستلهم الفناف ادلسلم حينئذ شلا احتوتو ىذه الكتلة من جالؿ كصباؿ، فيأخذ آية أك بضع آيات كيسقط . الوجود
كل ىذا شلا يسهم يف احلفاظ على الغاية اجلمالية للمقركء، جنبان إذل . الضوء عليها يف تكوينات بديعة من اجلماؿ

 :جنب احملافظة على اذلوية اإلسالمية، حيث تشكل احلفاظ على اذلوية اإلسالمية عن طريق اخلط يف عدة أشكاؿ
 رسم المصحف -1

    ىو أىم جوانب التغيَت اليت أحدثها اإلسالـ، حيث انتقلت الكتابة من أغراضها احملدكدة إذل أفق أكسع، 
مقدس كثرم، سواء يف تدكين النٌص القرآين، أك يف اإلفادة من نتائج دراستو يف فهم ظواىر اإلمالء العريب، كبياف 

 .تارؼلو الذم ؽلتد إذل تطور اخلط العريب فنيان، كظهور أنواعو ادلختلفة
   معلـو أف ادلصحف العثماين دل يبق قابعان يف ادلدينة ادلنورة مركز اخلالفة اإلسالمية األكذل بعد عملية اجلمع 

كادلراجعة كالتأكد من سالمة النص ككضوح الكتابة، بل كقع األمر باستنساخ صبلة من ادلصاحف كتوزيعها على 
 .أىم ادلراكز الدينية اإلسالمية لتكوف مرجعان للحفاظ كالقراء مع اختالؼ أمصارىم

     كىذا ما جعل اخلط العريب ينتشر يف اجملتمعات، سواء داخل اجلزيرة العربية أك خارجها، يقوؿ الدكتور إبراىيم 
عندما كتب مصحف اخلليفة عثماف بن عفاف خرج احلرؼ العريب إذل اآلفاؽ، مث اقًتنت الرابطة بُت اخلط :"شبوح

 أشكاؿ ذبريدية، كلقد صار  يفمكانو الالئق يف الفن من ذبويد كربسُت، كاستخداـاخلط أخذ ؼ. ()"كالكتابة
 .معمارم التكوين، ييتقبل كنمط مرئي كمصور، كيعرب عن أسلوب رمزم ذبريدم عن احلاالت العقلية كالعاطفية
    من ىنا ندرؾ أف عناية ادلعرفة العربية كاإلسالمية دبرسـو اخلط القرآين أٌدت إذل عناية صبالية بيانية باخلط 

 .العريب

                                                           

ىػ، كتابة ادلصحف الشريف كطباعتو تارؼلها كأطوارىا، الطبعة الرابعة، ادلدينة ادلنورة، رلمع ادللك فهد لطباعة 1436زلمد سادل، : العويف: انظر ( 
. 32ادلصحف الشريف، ص

. 5 صعمار، ادلنجي، مرجع سابق،: انظر  (
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   إف ظاىرة احلفاظ على اذلوية اإلسالمية تنقلنا أكؿ ما تنقلنا إذل الضوابط اليت اشًتطها علماء القراءة يف أية قراءة 
كي تصح، ككيف صار شرط العربية، كشرط موافقة اخلط علا من أسس قبوؿ القراءات ادلركية، كقد كاف ىذا 

 ، شلا ()الشرط كاحدا من الشركط اليت اعتمدىا السابقوف منذ أف خيطَّت ادلصاحف العثمانية كأرسلت لألمصار
جعل لرسم ادلصحف أثران يف تطور ىذه الكتابة، كفهم قواعدىا كسَتىا ضلو تكميل نظامها كمعاجلة كجوه النقص 

 .اليت كرثتها عن أصلها القدمي حىت صار لكل صوت رمز أك عالمة
 .(قرآناً وسّنة)استخدام البيان العلّي  -2

     السيما كقد أخذت الكتابة العربية قدسيتها من قدسية النص القرآين، مث النص النبوٌم، إذل درجة أف بعض 
أنبل الفنوف البصرية يف العادل اإلسالمي، ألنو كتابة القرآف الكرمي، كىو لذلك فن : "الباحثُت عٌرؼ فن اخلٌط بأنو

مقدس ال يضاىى، كيؤدم اخلط العريب دكران مشاهبان تقربيان لأليقونات يف الفن ادلسيحي، ألنو ؽلٌثل الشكل ادلرئي 
 .()"للكلمة اإلذلية

    
 استخدام إإراايّ  -3

     ظهر ىذا يف خٌط بعض احلكم كاألشعار العربية، كاألمثاؿ، كاألبيات اليت ذبرم رلرل ادلثل، كطلبة من أذكار 
اليـو كالليلة يف ادلخطوطات كاألعماؿ الفنية ادلختلفة كبعض شواىد القبور ، كىذا داؿ على ثبات اذلوية اإلسالمية 

بثبات الشكل الذم أسفرت عنو كىو اخلط العريب، كأصالة ما ػلمل يف باطن ادلخطوط من معاف كقيم تغرس يف 
 .النفوس اخلَت كاخليلق

مع ما – على ىذه األصالة يف ىوية اخلط العريب البارزة للعياف، كبعد كظيفي يظهر بعد صبارل يسعى  تسيساً     
إذل ما ربدثو التنوعات الشكلية كالقواعدية من إبراز للخطوط كالتكوينات على ضلو - يسعى إليو البعد الوظيفي

يشي بركنق ادلخطوط كهبائو، كإذا كانت مسة ادلقركئية كالوضوح ىي أبرز ما يف البعد الوظيفي بغية تيسَت القراءة، 
، أك  معٌت سلبوء يف طيات النص ()فإف البعد اجلمارل قد يتجاكز الوضوح كادلقركئية لصاحل مظهر صبارل زخريف

ادلختار، كمنو يتشكل بعد رمزم، يوحي بناؤه التكويٍت إذل قراءة ربليلية تقارب ما أكمأ إليو اخلطاط من مقاصد 
كمرادات يف تنظيمو للبنية التكوينية كمكاف استخدامها، كمعاجلاتو الفنية ذلا، فاحلمولة الرمزية الداللية لو ىي رأس 

اجلماؿ حينئذ  دبا ربوم من معاين كأفكار،كأف يظهر اخلطاط يف لوحتو اسم اجلاللة بقياس أكرب من باقي كلمات 
النص، أك بًتكيب يغاير الًتكيب الذم يسَت بو بقية النص، أك بغَت ىذه اإلظهارات لصاحل التنوع اجلمارل كالتفعيل 

                                                           
اللجنة الوطنية لالحتفاؿ دبطلع القرف اخلامس :  العراؽ، الطبعة األكذل،رسم ادلصحف دراسة لغوية تارؼليةىػ، 1402احلمد، غازل قدكرم، :  ينظر (

. 631عشر، ص
، :  ديب السنة السادسة، رللة حركؼ عربية، العدد الثامن عشر،،اخلط العريب يف التقليد الفٍت اإلسالميىػ، 1428ادلهيد، منور،  (  ندكة الثقافة كالعلـو
. 8ص
.  رللة حركؼ عربية، العدد التاسع عشر، السنة السادسة، ديب، ندكة الثقافة كالعلـو البعد التعبَتم يف اخلط العريب،ىػ،1428ضاف، كر: هبية: انظر ( 
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اهلل أكرب، فيوحي بكل ىذه الضركرات التعبَتية بشكل أك لوف أك اذباه أك حجم : لرمزية السيادة كالعظمة كمعاين
 .      أك غَت ذلك من أظلاط التفعيل كاحلموالت

. رمزية الخط العربي في خصوصها ونصوصها : المبحث األول
     إف كانت كسائل االتصاؿ اجلماىَتم قد عرفت قفزات ىامة فإف رلاؿ االتصاؿ الفٍت دل يكن دبعزؿ عن ىذا 
التطور،حيث احتلت القناة البصرية يف اإلدراؾ كالتواصل مقدمة االىتمامات، كىذا أنتج منظورا يعترب اللغة أداة 

مؤسسة يف مظهرىا ادلادم الصرؼ، كعليو؛ فيمكن البحث يف صيغ امتزاج الشكل البصرم يف اخلط العريب 
 .باخلطاب اللغوم دلا فيو من معطيات تنتج عن اذليئة اخلطية للنص، كما توٌلده من ادلعاين كالدالالت غَت ادلتناىية
    كالرمز يف اخلط شأنو شأف اللغة نفسها، غلنح بدكره ضلو الًتكيز كاقتصاد العالمة يف الرسالة النصية ادلقركءة، 

بالعمل على اللغة كمادة ككفكرة، كمن مث استغالؿ طاقاهتا التعبَتية، كؽلكن استجالء ذلك من معلم ىاـ 
 . للمسلمُت، كىو ختم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ككيفية كتابتو

 .الرمز في ختم الرسول صلى اهلل عليو وسلم
 على (زلمد)  يف شكل دائرم باذباه عمودم ألعلى، حبيث يكوفنقش خامت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم     

، (1)، ينظر الشكلسطرعلى  (اهلل)اسم اجلاللة  سطر، كعلى (رسوؿ)سطر، ك
قد كتبت على  (زلمد)كمن قراءة التكوين كما صحبو من تأكيالت يلحظ أف 

السطر األرضي كرمز على بشرية النيب صلى اهلل عليو كسلم كمكاف خالفتو، 
كتبت  (رسوؿ)كتب يف أعلى اخلتم رمزان للعلو كالرفعة، ك  (اهلل)كاسم اجلاللة 

بينهما رمزا لرسالة السماء إذل األرض، كبذا ضبل اخلتم ادلعٌت يف أقصر صورة 
كأمكن داللة، كانتهج اخلطاطوف هنج كتابة اسم اجلاللة يف أعلى لوحاهتم 

كتكويناهتم غالبان لشرؼ االسم كادلسمى، كجلعلو يف أعلى نقطة يف السطر كما ىو يف 
 . أعلى إدراؾ يف الذىن

أكد الفناف ادلسلم على أعلية احلضور اجلمارل للكلمة ادلقدسة يف األمكنة ادلقدسة، كأكد على القيمة      كقد 
اجلمالية ادلطلقة لألشكاؿ اذلندسية، كبشكل خاص على اخلط العريب الذم يعد من أكثر األشكاؿ قداسة 

، كمن ىنا فقد كاف الرمز يف اخلط على ىيئة استخداـ يف مظانو اليت تكوف الرتباطو ادلباشر بداللتو اللغوية ادلقدسة
أعٌت بادلراد، من ذلك ما خيط على الكسوة ادلشرفة للكعبة، كما خط يف الواجهة الشريفة للحـر النبوم، كما خٌط 

 :يف قبة الصخرة، كؽلكن تبيُت ذلك فيما يلي
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 كسوة الكعبة المشرفة في الحرم المكي 
     إف الثابت تارؼليا أف أىل مكة قبل اإلسالـ كانوا يعرفوف الكتابة كغللوف اخلط، بل كػلًتموف العارؼ منهم 

، كما كتابة ادلعلقات دباء الذىب ()هبما، كما يعدكف معرفتهما من الكماؿ، كيصفوف بعض أشرافهم بالكاتب
كتعليقها على أستار الكعبة حينئذ ببعيد عن اإلدلاح إذل ما كانت تدؿ عليو ادلعلقات من بلوغ الطاقة القصول 

كدل يكن ىذا ليتحقق إال بوجود مناخ ثقايف مناسب من حيث ادلعرفة . للغة الشاعرة اليت هبا تكتمل األرلاد كتسمو
باخلط كالتواصل بو يف التعامالت االجتماعية ادلختلفة، كمن حيث ادلعرفة باللغة كطاقاهتا كما تكتنزه من دالالت 

العريب الكتابة يف اجلاىلية، لكنو استعملها باقتضاب جملموعة من العوامل، كعدـ توافر عرؼ لقد . كإػلاءات عالية
غدا ادلسلم يستحضر الكتابة يف ككىيمنة سلطة الركاية، فجاء اإلسالـ ثورة على ما سبق، ، الورؽ، احلرب: الوسائل

صبيع مناحي احلياة، كربرر احلرؼ العريب من االعتقاؿ، إذ أصبح يساير الركب اإلسالمي أينما حل كارربل، 
 .()احلرؼ من اإلهباـ، كاخلوؼ من اللحن/ كمن تبعو يف إخراج اخلط” أيب األسود الدؤرل“فتسارعت رلهودات 

    مث كاف ذلذا اخلط دكره الكبَت يف أف أصبح لكسوة الكعبة طرازىا الذم ؽليزىا عن غَتىا من منسوجات، فصار 
مسة من مسات الكسوة ادلشرفة، أك كأنو ىي، إذ أصبحت الكسوة منذ ظهور الكتابات عليها ميدانا يتبارل فيو 

أشهر اخلطاطُت، كقد ساعد على ىذا التواصل اإلشارم باخلط دكف غَته من الفنوف ابتعاد الفناف ادلسلم عن 
استخداـ الزخارؼ احليوانية كاآلدمية على العمائر كادلنسوجات، خاصة الدينية منها، كاىتمامو باخلط كالزخرفة 

كما دفعت قدسية كل من  . ()النباتية كاذلندسية؛ دلا فيهما من طواعية كانبساط كتقوس كسهولة كثراء دالرل
، كادلكتوب اخلطي بوصفو احلامل األكؿ للكلمة اإلذلية إذل -ادلمثل يف ادلسجد–ادلكاف العبادم اإلسالمي األكؿ 

 .()من العمارة اإلسالمية- كأحيانا ال يتجزأ–أف يصبح اخلط العريب ككأنو جزء أساسي 
    ربوم الكسوة على امتداد العصور بعض النصوص القرآنية أك الدعائية، زبتلف بعض الكتابات حبسب كل 

إف }: عصر، لكنها تتفق يف آيات بعينها تكوف رمزا لقداسة البيت احلراـ أك الكعبة أك احلج، من ذلك قولو تعاذل
 .كغَتىا من اآليات [96: آؿ عمراف] {أكؿ بيت كضع للناس للذم ببكة مباركان كىدل للعادلُت

      كدل يقتصر األمر على الكسوة ادلشرفة، بل كذلك على باب الكعبة، كالذم خيطَّ عليو من آيات الذكر 
احلكيم، ككذلك إذا ما قلبنا النظر يف ادلساجد اليت تيشٌد إليها الرحاؿ، كأغلب ادلساجد يف أقبيتها كجدراهنا كجدنا 

 .اخلٌط العريب يف كٌل أظللة، دبا يشهد لو احلفاظ على اذلوية اإلسالمية، كقداسة الشعائر ادلرتبطة بآم الذكر احلكيم

                                                           

، رللة حركؼ عربية، العدد التاسع عشر، السنة السادسة، "ادلصطلح األكؿ لفن اخلط العريب"ىػ، اخلط ادلكي 1428إدىاـ زلمد، : حنش: انظر ( 
، ص: ديب  .39ندكة الثقافة كالعلـو
 . /http://hibastudio.com/beauty-of-calligraphy، ، صباليات اخلط العريب،ـ2012مصطفى، : أصباع: انظر(  
ىػ، رحلة كتابات كسوة الكعبة ادلشرفة عرب األزماف، رللة حركؼ عربية، العدد التاسع عشر، السنة 1428زلمد بن حسُت، : ادلوجاف: انظر ( 

. 44ص. السادسة، ديب، ندكة الثقافة كالعلـو
. 10ص. ة، ديب، ندكة الثقافة كالعلـوبع، السنة الساالثاين كالعشركفرللة حركؼ عربية، العدد ىػ، العمارة اخلطية، 1430منور، : ادلهيد: انظر(  
 

http://hibastudio.com/beauty-of-calligraphy/
http://hibastudio.com/beauty-of-calligraphy/
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 المواجهة الشريفة في الحرم المدني
    كتبت فيها بعض آيات منقوشة دباء الذىب تارة، كباحلفر البارز تارة أخرل، مع كجود كتابات أخرل ربلي 
معظم القباب ادلوجودة بركاؽ القبلة ، منفذة كمتسقة حسب أصبل النسب يف أشرطة أفقية على اجلدار القبلي 

، كأقصر احلديث عن بعض كتابات ادلواجهة الشريفة لبياف الرمزية يف ()كغَتىا من األماكن يف ادلسجد النبوم
 .استخدامها

      كتبت أمساء الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كصفاتو كبعض ألقابو بالذىب على الرخاـ من جدار القبلة، شلا 
يريح النظر كػلث ادلصلُت على مداكمة الصالة كالسالـ عليو، ككل ذلك خبط الثلث الذم احتل أقصى مراتب 

مث كتبت آيات من سورة الفتح فيها امتناف على ادلؤمنُت بالفتوحات . النضوج على يد أشهر اخلطاطُت العثمانيُت
اإلسالمية كعطاءات اهلل ذلم بأف كف أيدم اليهود عنهم كىداىم صراطو ادلستقيم، كنزكؿ السكينة على الرسوؿ 

كما كتب يف جدار القبلة قولو . ()صلى اهلل عليو كسلم كادلؤمنُت، كإلزامهم كلمة التقول، كاالمتناف بفتح مكة–
، [197: البقرة] {كما تفعلوا من خَت يعلمو اهلل كتزكدا فإف خَت الزاد التقول كاتقوف يا أكرل األلباب}: تعاذل
، كآيات عمارة مساجد اهلل كأجر [61:ادلؤمنوف] {أكلئك يسارعوف يف اخلَتات كىم ذلا سابقوف}: كقولو

ادلهاجرين كاجملاىدين يف سبيل اهلل من سورة التوبة، كالتحذير من ازباذ الكافرين أكلياء من دكف ادلؤمنُت، كىي تبدأ 
كدل ؼلش إال اهلل فعسى  إظلا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل كاليـو اآلخر كأقاـ الصالة كآتى الزكاة }: من قولو

إف اهلل }: كقولو ، [24- 18: التوبة]{ ..قل إف كاف آباؤكم كأبناؤكم} : إذل آية {أكلئك أف يكونوا من ادلهتدين
، كغَتىا من اآليات [56: األحزاب] {كمالئكتو يصلوف على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليو كسلموا تسليما

ككل الكتابات تشي بالعالقة الواجبة على ادلسلم مع . ()احلاثة على كجوب طاعة اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم
الرسوؿ اخلامت، كمع ادلؤمنُت أخوتو، كىي مناسبة دلقامها من الوجود يف مسجد ادلصطفى، حيث فيو تآخى 

 .ادلهاجركف كاألنصار، كمنو كجو النيب أصحابو خلَت ما ينفعهم يف دينهم كدنياىم
 
 
 
 
 
 

                                                           

ـ، الطبعة 2003ىػ دراسة معمارية حضارية، 1344- 923ـ، ادلسجد النبوم الشريف يف العصر العثماين 2003زلمد ىزاع، : الشهرم: انظر ( 
 .243األكذل، مصر، دار القاىرة، ص

 [29-20: الفتح: ]يستظهر ( 
 .261- 244الشهرم، زلمد، مرجع سابق، ص: انظر ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1132&idto=1132&bk_no=61&ID=1144#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1132&idto=1132&bk_no=61&ID=1144#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1132&idto=1132&bk_no=61&ID=1144#docu
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 قبة الصخرة في القدس
     اآلثار اإلسالمية اليت تركها األجداد شاىد على ادلستول الذم كصل إليو القائد كالفناف كادلثقف كالعادًل العريب 

كادلسلم فيها؛ حيث إف ىدؼ الفنوف اإلسالمية منذ ادلبتدأ كاف خدمة للحاجات الدينية كادلظاىر االجتماعية 
كاالقتصادية ادلختلفة، 
كشلا تيرؾ كإرث مزدىر 

يف فلسطُت ىو فن 
الكتابة كالنقش، 

ككتابات قبة الصخرة 
مألل بالدالالت 

العظيمة، كتنوعت فيها 
نصوص الكتابة، ففيها 

النصوص األدبية النثرية، 
كالشعرية ادلتضمنة 

، ()لعبارات دعائية
كاآليات القرآنية اليت 
تناسب سياؽ احلاؿ 

كادلقاؿ، كقد أمر 
اخلليفة عبد ادللك بن 

مركاف ببنائها كرمز دلعجزة اإلسراء كادلعراج، فكانت باقية إذل يومنا ىذا تقارع ادلن كتشهد على العصور العربية 
كاإلسالمية اليت مضت، كالشريط الكتايب الذم يعلو جوانب ادلثمن الداخلي من اجلهتُت ػلوم من النصوص 

 ()(2)الشكل: القرآنية ما يعرؼ دبوقف اإلسالـ من الديانات السماكية األخرل كإؽلانو بأنبيائها كمساحتو، ينظر
      يلحظ يف ىذا الشكل أف الشريط ادلذىب يبدأ من اجلهة اجلنوبية الداخلية لينتهي يف اجلهة الغربية اجلنوبية 

من  (جهة القبلة)من الداخل أيضا، مث يستمر من اجلهة اخلارجية من ادلثمن الداخلي حيث يبدأ يف اجلهة اجلنوبية 
خارجو، كيستمر بعكس اذباه الشريط الداخلي لينتهي النص كامال يف اجلهة اجلنوبية الشرقية، كيلحظ ما حوتو 
النصوص من دعوة للتوحيد، كىي مناسبة حلاؿ أف البيئة حينئذ تعج بأرباب الديانة ادلسيحية اليت تعتقد اعتقادا 

                                                           

 ندكة :ة، ديبثامن، السنة اؿسادس كالعشركفرللة حركؼ عربية، العدد اؿىػ، اخلط يف رحاب األرض ادلباركة فلسطُت، 1431خالد، : اجلالؼ: انظر ( 
 .23ص. الثقافة كالعلـو

ة، ديب، ندكة ثامن، السنة اؿالسادس كالعشركفالعدد رللة حركؼ عربية، ، ىػ، الًتاث اخلطي ادلعمارم يف قبة الصخرة1431يوسف، : ذنوف: انظر(  
 .36، صالثقافة كالعلـو
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كزلمد عليو –خاصا يف اإللو، كما ظهرت اآليات ادلتحدثة عن عقيدة ادلسلم يف ادلسيح ابن مرمي عليو السالـ كأنو 
 . عبد هلل كرسولو- الصالة كالسالـ

 الرمزية في المصحف الشريف
     لقد أخذت الكتابة العربية خباصة قدسيتها من قدسية النص القرآين؛ إذ تتسامى بالغتو اخلاصة باخلط ككل ما 

تعلق بإعجازه الدالرل، التفسَتم كالتأكيلي إذل آفاؽ كاسعة شلتدة، كشلا يظهر فيو الرمز يف ادلصحف استخداـ 
 مواضع  عالمات الوقف االصطالحية اليت كضعها العلماء تسهيال على قارئ القرآف، ليسهل عليو التعرؼ على

الوقف، كىي زبتلف من 
مصحف آلخر، كمن طبعة 
ألخرل، من ذلك الوقف 

، حيث رمز لو حبرؼ  الالـز
، كيظهر اإلغلاز كذلك يف إرادة (3) ، ينظر الشكل ()ادليم يف مصحف ادلدينة ادلنورة، إغلازا كداللة على ادلراد

، فًتمز القاؼ إذل أف الوقف أكذل، كترمز مدة (قلى): معٌت الوصل اجلائز مع أف الوقف أكذل، حيث رمز لو برمز
 (__    ): الياء حُت تكتب ىكذا

إذل جواز الوصل بُت الكلمتُت، ينظر 
 (. 4)الشكل

كىذه الرمزية يف االستخداـ كىناؾ 
رمزية يف التكوين، يعاجلها ادلبحث 

 .التارل
 

 
. خصااص الرمزية وسما ها في نماذج من  كوينات الخط العربي : المبحث الثاني

     إف البعد الرمزم يفاضل بُت اخلطاطُت كإمكاناهتم، كؽلايز يف مرجعياهتم الفكرية كالفنية، كيقيس النابغ منهم، 
كادلعاجلات الشكلية ىي صبلة النتاج األيقوين يف ميداف اخلط العريب، كقد استفاد اخلطاطوف من طواعية احلرؼ 

كفن –كمع أف اخلط العريب يقـو على البنية اللغوية، إال أنو . العريب، كتلبيتو للتشاكل مع نظائر موضوعية شىت
 .()يتجاكز النظاـ اللغوم كدالالتو، كيضفي عليو أبعادا مرئية جديدة- كتايب

                                                           

ىػ، عالمات الوقف يف ادلصاحف ادلطبوعة، ندكة طباعة القرآف الكرمي كنشره بُت الواقع كادلأموؿ، 1435رمضاف إبراىيم عبد الكرمي، : موسى: انظر ( 
. 1618الطبعة األكذل، ادلدينة ادلنورة، رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، ص

 .8 ص مرجع سابق،ضاف،كر: هبية: لالستزادة ( 
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     كقد أسس اخلطاط يف حركة التاريخ كاحلضارة 
أسسان حسابية كىندسية للخط زبتفي كراءىا قيم 
تعبَتية كفلسفية كصبالية ىائلة تعكس جالؿ اهلل 

كصبالو كزبتزؿ البعد القداسي للقرآف، فاخلط العريب 
بوصفو فنا استجالئيا يستوحي ادلعٌت من ادلبٌت كشلا 

كراء ادلبٌت، كيعكس اإلبداع اإلنساين الكامن يف 
( 5): أعماؽ الشعور كما دكف الشعور، ينظر الشكل

 .للخطاط علي شَتازم
    كؽلكن استجالء بعض خصائص الرمزية يف ظلاذج من تكوينات اخلط العريب من خالؿ قراءة مبسطة 

لبعض مسات التصاميم اخلطية اليت هبا يتكوف . ادلستول الًتكييب، كالدالرل، كالتأكيلي التداكرل: للمستويات الثالثة
 :البعد الرمزم، كمنها

 سمة الشكل: أوال
     انطالقا من أكلية الكل على األجزاء يف 

، كالربط البصرم باإلدراكي يف الداللة، ()اإلدراؾ
فإف التكوينات اخلطية ىي بٌت شكلية يف ادلقاـ 

األكؿ، كادلنظور السيميائي للعالمة اخلطية ىو سبيل 
لتبيُت الدكر الدالرل للشكل بوصفو بنية ذباكرية ذات 

( 6) ، ؽلكن قراءة الشكل()لغوم كتشكيلي: كجهُت
 : من خالؿ ادلقاربة اآلتية

يوضح ادلستول الًتكييب أف البنية اخلطية  -1
مثل الذين ينفقوف }: ىي قولو تعاذل

أمواذلم يف سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل يف كل سنبلة مئة حبة كاهلل 

: البقرة] {يضاعف دلن يشاء كاهلل كاسع عليم
، كتبها اخلطاط ركضاف هبية خبط الثلث، كأف حركة األسطر منها ما ىو أفقي كمنها ما ىو [261

عمودم كمنها ما ىو متجو بادليل إذل اذباىات فرعية، كما ظهرت احلركات اإلعرابية جبانب 
 .التشكيلية لكل كتلة

                                                           

 .32ادلركز الثقايف العريب، ص : ـ، بَتكت1991ـ، الشكل كاخلطاب مدخل لتحليل ظاىرايت، الطبعة األكذل، 1991زلمد، : ادلاكرم: انظر ( 
 .10ركضاف، مرجع سابق، ص: هبية: انظر ( 
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يبُت ادلستول الدالرل ما تتضمنو اآلية من حث على اإلنفاؽ، ككتب الداؿ على صورة توافق ادلدلوؿ  -2
 .على ىيئة حبة تفرع عنها سنابل سبع (حبة): يف ادلعٌت، حيث رمست كلمة

يوحي ادلستول التداكرل من ادلكوف اخلطي ما رمزت إليو الكتلة اليت تشبو صرة ادلاؿ، حوت قاعدهتا  -3
يف شكل حبة،  (حبة)مث مت ربييز كلمة  (كمثل): ادلشبو كىو ادلنفق يف سبيل اهلل، كأداة الشبو

أرضيتها توافق لوف احلبة، كجاء ادلشبو بو موزعا يف اللوحة حبسب تدرج ادلعٌت؛ إذ جيعل منفذ الصرة 
ىو سنابل سبعة تتجو ألعلى، مث جاءت بقية اآلية يف صرتاف علويتاف زرقاكتاف يشَت الًتتيب 

التنظيمي منها إذل صعود نتيجة ىذا العمل إذل اهلل، حيث تتحقق النتائج ىناؾ يف األعلى، من 
 .     مضاعفة كأجر ال انتهاء لو، عند الواسع العليم

 
    كتبعان ألذكاؽ اخلطاطُت كميوذلم كخلفياهتم الثقافية اليت هبا 

جزءا من اآلية ذاهتا  (7)يتغازر العطاء الدالرل صلد يف الشكل 
سبت كتابتها يف تركيب متكامل للخطاط عبد الناصر ادلصرم على 

شكل سنبلة، كبذا يكوف الشكالف أقرب دللمح التصوير يف 
مركزا على ما  (7)، كقد ظهر ادلعٌت التداكرل يف الشكل()اخلط

توحيو السنبلة من تغازر دلت عليو كتلة متناسبة من اخلط اجللي 
ديواين، كأحملت إذل انسجاـ ػلكم التكوين كلو دكف كجود مبالغات 

يف نسب بعض األحرؼ على حساب غَتىا، مث أنشأ اخلطاط 
امتدادات لبعض األحرؼ ينتج عنها سنابل أخرل ترمز للسبع 

 (أمواذلم): سنابل اليت جاءت يف اآلية، كامتداد ادليم من قولو

جعلت على شكل جذكر يف األرض، رمزا إذل أف ىذه السنابل إظلا 
ظلت من ادلاؿ ادلنفق، الذم ىو كاجلذر بالنسبة لشجرة حية تتنامى 

 .   كال ينتهي عطاؤىا
مت توظيف اللوف كالشكل دبا غلعل الداؿ  (8)       يف الشكل

مثٌت )كادلدلوؿ يف توافق كانسجاـ، حيث استوحى اخلطاط 
بنية التكوين العامة من شكل الشمس انسجاما مع  (العبيدم

احلمولة الداللية للنص ادلكتوب كىو سورة الشمس، كربققت 

                                                           

ـ، ركح اخلط 1994كامل، : البابا: حيث يوظف اخلط يف كتل مصورة، حيث يكتب اخلط يف شكل إجاص مثال أك طائر أك ضلو ذلك، لالستزادة ( 
. 107- 102دار العلم للماليُت، ص: ـ، بَتكت1994العريب، الطبعة الثالثة، 
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ادلعاجلة الشكلية من خالؿ جعل السورة كلها داخل شكل دائرم، كتوظيف اللوف الذىيب يف كتابة األحرؼ رمزا  
آلشعة الشمس، مث انتبو اخلطاط إذل التوافق يف فواصل اآليات، حيث جاءت سلتتمة حبرؼ كاحد من مبدأ السورة 
خلتامها، فوظف ىذا يف تكوينو بأف جعلها امتدادا يرمز لالمتداد اإلشعاعي، فاستأثرت النهايات باىتماـ متكافئ 

 .كجعل البسملة يف منتصف العمل رمزا على أهنا لب كل شيء، كمركز كل شيء. متناسب
 سمة اللون: إانيا
  ال ؼللو التكوين اخلطي من أرضية كلوف، كىذاف     

يشكالف أبرز ملمح يف إبراز الداللة اجلمالية للوحة مذ 
ظهر اخلط أكال بالذىب يف ادلعلقات على أستار الكعبة، 

إدلاحان لوفرة الغٌت اللغوم الذم تتميز بو تلك احلقبة 
 .التارؼلية

      إف اخلطاط أصبح يستفيد غالبا من مدلوؿ النص يف 
تفعيل اللوف الذم سيكتب بو، فيكتب اجلباؿ بالبٌٍت 

، كالبحار (9)موظفا لوهنا يف الطبيعة، انظر الشكل 
باألزرؽ موظفا لوهنا الذم تستمده من زرقة السماء، كما 

، ككال اللوحتُت خبط الثلث للخطاط (10)يف الشكل
، بيد أنو  يف الثانية قد كظف اللوف (ًشرين عبداحلليم)

األضبر يف العالمات التشكيلية للداللة على معٌت 
؛ إذ تتوقد البحار نارا يـو القيامة، كاآلية يف (سجرت)

فاعتمد التطابق اللوين دبا . سياؽ مشاىد من ىذا اليـو
 .  يشار إليو من النص صراحةن 

 
كقد يأخذ اللوف مدل أبعد حُت يتم توظيفو مع أظلاط      

أخرل للداللة كاالمتداد كالتباين، من ذلك ما كظفو اخلطاط 
، حيث بٍت التكوين على (11)يف الشكل (ًشرين عبداحلليم)

كفق البيت  (النهار)كالبياض  (السواد)التضاد يف ثنائية الليل 
، كتب النص (أال أيها الليل الطويل أال اصللي): الشعرم

باخلط الكويف، كادلعاجلة اللونية الثنائية بصحبة االمتداد 
الطورل لكل من حرؼ األلف كالالـ، ىي رمز لطوؿ الليل 

كثقل ظالمو يف النفس، كاختَت للنقاط اللوف األضبر دلا يدؿ 
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عليو من توىج العاطفة كحرارهتا اليت غالبا ما تكوف يف الليل، كأف احلزف يولد يف الظالـ لفرط ما فيو من عوادل 
 .الشجن

تكوين خطي للخطاط عبد الرضبن  (12)     كيف الشكل 
 سم دبئة كأربعُت سبيكة 70×100الشاىد، منفذ على مقاس 

، كبعض األحبار العربية اليدكية كألواف (24)كرؽ الذىب، عيار 
مكتوب باخلط الكويف ادلربع، كظفت حركفيات     (أكريلك)

، (مح): اسم زلمد صلى اهلل عليو كسلم بتقسيمها لقسمُت
مح، رمز على زلو الظالـ، )، فادلقطع األكؿ من امسو (مد)ك

النور، كتوظيف اللوف األسود رمز على  (مد)كادلقطع الثاين 
 الظالـ الذم 

كاللوف الذىيب رمز لإلشراؽ، كاستخداـ شكل ختم النبوة يف 
اللوحة إشارة لصفة زلمد بأنو رسوؿ اهلل، إذ ىو اخلامت الذم 
كاف صلى اهلل عليو كآلو كسلم ؼلتم بو رسائلو يف مد رسالة 

 .إذل األفاؽ (اإلسالـ)النور 
 

 سمة اال جاه: إالثا
      ذبيء التكوينات اخلطية على أنواع من االذباىات، إذ يتيح احلرؼ العريب طواعية مرنة حيث كاف كاذبو، من 

االذباىات ادلوظفة بشكل رمزم ما يف 
، حيث (عمر اجلمٍت)، للخطاط (13)الشكل

: يبُت ادلستول الًتكييب أنو تكوين لقولو تعاذل
كقل رب أدخلٍت مدخل صدؽ كأخرجٍت سلرج }

 {صدؽ كاجعل رل من لدنك سلطانا نصَتا
، باخلط ادلغريب، فجعل طلب [80: اإلسراء]

اإلدخاؿ من جهة اليمُت، كطلب اإلخراج من 
جهة اليسار من التكوين، مث أملى الفراغ 

حبركفيات ملونة كثيفة كسلتلفة، كىي رمز عن 
، (ألواهنا)تضخمات احلياة، كتغَتات أقدارىا 

، أما رمزية االذباه (حركفها)كاذباىات شؤكهنا 
يف اخلركج  (األيسر)يف الدخوؿ ك (األؽلن)ادلكاين 
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أسوةن برسولو –فوفقان دلا ىو األصل يف معطيات ادلؤمن، إذ كٌل معطياتو ؽلينٌية كليست يسارية، فهو يبتدئ باليمُت 
يف تنعلو كتطهره كمصافحتو كتناكلو كشأنو كلو، حىت حُت يطوؼ بالبيت العتيق فإف - صلى اهلل عليو كسلم

الطواؼ يكوف من اليمُت إذل اليسار، كعليو؛ فإف التكوين من خالؿ ادلعاجلة االذباىية يعطي ىذا اإلػلاء بطلب 
أف يكوف ادلسلم يف كل شؤكنو متيمنا مداخل الصدؽ حىت يبوء دبنازؿ الصديقُت كيأخذ كتابو بيمينو يف اآلخرة 

 .فيكوف سلرجو سلرج الصدؽ
 

جاء  (14)      كيف الشكل
كمن يتق اهلل غلعل لو }: قولو

سلرجا كيرزقو من حيث ال 
[ 3-2: الطالؽ] {ػلتسب

باخلط  (عمر اجلمٍت)للخطاط 
ادلغريب، موظفا احلركؼ ادللونة 

ادلشٌكلة لدائرة تشبو احلياة اليت 
ربكم خناقها على اإلنساف بكل 

ما فيها من زينة كألواف كمتاع، 
كركض كراء الرزؽ، لكن ادلخرج 

منها بالتقول، إذ ىي النجاة من 
ىذا اإلحكاـ ادلطلق، كالرزؽ 

ادلمتد بال انقطاع، كجعل البسملة يف منتصف العمل كرمز على أهنا فاربة احلياة، فكل عمل ال يبدأ باسم اهلل فهو 
أبًت، كاالذباه ىنا من منتصف الدائرة خلارجها، يأيت معراجا بصريا للخركج من القيد كاالنغالؽ  إذل الفسحة 

 .كالرزؽ كما ىو مضموف النص القرآين
فتم توجيو ظلط  (15)     أما الشكل

االذباه يف حرؼ ال يف تركيب، كتب 
خبط  (ًشرين عبد احلليم)اخلطاط 

، كىي (ملتفت ال يصل): الثلث صبلة
تعطي معٌت أف االلتفاؼ يف غَت 
، كال يوصل للمراد،  مظانو مذمـو

كعرب عن ىذا ادلدلوؿ بأف جعل الداؿ 
ملتفة عن صورهتا األصلية يف  (الفاء)
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فلم يكمل كتابتها لَتمز إذل عدـ الوصوؿ دلا أريد الوصوؿ  (يصل)القواعد ادلتعارفة يف خط الثلث، أما الالـ يف 
إليو، لذا فإنو عمد ألف تتجو الفاء إذل اليمُت بدؿ اليسار، كإذل عدـ اكتماؿ الالـ ليجيء تصرفو الفٍت رمزا 

 . للداللة ادلعنوية يف الكالـ
 

 (التركيب السطحي)سمة الملمس : رابعاً 
من العناصر ادلعربة دالليا، فضالن عما - سواء الواقعي أك اإلػلائي–يعد الًتكيب السطحي أك ادللمس         "

ربققو من إػلاءات صبالية، كقد أكذل اخلطاطوف كادلزخرفوف عناية خاصة باخلامات كسطوحها بوصفها من 
 .()"ادلستلزمات التقنية اليت تظهر أبعادا صبالية، سواء يف ادلنجز اخلطي أك الزخريف

( 16)     يف الشكل
يف  (مكة): نفذت كلمة

تكوين ذم أبعاد ثالثة، 
خبط الكويف ادلربع 

للخطاط عبد الرضبن 
الشاىد، مث تضافر إلنتاج 

الداللة عناصر أخرل 
كاخللفية ادلكانية اليت كاف 

فيها العمل، كاسم 
؛ {كىذا البلد األمُت}: العمل

حيث عرب عن معٌت األمن كالسالـ يف مكة بأف أكجد التكوين يف أحد ميادين مكة ادلكرمة، كرمزية اللوف األبيض 
متجهة للسالـ، كرمزية كجود ضباـ مكة متجهة لبياف األمن، كارتباطو بوفرة الرزؽ، كال ؼلفى أف كجود مثل ىذا 

 التكوين يف ميداف حي داللة على أف 
الفن مشاركة اجتماعية كثقافية، كليس قيمة تزيينية 

 .كحسب
خبط الكويف  (ناصر السادل):       كما خط اخلطاط

: من قولو تعاذل {كفيها} {منها}: ادلربع قولو تعاذل
، انظر [55: طو] {منها خلقناكم كفيها نعيدكم}

، كظف فيها ادلدلوؿ الذم حوتو اآلية، (17)الشكل

                                                           

 .12ركضاف، مرجع سابق، ص: هبية ( 
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داللة  (فيها)داللة على اخللق من األرض، ك (منها)كىو أف األرض منها خلق البشر كفيها يعودكف بعد ادلوت، ؼ 
 .على اإلخراج من األرض، ككتبت على سطح ػلتوم كمان من الًتاب

 سمة التوازن: خامسا
    ال يكاد ؼللو أم تكوين جيد من ظلط التوازف بُت احلركؼ 

كفضاءاهتا، إذ بو تتحقق األبعاد اجلمالية للتكوين، كعليو فإف ىذا 
النمط متواجد يف كل عمل فٍت بل يف كل احلياة اليت صنعها اهلل كمبدأ 

كقد يتحقق ظلط التوازف يف اخلط العريب من الناحية . عاـ يف الوجود
( 18)الداللية أك الرمزية، حبسب مضموف النص كأبعاده، ففي الشكل

خبط الثلث  [35: النور] {نور على نور}: تكوين لقولو تعاذل
للخطاط عبد الرضبن الشاىد، كيأيت التوازف فيو من خالؿ الًتكيب؛ 

فالشاىد ليس يف نور النار كحده مفردان، أك نور الزيت كحده، كإظلا ىو 
مكتوبة من اذباىُت، فيها  (على)نور النار على نور الزيت، فجاءت 

خاصية الًتاكب كالتشابك، كتعكس خاصية الًتاكب كالتشابك 
 (نوره )إمكانية خلق ىيئات ذات ضبولة داللية معينة، كما اختزلت كلمة 

، فيكوف أقول يف إيصاؿ الداللة كاالستشعار (على)، ليعطي الشكل الكلي سيادة للحرؼ (يه)يف كتابة كالتنوين 
 . للمعٌت ادلراد

 سمة التكرار: سادسا
يلجأ اخلطاط مىت ما دعتو احلاجة إذل تكرار صبلة    

بعينها من النص، أك حرؼ بعينو، لَتمز هبذا التكرار 
إذل ما يوافق ادلضموف، فيعرب إما عن احلركة، أك 

التواصل، أك اإليقاع، أك االمتالء، أك الوجود، كأكثر 
ما يستخدـ ىذا النمط يف فن الزخرفة؛ حيث ؽلأل 

 .ادلزخرؼ ثنايا العمل بأيقونات موحية باإليقاع كالثراء
( زلمد أكزجام: )، للخطاط(19)      يف الشكل
، حيث كتب الكتلة الكربل خبط الثلث، كالكتل [4:احلديد] {كىو معكم أين ما كنتم}: خط قولو تعاذل

أين ما )الصغَتة خبط النسخ، كيوحي التكوين بأف معية اهلل أكرب من كل شيء، كليس كمثلها شيء، كجاء تكرار 
يف كل اذباه كتنوع يف أشكاؿ احلركؼ النسخية داللة على معيتو لنا يف اختالؼ أحوالنا كتنوع أماكننا  (كنتم

بلوف سلضوضر فيو من احلمولة الداللية ادلتعارؼ عليها من كونو لوف  (كىو معكم): كاذباىاتنا، كجعل صبلة ادلعية
 .السندس كاإلستربؽ، كجنات اآلخرة، كاحلياة الطيبة يف الدنيا، ككأف معية اهلل ىي جنة الدنيا كاآلخرة
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 سمة التناظر المراوي: سابعا

    التناظر من أنواع التنظيم الشكلي،  كبقدر ما يعرب عن الصراع 
إنو قد يعرب عن التكامل، فالضد يستدعي ضده، من مث تتحقق 
كحدة القول ادلتصارعة، أك تكشف حدة كل طرؼ مع نقيضو، 

ككجدت تكوينات خطية اعتمدت التناظر ادلرئوم من أجل إظهار 
ادلهارة اخلطية الصرؼ، ككجدت تكوينات أخرل معتمدة على 

، كفيما يلي بياف ()الضركرات الداللية ادلنبثقة من معٌت النص
 . ذلك
 من أعظم أعماؿ اخلطاط تكوينا (20)ؽلثل ىذا الشكل      

تركيبه متناظر بالثلث اجللي كتبو عاـ كىو حامد اآلمدم، 
، كتبها [18:التوبة] {إظلا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل كاليـو اآلخر{ :  قولو تعاذلىػ،  كاآلية الكرؽلة1371

كما زاؿ ىذا الًتكيب موجودان حبجمو . ىػ1365اآلمدم ألكؿ مرة فوؽ باب جامع شيشلي يف استانبوؿ عاـ 
كدلا أعجب الناس بو فيما بعد، كبدأكا يف طلبو، أعٌده حامد بأحجاـ صغَتة على . الكبَت يف موضعو حىت اآلف

. شكل لوحات، كقاـ النقاشوف كادلذىِّبوف بزخرفتو
  يلحظ من ىذا التكوين أنو معتمد على ظلطُت ظاىرين، ظلط الشكل اذلرمي، كظلط التناظر ادلرئوم، لكن الذم    

يظهر أف ظلط التناظر ليس ىو الذم ػلمل احلمولة الرمزية الداللية للنص، إظلا أنشأه اآلمدم إلظهار مهارتو اخلطية 
يقوؿ ادلهندس اخلطاط صاحل يف ىذا النوع من الكتابة، بيد أف الشكل اذلرمي ىو الذم تفرد باإلػلاء بادلضموف، 

 كما فعل الشكل هتاال أعتقد أف شكالن ىندسيان ساعد يف استشعار معٌت ىذه اآلية الشريفة كفلسف» : احلداد
فمن خالؿ كونو أقول كأثبت األشكاؿ اذلندسية فإنو عكس قوة كثبات بيوت اهلل اليت أسست على . اذلرمي هبا

ادلصلُت يف ىذه ادلساجد، كعلى أٌف من يعمر بيوت  نوايا كاذباه الشكل اذلرمي إذل األعلى يشَت إذل كجهة. التقول
الكثافة العالية للًتكيب بيَّنت ادلقدرة العالية للخطاط حامد، فتخالو رسم الفراغ . اهلل يبتغي يف ذلك كجو اهلل تعاذل

. ()« ادلناسب للحرؼ ادلناسب كبنسبو الفضلى، كيستحيل بذلك ربريك أم جزء من احلرؼ قيد أظللة

                                                           

 .13ركضاف، مرجع سابق، ص : هبية: انظر ( 
: اخلطاط حامد آيتاجعلي سعيد ، : البيك  (

http://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%91%D9%8E%D8%A7

%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-

%D8%A2%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%8A/ رللة القافلة السعودية). 

http://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%8A/
http://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%8A/
http://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%8A/
http://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%8A/
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يظهر أف التناظر ( حساـ ادلطر: )للخطاط (21)كيف الشكل      
، "ارحم تيرحم: "جاء خلدمة ادلضموف، كىو حديث شريف نصو

كجاءت ادلعاجلة الشكلية التناظرية خبط الثلث إلبراز معٌت أف 
اجلزاء من جنس العمل،كأنك بقدر ما تىػػرحم فإنك تيػػرحم، شلا 

جعل تطابقا بُت معٌت النص كبنية التكوين اخلطي ادلتناظر، كمثل 
احلديث ( صباؿ الًتؾ)حيث كظف اخلطاط  (22)ىذا يف الشكل

يف تكوين تناظرم خبط الثلث " خَتكم خَتكم ألىلو: "الشريف
إليصاؿ معٌت أف ربقق اخلَتية مرىوف دبقدار ربققها فيمن ىم أكذل 

ىو أف تكوف : الناس بنا كأقرهبم منا، فالذم يقابل أف تكوف خٌَتا
خَتان يف   أىلك أكال، كيوحي ىذا ادلعٌت إذل التنفَت من أف يكوف 

اخلَت يف اإلنساف منصبا على غَت األقربُت فقط، بل البد 
أف يبتدئ باألقرب فاألقرب، كاألكذل فاألكذل ، مث جعل 

يف أعلى اللوحة دلا يالئم ىذا من " كأنا خَتكم ألىلي:"صبلة
مقاـ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كالذم غلدر بادلرء أف 

يسنت بسنتو يف ادلقاـ األكؿ، كيسَت حذكىا ليصل إذل 
 .اخلَتية اليت دؿ عليها

 
 (في الحجم أو اللون)سمة التباين : إامنا

    كأف ربوم اللوحة يف رلرل نسقها النصي انزياحا يف احلجم أك اللوف، كتعبَت عن االختالؼ بُت ادلتباينُت، 
لغرض  ربقيق بعض الفعالية اجلمالية من حركة أك سبايز أك جذب، كتتحقق األبعاد الداللية إذا أريد توظيف التباين  

اليت كتبها ( يا كرب عندم رب كبَت: )صبلة (23)يف التعبَت عن مقادير غَت متكافئة،  من ذلك يف الشكل 
اخلطاط عدناف الشيخ عثماف خبط النستعليق، فعاجل 

مقطعي النص رمزيا من خالؿ التباين يف احلجم، فإف أم 
يا ): كرب حبضرة الرب الكبَت ال شيء، فصغر ادلكوف

عندم رب : )، كجعل السيادة للمكوف ادلكمل(كرب
 .(كبَت
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( 24)    أما التباين يف اللوف فكما يف الشكل
إف عدة الشهور }: الذم جاء فيو قولو تعاذل
[ 36: التوبة]اآلية  {عند اهلل اثنا عشر شهرا

يف تركيب حبط اجللي الديواين، حيث كظف 
اخلطاط عبد الناصر ادلصرم التباين يف لوف 

نقاط الًتكيب، بعدد األشهر يف العاـ، فجعلها  
اثنيت عشرة نقطة رمزا على اإلثٍت عشر شهرا 

يف نسق كاحد شلتد، مث رمز لألشهر احلـر منها 
باللوف األضبر ألنو لوف ربذيرم يوحي بوجوب حرمة 

صفر، ربيع األكؿ، ): األشهر يف نفوس ادلسلمُت كما شرعها الذكر احلكيم، كقراءة نقاط ادلكٌوف ىي على التوارل
، كتعمد (ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، شعباف، رمضاف، شواؿ، رجبربيع الثاين، صباد األكؿ، صباد الثاين، 

كضع زلـر يف الًتتيب جبانب ذم احلجة ليلمح إذل أف ىذه الثالثة أشهر احملرمة متتابعة، كلو كضعها يف أكؿ 
 .  التكوين دلا ظهر ىذا ادلعٌت

 (المكاني)سمة التنظيم :  اسعا
يتخيل اخلطاط شكل تكوينو يف الذىن أكالن، كفق مرحلة التصور، مث ؼلطٌو      

، كيراعي يف العمليتُت أف التنظيم (التصوير)على كرؽ كما تصوره كفق عملية 
-  خاصة يف الًتاكيب–ادلكاين لكل جزء من حرؼ أك نقطة أك كلمة أك صبلة 

ىو معيار حسنو، فيتوخى اجلهة ادلعنية للكلمة األدٌؿ، كيرتب الكالـ يف ادلكاف 
على أساس ادلكانة أحيانان، أك األعلية، أك غَتعلا من مقاصد، كقد درج 

اخلطاطوف على جعل بعض الًتاكيب تصاعدية، كبعضها تنازلية، حبسب 
االعتبارات اجلمالية ادلنوطة بالنص، كمن ادلناسب ىنا ذكر ما استٌنو اخلطاطوف 

يف أعلى الًتكيب غالبان، سَتا على  (اهلل  )من سنة حسنة يف جعل اسم اجلاللة 
حذك ما جاء يف ختم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كلتكوف 

نقطة النور اليت يكوف ىو اسم اجلاللة كلمة اهلل ىي العليا، ؼ
منها االنطالؽ، كإليها الرجوع، إهنا اذلالة الكربل اليت يتجمع 

 من مث فيضع .األساس/ ادلركز/ حوذلا بقية العباد، إهنا النواة
اخلطاط اسم اجلاللة يف مكاف يالئم مكانتو، ينظر 

ال إلو إال : )للخطاط زلمد أكزجام يف تركيب (25)الشكل
للخطاط حامد اآلمدم يف  (26)خبط الثلث، كالشكل (اهلل
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كتظهر يف اللوحتاف ىيمنة . خبط الثلث [137: البقرة] {فسيكفيكهم اهلل كىو السميع العليم}: تركيب قولو تعاذل
 . اسم اجلاللة، كجالؿ مكاهنا حبيث إف ربركت عن أعلى نقطة يف ادلكوف كانتقلت دلكاف آخر فسد ادلراد

يف تركيب خبط " مرحبا بك من بيت، ما أعظمك كأعظم حرمتك: "، جاء احلديث الشريف(27)     كيف الشكل
الثلث كاالجازة للخطاط عبد الرضبن الشاىد، كتريت 

أماكن كل كتلة  ػلكي قصة أف الرسوؿ صلى اهلل 
عليو كسلم كقف أماـ الكعبة، كنظر إليها مث قاؿ ىذا 

 .القوؿ
     فجاءت ادلعاجلة الشكلية بأف جعل الكتلة اليت 

يف  (مرحبا بك من بيت): على شكل كعبة كهتي
ادلنتصف ألهنا ادلركز ، كإليها يقصد القاصدكف حُت 

: يوٌلوف كجوىهم إليها يف كل صالة، ككضع ادلكوف
أماـ الكعبة ليوافق  (قاؿ صلى اهلل عليو كسلم)

ادلضموف من كقوفو حينئذ أمامها، كرفع التاء ألعلى 
يف عالقة فوقية انطالقا من رؤية الفناف أف البيت 
احلراـ مرتبط مكانيا بالبيت ادلعمور يف السماء، 

 للداللة على أف الفضاءفرفعت كامتدت بامتداد 
الكعبة امتداد للبيت ادلعمور الذم يطوؼ إليو كل 

 .يـو سبعوف ألف ملك إذل قياـ الساعة
 

 سمة الفضاء: عاشرا
     ؽلكن أف تدخل كل األظلاط سالفة الذكر 

كأمثلة على ىذا النمط خاصة إذا ما فٌسر 
بأنو اجملاؿ الذم يكوف فيو التكوين، بدءان من 
خلفيتو كانتهاء بإخراجو حليز الوجود كتكوين 

أك رلسم، كما يدخل فيو كل ما يوحي 
مرحبا  لوحة )باالمتداد ادلكاين كالزماين، كما يف الشكل السابق

: للخطاط عدناف الشيخ عثماف، حيث كتب صبلة (28)، كمن األمثلة كذلك ما جاء يف الشكل(بك من بيت
، شلا رمز لالمتداد الزماين كادلكاين، أما (حىت)، خبط الثلث، كمسح باتساع فضائي يف (أطاع ىواه حىت أضاع ىداه)
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من فضاء كيما تظهر رمزية التكوين ادلوافقة  (حىت)الزماف فزمن اذلول كصوال لزمن الضياع، أما ادلكاف فبما كسعتو 
 .لداللة ادلضموف

للخطاط عبد  (29)      كيف الشكل
: الرضبن الشاىد خط قولو تعاذل

يف تركيب  [26: احلج] {كطهر بييت}
خبط الثلث على شكل الكعبة، كبقية 

للطائفُت كالقائمُت كالركع }: اآلية
خبط اإلجازة،  [26: احلج] {السجود

كقد مت توظيف ظلط الفضاء ىنا يف 
بييت، حيث رمز امتدادىا : امتداد ياء

لصحن الطواؼ، إذ يطوؼ الناس فيو 
إذل قياـ الساعة، كىذا االمتداد الزماين، 

أما ادلكاين فابتساع مساحة الياء كسيادة بركزىا يف التناسب مع بقية أجزاء ادلكوف، كيلحظ أف  الزخرفة ترمز دلقاـ 
سيدنا إبراىيم عليو السالـ كمكانو، كتكملة اآلية ؼلدـ البعد ادلكاين؛ إذ كتبت يف مكاف كجود الطائفُت كالركع 

 .السجود على احلقيقة
 سمة السيادة: الحادي عشر

    كىذا النمط كذلك ال تكاد زبلو منو لوحة تعتمد على رمزية التواصل اإلشارم، حيث يهيمن جزء من ادلكوف 
اخلطي على بقية أجزائو األخرل، كيكوف ىذا اجلزء زلط النظرة األكذل كاالىتماـ الرئيس، فيحظى بصريا كدالليا 

للخطاط عبد  (30)بتميز عن غَته، فيلمح إذل أغراض بعينها كالتأكيد أك الًتكيز أك الثبات كالكلية، ففي الشكل
الرضبن الشاىد سادت 

يف تركيب  (اقرأ)كلمة 
: خبط الثلث لقولو تعاذل

اقرأ باسم ربك الذم }
، حيث [1:العلق] {خلق

تأمل يف الكلمة القرآنية 
األكذل فوجدىا اختزاال 

دلسَتة احلياة، فالقراءة ىي 
اسم )رلاؿ احلياة، ك

ىي منهاج احلياة، (ربك
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: كاخللق ىو زلط القراءة كالنظر، فقاـ بعمل كلمة اقرأ على شكل جبل النور؛ إذ إف قمٌتو ال شبيو ذلا، ينظر
، مث سعى يف تكوينو أف (جربيل عليو السالـ)داللة على نزكؿ الوحي ( اقرأ)، مث جعل نزكؿ ألف (31)الشكل

أربع مرات، ادلرات الثالث اليت كاف رد الرسوؿ  (اقرأ)غلسد الفكرة نفسها حبسب ما ركتو كتب التاريخ، فكرر 
بلوف أخضر، - اليت قرأ فيها صلوات اهلل عليو كسلم (اقرأ)ما أنا بقارئ،  كخط : صلى اهلل عليو كسلم  يقوؿ فيها

الشكل : ككل ىذه التوظيفات جعلت للتكوين السيادة كاذليمنة، مشكال للجبل كلو يف تناسق كإحاطة، ينظر
(32 .) 

كلسليماف الريح عاصفة }: قولو تعاذل (33)     كيف الشكل
 {ذبرم بأمره إذل األرض اليت باركنا فيها ككنا بكل شيء عاًلمُت

: لكلمة( الكويف: )، يف تركيب خبطي[81:األنبياء]
شرين عبد )، كالثلث لبقية اآلية خبط اخلطاط (كلسليماف)

 .(احلليم
كىي مناسبة حلاؿ  (كلسليماف):     كتلحظ السيادة يف كلمة

كونو ملكان، كللملوؾ سيادهتم كعلوىم كامتيازاهتم،  فجعل امسو 
مهيمنا يف ادلكوف، كسبت ادلعاجلة الشكلية لبقية النص بأف مت 

ربييزه يف شكل يشبو حركة الريح، بكل حركاهتا كسبوجاهتا 
 .كاذباىاهتا

عالماتو،  كطاقاتو التعبَتيةكل تنوع اخلط العريب ب     ىذا كقد 
س اجناألدينامية الحتواء حركفو على  ؛ التشكيلظهر يف فضاءحىت 

  . كالتقٍتكالثقايف  كالتقدـ االجتماعي ، حبسب ذائقة العصر كالبشر، على التطورةدراؽاؿ، ةبداعياإل
 كل ، بل علىحربا على كرؽ فحسب ليس ،حبرفنة عصرية (أيقوناهتم)  اخلطاطوفأف يقدـ     كىذا مؤذف ب
مع ما يرافق ىذا من رمزية عالماتية ال أك على سطوح الطُت، أك خشب حرير أك زجاج اخلامات ادلتاحة من 

 . كدكاذلا ادلفتوحة يف أشكاؿ حرةضبولتها كاستثمار زبفى،
كحركة ذبيز لألفكار أف تظهر "  الذم ظهر موجة الفن ادلفاىيميمن مث؛ كاف اخلط حباجة لوجود بعد يواكب     

 أشكاالن ال تعد كال ربصى يف أعماؿ ككتابات تتخذعلى مكونات رمسية أك بصرية يف مزيج سلتلف االذباىات، ك
 على أف التعبَت عن فكرة فنية يكفي كعمل ء أنصار ادلفاىيمية حيث قاـ ادعا،رفضت سباما األفكار القياسية للفن

،  البوب ، التجريدية التعبَتية الدادائية، ، كالتكعيبية بات الفن ادلفاىيمي يف سلسلة من احلركات الطليعة، ؼفٍت
 .()" اليت صلحت بوعي يف توسيع حدكد الفن، كاخل

                                                           
( CONCEPTUAL ART SYNOPSIS ، (http://www.theartstory.org/movement-conceptual-art.htm). 
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، الفن كاحلياة  الفن من أجل رؤية جديدة للواقع؛ كاختصار ادلسافة بُتمزبط     تأسيسان على ما سبق من زلاكلة 
؛ فإف اخلط  كاختزاؿ كل ىذا يف مفهـو
العريب ادلطواع أظهر بعدا مفاىيميان يف 
قوالب ال سبس أصولو كقوانينو، ليكوف 

 .رمزان أيقونيان يف إبراز الفكرة أك ادلفهـو
      من مثل التكوينات اخلطية اليت 

تأسست على أبعاد مفاىيمية ما أنتجو 
يف الشكل  (ناصر السادل)اخلطاط 

، حيث حول  (37)ك (35)ك (34)
صنع اهلل }: قولو تعاذل (34)الشكل 

[ 88: النمل] {الذم أتقن كل شيء
خبط الكويف، سبت ادلعاجلة الشكلية بتحييزه داخل قوالب التصميم اذلندسي ادلتعارؼ عليها يف خرائط دبفاتيحها، 

كقد أنشأ التكوين بكل نقاط االرتكاز كخطوط رسم احملاكر كاألبعاد كحدكد الشكل، كدرجات الزكايا، كمساحات 
، حيث إف ادلعركؼ عن ىذه اخلرائط اذلندسية دقتها التامة (اإلتقاف يف الصنع)األقواس كغَتىا إدلاحان إذل مفهـو 

كعدـ كجود نسب للخطأ كلو كانت 
طفيفة، إذ إف كجود نسبة خطأ كاحدة 

تودم بالعمل كلو غالبا، يف حُت أف 
الصنع الذم ال يشوبو خطأ ىو صنع اهلل 
 .الذم أتقن كل شيء، كليس كمثلو شيء

( زمـز: )كلمة (35)     كيف الشكل 
، (الالهنائية)مكتوبة يف تركيب يشبو عالمة 

كمعجزة ربانية شلتدة ( ال انتهاء لزمـز)، كذلك إليصاؿ مفهـو (36)انظر الشكل
من أعلى كمن أسفل، كمسة التناظر أتاحت  (زمـز)ييقرأ ادلكوف . على مر العصور

 .القراءة من اليمُت أك اليسار
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
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إيضاح دلفهـو أف التقول ىي ادلالذ  (37)     كيف الشكل
كمن يتق اهلل غلعل لو }: كادلخرج، حيث نفذ قولو تعاذل

، على شكل متاىة يف ىيكل خشيب، [2: الطالؽ] {سلرجا
، {كمن}: حبيث يكوف منفذ الدخوؿ امتداد حرؼ الواك من

كىكذا يسهم اخلط يف . {سلرجا}: كمنفذ اخلركج ىو ألف
كمع إعماؿ الفكر إجالء األبعاد ادلفاىيمية يف قوالب رمزية، 

كإجهاد القرػلة تبدأ مالمح التكوين اخلطي يف الظهور ركيدان 
ركيدان، كذلك بالتوافق كاالنسجاـ  يف النسب ادلطلوبة بُت 
احلركؼ كاحلركات، مع إبراز ما فيها من مسات كخصائص 
فكرية ملحة، لتساعد يف بناء لوحة قادرة على التعايش مع 

الوسط الفٍت زمنان طويالن باإلضافة دلعيشتها يف كجداف كل متلقو 
 . من إدلاحات تلتقطها العُت كال زبطئها كاع دبا تكتنزه،ذلا
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 الخا مة
 .  احلمد هلل رب العادلُت

      حاكلت الورقة البحثية أف تقف على مدل تأثَت الوحدات الرمزية للخط العريب يف ربقيق التواصل ادلعاصر، 
ككيفية استعماؿ اخلطاط أسس التصميم الفٍت يف اخلط العريب دبا يوائم دالالتو الفكرية كاإلنسانية كصبالية أنساقو 

الفكرية كالثقافية، فسعى للفت األبصار كالبصائر إذل الكيفيات اجلمالية، كالتجليات اليت استطاع اخلط العريب 
ذبسيدىا يف تكوينات كعوادل من  التشكيل من خالؿ طابع فريد، كطراز استثنائي، كمن النتائج اليت أبرزىا 

 :البحث
 قدرهتا على التكيف يف أم شكل ميعطىمع  مكونات احلركؼ العربية الصارمة يف بنائها اذلندسي إف 

مولتو  بُت ادلرئي بحزجىي متؼ  تتضمن معٌت باطنيان يسمو على معناه اللغوم،  تقتدر على أفكليونتها،
شلا مٌكن من التواصل اإلشارم كالوصوؿ للمعٌت يف أقصر .  كالال مرئي بداللتو الفنية كاجلماليةالداللية،

 .كأصبل صورة من اللفظ
  فهو يف البعد الوظيفي يظهر من ضوابط اخلط . ، كتشكيل، بنسب متفاكتةبعداجلماؿ متحقق يف كل

ظهر يف الغٌت الشكلي للحرؼ بتخرغلو مكأسسو ادلعنية بتحقيق التناسب كالوضوح، كيف البعد اجلمارل 
يظهر يف ضبولتو الداللية دبا يتسق فيو الداؿ كادلدلوؿ، كيتناغم فيو كحركاتو كتنويعاتو، كالبعد الرمزم 

 . الشكل كادلعٌت
  سبثلت يف ختم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ادلرسل لألصقاع، كالنصوص االستخداـشبة رمزية يف 

 . ادلخطوطة يف كل من كسوة الكعبة، كادلواجهة الشريفة، كقبة الصخرة
صلى اهلل –زلمد رسوؿ اهلل بطريقة تناسب حاؿ الذين كانت تصل رسائلو :       أما اخلتم، ففي كتابة

إليهم، حُت يركف اسم اهلل جليال لو العلو كلو القصد كالتوجو، كزلمد ما ىو إال رسوؿ اهلل - عليو كسلم
 .إذل قومو يف األرض

         أما يف األمكنة الثالثة فقد ناسبت اآليات حاؿ كل زلل كاقتضاءه دلقامو، ففي ادلسجد احلراـ 
اختَتت اآليات اليت تدعو للتذكَت حبرمة البيت احلراـ كعظمتو، كقداستو ككجوب احلج إليو، كيف ادلسجد 

النبوم حوت ادلواجهة الشريفة من صفات الرسوؿ ك ادلؤمنُت كالتحبيب يف أخوهتم كاربادىم كالًتغيب يف كثرة 
الصالة كالسالـ على صاحب ادلقاـ احملمود ما حوت، كيف قبة الصخرة سبثل رمز اصطفاء آيات بعينها يف ما 
ربويو من دعوة للتوحيد كإشارة دلوقف القرآف من عيسى ابن مرمي عليو السالـ، شلا يناسب حاؿ القاطنُت من 

 كالنصوص ادلستشهد هبا –مع مالحظة أف بعض النصوص تتفق يف غالب العصور . أىل الديانات األخرل
، كنصوص زبتلف باختالؼ العصور، كىذا حباجة لدراسة تارؼلية كاعية دلعرفة سر اختيارىا دكف -يف البحث

 .غَتىا
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  اخلطي تعتمد على مسات كثَتة، منها الشكل كاللوف كاالذباه كالتوازف كالتناظر التكوينشبة رمزية يف 
كالتكرار كالتباين كالتنظيم ادلكاين كالسيادة كالفضاء بنسب متفاكتة يف الظهور كاخلفاء، كبعض اللوحات 

 .ربمل أكثر من مسة من مسات الرمزية
  اخلط من أكثر الفنوف اليت ترتبط بالتثقيف اجملتمعي، كجاءت األعماؿ ادلختارة متلمسة بعض القضايا

االجتماعية أك الثقافية اليت هتم الفرد فًتتبط يف ذىنو جبمالية مركزة للحرؼ، كمعٌت موحى إليو سلتزؿ، 
مع مالحظة أف التكوينات اخلطية . فيدعوه ىذا للتذكر كاالستفادة من احملموالت الداللية يف كل تكوين

 .الرمزية ربمل األبعاد الوظيفية كاجلمالية كالداللية يف آف كاحد
  ال ربصر األعماؿ ادلستشهد هبا على قراءة الباحث، بل داللتها شلتدة لكل متلق، كما قد سباثل قراءة

صاحب التكوين قراءةى الباحث التحليلية، كقد تتغَت، أك تتنوع، حبسب الرؤية الشخصية كادلنظور الفردم 
مع مالحظة أف اخلصائص الشكلية الرمزية يف الشكل ادلرئي من . ادلغذل باخللفية الثقافية لكل قارئ

 .تكوين أك رلسم تستلـز فًتة زمنية أطوؿ إلدراكها يف كجوىها ادلختلفة
  طواعية اخلط العريب لتوظيفو مفاىيميا؛ ألنو شكل ىندسي، كاألشكاؿ اذلندسية ىي طوع يد ادلاىر

النابغ، كادلبدع الفناف، يتصرؼ فيها كيف يشاء، ؼلرجها من قالب، كيدخلها يف آخر، مع عدـ تغيَت يف 
 .اجلوىر قدر ادلستطاع

      ىذا، كيوصي الباحثاف أال يعيش اخلطاط دبعزؿ عن مسايرات احلياة االجتماعية كالثقافية حولو، بل عليو أف 
يوظف موىبتو كلغتو يف كل مناحي احلياة اليت زبدـ غَته، كأف يوٌشي أعمالو بشيء من البالغة كيما زبرج عن 

 .كاهلل كرل التوفيق. النمطية، كتسهم يف إثراء ادلناحي االجتماعية ادلختلفة يف عصره كمصره
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