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 مقدمة: 

 عمينا يطؿ وأدواتو وأساليبو أنماطو في المغايرة والسمات التشكيمي الفف سياؽ في المستحدثة الظواىر كؿ بيف   
 وتراثنا الثقافية ىويتنا شكمت التي اليامة التراثية روافده بكؿ معبرا والجماؿ اإلبداع نافذة مف العربي الحرؼ دائما
 نحو النزوع محاوالت كؿ مف بالرغـ المغايرة، المجتمعات نتاجات في التشكيمية الممارسات عف مغاير بأسموب النادر
 بنتاجات التشكيمي الفف ممارسي قبؿ مف الممارس واالحتفاء الحداثة، أحضاف في واالرتماء البصري خطابنا تغريب

 العربي التشكيؿ تمحو أتر باتت التي والسموكيات مجتمعاتنا عمى الوافدة المحترفات خمؼ ليثا الغربية الخطابات
 مع الحضاري بتراثيا العربية اليوية طمس بقصد ، واأللية  التقنية بمستحدثات الغربي اليوس إلييا مضافا المعاصر،

 المتعمد والدور ونمطية تقميدية وسائط أصبحت أنيا عمى كاذب بإدعاء الصميـ الشرقي الطابع ذات الوسائط ىجر
 .أنواعيا بكؿ والتشكيمية البصرية فنوننا في بارز كمثاؿ العربي الخط ريادة تيميش نحو

عمى الرغـ مف وظيفة الحرؼ العربي في إيصاؿ المفاىيـ والتعبير، وىو ىدؼ لغوي خالص، إال أف ىناؾ ىدفًا     
باطنيًا وروحانيًا، فقد استطاع الفناف أف يعي تمامًا بحسو الفني المرىؼ أف مكونات الحروؼ العربية الصارمة في 

ليونتيا في تشكميا البنائي البسيط أو المعقد، تستطيع عمى التكيؼ في أي شكؿ ُمعطى، و  ةقدرتليا بنائيا اليندسي 
 جعؿ مدلوالت مف يحممو وما الحرؼ أف كمامف خالؿ كؿ ذلؾ أف تتضمف معنى باطنيًا يسمو عمى معناه المغوي، 

 يعد الموروث العربي فالخط التعبيرية، وقيمتو الجمالية وحركتو لرشاقتو الفنية لوحاتيـ في يوظفونو العرب الحروفييف
 اقتصرت األمـ كؿ فكتابات اإلطالؽ، عمى قيمتو مف تقترب أو تنافسو أو تناظره أبجدية العالـ يعرؼ لـ فريدة ظاىرة
 قدر فمو والتشكيمية الجمالية وظيفتو حيث مف عنو نتحدث حينما العربي الخط أما فقط، التواصؿ عمى وظيفتيا حدود
إف أقصى نقطة ” إلى أف يقوؿ:” بابمو بيكاسو“العربي أعظـ فناني عصرنا لقد دفع التجريد الرفيع في الخط و . عظيـ

 . 1”وصمت إلييا في فف التصوير سبقني الخط اإلسالمي إلييا منذ وقت طويؿ

. راسيا شامخا المواجية عمى بقدرتو متحديا العربي الحرؼ ظؿ التكنولوجية، والثورة الممارسات كؿ مف وبالرغـ    
 مف مثيالتيا لتصارع المكتسبة الحضارية وموروثاتنا تقاليدنا عمى محافظة الصميـ الشرقي الطابع ذات الموحة وباتت
ال سيما بعد حالة التشابو والتكرار التي تعيشيا التيارات واالتجاىات العالمية ، والمزادات الصاالت في األخرى، الفنوف

مف المفردات والذى يعد الخط العربي لذا اختارت الباحثة الفنية وسطوة الفنوف البصرية الغربية الطاغية عمييا. 
تمتع بو ي ، نظرًا لماةومتفرد ةتشكيمي بإبداع أعماؿلمقياـ  ـومساعدتي دارسى الففالبصرية القادرة عمى التجاوب مع 

 .تشكيمية، وفؽ نظـ بصرية جمالية التشكيؿالتعبير المتقف عف الحركة و  لةمف خصائص وصفات تتيح خط العربى ال

لقاء المعاصرة، التشكيمية الحركة في الفني التعبير مصادر مف تراثي كمصدر العربي الحرؼ أىمية كما برزت     وا 
 مسعاه عبر الحروفية التكوينات مف الفني نتاجو في المعاصر التشكيمي الفناف اعتمدىا التي المرجعيات عمى الضوء
 .المعاصر  الفف في اإلبداعية المنجزات في اليوية ووضوح الكشؼ يحقؽ وبما والمعاصرة، التراث بيف ما لممزج

                                                           
1
 .1893 للماليين، العلم دار والنشر، للطباعة لبنان دار بيروت، ،1ط العربي، الخط روح الباباكامل، 
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 مشكمة البحث :

الحظت الباحثة مف خالؿ عمميا فى التدريس لطالب قسـ التربية الفنية بكمية التربية النوعية جامعة الزقازيؽ    
األعماؿ األجنبية عمى النت وتأتى إفتقاد كثير مف الطالب فى أعماليـ الفنية إلى اليوية والمجوء إلى النقؿ مف 

لذا  النتيجة إلى خمو تمؾ األعماؿ إلى روح الشرؽ واإلنتماء وفقداف اليوية عمى الرغـ مف أف تراثنا يحمؿ الكثير .
كاف عمى الباحثة إختيار إدخاؿ الحروؼ العربية عمى الموحات واإلستفادة مف اإلمكانيات التشكيمية والجمالية لمحروؼ 

 رؤية الفنية لمتراث والتعبير عف اليوية الثقافية وربط أعماؿ الطالب بروح التراث العربى اإلسالمى األصيؿ.لتعميؽ ال

 : ويمكف تمخيص مشكمة البحث فى التساؤؿ التالى
ىؿ يمكف اإلستفادة مف القيـ الجمالية والتشكيمية لمحروؼ العربية كمصدر غنى لمتراث العربى اإلسالمى كمدخؿ 

 صوير بكمية التربية النوعية قسـ التربية الفنية؟لتدريس الت
 فرض البحث :

يمكف اإلستفادة مف القيـ الجمالية والتشكيمية لمحروؼ العربية لإليجاد معالجات تشكيمية تصويرية تثرى سطح 
 . تحقؽ األصالة والمعاصرةو  الموحة التصويرى

 أىداؼ البحث :

 تشكيمية جديدة فى الموحة التصويرية.اإلفادة مف الحروؼ العربية فى إيجاد حموؿ  -1
 تكشؼ القيـ الجمالية التى تنطوى عمييا أعماؿ الفنانيف العرب والمصرييف  -2

 .الفنية الذيف استميموا مف الحروؼ العربية فى أعماليـ
نتاج لوحات معبرة عف اليوية الثقافية ونابعو مف التراث. -3  ترسيخ مفيـو األصالة وا 

 أىمية البحث :

  .القيـ الجمالية والتشكيمية لمحروؼ العربية لإلثراء سطح الموحة التصويرى اإلفادة مف -1
 اف تناوؿ الحروؼ العربية فى الموحة التصويرى يعمؽ الرؤية الفنية لمتراث. -2

 إنتاج أعماؿ فنية معبرة عف اليوية الثقافية بعيدة عف تقميد الغرب. -3
 .أعماؿ تصويرية تتسـ باألصالة والمعاصرةتوجية طالب الفنوف لمنابع الرؤية التراثية لإلنتاج  -4
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 حدود البحث :

تناوؿ بعض األعماؿ التصويرية فى فنوف التراث والمعاصرة بالشرح والتحميؿ والتى عبرت عف الحروؼ  -
 العربية فى أعمميا..

كمية التربية  –عمؿ التجربة عممية تطبؽ عمى عينة عشوائية مف طالب الفرقة الرابعة قسـ التربية الفنية  -

 . طالب وطالبة 28النوعية عددىـ 

 :تتبع الباحثة المنيج الوصفى والتحميمى والتجريبى مف خالؿمنيجية البحث : 

 :  المنيج الوصىفى والتحميمى فى -
 عرض ألىـ الفنوف فى التراث والفنوف الحديثة والمعاصرة والتى عبرت عف الحروؼ العربية كعنصر تشكيمى  -
 تحميؿ لمجموعة مف أعماؿ الفنانيف المصريف والعرب والذيف عبروا عف الحروؼ العربية فى أعماليـ الفنية  -
 0 البحث تجربة مف الناتجة األعماؿ وتحميؿ وصؼ وأيضا -

اإلستفادة ىدفيا تطبيؽ تجربة عممية عمى طالب الفرقة الرابعة قسـ التربية الفنية  : المنيج التجريبى فى
اإلمكانيات التشكيمية والجمالية لمحروؼ العربية لإلنتاج أعماؿ فنية نابعة مف التراث العربى اإلسالمى مف 

 ومحددة اليوية العربية.

 مصطمحات البحث :

 Aesthetic Valuesl: القيـ الجمالية

  2"واتزاف التكويف وغيرىاقيـ ونماذج تقاس بيا األعماؿ الفنية مثؿ العالقات بيف األشكاؿ ، واإلنسجامات المونية  "

 Arabic Alphabetsالحروؼ العربية 

إلسـ باإلسـ والفعؿ ا ىو األداة التى تسمى الرابطة ألنيا تربطو الطرؼ او الجانب ، أىو فى األصؿ "الحرؼ : 

وعشروف  ثمانىتسمى باحرؼ اليجاء ويبمغ عددىا  المغة العربية والتىىى أحد مفردات والحروؼ العربية ".  3بالفعؿ"
أف الحروؼ العربية  "عبد المحسف شينترويقوؿ د.  .4معانى فى غيرىا وتربط بيف أجزاء الكالـ "وىى التى تدؿ عمى 

ليا مواصفات قياسية وأبعاد محددة يبنى عمييا ، كما يتميز الحروؼ بالمرونة الناشئة عف مطاوعتة لمتشكيؿ المتنوع 

                                                           
2
 64الرياض ص -عبد الغنى النبوى الشال : مصطلحات فى الفن والتربية الفنية ، عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الملك سعود - 
-
3

 136بيروت ص  –مكتبة لبنان  –عبد اللة البستانى : الوافى معجم وسيط اللغة العربية  
4
 169، ص 1892الكتب والوثائق القومية ، مطابع دار المعارف بمصر  المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ، دار - 
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كحرؼ مستقؿ أو كعنصر فى تكويف الكمممات، ولمحرؼ فى جميع أشكاليا غرضيف : األوؿ توصيمى بإعتباره الحرؼ 
 .5والثانى تشكيمى بإعتبار الحرؼ شكال لو صفاتة المرنة"  –رمزا 

عاممت ىى إستمياـ الحرؼ العربى مف الفف الحديث أو فى الموحة التشكيمية فيى تشير إلى أعماؿ فنية تالحروفية :
مع المغة العربية كحروؼ أو نصوص بصرية لمتشكيؿ ، وىى ظاىرة عربية )إيرانية ( أطمقيا فنانيف عرب متأثريف 

 6بتجربة )بوؿ كمى( وأقرانة مف الحروفييف الغربييف طبقأ لعمؿ فنى ذى مراجع محمية وىوية حضارية "

معطى أو  ة العربية ، كحروؼ أو كنصوص ، مثؿأعماؿ فنية تعاممت مع المغ ويشير "شربؿ داغر بأف الحروفية ىى

 . 7مادة بصرية تشكيمية"

 اإلطار النظرى: اوألً 

أىـ الفنوف اإلسالمية والذي ما زاؿ فنا قائما بذاتو يواكب مذاىب الفف بؿ ويدخؿ في أحد الحرؼ العربي يعد       
المنفردة وجمالياتو. اىتمت بو الدوؿ العربية صياغة اإلبداع التشكيمي لو أصولو وقواعده وبالغتو يمتاز بخصوصياتو 

واإلسالمية في المحافظة عميو ونشره في ربوع العالـ اإلسالمي والعربي وفي فترة مف الفترات تأثر ىذا الخط وشيد 
كثيرة منيا سيطرة الحاسوب في كثير مف األمور الفنية وقد وظؼ الخط في كثير مف المجاالت  تراجعا ومر بمراحؿ

   .منيا الخزؼ والنحت والطباعة بجميع أنواعيا وخصوصا الفف التشكيمي  توالخاما

  :بدايات الحروفية  

اف تيار الحروفية ال يعيش معزواًل عف باقي االتجاىات والمدارس الفنية السائدة في الحياة ، بؿ بتفاعؿ معيا ،    
صورية )الييروغميفية القديمة( في مصر، ثـ تحولت " تثبت كتب التاريخ أف الكتابة بدأت مدفوعًا بيواجس التغريد، 

إلى رمزية كالكتابة المسمارية، والييروغميفية المتأخرة )الديموطيقية(، وكانت المسمارية منتشرة في بالد الرافديف 
 وبالد الشاـ، وعنيا تفرعت نماذج الكتابة المتطورة، التي سارت باتجاه الحروؼ واألبجديات، حتى اكتممت عمى يد
العرب السورييف، في فترة الدولة الكنعانية الشمالية المسماة )الفينقية( والتي اكتشفت أبجديتيا في أوغاريت أو 

 .8إيفاريت )رأس شمرا( في شماؿ الساحؿ"

                                                           
5
 عبد المحسن محمد شيشتر: الوظيفية الزخرفية للحرف العربى كمدخل لتدريس التصميم فى التربية الفنية ، رسالة ماجستسر غير  - 

 25م ،ص 1899حلوان منشورة، كلية التربية الفنية ، جامعة                                        
6

 عبد الصبور عبد القادر : الحروفية كحركة تشكيلية حديثة من خالل فنون الجرافيك العربى المعاصر ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، -

  26ص 1889كلية الفنون الجميلة ، القاهرة ،                                  
7
 11، ص  1881( ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت  لبنان  شربل داغل  الحروفية العربية )فن وهوية - 
8
 .م1896 عام 16 ص 5 العدد السياحية، سورية مجلة األبجدية، قصة: سمارة يوسف - 
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( ىو مف ابرز 1879 -1940)" Paul Klee بوؿ كمى "ليس صعبأ اف نقوؿ اف الفناف االلمانى/السويسرى      
وؼ العربية كعناصر تشكيمية مف بيف عناصر ر لمحروفية العربية فيو اقدـ مف اكتشؼ مكانة الحاالباء الشرعييف 
طالعة  1928وعاـ  1914لكؿ مف تونس ومصر فى عاـ  والقرف العشريف ، ولقد كانت زيارتالعمؿ الفنى فى  وا 

ة فقد نفذ مجموعة كبيرة مف عمى الفنوف اإلسالمية ولوحات الخط العربى ، األثر الكبير فى تكويف رؤيتة الحروفي
الموحات والرسوـ التى استميـ فييا حروؼ الكتابات العربية والزخارؼ اإلسالمية والتى تمثؿ البدايات الفعمية لمتجريدية 

 .9"الحروفية فى الفف العالمى الحديث

 بدؿ التشكيمية الموحة إلى الحروؼ بإدخاؿ الماضي القرف في األربعينات في االنتشارب الحروفية بدأت وقد      
 في الفنية والمحافؿ المعارض في الوقت ذلؾ في العربية اليوية عف تعبر كانت التي المعروفة الشرقية المنمنمات
 ،(وىندسي فني) كبير تراثي مخزوف مف يحتويو لما العربي، الحرؼ في ضالتو التشكيمي الفناف وجد حيث أوروبا،

 .المنحى بيذا تسير القافمة بدأت وبعدىا المجاؿ ىذا في الرواد مف كاف حمودي، جميؿ أحمد:  مثالً 

ولو عدنا الى الحضارة اإلسالمية وما انجزتو فإنيا غنية بذلؾ خاصة في مجاؿ العمارة والفنوف التطبيقية، حيث    
ادف والزجاج لعبت النصوص والتكوينات الخطية دورًا تشكيميًا اساسيًا عمى مواد مختمفة منيا الرخاـ والجص والمع

وىذا ليس غريبًا فالخط تحوؿ عمى يد العرب والمسمميف إلى فف أصيؿ دقيؽ، والفف ينقؿ العواطؼ ، والنسيج والخزؼ
الكامنة في النفس، ويفصح عنيا بشكؿ فصيح جذاب، فيو يعبر عف العالـ الداخمي لإلنساف المبدع، وليس فقط عف 

 . 10العالـ الخارجي وعف آثار اإلنساف والزماف 

وفي ىذا المجاؿ كما يقوؿ الباحث عمى محمد أميف: "تعددت األساليب التي تناولت الخط العربي في الفف      
التشكيمي. وقديمًا كاف الفف العربي مقتصرًا عمى تنويعات الخط والزخرفة، ثـ بدأت تدخؿ الرسـو المنمنة، التي تحتوي 

سبيؿ الشرح والتوضيح، أو لوحات مرافقة لمقصص والمقامات.  عمى مخموقات حية وبشرية في الكتب المختمفة، عمى
وقد خمفت لنا العصور القديمة آالفًا مف الموحات الفنية، القائمة كميًا عمى الكتابة والزخرفة العربية، كما حوت بطوف 

الكريـ، الكتب أعدادًا كبيرة مف لوحات الكتابة، فقد تفنف الخطاطوف في زخرفة وتذىيب الكتب خاصة القرآف 
 .11مستخدميف األلواف المختمفة بشكؿ متناسؽ جميؿ، أضفي عمى الكتب روعة وجمااًل"

 حروؼ العربية: لم اإلمكانيات التشكيمية والجمالية   

"بداية ال بد مف اإلقرار أف الخط العربى يعد مف العناصر والمفردات البصرية القادرة عمى التجاوب مع الفناف     
التشكيمى ومساعدتة لمقياـ باستنياض معمار تشكيمى جديد نظرا لما يتمتع بو مف خصائص وصفات تتيح ليذا 

                                                           
9

http://altshkeely.brinkster.net/2009/calligraphy09/arab_calograph.html 9- 
10

 ـ.1979، الكويت، فبراير عاـ 14، عالـ المعرفة، العدد 126 ،125عفيؼ بينسي: جمالية الفف العربي ص . د -
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نظـ بصرية جمالية تشكيمية تنبثؽ بشكؿ ذاتى مف  وفؽ الفناف التعبير المتقف عف الحركة والكتمة بسالسة ويسر
 ".12الحرؼ لتتجمى فى الفراغ ، برونؽ ساحر مجرد مف أى غرض 

 يحممو وما الحرؼ أف كما. واإلسالمية العربية اليوية التشكيمييف لمفنانيف يعني زاؿ وال العربي الحرؼ كافولقد       
 يعطي ما التعبيرية، وقيمو الجمالية وحركتو لرشاقتو الفنية لوحاتيـ في يوظفونو العرب الحروفييف جعمت مدلوالت مف
 آلخر. فناف مف التقني األسموب في االختالؼ مف الرغـ عمى عالية، فنية قيمة األعماؿ ىذه

 عربي فني لعمؿ تؤدي تشكيمية كمفردة العربي الحرؼ اعتماد ىدفو العربي التشكيؿ في الحروفي ويعد االتجاه   
 والتجديد. التطوير إمكانية يممؾ اليوية محدد معاصر تشكيمي

يعتقد الكثير بإف قوؿ أف الخط العربي تجتمع في أنواعو سمات مدراس الفف الحديث يعد قواًل مبالغًا فيو، مغاليًا،     
حروؼ ذات إال اف العائد إلى جذور بناء الحروؼ العربية يجد أنيا مرت بسمسمة مف التجريد لتصبح ما ىي عميو مف 

معاف ودالالت وما قدمو الخط العربي لمغة ىو تموينات متعددة جعمت مف حروؼ المغة المقروءه حروفًا مرئية جماليًا 
ففي تكوينات الحروؼ ىناؾ تجريدات حاذقة لصور طيور ونباتات وبشر وفييا تعبيرية عالية ورمزية وتكعيبية وغيرىا 

 التشكيؿ الحديث. مف مدارس

فف تشكيمي، لو عناصره ومقوماتو الخاصة بو، حيث يمكف أف تتـ الموحة كتابة وتكوينًا  ىى ةالعربي وؼالحر إف      
)شكال ومضمونًا( باستخداـ األلواف المتعددة، أو الموف الواحد بدرجاتو، أو المونيف )أبيض وأسود أو غيرىما(، كما 

جزءًا مف الموحة التشكيمية، أو أف تكوف الحروؼ في لوحة ما عناصر ال تتعمؽ بالمضموف،  الحروؼيمكف أف تكوف 
   أي أف الحروؼ، ىنا، تكوف أشكااًل وىياكؿ متممة لموحة فقط. 

فالحروؼ العربية تمتاز بأنيا تكتب متصمة أكثر األحياف، وىذا يعطي لمحروؼ إمكانات تشكيمية كثيرة، مف دوف      
ى الييكؿ األساس ليا، ولذلؾ كانت عممية الوصؿ بيف الحروؼ المتجاورة ذات قيمة ميمة في إعطاء أف تخرج عم

الكتابة العربية جمالية مف نوع خاص مف حيث تراصؼ الحروؼ وتراكبيا وتالصقيا، كما أف المدات بيف الحروؼ 
ة تناسقًا ورشاقة عندما تكوف ىذه والتي يمكف التكيؼ بيا في بعض الحروؼ تأخذ دورًا في إعطاء الكتابة العربي

 المدات متقنة وفي مواضعيا الصحيحة.

ويقوؿ الفناف عمر النجدى "أف لكؿ حرؼ لغوى لو شكؿ جمالى باإلضافة إلى معناه المفظى ، بحيث أف الحرؼ     
الخط العربى الواحد إذا أضيؼ إلى حرؼ آخر صار كممة ذات معنى وفى الوقت نفسة أعطت شكاًل تركيبًا جمياًل ، ف

فى الفف اإلسالمى أضاؼ معايير تركيبية وتشكيمية إلى معناه المفظى ، مما أطمؽ عمية أنة فف ال يديف إال لنفسة 
 13بطالقة شخصيتة الفريدة بيف فنوف العالـ عمى مدى العصور "

                                                           
12
 16ص 2113العامة السورية للكتاب، دمشق  ية بين الهواجس واإلشكاالت،الهيئةد.محمود شاهين : الحروف العرب - 
13
 291، ص 1886أبجدية التصمصم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب عمر النجدى :  - 
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العربي، كما في الكوفي، ويمكف أف نالحظ أف طريقة الوصؿ بيف الحروؼ تختمؼ مف نوع إلى آخر مف أنواع الخط    
والنسخي، والثمث، والديواني، والفارسي. وىذا االختالؼ ناتج عف األسس المتبعة في كتابة كؿ خط مف ىذه الخطوط، 
حيث نجد الزوايا والخطوط المستقيمة سائدة، في أنواع الكوفي، ونجد األقواس والزوايا في كؿ مف النسخي والثمث، 

ة والمدات االنسيابية سائدة في الخط الديواني، وتتخذ الوصالت سماكات مختمفة في الخط بينما تكوف األقواس الرشيق
 الفارسي لتعطي لمحروؼ المتباينة في عرضيا تناغمًا موسيقيًا رائعًا.

ونجد أف الخط يأخذ مكانو الالئؽ في الفف مف تجويد وتحسيف، وفي استخدامو ألشكاؿ تجريدية، ولقد صار     
يف، ويتقبؿ كنمط مرئي ومصور، ويعبر عف أسموب رمزي تجريدي عف الحاالت العقمية والعاطفية، معماري التكو 

فالمدلوالت الموسيقية النطقية، ودرجات الحروؼ الصوتية لمحرؼ الواحد، وتركيبيا في تناغـ، تناغـ األحاسيس 
جماؿ في الحضارة العربية اإلسالمية، وكاف الخط العربي وسيمة العمـ، فأصبح مظيرًا مف مظاىر ال الداخمية مباشرة.

وما زاؿ ينمو ويتطور ويتعدد حتى وصمت أنواعو إلى الثمانيف، وقد حرؾ الفناف المسمـ الخطوط الجافة وأضاؼ إلييا 
  . الزخارؼ حتى غدت لوحات فنية

 فمنيـ وأسموبو رؤيتو حسب كؿ وظفوه إذ التشكيمية لوحاتيـ في والخطاطوف التشكيميوف الفنانوف تناولو وقد       
 والرسـ الخط فنوف بيف المزج فضؿ مف ومنيـ ، وذاؾ ىذا بيف مزيج ىو أسموب اتبع مف ومنيـ بالقاعدة التـز مف

قادـ تتناوؿ ، وفى العرض ال الحاسوب تقنية استخدـ مف ومنيـ ىيئتو مف وغير الحرؼ تجريد عمى عمؿ مف والبعض
 .ميؿ بعض الفنانيف الذيف عبروا عف الحروؼ العربية فى أعماليـ الفنية الباحثة بالوصؼ والتح

   استميموا مف الحروؼ العربية فى أعماليـ الفنية عربفنانوف أواًل 

حتى يومنا ىذا، موضع اىتماـ وبحث وتجريب، بيدؼ استيالد منجز بصري عربي معاصر،  الحرؼ العربى والزاؿ     
 مف ىنا، وألىمية الخط العربي، وما يتمتع بو مف قدرات تشكيمية مما يكتنز عميو، مف قيـ تشكيمية وداللية وتعبيرية.

 الفنانوف العرب بعض  وف كافة، انكبالفن تؤىمو لمتجاوب مع إبداعات وابتكارات الفناف العربي والمسمـ، في مجاالت
مف  خصائص ومزايا الخط العربي الفريدة والبديعة، واستنياض أقصى ما يمكف عمى حشد كؿ مياراتيـ لالستفادة مف

حرص بعضيـ عمى تطويرىا، وابتكار طرز  الجماليات التي تكتنز عمييا، تشكيالت حروفة الرشيقة، المطواعة، بؿ
 .مع كؿ فف جديد سجـجديدة منيا، تتوافؽ وتن

كما قاـ فنانوف آخروف بتجريد الخط العربي واستخدامو في الموحات التجريدية التي اقتبسوىا مف الغرب،     
محاوليف ربط التراث العربي بالفنوف العصرية، وىـ جميعًا استخدموا الخط العربي حروفًا وكممات، وجماًل، كعناصر 

ا أف تكوف أساسًا في ىذا البناء في بعض الموحات، أو تستخدـ في حؿ، أو تشكيمية تساىـ في بناء الموحة، فإم
 إشغاؿ الفراغات في لوحات أخرى. وكؿ ذلؾ مع االستفادة مف التراث الزخرفي العربي.
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 : حمودي الفناف جميؿ -1

 العراؽ في الستينيات عقد فترة في اشتير تشكيمي بغدادي وفناف رساـ ىو"    

 عممية في وتوظيفو اإلسالمي والتراث التاريخ أىمية إلى دراستو أثناء التفت
 العربي الحرؼ رسـ ادخاؿ تجربة خاضوا الذيف العرب أوائؿ مف وكاف االبداع،

 عالـ ضمف المكتوبة الكممة مف 1947 عاـ منذ اتخذ حيث .التشكيؿ في
 ومنيجو الفني اسموبو واصبح.الفني البناء في جديدا عنصرا المرسومة الموحة
 فيـ الى يدعو ألنو الحروفييف الفنانيف مف الكثير مسيرة في وواضحا بارزا

 المحتوى تحميؿ الى الحروفي الشكؿ ادراؾ مف ينتقؿ واعية بصورة التراث
 لمييئة الشديد واالختزاؿ التجريد فكاف،  الروحية جوانبو بكؿ والمعنى
 السحري األثر حجـ مبّكرا أدرؾ ، جماليا العربي الحرؼ استمياـ في سباقا .كاف.والشكؿ
 قادـ لمغز صورة إلييـ بالنسبة فيو. يفكونو ال َمف عيوف في الحرؼ ذلؾ يتركو الذي
 في وضعتو خالصة أصوؿ عمى تعّرؼ الذي الفناف كما كاف ،.المتخيؿ الشرؽ مف

 الفنية. الريادة موضع

 الشكؿ مزاوجة حاوؿ البداية جية المتأمؿ ألعمالة نجد أنو في مف:  إسمولو الفنى   
 المرصوفة الحروفّية التشكيالت مع( قديمة عمائر كنائس، واجيات مآذف،) الُمشخص

 والبارد، الساخف بيف تتدرج صريحة، لونّية ومساحات رشيؽ، ىندسي تكعيبي بحس  
ياىا لتصبح الخمفية، مع بإحكاـ، المبنية تكويناتيا تتداخؿ والغامؽ، والفاتح  كتمة وا 

 الشكمّية والوحدات العناصر ومترابط متكامالً  نسيجاً  واحدة أو

 بدقة، ُرسمت والكممات، الحروؼ مف عناصره كوف متماسكًا، واضحًا، قويًا،: الخمفّية مف التكويف يبرز أخرى، وتارة 
 الدرجات، ىادئة األشكاؿ، متنوعة لونّية بمساحات مبنية خمفية فوؽ ومتقنة، جميمة بحركّية ووزعت بصراحة، ولّونت
قد اتخذت طابعا ىندسيًا   أعمالة .الخمفّية  حساب وأبرزه عمى أكده والشكمي، الموني التضاد مف حالة خمؽ ما وىو

بخطوطو المستقيمة والمنحنية والمقوسة، والمتقاطعة مع بعضيا اآلخر محدثة مساحات قد اتخذت لنفسيا اشكااًل 
مثمثة ومربعة ودائرية، غير المقروءة بحروفيتيا، والمتحركة اشكاليا وخطوطيا باالتجاىات المختمفة، والمكررة في 

ت مساحاتو وثقؿ الوانو، ومدى توزيع ىذه االشكاؿ بعض اشكاليا، حيث خضعت الى تكويف منتظـ مف حيث توازنا
وحركتيا عمى سطح الموحة التصويري ضمف فضاء واسع لموحة، بحيث شكمت ىذه التكوينات الحروفية نسبة حوالي 

% مف المساحة الكمية، اما عالقات األلواف مع بعضيا، فيي تصب في الجوىر الجمالي لموحة والمتمثؿ بالتدرج 60
   (.2(، )  1كما فى أشكاؿ ) جاميا مع مجاوراتيا مف األلواف األخرىوالتضاد وانس

 غواش:  المـــــادة حروفيـــــــات( 1ل )شك

 46×  91:  مقـــاس كارتون على

 ( البسمـلـة زيت على قماش2شكل )

 م1895-سم 41×  91مقــاس : 
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  :الفناف سامى برىاف -2

 في التشكيمييف الفنانيف أبرز مف" برىاف سامي" العالمي السوري الفناف يعد
 خالؿ مف عالمياً  فنياً  حضوراً  حقؽ فقد والعالـ" العربي الوطف"و" سورية"

 المؤسسات مف العديد قبؿ مف والمقتناة الممّيزة الفنية األعماؿ مف العديد
 تكريمو تـ الثمانينيات في.، العالـ في مكاف مف أكثر في والخاصة الرسمية

، المستوى ىذا عمى ُيكّرـ عربي فناف أوؿ فكاف المتحدة األمـ منظمة قبؿ مف
 رئيس" حسني حسيف" التركي الخطاط يد عمى وتتممذ العربي بالخط ىتـإ

 ".حمب" في إقامتو لدى وذلؾ" الحميد عبد" السمطاف خطاطي

  الفني العمؿ في واستميامو العربي الخط اىمية الى تنبو:  إسموبة الفنى

 موضوعاً  الحياة مف االشكاؿ مستخدماً  فيو، والتجريد الشكؿ في التشخيص بيف اعمالو في جديدة بتقنية يزاوج فبدأ
 وتتماىى االشكاؿ ىذه في تنحسر معالميا الخطوط وبدأت العربية، الحروؼ معيا ومدخالً  الفنية اعمالو في محورياً 

 واسسو قواعده عف بعيداً  التجريدي بشكمو معيا يظير العربي الخط وبدأ غنية، لونية مساحات ضمف الالنياية نحو
 واسراره العربي الحرؼ متفيماً  الموحة تكوينات في الكالسيكية التقميدية
  لمحرؼ، الجديد المفيـو ىذه وعمى. الروحية

 الموحة وسط في الحروفية الكتمة توضع اعمالو في ايضاً  ونالحظ
 االخضر الموف مشتقات بيف الوانيا تدور كبيرة لونية مساحة وضمف

 جميمة لونية توليفة ليؤسس ومشتقاتو الفيروزي الموف ودرجاتو،
  مناخ ِبُجمميا توحي العربية لمحروؼ جديدة تشكيالت ضمف

 ( 3كما فى شكؿ ) المطمؽ نحو وتحمؽ النفس فييا تنشئ وروحي صوفي

 العربي الخط في الجمالي الموروث مف التشكيمية قيميا تستمد التصوير في عربية مدرسة أسيسقاـ الفناف بت
 كأف لتكوينيا كأساس الموحة اسـ يضع كاف فقد الموحة محور يشكؿ لديو العربي الخط بات حيث اإلسالمية والزخرفة

 لونية بأرضية األخرى المساعدة الخطوط إضافة بعد الحروؼ فرضتيا التي المساحات يمأل ثـ/ وطنى/ عبارة يكتب
 تجعؿ كثيرة مفردات فيو ُحشدت شعبي ببساط أشبو لوحتو تبدو بحيث صغيرة بمساحات أو نقطي بشكؿ بالعبارة تحيط

 .(4كما فى شكؿ )  فييا الروحية الجوانب تممس مف األشياء حرفية إلى قرباً  أكثر المشاىد

 

 

×  51مقــاس : -زيت على قماش  -وطنى(.4)  شكل

 م 2111 -سم 91

 91مقــاس :  -زيت على قماش  ياهلل( 3شكل ) 

 م 2111 -سم 91× 
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 فنانوف مصريوف استميموا مف الحروؼ العربية فى أعماليـ الفنية:ثانيًا  

 ويطتن الحروؼ فيذه ،الفنية إبداعاتيـفى  الفنانيف تميـ تزاؿ وال كانت، الفنية، بمعطياتيا الغنية العربية الحروؼ إف
 الفنانوف المصريوف اعتمد ولقد الشكؿ، حيث مف أو المضموف، حيث مف إف ليا، حدود ال فذة عبقرية عمى

 -مف أىـ ىؤالء الفنانيف : العربي الخط مف مستمدة تشكيمية عناصر عمى الحاضر الوقت في التشكيميوف

 الحروفية مدرسة رواد أحد  (1994 ديسمبر  -1922 يوليو  ) سيده يوسؼ الراحؿ الفناف "كاف: الفناف يوسؼ سيدة -1

 غمة في الموجودة الطاقة تمؾ مف اإلبداع روح استميموا الذيف
 اإلبداع ليذا مخمصا وظؿ العربي بالحرؼ التشكيؿ

 إبداعاتو فيو يقدـ الفنوف مف النوع ليذا فارسا كاف ، عقودثالثة طيمة 
 العناصر لكؿ بديؿ بدور القياـ عمي قادرة فالحروؼ  ، وتنويعاتو وأفكاره

 جوا بداخميا تحمؿ المغة فحروؼ  ، الفف في والمعنوية التشخيصية
 المفكر الرائد يوسؼ سيده  وكاف  ، وكوني حضاري كياف فيي روحيا
 يسمو أف عبيد مصطفي  . د الفناف الناقد وصفو كما استطاع الذي

 بالخصوبة متميزا المتعددة أشكالو في العربي الخط واستمياـ بصياغة
 ىذا مع رحمتو مف بدءا ومتطورة جديدة تشكيمية حموال ليقدـ والتنوع
  .14" الستينات مطمع منذ الفف مف النوع

 في تتناغـ تشكيمية عناصر ىي سيده يوسؼ إبداعات جاءت:  إسموبة الفنى
 موسيقي لنغـ تجسيد ىي يوسؼ عند فالحروؼ.. سيده يوسؼ ابتدعو محيط
 تخضع اليامات ىي أو الشعبية السيجة بمعبة تذكرنا رموز وىي جمالية برؤية
بدور ىاـ  تقـو فييا الحروؼ.مختزلة مباشرة ألواف في والتوزيع التوازف لقوانيف

في خمؽ ثقافة تشكيمية جديدة حوؿ العالـ العربي عف طريؽ بناء أشكاؿ فنية 
تتداخؿ فييا الحروؼ اليجائية بيف الخطوط واأللواف مسايرة لمغة العصر السائد 

، ألوانو مستميمة مف فف الخيمية الشعبى مع االحتفاظ بالحضارة والتقاليد الشرقية
 بيا أشكالة ورموزة الشعبية المتمثمة فى المأذف األصيؿ ، يستخدـ الكممات ليمأل

فى اشكاؿ والقباب، وتتداخؿ الحروؼ مع الكممات لتمالء بة فراغ خمفياتو كما 
(5،6).  

 

                                                           

11-http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/508995.aspx  

زيت على -( لوحة ) انتصارات حرب اكتوبر(5شكل )

 سمx 99سم 62مقاس -توال

 لوحة )اللة نور السموات واألرض(( 6) شكل

 سم89x91مقاس –أكريلك على توال 
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 :الفناف عبد الصبور عبد القادر-2

عامًا  25التشكيمي عبدالصبور عبدالقادر أكثر مف قضى الفناف      
في رسـ الموحات الفنية التي تستوحي الحرؼ العربي، وأنجز أعمااًل 
تستميـ روح الفنوف االسالمية وتضيؼ الييا، وال يزاؿ الفناف 
عبدالصبور مقتنعًا بطريقو وأسموبو ويواصؿ ابداعاتو التشكيمية 

ى الحروؼ العربية في شكؿ آيات بتكوينات وحموؿ جديدة، معتمدًا عم
وفى ذلؾ  قرآنية واحاديث نبوية وحروؼ متناثرة تتوزع عمى الموحة

إف الفنوف االسالمية ليا مقوماتيا وتصمح لكؿ زماف  الفناف " ويقوؿ
ومكاف، وىذه المقومات يمكنيا اف تفتح آفاقًا جديدة لمفف التشكيمي، 
وما يقـو بو مع غيره ىو فف تشكيمي حديث يستخدـ مفردات مختمفة 

مف  ةالعربي بإمكانيات الحروؼىي الحروؼ العربية، مستعينًا في ذلؾ 
االستخداـ، باالضافة الى مؿء الفراغات التي  وليونة وحرية في مرونة

 . 15"تعتبر مف ركائز الفنوف االسالمية

مفردات  حروفيًة بداًل مف  أعمالة : يستخدـ الفناف فيإسموبة الفنى
المفردات اآلدمية مثاًل، فيو يرسـ التكويف أواًل قبؿ اف يوزع الحروؼ 
العربية فيو بشرط اف تتحقؽ في العمؿ الفني عوامؿ االتزاف التشكيمي 
كالعمؽ واالبعاد والجدة أي أنو يمأل مساحات التكويف بالحروؼ 

 نبوية شريفة أو معالجات حاديثأالعربية التي قد تكوف آيات قرآنية أو 

أنو ال  كما .تستقي معناىا مف الشكؿ وال تحتوي عمى جممة مقروءة بحروؼ 
يتقيد بما ىو مكتوب في العمؿ الفني، وكؿ ما ييمو ىو التعمؽ في التجربة الفنية 
التي تعتمد عمى الحرؼ العربي كمفردة تشكيمية غير تقميدية، والبطؿ الرئيسي في 
العمؿ الفني أو الموحة ىو الحرؼ والتكويف والموحة معًا وليس عنصرًا واحدًا، 

تجريدي والحروفييف أف االثنيف يبحثاف في العمؿ والفرؽ بيف اصحاب المذىب ال
الفني عف التكويف والموف والمممس، ويزيد الحروفيوف عمى ذلؾ استخداـ الحرؼ 

  .(8،9، 7)كما فى أشكاؿ  جماؿ الموحةمف كمفردة تشكيمية مختمفة تزيد 

                                                           
-16-http://www.alittihad.ae/details.php?id=140890&y=2007
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 عبد الصبور عبد القادر الفنان أعمال من (9) شكل

 سم 61x61 مقاس– توال على زيت

عبد الصبورعبد  الفنان أعمال من (9) شكل

 سم51x91مقاس –زيت على توال -القادر

 

 ( من أعمال الفنان عبد الصبور عبد القادر8شكل )

 سم51X 53مقاس  -أكريلك على توال 
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  الفناف عمر النجدى:-3

 ويعرض باريس في متحفاً  يمتمؾ عربي فناف ىو أوؿالنجدي عمر  "    
ف لـ يقـ معرضًا خاصًا ألعمالو وسمفادور دالي ،  بيكاسو مع وا 

الحروفية، إال أنو اشتغؿ عمى الحروفية وبيا منذ الخمسينات، بؿ منذ 
الكشري وعربات بداياتو حيف كاف في بيئتو الشعبية يرسـ عربات 

الخروب بما فييا مف زجاج مموف وكتابات آليات قرآنية وأمثمة شعبية 
وأشعار... فبدأ بذلؾ الكتابة مع الرسـ ليصؿ بعد ذلؾ إلى أساليبو 
الخطية الخاصة، يمتـز بقواعد الخط وصرامتيا تارة، ويتجاوزىا عند 

 .16".التأثير االنفعالي لممعنى تارة أخرى

. «الحروفية» عمييا وقد أبدع العديد مف الموحات غمبت:  اسموبة الفنى
 وحروؼ جية، مف ووجوه وأمكنة وتكوينات رموز مع الحروؼ فييا تتداخؿ
 مف جذابة ىندسية بأشكاؿ الموحة بياض عمى األسود بالموف تتوزع خالصة
 أية الحروؼ مف يصنع أف بإمكانو أف الفناف خالليا مف يثبت ثانية، جية
 ما ضمف شكؿ أو موضوع أو فكرة أية عف خالليا مف معبراً  يريد لوحة
 الذكر مف بكتابات مرسومة وجوه التأثيري ، وىناؾ بالفف تسميتو يمكف

 أو الموف أو بالفف رأيو يوضح أف الفناف منيا أراد بعبارات وأخرى الحكيـ،
 الرؤية،  مرامي إلى وصوالً  والزوايا الخطوط لكؿ كبداية النقطة،

  بالفناف خاص بتجريد ثالثاً  بعداً  والرموز الحروؼ بتداخالت يمنحيا

ويقوؿ  الفناف فى ذلؾ "أف .عنو المباشر التعبير مف أكثر المكاف بمعالـ يوحي
عند التأمؿ فى الحروؼ العربية نجد أننا أماـ بناء تشكيمى كامؿ لو مقومات 
ومخارج التشكيؿ اإلنسانى مف تعريج وتسطيح وتجسيـ لعمؿ فنى لو كؿ 

 الحروفية وتكويناتيا عمرالنجدى الفناف لوحات في االلواف .17أبعادة الفنية"
كما فى  الموني واالنسجاـ والتضاد والتدرج والشفافية بالوضوح امتازت
 (.10،11،12أشكاؿ)
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 291 ص ،1886 للكتاب العامة المصرية الهيئة ، التصمصم أبجدية:  النجدى عمر - 

( من أعمال الفنان 8شكل )

 عمرالنجدى

 ( من أعمال الفنان عمر النجدى11شكل )

 سم 121x141مقاس  -توالزيت على 

 أعمال من( 11) شكل

 النجدى عمر الفنان

 أعمال الفنان عمر النجدى( من 11شكل )

 سم 141x141مقاس  -زيت على توال

 من أعمال الفنان عمر النجدى (12شكل )

 سم 51x651مقاس  -زيت على توال
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 الفناف أحمد مصطفى : -4

 مجاؿ في وحجة عالمية شيرة ذو وباحث فناف وىو ،1943 عاـ االسكندرية في مصطفى أحمد الدكتور ولد      
 يستمد وكاف األوربية الجديدة الكالسيكية لتقاليد وفقا تصويري كفناف البداية في تعمـ. اإلسالمي والتصميـ الفف

 تقريبا أعمالو كؿ يخصص وأصبح اإلسالمية جذوره اكتشؼ أف كاف ثـ. النيضة عصر فناني مف أساسا إليامو
 أف واستطاع الكريـ، القرآف آيات إلى معظميا فى تستند مجردة لتكوينات

 مياراتو بيف الجمع في مبتكرة طريقة بفضؿ رائعة غنية بصرية لغة يبدع
 .اإلسالمي الكتابة لفف وفقا كبير وكخطاط كمصور

 لمحروؼ التقميدية األشكاؿ تناوؿ انة رغـ مصطفى أحمد الفنافويعد ,"
نما ، وعبارات كممات فى يدمجيا لـ لكنو ، العربية  حالتيا فى تناوليا وا 
 مجرد ليست العربية الحروؼ أشكاؿ أف إلثبات يسعى حيث المفردة
نما ، ليا مضموف ال صماء اصطالحية خطوط  دالالت ذات أشكاؿ ىى وا 
 . 18"ومعانى

  مف ضخمة مجموعة تتضمف ، بالحركة تموج( 13)  شكؿ الجدارية ىذة

  والداؿ والواو كالياء( اإلخالص سورة) مف المستميمة الحروؼ

 الموحة عناصر بيف منفردة ، األسود بالموف تظير وغيرىا
 متراصة صفوؼ ىيئة فى ومكررة متفردة ، ،والسيادة زبالبرو 

والمتأمؿ لمجدارية يجد حروؼ داكنة وباىتة  المعركة فى كالجنود
متزاحمة ومنحرفة ، مائمة ومعكوسة كانيا فى  ، صغيرة وكبيرة ،

 حالة تشابؾ والتحاـ وعراؾ وفوضى ، ويتضح مف خالؿ ذلؾ

العربى مف التدوير وعى الفناف بالمقومات التشكيمية لمخط 
 وكيفية توظيفيا جماليا فى لوحتة  والمطاطية والتشابؾ والتداخؿ

 وقد استفاد الفناف مف المقومات الجمالية لمحروؼ العربية (14كما فى شكؿ )

 ومنيا خاصية المد فى الحروؼ القائمة )األلؼ واالـ ( وخاصية البسط فى 

 فى الموحة . ةحركبالساس ححروؼ الكاؼ ، والتشابؾ والتداخؿ فى الخطوط التى تتوسط الموحة مما اضاؼ ا
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 211،صمصطفى رشاد : جماليات الخط العربى )تطبيقاتة وجمالياتة(، عالم الكتب  -

 مف مستميـ1976- زرقاءتيمة  (13شكؿ ) 
 الجاللة لفظ بترديد الجماعية االبتياالت إيقاع
 سػـ 105 في 142 زيتي تصوير «الّمو»

 اإلخالص سورة مكنون من مستلهم( 14شكل ) 
 سـم 221 في 341 مساحتها جدارية منسوجة112

 1981 فرنسا بنتـون استوديوهات نسجتها
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 نقاط مف خالؿ تناوؿ أعماؿ الفنانيف بالوصؼ والتحميؿ استنتجت الباحثة بعض ال خالصة تحميؿ أعماؿ الفنانيف:

 بأسموبيف فى المعالجة: مف الحرؼ العربيقد استفاد الفنانيف 

نجد مياًل لدى كثير مف الفنانيف إلى استخداـ  حيثيكوف الحرؼ فييا عنصرًا تشكيميًا أساسيًا في الموحة، :  األوؿ 
الكتابة العربية شكاًل ومضمونًا بحيث تتكوف الموحة مف جممة أو كممة تكتب بالطريقة التقميدية لمخط العربي، أو 
بطريقة فنية ال تمتـز بقواعد الخط العربي، بؿ إف بعضيـ استخدـ الكممات لمتعبير عف مضموف الموحة بأشكاؿ فنية 

 ممتزميف بقوانيف وقواعد الخط العربي. غير

قاـ فنانوف آخروف  حيثال عالقة لمحرؼ بمضموف الموحة، إنما يكوف الحرؼ فييا عنصرًا تشكيميا فحسب الثانى : 
بتجريد الخط العربي واستخدامو في الموحات التجريدية التي اقتبسوىا مف الغرب، محاوليف ربط التراث العربي بالفنوف 

ىـ جميعًا استخدموا الخط العربي حروفًا وكممات، وجماًل، كعناصر تشكيمية تساىـ في بناء الموحة، فإما العصرية، و 
أف تكوف أساسًا في ىذا البناء في بعض الموحات، أو تستخدـ في حؿ، أو إشغاؿ الفراغات في لوحات أخرى. وكؿ 

 ذلؾ مع االستفادة مف التراث الزخرفي العربي.

 : كالتالي الحروؼ العربيةالفنانيف المشتغميف عمى يمكف تصنيؼ توجيات 
حاولوا تحديث الخط العربي باالعتماد عمى وسائؿ حديثة مع التزاميـ بقواعد كتابة الخط وبقوانينو  فنانوفػ 1

 الكالسيكية المعروفة. 
 لـ يكتفوا بمجرد التحديث بؿ حاولوا تجديد الخط وأشكالو وفؽ تصورات جديدة تقـو عمى البحث والدراسة. فنانوفػ 2
 .ػ فنانوف أدخموا الخط في لوحاتيـ التشكيمية 3
ػ فنانوف حاولوا استمياـ الخط دوف االىتماـ بالمعنى المغوي لو ، وكذلؾ بدوف االلتزاـ بقواعد وأصوؿ كتابتو ، بؿ 4

  .معو كمعطى تشكيمي  تعامموا

 فنية تربية قسـ - النوعية التربية كمية -الرابعة الفرقة طالب مف عينة عمى التجربة طبقت قد: التطبيقية التجربة
،  قسمت عمى ثمانى مقابالت مدة كؿ مقابمة ثالث ساعات اسابيع أربع زمنية مدة فى  وطالبة طالب 28 عددىا

 خالؿ مف اإلستمياـ مف الحروؼ العربية كقيمة تشكيمية فى لوحاتنا وىى المشروع فكرة بعرض الباحثة بيا امتق
 اإلنتماء وتعزيز اليوية تأصيؿ يحقؽ مما التراث مف واإلستياـ الثقافى الموروث

 :التجربة أىداؼ

إبداع لوحات فنية نابعة مف التراث اإلسالمى األصيؿ مف خالؿ توظيؼ الحروؼ العربية لتأصيؿ اليوية  -1
 الثقافية.

 .الحروؼ العربية وما بيا مف قيـ جمالية وتشكيمية وتعبيرية  جماليات عف الكشؼ -2
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 تعطى التى الخامات بعض إضافة مع تواؿ عمى الزيتية األلواف بخامات التجربة طبقت قد:   التجربة منيجية
تختمؼ موضوعاتو وتتفؽ سـ  x 70 50 مقاسات  الفنية الموحات مف مجموعة انتج قد،  الموحة سطح عمى مالمس

 .  فى توظيؼ الحروؼ العربية كمفردة تشكيمية عمى الموحات

 تطبق التجربة على طالب قسم التربية الفنية الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق :  حدود التجربة

 سم 51X 91على توال مساحة األلوان الزيتية وألوان الباستيل بعض العجائن اللونية : الخامة المستخدمة

 .مفتوح لكل طالب حرية إختيار الموضوع الئى يتناسب مع ميولة وقدراتة التشكيلية:  الموضوع الفنى

 :  إجراءات التجربة

 وتمهيد تاريخى لها وكيف بدأت اإلستلهام منها فى"الحروف العربية "التعرف على الموضوع :   المقابلة األولى

 الفنون القديمة                       

 استراتيجية التدريس : المحاضرة والمناقشة 

 شرح وتحليل نتائج اإلطار النظرى وتحليل أعمال الفنانين الذين وظفوا الحروف العربية فى:  المقابلة الثانية

  لوحاتهم الفنية                       

 المحاضرة والمناقشة:  استراتيجية التدريس

فيـ واستيعاب الموضوع وكيفية توظيؼ الحروؼ العربية فى الموحات واإلستفادة مف اإليقاع :  المقابلة الثالثة
الحركى التى تحدثة تجاور او تراكب أو تماس الحروؼ مع بعضيا البعض وقدرة الحرؼ عمى المد واإلطالة ليكوف 

 جزء مف الشكؿ الفنى.

 قشةالمحاضرة والمنا:  استراتيجية التدريس

  تنفيذ أفضل اإلسكتشات المقترحة والبدأ فى التلوين ومراعة قواعد الظل والنور:  المقابلة الرابعة

 .المحاضرة والمناقشة العصف الذهنى:  استراتيجية التدريس

 استكماؿ تنفيذ األعماؿ والتقويـ المستمر:  المقابمة الخامسة والسادسة

 وتقويـ الطالب المستمر: العصؼ الذىنى  استراتيجية التدريس

 وتدريب الطالب عمى تقييـ وتقويـ العمؿ الفنى -التشطيب واإلخراج : والثامنة المقابمة السابعة

اإلستمياـ مف التراث اإلسالمى لعمؿ لوحات فنية تتسـ بألصالة والمعاصرة وتنمى روح اإلنتماء   :العائد التربوى
نتاج أعماؿ فنية  مستميمة مف تراثنا  ومعبرة عف تاريخ وثقافتنا العربية   . وتأصيؿ الثقافة العربية وا 

 



17 
 

 

 الزقازيؽ  نماذج مف أعماؿ طالب قسـ التربية الفنية ، كمية التربية النوعية ، جامعة

وىى عبارة عف بورتيرييات ذات حس تعبيري، وقد وظفت (: 15،16،17،18شكؿ ) المجموعة األولى
الحروؼ العربية كأحد عناصر التشكيؿ فى الموحة مستفيدا مف اإليقاع الحركى الذى يحدثة امتداد الحروؼ وتماسيا 

ىئات مممسية تنوعت ما بيف الخطوط الناعمة اوقد اضافت تمؾ الحروؼ ىي مع التراكب والتداخؿ ما بيف اشكالو
 .واألرضية لتضيؼ إيقاع و تناغـ موسيقى فيما بينيـتنوع توزيع الحروؼ مابيف الشكؿ تو  والخطوط الحادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للطالبة أيات نعيم (15شكل رقم ) 

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 ( للطالبة اية مجدى16شكل رقم ) 

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 للطالبة أيات نعيم (19شكل رقم ) 

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 فاطمة عبد الرحمنللطالبة  (19شكل رقم ) 

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 
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تتراكب وتتجاور مع بعضيا وظفت الحروؼ كييئات ممسمية ( 19،20،21،22): أشكاؿ  الثانيةفى المجموعة 
وتعد تمؾ حموؿ تشكيمية غير تقميدية فى  الفتيات، متمثمة فى مالبس ؿ عف طريؽ الظالؿ والنوريتشكمالبعض ل

معالجة المالبس ، وقد استخدمت الحروؼ  باحجاـ صغيرة أيضا بالتشكيؿ فى البورتيرية واخذت درجات ظمية أغمؽ 
ـ ؼ فى الخمفية والتنوع فى أشكاليا وأحجاميا وذلؾ لتعطى إحساس بالتناغفى توزيع الحرو  ات، وقد نوعت الطالب

 .الموسيقى مابيف الشكؿ والرضية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( الطالبة هدير حمدى18شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 ( الطالبة هند أشرف21شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 الطالبة ىدير العربى( 21شكؿ )

 ألواف زيتية عمى تواؿ – 50x70مقاس 

 ( الطالبة نادية محمد22شكؿ )

 ألواف زيتية عمى تواؿ – 50x70مقاس 
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تضمف مجموعة مف البورتيرىات جمعت مابيف األسموب ( 23، 22، 21، 20أشكاؿ ) المجموعة الثالثةفى 
فى  عناصر التشكيؿ فى الموحة حيث اضافت الحروؼ حموؿ تشكيميةاستخدـ الحروؼ كأحد ،  تأثيرى والتعبيرىال

عطاء تأثيرات مممسية وحركية عف طريؽ تراكب الحروؼ مع  خمفيات الموحة وتـ دمج الحروؼ لتشغؿ فراغ الموحة وا 
 بعضيا البعض ،كما أضافت قيما تعبيرية فى الموحة .

 

 

 

 

 ( الطالبة منال أحمد21شكل )

 ألوان زيتية على توال – 41x65مقاس 

 منى عبد الحميد( الطالبة 23شكل )

 ألوان زيتية على توال – 41x65مقاس 

 اسراء عبد الوىاب( الطالبة 20شكؿ )

 ألواف زيتية عمى تواؿ –سـ x60 60مقاس

 هبة محمد( الطالبة 22شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x51مقاس 
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رسمت بأسموب تعبر عف مجموعة بورتيرييات ( 27، 26، 25، 24المتمثمة فى أشكاؿ ): المجموعة الرابعة
 ،عالقة بيف الشكؿ والمضموفوذلؾ لتوثيؽ ال،  متمثمة فى غطاء الراس أو برقع الوجة بمالمح وأزياء عربيةواقعى 

كظالؿ مممسية تكرار الحروؼ وتجاورىا متمثمة فى شعر الفتاه  ،أو تؤدى وتمعب الحروؼ العربية كأدوات لمتشكيؿ 
دور فى الخمفية إلعطاء اإلحساس باإليقاع الحركى الناتج مف تكرار الحروؼ الحروؼ فى المالبس ، وأيضا تمعب 

انسيابية وربط الشكؿ باألرضية لتعطى فى النياية أعماؿ فنية نابعة مف التراث الشعبى وذات ىوية عربية بطريقة 
 خالصة .

 

 

 

 

 

 ( الطالب شهاب الدين24شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 ثروتأية  الطالبة( 25) شكل

 على زيتية ألوان –51x91مقاس

 توال

 إسراء إبراهيم ةالطالب( 26 )شكل

 توال على زيتية ألوان –51x 91مقاس

 الطالبة أيات نعيم( 29)شكل 

 ألوان زيتية على توال –51x 91 مقاس
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( وىى عبارة عف لوحات مستوحاه مف 34، 33 ،32، 31، 30: تتمثؿ فى اشكاؿ )  مسةخاالمجموعة ال
تتداخؿ فييا الشكؿ مع األرضية وظفت الحروؼ فييا  متصمة أحيانا ومتفرقة أحيانا أخرى  شعبية  تكوينات تجريدية

إلى إضافة قيـ مممسية ،مما كاف لو دور فى إثراء الموحة جماليا ويؤكد عمى بشكؿ متراكب حيث أدى تكرار الحروؼ 
   .حس التراث برؤية حديثة

   

  ة منال عبد اللة( الطالب29شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 مروة أحمد ة( الطالب28)شكل 

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 ( الطالبة أسماء محى31شكل )

 توال ألوان زيتية على – 51x91مقاس 

 ( الطالب محمد عبد المنعم31شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 
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 ( الطالبة أسماء بندارى32شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 الطالبة إيناس أحمد (33شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 ( الطالبة ميرفت محمود34شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 
 محمود( الطالبة هند 35شكل )

ألوان زيتية على  – 51x91مقاس 
 توال
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( ىى عبرت عف الحصاف العربى بأساليب فنية 39،   38،   37، 36 : تمثمت فى أشكاؿ ) المجموعة السادسة
وظفت فييا الحروؼ فى بعض أجزاء مف األرضية لتعطى قيـ مختمفة تنوعت بيف الواقعية والتجريدية والتأثيرية 

( 37الموحات وظفت الحروؼ كجزء مف جسـ الحصاف كما فى شكؿ ) وفى بعض  (36كما فى شكؿ )   مممسية 
( حيث كرر حرؼ الحاء مع إمكانية 39وفى بعض الموحات شكمت الحروؼ الجسـ بالكامؿ كما فى شكؿ رقـ ) 

ويعتبر ىذا  فى الموحة  ديناميكيةبالليضيؼ إحساس  ،ليشكؿ بة جسـ الحصاف نسيابية واإل  الحرؼ لممد واإلطالة
 .مما كاف لو دور فى إثراء الشكؿ جمالياً  إسموب غير تقميدى فى معالجة األشكاؿ

 

 

 

 

 

 

 ( الطالبة ياسمين مصطفى39شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x91 مقاس

 ( الطالبة غادة سليمان38شكل )

 ( الطالب خالد سعيد39شكل )  ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 

 (الطالب على عبد الرحمن36شكل )

 ألوان زيتية على توال – 51x91مقاس 
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 : النتائج 

 الطالبوبعد الحصوؿ عمى المشروع النيائى مف  بعد الدراسة التحميمة لإلطار النظرى ،

 توصمت الباحثة إلى النتائج التالية :          

 تتضمف الحروؼ العربية إمكانيات تشكيمية وتعبيرية تصمح أف تكوف احد مداخؿ تدريس الرسـ والتصوير.  -1
 اف تبايف الحروؼ واختالفيا فى الشكؿ والييئة أدت إلى إضافة قيـ التنوع والوحدة.  -2
مكانية الوصؿ بيف الحروؼ المتجاورة بالتماس او الحروؼ العربية وما بيا مف ليونة  -3 قابمة لممد والثنى وا 

 .التراكب  تضفى قيـ جمالية ومممسية إييامية عمى سطح الموحة التصويرى

نابع مف توظيؼ الحرؼ العربى كمفردة تشكيمية أدت الى عمؿ فنى عربى تشكيمى معاصر محدد اليوية  -4
 ثقافتنا وتراثنا العربى األصيؿ .

 ...إلخأو التجريدية أو التأثيرية لواقعيةؼ العربية ليا إمكانية أف تندمج مع أى إتجاة أومدرسة فنية كاالحرو  -5
 .حيث تضفى قيمأ جمالية وتشكيمية غير تقميدية عمى العمؿ الفنىكما ثبت مف التجربة العممية 

 :التوصيات

 العربي الحرؼ دراسة عمى والعرب طالب الفنوف ، والفنانيف المصرييف، طالعإ بضرورة الباحثة توصي -1
 مف مستنبطة فمسفية دراسة  المتنوعة الحروفية التكوينات مجاؿ في فنّية قدرات مف يكتنزه لما اوسع، بشكؿ
 االسالمي. العربي الفف روح

 0منابعو مف واإلستفاده التراث إحياء عمى العمؿ -2
 .فى كميات التربية النوعية  ضرورة إدخاؿ الحروؼ العربية فى مناىج التصوير -3
 اكاديمية عامة عف التكويف الحروفي في الموحة التصويرية المعاصرة. عمؿ أبحاث -4
 مقارنة بيف التكوينات الحروفية العربية والالتينية في الموحة التصويرية المعاصرة. اتاجراء دراس -5

 :المراجع 

 .1983 لممالييف، العمـ دار والنشر، لمطباعة لبناف دار بيروت، ،1ط العربي، الخط روح كامؿ، البابا -1

 1892المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ، دار الكتب والوثائق القومية ، مطابع دار المعارف بمصر  -2

 44978 العدد 135 السنة 2010 يناير 28 األىراـ بوابة -3

 1990 لبناف  بيروت ، والنشر لمتوزيع المطبوعات شركة ،(  وىوية فف) العربية الحروفية  داغؿ شربؿ -4
 ، الفنية التربية فى التصميـ لتدريس كمدخؿ العربى لمحرؼ الزخرفية الوظيفية: شيشتر محمد المحسف عبد -5

 .ـ1987 حمواف جامعة ، الفنية التربية كمية منشورة، غير ماجستسر رسالة                            
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  ، المعاصر العربى الجرافيؾ فنوف خالؿ مف حديثة تشكيمية كحركة الحروفية:  القادر عبد الصبور عبد -6

 1998، القاىرة ، الجميمة الفنوف كمية ، منشورة غير دكتوراة رسالة                          

بات ، جامعة الملك عبد الغنى النبوى الشال : مصطلحات فى الفن والتربية الفنية ، عمادة شؤون المكت -9

 الرياض. -سعود

 بيروت –مكتبة لبنان  –عبد اللة البستانى : الوافى معجم وسيط اللغة العربية  -9

 .ـ1979 عاـ فبراير الكويت، ،14 العدد المعرفة، عالـ ،126 ،125 ص العربي الفف جمالية: بينسي عفيؼ -9

 .ـ1992 عاـ مارس بيروت، ،9 العدد الوحدة، العربي، الخط عبقرية: أميف محمد عمي -9

 .1996 لمكتاب العامة المصرية الييئة ، التصمصـ أبجدية:  النجدى عمر-10

 مصطفى رشاد : جماليات الخط العربى )تطبيقاتة وجمالياتة(، عالم الكتب  -11

 .2017(3) العربى الخط لفف الدولى القاىرة ممتقى-12

 دمشؽ لمكتاب، السورية العامة ةواإلشكاالت،الييئ اليواجس بيف العربية الحروؼ:  شاىيف محمود   -13
2003 

 ـ1986 عاـ 16 ص 5 العدد السياحية، سورية مجمة األبجدية، قصة: سمارة يوسؼ-14

15-http://altshkeely.brinkster.net/2009/calligraphy09/arab_calograph.htm 

16-http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/508995.aspx  

 17-http://www.alittihad.ae/details.php?id=140890&y=2007 

 الممخص

 اإلمكانات التشكيمية والجمالية لمحروؼ العربية كمدخؿ لتدريس التصوير فى التربية الفنية

القرف العشريف استخدـ فيو الفناف الحروؼ والكممات  ىإتجاه ظير في فف التصوير المعاصر فالحروفية ىى     
ة، جمالية فنييـ قوص ذات كنصوالعالمات كعناصر تشكيمية، وىي تتعامؿ مع المغة العربية كحروؼ أو  وأحيانا األرقاـ

استميـ موضوعاتو مف الحرؼ العربي فمـ يكف توظيؼ الكتابة مع التصوير مجرد داللة عمى سعي  ذيالـ الرسي وى
فناف بحثا ألشكاؿ جديدةأو حقيقة تشكيمية جديدة فحسب ولكنو اشتمؿ عمى محاولة إليجاد مضموف ومبادئ فنية ال

يمكف القوؿ بأف الحروفية إتجاه تجريدي في الفف الحديث كفف يعتمد أساسا  ووعمي ،ؼالتوظيجديدة مف خالؿ ىذا 
 0وفوالمكؿ الشريف ( عنصى عم

 يحممو وما الحرؼ أف كما اإلسالمية، العربية اليوية التشكيمييف لمفنانيف يعني زاؿ وال العربي الحرؼ كافوقد        
 فالخط التعبيرية، وقيمتو الجمالية وحركتو لرشاقتو الفنية لوحاتيـ في يوظفونو العرب الحروفييف جعؿ مدلوالت مف
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 اإلطالؽ، عمى قيمتو مف تقترب أو تنافسو أو تناظره أبجدية العالـ يعرؼ لـ فريدة ظاىرة يعد الموروث العربي
 وظيفتو حيث مف عنو نتحدث حينما العربي الخط أما فقط، التواصؿ عمى وظيفتيا حدود اقتصرت األمـ كؿ فكتابات
مف المفردات البصرية القادرة عمى والذى يعد الخط العربي لذا اختارت الباحثة  .عظيـ قدر فمو والتشكيمية الجمالية

مف الخط العربى تمتع بو ي ، نظرًا لماةومتفرد ةتشكيمي بإبداع لوحاتلمقياـ  ـومساعدتي الففدارسى التجاوب مع 
تثرى مجاؿ  ، وفؽ نظـ بصرية جمالية تشكيميةالتشكيؿالتعبير المتقف عف الحركة و  لةخصائص وصفات تتيح 

 التصوير.

Abstract 
 

The artistic and aesthetic possibilities of Arabic letters as an introduction 

to teaching painting in art education 

Artifacts are a trend in the art of contemporary painting The art of the twentieth 

century used the artist letters and words and sometimes figures and marks as 

elements of the form, and deal with the Arabic language as letters or texts with artistic 

values aesthetic, a drawing inspired by the themes of the Arabic character  

The use of writing with photography was not only an indication of the artist's quest 

for new forms or a new formality, but also an attempt to find new artistic content and 

principles through this employment., and therefore can be said that the literal 

abstract trend in modern art as a shroud depends mainly on the elements of form and 

color. 

The Arabic character is still meant for the plastic artists the Arab and Islamic 

identity, and the character and its implications are made by the Arab artisans in their 

artistic paintings for its elegance, aesthetic movement and expressionistic value. The 

inherited Arabic script is a unique phenomenon. The world has not known a 

similarity or rivalry or value. Absolutely 

The writings of all nations limited the limits of their function to communicate only, 

while the Arabic calligraphy when we talk about it in terms of aesthetic and formative 

function has a great deal. Therefore, the researcher chose Arabic calligraphy, which is 

a visual vocabulary capable of responding to art students and helping them to create 

creative and unique paintings, in view of the Arabic calligraphy characteristics and 

qualities that allow for the perfect expression of movement and formation, according 

to visual aesthetic systems that enrich the field of photography                                     .. 


