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الحرف العربي كمصدر فني في التصوير 
 الجداري السعودي

 :ممخص البحث
معظـ فنوف الحضارات كاف لمفف دور في تسجيميا، والتأكيد عمى التفاعؿ 
المتبادؿ بيف الفناف والمجتمع عبر العصور، إذ يمتمؾ الفناف القدرة عمى التعبير بشتى 

ـ في دفع عجمة التطور في جميع األساليب الفنية التي تؤكد طاقاتو اإلبداعية، ليسي
مقومات الحياة، كما أف لمفف أثر كبير في حياة األفراد، فيو يمبي ويشبع بعض حاجاتيـ 

بداع أعماؿ فنية،  وتعتبر الحركة الفنية التشكيمية السعودية الجمالية، عف طريؽ إنتاج وا 
اختيار المفردات  مف الحركات التي ليا خصوصيتيا الثقافية حيث تفرض عمينا االلتزاـ في

التشكيمية مع اإللماـ بكؿ ما ىو جديد باتجاىات الفنانيف، ومف ىذا المنطمؽ قامت فكرة 
البحث عمى الربط بيف فف التصوير الجداري وثقافة المجتمع السعودي مف خالؿ الخط 

وتتناوؿ مشكمة البحث إلقاء الضوء  ،العربي، ليكوف ىناؾ تواصؿ دائـ بيف أفراد المجتمع
ى أىمية الحرؼ العربي كمصدر فني في التصوير الجداري بالمممكة العربية السعودية، عم

والتعرؼ عمى جماليات فف الخط العربي في بعض أعماؿ التصوير الجداري السعودي، 
ويمكف تحديد تساؤؿ البحث فيما يمي: ىؿ يمكف أف يكوف الحرؼ العربي مصدرا فنيا في 

 لعربية السعودية ؟األعماؿ الجدارية في المممكة ا
ويفترض البحث أف )الحرؼ العربي( أحد أىـ المصادر الفنية المساىمة في 

إيضاح  تحقيؽ متطمبات التصوير الجداري السعودي المعاصر، ىذا وييدؼ البحث إلى
الدور الفاعؿ لمخط العربي جماليا في التصوير الجداري في المممكة العربية السعودية، 

فني والثقافي بمجاؿ فف التصوير الجداري السعودي، وتشجيع الفنانيف كذلؾ زيادة الوعي ال
السعودييف وغيرىـ عمى اإلبداع المستمر بالحروفية العربية، مع تنمية الرؤية البصرية مف 
خالؿ تذوؽ الخط العربي في التصوير الجداري، وتقـو أىمية البحث عمى إبراز دور الخط 

دي، والوقوؼ عمى جماليات الخط العربي في بعض العربي في التصوير الجداري السعو 
 الموحات الجدارية النابعة مف البيئة السعودية.

 :أوال: خمفية البحث
لمفف دور ىاـ في تسجيؿ مختمؼ فنوف الحضارات, لتأكيد التفاعؿ المتبادؿ بيف 

لتي الفناف والمجتمع عبر العصور، إذ يمتمؾ القدرة عمى التعبير بشتى األساليب الفنية ا
تؤكد طاقاتو اإلبداعية، ليسيـ في دفع عجمة التطور في جميع مقومات الحياة، فالفف لو 
أثر كبير في حياة األفراد، حيث أنو ضروري إلشباع حاجاتيـ الجمالية، عف طريؽ إبداع 
أعماؿ فنية، تجمب السعادة والبيجة لإلنساف، وتثريو روحيا، مف خالؿ تأثيره األيديولوجي 

شيدت وقد تعددت أنواع الفنوف عبر التاريخ، لتعكس فمسفة كؿ عصر، حيث  والتربوي،



 ـ 6102الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  071مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 - 344 - 

الفنوف التشكيمية بعض التغيرات الشاممة متعددة المالمح في أسموب تناوؿ التصوير 
الجداري، فتغيرت التقاليد القديمة لمفيـو الفف، وعمى أثر ذلؾ تغير منطؽ التناوؿ لألشكاؿ 

لجداري ذاتو كوسيط لنقؿ الفكرة والرؤية البصرية، والعناصر بؿ ومنطؽ وجود العمؿ ا
فظيرت األساليب والتجارب والمذاىب الفنية التي اتجيت جميعيا إلى التخمص مف األفكار 

بالعممية الفنية، وكانت تمؾ الحركات الفنية المتغيرة  المرتبطةالقديمة والوسائؿ التقميدية 
ب وتتوافؽ مع عصر المعمومات ومع بحثًا عف رؤى مستقبمية جديدة في الفف، تتواك

ثقافات الشعوب مما أسفر عنو تشكيؿ الخط العربي بصياغات تشكيمية متعددة تتوافؽ مع 
روح العصر، وترتبط بفف التصوير الجداري، الذي اىتـ بالوظيفة مف خالؿ إلغاء المعايير 

الشكؿ والتصنيفات القديمة القائمة عمى فمسفة الجماؿ، وأدى ذلؾ إلى تحوؿ في 
والمضموف لفف التصوير الجداري مف خالؿ الخط العربي، فنجد أعماؿ فنية تعمؿ عمى 
االحتفاظ باألصالة والمرونة، وأعماؿ أخرى تيتـ بشكؿ الخط العربي دوف المضموف، حتى 
إضافة مميزات وقيـ سعيًا إلى شموؿ الفكر وتحقيؽ التكامؿ بيف العقيدة والفف، وألف ثقافة 

تناولنا لمفردات الجدارية وألف المجتمع السعودي تغمب عميو الثقافة  عمى المجتمع تؤثر
الدينية نظرا لمكانتو الدينية، فقد أصبح الخط العربي ىو نقطة التحوؿ اليامة عمى حركة 

 الفف التشكيمي السعودي، واألساس لمتجارب الفنية المعاصرة.
باليوية الثقافية التي  والفف عموما والتصوير الجداري خصوصا غالبا ما يرتبط

تبنى عمى أصوؿ ومعايير فمسفية خاصة بكؿ مجتمع، حيث يحتوي اإلطار الثقافي 
التشكيمي المعاصر عمى مكونات تراثية محمية تتكوف مف المخزوف الثقافي والحضاري 
والفكري ومكونات معاصرة أخري تتكوف مف الثقافة المحمية والعالمية معًا في نفس التوقيت 

ي وتعتبر الحركة الفنية التشكيمية السعودية مف الحركات التي ليا خصوصيتيا الزمن
الثقافية حيث تفرض عمينا االلتزاـ في اختيار مفردات الحركة التشكيمية مع اإللماـ بكؿ ما 
ىو جديد باتجاىات الفنانيف، فمف ىذا المنطمؽ تحرص الباحثة عمى الربط بيف فف 

تمع السعودي مف خالؿ الخط العربي، ليكوف ىناؾ تواصؿ التصوير الجداري وثقافة المج
وخاصة بعد ازدىار الفف بشكؿ واضح في المممكة العربية دائـ بيف أفراد المجتمع، 

السعوديو بجميع أشكالو وأنواعو ومنو التصوير الجداري، لكونو مف الفنوف الجماىيرّية 
الجداري يحمؿ بعض المضاميف التي تقدـ المتعة البصرّية لممتمقي، وألف فف التصوير 

المختمفة التي تعكس اإلحساس بالجماؿ في البيئة المحيطة، وتؤثر تأثيرا شديدا عمى 
 العامؿ النفسي وسموؾ األفراد. 
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 مشكمة البحث: ثانيا

 : تكمف مشكمة البحث في التساؤؿ اآلتي
لمممكة العربية رية في اىؿ يمكف أف يكوف الحرؼ العربي مصدرا فنيا في األعماؿ الجدا

 ؟السعودية
 :ثالثا: فرض البحث

 يساىـ الحرؼ العربي في تحقيؽ متطمبات التصوير الجداري السعودي المعاصر. 
 رابعا: أىداؼ البحث

 توضيح الدور الفاعؿ لمخط العربي جماليا في التصوير الجداري السعودي. .1
 زيادة الوعػى الفني والثقافي بمجاؿ فف الحروفية العربية. .2
 يع الفناف السعودي عمى اإلبداع المستمر بفف الخط العربي. تشج .3
تنمية الرؤية البصرية مف خالؿ تذوؽ الخط العربي في التصوير الجداري  .4

 السعودي.
 :خامسا: حدود البحث

 الحدود العممية: تستند إلى فمسفة الحرؼ العربي صياغة وتعبيرا.
 . ث في ممارسات الففاالستناد إلى فمسفة العصر الحدي: الحدود الزمانية

 الحدود المكانية:دراسة جداريات في المممكة العربية السعودية.
 :سادسا: أىمية البحث

 العمؿ عمى إبراز دور الحرؼ العربي في التصوير الجداري السعودي. .1
الوقوؼ عمى بعض الصياغات التشكيمية لمحرؼ العربي في عدد مف الموحات  .2

 عودية.الجدارية في المممكة العربية الس
العربي في التصوير  الحرؼالمساىمة في الوعي الثقافي السعودي عف طريؽ  .3

 الجداري.
 :سابعا: منيجية البحث

 يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي في إطار نظري. 
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 وسوؼ يتطرؽ البحث إلى: 
العربي وتطوره. الحرؼ. موجز عف نشأة 1  
.العربي والتصوير الجداري الحرؼبيف  العالقة. 2  
العربي في فف التصوير الحديث. الحرؼ. بروز 3  
العربي في التصوير الجداري السعودي الحرؼ. جماليات 4 .  
. تحميؿ لنماذج مف األعماؿ الجدارية السعودية الحديثة المستميمة مف الخط 5

 العربي.
 التمييد:

قاؿ فعندما خمؽ ا اإلنساف ، منذ بدء الخميقة وكممة ا ىي النور واليداية
وعندما احتاج البشر إلى تيذيب أساليب حياتيـ جاءتيـ الرسؿ ، سبحانو وتعالى كممة

بالكممة، فكانت أوؿ كممة أنزلت عمى رسولنا محمد صمى ا عميو وسمـ ) اقرأ (، وىي 
وداعية إلى العمـ والمعرفة والتأمؿ في ، فاتحة رسالة السماء، ىادية ومبشرة ومنذرة

ف والقمـ و ما ﴿ أكد ا وظيفة الحرؼ والكممة بقولو تعالى: مخموقات ا، ولقد 
ومنذ ذلؾ الحيف حظيت الكممة العربية بالتقدير واالىتماـ بمضمونيا  .(1)﴾يسطروف

فكاف لنزوؿ القرآف الكريـ ، مما أثر عمى الثقافة والعمـ والفف بعد ذلؾ، وشكميا وزخرفيا
ميـ في إعطاءه منزلة كبيرة جدا في الحضارة بالمغة العربية وكتابتو بالخط العربي دور 

والتي تطور الخط العربي بتطور معطياتيا، ليصبح جزأ ال يتجزأ مف التراث ، اإلسالمية
العربي، وفنا أصيال تجاوز كونو رمزًا تدوينيًا ووسيمة لمتفاىـ ونقؿ األفكار ليتخذ لو مكانة 

قيميا الجمالية الرفيعة، بؿ يمكف مميزة بيف الفنوف، بكؿ ما تضمنو مف خصائص الفنوف و 
 القوؿ بأنو احتؿ مكاف الصدارة بيف الفنوف اإلسالمية والعربية قديما وحديثا.

 نشأة الخط العربي وتطوره 
يزعـ البعض أف كثيرا مف الفنوف العربية قد قامت عمى أساس مف فنوف البمداف 

نقمو العرب بدورىـ إلييا، كما  والذي، إال فف الخط العربي، التي فتحيا العرب بعد اإلسالـ
نقموا إلييا المغة العربية واإلسالـ سواء بسواء، حيث أنو فف عربي بحت، لـ يتأثر بأي فف 
آخر، ولـ يكف ألحد غير العرب الفضؿ في تطويره، ولقد كثرة الروايات واختمفت، حوؿ 

يثة تركز عمى نشأة الخط العربي، مما دعا الباحثيف في ىذا الموضوع، لعمؿ دراسات حد
دراسة طبيعة الخطوط القديمة، ومقارنتيا بالكتابة العربية اإلسالمية، وذلؾ في سبيؿ 

                                                           

 .(0) اآلية، القمـ سورة: الكريـ القرآف(1)
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التعرؼ عمى أقرب الكتابات القديمة شبيا بالكتابة العربية اإلسالمية، وتتبع مراحؿ التطور 
ثر مف الكتابات القديمة إلى الكتابة العربية اإلسالمية، في ضوء النقوش األثرية التي ع

عمييا في شبو الجزيرة العربية، أو بالقرب منيا، مع اإلفادة في الوقت نفسو بالروايات 
  .(2)التاريخية وقصص اإلخبارييف

ونتيجػػة ليػػذه الدراسػػات الحديثػػة فقػػد تعػػددت آراء البػػاحثيف لتتمحػػور فػػي مجمميػػا 
العػرب حوؿ أف الخط العربي في أصمو مشتؽ مف مصدريف أساسييف، األوؿ: تبناه مؤرخػو 

جنػػوب الجزيػػرة  ، وىػػو )نظػػاـ كتابػػة قػػديـ تطػػور فػػيالخػػط المسػػند ويقػػوؿ بأنػػو مشػػتؽ مػػف
العاشػر قبػؿ المػيالد, وكػاف مػف أىػـ  -قرابة القرف التاسع  القرف األفريقي ، وشماؿالعربية

خصائصو أنػو يمكػف الكتابػة بػو مػف اليمػيف إلػى اليسػار والعكػس، ويكتػب بػأحرؼ منفصػمة 
ـّ الربط بيف الحروؼ فػي وسػط |وغير متصمة, كما يفصؿ بيف الكممات بخط عمودي , وال يت

بؿ تفصؿ الحروؼ, ويضاعؼ الحػرؼ عنػد الداللػة عمػى التشػديد,  الخط العربي لكممة مثؿا
 . (1كما في شكؿ) (3)وال يحتوي عمى حركات أو تنقيط

 

                                                           

 والنشر، لمطباعة شرقية ؽأورا الثالث، المجمد اإلسالمية، والفنوف واآلثار العمارة موسوعة، الباشا حسف(2)
 ـ0111 ،030 ص

(
3
 الحرة الموسوعة ويكبيديا(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%

A8%D9%8A  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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  .(4)( نقش حجري بخط المسند مف بعض آثار المتحؼ الوطني بصنعاء اليمف1شكؿ )
ويقوؿ بأف الخط العربي مشػتؽ  األوروبيوف أما المصدر الثاني: تبناه المؤرخوف 
تولػد منػو الخػط اآلرامػي ومنػو  الخػط الفينيقػي ، وقػالوا أفالمسند ال الخط اآلرامي مف حمقة

والنبطػي. وقػالوا تولد اليندي بأنواعو والفارسي القػديـ والعبػري والمربػع التػدمري والسػرياني 
أف الخػػػػط العربػػػػي قسػػػػماف األوؿ: كػػػػوفي وىػػػػو مػػػػأخوذ مػػػػف نػػػػوع مػػػػف السػػػػرياني يقػػػػاؿ 

وبمقارنػة الخطػوط القديمػة ، (5) (النبطػي ، الثاني: النسخي وىو مأخوذ مػفالسطرنجيمي لو
الجنوبية والشمالية لمجزيرة العربيػة نجػد بعػض التشػابو فػي بعػض الحػروؼ، فالكتابػة التػي 

لجزيرة العربية وأطمؽ عمييا خػط الجػـز )المنقػوط والمشػكؿ( كانػت وليػدة تفاعػؿ ظيرت في ا
طويؿ عبر رحالت التجار العرب بيف الشماؿ والجنوب، كمػا أف الخػط المسػند الحميػري كػاف 
أكثر صػالبة مػف الخػط النبطػي، لػذلؾ تراجعػت الكتابػة بػالخط المسػند وبػدأت الكتابػة بػالخط 

عومػػة وأسػػيؿ اسػػتخداًما، واسػػتفاد منػػو عػػرب شػػبو الجزيػػرة (، ألنػػو أكثػػر ن2النبطػػي )شػػكؿ
العربية قبؿ اإلسالـ وبعػده فػي تطػوير كتابػاتيـ، وقػد عثػر فػي الجزيػرة العربيػة وفػي أمػاكف 
مختمفػػة عمػػى كتابػػات عربيػػة مدونػػة بخػػط المسػػند واعتبػػره المؤرخػػوف القمػػـ العربػػي األوؿ 

د بعد اإلسالـ، فمما جاء اإلسػالـ كػاف واألصيؿ، وقد بقي قـو مف أىؿ اليمف يكتبوف بالمسن
أىؿ مكة يكتبوف بقمـ خاص بيـ تختمؼ حروفػو عػف حػروؼ المسػند، ودعػوه القمػـ العربػي 

 . (6)أو الخط العربي، أو الكتابة العربية تمييزا لو عف المسند

                                                           

(4) http://www.buyemen.com/news8495.html .اإلخبارية بويمف شبكة   

  الحرة الموسوعة ويكبيديا(5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%
A8%D9%8A 

 العربي الخط جماليات)بعنواف مقالة ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف -يفة سالمة أبو مريفة شر (6)
 اإللكترونية الجزيرة صحيفة ،(وتطوره

  jazirah.com/2014/20141217/cu2.htm-http://www.al 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.buyemen.com/news8495.html
http://www.buyemen.com/news8495.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.al-jazirah.com/2014/20141217/cu2.htm
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 (2)( نقش لمكتابة بالخط النبطي 2شكؿ )

خصوص نشأة الخط العربي وعمى الرغـ مما أورده المؤلفوف مف أخبار وآراء ب
إال أنو لـ يصمنا مف الكتابات العربية التي تعود لتمؾ الحقبة, سوى ، وتطوره قبؿ اإلسالـ

وخط غير عربي، لكف الخبر األكيد ، بضع كتابات أثرية بعضيا مكتوب بمغة غير عربية
، العالـ أنو بظيور اإلسالـ أخذ شأف الخط العربي في االزدياد، وانتشر في كثير مف أجزاء

نتيجة الفتوح اإلسالمية، ليصبح ذو قيمة دينية وأدبية إلى جانب قيمتو السياسية، وعمى 
جانب آخر تجاوز الحرؼ العربي الكتابة كعمـ ليظير قدرتو الفنية في مجاؿ الرسـ، 
فإمكانية الرسـ بالحروؼ العربية صفة مميزة ليا ال تتوفر في حروؼ المغات األخرى، وقد 

ف العربي المسمـ في تزييف القصور والمساجد وغيرىا بالزخارؼ الكتابية، وخمفت أبدع الفنا
لنا العصور القديمة آالفا مف الموحات الفنية القائمة كميا عمى الكتابة والزخرفة العربية، 
كما حوت بطوف الكتب أعدادا كبيرة مف لوحات الكتابة، إذ تفنف الخطاطوف في زخرفة 

خ القرآف الكريـ، مستخدميف األلواف المختمفة بشكؿ متناسؽ وتذىيب الكتب، خاصة نس
جميؿ أضفى عمى الكتب روعة وجماال. وقد أبدع الفنانوف القدماء لوحات تشكيمية معتمدة 

المعقدة أحيانا أخرى،  عمى الحروؼ والجمؿ العربية المقروءة والواضحة أحيانا، والغامضة
ر، أو ىيكؿ بشري، أو غيره، مؤلفا مف كممة بحيث تتضمف الموحة شكال ما لحيواف أو طائ

واحدة أو جممة، أو أسماء أشخاص بتراتيب متوازية أو غير متوازية، ولكنيا تعطي في 
  .(7)النياية تكوينا معينا يظير كموحة تشكيمية تامة

بذلؾ لـ يعد الخط العربي وسيمة لنشر العمـ فقط، بؿ أصبح اليـو مظيًرا مف و 
 اؿ يتطور وتتعدد أنواعو، حتى بمغت نحو ثمانيف نوًعا مف أشيرىامظاىر الجماؿ، وماز 

                                                           
(6) http://www.turath.sheybancity.com/5886 العرب تراث موقع   

 الدكتور إدريس كرواطي، الخط العربي والمخطوطات مف خالؿ النشر الورقي والنشر االلكتروني (7)
post.html-arabe.blogspot.com/2013/05/blog-ttp://patrimoineh  

http://www.turath.sheybancity.com/5886
http://www.turath.sheybancity.com/5886
http://patrimoine-arabe.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
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)الكوفي والنسخ والثمث والرقعة والديواني والفارسي(، وقد منح ىذا التنوع لمخطوط العربية 
خصائص جمالية قمما نشاىدىا في خطوط األمـ األخرى، فالخط العربي يعتبر أرقى وأجمؿ 

ة بما يتميز بو مف حسف شكمو، وجماؿ ىندستو خطوط العالـ البشري عمى وجو البسيط
 .(8)وبديع نسقو

 العالقة بيف الخط العربي والتصوير الجداري: 
، نحف نقرأ تاريخيا، ونعيش تفاصيؿ حياتيا اليومية ونتعرؼ عمى  معظـ الحضارات اليـو

فتيا عموميا وفنونيا وعقائدىا والثقافات التي تأثرت بيا، مف خالؿ آثارىا الفنية التي خم
ورائيا كأعماؿ التصوير الجداري، ومف خالؿ أيضا ما دونو الكتاب في مؤلفاتيـ، ليفسر 
لنا ذلؾ أىمية الخط العربي وفف التصوير الجداري في نقؿ العمـو والمعارؼ بيف الحضارات 

  .ومالو مف دور ميـ في تثقيؼ الشعوب وتحديد قيميا ومثميا وعاداتيا وتقاليدىا
ذا تتبعنا بداي ة ظيور كؿ مف التصوير الجداري والخط العربي لوجدنا ىناؾ وا 

شبيا في أسباب ظيورىما حيث كاف الغرض مف كالىما في األصؿ تسجيؿ المعمومات 
والتعبير عف ما يجوؿ في ذىف الفناف البدائي مف أفكار.)ويعتقد بعض الباحثيف أف 

ى شكؿ صور منقوشة عمى اإلنساف بدأ أوال بالكتابة الصورية، وذلؾ بتسجيؿ أفكاره عم
جدراف الكيوؼ واألخشاب والجمود وقطع الفخار والعظاـ، بحيث كانت الصورة تمثؿ الشيء 
ذاتو الذي يراد ذكره، فالدائرة مثال، تدؿ عمى الشمس، وصورة اإلنساف أو الحيواف تدؿ 
 عميو، وفي ىذا النمط مف الكتابة ال يرتبط الشيء المصور بمفظو، وقد وجدت الكتابة
سبانيا، وعند قبائؿ  التصويرية في أماكف كثيرة خاصة في مصر وبالد الرافديف وكريت وا 
الينود الحمر في أمريكا، وكذلؾ عند سكاف إفريقيا واستراليا القدماء، وفي مرحمة متقدمة 
استخدـ اإلنساف الصورة في التعبير عف أفكاره، فعرؼ ما يسمى بػ "الكتابة الفكرية 

مة أرقى، ألنيا تصور األفكار والمعاني التي يراد نقميا مف شخص إلى بالصور"، وىي مرح
نما الفكرة المتصمة بيذه  آخر، والصورة في ىذه الحالة ال تعني األشياء المصورة ذاتيا، وا 
نما أصبحت تمثؿ النيار أو النور، وفكرة  األشياء، فالدائرة لـ تعد تمثؿ الشمس فقط، وا 

يمثالف قدميف متباعديف، والعيف التي تذرؼ الدمع تعني  الذىاب تمثؿ بقدميف أو بخطيف
الحزف واأللـ. وفي مرحمة أخرى متقدمة في مجاؿ الكتابة التصويرية، تحولت الصورة 
بجانب رمزىا إلى فكرة أو معنى، إلى لفظ صوتي، أي أف كؿ صورة أو رمز مف رموزىا ليا 

ة فكرية صوتية، وغدت صوت في المغة الخاصة بالشعب الذي صورىا، فغدت الصور 

                                                           

 العربي الخط جماليات)بعنواف مقالة ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف -شريفة سالمة أبو مريفة  (8)
  اإللكترونية الجزيرة ،صحيفة(وتطوره

 jazirah.com/2014/20141217/cu2.htm-p://www.alhtt 

http://www.al-jazirah.com/2014/20141217/cu2.htm
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األشكاؿ المصورة أو المكتوبة بالصورة ثانوية وفقدت مدلوليا األساسي، فمـ يعد يمتفت 
نما ككممة أو جزء مف مقطع مف كممة منطوقة ذات معنى إلييا كشكؿ، وا 

(9).  
وىكذا انتقؿ اإلنساف مف كتابتو التصويرية إلى مرحمة الكتابة ذات المقاطع، 

بات بابؿ وآشور والصيف، وال شؾ أف ىذا النمط مف الكتابة كاف صعبا والتي سادت في كتا
ومعقدا وال يتقنو إال المتخصصوف، لذلؾ ظمت الكتابة في ىذا الشكؿ محصورة في طبقة 
معينة مف المجتمع، كالكياف ورجاؿ الديف ورجاؿ العمـ المتفوقيف، وقد استعمميا ىؤالء في 

في حفظ أنساب األسر الحاكمة وتسجيؿ قوانيف الدولة تدويف التعاليـ والمواعظ الدينية و 
وشرائعيا، ولـ تكف الكتابة وسيمة لنشر العمـو واألفكار واآلداب في تمؾ المرحمة، إال فيما 
ندر. ولـ تصبح الكتابة شعبية عامة بمقدور كؿ إنساف تعمميا وممارستيا، إال حيف تخمت 

ية التي ىي أرقى أنواع الكتابة وأسيميا، عف النمط التصويري واتجيت نحو الحروؼ األبجد
وآخر مرحمة قطعيا اإلنساف في مجاالت البحث عف الوسائؿ القادرة عمى نقؿ آرائو وأفكاره 

  .(10) إلى اآلخريف، وكذلؾ تدويف تاريخو وأحداثو وعمومو ومشاعره(
إذف نستنتج فف الخط العربي وفف التصوير الجداري كالىما فف تسجيمي حيث 

)تعد النقوش الحجرية لمكتابات أوؿ عممية تسجيؿ معمومات، واتخذت كدليؿ يعبر   كانت
عف ثقافة المجتمع، فنالحظ مف خالؿ دراسة ىذه النقوش أف النظاـ الشكمي والجمالي 

فيو، وأف العديد منيا استعاض عف محاكاة  المؤثرةليذه الكتابات يتغير بتغير الثقافة 
ؿ الفكرة محؿ تمثيؿ الطبيعة, مف خالؿ التبسيط والتركيز الشكؿ في الطبيعة بالرموز لتح

عمى الخصائص المميزة كنسؽ نظامي يفصح عما يكمف وراءه مف ظواىر وعالقات تزخر 
، ويعد فف التصوير الجداري مف (11) بيا الحياة اليومية ويحمميا الداللة عمى شيء ما(

مـ اإلنسانية فيو مف أقدـ ألواف أىـ الفنوف التي ليا القدرة عمى التعبير عف ثقافات األ
فيي الحامؿ الحقيقي ، الفنوف التي صاحبت العمارة التي يعتبرىا الفالسفة أـ الفنوف

كما يعد " .لجميع أعماؿ التصوير المختمفة سواء التي كانت مرتبطة بو مباشرة كالجداريات
عرفيا اإلنسػاف منذ  فف التصوير الجداري مف أقػدـ أشكاؿ اإلبػداع الفردي والجػماعي التي

آالؼ السنيف وىو مف أولى األشػكاؿ التي مارسػيا اإلنسػاف لمتعبيػر عما يجوؿ بذىنو 
وكاف شكال مف أشكاؿ التخاطب مع اآلخريف قبؿ أف تصبح لإلنساف لغة مكتوبة يعبر فييا 

                                                           

 الدكتور إدريس كرواطي، الخط العربي والمخطوطات مف خالؿ النشر الورقي والنشر االلكتروني (9)
post.html-garabe.blogspot.com/2013/05/blo-http://patrimoine  

 لكتروني الدكتور إدريس كرواطي، الخط العربي والمخطوطات مف خالؿ النشر الورقي والنشر اإل (10)
post.html-arabe.blogspot.com/2013/05/blog-http://patrimoine  

 بحوث, 6111, اإلسالـ قبؿ العربية الجزيرة في الكتابية لمنقوش الجمالية القيـ، ـإبراىي مصطفى أمؿ (11)
 65 ص والفنوف، الفنية التربية في

http://patrimoine-arabe.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
http://patrimoine-arabe.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
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بيعية عف أفكاره وتجاربو بأساليب بدائية فكانت مثؿ ىذه الرسـو ترسـ بالفحـ واألصباغ الط
التي تتكوف مف أكاسيد الحديد والمنجنيز كما استخدـ العظاـ المحروقة في تحضير الموف 

  .(12)األسود

 : بروز الخط العربي في فف التصوير الجداري الحديث
مع بداية ظيور الحركات الفنية الحديثة في الشرؽ العربي خالؿ النصؼ األوؿ 

في  –لمفنوف الجميمة في الشرؽ العربي مف القرف العشريف، أنشئت أوؿ مدرسة حديثة 
يطالييف 1908في عاـ  –القاىرة  ومف البدييي أف تسير ، عمى يد أساتذة فرنسييف وا 

في أوؿ ظيورىا في نفس مسار الحركة الفنية ، الحركة الفنية الحديثة في الشرؽ
يـ وبيف حيث أصبحت ىناؾ فجوة بين، إال أف الفنانيف العرب أدركوا خطورة ذلؾ .األوربية

ليجدوا ضالتيـ في ، فنوف التراث, فأخذوا يتممسوف منابع و مصادر لإلبداع واألصالة
الحرؼ العربي، والذي تميز بطبيعتو الحيوية، وقابميتو لمتطويع والتحوير والتشكيؿ، مما 
ىيأ لو فرص التطور والزخرفة بطرؽ وأساليب شتى، ونتيجة ليذا التطور ظير اتجاه فني 

الحروفيات نسبة إلى حروؼ الخط العربي،  أوصوير سمي باالتجاه الحروفي جديد في الت
)ويعد ىذا االتجاه مف بيف االتجاىات الفنية الناجحة في العالـ العربي واإلسالمي، إلبرازه 

وارتباط ىذه الكتابة ، أىمية الكتابة العربية كعنصر تشكيمي لو قيمتو الجمالية البحتة
مما جعؿ الكثير مف الفنانيف التشكيمييف المعاصريف ، لمضموفبالتراث مف حيث الشكؿ وا

يقوموف بإجراء تجارب ومحاوالت لإلفادة مف ذلؾ في أعماليـ الفنية، فمـ تكف الكتابة 
بؿ ىي أوغمت في التقدـ، وتنوع ، العربية بالنسبة ليـ مجرد أداة لنقؿ األفكار والمعاني

كمغة تشكيمة متكاممة  –ة العربية بحيث أصبحت واجتمعت ليا أسرار العبقري، فييا اإلبداع
ووجيا أصيال لمحضارة العربية واإلسالمية، وبذلؾ ساىـ الفنانوف العرب في تغذية تيار  –

فكانت قضيتيـ األولى البحث عف اليوية ، الفف التشكيمي العالمي بروافد عربية أصمية
، الية عربية ليا مذاقيا الخاصالعربية والعمؿ عمى تأصيؿ الفف العربي ليقـو عمى قيـ جم

، واستمروا في الكشؼ عف كياف الحرؼ (13)وتبنى الفنانوف شعار " التراث والمعاصرة "(
العربي والكتابة، وكؿ ما يتعمؽ بذلؾ الرمز المغوي، معتمديف عمى تطمعاتيـ الفنية 

إلى  المعاصرة انطالقا مف إحساسيـ بأف األبجدية تستند إلى الحرؼ نفسو كأساس وليس

                                                           

 الموحػػة سػػطح عمػػى بالخامػػات لمتجريػػب والتقنيػػة الجماليػػة األبعػػاد) بعنػػواف بحػػث فضػػؿ، محمػػد ياسػػر/ د (12)
  ـ6117، أسيوط جامعة ،(ورالمص الفني لمعمؿ التعبيرية القيمة إلثراء كمدخؿ الجدارية

 www.aun.edu.eg/reserches_files/9473.doc 
 

 .ـ0177، القاىرة، والنشر لمطبع مصر نيضة دار( العاـ الفف تاريخ في الموجز) األلفي صالح أبو(13)
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المقطع أو العالمة المغوية التي ىي بمثابة الكممة كما ىو الحاؿ في الكتابة في الشرؽ 
  األقصى، وكما كاف الحاؿ بالنسبة لمخط المسماري في الحضارات القديمة مثال.
منذ العصور  وبيذا الصدد فيـ ال ينكروف أف استمياـ الحرؼ في الفف ظير

خاصة، وفي األختاـ األسطوانية، كما تطور في  القديمة، في النحت البارز السومري
العصور الوسطى خالؿ الحضارة اإلسالمية، وظير تأثيره في أوروبا منذ القرف الثامف 

نتيجة االحتكاؾ المباشر وغير المباشر بيف العالميف العربي والغربي، سواء عف ، الميالدي
ت العربية واستخدامو في طريؽ المستشرقيف أو نقؿ بعض قطع األثاث المحمؿ بالكتابا

(، واستمر ىذا 3عماراتيـ األوروبية، ومف أمثمة ذلؾ باب كنيسة روتنبرج بألمانيا )شكؿ
المدارس الفنية  بحيث استميمتو بعض، (14)التأثير حتى الفنوف األوروبية المعاصرة

يالية، التعبيرية والسور  -العالمية في أعماليا الفنية كالتكعيبية والمستقبمية والتجريدية
 Poulومف أشير الفنانيف األوربييف الذيف تأثروا بيذا الفف في العصر الحديث )بوؿ كمي 

klee(كما في شكؿ )(، و)براؾ4 Braque( كما في شكؿ )5.)  

                                                           

 ،614ص النسػػػجية، التصػػػميمات لبنػػػاء كمصػػػدر العربيػػػة الحػػػروؼ توظيػػػؼ الجػػػواد، عبػػػد حسػػػيف جمعػػػو(14)
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?fn=ViewSingleSerialPaper
&ScopeID=1.&item_id=12141520&PaperID=12150599&Vol=27&No=&Publis
hDate=01%2f05%2f2009. 
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  (15)باب كنيسة القمعة في روتنبرج بألمانيا (3شكؿ )

                                                           

(15) http://www.uncommon-travel-germany.com/wittenberg.html. 
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  (16) (Poul Klee( عمؿ لمفناف بوؿ كمي )4شكؿ )

 
  (17) (Braqueناف براؾ )( عمؿ لمف5شكؿ )

وبما أف الخط العربي فف قائـ بذاتو، لو عناصره ومقوماتو الخاصة بو، ولو 
، صفاتو التي تميزه عف غيره، فقد أعطى لممصور الجداري فرصة توظيفو في جدارياتو

حيث يمكف أف تتـ الجدارية شكال ومضمونا باستخداـ الخط بألواف متعددة، أو لوف واحد 
                                                           

(16) http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/10380084/Paul-Klee-

the-misunderstood-master-of-modern-art.html 

(17) https://johnclinockart.com/tag/braque 
 



 ـ 6102الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  071مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 - 332 - 

ما يمكف أف تكوف الكتابة جزءا مف الجدارية، أو أف تكوف الحروؼ في الجدارية بدرجاتو، ك
مجرد عناصر ال تتعمؽ بالمضموف، أي أف الحروؼ ىنا تكوف أشكاال وىياكؿ متممة 

ذا تأممنا قصور ومساجد العرب والمسمميف في العصر الحديث لوجدنا أف ، لمجدارية فقط وا 
زييف جدرانيا، لذلؾ اىتـ المصوروف الجداريوف اليوـ الزخرفة الكتابية ىي السائدة في ت

مكاناتو التشكيمية الكبيرة في بناء  بأف يتعرفوا عمى كؿ ما ىو جديد في فف الخط العربي، وا 
الجدارية الحديثة، كما اجتيد ىؤالء الفنانوف في عممية االستمياـ، فراح بعضيـ يحاور 

المشدود، فرسـ فوؽ الجبس بدؿ القماش،  التقنية والمواد، قاطعا بذلؾ مع لوحة القماش
ولوف بالحناء أو القيوة بدؿ أنابيب الموف الكيميائي. ومنيـ مف حاوؿ أف يجدد شباب 
الخط التقميدي نفسو فاحتفظ بأنواعو المعروفة، أو حاوؿ أف يجمع بيف ىذه األنواع 

كاز عمى حركة البتكار خاصية جديدة، فأدخؿ رموزا خطية أو حرفية. وحاوؿ آخروف االرت
الخط العربي المتميزة بالقياس إلى بقية الخطوط مف إيقاع وترداد ومدات، أو باالستناد إلى 
تشكيالت خطوطية مثؿ الثمث أو الديواني الجمي، وقد حاوؿ آخروف أف يستندوا في بناء 

ية، مع لوحتيـ الجدارية إلى العفوية الطفولية الموجودة في تمقائية الكتابات الجدراية الشعب
ما تتضمنو ىذه الجداريات مف تأثرات طبيعية، مثؿ الشقوؽ الحاصمة بفعؿ الزمف، وذلؾ 

زمف يتأكد في : ما حاولو الفناف العراقي شاكر حسف آؿ السعيد، مؤكدا عمى زمنيف
الموضوع، وزمف لمتأمؿ فيو كرمز معنوي يوجز مرمى صوفي أو ذىني، وليضيؼ إلى 

 .(18) (6المعنوية كما في الشكؿ ) الشكؿ ما ييب الحرؼ خصوصيتو

 
 .(19)( عمؿ الفناف شاكر حسف آؿ سعيد6شكؿ )

                                                           

  االلكتروني والنشر الورقي النشر خالؿ مف والمخطوطات العربي الخط كرواطي، إدريس الدكتور(18)
 http://patrimoine-arabe.blogspot.com/2013/05/blog-post.html. 

 

(19) http://universes-in-universe.org /ara /nafas /articles /2008/shakir 

_hassan_al_said/photos/06. 

http://patrimoine-arabe.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
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وقد حاوؿ فنانوف آخروف، المحافظة عمى التراث العربي والفنوف اإلسالمية، بتوحيدىـ 
لنماذج مختمفة مف الفنوف القديمة امتدادا إلى الزخرفة والخط العربييف، مخترقيف بذلؾ 

عماالت الحرفية. وىناؾ مف الفنانيف مف أكدوا عمى النص في التاريخ، ومستغميف االست
استعماالتيـ التشكيمية، فمزجوا بذلؾ بيف القيمة الجمالية والتعبيرية لمحرؼ العربي،ومنيـ 

كجزء مكمؿ لتصميـ الموحة، ومنيـ  مقروءةمف استعمؿ الكتابة العربية في كممات أو جمؿ 
ومازاؿ اإلبداع ، عبر عف مجرد تأثيرات خطيو استعمؿ الحرؼ العربي الواحد، ومنيـ مف

 مستمر في ىذا المجاؿ.
 األسس الفنية التي يرتكز عمييا فف الخط العربي في التصوير الجداري:

العربي جزءا مف التراث لألمة العربية وىو مف أىـ الفنوف الجميمة التي  الخط 
نتعرؼ عمى جمالية الخط  ورثناىا عف األجداد ويعد اليوية الفنية الخالصة ليا، ولكي

العربي في التصوير الجداري السعودي، البد مف معرفة األسس الفنية والجمالية لفف الخط 
العربي، والتي استطاع الفناف السعودي أف يستفيد منيا في عمؿ لوحات جدارية تتسـ 

ىو  وفي نفس الوقت المحافظة عمى المحمية، فالخط العربي، بالجماؿ واألصالة والمعاصرة
تزيينو  إمكانيةالعنصر الوحيد الذي يحمؿ فكرا ومدلوال اجتماعيا قوميا عربيا خالصا مع 

 بالزخرفة القابمة لمتطوير والمعاصرة. 
ومف األسس الفنية التي يرتكز عمييا فف الخط العربي في التصوير الجداري 

 اآلتي:
مبدأ تصميـ  التناسب: وىو مف األسس الفنية اليامة في فف الخط العربي، فيو -1

الحروؼ وىندستيا، ويتضمف داللة استخداـ نسب الحروؼ مع بعضيا البعض وذلؾ 
، ويقصد بو أيضا المقارنة بيف األحجاـ (20) بمعرفة نسبة طوؿ الحرؼ مع عرضو

والمساحات واألطواؿ والمقاييس في الموحة الجدارية، إليجاد تناسب بيف الحروؼ 
يط بيا سواء كانت الجدارية مف النوع ذو الييئة والكممات والتشكيالت والفراغ المح

 . *المغمقة أو المفتوحة
االتزاف: وىو الحالة التي تتعادؿ فييا القوى المتضادة، وىو أيضا ذلؾ اإلحساس  -2

الغريزي الذي ينشأ في نفوسنا عف طبيعة الجاذبية، والذي يجعمنا نشعر بالراحة عند 
                                                           

     ،السػػادس العػػدد، المختػػار مجمػػة، العربػػي الخػػط لفػػف الجماليػػة األسػػس، األردف/  الكػػوفحي محمػػد خميػػؿ(20)
 .6100 األوؿ كانوف ،5 ص

 

 مسػتطيؿ أو مربػع سػواء ىندسػي إطػار داخؿ عناصرىا تنظـ التي الجدارية ىي المغمقة الييئة ذات الجدارية *
 أو معينػػة مسػػاحة عمػػى تنفػػذ بػؿ إطػػار يحػػددىا ال التػػي ىػػي المفتوحػة الييئػػة ذات الجداريػػة أمػػا غيػره، أو

 .عناصرال فيو تنظـ محدد فراغي حيز
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نتيجة لترتيب الحروؼ و العناصر ، النظر إلى بعض األعماؿ الخطية الجدارية
واألشكاؿ بطريقة تجعؿ المشاىد يحس بالتوازف واالستقرار في العمؿ الجداري، وانعداـ 
ىذا التوازف يسبب خمال في النظاـ سواء كاف في الموف أو في العناصر المكونة 

 -لمعمؿ، ولمتوازف أربعة أشكاؿ ىي:
قطة مركزية )شعاعية( لمجاذبية حيث تتجمع المكونات في ن: التوازف المركزي -أ

 وتمتاز بالحركة االستدارية.
يقـو بتوزيع الوحدات المكونة لمتركيب بصورة تختمؼ : التوازف غير المتماثؿ -ب

فييا الحروؼ واألشكاؿ الزخرفية عمى طرفي المحور فإف معادلة القوى عمى 
 جانبي المحور غير متماثمة. 

الخط العربي لمتكوينات المتعاكسة التي  يتحقؽ ىذا التوازف في: التوازف الشكمي -ت
 . تسمى )بالمرآة( وذلؾ بتوزيع الوحدات عمى جانبي محور عمودي

أو مايسمى بالوىمي، ويعتمد عمى محاور وىمية يؤسسيا : التوازف الالشكمي -ث
الحدس النفسي القائـ عمى تقرير مراكز النقؿ البصري وتوازناتيا التنظيمية أو 

 .(21) تصميميالحركية في الفضاء ال
ويمثؿ المركز في ، وىي سيادة أحد عناصر العمؿ الفني عمى باقي عناصره: السيادة -3

العمؿ، فالسيادة يمكف تحقيقيا عف طريؽ الموف أو الشكؿ أو االتجاه أو المممس، 
ففي التكوينات الخطية ال يفضؿ أف تكوف فييا اكثر مف مركز واحد حتى ال تنعدـ 

يولد الصراع بيف المركزيف، ونالحظ في بعض األعماؿ الوحدة في العمؿ الفني و 
وبنيتو الفنية وقد ينحصر دور ، الخطية الجدارية أنيا تكتسب قيمتيا مف طبيعة الخط

الفناف في سيادة عناصرىا، وخروج الخطاط أو المصور الجداري مف الشكؿ 
  .(22)التقميدي

دة أو المتعارضة أو وىو حالة جمع العناصر)الخطية أو غيرىا( المتضا: التضاد -4
المتناقضة في الشكؿ واالتجاه والموف والحجـ والمممس، ويؤدي الفضاء دورا جوىريا 

                                                           

 لتكوينػػات الفنيػػة األسػػس) األساسػػية، التربيػػة كميػػة-المستنصػػرية الجامعػػة، سػػاقي عمػػي محمػػد حسػػيف د.(21)
 .6117/والخمسوف الواحد العدد، األساسية التربية كمية مجمة ،(الخشب تخريـ في والزخرفة العربي الخط

 

 المرجع السابؽ. (22)
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ومف المعروؼ أف التكويف بدوف تعارض يصبح ، في إثارة المتعة في التصميـ
 .(23)رتيبا

، التكرار: يعد التكرار عامال ميما في تحقيؽ اإليقاع والتناغـ في األعماؿ الفنية  -5
التكرار عمى أساس الربط بيف مكونات التكويف مف خالؿ تكرار الوحدات المكونة ويقوـ 

لمتركيب، ولغرض اضعاؼ الرتابة في العمؿ الفني، حيث يستثمر المصور الجداري 
لموحة الجدارية بحيث يكوف كتمو خطيو حرؼ أو أكثر أوكممة ويكررىا عمى مسطح ا

  مف خالؿ ترديدات الحروؼ، وىناؾ نوعيف مف التكرار ىما المتصاعد والمتناقص.
الوحدة: إف أي تصميـ فني بحاجة إلى الوحدة، وىو مف أىـ األسس الجمالية   -6

لمتصميـ الخطي، ويعتبر أيضا مف أىـ المبادئ الجمالية إلنجاحو، فالوحدة ىي التي 
الحروؼ بعضيا بالبعض اآلخر ربطا عضويا، وتجعميا كال متماسكا مف حيث  تربط

 إخراج الكممات الخطية وتشكيالت الحروؼ والزخارؼ إف وجدت.
االيقاع: االيقاع الخطي بمفيومو الشامؿ ىو ترديد الحركة بصورة منتظمة تجمع بيف  -7

رئيسييف ىما الحركة  الوحدة والتغيير، فالحياة والكوف بكؿ مظاىرىما يخضعاف لعامميف
والتغيير المذاف يمثالف السمة األساسية التي تحكـ انتظاـ واطراد العالقات واألشكاؿ 
سواء في األشكاؿ الطبيعية أو األعماؿ الخطية، وعندما يستخدـ المصور الجداري 
اإليقاع الحقيقي في تصميـ الجدارية الخطية فيو بذلؾ يضفي الحيوية والديناميكية 

وجماليات النسب المتوازنة داخؿ نظاـ البناء الخطي بما يحوي مف قيـ  والتنوع
 . لعناصر الحروؼ والمساحات والفراغات بينيما وبيف الكممات

تحميؿ لنماذج مف األعماؿ الجدارية السعودية الحديثة المستميمة مف الخط 
 العربي:

كؿ وفيـ أوسع يعتمد تحديد البعد الجمالي ألي جدارية عمى فيـ العمؿ الفني ك 
وال سيما الحكـ الجمالي الذي يحدد مستوى أداء العمؿ ، لموضوع القيمة الجمالية والفنية
مف خالؿ جماؿ الشكؿ الذي يكوف مرجعو إلى األسس و ، الفني لوظيفتو الفنية الجمالية

العناصر الفنية التي ذكرناىا، والتي قد تختمؼ مف عمؿ جداري إلى آخر، فضال عف 
ع المعالجة الفنية مف فناف إلى آخر وىو ما يحدد تميز األعماؿ الفنية وتبايف اختالؼ نو 

األساليب في تنفيذىا، إذ أف العمميات الفنية في تصميـ الجدارية سواء داخمية أو خارجية 
 . يرتبط بجمالية الخامة كذلؾ، واستخداميا بالطريقة المناسبة لشكؿ ووظيفة الجدارية 

                                                           

     ، السػػادس العػػدد، المختػػار مجمػػة، العربػػي الخػػط لفػػف ليػػةالجما األسػػس، األردف/  الكػػوفحي محمػػد خميػػؿ.(23)
 .6100 األوؿ كانوف ،5 ص
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ما والجداري بوجو خاص يخضع بالتأكيد مف حيث التنفيذ ولعؿ العمؿ الفني عمو 
إلى مجموعة مف الخبرات والتجارب السابقة التي باتت أشبو بالقوانيف األكاديمية واألطر 

إال أنيا قد تشكؿ عائقا مف نوع خاص إذا ما قرر االلتزاـ بيذه ، األساسية في التنفيذ
حث عف وسائؿ جديدة لإلخراج والتنفيذ فاإلبداع يتطمب دائما الب، القوانيف بشكؿ كامؿ

 لذا عمى المصور الجداري الحديث أف يسعى جاىدا إلى اكتشاؼ كؿ ما ،(24)بشكؿ أجمؿ
ليمنحيا الغنى والجمالية ، ىو جديد في مجاؿ فنو، واالستفادة منو في تنفيذ جدارياتو

 الخاصة. 
العربية  وفيما يمي سنعرض ونحمؿ بإيجاز نماذج لبعض الجداريات بالمممكة

 السعودية في العصر الحديث والتي كاف لمحرؼ العربي دور ىاـ في تكوينيا.
 جدارية الخطاط سعود خاف .1

الخطاط التشكيمي سعود شاكر عبدا خاف مف أشير الفنانيف السعودييف الذيف 
جعموا مف الخط العربي مميما ليـ في جدارياتيـ، والذي تعد جداريتو المقامة في شارع 

، أطوؿ «الطريؽ المؤدي إلى الحـر الشريؼ»عبدالعزيز بمحبس الجف بمكة المكرمة الممؾ 
ـ، واستميـ الفناف موضوعيا مف 3× ـ 150جدارية حروفية في العالـ حيث يبمغ طوليا 

الخط العربي عمى اعتبار أنو مف أبرز الخطاطيف في المممكة العربية السعودية ولما لمخط 
ره عمى تمثيؿ روح الفف اإلسالمي، حيث استخدـ الفناف الخط العربي مف قيمة جمالية وقد

(، لكف في  األندلسي في الكتابة والتي كانت تتضمف جممة واحده )الصالة خير مف النـو
معانييا حممت الكثير، فمـ يكف اختيار الفناف ليذه الجممة اعتباطيا وانما ناتجا عف عدة 

ف خالؿ ىذا العمؿ الفني وفي ىذا المكاف أسباب أىميا رغبتو في ايصاؿ رسالة دينية م
بالتحديد لتذكير القموب الساىية بالصالة ومافييا مف خير كثيير، وتكراره ليا عمى امتداد 
الموحة وبقياسات مختمفة بإسموب التراكب يوحي بتردد ىذه الجممة في صوت أذاف الفجر 

تياره لمدينة مكة بالتحديد.. لعميا تجد قمبا واعيا يستقبميا، وبسؤاؿ الفناف عف أسباب اخ
أوضح تأثره بالبيئة التي نشأ بيا حيث كاف مولده في مكة المكرمة فإستوحى ىذا العمؿ 
( لذلؾ اختار ىذا  مف روحانيات مكة وسماعة في كؿ صالة فجر )الصالة خير مف النـو

 العمؿ ليميؽ بقدسية المكاف.
عماؿ الجدارية ذات الييئة فإنو يعتبر مف األ، ومف ناحية الييئة في ىذا العمؿ

وىي شكؿ مف أشكاؿ  Mosaicoالمغمقة، أما التقنية المستخدمة فيي تقنية الموزاييؾ 
التصوير، التي تطمؽ عادة عمى الرسـ بتجميع قطع مف مواد عضوية أوغير عضوية إلى 

                                                           

 في منشور بحث( السامرائي ماىر خزفيات في الشعبي لمموروث الجمالي البعد) عطية شمس أحمد.ـ.(24)
 .651 ص، ىػ0452 شواؿ/6103 حزيراف -والعاشر التاسع العدد– والبحوث لمدراسات نابو مجمة
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، كقطع الزجاج المموف، أو األحجار كالرخاـ األبيض، و األحمر، واألسود جوار بعضيا...،
واألخضر، أو األصداؼ، أو الخزؼ مختمؼ األلواف، وتجمع إلى جوار بعضيا البعض، 

 .(25)وتثبت بمونة تعمؿ عمى تماسكيا
ولـ يكف ىناؾ مستويات في العمؿ مف حيث وجود أماكف بارزة أو غائرة مثال، 
نما تـ تجسيـ الكتابة العربية مف خالؿ التصميـ برسـ ظؿ لمكممة كما أف التراكب في  وا 

 . الكممات وتكرارىا أعطى بعدا لموحة
وفي مايخص الظروؼ البيئية المحيطة، فقد نفذ الفناف ىذا العمؿ باألسموب 
المناسب لمبيئة الخارجية، بحيث يتحمؿ العوامؿ المحيطة بو، والتي غالبا ما يتعرض ليا 

البقاء وتحمؿ وأىميا العوامؿ الجوية، لذلؾ استخدـ خامة الموزاييؾ لقدرتيا عمى التعايش و 
كما ، درجات الحرارة العالية واألمطار، مع تحقيؽ الغرض الوظيفي والجمالي لمعمؿ الفني

حيث اختار مزيج مف األلواف الباردة والساخنة ، كاف موفقا في اختياره لممجموعات المونية
 مف عدة درجات إلظيار القيمة الجمالية لمحرؼ مف خالؿ الموف.

 :تصميـ الجدارية 

 
                                                           

 ـ،0175 القػػػػاىرة، وتاريخيػػػػا، التصػػػػوير فػػػػي الصػػػػناعية الوسػػػػائؿ التصػػػػوير تكنولوجيػػػػا، محمػػػػد د،حمػػػػا(25)
 .001ص
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 ؿ العاـ لمجدارية:الشك 

 
  

 
 
 :تفصيميات مف الجدارية 
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 : جداريتي الفناف فيد خميؼ .2
يعتبر الفناف فيد خميؼ مف الفنانيف السعودييف األكثر انتاجا فنيا، وصاحب 
منجز تشكيمي متطور بمرحمة منطقية ونمو منيجي جعؿ منجزه متسمسؿ وينمو 

 .(26)بشكؿ تراكمي

                                                           

 ،صػػحيفة(الخصوصػػية جػػدار عمػػى المفػػردة حفػػر - الخميػػؼ فيػػد) بعنػػواف مقػػاؿ الخديػػدي، خالػػد فيصػػؿ(26)
 ـ6100 اإللكترونية، المدينة

http://www.al-madina.com/node/346370 
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صيتو وأسموبو وقدرتو عمى االبتكار فمقد انتيى مف وقد برزت في أعمالو خصو 
قضية التكويف المعقد ألسموب بناء العمؿ الفني والتي دخميا بكؿ تحدي وشجاعة مف 

فجرب التكوينات المختمفة المغمقة والمفتوحة واألفقية ، خالؿ ممارساتو وتجاربو الكثيرة
قؿ إلى تحدي أكبر وىي المرحمة والرأسية البسيطة والمركبة وبأبعاد متعددة، ومف ثـ انت

المونية فقاـ مف خالؿ تجاربة وممارساتو الفنية بالتعرؼ عمى الخامات المتوفرة لمتمويف 
والمواد المستعممة فييا، وفعميا تطبيؽ نظريات الموف وأسراره وجمالياتو وكيفية اإلحساس 

ؿ الموف وداللتو بو والتعبير مف خاللو حتى وصؿ لمرحمة أنو ال يرسـ بؿ يعبر مف خال 
 البصرية والنفسية.

وتطور بعدىا عندما مر بمرحمة استمياـ الرموز الخاصة والعامة فاستخدميا 
كمفرد تشكيمي أساسي أو مكمؿ ألغمب أعمالو فوصؿ لمرحمة تكويف الرموز الخاصة والتي 
اد أصبحت تميز أعمالو وتعتبر بصمة خاصة لو وفي أحياف يبني عمييا العمؿ ويحمميا أبع

نفسية وفمسفية، ومف أىـ الرموز والدالالت التي كاف يستخدميا الفناف الخط العربي، 
الزخارؼ الشعبية، اإلنساف المجرد، الكرسي، الطيور، السمؾ، الخيؿ وكؿ مالو عالقة 
باإلنساف وقضاياه، فكانت ىذه الرموز تعبر عف ىوية الفناف وتساىـ في الحفاظ عمى 

 .(27)التراث الوطني وتنميتو
 

وسنتستعرض فيما يمي عمميف جدارييف لمفناف فيد خميؼ ويظير فييما الحرؼ 
 العربي كعنصر ميـ ومؤثر في أعمالو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المدينة صحيفة(، بصريا يتدفؽ رابح جواد خميؼ) بعنواف مقاؿ يري،العس عبدا عصاـ(27)
 ـ6106اإللكترونية،
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 ( لمفناف فيد خميؼ:1الجدارية رقـ ) 
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 ( لمفناف فيد خميؼ1تفصيميات مف الجدارية رقـ ) 

    
            

تواصؿ معو عبر وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي وسؤالو ذكر الفناف فيد خميؼ عند ال         
) بأف فكرتيا جاءت مف البساطة : عف موضوع ىذه الجدارية الداخمية ذات األلواف الترابية
لذلؾ استخدمت بعض المفردات ، في الحوار بيف كؿ مايحيط بنا في حياتنا ونتعايش معو
مختمفة، لتخمؽ شكؿ أوضاع  وفي، بطريقة سيمة مع تكرار لكؿ مفردة ولكف بطرؽ مختمفة

سـ وىي منفذة بألواف األكريمؾ عمى 485×سـ195( وتبمغ أبعاد الجدارية بانورامي حركي
 قماش كانفس، وقد حرص الفناف أف تكوف بألواف ترابية بيئية تعبر عف بيئتو المحيطة.

 
ير أف الخط العربي ىنا يعتبر مفرد تشكيمي مكمؿ لمعمؿ، وىو خط غالحظ يو           

مقروء أقرب إلى الشكؿ الزخرفي، ونراه باىتا في بعض المساحات المونية، وظاىرًا في 
 أخرى. 
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 ( لمفناف فيد خميؼ2الجدارية رقـ ) : 
 

 
 
 ( لمفناف فيد خميؼ 2لقطو جانبية لجدارية رقـ)

 

 
  .(28)( لمفناف فيد خميؼ2جانب مواجو مف زاوية جدارية رقـ)

 
 

                                                           

(28) http://www.alriyadh.com/856576 
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  ( لمفناف فيد خميؼ2ية رقـ )تفصيميات الجدار 

    
ىذه الجدارية مف أروع الجداريات الداخمية التي نفذىا الفناف فيد خميؼ في 

وضع ، ـ17× سـ 170ممعب الممؾ عبدا الدولي أو) الجوىرة المشعة(، وتبمغ أبعادىا 
تنفيذ  بحيث تـ، فييا الفناف بصماتو المتميزة بتقنية ألواف األكريمؾ عمى قماش الكانفس

العمؿ عمى شكؿ قطع أو لوحات مركبة بجانب بعضيا البعض، ونالحظ بأف ىذه الموحات 
أو القطع ذات أبعاد مختمفة وغير منتظمة، فنرى كؿ قطعة مختمفة في األبعاد والمساحة 
والبروز عف األخرى، واستطاع الفناف بميارة أف يرسـ حروفو عمييا ليربط بينيا بخطوط 

 . نا كموحة مكتممةوألواف أظيرتيا ل
، ومف التقنيات التي استخدميا الفناف أثناء تموينو تقنية الشفافية في الموف

فبانت الحروؼ العربية لممشاىد وكأنيا متراكبة ومتداخمة فيما بينيا مما أعطى ليا قيمة 
 جمالية رائعة.

 ونالحظ ىنا بأف الخط العربي كاف العنصر األساسي في تكويف الجدارية، فيناؾ
مجموعة كبيرة مف الحروؼ العربية غير المقروءة، أي أنيا ال تحمؿ داللة أو معنى، 
تمثمت عمى ىيئة خط الثمث لتشكؿ فيما بينيا حوار، أسماه الفناف )حوار خط الثمث(، كما 
نمحظ وجود بعض الرموز الدينية كالقباب تعبيرا عف الروح اإلسالمية، والرتباط الخط 

 ابية بتجميؿ المساجد عامة والقباب خاصة.والزخارؼ الكت العربي
(، عمى عمؿ 2( و)1ىذا وقد حرص الفناف فيد خميؼ في كال الجداريتيف )

صياغات تصميمية قائمة عمى توظيؼ مفردات األبجدية العربية ليعيد إلى أذىاننا كيؼ أف 
يمي الخط العربي ذروة اإلبداع في الفف اإلسالمي، وقدـ ىاذيف العمميف )بأسموب تشك

متميز يجمع بيف ديناميكية الحرؼ العربي واستاتيكية المسطح، ليجمع بيف الثابت 
والمتحرؾ، ومشيرا لإلمكانيات التشكيمية لمحرؼ العربي، ممثمة في االستقامة والتقوس 
والتعامد واألفقية، في نسؽ وىرمونية لونية، يتحقؽ مف خالليا ثراء المعنى وعمؽ الفكرة، 
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ف البصري السعودي، حامال عمى عاتقو االرتقاء بالذوؽ العاـ، وغرس في مثاؿ مميز لمف
 .(29) قيـ االنتماء لمفف اإلسالمي األصيؿ(

(، فمقد 2( و)1أما فيما يخص الظروؼ البيئية المحيطة بكال الجداريتيف )
استخدـ الفناف تقنية ألواف األكريمؾ، وىي تقنية مالئمة لتحمؿ العوامؿ المحيطة بالعمؿ 

ري الداخمي، حيث أنو عند التصوير بألواف األكريمؾ يجب أف يكوف الحائط المراد الجدا
التصوير عميو، أو وضع الجدارية عميو داخميا، بعيد عف الرطوبة، ومعرض لمتيوية 
الطبيعية، مع استخداـ بعض المواد العازلة لمسطح كوضع طبقة مف ورنيش المدائف أو 

عازلة تقيو مف عوامؿ التمؼ مثؿ الرطوبة  دىف العمؿ بعد االنتياء منو بمادة
 .(30)والتشقؽ

 جدارية الفناف ضياء العزاوي -3
 

  

                                                           

 التجريدية تأمالت)بعنواف مقاؿ القرى، أـ بجامعة العربي الخط جماليات أستاذ، فتيني عبده ا عبد (29)
 (لمفناف اإلبداعية

 مف مستمدة جداريات تنفيذ في منيا واالستفادة الجداري التصوير نياتتق ـ،6112، قدح يوسؼ سحر (30)
 050ص القرى، أـ جامعة الفنية، التربية في ماجستير رسالة السعودي، الشعبي التراث وحدات
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ىذا العمؿ الجداري نفذه الفناف العراقي ضياء العزاوي، في مطار الممؾ عبد 
العزيز بجدة، وىو عمؿ جداري داخمي ذو ىيئة مغمقة محدد بإطار مستطيؿ، وأبعاده 

الفناف تقنية الموزاييؾ بقطع الفسيفساء الرخامية استخدـ فيو ، سـ800×سـ 200
إلى عدة  تقسيموالممونة، وبطريقة مباشره عف طريؽ لصؽ القطع عمى سطح العمؿ بعد 
  .(31)ألواح ومف ثـ تركيب ىذه األلواح عمى جدار المكاف المراد وضع العمؿ فيو

ؿ مف حروفو وكاف المميـ الرئيس لمفناف في ىذا العمؿ )الخط العربي(، فقد جع 
مفردات تشكيمية، عمى اختالؼ أشكاليا واتجاىاتيا، فمنيا المفردة ومنيا المترابطة، 
وبعضيا مقموب واآلخر معتدؿ، باإلضافة إلى وجود العديد مف األشكاؿ والرموز المختمفة 
كاليالؿ، السيـ، والعيف، وجميع ىذه المفردات، تعبر عف اعتزاز الفناف بعروبتو، وعقيدتو 

 المية، التي جعمت الحرؼ العربي يتخذ لو مكانا في قمبو وفنو.اإلس
كما اتضحت جمالية الخط العربي في ىذه الجدارية، مف خالؿ حركة الحرؼ 
العربي واتجاىو وانسيابيتو، وخاصة في إخراج حروؼ عربية معكوسة أو مقموبة الوضع، 

و بحرؼ آخر، ليس لو باإلضافة إلى استغالؿ الفناف لمحرؼ الواحد والخروج عف طريق
 .(32)داللة

                                                           

 مػف مسػتمدة جػداريات تنفيذ في منيا واالستفادة الجداري التصوير تقنيات ـ،6112، يوسؼ سحر، قدح (31)
 .017ص القرى، أـ جامعة الفنية، التربية في ماجستير رسالة السعودي، عبيالش التراث وحدات

 

 أـ جامعػة ماجسػتير، رسػالة، المحميػة التشػكيمية الحركػة فػي ودورىػا الجداريػة أحمػد، محمػد ياسر أزىر، (32)
 .663ص ـ،0115 القرى،
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القيمة الجمالية لمعمؿ، مف خالؿ  إبرازخامة الموزاييؾ كذلؾ كاف ليا دور في 
تموجات وتعاريؽ الرخاـ، التي تظير مف خالؿ الضوء والظؿ الممقى عمى سطحيا، ويوحي 
 اختالؼ األحجاـ وألواف الموزاييؾ بوجود مستويات مختمفة، وسمات مممسية متنوعة، تحت

 .(33)تأثير أحجاـ ونوعية الخامة والضوء والظالؿ
ولعؿ اختيار الفناف لأللواف المتباينة في الجدارية كالموف األسود واألحمر وغيرىا، 
قد أكسب العمؿ الجداري نوعا مف الشموخ والعظمة، وخدـ الشكؿ العاـ لمجدارية مف حيث 

ؽ لوني بسيط تحدده بعض الرموز نوع مف االتزاف واالنسجاـ الموني، كما يوجد تواف إيجاد
 والحروؼ والحركات كالموف األصفر و األحمر والبرتقالي.

أما شكؿ اليالؿ فيو يرمز إلى البداية التي أصر الفناف بأنيا تعبر عف العودة 
إلى أحضاف الحرؼ العربي، والذي قد أشار إليو ذلؾ السيـ المنطمؽ المتجو نحوه، كداللة 

لنظر الذي عبر عنو عمى ىيئة العيف المترقبة، داخؿ التكويف العاـ إلى االنتباه وتوجيو ا
واألشبو بشكؿ الرأس البشري المجرد تماما مف أية تفاصيؿ، وكؿ ذلؾ ناتج عف خبرة 
الفناف في تقديـ أسموبو الحروفي غير المقروء بطريقة فنية، تكشؼ عف عمؽ العالقة 

 .(34)التجاه الحديث في الفف التشكيميالتي جمعت الشعبية العربية واإلسالمية وبيف ا

الذي يجعمو مالئما لمعوامؿ البيئية التي تحيط بو  باألسموبوقد نفذ الفناف العمؿ 
مف الخامات الطبيعية التي تتميز  باعتبارىاكجدارية داخمية، فاستخدـ الفسيفساء الرخامية 
سبة لمجداريات فيي منا، وغيرىا ـ رطوبةبالصالبة وقوة التحمؿ لعوامؿ التمؼ مف 

  .(35)الخارجية والداخمية عمى السواء، وتحقؽ الغرض الوظيفي والجمالي لمعمؿ
في الختاـ نستطيع أف نقوؿ بأف الخط العربي فف باقي ومستمر ببقاء ىذه األمة          

العربية اإلسالمّية، وحفظ ا لكتابيا )القرآف الكريـ( المكتوب بالمغة العربية، والذي يعد 
زًا مف رموز حياتيا ومقومات وجودىا، وذلؾ الرتباط لغتنا وكتابتنا بعقيدتنا. إف الخط رم

العربي، الذي بيرت روائعو العالـ يومًا، يحتاج منا اليـو أف نستمر في دعمنا وتشجيعنا 

                                                           

 مػف مسػتمدة جػداريات ذتنفيػ في منيا واالستفادة الجداري التصوير تقنيات ـ،6112، يوسؼ سحر، قدح (33)
 .015ص القرى، أـ جامعة الفنية، التربية في ماجستير رسالة السعودي، الشعبي التراث وحدات

 

 أـ جامعػة ماجسػتير، رسػالة، المحميػة التشػكيمية الحركػة فػي ودورىػا الجداريػة أحمػد، محمػد ياسر أزىر، (34)
 .662-663ص ـ،0115 القرى،

 

 مػف مسػتمدة جػداريات تنفيذ في منيا واالستفادة الجداري التصوير تتقنيا ـ،6112، يوسؼ سحر، قدح (35)
 .015ص القرى، أـ جامعة الفنية، التربية في ماجستير رسالة السعودي، الشعبي التراث وحدات
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لمخطاطيف والفنانيف الحروفييف وكؿ الميتميف بو، لندفع عنو الضعؼ الذي يعاني منو، 
  .(36)مسو مف سوء ويؤدي إلى انحدارهونحميو مما قد ي

 ثامنا: النتائج والتوصيات 
 نتائج البحث

أف دراسة نشأة وتطور الخط العربي وما يحممو مف مقومات تشكيمية وجمالية  (1
وتنظيـ  يساعد الفناف السعودي وغيره عمى التعرؼ عمى قواعد بناء الخط العربي

  زخرفية.تراكيبو ومف ثـ توظيفو في تصميـ لوحات جدارية 
أف الخط العربي يعتبر مدخال إلثراء التصوير الجداري في المممكة العربية  (2

 . السعودية
في األعماؿ الفنية الجدارية مف خالؿ الرؤية  أنو يمكف ايجاد حموؿ ابداعية (3

 المتعددة لمحرؼ العربي كعنصر تشكيمي ميـ في تشكيميا.
الحروفييف في العصر  نيفأنو يمكف االستفادة مف تحميؿ ودراسة أعماؿ الفنا (4

السعودي  إلثراء القيـ الفنية والخواص التعبيرية في التصوير الجداري الحديث
 الحديث. 

تساعد طبيعة الحروؼ العربية وليونتيا في حصوؿ المصور الجداري عمى  (5
 تصميمات ذات أبعاد جمالية متعددة.

في استعماؿ الخط  ارتباط المصور الجداري السعودي بتراثو العربي الخالد ينعكس (6
العربي كعنصر تشكيمي في جدارياتو و العمؿ عمى استحداث صياغات تشكيمية 

 جديدة منو.
يمكف لممصور الجداري أف يوظؼ حرؼ عربي واحد في تصميمو أو أكثر في  (7

 ايقاعات ونظـ تشكيمية تحقؽ أبعاد جمالية.
ودية أف الخط تبيف مف تحميؿ بعض األعماؿ الجدارية في المممكة العربية السع (8

ثقافة ىذا  العربي يعد مجاال خصبا يستميـ منو الفناف أفكاره الفنية التي تترجـ
 المجتمع وتعكس تراثو. 

                                                           

 العربي الخط جماليات)بعنواف مقالة ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف -شريفة سالمة أبو مريفة  (36)
 اإللكترونية لجزيرةا ،صحيفة(وتطوره

  jazirah.com/2014/20141217/cu2.htm-http://www.al 
 

http://www.al-jazirah.com/2014/20141217/cu2.htm
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أبدع المصوروف الجداريوف في المممكة العربية السعودية في توظيؼ الخط  (9
 . العربي وربطو بالبعد اإلجتماعي

 :توصيات البحث
ات التي تستيدؼ إبراز القيـ الجمالية توصي الباحثة بتشجيع البحوث والدراس (1

والتشكيمية لمخط العربي وتكشؼ عف كيفية االستفاده منيا في فف التصوير 
 الجداري.

يوصي البحث بتشجيع المصوريف الجدارييف بتصميـ أعماؿ فنية جدارية بالخط  (2
عمى أف يكوف ذلؾ مف خالؿ مبدأ  العربي إلحياء التراث المعماري اإلسالمي

 والمعاصرة.األصالة 
الخط العربي يعتمد عمى ميارة وحنكة الفناف ومف ثـ كاف مف الضروري اإلىتماـ  (3

بتدريس ىذا الفف في مدارس المممكة العربية السعودية والدوؿ العربية األخرى 
تتبع ، وربطو بالفف التشكيمي, أو إنشاء معاىد أو مدارس متخصصة في تعميمو

ناىج تعميمية متخصصة, وتعطي حوافز عمى أف يكوف ليا م، وزارة التعميـ
وألف ىذا الجيؿ ىو مف ، لضماف جذب المواىب الفنية، تشجيعية لممتعمميف

 يحممو مف موروثات حضارية وعقائدية. سيعمؿ عمى استمرارية ىذا الفف بما
البد مف تشجيع المصوريف الجدارييف عمى التجريب في الخطوط العربية إلبتكار  (4

 ؽ مع مفاىيـ العصر وقيمو الجمالية والفنية.تصميمات مستحدثة تتف
العربي في أعماؿ  إقامة عروض ومسابقات بشكؿ دوري تتناوؿ توظيؼ الخط (5

 التصوير الجداري, واإلعالف عف جوائز لممشتركيف لتحفيزىـ ودفعيـ لالبداع.
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 المصادر والمراجع
 (1اآلية )، سورة القمـ: القرآف الكريـ -1

ف، موسوعة العمارة واآلثار والفنوف اإلسالمية، المجمد الثالث، أوراؽ الباشا، حس -2

، الطبعة 465،468، والمجمد الخامس، ص 179، 151شرقية لمطباعة والنشر، ص 

   ـ.1999األولى 

، أبو صالح األلفي )الموجز في تاريخ الفف العاـ( دار نيضة مصر لمطبع والنشر -5

 ـ.1977، القاىرة

رسالة ، مد أزىر، الجدارية ودورىا في الحركة التشكيمية المحميةياسر محمد أح -6

 226-225ـ، ص1998ماجستير، جامعة أـ القرى، 

محمد حماد، تكنولوجيا التصوير الوسائؿ الصناعية في التصوير وتاريخيا، الطبعة  -7

 .119ـ، ص1973القاىرة، ، األولى

امعة أـ القرى، مقاؿ بعنواف)تأمالت ا عبده فتيني،أستاذ جماليات الخط العربي بج عبد -8

 التجريدية اإلبداعية لمفناف(. 

ـ، تقنيات التصوير الجداري واالستفادة منيا في تنفيذ 2006، سحر يوسؼ قدح -9

جداريات مستمدة مف وحدات التراث الشعبي السعودي، رسالة ماجستير في التربية 

 .198-197-181-161-160الفنية، جامعة أـ القرى، ص 
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، القيـ الجمالية لمنقوش الكتابية في الجزيرة العربية قبؿ إبراىيـأمؿ مصطفى  -10

 .28، ص 23, بحوث في التربية الفنية والفنوف، ص2009، اإلسالـ

جمعو حسيف عبد الجواد، توظيؼ الحروؼ العربية كمصدر لبناء التصميمات  -11

 . ، مف بحوث التربية الفنية والفنوف204النسجية، ص

مجمة ، األسس الجمالية لفف الخط العربي، محمد الكوفحي / األردفخميؿ  -12

 .2011، كانوف األوؿ 3ص ، العدد السادس، المختار

كمية التربية األساسية،  -الجامعة المستنصرية، ـ.د حسيف محمد عمي ساقي -13

)األسس الفنية لتكوينات الخط العربي والزخرفة في تخريـ الخشب(، مجمة كمية التربية 

 .2007العدد الواحد والخمسوف/، األساسية

ـ.أحمد شمس عطية )البعد الجمالي لمموروث الشعبي في خزفيات ماىر السامرائي(  -14

حزيراف  -العدد التاسع والعاشر–بحث منشور في مجمة نابو لمدراسات والبحوث 

 .289ص ، ىػ1436/شواؿ 2015

 لكترونية:الروابط اإل 

1)http://library.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=Digit

alLibraryViewIssues&ScopeID=1.&item_id=12141520.17. 
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2)https://ar.wikipedia.org/wiki/ %D8%AE%D8% B7_%D8 

%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A بيديا الموسوعة الحرة ويك   

3) http://www.al-jazirah.com/2014/20141217/cu2.htm 

: جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف، مقالة بعنواف -شريفة سالمة أبو مريفة  -4

                             لكترونية)جماليات الخط العربي وتطوره(،صحيفة الجزيرة اإل 

4) https://moniseum.tumblr.com/post/82104440500 

الخط العربي والمخطوطات مف خالؿ النشر الورقي والنشر االلكتروني الدكتور إدريس  -5

 كرواطي

http://patrimoine-arabe.blogspot.com/2013/05/blog-post.html 

حفر المفردة عمى جدار  -فيصؿ خالد الخديدي، مقاؿ بعنواف )فيد الخميؼ  -6

 ـ2011صحيفة المدينة االلكترونية،  الخصوصية(،

6) http://www.al-madina.com/node/346370  

صحيفة  ،مقاؿ بعنواف )خميؼ جواد رابح يتدفؽ بصريا( ا العسيري، عصاـ عبد -7

 ـ2012المدينة االلكترونية،

 http://www.al-madina.com/node/371844  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%AE%D8%25%20B7_%D8%20%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%AE%D8%25%20B7_%D8%20%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.al-jazirah.com/2014/20141217/cu2.htm
https://moniseum.tumblr.com/post/82104440500
http://patrimoine-arabe.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
http://www.al-madina.com/node/346370
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8)http://library.mans.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=Digit

alLibraryViewIssues&ScopeID=1.&item_id=12141520.17  

9) www.aun.edu.eg/reserches_files/9473.doc 

10)http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/ Start. aspx?fn= 

ViewSingleSerialPaper&ScopeID=1.&item_id=12141520&Pape

rID=12150599&Vol=27&No=&PublishDate=01%2f05%2f2009 

11)http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/ 

10380084/ Paul -Klee-the-misunderstood-master-of-

modern-art.html 

12) https://johnclinockart.com/tag/braque 

universe.org/ ara/nafas/articles/ -in-http://universes 13)

2008/ shakir_hassan_al_said/photos/0 

  (com/news8495.htmlhttp://www.buyemen..14شبكة بويمف اإلخبارية 

15) http://www.turath.sheybancity.com/5886منتدى تراث العرب  
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