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 إىداء
 

ى عطر الجنة أمي, حفظيا هللا وأطال في عمرىا, إلى أخي أمين  إل
 وأختي إكرام حبا وتقديرا  

إلى األستاذة المشرفة الدكتوراه "ىني ف اطمة" و صديق ات دربي  
 "بوعسرية مروة" و "محجوبة".

 إلى كل من ساندني من قريب أو بعيد على إنجاو ىدا العمل  

 المتزاضع...    أىدي ىذا العمل  

                                                                   

 ف اطمة                                                                           

 

 

 



 

 

  إىداء
بكل    إلى من علمني العطاء بدون إنتظار إلى من أحمل إسمو

فخر إلى من كلت أناملو ليقدم لي لحظة سعادة عن أبي  
 أتحدث.

 الحب... إلى التي تحت قدمييا الجنة أمي الغالية    زإلى رم

 أطال هللا في عمرىا وحفظيا...

 إلى كل إخوتي وأخواتي

 إلى األستاذة المشرفة الدكتوراه "ىني ف اطمة"  

بلعجال  إلى صديق اتي ورفيق ات دربي " بوعسرية مروة" و " 
 نوال" 

 إلى عائلتي الثانية زوجي وأىلو.

 أىدي ىذا العمل المتواضع...

 سعيدة                                                            

 



 

 

 

 كلمة شكر وعرف ان

 

نرى أنو من الواجب علينا قبل المضي قدما في عرض البحث: أن  
ني ف اطمة" التي  نتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة الدكتوراه "ى

أشرفت على ىذا البحث وتولت ميمة إرشادنا وتسديد خطواتنا  
 على طريق البجث العلمي: فجزاىا هللا عنا كل الخير.

 كما نتقدم بالشكر والثناء للخطاط والفنان كور نور الدين  

إلى جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم عامة وقسم الفنون  
التشكيلية خاصة فردا فردا, عاملين, إداريين, أساتذة, 

 وطلبة... إليكم جميعا.
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 مقجمة 

مع تطؽر حياة اإلندان والسجتسعات البذخيَّة الغابخة ، وجج اإلندان نفدو غيخ قادر عمى 

الكتابة لتجويؼ وحفع  فاختخعالتفاىػ مع اآلخخيؼ فاىتجى إلى المغة وعاير السجتسعات األخخى، 

الكتابة إلى  امتجتالالحقة،  لاألجياولتتؽارثو  االنجثارإنتاجو الفكخي وميخاثو الثقافي والعمسي مؼ 

الجديخة العخبية التي لػ يكؼ لمخط بيحه السشطقة أن يتطؽر ويرل إلى مختبتو الدامية ومؽاقعو، لؽال 

 راية اإلسالم في مذارق األرض ومغاربيا. انتذار

فبعيؽر اإلسالم دخل الخط العخبي مخحمة ججيجة مؼ التجويؼ، وذلغ باعتباره ظاىخة مؼ 

فدو أوال وثانيا ألنو أخح يتطؽر بزؽء السؤثخات الحزارية التي كانت ظؽاىخ الفكخ اإلسالمي ن

بسثابة السشاخ واألرضية التي نسا فييا، فداىػ الجيؼ اإلسالمي في تطؽيخ الخط العخبي وتخقيتو، 

نعخا الرتباطو الؽثيق بالمغة العخبية، لغة القخآن الكخيػ، حيث أوالىا السدمسؽن جل إىتساميػ، اعسمؽا 

يا وعشايتيا، ومؼ جية أخخى لقج إستفادت الحزارة العخبية اإلسالمية مؼ فشؽن عمى ضبط

 الحزارات التي سبقتيا.

وبالشعخ لسا يتستع بو الحخف العخبي مؼ قجرات تذكيمية تؤىمو لمتجاوب مع إبجاعات 

 لالستفادةراتيػ االخطاطؽن في حذج مي انكبوإبتكارات الفشان العخبي عامة، والجدائخي خاصة، 

مؼ خرائز الخط العخبي ومداياه الفخيجة والبجيعة ، واستشياض أقرى ما يسكؼ مؼ جساليات 

ال جسالية وفكخية مختمفؽ، خاصة وأن الحخوفية كالتي تكتسد عمييا تذكيالت حخوفو الخشيقة بأش

تعج مؼ مشابع الكتابات العخبية القجيسة وخطؽطيا، ويسكؼ العؽدة بيا إلى أصؽليا السكتذف 
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ىا األساسية في الكتابات الشبطية، التي تعج أقجم الكتابات تأريخا وحزارة وروافجا أخخ مؼ وروافج

 روافج الفؼ العخبي اإلسالمي، والتي بجوره تؽظيفو في الفؼ العخبي السعاصخ.

بجأت الحخوفية والدتيا وفعاليتيا خالل فتخة األربعيشيات مؼ القخن العذخيؼ ، بعج إنفتاح 

 العخب عمى تجارب الفشانيؼ العالسييؼ في مختمف اإلتجاىات والتيارات والحخكاتوإطالع الفشانيؼ 

الفشية العالسية وفي ىحه الخؤية بمغ العخبي ذروتو إلى الفؼ التذكيمي السعاصخ تحت إسػ فؼ 

خوفية ىحا الفؼ الحي إنتذخ في العالػ عامة والعالػ العخبي برفة خاصة إلى أن وصل إلى حال

وإلى الجدائخ التي اىتست بأصؽل ىحا الفؼ، ومؼ بيؼ الفشانيؼ الحيؼ ساىسؽ في السغخب العخبي 

تأسيذ ىحا اإلتجاه بالجدائخ الفشان والخطاط نؽر الجيؼ كؽر الحي يعج مؼ أبخز رمؽز الحخوفية في 

الجدائخ، عمى غخار الفشان دمحم خجة ورشيج قخيذي ومحجؽب بؼ بمة، مسؼ أضافؽ مفاهيػ ججيجة 

بي وإدخالو في تكؽيؼ المؽحة الحخوفية كل عمى حدب طخيقتو وأسمؽبو، حيث أضاف لمحخف العخ 

الفشان نؽر الجيؼ كؽر مؼ خالل خبختو الفشية وكدخ قؽاعج فؼ الخط العخبي بأسمؽب أكثخ حخية 

 وإستقاللية مؼ أجل تكؽيؼ لؽحة حخوفية، ومداوجة الخط والمؽن في أعسالو الفشية الحخوفية.

 :إشكالية الجراسة

 مؼ خالل ىحا السؽضؽع نطخح إشكالية عامة وشاممة وتتسثل في:

ماهي أبخز مميدات الخط واللهن التي جعلت التناغم في اللهحة الحخوفية للفنان 

 بالجدائخ؟.
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 إنطالقا مؼ ىحه اإلشكالية نطخح التداؤالت التالية:

ماىي البجايات األولى لعيؽر الكتابة والخط العخبي وما العؽامل السؤثخة في تطؽره وتعجد 

 اشكالو؟.

ماىي الجالالت والقيػ التعبيخية التي يحسميا الخط العخبي وقامؽ بتؽظيفيا الحخوفييؼ في 

 لؽحاتيػ الفشية؟.

 كيف جعمت الحخوفية مؼ الخط والمؽن تشاغػ في األعسال الفشية؟.

أىػ اإلسيامات التي قجما الفشان الجدائخي كؽر نؽر الجيؼ لمخط العخبي في بشاء ماىي 

 الحخوفية التذكيمية؟.

 فخضيات البحث:

 لإلجابة عؼ ىحه التداؤالت إعتسجنا عمى الفخضيات التالية:

 ربسا قج ظيخت الكتابة بعيؽر اإلندان األول وظيؽر الخط قج أتى نتيجة لتطؽر الكتابة.

فية المؽن والخط العخبي كعشرخيؼ أساسييؼ في تجسيل وتشاغػ المؽحة إعتسجت الحخو 

 الجدائخية.

حاول الفشان كؽر نؽر الجيؼ مؼ خالل خذبختو الفشية الحفاظ عمى أصالة الخط العخبي 

 وإقحامو في الداحة السعاصخة، وإضافة صبغة ججيجة عميو.

 أهجاف الجراسة:

 العخبي . ييجف البحث إلى الكذف عؼ مخاحل تطؽر الخط
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تحجيج مجى أىسية الخط العخبي في مجال الفشؽن التذكيمية وتؽظيفو كعشرخ تذكيمي يالئػ 

 ويؽاكب العرخ الحجيث.

 في المؽحة الحخوفية بالحدائخ. تؽظيف الخط العخبي  مجى أىسية 

تيجف الجراسة إلى إظيار تجخبة الفشان نؽر الجيؼ وبمؽرة تجخبتو في الخط العخبي وعالػ 

 الحخوفية.

 أهمية البحث: 

يعج البحث الحالي مؼ البحؽث السيسة في دراسة الخط العخبي، وإبخاز قيستو ، وإستميام 

 الجحور التخاثية لمخطؽط العخبية.

اإلسيام في إثخاء البحث العمسي في مجال الخط العخبي لسا يسثمو مؼ ىؽية ثقافية تدتجيب 

 الستطمبات الجسالية السعاصخة.

ى أىػ التغيخات التي طخأتؽعمى فؼ الحخوفيات وأىػ اإلسيامات التي قجميا التعخف عم

 الفشان كؽر نؽر الجيؼ، وتحميل وإستخالص أىػ الشتائج في أعسالو.

 المنهج المتبع:

يعتبخ السشيج األداة الزخورية في دراسة أي بحث، والتي يجب عل الباحث إتباعو 

تدتمدم اإلستعانة بالسشيج التاريخي بإعتبار العالقة التي ومخاعاتو، وقج بجى لشا أن طبيعة السؽضؽع 

نججىا بيؼ الخط العخبي والجانب التاريخي باعتباره جدء ال يتجدأ عؼ الجانب الحزاري، كسا 

 الحخوفية. إستعشا بالسشيج الؽصفي في تبيان تشاغػ الخط والمؽن في األعسال الفشية
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حجيثشا عمى أنؽاع الخط وتحميل وقخاءة ألعسال  فيسا إعتسجنا عمى السشيج التحميمي في إطار

 الفشان كؽر نؽرالجيؼ.

 :دوافع البحث

 تؽجج عجة دوافع قرج إختيار ىحا السؽضؽع، مشيا أسباب ذاتية ومؽضؽعية وىي كاآلتي:

 األسباب المهضهعية:

مؼ أن لمخط جسالية فشية برفة  التعخف عمى الجانب الفشي الحزاري العخبي، إنطالقا

عامة والسيجان الفشي تحجيجا، فزال عؼ جسالية الخط العخبي ومكانتو في الحزارة العخبية 

 اإلسالمية، متسسيؼ لسا بجأوه في السخاحل الدابقة.

 األسباب الحاتية:

 الفزؽل والخغبة في اإلطالع عمى الجؽانب السسيدة في دراسة الحخوفية، باعتباره كفؼ وال

 سيسا دخؽلو في الجانب التذكيمي.

الخغبة في التعخف عمى أعسال الفشان  كؽر نؽر الجيؼ واإلعجاب بأسمؽبو الفشي وقجرتو 

 عمى تحؽيخ وتخكيب أشكال تكؽيشية ججيجة متشؽعة ومتطؽرة بحجاثة أصيمة.

 حجود البحث:

 إلتدم البحث الحجود التالية:

 عسال الفشان كؽر نؽر الجيؼ.السجال البذخي: تطبيق ىحه الجراسة عمى أ 

 السجال السكاني: البالد العخبية واإلسالمية عامة والجدائخ خاصة.
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 السجال السؽضؽعي: التغيخات الفشية في الخط العخبي وجساليتو مع المؽن في الحخوفية.

 مرطلحات الجراسة: 

ىؽ طخيقة وأسمؽب كتابة األحخف العخبية، تتذكل الكمسات العخبية يؽصل ”الخط العخبي: 

 األحخف السكؽنة ليا مع بعزيا، وىحا يعطي جسالية فخيجة لمكتابة العخبيية.

 ىي أسمؽب فشي عخبي، يتخح مؼ الخخف العخبي عشرخ تذكيمي معاصخ.الحخوفية: 

كخية الحي يتججد مؼ عشرخ إلى ىي معايذة الحاضخ بكل مشجداتو العسمية والف المعاصخة:

 “¹آخخ مؼ خالل مشيج يخمي إلى تحقيق التطؽر والتججيج واإلبجاع.

 صعهبات البحث:

مؼ أىػ الرعؽبات التي واجيتشا في بحثشا ىحا قرخ السجة الدمشية لمجراسة باعتبار 

 السؽضؽع يدتمدم مجة زمشية أكثخ، مقارنة بحجػ الجراسة.

ب والسؤلفات في ندخ عمى د الحي جعمشا نجج نجرة الكتالؽضع الرحي الخاىؼ في البال

 .FDPشكل  

 الجراسات الدابقة:

أما فيسا يتعمق بالجراسات الدابقة التي ليا صمة بالسؽضؽع ىي متشؽعة حيث ىشاك مؼ 

 تعمق بيا بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ مشيا:

جسال سميساني، الحخوفية العخبية بيؼ الخط العخبي والتذكيل، محكخة مقجمة لشيل شيادة 

 .7102_7102الساستخ، جامعة عبج الحسيج إبؼ باديذ، قدػ الفشؽن البرخية، مدتغانػ.
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حشان رابمي جسالية الخط العخبي ومكانتو في الحزارة العخبية اإلسالمية، أطخوحة لشيل 

 .7102_7102عة أبي بكخ بالقايج قدػ المغة واألدب العخبي، تمسدان، شيادة الجكتؽراه، جام

بعج شخح طبيعة السؽضؽع في السقجمة، وجب عميشا إتباع السشيجية والخط التي ىي 

 الزخورة أن يشقدػ إلى ثالثة فرؽل: اقتزتاألندب ليحا البحث، حيث 

ا الفرل إلى مبحثيؼ بحيث إنقدػ ىحالفن التذكيلي في الجدائخ : عشؽانو الفرل األول

 وىسا: 

 نذأة لفؼ التذكيمي في الجدائخ.المبحث األول: 

بحيث يشقدػ ىحا المبحث الثاني: فن الحخوفية وبجايتها في العالم العخبي والجدائخ, 

 السبحث إلى ثالثة مطالب وىي كالتالي:

 :نذأة وتاريخ الحخوفية. المطلب األول 

  :ثة والتخاث.الحخوفية ما بيؼ الحجاالمطلب الثاني 

  :الحخوفية في الجدائخ, كسا تطخقشا في ىحا السطمب إلى عشرخ ميػ وىؽ ذكخ أبخز المطلب الثالث

 فشاني الحخوفية في الجدائخ.

 كان عشؽانو الخط العخبي, وإنقدػ ىحا الفرل إلى مطمبيؼ وىسا  الفرل الثاني:

  :الخط العخبي الشذأة والتطؽر.المطلب األول 

  :نؽاع الخط العخبي وأبخز صفاتو.أالمطلب الثاني 
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في ىحا الفرل إعتسجنا عمى الفشان كؽر نؽر الجيؼ كأنسؽذجا بحيث كان  الفرل الثالث:

وإنقدػ ىحا الفرل إلى مبحثيؼ دراسة تحليلية نمهذجية ألعمال الفنان كهر نهر الجين عشؽانو, 

 وىسا: 

 كؽر نؽر الجيؼ وبجايتو الفشية.المبحث األول: 

  :نذأة الفشان وحياتو.المطلب األول 

  :حياتو الفشية.المطلب الثاني 

  :أىػ األعسال لمفشان كؽر نؽر الجيؼ.المطلب الثالث 

 دراسة تحميمية ألعسال كؽر نؽر الجيؼ.المبحث الثاني: 

  :نعخة الفشان كؽر نؽر الجيؼ خؽل الخط العخبي.المطلب األول 

  :شان نؽر الجيؼ كؽرتحميل لؽحة حخوفية لمفالمطلب الثاني. 

 )تحميل لؽحة قل إنسا أدعؽ ربي وال أشخك بو أحجا(.

 لهران جيخ فيخوبحيث إعتسجنا في طخيقة التحميل لعسل كؽر نؽر الجيؼ عمى طخيقة "

laurent Gerreau  0 في تحميل الحخوفية السعاصخة .  . 

 

 

 


وكاتب وفيمدؽف, ولج بفخندا في  : فشانlaurent Gerreau (Wikipedia.org/wikiو) لؽران جيخ فيخ -0
0592. 



 

 

 

 

 

 الفن التشكيلي

  في الجزائر
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 الفصل األول: الفن التشكيلي في الجزائر

 نشأة الفن التشكيلي في الجزائر المبحث األول:

تستج جحكر الفشػف في شساؿ إفخيكيا إلى عرػر ماقبل التاريخ حيث تبجأ أصػلو انصالقا 
، كالبخبخي كما مخف بو الجدائخ قبل الفتح اإلسالمي مغ خسذ أمع مغ مرجريغ مغ الفغ الصاسيمي

عطيسة، كىع البخبخ الدكاف األصمييغ لمسصقة كالفيشيقيػف، ثع الخكماف فالػنجاؿ كالخـك 
 .¹)البيدنصيػف(

كأثشاء الفتح اإلسالمي مخكرا بالػجػد التخكي العثساني، كل ىحه األجشاس كالثقافات مّخت 
 الحزارات القجيسة التي أّثخت تأثيخا كبيخا في الفشػف كالرشاعات التقميجية. بذساؿ افخيكيا ميج

ككانت السخحمة األكثخ تسّيدا في حياة شساؿ إفخيكيا ىي السخحمة الشيػليتية، الّتي جاءت 
كسا أدخمت الصخؽ الفّشية في صشاعة الخدؼ السدخخؼ. كىكحا انتذخت  بالفالحة كتخبية السػاشي،

،مذكمة عشرخا مغ عشاصخ الثقافة ²ئا فذيئا إلى أف كصمت إلى مشصقة اليّقارىحه الرشاعة شي
األساسية لمسجتسعات القخكية في السغخب الكبيخ، كفي ذلظ العرخ كاف اختخاع الدخخفة أكثخ بخكزا 

 .³مغ األشكاؿ

كل ىحا اإلرث الحزاري ماىػ إال خالصة ذكباف الحزارات مغ فغ بجائي، كفغ بخبخي،  
ك أكاله قيسة كبيخة اختمفت استخجاماتيا، إما ألغخاض  إلنداف الجدائخي فغ الترػيخفقج عخؼ ا

سحخية لصخد العيغ الذخيخة أك ألغخاض تدجيمية يدجل بيا اإلنداف بػاقعية فائقة السذاىج, 
 كاألحجاث اليػمية, التي كاف يعيذيا.

 
 

 
 .10متاحف الجدائخ, سمدمة الفغ كالثقافة, الجدء الخامذ ص-1
 .10نفذ السخجع,ص-2
 .14نفذ السخجع, ص-3



 الفن التشكيلي في الجزائر                                                             ول   األلفصل ا

 

10 
 

السؤرخيغ عمى تحجيج اإلرىاصات األكلى لمحخكة التذكيمية في الجدائخ في  اجتسعكقج 
مصمع القخف العذخيغ, حيث كضع الفشاف الفخندي السدمع "ناصخ الجيغ ديشي" نػاتيا األكلى فاتحا 

 4تجيج التعامل مع قيع الزػء كالمػف.بحلظ الصخيق لسغ جاءكا بعجه, عمى آفاؽ رحبة مغ التعبيخ, 

 : حيث كانت التجميات األكلى لمتذكيل الجدائخي مػقعة بأسساء رساميغ تأسيديغ مشيع

"ازكاك معسخي, عبج الخحسغ ساحػلي ك عبج الحميع ىسر" ك بجأ تأثخ ىؤالء الفشانيغ 
 1كاضحا بالسفاليع الغخبية الكػلػنيالية ك بالفغ اإلستذخاقي.

ـ, لفت أنطار السيتسيغ بالفغ في باريذ الفشانة 1947بدشػات, ك تحجيجا عاـ كبعج ذلظ 
"باية محي الجيغ",تمظ الصفمة التي التقت "بيكاسػ" كأقامت أكؿ معارضيا, كىي لع تتجاكز الخامدة 
عذخة, كبحلظ أصبحت ضاىخة تذكيمية متفخدة, ميخت أسمػبيا بالعفػية الصفػلية, كبتكػيشاتيا 

صخية.في الػقت ذاتو كاف رائج السشسشسات اإلسالمية دمحم راسع, يتخف العالع بسشجداتو الدخخقية الف
الترغيخية السخمجة لسآثخ أمتو, مذجدا عمى انتسائيا, كمترجيا لسحاكلة شسذ ىػيتيا الحزارية 

 2كتذػيو ذاكختيا التاريخية.

خجة, البذيخ   ـ,انخخاط رسامػف آخخكف مشيع: "دمحم اسياخع, دمحم1950كسا سجمت سشة 
يمذ" في الحخكة التذكيمية الجدائخية كغيخىع مسغ كاف ليع حزػر قػي, ككاف ليع حزػر قػي 
ككاف ليع فزل رفج ىحه الحخكة باتجاىات ك أساليب فشية ججيجة كالتجخيج كشبو التجخيج 

  3"التدصيحية".

 

 

 

 
 .1997كالجحكر, مجمة العخبي يػليػ  أحسج عبج الكخيع,الفغ التذكيمي السعاصخ في الجدائخ,بيغ التجخبة-1
 يشطخ, نفذ السخجع.-2
 نفذ السخجع.-3
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 المبحث الثاني: فن الحروفية وبدايتها في العالم العربي والجزائر.
 المطلب األول: نشأة وتارخ الحروفيَّة

اليداؿ الحخؼ العخبي يسثل لمفشانيغ تذكيمييغ اليػية العخبية كاإلسالمية، كما يحسمو مغ "
دالالت جعمت الحخكفييغ العخب يػضفػنو في لػحاتيع الفشية كقيستو التعبيخية، ضاىخة الحخكفية 
العخبية لع تبجأ إال في مشترف الخسديشيات، في كل مغ السغخب كتػنذ كمرخ كالعخاؽ نقال عغ 

فشاف ضياء العداكي إف الفشانة العخاقية معسخ مجيحة عسخ ىي أكؿ مغ يدتخجـ الحخؼ العخبي في ال
المػحة الترػيخية، كذلظ في فتخة األربعيشيات، كانت في البجاية محاكالت متفخقة كضمت كحلظ حتى 

جاد سشة الدبعيشيات مغ القخف العذخيغ عشجما قاـ بعس الفشانيغ العخاقييغ معخضا ألعساليع في بغ
ـ، ككاف السعخض تحت إسع"الفغ يديع الحخؼ" كأشمقػ عمى أنفديع جساعة البعج الػاحج، 1971

"،"كقج ذكخ البيشدي ¹ككاف الفشانيغ كىع شاكخ آؿ سعيج جسيل حسػدي، دمحم غشي ركافع الشاصخي 
اليـػ البياف الحي أصجره سعيج كآخخكف بعج السعخض الحي أقامػه كالحي يشز:"كىكحا نجج أنفدشا 

لفيف مغ الفشانيغ الحيغ يداىسػف في إدخاؿ الحخؼ عبخ أعساليع التذكيمية ممدميغ بإقامة معخض 
فشي كثائقي بإسع معخض البعج الػاحج كتحت شعار يدتميع الحخؼ كمغ نقصة إنصالؽ تذكيمية 

في بحتة، مثسشيغ بو ىحا العشرخ الفشي إلياـ كجحر أصيل معبخ عغ ركح حزارتشا كفمدفتيا معا 
أف التجارب الحخكفية تكذف لشا عغ ميجاف تذكيمي يقـػ  1990"كيحكخ داغخ ²أكثخ جػانبيا إشخاقا"

 عمى مبجأيغ أساسييغ:

 القصيعة التامة مع شخاز الخط العخبي كالتعامل مع الحخكؼ العخبية كسادة لمتذكيل.–
 .³أكحزارية"بشاء لػحة حجيثة كلكغ بريغة محػرة مصػعة لمتعبيخ عغ خرػية ثقافية –
 
 
 
 
 
 
 .195عفيف البيشدي, الفغ العخبي الحجيث كالتبعية, دار الكتاب العخبي, دت , دط ,ص-1
 .196نفذ السخجع, ص-2
 .197 196السخجع الدابق,-3
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"كتشاكؿ عجد مغ الفشانيغ التذكيمييغ الحخؼ العخبي كسثيخ تذكيمي بسعالجات ترػيخية  أك 
آخخ كىػ تشاكؿ بعس الفشانيغ التذكيمييغ لمحخؼ السػجػد أك الخط كعشرخ  شباعية, كىشاؾ إتجاه

أساسي في العسل الفشي حخفا أك مجسػعة كمسات لكغ بأسمػب معاصخ, يقػؿ فخاندػا ديخكش في  
دراسة بعشػاف الكتابة العخبية يسزي اليػـ الخط العخبي في شخيق البحث عغ شخريتو الحاتية بيغ 

 ."1غ البحث عغ أشكاؿ ججيجةإحتخاـ التخاث ك بي

 كمغ الفشانيغ الحيغ تشاكلػا الخط العخبي في أعساليع السعاصخة:

أحج أعالـ الفغ السعاصخيغ في الػشغ العخبي, كتتدع أعسالو بعسق التجخبة صالح طاهر:"
كقػة التأثيخ ك الجاذبية ك أسمػبو الستسيد في التمػيغ ك حيػية الخط ك حخكة الفخشات ك نبزيا 

سصح المػحة ك يتجمى ذلظ في أعسالو الفشية العجيجة التي تشاكؿ فييا كمسة ىػ ك تجسع أعسالو  عمى
 بيغ األصالة ك السعاصخة ك التججيج.

 فشاف خدافي كبيخ مدج بدخعة فائقة ك أسمػب متفخد بيغ التذكيل بالخدؼ دمحم شعراوي:
ا إيسانيا صادقا كميارة فشية ك بيغ الحخؼ العخبي ك يتشاكؿ في أعسالو آيات قخآنية تعكذ حد

 ."2عالية

أحج أعالـ الفغ السرخييغ في العرخ الحجيث أبجع في أعسالو التي تشاكؿ "عمر النجدي: 
الفغ اإلسالمي مغ خالؿ رؤية فشية معاصخة كتشاكؿ في  اكتذاؼفييا الحخؼ كالخط العخبي كحاكؿ 

العجيج مغ أعسالو كالحخكية كالتخديج الحي يعصي تأثيخا رائعا كأحيانا يتشاكؿ عشاصخ كتكػيشات أخخى 
 بأسمػبو الخصي الحي يتسيد بالخرػصية.

 

 

 

 
 .315العػلسة, أبحاث نجكة عمسية, صممتقى الفشػف البرخية, الفشػف اإلسالمية بيغ اليػية كالتخاث كمجتسع -1
 .315/316نفذ السخجع,ص-2
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أحج أىع الفشانيغ السرخييغ السعاصخيغ كيكيع في لشجف كيتسيد بتجخبتو أحمد مصطفى: 
بالعسق كاألصالة كالتجخيب كيتشاكؿ خط الثمث أحيانا الكػفي اليشجسي مع أشكاؿ ىشجسية كاليـخ 

أشكاؿ حخة أك خصػط  أخخى يتشاكؿ عشاصخ مغ الصبيعة أككالسكعب كالكخة, كالسخبع, كفي أحياف 
 1سابحة في الفزاء".

"كلقج تأثخت معطع البالد العخبية بشطخية البعج الػاحج لدئع الكثيخ مغ الخط بسفيػمو القجيع 
الحي يعبخ عغ الكيع الجسالية نفديا ك تعتبخ جساعة البعج الػاحج تتػيجا لطاىخة الحخكفية العخبية 

مجسػعة مغ الحخكفييغ العخاقييغ بتجاربيع الفشية الخاصة رغع ذلظ فإف الجساعة عخاقية  حيث تقجـ
إال أف تأثيخاتيا تستج إلى خارج العخاؽ كخاصة أف فشانييا قج صاحبػ أعسالميع ببيانات ك كتابات 

"كىحه الجساعة ىي في األصل معخض فشي كثائقي في بغجاد في بغجاد في   2نطخية ك فشية"
ـ كىي فكخة تشطيع معخض عغ تأثيخ الحخؼ  1969بعج أف ضيخت الفكخة ألكؿ مخة سشة ـ 1971

في الفغ التذكيمي الحي ساىع في انجاز ىحا السذخكع جسيل حسػدي, ضياء العداكي, رافع 
الحي قاـ بإعجاد خاص بيحه  الشاصخي, عبج الخحسغ الكيالني, دمحم غشي كشاكخ حدغ آؿ سعيج,

بالبعج الػاحج ىػ إتخاذ الحخؼ الكتابي نقصة إنصالؽ لمػصػؿ إلى معشى السشاسبة, ك السقرػد 
الخط قيسة تذكيمية, ك الخجػع إلى بعج خط كانتساء إسالمي متشاقس لمبعج الثالثي في لػحة الغخبية 
كشكل ىحه الجساعة أكؿ مجرسة حجيثة إىتست بإدخاؿ الحخؼ العخبي في عالع الفغ التذكيمي 

جعت مجسػعة مغ األعساؿ الفشية عخبية الدسة, إسالمية اليج كالمداف شخقية السعاصخ كتصػيعو فأب
اليػى ك الشكية كيرف شخبل داغخ في كتابو الحخكفية العخبية فغ ك ىػية, الحخكفية بأنيا ردة فعل 
عمى الفغ الغخبي الستسثل في لػحات الصبيعة الرامتة صػر تساثيل اإلغخيكية, فقج لجأ الحخكفي 

ـ الحخؼ العخبي كػسيمة لمعػدة إلى األصل كتخاث, كىكحا تكػف الحخكفية ضسغ حخكة إلى إستميا
عامة لع تعج تكتفي بسحاكات الفغ الججيج الحي تعمستو كال بالشدعة االبتجائية بالتجخبة الغخبية, بل 

 .3باتت تحػر ىحا الفغ كاججة لو مشابت محمية كالدعي إلى إنتاج لػحة خرػصية"

 

 .316البرخية, السخجع الدابق ص ممتقى الفشػف -1
, 2013, 1نيى فخاف التخاث ك الحجاثة في الفغ التذكيمي في عيػف لبشانية, الجار العخبية لمعمـػ ك الشذخ,لبشاف,ط-2

 .171/172ص
 .29شخبل داغخ الحخكفية العخبية فغ ك ىػية, ص-3
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الذعبيى كالرػفي كالحخكفييغ جساعة مختبصة بتقاليج الخط العخبي العخيقة كفي التأكيل 
الحي يتحجث عغ تأثيؤ الحخؼ في مرائخ الشاس كعػاشفيع كأحاسيديع كعقػليع، بسا يحسل مغ 

 .¹أبعاد إيحائية برخية كمزسػنية كبيخة 

 المطلب الثاني: الحروفية مابين الحداثة والتراث 

كىي  عاصخة، أالستعجدت كتشػعت أساليب إستخجاـ الحخكؼ العخبي في الثقافة الفشية ال
تتزسشو الحخكفية كسدألة  مدألة التخاث كاإلىتساـ بو سعيا إلى تمسذ معالسو األساسية، كاإلدراؾ ما

حيدا بارزا في السشجد التذكيمي العخبي كاإلسالمي السعاصخ، فاالىتساـ بالتخاث  احتمتمحػرية 
عمقة باألصالة كالتخاث كالعػدة إليو برفتو مخجعية أساسية لبشاء ثقافة متسايدة ىاتو السدائل باتت مت

تصخح في األكاسط الفشية، كتجج مغ يجافع عشيا كيجعػا إلى التسدظ بيا كسشصمق أساسي لرياغة 
مفيـػ فشي كالتعبيخ عشو تذكيميا كل ىحا يؤدي إلى تبشي أفكار، تتبشى نذػء تيار فشي إنذغالو األكؿ 

خقي كبيغ مشطػر غخبي كىػ مشطػر العمسي السقابمة أك السػازنة بيغ التخاث الفشي الغخبي كالتخاث الذ
السصابق لسا تخاه العيغ داخل الحقل البرخي كمشطػر شخقي اليبالي بسحاكاة الػاقع أي السقابمة بيغ 
فزاء تذكيمي ثالثي األبعاد ذك دالالت مادية حدية، كبيغ مداحة تذكيمية مدصحة ذات بعجيغ، 

 .²كماتحتػيو مغ قيع كإيحاءات ركحانية

ارقة تقػؿ ىػ تبشي الغخب ليحه الريغة الفشية كخست مع أمثاؿ ىشخي ماتيذ ىشاؾ مف
كمسثمي التيارات التجخيجية كاكتدبت أىسية الخاصة كالسيسا في نطخ العخب الحيغ أعجبػا بالتخاث 

 الفشي الغخبي.

فالفشانػف العخب لع يتحػلػا إلى التجخيج كإنحازكا إلى إستخجاـ تقشيات كمفخدات تذكيمية 
 .3يجة كىػ التحخر مغ القيػد كالقػاعج األكاديسية التقميجيةجج

إف إكتذاؼ فشػف الذخؽ األقرى كالذعػب العخبية اإلسالمية كاإلفخاقية التي كجج فييا 
 الغخب قيع جسالية لع يؤلفيا مغ قبل ككاف ىحا التحػؿ في مرادر اإلستمياـ قج أسيع في تغيخ

 
 .50, ص2008, آذار293بيغ قجيع ك ججيج, مجمة الكػيت,العجد دمحم شاىيغ, الحخكفية  كالحخكفييغ-1
ميخجاف كششي لمثقافة ك الفشػف ك التخاث, ميخجاف الجكحة الثقافي الدابع, الفشػف اإلسالمية بيغ اليػية كالتخاث -2

 .261كمجتسع العػلسة,ص
 .262نفذ السخجع, ص-3
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يعة الدخخفية كبقجر ماكاف يتجو نحػ مفيػـ المػحة الغخبية كالخصػط كمختمف األشكاؿ، ذات الصب
التجخيج كيبتعج في الػقت نفدو عغ العالع السخئي بقجر ماكاف السفيػـ الجسالي قج تبجؿ فمع تعج 

 .1حكيقة الفغ تكسغ في أمانة السحاكاة بل في عسمية اإلبجاع نفدو

ميكل كلع يعج السػضػع الترػيخي بالزخكرة عمى عالقة بالسخئيات بل أصبح كسا يقػؿ  
دكفخيغ مػجػد لحاتو كلو في ذاتو معياره الخاص كىػ بحاتو صػرة لشفدو كشكمو لع يعج شكال 
لسزسػف غخيب ألنو يسمظ مزسػف داخميا، كعمى الخغع مغ أف الغخب كاف قج تخصى مشح أكاخخ 

البالد القخف التاسع عذخ كبجاية القخف العذخيغ السفاليع التقميجية، بقي فشانػا السخاحل األكلى في 
العخبية ممتدميغ بالسطاىخ الكالسيكية العامة كاألكاديسية القائسة عمى التذبيو كالسحاكاة، رغع ذلظ 
لع تمفت إنتباىيع التحػالت الكبخى في التيارات التي كانت تدعى إلى تحخر مغ نسط فشي يعػد 

الحيادي إزاء  أصمو إلى عرخ الشيزة بل إنو كقفػا مشيا نػقفا محايجا، كقج عبخ ىحا السػقف
الحخكة الفشية السعاصخة كتابات بعس الفشانيغ أمثاؿ كتابات جبخاف خميل جبخاف كماتشصػي عميو مغ 

 .2أرتء تذكل إنعكاس لشسط مغ التفكيخ يخى في ثقافة الغخب مثال يحتحى بو

إف ماعخؼ في العالع العخبي بإسع الحخكفية يذكل تيارا فشيا أخحت معالسو تتػضح مع 
مصمع خسديشيات القخف العذخيغ غالبا ما أرتبصت بيا ىػاجذ األصالة كالسعاصخة، كإستمياـ بجايات 

تخاث بحث عغ خرػصية مسيدة كذلظ بفزل تجارب فخدية لفشانيغ عخب أقامػا معارض ليع في 
سشػات تالية في عػاصع عخبية، لكغ ىحا التيار الحخكؼ لع يتكخس فعال إال بإستمياـ الحخؼ قيع 

كانت فخدية متفخقة كمعدكلة، كأف العالقات بيغ الفشانيغ مسثميغ لياتو الحخكة بقيت محجكدة تذكيمية 
أك غائبة تساما، كلع تتصػر كتتػشج إال في الدشػات الالحقة، عشجما تحػلت الحخكفية مع نياية 

تذكل الدتيشيات إلى تيار فشي أك ضاىخة مسيدة في الفشػف التذكيمية السعاصخة، لكغ الخخكفية لع 
السجرسة بالسعشى الجقيق لمكمسة ضمت مشفتحة عمى مختمف اآلراء كاإلتجاىات، كلع تجسع بيغ 

 .3مسثمييا ركابط نطخية محجدة أك لقاءات كمقاء جساعة البعج الػاحج في بغجاد

 

اليػية كالتخاث ميخجاف كششي لمثقافة ك الفشػف ك التخاث, ميخجاف الجكحة الثقافي الدابع, الفشػف اإلسالمية بيغ -1
 .263كمجتسع العػلسة,ص

 .265نفذ السخجع, ص-2
 .266نفذ السخجع,ص-3
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إال أف ثع تيارا عخبيا حخكفيا سخعاف ما تكػف تمقائيا عمى الخغع مغ تبايغ نتائج الحخكة 
الفشية السعاصخة في البالد العخبية، فانزع إلى ىحا التيار فشانػف كثخ مشيع مغ كانت لو أكثخ مغ 

كمغ ثع تحػؿ إلى الحخكفية بحثا عغ خرػصية تسيده كمشيع مغ كانت لع تجخبتو الخاصة تجخبة، 
 أك تأثخ بالسعالع التخاثية كأيزا بالتجخبة التذكيمية لبعس مسثمي الفغ الغخبي.

ىشا البج مغ اإلشارة إلى أف العالقة بيغ العسل الفشي كشكل الكتاب أك الشز األدبي قجيسا 
لمطخكؼ التاريخية كالغايات الػضيفية بأشكاؿ مختمفة كمتبايشة كسجاكرة  كججيجا كقج تجمت كفقا

الرػرة لمشز كتفديخه كتػضيحو أحيانا، كإستميامو كتعػيزو في حاالت أخخى إذ ىحه العالقة 
الجػىخية قائسة كمتالزمة كبقيت شػاؿ التاريخ قبل أي أف يربح الحخؼ بحاتو عشرخا ميسا 

تقاء الفغ بالمغة أعصى شبعا خاصا كتخجسة تذكيمية لمذعػر أك الفكخة، كيكتدب قيسة تذكيمية،إف إل
فيػ يمتقي مع الشز ليعبخ عغ مزسػف كاحج كيجدج أفكار مذتخكة تجمت في تحخر الفغ مغ 
ىاجد محاكاة األشكاؿ كإعادة صياغتيا كسا ىي في العالع الخارجي، ألف ىجؼ الفغ ليذ إرضاء 

 .1الجاخمي"العيغ بل التعبيخ عمى السزسػف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميخجاف لمثقافة كالفشػف كالتخاث, ميخجاف الجكحة الثقافي الدابع, الفشػف األسالمية بيغ اليػية ك التخاث كمجتسع -1
 .266/267العػلسة, ص
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 المطلب الثالث: الحروفية في الجزائر 

مع الفتػحات اإلسالمية األكلى لبالد السغخب العخبي دخمت الكتابة العخبية مع القخف األكؿ 
اليجخي كالدابع ميالدي، حيث تبشػا كل ماجاء مغ السذخؽ مغ أساليب الكتابة كمغ بيشيا الخط 

 الكػفي، كتصػر ليتخح أسمػبا ك خرائز ججيجة في أرجاء السغخب العخبي الكبيخ.

لقيخكاف عاصسة السشصقة حيث إنتذخت فييا الكتابة كفي أرجاء بالد السغخب كرد في مجيشة ا
كعمى ىحا األساس جاءت تدسية الخط القيخكاني كلع دخل إلى السغخب سسي بالخط السغخبي كمغ 
ىشا بجأ اإلبجاع في مجاؿ الكتابة كمغ الخصػط اليامة نجج الخط الكػفي السغخبي الحي تصػر عمى 

القيخكاف ألنيا كانت العاصسة في بالد السغخب، أما أثشاء الحكبة العثسانية في الكػفي األصمي في 
ميالدي بعج الشجاء الحي كجيتو الجدائخ لمجكلة العثسانية لحسايتيا جخاء ىجسات  1518الجدائخ سشة 

العجكاف الرميبي كانت نتيجة ذلظ دخػؿ الجدائخ تحت الحساية العثسانية حتى أصبحت كالية تابعة 
 .¹ـ1830كبقيت كحلظ حتى الغدك الفخندي سشة  ليا

كاف صحفا أك كتب  لع تعخؼ الجدائخ الصباعة كالكتابة في فتخة الحساية العثسانية سػاءا
عمسية فزال عغ القخآف الكخيع فالكالـ عغ التاريخ العخبي في الجدائخ يعػد إلى حكبة بعيجة مغ 

الدمغ فقج عخفػا باىتساميع بشدخ السراحف ككتابتيا ككانت لجييع شخيقة مسيدة ككانت ميشة الخط 
اكؿ السعتاد ىػ الخط السغخبي ميشة يستيشيا مغ لجيو القجرة عمى الكتابة كالشدخ، ككاف الخط الستج

 .²السػركث عغ الخط األنجلدي

بالحجيث عغ فغ الخط العخبي كحالو أثشاء الحكبة االستعسارية الفخندية فقج كرد الكثيخ عغ 
ىاتو الفتخة كعغ ماتع خصو كشبعو مغ كتب القخآف الكخيع أثشاء ذلظ الػقت، كأنو لع يثبت أف سعي 

مغ سػريا القخآف الكخيع، فقج كانت الكتب العخبية السصبػعة تتدخب  السدتذخقػف الفخنديػف إلى شبع
كمرخ كغيخىا مغ البمجاف السجاكرة، حيث كانت أكؿ مصبعة عخبية جدائخية ىي مصبعة أحسج 

 ميالدي قرج شباعة الكتب الجيشية كالعخبية كمغ ضسشيا السرحف  1896كقجكر سشة 

 

 .21, دت, ص1جياد دمحم أميغ, الجراسات العخبية في الخط العخبي, جامعة نيجيخيا لمفشػف, ط-1
 2نفذ السخجع, ص-2
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الذخيف بعج دخػؿ الصباعة إلى الجدائخ كبفزل األخػيغ التجارييغ أحسج كقجكر إبشي مخاد األخػيغ 
 .¹التاجخيغ مغ سكاف جديخة ركدكس

كتب كيأتياف بيا مغ مرخ كلبشاف كغيخىا مغ بالد السذخؽ، حيث كاف األخػيغ يتاجخاف في ال    
تخبصيع عالقة شيبة مع الدمصات الفخندية في ىحا الشطاـ كسسح ليسا حاكع الجدائخ الفخندي جػف 
كامبػف اإلستقخار في مجيشة الجدائخ كالستاجخة في الكتب، كيخى سعج هللا أف ىشاؾ خمفيات سياسية 

يا كانت مفيجة لمجدائخ إذ أصبحت مصبعة ركدكسي أكؿ مصبعة مذبػىة ليحه الرفقة، غيخ أن
 . ²عخبية في الجدائخ يسمكيا مدمع مغ أصػؿ تخكية 

كيخجع أكؿ مرحف شخيف يصبع بالجدائخ إلى الخصاط السخحػـ "دمحم الدفاتي" كالتي تشحجر     
مرحف بالخط  أصػلو إلى الغخب الجدائخي ك ىػ مغ أميخ الخصاشيغ الجدائخييغ الحيغ كتب أكؿ

ميالدي كقظ  1931السغخبي الجدائخي كالحي تشحجر أصػلو مغ السغخب السكشاسي حيث شبع سشة 
 .³تبشتو السجرسة الثعالبية في الجدائخكيعتبخ أكؿ مرحف أثشاء اإلستعسار الفخندي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .26,ص2006دمحم بغ سعيج شخيفي, خصػط السراحف عغ السذارقة ك السغاربة, دط, -1
 .240, ص1971, 1عبج الخحساف الجياللي, تاريخ السجف الثالث )الجدائخ, السجية, مميانة( شخكة دار األمة,ط-2
 .259الدعيج شخيف, المػحات الخصية في الفغ اإلسالمي, دط, دت, ص-3
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كىػ الخط األنجلدي الحي قاؿ عشو إبغ خمجكف أنو قج تغمب عغ الخصػط األخخى  الخط الحزائري:
كتخجع بجايتو إلى القخف العاشخ ميالدي عمى كجو التقخيب اذ كثخت ىجخة الكتب  في السغخب

األنجلدية مع ىجخة أىميا بزغط اإلسباف عمييا كتعتبخ قدشصيشة مغ الحػاضخ جػدة فييا الخط,  
كقج كاف مغ قبل يشحػ مشحى الخط القيخكاني الذبيو بخط الشدخ كقج أشتيخت قدشصيشة ببعس 

شيغ حتى قارنيع بعس الكتاب بإبغ مقمة كمغ ىؤالء أبػ عبج هللا العصار الحي الشداخيغ ك الخصا
كاف مغ أسخة شييخة مغ العصار كقج عخؼ ابغ العصار بجػدة الخط ككاف يقرجه العاـ ك الخاص 

, كحلظ الذيخ إبخاليع فقج كاف مجرس بالسيشة كأشتيخ أيزا ذكخ الذيخ الػرتالني أف 1في العقػد
يع الخط سخيع اليج كقج تسيد الخط الجدائخي عغ الخط األنجلدي في أمػر مشيا   أف أحسج التميمي بج

الخط الجدائخي ألصف كأكثخ تشاسقا ك إنزساما كأقل تعخيفا مغ الخط األنجلدي كأكضح كأكثخ 
 . 2إنذغاال

جػيمية  5بعج الحكبة اإلستعسارية كرحيل اإلستعسار الفخندي نالت الجدائخ إستقالليا يػـ
ـ لتبجأ الجدائخ مخحمة حجيثة مغ تاريخيا ك تبجأ في كضع األسذ اليامة في نذأة الجكلة 1962

 . 3الجدائخية الفشية التي قامت عمى إأنقاض ماخمفو اإلستعسار

إقامة كزارة تيتع بأمػر الجيغ ك األكقاؼ اإلسالمية لتػعية الشاس  ككاف مغ ميسات الجكلو
كالجفع بعجمة التعميع الجيشي بتذييج السداجج ك شبع السراحف كغيخ ذلظ, فكاف نذخ السرحف 
الكخيع ضسغ إىتسامتيا بشذخه بخكاية كرش عغ نافع حتى تحافظ عمى مػركثيا كصار عمسا عمى 

 معو بمجاف السغخب أجسع. مشصقة فال يحكخ كرش إال كتحكخ

كلقج كانت بجاية عيج ججيج لمصباعة السراحف في الجدائخ بخكاية كرش عغ نافع بخط 
دمحم ندخي مذخقي يديخ الحاجة ك يبمغ السخاد, كالحي كاف رائج كدفع حخكتو الخصاط البارع الجكتػر 

, إشتغل الذيخ الذخيفي كىػ أستاذ متسيد في السجرسة الػششية لمفشػف بالجدائخ بن سعيد الشريفي
 بكتابة السراحف كخصا مشيا نساذج عجة كنحكخ مشيا ماىػ مصبػع في الجدائخ, كسا 

  

 
 .164ق, ص1440ق/1437ديػاف المغة العخبية,معجع كمرصمحات كبيخ, دط/-1
 ق, د ص.1/1719معجع كتابة خيزخ شعباف, دار لداف العخبي, الجدائخ, ط-2
 .48, ص1974الحخكفيػف, مكتبة كششية الجدائخ, د ط, عائذة غصاس, الحخؼ ك -3
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أسشجت إليو ميارات أخخى مشيا زخخفة عسالت الشقجية الجدائخية ك زخخفة شيادات التقػجيخ كشػيادات 
 . 1التعميع العالي ك البحث العمسي

 أما السراحف كاألجداء التي خصيا بيجه كشبعت في الجدائخ:

ق, فػػػي الجدائػػػخ كبمػػػغ عػػػجد 1389ـ, 1969عػػػاـ بخاكيػػػة كرش عػػػغ نػػػافع خصػػػو )عمممم  جػػػدء 
سصخ, كأشػخفت عمػى شبعػو ك نذػخه السصبعػة العخبيػة فػي 13صفحة, ككانت مدصختو:  31صفحاتو 

 ق.1393ـ,1973الجدائخ عاـ 

سػصخا, كأشػخفت عمػى 13صػفحة,  81بخكايػة كرش عػغ نػافع, ككػاف يحتػػي  )قد سمع جدء 
 .2ق1396ـ, 1976, سشة شبعو شخكو الػششية لمشذخ ك التػزيع بالجدائخ

أكػػج الخصػػاط الجدائػػخي دمحم بػػغ سػػعيج الذػػخيفي فػػي فعاليػػات السيخجػػاف الثقػػافي الػػجكلي لمخػػط 
العخبػػي الػػحي أقيسػػت فعالياتػػو فػػي الجدائػػخ العاصػػسة عمػػى أف فػػغ الخػػط العخبػػي فػػي تصػػػر كبيػػخ كسػػا 

 يعكدو خرػصا نجاح الخصاشيغ الجدائخييغ في مختمف السدابقات الجكلية.

بػػخ الخصػػاط عمػػى ىػػامر ميخجػػاف أف الفشػػانيغ الجدائػػخييغ تسيػػدكا فػػي الدػػشػات األخيػػخة, كأعت
بإبجاعاتيع في مختمف أنػاع الخصػط غيخ أنو تأسف لعجـ تصػر الخط السغخبي ك عجـ مػاكبتو لبكية 
الخصػػػط السذػػخقية األخػػخى, كقػػاؿ الفشػػاف فػػي سػػياؽ كالمػػو أف الخػػط السغخبػػي السشتذػػخ فػػي البمػػجاف 

ية كشساؿ إفخيكيا ال يخجـ الخصاشيغ حاليا خرػصا, كأنو لع يتصػػر تاريخيػا عمػى غػخار بكيػة السغخب
الخصػط السذخقية, كسا أنو ال يداؿ بالخط الكػفي القػجيع, مزػيفا أنػو ال يحتػػي عمػى قػاعػج كبالتػالي 

 . 3فيػ كتابة كليذ بخط

 

 

 

 

 .49عائذة غصاس, الحخؼ كالحخكفييغ, ص -1
 .59صنفذ السخجع, -2
 ـ, الجدائخ14/06/2014ميخجاف الثقافي الجكلي لمخط العخبي, ككالة األنباء الجدائخية, -3
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كثسغ الستحجث مع ذلظ إىتساـ الخصاشيغ الجدائخييغ بيجا الخط غيخ أنو أكج في نفذ 
الػقت عمى أف أغمب الخصاشيغ في الجدائخ كالبمجاف السغاربية يكتبػف بالخصػط السذخقية التي 

يو ك أكضح الفشاف في ذلظ لمػكالة الجدائخية لألنباء أف الخصػط تتصػر مع تصػر شغت عم
الحزارات كإستسخاريتيا ك إستقخارىا ضاربا السثل بالسجرسة التخكية التي شػرت معطع الخصػط 
السعخكفة اليػـ كالتي مشيا خخج أحدشيا عمى غخار الجيػاني كالجيػاني الجمي ك الخقعة مزيفا أنيا 

 .1ة األرقىالسجرس

كأشار الخصاط مغ جية أخخى بتشطيع السيخجاف الثقافي الجكلي لمخط العخبي ك السشسشسات 
كالدخخفة بالجدائخ معتبخا إياه مشاسبة لتبادؿ الخبخات مغ مختمف بمجاف العالع كمغ مختمف الجيانات 

ا أف اإلختيار كعغ مدابقة السيخجاف في فئة الخط العخبي إعتبخ شخيفي الحي يخأس لجشة تحكيسي
بيغ الستشافديغ عمى الجػائد صعب ججا بقمة األعساؿ السذاركة كتذابييا كأيزا لحزػر فخعيغ 

 . 2الكالسيكي ك الحخكفي السعاصخ

كفتحت الحخكفية في الفغ التذكيمي الجدائخي السعاصخ عمى الحخكة التذكيمية العالسية 
الخديغ التخاثي ك الخكح إلى فغ تذكيمي حجيث, مججدا حزػره الكػني في عالع مفتػح,  محيال

اإلنفتاح األعسق عمى التخاث الفشي العخبي التجخيجي, مدتثسخا حخكة الحخؼ دمحم خدة كجدج الخاحل 
الحي نأى بعيجا البغدادي محمهد يحي اإليقاعية في إشغاؿ الفزاء عبخ إيحاء خرائز الخصاط 

 . 3شيات الخصػط البيدنصية ك الفارسية, تصبيقا لسبادىء انعكاس اليػية البيئيةعغ تق

 

 

 

 

 

 

 

 ـ, الجدائخ.14/06/2014ميخجاف الثقافي الجكلي لمخط العخبي, ككالة األنباء الجدائخية, -1
 نفذ السخجع.-2
  .Middle east. ALL rights reseveed, 11/06/2014دالالت الحخؼ العخبي في العسل الفشي -3
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"كاتدعت دائخة الحخكفيات الجدائخية, فيخثيا جيل عغ جيل كيجعميا محىب مغ محاىب 
حخكات التذكيل الجدائخي السشفتح دكف عقج عمى معصيات معاصخة, كجدء ال يتجدأ مغ جساليات 

 نهر الدين كهر,الدمغ الحاضخ, مانحا إياه بعجا ركحيا صػفيا, نخاه يتعالى في حخكفيات الفشاف 
كأمثاليع, الحيغ جعمػا مغ األبججية العخبية مفخدات تذكيمية, تدداد إتداعا في فزاء الطيب العيدي 

لػحة تمتـد بخرائز الفغ الحجيث كيتجمى فييا ركح اإلنتساء, كسا نخاه أيزا في مشجدات الفشاف 
التقشية الفائقة   الحي إقتحع عالع الحخكفيات في بجاية حياتو الفشية مبخزا قجرتوعبد الحفيظ قادري 

 ". 1في بشاء عػالع لػحة تجخيجية مدتػحات بسعشاىا الخكحي مغ الحخؼ العخبي السقجس

"كتأخح المػحات التجخيجية الستحخكة حديا بتسػجات الحخؼ العخبي بخكح السشجد الفشي, 
الحي تخصى أكبخ السخاضات قبل أف يفخض خرائز كجػده في عالع اليداؿ يتسدظ الستشفحكف 

بالسبادىء التقميجية في قػاعج الخط إلى حج الرخامة, كلع يأذنػ بعج في ركح الحجاثة فيو فتبخز  فيو
جساليات الخط التجخيجي السعاصخ, بسزاميشيا الستسخدة عمى قػاعج أصػلية ليسشح الحخؼ العخبي 

تجخيجي السذكل أساسا بإلتػاءات تذكيمية ليا معانييا كحيدىا البرخي كركحو السعاصخة, بتػضيف 
 يشفتح دكف إنغالؽ عمى محاىب الفغ التذكيمي الحجيث.

كيزحى اإلرتقاء بالحجاثة في لػحات خصية كإستخجاـ تقشياتيا السعاصخة كالتحكع بأدكاتيا  
بإبخاز لمسزسػف اإلنداني في عسل تذكيمي ال يدتكيع بػجػده إال إذا أخح أشكاؿ الػاقع الستخيل 

 ". 2كتجديج تجميات الحات في مذيج برخي ممسػسكإعادة صياغتيا بآليات جسالية 

 

 

 

 

 

 
 

 .Middel east olin.All rights reseveed 11/06/2014دالالت الحخؼ العخبي في العسل الفشي, -1
 نفذ السخجع.-2
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 أبرز فناني الحروفيات في الجزائر:

مغ التخاث الفشي التذكيمي ك الخط العخبي كتعجدت التجارب  االستفادةلقج تصػرت أشكاؿ 
عمى التخاث مشصمقا ليع  اعتسجكاكالريغ كاألساليب الفشية الستاحة, فبخز عجد كبيخ مغ العخب الحيغ 

مغ خرائز الدخارؼ كالحخكؼ العخبية, مع بعس اإلضافات التي تجمت في التعبيخية  كاالستفادة
 ة.الرػفية ك الخكحية السباشخ 

عخفت الداحة الفشية التذكيمية الحخكفية في الجدائخ مجسػعة مغ الفشانيغ لكل مشيع 
مخجعياتو كمرادر إستميامو التذكيمي الفشي, كالفشاف الجدائخي كمل مغ خالؿ ذلظ الخصيج الثقافي 

الفشي الكبيخ, فيػ في إشار عسمية بحث مدتسخ ك دائع الستكذاؼ كل ذلظ كإعادة قخائتو كصياغتو 
بخؤية تذكيمية معاصخة, فالجدائخ كسا ىػ معخكؼ غشية, بسقجرتيا ك تخاثيا الحي يسثل حالة تشػع في 
العالع كمو, كلعل إتداع نصاقيا الجغخافي كمذاىجتو مغ تخاكع حزاري عبخ مختمف العرػر شاىجا  

 عمى ذلظ.

لفشانيغ ـ( يعج مغ ا1991-ـ1930مغ مػاليج مدتغانع غخب الجدائخ ) الفنان دمحم خدة:
العرامييغ تكػيشا كنذأة, كجج لشفدو مكانة مخمػقة في مجاؿ العسل التذكيمي, كعخفت أعسالو 

بالشدكع إلى التجخيج كإستمياـ عشاصخ التبػغخافيا, لكشو مغ رغبتو الثقافية كالفشية يعػد أدراجو مغ 
عج ذلظ عشاصخ مغ بعيج ليخاشب الجدائخي بخرػصيتو الإلنتساء, فيعيج تختيب ترػراتو ليدتميع ب

 . 1التخاث السحمي كاإلسالمي

ىػ كاحج مغ كبار أعسجة الفغ الجدائخي, كاحج مغ مسثمي السجرسة  الفنان بن بلة محجهب:
ـ 1946الحخكفية في الجدائخ ك في العالع العخبي اإلسالمي, كلج  الفشاف محجػب بغ بمة سشة 

لخاحل بغ بمة رحسو هللا, درس بالسجرسة بسغشية مجيشة تمسداف )الجدائخ( كىػ إبغ عع الخئيذ ا
 جشػب  بتهركهانـ, إلتحق بسجرسة الفشػف الجسيمة 1965الجيػية لمفشػف الجسيمة بػىخاف سشة 

 
 

 

 

 

, 32عبج الحفيظ قادري, حخكؼ عخبية في الجدائخ, العخاقة كالحجاثة, مجمة فريمة تعشى بذؤكف الخط, العجد -1
 .57ص 
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إفخيكيا, ثع بالسجرسة العميا لمفشػف الجسيمة الفخندية بباريذ, كلقج إتبع بغ بمة مشيجا حيث يعتسج أساسا عمى إستعساؿ 
 . 1الحخؼ العخبي تذكيميا, ليصػر ىحا التػجو نحػ التعبيخ السفعع باالشكاؿ كاأللػاف ليربح ميدة عالسة التذكيل

يزاء كالية خشذمة شخؽ الجدائخ كيعير ـ بعيغ الب1947كلج سشة  الفنان رشيد قريشي:
حاليا مابيغ فخندا كتػنذ, تسكغ مغ الحرػؿ عمى الذيادة الػششية في الفشػف الجسيمة بالجدائخ, 

 .2ليكسل تكػيشو بعج ذلظ بكمية فشػف الجيكػر ككمية الفشػف السجنية بباريذ

بػالية البػيخة الجدائخ, درس بالسجرسة العميل لمفشػف  1959مغ مػاليج الفنان حمزة بهنهة: 
الجسيمة كلكشو تػاجج في العاصسة, كضع الفشاف خصػات ثابتة نحػ العالسية بخغع مغ حجاثة سشو, 

تسكغ حسدة مغ حيازة األلقاب كالجػائد مغ خالؿ )لقاء دكؿ البحخ األبيس الستػسط, فخندا 
ـ(, )الجائدة الكبخى 2001ػف األكركبي الجدائخي الجكلي في بمجيكا سشة ـ(, ك )مؤتسخ الفش2001

عبج السحدغ الحداني لفغ الخط العخبي السعاصخ بالكػيت(, التي شارؾ فييا ماال يقل عغ 
ـ كىػ يعير كيعسل حاليا في الجدائخ ك الكػيت معا, فيػ يخسع الحخكفية 2006فشاف سشة 120

ه مشعجـ,ألف ىحا األخيخ تجخيجي محس كال يتع فيسو حتى مغ كيكتب الرػرة كمفيـػ الشز عشج
 .3شخفو, ألف الذيء الحي ييسو في الشز شكمو كقيستو التذكيمية

ـ بأكالد سيجي بخاليع بػسعادة كالية 1973مغ مػاليج سشة الفنان عبد الحفيظ قادري: 
 بل ذلظ تجخبة عرامية حافمة السديمة الجدائخ خخيج السجرسة العميا لمفشػف الجسيمة بالجدائخ, كلو ق

 

 

 

 

 

 

 

 
 .49عبج الحفيظ قادري, حخكؼ عخبية, ص -1
 .51نفذ السخجع, ص-2
 .39الستحف الػششي, الخط رمػز ك ألػاف, ص -3
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مغ خالؿ العسل  في مجاؿ الكاريكاتيخ الدياسي ك الخياضي في صحف محمية ككششية مغ خالؿ 
 .1الحخكفيات في تذكيل لػحات بالحخؼ العخبيإنجازاتو الكبيخة في الخط العخبي كفغ 

ـ بػالية بدكخة، األرض التي ضع ثخاىا 1945مغ مػاليج سشة  الفنان طاهر ومان:
الرحابي الجميل عكبة بغ نافع الفاتح رضي هللا عشو عرامي الشذأة ك التكػيغ, لكشو أحكع مشجده 

الجدائخ مكشو مغ صقل مػىبتو  الفشي بكل أسباب الجساؿ ك اإلكشساؿ, كلعل تػاججه بالعاصسة
السبكخة مغ خالؿ عالقتو السشفتحة كقج شيجت الجدائخ بجايات في الحخكة التذكيمية في مخحمة كاف 

الزما عمى السذتغميغ في شأف المػحة الحخكفية أف يريغػ مشجدا فشيا أصيال ك متكامال فكاف 
مدمكا مغايخا في السغامخة الذكل الصاىخ كماف مغ ركاد الحيغ عبجكا شخيقت الحخؼ عشجما يدمظ 

 .  2كالسعشى

ـ بػالية سػؽ أىخاس )الجدائخ( زاكؿ دراستو بالسجرسة 1951مغ مػاليج سشة دمحم بهثليجة: 
ـ بالعاصسة ثع سافخ 1968الػششية لميشجسة السعسارية ك الفشػف  الجسيمة بالجدائخ, إبتجاءا مغ سشة 

ـ ك السجرسة الػششية العميا 1973ػف الجسيمة سشة إلى فخندا حيث إلتحق بسجرسة فخنداكي لمفش
ـ ثع عصخ مذػاره التكػيشي باإللتحاؽ بسجرسة تحديغ الخصػط 1974لمفشػف لمجسيمة بباريذ سشة 

السمكية بجسيػرية مرخ العخبية, حيث كانت البجاية لمخصػط السذخقية بالجدائخ أماـ دمحم بػثميجة, 
ك تكػيشو األكاديسي سػاء بالجدائخ أك بفخندا مغ صياغة  كباإلضافة إلى ذلظ كخبختو التذكيمية

ترػرات تذكيمية ججيجة تعج األكثخ حجاثة,ك األكثخ انتساء تفعل تفعل الحخؼ العخبي في فزاء 
المػحة التذكيمية, كيعج دمحم بػثميجة تجخبتو السدتسخة بجاية لتجارب أتت كستأتي لتكسل مذػاره 

 . 3خػؼ السفخط عمى قاعجة فغ الخط العخبي السحكعكتكدخ شػقا كىسيا مرشػعا مغ ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .40الستحف الػششي, الخط رمػز كألػاف, ص-1
 .41نفذ السخجع,ص-2
 .42, 41السخجع الدابق, ص -3
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ـ بأفمػا 03/04/1971الفشاف التذكيمي كالخصاط الصيب العيجي, مغ مػاليج  الفنان الطيب العيدي:
ـ, إشتغل كأستاذ لمتخبية الفشية إلى غاية 1992, خخيج السعيج التكشػلػجي لمتخبية سشة كالية االغػاط

ـ ليشقصع بعجىا كيتفخغ لمشذاط في كرشتو الخاصة بالجار الثقافة عبج هللا بغ كخيػ كالية 1998
 األغػاط, عزػ إتحاد الػششي لمفشػف الشقابية, عزػ الشقابة الػششية لمفشانيغ.

كل مغ يذاىج األعساؿ الججيجة لمفشاف العيجي نالحظ أنو يػفي إىتساما كبيخا لمخط السغاربي الحي 
اليكاد يفارؽ لػحاتو, كيقاؿ عشو أنو تخبصو بو عالقة خاصة مشح الرغخ في كتابة القخآف االمكخيع 

 كلمػح كالقمع كالجكاة.

ـ 2003ثقافي الجدائخي في أبػضبي لو مذاركات عجيجة داخل كخارج الػشغ, عمى غخار األسبػع ال
 ك السعخض التذكيمي بالخط الحي أقيع بسيمة.

 مغ أىع الجػائد:

 ـ2011الجائدة األكلى في األياـ الػششية لمخط بدكخة-   

 . 1ـ2011الجائدة األكلى في الرالػف الػششي لمفشػف اإلسالمية في البيس -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  www.misrab.com/b2937 .2012فبخايخ  26اإللكتخكنية, بتاريخ  مجمة مدخاب-1

http://www.misrab.com/b2937
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 الفرل الثاني: الخط العربي 

 السطمب األول: الخط العربي الشذأة والتطهر

قال إبغ خمجون في مقجمتو عغ الخط: أنو صشاعة شخيفة يتسضد بيا اإلندان عغ غضخه, وبيا 
األغخاض ألنيا السختبة الثانية مغ الجاللة المغػية, جعل هللا التفاىع بضغ الشاس بالمدان والقمع,  تتأدى

وجعل الكتابة وسضمة اإلقخار وتبخئة الفيع, وتػثضق العقػد, وحفظ العمػم والتخاث الثقافي والحزاري 
 .1األىع عبخ التاريخ وىي وسضمة ىامة لمسعخفة والتػاصل بضغ البذخ

بغ خمجون الخط بذكل عام: )ىػ رسػم وأشكال حخؼية تجل عمى الكمسات ويعخف إ
السدسػعة الجالة عمى ما في الشفذ( بحدب ماجاء في مػقع ")مػضػع(", ويعتبخ الخط العخبي ىػ 
أحج فشػن كتابة الكمسات والجسل التي تدتخجم حخوف المغة العخبية الثسانية و العذخون, وأىع 

 .2تذابظ حخوفيا, مسا أعصاىا مخونة في تذكضميا ماساعج في ترسيع الخط ىػ

عشج الحجيث عغ الخط العخبي فإنو قج يحجث ىشاك بعس المبذ بضغ الخط تعريف الخط: 
 والكتابة, فمحلظ يجب أن نفخق بضشيسا.

"الخط الصخيقة السدتصضمة في الذيء, وقضل: ىػ الصخيق الحؽيف في الديل, الخط لغة:
عمى أخصاط وقال: وشسغ في الػبار كاالختالط و الخط: الكتب  جسع خصػط وقج جسعو الحجاج

 بالقمع, 

 

 

 

 

 

 
 .2012/05/28, الخط العخبي, 2009مػضػع, السػسػعة العخبية العالسية, -1
 السخجع نفدو.-2
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أنيذ  خط الذيء يخصو خصا, ومغ الحجاز الخط: ضج الخط وىػ األكل القمضل, ومشو حجيث إبغ
ذىب بي رسػل هللا صل هللا عميو وسمع إلى مشدلو فجعى بصعتع قمضل فجعمت أخصط حتى يذبع 

 .1رسػل هللا عميو الرالة والدالم أي أخط في الصعام, أريو أني آكل ولدت بآكل

الخط في اإلصصالح مختبط بالخط بالخط العخبي وىػ تحجيج وتخريز وىػ إصطالحا: 
حخوف العخبية رسسا جسيال وإخخاجيا برػرة فشية رائعة, يطيخ فضيا كمسة بالعخب ويعشي رسع ال

, وعخف القمقذشجي في كتابو صبح األعذى "الخط بأنو 2التشاسق والتصابق واإلندياب و التكامل
مانتعخف مشو مغ صػر الحخوف السفخدة وأفعاليا وكيؽية تخكضبيا, وقج كان األدباء والسؤرخضغ أراء 

تعاريفو ومفاـيسو فقج عخف الذيخ دمحم الصاىخ الكخدي الخط تعخيفا يخى  كثضخة في الخط وتعجدت
الستخررػن أنو األقخب إلى الحىغ حضث يقػل إن الخط ممكة تشبط بيا حخكة األنامل بالقمع عمى 

 .2قػاعج مخررة حضث يذسل أنػاع الخصػط العخبية واألجشبية وما سيختخع بعج ذلظ

 نذأة الخط العربي: 

لتي كتب بيا العخب ذكخت في مرادر عخبية مختمفة ولع تمج اإلشارة إلى إن الخصػط ا
خرائز تمظ الخصػط إال القمضل, ومشيا ما أورده إبغ الشجيع في الفيخسا ولع يطيخ أي فػارق بضغ 
تمظ الخصػط, والسخجع أنيا كانت مختمفة في أشكال الحخوف ال في إختالط الخرائز وأكثخ 

لخط ىػ أن العخب لع تكغ لجييع قابمضصة أن ييتسػا ويمسػا بجسيع أنػاع األسباب التي أثخت عمى ا
الخصػط العخبية ولع يتػفخ لجييع اإلستقخار والخفاـية بحضث تأخح الكتابة أىسضتيا وىحا مسا جعل 
الخصػط العخبية قمضمة التشػع إال عشجما انتذخت السخاكد الثقاؼية مثل: الكػفة والبرخة والذام 

 .3وغضخىا

 

 

 

 

 

, د ط , 19دمحم مختزي الحدضغ الدبضجي, تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس, تحقضق عبج الحميع الصحاوي, الجدء-1
 .248, 249, مصبعة حكػمة الكػيت, ص1980

 .15دمحم جمػى السعدي, نايف مذخف اليداع, تجارب معاصخة في الخط العخبي, ص-2
يع, قرة الكتابة العخبية, دار السعارف, القاىخة, د ط,  جسعة-3  , بترخف.23, ص1968إبخـا



 ط العربيــالخ                                                                             لثانياالفصل 

 
 

29 
 

إن الخط الشبصي الحي وصل إلى العخب تعجدت تدسضتو وكانت أغمب تمظ التدسيات مغ 
األقاليع التي إنتقل إلضيا, وجاء مشيا فشجج الخط الحضخي و األنباري والسعجني والكػفي والبرخي, 

خصػط معخوفا قبل اإلسالم, وىحه الكتابات بجت أكثخ وضػحا عشجما ضيخت وكان بعس ىحه ال
جشبا إلى جشب مشح بجاية القخن األول اليجخي الدابع ميالدي, إذ أن كثضخ مغ أصػليا ومسضداتيا 
مذابية لمشقػش الشبصية وخرائريا التي عثخت عمضيا شسالي الحجاز وجشػبي دمذق, وأن ىحه 

 .1ساسضتضغ ىسا: التجويخ والتخبيع وىسا مضدة اإلسالم نفدياالشقػش تستاز بسضدتضغ أ

كسا تججر اإلشارة بأن الجارس لآلثار القجيسة والسرادر التي بحثت ىحا السػضػع إد كميا 
 تخجح نذأة الخط العخبي إلى نطخيتضغ ثابتضغ اثشضغ:

عميو وىي كاآلتي أن مغ وضع جسيع الخصػط اإلندانية ىػ أدم الشظرية التهقيفية: 
الدالم, كتبيا في شضغ وشبخيا وذلظ قبل مػتو بثالثسائة سشة, فمسا ضل األرض الغخق أصاب كل 
قػم كتابيع وأنرار ىاتو التالية, يقػلػن أن إدريذ عميو الدالم ىػ الحي وضع الخط ويخى البعس 

ى مشيع أن الخصػط ويخى البعس مشيع أن الخصػط التي أندلت عمى آدم عميو الدالم في إحج
, وتحىب ىحه الشطخية إلى أحاديث أخخى و 2وعذخون صحيفة ىحا بالؿياس إلى الخط اإلنداني ككل

عغ الخسػل صمى هللا عميو وسمع وكالمو في الخط "يخوى عغ أبي ذر الغفاري رضي هللا عشو أنو 
كتاب قال سألت رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع فقمت: يارسػل هللا كل نبي مخسل بسا يخسل؟ قال: ب

مشدل, قمت: يا رسػل هللا أي كتاب أندل عمى آدم؟ قال: أ, ب, ت, ث, ج إلى آخخه, فقمت يارسػل 
, ويتبضغ لشا مغ خالل ىحه الخوايات الدابقة أن الشطخية التػؾيؽية 3هللا كع حخف قال: ستة وعذخون"

 ل ال تدشج عمى أساس والتعتسج عمى شيء ذلظ أن معطع األحاديث التي ندبت إلى رسػ 

 

 

 

 

 
 

يع, قرة الكتابة العخبية, دار السعارف, القاىخة, د ط, -1  .25, ص1968جسعة ابخـا
 .2دمحم مختاض, الخط العخبي وتاريخو, ديػان السصبػعات الجدائخية, الجدائخ, ص-2
 .3نفذ السخجع, ص-3
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الرالة والدالم إلى الخواية الرحيحة واحج عغ اآلخخ, وىشاك مغ تحجث في ىاتو  هللا عميو عميو
القزية فقج ذىب إبغ خمجون في مقجمتو "وأكج عمى أن الخط مغ الجسمة الزائعة السادية السعايذة 
فيػ عمى ذلظ ضخورة إجتساعية إصصشعيا اإلندان ورمد بيا لمكمسات السدسػعة, والكتابة عمى 

لسختبة الثانية مغ مخاتب الجالئل المغػية تابعة في نسػىا وتصػرىا شأن كثضخ مغ ماىػ معخوف ا
الرشاعات السعيذية لتقجم العسخان والكتابة ليحا الدبب تتقجم مع البجاوة وتكتدب بالتحزخ 

 .1واليرضبيا البجو عادة إلى مؿيسضغ عمى تخػم السجيشة

بي ومفادىا أن العخب الذسالضضغ وىي نطخية حػل األصل الخط العخ  الشظرية الحديثة:
يذتاق خصيع مغ آخخ صػرة مغ مخصػط الشبط خصيع األول مغ األرامضضغ أشعار العخب خصيع 

 .2األول مغ اإلرتباط والرػرة األولى لمخط العخبي ال تبعج كثضخا عغ صػرة الخط الشبصي

شيء قاسػا  إلى جانب ىحا تػجج نطخية الحضخية في العخاق ومفادىا "أن ثالثة مغ بشي
ىجاء العخبية عمى ىجاء الدخيانية فتعمع مشيع قػم مغ أىل األنبار ثع تعمع مغ ىؤالء نفخا مغ أىل 

 .3الحضخة, ثع تعمسو عجد مغ الشاس في العخاق والحجاز وديار مرخ والذام

بسالمح  قج أتى عمى العخب بعج ضيػر اإلسالم فتخت مختمفة إمتازتالخط العربي وتطهره: 
خاصة في مختمف السياديغ, والتي سشحاول أن نقترخ فضيا عمى العرخ اإلسالمي والعرخيغ 

 األمػي والعباسي وذلظ باإلشارة إلى الجانب الثقافي الفشي وعمى األخز مشيا الخط العخبي.

إبتجأت عسمية االىتسام بالكتابة وتصػيخىا مشح عرخ الشبػة, حضث كان الشبي  صدر اإلسالم:
 يو الرالة والدالم ويجرك أن لمكتابة أثخ عطيسا وعػنا كبضخا في نذخ الجعػة اإلسالمية, فالكتابة  عم

 

 

 

 
 
 
 
 .4دمحم مختاض, الخط العخبي وتاريخو, ص-1
يع, قرة الكتابة العخبية, دار السعارف, القاىخة, د ط, -2  .17, ص1984جسعة إبخـا
 .12السخجع نفدو, ص-3
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, فكانت أول آية 1هللا وأحاديث رسػلو, والتجويغ ىػ وسضمة الحيػع واإلنتذار ىي الػسضمة لتجويغ كالم
} ندلت مغ القخآن الكخيع تذضج بفزل الكتابة وتعجىا مغ أجل نعع هللا عمى عباده قال تعالى:    

ِبالَقَمم َعَمَم اإِلْنَداَن َما َلْم  ِإْقَرأبِإسِم َرِبَك الِذي َخَمَق َاإِلنَداَن ِمن َعَمْق ِإْقرأ َوَرُبَك َاأَلْكَرم الِذي َعَممَ 
 .2َيْعَمْم{

} َيا , وقال أيزا جل شأنو "3ُنهْن َو َالَقَمِم َو َما َيْدِطُروَن{" } وقال تعالى في سػرة أخخى"
َولَيْكُتَب َبْيَشُكْم َكاِتٌب ِبالَعْدِل َواَل َيأَب  َأيُـَّيا َاّلِذيَن آَمُشها ِإَذا َتَداَيْشُتْم ِبَديٍن إلى َأَجٍل ُمَدسَّى َفإْكُتُبههُ 

ْْبَخْس ِمْشُو َكاِتٌب أْن َيْكُتَب َكَسا َعمََّسُو هللُا َفْمَيْكُتْب َوْلُيْسِل الِِّذي َعَمْيِو َاْلَحَق َوْلَيَتِق هللَا َربَُّو َواَل يَ 
الم بذكل خاص أثخ عطيسا في , إن الجيغ اإلسالمي بذكل عام ولمشبي عميو الراله والد4"َشْيئا{

, ولقج 5اإلىتسام في التعميع ونذخ الكتابة بضغ الشاس عامةإنتذار الكتابة في فجخ اإلسالم, نتيجة 
كخم هللا عد وجل اإلندان ورفع مشدلة العمساء, وفتح أماميع اآلفاق كسا إتخح الخسػل صمى هللا عميو 

 دضشيع غمى قدسضغ:وسمع عجد مغ الكتاب يجونػن لو كتاباتو ويسكغ تق

ذكخ الدضػشي نقال عغ بعس شضػخو أن مخاحل جسع القخآن الكخيع أخحت  أ/ كتاب الهحي:
ثالث مخاحل األولى في عيج الخسػل والثانية في عيج أبي بكخ رضي هللا عشو في عيج عثسان بغ 

 .6عفان رضي هللا

بذؤون السدمسضغ كانت تتصمب كتابا  ىػ كل مايتعمق ب/ كتاب الرسائل والعيهد والسهاثيق:
 بعث رسػل هللا رسال مغ فشجج إبغ ىذام يعجد أسساء الكتاب وأولئظ الحيغ أرسمػا إلضيع يقػل:

 

 

 

 

 
 .83م, ص2005, 1محسػد شكخي الجبػري, بحػث ومقاالت في الخط العخبي, دار الذخوق لمصباعة, ط-1
 .5إلى اآلية  1سػرة العمق, مغ اآلية-2
 .1القمع, اآلية سػرة-3
 .282سػرة البقخة, اآلية-4
 .85محسػد شكخي, بحػث ومقاالت في الخط العخبي, ص-5
 .164, ص1الدضػشي, اإلتقان في عمػم القخآن, تحقضق دمحم أبػ الفزل, مكتبة دار التخاث, القاىخة, د ط, د ت, م-6
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دحية بغ خميفة الكمبي إلى  أصحابو وكتب معيع كتابا إلى السمػك يجعػىع فضيا إلى اإلسالم, ؼبعث
ؾيرخ ممظ الخوم, وبعث عبج هللا ابغ ححافة الديسي إلى كدخى ممظ فارس, وبعث عسخ ابغ أمّية 

, فقج سعى الخمفاء إلى إتباع نيج 1العيد الراشدي"الزسخي إلى الشجاشي ممظ الحبذة, أما في "
, ولقج كان عسخ ابغ الخصاب الخسػل عميو الرالة والدالم في نذخ اإلسالم فكان لمكتابة نرضب

ن " في اإلسالم وذلظ نطخا التداع رقعة الجولة العخبية وكثخة واراتيا, فقج كانت الدواوين"أول مغ دوَّ
 . 3ميشة الكاتب مغ ألدم الزخوريات في تشطيع العسل وإدارتو

والجيغ بعج إنتقال الخالفة إلى بشي أمية, انتذخ الخط العخبي بانتذار المغة العرر األمهي: 
واتداع رقعة الجولة العخبية اإلسالمية التي امتجت إلى شسال اسبانيا, ولقج ضيخ في العرخ األمػي 

الحي اشتيخ بكتابة السراحف خالد ابن أبي اليياج الكثضخ مغ الخصاشضغ الحيغ شػروا الخط مشيع 
عخبية فأدخمػ إضافة إلى ذلظ لقج عسل الخصاشػن في ىحا العرخ عمى تصػيخ األشكال الحخوف ال

عمضيا بعس اإلضافات التي كان اليجف األساسي مشيا ىػ القخاءة الدػّية لكتاب هللا, وىحا مايصمق 
 .4عميو تدسية الشقط واإلعجام

لقج كان مخكد الكاتب في العرخ العباسي ال يقل عغ السخكد الػزيخ  العرر العْباسي:
فيػ الحي يكتب الخسائل ويحخرىا الجاخمية والخارجية مشيا, وقج كان الخمفاء يختاروا كتابيع مغ 

 .5رجال األدب ومسغ يكتدبػن سعة مغ العمع وعسق في الثقافة والشدب الخؼيع

الخط العخبي في ىحا العرخ أياما ازدىارا, حضث بخز مجسػعة  إضافة إلى ذلظ فقج إزدىخ
 إسحاق   ه(, 132/136) الزحاك بن عجالنمغ الكتاب بخعػا وتفششػا بكتاباتيع ونحكخ مغ ىؤالء 

 

 

         
ه( وىي فتخة حكع فضيا أربعة مغ الرحابة ىع أبػ بكخ الرجيق, عسخ ابغ 41ه/11ىي الحؿبة السستجة بضغ)-1

 (.164عثسان ابغ عفان وعمي ابغ أبي شالب, )نفذ السخجع, صالخصاب, 
الجواويغ: يقال أنيا كمسة فارسية تعشي دفتخ أو سجل والجيػان مػضع لحفظ ما يتعمق بحقػق الجولة مغ األعسال -2

 (.164و األمػال, )الدضػشي, االتقان في عمػم القخآن, ص
وآخخون, دار إحياء تخاث العخبي, بضخوت, لبشان, د ط, د ت, ابغ ىذام, الدضخة الشبػية, تحقضق: مرصفى الدقا -3

 .259ص
, مديجة ومشفتحة, 2عبج الدتار الحمػجي, السخصػط العخبي, مكتبة مرباح, السسمكة العخبية الدعػدية, ط-4

 .73م, ص1989
بضخوت  حدضغ الحاج حدغ, حزارة العخب ف صجر اإلسالم, السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع,-5

 .173م, ص1992, 1لبشان, ط
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كسا السيدي, م( مغ تالمضحه 815ه/200)السشرهر ابراهيم الذجري ه(, 136/158)بن حساد
قمع الثمث والثمثضغ, كسا يشدب ابراهيم الذجري الحي اخح عغ أحهل السحرر بخع في ىحا العرخ 

 .1إليو ابتكار الكثضخ مغ األقالم األخخى 

 الثاني: أنهاع الخط العربي وأبرز خرائرو السطمب

لقج كان لمخط العخبي شأن عشج العخب, بحضث أنو لع يدتقخ في مكان واحج, إنسا تصػر 
عمى مخ العرػر واألزمشة, وىحا ليذ مدتبعجا إذا إعتبخنا الخط العخبي فشا تذكضميا في كتابة 

بأشكال وأنػاع غ تجػيج ورسع الحخوف الحخوف, الكمسات والشرػص, أو بصخيقة أخخى اذ إعتبخناه ف
مختمفة ومتبايشة, فالخصػط العخبية ال تدضخ وفق نػع آخخ, وإنسا تتخح أشكاال متشػعة, وليحا 
سشحاول أن نقترخ في ىحا السبحث عغ األشيخ مشيا وعغ أنػاع الخط العخبي وخرائرو التي 

 تخجم مػضػعشا أكثخ والتي تتسثل في : 

 الخط الكهفي:

, ولقج نطخ إليو 2شاعت تدسية الشػع اليابذ مغ الخط العخبي )الكػفي( ندبة إلى كػفةلقج 
 باعتباره ضاىخة زخخؼية مغ ضػاىخ الفغ اإلسالمي, أكثخ مغ تشاولو مغ الشاحية الكتابية لمبحث.

حضث ُأستخجم الخط الكػفي في مجاالت الدخخفة عمى القساش والشحاس والخذب والدجاج 
 .3تشاسبو مع األشكال اليشجسيةوفي العسارات ل

وقج كان ااخط الكػفي بديصا في مبجأ أمخه ال تػريقا ؼيو وال تعقضج, ومع ذلظ فإن اإلتقان 
 ؼيو ال يخمػ مغ البداشة والصابع الدخخفي الخصضغ اليادىء, ورأى الفشانػن أن خصػشو العسػدية 

 

 

 

 

 
 .320م, ص1996أبػ خمضل, التاريخ اإلسالمي, دار الفكخ دمذق, سػريا, د ط,  شػقي-1
 .29, ص1999, 1دار ومكتبة اليالل, طالكػفة: مجيشة عخاؾية وإلضيا ندب الخط الكػفي, كامل سميسان الجبػري, مػسػعة الخط الكػفي, -2
 .99م, ص1990القمع, سعضج نرضخي, ماىمخ عدام, ممحق الثػرة الثقافي, بضخوت, لبشام دار -3
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العسػدية واألفؿية عشرخا يسكغ إستغاللو مغ الشاحية الدخخؼية فأقبمػا عمى ذلظ وأبجعػا ؼيو, وخمفػا 
, 1السظفر"ضخبا مغ الكتابة الكػؼية الدخخؼية متعجدة الجػانب والرفات, فسشيا الكػفي السػرق أو "

 (1)نسهذج يقات مختمفة األشكال.وتخخج مغ أشخافو حخوف سقانيا نباتية دؾيقة محسمة بالػر 

 
 .2(: نسػذج عغ الخط الكػفي1)صػرة            

تقػم عمى أرضية مغ الدخخفة الشباتية  السخسمةومغ األنػاع األخخى لمكتابات الكػؼية 
 .3السدتقمة عشيا, وقػام ىحه الدخارف الشباتية فخوع وسيقان و وريقات ال تترل بالكتابة

ومغ دروب الدخارف الكتابية: الكػفي السطفخ ذو الحخوف الستخابصة, وقج يخبط الفشان بضغ 
حخوف الكمسة الػاحجة أو كمستضغ ليرل إلى تأليف إشار أو شكل ىشجسي, وقج تتعانق ىامات 
الحخوف, وقج يدداد التعقضج حتى يربح مغ العدضخ أن نسضد العشاصخ الدخخؾية السختمفة مغ بعزيا 

 .4البعس

 

 
السطفخ: وىػ نػع مغ الدخارف الكتابية السعقجة بحضث تطفخ حخوف الكمسة الػاحجة, كامل سمسان الجبػري, -1

 .101مػسػعة الخط الكػفي, دار ومكتبة اليالل, ص
 .94كسال سميسان الجبػري, مػسػعة الخط العخبي, الخط الكػفي, ص-2
 .99م, ص1990القمع,  حدغ حبر, الخط العخبي الكػفي, بضخوت, لبشان, دار-3
 ..http//www.twinse.school.com, مشتجيات تػيشذ سكػل, 24/03/2010الخصػط العخبية -4
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ىحا الشػع مغ الخصػط لو نرضب وافخ مغ الجسال عمى الخغع مغ رضػخو خرائرو: 
ألصػل اليشجسة, وىي أىع مطاىخه نتيجة لتكػنو مغ خصػط مدتؿيسة أفؿية تتالقى مع قػائع 

ة مكػنة زوايا عجيجة, زؼيو رغع صفتو ىحه مخونة مصاوعة لخيال الخصاط, الحي شالسا رأيشاه متعامج
 يخغب في شغل الفخاغ.

ىي الحخوف التي يمحقيا الخصاط بثشية, أو رجع, أو إقترار, أو  1"العرافةيترخف في "
لخاء والشػن, وىحا التخشضب في أنػاع ىحا الخط, في عخفات ا 2الترطيب"إشالة, إلحاق كثضخ مغ "

 والػاو والياء, وتمػى الراد والصاء وىامة العضغ, ورأس الفاء والػاو, وتجويخ الػاو والسيع.

إلى ابعج الحجود رغبتو  3"اإلستسدادشبيعة الخط الكػفي ىشجسية بحضث يسكغ الخصاط مغ "
, لكغ ىحه األشكال بالشدبة لشرػص 6"التخسيلو" 5التهريق",و"4التزىير"في ممىء الفخاغ وتقػيذ و"

الخط الكػفي تجاوزات الحاجة إلى ممىء الفخاغ بضغ الحخوف والكمسات إلى تذكضل 
 .(2صهرة.)7زخخفي

 

 

 

 

 

 

 
 .51العخافة: ىي الجدء السجور مغ الحخف, اليابط عمى مدتػى التدصيح, نفذ السخجع الدابق, ص-1
 .53ويدتعسل في تديضغ الحخف وإمجاده, السخجع الدابق, صالتخشضب: يطيخ في أوار الكمسات والحخوف, -2
 .68اإلستسجاد: )مغ السجاد( وىػ غسذ القمع في الحبخ, خصػط العخبية, ص-3
التدىضخ: وىػ الشػع الحي تمحقو زخارف تذبو أوراق األزىار, تشبعث مغ حخوفو القائسة لمخط الكػفي, نفذ -4

 .76السخجع, ص
 .79تمحقو زخارف مدتػحاة مغ أوراف األشجار, نفذ السخجع الدابق, صالتػريق: وىػ الخط الحي -5
التخسضل: وىػ الحي يخسع عمى أرضية مغ سيقان الشبات المػلبية وأوراقو, كامل سميسان الجبػري, مػسػعة الخط -6

 .89الكػفي, ص
 , مشتجيات تػيشذ سكػل.24/03/2010الخصػط العخبية -7



 ط العربيــالخ                                                                             لثانياالفصل 

 
 

36 
 

 

 .1(: خط كػفي مدىخ2)صػرة               

يتسضد بعجم التداوي بضغ الرعػد وندولو, فيػ في مجسػعة خط صاعج يقل في تحجر 
, فال يكاد يشدل مغ الحخف عغ ذلظ السدتػى إلى 2التدطيح"الحخوف وىبػشيا عغ مدتػى "

 3إلنتياءعخفات الشػن والػاو والخاء وعخفات الجيع والعضغ وعخفت الآلم في حالة ا

 خط الشدخ:

ىػ أحج الخصػط الدتة التي إبتكخىا )أبػ عبج هللا الحدغ بغ مقمة( أخػ الػزيخ )أبػ عمي 
ابغ مقمة(, والكغ ىشاك رأي يقػل أن خط الشدخ أقجم مغ إبغ مقمة بكثضخ, وأنو كان مدتعسال في 

( مكتػبة بالخط ه4ه( والشدخ السخصػط مغ السراحف الدابقة لمقخن )40دواويغ الكتابة )سشة 
الكػفي, ومشيا بخط الشدخ, يحتسل بأن عمساء الكػفة اقتبدػه مباشخة مغ أحج الخصػط القجيسة 
لجديخة العخب, وكانػ يكتبػن القخآن بخط الشدخ, وسسػه أيزا بالثمث الخقضق, كسا كتبػه بأغمب كتبيع 

كانػا يشدخػن بو  ويقػل صاحب تاريخ الخط: وأما الشدخ فقج سسي بيحا اإلسع ألن الكتاب
 .5أو مشيسا معا 4"الطهمارالسراحف, ويكتبػن السؤلفات وىػ مذتق مغ الجمضل أو "

 

 

 .103كسال سميسان الجبػري, مػسػعة الخط العخبي, ص-1
التدصيح: بتقػيذ أو إستجارت, ويكػن عادة في الخصػط المضشة, في عخاقاتيا, دمحم بغ الدعضج الذخيفي, لػحات -2

 .131خصية, ص
 , مشتجيات تػيشذ سكػل.24/03/2010الخصػط العخبية-3
شعخة مغ شعخات البخذون,القمقذشجي صبح أعذى,  24الصػمار: وىػ قمع جمضل قّجر الكتاب مداحة عخضو ب-4
 .49, ص3ج
 .38حدغ السدعػد, الخط العخبي, باريذ, دار الشذخ فالماريػن, ص-5
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-الزػر-بعجة تدسيات مشيا: البجيع السقرػد بالخط الشدخي ىػ الخط السجّور, وقج سسي
السحقق, وكان الخط الشدخي مدتخجما في السخاسالت والسعامالت التجارية وإستشداخ -السجور

 .1الكتب ومغ ىحه العسمضػ أخح تدسية الشدخ

وذكخ القمقذشجي في كتابو صبح األعذى, وقج سسي بيحا اإلسع نطخا ألن الكتاب كانػا 
غ اشتقاقو ذىب فخيق قػل بأنو أشتق مغ الخط الكػفي, وفخيق يقػل يشدخػن بو السؤلفات, أما ع

 .2بأن الذيخ حدغ البرخي ىػ الحي نقل الكػفي إلى الشدخ

 خرائرو:

 حخوف اإلرتكاز عمى الدصخ ىي: أ, ب, د, ط, ف, ك, ه, ال. -
 حخوف الشدول عمى الدصخ ىي: ح, ر, س, ص, ع, ق, ل, م, ن, و, ي. -
 يػجج في الشدخ تخاكضب وال تذابظ. ال -
التذكضل ىام في خط الشدخ ويطيخ جسالو: الفتحة الكدخة الكدختان الزسة الزستان  -

 (.4, 3.)صػرة3الدكػن الذجة السجة

 
 .4(: نسػذج عغ خط الشدخ3)صػرة                         

 
 
 
 
 
 .93ناىس عبج الخزاق, تاريخ الخط العخبي, ص-1
 .11, ص3صبح األعذى في صشاعة األنذاء, جالقمقذشجي, -2
 .120د.عؽيف البيشدي, عمع الخط والخسػم, ص-3
 .74كسال سميسان الجبػري, مػسػعة الخط العخبي, خط الشدخ, ص-4
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 .1(: نسػذج عغ خط الشدخ4)صػرة

 خط الثمث:

ويعتبخ مغ أىع الخصػط وال يعتبخ الخصاط خصاشا إال إذا أتفشو, وخط الثمث ىػ مغ 
أصعب أنػاع الخط العخبي في إمكانية ضبط مػازيغ حخوفو في الكتابة أو اآلراء, وىػ مغ أجسميا 

 .2وأكثخىا إستخجاما فشيا, وىػ الشػع الحي إستعسمو العخب بعج الخط الكػفي

 

 

 

 

 

 .75الجبػري, مػسػعة الخط العخبي, خط الشدخ, صكسال سميسان -1
 .54عبج الجبار حسضجي, محدغ الخبيعي, الخط العخبي والدخخفة العخبية اإلسالمية, ص-2
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ويقال مغ يتسكغ مغ خط الثمث فإنو يتسكغ مغ غضخه مغ الخصػط بديػلة, وقج ضيخ ىحا 
, وقج إبتكخ خط الثمث وىشجسة ري إبراهيم الذجالخط مشح أواخخ الجولة األمػية وكتب بو الخصاب 

ياقهت ثع إبن البهاب وتبعو دمحم بن عمي بن مقمة حخوفو وقػاعجه عمى يج الػزيخ العباسي 
 .1والحيغ أسيسا في تصػيخه وإستقخار أشكال حخوفوالسدتعرسي 

ولقج شاع إستخجام خط الثمث عشج العخب والسدمسضغ فكتبت بو سػر القخآن الكخيع, ثع 
الو عمى أوائل الدػر مغ القخآن الكخيع بعج إسشعسال الشدخ في كتابة السراحف إخترخ إستعس

الذخيفة, ويكتب بخط الثمث بػاسصة قمع مذصػف ويكػن عادة مغ القرب وقمسو ثساني شعخات 
 .2السأمهن الفزل بن سيلوىحا الشػع مغ مغ الخط فزمو وزيخ 

 خرائرو:

األلف السفخدة, والجيع, والصاء, والكاف, القمع ضخوري لو سيسا في الحخوف:  3ترويس()-
 والالم, واأللف.

 تحتاج الحخوف في بجء كتابتيا إلى أسشان مختفعة مثل: بذ, بس, بعج, بع.-

تتسضد حخوفو بػجػد عقج لمراد والعضغ, الفاء والقاف, الجيع والياء, والػاو والالم, واأللف, -
 .4سالطس شخيصة أن تكػن عقجىا مفتػحة, وال يجػز ؼيو

ولو نػعان: ثقضل وخؽيف, الخؽيف يكتبػن بو عمى ةرق بقصعة الشرف وإشكالو مثل 
 الثقضل, وليذ بضشيسا اختالف سػى أن حخوفو أدق وألصف.

 

 

 

 
 .94ناىس عبج الخزاق, تاريخ الخط العخبي, ص-1
 .73-72أيسغ فؤاد الدضج, الكتاب العخبي السخصػط وعمع السخصػشات, ص-2
تخويذ, ىػ بجاية الحخف بشقصة تكػن بسثابة الخأس تمحق األلف )وتدسى أيزا الدلف( وتمتحق أيزا الدغ -3

 .62الدابقة لمراد والصاء والياء في الثمث, عسخ كييو, امبخاشػرية الخط العخبي لمجولة العمية, ص
العضػن( وىي العضغ وأختيا, والفاء الصسذ: ىػ عجم تخك فخاغ في الحخوغ ذات الخؤوس )الجوائخ, أو الفتحات, أو -4

 .64وأختيا, والسيع والػاو وتدسى أيزا بالسحاجخ, وبالعقج, وبالبياض, عسخ كييو, السخجع نفدو, ص
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في  5نقاط في الثقضل, و 7بالشدبة لمتفاوت بضغ ىحيغ القمسضغ إن السشتربات والسبدػشات 
 (.5الرهرة ) 1الخؽيف, وإذا صغخ أكثخ أسسػه القمع المؤلئي

  

 
 .2(: نسػذج عغ خط الثمث5)صػرة

 الخط الديهاني:

يصمق الخط الجيػاني عمى الخط الحي ضيخت مالمحو واضحة في القخن التاسع اليجخي, 
في دواويغ الجولة العثسانية نتيجة تصػيخ التعمضق وتأثضخ القمع العخبي القجيع, السعخوف بالسدمدل, 
وذلظ يعتبخ عثساني الشذأة قجيع السػلج, وقج بخع ؼيو الخصاشػن األتخاك وإستعسل في الكتابات 

 .3لخسسية بجيػان الجولة العثسانيةا

 

 

 
 .111م, ص1990شخبل داغل, الحخوف العخبية, بضخوت لبشان, شخكة السصبػعات لمتػزيع والشذخ, -1
 .142, 143كسال سميسان الجبػري, مػيػعة الخط العخبي, خط ثمث, ص-2
157ايسغ عبج الدالم, مػسػعة الخط العخبي, ص-3  
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حتى سسي بالخط مرطفى غزالن بتصػيخه الكثضخ مغ الخصاشضغ وأشيخىع الخصاط  قام
الغدالني بالشدبة إلى قمسو الخؼيع أو الخط الجيػان السرخي حضث خخج مغ التعقضج إلى مخحمة 

 (6صهرة) .3الديػلة في القخاءة

 
 

 
 .2(: نسػذج عغ خط الجيػاني6)صػرة

 

 

 

 

 
  

 .59صشخبل داغل, الحخوف العخبية, -1
 .29, 28كسال سميسان الجبػري, مػسػعة الخط العخبي, خط الجيػاني, ص-2
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 الخط الديهاني الجمي: 

وىػ فخع مغ فخوع الخط الجيػاني ضيخ في نياية القخن العاشخ أوائل القخن الحادي عذخ ىجخي, 
ويستاز عغ أصمو ببعس الحخكات اإلعخابية والشقط السجورة الدخخؼية, ورغع معطع حخوفو بقضت 

تشدضق في متذابية ألصميا الجيػاني كسا يبجوا لمػلية األولى, إال أنو يحتاج إلى الكثضخ مغ التعجيل ال
حخوفو ذات التقػيدات, وشخيقة كتابتيا تكػن بضغ خصضغ متػازيضغ بقمع الخصاص بعخض شػل 

 (7صهرة .)4الخط الحي يكتبو

 
 .2(:نسػذج عغ الخط الجمي7)صػرة

 : ائرورخ

 يستاز الخط الجيػاني بأن حخوفو ممتػية أكثخ مغ درجة السضل في أي نػع آخخ مغ الخصػط.-

وذات زوائج رؼيعة, متجلية مغ أشخافيا العميا, في الغالب مغ الرعب الكتابة أو حخوفو متذابكة -
 القخاءة ولحلظ فيػ صعب التدويخ.

 

 

 

 
 .101ناىس عبج الخزاق, تاريخ الخط العخبي, ص-1
 .75كسال سميسان الجبػري, مػسػعة الخط العخبي, خط الجيػاني, ص-2
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خاليا مغ الذكل والدخخفة والبج مغ إستقامة سصػره  ىشاك أنػاع يدسى ديػاني رقعة, وىػ ماكان-
 مغ أسفل فقط.

الخط الجيػاني الجمي )زخخفي( تتجاخل حخوفو في بعزيا وسصػره مدتؿيسة مغ األعمى إلى -
 األسفل, أيزا البج مغ تذكضمو بالحخكات والدخخفة بالشقاط حتى يكػن قصعة واحجة.

بعخض القمع, ويتع التعجيل بقمع أدق حتى الحخوف  أصل الخسػم في الخط الجيػاني تكتب مباشخة-
 .1السخسمة مشو وىي )األلف, الجيع, الجال, الػاو, الخاء(

 خط الرقعة:

السدتذار, وكان في  مستاز بيك مرطفى أفشديىي الخصػط الستأخخة السدتحجثة قضل أن األستاذ 
ىجخي وكان  1280ىػ ووضع قػاعجه, حػالي سشة  عيج الدمصان عبج السجضج خان كان قج إختخعو

مذكػرا بإيجادة الخط  مستاز بيكخط الخقعة قبل ذلظ خميط بضغ الجيػان وخط سياقو, وكان 
الجيػاني, وقج ربط بعزو بخط الخقعة القجيع, وليذ ىحا مغ ذلظ أن خط الخقعة قرضخ الحخوف 

وأن أنػاع كثضخة مغ بإختالف غضخ جػىخي ويحتسل أن يكػن إشُتق مغ خط الثمث والشدخ ومابضشيسا 
 .2في سجالت الجولة العثسانية

ومغ القػاعج الالزمة لخط الخقعة أن يكتب عمى مضدان خصضغ وىسضضغ عمى شكل أفقي وؾيال 
كتابة الخقعة تشحرخ في إتقان كتابة أربعة حخوف: الشػن التخكية, األلف والباء  أيزا إن سخ إيجادة

 (8صهرة.)3السفخدة, العضغ السفخدة

 

 

 

 

 

 
يع ضسخة, الخط العخبي جحوره وتصػره, مكتبة السشار, األردن, ط-1  .34ه, ص1400, 1ابخـا
 .99م, ص1993حبضب هللا الفزائمي, أشمذ الخط والخصػط, دمر, دار الشذخ-2
يع ضسخة, الخط العخبي جحوره وتصػره, مكتبة السشار, األردن, ط-3  .178ه, ص1408, 3إبخـا



 ط العربيــالخ                                                                             لثانياالفصل 

 
 

44 
 

 

 
 .1(:نسػذج عغ خط الخقعة8)صػرة

 خرائرو: 

خط الخقعة خط جسضل بجيع في حخوفو اإلستقامة أكثخ مغ غضخىا, وال يحتسل التذكضل  -
 وال التخكضب.

بديػلة وأسيل الخصػط كتابة, وبػضػح أحج الخصاشضغ خرائرو قائال: وقج  يقخأ -
جاءت بداشة خط الخقعة لكػن حخوفو خاضعة لمتذكضل اليشجسي البديط, فيي سيمة 

 الخسع معتسجة في ذلظ عمى الخط السدتؿيع.
خط مخبع الذكل أي أنو قرضخ الصػل مستمىء الشدبة عشج مقارنتو بخصػط اخخى  -

 .2بالسثمث مثال
 

 

 

 
 .51, 50كسال سميسان الجبػري, مػسػعة الخط العخبي, خط الخقعة, ص-1
 .25, ص788مجمة الجديخة, العجد -2



 ط العربيــالخ                                                                             لثانياالفصل 

 
 

45 
 

 حخف الباء مثل يقمب إلى "ف" إذ أضفشا لمباء رأس حخف الفاء في أولو. -
 مغ الجائد تغضخه إلى "ك" ادا أضفشا إلى أول الباء حخف األلف وىسدة في آخخىا. -
 الشرف األخضخ مغ الباء يربح رأس الباء السحكػرة دااًل "د".وإذا ححفت  -
 وإذا أصمحت رأس العضغ إلى شكل الحاء, تتحػل العضغ إلى "ح" بكل سيػلة. -
كسا نخى أن الكتابة بو سيمة قاعجية مدارىا الدصخ ال يشدل عشو إال حخوف "ج, ح,  -

 .1خ, ع, غ, ه الػسصية والسيع
 خط التعميق:

اىتع الفخس بالخط العخبي, فاحتل عشجىع مكانة رؼيعة, واستخجمػه أيزا بجال  لقج
الخط  مغ الخط الحي كان عشجىع قبل الفتح اإلسالمي والحي كانػا يصمقػن عميو تدسية:

 .2الفيمهي 

فضيا بجرجة ويعج خط التعمضق مغ األنػاع التي إىتجى الفخس إلضيا, والتي تخررػا 
 حدن الفارسي"ضل: إن الحي قام بعسمية إستخالصو وىػ الخصاط "عالية, وفي ىحا الذأن ق

والثمث وخط التعمضق نػع تغمب عل  3""الرقاعفي حػالي القخن اليجخي مغ أقالم الشدخ و 
كبضخة يتػلج عشيا فخاغات واسعة ليا أىسية في إبخاز شكميا السسضد,  أشكال حخوفو إستجارات

 .4وىػ مغ الخصػط التي تخمػ مغ الذكل والعالمات

 

 

 

 

 

 

 
 .39عبج الفتاح مرصفى غشيسة, الخط العخبي نذأتو وتصػره وقػاعجه, مشذأ التعارف اإلسكشجرية, د ط, د ت, ص-1
 (.23وأذربجان, )ابغ الشجيع, الفيخست, ص ندبة إلى فيمة الػاقعة بضغ ىسجان أصفيان-2
 (.115, ص3جسع رقعة الرغضخ التي تكتب فضيا السكاتبات المصيفة والقرز, )القمقذشجي, صبح األعذي, ج-3
 .103إياد حدغ عبج هللا الحدضشي, التكػيغ الفشي لمخط العخبي, ص-4
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ومغ جانب آخخ نجج أن الفخس شأنيع شأن الخصاشضغ العثسانضضغ لع يقفػا عشج ىحا الحج بل 
إنيع عسمػا عمى إشتقاق خصػط أخخى عكدت لشا مجى العشاية الفائقة التي أوالىا الفخس لمخط 
العخبي, فشحكخ مشيا خط الشدتعمضق الحي يجسع في خرائرو بضغ خصي: الشدخ والتعمضق كسا 

الحي إشتيخ مير عمي التبريزي و وىػ خط تشدب عسمية إشتقاقو لمخصاط يتزح مغ إسس
 (.9صهرة.)1بإتقانو

     
 .2(: نسػذج عغ خط التعميف9)صػرة

 

 خرائرو:

ال يخمط بحخوف مغ أي قمع آخخ مغ األقالم العخبية, فإذا إختمط حخف مغ قمع آخخ -
 ندخي, يدسى )قخمة العضغ(.

 

 
 .107والكشابة في الحزارة العخبية, صيحي وىضب الجبػري, الخط -1
 .80,81كسال سميسان الجبػري, مػسػعة الخط العخبي, خط التعمضق, ص-2
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 خط الشدتعمضق أكثخ خفة ورشاقة مغ التعمضق )مابضغ الشدخ والثمث(.-

 يستاز باألقػاس األفؿية السقخوشة والصػل و اإلندياب.-

 ي نياية الحخوف السّجية.إمتالء الجوائخ الرغضخة, والخقة الذحيحة ف-

 تػكضج الحخكات األفؿية دون العسػدية, والفخق الكبضخ في عخض الخصػط.-

 يستاز بجسال حخوفو ومضػليا مغ اليسضغ إلى اليدار, ومغ األعمى إلى األسفل.-

ويستاز حخوفو أيزا بجقتيا وإمتجادىا, وىػ ال يحتسل التذكضل والتخكضب, وىػ يذبو خط -
 .1الشاحيةالخقعة مغ ىحه 

 الخطهط الحرة الحديثة:

تعتبخ الخصػط الحخة فغ مغ فشػن الخط العخبي الحجيث, والتي ضيخت نتيجة متصمبات 
الحياة السعاصخة, سػاء في الحخكة أو في الرحف والسجالت وغضخىا, حضث نجج محاوالت فشية 

ػط الحخة التختبط مثل وخصية تخخج عمى يج الفشان مغ رسػم وأشكال الخط وصػره الستػازية, فالخص
باقي الخصػط العخبية التقمضجية )الكالسيكية(وىحا ليذ معشاه أن الخصػط الحجيثة تفقج القػاعج بذكل 
مصمق, بل أن بعزيا لو قاعجتو الخاصة التي يتبعيا ةالتي تجعل حخوفو متألقة في ندق 

 (10صهرة.)2واحج

 

 

 

 

 

 
يع ضسخة, الخط العخبي جحوره وتصػره, -1  .34صإبخـا
 .36نفذ السخجع, ص-2
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 .1(: نسػذج عغ الخط الحخ10)صػرة

 ويسكغ ترشيف الخصػط الحجيثة حدب شبيعتيا وخرائريا إلى ثالثة أنػاع رئيدية:

 الشهع األول: الخط الحر اليشدسي:

والجفاف, ووجػد الدوايا بضغ  ويجسل في شياتو بعس صفات الخط الكػفي مثل العخابة, اإلستقامة
حخوفو حضث تتعامج حخوفو األفؿية وإمكانية إشالة الحخوف األفؿية السدتؿيسة عمى سصخ الكتابة, 
إلعصاء مديج مغ الحخية وتعخف في أشكال الحخوف والسدافات بضشيسا حدب الحضد السخاد شغمو, 

اتج عغ إستخجام األدوات اليشجسية فتػحي بإتداع التكػيغ وبالثبات والدكػن لحا فيػ خط ىشجسي ن
في رسسو كسا يتسضد في مجسػعة بأنو خط صاعج تقل ؼيو الحخوف الشازلة عغ خط استػاء الكتابة, 

 (11صهرة. )2ىحه الحخوف الشازلة الستسثمة في حخف الشػن والػاو والخاء والجيع والعضغ

 

 

 

 

 

 
 .10العخبي, صأحسج صبخي زايج, أحجث الصخق لجراسة وتحدضغ الخط -1
يع ضسخة, الخط العخبي جحوره وتصػره, ص-2  .40ابخـا
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 .1(: نسػذج عغ الخط الحخ اليشجسي11)صػرة 

 الشهع الثاني: الخط الحر المّين:

والتقػس والسصاشية بسا يػحي  ويحسل في شياتو بعس صفات الشدخ مغ مخونتو واإلنحشاء
بالحػية والحخكة, فيػ يتدع بالجسال والخونق وسيػلة الكتابة حضث يصخأ عميو أيزا زيادة في سسظ 
الحخوف وأحجاميا, يعبخ عغ اإلندانية والشعػمة والصالقة وىحا راجع إلى رسسو بالضج مباشخة ودون 

 .2المجػء إلى األدوات اليشجسية

 

 

 

 
 .22, ص1998احسج صبخي زايج, أحجث الصخق لجراسة وتحدضغ الخط الحخ, دار شالئع لمشذخ, د ط , القاىخة, -1
 .101داغخ شخبل, الحخوؼية فغ وىػية, ص-2
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 الّمين( -الشهع الثالث: الخط الحر)اليشدسي

فيػ يجسع بضغ الشػعضغ الدابقضغ, حضث تجسع أشكال حخوفو بضغ صفات وخرائز 
الخصضغ اليشجسي والمضغ معا, فقج تدتؿيع بعس حخوفو يذكل صمب جاف في الػقت الحي تشحشي 
ؼيو حخوفو أخخى عمى ىضئة أقػاس مخنة أو مصاشية, فيحه العالقة بضغ الخط المضغ يعصي التشػع مغ 

 .3ندجام, وإرتباط القػة والرالبة بالخشاقة والمضػنةحضث اإلرتباط و اإل

وبشاءا عمى ما ذكخناه عمى أنػاع الخصػط العخبية الستشػعة, وقج إستشجت في تدسضتيا إلى 
 إعتبارات شتى مشيا ماسسي:

إعتسادا عمى مشاشق أو السجن التي نذأ وتصػر فضيا كالخط األنباري والحسضخي, السكي -
 برخي.والسجني, والكػفي وال

 أو استشادا إلى الغخض الحي أستخجم فضيا إختز بو: كخط التػؾيع والخط الجيػاني.-

أو استشادا إلى اسع الخصاط الحي عسل عمى إبتكاره أو إشتقاقو مغ الخصػط أخخى -
 كالياقػت ندبة إلى ياقػت السدتعرسي.

ر والثمث والشرف أو تبعا لسداحة الػرق ومقاديخ عخض القمع السدتخجم ؼيو: كقمع الصػما-
 والثمثضغ الحي تدشج تدسياتيا عمى ندبة سغ القمع الحي يعتسج في كتابتيا.

كسا أن ىشاك بعس األنػاع التي سسضت تبعا لخرائريا الحاتية ومالمحيا التي تختز -
بيا األنػاع التي سسضت تبعا خرائريا الحاتية ومالمحيا التي تختز بيا وىضئاتيا التي تطيخ بيا: 
كالجمي لػضػحو, والخط السدمدل اإلترال حخوفو ببعزيا البعس وتخابصيا بذكل غضخ مشقصع, 

 .2لسيالنو وىكحاوالسالئع 

 

 

 

 
 .102داغخ شخبل, الحخوؼية فغ وىػية, ص-1
 .86حشان رابمي, جسالية الخط العخبي ومكانتو في الحزارة العخبية اإلسالمية, ص--2
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 السطمب الثالث: الخط العربي كفن تذكيمي

قال الفشان التذكضمي األردني دمحم أبػ عديد أن لمخط العخبي ؾيستو الحزارية والجيشية 
والجسالية التي ال تسػت وأنو رغع خرػمتو مع التكشػلػجيا التي تتسكغ مغ إبخاز جساليات الحخف 

شية العخبي ولضػنتو حتى المحطة, إال أنو يدتسخ بإبيار العالع كل ماضيخ في السعارض والمػحات الف
 .1والسدابقات الخط العخبي العالسية

وأضاف في حػاره مع حفخيات أن مايتسضد بو الخط العخبي عغ باقي العالع لضػنتو ومػسيقاه 
إضافة إلى ندب رسسو الخاصة بو ولو فمدفة التي تسكشو مغ أن يجخل عالسي الغخاؼيظ والشقر مغ 

ضمة بجامعة الضخمػك وىػ عزػ رابصة أوسع أبػابيا, ويحكخ أبػ عديد خخيج معيج الفشػن الجس
الفشانضغ التذكضمضضغ األردنضضغ, وسخ عشاية الحزارة اإلسالمية بفغ الخط العخبي وإبجاعيا ؼيو يعػد 
كػن العخب كانػا أصحاب مكان في الفكخ والمدان كان البج لي شيء مػازي كي يدتصيع أن يخفع 

ا الدياق, اليدعشي سػى القػل أن الخط العخبي ىحه السكانة يسكشيع تخسيخ معارفيع وديشيع وفي ىج
, وتعتبخ تمظ الجسالية التي تترف باإلسالمية 2يعتبخ مغ أىع أعسجة الحزارة العخبية اإلسالمية

كانت ىي السحخك الخئيدي لبعس السرػريغ العخب الحجيثضغ إلستميام العشاصخ اليشجسية 
ه وكاشفضغ عغ جسالضتو وخاصة السجرسة والدخخؼية لمخط العخبي في أعساليع مشقبضغ عغ آثار 

, ويتزسغ بيان الفشانضغ 3التجخيجية التي أولت العشاصخ التذكضمية في العسل الفشي األىسية القرػى 
م تقجيسا واؼيا لتػجو الفشانضغ نحػ 1974التذكضمضضغ العخب في مؤتسخىع الحي أؾيع في بغجاد عام 

 ف عغ إستميام الخط العخبي في الفغ التذكضمي لمكذ

 

 

 

 

 

 
 .17/10/2018دمحم أبػ عديد, خرػصية الخط العخبي, حفخيات صفحة إلكتخونية, -1
 نفذ السخجع.-2
 السخجع نفدو.-3
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عمى التصمعات الفشية السعاصخة,  باالعتساديتعمق بالحخف كخمد لغػي وذلظ  كيانو العخبي وكل ما
الحخف في الفغ قج بجا مغ العرػر القجيسة في العرػر الػسصى خالل  وال يشكخ البيان أن إستميام

الحزارة اإلسالمية, ولقج إستميسو بعس السجارس الفشية كالتكعضبية والسدتقبمية والتجخيجية والتعخبية 
والدخيالية ويخى البيان أن الفشان العخبي أقجر مغ سػاه عمى استحياء أبججية, وذلظ ألن الحؿيقي 

خمؽية المغػية ومشاخو اإلجتساعي والخوحي والعاشفي معا, والستكمع والكاتب بالمغة العخبية لمحخف وال
يطل األقخب إلى إدراك الحخف العخبي مغ ذلظ الحي يجيميا ويػضح البيان تػجو الحخفضضغ الفشي 
 الحي يعتبخ الحخف وحجو تجخيبية قائسة بحاتيا لجيو مغ الصاقات واإلمكانات مايجعل مشو خامة
فخيجة وصالحة لمتذكضل الفشي دون أن تكػن ىشاك حاجة إلى ربصو بسعاني أخخى إستشادا إلى مالو 

 .1مغ ؾيع لغػية

ويتعخض البيان يذخح كحلظ األسباب الكثضخة التي دفعت نحػ ىحا اإلتجاه وأىسيا السشصمق 
ي إلى األفق الذكمي والخغبة في إيجاد فغ عخبي, ويعمغ الحخفضػن تػجييع نحػ السدتػى السحم

القػمي األوسع وتسجضج أىسية ىحا التعبضخ الحزاري الحي يدتميع التخاث ويدتػعب لغة العرخ 
وذلظ مغ أجل تحقضق الػجػد العخبي في الفغ وتػحضج األشخاف السستجة والستغمغمة كجدء أساسي في 

 .2صسيع حزاره اإلندان السعاصخ

لفشي عغ أشكالو التقمضجية إلى آفاق عرخية ويؤكج الحخوفضػن أنيع يبتغػن الخخوج بالعسل ا
وتصػيخ التعبضخ الحخوفي في الفغ إلى لغة ججيجة عبخ الشطام األبججي وال شظ في أنو قج تزافخت 
عػامل عجيجة إحتزشت التػجو الججيج نحػ إستميام الحخف العخبي كعشرخ تذكضمي ولعل مغ أىسيا 

 وروبية في نبحىا مػضػع العسل الفشي وإىسال كسا أعمغ الحخوفضػن أنفديع محاكاة الحجاثة األ

 

 

 

 

    
ميخجان وششي لمثقافة والفشػن والتخاث, ميخجان الجوحة الثقافي الدابع, الفشػن اإلسالمية بضغ اليػية والتخاث -1

 .278/279, ص2008ومجتسع العػلسة, دار الكتب القصخية, قصخ,
 .279نفذ السخجع, ص-2
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بالحخف كخمد لغػي وذلظ باإلعتساد عمى التصمعات الفشية السعاصخة, وال  كيانو العخبي وكل مايتعمق
يشكخ البيان أن إستميام الحخف في الفغ قج بجا مغ العرػر القجيسة في العرػر الػسصى خالل 
الحزارة اإلسالمية, ولقج إستميسو بعس السجارس الفشية كالتكعضبية والسدتقبمية والتجخيجية والتعخبية 

ويخى البيان أن الفشان العخبي أقجر مغ سػاه عمى استحياء أبججية, وذلظ ألن الحؿيقي  والدخيالية
لمحخف والخمؽية المغػية ومشاخو اإلجتساعي والخوحي والعاشفي معا, والستكمع والكاتب بالمغة العخبية 

فشي يطل األقخب إلى إدراك الحخف العخبي مغ ذلظ الحي يجيميا ويػضح البيان تػجو الحخفضضغ ال
الحي يعتبخ الحخف وحجو تجخيبية قائسة بحاتيا لجيو مغ الصاقات واإلمكانات مايجعل مشو خامة 

إلى مالو  استشادافخيجة وصالحة لمتذكضل الفشي دون أن تكػن ىشاك حاجة إلى ربصو بسعاني أخخى 
 .1مغ ؾيع لغػية

ه وأىسيا السشصمق ويتعخض البيان يذخح كحلظ األسباب الكثضخة التي دفعت نحػ ىحا اإلتجا
الذكمي والخغبة في إيجاد فغ عخبي, ويعمغ الحخفضػن تػجييع نحػ السدتػى السحمي إلى األفق 
القػمي األوسع وتسجضج أىسية ىحا التعبضخ الحزاري الحي يدتميع التخاث ويدتػعب لغة العرخ 

مة كجدء أساسي في وذلظ مغ أجل تحقضق الػجػد العخبي في الفغ وتػحضج األشخاف السستجة والستغمغ
 .2صسيع حزاره اإلندان السعاصخ

ويؤكج الحخوفضػن أنيع يبتغػن الخخوج بالعسل الفشي عغ أشكالو التقمضجية إلى آفاق عرخية 
وتصػيخ التعبضخ الحخوفي في الفغ إلى لغة ججيجة عبخ الشطام األبججي وال شظ في أنو قج تزافخت 

تميام الحخف العخبي كعشرخ تذكضمي ولعل مغ أىسيا عػامل عجيجة إحتزشت التػجو الججيج نحػ إس
 كسا أعمغ الحخوفضػن أنفديع محاكاة الحجاثة األوروبية في نبحىا مػضػع العسل الفشي وإىسال 

 

 

 

 

    
ميخجان وششي لمثقافة والفشػن والتخاث, ميخجان الجوحة الثقافي الدابع, الفشػن اإلسالمية بضغ اليػية والتخاث -1

 .278/279, ص2008العػلسة, دار الكتب القصخية, قصخ,ومجتسع 
 .279نفذ السخجع, ص-2
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مزسػنو واإلعتساد فقط عمى العشاصخ التذكضمية السجخدة والتالعب بيا لخمق عالع فشي يختمف عغ 
الػاقع, وبجا كسا لػ كان التجخيج في العسل الفشي ىػ األخضخ, ألي فشان وكان يػصف بالتخمف أي 

و إلى الػاقع أو يجل عميو ولقج كان الخط العخبي بسا يحتػي عميو مغ ندب رياضية فشان يذضخ عسم
الحجاثة كسا أنو كان يسمظ إمكانات النيائية في الرياغة  اتجاهوىشجسية مجخدة متالئسا مع 

 .1والتخكضب تغخي الفشان بعسل تشػيعات تجخيجية ال خرخ ليا

أحج رواد الحخوؼية أن المحطة التي وثبت فضيا إلى ذىشو  كسا يقػل الفشان العخاقي حسػدي
فكخة إستيحاء الحخف العخبي في العسل الفشي كانت في ساعاتيا نػعان مغ اإلبتيال والرػات لشفذ 
أفدعيا الفخاغ الحي مؤل الحياة األوروبية التي كانت حجيث العيج بيا, وكان الخػف مغ الزياع في 

قػمي برمة بدبب الثػرة التي إجتاحتشي مثل السادية الرادرة عغ تخاث ال يستج لػجػد فكخي و 
 2حزارة األلة وحزارة الساجة الخخيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ميخجان وششي لمثقافة والفشػن والتخاث, ميخجان الجوحة الثقافي الدابع, الفشػن اإلسالمية بضغ اليػية والتخاث -1

 .281ومجتسع العػلسة, ص

  .282نفذ السخجع, ص-2



 

 

 

دراسة تحليلية نموذجية 

ألعمال الفنان نور الدين 

 ورـــــك
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 الفرل الثالث: دراسة تحليلية نسهذجية ألعسال الفشان نهر الدين كهر. 
 السبحث األول: الفشان كهر نهر الدين وبداياته الفشية.

 السظلب األول: نذأة الفشان وحياته.

 

بػىخان, قج ولع بالخط العخبي مشح نعػمة أضافخه,  1960ديدسبخ  15مغ مػاليج 

درس فشػن تذكيمية بجامعة عبج الحسيج إبغ باديذ بسدتغانع )ليدانذ(, وكان األول في 

الجفعة, أيزا عزػ في اإلتحاد الػششي لمفشػن والثقافة سابقا, وعزػ أيزا في اإلتحاد 

سذ جسعية الفشػن التذكيمية )حزارة عيغ( و عزػ في الػششي لمفشػن التذكيمية, ومؤ 

 تأشيخ الػرشة الػششية لمخط العخبي بػالية السجية, وىػ أستاذ متقاعج.
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لػحة في الخط العخبي, ال يدال  800الفشان كػر نػر الجيغ الحي أنجد أكثخ مغ 
وإحتخافية يػاصل عسمو بإتقان كبيخ إلبخاز حزارة الحخف العخبي في خط إبجاعي راقي 

مدتسجة مغ خبختو الصػيمة وبحث عسيق في أصػل ىحا الفغ الحي يعبخ جدءا مغ الثقافة 
 .1العخبية اإلسالمية

( لسيخجان وىخان لمفيمع 12)الرػرة  الههرويعسل ىحا الفشان الحي صسع شعار 
العخبي عمى صشع مجج ىحا الخط في الجدائخ, وقج إختار الفشان كػر في معطع لػحاتو 

الثمث والخط الّجيػاني دون الخصػط العخبية األخخى, بإعتبارىا مغ أجسل الخصػط خط 
وأصعبيا, يبقػل ذات الفشان أن ىحه الرعػبة مشو كعشرخا أساسيا في بشاء أعسالو التي 

 .2يدتسج مػاضيعيا مغ اآليات القخآنية, واألحاديث الشبػية

 
 .3بػىخان(:ترسيع خاص بسيخجان الفيمع العخبي 12)الرػرة 

 
عبج الحفيع قادري, حخوف عخبية, الحخوف العخبية في الجدائخييغ, العخافة والحجاثة, مجمة فريمة تعشي شؤون الخط: -1

 .68ص201الجدائخ, يشايخ,  32العجد 
 .70نفذ السخجع, ص-
 , الجدء األول مجسػعة الخط العخبي la calligraphie arabeنػر الجيغ كػر, الرفحة الذخرية) فايدبػك(-3

/https://www.facebook.com/319260201424479/videos/712477572544112O,2018,2019  
       . 



 ورــالدين كنورعمال الفنان أل جيةنموذ دراسة تحليلية                                     لثالفصل الثا

57 
 

وتشفخد أعسال الخصاط كػر نػر الجيغ في التخكيب وتقديساتيا التي تخزع ألربع ندب وىي 
الثمث, والثمثيغ, وثالثة أخساس مغ القاعجة الحىبية في تكػيغ المػحة متفاديا الفخاغ في خمفية المػحة 

 وذلظ إلبخاز السػضػع, وإعصاء العسل الفشي قيسة جسالية.

لػحتو عمى وحجة العسل مغ خالل الػحجة والتكػيغ, التػافق  مغ جانب آخخ يعتسج الفشان في
والتبايغ والتجرج المػني معبخا عغ حالتو الشفدية باستعسال المػن األصفخ بكثخة الحي يخمد إلى الزػء 

 .1والشػر, وخاصة في تشاول الشز القخآني

 ة.ولقج إختخنا عسل مغ أعسال الفشان نػر الجيغ كػر لجراستو كشسػذج لمحخوفي

 السظلب الثاني: حياته الفشية.

  1982/1985اقتحع عالع الفغ عغ شخيق اإلحتخاف والجخػل في السعيج. 
  1986الجائدة األولى في الخط العخبي مجيخية التخبية بػىخان. 
  1986زيارة جسيػرية مرخ العخبية لإلشالع عمى اآلثار اإلسالمية لمخط العخبي. 
 1987نػفسبخ, مجيخية التخبية بػىخان, 1دغ دبابة الجائدة األولى ألحدغ ديكػر, ألح. 
 1988الجائدة األولى, ممرق ججاري, وزارة الذؤون الجيشية لمخط العخبي. 
  1989الجائدة األولى ممرق ججاري, لمبصػلة العخبية لكخة الدمة. 

 
 
 
 

 
 . 71عبج الحفيع قادري, حخوف عخبية, ص-1
 CV-Noureddine Kour-Ar.pdf, الرفحة الذخرية ) فميدبػك( نػر الجيغ كػر -2
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  الجائدة األولى, لمخط العخبي, بسشاسبة السػلج الشبػي الذخيف إلنجاز ججارية بػالية وىخان مع عمي
 .1990 شاوش تػفيق 

  "1991تأليف كتاب "كيف نخسع الحيػانات" مع األستاذ "لعػج دمحم. 
  1993العخبي"قػاعج الخط الكػفي الحجيث" تأليف كتاب حػل الخط. 
 1994ترسيع ججارية مع الفشان "لعػج وبالسالكي", الجائدة األولى بسدتغانع. 
 1996ترسيع ججارية مع الفشان "لعػج مالكي" بسخكد الخجمات اإلجتساعية لجامعة مدتغانع. 
  1994أفخيل بجامعة وىخان  16ماي وإحتفاالت 8تحزيخ إحتفاالت. 
  1996األولى عمى السدتػى الػششي, جسعية الشديع, مدتغانع, الخط العخبي, الجائدة. 
 1997الجائدة الثالثة, السيخجان الػششي, أسابيع الفشػن التذكيمية, سػق أىخاس. 
 1997تأسيذ جسعية الفشػن التذكيمية "حزارة العيغ", بػىخان. 
  ,1997وىخانمعخض جساعي بقرخ الثقافة والفشػن مع جسعية حزارة العيغ. 
  1997لػحة خصية حخوفية 30مذاركة في حرة "صػرة وصػر" مع التمفدة الػششية محصة وىخان. 
  1997لػحات إلبخاز الخط العخبي 8السذاركة مع التمفدة الجدائخية محصة وىخان. 
  1997السؤتبة الخابعة في السدابقة الػششية بستحف السجاىجيغ رسع فشي. 
  1997"دمحم خجة" بسدتغانعمعخض جساعي تكخيسا ألعسال. 
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  و 1997معخض جساعي لميػم الػششي لمفشان بقزخ الثقافة وىخان مع جسعية حزارة العيغ
1999. 

 1999معخض الرالػن الػششي "ربيع مدتغانع" قرخ الثقافة, مدتغانع. 
  2000, بيع لػحات ألشفال زلدال عيغ تسػششت بػىخان2000معخض تميصػن. 
  2000ببيػ بمجية وىخان 2000انجاز ججارية تميصػن. 
  "2000معخض مع حزارة العيغ لسدانجة السحتاجيغ ببيػ بمجية وىخان "شيخ رمزان. 
  2001الجائدة األولى في الفغ اإلسالمي بالرالػن الػششي بػىخان. 
 2002, جسعية ثقافية, الخيذة الحخة, معخض خاص, الفغ اإلسالمي. 
 2003لمفشػن التذكيمية, معخض جساعي بػالية أدرار,  2السذاركة في الرالػن الػششي. 
  السذاركة في الدشة الجدائخية بفخندا, الخط العخبي, بصخق حجيثة, معخض فخدي بستحف أحسج زبانة

2003. 
  2004الرالػن الستػسصي األول لمفشػن التذكيمية. 
  2004الرالػن الػششي لمفشػن التذكيمية بقدشصيشة. 
  ,2005معخض فخدي بػالية بدكخة وتكخيع رسسي مغ شخف الدمصات الػالئية. 
  تأشيخ ورشة الخط العخبي وتقجيع محاضخة حػل الحخف العخبي في الفغ التذكيمي والية السجية

2006. 
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  ,2006معخض فشي خاص بالحخف العخبي وتكيع معمػمات حػل الخط العخبي بالجامعة. 
  مذاركة في معخض جساعي بالجدائخ العاصسة ضسغ فعاليات الجدائخ عاصسة الثقافة العخبية

2007. 
  2008جػيمية عيج اإلستقالل, 05معخض جساعي مع الشخبة مغ الفشانيغ الكبار بسشاسبة. 
  ,السذاركة في معخض جساعي مع كبار الفشانيغ في العالع العخبي باإلمارات العخبية الستحجة

2008. 
  2008معخض فخدي بقاعة السعارض بذاشات السرب بسؤسدة سػناشخاك وىخان. 
  2008لمفشػن التذكيمية بالجدائخ العاصسة,  2الرالػن الستػسصي. 
  ,2009معخض فخدي بقاعة معارض مؤسدة ىيبخوك. 
  "2009معخض فخدي لمخط العخبي بإسبانيا "مجريج. 
  2009معخض فخدي بػالية مغشية. 
 "معخض جساعي تحت شعار MOSAIQUE " 2009بالجدائخ العاصسة. 
 2009لمفشػن التذكيمية بالجدائخ العاصسة  2الرالػن الػششي لمخخيف. 
  2009لمفشػن وىخان التذكيمييغ, نحاتيغ وحخفييغ,  2الرالػن. 
 2009 2السيخجان الجولي لمخط العخبي. 
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 2010الجولي الثقافي لفغ الخط العخبي 3السيخجان. 
 2010لمفشػن التذكيمية لػالية تمسدان  3الرالػن الػششي. 
 لمفشػن التذكيمية بفشجق  3الرالػن الػششيPHOENIX ,2010. 
 2011لفغ الخط العخبي بالجدائخ العاصسة,  4السيخجان الجولي. 
  ,20111معخض جساعي بػالية تمسدان مع فشانػ وىخان التذكيمييغ. 
 2011جػان بسدتغانع 08معخض وششي. 
  ترسيع درع ميخجان الفيمع العخبيFOFA  ,2011بػىخان. 
 ترسيع درع ميخجان الخقز الذعبي PDSF  ,2011بػالية سيجي بمعباس. 
  2012لمخط العخبي بالجدائخ العاصسة,  5السيخجان الجولي. 
  ,2012معخض وممتقى كبار الفشانيغ التذكيمييغ الجدائخييغ واألجانب بػالية مدتغانع. 
  ,2012معخض مع الفشان التذكيمي سعج اليػاري عالوي بكمية الصب بديجي بمعباس. 
 ارض فشجق معخض فخدي بقاعة معSHERATHON  "2012مع الجسعية العالسية "نادي األسػد. 
  2012لمفشػن التذكيمية بػىخان,  2الرالػن. 
  ,2013نيل وسام اإلستحقاق الػششي مغ شخف جسعية "جدائخ الخيخ" بػالية مغشية. 
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 2013بػالية مغشية لمخط العخبي  معخض. 
 2013لمفشػن التذكيمية بػالية عيغ تسػششت  2الرالػن الػششي. 
 2013لمفشػن التذكيمية بػىخان,  3الرالػن الػششي. 
  2013لمخط العخبي بالجدائخ العاصسة,  6السيخجان الجولي. 
  ,2014معخض مع الفشان محسػد شالب بػالية تمسدان. 
  2014الحخوفية بالرالػن الػششي األول لمخط العخبي بػالية مدتغانع, الجدائخ الثانية في. 
  ,2014السختبة الخابعة في السيخجان الجولي الثقافي لمخط العخبي السعاصخ بالجدائخ العاصسة. 
  "2014معخض جساعي في السؤتسخ الجةلي لألنػثة تحت شعار "مغ أجل ثقافة الدالم. 
 2014ئخ العاصسة, بالجدا 2السيخجان اليشجي العخبي. 
  ,2014إنجاز نرب تحكاري "السجج" مع الفشان محسػد شالب. 
  ,2015إنجاز نرب تحكاري "الخجاء" مع الفشان دمحم حميسة سالع. 
  2015إنجاز نرب تحكاري "الػفاء" مع الفشان دمحم عيداوي. 
  معخض مع الفشان شالب محسػد, بقاعة السعارضArt-Geco,2016. 
 2016الجسيػرية,  تدييغ متحف جخيجة. 
  ,2016السيخجان الجولي الثقافي لمخط العخبي, بقرخ الثقافة مفجي زكخياء, الجدائخ العاصسة. 
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 السظلب الثالث: أهم األعسال الفشان كهر نهر الدين.

  الفيمع العخبي بػىخان(.الػىخ ) ترسيع خاص بسيخجان 
  (.8لػحة إن الحيغ أمشػا وعسمػا الرالحات أولئظ ىع خيخ البخية )سػرة البيشة اآلية 
  (.20لػحة قل إنسا أدعػ ربي وال أشخك بو أحجا )سػرة الجغ اآلية 
  (.44لػحة وأفػض أمخي هلل ) سػرة غافخ اآلية 
 .لػحة صمى هللا عمى دمحم 
 تب.لػحة رتبة العمع أعمى السخا 
 .لػحة هللا 
  (.1لػحة إن أندلشاه في ليمة القجر ) سػرة القجر اآلية 
 (10لػحة إنسا يػفى الرابخون أجخىع بغيخ حداب) سػرة الدمخ اآلية 
  (.35لػحة هللا نػر الدسػات واألرض )سػرة الشػر اآلية 
  (.158إن الرفى والسخوة مغ شعائخ هللا )سػرة البقخة اآلية 
 وبحسجه )دعاء(. لػحة سبحان هللا 
  (.53لػحة ومابكع مغ نعسة فسغ هللا )سػرة الشحل اآلية 
  (.18لػحة فربخ صبخا جسيال )سػرة يػسف اآلية 
  (.5لػحة وال سػف يعصيظ ربظ فتخضى )سػرة الزحى اآلية 
 .)لػحة ) دمحم 
 .لػحة لخبي سيل وتسع بالخيخ 
 .لػحة إنسا بعثت ألتسع مكارم األخالق 
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 السبحث الثاني: دراسة تحليلية ألعسال كهر نهر الدين.

 السظلب األول: نظرة الفشان كهر نهر الدين حهل الخط العربي والحروفيات.

ػر نػر في إيصار دراستشا لتشاغع الخط والمػن في المػحة الحخوفية بالجدائخ تقخبشا مغ الفشان ك
ػار ىاتفي بحيث أجاب بكل صجر رحب عغ كل ما يتعمق بسػضػع الحخوفية فقال أنو لجيو الجيغ بح

ورشة خاصة بو قج مشح كل وقتو وجيجه فييا مغ أجل ىحا الفغ األصيل فتخرز في كتابة اآليات 
أكثخ مغ القخآنية واألبيات الذعخية بصخيقة معاصخة إستصاع مغ خالليا أن يكدخ الحػاجد ويقتخب 

الجسيػر فيشاك أشخاص اليسيمػن لمخط العخبي واستعسال الحخوفية فبفزل التخكيب والمػن والبرسة 
التي يزفييا الفشان قج يشجحب إلى المػحة, وأن الحخوفية أعصت فخصة لمفشان السدمع ليجخل الحخف 

 .1العخبي لمعالسية

بحكع السذاركات العجيجة في مختمف السعارض الجولية ومذاركتو السسيدة بسعخض مجريج الحي 
تحجث عشو الحع اإلىتسام الكبيخ الحي يػليو الغخب لمخط العخبي سػاء تعمق األمخ بجسيػر إسبانيا 

وأنو  والسدؤوليغ وأن ماصخح لو اإلسبان أثشاء السعخض أن الخط ىشجسة روحية ومفخخة لمذعب العخبي
مغ الفخخ أن نالحع أن إسبانيا فزمت حزػر خصاشيغ جدائخييغ ضسغ معخضيع في حيغ كانت 

 .2الفخصة سائحة ليع إلحزار فشانيغ آخخيغ
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تخرز في مجرسة الحخوفية التي تعتسج عمى أربع عشاصخ حاول أن يذخحيا لشا بصخيقتو           
حيث نػه أن العشرخ األول يتعمق بالخصاط الحي يحاول إحتخام قػاعج الخط العخبي ألن عشرخ الخط 

بكثخة خرػصا أن الثمث أجسل  أساسي في المػحة الحخوفية, بالشدبة إليو إعتسج الخط الفارسي والثمث
 وأصعب خط في نفذ الػقت كسا أنو سخيع العسل والخصأ يبخز فيو بديػلة وقػاعجه بالسيمستخ.

أما العشرخ الثاني فيػ متعمق بالمػن كػنو يعصي المػحة نذاط وخمفية متبايشة مع الشز  
مػن واإلندجام والتبايغ, فالخمفية والسػضػع بحكع أن الخصاط أو الفشان التذكيمي يتستع بجراية كبيخة بال

 مثال تحتاج إلى دراسة األلػان مغ حيث التجرجات والتبايغ وتجشب األلػان السعاكدة .

فالعشرخ الثالث فيتعمق بالتخكيب كػن المػحة تخزع إلى تخكيب معيغ, أما بالشدبة لمعشرخ  
 و الخاصة و بأسمػبو الخاص.الخابع فيػ خاص بمسدة الفشان حيث يتسيد كل فشان عمى اآلخخ بمسدت

وفي األخيخ حػل تعخيف الخط وما يسثل لو أجب قائال: إن الخط العخبي قػي عمى تبخيخ 
وجػده في شتى السجاالت وىػ قائع بحاتو أيغ ضيخ بيا فيػ يتدع بالسخونة ويدتصيع مداحسة الفشػن 

سشة يبحث ووجج 25ط وخرز األخخى ويتفػق عمييا مذيخا أمغ الفشان بابمػ بيكاسػ قج إنبيخ بالخ
فيو الحخكة والتكػيغ واإلندجام, وأضاف أن الخط العخبي قػمي يحتاج أن نفتخخ بو ونسشحو قيستو 

 الحكيكية.

شسػحو األول أن يكتب السرحف الذخيف بيجيو وأن يقام جشاح خاص في والية وىخان خاصة 
  والسشسشسات وكميابستحف زبانة وليذ الخط العخبي فقط بل حتى الدخخفة 
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تعبخ عغ الحزارة العخبية اإلسالمية وتسثل حزارة الجدائخ في نفذ الػقت ألنو رغع كل شيء 
والسخونة واأللػان والشز والجليل عمى ذلظ فالخط العخبي فيو إعجاز كبيخ مغ ناحية الحخكة والتكػيغ 

ىػ األىسية التي أوالىا لو القخآن الكخيع مغ خالل قػلو تعالى "نػن والقمع وما يدصخون" وغيخىا مغ 
 اآليات الكخيسة التي تبخر أىسية ىحا الفغ التذكيمي الجسيل والسعبخ في نفذ الػقت.

الحكيكية العاكدة لمذعػب ولكغ لع يجج مغ يقجره لألسف, ألنو  وختع كالمو بأن الفغ ىػ السآة
 فغ قائع بحاتو ولجيو تاريخ ويجب أن نعصيو حقو كسا أنو أمانة البج مغ الحفاظ عمييا 
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 الثاني: تحليل لهحة حروفية للفشان نهر الدين كهر.السظلب  

 تحليل لهحة قل إنسا أدعه ربي وال أشرك به أحدا.

 
 الهصف:-1

 الجانب التقشي :

 نػر الجيغ كػر.إسم صاحب اللهحة: -

 م.2017حجد تاريخ إنجاز المػحة سشة تاريخ إنجاز اللهحة: -

 

 

 تحميل شخري.
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المػحة مشجدة عغ شخيق إستعسال تقشية األكخيميظ نهع الحامل والتقشية السدتعسلة: -
acrylique  .عمى قساش 

سع(, وىػ 116سع*90المػحة جاءت في إشار مدتصيل بسكياس)شكل اللهحة ومقياسها: -
 السكياس الحكيقي لمػحة.

 السعخض الجيػي بػىخان, الجدائخ.مكان اللهحة: -

 الجانب التذكيلي: -2

 أ.الهصف األولي للهحة:

سع( حيث تتزسغ المػحة 116سع*90العسل الفشي الحخوفي غفي إشار محجود بسكياس )جاء 
قل إنسا أدعه ربي وال أشرك به عمى أشكال ىشجسية متعجدة السدتػيات, يييسغ عمييا الشز القخآني }

( السكتػبة بخط الجيػاني الجمي, فشالحع كتمة خصية مسمػءة بعالمات 20سػرة الجغ )اآلية أحدا{
 متجية إلى األسفل.)نهن( وتدييشية في شغل الفزاءات والفخاغ, عمى شكل حخف  إعخابية

, وىػ نػع مغ الخصػط الفارسية ليعصي إلى عيغ 1الذكدتة"ىحا الحخف السأخػذ مغ خط "
السذاىج شكل ىاللي في وسط المػحة إعتسادا عمى الذكل الجائخي بجرجة أولى كعشرخ أساسي وكحلظ 

تطيخ في المػحة بذكل بارز والتي تعبخ عغ الحزارة العخبية اإلسالمية وقػتيا  الدخخفة اليشجسية التي
مغ خالل الخصػط السػزعة بذكل مشتطع, حتى تػحي لشا جسالية الفغ اإلسالمي, الحي بخز في صػرة 

 ذىشية.

الخط الديهاني كحلظ ندتصيع أن نقػل أن المػحة ىي تحريل لجسالية الخط, والستسثمة في 
  قتو بسجسػعة مغ التكػيشات اليشجسية, التي يغمب عمييا الذكلوعالالجلي 

 

 
)فغ الخط العخبي, أسخار الحخوف,  16الذكدتو ىػ أحج الخصػط العخبية التي أختخعت في إيخان في عيج الرفػييغ في القخن -1

 (.09/12/2015ذاىػفػنتػن بػست عخبي, 
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, أيزا نالحع في الجدء 1باألرابيدك"السعخوفة "الجائخي, واألقػاس السحذػة بشساذج زخخفية نباتية 
بخط الثلث الدفمي لمػحة نقصة حخف الشػن عمى شكل دائخة في وسط الحخف مسمػءة بحخوف مكتػبة 

 الهاء, الهاو, السيم, واأللف(.وىي )

وبسا أن الحخف العخبي لو قيسة تعبيخية فقج تشاول الفشان تكػيشات مختمفة ضسغ مشصق جسالي, 
ػيميا بصخيقة إبجاعية إلى أشكال داللية تحسل مفخدات فشية, وأبعاد جسالية وفمدفية, إستػحاىا حاول تح

مغ واقع التخاث اإلسالمي, بإستخجمات لػنية وتذكيمية بأسمػب حخوفي محس, وفقا لسا يالئع الذكل 
اء تبخز قػة الحخف الحي يخغبو الفشان وكتابة اآلية الكخيسة بالمػن الحىبي في الشز القخآني بخمفية سػد

 العخبي وقيستو الجسالية السختبصة بو.

عمى يسيغ المػحة السدساة بشجسة سميسانية 2الشجسة الثسانية"ثع يبخو في الجدء العمػي لمػحة "
والتي تعج رمد مغ رمػز الحزارة اإلسالمية, إذ يدتعسميا الفشان كثيخا في أعسالو لسا ليا مغ قيسة 

 رالبة والقػة, التي تعبخ عغ الجيغ اإلسالمي.جسالية عالسية تستاز بال

سع ويزع لػحة 116سع وشػلو90المػحة محجدة بإشار مدتصيل الذكل عخضو اإليظار: -ب
 فشية حخوفية تذكيمية.

تزع المػحة عجد مغ التكػيشات اليشجسية, )الجائخة, السدتصيل, السخبع, السثمث, التأطير: -ج
بخط الجيػاني الجمي اآلية الكريسة( الثسانية( والدخارف الشباتية وإثشيغ مغ الشرػص الخصية ) الشجسة

 وحخوف خط الثمث باإلضافة إلى استعسال الدخارف والحمي.

 

 

 

 
األرابيدظ ىػ فغ الدخخفة بشساذج مغ الصبيعة نباتية وىشجسية مجاخمة ومعقجة, وىػ أحج عشاصخ الفغ اإلسالمي ورمد -1

 (.15,ص7ة اإلسالمية.)أحسج دمحم عػف, مػسػعة حزارة العالع, جالعسار 
الشجسة الثسانية: نعبخ عغ مفيػم الكػن في الفكخ اإلسالمي, والتي تتألف مغ مخبعيغ متقابميغ بسخكد واحج, مخبع -2

 -ار والتخابالساء واليػاء والش-يسل الجيات األربع كسا ىػ مخبع الكعبة السذخفة ومخبع آخخ يسثل عشاصخ الصبيعة
 (182, ص1992)أحسج أميغ سميع, دراسات في حزارة الذخق األدنى القجيع, العخاق وإيخان, 
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إعتسج الفشان نػر الجيغ كػر عمى إحداسو وخبختو في مجال الخط األشكال والخظهط: -د
أيزا بعس السداحات  العخبي فإستخجم نػعيغ مغ الخط: الجيػاني الجمي وخط الثمث, وإستعسل

والفخاغات بجخات مغ الخصػط, لسمىء الفخاغ وتعسج تكخارىا مغ أجل إعصاء قػة لمحخف وإبخازه أكثخ, 
بخصػط عسػدية مائمة وخصػط مقػسة وأفكية, كل مشيا يػحي بجالالت معيشة مشيا مايػحي بالقػة 

ط أخخى تػضح اإلندجام والتشػع, والتالحع ومشيا ما يجل عمى الحخكة والجيشاميكية, وىشاك خصػط خصػ 
أما بالشدبة لألشكال فقج إستخجم أشكال متعجدة مثل الجائخة, نرف دائخة, السخبع, السدتصيل, الشجسة 
الثسانية والسعيغ في التشكيط الحخفي وقج ركد عمى الجائخة لسيداتيا الجسالية وقيستيا التذكيمية ليحقق 

 صيع اإلستغشاء عشوبحلظ تخكيبا فشيا وأسمػبا خاصا ال يدت

تعتبخ لػحة الحخوفيات لمفشان كػر نػر الجيغ لػحة غشية ومميئة باأللػان بإعتبار  األلهان:-م
المػن العشرخ الثاني في بشاء المػحة الحخوفية, بحيث إستخجم األلػان األساسية, واأللػان الستكاممة 

( مثل ما نالحع تجرج المػن وباردة حارةوالثانػية, وتػزيعيا بذكل مشطع حدب خرائريا السختمفة, )
األخزخ في الشجسة الثسانية, وتجرج المػن البشي إلى المػن القخمدي, وتجرج المػن األصفخ إلى المػن 

 البختقالي, بحيث ضيخت متشاسقة ومتاغسة في ما بيشيا.

نجج المػن األخزخ مختب ومتشاغع في الجدء العمػي األيسغ لمػحة حيث  اللهن األخزر:
بجرجات لػنية مختمفة, مغ القاتع إلى الفاتح  الشجسة الثسانية(عسمو الفشان في إبخاز الذكل اليشجسي )است

 .1باإلعتساد عمى حدو وخبختو ومخدونو الفكخي 

 

 

 

 

 

, 1كمػد عبيج, األلػان, مخاجعة وتقجيع دمحم حسػد, مجج, السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع, ط-1
 .94-91صم, 2013لبشان,



 ورــالدين كنورعمال الفنان أل جيةنموذ دراسة تحليلية                                     لثالفصل الثا

71 
 

وضف الفشان المػن األصفخ, ووزعو عمى سصح المػحة بتجرجاتو المػنية خاصة اللهن األصفر: 
في كتابة اآلية الكخيسة, وحخوف خط الثمث في الػسط بالمػن الحىبي, وزخارف الشباتية وضفو أيزا في 

 كال.خمفية المػحة عمى الجانب األيدخ مشيا حيث يطيخ بذكل مزيء ويعكذ الدخارف واألش

األبيس كان حاضخا ولكغ بجرجة أقل مغ األسػد, استعسمو الفشان في كتابة  األبيض واألسهد:
التكػيشات الحخفية والدخارف الشباتية, أما األسػد فيػ جدء مغ الخمفية وضفو الفشان إلبخاز التكػيغ 

 الخصي والحخوفي في المػحة, والقػة والرالبة السػجػدة في الحخف.

جاء المػن البشي في األغمب لبشاء الخمفية والدصح, وبشدبة أقل في الدخارف  اللهن البشي:
 الشباتية في الجدء العمػي لمػحة بحيث أضفى لسدة جسالية رائعة.

حقق بو الفشان تشاسقا رىيبا, فيػ معيػد في أغمب السخصػشات اإلسالمية, مع  اللهن البشي:
يء الحي يجعػ إليو الشز السقجس, وىحا قرج كل فشان روح الصبيعة والبعج الخوحي التأممي فيو, الذ

مارس ىحا الفغ لتبجيل وتعطيع الشز القخآني, وإضافة نديج برخي عسيق يجعل القارىء والستعبج في 
 حالة تجاخل مع الشز وصػره ومعانيو.

وأيزا استعسل المػن القخمدي, والبختقالي والبشفدجي, إلضافة لسدة جسالية, عكديا فشيا عمى 
 .1سصح المػحة برػرة مباشخة وتػزيع عذػائي متعسج

 ىحه ىي أىع األلػان التي استخجميا الفشان الجدائخي نػر الجيغ كػر في إنجاز لػحتو الحخوفية.

 

 

 

 

 

 

 .96-94كمػد عبيج, األلػان, مخاجعة وتقجيع دمحم حسػدة, ص
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 دراسة السزسهن:-

 )الشز القخآني(عالقة اللهحة بالعشهان: 

لقج تسيد العسل الحخوفي بالشز القخآني الحي اختاره الفشان مغ كتاب هللا عد وجل, وىػ "قل إنسا 
, في ىحه اآلية الكخيسة يأمخ هللا تعالى نبيو دمحم صمى هللا 20 أدعػ ربي وال أشخك بو أحجا" سػرة الجغ اآلية

 عميو وسمع أن يقػل: قل إنسا أدعػ ربو وال أشخك بو أحجا وذلظ لتقػية قػاعج التػحج ونفي كل أنػاع الذخك.

أي قال ليع رسػل هللا لسا أذوه وخالفػه, وكحبػه وتطاىخوا عميو ليبصمػا ماجاء بو الحق وإجتسعػا عمى 
جاوتو "إنسا أدعػا ربي" إنسا أعبجوا ربي وحجه الشخيظ لو, وأستجيخ بو وأتػكل عميو, "وال أشخك بو أحجا" أي ع

إنسا أنا بذخ مثمكع يػحى إلي, وعبج مغ عبج هللا ليذ إال مغ ىحا األمخ, وىحا القػل راجح وىػ مخوى إبغ 
خ لقػلو تعالى "إنسا أدعػا ربي وال أشخك بو العباس ومجاىج وسعيج إبغ زيج, وىػ إختيار إبغ جخيخ وىػ األضي

 أحجا".

قيل في سبب ندول ىحه اآلية: إن كفار قخير قالػ لمشبي صمى هللا عميو وسمع عج إلى ديششا لشجيخك 
 .1ونشرخك, فشدلت جػابا عمى قػليع

أن  نالحع ذكاء الفشان في اختيار اآلية الكخيسة التي تخجم وتتساشى مع السجتسع السدمع, ويحاول
يبمػرىا ويػضفيا ألجل خجمة الجيغ اإلسالمي الحشيف, في عجم الذكخ باهلل وتػحيجه, اآلن السمتقى في األخيخ 

  يأخح الجػىخ السخاد قرجه مغ اآلية, والبعج الخوحي والتأممي فييا, وىحا

 

 

 

 

 
 

 
 .441, ص2001, لبشان, 2الكتب العمسية, ط , دار4أبي فجاء الحافع ابغ كثيخ الجمذقي, تفديخ القخآن العطيع, ج-1
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مبمغ كل فشان مارس ىحا الفغ لتبجيل كالم هللا عد وجل, إضافة إلى الشديج البرخي العسيق, الحي يجعل 
 .1القارىء والستأمل في حالة تجاخل مع الشز ومعانيو, مع التكػيشات اليشجسية والدخارف الشباتية, واأللػان 

 عالقة اللهحة بالفشان:

حاول الفشان نػر الجيغ كػر مغ خالل ىحه المػحة, أن يبخز لشا جانب مغ جػانب الحزارة العخبية 
واإلسالمية وتخاثيا, وليذ ىحا فحدب بل إنو أيزا قج عبخ عغ ىحا السػضػع, بصخيقة إحتخافية العشرخ 

الية, التي جسعت بيغ األساسي في المػحة الحخوفية وىػ الحخف, وإختار العشاصخ التذكيمية والدخارف الجس
 الدخخفة الشباتية, والدخخفة اليشجسية, أيزا شخيقة تػزيع األلػان والخصػط السدتخجمة.

لكل عسل البج أن يتسيد بػججة تخبط بيغ أجداءه السختمفة وتػحج بيشيسا, وبجون ىحه وحدة العسل: 
 .2ل في وحجة العسل الفشيالػحجة يطيخ العسل مفككا, وبالتالي يفتقخ ألىع عامل في اإلبجاع واألص

يشبثق العسل الحخوفي مغ الحخف كعامل أساسي في بشائو وعمى إثخ ذلظ يبجزا مغ السشطػر الشقجي 
أسمػب الفشان نػر الجيغ كػر يعصي مفيػما جساليا ججيجا يسكشو مغ تحقيق أشكال مختمفة مدتعسال الشقصة 

 في لػحتو.الحىبية عمى شكل رمد "ميدان" حيث يعكذ البعج الػاحج 

التكػيغ ىػ بسثابة عسمية تختيب عشاصخ الذكل ضسغ مداحة محجودة, ما يدسى بالتختيب, التكهين: 
 والتي يعبخ عشيا الفشان لغخض إثارة أحاسيذ ومذاعخ الستمقي مغ خالل العسل الفشي, 

 

 

 

 

 

 

 
 مكالسة ىاتفية, نػر الجيغ كػر-1
 .18, ص2006, مرخ, 3, أسخار الفغ التذكيمي, عالع الكتب, ط محسػد البيػني-2
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ىحه الحقائق تشصبق عمى دراسة األشكال السجخدة في تختيب أو تكػيغ معيغ لػحجات برخية قج تعبخ عغ 
 .1السعشى تعبيخا قػيا, أي التكػيغ ىػ أساس التعبيخ البرخي في الفغ

ا الذكل الجائخي, فيي كميا تدبح في جػ مغ األلػان أما بالشدبة لمتكػيشات اليشجسية التي تغمب عميي
السػزعة بصخيقة فشية التأثخ عمى الدخخفة والخط, بل تعصييا جػا صػفيا وروحانيا, كل مغ ىحه األشكال 
والتكػيشات تؤدي وضيفتيا الجاللية سػاءا إحتل العشرخ مخكدا رئيديا أو ثانػيا, فالسدألة مختبصة بالجور الحي 

 خ بالشدبة لشفدو وبالشدبة لبكية العشاصخ.يمعبو العشر

سػرة الجغ,  } قل إنسا أدعها ربي وال أشرك به أحدًا{الشز القخآني  العشرر الرئيدي في اللهحة:
 .20اآلية

الخصاط عمى اآلية الكخيسة, يجعميا عشرخ رئيدي في المػحة, واختيارىا بعشاية إلبخاز معشاىا  يزفي
وجػىخىا الشري لمستمقي السدمع ليحكخه بػحجانية هللا عد وجل في معشى مصمق, وليقخبيا مشا وىي وحجة الحق 

 األحج الحي ال شخيظ لو.

 العشاصر الثانهية: "حروف خط الثلث".

 مية وخاصة األرابيدظ.الدخخفة اإلسال 
 .تكػيشات ذات األشكال اليشجسية واأليقػنية باستعسال لمشجسة الثسانية 
 .تػضيف الشقاط إلثخاء عيغ السذاىج, وزيادة الكيسة الجسالية لمحخف العخبي 
 .استعسال الدخارف والحمي بخصػط ليشة وبارزة في خمفية المػحة بالسقارنة مع الشز 

إن مغ مسيدات الفغ اإلسالمي ىػ اإلبتعاد عغ الفخاغ واختدالو, فقج ابتعج  الفراغ في العسل الفشي:
عشو نػر الجيغ كػر في لػحتو, فجاءت مسمػءة باألشكال اليشجسية والتكػيشات الحخوفية والدخارف الشباتية التي 

 شغمت مئة بالسئة الحيدالسكاني لمػحة.

 

  

 

 
, تابػ لمجراسات 10-9الحخوفية في المػحات الترػيخية, مجمة عسمية محكسة, العجدان  شارق حبيب سعيج, التكديشات-1

 .47, ص2010والبحػث, العخاق, 
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ىي عبارة عغ تػالج الحخوف واألشكال في المػحة مع بعزيا البعس في تكخار مػسيقي الحركة: 
 وتذابيات مغ حخكة ميكانيكية.يتجو مع ىبػب الخياح, أو في دوامة ذات حخكة فمكية, أو استعارات 

ىػ عشرخ ىام في المػحة وىػ الحي يعصييا بشاءا ويحجد وضعية العشاصخ التي تكّػنيا,  التركيب:
 استعسل الفشان ندبتيغ:

 .3/2ب  3/1واحج عمى ثالثة  -1
 .5/3ب3/2اثشان عى ثالثة  -2

تخديج الحخكة برػرة  ىػ مرصمح يدتخجم في مجاالت مختمفة وخاصة الفشػن, ويعشي اإليقاع:        
 مشتطسة تجسع بيغ الػحجة والتغييخ.

ويبخز اإليقاع بػضػح في المػحة بتكخار الػحجات اليشجسية والدخخفية وأيزا في الدخارف الشباتية, 
 فحققت ىحه الخاصية جسالية ساىست في بشاء العسل الفشي واتدانو.

ػر الجيغ كػر وتبايشة بجرجاتيا وقيستيا, حيث تشػعت األلػان وداللتيا في حخوفية ناأللهان وداللتها: 
استعسل األلػان األساسية, واأللػان الثانػية, لخمق التػازن المػني في المػحة كسا احتػى العسل عمى ألػان 
قاتسة مشيا األسػد والبشي وألػان فاتحة مثل األخزخ واألصفخ الحىبي ىحه األلػان نججىا بكثخة في العسل 

العسل القميل مغ المػن األبيس بجرجة تدبية في إضيار وإبخاز الدخخفة الشباتية, معبخا بحلظ الفشي أيزا تخمل 
عغ الحخكة والجيشاميكية في المػحة إضافة إلى ذلظ نجج المػن األصفخ الحي ىػ مغ األلػان األساسية 

ل عمى لػن الذسذ ونالحع أنو أخح مداحة في كل جػانب المػحة, يعتبخ المػن األصفخ مغ األلػان التي تج
والزػء, يأتي بعج ذلظ المػن األخزخ وىػ رمد الصبيعة والبيئة واستعسمو الفشان عمى الداخة العمػية اليسشى 
لمػحة بجرجات متفاوتة قاتسة في بعس األحيان, وفاتحة في أخخى, ونخى أيزا المػن البختقالي في الخمفية 

يح والدصػح واإلبجاع, وال نشدى المػن البشفدجي الحي وعمى مداحة صغيخة مغ العسل, وىػ يجل عمى التػض
عكذ بعس الدخارف الشباتية في الجدء الدفمي األيسغ لمػحة وىػ يجل عمى الخيال والخوحانية, ويسكغ أن 

 يكػن تعبيخا عغ الجػ الخالي الحي يعيذو الستمقي في ىحه المػحة.

حة ليعكذ الخصػط ويجل عمى القػة أخيخا المػن األسػد الحي جاء بذكل كبيخ في خمفية المػ 
 والرالبة, الفخامة واألناقة, العطسة والدمصة.
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 نتائج التحليل: 

 مغ خالل تحميل لػحة حخوفية لمفشان نػر الجيغ كػر يسكششا استشتاج بعس الشتائج نحكخىا كاآلتي:

  أراد أن يطيخ لشا بعزا مغ التاريخ والسػروث الثقافي األصيل في الحزارة العخبية اإلسالمية مغ
مدج التكػيغ اليشجسي, والدخخفة اإلسالمية بالحخف العخبي ليعصيشا جػا سحخيا مدتسجا مغ األصالة 

مايصمق  عمى والحجاثة التي أعصاىا التخكيب ةالمػن صبغة فشية تكاد تشافذ الفغ التذكيمي, وىحا 
 السجرسة الحخوفية, التي تجسع بيغ الفغ التذكيمي والحخف العخبي والدخخفة في آن واحج.

 .تحخر الخط العخبي مغ قيػده ليحاكي التكػيشات الذكمية والمػنية في الفشػن التذكيمية 
 الشز المغػي ذا أىسية ججيجة يبحث فيو الخصاشيغ عغ أبعاد داللية يخمد ليا مغ خالل  أصبح

 الذكل والمػن محاكيا أبعاد الشز.
  ضيػر مسيدات الفغ اإلسالمي في عسل الخصاط نػر الجيغ كػر مغ خالل اآلية القخآنية السكتػبة

 لفشان السدمع والعخبي.بالخط العخبي, والحي يعج جدءا مغ ىحا الفغ, وميدة يتسيد بيا ا
  يدتذيج الخصاط باآليات القخآنية في معطع أعسالو, فيػ  يزعيا في قسة البالغة التعبيخية الحتخافية

 رائعة.
 يقجم إبجاعا معاصخا مدتشجا بحلظ عمى أصالة الخط العخبي والتخاث اإلسالمي.



 

 

 

 

 

 
 

 

 الخاتمة
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 الخاتمة: 

قج إجتسع السؤرخيؼ عمى تحجيج اإلرىاصات األولى لمحخكة التذكيمية في الجدائخ مع مطمع 
القخن العذخيؼ وكان ذلغ عؼ طخيق ناصخ الجيؼ ديشي الحي فتح السجال لمخساميؼ الجدائخييؼ,  أما 

بإىتتساميػ بشدخ فيسا يخز التاريخ العخبي في الجدائخ يعؽد إلى حقبة بعيجة مؼ الدمؼ فقج عخفؽا 
 السراحف وكتابتيا.

 .أول مرحف شخيف يطبع في الجدائخ يخجع إلى الخطاط السخحؽم دمحم الدفاتي 
 .يعتبخ الخط األنجلدي ىؽ الخط الحي يعتسجه الجدائخييؼ 
  عخفت الجؽائخ إقبال عجد كبيخ مؼ فشانييا عمى الحخوفيات والخط العخبي الحي جعميػ

 قافية.يعبخون تخاثيػ وجحورىػ الث
شكل الخط العخبي, أحج السعاىخ البارزة والخئيدية, لمحزارة العخبية اإلسالمية, مشح صيخورتيا 
األولى وحتى اليؽم, تطؽر مع تطؽرىا, وكان أىػ روافعيا, والؽسيمة األساس, في نذخىا وتعسيسيا, وفي 

تذكيمية والتعبيخية, التي نفذ الؽقت, عؽمل ىحا الخط , كعسل فشي قائػ بحاتو, لو خرائرو ومداياه ال
شيجت بجورىا, تطؽرا كبيخا, خالل مخاحل تطؽر ىحه الحزارة, حيث أصبح مؽضع اىتسام  وبحث 
وتجخيب, بيجف إستيالد مشجد برخي عخبي معاصخ, مسا يكتشد عميو, مؼ قيػ تذكيمية وداللية 

جج الفشانؽن العخب أنفديػ أمام وتعبيخية أمام تيار البحث عؼ اليؽية القؽمية, وتحجيات إثبات الؽجؽد, و 
تحٍج آخخ ىؽ تأكيج ىحه اليؽية في الثقافة العخبية السعاصخة التي يجب أن تؽائػ بيؼ مؽروث متمؽن 
ضارب في القجم, ومعطيات عرخ أنيكتو الخخوقات الستالحقة, والخرؽصية المغة التذكيمية وحجاثتيا 

تذكيمي العخبي صفؽف السثقفيؼ العخب في إلتقاط ىحا وقجرتيا عمى التؽاصل مع الستمقي, تقجم الفشان ال
 اليػ وابإلشتغال عميو, والبحث عؼ الريغة السثمى لتحقيقو, في مشجده اإلبجاعي.

عخفت الخطؽط العخبية أنؽاعا وأشكاال, تسيد فييا بطبعيا الجسالي ووظيفتيا الخاصة في تقجيػ 
م الحي لقيو مؼ قبل السدمسيؼ, فاستطمعؽا أن الحخوف والكمسات, ودمجيا في إطار يعكذ مجى اإلىتسا

يدتعسمؽه كعشرخ تدييشي )زخخفي( في تجسيل مختمف نتاجاتيػ الفشية التي بخعؽا فييا, وقج ساعت 
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حخوفو وأشكالو في رسػ عشاصخ زخخفية قابمة لمتذكيل, وىحا إنسا دل عمى شيء فإنو يجل عمى بخاعة 
 الدخخفية الشباتية مشيا واليشجسية. السدمسيؼ في تؽأمة الخط العخبي والعشاصخ

  تعتبخ الحخوفية مؼ مشابع الكتابات العخبية القجيسة وخطؽطيا, ولقج بجأت والدتيا وفعاليتيا
خالل فتخة أربعيشيات القخن العذخيؼ, بعج إطالع الفشانيؼ الحخوفييؼ العخب عمى تجارب الفشانيؼ 

 ت الفشية العالسية.العالسييؼ في مختمف اإلتجاىات والتيارات والحخكا
  إن تيار الحخوفية ال يعير معدوال عؼ باقي اإلتجاىات والسجارس الفشية الدائخة في الحياة بل

 تفاعل معيا.
  يعج الخط العخبي مؼ السفخدات البرخية القادرة عمى التجاوب مع الفشان التذكيمي, ومداعجتو

بو مؼ خرائز وصفات تتيح ليحا  لمقيام ببشاء معسار تذكيمي ججيج ومتفخد, نعخا لسا تتستع
 الفشان التعبيخ الستقؼ عؼ الحخكة والكتمة, وفق نعػ برخية تذكيمية.

  تعج الحخوفية العخبية مشبع اإلليام واإلستميام الفشي لمفشانيؼ السعاصخيؼ العخب, كؽن الحخف
تخاثية  العخبي الستسثل بإعجازه القخآني ولغتو السشطؽقة والسكتؽبة مؼ جانب وحجة تذكيمية

وحزارية وإسالمية, ليا أصؽليا وعخاقتيا مؼ جانب, وقابمية لمتحجيث والتججد والتطؽر عمى 
 مدتؽى المؽحة البرخية.

 ولقج أثسخ البحث عؼ التالي:
  التججيج في أنؽاع الخطؽط الستعارف عمييا وإحياء خطؽط قجيسة مشجثخة وإعادة إستثسار

 جساليتيا.
 خالل رؤية الفشانيؼ السعاصخيؼ ) التقشيات, األلؽان, الخامات,  التججيج في المؽحة الخطية مؼ

 البخامج, الحجيثة والخؤية التذكيمية السعاصخة(.
  بالفعل حقق دخؽل التقشيات وتطبيقاتيا عمى الفشؽن التذكيمية في حياتشا السعاصخة طفخة في

 إظيار الخط العخبي بأشكال متعجدة تخجم الحياة السعاصخة.
 ة مكانة مخمؽرقة في الفؼ لقيستيا الجسالية وثقافية والجيشية في الجدائخ.أخحت الحخوفي 
  الفشان نؽر الجيؼ كؽر أحج الفشانيؼ  الجدائخييؼ الحيؼ شغميػ الحخف العخبي حيدا كبيخا في

 لؽحاتيػ الفشية.
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  .اليدال الفشان كؽر نؽر الجيؼ يؽاصل عسمو بإتقان كبيخ إلبخاز حزارة الحخف العخبي 
 التوصيات:

تؽصي الطالبتان بزخورة التؽجو إلى السديج مؼ اإلىتسام بفؼ الحخوفية, بإعتباره مجاال واسعا 
لإلبجاع واإلبتكار, وما يخسمو مؼ قيػ جسالية وتذكيمية وفشية, أعطاه سسة التحجيث والسؽاءمة السدتسخة 

 التجاىات الفؼ التذكيمي عامة ومجال الحخوفيات خاصة.
ح آفاق ججيجة لسديج مؼ الجراسات واألبحاث التي تتشاول اإلبجاع التذكيمي كسا تؽصي بفت 

 الحخوفي السعاصخ في الجدائخ خاصة.
الفؼ التذكيمي السعاصخ وتطؽيخه كتخاث و اإلىتسام وخمق بخامج لمخط العخبي والحخوفيات 

 حزاري.
 



 

 

قائمة المصادر 
 المراجع
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 : الههر )ترميم خاص بمهرجان الفيلم العربي بههران(21صهرة 

 

: لهحة قل 21صهرة 
إنما أدعه ربي وال 

أشرك به أحدا )سهرة 
 (12الجن 

 

 

 

 

 . نور الدين كور, الصفحة الشخصية ) فليسبوك( 
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: لهحة وأفهض أمري هلل  21صهرة 
 (11)صهرة غافر اآلية 

 

 

 

 

 

 جميال. : لهحة فاصبر صبرا21صهرة 

 

 

 

 

 

 

 

 . نهر الدين كهر, الرفحة الذخرية ) فليدبهك( 
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                هللا : دمحم رسهل21صهرة 

 
 

 واألرض. ت: هللا نهر الدمها21صهرة     

 

 . نهر الدين كهر, الرفحة الذخرية ) فليدبهك( 
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 : لهحة وربك الغفهر ذو الرحمة.21صهرة  

 

 

 

 

 

 

 : لهحة رب يدر وال تعدر رب تمم بالخير.12 صهرة

 

 . نهر الدين كهر, الرفحة الذخرية ) فليدبهك( 
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: لهحة "اقرا باسم 12صهرة 
 ربك.

 

 

 

 

 

 

 : لهحة الحي القيهم.11صهرة 

 

 

 

 

 

 

 . نهر الدين كهر, الرفحة الذخرية ) فليدبهك( 



 الخــــــــــاتمة

 
 

91 
 

 
 : مقال صحفي لجريدة الخبر بعنهان لمدات جديدة إلعادة إحياء الخط العربي  11صهرة 

 الفنان كهر نهر الدين يدتنطق الطبيعة الرامتة.
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: مقال صحفي لجريدة الجمههرية بعنهان الفنان التذكيلي نهر الدين كهر اللهحة الناطقة 11صهرة 

 باألصالة والجمال .

 

 

 .نهر الدين كهر, الرفحة الذخرية ) فليدبهك( 
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 ملخص:

يرتبط الخط العربي بالكتابات القديمة, ويمكن العودة به إلى الكتابة النبظية القديمة, التي تعد من أقدم 
الكتابات تأريخا وحضارة, ويعتبر الخط العربي جانبا أساسيا في الحضارة العربية اإلسالمية والتي ميزتها عن 

هي أحد اإلبداعات الفنية المعاصرة التي شهدة إهتماما كبيرا من قبل  غيرها من الحضارات األخرى, فالحروفية
الفنانين العرب من مظلع األربعينيات من القرن العشرين, إلى أن عهرت بوادرها في الجزائر على يد بعض 

 الفنانين والخظاطين الجوائريين من أمثال الفنان والخظاط نور الدين كور.

 ربي, المعاصرة, الحروفية, نور الدين كور.الكلمات المفتاحية: الخط الع

Abstracts:  

The Arabic calligraphy is associated with ancient writings and can be back to the 
ancient Nabataean script, which is one of the earliest writings in history and 
civilization, the Arabic calligraphy is an essential aspect of the Arab-Islamic 
civilization, which distinguished it from other civilization, the art is one of the 
contemporary artistic creations that witnessed great interest by Arab artists in 
the early 1940s, Until it appeared in Algeria by some Algerian artists and 
calligraphers sush as the artist and calligrapher Noureddine Kour. 

Key words: Calligraphy, Contemporary, Letterism, Nour Eldin Kour. 

Rrésumé:  

La calligraphie arabe est associée aux anciennes écritures, celle-ci revient à 
l’écriture nabatéenne qui est considérée l’un des écritures les plus ancienne de 
l’histoire et de la civilisation, La calligraphie arabe constitue un pilier 
fondamental de la civilisation arabe et islamique, qui l’a caractérisé des autres 
civilisations, le graphismes est l’une des créations artistiques contemporaines 
qui a suscité un intérêt majeur au sein de la communauté des artistes arabes vers 
les années du 20éme siècle, Elle s’est émergée en Algérie à travers des artistes et 
des calligraphes, comme l’artiste calligraphe Noureddine Kor. 

Mots-clés : Calligraphie Arabe, graphisme, Arts plastiques contemporains, 
Noureddine Kour. 

 


