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احلرف العربى م�صدر الإلهام

يعترب �حلرف �لعربي، م�صدر �لإلهام لكثري من �لفنانني �لعرب و�لأجانب، ومن ثم حتول �خلط �لعربي �إىل فن 

رفيع مييز �حل�صارة �لعربية، �زد�نت به �مل�صاجد و�لق�صور و�لبيوت �لعربية، ف�صاًل عن �ملن�صاآت �لعامة يف خمتلف 

�ملدن �لعربية، ويف مقدمتها �لقاهرة.

وياأتي �حتفاوؤنا بهذ� �لفن �لعظيم تاأكيدً� على �إننا ونحن نتطلع للحاق باأ�صباب �لع�صر �حلديث، ون�صت�صرف �آفاق 

�مل�صتقبل، فاإننا يف ذ�ت �لوقت نتم�صك مبا هو عظيم وم�صيء يف تر�ثنا �لعربي، و�لرت�ث يزد�د ثر�ء بالتطوير، 

و�حلو�ر وتفاعل �لأفكار، من خالل �لأبحاث �لعلمية �لقيمة �لتي يقدمها �مللتقى عرب �لندوة �لعلمية �لدولية، 

�لتي ي�صارك فيها �أكرث من ثالثني باحثًا من خمتلف دول �لعامل، حيث تطرح �لندوة �لعلمية خمتلف ق�صايا �خلط 

�لعربي للنقا�ش، بتنوعها و�ختالف توجهاتها.

وختامًا، فاإن وز�رة �لثقافة تتمنى جلميع �مل�صاركني يف �مللتقى دو�م �لتوفيق.

             حلمى النمنم

                                وزير الثقافة
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ملتــقى اخلط العــربي يف دورته الثانية

�مل�صرية  �لثقافة  وز�رة  حر�ش  مدى  لتوؤكد  �لعربي  �خلط  لفنون  �لدويل  �لقاهرة  مللتقى  �لثانية  �لدورة  تاأتي     

و�صندوق �لتنمية �لثقافية على جناح هذه �لفعالية �لثقافية �لهامة، و�أنها ولدت لت�صتمر، فمن خالل هذ� �مللتقي 

تعود م�صر لتتبو�أ مكانتها �لتي ت�صتحقها بني �لأمم يف جمال �هتمامها بفنون �خلط �لعربي، و�إذ حتتفى �لقاهرة 

بفنون وفناين �خلط �لعربي من خمتلف دول �لعامل من خالل فعاليات هذ� �مللتقي، فذلك ياأتي �متد�د� حلر�ش 

وز�رة �لثقافة �مل�صرية على تاأكيد �أهمية فنون �خلط �لعربي، و��صتعادة �لتو��صل مع مبدعي فنون �خلط �لعربي 

يف خمتلف �لبلد�ن �لعربية و�لإ�صالمية، و�نطالقا من رغبتنا �لأكيدة يف ملئ �لف�صاء�ت �لإبد�عية يف حميطنا 

�ملحلي و�لعربي و �لإقليمي بفعاليات ثقافية ت�صمو بح�صارتنا �لعريقة �ملتجددة. 

          

                       اأ.د/نيفني الكيالنى

                                 رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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ر�صالة اخلط العربى اأمانة

ن�صقه ما جعله يخطف  فاإن له من ح�صن �صكله وجمال هند�صته وبديع  �لفنون  �أرقى و�أجمل  �لعربى من  ُيعد �خلط 

�لأنظار وياأخذ بالألباب حتى عند �لغرب، وفى ظل �لثورة �لتكنولوجية و�لنفجار �ملعرفى �إل �أن �خلط �لعربى حظي 

ملا  �لعربى كنتاج وثمرة  �لثانى لفن �خلط  �لقاهرة �لدوىل  �مل�صئولني، وياأتي ملتقى  بعناية فائقة و�هتمام من قبل 

و�صعته وز�رة �لثقافة متمثله فى �صندوق �لتنمية �لثقافية و�لتى حمل على عاتقة م�صئولية �لرعاية و�لهتمام بهذ� 

�لرت�ث فى ظل قيادة و�عية ور�صيدة و�إخال�ش وتفان فى �لعمل لالأ�صتاذة �لدكتورة نيفني �لكيالنى …وب�صفتى نقيبًا 

للخطاطني �أحمل على عاتقى �أمانة هذ� �لفن على �أعتبار �أن �لنقابة �لعامة للخطاطني هي �جلهة �لر�صمية للخط 

�لعربى ولقد �صعدت �أميا �صعادة بوجود �أعمال خطية متميزة و�أبحاث علمية متخ�ص�صة و�أفكار وروؤي خمتلفة تنباأ 

عن �أجيال و�عدة وم�صتقبل م�صرق للخط �لعربى ونحن بحاجة لتلك �لأطروحات �لعلمية وتفعيلها من قبل وز�رة 

�لبحث �لعلمى ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، وتاأتى هذة �لدورة لأكون مكرمًا ولقد �أمنت �هلل علّى باأن نلت �صرف �لتكرمي 

من دول عديدة ولكن �صعادتى �لبالغة حينما ينه�ش �خلط �لعربى ويزدهر ويعلو �صاأنه حتي ن�صل �إىل م�صتوى ر�ٍق من 

�لذوق �لعام ومن �لتذوق. 

م�صعد خ�صري البور�صعيدى           

                    نقيب اخلطاطني      

امللتقي.. روؤية ثقافية جديدة

    �صتظل �لثقافة �مل�صرية د�ئما هي قاطرة �لتقدم و�لرقى يف خمتلف جمالت �ملعارف و�لفنون، ومن هنا ياأتي �صرورة 

��صتمر�ر وتطوير فعاليات هذ� �مللتقى للتاأكيد على هويتنا �لعربية و�لإ�صالمية، حيث ياأتي �خلط �لعربي يف مقدمة 

�لفنون �لر��صخة باعتباره �أحد �أهم مكونات هويتنا �لعربية �لأ�صيلة �لقادرة على �لتو��صل مع �لآخر، و�إحد�ث �لأثر 

�لإيجابي لتقدمي روؤية ثقافية جديدة، ذ�ت م�صمون ثقايف قادر على �إثر�ء �ملرحلة �لر�هنة بزخم ثقايف وفني نابع من 

تر�ثنا وح�صارتنا �لعربية. 

    وها نحن نبد�أ فعاليات �لدورة �لثانية من ملتقي �لقاهرة �لدويل لفنون �خلط �لعربي، بتوفيق من �هلل، وبرعاية خمل�صة 

ودعم د�ئم من وزير �لثقافة، �لكاتب �ل�صحفي �لأ�صتاذ حلمي �لنمنم، وباأ�صر�ف ومتابعة يومية، ودعم بال حدود من 

�لأ�صتاذة �لدكتورة نيفني �لكيالين، رئي�ش قطاع �صندوق �لتنمية �لثقافية، وفريق عملها �ملخل�ش من �ل�صندوق، فحينما 

كنا ب�صدد ترتيب �ل�صتعد�د�ت لفعاليات هذه �لدورة، بد�أنا �أوىل خطو�تنا نحو حتقيق �أحد �أهم �لأهد�ف �لتي من �أجلها 

�أقيم هذ� �مللتقي، كما جاء يف �ملادة �لثالثة من لئحة �لنظام �لأ�صا�صي للملتقي، و�لتي تن�ش يف بندها �لأول، و�لثالث 

ـ "تنمية �لذ�ئقة �لفنية لدي �ملتلقي، وربط �لأجيال �جلديدة برت�ثها �لفني تاريخيا و�إبد�عيا من خالل �ملعر�ش  على:ـ 

�لعام و�لندوة �لعلمية وور�ش �لعمل".

ــ " �إثر�ء �ملكتبة �لعربية، وتنمية �لوعي �لفني، و�لنقدي، بالدر��صات، و�لأبحاث �لنظرية �ملت�صلة بفنون �خلط �لعربي".
   و�نطالقا من �صعينًا �لد�ئم لتحقيق هذه �لأهد�ف، ر�أت �للجنة �لعليا يف �أوىل جل�صاتها، �أن ي�صاف ملطبوعات �مللتقي يف 

هذه �لدورة، م�صقا تعليميا ملختلف �أنو�ع �خلطوط، كهدية قيمة ت�صاف للمكتبة �لعربية، بالإ�صافة �إىل �لكتاب �لتذكاري 

�لذي ي�صم ملخ�صات �لأبحاث �لعلمية، وجملد لوحات �مل�صاركني يف �مللتقي، ولعلنا يف هذه �لدورة وبتوفيق من �هلل، حاولنا 

�أن نتقدم خطوة �إىل �لأمام، متجاوزين كل �لعقبات �لتي و�جهتنا يف �لدورة �لأويل، مبتعدين عن كل �خلالفات، و��صعني 

ن�صب �أعيننا �لهدف �لأ�صمى من �إقامة �مللتقي، وهو تطوير فعاليات �مللتقي �إيل �لأف�صل، من �أجل �لرتقاء بفنون �خلط 

�لعربي، وتفعيل تو�صيات ملتقي �لعام �ملا�صي، وختاما نتمنى ل�صيوف �مللتقي وجميع �مل�صاركني �إقامة طيبة، وم�صاركة 

فعالة، ويف �لنهاية نتوجه بالتحية و�ل�صكر و�لتقدير جلميع �لزمالء و�لأ�صاتذة �أع�صاء �للجنة �لعليا للملتقي، وكذلك 

�أع�صاء �للجنة �لعلمية، وجميع �للجان �لفرعية، و�صباب �خلطاطني �ملعاونني، لهم منا جميع كل �ل�صكر و�لتقدير.

اأ. حممد بغدادي         

                      قومي�صري عام امللتقى
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الأ�صتاذة الدكتورة/ نيفني الكيالنى            

د. اإينا�س عبد الدامي                                              

د. اأمين عبد الهادى                            

د. خالد �صرور                                                                

اأ. حممد بغدادي                                                           

اأ. م�صعد خ�صري                                                            

اأ. فكري �صليمان                                                             

اأ. حممد حمام                                                                

)مقرًرا( رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية 

 رئي�س قطاع دار الأوبرا امل�صرية

رئي�س قطاع العالقات الثقافية اخلارجية

رئي�س قطاع الفنون الت�صكيلية

قومي�صري عام امللتقى

 نقيب اخلطاطني امل�صريني

اأمني عام نقابة اخلط العربي

وكيل نقابة اخلط العربي

اللجنة العلمية 

جلنة الفرز والإختيار والتن�صيق العام 

جلنة العالقات العامة والإعالم والن�صر

جلنة العمال اجلرافيكية واملطبوعات .

اللجنة املالية .

جلنة التحكيم .

اللجنة العليا مللتقى القاهرة الدويل الأول لفنون اخلط العربى

اللجان الفرعية

     ملتقي القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي
    لئحة النظام الأ�صا�صي مللتقى القاهرة الدويل 

 لفنون اخلط العربي

املادة الأوىل:

�لعربي  �لدويل لفنون �خلط  �لقاهرة  �لثقافية ملتقي  �لتنمية  �لعربية ممثلة فى قطاع �صندوق  �مل�صرية بجمهورية م�صر  �لثقافة  تنظم وز�رة 

مبدينة �لقاهرة  كل عام بالتعاون مع �لنقابة �مل�صرية �لعامة للخط �لعربي .

يعقد �مللتقى يف �صهر يوليو من كل عام بقطاع �صندوق �لتنمية �لثقافية – وز�رة �لثقافة بجمهورية م�صر �لعربية 

املادة الثانية :

يهدف امللتقي اإىل :

- تنمية �لذ�ئقة �لفنية لدى �ملتلقي وربط �لأجيال �جلديدة برت�ثها �لفني تاريخًا و�إبد�عًا من خالل �ملعر�ش �لعام و�لندوة �لعلمية وور�ش �لعمل .

- �لإ�صهام فى بناء �ل�صورة �حل�صارية للفنون �لعربية و�لإ�صالمية و�لتاأكيد على هويتنا �لعربية وتقدمي �صورة �إيجابية للعامل كله عن ثقافتنا 

�لعربية من خالل حو�ر �إن�صاين خالق.

�لعلمية  �لندوة  �لعربي من خالل  �ملت�صلة بفنون �خلط  �لنظرية  �لفني و�لنقدي بالدر��صات و�لأبحاث  �لوعي  �لعربية وتنمية  �ملكتبة  �إثر�ء   -

�لدولية .

املادة الثالثة :

ي�صم امللتقي الفعاليات الأ�صا�صية التالية :

�ملعر�ش �لعام للم�صابقة بفروعها �ملختلفة .

�ملعار�ش �خلا�صة للمكرمني و�صيوف �ل�صرف .

�لندوة �لعلمية �لدولية وت�صمل عر�ش ومناق�صات �لأبحاث مبحاورها �ملختلفة .

ور�ش �لعمل �لفنية �ملتخ�ص�صة .

املادة الرابعة : 
ينظم امللتقي فعالياته بامل�صاركة فى املجالت الأتية :-

فى  �ملبتكرة  و�لإجتهاد�ت  �لأ�صكال  بكافة  �لقاعدة  ذ�ت  �لعربية  للخطوط  �لتقليدية  �لأنو�ع  خمتلف  ويق�صد به  �لعربي،  للخط  �لأ�صيل  �لتيار 

�لتكوين .

�لإجتاهات �خلطية �حلديثة، وتت�صمن �لتجارب �لفنية �جلديدة فى خمتلف فنون �ل�صور �خلطية كاحلروفيات باأنو�عها �ملختلفة .

�لفنون �لتى ت�صتلهم �حلرف �لعربي عرب و�صائط تقنية �أخري كالأعمال �جلر�فيكية و�لطباعه �لرقمية .

�ملادة �خلام�صة : 

تتم دعوة كل �ملبدعني وفناين �خلط �لعربي  و�لباحثني و�ملكرمني من م�صر وكافة دول �لعامل عرب موقع �مللتقي 

�لإلكرتوين للم�صاركة.

يتقدم �لفنانون �لر�غبون فى �مل�صاركة �لفردية فى �مللتقي عرب �ملوقع �لإلكرتوين على �صبكة �لإنرتنت �أو �لإت�صال 
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بالقاهرة  �لعربي  �خلط  بنقابة  �أو  �لأوبر�  بد�ر  �لثقافية  �لتنمية  �صندوق  قطاع  مبقر  �مللتقي  باإد�رة  �ملبا�صر 

للح�صول على �إ�صتمارة �مل�صاركة و�لإطالع على �ل�صروط �لعامة مع �لإ�صارة �إيل �أن �مل�صاركة �لفردية بالأعمال 

�لفنية ل تعني بال�صرورة �إ�صت�صافة �لفنان ويجوز ملن يرغب فى �حل�صور على نفقتة �خلا�صه �مل�صاركة فى كافة 

�لفعاليات دون �أدنى م�صئولية على �إد�رة �مللتقي وي�صمل �مللف �خلا�ش للر�غبني فى �مل�صاركة على �لآتي:

�صورة �صخ�صية حديثة .

�صرية ذ�تية فنية خمت�صرة للم�صاركة، و�صور و��صحة بجودة عالية )300ميجا بيك�صل( لالأعمال �لتي �صي�صارك 

بها �لفنان .

�صورة من �أهم �لآر�ء �لنقدية و�لإعالمية �لتى كتبت عن �لفنان و�أعماله .

بيان عن �لأعمال �مل�صارك بها �لفنان عرب �لربيد �لإلكرتوين للملتقي مت�صمنًا مقا�صاتها و�خلامات �مل�صتخدمة.

ويناط بالقومي�صري �لعام للملتقي حتديد ميعاد �صحب �لإ�صتمار�ت و�مليعاد �لنهائى لتقدمي �لأعمال و�لأبحاث 

فى كل دورة �إنعقاد.

املادة ال�صاد�صة:

الندوة العليمة الدولية :

يقيم �مللتقي عرب فعالياته ندوة علمية دولية تناق�ش مو�صوعًا حمددً� من ق�صايا �خلط �لعربي  فى كل دورة 

�لباحثني  من  لعدد  �لدعوة  للملتقي  �لعليا  �للجنة  وتوجه  �لعلمية  �للجنة  حتددها  �لتى  �ملحاور  عرب  للملتقي 

بفنون  �ملبا�صرة  �ل�صلة  ذ�ت  و�لأكادميية  �لفنية  �لهيئات  وم�صئويل  و�لإعالميني  �لر��صخني  و�لفنانني  و�لنقاد 

�خلط �لعربي للم�صاركة فى فعاليات �لندوة �لعلمية على �مل�صتويني �لعربي و�لدويل بالإ�صافة �إىل �مل�صاركني من 

د�خل م�صر .

وحددت �للجنة �لعلمية �ملحور �لرئي�صي للندوة �لدولية لهذه �لدورة على �لنحو �لتايل:

�إ�صكاليات �خلط �لعربي بني �حلفاظ على �لهوية .. و�آفاق �لتحديث :

�ملحاور: 

دور رو�د �خلط �لعربي يف �حلفاظ على هوية �خلط �لعربي و�أ�صالته .

دور وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم يف �حلفاظ على �أ�ص�ش ومبادئ �خلط �لعربي  .

دور �حلا�صوب يف �إبتكار خطوط جديدة .

املكرميـن :

يكرم �مللتقي فى كل دورة عددً� من �لفنانني �لر��صخني و�لباحثني وفقًا للقو�عد �خلا�صه �لتى تقررها �للجنة 

�لعليا للملتقي على �أل يزيد عدد �ملكرمني عن �أربعة رموز فنية �أو علمية بالإ�صافة �إىل �صيوف �ل�صرف �لذين 

حتددهم �للجنة �لعليا .

املادة ال�صابعة :

جلنة التحكيم :

ت�صكل جلنة �لتحكيم من خم�صة �أع�صاء يتم �إختيارهم وفقًا للقو�عد �خلا�صه �لتى تقررها �للجنة �لعليا.

تقوم �للجنة باإختيار رئي�صها فى �إجتماعها �لأول ويعني للجنة مقررً� من قبل �إد�رة �مللتقي للتن�صيق، لي�ش له حق 

�لت�صويت وتعترب قر�ر�ت جلنة �لتحكيم �صرية ونهائية وقاطعه وغري قابلة للطعن، وفقًا للقو�عد �ملقررة .

املادة الثامنة :

فروع امل�صابقة :

وتت�صمن فروع �مل�صابقة مايلي:

�لتيار �لأ�صيل للخط �لعربي

�لإجتاهات �خلطية �حلديثة

�لأعمال �جلر�فيكية و�لطباعة �لرقمية 

 ومينح �مللتقي جو�ئز مالية باإجمايل مبلغ وقدرة 20000 �لف جنية بقيمة 10000 جنية للفرع �لول وتق�صم 

على ثالث فائزين وفقا ملا يلي :

�ملركز �لأول مبلغ 5000 جنية و�صهادة تقدير بالإ�صافة �إىل درع �مللتقى. 

�ملركز �لثاين مبلغ 3000 جنية و�صهادة تقدير .

�ملركز �لثالث مبلغ 2000 جنية و�صهادة تقدير .

جائزة �لتميز وقيمتها 5000 جنيه لأف�صل عمل يف �لجتاهات �خلطية �حلديثة و�صهادة تقدير ودرع �مللتقى. 

جائزة �لتميز وقيمتها 5000 جنيه لأف�صل عمل فني يف �لعمال �جلر�فيكية و�لطباعة �لرقمية و�صهادة تقدير 

ودرع �مللتقى.

مينح �مللتقى جميع �مل�صاركني و�لباحثني �صهادة م�صاركة.

 املادة التا�صعة :

ي�صارك فى امللتقي اأربعة جهات تتلخ�س مهامهم على النحو التايل:

 قطاع �صندوق التنمية الثقافية :

يتحمل �ل�صندوق تكاليف تذ�كر �صفر وعودة عدد )15( �صيفًا من �صيوف �مللتقى بالإ�صافة للمطبوعات ومكافاآت جلان �لتحكيم و�للجان �لعاملة 

بامللتقي وتكاليف �لدروع وحفل �لإ�صتقبال )مركز �لإبد�ع – �صينما �لهناجر( وعمل بر�ويز للوحات �مل�صاركة وتكلفة �إعادة �للوحات عن طريق 

�لربيد �لدويل و�أية �أن�صطة �أو �إحتياجات ي�صتلزمها �مللتقي لإظهاره بال�صكل �لالئق يف حدود �مليز�نية �ملقدمة يف هذ� �ل�صاأن .

قطاع الفنون الت�صكيلية:

�إىل  بالإ�صافة  �للوحات  لتعليق وجتهيز وعر�ش  كافية  �أيام  من  ي�صبقها  وما  �مللتقي   �لأوبر� طو�ل فرتة  بد�ر  �لفنون  �لقطاع قاعات ق�صر  يوفر 

�إ�صت�صافة ندو�ت �للجنة �لعلمية بقاعة �لندو�ت بق�صر �لفنون ويقوم �لقطاع باإ�صتقبال �للوحات �مل�صاركة و�لإ�صر�ف على عمل �لرب�ويز �لالزمة 

لها و�إعادة جتهيز �إر�صالها بالربيد بالتعاون مع جلنة �لفرز و�لإختيار و�لتن�صيق .
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 قطاع العالقات الثقافية اخلارجية :

يتحمل �لقطاع تكلفة �إقامة و�إعا�صة و�إنتقالت عدد )15( �صيفًا من �صيوف �مللتقى من �ل�صادة �ملكرمني و�لباحثني و�صيوف �ل�صرف، و�أي�صًا كافة 

�صفارتهم  طريق  عن  �لباحث  �أو  �ملدعو  �أو  �ملكرم  وخماطبة  بامللتقى  و�لتعريف  للدعوة  �ل�صفار�ت  ومر��صلة  �مل�صاركة  للدول  و�لدعو�ت  �ملكاتبات 

وت�صهيل دخولهم مل�صر.

املركز الثقايف القومي )دار الأوبرا امل�صرية( :

توفر د�ر �لوبر� �مل�صرية قاعة )�صالح طاهر( خالل مدة �مللتقي لعر�ش لوحات �ملكرمني و�صيوف �ل�صرف. 

ت�صت�صيف د�ر �لوبر� حفل ختام �مللتقي وتوزيع �جلو�ئز بامل�صرح �ل�صغري ي�صاحبها فقرة مو�صيقية تقدمها فرقة �ملو�صيقي �لعربية بد�ر �لوبر� .

ال�صروط العامة للم�صاركة :

ل تقبل �لأعمال �ملن�صوخة �أو �ملطبوعه وعلى �مل�صارك �أن يتقدم بالأعمال �لأ�صلية فى �لإجتاهني �لأول و�لثاين .

يجب �أل يكون قد م�صى على �إنتاج �لعمل �لفني �أكرث من عامني .

ل تتجاوز عدد �مل�صاهمات لكل م�صرتك عن ثالثة �أعمال فنية .

�أق�صى م�صاحة للوحات �مل�صاركة ) 100 × 70 �صم ( ول تقل م�صاحة �للوحة عن ) 30 × 40 �صم (

ل يحق لالأعمال �لفائزة فى م�صابقات �أخرى �مل�صاركة فى �مللتقي .

ل يجوز للفنانني �لذين �أختريو� �صمن ع�صوية �للجان �ملعاونة �أو �لعاملني فى فعاليات �مللتقي �مل�صاركة باأعمالهم فى �مل�صابقة و�أن كان يحق لهم 

�لعر�ش خارج �لتحيكم .

ليجوز لأع�صاء �للجنة �لعليا للملتقى �لإن�صمام �ىل ع�صوية �للجان �لفرعية �خلا�صة .

ليجوز لأع�صاء جلنة �لتحكيم �مل�صاركة باأعمالهم باملعر�ش �لعام للملتقى �صو�ء كان خارج �لتحكيم �و د�خله.

تر�صل �مل�صاركات �لفردية على �لعنو�ن �لتايل بق�صر �لفنون �لتابع لقطاع �لفنون �لت�صكيلية – �صاحة د�ر �لأوبر� �مل�صرية على نفقة �مل�صارك، ويعاد 

�إر�صالها على نفقة �مللتقي عرب �لربيد وعلى ذ�ت �لعنو�ن �ملر�صلة منه .

فى حالة و�صول �لعمل غري �صالح للم�صاركة فاإن �إد�رة �مللتقي غري م�صئولة عن تلفه �أو ت�صررة ويحق للجنة �لفرز و�لإختيار �أن ت�صتبعده .

ويحق للجنة �لإختيار و�لفرز �أن ت�صتبعد �لأعمال �لتى ل تنطبق عليها �صروط �مل�صابقة .

ل يجوز �إ�صتعادة �أى عمل م�صارك فى �مللتقي طيلة فرتة �لعر�ش على �أن تعاد �لأعمال لأ�صحابها خالل 60 يومًا من نهاية �ملعر�ش .

قبول �صروط �لإ�صرت�ك يعنى �لإلتز�م �لتام بكل ما ورد فى لئحة �لنظام �لأ�صا�صي للملتقي.

اإخت�صا�صات اللجنة العليا للملتقى :-

�لبت يف قبول �أعمال �لفنانيني �مل�صاركني و�ل�صر�ف على تنفيذ ما تقوم به �للجان �لفرعية للملتقى .

للجنة �لعليا �حلق يف �لغاء م�صاركة �ي فنان ليلتزم بالقو�عد �لعامة �ملنظمة للملتقى بناءٌ� على �قرت�ح من �لقومي�صري �لعام للملتقى .

تنعقد �للجنة ب�صفة دورية مره كل �صهرذ .

مينح كل ع�صو من �ع�صاء �للجنة �لعليا وكذلك مقرر �للجنة مكافاأة 300 جنيه وكذلك �أمني �للجنة  و�ل�صادة �مل�صتعان بهم مبلغ 250 جنية عن كل 

�جتماع . للجنة �حلق �ل�صتعانة مبن تر�ه من ذوي �خلربة .

م�صر الأ�صتاذ خ�صري البور�صعيدى    

الأ�صتاذ تاج ال�صر ح�صن                     ال�صودان

ال�صتاذ اإبراهيم امل�صرى                                                                     م�صر

الأ�صتاذ حممد فاروق احلداد                   �صوريا

المكرمون
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مو�ليد�ل�صود�ن:  يوليو  1954

- بكالوريو�ش �لفنون — �متياز- كلية �فنون �جلميلة و�لتطبيقية- �خلرطوم- 1977

- ماج�صتري �لكلية �ملركزية للفنون و�لت�صميم- لندن- �ململكة �ملتحدة- دي�صمرب 1983.

- م�صمم �ملطبوعات- وز�رة �لثقافة و�ل�صباب وتنمية �ملجتمع- دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

- ) خطاط ور�صام،  م�صمم جر�فيك ، وم�صمم حروف طباعية(.

- مدر�ش �صابق بكلية �فنون �جلميلة و�لتطبيقية- �خلرطوم- 1981-1977

- 1989- 1990- م�صمم فني - �لق�صم ��جتاري �صحيفة �لبيان- دبي.

1990- 2008 - خطاط وخمرج فني- وز�رة �لرتبية و�لتعليم - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

- ع�صو موؤ�ص�ش – دبي -2000 /  مدير �لتحرير �ل�صابق، حاليا ع�صو هيئة حترير جملة حروف عربية.

- ع�صو م�صارك يف تاأ�صي�ش فعاليات �خلط �لعربي يف �ل�صارقة ودبي منذ �لعام 1990.

- ع�صوية عدد من جلان حتكيم �لفنون �لت�صكيلية و�خلط �لعربي يف �لإمار�ت ودول جمل�ش �لتعاون.

�جلو�ئز:

- )16 جائزة )2014-1990( يف م�صابقات ومعار�ش �خلط �لعربي: {�مل�صابقة �لدولية لفن �خلط - تركيا، ملتقى �ل�صارقة لفن �خلط �لعربي 

للفنون  �لإمار�ت  �ل�صنوي جلمعية  �ملعر�ش  �لثانية،  �لدورة   - �لت�صكيلية  للفنون  �ل�صارقة  �ل�صارقة، بينايل   - �ملرئي و�مل�صموع  �ل�صارقة، معر�ش   -

 5( دبي-  �لربدة-  جائزة  وم�صابقة  �ل�صارقة،   -  14 �لدورة  �لت�صكيلية، 

دور�ت(.

موؤمتر�ت و�صمنار�ت:

- ملتقى �خلطاطني �لعرب فى ق�صر �لز�هر. بريوت. لبنان - 2000.

�ل�صارقة- �لإمار�ت  �لعربي،  �ل�صارقة لفن �خلط  �لفكرية- ملتقى  �لندوة   -

�لعربية �ملتحدة - 2004-2010.

- ندو�ت  جملة حروف عربية ،ندوة �لثقافة و�لعلوم، دبي- �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة - 2009- 2013.

�مللك  جممع  »ملتقى  و�ملربجمني«،  �خلطاطني  بني  �لعربي  »�خلط  ندوة   -

�ململكة  �ملنورة.  �ملدينة   - �لعامل«  �ل�صريف يف  �مل�صحف  فهد لأ�صهر خطاطي 

�لعربية �ل�صعودية - 2011.

- ملتقى �لدوحة �لأول للحروفية �لعربية- دي�صمرب 2014

- �ملهرجان �لثقايف ق�صنطيتة عا�صمة �لثقافة �لعربية - يونيو 2015

رئي�ش  �إبر�هيم  �صيد  �لأ�صتاذ  �أو�صى  و�لذي   84 عام  م�صر  فى  �لت�صجيعية  �لدولة  جائزة  لنيل  ر�صح 

�للجنة و�لأع�صاء بالإجماع على تدبري جائزة كاملة لكي ل يقت�صمها مع من ت�صاوى معه .

 كرمته د�ر �لأوبر� �مل�صرية فى مهرجان �ملو�صيقى �لعربية �ل�صاد�ش عام 1997

 وكرمته وز�رة �لثقافة فى مهرجان �خلط �لعربى عام 2000 بق�صر �لفنون وعني قوم�صريً� له .

 كما كرمته حمافظة �أ�صيوط و�ل�صوي�ش و�لغربية .

 كذلك فقد كرمته جامعة �أ�صيوط .

 منح جائزة �لكوفة �لتقديرية يف �خلط �لعربي عام 1995

 منح �لو�صام �لذهبي ملهرجان كاظمة �لعاملي بالكويت عام1996

 منح جائزة �ل�صني يف �لفن �لإ�صالمي عام 1996

�لرئي�ش  �صيادة  باحل�صني  �خلا�ش  متحفه  يف  ز�ره  وقد   

ماأمون عبد �لقيوم رئي�ش دولة �ملالديف .

ـ تكرمي من �ل�صيخ �صلطان �لقا�صميحاكم �ل�صارقة عام 2014.

المقتنيــات
ومتحف   ، �مل�صرية  �لأوبر�  ود�ر   ، �لعر�قية  �لفنون  وكليه   ، بباك�صتان  لهور  مبتحف  فنية  مقتنيات 

مبارك  ومكتبة   ، بروما  �مل�صرية  بالأكادميية  فنية  ومقتنيات   ، �لكويتية  �لأوقاف  ووز�رة   ، �ل�صارقة 

، ومكتبة مبارك  بالإ�صكندرية  �لإبد�ع  ، ومركز  �لإ�صكندرية  ، ومكتبة  ، ومكتبة طلعت حرب  �لعامة 

ببور�صعيد ، ومقتنيات مبحافظة بور�صعيد ، ولدى �صلطان بروناى �أحمد �لبلقيه ، وماأمون عبد �لقيوم 

رئي�ش دولة �ملالديف ، ولدى �لأديب �لفنان �لأ�صتاذ حممد �ملر رئي�ش �ملجل�ش �لثقايف بدبي ، و�لدكتور 

�لقرق  وحممد   ، بدبي  �لثقايف  �ملجل�ش  رئي�ش  نائب  ح�صني  �لغفار  عبد  و�لأ�صتاذ   ، بدبي  قرقا�ش  �أنور 

بدبي ، وبع�ش �ل�صخ�صيات بدولة �لإمار�ت ، و�صعد �لغنيمي بالريا�ش ، ومقتنيات باأر�صيكا با�صتانبول ، 

و�لدكتور �إ�صامة �لباز �مل�صت�صار �ل�صيا�صي لل�صيد �لرئي�ش حممد ح�صنى مبارك ، و�لأ�صتاذ �صعيد باأبوظبى 

مجهوداته في نشر الخط العربي
تاأ�صي�ش �جلمعية �مل�صرية �لعامة للخط �لعربي ، تاأ�صي�ش نقابة �خلط �لعربي حتت �لإن�صاء ، �إعد�د 

وتنفيذ و�إذ�عة بر�مج عن �خلط �لعربي يف �لتليفزيون �مل�صري ، وهو مذيع بر�مج فن �خلط �لعربي 

وو��صع مادته �لعلمية بالقناة �لر�بعة ، و�لقناة �لف�صائية �مل�صرية و�لذي �صي�صل �إىل �أكرث من �صتمائة 

حلقة ، وله عدة موؤلفات تعليمية وفنية يف جمال �خلط �لعربي .  

تاج �ل�صر ح�صنخ�صري �لبور�صعيدى
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تلقى �خلط �لعربي من �لأ�صتاذ �لفا�صل / عدنان �ل�صيخ عثمان  منذ نعومة �أظافره 

فاز بالعديد من �جلو�ئر �لدولية و�لعاملية وكان �أولها وهو يف �صن /17 عاما/ 

�مل�صاركات و�جلو�ز �لدولية..   

�صارك يف م�صابقات �خلط �لدولية �لتي تنظمها منظمة �ر�صيكا يف ��صتانبول باإ�صر�ف منظمة �ملوؤمتر 

يف  �لأوىل  �ملر�كز  �أبرزها  كان  دولية  13جائزة  وح�صد  جميعها  يف  وفاز   1993 عام  منذ  �لإ�صالمي 

حيث   2007/ عام  �أخرها  وكان  مرة  من  �أكرث  �جللي  و�لديو�ين  �لعادي  و�لثلث  �جللي  �لثلث  خطوط 

ح�صد �ملر�كز �لأوىل يف �لثلث و�لثلث �جللي و�لديو�ين �جللي 

فاز بجو�ئز �ملهرجان �لعاملي للخط و�لزخرفة باإير�ن 2001 �لدورة �لأوىل

�ملهرجان  ربيع �حلرية / يف  �لذهبي /  �لدرع  فاز بجائزة 

�لعاملي للخط و�لزخرفة باإير�ن 2002.

فاز بجائرة �لوىل يف �لثلث �جللي وجائرة بالديو�ين �جللي / لوح �فتخار ولوح تقدير/ 

فاز بجائزة �لعوي�ش دبي 2004 

فاز بجائزة �لقرقا�ش  دبــي 2004 

فاز باجلائزة �لأوىل يف �ملرئي و�مل�صموع )�لجتاه �لكال�صيك( 2005

فاز باجلائزة �لأوىل يف بينايل �ل�صارقة) �مللتقى �لدويل للخط �لعربي / �ل�صارقة 2006( 

فاز باجلائزة �لأوىل يف �لجتاه �لكال�صيك يف مهرجان �لفنون �ل�صالمية يف �ل�صارقة2007

فاز بجائزة �لربدة �أبوظبي 2008

ع�صو جلنة حتكيم دولية يف مهرجان م�صقط �صلطنة عمان

فاز بجائزة يف ملتقى �ملدينة �لدويل 2013

فاز باجلائزة �لكربى يف ملتقى �ل�صارقة �لدويل للخط �لعربي 2014

حازعلى �صهادة تقدير من �جلامعة �لمريكية 2013

فاز بجائزة يف ملتقى �ملدينة �لدويل 2013

�صهادة تكرمي من متحف �لمام علي كرم �هلل وجهه �ير�ن 2015

كتب �لعديد من �مل�صاجد منها) جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري وجامع �ل�صيخ حممد بن ر��صد( وغريها

�أعماله منت�صرة يف كل �أنحاء �لعامل،  وله تالمذة كرث يف �صتى �أنحاء �لعامل

حاليا م�صوؤول ومدر�ش فن �خلط �لعربي يف مركز �ل�صارقة لفن �خلط �لعربي و�لزخرفة

حممد فاروق �حلد�د �حلم�صى

1932م، بد�أت موهبته �لفنية يف �صن �صغرية، و�أخذ بع�ش مبادئ  5 �إبريل  من مو�ليد �لإ�صكندرية يف 

يف  �إبر�هيم  حممد  �لأ�صتاذ  خاله  ذلك  بعد  تلقفه  ثم  و�نلي؛  و�أدهم  �صيف  �لأخوين  مر�صم  يف  �لر�صم 

�أو�خر �لثالثينيات ليلتحق مبدر�صة حت�صني �خلطوط بالإ�صكندرية �لتي �أ�ص�صها حممد �إبر�هيم �صنة 

ب�صركة  بالعمل  يلتحق  ثم  عامًا،   14 يتجاوز  ل  وعمره  �لعربي  �خلط  دبلوم  على  ليح�صل  1936م، 

�لرت�صانة �لبحرية �إىل �أن �أحيل �إىل �ملعا�ش �إىل جانب عمله مع خاله �لأ�صتاذ حممد �إبر�هيم �لذي 

نفذ و�صارك معه كثري من �لأعمال، منها جد�رية جامعة �لدول �لعربية، و�لعديد من �صو�هد �لقبور كما 

در�ش مبدر�صة حممد �بر�هيم وقتًا طوياًل �إىل �أن توقف عن �لتدري�ش لأ�صباب خا�صة.

�أعماله  وتتميز  �لإ�صكندرية،  �أرجاء  جميع  يف  �ملنت�صرة  و�لإعالنية  �لفنية  �للوحات  من  �لكثري  له 

من  �لعديد  يف  �صارك  �جلميع،  بها  �صهد  �لتي  �لدقة  جانب  �إىل  �للوحات  تنفيذ  يف  �لعالية  باحلرفية 

�ملعار�ش �جلماعية �أهمها معر�ش فن �خلط �لعربي �لأول بالقهرة بد�ر �لأوبر� �مل�صرية �صنة 2000م، 

2002م، مبتحف �لفنون �جلميلة كما مت �ختياره لع�صوية جلنة �لفرز و�لختيار يف نف�ش  ومعر�ش فن �خلط �لعربي �لثاين بالإ�صكندرية �صنة 

2003م، ومعر�ش �خلط  �صبتمرب  و�لثقافة  �لإ�صكندرية مدينة �حل�صار�ت  �لإ�صكندرية مبنا�صبة موؤمتر  �لعربي مبكتبة  �ملعر�ش، ومعر�ش �خلط 

�صنة  و�لع�صرين  �لثالثة  دورته  يف  �لإ�صكندرية  بينايل  2003م،  �صنة  و�لكتابات  �خلطوط  موؤمتر  �نعقاد  مبنا�صبة  �لإ�صكندرية  مبكتبة  �لعربي 

2005م، معر�ش جماليات �خلط �لعربي مبنا�صبة �نعقاد موؤمتر جماليات �خلط �لعربي مايو 2006م، معر�ش �خلط �لعربي باملركز �لثقايف �مل�صري 

مع  عامًا   60 �مل�صري  "�إبر�هيم  با�صم  �ل�صخ�صي  ومعر�صه   ،2006 بباري�ش 

�خلط و�لذهب" مبكتبة طلعت حرب بالقاهرة.

ح�صل �إبر�هيم �مل�صري على عدد من �جلو�ئز يف �مل�صابقة �لدولية لفن �خلط 

�لإ�صالمية  و�لثقافة  و�لفنون  للتاريخ  �لبحوث  مركز  ينظمها  �لتي  �لعربي 

�ملقامة با�صم ياقوت �مل�صتع�صمي يف �خلط �لفار�صي عام 1990م، و�أي�صًا نف�ش 

�مل�صابقة يف دورتها با�صم �صيد �إبر�هيم �صنة 1994م، يف �خلط �لثلث.

ُكرم باختياره رئي�صًا فخريًا جلمعية حممد �إبر�هيم للخط �لعربي، وكرم يف 

�لفنون  �لعربية بد�ر �لأوبر�، كما كرم من قطاع  �ملو�صيقى  مهرجان وموؤمتر 

قبلة  �مل�صري  �إبر�هيم  �لأ�صتاذ  مكتب  يز�ل  ول  2000م،  عام  �لت�صكيلية 

يرتادها حمبو ومتعلمو هذ� �لفن �جلميل �أمد �هلل يف عمره.

�إبر�هيم �مل�صري
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�صهادة  على  ح�صلت   ،  1974 عام  دبي  مو�ليد  من 

معهد �خلط �لعربي و �لفن �ل�صالمي بدرجة  �متياز 

 1994 . عكفت على در��صة فن �خلط �لعربي منذ 

لفن  �ل�صارقة  مركز  يف  ثم  �لعربي  �خلط  معهد  يف 

�خلط �لعربي و�لزخرفة  حتى عام 2001 ، وتلقت 

�لدكتور  يد  على  و�لزخرفة  �لعربي  �خلط  درو�ش 

لتعليم  بدور�ت  �لتحقت  ثّم  �صريز�د  �لدين  �صالح 

�خلط �لعربي )  �لثلث و �لن�صخ  (  يف تركيا على يد 

�ل�صيخ ح�صن جلبي و د�وود بكتا�ش ما بني  2005 و 

�أنو�ع �أخرى من  2009 ، وما ز�لت تتلقى درو�ش يف 

�خلطوط كالتعليق على �ل�صلوب �لرتكي مع �ل�صيخ 

ح�صن جلبي ، كما �لتحقت بدور�ت يف تركيا لتعليم 

 ( جلبي  رقت  �صامية  �ملذّهبة  لدى  �لتذهيب  فن 

�لعديد  يف  �صاركت    .)  2007  –  2006  –  2005

و فازت ببع�ش  �ملعار�ش يف �لمار�ت و خارجها  من 

�جلو�ئز يف �مل�صابقات �ملحلية و�لدولية . 

وز�ول   ،  1979/1977 فوج  �ملعلمني  مدر�صة  خريج 

�لتدري�ش مبختلف �ل�صفوف �لبتد�ئية ،و�أ�صتاذ فن 

�خلط باملدر�صة �ملولوية بالق�صر �مللكي بالرباط من 

�صنة1992 �إىل �صنة 2008  تاريخ �نتقاله �إىل م�صر 

ق�صد �لتفرغ خلدمة فن �خلط و�لفنون �لإ�صالمية .

- م�صرف تربوي �أ�صتاذ فن �خلط  مبوؤ�ص�صة �حللقة 

لفائدة  بالقاهرة  �ملحلية  �لرت�ث و�لتنمية  لإحياء 

طلبة �لأزهر �ل�صريف من خمتلف �حلن�صيات ،بهدف 

�إىل �إحياء �ملناهج �لتقليدية يف در��صة وتدري�ش فن 

�خلط ومنح �لإجاز�ت �لتقليدية ،و�لعمل على ن�صر 

فنون �خلط يف �أنحاء �لعامل

ع�صو جلنة �لتحكيم �لدولية لفن �خلط باإ�صتانبول 

منذ دورتها �ل�صابعة �صنة 2007*

ع�صو �جلمعية �مل�صرية �لعامة للخط �لعربي

�لعامل  خطاطي  لحتاد  �لتاأ�صي�صية  �للجنة  ع�صو 

�لإ�صالمي ومقره �إ�صتانبول.

من مو�ليد �لريا�ش، �صنة 1957م.

على  �ل�صغر  منذ  �لعربي  �خلط  قو�عد  تعلم   •
نف�صه، ثم �أ�صبحت �لهو�ية �إحرت�فًا.

خطاطني  من  تقدير،  �صهاد�ت  على  ح�صل   •
)م�صري(،   �إبر�هيم  �صيد   : وهم  دوليني  م�صهورين 

  ،) )لبناين  �لبابا  وكامل   ، تركي   – جلبي  وح�صن 

وعبد �هلل ر�صا.

ودولية  عاملية  جائزة   )30( بـ  �لفوز  حقق   •
 ، �لعر�ق    ، �إير�ن   ، تركيا   ( بلد�ن  يف  وخليجية، 

، قطر،  �صلطنة عمان    ، �لكويت  باك�صتان،   ، �ملغرب 

�لإمار�ت ، �ل�صعودية(

�ملهرجانات  يف  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  مثل   •
كاأ�ش  يف  وخا�صة  �لعاملية  و�مل�صابقات  �لدولية 

 - فرن�صا  يف  و�أي�صًا  �أمريكا  يف  �لقدم  لكرة  �لعامل 

1994م – 1998م.

خ�صري  م�صعد  �لأ�صتاذ  من  �لعربي  �خلط  يف  �إجازة 

�لبور�صعيدي .نقيب �خلطاطني يف م�صر.

جامعة  يف  �لعربي  �خلط  تقنيات  مادة  مدر�ش 

�ملرحلة  و�أنايف  �لعربي  �خلط  فن  تعلمت   ، حماة 

ها�صم  �خلطاط  كر��صة  خالل  من  و  �لعد�ديه 

بغد�دي وكر��صات �إير�نية وتركية وم�صرية .

�جلو�ئز 

م�صابقة  يف  �لتعليق  جلي  خط  يف  �لأوىل  �جلائزة 

�ر�صيكا )مريعماد �حل�صني (0)��صتانبول( 2004

م�صابقة  يف   �لتعليق  جلي  خط  يف  �لأوىل  �جلائزة 

نبي �لرحمة)�لرباط( 0 ) �ملغرب( 2007

م�صابقة  يف  �لن�صتعليق  خط  يف  �لثانية  �جلائزة 

)عبد �حلميد �لكاتب ( 0)�صوريا (2008

مري  �ر�صيكا)  م�صابقة  يف  �لديو�ين  خط  يف  مكافاأة 

عماد �حل�صني ( 0)��صتانبول( 2004

�ر�صيكا  م�صابقة  يف  �لتعليق  جلي  خط  يف  مكافاأة 

)حممد ها�صم بغد�دي(0 )��صتانبول ( 

نا�صر �مليمون

�ل�صعودية

�ملغرب

�لإمار�ت

�صوريا

فاطمة �لبقايل 

حممد قنا بلعيد حميدي

ضيوف الشرف
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ماج�صتري طر�ئق تدري�ش �لرتبية �لفنية -  بكالوريو�ش فنون جميلة 

/ جامعة بغد�د 

-موؤ�ص�ش ورئي�ش حترير جملة �ملختار �للكرتونية

- ع�صو هيئة �إد�رية / جمعية �خلطاطني �لعر�قيني

- ع�صو �جلمعية �مل�صرية �لعامة للخط �لعربي 

�ر�صيكا   .. للخط  �ل�صابعة  �لدولية  :�مل�صابقة  �خلارجية  �مل�صاركات 

)�إ�صطنبول( 2007

-م�صارك وحما�صر يف �لندوة �لفكرية مللتقى �ل�صارقة للخط 2012 

)كون(

�لعربي  للخط  �لدويل  �لثقايف  �ملهرجان  يف  وحما�صر  -م�صارك 

باجلز�ئر 2015

-م�صارك ملتقى لبنان �لدويل �لأول 2015

لتنمية مهار�ت  : - ت�صميم حقيبة تعليمية  �لبحوث و�لدر��صات 

مدر�صي �لرتبية �لفنية يف ��صتخد�م �لتقنيات �لرتبوية للمرحلة 

�لثانوية. 

د�ر  يف  �ملخطوطات  �صيانة  �صهادة  على  حا�صل 

�لأوىل  �لدورة  وهي  بغد�د  يف  للمخطوطات  �صد�م 

و�لوحيدة 1998.

ت�صرف بتدري�ش فن �لزخرفة و�لتذهيب يف جمعية 

�لرحمة للتكافل �لإجتماعي يف بغد�د ملدة �صنتني.

ت�صرف بتدري�ش فن �لزخرفة و�لتذهيب يف جمعية 

�لرت�ث �ل�صعبي يف بغد�د ملدة 5 �صنو�ت.

حا�صل على �صهادة �صيانة �ملخطوطات وترميمها من 

مركز جمعة �ملاجد ل�صانة وترميم �ملخطوطات يف 

دبي 2013 .

وم�صتمر   ، تبارك  جزء  وتذهيب  بزخرفة  ت�صرف 

وتذهيب  زخرفة  يف  وتذهيب  زخرفة  يف  �لآن 

�مل�صحف كاماًل.

�ل�صارقة  مركز  يف  و�لتذهيب  �لزخرفة  فن  مدر�ش 

للخط �لعربي و�لزخرفة منذ 2005 وحتى �لن . 

له �لعديد من �مل�صاركات �خلارجية و�لد�خلية. 

دبلومة �خلط �لعربى و�لزخرفة – معهد �لفنون �جلميلة 1985. 

 .1989 بغد�د  – جامعة  �جلميلة  �لفنون  كلية  �جلر�فيك  ت�صميم  • بكالوريو�ش 
خرب�ت �لعمل

�لآن.  حتى   2009 من  و�لزخرفة  �لعربى  �خلط  �إد�رة  • رئي�ش 
�لآن.  حتى   1991 من  �جلميلة  �لفنون  مبعهد  و�لزخرفة  �لعربى  �خلط  • مدر�ش 

.2006 حتى   1996 من  �جلميلة  �لفنون  بكلية  و�لزخرفة  �لعربى  �خلط  • مدر�ش 
 .1988 –  1982 �لعر�ق  تليفزيون  بقناة  • خطاط 

 –  1988 �لعر�قية  �ل�صحفية  �ملنظمات  من  �لعديد  فى  جر�فيك  وم�صمم  • خطاط 
.1991

و�ل�صعار�ت.  و�ملجالت  �ل�صحف  عناوين  من  كثري  وكتابة  بت�صميم  • قام 
�مل�صاركات: 

 .2014 –  2007 �لعر�ق  فى  �مل�صابقات  من  �لعديد  حتكيم  جلان  • ع�صو 
�لعر�قيني.  �لت�صكيليني  �لفنانني  جمعية  فى  • ع�صو 

�لعر�قيني.  �مل�صورين  جمعية  فى  • ع�صو 
�لعر�قيني.  �لفنانني  �إحتاد  فى  • ع�صو 

�لعر�قيني.  �خلطاطني  جلمعية  �لإد�رية  بالهيئة  • ع�صو 

�لهو�ري  حممود  �خلطاط  �ل�صتاذ  يد  على  تعلم 

و�لأ�صتاذ �أحمد �لباري يف �صوريا ... و�لأ�صتاذ �أحمد 

م�صحف  كاتب  طه  عثمان  و�لدكتور  �لدين  �صياء 

�ملدينة �ملنورة و�لدكتورعبد�لعزيز م�صطفى دوملو 

باملدينة

لرعاية  �لعامة  �لرئا�صة  مع  عديده  م�صاركات   -

�ل�صباب منذ عام  1416هـ.

�كرب م�صحف  �ل�صام وهو  بكتابة م�صحف  �صارك   -

عا�صمة  دم�صق  بالحتفالية  �صارك  بالعامل  - 

�لثقافة �لعربية لعام 2008 م  - �صارك مع �صركة  

�ر�مكو� �ل�صعودية مبدينة بالظهر�ن وينبع .

منطقة  م�صتوى  على  �لأول  �ملركز  على  ح�صل   -

�ملركز  على  ح�صل   - 1418هـ  عام  �ملنورة  �ملدينة 

ح�صل   - 1424هـ  عام  �ململكة  م�صتوى  على  �لثاين 

�ل�صنوي  �لثاين  باملعر�ش  �لقتناء  جائزة  على 

للخط �لعربي بالريا�ش �صنة 1430هـ .

م�صعب �لدوري ثائر �صاكر

ب�صار عالوهحيدر كاظم

�لعر�ق

�ل�صعودية

�لعر�ق

�ل�صعودية
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ـ �صهادة �لكفاءة �ملهنية يف �لت�صميم و�لإ�صهار   1957 16  يناير  ـ مولود بتون�ش يف 

�لت�صكيليني  �لفنانني  �حتاد  ع�صو  �لتون�صية-  �لبيان  ب�صحيفة  غر�فيكي  م�صمم   -

و�مللتقيات  و�ملهرجانات  �مل�صابقات  عديد  يف  �صارك   1986 �صنة  من  �لتون�صيني- 

�لعربية و�لعاملية حت�صل من خاللها على عديد �جلو�ئز و �مليد�ليات، �أ�صدر كتابا 

فنيا "حلن �لكائنات" لأبي �لقا�صم �ل�صابي- حما�صر� يف ق�صايا فن �خلط �لعربي-  

كتب جد�ريات 6 م�صاجد يف تون�ش - كتب  �أور�ق �لُعملة �لتون�صية �حلديثة - ع�صو 

�لعربي   �خلط  جمعيات  لدى  �صريف  ع�صو  �جلز�ئر-  مهرجانات  يف  �لتحكيم  جلنة 

بتون�ش - �لأردن - م�صر - �ملغرب.

• باحث متفرغ لبحوث فل�صفة �لت�صميم – �لحتاد �لوربي - معهد �لدر��صات 
–   2012 �ىل �لوقت �حلايل . �لوربية �ملتقدمة – فرن�صا – باري�ش 

منذ  فرن�صا   ، �ملتقدمة  �لوربية  �لدر��صات  معهد  يف  خارجي  دويل  خبري   •
2013

 – �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت  – دولة  للكتاب  ز�يد  �ل�صيخ  بجائزة  • �لفائز 
�بو ظبي 2010

– �لمار�ت  للكتاب  ز�يد  �ل�صيخ  جلائزة  �لدولية  �لتحكيمية  �للجنة  • ع�صو 
 2011 ظبي  – �بو 

– �صلطنة  – م�صقط  – �جلامعة �لمريكية  للت�صميم  �لكلية �لعلمية  • عميد 
2013  – عمان 2009 

�صلطنة   – �لتطبيقية  و�لعلوم  �لهند�صة  كلية  يف  �لت�صميم  فل�صفة  ��صتاذ   •
عمان 2007 – 2009

2007  -2006 �ملنامة   �لبحرين   - �لعلوم   جامعة  رئي�ش  • م�صت�صار 
 20032006— بالنتخاب   بغد�د  بجامعة  �جلميلة  �لفنون  كلية  • عميد 

 2003 �لعر�قية  �جلامعات  يف  �جلميلة  �لفنون  كليات  عمد�ء  جمل�ش  •رئي�ش 
 .2006 -

1992م - �أول م�صاركة يف  - �أول م�صاركة يف �لفن �لت�صكيلي 

فن �لنحت عام 1999م.

نادي  يف   " �ُصنبلة  �أهازيج   " �صخ�صي  -  معر�ش  م   2010  -

�لفنون بالقطيف .

�أبو  قاعة  " يف  وجد  " دروب  �صخ�صي  معر�ش   - م   2011  -

رمانة يف �صوريا .

- 2012 م – معر�ش �صخ�صي "�صالم �صرقي " يف نادي �لفنون 

بالقطيف .

- 2009-2013-2014م - �أقامت ثالثة معار�ش ملتدرباتها.

- 2015م - معر�ش �صخ�صي "مكنونات ظل �لرماد " يف �صالة 

جمعية �لثقافة و �لفنون �صاللة- عمان - �صاركت يف �أكرث 

من مئة معر�ش جماعي، رباعي، خما�صي وثنائي منذ عام 

وخارجها  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  د�خل  يف  1992م، 
�لكويت،  �صوريا،  �ملغرب،  م�صر،  �لإمار�ت،  �لبحرين،  يف: 

فرن�صا، تركيا، روما و لبنان.

ولد �لفنان �لإمار�تي خالد �جلالف يف دبي بدولة �لمار�ت 

يف  وتعلم  ربوعها  يف  وترعرع   1962 عام  �ملتحدة  �لعربية 

مد�ر�صها و�صول �إىل در��صته يف �ل�صريعة و�لقانون بجامعة 

�لتحق  ثم  ومن  �لعني  مبدينة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت 

بهيئة �ل�صحة يف دبي للعمل بها حتى يومنا هذ� فهو يعمل 

منذ  �لت�صكيلية  بالفنون  قلبه  تعلق  للجودة.  كا�صت�صاري 

�ل�صغر و�زد�د تعلقه بها  بعدما تعرف على �لفنان �لإمار�تي 

�لكبري عبد� لقادر �لري�ش يف �أو�خر �صبعينيات �لقرن �ملا�صي 

و�لذي بدوره �أر�صده �إىل تعلم �خلط �لعربي.

�للينة  �لكال�صيكية  �خلطوط  عن  �أبعده  بالر�صم  �صغفه 

فتاأثر  �ملختلفة  باأنو�عه  �لكويف  �خلط  يف  �صالته  فوجد 

�صيخ  وتلميذه  �أحمد  يو�صف  �لكبري  �مل�صري  باخلطاط 

�خلطاطني �مل�صريني حممد عبد� لقادر عبد�هلل و�خلطاط 

�لرتكي �لكبري �أمني بارن.

�إياد ح�صنيعمر �جلمني  

خالد �جلالفمهدية علي �آل طالب

�ملغرب

�ل�صعودية

�لعر�ق

�لإمار�ت 



2425

الفنانون امل�صريون - الدورة الثانية 2016 

م�صر

الإمارات

العراق

ال�صودان

ال�صعودية

�صوريا 

تون�س

املغرب

لبنان

الأردن

ماليزيا

الهند

اأذربيجان

اجلزائر

بنجالدي�س

��صم �مل�صاركم

�إبر�هيم �أحمد عبد �لرحمن بدر1

�أحمد فتحي حممد �لق�صريى 2

�أحمد جمال فتح �هلل عبد �لهادي3

�أحمد جمال �أحمد عيد4

�أحمد ح�صنى �أحمد حممود5

�أحمد ح�صني عبد �لتو�ب6

�أحمد رجب حممد حممد7

�أحمد �صيد �أحمد بدوى8

�أحمد �صليمان �أحمد �صرك�ش 9

�أحمد �صالح حمرو�ش �أحمد10

�أحمد طه �صيد مهنى11

�أحمد عادل حممد �أمني12

�أحمد حممد عبد �لبا�صط13

�أحمد عبد �لفتاح عبد �ملجيد علي15

�أحمد فتحى طلبة عبد �لقادر16

�أحمد فوزى م�صطفى17

�أحمد حممود عبد �لعزيز �أحمد 18

�أ�صامة عبد �لعاطى عبد �لعزيز19

��صماء �أبو �ملجد علي20

�أ�صماء فايز كامل21

�إ�صماعيل عبده حممد علي22

�أ�صرف ح�صن علي �صيد23

�ل�صيد حممد حممد �لكومى24

الدول امل�صاركة مللتقي القاهرة الدويل الثانى لفنون اخلط العربي وعددهم )15( دولة وهم: 

�آمال عبد �لعظيم حممد 25

�أمانى فوزى عبد �حلميد26

�أمينة عبد �لفتاح رم�صان 27

�أنور بكري ح�صانني من�صور28

�إميان �إبر�هيم حممد29

�إميان جل�صانى عبد �ملق�صود 30

�إيهاب غريب عثمان 31

تامر عبد �للطيف عبد �لرز�ق32

توفيق طه توفيق حجازى33

جمال حممد عبد �حلليم  ز�يد34

جودت حممد �أحمد35

ح�صام �لدين �أحمد �إبر�هيم36

ح�صام علي �ل�صيد علي37

ح�صانني خمتارعبد �ل�صميع38

ح�صني عبد �ملبدئ حممد39

خالد حممد فوؤ�د �أحمد40

خالد حممد �ل�صيد علي41

خالد حممد عبد �لعليم 42

ر�صا فتح �هلل عرفه 43

�صعيد �صيد ح�صني عبد �هلل 44

�صماح حممد �إبر�هيم يو�صف 45

�صمر حممد عبد �حلليم 46

�صمر حم�صن قطارية47

�صمية �لرفاعى �صليمان48



2627

�صها مر�صى عبد �لر�زق49

�صيد م�صطفي مرجان 50

�صريف ر�صا حممد �أبو �لعال51

�صيماء عبد �لكرمي �لزهرى52

عادل �إبر�هيم جمعه53

عادل عبد �لرحمن �أحمد54

عادل حممد ح�صن على55

عاطف ع�صمت عبده 56

عبد �لرحمن �أحمد عبد �لفتاح57

عبد �لرحمن حممد عمر59

عبد �ل�صميع رجب ح�صني60

عبد �لغنى حممود فتحى61

عبد �لفتاح طه عبد �لفتاح62

عبد �لكرمي عبد �لكرمي خ�صر63

عبد �للطيف حممد ح�صني64

عبد �هلل حممد عبد �هلل �أحمد65

ع�صماوى ح�صن �لأنو�ر66

عال �أحمد علي يو�صف67

ع�صام خريى حممد68

على عليوة على 69

عماد يو�صف عبد �هلل 70

عمار �إبر�هيم فرحات71

عمر �صفا رجائى يو�صف72

غادة على ح�صن73

فاطمة �لزهر�ء جمدى توفيق74

لينا عاطف عبد �لعزيز75

حممد �أبو �لإ�صعاد فرحات76

حممد �أبو �ملجد �أحمد �صليم 77

حممد �أحمد �بر�هيم 78

حممد �أحمد �جلوهري 79

حممد �ل�صيد حممد نوح80

حممد �نور حممد حممد �ملغربي 81

حممد جمعة �صعد �لعربي82

حممد حمدي �صالح �لدين حممد83

حممد رم�صان حممد84

حممد �صيد �أحمد عبد �للطيف85

حممد علي جمعه 86

حممد عي�صي عبد �لرحمن87

حممد فتح �هلل �إبر�هيم 88

حممد فهمي طو�صون 89

حممد حممد حممد فتح �هلل ز�يد90

حممد حممد حممد �صاكر 91

حممد يو�صف �ملغربي  92

حممود رجب جعفر 93

مريفت عبد �لوهاب �حللوجي94

مي�صون حممد قطب95

نورهان حممد ن�صر96

هاين حممد قطب �صريه97

هبة �هلل �أحمد �آمني عبد �للطيف98

وليد حممد خلف99

وليد حممود حممد فرغلي100

الفنانون امل�صاركون  من خارج م�صر

للدورة الثانية 2016

�لدولة��صم �مل�صاركم

�ملغرب �إبر�هيم �مل�صاوي1

لبنان جمال جنا2

لبنان ح�صني يون�ش3

�لأردن ربا �إبر�هيم فايز4

�لأردن رفعت حممد عطية �لبو�يزة5

ماليزيا عبد �ملهيمن بن حمى �لدين 6

�صوريا عر�بي �أبو بكر7

ماليزيا عريف �أ�صرف8

لبنان فادي �أبو ملحم9

لبنان فادي منري يقظان10

�لعر�ق فاطمة ها�صم �صيت ذنون11

�لأردن في�صل �صبحي حممد12

�لعر�قكر�ر طه عبد �جلليل 13

تون�ش حممد �صحنون14

�لهند خمتار �أحمد15

�زريبجان وقار حممد 16



2829

الفنانون المصريون



3031

�أحمد جمال فتح �هلل  »�أحمد جمال«�أحمد فتحى حممد �لق�صريى »�أحمد �لق�صريى«



3233

�حمد ح�صني �أحمد حممود  »�أحمد ح�صني �ل�صيخ« �أحمد جمال �أحمد عيد  »�أحمد جمال عيد«



3435

�أحمد رجب حممد »�أحمد �لعجمى«�أحمد ح�صني عبد �لتو�ب  »�أحمد ح�صني �جلد�وى«



3637

�أحمد �صليمان �أحمد �صرك�ش  »�أحمد �صرك�ش «�أحمد �صيد �أحمد بدوي  »�أحمد عربى«



3839

�أحمد طه �صيد مهنى »�حمد �ل�صاعر «�أحمد �صالح حمرو�ش �أحمد »حمرو�ش«



4041

�أحمد حممد عبد �لبا�صط »�حمد �لفنان«�أحمد عادل �أمني  »�أحمد عادل«



4243

�أحمد فتحي طلبة�أحمد عبد �لفتاح »�أحمد �لب�صلى«



4445

�أحمد حممود عبد �لعزيز �حمد »�أحمد عبد �لعزيز«�أحمد فوزي م�صطفي



4647

�أ�صماء �أبو �ملجد�أ�صامة عبد �لعاطي عبد �لعزيز »�أ�صامة عبد �لعاطي«



4849

�أ�صرف ح�صن�أ�صماء فايز كامل



5051

�أمانى فوزي عبد �حلميد »�أمانى فوزي«�أمال عبد �لعظيم



5253

�أنور �لفو�ل�أمينة عبد �لفتاح »�أمينة ر��صى«



5455

�إ�صماعيل عبدة حممد على »�إ�صماعيل عبدة«�إبر�هيم �أحمد عبد�لرحمن بدر »�إبر�هيم بدر«



5657

�إميان جل�صانى عبد �ملق�صود »�إميان جل�صانى«�إميان �إبر�هيم حممد »�إميان �لقنيلي«



5859

�ل�صيد حممد حممد �لكومى »�صيد �لكومى«�إيهاب غريب عثمان عبد�هلل »�إيهاب  �لقا�صى«



6061

توفيق طه توفيق »توفيق حجازي«تامر عبد �للطيف عبد �لر�زق »تامر عبد �للطيف«



6263

جودت حممد �أحمد  »جودت حممد«جمال حممد عبد �حلليم »جمال ز�يد«



6465

ح�صام علي �ل�صيد عليح�صام �لدين �حمد �بر�هيم»ح�صام �لبنا«



6667

ح�صني عبد �ملبدى حممد »ح�صني عبد �ملبدى«ح�صانني خمتار عبد �ل�صميع  »ح�صانني خمتار«



6869

خالد حممد �ل�صيد »خالد جماهد«خالد حممد فوؤ�د  »خالد �لبعو«



7071

ر�صا فتح �هلل عرفة »ر�صا فتح �هلل«خالد حممد عبد �لعليم »خالد عبد �لعليم«



7273

�صماح حممد �إبر�هيم يو�صف »�صماح ناجى«�صعيد �صيد ح�صني عبد�هلل»�صعيد ح�صني «



7475

�صمر حممد قطارية »�صمر قطارية«�صمر حممد عبد �حلليم »�صمر «



7677

�صها مر�صى عبد �لر�زق حممد »�صها مر�صى«�صميه �لرفاعى �صليمان »�صميه �لرفاعى«



7879

�صريف ر�صا حممد �أبو �لعال »�صريف ر�صا«�صيد م�صطفى مرجان »�صيد مرجان«



8081

عادل �بر�هيم جمعه »عادل جمعه«�صيماء عبد �لكرمي �لزهري »�صيماء �لزهري«



8283

عادل حممد ح�صن على  »عادل على«عادل عبد �لرحمن �أحمد »عادل عبد �لرحمن«



8485

عبد �لرحمن �أحمد عبد �لفتاحعاطف ع�صمت عبده »عاطف �ل�صربوتى«



8687

عبد �ل�صميع رجب ح�صنيعبد �لرحمن حممد عمر



8889

عبد �لفتاح طة عبد �لفتاح »عبد �لفتاح طة«عبد �لغني حممود فتحي »عبد �لغني �صعري«



9091

عبد �للطيف حممد ح�صني »عبد �للطيف كلوب«عبد �لكرمي عبد �لكرمي خ�صر



9293

ع�صماوي ح�صن �لأنور »ر�صا �لأنور«عبد�هلل حممد عبد�هلل »عبد�هلل حممد«



9495

عال  �أحمد علي يو�صف »عال يو�صف«ع�صام خريى حممد »ع�صام خريى «



9697

عماد يو�صف عبد�هلل »يو�صف«علي عليوة علي »عليوة«



9899

عمر �صفاء رجائي يو�صف »عمر �صفاء«عمار �إبر�هيم فرحات »عمار فرحات «



100101

فاطمة �لزهر�ء جمدي توفيقغادة علي ح�صن »غادة علي «



102103

حممد �أبو �لأ�صعاد فرحات »�أبو �لأ�صعاد«لينا عاطف عبد �لعزيز »لينا عاطف «



104105

حممد �أحمد �إبر�هيم »حممد �أحمد«حممد �أبو �ملجد �أحمد �صليم »حممد �أبو �ملجد«



106107

حممد �أنور حممد حممد �ملغربي »حممد �ملغربي «حممد �أحمد �جلوهرى »حممد �جلوهرى«



108109

حممد جمعة �صعد »حممد �لعربى«حممد �ل�صيد حممد نوح »حممد نوح«



110111

حممد رم�صان حممد »حممد رم�صان«حممد حمدى �صالح �لدين »حمدى �لعقاد«



112113

حممد على جمعة »حممد جمعة«حممد �صيد �أحمد عبد �للطيف »حممد �جليز�وى«



114115

حممد فتح �هلل �إبر�هيم »فتح �هلل«حممد عي�صى عبد �لرحمن »حممد عي�صى«



116117

حممد حممد حممد �صاكرحممد فهمي طو�صون »حممد طو�صون«



118119

حممد يو�صف �ملغربى »حممد �ملغربى«حممد حممد حممد فتح �هلل ز�يد »حممد ز�يد«



120121

مريفت عبد �لوهاب �حللوجي »مريفت �حللوجي«حممود رجب جعفر »حممود جعفر«



122123

نورهان حممد ن�صر »نورهان ن�صر«مي�صون حممد قطب عبد �لعال »مي�صون قطب«



124125

هبه �هلل �أحمد �مني »هبه �هلل �مني«هاين حممد قطب  �صريه »هاين �صريه«



126127

وليد حممود حممد فرغلي »وليد كر�صتالة«وليد حممد خلف »وليد �ملن�صاوى«



128129

المشاركون من خارج مصر



130131

جمــال �أحمــد جنــا »جنــا«�إبر�هيم �مل�صاوى »�مل�صاوي «



132133

رفعت حممد �لبو�يزة »رفعت حممد �خلطاط«ح�صني حممد يون�ش »يون�ش «



134135

عر�بي حممد �أبوبكر »�أبوبكر«عبد �ملهيمن بن حمي �لدين »عبد �ملهيمن «



136137

فادى �أبو ملحمعريف �أ�صرف بن زيدة »�أ�صرف«



138139

فاطمة ها�صم �صيت ذنون »فاطمة ذنون«فادي منري يقظان



140141

كر�ر طه عبد �جلليل في�صل �صبحي �أبوعا�صور »في�صل عا�صور«
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خمتار �أحمدحممد �صحنون
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وقار حممدوف
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إثراء التصميمات الطباعية بتوظيف جماليات الخط العربي والحفاظ على الهوية العربية 
د.�آمال عبد �لعظيم حممد 

ت�صعي �لرتبية �لفنية ب�صتي جمالتها وفنونها مبا فيها فن طباعة �ملن�صوجات للحفاظ على �لهوية �لقومية و�لعربية، و�إعالن �لإنتماء للبيئة �ملحلية و�ملوروثات 

�لتاريخيه و�لدينية على �ختالف �أ�صكالها ومعطياتها وذلك بطرق �صيغ و�أ�صاليب متعدده.

�أحد �خليار�ت ومدخال  �أ�صبح  �لت�صكيلي  �لفن  رفيعه فى جمال  �لع�صور و�حتالله مكانه  �لعربي وحروفه مباله من دلله تر�ثية دينية وتاريخية عبد  و�خلط 

�أمام �لفنان �لعربي �ملعا�صر لتاأكيد �لهوية �حل�صارية على �مل�صتوى �لقومي و�لعربي ملا يتميز به من �صمات بارزة وقيم خالده على مر �لزمن حتت�صن جذور �لإبد�ع 

للح�صارة �لعربية و�لإ�صالمية كما �أنه وجد فى �حلروف �لعربية طاقات ت�صكيلية وتعبريية بالإ�صافة �إىل �ملرونه و�لطو�عية فى �لت�صكيل بها و�لذي حث �لفنانني 

عرب �لع�صور �إىل �إ�صتثمار هذه �ملجالت وتوظيفها فى �لأعمال �لفنية.

ومن منطلق �أن فنون طباعة �ملن�صوجات تت�صمن طرق و�أ�صاليب طباعية حتمل فى طياتها جماليات عديدة بالإ�صافة �إىل �ملرونه و�لتجديد �لد�ئم و�مل�صتمر فى 

تناول هذه �لأ�صاليب فكريًا وتقنيًا ميكن تناول �حلروف و�خلطوط �لعربية مبعاجلات متنوعه وروؤي خمتلفة فى �لت�صميمات �لطباعية يتحقق من خاللها �إبد�عات 

ت�صكيلية ترثي �لعمل �لفني �لطباعي.

وي�صعي �لبحث لإلقاء �ل�صوء على �أهمية ��صتثمار وتوظيف جماليات �خلط �لعربي باأنو�عه �ملتعددة و�صماته �لبارزة ونظمة �لبنائية و�لإن�صائية وحركة خطوطه 

و�صياغة حروفه...�لخ فى �إثر�ء �لت�صميمات �لطباعية عند تدري�ش بع�ش �لأ�صاليب �لطباعية وذلك ملا له من �أهمية فى ترغيب �ل�صباب على �إ�صتخد�م �خلطوط 

�لعربية كعنا�صر ت�صكيلية و�لتعرف على �أنو�عها و�صماتها �لت�صكيلية و�أن تكون م�صدر جذب لهم عند معاجلة �لأعمال �لفنية �لطباعية �صو�ء عمل فني جمايل 

فقط �أو عمل وظيفي تطبيقي ) مالب�ش ، مفرو�صات ، مكمالت زى ... �لخ ( باإعتبار �أن �خلط �لعربي جزء �صروري وهام من ن�صيج �ملجتمع �لعربي وهو لبنة �أ�صا�صية 

فى �حلفاظ علي �لهوية �صو�ء للفرد �أو �ملجتمع.

وتناول منهجية �لبحث �جلماليات �ملتعددة و�ل�صمات �لبارزة للخطوط �لعربية كما يتناول �لبحث بع�ش �لأ�ص�ش �لتى ميكن لدر��صي فن طباعة �ملن�صوجات �إتباعها 

عند تناول �خلطوط �لعربية وحروفها كعنا�صر ت�صكيلية فى �لت�صميم �لطباعي.

و�إلقاء �ل�صوء على �حلرف �لعربي قيمة فنية فى حد ذ�تها �صكاًل وم�صمونًا وذلك من خالل جماليات تاأليفه ول ينبغي �ل�صتهانه بها من قبل �ملوؤ�ص�صات �لقائمة على 

تدري�ش �لفنون يف �صتى �ملجالت؟ و�إعد�د كو�در لتدري�ش هذ� �لفن �لأ�صيل و�لهتمام به فمنذ �ل�صغر وبخا�صه فى �لتعليم �لعام.

و�لإمكانات  ومرونه،  وطو�عية  متعددة  و�إن�صائية  بنائية  ونظم  حركة  من  �لعربي  �خلط  جماليات  توظيف  بني  و�لرتباط  �لتو�فق  مدي  �لبحث  يعر�ش  كذلك 

�لت�صكيليه �ملتعددة و�ملتجدده عند تناول �لأ�صاليب �لطباعية.

الخط العربي فى العمارة اإلسالمية
د.�إينا�ش ح�صن ح�صني �صالح 

�صهد فن �خلط �لعربي مر�حل �زدهار ومر�حل �نك�صار، ففي �أزمنة عديدة ت�صدرت م�صر عر�ش فن �خلط �لعربي فى �لعامل �لإ�صالمي وفى �أحايني �أخري �نكم�ش فيها 

هذ� �لفن وكان ذلك نتاجًا لتاأثره بالعو�مل �ل�صيا�صية و�لإقت�صادية للبالد.

تنتمي �للغة �لعربية �إيل عائلة �لأبجديات �ل�صامية �لتى حتتوى �أ�صا�صًا على �حلروف �ل�صاكنة و�ختلف �ملوؤرخون حول ن�صاأة �لعربي. ويري فريق �أنه م�صتق من 

�خلط �مل�صند �لذي يعرف باأ�صم �خلط �حلمريي �أو �جلنوبي ومن ثم �نتقل �خلط �مل�صند عن طريق �لقو�فل �إىل بالد �ل�صام ويري فريق ثان �أن �خلط �لعربي تطور 

عن �خلط �لنبطي وهذ� ما توؤكده �لنقو�ش �لتى ترجع �إىل ما قبل �لإ�صالم و�لقرن �لهجري �لأول. هذه �لنقو�ش جندها فى منطقة �أم �جلمال �صرق �لأردن ويعود 

تاريخها �إىل 250 للميالد وهناك نق�ش وجد فى منطقة حور�ن وهى �إحدي ديار �لأنبار يعود تاريخيه �إىل 328 للميالد وهو عبارة عن �صاهده قرب �مروؤ �لقي�ش، 

�مللك و�ل�صاعر �ل�صهري ثم �إنتقل �خلط من حور�ن �إىل �لأنبار و�حلرية ومنها عن طريق دومة �جلندل �إىل �حلجاز.ملخ�س الأبحاث املقدمة

�لأبجديه �لعربية مكونه من 28 حرفًا م�صتقة �أ�صا�صًا من 17 �صكاًل �أ�صا�صيًا يقول » ويل�ش » عند كتابة �لأحرف �لعربية بدون نقط ول عالمات ترقيم فاإنها تبدو 

م�صطحه وغري جذ�بة ولكن بعد �إ�صافة �لنقاط وعالمات �لرتقيم فاإن �حلياه تعود لالأحرف كحديقة فى �لربيع.

فى ذلك �لوقت كان خطان متمايز�ن فقط هما �ملقور، وهو مقو�ش و�صهل �لكتابه �أما �لثانى فهو �ملب�صوط ذي �لأ�صكال �ملمدوده و�مل�صتقيمة وكان لهذين �خلطني �أثرً� 

كبريً� على تطور �خلطوط �لالحقة و�أبرزها �ملائل �لذي تطور منه �خلط �لكويف، و�لن�صخ.

فى م�صر ميكنك تتبع �لرحله منذ بد�يتها فم�صر هى متحف مفتوح ترى فيه تاريخ فن �خلط �لعربي �أينما توجهت ... تزد�ن به م�صاجدها وبيوتها، خنقاوتها 

وكتاتيبها و�أ�صبلتها بني دفات �لكتب و�ملخطوطات، فى �لر�صائل و�ملخاطبات.. حتى على �صو�هد �لقبور تر�ه حمفورً� خملدً� �أ�صم خطاط و�أ�صم ر�حل عن دنيانا.

�آثار �لف�صطاط وتر�ه منقو�صًا على حو�ئط م�صجد �أحمد بن طولون .. وو�جهة �جلامع �لأقمر فى مرحلة م�صر  ففى �لقاهره جتد �لبد�ية بعد دخول �لإ�صالم 

�لفاطمية .. جتد له �أي�صًا �آثار مب�صر �لأيوبية.. ثم فى �لع�صر �ململوكى حول قباب �مل�صاجد و�أعلى جدر�نها و�ملد�ر�ش و�ملحاريب .. ثم ينزوى قلياًل فى �لع�صر 

�لعثماين فت�صعر وكاأنه يحاول ��صرتد�د عر�صه �لذي �صحبته منه �ل�صلطنة �لعثمانية وكما فقدت م�صر ��صتقالليتها فى ع�صر �لعثماينة فقد هو �أي�صًا ��صتقالله.

��صتنبول، ومن  �ل�صليمانية فى  �إىل م�صجد  �لرب�قه  �أ�صفهان  �إىل جامع قرطبه، ومن م�صاجد  �لإ�صالمية من جامع دم�صق  �ليوم فى معامل �حل�صارة  ن�صاهده  ما  �إن 

�لأ�صرحه �ل�صبيهة باجلو�هر و�لالآيل، كاأ�صرحه �أهل �لبيت عليهم �ل�صالم فى �لنجف وكربالء و�لكاظمية و�صامر�ء فى �لعر�ق وم�صهد فى �إير�ن، وتاج حمل فى 

�لهند �إىل ق�صر �حلمر�ء فى غرناطة هذه �ملباين بكل ما فيها من فنون جديدة بقبابها وماآذنها وعقودها وزخارفها وطابعها �ملعماري �ملميز، �أ�صفت مظاهر جديدة 

على عنا�صر ماأخوذه عن كل �لثقافات و�لأ�صكال �لفنية �لقدمية �لر�قية.

�أما عهد �ل�صالجفة )447 – 553هــ / 1055- 1157م( فقد متيز �أي�صًا باإ�صتخد�م �جل�ش فى زخرفة م�صاحات كبرية من جدر�ن �مل�صاجد، وهذه �لزخارف تتكون من 

نقو�ش كتابية وتوريقات نباتية وقد وجدت مناذج جميلة حلروف كوفية تنتهي بتوريقات كما هو فى م�صجد حيدرية مبدينة قزوين فى �إير�ن.

إشكاليات كتابة األلفاظ المعربنة
) دور رواد الخط العربي فى الحفاظ على هوية الخط العربي وأصالته (

د.�لباز حممد حممد توفيق

ما من لغة يف لغات عاملنا �ملعا�صر �إل وفيها من �لألفاظ �لأجنبية �لكثري ومن تلك �لألفاظ ما ي�صتخدمه �أهل �للغه �لأم فى كالمهم �صو�ء �لعامي و�لر�صمي ويكتبونه 

بخطوطهم �ليدوية و�لإلكرتونيه.

و�للغه �لعربية – كغريها من لغات �لعامل – ت�صتخدم كثري� من �مل�صطلحات �جلديدة فى خمتلف �ملجالت ول �صيما �لعلمية و�لتقنيه و�لفنيه �لتى �أقرتها �ملعاجم 

و�أدخلتها بني دفتيها وهى ما �أطلق عليه بع�صها »�لدخيل« ) وهى كل كلمة �أدخلت فى كالم �لعرب ولي�صت منه دون �أدنى تغيري فيها كالأك�صجني و�لتلفون(.

وفى �لعام 1433 هـ ) 2012م( �أبتكر �لدكتور �لباز توفيق م�صطلحًا جديدً� هو »�لعربنة« للدلله على كتابه �لكلمات غري �لعربية من �أية من �للغات �لأجنبية 

باحلروف �لعربيه �صو�ء منها ما جنده باملعاجم �لعربية وما مل يدخلها بعد وي�صيع ��صتخد�مه فى �ملقالت �ل�صحفية ومو�قع �لتو��صل �لإجتماعي وغريها و�إ�صتخدم 

هذ� �مل�صطلح �أول ما �أ�صتخدمه فى ر�صالته للدكتور�ة.

وقد ر�صد �لباحث �إ�صكاليات عديدة تعرتي عمليه كتابه �لألفاظ �لأجنبية باحلروف �لعربية ينتج �أكرثها عن �إختالف لغتنا عن لغات غرينا ول �صيما فى حروف 

https//www.youtu. « ملد و�حلروف �ملثلثه: فيكتبون – مثاًل – كلمة )فلم( بزيادة ياء ك�صر �لفاء ) وميكن م�صاهدة فديو » �أكتب فلم » بالر�بط �لتايل�

be/Qjopidoi96a ويهملون كتابه �حلروف �ملثلثه )�لپاء، و�لچيم، و�لڤاء( فى مثل �لكلمات » جر�چ »وكمپيوتر« ، » وفيديو« )وتفا�صيل ذلك على �لر�بط( 
هذ� �لبحث ي�صعي �إىل لفت نظر كل من تدخل �لكتابة فى �إنتاجه – وفى مقدمتهم   https//www.youtube.com / wotch?v=tm8ZX83wiom

�أ�صحاب �لفن �لرفيع من �خلطاطني و�لر�صامني

 و�مل�صممني – �إىل �لإ�صكاليات �لتى تقع فى كتابه �لألفاظ �ملعربنه ويتناول �لأ�صباب �لكامنة ور�ء �لخطاء �ل�صائعه فى كتابة تلك �لألفاظ. ومن �أبرزها توهم 
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�لكثريين �أن �لعربنه يكتبها من ي�صاء كما يريد ) بال قو�عد (، �أو �أنها تكتب » بحيث تقر�أ بال لب�ش، ولو بخالف �لقو�عد �لعربية.

لكن �ملعربنة – و�إن كانت فى حقيقتها كلمات �أجنبيه تكتب بحروف عربية – لبد �أن تخ�صع لقو�عد �لكتابة �لعربية لأنها فى �لنهاية تكتب بحروفها ول ينبغي 

�لو�صع فى �لإعتبار خمافة �للب�ش حتى ل نقع فى زيادة حرف يغري �لكلمة عن نطقها فى لغتها �لأ�صلية لأن �لكلمات �ملت�صابهه تقر�أ �صو�با من �ل�صياق و�إل �إجتهنا 

�إىل �للجوء �إىل تغيري حروف �لكلمات فى �ملو��صع �لغريبة كاأن ن�صع و�و� بعد قاف كلمة » قطر » علي �صبيل �ملثال خمافة �أن تقر�أ » قطر » �لتى نحتاج – بهذ� �ملبد�أ 

�خلاطيء – �أن ن�صع �ألفا بعد قافها.

�حلل �لأمثل – �إذن يكمن فى �إ�صتخد�م عالمات �ل�صبط لتمييز �لكلمات �لأجنبية فنكتب » كمنت » » و » ليك » ، » ڤيديو » ب�صمة وفتحة وك�صرة عند �حلرف �لأول 

بكل منها ل بو�و ول �ألف ول ياء.

ويورد �لبحث عددً� من �لكلمات و�مل�صطلحات و�لأ�صماء �ملعربنة بكتابة �لباحث �إياها ح�صب قو�عد �لكتابه �لعربية ) بال �إ�صر�ف فى �إ�صتخد�م �حلركات �لطو�ل 

عند �لق�صار، ول ما �صابه ( و�لكتابه �ل�صائعه لها ) �إن وجد �ملخالف ( لي�صري على نهجها من يكتب �لعربنه ومنها ما يلي:

 جماليات الحروفية العربية بالجمع بين الطباعه اليدوية والرقمية
د. بان�صيه حممد حممد �لأدهم

�لبحث �حلايل هو در��صة حتليلية عن جماليات �حلروفيه �لعربية باجلمع بني �لطباعة �ليدوية و�لرقمية وذلك من خالل ن�صاأتها و�أهميتها و�لتكوين ودر��صة 

�أ�صا�صي فى �ملحافظة على �لهوية وت�صليط �ل�صوء على جتارب وتطبيقات طباعية يدوية  �لأد�ء �لوظيفي و�جلمايل �ملعا�صر للحروفية كفنون ت�صكيلية لها دور 

ورقمية ت�صكيلية حديثة خمتلفة ل�صتخد�م �حلروف فى �خلط �لعربي باأ�صاليب جديدة مع �ملحافظة على �إح�صا�ش �لتو��صل مع �لرت�ث و�أ�صالته و�إن هذه �لتجارب 

�لعربي و�لت�صميم باحلروف مما يحقق  �لتطور و�لتجديد و�لتحرر من �جلمود و�لإ�صتفادة من طو�عيته وليونته فى فن �خلط  �لعربي على  توؤكد قدرة �حلرف 

م�صاحات �إبد�عية و��صعه ت�صاعد على حتقيق نتائج �إيجابية باجلمع بني جمال �لطباعة �ليدوية و�لرقمية ل�صياغة �لإبد�ع �لت�صكيلي و�حل�صول على قدر كبري من 

�لتنوع و�لإختالف للحروفية �لعربية كمفرده ت�صكيلية.

ويت�صف جمال �لطباعة �ليدوية بالبحث و�لتجريب �لذي يعتمد على جو�نب فكرية وجو�نب تقنية وجو�نب �إبتكارية ل�صتلهام �لأفكار و�ملتغري�ت �لتى يف �ملجتمع 

و�إعادة ت�صكيلها و�صياغتها لفتح �آفاق جديدة ميكن �ن متنح جماليات خا�صه للطباعه �لرقمية ت�صاعد على �حلفاظ على �لهوية ومو�كبة مذ�هب �لفن ومتطلبات 

�لع�صر. وبفعل �حلد�ثة �لت�صكيلية و�لروؤي �ملتجددة فى �لتعاطي �لأ�صلوبي باإ�صتخد�م تقنيات �حلا�صب و�إنتاج �للوحات �لرقمية �لتى �أدت لإبتعاد �حلروفية عن 

�إجر�ء �ملمار�صات و�لتجارب �جلادة فى  �لدللت �مل�صاحبه لها و�أفقدت �حلروف �لعربية �ملكتوبه باليد جزءً� من روحها وجمالياتها ميكن حل هذه �مل�صكلة فى 

�لبحث فيها و�لإفادة منها لإثر�ء �جلمع بني �لطباعة �ليدوية و�لرقمية، ولكن فى حدود �لتقاليد و�لأمناط و�لأنظمة و�ملعايري �لأ�صا�صية للحروفية �لعربية 

و�لإرتقاء �إىل �جلمالية �لإبد�عية.

السبيل إلى نهوض مدارس الخط العربي بمصر
بالل فتح �هلل طه �صر�بيه

•    �لهتمام بالبنية �لأ�صا�صية للمد�ر�ش من حيث �أماكن �جللو�ش ) �لف�صول و�لتخت ( وغريه و�إختيار مد�ر�ش منا�صبة لتدري�ش �خلط بها ) مد�ر�ش ثانوية (.
لهم. �لالزمة  �لإحتياجات  وتوفري  �ملدر�صني  رو�تب  ورفع  �لعربي  �خلط  مبدر�ش  •    �لهتمام 

�لدر��صني. �لطالب  على  �لدر��صية  �مل�صاريف  •    تخفي�ش 
•    توفري �ملعد�ت �حلديثة باملد�ر�ش مثل �أجهزة �لعر�ش و�لكمبيوتر وغريه لت�صهيل �إقامة �لندو�ت وور�ش �لعمل و�لتى لها �أكرب �لأثر فى �لنهو�ش بالعملية �خلطية.
وغريها  �جلر�فيك  بر�مج  مثل  �حلديثه  بالتقنيات  �ملرتبطة  �ملناهج  در��صة  و�إدخال  �لعربي  �خلط  مبد�ر�ش  �خلا�صه  �لدر��صية  �ملناهج  بتطوير  •    �لهتمام 

وكذلك �لإهتمام بطباعة �لكتب �لدر��صية مبا يتنا�صب بال�صنو�ت �لأربع وكذلك �صنو�ت �لتخ�ص�ش.

بالل �صر�بيه

حركة تجديد الحرف العربي المطبوع خالل ال20 سنة الماضية فى لبنان
د. بهيه �صهاب 

قامت جمموعة من �لأ�صاتذة و�لفنانني �صنة 1994 بتاأ�صي�ش ق�صم للت�صميم �جلر�فيكى يف �جلامعة �لأمريكية يف بريوت على ر�أ�ش هذه �ملجموعة �لأ�صاتذه ليلي 

م�صفي ، �لفنان/ حممد �لرو��ش �لأ�صتاذة/ لينا غيبه و�خلطاط و�ملفكر �لأ�صتاذ �صمري �ل�صايغ و�آخرين على مدى �أكرث من ع�صرين عام تخرج ما ل يقل عن 400 

م�صمم وم�صممة عملو� فى جمالت متعددة فى �لعامل �لعربي وخارجة وكانو� جزء من �صحوة �نت�صرت فى �لعامل حول �أهمية �حلرف �لعربي �ملطبوع كجزء ل 

يتجز�أ من �لهوية �لعربية قام هوؤلء �مل�صممني و�مل�صممات بالعمل على تطوير �صكل �حلرف �لعربي ليعا�صر قبليه �لالتنيني على �ملن�صات �لألكرتونية و�ملطبوعة 

كما قام �لبع�ش باإختبار�ت لت�صميم حروف مطبوعه جديدة ومبتكرة �لبع�ش منهم حاول در��صة �خلط �لعربي وعالقته بح�صار�ت �أخرى و�لبع�ش �لخر ��صتخدم 

�حلرف بطرق مبتكره فى جميع جمالت �لفن و�لت�صيميم �صتحاول هذه �لورقة �أن تعرف �حل�صور على �أعمال �أهم �مل�صميني �لذين تخرجو� من هذ� �لربنامج وقدمو� 

حلول ب�صرية جديدة للحرف �لعربي �ملطبوع و�أعمال �لأ�صاتذة �لذين قامو� بالإ�صر�ف على �لطلبة و�أعمالهم.

دراسة فنية ألبواب الكعبه المشرفة كمدخل الستحداث مشغولة معدنية 
د/ تغريد حممد �إبر�هيم     -د. كرم م�صعد �أحمد

ميكن �ل�صتفادة من �أ�صكال �لرت�ث و�ملتمثلة فى �لأ�صاليب �لفنية لت�صميم �خلط و�حلروف �لعربية �لتي حتكمها قو�عد ثابتة و�أ�ص�ش هند�صية للو�صول �إىل �لتجديد 

و�ملعا�صرة وهو ما ت�صعي لتحقيقه �لأ�صاليب �لرتبوية �حلديثة فى كافة �ملجالت من خالل در��صة فنية لأبو�ب �لكعبة �مل�صرفة �ملحالة باأ�صرطة كتابية من �خلط 

�لعربي وزخارف نباتية وهند�صية، ولتعدد �أ�صاليب �لت�صكيل �ملعدين �ليدوى �لتى تتميز بكونها جماًل ثريًا لتحقيق �لإبد�ع �خلا�ش بالفنان و�لتفاعل ما بني �لفنان 

�مل�صتوى �خلام�ش  باإجر�ء جتربة على طالب  �لباحثان  �لتقنية، قاما  �لت�صفيح و�مل�صغولت �لرت�ثية �ملطبق عليه تلك  و�خلامه كو�صيط مادي، فبدر��صة لتقنية 

بكلية �لت�صاميم و�لقت�صاد �ملنزيل بجامعة �لق�صيم لت�صميم وتنفيذ م�صغولة معدنية )درع( كفكرة مل�صروع فني �صغري بخامة �خل�صب ليتم ت�صفيحه برقائق معدن 

�ليتان ، ولأنها ت�صلح كخامه لكثري من �مل�صروعات �لفنية �ل�صغرية و�لتى ميكن ي�صتفاد منه فى �صوق �لعمل ومت �إختيار �حلروف �لعربية �صو�ء كانت هند�صية مثل 

حروف �لكويف �أو ع�صوية مثل حروف �لثلث و�لن�صخ و�لديو�ين.

الحرف العربي والمقاومة
دراسة فى أعمال الفنان العراقي " أياد القدحي " 

د.جنوى �مل�صرى      -د. جمال �لرفاعى

فر�صت �لتحولت �لتى ي�صهدها عاملنا �لعربي فى هذ� �لوقت �لر�هن وجودها على �ملحارب و�ملفكر و�لأديب و�لفنان ..... ويعد �لفن �لو�صيلة �ملثلي لأ�صتح�صار �لقيم 

�ملعنوية للمقاومه على �ر�ش �لو�قع. وتت�صمن �أعمال �لفنان �لعر�قي " �أياد �لقدحي" ر�صاله ودللة موجهه �إىل �لب�صرية، فيناجي " �لقدحي" فى �أعماله �لأحد�ث 

�لد�مية لبغد�د فى جمموعة �عماله �لتى جاءت بعنو�ن " �أنا بغد�د"و�لتى تناول فيها مو�صوع �حلرب فى �لعر�ق، ويقابل فى كل عمل من هذه �ملجموعه مو�طن من 

بغد�د ويحاوره من خالل معاجلاته �حلروفية للبورتريه. وقد ��صتلهم �لقدحي فى عدد من �أعماله �ل�صكل �لتقليدي للخط �لعربي، وقدمه فى �أ�صكال خمتلفة مثل 

�ل�صيف �لذي يرمز �إىل �لقوه و�لباأ�ش و�صالبة �لإر�دة ويذكر �لقدحي �أنه حر�ش على ��صتدعاء �ل�صيف ليبث من خالل ري�صتة روح �حلياه و�لقوة فى �ملثل �لد�رج 

باأن �لكلمة �أقوي من �ل�صيف ف�صكل �ل�صيف من خالل �حلرف و�لكلمة كما تناول فى جمموعة �عماله �لتى يطلق عليها " �ملنى" ن�صبة �إىل �ملوناليز� و�لتى تعد من 

�أكرث �لوجوه �لأوروبيه �صهرة وقد ��صتدعاها وتناولها من خالل حروفياته عندما ز�ر دوق �أدنرب�ه �ل�صطول �لأمريكي فى �لب�صرة فاأنتج جمموعته �ملعروفة با�صم 

" �ملنى " لذ� تهدف هذه �لدر��صة �يل حتليل �أعمال " �ياد �لقدحي" بهدف �لتعرف على �ملد�خل �ملختلفة وتوظيفها من خالل �حلرف �لعربي فى م�صروعه �لهادف 
�إىل مقاومة خمطط هدم �لعر�ق للتاأكيد على �لهوية �لعربية للعر�ق.
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فتحى جودة مصمم الخط العربى الحديث
د. رهام ح�صن حممد

) فتحي جودة (هو فنان ت�صكيلي وم�صمم بارع يف �خلطوط �لعربية و�صغل من�صب ��صتاذ يف كلية �لفنون �لتطبيقية ورئي�ش ق�صم �لزخرفة Decoration �صابقًا 

متيز فتحي جوده باملوهبة �لفنية �لو��صحة منذ �ل�صغر مما جعله يعمل يف �لر�صم. 

تركيزنا �ليوم على جانب حمدد وهو �بتكار فتحي جودة لأنو�ع جديدة من �خلطوط �لعربية مت ت�صميمها ب�صكل فني �أوًل باليد ثم تطويره ب�صكل هند�صي وبعد 

�صنو�ت �أعاد �صياغته باحل�صاب �لآيل وهي �خلطوط �لتي ��صتخدمها يف ت�صميم �للوحات �لإر�صادية �ملختلفة �لتي نفذت يف جمالت �لتن�صيق �لبيئي يف عدة مو�قع 

كما ذكرنا من قبل .

قام �مل�صمم بابتكار ��صكال فنية للخطوط �لعربية طبقًا ملتطلبات �لإدر�ك �لب�صري Visual Perceptio مع ��صتخد�م �للوحات �لإر�صادية للمركبات �ملتحركة 

حيث ت�صتوجب �صرعة حركة �ملركبة مو��صفات فنية Artistic خمتلفة لكتابًا ت�صاعد �ل�صائق على �إدر�ك �لكتابة ب�صريًا يف �لوقت �ملنا�صب هذ� �خلط �لعربي 

�لذي قام بت�صميمها �لدكتور فتحي جوده حا�صل على �عتماد هيئة �لطرق باجنلرت� منذ �لثمانينات كخط مطابق للمو��صفات �لعلمية �ملطلوبة لدرجة �لإدر�ك 

�لب�صري �لتي ت�صمن �صالمة �حلركة على �لطرق مما �أعطاه �صالحية وثقة و�صمان لدى �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�ل�صركات �لأجنبية �لتي قامت ببناء حمطات مرتو 

�لعلمية  للف�صاد �لذي ل ي�صمن �خلربة  �لتي تنت�صر يف بع�ش �لطرقات بدون مو��صفة علمية �صحيحة نظرً�  �ملقلدة  �لت�صميمات  �لأنفاق ونفق �لأزهر بعيدً� عن 

و�لت�صميم �لأ�صلي .

من ناحية �لت�صميم ذو �ملو��صفة �لعلمية للخط �لعربي، فاإنه �قتد�ء باملو��صفة �ملقرة عامليًا للخط �مل�صتخدم يف �للوحات �لإر�صادية للطرق قام �لدكتور فتحي جوده 

بت�صميم �خلط �لعربي �حلديث بحيث يكون مطابقًا للمو��صفة �لعلمية �ملطلوبة .

هذه �ملو��صفة �لعلمية هي عبارة عن ح�صابات �لت�صميم �لفني للبناء �لت�صكيلي للحروف وعالقة �لنتيجة �أي �خلط �جلديد بقدر�ت �لروؤية و�لقر�ءة ندى �لفرد 

�ملب�صر ب�صكل طبيعي ت�صمن هذه �ملو��صفة �لعلمية �إمكانية قر�ءة �خلط �لذي يكون �رتفاعه و�حد ملل من على بعد حمدد وي�صمن �إمكانية �إدر�ك جميع �حلروف 

بنف�ش �ملعدل ويعني ذلك بطبيعة �لإدر�ك �صهولة �لقر�ءة يف حالة قيادة �صيارة �أي مركبة تتحرك على �لطريق .

قيا�صًا على هذه �لقاعدة فاإنه قد قام بدر��صة حتليلية دقيقة للخط �لالتيني �مل�صتخدم يف �للوحات �لإر�صادية يف �جنلرت� و�ملطابق للمو��صفة ب�صهادة هيئة �لطرق 

للحروف  �لد�خلية  �لفر�غات  �ت�صاع  للحرف  �ملتغري  �لو�حد غري  �ل�صمك  مثل  �لت�صكيلية  �ملو��صفات  بع�ش  �لدر��صة  له من خالل هذه  �ت�صح  و�أنه قد  �لإجنليزية 

بحيث تكون مماثلة �أو �أكرب من �صمك �حلرف، كرب حجم �لنقطة عن �صمك �حلرف �مل�صتخدم �لتقارب �لن�صبي بني �أحجام �حلروف �ملختلفة كرب �حلجم �لن�صبي 

لبدن �حلرف �ملو�صح لكنه مقارنه بالطالع و�لنازل عن �ل�صطر وهذه من �أهم �لنقاط .. وغري ذلك من �ملو��صفات �لت�صكيلية �لدقيقة �صوف تت�صح لنا هذه �ملو��صفات 

�لت�صكيلية من خالل �لر�صومات �لتحليلية �لتي �أعدها �لدكتور فتحي جودة بنف�صه .

قام �لدكتور بعمل حتليالت �أخرى لأنو�ع �خلطوط �لعربية و�خلط �جلديد �لذي قام بت�صميمة و�لتي تو�صح �أي�صًا مقارنة تف�صيلية حلروف �خلط �لعربي �حلديث 

من ت�صميم �لدكتور فتحي جودة مع حروف من خط �لن�صخ �ملعدل لكتابة �ل�صحف و�لذي كان م�صتخدمًا يف تلك �لفرتة �لتي بد�أ فيها �لعمل مب�صروعه لتطوير �خلط 

�لعربي بد�أ �لدكتور فتحي جوده يف عمل ت�صميمه للخط �لعربي على �حلا�صب �لآيل يف �لثمانينات على �لرغم من قدم �أعماله �لفنية مثل �للوحات �ملكتوبة باليد 

و�للوحات �لزيتية منذ �ل�صتينات و�ل�صبعينات كان �لجتاه للحا�صب �لآيل عندما كان �لإقبال على ��صتخد�م �حلا�صب يف �لت�صميم �لفني جديدً� وغري منت�صر يف 

�ل�صرق �لأو�صط ورغم �صن �لدكتور فتحي جوده يف تلك �لفرتة �إل �أنه كان من �أو�ئل �لذين �أقدمو� على تعلم بر�مج �حلا�صب �لآيل يف �لت�صميم �لفني ليقوم با�صتخد�م 

�حدث ما جدت به �لتكنولوجيا لعمل �أف�صل �خلطوط �لتي تنا�صب متطلبات �لع�صر �حلديث من �ل�صحافة �إىل ��صتخد�مات �للوحات �لإر�صادية يف �لطرق .

الخط العربى بين جماليات التشكيل والتطوير التقنى 
د. عزة �أحمد جمال حممد

�إن �خلط �لعربي و�حد من �لفنون �لأكرث تفردً� على �صعيد �لفنون �لب�صرية، فهذ� �جلن�ش �لإبد�عي �لذي �نتجته �لثقافة �لإ�صالمية �أحدث عالمة فارقة يف تاريخ 

�لفنون عرب �لع�صور.

يعتقد �لكثري باإن قول �أن �خلط �لعربي جتتمع يف �أنو�عه �صمات مدر��ش �لفن �حلديث يعد قوًل مبالغًا فيه، مغاليًا، �إل �ن �لعائد �إىل جذور بناء �حلروف �لعربية 

يجد �أنها مرت ب�صل�صلة من �لتجريد لت�صبح ما هي عليه من حروف ذ�ت معان ودللت وما قدمه �خلط �لعربي للغة هو تلوينات متعددة جعلت من حروف �للغة 

ونباتات وب�صر وفيها تعبريية عالية ورمزية وتكعيبية وغريها من  ل�صور طيور  �ملقروءه حروفًا مرئية جماليًا ففي تكوينات �حلروف هناك جتريد�ت حاذقة 

مد�ر�صة �لت�صكيل �حلديث.

ومن خالل �لتطوير �لتقني لكافة �أ�صكال �لفنون �لب�صرية نرى تباين �آر�ء عدد من �خلطاطني ب�صاأن تاأثري تقنية �ملعلومات على جماليات �خلط �لعري.

حيث �أن �لتقنية �لإلكرتونية قد تعني �خلطاطني على �إخر�ج لوحات ذ�ت �أبعاد جمالية ملحوظة وت�صكل دعمًا للحروفيني من �خلطاطني لقدرتها على �لتعامل مع 

�حلروف �لعربية و�إجناز تركيبات وت�صكيالت خطية جديدة .

وتتيح هذه �لتقنية �إمكانية تطوير �خلطوط �لقدمية و�إنتاج خطوط جديدة مع �صهولة تلوين �خلطوط وم�صحها و�إعادة تلوينها وهذ� يف دقائق ليمكن �لو�صول 

�إىل نتائج كان �خلطاط مي�صي �أيامًا عديدة للو�صول لها .

كما �ن تقنية �ملعلومات ميكنها �ن تخرج باخلط �لعربي من �ملحلية �إىل �لعاملية وذلك عرب �لإنرتنت �لذي مبقدوره �إر�صال �خلطوط ب�صرعة �ل�صوء �إىل جميع �أنحاء 

�لعامل.

لذ� يهدف �لبحث لإبر�ز �أهمية �لتطور �لتقني يف ن�صر �لرتكيبات �لعلمية للخطوط وحتديثها �إل �أنها ل تعترب بدياًل عن �لفكر �لإبد�عي �لفني يف �خلط �لعربي 

لأن ممار�صة �خلط �لعربي بر�أيه تعتمد على �لتح�صري �لنف�صي و�لهدوء، كونها م�صحونة بروحانيات و�أح�صا�صي�ش �خلطاط ولكون �لإبد�ع �إ�صقاط نف�صي عميق .

جماليات الزخارف الكتابية بالحرف التقليدية
جمدي �حمد حممود ح�صن 

يتميز كل جمتمع مبهنته �ملوروثه من �لرت�ث �ل�صفهي �ل�صعبي �لتي تعرب تعبري حقيقي عن �لرت�ث �لأ�صيل لهذ� �ملجتمع .

يعترب �خلط �لكويف من �خلطوط �جلميلة �لتي ��صتعملت يف �صناعات �حلرف �لتقليدية منذ �لع�صر �لفاطمي حتى ع�صرنا �حلايل فقد ��صتعلمت يف �صناعة ن�صيج 

�لطرز �لذي يعتمد على �لزخارف �لكتابية كعن�صر زخريف للن�صيج و��صتخرم يف �صناعة �ملعادن يف �لع�صر �لفاطمي وخا�صة يف �ل�صماعد و�لأيوبي و�ململوكي يف كر�صي 

�لع�صاء و�لط�صت و�لأو�ين و��صتخدم يف �صناعة �لفخار و�خلزف و�لزجاج و�لعمارة باأغر��صها �ملختلفة فقد كان �خلط �لكويف �ملورق قمة �جلمال يف �إ�صافة عن�صر 

نباتي لقمة �حلرف �ل�صاعد من توريقة ثنائية �أو ثالثية و�خلط �لكويف �ملزهر �لذي تتعانق مع حروفه �لفروع �لنباتية و�لأزهار و�لأور�ق و�خلط �لكويف ذو �أر�صية 

�لتوريق �مل�صتخدم يف جتليد �لأبو�ب �خل�صبية بالنحا�ش و�ل�صر�ئط �لكتابية 

البناء الهندسي لحروف الثلث 
» ن والقلم وما يسطرون«

�أ. حممد جمعة �صعد �لعربى

�حلمد هلل �لذي جعل لنا �خلط قوت وجعلنا حني نكتبه فى ملكوت .

��صتقر بنا حروف خط �لثلث ومل ي�صف �إليها �أى خطاط �أى �إ�صافة منذ عهد �لدولة �لعثمانية ) �صامي �أفندي 

– حممد �صوقي ( وكان هذ� �لإ�صتقر�ر و�لر�صوخ �أ�صا�ش وميز�ن تو�رثناه من جيل لآخر.... وقد �أتفق عليه 
�خلطاطون فى �صتى بقاع �لأر�ش و�أرت�صوه دون �إجتماعهم لهذ� �لأمر ولو �أجتمعو� لأختلفو�!!!

وهذه �لأوز�ن و�لأحكام وحدة قيا�صها �لنقطة .. وعند �صبط ر�صم هذه �حلروف على هذه �ملو�زين تطرب لها 

�لعني ... فما �ل�صر فى هذ� �لطرب؟! فاجلمال ل يخ�صع لقانون وحروف �لثلث تخ�صع لقانون هند�صي حمكم 

عرب عنه ميز�ن �لنقطه وهذ� هو حمور بحثي.
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األبعاد الفنية والتقنية للكتابات المستخدمة على المشغوالت المعدنية واإلفادة منها في مجال التربية الفنية
 د. حممد حممد �لعربى �إبر�هيم

ي�صعى �لكثري من دول �لعامل �صو�ء ما يطلق عليه باملتقدم �أو غريهم بالهتمام بالطالب و�ل�صعي لتنمية قدر�تهم ومهار�تهم وكذلك قيمهم و�جتاهاتهم، وكي نو�كب 

�أو غري م�صتخدمة  �أنها غري معروفة متامًا  نق�صد باجلديدة  و�أ�صاليب جديدة )ول  �لتفكري يف طرق  �ملتعددة كان علينا  �لعلمية  �ملجالت  �ل�صريع يف  �لتقدم  ذلك 

بالفعل( ولكن قد يكون �جلديد فيها ��صتخد�مها يف جمال �خلط �لعربي كعملية تدري�ش وتنمية مهار�ت �لطالب تلك �لأ�صاليب �لتي تنا�صب ميولهم و�جتاهاتهم 

�لطفل و�لتي �إن روعيت ب�صكل مميز �أثمرت و�أعطت نتائج مميزة يف تعديل �ل�صلوك وكذلك يف تنمية �ملهار�ت و�كت�صاب �لقيمة و�لجتاهات. 

وملا كانت �لرتبية �حلديثة تدعو �إىل �لهتمام بكامل �جلو�نب �ل�صخ�صية �صو�ء �ملادية منها و�ملعنوية فكان لز�مًا على �مل�صتغلني بهذ� �ملجال �لبحث �مل�صتمر يف ما 

ينمي كل جو�نب �ل�صخ�صية �لإن�صانية �ملتكاملة وتعترب �لرتبية �لفنية ب�صتى فروعها هي جمال خ�صب و�صيق لتنمية عدة جو�نب مهمة يف �صخ�صية �لطالب منها 

�ملادي وقد ينح�صر يف جمموعة �ملهار�ت �ملختلفة من خالل �لتقنيات و�لأ�صاليب �لفنية �لتي تعطي للطالب، وكذلك �جلانب �ملعنوي منها وقد ينح�صر يف جمموعة 

�لوجد�نيات �لتي ت�صاحب �لعمل و�لتدري�ش بل وكذلك تنمية �لإبد�ع و�صبل �لتعبري و�لأفكار �لعقلية �لتي بدورها تكون منطلقات �لعمل �ملهاري و�لد�عمة له .

ولعل جمال �لكتابات و�خلط �لعربي من �ملجالت �لتي ترثي مهار�ت �لطالب وتعترب در��صة �خلط �لعربي من �لدر��صات �ل�صيقة للطالب ب�صكل عام وطالب �لأزهر 

بوجه خا�ش ملا له من طابع قد�صي ونظرً� خللفية �لطالب �لدينية �لتي ت�صتقي من �ملو�د �ل�صرعية وفل�صفة �جلامعة ب�صكل عام وعليه فقد ر�أى �لباحث �أن در��صة 

�لكتابات على جمموعة من �مل�صغولت �ملعدنية �لرت�ثية قد ترثي جمال �لرتبية �لفنية �صو�ء من ناحية �ل�صتفادة منها يف جماليات �خلطوط و�لكتابات �لتي عليها 

وتنظيمها و�صبل هيئاتها وغري ذلك بالإ�صافة �إىل �ل�صتفادة من طرق وتقنيات تطبيق �لكتابات على �مل�صغولت �ملعدنية .

 3D MAX توظيف الحرف العربى رقميًا بإستخدام برنامج 
حممد نا�صر وهد�ن

تناول �لبحث ب�صكل خمت�صر تاريخ �خلط �لعربي و�أنو�ع �ملتعددة و�لقيم �جلمالية للحرف �لعربي، وتناول �أي�صًا مفهوم �لتكوين و�لبناء للحرف �لعربي كوحدة 

�صكليه م�صتقلة لها قو�نينها �لبنائية كما ت�صمن طرح بع�ش �لتطبيقات �ملنجزة �صابًق لإ�صتخد�م �حلرف �لعربي فى منتجات �صناعية حرفية مثل: �أ�صو�ر �جلو�مع 

وغريها �أما �لت�صاميم �لرقمية )Digital Designs  ( فقد �أوجز �لباحث �أنو�عها و�أهميتها فى �لت�صميم و�ل�صناعه وركز �لبحث على �إعطاء فكرة موجزة عن 

برنامج )3Dmax( و�أهميته فى �لت�صميم و�ل�صناعه وت�صمن �صرح �لأو�مر و�لعمليات �لتى طبقها �لباحث فى برنامج  )3Dmax( لغر�ش ربط �ملفهوم �ل�صكلي 

�لعمليات و�لأو�مر لتوظيف �حلرف �لعربي وحدة �صكلية لإنتاج ت�صاميم �صناعية  �لتى من �ملمكن �جنازها با�صتخد�م تلك  �مل�صتقل للحرف �لعربي و�لتطوير�ت 

 )3Dmax(  خمتلفة مثل �لأ�صو�ر و�ل�صبابيك و�لأو�ين �لفخارية وغريها حتى يتمكن �مل�صمم حمرتفًا باخلط �لعربي ت�صمن �لبحث تطبيقات عملية فى برنامج

لتحوير  �ل�صكلية   )Ploy line( �مل�صتمرة  �خلطوط  عمليات  �أو�مر  بتطبيق   )3ds( �صكلي  منط  �إىل   )jbg( �صوري  منط  من    )format( منط �خلزن  لتحوير 

�حلرف من وحدة خطية �إىل وحدة م�صاحية ثم وحجمية حتى ميكن لربنامج  )3Dmax( �أن يتعامل بتعديالته )modifies( على �حلرف كوحدة م�صاحية 

فعاله  و�إمكانيات  �صناعية  ت�صميمة  لها خمرجات  �صيكون  �لرقمية  �لتقانات  باأ�صتخد�م  �لعملية  �لإجر�ء�ت  هذه  �إن  �ل�صناعية،  �لت�صميمات  لإجناز  ثم حجمية 

ت�صتخدم  �لتى  �ملختلفة  �لأجهزة  و�أغلب   )Machines prototyping( لنماذج� �أجهزة �صنع  مع  و�متد�د�ت  �رتباطات  له  �لربنامج  �لنمطي كون  �لإنتاج  فى 

�لتكنولوجيا �لرقمية فى �لإنتاج �ل�صناعي منها �أجهزة �لقطع و�لتفريز وت�صمن �لبحث مقرتح  ت�صميم لغر�ش تاأكيد �لنتائج �لنظريه و�لتطبيقية.

المخطوط اإلسالمى بين الفن والكوديكولوجيا
 حممود زكي

تتميز �ملخطوطات عن غريها من �لآثار و�ل�صنائع بطبيعتها �ملنفردة كوعاء للمعلومات، ُق�صد فيه �إىل ت�صجيل �ملعرفة �لإن�صانية فلم تاأت فيه �ملعلومات هام�صية كما 

فى نقو�ش �لعمائر وكتابات �ملنقولت و�إمنا جاءت كاإنتاج فكري م�صتقل ولعل هذ� من �أبرز �لأ�صباب �لتى دعت �إىل �لإعتناء بالكتاب �ملخطوط ودر��صتة كعلم قائم 

بذ�ته، هو علم �ملخطوطات �أو �لكودكيولوجيا.

ورغم كرثة ما ُكتب عن �ملخطوطات �لإ�صالمية وق�صاياها �إل �أن علم �ملخطوطات ما يز�ل يبحث عن ُهوية ُتبني عن حقيقتة وذ�تيته وما يز�ل يلتم�ش �لأُطر �لتى 

حتدد معامله وت�صبط حدوده وجتلى جمالت در��صته وق�صايا �هتمامه وتركز �لورقه �لبحثية على �ملجالت �لفنيه فى �ملخطوط ودر��صتة �ملتمثله فى �لفنون 

�لرئي�صه: �لهط ، و�لزخرفه ، و�لتذهيب ، و�لت�صوير ، و�لتجليد ، �إ�صافة �إىل م�صائل �أخري من مثل تن�صيق �ل�صفحه ونحوها.

�لذي  �لعربية �لإ�صالمية  �لكتاب فى �حل�صارة  �لفن �لإ�صالمي وتاريخه ترجع ملكانه  �لكتاب �ملخطوط مكانة مميزه فى در��صات  �أخر، �حتلت فنون  وعلى �صعيد 

ُيعد �أحد مظاهرها �لكربي غري �أن هذه �لدر��صات مل َتفرِد �ملخطوط بالدر�ش �ملتخ�ص�ش �لذي ير�عي ذ�تيته ومتطلباته ف�صاًل عن تنوع �لنظر �لعلمي تبعًا لتنوع 

�خللفيات و�لغايات و�ملناهج.

)�لكوديكولوجيا(  �ملخطوطات  بعلم  �لفن  وعالقة  �لأخرى  �لعلمية  و�ل�صناعات  �لتطبيقية  بالفنون  �ملخطوط  فنون  عالقه  مثل  من   « ت�صاوؤلت   « �لورقه  �أثارت 

و�لعلوم �لأخري �ملت�صله، وغريها من �لت�صاوؤلت : ثم طرحت » مقاربات » �أولية، من �أهمها : مناق�صة طرح �لدكتور �إدهام حن�ش لتاأ�صي�ش جمال معريف خا�ش يعُني 

بفنية �ملخطوط �لإ�صالمي، وحماولة ر�صم خريطه معرفيه للمجال وعالقاته مع �لعلوم و�ملجالت �ملعرفية �لأخري و�لإ�صارة �إىل و�صعيه �لدر�ش �لعلمي مل�صائلة، 

وما و�صل �إليه وما ينبغي له مع �إقرت�ح منهجيه ميكن �أن تو�صع من �آفاق �لبحث �لعلمي وغري ذلك من �ملقاربات �لتى ُتعني بالكليات و�لأُُطر �لعامة و�لتي من �صاأنها �أن 

ت�صهم فى تاأ�صيل �ملجال �ملقرتح وجتديده.

دور المدرسة العثمانية فى إثراء الخط العربي والمحافظة عليه
 �أ. حممود حممد �ل�صافعى غز�لة

لقد حظى �خلط �لعربي باإهتمام كبري وعناية فائقة من �لدولة �لعثمانية فكانت �أكرث �لع�صور �لإ�صالمية �زدهارً� وجتويدً� للخط �لعربي و�كرثها عناية و�هتمامًا 

للخطاطني و�ملزوقني مما يوؤكد باأن �خلط �لعربي �صهد �أهم مر�حل تطورة �لفنية و�صماته �ملميزة فى ظل �ملدر�صة �لعثمانية.

ولقد عني �لأتر�ك �لعثمانيون باخلط �لعربي �أميا عناية، �أدت �إىل �بتكارهم �أمناط جديدة من �خلطوط، كما �هتمو� باخلطوط �لعربية �لقدمية ودر��صتها بغية 

تطويرها وحت�صينها وجتويدها حتى بلغت قمة جمالها وتاأنقها، و�أ�صبح لالأتر�ك �لعثمانيون مدر�صة لها خ�صائ�صها ومميز�تها فى �خلط �لعربي ون�صتطيع �لقول �إن 

�لع�صر �لعثماين ميثل �لع�صر �لذهبي للخط �لعربي وحتى �أن �ل�صالطني �لعثمانني قد جعلو� �خلطاطني يف �أرقي �ملنا�صب و�إحتفاوؤهم بهم و�إخت�صا�صهم بالعطايا 

فقد حر�ش �ل�صالطني و�لأمر�ء و�ل�صدر �لعظام و�صيوخ �لإ�صالم و�لق�صاه على تعلم هذ� �لفن ورعاية �هله حتى �أن �ل�صالطني �لعثمانيني تعلمو� فن �خلط وكانو� 

خطاطني وعلى ر�أ�صهم �ل�صلطان بايزيد �لثاين. وطان �خلط �لعربي عن�صرً� �أ�صا�صيًا من عنا�صر �لثقافة �لعثمانيه فاأ�صح �خلطاط ع�صوً� مهما فى موؤ�ص�صات �لدولة 

عامة وبالك �ل�صالطني وديو�نه ب�صفة خا�صه و�أن�صاأو� له مد�ر�ش لتعليمة و�تقانه ) مدر�صة �خلطاطني (.

وقد جتلت مظاهر �هتمام �لعثمانني باخلط �لعربي وظهرت فى كتابة �مل�صحف �ل�صريف فو�صلت لنا �أروع �مل�صاحف �لعثمانية كتابة وتذهبيًا وكذلك فى زخرفة 

عمائرهم وحتفهم �ملختلفة، وتنوعت م�صامني هذه �لكتابات ما بني �آيات قر�آ�نية و�أحاديث نبوية �صريفه ون�صو�ش تاأ�صي�ص�صية و�أبيات �صعرية وحكم ومو�عظ، 

كتبت بخطوط خمتلفة.

وقد بزغت �أ�صماء �خلطاطني �لعثمانيني و�أ�صبح لهم طرقًا ومذ�هب فى �لكتابات وهو ما �صتناوله ب�صىء من �لتف�صيل قدر �مل�صتطاع دون �لأطالة فى هذ� �لبحث.

و�صيعني هذ� �لبحث بتو�صيح ن�صاأة هذه �ملدر�صة ورو�دها وموؤ�ص�صها وكيفية تطور �خلط �لعربي بها مع عر�ش �ل�صور �لتو�صيحية لعمالهم ودر��صة �صريتهم �لذتية 

وتطور �أعمالهم �لفنية وطبيعة �إثر�ئها للخط �لعربي وحفاظها عليه و�إك�صابه جماًل فوق �جلمال ياأخذ �مل�صاهد �ىل �آفاق روحانيه رحبة وت�صمو به �ىل �ل�صماو�ت 

�لعلي .
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جماليات الخط العربي في أعمال الحروفيين  قيمة تشكيلية في تصميم المعلقات
 �أ. مروة حممود جالل حممد

لكل �أمة لغتها �لتي تعتز بها وهي جزء من ح�صارتها وتر�ثها و�خلط وهو دليلها �لناطق و�أد�ة �ت�صالها �ملرتبط �رتباطًا وثيقًا بنقل �أفكارها و�لتعبري عن هذه �لأفكار 

ومتتلك �لكتابة �لعربية وحروفها ميزة جمالية جتلت فيها عبقرية �أمة ول نظن �أن �أمة من �لأمم تناولت �لكتابة بالتقدي�ش و�لفهم �لفني بهذ� �ل�صكل وجعلت 

منها فنا قائمًا بذ�ته .

�لفنون  �صروب  من  �صرب  هو  خا�صة  ب�صفة  �لعربي  و�خلط  �لأحياء  من  غريه  عن  �لإن�صان  ميزت  وميزة  �حلياة  �صرور�ت  من  �صرورة  و�لكتابة  �خلط  �أن  ول�صك 

�لت�صكيلية �لتي لها دور هام يف بلورة �لنفعالت  وؤية �جلمالية وللكتابة �لعربية وحروفها ميزة جمالية تتجلي يف �لقابلية لالبتكار و�لإبد�ع بتلك �ليد �لطيعة 

�ملرنة للفنان مما مينح �حلروف جماًل وبهجة .

ويرى د. عزت جمال �أن �لقيمة �لت�صكيلية للكتابة �لعربية جاءت يف �لفن �لإ�صالمي من منطلق كونه عن�صرً� هامًا من عنا�صر �لعمل �لفني �أي نابعًا من �لبيئة حيث 

�لزمان و�ملكان موؤكدً� عر�قه ح�صارتنا و��صتمر�ر�ها عرب �لتاريخ حمققًا �ليوم �مل�صرق لهذ� �لرت�ث �لذي �أكت�صب قد�صيته من �لقر�آن �لكرمي حيث دونت به �مل�صاحف 

و�لأحاديث �لنبوية �ل�صريفة كما �رتبطت �حلروف �لعربية منذ بد�يتها بالدلله �لأدبية« �أي �ملعنى« و�لدلله �لت�صكيلية »�أي �لت�صوير » وكذلك �لبعد �جلمايل 

»�أي �لتكوين و�حلركة« و�كتب بعدً� �خر فل�صفيًا يعك�ش عالقة �لفنان �مل�صلم بالعامل �ملحيط به و�لعالقة �حل�صية .

من جماليات �خلط �لعربي �نه يتوفر فيه خ�صائ�ش يف �حلروف �لعربية قل ما توجد يف غريها من �لأحرف �لأعجمية ومنها �خل�صائ�ش �لتي تعمل على تطور 

�خلط �لعربي ب�صكل ل نهائي ومن �لناحية �لت�صكيلية �لبحتة ميتلك �حلرف �لعربي تنوعات ل حد لها يف �إمكانيات �لبناء �لت�صكيلي لذ� فقد �نفرد �خلط �لعربي 

مبميز�ت �نتجت رو�ئع �للوحات �خلطية .

فيت�صم �خلط �لعربي باملرونة و�ملطاوعة وقابليته للمد و�لثني و�لإدغام و�لب�صط و�لتدوير و�لرتبيع و�لطالقة وغريها من �لهيئات �لفنية حتى بلغت �صورة �حلرف 

�لعربي �أكرث من مائة �صورة يف بع�ش �لأحيان.

لقد �نت�صر ��صتعمال �لفنانني �لعرب للخط �لعربي يف لوحاتهم �لفنية �نت�صارً� و��صعًا حتى بات من �ملوؤكد �أن كل فنان عربي قد تناول �خلط �لعربي بطريقة �أو 

باأخرى يف لوحاته يف مرحلة من مر�حل حياته �لفنية مما جعلها غنية بالقيم �لفنية و�جلمالية �لتي ميكن �ل�صتفادة منها يف �إثر�ء جمال ت�صميم �ملعلقات.

ويناق�ش �لبحث م�صكلة �لدر��صة �لفنية و�لتحليلية للقيم �لت�صكيلية يف �أعمال �حلروفيني وما حتمله من قيم جمالية يف تلك �لأعمال ميكن �ل�صتفادة منها يف �بتكار 

ت�صميم طباعة �ملعلقات مما ي�صيف قيمة جمالية للعملية �لت�صميمية يف جمال طباعة �ملن�صوجات.ويهدف �إيل در��صة حتليلية للتقنيات �لفنية و�لقيم �جلمالية 

لالأعمال �لفنية لأحد فناين �خلط �لعربي )�لفنان حممد طو�صون( و�بتكار ت�صميمات ت�صلح للمعلقات �لن�صيجية �ملطبوعة.

 قضية إنقاذ مستقبل تعليم الخط العربى 

�لأ�صتاذ/ فكرى �صليمان 

�أهم �مل�صكالت و�لق�صايا �ملعا�صرة �لتى تو�جه م�صتقبل فن �خلط �لعربى على �لإطالق هى )�لإنهيار �لتام للعملية �لتعليمية( وتعترب وزر�ة �لرتبية و�لتعليم �مل�صئول 

�لأول عن هذ� �لإنهيار. 

�أن ما يتعر�ش له فن �خلط �لعربى �لآن فى م�صر وكذلك فى �لبالد �لعربية من )تاأكل و�صياع( فى �ملد�ر�ش �لتعليمية و�ملد�ر�ش �لفنية �ملتخ�ص�صة للخط �لعربى 

ينعك�ش ب�صدة على �صعف م�صتوى �لكتابة عند �لتالميذ �لآن وعلى مد�ر�ش حت�صني �خلطوط �لعربية. 

لقد تقاع�صت �لوز�رة عن �آد�ء ر�صالتها ودورها مع هذه �ملد�ر�ش �لفنية �لتى بلغت �لآن ثالثمائة مدر�صة موزعة على جميع حمافظات �جلمهورية منذ عهد حممد 

على. هذه �ملد�ر�ش �لآن تتعر�ش حلملة �صارية ممنهجة ت�صتهدف �لق�صاء عليها بدًل من ت�صحيح م�صارها و�لعمل على تطويرها و�إز�حت �خلط �لعربى من خريطتها 

�لتعليمية متامًا �إىل �لأبد. 

�أهملت هذه �لوز�رة م�صئوليتها عن �ملقرر �لتعليمى �لثابت �صمن مو�د �للغة �لعربية فى �ملد�ر�ش �لإبتد�ئية و�لإعد�دية. ونظرً� لأن �لقاهرة دومًا هى )مركز �لريادة 

و�لقيادة( فاإنه من و�جبها وم�صئوليتها �لتاريخية �لعمل على �صرعة �إنقاذ �خلط �لعربى وحمايته من �لإنهيار قبل فو�ت �لآو�ن. 

وبناء على ذلك فاإن هذه �لق�صية ت�صبح هى �ل�صرورة �لآنية �لق�صوى و�لأهم على �لإطالق من بقية جميع �لأن�صطة و�لفعاليات �لأخرى �لتى يحتويها هذه �مللتقى 

�لدوىل �لكبري. 

�إىل حمورين  ينق�صم  �أن  �ملوؤمتر على  �لتعليم من خالل هذ�  �إنقاذ  لتتناول ق�صية  2017م  بالكامل  �مللتقى  لهذ�  �لثالثة  �لدورة  �أن تخ�ص�ش  �أقرتح  فاإننى  وبالتاىل 

��صا�صيني: 

�لدولة  على  �إلز�م  وفر�ش  و�لإعد�دية  �لإبتد�ئية  �ملرحلتني  فى  وجتويدها  �لعادية  و�لكتابة  �إلز�ميًا  �خلط  حت�صني  مقرر  تطبيق  �إقر�ر  يتناول   : �لأول  �ملحور 

و�لوز�رة باإ�صتمر�ره فى �ملد�ر�ش. 

�ملحور �لثانى: �إعادة �لنظر فى �ملنظومة �لتعليمية ملد�ر�ش حت�صني �خلطوط �لعربية وتقوميها و�إ�صالحها وحتديث هياكلها �لإد�رية و�لتعليمية وتقرير و�صائل 

�لدعم �لالزم لبقائها و�إ�صتمر�رها بنجاح للحفاظ على هويتها وقيمتها �لتاريخية. 

�إقرت�ح �أن ي�صارك فى �أعمال هذ� �ملوؤمتر كل �جلهات �ملعنية و�مل�صئولة عن فن �خلط �لعربى: 

�صوؤ�ل حمدد  ، وذلك لالإجابة على  �لوز�رة  �ملتخ�ص�صة بهذه  �لتعليمية  �لوكالء وكل �جلهات  و�ل�صادة  �لوزير �صخ�صيًا  �ل�صيد  و�لتعليم بح�صور  •    وز�رة �لرتبية 
: هل تبقى وز�رة �لرتبية و�لتعليم على مقرر تعليم �خلط فى �ملد�ر�ش؟ وهل ينوى �لوز�رة �لإبقاء على مد�ر�ش حت�صني �خلطوط �لعربية وتعيد �لنظر فى منظومتها 

�أم �إنها قررت �لتخلى عنها نهايئًا؟ 

�لعلوم  د�ر  وكلية  �لعربية  �للغة  وجممع  �لعربية  �لدول  وجامعة  و�ل�صحافة  و�لإعالم  �ل�صريف  و�لأزهر  و�جلامعات  �لثقافة  عن  �مل�صئولني  �ل�صادة  •    دعوة 
و�لكليات �لفنية و�لتطبيقية و�لفنون �جلميلة ونقابة �خلطاطني و�جلمعية �مل�صرية للخط �لعربى و�جلمعيات �للغوية �لأخرى. 

�أي�صًا.  �لدول  �لق�صية تعنيهم بالدرجة �لأوىل ويلزم تطبيقها فى هذه  �لعربية حيث �ن هذه  �لدول  �ملمثلة فى  ر�صمية رمزية من تلك �جلهات  •    دعوة وفود 
�أخريً�: فعلى هذ� �ملوؤمتر �أن ي�صع حدً� نهائيًا فى تو�صياته للدفاع عن تر�ث وم�صتقبل هذ� �لفن �لعربى �لإ�صالمى �لأ�صيل �لذى �صوف يبقى خالدً� ما بقى �لقر�ن 

�لكرمي ]�نا نحن نزلنا �لذكر و�نا له حلافظون[.                �صدق �هلل �لعظيم 

                           �لفنان / فكرى �صليمان 

                                                                     وع�صو �للجنة �لعليا للملتقى �لدوىل 

                                                                   �لأمني �لعام لنقابة �خلطاطني و�جلمعية �مل�صرية للخط �لعربى 

المقومات العلمية لفن الخط العربي 
�أ.د/ �إدهام حممد حن�ش   )�لعر�ق( 

حظى �خلط �لعربي بكثري من �لدر��صات �لتي تناولت طبيعته �للغوية ووظيفته �لتدوينية و�صريورته �لتاريخيه وتطور�ته �لفنية �لتي �نتهى بها هذ� �خلط فنًا 

�أ�صياًل ومركزيًا يف د�ئرة �لفنون �لإ�صالمية لكن هذ� �لفن مل يحظ بدر��صات عملية معمقه تعني ببنيته �ملعرفية �لتي �أعطته حقيقة �لعلم و�صفته �لتي كثريً� ما 

كان يو�صف بها يف �أدبيات �ملعرفة �خلطية �لعربية و�لإ�صالمية حيث مل تكتف هذه �ملعرفة بالإ�صادة �لفائقة باأهمية )علم �خلط( وف�صائله فح�صب بل وكثريً� ما 

كانت تعني ببيان كيفية ت�صنيف )�لعلوم �خلطية( بني �للغة و�ل�صناعة وغريهما من �ملظاهر �ملعرفية �لأخرى. من هنا حتاول هذه �ملقاربة �لبحثية �ملتو��صعة 

در��صة �لأ�ص�ش �ملعرفية �لتي قام عليها فن �خلط �لعربي قيامًا علميًا حمكمًا يف بنيته ومميزً� يف مو�صوعه وو��صحًا يف حدوده وم�صتقاًل يف خ�صو�صيته ل �صيما و�إن 

هذه �لأ�ص�ش قد تنوعت بني �لكتابة و�لهند�صة و�ل�صناعة و�لفن وغريها.

وتتمثل �أهمية هذه �لأ�ص�ش ودر��صتها وحتليلها يف كونها �لأ�صل �لعلمي و�ملنهجي �لأول لإنطالق عملية )تعليم �خلط( وحتولتها �ملنهجية �ل�صحيحة للتكامل �ملعريف فيما 

بني فقه )�خلط( �لعلمي �لنظري و�إبد�عه �لفني �لتطبيقي ل �صيما و�إن فن �خلط �لعربي يتفرد من بني �لفنون �لإ�صالمية بخا�صية �لتنوع �ملفتوح يف تكوين �أ�صكاله 

و�صوره و�أ�صاليبه �لتي تتمثل يف عدد كبري -0 ن�صبيًا – من ما يعرف باأنو�ع �خلط �لعربي �لتي منها – على �صبيل �ملثال ل �حل�صر : �لثلث ، و�لن�صخ ، و�ملحقق ، و�لإجازة 
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و�لتعليق و�لديو�ين و�لرقعة وغريها.وتقوم �لبنية �ملعرفية لفن �خلط �لعربي – ب�صكل عام – على عدد من �لعلوم �لأ�صا�صية �لتي تقف ور�ء �لأ�ص�ش و�ملقومات 

�لنظرية و�لتطبيقية لفن �خلط �لعربي ولعل من �أبرز هذه �لعلوم : �أوًل : علم �حلرف: �ملت�صل بعلم �للغة �لعربية �لذي يتاألف من ثمانية وع�صرين حرفًا يف ثالثة 

م�صتويات لغوية هي : �ملعنى، �للفظ ، �لكتابة ولذلك فاأن �للغويني ي�صنفون هذه �حلروف �إىل ثالثة �أنو�ع وهي : �حلروف �ملعنوية، و�حلروف �للفظية ، و�حلروف 

�خلطية .

وتنتمي �حلروف �خلطية �إىل �مل�صتوى �للغوي �ملعروف بالكتابة ذلك لأن �لكتابة نوعان هما: �لكتابة �لأن�صائية، و�لكتابة �خلطية �لتي هي تعبري �آخر عن �ملعنى 

�للغوي و�لإ�صطالحي لكون �خلط هو �صورة �لكتابة. ثانيًا : علم �لهيئة )�ل�صورة( : ومن هنا ن�صاأن مفهوم )�ل�صورة �خلطية( يف مقابل �ملعنى �للغوي �لذي ي�صع 

�خلط يف �ل�صلب �لعلمي للر�صم و�لكتابة ف�صار تعريف �خلط هذ� يعك�ش �نتماءه من �لناحية �ملعرفية �إىل عامل �ل�صور و�لأ�صكال �لذي هو �ملجال �ملعريف لخت�صا�ش 

)�لهند�صة �حل�صية( �لتي ميكن تعريف حقيقتها �ملعرفية: )علم �لأ�صكال �خلطية( . ثالثًا : علم �لهند�صة : �ل�صكلية geometry �ملتعلقة بفن �خلط وهو �لعلم 

�لذي يعود – يف �لغالب – �إىل �لعالمة �لأندل�صي عبد �لرحمن بن �إ�صماعيل �ملعروف باأقليد�ش �لعرب وقولته �مل�صهورة باأن �خلط هو "هند�صة روحانية ظهرت باآلة 

ج�صمانية" فقد �صارت )هند�صة �خلط( ن�صقًا ريا�صيًا خا�صًا من �لأن�صاق �ملعرفية لعلم �لهند�صة �لعامل �لذي �جتهد �لعلماء �مل�صلمون يف ت�صحيحه وتهذيبه وترقيته 

ببع�ش مبادئ �ملعرفة �لإ�صالمية كالف�صل و�لإح�صان و�لتقومي وغري ذلك من مثل هذه �ملبادئ �لتفكرية و�لفكرية و�لعلمية �لتي ميزت علم �لهند�صة بخ�صو�صيته 

�لإ�صالمية وقيمة �حلقانية �لقائمة على كل من : )�لتنا�صب( قانونًا حل�صن �لأ�صياء وجمالها و)�لإح�صان( معيارً� لإتقان �لعمل �لفني و�حلريف و)�لتفا�صل( قيمة 

فطرية م�صافة يف بنية �لأ�صياء وخ�صائ�صها فوق قيمها �لريا�صية و�جلمالية و�لوظيفية يف �لبنية �ل�صكل و�لعمل و�لإنتاج. ن هذه �ملبادئ �لهند�صية �لإ�صالمية 

�خلا�صة هي "كنه �لأ�صياء وجوهرها" يف �لت�صور �لفل�صفي �لإ�صالمي وهي – �أي�صًا – عماد ما كان �لعلماء �مل�صلمون ي�صمونه )�لهند�صة �لفا�صلة( �لتي ميكن عدها 

مبثابة نظام لكل �لأنظمة �ملعرفية �ملتعلقة بالعلوم و�لآد�ب و�لفنون و�ل�صناعات و�حلرف.

�أو منحنية مر�صومة  وتقوم هند�صة �خلط �لفا�صلة على ما ي�صميه فقهاء هذ� �لفن ومهند�صوه )�لأ�صول �لهند�صية( وهي عبارة عن خطوط هند�صية م�صتقيمة 

يف �صورة �حلرف �خلطى و�صكله �لعام بو�صع هند�صي معني . وترت�وح �أو�صاع هذه �خلطوط �لهند�صية بني : �لنت�صاب و�لت�صطيح و�لإنكباب و�لإ�صتلقاء و�لإنحناء 

و�لإ�صتد�رة و�لتقوي�ش وهذه �لأو�صاع و�لهيئات هي – يف حقيقتها – عبارة عن حركات توؤدي �إىل �نتاج �صورة �حلروف �خلطية و�أ�صكالها �لتي ترجع يف ذلك كله �إىل 

�أو�صاع �لإن�صان وهيئاته �ملختلفة يف �حلركة و�ل�صكون. لذلك كان نقاد هذ� �لفن �مل�صلمون ي�صفون فن �خلط د�ئمًا باأنه )�ل�صاكن �ملتحرك( .

ر�بعًاً : علم �أنو�ع �خلط : �لذي ��صتفاد كثريً� من تباين �لأو�صاع و�لهيئات يف هند�صة لإحد�ث �لتغري�ت �ل�صكالنية يف �صور �حلروف �خلطية �لتي يتاأ�ص�ش عليها نوع 

�خلط و�أ�صلوبه �لفني . وهناك �لعديد من نظريات �لتنوع �لفني للخط �لعربي منها – على �صبيل �ملثال ل �حل�صر: نظرية �لأ�صتقاق �لقائمة على �لتنا�صل �لفني بني 

�لأ�صول و�لفروع يف �أنو�عه �خلط ونظرية �لدو�ئر �خلطية على غر�ر نظرية �لدو�ئر �لعرو�صية لبحور �ل�صعر �لعربي ل�صعبان �لآثاري.

كتابة  كتابة )جامع حما�صن  �لطب يف  �لتي قدمها  �لعملية  �لأمثلة  فهي  �لعربي  للخط  و�لوظيفي  �لفني  �لتنوع  �لرت�ثية على نظريات  �لعملية  �لأمثلة  �أبرز  �أما 

�لكتاب( �خلا�ش بنظرية �خلطاط �بن �لبو�ب وطريقته يف �أنو�ع �خلط �لعربي . خام�صًا: علم قو�عد �خلط : �لذي كان يعرف ب�صنعه �خلط �أو �لكتابة وتالزمها 

�لع�صوي بعلم �لهند�صة حيث تفيد �ملقولة �ملعروفة باأن �خلط �إمنا هو "هند�صة �صعبة، و�صناعة �صاقة" وهذه �ل�صنعة متثل �لبعد �ملعريف �لآخر لفن �خلط وهو 

�لبعد �لتطبيقي لتعلم �خلطاط و�أد�ئه �لفني �ملتعلق باملعنى �للغوي للخط من حيث هو عملية �لكتابة ل من حيث هو �صورتها. ومن هنا �صار مفهوم )�صناعة �خلط( 

�أو �لتقنيات �لكتابية �لهادفة �إىل حتقيق )جمالية �ل�صورة  يعرب عن �لقو�عد �لكتابية( لفن �خلط حيث تكون هذه �لقو�عد عبارة عن جمموعة من �لعمليات 

�أ�صكال )�حلروف �خلطية( وتكوين �صورها �لب�صيطة و�ملركبة وهو ما كان فقهاء هذ� �لفن ي�صمونه : )ح�صن �ل�صكل( وبناء  �إن�صاء  �خلطية( من خالل كل من : 

�لعالقات �لت�صكيلية فيما بني هذه �حلروف �خلطية عند بنية )�لكلمة( �ل�صرفية ومنها عند بنية )�ل�صطر( �لكتابية �لنهائية وكان فقهاء هذ� �لفن ي�صمون هذ� 

�لبناء �خلطي �لت�صكيلي با�صم )ح�صن �لو�صع( . وبح�صب هاتني �لناحيتني تنوعت )قو�عد �خلط �لعربي( �لعامة و�خلا�صة على نحو علمي مرت�بط جعل بع�ش 

فقهاء هذ� �لفن �لإ�صالمي �جلميل ي�صف )�صناعة �خلط( هذه باإنها "�ل�صناعة �لفا�صلة �لكاملة �ل�صاملة" وذلك لإنهاء جتمع بني �لعلم و�لعمل يف �عتبار و�حد من 

�عتبار�ت �لإبد�ع �لفني �لنظرية �لرتبوية و�لتطبيقية �لتعليمية .

الخط العربي بين الذاتي والموضوعي– فلسفة الجمال
د.�إياد ح�صني عبد �هلل )�لعر�ق(

منذ �أن �أثار �لفيل�صوف كانت عام 1724 يف نظريته �جلمالية ��صكالية �جلمع بني �لذ�تي و�ملو�صوعي يف �لعمل �لفني كانت �لفنون مبختلف ��صنافها تنزع تارة �إىل 

�لذ�تي و�أخر �إىل �ملو�صوعي وبالتايل تكونت �لعديد من �لجتاهات و�ملذ�هب �لفنية، كانت تغلب �لذ�ت على �ملو�صوع تارة و�ملو�صوع على �لذ�ت تارة �أخرى.

ول �صك �أن كل فن من �لفنون هو ناجت ملجموعة من �لعو�مل �لتي تكون ثقافية �ملجتمعات تولد يف نهاية �ملطاف منطقًا جماليًا خا�صًا به وبالتايل من �ل�صعب �تخاذ 

مقايي�ش موحدة للفنون �لتي تنتجها ثقافات �ملجتمعات �ملختلفة ويعد �لفن �إحدى ثمار �حل�صارة �لإن�صانية �لتي تخلق حو�رً� فاعاًل بني �ملجتمعات �حلية وثقافاتها، 

و�أن �ملقاربات �ملو�صوعية و�لفكرية تفتح نو�فذ جيد للحو�ر و�لتاأمل ملا هو جديد .

و�خلط �لعربي كظاهرة فنية وجمالية غر�صت عميقًا يف �لفكر �لعربي و�لإ�صالمي على �مل�صتوى �لثقايف و�لإيديوجلي وتكتنز �لكثري من �لتاأويالت �حلد�ثوية، ب�صبب 

قدرتها على ��صقاط عاملي �لزمان و�ملكان ل�صالح �لفكر �جلمايل و�إن �لعالقة بني �حلقيقة �لعلمية )�لكيان �ملو�صوعي( ونظرية �ملعرفة )�لأب�صتمولوجي( �لتي 

يثريها �حلرف �لعربي قد بلغت ذروتها عندما تو�صط طريف �جلمال �لدلله �للغوية و�ملعرفية، يتجلى فيها �صعي �خلطاطون عرب �لع�صور للو�صول �إىل كمال �ملعنى 

بو��صطة جمال �ملبنى.

فهل �أن �قت�صار ما جودته �لأقالم من تنوع على �آيات �لذكر �حلكيم وماأثور �لقول و�صافيات �حلكم قد فاق �لت�صور�ت و�أ�صبح كفياًل باأن يحيل �ل�صكل ظاهر�تيًا �إىل 

جماله �لأق�صى؟ و�إذ� كان �ملبد�أ كذلك فهل �أننا نلتقى جماليًا وتطبيقيًا مبا �أثاره جاد�مر يف نظريته للتلقي و�لتاأويل يف �أو�خر �لقرن �لع�صرين، باأن �أق�صى ما ميكن �أن 

ي�صله �جلمال هو �لكمال.

�أو ما �أثاره �لإمام �لغز�يل قبل ذلك مبا يقرب من ع�صرة قرون باأن )جمال �ل�صئ يف كماله �لالئق به( ويف كال �حلالتني ل ميكن �لك�صف عن هذه �لدللت �لظاهر�تية 

وبنيتها �لعميقة دون ��صتقاء �ملعرفة من علوم �صتى لأن ظاهرة تطور �حلرف و��صتخد�مه مل تكن بعيدة عن �ملنهج �لفكري �لذي حمله �لإ�صالم مب�صرً� ومنذرً�.

�أي �أن بنية �حلرف ��صتقت �أوىل قيمها �جلمالية من �لدعوة �جلمعية للفكر ولي�ش �ملمار�صة �لإبد�عية �لفردية وعلى �أ�صا�ش �أن �نتماء ودور �لفرد يف �جلماعة، ومبا 

يوؤ�صر لنا باأن �لقيم �جلمالية �جلديدة هي قيم جمعية رغم �أنها حتفظ للفرد دوره �حلقيقي يف بناء �حلياة ودميومتها. يف ذ�ت �لوقت �لتي تغيب �لذ�تية �لفردية 

�أمام �ملنجز �جلمعي .

ومل يدخل �لقرن �لر�بع �لهجري حتى كانت فكرة معاجلة �حلروف د�خلة يف كل ��صكال �ملعرفة �لإن�صانية، فعاجلها �لعديد من �لفرق و�جلماعات، كما عاجلها 

�ل�صوفية و�لفال�صفة وحتى �ملعتزلة، كل على ح�صب هدفه ومن هنا وجدنا �حلالج ي�صري يف مو�ز�ة �أحمد بن زيد �لبلخي يف �لقول )باأن يف �لقر�آن علم كل �صئ، وعلم 

�لقر�آن يف �لأحرف �لتي يف �أو�ئل �ل�صور، وعلم �لأحرف يف لم �لألف، وعلم لم �لألف يف �لألف، وعلم �لألف يف �لنقطة، وعلم �لنقطة يف �ملعرفة �لأ�صلية، وعلم 

�ملعرفة �لأ�صلية يف �لأزل، وعم �لأزل يف �مل�صيئة، وعلم �مل�صيئة يف غيب �لهو، وعلم غيب �لهو »لي�ش كمثله �صئ« ول يعمله �إل هو(.

�أو كما يلخ�ش زكي جنيب حممود نظرية جابر بن حيان يف )ميز�ن �حلروف(: »نعود فنقول: �أنه لو بلغت �للغة حد كمالها �ملنطقي، جلاءت كلماتها م�صاوية لأ�صياء 

�لعامل �خلارجي، ثم لذ� جاءت �أحرف �لكلمات مقابلة لطبائع تلك �لأ�صياء – ونحن نتكلم �لآن بل�صان �بن حيان – فال زيادة فيها ول نق�صان، لكن �لذي يحدث 

فعاًل يف �للغة �لقائمة �ملتد�وله هو �أنها بعيدة عن هذ� �لكمال، فكليمات ز�دت حروفها على �لأ�صل �ملطلوب، وكلمات �أخرى نق�صت حروفها عن �لأ�صل �ملطلوب، و�أذن 

فاخلطوة �لأوىل �لتي يتحتم علينا �لبدء بها، �إذ� �ردنا �أن ن�صت�صف طبائع �لأ�صياء �خلارجية من ��صمائها يف �للغة، هي �أن ن�صقط �لزو�ئد من �لكلمة �أن كان فيها 

زو�ئد، �أو �أن ن�صف �لنو�ق�ش �أن كان فيها هو حمذوف...« �أن دور �حلرف بحد ذ�ته كان يف نف�ش �لوقت مفارقة للذ�تية وك�صفًا للحقيقة، �صرعان ما �أ�صاد �صرح فن 

قائم بذ�ته هو فن �لكتابة، ذلك �لفن �لذي مل ينفرد بنف�صه كو�صيلة تعبري ذهنية بل تخاطاها عرب )�لفن �ملعماري، و�لعديد من �لتطبقيات �لعملية �ليومية ذ�ت 

�مل�صا�ش بحاجة �لإن�صان(، ولقد ظلت ��صكاله �لفنية �ملتنوعة غنية بطاقاتها �لتجريدية �إىل �حلد �لذي عربت با�صتمر�ر يف �ملعطي �لروحي �ل�صرف للح�صارة، 

وذلك با�صتمر�ر ظهورها كلوحات حائطية على جدر�ن �مل�صجد �أو كك�صاء من �لقا�صاين للمنائر و�لقباب، �أو كن�ش كتابي للقر�آن �صمن تكوين زخريف عام ومن هنا، 

فاأن �لكت�صاف �ملعا�صر للخط كحرف ودلله وقيمة جمالية هو بدوره ��صتمر�ر غيبي لعقلية فنان متجاوز لذ�ته وو�قعه �لن�صبي يف �صبيل �أن ي�صتق�صى �أ�صوله من 

جذوره و�أن يطور �بد�عه عرب ثماره.
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بر�هيم �آيت زيان )�جلز�ئر(

تقوم �لدر��صة �حلالية على توخي �لإجابة على �صوؤ�ل مهم يف نظرية �لفن �لإ�صالمي �لوليده، �أل وهو �لبحث عن �حلدود �ملعرفية �لتي ترتبط باجلمال، ذلك �أن ما 

��صتقرت عليه �ملحافل �لعلمية قرن مفهوم �لفن باجلمال، ولكن قد �ختلفت �لآر�ء يف �عتبار حمدد�ته ومعايريه، وما بني معترب للتجربة �جلمالية �لذ�تية، وما بني 

�آخذ يف �جلمال معايري كلية كونية هي م�صدره وبنيته �ملو�صوعية.

ومن بني مو��صيع فنون �لإ�صالم، جند فن �خلط �لعربي قد �أخذ �لهتمام �لكبري �صو�ء من �لناحية �لو�قعية)كرثة �لأعمال �خلطية �صو�ء يف فنون �لكتاب �أو يف 

�لعمارة(، �أو من �لناحية �لت�صنيفية �لب�صتمولوجية )حيث يعترب �خلط �لعربي لدى �لكثري من �لباحثني من �أهم مظاهر �لفن �ملقد�ش يف �حل�صارة �لإ�صالمية( 

ول ميكن �أن يختلف �ثنان على جماليات �خلط �لعربي �ملبهره، �لتي يتذوقها �ملتلقي بال�صليقة، وجتود قريحة �لناقد يف �لتما�ش نقاط �حل�صن و�جلودة يف �صكله 

وم�صمونه، و�لذي ميكن �أن يكون مو�صوعًا لت�صاوؤل هذه �لدر��صة، هو �لبحث عن بنية ذلك �جلمال ما هي؟ وكيف ميكن لفن �خلط �لعربي �أن يقوم على نظرية نقدية 

و��صحة �لأ�ص�ش و�ملعايري؟

ومن �لناحية �ملنهجية �صيحاول �لباحث تناول �ملو�صوع من عدة زو�يا، م�صتعينًا باملنهج �لتخليلي يف در��صة و��صتخال�ش �لبوؤر �لدللية �لتي ميكن �أن تكون لبنة 

ت�صاعد على تاأ�صيل نظرية �لفن �لإ�صالمي فيما يخ�ش �خلط �لعربي، وذلك من خالل تبني �ملنظور �لتقليدي �لكلي �لكوين �لذي يعترب �جلمال �صفه مو�صوعية لها 

بنيتها �لذ�تية يف ذ�ت حاملها، و�أن �ملتلقي لي�ش له �إل �أن يت�صارك مع ذلك �جلمال بالرتقي يف �صلم معريف مبني على �لتذوق و�لتامل، بذلك تكون �لبنية �جلمالية 

لفن �خلط �لعربي لي�ش جمرد �أ�ص�ش ومعايري نظرية جمرده لكنها �صئ وجودي يعا�ش يف جتربة معرفية ذوقية جمالية، ولي�ش ذلك بغريب، �إذ� ذكرنا باأن �لقر�آن 

كالم �هلل �ختاره �هلل تبارك وتعاىل �أن يكون بالل�صان �لعربي، و�أن يكون �حلرف �لعربي م�صتوفيًا لكل �ل�صفات �لتي ميكن للغة �أن حتتمل �لكلمة �لإلهية.

�صيتناول �لباحث مو�صوع �لدر��صة من خالل �لعنا�صر �لتالية، مع �لإعتناء بالتوثيق �ملنهجي �ل�صحيح و�لأمانة �لعلمية يف عزو �لأفكار �إىل �أ�صحابها، وهذه هي 

عنا�صر �لبحث �لأ�صا�صية.

1-�للغة �لعربية من �للغات �ملقد�صة 2- �حلرف �لعربي وعلم �لعدد  3-�خلط �لعربي: )�ملوزون و�ملن�صوب( 4- ثنائية �لزمان و�ملكان يف �خلط �لعربي )�ملو�صيقى 

و�جليومرتي( 5- مو�صوعية �أدو�ت �خلط �لعربي 6- بنية �جلمال يف �خلط �لعربي

كتابة المصحف الشريف بين الموروث والحديث 
�أحمد بن طاهر �لدين بن عبا�ش

)بنجالدي�ش(

تهدف هذه �لدر��صة �إىل كتاية �مل�صحف �ل�صريف و�ملر�حل �لتي مرت بها من تنوع �خلطوط و�إ�صافات على �لن�ش �لقر�آين حليات وتزيينات �إبتد�ء بالعهد �لنبوي 

وعهد �خللفاء �لر��صدين ثم �لعبا�صي فالعثماين فاحلديث مع �لتد�عيات �لتي �أوردها بع�ش �أهل زماننا وهي حمل �إ�صكال لي�ش بالي�صري ومناق�صة تلك �لأمور مع �إير�د 

مناذج و�صور متنوعة يف ذلك ويتناول هذ� �لبحث يف كتابة �مل�صاحف و�ملر�حل و�لأطو�ر �لتي مرت بها و�لإ�صافات �لتي حلقتها من جماليات خط و�صبط وفو�حت �صوٍر 

وفو��صل وتخمي�ش وتع�صري وعالمات وقف ومناق�صة �لأقو�ل �لتي �أوردت حديثًا على كتابة �مل�صاحف �ل�صريفة مع �لنماذج لكل �صئ من ذلك .

ويهدف �لبحث �إىل �هتمام �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�خللفاء �لر��صدين بعده بامل�صحف �ل�صريف وكذلك 

�أطو�ر ومر�حل كتابة �مل�صاحف �ل�صريفة  و�لوقوف على �لإ�صافات و�لتح�صينات يف كتابهم ومعرفة جهود �خلطاطني يف �إ�صفاء �ل�صمات �جلمالية يف كتابة �مل�صاحف 

�ل�صريفة 

ومن �مل�صاكل �لتي تعر�ش لها �إدعاء وزعم كثري من �لنا�ش �أن �خلطاطني �أ�صاوؤو� �إىل كتابتة و�أنهم مل يبذلو� جهودً� يف ذلك ورمبا �تهموهم مبا هو �أكرث من ذلك وقد 

ذكرو� ملحوظات يف ذلك فاأوردتها وناق�صتها.

قواعد إخراج اللوحة الخطية بين التقليد والحداثة 
د. جمال جنا )لبنان(

ينق�صم هذ �لبحث �إىل ق�صمني : �للوحة �خلطية �لتقليدية و�للوحة �خلطية �لت�صكيلية .

يتناول �لق�صم �لأول �لتعريف �أوًل باللوحة �خلطية �لتقليدية، وملاذ� لوحة �خلط �لعربي تنفرد بكونها �لوحيدة بني خطوط �لعامل �لتي ت�صكل لوحة قائمة 

بذ�تها، كما يتناول �ملر�حل �لتاريخية لتطوير هذه �للوحة ودور �حلو��صر �لكربى )بغد�د – ��صتانبول – �لقاهرة( يف �حت�صان فن �خلط �لعربي و�أثرها يف بلورة 

�ل�صكل �لنهائي للوحة �خلطية ودور �ملد�ر�ش �لرئي�صية يف تخريج �خلطاطني و�حلفاظ على هذه �لقو�عد .

�لعربية ودورها يف تنويع  �أ�صكال �حلروف  �إي�صاله منها وتعدد  �ملر�د  �ملعنى و�لهدف  �للوحة �خلطية، وما  �لق�صم  �لبحث يف هذ�  �صيتناولها  �لتي  �لنقاط  �أهم  �أما 

�خليار�ت للوحة �خلطية وح�صن �خلط وهو يقوم على مايلي

�لوزن : هو قيا�ش �حلروف وفق منظومة عر�ش �لقلم 

�لتنا�صب : هو �لن�صبة �جلمالية لالأ�صياء و�صماها �لعرب بـ »�لن�صبة �لفا�صلة« وهي ن�صبة �ل�صئ بني �لطول و�لعر�ش .

»ح�صن �ل�صكل وح�صن �لو�صع » ويكون وفقا �لأ�صول �لأتية :�لتوفيه – �لإمتام – �لإكمال-�لأ�صياع-�لإر�صال.

�لظل و�لنور يف �للوحة �خلطية ؟

رموز ودللت �للوحة 

�ملز�وجة بني �لفر�غ و�لكتلة �خلطية 

متو�صع �حلروف �صمن �أ�صكال هند�صية، وهذه �لأ�صكال عي �أ�صا�ش �لأر�بي�صك �أي�صًا.

�لتز�م �لقو�عد �لعامة للرتكيب )�لبناء من �لأ�صفل لالأعلى( ووجوب و�صع لفظ �جلاللة – يف حال وجوده يف �لن�ش – يف �أعلى �لرتكيب .

�لإلتز�م باأ�صكال �حلروف �لرئي�صية مع �لإ�صارة �إىل �أن �خلطاطني و�صعو� �أ�صكاًل متنوعة جدً� ل�صتخد�مها يف �حلالت �ملتنوعة للرتكيب وهذ� ل مينع �لإلتز�م 

بالأ�صكال �لأ�صا�صية للحروف وعدم �للجوء لل�صرور�ت �إل نادرً� .

�لنقطة ودورها �ملركزي يف �للوحة �خلطية .

وجوب جتريد �للوحة من �حلركات و�لت�صكيالت و�لتزيينات ثم �لنظر �إليها لروؤية �لفر�غات و�حلكم على �لوزن وبعد ذلك ت�صاف هذه �لتزيينات .

�لتوقيع 

�لبعد �لو�حد و�لأبعاد �ملتعددة يف �خلطية �لتقليدية .

مالزمة فن �لأر�بي�صك للوحة �خلطية وقد �صماه �خلطاطون بفن �لتذهيب لغلبة هذ� �للون يف �لزخارف .

�لفاطمية  �لعمر�نية و�خلطية  �أثر يف �حت�صان �لآثار  �لقاهرة من  ملا ملدينة  �لق�صم لوحة �خلط �لكويف وتطورها ل �صيما يف م�صر،  كما �صيتناول �لبحث يف هذ� 

و�ململوكية .

و��صتمر�ر �زدهار �خلط �لكويف يف مدر�صة حت�صني �خلطوط �مللكية )�لعربية حاليًا( على يد �خلطاطني مثل يو�صف �أحمد وحممد عبد �لقادر .

حتليل مناذج من �خلطوط �ملختلفة .

خال�صة هذ� �لق�صم .

�أما �لق�صم �لثاين فيتناول �للوحة �خلطية �ملعا�صرة ونلمح فيها �كرث من �جتاه :

�لجتاه �لأول : ي�صم ق�صمًا كبريً� من �خلطاطني �لتقليديني �لذين حاولو� �لنعتاق من �أ�صر �لقو�عد �لتقليدية، فخرجو� قلياًل عن �لقو�عد �لتقليدية )مع حتليل 

بع�ش �لنماذج( .

�لجتاه �لثاين: ي�صم ق�صمًا من �لفنانني �لذين ��صتوحو� من �خلط �لعربي حروفه ورموزه �أو بع�صها يف �إخر�ج �للوحات �لت�صكيلية، وهذ� �لق�صم ��صتطاع �لتحرر �أكرث 

ولكنه غيب �ل�صكل �لتقليدي للحرف �لعربي يف �أحيان كثرية و�صكل �جتاهات عدة عرف بع�صها باحلروفية د�رت يف فلك �لت�صكيلية �ملعا�صرة من ��صتخد�م �لألو�ن 

وتوزيع عنا�صر �للوحة �إىل �لوزن و�لهدف �ملر�د �إي�صاله من �للوحة )مع حتليل عدد من �للوحات( 
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المرتكزات القويضية في اللوحة الخطية المعاصرة
�أ.د جو�د عبد �لكاظم فرحان �لزيدي )�لعر�ق(

�أن �ملعطيات �جلمالية و�لنقدية �لتي حفل بها �لف�صاء �لثقايف �ألقت بظاللها على �ملتغري�ت �لأ�صلوبية يف �للوحة �خلطية �ملعا�صرة، وتخلي �خلطاط عن �لأ�ص�ش 

�لتقليدية يف ت�صييد منجزه �خلطي حتت تاأثري �ملذهب �ل�صكالين و�لتاأكيد على �أهمية �ل�صورة وهجرة �مل�صامني �لن�صو�صية �لكربى، وتتويج ذلك يف فكر ما بعد 

�حلد�ثه، �لذي تعد �لتقوي�صية )�لتفكيكية( من �هم مظاهره على �صعيد �لتجلي �لإبد�عي، ودعو�ت )جاك دريد�( يف ��صرت�تيجيته �لتقوي�صية �إىل نقد �لتمركز 

حول �لعقل �أو �لعالمة �أو �ملعنى و��صتبد�له بالتمركز حول �لكتابة، بو�صفها �أثرً� وت�صتت �ملر�كز وت�صعيد �صاأن �لهو�م�ش لتكون مب�صتوى �ملركز ... �لأثر �لذي يعني 

�للوحة �خلطية مبختلف ت�صكالتها لتتد�خل فيها �لأجنا�ش و�لنبى �ملجاورة مثل )�لر�صم و�لكر�فيك و�لنحت( و�صوًل �إىل درجة �صفر جمايل حتاول ه�صم كل 

�لتجارب �ل�صابقة وجتاوزها �إىل مثابة جديدة باأجتاه �خلطاب �ملرئي �ملختلف وت�صتت �لأ�صول و�ختالفها يف �لبناء �لن�صقي للوحة �ملعا�صرة وعملية �لأرجاء �أو 

تاأجيل �حلكم على �ملنجز �خلطي حلني �كتمال عملية �لتلقي �لتي مثلت عينتها لوحات �خلطاطني )جنا �ملهد�وي، وجيه نحله، خالد �ل�صاعي، حممد �أمزيل، �أياد 

�حل�صيني، رو�صان �خلطاط، �صالح �لهجر، ح�صام �أحمد عبد �لوهاب( و�آخرين ��صهم �لدر�ش �لنقدي يف تلميع منجزهم وتو��صلهم مع �لطروحات �ملعا�صرة �لتي ل 

ميكن تخطيها، لأنها ��صبحت جزءً� من �لذ�كرة �لفنية �لتي كر�صها �لف�صاء �لنقدي و�جلمايل يف �خلطاب �لب�صري ومن �صمنه �مل�صهد �خلطي بكل تاأكيد، ولذ� يهدف 

�لبحث �إىل مالحقة �لتجارب �لتي �أفرزها �لنمط �حلد�ثي بتنا�صة مع ��صتغالت �لأجنا�ش �لفنية �لأخرى وتاأثري�ت معطيات �لتقوي�صية ومرتكز�تها �ملعلنة من 

خالل حتليل تلك �لنماذج �ملمثلة للعينة �ملنتقاة بطريقة ق�صدية

عرض سن القلم ودوره في تنوع الخط العربي
د. ح�صني على جرمط )�لعر�ق(

يعني هذ� �لبحث بدر��صة )عر�ش �صن �لقلم ودوره يف تنوع �خلط �لعربي( بعد �أن مرت �لكتابة �لعربية با�صكال متعددة نتيجة للتطور �لطبيعي للمجتمعات، كما 

�أخذ �خلط �لعربي طريقة نحو �لتجديد و�لتطوير ليكت�صب �صخ�صيته �لو��صحة نتيجة لهذ� �لتطور �لذي ح�صل يف مو�د و�أدو�ت �لكتابة ل �صيما �صناعة �لقلم 

وطريقة برية، ومن خالل �لدر��صة �ل�صتطالعية و�لبحث و�لنماذج �لتي مت �حل�صول عليها ��صتطاع �لباحث �أن يطرح م�صكلة بحثه يف �لف�صل �لأول من در��صته 

بالت�صاوؤل �لآتي : هل كان لعر�ش �صن �لقلم دور يف تنوع �خلط �لعربي؟

وجت�صدت �أهمية �لبحث من خالل معرفة قيا�ش عر�ش �صن �لقلم �لذي ُكتب به خمتلف �خلطوط �لعربية وطريقة �إ�صتخد�ماتها وما قد تقدمه هذه �لدر��صة من 

فائدة للباحثني و�لد�ر�صني يف جمال �خلط �لعربي فيما كان �لبحث يهدف �إىل �لك�صف عن قيا�ش عر�ش �صن �لأقالم ودورها يف تنوع �خلطوط �لعربية للفرتة من 

ع�صر �صدر �لإ�صالم �إىل عام )1400هـ- 1981م( .  �أما �لف�صل �لثاين فقد ��صتمل على )مبحثني( تناول �ملبحث �لأول عملية �لتحول �لنوعي من �لكتابة �لعتيادية 

�إىل �لكتابة �خلطية، وجاء �ملبحث �لثاين عن دور �لقيا�ش )عر�ش �صن �لقلم( يف ت�صمية �خلطوط �لعربية، ثم تلتها موؤ�صر�ت �لإطار �لنظري، �ما �لف�صل �لثالث 

فقد ��صتمل على �جر�ء�ت �لبحث، حيث �عتمد علي �ملنهج �لو�صفي �لتحليلي، وكان جمتمع �لبحث قد بلغ )50( لوحة �ختار �لباحث )4( عينات ق�صدية جرى 

حتليلها وفق �أد�ة �لبحث �ملتمثلة باإ�صتمارة �لتحليل حيث �صمت ثالثة مرتكز�ت �أ�صرف على �صحتها جمموعة من �ملخت�صني يف هذ� �مليد�ن.

�أما �لف�صل �لر�بع فقد ��صتمل على حتليل �لعينات وعر�ش �لنتائج ومنها:

�إن عر�ش �صن �لقلم كان له �لتاأثري �لو��صح و�ملتميز �لذي يظهر بنيه �حلروف �ل�صكلية بهيئة متنا�صبة ومن�صجمة ف�صاًل حتقيقة و�نتظامه و�إجادته لنوع �خلط 

بالقيا�ش �ملحدد . ت�صبح عملية تفعيل �لتنوع يف �لكتابة �خلطية موؤهلة لتلبية �لكثري من �لأهد�ف �لتي من �صاأنها �أن حتقق �أبعاد �خلط �لعربي �لوظيفية و�جلمالية 

و�لتعبريية . �أن �لتباين بني �حلروف �لقائمة و�مل�صتلقية و�لتنوع �ل�صكلي و�لأ�صلوبي �لذي يظهرها يرتقي بفن �خلط �لعربي �إىل مر�حل متقدمة هدفها جتويدي 

جمال مرتبط بن�صب ثابته حلجم �لأقالم.

�أن �إيجاد قيا�ش منا�صب لعر�ش �صن قلم �خلط يظهر بنية �حلروف �ل�صكلية على �أ�صا�ش �مل�صاحة �ملتاحة، ف�صاًل عن �ن�صيابيتها ور�صاقة �بد�نها �لتي ت�صاعد على 

�صمان فعالية �لإجناز �خلطي جماًل وجتويدً� 

دور متاحف الخط اإلسالمي في خدمة الخط العربي
د. �صامية قادرين )�جلز�ئر(

يتمتع �خلط �لعربي برمزية خا�صة يف �حل�صارة �لعربية �لإ�صالمية، فهو يعرب عن �لهوية �لإ�صالمية بامتياز، وللخط �لعربي �صحره وجماله وجاذبيته ي�صتوقف 

�لناظر ويثري �لده�صة و�لإعجاب ولو تاأملنا تلك �لر�صائل �ملتبادلة بني �خللفاء و�مللوك �صو�ء �ملكتوبة منها على �لرق �و �لورق لر�أينا تطور �إبد�عها وهي تك�صف عن 

مفاتن خطوطها وتكويناتها و�أ�صالتها ودللتها وهي �إن دلت على �صئ فاإمنا تدل على بر�عة ومهارة �خلطاطني يف ر�صم �حلرف �ملقد�ش �لذي نزل به �لقر�آن �لكرمي، 

وجعل �لنطق به عبادة له، بحيث يعزفون على �أوتاره �حل�صا�صة و�لرفيعة فتاأتي �لكلمات �ملفعمة بكل ما هو جميل و�أ�صيل وم�صعة بهائها ويف نف�ش �لوقت فاإن �حلرف 

يج�صد �لقيم �لروحية �لإ�صالمية �لتي ترتجم مو�قف �لإن�صان �مل�صلم من �لكون و�حلياة وبجانب هذ� كله يعترب �خلط �لعربي من �لناحية �لفنية من �أكرث خطوط 

�لعامل تنوعًا ومرونة وجمالية مع �لقدرة �لالحمدودة على �لتطور كما �ن ظهور �للوحة �خلطية يف �ملرحلة �لالحقة لعبت دورً� حيويًا يف تعزيز �لإح�صا�ش بالقيمة 

�لفنية و�جلمالية للخط باعتباره فنًا ولي�ش باعتباره فقط كتابة وظيفية.

�ل�صوء على دور متاحف �خلط �لإ�صالمي يف خدمة �خلط  �لبحث لإلقاء  ياأتي هذ�  �لفنية �حل�صارية  �لعربي و�لح�صا�ش بقيمته  �لتعريف باخلط  ولالإ�صهام يف 

�مللتقيات  �ملتمثلة يف  �ملتنوعة  فعالياتها  �مليادين من خالل  ت�صاوؤل عن جهود متاحف �خلط يف خمتلف  �صكل  �لدر��صة على  �إ�صكالية  تاأتي  �أجل ذلك  �لعربي ومن 

و�لندو�ت و�لور�صات و�ملعار�ش و��صتعانت �لباحثه باملنهج �لو�صفي �لتحليلي يف تتبع ودر��صة كاًل من متحف طارق رجب للخط �لإ�صالمي بدولة �لكويت و�ملتحف 

�لعمومي �لوطني للخط �لإ�صالمي مبدينة تلم�صان يف �جلز�ئر.

واقع الدراسة األكاديمية في قسم الخط العربي والزخرفة بكلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد
د عبد �لر�صا بهيه د�ود )�لعر�ق(

يعني هذ� �لبحث بت�صليط �ل�صوء على ق�صم �خلط �لعربي و�لزخرفة بو�صفه �لق�صم �لعلمي و�لفن �ل�صابع من �أق�صام كلية �لفنون �جلميلة بجامعة بغد�د و�أحدثها 

من ناحية �لتاأ�صي�ش حيث ُبدء به كتخ�ص�ش �صمن ق�صم �لت�صميم �صنة 1993 وعند تخرج �لدورة �لأوىل �صنة 1997 مت ��صتقالله كق�صم، وقد و�صعت له �ملناهج 

�لدر��صية و�ملقرر�ت �لأ�صا�صية، و��صتمر يف �لتطور و�لنمو حتى يومنا هذ� مما �صيو�صحة �لبحث تف�صياًل .

�لطلبة  �صو�ء على م�صتوى خطط قبول  بيان مر�حل تطوره  تاأ�صي�صه ثم  ��صتوجبت  �لتي  و�لفنية  �لعلمية  و�ل�صرور�ت  �لق�صم  فل�صفة  بيان  �إىل  �لبحث  ويت�صدى 

وكذلك �ملناهج و��صتحد�ث �لدر��صات �لعليا �لتي �بتد�أت بدرجة �ملاج�صتري ولحقًا ��صتحدثت در��صة �لدكتور�ه ويف هذ� �ل�صاأن �صيتم ذكر �أعد�د طلبة �لدر��صات 

�لعليا �ملتخرجني منهم و�لذين ل ز�لو� يف مرحلة �لدر��صة وعناوين �لبحوث �ملنجزه ل�صهادتي �ملاج�صتري و�لدكتور�ه.

وخمتلف  �لعمل  �صوق  لرفد  �لإ�صالمية  و�لزخرفة  �لعربي  �خلط  فنون  جمايل  يف  �أكادميية  متخ�ص�صني  �إعد�د   : ومنها  للق�صم  �لعامة  �لأهد�ف  �لبحث  ويتناول 

يف  و�لبحثية  �لعلمية  �ملجالت  لتطوير  متخ�ص�صني  باحثني  تخريج  عن  ف�صاًل  �لخت�صا�ش  هذ�  خرب�ت  تتطلب  �لتي  و�لرتبوية  و�لإعالمية  �لثقافية  �لقطاعات 

خمتلف جمالت �لفنون �لإ�صالمية مما يوؤكد على من �لتوجهات �لتي تعمق �لهوية �حل�صارية لأمتنا �لعربية و�لإ�صالمية.

كما ي�صتعر�ش �لبحث �صروط �لقبول ومعايري �ختبار �لطلبة �ملتقدمني للدر��صة يف �لق�صم من خريجي �لدر��صة �لإعد�دية بفرعيها �لعلمي و�لأدبي وتو�صيف عمل 

�خلريج وجمالت ��صتغاله �لتطبيقي يف �مليادين �لفنية و�لعمارية و�لتحفيات �ملنقولة وجمالت �لن�صر �لطباعي و�ملكتبي وحقول �لإعالن �لتجاري وغري ذلك .

كما ي�صتعر�ش �لبحث �ملقرر�ت �لدر��صية على مدى �صني �لدر��صة �لأربع بالن�صبة لدرجة �لبكالوريو�ش و�ملقرر�ت �لدر��صية ملرحلة �ملاج�صتري و�أمدها �صنة تقوميية 

حت�صريية و�صنة تقوميية �أخرى لإجناز �لر�صالة و�ملقرر�ت �لدر��صية ملرحلة �لدكتور�ه و�لتي �أمدها �صنة حت�صريية و�صنتني لإجناز �لأطروحه.

كما ي�صلط �لبحث �ل�صوء على معار�ش �لق�صم �ل�صنوية وتو�صف لوحات �لتخرج و�لبحث �لتعزيزي �لذي يعده طالب �لدر��صة لنيل درجة �لبكالوريو�ش وم�صوؤوليات 

�لإ�صر�ف من قبل �لأ�صاتذة ودور هذ� �لن�صاط يف تاأخيل �لطلبة للح�صول على �صهادة �لتخرج .
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برنامج الندوة العلمية

»اليوم األول اإلثنين  18 يوليو 2016«
- �لت�صجيل 9.30-9

�جلل�صة �لفتتاحية 9.45 – 12.00 - يدير �جلل�صة: �أ. حممـد بغـد�دي

ترتيب كلمات �جلل�صة �لفتتاحية:

-  كلمة مقررة �للجنة �لعلمية د. �أمنية عامر -  كلمة �لباحثني: د. �إياد �حل�صيني -  كلمة �لقومي�صري: �أ. حمــــمد بغــــد�دي

-  كلمة رئي�ش قطاع �صندوق �لتنمية �لثقافية: د. نيفني �لكيالين

-  ��صرت�حة ق�صرية، ترفع �جلل�صة -  �لعودة لبدء فعاليات وقائع �جلل�صة �لعلمية:

د. إياد حسين عبد الله الحسينى
�خلط �لعربى بني �لذ�تى و�ملو�صوعى / فل�صفة �جلمال

أ. إبراهيم يات زيان
بنية �جلمال فى �خلط �لعربى

د. جواد عبد الكاظم فرحان الزيدى
�ملرتكز�ت �لتقوي�صية فى �للوحة �خلطية �ملعا�صرة 

��صرت�حة 12.00 –12.30، �جلل�صة �لعلمية �لأوىل 2.30 - يدير �جلل�صة : د. حممد ح�صن

د. سامية قادرين
دور متاحف �خلط �لإ�صالمى فى خدمة �خلط �لعربى

محمود زكى
�ملخطوط �لإ�صالمى بني �لفن و�لكوديكولوجيا

محمود محمد الشافعى غزالة
دور �ملدر�صة �لعثمانية فى �إثر�ء �خلط �لعربى و�ملحافظة عليه

د. إيناس حسن حسنى صالح
�خلط �لعربى فى �لعمارة �لإ�صالمية

»اليوم الثانى الثالثاء 19 يوليو 2016«
�جلل�صة �لعلمية �لثانية 10.00 – 12.00 - يدير �جلل�صة : د. �أمنيــة عامر

د. حسين على جرمط
عر�ش �صن �لقلم ودوره فى تنوع �خلط �لعربى

أحمد بن طاهر الدين بن عباس الخضرى
كتابة �مل�صحف �ل�صريف بني �ملوروث و�حلديث

د. تغريد محمد ابراهيم
د. كرم مسعد أحمد

در��صة فنية لأبو�ب �لكعبة �مل�صرفة كمدخل ل�صتحد�ث م�صغولة معدنية

أ.مجدى أحمد حسن محمود الشحات
جماليات �لزخارف �لكتابية فى �صناعات �حلرف �لتقليدية

��صرت�حة 12.00 –12.30 - �جلل�صة �لعلمية �لثالثة12.30– 2.30

يدير �جلل�صة : �أ. فكرى �صليمان

محمد جمعة سعد العربى
�لبناء �لهند�صى حلروف خط �لثلث

د. أدهام محمد حنش
�ملقومات �لعلمية لفن �خلط �لعربى

بالل فتح الله طه شرابية
�ل�صبيل �إىل نهو�ش مد�ر�ش �خلط �لعربى فى م�صر

د. رهام حسن محمد 
فتحى جودة م�صمم �خلط �لعربى �حلديث

»اليوم الثالث األربعاء 20 يوليو 2016«
�جلل�صة �لعلمية �لر�بعة 10.00 – 12.00 - يدير �جلل�صة : �أ. ي�صرى ح�صن

د. عبد الرضا بهيه داود
و�قع �لدر��صة �لأكادميية فى ق�صم �خلط �لعربى و�لزخرفة بكلية �لفنون �جلميلة – جامعة بغد�د

فكرى سليمان
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ق�صية �إنقاذ م�صتقبل تعليم �خلط �لعربى

د. محمد محمد العربى إبراهيم
�لأبعاد �لفنية و�لتقنية للكتابات �مل�صتخدمة على �مل�صغولت �ملعدنية و�لإفادة منها فى جمال �لرتبية �لفنية

د. بانسيه محمد محمد األدهم
جماليات �حلروفية �لعربية باجلمع بني �لطباعة �ليدوية و�لرقمية

��صرت�حة 12.00 –12.30 - �جلل�صة �لعلمية �خلام�صة 12.30– 2.30، يدير �جلل�صة : د. جنوى �مل�صرى

د. بهية شهاب 
حركة جتديد �حلرف �لعربى �ملطبوع خالل �لـ 20 �صنة �ملا�صية فى لبنان

د. جمال نجا
قو�عد �إخر�ج �للوحة �خلطية بني �لتقليد و�حلد�ثة

د. آمال عبد العظيم محمد
�إثر�ء �لت�صميمات �لطباعية بتوظيف جماليات �خلط �لعربى و�حلفاظ على �لهوية �لعربية

محمد ناصر وهدان 
3D MAX توظيف �حلرف �لعربى رقمًيا با�صتخد�م برنامج

»اليوم الرابع الخميس 21 يوليو 2016«
�جلل�صة �لعلمية �ل�صاد�صة 10.00 – 12.00، يدير �جلل�صة : د. �آمال عبد �لعظيم، د. جمال �لرفاعى

د. نجوى المصرى
�حلرف �لعربى و�ملقاومة : در��صة فى �أعمال �لفنان �لعر�قى �إياد �لقدحى

د. عزة أحمد جمال محمد البرى
�خلط �لعربى بني جماليات �لت�صكيل و�لتطوير �لتقنى

مروة محمود جالل محمد عثمان
جماليات �خلط �لعربى فى �أعمال �حلروفيني قيمة ت�صكيلية فى ت�صميم �ملعلقات

د. الباز محمد محمد توفيق
�إ�صكالية كتابة �لألفاظ �ملعربنة

��صرت�حة 12.00 –12.30

�جلل�صة �خلتامية و�لتو�صيات

2.30 –12.30

جلنة الفرز 

مقررً� الفنان/ سعد غزال     

ع�صوً� الفنان/ مصطفي خضير    

ع�صوً� الفنان/ سامح إسماعيل    

�أمينة �للجنة األستاذة/ نجاة فاروق     

جلنة التحكيم

الفنان/ عبد الله عثمان                       مقررً�

ع�صوً� الفنان / د. محمد محمد العربى    

ع�صوً� األستاذ/ محمد منير الرباط    

األستاذة/ نجاة فاروق                              �أمينة �للجنة

اللجنة العلمية

مقررً� دكتورة/ أمنية عامر     

ع�صو� دكتور/ محمد أحمد حسن إسماعيل   

ع�صوً� دكتورة/ نجوي المصري    

�أمينة �للجنة أستاذة/ سحر معتمد     
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جدول ورش العمل املصاحبة مللتقي القاهرة الدولي لفنون اخلط العربي
�ملقام يف �لفرتة من 17 من 24 يوليو 2016 بق�صر �لفنون بد�ر �لوبر�

من �ل�صاعة �خلام�صة حتي �ل�صابعة م�صاًء

تاريخ �لور�صة�مل�صرف علي �لور�صة�أ�صم �لور�صةم

1
�لزخرفة وحل �لذهب و�إ�صتخد�مه

�أ�صر�ر ت�صريح �حلرف

م�صعب �لدوري – �لعر�ق

فادى �أبو ملحم - لبنان
�لثنني 18 يوليو 2016

2
�لإبتكار�ت �حلديثة يف لوحات �خلط �لعربي

�أدو�ت �لكتابة

ثائر �صاكرحممد �لأطرقجي - �لعر�ق

بالل �صر�بيه
�لثالثاء19 يوليو 2016

3
�خلط �لفار�صي وتكويناته

�حلرف �لعربى بني �لأ�صالة و�لتجديد

حممد فهمي قنا – �صوريا

حممد �أبو �لأ�صعاد فرحات - م�صر
�لربعاء 20 يوليو 2016

�خلمي�ش 21 يوليو 2016بلعيد حميدي – �ملغرب�خلط �ملغربي و�أ�صر�ر كتابته4

5
�صر �ل�صنعة يف لوحات

 �خلط �لعربي
�ل�صبت 22 يوليو 2016م�صعد خ�صري �لبور�صعيدي – م�صر 

�لحد 23 يوليو 2016د. خالد جماهدتقنيات لوحات خط �لثلث6

سوق أدوات اخلط العربي
�ملقام علي هام�ش ملتقي �لقاهرة �لدويل �لثاين لفنون �خلط �لعربي بق�صر �لفنون بد�ية من يوم 18 يوليو حتي 24 يوليو 2016

�لأدو�ت �ملعرو�صة

ورق مقهر

�أقالم ب�صط م�صنعة يدويًا

�أحبار و�ألو�ن و�أ�صباغ م�صنعة من �لطبيعة

�أم�صق وكتيبات تعليمية

ي�صرف على �ل�صوق فى هذه �لدورة

�أحمد �أبو زيد  - ح�صام على �ل�صيد

�أحمد عادل حممد
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فريق العمل

عالء شقوير 

�إ�صر�ف تنفيذى

  

أحمد بالل

ت�صميم �لكتالوج

تامر البدرى

ت�صميم �لغالف

سحر معتمد

�ملادة �لعلمية

نجاة فاروق

تن�صيق �ملعر�ش

وائل نبيل - نورا حسنى - مصطفى الشناوى

جمع ت�صويرى

طارق الصغير

فوتوغر�فيا 

�صكر خا�ش ل�صباب �خلطاطني ..و:

د / خالد مجاهد -  أنور الفوال

 



168

�لفهر�صت

- كلمة ال�صيد الوزير  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-كلمة رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-كلمة  قومي�صري عام امللتقى  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-كلمة  نقيب اخلطاطني  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-اللجنة العليا مللتقى  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- لئحة امللتقى  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- املكرمون و�صيوف ال�صرف  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- اأعمال الفنانون امل�صريون  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- اأعمال الفنانون من خارج م�صر  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- ملخ�س الأبحاث املقدمة  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- برنامج الندوة العلمية  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- جدول ور�س العمل امل�صاحبة و�صوق اأدوات اخلط العربي ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

3

5

6

7

8

9

13

29

129

146

162

166

2016


