احلرف العربى م�صدر الإلهام

يعترب احلرف العربي ،م�صدر الإلهام لكثري من الفنانني العرب والأجانب ،ومن ثم حتول اخلط العربي �إىل فن
رفيع مييز احل�ضارة العربية ،ازدانت به امل�ساجد والق�صور والبيوت العربية ،ف�ض ًال عن املن�ش�آت العامة يف خمتلف
املدن العربية ،ويف مقدمتها القاهرة.
وي�أتي احتفا�ؤنا بهذا الفن العظيم ت�أكيد ًا على �إننا ونحن نتطلع للحاق ب�أ�سباب الع�صر احلديث ،ون�ست�شرف �آفاق
امل�ستقبل ،ف�إننا يف ذات الوقت نتم�سك مبا هو عظيم وم�ضيء يف تراثنا العربي ،والرتاث يزداد ثراء بالتطوير،
واحلوار وتفاعل الأفكار ،من خالل الأبحاث العلمية القيمة التي يقدمها امللتقى عرب الندوة العلمية الدولية،
التي ي�شارك فيها �أكرث من ثالثني باحث ًا من خمتلف دول العامل ،حيث تطرح الندوة العلمية خمتلف ق�ضايا اخلط
العربي للنقا�ش ،بتنوعها واختالف توجهاتها.
وختام ًا ،ف�إن وزارة الثقافة تتمنى جلميع امل�شاركني يف امللتقى دوام التوفيق.
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حلمى النمنم
وزير الثقافة
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ملتــقى اخلط العــربي يف دورته الثانية

ت�أتي الدورة الثانية مللتقى القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي لت�ؤكد مدى حر�ص وزارة الثقافة امل�صرية
و�صندوق التنمية الثقافية على جناح هذه الفعالية الثقافية الهامة ،و�أنها ولدت لت�ستمر ،فمن خالل هذا امللتقي
تعود م�صر لتتبو�أ مكانتها التي ت�ستحقها بني الأمم يف جمال اهتمامها بفنون اخلط العربي ،و�إذ حتتفى القاهرة
بفنون وفناين اخلط العربي من خمتلف دول العامل من خالل فعاليات هذا امللتقي ،فذلك ي�أتي امتدادا حلر�ص
وزارة الثقافة امل�صرية على ت�أكيد �أهمية فنون اخلط العربي ،وا�ستعادة التوا�صل مع مبدعي فنون اخلط العربي
يف خمتلف البلدان العربية والإ�سالمية ،وانطالقا من رغبتنا الأكيدة يف ملئ الف�ضاءات الإبداعية يف حميطنا
املحلي والعربي و الإقليمي بفعاليات ثقافية ت�سمو بح�ضارتنا العريقة املتجددة.
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�أ.د/نيفني الكيالنى
رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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ر�سالة اخلط العربى �أمانة

ُيعد اخلط العربى من �أرقى و�أجمل الفنون ف�إن له من ح�سن �شكله وجمال هند�سته وبديع ن�سقه ما جعله يخطف
الأنظار وي�أخذ بالألباب حتى عند الغرب ،وفى ظل الثورة التكنولوجية واالنفجار املعرفى �إال �أن اخلط العربى حظي
بعناية فائقة واهتمام من قبل امل�سئولني ،وي�أتي ملتقى القاهرة الدوىل الثانى لفن اخلط العربى كنتاج وثمرة ملا
و�ضعته وزارة الثقافة متمثله فى �صندوق التنمية الثقافية والتى حمل على عاتقة م�سئولية الرعاية واالهتمام بهذا
الرتاث فى ظل قيادة واعية ور�شيدة و�إخال�ص وتفان فى العمل للأ�ستاذة الدكتورة نيفني الكيالنى …وب�صفتى نقيب ًا
للخطاطني �أحمل على عاتقى �أمانة هذا الفن على �أعتبار �أن النقابة العامة للخطاطني هي اجلهة الر�سمية للخط
العربى ولقد �سعدت �أميا �سعادة بوجود �أعمال خطية متميزة و�أبحاث علمية متخ�ص�صة و�أفكار ور�ؤي خمتلفة تنب�أ
عن �أجيال واعدة وم�ستقبل م�شرق للخط العربى ونحن بحاجة لتلك الأطروحات العلمية وتفعيلها من قبل وزارة
على ب�أن نلت �شرف التكرمي
البحث العلمى ووزارة الرتبية والتعليم ،وت�أتى هذة الدورة لأكون مكرم ًا ولقد �أمنت اهلل ّ
راق من
من دول عديدة ولكن �سعادتى البالغة حينما ينه�ض اخلط العربى ويزدهر ويعلو �ش�أنه حتي ن�صل �إىل م�ستوى ٍ
الذوق العام ومن التذوق.

									
								

م�سعد خ�ضري البور�سعيدى
نقيب اخلطاطني

امللتقي ..ر�ؤية ثقافية جديدة
�ستظل الثقافة امل�صرية دائما هي قاطرة التقدم والرقى يف خمتلف جماالت املعارف والفنون ،ومن هنا ي�أتي �ضرورة
ا�ستمرار وتطوير فعاليات هذا امللتقى للت�أكيد على هويتنا العربية والإ�سالمية ،حيث ي�أتي اخلط العربي يف مقدمة
الفنون الرا�سخة باعتباره �أحد �أهم مكونات هويتنا العربية الأ�صيلة القادرة على التوا�صل مع الآخر ،و�إحداث الأثر
الإيجابي لتقدمي ر�ؤية ثقافية جديدة ،ذات م�ضمون ثقايف قادر على �إثراء املرحلة الراهنة بزخم ثقايف وفني نابع من
تراثنا وح�ضارتنا العربية.
وها نحن نبد�أ فعاليات الدورة الثانية من ملتقي القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي ،بتوفيق من اهلل ،وبرعاية خمل�صة
ودعم دائم من وزير الثقافة ،الكاتب ال�صحفي الأ�ستاذ حلمي النمنم ،وب�أ�شراف ومتابعة يومية ،ودعم بال حدود من
الأ�ستاذة الدكتورة نيفني الكيالين ،رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية ،وفريق عملها املخل�ص من ال�صندوق ،فحينما
كنا ب�صدد ترتيب اال�ستعدادات لفعاليات هذه الدورة ،بد�أنا �أوىل خطواتنا نحو حتقيق �أحد �أهم الأهداف التي من �أجلها
�أقيم هذا امللتقي ،كما جاء يف املادة الثالثة من الئحة النظام الأ�سا�سي للملتقي ،والتي تن�ص يف بندها الأول ،والثالث
على :ــ "تنمية الذائقة الفنية لدي املتلقي ،وربط الأجيال اجلديدة برتاثها الفني تاريخيا و�إبداعيا من خالل املعر�ض
العام والندوة العلمية وور�ش العمل".
ــ "�إثراء املكتبة العربية ،وتنمية الوعي الفني ،والنقدي ،بالدرا�سات ،والأبحاث النظرية املت�صلة بفنون اخلط العربي".
وانطالقا من �سعين ًا الدائم لتحقيق هذه الأهداف ،ر�أت اللجنة العليا يف �أوىل جل�ساتها� ،أن ي�ضاف ملطبوعات امللتقي يف
هذه الدورة ،م�شقا تعليميا ملختلف �أنواع اخلطوط ،كهدية قيمة ت�ضاف للمكتبة العربية ،بالإ�ضافة �إىل الكتاب التذكاري
الذي ي�ضم ملخ�صات الأبحاث العلمية ،وجملد لوحات امل�شاركني يف امللتقي ،ولعلنا يف هذه الدورة وبتوفيق من اهلل ،حاولنا
�أن نتقدم خطوة �إىل الأمام ،متجاوزين كل العقبات التي واجهتنا يف الدورة الأويل ،مبتعدين عن كل اخلالفات ،وا�ضعني
ن�صب �أعيننا الهدف الأ�سمى من �إقامة امللتقي ،وهو تطوير فعاليات امللتقي �إيل الأف�ضل ،من �أجل االرتقاء بفنون اخلط
العربي ،وتفعيل تو�صيات ملتقي العام املا�ضي ،وختاما نتمنى ل�ضيوف امللتقي وجميع امل�شاركني �إقامة طيبة ،وم�شاركة
فعالة ،ويف النهاية نتوجه بالتحية وال�شكر والتقدير جلميع الزمالء والأ�ساتذة �أع�ضاء اللجنة العليا للملتقي ،وكذلك
�أع�ضاء اللجنة العلمية ،وجميع اللجان الفرعية ،و�شباب اخلطاطني املعاونني ،لهم منا جميع كل ال�شكر والتقدير.

								�أ .حممد بغدادي
قومي�سري عام امللتقى
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اللجنة العليا مللتقى القاهرة الدويل الأول لفنون اخلط العربى
الأ�ستاذة الدكتورة /نيفني الكيالنى

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

د� .إينا�س عبد الدامي

رئي�س قطاع دار الأوبرا امل�صرية

			
د� .أمين عبد الهادى

رئي�س قطاع العالقات الثقافية اخلارجية

د .خالد �سرور

رئي�س قطاع الفنون الت�شكيلية

�أ .حممد بغدادي

قومي�سري عام امللتقى

�أ .م�سعد خ�ضري

نقيب اخلطاطني امل�صريني

�أ .فكري �سليمان

�أمني عام نقابة اخلط العربي

�أ .حممد حمام

وكيل نقابة اخلط العربي

اللجان الفرعية
اللجنة العلمية
جلنة الفرز والإختيار والتن�سيق العام
جلنة العالقات العامة والإعالم والن�شر
جلنة االعمال اجلرافيكية واملطبوعات .
اللجنة املالية .
جلنة التحكيم .
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(مقررا)
ً

ملتقي القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي
الئحة النظام الأ�سا�سي مللتقى القاهرة الدويل
لفنون اخلط العربي

املادة الأوىل:
تنظم وزارة الثقافة امل�صرية بجمهورية م�صر العربية ممثلة فى قطاع �صندوق التنمية الثقافية ملتقي القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي
مبدينة القاهرة كل عام بالتعاون مع النقابة امل�صرية العامة للخط العربي .
يعقد امللتقى يف �شهر يوليو من كل عام بقطاع �صندوق التنمية الثقافية – وزارة الثقافة بجمهورية م�صر العربية
املادة الثانية :
يهدف امللتقي �إىل :
 تنمية الذائقة الفنية لدى املتلقي وربط الأجيال اجلديدة برتاثها الفني تاريخ ًا و�إبداع ًا من خالل املعر�ض العام والندوة العلمية وور�ش العمل . الإ�سهام فى بناء ال�صورة احل�ضارية للفنون العربية والإ�سالمية والت�أكيد على هويتنا العربية وتقدمي �صورة �إيجابية للعامل كله عن ثقافتناالعربية من خالل حوار �إن�ساين خالق.
 �إثراء املكتبة العربية وتنمية الوعي الفني والنقدي بالدرا�سات والأبحاث النظرية املت�صلة بفنون اخلط العربي من خالل الندوة العلميةالدولية .
املادة الثالثة :
ي�ضم امللتقي الفعاليات الأ�سا�سية التالية :
املعر�ض العام للم�سابقة بفروعها املختلفة .
املعار�ض اخلا�صة للمكرمني و�ضيوف ال�شرف .
الندوة العلمية الدولية وت�شمل عر�ض ومناق�شات الأبحاث مبحاورها املختلفة .
ور�ش العمل الفنية املتخ�ص�صة .
املادة الرابعة :
ينظم امللتقي فعالياته بامل�شاركة فى املجاالت الأتية -:
التيار الأ�صيل للخط العربي ،ويق�صد به خمتلف الأنواع التقليدية للخطوط العربية ذات القاعدة بكافة الأ�شكال والإجتهادات املبتكرة فى
التكوين .
الإجتاهات اخلطية احلديثة ،وتت�ضمن التجارب الفنية اجلديدة فى خمتلف فنون ال�صور اخلطية كاحلروفيات ب�أنواعها املختلفة .
الفنون التى ت�ستلهم احلرف العربي عرب و�سائط تقنية �أخري كالأعمال اجلرافيكية والطباعه الرقمية .
املادة اخلام�سة :
تتم دعوة كل املبدعني وفناين اخلط العربي والباحثني واملكرمني من م�صر وكافة دول العامل عرب موقع امللتقي
الإلكرتوين للم�شاركة.
يتقدم الفنانون الراغبون فى امل�شاركة الفردية فى امللتقي عرب املوقع الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت �أو الإت�صال

9

املبا�شر ب�إدارة امللتقي مبقر قطاع �صندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا �أو بنقابة اخلط العربي بالقاهرة
للح�صول على �إ�ستمارة امل�شاركة والإطالع على ال�شروط العامة مع الإ�شارة �إيل �أن امل�شاركة الفردية بالأعمال
الفنية ال تعني بال�ضرورة �إ�ست�ضافة الفنان ويجوز ملن يرغب فى احل�ضور على نفقتة اخلا�صه امل�شاركة فى كافة
الفعاليات دون �أدنى م�سئولية على �إدارة امللتقي وي�شمل امللف اخلا�ص للراغبني فى امل�شاركة على الآتي:
�صورة �شخ�صية حديثة .
�سرية ذاتية فنية خمت�صرة للم�شاركة ،و�صور وا�ضحة بجودة عالية (300ميجا بيك�سل) للأعمال التي �سي�شارك
بها الفنان .
�صورة من �أهم الآراء النقدية والإعالمية التى كتبت عن الفنان و�أعماله .
بيان عن الأعمال امل�شارك بها الفنان عرب الربيد الإلكرتوين للملتقي مت�ضمن ًا مقا�ساتها واخلامات امل�ستخدمة.
ويناط بالقومي�سري العام للملتقي حتديد ميعاد �سحب الإ�ستمارات وامليعاد النهائى لتقدمي الأعمال والأبحاث
فى كل دورة �إنعقاد.
املادة ال�ساد�سة:
الندوة العليمة الدولية :
يقيم امللتقي عرب فعالياته ندوة علمية دولية تناق�ش مو�ضوع ًا حمدد ًا من ق�ضايا اخلط العربي فى كل دورة
للملتقي عرب املحاور التى حتددها اللجنة العلمية وتوجه اللجنة العليا للملتقي الدعوة لعدد من الباحثني
والنقاد والفنانني الرا�سخني والإعالميني وم�سئويل الهيئات الفنية والأكادميية ذات ال�صلة املبا�شرة بفنون
اخلط العربي للم�شاركة فى فعاليات الندوة العلمية على امل�ستويني العربي والدويل بالإ�ضافة �إىل امل�شاركني من
داخل م�صر .
وحددت اللجنة العلمية املحور الرئي�سي للندوة الدولية لهذه الدورة على النحو التايل:
�إ�شكاليات اخلط العربي بني احلفاظ على الهوية  ..و�آفاق التحديث :
املحاور:
دور رواد اخلط العربي يف احلفاظ على هوية اخلط العربي و�أ�صالته .
دور وزارات الرتبية والتعليم يف احلفاظ على �أ�س�س ومبادئ اخلط العربي .
دور احلا�سوب يف �إبتكار خطوط جديدة .
املكرميـن :
يكرم امللتقي فى كل دورة عدد ًا من الفنانني الرا�سخني والباحثني وفق ًا للقواعد اخلا�صه التى تقررها اللجنة
العليا للملتقي على �أال يزيد عدد املكرمني عن �أربعة رموز فنية �أو علمية بالإ�ضافة �إىل �ضيوف ال�شرف الذين
حتددهم اللجنة العليا .
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املادة ال�سابعة :
جلنة التحكيم :
ت�شكل جلنة التحكيم من خم�سة �أع�ضاء يتم �إختيارهم وفق ًا للقواعد اخلا�صه التى تقررها اللجنة العليا.
تقوم اللجنة ب�إختيار رئي�سها فى �إجتماعها الأول ويعني للجنة مقرر ًا من قبل �إدارة امللتقي للتن�سيق ،لي�س له حق
الت�صويت وتعترب قرارات جلنة التحكيم �سرية ونهائية وقاطعه وغري قابلة للطعن ،وفق ًا للقواعد املقررة .
املادة الثامنة :
فروع امل�سابقة :
وتت�ضمن فروع امل�سابقة مايلي:
التيار الأ�صيل للخط العربي
الإجتاهات اخلطية احلديثة
الأعمال اجلرافيكية والطباعة الرقمية
ومينح امللتقي جوائز مالية ب�إجمايل مبلغ وقدرة  20000الف جنية بقيمة  10000جنية للفرع االول وتق�سم
على ثالث فائزين وفقا ملا يلي :
املركز الأول مبلغ  5000جنية و�شهادة تقدير بالإ�ضافة �إىل درع امللتقى.
املركز الثاين مبلغ  3000جنية و�شهادة تقدير .
املركز الثالث مبلغ  2000جنية و�شهادة تقدير .
جائزة التميز وقيمتها  5000جنيه لأف�ضل عمل يف االجتاهات اخلطية احلديثة و�شهادة تقدير ودرع امللتقى.
جائزة التميز وقيمتها  5000جنيه لأف�ضل عمل فني يف االعمال اجلرافيكية والطباعة الرقمية و�شهادة تقدير
ودرع امللتقى.
مينح امللتقى جميع امل�شاركني والباحثني �شهادة م�شاركة.
املادة التا�سعة :
ي�شارك فى امللتقي �أربعة جهات تتلخ�ص مهامهم على النحو التايل:
قطاع �صندوق التنمية الثقافية :
يتحمل ال�صندوق تكاليف تذاكر �سفر وعودة عدد (� )15ضيف ًا من �ضيوف امللتقى بالإ�ضافة للمطبوعات ومكاف�آت جلان التحكيم واللجان العاملة
بامللتقي وتكاليف الدروع وحفل الإ�ستقبال (مركز الإبداع – �سينما الهناجر) وعمل براويز للوحات امل�شاركة وتكلفة �إعادة اللوحات عن طريق
الربيد الدويل و�أية �أن�شطة �أو �إحتياجات ي�ستلزمها امللتقي لإظهاره بال�شكل الالئق يف حدود امليزانية املقدمة يف هذا ال�ش�أن .
قطاع الفنون الت�شكيلية:
يوفر القطاع قاعات ق�صر الفنون بدار الأوبرا طوال فرتة امللتقي وما ي�سبقها من �أيام كافية لتعليق وجتهيز وعر�ض اللوحات بالإ�ضافة �إىل
�إ�ست�ضافة ندوات اللجنة العلمية بقاعة الندوات بق�صر الفنون ويقوم القطاع ب�إ�ستقبال اللوحات امل�شاركة والإ�شراف على عمل الرباويز الالزمة
لها و�إعادة جتهيز �إر�سالها بالربيد بالتعاون مع جلنة الفرز والإختيار والتن�سيق .
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قطاع العالقات الثقافية اخلارجية :
يتحمل القطاع تكلفة �إقامة و�إعا�شة و�إنتقاالت عدد (� )15ضيف ًا من �ضيوف امللتقى من ال�سادة املكرمني والباحثني و�ضيوف ال�شرف ،و�أي�ض ًا كافة
املكاتبات والدعوات للدول امل�شاركة ومرا�سلة ال�سفارات للدعوة والتعريف بامللتقى وخماطبة املكرم �أو املدعو �أو الباحث عن طريق �سفارتهم
وت�سهيل دخولهم مل�صر.
املركز الثقايف القومي (دار الأوبرا امل�صرية) :
توفر دار االوبرا امل�صرية قاعة (�صالح طاهر) خالل مدة امللتقي لعر�ض لوحات املكرمني و�ضيوف ال�شرف.
ت�ست�ضيف دار االوبرا حفل ختام امللتقي وتوزيع اجلوائز بامل�سرح ال�صغري ي�صاحبها فقرة مو�سيقية تقدمها فرقة املو�سيقي العربية بدار االوبرا .
ال�شروط العامة للم�شاركة :
ال تقبل الأعمال املن�سوخة �أو املطبوعه وعلى امل�شارك �أن يتقدم بالأعمال الأ�صلية فى الإجتاهني الأول والثاين .
يجب �أال يكون قد م�ضى على �إنتاج العمل الفني �أكرث من عامني .
ال تتجاوز عدد امل�ساهمات لكل م�شرتك عن ثالثة �أعمال فنية .
�أق�صى م�ساحة للوحات امل�شاركة ( � 70 × 100سم ) وال تقل م�ساحة اللوحة عن ( � 40 × 30سم )
ال يحق للأعمال الفائزة فى م�سابقات �أخرى امل�شاركة فى امللتقي .
ال يجوز للفنانني الذين �أختريوا �ضمن ع�ضوية اللجان املعاونة �أو العاملني فى فعاليات امللتقي امل�شاركة ب�أعمالهم فى امل�سابقة و�أن كان يحق لهم
العر�ض خارج التحيكم .
اليجوز لأع�ضاء اللجنة العليا للملتقى الإن�ضمام اىل ع�ضوية اللجان الفرعية اخلا�صة .
اليجوز لأع�ضاء جلنة التحكيم امل�شاركة ب�أعمالهم باملعر�ض العام للملتقى �سواء كان خارج التحكيم او داخله.
تر�سل امل�شاركات الفردية على العنوان التايل بق�صر الفنون التابع لقطاع الفنون الت�شكيلية – �ساحة دار الأوبرا امل�صرية على نفقة امل�شارك ،ويعاد
�إر�سالها على نفقة امللتقي عرب الربيد وعلى ذات العنوان املر�سلة منه .
فى حالة و�صول العمل غري �صالح للم�شاركة ف�إن �إدارة امللتقي غري م�سئولة عن تلفه �أو ت�ضررة ويحق للجنة الفرز والإختيار �أن ت�ستبعده .
ويحق للجنة الإختيار والفرز �أن ت�ستبعد الأعمال التى ال تنطبق عليها �شروط امل�سابقة .
ال يجوز �إ�ستعادة �أى عمل م�شارك فى امللتقي طيلة فرتة العر�ض على �أن تعاد الأعمال لأ�صحابها خالل  60يوم ًا من نهاية املعر�ض .
قبول �شروط الإ�شرتاك يعنى الإلتزام التام بكل ما ورد فى الئحة النظام الأ�سا�سي للملتقي.
�إخت�صا�صات اللجنة العليا للملتقى -:
البت يف قبول �أعمال الفنانيني امل�شاركني واال�شراف على تنفيذ ما تقوم به اللجان الفرعية للملتقى .
للجنة العليا احلق يف الغاء م�شاركة اي فنان اليلتزم بالقواعد العامة املنظمة للملتقى بناء ٌا على اقرتاح من القومي�سري العام للملتقى .
تنعقد اللجنة ب�صفة دورية مره كل �شهرذ .
مينح كل ع�ضو من اع�ضاء اللجنة العليا وكذلك مقرر اللجنة مكاف�أة  300جنيه وكذلك �أمني اللجنة وال�سادة امل�ستعان بهم مبلغ  250جنية عن كل
اجتماع  .للجنة احلق اال�ستعانة مبن تراه من ذوي اخلربة .
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تاج ال�سر ح�سن

خ�ضري البور�سعيدى
ر�شح لنيل جائزة الدولة الت�شجيعية فى م�صر عام  84والذي �أو�صى الأ�ستاذ �سيد �إبراهيم رئي�س
اللجنة والأع�ضاء بالإجماع على تدبري جائزة كاملة لكي ال يقت�سمها مع من ت�ساوى معه .
كرمته دار الأوبرا امل�صرية فى مهرجان املو�سيقى العربية ال�ساد�س عام 1997
وكرمته وزارة الثقافة فى مهرجان اخلط العربى عام  2000بق�صر الفنون وعني قوم�سري ًا له .
كما كرمته حمافظة �أ�سيوط وال�سوي�س والغربية .
كذلك فقد كرمته جامعة �أ�سيوط .
منح جائزة الكوفة التقديرية يف اخلط العربي عام 1995
منح الو�سام الذهبي ملهرجان كاظمة العاملي بالكويت عام1996
منح جائزة ال�صني يف الفن الإ�سالمي عام 1996
وقد زاره يف متحفه اخلا�ص باحل�سني �سيادة الرئي�س
م�أمون عبد القيوم رئي�س دولة املالديف .
ـ تكرمي من ال�شيخ �سلطان القا�سميحاكم ال�شارقة عام .2014

المقتنيــات

مقتنيات فنية مبتحف الهور بباك�ستان  ,وكليه الفنون العراقية  ,ودار الأوبرا امل�صرية  ,ومتحف
ال�شارقة  ,ووزارة الأوقاف الكويتية  ,ومقتنيات فنية بالأكادميية امل�صرية بروما  ,ومكتبة مبارك
العامة  ,ومكتبة طلعت حرب  ,ومكتبة الإ�سكندرية  ,ومركز الإبداع بالإ�سكندرية  ,ومكتبة مبارك
ببور�سعيد  ,ومقتنيات مبحافظة بور�سعيد  ,ولدى �سلطان بروناى �أحمد البلقيه  ,وم�أمون عبد القيوم
رئي�س دولة املالديف  ,ولدى الأديب الفنان الأ�ستاذ حممد املر رئي�س املجل�س الثقايف بدبي  ,والدكتور
�أنور قرقا�ش بدبي  ,والأ�ستاذ عبد الغفار ح�سني نائب رئي�س املجل�س الثقايف بدبي  ,وحممد القرق
بدبي  ,وبع�ض ال�شخ�صيات بدولة الإمارات  ,و�سعد الغنيمي بالريا�ض  ,ومقتنيات ب�أر�سيكا با�ستانبول ،
والدكتور �إ�سامة الباز امل�ست�شار ال�سيا�سي لل�سيد الرئي�س حممد ح�سنى مبارك  ،والأ�ستاذ �سعيد ب�أبوظبى

مجهوداته في نشر الخط العربي

ت�أ�سي�س اجلمعية امل�صرية العامة للخط العربي  ,ت�أ�سي�س نقابة اخلط العربي حتت الإن�شاء � ,إعداد
وتنفيذ و�إذاعة برامج عن اخلط العربي يف التليفزيون امل�صري  ,وهو مذيع برامج فن اخلط العربي
ووا�ضع مادته العلمية بالقناة الرابعة  ,والقناة الف�ضائية امل�صرية والذي �سي�صل �إىل �أكرث من �ستمائة
حلقة  ,وله عدة م�ؤلفات تعليمية وفنية يف جمال اخلط العربي .

14

مواليدال�سودان :يوليو 1954
 بكالوريو�س الفنون — امتياز -كلية افنون اجلميلة والتطبيقية -اخلرطوم1977 - ماج�ستري الكلية املركزية للفنون والت�صميم -لندن -اململكة املتحدة -دي�سمرب .1983 م�صمم املطبوعات -وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع -دبي  -الإمارات العربية املتحدة. ( خطاط ور�سام ،م�صمم جرافيك  ،وم�صمم حروف طباعية). مدر�س �سابق بكلية افنون اجلميلة والتطبيقية -اخلرطوم1981-1977 -  -1990 -1989م�صمم فني  -الق�سم ااجتاري �صحيفة البيان -دبي. - 2008 -1990خطاط وخمرج فني -وزارة الرتبية والتعليم  -الإمارات العربية املتحدة.
 ع�ضو م�ؤ�س�س – دبي  / 2000-مدير التحرير ال�سابق ،حاليا ع�ضو هيئة حترير جملة حروف عربية. ع�ضو م�شارك يف ت�أ�سي�س فعاليات اخلط العربي يف ال�شارقة ودبي منذ العام .1990 ع�ضوية عدد من جلان حتكيم الفنون الت�شكيلية واخلط العربي يف الإمارات ودول جمل�س التعاون.اجلوائز:
 ( 16جائزة ( )1990-2014يف م�سابقات ومعار�ض اخلط العربي} :امل�سابقة الدولية لفن اخلط  -تركيا ،ملتقى ال�شارقة لفن اخلط العربي ال�شارقة ،معر�ض املرئي وامل�سموع  -ال�شارقة ،بينايل ال�شارقة للفنون الت�شكيلية  -الدورة الثانية ،املعر�ض ال�سنوي جلمعية الإمارات للفنونالت�شكيلية ،الدورة  - 14ال�شارقة ،وم�سابقة جائزة الربدة -دبي5( -
دورات).
م�ؤمترات و�سمنارات:
 ملتقى اخلطاطني العرب فى ق�صر الزاهر .بريوت .لبنان .2000 - الندوة الفكرية -ملتقى ال�شارقة لفن اخلط العربي ،ال�شارقة -الإماراتالعربية املتحدة .2004-2010 -
 ندوات جملة حروف عربية ،ندوة الثقافة والعلوم ،دبي -الإمارات العربيةاملتحدة .2013 -2009 -
 ندوة «اخلط العربي بني اخلطاطني واملربجمني»« ,ملتقى جممع امللكفهد لأ�شهر خطاطي امل�صحف ال�شريف يف العامل»  -املدينة املنورة .اململكة
العربية ال�سعودية .2011 -
 ملتقى الدوحة الأول للحروفية العربية -دي�سمرب 2014 -املهرجان الثقايف ق�سنطيتة عا�صمة الثقافة العربية  -يونيو 2015
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�إبراهيم امل�صري
من مواليد الإ�سكندرية يف � 5إبريل 1932م ،بد�أت موهبته الفنية يف �سن �صغرية ،و�أخذ بع�ض مبادئ
الر�سم يف مر�سم الأخوين �سيف و�أدهم وانلي؛ ثم تلقفه بعد ذلك خاله الأ�ستاذ حممد �إبراهيم يف
�أواخر الثالثينيات ليلتحق مبدر�سة حت�سني اخلطوط بالإ�سكندرية التي �أ�س�سها حممد �إبراهيم �سنة
1936م ،ليح�صل على دبلوم اخلط العربي وعمره ال يتجاوز  14عام ًا ،ثم يلتحق بالعمل ب�شركة
الرت�سانة البحرية �إىل �أن �أحيل �إىل املعا�ش �إىل جانب عمله مع خاله الأ�ستاذ حممد �إبراهيم الذي
نفذ و�شارك معه كثري من الأعمال ،منها جدارية جامعة الدول العربية ،والعديد من �شواهد القبور كما
در�س مبدر�سة حممد ابراهيم وقت ًا طوي ًال �إىل �أن توقف عن التدري�س لأ�سباب خا�صة.
له الكثري من اللوحات الفنية والإعالنية املنت�شرة يف جميع �أرجاء الإ�سكندرية ،وتتميز �أعماله
باحلرفية العالية يف تنفيذ اللوحات �إىل جانب الدقة التي �شهد بها اجلميع� ،شارك يف العديد من
املعار�ض اجلماعية �أهمها معر�ض فن اخلط العربي الأول بالقهرة بدار الأوبرا امل�صرية �سنة 2000م،
ومعر�ض فن اخلط العربي الثاين بالإ�سكندرية �سنة 2002م ،مبتحف الفنون اجلميلة كما مت اختياره لع�ضوية جلنة الفرز واالختيار يف نف�س
املعر�ض ،ومعر�ض اخلط العربي مبكتبة الإ�سكندرية مبنا�سبة م�ؤمتر الإ�سكندرية مدينة احل�ضارات والثقافة �سبتمرب 2003م ،ومعر�ض اخلط
العربي مبكتبة الإ�سكندرية مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتر اخلطوط والكتابات �سنة 2003م ،بينايل الإ�سكندرية يف دورته الثالثة والع�شرين �سنة
2005م ،معر�ض جماليات اخلط العربي مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتر جماليات اخلط العربي مايو 2006م ،معر�ض اخلط العربي باملركز الثقايف امل�صري
بباري�س  ،2006ومعر�ضه ال�شخ�صي با�سم "�إبراهيم امل�صري  60عام ًا مع
اخلط والذهب" مبكتبة طلعت حرب بالقاهرة.
ح�صل �إبراهيم امل�صري على عدد من اجلوائز يف امل�سابقة الدولية لفن اخلط
العربي التي ينظمها مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإ�سالمية
املقامة با�سم ياقوت امل�ستع�صمي يف اخلط الفار�سي عام 1990م ،و�أي�ض ًا نف�س
امل�سابقة يف دورتها با�سم �سيد �إبراهيم �سنة 1994م ،يف اخلط الثلث.
ُكرم باختياره رئي�س ًا فخري ًا جلمعية حممد �إبراهيم للخط العربي ،وكرم يف
مهرجان وم�ؤمتر املو�سيقى العربية بدار الأوبرا ،كما كرم من قطاع الفنون
الت�شكيلية عام 2000م ،وال يزال مكتب الأ�ستاذ �إبراهيم امل�صري قبلة
يرتادها حمبو ومتعلمو هذا الفن اجلميل �أمد اهلل يف عمره.
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حممد فاروق احلداد احلم�صى
تلقى اخلط العربي من الأ�ستاذ الفا�ضل  /عدنان ال�شيخ عثمان منذ نعومة �أظافره
فاز بالعديد من اجلوائر الدولية والعاملية وكان �أولها وهو يف �سن  17/عاما/
امل�شاركات واجلواز الدولية..
�شارك يف م�سابقات اخلط الدولية التي تنظمها منظمة ار�سيكا يف ا�ستانبول ب�إ�شراف منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي منذ عام  1993وفاز يف جميعها وح�صد 13جائزة دولية كان �أبرزها املراكز الأوىل يف
خطوط الثلث اجللي والثلث العادي والديواين اجللي �أكرث من مرة وكان �أخرها عام  2007/حيث
ح�صد املراكز الأوىل يف الثلث والثلث اجللي والديواين اجللي
فاز بجوائز املهرجان العاملي للخط والزخرفة ب�إيران  2001الدورة الأوىل
فاز بجائزة الدرع الذهبي  /ربيع احلرية  /يف املهرجان
العاملي للخط والزخرفة ب�إيران .2002
فاز بجائرة االوىل يف الثلث اجللي وجائرة بالديواين اجللي  /لوح افتخار ولوح تقدير/
فاز بجائزة العوي�س دبي 2004
فاز بجائزة القرقا�ش دبــي 2004
فاز باجلائزة الأوىل يف املرئي وامل�سموع (االجتاه الكال�سيك) 2005
فاز باجلائزة الأوىل يف بينايل ال�شارقة( امللتقى الدويل للخط العربي  /ال�شارقة )2006
فاز باجلائزة الأوىل يف االجتاه الكال�سيك يف مهرجان الفنون اال�سالمية يف ال�شارقة2007
فاز بجائزة الربدة �أبوظبي 2008
ع�ضو جلنة حتكيم دولية يف مهرجان م�سقط �سلطنة عمان
فاز بجائزة يف ملتقى املدينة الدويل 2013
فاز باجلائزة الكربى يف ملتقى ال�شارقة الدويل للخط العربي 2014
حازعلى �شهادة تقدير من اجلامعة االمريكية 2013
فاز بجائزة يف ملتقى املدينة الدويل 2013
�شهادة تكرمي من متحف االمام علي كرم اهلل وجهه ايران 2015
كتب العديد من امل�ساجد منها( جامع ال�شيخ زايد الكبري وجامع ال�شيخ حممد بن را�شد) وغريها
�أعماله منت�شرة يف كل �أنحاء العامل ،وله تالمذة كرث يف �شتى �أنحاء العامل
حاليا م�س�ؤول ومدر�س فن اخلط العربي يف مركز ال�شارقة لفن اخلط العربي والزخرفة
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ضيوف الشرف
نا�صر امليمون

ال�سعودية

من مواليد الريا�ض� ,سنة 1957م.
• تعلم قواعد اخلط العربي منذ ال�صغر على
نف�سه ,ثم �أ�صبحت الهواية �إحرتاف ًا.
• ح�صل على �شهادات تقدير ,من خطاطني
م�شهورين دوليني وهم � :سيد �إبراهيم (م�صري),
وح�سن جلبي – تركي  ,وكامل البابا (لبناين ),
وعبد اهلل ر�ضا.
• حقق الفوز بـ ( )30جائزة عاملية ودولية
وخليجية ,يف بلدان ( تركيا � ,إيران  ,العراق ,
املغرب  ,باك�ستان ,الكويت � ,سلطنة عمان  ,قطر,
الإمارات  ,ال�سعودية)
• مثل اململكة العربية ال�سعودية يف املهرجانات
الدولية وامل�سابقات العاملية وخا�صة يف ك�أ�س
العامل لكرة القدم يف �أمريكا و�أي�ض ًا يف فرن�سا -
1994م – 1998م.
خريج مدر�سة املعلمني فوج  ، 1979/1977وزاول
التدري�س مبختلف ال�صفوف االبتدائية ،و�أ�ستاذ فن
اخلط باملدر�سة املولوية بالق�صر امللكي بالرباط من
�سنة� 1992إىل �سنة  2008تاريخ انتقاله �إىل م�صر
ق�صد التفرغ خلدمة فن اخلط والفنون الإ�سالمية .
 م�شرف تربوي �أ�ستاذ فن اخلط مب�ؤ�س�سة احللقةلإحياء الرتاث والتنمية املحلية بالقاهرة لفائدة
طلبة الأزهر ال�شريف من خمتلف احلن�سيات ،بهدف
�إىل �إحياء املناهج التقليدية يف درا�سة وتدري�س فن
اخلط ومنح الإجازات التقليدية ،والعمل على ن�شر
فنون اخلط يف �أنحاء العامل
ع�ضو جلنة التحكيم الدولية لفن اخلط ب�إ�ستانبول
منذ دورتها ال�سابعة �سنة *2007
ع�ضو اجلمعية امل�صرية العامة للخط العربي
ع�ضو اللجنة الت�أ�سي�سية الحتاد خطاطي العامل
الإ�سالمي ومقره �إ�ستانبول.
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فاطمة البقايل

الإمارات

بلعيد حميدي

املغرب

من مواليد دبي عام  ، 1974ح�صلت على �شهادة
معهد اخلط العربي و الفن اال�سالمي بدرجة امتياز
 .عكفت على درا�سة فن اخلط العربي منذ 1994
يف معهد اخلط العربي ثم يف مركز ال�شارقة لفن
اخلط العربي والزخرفة حتى عام  ، 2001وتلقت
درو�س اخلط العربي والزخرفة على يد الدكتور
ثم التحقت بدورات لتعليم
�صالح الدين �شريزاد ّ
اخلط العربي ( الثلث و الن�سخ ) يف تركيا على يد
ال�شيخ ح�سن جلبي و داوود بكتا�ش ما بني  2005و
 ، 2009وما زالت تتلقى درو�س يف �أنواع �أخرى من
اخلطوط كالتعليق على اال�سلوب الرتكي مع ال�شيخ
ح�سن جلبي  ،كما التحقت بدورات يف تركيا لتعليم
فن التذهيب لدى
املذهبة �صامية رقت جلبي (
ّ
� .) 2007 – 2006 – 2005شاركت يف العديد
من املعار�ض يف االمارات و خارجها و فازت ببع�ض
اجلوائز يف امل�سابقات املحلية والدولية .

�إجازة يف اخلط العربي من الأ�ستاذ م�سعد خ�ضري
البور�سعيدي .نقيب اخلطاطني يف م�صر.
مدر�س مادة تقنيات اخلط العربي يف جامعة
حماة  ,تعلمت فن اخلط العربي و�أنايف املرحلة
االعداديه و من خالل كرا�سة اخلطاط ها�شم
بغدادي وكرا�سات �إيرانية وتركية وم�صرية .
اجلوائز
اجلائزة الأوىل يف خط جلي التعليق يف م�سابقة
ار�سيكا (مريعماد احل�سني )(0ا�ستانبول) 2004
اجلائزة الأوىل يف خط جلي التعليق يف م�سابقة
نبي الرحمة(الرباط)  ( 0املغرب) 2007
اجلائزة الثانية يف خط الن�ستعليق يف م�سابقة
(عبد احلميد الكاتب ) �(0سوريا )2008
مكاف�أة يف خط الديواين يف م�سابقة ار�سيكا( مري
عماد احل�سني ) (0ا�ستانبول) 2004
مكاف�أة يف خط جلي التعليق يف م�سابقة ار�سيكا
(حممد ها�شم بغدادي)( 0ا�ستانبول )

حممد قنا

�سوريا
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ثائر �شاكر

العراق

ماج�ستري طرائق تدري�س الرتبية الفنية  -بكالوريو�س فنون جميلة
 /جامعة بغداد
م�ؤ�س�س ورئي�س حترير جملة املختار االلكرتونية ع�ضو هيئة �إدارية  /جمعية اخلطاطني العراقيني ع�ضو اجلمعية امل�صرية العامة للخط العربيامل�شاركات اخلارجية :امل�سابقة الدولية ال�سابعة للخط  ..ار�سيكا
(�إ�سطنبول) 2007
م�شارك وحما�ضر يف الندوة الفكرية مللتقى ال�شارقة للخط 2012(كون)
م�شارك وحما�ضر يف املهرجان الثقايف الدويل للخط العربيباجلزائر 2015
م�شارك ملتقى لبنان الدويل الأول 2015البحوث والدرا�سات  - :ت�صميم حقيبة تعليمية لتنمية مهارات
مدر�سي الرتبية الفنية يف ا�ستخدام التقنيات الرتبوية للمرحلة
الثانوية.

دبلومة اخلط العربى والزخرفة – معهد الفنون اجلميلة .1985
• بكالوريو�س ت�صميم اجلرافيك كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد .1989
خربات العمل
• رئي�س �إدارة اخلط العربى والزخرفة من  2009حتى الآن.
• مدر�س اخلط العربى والزخرفة مبعهد الفنون اجلميلة من  1991حتى الآن.
• مدر�س اخلط العربى والزخرفة بكلية الفنون اجلميلة من  1996حتى .2006
• خطاط بقناة تليفزيون العراق .1988 – 1982
• خطاط وم�صمم جرافيك فى العديد من املنظمات ال�صحفية العراقية – 1988
.1991
• قام بت�صميم وكتابة كثري من عناوين ال�صحف واملجالت وال�شعارات.
امل�شاركات:
• ع�ضو جلان حتكيم العديد من امل�سابقات فى العراق .2014 – 2007
• ع�ضو فى جمعية الفنانني الت�شكيليني العراقيني.
• ع�ضو فى جمعية امل�صورين العراقيني.
• ع�ضو فى �إحتاد الفنانني العراقيني.
• ع�ضو بالهيئة الإدارية جلمعية اخلطاطني العراقيني.
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م�صعب الدوري

العراق

حيدر كاظم

ال�سعودية

حا�صل على �شهادة �صيانة املخطوطات يف دار
�صدام للمخطوطات يف بغداد وهي الدورة الأوىل
والوحيدة .1998
ت�شرف بتدري�س فن الزخرفة والتذهيب يف جمعية
الرحمة للتكافل الإجتماعي يف بغداد ملدة �سنتني.
ت�شرف بتدري�س فن الزخرفة والتذهيب يف جمعية
الرتاث ال�شعبي يف بغداد ملدة � 5سنوات.
حا�صل على �شهادة �صيانة املخطوطات وترميمها من
مركز جمعة املاجد ل�صانة وترميم املخطوطات يف
دبي . 2013
ت�شرف بزخرفة وتذهيب جزء تبارك  ،وم�ستمر
الآن يف زخرفة وتذهيب يف زخرفة وتذهيب
امل�صحف كام ًال.
مدر�س فن الزخرفة والتذهيب يف مركز ال�شارقة
للخط العربي والزخرفة منذ  2005وحتى االن .
له العديد من امل�شاركات اخلارجية والداخلية.

تعلم على يد اال�ستاذ اخلطاط حممود الهواري
والأ�ستاذ �أحمد الباري يف �سوريا  ...والأ�ستاذ �أحمد
�ضياء الدين والدكتور عثمان طه كاتب م�صحف
املدينة املنورة والدكتورعبدالعزيز م�صطفى دوملو
باملدينة
 م�شاركات عديده مع الرئا�سة العامة لرعايةال�شباب منذ عام 1416هـ.
 �شارك بكتابة م�صحف ال�شام وهو اكرب م�صحفبالعامل � -شارك باالحتفالية دم�شق عا�صمة
الثقافة العربية لعام  2008م � -شارك مع �شركة
ارامكوا ال�سعودية مبدينة بالظهران وينبع .
 ح�صل على املركز الأول على م�ستوى منطقةاملدينة املنورة عام 1418هـ  -ح�صل على املركز
الثاين على م�ستوى اململكة عام 1424هـ  -ح�صل
على جائزة االقتناء باملعر�ض ال�سنوي  الثاين
للخط العربي بالريا�ض �سنة 1430هـ .

ب�شار عالوه

ال�سعودية
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عمر اجلمني

ـ مولود بتون�س يف  16يناير  1957ـ �شهادة الكفاءة املهنية يف الت�صميم والإ�شهار
 م�صمم غرافيكي ب�صحيفة البيان التون�سية -ع�ضو احتاد الفنانني الت�شكيلينيالتون�سيني -من �سنة � 1986شارك يف عديد امل�سابقات واملهرجانات وامللتقيات
العربية والعاملية حت�صل من خاللها على عديد اجلوائز و امليداليات� ،أ�صدر كتابا
فنيا "حلن الكائنات" لأبي القا�سم ال�شابي -حما�ضرا يف ق�ضايا فن اخلط العربي-
كتب جداريات  6م�ساجد يف تون�س  -كتب �أوراق ال ُعملة التون�سية احلديثة  -ع�ضو
جلنة التحكيم يف مهرجانات اجلزائر -ع�ضو �شريف لدى جمعيات اخلط العربي
بتون�س  -الأردن  -م�صر  -املغرب.

�إياد ح�سني

العراق

املغرب
 �أول م�شاركة يف الفن الت�شكيلي 1992م � -أول م�شاركة يففن النحت عام 1999م.
  2010م  -معر�ض �شخ�صي " �أهازيج ُ�سنبلة " يف ناديالفنون بالقطيف .
  2011م  -معر�ض �شخ�صي " دروب وجد " يف قاعة �أبورمانة يف �سوريا .
  2012م – معر�ض �شخ�صي "�سالم �شرقي " يف نادي الفنونبالقطيف .
 2014-2013-2009م � -أقامت ثالثة معار�ض ملتدرباتها. 2015م  -معر�ض �شخ�صي "مكنونات ظل الرماد " يف �صالةجمعية الثقافة و الفنون �صاللة -عمان � -شاركت يف �أكرث
من مئة معر�ض جماعي ،رباعي ،خما�سي وثنائي منذ عام
1992م ،يف داخل اململكة العربية ال�سعودية ،وخارجها
يف :البحرين ،الإمارات ،م�صر ،املغرب� ،سوريا ،الكويت،
فرن�سا ،تركيا ،روما و لبنان.
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مهدية علي �آل طالب

ال�سعودية

• باحث متفرغ لبحوث فل�سفة الت�صميم – االحتاد االوربي  -معهد الدرا�سات
االوربية املتقدمة – فرن�سا – باري�س –  2012اىل الوقت احلايل .
• خبري دويل خارجي يف معهد الدرا�سات االوربية املتقدمة  ،فرن�سا منذ
2013
• الفائز بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب – دولة االمارات العربية املتحدة –
ابو ظبي 2010
• ع�ضو اللجنة التحكيمية الدولية جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب – االمارات
– ابو ظبي 2011
• عميد الكلية العلمية للت�صميم – اجلامعة االمريكية – م�سقط – �سلطنة
عمان 2013 – 2009
• ا�ستاذ فل�سفة الت�صميم يف كلية الهند�سة والعلوم التطبيقية – �سلطنة
عمان 2009 – 2007
• م�ست�شار رئي�س جامعة العلوم  -البحرين املنامة 2007 -2006
• عميد كلية الفنون اجلميلة بجامعة بغداد باالنتخاب —20032006
•رئي�س جمل�س عمداء كليات الفنون اجلميلة يف اجلامعات العراقية 2003
.2006 -

ولد الفنان الإماراتي خالد اجلالف يف دبي بدولة االمارات
العربية املتحدة عام  1962وترعرع يف ربوعها وتعلم يف
مدار�سها و�صوال �إىل درا�سته يف ال�شريعة والقانون بجامعة
الإمارات العربية املتحدة مبدينة العني ومن ثم التحق
بهيئة ال�صحة يف دبي للعمل بها حتى يومنا هذا فهو يعمل
كا�ست�شاري للجودة .تعلق قلبه بالفنون الت�شكيلية منذ
ال�صغر وازداد تعلقه بها بعدما تعرف على الفنان الإماراتي
الكبري عبدا لقادر الري�س يف �أواخر �سبعينيات القرن املا�ضي
والذي بدوره �أر�شده �إىل تعلم اخلط العربي.
�شغفه بالر�سم �أبعده عن اخلطوط الكال�سيكية اللينة
فوجد �ضالته يف اخلط الكويف ب�أنواعه املختلفة فت�أثر
باخلطاط امل�صري الكبري يو�سف �أحمد وتلميذه �شيخ
اخلطاطني امل�صريني حممد عبدا لقادر عبداهلل واخلطاط
الرتكي الكبري �أمني بارن.

خالد اجلالف

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

م�صر
الإمارات
العراق
ال�سودان
ال�سعودية
�سوريا
تون�س
املغرب
لبنان
الأردن
ماليزيا
الهند
�أذربيجان
اجلزائر
بنجالدي�ش
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الفنانون امل�صريون  -الدورة الثانية 2016

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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ا�سم امل�شارك

�إبراهيم �أحمد عبد الرحمن بدر
�أحمد فتحي حممد الق�شريى
�أحمد جمال فتح اهلل عبد الهادي
�أحمد جمال �أحمد عيد
�أحمد ح�سنى �أحمد حممود
�أحمد ح�سني عبد التواب
�أحمد رجب حممد حممد
�أحمد �سيد �أحمد بدوى
�أحمد �سليمان �أحمد �شرك�س
�أحمد �صالح حمرو�س �أحمد
�أحمد طه �سيد مهنى
�أحمد عادل حممد �أمني
�أحمد حممد عبد البا�سط
�أحمد عبد الفتاح عبد املجيد علي
�أحمد فتحى طلبة عبد القادر
�أحمد فوزى م�صطفى
�أحمد حممود عبد العزيز �أحمد
�أ�سامة عبد العاطى عبد العزيز
ا�سماء �أبو املجد علي
�أ�سماء فايز كامل
�إ�سماعيل عبده حممد علي
�أ�شرف ح�سن علي �سيد
ال�سيد حممد حممد الكومى

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

�آمال عبد العظيم حممد
�أمانى فوزى عبد احلميد
�أمينة عبد الفتاح رم�ضان
�أنور بكري ح�سانني من�صور
�إميان �إبراهيم حممد
�إميان جل�شانى عبد املق�صود
�إيهاب غريب عثمان
تامر عبد اللطيف عبد الرزاق
توفيق طه توفيق حجازى
جمال حممد عبد احلليم زايد
جودت حممد �أحمد
ح�سام الدين �أحمد �إبراهيم
ح�سام علي ال�سيد علي
ح�سانني خمتارعبد ال�سميع
ح�سني عبد املبدئ حممد
خالد حممد ف�ؤاد �أحمد
خالد حممد ال�سيد علي
خالد حممد عبد العليم
ر�شا فتح اهلل عرفه
�سعيد �سيد ح�سني عبد اهلل
�سماح حممد �إبراهيم يو�سف
�سمر حممد عبد احلليم
�سمر حم�سن قطارية
�سمية الرفاعى �سليمان
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59
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64
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67
68
69
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71
72
73
74
75

�سها مر�سى عبد الرازق
�سيد م�صطفي مرجان
�شريف ر�ضا حممد �أبو العال
�شيماء عبد الكرمي الزهرى
عادل �إبراهيم جمعه
عادل عبد الرحمن �أحمد
عادل حممد ح�سن على
عاطف ع�صمت عبده
عبد الرحمن �أحمد عبد الفتاح
عبد الرحمن حممد عمر
عبد ال�سميع رجب ح�سني
عبد الغنى حممود فتحى
عبد الفتاح طه عبد الفتاح
عبد الكرمي عبد الكرمي خ�ضر
عبد اللطيف حممد ح�سني
عبد اهلل حممد عبد اهلل �أحمد
ع�شماوى ح�سن الأنوار
عال �أحمد علي يو�سف
ع�صام خريى حممد
على عليوة على
عماد يو�سف عبد اهلل
عمار �إبراهيم فرحات
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ملخ�ص الأبحاث املقدمة
إثراء التصميمات الطباعية بتوظيف جماليات الخط العربي والحفاظ على الهوية العربية

د�.آمال عبد العظيم حممد
ت�سعي الرتبية الفنية ب�شتي جماالتها وفنونها مبا فيها فن طباعة املن�سوجات للحفاظ على الهوية القومية والعربية ،و�إعالن الإنتماء للبيئة املحلية واملوروثات
التاريخيه والدينية على اختالف �أ�شكالها ومعطياتها وذلك بطرق �صيغ و�أ�ساليب متعدده.
واخلط العربي وحروفه مباله من دالله تراثية دينية وتاريخية عبد الع�صور واحتالله مكانه رفيعه فى جمال الفن الت�شكيلي �أ�صبح �أحد اخليارات ومدخال
�أمام الفنان العربي املعا�صر لت�أكيد الهوية احل�ضارية على امل�ستوى القومي والعربي ملا يتميز به من �سمات بارزة وقيم خالده على مر الزمن حتت�ضن جذور الإبداع
للح�ضارة العربية والإ�سالمية كما �أنه وجد فى احلروف العربية طاقات ت�شكيلية وتعبريية بالإ�ضافة �إىل املرونه والطواعية فى الت�شكيل بها والذي حث الفنانني
عرب الع�صور �إىل �إ�ستثمار هذه املجاالت وتوظيفها فى الأعمال الفنية.
ومن منطلق �أن فنون طباعة املن�سوجات تت�ضمن طرق و�أ�ساليب طباعية حتمل فى طياتها جماليات عديدة بالإ�ضافة �إىل املرونه والتجديد الدائم وامل�ستمر فى
تناول هذه الأ�ساليب فكري ًا وتقني ًا ميكن تناول احلروف واخلطوط العربية مبعاجلات متنوعه ور�ؤي خمتلفة فى الت�صميمات الطباعية يتحقق من خاللها �إبداعات
ت�شكيلية ترثي العمل الفني الطباعي.
وي�سعي البحث لإلقاء ال�ضوء على �أهمية ا�ستثمار وتوظيف جماليات اخلط العربي ب�أنواعه املتعددة و�سماته البارزة ونظمة البنائية والإن�شائية وحركة خطوطه
و�صياغة حروفه...الخ فى �إثراء الت�صميمات الطباعية عند تدري�س بع�ض الأ�ساليب الطباعية وذلك ملا له من �أهمية فى ترغيب ال�شباب على �إ�ستخدام اخلطوط
العربية كعنا�صر ت�شكيلية والتعرف على �أنواعها و�سماتها الت�شكيلية و�أن تكون م�صدر جذب لهم عند معاجلة الأعمال الفنية الطباعية �سواء عمل فني جمايل
فقط �أو عمل وظيفي تطبيقي ( مالب�س  ،مفرو�شات  ،مكمالت زى  ...الخ ) ب�إعتبار �أن اخلط العربي جزء �ضروري وهام من ن�سيج املجتمع العربي وهو لبنة �أ�سا�سية
فى احلفاظ علي الهوية �سواء للفرد �أو املجتمع.
وتناول منهجية البحث اجلماليات املتعددة وال�سمات البارزة للخطوط العربية كما يتناول البحث بع�ض الأ�س�س التى ميكن لدرا�سي فن طباعة املن�سوجات �إتباعها
عند تناول اخلطوط العربية وحروفها كعنا�صر ت�شكيلية فى الت�صميم الطباعي.
و�إلقاء ال�ضوء على احلرف العربي قيمة فنية فى حد ذاتها �شك ًال وم�ضمون ًا وذلك من خالل جماليات ت�أليفه وال ينبغي اال�ستهانه بها من قبل امل�ؤ�س�سات القائمة على
تدري�س الفنون يف �شتى املجاالت؟ و�إعداد كوادر لتدري�س هذا الفن الأ�صيل واالهتمام به فمنذ ال�صغر وبخا�صه فى التعليم العام.
كذلك يعر�ض البحث مدي التوافق واالرتباط بني توظيف جماليات اخلط العربي من حركة ونظم بنائية و�إن�شائية متعددة وطواعية ومرونه ،والإمكانات
الت�شكيليه املتعددة واملتجدده عند تناول الأ�ساليب الطباعية.

الخط العربي فى العمارة اإلسالمية

د�.إينا�س ح�سن ح�سني �صالح
�شهد فن اخلط العربي مراحل ازدهار ومراحل انك�سار ،ففي �أزمنة عديدة ت�صدرت م�صر عر�ش فن اخلط العربي فى العامل الإ�سالمي وفى �أحايني �أخري انكم�ش فيها
هذا الفن وكان ذلك نتاج ًا لت�أثره بالعوامل ال�سيا�سية والإقت�صادية للبالد.
تنتمي اللغة العربية �إيل عائلة الأبجديات ال�سامية التى حتتوى �أ�سا�س ًا على احلروف ال�ساكنة واختلف امل�ؤرخون حول ن�ش�أة العربي .ويري فريق �أنه م�شتق من
اخلط امل�سند الذي يعرف ب�أ�سم اخلط احلمريي �أو اجلنوبي ومن ثم انتقل اخلط امل�سند عن طريق القوافل �إىل بالد ال�شام ويري فريق ثان �أن اخلط العربي تطور
عن اخلط النبطي وهذا ما ت�ؤكده النقو�ش التى ترجع �إىل ما قبل الإ�سالم والقرن الهجري الأول .هذه النقو�ش جندها فى منطقة �أم اجلمال �شرق الأردن ويعود
تاريخها �إىل  250للميالد وهناك نق�ش وجد فى منطقة حوران وهى �إحدي ديار الأنبار يعود تاريخيه �إىل  328للميالد وهو عبارة عن �شاهده قرب امر�ؤ القي�س،
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امللك وال�شاعر ال�شهري ثم �إنتقل اخلط من حوران �إىل الأنبار واحلرية ومنها عن طريق دومة اجلندل �إىل احلجاز.
الأبجديه العربية مكونه من  28حرف ًا م�شتقة �أ�سا�س ًا من � 17شك ًال �أ�سا�سي ًا يقول « ويل�ش « عند كتابة الأحرف العربية بدون نقط وال عالمات ترقيم ف�إنها تبدو
م�سطحه وغري جذابة ولكن بعد �إ�ضافة النقاط وعالمات الرتقيم ف�إن احلياه تعود للأحرف كحديقة فى الربيع.
فى ذلك الوقت كان خطان متمايزان فقط هما املقور ،وهو مقو�س و�سهل الكتابه �أما الثانى فهو املب�سوط ذي الأ�شكال املمدوده وامل�ستقيمة وكان لهذين اخلطني �أثر ًا
كبري ًا على تطور اخلطوط الالحقة و�أبرزها املائل الذي تطور منه اخلط الكويف ،والن�سخ.
فى م�صر ميكنك تتبع الرحله منذ بدايتها فم�صر هى متحف مفتوح ترى فيه تاريخ فن اخلط العربي �أينما توجهت  ...تزدان به م�ساجدها وبيوتها ،خنقاوتها
وكتاتيبها و�أ�سبلتها بني دفات الكتب واملخطوطات ،فى الر�سائل واملخاطبات ..حتى على �شواهد القبور تراه حمفور ًا خملد ًا �أ�سم خطاط و�أ�سم راحل عن دنيانا.
ففى القاهره جتد البداية بعد دخول الإ�سالم �آثار الف�سطاط وتراه منقو�ش ًا على حوائط م�سجد �أحمد بن طولون  ..وواجهة اجلامع الأقمر فى مرحلة م�صر
الفاطمية  ..جتد له �أي�ض ًا �آثار مب�صر الأيوبية ..ثم فى الع�صر اململوكى حول قباب امل�ساجد و�أعلى جدرانها واملدار�س واملحاريب  ..ثم ينزوى قلي ًال فى الع�صر
العثماين فت�شعر وك�أنه يحاول ا�سرتداد عر�شه الذي �سحبته منه ال�سلطنة العثمانية وكما فقدت م�صر ا�ستقالليتها فى ع�صر العثماينة فقد هو �أي�ض ًا ا�ستقالله.
�إن ما ن�شاهده اليوم فى معامل احل�ضارة الإ�سالمية من جامع دم�شق �إىل جامع قرطبه ،ومن م�ساجد �أ�صفهان الرباقه �إىل م�سجد ال�سليمانية فى ا�ستنبول ،ومن
الأ�ضرحه ال�شبيهة باجلواهر واللآيل ،ك�أ�ضرحه �أهل البيت عليهم ال�سالم فى النجف وكربالء والكاظمية و�سامراء فى العراق وم�شهد فى �إيران ،وتاج حمل فى
الهند �إىل ق�صر احلمراء فى غرناطة هذه املباين بكل ما فيها من فنون جديدة بقبابها وم�آذنها وعقودها وزخارفها وطابعها املعماري املميز� ،أ�ضفت مظاهر جديدة
على عنا�صر م�أخوذه عن كل الثقافات والأ�شكال الفنية القدمية الراقية.
�أما عهد ال�سالجفة (553 – 447هــ 1157 -1055 /م) فقد متيز �أي�ض ًا ب�إ�ستخدام اجل�ص فى زخرفة م�ساحات كبرية من جدران امل�ساجد ،وهذه الزخارف تتكون من
نقو�ش كتابية وتوريقات نباتية وقد وجدت مناذج جميلة حلروف كوفية تنتهي بتوريقات كما هو فى م�سجد حيدرية مبدينة قزوين فى �إيران.

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

د.الباز حممد حممد توفيق
ما من لغة يف لغات عاملنا املعا�صر �إال وفيها من الألفاظ الأجنبية الكثري ومن تلك الألفاظ ما ي�ستخدمه �أهل اللغه الأم فى كالمهم �سواء العامي والر�سمي ويكتبونه
بخطوطهم اليدوية والإلكرتونيه.
واللغه العربية – كغريها من لغات العامل – ت�ستخدم كثريا من امل�صطلحات اجلديدة فى خمتلف املجاالت وال �سيما العلمية والتقنيه والفنيه التى �أقرتها املعاجم
و�أدخلتها بني دفتيها وهى ما �أطلق عليه بع�ضها «الدخيل» ( وهى كل كلمة �أدخلت فى كالم العرب ولي�ست منه دون �أدنى تغيري فيها كالأك�سجني والتلفون).
وفى العام  1433هـ ( 2012م) �أبتكر الدكتور الباز توفيق م�صطلح ًا جديد ًا هو «العربنة» للدالله على كتابه الكلمات غري العربية من �أية من اللغات الأجنبية
باحلروف العربيه �سواء منها ما جنده باملعاجم العربية وما مل يدخلها بعد وي�شيع ا�ستخدامه فى املقاالت ال�صحفية ومواقع التوا�صل الإجتماعي وغريها و�إ�ستخدم
هذا امل�صطلح �أول ما �أ�ستخدمه فى ر�سالته للدكتوراة.
وقد ر�صد الباحث �إ�شكاليات عديدة تعرتي عمليه كتابه الألفاظ الأجنبية باحلروف العربية ينتج �أكرثها عن �إختالف لغتنا عن لغات غرينا وال �سيما فى حروف
املد واحلروف املثلثه :فيكتبون – مث ًال – كلمة (فلم) بزيادة ياء ك�سر الفاء ( وميكن م�شاهدة فديو « �أكتب فلم « بالرابط التايل « https//www.youtu.
 be/Qjopidoi96aويهملون كتابه احلروف املثلثه (الپاء ،والچيم ،والڤاء) فى مثل الكلمات « جراچ «وكمپيوتر»  « ،وفيديو» (وتفا�صيل ذلك على الرابط)
 https//www.youtube.com / wotch?v=tm8ZX83wiomهذا البحث ي�سعي �إىل لفت نظر كل من تدخل الكتابة فى �إنتاجه – وفى مقدمتهم
�أ�صحاب الفن الرفيع من اخلطاطني والر�سامني
وامل�صممني – �إىل الإ�شكاليات التى تقع فى كتابه الألفاظ املعربنه ويتناول الأ�سباب الكامنة وراء االخطاء ال�شائعه فى كتابة تلك الألفاظ .ومن �أبرزها توهم

147

الكثريين �أن العربنه يكتبها من ي�شاء كما يريد ( بال قواعد )� ،أو �أنها تكتب « بحيث تقر�أ بال لب�س ،ولو بخالف القواعد العربية.
لكن املعربنة – و�إن كانت فى حقيقتها كلمات �أجنبيه تكتب بحروف عربية – البد �أن تخ�ضع لقواعد الكتابة العربية لأنها فى النهاية تكتب بحروفها وال ينبغي
الو�ضع فى الإعتبار خمافة اللب�س حتى ال نقع فى زيادة حرف يغري الكلمة عن نطقها فى لغتها الأ�صلية لأن الكلمات املت�شابهه تقر�أ �صوابا من ال�سياق و�إال �إجتهنا
�إىل اللجوء �إىل تغيري حروف الكلمات فى املوا�ضع الغريبة ك�أن ن�ضع واوا بعد قاف كلمة « قطر « علي �سبيل املثال خمافة �أن تقر�أ « قطر « التى نحتاج – بهذا املبد�أ
اخلاطيء – �أن ن�ضع �ألفا بعد قافها.
احلل الأمثل – �إذن يكمن فى �إ�ستخدام عالمات ال�ضبط لتمييز الكلمات الأجنبية فنكتب « كمنت « « و « ليك «  « ،ڤيديو « ب�ضمة وفتحة وك�سرة عند احلرف الأول
بكل منها ال بواو وال �ألف وال ياء.
ويورد البحث عدد ًا من الكلمات وامل�صطلحات والأ�سماء املعربنة بكتابة الباحث �إياها ح�سب قواعد الكتابه العربية ( بال �إ�سراف فى �إ�ستخدام احلركات الطوال
عند الق�صار ،وال ما �شابه ) والكتابه ال�شائعه لها ( �إن وجد املخالف ) لي�سري على نهجها من يكتب العربنه ومنها ما يلي:

جماليات الحروفية العربية بالجمع بين الطباعه اليدوية والرقمية

د .بان�سيه حممد حممد الأدهم
البحث احلايل هو درا�سة حتليلية عن جماليات احلروفيه العربية باجلمع بني الطباعة اليدوية والرقمية وذلك من خالل ن�ش�أتها و�أهميتها والتكوين ودرا�سة
الأداء الوظيفي واجلمايل املعا�صر للحروفية كفنون ت�شكيلية لها دور �أ�سا�سي فى املحافظة على الهوية وت�سليط ال�ضوء على جتارب وتطبيقات طباعية يدوية
ورقمية ت�شكيلية حديثة خمتلفة ال�ستخدام احلروف فى اخلط العربي ب�أ�ساليب جديدة مع املحافظة على �إح�سا�س التوا�صل مع الرتاث و�أ�صالته و�إن هذه التجارب
ت�ؤكد قدرة احلرف العربي على التطور والتجديد والتحرر من اجلمود والإ�ستفادة من طواعيته وليونته فى فن اخلط العربي والت�صميم باحلروف مما يحقق
م�ساحات �إبداعية وا�سعه ت�ساعد على حتقيق نتائج �إيجابية باجلمع بني جمال الطباعة اليدوية والرقمية ل�صياغة الإبداع الت�شكيلي واحل�صول على قدر كبري من
التنوع والإختالف للحروفية العربية كمفرده ت�شكيلية.
ويت�صف جمال الطباعة اليدوية بالبحث والتجريب الذي يعتمد على جوانب فكرية وجوانب تقنية وجوانب �إبتكارية ال�ستلهام الأفكار واملتغريات التى يف املجتمع
و�إعادة ت�شكيلها و�صياغتها لفتح �آفاق جديدة ميكن ان متنح جماليات خا�صه للطباعه الرقمية ت�ساعد على احلفاظ على الهوية ومواكبة مذاهب الفن ومتطلبات
الع�صر .وبفعل احلداثة الت�شكيلية والر�ؤي املتجددة فى التعاطي الأ�سلوبي ب�إ�ستخدام تقنيات احلا�سب و�إنتاج اللوحات الرقمية التى �أدت لإبتعاد احلروفية عن
الدالالت امل�صاحبه لها و�أفقدت احلروف العربية املكتوبه باليد جزء ًا من روحها وجمالياتها ميكن حل هذه امل�شكلة فى �إجراء املمار�سات والتجارب اجلادة فى
البحث فيها والإفادة منها لإثراء اجلمع بني الطباعة اليدوية والرقمية ،ولكن فى حدود التقاليد والأمناط والأنظمة واملعايري الأ�سا�سية للحروفية العربية
والإرتقاء �إىل اجلمالية الإبداعية.

السبيل إلى نهوض مدارس الخط العربي بمصر

بالل فتح اهلل طه �شرابيه
• االهتمام بالبنية الأ�سا�سية للمدار�س من حيث �أماكن اجللو�س ( الف�صول والتخت ) وغريه و�إختيار مدار�س منا�سبة لتدري�س اخلط بها ( مدار�س ثانوية ).
• االهتمام مبدر�س اخلط العربي ورفع رواتب املدر�سني وتوفري الإحتياجات الالزمة لهم.
• تخفي�ض امل�صاريف الدرا�سية على الطالب الدرا�سني.
• توفري املعدات احلديثة باملدار�س مثل �أجهزة العر�ض والكمبيوتر وغريه لت�سهيل �إقامة الندوات وور�ش العمل والتى لها �أكرب الأثر فى النهو�ض بالعملية اخلطية.
• االهتمام بتطوير املناهج الدرا�سية اخلا�صه مبدار�س اخلط العربي و�إدخال درا�سة املناهج املرتبطة بالتقنيات احلديثه مثل برامج اجلرافيك وغريها
وكذلك الإهتمام بطباعة الكتب الدرا�سية مبا يتنا�سب بال�سنوات الأربع وكذلك �سنوات التخ�ص�ص.
بالل �شرابيه

148

حركة تجديد الحرف العربي المطبوع خالل ال 20سنة الماضية فى لبنان
د .بهيه �شهاب

قامت جمموعة من الأ�ساتذة والفنانني �سنة  1994بت�أ�سي�س ق�سم للت�صميم اجلرافيكى يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت على ر�أ�س هذه املجموعة الأ�ساتذه ليلي
م�صفي  ،الفنان /حممد الروا�س الأ�ستاذة /لينا غيبه واخلطاط واملفكر الأ�ستاذ �سمري ال�صايغ و�آخرين على مدى �أكرث من ع�شرين عام تخرج ما ال يقل عن 400
م�صمم وم�صممة عملوا فى جماالت متعددة فى العامل العربي وخارجة وكانوا جزء من �صحوة انت�شرت فى العامل حول �أهمية احلرف العربي املطبوع كجزء ال
يتجز�أ من الهوية العربية قام ه�ؤالء امل�صممني وامل�صممات بالعمل على تطوير �شكل احلرف العربي ليعا�صر قبليه الالتنيني على املن�صات الألكرتونية واملطبوعة
كما قام البع�ض ب�إختبارات لت�صميم حروف مطبوعه جديدة ومبتكرة البع�ض منهم حاول درا�سة اخلط العربي وعالقته بح�ضارات �أخرى والبع�ض االخر ا�ستخدم
احلرف بطرق مبتكره فى جميع جماالت الفن والت�صيميم �ستحاول هذه الورقة �أن تعرف احل�ضور على �أعمال �أهم امل�صميني الذين تخرجوا من هذا الربنامج وقدموا
حلول ب�صرية جديدة للحرف العربي املطبوع و�أعمال الأ�ساتذة الذين قاموا بالإ�شراف على الطلبة و�أعمالهم.

دراسة فنية ألبواب الكعبه المشرفة كمدخل الستحداث مشغولة معدنية

د /تغريد حممد �إبراهيم -د .كرم م�سعد �أحمد
ميكن اال�ستفادة من �أ�شكال الرتاث واملتمثلة فى الأ�ساليب الفنية لت�صميم اخلط واحلروف العربية التي حتكمها قواعد ثابتة و�أ�س�س هند�سية للو�صول �إىل التجديد
واملعا�صرة وهو ما ت�سعي لتحقيقه الأ�ساليب الرتبوية احلديثة فى كافة املجاالت من خالل درا�سة فنية لأبواب الكعبة امل�شرفة املحالة ب�أ�شرطة كتابية من اخلط
العربي وزخارف نباتية وهند�سية ،ولتعدد �أ�ساليب الت�شكيل املعدين اليدوى التى تتميز بكونها جما ًال ثري ًا لتحقيق الإبداع اخلا�ص بالفنان والتفاعل ما بني الفنان
واخلامه كو�سيط مادي ،فبدرا�سة لتقنية الت�صفيح وامل�شغوالت الرتاثية املطبق عليه تلك التقنية ،قاما الباحثان ب�إجراء جتربة على طالب امل�ستوى اخلام�س
بكلية الت�صاميم واالقت�صاد املنزيل بجامعة الق�صيم لت�صميم وتنفيذ م�شغولة معدنية (درع) كفكرة مل�شروع فني �صغري بخامة اخل�شب ليتم ت�صفيحه برقائق معدن
االيتان  ،ولأنها ت�صلح كخامه لكثري من امل�شروعات الفنية ال�صغرية والتى ميكن ي�ستفاد منه فى �سوق العمل ومت �إختيار احلروف العربية �سواء كانت هند�سية مثل
حروف الكويف �أو ع�ضوية مثل حروف الثلث والن�سخ والديواين.

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

د.جنوى امل�صرى -د .جمال الرفاعى
فر�ضت التحوالت التى ي�شهدها عاملنا العربي فى هذا الوقت الراهن وجودها على املحارب واملفكر والأديب والفنان  .....ويعد الفن الو�سيلة املثلي لأ�ستح�ضار القيم
املعنوية للمقاومه على ار�ض الواقع .وتت�ضمن �أعمال الفنان العراقي " �أياد القدحي" ر�ساله وداللة موجهه �إىل الب�شرية ،فيناجي " القدحي" فى �أعماله الأحداث
الدامية لبغداد فى جمموعة اعماله التى جاءت بعنوان " �أنا بغداد"والتى تناول فيها مو�ضوع احلرب فى العراق ،ويقابل فى كل عمل من هذه املجموعه مواطن من
بغداد ويحاوره من خالل معاجلاته احلروفية للبورتريه .وقد ا�ستلهم القدحي فى عدد من �أعماله ال�شكل التقليدي للخط العربي ،وقدمه فى �أ�شكال خمتلفة مثل
ال�سيف الذي يرمز �إىل القوه والب�أ�س و�صالبة الإرادة ويذكر القدحي �أنه حر�ص على ا�ستدعاء ال�سيف ليبث من خالل ري�شتة روح احلياه والقوة فى املثل الدارج
ب�أن الكلمة �أقوي من ال�سيف ف�شكل ال�سيف من خالل احلرف والكلمة كما تناول فى جمموعة اعماله التى يطلق عليها " املنى" ن�سبة �إىل املوناليزا والتى تعد من
�أكرث الوجوه الأوروبيه �شهرة وقد ا�ستدعاها وتناولها من خالل حروفياته عندما زار دوق �أدنرباه اال�سطول الأمريكي فى الب�صرة ف�أنتج جمموعته املعروفة با�سم
" املنى " لذا تهدف هذه الدرا�سة ايل حتليل �أعمال " اياد القدحي" بهدف التعرف على املداخل املختلفة وتوظيفها من خالل احلرف العربي فى م�شروعه الهادف
�إىل مقاومة خمطط هدم العراق للت�أكيد على الهوية العربية للعراق.
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فتحى جودة مصمم الخط العربى الحديث

د .رهام ح�سن حممد
( فتحي جودة )هو فنان ت�شكيلي وم�صمم بارع يف اخلطوط العربية و�شغل من�صب ا�ستاذ يف كلية الفنون التطبيقية ورئي�س ق�سم الزخرفة � Decorationسابق ًا
متيز فتحي جوده باملوهبة الفنية الوا�ضحة منذ ال�صغر مما جعله يعمل يف الر�سم.
تركيزنا اليوم على جانب حمدد وهو ابتكار فتحي جودة لأنواع جديدة من اخلطوط العربية مت ت�صميمها ب�شكل فني �أو ًال باليد ثم تطويره ب�شكل هند�سي وبعد
�سنوات �أعاد �صياغته باحل�ساب الآيل وهي اخلطوط التي ا�ستخدمها يف ت�صميم اللوحات الإر�شادية املختلفة التي نفذت يف جماالت التن�سيق البيئي يف عدة مواقع
كما ذكرنا من قبل .
قام امل�صمم بابتكار ا�شكال فنية للخطوط العربية طبق ًا ملتطلبات الإدراك الب�صري  Visual Perceptioمع ا�ستخدام اللوحات الإر�شادية للمركبات املتحركة
حيث ت�ستوجب �سرعة حركة املركبة موا�صفات فنية  Artisticخمتلفة لكتاب ًا ت�ساعد ال�سائق على �إدراك الكتابة ب�صري ًا يف الوقت املنا�سب هذا اخلط العربي
الذي قام بت�صميمها الدكتور فتحي جوده حا�صل على اعتماد هيئة الطرق باجنلرتا منذ الثمانينات كخط مطابق للموا�صفات العلمية املطلوبة لدرجة الإدراك
الب�صري التي ت�ضمن �سالمة احلركة على الطرق مما �أعطاه �صالحية وثقة و�ضمان لدى امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شركات الأجنبية التي قامت ببناء حمطات مرتو
الأنفاق ونفق الأزهر بعيد ًا عن الت�صميمات املقلدة التي تنت�شر يف بع�ض الطرقات بدون موا�صفة علمية �صحيحة نظر ًا للف�ساد الذي ال ي�ضمن اخلربة العلمية
والت�صميم الأ�صلي .
ً
من ناحية الت�صميم ذو املوا�صفة العلمية للخط العربي ،ف�إنه اقتداء باملوا�صفة املقرة عامليا للخط امل�ستخدم يف اللوحات الإر�شادية للطرق قام الدكتور فتحي جوده
بت�صميم اخلط العربي احلديث بحيث يكون مطابق ًا للموا�صفة العلمية املطلوبة .
هذه املوا�صفة العلمية هي عبارة عن ح�سابات الت�صميم الفني للبناء الت�شكيلي للحروف وعالقة النتيجة �أي اخلط اجلديد بقدرات الر�ؤية والقراءة ندى الفرد
املب�صر ب�شكل طبيعي ت�ضمن هذه املوا�صفة العلمية �إمكانية قراءة اخلط الذي يكون ارتفاعه واحد ملل من على بعد حمدد وي�ضمن �إمكانية �إدراك جميع احلروف
بنف�س املعدل ويعني ذلك بطبيعة الإدراك �سهولة القراءة يف حالة قيادة �سيارة �أي مركبة تتحرك على الطريق .
قيا�س ًا على هذه القاعدة ف�إنه قد قام بدرا�سة حتليلية دقيقة للخط الالتيني امل�ستخدم يف اللوحات الإر�شادية يف اجنلرتا واملطابق للموا�صفة ب�شهادة هيئة الطرق
الإجنليزية و�أنه قد ات�ضح له من خالل هذه الدرا�سة بع�ض املوا�صفات الت�شكيلية مثل ال�سمك الواحد غري املتغري للحرف ات�ساع الفراغات الداخلية للحروف
بحيث تكون مماثلة �أو �أكرب من �سمك احلرف ،كرب حجم النقطة عن �سمك احلرف امل�ستخدم التقارب الن�سبي بني �أحجام احلروف املختلفة كرب احلجم الن�سبي
لبدن احلرف املو�ضح لكنه مقارنه بالطالع والنازل عن ال�سطر وهذه من �أهم النقاط  ..وغري ذلك من املوا�صفات الت�شكيلية الدقيقة �سوف تت�ضح لنا هذه املوا�صفات
الت�شكيلية من خالل الر�سومات التحليلية التي �أعدها الدكتور فتحي جودة بنف�سه .
قام الدكتور بعمل حتليالت �أخرى لأنواع اخلطوط العربية واخلط اجلديد الذي قام بت�صميمة والتي تو�ضح �أي�ض ًا مقارنة تف�صيلية حلروف اخلط العربي احلديث
من ت�صميم الدكتور فتحي جودة مع حروف من خط الن�سخ املعدل لكتابة ال�صحف والذي كان م�ستخدم ًا يف تلك الفرتة التي بد�أ فيها العمل مب�شروعه لتطوير اخلط
العربي بد�أ الدكتور فتحي جوده يف عمل ت�صميمه للخط العربي على احلا�سب الآيل يف الثمانينات على الرغم من قدم �أعماله الفنية مثل اللوحات املكتوبة باليد
واللوحات الزيتية منذ ال�ستينات وال�سبعينات كان االجتاه للحا�سب الآيل عندما كان الإقبال على ا�ستخدام احلا�سب يف الت�صميم الفني جديد ًا وغري منت�شر يف
ال�شرق الأو�سط ورغم �سن الدكتور فتحي جوده يف تلك الفرتة �إال �أنه كان من �أوائل الذين �أقدموا على تعلم برامج احلا�سب الآيل يف الت�صميم الفني ليقوم با�ستخدام
احدث ما جدت به التكنولوجيا لعمل �أف�ضل اخلطوط التي تنا�سب متطلبات الع�صر احلديث من ال�صحافة �إىل ا�ستخدامات اللوحات الإر�شادية يف الطرق .

الخط العربى بين جماليات التشكيل والتطوير التقنى

د .عزة �أحمد جمال حممد
�إن اخلط العربي واحد من الفنون الأكرث تفرد ًا على �صعيد الفنون الب�صرية ،فهذا اجلن�س الإبداعي الذي انتجته الثقافة الإ�سالمية �أحدث عالمة فارقة يف تاريخ
الفنون عرب الع�صور.

150

يعتقد الكثري ب�إن قول �أن اخلط العربي جتتمع يف �أنواعه �سمات مدرا�س الفن احلديث يعد قو ًال مبالغ ًا فيه ،مغالي ًا� ،إال ان العائد �إىل جذور بناء احلروف العربية
يجد �أنها مرت ب�سل�سلة من التجريد لت�صبح ما هي عليه من حروف ذات معان ودالالت وما قدمه اخلط العربي للغة هو تلوينات متعددة جعلت من حروف اللغة
املقروءه حروف ًا مرئية جمالي ًا ففي تكوينات احلروف هناك جتريدات حاذقة ل�صور طيور ونباتات وب�شر وفيها تعبريية عالية ورمزية وتكعيبية وغريها من
مدار�سة الت�شكيل احلديث.
ومن خالل التطوير التقني لكافة �أ�شكال الفنون الب�صرية نرى تباين �آراء عدد من اخلطاطني ب�ش�أن ت�أثري تقنية املعلومات على جماليات اخلط العري.
حيث �أن التقنية الإلكرتونية قد تعني اخلطاطني على �إخراج لوحات ذات �أبعاد جمالية ملحوظة وت�شكل دعم ًا للحروفيني من اخلطاطني لقدرتها على التعامل مع
احلروف العربية و�إجناز تركيبات وت�شكيالت خطية جديدة .
وتتيح هذه التقنية �إمكانية تطوير اخلطوط القدمية و�إنتاج خطوط جديدة مع �سهولة تلوين اخلطوط وم�سحها و�إعادة تلوينها وهذا يف دقائق ليمكن الو�صول
�إىل نتائج كان اخلطاط مي�ضي �أيام ًا عديدة للو�صول لها .
كما ان تقنية املعلومات ميكنها ان تخرج باخلط العربي من املحلية �إىل العاملية وذلك عرب الإنرتنت الذي مبقدوره �إر�سال اخلطوط ب�سرعة ال�ضوء �إىل جميع �أنحاء
العامل.
لذا يهدف البحث لإبراز �أهمية التطور التقني يف ن�شر الرتكيبات العلمية للخطوط وحتديثها �إال �أنها ال تعترب بدي ًال عن الفكر الإبداعي الفني يف اخلط العربي
لأن ممار�سة اخلط العربي بر�أيه تعتمد على التح�ضري النف�سي والهدوء ،كونها م�شحونة بروحانيات و�أح�سا�سي�س اخلطاط ولكون الإبداع �إ�سقاط نف�سي عميق .

جماليات الزخارف الكتابية بالحرف التقليدية

جمدي احمد حممود ح�سن
يتميز كل جمتمع مبهنته املوروثه من الرتاث ال�شفهي ال�شعبي التي تعرب تعبري حقيقي عن الرتاث الأ�صيل لهذا املجتمع .
يعترب اخلط الكويف من اخلطوط اجلميلة التي ا�ستعملت يف �صناعات احلرف التقليدية منذ الع�صر الفاطمي حتى ع�صرنا احلايل فقد ا�ستعلمت يف �صناعة ن�سيج
الطرز الذي يعتمد على الزخارف الكتابية كعن�صر زخريف للن�سيج وا�ستخرم يف �صناعة املعادن يف الع�صر الفاطمي وخا�صة يف ال�شماعد والأيوبي واململوكي يف كر�سي
الع�شاء والط�ست والأواين وا�ستخدم يف �صناعة الفخار واخلزف والزجاج والعمارة ب�أغرا�ضها املختلفة فقد كان اخلط الكويف املورق قمة اجلمال يف �إ�ضافة عن�صر
نباتي لقمة احلرف ال�صاعد من توريقة ثنائية �أو ثالثية واخلط الكويف املزهر الذي تتعانق مع حروفه الفروع النباتية والأزهار والأوراق واخلط الكويف ذو �أر�ضية
التوريق امل�ستخدم يف جتليد الأبواب اخل�شبية بالنحا�س وال�شرائط الكتابية

البناء الهندسي لحروف الثلث
« ن والقلم وما يسطرون»
�أ .حممد جمعة �سعد العربى
احلمد هلل الذي جعل لنا اخلط قوت وجعلنا حني نكتبه فى ملكوت .
ا�ستقر بنا حروف خط الثلث ومل ي�ضف �إليها �أى خطاط �أى �إ�ضافة منذ عهد الدولة العثمانية ( �سامي �أفندي
– حممد �شوقي ) وكان هذا الإ�ستقرار والر�سوخ �أ�سا�س وميزان توارثناه من جيل لآخر ....وقد �أتفق عليه
اخلطاطون فى �شتى بقاع الأر�ض و�أرت�ضوه دون �إجتماعهم لهذا الأمر ولو �أجتمعوا لأختلفوا!!!
وهذه الأوزان والأحكام وحدة قيا�سها النقطة  ..وعند �ضبط ر�سم هذه احلروف على هذه املوازين تطرب لها
العني  ...فما ال�سر فى هذا الطرب؟! فاجلمال ال يخ�ضع لقانون وحروف الثلث تخ�ضع لقانون هند�سي حمكم
عرب عنه ميزان النقطه وهذا هو حمور بحثي.
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األبعاد الفنية والتقنية للكتابات المستخدمة على المشغوالت المعدنية واإلفادة منها في مجال التربية الفنية

د .حممد حممد العربى �إبراهيم
ي�سعى الكثري من دول العامل �سواء ما يطلق عليه باملتقدم �أو غريهم باالهتمام بالطالب وال�سعي لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكذلك قيمهم واجتاهاتهم ،وكي نواكب
ذلك التقدم ال�سريع يف املجاالت العلمية املتعددة كان علينا التفكري يف طرق و�أ�ساليب جديدة (وال نق�صد باجلديدة �أنها غري معروفة متام ًا �أو غري م�ستخدمة
بالفعل) ولكن قد يكون اجلديد فيها ا�ستخدامها يف جمال اخلط العربي كعملية تدري�س وتنمية مهارات الطالب تلك الأ�ساليب التي تنا�سب ميولهم واجتاهاتهم
الطفل والتي �إن روعيت ب�شكل مميز �أثمرت و�أعطت نتائج مميزة يف تعديل ال�سلوك وكذلك يف تنمية املهارات واكت�ساب القيمة واالجتاهات.
وملا كانت الرتبية احلديثة تدعو �إىل االهتمام بكامل اجلوانب ال�شخ�صية �سواء املادية منها واملعنوية فكان لزام ًا على امل�شتغلني بهذا املجال البحث امل�ستمر يف ما
ينمي كل جوانب ال�شخ�صية الإن�سانية املتكاملة وتعترب الرتبية الفنية ب�شتى فروعها هي جمال خ�صب و�شيق لتنمية عدة جوانب مهمة يف �شخ�صية الطالب منها
املادي وقد ينح�صر يف جمموعة املهارات املختلفة من خالل التقنيات والأ�ساليب الفنية التي تعطي للطالب ،وكذلك اجلانب املعنوي منها وقد ينح�صر يف جمموعة
الوجدانيات التي ت�صاحب العمل والتدري�س بل وكذلك تنمية الإبداع و�سبل التعبري والأفكار العقلية التي بدورها تكون منطلقات العمل املهاري والداعمة له .
ولعل جمال الكتابات واخلط العربي من املجاالت التي ترثي مهارات الطالب وتعترب درا�سة اخلط العربي من الدرا�سات ال�شيقة للطالب ب�شكل عام وطالب الأزهر
بوجه خا�ص ملا له من طابع قد�سي ونظر ًا خللفية الطالب الدينية التي ت�ستقي من املواد ال�شرعية وفل�سفة اجلامعة ب�شكل عام وعليه فقد ر�أى الباحث �أن درا�سة
الكتابات على جمموعة من امل�شغوالت املعدنية الرتاثية قد ترثي جمال الرتبية الفنية �سواء من ناحية اال�ستفادة منها يف جماليات اخلطوط والكتابات التي عليها
وتنظيمها و�سبل هيئاتها وغري ذلك بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من طرق وتقنيات تطبيق الكتابات على امل�شغوالت املعدنية .

توظيف الحرف العربى رقمي ًا بإستخدام برنامج 3D MAX

حممد نا�صر وهدان
ً
تناول البحث ب�شكل خمت�صر تاريخ اخلط العربي و�أنواع املتعددة والقيم اجلمالية للحرف العربي ،وتناول �أي�ضا مفهوم التكوين والبناء للحرف العربي كوحدة
ً
�سابق لإ�ستخدام احلرف العربي فى منتجات �صناعية حرفية مثل� :أ�سوار اجلوامع
�شكليه م�ستقلة لها قوانينها البنائية كما ت�ضمن طرح بع�ض التطبيقات املنجزة
وغريها �أما الت�صاميم الرقمية ( ) Digital Designsفقد �أوجز الباحث �أنواعها و�أهميتها فى الت�صميم وال�صناعه وركز البحث على �إعطاء فكرة موجزة عن
برنامج ( )3Dmaxو�أهميته فى الت�صميم وال�صناعه وت�ضمن �شرح الأوامر والعمليات التى طبقها الباحث فى برنامج ( )3Dmaxلغر�ض ربط املفهوم ال�شكلي
امل�ستقل للحرف العربي والتطويرات التى من املمكن اجنازها با�ستخدام تلك العمليات والأوامر لتوظيف احلرف العربي وحدة �شكلية لإنتاج ت�صاميم �صناعية
خمتلفة مثل الأ�سوار وال�شبابيك والأواين الفخارية وغريها حتى يتمكن امل�صمم حمرتف ًا باخلط العربي ت�ضمن البحث تطبيقات عملية فى برنامج ()3Dmax
لتحوير منط اخلزن ( )formatمن منط �صوري (� )jbgإىل منط �شكلي ( )3dsبتطبيق �أوامر عمليات اخلطوط امل�ستمرة ( )Ploy lineال�شكلية لتحوير
احلرف من وحدة خطية �إىل وحدة م�ساحية ثم وحجمية حتى ميكن لربنامج (� )3Dmaxأن يتعامل بتعديالته ( )modifiesعلى احلرف كوحدة م�ساحية
ثم حجمية لإجناز الت�صميمات ال�صناعية� ،إن هذه الإجراءات العملية ب�أ�ستخدام التقانات الرقمية �سيكون لها خمرجات ت�صميمة �صناعية و�إمكانيات فعاله
فى الإنتاج النمطي كون الربنامج له ارتباطات وامتدادات مع �أجهزة �صنع النماذج ( )Machines prototypingو�أغلب الأجهزة املختلفة التى ت�ستخدم
التكنولوجيا الرقمية فى الإنتاج ال�صناعي منها �أجهزة القطع والتفريز وت�ضمن البحث مقرتح ت�صميم لغر�ض ت�أكيد النتائج النظريه والتطبيقية.

المخطوط اإلسالمى بين الفن والكوديكولوجيا

بذاته ،هو علم املخطوطات �أو الكودكيولوجيا.
ورغم كرثة ما ُكتب عن املخطوطات الإ�سالمية وق�ضاياها �إال �أن علم املخطوطات ما يزال يبحث عن هُ وية ُتبني عن حقيقتة وذاتيته وما يزال يلتم�س ال ُأطر التى
حتدد معامله وت�ضبط حدوده وجتلى جماالت درا�سته وق�ضايا اهتمامه وتركز الورقه البحثية على املجاالت الفنيه فى املخطوط ودرا�ستة املتمثله فى الفنون
الرئي�سه :الهط  ،والزخرفه  ،والتذهيب  ،والت�صوير  ،والتجليد � ،إ�ضافة �إىل م�سائل �أخري من مثل تن�سيق ال�صفحه ونحوها.
وعلى �صعيد �أخر ،احتلت فنون الكتاب املخطوط مكانة مميزه فى درا�سات الفن الإ�سالمي وتاريخه ترجع ملكانه الكتاب فى احل�ضارة العربية الإ�سالمية الذي
ُيعد �أحد مظاهرها الكربي غري �أن هذه الدرا�سات مل َتفر ِد املخطوط بالدر�س املتخ�ص�ص الذي يراعي ذاتيته ومتطلباته ف�ض ًال عن تنوع النظر العلمي تبع ًا لتنوع
اخللفيات والغايات واملناهج.
�أثارت الورقه « ت�سا�ؤالت « من مثل عالقه فنون املخطوط بالفنون التطبيقية وال�صناعات العلمية الأخرى وعالقة الفن بعلم املخطوطات (الكوديكولوجيا)
والعلوم الأخري املت�صله ،وغريها من الت�سا�ؤالت  :ثم طرحت « مقاربات « �أولية ،من �أهمها  :مناق�شة طرح الدكتور �إدهام حن�ش لت�أ�سي�س جمال معريف خا�ص يعنُي
بفنية املخطوط الإ�سالمي ،وحماولة ر�سم خريطه معرفيه للمجال وعالقاته مع العلوم واملجاالت املعرفية الأخري والإ�شارة �إىل و�ضعيه الدر�س العلمي مل�سائلة،
وما و�صل �إليه وما ينبغي له مع �إقرتاح منهجيه ميكن �أن تو�سع من �آفاق البحث العلمي وغري ذلك من املقاربات التى ُتعني بالكليات والأُ ُطر العامة والتي من �ش�أنها �أن
ت�سهم فى ت�أ�صيل املجال املقرتح وجتديده.

دور المدرسة العثمانية فى إثراء الخط العربي والمحافظة عليه

�أ .حممود حممد ال�شافعى غزالة
لقد حظى اخلط العربي ب�إهتمام كبري وعناية فائقة من الدولة العثمانية فكانت �أكرث الع�صور الإ�سالمية ازدهار ًا وجتويد ًا للخط العربي واكرثها عناية واهتمام ًا
للخطاطني واملزوقني مما ي�ؤكد ب�أن اخلط العربي �شهد �أهم مراحل تطورة الفنية و�سماته املميزة فى ظل املدر�سة العثمانية.
ولقد عني الأتراك العثمانيون باخلط العربي �أميا عناية� ،أدت �إىل ابتكارهم �أمناط جديدة من اخلطوط ،كما اهتموا باخلطوط العربية القدمية ودرا�ستها بغية
تطويرها وحت�سينها وجتويدها حتى بلغت قمة جمالها وت�أنقها ،و�أ�صبح للأتراك العثمانيون مدر�سة لها خ�صائ�صها ومميزاتها فى اخلط العربي ون�ستطيع القول �إن
الع�صر العثماين ميثل الع�صر الذهبي للخط العربي وحتى �أن ال�سالطني العثمانني قد جعلوا اخلطاطني يف �أرقي املنا�صب و�إحتفا�ؤهم بهم و�إخت�صا�صهم بالعطايا
فقد حر�ص ال�سالطني والأمراء وال�صدر العظام و�شيوخ الإ�سالم والق�ضاه على تعلم هذا الفن ورعاية اهله حتى �أن ال�سالطني العثمانيني تعلموا فن اخلط وكانوا
خطاطني وعلى ر�أ�سهم ال�سلطان بايزيد الثاين .وطان اخلط العربي عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من عنا�صر الثقافة العثمانيه ف�أ�صح اخلطاط ع�ضو ًا مهما فى م�ؤ�س�سات الدولة
عامة وبالك ال�سالطني وديوانه ب�صفة خا�صه و�أن�ش�أوا له مدار�س لتعليمة واتقانه ( مدر�سة اخلطاطني ).
وقد جتلت مظاهر اهتمام العثمانني باخلط العربي وظهرت فى كتابة امل�صحف ال�شريف فو�صلت لنا �أروع امل�صاحف العثمانية كتابة وتذهبي ًا وكذلك فى زخرفة
عمائرهم وحتفهم املختلفة ،وتنوعت م�ضامني هذه الكتابات ما بني �آيات قر�آانية و�أحاديث نبوية �شريفه ون�صو�ص ت�أ�سي�س�سية و�أبيات �شعرية وحكم ومواعظ،
كتبت بخطوط خمتلفة.
ً
وقد بزغت �أ�سماء اخلطاطني العثمانيني و�أ�صبح لهم طرقا ومذاهب فى الكتابات وهو ما �ستناوله ب�شىء من التف�صيل قدر امل�ستطاع دون الأطالة فى هذا البحث.
و�سيعني هذا البحث بتو�ضيح ن�ش�أة هذه املدر�سة وروادها وم�ؤ�س�سها وكيفية تطور اخلط العربي بها مع عر�ض ال�صور التو�ضيحية العمالهم ودرا�سة �سريتهم الذتية
وتطور �أعمالهم الفنية وطبيعة �إثرائها للخط العربي وحفاظها عليه و�إك�سابه جما ًال فوق اجلمال ي�أخذ امل�شاهد اىل �آفاق روحانيه رحبة وت�سمو به اىل ال�سماوات
العلي .

حممود زكي
تتميز املخطوطات عن غريها من الآثار وال�صنائع بطبيعتها املنفردة كوعاء للمعلوماتُ ،ق�صد فيه �إىل ت�سجيل املعرفة الإن�سانية فلم ت�أت فيه املعلومات هام�شية كما
فى نقو�ش العمائر وكتابات املنقوالت و�إمنا جاءت ك�إنتاج فكري م�ستقل ولعل هذا من �أبرز الأ�سباب التى دعت �إىل الإعتناء بالكتاب املخطوط ودرا�ستة كعلم قائم
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جماليات الخط العربي في أعمال الحروفيين قيمة تشكيلية في تصميم المعلقات

�أ .مروة حممود جالل حممد
لكل �أمة لغتها التي تعتز بها وهي جزء من ح�ضارتها وتراثها واخلط وهو دليلها الناطق و�أداة ات�صالها املرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بنقل �أفكارها والتعبري عن هذه الأفكار
ومتتلك الكتابة العربية وحروفها ميزة جمالية جتلت فيها عبقرية �أمة وال نظن �أن �أمة من الأمم تناولت الكتابة بالتقدي�س والفهم الفني بهذا ال�شكل وجعلت
منها فنا قائم ًا بذاته .
وال�شك �أن اخلط والكتابة �ضرورة من �ضرورات احلياة وميزة ميزت الإن�سان عن غريه من الأحياء واخلط العربي ب�صفة خا�صة هو �ضرب من �ضروب الفنون
الت�شكيلية التي لها دور هام يف بلورة االنفعاالت �ؤية اجلمالية وللكتابة العربية وحروفها ميزة جمالية تتجلي يف القابلية لالبتكار والإبداع بتلك اليد الطيعة
املرنة للفنان مما مينح احلروف جما ًال وبهجة .
ويرى د .عزت جمال �أن القيمة الت�شكيلية للكتابة العربية جاءت يف الفن الإ�سالمي من منطلق كونه عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر العمل الفني �أي نابع ًا من البيئة حيث
الزمان واملكان م�ؤكد ًا عراقه ح�ضارتنا وا�ستمراراها عرب التاريخ حمقق ًا اليوم امل�شرق لهذا الرتاث الذي �أكت�سب قد�سيته من القر�آن الكرمي حيث دونت به امل�صاحف
والأحاديث النبوية ال�شريفة كما ارتبطت احلروف العربية منذ بدايتها بالدالله الأدبية» �أي املعنى» والدالله الت�شكيلية «�أي الت�صوير « وكذلك البعد اجلمايل
«�أي التكوين واحلركة» واكتب بعد ًا اخر فل�سفي ًا يعك�س عالقة الفنان امل�سلم بالعامل املحيط به والعالقة احل�سية .
من جماليات اخلط العربي انه يتوفر فيه خ�صائ�ص يف احلروف العربية قل ما توجد يف غريها من الأحرف الأعجمية ومنها اخل�صائ�ص التي تعمل على تطور
اخلط العربي ب�شكل ال نهائي ومن الناحية الت�شكيلية البحتة ميتلك احلرف العربي تنوعات ال حد لها يف �إمكانيات البناء الت�شكيلي لذا فقد انفرد اخلط العربي
مبميزات انتجت روائع اللوحات اخلطية .
فيت�سم اخلط العربي باملرونة واملطاوعة وقابليته للمد والثني والإدغام والب�سط والتدوير والرتبيع والطالقة وغريها من الهيئات الفنية حتى بلغت �صورة احلرف
العربي �أكرث من مائة �صورة يف بع�ض الأحيان.
ً
ً
لقد انت�شر ا�ستعمال الفنانني العرب للخط العربي يف لوحاتهم الفنية انت�شارا وا�سعا حتى بات من امل�ؤكد �أن كل فنان عربي قد تناول اخلط العربي بطريقة �أو
ب�أخرى يف لوحاته يف مرحلة من مراحل حياته الفنية مما جعلها غنية بالقيم الفنية واجلمالية التي ميكن اال�ستفادة منها يف �إثراء جمال ت�صميم املعلقات.
ويناق�ش البحث م�شكلة الدرا�سة الفنية والتحليلية للقيم الت�شكيلية يف �أعمال احلروفيني وما حتمله من قيم جمالية يف تلك الأعمال ميكن اال�ستفادة منها يف ابتكار
ت�صميم طباعة املعلقات مما ي�ضيف قيمة جمالية للعملية الت�صميمية يف جمال طباعة املن�سوجات.ويهدف �إيل درا�سة حتليلية للتقنيات الفنية والقيم اجلمالية
للأعمال الفنية لأحد فناين اخلط العربي (الفنان حممد طو�سون) وابتكار ت�صميمات ت�صلح للمعلقات الن�سيجية املطبوعة.

قضية إنقاذ مستقبل تعليم الخط العربى

الأ�ستاذ /فكرى �سليمان
�أهم امل�شكالت والق�ضايا املعا�صرة التى تواجه م�ستقبل فن اخلط العربى على الإطالق هى (الإنهيار التام للعملية التعليمية) وتعترب وزراة الرتبية والتعليم امل�سئول
الأول عن هذا الإنهيار.
�أن ما يتعر�ض له فن اخلط العربى الآن فى م�صر وكذلك فى البالد العربية من (ت�أكل و�ضياع) فى املدار�س التعليمية واملدار�س الفنية املتخ�ص�صة للخط العربى
ينعك�س ب�شدة على �ضعف م�ستوى الكتابة عند التالميذ الآن وعلى مدار�س حت�سني اخلطوط العربية.
لقد تقاع�ست الوزارة عن �آداء ر�سالتها ودورها مع هذه املدار�س الفنية التى بلغت الآن ثالثمائة مدر�سة موزعة على جميع حمافظات اجلمهورية منذ عهد حممد
على .هذه املدار�س الآن تتعر�ض حلملة �ضارية ممنهجة ت�ستهدف الق�ضاء عليها بد ًال من ت�صحيح م�سارها والعمل على تطويرها و�إزاحت اخلط العربى من خريطتها
التعليمية متام ًا �إىل الأبد.
�أهملت هذه الوزارة م�سئوليتها عن املقرر التعليمى الثابت �ضمن مواد اللغة العربية فى املدار�س الإبتدائية والإعدادية .ونظر ًا لأن القاهرة دوم ًا هى (مركز الريادة
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والقيادة) ف�إنه من واجبها وم�سئوليتها التاريخية العمل على �سرعة �إنقاذ اخلط العربى وحمايته من الإنهيار قبل فوات الآوان.
وبناء على ذلك ف�إن هذه الق�ضية ت�صبح هى ال�ضرورة الآنية الق�صوى والأهم على الإطالق من بقية جميع الأن�شطة والفعاليات الأخرى التى يحتويها هذه امللتقى
الدوىل الكبري.
وبالتاىل ف�إننى �أقرتح �أن تخ�ص�ص الدورة الثالثة لهذا امللتقى بالكامل 2017م لتتناول ق�ضية �إنقاذ التعليم من خالل هذا امل�ؤمتر على �أن ينق�سم �إىل حمورين
ا�سا�سيني:
املحور الأول  :يتناول �إقرار تطبيق مقرر حت�سني اخلط �إلزامي ًا والكتابة العادية وجتويدها فى املرحلتني الإبتدائية والإعدادية وفر�ض �إلزام على الدولة
والوزارة ب�إ�ستمراره فى املدار�س.
املحور الثانى� :إعادة النظر فى املنظومة التعليمية ملدار�س حت�سني اخلطوط العربية وتقوميها و�إ�صالحها وحتديث هياكلها الإدارية والتعليمية وتقرير و�سائل
الدعم الالزم لبقائها و�إ�ستمرارها بنجاح للحفاظ على هويتها وقيمتها التاريخية.
�إقرتاح �أن ي�شارك فى �أعمال هذا امل�ؤمتر كل اجلهات املعنية وامل�سئولة عن فن اخلط العربى:
• وزارة الرتبية والتعليم بح�ضور ال�سيد الوزير �شخ�صي ًا وال�سادة الوكالء وكل اجلهات التعليمية املتخ�ص�صة بهذه الوزارة  ،وذلك للإجابة على �س�ؤال حمدد
 :هل تبقى وزارة الرتبية والتعليم على مقرر تعليم اخلط فى املدار�س؟ وهل ينوى الوزارة الإبقاء على مدار�س حت�سني اخلطوط العربية وتعيد النظر فى منظومتها
�أم �إنها قررت التخلى عنها نهايئ ًا؟
• دعوة ال�سادة امل�سئولني عن الثقافة واجلامعات والأزهر ال�شريف والإعالم وال�صحافة وجامعة الدول العربية وجممع اللغة العربية وكلية دار العلوم
والكليات الفنية والتطبيقية والفنون اجلميلة ونقابة اخلطاطني واجلمعية امل�صرية للخط العربى واجلمعيات اللغوية الأخرى.
• دعوة وفود ر�سمية رمزية من تلك اجلهات املمثلة فى الدول العربية حيث ان هذه الق�ضية تعنيهم بالدرجة الأوىل ويلزم تطبيقها فى هذه الدول �أي�ض ًا.
�أخرياً :فعلى هذا امل�ؤمتر �أن ي�ضع حد ًا نهائي ًا فى تو�صياته للدفاع عن تراث وم�ستقبل هذا الفن العربى الإ�سالمى الأ�صيل الذى �سوف يبقى خالد ًا ما بقى القران
�صدق اهلل العظيم
الكرمي [انا نحن نزلنا الذكر وانا له حلافظون].
الفنان  /فكرى �سليمان
									
وع�ضو اللجنة العليا للملتقى الدوىل
							
الأمني العام لنقابة اخلطاطني واجلمعية امل�صرية للخط العربى
						

المقومات العلمية لفن الخط العربي

�أ.د� /إدهام حممد حن�ش (العراق)
حظى اخلط العربي بكثري من الدرا�سات التي تناولت طبيعته اللغوية ووظيفته التدوينية و�صريورته التاريخيه وتطوراته الفنية التي انتهى بها هذا اخلط فن ًا
�أ�صي ًال ومركزي ًا يف دائرة الفنون الإ�سالمية لكن هذا الفن مل يحظ بدرا�سات عملية معمقه تعني ببنيته املعرفية التي �أعطته حقيقة العلم و�صفته التي كثري ًا ما
كان يو�صف بها يف �أدبيات املعرفة اخلطية العربية والإ�سالمية حيث مل تكتف هذه املعرفة بالإ�شادة الفائقة ب�أهمية (علم اخلط) وف�ضائله فح�سب بل وكثري ًا ما
كانت تعني ببيان كيفية ت�صنيف (العلوم اخلطية) بني اللغة وال�صناعة وغريهما من املظاهر املعرفية الأخرى .من هنا حتاول هذه املقاربة البحثية املتوا�ضعة
درا�سة الأ�س�س املعرفية التي قام عليها فن اخلط العربي قيام ًا علمي ًا حمكم ًا يف بنيته ومميز ًا يف مو�ضوعه ووا�ضح ًا يف حدوده وم�ستق ًال يف خ�صو�صيته ال �سيما و�إن
هذه الأ�س�س قد تنوعت بني الكتابة والهند�سة وال�صناعة والفن وغريها.
وتتمثل �أهمية هذه الأ�س�س ودرا�ستها وحتليلها يف كونها الأ�صل العلمي واملنهجي الأول لإنطالق عملية (تعليم اخلط) وحتوالتها املنهجية ال�صحيحة للتكامل املعريف فيما
بني فقه (اخلط) العلمي النظري و�إبداعه الفني التطبيقي ال �سيما و�إن فن اخلط العربي يتفرد من بني الفنون الإ�سالمية بخا�صية التنوع املفتوح يف تكوين �أ�شكاله
و�صوره و�أ�ساليبه التي تتمثل يف عدد كبري  0-ن�سبي ًا – من ما يعرف ب�أنواع اخلط العربي التي منها – على �سبيل املثال ال احل�صر  :الثلث  ،والن�سخ  ،واملحقق  ،والإجازة
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والتعليق والديواين والرقعة وغريها.وتقوم البنية املعرفية لفن اخلط العربي – ب�شكل عام – على عدد من العلوم الأ�سا�سية التي تقف وراء الأ�س�س واملقومات
النظرية والتطبيقية لفن اخلط العربي ولعل من �أبرز هذه العلوم � :أو ًال  :علم احلرف :املت�صل بعلم اللغة العربية الذي يت�ألف من ثمانية وع�شرين حرف ًا يف ثالثة
م�ستويات لغوية هي  :املعنى ،اللفظ  ،الكتابة ولذلك ف�أن اللغويني ي�صنفون هذه احلروف �إىل ثالثة �أنواع وهي  :احلروف املعنوية ،واحلروف اللفظية  ،واحلروف
اخلطية .
وتنتمي احلروف اخلطية �إىل امل�ستوى اللغوي املعروف بالكتابة ذلك لأن الكتابة نوعان هما :الكتابة الأن�شائية ،والكتابة اخلطية التي هي تعبري �آخر عن املعنى
اللغوي والإ�صطالحي لكون اخلط هو �صورة الكتابة .ثاني ًا  :علم الهيئة (ال�صورة)  :ومن هنا ن�ش�أن مفهوم (ال�صورة اخلطية) يف مقابل املعنى اللغوي الذي ي�ضع
اخلط يف ال�صلب العلمي للر�سم والكتابة ف�صار تعريف اخلط هذا يعك�س انتماءه من الناحية املعرفية �إىل عامل ال�صور والأ�شكال الذي هو املجال املعريف الخت�صا�ص
(الهند�سة احل�سية) التي ميكن تعريف حقيقتها املعرفية( :علم الأ�شكال اخلطية)  .ثالث ًا  :علم الهند�سة  :ال�شكلية  geometryاملتعلقة بفن اخلط وهو العلم
الذي يعود – يف الغالب – �إىل العالمة الأندل�سي عبد الرحمن بن �إ�سماعيل املعروف ب�أقليد�س العرب وقولته امل�شهورة ب�أن اخلط هو "هند�سة روحانية ظهرت ب�آلة
ج�سمانية" فقد �صارت (هند�سة اخلط) ن�سق ًا ريا�ضي ًا خا�ص ًا من الأن�ساق املعرفية لعلم الهند�سة العامل الذي اجتهد العلماء امل�سلمون يف ت�صحيحه وتهذيبه وترقيته
ببع�ض مبادئ املعرفة الإ�سالمية كالف�ضل والإح�سان والتقومي وغري ذلك من مثل هذه املبادئ التفكرية والفكرية والعلمية التي ميزت علم الهند�سة بخ�صو�صيته
الإ�سالمية وقيمة احلقانية القائمة على كل من ( :التنا�سب) قانون ًا حل�سن الأ�شياء وجمالها و(الإح�سان) معيار ًا لإتقان العمل الفني واحلريف و(التفا�ضل) قيمة
فطرية م�ضافة يف بنية الأ�شياء وخ�صائ�صها فوق قيمها الريا�ضية واجلمالية والوظيفية يف البنية ال�شكل والعمل والإنتاج .ن هذه املبادئ الهند�سية الإ�سالمية
اخلا�صة هي "كنه الأ�شياء وجوهرها" يف الت�صور الفل�سفي الإ�سالمي وهي – �أي�ض ًا – عماد ما كان العلماء امل�سلمون ي�سمونه (الهند�سة الفا�ضلة) التي ميكن عدها
مبثابة نظام لكل الأنظمة املعرفية املتعلقة بالعلوم والآداب والفنون وال�صناعات واحلرف.
وتقوم هند�سة اخلط الفا�ضلة على ما ي�سميه فقهاء هذا الفن ومهند�سوه (الأ�صول الهند�سية) وهي عبارة عن خطوط هند�سية م�ستقيمة �أو منحنية مر�سومة
يف �صورة احلرف اخلطى و�شكله العام بو�ضع هند�سي معني  .وترتاوح �أو�ضاع هذه اخلطوط الهند�سية بني  :االنت�صاب والت�سطيح والإنكباب والإ�ستلقاء والإنحناء
والإ�ستدارة والتقوي�س وهذه الأو�ضاع والهيئات هي – يف حقيقتها – عبارة عن حركات ت�ؤدي �إىل انتاج �صورة احلروف اخلطية و�أ�شكالها التي ترجع يف ذلك كله �إىل
�أو�ضاع الإن�سان وهيئاته املختلفة يف احلركة وال�سكون .لذلك كان نقاد هذا الفن امل�سلمون ي�صفون فن اخلط دائم ًا ب�أنه (ال�ساكن املتحرك) .
رابع ًا  :علم �أنواع اخلط  :الذي ا�ستفاد كثري ًا من تباين الأو�ضاع والهيئات يف هند�سة لإحداث التغريات ال�شكالنية يف �صور احلروف اخلطية التي يت�أ�س�س عليها نوع
اخلط و�أ�سلوبه الفني  .وهناك العديد من نظريات التنوع الفني للخط العربي منها – على �سبيل املثال ال احل�صر :نظرية الأ�شتقاق القائمة على التنا�سل الفني بني
الأ�صول والفروع يف �أنواعه اخلط ونظرية الدوائر اخلطية على غرار نظرية الدوائر العرو�ضية لبحور ال�شعر العربي ل�شعبان الآثاري.
�أما �أبرز الأمثلة العملية الرتاثية على نظريات التنوع الفني والوظيفي للخط العربي فهي الأمثلة العملية التي قدمها الطب يف كتابة (جامع حما�سن كتابة
الكتاب) اخلا�ص بنظرية اخلطاط ابن البواب وطريقته يف �أنواع اخلط العربي  .خام�س ًا :علم قواعد اخلط  :الذي كان يعرف ب�صنعه اخلط �أو الكتابة وتالزمها
الع�ضوي بعلم الهند�سة حيث تفيد املقولة املعروفة ب�أن اخلط �إمنا هو "هند�سة �صعبة ،و�صناعة �شاقة" وهذه ال�صنعة متثل البعد املعريف الآخر لفن اخلط وهو
البعد التطبيقي لتعلم اخلطاط و�أدائه الفني املتعلق باملعنى اللغوي للخط من حيث هو عملية الكتابة ال من حيث هو �صورتها .ومن هنا �صار مفهوم (�صناعة اخلط)
يعرب عن القواعد الكتابية) لفن اخلط حيث تكون هذه القواعد عبارة عن جمموعة من العمليات �أو التقنيات الكتابية الهادفة �إىل حتقيق (جمالية ال�صورة
اخلطية) من خالل كل من � :إن�شاء �أ�شكال (احلروف اخلطية) وتكوين �صورها الب�سيطة واملركبة وهو ما كان فقهاء هذا الفن ي�سمونه ( :ح�سن ال�شكل) وبناء
العالقات الت�شكيلية فيما بني هذه احلروف اخلطية عند بنية (الكلمة) ال�صرفية ومنها عند بنية (ال�سطر) الكتابية النهائية وكان فقهاء هذا الفن ي�سمون هذا
البناء اخلطي الت�شكيلي با�سم (ح�سن الو�ضع)  .وبح�سب هاتني الناحيتني تنوعت (قواعد اخلط العربي) العامة واخلا�صة على نحو علمي مرتابط جعل بع�ض
فقهاء هذا الفن الإ�سالمي اجلميل ي�صف (�صناعة اخلط) هذه ب�إنها "ال�صناعة الفا�ضلة الكاملة ال�شاملة" وذلك لإنهاء جتمع بني العلم والعمل يف اعتبار واحد من
اعتبارات الإبداع الفني النظرية الرتبوية والتطبيقية التعليمية .
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د�.إياد ح�سني عبد اهلل (العراق)
منذ �أن �أثار الفيل�سوف كانت عام  1724يف نظريته اجلمالية ا�شكالية اجلمع بني الذاتي واملو�ضوعي يف العمل الفني كانت الفنون مبختلف ا�صنافها تنزع تارة �إىل
الذاتي و�أخر �إىل املو�ضوعي وبالتايل تكونت العديد من االجتاهات واملذاهب الفنية ،كانت تغلب الذات على املو�ضوع تارة واملو�ضوع على الذات تارة �أخرى.
وال �شك �أن كل فن من الفنون هو ناجت ملجموعة من العوامل التي تكون ثقافية املجتمعات تولد يف نهاية املطاف منطق ًا جمالي ًا خا�ص ًا به وبالتايل من ال�صعب اتخاذ
مقايي�س موحدة للفنون التي تنتجها ثقافات املجتمعات املختلفة ويعد الفن �إحدى ثمار احل�ضارة الإن�سانية التي تخلق حوار ًا فاع ًال بني املجتمعات احلية وثقافاتها،
و�أن املقاربات املو�ضوعية والفكرية تفتح نوافذ جيد للحوار والت�أمل ملا هو جديد .
واخلط العربي كظاهرة فنية وجمالية غر�ست عميق ًا يف الفكر العربي والإ�سالمي على امل�ستوى الثقايف والإيديوجلي وتكتنز الكثري من الت�أويالت احلداثوية ،ب�سبب
قدرتها على ا�سقاط عاملي الزمان واملكان ل�صالح الفكر اجلمايل و�إن العالقة بني احلقيقة العلمية (الكيان املو�ضوعي) ونظرية املعرفة (الأب�ستمولوجي) التي
يثريها احلرف العربي قد بلغت ذروتها عندما تو�سط طريف اجلمال الدالله اللغوية واملعرفية ،يتجلى فيها �سعي اخلطاطون عرب الع�صور للو�صول �إىل كمال املعنى
بوا�سطة جمال املبنى.
فهل �أن اقت�صار ما جودته الأقالم من تنوع على �آيات الذكر احلكيم وم�أثور القول و�صافيات احلكم قد فاق الت�صورات و�أ�صبح كفي ًال ب�أن يحيل ال�شكل ظاهراتي ًا �إىل
جماله الأق�صى؟ و�إذا كان املبد�أ كذلك فهل �أننا نلتقى جمالي ًا وتطبيقي ًا مبا �أثاره جادامر يف نظريته للتلقي والت�أويل يف �أواخر القرن الع�شرين ،ب�أن �أق�صى ما ميكن �أن
ي�صله اجلمال هو الكمال.
�أو ما �أثاره الإمام الغزايل قبل ذلك مبا يقرب من ع�شرة قرون ب�أن (جمال ال�شئ يف كماله الالئق به) ويف كال احلالتني ال ميكن الك�شف عن هذه الدالالت الظاهراتية
وبنيتها العميقة دون ا�ستقاء املعرفة من علوم �شتى لأن ظاهرة تطور احلرف وا�ستخدامه مل تكن بعيدة عن املنهج الفكري الذي حمله الإ�سالم مب�شر ًا ومنذراً.
�أي �أن بنية احلرف ا�ستقت �أوىل قيمها اجلمالية من الدعوة اجلمعية للفكر ولي�س املمار�سة الإبداعية الفردية وعلى �أ�سا�س �أن انتماء ودور الفرد يف اجلماعة ،ومبا
ي�ؤ�شر لنا ب�أن القيم اجلمالية اجلديدة هي قيم جمعية رغم �أنها حتفظ للفرد دوره احلقيقي يف بناء احلياة ودميومتها .يف ذات الوقت التي تغيب الذاتية الفردية
�أمام املنجز اجلمعي .
ومل يدخل القرن الرابع الهجري حتى كانت فكرة معاجلة احلروف داخلة يف كل ا�شكال املعرفة الإن�سانية ،فعاجلها العديد من الفرق واجلماعات ،كما عاجلها
ال�صوفية والفال�سفة وحتى املعتزلة ،كل على ح�سب هدفه ومن هنا وجدنا احلالج ي�سري يف موازاة �أحمد بن زيد البلخي يف القول (ب�أن يف القر�آن علم كل �شئ ،وعلم
القر�آن يف الأحرف التي يف �أوائل ال�سور ،وعلم الأحرف يف الم الألف ،وعلم الم الألف يف الألف ،وعلم الألف يف النقطة ،وعلم النقطة يف املعرفة الأ�صلية ،وعلم
املعرفة الأ�صلية يف الأزل ،وعم الأزل يف امل�شيئة ،وعلم امل�شيئة يف غيب الهو ،وعلم غيب الهو «لي�س كمثله �شئ» وال يعمله �إال هو).
�أو كما يلخ�ص زكي جنيب حممود نظرية جابر بن حيان يف (ميزان احلروف)« :نعود فنقول� :أنه لو بلغت اللغة حد كمالها املنطقي ،جلاءت كلماتها م�ساوية لأ�شياء
العامل اخلارجي ،ثم لذا جاءت �أحرف الكلمات مقابلة لطبائع تلك الأ�شياء – ونحن نتكلم الآن بل�سان ابن حيان – فال زيادة فيها وال نق�صان ،لكن الذي يحدث
فع ًال يف اللغة القائمة املتداوله هو �أنها بعيدة عن هذا الكمال ،فكليمات زادت حروفها على الأ�صل املطلوب ،وكلمات �أخرى نق�صت حروفها عن الأ�صل املطلوب ،و�أذن
فاخلطوة الأوىل التي يتحتم علينا البدء بها� ،إذا اردنا �أن ن�ست�شف طبائع الأ�شياء اخلارجية من ا�سمائها يف اللغة ،هي �أن ن�سقط الزوائد من الكلمة �أن كان فيها
زوائد� ،أو �أن ن�صف النواق�ص �أن كان فيها هو حمذوف� »...أن دور احلرف بحد ذاته كان يف نف�س الوقت مفارقة للذاتية وك�شف ًا للحقيقة� ،سرعان ما �أ�شاد �صرح فن
قائم بذاته هو فن الكتابة ،ذلك الفن الذي مل ينفرد بنف�سه كو�سيلة تعبري ذهنية بل تخاطاها عرب (الفن املعماري ،والعديد من التطبقيات العملية اليومية ذات
امل�سا�س بحاجة الإن�سان) ،ولقد ظلت ا�شكاله الفنية املتنوعة غنية بطاقاتها التجريدية �إىل احلد الذي عربت با�ستمرار يف املعطي الروحي ال�صرف للح�ضارة،
وذلك با�ستمرار ظهورها كلوحات حائطية على جدران امل�سجد �أو كك�ساء من القا�شاين للمنائر والقباب� ،أو كن�ص كتابي للقر�آن �ضمن تكوين زخريف عام ومن هنا،
ف�أن االكت�شاف املعا�صر للخط كحرف ودالله وقيمة جمالية هو بدوره ا�ستمرار غيبي لعقلية فنان متجاوز لذاته وواقعه الن�سبي يف �سبيل �أن ي�ستق�صى �أ�صوله من
جذوره و�أن يطور ابداعه عرب ثماره.
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براهيم �آيت زيان (اجلزائر)
تقوم الدرا�سة احلالية على توخي الإجابة على �س�ؤال مهم يف نظرية الفن الإ�سالمي الوليده� ،أال وهو البحث عن احلدود املعرفية التي ترتبط باجلمال ،ذلك �أن ما
ا�ستقرت عليه املحافل العلمية قرن مفهوم الفن باجلمال ،ولكن قد اختلفت الآراء يف اعتبار حمدداته ومعايريه ،وما بني معترب للتجربة اجلمالية الذاتية ،وما بني
�آخذ يف اجلمال معايري كلية كونية هي م�صدره وبنيته املو�ضوعية.
ومن بني موا�ضيع فنون الإ�سالم ،جند فن اخلط العربي قد �أخذ االهتمام الكبري �سواء من الناحية الواقعية(كرثة الأعمال اخلطية �سواء يف فنون الكتاب �أو يف
العمارة)� ،أو من الناحية الت�صنيفية االب�ستمولوجية (حيث يعترب اخلط العربي لدى الكثري من الباحثني من �أهم مظاهر الفن املقد�س يف احل�ضارة الإ�سالمية)
وال ميكن �أن يختلف اثنان على جماليات اخلط العربي املبهره ،التي يتذوقها املتلقي بال�سليقة ،وجتود قريحة الناقد يف التما�س نقاط احل�سن واجلودة يف �شكله
وم�ضمونه ،والذي ميكن �أن يكون مو�ضوع ًا لت�سا�ؤل هذه الدرا�سة ،هو البحث عن بنية ذلك اجلمال ما هي؟ وكيف ميكن لفن اخلط العربي �أن يقوم على نظرية نقدية
وا�ضحة الأ�س�س واملعايري؟
ومن الناحية املنهجية �سيحاول الباحث تناول املو�ضوع من عدة زوايا ،م�ستعين ًا باملنهج التخليلي يف درا�سة وا�ستخال�ص الب�ؤر الداللية التي ميكن �أن تكون لبنة
ت�ساعد على ت�أ�صيل نظرية الفن الإ�سالمي فيما يخ�ص اخلط العربي ،وذلك من خالل تبني املنظور التقليدي الكلي الكوين الذي يعترب اجلمال �صفه مو�ضوعية لها
بنيتها الذاتية يف ذات حاملها ،و�أن املتلقي لي�س له �إال �أن يت�شارك مع ذلك اجلمال بالرتقي يف �سلم معريف مبني على التذوق والتامل ،بذلك تكون البنية اجلمالية
لفن اخلط العربي لي�س جمرد �أ�س�س ومعايري نظرية جمرده لكنها �شئ وجودي يعا�ش يف جتربة معرفية ذوقية جمالية ،ولي�س ذلك بغريب� ،إذا ذكرنا ب�أن القر�آن
كالم اهلل اختاره اهلل تبارك وتعاىل �أن يكون بالل�سان العربي ،و�أن يكون احلرف العربي م�ستوفي ًا لكل ال�صفات التي ميكن للغة �أن حتتمل الكلمة الإلهية.
�سيتناول الباحث مو�ضوع الدرا�سة من خالل العنا�صر التالية ،مع الإعتناء بالتوثيق املنهجي ال�صحيح والأمانة العلمية يف عزو الأفكار �إىل �أ�صحابها ،وهذه هي
عنا�صر البحث الأ�سا�سية.
-1اللغة العربية من اللغات املقد�سة  -2احلرف العربي وعلم العدد -3اخلط العربي( :املوزون واملن�سوب)  -4ثنائية الزمان واملكان يف اخلط العربي (املو�سيقى
واجليومرتي)  -5مو�ضوعية �أدوات اخلط العربي  -6بنية اجلمال يف اخلط العربي

كتابة المصحف الشريف بين الموروث والحديث

�أحمد بن طاهر الدين بن عبا�س
(بنجالدي�ش)
تهدف هذه الدرا�سة �إىل كتاية امل�صحف ال�شريف واملراحل التي مرت بها من تنوع اخلطوط و�إ�ضافات على الن�ص القر�آين حليات وتزيينات �إبتداء بالعهد النبوي
وعهد اخللفاء الرا�شدين ثم العبا�سي فالعثماين فاحلديث مع التداعيات التي �أوردها بع�ض �أهل زماننا وهي حمل �إ�شكال لي�س بالي�سري ومناق�شة تلك الأمور مع �إيراد
مناذج و�صور متنوعة يف ذلك ويتناول هذا البحث يف كتابة امل�صاحف واملراحل والأطوار التي مرت بها والإ�ضافات التي حلقتها من جماليات خط و�ضبط وفواحت �سو ٍر
وفوا�صل وتخمي�س وتع�شري وعالمات وقف ومناق�شة الأقوال التي �أوردت حديث ًا على كتابة امل�صاحف ال�شريفة مع النماذج لكل �شئ من ذلك .
ويهدف البحث �إىل اهتمام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم واخللفاء الرا�شدين بعده بامل�صحف ال�شريف وكذلك
�أطوار ومراحل كتابة امل�صاحف ال�شريفة والوقوف على الإ�ضافات والتح�سينات يف كتابهم ومعرفة جهود اخلطاطني يف �إ�ضفاء ال�سمات اجلمالية يف كتابة امل�صاحف
ال�شريفة
ومن امل�شاكل التي تعر�ض لها �إدعاء وزعم كثري من النا�س �أن اخلطاطني �أ�سا�ؤوا �إىل كتابتة و�أنهم مل يبذلوا جهود ًا يف ذلك ورمبا اتهموهم مبا هو �أكرث من ذلك وقد
ذكروا ملحوظات يف ذلك ف�أوردتها وناق�شتها.
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قواعد إخراج اللوحة الخطية بين التقليد والحداثة

د .جمال جنا (لبنان)
ينق�سم هذ البحث �إىل ق�سمني  :اللوحة اخلطية التقليدية واللوحة اخلطية الت�شكيلية .
يتناول الق�سم الأول التعريف �أو ًال باللوحة اخلطية التقليدية ،وملاذا لوحة اخلط العربي تنفرد بكونها الوحيدة بني خطوط العامل التي ت�شكل لوحة قائمة
بذاتها ،كما يتناول املراحل التاريخية لتطوير هذه اللوحة ودور احلوا�ضر الكربى (بغداد – ا�ستانبول – القاهرة) يف احت�ضان فن اخلط العربي و�أثرها يف بلورة
ال�شكل النهائي للوحة اخلطية ودور املدار�س الرئي�سية يف تخريج اخلطاطني واحلفاظ على هذه القواعد .
�أما �أهم النقاط التي �سيتناولها البحث يف هذا الق�سم اللوحة اخلطية ،وما املعنى والهدف املراد �إي�صاله منها وتعدد �أ�شكال احلروف العربية ودورها يف تنويع
اخليارات للوحة اخلطية وح�سن اخلط وهو يقوم على مايلي
الوزن  :هو قيا�س احلروف وفق منظومة عر�ض القلم
التنا�سب  :هو الن�سبة اجلمالية للأ�شياء و�سماها العرب بـ «الن�سبة الفا�ضلة» وهي ن�سبة ال�شئ بني الطول والعر�ض .
«ح�سن ال�شكل وح�سن الو�ضع « ويكون وفقا الأ�صول الأتية :التوفيه – الإمتام – الإكمال-الأ�شياع-الإر�سال.
الظل والنور يف اللوحة اخلطية ؟
رموز ودالالت اللوحة
املزاوجة بني الفراغ والكتلة اخلطية
متو�ضع احلروف �ضمن �أ�شكال هند�سية ،وهذه الأ�شكال عي �أ�سا�س الأرابي�سك �أي�ض ًا.
التزام القواعد العامة للرتكيب (البناء من الأ�سفل للأعلى) ووجوب و�ضع لفظ اجلاللة – يف حال وجوده يف الن�ص – يف �أعلى الرتكيب .
الإلتزام ب�أ�شكال احلروف الرئي�سية مع الإ�شارة �إىل �أن اخلطاطني و�ضعوا �أ�شكا ًال متنوعة جد ًا ال�ستخدامها يف احلاالت املتنوعة للرتكيب وهذا ال مينع الإلتزام
بالأ�شكال الأ�سا�سية للحروف وعدم اللجوء لل�ضرورات �إال نادر ًا .
النقطة ودورها املركزي يف اللوحة اخلطية .
وجوب جتريد اللوحة من احلركات والت�شكيالت والتزيينات ثم النظر �إليها لر�ؤية الفراغات واحلكم على الوزن وبعد ذلك ت�ضاف هذه التزيينات .
التوقيع
البعد الواحد والأبعاد املتعددة يف اخلطية التقليدية .
مالزمة فن الأرابي�سك للوحة اخلطية وقد �سماه اخلطاطون بفن التذهيب لغلبة هذا اللون يف الزخارف .
كما �سيتناول البحث يف هذا الق�سم لوحة اخلط الكويف وتطورها ال �سيما يف م�صر ،ملا ملدينة القاهرة من �أثر يف احت�ضان الآثار العمرانية واخلطية الفاطمية
واململوكية .
ً
وا�ستمرار ازدهار اخلط الكويف يف مدر�سة حت�سني اخلطوط امللكية (العربية حاليا) على يد اخلطاطني مثل يو�سف �أحمد وحممد عبد القادر .
حتليل مناذج من اخلطوط املختلفة .
خال�صة هذا الق�سم .
�أما الق�سم الثاين فيتناول اللوحة اخلطية املعا�صرة ونلمح فيها اكرث من اجتاه :
ً
االجتاه الأول  :ي�ضم ق�سم ًا كبري ًا من اخلطاطني التقليديني الذين حاولوا االنعتاق من �أ�سر القواعد التقليدية ،فخرجوا قليال عن القواعد التقليدية (مع حتليل
بع�ض النماذج) .
االجتاه الثاين :ي�ضم ق�سم ًا من الفنانني الذين ا�ستوحوا من اخلط العربي حروفه ورموزه �أو بع�ضها يف �إخراج اللوحات الت�شكيلية ،وهذا الق�سم ا�ستطاع التحرر �أكرث
ولكنه غيب ال�شكل التقليدي للحرف العربي يف �أحيان كثرية و�شكل اجتاهات عدة عرف بع�ضها باحلروفية دارت يف فلك الت�شكيلية املعا�صرة من ا�ستخدام الألوان
وتوزيع عنا�صر اللوحة �إىل الوزن والهدف املراد �إي�صاله من اللوحة (مع حتليل عدد من اللوحات)
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المرتكزات القويضية في اللوحة الخطية المعاصرة

دور متاحف الخط اإلسالمي في خدمة الخط العربي

�أ.د جواد عبد الكاظم فرحان الزيدي (العراق)
�أن املعطيات اجلمالية والنقدية التي حفل بها الف�ضاء الثقايف �ألقت بظاللها على املتغريات الأ�سلوبية يف اللوحة اخلطية املعا�صرة ،وتخلي اخلطاط عن الأ�س�س
التقليدية يف ت�شييد منجزه اخلطي حتت ت�أثري املذهب ال�شكالين والت�أكيد على �أهمية ال�صورة وهجرة امل�ضامني الن�صو�صية الكربى ،وتتويج ذلك يف فكر ما بعد
احلداثه ،الذي تعد التقوي�ضية (التفكيكية) من اهم مظاهره على �صعيد التجلي الإبداعي ،ودعوات (جاك دريدا) يف ا�سرتاتيجيته التقوي�ضية �إىل نقد التمركز
حول العقل �أو العالمة �أو املعنى وا�ستبداله بالتمركز حول الكتابة ،بو�صفها �أثر ًا وت�شتت املراكز وت�صعيد �ش�أن الهوام�ش لتكون مب�ستوى املركز  ...الأثر الذي يعني
اللوحة اخلطية مبختلف ت�شكالتها لتتداخل فيها الأجنا�س والنبى املجاورة مثل (الر�سم والكرافيك والنحت) و�صو ًال �إىل درجة �صفر جمايل حتاول ه�ضم كل
التجارب ال�سابقة وجتاوزها �إىل مثابة جديدة ب�أجتاه اخلطاب املرئي املختلف وت�شتت الأ�صول واختالفها يف البناء الن�سقي للوحة املعا�صرة وعملية الأرجاء �أو
ت�أجيل احلكم على املنجز اخلطي حلني اكتمال عملية التلقي التي مثلت عينتها لوحات اخلطاطني (جنا املهداوي ،وجيه نحله ،خالد ال�ساعي ،حممد �أمزيل� ،أياد
احل�سيني ،رو�ضان اخلطاط� ،صالح الهجر ،ح�سام �أحمد عبد الوهاب) و�آخرين ا�سهم الدر�س النقدي يف تلميع منجزهم وتوا�صلهم مع الطروحات املعا�صرة التي ال
ميكن تخطيها ،لأنها ا�صبحت جزء ًا من الذاكرة الفنية التي كر�سها الف�ضاء النقدي واجلمايل يف اخلطاب الب�صري ومن �ضمنه امل�شهد اخلطي بكل ت�أكيد ،ولذا يهدف
البحث �إىل مالحقة التجارب التي �أفرزها النمط احلداثي بتنا�صة مع ا�شتغاالت الأجنا�س الفنية الأخرى وت�أثريات معطيات التقوي�ضية ومرتكزاتها املعلنة من
خالل حتليل تلك النماذج املمثلة للعينة املنتقاة بطريقة ق�صدية

د� .سامية قادرين (اجلزائر)
يتمتع اخلط العربي برمزية خا�صة يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،فهو يعرب عن الهوية الإ�سالمية بامتياز ،وللخط العربي �سحره وجماله وجاذبيته ي�ستوقف
الناظر ويثري الده�شة والإعجاب ولو ت�أملنا تلك الر�سائل املتبادلة بني اخللفاء وامللوك �سواء املكتوبة منها على الرق او الورق لر�أينا تطور �إبداعها وهي تك�شف عن
مفاتن خطوطها وتكويناتها و�أ�صالتها وداللتها وهي �إن دلت على �شئ ف�إمنا تدل على براعة ومهارة اخلطاطني يف ر�سم احلرف املقد�س الذي نزل به القر�آن الكرمي،
وجعل النطق به عبادة له ،بحيث يعزفون على �أوتاره احل�سا�سة والرفيعة فت�أتي الكلمات املفعمة بكل ما هو جميل و�أ�صيل وم�شعة بهائها ويف نف�س الوقت ف�إن احلرف
يج�سد القيم الروحية الإ�سالمية التي ترتجم مواقف الإن�سان امل�سلم من الكون واحلياة وبجانب هذا كله يعترب اخلط العربي من الناحية الفنية من �أكرث خطوط
العامل تنوع ًا ومرونة وجمالية مع القدرة الالحمدودة على التطور كما ان ظهور اللوحة اخلطية يف املرحلة الالحقة لعبت دور ًا حيوي ًا يف تعزيز الإح�سا�س بالقيمة
الفنية واجلمالية للخط باعتباره فن ًا ولي�س باعتباره فقط كتابة وظيفية.
وللإ�سهام يف التعريف باخلط العربي واالح�سا�س بقيمته الفنية احل�ضارية ي�أتي هذا البحث لإلقاء ال�ضوء على دور متاحف اخلط الإ�سالمي يف خدمة اخلط
العربي ومن �أجل ذلك ت�أتي �إ�شكالية الدرا�سة على �شكل ت�سا�ؤل عن جهود متاحف اخلط يف خمتلف امليادين من خالل فعالياتها املتنوعة املتمثلة يف امللتقيات
والندوات والور�شات واملعار�ض وا�ستعانت الباحثه باملنهج الو�صفي التحليلي يف تتبع ودرا�سة ك ًال من متحف طارق رجب للخط الإ�سالمي بدولة الكويت واملتحف
العمومي الوطني للخط الإ�سالمي مبدينة تلم�سان يف اجلزائر.

عرض سن القلم ودوره في تنوع الخط العربي

واقع الدراسة األكاديمية في قسم الخط العربي والزخرفة بكلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد

د .ح�سني على جرمط (العراق)
يعني هذا البحث بدرا�سة (عر�ض �سن القلم ودوره يف تنوع اخلط العربي) بعد �أن مرت الكتابة العربية با�شكال متعددة نتيجة للتطور الطبيعي للمجتمعات ،كما
�أخذ اخلط العربي طريقة نحو التجديد والتطوير ليكت�سب �شخ�صيته الوا�ضحة نتيجة لهذا التطور الذي ح�صل يف مواد و�أدوات الكتابة ال �سيما �صناعة القلم
وطريقة برية ،ومن خالل الدرا�سة اال�ستطالعية والبحث والنماذج التي مت احل�صول عليها ا�ستطاع الباحث �أن يطرح م�شكلة بحثه يف الف�صل الأول من درا�سته
بالت�سا�ؤل الآتي  :هل كان لعر�ض �سن القلم دور يف تنوع اخلط العربي؟
وجت�سدت �أهمية البحث من خالل معرفة قيا�س عر�ض �سن القلم الذي ُكتب به خمتلف اخلطوط العربية وطريقة �إ�ستخداماتها وما قد تقدمه هذه الدرا�سة من
فائدة للباحثني والدار�سني يف جمال اخلط العربي فيما كان البحث يهدف �إىل الك�شف عن قيا�س عر�ض �سن الأقالم ودورها يف تنوع اخلطوط العربية للفرتة من
ع�صر �صدر الإ�سالم �إىل عام (1400هـ1981 -م) � .أما الف�صل الثاين فقد ا�شتمل على (مبحثني) تناول املبحث الأول عملية التحول النوعي من الكتابة االعتيادية
�إىل الكتابة اخلطية ،وجاء املبحث الثاين عن دور القيا�س (عر�ض �سن القلم) يف ت�سمية اخلطوط العربية ،ثم تلتها م�ؤ�شرات الإطار النظري ،اما الف�صل الثالث
فقد ا�شتمل على اجراءات البحث ،حيث اعتمد علي املنهج الو�صفي التحليلي ،وكان جمتمع البحث قد بلغ ( )50لوحة اختار الباحث ( )4عينات ق�صدية جرى
حتليلها وفق �أداة البحث املتمثلة ب�إ�ستمارة التحليل حيث �ضمت ثالثة مرتكزات �أ�شرف على �صحتها جمموعة من املخت�صني يف هذا امليدان.
�أما الف�صل الرابع فقد ا�شتمل على حتليل العينات وعر�ض النتائج ومنها:
�إن عر�ض �سن القلم كان له الت�أثري الوا�ضح واملتميز الذي يظهر بنيه احلروف ال�شكلية بهيئة متنا�سبة ومن�سجمة ف�ض ًال حتقيقة وانتظامه و�إجادته لنوع اخلط
بالقيا�س املحدد  .ت�صبح عملية تفعيل التنوع يف الكتابة اخلطية م�ؤهلة لتلبية الكثري من الأهداف التي من �ش�أنها �أن حتقق �أبعاد اخلط العربي الوظيفية واجلمالية
والتعبريية � .أن التباين بني احلروف القائمة وامل�ستلقية والتنوع ال�شكلي والأ�سلوبي الذي يظهرها يرتقي بفن اخلط العربي �إىل مراحل متقدمة هدفها جتويدي
جمال مرتبط بن�سب ثابته حلجم الأقالم.
�أن �إيجاد قيا�س منا�سب لعر�ض �سن قلم اخلط يظهر بنية احلروف ال�شكلية على �أ�سا�س امل�ساحة املتاحة ،ف�ض ًال عن ان�سيابيتها ور�شاقة ابدانها التي ت�ساعد على
�ضمان فعالية الإجناز اخلطي جما ًال وجتويد ًا
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د عبد الر�ضا بهيه داود (العراق)
يعني هذا البحث بت�سليط ال�ضوء على ق�سم اخلط العربي والزخرفة بو�صفه الق�سم العلمي والفن ال�سابع من �أق�سام كلية الفنون اجلميلة بجامعة بغداد و�أحدثها
من ناحية الت�أ�سي�س حيث ُبدء به كتخ�ص�ص �ضمن ق�سم الت�صميم �سنة  1993وعند تخرج الدورة الأوىل �سنة  1997مت ا�ستقالله كق�سم ،وقد و�ضعت له املناهج
الدرا�سية واملقررات الأ�سا�سية ،وا�ستمر يف التطور والنمو حتى يومنا هذا مما �سيو�ضحة البحث تف�صي ًال .
ويت�صدى البحث �إىل بيان فل�سفة الق�سم وال�ضرورات العلمية والفنية التي ا�ستوجبت ت�أ�سي�سه ثم بيان مراحل تطوره �سواء على م�ستوى خطط قبول الطلبة
وكذلك املناهج وا�ستحداث الدرا�سات العليا التي ابتد�أت بدرجة املاج�ستري والحق ًا ا�ستحدثت درا�سة الدكتوراه ويف هذا ال�ش�أن �سيتم ذكر �أعداد طلبة الدرا�سات
العليا املتخرجني منهم والذين ال زالوا يف مرحلة الدرا�سة وعناوين البحوث املنجزه ل�شهادتي املاج�ستري والدكتوراه.
ويتناول البحث الأهداف العامة للق�سم ومنها � :إعداد متخ�ص�صني �أكادميية يف جمايل فنون اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية لرفد �سوق العمل وخمتلف
القطاعات الثقافية والإعالمية والرتبوية التي تتطلب خربات هذا االخت�صا�ص ف�ض ًال عن تخريج باحثني متخ�ص�صني لتطوير املجاالت العلمية والبحثية يف
خمتلف جماالت الفنون الإ�سالمية مما ي�ؤكد على من التوجهات التي تعمق الهوية احل�ضارية لأمتنا العربية والإ�سالمية.
كما ي�ستعر�ض البحث �شروط القبول ومعايري اختبار الطلبة املتقدمني للدرا�سة يف الق�سم من خريجي الدرا�سة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي وتو�صيف عمل
اخلريج وجماالت ا�شتغاله التطبيقي يف امليادين الفنية والعمارية والتحفيات املنقولة وجماالت الن�شر الطباعي واملكتبي وحقول الإعالن التجاري وغري ذلك .
كما ي�ستعر�ض البحث املقررات الدرا�سية على مدى �سني الدرا�سة الأربع بالن�سبة لدرجة البكالوريو�س واملقررات الدرا�سية ملرحلة املاج�ستري و�أمدها �سنة تقوميية
حت�ضريية و�سنة تقوميية �أخرى لإجناز الر�سالة واملقررات الدرا�سية ملرحلة الدكتوراه والتي �أمدها �سنة حت�ضريية و�سنتني لإجناز الأطروحه.
كما ي�سلط البحث ال�ضوء على معار�ض الق�سم ال�سنوية وتو�صف لوحات التخرج والبحث التعزيزي الذي يعده طالب الدرا�سة لنيل درجة البكالوريو�س وم�س�ؤوليات
الإ�شراف من قبل الأ�ساتذة ودور هذا الن�شاط يف ت�أخيل الطلبة للح�صول على �شهادة التخرج .
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برنامج الندوة العلمية

«اليوم األول اإلثنين  18يوليو »2016
 الت�سجيل 9.30-9اجلل�سة االفتتاحية  - 12.00 – 9.45يدير اجلل�سة� :أ .حممـد بغـدادي
ترتيب كلمات اجلل�سة االفتتاحية:
 كلمة مقررة اللجنة العلمية د� .أمنية عامر  -كلمة الباحثني :د� .إياد احل�سيني  -كلمة القومي�سري� :أ .حمــــمد بغــــدادي كلمة رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية :د .نيفني الكيالين ا�سرتاحة ق�صرية ،ترفع اجلل�سة  -العودة لبدء فعاليات وقائع اجلل�سة العلمية:د .إياد حسين عبد الله الحسينى

اخلط العربى بني الذاتى واملو�ضوعى  /فل�سفة اجلمال
أ .إبراهيم يات زيان

بنية اجلمال فى اخلط العربى

د .جواد عبد الكاظم فرحان الزيدى

املرتكزات التقوي�ضية فى اللوحة اخلطية املعا�صرة
ا�سرتاحة  ,12.30– 12.00اجلل�سة العلمية الأوىل  - 2.30يدير اجلل�سة  :د .حممد ح�سن
د .سامية قادرين

دور متاحف اخلط الإ�سالمى فى خدمة اخلط العربى
محمود زكى

املخطوط الإ�سالمى بني الفن والكوديكولوجيا
محمود محمد الشافعى غزالة

دور املدر�سة العثمانية فى �إثراء اخلط العربى واملحافظة عليه
د .إيناس حسن حسنى صالح

اخلط العربى فى العمارة الإ�سالمية

«اليوم الثانى الثالثاء  19يوليو »2016
اجلل�سة العلمية الثانية  - 12.00 – 10.00يدير اجلل�سة  :د� .أمنيــة عامر
د .حسين على جرمط

عر�ض �سن القلم ودوره فى تنوع اخلط العربى
أحمد بن طاهر الدين بن عباس الخضرى

كتابة امل�صحف ال�شريف بني املوروث واحلديث
د .تغريد محمد ابراهيم
د .كرم مسعد أحمد

درا�سة فنية لأبواب الكعبة امل�شرفة كمدخل ال�ستحداث م�شغولة معدنية
أ.مجدى أحمد حسن محمود الشحات

جماليات الزخارف الكتابية فى �صناعات احلرف التقليدية
ا�سرتاحة  - 12.30– 12.00اجلل�سة العلمية الثالثة2.30 –12.30
يدير اجلل�سة � :أ .فكرى �سليمان
محمد جمعة سعد العربى

البناء الهند�سى حلروف خط الثلث
د .أدهام محمد حنش

املقومات العلمية لفن اخلط العربى
بالل فتح الله طه شرابية

ال�سبيل �إىل نهو�ض مدار�س اخلط العربى فى م�صر
د .رهام حسن محمد

فتحى جودة م�صمم اخلط العربى احلديث

«اليوم الثالث األربعاء  20يوليو »2016
اجلل�سة العلمية الرابعة  - 12.00 – 10.00يدير اجلل�سة � :أ .ي�سرى ح�سن
د .عبد الرضا بهيه داود

واقع الدرا�سة الأكادميية فى ق�سم اخلط العربى والزخرفة بكلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد
فكرى سليمان
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ق�ضية �إنقاذ م�ستقبل تعليم اخلط العربى

جلنة الفرز

د .محمد محمد العربى إبراهيم

الأبعاد الفنية والتقنية للكتابات امل�ستخدمة على امل�شغوالت املعدنية والإفادة منها فى جمال الرتبية الفنية
د .بانسيه محمد محمد األدهم

جماليات احلروفية العربية باجلمع بني الطباعة اليدوية والرقمية
ا�سرتاحة  - 12.30– 12.00اجلل�سة العلمية اخلام�سة  ,2.30 –12.30يدير اجلل�سة  :د .جنوى امل�صرى
د .بهية شهاب

حركة جتديد احلرف العربى املطبوع خالل الـ � 20سنة املا�ضية فى لبنان
د .جمال نجا

					
الفنان /سعد غزال
				
الفنان /مصطفي خضير
				
الفنان /سامح إسماعيل
					
األستاذة /نجاة فاروق

قواعد �إخراج اللوحة اخلطية بني التقليد واحلداثة

جلنة التحكيم

د .آمال عبد العظيم محمد

�إثراء الت�صميمات الطباعية بتوظيف جماليات اخلط العربى واحلفاظ على الهوية العربية
محمد ناصر وهدان

توظيف احلرف العربى رقم ًيا با�ستخدام برنامج 3D MAX

«اليوم الرابع الخميس  21يوليو »2016
اجلل�سة العلمية ال�ساد�سة  ,12.00 – 10.00يدير اجلل�سة  :د� .آمال عبد العظيم ,د .جمال الرفاعى
د .نجوى المصرى

		
الفنان /عبد الله عثمان
			
الفنان  /د .محمد محمد العربى
				
األستاذ /محمد منير الرباط
			
األستاذة /نجاة فاروق

احلرف العربى واملقاومة  :درا�سة فى �أعمال الفنان العراقى �إياد القدحى
مروة محمود جالل محمد عثمان

جماليات اخلط العربى فى �أعمال احلروفيني قيمة ت�شكيلية فى ت�صميم املعلقات
د .الباز محمد محمد توفيق

�إ�شكالية كتابة الألفاظ املعربنة
ا�سرتاحة 12.30– 12.00
اجلل�سة اخلتامية والتو�صيات
2.30 –12.30
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مقرر ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
�أمينة اللجنة

اللجنة العلمية

د .عزة أحمد جمال محمد البرى

اخلط العربى بني جماليات الت�شكيل والتطوير التقنى

مقرر ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
�أمينة اللجنة

				
دكتورة /أمنية عامر
دكتور /محمد أحمد حسن إسماعيل 		
				
دكتورة /نجوي المصري
					
أستاذة /سحر معتمد

مقرر ًا
ع�ضوا
ع�ضو ًا
�أمينة اللجنة
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فريق العمل

جدول ورش العمل املصاحبة مللتقي القاهرة الدولي لفنون اخلط العربي
املقام يف الفرتة من  17من  24يوليو  2016بق�صر الفنون بدار االوبرا
م�ساء
من ال�ساعة اخلام�سة حتي ال�سابعة
ً

�أ�سم الور�شة

امل�شرف علي الور�شة

2

الزخرفة وحل الذهب و�إ�ستخدامه
�أ�سرار ت�شريح احلرف
الإبتكارات احلديثة يف لوحات اخلط العربي
�أدوات الكتابة
اخلط الفار�سي وتكويناته
احلرف العربى بني الأ�صالة والتجديد

م�صعب الدوري – العراق
فادى �أبو ملحم  -لبنان
ثائر �شاكرحممد الأطرقجي  -العراق
بالل �شرابيه
حممد فهمي قنا – �سوريا
حممد �أبو الأ�سعاد فرحات  -م�صر

4

اخلط املغربي و�أ�سرار كتابته

بلعيد حميدي – املغرب

اخلمي�س  21يوليو 2016

5

�سر ال�صنعة يف لوحات
اخلط العربي

م�سعد خ�ضري البور�سعيدي – م�صر

ال�سبت  22يوليو 2016

6

تقنيات لوحات خط الثلث

د .خالد جماهد

االحد  23يوليو 2016

م

1

3

سوق أدوات اخلط العربي

تاريخ الور�شة
االثنني  18يوليو 2016
الثالثاء 19يوليو 2016
االربعاء  20يوليو 2016

املقام علي هام�ش ملتقي القاهرة الدويل الثاين لفنون اخلط العربي بق�صر الفنون بداية من يوم  18يوليو حتي  24يوليو 2016
الأدوات املعرو�ضة
ورق مقهر
�أقالم ب�سط م�صنعة يدوي ًا
�أحبار و�ألوان و�أ�صباغ م�صنعة من الطبيعة
�أم�شق وكتيبات تعليمية
ي�شرف على ال�سوق فى هذه الدورة
�أحمد �أبو زيد  -ح�سام على ال�سيد
�أحمد عادل حممد
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عالء شقوير
�إ�شراف تنفيذى
أحمد بالل
ت�صميم الكتالوج
تامر البدرى
ت�صميم الغالف
سحر معتمد
املادة العلمية
نجاة فاروق
تن�سيق املعر�ض
وائل نبيل  -نورا حسنى  -مصطفى الشناوى
جمع ت�صويرى
طارق الصغير
فوتوغرافيا
�شكر خا�ص ل�شباب اخلطاطني ..و:
د  /خالد مجاهد  -أنور الفوال
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الفهر�ست
 -كلمة ال�سيد الوزير
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