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حلظة  فى  العربى  اخلط  لفن  الدوىل  القاهرة  مللتقى  الرابعة  الدورة  تاأتى 

تاريخية فارقة.. حيث احتفلت وزارة الثقافة امل�سرية منذ اأيام مبرور �ستون 

اأثناء  املنا�سبة  بهذه  االحتفال  وجاء  للثقافة..  وزارة  اول  اإن�ساء  على  عاما 

انعقاد الدورة الواحدة والع�سرين ملوؤمتر وزراء الثقافة العرب.. وكان من اأهم 

املحاور التى طرحها املوؤمتر للنقا�ش هو املحور االأول الذى تناول:

اللغة  وحماية  تعزيز  خالل  من  العربية  الهوية  تر�سيخ  فى  الثقافة  »دور 

باعتباره   .. العربى  الدائم بفنون اخلط  اهتمامنا  .. ومن هنا جاء  العربية« 

واللغة  العربى..  اخلط  واأن  العربية..  الثقافية  هويتنا  عنا�سر  اأهم  اأحد 

ولعل   .. واملعرفة  والعلم  الثقافة  بهما  حتلق  اللذين  اجلناحني  هما  العربية 

هذا امللتقى فى دورته الرابعة ي�سع فن اخلط العربى فى مكانته الرفيعة التى 

ي�ستحقها.. لتاأكيد هويتنا العربية.

�خلط �لعربى.. هوية �أمة
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من  الرابعة  الدورة  الثقافية،  التنمية  �سندوق  قطاع  ينظم   .. الرابع  للعام 

ملتقي القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي، هذا امللتقي الذي حتول علي مدار 

دوراته ال�سابقة ايل ملتقي علمي وفني .

علمي بعد اأن مل�ست الندوات العلمية ق�سايا جمهولة يف اخلط العربي، واخرجت 

تلك الق�سايا من اأ�سابري الباحثني ايل من�سة الندوات ، ليناق�ش الباحثون مع 

اجلمهور دقائق اخلط وتاريخة وتطورة وانواعه.

وفني بعد اأن اأ�سبح �سغف املتقدمني للم�ساركة يف معر�ش اخلط العربي، يتزايد 

جماال  تقل  ال  عظيمة،  اأعمال  تقدمي  يف  الفنانون  ويتباري  دورة،  كل  عن 

الواحدة عن االأخري.

الرابعة  دورته  يبداأ  العربي،  اخلط  لفنون  الدويل  القاهرة  ملتقي  هو  ها   

علي  ي�سري  الثقافية  التنمية  �سندوق  قطاع  اأن  توؤكد  كبرية  دولية  مب�ساركة 

الطريق ال�سحيح من اأجل احياء واملحافظة علي هذا الفن العريق .

�صندوق �لتنمية و�حياء فن �خلط �لعريق
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دورة �لعميد.. ودور �لعميد
تاأتى الدورة الرابعة من ملتقى القاهرة الدوىل لفن اخلط العربى.. حاملة ا�سم عميد 

اخلط العربى.. الفنان الكبري االأ�ستاذ �سيد اإبراهيم.. وهذا �سرف للملتقى.. واإعالء من 

دوره.. ومن قيمته.. واحتفاء امللتقى بهذا الرمز الكبري فى جمال اخلط العربى ياأتى 

تكرميا واعرتافا بريادته.. وعطائه املمتد عرب ع�سرات ال�سنني من العمل املتوا�سل من 

اأجل اإعالء قيمة فن اخلط العربى.. واإحياًء ووفاًء لذكراه من امللتقى.. واإن كنت اأرى 

اأن تكرمي عميد اخلط العربى باإطالق ا�سمه على هذه الدورة.. غري كاٍف باملرة.. فهذه 

ويقف  التنوير..  رواد  جيل  من  واحد  اأعتربه  العمالق..  الرائد  وهذا  الفذة..  املوهبة 

على قدم امل�ساوة مع رواد الفن الت�سكيلى الذين ظهروا فى ذات الوقت الذى جتلت فيه 

موهبة الفنان �سيد اإبراهيم املبكرة.. مثل راغب عياد.. ويو�سف كامل.. وحممد ناجى.. 

�صيد �إبر�هيم ..�لعميد خطاطًا و�أديبًا
كانت م�سر والزالت من الدول الرائدة يف العديد من املجاالت الثقافية ومل يقف دورها 

من  بداية  املختلفة  احل�سارات  عرب  والرتاثية  الفنية  القيم  من  للكثري  امتالكها  عند 

ع�سر ما قبل اال�سرات يف الدولة امل�سرية القدمية مرورا باال�سرات املختلفة واحل�سارة 

البيزنطية والقبطية مرورا باحل�سارة اال�سالمية و�سوال ايل الدولة احلديثة والع�سر 

احلايل، فقد كان وال يزال مل�سر كاحد االقطار العربية واالإ�سالمية باعا كبريا يف جمال 

روادا  املجال  لهذا  وكان  الذكر  �سابقة  اخل�سارات  كل  عرب  والزخرفة  العربي  اخلط 

واعمدة مل تقم عليها جماليات اخلط فقط يف م�سر بل تعدتها ايل العديد من الدول 

االأخرى ولذلك كان على م�سر ورواد اخلط فيها دورا كبريا للخفاظ علي الرتاث اخلطي 

وكذلك تبني التجديد ورعايته ولذلك �سعت الدولة امل�سرية متمثلة يف وزارة الثقافة 

وعنها �سندوق التنمية الثقافية م�ساركة مع النقابة العامة للخط العربي القامة ملتقى 

وهذه الكوكبة من الرواد املوؤ�س�سني حلركة الفن الت�سكيلى امل�سرى والعربى منذ بدايات القرن املا�سى.. اإن كان لهم الف�سل 

فى ت�سكيل مالمح الفن الت�سكيلى امل�سرى املعا�سر.. فاإن �سيد اإبراهيم اأي�سا يقع فى ال�سفوف االأوىل �سمن الرواد االأوائل 

التى  املو�سوعية  وثقافته  املبكرة..  موهبته  بف�سل  العربى..  اخلط  فن  وتطوير  الإحياء  متفردا  منوذجا  قدموا  الذين 

اأ�سفت على اأعماله اجلالل واالحرتام والروؤية املثقفة.. فلعب دور موؤ�س�ش لروؤية جديدة لوظيفة فن اخلط العربى.. 

لعلنا بهذا التكرمي نلفت االنتباه اإىل �سرورة تخ�سي�ش متحف خا�ش الأعمال الفنان الكبري �سيد اإبراهيم.. قبل فوات 

االآوان.. اأو قبل اأن تت�سرب لوحاته الثمينة خارج م�سر.. ونراها يوما ما معرو�سة فى متاحف دول اأخرى.  

   وناأمل اأن نكون فى هذه الدورة قد خطونا خطوة جديدة نحو حتقيق تكافوؤ الفر�ش فى امل�سابقة الر�سمية.. بتخ�سي�ش 

جائزة م�ستقلة لكل نوع من اأنواع اخلطوط على حدى.. وعلى خطى حتقيق اأكرب قدر من العدالة واحليادية فى التحكيم.. 

كربى  جائزة  تخ�سي�ش  ومت  املت�سابقون..  بها  التزم  امل�سابقة  فروع  من  فرع  كل  فى  للمت�سابقني  حمددة  ن�سو�سا  قدمنا 

وخ�س�ست لها جائزة با�سم الفنان خ�سري البور�سعيد نقيب اخلطاطني.. واأقبل عدد كبري من كبار املبدعني من اخلطاطني 

الرا�سخني على تلبية الدعوة للم�ساركة فى هذه الدورة بفاعلية الإعالء القيمة الفنية للملتقى فى دورته الرابعة.. 

امللتقى .. ويتجلى ذلك باإقبال عدد كبري من �سباب  اأهداف  وتاأكيدا على ان االرتقاء بفن اخلط العربى هو من �سميم 

اخلطاطني وجيل الو�سط بامل�ساركة بفاعلية  فى هذه الدورة.. بل وامل�ساركة فى خمتلف جلان امللتقى الفنية والنوعية  

واالإ�سهام فى االإعداد للملتقى بحهود م�سكورة وبدرجة عالية من االحرتاف والتفانى ..  وي�سرف امللتقى فى هذه الدورة 

فى  العربى  احلرف  بتجليات  باالحتفاء  املعنيني  الت�سكيليني  الفنانني  ورموز  واأ�ساتذة  كبار  من  كوكبة  با�ست�سافة  اأي�سا 

العربى  االإقبال واالهتمام بفن اخلط  لتت�سع دوائر   .. الت�سكيل  العربى على  لقدرة احلرف  تاأكيدا   .. الفنية  اأعمالهم 

الفنى .. لعل هذا االت�ساع وهذا  التناول  الت�سكيلى امل�سرية والعربية .. عرب روؤى جديدة فى  الفن  على �سعيد حركة 

التنوع يفتح اأمام فن اخلط العربى ف�ساءات جديدة من االإبداع .. واخليال اخلالق .. ويفتح املجال اأمام �سباب اخلطاطني 

ليقدموا لنا حلوال جديدة ومبتكرة للتطوير واالإجادة وابتكار اأنواع جديدة من اخلطوط  لك�سر حالة اجلمود فى جمال 

التطوير املن�سود .. وي�سرف امللتقى اأي�سا فى هذه الدورة بتبنى نقلة نوعية فى فعاليات الندوة العلمية الدولية .. عرب 

م�ساركات اأكادميية وعلمية جديرة بالتقدير واالحرتام من خالل كوكبة من الباحثني امل�سريني واالأجانب املتخ�س�سني 

عرب عنوان رئي�سى هام يت�سع لكافة االطروحات والروؤى.. وهو »اخلط العربى.. هوية اأمة.. واإبداع فنان«  .. واجلديد 

فى هذه الدورة اأن االأبحاث التى �ستناق�سها الندوة الدولية العلمية.. �ستن�سر فى جملة متخ�س�سة.. »العمارة االإ�سالمية« 

.. ت�سفى قيمة علمية وتوثيقية على االأبحاث التى �ستناق�ش فى الندوة العلمية للملتقى.. �سكرا ملعاىل الوزيرة الدكتورة 

اإينا�ش عبد الدامي لدعمها ورعايتها الدائمة لفعاليات امللتقى.. وال�سكر اأي�سا لرئي�ش قطاع �سندوق التنمية الثقافية 

لكل قطاعات  وال�سكر مو�سول  امللتقى..  التى تواجه  ال�سعاب  الدائمئزز وتذليل  الوهاب.. لدعمه  الدكتور فتحى عبد 

وزارة الثقافة امل�ساركة فى فعاليات امللتقى.. وكل اإدارات �سندوق التنمية الثقافية املعاونة .. و�سكرا الأ�ساتذتى وزمالئى 

اأع�ساء اللجنة العليا.. واأطيب التمنيات جلميع الفنانني واملبدعني والباحثني امل�ساركني. 

   

القاهرة الدويل للخط العربي وهو يف هذا العام يف دورته الرابعة ولقد نهج امللتقى نهجا وتبنى فكرة القامة امللتقى با�سم 

احد رواد واعمدة اخلط العربي وهذا العام مع ركن ركني عمود ا�سيل من اعمدة اخلط العربي مب�سر.

�صيد �إبر�هيم )عميد �خلط �لعربي( 1897- 1994

والذي ولد يف حي القلعة بالقاهرة يف اأغ�سط�ش عام 1897 مب�سر ، وتويف عام 1994، در�ش باجلامع االأزهر، واجلامعة 

االأهلية من عام 1917-1930، وكانت للبيئة املحيطة به اثرا كبريا يف تكوين خلفيته الثقافية والفنية يف حمال اخلط 

الغر  م�سطفي  ال�سيخ  اخلط  يف  موهبته  اكت�سف  احلافظ،  عبد  وال�سيخ  فرج  ال�سيخ  يد  علي  اخلط  در�ش  وقد  العربي. 

اخلطاط املدر�ش باالأزهر، كما در�ش علي يدي ال�سيخ حممد وهبي واخلطاط ح�سني ح�سني من تركيا وال�سيخ عبدالغني 

عجور من م�سر. كما فتنته خطوط الالفتتات التي حتمل ا�سماء ال�سوارع بقلم الثلث للخطاط امل�سري حممد جعفر بك 

العربي  ابراهيم  لقب عميد اخلط  �سيد  املرحوم  زاده.وقد اطلق علي  موؤن�ش  �سديدا باخلطاط حممد  تاأثرا  تاأثر  كما 

دون اأن مينحه له اأحد من ذوي ال�سلطة وامل�سئولية ، واإمنا اأطلقها عليه تالميذه االأوفياء الذين تخرجوا على يده.كانت 

عنا�سر عمادته للخط العربي متوفرة يف جماالت عديدة على كافة امل�ستويات الثقافية من كتابته يف اجلرائد واملجالت 

والكتب املختلفة ومراجع اجلامعات وكرا�سات تعليم اخلط املوزعة يف املدار�ش على الطالب. وملا و�سل �سيد ابراهيم لتلك 

املكانة التي و�سل اليها �سواء يف اخلط العربي او حتى يف ال�سعر فقد قيل اإن القرن الع�سرين قد �سهد عميدان : طه ح�سني 

عميد االأدب العربي ، و�سيد اإبراهيم عميد اخلط العربي.

 من موؤلفاته يف �خلط

كرا�سة خط الن�سخ حلكومة ال�سودان عام1913، كتاب فن اخلط العربي وي�سم مناذج جلميع اأنواع اخلطوط طبع �سنة 

1941 مب�سر ، وقد �سم جميع اأنواع اخلطوط قلم الثلث واملحقق والريحان، والن�سخ والتعليق والرقعة والديواين وجلي 

الديواين واالإجازة والطغراء والكويف، وكرا�سة اخلط الرقعة املقررة باملدار�ش امل�سرية التي قررت وبعد ذلك مبعظم 

دول اخلليج.

من �أ�صهر تالمذته:

تتلمذ علي يديه علي مدي �سبعني عاما اأجياال من اخلطاطني من العامل االإ�سالمي ومن الدول الغربية وغريها. 

كان رحمه اهلل علما من اأعالم اخلط العربي يف املدر�سة لي�ست امل�سرية فخ�سب بل العربية اي�سا وهو جدير باأن يكون 

ملتقى هذا العام حتت ا�سمه وتخليدا لذكراه. 
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     ملتقي �لقاهرة �لدويل لفنون �خلط �لعربي

    لئحة �لنظام �لأ�صا�صي مللتقى �لقاهرة �لدويل لفنون �خلط �لعربي

مبدينة  العربي  اخلط  لفنون  الدويل  القاهرة  ملتقي  الثقافة  لوزارة  التابع  الثقافية  التنمية  �سندوق  ينظم  �لأويل:  �ملادة 

القاهرة من كل عام بالتعاون مع اجلمعية امل�سرية العامة للخط العربي . 

�ملادة �لثانية: يهدف امللتقي اإىل :تنمية الذائقة الفنية لدى املتلقي وربط االأجيال اجلديدة برتاثها الفني تاريخًا واإبداعيًا 

من خالل املعر�ش العام والندوة العلمية وور�ش العمل .

االإ�سهام فى بناء ال�سورة احل�سارية للفنون العربية واالإ�سالمية والتاأكيد على هويتنا العربية وتقدمي �سورة اإيجابية للعامل كلة 

عن ثقافتنا العربية من خالل حوار اإن�ساين خالق.

اإثراء املكتبة العربية وتنمية الوعي الفني والنقدي بالدرا�سات واالأبحاث النظرية املت�سلة بفنون اخلط العربي من خالل الندوة 

العلمية الدولية .

�ملادة �لثالثة: ي�سم امللتقي الفعاليات االأ�سا�سية التالية: املعر�ش العام للم�سابقة بفروعها املختلفة،  املعار�ش اخلا�سة للمكرمني 

و�سيوف ال�سرف .

الندوة العلمية الدولية وت�سمل عر�ش ومناق�سات االأبحاث مبحاورها املختلفة .

ور�ش العمل الفنية املتخ�س�سة .

�ملادة �لر�بعة: ينظم امللتقي فعالياته بامل�ساركة فى املجاالت االأتية :-

التيار االأ�سيل للخط العربي، ويق�سد به خمتلف االأنواع التقليدية للخطوط العربية ذات القاعدة بكافة االأ�سكال واالإجتهادات 

املبتكرة فى التكوين .

االإجتاهات اخلطية احلديثة، وتت�سمن التجارب الفنية اجلديدة فى خمتلف فنون ال�سور اخلطية كاحلروفيات باأنواعها املختلفة .

الفنون التى ت�ستلهم احلرف العربي عرب و�سائط تقنية اأخري كاالأعمال اجلرافيكية والطباعه الرقمية .

�ملادة �خلام�صة: يتم دعوة كل املبدعني وفناين اخلط العربي  والباحثني واملكرمني من م�سر وكافة دول العامل عرب موقع امللتقي 

االإلكرتوين للم�ساركة.

يتقدم الفنانون الراغبون فى امل�ساركة الفردية فى امللتقي عرب املوقع االإلكرتوين على �سبكة االإنرتنت اأو االإت�سال املبا�سر باإدارة 

امل�ساركة  اإ�ستمارة  على  للح�سول  بالقاهرة  العربي  اخلط  جمعية  اأو  االأوبرا  بدار  الثقافية  التنمية  �سندوق  قطاع  مبقر  امللتقي 

واالإطالع على ال�سروط العامة وال تعني امل�ساركة باالأعمال الفنية �سرورة اإ�ست�سافة الفنان. 

ويجوز لكل من يرغب فى احل�سور على نفقتة اخلا�سه امل�ساركة فى كافة الفعاليات دون اأدنى م�سئولية على اإدارة امللتقي.

 وي�سمل امللف اخلا�ش للراغبني فى امل�ساركة على ما يلي :-

�سورة �سخ�سية حديثة .

�سرية ذاتية فنية خمت�سرة للم�ساركة، و�سور وا�سحة بجودة عالية )300ميجا بيك�سل( لالأعمال التي �سي�سارك بها الفنان .

�سورة من اأهم االآراء النقدية واالإعالمية التى كتبت عن الفنان واأعماله .

بيان عن االأعمال امل�سارك بها الفنان عرب الربيد االإلكرتوين للملتقي مت�سمنًا مقا�ساتها واخلامات امل�ستخدمة .

�ملادة �ل�صاد�صة: �لندوة �لعلمية �لدولية :

يقيم امللتقي عرب فعالياته ندوة علمية دولية تناق�ش مو�سوعًا حمددًا من ق�سايا اخلط العربي  فى كل دورة للملتقي عرب املحاور 

التى حتددها اللجنة العلمية . وتوجه اللجنة العليا للملتقي الدعوة لعدد من الباحثني والنقاد والفنانني الرا�سخني واالإعالميني 

وم�سئويل الهيئات الفنية واالأكادميية ذات ال�سلة املبا�سرة بفنون اخلط العربي للم�ساركة فى فعاليات الندوة العلمية على امل�ستويني 

العربي والدويل باالإ�سافة اإىل امل�ساركني من داخل م�سر . وحتددت اللجنة العلمية املحور الرئي�سي للندوة العلمية الدولية لكل 

دورة علي حدي .

�ملكرميـن: يكرم امللتقي فى كل دورة عددًا من الفنانني الرا�سخني والباحثني وفقًا للقواعد اخلا�سه التى تقررها اللجنة العليا 

للملتقي على اأال يزيد عدد املكرمني عن اأربعة رموز فنية اأو علمية باالإ�سافة اإىل �سيوف ال�سرف الذين حتددهم اللجنة العليا .

�ملادة �ل�صابعة : جلنة �لتحكيم :

ت�سكل جلنة التحكيم من ثالثة اإىل خم�سة اأع�ساء يتم اإختيارهم وفقًا للقواعد اخلا�سه التى تقررها اللجنة العليا.

وتقوم اللجنة باإختيار رئي�سها فى اإجتماعها االأول ويعني للجنة اأمينًا من قبل اللجنة العليا ، وال يكون له حق الت�سويت.

ويكون انعقاد اللجنة �سحيحًا بح�سور جميع اأع�سائها وت�سدر قراراتها باالأغلبية املطلقة .

 وتعترب قرارات جلنة التحكيم �سرية وتعتمد من رئي�ش قطاع �سندوق التنمية الثقافية  .

�ملادة �لثامنة: �جلو�ئز :

ومينح امللتقي جوائز مالية باإجمايل مبلغ وقدرة 20000 )ع�سرون الف جنية( للفروع االأتية:

اأنواع  اأربعة  من  االأقل  علي  يتكون  فني  ت�سكيل  تت�سمن  والتي  املتكاملة  للوحة  خ�سري«  م�سعد  الفنان  »جائزة  الكربي  • اجلائزة 
من اخلطوط اال�سا�سية اأو)لوحة احللية النبوية(.

امل�سابقة(.  ن�سو�ش  )مرفق  الن�سخ  خط  اإلية  م�سافة  اجللى  الثلث  اخلط  يف  التميز  • جائزة 
امل�سابقة(. ن�سو�ش  )مرفق  الديوانى  خط  اإليه  م�سافًا   - الديوانى  اجللى  اخلط  يف  التميز  • جائزة 

امل�سابقة(. ن�سو�ش  )مرفق  الرقعة  خط  اإليه  م�سافًا  )ن�سختعليق(  الفار�سى  اخلط  يف  التميز  • جائزة 
امل�سابقة(. ن�سو�ش  )مرفق  الكوفى  اخلط  يف  التميز  • جائزة 

الزخرفة. يف  التميز  • جائزة 
احلديثة. اخلطية  االجتاهات  يف  التميز  • جائزة 

الرقمية. الطباعة  يف  التميز  • جائزة 
بالن�سبة لفروع امل�ساركة بداية من الثاين حتي اخلام�ش يلتزم امل�سارك بامل�سابقة باختيار ن�سًا واحدًا من الن�سو�ش املحددة لكل فرع.

مينح امللتقى جميع امل�ساركني والباحثني �سهادة م�ساركة.

والفنون( )العمارة  مبجلة  االأبحاث  ن�سر  يتم  • �سوف 
– قطاع الفنون الت�سكيلية، قطاع العالقات  ي�سارك فى امللتقي اأربعة جهات: قطاع �سندوق التنمية الثقافية  �ملادة �لتا�صعة: 

الثقافية اخلارجية – املركز الثقايف القومي ) دار االوبرا امل�سرية(

�ملادة�لعا�صرة: ي�سرتط للم�ساركة يف امللتقي ما يلي: اأن يتقدم امل�سارك باالأعمال االأ�سلية يف الفرعني االأول والثاين من فروع 

امل�سابقة وال تقبل االأعمال املن�سوخة اأو املطبوعة 

اأال يكون قد م�سى على اإنتاج العمل الفني اأكرث من عامني .

اأال تتجاوز عدد امل�ساهمات لكل م�سرتك عن ثالثة اأعمال فنية .

اأن تكون م�ساحة اللوحات امل�ساركة ) 100 × 70 �سم ( وال تقل م�ساحة اللوحة عن ) 30 × 40 �سم (

اأال يكون العمل قد فاز يف م�سابقات اأخري.

– �ساحة دار االأوبرا امل�سرية »وذلك علي  اأن تر�سل امل�ساركات علي العنوان التايل » ق�سر الفنون التابع لقطاع الفنون الت�سكيلية 

نفقة امل�سارك ، ويعاد اإر�سالها علي نفقتة امللتقي عرب الربيد وعلي ذات العنوان املر�سل منة.

نهاية  60 يوم من  اأن تعاد االأعمال الأ�سحابها خالل  ، علي  العر�ش  امللتقي طيله فرتة  اأي عمل م�سارك يف  ا�ستعادة  االلتزام بعدم 

املعر�ش . وللجنة احلق يف االإختيار والفرز واإ�ستبعاد اأي عمل م�سارك ي�سل للملتقي غري �سالح للم�ساركة ب�سبب تلفة اأو �سرره  دون 

اأدين م�سئولية علي اإدارة امللتقي ، ولها اإ�ستبعاد اأي عمل ال تنطبق علية �سروط امل�سابقة. وال يجوز للفنانني الذين اختريوا �سمن 

ع�سوية اللجان املعاونة اأو العاملني يف فعاليات امللتقي امل�ساركة باأعمالهم يف امل�سابقة واإن كان يحق لهم العر�ش خارج امل�سابقة . 

ت�سكل اللجنة العليا للملتقي برئا�سة رئي�ش قطاع �سندوق التنمية الثقافية ، ويكون مقررًا للجنة وع�سوية كل من :-

- رئي�ش قطاع العالقات الثقافية اخلارجية

- رئي�ش الهيئة العامة للمركز الثقايف القومي  )دار االأوبرا امل�سرية(

- رئي�ش قطاع الفنون الت�سكيلية

اأمني  اأ.فكري �سليمان  اأ.م�سعد خ�سري رئي�ش اجلمعية امل�سرية لفناين اخلط العربي  -  - اأ.حممد بغدادي قومي�سري عام امللتقي - 

عام اجلمعية امل�سرية لفناين اخلط العربي - اأ.حممد حمام وكيل اجلمعية امل�سرية لفناين اخلط العربي -اأ. ي�سري ح�سن فنـــان 

ت�سكـــيلي . وتخت�ش اللجنة باالآتي :- البت يف قبول اأعمال الفنانني امل�ساركني واالإ�سراف علي تنفيذ ما تقوم به اللجان الفرعية 

للملتقي .

اإلغاء م�ساركة اأي فنان ال يلتزم بالقواعد العامة املنظمة للملتقي بناًء علي اقرتاح القومي�سري العام للملتقي .

تنعقد اللجنة ب�سفة �سورية مرة كل �سهر ، ويكون انعقادها �سحيحًا بح�سور االأغلبية املطلقة الأع�سائها ، وت�سدر قراراتها باالأغلبية 

املطلقة لالأع�ساء احلا�سرين .

وللجنة اال�ستعانة مبن تراه من ذوي اخلربة . وال يجوز الأع�ساء اللجنة العليا االإن�سمام لع�سوية اللجان الفرعية .

اللجان الفرعية، اللجنة العلمية ، جلنة الفرز واالإختيار والتن�سيق العام ، جلنة العالقات العامة واالإعالم والن�سر، جلنة االأعمال 

اجلرافيكية واملطبوعات ، اللجنة مالية، جلنة التحكيم .

وت�سكل كل من اللجان الفرعية ويحدد اخت�سا�سها ونظام عملها بقرار من جلنة �سندوق التمية الثقافية
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�للجان �لفرعية 
اللجنة العلمية 

جلنة الفرز واالإختيار والتن�سيق العام 

جلنة العالقات العامة واالإعالم والن�سر

جلنة االعمال اجلرافيكية واملطبوعات

اللجنة املالية

جلنة التحكيم 

اللجنة العلمية

�للجنة �لعليا

)مقرًر�( رئي�س قطاع �صندوق �لتنمية �لثقافية 

 رئي�س قطاع د�ر �لأوبر� �مل�صرية

رئي�س قطاع �لعالقات �لثقافية �خلارجية

رئي�س قطاع �لفنون �لت�صكيلية

قومي�صري عام �مللتقى

رئي�س �جلمعية �مل�صرية لفناين �خلط �لعربي 

�أمني عام �جلمعية �مل�صرية لفناين �خلط �لعربي

وكيل �جلمعية �مل�صرية لفناين �خلط �لعربي

فنان ت�صكيلى

�أمانة �للجنة

اللجنة العلمية
رئي�سًا د/ حممد ح�سن اإ�سماعيل  

ع�سوًا اأ.د/ حممد زينهم   

ع�سوًا د/ حممد العربي    

اأمانة اللجنة اأ/ �سحر معتمد   

جلنة الفرز والتن�سيق 
رئي�سًا اأ/ ع�سام عبد الفتاح  

ع�سوًا اأ/ اإبراهيم بدر   

ع�سوًا اأ/ خالد جماهد   

اأمانة اللجنة اأ/ جناة فاروق   

جلنة التحكيم
اأ.د/ مي�سون قطب    رئي�سًا

ع�سوًا اأ/ حممد يو�سف املغربى  

ع�سوًا اأ/ كامل اأحمد   

اأمانة اللجنة اأ/ جناة فاروق   

اأ.د/ فتحى عبد الوهاب            

د. جمدى �سابر                                              

د. هبة يو�سف

د. خالد �سرور                                                                

اأ. حممد بغدادي                                                           

اأ. م�سعد خ�سري                                                            

اأ. فكري �سليمان                                                             

اأ. حممد حمام       

اأ. ي�سرى ح�سن   

اأ. �سحر معتمد                                           
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خليفة الشيمي »مصر«

العمارة  يف  وتخ�س�ش  العمارة  فنون  در�ش  م�سري 

العربية  وبالزخرفة  بها  �سغف  التي  االإ�سالمية 

الذي  العربي  باخلط  �سغفة  ايل  اإ�سافة  واالإ�سالمية 

العربي  اخلط  م�سايخ  يد  علي  وتتلمذ  برتكيا  در�سه 

فوؤاد  واالأ�ستاذ  جبلي  ح�سنى  ال�سيخ  اال�ستاذ  اأمثال  من 

با�سار وهما من اآخر جيل العمالقة الراحلني من تالميذ 

حامد االآمدي..

باملوؤ�س�سات  اخلا�سة  ال�سعارات  من  العديد  �سمم 

املختلفة  والهيئات  وال�سركات  والبنوك  احلكومية 

واملحطات التليفزيونية واجلامعات وغري ذلك .

له روؤية خا�سة يف توظيف احلرف العربي الكال�سيكي 

بقواعده االأ�سيلة يف �سنع اللوحة الت�سكيلية وقدم يف 

ذلك املنحني عدة درا�سات.

العمارة  فنون  يف  واملحا�سرات  الور�ش  من  عدد  اأقام 

االإ�سالمية واخلط العربى. 

النور  م�سجد  يف  القراآنية  االأيات  كتابة  �سرف  نال 

بال�سارقة

العربية ملدة  باللغة  العربى  قدم برنامج تعليم اخلط 

اخلط  تعليم  ،وبرنامج  الف�سائية  املجد  لقناة  عامني 

لقناة  اأعوام  ثالثة  ملدة  االإجنليزية  باللغة  العربي 

احلرف  توظيف  فى  خا�سة  روؤية  له  الف�سائية  هدي 

العربي الكال�سيكي بقواعدة اال�سيله فى �سنع اللوحة 

نال  درا�سات  عدة  املنحى  ذلك  فى  وقدم  الت�سكيلية 

�سرف كتابة االآيات القراآنية يف م�سجد النور بال�سارقة 

، م�سجد ال�سيخ را�سد القا�سمي بال�سارقة ،م�سجد ق�سر 

 ، بال�سارقة  الق�سباء  م�سجد   ، ال�سارقة  حاكم  �سمو 

بن  اأحمد  م�سجد   ، بال�سارقة  املجاز  حديقة  م�سجد 

بال�سارقة  الرملة  مبنطقة  م�سجد   ، بال�سارقة  حنبل 

املف�سر  الكرمي  امل�سحف  كتابة  �سرف  يف  �سارك  ،كما 

الذي عر�ش على القنوات التليفزيونية املختلفة �سمم 

املوجودة على واجهات اجلامعة  الكتابات  ونفذ جميع 

ال�سارقة  جامعة  وواجهات  بال�سارقة  االمريكية 

وواجهات دوائر ال�سارقة احلكومية مثل دائرة التنمية 

والكهرباء  املياه  دائرة  النفط  جمل�ش  االأقت�سادية 

العقاري  الت�سجيل  دائرة  وامل�ساحة  التخطيط  دائرة 

دائرة الثقافة واالإعالم املالية املركزية 

محمد رطيل »مصر«

�ساعر واأديب .. فنان وباحث يف اخلط العربي

االإ�سكندرية فرع  م�سر  كتاب  احتاد  نقابة  • رئي�ش 
العربي االأدب  جماعة  اإدارة  جمل�ش  • رئي�ش 

ال�سابق االإ�سكندرية  مكتبة  • م�ست�سار 
• اأ�ستاذ اخلط العربي وتاريخه بجامعة االإ�سكندرية

اإبراهيم  حممد  جمعية  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب   •
للخط العربي )�سابقًا(

للخط  العامة  امل�سرية  اإدارة اجلمعية  • ع�سو جمل�ش 
العربي

• ع�سو جلنة اختبارات كادر املعلمني يف اخلط العربي 
)على م�ستوى اجلمهورية(

الثقافة لق�سور  العامة  بالهيئة  مركزي  • حما�سر 
العام  التعليم  مراحل  جميع  يف  بالتدري�ش  قام   •

واجلامعي يف مادة اللغة العربية واخلط العربي

املوؤهالت الدرا�سية :

• ح�سل على �ستة موؤهالت درا�سية منها دبلوم اخلط العربي عام 1973 برتتيب الثاين على اجلمهورية 
واالأول يف خطوط الديواين والفار�سي العادي والفار�سي اجللي .

. بتفوق  والتذهيب  اخلط  يف  التخ�س�ش  • ودبلوم 
العربية  املخطوطات  يف  العليا  الدرا�سات  • ودبلوم 

من جامعة الدول العربية .

اجلوائز :

من  العربي  اخلط  يف  التميز  و�سام  على  ح�سل   •
وزير املعارف ال�سعودي .

• ح�سل على العديد من اجلوائز و�سهادات التقدير 
املهرجانات  بع�ش  يف  ا�ست�سافته  متت   • والدروع 

وامللتقيات الدولية والعربية : اإيطاليا ، وا�سكتلندا 

العربية  واململكة   ، والكويت   ، العربية  واالإمارات   ،

ال�سعودية • قام بالتحكيم يف العديد من م�سابقات 

العديد  اأعد   • وخارجها  م�سر  يف  العربي  اخلط 

يف   .. واملحلية  الدولية  العربي  اخلط  معار�ش  من 

وق�سور  واجلامعات  واملدار�ش  االإ�سكندرية  مكتبة 

الثقافة واالأندية .

االإ�سكندرية  مكتبة  يف  املقتنيات  من  العديد  له 

وبع�ش الدول العربية واالأجنبية .
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تاريخ  )مادة  فا�ش.   - القرويني  بجامعة  زائر  اأ�ستاذ 

اخلط + االإ�سراف على بحوث التخرج(. م�سلك اخلـط 

الفنون  باأكادميية  �سابق  اأ�ستاذ  العربي والزخرفة./ 

التقليدية التابعة مل�سجد احل�سن الثاين مبدينة الدار 

اأ�ستاذ �سابق يف مادة التاريخ واجلغرافية  البي�ساء./ 

بال�سلك الثانوي التاأهيلي )�سلك الباكالوريا(.

 اآخر ال�سواهد املح�سل عليها :

كلية  من  التاريخ:  �سعبة  االآداب  يف  الدكتوراه   -  1

االآداب فا�ش، �ساي�ش - 2012  

 *مو�سوع االأطروحة: »امل�ساحف والكتب املخطوطة 

يف املغرب خالل الع�سرين املريني وال�سعدي. م�ساهمة 

يف درا�سة اأ�سناف اخلط املغربي واأقالمه«.  

وُنوق�ست  �ُسّجلت  جامعية  اأطروحة  اأول  وهي 

باجلامعات املغربية يف تاريخ اخلط املغربي من خالل 

ونوق�ست  2002م،  �سنة:  )�سجلت  املخطوط  الرتاث 

�سنة: 2012م مبدينة فا�ش(.

�سعبة  االآداب  يف  املعمقة  العليا  الدرا�سات  دبلوم   -  2

التاريخ: من كلية االآداب فا�ش، �ساي�ش -2002.

بقيام  وعالقتها  فا�ش  »مدينة  الر�سالة:  *مو�سوع 

و�سقوط الدول املغربية خالل الع�سر الو�سيط«.

3 - االإجازة يف االآداب �سعبة التاريخ: من كلية االآداب 

فا�ش، ظهر املهراز - 2000  

مو�سوع البحث:  »العالقة اجلدلية بني املغرب و�سبه 

اجلزيرة االإيبريية خالل الع�سر الو�سيط«.

املوؤلفــــــــــــات:

املغرب  يف  املخطوطة  والوثائق  والكتب  »امل�ساحف 

يف  م�ساهمة   - وال�سعدي  املريني  الع�سرين  خالل 

اأطروحة  واأقالمه«،  املغربي  اخلط  اأ�سناف  درا�سة 

ونوق�ست  2002م،  �سنة:  )�سجلت  من�سورة  جامعية 

املركز  من�سورات  فا�ش(،  مبدينة  2011م  �سنة: 

املغربي للدرا�سات التاريخية، فا�ش/ جزءان. )1030 

�سفحة(.

د. محمد عبد العزيز خبطة »المغرب«

ينغ ت�سي »ال�سني«

االإ�سالمية  للجمعية  العام  االأمني  نائب  هو   ، بكني  مبدينة  دونغ�سي  م�سجد  اإمام   ، يانغ  جيمني  يو�سف  ال�سيد/ 

ببكني. ن�ساأ يف اأ�سرة دينية وتخرج من املعهد االإ�سالمي بال�سني. ال�سيد يانغ هو اأي�سا خطاط �سيني عربي ، وقد 

تعاون لن�سرت �سل�سلة كتب تعليمية لكتابات اخلط العربي . ا�ستخدم ال�سيد يانغ اخلط العربي يف ق�سم تدريب 

اللغة العربية مبركز التعليم العايل بال�سني. كما كان اأ�ستاذا زائرا للمعهد االإ�سالمي ب�سنيانغ واملعهد االإ�سالمي 

ببكني. �سارك موؤخرا فى العديد من املعار�ش الدولية .وقد عر�ست اأعماله يف الكثري من املعار�ش الدولية يف 

ا�ستح�سان  اأعماله  القت  واجلزائر.حيث  واالإمارات  وتركيا  وم�سر  اآ�سيا  �سرق  جنوب  مثل  العامل  اأنحاء  جميع 

الكثري من امل�سلمني فى الداخل و اخلارج. كما مت جمع اأعماله لي�ش فقط من قبل املتاحف املعنية بال�سني  ولكن 

اأي�سا من قبل العديد من الهواة و الفنانني وال�سيا�سيني من جميع اأنحاء العامل.

15
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اإيزابيال ماريا اأوخمان »بولندا«

فنانة بولندية و متخ�س�سة فى الرتميم الدقيق. ح�سلت على درجة املاج�ستري بتميز فى عام 2002 من اأكادميية 

الفنون اجلميلة فى وار�سو حيث عملت فيها فى ق�سم ترميم اللوحات واملنحوتات املتعددة االألوان. 

و قد �ساركت فى احلفاظ على الرتاث امل�سري من خالل عملها كاأخ�سائية ترميم مع وزارة االأثار امل�سرية و مركز 

الرتميم التابع للمتحف امل�سري الكبري و وكالة التعاون الدوىل اليابانية و املركز البولندي لالآثار منطقة البحر 

املتو�سط و جامعة وار�سو. و قد �ساركت اأي�سا فى العديد من امل�ساريع فى م�سر و �سوريا و لبنان. واأهمها م�سروع 

حفظ وترميم معبد حت�سب�سوت يف االأق�سر وم�سروع ترميم قارب خوفو الثاين فى  اجليزة.

و قد كان ولع اإيزابيال باللغة العربية هو ما قادها اإىل ا�ستك�ساف اخلط العربي كاأداة للتعبري الفنى. و قد طورت 

مهارتها اللغوية داخل جامعة وار�سو و جمعية ال�سداقة البولندية العربية و قد و�سعت معرفتها من خالل عملها 

كمحا�سرة فى كليه االأل�سن للغات التابعة جلامعة عني �سم�ش فى القاهرة. 

اأعمالها الفنية متثل احلوار بني الكتابة و فنون اأخرى كالر�سم فى حماولة منها خللق م�ساحة يتالقى فيها معنى 

الكلمة و �سكلها اجلماىل فى دعوى للمتلقني لكي يعرثوا على االن�سجام بني االأفكار و العالمات.  

نتونيال ليوين »اإيطاليا«

فنانة و متخ�س�سة يف تاريخ الفن

مواليد اإيطاليا عام 19٥9

انتونيال ليوين ولدت باإيطاليا و تقيم حاليًا بالقاهرة. هي فنانة موهوبة وخبرية بالفن اال�سالمي. 

التابعة  امللكية  هولوواي  كلية  من  معتمدة  الربيطاين  املتحف  من  االآ�سيوية  الفنون  يف  دبلوم  حتمل  انتونيال 

جلامعة لندن. و قد اأمتت بامتياز درا�سة الفنون الكال�سيكية و الديكورية للعامل اال�سالمي يف 2003. 

احرتام  خالل  من  اال�سالمية  للح�سارة  ح�سا�سيتها  ورثت  ليونى  انتونيال  اخلمري  �سبيحة  للدكتورة  كتلميذة 

احل�سارات و تذوق اجلمال. 

و حاليًا تدر�ش انتونيال ليوين اخلط العربي و الر�سوم اال�سالمية يف اأكادميية باب اللوق بالقاهرة. و بذلك تتم 

خربتها باأهم اأ�س�ش الفن اال�سالمي من خالل درا�سة اخلط و االأرابي�سك و الهند�سة
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جا�سم معراج »الكويت«

- مواليد الكويت 1982 

- حا�سل على درجة البكالوريو�ش يف الهند�سة الكيمائية جامعة الكويت عام 200٥. 

- ماج�ستري يف الفنون اال�سالمية تخ�س�ش فن اخلط العربي عام 2013 من كلية الفنون والعمارة اال�سالمية –

االردن-عمان. v تتلمذ يف بدايته على اخلطاط / وليد الفرهود، ثم ا�ستكمل دار�سته يف اخلط على يد االأ�ستاذ 

اخلطاط داوود بكتا�ش واالأ�ستاذ ح�سن جلبي منذ عام 2002م .

- ح�سل على االإجازة يف خطي » الثلث – الن�سخ « من االأ�ستاذ ح�سن جلبي واالأ�ستاذ داود بكتا�ش �سنة 2007.

- ع�سو موؤ�س�ش يف مركز الكويت للفنون االإ�سالمية .

�سارك يف عدة فعاليات دولية منها: ملتقى ال�سارقة الدويل 2006.-وبينايل الهور 2007- ملتقى

الكويت الدويل للفنون اال�سالمية 2006 ، 2007 ، 2010 . 2014.

ح�سني يون�ش »لبنان«

مواليد بريوت 1969

اأقام معر�سني فرديني عامى 200٥ و 2009 يف النبطية/ جنوب لبنان.

�سارك بع�سرات املعار�ش يف لبنان وخارجه وحقق اأربع جوائز دولية اآخرها يف ملتقى القاهرة الدويل الثالث 

لفن اخلط العربي )�سهادة جلنة التحكيم(.

�سارك يف معار�ش خارجية يف: االأمارات  - العراق  -االأردن   - م�سر - اإيران - الهند - اأمريكا

- رئي�ش املركز االإبداعى )فرع لبنان(

- ع�سو موؤ�س�ش فى االإحتاد العاملى للخط العربي والزخرفة.

- ع�سو موؤ�س�ش فى جمعية اخلطاطني اللبنانيني واأمني �سرها
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ر�سيدة بنت حممد بن �سامل الدميا�سي »تون�ش«

من مواليد دولة تون�ش  )مدينة ا ق�سرهالل  من والية املن�ستري (. باحثة يف علوم الرتاث اخت�سا�ش اآثار اإ�سالمية 

) مرحلة الدكتوراه ، االأطروحة حول تعليم اخلط العربي يف البلدان العربية و اال�سالمية :درا�سة مقارنة مع 

بع�ش البلدان اأجنبية( متح�سلة على ماج�ستري يف نف�ش االخت�سا�ش من كلية العلوم االإن�سانية و االجتماعية 

اإعداد فهر�ش حتليلي للخطاطات الكاتبات بالعربية يف العامل يف  ، جامعة تون�ش االوىل ) مو�سوع الر�سالة : 

الفرتة املعا�سرة(. خريجة املدر�سة الوطنية لالإدارة ) اإجازة و مرحلة ثالثة( مت�سرف عام و مديرة عامة بوزارة 

الثقافة و املحافظة على الرتاث بتون�ش �سابقا.

 تقلدت  عديد املنا�سب االإدارية :

مديرة عامة بوزارة الثقافة و املحافظة على الرتاث

 مديرة مركزية باملجمع التون�سي للعلوم و االآداب بيت احلكمة ، 

مديرة عامة بالنيابة باملركز الوطني للرتجمة ،

 �ساركت مبحا�سرات يف العديد من امللتقيات و املهرجانات الدولية اخلطية و الفنية والندوات الدولية العلمية 

بتون�ش و اخلارج

بومالة عبد القادر »اجلزائر«

اأ�ستاذ اخلط العربي باملدر�سة العليا للفنون اجلميلة، اجلزائر.

رئا�سة  ديوان  يف  خطاط   1982-198٥  - االأ�سبوعية   « اأ�سواء   « جريدة  يف  وم�سمم   خطاط    1989-1992

اجلمهورية - 1982-1979 خطاط مبديرية الكتاب ( ال�سركة الوطنية للن�سر والتوزيع ) ، اجلزائر(

1971  ع�سو موؤ�س�ش جلمعية » عمر را�سم » للفنون االإ�سالمية - 1980ع�سو موؤ�س�ش جلمعية الفنون التطبيقية، 

اجلزائر. 

االأعمال املنجزة يف فنون اخلط العربي والزخرفة االإ�سالمية 

1983  ت�سميم خطوط و زخرفة يف  1980  ت�سميم وخط جمع وثائق احلالة املدنية لالإدارية اجلزائرية - 

املتحف الوطني للمجاهد، ريا�ش الفتح، اجلزائر - 1983  ت�سميم خطوط و زخرفة »قبة الرتحم« مبقام ال�سهيد، 

ريا�ش  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ش  املركزي  املتحف  و زخرفة يف  1983ت�سميم خطوط   - الفتح، اجلزائر  ريا�ش 

الفتح،  اجلزائر - 1984  اعمال خطية على  بالطات خزفية ، املدر�سة العليا للم�سرفة، اجلزائر.

 1988ت�سميم و خط على  بالطات خزفية ، ن�ش »معركة املقطع« يف متحف مدينة املحمدية، اجلزائر.

الكتب  اأغلفة  بع�ش  ت�سميم   - اجلزائرية  للدولة  الر�سمية  ال�سرفية  ال�سهادات  من  العديد  خط  و  ت�سميم   -

والن�سو�ش اخلطية لدور الن�سر - ت�سميم وخط الغالف اخلارجي و الن�سو�ش الداخلية لكتاب،«الطفل جاز و 

احلرب« للكاتب حممد ديب مب�ساركة الفنان ر�سيد قري�سي .  
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ار حممد من�سور »االأردن« ن�سّ

العربي،  اخلط  فن   / اإ�سالمية  فنون  تخ�س�ش  االإ�سالمية،  الفنون  يف  دكتوراة   2007 •
The Prince’s School of Traditional Arts، Wales University، London، UK

االأردن.  البيت،  اآل  جامعة  العربي،  اخلط  فن  تخ�س�ش  االإ�سالمية  الفنون  يف  ماج�ستري   1997 •
االأردنية. اجلامعة  االإ�سالمي،  واالقت�ساد  والت�سريع  الفقه  يف  بكالوريو�ش   1988 •

• 2003 االإجازة التقليدية يف فن اخلط من االأ�ستاذ ح�سن جلبي، اإ�ستانبول، ون�سار اأول من ينالها يف االأردن.
اخلربات االأكادميية

والعمارة  الفنون  كلية  االإ�سالمية،  الفنون  ق�سم  واملخطوطات،  العربي  اخلط  فن  اأ�ستاذ  االآن،  2007-اإىل   •
االإ�سالمية، جامعة العلوم االإ�سالمية العاملية، عّمان.

اخلا�سة. التطبيقية  العلوم  جامعة  والت�سميم،  الفنون  كلية  متفرغ،  غري  حما�سر   2008 •
لندن.  ،)PSTA( التقليدية  للفنون  ت�سارلز  االأمري  كلية  متفرغ،  غري  حما�سر   2007-2002 •

التطبيقية. البلقاء  جامعة  التقليدية،  االإ�سالمية  الفنون  معهد  متفرغ،  حما�سر   2002-1998 •
التطبيقية. البلقاء  جامعة  التقليدية،  االإ�سالمية  الفنون  ملعهد  موؤ�س�ش  ع�سو   1998 •

االأردنية. اجلامعة  يف  اللغات  ومركز  الرتبوية،  العلوم  كلية  متفرغ،  غري  حما�سر   1996-1989 •
املاج�ستري. ر�سائل  من  العديد  على  • االإ�سراف 

املوؤمترات والندوات

• 2014 امل�ساركة يف ندوة ومعر�ش فن اخلط العربي بعنوان »اخلط املحقق«، مركز دبي لفن اخلط العربي، دبي.
• 2012 امل�ساركة يف الندوة الدولية »ال�سيغ املتجددة يف الفن االإ�سالمي املعا�سر«، �سمن اأعمال مهرجان الفنون 

االإ�سالمية/الدورة اخلام�سة ع�سر، ال�سارقة. 

العلوم  جامعة  للقراءات،  العايل  املعهد  االإ�سالمية،  احل�سارة  يف  ومكانته  ال�سريف  امل�سحف  موؤمتر   2011  •
االإ�سالمية العاملية.

الريموك. جامعة  اجلميلة،  الفنون  كلية  ال�سابع،  املعا�سر  العربي  الفن  موؤمتر   2010 •
العثمانية، موؤ�س�سة  ال�سرعية والدفاتر  ال�سابعة يف فهر�سة املخطوطات والوثائق وال�سجالت  الندوة   2009 •

الفرقان للرتاث االإ�سالمي، لندن، واجلامعة االأردنية، عّمان.

املقد�ش. لبيت  العام  االإ�سالمي  املوؤمتر  مع  بالتعاون  فيالدلفيا  جامعة  القد�ش«،  »عروبة  ندوة   2008 •
والكراهية«. احلب  »ثقافة  بعنوان  ع�سر  الثالث  الدويل  فيالدلفيا  موؤمتر   2008 •

احمد نافذ حممد مفلح االأ�سمر »فل�سطني«

مديرا ومالكا ل�سركة دار اخلط العربي لفنون الدعاية واالأعالم من 2004-1990

مت تكرميه واختياره من بني اكرث ع�سرين �سخ�سية ادبية وثقافية موؤثرة يف فل�سطني لعام 2012.

ع�سو جمعية اخلطاطني العراقيني 1997.

ع�سو جماعة اخلطاطني الفل�سطينيني 2012

ع�سو جلنة التحكيم والفرز يف ملتقى ال�سارقه الدويل لفن اخلط العربي 2018

مدر�سا  وحما�سرا ملادة اخلط العربي يف كلية الفنون اجلميلة –جامعة النجاح الوطنية –فل�سطني201٥ وحتى 

االآن.

رئي�ش ق�سم االأعالم الزراعي –بدائرة االأعالم الزراعي –وزارة الزراعة 2004-ولالآن.

اكرث من ع�سر دورات تدريبية متخ�س�سة  داخلية وخارجية يف جمال االأعالم وفن االأت�سال اجلماهريي وادارة 

احلمالت االأعالمية.

االأجنازات واجلوائز الدولية

اجلائزة الدولية الثالثة يف فن اخلط العربي _مهرجان اجلزائر الدويل –اجلزائر 2008

االأمارات  –دبي  القلب  يف  حروف  القد�ش  –معر�ش  العربي  اخلط  فن  يف  االأوىل  الدولية  اجلائزة 

العربية املتحدة -2009

اجلائزة الدولية االأوىل يف ملتقى ال�سارقة الدوىل –ال�سارقة-2010.

اجلائزة الدولية االأوىل يف املهرجان الدويل الثقا يف للخط العربي –اجلزائر 201٥

مكافاأة دولية  ار�سيكا_منظمة املومتر االأ�سالمي –ا�ستانبول 2008،2009،2010.
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م�صر

�صوريا

ماليزيا

�أمريكا

باك�صتان

�جلز�ئر

�لعر�ق

بريطانيا

تايالند

�ل�صني

كمبوديا

فل�صطني

�إندوني�صيا

�لدول �مل�صاركة مللتقي �لقاهرة �لدويل �لر�بع

 لفنون �خلط �لعربي وعددهم )26( دولة وهم: 

�ملغرب

�لأمار�ت

بولند�

�إيطاليا

لبنان

تون�س

�لأردن

�لكويت

�لهند

�صنغافورة

نيجرييا

بنجالدي�س

�ل�صعودية



اأحمد تاج الدين

اأحمد رجب حممد »اأحمد العجمى«
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ي�سرى ح�سن

جدول الندوة العلمية لملتقى القاهرة الرابع الخط العربي
 24-26 أكتوبر 2018م

م�سرح �سينما الهناجر بدار االأوبرا- الت�سجيل 9.30-9

اجلل�سة االفتتاحية

10 – 9.30

يدير اجلل�سة: اأ�ستاذ حممــد بغــــــــــدادي

 كلمة مقررة اللجنة العلمية دكتور حممد ح�سن  -

 كلمة الباحثني: دكتور ن�سار من�سور  -

كلمة قومي�سري امللتقي: اأ�ستاذ حمــــمد بغــــدادي  -

كلمة رئي�ش قطاع �سندوق التنمية الثقافية: اأ�ستاذ دكتور فتحي عبد الوهاب  -

العودة لبدء فعاليات وقائع اجلل�سة العلمية  -

�ليوم �لأول: �لأربعاء 24 �أكتوبر 2018م  

�جلل�صة �لعلمية �لأوىل

12 –10

يدير �جلل�صة: �أ�صتاذ حممد بغد�دي

االأ�ستاذ الدكتور حمدي اأحمد 

عبد اهلل 
اخلط العربي كمو�سوع للتعبري الفني

االأ�ستاذ الدكتور رهام حم�سن
جتربة تطوير اخلط العربي من فن اخلط احلر اإىل خط 

طباعي 

االأ�ستاذ الدكتور اأ�سرف كحلة
املعقول وغري املعقول، يف فل�سفة وجماليات ارتباط �سكل 

احلروف العربية مبعناها

االأ�ستاذ الدكتور ن�سار من�سور اخلطاط ياقوت امل�ستع�سمي  

د. ر�سيدة الدميا�سي اخلط العربي بني الهوية و العوملة

�ليوم �لأول: �لأربعاء 24 �أكتوبر 2018م  

�جلل�صة �لعلمية �لثانية

2.30 –12.30

 االأ�ستاذ الدكتور حممد حممد

مر�سي

 ظاهرة الكتابات امل�سعة بعمائر مدينة القاهرة يف الع�سر

اململوكي

الدكتور اأحمد عبد البا�سط
 اخلطوط احل�سان لعلماء الزمان »م�سروع مو�سوعة تر�سد

»خطوط علماء احل�سارة العربية االإ�سالمية
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الدكتورة تي�سري ح�سن ماهية الفرمانات ال�ساهانية ون�ساأتها وتطورها وخطوطها

االأ�ستاذ حممود ال�سافعي اأثر فن اخلط العربي يف �سناعة املخطوط امل�سيحي

االأ�ستاذ اأحمد اخل�سري
 كتابة االآيات القراآنية؛ يف اللوحات وامل�ساجد واجلوامع

االإ�سالمية

يدير �جلل�صة: �لأ�صتاذ �لدكتور علي حممد �ملليجي

�ليوم �لأول: �لأربعاء 24 �أكتوبر 2018م  

�جلل�صة �لعلمية �لثالثة

4.45 –2.45

يدير �جلل�صة: �لدكتور حممد �لعربي    

 االأ�ستاذة الدكتورة اأن�سار حممد

عو�ش اهلل

القيم اجلمالية يف اخلطوط العربية االإ�سالمية

بني التجديد االإبداعي وتاأ�سيل الهوية الثقافية 

 االأ�ستاذ حممد حم�سن عبد الفتاح
 �سرية وم�سرية �سيخ اخلطاطني املعا�سرين “االأ�ستاذ حممود

“اإبراهيم �سالمة
الدكتور جمال جنا املظاهر الفنية واجلمالية يف اخلط العربي

االأ�ستاذ حممد نا�سر وهدان  متطلبات ن�سر اخلط العربي عرب من�سات التعليم االإليكرتوين

االأ�ستاذة نهى حممد �سيد حنفي
 ،“ال�سوت، ال�سكل، الداللة“ 

 احلروفية من العالمة اللغوية اإىل العالمة الب�سرية

�ليوم �لثاين: �خلمي�س 25 �أكتوبر 2018م  

�جلل�صة �لعلمية �لأوىل

12 –10

االأ�ستاذ بدر عرابي العالقة بني اخلطوط الطباعية واخلطوط التقليدية

الدكتورة ال�سيماء ماهر اأنور املعاجلات الت�سكيلية اجلدارية املجردة للخط العربي

القيم الت�سكيلية واجلمالية للخط العربي االأ�ستاذ الدكتور م�سطفى ر�ساد

االأ�ستاذ جا�سم معراج   جماليات خط الرقاع

يدير اجلل�سة: دكتور حممد ح�سن

االأ�ستاذ الدكتور م�سطفى بركات اخلط العربي ...ق�سايا وروئ

اآثار ابن الب�سي�ش اخلطية على عمائر دم�سق الدكتور فرج احل�سيني

  .جماليات املخطوط املغربي وروائعه الدكتورة رحاب ح�سن

االأ�ستاذ حممد اأبو �سيف  جماليات اخلط العربي على حماريب اجلوامع العثمانية

الفنان ي�سري ح�سن خطوط اأغلفة الكتب ... االأ�سكال وامل�سكالت

�ليوم �لثاين: �خلمي�س 25 �أكتوبر 2018م  

�جلل�صة �لعلمية �لثانية

2.30 –12.30

يدير �جلل�صة: �أ�صتاذ فكري �صليمان

�ليوم �لثاين: �خلمي�س 25 �أكتوبر 2018م  

�جلل�صة �لعلمية �لثالثة

4.45 –2.45

يدير �جلل�صة: �لدكتور جمال جنا 

الدكتور عبري حممد خليل
 النقو�ش الكتابية على اللوحات الرخامية املحفوظة مبتحف

 ق�سر االأمري حممد علي

االأ�ستاذ والء الدين بدوي روائع اخلطوط العربية مب�سجد االأمري حممد علي باملنيل

االأ�ستاذ حممد املغربي    الت�سكيل واحلليات يف خطي الثلث والن�سخ

االأ�ستاذ جمعة �سعيد خمي�ش واقع تدري�ش اخلط العربي يف مدار�ش اخلطوط العربية

االأ�ستاذ بالل �سرابية   متحف اخلط العربي ...الواقع واالأفاق

�ليوم �لثالث: �جلمعة 26 �أكتوبر 2018م  

�جلل�صة �لعلمية �لأوىل

12 –10

يدير �جلل�صة: �لدكتور �أحمد من�صور

 االأ�ستاذ تامر اأبو اخلري
 احلاجة اإىل اأر�سيف متخ�س�ش يف اخلط العربي وتاأثري ذلك

على احلياة الثقافية

الدكتور جمال الرفاعي

الدكتور جنوى امل�سري
ا�ستدعاء جماليات اخلط العربي يف اخلط العربي املعا�سر
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 االأ�ستاذ عبد احلميد عبد ال�سالم
املظاهر اجلمالية للخط العربي من خالل امل�ساحف املُ�سغرة

 االأ�ستاذ الدكتور نور االإ�سالم

 اأحمد

 فنون اخلط العربي كم�سدر لتاأ�سيل هوية االأمة يف مواجهة

الغزو الثقايف

ا�سرتاحة �سالة اجلمعة

�ليوم �لثالث: �جلمعة 26 �أكتوبر 2018م  

�جلل�صة �لعلمية �لثانية

3 –1

يدير �جلل�صة: �لأ�صتاذ �لدكتور �أحمد رجب

م�سحف م�سقط ... اأول م�سحف الكرتوين تفاعلي الدكتور اأحمد من�سور

 الدكتور ن�سرين عزت جمال

الدين
دور الفراغ االإيجابي وال�سلبي يف احلروف يف ت�سميم االإعالن

الدكتور �سريين القباين
 جماليات اخلطوط العربية على االأ�سلحة االإ�سالمية يف

الع�سر اململوكي

الدكتور اإيهاب خفاجي  تزوير اخلطوط بني الفن والقانون 

 خبيئة ال�سيخ حممد عبد الرحمن اخلطاط الدكتور حممد ح�سن

�ليوم �لثالث: �جلمعة 26 �أكتوبر 2018م  

�جلل�صة �لعلمية �لثالثة

5 –3.30

يدير �جلل�صة:د. م�صطفى بركات

 االأ�ستاذ الدكتور اأحمد حممد

كمال قطب

 دور املدر�سة واملعلم واالأ�سرة يف تعلم وتنمية مهارات اخلط

 .»العربي »جتربة عملية

االأ�ستاذ كرمي حممد حمزة
 اخلط العربي كو�سيلة توا�سلية على العمائر الدينية يف

مدينة القاهرة حتى نهاية الع�سر اململوكي

االأ�ستاذ عاطف ال�سربوتي الفنان الت�سكيلي حممد �سعراوي وا�ستلهام اخلط العربي

االأ�ستاذ حممد الديب نظرات يف خطوط �سواهد القبور

                                  
اجلل�سة اخلتامية واإعالن التو�سيات

المعالجات التشكيلية الجدارية المجردة للخط العربي
في أعمال الفنان »إل سيد« على أسطح المنشآت المعمارية

»دراسة تحليلية«
دكتور �ل�صيماء ماهر �أنور

مدر�س بق�صم �لت�صوير، كلية �لفنون �جلميلة، جامعة �ملنيا

الفنانني  من  كبرًيا  اإقبااًل  �سهد  حيث  وزمان؛  مكان  كل  يف  واملعا�سرة  التقليدية  الفنون  من  العربي  اخلط  ُيعد 

الت�سكيلية  واملفردات  العربية،  االأحرف  تناول  يف  تنوع  قد  فنجده  االإ�سالمية،  احل�سارة  يف  القدامي  امل�سلمني 

�سور  يف  احلكيم  الذكر  من  اآيات  ترتجم  لكونها  �سامية  ومعاين  قيم  من  يحمله  ملا  وذلك  اجلمالية،  والزخرفة 

ور�سوم ت�سكيلية جمردة توؤدي بدورها اإىل النزعة ال�سوفية، كما اأن هذه ال�سياغات الفنية والت�سكيلية للخط 

امل�ساجد  اأ�سطح  على  املنت�سرة  االإ�سالمي  الدين  روحانيات  عن  والب�سري  اجلمايل  االإعالن  يف  ت�ساهم  العربي 

والق�سور واملزارات التاريخية واالإ�سالمية، ومن هذا املنطلق اجته العديد من الفنانني املعا�سرين اإىل ا�ستخدام 

الت�سكيلي البنائي يف العمل الفني  اخلط العربي كعن�سر جمايل قابل للتحوير والتجريد ليتفاعل مع احلوار 

تبًعا ل�سخ�سية كل فنان على حده  من جمموع الفنانني الذين تناولوا هذه ال�سياغة الت�سكيلية يف اأعمالهم؛ ومن 

بينهم الفنان الت�سكيلي التون�سي اإل �سيد el Seed )1981م(، الذي ا�ستفاد من مقوماته ال�سخ�سية التي تعتمد 

على فرعني ثقافيني يف احل�سارة االإن�سانية العربية منها؛ واالأوربية، يف املزج بني اخلط العربي حيث االأ�سالة 

والعودة اإىل اجلذور، واحلداثة يف التقنيات امل�ستخدمة يف الت�سوير اجلداري واأ�سهرها اجلرافيتي حيث املن�ساأ 

والثقافة الفرن�سية؛ ومن خالل هذا التنوع الثقايف طرح الفنان اأبجدية فكرية وت�سميمية متفردة �ساهمت يف 

ت�سكيل هويته الفنية، الذي اأطلق عليه »كاليجرافيتي« Caligrafite، قدم الفنان من خاللها جمموعات من 

االأ�سكال الهند�سية ذات اال�ستدارات والتداخالت والرتاكيب االأفقية والراأ�سية املتنوعة؛ التي اأن�ساأها من خالل 

تفكيك االأحرف العربية يف اجلمل والعبارات واالأمثال ال�سعبية التي كان يقتب�سها من اأعالم ورموز املجتمع من 

ال�سخ�سيات الدينية اأو ال�سيا�سية اأو االجتماعية من التاريخ الثقايف للمدن والعوا�سم كال منها على حده؛ ومن 

ثم يعيد ترتيبها وت�سكيلها يف م�ساحات متنوعة وخمتلفة االأبعاد والدرجات اللونية، لينتج عن هذه ال�سياغات 

الت�سكيلية االأعمال اجلدارية املنت�سرة يف بقاع العامل يف حرفية مطلقة لفنان متمكن من اأداءه التقني والفني 

يف الهواء الطلق، هذا باالإ�سافة اإىل توظيفه لعن�سر ال�سوء على اأ�سطح واجهات االأعمال الفنية من خالل تلك 

التاأثريات التي يحدثها لياًل باالإ�ساءة ال�سناعية؛ وما اإىل ذلك من عنا�سر ت�ساهم يف ح�سور العمل الفني مكانًيا 

وارتباطه  الثقايف؛  وتاريخه  واملكان  للموقع  وتوثيقية  ميدانية  درا�سات  عمل  الفنان  من  تتطلب  مما  وزمانًيا، 

ا مبا يتفق مع الر�سالة االجتماعية  بال�سكان املقيمني وانتماءتهم الفكرية والعقائدية واالأيديولوجية، واأي�سً

التحليلية  بالدرا�سة  اإليه  نتطرق  �سوف  ما  وهذا  وجمالًيا،  تاريخًيا  املجتمع  يف  ودوره  اجلداري  الت�سوير  لفن 

لنماذج من اأعمال الفنان على اأ�سطح املن�ساآت املعمارية يف الدول والعوا�سم االأوربية والعربية.  
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تزوير الخطوط والمخطوطات بين الفن والقانون
دكتور �إيهاب خفاجي

�إد�رة �أبحاث �لتزييف و�لتزوير م�صلحة �لطب �ل�صرعي 

على  بها  واالحتجاج  واخلطوط  التوقيعات  تقليد  حماوالت  من  معروًفا  ونوًعا  واحًدا  اخلطي،  التزوير  ُيعد 

اأ�ساحبها االأ�سليني، وهذه املحاوالت تتم باأ�ساليب �ستى خمتلطة و�سبل متغرية تتوقف يف املقام االأول على حدي 

ثقافة املزور وكافة االمكانات املتاحة له وكذلك على مهاراته ال�سخ�سية اأو مهارة من يعاونه. وتطورت ثقافة 

الك�سف عن التزوير اخلطي يف م�سر واملنطقة العربية بعد كتاب االأ�ستاذ جنيب بك هواويني، الذي كان �سدوره 

بداية هامة لنوعية هامة من كتب الك�سف عن التزوير اخلطي، ثم اأخذ هذا العلم يف التطور على يد االأ�ستاذ 

اأحمد العزيزي، الذي كان يعمل �سكرترًيا للجنة ال�سئون املالية مبجل�ش النواب، عند اإ�سدار لكتاب »اخلطوط 

والتوقيعات املزورة ...ك�سفها بطرق جديدة هند�سية وح�سابية«، والذي �سدر عام 19٥1م. 

ومفهوم التزوير املادي فيتناول امكانية احداث تغري يف املحررات ال�سحيحة ويكون جوهرًيا مثل اإ�سافة بع�ش 

البيانات اأو حمو بع�سها جزئًيا اأو كلًيا بو�سيلة من الو�سائل �ستى اآلية اأو كيميائية وذلك بغر�ش اال�ستفادة من هذا 

املحرر اأو امل�ستند كمحاولة اإخفاء �سفة القدم على حمرر حديث اأو غريه. والتزوير املعنوي هو ذلك الذي يقع 

اإثناء اإن�ساء املحرر الأبعده وانه ال يرتك اأثًرا مادًيا يف املحرر تدركه العني ومتثل اأدوات الكتابة جانًبا له �ساأن 

يف الظروف التي حتيط بعملية الكتابة اليدوية والتي ميكن الأي خبري اأن ياأخذها يف اعتباره وهي تنق�سم ثالثة 

اأق�سام: مواد كتابة �سلبة مثل القلم الر�سا�ش – القلم الكوبي – اأقالم ملونة. كتابة لزجة: هي االأقالم ذات 

ال�سن الكروي وهذه ت�ستع�سي على املحو االآيل. وتتطلب جهوًدا خا�سة الإزالتها باملحاليل الكيميائية ومقاومتها 

كال�سيكات  القيمة  ذات  املحررات  كتابة  يف  لال�ستعمال  �ساحلة  وهي  طويلة  ملدة  واحتفاظها  اجلوية  للعوامل 

اأو ال�سناع التدريجي لكتابتها  والكمبياالت واحلواالت وغريها ممن يخ�سى عليها من حماوالت التزوير املادي 

مبرور الزمن. مواد الكتابة ال�سائلة: وهي عبارة عن �سوائل مائية ذائبة يف املادة م�ساف اليها مواد ت�ساعد على 

حفظها من التلف ومنها االأحبار الكربونية واالحبار امللونة واأحبار اخل�سب االأحمر واالأحبار احلديدية. 

التزوير ومع  و�سائل  العالية، خا�سة مع تطور  والتقنيات  الدقة  اإىل  والتواقيع حتتاج  مهمة فح�ش اخلطوط 

التواقيع  بع�ش  هناك  اإن  وقال  االئتمان،  وبطاقات  ال�سيكات  مثل  النقود  بدائل  ا�ستخدام  يف  العاملي  التو�سع 

اأم ال،  اأنه �ساحب التوقيع  اإليه التوقيع للوقوف على  اأ�سحابها، ودورنا هو ا�ستكتاب ال�سخ�ش املن�سوب  ينكرها 

ومن خالل امل�ساهاة بني اخلط املعلوم لل�سخ�ش امل�ستكتب واخلط املجهول املوجود على امل�ستند، ميكن التو�سل اإىل 

احلقيقة. وي�سيف اخلبري حازم اإىل وجود ما ي�سمى املميزات اخلطية الفردية، هذه املميزات تختلف من �سخ�ش 

اإىل اآخر، وميكن للخبري عن طريقها التو�سل اإىل احلكم باأنه هو حمرر التوقيع من عدمه، ويو�سح اأن اال�ستكتاب 

قد يطول حتى ي�سل اإىل �سفحات كثرية حتى يتو�سل الفاح�ش اإىل قناعة تامة وحكم نهائي على املو�سوع.

كتابُة اآليات القرآنية؛ في اللوحات الخطية والمساجد والجوامع اإلسالمية
�أحمد بن طاهر �لدين بن عبا�س �خل�صري

جامعة �أم �لقرى ـ مكة �ملكرمة

ahmedkhudry@ghmail.com
ُو�ِسم  : فهذا بحث  اٱقتفى، وبعُد  اآِله و�سحِبه ومن  ا�سطفى، وعلى  وال�سالم على من  احلمد هلل وكفى، وال�سالة 

بـ«كتابة االآيات القراآنية؛ يف اللوحات اخلطية وامل�ساجد واجلوامع االإ�سالمية«، مّهد باالأ�سباب والدوافع لكتابة 

االآيات القراآنية، ثم بداأَ اإىل العهد الثاين للمراحل املتطّورة لذلك مع مناذج منها، ثم ثّنى بالعهد الذهبي الذي 

اللوحات  تلك  طّيات  يف  تنّوعت  قواعد،  واأر�سْت  �سوابط  واأ�ّس�سْت  القراآنية  االآيات  كتابة  اأ�ساليب  فيه  تكاملت 

والكتابات، ثم ثّلَث البحث بكتابة االآيات القراآنية بالعهد احلديث، واأبرز التحديات، ومناق�سة ذلك، ثم ختم 

بتتمٍة حول م�سائَل تتعّلق بكتابة االآيات القراآنية خارج امل�سحف ال�سريف، وتكمن اأهمية البحث واأهدافه يف 

عليها  كتبت  التي  واالأ�س�ش  ال�سوابط  وا�ستقراء  ال�سريف،  امل�سحف  خارج  القراآنية  االآيات  كتابة  اأ�سباب  ر�سد 

االآيات القراآنية يف الع�سور ال�سابقة، وا�ستقراء ال�سوابط واالأ�س�ش التي كتبت عليها االآيات القراآنية يف الع�سر 

احلديث. 

وتلقف النا�ش متعلمهم وعاميهم، يف ع�سرنا احلديث الكالم حول كتابة االآيات القراآنية يف اللوحات اخلطية، 

وامل�ساجد واجلوامع، وكذلك يف بطون الكتب العلمية عندما ظهرت املطابع، ويف االأمور الت�سويقية والدعائية، 

اأم يتكيف بح�سب مكانه وحمله، وغري  اأم ال، وهل يبقى كاأنه يف �سطر مكتوب،  العثماين،  وهل �سيكتب بالر�سم 

ذلك، مما تولدت منه الت�ساوؤالت التالية: هل ي�سرتط يف كتابة اللوحات القراآنية يف اللوحات بالر�سم العثماين، 

واأخرًيا  اأم ال؟،  اللوحة،  اللوحات ب�سكل متنا�سق ومتجان�ش يف  العبارات واجلمل يف  اأم ال؟، هل ي�سرتط توزيع 

النحو  يف  وتفا�سيله  البحث  تق�سيم  انتظم  البحث:  خطة  اخلطية؟.  اللوحات  كتابة  يف  املطلوب  القدر  هو  ما 

التايل: متهيد: االأ�سباب والدوافع لكتابة االآيات القراآنية. املبحث االأول: العهد االأول لكتابة االآيات القراآنية، 

املبحث الثاين: العهد الثاين للمراحل املتطورة لكتابة االآيات القراآنية. املبحث الثالث: العهد الذهبي للمراحل 

التحديات،  واأبرز  احلديث،  بالعهد  القراآنية  االآيات  كتابة  الرابع:  املبحث  القراآنية.  االآيات  لكتابة  املتقدمة 

واأخرًيا  ال�سريف.  امل�سحف  خارج  القراآنية  االآيات  بكتابة  تتعلق  م�سائل  اخلام�ش:  املبحث  ذلك.  ومناق�سة 

اخلامتة وت�ستمل على النتائج، والتو�سيات. ثم فهر�ش امل�سادر واملراجع، وفهر�ش املو�سوعات.  

الخطوط الحسان لعلماء الزمان
»مشروع موسوعة ترصد خطوط علماء الحضارة العربية اإلسالمية«

دكتور �أحمد عبد �لبا�صط

�أ�صتاذ �ملخطوطات، باحث مبعهد �ملخطوطات �لعربية

aahmedbaset@hotmail.com
العمل  يزال  وال  اأعوام،  ثالث  منذ  الباحث  بداأه  م�سروع  بفكرة  التعريف  اإىل  التعريفية  الورقة  هذه  تهدف 

اإذ  التحديد،  الباحث متى يفرغ منه على وجه  التعريفية، وال يعرف  الورقة  م�ستمًرا حتى تاريخ كتابة هذه 

هو مرتبط برتاثنا العربي املخطوط، ويف كل حني تظهر نفي�سة من نفائ�سه ت�ستدعي �سمها اإىل هذا امل�سروع. 

وتكمن فكرة البحث االأ�سا�سية اإىل اأنه مل يقرتن ح�سن اخلط وجودته بهوؤالء الُن�ساخ املهرة الذين اأتقنوا حرفة 

الن�ساخة والوراقة يف الع�سور االإ�سالمية املختلفة، وملع جنمهم على مدار قرون عدة، من اأمثال ابن مقلة )ت 

328هـ(، وابن البواب )ت 423هـ(، وياقوت امل�ستع�سمي )ت 689هـ(، وحمد اهلل االأما�سي )ت 926هـ( فح�سب بل 

بزغت يف االأفق اأ�سماء علماء رزقهم اهلل ح�سن اخلط، مع ما رزقوا اإياه من التبحر يف �ستى اأنواع املعرفة والعلوم، 
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اأبي حيان علي بن حممد التوحيدي  اأمثال  الن�ساخة ويتخذها حرفة يرتزق بها، من  وقد كان بع�سهم ميتهن 

وال�سهاب  626هـ(،  )ت  احلموي  اهلل  عبد  بن  وياقوت  )٥73ه(،  االأديب  احلداد  ابن  الفرج  واأبي  400هـ(،  )ت 

البو�سريي )ت 840هـ( ....وغريهم. 

يحاول هذا امل�سروع جمع خطوط م�ساهري العلماء، والتعريف بها، وذلك عل وفق اعتبارين اثنني، هما: اأن يكون 

العامل املذكور قد ُعرف عنه ح�سن اخلط وجودته، واأن تكون الن�سخ املرفقة بخطوط موؤلفيها كاملة، وهو ما 

ي�سميه علماء الكوديكولوجيا holograph((، لذا فقد جتنب الباحث خطوط العلماء املدونة يف قيود ال�سماع 

واالإجازات والتمُلكات وغريها مما هو موجود على طرر املخطوطات وغوا�سيها، اإذ هي اأقرب اإىل التوقيعات التي 

ال تعرب �سراحة عن طبيعة خط العامل وجمالياته. وكذا جتنب املخطوطات التي كتبها هوؤالء العلماء ملوؤلفات 

لي�ست لهم. 

اأما الفائدة املتح�سلة من هذا امل�سروع فهي كثرية ومتنوعة، فهو مرجع مهم ملفهر�سي املخطوطات، ينزعون اإليه 

عند الرغبة يف التاأكد من خط اأحد العلماء، وهو م�سدر ثري للتعريف بنوادر املخطوطات يف مكتبات العامل، من 

خالل ما �سيعر�ش فيه من مناذج خمتلفة، كما اأنه م�سدر معني للدار�ش يف تاريخ اخلط العربي، يتعرف من خالله 

على مراحل تطور اخلط ومدار�سه املختلفة، وال�سمات اخلطية لهوؤالء العلماء، ف�ساًل عن التعرف على جماليات 

اخلط العربي التي ات�سمت بها خطوط هوؤالء العلماء.    

دور المدرسة والمعلم واألسرة في تعلم وتنمية مهارات الخط العربي
»تجربة عملية«

�أ�صتاذ دكتور �أحمد حممد كمال حممد قطب

جامعة �لأزهر، وكلية �لفنون و�لعمارة، جامعة عمر �ملختار �صابًقا

Akotb80@yahoo.com
التعليمي،  ن�سر  مدينة  بقطاع  القاهرة  مدينة  مدار�ش  من  ملجموعة  االإبتدائية  املرحلة  طالب  البحث  يغطي 

وتو�سح التجربة دور مدير املدر�سة الواعي لدور اخلط العربي واأهميته الأطفال املرحلة االإبتدائية. كما تبني 

اال�ستعداد  ذوي  الطالب  واإلتقاط  االإبتدائية  املرحلة  يف  العربي  اخلط  مهارات  تنمية  يف  املعلم  دور  الدرا�سة 

و�سبكة  االآيل  احلا�سب  دور  الدرا�سة  و�سملت  لهم،  االأداء  م�ستوى  رفع  يف  خا�سة  برامج  يف  وو�سعهم  اخلا�ش 

اأنواع  من  املعرو�سة  املادة  حجم  وزيادة  اخلطاطني  كبار  خالل  من  املتاحة  باالأم�ساق  االأ�ستعانة  يف  املعلومات 

اخلطوط ومناذج املبدعني من قدامى اخلطاطني واملحدثني منهم. و�سملت الدرا�سة دور اأولياء االأمور يف متابعة 

الدورات اخلا�سة للطالب املتميزين وو�سعهم �سمن الربامج املكثفة لتنمية املوهبة وقد لوحظ اأن ت�سجيع املعلم 

والهدايا الرمزية للطالب ُتعد اأحد املفاتيح اجلاذبة للطالب. وتدريب الطالب يف املراحل االأوىل على ا�ستخدام 

»الق�سبة« اأو »قلم البو�ش« اأو »القلم امل�سطوف« من اأهم مهارات تعلم اخلط العربي واإظهار دور اخلط اجليد يف 

ح�سول الطالب على اأعلى الدرجات يف امتحاناتهم ب�سرط اإملامهم باملادة العلمية. 

مصحف مسقط 
»أول مصحف الكتروني تفاعلي«

دكتور �أحمد من�صور

مدير مركز �خلطوط، مكتبة �لإ�صكندرية

Ahmed.Mansour@bibalex.org

ا�ستخدام  انت�سار  الع�سرين، وذلك مع بدء  القرن  الربع االأخري من  الرقمي يف  العربي  تطورت �سناعة احلرف 

بع�ش  ظهرت  االأثناء  تلك  يف  لطباعتها.  متهيًدا  العربية  الن�سو�ش  وجتهيز  جمع  عمليات  يف  االآيل  احلا�سب 

الفجوات التقنية بني طريقة جمع الن�سو�ش العربية بالطريقة التقليدية والطريقة احلديثة يف جمع الن�ش 

من خالل ا�ستخدام احلا�سب االآيل، وبالتحديد ظهرت هذه الفجوات التقنية يف طباعة الن�سو�ش بلغات غري 

التينية مثل اللغة العربية. لهذا ال�سبب ظهرت بع�ش ال�سركات التجارية التي حتاول �سد الثغرة القائمة بالفعل 

يف جتهيز واإعداد حرف عربي رقمي يتوافق مع جمالية اخلط العربي، ويف الوقت ذاته، �سالح اال�ستخدام يف 

الطباعة. 

الن�ش  وبني  امل�ستخدم  بني  بالتفاعل  يتميز  الذي  نوعه  من  االأول  هو  باأنه  االإلكرتوين  م�سقط  م�سحف  يتميز 

القراآين من ناحية الر�سم العثماين لالآيات. تعترب هذه اخلا�سية اأهم ما مييز م�سحف م�سقط. ي�سنف م�سحف 

م�سقط باأنه م�سحف الكرتوين ذي ن�ش تفاعلي. 

لذلك يعترب م�سحف م�سقط االإلكرتوين هو اأول م�سحف يتم ترميزه وبرجمته اإلكرتونًيا؛ بحيث يكون كل حرف 

وكل حركة يف القراآن الكرمي مربجًما رقمًيا ليتوافق مع ال�سبكة العاملية يف جميع الظروف دون احلاجة اإىل 

برنامج م�سغل اأو م�ستعر�ش، يتميز امل�سحف باحتوائه خطوط الن�سخ املوافقة للر�سم العثماين وفق ما هو متاح؛ 

ولذلك كل كلمة حتوي على داللتها ومثيلتها من خطوط الن�سخ التي اتفق عليها علماء القراءات؛ ولذلك �سيفتح 

هذا امل�سحف للباحثني والدار�سني املهتمني باخلط العربي اأواًل ثم املهتمني بجماليات اخلط العربي ثانًيا، ثم 

الباحثني والدار�سني املهتمني بالعلوم والدرا�سات القراآنية. وميكن الأي م�سلم اأن يقوم بتكوين م�سحف بالكامل 

ولكن هناك �سوابط البد اأن يعلمه اأنه لي�ش مبجرد ح�سوله على ن�سخة اإلكرتونية من هذا امل�سحف اأنه ميكن 

طباعته وتوزيعه، بل البد اأن مير ذلك على جلنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر ال�سريف.

المعقول وغير المعقول
في فلسفة وجماليات ارتباط شكل الحروف العربية بمعناها

�أ�صتاذ دكتور �أ�صرف كحلة 

�أ�صتاذ �خلط �لعربي و�لن�صيج بجامعة حلو�ن

dr.ashrafkahla53@gmail.com

     اإن احلروف العربية هي اللبنة االأوىل للكلمة التي تتكون منها اجلمل والعبارات والن�سو�ش واملوا�سيع يف 

كافة فروع اللغة، ومن املعلوم اأن اللغة العربية ب�سورتها الكالمية والبالغية املنطوقة كانت موجودة بقوة قبل 

االإ�سالم، فلما نزل الوحى بالقران الكرمي على اآخر االأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم بل�سان 

ا، قال اهلل تعاىل »اإنا اأنزلناه  عربي مبني وبلغة عربية معجزة لي�ش يف نطقها وبالغتها فقط بل يف كتابتها اأي�سً

قرءانًا عربيًا لعلكم تعقلون« �سورة يو�سف اآية 2، فاأ�سبح كتاب اهلل القرءان ذي الذكر قراءة وكتابة حمفوظ  

بحفظ اهلل جل �ساأنه لقوله تعاىل »اإنا نحن نزلنا الذكر واإنا له حلافظون« �سورة احلجر اآية 9، واأ�سبحت القراءة 
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والكتابة فيه وقف من اهلل تعاىل، ومن اأعظم ما يوؤيد ذلك اأن النبي عليه ال�سالة وال�سالم كان له بوحي من 

اهلل  كتاًبا للوحى و�سل عددهم 26 وقيل 42 كاتًبا وعلى راأ�سهم زيد بن ثابت الذي توىل جمع القرءان يف عهد 

ال�سديق ر�سى اهلل عنه ، وبالتبعية اأ�سبح املفرت�ش اأن اللغة العربية بدورنا قراءة وكتابة تكون اأي�سًا حممية 

وحمفوظة باقتدائنا واتباعنا ملنهج اهلل يف تعهده بحفظ كتابه وعدم اإعطاء الفر�سة للبع�ش بالبعد وال�سطط 

ب�سورة فجة عن هذا املنهج وتطبيقه يف لغتنا العربية املتداولة االآن قراءة وكتابة.

ويف هذا البحث نعمل على اإلقاء ال�سوء لبع�ش جماليات وفل�سفة ارتباط �سكل احلرف العربي مبعناه الرباين اأي 

املعقول للوقوف عليها وذلك من اأجل اإلقاء ال�سوء على حماوالت البع�ش امل�ستميتة الإقحام جماليات وفل�سفات 

ب�سرية اأي غري املعقول، والتي تعمل على �سياع القيمة والعظمة واجلمال احلقيقي واأ�سياء اأخرى كثرية التي 

احلرف  وت�ستيت  وت�سويه  اإ�سعاف  يف  رئي�سًيا  عاماًل  تكون  ال  حتى  العربي،  للحرف  وتعاىل  تبارك  اهلل  حباها 

والكلمة والن�ش كله حتت مزاعم واهية.                                                                              

القيم الجمالية في الخطوط العربية االسالمية بين التجديد االبداعي
 وتأصيل الهوية الثقافية

�أ�صتاذ دكتور �أن�صار حممد عو�س �هلل رفاعي

كلية �لرتبية �لفنية جامعة حلو�ن

ظل  يف  �ساهمت  التي  التغريات  هذه  للقيم،  والهادرة  واملتالحقة،  ال�سريعة  والعاملية  الثقافية  التغريات  ظل  يف 

الثقايف اخلا�ش  املكنون  التي متثل  املميزة  للعامل واغرتاب كل ثقافه عن هويتها  الثقايف  التنميط  العوملة اىل 

م�سادر  عن  البحث  ال�سروري  من  ي�سبح  تلك،  اأو  الثقافة  هذه  داخل  واجلمالية  الروحية  القيم  عن  واملعرب 

اال�سالمية  العربية  واخلطوط  اخلا�سة.  مميزاتها  واأهم  االأمم،  بني  وتفردها  لالأمة،  الثقافية  اخل�سو�سية 

باعتبارها وعاء ثقافة االأمة، وم�سدر وحدتها املنتمي ايل اللغة العربية، لغة القران، متثل كيان ثقايف معريف، 

وكيان جمايل ابداعي يف نف�ش الوقت، مبا حتمله من قيم روحية، وقيم جمالية، تعك�ش طبيعة ثقافة االأمة، 

وهويتها الذاتية.

والتجديد االإبداعي �سمة من �سمات تقدم االأمم، وتطورها يف �سعيها نحو النهو�ش واالرتقاء، ويف �سعيها نحو 

الهوية  عن  االبداعي  بالتعبري  الوعي  منظومة  تعك�ش  حيث  االأمم،  بني  ومتيزها  احل�ساري،  وجودها  اثبات 

من  تعترب  بدورها  القيم  وهذه  اال�سالمية،  العربية  اخلطوط  يف  اجلمالية  للقيم  م�سدرا  متثل  التي  الثقافية 

مبادئ التجديد االبداعي داخل اطار الثقافة، حيث ميكن من خاللها تاأ�سيل الهوية الثقافية لالأمة باعتبارها 

اطارا مرجعيا للقيم بكافة اأنواعها مما يعمل على تعزيز االنتماء، كما يكون الوعي بالذاتية الثقافية املميزة 

لالأمة،  �سد االخرتاق الثقايف ومواجهة التغريب في�سبح الفن ر�سالة ان�سانية، وي�سبح ابداع للم�ستقبل، يجدد 

الهمم ويب�سرها باالأهداف الكربى للحياة.

العالقة بين الخطوط الطباعية والخطوط التقليدية
»دراسة تحليلية«

بدر عر�بي

باحث يف حو�صبة �للغة �لعربية وعلومها، و�خلط �لعربي وفنونه

    badroraby@gmail.com

للخطوط  حماكاة  بو�سفها  اخل�سو�ش  وجه  على  واحلا�سوبية  عامة  الطباعية  اخلطوط  اإىل  ُينظر  ما  كثريا 

التقليدية.  القواعد  اأن تر�سم احلروف وفق  الطباعية حتاول  اأن اخلطوط  موؤداها  النظرة  التقليدية، وهذه 

وقد اأدت تلك النظرة من قبل اخلطاطني التقليديني بوجه عام اإىل و�سع اخلطوط الطباعية يف خانة القبح 

الفني واملحاوالت اليائ�سة البائ�سة ملجاراة مهارات اخلطاط غري املحدودة.

ل اخلط الطباعي  يف حني اأن هناك نظرة اأخرى على النقي�ش تعترب اأن االأمر به مغالطة تاريخية وفنية، وحتمِّ

ما ال يحتمل، واأن اخلطوط الطباعية هي من قبيل الفن الت�سكيلي الذي ي�سمح بتقدمي ت�سميمات خمتلفة، قد 

تتفق اأو ال تتفق مع معايري اخلطوط التقليدية، مما يعني اأنهما اأمران خمتلفان.

االتفاق  اأوجه  على  ال�سوء  واإلقاء  النوعني  كال  بني  للعالقة  التعر�ش  �سرورة  الباحث  وجد  املنطلق  هذا  من 

واالختالف بينهما، وبيان حدود كل منهما، م�ستعينا يف ذلك بعر�ش عدد من اجلوانب التي تبني تلك العالقة، 

ومنها:

لظهورها.  اأدت  التي  واالأ�سباب  الطباعية  اخلطوط  حول  تاريخية  نظرة  • تقدمي 
والتف�سيل. البيان  وجه  على  اخلطوط  تلك  اأجلها  من  و�سعت  التي  لالأغرا�ش  • التعر�ش 

• اإظهار اأوجه الت�سابه واالختالف مع اخلطوط الفنية التقليدية، واأثر ذلك على طريقة ت�سميمها والتي اأدت 
يف النهاية اإىل ا�ستقاللية اخلطوط الطباعية عن التقليدية.

• التعر�ش لنظرة اخلطاط التقليدي للخطوط الطباعية وا�ستعمال احلا�سوب ب�سكل عام يف االأعمال الفنية 
اخلطية، خ�سو�سا واأن البحث �سيبني اأنه ال تعار�ش بني ا�ستخدام احلا�سوب يف االأعمال الفنية وقدرات اخلطاط 

اخلا�سة، التي ال ميكن جماراتها.

• ميكن اأن يقدم احلا�سوب الكثري من اخلدمات للخط العربي، �سواء الطباعي اأو التقليدي، وذلك على اأكرث من 
م�ستوى من م�ستويات العمل الفني، مثل اإعداد احلروف اأو التكوينات والرتاكيب، وت�سميمات احلروف الطباعية 

واختبارها.

متحف الخط العربي باإلسكندرية ...الواقع واألفاق
بالل فتح �هلل �صر�بية

مدر�س �خلط �لعربي مبدر�صة حممد �إبر�هيم للخط �لعربي بالإ�صكندرية

اجلميلة،  للفنون  متحف  االأ�سل  يف  املُجمع  ي�سم  1949م،  عام  منذ  مقام  فني  جُممع  داخل  املتحف  تاأ�سي�ش  مت 

قيادة  جمل�ش  ر�سمًيا  وافتتحه  بت�سميمه،  املجيد  عبد  فوؤاد  املهند�ش  تكليف  ومت  االإ�سكندرية،  بلدية  ومكتبة 

ومكتبة  املتحف  ملوظفي  اإداري  مبنى  بناء  مت  اجلميلة  الفنون  متحف  تاأ�سي�ش  �سمن  ومن  19٥4م،  عام  الثورة 

ُاعلن عنه  العربي مب�سر يف م�سروع  للخط  اأول متحف  ليكون  االإداري هو ما مت حتويله  املبنى  البلدية. وهذا 

ر�سمًيا عام 2009م. وهو اأمر القى ب�سالل غري جيدة على ال�سكل العام للمتحف؛ »ف�سيق« م�ساحة املبنى االإداري 
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وكونه غري م�سمًما يف االأ�سل ليكون متحًفا قد ت�سبب يف »�سعوبة« يف عمل عر�ش متحفي يليق باأول متحف للخط 

العربي يف م�سر، ويليق مبجموعة لوحات متثل قمة اجلمال اخلطي ومتيزه.  

يتكون املبنى االإداري الذي حتول »ملتحًفا« من دورين، كان الدور االأول منه ملجموعة الفنان ال�سكندري حممد 

عالقات  ربطته  والذي  مب�سر،  العربي  اخلط  لتعليم  اأهلية  مدر�سة  اأول  موؤ�س�ش  1970م(،   -1909( اإبراهيم 

االأمري حممد علي بن توفيق ويل عهد م�سر  اأمثال  الفنية اخلطية،  االأعمال  املهتمني ومقتنيني  اهم  قوية مع 

حممد  لوحات  من  املتحف  وجمموعة  ع�سره.  يف  العربي  اخلط  فناين  كبار  من  وكثري  املنيل،  ق�سر  –موؤ�س�ش 
ا فنًيا اأقامه �سنة1970م، قبل وفاته ب�سهور قليلة، وتوفى ومل ي�سرتجع  اإبراهيم ومقتنياته كانت متثل معر�سً

لوحاته ومعرو�ساته من متحف الفنون اجلميلة، وظلت يف خمازن املتحف اإىل اأن مت عر�سها ر�سمًيا �سنة 2003م، 

الفنون اجلميلة حينئًذا.  الوهاب، مدير متحف  الدكتور م�سطفى عبد  العربي، بجهود من  يف ترينايل اخلط 

و�ساحب فكرة تاأ�سي�ش متحف للخط العربي، وعموًما فمجموعة حممد اإبراهيم ت�سم جمموعة قطع خطية 

مميزة ونادرة، اإىل جانب لوحاته ال�سخ�سية املختلفة باأحجامها واأفكارها املتعددة كما �سياأتي تفا�سيله.  

اكت�سفها  التي  الغوري«  »خبيئة  جمموعة  هي  باالإ�سكندرية؛  العربي  اخلط  ملتحف  املكونة  الثانية  واملجموعة 

احلرف  ملراكز  عاًما  مديًرا  كان  اأن  وقت  1993م،  عام  الغوري  وكالة  داخل  جنيب  الدين  عز  الفنان  م�سادفة 

التقليدية، وكان مقر مكتبه مببنى وكالة الغوري بقلب القاهرة، وعلى الرغم من االأهمية الفنية لهذه اخلبيئة 

– هناك  العربي  التوثيق  مركز  عرب  بها  علموا  والذين  العربية  الدول  بجامعة  امل�سئولني  انتباه  جذبت  واأنها 

والكالم ح�سب رواية الفنان عز الدين جنيب- وقاموا باإعادة فح�ش اخلبيئة وتقييمها كاملة وت�سويرها ب�سكل 

حمرتف، ومت اعتربها تراًثا عربًيا نادًرا. لكن مل ُين�سر دليل علمي عن تلك املجموعة واأهميتها، ويعر�ش باأ�سلوب 

ع�سري جماليات وتفرد هذه املجموعة اخلطية. ُعر�ست »اخلبيئة« للمرة االأوىل مبتحف الفن امل�سري احلديث 

ا، ثم عر�ست عام 2001م،  باالأوبرا عام 1996م، ثم عر�ست مرة ثانية عام 2000م، مبتحف الفن احلديث اأي�سً

مبتحف اجلزيرة. 

وتعد »خبيئة الغوري« كنًزا هاًما وواحدة من اأندر لوحات اخلط العربي وتر�سم بجالء كامل لتاريخ »اخلطاطة 

العربية« يف م�سر خالل منت�سف القرن ال�ساد�ش ع�سر وبالتحديد عام 1٥٥8م –وهو تاريخ اأقدم قطعها، خالل 

الع�سر العثماين حتى القرن الع�سرين.  وتنوعت هذه املجموعة من اأ�سهر واأبرع اخلطاطني االأتراك وامل�سريني 

ومتثل مناذج الأكرث من نوع خط،  وتتنوع ما بني اآيات قراآنية واأحاديث نبوية واأبيات من ال�سعر وحكم واأمثال، 

اأو  80 لوحة  اإىل جانب القطع اخلطية عالية القيمة . وبغ�ش النظر عن العدد الفعلي خلبيئة الغوري �سواء 

83، فهي يف جمملها –مع جمموعة حممد اإبراهيم- تعطي اأ�سا�ًسا قوًيا لدرا�سة »كاليجرافية« حمرتمة، وتوؤ�س�ش 

جليل من الفنانني واخلطاطني وهواة الفن ترى اأعينهم والأول مرة »اأ�سواًل« بعيًدا عن الكتب االأبي�ش واالأ�سود، 

اأو زهدي، �سفيق، لوحات خلطاطني كبار كانوا ي�سمعون  اأ�سول خطية حقيقية لكبار اخلطاطني ملحمد �سوقي، 

عنهم كاأنهم اأ�ساطري.

الحاجة إلى أرشيف متخصص في الخط العربي
وتأثير ذلك على الحياة الثقافية

تامر حممد �أبو �خلري

م�صئول �لأر�صفة �لرقمية �صندوق �لتنمية �لثقافية، وز�رة �لثقافة

t1lrc@yahoo.com

اأن اخلط  اإال  الفنون،  اأثرت بدورها على كافة  املعريف، والتي  املعلومات والتفجر  لثورة  الهائلة  التطورات  رغم 

العربي احتفظ مبكانته متحديا تنبوؤات التكنولوجيني وتوقعات املعلوماتيني. وغريهم ممن حتدثوا عن تراجع 

فاأول  والكتابة،  بالقراءة  خا�سًا  اهتمامًا  االإ�سالمية  احل�سارة  اأولت  وقد  الفنون!.  من  النوع  هذا  مثل  واندثار 

دولة  اأرجاء  يف  واملدار�ش  املكتبات  انت�سرت  لذا  القلم!!  باإ�سم  قراآنية  و�سورة  اإقراأ،  هي  الكرمي  القراآن  يف  اآية 

اال�سالم التي كانت منذ بدايتها حمط االهتمام بالت�سجيل والتدوين للكتاب وال�سنة واالأثر!. بل ميكن القول 

دون مبالغة اأن فنون اخلط العربي هي انعكا�سا للح�سارة االإ�سالمية بكل حذافريها، فعند ازدهارها تزدهر فنون 

وتوليفات خارقة  وباأ�سكال  اإمكانية زخرفته بال حدود  تتوفر  العربي وحده  والعك�ش �سحيح. واخلط  اخلط 

للت�سور!.  ميثل االأر�سيف وتطوره يف اأي ح�سارة، حجر الزاوية بوجه عام. ولقد �ساهمت االأر�سيفات يف تو�سيع 

اأر�سيفات م�ساجد،  اأر�سيفات وقفية،  اإىل خارجها. وتنوعت االأر�سيفات بني:  نطاق احل�سارة اال�سالمية ونقلها 

اأر�سيفات خا�سة، اأر�سيفات عامة، اأر�سيفات متخ�س�سة، اأر�سيفات اأخرى.

اأر�سيف متخ�س�ش يف اخلط العربي وتاأثري ذلك  اإلقاء ال�سوء على مدى احلاجة اإىل  تهدف هذه الدرا�سة اإىل 

الدرا�سة  تلقي  كما  اأنواعها.  اختالف  على  املتخ�س�سة  لالأر�سيفات  التعر�ش  خالل  من  الثقافية،  احلياة  على 

ال�سوء على اخل�سائ�ش التي تخت�ش بها االأر�سيفات املتخ�س�سة دون غريها يف كتب ومكتبات ومدار�ش ومتاحف 

اخلط العربي، وامل�سكالت التي قد تقف كحجر عرثة اأمام هذا النوع املتخ�س�ش بدقة. بل اإن اأر�سيفات اخلط 

العربي ميكن تق�سيمها بدورها اإىل: اأر�سيفات للكتب –اأر�سيفات للمخطوطات- اأر�سيفات للمج�سمات – اأر�سيفات 

لل�سجاد – اأر�سيفات للخيام والدواوين- اأر�سيفات للمنمنمات- اأر�سيفات الأبواب و�سبابيك وجدران وقباب وماآذن 

وحماريب امل�ساجد- اأر�سيفات لك�سوة الكعبة املكرمة- اأر�سيفات لك�سوة مقامات واأ�سرحة االأولياء وال�ساحلني- 

اأر�سيفات امل�سغوالت املعدنية - اأر�سيفات امل�سغوالت اخل�سبية- اأر�سيفات اللوحات االإر�سادية - اأر�سيفات خطوط 

العمالت..الخ.

املكتبات  – اأر�سيفات  الرقمية  االأر�سيفات   - املتخ�س�سة  االأر�سيفات   - العربي  اخلط  اأر�سيف  الدالة:  الكلمات 

الوقفية.
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ماهية الفرمانات الشاهانية ونشأتها وتطورها وخطوطها
دكتور تي�صري ح�صن  

عن  وا�سحة  ب�سورة  متدنا  الأنها  املختلفة،  املعارف  تخ�س�سات  من  لكثري  اأ�سياًل  م�سدرا  التاريخية  الوثائق  ُتعد 

الفرمانات  الع�سور، وتعد  اأي ع�سر من  باأي جمتمع يف  ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية اخلا�سة  احلياة 

ال�ساهانية التي كانت ت�سدر من الباب العايل يف ا�سطنبول اإىل الوالة يف م�سر من اأهم هذه الوثائق التاريخية. 

حيث تعطينا ت�سوًرا كاماًل عن ظروف احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والعلمية اخلا�سة مب�سر 

للدولة  م�سر  احتياج  مدى  وتعك�ش  العثمانية.  للدولة  م�سر  تبعية  مدي  الفرمانات  هذه  وتظهر  مبا�سرة، 

العثمانية اأو العك�ش يف بع�ش الفرتات. وتعد الفرمانات ال�ساهانية هي ال�ساهد ال�سادق، على تاريخ م�سر اإبان 

والباحثني حيث  للدار�سني  درا�سة خ�سبة وثرية  ال�ساهانية  الفرمانات  تعد  اأواًل:  العثمانية.  للدولة  تبعيتها 

تعترب �سل�سلة اأر�سيفية يبلغ عددها حوايل األف ومائة وخم�سة ع�سر فرماًنا. ثانًيا: هي �سكل من اأ�سكال الوثائق 

الهامة حيث متثل �سكاًل ماديًا متميزان من ناحية اخل�سائ�ش الداخلية واخلارجية

تتناول هذه الدرا�سة معنى كلمة »فرمان« وماذا تعني يف اللغة واال�سطالح وذلك من خالل درا�سة املرا�سالت 

العثمانية، وما هو الفرق بني الفرمان ال�سادر من ال�سلطان وبني ما ي�سدره الوايل من فرمانات؟ وقد اأطلق على 

الفرمانات م�سميات اأخرى فما هي وملاذا وردت هذه امل�سميات وما هو مكان اإ�سدار الفرمان ال�سلطاين، واملراحل 

التي مر بها الفرمان قبل و�سوله اإىل م�سر. وعندما ي�سل الفرمان اإىل م�سر يقام له احتفال عظيم فاأين كان 

يقام هذا االحتفال ومن هم احل�سور؟ وكيف تنفذ االأوامر الواردة يف الفرمانات؟ وكيفية ت�سجيلها يف ال�سجالت 

وكيف حتفظ حفظًا نهائًيا. 

الر�سمية يف  الوثائق  اأ�سكال  �سيوًعا، وقد تعددت  االأكرث  ر�سائل هي  �سكل  التي على  العثمانية  الوثائق  وكانت 

الدولة العثمانية تلك التي كانت على �سكل ر�سائل ومن اأهمها: خط همايوين، وهو يطلق على االأمر ال�سادر من 

العايل:  الفرمان  ال�سلطان بيده ال بخامته. هذا بجانب  واأم�ساه  الكاتب  اإذا حرره  اأو  اإذا كتبه بيده  ال�سلطان 

اإىل  ال�سلطان وموجه  با�سم  العايل  الباب  الديواين من  يونيه م�سطر باخلط  األهما  بالطغراء  االأمر مزين  وهو 

االأمر  وهو  واملن�سور:  التنفيذ.  واجب  اأمر  العال:  واالأمر  الع�سكرية.  الرتب  من  والبكبا�سية  الواليات  والة 

املوجه اإىل الوزارات. واأخرًيا برات همايوين: اأمر موجه اإىل من يف رتبة االأمري من امللكية والقلمية واملدر�سني 

والرتب العلمية.  ويعترب بيورلدي: اأمر مكتوب باخلط الديواين �سادر اأوال من املقامات العليا. واأ�سبحت كلمة 

البيورلدي علما على االمر املكتوب بالر�سم الهمايوين ال�سادر من ال�سدر االأعظم اأومن اأحد الوالة وقد كان هذا 

التي  ال�سهادة  الثانية وعلى  الدرجة  التعيني حتى  191٥م. على براءات  �سنة  اال�سطالح يطلق يف م�سر حتى 

يح�سل عليها املتخرجون من االأزهر.

وتعددت اخلطوط امل�ستخدمة يف الوثائق العثمانية ويعترب ت�سميم »الطغراء« هو املميز الرئي�سي للفرمانات 

ال�ساهانية وكان يقوم بت�سميمها والن�ساجني هو القائم على ر�سم الطغراء يف الفرمانات والن�سانات وقد كان له 

عدة اخت�سا�سات علمية وفنية على درجة كبرية من االأهمية حيث كان له حق اختيار الوثائق التي يختمها 

كتابة  يف  امل�ستخدمني  وهما  ديواين«  واجللي  »الديواين  خطي  فهناك  الطغراء  ت�سميم  وبجانب  بالطغراء. 

ن�سو�ش الفرمانات، وعبارات الدعاء لل�سلطان. والبحث يحاول ت�سليط الدور على خطوط الفرمانات ومناق�سة 

اأنواعها وتطور خطوطها وال�سيغ امل�ستخدمة فيها خالل الفرتة العثمانية. 

جماليات خط الرقاع
جا�صم معر�ج

فنان وباحث يف �خلط �لعربي وجماليات �لفنون �لإ�صالمية وم�صرف 

مبركز �لكويت للفنون �لإ�صالمية

jasssim@gmail.com

تقت�سر ممار�سة ومعرفة خط الرقاع على فئة املتخ�س�سني يف جماالت املخطوطات وباحثي اخلطوط العربية، 

وبالرغم من اأن خط الرقاع ُيعد اأ�سل خلطوط متنوعة منها التعليق القدمي الذي تفرع منه عدة خطوط مثل 

خط الن�ستعليق، وال�سك�سته، والديواين اجللي، والديواين. وخط الرقاع هو واحد من اخلطوط العربية ال�ستة، 

وقد ا�ستخدم للمرا�سالت اخلا�سة، على اأوراق وجلود �سغرية، للكتب والن�سو�ش الغري دينية. وخط الرقاع ن�سخة 

م�سغرة من خط التوقيع، وقد اقرتن به �سمن االأقالم ال�ستة، وتبعه يف كثري من قواعده واأ�سوله، غري اأن التباين 

ال�سلطانية،  والرباءات  القدمية  والوقفيات  املخطوطات  طريق  عن  و�سلتنا  التي  ومناذجها  كتاباته  يف  وا�سح 

امل�ساحف،  ا�ستن�ساخ  كرث  حيث  االأموية  اخلالفة  فرتة  اإىل  الرقاع،  خط  وا�ستعماالت  وظائف  تطور  ويرجع 

وازدادت حركة التاأليف والرتجمة، وتطورت من ثم احلاجة اإىل كتابة الوثائق الر�سمية ذات االأبعاد املختلفة، 

ما مهد الإيجاد خطوط موزونة واأقالم خمتلفة، وهو الذي غري اأ�سكال احلروف واالإمالء، ومهد بالتايل لظهور 

ما يعرف باالأقالم ال�ستة، التي لكل منها ا�ستعمال حمدد، ومن بينها خط الرقاع. االمر الذي يدل على اهمية 

هذا اخلط وما يتميز من جماليات وامكانيات ت�سميمية. والإي�ساح هذه امليزات �سنتطرق اىل املحاور التالية:

الرقاع. خط  عن  تاريخية  • نبذة 
اال�سطر.  ونظام  العام  • الن�سق 

وتنوعها.  االحرف  • �سفة 
والقرح�ساري.  اهلل  حمد  ال�سيخ  وتالمذته،  ياقوت  عند  اال�ساليب  بع�ش  اإىل  • التطرق 

ال�سخ�سية. اخلطاط  جتربة  وعر�ش  التجديد،  امكانية  • بحث 

استدعاء جماليات الخط العربي في الخط العبري المعاصر
�أ�صتاذ دكتور جمال �لرفاعي

��صتاذ �للغة �لعربية، كلية �لل�صن، جامعة عني �صم�س

�أ�صتاذ دكتور جنوى �مل�صري

��صتاذ �لت�صميم، كلية �لرتبية �لفنية، جامعة حلو�ن

للخط العربي طاقات ديناميكية وقدرة على التطور بح�سب ذائقة الع�سر والب�سر والتقدم االجتماعي والتقني، 

مما جعله قادًرا على فعل املعا�سرة، ونظًرا الأنه خط يجمع بني الليونة وال�سالبة يف تناغم مذهل، حيث متتاز 

احلروف العربية باأنها تكتب مت�سلة اأكرث االأحيان، وهذا يعطي للحروف اإمكانات ت�سكيلية كثرية، من دون اأن 

تخرج على الهيكل االأ�سا�ش لها، ولذلك كانت عملية الو�سل بني احلروف املتجاورة ذات قيمة مهمة يف اإعطاء 

بني  املدات  اأن  كما  وتال�سقها،  وتراكبها  احلروف  ترا�سف  حيث  من  خا�ش  نوع  من  جمالية  العربية  الكتابة 

احلروف والتي ميكن التكيف بها يف بع�ش احلروف تاأخذ دوًرا يف اإعطاء الكتابة العربية تنا�سًقا ور�ساقة عندما 

ا دور كبري يف جماليات اخلط كل ذلك يعطي  تكون هذه املدات متقنة ويف موا�سعها ال�سحيحة. وللزخرفة اأي�سً

زكريا«  »�سوفيك  امل�سلم  الهندي  الفنان  دعا  ما  وهذا  العاملية،  الكتابات  بني  جمالها  يف  تفردًا  العربية  للكتابة 
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 .Liron Lavi Turkenich »والفنانة االإ�سرائيلية »لريون اليف توركني�ش

القواعد  دمج  على  قائم  جديد  خطى  نظام  ابتكار  يف  اجلمالية  وت�سكيالته  العربي  اخلط  من  اال�ستفادة  اإىل 

احلاكمة للخط العربي مع احلروف العربية الإنتاج نوع جديد من اخلطوط املعا�سرة و�سيقوم البحث احلايل 

بدرا�سة بع�ش هذه االعمال درا�سة حتليلية لتبيان الكيفية التي مت من خاللها ا�ستدعاء جماليات اخلط العربي 

وتهجينه مع اخلط العربي.

المظاهر الفنية والجمالية في الخط العربّي بين األمس واليوم
دكتور جمال جنا

كلية �لفنون �جلميلة و�لعمارة �جلامعة �للبنانية

drjamalnaja@hotmail.com

    اجلمال مفهوم بنيت عليه االأكوان، فاأينما نويّل وجوهنا يف خلق اهلل ال جند اإال اجلمال ب�سوره املتنوعة �سواء 

اأكان �سورة اأو رائحة اأو �سوتا اأو ملم�سا، وقد حاول االأقدمون تعريف هذا املفهوم، فمنهم من اأرجعه اإىل التنا�سب 

واآخرون اإىل النفع ومنهم من مزج بني االإثنني. واالإن�سان بطبعه مييل اإىل اجلمال بل ويبحث عنه، وخ�سو�سا 

يف مفهوم ال�سكل وذلك الإ�سباع حاجة تتوقها نف�سه، وظهرت النظريات التي حاولت تقدمي التفا�سري يف جمالية 

واخلطوط  احلروف  على  اإ�سقاطها  وحاولوا  الذهبية  الن�سبة  اإىل  ذلك  باإرجاع  البع�ش  وقام  الفنية،  االأعمال 

وخ�سو�سا العربية منها حماولني اإدراك ال�سر وراء جمالية هذه اخلطوط.

       من هنا ال بد لنا من درا�سة بع�ش النماذج اخلطية ال�سهرية حماولني حتليلها بالنظريات القدمية واحلديثة، 

ودرا�سة عالقة تذوقنا للجمال فيها بني الن�سب املحددة واإثارتها لالنفعال والعاطفة التي حترك املوقع املحّدد 

لها يف العقل بل ويف القلب قبل ذلك. واإذا كان للن�سب اخلوارزمية االأهمية االأوىل الأي عمل خطّي تقليدي، فكيف 

نحكم على جمالية االأعمال احلديثة التي تقوم فعليا على عملية هدم وتك�سري للقواعد التقليدية واإعادة بناء 

ذاتها بل هي  لي�ست مبتغى بحّد  الكلمات  اأو  للون، بحيث تكون احلروف  امل�ساحبة  الب�سرية  لالأعمال  �سخ�سي 

تو�ّسل ملدلول يحاول الفنان اإي�ساله من خالل رموز احلروف واإ�ساراتها.  

و�سحنات  فيزيائية  حركة  يقّدم  متحّرك  ج�سم  واأّي  عادة  متحّرك  �سكل  منه  العربّي  وخ�سو�سا  واخلط        

الكهربائية  وال�سحنة  الفعل،  ورّد  الفعل  وثنائية  والطرد  اجلذب  ثنائية  على  ت�ستمل  فاحلركة  كهربائية، 

اإىل  التج�سيم  الب�سري يتقن حتويل  الذهن  اأّن  القول  ن�ستطيع  واملوجب، ومن هنا  ال�سالب  ت�ستمل على ثنائية 

وال�ساكن  والالم�سموع  امل�سموع  بني  التكامل  نرى  هنا  ومن  مرئي،  ال  اإىل  واملرئي  ملمو�ش  اإىل  واملجّرد  جتريد 

واملتحّرك وهي مبثابة معادالت ريا�سية جمالية تنتظر من يقراأ اأبجدياتها ويقروؤها من خالل قواعدها. وقد 

�سّكل احلرف العربّي عند بع�ش املت�سّوفة قيما روحية، ونلمح ذلك مثال يف »فتوحات ابن عربّي املكية« بقوله 

فيه: »اإّن احلروف اأمة من االأمم، خماطبون ومكلفون، وفيهم ر�سل من جن�سهم ولهم اأ�سماء من حيث هم، وال يعرف 

اأق�سام كاأق�سام العامل  اأف�سح ل�ساًنا واأو�سحه بياًنا، وهم على  اأهل الك�سف من طريقنا، وعامل احلروف  اإال  هذا 

اأّن لكل  للت�سكيل، كما  املعروف ... ومنهم عامل الو�سط وعامل اجلربوت«. هذا ويتميز اخلط العربّي بقابليته 

حرف رمزا يعرّب عن �سوت حمّدد فهو بالتايل له نظام �سوتّي خا�ش. ومن الالفت للنظر هنا اأّن النظام ال�سوتي 

يف اللغة العربية ي�ستخدم كامل اجلهاز النطقي يف عملية اللفظ مما ي�سكل مو�سيقى موزونة عك�ش �سائر اللغات 

التي ال ت�ستخدم اإال جزءا منه، وبالتايل فاإّن امل�سموع ي�ستغرق كامل اجلهاز ال�سمعي لالإن�سان وبالتايل كذلك كان 

ال بّد من اأ�سكال للحروف والرتاكيب تواكب هذا التنوع الهائل يف موجات احلروف النطقية وال�سمعية وبالتايل 

الب�سرية ويف مو�سيقاها الهرمونية املوازية. كل هذه االأ�سكال واالأ�سوات لها حركاتها االهتزازية التي تتلقاها 

العني واالأذن واإذا تكامل االثنان كان اجلمال اأكمل واأو�سح واأجلى.

 ، مو�سيقيا  اإيقاعا  يوجد  مما  والتكرار  بالتنوع  التتابعي  احلدث  على  قائم  بتكويناته  العربي  اخلّط  اإّن         

خ�سو�سا اأّن اأ�سكال احلروف هي اإما حركة �ساعدة اأو نازلة اأو متوجية اأو حلزونية اأو دورانية اأو اإ�سعاعية اأو 

اهتزازية اأي اأنها متلك حركية ت�سّكل مو�سيقى �سكلية تثري لي�ش فقط العني بل القلب الذي يفي�ش على باقي 

اأماكن تذوق اجلمال يف النف�ش االإن�سانية ، وهذا يح�سل خ�سو�سا يف اللغة العربية الأنها اجتماعية مما ي�سعر 

باالأمان واال�ستقرار ، فهذه املو�سيقى تتناغم مع املحيط العربّي باألوانه وحركيته وهياأته ، وهذا االأمر يظهر 

بو�سوح يف اأ�سكال احلروف وات�ساالتها وتناغمها وان�سجامها ، فكما اأّن اللغة العربية اجتماعية يف ات�ساالتها 

احلالة  فيه  تنعك�ش  اآخر  جانب  وهذا  ال�سكلية  �سيغها  يف  هي  كذلك  اللغات_  باقي  عك�ش   _ ومفرداتها 

من  البحث  هذا  يف  مناق�ستها  �ستتم  االأمور  هذه  كل  اأي�سا.  اجلمالية  الهوية  فيه  وتظهر  العربية  االجتماعية 

خالل ا�ستعرا�ش اأهّم النماذج اخلطية التقليدية واملعا�سرة.

واقع تدريس الخط العربي
يف مد�ر�س �خلطوط �لعربية، معوقاته و�صبل �لتطوير

جمعة �صعيد خمي�س حممد

م�صمم جر�فيك وخطاط

Mohamed.Gomaa@bibalex.org

الفنية  الروافد  اأحد  وهو  التاريخ،  عرب  والثقايف  احل�ساري  اإرثنا  لنا  حفظ  الذي  الفن  ذلك  العربي،  اخلط 

الرا�سخة يف القدم، والتي منحنا اهلل تعايل نعمة وموهبة و�سرف درا�سته؛ لوجود تلك ال�سلة القوية واملتينة 

بالقراآن العظيم، فال ُيذكر اخلط العربي اإال وي�ستدعى من االأذهان �سور جماليات اخلط العربي وهي يف اأبهى 

�سوره من خالل الكتابات والن�سو�ش اجلمالية والتي ازدانت بكلمات القراآن الكرمي، مقرتنة بذلك الفن واالإلهام 

الروحي، والذي افتخر به كل من خطت يداه كلمات القراآن الكرمي.

م�سر كانت والزالت اأمة من تلك االأمم التي �سرفت باحت�سان اخلط العربي عرب تاريخه الطويل وامل�ساهمة يف 

تطوره واحلفاظ عليه، مما جعلها ركيزة من الركائز االأ�سا�سية التي �ساهمت يف احلفاظ و�ساعدت على االنت�سار 

لهذا الفن ال�سامي، فكان اأن اأ�س�ست يف م�سر ويف بدايات القرن الع�سرين وحتديدًا يف �سبتمرب 1922م )مدر�سة 

عبد  ال�سيخ  العثمانية  الدولة  من  لها  وا�ستقدم  بل  فوؤاد،  امللك  باإن�سائها  اأمر  والتي  امللكية(  اخلطوط  حت�سني 

–�سيخ اخلطاطني– وقتها ليوؤ�س�ش لكيان تلك املدر�سة ُم�ستغاًل ازدهار اخلط العربي وتناميه  العزيز الرفاعي 

وتطوره وجتويده على اأيدى خطاطي الدولة العثمانية االأفذاذ، وذلك اإميانًا منه بدور اخلط العربي واأهميته 

احل�سارية والثقافية. ومازالت تلك املدر�سة قائمة �ساخمة اإىل االآن، لتكون �ساهدة على اأ�سماء عباقرة اخلط 

العربي يف م�سر والعامل والذين تخرجوا منها عرب تاريخها الطويل، وكم من اأ�سماء ال ي�ستطيع التاريخ اأن يتغافل 

احلداد(،  �سعد  وحممد  القادر  عبد  وحممد  اإبراهيم  و�سيد  املكاوي  علي  وحممد  جعفر  )حممد  ومنهم:  عنهم 

واآخرون كرث لهم من االآثار ما يجعلهم خالدين اأبد الدهر مبا خطت يداهم وما ا�سهموا به يف الفن واجلمال من 

اأقطار  العربي من كافة  اأي�سًا كانت قبلة دار�سي اخلط  اأن م�سر  اإبداع يفوق االإدراك، وال يخفى على اجلميع 

العامل، وكم من خطاطني اأفذاذ اأي�سًا نالوا �سرف التعلم يف مدار�سها.

كان ملهنة اخلطاط رونق وجالل وبهاء، اإذ اأنه ذلك ال�سخ�ش املتفرد مبهنة ال ي�ستطيع الكثريون من النا�ش االإملام 

بها وبجمالياتها وحرفتها، بني الكتابة والت�سميم والرتكيب والزخرفة واالألوان والتذهيب، كل تلك املفردات 

وباإ�سراف  مدار�سه  العربي يف  درا�سة اخلط  ُيدرك  اأن  ي�ستطيع  ملن ال  املنال  املهنة مطلب �سعب  تلك  من  جعلت 

اأي�سًا اخلطاط يف  اأ�ساتذته وتوجيهاتهم والتي مبثابة النور الذي ي�سيء طريق طالب اخلط العربي، و�ساهم 

اإ�سافة  جماالت اأخرى لفن اخلط ككتابة عناوين اجلرائد واملجالت والكتب وال�سعارات، واأ�سبحت فًنا قائًما 
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بذاته والذي اأ�سبح فيما بعد مرجًعا فنًيا وب�سرًيا دااًل على هوية فرتة زمنية هامة يف تاريخ م�سر و�سكلت جزًء 

من تاريخها الفني املعا�سر.

والقلم  الورقة  حدوده  كل  عربي  خط  طالب  تخرج  اجلمهورية  م�ستوى  على  العربي  اخلط  مدار�ش  ومازالت 

واحلرب، وهو ما يتنافى مع متطلبات الع�سر والتي كانت البند الثاين من الئحة تاأ�سي�ش مدار�ش اخلط العربي! 

طغت التكنولوجيا على �ستى مناحي احلياة، وتو�سعت وت�سعبت مر�سلة ر�سالة مفادها )ال جمود(، دخل احلا�سب 

االآيل حثيثًا ثم انت�سر وتوغل، مهن تال�ست ومهن اإىل زوال بعد اأن كانت مرتبعة الأزمان طويلة.. ومنها مهنة 

وما هو  باأميال �سوئية؟  الذي جتاوزنا  التطور  االآن من ذلك  العربي  اأين مدار�ش اخلط  ال�سوؤال هو  اخلطاط. 

املطلوب اجنازه االآن ملواكبة ذلك التطور؟

اأن ميتلك فنون  وماهي �سبل تطوير التدري�ش من الناحية الفنية والتقنية؟ وكيف ن�سل بخريج املدر�سة اإىل 

اخلط العربي واأي�سًا التعاطي مع التكنولوجيا احلديثة ممثلة يف احلا�سب االآيل وا�ستخداماته وتطبيقاته؟ 

ما املطلوب لكي نحافظ على اإرثنا احل�ساري والثقايف والفني من االندثار والعبث باأيدي ال تعي جماليات اخلط 

العربي وطرق توظيفه ال�سليم؟

الخط المغربي ... تاريٌخ وخصائص
»مخطوطات مكتبة اإلسكندرية نموذًجا«

دكتور رحاب ح�صن

رئي�س ق�صم �ملخطوطات �لأ�صلية، مركز �ملخطوطات، مكتبة �لإ�صكندرية

Rehab.Hassan@bibalex.org

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، وعلى اآله واأ�سحابه ومن �سلك �سبيلهم واقتدى بهديهم 

اإىل يوم الدين وبعد. ُيعد اخلط املغربي من اأهم اأنواع اخلطوط التي اأنتجتها يراعة الفنان العربي، وقد كان 

يندمج  اأن  ن�ساأته  منذ  املغربي  اخلط  ا�ستطاع  وقد  والفني،  اخلطي  احلقل  اإثراء  يف  كبري  ف�سل  املغربي  للخط 

ويتطور من خالل مراحل عدة حتى ن�سج فنًيا واأ�سبح من اأهم اأنواع اخلطوط العربية التي نفخر بها. 

الرتاث  وبدائع  روائع  من  �سخم  عدٌد  به  َن  وُدوِّ واالأندل�ش،  العربي  املغرب  بالد  يف  اخلط  هذا  ا�ستعمال  �ساع 

العربي واالإ�سالمي، واأ�سبح لكل نوع من اأنواع اخلط املغربي اخلم�سة )الكويف، املب�سوط، املجوهر، الثلث، امل�سند/ 

الزمامي(، ما مييزه من �سفات فنية وجمالية بل اأ�سبح كل خط ميثل مدر�سة خطية لها قواعد واأ�س�ش واأم�ساق 

كاخلطوط امل�سرقية متاًما.

وحل�سن احلظ فاإن مكتبة االإ�سكندرية كان لها ق�سم كبري وحظ وفري من روائع اخلط املغربي باأنواعه، وذلك 

امل�سرق للرحلة يف طلب  زاروا  الذين  املغاربة  العربي فهي حمط رحال كثرٍي من  الرتباط االإ�سكندرية باملغرب 

العلم اأو العمرة واحلج، اأو ا�ستقروا للعي�ش به، والنماذج التاريخية على هذا كثرية جًدا. و�سوف نتناول يف هذا 

يف  املتوفرة  باأنواعه  املغربي  اخلط  ونفائ�ش  بدائع  من  االإ�سكندرية  مكتبة  احت�سنته  ما  اأهم  املخت�سر  البحث 

خمطوطات مكتبة االإ�سكندرية، م�ستعر�سني اأهم املالمح الفنية واجلمالية يف اخلط املغربي، وتطور هذا اخلط 

عرب القرون من خالل املخطوطات املتوفرة لدينا بدًءا من القدمي اإىل احلديث.

تجربة تطوير الخط العربي من فن الخط الحر إلى خط طباعي يناسب التطبيقات الحديثة 
في مجال الحرف وتصميم المنتج

�أ�صتاذ دكتور رهام حم�صن

كلية �لفنون �لتطبيقية جامعة حلو�ن

dr.reham.mohsen@gmail.com
ا يف ظل  هل توجد فجوة بني فن اخلط العربي والفنون التطبيقية املعا�سرة ؟، هذا �سوؤال حموري وهام خ�سو�سً

حماوالت الفنانون واحلرفيون موؤخًرا ت�سييق الفجوة الواقعة بني اخلط العربي والفنون التطبيقية يف م�سر، 

حيث كان هناك ازدهار كبري يف تطبيقات اخلط العربي يف ال�سناعة واحلرفة فيما م�سى، ثم حدث عزوف عن 

اأنه  تلك املهارات واحلرف الأ�سباب متعددة. ولو طالعنا �سور فن اخلط العربي يف م�سر يف الوقت احلايل جند 

ي�ساهي بل ويناف�ش مثيله يف باقي الوطن العربي والعامل االإ�سالمي، فعندنا من اخلطاطني الفنانني قائمة عاملية 

امل�ستوى، وقد حافظت على الرتاث ونقلته الأجيال متتالية.

يزيد  فيها  العربي  باخلط  االهتمام  فاإن  ثابتة  بخطى  التاريخ  عرب  م�سر  يف  التطبيقية  الفنون  تطور  ورغم 

وينق�ش، رغم اأنها قد مرت فرتة من اخلفوت يف اإنتاج القطع الفنية التطبيقية والفتور يف االإبداع الفني والتقني 

ب�سبب االجتاهات العاملية التي فر�ست طابعها من التب�سيط والتجريد، ولكن يف اأثناء هذه فتور ا�ستخدام اخلط 

العربي يف احلرف وال�سناعات بقي اخلط العربي جميال وبديًعا على الورق، يجد فر�سته اأحياًنا وال باأ�ش بنا 

على اأجهزة احلا�سب.. ولكن جاء الوقت ليواجه حتديه االأكرب يف �سورة منتج تطبيقي. ويبقى ال�سوؤال هل هي 

م�سكلة تقنية؟ اأم م�سكلة يف الت�سميم؟ 

واأكرثها  اأولها  كان  املنتجات  على  العربي  اخلط  ا�ستخدامات  هائلة  وب�سرعة  م�سر  يف  انت�سرت  وقد  ا  خ�سو�سُ

طباعة املن�سوجات، ثم احللي، وظهر احلفر على اخل�سب متاأخًرا، وظهر معه االفتقار ال�سديد للعمالة املدربة؛ 

انقر�سوا  الذين  املهرة  ال�سناع  الر�سم باليد من جمموعة من احلرفيني  اأو  اأين ذهب احلفر باليد والدق باليد 

بالتدريج لعدم وجود فر�ش لت�سويق وتقدير اأعمالهم التي ت�ستغرق �ساعات و�ساعات من العمل بل اأيام واأ�سهر. 

لقد فر�ش الطابع العاملي ال�سرعة والدقة التي تنتجها االأجهزة احلديثة مع توفر ال�سعر االقت�سادي جدا نظًرا 

لوجود االإنتاج الكمي الكبري وتقدمت النمور االآ�سيوية على راأ�سها ال�سني و�سكلت خريطة العامل االقت�سادية 

احلديثة كما اأ�سار فران�سي�ش فوكوياما يف كتاب نهاية العامل.. ولكن...!! ظلت بع�ش الفئات من الب�سر تقدر قيمة 

العمل اليدوي واللم�سة االإن�سانية منهم ال�سياح مثال وعلى اأ�سهم االأملان الذين هم اأرباب مدر�سة الباوهاو�ش، وهو 

اأمر يدعو للت�ساوؤل؛ فهل افتقدت املاكينة االأملانية احل�ش االإن�ساين بعد ت�سبع من دقة االآلة واالإتقان؟ وهل عاد 

بهم هذا االفتقاد قرونا اإىل الوراء، اأم اأنها قرونا اإىل اإن�سانية اأرقى؟  

مب�ساهدة االأعمال احلرفية على م�ستوى العامل جند اأنه مع التطور والتقدم ما زالت هناك الفطنة اأو يف احلقيقة 

اللم�سة  مع  و�سرعتها  االآلة  – دقة  اجلانبني  بني  املزج  حتقيق  على  والقدرة  �سرورة  الإدراك  والوعي  الثقافة 

االإن�سانية الفنية - للح�سول على ما ميكن ت�سميته باجليل الرابع 4G حيث جزء من االإنتاج يتم على املاكينة 

وبدقة احلا�سب االآيل واجلزء االآخر ي�سمل اللم�سة االإن�سانية اليدوية التي جتعل للمنتج قيمة اأخرى...!!

يقدم هذا البحث مثااًل عملًيا لهذه الطريقة يف ت�سميم وتنفيذ املنتج، ولقد اكت�سبت خربتي من خالل ما تعلمت 

من الربوفي�سور اأندريا�ش �سيكلنجر من اجلامعة االأملانية، والذي اأثر هو وزمالوؤه على طالبه وبالتايل يف جمال 

2018م، كما ظهر يف املعر�ش الذي اأقيم يف املقعد امللحق  2012 اإىل  الفنون التطبيقية يف م�سر يف الفرتة من 

مل�سجد ال�سلطان قايتباي، والذي بحث فيه اأندريا�ش �سيكلنجر عن الطراز اململوكي لعمل تطبيقات حديثة منه 

دون ا�ستخدام الوحدات الزخرفية وق�سها ول�سقها كما هو املعتاد، ولكن من خالل الهيئة ثالثية االأبعاد ملنتج 

غري مزخرف على �سبيل اإحياء الروح اململوكية يف منتج معا�سر. )مرفق �سور يف العر�ش املرافق(

ولقد وثقنا جتربتنا االأوىل من خالل البحث املن�سور يف املجلة املغربية للفنون والت�سميم عن ت�سميم وتنفيذ 
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قطة من احللي مع الفنانة رانيا هالل مكونة من كتابات اخلط العربي لبع�ش من عبارات ال�سرية الهاللية، حيث 

مت ر�سم اخلط العربي بيدي اأوال ب�سكل فني caligraphy ثم اإعادة ر�سمه عل الكمبيوتر لي�سبح قابال للطباعة 

بدون تاأثري الورق واحلرب ولكن بدقة هند�سية عالية مل�سودة الطباعة، مما يوؤثر على دقة �سكل الكتابة على 

املنتج النهائي. اأركز هنا يف هذا املثال على عر�ش التفا�سيل الدقيقة ملراحل ت�سميم وتنفيذ اخلط العربي على 

»بارافان« التي مل اأعرث على مرادفها يف اللغة العربية، كاأحد منتجاتهم ملكمالت الديكور املنزيل. تهتم منظمة 

اأغاخان من خالل موؤ�س�ستها الفرعية »مظلة« لتدريب املجتمع يف منطقة الدرب االأحمر وتعليم اأهلها احلرفة 

اليدوية لعمل �سناعات، تعلم االبتكار، ولكن لتبداأ بالت�سغيل والت�سنيع تبداأ من خالل التدريبات بت�سميمات 

�سابقة التجهيز قابلة للتطبيق على قدر م�ستواهم املبتدئ. 

الوحدات  بقطع  اأ�سبه  لت�سبح  مف�سل  ب�سكل  بالكتابة  اخلا�سة  احلروف  �سكل  توحيد  فكرة  جاءت  وبذلك 

الزخرفية التي يتم تطعيمها يف مكانها املنا�سب يف اللوحة املعدة لذلك، متاما كما يقوم املتدربني بتجميع قطع 

امل�سربيات والزخرفة الهند�سية العربية على االأخ�ساب. وبذلك ي�سهل االإنتاج الكمي لعدد اأكرب من نف�ش املنتج 

مبا ي�ساهم يف حركة ال�سناعة مع االحتفاظ بقدر من االإن�سانية وروح احلرفة يف املنتج. وهذا هو متاما معنى 

اجليل الرابع يف ال�سناعة احلديثة.

جماليات الخطوط والكتابات على األسلحة اإلسالمية في العصر المملوكي
دكتور �صريين �لقباين

باحث �أول مبركز در��صات �لكتابات و�خلطوط، مكتبة �لإ�صكندرية

Shereen.Elkabbani@bibalex.org
ظل ال�سالح العربي باأنواعه منذ قيام االإ�سالم رمًزا للقوة والعدل، وتفنن امل�سلمون منذ اأقدم الع�سور يف �سياغة 

اأي  منها،  العملي  بالغر�ش  الأ�سلحته  �سناعته  عند  امل�سلم  يكتف  ومل  واأبدعها.  االأ�سلحة  اأنواع  اأم�سى  و�سناعة 

اأنها جمرد اأدوات للقتال، بل جاءت كغريها من منتجاته احل�سارية الفنية مليئة بالنواحي اجلمالية �سواء يف 

�سكلها اأو يف زخرفتها وتزيينها، فاإن �سنعت االأ�سلحة الفردية من الفوالذ واحلديد، فقد ُحليت بالذهب والف�سة 

وُر�سعت باالأحجار الكرمية واجلوهر، وحملت الكثري من الزخارف االإ�سالمية النباتية والهند�سية املتقنة، ومل 

تقيد الفنان واحلريف امل�سلم املعادن التي ي�سعب ترقيقها اأبًدا عند �سناعته لالأ�سلحة املختلفة، بل �سّكل وزخرف 

مقاب�ش وواقيات ال�سيوف باأ�سكال وحو�ش، و�سنع قب�سات اخلناجر من �سخور �سلبة منحوتة يف غاية الدقة 

والتنوع. 

      وكان الهدف من زخرفة ال�سالح يختلف باختالف ال�سعوب والع�سر فتارة ر�سمت الزخارف اعتقاًدا باأن لها 

ا لتغطية  ا، كما كانت تر�سم كطل�سم يحقق حلامل ال�سالح االأمن والن�سر. وا�ستخدمت الزخارف اأي�سً مفعواًل �سحريًّ

ما قد يكون ظاهًرا على �سطح ال�سالح من عيوب، ويعتقد اأن الهدف الزخريف كان اأهم ما ق�سد اإليه ال�سانع يف 

ع�سر املماليك، رمبا ملا متيز به ذلك الع�سر من ازدهار يف خمتلف الفنون واحلر�ش على اثراء معظم منتجاته 

ال�سانع على  امام  املتاحة  بامل�ساحة  االأ�سلحة وكتابتها ترتبط  املتنوعة. وكانت زخارف  بالكتابات والزخارف 

ال�سالح املراد زخرفته. وقد تفاوتت هذه امل�ساحة بني ال�سيق واالت�ساع حيث كانت تت�سع على اخلوذة اأو الرت�ش 

املعدنية  اال�سلحة  زخرفة  يف  ا�ستخدمت  ولقد  �سيق.  طويل  �سريط  اىل  للتحول  ال�سيف  على  تت�سيق  بينما 

النباتية  العنا�سر  ولكن  وكتابية.  وهند�سية  نباتية  متعددة  زخرفية  عنا�سر  املماليك  ع�سر  من  و�سلتنا  التي 

والهند�سية ب�سفة عامة مل يكن لنق�سها اأي عالقة بوظيفة ال�سالح. كما كانت مت�سابهة اإىل حد كبري مع مثيلتها 

اأما الكتابات فقد كان لها عالقة  التي تزخرف املنتجات االأخرى امل�سنوعة من اخل�سب او املعدن او الزجاج.  

بوظيفة ال�سالح الذي نق�ست عليه. وتنق�سم الكتابات من حيث م�سمونها اىل عدة انواع هي: 

والفتح،  بالن�سر  املجاهدين  تب�سر  والتي  عليه،  وال�سرب  القتال  على  باحلر�ش  املتعلقة  القراآنية:  االآيات   •
حتمله  مبا  تيمنا  الكر�سي(  )اية  نق�ست  كما  والفتح،  اجلهاد  مبعاين  املتعلقة  القراآنية  االآيات  اىل  باالإ�سافة 

على  موقوًفا  كان  اإمنا  االآيات  هذه  مثل  كتابة  ان  املوؤلفات  بع�ش  وتذكر  االإلهية.  واحلماية  احلفظ  معاين  من 

اأ�سلحة امللوك وال�سالطني، اأما اال�سلحة التي كانت خم�س�سة لعامة املحاربني فلو حتتوي على كتابات. كما نق�ست 

ا اآيات من �سورة احلديد، والتي ت�سري اإىل فوائد احلديد وت�سخريه للعباد لالنتفاع بقوته، وبع�ش العبارات  اأي�سً

الدينية مثل �سهادة التوحيد وغريها. 

ا يت�سمن حلامل  • احلروف والكلمات التيمنية: والتي اتخذ بع�سها �سفة الطل�سم اعتقاًدا بان لها مفعواًل �سحريًّ
ال�سالح االأمن وال�سالمة ورمبا كانت لفظة )الدوح( من اأكرث الطل�سمات التي نق�ست على اأ�سلحة املماليك. وقد 

و�سلتنا بع�ش اال�سلحة نق�ست عليها عبارات الطل�سمية املقروءة وغري املقروءة. 

اأو يف عهده، وكذلك  ال�سالح  اأو االأمري الذي �سنع با�سمه  ال�سلطان  ا�سم  الت�سجيلية: والتي تت�سمن  • الكتابات 
ان  ولو  وتاريخه  ال�سنع  ومادة  ال�سانع  ا�سم  الكتابي  الن�ش  حوى  ا  اأي�سً ورمبا  له،  والدعاء  املختلفة  األقابه 

هذا نادر احلدوث. وكانت هذه الكتابات التي تنق�ش على ا�سلحة املماليك تتميز بن�سو�سها التي ت�سيد بجهاد 

ا االألقاب الدالة على  ال�سلطان وانت�ساراته على االأعداء، وغري ذلك من املعاين املتعلقة باحلرب واجلهاد. واأي�سً

ذلك كاملجاهد، وقاتل الكفرة وامل�سركني، اأو الدعاء بالن�سر على االأعداء.  

اأما من حيث �سكل الكتابات، فمعظم الكتابات على االأ�سلحة اململوكية كتبت بخط الثلث، حيث كان لهذا اخلط 

ال�سدارة وانت�سر ا�ستخدامه يف هذا الع�سر. كما نق�ست كتابات قليلة باخلط الكويف. وقد اتخذت هذه الكتابات 

كالن�سال  ال�سيقة  امل�ساحة  حالة  وفى  لذلك،  املخ�س�سة  املتاحة  امل�ساحة  مع  يتنا�سب  حجًما  ال�سكل  حيث  من 

كانت الكتابة تتخذ �سكل اإطار �سيق طويل اأو عر�سي. ومن ثم؛ فتهدف هذه الورقة البحثية اإىل درا�سة اأمناط 

للع�سر  ترجع  التي  املختلفة  االأ�سلحة  على  امل�سلم  الفنان  ا�ستخدمها  التي  اخلطوط  واأنواع  الكتابات  واأ�سكال 

اململوكي، بهدف اإبراز اأنواع تلك الكتابات وجماليات اخلطوط العربية امل�ستخدمة يف هذا ال�سدد.

الفنان التشكيلي محمد شعراوي واستلهام الخط العربي
عاطف �ل�صربوتي

باحث وفنان يف �خلط �لعربي، و�لفنون �لتقليدية  

atefalsubrooty@gmail.com

يعترب الفنان امل�سري حممد �سعراوي )1916- 2003(، َعْلم من اأعالم الفن املرئي –الفن الت�سكيلي- لي�ش على 

ا. وذلك الأنه �ساحب اأ�سلوب خا�ش به، وب�سمة  امل�ستوى امل�سري والعربي فقط، بل وال نبالغ اإن قلنا العاملي اأي�سً

لن تتكرر يف اإبدعاته اخلزفية التي ا�ستلهم اخلط العربي مبهارة فائقة م�ستخدًما الطني واملاء والنار واحلرف 

العربي بطريقة ال ت�سبه طريقة اأي فنان اآخر. 

يهدف البحث اإىل حماولة اإلقاء ال�سوء والتوثيق لرحلة حياة واأعمال هذا الفنان املهم والرائد يف فن اخلزف 

ا املراحل الفنية املختلفة التي مرت بها اأعماله الفنية، وكذلك التحليل الفني لطبيعة  امل�سري والعربي، واأي�سً

اأعماله، وتلم�ش االأ�سباب التي جتعل َمْن يرى اأعماله يعجب بها حتى لو كان ال يعرف اللغة العربية. 

يتناول البحث عنا�سر متعددة بينها - على �سبيل املثال- مفهةم م�سطلح الفخار، ومفهوم م�سطلح اخلزف، متى 

اأقامها،  التي  ال�سخ�سية  املعار�ش  �سعراوي،  حممد  اأ�ساتذة  ؟،  فن  اخلزف  يكون  ومتى  ؟،  حرفة  اخلزف  يكون 

واملعار�ش اجلماعية داخل م�سر، املعار�ش الدولية التي ا�سرتك فيها عالقته باحلرف العربي، املتاحف االأجنبية 

التي اقتنت بع�ش اأعماله. 
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اأ�سبوعية كانت ت�سدر  اآخر حوار من�سور مع الفنان حممد �سعراوي، والذي جاء يف جملة  اإىل  والبحث تو�سل 

باللغة العربية من لندن، وفيه معلومات جديدة عنه و�سور جديدة مل تعر�ش من قبل لفنان �سنع اأعماله من 

الطني واملاء والنار، وقبلهم جميًعا احُلْب !.   

المظاهر الجمالية للخط العربي من خالل المصاحف الُمصغرة
عبد �حلميد عبد �ل�صالم

باحث يف �لفنون �لإ�صالمية،  مدير �إد�رة �لتدريب و�لن�صر �لعلمي ورئي�س

 ق�صم �لزجاج مبتحف �لفن �لإ�صالمي بالقاهرة

Aboalow55@yahoo.com

 تتناول هذه الورقة البحثية املظاهر اجلمالية للخط العربي ومميزاته من خالل نوًعا من امل�ساحف االإ�سالمية 

اإليها  جلاأ  التي  الو�سائل  اأهم  من  كانت  والتي  التمائمية،  امل�ساحف  م�سمى  عليها  نطلق  اأن  ميكن  احلجم  �سغرية 

الكثري من النا�ش لتحقيق اأهدافهم يف الو�سول اإيل ماأمولهم فهو �سالح لكل �سيء، وبه يتحقق كل مبتغًا ورجاًء، 

وملا ال ويف القراآن اأعظم املنافع واأعلي الفوائد واأح�سن اللطائف واأكمل اخلفايا واأف�سل اخل�سائ�ش، فال ينتهي 

اأحد اإيل ُكنة اأ�سراره العجيبة، ومعانيه العديدة الفريدة، وفوائده الكثرية، وف�سائله العظيمة  لقوله تعايل 

ْثِلِه َمَددا« )قراآن كرمي،  ي َوَلْو ِجْئَنا مِبِ ي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل اأَْن َتنَفَد َكِلَماُت َربِّ »ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا ِلَكِلَماِت َربِّ

�سورة الكهف، اآية 109(. 

     ولذلك جاءت امل�ساحف ال�سغرية كتمائم واأحجبة لدرء املخاطر، وكف اأذى العني احلا�سدة وال�سحر، وقد ذكر 

هذا االأمر العديد من الباحثني فمنهم القائل: اأن النا�ش يتحجبون بامل�سحف ال�سريف �سغري احلجم وكان يو�سع 

يف اجليب، وكان بع�ش االأغنياء ي�سعونه يف علب �سغرية من الذهب اأو الف�سة للتربك.

اإبداًعا جديد  اأنها حتمل بني طياتها  اأن املدقق فيها يجد  ومل يقف االأمر عند حد وظيفة هذه امل�ساحف بل 

التي ال جتعلها يف  امل�ساحف  بالرغم من وظيفة هذه  العربي  بفن اخلط  موا�سلة االعتناء  امل�سلم وهو  للفنان 

متناول اجلميع للقراءة والتدقيق يف جمال كتاباتها اإال اأن الفنان اأثبت اأن لديه قدرة عالية يف اإظهار براعته 

وقدرته يف تزين هذه امل�ساحف التي متيزت اأغلبها بتنوع خطوطها رمبا يف امل�سحف الواحد، حتى واأن كان من 

يراها عدد قليل من النا�ش، وال �سك اأن هذا االأمر ليوؤكد مبا ال يدع جمال لل�سك احلب النابع من �سخ�سية الفنان 

ملمار�سة واتقان وجتويد عمله بال�سكل الذي يجعله ي�سعر يف قرارة نف�سه اأنه �ساحب فن عنه را�ٍش. 

وتتميز جمموعة م�ساحف الدرا�سة بوجود اأنواع خمتلفة من اخلطوط مثل خط الن�سخ والثلث والكويف والغباري 

واخلط الدارج اأو ما ي�سمي بالقلم احلر. ويتناول البحث جمموعة من امل�ساحف بع�سها ُين�سر يف هذا البحث الأول 

مرة وجميعها حمفوظة مبتحف الفن االإ�سالمي بالقاهرة. و�سوف يت�سمن هذا البحث مقدمه، ثم درا�سة و�سفية 

للتحف يتبعها درا�سة حتليلية ملا ت�سمنته من زخارف وعنا�سر فنية.

النقوش الكتابية على اللوحات الرخامية المحفوظة بمتحف األمير محمد علي بقصر المنيل
عبري حممد خليل علي

باحثة ومدر�س لالآثار و�لتاريخ �لإ�صالمي

      Abeerkhil114@gmail.com

يعترب اخلط العربي اأحد العنا�سر الفنية التي ا�سهمت بن�سيب وافر يف ت�سكيل الفنون االإ�سالمية نظًرا للمكانة 

فقد  الدينية  بالعاطفة  تت�سل  جمالية  قيمة  من  به  ما  على  فعالوة  امل�سلمني،  نفو�ش  يف  يحتلها  التي  الكبرية 

تذوقه امل�سلمون مبتعة روحية واعتنوا به منذ بداية تاريخهم.

القراآن  بغة  االإ�سالم  ارتبط  حيث  البداية  منذ  مًعا  والدين  للغة  رمًزا  االإ�سالم  يف  الكتابة  اأ�سبحت  وقد  هذا 

الكرمي والذي كان �سبًبا يف ن�سر اللغة العربية يف كل مكان دخله. والتي ا�ساف اإليها �سفة القد�سية الدينية. 

هذا باال�سافة اإىل جمال وطواعية حروفها والتي ابرزتها عبقرية الفنان امل�سلم يف اأبهى �سورها والتي ظهرت 

جلًيا يف النقو�ش الكتابية على العمائر االإ�سالمية املختلفة. 

يناق�ش البحث يف هذا االإطار النقو�ش الكتابية على اللوحات الرخامية املحفوظة مبتحف ق�سر االأمري حممد 

علي باملنيل، والتي متثل يف معظمها لوحات تاأ�سي�سية وتذكارية ترجع اإىل الع�سر العثماين، واملاأخوذة من اأ�سبلة 

وعمائر مدنية خمتلفة. وتعد درا�سة الكتابات االآثرية على اللوحات التاأ�سي�سية والذي نحن ب�سددها االأن من 

حيث امل�سمون من اأهم الو�سائل التي ميكن احل�سول من خاللها على العديد من املعلومات التاريخية. 

اأن الواجهة هي التي حتمل  حيث ترجع اأهمية النقو�ش الكتابية امل�ستخدمة يف زخارف واجهات العمائر اإىل 

املظهر اخلارجي للمن�ساآت. لذلك حاول الفنان امل�سلم جهد طاقته اأن يخلي هذه الواجهات بالكتابات التي حتدد 

ماهيتها. فقد اأمدتنا النقو�ش التاأ�سي�سية معلومات هامة عن اأ�سم املن�شء واألقابه وتاريخ االن�ساء، لذلك ن�ستطيع 

القول اأن الن�سو�ش االأثرية التاأ�سي�سية تعك�ش لنا �سورة حية حلياة احلكام واالأمراء. 

كما يتناول البحث الدرا�سة التحليلية لتلك اللوحات الرخامية من حيث مادة الرخام التي �ساع انت�سارها يف 

الع�سرين اململوكي والعثماين. وموقع تلك اللوحات والتي متثل لوحات تاأ�سي�سية لالأ�سبلة والبيوت والتي تقلت 

من مو�سعها اإىل متحف ق�سر االأمري حممد علي باملنيل. وكذا من حيث التكوين �سواء ن�سو�ش تاأ�سي�سية متكاملة 

اأو ن�سو�ش تاأ�سي�سية ب�سيطة. ونوع اخلط امل�ستخدم يف تلك الكتابات �سواء خط الثلث اأو خط الن�ستعليق الذي 

ا�ستخدم بكرثة يف الن�سو�ش ذات ال�سيغة ال�سعرية �سواء كانت يف اللغة العربية اأو باللغة الرتكية وذلك يف عهد 

االأ�سرة العلوية. كما يتناول البحث التنمية ال�سياحية لق�سر املنيل يف اإطار التوعية مباهية النقو�ش الكتابية 

يف  واخلالف  اجلهد  وتوفري  الباحثني  اأراء  توفري  حيث  من  الدرا�سة،  حمل  العمائر  تاأريخ  يف  الكبرية  واأهميتها 

البحث عن اأدلة معمارية وزخرفية للعمائر التي فقدت نقو�سها.   
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المدرسة العثمانية لفن الخط العربي ومؤسسها الشيخ حمد اهلل االماسي
دكتور عمر قا�صم كهية

��صتاذ م�صاعد جامعة تر�كيا كلية �للهيات

ق�صم �لآد�ب و�لفنون �لرتكية

اآله  الم على النّبي االأكرم، حممٍد وعلى  م االإِن�سان ما مل يعَلْم، وال�سالة وال�سَّ م بالَقَلم، علَـّ احلـمد هلل الذي علَـّ

و�سحبه الذين هم على الُهدى َعَلْم، ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوِم ُتبعُث االأُمَم اما بعد. بعد �سقوط بغداد على 

يد املغول ووفاة ياقوت امل�ستع�سمي نقل تالميذه �سمات مدر�سته اخلطية من بغداد اىل االنا�سول على يد حيدر 

ده  م�سطفى  بن  اهلل  حمد  ال�سيخ  وعنه  املرع�سي  الدين  خري  حممد  عنهم  واخذ  �سرييف  اهلل  وعبد  كندنوي�ش 

ده البخاري النق�سبندي املعروف بابن ال�سيخ. يعد ال�سيخ املوؤ�س�ش االول للمدر�سة العثمانية، وقبلة كتابها. يف 

هذا البحث �سوف ن�سلط ال�سوء على حياة ال�سيخ حمد اهلل االما�سي وعالقته مع ال�سلطان بايزيد الثاين، فنه، 

االنتقاالت التي احدثها يف فن اخلط اال�سالمي م�ستندا على املدر�سة البغدادية من خالل امل�سق والتدقيق يف 

كتابات ياقوت امل�ستع�سمي ومن ثم �سنتكلم عن ابرز تالميذه. و�سوف نعطي ملحة عامة عن اهم ركنني ا�سا�سيني 

يف املدر�سة العثمانية املتمثلة بال�سيخ حمد اهلل واحلافظ عثمان واللذان اعتمدهما اخلطاطون اىل يومنا هذا. 

ب�سكل  تتكلم  والتي ال  املعلومات  ان هنالك فجوة كبرية و�سحة يف  العربية وجدنا  امل�سادر  وبعد اطالعنا على 

التاريخية  املغالطات  بع�ش  امل�سادر  بع�ش  يف  وجدنا  املعلومات  هذه  �سحة  ومع  العثمانية  املدر�سة  عن  تف�سيلي 

وخ�سو�سا عن موؤ�س�سها ال�سيخ حمد اهلل. 

ويف بحثنا املتوا�سع هذا �سوف نربز ا�سهامات ال�سيخ حمد اهلل االما�سي واال�سافات التجميلية والتجديدية التي 

قام بها، معززا هذا البحث باأنف�ش النماذج اخلطية من اهم مقتنيات العامل اال�سالمي مثل مقتنيات متحف طوب 

كابي، مكتبة االثار النادرة التابعة جلامعة اإ�ستانبول، مكتبة ال�سلمانية، جامعة مي�سكان وغريها ن�ستخل�ش من 

الدوؤوب واالطالع على اال�سول  امل�سق  التعلم اوال ومن ثم  العربي تعتمد على  ان درا�سة فن اخلط  بحثى هذا 

ب�سكل م�ستمر والتقليد وبعد مرحلة التقليد ياأتي اال�سلوب وبعد اال�سلوب تاأتي اال�سافة  واال�سافة تعرب نقطة 

حتول يف فن اخلط العربي  وبهذه الطريقة جعل اخلطاطون العثمانيون اخلط العربي ي�سل ملراحل متقدمة 

واو�سلوه اىل ما هو عليه االن . ا�س�ست املدر�سة العثمانية على ا�س�ش ثابتة وقومية معتمدة باأ�س�سها هذه على 

املدر�سة البغدادية املعروفة مبدر�سة ياقوت امل�ستع�سمي، تتمحور املدر�سة العثمانية حول خطاطني عمالقني 

هما ال�سيخ حمداهلل واحلافظ عثمان، حيث اعتمد اخلطاطون من بعدهم على درا�سة فن اخلط العربي بطريقة 

كال�سيكية عن طريق امل�سق وتقليد كتاباتهم.

آثار ابن البصيص الخطية على عمائر دمشق )666-716هـ( )1267-1317م(
دكتور فرج الحسيني

باحث �أكادميي ومتخ�ص�س يف �لكتابات و�خلطوط �لعربية و�لإ�صالمية

faragelhussiny2021@gmail.com

كبار اخلطاطني  الب�سي�ش )ت716هـ/1317م(، من  بابن  املعروف  بن على بن حممد  مو�سى  الدين  ُيعترب جنم 

يف الع�سر اململوكي يف دم�سق، ومن اأعالم اخلط العربي املجودين املجددين واملبدعني، عرف بطريقته البديعة 

واأ�سلوبه الرائع يف الكتابة، وقد طبقت �سهرته االآفاق ورزق احلظوة عند رجال الدولة يف م�سر وال�سام، ولد يف 

اأظفاره، وظل يخدم حقل  حماة �سنة )6٥1هـ/12٥3م( وتلقى تعليم اخلط على والده وبرع فيه منذ نعومة 

اخلط العربي كاتًبا ومعلًما زهاء خم�سني عاًما حتى وفاته �سنة )716هـ/1317م(، وقد اأفا�ش معا�سروه ومن 

جاء بعده من امل�ستغلني بالتاريخ يف االحاطة برتجمته؛ فذكروا اأنه كان �سيخ اخلطاطني يف دم�سق واأن خطه 

من ناحية اجلمال والو�سوح فاق اأ�سالفه من اأعالم اخلط العربي النابغني، واأن خطه كاأنه حدائق ذات بهجة، 

واأنه كتب االأقالم ال�سبعة وتفرد بكتابة اخلط املزدوج وباإتقانه عمن �سبقه، كما اخرتع قلًما جديًدا؛ كاأنه راأى 

�سعوبة اتقانه اأو راأى ات�سافه باجلمال البارع ف�سماه )املعجز(، واأنه كان �ساحب �سعر �سويف وذكروا اأطراًفا من 

هذا ال�سعر.

م�ستوفني  الب�سي�ش  ابن  ترجمة  املوؤرخني  اأولئك  عر�ش  الو�سطى؛  الع�سور  يف  بالتاريخ  امل�ستغلني  اأغلب  وكداأب 

اخللقية  و�سفاته  حياته  ال�سوء  �سلطوا  فقد  ا�ستيفائها،  على  اآنذاك  املوؤرخون  يحر�ش  كان  التي  ال�سروط 

واالإن�ساء،  والفقه  ونبغوا يف جمال اخلط  االأعيان  الذين تعلموا على يديه و�ساروا من  واجل�سمية، وتالمذته 

كالقا�سي كمال الدين حممد بن على الزملكاين )ت727هـ/1326م(، القا�سي اخلطاط بدر الدين احل�سن بن 

على املعروف بابن املحدث )ت733هـ/1332م(، والقا�سي اخلطاط عالء الدين بن االآمدي )ت764هـ/1362م(، 

واأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري )ت774هـ/1372م( املف�سر والفقيه واملوؤرخ املعروف، كما ذكروا بع�ش 

اخلطوط التي اأجادها اأو التي اخرتعها ون�سبت اإليه.

اأطراًفا ذات بال يف حياة الذين ترجموا حياتهم يف كتب الرتاجم والطبقات  اأهملوا  ولكن املوؤرخني   

– املوؤرخني  اأغلب  اأهمل  التاريخ واملوؤرخني، ففيما يخت�ش باخلطاطني القدامي  اأهمله  اأكرث ما  واحلوليات، وما 

اأعمالهم اخلطية على العمائر وعلى التحف  اأهملوا ذكر  اإال فيما نذر ولعلهم كتبوا ومل ي�سلنا من ذلك �سيء- 

ا، رمبا اعتربوا ذلك اأوليات يعرفها النا�ش جميًعا، ومعلومات ب�سيطة م�سرفة يف الب�ساطة ماألوفة  التطبيقية اأي�سً

البداهة،  اإغراًقا يف  اأقل  لي�ست  الزائد  من احل�سو  لهم  بالن�سبة  معرفة، وهي  تكلف  اإىل  االألف ال حتتاج  اأ�سد 

واأغلب الظن اأنهم اطماأنوا اإىل بقائها وخلودها اأكرث من بقاء وخلود موؤلفاتهم التاريخية، فاعتمدا على ذلك ومل 

يكتبوا عنها، ثم ن�سجت االأ�ستار الكثاف بيننا وبني تلك الع�سور وعدى الن�سيان على كثري من م�سلماتها، مما جعل 

مهمة الباحثني عنها من اأع�سر املهمات. 

ال�سفدي  اأيبك  بن  خليل  الدين  �سالح  الدم�سقي  املوؤرخ  خالف  فقد  العادة  تلك  غري  وعلى    

هذا املذهب الذي �سار عليه هو واأ�سرابه من املوؤرخني؛ فذكر لنا عدًدا من االأ�سرطة الكتابية التي مهرها ابن 

اإىل  ال�سناع ويحتاج  ينتجه  كان  ما  املعدنية وكل  االأواين  العمائر يف مدينة دم�سق وعلى  بيده على  الب�سي�ش 

اأن يحلى باخلط مبا ن�سه: وكتب )اأي ابن الب�سي�ش( �سيًئا كثرًيا اىل الغاية من الدروج والقطع والطراز الذي 

ال�سعادة، والذي يف الظاهرية اجلوانية والذي على باب االأمري �سيف الدين  الّطارمة، والذي على باب دار  يف 

بهادر اآ�ش، كل ذلك بخط يده، وقد تغري طراز دار ال�سعادة مرات واأعاد عليه الدهانون، واأ�سوله باقية ومعامل 

ح�سنها بادية وكان يكتب على الطا�سات وعلى ما ُينق�ش، ويطّعم كل �سطر بدرهم ويكتب يف اليوم جملة من ذلك 

م�ستكرثة(.
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 وهذا ن�ش الذي ظفرنا به ال �سبيل اإىل ال�سك فيه والذي ي�سد النق�ش يف قلة عدد توقيعات اخلطاطني القدماء، 

اأبراج قلعة  التي كانت تعلو بع�ش  التي كانت على الطارمة  الب�سي�ش كتب االأ�سرطة  ابن  اأن اخلطاط  يخربنا 

ا الطراز الذى كان على باب دار ال�سعادة وكانت  دم�سق وقد اندثرت هذه الطارمة، واأن ابن الب�سي�ش كتب اأي�سً

ا، وهو الذي رقم االأ�سرطة الكتابية على باب تربة االأمري بهادر اآ�ش وكانت يف  مقًرا لنواب دم�سق واندثرت اأي�سً

مقربة الباب ال�سغري اأو على داره، وقد در�ش كل ذلك، واأن ابن الب�سي�ش كتب اأ�سرطة على بع�ش االأواين املعدنية 

موزعة بني املتاحف، وكتب اأ�سرطة على اأثر ما زال باقًيا �ساخًما حمافًظا على بهائه، وهو املدر�سة الظاهرية 

يف  الربيد،  باب  �سماىّل  االأموي  اجلامع  جوار  املدر�سة  هذه  وتقع  بيرب�ش  الظاهر  وتربة  مدر�سة  اأو  اجلوانية 

بيرب�ش  بن  خان  بركة  حممد  ال�سعيد  امللك  اأن�ساأها  ال�سرقية،  الناحية  من  الكربى  العادلية  املدر�سة  مواجهة 

املداميك  ت�سغل  الكتابية  االأ�سرطة  وهذه  للحنفية.  واأخرى  لل�سافعية  ومدر�سة  للحديث  ودارًا  لوالده  تربة 

البي�ساء يف جوانب دخلة الباب وعددها خم�سة �سطور ت�سم خمت�سر وقفية املدر�سة فيها ذكر االأوقاف التي 

قالوون  املن�سور  ال�سلطان  يد  على  املدر�سة  تكملة  ون�ش  )676هـ/1277م(،  �سنة  تاريخها  املدر�سة  على  وقفت 

بعد وفاة ال�سلطان حممد بركة خان بن الظاهر بيرب�ش حوايل �سنة )686هـ/1287م(، وتعترب نقو�ش املدر�سة 

الظاهرية من اأجمل مناذج النقو�ش الباقية من املدر�سة اململوكية ال�سامية، كتبت بيد قوية ماهرة متزنة، وفيها 

الدرا�سة  الكتابي. وتقوم  اأ�سلوبه  الب�سي�ش يف تطوير اخلط، وتو�سح  ابن  بلغه  ما  حياة وحركة، وت�سح مدى 

على ترجمة ابن الب�سي�ش وبيان دوره يف املدر�سة اململوكية للخط و�سرح اأ�سلوبه يف نقو�ش املدر�سة الظاهرية، 

واحلكم من خالل املقارنة على نقو�ش بع�ش العمائر التي تقع يف فرتة حياة ابن الب�سي�ش، وحماولة ن�سبة بع�سها 

اأ�سلوب  مع  نقو�سها  اأ�سلوب  يت�سابه  التي  الدم�سقية  املعدنية  التحف  بع�ش  تاأريخ  وكذلك  الفنية،  مدر�سته  اإىل 

ابن الب�سي�ش ب�سكل اأكرث قرًبا، كما ت�سعى الدرا�سة اإىل البحث عن مناذج خطية البن الب�سي�ش يف املجموعات 

املتاحف الدولية.        

الخط العربي كوسيلة تواصلية على العمائر الدينية في مدينة القاهرة حتى نهاية العصر 
المملوكي )358- 923هـ/ 969 -1517م(

كرمي حممد حمزة

حما�صر يف �لآثار �لإ�صالمية، كلية �لآد�ب، جامعة دمنهور

Karimhamza825@gmail.com

تعد اللغة اأحد اأهم ركائز املقوم الفكري لدرا�سة اأي من احل�سارات والثقافات، ولعل اخرتاع الكلمة يعد واحًدا 

من اأهم االخرتاعات التي غريت جمرى التاريخ االإن�ساين قاطبة بوجه عام: خا�سة واأن اللغة هي قوام هذا 

اأ�سا�سه، وقناة نقل علومه واأخباره ومعارفه واآدابه، ومع�سم الربط بني  اأركانه، ولب  البناء احل�ساري، وعماد 

اأجيال هذا البنيان، وال ريب يف اأن اللغة هي املعرب االأول عن هوية اأي اأمة من الالأمم: االأمر الذي اأظهر براعة 

واإبداع فنانو تلك االأمم واحل�سارات يف التعبري عن هويتهم واإظهارها بال�سكل الذي يليق بهم وح�سارتهم. 

يناق�ش البحث يف هذا االإطار النقو�ش الكتابية بو�سفها اأهم مقومات االآلة الدعائية وكونها الو�سيلة التوا�سلية 

االأوىل التي �سمنت لنف�سها ميزة اال�ستمرارية يف ظل و�سائل واأدوات ثقافة الع�سر الذي اأفرزها بل لعلها كانت 

اأهم هذه الو�سائل على االإطالق: االأمر الذي ان�سحب على طرق تنفيذها، وتطوير اأ�سكال اأحرف اأبجديتها مبا 

يتنا�سب مع الر�سالة املرجوة منها. 

يف ختام معاجلة وحتليل ال�سياق املجتمعي واحل�ساري للمن�ساآت والعمائر الدينية التي تعد ديواًنا كاماًل لتاريخ 

و�سائر  والتوا�سلية  النفعية  الوظيفة  مع  عمارته  تتفق  اأن  اإىل  املعمار  عمد  كيف  ر�سد  ميكن  العربي،  اخلط 

الوظائف االأخرى املنوطة بتلك العمائر يف �سوء اال�سرتاطات واالأحكام املعمول بها يف ذلك الع�سر، وات�ساًقا 

مع توجهات اأ�سحابها مبا جت�سده هذه العمائر من قيم ودالالت، كما يحاول البحث طرح روؤية جديدة اآثارًيا 

العربي  اخلط  باأهمية  الن�سئ  بتعريف  ي�سمح  مبا  �سياحًيا،  املن�ساآت  من  النمط  هذا  وتنمية  لتطوير  وح�سارًيا 

االأ�سيلة  واالإ�سالمية  العربية  هويتنا  وركائز  مكونات  اأهم  اأحد  وباعتباره  وثقافًيا،  ح�سارًيا  الرائد  ودوره 

القادرة على التوا�سل مع االآخر، واإحداث االأثر االإيجابي لتقدمي روؤية ثقافية جديدة. 

الكلمات املفتاحية: اخلط العربي، النقو�ش، العمائر الدينية، التوا�سلية، العمارة. 

 

خطوط شواهد القبور وأهمية دراستها
حممد �لديب

باحث لدرجة �ملاج�صتري يف �لآثار و�لفنون �لإ�صالمية

Earchaeology@yahoo.com
القت �سواهد القبور اهتمام كبري منذ القدم ، فلقد دعت احلاجه اإليها واإىل عملها م�سداقا لقول النبي عند وفاة 

عثمان بن مظعون واحلديث رواه ابن ماجه عن اأن�ش بن مالك ، عندما �سئل النبي عن و�سعه حلجر اأعلى قرب 

عثمان بن مظعون فقال عليه ال�سالة وال�سالم : » لكى اأتعلم بها قرب اأخي واأدفن اإليه من مات من اأهلي » فكانت 

الفكرة يف عمل ال�ساهد حتى يكون عالمة ومتييزا له فقط دون اإ�سراف اأو تبذير ، وال يكون اأعلى من االأر�ش 

لقول النبي: »خري القبور الدوار�ش« اأي امل�ستوية باالأر�ش، وهنا ايد البع�ش الراأي بجواز عملها  وعار�ش البع�ش 

اأمرين: االأول:  ال�ساهدية املكتوبة على هذه ال�سواهد من حيث  االآخر ولكن ما يهمنا هنا هو درا�سة النقو�ش 

اأنواع اخلطوط املوجودة على �سواهد القبـــور. الثاين: اأهمية درا�سة تلك اخلطوط والنقو�ش املوجودة. اأوال: 

القبور،  �سواهد  بها  التي كتبت  اللغات وكذلك اخلطوط  القبور« تنوعت  �سواهد  الواردة على  »اأنواع اخلطوط 

فعلى �سبيل املثال يجب االإ�سارة اإىل اخلط النبطي الذى كتب به قبل االإ�سالم والذى انق�سم اإىل خطني اأحدهما 

ياب�ش واالآخر لني »مقور«، ويتمثل اخلط النبطي يف اأقدم اإ�سارة ل�ساهد قرب قبل االإ�سالم وهو �ساهد قرب اإمرووؤ 

القي�ش املعروف بـنق�ش النمارة واملوؤرخ يف �سنة 223 ق.م، يليه يف القدم �ساهد قرب فهر بن �سلى املوؤرخ بـ  106م،  

كالهما كتب باخلط النبطي الذى ا�ستقت منه اللغة العربية واخلط العربي، الذى تنوع يف خطوطه ما بني: 

)الكويف باأنواعه، الن�سخ، الثلث، الفار�سي(.

اأنه  اأن اخلط الكويف ب�سكل عام والبدائي ب�سكل خا�ش كان له ال�سبق يف البداية و الظهور ونالحظ  ونالحظ 

الع�سر  يف  قرب  ل�ساهد  مثل  اأقدم  يف  ذلك  ومتثل  املد  واألفات  الهمزات  وكذلك  واالإعراب  النقط  من  خايل  كان 

االإ�سالمي بحالة جيدة موؤرخ بعام  31 هـ، وهو �ساهد قرب موجود مبتحف الفن االإ�سالمي  لـ »عبد الرحمن بن 

)خري/ جرب( )احلجري / احلجازي(، وا�ستمر اخلط الكويف يتاأرجح ما بني البدائي والب�سيط ومتقن الطرف 

اأنه  وذو االأر�سية النباتية على �سواهد القبور حتى اواخر الع�سر الفاطمي وبداية الع�سر االأيوبي ونالحظ 

مر مبراحل كثرية اأدت اإىل تطوره عرب التاريخ من حيث االإعراب واالإعجام فظهرت النقاط وكذلك الت�سكيل 

اأكرث من نوع و لكن  اأما يف بداية الع�سر االأيوبي جند �سيوع اخلط اللني وهو   ، اأي�سا  اأحيانا والهمزات واملدات 

هنا نذكر » خط الن�سخ » الذى ا�ستمر يف الع�سر االأيوبي واململوكي على �سواهد القبور،  و لكن اجلدير بالذكر 

اأن خط الن�سخ ال يعد تطورا للخط الكويف، فاخلط الكويف والن�سخ انبثقا من اخلط النبطي اإىل اللغة العربية 

لها قدر  التي  التذكارية  الكتابات والنقو�ش  الع�سر االإ�سالمي فا�ستخدم اخلط الكويف يف  وكتب بهما يف بداية 

كبري من االأهمية وعرف باخلط الياب�ش، اأما اخلط اللني فكتبت به يف الدواوين واملرا�سالت وكل ما يخ�ش الن�سخ 

نظرا ل�سهولة و�سرعة كتابته فعرف »بخط الن�سخ« ويعد كال من ابن مقلة وابن البواب وياقوت امل�ستع�سمي لها 

اأكرب االأثر ففي نبوغ ذلك اخلط وفى و�سع معايريه و�سروطه ون�سبه الفنية الدقيقة. من اخلطوط اللينة اأي�سا 

التي عرفت على �سواهد القبور هو خط »الثلث« وعرف بذلك الأنه ثلث خط الطومار وي�ساوى 8 �سعرات من �سعر 

الربذون، والقى �سيوعا كبريا على �سواهد القبور اململوكية والعثمانية، باالإ�سافة اىل اخلط الفار�سي املعروف 
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بخط »الن�ستعليق«. 

وتكمن اأهمية درا�سة اخلطوط الواردة على �سواهد القبور، يف التاأكيد على اأنه مل تكتب اللغة العربية فقط 

 – – الهندية  العربي وهي: )الرتكية  اأخرى كتبت باخلط  لغات  اأربع  اإىل جوارها  العربي بل وجدت  باخلط 

الفار�سية – االإفريقية(. وميكن مالحظة اأن م�سامني النقو�ش الكتابية الواردة على �سواهد القبور ذكرت اأ�سماء 

بع�ش القبائل العربية وغري العربية  كـ )الرتكية و الفار�سية( التي هاجرت و ا�ستقرت يف بع�ش املناطق مثل 

اأثرت لهجات هوؤالء على اللغة العربية ب�سكل عام واخلطوط املدون بها يف تلك  م�سر على �سبيل املثال، فلقد 

الفرتة ب�سكل خا�ش، فعلي �سبيل املثال جند باأنه كتب: »توفى يوم الثالثي/ االأربعة« للداللة على يوم الثالثاء 

اأو االأربعاء، كذلك كلمة »ن�سل« فكتبت ب�سيغة »ن�سل«، وكلمة »هذ / هذا / هاذا« بتلك ال�سيغة، و كلمة »زوجت« 

ولي�ش زوجة، وغريها، فهل كانت تلك ال�سيغة  لهجة متبعة، اأم خطاأ وقع فيه اخلطاط اأو النقا�ش )الغري عربي( 

لعدم دراية باأ�سول وقواعد اللغة العربية.

طرح فكرة اأنه احتكار االأقطار االإ�سالمية يف بع�ش عمائرها نوعا ما من اأنواع اخلطوط، باالإ�سافة ملعرفة اأنواع 

اخلطوط التي قدر لها ال�سيوع على �سواهد القبور يف كل ع�سر من الع�سور، ور�سم �سورة دقيقة لكل خطاط من 

خالل دقته ودرجة ا�ستيعابه لتلك اخلطوط بن�سبها ومعايريها املختلفة. ومعرفة مراحل تطور تاريخ اخلط 

العربي باختالف اأنواعه منذ بداية الع�سر االإ�سالمي و�سوال اإىل �سكله احلايل، وبالتايل ميكن تاأريخه اأو ن�سبته 

ال�سمات اخلطية و�سخ�سية كل  التعبري عن  لفرتة تاريخية معينة من خالل طريقة ر�سم احلروف والكلمات. 

فنان »خطاط« ومعرفة مدى اإتقان اأنامله للخط الذي كتب به النق�ش ال�ساهدي فلقد اعترب اخلطاطون �سواهد 

القبور على اأنها لوحات فنية ولذلك اأبدعوا يف ر�سم خطوطهم وترك بع�سهم توقيعهم عليها ملا يراه من هيبة 

ال�ساهدية  والنقو�ش  درا�سة اخلطوط  ا�سمه عليها. من خالل  باأن يفتخر بذكر  الفنية  اللوحة  لتلك  واإجالل 

)املوقع اأدناها( واالأخرى الغري موقعة ميكننا من خالل املقارنة ن�سبة ال�سواهد الغري موقعة خلطاط معني من 

خالل ت�سابه ال�سمات اخلطية والفنية لكل خطاط، وطريقته املتبعة يف ر�سم الكلمات واحلروف وبالتايل �سهولة 

تاأريخها. اإىل جانب معرفة معلومات قيمة وفريدة عن اخلطاطني واأهل ال�سنعة من خالل نقو�سهم وكتاباتهم، 

يحيطون  كانوا  اأنهم  خا�سة  القليل  �سوى  عنهم  تكتب  مل  الرتاجم  وكتب  االأدبية  والكتب  امل�سادر  اأن  وخا�سة 

اأنف�سهم و�سناعاتهم ب�سيء من ال�سرية يتوارثه االأحفاد عن االآباء واالأجداد. )الق�سيدة الرائية البن البواب(. 

ومل تقت�سر االأهمية فقط على اأنواع اخلطوط ومعرفة �سمات وخ�سائ�ش كل خط، بل امتدت االأهمية لت�سمل 

فا�ستطاع اخلطاط  فيها،  اأبدع  لوحة خطية فريدة  ال�ساهد  اعترب  اأنه  فكما ذكرت  الروحي،  اجلانب اجلمايل 

تطويع اخلط وحروفه حتى يعطيه امل�سحة اجلمالية الروحانية التي مت�ش الذوق والفن.  من خالل درا�سة 

اخلطوط الواردة على �سواهد القبور اأمكننا معرفة وو�سع الن�سب واملعايري الفنية الثابتة والقواعد الدقيقة 

لر�سم وكتابة احلروف لكل نوع من اأنواع اخلط العربي.

التاأكيد على اأن التطور مل يكن فقط يف )م�سمون اخلط( اأي �سمات اخلط العربي ون�سبه ومعايريه، ولكن امتد 

�سبيل  على  العربية  االأقطار  باأ�سماء  التوقيع  خالل:  من  وذلك  ال�ساهدي  للنق�ش  العام  ال�سكل  لي�سمل  التطور 

اأنواع اخلطوط  املثال: »كتبه حممد رفعت يف م�سر«، ميكننا معرفة مراكز ال�سناعة واأماكنها وح�سر ومعرفة 

اأن الفنان  التاأثريات اخلطية املختلفة لتلك املراكز. واإثبات  التي قدر لها ال�سيوع يف ذلك القطر، بل ودرا�سة 

�سواء كانت من  ال�ساهد  ا�ستخدمت يف �سناعة  التي  املادة اخلام  ا�ستطاع تطويع  – اخلطاط(  امل�سلم )النقا�ش 

واإبراز  الفني  وح�سه  ذوقه  تالئم  حتى  �سعوبتها،  من  الرغم  على  اخل�سب(،  اجل�ش/   / احلجر   / )الرخام 

�سخ�سيته الفنية وقدرته على االإبداع فيكتب على الرخام مثلما يكتب على الورق كاأنه لي�ش هناك فرق. ومن 

خالل درا�سة النقو�ش الكتابية نذكر اأنه مت ا�ستخدام اأكرث من طريقة لعمل النق�ش الكتابي وهي: اأوال طريقة 

»االأ�سلوب التنقيطي«: وهو عبارة ورق �سفاف اأو مقوى اأو �سفائح من املعدن بها ثقوب مفرغة تو�سع على ال�ساهد 

يف امل�ساحة املتاحة ثم يتم و�سع م�سحوق الفحم يف تلك املناطق لتعيني اخلطوط الرئي�سية للحروف والكلمات 

قبل احلفر. ثانيا طريقة »�سب الر�سا�ش«: حيث يقوم الفنان اأو ال�سانع بتفريغ النقو�ش الكتابية »حفر غائر« 

ثم يقوم مبليء هذه النقو�ش الغائر مبادة الر�سا�ش ويرتكها حتى تثبت فتظهر بلون مغاير عن الرخام االأبي�ش.  

عن كتابة الن�ش باملداد فوق ال�ساهد ثم يتم حفر جمموعة من النقاط ال�سطحية املتما�سة فوق املداد ثم يعاد 

حتبريها مرة اأخرى ولكن املداد ال يقاوم الزمن ويحدث ارتباك يف تلك الطريقة ب�سبب عالمات ال�سبط.

من خالل درا�سة االأخطاء الواردة اأو »الظواهر الغريبة«، يجب االنتباه اإىل اأن الكتابات ت�سع لنا بع�ش االأ�سئلة 

كافية  دراية  على  اخلطاط  كان  هل  اأعجمًيا  اأو  عربًيا  كان  واإن  ال«  اأم  االأ�سل  »عربي  اخلطاط  كان  هل  مثل: 

بقواعد اللغة العربية ذاتها ون�سب ومعايري كل حرف يف كل خط ؟. هل كان النقا�ش )متعلًما اأم جاهاًل( للغة 

العربية نف�سها واإن كانت االأوىل فهل كان على دراية كافية بن�سب وقواعد ومعايري اخلط العربي املكتوب به 

اخلطاط  نف�سية  على  واالجتماعية  االقت�سادية  احلالة  اأثرت  وهل  ؟.  اخلطاط  له  تركها  كما  ينفذها  حتى 

فاأثرت بدورها على طريقة ر�سم احلرف، من حيث اأنها مل ت�سبح على درجة من الكفاءة والدقة اأو القت تخبطا 

العثماين  الع�سر  ففي  الطاعون  وباء  تف�سى  مثل  فيها  يعي�ش  التي  املجتمعية  للحالة  طبقا  الفرتات  بع�ش  يف 

باالإ�سكندرية؟. ومن خالل وجود العديد من االأخطاء الكتابية ل�سواهد القبور ميكننا اال�ستنتاج باأنه مل تكن 

هناك اأي جهة رقابية ر�سمية ت�سرف على �سواهد القبور ونقو�سها املوجودة عليها. 

التشكيل والحليات في خطي الثلث والنسخ
�أ�صتاذ حممد �ملغربي

مدير مدر�صة حممد �ملغربي بالإ�صكندرية

ينق�سم الت�سكيل يف خط الثلث اإىل ثالث اأق�سام، هي: ال�سرف، وال�سبط، واحلليات. وال�سرف هو«ن�سكيل« حروف 

القارئ  »الكتاب«  املثال  �سبيل  فعلى  �سكلت.  التي  الكلمة  معنى  عن  املعرب  وهو  منها،  االأخري  احلرف  الكلمةعدا 

�سيقراأها »الكتاب«، املق�سود به ما تقراأ فيه. وما يدريك باأن الكلمة تدل على ذلك. األي�ست من املمكن اأن تدل 

على )الكتاب( ب�سم الكاف وت�سديد التاء في�سبح معناها من يكتبون الق�س�ش والروايات. ويف النهاية اختلف 

القراء يف قراءة هذه الكلمة، فياأتي »ال�سرف« ليمنع هذا االختالف فتقراأ الكلمة على ح�سب معناها.

ما يعرب عن مدلول  االأعرابي يف اجلملة. وهذا  الكلمة ح�سب موقعها  االأخري من  ت�سكيل احلرف  وال�سبط هو 

»ال�سرف« و«ال�سبط«. وهناك جانب هام هو ال�سرح الفني للن�سكيل، حيث يكتب الت�سكيل بقلم ميثل »ثلث« قلم 

الكتابة، وقلم اآخر ميثل »ن�سف« �سمك قلم الكتابة، باالإ�سافة اإىل قلم الكتابة نف�سه. 

الفتحة، ولها ثالث اأ�سكال فتحة ق�سرية، وفتحة متو�سطةن وفتحة طويلة. والق�سرية تقدر من 3 : 4 نقط طواًل 

وتكتب بقلم الت�سكيل فقط. والفتحة املتو�سطة تقدر من 4 : 6 نقط طواًل وتكتب بقلم الت�سكيل فقط. والفتحة 

الكبرية تقدر من 9 : 11 نقطة طواًل وتكتب بقلم الت�سكيل وقلم الكتابة نف�سه. وهذه االأطوال حتددها امل�ساحة 

التي تكتب فيها وال تكتب ل�سغل الفراغ فقط بل البد من وجود حروف مفتوحة يف الن�ش املكتوب، ويجوز ثني 

نهاية تلك الفتحة، عدا املكتوبة ب�سمك قلم الكتابة، ويجب اأن تكون جميع الفتحات املوجودة يف الن�ش املكتوب 

متوازية متاًما. اأما التنوين بالفتح فيكتب اإما بقلم الت�سكيل، واإما بقلم الكتابة متجاورتني متوازيتني، وال يجوز 

يف هذه احلالة ثني اإحداهما.

الك�سرة، هناك ك�سرة �سغرية وك�سرة متو�سطة )فقط(، وال يوجد ك�سرة طويلة، وتكتب الك�سرة بقلم الت�سكيل 

فقط. اأما التنوين بالك�سر فتكتب ك�سرتان ق�سريتان اأو ك�سرتان متو�سطتان يف الطول حتت احلرف املنون، وال 

يجوز كتابة التوين بقلم الكتابة. والك�سرة املنفردة اأو التنوين بالك�سر ال يثنى اأبًدا.

وال�سمة، تكتب فوق احلرف امل�سموم وتكتب بقلم الت�سكيل اأو قلم الكتابة، ح�سب امل�ساحة ، اأما التنوين بال�سم 

فتو�سع �سمتان متجاورتان. وبالن�سبة لل�سكون يف خط الثلث فلها �سكالن، وكالهما يكتب على احلروف ال�ساكنة 
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فقط اأو يف نهاية الن�ش من باب �سكن ت�سلم، وهي لي�ست بديلة يف ال�سكل عن الت�سكيل االأ�سا�سي للكلمة حيث اأن 

الت�سكيل االأ�سا�سي هو االأ�سل يف الكتابة. اأما ال�سدة فتكتب يف اخلط الثلث على احلرف امل�سدد فقط، وتكتب بقلم 

الت�سكيل فقط. 

واحلروف  »حليات«.  م�سماها  نف�ش  والثاين:  اإي�ساحية«،  »احلروف  االأول:  ق�سمني،  اإىل  فتنق�سم  احلليات  اأما 

االإي�ساحية كما يت�سح من ا�سمها اأنها تو�سح بع�ش احلروف، وهي: ح، �ش، �ش، ط، ع، ك، م. وجميعها يكتب حتت 

اإي�ساحها. وهناك حرفان اإي�ساحيان اأخران هم )كـ / هـ(، وهذان احلرفان ال يكتبان اإال فوق  احلروف املراد 

املربوطة(.  املربوطة، ولي�ش )التاء  الهاء  اإال الإي�ساح حرف  اإي�ساحه، وحرف )الهاء( ال يكتب  املراد  احلرف 

و�سع  ثم  احلروف  على  النقط  وو�سع  الن�ش  كتابة  بعد  االإي�ساحية،  للحروف  املكملة  وهي  احلليات  وتو�سع 

امل�ساحات اخلالية يف  الن�ش وذلك يف  الفراغ ولتكملة جمال  ل�سغل  ال�سرف وال�سبط، وتكتب احلليات  عالمات 

الن�ش وتكتب بقلم الت�سكيل. و�سيتم يف العر�ش التقدميي اإبراز اجلماليات كاملة وب�سورة وا�سحة مع مقارنة 

املقايي�ش املختلفة لتو�سيح ال�سورة. 

جماليات الخط العربي على محاريب الجوامع العثمانية 
في )بورصة، ادرنة، إستانبول(

حممد �أبو�صيف عبد �لعظيم خ�صر

مدر�س م�صاعد، كلية �لآثار، جامعة �لقاهرة

ا�ستخدمت الكتابات على الفنون االإ�سالمية باأنواعها املختلفة، وكان لهذه الكتابات غر�سني، االأول وظيفي وهو 

اإعطاء معلومات عن تاريخ االإن�ساء والتجديد ووظيفة املن�ساأة، وغر�ش اآخر زخريف حيث برع اخلطاط يف اإظهار 

جماليات اخلط العربي وجعله عن�سرًا زخرفيًا غاية يف االأهمية ال تكاد تخلو من�ساأة منه.

وقد انت�سرت الكتابات على املحاريب ب�سفة عامة واملحاريب العثمانية ب�سفة خا�سة، وا�ستخدامها يف املحاريب 

الفنان  منها  اأراد  املحاريب  على  وردت  التي  واالأحاديث  االآيات  اأن  اإال  وظيفيًا،  منه  اأكرث  جماليًا  عن�سرًا  كان 

اإي�سال ر�سالة اأي�سًا. كما حتتوي بع�ش املحاريب على كتابات والبع�ش االآخر يخلو منها متامًا. وحتتوي الكتابات 

املذكورة على اآيات قراآنية خمتلفة، والب�سملة، وكلمة التوحيد، وبع�ش توقيعات اخلطاطني، والتاريخ. وتنوعت 

املبكرة  الفرتة  يف  جند  املثال  �سبيل  فعلى  منها،  فرتة  كل  ح�سب  العثمانية  املحاريب  على  وردت  التي  اخلطوط 

الثلث، يف حيت اقت�سرت يف الفرتة  اإىل جنب مع خط  انت�سار اخلط الكويف جنبًا  العثمانية  من تاريخ الدولة 

الكال�سيكية واملتاأخرة على خط الثلث فقط.

اخلط الكويف: ا�ستخدم يف الفرتة املبكرة، وظهر يف حمراب جامع خدوادندكار يف بور�سة )138٥م(، وحمراب 

اجلامع الكبري يف بور�سة )1400م(، وحمراب اجلامع االأخ�سر يف بور�سة )1419م(، وحمراب جامع املرادية 

يف اأدرنة )1436م(. خط الثلث: يعترب االأكرث انت�سارًا يف حماريب اجلوامع العثمانية، فقد ا�ستخدم يف الفرتة 

املبكرة، والكال�سيكية، واملتاأخرة. فقد وجد يف املحاريب املبكرة مثل حمراب جامع اأورخان يف بور�سة )1340م(، 

وجامع يلدرم يف بور�سة، واجلامع القدمي يف اأدرنة )1414م(، واجلامع االأخ�سر يف بور�سة )1419م(، وجامع 

اأوج �سرفلي يف اأدرنة )1447م(. وظهر خط الثلث بكرثة على حماريب اجلوامع العثمانية يف الفرتة الكال�سيكية، 

ومنها على �سبيل املثال حمراب جامع ال�سلطان حممد الفاحت يف ا�ستانبول )1470م(، وحمراب جامع اخلاتونية 

بتوقات )148٥( وجامع ال�سلطان بايزيد الثاين يف اأدرنة )1488م(، وحمراب جامع ال�سلطان �سليم يف ا�ستانبول 

)1٥22م(، وجامع �سهزاده حممد )1٥48م( وجامع ال�سليمانية )1٥٥6م(. اما الفرتة املتاأخرة فقد �ساع فيها 

ا�ستخدام خط الن�ستعليق يف كافة عمائر الدولة العثمانية، اإال اأنه مل يظهر منوذج واحد منها على املحاريب 

العثمانية مو�سوع البحث، حيث ا�ستخدم خط الثلث ب�سكل اأ�سا�سي.

خبيئة الشيخ محمد عبد الرحمن الخطاط
دكتور حممد ح�صن 

باحث �أول مبركز در��صات �لكتابات و�خلطوط، مكتبة �لإ�صكندرية

Mohamed.Hasan@bibalex.org

ولعل  اخلالدة،  اخلطية  واآثارها  كنوزها  عن  يوم  بعد  يوًما  تك�سف  العربي  اخلط  يف  امل�سرية  املدر�سة  مازالت 

ال�سبب الرئي�ش يف عدم املعرفة بها، هو كرثتها ووجودها يف حوزة الكثري من االأ�سر التي حتتفظ بذلك الرتاث، 

�سمن ما ورثوه عن اأباءهم واأجدادهم. واأخر ما ُك�سف عنه حديًثا جمموعة لوحات واأ�سول يف حوزة الفنانة 

النادي  رئي�ش  الع�سريي  اأ�سامة  ال�سفري  حرم  الرحمن،  عبد  حممد  ال�سيخ  حفيدة  زكي«  »ابت�سام  الت�سكيلية 

الدبلوما�سي امل�سري، الذي احتفظا بكنوز اخلطوط العربية لل�سيخ حممد عبد الرحمن طوال 40 �سنة كاملة. 

الكرمي  القراآن  وحفظ  �سويف،  بني  مبحافظة  امليمون  ببلدة  1890م،  مواليد  الرحمن  عبد  حممد  وال�سيخ 

ه، والتحق مبدار�ش املعلمني االأولية واالأزهر ال�سريف، تلقى تعليم اخلط العربي وفنونه على يد االأ�ستاذ  وجودَّ

حممود عبد الرازق وال�سيخ عبد الغني عجور، ثن ُعني مدر�ًسا للخط العربي باملعهد االأزهري باالإ�سكندرية عام 

1909م، ثم انتقل للعمل مب�سلحة امل�ساحة امل�سرية عام 1919م، وكنت م�سلحة امل�ساحة تختار يف �سفوفها خرية 

ا م�سئولة عن  اخلطاطني امل�سريني للعمل واإعداد اخلرائط وما ي�ستلزم ذلك العمل من دقة فائقة، وكانت اي�سً

ا بجانب عمله  طباعة العمالت الورقية، والطوابع الربيدية، وال�سيكات، واملحافظ املالية املختلفة. وعمل اي�سً

االأ�سا�سي يف م�سلحة امل�ساحة مدر�ًسا للخط العربي مبدر�سة حت�سني اخلطوط امللكية وقتها. وك�سفت جمموعة 

ا »خبرًيا« للخطوط وامل�ساهاة والتزوير يف  االأوراق �سمن خبيئة ال�سيخ حممد عبد الرحمن اأنه كان يعمل اأي�سً

اأند�سر من م�سر، وكان يتواله خريجي مدار�ش اخلطوط  الهام الذي لالأ�سف  املحاكم امل�سرية، وهو التخ�س�ش 

العربية املمتازين، خلربتهم بالتزوير واالأحبار وما اإىل ذلك من اأعمال تتوالها حالًيا م�سلحة الطب ال�سرعي، 

والعاملني بها هم خريجي كليات الطب وال�سيدلة والعلوم. 

لل�سيخ حممد عبد الرحمن جمموعة خطية ا�سمها »«كرا�سة اخلط الوا�سح«، وجمموعة اأخرى خلط الرقعة، ومن 

اآثاره الفنية كتابة م�سجد اأحمد طلعت بك بال�سبتية بالقاهرة، واأحمد طلعت بك هو �ساحب واحدة من اأكرب 

املكتبات التي مت اإهدائها لدار الكتب امل�سرية، خط ال�سيخ حممد عبد الرحمن جمموعة كبرية جًدا من اأغلفة 

الكتب االأدبية والتاريخية وال�سيا�سية، وكانت له ب�سمة كبرية جًدا يف اخلط الرقعة، واإك�سابها طابًعا جمالًيا 

مميًزا، ولعل القطعة اخلطية » احلكمة واالإ�سكندر« وعلى الرغم من كونها �سطور قليلة اإال اأنها ت�سي باقتدار هذا 

الرجل واإجادته الفنية. وله قطعتني خطيتني اأهداهما للملك فاروق مبنا�سبة زواجه عام 1938م، كما اأنه كتب 

الباب البحري ل�سراي االأمري حممد علي، وتويف عام 19٥0م. تتكون املجموعة التي ك�سفت عنها الفنانة ابت�سام 

زكي، جمموعة لوحات اأ�سلية عددها يتجاوز عددها 10 لوحات اأ�سلية مزخرفة، ومتقنة، اأهمهم: »لوحة �ُسنة 

الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص«، وهي ت�سم حديث نبوي �سريف عن االأمام علي كرم اهلل وجهه، وهي بخط الثلث على هيئة لوحات 

بي�ساوية باخلط الثلث، �سمت اللوحة 17 تكويًنا بخط ال�سيخ حممد عبد الرحمن، وموؤرخة �سنة )13٥7هـ/ 

1938م(، وتبداأ باخلط اجللي الديواين بن�ش »حديث نبوي �سريف«، ثم رواية احلديث باخلط االإجازة، ثم 

ن�ش احلديث يف 17 تكوين بي�ساوي باخلط الثلث، واالأركان ت�سم ن�ش ال�سهادة، وبع�ش اأ�سماء اهلل احل�سنى، لكن 

املميز يف تلك االأركان هو ا�ستخدام زخرفة نباتية لزهرة »اللوت�ش« امل�سرية، التي ا�ستخدمها الفراعنة وبكرثة، 

واللوحة مثال وا�سح على متكن ال�سيخ ودقته. وتكوين باخلط الثلث اجللي، حتيطه اآيات قراآنية دائرة التكوين 

باخلط الثلث العادي، للحديث ال�سريف: »اإمنا بعثت الأمتم مكارم االخالق«، والت�سميم على هيئة دوائر وزخارف 

من ابتكار فوؤاد وهبة وخطوط ال�سيخ حممد عبد الرحمن، واللوحة موؤرخة )13٥9هـ/ 1940م(. ولوحة ت�سم 

اأن ال حتجوا«، وبقية احلديث بخط  الر�سول »حجوا قبل  لن�ش حديث  والن�سخ:  الثلث اجللي  تكوين باخلط 
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املوؤطرة  والزخارف  الرحمن،  عبد  حممد  ال�سيخ  وبخط  1940م(،  )13٥9هـ/  ب�سنة  موؤرخة  واللوحة  الن�سخ، 

للوحة مميزة يف ت�سميمها واأوانها الغري معتادة �سواء املوجودة يف الزخارف اأو املوجودة يف اخللفية.

املجموعة يف جمملها توؤكد على الريادة والتنوع يف النتاج اخلطي الذي �سهدته املدر�سة امل�سرية يف فن اخلط 

العربي والزخرفة العربية واالإ�سالمية املبتكرة والغري مكررة، كما تفتح املجال لدرا�سة جمموعة من املزخرفني 

الذين زخرفوا تلك االأعمال لل�سيخ حممد عبد الرحمن، وهم )عبد املنعم ال�ساكري، فوؤاد وهبة، اأحمد لطفي(، 

وهو اأمر نادر اأن جند توقيع املزخرف على االأعمال اخلطية خالل تلك الفرتة. وتو�سح تواريخ االأعمال اخلطية 

ا واأن  فرتات االزدهار الفني التي تظهر للفنان، وتطور اأعماله الفنية، وروؤيته الفنية النهائية للعمل، خ�سو�سً

العمل يف �سورته النهائية يكون م�سئوليته، وبناء على خرباته الرتاكمية التي نالها باملمار�سة والعمل. وال�سيخ 

حممد عبد الرحمن واحد من ع�سرات وال نبالغ لو حتدثنا عن مئات اخلطاطني امل�سريني الذين �سهدت فرتة 

اإىل  الرتاث  واالإن�سانني ويحتاج هذا  الفني  ونتاجهم  �سديد الأعمالهم  ازدهار  الع�سرين  القرن  من  االأول  الن�ش 

تظافر املوؤ�س�سات العاملة يف حقل الثقافة والرتاث جلمعه وتوثيقه، وقراءته فنًيا وتاريخًيا. 

سيرة ومسيرة شيخ الخطاطين المعاصرين
»األستاذ محمود إبراهيم سالمة«

�لأ�صتاذ حممد حم�صن عبد �لفتاح

�صحفي ومهتم برت�ث �خلط �لعربي و�خلطاطني

maged.mohamed777@gmail.com

متثل �سرية ال�سحفي واخلطاط الراحل االأ�ستاذ حممود اإبراهيم �سالمة )1919- 2017م(، �سرية ذاتية لفنان 

مميز اأ�ستطاع اأن يوؤكد ريادته الفنية يف جمال اخلط العربي، وطوال حياته الفنية كانت ب�سمة االأ�ستاذ حممود 

اإبراهيم الفنية حا�سرة وبقوة يف امل�سهد الثقايف امل�سري والعربي. ولد االأ�ستاذ حممود اإبراهيم يف االأول من 

1923م، ثم  1919م، بقرية امل�سلمية مبدينة الزقازيق مبحافظة ال�سرقية. والتحق بكتاب القرية عام  مايو 

باملدر�سة االبتدائية 1926م، والتحق مبدر�سة املعلمني بالقاهرة 193٥م، ثم التحاق مبدر�سة حت�سني اخلطوط 

1939م. ثم ح�سل على  اأول الدفعة عام  1936م. وتخرج منها وح�سل على الدبلومة، وكان  امللكية بالقاهرة 

19٥4م من  1941م. ونال بكالوريو�ش التجارة عام  دبلومة التخ�س�ش يف الزخرفة االإ�سالمية والتذهيب عام 

جامعة القاهرة.

تعرف على االأ�ستاذ جالل الدين احلما�سي وعمل معه م�سئواًل عن الق�سم الفني بجريدة الكتلة ثم الزمان عام 

عام  ال�سعب  جريدة  ثم  19٥4م  عام  اجلمهورية  بجريدة  ثم  19٥3م  عام  التحرير  مبجلة  عمل  ثم  1946م، 

19٥6 ثم عاد اإىل جريدة اجلمهورية بعد دمج جريدة ال�سعب بها. وااللتحاق بنقابة ال�سحافيني عام 19٥٥م 

وتدرج بالعمل من م�سئول ق�سم اخلط بجريدة اجلمهورية اإىل نائب مدير حترير عند االإحالة اإىل املعا�ش عام 

1979م، ثم انتداب للعمل يف ليبيا عام 1973م.ثم تعرف على االأ�ستاذ م�سطفى العقاد املخرج العاملي واختياره 

لكتابة اللوحات اخلطية لفيلم الر�سالة عام 1976م ثم فيلم عمر املختار عام 1981م.

م�سر  اإىل  عاد  ثم  1983م،  عام  قالون  طريقة  على  ليبيا  ال�سقيقة  اإىل  م�سحف  اأول  بكتابة  اهلل  رحمه  وقام 

والرابع بطريقة  الثالث  امل�سحف  كتابة  ثم  ور�ش.  198٥م بطريقة  ال�سروق عام  لدار  الثاين  امل�سحف  وكتب 

قالون لدار االآفاق باجلزائر ال�سقيقة عام 1981، 1992م. وفوز بجوائز يف اأعوام 1990م، 1994م، 1998م يف 

امل�سابقة الدولية للخط التي يقيمها مركز االأبحاث والتاريخ والفنون والثقافة االإ�سالمية باإ�سطنبول »اأر�سيكا«. 

واحتفلت االأو�ساط الثقافية وحمبيه وزمالئه وتالمذته باإمتام كتابة امل�سحف ال�سريف للمرة ال�ساد�سة وبخط 

الثلث مبقا�ش فريد 100�سم × 70�سم وتزامن ذلك مع ذكرى ميالده ال�سابع والت�سعني. 

وتلك الورقة هي ر�سد حلياة هذا الرجل وفنون اخلط العربي من خالل اأعماله املتنوعة، وكيف اآثر يف �سياغة 

مفاهيم ب�سرية خمتلفة يف املجاالت التي عمل بها، والباحث الت�سق بالفنان الراحل بحكم �سلة قرابة كانت 

وال تزال م�سدر لفهم هذا الرجل العظيم الذي حفر لنف�سه مكانة مميزة يف تاريخ اخلط العربي املعا�سر.

ظاهرة الكتابات المشعة بعمائر مدينة القاهرة في العصر المملوكي
648- 923هـ/ 1250- 1517م

�أ�صتاذ.م دكتور حممد حممد مر�صى على

�أ�صتاذ �لآثار �لإ�صالمية �مل�صاعد بق�صم �لآثار و�حل�صارة، كلية �لآد�ب، جامعة حلو�ن

لل�سور  االإ�سالم  لكراهية  وذلك  االإ�سالمية،  الفنون  يف  الزخرفية  العنا�سر  من  عن�سر  اأهم  العربي  اخلط  يعد 

االآدمية، واحليوانية، خ�سية م�ساهاة خلق اهلل، ورغبة يف ملء اأ�سطح الفنون التطبيقية املختلفة، وقد اأدرك 

الفنانون امل�سلمون اأن اخلط العربي يت�سف باخل�سائ�ش التي جتعل منه عن�سرًا زخرفيًا طيعًا، يحقق االأهداف 

الفنية، وكثريًا ما ا�ستعمل اخلط ا�ستعمااًل زخرفيًا بحتُا، دون االهتمام بامل�سمون املكتوب.

والتي  باأنواعها  الكوفية  اخلطوط  بني  ما  خطوطه  تنوع  العربي  للخط  الزخريف  اال�ستخدام  على  �ساعد  وقد 

ا�ستخدمت ب�سكل وا�سع على واجهات العمائر االإ�سالمية خالل القرون اخلم�ش االأوىل للهجرة، واخلطوط اللينة 

التي �سادت يف تنفيذ الكتابات على العمائر بداية من القرن ال�ساد�ش الهجري، وكانت من االأ�ساليب الزخرفية 

للخط العربي التي ا�ستخدمت على العمائر االإ�سالمية مبدينة القاهرة الكتابات امل�سعة.

والكتابات امل�سعة هي الكتابات املنفذة بانتظام داخل �سكل دائري، ومتتد هامات احلروف بها با�ستطالة وا�سحة 

الدائري دون  ال�سكل  الكتابة داخل  الفنان بانتظام  امل�سعة، واأحيانًا يكتفى  ال�سم�ش  املركز فتبدو ب�سكل  جتاه 

ا�ستطالة احلروف، وغالبًا اجتاه الكتابة يكون لداخل الدائرة جتاه مركزها في�سبح مركز الدائرة هو ال�سم�ش 

وهامات حروف الكتابات هي االأ�سعة، وقلياًل ما يكون اجتاه الكتابة للخارج فت�سبح الدائرة نف�سها هي ال�سم�ش 

وهامات احلروف املتجهة للخارج هي االأ�سعة.

وقد كانت بداية ظهور ظاهرة الكتابات امل�سعة الأول مرة بعمائر القاهرة يف الع�سر الفاطمي ولكن على هيئة 

كتابات دائرية دون اأن متتد هامات حروفها اإىل الداخل، ثم تطورت بعد هذا يف الع�سر اململوكي لتزين اأقطاب 

الع�سر  يف  القاهرة  مدينة  بعمائر  اخلا�سة  الفنية  ال�سمات  من  اأ�سبحت  حيث  اخل�سبية،  واالأ�سقف  القباب 

اململوكي.
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متطلبات نشر فن الخط العربي عبر منصات التعليم اإللكتروني
»منصة الخطاط أنموذًجا«

حممد نا�صر وهد�ن

معماري ومن�صط جمتمعي، مدير جمتمع من�صة �خلطاط و�ملدير �لتنفيذي للقلم

Mohamed0wahdan@gmail.com

تهدف الدرا�سة اإىل معرفة متطلبات التعليم االإلكرتوين يف العملية التعليمية، وقد تفرع من ال�سوؤال الرئي�ش 

اأ�سئلة فرعية، وهي: ما مفهوم التعليم االإلكرتوين، وما متطلباته من حيث االأدوات والتجهيزات والربامج؟ ما 

موا�سفات ومتطلبات املناهج االإلكرتونية يف التعليم االإلكرتوين؟ ما اأدوار وموا�سفات ومتطلبات املعلم الرقمي؟ 

ما متطلبات البيئة التعليمية الالزمة للتعليم االإلكرتوين ب�سكل عام ولتدري�ش الفنون ب�سكل خا�ش؟

وللو�سول اإىل نتائج علمية يف هذه الدرا�سة مت اتباع منهج اال�ستق�ساء Deliberative وهو منهج علمي ميكن 

من  تطبيقاته  ثم  وتعريفه  املفهوم  بتحليل  االهتمام  على  الرتكيز  مت  وفيه  الرتبوية،  البحوث  يف  ا�ستخدامه 

اإىل  اللجوء  ال�سابقة ومناذج حالة كمن�سة »اخلطاط« دون  الدرا�سات والكتابات  نتائج عدد من  خالل حتليل 

القيام بدرا�سة ميدانية.

هذا وقد خل�ست الدرا�سة اإىل اأهمية متطلبات التعليم االإلكرتوين يف تدري�ش اخلط العربي الواجب توافرها 

يف )املنهج، املعلم، املتعلم، البيئة التعليمية(، واإىل اأن هناك �سبه عدم اتفاق بني املخت�سني على مفهوم التعليم 

اأما  التقنية،  با�ستخدام  التدري�ش  طريقة  يف  م�ساعدة  و�سيلة  باعتباره  اكتفى  الباحثني  فبع�ش  االإلكرتوين، 

الفريق االآخر فريى اأن مفهوم التعليم االإلكرتوين ي�سمل عنا�سر العملية التعليمية ب�سكٍل كامل. اأما يف جمال 

االأجهزة واالأدوات والتجهيزات فقد خل�ست الدرا�سة اإىل و�سع العنا�سر االأ�سا�سية للبنية التحتية يف املجال، 

ويف جمال املناهج و�سلت الدرا�سة اإىل اأن هناك معايري خا�سة للمناهج االإلكرتونية يجب اتباعها عند ت�سميم 

املناهج الدرا�سية امل�ستخدمة يف التعليم االإلكرتوين. ويف جمال املعلم اأثبتت الدرا�سة اأن تدريب املعلم واملتعلم 

على التقنيات اجلديدة وعلى ا�سرتاتيجيات التدري�ش ُيعد مطلًبا اأ�سا�سًيا للعملية التعليمية، كما ات�سح من خالل 

البحث اأن البيئة التعليمية االإيجابية �سرورية لكل تغيري وخا�سة يف جمال التقنيات وا�ستخدامها يف التعليم. 

واأخرًيا اأو�ست ب�سرورة توظيف تقنيات التعليم االإلكرتوين لتدري�ش اخلط العربي والعمل على توفري متطلباته، 

ملا لها من دور بارز يف ن�سر واإحياء هذا الفن االأ�سيل.

من�سة  االإلكرتوين،  التعليم  متطلبات  العربي،  اخلط  تعليم  مناهج  االإلكرتوين،  التعليم  املفتاحية:  الكلمات 

اخلطاط، املعلم الرقمي.

أثر فن الخط العربي في صناعة المخطوط المسيحي وكتابته وتزويقه
حممود حممد �ل�صافعي غز�له

باحث يف �لآثار �لإ�صالمية و�لقبطية

aboshadygazala@hotmail.com

لقد تفرد الفنان امل�سلم يف اإبداع فًنا جديًدا بالكلية مل ي�سبقه اإليه اأحد قبله، اأال وهو فن زخرفة اخلط العربي. 

وقد ا�ستطاع اأن ي�سنع من حروف اللغة العربية –التي ي�سعب ت�سكيلها- مناذج فنية رائعة تفرد بها عل كافة 

ال�سمو  اأعلى درجات  وارتقى  واأبدع  نف�سه  فيها على  اإنه تفوق  بل  ا،  اأي�سً الالحقة  ال�سابقة عليه ورمبا  الفنون 

امل�سحف  اآيات  تزيني  وكذلك  واملخطوطات  املعمارية،  املن�ساآت  جدران  بها  ن  َزيَّ التي  الكتابات  يف  والروحانية 

الكرمي، فاأ�سبح فن اخلط العربي رمًزا وهوية لالأمة. 

النباتية  بالزخارف  وتزيينه  ال�سريف  امل�سحف  وكتابة  االإ�سالمية  املخطوطات  يف  الفن  هذا  جتلى  وقد 

والهند�سية الرائعة ومن ثم انتقلت هذه التاأثريات اإىل كتابة الكتاب املقد�ش واملخطوطات امل�سيحية وتزيينها 

فنجد ال�سفحات االأوىل من االجنيل وقد زخرفت بالزخارف العربية. ويف هذا البحث �سنهتم بدرا�سة فن اخلط 

باملتحف  املحفوظة  املخطوطات  جمموعة  خالل  من  الفن  بهذا  تاأثرت  وقد  امل�سيحية  املخطوطات  يف  العربي 

القبطي بالقاهرة. 

الخط العربي
 »قضايا ..... ورؤى«

�أ�صتاذ دكتور م�صطفى بركات

�أ�صتاذ �لآثار �لإ�صالمية كلية �لآد�ب جامعة بنى �صويف

امتاز اخلط العربي بطابع االأ�سالة وخرج من اجلزيرة العربية ُيعّرف باالإ�سالم وُيعَرف به، وعنه تقول باول 

بارت�ش: »اإن عالمات الكتابة يف ال�سرق ال حتاول اأن تعنى �سيئًا فح�سب وامنا تريد هي االأخرى اأن تكون �سيًئا اإن 

هذا هو هدفها وغايتها ومعناها الدفني فهذه العالمات ال توؤدى جمرد وظيفة املقابل يف اللغة واإمنا هي اأعمال 

فنية«، ومع هذا االنت�سار واالزدهار تعددت الدرا�سات بات�ساع البالد التي دخلها االإ�سالم وبعمق تاريخي يعادل 

اإىل  بحاجة  ا�ستقرت  التي  وامل�سطلحات  املفاهيم  بع�ش  اأن  نرى  هذا  ومع  الزمان،  من  ون�سف  قرًنا  ع�سر  اربعة 

زعزعة هذا اال�ستقرار، ومن هنا كانت هذه الورقة، تتناول هذه الورقة خم�سة حماور متثل ق�سايا بحاجة اإىل 

اأحد ا�سافات يحيى بن يعمر ون�سر بن عا�سم للخط  التنقيط  اأن  التنقيط، وامل�ستقر  اأواًل:  النظر فيها  اعادة 

اأبو على بن مقلة. ثالًثا:  الوزير  العربي هو  ن�سب حروف اخلط  اأن وا�سع  ابن مقلة، وامل�ستقر  العربي. ثانًيا: 

التطور  ودور  الفار�سي،  اخلط  رابًعا:  الن�سبة.  هذه  كانت  فمتى  الكوفة  اإىل  ين�سب  هو  وبالطبع  الكويف،  اخلط 

التاريخي يف ت�سمية هذا اخلط. خام�ًسا: املراأة ودورها التاريخي يف تطور اخلط العربي. 

القيم التشكيلية والجمالية للخط العربي
��صتاذ دكتور م�صطفى حممد ر�صاد

�أ�صتاذ متفرغ ورئي�س ق�صم �لت�صميمات �لزخرفية �صابًقا، كلية �لرتبية �لفنية، جامعة حلو�ن

الفنية والزخرفية قدميا  با�ستخداماته  العامل  العربي يجده متفردا بني خطوط وكتابات  للخط  املتاأمل  اأن 

وحديًثا، فلقد تطور هذا اخلط على يد العرب وامل�سلمني اىل فن جميل احتل مكان ال�سدارة بني الفنون العربية 

واالإ�سالمية. كما اأن اخلطوط العربية لي�ست اأ�سكاال جمازية، تنطوي على معان معينة، وتوؤدي وظيفة املقابل 

اأمثلة الفن التجريدي، فجمال هذه  اأي�سا ا�سكال جمردة، تعد من اوائل  اللغة فقط، واإمنا هي يف حقيقتها  يف 

اخلطوط هو جمال مطلق، الأنها لي�ست تقليدا ل�سيء ما يف الواقع اأو ت�سبها به، بل هي خطوط جمردة جمالها 

ي�ستمد من ذاتيتها، من ا�سكالها وحركاتها وعالقاتها. واخلط العربي يت�سف باأربع ع�سرة خا�سية متثل املقومات 

الت�سكيلية واجلمالية له، وتلك اخلوا�ش هي التي اأهلته ليكون فنا رائعا له �سخ�سيته املتفردة.
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دور الفراغ اإليجابي والسلبي في التيبوغرافيا في تصميم الملصق اإلعالني 
�أ�صتاذ.م دكتور ن�صرين عزت جمال �لدين

ق�صم �لإعالن، كليه �لفنون �لتطبيقية، جامعه حلو�ن

nesrine_ezzat@hotmail.com

       يعرف الفراغ ال�سلبي يف التيبوغرافيا باأنه امل�ساحة الداخلية يف احلرف املغلق كلًيا اأو جزئًيا يف احلروف 

والرموز الالتينية مثل A،B،D،O،P،Q،R،a،b،d،e،g،o،p،q، واحلروف العربية مثل �ش، �ش، ط، ظ، ف، 

ق، م، ه، و. بينما يعرف الفراغ ال�سلبي املفتوح باأنه الفراغ الداخلى املفتوح داخل احلرف مثل: ب، ت، ث، ج، ح، خ، 

.c،f،h،i،s د، ذ، ر، ز، �ش، �ش، ع، غ، ك، ل، ن، ى.  وكذلك

وميكن تعريٍف م�سطلح form and counter form باأنه الفراغ االإيجابي وامل�ساد يف درا�سة التيبوغرافيا. 

الداخلية  الفراغات  توظيف  وامكانية  اخلط  نوع  ا�ستخدام  لطبيعة  ومالءمته  الفراغ  هذا  طبيعة  وتختلف 

املغلقة واملفتوحة الإيجاد عالقات جرافيكية يف الت�سميم. وعلى الرغم من وظيف احلروف يف تكوين الكلمات 

اال اأن احلروف متتلك قدره على خلق عالقات جديده وخمتلفة كليه عن احلروف املفردة والتي ميكن توظيفها 

بطرق خمتلفة يف ت�سميم املل�سقات االإعالنية.

ويهدف البحث اىل القاء ال�سوء على قيمه ا�ستخدام الفراغ االإيجابي والفراغ امل�ساد يف التيبوغرافيا يف ت�سميم 

املل�سق االإعالين. خا�سة يف ظل عدم وجود الوعي الكامل باالإطار املعريف الالزم للت�سميم. وميكن تو�سيح م�سكلة 

الدرا�سة يف ال�سوؤالني التاليني: اإىل اأي مدى ميكن للم�سمم ا�ستخدام الفراغ االإيجابي والفراغ امل�ساد يف ت�سميم 

املل�سق االإعالين؟ وكيف ميكن للم�سمم تف�سري الفراغ ت�سميما وب�سرًيا داخل الت�سميم؟

االأدوات  اأكرث  اأحد  هو  خمتلفة  باأ�سكال  امل�ساد  والفراغ  االإيجابي  الفراغ  ا�ستخدام  اأن  اىل  الباحثة  وتو�سلت 

غزارة يف ت�سميم املل�سقات وال�سعارات. االأ�ساليب املوؤثرة يف ايجاد اأفكار خمتلفة يف ت�سميم املل�سق االإعالين، 

وكذلك ت�ساهم يف خلق العديد من التكوينات االإبداعية املعقدة التي تن�ساأ من امل�ساحات اجلرافيكية املخلقة من 

الفراغ االإيجابي وامل�ساد. 

الخطاط ياقوت المستعصمي )ت 698هـ/ 1298م(
�أ�صتاذ دكتور ن�صار من�صور

�أ�صتاذ فن �خلط �لعربي يف معهد �لفنون و�لعمارة �لإ�صالمية 

بجامعة �لعلوم �لإ�صالمية �لعاملية بالأردن

nassarmansour@hotmail.com

اأهم اخلطاطني العرب وامل�سلمني بعد الوزير ابن مقلة )ت  1298م(، اأحد  698هـ/  ُيعد ياقوت امل�ستع�سمي )ت 

البواب يف اخلط حتى متكن من  ابن  اأ�سلوب  اتبع ياقوت  1022م(.  413هـ/  البواب )ت  939م(، وابن  328هـ/ 

ا�ستخرج اأ�سلوب خا�ش �سار ِمثااًل يحتذى لكل من جاء بعده من الكتاب واخلطاطني. اإن اأ�ستاذية ياقوت ال تكمن 

يف قدرته العالية على �سبط الكتابة وح�سب، بل تتعدى ذلك اإىل ما اأحدثه من تطوير كبري يف اأ�سكال احلروف، 

وموازينها، ون�سبها، وقواعد كتابتها، مما جعل اأ�سلوبه اجلديد يف اخلط اأ�سا�ًسا ملدار�ش فن اخلط التي جاءت بعده. 

ال يكاد يخلو كتاب يف فن اخلط العربي االإ�سالمي، اأو كتالوج عن املخطوطات العربية االإ�سالمية باأي لغة من ذكر 

ياقوت امل�ستع�سمي، اإال اأن الدرا�سات العلمية اجلادة التي تناولت حياة ياقوت واإجنازاته الفنية قليلة جًدا.

ا اخلط الريحاين الذي كتب به  يتناول هذا البحث اأبرز ال�سمات االأ�سا�سية لطريقة ياقوت امل�ستع�سمي خ�سو�سً

معظم خمطوطاته امل�سحفية، كما يقدم البحث اإ�ساءة على خمتلف اجلوانب احلياتية لهذا الفنان الكبري، الذي 

اإليه يعود الف�سل يف اإر�ساء قواعد اخلط العربي بعد القرن 7 هـ/ 13م. اإ�سافة اإىل ذلك، اأعد الباحث جدواًل 

ملفردات اخلط الريحاين م�ستخل�سة من املخطوطات التي اعتمدها يف هذا البحث والتي متثل طريقة ياقوت يف 
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مظاهر العناية باخلط العربي كفن ل�سيق باملمار�سة ال�سعائرية وكتابة الن�ش املقد�ش يتناغم يف اإطار الهوية 

تعليمي  م�سار  �سلوك  خالل  من  علماوؤه  من  مبا�سرة  تلقيه  ويتم  املمار�سة  طقو�ش  له  فتفرد  ككل،  االإ�سالمية 

قواعده  لر�سانة  ير�سخ  اإطار  يف  الدينية،  ال�سرعية  بالعلوم  العلمية  االإجازة  مل�سارات  م�سابه  اأحيانًا  و�سلوكي 

وتواترها كاإرث نفي�ش. وان�سلخت احلروفية عن الكتابة التقليدية وحماولة يف خلق هوية منف�سلة عنها هي 

من  بداية  احلروفية  موجات  فظهرت  والداللة،  بالقاعدة  املحكوم  الن�ش  من  اأكرث  الت�سكيلية  للمفردة  اأقرب 

االلتزام بالن�ش والداللة احلاكمة له، وااللتجاء اإليه كممار�سة ت�سدح باحل�ش العروبي مواكبًا بذلك احلراك 

االجتماعي يف م�سر ثم اكت�ساف اإمكانيات احلرف الت�سكيلية بعيًدا عن وظيفته الداللية املحكمة، اأو توظيفه 

با�ستخدامه  الالمو�سوعية  التجريدية  اأو تكئة ال�ست�ساغة االجتاهات  الرتاثية،  جماليًا ال�ستدعاء حمولته 

كعن�سر ذو داللة.

مروًرا  البحتة  ال�سكالنية  التجريدية  ي�سع  للتاأويل،  اأوجه  حّمال  رحب  كمجال  احلروفية  املمار�سة  وتعترب 

ل باالأحكام امل�سبقة بو�سفه منطا تراثيًا  بالتاأويالت ال�سيميوطيقية للفل�سفات ال�سوفية، كذا كونه جمال حممَّ

ذو معايري �سارمة ومرجعيات تاريخية حمددة ي�سعب انفكاكه عنها مما يجعله م�ساحة م�سمونة ل�سريحة من 

املمار�سني املعنيني بجماليات احلرف التقليدية والتي لها دائرة تلقي ال حتبذ ك�سر اأفق التوقعات. ومع خروج 

املمار�سة احلروفية عن االإطار االإقليمي ات�سعت دائرة تلقيها لت�سمل املتلقي الغربي الذي تلقفها بدوره من خالل 

الدالالت  من  جمموعة  ذات  ب�سرية  عالمة  بو�سفها  اال�ست�سراقية،  خلفيتها  عن  منفكة  غري  اخلا�ش  موروثه 

املرتبطة بالن�ش القراآين املقد�ش اأو الهوية ال�سرق اأو�سطية االإ�سالمية بال�سرورة يف لزوم ذهني بني ما هو عربي 

وما هو اإ�سالمي، مما يخرج احلرف من وظيفته اللغوية اإىل وظيفة رمزية تخ�سع للت�سفري، واإن مل يكن ت�سفرًيا 

كاماًل نظًرا ملا ورد من تداعيات م�سبقة ل�سورة احلرف العربي.

يف م�ستوى اآخر ملمار�سة احلروفية من منطلق ف�سل الدال عن املدلول وا�ستلهام القيم ال�سكلية للرمز/احلرف، 

 Logogramتاأتي ا�ستغاالت »بول كلي« يف تناول بع�ش رموز اللغات االآ�سيوية واالإفريقية ذات النمط ال�سوري

، والتي حتقق فيها جانب الت�سفري التام للن�ش بو�سفه جمهول الداللة اللغوية وال�سوتية لدى متلقيه االأجنبي، 

و هو ما يفتح اأفق تلقيه �سوريا على م�سراعيها واالن�سغال بتداعياتها ال�سكلية وخلق العديد من القراءات لها 

عن طريق املراوحة يف ممار�سة الت�سفري Coding وفك ال�سفرةDecoding ، لتتاألف قراءات بعدد املتلقني، 

اأو ال تتاألف. 

فنون اخلط العربي كم�سدر لتاأ�سيل هوية االأمة يف مواجهة الغزو الثقايف
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اأ�ستاذ دكتور نور االإ�سالم اأحمد فوؤاد 

املتذوق،  عند  قوي  بتاأثري  حتظى  الب�سري،  واجلمايل  املعريف  التوا�سل  لغة  باأنها  العربي  اخلط  فنون  تتميز 

ب�سرية  بطاقة  تتميز  كما  متنوعة،  جمالية  واأمناط  فنية،  عنا�سر  تت�سمن  مركبة  مكونات  من  به  حتظى  ملا 

اأهم  اللغة من  ت�ستوعب االأفكار وتعرب عنها ب�سرًيا، مما يجعلها ترتبط بروح الثقافة العامة للمجتمع. والأن 

مكونات الهوية باالأ�سافة اإىل الثقافة والعقيدة والرتاث، فاأن اللغة تعترب نوع من التمثيل غري املبا�سر للثقافة. 

وفنون اخلط العربي لون من األوان الثقافة الب�سرية اخلا�سة، وم�سدًرا من م�سادر تكوين الهوية، باعتبار فنون 

اخلط العربي خمزون ملنجزات الوعي احل�ساري التي تتميز بوجود اإبداعي ميثل تراث ثري ومتنوع، هو نتاج 

حل�سارة من اأهم احل�سارات العاملية وهي احل�سارة االإ�سالمية. 

ومن �ساأن تعزيز الوعي بفنون اخلط العربي وتذوقها ميكن مواجهة ما ي�سمى بالغزو الثقايف والتبعية، كما ميكن 

كيان ثقايف حي  كيانها، وم�سدر خ�سو�سيتها ومرتكز  اأمة هي قوام  الهوية الأي  االأمة، ذلك الأن  تاأ�سيل هوية 

متجدد، وقابل للتطوير خا�سة يف اأزمنة التحول التي تتاأكد فيها اأزمة الهوي.   

روائع الخطوط العربية بمسجد األمير محمد علي بالمنيل
�أ�صتاذ ولء �لدين بدوي

باحث يف �لفنون ومتخ�ص�س يف علوم �ملتاحف، مدير عام ق�صر �ملنيل بالقاهرة

قام االأمري حممد علي با�سا بالبدء يف بناء ق�سره عام 1901م، وقام على اإن�ساء هذا الق�سر الفريد يف حماولة 

اأكمل بعد ذلك باقي �سرايات  اأول االأمر ق�سًرا لالإقامة ثم  التي ع�سقها فبني  للعمارة االإ�سالمية  منه الإحياء 

هذا الق�سر، وقام بنف�سه بو�سع الت�سميمات الهند�سية والزخرفية الالزمة، واأ�سرف على كل خطوات التنفيذ، 

واالأمري حممد علي با�سا توفيق هو ثاين اأبناء اخلديوي حممد توفيق وال�سقيق الوحيد للخديو عبا�ش حلمي 

الثاين، وكان و�سًيا على العر�ش ما بني وفاة امللك فوؤاد االأول وجلو�ش ابن عمه امللك فاروق على عر�ش مملكة 

م�سر حلني اإكماله ال�سن القانونية بتاريخ 28 اأبريل 1936م، ثم اأ�سبح ولًيا للعهد اإىل اأن اأجنب فاروق ابنه االأمري 

اأحمد فوؤاد الثاين. 

وجه االأمري حممد علي الدعوة للحاج اأحمد الكامل اآقديك اآخر رئي�ش للخطاطني، لزيارة م�سر مرتني كانت 

االأوىل �سنة 1933م، والثانية �سنة 1940م، ويف اأثناء الزيارتني اأنتج احلاج اأحمد الكامل العديد من االأعمال 

الفنية ومنها ما هو موجود االآن يف م�سجد االأمري حممد علي با�سا يف ق�سر املنيل، ويف قاعة العر�ش اخلا�سة 

الكامل جمااًل وروعة، ويحتفظ  اأحمد  اآيات اجلمال، زادته خطوط احلاج  اآية من  الق�سر. لذلك فامل�سجد  يف 

مت  التي  االأ�سفر،  بالزرنيخ  املكتوبة  الثلث  باخلط  اخلا�سة  بالكتابات  علي  حممد  باالأمري  اخلا�ش  االأر�سيف 

تنفيذها يف هذا امل�سجد. واختار احلاج اأحمد الكامل عميد اخلط العربي يف م�سر وقتها �سيد اإبراهيم الإجناز 

هذه املهمة، فا�سرتك مع اخلطاط الرتكي يف كتابة قاعة ال�سالطني وبوابة الق�سر وبع�ش اللوحات اخلطية، 

وكان �سيد اإبراهيم يعد اختياره مع احلاج اأحمد الكامل للكتابة يف الق�سر اأعظم تكرمي له يف حياته.

رغم �سغر امل�سجد اإال انه ُيعد حتفة معمارية وزخرفية ال مثيل لها، فقد عنى االأمري حممد علي عناية خا�سة 

�سكل  الرملي على  امل�سجد بعرائ�ش من احلجر  �سطح  زين  الداخل، فمن اخلارج  اأو  �سواء من اخلارج  بزخرفته، 

روؤو�ش حيات »الكوبرا«، ا�سفلها �سريط من الكتابة القراآنية ل�سورة الفتح )اإنا فتحنا لك فتحا مبينا(، تبداأ على 

ميني مدخل امل�سجد، اأما اجلدران فقد زخرفت على هيئة �سجاجيد من طرز فنية خمتلفة، والنوافذ على �سكل 

بالتفريغ على  املزخرف  بالرخام  نافذة م�سممة  الهند�سية، و�ساحة كل  الزخارف  باأ�سرطة من  عقود حماطة 

�سكل اأطباق جنمية مملوكية الطراز –�سنعت يف اإيطاليا، وتربز من اجلدار ال�سرقي كتلة املحراب على �سكل عقد 

مدبب ا�سفله مربع من بالطات القا�ساين. 

باأنواع عديدة من  اأنها تربز عن املبنى، وهي زاخرة  للم�سجد كتلة مدخل م�ستطيلة ال�سكل وتعلو �سطحه، كما 

عند  تنتهي  طويلة  بت�سليعات  مزينة  وهي  كعقد،  الطويل  قطاعها  يبدو  قبة،  ن�سف  وجود  اأبرزها  الزخارف، 

حافة القبة بزخارف هند�سية، وحممولة على مقرن�سات من نف�ش احلجر، ويعلو القبة �سريط به كتابة قراآنية 

باخلط الكويف املوُرق لالآية )ان الذين قالو ربنا اهلل ثم ا�ستقاموا فال خوف عليهم وال هم يحزنون(. بجانب 

العديد من االأ�سرطة الزخرفية النباتية والهند�سية اأما ميني وي�سار املدخل فتوجد لوحتان من الرخام االأبي�ش 

باإطار من الرخام االأ�سود عليهما كتابات بالرخام البارز باللون االأ�سود، اللوحة اليمنى عبارة عن الن�ش التاأ�سي�ش 

للم�سجد واللوحتان من اآيات اخلط العربي للحاج اأحمد الكامل، وقد كتب اللوحتني باخلط الثلث، وبرتكيبات 

غاية يف اجلمال والدقة االأوىل وهي التي على اجلهة اليمنى مكونة من ت�سعة اأ�سطر كتب فيها التايل: »اأن�ساأ 

هذا امل�سجد املبارك االأمري حممد علي بن املغفور له �ساكن، اجلنان اخلديوى حممد توفيق با�سا زلفى هلل عز 

وجل وحتدثا، بوا�سع ف�سله العظيم ونعمه املتوالية �ساأن االأمراء والعظماء، الذين بنوا امل�ساجد واملعابد بجوار 

ق�سورهم كما �ساهده، يف �سياحاته مبختلف بلدان العامل وقد توىل بنف�سه بعد الدر�ش، واالقتبا�ش و�سع جميع 

الر�سوم ومبا�سرة االأعمال ليكون اأنف�ش اأثر يف داره واأبلغ ما يعرب به عن اإميانه وعقيدته، يف ربه الكرمي وليحمد 

اهلل املوفق على مننه ال�سامية راجًيا، من لدنه الر�سى عما قدم فتقبل من عبدك اللهم اأمني )توقيع كامل(«. 

واللوحة على اجلانب االأي�سر هي ال تقل روعة وبهاء عن �سابقتها، وكتب عليها اأ�سماء الذين �ساركوا يف اأعمال 

اجللي  الثلث  باخلط  تكوينات  ت�سعة  من  وتتكون  والبناء،  واحلجارة  والرخام  وال�سجاد  والنجارة  اخلطوط 

بر�ساقة فائقة وروعة يف تركيب احلروف، ون�سها كالتايل: »الكتبة من خط احلاج اأحمد كامل اأفندي رئي�ش 

اخلطاطني با�ستانبول، النجارة والر�سومات والنحا�ش من عمل املعلم حممد اإبراهيم النجار، ال�سجاد من عمل 

املعلم حممد اإبراهيم طلخة، الرخام من عمل املعلمني اأحمد �سكر، وحممود �سالح، احلجر من عمل املعلم حممد 

عفيفي النحات، القي�ساين �سنع يف ا�ستانبول، البناء من عمل املعلم اأحمد حممود البنا واوالده، مالحظ هذه 

االأعمال �سليمان اأفندي متويل با�سكاتب الدائرة، متت هذه االأعمال بف�سل اهلل تعال، يف �سنة 13٥2 هجرية« 

وهي توافق 1933م، اأي وقت الزيارة االأوىل للحاج اأحمد الكامل.   

امل�سجد من اخل�سب  وباب  ازهار.  ر�سوم  تتخلله  االإخال�ش باخلط كويف  و�سورة  ال�سريفة  الب�سملة  الباب  ويعلو 

جنمية  اأ�سكال  داخل  كرات  باأن�ساف  حمالة  اخلارجية  فاالأُطر  بالتفريغ  امل�سغول  املوؤك�سد  بالنحا�ش  امل�سفح 

اأ�سكال هند�سية ذات ت�سليعات وا�سحة  اأما �ساحة الباب فمزخرفة بدائرة كبرية تربز منها  وزخارف نباتية، 

على اأر�سية من الزخارف النباتية، ويخرج من الدائرة الكبرية دائرة اأ�سغر من اأعلى و�سكل كمرثي من اأ�سفل. 

وبها تفا�سيل نباتية حتيط هذا الكم الكبري من الزخارف الهند�سية، وللم�سجد بابان اأخران من اخل�سب املزين 

بزخارف ب�سيطة، اأحدهما على ال�سارع الرئي�سي ويفتح للجمهور يوم اجلمعة من كل اأ�سبوع الأداء �سالة اجلمعة 

واالأخر يفتح على احلديقة. 

يجذب ناظريك مبجرد دخولك امل�سجد ثالث لوحات خزفية م�ستطيلة كبرية باخلط الثلث املتعاك�ش يتخللها 

بع�ش من اأ�سماء اهلل احل�سنى باخلط الكويف، وكلها كتابات معكو�سة، ونفذت باأ�سلوب اخلط املثنى اأو املتعاك�ش، 

جدران  وتغطي  جامع«.  »اأولو  الرتكية  بور�سة  مدينة  يف  الكبري  باجلامع  املنفذة  اجلدارية  اللوحات  وحتاكي 

امل�سجد بالطات قا�ساين ذات زخارف نباتية باللونني االأزرق والكحلي على اأر�سية بي�ساء، كما توجد م�ستطيالت 

اهلل  ر�سيد،  يا  �سبور  »يا  وتت�سمن:  االأويل  اللوحة  الكحلي.  باللون  القا�ساين  بالطات  من  لوحات  �سكل  على 

الوارث«، واللوحة الثانية وهي يف املنت�سف وتت�سمن: »الباعث الرقيب ال�سهيد، اهلل الكرمي«، واللوحة الثالثة: 

»يا حكيم، يا ودود، اهلل الرازق، يا جميد«، وتعلو اجلدار ال�سمايل لوحة خ�سبية عليها جزء من االآذان باخلط 

اأخرى  13٥0هـ، وباقي االآذان على لوحة  اأفندي وموؤرخة بعام  العثماين، بخط اخلطاط خلو�سي  الن�ستعليق 

اأعلى اجلدار الغربي. 



188189

خطوط أغلفة الكتب 
»�لأ�صكال و�مل�صكالت«

ي�صري ح�صن

فنان خط عربي وم�صمم جر�فيك وباحث يف جماليات �لفنون �لإ�صالمية

ًيعد ت�سميم غالف الكتاب من اأهم املراحل التي يعتني فيها الكاتب ودار الن�سر، ب�سبب كرثة الكتب يف املعار�ش 

مرتبطة  االأغلفة  ت�ساميم  كانت  واإن  الكتاب،  غالف  ت�سميم  من  جذبه  فيتم  للكتاب  املتلقي  جذب  و�سعوبة 

مب�سمون الكتاب فهذا ما �سيعطي م�سداقية وقوى اأكرب يف املكتبات ومعار�ش الكتب، اإليكم هذه االأفكار اجلذابة 

االإ�سالمية  املخطوطات  يف  بجذوره  و�سارب  تاريخي  �سياق  له  الكتب  اأغلفة  وتاريخ  الكتاب.  غالف  ت�سميم  يف 

والعربية، ويحكى عن التنوع الب�سري واملكاين والزماين، الذي �سهده �سناعة الكتاب وفنونه املختلفة يف ظل 

احل�سارة العربية االإ�سالمية. حتى اأ�سبح ميكن التاأريخ للمخطوط اأو الكتاب املطبوع حجرًيا من خالل غالفه. 

وميكن اأن جنمل العنا�سر االأ�سا�سية التي �سكلت فنون اأغلفة الكتب، وهي ا�سم الكتاب، وا�سم املوؤلف، ومالحظات 

النا�سخ ...وما اإىل ذلك من مالحظات تتعلق بعلوم املخطوطات املختلفة. وحتاول تلك الورقة البحثية البحث 

اأو  الن�ساخ  �سواء  الفنانني  وت�سريفات  االأ�سكال،  وتناق�ش  املختلفة،  االأغلفة  خطوط  يف  واملكان  الزمان  عرب 

الُكتاب اأو اخلطاطني، و�سواًل للع�سر احلديث حيث الطباعة الرقمية والتكنولوجيا املتطورة للطباعة والن�سر. 

وي�ساحب العر�ش التقدميي عر�ش �سور خمتلفة الأحجام واأ�سكال متجددة �سهدتها تلك ال�سناعة الثقافية يف 

احل�سارة العربية االإ�سالمية.      

الخط العربي بين الهوية و العولمة
د. ر�صيدة �لدميا�صي

�سيتناول هذا البحث م�ساألة حتديات » العوملة الثقافية » التي تواجه فن اخلط العربي الذي يعترب هوية االأمة 

ملزاجها  دليل  اأ�سدق  و  واحل�ساري  الفكري  االجتماعي  لواقعها  العاك�سة  واملراآة  وتراثها  االإ�سالمية  العربية 

وذوقها الفني و اأثرا من اآثار الرقي االجتماعي. و«تبواأ اخلط هذه املنزلة املتميزة يف الرتاث االإ�سالمي وجاء 

اأي�سا من اأنه –اإىل جانب تعبريه ودالالته من خالل حروفه ونقاطه عن قيم فنّية وجمالية معينة ينقل لنا من 

خالل الكلمة املجّودة م�سمونها ومعناها – وعن الكلمة وقد�سية املعنى ومتتزج الثقافة بالفن ويختلط اأحدهما 

باالأخر لي�سبحا معا و�سيلة من اأعظم واأرقى و�سائل اإي�سال املعرفة«  وذلك نظرا القرتان احلرف العربي باللغة 

العربية لغة القراآن  والذكر احلكيم.  واللغة العربية هي ل�سان االأمة العربية االإ�سالمية و هويتها و مدخل 

لكل معارفها. ، و لكن كلمة هوية تعددت مفاهيمها و طرحت عديد االإ�سكاليات و تباينت عديد الروؤى يف هذه 

امل�ساألة التي يف ظاهرها �سهلة و بديهية و يف عمقها و بعدها وهي جد معقدة اأ�سالت احلرب و اٌلالأقالم و �سهدت 

عديد االجتاهات و النظريات و الكتب و الدرا�سات و ذلك منذ زمن بعيد و منذ اأن اأح�ش العرب بظهور تهديدات 

حتديات تواجه هويتهم  وحتى منذ زمن اأبعد من ذلك و منذ عهد الفتوحات زمن بداية ن�سر الدين االإ�سالمي 

اإذ اراد امل�سلمون ن�سر دينهم االإ�سالمي و لغتهم العربية والتعريف بهويتهم يف جمتمعات كانت تعبد االأ�سنام و 

االأجرام ال�سماوية. �سيحاول هذا البحث حتديد مفهوم الهوية بناء على مفاهيم حديثة و واقعية ثم التعر�ش 

العربية اال�سالمية يف كل  الهوية  بالتايل  و  العربية  اللغة  و  العربي   التي يواجها اخلط  التحديات  اأهم  اإىل 

جماالتها و  و اأوجهها يف زمن انقلبت مفاهيمه و تغريت مبادئه وقيمه مبعنى اآخر زمن ثوري بحروبه متعددة 

االأوجه  الثقافية و االجتماعية وال�سيا�سية و االقت�سادية والعرقية والدينية و تقنياته احلديثة على حد 

ال�سواء االإيجابية اأو ال�سلبية منها و�سرعته الالفتة.اي زمن العوملة و التطرف ...و من �سمن  اأهم االإ�سكاليات 

التي تطرح علينا نف�سها: ملاذا نحكي و ت�سيل االأقالم ويكرث احلديث يف املنابر احلوارية يف القنوات التلفزية 

واالإذاعات عن م�ساألة الهوية العربية و االإ�سالمية هل اأن هويتنا اأ�سبحت مهتزة يف خ�سم العوملة الثقافية و 

و االإ�سالمية قيمة ثابتة ال  العربية  الهوية  اأن  ال�سيا�سية واالجتماعية و االقت�سادية ؟ يف حني  و  الفكرية 

يختلف عليها اثنان نابعة من ديننا احلنيف و كتاب اهلل عز و جل القراآن و �سنة نبينا امل�سطفى حممد �سلى 

اهلل و �سلم و اأ�سولنا العربية االإ�سالمية.  يف اعتقادي اأن هوية هذه االأمة العربية وامل�سلمة ال�سيء ثابت ثبوت 

الروح يف اجل�سم اإن حتدثنا عنها من ناحية االنتماء.فما هي التحديات التي تواجه هذا الفن النبيل هوية هذه 

االأمة العربية و االإ�سالمية ؟ و هل م�ساألة عالئقية بني اأ�سالتنا و قيمنا و بني عامل جديد  عامل العوملة و التطور 

يف كل جماالته  وبروؤى جديدة و حتديات جديدة ؟ هل م�ساألة عدم  اإمكانية تاألقم اأمتنا مع الواقع اجلديد؟ 

كل هذه امل�سائل �سيحاول هذا البحث تدار�سها و حتليلها و بعد �سرد و حتليل الأهم  مميزات اخلط االإبداعية و 

الفنية و  الثقافية والنف�سية و االجتماعية و االقت�سادية  و اأهم التحديات التي تواجه هذا الفن و الرتاث 

العربي و االإ�سالمي االأ�سيل 

فرسان االصالح في الكتابة العربية والخط العربي
حممد رطيل

اللغة هي تراث كل اأمة ، وهي ركيزتها احل�سارية وجذورها املمتدة يف باطن التاريخ ، ولغتنا العربية ب�سقيها 

املنطوق واملكتوب – من اأقدم لغات الدنيا واأعرقها واأ�سرفها ، فيكفيها فخرًا و�سرفًا اأنها لغة القراآن الكرمي الذي 

نزل به جربيل االأمني على الر�سول الكرمي ، يحثه يف اأول ما نزل من اآيات على القراءة والكتابة حني قال :

» اقراأ وربك االأكرم الذي علم بالقلم علم االإن�سان ما مل يعلم » .

اإىل و�سع  ملكاتهم قوية بحيث ال يحتاجون  ، وكانت  واإلهية  العرب وبالغتهم موهبة فطرية  وكانت ف�ساحة 

عالمات لتمييز احلروف املت�سابهة ، كاجليم واحلاء واخلاء والباء والتاء والثاء ، لذلك مل يكن ال�سكل واالإعجام 

معروفًا عندهم .

فلما ظهر االإ�سالم وانت�سر واختلط العرب باالأعاجم ، بداأ اللحن يف األفائهم ، فخ�سى العرب اأن تف�سد االأل�سنة 

وت�سيع من ذلك لغتهم ، واأن يتطرق االأمر اإىل اخلطاأ يف القراآن .

األ�سنة االأعاجم عند القراءة ، وكانت  فكل هذه االأ�سباب حفزت العرب اإىل و�سع طريقة يف الكتابة الإ�سالح 

الطريقة الإ�سالح اللحن هي �سكل احلروف ، واملق�سود بال�سكل هو �سبط الكلمة باحلركات ، لتوؤدي املعنى املق�سود 

منها وفقًا للغة العربية ال�سحيحة .

واأول من و�سع ال�سكل يف الكلمات هم ال�سريان ، حني نقلوا الكتب املقد�سة اإىل لغتهم ، فخافوا اأن ين�ساأ عن ذلك 

حتريف يف اللفظ يغري املعنى ، فاخرتعوا ال�سكل ، وكان ال�سكل عندهم بالنقط ، فاقتدى العرب بال�سريان يف 

اتخاذ احلركات بالنقط الكبرية وال�سغرية ثم ا�ستبدلوها باحلركات امل�ستقلة .

وكان فار�ش االإ�سالح االأول : اأبو االأ�سود الدوؤيل يف ع�سر خالفة معاوية بن اأبي �سفيان فبادر بو�سع ال�سكل على 

اأواخر الكلمات فيما ي�سمى بنقاط االإعراب .

وكان فر�سا االإ�سالح الثاين هما : )1( ن�سر بن عا�سم الليثي )2( يحيى بن يعمر العدواين وذلك يف زمن خالفة 

، لو�سع االإعجام  الثقفي ن�سر بن عا�سم ويحيى بن يعمر  امللك بن مروان . حني دعا احلجاج بن يو�سف  عبد 

اإزالة   : معناه  واالإعجام   . منها  جزء  احلروف  نقط  الأن  الكتابة  مواد  بنف�ش  احلروف  ونقطت  النقط،  مبعنى 

اللب�ش اأو العجمة عن احلروف املت�سابهة .

وكان فار�ش االإ�سالح الثالث هو : اخلليل بن اأحمد الفراهيدي يف الع�سر العبا�سي االأول فاإليه يرجع الف�سل يف 

حل م�سكلة ازدواجية نقاط االإعراب ونقاط االإعاجم فقام بف�ش اال�ستباك بينهما ، فاأبدل نقاط االإعراب التي 

و�سعها اأبو االأ�سود الدوؤيل باحلركات املتعارف عليها حاليًا .
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قصر الفنون

الدولالتوقيت الور�سة اال�سم  اليوم م

1
االأربعاء 

10 / 24

يو�سف ينغ ت�سى 

 

جا�سم معراج

فاطمة ذنون

اخلط العربى 

بروؤية �سينية 

 

جماليات خط الرقاع

 

فن االبرو

٥ : 6 م

6 : 7م

7 : 8 م

ال�سني

الكويت

العراق

2

اخلمي�ش 

10/ 2٥

جا�سم حميد 

حممد اأبو اال�سعاد

اأنور الفوال

ورق الكان�سون وكيفية حت�سريه 

لعمل و اإخراج اللوحة

اخلط الثلث 

خط منمنم »ب�سارع ال�سريفني«

٥ : 6 م

6 : 7م

6 : 7م

العراق

م�سر

3
ال�سبت 
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د/حنان البهن�ساوى 

اأ.م.د/ كرم م�سعد 

ا�ستخدام العجائن املتزججه فى 

انتاج وحدات حلى م�ستمدة من 

اخلط العربى 

جماليات احلرف العربى فى احللى 

٥ : 6 م

6 : 7 م

م�سر 

4
االأحد 
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اأنور الفوال

اأ.د / اأ�سرف كحلة 

خط منمنم

احلروف العربية هند�سة روحانية 

فى ارتباط ال�سكل باملعنى

٥: 6 م

6: 7 م 

م�سر

 نحن ال نفرق يف اأغلب االأحايني بني معنى كلمة اخلط ، وبني معنى كلمة )الكتابة( .. ويف احلقيقة هناك فرق 

بينما   ، احلاجة  وقت  اإليها  الرجوع  حلني  واملعارف  املعلومات  ت�سجيل   : معناها  فالكتابة   ، الكلمتني  بني  وا�سح 

اخلط هو الناحية اجلمالية للكتابة .

وكما اأن هناك فر�سانًا لالإ�سالح يف الكتابة العربية كما اأ�سلفت ، فاإن هناك اأي�سًا فر�سانًا وروادًا الإ�سالح اخلط 

العربي وتطويره ، اأهمهم :

، وذاع �سيته  ، ات�سم خطه باجلمال وقوة االإجناز  اأديبًا ووزيرًا  ، وذلك اخلطاط املاهر الذي كان  • ابن مقلة 
لها معايري حمددة  ، فقدر احلروف مبقايي�ش وجعل  العربية  ال�سبق يف هند�سة احلروف  ، وله �سرف  الدنيا  يف 

بالنقط ف�سبطها واأحكم �سنعتها ، واتخذ من االألف مقيا�سًا عامًا لبقية حروف لغة ال�ساد ، وكتب القراآن الكرمي 

عدة مرات . وله ر�سالة �سهرية من عدة اأبواب يف االأقالم واملواد واحلروف وم�سك القلم .. الخ .

• ابن البواب : هو �ساحب املعجزات يف ح�سن اخلط ، اأخذ فنون اخلط من تلميذى ابن مقلة : حممد بن اأ�سد 
وحممد ال�سم�ساين . كان ملوهبته املتاأ�سلة اأثرها الكبري يف �سطوع جنمه الفني ، وكان اأديبًا ور�سامًا بارعًا و�ساحب 

ذوق وجمال رفيع . اهتم كثريًا بجمع خطوط » ابن مقلة » ، فقام بتنقيحها وتهذيبها فك�ساها طالوة وبهجة ، 

ويعترب ابن البواب �ساحب الف�سل الكبري يف تخليد » ابن مقلة » يف االأعماق ، ابتدع اخلط املعروف بالريحاين 

واملحقق . ن�سخ القراآن الكرمي بيده اأربعة و�ستني ن�سخة باخلط الريحاين، وله ق�سيدة رائعة على وزن البحر 

الكامل متثل راأيه يف كيفية تعلم اخلط ، ذكرها ابن خلدون يف مقدمته .

• ياقوت امل�ستع�سمي : رومي االأ�سل ، وكان مملوكًا من مماليك املعت�سم باهلل . كان كاتبًا و�ساعرًا واأديبا ، �ساحب 
ذوق رفيع وموهبة خارقة ، قيل اإنه اأخذ اخلط عن »ابن البواب« بالوا�سطة ، حيث كان يحاكي خطوطه ويقلدها 

، فبلغ من اجلودة واملهارة مبلغًا كبريًا . اأجاد االأقالم كلها وبخا�سة قلم الثلث . قام بتاأ�سي�ش مدر�سة للخط بعد 

ابن البواب ، ف�سار على نهجها اخلطاطون االأقدمون واملحدثون .

اأ�ساتذته  على  وتفوق   ، خطوط  بعدة  وم�سحف  م�سحف  األف  كتب  اأنه  عنه  ويقال  امل�ساحف  من  كثريا  كتب 

و�سابقيه ابن مقلة وابن البواب ، حتى اأ�سبح اإمامًا للخطاطني .
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