علي مدار ستة دورات  ..وخبطوات راسخة ..تستمر مسرية ملتقي
القاهرة الدويل لفنون اخلط العريب ،ذلك امللتقى الذي تنظمه وزارة
الثقافة ممثلة يف قطاع صندوق التنمية الثقافية .
فمنذ دورته األوىل سعى امللتقى إىل ترسيخ هذا الفن األصيل وحتول
إىل ملتقى دويل وبرز ذلك من خالل رغبة كبار الفنانني من كافة أرجاء
األرض ىف املشاركة ،كما تأكد أن اخلط العريب ،أصبح على قائمة
إهتمامات املبدعني باعتب�اره مصدرا لإللهام وحتولت اخلطوط
العربي�ة املختلفة إىل سيمفوني�ات مرئي�ة تن�افس لوحات الفن العاليم.
وبالرغم من الظروف اإلستثن�ائي�ة اليت تمر بكل أحناء العالم من إنتشار
فريوس كورونا إال أن ذلك لم يقف حجر عرثة أمام وزارة الثقافة يف
اإلعداد والتجهزي للملتقى الذي حيمل شعار «علم بالقلم» وحيتفي
هذا العام بأحد كبار مبدعي اخلط العريب الفنان يوسف أحمد الذى
أتقدم له بتحية تقدير واعزاز .
خالص شكري للجنة العليا للملتقى واليت عملت يف ظروف بالغة
التعقيد ،وكذلك أوجه الشكر لقطاع صندوق التنمية الثقافية الذي
حيمل على عاتقه مسئولية اإلعداد والتجهزي للملتقى ليخرج للعالم
أجمع ،حدثا عامليا يليق بمصر ،وبثقافة مصر.
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ملحمة ع�شق  ..للخط العربي
ليس خفيا حني نذكر مآثر تعلم حسن اخلط ،وفنون الكتابة والرسم،
أن نذكر أن شعار الدورة السادسة من ملتقي القاهرة الدويل لفنون
اخلط العريب ،والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ،هو
"علم بالقلم"  ،القلم الذي أقسم به املويل عز وجل "ن والقلم وما
يسطرون" ،فما كان من الفنان العريب إال أن أحسن اخلط ونمقه،
جعله فنا ،له علم وقواعد  ،فكانت فنون اخلط العريب.
اخلط العريب ..ذلك الفن الذي يتفرد به كل عاشق للحرف العريب،
وليس غريب�ا أن يفتنت به الكثري من أصقاع األرض ،فنجد يف امللتقي
مشاركات فنانني من دول عديدة ،غري ناطقة بالعربي�ة ،ولكنهم
أحبوا اخلط والفن العريب ،ومن هنا نقول أن فن اخلط العريب ليس
قاصرا علي الناطقني بلغة الضاد فقط بل قد يمتد تاثريه ايل من ال
يستطيع قراءته.
وتأيت الدورة حتمل اسم فنانا وخطاطا عظيما  ،هو الفنان يوسف
أحمد  ،فنان اخلط الكويف املبدع ،وصاحب اليد البيضاء علي هذا
الفن  ،والباعث لفن اخلط الكويف يف العصر احلديث.
وبالرغم من تلك الظروف االستثن�ائي�ة اليت يمر بها العالم من انتشار
لفريوس كورونا ،اال أن حرص الفنانني علي التقدم واملشاركة يف
فعاليات امللتقي سواء يف املعرض العام أو الندوات العلمية ،أمر يدعو
الفخر بأن صندوق التنمية الثقافية يقوم بتنظيم فعالية دولية حتظي
بكل هذا القدر من اإلحرتام.
خالص شكري وتقديري لألستاذة الدكتورة اين�اس عبد الدايم وزيرة
الثقافة ،علي دعمها وتشجيعها املستمر والقوي للملتقي ،وبن�اء علي
توجيهاتها واهتمامها باخلط العريب واحياء تراثه واحلفاظ عليه،
واملتمثل يف احلرص علي اقامة ملتقي اخلط العريب بالرغم من كل
الظروف اإلستثن�ائي�ة ،كذلك ألعضاء اللجنة العليا ،وقوميسري عام
امللتقي الفنان والكاتب محمد بغدادي ،والذين عملو يف ظروف بالغة
الصعوبة حيت يتم اجناز هذه الدورة  ،وأيضا الشكر والتقدير خلليه
العمل اليت ال تهدأ من زماليئ بقطاع الصندوق.
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الدورة املباركة
كنت أقول منذ ثالثة أعوام وبالتحديد ىف املؤتمر الصحفى الذى إطلقت فيه
فعاليات الدورة الثالثة ..أن اخلط العرىب قبل إقامة ملتقى القاهرة الدوىل
لفن اخلط العرىب كان حيتضر ..أو كان ىف غرفة اإلنعاش ..واآلن أصبح اخلط
العرىب ىف تقدم وتطور مستمر ..وبدال من أن يكون لدين�ا ملتقى واحد ..أصبح
لدين�ا عدة ملتقيات ىف محافظات مختلفة ..وأصبح هناك إقبال شديد
على شراء لوحة اخلط العرىب ..وأصبح لدين�ا حماس غري عادى للمشاركة ىف
كل فعاليات فن اخلط العرىب ..وظهر جيل جديد من الفنانني واملبدعني الشبان ىف كل مجاالت وأنواع
اخلطوط العربي�ة األصيلة والزخرفة ..وكان البد من تشجيع الفنانني الشبان الذين يشاركون ىف كل
الفعاليات على مستوى فن اخلط العرىب ..وكنا حنلم بزيادة قيمة اجلوائز للفائزين ..وظللنا لعدة دورات
نتمىن أن يتحقق ذلك احللم ..وىف هذه الدورة املباركة حققت الفنانة الدكتورة إين�اس عبد الدايم وزيرة
الثقافة ..حلم مئات املشاركني ىف امللتقى ..فضاعفت ىف هذه الدورة قيمة اجلوائز ىف كل فروع املسابقة..
وهذا ما سزييد من قدرات الفنانني على العطاء ..ويشجعجهم من أجل املزيد من اإلبداع والتفوق..
وسزيداد االحتفاء يقيمة وقامة فناىن اخلط العرىب ..شكرا معاىل الوزيرة شكرا الدكتور فتيح عبد الوهاب
على جهودكم املشكورة إلعالء قيمة وقامة فناىن اخلط العرىب ..وأتمىن ألبن�اىئ وزمالىئ الفنانني مبدعى فن
اخلط العرىب مزيدا من التفوق والتوفيق والعطاء.
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عـلم بالقـلم
حقق ملتقى القاهرة الدوىل لفن اخلط العرىب ،منذ اطالق نسخته األوىل
يف عام  ،2016حضورا الفتا ،وواعدا للخط العريب يف الساحة الفني�ة العربي�ة
لرتسيخ جماليات هذا الفن العريق باستن�اده إىل
والعاملية ،وسعى امللتقى ّ
وتتجلى هوية هذا احلدث الفين العاليم يف شعاره
رؤى فني�ة وبصرية الفتة،
ّ
كمنهج ورؤية ،ينطلق من خاللها الفنانني إىل مالمسة روح امللتقى
السنوي
ٍ
عرب شعاره الذى يطرحه على املتسابقني واملشاركني كل عام ،وشعار هذه
الدورة «علم بالقلم» ..ويعين اخلط والكتابة ،أي علم اإلنسان اخلط بالقلم،
فالقلم نعمة عظيمة من هللا ،ولوال ذلك لم يقم دين ،ولم يصلح عيش ،فدل على كمال كرمه سبحانه،
بأنه علم عباده ما لم يعلموا ،ونقلهم من ظلمة اجلهل إىل نور العلم ،ونب�ه على فضل علم الكتابة ،لما
فيه من املنافع العظيمة ،اليت ال حييط بها إال هو ،وما دونت العلوم ،وال قيدت احلكم ،وال ضبطت أخبار
األولني ومقاالتهم ،وال كتب هللا املقدسة ..وآياته املزنلة إال بالكتابة ،ولوال الكتابة ما استقامت أمور
الدين والدني�ا ،وسيم قلما ألنه ُي َّقــلم ،أي ُيقطع ،ومنه تقليم الظفر ،وقال أبو تمام يصف القلم :
لك القلم األعلى الذي بسنانه  ..يصاب من األمر الكلى واملفاصل
فالكتابة عني من العيون ،بها يبصر الشاهد الغائب ،واخلط هو آثار يده ،ويف ذلك تعبري عن الضمري بما ال
ينطلق به اللسان ،القلم مثل الشمس له ضياء ،ومثل القمر له نور ،ومثل السيف له حد ،ومثل اجلواد له
عنان ،ومثل البحر له موج ،ومثل اإلنسان له شرف ،القلم سفري العقل ،ورسوله األنب�ل ،ولسانه األحول،
وترجمانه األفضل ،وإذ يت�أمل الفنان واخلطاط املبدع هذا الشعار ،فتت�دفق يف ذهنه املعاين واألسرار ،فتربز
ويقدمها يف
خيزتنه من رؤى ومكنونات عناصراجلمال الىت يعكسها مضمون الشعار،
ّ
يف أعماله كل ما ّ
رق مسطور.
ٍ
حروف من نور ..على ٍ
وأعتقد أن هذه دورة إستثن�ائي�ة ..فقد كنا ال نتوقع إنعقادها ىف ظل ظروف جاحئة كورونا الىت عطلت
العديد من اإلنشطة الثقافية والفني�ة ..ليس على املستوى املحلى داخل مصر فحسب ..بل على الصعيد
العالىم ..لكن لوال تضافر جهود كل قطاعات وزارة الثقافة املشاركني ىف هذه الفعالية لما خراج هذا امللتقى
للنور ..شكرا للفنانة الوزيرة الدكتورة إين�اس عبد الدايم وزيرة الثقافة لدعمها ورعايتها الدائمة لفعاليات
امللتقى ..ومضاعفتها لقيمة جوائز امللتقى ىف هذه الدورة ..والشكر أيضا لرئيس قطاع صندوق التنمية
الثقافية الدكتور فتىح عبد الوهاب ..لدعمه الدائم ..وتذليل كل الصعاب الىت تواجه امللتقى ..والشكر
موصول لكل قطاعات وزارة الثقافة املشاركة ىف فعاليات امللتقى ..وكل إدارات صندوق التنمية الثقافية
املعاونة ..وشكرا ألساتذىت وزمالىئ أعضاء اللجنة العليا ..ورؤساء وأعضاء اللجنة العلمية ..وجلنة الفرز
واالختي�ار ..وجلنة التحكيم ..وأطيب التمني�ات جلميع الفنانني واملبدعني والباحثني املشاركني ىف هذه
الدورة من داخل وخارج مصر.
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اللجنة العليا
أ.د /فتىح عبد الوهاب
أ /محمد بغدادى
أ /مسعد خضري البورسعيدى
أ.د /مجدى صابر
أ /صربى سعيد
أ.د /خالد سرور
أ.د /مصطفى عبد الرحيم
أ .م .د /محمد العرىب
د  /محمد حسن إسماعيل
أ  /أنور بكرى حسانني
املستشار /أحمد بركات
د  /جناة فاروق

ً
رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ( رئيسا)
قوميسري عام امللتقى
رئيس اجلمعية املصرية للخط العرىب
رئيس مجلس إدارة الهيئ�ة العامةللمركز الثقاىف القوىم
رئيس قطاع العالقات الثقافية اخلارجية
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
أستاذ بكلية الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان
أستاذ و رئيس قسم بكلية الرتبي�ة الفني�ة جامعة األزهر
باحث أول بمركز اخلطوط بمكتب�ة اإلسكندرية
موجه الصناعات الزخرفية باجلزية (منسق تنفيذى)
املستشار القانوىن للصندوق
أمني اللجنة

اللجان الفرعية:
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جلنة الفرز واألختي�ار
أ /أوس األنصارى
م  /بالل شرابي�ة
أ .د /وائل القاىض
أ  /محمد اجلوهرى
أ /رشا قاسم
أ  /عاليه توفيق

ً
رئيسا
ً
عضوا فني�ا
ً
عضوا فني�ا
ً
عضوا فني�ا
ً
عضوا فني�ا
أ /أمانة اللجنة

جلنة التحكيم :
أ  /حمدى زايد
أ  /محمد طوسون
أ  /خالد مجاهد
أ  /مها على

ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
أمانة اللجنة

اللجنة العلمية :
د  /أحمد منصور
أ.د  /طارق جاد الكريم
د  /السعداوى السيد نصر
أ  /دعاء فتىح

ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
أمانة اللجنة
9

إبراهيم خليل أبوطوق «األردن»
من مواليد االردن سنة  ١٩٥٨دبلوم هندسة معمارية
سنة  ١٩٧٧العمل يف املجال الهنديس مده  ١٥سنة
وعشر سنوات يف مجال التصميم الطباعي وادارة
الشؤون الطباعية سنة  ٢٠٠٥قررت التفرغ للفن
بشكل عام واخلط العريب بشكل خاص املشاركات
واحلوافز املشاركة والفوز يف مسابقة الربدة  /االمارات
العربي�ة املتحدة لفرتتني متت�اليتني  2010/2009معرض
أرامكو السعودية  2011مهرجان تلمسان اجلزائر 2012
املعارض الشخصية  ٥معارض من سنة ٢٠١٧ / ٢٠٠٥
املعارض احلماعية  ٢٥معرض على مستوى الوطن
العريب ابتكرت خطي الطوق والبرتاء وهما مزيج من
الهندسة واخلط العريب مع التاكيد على البعد الثالث.
االهتمامات ذات الصلة انرثوبولوجيا اللغات واخلط
دراسة عميقة ملساقات الفلسفة املتعلقة بهذا البعد
الطموح واملستقبل اسعى لتحرير اخلط العريب من
القيود والقوالب اجلامدة لما حيمله من زخم فين لم يتم
اكتشافه حىت هذه اللحظه واالنطالق به حنو افاق غري
مسبوقة.
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فاطمة سعيد البقالي «االمارات العربية المتحدة»
من مواليد ديب بدولة االمارات العربي�ة املتحدة ،حصلت
على شهادة معهد اخلط العريب و الفن اإلساليم بدرجة
امتي�از  .وتلقت دروس اخلط العريب والزخرفة على
يد الدكتور صالح الدين شريزاد ّثم التحقت بدورات
لتعليم اخلط العريب (الثلث و النسخ) يف تركيا على يد
الشيخ حسن جليب و داوود بكتاش ما بني  2005و ،2009
وما زالت تتلقى دروس يف أنواع أخرى من اخلطوط
كالتعليق على االسلوب الرتكي مع الشيخ حسن جليب ،
كما التحقت بدورات يف تركيا لتعليم فن التذهيب لدى
ّ
املذهبة صايمة رقت جليب (.) 2007 – 2006 – 2005
شاركت يف العديد من املعارض يف اإلمارات و خارجها
وفازت ببعض اجلوائز يف املسابقات املحلية والدولية .
حصلت على اإلجازة األوىل يف ّ
خطي الثلث والنسخ من
قبل اخلطاطني الشيخ حسن جليب ،و داوود بكتاش،
فرهاد قورلو ،و آينت تريايق ،وحصلت على اإلجازة
ديواين من اخلطاط
الثاني�ة يف خطي الديواين واجللي ً
الشيخ حسن جليب ،وتشغل حاليا منصب تنفيذي
مشاريع مركز ديب لفن اخلط العريب.
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أحمد المصرى «مصر»
من مواليد األسكندرية ىف 1946/4/5
الشقيق األصغر لألستاذ املرحوم إبراهيم املصرى
بدأ العمل ىف مجال اخلط العرىب من عمر  12عام ىف املحل
الكائن بمحطة الرمل باألسكندرية وحصل على دبلوم
اخلط العرىب عام 1966
•عمل ىف أفيشات السينما واإعالنات بداية من التعاون
مع مؤسسة نيقوال ومحمود وهى من أقدم مؤسسات
الدعاية ىف اجلمهورية.
•قام بتنفيذ العديد من اللوحات للفنان املرحوم
محمد ابراهيم وشقيقه املرحوم كامل إبراهيم وبرع ىف
استخدام الذهب ىف اللوحات.
•قام بعمل معرض ىف الشارقة مشاركة مع اخيه
املرحوم ابراهيم املصرى.
•شارك ىف العديد والعديد من املعارض واملقتني�ات
املحلية وىف العديد من الدول العربي�ة السعودية –
العراق – االمارات وغريها.
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مصطفى عمري «مصر»
مواليد القاهرة  1963م ،بكالوريوس الفنون اجلميلة –
قسم اجلرافيك – جامعة حلوان  1987م.
• دبلوم اخلط العريب دار املعلمني  1986م.
• دبلوم التخصص يف اخلط والتذهيب  1988م.
• دبلوم الدراسات العليا يف الفنون اجلميلة  2006م.
• عضو عامل بنقابة الفنانني التشكيلني.
•عضو مؤسس يف اجلمعية العربي�ة للفنون التشكيلية
واستخدامات اجلرافيك.
•عضو جمعية أصالة لرعاية الفنون الرتاثي�ة واملعاصرة
سابقا.
•عضو مجلس إدارة اجلمعية املصرية العامة للخط
العريب سابقا.
•تكريم مديرية الرتبي�ة والتعليم – شهادة التفوق
واالمتي�از يف دبلوم التخصص األول  1988م.
• ملتقي أرهوس الدويل لفنون اخلط العريب والزخر فة –
الدنمارك ضيف شرف(  2020م).
•مقتني�ات يف (أبها والرياض واملدين�ة باململكة العربي�ة
السعودية – السودان – كيب تاون – فرنسا  -األردن
 -تونس – املكتب�ة املركزية بب�اكو – أذربيجان).
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ثائر االطرقيج «العراق»

مواليد بغداد  ،1958ماجستري طرائق تدريس الرتبي�ة الفني�ة ،بكالوريوس فنون جميلة  /جامعة بغداد،
مؤسس ورئيس حترير مجلة املختار االلكرتوني�ة ،عضو هيئ�ة إدارية  /جمعية اخلطاطني العراقيني ،عضو
اجلمعية املصرية العامة للخط العريب ،عضوجمعية اخلطاطني االردنيني.
املشاركات اخلارجية :املسابقة الدولية السابعة للخط  ..ارسيكا (إسطنبول)  ،2007مشارك ومحاضر
يف الندوة الفكرية مللتقى الشارقة للخط ( 2012كون) ،مشارك ومحاضر يف املهرجان الثقايف الدويل للخط
العريب باجلزائر  ،2015مشارك ملتقى لبن�ان الدويل األول .2015
البحوث والدراسات -1 :تصميم حقيب�ة تعليمية لتنمية مهارات مدريس الرتبي�ة الفني�ة يف استخدام
التقني�ات التربوية للمرحلة الثانوية  -2 ،طرائق حتسني الكتابة للمعلمني واملدرسني
املؤلفات - 1 :تأليف كتاب العلوم الصناعية لمادة الطباعة /املرحلة األوىل حلساب برنامج التلمذة
املهني�ة التابع ملنظمة اليونسكو -2 ،تأليف كتاب العملي لمادة الطباعة  /املرحلة األوىل حلساب برنامج
التلمذة املهني�ة التابع ملنظمة اليونسكو -3 ،تاليف كتب منهجية حلساب املديرية العامة للتعليم املهين.
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جاسم حميد علوان «العراق»

مواليد بغداد  ،1970بكالوريوس فنون جميلة  /قسم اخلط العريب والزخرفة – جامعة بغداد ،دبلوم
ميكانيك معهد التدريب النفطي – بغداد  ،1991 /عضو جمعية اخلطاطني العراقيني ،عضو نقابة
الفنانني العراقيني  /املركز العام ،عضو املركز العرايق للخط والزخرفة  /املركز العام ،عضو جمعية
كهرمانة للفنون ،املشاركة ضمن أغلب معارض ومهرجانات وزارة الثقافة العراقية ومنظمات املجتمع
املدين الثقافية الفني�ة ،إقامة ستة معارض شخصية يف احلرف العريب ومعارض مشرتكة مع فنانني
عرب يف سوريا ودولة اإلمارات وسلطنة عمان ولبن�ان وكذلك إقامة العديد من الورش الفني�ة يف تقني�ات
استخدام احلرف العريب ومن ضمنها املشاركة يف ملتقى القاهرة الدويل لفن اخلط العريب بدورته الرابعة
واخلامسة والسادسة ،إصداره برنامج تدرييب وتعلييم لتنمية املوارد البشرية يف حتسني خط الكتابة
اليدوية ،كالريي مجيد ندوة عن احلرف العريب مع معرض شخيص بغداد  ،2019مهرجان ضوايح الشارقة
 ،2015إعطاء العديد من املحاضرات التدريبي�ة يف كيفية حتسني خط الكتابة االعتي�ادية والبحث مستمر
يف كيفية توظيف احلرف العريب برؤية معاصرة ومتجددة .
15

د .سعيد عبدالقادر «مصر»

مواليد اإلسكندرية  - 1945دراسات حرة ىف فن التصوير بلندن  ،1979أول اجلمهورية ألول دبلوم خط
عرىب بمصر ،عضو مجلس إداره اجلمعية األهلية للفنون اجلميلة ،اقامة العديد من املعارض الدولية
والشخصية ( )167واملعارض اجلماعية والعاملية واملصرية ،عمل خطاطا ومصمم للعديد من الصحف
واملجالت بمصر ولندن و السعودية ،اقامه معارض سنويه شخصيه بدار االوبرا املصرية بالقاهرة سنويه
منذ عام  2002حيت  ،2009اقامة وتنظيم الصالون السنوى ال 21والعيد ال 20للخط العرىب و امللتقى ال19
ملبدعي اخلط العريب سنوياعلي التوايل ،تنظيم واقامة املعرض الدوىل السنوى للعام التاسع (رؤية عاملية
للفوتوغرافيا) ،تنظيم واقامة املعرض السنوى ال 12االبدعات الفني�ة السكندريه سنويا باملركز الرويس،
أول من اقام معارض جماعيه للخط العريب يف تاريخ االسكندرية ،املشاركة ىف املهرجان الثقاىف الدوىل
جبامعة هامبورغ بألماني�ا وإقامة معرض اخلط العريب بمتحف احلضارات ومبىن مجلس املدين�ة بهامبورغ
من  2010/4 / 5اىل  2010/4/28و احلصول علي شهاده تقدير ،اقامه املعرض الشخيص باملركز االساليم
بلندن عام  ،1980إقامة املعرض الشخيص باوليفيام باسطنبول تركيا اغسطس  2010و إقامة املعرض
الشخيص بكواالملبور مالزييا  ،2011إقامة املعرض الشخيص بكازبالنكا (الدار البيضاء) املغرب / 12
 ،2014/1احلصول علي ميداليه و شهاده تقدير وتكريم من القنصل العام الرويس .2013
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محمد سحنون «تونس»

فنان تشكيلي خطاط و حنات ،ولد يف  18سبتمرب  1971بصفاقس ،حتصل على شهادة الباكالوريا يف جوان
 1991-1995 ،1991درس باملعهد التكنولويج للفنون و الهندسة املعمارية و التعمري بتونس ITAAUT
وحتصل إثرها على األستاذية يف الفنون التشكيلية اختصاص حنت ،عمل باملعاهد الثانوية 1995-2000
ثم التحق باملعهد العايل للفنون و احلرف بصفاقس ابت�داء من سنة  ،2000أجنز منحوتات افتت�اح و اختت�ام
ألعاب البحر األبيض املتوسط ،عضو جمعية أحباء الفنون التشكيلية بصفاقس ،شارك يف العديد من
املعارض واملهرجانات وامللتقيات الوطني�ة والدولية منذ سنة  ،2000حضر وشارك يف العديد من ملتقيات
اخلط يف املغرب واجلزائر وتونس والهند والشارقة.
عرض اعماله يف العديد من الدول  :فرنسا ألماني�ا اجلزائر املغرب ليبي�ا االمارات العربي�ة سلطنة عمان
العراق والهند.
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مصطفى محمد جنار «سوريا»

وحاليا يف املدين�ة املنورة بالسعودية ،يقول االستاذ
مواليد مدين�ة حماه  ١٩٤٣سورية ،أقام يف دمشق
ً
مصطفى جنار منذ أن عشقت اخلط العريب تتلمذت على يد املرحوم عبد الرحمن الفاخوري وكان له الفضل
االول يف تشجيعي على تعلم اخلط العريب ثم انتقلت اىل مدين�ة دمشق وعملت يف ادارة املساحة العسكرية
وكانت املنطلق ملسرييت الفني�ة وكان قدويت االستاذ الفنان جمال بوستان تعلمت منه الكثري وملدة  ٢٠عام
ويف عام  ١٩٧٢تعرفت على االستاذ املرحوم اخلطاط محمود الهواري وبدأت اعمل معه واتعلم منه لغاية
بطال يف بن�اء االجسام وملدة  5سنوات ،اشرتكت يف جميع املعارض اليت
عام  ،١٩٧٩مع مسرييت الفني�ة كنت ً
أقيمت يف سوريا ،شاركت يف معرض أورسيكا الذي أقيم بدمشق بمكتب�ة األسد ثم شاركت يف إيران مرتني
ويف معرض أقيم يف الصني ويف ألماني�ا كذلك  .فرانكفورت ،شاركت بمعرض يف ديب ومعرض يف إيرلندا ثم
يف امللتقى الذي أقيم يف اململكة العربي�ة السعودية املدين�ة املنورة ويف معارض متعددة يف مناسبات عديدة
باململكة ،آخر مشاركايت كانت يف امللتقى الذي أقامته اجلامعة االسالمية باملدين�ة املنورة حيث نلت شرف
املركز األول يف خط النستعليق ،قمت بكتابة القرآن الكريم خبط النسخ و انتظر العودة اىل دمشق لتكملة
التدقيق والتصحيح واملوافقة على طباعته.
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أعضاء اللجان
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رئيس جلنة التحكيم
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22
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24
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د  .السعداوى السيد نصر
عضو اللجنة العلمية
30

أ .أنور بكرى حسانني
عضو اللجنة العليا
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46
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لفنون اخلط العريب وعددهم ( )18دولة وهم:

مصر
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مالزييا
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الندوة العلمية
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(احلرف العريب :حتديات ورؤى)
ملتقى القاهرة السادس للخط العريب
الندوة العلمية
القاهرة  5-2يوني�ة 2021

جدول الندوة العلمية الدولية
لملتقى القاهرة للخط العربي  5-2يونية 2021

ينظر إىل احلرف العريب إليها من زوايا عدة :جمالية احلرفُ ،
والبعد الوظيفي سواء يف التدوين،
أو يف الطباعة ،أو يف التعبري عن الهوية ،أو يف النقوش التذكارية .كما ُينظر باهتمام شديد يف السنوات
ُّ
األخرية إىل ممارسات ومبادرات األساليب احلديث�ة يف تعليم وتعلم اخلط العريب ،سواء على املستوى
املؤسيس أو املبادرات اخلاصة.
ُ
وعندما شرفت بتكليفي برئاسة اللجنة العلمية مللتقى القاهرة السادس للخط العريب لعام
ً
2021م ،وهو امللتقى الذي يؤكد على قناعة الدولة املصرية ممثلة يف وزارة الثقافة املصرية من خالل
ُ
ً
صندوق التنمية الثقافية ،سعيت جاهدا مع زماليئ يف اللجنة العلمية على إبراز دور احلرف العريب
ً
ً
قاسما مشرتكا بني العديد من املجاالت الثقافية والفني�ة .إن أحباث الندوة العلمية هذا العام
بصفته
ِّ
تقدم لنا صورة مختلفة ومغايرة عن الشكل النمطي للحرف العريب وجمالياته حيث حرصت اللجنة
ً
العلمية على تضمني مختلف الرؤى يف فنون اخلط العريب من خالل اشرتاك  27باحثا من مصر والعالم
العريب ،ين�اقشون  25ورقة حبثي�ة ،ويمثلون العديد من املؤسسات الرسمية أو اخلاصة مثل جامعة
األزهر ،وجامعة اإلسكندرية ،ومكتب�ة اإلسكندرية ،واجلامعة اللبن�اني�ة ،ووزارة الثقافة ،ووزارة السياحة
واآلثار .ويطيب للجنة العلمية أن تطرح هذا العام مبادرة طيب�ة تتمثل يف تنظيم محاضرة رئيسية تكون
بمثابة إضافة علمية وفني�ة ملجال اخلط العريب ،وهو ما يتمثل يف محاضرة الدكتور مأمون الصقال عن
“انتشار تقني�ات اخلط الكويف الرتبيعي”؛ كما يطيب للجنة العلمية أن ترثي امللتقى يف دورته احلالية
بن�افذة “إطاللة” واليت تهدف إىل تنظيم حلقة نقاشية حول إصدار هام يف مجال اخلط العريب ،وقد
تزامن امللتقى مع صدور كتاب «خضري البورسعيدي :مدرسة مصرية يف اخلط العريب» ،الذي أصدرته
مكتب�ة اإلسكندرية ،وهو من تأليف الدكتور محمد حسن.
ً
عودا على َبدء ،إن هذه الندوة العلمية مللتقى القاهرة السادس للخط العريب هي فرصة ساحنة
اللتقاء كل املهتمني بفنون اخلط العريب ،يف حقول معرفية مختلفة ،من أجل خدمة وتطوير احلرف
العريب من رؤى وزاويا مختلفة ،لتواجه حتديات املستقبل يف فنون اخلط العريب.

رئيس اللجنة العلمية
الدكتور أحمد منصور
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التسجيل 11صً 12-
ظهرا
ً
ً
مساءا
12.00ظهرا1-
اجللسة االفتت�احية
يدير اجللسة :الدكتور أحمد منصور
كلمة مقرر اللجنة العلمية :أحمد منصور
كلمة الباحثني :د .جمال جنا
كلمة قوميسري امللتقى :األستاذ محمد بغدادي
كلمة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية :األستاذ الدكتور فتيح عبدالوهاب
اليوم األول :األربعاء  2يوني�ة 2021م
اجللسة العلمية األوىل1 :م 2.30-م
يدير اجللسة :الدكتور أسامة العبد
د .محمد زينهم

جماليات اخلط العريب

د .أحمد منصور

ملحة عن مسابقة اخلط العريب على مستوى مدارس اجلمهورية

أ.م.د .محمد محمد العريب

تصور مقرتح للتغلب على بعض مشكالت تعليم
اخلط العريب باستخدام فلسفة البديل

أ .مىن سعيد إبراهيم السييس

أهمية تدريس اخلط العريب

اجللسة العلمية الثاني�ة2.45 :م 4.15-م
يدير اجللسة :الدكتور أحمد منصور
محاضرة رئيسية مسجلة ،الدكتور مأمون الصقال :انتشار تقني�ات اخلط الكويف الرتبيعي
د .جمال جنا

اخلط العريب بني مصر ولبن�ان

د .محمد حسن

تاريخ إحياء اخلطوط اململوكية “أنماط الثلث اململوكي بني
احلرف والتكوين واالستخدام”

113

د .أحمد عبد الغىن محمد رضوان

ظاهرة الكتابة اجلدراني�ة نشأتها وأبرز اشكالها

د .أمرية عبدهللا
د .محمود سيف

رؤية إبداعية إلنشائي�ة احلرف العريب يف تصميم الهوية املؤسسية

اليوم الثاين :اخلميس  3يوني�ة 2021م
اجللسة العلمية الثالثة11 :ص 12.30-ظ
يدير اجللسة :أ.م.د /محمد محمد العريب
د .السعداوي السيد نصر السعداوي

التفكري اإلجيايب يف تمني�ة بعض مهارات التعبري باحلرف العريب كأحد
مجاالت الرتبي�ة الفني�ة لدي عين�ة من طالب جامعة األزهر

أ.د .خلف الديب عثمان محمد

احلرف العريب وحتمية النموذج يف التعليم

د .شاذيل يونس على جالل
د .محمود مصطفى أحمد أحمد

سين�اريوهات مقرتحة لتمويل مشروعات أقسام الرتبي�ة الفني�ة
باجلامعات املصرية لدعم املزيات التن�افسية للحرف العريب يف ضوء
التحول الرقيم “دراسة استشرافية”

د .محروس محمود أحمد عتايق

أسلوب التحوير كأحد مداخل استحداث لوحة تصويرية باستخدام
اخلطوط العربي�ة لعين�ة من طالب الرتبي�ة الفني�ة جامعة األزهر

اجللسة العلمية الرابعة12.45 :ظ 2.15-م
يدير اجللسة :الدكتور السعداوي السيد
أ .إيهاب اخلطيب

اخلط العريب على املنسوجات اإلسالمية

د .على محمد نور الدين

روئ تشكيلية مستحدثة لإلفادة من إمكاني�ات التيبوغرافيا
وتوظيفها يف طباعة املنسوجات لطالب الرتبي�ة الفني�ة

ٌ
أ .محمد مجدي الديب
د .أحمد الصاوى طه

“خط وزخرفة ُ
المصحف الشريف”
(قراءة جديدة يف ضوء مصاحف آل زنكي)
العناية باملخطوط العريب مع نماذج لبعض االخطاء الكتابي�ة املعاصرة

اجللسة العلمية اخلامسة2.30 :م 4.00-م
يدير اجللسة :الدكتور طارق جاد الكريم
د .محمد السيد حمدي

التشكيالت اخلطية على النقود اإلسالمية

مهندس مجدي حنفي

خطاطو العمالت املصرية يف العصر احلديث

أ .إيهاب محمد محمد سالم

التكوين�ات اخلطية وداللتها الرمزية على تصميم
العمالت املعدني�ة املصرية

أ .تامر محمد أبو اخلري

اخلطوط املستخدمة يف املقامات واألضرحة :مدخل معريف

اليوم الثالث :السبت  5يوني�ة 2021م
اجللسة العلمية السادسة11 :ص 12.30-ظ
يدير اجللسة :الدكتور محمد حسن
املهندس بالل شرابي�ة

خط الرقعة بني القاعدة اخلطية واالستخدامات اجلمالية
“صور الستخدامات خط الرقعة يف مجال اإلعالن احلدايث يف مصر”

أ .شيماء الفحام

فن اخلط العريب ملكة أم موهبة؟!
(نماذج تطبيقية من ورش تعليم الشباب ،ومعليم
الصف األول االبت�دايئ)

أ .محمد شافعي حسن أحمد

نماذج من اخلطاطة يف مصر يف منتصف القرن العشرين
ً
نموذجا
اخلطاط حسن خالد

م .محمد ناصر وهدان

املمارسات اخلطية بمصر حىت الوقت احلايل

اجللسة العلمية السابعة1 :م2.30-م
يدير اجللسة األستاذ محمد بغدادي
مناقشة كتاب “خضري البورسعيدي :مدرسة مصرية يف اخلط العريب”
األستاذ مسعد خضري البورسعيدي-الدكتور محمد حسن
اجللسة اخلتامية والتوصيات
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أسلوب التحوير كأحد مداخل استحداث لوحة تصويرية باستخدام
الخطوط العربية لعينة من طالب التربية الفنية جامعة األزهر
دكتور محروس محمود أحمد عتايق
مدرس الرسم والتصوير ،قسم الرتبي�ة الفني�ة ،كلية الرتبي�ة بالقاهرة ،جامعة األزهر
هاما للتواصل اإلنساين حيث يتم توجيه املشاهدين؛ فاللوحة التشكيلية
مركزا ً
تمثل اللوحة التصويرية ً
ً
وأيضا هي العنصر العقلي القابل
عند "جون ديوي" طريقة فعالة وناجحة ،وعنصرا لبن�اء خربة جديدة.
ً
للفهم يف موضوعات العالم وأحداثه .ومع تعددية اللوحة التصويرية ،وتنوع مدارسها وتقني�اتها فالبحث
حرفا ،أو مجموعة حروف ،أو كلمة ،أو عدة كلمات
احلايل يتخذ أسلوب التحوير يف الكتابات العربي�ة
سواء ً
ً
ً
خصبا الستحداث مداخل جديدة للوحة التصويرية.
معين�ا
ً
اعتمدت اللوحة يف فن اخلط العريب على العديد من الكتابات العربي�ة ،وحروفها املتن�اغمة بشكل كبري؛
فاخلط العريب صورة تتضمن صوتا ،ومعىن ،وشكال ًّ
مرئي�ا؛ فيستطيع الفنان حتوير التشكيل اخلطي
ً
ً
ً
إىل تشكيل زخريف هنديس (دائري ،وبيضاوي ،ومربع ،ومستطيل) ،أو شكل زخريف تصويري (تمثيلي)،
وذلك باستلهام األشكال التمثيلية اآلدمية ،واحليواني�ة ،واملعمارية ،وأشكال الطيور ،والنب�اتات،
واجلماد .باإلضافة إىل ما يبتكره الفنان احلديث واملعاصر الذي يستلهم أشكال اخلط العريب ،ويصمم
أشكاال جديدة يف هيئ�ة أعمال فني�ة ،وتصويرية محورة ،حيث يستطيع باستخدام احلروف املنفصلة
ً
أو املتصلة كأساس البتكار موضوع اللوحة الفني�ة التصويرية .ومما تقدم يتضح أن الفنان يف معاجلته
خلاصية (قابلية التحوير) يف اخلط العريب لم يكن يقصد الزخرفة فقط ،وإنما كان ألجل التعبري الشكلي
(التشكيلي) ،مما يوضح قابلية التحوير كخاصية فني�ة يتمزي بها اخلط العريب من إمكاني�ات تشكيلية
فريدة يمكن أن يؤدي الكشف عنها إىل استحداث مداخل جديدة للوحة التصويرية املعاصرة.
تهدف هذه الورقة البحثي�ة إىل الكشف عن األشكال اخلطية التصويرية اليت قامت على أساس خاصية
(قابلية التحوير) يف اخلط العريب بالبحث والتحليل ،ومعرفة األسس الفني�ة والبن�ائي�ة اليت قامت عليه
هذه اخلاصية .باإلضافة إىل التوصل إىل حلول وصياغات تشكيلية يف فن اخلط العريب يمكن أن تكون
مدخال الستحداث لوحة تصويرية معاصرة .إىل جانب الكشف عن مدى أهمية الكتابات العربي�ة يف
ً
األعمال التصويرية للفنان حليم التوين .لذلك فإن هذه الورقة البحثي�ة تتبع املنهج الوصفي لما يتعلق
باإلطار النظري ،ودراسة اللوحة التصويرية ،وأسلوب التحوير يف كتابات اخلط العريب ،واملنهج شبه
التجرييب للعمل يف التجربة البحثي�ة الطالبي�ة.

التشكيالت الخطية على النقود اإلسالمية
دكتور محمدالسيدحمدي
باحث أول ،مركز دراسات اخلطوط -مكتب�ة اإلسكندرية

عظيما من النقود اليت ُسكت يف أكرث من  500دار للسك ،عرب رقعة جغرافية تمتد من
تراثا
ترك املسلمون ً
ً
ً
شرقا حىت املحيط األطليس غربا .كانت السمة الرئيسية فيها استخدام اخلط العريب يف تسجيل
الصني ً
النقوش ،والتشكيالت اخلطية بلغات عدة ما بني العربي�ة ،والفارسية ،واألوردية وغريها من اللغات اليت
استخدمت احلرف العريب يف كتاباتها.
وقد برع املسلمون يف تنفيذ العديد من التشكيالت اخلطية يف مساحات دقيقة ،تنم على ما وصل إليه
فن اخلط العريب على أيدي اخلطاطني العاملني يف دور السك من مهارة واتقان ،وإن لم يصل إلين�ا أسماء
الكثري منهم ،وإنما بقيت أعمالهم شاهدة على مراحل تطور اخلط العريب عرب العصور ،وربما سبقت الكثري
من محاوالت ابتكار الكثري من األقالم العربي�ة ،وساهمت يف إعادة تأريخ وظهور العديد من األقالم.
تلقى هذه الورقة البحثي�ة الضوء على التشكيالت اخلطية من خالل استعراض العديد من نماذج متنوعة
من النقود اإلسالمية ،من أماكن شىت من الصني ،والهند ،وإيران ،والعراق ،وسورية ،وتركيا ،ومصر،
واليمن ،وبالد املغرب العريب ،واألندلس ،وبذلك بهدف استكشاف األعمال اخلطية لرواد مجهولني من
اخلطاطني.

التفكير اإليجابي في تمنية بعض مهارات التعبير بالحرف العربي
كأحد مجاالت التربية الفنية لدي عينة من طالب جامعة األزهر
د .السعداوي السيد نصر السعداوي
مدرسبقسمالرتبي�ةالفني�ة
كليةالرتبي�ةبننيجامعةاألزهر بالقاهرة
«أنا أفكر إذن أنا موجود» مقولة للفيلسوف الشهري (ديكارت) والتفكري واقع ال يمكن إنكاره ،ومهارة
وفن يعكس الفلسفة اليت يتبن�اها اإلنسان لتحقيق أهدافه يف هذه احلياة ،واستكشاف اخلربة من أجل
الوصول إىل الهدف ،وهذا الهدف قد يكون الفهم ،أو اختاذ القرار ،أو حل مشكلة ،والفرد عندما يواجه
ًّ
إجيابي�ا من التفكري ،والذي عادة
نمطا
أي موقف ما فإنه يتعامل معه من خالل نمطني من التفكري ،إما ً
ما يسهم يف تطوير املشاعر والتصرفات اليت تتسم بالطمأنين�ة ،والثقة ،والصحة النفسية ،والسعادة،
وإما أن يتبىن نمطا ًّ
سلبي�ا من التفكري كالفئة املهمومة ،واملصابني باالضطرابات الشخصية ،وإن التحول
ً
ُ
والرتكزي على القيم ،والتسامح ،وجودة احلياة ،وهذا ما يعرف (بعلم النفس اإلجيايب) الذي يركز على
جوانب القوة لدى اإلنسان والتفكري االجيايب والنت�اجئ االجيابي�ة.
هدف البحث :يهدف البحث إىل حتديد مجموعة من مهارات التفكري اإلجيايب مثل التفاؤل ،التطلع
للمستقبل ،الشعور بالرضا ،تقبل الذات ،حتقيق الذات ،تقبل اآلخرين ،واالجناز ،واملشاركة الوجداني�ة،
والضبط االنفعايل ،والتسامح ،واملثابرة ودورها يف تعزيز وتنمية بعض مهارات اخلطوط العربي�ة ،سواء
يف رسم احلرف من خالل قانون احلرف ،والتقوير ،واملد واالستطالة ،ودقة النهايات ومناسبتها جلسم
احلرف ،ومناسبة مجموعة مهارات التفكري اإلجيايب على هذه املهارات اخلطية ،ودور ذلك ً
ً
وسلبا
إجيابا
على متعلم اخلط العريب من خالل عين�ة من طالب اجلامعة.
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فرضية البحث :يفرتض البحث أنه توجد عالقة إجيابي�ة بني حتقيق مهارات التفكري اإلجيايب ،وتعزيز
وتنمية مجموعة من مهارات رسم احلرف العريب.
أداة البحث :تمثلت أداة البحث يف بطاقة مالحظة تضمنت اجلوانب املهارية اخلاصة برسم احلرف
العريب ،ومهارات التفكري االجيايب ،ومدى توفر كليهما وأثرهما على اآلخر.
إجراءات البحث ومنجيت�ه :االستفادة من بعض الدراسات السابقة واملرتبطة ملعرفة بعض اجلوانب
النظرية للبحث ،وإجراء جتربة طالبي�ة ،وكذلك استخدام املنهج الوصفي التحليلي.
عين�ة البحث :يتم تطبيق أداة البحث على عين�ة من قسم الرتبي�ة الفني�ة بكلية الرتبي�ة جبامعة األزهر،
وأسفرت النت�اجئ األولية عن وجود أثر إجيايب ،وعالقة بني تعزيز مهارات التفكري اإلجيايب وبني تنمية بعض
مهارات رسم احلرف العريب.
الكلمات املفتاحية( :التفكري االجيايب ،مهارات التعبري ،احلرف العريب ،الرتبي�ة الفني�ة).

التكوينات الخطية وداللتها الرمزية على تصميم
العمالت المعدنية المصرية
أ /إيهاب محمد محمد سالم
معيد بقسم الرتبي�ة الفني�ة  -كلية الرتبي�ة جامعة األزهر
تأيت اخلطوط العربي�ة املتنوعة بأنواعها املختلفة يف إظهار كتابات العملة وحتديد فئاتها كأساس لتصميم
العملة ،ونالت العملة املعدني�ة أهمية بالغة بما حتتويه يف تصميمها من مفردات ،وعناصر تشكيلية
أوال ،واجلمالية
باهتمام
الفنانني واملصممني ،فصاغوا تكوين�اتهم وتصاميمهم بما حيقق الغايتني؛ النفعية ً
ً
ً
ثاني�ا .ونظرا إىل أن عنصر اخلط من أهم العناصر املؤلفة املوجودة على سطح النقود املعدني�ة ،فإن هذا
العنصر نال اهتمام كثري من الفنانني املصممني ،لذلك بلغ اخلط العريب شأنا ً
كبريا يف الفنون اإلسالمية،
ً
والسيما ابتعاد الفنان املسلم عن الفنون التشخيصية ،واجتاهه إىل استخدام اخلط والزخرفة يف منجزاته
الفني�ة واحلرفية ،مما أدى إىل بروز القيم اجلمالية يف اخلطوط والتشكيالت الزخرفية ،ومن ّ
ثم انعكاسها
على القيم الوظيفية ،واجلمالية يف النقود اإلسالمية؛ فلم يعد هدفه فقط هو الدالالت المادية املباشرة
لكلماته وحروفه ،بل أخذته موهبت�ه الفني�ة لتأكيد إبداعاته ،وابتكاراته اليت تماشت تن�اغمت مع فكر
العقيدة اإلسالمية وفلسفتها.
وتتعدد قيمة عنصر الكتابة الذي رافق النقود املعدني�ة ونقش عليها بني النفعية الوظيفية يف الداللة إىل
يشء محدد (كقيمة القطعة النقدية أو اسم البلد أو حلاكم أو تاريخ معني) وبني القيمة اجلمالية الكامنة
يف اجلملة أو الكلمة أو احلرف حبد ذاته وكذلك الرقم.
ً
أساسيا مع بايق عناصر التكوين املؤلفة لسطح
توظيفا
كما أكد املصمم على توظيف عنصر الكتابة
ً
القطعة النقدية بشكل متن�اغم ومنسجم ،وتكاد ال ختلو أية قطعة نقد حديث�ة من هذا العنصر (الكتابة).

الحرف العربي وحتمية النموذج في التعليم
أ.د .خلف الديب عثمان محمد
استاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربي�ة
كليةالرتبي�ةجامعةاألزهر
املعلم ركن أساس يف تشكيل شخصية املتعلم ،ومن أهم اجلوانب اليت تربز فيها شخصية املتعلم –
مختلف عمره – كتابت�ه ،بمختلف جوانبها :الفكرة واألسلوبا والشكل ،وال يعتقد أن شكل الكتابة ( خط
الكاتب ) أمر من األمور الشكلية طالما جاء بفكرة سليمة ،وكتب بأسلوب ممزي ،إذ إن قدرته على تقديم
أطروحته املكتوبة يف مظهر قشيب ينقل تصورا واضحا عنه؛ فثمة كتابات كثرية تن�اولت عالقة اخلط
جبوانب الشخصية املختلفة لإلنسان.
كما أن مدخل العمليات يف تدريس الكتابة اهتم بهذا األمر ،وجعل من عمليات الكتابة األساسية اليت
جيب تدريب الطالب عليها هي عملية املراجعة واإلخراج النهايئ ،والذي يمثل رسم احلرف العريب ،وكتابة
سطوره من أهم مهاراتها ،ولن يتمكن املعلم من تدريب طالبه على ذلك إال إذا امتلك هو ذاته تلك
املهارات ،واستطاع أن يقدم لطالبه النموذج املناسب لالقتداء به ،إبان تدريب�ه على مهارات رسم احلرف
العريب وإخراجه.
وقدرة املعلم على تقديم النموذج الصحيح لكتابة احلرف العريب عامل أساس يف تشكيل قدرة املتعلم
وخصوصا يف السنوات األوىل من حياته على كتابة حروفه ونقل معاني�ه يف صورة تزيد أفكاره بهاء ،وتنقل
ما يفكر فيه بوضوح لآلخرين دون لبس أساسه التفسري اخلطأ لرسم هذا احلرف.
إن النموذج الذي يقدمه املعلم -خصوصا معلم العربي�ة – يبقى أثره بكل تأكيد يف شخصية املتعلم،
وحيذو حذوه يف كل ما يكتب يف املستقبل ،ولنا أن نفكر كيف كان يهتم املعلم قديما بسبورته ورسم أحرفه
عليها وكيف كان يعتين بتنويع حجم خطه وشكله مناسبة للفكرة املطروحة ،وكيف كان يوجه املتعلمني
لالقتداء به فيما يقدمون من كتابات ،وكيف كان يقدم هذا املعلم التغذية الراجعة ألسلوب رسم احلرف
بطرق مختلفة ويت�درج من أسهلها ألصعبها ،حيت يمكن الطالب من كتابة ورسم حروفه بالعربي�ة بصورة
تتسق مع بهائها وجمالها ،كان يعلمه كيف يكمل رسم احلرف جمال ما رسم من معاين وأفكار.
تويص ورقة العمل احلالية بضرورة إعادة النظر يف برامج إعداد معلم العربي�ة يف مختلف املراحل الدراسية
الرسمية وغريها يف مراكز تعليم العربي�ة ألهلها وللناطقني بغريها ،لتضمن وجود معايري تتصل برسم
احلرف العريب ،والتمكن من مهارات كتابت�ه بمختلف أنواع اخلطوط؛ حىت يمكن إعادة النموذج الغائب
يف مدارسنا؛ ليتسىن تربي�ة جيل يضع العربي�ة فكرة ورسما يف اإلطار الذي تستحقه من اجلمال والبهاء.

تهدف هذه الورقة البحثي�ة إىل إلقاء الضوء على التكوين�ات اخلطية وداللتها الرمزية على تصميم العمالت
املعدني�ة املصرية من استعراض جماليات اخلط العريب يف التداخل ،والرتاكب اإليقاعي يف تركيب اجلمل
اخلطية سواء كان خبط النسخ ،أو الثلث ،أو الكويف ،والهنديس ،واستخدام املحاور القوسية بطريقة
يسهل على مستخديم العملة قراءتها.
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الخط العربي بين مصر ولبنان
دكتور جمال جنا
كليةالفنوناجلميلةوالعمارة،اجلامعةاللبن�اني�ة
ين�اقش هذا البحث العالقات الفني�ة بني مصر ولبن�ان ،وبالتحديد موضوع اخلط العريب بني البلدين
العربيني األكرب واألصغر مساحة ،بني موقع البلدين وقربهما من أوروبا ،ووقوع مصر يف قارتني .فهل لذلك
خصوصا أنن�ا إذا نظرنا يف التاريخ ،نرى أن العالقات كانت قائمة بني مصر
أثره يف هذه العالقات الفني�ة؟
ً
األ ْر ز ،ثم جاءت احلمالت املغولية ولم توقفها إال احلملة اململوكية اليت انطلقت من مصر،
القديمة وبالد َ
أقساما كبرية من بالدنا .ثم جاءت احلمالت اململوكية لتحرير بالد
لتحتل
�ة
ي
الصليب
احلروب
ثم جاءت
ً
الشام وكانت درتها بتحرير طرابلس الشام على يد املماليك الذين أسسوا القاهرة الصغرى؛ أي طرابلس
اللبن�اني�ة احلالية بمساجدها ،وخطوطها ،وزخارفها ،ورنوكها ،وأسواقها ،ومدارسها ،وحماماتها ،واليت
احتوت على كافة العناصر املعمارية ،واخلطية ،والزخرفية ،حىت إن املؤيد شيخ حاكم القاهرة وصاحب
املسجد الشهري ُولد يف طرابلس ،هذه املدين�ة اليت زينتها اخلطوط املستخدمة زمن املماليك ،ثم توسعت
ّ
عددا من األسماء
لتستوعب التي�ارات الفني�ة الالحقة ال شك أنها أثــــرت على الساحة اخلطية وأفرزت ً
اليت قصدت مصر لتعلم هذا الفن .كذلك تتن�اول هذه الورقة البحثي�ة جتربة عدد من اخلطاطني املصريني
وخصوصا الذين أثروا وتأثروا بهذه العالقة املباشرة ودراسة نت�اجهم الفين.
واللبن�انيني
ً

الخط العربي على المنسوجات اإلسالمية اآلثارية
نماذج مختارة عبر التاريخ
إيهاباخلطيب
مفتش آثار -االدارة املركزية للمنافذ والوحدات االثرية باملوائن املصرية
كان من عادة امللوك قبل اإلسالم أن يزينوا مالبسهم بصور امللوك وبأشكال معين�ة ممزية لها وكانت تهدى
للحاشية وأصحاب املناصب ،وورث املسلمون عنهم هذه العادة ولكنهم اعتاضوا عن الصور والرسوم
بكتابة أسماء احلكام مصحوبة بالدعاء أو املدحي .وهذه الكتابة كانت تنسج يف حلمة الثوب وسداه أو تطرز
بعد نسجه خبيوط من الذهب أو الفضة أو احلرير ،واختذ احلكام املسلمون هذا النوع من النسيج حقا لهم
وحدهم واعتربوه من عالمات سلطانهم .كانت الدور املعدة لنسج أثوابهم يف قصورهم تسىم دور الطراز.
وكان القائم على النظر فيها يسىم صاحب الطراز ،ينظر يف أمور الصباغ واآللة واحلاكة فيها ،وإجراء
أرزاقهم وتسهيل آالتهم ومشارفة أعمالهم .وكانوا يقلدون ذلك خلواص دولتهم وثقات مواليهم .وجدت
أول إشارة صرحية إىل دار الطراز على قطعة من الكتان يف دار اآلثار العربي�ة حتمل رقم  3084مكتوب عليها:
«بسم هللا بركة من هللا لعبد األمني محمد أمري املؤمنني أطال هللا بقاه مما أمر بصنعه يف طراز العامة
بمصر على يد الفضل ابن الربيع موىل أمري املؤمنني».

نماذج من الخطاطة في مصر في منتصف القرن العشرين
نموذجا
الخطاط حسن خالد
ً
األستاذمحمدشافعي

ًّ
تدريجيا ،ومرت على مصر مراحل من االزدهار
انتشرت الكتابة العربي�ة يف مصر بعد الفتح اإلساليم لها
وأخرى من الركود كغريها من حواضر العالم ،حىت صارت أهم العواصم اإلسالمية ولها الريادة يف
فنون اخلط العريب بعد سقوط اخلالفة العباسية ،ثم انتقلت الريادة للدولة العثماني�ة يف جتويد اخلط
وذلك بعد سقوط دولة املماليك ،وظلت كذلك حىت سقطت اخلالفة العثماني�ة ،وشهدت مصر نهضة
حضارية كان آثارها إنشاء مدرسة حتسني اخلطوط امللكية يف سنة  1922وذلك لتعليم فنون اخلط العريب
والزخرفة والتذهيب.
وحنن اليوم بصدد عرض سرية مختصرة ألحد خرييج ذلك الصرح الكبري وحتليل العوامل اليت ساعدت على
تكوين شخصيت�ه وأسلوبه الذي مزيه عن غريه ونماذج من إجنازاته .ولد حسن أحمد خالد بالقاهرة سنة
 1923ونشأ يف عائلة تشتغل بالفن والعلوم؛ فجده ألبي�ه الشيخ خالد أحمد إمام وخطيب مسجد محمد
ً
صغريا وبدأ بتعلم اخلط على أبي�ه اخلطاط أحمد خالد
علي باشا ،واملدرس باجلامع األزهر ،فحفظ القرآن
وخال والده اخلطاط درويش سليم ،ومن وقتها عشق اخلطوط العربي�ة وتمزي يف خط الثلث؛ ثم التحق
بمدرسة حتسني اخلطوط امللكية سنة  ،1937وتعلم فيها على مشاهري أساتذة هذا العصر أمثال سيد
إبراهيم ،وغزالن بك ،ومحمد حسين ،ومحمد األفندي ،ومكاوي ،ومحمد رضوان وخترج سنة  ،1941وكان
ترتيب�ه الثامن ،ثم حصل على دبلوم التخصص سنة  ،1943ودرس خاللها على األستاذ يوسف أحمد،
وعني فور خترجه خطاط بدار الكتب املصرية سنة  1944حىت أحيل للمعاش سنة  .1983تأثر خالل
مسريته بنماذج من خطوط أشهر خطاطي العالم اإلساليم اليت تذخر بها دار الكتب املصرية ،وقد
ختصص يف الكتابة والنحت على األحجار فكتب الكثري من شواهد قبور مشاهري مصر يف النصف الثاين من
القرن العشرين أمثال امللك فاروق ،وجمال عبد الناصر ،وعبد احلليم ،وأم كلثوم ،وفريد األطرش ،وطه
حسني ،ومنرية املهدية ،وعائلة تيمور باشا ،وعديل باشا يكن ،وصربي أبو علم باشا ،وغريهم الكثري .كذلك
كتب بعض السور واآليات لبعض املساجد بمصر مثل :مسجد الكحالوي بالقاهرة ،ومسجد العريب
بشربا ،ومسجد كلية الهندسة .تعترب أهم إجنازاته اليت خلفها قبي�ل وفاته كانت املشاركة يف جتديدات
مسجد نمرة جببل عرفات بكتابة أربعني بسملة خبط الثلث باإلضافة آليات من سورة احلج زينت بايق
أبواب املسجد وذلك يف منتصف الثمانين�ات ،وقد شارك يف عدة معارض ومسابقات وكان آخرها قبي�ل
وفاته باملسابقة الدولية «أرسيكا» األوىل والثاني�ة ،وقد تويف يف ديسمرب1991م بالقاهرة.

لذلك تستعرض هذه املحاضرة أنماط الكتابات العربي�ة ،حيث جاءت معظمها باخلط الكويف ،واليت
سجلت على املنسوجات اإلسالمية اآلثارية عرب العصور ،من خالل استعراض أشكالها ومضمونها على
نماذج مختارة من املنسوجات.
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الخطوط المستخدمة في المقامات واألضرحة :مدخل معرفي
تامر محمد أبو اخلري
قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف -وزارة الثقافة
جزء ال يتجزأ من نسيج الكثري من البلدان ،بل إن هناك بالد بعينها تتب�اهى
تمثل املقامات واألضرحة ً
وتتفاخر بوجود تلك املقامات أو االضرحة ،وتعدها عالمة بارزة ،وليس أدل على ذلك من وجود تاج محل
بالهند ،أو العتب�ة احلسيني�ة ومرقد اإلمام احلسني يف العراق ،أو جبانة الباشورة بلبن�ان ،أو السيد البدوي،
ًّ
هائال إذ
معرفيا
كزنا
ً
والقنايئ ،والدسويق ،وآل البيت والسادة بمصر وغريها ،تعد تلك األضرحة واملقامات ً
حتتوي على الكثري من النفائس؛ مثل التصاميم املعمارية املمزية ،والنقوش املتفردة ،واملحتويات النادرة،
واألقمشة ،والكسوات الثمين�ة ،ونهاية وليس انتهاء اخلطوط العربي�ة املعربة واملوحية يف آن واحد.
ًّ
ًّ
ً
طبيعيا حيقق األهداف الفني�ة والروحية ،حيث
زخرفيا
عنصرا
يتصف اخلط العريب خبصائص جتعل منه
تتوفر فيه إمكاني�ات الزخرفة بال سقف ،أو حدود ،وبأشكال ،وتوليفات خارقة للتصور.

تهدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على أهمية التعرف على اخلطوط العربي�ة املستخدمة يف مقامات،
وأضرحة ،ومزارات ،ومقابر السادة ،والعارفني وآل البيت وغريهم ،من خالل التعرض ألنواع اخلطوط
ذاتها على بعض تلك املقامات واألضرحة ،ومناسبة كتابتها ،وبل وكاتبيها واآلمرين واملوجهني بكتابتها.

العناية بالمخطوط العربي مع نماذج لبعض
األخطاء الكتابية المعاصرة
دكتور أحمد الصاوي طه شادي
أستاذ الرتبي�ة اإلسالمية املساعد -كلية الرتبي�ة بنني بالقاهرة – جامعة األزهر
املخطوط :لغة :خطط :اخلط :الطريقة املستطيلة يف اليشء ،واجلمع خطوط ،وقد جمعه العجاج على
أخطاط ،وقال ابن األثري :اخلط املشار إليه علم معروف للناس فيه تصانيف كثرية وهو معمول به إىل
وآسام (ابن منظور1414 ،هـ .)245 ،ولقد عين املسلمون يف العصور
اآلن ولهم فيه أوضاع واصطالح َ
السابقة باملخطوطات عناية كبرية لكونها السبي�ل الوحيد للحفاظ على ما أنتجه العقل العريب اإلساليم
حتفا فني�ة،
من مصنفات ،ورسائل
موضوعها كتاب هللا الكريم ،وأحاديث الرسول ﷺ؛ فجعلوا منها ً
ًّ
ُ
تراثا فني�ا عظيما ،ويكفي اإلشارة إىل حجم هذا الرتاث اإلساليم من خالل ما حتتفظ
ثمين�ة ،وتركوا فيها ً
به متاحف ومكتب�ات العالم .ولذا تعد قضية إحياء الرتاث التربوي املخطوط يف العصر احلاضر إحدى
مهما من تراث
جزءا ً
القضايا املهمة اليت تشغل بال املثقفني -عموما -والتربويني -خصوصا -ألنه يمثل ً
األمة اإلسالمية اليت سبقت به األمم األخرى ،ووثيقة هامة من وثائق وجودها احلضاري والقويم.
يقصد باألخطاء الكتابي�ة :إما (األخطاء اإلمالئي�ة) ،مثل :إهمال الهمز ،وإهمال إعجام التاء املربوطة
بنقطتني ،وإهمال عالمة املد على األلف ،وكتابة الهمزة يف غري مكانها .أو (األخطاء النحوية) ،مثل:
املطابقة ،ثم اإلضافة ،ثم اإلعراب ،ثم احلروف ،ثم التعدي واللزوم ،ثم اخللط بني إن وأن ،ثم إهمال
الضمري ،ثم العلم ،ثم العدد وتميزيه ،ثم اجلملة الفعلية .أو (األخطاء الصرفية) ،مثل :أخطاء املصادر،
واجلمع والنسب ،ثم أخطاء اخللط بني الفعل الثاليث املجرد واملزيد ،وإسناد الفعل إىل الضمري ،وصوغ
املضارع ،واخللط يف الفعل الثاليث املزيد ،واخللط بني الفعل الواوي واليايئ ،ثم األخطاء يف املشتقات (اسم
الفاعل ،اسم املفعول ،اسم املكان) .أو (األخطاء الصوتي�ة) مثل :تقصري الصائت الطويل ،والعكس ،ثم
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جاءت أخطاء الصوامت ،حيث إبدال الشني سين�ا وثاء ،وإبدال احلاء هاء وخاء وهمزة ،وإبدال اخلاء حاء
وياء وداال وحاء ،وإبدال الهاء همزة
شين�ا
وتاء ً
وتاء ،وإبدال الهمزة ً
ً
وقافا ،وإبدال السني ً
ً
ونونا ً
عين�ا ً
وصادا ً
كافا،
القاف
وإبدال
قافا،
الكاف
إبدال
�ا،
وسين
�ا
شين
الثاء
وإبدال
،
وظاء
�ا
وسين
ذاال
الزاي
وإبدال
،
وحاء
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
وظاء،
تاء
الطاء
وإبدال
فاء،
الباء
وإبدال
،
ياء
أو
�ا،
عين
،أو
ا
ميم
أو
ا،
واو
النون
إبدال
همزة،
العني
وإبدال
ً
ً
ً
ً ً
ً
زايا.
وظاء ،وإبدال الذال
داال
الضاد
وإبدال
،
وذاال
ا
ضاد
ً
ً
وثاء ،وإبدال الدال ً
وإبدال امليم ً
ً
وتاءً ،
نوناً ،
من خالل ما سبق تتحدد املواطن املختلفة لصعوبات كما يتضح مدى تعقد هذه املهارة وتفرعها بني
املهارات األخرى ،وارتب�اطها بفروع اللغة وفنونها ،فالكتابة هي «معرض فنون اللغة» ،أي أن الكاتب
الناطق بغري العربي�ة ،لن يستطيع الكتابة إال إذا كان لديه معارف ومهارات عديدة ومتداخلة من بايق فنون
اللغة كي يطبقها يف أداء يوضع يف املعرض الكتايب ،وتب�دأ هذه املعارف واملهارات من األصوات اليت جيب
أن جييد سماعها وكتابتها مطابقة الستماعه ،واملفردات اليت قد ال يستطيع التميزي بني املتشابه منها،
واليت ً
غالبا ما يقع يف أخطاء بني متالزماتها من حروف جر ،أو أدوات ربط ،وكذلك جيب أن جييد قواعد
ً
ً
مراعيا الضمائر والتذكري والتأنيث ،والتطابق بني أركان اجلملة
صحيحا،
تركيب�ا
اللغة كي يركب اجلملة
ً
ً
وأخريا يأيت دور فن صياغة الفقرات أو املوضوعات وهذا أقلهم صعوبة عند املتعلم األجنيب الكبري
فيهما،
ألنه يملك عنه بعض اخللفيات املعرفية من لغته األم.

الممارسات الخطية بمصر حتى الوقت الحالي
م .محمد ناصر وهدان
معماري ومدير ثقايف ،مدير مدرسة القلم لفن اخلط العريب
تمثل دراسة ورصد املمارسات التعليمية والتصميمية والتطبيقية والتقني�ة للخط العريب بمصر يف الوقت
احلايل أهمية كبرية يف قراءة الوضع الراهن ،وفهم وتعقب التحوالت والتغيريات اليت طرأت على املشهد
اخلطي ،وقد اتبعت يف ذلك النهج التحليلي ،الوصفي مع استخدام املنهج التارييخ يف بعض اجلوانب،
ويمكن وضع إطار ومنهج املقالة البحثي�ة يف النقاط التالية:
وحديث�ا
قديما
 oالتحوالت اجلوهرية يف وظيفة اخلطاط الفني�ة واملهني�ة | اخلطاط التقليدي
ً
ً

 oاملمارسات التعليمية لفن اخلط العريب | تعلم اخلط بني املدارس النظامية ومنصات التعلم عن بعد

 oاملمارسات التطبيقية والوظيفية املعاصرة للخط العريب | اخلط يتخطى إطار اللوحة
 oاملمارسات التقني�ة املعاصرة يف خدمة اخلط العريب | صناعة احلروف العربي�ة
 oاملمارسات التصميمية املعاصرة يف احلروف الطباعية العربي�ة | املسابكي الرقيم
 oاخلاتمة والتوصيات | تطلعات وآمال
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انتشار تقنيات الكوفي التربيعي
دكتور مأمونالصقال
جامعةواشنطن،سياتل،ومحرتفالصقالللتصميم-الوالياتاملتحدةاألمريكية
تعود بدايات اخلط الكويف الرتبيعي للقرن الثاين عشر امليالدي حيث انتشر بسرعة وبلغ قمة رواجه يف
القرنني الرابع واخلامس عشر .لكن قل استخدامه يف القرون التالية وظل يف اضمحالل حىت بدا أنه قد
تدريجيا يف العقود األوىل للقرن العشرين ،ثم
تماما بنهاية القرن التاسع عشر .لكن عاد االهتمام به
ُهجر
ً
ً
متسارعا حىت وقتن�ا هذا.
تسارع يف العقود األخرية من القرن المايض والزال
ً
ظهرت بدايات الكويف الرتبيعي نتيجة لتنفيذ هذا اخلط بالقرميد املرصوف وباأللواح اخلزفية على
سطوح املباين املعمارية اخلارجية ،وذلك بتقني�ة الهزارباف (األلف غرزة) وتنويعاتها املختلفة .ثم تم
وأخريا تم تنفيذه بالدهان والرسم وبذلك
تنفيذه بنحت احلجر ،وتزنيله وباحلفر على اخلشب واجلص،
ً
تأقلم مع كافة املواد اليت استخدمت يف تغطية سطوح املباين سواء اخلارجية أو الداخلية.
ورغم أن الكويف الرتبيعي هو خط بدأ وارتبط باألبني�ة واملنشآت املعمارية إال أنه سرعان ما انتشر يف مجاالت
بدءا من الربع األول للقرن الرابع عشر يف
الفنون التشكيلية والتطبيقية األخرى فتم استخدامه على النقود ً
العصر اإليلخاين وحىت ما بعد العهد التيموري حىت منتصف القرن السادس عشر .كما تم استخدامه على
بدءا من الربع الثاين للقرن الرابع عشر ،وحفظت
األقمشة ،والسجاد ،وعلى الورق يف الكتب واملنمنمات ً
نماذجه يف لفائف الطومار اليت وضعها املهندسون كسجالت للخربة الفني�ة املعمارية التقليدية.
تعرض هذه املحاضرة أهم مراحل انتشار تقني�ات الكويف الرتبيعي هذه وتوضح أنه باإلضافة إىل التطورات
الناجتة إما عن استخدام مواد معمارية مختلفة إلنت�اج الكويف الرتبيعي أو عن تكييف النص للتنفيذ بمواد
مختلفة غري معمارية ،فقد تم تطوير أسلوب كتابة الكويف الرتبيعي كنمط خطي متمزي ووسيلة جديدة
أيضا كفن
للتعبري البصري من خالل تطور مبادئ التصميم وأنواع التكوين .بمعىن آخر ،تطور األسلوب ً
خطي حبت يف حد ذاته بغض النظر عن املواد أو طرق التنفيذ ،حيث خضع للتنفيذ على شبكة منتظمة
وفقا ألجبدية متمزية وتمت قواعد تكوين�ه على الشرائط واملساحات املربعة
وكتبت حروفه وكلماته ً
واملضلعة والنجمية واألشكال األخرى.
حنن اآلن ورثة هذا الرتاث الغين .وإذا كان رواد نهضة الكويف الرتبيعي قد قاموا بنفض غبار النسيان عن
هذا اخلط التشكيلي اجلميل منذ مئة عام ،فإن أبواب التجديد واإلبداع قد فتحت لنا لنكمل املسرية،
ولنواصل تنمية شعلة الفن بالبحث والتحديث.

أهمية تدريس الخط العربي:
اخلط والكتابة وجهان لعملة واحدة ،وهما عصارة فكر اإلنسان الذي أبدع منذ األزل ،وسيبقى
يفكر يف خلود الذكر واألثر إىل األبد ،وقد قال إبراهيم الشيب�اين (:اخلط لسان اليد ،وبهجة الضمري،
وسفري العقول ،وويح الفكر ،وسالح املعرفة) رشدي طعيمة وآخرون ()460 :2007
ومن أهمية اخلط العريب ما يلي:

 -3سهولة القراءة وتوفري الوقت عندما يكون اخلط واضحا ،ومن هنا قد يكون ً
سبب�ا يف تنمية مهارة
ً
القراءة ،فاخلط متمم لعملية القراءة ،وكذلك متمم لعملية اإلمالء.
 -4اخلط من الفنون اجلميلة الراقية اليت تشحذ املواهب ،وتريب الذوق ،وترهف احلس ،وتعزي باجلمال
والتنسيق.
مجاال لتعليم التلميذ بعض املثل والقيم األخالقية ،وذلك إذا تم اختي�ار المادة املناسبة
 -5قد يكون اخلط
ً
من القرآن والسنة والشعر والرتاث العريب.
 -6كما تظهر أهمية تدريس اخلط العريب من خالل الصفات اخللقية والتربوية اليت يكتسبها التلميذ
من خالل تعلمه اخلط ،ومنها؛ النظافة ،الرتتيب والتنظيم ،االنتب�اه ،ودقة املالحظة ،واملحاكاة ،واملوازنة،
واحلكم ،ومراعاة النسب ،والصرب؛ وذلك بكرثة التدريب واملران (أحمد صومان.)298 -297 :2010 ،
 -7اخلط وسيلة مهمة من وسائل االتصال والتعبري.

 -8اخلط سجل اإلنسان اخلالد الذي حفظ تراث األمة َّ
ودون تاريخها وحضارتها (عابد الهاشيم:2006 ،
.)427
صعوبات اخلط العريب :يعد اخلط العريب وسيلة من الوسائل اليت تمكن التلميذ أن يعرب عن أفكاره من
خاللها ،وأن يقف على أفكار غريه ،وأن يربز ما لديه من مفاهيم ومشاعر ،ويسجل ما يود تسجيله من
حوادث ووقائع.

ويمتاز اخلط العريب خبصائص فريدة ومتعددة منها ما يلي:
 -1صور احلروف العربي�ة متعددة ومتنوعة ،حسب االتصال أو االنفصال ،أو حسب ورودها يف بدء
الكلمة أو وسطها (ع ،عـ ،ـعـ ،ـع)( ،هـ ،ـهـ ،ـه ،ه) ،وهكذا تبلغ احلروف العربي�ة تسعني شكلاً مستقلاً .

 -2تتشابه احلروف العربي�ة تشابها جيعل التلميذ خيلط بينها ،ويجد صعوبة يف التميزي بينها مثل (ب ،ت،
ث ،ن)( ،ج ،ح ،خ)( ،د ،ذ)( ،س ،ش)( ،ف ،ق).
 -3إن نصف احلروف العربي�ة ال تقرأ إال بالنقط ،وذلك من أجل تذليل صعوبة التشابه وإزالة اللبس ،إال
أن هذه النقط تسبب بعض اإلرباك لدى التلميذ ،وربما يكون نسيانها أو إهمالها يغري من حقيقة احلرف؛
لذا كان القدماء حيفظون التالميذ احلروف ،مع ذكر عدد نقاطها ومواضعها ،مثل (ألف اليشء عليها ،الباء
حروفا منقوطة إال يف حرف ( ) jفقط.
نقطة من حتتها) ،أما يف اخلط األجنيب فال جند فيه
ً
 -4يتمزي احلرف العريب بصعوبة التشكيل ،ويشتمل ذلك (الفتحة ،والكسرة ،والضمة ،والسكون)،
ويضاف إىل ذلك التنوين بأنواعه :تنوين النصب وتنوين الضم وتنوين الكسر (راتب عاشور ومحمد
مقدادي.)257 :2013 ،
 -5تكتب حروف اللغة العربي�ة من اليمني إىل اليسار بشكل متصل؛ حيث قابلية معظم حروف اللغة
العربي�ة لالتصال بما قبلها دون اليت بعدها مثل (األلف).
 -6تعدد صورة احلرف باختالف نوع اخلط ،ومن ثم اخللط يف الكتابة بني خطي النسخ والرقعة.

 -1وضوح اخلط ييسر فهم املقروء ،ويوضح فكرة الكاتب.
 -2االرتي�اح النفيس عند قراءة النص املكتوب خبط واضح وجميل.
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تاريخ إحياء الخطوط المملوكية
«أنماط الثلث المملوكي بين الحرف والتكوين واالستخدام»
د .محمد حسن
باحثبمركز دراساتالكتاباتواخلطوط-مكتب�ةاإلسكندرية
يمثل إحياء ودراسة اخلطوط العربي�ة القديمة مساحة مهمة لفهم تطور اخلط العريب والتن�اغم بني شكل
وأيضا فهم العالقات بني املدارس الفني�ة واخلطية املختلفة .وبوجه
احلرف ،والتكوين�ات املصممة بهً ،
عام فإن الفرتة اململوكية (1517-1250م) ،تعترب نقطة رئيسية يف تطور اخلط العريب ،سواء الذي ظهر فيها
على املصاحف أو على العمارة أو على التحف املنقولة ،وشهدت تلك الفرتة أنماط فني�ة ممزية ،ولعل ما
حصره محمد بن حسن الطييب يف مخطوطته الشهرية «جامع محاسن كتابة الكتاب ونزهة أويل البصائر
واأللباب» من خطوط مختلفة وثرية من نهاية الفرتة اململوكية ،هو جزء بسيط من اخلطوط اليت كانت
سائدة يف نهاية الفرتة اململوكية.
وإحياء اخلط الثلث أو ما ُيعرف بالطومار اململوكي خالل العصر احلديث ،ظهر يف عدة اجتاهات ،لعل

أولها :رسوم املستشرقني وبعض الرحالة الذين أهتموا برصد تلك الكتابات أو على رسومهم املختلفة،
وأيضا كان
وأصبحت رسومهم أو ختطيطات “ ”sketchمثال لفهم واستيعاب لبين�ة اخلط الثلثً .
جدا يف زيادة االهتمام بالعمارة اململوكية وإعادة إحيائها من جديد وهو ما أطلق عليه
للعمارة نصيب مهم ً
 ،Neo-Mamluk Styleوالذي ظهرت فيه اخلط الطومار والزخارف النجمية والنب�اتي�ة خالل نهاية
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،إىل جانب أعمال جلنة حفظ اآلثار العربي�ة وأعمال األستاذ
يوسف أحمد بها .كما لعبت كثري من محرتفات الفنون اليت تقدم نسخ مقلدة من اآلثار اململوكية ،لعبت
ً
هاما يف محاكاة خط الطومار الذي ظهر على منتجات معدني�ة وأعمال على الزجاج.
دورا ً
ولعل ما نشاهده من أعمال الفنانة عزة فهيم ،وصناعة احللي واستخدام خلط الطومار أو الثلث
اململوكي ،أضف إىل ذلك أعمال الفنان محمد أباظة ،والفنان محمد بغدادي ،على أغلفة الكتب ،دليل
على ثراء هذا النوع من اخلط .ولعبت دراسات الفنان الدكتور محمد عبد العزيز محمود ،والدكتور فرج
احلسيين ،جهود حثيث�ة جيب تسليط الضوء عليها وإتاحة املجال إىل قراءة أكرث ً
واعيا لرتاث اخلطاطة
خصوصا خالل الفرتة اململوكية.
العربي�ة واإلسالمية؛
ً

تصور مقترح للتغلب على بعض مشكالت تعليم
الخط العربي باستخدام فلسفة البديل
أ.م.د /محمد محمد العريب
أستاذ مساعد ورئيس قسم الرتبي�ة الفني�ة بكلية الرتبي�ة جامعة األزهر
عضواللجنةالعليامللتقىالقاهرةالدويلللخطالعريب
عائقا يف تدريس فنون اخلط العريب،
يتصور البعض أن هناك مشكالت توصف بأنها كبرية للغاية حبيث تصبح ً
وتتب�اين هذه املشكالت وختتلف حسب عدة أمور :منها البيئ�ة املحيطة باملتعلم ،وكذلك مشكالت خاصة
باملعلم واملتعلم ،وأخرى خاصة باألمور المادية؛ من خامات ،وأدوات ،وغريها ،وعليه حياول البحث احلايل
الوقوف على أهم هذه املشكالت -من وجهة نظر الباحث -وتصنيفها ،ومحاولة عرض مجموعة من احللول
املقرتحةباستخدامفلسفةأطلقعليهاالباحث«فلسفةالبديل»وسيتن�اولشرحهابالتفصيلفيمابعد.
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ويمكن حتديد مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتي�ة:
 -1ما هي أهم مشكالت تعليم اخلط العريب للمتخصصني وغريهم ،وما هو التصنيف املقرتح للمشكالت؟
 -2ما هو املدخل اجلديد اليت يمكن من خالله التغلب على بعض مشكالت تعليم مهارات اخلط
العريب وفنونه؟
فرضية البحث :يفرتض الباحث وجود عالقة إجيابي�ة بني استخدام مدخل «فلسفة البديل» ،والتغلب
على بعض املشكالت اخلاصة بتعليم مهارات اخلط العريب للمتخصصني وغريهم.
إجراءات البحث ومنجيت�ه :تم االستفادة من بعض الدراسات السابقة واملرتبطة وكذلك بعض املقابالت
الشخصية ببعض معليم اخلط العريب وأساتذة اجلامعة جلمع البي�انات عن أهم املشكالت اخلاصة
بتعليم مهارات اخلط العريب لغري املتخصصني ،وكذلك معرفة بعض اجلوانب النظرية للبحث ،حيث
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي.
أدوات البحث« :استب�انة للمتعلمني يف مجال اخلط العريب لبي�ان أهم املشكالت اليت تواجههم ،وأخرى
للمعلمني ،وبطاقة مالحظة لبي�ان مشكالت أخرى خاصة باملجال».
أهداف البحث -1 :صياغة بعض املشكالت اليت تعيق تعليم مهارات اخلط العريب لغري املتخصصني.
 -2تصنيف هذه املشكالت يف مسارات يمكن من خاللها وضع مقرتح للحل.
 -3تعميم احللول على مؤسسات تعليم اخلط العريب لغري املتخصصني وغريهم.
الكلمات املفتاحية  (:اخلط العريب ،فلسفة البديل ،غري املتخصصني)

جماليات الخط العربي
أ.د .محمد زينهم
رئيساجلمعيةالعربي�ةللحضارةوالفنوناإلسالمية
استعماال ،وهي اللغة األوىل ألكرث من  300مليون عريب ،واللغة
اللغة العربي�ة هي إحدى أكرث لغات العالم
ً
ُّ
الرسمية يف  18دولة عربي�ة ،كما يدها أو ُي ِلم بها أكرث من  200مليون ُم ْسلم من غري العرب ،إىل جانب لغاتهم
يجُ
تتعلق بالدين ،أو بالتجارة،
قبل على
أو لهجاتهم األصليةُ .وي
ِ
تعلمها كثريون آخرون من أحناء العالم ألسباب َّ
ُّ
أو العمل ،أو الثقافة .أول من نطق بها هو آدم عليه السالم ،هذه هي اللغة العربي�ة نزل بها القرآن الكريم.
ليتحقق لها ذلك
اللغة العرية هي الوحيدة اليت ُق ِّدترُّر لها أن حتافظ على كيانها وأن تصبح عاملية .وما كان
َّ
لوال نزول القرآن الكريم .كما أن ال اث الغين من العلوم اإلسالمية مكتوب بتلك اللغة ومن هنا كان تعلم
ُّ
العربي�ة َم ْط َم ًحا لكل املسلمني الذين يبلغ عددهم أكرث من مليار ُمسلم يف ش أحناء العالم.
ِّ
تىَّ
�داء منذ
ت
اب
للمعرفة
وسيلة
أوال
كان
ولقد
العرب.
عند
�ة
ي
الفن
العبقرية
مظاهر
أبرز
أحد
يعترب
واخلط العريب
ً
ً
أن كان جنين ً�ا يف رحم الكتابة الفينيقية ،ثم توضح يف الكتابة اآلرامية ،ثم يف الكتابة النبطية املتأخرة ،حىت
بلغ كماله وجماله يف الكتابة العربي�ة .فقد أكد الفنان املسلم على أهمية القيمة اجلمالية املطلقة بشكل
اخلط العريب الذي يعد من أكرث األشكال قداسة الرتب�اطه املباشر بداللته اللغوية املقدسة .فاخلط العريب
هو فن وتصميم الكتابة يف مختلف البلدان الناطقة بالعربي�ة .لتمزيها بكونها متصلة مما جيعلها قابلة
الكتساب أشكال هندسية مختلفة من خالل االستدارة ،والتشابك ،والتداخل ،والرتكيب.
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ًّ
جماليا على قواعد خاصة تنطلق من التن�اسب بني اخلط ،والنقطة ،والدائرة،
يعتمد اخلط العريب
وتستخدم يف أدائه ًّ
فني�ا العناصر نفسها اليت تعتمدها الفنون التشكيلية األخرى ،كاخلط والكتلة ،ليس
ُبمعناها املتحرك ًّ
ماديا؛ فحسب بل وبمعناها اجلمايل الذي ينتج حركة ذاتي�ة جتعل اخلط يتهادى يف رونق
جمايل مستقل عن مضامين�ه ،ومرتبط معها يف آن واحد ،ولذلك تم حتديد أكرث من مدرسة فني�ة للخط
الثلث ،أو خط اإلجياز وهذه هي األسرار
العريب منها الديواين السلطاين ،أو الكويف ،أو النسخ ،أو الفاريس ،أو ُ
اليت جعلت اخلط العريب يستخدم يف اللوحات الفني�ة من خالل تشكيالته وفلسفته وروحاني�اته.
وقد بين اخلط العريب علي أساسيات جمالية يف اإليقاع ،واالتزان ،والوحدة ،والتن�اسب وجعل منها حروف
تشكيلية باللغة معاصرة يف لوحات الفنانني سواء الناطقني باللغة العربي�ة أو الفنانني العاملني الغري
ناطقني باللغة العربي�ة.

خط الرقعة بين القاعدة الخطية واالستخدامات الجمالية
«صور الستخدامات خط الرقعة في مجال اإلعالن الحداثي في مصر»
م .بالل فتح هللا شرابي�ة
مدرس اخلط العريب بمدرسة محمد إبراهيم للخط العريب
واملدير األسبقملدرسةمحمدإبراهيم للخطالعريب،باإلسكندرية
تعترب املوازنة بني القاعدة اخلطية والعمل اإلعالين ،هي قمة التأكيد على احرتاف اخلطاط ملجاالت اخلط
ً
انتشارا يف مجال
العريب وفهمه الكامل لقواعده وجمالياته ،وكان وال يزال خط الرقعة هو اخلط األكرث
اإلعالن التجاري يف الوطن العريب .ويأيت هذا االنتشار ً
نظرا للسهولة اليت يتمزي بها هذا اخلط والسرعة
أيضا من اخلطوط الواضحة اليت حتمل بساطة وجمالية ُلبعده عن التعقيد واملحسنات
يف كتابت�ه ،وهو ً
خطا جيمع يف حروفه بني القوة واجلمال يف آن واحد .كما أنه يعترب من
اخلطية الكثرية ،اليت جعلت منه
أسهل أنواع اخلطوط قراءة وكتابة ً ،لذلك ُ
خصوصا يف
املدارس
وتالميذ
لطالب
الرقعة
خط
ستخدم
ي
ً
ً
وتاريخيا فقد كان خلط الرقعة مكانت�ه،
وأيضا يف صفوف محو األمية وتعليم الكبار.
الصفوف األوليةً ،
وشاع استخدام هذا اخلط يف الدولة العثماني�ة بصورة كبرية ،وخاصة خالل القرن التاسع الهجري-
اخلامس عشر امليالدي.
والورقة البحثي�ة املرفقة تستعرض جماليات اخلط الرقعة ،ومستوياته اجلمالية الكثرية بني «ترويسات»
الصحف ،والقواعد اجلمالية يف اإلعالن املعاصر ،وأغلفة الكتب .يف محاولة ملناقشة للجماليات العملية
للخط العريب ،ومناقشة مساحات اإلبداع عند كبار اخلطاطني بني االلزتام بالقاعدة اخلطية واجلماليات
خصوصا وقد تم رقمنة خط الرقعة
التصميمية ،وهي مساحة هامة حلوار فين له أبعاده وأهميت�ه،
ً
الستخدامات احلاسوبي�ة ،األمر الذي يعطي مساحة كبرية لتطور متوقع يف استخدامات اخلط الرقعة
يف مجال اإلعالن.
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المصحف الشريف»
«خط وزخرفة ُ
(قراءة جديدة في ضوء مصاحف آل زنكي)
ٌ
محمد مجدي محمد عرفه الديب
كليةاآلداب،جامعةاإلسكندرية

تعد مصاحف آل زنكي على قدر كبري من األهميةً -
نظرا لعدة أسباب؛ أولها أن هذه املصاحف نادرة
ٍ
ُ
للغاية ،وما يتواجد منها -على حد عليم ،ال يتعدى الثالثة مصاحف على مستوى العالم .ثانيها هو تم
يزُ
تلك املصاحف جبودة خطوطها من جهة ،وروعة زخارفها من جهة ُأخرى ،أما ثالثها فهو تضمنها ملجموعة
من النصوص ُ
المصاحبة للمنت األصلي؛ مثل نصوص الوقف؛ حيث ِذكر ألسماء أصحابها (واقفيها)،
ُ
أيضا
وأماكن الوقف
وشروطه ،وتاريخ الفراغ من إنت�اج المصحف ،ليس ذلك فحسب بل تضمنت ً
أسماء خطاطيهاُ .
والمصحف الزنكي -محل الدراسة ،هو ُمصحف السلطان العادل نور الدين محمود
بن زنكي ،واملوقوف على املدرسة احلنفية بدمشقُ ،كتبت عناوين األجزاء ،وكذلك احلليات الزخرفية
ُ
ُ
الممزية ملرور اخلمس والعشر ءآيات باخلط الكويف ،أما عناوين السور فهي خبط (الثلث) -الهجني
ُ
بسمات من خط التوقيع (اإلجازة) ،واملنت والنصوص المصاحبة؛ كنصوص الوقف ،ونص الفراغ من
املخطوط فهى خبط ُ
وجميعها من روائع اخلطاط «علي بن جعفر بن أسد الكاتب» ،ويؤرخ هذا
المحقق،
ُ
ُ
المصحف بشهر ذي احلجة عام (562هـ 1167 /م) ،ومحفوظ بمجموعة كري للفن اإلساليم بمتحف

داالس بالواليات املتحدة األمريكية.
ُ
جزءا ،ولكنه غري كامل األجزاء؛ فلم نعرث سوى على ُجزأين فقط؛
تم ُ تقسيم هذا المصحف إىل ستني ً
ُ
األول يمثله اجلزء (الثالث عشر) ،والثاين يمثله اجلزء (الثالث واخلمسون) .فاجلزء الثالث عشر
ُ
حتت رقم ( ،)1.2014.574.1.Kويتضمن عدد ( 28ورقة) ،أما اجلزء الثالث واخلمسون فتحت رقم
( ،)1.2014.574.2.Kويتضمن عدد ( )46ورقةُ ،كتب كليهما باحلرب واأللوان المائي�ة والذهب على
الورق ،والتجليد أصيل من اجللد .أما عن أشهر سمات وخصائص هذا ُ
المصحف؛ فهو التجليد األصيل
ُ
احلمرة ،ويتضمن ُصرة مركزية ُرباعية الفصوص بني ُكل فص آخر سن ُمدبب،
من اجللد البين المائل إىل ُ
ومتضافرة ،يط بها هامش من أربع جهات
ويمتلء داخل الصرة املركزية بزخارف هندسية ُمشابكة ُ
يحُ
بزخارف هندسية ُمتضافرة ُتويح للوهلة األوىل أنها كتابات كوفيةُ ،وتعرف يف الفنون اإلسالمية بـ «أشباه
لكل من اجلزأين رقم اجلزء ،ونص الوقف واحلبس؛
الكتابات الكوفية» ،كما تتضمن الصفحة األوىل ٍ
ُ
متبوعا بالدعاء حبمايت�ه ،يليه
والذي يتضمن إسم الواقف وألقابه ،الدعاء له ،مكان الوقف الصغري والكبري
ً
ً
وأخريا تاريخ الوقف.
القرءآين،
شروط الوقف بداللة النص ُ
ويب�دأ ُ
المصحف يف ُك ٍل من اجلزء (الثالث عشر) ،واجلزء (الثالث واخلمسون) بنص الوقف؛ واملكتوب
ُ
ُ
خبط املحقق يف (سبعة أسطر) باجلزء الثالث عشر ،ويف (تسعة أسطر) باجلزء الثالث واخلمسون -دون
ُ
السطر األول بكليهما -والذي يتضمن رقم اجلزء.
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خطاطو العمالت المصرية في العصر الحديث
املهندسمجديحنفي
عرفت مصر يف العصر احلديث نوعني من النقود ،األول :أوراق البنكنوت ،والثاين :النقود املعدني�ة .يعود
استخدام أوراق البنكنوت حينما بدأ البنك األهلى املصري يف إصدار أوراق النقد ألول مرة ،وذلك يف الثالث
من شهر إبريل عام 1899م؛ أما استخدام النقود املعدني�ة فيعود إىل الفرتة اليت ختلت فيها النقود املصرية
عن تبعيتها للنقود العثماني�ة وذلك بداية من سنة 1914م ،حيث سكت النقود املعدني�ة باسم السلطان
حسني كامل .سكت النقود املصرية املعدني�ة يف دور الضرب الربيطاني�ة والهندية؛ قبل أن تضطلع دار
ضرب بودابست بعملية ضرب العمالت املصرية سنة 1929م.
وقد حملت كل من أوراق البنكنوت املصرية ،والعمالت املعدني�ة مجموعة من التشكيالت اخلطية
العربي�ة تتضمن أسماء السالطني ،وامللوك ،ومؤسسات النقد املصرية وغريها اليت تشري إىل أنها قد تم
تنفيذها على يد مجموعة من اخلطاطني املحرتفني.
تلقي هذه الورقة البحثي�ة الضوء على خطاطي العمالت املصرية يف العصر احلديث ،وإنت�اجهم اخلطي،
وطرق تنفيذ تصميماتهم ،حيث تن�در املعلومات املعروفة عن هؤالء اخلطاطني.

رؤى تشكيلية مستحدثة لإلفادة من إمكانات التيبوغرافيا
وتوظيفها فى طباعة المنسوجات لطالب التربية الفنية
د/علىمحمدنورالسيد
مدرس طباعة املنسوجات بكلية الرتبي�ة  -بنني – جامعة األزهر – القاهرة
يهدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء على أهمية جماليات فن التيبوغرافيا ،واستثمار االمكانات الفني�ة،
والتشكيلية للحروف العربي�ة ،وما بها من إمكانات للتشكيل ،ومرونة للتطويع لما تتسم به من خصائص
فني�ة ،وجمالية من حيث االستقامة ،والرشاقة ،والتن�اسق ،واالمتداد ،والتدوير ،والتن�اسب ،وتوظيفها
بطريقة التيبوغرافيا باعتب�ارها فن التشكيل باحلروف للوصول لصياغات جمالية ،ورؤى تشكيلية
مستحدثة ،الثراء القيم الفني�ة واجلمالية لتصميمات طباعة املنسوجات .من خالل تنفيذها بعدة
أساليب تقني�ة مستحدثة ،ومحاولة تطبيق هذه الدراسة من حيث الطرق العلمية واالجتاهات احلديث�ة،
على عين�ة البحث اليت تكونت من مجموعة من طالب الفرقة الثاني�ة بشعبة الرتبي�ة الفني�ة – جامعة
األزهر ،واليت يمكن االفادة منها ىف استلهام مشاريع صغرية مطبوعة ،يرثى مجال طباعة املنسوجات
ً
هاما
يف الرتبي�ة الفني�ة ،وأسفرت النت�اجئ الىت أجراها الباحث على الطالب بأن للتيبوغرافيا العربي�ة دورا ً
قيما فني�ة متعددة وملسات فني�ة ،وخاصة ىف األعمال الىت تم فيها املزج بني
ىف إكساب العمل الفىن ً
(األساليب التقني�ة الطباعية) من حيث درجات األلوان والتأثريات امللمسية ،مما أضفى على االعمال
اجلدة والتفرد ،والذى ينعكس على اخلامة ويعطيها ثراء ذو أبعاد متنوعة.
ويويص الباحث بضرورة االهتمام جبماليات احلروف العربي�ة ألنها جزء أصيل من تراثن�ا القوىم وفن
التيبوغرافيا ،إلجياد صياغات تشكيلية جديدة وذلك من خالل ربط املعلومات ،واخلربات ،واملهارات
ومضمونا،
شكال
التقني�ة ونقلها إىل آفاق وأبعاد جديدة حتاكى لغة العصر ،وتكشف رؤى متطورة غري مألوفة
ً
ً
لإلرتقاء بالذوق العام من خالل فنونا وتراثن�ا يف إنت�اج أعمال طباعية نفعية ختدم املجتمع والبيئ�ة.
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رؤية إبداعية إلنشائية الحرف العربي في تصميم الهوية المؤسسية
أ .م .د .أمرية عبدهللا عبد احلميد قطب
أستاذمساعدقسم التصميماتاملطبوعةكليةالفنوناجلميلةجامعةاإلسكندرية
أ.م.د محمود حسنني كامل السيد سيف
أستاذمساعدقسمالتصميماتاملطبوعةكليةالفنوناجلميلةجامعةاإلسكندرية
�اطا باملنطلقات
يعد استخدام احلروف العربي�ة يف الفنون البصرية  visual artsمن أكرث الفنون ارتب ً
الفكرية ،واجلمالية وثيقة الصلة بالفكر العريب اإلساليم ،وما حيمله من نقاط التقاء وتقاطع مع الفكر
الغريب ،وذلك من حيث املفهوم الفكري ،واملفهوم اجلمايل -مطلق أو نسيب ،واملفهوم التطبيقي ،والتقين.
تلقي هذه الورقة البحثي�ة الضوء على تقديم رؤية إبداعية يف تصميم احلرف العريب من خالل عدة
جوانب :إشكالية االبداع ،واإلتقان ،وأساليب املعاجلة املختلفة ،وكذلك مساهمته اجلادة يف تنمية
املجتمع ،وتطوره مما جيعل منه عالمة تاريخية يف غاية األهمية ،من خالل استخدامه يف النمط الطباعي
اإلبداعي وارتب�اطه بهوية املؤسسات.

سيناريوهات مقترحة لتمويل مشروعات أقسام التربية الفنية
بالجامعات المصرية لدعم الميزات التنافسية للحرف العربي في
ضوء التحول الرقمي «دراسة استشرافية»
د .شاذيل يونس على جالل
مدرس اإلدارة والتخطيط والدراسات املقارنة كلية الرتبي�ة بالقاهرة بنني جامعة األزهر
د .محمود مصطفي أحمد أحمد
مدرس بقسم اإلدارة والتخطيط والدراسات املقارنة -كلية الرتبي�ة بنني بالقاهرة – جامعة األزهر
تسعى الدراسات االستشرافية «املستقبلية» إىل حتديد اجتاهات األحداث يف املستقبل ،وحتليل مختلف
املتغريات اليت يمكن أن تؤثر يف هذه االجتاهات أو يف حركة مسارها ،وذلك من أجل الوصول إىل أفضلية
مستقبل بديل ،ويواجه احلرف العريب حتديات عدة يف ظل الثورة التكنولوجية احلديث�ة ،ومن أهم
التحديات اليت تمثل عائقا ً
كبريا أمام تقدم احلرف العريب ،وتقلده املوقع الذي يليق به يف مقابل اللغات
ً
األخرى ضعف املوارد المالية املساندة ،وقلة االنفاق احلكويم ،أو املجتمعي الذي يدعم ما للحرف العريب
من مزيات تن�افسية ال توجد يف أي لغة أخرى معاصرة.
من هنا كان هدف البحث احلايل اقرتاح عدد من السين�اريوهات املستقبلية لتمويل مشروعات أقسام
الرتبي�ة الفني�ة باجلامعات املصرية ،لدعم املزيات التن�افسية للحرف العريب يف ضوء التحول الرقيم،
وتستخدم الدراسة املنهج االستشرايف وأسلوب السين�اريو كأداة له ،حيث إن السين�اريو يعترب من أهم
ً
أدوات التخطيط التربوي يف الدراسات االستشرافية ،ويوفر ً
مناسبا من املعلومات املتعلقة باخلطط
قدرا
واملشروعات املستقبلية ،وحتديد العوامل الفاعلة اخلاصة بالبيئ�ة اخلارجية اليت يمكن أن تؤثر على النمو
املستقبلي للقضايا التربوية والثقافية ،وحتسني فرص رد الفعل والتكيف مع التغريات املتوقعة ،وإتاحة
فرص التفكري اإلبداعي ،وحتديد اسرتاتيجيات التطوير ،والفرص واملخاطر املرتتب�ة على تنفيذها ،من
خالل حتليل الوضع الراهن كنقطة بدء للسين�اريوهات املقرتحة ،وحتديد أهم العوامل املؤثرة (االقتصادية
والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية وغريها) ،ومن ثم بن�اء السين�اريوهات املقرتحة.
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ظاهرة الكتابة الجدرانية نشأتها وأبرز أشكالها
دكتور أحمد عبد الغين محمد رضوان
مدرس بقسم الرتبي�ة اإلسالمية – كلية الرتبي�ة بنني بالقاهرة – جامعة األزهر
ترى  Lernerأن التعبري الكتايب عملية متصلة ومتسلسلة تتضمن املراحل التالية :مرحلة ما قبل الكتابة:
 Prewritingويتم خاللها جمع األفكار وانتقائها ،ثم مرحلة كتابة املسودة ،Writing Draft :وهي
مرحلة تسجيل األفكار على الورق ،وما يكتب خالل هذه املرحلة يمثل مسودة ،أو الصورة األوىل لما يراد
فضال عن كون هذه املسودة للكاتب وليست للقارئ .ثم مرحلة املراجعة
كتابت�ه ،ألنه قابل للتعديل،
ً
 Making Revisionويتجه اهتمام الكاتب يف هذه املرحلة إىل مراجعة املسودة ،قبل أن يستقر الكاتب
على الصيغة النهائي�ة للنص املكتوب ،وتشمل مراجعة املحتوى والصياغة ،وترتيب األفكار ،كما تتضمن
ً
وأخريا مرحلة مشاركة القارئ أو املستمعSparing with an :
مراجعة القواعد النحوية واإلمالئي�ة.
 Audienceوتعد هذه املرحلة بمثابة املرحلة التقويمية لكل املراحل السابقة ،حيث يتم احلصول على
تغذية راجعة لما كتب ،وكيفية استقبال اآلخرين له ،وانطباعاتهم عنه ،وأحكامهم عليه ،من حيث :مدى
جدة األفكار؛ وقابليتها للعرض والتن�اول ،ومدى تن�اسب األفكار املطروحة مع اهتمامات القارئ أو املستمع.
تعد ظاهرة الكتابة على اجلدران موجودة منذ القدم ،وذلك يرجع إىل احلضارة املصرية القديمة؛ حيث
كان املصريون القدماء يقومون بتسجيل األحداث اليومية واحلاسمة لديهم ،والنصوص الديني�ة
على األلواح احلجرية ،وجدران املعابد واملقابر ،على شكل كتابات تصويرية .وقد ُاستخدمت كتابة
اجلدران كمدونات تاريخية ،توثق مجريات األحداث املهمة يف احلضارات ،كاحلضارة املصرية القديمة،
واليوناني�ة ،والروماني�ة ،كما استخدمها اإلنسان البدايئ على كهوف (التامريا) يف فرنسا؛ بهدف التوثيق
لألحداث اليت عاشها يف فرتة زمني�ة معين�ة .وقد ساهم ذلك ً
كثريا يف إبراز حياة هذه الشعوب القديمة
ومعتقداتها الديني�ة.
يرجع أصل كلمة اجلرافييت (الكتابة على اجلدران) إىل كلمة ( )graffioاإليطالية ،واليت تعين الشخبطة،
وبدأ استخدامها يف اللغة اإلجنلزيية يف منتصف القرن التاسع عشر ،لتشري إىل النقوش اليت وجدت على
األواين واجلدران والصخور يف اليونان وروماُ ،واستخدمت يف العصر احلديث لتشمل كل أنواع احلفر،
والرسم ،والكتابة على اجلدران بالطرق غري الشرعية .ويف ستيني�ات القرن المايض ،ظهرت الكتابة على
جدران شوارع وجامعات باريس خالل ثورة ( )1968للتعبري عن رأي الشبان الثائرين على النظام االجتماعي
والسيايس ،كما ارتبطت الكتابة على اجلدران يف أمريكا حبركة (الهيب هوب) يف الفرتة من()1989-1966؛
طلق علها مسىم (فن الطبقات املحرومة والفقرية) ،وانتقلت بعدها
حيث انتشرت الكتابة يف نيويوركُ ،وأ ِ
إىل واشنطن ،وطغت على شوارعها ،وزادت حدتها حينما حدث الركود االقتصادي يف نيويورك عام(،)1974
وبعد السبعيني�ات حدث ركود يف الكتابة على اجلدران ،ولكن بدأ فنانوها يف الثمانيني�ات يوسعون أعمالهم،
ويجددون يف أشكالها ،وقد انتشرت بشكل واسع يف مدن نيويورك وبرلني ولندن.
تتنوع أشكال الكتابة على اجلدران إىل :الشخبطة البسيطة ،أو التعليق ،أو التوقيع (الذكرى) ،أو الرسوم
ً
وغالبا ما حيتوي على البخاخ ،أو األقالم امللونة ،أو القوالب املفرغة ،أو أدوات الدهانات
املعقدة الفريدة،
أو األدوات احلادة (احلفر) مثل املفاتيح والسكاكني .وتكون هذه الكتابة على شكل :كتابة عادية عفوية،
خطاط ُمحرتف ،يكتبها
كتب خبط يد تلقايئ وسريع ،ويمثل هذا
ُت َ
الشكل أكرث الكتابات ،أو تكون من ِقبل ّ
خبط جميل جيذب المارة ويلفت انتب�اههمُ ،
ستخدم هذا الشكل أكرث يف الدعاية واإلعالنات .وقد تكون
وي
عن طريق الرذاذ (البخاخ) ،أو من خالل القوالب َُ
الم َّ
فرغة ،واليت شاع استخدامها كثريا يف الفرتة األخرية؛
وذلك نظرا لسهولتها وسرعتها ،خصوصا عندما تكون الكتابة على نطاق واسع ،وتغطي مساحات كبرية
ً
انتشارا ،ألنها تتصف بالبساطة
من اجلدران .كما تمثل الرموز املفهومة أكرث نماذج الكتابة على اجلدران
والتلقائي�ة ،وتأيت الرموز غري املفهومة بصورة قليلة ،وتكون مصاحبة للصور أو الرسومً ،
وغالبا ال يمكن فهمها؛
132

ستخدم بني الكاتبني .وال شك أن لهذه الرموز دالالت معين�ة لديهم.
فهي بمثابة شفرات أو أكواد معين�ة ُت
َ
كما قد تكون الكتابة على اجلدران يف شكل رسومات ،تعرب عن أشخاص معينني ،أو أحداث جارية ،وغالبا ما
تكون هذه الرسومات من ِقبل رسامني متخصصني؛ وذلك بهدف توصيل رسالة معين�ة للمارة.

فن الخط العربي ملكة أم موهبة؟!
(نماذج تطبيقية من ورش تعليم الشباب ،ومعلمي
الصف األول اإلبتدائي)
عرض لتجربة مركز دراسات الخطوط بمكتبة اإلسكندرية
أ .شيماء الفحام
باحثماجستريبمعهدالبحوثوالدراساتالعربي�ة،جامعةالدولالعربي�ة
يتصدر السؤال حول
(علم بالقلم)
يف ضوء شعار امللتقى الدويل لفنون اخلط العريب يف
ّ
دورته السادسة ّ
ّ
جدوى تعليم اخلط العريب ،وهل يعترب فن اخلط العريب ملكة يمكن اكتسابها؟ أم أنه موهبة تقتصر على
بعض األفراد النابغني املتفردين بها؟
من خالل بعض النماذج التطبيقية يف ورش تعليم اخلطوط العربي�ة لشراحئ متعددة ،من الطفل ،والنشء،
وأيضا الكبار -وخباصة معليم الصف األول االبت�دايئ -كانت اإلجابة على هذا السؤال:
والشبابً ،
ّ
أولاً  -فن اخلط العريب ملكة؛ هذه امللكة يمكن اكتسابها من خالل اكتساب بعض املهارات األساسية؛
بداية من مسك القلم بطريقة صحيحةً ،
مرورا ببعض الركائز اليت يمكن االعتماد عليها يف مراعاة قواعد

اخلط العريب أثن�اء الكتابة ،وعالقة احلروف بالسطر ،وعالقاتها ببعضها البعض ..حىت هنا ،كلها قواعد
وملكات يمكن اكتسابها بالتدريب واملمارسة .ويضاف إليها ثقافة اخلط العريب اليت جيب أن تت�أصل
ّ
مهما من هويت�ه ،هذه الثقافة ال حتتاج حىت إىل املمارسة الكتسابها،
جزءا ً
جذورها يف عقل كل عريب باعتب�ارها ً
ّ
وإنما حتتاج إىل سعة االطالع ،وإدراك أهمية فن اخلط العريب ومكانه من احلياة اليومية للعريب .هذه
فذ ،بل هي بمثابة املعرفة الواجبة.
املهارات األساسية ،وهذه الثقافة ..ليست حباجة إىل موهوب ّ
ً
ثاني�ا -فن اخلط العريب موهبة؛ هذه املوهبة تربز أثن�اء نبوغ املتدرب يف تلقي األساسيات ،كما تظهر يف
شغفه لالستمرار يف تلقي املزيد حبيث ال يكتفي بتلك األساسيات بل يطمح إىل املزيد .كما أن هذه املوهبة
تتبلور وتنئب عن نفسها إذا ما تم تبنيها من خالل مدارس اخلط العريب ،واملسابقات ،واملعارض.
بن ً�اء على ما سبق؛ فإنه ال يمكن أن يدخل فن اخلط العريب يف ح املوهبة فقط ،وإال فإنن�ا نعطي بذلك
يزّ
رخصة ألصحاب اخلطوط الرديئ�ة الذين ال يعملون على حتسينها ،أو كانت احلصص املخصصة يف
املدارس لتعليم اخلط العريب من باب الرفاهية وتضييع الوقت! ويف الوقت نفسه ال يمكن إهمال املوهبة
يف فن اخلط العريب؛ فهي ما تمزيه كفن بني الفنون ،ولوال تفاوت املوهبة بني خطاط وآخر لتشابه مستوى
ّ
تراثا يب�اهي به العريب األمم.
اجلميع ،وما اعتربت بعض لوحات اخلط العريب واجلداريات والنقوش ً
لذلك تركز هذه الورقة البحثي�ة على شرح وإبراز جتربة مركز دراسات اخلطوط بمكتب�ة اإلسكندرية يف
ورش تعليم اخلط العريب ملعليم الصف األول االبت�دايئ ،واليت أثبتت جناحها من خالل إمكاني�ة نقل هذه
امللكة وهذه الثقافة إىل املعلم الذي بدوره سينقلها يف اللحظات األوىل للطفل مع جتربة الكتابة .وتعدد
الباحثة يف هذا البحث األساسيات اليت جيب حتققها حىت يكتسب املتدرب ملكة اخلط العريب ،وتعرض
ً
التوصل إليها وكيفية قياسها يف نهاية ورش اخلط العريب لكل من الشباب
نماذجا من النت�اجئ اليت تم
ّ
ومعليم الصف األول االبت�دايئ.
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مسابقة الخط العربي على مستوى مدارس الجمهورية
بالتعاون بين مكتبة اإلسكندرية ووزارة التربية والتعليم
د .أحمدمنصور
مدير مركز دراسات اخلطوط ،مكتب�ة اإلسكندرية
تمثل مسابقة اخلط العريب واحدة من املسابقات اليت تهتم بتنمية اإلدراك الفين ،واللغوي ،والثقايف لدى
طالب املدارس يف جمهورية مصر العربي�ة .وقد استفادت مسابقة اخلط العريب من اخلربات املرتاكمة لها
على مدار أكرث من اثين عشرة سنة؛ وهي فرتة العمل على فكرة املسابقة .واستطاعت أن تتفهم احتي�اجات
طالب املدارس املصرية حىت أصبحت مسابقة تهتم بالفنون ،واللغة ،والتذوق ،واإلبداع الفين.
ين�اقش املقرتح احلايل سبل تنظيم مسابقة اخلط العريب على مستوى اجلمهورية لتحقيق االستفادة من
التجربة اليت قامت بها مكتب�ة اإلسكندرية بالتعاون مع مديرية الرتبي�ة والتعليم باملحافظة؛ وذلك على
مساحة جغرافية أكرب وعدد طالب أكرث ،وهو األمر الذي سيكون نقطة هامة وانطالقة يف تنمية مواهب
توافقا مع رؤية مصر .2030
مستقبال ،وذلك
اخلط العريب وفنونه املختلفة عند طالب املدارس املصرية
ً
ً
• أهداف املسابقة:
إيمانا من مكتب�ة اإلسكندرية بتكامل مؤسسات الدولة الثقافية والتربوية يف اخلدمة العلمية والتعليمية
ً
واتساقا مع رؤية مصر  2030اخلاصة بالتعليم قبل اجلامعي ،اليت ُأ ِّسست لرعاية املوهوبني
بها،
واالرتقاء
ً
عال يف مجاالت املعرفة واملهارات املتقدمة؛ فإن هذه املبادرة تهدف إىل:
لزتويدهم بتعليم ٍ
 )1رفع االهتمام باخلط العريب ،وباللغة العربي�ة كأحد صور الهوية املصرية.
 )2املساهمة يف حل مشكلة سوء اخلط والكتابة ،من خالل االهتمام باخلط ،والكتابة.
 )3تنمية املدارك اجلمالية والفني�ة لدى أبن�ائن�ا من طالب املدارس على مستوى اجلمهورية.
 )4تبين املواهب املمزية ،وحتفزيهم على مواصلة االهتمام باخلط العريب وفنونه املختلفة.
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األستاذ يوسف أحمد ومدرسة اخلط الكويف املصرية يف العصر احلديث
دكتور محمد حسن
الباحث بمركز دراسات اخلطوط ،مكتب�ة اإلسكندرية
مقدمة

ُ
أجياال ال يعرفه الناس إال
«يعد يوسف أحمد هو باعث اخلط الكويف يف العصر احلديث ،بعد أن ظل
ً
وأشكاال يصعب عليهم قراءتها ،وتميزي حروفها بعضها من بعض»
رسوما
ً
ً
بتلك الكلمات القليلة يتحدث كل من أراد كتابة السرية الذاتي�ة ليوسف أحمد ،فأصبحت تلك
الكلمات مكررة بشكل ملحوظ ،وعلى الرغم مما حتمله العبارة من حقيقة تاريخية ثابت�ة إال أن التكرار
املفرط يف استخدامها أفقد تلك الكلمات الكثري من حيويتها ،فكان البد من محاولة لرؤية شاملة لهذا
الفنان ،حناول فيها أن نغوص قدر اإلمكان يف نت�اج يوسف أحمد ،واجلو الفين العام الذي ظهر نت�اجه
فيه ،وأشكال وصور نت�اجه املتعدد ،ولقاء مع َمن عايش الرجل أو تعلم على يديه ،ثم االستعانة بدور
احلفظ القومية للدولة والهيئ�ات ذات الصلة لإلطالع على األوراق الرسمية اليت ختصه ،كانت كلها
محاوالت لنصل ُلبعد جديد يف حياة هذا الرجل ،ولكن هل ما قدمه من أعمال يستحق أن تفرد تلك
املساحة وذلك العناء ،أعتقد أن اإلجابة على هذا السؤال لها شقني األول منها هو تقليدي وهي أن
يوسف أحمد هو «باعث اخلط الكويف يف العصر احلديث» ،وبالطبع النتيجة بهذا الشكل والصورة
ال خترج عن الشكل المألوف والتقليدي يف تن�اولنا حلياة هذا الرجل ،والشق الثاين من اإلجابة كان
الصفحات التالية من هذا الكتاب.
بعيدا عن نت�اجه يف اخلط
تن�اول حياة يوسف أحمد هذه املرة يعتمد على قراءة أعمال يوسف أحمد ً
كامال ،والظروف
الكويف فقط ،وإنما من خالل مراحل حياته املختلفة ،ونت�اجه الفين واألثري واألديب
ً
التاريخية اليت هيأت ظهور مثل تلك املوهبة ،فتحولت لنوع من أنواع العبقرية والتحدي ،وعبقرية
يوسف أحمد هي نت�اج لتاريخ تلك الفرتة ،الذي ظهر فيها «إنشاء جلنة حفظ اآلثار العربي�ة» اليت كانت
بمثابة رد الفعل األورويب إزاء جتديدات عصر اخلديو إسماعيل ،ورغبت�ه أن جيعل مصر قطعة من أوروبا،
كامال؛ ومصر
أيضا رد الفعل املصري الدور الذي لعبه املستشرقني يف تلك الفرتة ،من اهتمام بالشرق
وهي ً
ً
وأيضا اهتمامهم بالكتابات واخلطوط العربي�ة ،وهو األمر الذي يشري إليه يوسف أحمد بقوله
جزءا منهً .
ً
وإقداما إين عرفت لدى املستشرقني ورواد اآلثار العربي�ة من الغربيني ،وفيهم من زار
رغبة
زادين
«ثم
ً
األزهر وبعض اآلثار قبل إصالح النقص يف كتابتها ،ثم زارها بعد ذلك ،فأخذ العجب ،وعلم أنين أنا الذي
أكملتها ،حىت أن بعضهم طلب إيل أن أريه كتابيت يف األزهر ألنه لم يستطع أن يمزي بني اجلديد والقديم».
لذلك فحياة يوسف أحمد هي مرآة صادقة لذلك العصر وتلك الفرتة.
وحياة يوسف أحمد يمكن تقسيمها إىل ثالث مراحل محددة ،نتمكن من قراءة مراحلها بوضوح؛ بداية
وفنانا أخرج للخط الكويف فنانني حملوا من بعده الرسالة،
معلما ً
من دور األب ونهاية بدور يوسف أحمد ً
واستكملوا ما بدأ فيه ،أشهرهم األستاذ محمد خليل ،واألستاذ محمد عبد القادر ،ولم يقف دور يوسف
أحمد عند إخراج فنانني للخط العريب ،بل منهم من حمل رسالة دكتوراه يف تاريخ اخلط الكويف وأساليب�ه،
وهو الدكتور إبراهيم جمعة ،وبالتايل تعدى يوسف أحمد مهمته األوىل ليخرج عن كونه فنان جييد اخلط
فقط إىل َع ِالم أصبح صاحب مدرسة ورسالة ،هذا إىل جانب أنه جعل من اخلط الكويف «ثقافة بصرية
136

ً
أسلوبا حيمل سمات اخلط الكويف األصيل
وتشكيلية» جديدة لم تتعودها العني الفني�ة من قبل ،فابت�دع
وقواعده ،ولكنه أداه يف تكييف وتنسيق جديد على الورق ،فلم يسبق أن رأت العني اخلط الكويف من قبل
إال على العمائر اململوكية يف القاهرة.
ولم نكتب مقدمات طويلة عن تطور الكتابات الكوفية يف مصر ،أو عن اخلط الكويف ،بل لم نضع حىت
خبال على القارئ ،فالغرض من ذلك أن من حياول قراءة سرية فني�ة
ً
تعريفا لتلك األمور ،ولم يكن ذلك ً
ليوسف أحمد البد وأنه ُملم بماهية اخلط الكويف وطبيعته ،وأشكاله ،وبعض من تاريخه ،األمر الذي
جيعله يستوعب مادة هذه السرية ،أما إن كان قارئ تلك السرية ممن يهوى الفنون اإلسالمية أو يهوى
اخلط العريب ،أو حىت قرأه من باب الثقافة العامة ،فتكون تلك الصفحات بداية ألن يزتود بمعلومات عن
خصوصا وهي جزء من حياة الفن يف مصر.
هذا الفن الرايق ،واالطالع على مصادره،
ً
املرحلة األوىل
عموما ،فأمر بتعديل شوارع
أراد اخلديو إسماعيل أن خيرج مصر من دائرة بالد الشرق وقارة أفريقيا
ً
القاهرة وتوسيعها ليدخل الهواء والشمس للمنازل ،وصارت القاهرة ذو وجه جديد يف عهد إسماعيل،
فأزال عنها املسحة الشرقية اليت كانت عليها كبايق مدن الشرق يف ذلك الوقت (صورة) ،فكان كما
ُوصف «تتملكه الرغبة يف إنشاء مدن فاخرة وحدائق ومتزنهات غناء ،وكل وسائل الرفاهية اليت تمتاز
بها املدين�ة احلديث�ة».
وقد بدأ اخلديو إسماعيل يف محاوالته بن�اء مدين�ة أوربي�ة الطراز والعمارة ،بعدما زار إسماعيل باريس
عام 1867م ،وشاهد التخطيط الذي وضعه «أوسمان» ،وقام بمقابلته وطلب منه وضع ختطيط جديد
ملدين�ة القاهرة ،واملهندس «باريللي ديشان» الذي أسس غابة بولوني�ا يف باريس ،واتفق معه على وضع
ختطيط جديد حلديقة األزبكية ،وبالفعل تدفقت أعداد كبرية من األجانب على مصر سواء للعمل يف
تنفيذ خطط إسماعيل باشا املتنوعة ،ومثلما ّغري مشروع إسماعيل التحدييث وجه مصر وحدثها ،إال
أنه أضر ببعض مباين مدين�ة القاهرة اإلسالمية ،فتصدت الدول األوربي�ة ملشروع إسماعيل التحدييث،
خصوصا وأن القاهرة تمثل لهم الشرق وإحدى ليايل ألف ليلة وليلةُ ،ف ْأن ِشأ يف  18ديسمرب 1881م ،أول
ً
دكريتو «قانون» بتشكيل «جلنة حفظ اآلثار العربي�ة القديمة» حتت رئاسة ناظر عموم األوقاف ،وكان
من املهام الرئيسية لتلك اللجنة حسب نص القانون «مالحظة صيانة اآلثار العربي�ة وإخبار نظارة
واملرمات املقتىض إجراؤها» ،فكان إلنشاء جلنة حفظ اآلثار العربي�ة ،آثر كبري يف
األوقاف باإلصالحات
َّ
املحافظة على اآلثار اإلسالمية ،ويذخر كتاب «تاريخ املساجد األثرية يف القاهرة» ،بكثري من اإلشارات
لعمليات التجديد اليت قامت بها جلنة حفظ اآلثار العربي�ة بمساجد القاهرة ،إىل جانب الدراسات العلمية
عن بعض اآلثار العربي�ة.
يف تلك الفرتة الزمني�ة ويف هذا العصر ولد يوسف أفندي أحمد بن املعلم يوسف أحمد ،ولد بالقاهرة
حناتا
سنة 1875م ،وتعلم القراءة والكتابة ،وحفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ احلساب ،وكان والده ً
دقيقا يف صنعته ،اشتهر ببن�اء المآذن املحكمة ،والقباب العظيمة الشاهقة الضخمة ،وهو أول من اخرتع
ً
ً
عظيما من الناس ،فأحلقته األوقاف
تقديرا
طريقة إصالح اجلدران المائلة ،وتقويتها ،وذاع صيت�ه ونال
ً
ً
معماريا يف جلنة اآلثار العربي�ة ،وقد كان لهذه احلرفة اليت حذقها األب ،ووصل فيها
مهندسا
خبدمتها
ً
بعيدا من الشهرة والنبوغ أبلغ أثر يف نشأة االبن؛ فأخذ الوالد يصطحب معه الطفل الصغري
حدا ً
إىل ً
ُ
«يوسف» إىل عمله ،ويوقفه على املساجد اليت كان يتوىل إصالحها لنظارة األوقاف -املسئولة وقتها
عن صيانة وترميم اآلثار اإلسالمية -أو غريها من زخارف ونقوش وخطوط ،وكان األب يويح البن�ه
الصغري بمحاكاة الكتابات األثرية وفهم قواعدها ومكان وجودها يف املسجد ومادة صنعها ،ورسم صورها
وأشكالها على الورق ،وقد يكون الوالد أستشعر حبسه أن الكتابات الكوفية يف طريقها إىل النهاية
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خصوصا وأن أعمال جلنة حفظ اآلثار العربي�ة يسري على قدم وساق ،ويشري إىل ذلك يوسف أحمد نفسه
ً
بقوله «ثم تنوىس اخلط الكويف بعد ذلك ،وتوالت عليه السنون ،فأصبح من األلغاز املعقدة اليت يصعب
حلها ،إىل أن قامت جلنة حفظ اآلثار العربي�ة املشكلة يف سنة  1881ميالدية ،وبدأت يف إصالح وتعمري ما
لعبت به أيدي األيام ،من املساجد وغريها ،واضطرت إىل إعادة زخارفها ،وكتابتها ،إىل مثل ما كنت عليه
وقت نشأتها فكان أعقد ما يف أعمالها تكملة النقص يف الكتابة الكوفية .وليس يف الديار املصرية وقتئ�ذ
فضال عن كتابتها».
من يقرؤها
ً
وبالفعل أخذ الوالد يشجع أبن�ه على التعود على رؤية ومشاهدة اآلثار العربي�ة واإلسالمية القديمة؛
أمال؛ بل كان يزداد بما يدعوه إليه
بمنحه مكافآت سخية ويغريه بالثن�اء عليه؛ ويوسف ال خييب لوالده ً
شغفا ،يقول يوسف أحمد يف ذلك «ثم أخذ يكلفين تقليد اخلط الكويف من قاعدة املربعات ،ألنه أسهل
ً
ً
مكتوبا به أسم (محمد) أربع مرات ألنقله ،وال أعرف وال يعرف هو من هذا اخلط
رسما
وأعطاين
أنواعه
ً
مفردا أي أن اخلطوط
أكرث من كتابة هذا االسم ،وأمرين بتقليده ،وأفهمين أن هذا النوع من اخلط ال ييجء إال ً
جيدا ،وال أزال أذكره».
الشطرجنية اليت يتكون منها االسم ال تأيت إال فردية .فحفظت ذلك ً
فتعلم يوسف اخلط الكويف وأساليب�ه ،وإجادة قراءته وكتابت�ه ،وإتقانه الرسم واملنظور ألن أباه هيأ له
اجلو املناسب اليت ترعى تلك املوهبة ،وإن كان ذلك هو اجلو الذي نشأ فيه ،فمن املؤكد أنه كان يمتلك
ً
فطريا ً
كبريا شجعه عليه إتقانه وحفظه للقرآن الكريم ،فانصرف الفىت بكل همته وشغفه إىل
استعدادا
ً
تعلم قراءة هذا اخلط الكويف ،وإتقان محاكاته وتقليد كتابت�ه ،وفهم ما هو مدون منه ،وكان أكرب معني له
جيدا ،فأخذ يمرن يده على كتابة
حفظا ً
يف ذلك كرثة ما يصادفه من آيات القرآن الكريم ،واليت كان حيفظه ً
هذا اخلط حىت أتقنه غاية اإلتقان ،وأذكى هذا التفوق عند مشاركته أباه يف مهام صناعته ،ثم دخوله
ً
«رساما
رسميا
موظفا
تلميذا يف جلنة حفظ اآلثار العربي�ة عام 1890م ،ثم ُعني
وخطاطا» عام 1891م،
ً
ً
ً
ً
بلجنة حفظ اآلثار العربي�ة إللمامه باخلط الكويف ،مما ضاعف من اهتمامه به ،فانكب يف عمله وخارجه
على دراسة اخلطوط الكوفية األثرية وفك حروفها يف املساجد واملقابر حىت أتقن قراءتها ثم كتابتها ،يقول
صحيحا ،وتركت اخلط
أتقانا
ً
يوسف أحمد «هنالك زادت رغبيت ،واجتهت هميت إىل إتقان اخلط الكويف ً
الثلث الذي كنت أتقنه يف املدرسة النشغايل بغريه من اخلطوط األثرية ،وكان مساعدي على تعليم اخلط
الكويف أمران:
األول :مرافقيت لوالدي الذي حرص على تعلييم اخلط الكويف.
الثاين :أن الذي أريد تعلمه أصبح من أعمال وظيفيت الرسمية ،فصار املوضوع بذلك حدييث وشغلي
يف كل أوقايت».
املرحلة الثاني�ة
موظفا بلجنة حفظ اآلثار العربي�ة سنة 1891م ،بداية للمرحلة الثاني�ة يف
كان تعيني يوسف أحمد
ً
حياته وقد كان من أهم واجبات وظيفته املحافظة على اآلثار وترميمها وإعادتها إىل أصلها بكتاباتها
وزخارفها ،وإتمام النقص الطارئ عليها والتلف الذي يصيبها ،وجنح باستخالص أنواعها اليت ُخ َّطت
نوعا أتقنها
على اآلثار يف
مصر حسب تسلسلها التارييخ .وقد جتاوز ما استخلصه منها سبعة وعشرين ً
ُ
جميعا ،ثم أخذ يب�دع ويتفنن ،لدرجة أن كتاباته كان يصعب تميزيها ،حىت أن كرومر لما الحظ ذلك «اقرتح
ً
على باشمهندس اللجنة وضع خط أحمر يفصل بني الكتابتني ،احلديث�ة اليت خبطي والقديمة األصلية
اجل َّصية يف
لتميزيهما عن بعضهما» ،فكانت تلك اآلثار اخلطية اليت َّرم َمها بدقة وإتقان مثل النوافذ َ
جامع أحمد بن طولون وعددها  130نافذة ،وهي مزدانة بآيات قرآني�ة ،وجمل متنوعة مكتوبة باخلط
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الكويف ،ويقول يوسف أحمد عن ذلك العمل «وخفت أن أعجز عن قيام بما انت�دبت إليه ،ولكن أذهب
خويف قول املتنيب يف أمثاله:
وما اخلوف إال ما ختوفه الفىت وال األمن إال ما رآه الفىت أمنا
فشرعت يف إتمام مأمورييت بقلب مطمنئ وكانت هذه النوافذ على ارتفاع عظيم ،وكان البد يل من
ارتقاء السلم اخلشيب حىت أصل إليها ،وكنت أصعد إىل النافذة ،وأجهد نفيس حىت أستطيع قراءة املكتوب
باحثا عن
فيها ،وأعرف الكلمات أو احلروف اليت عبث بها الدهر ،ثم أنزل وأصعد إىل جملة نوافذ غريهاً ،
النافذة اليت فيها اخلط املماثل ،واليت فيها مثل الكلمات أو احلروف الناقصة ،ثم أنقلها وأكتبها وأرسمها،
ومىت تم إصالح النافذة األوىل ،عمدت إىل الثاني�ة ،وهكذا حىت أكملت الكتابة الناقصة يف جميع النوافذ
اليت تم إصالحها».
وهنا يتحدث يوسف أحمد عن اإلرهاق واملشقة اليت عاناها يف سبي�ل إتمام عمله فيقول «وال أستطيع
احصاء عدد املرات اليت اضطررت فيها إىل صعود السلم ،وقد جتاوزت مئات املرات» ،أهم مصادر دراسته
للخط الكويف أو بمعىن أدق «أمشقه» يف تعلم ذلك اخلط ،كما أفاد يوسف أحمد ً
كثريا من قيامه برتتيب
اآلثار العربي�ة ،وتنسيق ما عرث عليه من ألواح الرخام واحلجر اجلريي والرملي ،وشواهد القبور املكتوبة
باخلط الكويف ،فدرسها وقرائها وعرف تواريخها ،فكانت هي مدرسته وكتب�ه اليت اهتدى بها إىل معرفة
قواعد الكتابة الكوفية يف كل زمن ،فأتقن قراءتها وكتابتها على اختالف أنواعها وعصورها.
أيضا اهتماما حبركة بن�اء وتوسعة ملعظم ملساجد أولياء هللا الصاحلني ،ولم
شهدت مصر يف تلك الفرتة ً
يقف حكام تلك الفرتة وراء تلك السلسلة من اإلنشاءات وحدهم ،بل أن كثري من سيدات األسرة ساهمن
يف تلك املشاريع ،ويربز دور خوشيار هانم يف عهد اخلديو إسماعيل ،يف إقامة مسجد الرفاعي بالقاهرة،
ومسجد سيدي املغازي بمحافظة كفر الشيخ الذي شهد يف عهد الوالدة باشا عمارة كاملة وجتديدا
شامال ،كما أهتم اخلديو توفيق بمسجد السيدة زينب بالقاهرة ريض هللا عنها ووسعه ،ومسجد السيد
ً
إبراهيم الدسويق بمحافظة كفر الشيخ ،وكانت أكرب فرتات التوسعة واإلقامة ملساجد تتعلق بأولياء هللا
الصاحلني ،فقد شهدها عصر عباس حليم الثاين ،حيث جدد مسجد السيدة نفيسة ،والسيدة سكين�ة،
والسيدة عائشة بالقاهرة ،ووسع مسجد السيد البدوي بمدين�ة طنطا ،وأكمل مسجد الرفاعي بالقاهرة،
وقد ظهر اخلط العريب ً
جليا بكتابات مجودة على تلك العمائر ،وخبطوط كبار اخلطاطني يف تلك الفرتة،
فظهرت خالل تلك الفرتة إن عبقرية يوسف أحمد ال تكمن يف إحيائه للخط الكويف من قراءته وكتابت�ه ،بل
متخصصا يف الكتابات اآلثرية كاملة ويشهد على ذلك ما خلفه من كتابات باخلط
تعدى ذلك كله ليكون
ً
الثلث ،مثل لوحة جتديد مسجد المارداين ،ومسجد األمام الشافعي ،وجامع البن�ات ونصوصها:
• جامع عبد الغين الفخري (جامع البن�ات)
كتب هذا النص على عضادت املدخل الرئييس للمسجد ،ونستطيع القول أن نص جتديد جامع عبد
الغين الفخري املؤرخ 1313هـ ،هو النص الوحيد من هذه الفرتة الذي سجل على عضاديت املدخل بعد
اختفاء تسجيل نصوص التأسيس ،أو التجديد يف هذا املكان قرابة أربع قرون من الزمان ،حيث كانت آخر
مرة يسجل فيها نص تأسيس يف هذا املوقع بنص زاوية الكلشين ،وهذا النص يعطي وجبالء عن مدى
مقدرة يوسف أحمد اآلثرية والفني�ة ،ومضمونه:
•ﭑﭒﭓ
• جدد هذا اجلامع املبارك املعمور بذكر هللا تعاىل يف عصر خديوي مصر األعظم عباس حليم الثاين
أدام هللا أيامه سنة ثالثة عشر وثالثمائة وألف كتب�ه يوسف أحمد
• نص جتديد مسجد المارداين
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تعترب تلك اللوحة من اللوحات الهامة ،وتأيت أهميتها وتمزيها لسببني أولهما ،أنها كتبت بنفس نوع
اخلط الذي كتبت به نص اإلنشاء ،وراعى يوسف أحمد أن يكون موضع ومكان نص التجديد يف نفس
مستوى ومكان نص اإلنشاء ،ونصه:
 عنيت جلنة حفظ اآلثار العربي�ة املؤسسة بالقاهرة سنة  1299هجريه بعمارة هذا اجلامع املباركواألثر الذي ليس
 يف جماله مشارك فجددت ما تشعث من جدرانه وأبدلت ما تداعى من طين�ه وعمدانه وأصلحتوزرة الرخام اليت
 تكسوا سفاك حيطانه وأكملت ما نقص من قطع فسيفساء املحراب وأعادت حلالته األوىل كال مناملنرب والشبابيك واألبواب
 وانشات فوق محرابه قبة رمت مقرنصاتها الظريفة ودهنت إحداها فغدت كما كانت زاهية لطيفةوبنيت الطبقة العليا من منارته
 ورمت جميع سقوف مقصورته وكان الشروع يف ذلك كله سنة  1314وتمامه يف سنة  1321يف عصرخديو مصر األعظم
 ومليكها األفخم عباس حليم الثاين بلغه هللا غاية األماين بمحمد واله وصحبه وأنصاره أمني ياربالعاملني كتب�ه يوسف أحمد 1321
• واجهة مسجد اإلمام الشافعي (لوحة)
يغطي هذا النص الواجهة الرئيسية ملسجد اإلمام الشافعي على هيئ�ة شريط كتايب باخلط الثلث،
مقسم إىل ثالثة أجزاء أولها يف الضلع الشمايل ،وجزئها الثاين -وهو أكربهم -يغطي الواجهة الرئيسية،
واجلزء الثالث يقع يف الضلع الغريب املواجه ملدخل القبة ،ونصه:
 شرع ديوان األوقاف يف جتديد املسجد يف سنة  1303يف عهد مديره املرحوم محمد زكي باشا وباشمهندس فرنس باشا يف عهدساكن اجلنان محمد توفيق باشا اخلديو السابق وانتهى سنة  1309يف عهد مديره املرحوم علي باشا صابر
وباشمهندسه املرحوم مصطفى بك صادق وعملت املنارة يف سنة  1323يف عصر عديل باشا يكن املدير
وصابر بك صربي الباشمهندس يف ظل اخلديو افندين�ا عباس حليم الثاين ثم عملت الزخارف بالنقش
على الرخام واحلجر واستب�دلت امليضاه حبنفيات يف سنة  1327يف عهد مديره مصطفى ماهر
 باشا وباشمهندسه محمود بك فهيم يف ظل احلضرة اخلديوية كتب�ه يوسف أحمدومن أهم األعمال اليت قام بها إكمال الناقص من الكتابة بداخل اجلامع األزهر عند ترميمه بمعرفة
جلنة حفظ اآلثار العربي�ة ،وكذلك إتمام الكتابات على سائر املساجد واألماكن اآلثرية اليت كتب على
جدرانها باخلط الكويف ،كجامع احلاكم ،واجلامع األقمر ،وأبواب سور القاهرة ،ومسجد الصالح طالئع،
ومسجد سيدي معاذ ،ومشهد السيدة رقية ،وقبة إخوة يوسف ،ومسجد اجليويش ،ومسجد السلطان
حسن ،ومسجد الغوري وقبت�ه بالغورية ،وقبة الغوري بكوبري القبة ،ومسجد سليمان باشا بالقلعة،
باإلضافة إىل آالف األلواح والشواهد اآلثرية اليت تسلمها َّ
ونسقها أثن�اء عمله كرسام وخطاط ومفتش
لآلثار اإلسالمية.
• قرب اخلديو إسماعيل بمسجد الرفاعي بالقاهرة (لوحة)
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كتب يوسف أحمد قرب اخلديو إسماعيل بمسجد الرفاعي ،والقرب من تصميم املهندس اإليطايل
 ،A.Battigelliالذي صمم العديد من املنشآت املعمارية يف القاهرة واإلسكندرية ،وقد شرع يف كتابة
مدفن اخلديو إسماعيل الشيخ مصطفى احلريري ،ولكن عاجلته املني�ة وتوىف رحمه هللا سنة 1917م ،
فكتب�ه يوسف أحمد ،والقرب مكون من ثالث طبقات ،الوسطى كتب عليها باخلط الثلث
املرحلة الثالثة
شهدت تلك الفرتة اهتمام بالفنون اإلسالمية عامة وبالعمارة اإلسالمية بشكل خاص من حيث
اإلنشاء واستدعاء التفاصيل املعمارية اإلسالمية ،وأعمال الرتميم للكثري من املباين ،ومن هذه املباين
متحف الفن اإلساليم ودار الكتب القديمة املجاورة للمتحف بمنطقة باب اخللق (لوحة) ،الذي أمر
بإنشائه اخلديو عباس حليم الثاين وافتتح عام 1903م ،وواجهة محطة مصر بميدان رمسيس واليت بنيت
عام 1893م (لوحة) ،على الطراز اإلساليم اجلديد ،وصممها املهندس الربيطاين «إدوين بانس» ،كما
شعارا ً
ً
كتابي�ا يقوم تصميمه على اخلط العريب إىل جانب الشعار الكتايب
أختذ اخلديو عباس حليم الثاين
املكون من حروف التيني�ة (لوحة) ،على أي حال فقد خلفت لنا تلك الفرتة بالتي�ارين الذين ظهروا فيها
ً
بارزا يف تشكيل
الكثري من املؤسسات العلمية والثقافية والشخصيات صاحبة الريادة اليت كان لها دورا ً
كامال.
مالمح ليس فن اخلط العريب وحسب ،بل املشهد الثقايف
ً
وتمثل هذه املرحلة من حياة يوسف أحمد ذروة العطاء الفين ،حيث حاز املرتب�ة الثاني�ة للخط الكويف
يف املسابقة اليت ُأقيمت إلصالح حروف املطبعة األمريية يف مصر عام 1903م ،ولم ين�افسه فيها إال اثن�ان
ً
نموذجا
خصوصا وأنه قدم 27
سوري وتونيس ،وبطبيعة احلال لم يرىض يوسف أحمد عن هذه النتيجة
ً
ً
نموذجا عن قواعد الكويف األصلية؛ والبايق عن الفروع ،ويقول يف ذلك «ولكن ألن اللجنة اليت عهد
منها 17

إليها وقتئ�ذ تقدير الفن ال تعرف من أمر اخلط الكويف أكرث مما يعرفه الناس ،منحتين اجلائزة الثاني�ة ،فلم
إيمانا بصحة عليم وفين».
يفل ذلك من عزيميت ،ألين عرفت قيمة كتابة غريي فيه ،بل زادين ً
أيضا كتب مسجد احلبيش
ثم ُك َّلف يوسف أحمد بكتابة أوسمة الدولة عام 1914م ،ويف تلك الفرتة ً
كامال بمدين�ة دمنهور (لوحة) ،وأستخدم يف كتاباته باملسجد السابق اخلط الكويف الفاطيم يف كتابت�ه
ً
أيضا
الفرتة
تلك
ويف
الشبابيك،
لوحات
الثلث
باخلط
وكتب
الصالة،
بيت
إىل
املؤدية
الرئيسية
لألبواب
ً
مفتشا لآلثار العربي�ة ،وقام بت�دريس اخلط الكويف لطالب
وصل يوسف أحمد يف وظائف الدولة أن أصبح
ً
أستاذا لتعليم اخلط الكويف باجلامعة املصرية،
بالعمل
لف
وك
ً
مدرسة حتسني اخلطوط العربي�ة بالقاهرةُ ،
كما جعل من اخلط الكويف مادة للدرس والبحث بقسم اآلثار العربي�ة بكلية اآلداب باجلامعة املصرية،
وقد خترج على يديه كثري من نوابغ اخلطاطني املشهورين ،وأبرزهم األستاذ محمد عبد القادر عبد هللا،
ومحمد خليل ،وغريهم ،وخترج على يديه الدكتور إبراهيم جمعة صاحب واحدة من أهم الرسائل العلمية
ليس يف تاريخ اخلط الكويف وحسب بل ويف تاريخ الكتابة العربي�ة كلها ،وهي بعنوان «دراسة يف تطور
الكتابات الكوفية على األحجار يف مصر يف القرون اخلمسة األوىل للهجرة مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات
يف بقاع أخرى من العالم اإلساليم» .ومن أثار يوسف أحمد العلمية ،ثالث رسائل عن اخلط الكويف،
وأيضا
ورسالة بعنوان «محاضرة عن اخلط الكويف يف جميع أطواره» هذا إىل جانب دراساته العلمية عدةً ،
رسائل يف التاريخ اإلساليم منها:
 جامع ابن طولون. جامع عمرو بن العاص. مدين�ة الفسطاط.141

 مقربة الفخر الفاريس. مقياس الني�ل. جامع السلطان حسن. اإلسالم يف احلبشة.ويف حديث�ه عن نفسه يرجع عوامل انبعاثه ويقظته يف فنه إىل عاملني ذاتيني ،وآخرين محليني ،أما
رساما ،والرسم يسهل تعلم اخلط الكويف ،ويشوق إليه.
الذاتي�ان فأولهما :أنه كان ً
وثانيهما :أن أعمال وظيفته -وهي الكتابة باخلط الكويف -كانت حتفزه على إتقان تعلمه ،والتفوق يف
كتابت�ه استجابة لبواعث نفسه .وأما العامالن املحليان ،فأولهما :أن يف اإلقليم املصري ً
كثريا من املساجد
اآلثرية اليت شيدت يف قرون مختلفة ودول متعددة ،وقد زينت جدرانها وقبابها بكثري من اآليات واحلكم
باخلط الكويف.
وثانيهما :أن القرافة املصرية حوت ً
كثريا من شواهد القبور املكتوب عليها باخلط الكويف ،وعليها

متحفا من متاحف هذا اخلط ،ومن حميد صنائع يوسف أحمد إدخاله
تواريخ كتابتها ،فهي بذلك تعترب
ً
أنواع من الزخارف والرسم على الكلمات يف كتابت�ه على العمائر ،أو حىت يف كتاباته ألغلفة الكتب ،وظل يف
عطائه حىت وفاته يوني�ه 1942م.
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