شعار الملتقى هذا العام
ال�سالم ذلك املعنى الذي ت�سعى �إليه الإن�سانية منذ فجر التاريخ ،وال�سالم
املعنى واملبنى؛ هو ما ن�صبوا �إليه ونطلبه ،وت�أتي الفنون ك�أحد الروافد
الإبداعية التي تلقي بظاللها على ال�سالم ،مبادئه ومثله وقيمه ،كل
ال�شرائع والأعراف والتقاليد تدعو �إىل ال�سالم ،فلم يخلو تراث �أو
ح�ضارة �إال وتناولت ال�سالم كل بطريقته و�أ�سلوبه .ومنذ فجر التاريخ
وم�صر من �أوىل احل�ضارات الإن�سانية التي دعت �إىل ال�سالم وطبقت
مبادئه ومار�ست روحه ً
�شرقا وغر ًبا� ،صانعة بذلك ج�سو ًرا طيبة بني
العاملني ،وكيف ال وهى مهد الر�ساالت ال�سماوية ،ومهبط الر�سل ،وفيها
عا�ش العديد منهم �أو مر من خالل �أر�ضها الطيبة ..كن معنا داع ًيا
لل�سالم ،فهذا قد ُر م�صر ودورها الإن�ساين الرائد.
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للعام اخلام�س على التوايل تنظم وزارة الثقافة ممثلة فى
قطاع �صندوق التنمية الثقافية ملتقى القاهرة الدويل لفن
اخلط العربي والذى يعد احد �أهم التظاهرات الهادفة اىل
�صون احد مفردات الهوية واحل�ضارة العربية .
فم�ؤخرا كاد �أن يندثر فن اخلط العربي ،وبات قا�صر ًا على عدد
حمدود من متقنيه  ،الذين ن�شهد لهم �أنهم �أ�صروا بروح املقاتل
�أن يظل هذا الفن حيا وظهرت جهودهم فى نقل ا�سراره اىل
�أجيال جديدة.
وعلى مدار دوراته ال�سابقة ظل امللتقى منرب ًا هاما يتحاور
من خالل فعالياته عا�شقوا اخلط العربي يف م�صر والعامل
 ،ليتحقق الهدف املن�شود يف الإبقاء على هذا الفن وتناول
ق�ضاياه وجتديد تقنياته االبداعية .
�شكري وتقديري لقطاع �صندوق التنمية الثقافية ،والكاتب
ال�صحفي الفنان حممد بغدادي القومي�سري العام و�أع�ضاء
اللجنة العليا وكل من �شارك و�ساهم فى اقامة هذه الدورة .
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منرب اخلط العربي
وبخطوات ثابته تنظم وزارة الثقافة ممثلة يف قطاع �صندوق
التنمية الثقافية ،الدورة اخلام�سة من ملتقي القاهرة الدويل
لفن اخلط العربي ،ويحر�ص العديد من مبدعي هذا الفن من
اخلطاطني والباحثني علي امل�شاركة يف فعالياته خالل دوراته
ال�سابقة
خم�س دورات �أحيت فيها وزارة الثقافة فنا جميال ،كان يطالب
قبلها حمبي هذا الفن ب�ضرورة العمل علي �إحيائه ،ووجود من�صة
مهمة يلتقي فيها اخلطاطون وجهابذة هذا الفن ونقاده وباحثيه،
ي�ستعر�ضون �أعمالهم ،ومن خالل الندوة العلمية يناق�شون
امل�ستجدات يف فنونه ،كذلك اقامة الور�ش التفاعلية التي
ا�ستطاعت توجيه الأنظار مرة �أخري لفنون اخلط العربي
فكان احت�ضان قطاع ال�صندوق لتلك الفعالية الهامة ،طوال
ال�سنوات ال�سابقة م�ست�ضيفا �أ�ساتذة وفناين وجهابذة فن اخلط
العربي ،من م�صر وكافة دول العامل ،لنكت�شف �أن اخلط العربي
ا�ستطاع ان يجذب عني الأجنبي فتخ�ص�ص فيه عدد من الفنانني
بر�ؤي جمالية �شديدة التميز
خال�ص �شكري وتقديري جلميع القائمني علي هذا امللتقي املتفرد،
و�شكري للمثقف والفنان والكاتب الكبري قومي�سري عام امللتقي
�أ .حممد بغدادي ،واللجنة العليا وجلان امللتقي املختلفة علي
اجلهد املبذول ليخرج امللتقي ب�صورة م�شرفة مل�صر ووزارة الثقافة
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ملتقى القاهرة فى عامه اخلام�س
ت�أتى فعاليات ملتقى القاهرة فى ن�سخته اخلام�سة وقد حققنا عدة
اجنازات ..وخطونا خطوات وا�سعة فى اجتاه حتقيق �أحالم مبدعى فن
اخلط العربى ..وحملة ر�سالته ..والعاملني ب�إخال�ص من �أجل رفعة �ش�أنه..
و�إعالء قيمته ..ليت�أكد ح�ضوره و�أهميته فى امل�شهد الثقافى العربى
والدوىل ..وكانت �أوىل الب�شائر الطيبة �أن تعلن وزيرة الثقافة الدكتورة
�إينا�س عبد الدامي �أنه على مدى عام كامل � 2020ستكون (القاهرة
عا�صمة الثقافة فى العامل الإ�سالمى) و�أولت الدكتورة �إينا�س اهتماما
كبريا مبلتقى القاهرة الدوىل للخط العربى ..باعتباره �أكرث الفعاليات
الثقافية املعربة عن كون القاهرة عا�صمة الثقافة للعامل الإ�سالمى ..ومن
هذا املنطلق �أفردنا جناحا خا�صا داخل املعر�ض العام للملتقى حتت عنوان م�ستقل (كنوز احل�ضارة
الإ�سالمية بالقاهرة) ..لنعر�ض فيه م�ستن�سخات و�أ�صول من نوادر املخطوطات واخلطوط العربية
مب�شاركات م�شكورة ومتميزة من مقتنيات مكتبة الأزهر ال�شريف ..ومعهد املخطوطات العربية التابع
جلامعة الدول العربية ..ودار الكتب والوثائق القومية ..ومقتنيات نادرة للفنان الكبري عبد الرزاق
�شرف امللتقى ب�أن يحمل ا�سمه فى هذه الدورة تكرميا جلهوده و�إ�سهاماته النبيلة فى �إعالء
�سامل الذى َي ُ
قيمة فن اخلط العربى وابتكاره طرق جديدة لتدري�س وتعليم النا�شئة �أ�صول اخلط العربى ..وهى
�أعمال نادرة ح�صلنا عليها من �أبناء الفنان عبد الرزاق �سامل ..ومن متحف الفنان خ�ضري البور�سعيدى..
واالحتفاء بهذه الكنوز عرب امللتقى هو جزء �أ�صيل من �أهداف امللتقى لإبراز الدور احل�ضارى لرتاث الأمة
العربية عرب الع�صور� ..أما احللم الثانى الذى حتقق� :أن اخلط العربى فى طريقه �إىل اليون�سكو قبل
نهاية مار�س اجلارى..ففى الوقت الذى تنعقد فيه فعاليات الدورة اخلام�سة للملتقى ..ت�ستكمل  16دولة
عربية بقيادة اململكة العربية ال�سعودية وحتت �إ�شراف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
(�أليك�سو) ..ملف (فنون اخلط العربى) لتقدميه ملنظمة اليون�سكو فى نهاية مار�س اجلارى لت�سجيل هذا
الفن العربى الأ�صيل على القائمة التمثيلية للرتاث الثقافى غري املادى للإن�سانية مبنظمة اليون�سكو..
وبذلك يكون حلما عزيز علينا قد حتقق ..منذ �أن بذلنا جهودا مكثفة عام  2004من �أجل و�ضع فن
اخلط العربى �ضمن فعاليات التظاهرة الثقافية العربية املو�سعة ..عندما كانت الثقافة العربية
�ضيف ال�شرف فى معر�ض فرانكفورت الدوىل فى دورته ال�ساد�سة واخلم�سني ب�أملانيا ..والقى معر�ض
اخلط العربى وقتها �إقباال كبري من جمهور املجتمع الأوروبى� ..أما املنا�سبة التى نعتز بها جميعا� ..أن
اململكة العربية ال�سعودية التى تقود ملف (فنون اخلط العربى) وهو فى طريقه لليون�سكو� ..أعلنت
�أن عام  2020هو عام اخلط العربى ..فاكتملت بذلك دائرة االحتفاء بفنون اخلط العربى ..لينال
�أهتماما ر�سميا وجماهرييا على امل�ستوى املحلى هنا فى م�صر ..وعلى امل�ستوى العربى ..وعلى امل�ستوى
الإقليمى مب�شاركات  23دولة و 160فنانا وفنانة من مبدعى فن اخلط العربى ..و 37فنانا من خارج
م�صر..وعلى م�ستوى دوىل بت�سجيل اخلط العربى على القائمة التمثيلية للرتاث الثقافى غري املادى
للإن�سانية مبنظمة اليون�سكو ..فهنيئا لكل املبدعني والفنانني العاملني مبجال اخلط العربى ..وال�شكر
كل ال�شكر مل�ساندة وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة �إينا�س عبد الدامي للملتقى ..و�شكرا لدعم الدكتور
فتحى عبد الوهاب رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية لإجناح هذه الدورة املتميزة ..و�شكرا لكل
ر�ؤ�ساء قطاعات وزارة الثقافة الذين ا�سهموا بجهودهم وم�شاركتهم الداعمة للملتقى �شكرا لقطاع
الأوبرا ..وقطاع الفنون الت�شكيلية وقطاع العالقات الثقافية اخلارجية ..وال�شكر مو�صول جلميع
امل�شاركني فى �أعمال امللتقى من العاملني ب�صندوق التنمية الثقافية ..وال�شكر لكل للزمالء �أع�ضاء
اللجنة العليا للملتقى ..و�أع�ضاء اللجان الفرعية اللجنة العلمية وجلنة الالختيار والفرز والتن�سيق..
وجلنة التحكيم ..و�شكرا لكل الفنانني الذين �أ�سعدونا بالإقبال وامل�شاركة املبهرة فى امللتقى ..من م�صر
ومن خارجها و�أهال ومرحبا باملكرمني و�ضيوف ال�شرف مبلتقى القاهرة الدوىل للخط العربى فى دورته
اخلام�سة متمنيا للجميع م�شاركة ناجحة فى كل فعاليات امللتقى.
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ملتقى فى كل مدينة
منذ ثالث �سنوات وفى امل�ؤمتر ال�صحفى الذى عقدناه ــ �آنذاك ــ للإعالن
عن �إطالق بد أ� فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدوىل للخط
العربى ..وجهت ىل �إحدى ال�صحفيات �س�ؤال حمددا ..وكان ن�ص ال�س�ؤال:
ـــ ماذا �أ�ضاف (ملتقى القاهرة) للخط العربى ؟
ف�أجبتها قائال :قبل امللتقى كان اخلط العربى فى غرفة الإنعا�ش ..وبعد
امللتقى �أنتع�شت �أحوال �شباب اخلطاطني ..و�أ�صبح هناك ت�سابق من �أجل
امل�شاركة فى امللتقى ..و�أ�صبح هناك �سوقا لبيع اللوحات وتبادل اخلربات من
خالل ور�ش العمل والندوات العلمية ..فامللتقى قدم الكثري للخط العربى.
واليوم علينا �أن نهنئ �أنف�سنا ونهنئ كل العاملني فى جمال فن اخلط العربى..
من اخلطاطني واملبدعني الكبار ..و�صناع الأدوات والأقالم والأحبار ..فقد
حتولت هذه الكلمات �إىل حقيقة على �أر�ض الواقع ..فقد خرج من معطف
ملتقى القاهرة عدة ملتقيات ..وعدة معار�ض دورية منتظمة ودائمة..
و�أمتنى �أن ي�أتى ذلك اليوم لي�صبح فى كل مدينة ملتقى ..وفى كل يوم جديد
ت�شهد مولد ملتقى جديد ..وبتعدد امللتقيات ..يزداد فن اخلط العربى
ح�ضورا ..وبذلك يكون امللتقى الأم قد حقق �أحد �أهم �أهدافه ..و�أوجد
حالة من الأن�شطة التفاعلية مع حمبى فن اخلط العربى ..ولكن علينا �أن
نحافظ على امل�ستوى الفنى لهذه امللتقيات ..وعلينا �أن نكون جميعا على قلب
رجل واحد ..من اجل احلفاظ على هذه الطفرة التى �شهدها اخلط العربى
حالل ال�سنوات الأخرية ..و�أمتنى �أن ت�ستمر هذه النه�ضة فيزداد فن احلط
العربى �إزدهار.
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اللجنة العليا
�أ.د /فتحى عبد الوهاب
�أ  /حممد بغدادى
�أ  /م�سعد خ�ضري
�أ.د  /جمدى �صابر
�أ .د /هبه يو�سف
�أ .د  /خالد �سرور
�أ .د /م�صطفى عبد الرحيم
�أ.م .د /حممد حممد العربى
د  /حممد ح�سن �إ�سماعيل
�أ � /أنور بكرى ح�سانني
امل�ست�شار � /أحمد بركات
�أ  /جناة فاروق

اللجان الفرعية :
• جلنة الفرز واالختيار

�أ /حممد يو�سف املغربي
ا د/حممد حممود �إبراهيم من�صور
			
�أ /خالد جماهد
		
أ�  /دعاء فتحى

جلنة التحكيم:

أ�  /حممد حمام
�أ� /سعد غزال
أ� � /إ�سماعيل عبده			
أ�  /مها على

اللجنة العلمية:

�أ.د  /على املليجى
د  /عالء الدين عبد العال
د �/أ�شرف كحلة
أ�  /جناة فاروق

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

(رئي�س ًا)

قومي�سري عام امللتقى
رئي�س اجلمعية امل�صرية للخط العربى
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى
رئي�س قطاع العالقات الثقافية اخلارجية
رئي�س قطاع الفنون الت�شكيلية
�أ�ستاذ بكلية الفنون التطبيقية  ،جامعة حلوان
�أ�ستاذ و رئي�س ق�سم بكلية الرتبية الفنية جامعة الأزهر
باحث �أول مبركز اخلطوط مبكتبة الإ�سكندرية
موجه ال�صناعات الزخرفية باجليزة ( من�سق تنفيذى )
امل�ست�شار القانونى بال�صندوق
�أمانة اللجنة

رئي�س ًا
ع�ضو ًا فني ًا
ع�ضوا فني ًا
�أمانة اللجنة

رئي�س ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
�أمانة اللجنة

رئي�س ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
	�أمانة اللجنة
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أوس محمد السنوسي األنصاري «مصر»
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اال�ستاذ مبعهد البحوث والدرا�سات العربية مدير اخلطوط
ب�أو�سمة رئا�سة اجلمهورية �سابقا وامل�شرف الفني ملدر�سة
اخلطوط العربية بالقاهرة ع�ضو اللجنة الدائمة للآثار
الإ�سالمية بوزارة الآثار  -رئي�س جمعية حمبي اخلط العربي
والرتاث  -ع�ضو نقابة الفنانني الت�شكيلني حائز لو�سام
اال�ستحقاق من طبقة فار�س .ايطاليا  -فاز بثالث جوائز دولية
يف ت�صميم الذهب والعمالت الإ�سالمية التاريخية .باري�س
فرن�سا  -حما�ضر لتاريخ اخلط العربي والفنون الإ�سالمية يف
مركز اللغة العربية ج القاهرة ودار الكتب امل�صرية وم�ؤ�س�سة
الفرقان للرتاث بلندن ومركز اللعبة العربية املعا�صرة ب�سفارة
فرن�سا واململكة العربية ال�سعودية واجلزائر واوزبك�ستان
واليابان و�إيطاليا � -شارك يف ت�أ�سي�س معر�ض اخلط العربي
بدار الأوبرا ومركز اخلطوط مبكتبة الإ�سكندرية.
�صمم اغلفة هيئةالكتاب ومكتبة اال�سرة ودار الكتب امل�صرية
ت�شرف بكتابة القر�آن الكرمي.
حائز على االجادة فى اخلط العربى من �أ�ستاذ عميد اخلط
العربى �سيد �إبراهيم
نال �أو�سكار دار الأوبراامل�صرية فى اخلط العربى .
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ماواى واى «الصين»
خطاط يف اللغتني العربية وال�صينية .يحمل �شهادة املاج�ستري،
ويعمل م�س�ؤوال يف مكتب تف�سري الكتب الإ�سالمية باجلمعية
الإ�سالمية ال�صينية .ولد يف مدينة ت�شينجاو الثقافيةالتاريخية
مبقاطعة �ساندونا .كانت هوايته كتابة اخلط و فن الر�سم منذ
طفولته املبكرة  ،وقام بتدري�س اخلطوط العربية �أكرث من ع�شر
�سنوات بعد �أن تعلمها على يد بع�ض الأ�ساتذة امل�شهورين يف جمال
فن اخلط العربي  .ويف نف�س الوقت در�س فن الر�سم ال�صيني
وتخ�ص�ص كما �أهدى كثريا من لوحاته يف فن اخلط �إىل امل�ساجد
واملتاحف يف بكني وهانغت�شو  ،ت�شانغت�شو  ،جينان وت�شانغ�شاو
وقدم بع�ضها هدايا �إىل الأعيان وامل�س�ؤولني ال�سيا�سيني املحليني
والأجانب مثل امللك ال�سعودي عبد اهلل  ،رئي�س وزراء ماليزيا
مهاتري  ،رئي�س جلنة املفتي الرو�سي خافيري غينوت  ،وزير الثقافة
ال�صينية ت�ساى وو ،بينما لقيت لوحاته الفنية رواجا كبريا لدى
الأو�ساط املختلفة من امل�سلمني  .كما ا�شرتك يف كثري من املعار�ض
و امل�سابقات الدولية يف اخلط العربي يف ماليزيا واندوني�سيا
واململكة العربية ال�سعودية وباك�ستان وتركيا ورو�سيا ،على مر
ال�سنني  ،قام اخلطاط ال�صيني :ما ويوي با�ستك�شاف اخلط العربي
وابتكار الطرق العديدة يف جمال فن اخلط العربي وكتابته  ،يف
الوقت نف�سه  ،قام بتلخي�ص تقنيات ونظريات اخلطني العربي
وال�صيني.وو�ضعهما يف كتيب.
� أعماله على ورق الأرز �أظهرت الآثار الفريدة للخط والر�سم
ال�صيني.على خطوطه العربية؛ حيث �أن االعمال الفنية خلطه
بينت الأ�شكال الهند�سية وقواعد النقاط واخلطوط التي يوليها
اخلط العربي �أهمية ومزج معها �سحر اخلط والر�سم ال�صيني
لين�شئ �أ�سلوبا مميزا فريدا يجمع بني فن اخلطني ال�صيني
والعربية.
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محمد أحمد سالم «موريتانيا»
حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف احل�ضارة والإعالم من جامعة
حممد الأمني ال�شنقيطي بنواك�شوط ،و�شهادة
الكفاءة الرتبوية من املدر�سة العليا للتعليم بنواك�شوط،
و�شهادة الإجازة (املرتيز) يف الأدب الإنكليزي من جامعة
نواك�شوط ،واللي�سان�س يف الفقه وا�صوله من املعهدالعايل
للدار�سات والبحوث الإ�سالمية بنواك�شوط ،بالإ�ضافة اىل
دار�سة حم�ضرية
املعار�ض والور�شات:
 معر�ض اخلط العربي الإفريقي :و�سوم ور�سوم ،نواك�شوط� 6-4سبتمرب .2019
 ملتقى ال�شارقة للخط ،دورة  - .2018ور�شتان م�شرتكتانلتعليم اخلط املغربي بكل من جامعة نورث وي�سرتن� ،شيكاجو،
وجامعة امريكان ا�سالميك كوليدج� ،شيكاجو ،اغ�سط�س  - .2017معر�ض املهرجان الثقايف الدويل
للخط واملنمنمات والزخرفة،اجلزائر .2016
الأعمال وامل�ؤلفات:
 اخلط - :خط وزخرفة امل�صحف املوريتاين� ،أول م�صحف موريتاين مطبوع� ،صدر بنواك�شوط �سنة� - .2012إكمال م�صحف بخط العامل املوريتاين �سيدي عبد اهلل بن احلاج �إبراهيم ،ن�شر بباري�س:
 - .2002خط وزخرفة م�صحف �ضخم (مقا�س1.60 :م × 2م) على القما�ش يت�ضمن حوايل 500
لوحة - .خط عناوين العديد من ال�صحف الوطنية املوريتانية  -ت�صميم �شعاارت بع�ض امل�ؤ�س�سات
الوطنية املوريتانية والأجنبية  -لوحات خط وزخرفة عديدة ومتنوعة.
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محمد بوثليجة «الجزائر»
 1968املدر�سة الوطنية للهند�سة املعمارية و الفنون اجلميلةباجلزائر .
 1973مدر�سة فر�ساي للفنون اجلميلة فرن�سا . 1974املدر�سة الوطنية العليا للفنون اجلميلة باري�س. 1980 – 1976مدر�سة حت�سني اخلطوط العربية .ع�ضو باالحتاد الوطني للفنون الثقافية .ع�ضو باجلمعية الدولية للفنون الت�شكيلية ( اليـوني�سكـو).باري�سAIAP
ع�ضو �شريف باجلمعية العربية ال�سعودية لرعاية الفنونوالثقافة بجدة(اململكة العربية ال�سعودية).
ع�ضو م�ؤ�س�س جلمعية اجللي�س للفنون والثقافة ب�سوقاهرا�س.
ع�ضو بجمعية الأخوة اجلزائرية ال�سعودية .ع�ضو فخري دائم يف جمعية اخلط العربي مب�صر.و�سام �شريف من جامعة كواالالمبور ماليزيا.تكرمي جمعية م�شعل ال�شهيد باجلزائر.له عدة �أعمال نحتية و�أ�شكال جمالية ب�شوارع وميادين مدينة جدة �أهمها عمل مبيدان بلدية�أبحر نفذ مبادة الكونكريت والرخام الأبي�ض -كارار.
نحت وجتميل مب�سرح الهواء الطلق باجلزائر العا�صمة �- .شكل جمايل ب�ساحة كندي( الأبيار).عدة ن�صب تذكارية مبدينة �سوق �أهرا�س �أهمها ن�صب �ساحة ال�شهداء ومتثال ال�شهيد باجي خمتار .ن�صبان تذكاريان لبلدية تيفا�ش -دائرة مدا ورو�ش .و� .سوق اهرا�س.ت�صميم �شعار الذكرى الثالثون الندالع الثورة التحريرية – نوفمرب.54ت�صميم �شعار الذكرى الثامنة لثورة الفاحت من �سبتمرب(اجلماهريية العربية الليبية)1977. .ت�صميم كتالوج بينايل اجلزائر الأول (اجلزائر ملتقى ال�شباب ).ت�صميم �شعار عدة دورات للمهرجان الوطني والدويل للفنون الت�شكيلية �سوق اهرا�س .-ت�صميم كاالندريي(�شهرية) لبنك اجلزائر اخلارجي(1987الذكرى الع�شرون لإن�شائه).
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محمد منير الرباط «مصر»
* مدير �إدارة مركز املعلومات الفنية بوزارة الرتبية و التعليم
فى جمال اخلط العربى :
*حا�صل على دبلوم التخ�ص�ص عام  1985برتتيب الثانى على
م�ستوى اجلمهورية.
*�أختارنى �أ�ستاذى احلاج حممد عبد القادر�-شيخ خطاطى
م�صر -عقب التخرج مبا�شرة لتدري�س مادتى الر�سم الزخرفى
و التذهيب مبدر�سة حت�سني اخلطوط العربية «خليل �أغا « ثم
كلفنى �أ�ستاذى بتدري�س مادة الكوفى ب�أكادميية اخلط العربى
بباب اللوق �أثناء فرتة مر�ضه فى �أوائل الت�سعينيات فكان ىل
�شرف زمالته و التعلم منه حتى توفاه اهلل عام  ، 1997رحمه
اهلل رحمة وا�سعة وجزاه اهلل خري ًاعن كل ماقدمه للخط
العربى و ماتركه لنا من علم ينتفع به على مر الأزمان.
*اال�شرتاك فى ت�أليف و �إعداد كتب الوزارة ملدار�س اخلطوط
على م�ستوى اجلمهورية لكتاب الر�سم الزخرفى لدبلوم اخلطوط  ،وكتاب اخلط الكوفى امل�صحفى وكتاب
التذوق الفنى لل�صف الأول تخ�ص�ص وكتاب اخلط الكوفى الفاطمى وكتاب التذوق الفنى لل�صف الثاين
تخ�ص�ص .حتت الطبع -ولأول مرة -كتاب اخلط الكوفى الرتبيعى الذى ي�شتمل مفرداته وقواعد كتابته
والأخطاء الواردة فى كتاباته و يتم ن�شر �أجزاء منه على جروب «حممد منري الرباط اخلط الكوفى
املربع» و�صفحة «هواة اخلط املربع» على الفي�س بوك.
اال�شرتاك يف معار�ض وزارة الثقافة بدار االوبرا و متحف حممود خمتار
اال�شرتاك مبلتقى اخلط العربى الثانى بالقاهرة واختيارى ع�ضو ًا بلجنة التحكيم للملتقى
اال�شرتاك مبلتقى اخلط العربى
الثالث والرابع
اال�شرتاك مبعر�ض ار�ض الفريوز
بق�صر الأمري طاز
اال�شرتاك مبعر�ض اخلط نغم
باملكتبة املو�سيقية بدار االوبرا
امل�صرية
اال�شرتاك مبعر�ض اململكة العربية
ال�سعودية بالريا�ض
اال�شرتاك مبعر�ض القن�صلية
امل�صرية بايطاليا
اال�شرتاك مبلتقى املنوفية الأول
للخط العربي
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الك�ساندر �ستانكوفيت�ش «�صربيا»
 تخرج من كلية كيمياء الأغذية ،ومار�س فنون اخلط العربي بالأمناط املتعددة لأكرث من ع�شر �سنوات،بالإ�ضافة �إىل كتابات اللغة الالتينية وال�سرييانية .
 �شارك يف منتدى ‹القراء› كواحد من كتاب املالحظات والن�صو�ص للم�شاركني ،بالإ�ضافة �إىل كتاباته حولقواعد احلج  .وهو م�صمم �شعار جمعية (املجد للفنانني).
 يف فرباير  ، 2018قام فريق من قناة  RTSبزيارته وت�صوير تقرير عن خطه. ع�ضو يف جمعية الفنانني مبدينة ني�ش . �ألف العديد من مل�صقات جمعية املبدعني . يقتنى دير القدي�س �ستيفان عمله اخلطي «ال�صالة»  ،وكذلك �أعماله الثالثة املحفوظة يف �شيالندار. �ألف كتاب «�سفيتو�سافلي» كجزء من الإبداعات الإن�سانية ملدر�سة بوباجن .وهو م�ؤلف كتاب « رمربانت كامينكوماركوفيت�ش» .
 قدم معر�ض ًا خا�ص ًا عن اخلط العربي يف مركز �شباب بلجراد .2019 ُن�شرت �أعماله يف « »The Shining of the Moonويف جملة «.»Views� -شارك فى العديد من املعار�ض اجلماعية فى مدينتى (ني�ش وبلجراد) بالإ�ضافة �إىل بنجالدي�ش.
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�أ.د اياد ح�سني عبد اهلل «العراق»
• باحث متفرغ لبحوث فل�سفة الت�صميم – االحتاد االوربي  -معهد الدرا�سات االوربية املتقدمة – فرن�سا –
باري�س –  2012اىل الوقت احلايل .
• خبري دويل خارجي يف معهد الدرا�سات االوربية املتقدمة  ،فرن�سا منذ 2013
• الفائز بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب – دولة االمارات العربية املتحدة – ابو ظبي 2010
• ع�ضو اللجنة التحكيمية الدولية جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب – االمارات – ابو ظبي 2011
• عميد الكلية العلمية للت�صميم – اجلامعة االمريكية – م�سقط – �سلطنة عمان 2013 – 2009
• ا�ستاذ فل�سفة الت�صميم يف كلية الهند�سة والعلوم التطبيقية – �سلطنة عمان 2009 – 2007
• م�ست�شار رئي�س جامعة العلوم  -البحرين املنامة 2007 -2006
• عميد كلية الفنون اجلميلة بجامعة بغداد باالنتخاب —20032006
• رئي�س جمل�س عمداء كليات الفنون اجلميلة يف اجلامعات العراقية .2006 - 2003
• ع�ضو جمل�س جامعة بغداد .2005 – 2003
• اللقب العلمي ا�ستاذ -بروفي�سور 2004
• دكتوراه فل�سفة ت�صميم جامعة بغداد –1996
• العديد من امل�ؤلفات والبحوث وامل�ؤمترات واملعار�ض ال�شخ�صية والدولية وجلان التحكيم الدولية واالعمال
الفنية واال�شراف على الدرا�سات العليا.
• القيم على بينايل ال�شارقة الدويل – دولة االمارات 2016 – 2015
• امل�شرف على م�شروع �إجازة ال�شارقة للخط العربي 2015
• امل�شرف على م�شروع خطوط ال�شارقة االلكرتونية 2015
• �إجازة اخلط العربي من حامد االمدي – ا�ستانبول 1977
• �إجازة اخلط العربي من �سيد �إبراهيم – القاهرة 1979
• رئي�س حترير جملة الأكادميي العلمية املحكمة – جامعة بغداد2006 -2003.
• رئي�س حترير جملة  Art & Designباللغة الإنكليزية �سلطنة عمان – م�سقط
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ح�سني علي الها�شمي «الإمارات»
�أول خليجي �إماراتي مجُ از يف فن اخلط العربي بعدة خطوط (ن�سخ  ،ثلث  ،جلي الثلث  ،الطغراء  ،جلي الديواين
 ،ديواين) من ا�سطنبول – تركيا
ُمدر�س فن اخلط العربي يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة بني عام  1990م – 2000م يف �أبوظبي  ،دولة
االمارات العربية املتحدة
الت�أهيل العلمي :
• �أول خليجي �إماراتي يح�صل على �إجازة يف فن اخلط العربي من مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة
اال�سالمية (�أر�سيكا) يف ا�سطنبول – تركيا
• تلقى التدريب على يدي اخلطاط الكويتي م�صطفى بن نخي يف مطلع ال�سبعينيات
• التحق مبدر�سة حت�سني اخلطوط يف ثانوية عبد اهلل ال�سامل – الكويت � ،أم�ضى فيها � 3سنوات وتخرج
منها عام  1979م
• انتظم يف دورات فنية مبعهد الفنون ببغداد و ت�أثر باخلطاطني ها�شم البغدادي و �صادق الدوري
• زيارة ق�صرية �إىل جمهورية م�صر العربية التقى خاللها بالأ�ساتذة � :سيد �إبراهيم  ،حممود ال�شحات ،
حممد عبد القادر  ،م�سعد خ�ضري البور�سعيدي
• ات�صل بالأ�ساتذة م�صطفى جناة الدين و �أحمد �ضياء الدين و عبد اهلل ر�ضا باملدينة املنورة يف اململكة
العربية ال�سعودية وا�ستفاد من خرباتهم واطلع على مقتنياتهم
• وعلى مدى � 20سنة  ،تردد على مدينة ا�سطنبول يف تركيا وات�صل بكبار اخلطاطني وتدرب على �أيديهم
و�أفاد من مقتنياتهم  ،مثل :ال�شيخ ح�سن جلبي  ،ال�شيخ ح�سني قوتلو  ،ف�ؤاد با�شار  ،حممد �أوزجاي  ،عثمان
�أوزجاي  ،داوود بكتا�ش.
• لديه جتارب وخربة طويلة يف فن �صقل الورق منذ �أكرث من � 30سنة
• �أول خليجي �إماراتي يقوم مبعاجلة الورق و الكتابة عليها
• �أول خليجي �إماراتي يقوم با�ستخدام الأحبار امللونة (االجنليزية و الأملانية)
• �أول جتربة يف اخلطوط احلرة واخلط ال�سنبلي عام 1998م وكانت التجربة عبارة عن لوحتني من ن�صيب
معايل  /حممد املر ،بن�ص (لقاء الأحباب �سقم الألباب) و (لقاء اخلليل �شفاء الغليل)
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�سعود خان «ال�سعودية
ع�ضو جمعية الثقافة والفنون ال�سعودية بجدة
ع�ضو جمعية اخلط العربي بجمهورية م�صر العربية ع�ضو جمعية اخلط العربي العاملية  ٠.مدير نادي اخلط
العربي مبركز ت�سامي للفنون الب�صريه  ...ع�ضو حلنة التحكيم يف م�سابقة اخلط العربي الدولية مبكهاملكرمه
 ...ع�ضو جلنة التحكيم يف م�سابقة خط من تراثنا  ٢٠١٩باالتعاون مع ارامكو على �شرف االمري خالد الفي�صل
..م�شارك يف مو�سم جده على الواجهه البحرية  ...م�شاركاتي يف معر�ض الكتاب بجده وتنفيذ جداريات يف
املعر�ض.....باال�ضافة ايل م�شاركاتي يف معار�ض داخليه ودوليه .مممثالململلكهالعربيه ال�سعودية يف اخلط
العربي باالتعاون مع وزارة الثقافة يف حمافل دوليه مثل كازخ�ستان ازبرييجان تركمن�ستان وا�شنطن الت�شيك.
روما  .برلني واملجر .طوكيو  .ال�صني  .الربتغال  .رو�سيا
اجنازاتي حا�صل على املركز اﻻول يف امل�سابقهالدوليه بحب مكه نلتقي وت�صميم جدارية 150مرت يف 3مرت
ف�سيف�ساء دخلت طمن مو�سوعهقن�س  .حا�صل على املركز الثاين يف م�سابقة الت�شكيل باخلط العر بي �سوق عكاظ
الدولية ٢٠١٨م  .تنفيذ جدارية يف مطار امللك عبدالعزيز بجده اجلديد وامل�شاركة يف مهرجان اثراء املعرفة
ارامكو وجميع املعار�ض الداخليه وور�ش العمل واملعار�ض الدولية يف قطر اليمن الت�شيك وا�شنطن ال�صني بارلني
كوريا تركمن�ستان كازاخ�ستان ع�شق اباد .املغرب .....م�شار
�صاحب متجر جالريي عزف احلرف مع ا�ستاذنا القدير �إبراهيم العرايف مدر�س اخلط العربي باحلرم املكي
ال�شريف املتجر متخ�ص�ص يف فنون اخلط العربي ( لوحات فنيه كال�سيكيه ..لوحات خطية ت�شكيليه ...تنفيذ
لوحات ح�سب الطلب  ...دورات تدربيه على اخلط العربي بجميع مراحله من مبتدىين ايل االجازه....
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يون�س بن�ضريف «املغرب»
مواليد �سنة  1983مبدينة الدار البي�ضاء.
خريج جامعة احل�سن التاين باملحمدية .
خريج املعهد املركزي للتدريب  ICFبالدار البي�ضاء.
تقني متخ�ص�ص يف فنون الطباعة .
تقني متخ�ص�ص يف الديزاين الرقمي و الربجمة .
خطاط و فنان ت�شكيلي .
 – 2020كرم يف امللتقى الدويل للفنون الت�شكيلية مبراك�ش – املغرب.
 – 2019معر�ض فردي مبقر وزارة الثقافة – الدار البي�ضاء  -املغرب.
 – 2018معر�ض فردي مبدينة مونتبوليه – فرن�سا .
 – 2017كرم يف م�ؤمتر الدار البي�ضاء الدويل لفن اخلط العربي .
�شارك يف الع�شرات من املعار�ض اجلماعية باملغرب و خارجه (املغرب – م�صر – ال�سعودية – فرن�سا ).
�شارك يف العديد من املهرجانات و امللتقيات باملغرب و خارجه.
�شارك يف العديد من التظاهرات و امل�سابقات اخلطية.
ع�ضو م�ؤ�س�س ملجموعة من اجلمعيات التي تعنى بال�ش�أن اخلطي و الت�شكيلي.
مدر�س اخلط العربي و الكتابة االعتيادية مبجموعة من اجلمعيات.
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أعضاء اللجان

�أ.م�سعد خ�ضري البور�سعيدى

18

�أ.حممد حمام

19

�أ .حممد يو�سف املغربى

20

�أ.د /على املليجى

21

أ�  .فريد العلى  -الكويت

22

�إبراهيم بدر

�إبراهيم وهبه
23

�أحمد الب�شلى

�أحمد الدجوى
24

�أحمد رفعت �سليمان

�أحمد عبد البا�سط
25

�إ�سماعيل عبده

�أ�شرف ح�سن
26

�أنور الفوال

بالل �شرابية
27

بالل مقلد

جابر امل�سمارى
28

جا�سم حميد  -العراق

جمال جنا  -لبنان
29

حامت �شافعى

ح�سني عبد املبدئ
30

حمدى العقاد

حمدى زايد
31

خالد جماهد

خليفة ال�شيمى
32

ر�ضا االنور

رفيق �أحمد
33

�سلوى ر�شدى

�سهري عثمان
34

�شريف ر�ضا

عادل عبد الرحمن
35

عال يو�سف

غادة احل�سن  -ال�سعودية
36

فريال الداىل

فوزى جلهوم
37

كرم م�سعد

جمدى خ�ضري
38

حممد العربى

حممد املاحى
39

حممد املغربى

حممد جمعه
40

حممد رطيل

حممد �شبل
41

حممد طو�سون

حممد عابدين الب�سيونى
42

حممد م�سعد خ�ضري

حممود جمال حامد
43

م�صطفى ر�شاد

م�صطفى عبد الرحيم
44

م�صطفى عكا�شه

م�صطفى عمرى
45

مي�سون قطب

46

الدول امل�شاركة يف ملتقي القاهرة الدويل
لفنون اخلط العربي  -الدورة اخلام�سة وعددهم ( )24دولة وهم:

م�صر

�إندوني�سيا

�سوريا

�أوزبك�ستان

ماليزيا

الإمارات

�أمريكا

بولندا

ليبيا

�إيطاليا

اجلزائر

لبنان

العراق

الأردن

بريطانيا

�سنغافورة

تايالند

نيجرييا

ال�صني

بنجالدي�ش

�صربيا

ال�سعودية

موريتانيا

الكويت
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�شكر خا�ص للجهات امل�شاركة يف
معر�ض

( كنوز احل�ضارة الإ�سالمية يف م�صر)
مبنا�سبة
القاهرة عا�صمة الثقافة فى العامل الإ�سالمي
يتوجه �صندوق التنمية الثقافية
واللجنة العليا
مللتقي القاهرة الدويل لفن اخلط العربي
بال�شكر والتقدير �إيل:
 مكتبة الأزهر ال�شريف معهد املخطوطات بجامعة الدول العربية -دار الكتب والوثائق القومية

48

امل�سابقة الر�سمية

49

�إبراهيم حممود جمعة

�أحمد ابو زيد

�أحمد ال�شافعي
50

�أحمد تاج الدين

�أحمد ح�سني اجلداوي

�أحمد رجب عربى
51

�أحمد زكريا حممد حافظ

�أحمد �سادات �أحمد قا�سم

�أحمد �شرك�س
52

�أحمد عربي البدوي

�أحمد فتحي

�أحمد حممد العربى
53

�أحمد حممد ح�سن هالل

�أحمد ن�صر الدين

�أ�سماء الرودي
54

�أ�سماء �سيد �إبراهيم

�أ�سماء �صالح

�أ�سماء حممد
55

�أماين فوزي

�أمل عبد املعطى

�أمرية اخلويل
56

�أمين �سليم

�إ�سراء قدري

�إ�سراء يحيي
57

�إ�سالم �إبراهيم

�إ�سالم رم�ضان

�إميان �إبراهيم
58

�إينا�س �أمين

�إيهاب القا�ضى

�آيه عبد املعطي
59

�آيه ع�صام

بدر حممود حممد

تهانى عبد الرحمن
60

ثروت حممد �إبراهيم

حامد حممد �سيد

ح�سانني خمتار
61

ح�سني عبد املق�صود

حمدى احمد عقدة

حنان البهن�ساوى
62

خالد �أبو حر�شة

خالد ح�سني

خالد عبد العليم
63

خالد حممد ف�ؤاد

داليا حم�سن

رائد حممد بكري
64

رانيا ال�شيخ

رانيا عبد املنعم

رانيا مر�شدي
65

رحمة الباز

رحمة م�صطفى

رقية خالد
66

رم�ضان عبداملعطى

�سارة حممد �صالح

�سامى بخيت
67

�سامي عبد املجيد

�سلمي احمد

�سمر هانى
68

�سهل حممد عبا�س

�شيماء حممد البهي

�صربي حنفي ن�صر
69

�صفاء �سيد حممد

�صالح فريد

عادل �إبراهيم
70

عادل مطاوع

عاطف ال�شفرتى

عبد الرحمن �أحمد مهران
71

عبد الفتاح طه

عبد اللطيف حممد

عبد الرحمن حممود
72

عماد يو�سف

عمرو حممود عبد اهلل

عيد يون�س بيومي
73

غادة علي اجلمال

فادي ن�ش�أت وديع

فاطمة الزهراء
74

فاطمه ها�شم

فتوح الكومي

ملياء �أحمد �إبراهيم
75

حممد �أبو املجد

حممد �أحمد عبد الفتاح

حممد التابعى اجلريتلى
76

حممد الغبا�شى

حممد جمعة �سعد العربى

حممد خالد �أحمد اجليار
77

حممد ر�شدي

حممد رم�ضان

حممد �شافعي
78

حممد �شعبان بيومي

حممد �صابر

حممد عبيد
79

حممد فتح اهلل

حممد كمال ال�شاذيل

حممد من�صور
80

حممد يون�س عبد ال�سميع

حممود ال�سيد علي

حممود رجب جعفر
81

حممود �سمري م�صطفي

مرفت حممد عبد البا�سط

مروه حممد املن�سى
82

مرمي جمال الدين

مرمي جمدي العجمي

م�صطفي عبد املنعم
83

مظهر ح�سني

منار عبد الرحمن

من�صور حممد �أبو خليل
84

مني عبد العزيز

مها حممود عبد اللطيف

مي ربيع �صابر
85

جناة عبداهلل

ندي �صالح الدين

نرمني ع�سكر
86

نرمني ماهر

ن�صر الدين ح�سن

نهي بدر حممود
87

هبة حممد ال�سيد

هدير �سمري

هند �إمام فكري
88

وئام ال�سيد

وائل ال�شريف

وائل حمدي عبد اهلل
89

وفاء �أحمد العايدي

90

امل�سابقة الر�سمية

91

�أحمد منري قدورة � -أمريكا

�ألفيانتو رم�ضان � -إندوني�سيا

�أم مغفرة �سوكاريو � -إندوني�سيا
92

انتونيال ليوين � -إيطاليا

�إخال�ص الفجر �أمني � -إندون�سيا

�إيزابال ماريا �أخمن  -بولندا
93

ت�سنيم داود جورج داير -بريطانيا

ح�سني يون�س  -لبنان

خويلة حارث  -ماليزيا
94

رفعت حممد البوايزة  -الأردن

رفقة فايزة � -إندوني�سيا

زينب بختجان حبيب اهلل  -اوزبك�ستان
95

زينون حممد عي�سي  -تايالند

�سارة بانو مغاين � -أمريكا

�سوكيه جريدى  -تايالند
96

�صالح �سامل �سيد � -سنغافورة

�صهيب طالل  -العراق

�ضياء �شياع  -العراق
97

عائ�شة عثمان دهالني � -أمريكا

عبد الرحمن املالكي  -ال�سعودية

عبد اهلل قتيني  -ال�سعودية
98

عبدالقيوم ماجيان  -ال�صني

عبيد اهلل �أحمد  -بريطانيا

عريف �أ�شرف بن زيدي  -ماليزيا
99

عمر منري قدورة � -أمريكا

فكرية مناجي جزويل � -إندوني�سيا

كاملة �أ�سعد  -الإمارات
100

ماهر �ضياء الدين � -سوريا

حممد �أطهر عفيف � -إندوني�سيا

حممد افيق بن انا  -ماليزيا
101

حممد �شريف الدين � -أندوني�سيا

حممد طالل  -العراق

حممد عبد الرحيم  -بنجالدي�ش
102

حممد حممد م�صطفى  -نيجرييا

م�سعود بن حافظ الدايل  -بنجالدي�ش

نور �سهيلي بنت م�سكوب  -ماليزيا
103

ينء �سوف جيء ياما  -تايالند

104

جدول الندوة العلمية الدولية مللتقى القاهرة اخلام�س اخلط العربي  5مار�س 2020م

 الت�سجيل 9:45-9:30اجلل�سة االفتتاحية 11:45 -10
يدير اجلل�سة :دكتور حممد ح�سن
 كلمة مقررة اللجنة العلمية :دكتور علي املليجي. كلمة الباحثني :حممدن �أحمد �سامل. كلمة قومي�سري امللتقى� :أ�ستاذ حمـمد بغــــدادي. كلمة رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية :الأ�ستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب. العودة لبدء فعاليات وقائع اجلل�سة العلميةاليوم الأول :اخلمي�س  5مار�س 2020م
اجلل�سة العلمية الأوىل 1-12
يدير اجلل�سة� :أ�ستاذ حممد بغدادي
تطور كتابة امل�صحف ال�شريف

الأ�ستاذ الدكتور �أمين ف�ؤاد �سيد

ت�أثري احلرف العربي يف الفنون الت�شكيلية اجلزائرية

الأ�ستاذ حممد بوثليجة

فنون اخلط العربي يف موريتانيا

الأ�ستاذ حممدن �أحمد �سامل

اجلل�سة العلمية الثانية 3 –1:15
يدير اجلل�سة :الأ�ستاذ حممدن �أحمد �سامل
الدالالت احل�ضارية لهوام�ش املخطوطات العربية
«جمموعة جامعة الإمام حممد بن �سعود»

الدكتور م�صطفى بركات

القواعد املو�سيقية بني ال�سمع وال�شكل يف اخلط العربي

الدكتور جمال جنا

رقمنة احلرف العربي
اخلط الكويف الفاطمي منوذجً ا

الأ�ستاذ خالد ح�سني

توظيف اخلط والزخرف العربي لفنون الع�صور الو�سطى

،الأ�ستاذ الدكتور جمال الرفاعي
والأ�ستاذة الدكتورة جنوى امل�صري

اليوم الثاين :ال�سبت  7مار�س 2020م
اجلل�سة العلمية الثالثة 11:15 –10
يدير اجلل�سة :الأ�ستاذ الدكتور علي املليجي
تفوق �شكل الرقم العربي الأ�صيل وجتان�سه مع �شكل احلرف العربي الأ�ستاذ الدكتور حممد يون�س احلمالوي
ر�ؤى ت�شكيلية معا�صرة لفنون اخلط العربي كمدخل للتوا�صل
الثقايف وال�سياحي

الدكتورة نرمني حممد عبد ال�سالم ع�سكر

خطوط م�صحف احلا�ضنة ،ودوره يف احلرف العربي املعا�صر

الأ�ستاذة �شيماء الفحام
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اجلل�سة العلمية الرابعة 1:15 –11:30
يدير اجلل�سة :الأ�ستاذ الدكتور جمال جنا

رواد اخلط العربي يف الإ�سكندرية
)حممد �إبراهيم وكامل �إبراهيم منوذجً ا(

الأ�ستاذ حممد رطيل

م�سرية اخلط العربي بدار العلوم
)الأ�ساتذة – املناهج – الطالب(

الأ�ستاذ عبد الفتاح جمال عبد الفتاح
الدرعمي
الدكتور �أحمد من�صور ،الدكتور م�أمون
�صقال ،الدكتور حممد ح�سن

،الكويف الرتبيعي يف كتب مطبعة بوالق
مع �صور من حت�سني الطباعة العربية
الألواح القر�آنية الإفريق ّية � -سمات اخلط وخ�صائ�ص الكتابة

الأ�ستاذ حممد الديب

اجلل�سة العلمية اخلام�سة2:30 – 1:30
يدير اجلل�سة :الدكتور �أحمد من�صور
الفنان ي�سري ح�سن

�إطاللة على �إبداعات الأ�ستاذ حممد عبد القادر بقلم كبار املبدعني
درا�سة للن�سخ القر�آنية امل�ص ّغرة
(م�صحف “احلاج زايد” �سيد عبد القادر منوذجً ا)
املداخل الفنية والتقنية لت�صميمات اخلطوط العربية
والإفادة منها فى بناء ومعاجلة امل�شغولة املعدنية

الدكتور حممد ح�سن
�أ .د .حممد العربى

اليوم الثالث :الأحد  8مار�س 2020م
اجلل�سة العلمية ال�ساد�سة 11:45 –10
يدير اجلل�سة :الدكتور حممد العربي
ا�ستلهام اخلط العربي يف الأعمال الت�صويرية
للفنان حلمي التوين

الأ�ستاذ حمرو�س حممود �أحمد عتاقي

الدرا�سات البينية و�أهميتها يف �إحياء الفن الإ�سالمي
»برامج القلم منوذجً ا«
الإمكانات الت�شكيلية للخط العربي والإفادة منها يف �إنتاج �أعمال
”طباعية “درا�سة جتريبية

مهند�س حممد نا�صر وهدان
الدكتور علي حممد نور ال�سيد

اجلل�سة العلمية ال�سابعة 1:45 – 12
يدير اجلل�سة :الأ�ستاذ فكري �سليمان
ت�أثري احلداثة والعوملة يف احلروف العربية «درا�سة تطبيقية»

الدكتور �سامي بخيت عبد ال�صاحلني

احلرف العربي وطواعية الت�شكيل يف جمال اخلزف

الدكتورة حنان حنفي البهن�ساوي

»جمالياتاخلطالعربييفمن�سوجاتالدولةالعبا�سية«درا�سةحتليلية

الدكتور فتحي عبد الله حماد

اخلط العربي بني الن�ش�أة والر�سالة والأداة

�أ� .أحمد كامل

اجلل�سة العلمية الثامنة 4 – 2
يدير اجلل�سة� :أ .د� .أ�شرف كحلة
توظيف تقنيات نظرية “الفركتال” يف ت�صميم لوحات من اخلط الأ�ستاذة الدكتورة فاطمة فاروق دروي�ش
العربي املعا�ص
نحو �أر�شيف متخ�ص�ص يف خطوط العمالت النقدية
الأ�ستاذ تامر حممد �أبو اخلري
و�أهمية ذلك على حياتنا الثقافية
املخطوط العربي يف �صعيد م�صر بني ال�شكل وامل�ضمون
الدكتور مدحت �أحمد حممود �إبراهيم

اجلل�سة اخلتامية و�إعالن التو�صيات
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تطور كتابة المصحف الشريف
أ.د  /أيمن فؤاد سيد

توجد �أكرب و�أروع جمموعات امل�صاحف يف العامل من دون �شك يف مكتبة متحف طوبقابي �سراي يف ا�ستنبول ،وهي امل�صاحف التي كانت
يف اخلزانة اخلا�صة ل�سالطني �آل عثمان .كما توجد جمموعات مهمة وذات قيمة فنية و�أثرية �أخرى يف قبة الإمام الر�ضا مبدينة
م�شهد االيرانية ،ويف دار الكتب امل�صرية يف القاهرة ،ويف مكتبات ومتاحف خمتلفة يف الهند .كما حتتفظ مدينة القريوان يف تون�س
مبجموعة نادرة من امل�صاحف الكوفية املكتوبة على الرقوق� .أما خارج العامل الإ�سالمي فتوجد جمموعات امل�صاحف الرئي�سية
يف املكتبة الربيطانية يف لندن ،واملكتبة الوطنية يف باري�س ،ومكتبة الفاتيكان يف روما ،ومكتبة �شي�سرتبتي يف دبلن .وبا�ستثناء
جمموعة مكتبة �شي�سرتبتي التي ُجمعت بعناية فائقة ،ف�إن اقتناء بقية املكتبات لهذه امل�صاحف مل يكن يتم بطريقة منتظمة مثلما
يف حالة اقتنائها ملخطوطات الأدب �أو التاريخ �أو العلوم.
ون�ستطيع �أن ن�ضيف �إىل هذه املجموعات جمموعتني خا�صتني قيمتني :الأوىل املجموعة التي بد�أ يف تكوينها نا�صر خليلي قبل �أكرث
من ع�شرين عام ًا وتوجد الآن يف لندن ،والثانية التي كونها الدكتور عبداللطيف جا�سم كانو و�أهداها �إىل «بيت القرءان» الذي �أ�س�سه
يف البحرين العام 1990م  .كانت امل�صاحف املبكرة تكتب على الرق ،وكانت يف �أول الأمر باخلط املكي واخلط املدين املائل الذي
ا�صطلح على ت�سميته باخلط احلجازي .وعند منقلب القرن الأول الهجري بد�أ اخلط الكويف يف الظهور ،و ُيعرف لهذا اخلط �ساللتان
�إحداهما بها م�سحة من الرتبيع والزوايا ا�ستخدمت يف كتابة امل�صاحف الكربى طوال القرون الثالثة الأوىل للهجرة حتى حل
حملها خط الن�سخ الذي ابتدعه ابن البواب ،والأخرى �أخف و�أكرث تدوير ًا ا�ستخدمت يف الأغرا�ض الكتابية العامة دون القرءان
وهو ما عرف باملحقق الوراقي �أو خط التحرير الذي ا�ستخدمه الوراقون يف الن�سخ.
وقرب منت�صف القرن الرابع الهجري ظهر طراز جديد من الكتابة ُر�سم بع�ض حروفه بخطوط مائلة مميزة ،والبع�ض الآخر ذو
ر�ؤو�س مثلثة ال�شكل �أطلق عليه ا�سم «�شبيه الكويف» �أو «الكويف املائل» �أو «الكويف الفار�سي ال�شرقي» .و�أقدم امل�صاحف املدونة بهذا
اخلط مكتوب على الورق ال على الرق ،وهو امل�صحف الذي كتبه علي بن �شاذان الرازي واملحفوظ الآن يف مكتبة جامعة ا�ستنبول
برقم � 6778أ ،وهو يختلف عن امل�صاحف املكتوبة باخلط الكويف ب�أن له خامتة كاملة حتمل تاريخ  361هـ972 /م .وكتب علي بن
�شاذان الرازي �أي�ض ًا ن�سخة كتاب «�أخبار النحويني الب�صريني» لأبي �سعيد ال�سريايف املحفوظة يف مكتبة �شهيد علي با�شا يف ا�ستنبول
برقم  1842وهي م�ؤرخة �سنة  376هـ .وحتتفظ مكتبة �شي�سرتبتي ب�أقدم خمطوط كتب بهذا اخلط نف�سه وهو كتاب «املواقف»
للنفري وتاريخه  344هـ956 /م .وميثل امل�صحف الذي كتبه علي بن �شاذان الكويف �سنة 361هـ972 /م مرحلة انتقال من امل�صاحف
الكوفية املدونة على الرق �إىل الن�سخ املدونة بخط التدوين املعتاد .وال يعترب ظهور هذا اخلط اجلديد يف الكتابة ب�أي حال مرحلة
حتول من اخلط الكويف �إىل خط التدوين العادي ،فكال اخلطني تطورا جنب ًا �إىل جنب وت�أثرا بالتبادل .وفيما يخت�ص بتدوين
امل�صحف ف�إن اخلط الذي انتهى �إىل الثبات قرب نهاية القرن الرابع الهجري هو اخلط الذي عرف بعد ذلك بخط الن�سخ .و�أقدم
امل�صاحف املدونة بهذا اخلط هو امل�صحف الذي كتبه �أ�شهر اخلطاطني العرب علي بن هالل بن البواب يف مدينة ال�سالم بغداد �سنة
391هـ1000 /م واملحفوظ اليوم يف مكتبة �شي�سرتبتي حتت رقم  ،1431والذي اعتربه امل�ست�شرق راي�س العمل الوحيد الباقي لنا من
�أعمال ابن البواب ،كما �أنه �أقدم املخطوطات العربية املزخرفة بالكامل التي اكت�شفت حتى اليوم.وامل�صحف مكتوب باخلط الن�سخ
القوي املنتظم ،وتتابع حروفه متقاربة يف حني ُ�ضيقت امل�سافات بني الكلمات وبني الأ�سطر �إىل �أدنى حد من دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل
الإقالل من و�ضوح الن�ص .ويرى راي�س �أن هذا الو�ضوح ،بالإ�ضافة �إىل املهارة املجردة من التباهي ،ي�شكالن �أكرث املعامل متييز ًا لهذا
العمل الفريد.ومل يلج�أ ابن البواب �إىل متديد احلروف التي ميكن متديدها باالختيار ،والتي جندها كثري ًا يف ن�سخ امل�صاحف املكتوبة
باخلط الكويف ،فيما عدا حالة واحدة وهي «ال�سني» يف الب�سملة التي يف �أول كل �سورة والتي مدها �إىل �أكرث من ن�صف ال�سطر .ومن
املعروف �أن ابن البواب كان ي�ستخدم قلم ًا ذا َق َّطة م�ستقيمة مما �ساعده يف احل�صول على ُ�ش َرط مت�ساوية الثخانة ،وهي �سمة �شديدة
الو�ضوح يف م�صحف �شي�سرتبتي .ومع �أن ياقوت امل�ستع�صمي ،بعد �أكرث من قرنني من زمن ابن البواب ،ا�ستخدم قل ًما ذا َق َّطة مائلة �أدت
�إىل �أن حروفه كان بها امتالء وانطالق جعلها تبدو �أكرث ر�شاقة ،ف�إنها مل تكت�سب هذا الن�ضج والت�ألق اللذين ات�سمت بهما حروف
ابن البواب.وم�صحف ابن البواب ُ�شكّل ت�شكي ًال كام ًال ،فاحلروف ال�ساكنة واملتحركة مكتوبة كلها من �أول الن�ص �إىل �آخره وباحلرب
نف�سه .وتكاد احلروف املهملة كلها :احلاء وال�صاد والعني �أن تكون دائم ًا مميزة بحروف �صغرية مكتوبة �أ�سفلها ،وال�سني والراء مبا
ي�شبه الرقم  8فوقها.وكتب ا�سم الفاحتة والبقرة بنوع من اخلط الثلث بينما ا�ستخدم خط ًا م�ستدير ًا مذهب ًا لعناوين باقي ال�سور.
وا�ستُخدمت �أ�شكال جنمية من اخلط ال�شبيه بالكويف للداللة على كل ع�شر �آيات وملواقع ال�سجدات .ومل ُترتك فوا�صل بني كل �آية
و�أخرى ،ولكن ُو�ضعت ثالث نقاط على �شكل مثلث للداللة على نهاية كل �آية ،بالإ�ضافة �إىل فراغ �صغري بني كل خم�س وكل ع�شر �آيات،
ويرمز للأول بعالمة الهاء مذهبة وهي تقابل العدد خم�سة ،ويرمز للثاين بقر�ص �صغري بداخله حرف كويف يدل على العدد ع�شرة
امل�شار �إليه .وزخرفة هذا امل�صحف ال تقل روعة عن كتابته ،وال �شك يف �أنها �أي�ض ًا من عمل ابن البواب وميكن تق�سيمها �إىل ثالثة
�أنواع :زخارف ل�صفحات كاملة ،وزخارف هام�شية تتكون من فروع نخيلية ،و�شرائط زخرفية يف ال�سورتني الأوليني ويف ال�صفحة
الأخرية  .كما توجد خم�س �صفحات متقابالت مزخرفة بالكامل ،ثالث منها يف بداية امل�صحف واثنتان يف �آخره .وتوزيع هذه
الزخارف والتنا�سب بينها يدالن على �أنها ُ�صممت جملة واحدة ونفذت طبقا خلطة كاملة م�سبقة.
ً
وثمة �سمة جديدة نراها للمرة الأوىل يف م�صحف ابن البواب هي زيادة عدد الألوان ،حيث جند �ألوانا كثرية جديدة هي :البني
والقرمزي والأبي�ض ،عالوة على الألوان املعتادة وهي :الذهبي والبني الغامق والأزرق.وبذلك ف�إن م�صحف ابن البواب املحفوظ يف
�شي�سرتبتي ُيعد �أقدم امل�صاحف املكتوبة بخط الن�سخ التي نعرفها ،و�أنه العمل الوحيد الباقي من �أعمال هذا اخلطاط واملزخرف،
كما �أنه املخطوط الوحيد املزخرف بالكامل والذي و�صل �إلينا من عهد البويهيني.وا�ستمر ت�أثري ابن البواب يف اخلطاطني �أبعد من
ت�أثري ابن ُمقلة ،فقد ا�ستمروا يف ا�ستخدام طريقته �أكرث من قرنني بعد وفاته .ومل يكتف اخلطاطون املت�أخرون فقط بالتفاخر
بخطه وحماكاته ،وامنا عمد عدد منهم �إىل تزوير توقيعه وحماولة بيع انتاجهم على �أنه عمل �أ�صلي البن البواب ،وبع�ض هذه
الأعمال معا�صر البن البواب نف�سه وبع�ضها الآخر مت�أخر عنه بقرون عدة.
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ومن ال�ضروري �أن ن�شري �إىل �أنه على رغم من ال�شهرة الكبرية والت�أثري املبا�شر البن ُمقلة وابن البواب يف �شرق العامل الإ�سالمي ،ف�إنه
مل يكن لهما عملي ًا �أي ت�أثري يف م�صر ،فال يوجد �أي م�صحف ُكتب على طريقتهما يف م�صر الفاطمية .والواقع �أن �أغلب امل�صاحف التي
اتبعت طريقتهما ُكتبت يف العراق و�إيران مع االحتفاظ مبكان ال�شرف لبغداد .وقد لعبت اجلغرافيا دور ًا يف ذلك ،فبغداد مركز هذا
التحول يف �أ�سلوب الكتابة كان لها يف ذلك الوقت عالقات �أف�ضل مع بالد فار�س من م�صر.

تأثير الحرف العربي في الفنون التشكيلية الجزائرية
أ  .محمد بوثليجة  -الجزائر

مداخلتي املتوا�ضعة هذه ما هي �إال حماولة �شخ�صية لإعطاء ملحة خمت�صرة جلانب من جوانب احلركة الثقافية يف اجلزائر وكيفية
انت�شار اخلط العربي وت�أثريه يف الفن الت�شكيلي املعا�صر والتعريف ببع�ض الوجوه الن�شطة والفاعلة يف هذا االجتاه.
وال ب�أ�س يف هذا ال�سياق �أن نذكر ببع�ض امل�آثر من الرتاث القدمي منه واحلديث والعناية به وتقدير املثقفني والعاملني عليه لإثراء
احلقل الثقايف املتنوع.لأن الثقافة من �أهم العوامل التي ترتكز عليها نه�ضات ال�شعوب والأمم.
فعندما كانت للثقافة الإ�سالمية الدور الهام يف حتديد معامل ال�شخ�صية الإ�سالمية للفرد واملجتمع ات�سمت هذه ال�شخ�صية ب�صفات
القوة والعزة و�أن�ش�أت ح�ضارة توافق بني العقيدة واحلياة ولهذا �سادت قرونا طويلة ومهدت بدورها لقيام ع�صر النه�ضة وما ترتب
عليها فيما بعد من �صعود يف جميع املجاالت العلمية الأدبية والثقافية.وجميل جدا �أن يثار بني الفينة والفينة بع�ض امل�شكالت
لدرا�ستها �أو الق�ضايا التقنية التي تتخذ من اخلط حمورا لها ومو�ضوعا �أو التي حتاول ربطه بالق�ضايا املعا�صرة نقدية واجتماعية
و�سيا�سية و�أخالقية وح�ضارية �أو التي ت�سعى �إىل �أن تلتم�س يف فن اخلط بع�ض العون لت�أكيد �شخ�صيتنا ولإثبات وجودنا احل�ضاري
وت�أثرينا املمتد منذ القدم.ففي �سنة  2007اجلزائر عا�صمة الثقافة العربية �أقيم املهرجان الدويل الأول ال�سنوي لفن اخلط
العربي كرم فيه عميد اخلطاطني العرب �سيد �إبراهيم امل�صري ر�صدت وزارة الثقافة جوائز قيمة للفائزين حفزت على امل�شاركة
بقوة من كل العامل ،جاء هذا الف�ضاء لإخراج فن اخلط من عزلته املميتة التي طال �أمدها .وعودة لأ�صول هذا الفن فهو �أي احلرف
داللة تراثية تاريخية دينية ،فظهرت جماعة اخلطاطني التي احرتفت اخلط العربي ك�أداة فنية للتعبري يف اجلزائر وحتى
يف العامل العربي وامتدت ت�أثرياته على الفن الت�شكيلي ب�صفة خا�صة.ومن هذا املنطلق بد أ� التناف�س على �أ�شده بني اجلزائريني
م�سلحني بالثقة والتكوين لن�شر منتوجاتهم الفنية يف ف�ضاءات وطنية ودولية مما �أتاح لظهور اجليل جديد من الفنانني ينهل من كل
ما هو موروث ثقايف حملي و�إقليمي ويرد له االعتبار ،فمنهم من بقي وفيا وي�سري على خطى الأ�سالف ومنهم من �سلك طريق املغامرة
والتجديد متخذا من احلرف العربي كهوية و�أداة تعبريية حديثة ولكن بروح الع�صر كاحلروفيني لت�أكيد فاعليتهم يف املجتمع.
نذكر منهم ر�شيد قري�شي – حممد بوثليجة – الطيب العيدي – عبد احلفيظ قادري –نور الدين كور – حممد جوامبي – خالد
�سباع – ر�ضا جميعي –داودي عبد القادر� -صالح مقب�ض -حممد خا�سف (احلروفيات).
ويف اخلط الكال�سيكي حممد �سفار باتي – عبد القادر بومالة – عثمان زرقني  -بقال�سم �صاحلي – حممد بو عبد اهلل – قارة برنو
– حممد بن تركية – عي�سى بودودة.

الخط العربي في إفريقيا جنوب الصحراء والتأثير المصري
أ  .محمدن أحمد سالم أحمدو

دخل اخلط العربي �إىل �إفريقيا جنوب ال�صحراء يف كنف الإ�سالم وواكب انت�شاره على مدى قرون عديدة ،و�أقبل ال�سكان املحليون
على تعلّم اخلط العربي مبوازاة �إقبالهم على حفظ القر�آن الكرمي وتعلم �شرائع الإ�سالم ،وا�ستخدموا احلروف العربية يف التح�صيل
املعريف والتوا�صل .وقد عرف اخلط الذي انت�شر يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء باخلط ال�سوداين ،وجاءت هذه الت�سمية ا�شتقاقا
من اال�سم الذي �أطلقه امل�ؤرخون والإخباريون العرب على تلك املنطقة .ويف �ضوء تنوع �أ�ساليب هذا اخلط ،الذي توجد منه على
الأقل �ستة �أنواع هي  :اخلط ال�سوقي ،واخلط البرُ نوي ،واخلط ال َكنوي ،واخلط ال�صحراوي ،واخلط الفالين ،واخلط املريدي،
ف�إن الباحثني الذين اهتموا حديثا بدرا�سته ر�أوا �أنه رمبا كان لهذا التنوع داللة على تنوع الأ�صل ،ومع �أنهم اتفقوا على �أن الكويف
القريواين القدمي الذي هو �أقدم خط و�صل �إىل املنطقة ي�شكل الأ�صل الرئي�سي الذي جاءت منه خطوط غرب �أفريقيا العربية� ،إال
�أن الت�أثريات امل�صرية �ساهمت يف وقت الحق يف تطورتلك اخلطوط ،ور�أى �آخرون �أن اخلط العربي امل�ستخدم يف غرب �إفريقيا يبدو
بالت�أكيد قادما من املغرب �أو من م�صر .وعلى الرغم من الت�أثري املغربي القوي يف اخلط العربي بغرب �إفريقيا� ،إال �أنه مما ال �شك فيه
�أي�ضا هو وجود ت�أثريات م�صرية على هذا اخلط ،خ�صو�صا يف اخلط الربنوي ،وذلك يف �ضوء العالقات الوثيقة التي كانت تربط
الكامن والربنو مب�صر عن طريق ال�شمال وعن طريق ال�سودان �شرقا ،حيث يالحظ يف �أقدم خطوط امل�صاحف الربنوية الباقية �أن
بع�ض حروفها قد ابتعدت عن �أ�صلها الكويف القريواين متجهة نحو الكويف الب�سيط الأحدث الذي يقرتب من بع�ض �أمناط الكويف
اململوكي امل�ستخدم مب�صر ،يف ا�ستقامته ور�شاقة حروفه ،مما يدل على �أن البرُ نويني ا�ستطاعوا تطوير ذلك اخلط مبتعدين به
عن �أ�شكاله القدمية �إىل و�ضع قريب من اخلط الكويف امل�شرقي الب�سيط ،وهو ما �أكده بع�ض الباحثني الذين اعتربوا �أن الت�أثريات
امل�صرية �ساهمت الحقا يف �إك�ساب اخلط لدى الفالنيني بع�ض الليونة ،و�أثرت يف تنقيط بع�ض احلروف .ومن جهة �أخرى فلي�س
�صدفة �أن ي�أتي �أول ذكر وو�صف موثق للخط العربي يف �إفريقيا من م�صر ،وهو ر�سالة ملك مايل املن�سا مو�سى التي �أر�سلها �إىل النا�صر
حممد بن قالوون ،وذكرها ابن ف�ضل اهلل العمري يف كتابه :م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار ،فقد كانت م�صر قِ بلة الأفارقة –
وال تزال – ربطتهم بها �صالت روحية وعلمية واقت�صادية منذ القدم ،و�شدّ وا �إليها الرحال لطلب العلم ،وا�ستجازة العلماء ،وجلب
الكتب .وحديثا ،ظهر الت�أثري امل�صري يف خطوط �أهل غرب �إفريقيا جليا نتيجة للبعثات التعليمية امل�صرية يف تلك الدول ،ووفود
الكثري من الطالب الأفارقة �إىل م�صر للدرا�سة ،فتعلموا من بني ما تعلموا اخلطوط العربية امل�شرقية ،فت�أثروا بها ونقلوها �إىل
بلدانهم ،ون�شروها.

الدالالت الحضارية لهوامش المخطوطات العربية
نموذجا»
«مجموعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
ً
د .مصطفى بركات

تعتمد هذه الدرا�سة ب�شكل �أ�سا�سي على جمموعة خمطوطات جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،حيث قمت ب�إعداد فهار�س
ثالثة كتب ملخطوطات جامعة الإمام وهى على النحو التايل  -1 :الفهر�س الو�صفي ملخطوطات علم الفرائ�ض 1419هـ 1999/م،
ً
ً
�268ص ،ويحوى 150
خمطوطا.
خمطوطا-2.الفهر�س الو�صفي للمخطوطات العلمية 1420هـ 1999/م�360 ،ص ،ويحوى 144
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�أو ًال :الطب وال�صيدلة والبيطرة ثاني ًا :احل�ساب والهند�سة واجلرب
 -3الفهر�س الو�صفي ملخطوطات الفقه الإ�سالمي و�أ�صوله 1423هـ 2002 /م� 813 ،ص ،ويحوى  298خمطوطا.
ً
خمطوطا وكان من الطبيعي نظر ًا المتداد ع�صر املخطوط �أن
ليبلغ عدد املخطوطات التي قمت بفهر�ستها يف الكتب الثالث 592
تتنوع خطوط التعليقات فر�أينا خط الرقعة الذى يرجع تاريخه �إىل 1280هـ فيحوا�شي خمطوطات مملوكية كتبت بخط الن�سخ،
وكما تنوعت اخلطوط تنوعت اللغات فياحلوا�شيما بني عربية وفار�سية وتركية ،واملداد يف املخطوط الواحد ،وكذا عرجت بنا على
درا�سة الأوراق �سواء الكاغد العربي �أو الورق الأوربيذي العالمات املائية ،وكل هذه العنا�صر �ساهمت بدورها يف ت�أريخ املخطوطات
التيال حتوى تاريخ ن�سخ� ،أو اختلف تاريخ ن�سخ املخطوط الواحد يف بع�ض الأحيان نتيجة �إ�ضافة بع�ض الورقات �إليه ل�سبب �أو لآخر .
تتجلى ب�شكل وا�ضح فياحلوا�شي عنا�صر التملك و�أ�سبابه �سواء بال�شراء �أو املرياث �أو لغريه من الأ�سباب ،وكذلك االجازات ،والوقف،
�أبرزت هذه احلوا�شي الألقاب والوظائف وتطورها يف املخطوط الواحد ،وكذلك الن�سبة �سواء �إىل الإقليم ومن ثم �ساهمت يف ك�شف
التطور الذي طر�أ على حدود الأقاليم واملدن وحدودها اجلغرافية ،وكذلك الن�سبة �إىل املذهب �أو الطريقة ال�صوفية .ت�شري بع�ض
احلوا�شي �أحيان ًا �إىل مكان حفظ املخطوط م�سجد �أو مدر�سة �أو بيمار�ستان ( م�ست�شفى ) ومن ثم فهي تقدم خدمة لعلماء الآثار يف
التعريف مبن�ش�أة قد تكون مندثرة الآنً � .
أي�ضا تربز الدرا�سة تطور �أنواع امل�سكوكات وقيمها على مر الع�صور مثل الدرهم والقر�ش
والريال املجيدي بع�ض املخطوطات مثلت �سج ًال للحياة املدنية لبع�ض العائالت مبا ثبت فيها على مر الع�صور من ميالد �شخ�ص ووفاة
�آخر .كما حوت بع�ض املخطوطات مدح ًا للم�صنفني وم�صنفاتهم وقدح ًا لبع�ضهم الآخر فمن النوع الأول “ ..هذا الكتاب لو بيع ب�ألفي
درهم لكان البائع هو املغلوب « ،ومن مناذج ال�صنف الثاين « ...ف�إنه �أقبح كتاب �ألف يف الفقه وياليته ما�شرح ف�أراح وا�سرتاح ،وفى �آخر
“ ..اللهم �ألعن نا�سخ هذه الن�سخة �إنه �أقبح الكاتبني ،و�إنه ملعون على ل�سان كل حنفى حى وميت..

القواعد الموسيقية بين السمع والشكل في الخط العربي
د /جمال نجا – لبنان

لدرا�سة هذا املو�ضوع ومعاجلته ال بد لنا من �أن نحلل ونفكك مفهومي التكرار والإيقاع يف اخلطوط العربية،فالتكرار هو نوع من
الإيقاع الذي يعك�س فكرة �أو نظرية �أو فهم ما فمنه ماهو بوترية واحدة و منه ماهو متنوع  ،لذلك ذو ثراء ال ينتهي  ،ومن جهة �أخرى
ف�إنّ التكرار ي�ستح�ضر الطاقات الإنفعالية والت�أثريية لدى الفنان واملتلقّي� .أما م�س�ألة التكرار وعالقة اجلزء باجلزء ،واملق�صود به
ح�سن اجلوار بني الأجزاء �أثناء تكرارها وانت�شارها فيكون مبراعاة امل�ساحات ال�سالبة (الفراغات) واملوجبة ( الت�صميم) وامل�ساواة
بينها ،وملا كانت الأ�شكال املوجبة جتذب االنتباه ب�سرعة �أكرث من الفراغات ،لذلك عادة ما نغم�ض �أعيننا �شيئا ما لتخفيف ال�ضوء
الداخل �إىل العني مما يرينا العالقات بني ال�سالب واملوجب ب�شكل �أف�ضل�.أما الإيقاع فهو تنظيم للفوا�صل املوجودة بني وحدات
العمل الفني ،فبعد تكرار العن�صر وانت�شاره تتكون العالقات ،وهكذا يكون الوزن يف املو�سيقى وال�سيمرتية يف اخلطوط ،وال يوجد
اخلطي هو تطويع �أ�شكال احلروف الكروية �أو
�إيقاع دون مو�سيقى ،والتكرار ميثّل الدينامية للإيقاع .من هنا ف�إنّ التكرار الهند�سي
ّ
�شبه الكروية وحتويل ر�ؤيتها الت�سطيحية الرتيبة �إىل �إح�سا�س تظهر املعزوفة املو�سيقية املعربة واملحددة �سلفا بعدد النقاط،
ودرا�سة هذه الروابط ون�سبة العالقات بني الأقوا�س وامل�ستقيمات ترينا بو�ضوح هذه املعزوفة ،و�س�أحاول يف بحثي هذا درا�سة هذه
الروابط وو�ضع نوتة �أو نوت مو�سيقية ميكن القيا�س واحلكم مبوجبها على الأعمال اخلطية ،فهناك م�صطلحات للن�سب ،والعالقات
بينها هي كالبحور ال�شعرية ن�ستطيع و�ضع �أوزان لها ن�ستطيع احلكم مبوجبها لي�س على ال�شكل املحدد �سلفا فقط بل على الرتكيب
اي�ضا ،بحيث ن�ستطيع و�ضعها �ضمن منظومات خوارزمية مو�سيقية ،كما �أننا ن�ستطيع قراءة هذه الن�سب قراءة �صوتية وتقطيعية
كتابية فتظهر بالتايل املنظومات املو�سيقية املعتمدة يف الأوزان الرتكيبية.

نموذجا»
رقمنة الحرف العربي «الخط الكوفي الفاطمي
ً
أ  .خالد حسني

يقول عامل احلا�سوب ال�شهري دونالد كانوث:العلم هو ما نفهمه كفاية لن�شرحه للحا�سوب؛ والفن هو ما عدا ذلك.
اخلط العربي يف �صميمه فن؛ فن له قواعد و�أ�صول لكنه يبقى فنا يتميز فيه كل فنان ب�إبداعه ،وهو ما جعل اخلط العربي ع�صيا على
احلوا�سيب التي هي �آالت تفتقد مللكة الفن والإبداع .يف هذا البحث نعر�ض حماولة لتقليل الهوة بني احلا�سوب والفنان واال�ستفادة
من �آخر تطورات تقنيات املعاجلة الرقمية للحرف املطبوع وتطويعها جلماليات اخلط العربي ،لتكون �أداة م�ساعدة للخطاط الفنان
ال بديال عنه.يعر�ض هذا البحث حماولة لإنتاج اخلط الكويف الفاطمي رقميا (على قواعده التي �أ�صلها الأ�ستاذ اخلطاط حممد
عبد القادر) وتطوير برجميات م�ساعدة ال�ستخدام اخلط وتطويعه حا�سوبي

توظيف الخط والزخرف العربي لفنون العصور الوسطى
أ.د  /جمال الرفاعي  -أ.د  /نجوى المصري

كان لع�صر اال�سالم الذهبي يف ال�شرق �أعظم الأثر يف انت�شار احل�ضارة والتمدين لباقي ال�شعوب التي عا�شت يف كنف الدول اال�سالمية.
فاحل�ضارة التي �أ�س�سها العرب يف اقل من � 100سنة تعد من �أرقى احل�ضارات التي عرفتها الب�شرية ،فكان لهم لغة نا�ضجة و�أداب
وفنون راقية ،ومل يقت�صر ف�ضل العرب يف ميدان احل�ضارة على �أنف�سهم فقط فقد كان لهم الأثر البالغ على ال�شرق والغرب .مدينان
لهم يف متدينهم .وكثري منهم انتحل دينهم ولغتهم وح�ضاراتهم وعاداتهم وطبائعهم وفنونهم وعمارتهم .واتخذ اكرثهم العربية
لغة لهم .وح�ضارة العرب �أينما حلت ثبتت �أ�صولها وهي من املناعة ما ا�ستطاعت �أن تهيمن به على الأمم .ويعد الفن �أحد �أهم
املحاور التي ت�شكل احل�ضارة العربية اال�سالمية،التي مازالت حية ومت�شعبة داخل فنون اجلماعات املختلفة ب�صيغ م�ستقاه من اخلط
والزخرف العربيالإ�سالمي ،ومن هنا يهدف هذا البحث �إىل:تبيان التوظيف اجلمايل للخط والزخرف العربيفي خمطوطات وفنون
الع�صور الو�سطى اليهودية وامل�سيحية .فقد �شكلت الفنون الإ�سالمية من التقنيات �أ�سا�س الفن يف الثقافة امل�سيحية واليهودية والتي
وا�ضحا
ريا �إ�سالم ًيا
ً
ا�ستخدم الكثري منها الفنانني واحلرفيني امل�سلمني الذين يعملون يف �أ�سلوب تقاليدهم اخلا�صة .لكنهما ظهروا ت�أث ً
يف جوانب �أخرى .بطرق عديدة �سيحاول البحث تتبعها وا�سقاط مزيد من ال�ضوء عليها.
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تفوق شكل الرقم العربي األصيل وتجانسه مع شكل الحرف العربي
أ.د /محمد يونس الحمالوي

رغم قدم �شكل الرقم العربي الأ�صيل والذي ظهر �أول ما ظهر يف خمطوطة اجلرب واملقابلة ملحمد بن مو�سى اخلوارزمي �إال �أن هناك
دعوات متتالية للنيل من هذا ال�شكل الأ�صيل .يفند البحث تلك املحاوالت ويثبت علم ًيا وهند�س ًيا وتاريخ ًيا �أ�صالة �شكل رقمنا
العربي امل�ستخدم يف م�صر وفى جل تراثنا العلميالعربي .كما يثبت تفوقه على ال�شكل امل�ستخدم يف �أوروبا بالإ�ضافة �إىل �إثبات
جتان�س �شكل الرقم العربي الأ�صيل مع �شكل احلرف العربي بعك�س �شكل الرقم الغربي امل�ستخدم يف �أوروبا.

رؤى تشكيلية معاصرة لفنون الخط العربي كمدخل للتواصل الثقافي والسياحي
د .نرمين محمد عبد السالم عسكر

يهدف البحث اىل �إيجاد ر�ؤية م�ستحدثة للخطوط العربية كمدخل للتوا�صل الثقايف وال�سياحي وذلك بغية الو�صول اىل �صياغات
خطية جتمع بني الأ�صالة واملعا�صرة ،حيث ظلت اخلطوط الرتاثية حائرة بني االبداع واحلرفية ،ويتناول البحث مداخل جتريبية
للفنون اخلطية كم�صدر لأثراء التوا�صل الثقايف وال�سياحي وذلك با�ستخدام الو�سائط املتعددة  Multimediaو�إنتاج ت�صميمات
خطية م�ستحدثة يف �ضوء املعطيات الت�شكيلية لتقنيات الو�سائط املتعددة لتلقي ال�ضوء على منطلقات جديدة للت�صميمات اخلطية
املعا�صرة وت�أ�صيل الهوية ولتحقيق �إبداعات جتمع بني اال�صالة واملعا�صرة حيث يقت�صر حدود البحث علي درا�سة اخلطوط العربية
اال�سالمية وعالقتها بالفن اال�سالمي وتكمن �أهمية البحث يف تفعيل دور الرتاث اخلطي كمدخل ال�ستحداث ر�ؤية فنية جديدة مع
الك�شف عن الدور االيجابي للفنون اخلطية يف التوا�صل الثقايف وال�سياحي وتنمية الوعي اجلمايل لتوظيفها يف �صياغة ت�شكيلية
جتمع بني الأ�صالة واملعا�صرة  ،ويو�ضح البحث االجتاهات الفنية التي اعتمدت على التكنولوجيا املعا�صرة ودور الكمبيوتر يف
�إنتاج الت�صميمات اخلطية املعا�صرة و�أنواع اخلطوط املختلفة وخطوات �إنتاج الت�صميمات اخلطية ،و�أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا
الرقمية كو�سيط �إبداعي معا�صر وي�شمل اجلانب التطبيقي للدرا�سة و�أهداف التجربة ومداخلها واحلدود الت�شكيلية للتجربة،
ومناذج من الت�صميمات اخلطية املعا�صرة للمجاالت التجريبية للباحثة ويف حتريك بع�ض اخلطوط الت�صميمية واملختلفة بوا�سطة
الكمبيوتر والو�سائط املتعددة .Multimedia
وقد ا�ستخل�صت الدار�سة عدة نتائج ور�ؤى م�ستحدثة للخطوط الزخرفية املعا�صرة كم�صدر لأثراء التوا�صل الثقايف وال�سياحي .كما
تتقدم بعدة تو�صيات من �ش�أنها ت�أ�صيل هذا املجال امل�ستحدث والتو�سع يف الدرا�سات حوله ،والتجريب فيه كنمط �إبداعي معا�صر.

خطوط مصحف الحاضنة ،ودوره في الحرف العربي المعاصر
أ .شيماء الفحام

ميثل احلديث عن م�صحف احلا�ضنة م�ساحة هامة باعتباره ً
كنزا ك�شفت عنه �أعمال حماية خمطوطات املكتبة القدمية يف اجلامع
علي بن �أحمد الو ّراق بطلب من حا�ضنة املعزّ بن بادي�س وع ّمته�« :أم َمالل».
الكبري بالقريوان .ذلك امل�صحف الذي كتبه وذهّ به ّ
و�أ�شرفت على مراجعة خطه و ّراقية �شهرية وقتها ُتدعى « ُد ّرة» .ومن ثم �أوقفته حا�ضنة املعزّ على جامع عقبة بن نافع يف رم�ضان من
خ�شبي خا�ص نُق�شت عليه الوقفية� ،إال �أنه تعر�ض للتخريب؛ فتال�شت
�سنة  410للهجرة ،ورغم تعهده بالعناية واحلفظ يف �صندوق
ّ
�أوراقه ومل يبق كاملاً بعدها! حتى مت �إيداع ما بقي منه يف املكتبة الوطنية بتون�س �إىل �أن مت تعهده بالرعاية مرة �أخرى وترميمه
برقادة  -قرب القريوان .-كتب هذا امل�صحف على ال َّرق ،با�ستخدام احلرب الأ�سود والأ�صباغ التي ظهرت يف �ضبط احلروف
يف خمرب َ
على طريقة اخلليل بن �أحمد الفراهيدي .وا�ستخدام التذهيب يف ت�أطري عناوين ال�سور وعدد من الوحدات الزخرفية املنف�صلة.
خط امل�صحف بنوع «فريد» من اخلط الكو ّ
وتفرد ّ
يف الذي مل ُي�سبق مبثيل! مكتوب بقلم عري�ض القطّ ة ،واتباع بع�ض ال�سبل لإخراج
ّ
بدءا بحرف الألف الراجعة �إىل اخللف كما يف امل�صاحف القدمية ،وتد ّرج �سنون ال�سني ،وتوزيع امل�ساحات الكتابية
حروف مميزة؛ ً
والفراغات ب�أ�سلوب غاية يف الدقة واملثالية .ومتيزت �صفحته بالو�ضع الأفقي .من هنا كانت بداية ميالد «اخلط القريواين» والذي
بلغ �أ ّوجة ا�ستعماله بالقرون الأربعة الأوىل يف بالد املغرب .ثم �أخذ يف الرتاجع يف القرن اخلام�س ..ثم ها هو يف الفرتة الأخرية
زاخرا ُتنهل منه قواعد اخلط القريواين ،ويعدّ �شاهدً ا
نهرا
ً
يفر�ض نف�سه مقد ًما على ال�ساحة البحثية في�صبح «م�صحف احلا�ضنة» ً
ب�سمت خا�ص يف فنونها وم�صاحفها.هذا النهر خالد ال ين�ضب حتى يف ظل التقدم التكنولوجي من وجوه عدّ ة؛
على تفرد بالد املغرب َ
واقتبا�س وخدمة.
بني درا�سة
ٍ

نموذجا)
رواد الخط العربي في اإلسكندرية (محمد إبراهيم وكامل إبراهيم
ً
أ .محمد رطيل

تتثمل الريادة اخلطية املميزة للأ�ستاذ حممد �إبراهيم ،والأ�ستاذ كامل �إبراهيم .و ُيعد الفنان حممد �إبراهيم �أحد رواد و�أعالم فن
اخلط العربي يف م�صر والوطن العربي يف الع�صر احلديث .وهو م�ؤ�س�س مدر�سة متميزة يف اخلط العربي؛ مدر�سة حممد �إبراهيم
للخط العربي بالإ�سكندرية .وكانت حياته كلها ُمكر�سة خلدمة فن اخلط العربي ون�شره بني الأجيال ،والعمل على �إبراز جمالياته،
واحلفاظ على تراثه و�إبداعاته .هو واحد من �أهم رواد اخلط العربي يف م�صر والوطن العربي ،ولد مبدينة الإ�سكندرية يف 2
�سبتمرب 1909م ،تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي مبدينة الإ�سكندرية ،بد�أت تظهر موهبته الفذة يف اخلط العربي منذ ال�صغر،
ويلفت نظر �أ�ساتذته بتفوقه وموهبته وجمال خطه ف�أخذوا يت�سابقون يف مدحه وت�شجيعه ،ف�أخذت املوهبة يف التفتح ،واالهتمام
خال�صا ي�شغل كل �أوقاته.ومنذ �إن�شاء مدر�سة حت�سني اخلطوط بالإ�سكندرية كان حممد
يف االزدياد والنمو ،حتى �أ�صبح ح ًّبا
ً
ً
معر�ضا للخط العربي لأول مرة يف م�صر كل عام ،وكان ي�شرك طالبه معه يف ذلك املعر�ض ،ولأول مرة يف تاريخ اخلط
�إبراهيم يقيم
العربي حت�صل �أول فتاة على دبلوم اخلط العربي ،وكانت من مدر�سة حت�سني اخلطوط بالإ�سكندرية.
والفنان حممد �إبراهيم كان حري�ص ًا �أ�شد احلر�ص على االلتزام ب�أ�صول اخلط العربي وقواعده ،وكان ال ي�سمح ب�أي حال من الأحوال
با�ستعمال اخلط العربي �إال على القواعد الأ�صلية ،وكان دءو ًبا يف �سبيل االرتقاء به ،ف�أبدع فيه �أميا �إبداع ،و�أخرج لوحات رائعة ،لها
طابع متميز من اجلمال والقوة والأ�صالة ،مما لفت �إليه الأنظار ،لي�س يف م�صر وحدها ولكن يف كثري من البلدان العربية والإ�سالمية،
و�أ�صبح واحدً ا من جيل الرواد املعا�صرين لعمالقة النه�ضة احلديثة الذين تغذوا بالقيم الأ�صيلة التي كان يتن�سم عبريها ومي�شي
على هداها .والأ�ستاذ كامل �إبراهيم هو ال�شقيق الأ�صغر للفنان الكبري الراحل حممد �إبراهيم،الذي كان يتمني �أن يهبه اهلل
�شقيق ًا يحب فن اخلط العربي ويتقنه ،وذلك لي�شد به �أزره ،وي�شركه يف �أمره ،الذي نذر نف�سه ووهب حياته له ،و�آمن ب�أنه الهدف
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والأمل وامل�ستقبل الذي خلق له .فا�ستجاب اهلل لدعائه ،ووهبه �شقيق ًا خمل�ص ًا و�أمين ًا ،يع�شق اخلط العربي ويكر�س حياته كلها من
�أجله .بد�أت موهبته يف اخلط العربي تظهر من ال�صغر ،وتنمو مع مراحل تعليمه الأوىل ،ثم التحق بعد ذلك مبدر�سة اخلطوط
بالإ�سكندرية ،التي �أن�ش�أها �شقيقه الأكرب الفنان حممد �إبراهيم ،وتتلمذ على يديه ،وعلى يد �أ�ساطني اخلط العربي يف ذلك الوقت
�أمثال �سيد �إبراهيم وحممد ح�سني وجنيب هواويني .والورقة البحثية هي قراءة تاريخية لدور ه�ؤالء الرواد و�أعالمهم ،ومكانتهم
يف تاريخ اخلط العربي ،وما قدموه �إىل الثقافة العربية والإ�سالمية.

مسيرة الخط العربي بدار العلوم (األساتذة – المناهج – الطالب)
أ.عبد الفتاح جمال عبد الفتاح الدرعمى

يهدف هذا البحث �إىل توثيق مادة اخلط العربي يف دار العلوم �أقدم معهد خمت�ص بتخريج املعلمني ،واملدر�سة التي تلقى فيها الأ�ستاذ
عبد الرزاق حممد �سامل درا�سته العالية ،وهي مادة ظلت من مناهج املدر�سة منذ ت�أ�سي�سها عام  1872حتى عام � ،1958أي قرابة 86
�سنة� ،أ�سهمت دار العلوم خالل هذه املدة يف ن�شر اخلط العربي يف م�صر من خالل تدري�سه يف املدار�س  -وهو الغر�ض الرئي�س الذي
�أن�شئت له الدار – ومن خالل �إ�سهام خريجيها اخلطاطني يف احلياة الثقافية والفنية يف م�صر.وميكن تلخي�ص هذا البحث يف عدة
نقاط وهي:
 اخلط العربي قبل دار العلوم :يحاول البحث يف �إيجاز ر�سم ت�صور حلالة اخلط العربي يف م�صر قبل �إن�شاء مدر�سة دار العلوم،وكذلك حال الطالب مع اخلط العربي قبل التحاقه بدار العلوم ،وذلك بتتبع حال التعليم الأهلي املتمثل يف الكتاتيب التي كانت
تعنى بتعليم الأطفال القرءان الكرمي والكتابة واخلط واحل�ساب ،وكذلك مناهج الأزهر ال�شريف ما توفر من مناهج املدار�س
التي �أن�شئت قبل دار العلوم ،ومعرفة طرق تعلم اخلط يف غري التعليم النظامي .وخرج البحث بعدة نتائج وهي �أن دار العلوم كانت
�أول مدر�سة عليا يدر�س يف مناهجها اخلط العربي ،بهدف تخريج معلمني للخط ،بل ميكن �أن تعد �أول مدر�سة عليا تدر�س اخلط
العربي،و�أن الأغلب من الطالب امللتحقني بدار العلوم مل تكن لهم دراية ودربة كافية مبنهج اخلط العربي الذي يدر�س يف دار العلوم.
 �سبب تدري�س اخلط العربي بدار العلوم :كانت دار العلوم �أول مدر�سة تعنى بت�أهيل معلمي اخلط العربي ،بل ظلت كذلك حتىبعد �إن�شاء مدر�سة حت�سني اخلطوط امللكية ،بل �إن دار العلوم يف بع�ض �أطوارها كانت املدر�سة العليا الوحيدة يف القطر امل�صري التي
تدر�س اخلط العربي يف مناهجها ،ثم الكلية الوحيدة يف اجلامعات امل�صرية املدنية التي تدر�س اخلط العربي يف مناهجها.
 مناهج اخلط العربي و�أ�ساتذته وطريق تدري�سهم :ويف هذا الف�صل يظهر منزلة اخلط العربي يف برامج الدرا�سة بدار العلوم يف كل�أطوارها ،وذلك من خالل بيان عدد ح�ص�ص اخلط العربي ،ون�سبة هذه احل�ص�ص من �إجمايل املواد املقررة ،ثم من خاللرتجمة�أ�ساتذة
اخلط العربي بدار العلوم ،وطريقة تدري�سهم املادة لطلبتهم،و�سيظهر منزلة ه�ؤالء الأ�ساتذة ومتكنهم من فنهم ،وترتيبهم من حيث
العمل بالتدري�س يف دار العلوم و�سيت�ضح بالدليل �أن الأ�ستاذ حممد م�ؤن�س لي�س هو �أول مدر�س للخط العربي بدار العلوم كما هو
�شائع .ثم من كان من ه�ؤالء الأ�ساتذة مدر�سا للخط العربي فقط.
 مناهج دار العلوم واخلط العربي :ويظهر يف هذا الف�صل �أهمية اخلط العربي بالن�سبة لغريه من العلوم التي كانت تدر�س يف دارالعلوم ،وكيف �أنه علم خادم لغريه ،ويخدمه غريه من العلوم ،فيو�ضح عالقته مبادة اجلغرافيا ومادة تاريخ الأدب العربي ومادة طرق
التدري�س ،ومادة الر�سم .وكذلك يظهر الرتبية اجلمالية التي كان يعتني بها القائمون على املناهج يف الدار ،وذلك من خالل طبع
كتب املناهج طبعات حجرية �أو الطباعة على البالوظة (مطبعة الغراء) ،وكل ذلك ي�ستلزم كتابة هذه الكتب على قواعد اخلط
العربي.
 �أن�شطة اخلط بدار العلوم :ويف هذا الف�صل يظهر جانب �آخر من جوانب االهتمام باخلط العربي يف الدار ،من خالل التعريف بق�سماخلطوط العربية الذي �أن�شئ �سنة  ،1939ويف هذا الف�صل �سيظهر � ً
أي�ضا �أثر تدري�س اخلط العربي على الطالب فن ًّيا :من خالل
�إظهار كتابة الطلبة للوحات و�أغلفة املطبوعات ور�سم اخلرائط وكتابة مقاالت و�إلقاء حما�ضرات عن اخلط العربي .وكذلك ما
ا�ستطعت جمعه من خطوط ه�ؤالء الطالب يف كرا�سات اخلط العربي ،ويف كتابتهم على �أغلفة كتبهم ،والتعريف بجماعة اخلطوط
العربية التي �أن�شئت قبل �سنة  ،1956و�أخالق ًّيا :من خالل �شهادات الطالب على �أثر مدر�سي اخلط العربي يف �أخالقهم.

الكوفي التربيعي في كتب مطبعة بوالق من تحسين الطباعة العربية
د.مأمون صقال -د.أحمد منصور -د.محمد حسن

ال �شك �أن الطباعة �ساهمت ب�شكل حموري يف تطور �أ�شكال خمتلفة من الفنون ،فمع ظهور حركة الطباعة بالأحرف املعدنية
املنف�صلة على �أيدي الكوريني �أو ًال يف عام 1273م ،ثم انت�شارها ب�شكل مو�سع على يد جوتنربج يف عام 1455م يف �أوربا ،ظهرت
احلاجة �إىل بدء االهتمام ب�صف الأحرف املعدنية املنف�صلة.
بداية من منت�صف القرن التا�سع ع�شر امليالدي بد�أ �صب احلرف العربي يف م�صر–خط الن�سخ بالتحديد -يف �شكل قوالب ر�صا�صية،
وهو ما مت على �سبيل املثال يف مطبعة بوالق ،حني و�ضع اخلطاط حممد جعفر القاعدة الن�سخية حلروف املطبعة يف بداية القرن
الع�شرين .كذلك مل يقت�صر حت�سني معايري �إنتاج الكتب يف مطبعة بوالق على ت�صميم و�إنتاج خطوط طباعية عربية جميلة ،بل امتد
�إىل مواد زخرفية �أخرى للأغلفة وعناوين الكتب والأق�سام وعلى �أطر ال�صفحات.وكان من �أبرز الأمثلة على هذا التح�سني تزيني
�صفحات «بداية املنت» ملعظم كتب املطبعة ،حيث بد أ� ا�ستخدام اخلط الكويف الرتبيعي امل�صفوف طباعي ًا يف تزيني هذه ال�صفحات عام
1879م.لقد �أمكن حتديد كتاب «�شرح التربيزي على ديوان �أ�شعار احلما�سة» ،الذي انتهى طبعه يف مطبعة بوالق يف �شهر �أكتوبر
ال�سجاعي»
عام 1879م ،ك�أول كتاب عربي ا�ستُخدم اخلط الكويف الرتبيعي يف تزيينه ،ثم ا�ستعمل نف�س الت�صميم يف كتاب «حا�شية
ّ
الذي طبع عام 1881م يف نف�س املطبعة ،ومن ثم انت�شر هذا النوع من التزيني �إىل املطابع الأخرى يف م�صر و�سائر الدول العربية.

األلواح القرءانية اإلفريقية (سمات الخط ،وخصائص الكتابة)
أ .محمد الديب

قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي «بل هو قرءانُ مجَ ِ يد يف َل ٌو ٍح محَ ٌ ُف ُوظ» ،واللوح عبارة عن قطعة خ�شبية متو�سطة احلجم عاد ًة ما
ً
لوحة بارزة �صغرية احلجم؛ الهدف منها هو �أن ي�ستطيع الطالب م�سكه ،وحمله
ربع� ،أو م�ستطيل ،و ُت�صنع يف �أعاله
ٌيق�ص على �شكل ُم ٍ
بكل �سهولةٍ  ،و ُي�سر ،وغال ًبا ما يقوم الطالب بثقبه يف �أعاله من املُنت�صف و ُيدخل فيه ً
خيطاُ -رمبا يكون من اجللد؛ لكى ي�ستطيع
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الإم�ساك به� ،أو تعليقه على احلائط عند االنتهاء من احلفظ يف نهاية يومه الدرا�سي ،ثم يقوم الطالب بتلميع ،و�صقل اللوح الكتابي
اخلا�ص به قبل البدء يف الكتابة عليه بالقلم ،ويغ�سله باملاء ،والطني ثم يرتكه ليجف ،ليقوم بعد ذلك بحكه و�إزالة الطني العالق
به؛لكى ي�ستقيم له للكتابة عليه دون �أي عوائق ،ويقوم بت�سطريه متهيدً ا للكتابة عليه؛ وذلك يف حماولةٍ منه لكى ال تتعرج الكتابة،
وتكون �آياته ،ون�صو�صه ذات ً
خطا ُم�ستقي ًما ،وعندما يكتب الطالب الن�ص القرءاين على �أحد وجهى اللوحة ،ويقوم بحفظ �أحدهما
ن�صا جديدً ا ،ويحفظ الوجه الآخر ثم ميحوه بعد حفظه ،وت�ستمر تلك الطريقة بهذا النمط حتى يحفظ
ف�إنه ميحوه ،ويكتب عليه ً
بتواتر ،ودقةٍ ُمتناهيتني.
القرءان الكرمي كام ًال
ٍ
�أما عن �أ�شهر طرق الكتابة على تلك اللوحات فهي طريقة «الر�شيمة»� ،أو املعروفة بـ «بر�شيمة» ،وهى �أن يقوم املُعلم بحز الن�ص
القر�آنيفي اللوح اخل�شبي مب�ؤخرة القلم دون مداد ،ثم يقوم الطالب بال�سري على ُخطى �أ�ستاذه ولكن با�ستخدام املداد ،وي�ستمر
«ال�سبورة» ويراه ،ويقر�أه تالميذه خلفه ،ثم يمُ لى عليه بعد ذلك
ال�شيخ يف تلقني تلميذه فيقوم املُعلم بكتابة الن�ص القرءاين على ُ
الورد القرءاين املُخ�ص�ص له با�سم طريقة «الإمالء احللقة» ،ويبد�أ ال�شيخ بالإمالء لتالميذه واحدً ا تلو الآخر بالورد القرءاين
املُحدد له ،وبالنطق ال�صحيح اخلا�ص به مع تبيني عالماته ،و�ألفاته ،ومداته.ومن عجائب تلك الطرق هي طريقة «الواوات»؛ والتي
يتجلى بها عن�صر الدقة ،والإبداع يف وجود �شيخ ًا مخُ
�ص�صا لتلك الطريقة ُيعرف با�سم «�شيخ الواوات»؛ حيث يجعل الطالب يقوم
ً
ابتداءا من قوله تعاىل «(و) يذبحون �أبناءكم وي�ستحيون ن�ساءكم
بكتابة حرف الواو بالآية رقم ( )5ب�سورة �إبراهيم ب�إ�صبع اليد
ً
وفى ذلكم بالء من ربكم عظيم»؛ وذلك لأن كلمة « ُيذبحون» بجميع الآيات هكذا -دون واو قبلها ،فيما عدا تلك الآية فهي بن�ص
«ويذبحون» -ب�إثبات الواو؛ ولذلك ي ؤ� َمر الطالب ب�أن ُيغط�س �إ�صبعه يف املداد وكتابة حرف الواو ب�إ�صبع يده؛ لكى ترت�سخ تلك الكلمة
يف ذهنه ،وال ين�ساها �أبدً ا .و�أمناط الكتابة عن طريق ا�ستخدام بع�ض الأقوال امل�أثورة مثل «ما ُيطلق التاء من الرباط �إال اجلزم
ً
مربوطة �إال �إذا �أتت جمزومة� ،أو ما قبلها ممدود ،ويبني
�أو العياط»؛ وهو لتبيني �أن حرف (التاء) يف القر�آن الكرمي دائ ًما ما تكون
له � ً
أي�ضا املُت�شابهني الن�ص الذى يقوم بحفظه والقر�آن الكرمي ف�إن ُو ِجدت كلمة مل ُتذكر �إال مرة واحدة في�ضع له فوقها حرف الـ
«غ»؛ وذلك للداللة على كونها «غريبة» ومل تذكر �سوى مرة واحدة� ،أما �إذا ُذكِرت �أكرث من مرة ف�إنه يقوم بو�ضع عدد مرات ذكرها،
وتو�ضيح �أماكن ورودها ،ولقد تنوعت الدول املُ�ستخدمة لتلك الألواح وتوارثتها من الأجداد �إىل الأحفاد مثل م�صر ،واجلزائر،
واملغرب ،وموريتانيا ،وال�سودان ،و�أثيوبيا ،وغانا ،ونيجريا ،وال�صومال ،وغريها ،ومع اختالف تلك الدول وباختالف �أماكنها ،فلقد
اختلفت كذلك املواد اخلام املُ�ستخدمة يف �صناعة تلك الألواح ،و�أنواع اخلطوط الواردة عليها ،و�سمات ومظاهر اخلط والكتابة بها،
وعالمات وفوا�صل الآيات ،وكذلك زخارف بدايات ال�سور ،والن�صو�ص القرءانية ،وتق�سيمات الن�ص القرءاين كالأجزاء ،والأحزاب،
و�أن�صافها ،و�أرباعها ،و�أثمانها ،وظهر ببع�ضها �أ�سماء بع�ض ُكتابها ،ومزخرفيها �أمثال :معلم �سعدوا ،واملعلم العربي وغريهم ،و�أ�صبحت
ً
وتاريخا كتاب ًيا ،وزخرف ًيا باق ًيا على مر الع�صور و�إىل �أبد الزمان تزخر بها متاحف العامل �شتى مثل املتحف
تلك الألواح �سج ًال،
الربيطاين بلندن ،واملكتبة الربيطانية ،ومتحف كيفوركيان ،ومتحف �سان فران�سي�سكو ،وغريها.

إطاللة على إبداعات األستاذ محمد عبد القادر بقلم كبار المبدعين
أ .يسري حسن

بات من ال�صعب على �أي باحث �أن يقتفي �أثر فنان كبري بحجم وقيمة احلاج حممد عبد القادر –عليه رحمة اهلل– لأن حياة الفنان
لي�ست باحلياة االعتيادية �سهلة الو�صف والت َت ُّبع؛ لأنك جتده دائ ًما ُيخْ فِي َها ،ويرغمنا �أن نبحث يف �أعماق �أعماله �إن �شئنا �أن نلم�س
املنبع احلقيقي لأحا�سي�سه ودوافع �إبداعه .وعلى الرغم من ذلك �س�أحاول االقرتاب -قدر امل�ستطاع -من بع�ض �إبداعاته الفنية
بنقاطها املتوهجة لنقف �سو ًّيا على املحطات امل�ؤثرة يف �صورتها احلقيقية ،يف حماولة جادة ال�ستعادة الوقائع الغائبة والأحداث
املن�سيةَ ،علَّنَا نتمكن من �إزاحة الظالل وك�شف اجلهود التي بذلها يف هذا املجال املهم (الزخرفة العربية) والذي ارتبط –يف �أهم
مناذجه الإبداعية -ب�أم�شاق و�إبداعات وكفاح الفنان حممد عبدالقادر ،وكيف �ساهَ م يف �إحياء زهوته ور�سم مالحمه ،ليكون ذلك
َ
م�سلك ال�سابقني من املبدعني .ونحن �إذ نلتحم ب�شطر من الوقائع التي خلَّفَت لنا مناذج من الإبداع
ومنهاجا ملن �أراد �أن ي�سلك
طري ًقا
ً
الزخريف يف �أعمال «عبد القادر» ،يجب �أال نن�سى الدو َر الذي لعبه يف تكوينه �أ�ساتذة ومبدعون انعك�ست �إبداعاتهم وتداخلت
ظاللها على مرايا �إبداعات عبد القادر اخلالدة .وتلك الورقة هي بداية منهجية لت�أ�صيل الروافد الفنية واملعرفية التي ت�أ�س�س
عليها الفنان حممد عبد القادر وو�صل �إىل مكانته تلك من خاللها؛ وهي تر�سم �صورة ملجتمع الفنانني يف م�صر خالل منت�صف القرن
الع�شرين .من خالل قراءة تاريخية وفنية لأ�ساتذته ومعا�صريه .وبذلك يكون البحث مر�آة فنية ملحمد عبد القادر وفنونه من
خالل معا�صريه.

نموذجا)
دراسة للنسخ القرآنية المص ّغرة (مصحف «الحاج زايد» سيد عبد القادر
ً
د  .محمد حسن

متثل ن�سخة القرءان الكرمي امل�صغرة امل�صممة على ثمان لوحات ،والتي خطها و�صممها «احلاج زايد» (2001-1921م) ،واحدة من
�أهم الإبداعات الفنية للمدر�سة امل�صرية يف ع�صرها احلديث ،ت�أتي تلك املرتبة املميزة التي حققها «احلاج زايد» لن�سخة م�صحفه
من عدة �أوجه� ،أولها� :أنه �أكد على التكامل الفني واملعريف ملدار�س الفن الإ�سالمي املختلفة؛ فن�سخة م�صحفه جتمع ما بني اخلط
الن�سخ على النمط الغباري امل�ستخدم يف الفنون الإ�سالمية من ع�صور قدمية و�أجاد العثمانيني وغريهم يف الت�صميم به ،لكن احلاج
ميا وحدي ًثا ،يف ع�صر مل يكن احلا�سب الأيل ،قد ظهر
زايد و�ضعها يف �سياق «ت�صويري» داليل مل ي�سبقه �إليه �أحد من اخلطاطني قد ً
وتقنيات الت�صوير املتقدمة ،و�صلت �إىل تلك املرحلة املتقدمة التي نعي�ش فيها الآن.
لذلك فتلك الن�سخة من امل�صحف امل�صغر الفني متثل مدر�سة م�صرية (فنية وخطية) خال�صة ،ا�ستكمل و�أ�ضاف فيها «احلاج زايد»
على الكتابة الغبارية لن�ساخة امل�صحف ال�شريف ،و�أعاد �إليها ت�ألقها وتقدميها ب�شكل مميز للغاية ،مل ي�صل �إليها فنان م�سلم؛
فباملقارنة باللوحات ال�شعبية لت�صاميم ال�شيخ حممد عبد العزيز الرفاعي الذي كتب فيها �سورتي (ي�س) ،و(مرمي) باخلط الن�سخ
الغباري داخل �صورة كلمات باخلط الثلث ،جند ان احلاج زايد قد تفوق على م�ستويني� :أنه �أكمل كتابة امل�صحف كام ًال ،وبالتايل
�أعطى �صورة متكاملة للفكرة .والأمر الأخر �أنه �أخرج الت�صميم من �إطار الكتابة داخل الكتابة� ،إىل الكتابة داخل الت�صوير ،واختار
ن�ضجا يف الت�صميم من جتربة
�أماكن لها قد�سيتها وقبولها عند الطبقة الو�سطى يف م�صر خالل القرن الع�شرين .وهي جتربة �أكرث ً
ن�ساخة القرءان الكرمي على �صفحة واحدة للأ�ستاذ حممد �إبراهيم ال�سكندري .هذا من جانب .ثان ًيا :احلاج زايد كتب م�صحف
�آخر باخلط الن�سخ كام ًال ،مت طبعه ون�شره مبوافقة الأزهر ال�شريف؛ الأمر الذي يعطي داللة وا�ضحة� ،أن ن�سخة امل�صحف للحاج
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زايد امل�صغرة الفنية مل يكن جمرد طفرة فنية وينتهي الأمر بل كان نتاج جتارب ومعاي�شة �إميانية وفنية مع كتاب اهلل العزيز.
ثال ًثا :البحث يحاول التعريف بثقافة الطبقة الو�سطى امل�صرية يف واحدة من �أهم فرتات تكوينها الثقايف املعا�صر ،وي�ؤرخ ملرحلة من
الفن داخل البيوت امل�صرية قبل �أن حتل عليه «�صورة الطفل الباكي» �أو لوحات اخلط العربي البال�ستيكية اجلامدة.
لذلك فالبحث هو ر�ؤية لأهمية النتاج اخلطي الفني للمدر�سة امل�صرية ،وم�ساحة لإلقاء ال�ضوء على واحد من �أهم مبدعي اخلط
العربي يف م�صر هو «احلاج زايد» ،وتلك الورقة البحثية تلفت االنتباه على �صريورة الفن الإ�سالمي وعدم جموده ،وان م�ساحة
الإبداع واالكت�شاف الفني يف ن�ساخة القر�آن الكرمي حتتاج من م�ؤرخي الفن وقفات ووقفات؛ لتعطي املكانة امل�ستحقة ملبدعي تلك
الثقافة العربية والإ�سالمية ولو قليل مما ي�ستحقوه.

المداخل الفنية والتقنية لتصميمات الخطوط العربية من خالل اتجاهاتما بعد الحداثة
واإلفادة منها في بناء ومعالجة المشغولة المعدنية
أ.م.د.محمد محمد العربي

يعد اخلط العربي والكتابات العربية من �أبرز العنا�صر التي ميزت الرتاث الفني العربي واال�سالمي فقد ال يكون هناك من اهتم
باخلطوط كما �أهتم بها العرب امل�سلمون ،وقد �أرجع بع�ض الباحثني ذلك لأمور عديدة منها ارتباط اخلط العربي والكتابة
باملرجعية الأوىل للم�سلمني ود�ستورهم وهو القر�آن الكرمي مما �أ�ضفى �شي ًئا من القد�سية على الكتابة واخلط العربي ،و�أن االجتهاد
يف تدوين القر�آن ب�شكل مميز ووا�ضح قد يكون �ضر ًبا من الدين ،ولذلك فقد �أ�صبحت قد�سية اخلط من قد�سية ما يكتب به ،وعليه
وبالرغم من هذه القد�سية وذلك االهتمام الذي �أواله امل�سلمون للخط ،فكل يوم ي�أتي العلم بجديد البد من مواكبته واللحاق به دون
امل�سا�س بالأ�صل �أو و�صمه ب�أي عيب �أو نق�ص ،وتعترب املدار�س واملذاهب واالجتاهات الفنية �سواء العاملية منها �أو حتى املحلية والتي
ت�ستند �إىل فكر تعترب من املداخل املتميزة التي ميكن ا�ستثمار فكرها يف التجديد يف املجاالت الفنية ب�شكل عام والرتاثية ب�شكل
خا�ص حتى يتم تقدمي الرتاث يف �إطار جديد ميكن �أن يواكب احلداثة ،ولعل فنون ما بعد احلداثة ،بها بع�ض االجتاهات التي ميكن
التعر�ض لها وا�ستثمارها؛ مثل االجتاه التفكيكي ذلك االجتاه الذي يرف�ض القائمون عليه املكوث يف النظرات الفنية القدمية �سواء
يف العمارة وهي �أم الفنون كما يطلق عليها �أو يف جماالت الفنون ب�شكل عام ،وقد بد�أ االجتاه التفكيكي يف العمارة ثم انت�شر لي�شمل
عدة جماالت فنية ،وملا كان اخلط العربي من مميزات وخ�صائ�ص الفنون اال�سالمية والعربية ،فقد ر�أى الباحث �أنه ميكن تطبيق
نظرا الن معظم اخلطوط و الكتابات
فكر هذا االجتاه على اخلط العربي ،وكان هناك �أمرين :الأول قد يكون هناك من يعار�ض ذلك ً
العربية كتبت بها �آيات و�أحاديث دينية ،وعليه فقد ال يكون منا�سب ًا هذا االجتاه ،والثاين :ميكن تطبيق فكر االجتاه التفكيكي يف
اخلط العربي مع �أخذ احليطة واحلذر ،وقد ر�أيت �أن االجتاه التفكيكي ،هو يف اال�صل فكر مت تطبيقه ،وعليه فلي�ست امل�شكلة يف
الفكر يف ذاته ولكن يف كيفية التطبيق ،وقد مت تطبيقه على اخلطوط العربية يف اجتاهات من �أبرزها :اعتماد الفكر التفكيكي
على التكوين العام للجملة املخطوطة بحيث ال تخل من معناها بل بالعك�س ت�أكد على املهم منها ،واجتاه �آخر يقع على احلرف ويتم
تطبيق فكر التفكيك عليه مما انتج �أ�شكاال ور�ؤى جديدة للحرف العربي

تأثير الحداثة والعولمة في الحروفية العربية «دراسة تطبيقية»
د .سامي بخيت عبد الصالحين

ريا لكي
جزءا مه ًما من ح�ضارتنا احلديثة ،كم تعتمد ح�ضارتنا اليوم على الكتابة �إىل حد يتطلب من الذهن جمهودًا كب ً
ت�شكل الكتابة ً
يت�صور �أي ح�ضارة م�ستقلة عن الكتابة و�إن ا�ستطاع الإن�سان �أن يظل يف حياته ً
�شوطا بال كتابة لكنه ال ي�ستطيع ذلك بال لغة ،فاللغة
هي الأ�سا�س الذي يقوم عليه بناء احل�ضارة .وكان اخلط أ� ول مظهر من مظاهر الفن واجلمال الذي عنى بها العرب بعد �إ�سالمهم
ومتثل يف جتميل اخلط العربي وجتويد وقد �سما اخلط �إىل مرتبة عالية لتعامله مع حرويف القرءان منذ نزوله ،فتعاملوا مع
اخلط بقد�سية حيث زينوا بهامل�صاحف،وزينوا �أماكن العبادة باللوحات اخلطية وقد�أحيط اخلط الكويف بهالةمنالإكباروقدظلت
الأغرا�ض اليومية تكتب اخلط الن�سخ والرقعة وبرز اخلط الديواين للدواوين احلكومية متا ًما كاخلطوط الهريوغليفية يف م�صر
مظهرا من مظاهر اجلمال ،وقد حرك الفنان امل�سلم اخلطوط اجلافة و�أ�ضاف �إليها
القدمية .كان اخلط العربي و�سيلة للعلم ف�أ�صبح
ً
نوعا من التعبري له خ�صائ�صه
الزخارف حتى غدت لوحات فنية .وقد �إ�ستخدمت الكتابة يف قوالب زخرفية حمل ال�صورة وعك�ست ً
التي تتيح لها لتعبري عن قيم جمالية ترتبط بقيم عقائدية .ولقد �ضمن الفنان امل�سلم كل طاقاته عندما كتب الآيات القرءانية
على اجلدران والواجهات والعقود والأبواب واملنابر ليحمل يف نف�س الوقت �شك ًال فن ًياعلى�أ�س�سجماليةريا�ضية.وكانالأ�سلوبالغالبفيا
لقرنالأواللهجريال�سابعامليالدميعرو ًفاباخلطالكوفين�سبة�إىلمدينةالكوفة بالعراق،وا�ستخدمهذا اخلط خا�صة يف كتابة امل�صاحف
و�أقدم منوذج معروف منها ن�سخة من القرءان الكرمي حمفوظة بدارالكتب امل�صرية يرجع تاريخها �إىل منت�صف القرن الثاين
الهجري الثامن امليالدي .و�أخذت الكتابة يف الع�صورا التالية حتلى بالزخارف من �أ�شكال الأوراق النباتية املر�سومة باللون الذهبي
وتنوعت الأ�ساليب منذ القرن اخلام�س الهجري ـاحلادي ع�شر امليالديـ حني بد أ� اخلط الن�سخ يحتل مكان ال�صدارة يف الكتابة .واتبع
خا�صا بهم ميتاز باملد والتطويل كما �أدخلوافيها بعد ًا على اخلط
الإيرانيون �أوال لأمر�أ�سلوب اخلط الكويف ثم �أدخلوا عليه طاب ًعا ً
تطويرا �إطالة لأطراف امل�ستديرة وزيادتها انحناء و �أدى هذا التطوير
الن�سخي منذ القرن ال�سابع الهجري .الثالث ع�شرامليالدي.
ً
�إىل ابتكار الأ�سلوب املعروف باخلط الفار�سي وهو الذي انت�شر منذ القرن التا�سع الهجري اخلام�س ع�شر امليالدي .وكان جمال اخلط
العربي وا�س ًعا يف امل�صاحف والكتب ولكنها رتبط منذ ن�ش�أته بالعمارة ومنهاا�شتق يف زخرفة الفنون التطبيقية على خمتلف �أنواعها
وكــان اخلط الكويف من �أهــم العــنا�صر الزخـرفية يف العمارة بل �إن من املبانى ما اقت�صرت زخرفته على الأفاريز الكتابية التي كانت
تنوعاال ح�صر
روحا من الهدوء وال�سال�سةواجلمال وا�ستمراخلط العربي يف تطوره الفني حتى تنوعت �أ�ساليب هو �أنواعه ً
ت�ضفي ً
لأ�شكاله �أو �أعدادها ومل يقف هذاالتطورعندحديف خمتلف الع�صور �إىل وقتناهذا.

الحرف العربي وطواعية التشكيل في مجال الخزف
د .حنان حنفي البهنساوي

�إن ال�سمة الغالبة على علوم الع�صر هي التداخل بني �أن�شطتها ولعل جمال الفن الت�شكيلي بفروعه وخا�صة اخلزف جت�سيد واقع لهذا
التداخل ،ونحن ب�صدد احلرف العربي الذي ي�شكل مفردات الن�صو�ص الآدمية والذي يتجلى يف الآيات القر�آنية يف كتاب اهلل العظيم
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حيث ت�صاغ اللغة بقواعدها وبرتاكيبها اخلامة ،والتي لها دورها وت�أثريها اخلا�ص يف هذا املو�ضع املهم ،فاحلرف وتكويناته للجمل
التعبريية وت�أثريها على النف�س له من الأهمية لإلقاء ال�ضوء عليه يف جماالت التعبري املختلفة وخا�صة جمال الفنون الت�شكيلية
حيث �أ�صبح احلرف جزء من ت�شكيل وجدان الفنان فنجده يبحث عن دالالته ويت�أثر ب�صياغاته الأدبية با�ستخدام خاماته
وو�سائله املتاحة للتعبري  .ففي جمال اخلزف والذي �ساهم عرب الأزمان يف �إظهار جماليات احلرف العربي مب�ضمون خا�ص على
الأ�سطح اخلزفية والتي كان لها دالالتها اخلا�صة وفقا ملو�ضع ا�ستخدامه كاجلداريات املعمارية ،الأدوات ،الأواين وغريها فالبع�ض
له مغذى ديني داخل البناية املعمارية تبعث عن الت�أثري النف�سي واالجتماعي لل�سعي �إىل حت�سني احلياة االجتماعية للإن�سان
وتقربه �إىل اهلل تعايل ،والبع�ض الأخر له مغدي �سيا�سي كت�سجيل �أ�سماء امللوك وال�سالطني على الآنية والرنك وغريها مما يحفز
العامة لالنتماء حتت راية الدولة وحاكمها ،وكذلك الكتابات على الأواين اخلا�صة باال�ستعمال اليومي للأدعية والأقوال امل�أثورة
مما لها من ت�أثري اجتماعي وترابط للأفراد  .وظل ت�أثري احلرف العربي يف وجدان الفنان �إىل يومنا هذا حيث ي�ستخدم كمفردة
ت�شكيلية ت�صيغ �أ�سطح العمل الفني ب�أ�ساليب خمتلفة وب�شكل �إجمايل يو�ضح فكرة الفنان ،ومن �أبرز فنانني الع�صر احلديث يف جمال
اخلزف الفنان امل�صري على �شعراوي والتي تعك�س �أعماله مدي الت�أثر بالكلمة واحلروف املكونة لها ف�أ�صبح له من الأ�سلوب والتقنيات
املختلفة اخلا�صة حدا مما �أوجد يف ال�ساحة الفنية نوع متفرد من الأعمال �أ�صبح لها الناقد الفني اخلا�ص الذي يخو�ض يف تفا�صيل
الأ�شكال و�آداب اللغة وفكرة الفنان ف�أ�صبح هناك دمج بني ثالث علوم يف �آن واحد الفن ،والأدب ،والتقنيات التي ت�سيطر عليها
اخلامة وهي بذاتها لها من التفرد يف اخل�صائ�ص الطبيعية والتقنية مما يظهر درا�سة بينية عميقة بني الفن والأدب وعلم اخلامات.
ويتناول هذا البحث دور احلرف العربي يف الأعمال الفنية اخلزفية وكيفية تطويعه وت�شكيله وفقا للخامات امل�ستخدمة مما يربز
فكرة الفنان للو�صول للغاية التي ي�صبو �إليها حيث يتقاطع جمالني معروفني لإظهار فكرة ا�ستقاللية لها داللتها اخلا�صة وتدور
حماور البحث حول :موقع الفن الت�شكيلي من الدرا�سات البينية .واالرتباط بني معطيات الفن الت�شكيلي واحلرف العربي .و�سائل
ريا مناذج بع�ض الأعمال اخلزفية
التعبري يف جمال الفنون الت�شكيلية ودورها يف �إظهار جماليات احلرف العربي يف جمال اخلزف .و�أخ ً
التي تو�ضح جماليات احلرف العربي وطواعية الت�شكيل.

جماليات الخط العربي في منسوجات الدولة العباسية «دراسة تحليلية»
د .فتحي عبد اهلل محمود حماد

ريا بعد فتوحات العرب املتالحقة �إذ عمل امل�سلمون على ت�شجيع وتطوير
يف الع�صر الإ�سالمي �شهدت �صناعة املن�سوجات ازدها ًرا كب ً
وتنمية �صناعة املن�سوجات ،و�أ�صبح �إنتاج الأقم�شة الرقيقة من �أهم مميزات الفنون التطبيقية الإ�سالمية عامة حتى برع الن�ساجون
يف انتاج �أفخر و�أغلى املن�سوجات حتى نهاية الع�صر االموي و�أ�صبح من اهم الفنون الإ�سالمية جنبا �إىل جنب مع فنون العمارة
الإ�سالمية .و�أهم ما مييز الن�سيج الإ�سالمي ف�ضال عن تطور تقنياته هي العنا�صر والزخارف الإ�سالمية التي ي�ستخدمها الفنان
يف تزويق من�سوجاته التي تعرب عن هويته فقد بلغ قمة ازدهاره يف تلك الفرتة وبلغ من الأهمية مبلغا حيث ا�ستوعب الكثري من
الزخارف والأ�ساليب الفنية املختلفة لفناين الع�صر اال�سالمي .ومع هذه املكانة للن�سيج الإ�سالمي فقد كان �أي�ضا للخط واخلطاطني
ً
ونتيجة لذلك انتقل اخلطاطون والفنانون �إىل بغداد
يف دم�شق مكانة كبرية �إىل �أن جاء العبا�سيون حمطمني عر�ش اخلالفة الأموية،
كونها مدينة اخللفاء العظام الر�شيد واملن�صور وامل�أمون ،ورحل اليها � ً
أي�ضا العلماء والأدباء لي�صبحوا �أقرب �إىل اخلليفة والدولة
ً
عا�صمة للدولة العبا�سية ً ازداد
وينالوا �أجر �إبداعهم من الأمراء واخللفاء .بعد ت�أ�سي�س بغداد على يد �أبي جعفر املن�صور واتخاذها
و�صاحب ذلك تطور كبري يف حقل الفنون والكتابة واخلط،وازدهر
االهتمام بالعلم والرتجمة وتو�سعت دائرة الثقافة العربية،
َ
اخلط العربي يف الع�صر العبا�سي وا�ستخدم اخلط العربي يف املن�سوجات خا�صة اخلط الكويف الب�سيط اخلايل من التوريق،ولعل
�أهم ما مييز الن�سيج املزين باخلط العربي �شريط الطراز،ولفظه «الطراز» يعني الكتابة على الن�سيج والورق ،وهذه الكتابات كانت
تقت�ضيها عادة «اخللع» التي كان يتبعها احلكام والأمراء امل�سلمون يف اخلالفة الإ�سالمية يف مكاف�أة رجال الدولة باخللع من املالب�س
الفاخرة ،فكان يطلق على م�صانع الن�سيج الأهلية «طراز العامة» وتهتم ب�إنتاج من�سوجات عامة ال�شعب ،وعلى م�صانع الن�سيج التي
تتبع احلكام والأمراء الطراز احلكومي« ،طراز اخلا�صة»� .أى فى الع�صر احلديث تعترب كلمة طراز مبعنى �أ�سلوب �أو الأ�سلوب .
ومل يتوقف �إبداع الفنان يف اخلط العربي عند تنوع اخلطوط بني الن�سخ والكويف ب�أنواعه والرقعة والثلث بل جعل من اخلطوط
نف�سها لوحة فنية منفردة يف حد ذاتها،فا�ستخدمها يف تزيني القطعة الن�سجية فمنها ما هو مقروء ومنها ما ا�ستخدم كوحدة
زخرفية.فقد كان وبحق الع�صر العبا�سي ع�صر االبداع واالبتكار يف اخلط العربي حتى و�صل عدد اخلطوط يف الع�صر العبا�سي
لأكرث من ثمانني نوع خط وذلك �شاهد على تقدم الزخرفة والفن بجانب اخلط ،ظهر خط كذلك يدعى اخلط املقرمط وهو خط
ناعم جدً ا فبد�أ اخلطاطون ي�ستخدمونه ويتفننون يف ر�سم امل�صحف يف جميع �صفحاته رغم �صغر حجمه الذي قد ي�صل اىل �أ�صغر
من � ٦xسم.بينما كان الع�صر الأموي لبناء وت�أ�سي�س الدولة ف�إن الع�صر العبا�سي كان ع�صر الرخاء واالزدهار لذا كان البد من ازدهار
تباعا وكل من لديه ملكة علمية �أو فنية.
الفنون ً
�أقول �إن الآباء املطورين للحرف العربي �إن جاز التعبري ،ما �صاروا �آباء له لو مت�سكوا وان�صرفوا لكل ما هو قدمي ،وملا �صار احلرف
يكتب ب�أنواع و�أ�ساليب وجماليات يختلف الواحد عن الآخر ،يف النوع ويف ال�شكل الذي يحاكيه احلرف .بل �إنهم انحازوا للجمال
الذي يفر�ض نف�سه ،واخلدمة التي ي�ؤديها اخلط العربي .لقد بد�أ �أمر التطوير يف احلرف ديني ًا ،ووظيفي ًا ،ثم تطور الأمر ،ونحن
بحاجة �إىل ق�صة للحرف العربي ،مثل مطالعتنا لق�صة الفن احلديث ،فكالهما عامل جميل غريب عن معظم اجلمهور املتلقي ،ويحوي
من الأ�سرار املجهولة بالن�سبة لهم ال�شيء الكثري والإف�صاح عنها وتقريبها للنا�س �أمر غاية يف الأهمية و الرقي.فظهرت كوكبة من
اخلطاطني ال تزال �آثارهم باقية وكان اخلط يف هذا الع�صر قد ا�ستوعب من �صور االبداع ما ا�ستوعب ،فرتعرع اخلط بالزخرفة،
و�أُزدهر بالتلوين والتزويق والتذهيب حتى �أ�صبح اخلط العربي العمود الفقري التي تقوم عليه �أغلب الفنون.

الخط العربي بين النشأة والرسالة واألداة
أ  .أحمد كامل عضو لجنة المخطوطات باألزهر الشريف

اختلف الباحثون يف �أول من رقى بالكتابة من �شكلها ال�صوري �إىل الهجائي فقال بع�ضهم ال�سريان وقال غريهم �أنهم امل�صريون
وقيل �أهل الهند  ،كل جمهور الباحثني قدميا وحديثا اثبتوا ا ناول من اخرتع الهجاء هم الفينيقيون.
وقد ذهب بع�ض الباحثني �إىل احتمال ن�سبة ذلك �إىل �أبناء قرب�ص حيث اثبت بع�ض علماء الآثار الكتابة القرب�صية والقول
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امل�شهور والراجح يف ذلك �أن �أبناء فينيقية �سلكوا �سبيل امل�صريني ف�أخذوا عنهم �إحدى وع�شرين حرفا كانت معرفة عندهم وقد
�صرح العامل �شام بليون ب�أن احلروف الفينيقية ا�شتقت من احلروف امل�صرية ثم طر�أ على الكتابة الفينيقية ادوار حيث دخل التغيري
والتبديل يف هي�أتها و�سلك م�سلكهم �أكرث الأمم املعا�صرة منها اليونانيون وكان للعرب من هذا الأخذ واالحتذاء الن�صيب الوافر
فالناظر يف اخلط احلمريي يجده قريب ال�شبه باخلط الفينيقي هذا من حيث الن�ش�أة .ويوا�صل الباحث تقدمي �أطروحته حول
ر�ؤيته لفن اخلط العربى بني الن�ش�أة و الر�سالة و الأداة .

استلهام الخط العربي في األعمال التصويرية للفنان حلمي التوني
د .محروس محمود أحمد عتاقي

يهدف البحث �إىل الك�شف عن الأعمال الت�صويرية للفنان حلمي التوين .والك�شف عن مدى �أهمية الكتابات العربية يف الأعمال
الت�صويرية للفنان حلمي التوين .ويتبع البحث املنهج الو�صفي التحليلي ملا يتعلق بالإطار النظري ودرا�سة الأعمال الفنية
الت�صويرية املتعلقة مبو�ضوع البحث .وميكن تلخي�ص نتائج الدرا�سة الأ�سا�سية :الك�شف عن الأعمال الت�صويرية للفنان حلمي
التوين ،وعر�ض لأهمية الكتابات العربية يف الأعمال الت�صويرية للفنان حلمي التوين .وفتح املجال لكيفية اال�ستفادة من درا�سة
الكتابات العربية يف الأعمال الت�صويرية للفنان حلمي التوين لإثراء الأعمال الفنية .الكلمات املُفتاحية:الكتابات العربية –
الأعمال الت�صويرية.

كنموذجا»
الدراسات البينية وأهميتها في إحياء الفن اإلسالمي «برامج القلم
ً
م  .محمد ناصر وهدان

ُتعد الدرا�سات البينية مطل ًبا مه ًما يف ظل التطور املت�سارع يف ميادين العلم واملعرفة والبحث العلمي ،حيث ان�صرف كل علم من العلوم
ريا ،ولكن هذه الكنوز املعرفية �شابها الت�شتت وعدم وجود روابط حتقق
أثرا وحتو ًال كب ً
تعم ًقا يف تخ�ص�صاته الدقيقة حمق ًقا � ً
اال�ستفادة التكاملية بني العلوم املختلفة ،هذا �إىل جانب �إغفال دور الفنون الإ�سالمية يف �إثراء �سائر جماالت املعرفة ،مما جعل
الدرا�سات البينية مطل ًبا مه ًما؛ لتلبية احتياجات املجتمع و�سوق العمل ،ف�ض ًال عن فائدتها العظيمة للدار�سني الباحثني لتكوين
عقلية علمية �أكرث �شمولية وتكاملية؛ بغر�ض االبتعاد عن الأمناط التقليدية للمعرفة الكال�سيكية ،وخلق التكامل بينها ،والو�صول
َ
مبكرا ،غري �أن ذلك كان على م�ستوى معارفهم الزمنية
�إىل نتائج جديدة لتحقيق التنمية امل�ستدامة .عرف ترا ُثنا الدرا�ساتِ
البينية ً
قُ
ري منها كان متقد ًما مبقيا�س ع�صورهم وبيئاتهم -وامتدُّ الفن الإ�سالمي �أفق ًّيا بات�ساع العلوم ،وتع َّم ر�أ�س ًّيا بقدر ر�سوخ
يف حقبهم -وكث ُ
بناء ج�سو ٍر؛ ل�سد
التخ�ص�صات الدقيقة منفرد ًة ،وتعملقُ تطبيق ًّيا ،وظلتْ الفجوة تت�سع مبرور الزمان ،حتى �أ�صبح من ال�ضروري ُ
َ
منهج
الفجوات بني النظرية والتطبيق ،بني الو�سيلة والغاية ،بني الفنون اجلميلة والعلوم التطبيقية.وعليه ،فالدرا�ساتِ
البينية ٌ
ً
ُ
روحا جديدً ا.
وو�سائل ،يفرزانِ ويتك�شفانِ م�ساحاتٍ
جمهولة و�أ�سرا ٍر جديدة ،وبف�ضلها ُيبث يف الفن الإ�سالمي ً
َ
تتجلى �أهمية الدرا�سات البينية ))Interdisciplinaryللفن الإ�سالمي يف الك�شف عن مناطق التخوم( :التجاور ،التالقي،
ٌ
جتمع بني النظرة التخ�ص�صية
درا�سات
التقاطع ،الت�شابك ،التقارب) بني الفنون الإ�سالمية والعلوم التطبيقية املختلفة ،وهي
ُ
الدقيقة ،والنظرة املو�سوعية ال�شاملةِ  ،وت�ؤمنُ بالتكامل املعريف والذي بات �ضرور ًة م ِْن �ضرورات املنهج العلمي النافع يف هذا الع�صر،
تت�ضافر فيها ُ
كافة االجتاهات؛ خلدمة �إبراز قوة الفن الإ�سالمي وجمالياته
وتكمن �أهميتُها يف كونها ُت َب ِّ�ش ُر مبنهاجية جديدة؛
ُ
ون�شر اجلمال والإبداع .ي�أتي هذا البحث لت�سليط ال�ضوء على مفهوم الدرا�سات البينية ،و�أهميتها ،وجماالتها ،و�أثرها يف احل�ضارة
الإ�سالمية عرب التتبع التاريخي ،مع ر�صد املعوقات و�إيجاد احللول لها ،وت�سليط ال�ضوء على م�شروعات «القلم» يف تفعيل هذا املفهوم
وا�ستثماره ل�صالح �إبراز قوة الفنون الإ�سالمية ،ولتحفيز اجلهود نحو ا�ستثمار التاريخ املمتد للفنون الإ�سالمية؛ الذي �شهد تفاع ًال
حيو ًّيا بني فروعها املختلفة من جهة ،وبينها وبني علوم العربية وغريها من املعارف من جهة �أخرى.كلمات مفتاحية :التكامل
املعريف ،الدرا�سات البينية ،التنمية امل�ستدامة ،الفنون الإ�سالمية.

اإلمكانات التشكيلية للخط العربي واإلفادة منهافيإنتاج أعمال طباعية (دراسة تجريبية)
د.على محمد نور السيد

هدف البحث �إىل الك�شف عن االمكانيات الت�شكيلية واجلمالية للخط العربي واال�ستفادة من قيمته الت�شكيلية احلقيقية يف الو�صول
ل�صياغات جمالية وت�شكيلية م�ستحدثة مت تطبيقها يف �إنتاج �أعمال طباعية ،نفذت بعدة �أ�ساليب تقنية م�ستحدثة ،وحماولة
تطبيق هذه الدرا�سة من حيث الطرق العلمية واالجتاهات احلديثة  ،على عينه البحث التي تكونت من جمموعة من طالب الفرقة
الرابعة ب�شعبة الرتبية الفنية – جامعة الأزهر ،والتي ميكن االفادة منها يف ا�ستلهام م�شاريع �صغرية مطبوعة ،يرثى جمال طباعة
املن�سوجات يف الرتبية الفنية ،و�أ�سفرت النتائج التي �أجراها الباحث على الطالب ب�أن للخط العربي دور هام يف �إك�ساب العمل الفني
قيم ًا فنية متعددة ومل�سات فنية ،وخا�صة يف االعمال التي مت فيها املزج بني (الأ�ساليب التقنية الطباعية) من حيث درجات الألوان
والت�أثريات امللم�سية ،مما �أ�ضفى على الأعمال اجلدة والتفرد ،والذى ينعك�س على اخلامة ويعطيها ثراء ذو �أبعاد متنوعة ،بالإ�ضافة
�إىل �إر�ساء الهوية العربية يف جمال طباعة املن�سوجات .ويو�صي الباحث ب�ضرورة االهتمام باخلط العربي ،لأنه جزء �أ�صيل من
تراثنا القومي ،ودرا�سة ال�صفات واخل�صائ�ص التي ميتاز بها والتي ميكن اال�ستفادة من قيمته الت�شكيلية يف انتاج �أعمال طباعية
نفعية تخدم املجتمع والبيئة.تناول هذا البحث املعطيات اجلمالية والت�شكيلية للخط العربي واال�ستفادة من قيمته الت�شكيلية
احلقيقية يف انتاج اعمال طباعية ،نفذت بعدة �أ�ساليب تقنية م�ستحدثة تخدم جمال طباعة املن�سوجات ،والتي ميكن االفادة منه
يف م�شاريع �صغرية مطبوعة يرثى جمال طباعة املن�سوجات يف الرتبية الفنية ،وحتقق هذا من خالل �إطارين هما� :أوال :الإطار
النظري:درا�سة فنية حتليلية ملعرفة ال�صفات واخل�صائ�ص التي ميتاز بها اخلط العربيوالتي ميكن اال�ستفادة من قيمته الت�شكيلية
يف انتاج �أعمال طباعية.درا�سة عن الأ�ساليب التقنية يف الطباعة اليدوية باال�ستفادة من جماليات ودالالت اخلط العربي ،لإنتاج
ت�صميمات ترثى املنتج املطبوع .ثان ًيا :اجلانب العملي :ممار�سات جتريبية لبع�ض الأ�ساليب التقنية يف جمال طباعة املن�سوجات،
باال�ستفادة من جماليات ودالالت اخلط العربي ،عن طريق �إجراء جتارب مبختلف الطرق الأدائية مع طالب الفرقة االوىل بكلية
الرتبية جامعة الأزهر ،ق�سم الرتبية الفنية� .إجراء تطبيقات ذاتية للباحث باال�ستفادة من جماليات ودالالت اخلط العربي،
لإنتاج ت�صميمات ترثى املنتج املطبوع.
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توظيف تقنيات نظرية «الفراكتال» في تصميم لوحات من الخط العربي المعاصر
أ.د  /فاطمة فاروق درويش

الطبيعة هي املعلم الأول للم�صمم ،وامل�صدر الرئي�سي الذي ي�ستمد منه الأفكار البتكار ت�صاميم جديدة.وهي امل�صدر الأ�سا�سي
للم�صمم لأنها حتتوي على عنا�صر متنوعة من عنا�صر الت�صميم املختلفة كالنقط ،اخلطوط ،امل�ساحات ،الأ�شكال ،املالم�س ،الألوان،
والفراغ .وهذه العنا�صر تت�سم بالتغري الدائم يف مظهرها وحتكمها الطبيعة بقانون متوازن يعك�س نظام ًا مرئي ًا متكام ًال.وقد �أ�صبح
مفهوم الطبيعة يعنى القوة امل�سيطرة على نظم ون�سق الكون والوجود يف منوه وتطوره ،ومن الطبيعي يف �أن النظم الهند�سية �أو
الريا�ضية كلمة تدل على الطبيعة �سواء كانت ع�ضوية �أو غري ع�ضوية ،وهناك عالقة بني الت�صميم والقانون الطبيعي للنمو ،و�أي�ض ًا
هناك عالقة بني الت�صميم واحلياة ،حيث يالحظ توافر عنا�صر �أ�س�س الت�صميم يف الطبيعة (الوحدة ،التنا�سب ،الإيقاع ،االتزان،
ال�سيادة) .و دور امل�صمم ي�أتي يف ا�ستخال�ص ما ي�شاء من ذلك النظام املرئي ليحقق ما يريد التعبري عنه بر�ؤيته اخلا�صة ،وبو�سائله
الأدائية املختلفة؛ �إذ �أن العني املبدعة ت�ستطيع �أن ترى يف الطبيعة ت�صميمات متنوعة وعلى درجة كبرية من النظام والدقة ،وهنا
البد �أن يختار امل�صمم من بينها ما يحقق هدفه التعبريي ،وبذلك ي�ضع �أن�سب احللول مل�شكالت الت�صميم .و ُتعدالطبيعةالدافعالإن�ساين
للتقدم يف العديد من املجاالت والدرا�سات والعلوم املختلفة التي من خاللها ر�صد العلماء �أمناط منتظمة وتكرارية طبيعية حتكم
الكون عرب الزمان ،و�أ�صبح هناك قوانني مطلقة ،ومع التطور يف نظم احلا�سب الأىل والربجميات والتقنيات التكنولوجية تنبه
الإن�سان لوجود �أمناط ال نظامية دون وجود ا�ستنتاجات علمية .ومن �أهم ال�صياغات والنظم الت�صميمية هي الهند�سة الك�سرية
�أو «الفراكتال» فهي تكوينات رقمية تخ�ضع ملعادالت ريا�ضية يف هيئة �أ�شكال هند�سية مركبة التكوين غري مت�شابهة ظاهريا وتهتم
بالبناء الهند�سي امل�ؤلف من اجلزيئات وت�صف العديد من الأو�ضاع والهيئات التي ال ميكن درا�ستها بالهند�سة الريا�ضية التقليدية
والتي غال ًبا ماتت�شكل با�ستخدام املتواليات املتكررة ،والتي قدمت ت�صويرية للتقنيات غري التقليدية للحركة ،و�أ�صبحت �أ�شكال
«الفراكتال «مدخال جتريبيا و�إجتاهً ا تعبري ًيا و�سمة �إبداعية يف جمال الفنون الب�صرية .تعريف هند�سة الفراكتال:هي تلك
الرتاكيب الهند�سية يف اال�شياءالطبيعية وهي تراكيب لها خ�صائ�ص متيزهاعن غريها من الأبعاد الهند�سية �إذ �أنهاعادة ما حتتوي
داخلهاعلى اجزاء تتدرج يف ال�صغرمكونة �أ�شكال بدورها م�صغرة للمجموعة كلهاوهي تتكرر ب�صورة ال نهائية .واخلط العربي هو
الفن اجلميل للكتابة العربية التي �ساعدت بنيتها ،وما تتمتع به من مرونة ،وطواعية ،وقابلية للمد والرجع واال�ستدارة والتزوية
والت�شابك والتداخل والرتكيب على ارتقاء اخلط العربي �إىل فن جميل يتميز بقدرته على م�سايرة التطورات واخلامات ،فت�شكلت
عالقة وثيقة بني كل نوع من �أنواعه واملواد التي يكتب بها �أو عليها ،فمرة يكون لين ًا ين�ساب بر�شاقة وغنائية ،و�أخرى يكون �صلب ًا
متزن ًا ي�شغل حيزه بجالل ميتد �إىل ما حوله ،ولهذا ف�إن ال�صالبة واللني يتبادالن ويتناغمان فيه ،وهو يف كل �أحواله ي�شدّ الناظر
وميتعه بجمالياته اخلا�صة وجتريديته املتميزة التي عرفها ب�شكل مبكر وراق ،مما جعل له مكانة خا�صة بني الفنـون الت�شكيلية.
وتتحقق القيم اجلمالية لل�صياغات املج�سمة للكتابات العربية من خالل العالقات الت�شكيلية املختلفة التي حتدد �أ�ساليب جتميع
احلروف والكلمات بال�صورة اجلمالية املنا�سبة ،ومب�ساعدة اخل�صائ�ص الت�شكيلية للحروف العربية ،وما بها من طواعية يف الت�شكيل.
وتبحث هذه الدرا�سة يف �إمكانية ا�ستخدام احلروف والكلمات العربية كمفردة ت�شكيلية يتم تطبيقها على �أ�س�س الت�شكيل يف
الهند�سة الك�سرية وتطبيقات نظرية «الفراكتال»لإ�ستخدامها كمدخل لإثراء اللوحة الزخرفية.

نحو أرشيف متخصص في خطوط العمالت النقدية وأهمية ذلك على حياتنا الثقافية
أ .تامر محمد أبو الخير

بينما بد�أت �أول �آية يف القرءان الكرمي بـــ «�إقر�أ» جاءت �سورة قر�آنية كاملة ب�إ�سم القلم!! ولذا انت�شرت املكتبات واملدار�س يف �أرجاء
دولة اال�سالم التي كانت منذ بدايتها حمط االهتمام بالت�سجيل والتدوين للكتاب وال�سنة والأثر!
احتفظ اخلط العربي مبكانته بني كافة �أنواع الفنون متحديا تنب�ؤات وتوقعات الكثريين ممن مل يقدروه حق قدره! وحتدثوا عن
حتمية تراجع واندثار مثل هذا النوع من الفنون! بل تعترب فنون اخلط العربي هي انعكا�سا للح�ضارة الإ�سالمية نف�سها ،تزدهر
مع ازدهارها والعك�س �صحيح.واخلط العربي دون غريه تتوفر فيه �إمكانيات الزخرفة بال حدود وب�أ�شكال وتوليفات خارقة
للت�صور!وميثل الأر�شيف وتطوره يف �أي ح�ضارة ،ركنا رئي�سا بوجه عام .و�ساهمت الأر�شيفات يف تو�سيع نطاق احل�ضارة اال�سالمية
ونقلها �إىل خارجها .تهدف هذه الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على مدى احلاجة �إىل �أر�شيف متخ�ص�ص يف خطوط العمالت النقدية
املكتوبة باخلط العربي وت�أثري ذلك على حياتنا الثقافية ،من خالل التعر�ض للأر�شيفات املتخ�ص�صة على اختالفها .كما تلقي
الدرا�سة ال�ضوءعلى اخل�صائ�ص التي تخت�ص بها الأر�شيفات املتخ�ص�صة دون غريها يف كتب ومكتبات ومدار�س ومتاحف اخلط العربي،
وامل�شكالت التي قد تقف كحجر عرثة �أمام هذا النوع املتخ�ص�ص بدقة .وبينما تتنوع �أر�شيفات اخلط العربي بدورها �إىل� :أر�شيفات
للكتب –�أر�شيفات للمخطوطات� -أر�شيفات للمج�سمات – �أر�شيفات لل�سجاد – �أر�شيفات للخيام والدواوين� -أر�شيفات للمنمنمات-
�أر�شيفات لأبواب و�شبابيك وجدران وقباب وم�آذن وحماريب امل�ساجد� -أر�شيفات لك�سوة الكعبة املكرمة� -أر�شيفات لك�سوة مقامات
و�أ�ضرحة الأولياء وال�صاحلني� -أر�شيفات امل�شغوالت املعدنية � -أر�شيفات امل�شغوالت اخل�شبية� -أر�شيفات اللوحات الإر�شادية -
�أر�شيفات خطوط العمالت .الخ .الكلمات الدالة�:أر�شيفات خطوط العمالت العربية� -أر�شيف اخلط العربي  -الأر�شيفاتاملتخ�ص�صة
 -الأر�شيفات الرقمية – �أر�شيفات املكتبات.

المخطوط العربي في صعيد مصر بين الشكل والمضمون
أ .مدحت أحمد محمود إبراهيم

يتناول البحث معرفه تاريخ وتطور املخطوط وطرق تدوينه و�أهميته وكذلك معرفة �أنواع املواد املكتوب عليها واملكتوب بها كما
يتناول البحث الوقوف علي �أهم خ�صائ�ص املخطوط املختلفة �سواء كانت خ�صائ�ص (�شكلية – مو�ضوعية – عددية – زمنية).
والبحث يتناول الطرق الفنية يف كتابه وتداول املخطوط من حيث معرفه الورق  -ك�أهم ماده كتب عليها املخطوط  -وذلك على
خمتلف �أنواعه.
كما تتناول الدرا�سة الأعمال الفنية على املخطوط من حيث التجليد والتذهيب وتاريخهما و �أهميتهما.
كما �أن الدرا�سة تبني عوامل و�أ�سباب تلف املخطوط �سواء ب�شرية �أو طبيعية ومن ثم معرفة طرق املحافظة على املخطوط من تلك
العوامل حتى نحافظ على ذلك الأثر املتبقى لنا والذى من خالله ن�ضع ر�ؤية م�ستقبليه للحفاظ على املخطوط .
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اخلطاط عبد الرزاق محمد سالم
ً
خطاطا يجمع بني امللكات الرتبوية ،واالبتكارية الفنية .فلكل من تلك الأفرع الرئي�سية يف فن اخلط العربي
قلما جند
ريا ما جند فنا ًنا موهو ًبا و�صاحب
وكث
إن�سانية.
ل
وا
املهنية
ب�صورتها
واملمار�سة
التجارب
ت�ستكملها
الفطري؛
ا�ستعدادها
ً
ريا ً
اي�ضا ما جند �أ�ستا ًذا يف فن اخلط
ر�ؤية فنية مميزة ،لكنه مل ي�ستطع �أن ُيعلم و ُينقل خرباته لتالميذه �أو طالبه .وكث ً
العربي لكن موهبته تبقى يف حيز قاعة التدريب والدر�س ،ومل ي�ستنطق احلرف ل ُيخرج منه لوحة �أو اجتاه فني يتميز به
عن الآخرين .هي جميعها ملكات ومواهب ،لكل منا فيها ن�صيب؛ وهي يف �أ�صلها عطية �إلهية من اهلل عز وجل.
لكني �أتوقف كم�ؤرخ لفن اخلط العربي –�أو اعترب نف�سي كذلك� .أقول �إين �أتوقف �أمام �شخ�صية الأ�ستاذ عبد الرزاق �سامل
ريا ،تلك الوقفة ت�أتي طبيعية لعدة �أ�سباب؛ لعل �أهمها هو احل�ضور القوي لعبد الرزاق �سامل كرتبوي ومعلم ،و�صل �إىل
كث ً
ً
مفت�شا للخط العربي بوزارة الرتبية والتعليم ،بجانب عمله
�أعلى الهرم الوظيفي بوظيفة موجه عام للخط العربي ،ثم
كمدر�س مبدر�سة حت�سني اخلطوط العربية.
****

ولد عبد الرازق �سامل يف  12مايو 1908م ،وتدرج يف التعليم حتى ح�صل على بكالوريا دار العلوم عام 1931م؛ ثم عمل
مدر�سا للغة العربية واخلط يف وزارة املعارف ،والتحق مبدر�سة حت�سني اخلطوط امللكية وتخرج منها عام 1932م ،وو�صل
ً
ترقيه حتى و�صل ملن�صب موجه عام اخلط العربي ،ثم مفت�ش اخلط العربي بوزارة الرتبية والتعليم –كما �أ�سلفنا القول.
واختري للتدري�س يف مدر�سة حت�سني اخلطوط ،وكان م�سئو ًال عن اختيار الكرا�سات التعليمية املنا�سبة بعد فح�صه لنتيجة
امل�سابقة التي كانت تعلن الختيار �أف�ضل كرا�سات تعليمية.
كتب الأ�ستاذ عبد الرزاق �سامل خالل فرتة عمله كمفت�ش ومعلم للخط العربي؛ كرا�ستني تعليميتني للخط العربي؛ تلك
التي �أ�سمها «الهادي» يف خطي الن�سخ والرقعة ،والكرا�س الآخر هو «الطرق اخلا�صة يف تعليم اخلط العربي»؛ وعلى الرغم
من �أهمية «الهادي» ومتيزها و�شرحها الوايف؛ ف�إن كرا�سة «الطرق اخلا�صة يف تعليم اخلط العربي» هي الأكرث �أهمية يف
جمال تعليم اخلط العربي يف ر�أيي املتوا�ضع .لي�س يف نتاج عبد الرزاق �سامل رحمه اهلل ،لأنها تكمل وجهة نظره الرتبوية
بعد كرا�سته «الهادي» ،ولكن الأكرث �أهمية فيما �أخرجته املدر�سة امل�صرية من كرا�سات تعليمية منذ فرتة رائد املدر�سة
امل�صرية احلديثة الأ�ستاذ حممد م�ؤن�س زاده وكتابه الهام «امليزان امل�ألوف يف و�ضع الكلمات واحلروف».
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�أ�س�س الأ�ستاذ عبد الرزاق �سامل بكتابه «الطرق اخلا�صة»–وعلى حد ت�سميته ما يعرف با�سم «املدر�سة احلديثة يف تطوير
تدري�س اخلط العربي» ،وو�ضع ذلك كله يف كتابه .وو�صل �إىل تلك اخلربة بعد جتارب طويلة يف التدري�س والتفتي�ش،
ودر�س فيها �صور احلرف يف �أو�ضاعها املختلفة من الكلمة ،وتف�صيل �أجزاء كل حرف مع تكبريها ،و�أكد من خالل هذا
الكتاب �إن الدرا�سة احلديثة تعتمد على تقدمي فهم مميزات وخ�صائ�ص الكتابة عامة واحلروف خا�صة؛ ليكون هذا
موجها للمحاكاة حني التمرين على التح�سني اقت�صادًا للوقت مع الإتقان ،وي�ؤكد الأ�ستاذ عبد الرزاق �سامل على
الفهم َّ
�أن املحاكاة وحدها فيها �سوء كبري ،و�أما ا�ستعمال النقط كموازين للكتابة فمجاله التدقيق يف التدري�س مبدار�س حت�سني
اخلطوط .وهذا جوهر «امللكات الرتبوية» التي كانت عند هذا الرجل الهام واملحوري يف تاريخ فن اخلط العربي احلديث.
�أما «االبتكارية الفنية» وهي اجلناح الآخر الذي و�صل به عبد الرزاق �سامل �إىل مكانته املرموقة؛ فت�أتي من خالل
طرحا فن ًيا جديدً ا مل ي�سبقه �إليه �أحد من اخلطاطني .فكتابه «دعاء
�إخراجه لكتاب «دعاء القر�آن» مبا ميثله من
ً
ً
وتنفيذا ،كتبه الأ�ستاذ عبد الرزاق �سامل باخلط الفار�سي «الن�ستعليق» واخلط الثلث؛ مبهارة
القر�آن» كان جديدً ا فكر ًة
ً
ً
وتنفيذا ،الأمر الذي يرقى به �إىل �أن يكون ت�أكيدً ا على املدر�سة
وفكرا
ا
خط
ا
ي
م�صر
ا
واقتدار كبريين ،وميث ًال
اجتاهً
ً
ً
امل�صرية للخط العربي .وجاءت لوحته لق�صيدة اجلندول على ذات الن�سق املميز ،يف اختيار املميز من الن�صو�ص.

�أقام الأ�ستاذ عبد الرزاق �سامل يف هولندا ملدة  25يو ًما على ح�ساب جامعة �أم�سرتدام ،قام فيها بكتابة كلمات وعبارات
وحروف جمز�أة ومت�صلة بخط الن�سخ العري�ض ،وقد ا�شرتك معه مهند�س هولندي يف ر�سم ما كتبه ،بحيث يتالئم مع
الزوايا التي �صممها لآلة كتابة خا�صة �صممها الدكتور �إدوارد بلوى من جامعة �أم�سرتدام و�أ�ستاذ الريا�ضيات بها ،ولكن
هذه الآلة التي كان يرغب هذا الدكتور �أن تكتب ً
خطا مثل خط اليد متا ًما مل تتم بعد ،ورمبا قد عدل عنها مبا هو موجود
يف برامج الكمبيوتر احلايل .توفى يف � 30إبريل 1994م ،عن ُعمر يناهز  86عا ًما.

الدكتور حممد ح�سن �إ�سماعيل
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جدول ور�ش العمل
فعاليات ملتقى القاهرة الدوىل لفن اخلط العربى فى دورته اخلام�سة
مبركز اجلزيرة للفنون
5م  7 :م
التاريخ

الور�شة

الفنان

اخلمي�س 3/5

توظيف االحبار امللونة فى
اللوحة احلروفية

جا�سم حميد علوان  -العراق

الأحد 3/8

ال�سبورة

خالد جماهد

الإثنني 3/9

احلرف العربى واللوجو
التعرف على كيفية
ا�ستخدام فن االبرو
( ور�شة زهور االىل).

د  /حممد العربى
فاطمة ذنون

افتتاح معر�ض امل�شاركني فى امللتقى
يوم الأربعاء املوافق  4مار�س 2020مبركز اجلزيرة للفنون  -الزمالك ٦م
وي�ستمر حتي  15مار�س 2020
• يكرم امللتقى  5فنانني ( 3فنانني من خارج م�صر 2 ،فنانني م�صريني)
• �ضيوف �شرف امللتقى 5فنانني (من خارج م�صر)
• ي�شارك باملعر�ض  50فنان من فنانى اخلط العربى .
• عدد امل�شاركني بامل�سابقة الر�سمية  158فنان ( 121م�صري 37 ،من خارج م�صر).
• تقام دورة هذا العام من امللتقى حتت �شعار�(:أدخلوها ب�سالم).
• املحور الرئي�سى للندوات العلمية ( احلرف العربى و الدرا�سات البينية).
• تقام الور�ش الفنية �أيام ( 9 ، 8 ، 5مار�س) من ال�ساعة  7 :5م مبركز اجلزيرة
للفنون.
• حفل توزيع اجلوائز يوم  7مار�س بامل�سرح ال�صغري – بدار الأوبرا امل�صرية 7م .
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