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 دور الحرف العربي كوحدة تصميمية في المخطوطات االسالمية
 واثره عمى الفنون العالمية

Arabic letters as units of artistic design in Islamic manuscripts: the 

influence of Arabic calligraphy on arts across the world 
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 ممخص البحث  

اف الحرؼ، والكممة بؿ الكتابة عموما لـ تستخدـ عند أي شعب مف شعوب األرض كعنصر زخرفي عمى الصورة او 
استخدمت فييا في الفنوف العربية واالسالمية فال وسيمة تدويف في العالـ القديـ والوسيط أو حتى الحديث لعبت الشاكمة التي 

فيو الحروؼ والكممات دورا زخرفيا متميزا شاف الحروؼ العربية، فالحرؼ او الكممة المدونة تعتبر دليال قاطعا عمى الوحدة 
 السالمية المتالحقة.العربية في مجاؿ الفنوف عموما عبر العصور ا

صبح مظيرًا مف مظاىر الجماؿ في الحضارة العربية اإلسالمية، وما زاؿ ينمو ثـ أكاف الخط العربي وسيمة العمـ، لقد 
ويتطور ويتعدد حتى وصمت أنواعو إلى الثمانيف، وقد حرؾ الفناف المسمـ الخطوط الجافة وأضاؼ إلييا الزخارؼ حتى 

 غدت لوحات فنية.
العناية بالخط والكتابة عموما في ظؿ االسالـ كاف أمرًا طبيعيا وبخاصة أف اهلل جمت قدرتو ىو المعمـ االوؿ فقد جاء ٍاف 

في محكـ كتابو ))أقرا وربؾ األكـر الذي عمـ بالقمـ ،عمـ االنساف مالـ يعمـ (( وربما ليذا السبب نجد اف الخطاطيف كانوا 
عظـ الفنانيف مكانة في ظؿ االسالـ فال غرابة اف نجدىـ يعمموف جاىديف في تحسيف عمى الدواـ عبر العصور المتالحقة ا

 الخط وتجويده.

لقد برز دور الحرؼ العربي في المخطوطات االسالمية بشكؿ واضح ،مف خالؿ التعشيؽ بيف الرسـ والحرؼ والزخرفة 
 ا مخطوطة يحيى الواسطي.باسموب تصميمي مبير كما ظير في مقامات الحريري عمى سبيؿ المثاؿ، ومني

لقد أثر اسموب استخداـ الحرؼ العربي في الفترة االسالمية ،كوحدة تصميمة متناغمة مع الشكؿ والصورة والتنسيؽ،عمى 
العالـ الغربي حيث ظير في أعماؿ العديد مف المصمميف الجرافيكيف الذيف شكموا الحرؼ والكتابة الالتينية بطريقة زخرفية 

 ترة نضج الخط العربي في الحضارة االسالمية.عادت بنا الى ف

تاتي أىمية البحث مف أىمية تراثنا العربي االسالمي الذي ترؾ بصمة واضحة ومؤثرة بنفس الوقت عمى ثقافة العالـ 
الغربي،ٍاذ اف فنانييـ استنبطوا الكثير في التشكيؿ الحروفي لمحرؼ الالتيني الذي ظير في أعماليـ بطريقة تتناسب مع 

 وح العصر.ر 
تركزت مشكمة البحث عمى مدى تأثير الحرؼ العربي عمى فناني أوروبا مف ناحية التشكيؿ الحروفي لمخط العربي 
ٍانسيابيتو، توازنو واستخداماتو التزينية البحتة في أحياف كثيرة دوف الحاجة لقراءه مضمونو، وأعتباره عنصرًا أساسيًا مكمال 

ضوع الموحة او الممصؽ، ٍاف ىذه التاثيرات لـ يتطرؽ الييا الباحثيف حيث تـ تناوؿ تاثيرات لمعمؿ الفني، ومدى ارتباطو بمو 
أستخداـ الخط كما ىو كحرؼ عربي فقط ، وىنا سيتـ التطرؽ الى كؿ ىذه النواحي مف خالؿ نماذج منتقاة مف أعماؿ 

 الفنانيف األوربييف مف خالؿ الحرؼ الالتيني.
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 فرضية البحث
انيف االوروبييف مف تشكيالت الحرؼ العربي في أعماؿ الفنانيف المسمميف وخاصة في المخطوطات .ٍاستفاد الفن1

 وذلؾ بالنسبة لطريقة توزيع الحرؼ الالتيني وعالقتو مع الشكؿ الرئيسي بالعمؿ الفني،الصورة والتشكيؿ. االسالمية،
 ما اىداؼ البحث فتركزت بػػػ:اٍ 

 العربي كوحدة تصميمية مف خالؿ نماذج منتقاة مف المخطوطات االسالمية.القاء الضوء عمى تشكيالت الحرؼ  .1
وصؼ وتحميؿ لبعض اعماؿ المصمميف الجرافيكييف والفنانييف في العالـ الغربي الذيف تضمنت اعماليـ التشكيؿ  .2

 الحروفي لمخط مع الصورة مف ناحية التشكيؿ والتوزيع.

Abstract 

Arabic letters as units of artistic design in Islamic manuscripts: the influence of Arabic 

calligraphy on arts across the world    

Objectives of this Research Project 

1. To shed light on formulations of Arabic letters as units of design with examples from 

Islamic manuscripts 

2. To describe and analyse works by various western artists whose works include letter 

formulations of calligraphy. 

Arabic script has been used to embellish images, and decorate architecture by artists in an 

outstanding creative craftsmanship that is unprecedented across the world, so much so that 

this art remains unique to this day, and time. Letters of the Arabic alphabet evidently show 

design units that have been used in decorative artistry throughout the Islamic world. 

The Arabic calligraphy constituted a medium for learning, a manifestation of beauty in Arab 

Islamic culture, and evolving into eighty distinctive schools so far. 

Moslem artists brought life to the otherwise inanimate letters, embellishing them with 

vivacious plants, and geometric shapes to make masterpieces of their penmanship. Exalting 

the quest of learning is embedded in Moslem culture, as the verse in the Glorious Quran 

urges people to learn” Read ! Allah is the most Generous, He had taught man by the pen what 

man had never known”. 

It is because of this deep respect for learning symbolized by the pen that artists of calligraphy 

enjoyed high social status down the ages in the Muslim world. 

No wonder, they continue to develop, beautify, and upgrade their art as well as the techniques 

of this highly appreciated craftsmanship. 

Arabic script with letters as units of design has been prominent throughout the world through 

the interplay and intertwining between drawings, calligraphy and decorations in wondrous 

styles of design as is the case of Maqamat Al Hariri stories, and Yahia Al Wasiti manuscript. 

The Islamic artistic trend of using Arabic calligraphy in harmony with geometric shapes, 

images, plants, and formats influenced the western world as we can see in the works of many 

western graphic designers who have been developing the Latin script using decorative styles 

that remind us of the golden era of the various Arabic calligraphy arts of the Islamic culture, 

and civilization. 



 العدد العاشر                                                                       العمارة والفنوف               مجمة 

453 
 

The significance of this research project derives from the artistic schools of our Arab Islamic 

cultural heritage evolving and added to by western artists using various techniques to form 

script in their distinctive works in modern styles. 

This research project focuses on how Arabic calligraphy influenced works by European 

artists: 

The forms, symmetrical designs and flow of the Arabic script which created distinctive visual 

art in every sense. 

On many occasions, complex Arabic calligraphy designs would be included as decorative 

themes only, and not an actual reading material. As much, the design would function a 

complimentary themes incorporated in works of art such as posters, flyers, and even 

sculptures. 

The influence of Arabic calligraphy with its distinctive dynamics on European art was never 

researched from this perspective before, although home research was conducted on the art of 

incorporating Arabic letters in European works. 

This project will also shed light on various aspects, mechanisms, designs and dynamics of 

Arabic calligraphy work by sampling works by European artists who used Latin script in their 

art. 

The hypothesis of the research: 
European artists made use of formulating techniques specific to Arabic letter formations by 

Muslim artists shown in Islamic manuscript. It is quite fascinating to see how they distributed 

Latin letters, linked that to the general theme of the work, with the image, and design forms.  

 INTRODUCTION مقدمة
، والكممة بؿ الكتابة عموما لـ تستخدـ عند اي شعب مف شعوب االرض كعنصر زخرفي عمى الصورة او 1اف الحرؼ

استخدمت فييا في الفنوف العربية واالسالمية فال وسيمة تدويف في العالـ القديـ والوسيط او حتى الحديث لعبت الشاكمة التي 
فيو الحروؼ والكممات دورا زخرفيا متميزا شاف الحروؼ العربية،حيث لـ يضاه العرب والمسمميف اي شعب مف الشعوب، 

حدة العربية في مجاؿ الفنوف عموما عبر العصور االسالمية فالحرؼ او الكممة المدونة تعتبر دليال قاطعا عمى الو 
 2المتالحقة

صبح مظيرًا مف مظاىر الجماؿ في الحضارة العربية اإلسالمية، وما زاؿ ينمو ثـ اكاف الخط العربي وسيمة العمـ، لقد 
ؼ إلييا الزخارؼ حتى ويتطور ويتعدد حتى وصمت أنواعو إلى الثمانيف، وقد حرؾ الفناف المسمـ الخطوط الجافة وأضا

 غدت لوحات فنية.
ٍاف العناية بالخط والكتابة عموما في ظؿ االسالـ كاف أمرًا طبيعيا وبخاصة أف اهلل جمت قدرتو ىو المعمـ االوؿ فقد جاء 

ف كانوا وربما ليذا السبب نجد اف الخطاطي 3في محكـ كتابو ))أقرا وربؾ األكـر الذي عمـ بالقمـ ،عمـ االنساف مالـ يعمـ ((
عمى الدواـ عبر العصور المتالحقة اعظـ الفنانيف مكانة في ظؿ االسالـ فال غرابة اف نجدىـ يعمموف جاىديف في تحسيف 

 الخط وتجويده.
                                                           

، دار مختار الصحاح،الرازي، محمد بف أبي بكر . و"الَحْرؼ" واحد حروؼ التيّجي(َطَرَفُو َو َشفيُرُه َوَحدُّهُ  )"َحْرُؼ" كؿ شيءٍ  ىوفي المػغة  الحرؼ. 1
 131، ص:1982،الرسالة، الكويت

اص،اليوبيؿ الفضي خ،مجمة بيف النيريف ،العراؽ،عدد في المنسوجات االسالميةالحرؼ العربي كوحدة تصميمية .عائدة حسيف أحمد، 2
 .95،ص1997

 .5-3،آيةسورة العمؽ.قرآف كريـ، 3
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إف تطور الخط العربي بدأ منذ عصر اإلسالـ وذلؾ لمحاجة إليو في تدويف اآليات القرآنية، واستمر تطوره في المدارس 
التي أعطت الخط اىتماما استثنائيا ضمف محاوالت ابتكاريو، أفرزت قيما جمالية حققت مف خالليا العربية المتعاقبة و 

األبعاد الوظيفية )القرائية( وبالتالي ألزمت الفناف )الخطاط( إخضاع األشكاؿ الحروفية داخؿ المنجزات التصميمية 
ثارة اىتمامو.المعاصرة، وصوال الى معالجات ابتكارية حققت أىدافا واضحة في جذب   4بصر المتمقي وا 

مع شدة التنوع الذي بات واحدا مف واالنسيابية والمرونة في التشكيؿ، بالوحدة التعبيرية  اً يمتاز عموماف الخط العربي كفف 
و أمع خاصية الوحدة  ولزاما عمينا اف نوضح ىنا باف التنوع في االساليب لـ يكف ليتعارض ابداً  ساس.خصائصو األ

و عمى االقؿ حتى أو في العصور الالحقة أالتي يتصؼ بيا الفف االسالمي بشكؿ عاـ سواء في عصره االوؿ الشمولية 
 ميالدية. 1258سقوط الدولة العباسية وانييارىا عمى يد البرابرة المغوؿ في سنة 

ف والمذىبيف استغالليا إف مرونة الحروؼ العربية قد حممت في ثناياىا كؿ الصفات الزخرفية الشكمية التي أدت بالخطاطي
ثـ تطويرىا نحو األجمؿ مف ذلؾ تيذيب الحروؼ الواسعة او المفرطحة والتي غالبا ما زيد في ارتفاع حرفي االلؼ والالـ 
،الحرفاف االكثر استعماال في الكتابة العربية بصفتيما حرفي تعريؼ، فباتا رشيقيف ليما مسحة جمالية ظاىرة وبجميع 

 5المقاييس.
خدمت الكتابة في قوالبيا الزخرفية محؿ الصورة، وعكست نوعًا مف التعبير لو خصائصو الجمالية التي تتيح لو استلقد 

يمانًا بالسمو بخطوطو  التعبير عف قيـ جمالية، ترتبط بقيـ عقائدية وخمقية، كما عكست حبًا لمواقع، واحترامًا لمنظاـ وا 
استخدـ الفنانوف المحدثوف مف العرب وغيرىـ الخط في لوحاتيـ الفنية، المتصمة التي تغمب عمييا القياس والدقة، وكما 

  6.فنيا متزنا يتكوف مف تكرارىا باإليقاع التشكيؿ ليخرج عمال  ؛حتى أصبح الحرؼ وحدة زخرفية بذاتو
ي في الحروؼ الجمالمف التشكيؿ ف ذلؾ المزيج مف الوعي االجتماعي أو التعبير عنو، و مإف تقاليد تمؾ الرسومات متأتية 

والخط والزخرفة، حيث امتازت منمنمات الواسطي وعبد اهلل بف الفضؿ مف الفنانيف العرب، وبيزاد مف بالد فارس، بيذا 
  7.المزيج األخاذ بيف الرسـ والحرؼ والزخرفة، حيث امتدت آثار الواسطي إلى كتاب)دالئؿ الخيرات( وغيره مف الكتب

العربي في الفترة االسالمية ،كوحدة تصميمة متناغمة مع الشكؿ والصورة والتنسيؽ،عمى لقد أثر اسموب استخداـ الحرؼ 
العالـ الغربي حتى ظير في أعماؿ العديد مف المصمميف الجرافيكيف الذيف شكموا الحرؼ والكتابة الالتينية بطريقة زخرفية 

 عادت بنا الى فترة نضج الخط العربي في الحضارة االسالمية.
ية البحث مف أىمية تراثنا العربي االسالمي الذي ترؾ بصمة واضحة ومؤثرة بنفس الوقت عمى ثقافة العالـ وتأتي أىم

 الغربي،اذ اف فنانييـ استبطوا الكثير في التشكيؿ الحروفي الذي ظير في اعماليـ بطريقة تتناسب مع روح العصر.
روبا مف ناحية التشكيؿ الحروفي لمخط العربي تركزت مشكمة البحث عمى مدى تأثير الحرؼ العربي عمى فناني أو 

ٍانسيابيتو، توازنو واستخداماتو التزينية البحتة في أحياف كثيرة دوف الحاجة لقراءه مضمونو، وأعتباره عنصرًا أساسيًا مكمال 
تـ تناوؿ تاثيرات  لمعمؿ الفني، ومدى ارتباطو بموضوع الموحة او الممصؽ، ٍاف ىذه التاثيرات لـ يتطرؽ الييا الباحثيف حيث

أستخداـ الخط كما ىو كحرؼ عربي فقط ، وىنا سيتـ التطرؽ الى كؿ ىذه النواحي مف خالؿ نماذج منتقاة مف أعماؿ 
 الفنانيف األوربييف مف خالؿ الحرؼ الالتيني.

                                                           
 .211 ،، ص2008(، الشارقة،  الفف والتصميـ ) النظرية الفمسفية والتطبيؽ ،أياد حسيف عبد اهلل.  4
 .96.عائدة ،مصدر سابؽ،ص 5
 . /http://hibastudio.com/arabic-genius،الخط الحروؼ العربية بيف الرمز المغوي والتشكيؿ الجماليعبقرية . بركات محمد مراد، 6
 .117،صـ2005الشارقة يونيو ،94، الرافد،العدد الحروفية العربية في التشكيؿمحمد الجزائري :.  7
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 فرضية البحث
.ٍاستفاد الفنانيف االوروبييف مف تشكيالت الحرؼ العربي في أعماؿ الفنانيف المسمميف وخاصة في المخطوطات 1

 االسالمية،وذلؾ بالنسبة لطريقة توزيع الحرؼ الالتيني وعالقتو مع الشكؿ الرئيسي بالعمؿ الفني،الصورة والتشكيؿ. 
 اما اىداؼ البحث فتركزت بػػػ:

 الت الحرؼ العربي كوحدة تصميمية مف خالؿ نماذج منتقاة مف المخطوطات االسالمية.القاء الضوء عمى تشكي .1
وصؼ وتحميؿ لبعض اعماؿ المصمميف الجرافيكييف والفنانييف في العالـ الغربي الذيف تضمنت اعماليـ التشكيؿ  .2

 الحروفي لمخط مع الصورة مف ناحية التوزيع.

 يتضمف البحث محوريف: محاور البحث:
 المخطوطات االسالمية.األوؿ : المحور 

 .وصؼ وتحميؿ المحور الثاني :

 المخطوطات االسالميةالمحور األول : 
بالمخطوطات عناية كبيرة لكونيا السبيؿ الوحيد لمحفاظ  المسمموف المكتوب بخط اليد، وقد عني التراث اإلسالمي يقصد بيا

واإلسالمي مف وسائؿ موضوعيا كتاب اهلل الكريـ وأحاديث الرسوؿ أو ما يتعمؽ بيما  العقؿ العربي عمى ما أنتجو
ف نشير إلى حجـ ىذا التراث اإلسالمي مف خالؿ ما عظيًما. ويكفي أ ويخدميما، فجعموا منيا تحًفا فنية ثمينة وتركوا تراثا

المخطوطات  تحتفظ بو متاحؼ ومكتبات العالـ،إذ يوجد بمدينة إسطنبوؿ وحدىا ما يربو عمى مائة وأربعة وعشريف الفا مف
يراف وسائر المتاحؼ والمكتبات النادرة ،معظميا لـ يدرس مف قبؿ؛ىذا بخالؼ ما يوجد في مصر والمغرب وتونس واليند وا 

 8العالمية.
ت اإلسالمية المصورة إلى القرنيف الثاني عشر والثالث عشر الميالدييف، وذلؾ فيما الؼ في عمـو تعود أقدـ المخطوطا

الطب والفمؾ والحيواف والحيؿ الميكانيكية والتاريخ والتراجـ ودواويف الشعر وكتب األدب المختمفة،مخطوطات األدب 
تجمى فييا ميارة الفناف،مما يضيؼ إلى القيمةاألدبية والقصص الشعبية المصورة؛ تتميز صورىا بطابعيا الفني والجمالي وت

 لممخطوط قيمة فنية وجمالية.

« ضوء النبراس وأنس الجالس في أخبار المزوقيف مف الناس»وتجدر اإلشارة إلى أف المقريزي ذكر في خططو اسـ كتاب  
 9ة اإلسالمية.عمى أنو أقدـ مرجع عف الفنانيف المصوريف والمزوقيف المساىميف في تاريخ الحضار 

المخطوطات اإلسالمية المصورة كانت تتمتع برعاية السمطاف، الذي كاف يقـو بتكميؼ الخطاط والمصور والمذىِّب اف 
بحسف إعداد ىذه الكنوز الفنية لحفظيا والتفاخر بيا. وقد أسيـ تنافس المموؾ واألمراء لمحصوؿ عمى أنفس المخطوطات 

بداع أجمؿ المنمنمات. ومما يؤسؼ لو أف األحداث المختمفة قضت عمى الكثير.  اإلسالمية المصورة في ازدىار ىذا الفف وا 
 10وانتزعت الصور مف مخطوطاتيا، وفقد الكثير منيا كما انتقمت اغمب المخطوطات الى مختمؼ أنحاء العالـ.

                                                           
8  . .https://ar.wikipedia.org/wiki/   

 ency.com/a-https://www.arab.الموسوعة العربية،المخطوطات)تزييف(  9
 ency.com/ar/-https://www.arab.المصدر السابؽ   10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25
https://www.arab-ency.com/a
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86


 العدد العاشر                                                                       العمارة والفنوف               مجمة 

456 
 

باسي عمى األقؿ إذ يذكر لقد مارس العرب فف تزويؽ المخطوطات كما أشارت المصادر التاريخية، منذ بداية العصر الع
اذا كاف فف التصوير االسالمي قد بدأ في مقدمة ترجمتو لكتاب )كميمة ودمنة(،و  11لنا الكاتب المعروؼ عبد اهلل بف المقفع

بالرسـو الجدارية ،فأنو أكتشؼ مجالو الميـ والحيوي المتميز في المخطوطات االسالمية المختمفة، أذ تعود أقدـ 
لى القرنيف الثاني عشر والثالث عشر الميالدييف،وذلؾ فيما الؼ في عمـو الطب والفمؾ والحيواف المخطوطات المصورة ا

إلى أف المقريزي ذكر في خططو  والحيؿ الميكانيكية والتاريخ والتراجـ ودواويف الشعر وكتب األدب المختمفة.وتجدر اإلشارة
عمى أنو أقدـ مرجع عف الفنانيف المصوريف « الناسمف  ضوء النبراس وأنس الجالس في أخبار المزوقيف»اسـ كتاب 

 والمزوقيف المساىميف في تاريخ الحضارة اإلسالمية. وقد ظير لفف صور المخطوطات اإلسالمية مدارس فنية متميزة لكؿ
 .12منيا أسموبيا الفني

ية المتمثمة بالحيوانات نرى اف استخداـ الحرؼ كاف مكمال لمشخصيات الرئيس (1،2) االلواح وفي مخطوطة كميمة ودمنة
التي ىي اساس القصة ،وحيف التمعف فييا مف ناحية االسموب والتشكيؿ نراىا تقترب مف مخطوطة يحيى الواسطي 
باعتمادة عمى االسموب الحر في توزيع الكتابة في بعض االجزاء؛ اضافة الى الكتابة التي تـ توزيعيا بشكؿ أفقي والتي 

ناف قد وزعيا في اعمى العمؿ وفي االسفؿ، بحيث يحيطاف بالرسـو الحيوانية والنباتية تضمنت احداث القصة،ونرى الف
 ليشكال كال موحدا ؛ال يقؿ الحرؼ اىمية بالنسبة لمصورة فكالىما ليـ السيادة في المخطوط. 

ألسموب أستخدـ عند وكما نرى بعض المقاطع المائمة والحادة في الجزء العموي مما أضاؼ نوع مف التنوع في الموحة وىذا ا
العديد مف فناني أوربا وأمريكا بتوزيع الخط الالتيني في الممصقات. وفي أغمب المخطوطات االسالمية اف لـ نقؿ جميعيا 
كاف الفناف المسمـ يتفنف في تشكيؿ حروفو متزامنة مع أستخداـ الوحدات النباتية واليندسية في أحياف أخرى، وذلؾ الضفاء 

والتفرد في العمؿ الفني ،أضافة الى اغالؽ الفراغات في الموحة حتى يصبح الموجب سالبا والسالب  نوعا مف الجمالية
 موجبا؛انيا روعة التشكيؿ التي لـ يضاىييا أحد عمى مر العصور كما وضفيا الفناف المسمـ.  

 

 
 م1220( كميمة ودمنة 1،2) االلواح 

 

                                                           
نقؿ مف . وىو مفّكر فارسي ُوِلد مجوسيًا لكنو اعتنؽ اإلسالـ، وعاصر ُكاًل مف الخالفة األموية والعباسية عبد اهلل بف المقفع أبو ُمحّمد .ىو  11

  https://ar.wikipedia.org/wik.البيموية إلى العربية كميمة ودمنة
12  .  https://www.arab-ency.com/ar/. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wik
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 13سخة مف مخطوطة )الكواكب الثابتة( لعبد الرحمف الصوفي، فيي نوصمتناأقدـ المخطوطات المزوقة بالصور التي أما 
ثـ تتابعت ىذه المخطوطات المزوقة حتى  والتي يالحظ فييا رسـو الكثير مف األشكاؿ اآلدمية، في القرف العاشر الميالدي

، شخاص بوضعيات مختمفةومما الشؾ فيو إف الكثير مف تزاويؽ المخطوطات ىذه كانت رسوما أل ؛نياية العصر العباسي
 مع تشكيالت مف الحروؼ والكتابة العربية التي تشكمت بطريقة حرة. 14

ففي مخطوطة الكواكب الثابتة نرى التنوع الواضح في تشكيؿ الحرؼ العربي، باحجاـ مختمفة مابيف الكبير والصغير، وذلؾ 
المسمـ،كما انيا احيانا تـ وضعيا بشكؿ راسي، اف ىذا  لخمؽ نوع مف التنوع والحركة الال متناىية، كما عودنا عميو الفناف

التنوع في الحجـ تارة وفي التشكيؿ تارة اخرى يضيؼ جمالية مميزة لمعمؿ الفني، ويعطي شعورا بالتوازف غير المنظور 
 (.3،4احيانا، كما نرى في المخطوط )االلواح

               
 ( من كتاب مخطوط الكواكب الثابتة.4لهجري                    )لوحالرابع ا ( مخطوطة الكواكب الثابتة/3لوح) 

 
لقد برز دور الحرؼ العربي في المخطوطات االسالمية بشكؿ واضح في العصر العباسي، مف خالؿ التعشيؽ بيف الرسـ 

مقامات في  15الواسطييحيى إذا نظرنا إلى المنمنمات، بخاصة أعماؿ والحرؼ والزخرفة باسموب تصميمي مبير ف
والزخرفة، فالحرؼ العربي لعب دورًا تشكيميًا مميزًا وباتت لو داللة تعبيرية ميمة  والرسـ حرؼالحريري، نجد التعاشؽ بيف ال

 (.5،6بحيث اصبح يمثؿ جزءا ميما مف المنمنمة،ال بؿ جزءا زخرفيا،تعبيريا،رئيسيا)االلواح
ىذا االسموب نجده في جميع منمنات يحيى الواسطي في مخطوطتو الشييرة المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس باسـ 
شيفر الحريري، اذ استخدـ الواسطي الحرؼ بطريقة غير تقميدية اضفت ناحية جمالية باسموب تصميمي مبتكر، فنراه تارة 

 ستويا؛ وكأنو يتراقص عمى أنغاـ موسيقية. مائال وتارة ممتويا وتارة اخرى حادا ومف ثـ م

                                                           
. ـ / 903 - 986ىػ -  376ىػ ) 291ىو أبو الحسيف عبد الرحمف بف عمر بف سيؿ الصوفي الرازي أحد أشير الفمكييف . 13

https://ar.wikipedia.org/wiki 
 .107،ص2008،نيساف1،عدد8مجمة الرابطة/االردف،مجمد ،تزاويؽ المدرسة العربية في التصوير.عائدة،جوخرشة، 14
تضـ نحو ـ، و 1237عاـ ”تنفيذىابالتي قاـ ” مقامات الحريري“مخطوطة لو  ،يحيى بف محمود بف يحيى بف ابي الحسف كورييا الواسطيىو  . 15

،موقع عرب 2016جداريات الفف والحضارة،،المنمنمات االسالميةمروى حنا ، .)اإلسالميتعد مف روائع التصوير و  ،منمنمةمائة 
48،http://www.arab48.com/.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/291_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/291_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/376_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/376_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/986
https://ar.wikipedia.org/wiki/986
https://ar.wikipedia.org/wiki/903
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 رسم لمواسطي المقامة الفراتية  (6)لوح   ه                   634(  من مخطوطة الواسطي5) لوح
 

العربية اخذت منحى  ـ فنرى الحرؼ والكتابة1199المؤلؼ عاـ Galenus  16(Aeliusأما في كتاب الترياؽ لجالينوس)
اخر،حيث زيف المخطوطة بالكتابة بشكؿ مستوي منتظـ تحيط باالشخاص في الصورة مف االعمى واالسفؿ ،مستخدمًا 
حجميف األوؿ حادًا بارزًا بالموف األسود احتؿ نفس المساحة بالطوؿ والعرض مع الكتابة الصغيرة الحجـ، والشيئ الجميؿ 

يف الحروؼ ليكتمؿ الفراغ بجمالية تأخذ األبصار الى عالـ مف التشكيؿ والتنسيؽ مابيف الحرؼ ىنا ادخاؿ الزخرفة النباتية ب
 (.7والصورة والزخرفة )لوح

 
 ه595( من كتاب الترياق لجالينوس7) لوح

 
مما حقؽ لو لقد تمكف الفناف المسمـ مف اذابة الفراغ الى الحد الذي تاه بو المشاىد وحمؽ بعالـ مف التأمؿ،والجماؿ،والخياؿ،

فنا خاصًا بعيدًا عف عالـ الواقع مف خالؿ التحوير، والتطوير، والدمج مابيف الوحدات الكتابية والزخارؼ النباتية ، 
والتشكيالت اليندسية مع قوة التعبير في االشكاؿ االدمية والحيوانية كؿ حسب موضوع المخطوط الذي قاـ برسمو؛مما خمؽ 

 ف ىذا الكـ اليائؿ مف الوحدات المستخدمة في الصورة الواحدة. تعادلية في العمؿ الفني مابي

                                                           
16 .(Galenus  (Aeliusوُيعتبر أحد أعظـ األطباء في العصو ر القديمة. يوناني و فيمسوؼ طبيب  جالينوس ىو ،  

https://www.altibbi.com  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.altibbi.com/
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اف الفناف المسمـ كاف يحب ممئ لوحتو الى حد االشباع ليمتد البصر الى ما النياية متجاوزا اي فراغ في الموحة،بحيث 
مـ؛ الذي أثر ايجابا  يصبح السالب موجبا والموجب سالبا،انيا قمة االبداع في التشكيؿ الحروفي امتعنا بو الفناف المس

بالوقت نفسو عمى فناني اوروبا لينيموا منو ويستمدوا  الكثير، حتى بات واضحا في اعماليـ مف خالؿ التشكيؿ الحروفي  
 لمحرؼ الالتيني والموف ،والتبسيط اقترابا الى التجريد. وىذه كميا سمات العماؿ فناني المخطوطات االسالمية.

تأثر فناني الغرب بالفف  مف خالؿ تجربتو الفنية في مجاؿ الحرؼ العربي، مصطفى سيد ؽفارو  المصري الفنافيؤكد  
اإلسالمي وتطوير جمالياتو بشكؿ معاصر، ثـ اعادة تصديره إلينا، وقد ساىمت طبيعة األرض والحياة في الشرؽ في انتاج 

حافزا لمفناف عمى تطوير أدواتو ومعارفو الفنية، الفناف المسمـ،اضافة الى االرتباط القوي بيف الفف والعقيدة، والتي كانت 
وجعمتو يستنبط عالقات ومقاييس فنية مختمفة ويقـو بتطبيقيا عمى العمؿ المراد انتاجو مف منسوجات أو خزؼ أو تصوير 

 17.أو زخرفة جدارية أو زجاج أو معادف

 المحور الثاني: وصف وتحميل 
 اوال: الحرف العربي والحرف الالتيني 

( عمال فنيا تـ أختيارىـ لمجموعة مف المصمميف الجرافيكييف والفنانييف الغربييف، 14اختيار عينة البحث والتي بمغت )تـ 
والذيف تناولت اعماليـ التشكيؿ الحروفي لمخط الالتيني مع الصورة والموف الظيار الشكؿ النيائي، وقد بدا واضحا تاثير 

نيف المسمميف ؛ مف خالؿ المخطوطات االسالمية التي تزخر فييا متاحؼ ومكتبات الشرؽ عمييـ ،والمستمد مف اعماؿ الفنا
العالـ الغربي.وقد بدا ىذا التأثر عمى فناني الغرب في اعماليـ سواء باالسموب التجريدي او باستخدامات الكتابة والحرؼ 

 الالتيني كتشكيؿ مع الصورة ، وحتى األلواف الشرقية الحارة.
اخذت الفنوف شكال مف اشكاؿ التجريد، كما  واضحا حيث بالتيار االستشراقينرى تاثر الفف الغربي  يففي القرف العشر ف

،وىي جماعة مف الفنانيف الطميعييف بعد  19الفف االسالمي عمى العديد مف المدارس الفنية منيا )جماعة االنبياء( 18اثر
وقد بدا ىذا واضحا في  ( في فف التصويرP.Gauguinاالنطباعية تبنى اعضاؤىا التجديد الذي بشر بو بوؿ كوكاف)

 .(1 عينةفي تبسيط الخط ) ( Pierre Bonnardاعماؿ الفناف الفرنسي بيير بونارد)
وىنا نجد الحرية في توزيع الحروؼ الالتينية والعفوية التي تبدو في العنواف الرئيسي لموحة ،كما اعتمد االختالؼ بحجـ  

في توزيع الحرؼ العربي والكتابة  معتمد وىذا رايناه في المخطوطات االسالمية كاسموب؛الخط وجعمو مستقيما في االسفؿ
.اما في ليشكال كال موحدا يعطينا الشعور بوحدة العمؿ الفني والتجريد احيانا اخرى،والزخرفة  والمزج مابيف الصورة والحرؼ

فنراه يمجد الموف ويعطينا ايحاءات شرقية بحتة،مما يؤكد لنا مدى عمؽ التاثيرات االسالمية عمى فناني الغرب  (2عينة)
 .،وىنا دوف استخداـ الحرؼ او الكتابة النو فف تشكيمي بحت

 

                                                           
 http://www.alittihad.ae/details.php?id=56846&y=2010،الفنون االسالمية،معين ال ينضبمجدي عثمان،.  17
  منظور،  إبف )،ترؾ أثرا عظيما في نفسو:ذو أثر قوي تأثيرمؤثر فعاؿ األثر:بقية الشيء والجمع  آثار وأثور وتأثير طبيعة الحس بالشيء  18

 :  (.69، ص:1955، دار صادر لمطباعة والنشر بيروت، 5، ج لساف العربالعالمة أبو الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر
 .http://www.marefa.org لمعرفة.ا Les Nabisألنبياءا. 19

http://www.alittihad.ae/details.php?id=56846&y=2010
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    Pierre Bonnard20( المون في اعمال 2)عينة                         Pierre Bonnardاعمال  الخط في(1عينة)        

لقد اقاـ جماعة االنبياء في باريس معرضا لمفف االسالمي والذي كاف نقطة انطالؽ؛ لمتاثير عمى العديد مف المدارس،اذ 
الشرقية، وجاء تاثير التكعيبية معتمدا في البداية عمى التحميؿ اليندسي لعناصر الطبيعة، تاثرت المدرسة الوحشية بااللواف 

 21وكانت قوه محركة لمعديد مف المذاىب كالمستقبمية والتجريدية وامتد تاثيرىا عمى سائر الفنوف والعمارة.
وأوائؿ القرف  (1890)التي نشطت خالؿ الفترة بيف العاـ  Art Nouveau22كما أثرت حركة الفف الجديد األرت نوفو 

العشريف عمى فناني ومصممي اوربا، وكاف التصميـ الجرافيكي في ىذه الحركة كثيرا مايستخدـ الخطوط المتعرجة 
ر والمنحنيات الخطية واالشكاؿ المجردة والمساحات المسطحة،وبسبب ىذه الحركة اصبح مصممي الجرافيؾ والفنانيف اكث

 .     23اىتماما ووعيا بفنوف الشرؽ،واكثر قدرة عمى استمياـ مفرداتيا والتقرب الى القيـ الجمالية التي تستند الييا
اف التجريد لمعناصر بطريقة استخداـ الخطوط المبسطة ،والبعد عف التمثيؿ الواقعي،كما نعرؼ بدا عند الفناف المسمـ وامتد 

ه في اعماليـ التشكيمية والتصميمية ،كالفناف كاندنسكي.اف ممصؽ المعرض الخامس مف خاللو الى فناني الغرب ليعتمدو 
ينقمنا الى عالـ المخطوطات االسالمية مف ناحية ممئ الفراغات كاممة في الموحة ،مع توزيعات الحرؼ الالتيني التي تبدو 

 لممشاىد بانيا جزء ال يتجزا مف العمؿ الفني. 
لموفر اف تاثير الفنوف االسالمية عمى ثقافتنا عميؽ ومستمر وقد تاثر بو كثير مف رواد يقوؿ ىنري لوبرت مدير متحؼ ا

 بوؿ كيمي (Henri Matisse) ومف اىـ الفنانيف الذيف تاثروا بالفف االسالمي ىنري ماتيس ؛الحركة الفنية المعاصرة
Paul) Klee ) كاندنسكي( Wassily Kandinsky) (فيكتور فازاريميVictor Vasarelyوغيرىـ )24. 

اما )ىربرت ريد( فيقوؿ إف حس الفناف الشرقي بالحرؼ واإليقاع والتناغـ حدسيا أكثر مف كونو إدراكا حسيا كاف ىدفو 
 .    25متماثال مع العمميات العضوية لمطبيعة واف يصوغ عممو الفني بالروحية ذاتيا 

                                                           
20   .  http://www.theartstory.org/artist-bonnard-pierre-artworks.htm#pnt. 

،بحث مقدـ الى المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية تصميمات بصرية معاصرة باستخداـ نظاـ البرمجة الجرافيكيةابتكار . حناف محمد السروي، 21
 .2014نوفمبر  29-6االداب قسـ التصميـ الجرافيكي،جامعة الزيتونة االردنية،ص

لَففِّ واليندسة المعماريِة والتصميـِ الذي َبمغ الذروة في أسموُب دولُي ِمْف ا ,'Art Nouveau (الكممة الفرنسية ؿ' الَفّف الجديد )أرت نوفو. ) 22
يماتو المُتَجدَِّدة جدًا، المَتَدفُّقة، وتصميمات ذات خطوط منحنية وأشكاؿ األزىار ويتَميَُّز بتصم 1880)- (1914القرف العشريف الشعبيِة في ِبداية

 . https://ar.wikipedia.orgواألشكاؿ المستوحاة مف النباتات
 .44األمريكية،ص،دار اوثر ىاوس لمنشر،الواليات المتحدة 1،ط2011،/المفاىيـ والتطبيؽالتصميـ الجرافيكي مبادئالراوي،عبد الكريـ نزار  . 23
  http://www.nabilchami.com/CalligAR.htm،الخط العربي فف عالمي. نبيؿ شامي، 24
 .44 -43، ص: 1983، ت: سمير عمي، وزارة الثقافة واإلعالـ، بغداد ، الفف معنىىربرت ريد: .  25

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.nabilchami.com/CalligAR.htm
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 كؿ تغذت افكاره مفمجاالت ومنيا الفنوف؛اذ انو استنبط و في شتى ال أفكار جديدة ونظريات ىامة،بالفف اإلسالميلقد جاء 
التي سبقتو، فاصبح لو ذخيرة مف الفكر والعمـ والمعرفة طورىـ باسموبو الخاص وباتت لو خصوصية تامة الحضارات 

 طورلتمف الفكر واىاما  اجزءو، فبات الديف اإلسالمي وترعرع في حضناذ ولد مف رحـ .واصبح منبع لمحضارات التي تمتو
 .الحضاري والتقدـ اإلجتماعي

ظير واحد مف اىـ  1864-1901 (  Henri de Toulouse Lautrecsفي اعماؿ الفناف ىنري دي تولز لوتريؾ) 
في ىذا الممصؽ نشاىد  (،Goulueوىو ممصؽ لمراقصة الفرنسية الشييرة غولو) 1891ممصقات العصر الحديث في عاـ 

استخدامو لمحرؼ الالتيني الذي نراه في جميع اركاف العمؿ الفني،باحجاـ مختمفة مابيف الحرؼ الكبير والحرؼ الصغير 
بتوزيع منتظـ تارة ومائؿ تارة اخرى،كما اف لوتريؾ شغؿ فضاء الموحة كامال باالشخاص ولـ يترؾ مجاال لمفراغ ،فاعطانا 

 (.3ة شعورا بالحركة )عين
وعند لمفناف لوتريؾ نرى االىتماـ بالحرؼ واستخداـ الحجـ الكبير مرة والصغير مرة وبمونيف مختمفيف،مع اعتماد الخطوط 

(،كما اعتمد اسموب ممئ الموحة وتشتيت الفراغ نيائيا، بحيث اعطانا الممصؽ شعورا Out Lineالتي تحيط بالحرؼ)
 .(4ينة )عباالشباع مف كؿ التفاصيؿ الجميمة داخمو

 

                  
 (4هنري لوتريك )عينة                                      (      3هنري لوتريك الراقصة )عينة                   

تجسد الكثير مف ىذا الزخـ الكبير مف فنوف الشرؽ وأثر عمى فنوف الغرب؛ ففي اعماؿ الفناف الجرافيكي االمريكي فيؿ 
نرى ىذه التاثيرات واضحة باستخداـ الحرؼ الالتيني،  July 12, 1912 – July 15, 1989( Will Bradleyبرادلي )

والتبسيط اقترابا الى التجريد، مع استخداـ االلواف الحارة احيانا،وممئ الموحة بالكامؿ مابيف الحرؼ والشكؿ والموف وحتى 
عاد ال عالقة ليا بالمنظور. وىذا التجريد واالنسيابية في استخداـ الخطوط ،اضافة الى اف الموحة تقترب اف تكوف ثنائية االب

 (.5،6االسموب كاف مستخدما في المخطوطات االسالمية ومنيا مخطوطة الواسطي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر)عينة
اما الحرؼ والكتابة فكاف ليا الدور الرئيسي في اعماؿ فيؿ برادلي ،أذ اخذت مساحات واسعة مف الممصقات التي قدميا 

تحتؿ جزءا كبيرا مف العمؿ يقترب الى نصؼ مساحة الموحة في الجزء العموي،مع ايجاد استقرار لمعمؿ  ( نراىا5ففي )عينة 
 في اسفميا مف خالؿ الخط الممتد افقيا لشريط الكتابة.
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( في تشكيؿ الصورة ؛المكونة Out Line( نراه ايضا يميؿ الى تبسيط االشكاؿ معتمدا عمى الخطوط الخارجية )6في)عينة 
خصيات والحصاف والكتابة الرئيسية،والتي اعتمد فييا عمى الموف االحمر لمتحديد، اف ىذا االسموب استخدـ كثيرا مف الش

لمتجريد والتبسيط في الفنوف االسالمية، اما الحرؼ والكتابة ىنا فقد جعميـ اسفؿ الممصؽ حيث احتؿ ثمث العمؿ، كما 
يا حسب اىميتيا ،مما اضفى نوعا مف التنوع والحركة وعدـ اضاؼ جمالية خاصة مف خالؿ تشكيالت الحروؼ واحجام

 الشعور بالممؿ لممشاىد ومتذوؽ الفف.
في العمؿ الثالث لفيؿ برادلي نراه يعتمد االلواف الحيادية االبيض واالسود في الممصؽ، وىنا نرى الكثافة الزخرفية مف 

عا مف الحركة تقودنا الى االعمى مف جية اليميف. بدا كؿ ىذا الوحدات النباتية والبعض مف الطيور التي اراد فييا ايجاد نو 
وكاف الفناف اردا وضع اطارا لمممصؽ، وىذا يذكرنا باغمفة المخطوطات االسالمية والكتب التي كانت تعتمد عمى الزخارؼ 

 النباتية واليندسية والحيوانية والكتابية بمزيج يفوؽ الوصؼ.
رًا ىامًا؛ فجاءت وسط العمؿ لتحتؿ مركز السيادة، وىذا االسموب كاف معتمدا في اما الشخصية الرئيسية فكاف ليا دو 

المخطوطات االسالمية باعطاء الشخصية الرئيسية حجما اكبر مف باقي الشخصيات.اما الكتابة فاعتمد احجاما مختمفا 
 (.7جاءت بطريقة مستقيمة وواضحة، كي تكوف مقروءة وسط ىذا الكـ اليائؿ مف الزخارؼ)عينة

( لوجدنا انو استخدـ نفس اسموب الفناف المسمـ (Will Bradleyلو نظرنا لمعينات الثالث العماؿ الفناف فيؿ برادلي 
باالبتعاد عف الفراغ وسط تشكيالت مف الكتابة والحروؼ واالشخاص اضافة الى الزخرفة والموف، فالفناف المسمـ اعتمد ذلؾ 

ف العمؿ كوحدة واحدة ذات سيادة ،مع التركيز عمى دور الحرؼ الذي ينساب بشتى في أكثر اعمالو أذ كاف شغوفا باف يكو 
 االتجاىات داخؿ المخطوطة،وصوال الى عالـ اخر مف الخياؿ والجماؿ واالبداع.

          
Will Bradley            (       5)عينة           Will Bradley  (                   6)عينةWill Bradley (7)عينة 

يقربنا ىذا الى االسموب المستخدـ في المخطوطات االسالمية التي ال تخمو مف وجود الكتابة والحرؼ العربي بتوزيعات 
منتظمة وغير منتظمة تحيط اجزاء العمؿ الفني والشخصيات الرئيسية في المخطوط.اضافة الى استخداـ االلواف الحارة 

 ي مف فراغ وانما مف عشؽ الفناف الغربي السموب الفناف المسمـ.القادمة مف روح الشرؽ.اف ىذا االستنباط لـ يات
في ميداف 1890وفي العقد االوؿ مف القرف العشريف تواصمت الحركة الفنية في اوربا مع التطورات التي بدات في في العاـ 

الرساـ والمصمـ جوستاؼ  الفف والتصميـ لفناني اوربا،اذ برزت في النمسا مجموعة مف الفنانيف والمصمميف الشباب بقيادة
 ( حيث نظمت معرضا لفف الممصؽ.Vienna Secessionعرفت باسـ انفصاؿ فينا)(Gustav Klimt) كميمت 

( نرى توزيع الكتابة تاخذ حيزا واحدا اسفؿ الممصؽ بتوزيعات مستقيمة 8في الممصؽ االوؿ لمعرض جماعة فينا )عينة
رة الحجـ والصغيرة الحجـ لتكوف كاًل موحدًا ككتمة واحدة ؛وكأف االشكاؿ متداخمة مع بعضيا البعض؛مابيف الحروؼ الكبي
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ترتكز عمييا كقاعدة لمعمؿ الفني.اف االسموب المتبع في التوافقية مابيف الصورة او التخطيط لمموضوع الرئيسي مع الحروؼ 
عتمدت عمى الحروؼ العربية مع الفراغ ؛ انما ىو قادـ مف تاثيرات الشرؽ مف خالؿ المخطوطات االسالمية التي ا

 والصورة ككتمة واحدة، وكذلؾ ممئ الموحة سواء بالموف او بالصورة او بالحرؼ.
في الممصؽ الخامس لممعرض،فنرى المصصـ الجرافيكي وزع الكتابة بشكؿ يوحي لنا كانيا أريكة يجمس عمييا الشخص 

الفراغ بتوزيع الحروؼ الرئيسية والثانوية بحجميف الرئيسي في الممصؽ،وبذلؾ اضاؼ جمالية خاصة لمعمؿ واستفاد مف 
 (.9مختمفيف؛ ليجعؿ العمؿ ذا ديناميكية متحركة وذلؾ لبث نوع مف التشويؽ وعدـ الممؿ لممشاىد)عينة

كما اضاؼ خطا مستقيما في اعمى الممصؽ مف الحروؼ باسموب جميؿ فيو نوع مف الحرية، وكانو جزء مف الخطوط 
 ي اعمى الموحة وبذلؾ نجح مف خالليا في خمؽ عالقات تصميمية متماسكة.االنسيابيو الممتدة ف

اف المقارنة ىنا في جميع ماتـ ذكره، تاتي فقط مف خالؿ اسموب توزيع الكتابة وتشكيؿ الحروؼ وتقسيمات الموحة ،الف 
العربية فالمنطؽ االسالمي بعيد كؿ يبقى تفكير الفناف المسمـ مختمفا في اعمالو الفنية وفي توزيعاتو لمحرؼ العربي والكتابة 

البعد عف المنطؽ الغربي وروح االسالـ تختمؼ.وكذلؾ اساليب التشكيؿ واالدوات المستخدمة. ولكف رغـ كؿ ذلؾ فالتاثيرات 
 الشرقية باقية عند فناني الغرب رغـ اختالؼ الفكر الغربي عف الفكر االسالمي لمفناف.

 

                                
 ( ممصق المعرض الخامس لجماعة انفصال فينا9)عينة                    ( ممصق المعرض االول لجماعة انفصال فينا      8)عينة      

 
 ثانيا:استخدام الحرف العربي من قبل فناني الغرب

طية وفي كما في األعماؿ البيزن بحتة زخرفية غراضال هأنظار العديد مف فناني الغرب، الذيف استعممو  الخط العربي قد بيرل
كما نقشت حروفو عمى الصناعات والفنوف  وفي واجيات الكنائس العائدة لمقروف الوسطي، الرسـو اإليطالية الباكرة،

جوستاؼ لوبوف: لقد بمغ الخط العربي مف الصالحية لمزينة يقوؿ عف انبيار الفناف األوروبي بالخط العربي و 26.األوروبية
وفي عصر النيضة يكثروف مف استنساخ ما كاف يقع تحت أيدييـ  القروف الوسطى،، مما جعؿ رجاؿ الفف في اعظيما حد

 27.مف قطع الكتابات العربية، فيزينوف بيا المباني المسيحية

                                                           
  . أنور أبي خزاـ ،البعد الصوفي لجمالية الخط العربي، مجمة الفكر العربي، العدد السابع والسبعوف، ص 26.83
  . غوستاؼ لوبوف، ترجمة، عادؿ زعيتر، حضارة العرب،2012، ص27.521
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لقد استخدـ الحرؼ العربي في اوروبا كما ىو كحرؼ جميؿ سمس لما يتميز بو مف خاصية ارتباط احرفو مع بعض، وىذا 
فالحروؼ العربية تمتاز بأنيا تكتب متصمة أكثر األحياف، وىذا يعطي لمحروؼ مايميزه عف كؿ الكتابات في العالـ 

 ؛الكتابة العربية جمالية مف نوع خاص اعطتالحروؼ المتجاورة عممية الوصؿ بيف فاف  تصميمية متعددة؛ لذا ت ياإمكان
 ا،بينما الحروؼ الالتينية مفرقة ال تمتمؾ مثؿ ىذه االمكانيات. وتراكبي وتالصقيا  يامف حيث تراصؼ حروف

والنحت والتحؼ لقد استخدـ فناني اوربا الحرؼ العربي عمى االنسجة والعمائر والقطع النقدية والفخاريات واالواني المعدنية 
 والموحات وكؿ انواع الفنوف،أذ لـ يتركوا مجاال اال واستخدموا الحرؼ العربي فيو.

 
 المالبس

الحريرية نجد نصا عربيا وتاريخا ىجريا عمى احدى التحؼ  حيثعمى االقمشة والمالبس،لقد تـ استخداـ الحرؼ العربي  
وىو الممؾ روجر الثاني ممؾ صقمية وىي محفوظة في  كي يمبسيا عند التتويج ؛صممت ونسجت الحد مموؾ اوربالعباءة 

 28.( 10احد متاحؼ فينا ) عينة
لو امعنا النظر فأننا نرى الخط الكوفي في اسفؿ العباءة باجمؿ صوره وتشكيالتو يعطينا صورة جميمة وابداع في التشكيؿ 

فة العربية بنوعييا النباتي واليندسي.وىذا الشكؿ والتصميـ والتصميـ؛ مف خالؿ االشرطة المتعددة مف الخط والزخر 
 استخدمو العرب في مالبسيـ وكانوا عادة يطرزونيا بالخيوط الحريرية والموشاة بالذىب والفضة. 

 

 (10عباءة التتويج لممك صقمية )عينة  

 العمالت 
االوربية الوسطى في القرف الثامف الميالدي، حيث امر تـ تزييف العمالت النقدية بالكتابة والحروؼ العربية في العصور 

الممؾ االنجميزي )أوفا ممؾ مرسيا( بضرب عممتو التي كانت تشبو دينار الخميفة العباسي ابو جعفر المنصور؛ ويبدو عمييا 
 29يطاني.( وىي محفوظة حاليا في المتحؼ البر 11كتابة التينية بارزة اضافة الى كتابة عربية غير مفيمومة )عينة 

                                                           
28 .128ص ، 1957، سنة 19مكانة الفف اإلسالمي بيف الفنوف، محمد عبدالعزيز مرزوؽ، مجمة كمية اآلداب، جامعة القاىرة، المجمد .     
29   . https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7   . التأثيراإلسالمي عمى أوروبا خالؿ العصورالوسطى  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
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اف ىذا التاثير الشرقي عمى اوربا كاف واضحا، وىنا ربما اراد الممؾ اف يزيف عممتو بالحرؼ العربي الذي جعمو يحيط 
التي احتمت مركز السيادة في وسط العممة ،كما جعؿ الحروؼ العربية بارزة ( OFFA REXبالكتابة الالتينية البارزة )

 عممتو .اذا ىنا كاف الغرض منيا تزينيا فقط النيا كتابة غير مقروءة.ايضا  واعطاىا االىمية الكاممة داخؿ 
كما ضربت عمالت تاري ذىبية ذات اصؿ اسالمي باعداد كبيرة عمى يد الحكاـ النورماف؛ومنيا عممة ضربت في 

 (.12)باليرمو( في عصر الممؾ روجر الثاني ممؾ صقمية وىي محفوظة في المتحؼ البريطاني )عينة 

                
 (12عممة تاري ذهبية عصر الممك روجر/صقمية)عينة                  (       11عممة الممك االنجميزي )عينة                    

في عممة تاري الذىبية االسالمية االصؿ ، نرى السيادة كاممة لمحروؼ العربية المستمدة مف نوع مف انواع الكتابة الكوفية 
عمييا مف قبؿ الممؾ روجر وانما أمر بضربيا كما ىي، اف دؿ ىذا عمى شيئ فانما يدؿ ،ولـ يجري اي تغيير او اضافة 

عمى جمالية القطعة الذىبية التي انبيروا فييا وارادوا االحتفاظ بيا واستخداميا كعممة رسمية، دوف اف يؤثر عمييـ عدـ 
 بحت. كما ىي كعنصر تشكيمينقدية وجود الحرؼ الالتيني الذي لـ يفكروا حتى باضافتو، بؿ اعتمدوا القطعة ال

 الفن البصري
والتي تسبؽ في الزماف والمكاف ظيور  Op Artأكثر الخطوط العربية التى تتوافؽ بشكميا مع الفف البصري )أوب آرت(اف 

ىذا الفف في أوروبا،ىو الخط الكوفي المزوي )المعماري(( وخاصة إذا كانت الموحات منفذة بأساليب حديثة وألواف 
 .30مف ىذا الفف كثيرا متناسقة.وقد استفاد األوربيوف

إف أقصى نقطة وصمت ” إلى أف يقوؿ:” بيكاسو بابمو“ القرف العشريف لقد دفع التجريد الرفيع في الخط العربي أعظـ فناني
 .31”إلييا في فف التصوير سبقني الخط اإلسالمي إلييا منذ وقت طويؿ

لذا نرى استمرارية التاثير واالستنباط مف الحرؼ العربي مف قبؿ فناني الغرب ليومنا ىذا؛حتى دوف فيـ ما تعنيو ىذه 
الحروؼ والكممات،فنراىـ يوظفوىا في تشكيالت انسيابية جمالية تاخذ االبصار الى عالـ الخياؿ ،وكأف الخط يتحرؾ ويتوالد 

في اعمالو التي توزعت داخؿ  32(Jolien Breton)اف الفرنسي جولياف بريتوف باشعاعات موسيقية شاعرية،كما فعؿ الفن
المباني وخارجيا باستخداـ تقنية جمعت بيف االصالة والحداثة مف خالؿ تقنية الرسـ بالضوء لمحرؼ العربي، فحقؽ نجاحا 

اعده عمى ذلؾ التقنية الجديدة التي كبيرا وابداعا مميزا فتميزت اعمالو عف غيره مف الفنانيف؛ بالجمالية والشاعرية ؛ وس
  (.13،14استخدميا في ابراز الحرؼ العربي بطريقة مختمفة )عينة

                                                           
 .183،صـ1987الكويت عاـ  ،338، مجمة العربي العدد جمالية الخط الكوفي ،عبد المطيؼ ىاشـ .  30
 .2014genius-http://hibastudio.com/arabicالرمز المغوي والتشكيؿ الجمالي، عبقرية الخط الحروؼ العربية بيفحسف ابو عفش،.  31
32 (Jolien Breton) جولياف بريتوف، فناف فرنسي ترعرع في حي متعدد الثقافات يقطنو فرنسييف مف أصوؿ متنوعة منيـ العرب،ذلؾ جعمو يحتؾ

 حصؿ عمى كتاب في الخط العربي فعشؽ جمالو والسحر الذي يحممو. معيـ وقد
kaalam-by-calligraphy-light-http://www.thisiscolossal.com/2015/07/stunning/ 

http://hibastudio.com/arabic-genius
http://hibastudio.com/arabic-genius
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 (Jolien Breton( من االعمال التقنية لمفنان الفرنسي جوليان بريتون)13،14)عينة

 أهم االستنتاجات
مقامات  العصر العباسي، وخاصة فيلقد برز دور الحرؼ العربي في المخطوطات االسالمية بشكؿ واضح في  .1

والزخرفة، فالحرؼ العربي لعب دورا تشكيميا مميزا وباتت لو داللة تعبيرية  والرسـ حرؼنجد التعاشؽ بيف ال اذالحريري،
 ميمة بحيث اصبح يمثؿ جزءا ميما مف المخطوطة،ال بؿ جزءا زخرفيا، تعبيريا، رئيسيا.

فتفنف بو مظاىر الجماؿ في الحضارة العربية اإلسالمية،  جزءا ميما مف اتثـ ب ،بدأ كوسيمة لمعمـالخط العربي  اف .2
الخطاط والفناف المسمـ ابتداءا مف خطوط القرآف الكريـ الى اف اصبح وحدة تشكيمية تصميمية؛ ليغدو لوحة فنية تاخذ 

 االبصار.
تكرارىا  مف خالؿ ابذاتيقائمة  ؛وحدة زخرفيةكحتى أصبح الحرؼ امتاز الخط العربي بطاقات تعبيرية تجريدية  .3

الفناف المسمـ بانواع مختمفة مف المخطوطات االسالمية ،ذلؾ التراث الذي الزاؿ العرب خرج ف يباإليقاع التشكيم
 والغرب ينيموف منو لوقتنا الحالي.

ؿ، والجماؿ، لقد تمكف الفناف المسمـ مف تقميؿ حجـ الفراغ الى الحد الذي تاه بو المشاىد وحمؽ بعالـ مف التام .4
والخياؿ،مما حقؽ لو فنا خاصا بعيدا عف عالـ الواقع مف خالؿ التحوير، والتطوير، والدمج مابيف الوحدات الكتابية 
والزخارؼ النباتية ، والتشكيالت اليندسية، مما خمؽ تعادلية في العمؿ الفني مابيف ىذا الكـ اليائؿ مف الوحدات 

 .المستخدمة في صور المخطوطة الواحدة
لقد أثر الحرؼ العربي والكتابة العربية عموما بشكؿ ايجابي عمى فناني اوروبا، فنيموا منو واستنبطوا الكثير بحيث بات  .5

واضحا في اعماليـ التصميمية والتشكيمية؛ وذلؾ مف خالؿ التشكيؿ الحروفي  لمحرؼ الالتيني والموف، والتبسيط اقترابا 
 فناني المخطوطات االسالمية، وكما صرح بذلؾ الكثير منيـ. الى التجريد؛ وىذه كميا سمات العماؿ

خاصة، في القرف العشريف اذ كاف واضحا في اعماؿ العديد مف فناني اوربا،  بالتيار االستشراقيلقد تاثر الفف الغربي   .6
 المستنبط مف الفناف السمـ. اخذت الفنوف شكال مف اشكاؿ التجريد حيث
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عمى فناني ومصممي اوربا ،بحيث اصبح مصممي الجرافيؾ Art Nouveau نوفواثرت حركة الفف الجديد األرت  .7
والفنانيف اكثر اىتماما ووعيا بفنوف الشرؽ، واكثر قدرة عمى استمياـ مفرداتيا والتقرب الى القيـ الجمالية التي تستند 

 الييا.
ج بينو وبيف الصورة والوحدات في ممصقاتو وتبسيطو والمز  الالتيني االختالؼ بحجـ الخط الفناف الغربي اعتمد .8

ليشكال كال موحدا  ، ( Pierre Bonnard، وقد بدا ىذا واضحا في اعماؿ الفناف الفرنسي بيير بونارد)التجريدية
،مما يؤكد لنا مدى عمؽ التاثيرات االسالمية عمى فناني الغرب المكتسبة مف يعطينا الشعور بوحدة العمؿ الفني

 المخطوطات االسالمية.
ارية التاثير واالستنباط مف الحرؼ العربي واستخدامو كما ىو مف قبؿ فناني الغرب ليومنا ىذا؛حتى دوف فيـ ما استمر  .9

تعنيو ىذه الحروؼ والكممات، فنراىـ يوظفوىا في تشكيالت انسيابية جمالية تاخذ االبصار الى عالـ الخياؿ ،وكأف 
 الخط يتحرؾ ويتوالد باشعاعات موسيقية شاعرية.

التاثيرات الشرقية باقية عند فناني الغرب رغـ اختالؼ الفكر الغربي عف الفكر االسالمي لمفناف المسمـ، فظيرت اف  .10
مف  خالؿ اسموب توزيع الكتابة وتشكيؿ الحروؼ الالتينية وتقسيمات الموحة ،الف يبقى تفكير الفناف المسمـ مختمفا في 

تابة العربية؛ فالمنطؽ االسالمي بعيد كؿ البعد عف المنطؽ الغربي اعمالو الفنية وفي توزيعاتو لمحرؼ العربي والك
 وروح االسالـ تختمؼ، وكذلؾ اساليب التشكيؿ واالدوات المستخدمة.

 التوصيات:
مف خالؿ ماأظيرتو نتائج البحث توصي الباحثة ضرورة اجراء بحوث اخرى تتناوؿ جوانب متعددة مف الفف االسالمي 

اخريف مف العالـ الغربي ممف تاثروا بالحضارة الشرقية، وخاصة الفترة االسالمية لمعصر العباسي، ،مقارنة العماؿ فنانيف 
التي تركت لنا موروثا غنيا زاخرا مف الفف تجمى لنا مف خالؿ المخطوطات االسالمية .وذلؾ البراز جوانب الزالت خفية 

 وبحاجة لمدراسة والتحميؿ.
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