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 جماليات الخط العربي وتشكيالتو في الواجيات المعمارية الزجاجية

The aesthetics of the Arabic calligraphy and its formations in the glass 

architectural facades 
 م.د/ عزة عثماف بكر

 مدرس بكمية الفنوف التطبيقية _ قسـ الزجاج _ جامعة دمياط
 مقدمة البحث:

ت إلى في مسيرة الكممة العربية منذ البعثة المحمدية إلى عصرنا، تبيف أف لمحرؼ العربي صورة تشكيمية، أضاف
إمكاناتو بعدًا ثالثًا، بعد أف كاف بعده الصوتي وحده صورة متميزة، وبعده المعنوي الذي يتكوف باشتراؾ الحروؼ في أداء 
المضموف والمفاىيـ كانت مف دقة الداللة وروعة األداء، حتى جعمت عمماء المغة يتفرغوف لدراسة تفرعات التعبير، بيف 

ت ثراء مفردات المغة العربية القرشية، التي جمع القرآف الكريـ العرب جميعًا عمييا، ترادؼ وتقابؿ وتضاد، دراسة أبرز 
مكانية  .واندثرت أو كادت ليجات القبائؿ األخرى ىذا البعد الثالث، كاف شكمو الطيع المتوحد، الطيع في قبولو لمتشكؿ وا 

تجمى تقنيات ت  .ي أوؿ الكممة وآخرىا ووسطياالتنوع في الصورة، والمتوحد عمى اختالؼ أوضاعو بيف انفراد وارتباط ف
، مرتقيًا بيا إلى مستويات متقدمة متنّوعة، أتقنيا المعمار المسمـ الزخرفة الحروفية في العمارة اإلسالمية، مف خالؿ أساليب

لممنشأ بتربيعات  ومبدعة. ومف ضمف تمؾ التقنيات الشائعة في نماذج العمارة اإلسالمية، إكساء الجدراف الخارجية والداخمية
عمييا بأنواع مختمفة مف أساليب « خطوطو»خزفية، غالبًا ما تكوف ممونة وذات بريؽ معدني. وعادة ما يكتب الفناف المسمـ 

ويمجأ المعمار المسمـ إلى ىذه الوسيمة مف اإلكساء، مف أجؿ الحصوؿ «. الثمث»كتابة الخطوط والسيما أسموب الكتابة في 
ما يضفي إلى ىذه العمارة تمؾ الخفة والرشاقة التي تميزىا عف منتج م مبناه نابعة مف تمؾ االستخداماتلعمى مزايا إيجابية 
   .العمارات األخرى
 إليػديولجياو  الثقػافي المسػتوى عمػى واإلسالمي العربي الفكر في عميقاً  غرست وجمالية فنية كظاىرة العربي والخط

 عػػػػاممي الزمػػػػاف والمكػػػػاف لصػػػػال  الفكػػػػر الجمػػػػالي.بب قػػػػدرتيا عمػػػػى اسػػػػقاط بسػػػػ ة،ثػػػػيالحد التػػػػأويالت مػػػػف الكثيػػػػر ختصػػػػروت
صػب  صػرحا فنيػا قائمػا بذاتػو ذلػؾ أ مػا سػرعاف لمحقيقػة، وكشػفاً  لمذاتيػة مفارقػة الوقت نفس في كاف ذاتو بحد الحرؼ دور فإ

الو الفنيػػة المتنوعػػة الغنيػػة الفػػف الػػذي لػػـ ينفػػرد بنفسػػو كوسػػيمة تعبيػػر ذىنيػػة بػػؿ تخطاىػػا عبػػر الفػػف المعمػػاري ولقػػد ظمػػت اشػػك
بطاقاتيػػػػػػػػػػػػػػا التجريديػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػذي عبػػػػػػػػػػػػػػرت باسػػػػػػػػػػػػػػتمرار فػػػػػػػػػػػػػػي المعطػػػػػػػػػػػػػػى الروحػػػػػػػػػػػػػػي لمحضػػػػػػػػػػػػػػارة وذلػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 كتػػػػػابي كػػػػػنص أو والقبػػػػػاب، ربلممنػػػػػا القاشػػػػػاني مػػػػػف أوككسػػػػػاء المسػػػػػجد جػػػػػدراف عمػػػػػى حائطيػػػػػة كموحػػػػػات ظيورىاباسػػػػػتمرار 
غػي بدورىاستمرار ىو جمالية وقيمة وداللو كحرؼ لمخط المعاصر االكتشاؼ فأف ىنا، ومف عاـ زخرفي تكويف ضمف لمقرآف
 .ثماره عبر ابداعو يطور وأف جذوره مف أصولو يستقصى أف سبيؿ في النسبي وواقعو لذاتو متجاوز فناف لعقمية بي

Abstract: 
In the course of the Arab word since the mohammedan mission to our times, showing 

that the Arab crafts plastic image, added to its potential third dimension, after the voice alone 

was beyond outstanding image, and after the moral composed the participation of characters 

in the performance of content, concepts and the accuracy of the significance and the splendour 

of the performance, even made the language scientists study ramifications of expression, 

between the tandem وتضػاد   met, the study highlighted the richness of the vocabulary of القرشػية   
collection of the Qur'an of all the Arabs, or almost ceased to exist the DIALECTS of the other 

tribes. This third dimension, form it strange model of the AUTISTIC, in accepting the strange 

model would follow the possibility of diversity in the picture والمتوحػػد  on the difference 
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between the private and the conditions in the first floor the latest Central. Trimming 

techniques Abstractionism reflected in Islamic architecture, through a variety of methods, 

MASTERED the Muslim architecture, He was educated to advanced levels and creative. 

Among those common techniques in models of Islamic architecture, finishing the external 

walls of the Interior and the origin of the ceramic بتربيعػات    often colorful, the GLITTER of the 

spa. The Muslim artist usually write "outlines" of different types of methods reviews the lines, 

especially the writing style in the "third". Insensitively Muslim architecture to this means of 

clothing, in order to obtain the positive advantages engulfed stem from those uses, which adds 

to this architecture that lightness and agility that distinguish it from other buildings' product. 
The Arab line technical and aesthetic phenomenon deeply rooted in the Arab and 

Islamic thought on the cultural level of واإليػديولجي   abbreviated as many modern interpretations, 

because of their ability to drop workers in time and place for the aesthetic thought. The role of 

the character in itself was, at the same time, the paradox of autonomy revealed the truth, soon 

became technically edifice standalone art which was not alone as a means of expression of the 

mentality but missed out through the architectural art forms has been rich and varied 

professional abstract energies to the extent that consistently expressed in a given civilization, 

spiritual باسػتمرارظيورىا   wall bulletin boards on the walls of the mosque of القاشػاني أوككسػاء لممنػابر   
domes, or a written text of the Qur'an within the decorative configuration and here, the 

discovery line wildcard character وداللػػػو   contemporary aesthetic value is بدورىاسػػػتمرار  
metaphysical mentality of self-artist laws relative realities in order to explore the roots of 

assets and develop his creativity through the fruit. 

 
 :مشكمة البحث

رة بمػا يأتي إلييا مف عف الطػابع المحمي ودخمت في النيج العالمي والدولي متػأثالعمارة العربية في العصر الحاضر  ابتعدت
 .تصاميـ معمارية وعناصر جاىزة بكتميػا وخطوطيا وزخارفيا وألوانيا وموادىا

اثراء الواجيات  ىدؼ البحث:وبما أف تاريخنا يحمؿ في طياتو العديد مف العناصر التي تحمؿ الطابع العربي فكاف 
براز أىمية استخداـ الخط العربي في يالتيا المختمفة و المعمارية بالطابع العربي المميز باستخداـ الخطوط العربية وتشك ا 

مكانية تكيفو ومالءمتو ل العمارة العربيػة والدعوة إلى التعمؽ في دراستو بوصفو عنصرًا تشكيميًا ألنو ينبوع متجدد ال  ياوا 
 .ينضب

 محاور البحث: 
 الخط العربي كفف بصري تشكيميأواًل: 
 قة بيف الخط والعمارةالالع ثانيا:
 األفكار التصميميةثالثًا: 

 
 :تشكيميالخط العربي كفف بصري أواًل: 

إف الخط العربي ىو فف تشكيمي، لو عناصره ومقوماتو الخاصة بو، حيث يمكف أف تتـ الموحة كتابة وتكوينًا 
رىما(، كما يمكف أف )شكال ومضمونًا( باستخداـ األلواف المتعددة، أو الموف الواحد بدرجاتو، أو المونيف )أبيض وأسود أو غي

تكوف الكتابة جزءًا مف الموحة التشكيمية، أو أف تكوف الحروؼ في لوحة ما عناصر ال تتعمؽ بالمضموف، أي أف الحروؼ، 
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ىنا، تكوف أشكااًل وىياكؿ متممة لموحة فقط. وقديمًا كاف الفف العربي مقتصرًا عمى تنويعات الخط والزخرفة، ثـ بدأت تدخؿ 
التي تحتوي عمى مخموقات حية وبشرية في الكتب المختمفة، عمى سبيؿ الشرح والتوضي ، أو لوحات مرافقة  الرسـو المنمنة،

لمقصص والمقامات. وقد خمفت لنا العصور القديمة آالفًا مف الموحات الفنية، القائمة كميًا عمى الكتابة والزخرفة العربية، كما 
ابة، فقد تفنف الخطاطوف في زخرفة وتذىيب الكتب خاصة القرآف الكريـ، حوت بطوف الكتب أعدادًا كبيرة مف لوحات الكت

إف الحروؼ العربية الغنية بمعطياتيا  مستخدميف األلواف المختمفة بشكؿ متناسؽ جميؿ، أضفي عمى الكتب روعة وجمااًل.
حدود ليا، إف مف حيث  الفنية، كانت، وال تزاؿ تميـ الفنانيف إبداعاتيـ، فيذه الحروؼ تنضوي عمى عبقرية فذة ال

المضموف، أو مف حيث الشكؿ، ولقد اعتمد الفنانوف التشكيميوف في الوقت الحاضر عمى عناصر تشكيمية مستمدة مف 
 الخط العربي.

وىناؾ طريقتيف لالستفادة مف الحرؼ العربي، األولى يكوف الحرؼ فييا عنصرًا تشكيميًا أساسيًا في الموحة، والثانية 
رؼ بمضموف الموحة، إنما يكوف الحرؼ فييا عنصرًا تشكيميا فحسب. ففي المجاؿ األوؿ نجد مياًل لدى كثير ال عالقة لمح

مف الفنانيف إلى استخداـ الكتابة العربية شكاًل ومضمونًا بحيث تتكوف الموحة مف جممة أو كممة تكتب بالطريقة التقميدية 
ط العربي، بؿ إف بعضيـ استخدـ الكممات لمتعبير عف مضموف الموحة لمخط العربي، أو بطريقة فنية ال تمتـز بقواعد الخ

 بأشكاؿ فنية غير ممتزميف بقوانيف وقواعد الخط العربي.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

نوف كما قاـ فنانوف آخروف بتجريد الخط العربي واستخدامو في الموحات التجريدية التي اقتبسوىا مف الغرب، محاوليف ربط التراث العربي بالف
 عصرية، وىـ جميعًا استخدموا الخط العربي حروفًا وكممات، وجماًل، كعناصر تشكيمية تساىـ في بناء الموحة، فإما أف تكوف أساسًا في ىذاال

 البناء في بعض الموحات، أو تستخدـ في حؿ، أو إشغاؿ الفراغات في لوحات أخرى. وكؿ ذلؾ مع االستفادة مف التراث الزخرفي العربي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 التشكيؿ في الخط العربي( 1شكؿ )

 

  

 التشكيؿ بالتجريد في الخط العربي( 2شكؿ )
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 الخط والعمارة: قة بيف الالعثانيًا: 

تنوع  فيكؿ إقميـً  وكؿ مدينة وكؿ بناء طابعاً  خاصا  في اتخذتقة أصيمة الع والعمارةخط لقة بني االالعاف 
واسع. ىكذا تـ تطويع كافة مواد البناء مف طوب وخشب وحجر  ثقافيخياؿ فني وفضاء وفكري وحراؾ  ىمدىش يدؿ عم

رة اأف العم رالدواـ. غي ىبنية عماأل صرط أىـ عناختصدر الكما اليات مألواف وصور وج يفط خخدمة الفي وجبس 
ط خال يفرتباط بالؿ مف إعادة ايجعوىو ما  ليا بالخطقد فقدت كؿ ارتباط وثيؽ  اإلسالميـ لالعا ياليـو ف المعاصرة

وىي ميمة جميمة  المعاصرةمبانينا إلى اليات مجمعاف و ممو مف حصيؿ بكؿ ما يألاىذا الفف  إلعادةرة أولوية أساسية ماوالع
 يوض  العالقة المتبادلة بيف الخط العربي والعمارة والفف. (3وشكؿ )شؾ.  الوشاقة ب

 مف الخط والعمارةفكؿ  :الوظيفةمبدأ  الجانب األوؿ فيرة. يتمثؿ امط والعالخ بيفىناؾ جانباف رئيسياف يربطاف 
ـ قراءة وكتابة. الوىي توصيؿ الك الا أييلو مف وظيفة يؤد البدلمكممة  بالمعنى الحرفيفنا  الخطفف وظيفي. فقبؿ أف يكوف 

بؿ أف رة. فقامالع الحاؿ فيط عندئذ فناً  زخرفياً  خاليا مف أي وظيفة. وكذلؾ خلط يصب  اخلقراءة ا ىمع فبدوف القدرة
البناء مسكنا أـ مدرسة أـً  مسجدا... الخ. بدوف أف تؤدي وظيفتيا التي بنيت مف أجميا. سواء أكاف اًل ب أو جيتكوف فنا 

 مىحالة عدـ القدرة ع فيط الذي يتحوؿ لخا فيؿ احلىو ا امك اماً مت ورؽمى ع اً ر با تبقى حينرة لوظيفتيا فإماقيؽ العحت
افة أنواع فوؽ بمراحؿ كي فناً  خاصاً  مامني كالجعؿ يرة بالوظيفة اموالع لخط. إف ارتباط كؿ مف ايففف زخر  إلىقراءتو 
والكتابة نشاطاف أساسياف  مارةولذلؾ فالع في الحياة.عؿ منو شيئاً  أساسيا جت شيءاجة الوظيفية لملحخرى. إف األالفنوف ا

ما ىو  يفالتوفيؽ ب فيفف. وىنا تكمف الصعوبة  إلى امجادة فيياإللت و حتكذلؾ فقد  ألنيماالساعة. و أف تقـو  ىمنذ القدـ إل
 لمكممة. لحرفياعنى لمبا ما ىو فف يفوظيفي وب

د كتابة مرسمة ر جممجالو ويصب   يبط العر لخيفقد افبدوف التناسب  مبدأ التناسب:أما الجانب الثاني فيتمثؿ في 
عرضو لى إ رؼلحا وسمكيا ونسبة طوؿ اليروؼ وأطواحأحجاـ ال بيفقات اليقصد التناسب العو الية. مجخالية مف أي قيمة 

 .ماً  وحج ً خط شكاللا فيوكؿ ما مف شأنو التحكـ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( يوضح العالقة المتبادلة بيف الخط العربي والعمارة والفف.3شكؿ )
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ذا كانت الوظيفية رة فف تكويف الفراغاام، والعماتفف تكويف الكمالخط ة فف تكويف خاص. مار ط والعلخكذا يصبح كؿ مف اى ت. وا 
ط لخا في لمبدأيفالتي يتـ بموجبيا توظيؼ ىذيف ااآللية ىو  التكويفرة فإف امط والعخلمف اكؿ  لجمالياتؤسساف ملا المبدأفا مىوالتناسب 

رجع ملساف ىو اإلنط، فإف جسـ اخلاليات امجقياس  يفندسية يلثؿ الوحدة اممقابؿ النقطة التي ت وفية. لجماليرة ليتخذ كؿ منياـ قيمتو اماوالع
كأنو استمرار  ويبدو الخط .نسافال قتو بجسـ اارتفاع الفراغ وعرضو وعال ىلتناد إالسرة. باامالعاس تناسب كتؿ وأحجاـ وفراغات قي يفألساسي ا

واذا كانت العمارة اسطحًا ذات ابعاد ىندسية محكومة بعالقات حسابية فالخط ايضًا كذلؾ. مف المعروؼ اف العامؿ االىـ  .لمعمارة والعكس صحيح
غالبًا ما يعتمد شكؿ حرؼ االلؼ او دوائر بعض الحروؼ كمقياس لالحرؼ والجمؿ. ونظرًا لتشابو حروفو و و في جودة الخط ىو تناسب عناصره 

الحروؼ وامكانية تنظيميا في مجموعات متشابية فإنو يصبح باالمكاف توليد كافة الحروؼ مف بعضيا. لقد سيؿ ذلؾ مف امكانية دمج ىذه 
الخط العربي عف خطوط غيره مف االقواـ االخرى بتغير اشكاؿ عناصره عند الكتابة. الحروؼ بعضيا ببعض لتكّوف وحدة متكاممة. كما يتميز 

 .ةالكتابميزية مثاًل نظرًا النفراد كؿ عنصر مف االحرؼ عمى حدة اثناء جواالمر ليس كذلؾ في االن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عميو في المساحة المخصصة لكؿ منيما اال اف الخط  الزخرفة في العمارة والمنمنمات االسالمية الخط العربي اف لـ تتفوؽوتنافس 

ف في ينفرد عف الزخرفة بميزتيف ىامتيف اضفتا عميو سر التميز واكسبتاه صفة الرابط العضوي بيف سائر الفنوف االسالمية. تتمثؿ ىاتيف الصفتي
عمى عكس الزخارؼ النباتية او اليندسية ذات المعنى التجريدي فالخط العربي لو نظاـ بصري خاص بو كما  .المستوى البصري ومستوى النص

قاء انو ليس مجرد شكؿ تجريدي بؿ اف لو معنى واضحًا ومحددًا لدى المشاىد والقارئ معًا. عمى مستوى البصر يولد الخط العربي جماليتو مف تم
ىو بصريًا عبارة عف اتحاد لمحروؼ. اف الحروؼ وىي تنثني تارة وتستقيـ تارة اخرى وىي تميؿ تارة نفسو وىي تشكؿ النص المكتوب والذي 

نحو اليميف ونحو اليسار وىي تغير مف سمكيا واطواليا لفي حركة دائمة جديدة في كؿ نص. الحاؿ ليس كذلؾ في الزخرفة حيث اف الشكؿ 
التجاه سمفا. عمى اف الخط والزخرفة في العمائر االسالميو قد تـ مزجيما معًا في تكويف اليندسي المسبؽ يفرض حركة ىندسية واحدة معروفة ا

بصري واحد متكامؿ بحيث يصبح مف الصعب الفصؿ بينيما. ولعؿ ىذه الخاصية الكامنة في الحرؼ العربي وقدرتو عمى التشكؿ ىي المسؤولة 
تى ضمف القمـ الواحد. ويكفي في ذلؾ عبارة البسممة والتي يتجاوز نمط كتابتيا في عف تعدد انماط التكويف ليس بيف االقالـ المختمفة ولكف ح

 القمـ الواحد عشرات الصور واالشكاؿ.

 

والخط العربي لو القدرة عمى توليد االتجاه. فالخط يستمـز البدء بنقطة واالنتياء بأخرى. يعتمد اتجاه الخط في 
ادة ماتكوف احزمة طولية او دائرية. وىذا ما يفسر ازدىار الخط في االجزاء العمارة عمى شكؿ السط  موضع الكتابة التي ع

التي يتي  شكميا اليندسي امكانية توليد ىذا االتجاه. الخط العربي بيذا المفيـو ىو عبارة عف اطار يحيط بمساحات دائرية 

 

 

( واجية بنؾ فيصؿ االسالمي بالدقي 4شكؿ )
واستخداـ الخط العربي في كتابة آيو الديف عمى 

 واجيتو

 اندونسيا _ إليرسيادا مسجدواجية ( 5شكؿ )

واستخدام الخط العربي للكتابة على واجهته كلمة )ال اله اال هللا محمدا 

 رسول هللا(
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بات والقبب والمنابر والمحاريب وىو ما او مستطيمة عادة ما تشغؿ بالزخارؼ في العناصر االكثر اىمية في البناء كالبوا
يضفي عمى الخط صفة الجامع لكافو عناصر البناء والخط في ىذه الحالو مسير لخدمة المعمار. وبطبيعة الحاؿ فاف 
اىمية ىذه العناصر في البناء تجعؿ مف الخط وقد احاط بيا عمى شكؿ اطر واخرمة اداة ممفتة لمنظر وتجعمو يحتؿ المركز 

 الفنوف البصرية. في دائرة
ىذا عمى المستوى البصري اما عمى مستوى النص فإف الخط يجمب معو كافة الصور الجمالية التي مف الممكف 
التفكير بيا وقد تجسدت في الكممة المكتوبة. الخط العربي يجعؿ مف النصوص المكتوبة عمى االسط  المعمارية رسائؿ 

ر ضروب الحياة الفكرية والثقافية لمشعوب العربية واالسالمية وقد تجسدت ذات مضاميف ثقافيو شتى. انو يجمب معو سائ
اما في ايات قرآنية او احاديث نبوية او حكـ او عبارات متداولة. ىناؾ العديد مف النصوص المكتوبة التي عادة ما تظير 

لخط عالوة عمى انو ينقؿ ىذه المعاني في اسط  معمارية متعددة. ونظرًا ألىمية ىذه العبارات كونيا تمثؿ معاف معينة فاف ا
لكي تتـ قرائتيا اال انو وفي نفس الوقت ينقؿ ىذه العبارات مف معناىا كنص الى اف تكوف صورة خاصو بالعبارة نفسيا 

. وباالمكاف في غير صورتيا تمؾ -ناىا االصمي بالرغـ مف محافظتيا عمى مع -وبمرور الزمف يصعب تصور ىذه العبارة 
ات مماثمة في سائر انحاء العالـ االسالمي وقد تحولت الى صور بصرية بمرور الزمف بفضؿ القمـ المتبع في تصور عبار 

والخط العربي لو تأثير نفسي وجمالي ورموز واشارات  كتابتيا. كما اف تالـز المعنى بالصورة في الخط لو مثيمو في العمارة.
 .في العمارة جرافيتيك ويستخدـ

الرسـ عمى الجدراف ىو فف قديـ قدـ االنساف عمى األرض، ولكف فف الكتابة عمى الجدراف. و ىو  فف الجرافتيو 
ما ييتـ بو فعال ىو السموؾ الناتج مف التمرد عمى المجتمع أو عمى الذات، والتمييز بيف الجزء التخريبي فيو وبيف الفف 

ويعتقد الكثير مف الكتاب والمحمميف أف فف الجرافيتي  الحقيقي الذي يحمؿ في طياتو رسالة اجتماعية أو سياسية أو إنسانية.
والمراىقوف.  يورؾ وأف رّواده ىـ الشبابليذا فال يجادلوف كثيرا في أف منشأ الفف ىو شوارع نيو  . الييب اليوب مرتبط بثقافة
الكثير مف الدوؿ تجّرـ ىذا السموؾ إذا كاف تخريبيا. االف فف الجرافيتي أصب  نوعا مف أنواع الفنوف الذي لو مع العمـ أف 

 .الميتموف بو والمنظروف لو، بؿ وتقاـ لو مسابقات وميرجانات
وروبا وقد انتشر استخداـ الخط العربي كجرافيتي عمى الحوائط في الشوارع والمباني في اماكف عديدة وفي دوؿ ا

 (.7(. كما استخدـ مؤخرا في مصر كوسيمة لمتجميؿ في المناطؽ العشوائية شكؿ )6وامريكا شكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 شوارع لندف مباني حائط بأحد نيويورؾ cony Islandحائط بػ 

http://www.wjhat.net/forum/showthread.php?t=2603
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 استخداـ الخط العربي في فنوف الجرافتي بالعمارة الغربية بأوروبا وأمريكا( يوضح 6شكؿ )

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ستوحاة مف فف الخط العربي:ثالثًا: األفكار التصميمية الم
فيي الجزء المرئي مف العمؿ المعماري ولذلؾ فإنيا  عمؿ ىاـ مف أعماؿ تصميـ المباني.تعتبر واجية المبنى  

اليص  بأي حاؿ مف األحواؿ أف تعبر الواجية عف الجماؿ المفتعؿ أو ف .العامؿ األوؿ لمحكـ عمى المبنى بالنجاح أو الفشؿ
صميـ بألواف خادعة أو زخارؼ زائفة. بؿ يجب أف تعبر واجية المبنى تعبيرًا صريحًا عف داخمة تحاوؿ تغطية عيوب الت

يعتمد المظير العاـ لمواجية عمى عالقة مساحات أجزائيا و  .لتحقؽ الشكؿ الصادؽ البسيط المعبر عف العمؿ المعماري
اف ىذه العوامؿ يرجع أصاًل إلى اتزاف مكونات ف اتز أالمصمتة والمفرغة، كأسط  الحوائط وفتحات الشبابيؾ واألبواب، و 

 
 حائط بأحد المباني بفرنسا

 

 حائط بأحد المباني بفرنسا

 

استخداـ الخط العربي في جرافيتي بالعمارة ( يوضح 7شكؿ )
 .العشوائية بالقاىرة

 
 

 

 نيويورؾحائط بأحد المباني ب
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، ودراسة الظالؿ الواقعة عمييا مما لو التي أضيفت عمييا وأسموب أضاءتياالواجية والمواد المستعممة في بنائيا واأللواف 
 .تأثير عمى مظير الواجية وجماليا، بؿ ومظير المبنى كمو ككتمو وسط الفراغ

  
الكتابات ألسماء اهلل الحسنى: اهلل، الرزاؽ، الرحمف، الفتاح، المعز في أحد يوض  استخداـ  والتصميـ األوؿ

 .Digital printingالواجيات المعمارية باستخداـ تقنية الطباعة الرقمية عمى الزجاج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

، فاستخدمت يعتمد التصميـ الثاني عمى التقنيات والمعالجات المختمفة لمزجاج في الواجية التصميـ الثاني:
 المعالجة بالطباعة الرقمية لمزجاج، والحفر بالميزر، كما استخدـ الزجاج المخفض لالنبعاث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

( استخداـ تقنية الطباعة الرقمية عمى الزجاج 8شكؿ)
 في عمؿ تصميـ لواجية زجاجية
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 رابعًا: الدراسات التطبيقية:
 Digitalتـ عمؿ تصميمات مستوحاة مف الخط العربي عمى ىيئة معمقات مف الزجاج باستخداـ الطباعة الرقمية 

printing  واؿFusing . 
 :يةالتطبيقالفكرة 

الصراع الداخمي لالنساف متمثال في الموف االحمر مع الزخارؼ المتداخمة مع الحروؼ  يتمثؿ في ىذه الفكرة
المبعثرة.. ليتدرج بعدىا الموف الى الزرؽ ثـ االبيض ممثال الصفاء والسكينة. وتأتي اآلية الكريمة "ووجدؾ ضااًل فيدى" 

. وفيما يمي الخطوات واف.. فاهلل سبحانو وتعالى يخرج االنساف مف الضالؿ إلى اليدي والصفاءلمتربط وتترجـ ىذه االل
 التنفيذية موضحة بالصور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أ( الخطوة األولى: -01)شكؿ 
تـ كتابة اآلية القرآنية وطباعتيا بالمقاس 
الطبيعي وتقطييا مف الزجاج األسود المعتـ 

 )األوباؿ(

ب( الخطوة الثانية: طباعة  -01)كؿ ش
التصميـ كامال عمى الزجاج المصنفر طباعة 

 (Digital printingمباشرة. )

 

يتـ لصؽ اآلية القرآنية عمى مكانيا  ج( الخطوة الثالثة: -01)شكؿ 
الموضح بالتصميـ وحرقيا بالفرف لمدة دقيقة ليخرج التصميـ بعد التبريد 

 كما ىو موضح بالشكؿ.
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 :النتائج
 كانت الكممات فإف المغوي، لممحتوى وفقا الشكمي المعنى الظاىري عمى يسمو باطًنا معنى العربي الخط يتضمف .1

الخصوصية لمواجيات  سمة إلعطاء ضرورية القدسية وىذه مف قدسية، تتضمنو لما موازًيا تشكيميا جاء ةمقدس
 .المعمارية

 األوؿ ظاىري ىدفيف يحقؽ يجعمو البنائي شكمو في التكيؼ وقدرة عمى ليونة مف العربي لمحرؼ اليندسية المكونات .4

 مع ما يتناسب وىذا ومساحاتيا، السطوح أشكاؿ مع تكيفو يف الثاني تشكيمي واليدؼ والتعابير، المفاىيـ إيصاؿ في

 .المعماريةوالواجيات  العمارة في المعاصرة التصاميـ

 فإفاإلسالمية  العربية الحضارة في والمتجددة الحية التراثية التزيينية العناصر أىـ أحد العربي الخطأف  إلى نظًرا .4

 .لعمارتنا المحمية الشخصية عمى لمحافظةاستمرار ا في وضروري ميـ أمر واستخدامو تطويره

 والممسة الطابع إلعطاء والواجيات المعمارية لمعمارة المؤلفة أحد العناصر في العربي الخط استخداـ الضروري مف .0

 .والمعاصرة المحمية الجمالية

 والفنية الفكرية راتلمتيا وتقبمو كاممة تشكيمية بمرونة العربي الحرؼ استخداـ إمكانية التصميمية التجارب أثبتت .5
 .لتحديثوا لمتطور قابؿ عنصر فيو التصميـ، في الحديثة والتجارب

 
 المراجع:

_ ممتقى القاىرة الدولي لفف  فمسفة الجماؿ –الخط العربي بيف الذاتي والموضوعي_  إياد حسيف عبد اهلل الحسيني .1
 .2116_ (2الخط العربي )

 2114_  21_ نوفمبر  ربية بيف الرمز المغوي والتشكيؿ الجماليعبقرية الخط الحروؼ الع_  بركات محمد مراد .2
  2114 -العدد الثاني -مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو اليندسية المجمد الثالثوف - سمير غنـو .3

 .4414_  14_ يوليو  الكممة والشكؿ في الخط العربي_  عبد المجيد وافي .0
 والدراسات القرآنية _العدد الثامف _ السنة الرابعة. ىاني محمد القحطاني _ الكتابة والعمارة _ مجمة البحوث .5

6. http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/ 
7. http://www.esyria.sy/equnaytra/index.php?p=stories&category=todayimg&filename=

201103191415174 

8. https://hiveminer.com/Tags/elseed,graffiti/Recent 

9. http://archstory.freedomsyria.net/t179-topic 
 

 

https://hiveminer.com/Tags/elseed,graffiti/Recent



