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 استخدامات الخط العربً التطبٌقٌة

Uses of Applied Arabic Calligraphy 

 سعد جوده فتحى/ د.أ

 حلوان  جامعة  ــ التطبٌقٌة الفنـون كلٌـــــة الزخرفة بقسم متفرغ أستاذ

محسن رهام /د.أ  

 حلوان جامعة ــ التطبٌقٌة الفنـون كلٌـــة الزخرفة بقسم أستاذ   

ٌوسف ٌوسف أٌاتم/   

 كلٌـــة الفنـون التطبٌقٌة ــ جامعة حلوان - الزخرفة قسم – حر مصمم

 الملخص العربً:

الحدٌث عن الخط العربً والعمارة اإلسالمٌة حدٌث مفعم بالعواطؾ والمشاعر والوجدان. فالخط ٌرسً فى عروق   

الثقافة والحضارة والعمارة اإلسالمٌة كما ترسً الدماء فى العروق. الحدٌث عن الخط والعمارة حدٌث عن أهم صورتٌن 

 من صور اإلبداع الحضاري للعرب والمسلمٌن.

الموضوع وتشعبه فتم دراسة الخط العربً ضمن المبانً التذكارٌة )المساجد والمدارس والقصور والمزارات  ونظرا لسعة

الدٌنٌة( ولنفس السبب لم ٌتم التطرق إلً المساكن فى هذه الدراسة والتً على أٌة حال لم ٌتطور فٌها الخط  كما  تطور 

 .فً المبانً التذكارٌة

Abstract: 

    Talking about Arabic calligraphy and Islamic architecture is full of emotions, feelings and 

conscience. The line lay in the veins of culture, civilization and Islamic architecture, and shed 

blood in the veins. Talk about the line and architecture talk about the most important images 

of the images of civilization for Arabs and Muslims. 

    Due to the scope and complexity of the subject, the calligraphy was studied within the 

memorial buildings (mosques, schools, palaces and shrines). For the same reason, the houses 

were not mentioned in this study. 

 مقدمة

ً فً الفنون البصرٌة والتشكٌلٌة ، والذي ٌضفً علٌها طابعا عربٌا واسالمٌا ، احد ولعل موضوع استخدام الخط العرب    

الموضوعات المهمة التً التقتصر على الجانب التطبٌقً فً هذا االستخدام ،وانما تستند الى منطلقات فكرٌة وجمالٌة 

 وثٌقة الصلة بالفكر العربً االسالمً.

العربً عموما بمظهر جذاب متناسق ومتوازن ال ٌثٌر القلق وٌسر الناظر الٌه لشدة ٌتسم العمل الفنً االسالمً والخط      

 . ما ٌتصؾ به من تناؼم وتوافق ووحدة بٌن اجزاءه ، ونحن ال نجد عمال فجا او ؼبر متجانس

ن وانما تحول وهذه المقوالت كانت اساساً ترتكز على جانب مبدئً وهو عدم االكتفاء بالمثل العلٌا التً تخص االنسا     

مبادئ هذا الفن الى جانب تطبٌقً تدخل فً خدمة االنسان واستعماالته الٌومٌة ودعوتها الصرٌحة فً ما ٌتناول من 

 1كتابات واعمال الى الخٌر والفضٌلة واالرتقاء ٌمثل االنسان وقٌمه.

اعتمد الفنان فى العمارة اإلسالمٌة على الخط العربً كعنصر زخرفً ،حٌث تنوعت الخطوط وتباٌنت الزخارؾ      

 2والتكوٌنات المدخلة علٌها.
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 :مشكله البحث
  قله ما كتب وبحث فى عالقه الخط العربى بالعماره االسالمٌه مقدم تحلٌال فنٌا ونقدٌا له 

 عربى والعماره االسالمٌه فى ابتكار الجدٌد من التطبٌقات عدم استثمار التكامل بٌن الخط ال 

 

 اهمٌه البحث : ٌهتم البحث بما ٌلى :
  ٌهتم البحث بالقٌمه الجمالٌه للخط العربى واثارها على العماره 

  ٌركز البحث على تؤكٌد فكره التكامل بٌن الخط العربى والعماره االسالمٌه 

  ٌقدم البحث دراسه وصفٌه تحلٌله لعالقه الجاسد اللحامل لشكل الخط العربى صٌاؼه وتصمٌما 

 

 اهداف البحث:
  تحلٌل العالقه بٌن الخط العربى والعماره االسالمٌه تحلٌال عامل لهذه الظاهره ثم تحلٌال خاصا لكل تراث وعالقه نوع

 الخد بالتراث تناسبا وتوافقا وتالإما 

 ل لسر التكامل بٌن الخط العربى والعماره االسالمٌه  محاوله التوص 

 

 :منهج البحث
 منهج وصفى تحلٌلى  .1

 منهج تجرٌبى  .2

 الكلمات المفتاحٌه :

  النظم االرشادٌة.–الخط العربً  –العمارة االسالمٌه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2
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 يناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                              مجلة العمارة والفنون                                                    

129 
  

 الخط العربى فً زخرفة العمارة(-1)

 
 (أشكال من الخط العربى فً العمارة 1الشكل )

 

ٌمتاز الخط العربى بؤنه طٌع، وٌوفر الكثٌر من الجهد لو أن الفنان اتجه نحو الزخارؾ األسالمٌة التً تستلزم قٌاسات     

وتماثالت دقٌقة سواء كانت الزخارؾ هندسٌة حادة أو زخارؾ هندسٌة لٌنة، والتً تسمى زخارؾ ورقٌة أى تحوٌر 

)الخطاط( قد  ط فى هذة األعمال مهما تنوعت أشكال العمارة نجد الفناناألشكال النباتٌة إلى أشكال زخرفٌة مجردة فالخ

 3صمم الشكل المناسب والمتوافق والمالئم.

وتطوراته  وصٌرورته التارٌخٌة حظى الخط العربً بكثٌر من الدراسات التى تناولت طبٌعته اللؽوٌة ووظٌفته التدوٌنٌة    

ومركزٌاً فى دائرة الفنون اإلسالمٌة لكن هذا الفن لم ٌحظ بدراسات علمٌة متعمقة  الفنٌة التى انتهى بها هذا الخط فناً أصٌالً 

تهتم ببنٌته المعرفٌة التى أعطته حقٌقة العلم و صفته التى كثٌراً ما كان ٌوصؾ بها فى أدبٌات المعرفة الخطٌة العربٌة و 

فضائله فحسب بل وكثٌراً ما كانت تعنى ببٌان و لخط (اإلسالمٌة حٌث لم تكتؾ هذة المعرفة باإلشادة الفائقة بؤهمٌة )علم ا

 4بٌن اللؽة والصناعة وؼٌرهما من المظاهر المعرفٌة األخري. كٌفٌة التصنٌؾ )العلوم الخطٌة(

                                                           
 د فتحى جىدي  3
 8102ملتمى الماارة الذولى لفه الخط العربي  .د  دداام محمذ حى أل لفه الخط العربيالممىماث العلميت  4
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 الخط العربى فً الفنون التطبٌقٌة والتجمٌل وزخرفة المسطحات المعمارٌة(-2) 

 
 الخط العربً فً الفنون التطبٌقٌة والعمارةأشكال ( 2الشكل )

 
من الواضح للفنان بان هناك نقاط اختالؾ فكرٌة وفلسفٌة ٌتوجب أخذها بعٌن االعتبار عند استخدام الخط العربً فى     

القٌم  الفنون التطبٌقٌة والتجمٌل. وعند إعادة قراءة الخط العربً وفق الرإى الحدٌثة لوجدنا أن الحرؾ العربً ٌتضمن كل
الفنٌة التً تجعل منه فناً مستقالً بذاته،بل تبلػ استقاللٌته العالٌة إلى درجة تؤخذ باأللباب والعقول والقلوب بوحدة متكاملة 
عند النظر إلٌه، فٌطؽى على كل ما حوله من أشكال وعناصر. ولعل سعة استخداماته المختلفة دلٌالً واضحاً لقدرته الفنٌة 

 .5ة على تؽطٌة العدٌد من الحاجات اإلنسانٌة المختلفةوالجمالٌة والوظٌفٌ
 ما ُذكر وأؼلب الشمس، أشعة بوجود مختلؾ بحس مستخدم لٌظهر وهو النوافذ، زجاج ضمن موجوًدا الخط وكان     
 أن ونجد فً الؽرب. الداخلٌة العمارة فً المهمة األمور من ما زال الراشدٌن، وهو الخلفاء عهد فً لخط استخدامات ذكره
 مواد من منفذة على الجدران ثابتة زخرفٌة عناصر ٌعتمد أسلوبٌن؛ األول بٌن قد جمع تزٌٌنٌة عناصر فً الداخل إؼناء

 العربٌة الداخلٌة العمارة فً حٌن اُعتمد فً الجدران، عن المنفصلة أي الثابتة ؼٌر اعتمد اللوحة الثانً واألسلوب مختلفة،
 انتقل ثقافاته نشر على الؽرب ساعدت الالحقة التً للظروؾ ونتٌجة فقط، الثابت الزخرفً الذاتٌة التزٌٌن اإلسالمٌة

 ما دفعهم وهذا دورها، فهم على المعاصرٌن الفنانٌن ما ساعد وهذا فقط، المعاصرة الداخلٌة عمارتنا إلى استخدام اللوحة
  .6وؼٌرها والزخارؾ الخطٌة النصوص :التراث مثل من مستمدة تإلفها عناصر عن البحث إلى
 

                                                           
5
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6
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 البداٌة من الفنون التشكلٌة:
من  نوع لكل خاصة جمالٌة المعاصر الفنان إلى اكتشاؾ ذلك فٌعود خطٌة عناصر تضمنت التً اللوحات وبالنسبة إلى     

فارًقا  هناكأن  إلى النظر نلفت أن وٌجب منها. والرائعة التشكٌالت الحدٌثة وٌبدع فٌها ٌوظفها أخذ التً الخطوط أنواع

 الفنان الخطاط أما قواعدها وهندستها، ضمن الحروؾ ٌكتب الخطاط فالحرفً والخطاط الفنان؛ الحرفً الخطاط لوحة بٌن

 الفنانون ٌإدي وبذلك حروفها، وإبداعً بٌن جدٌد تآلؾ خالل من جدٌدة روًحا فٌها بقواعدها وٌبث كتابتها فٌجٌد

الفنون  فً الحرؾ توظٌؾ محاوالتهم خالل من والفراؼات الداخلٌة العمارة إؼناء فً مهًما دوًرا التشكٌلٌون المعاصرون

 فً فنٌة تحمل أعمال إبداع من لٌتمكنوا حرة خطوط إلى الكالسٌكٌة النمطٌة الخطوط عن بانصرافهم ذلك وٌتجلى الحدٌثة،

 الفن حًدا لمجانٌة وتضع بمسإولٌة، والجمهور الفنان بٌن العالقة تحافظ على تراثٌة لؽوٌة و بصرٌة قٌمة مضمونها

 7قبل كثٌرٌن. من مفهوم وؼٌر مرفوض وهو عالٌة حواجز العربً مجتمعنا وبٌن بٌنه ما زال الذي المجرد

 لوحات فنٌة:--3

 ٌعتبر استخدام الخط العربً فى اللوحات الفنٌة قٌمة تشكلٌة عالٌة وأٌضاً قٌمة مضافة للوحة.

 
 جوده بكلٌة الفنون التطبٌقٌة فتحى للفنان لوحة (3) الشكل

 

 
 (الصمدٌة للفنان فتحى جوده4الشكل )

 

                                                           
7
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 سورٌا –شعرانً دمشق  منٌر للفنان لوحة (5) رقم الشكل

 حدٌث تكوٌن

 تصمٌمات جدارٌة داخلٌة:-4

ٌستمد الخط العربً قوته وجماله من كثرة أنواعه، وإمكانٌة تحوٌله إلى زخارؾ فً ؼاٌة الجمال، ما ٌفتح المجال أمام     

الفنانٌن والمصممٌن إلطالق العنان إلبداعاتهم فً تصمٌم دٌكورات منزلٌة داخلٌة وخارجٌة استناداً إلى القاعدة التً 

 ا النوع من الفنون الخالدة.وضعها القدامى فً أصول التعامل مع هذ

 
 سكنٌة داخلٌة فراغات (6) الشكل

 

 
 سكنٌة داخلٌة فراغات (7) الشكل

 استخدم هنا الخط الكوفى الهندسى متوافق مع االطار المعمارى
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 المنتجات التطبٌقٌة:-5

 تم تطبٌق الخط العربً على أوانى أو أعمال تطبٌقٌة مما أدى إلى عمل شكل جمالى جمٌل:    

 
 1 ق– تركٌا  -سوكولوباشا مسجد من قندٌلً اإلناء ( زخرفة بالخط العربً على8الشكل )

 

 
 ثرٌا زخارف خالل األندلسً بالخط كتابات (9الشكل )

 سنة الثالث محمد هللا عبد أبً باسم صنعت برونزٌة.
 باألندلس الحمراء مسجد -هـ  705
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 العمارة الداخلٌة:-6
ومن ذاكرة المساجد والمشربٌات والمنابر المزدانة ببعض اآلٌات القرآنٌة، والحكم واألشعار، وقصص ورموز     

 8الفلكلور، ٌخرج الخط العربً إلى دنٌا الدٌكور.

 
 حنان كارمة، أستاذة التصمٌم الداخلً والدٌكورمن أعمال المهندسة  (استخدام الخط فى العمارة الداخلٌة10 الشكل)

 

 
 (11 الشكل)

 العربً من أعمال م/فهد الشدى )محاضر بجامعة االمام عبدالرحمن بالدمام( للخط معاصر استخدام أثاث فٌها قطع

                                                           
8
 العدد    اكتوبر  مجلت الشرق االوسط  



 يناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                              مجلة العمارة والفنون                                                    

135 
  

 تصمٌمها عند للخط العربً محاكاتها فً حدٌد( )زها المعمارٌة المعمارٌٌن المعاصرٌن أهم ألحد مهم مثال وثمة     
 .اءالطؽر لخط تكوًٌنا ٌشابه تكوٌن من الكتلة المعمارٌة شكل استوحت إِذ لمسجد

 

 
 

 
 (12الشكل) 

 العربً )خط الطغراء(. الخط من حدٌد( ُمستوحى للمعمارٌة )زها مسجد تصمٌم

 
ا ٌملك ؼنى العربً الخط إن :نقول أن األمر هذا من ٌهم وما     ًٌ تجمٌل العمارة   فً الوجود فً استمراًرا له ٌجعل تشكٌل

 و تصمٌم المسطحات الداخلٌة.
 

 :ٌؤتً ما لوجدنا العربً والخط الداخلٌة والعمارة العمارة بٌن والجمالً الوظٌفً لألداء مقارنة بدراسة قمنا ولو     

 على عناصر تحتوي وهً مختلفة، وسمات وظائؾ ذات على فراؼات تحتوي كتل هً بل صماء، كتاًل  لٌست العمارة 1-

 الداخلٌة. عمارتها ّكله ٌشكل وهذا أًٌضا، تزٌٌنٌة وعناصر لالستخدام

 الفراغ. و ٌتمثالن بالكتلة بعنصرٌن الخط مع العمارة وتتشارك تتشابه 2-

 بحد ذاتها ما لؽة تشكل حروؾ من تتؤلؾ واللؽة الحضارات اإلنسانٌة، عن للتعبٌر لؽة بمنزلة العمارة إن 3-

 له فالفراغ الداخلً الكلمات، داخل وضعهمو ووظٌفته وشكله حرؾ لفظه ولكل الحروؾ، تلك هً الداخلٌة الفراؼات- 4

 بكاملها، أبجدٌة تشكل ٌمكن أن عناصر من ٌحتوٌه ما فً األمر وكذلك الفراؼات األخرى، مع وتوضعه وشكله وظٌفته

 له فن هو العربً فالخط التشكٌلٌة الثابتة، وأسسه مقوماته له وفن لؽة هً من الحضارات لحضارة الداخلٌة فالعمارة

 وثقافاته. اإلنسان تارٌخ تسجل التً اللؽة التشكٌلٌة وهً وأسسه مقوماته

 عناصر تحوٌه من وما ّكلها وفراؼاتها وواجهاتها مكوناتها فً الداخلٌة تدخل والعمارة العمارة تشكل التً الخطوط إن 5-

 المواد خالل من ُتشكل العمارة الداخلٌة فً والداخلٌة، فالخطوط الخارجٌة الكسوةتشكل  التً ّكلها والمواد وزخارؾ وكتل

 والكتل.



 يناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                              مجلة العمارة والفنون                                                    

136 
  

 التصرؾ بالكتل حاصل وهو أساسً، الداخلٌة المعمارٌة والفراؼات األبنٌة فً الخطٌة اللوحة فً التكوٌن إن 6-

 عن تعبر نتٌجة إلى وانسجام، ٌإدي وتوازن محاور وجود على ٌعتمد خطوط متكامل نظام وفق ٌجاورها بما وعالقاتها

 .9االنتماء وإبداعٌة واضحة ومكانٌة زمانٌة هوٌة

 
 :المسطح المعماري الداخلً فً المسطح المعماري الخارجى واستخدامه فً العربً الخط استخدام بٌن مقارنة

 وفً الخارجٌة ومداخلها واجهاتها فً فٌها العربً الخط عدٌدة اسُتْخدم معمارٌة أمثلة خالل من المقارنة إجراء نستطٌع

 الخط تؤثٌر نرى هذه الوضعٌات أو االستخدامات هذه من كل وفً بالداخل، فقط فٌها الخط اسُتخدم وأخرى أًٌضا، داخلها

 ومن آخر إلى بناء من تختلؾ واضحة واجتماعٌة نفسٌة بٌئٌة تؤثٌرات ونرصد والخارجً، المعماري الداخلً الطابع فً

 والمصممٌن المعمارٌٌن نجد كله هذا ومن إلى آخر. إنسان من تؤثٌرها ونوعٌة بقوة أًٌضا وتختلؾ ،إلى آخر فراغ

 فً ٌستخدم كان فإن بالحسبان؛ أخذها من أخرى ال بد حسابات لهم تصبح الخط استخدام ٌقررون الداخلٌٌن عندما

بالدور  متعلقة مختلفة رإٌة البناء تمنح كً وسطوحها وحجومها كتلها شكل مع متناسبة تكون أن الواجهات فٌجب

 الداخل فً عند استخدامها األمر الطابع(، وكذلك أو التزٌٌن أو حٌث)المعنى من مختلًفا دوًرا ٌإدي بحٌث منه، المطلوب

 .10الفراغ وظٌفة فً تؤكٌد جزئً دور إعطاء ٌجب فإنه

 :اآلتً الشكل على الخط استخدامات ونلخص عامة ضوابط نحدد أن ٌمكننا

 :الخارجً االستخدام

 ووظٌفته. المبنى اسم :مثال ذلك رئٌس دور للمعنى فٌها وٌكون لؽوٌة أهداؾ 1-

 
 

 
 ( البنك المركزى المصري13الشكل )

 **ٌوضح معرفة اسم المبنى من الكتابة الموضحة علٌه.

 

                                                           
9
 م ، وزارة اإلعالم ، بغذاد 0792المطبىع الثاوي،لجماعـت البعـذ الىاحـذ ،  
10
 وزارة اإلعالم، بغذاد 0790لجماعت البعذ الىاحذ، المطبىع الثاوي  
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 مع خطوط وتترابط تتساعد عمودٌة أو أفقٌة بخطوط تحدٌد السطوح فٌها الخط دور ٌكون معمارٌة تشكٌلٌة أهداؾ 2-
 فً آن من البناء واجهتٌن رإٌة عند أو واحدة جهة من متوازنة عند رإٌتها عالقات إلى الوصول فً والكتل الفتحات

 واحد.
 

 
 

 
 ( بنك فٌصل االسالمى14الشكل )

 الفتحات مع خطوط وتترابط تتساعد عمودٌة أو أفقٌة بخطوط تحدٌد السطوح ٌوضح **

 

 غائًرا. بارزأ أو ٌكون-على األغلب–العربً  للخط الخارجًاالستخدام  -3

 
 ( مسجد السلطان قالوون15الشكل )

 **ٌوضح االستخدام الخارجى للخط الغائر والبارز
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 اللوحات اإلرشادٌة ونظم اإلرشاد والتوجٌه وٌستخدم الخط المناسب للرؤٌة.-4
 

 
 

 
 ( لوحات ارشادٌة للفنان فتحى جوده16الشكل)
 ٌوضح استخدم الخط المناسب للرؤٌة **

 الداخلً: االستخدام
 مهمة. حكمة أو نص لبالغة أو والنصح للتذكٌر واإلرشاد المعنى فٌها وٌكون لغوٌة ألهداف ٌستخدم 1-

 
 (مسجد السلطان حسن من الداخل17الشكل)

 **ٌوضح األهداف اللغوٌة للتذكٌر
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ومسافة الفراغ،  منها اإلنسان قرب بسبب وذلك التً تختلف؛ الداخل فً المعمارٌة التشكٌلٌة لألهداف ٌستخدم 2-

ما صغٌرة، مساحته كانت إذا الداخلٌة للفراغ السطوح رؤٌة من التتمكن قد فالعٌن  الواحد السطح بٌنها فً تتجول وإنَّ

ا كبٌر فراغ وجود حالة وفً الٌسار. الٌمٌن إلى ومن األسفل إلى األعلى من ًٌ  سطح. من أكثر رؤٌة من قد تتمكن نسب

 

 
 ( مسجد السلطان حسن من الداخل 18الشكل )  

 ** ٌوضح األهداف المعمارٌة الداخلٌة فى الداخل

 

 فى نظم اإلرشاد والتوجٌه داخل المبنى أٌضاً.-3
 

 
 ( لوحات ارشادٌةداخلٌة للفنان فتحى جوده  19الشكل ) 

 **ٌوضح نظم اإلرشاد الداخلٌة
 

 النتائج

 الخط العربً من خالل تجلٌاته ان ٌرسخ طابعا خاصا تعرؾ به العمارة االسالمٌة لدى جمٌع االجناس.استطاع -1

 تفوق الخط العربً فى اضفاء الطابع الروحانى على العمارة االسالمٌة بقٌمة جمالٌة واشكال داللٌه.-2

النها قامت على المبادئ االساسٌة التربوٌة  العمارة(نجحت فى تادٌه ادوارها المختلفة-االنسان-العالقة الثالثٌة )الخط-3

 واالخالقٌة.

الخط العربً بانصهاره فى العمارة االسالمٌة قد ساهم فى تربٌة الذوق وتهذٌبه وساهم فى مزج المجال الجمالى -4

 بالجانب الروحى.

 التوصٌات:

 داخلٌة او الخارجٌة.عدم اهمال الخط العربً واستخدامات فى اضفاء الشكل الجمالى للعمارة سواء ال-1

 ٌجب على المصمم تحلٌل الخط العربً تحلٌال وافٌا لفهم نسبه وقٌمه الفنٌة والجمالٌة واستخدامها فى العمارة .-2
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