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 ملخص البحث: 

 

تجسوووويد للرمووووول  إالرمووووول مة،وفووووةز اووووالرمول الل ويووووة المكتوبووووة مووووا  وووو   أومووووول مكتوبووووة ر  إموووواالرمووووول الل ويووووة  وووو       
 كتابة. إلىالصوت  إحالةالل وية المة،وفةز أي 

الحضوووارل العربيووة اةسووووميةز ابووو يعبوور بعموووة اوون  ويوووة وأصووالة ا موووة مووون أفوووي الرموووول الل ويووة اوو  العربوو   خوو،ال
روحيوة وأبعواد تجريديوة فوادرل الوى  حساس اة  وتذوة جمال ز وما يجسده من فيميعكسه من امة تاريخ  وا   اةسوميةز بما

 الفةيوة أكثور خ،وو، العوالم ةالةاحيالكون والحيال والقيمز إضااة إلى كوةه يعتبر من  ترجمة موافف اةةسان العرب  المسلم من
 .تةواًا وجمالية

 

أصووبحت جووديرل  زالتعبيور التشوكي  الجمووال  و ل ل ويوة  اوو  رمووو  بااتبار وواظوا رل اسووتلبام واسوتخدام الحووروف العربيوة ان 
الوودو  ال ربيووة والعربيووة ومةبووا أامووا  مصوومم  ا ثوواث اوو  اوو  كثيوور موون  بالدراسووة واال تمووام ز ال سوويما أن أثر ووا اووم وشووا  

 .جمبورية مصر العربية
 

ا  تصوميم  ومدي االستفادل مةهأصي  كرمل ل وي القيم الجمالية والتشكيلية للخ، العرب  تستعرض  البحثية الورفة  ذه
أوجوه االخوتوف والتشوابه بوين اسوتخدام الخو، العربو  كرمول ل ووي او  أاموا  الفون اةسووم  تحليو   ا ثاث المعاصر ز مع 

 . وا اما  المعاصرل
 : مفتاحيهكلمات 

 .   الرمول الكتابية –الرمل الل وي 
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Abstract 

 

Linguistic characters are either written or spoken symbols. Written Linguistic characters are only the 

embodiment of Spoken language; it is the transmission of sound to writing. 

 

The Arabic calligraphy is one of the strongest linguistic characters in the Arab-Islamic civilization. It is 

deeply reflecting the identity and originality of the Islamic nation, reflecting its historical depth, artistic sense, 

aesthetic taste, and its embodied spiritual values and abstract dimensions capable of translating the attitudes of 

the Arab-Muslim man toward the universe, life and values. It is also technically considered the world's most 

diverse and aesthetic calligraphy. 

 

The phenomenon of inspiration and the use of Arabic alphabet as Linguistic characters in the aesthetic 

composition and expression have become worthy of study and attention; Especially that it has become common 

in many works of furniture designers in Western and Arab countries, including the Arab Republic of Egypt. 

 

 This research explains aesthetic and formative values of the Arabic calligraphy as authentic linguistic 

characters, and its use in the design of contemporary furniture, 

 

Key words: Linguistic characters, Linguistic symbols, Arabic calligraphy, Islamic calligraphy. 

 

 

 قدمة :م
 

ز  و و  ُتسوب  التفوا م ايموا بيوةبم المجتموعزاموا يجوو  او  خووا،ر أاوراد  الل ة ةظام ُيةظر إليوه الو  أةوه أسواس للتعبيور
الةظوام اون  وذا وتةبعث  ذه الل ة من الحيال العامة ز وما تقتضيه من تعبير ان الخووا،ر وتبواد  ا اكوار. ويتلقو  اةةسوان 

ل  الحيال االجتمااية  . ،رية التعلم والتقليد . و كذا ةجد أن ةشأل الل ة تعود إل  المجتمع وا 
ل ووا اوون اير ووا ز وأن لكوو  ل ووة مميوولات خاصووة ببووا تبووين مووة أو جمااووة رمول ووا الل ويووة التوو  تميأُ الشووف اوو  أن لكوو  

ولل تةوا العربيوة  زأصولبا وأ ميتبا وفول ثباتبا وفدرل اسوتيعاببا لكو  مفوردات الحيوال ومسوتجدات ا موور ومظوا ر الجموا  ايبوا 
،افتبوا مون أ مبوا ن لكو – تفصويوً  ال يسعةا ذكر وا  -وتةفرد ببا دون الل ات ا خرىز مميلات ال توجد ا  اير ا من الل ات

 .خّ،با العربّ   جمالّيات الّتعبيرّية البائلةز وكذلف
قد حظيت الحروف العربية ابر اللمن با تمام كبير ز ليس بااتبار ا أدال لتسجي  ا اكار والمعلومات والتخا،ب اق، ا

جميووو  ولخراوووة المةشووو ت الحوووروف العربيوووة كعةصووور أساسووو  اووو  ت أدال للليةوووة والجموووا ز حيوووث اسوووتخدمتكوووبووو  باسوووتخدامبا 
لخراووة المصووةواات كالةسوويز والخوولف واللجووا  وا ثوواث ز والم،روفووات  المعماريووة كالمسوواجد ودور العلوومز كمووا اسووتخدمت اوو 
العربوو  والمسوولم أن الخوو، يتصووف بالخصووائل التوو  تجعوو  مةووه اةصوورًا  الةحاسووية والوو  الخشووب واير ووا. اقوود أدرف الفةووان

 الفةية.  لخرايًا ،بيعيًا يحقة ا  داف
الصووةااات الخشووبية والمعدةيووة والخلايووات  موون ا ليووا  والحلوو  إلووى أصووبحت الحووروف العربيووة حاضوورل اوو  حياتةووا بوود اً 

اوون الخوو، أحوود  موون بيوووت أجوودادةا يمكوون أن ةورثووه  جيووا  أخوورى. ويعوود موروثوواً  ةمتلووف جوول اً  بأةةووا لتع،يةووا شووعوراً  زوالسووجاد 
ذا مووا تحوودثةا اوون اوون الخوو، ز اةسوووم تراثةوواالمقوموات المبمووة اوو   العربوو  الووى وجووه الخصووول اأةووه يعوود أحوود العةاصوور  وا 
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 فويواً  اً بموا يشوك  إاورا  زالعربيوة القديموة  حيوث تتعودد أةووا  الخ،وو، زكوةه موادل ثريوة لدبودا   زالتراث  المبمة ا ة اللخراي
 . ا ثاث أمام مصمم خاصة وارصة لوست و  

 المجوواالت التوو  تسووتحة الدراسووة والبحووث لوسووتفادل موون فيمتووه الجماليووة والتشووكيلية اوو يعتبوور مجووا  الخوو، العربوو  موون 
ومقوماتوه التشوكيلية والتعبيريوة ز  مميلاتوهزب اةصور تشوكيل و  كرمول ل ووي تةاو  الخو، العربو ي البحث القائمتصميم ا ثاث . و 

بووين اسووتخدام الخوو، العربوو  كرموول ل وووي اوو   أوجووه االخووتوف والتشووابهاوو  ا ثوواث المعاصوور ز وتوضووي   اسووتخدامهوأسوواليب 
 وأاما  ا ثاث المعاصر . اةسوم الفن  أاما 

 

 مشكلة البحث : 
 :،رح ا سئلة اآلتية تظبر اةد

 المعاصر ؟ التشكي  الجمال  لألثاث   تؤثر الرمول الل وية ا   -
 ميم المعاصر ؟ا  التصوجمالياتبا كيف يستعم  المصمم الرمول الل وية وما    داللتبا  -

 :أهمية البحث
ز ومحاولووة التعوورف الووو  ا ثوواث المعاصوور تصووميم  اوو الرمووول الل ويووة وتأثير ووا إلقووا  الضووو  الوو  أ ميووة تكموون اوو  

 .والحاضر تراثحقية التكام  الحضاري والتواص  الفكري بين اللتلرمول الل وية الستخدام االمرجعيات الفكرية والثقااية 
 

 أهداف البحث :
 

جماليوووة تشوووكيلية وتعبيريوووة لتصوووميم ا ثووواث  كرمووول ل ووووي يضووويف أبعووواداً والتشوووكيلية للخووو، العربووو   ةم الجماليووويالقووو ةدراسووو- ١
 المعاصر.

 .مدي االستفادل من الخ، العرب  ا  إثرا  تصميم ا ثاث المعاصر إبرال-2
 المعاصرل . وا اما  اةسوم الفن  ا أامأوجه االختوف والتشابه بين استخدام الخ، العرب  كرمل ل وي ا  تحلي   -3
 

 : فروض البحث
أثاث معاصر  إل يحمله من فيم جمالية تشكيلية للوصو   بما -أصيوً  ل وياً  رملاً  بااتباره -يمكن ت،ويع الخ، العرب  -1

 .تراثياً  أو ،ابعاً  عداً يحم  بُ 
ثقاايه .......( إل  جاةب  -اجتماايه  -) اكريه يمكن للرمل الل وي أن ُيحم  ا ثاث المعاصر بمضامين أو مدلوالت -2

 . االسومى ا ثاثجمالياته التشكيلية كما كان ا  
 

 مفاهيم ومصطلحات :
 اللغة : 

ز  (17ل -7)أدال اةةسان للتعبيور اموا يحوس بوه " و   "  ز (3ل -9)الل ة "    وسيلة اتصا  البشر بعضبم ببعض" 
 ( .12ل-8)ل وية متجاةسة "  ية تستخدم لتباد  ا اكار والمشاار بين أاضا  جمااة"ةظام ااتبا،  لرمول صوتو   أيضًا 

 والتووووو  يتعووووارف أاووووورادز يمكوووون تعريووووف الل وووووة بأةبووووا "مجمواوووووة موووون الرموووووول الصوووووتية التووووو  يحكمبووووا ةظوووووام معووووين  إذن    
 ."مجتمع ذي ثقااة معيةة الى دالالتبا من أج  تحقية االتصا  بعضبم ببعض

ر شفرل ل ة معيةة يجب أواًل التعرف ال  فوااود ا ومفرداتبوا ومعاةيبوا ومودلوالتبا ز ويشوم  مفبووم الل وة   لك  يتم تفسي
 الل ة اللفظية ) المة،وفة والمسمواة والمكتوبة ( ز والل ة اير اللفظية ) ل ة الجسد واةشارل ول ة ا شكا  (  .
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 :نلع  مرجع اال تمام بالل ة المكتوبة  و تفرد ا بميلتي
 .ابر مسااات بعيدل آخر إلىاةتقالبا من مكان (1)
 .كاد تكون ثابتةز ال تتعرض للت ير المستمر كما يصيب ل ة الحديث( ت2)

 : الرمز 
ةمووا باةيحووا  ز أو  يعوورف الرموول بأةووه " كوو  مووا يحوو  محوو  شوو   آخوور اوو  الداللووة اليووه ز ال ب،ريووة الم،ابقووة التامووة وا 

البوًا موا . أو " و اومة تحي  إل  الش   الذي تشير إليه بفض  فواةون ا(6ل-6) اليبا"بوجود اوفة ارضية ز أو متعارف 
 .(21ل-12)يعتمد ال  التداا  بين أاكار اامة " 

 عرف أيضًا بأةه " ش   ما يمث  ش   ما آخر باالرتبوا، أو التشوابه أو العورفز وبخاصوة شو   موادي يسوتخدم لتمثيو يُ 
 .(10ل -13)ن أن يكون تجريديًاز أو تصويرياً . والرمل يمك ش   ما اير مرئ "

الودية  ز والرمول الفةو  ز والرمول  العلمو  ز والرمول الل ووي ز والرمول الرمول : ةواف مون يوري أن الرمول الوى أةووا  مةبوا
ا س،وري ز والرمل الخال.. واير ا من التصةيفات ا خرى . ومما يجموع بوين  وذه ا ةووا  مون الرموول أن كو  واحود مةبوا 

ز وكوو  رموول يتّضوومن الموضوووا  والمتصووّورز وكوو  رموول يحوو  محوو   شوو   موواز إلووى جاةووب أةووه حموو  داللتووين ظووا رل وبا،ةووهي
كما أن الرمل يشم  ك  أةوا  المجال المرس  والتشبيه واالستعارل بموا ايبوا مون اوفوات دالليوة  .(51) ية،وي الى فدرل ثةائية

 .معقدل بين ا شيا  بعضبا ببعض 
 

 لرمز :اللغة وا
ت أو الودا  و وو الصوو  إلوى فسومين   "الودا " و "المودلو ". الرمل يعود الركيولل ا ولوى او  دراسوة الل وةز وفود فسوم الرمول

 قصد به الصورل الذ ةية أو الفكرل ان الش  .أما المدلو  ايُ  الحرف المكتوب.
مودلو . اموثًو كلموة شومس  و  الودا  وال لمسومى بو   و  مركوب يورب، الودا  اً اسومبذلف االكلمة إشارل أو رمولز وليسوت 

الصوووتية  مفبوووم الرموول. االوودا   ووو الصووورل الموودلو . وة،لووة الووى الوودا  والموودلو  معوواً  والصووورل الذ ةيووة لشووك  الشوومس  ووو
 والمدلو   و ما يتصوره العق .

 اكلمة  .ثابتة ليست بيةبما العوفة  ن ومن لمن آلخر ز  خرىز ثقااة ومن آلخر شخل من والمدلو  الدا  يختلف
 وبوذلف إلكتروةيوةز أدال إلوى تشوير وأصوبحت جديدل مدلوالت اكتسبت الوفت مرور مع ولكن حيوانز إلى بالعامية تشير "اأرل"

 بالكلموات فائموة ان ابارل ليست االل ة  .إليه يضيف فد أو القديم والمدلو  الدا  مح  يح  جديد ومدلو  دا  لديةا يصب 
 .والظروف اللمن ابر مت يرل    ةماإ ثابتة بأشيا  ترتب،

 

 األثاث العالمي :و مز اللغوي ر ال
 

حروف البجا     مجمواة من الرموول أو الحوروف الكتابيوة تسوتخدم لتمثيو  أصووات ل وة مون الل وات . ويسوت،يع ابوم  وذه الل وة 
بوموة ز ومون يةظور لبوذه الل وة خوار  ة،واة أصوبحت بالةسوبة لبوم مجمواوة مون الرموول المفا –جمااة من ا اراد تعلمو ا واتفقووا اليبوا 

يةظر إل  حروابا وكلماتبا ال  أةبا مجمواة مون الرموول ايور المفبوموة بالةسوبة لوه ز أو  –أي من لم يتعلم تلف الل ة  –تلف الجمااة 
ير من ت  تمث  مفردات كثتُفبم بالةسبة له ب،ريقة أخري وتمث  أصوات أخري متفة اليبا ا  جمااته أو ة،افه  )كالحروف الوتيةية ال

 ل ات العالم ز كاةةجليلية والفرةسية وا لماةية.....  ( .
 

                                                 
  ,با،ةهالبعد المراد إيصاله من خو  الرمل. و ةاف اوفة و،يدل بين ظا ر الرمل و  ابوالبعد البا،ن  أماالبعد الظا ر للرمل,  و ما تتلقاه الحواس مةه مباشرل . 
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مموا اوت  المجوا  أموام  زا  الوفوت الورا ن خرجوت الرموول الل ويوة مون وظيفتبوا المعتوادل ز لتقوتحم اوالم ا ثواث والتصوميم الوداخل  
موا أو ثقااوة موا الو  مسوتوي العوالم .الصوور التاليوة توضو  اسوتخدام المصممين ة،وة العةان ةبداااتبم ا  تصميم أثاث يرتب، بل وة 

 ثقااات مختلفة . ا  2D,3Dبصورتيه  ا ثاثالرمول الل وية ا  
 

 

 

 

 

 

  
رموووووووول  -مقعووووووود  –( 1صوووووووورل )

 حروف الل ة الصيةية .
حووروف  -( مةضوودل جاةبيووة 2صووورل )

 من الل ة الياباةية .
 حامووووو  لوحووووودل إضوووووا ل –( 3صوووووورل )

اليبووووا مجمواووووة  –ةوس يابوووواة  ( )اووووا
  من الرمول الل وية .

الو   –مقعد ومةضدل ومكتبوة  –( 4صورل )
 . شك  بعض حروف الل ة الةيبالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

حرف من  –مقعد  –( 5صورل )
 حروف الل ة العبرية .

موووون حووووروف  –مةضوووودل –( 6صووووورل )
 .الل ة االرمةية 

اليووووه حووووروف  –مقعوووود  –( 7صووووورل )
 وكلمات بالل ة البةدية .

حوروف الل وة  –مةضودل وسو،  –( 8صورل )
 االةجليلية ) الوتيةية ( .

 
 : الخط العربيالرمز اللغوي و 

 

ُتسوتخدم لكتابوة العديود حيوث  ل ويوةزرموولًا أحرف ا بجدية العربيوة تعد      
مثووو   الل وووة ا رديوووة والكرديوووة والفارسووويةز   اريقيوووةزوامووون الل وووات اآلسووويوية 

واةوووودما يووووري فووووار  . ..... واير ووووا ز" التركيووووة القديمووووة" والل ووووة العثماةيووووة 
ومتحوودث الل ووة العربيووة  ووذه الحووروف اوو  الل ووات المختلفووة اةووه ال يسووت،يع 

 ةبا لبا مدلوالت ومعان  –حتى وان است،ا  أن يميل ا كحروف  -فرا تبا
 (. 9وتية مختلفة ان المتعارف لديه )صورل ومخار  ص
أكثوووور الل ووووات تحوووودثًا وة،قووووًا ضوووومن مجمواووووة  موووونل تةووووا العربيووووة تعوووود 

حدىالسامية الل ات حودثبا أكثور مون يت -أكثر الل وات اةتشوارًا او  العوالم ز وا 
التو  تميل وا دون اير وا وخصائصبا لبا رمول ا    و  – مليون ةسمة 422

 .وسماتهخ،با العرب  ا صي  إل  جاةب  ز من الل ات 

 
بالل ات الثوث العربية  إرشادات( ز لوحة  9صورل )

 . واةةجليلية وا ردية

 يعبوور بعمووة اوون  ويووة وأصووالة ا مووة اةسوووميةز بمووا الحضووارل العربيووة اةسوووميةز ابووو للخوو، العربوو  رمليووة فويووة اوو 
حساس اة  وتذوة جمال ز وما يجسوده مون فويم روحيوة وأبعواد تجريديوة فوادرل الوى ترجموة موافوف  يعكسه من امة تاريخ  وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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واوووًا تة الفةيوووة أكثووور خ،وووو، العوووالم ةالةاحيوووالكوووون والحيوووال والقووويمز إضوووااة إلوووى كوةوووه يعتبووور مووون  اةةسوووان العربووو  المسووولم مووون
 .وجمالية

ُيعتبور الخو، العربو  اةوًا مون الفةوون الرائعوةز التوو  ذا  صويتبا كثيورًاز وأصوبحت مسةبجوًا ُيودّرس او  المودارس والجامعووات. 
ومجووا  الحوديث اوون أةوووا   . ختلوف اوون ا خورىز ولكو  ةووو ن مةبوا خصووائل ومميولات و،ريقووة رسوم حووروف ت أةووا  متعووددل

حيوث أن أحود البواحثين توصو  "أردةوا حصور أةووا  الخو، الكووا  اقو، ل،وا  بةوا المقوام ز الخ،و، العربية كبير وواسع ز ولو 
ز لذا اسةقتصر ال  ذكر موا اشوُتبر مون  (37ل-5)" إل  مائة واشرين شكًو لكتابة الخ، الكوا  اق، إضااة لألةوا  ا خرى

   (51ز 38ل-5)الت  يمكن تقسيمبا إل    الخ،و، ا  العالم العرب  واةسوم  .
  و   الخ،وو، التو  ابتكورت مون أصولبا ز وأحكموت فوااود ا وأصوبحت مةفوردل بالشوك  والتشوكي  الو   خطوط أساسية -أ 

 كالثلث ز الةسخ ز التعلية ز الديواة  ز الكوا  ز الرفعة . اير ا من الخ،و، ا خرى   
جوووة لووودمز خ،وووين موووع بعضوووبما ةتي  و ووو  الخ،وووو، التووو  اشوووتقت مووون الخ،وووو، ا ساسوووية ز أو كاةوووت  خطووووط مشوووتقة -ب

 أشووبرتوضوو   ( 2ز 1  ) وا شووكا  .  الووديواة  الجلوو  ز المحقووة ز اةجووالل ز ال، وورا  ز الم ربوو  ز التووا  ز الشكسووتة الووبعض
 . أةوا  الخ،و،

       
  ( 2) شك                          (                                              1شك  )         

 أةوا  الخ،و، العربية . بعض أشبرتوض   (2ز 1 شكا  )ا
 

 الخط العربي والغرب :
 يبواوجودوا ا نيمن اةاة  ال ورب الوذ ديأةظار العد مح،جعلبا  ةزيالكتابات العالم نبي باجمالا   ةيلكتابة العرباتفرًد  إن

 جوسووتاف لوبووونالكاتووب إلووى مووا ذكووره  ريالصووددز أن ةشوو ووذا  اوو  ةووايكفيو  لزيوواةبوودا  والتم ةيووالمةشووودل إلووى ،ر  بمتيووب 
Gustave Le Bon حوداا  ةوةيللل  ةيالخو، العربو  مون الصووح بلو    "لقودقوو الفةوان ا وروبو  بوالخ، العربو  ايبار ز ان اةب

مون  يبمديوتحوت أ قوعيمون استةسوام موا كوان  كثورونيالةبضوة  مما جع  رجا  الفن ا  القرون الوس،ىز وا  اصر ًمازياظ
 (105ل-41)بفرةسوا le puy لوبووي مثوا  ذلوف أبوواب كةيسوة)  (550ل-2)"ةيحيالمسو لمبواة ا بواب ةونيل يا ةزيت العربف،ع الكتابا

 .( 13و  12) صورل   من المةتجات الت،بيقيةو  من أاما  التصويرواير ا  ز(11 صورل –
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 لوبووي جل  مون البواب الخشوب  لكةيسوة –( 11صورل ) 

le puy Cathedral –  13القووورن ا  –ارةسوووا – 
البوواب بأكملووه محووا، بعبووارل " الملووف ب " مكووررل بووالخ، 

 . إسوميةمةقولة ومقلدل من تحفة  –الكوا  

جةتيووووو  دا  أاموووووا مووووون  –( 12صوووووورل )
 – Gentile da Fabriano اابريواةو
لكتابوووووة بوووووالخ، يظبووووور ايبوووووا ا - 1423

موووع  Pseudo-Kuficالكووووا  المليوووف 
لخووووارف مملوكيووووة اوووو  البالووووة المحي،ووووة 

 .الورةسا –بالعذرا  

 13القورن ا  –واوا  معودة   -(  13صوورل ) 
موووووولين  اةةووووووا  –متحووووووف اللوووووووار  –ارةسووووووا  –

بلخارف تقلد أو تحاك  الخو، العربو  " الكووا  
 Pseudo-Kuficوكووووووووان ي،لووووووووة اليبووووووووا  –" 

يوووووووف " اووووووو  العصوووووووور الوسووووووو،  "الكووووووووا  المل 
 . بأوروباواصر الةبضة 

 بووو  كلووىالرسووام ا لموواة  با تمووام خووال موون الفةوواةين ال ووربيين أمثووا  العصوور الحووديث حظوو  الحوورف العربوو  اوو  كمووا 
paul klee   (107ل-14) هواير . 

 

ا  اللوحة كعةصر تشوكيل   ووظفه اأخذه ز لقد حاو  كل  االستفادل من الخ، العرب  واكتشف ايه جمالية شكلية ااتةة
لت،ويووع الحوورف  أوربوو محاولووة لفةووان  أو و وو   -( 14)صووورل اووالم  وواربور -وظبوور ذلووف اوو  اوودد كبيوور موون لوحاتووه مثوو  

دخالووهالعربوو   حديثووة  أوربيووةل ووة مشووتركة بووين تقةيووة ورؤيووا  اأوجوود زحووديث سووبة ايووه الفةوواةين العوورب بأسوولوب اتاوو  اللوحوو وا 
 أحراوواً وايبووا ةجوود  ز1938حوود لوحاتووه التوو  رسوومبا سووةة أمثوو  ذلووف اوو  وتس  ز روحيووة أبعووادذات  واةاصوور اةيووة جماليووة شوورفية

وفود رسومت الوى خلفيوة مسو،حة وكأةبوا اائموة او   ز،ابعوًا تجريوديًا لخرايواً  أخوذتفوذت ب،ريقوة حديثوة رائعوة اربية ةُ وأشكااًل 
ز  miro-joan ميوورو  خووواناالسووباة  المعووروف  تووأثر بووه الفةووان وا سوولوب.  ووذه المعالجووة (  16و  15) صووورل   الفضووا 

. والفةووان تووومون ( 17 ة الليوو ) صووورلاوو  لوحوو  Willi Baumeister  ربومووا يسووتمثوو   ا وربيووينواوودد آخوور موون الفةوواةين 
Bradley Walker Tomlin   واير م( 18 " ) صورل 4919 -20العدد  "–ا  لوحته..  

 

 

 

 

 

 

 . بو  كيل   – RichHarbourاالم  اربور  –( 14صورل )

  
 - Nocturnoلوحووة الليوو   –( 17صووورل )

 . 1953 -بوما يستر  
 - توووومون - 20لوحوووة العووودد  –(  18صوووورل )  

1949 

 Red –( 15)صوووووورل 
Waistcoat –   بو  كيل. 

المل ريوووووووووة  –(  16صوووووووووورل )
The vase – 1938 . 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Limoges_enamel_ciborium_pseudo_Kufic_circa_1200.jpg
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 جماليات الخط العربي :
 

إن تةووو  الخ،ووو، العربيووة وتعوودد أشووكالبا مةحبووا خصووائل جماليووة فلمووا ةشووا د ا اوو  خ،ووو، ا مووم ا خوورىز اووالخ، 
فوى وأجمو  خ،وو، العوالم البشوري الوى وجوه البسوي،ة بموا يتميول بوه مون حسون شوكلهز وجموا   ةدسوته وبوديع العرب  يعتبور أر 

،رب العيوون برواوة أةسقهز ولقد أدرف الفةان المسلم موا للجموا  مون وفوع او  الةفووس اسوخر أفوموه لتوليين اآليوات الكريموة او
ان ارتبا، الخ، العرب  بالدين اةسووم  مون خوو  تودوين  ا من جما  روحه ورفة اا،فتهز ولقد ةتزمبإبداااته الت  استلب

القوورآن الكووريم والسووةة الشووريفةز أن أصووب  للخوو، العربوو  فيمووة ديةيووة تجلووت اوو  ا تمووام الخ،ووا،ين والةّسووام المسوولمين بأتقاةووه 
ظبواره او  أجمو  صوووره وأشوكالهز كموا كووان الةتشوار اةسووم او  بقووا  كثيورل مون ا رض واحتكاكووه ببيئوات وثقااوات مختلفووة  وا 

أثر كبير ا  ت،وير أساليب الخ، العرب  وتعدد ةماذجهز والخ، العرب  اةصر من العةاصر الت  استعملبا الخ،ا، العرب  
والمسووولم اووو  موضووووااتهز اقووود كوووان التبووورف بكتابوووة اآليوووات القرآةيوووة أمووورًا يكووواد ال يخلوووو مةوووه امووو  اةووو  اووو  ا ف،وووار العربيوووة 

ز ةظرًا لخصائل الخ، الت  تتي  له التعبير ان فيم جماليةز ترتب، بقيم اقدية تجعله متميلًا  عمورلواةسومية ا  أرجا  الم
 ان أي ارض إةتاج  آخر.

 الخط العربي علم وفن : -
الخوو، العربوو  الووم  ن الخ،ووا، يعتموود الوو  الووم البةدسووة وحسوواب المثلثووات والوودوائر والووم الحسوواب ز وجميووع اللوحووات 

 م ام  رسم  ةدس  لبا فب  تةفيذ ا ال  ال،بيعة ز وُتعم  لبا مقاييس وةسب مدروسة تمامًا .يت القيمة وا اما 
أما كون الخ، العرب  اةًا ز اوألن الخ،وا، ال يكتوب مجورد كتابوة توؤدي الوظيفوة وال ورض ز ولكةوه يضوع روحوه وخيالوه  

ذا كوان اةسووم فود كوره رسوم ا شوخال ز  حسوان الخو، ز واةه ا  ك  حرف يخ،ه بيده ز وا  اقود شوجع الو  رسوم الكلموات وا 
قود ليادل ا  التعبيور اومن  ةا اقد وضع الفةان المسلم ك  ،افاته وابقريته ا  إظبار الكلمات ب،ريقة تعبر ان مشااره ز و 

ن والفةوواالكثيوور موون الحليووات والووةقس الووذي يسوواير معوواة  الكلمووات ويليوود فووول التعبيوور ز أضوواف المسوولمون إلوو  الخوو، العربوو  
المسلم ا صي  يري ا  كو  حورف اربو  صوورل مرئيوة تتةاسوب موع الحورف ذاتوه ز وموع الكلموة التو  يكوةبوا ز وفود ال يكتفو  

بحيث يظبر ا  الةبايوة معبورًا اون المعةو  الوذي يقصوده ز اوأذا  الفةان بصورل الحرف المجرد ز ايضيف إليه حليه أو ةقشًا ز
ذا كاةت ال  مسجد أا،ا ا صورل من كاةت الكتابة ال  فصر إسوم  ز اأن الفة ان يجعلبا ا  صورل مببجة ومشرفة ز وا 

ذا كاةت ا  فبر أو ضري  يع،يبا مسحة من الحلن والوفار .  التسام  والروحاةية ز وا 
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 القيم التشكيلية في الخط العربي : -
ه شخصوويته وتفوورده وسوووف يتميوول الخوو، العربوو  بالعديوود موون الصووفات والخصووائل والمقومووات التشووكيلية التوو  توودام لوو

 ةعرض بعضبا ايما يل  ز مع ارض بعض ت،بيقاتبا ا  ا ثاث المعاصر 
 

 والبسط )  الرأسي واألفقي( :المد  -1
 

للحووروف القائمووة  الرأسوو  االمتووداد  وووالموود   
 ألووفوالوووم  وفوووائم ال،ووا  والظووا  والوووم ز كووا لف

الووتحكم اوو  ،ولووه. و ووذه الصووفة تعةوو   إمكاةيووةمووع 
مكاةيوة زمود رأسوياً يُ  نية الحورف  فابل الوتحكم او   وا 

بووووووالةمو  إحساسوووووواً ممووووووا يع،وووووو   ،ولووووووه وفصووووووره ز
ز  19( ز والصووووور )4 ز 3)  شووووكل ز   والصووووعود

20) . 
 
 
 
 
 

للحوووووروف  ا اقووووو االمتوووووداد  و ووووو  البسوووووط :
كبسووو، اليوووا   ز ا اقيوووةويعةووو  مووود أجووولا  الحوووروف 
 إحساسوووواً ممووووا يع،وووو   والسووووين والصوووواد والكوووواف ز

( 5) شوك  ز ستقرار واالتلان ا  شك  الحروفباال
 (.21ز صورل )

 

   
 الرأس  االمتداد -( 3شك  )

 
 الرأس  االمتداد -( 4  )شك

 
 

 
 ا اق  )البس،( االمتداد -( 5شك  )

 

 
 مةضدل  -( 19صورل )

 

 
 مةاضد جاةبية -(20صورل )

 

 
 مكتبة -( 21صورل )

 التدوير: -2
المقصووود بالتوودوير جعوو  الحوورف الوو   يئووة 
ةصف دائرل سوا  كان  ذا التقوويس للوداخ  )تقعور 

كموووا اوووو   ز للخوووار  )تحووودب الحووورف( أوالحووورف( 
تدوير أفواس حروف العين وال ين والحوا  و الخوا  

 إلووو مموووا يوووؤدي  والجووويم والشوووين والصووواد والضوووادز
تةوووو  اووو  اتجا وووات الحركوووة اووو  التكووووين ككوووو  و 

( ز الصووور ) 6) شووك ز  حيوووياوو  شووك   إظبوواره
 . ( 23ز22

أي جعو   –أما التر،يب  و  شوده االسوتدارل 
 حوورف  اوو كمووا -الحورف يشوبه الودائرل الكاملوة 

ز شوك   وحركوه حيويوة تع،و  مظبورًا أكثورا الحوا 
 (7 .) 

 
 

 
 التدوير -(  6شك  ) 

 
 

 
 ةموذ  شدل االستدارل –( 7شك  )

 ) التر،يب (

 

 
 مسةد كتب  –( 22صورل )

 

 
 مةاضد جاةبية –( 23صورل )
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   المطاطية -3
فابليوووووووة الحوووووووروف الن تووووووولداد اووووووو  حجمبوووووووا 

والووواو الةووون  و،ولبووا ز كموو، حووروف الوورا  والوودا 
يكون الم، ال   يئة تقويس  أحياةاً و  وما شابببا .

 اةحةوووا  كبيووور اووو  جسوووم الحوووروف ز أواسوووتدارل  أو
المبال ووة اوو  الووو  إلوو مووا يووؤدي  ولووذلف ابووو االبوواً 

يعة  شود  ولع  الم، أيضاً  و بو، أجلا  الحرف .
 إكسوووواببا إلوووو و ووووو مووووا يووووؤدي  الحووووروف وارد ووووا ز

( ز  9ز 8) شوووووك  ز وحركوووووة ليوةوووووة  أكثووووورمظبوووووراً 
 ( . 25ز24الصور )

 

 

 
 ال، را  مثا  للم،ا،ية –( 8شك  )

 

 
 مثا  للم،ا،ية –( 9شك  )

 

 
 " بوفمقعد " –( 24صورل )

 
 أريكة  –( 25صورل )

 قابلية الضغط: -4
 أييوووووع الحوووووروف ميعووووورف الضووووو ، بأةوووووه تج

ذلووف و ووو اوو  ز بعضووبا مووع بعووض  اجمووع أجلائبوو
ر مةكمشوووة الشووووك  اتصوووي الفوووورد ز أواكوووس المووو، 

و وذا يفيود او  ز سد تُ  أوضئيلة الحجم تق  اتحاتبا 
   حووروف ويبووين شووك  )للالةووواح  التعبيريووة الشووكلية 

 وضووووع ثووووم ز اوووو  حالووووة مةفووووردل حوووورف الووووواو (10
ضوووو ،ت وجمعووووت بعضووووبا مووووع  وفوووود حووووروف واو

توضوووو  ت،بيووووة الحووووروف  (26ز الصووووورل )بعووووض 
 .المض و،ة

 

 
 فابلية الض ، –( 10شك  )

 

 

 
 مةضدل وس، -(26صورل )

 التزويه : -5
 

و ووووو  صوووووفة مووووون  تسوووووم  أحياةوووووًا بوووووالتربيع ز
والمقصوووووود ببوووووا فابليوووووة ز  الكووووووا صوووووفات الخووووو، 

 ةدسوية ذات  أشوكا ن ترسم ال   يئة الحروف  
لوايا كالمربع و المست،ي  و المعين و المسدس و 

ز  27( ز الصوور )12ز 11)   اشوكز أما شابببا 
28 ). 
 

 
 

 
 التلويه –( 11شك  ) 

 
 
 

 
 التلويه –( 12شك  )

 

 
 مقعد " مقصد"  -(27صورل )

 

 
 مةضدل وس، -(28صورل )
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 التشابك والتداخل: -6
 

يعووود التشوووابف مووون الصوووفات التووو  اةفووورد ببوووا 
 كا لفوخاصة ا  حرواه الرأسية ز الخ، العرب  

 ووذه الحووروف وتتووداخ  مووع بعضووبا  وتمتوودز والوووم 
تتحوو  ايوه الحوروف  شكلياً  لتصةع ايما بيةبا حواراً 

وفود يكوون  وذا التشوابف او   اةاصر لخرايوه ز إل 
جد  الحوروف  أي  -ريو تضفأ يئة تراب، وتعقيد 
( ز الصوور 14ز13)   اشوكا  -ا   يئوة ضوفيرل 

 . ( 30ز29)
 

 

 

 
 التشابف والتداخ  –( 13شك  )

 

 

 
 التداخ  –( 14شك  )

 

 

 
 مةضدل -( 29صورل )

 
 إضا لوحدل  -(30صورل )

 تعدد شكل الحرف الواحد : -7
 

أن الحرف الواحد له شك  مةفرد ز وشك       
 أبجديوووووةالحووووورف الواحووووود اووووو   كموووووا أن  ز مّتصووووو 

اوودل شووك  اوو  رسووم ويُ يُ  أنالحووروف العربيووة يمكوون 
اووووو  الليوةوووووة و  ختلوووووفيحيوووووث  ز متةواوووووة أشوووووكا 

ولع   ذا التعدد  و الذي يكسب ز السمف والحجم 
( ز صووورل )      15) شووك ز الحووروف التةووو  و الثوورا  

31. ) 

 
 

 
 تعدد شك  الحرف الواحد –( 15شك  )

 

 
 إضا لوحدل  -(31صورل )

 أساليب تشكيل الخط العربي : -
 

خوذ يتفوةن او  إخورا   وذه أبو  ؛ اةد مجرد الكتابة البسي،ة حسب القوااد المتبعة او  كو  خو، لم يتوفف الفةان المسلم 
اخووور  بوووالحروف مووون مجووورد الرمووول الصووووت   زإليبوووا مووون خيالوووه وتصوووميماته اةبداايوووة مضووويفاً  زالخ،وووو، اووو  صوووورل جميلوووة 

كوووار وموووا تتميووول بوووه مووون ب االبتبصووورية ز سوووااده الووو  ذلوووف فابليوووة الحوووروف العربيوووة  سوووالي البصوووري إلووو  وحووودل جماليوووةو 
ز موع اورض بعوض ت،بيقاتبوا او  ايموا يلو  ز ةعرض بعضوبا للخ، العرب   اةبدااية. و ةاف العديد من التةاوالت خصائل

  ا ثاث المعاصر
 

 التكرار: -1
 

 أو أحوورفجمواووة م أو ووو تكوورار صووورل حوورف     
واو  سوبي  تحقيوة أاضو   ادل مرات ز أوكلمة مرل 
والجمووو  التووو   اآليووواتةوووان باةتقوووا  يقووووم الف زةتيجوووة 

تحتوووووي الوووو  الكلمووووات والحووووروف المتشوووواببة ممووووا 
 لخرايهبصورل العم   إةتا اةد ا ثر بل  أيكون له 
 ( 32ز صورل ) (16شك  ) -جميلة 

 
 

 
 التكرار –( 16شك  )

 

 
 مةاضد  –( 32صورل )
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 : التقابل -2
 لكون تمامواً  مت،وابة بشك  الحروفوضع   و
 الكتابووة وتسووم ز  موورآل أمووام العبووارل نوكووأ معكوسووة
 معكووس تكورار ولكةوه أيضواً  تكورار و وو.  المةعكسة

 ز العووادي التكوورار اوون مختلفووة اةيووة يمووةف اةووه يةووتز
 دائموووواً  التكويةووووات  ووووذه تمتووووال الفةيووووة الةاحيووووة وموووون

 والبووودو  بالتعووواد  يووووح  ز  ةدسووو  وجوووو ر بجموووا 
 (.33ز صورل ) (17) شك ز  والةظام والتوالن

 

 

 
 التقاب  –( 17شك  )

 

  
   أريكة –( 33صورل )

 :التداخل والتراكب -3
الووو  اسوووتخدم الكلموووات  ا سووولوبيعتمووود  وووذا 

ذات الةبايات المتشاببة وتراكببوا موع بعوض لتظبور 
 أو فوو  حيوول موون المسوواحةزأاوو   يئووة واحوودل تشوو   

تتوووداخ  ايموووا بيةبوووا وتتقوووا،ع لتشوووك  وحووودل مووون  أن
بحيووووث  التراكووووب بسووووي،اً  وفوووود يكووووون اوووودل كلمووووات .

 وفووود يكوووون صوووعباً  زيمكوون تمييووول مفرداتوووه و فرا تبووا
 شوووووك  زبحيوووووث ال يمكووووون تمييووووول مفرداتوووووه بسوووووبولة 

 (.35ز34( ز صورل ) 18)

 
 

 
 التداخ  والتراكب –( 18شك  )

 

 
 مةضدل استقبا   -( 34صورل )

 

 
 مةضدل وس، -(35صورل )

 

 :الخط علي شكل هيئات مختلفة  -4

الفةوووووان  إليبوووواالتوووو  لجوووووأ   سووووواليباموووون عوووود تُ 
ومون  وذه  زالمسلم كمحاولة الستثمار حرواه جمالياً 

او  أو  معماريوة ز أشوكا البيئات كتابتوه او  صوورل 
 أوأو اةاصور ،بيعيوة ز صورل رسم كائةات حيوة ز 

  واير ووووووووا ز ......كتابيووووووووة أشوووووووور،ة اوووووووو   يئووووووووات 
 (.37 ز36( ز الصور )21 ز20ز 19)  ا شكا 

 

 
 معمارية أشكا  –( 19شك  )

  
 كائةات حية واةاصر –( 20شك  )

 
 أشر،ة كتابية –( 21شك  )

 

 
 وحدل إضا ل ومةضدل جاةبية -(36صورل )

 
 مرآل حائ،ية -(37صورل )
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موون الخطوووط  أكثوور أو نوووعين بووين الجموو  -5
 : العربية

اوووو  لخراووووة الصووووةااات  ا سوووواليبحوووود أتعوووود 
العموووارل التووو  ظبووورت موووع ت،وووورات الخووو، العربووو  و 

مووون  أكثوووراقوووام الفةوووان بوووالجمع بوووين  أةوااوووهزوتعووودد 
ةواين من الخ،و، ا  تكووين واحود وذلوف لضورورل 

( ز 22) يات توظيف الخ،وو، شوك التةو  ا  جمال
 . (38صورل )

 

 

 
الجمع بين ةواين من  –( 22شك  )

 الخ،و، ) رفعة ز وةسخ(

  

 
الجمع بين  -بروال خشب  -(38صورل )

 الخ، الكوا  ز الةسخ ز والرفعة 
  :التناظر قابلية -6

 

 أةبوووواخيوووو  لةووووا تكتووووب ايبووووا العبووووارل ب،ريقووووة تُ 
ف اوو  مضووموةبا متعاكسووة ولكةبووا تختلوو أومت،ابقووة 

ز صوووورل (23شوووك  ) ز  ويكمووو  بعضوووبا الوووبعضز 
(39. ) 
 

 

 
 فابلية التةاظر –( 23شك  )

 

 
 مجمواة مةاضد –( 39صورل )

 : واألرضيةالتبادل بين الخط  -7
اسوووووت،ا  الفةوووووان ابتكوووووار أشوووووكا  اايوووووة اووووو  
الجما  من الخ،و، والكلمات الت  تتعواد  وتتبواد  

ةاام اجيب محققة ايبا الحروف مع ا رضية ا  ت
كبيوورل اوو   ووذا  ويبووذ  الفةووان جبوووداً  ز جماليوواً  تةاسووباً 

يووووتم حسوووواب الفووووراغ بدفووووة مووووع اوووودد  حتووووى اة،ووووار
ز لتتحوووو  تلوووف  الكلموووات وموووا حولبوووا مووون الفرااوووات

حيووث  (24شووك  ) زالفرااووات إلوو  كلمووات مقوورو ل 
تقووورأ كلموووة "الووو " اووو  الفرااوووات الةاتجوووة بوووين كلموووة 

اد  والتماثوووو  التووووام بووووين "محموووود" ز أو يحوووودث التعوووو
( حيوووث كتبوووت 25الشوووك  وا رضوووية كموووا بالشوووك  )

 40بالصووور )  أيضواً وكموا يتضوو   زكلموة " الوو  " 
 . ( 41ز

 

 
 تباد  –( 24شك  )

 

 
 وا رضيةالتعاد  بين الشك   –(25شك  )

 

 
 بروال خشب  –( 40صورل )

 

 
 مةاضد جاةبية –( 41صورل )

 : التراكم -8
 

اوو  جوول  معووين  أسوولوبتكثيووف الحووروف بووأي 
مووووون التصوووووميم بالةسوووووبة لبووووواف  المسووووواحة ز مرااوووووال 

صوورل   ز  (26لتحقية معوايير اةيوة جماليوة شوك  )
(42) . 
 

 

 
 

 التراكم –( 26شك  )

 

 
 جاةبية مةضدل -( 42صورل )
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 الخطوي التكووين مركوز الحوروف حدأ جعل -9
 : ( التشعب)
 

 بووؤرل مون ةمة،لو حورف موون التكووين بوااي يبودأ
  يئوووووة اووووو  أو ز( المووووويم) كحووووورف  ةدسووووو  تصوووووميم
 جملوة  ا الرأسية الحروف امتداد مع تتراكب دائرية
 ) شوكل ز  أيضواً  دائوري إ،وار او  تكتبفد  الت ز و 
 (.44ز 43وصور)ز   (28ز 27
 

 

 
 حرف البا  مركل التكوين –( 27شك  )

 
 

 
مركل  ا لفامتداد حرف  –( 28شك  )

 التكوين 

 

 
 مةضدل جاةبية –( 43صورل )

 

 
 س،  مةضدل وس، –( 44صورل )

تحقيق التودر  مون خوسل سومك و حجوم  -10
 الحرف:

ف للداللووووة الوووو  ر مف وحجووووم الحوووويسووووتخدم ايبووووا ُسوووو
التودر  مون الكبيور الثالث مون خوو   أو البعدالعمة 
( ز 29) شووووك ز الصوووو ير داخوووو  العموووو  الفةوووو  إلووو 

 ( .45صورل )

 

 
 التدر  –( 29شك  )

 

 
 ،بااة ال  فماس تةجيد –( 45صورل )

إن توواري اعل  سبي  المثا     ؛ اللخرايةز والشكلية تحم  ا  ثةايا ا الصفاتمما سبة يتض  لةا أن الخ،و، العربية 
  لفات"ز أو توليعبا بأوضا  معيةةز وكذا باف  أةوا  الحروف يع،  ةوًاا من الشك  اللخرا ."ا 

واللخراووة الملحقووان بووالحروفز اعومووات الفووت  والكسوور والضووم  ضوواف إلووى ذلووف ال ةووى الووذي يمكوون أن يضوويفه التشووكي يُ 
اةبوا ةتموام التةاسوةز ومو   الفرااواتز إضوااة ال اةوى  لخرايوه تليةيوهوالسكون والتةوين والمود واةداوام والشود كلبوا اةاصور 

الحوروف الوى ه فودرل  وذإلو  جاةوب  ز إلى ضب، الكلماتز وصحة فرا تباز وذلف ا  خ،و، الةسخ والثلث والديواة  والجلو 
 اةيقا  والتةو  الحس .ك  من تةو  ا  الإا،ا  

تبوواد  االةحةووا ات واالمتوودادات كمووا اوو  يحوودث موون تبوواد  الرفووة وال لظووة كمووا اوو  حووروف خوو، الةسووخز و  ففووي اقيقووا :
 والترافل كما ا  الخ، الديواة ز وتباد  إشعا  القول كما  و ا  حروف خ، الثلث. حروف الخ، الفارس ز وتباد  التماث 

أمووا الخوو، البةدسوو   اووالخ، المةحةوو  يمثوو  الرشووافة كمووا اوو  حووروف الةسووخ والثلووث والفارسوو  والمحقووة. اقحسووا : اأموو
ااه ايثير الجما  الرياض  البةدس ز وك   ذه الصفات الكامةة ا  حروف الخ، العرب  تتوي  للخ، وا، الموتمكن الكوا  بأةو 

حساًسوا بصورياا وةفسوياا  التعبير ان الحركةز والكتلة ؛ ايع،  حركًة ذاتيًة تجع  الخ، يترافل ا  كتلة محقًقا إيقاًاا جميًو وا 
 رافًيا.
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 قيم تعبيرية بسغية للغة( ،قيم حسية  ،قيم روحانية )  :اللغوية للخط العربي القيم التعبيرية في الرموز -

ن القوورآن أحيووث إن الخوو، العربوو  ةشووأ وت،ووور اوو  رحوواب القوورآن الكووريم دون ايووره موون الخ،ووو،. إذ  الجانووب الروحووي:
 خت مصاحف اثمان بونمع المصحف الشريف ا  ابد أبو بكر الصديةز وةسكتب اةد ةلوله بالخ، العرب ز ثم جُ  الكريم

العربو   والعبارات الديةية تكتب بالخ، وا دايةيات القرآةية آلافان الخليفة الثالث بالخ، العرب ز ثم ظلت المصاحف كلبا وا
و كووذا  اعووم الخوو، العربوو  بووروح ديةيووة مةووذ البدايووةز وظلووت تلووف الووروح توولداد مووع الوولمنزأُ دون ايوورهز و كووان موون أثوور ذلووف أن 

 .(173و172ل  -4)ك  الجمي  بالعا،فة ال،ا رلز وارتب، الفن بالدين ا  وحدل جميلةامتل  ايه الش

 ذه العملية أشبه بترجمة ا حاسيس الداخلية وا اكار لدي المصمم ان ،رية استعما  مفردات ل ة  الجانب الحسي :
التو   المعواة اون  للتعبيوربا المصومم الت  يةتقيضمن اوفات تشكيلية معيةة ز وبخامات و،رة التةفيذ للخ، العرب  الشك  

 . .............. ( الوفار داخ  التصميم مث  )الفرحز و القلة ز والخوف ز الترحيب ز  ايريد
 . والفلسوفية االجتماايوة زوا يديولوجيوة ز اون االتجا وات السياسوية  وسويلة للتعبيوراللفظيوة ةفسوبا أن الل وة إلو  جاةوب 

 .ائ  يستخدمبا اةةسان للتعبير ان ا اكار وا حاسيسوسيلة من بين ادل وس  ةوالل

المة،وفوة والمكتوبووة ابوو  أيضووًا العربيووة إلوو  جاةوب الل ووة  كثيوورلزتحمو  ل ووة الشووك  صووورًا بوايوة  :قوويم تعبيريووة بسغيووة
معةووو  وتوووأليف اعةاصووور البواوووة إذًا لفوووظ و ز المجوووال المرسووو  ز والكةايوووة ..(.  االسوووتعارلتحمووو  صوووورًا بوايوووة ) كالتشوووبيه ز 

يمةحبوووا فوووول وتوووأثيرًا وُحسوووةًا . ثوووم دفوووة اووو  اختيوووار الكلموووات وا سووواليب الووو  حسوووب مووووا،ن الكووووم ز وموافعوووه ز ز لأللفووواظ 
 وموضوااتهز وحا  السامعين ز والةلاة الةفسية الت  تتملكبم وتسي،ر ال  ةفوسبم .

ة ز االماديووة دليوو  االتصووا  بووالوافع ز والتجريوود دليوو  لقوود جمووع العوورب اوو  ل ووتبم بووين الوافعيووة الحسووية والمثاليووة المعةويوو
 .ارتقا  العق  

" كيوف اسوتفاد مصومم اثثواث مون (:  الخط العربي وأساليب معالجاتوه باألثواث المعاصور ) التعبيور / المضومون
 جماليات الخط العربى"

 

 :كرمز لغوى مطلق " "استعمال الخط العربي كعنصر زخرفي بحت دون اثهتمام بالمضمون المكتوب  -1
 

  
 

اليبووووا  -مةضوووودل وسوووو، موووون الخشووووب  -( 46صووووورل )
 تفري  .اسلوب –مجمواة من الحروف 

اليبوا  –مةضدل جاةبية من الخشوب  -( 47صورل )
 ،بااة .التلوين /  أسلوب–مجمواة من الحروف 

مكوةة من من الخشب ز مكتبة  -( 48صورل رفم )
خو، اربو  الوى  ثوثة أجلا  فابلة للدوران مع ةمو،

 التفري  . بأسلوب – جواةببا
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 استعمال الخط العربي كعنصر تشكيلي جمالي ذو مضمون تعبيري / مقروء : -2
 

 :اهلل الحسني أسماء /آيات قرآنية  -(2-1)
 

 

 

 

     
اسلوب  -  " آية الكرس  "ال  س،حبا –مةضدل  –( 49صورل )

 مس،  آخر . فل الحروف والكلمات من اللدائن ولصقبا ال 
اب  بأسما صحن سيراميف ملخرف الجل  الدائري ابارل ان  –مةضدل وس،  -( 50صورل )

 Zebra wood  مراو  الى فاادل من خشب -الحسة  
           

 ووظيفة األثاث ( .الرمز اللغوي ) لها معني مرتبط بوظيفة األثاث :كتابات  -(2-2)
 

 :مكانأو المعني مرتبط بوظيفة األثاث  -أ
 

 

 

 

 

 

 

رف حوووووووووائ،  موووووووون الخشوووووووووب ز  –( 51صووووووووورل )
محمو  ال  أجلا  معدةية كتب اليبا "العلم ةور 

 . أسلوب التفري  –وكةل المعراة " 

أسلوب   – من الخشب -مكتبة افرأ –( 52رل )صو 
 إةشائ  .

كتب اليه " حل  "  –صةدوة حل   –( 53صورل )
 أسلوب الحفر . – بالخ، الكوا 

 

 

 

 

 

 –مووون الخشوووب واللجوووا   –مكتبوووة  –( 54صوووورل )
 - كتووب الووو  جواةببوووا بووالخ، الكووووا  " اب أالوووم "

 أسلوب التفري  والحفر.

مة،قووووة االسووووتقبا   كوةسووووو  اوووو  –( 55صووووورل )
من الخشب اليه جملة " أ وو وسوبو  -بالمةل  

 أسلوب التفري  . - "
 
 
 
 

مةضوووووودل وسوووووو، اوووووو  مة،قووووووة االسووووووتقبا   -( 56صووووووورل )
 .من الخشب اليبا جملة " أ و وسبو " – بالمةل 
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 :ولكن يحمل مضمون تعبيريغير مرتبط بوظيفة المكان خط كتابي  -ب
 

 

 

 

  

 

كتوووووب –مةضووووودل وسووووو،  –( 57صوووووورل رفوووووم )
ةوووس إذ كةوووت خووووا  موووا لووو  ب يووورف اُ اليبوووا " 

ن تمةيت شيئا اأةت ك  التمة    بيت شعر "وا 
 أسلوب تفري  . – الحو 

ببوووا مكوووان لحفوووظ   -مةضووودل وسووو، مووون المعووودن – (58صوووورل رفوووم )
بوووو   " داوةووو  بوووالت  كاةوووت  ووو  الووودا كتوووب اليبوووا "  –المشوووروبات 

 أسلوب تفري  . - الةواس

 

          

  -مووون الخشووووب مكتبوووة  -( 60صوووورل رفوووم )
 ووووذه المكتبووووة مسووووتوحال موووون الخوووو، الكووووووا  
المربع وتم تصوميمبا بحيوث تتووار مسواحات 

 –سوو  وأاقو  لوضووع الكتووب مقسومة بشووك  رأ
) حكموة  "تفا لوا بوالخير تجودوهكتب اليبا " 

 .صحي  ان الرسو ( بحديث ليس أو أثر
 ما ا رض  ذه الىكتب اليبا "  –من المعدن   -مةضدل جاةبية ببا مكان لحفظ  الكتب  -( 59صورل رفم )

 بأسلوب التفري  . –"  الحيال يستحة
 

 حب المكان / إضفاء طاب  شخصي :خط كتابي ألثاث مرتبط بصا - 
 

  
 مسق،با ا اق  كلمة " ديوان " -مةضدل وس، –( 62صورل ) مسق،با الرأس  كلمة " ديوان " –مكتبة  –( 61صورل )

 صممت خصيصًا  حد مكاتب شركة " ديوان" لوستشارات البةدسية والمعمارية بأبو ظب ( 62ز 61صورل ) 

 

 

 

 

 
  -ا"مقعوووود يحموووو  اسووووم "داةوووو –( 63صووووورل )
     ال،بااة . أسلوب

تحمو  حراو  أ ز ف   -مون الخشوب  مةضودل وسو، -( 64صورل )
 .سلوب إةشائ  أ – المكان أصحاب أسما من  ا ول الحروف 

مقعد يحم  اسم " البوام " بوالخ،  –( 65صورل )
 أسلوب تفري  وحفر.      -الكوا  
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مةضوودل وسوو، موون الخشووب  -( 66صووورل )

الوو   يئووة حوورف " م "الحوورف ا و  موون  –
 أسلوب إةشائ  . –أسم صاحب المكان 

 –اسوووم " جةووو " الووو   يئوووة  –مكتبوووة مووون المعووودن  –( 67صوووورل )
 إةشائ  .أسلوب 

اسم  –مةضدل وس، من الخشب  -( 68صورل )
 أسلوب إةشائ  . –" م  " مكرر بالخ، الكوا  

 

 :المعتقدات السائدة (رمز لغوي يحمل عبارات مرتبطة ب)بعبارات لها عسقة بالمعتقدات أثاث مزين   -( 2-3) 
 

 ال  سبي  المثا  ( والحسد السحر اتقا  ا  االاتقاد (   

 تبوارف اب –) ماشوا  اب الحسد االستعاةة ب يات القورآن الكوريم أو العبوارات الل ويوة الديةيوة السحر اتقا  من ابرل ،رة 
لو  وفوت فريوب كوان يظبور ذلوف او   (....الوخ  اللبوم بوارف  وذا البيوت –ال حو  وال فول إال بواب  –اب أكبر  –مبارف  – ز وا 

 العبارات . أون ابةاف ف،ع من ا ثاث تحم  تلف اآليات اللوحات المعلقة ال  حوائ، المةل  ز أما اآل

 

 
كتب  –مةضدل وس،  –( 70صورل )

 . إةشائ  أسلوب –اليبا " بسم اب " 

  

  
 كتب اليبا "ماشا  اب"  –ظبر وحدل جلوس  –(72صورل )

 
كتب  –من الخشب  –مةضدل وس،  –( 69صورل )

مس،  ال   ةتفري  ولص –اليبا " مبارف  ذا البيت " 
  خشب  آخر .

كتوووووووب  –مةضووووووودل وسووووووو،  –( 71صوووووووورل )
 بأسلوب تفري .  –اليبا " ال حو  وال فول" 

مكتبووووة حائ،يووووة ) مجمواووووة موووون الخورةقوووووات  –( 73صووووورل )
 أسلوب ،بااة . –كتب اليبا " ماشا  اب "  –والضلف ( 
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 :المعاصراث اقسسمي واألثاث أوجه التشابه واثختسف بين استخدام الخط العربي كرمز لغوي في األث
 

وجوووه 
 المقووارنة

 األثاث المعاصر األثاث اقسسمي

تشووووابه فووووي 
طريقووووووووووووووووووة 

)  الكتابوووووووووووة
األشوووووووووووورطة 

 الكتابية (
 

 
 

 متحف  -( سداسية اشا  ) ،اولة اشا  كرس  -( 74صورل رفم )
ةحوواس مكفووت بالفضووة ملخوورف بأسوولوب  -القووا رل ز  اةسوووم  الفون

 باسوممشوعة)  دائريوة كتابوة الق،عوة سو،  ويتوسو، -التفريو  والتخوريم 
ويوؤ،ر سو،  الق،عوة  –المضوفر  الكووا  بوالخ، السول،ان محمود (

إلو    -كتابة بخ، الثلث المملوك  تضم اسوم السول،ان وألقابوه العديودل
المفراوة مولاوة  جاةب كتابات بخو، الثلوث الوى أرضوية مون اللخوارف

 .( 76ز  75) صورل الستة لل،اولة  ا س، ال  
 

 
 (75صورل رفم )

 
 

 
 (76صورل رفم )

 
القسول مةضدل وس، من المعدن المفرغ  بكلمات"   –( 77صورل رفم )

ال تد  الى القولز و الرحمة ال تد  الى الضعف "  ال  فاادل من 
 .كتلة خرساةية 

 

 
ةاام الكوم والخ، العرب  ت -كاوةتر استقبا   –( 78صورل رفم )

 ... ةمشو  الوى دسرْب موا تو،أه ا فدام  م  " والةحاس ا  التصمي
 . و اْن و ْار ْت ا رض يعجبة  المش  ايه "

 

 
اليبا كتابات بالخ، العرب   –مةضدل وس،  –( 79صورل رفم )

 بأسلوب التلوين /ال،بااة .
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تشووووووووووووووووووابه 
الكتلوووووووووووووووووووة 
اقنشووووووووائية  

 . و الخامة

 

 
وم  ز اةسو الفون متحوف -مصوحف  صوةدوة -( 80صوورل رفوم )

والفضوة  بالذ ب م،عمة خشبية ألواح الى بروةلية صفائ  -برلين 
جميووع صووفائ  الةحوواس ا صووفر ملخراووة واليبووا كتابووات ) آيووات  -

)صوورل فرآةية بالخ، الكوا  وخ، الثلث ( م،عموة بالوذ ب والفضوة 
ز  الوووو  أرضووووية تحموووو  رسووووومًا ةباتيووووة صوووو يرل وتحتبووووا (  82ز 81

د الجواةوب الخارجيوة ةورى اآليوات القرآةيوة أل ار اللوتس. والى امتودا
موون سووورل البقوورل و وو  آيووة  255موون سووورل الةووورز واآليووة  35)اآليووة 

إلووى ذلووف  ةوواف آيووات أخوورى الووى ال ،ووا  والووى أاوواريل  الكرسوو (.
مووووون سوووووورل آ  امووووورانز واآليوووووات  27-26الكتابوووووة الضووووويقة )اآليوووووة 

موووون  95-92و 89-76موووون سووووورل الشووووعرا ز واآليووووات 192-199
 من سورل الحشر(. 24-22ورل الوافعةز واآليات س

 

 
 (81صورل رفم )

 
 (82صورل رفم )

 

  
 مةاضد وس، من المعدن والخشب  –( 84صورل رفم )

 

 
اليبا  – إضا لمةضدل جاةبية من المعدن المفرغ مع   –( 85صورل رفم )

 تفري  .ال أسلوب –حروف اربية وكلمات 

 
 –مةضدل وس،  من ا خشاب وفرصة من اللجا    –( 86صورل رفم )

 اليبا كلمة " توحيد" مكررل بالخ، الكوا   .
 

 

 
ملين جواةبه بكلمة " اجتما  "  –مقعد من ا خشاب   –( 87صورل رفم )

 .  مكررل بالخ، الكوا 

تشووووابه فووووي 
أسووووووووووووووولوب 
الكتابووووووووووووووووة 

 . والخامة

 

 

الذي ” اأوالو أشرف “جامع  -جل  من مةبر خشب   -( 83صورل )
للموووويود اوووو  ابوووود أشوووورف  1299-1296بةوووو  اوووو  الفتوووورل مووووا بووووين 

اليوووووه بوووووالخ،  كتوووووب – تركيوووووا –ا ةاضوووووو    -سوووووليمان بيوووووه اأوالوووووو 
 اب ...( . –ال   –امر  –أبو بكر  –الكوا  ) محمد 
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تشوووابه بوووين 
أسوووووووووووووووولوب 
الكتابوووووووووووووووووة 
والخامووووووووووووووة 
وأسووووووووووووولوب 

 .التنفيذ 
 

 
 

 -ز  ةيويووورف  متروبوليثووانمتحووف  -(  حاموو  مصووحف 88صووورل )
موون الخشووب السووا  الموولين باللخووارف الكتابيووة المحفووورل ) اسووم اب ز 

ز ال  ز وا ئمة االثة  اشر( ز صورل  محمد ز والصول ال  الةب 
 ( . 90ز 89) 
 

 
 (89صورل رفم )
 

 
 (90صورل رفم )

 
 -بدراة واحدل مع ةم، خ، ارب  -من الخشب خلاةة  -( 91صورل رفم )

 بأسلوب الحفر .
 

 
 من ا خشاب مع الحفر اليبا . –اراة استقبا   –( 92صورل رفم )

 

 
القرصة تتضمن بعض الكلمات  –مةضدل من الخشب  –( 93صورل )

 تفري   . أسلوب –العربية المكررل 
  

 
 إةشائ  أسلوب –خ، كوا   –مةضدل " كو " من الخشب   -( 94صورل )
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تشووووابه فووووي 
اسووووووووووووتخدام 
النسوووووووووووووووووب 
الذهبيووة فووي 
كتلة متووازي 

 تالمستطيس

 
لةودن  زوألبورت ايكتوريوا متحوف -مجوو رات  صةدوة -( 95صورل )

بوليم مون الفضوة صةدوة من العوا  ذ - واليوه ةقوس  زو مفصووت وا 
بالخ، الكوا  المورة "بسوم ب الورحمن الورحيم.  وذا موا امو  للسويدل 

) صووورل  ابةووة ابوود الوورحمن أميوور المووؤمةين رحمووة ب اليووه ورضووواةه"
96 ). 

 

   
 (96صورل رفم )

 

 
 )بوايه(شري، مفرغ من المعدن ال  س،  الخلاةة -( 99صورل رفم )

 

 
،ووووواوالت خشووووبية بوووواللون ا بووووويض تتضوووومن بوسوووووتيف  -( 100صووووورل رفووووم )

 تلوين. أسلوب –اليبا كتابات بالخ، العرب   حراري )بلكس ( بعدل ألوان
 

   
سووووتخدم المصوووومم الخوووو، العربوووو  اوووو  ا -مجمواووووة مةاضوووود  –( 101صووووورل )

موووع تصووميم مميووول و مختلوووف و بووألوان مختلفوووة ز تصووميمات الووو  ال،ووواوالت 
 .أسلوب تلوين  -  هل كتابات ممي

 

 
 شيللوةز ال   يئة حرف" م" –( 102صورل رفم )

 أسوووووووووووووولوب
الكتابوووووووووة ) 

/  تلوووووووووووووين
(   دهوووووووووووووان

وتنوووو  فووووي 
طريقووووووووووووووووة 

 التشكيل 
 

 

 
 

 التركيووووووة الفةووووووون متحووووووف  -صووووووةدوة كتابووووووة  –( 97صووووووورل رفووووووم )
رسوووم موووع د وووان الوكووور) تقةيوووة البرةيوووة ( .  -اسووو،ةبو  واةسووووميةز

 98صورل   را  السل،ان ابد المجيد ا و  )ويوجد داخ  ال ،ا  ،
 ( ال  خلفية لرفا  .

 

 
 (98صورل رفم )
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تشوووابه فوووي 
بنائيوووووووووووووووووة 
الكتلوووووووووووووووووة 
المسووووتطيلة 
 المرفوعووووووووة
 علووي أرجوول

التضوووووواد و ، 
النوواتع عوون 

 . اللون

 

 
 -متحوف الفون اةسووم  ز تركيوا –صوةدوة خشوب   -(103صورل )

 . قةيووووة الت،عوووويمتمووووت لخراووووة الخشووووب بووووا بةوس والعووووا  باسووووتخدام ت
موووؤ،رل مووون العوووا ز  تليةيوووهيحوووي، بالحاشوووية السوووفلية لل ،وووا  أشوووكا  

ويفصوو  بيةبووا حلوو  مفص صووة؛ وفوود ُةقووس داخوو  ا ،وور اآليووة القرآةيووة 
 ( بخ، الثلث.104 رفمصورل من سورل البقرل ) 255

 

 
 (104صورل رفم )

 

 
خ، خلاةة من ا خشاب ال  جواةببا كتابات بال –( 108صورل رفم )

 الكوا   .
 

 

 
استخدم لقب صاحب المكان   -مةضدل اجتمااات –( 109صورل رفم )

 فرصهليمث  المسق، الرأس  لقاادل المةضدل ز وأيضًا استخدم مكررًا ا  
 الحفر. بأسلوبالمةضدل 

 
 

 
   أسلوب إةشائ   – مةضدل من الخشب –( 110صورل رفم )

 

النسووووووووووووووبة 
والتناسووووووووب 
فوووووووووووووووووووووووووي 
المسووووواحات 
، الكتابيووووووة 

 لمسووووواحاتا
   الهندسوووووووية
، وبووووووووووووووين 
الكتووووووووووووووووووول 

 . نفسها

 

 
 

 التركيووة الفةووون متحووف  -القوورآن لحفووظ خلاةووة( 105صوورل ) 
 واوا  ز ا بةووس وخشوب ز الجول خشب -واةسومية ز اس،ةبو  

 ال  ال ،ا  البرم   ُكتب -بالفسيفسا   الت،عيم وتقةية ز واظم ز
أموا جواةوب  - ( 106)صوورل فرآةيوة آيوات ةواار وبوةقس الثلوث بخو،

جسم الخلاةوة ات،وفبوا ألوواح مسوت،يلة مون العوا  مرتبوة أاقيوًا. ويوجود 
 داخ  لوايا  ذه ا لواح ةقوس ةاارل مكتوبة بخ، الثلث بالل ة التركية

 . ( 107) صورل
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 (106صورل رفم )
 

 
 (107صورل رفم )

 

 
 من ا خشاب المفراة –مقعد البركة   –( 111صورل رفم )

 
 –من الخشوب موع التةجيود  –شيللوةز  " أين "   –( 112ل رفم )صور 

 . ا بعادأسلوب إةشائ  ثوث  
 

 
اوووو  مووووو   -مجمواووووة جلسووووات موووون الرخووووام والخشووووب  –( 113صووووورل رفووووم )

 .ا بعادمجسم ثوث   –تجاري ال  شك  حروف من الل ة العربية 

 
الوو   –ي مجمواووة جلسوات موون اللوودائن او  مووو  تجووار  –( 114صوورل رفووم )

 شك  حروف من الل ة العربية . 
 
 

 
 وحدل ارض بمح  تجاري –( 115صورل )

 

تشووووووووووووابه 
 أسووووووووولوب
 التفريووووووووو 
 والتجسيم 

 

 
 

مجمرل  –ز  ةيويورف  متروبوليثانمتحف  -مجمرل ( 116 صورل )
الةحاس من  -السل،ان الملف المظفر شمس الدين يوسف بن امر 

 .  تضم اسم السل،ان وألقابه العديدل . ا صفر المرصع بالفضة
 

   
 (118صورل )          (       117صورل )       

مع ا اما  المعاصرل المجسمة ذات التفري  والتجسيم  أسلوبتشابه 
 الثوثة أبعاد 
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 .المعاصرنستخلص أوجه اثختسف والتشابه بين استخدام الرمز اللغوي في األثاث اقسسمي واألثاث مما سبق 
 

وجوووووووووووووووووووه 
 المقارنة 

 األثاث المعاصر األثاث اقسسمي

خاموووووووووووووووووة 
 التنفيذ

الةحووووووواس والفضوووووووة واير وووووووا مووووووون المعوووووووادن والعوووووووا  
 وا خشاب .

 ا خشاب واللدائن والمعادن واللجا  .

أسوووووووووووولوب 
 التنفيذ

ر والت،عووووويم والتفريووووو  والحووووورة )الحووووول والكووووو ( الحفووووو
 والتلوين .

تعتمد بصورل أساسوية الو  التفريو  أو التلووين ) ،بااوة 
رسم ( إل  جاةوب الحفور ز وأيضوًا لصوة سودايب مون  –

المعوووودن ......( الوووو  السوووو،   –خامووووات ) كالخشووووب 
 ما يستخدم الت،عيم . وفليوً  زالخشب  

مسووووووووووواحة 
 الكتابة

داخووو  مسووواحات  ةدسوووية ) سووووا   كاةوووت الكتابوووة توووتم
مسوووت،ي  ز مربووووع ز دائووورل ز سداسوووو  ....... الووووخ ( 
وكاةووت الخ،ووو، الخارجيووة لق،ووع ا ثوواث ةفسووبا ذات 

 ،ابع  ةدس  .

إل  جاةب الكتابة داخ  مساحات  ةدسية أو حرل ز اقد 
مث  الحروف أو الكلموات أحود مسواف، ف،عوة ا ثواث ) تُ 

أصوووووب  شوووووك  رأسووووو  ( ز بووووو  أيضوووووًا  -جووووواةب –أاقووووو  
الحووورف أو الكلموووة الثوثووو  ا بعووواد يمثووو  ف،عوووة ا ثووواث 

 بالكام .
ااتمووووودت بصوووووورل أساسوووووية الووووو  التقةيوووووة اليدويوووووة /  التقنية

 . والحرا  المسلم حراية الخ،ا، 
تعتمووود بصوووورل أساسوووية الووو  التقةيوووات الحديثوووة كوووالليلر 

التووو  تميووولت بالسوووراة والدفوووة اووو  تةفيوووذ الخووو،  cncوا 
 ثوواث ز إلوو  جاةووب ال،بااووة أو الرسووم ) العربوو  الوو  ا

تعتمووووود الووووو  الحراوووووة اليدويوووووة اووووو  وفلموووووا ز  استةسووووو  (
 .الكتابة والتشكي  

القوووووووووووووووووويم 
 ةالتشكيلي

كموا سوبة  –مون ا ثواث اةسووم  وا ثواث المعاصور  التشكيلية للخو، العربو  كرمول ل ووي او  كووً  اتحاد القيم
 ارضبا .

القوووووووووووووووووويم 
التعبيريوووووووة 

 المضمون/

 –بووات الفةووان المسوولم ديةيووة ) آيووات فرآةيووة كاةووت كتا
كسوم ز  أحاديث ( أو حروف مةفصولة ز إلو  جاةوب الح 

سووم السوول،ان الحوواكم أو واوو  بعووض ا حيووان يكتووب ا
 مالف الق،عة وصفاته .

إلوووو  جاةووووب الكتابووووات الديةيووووة والحووووروف المةفصوووولة ز  
لبووووووا اوفووووووة بموافووووووف حياتيووووووة يوميووووووة ظبوووووورت كتابووووووات 

ضويوف ( ز  أو برابووات شخصووية ابوارات الترحيووب بال)
) حروف أسما  ا شخال أو كلمات أو أسوما  محببوة 
لووديبم ( ز أو معتقوودات )كتابووات التقووا  الحسوود والشوور ( 

 أو أبيات شعرية حديثة ............ الخ.
 
 عوامل التي تؤثر علي التشكيل الجمالي للرمز اللغوي في تصميم األثاث :ال

 من أهمها : 
 مم و ارديته ا  التكوين وا سلوب.ذاتية المص -١
. اعل  المصمم ان يختار من   ابتكاريال  ا ثاث ز سوا  كان اكری أم جمالی أم الرمل الل وي البدف من استخدام  -٢

 الرمول الل وية ما يحم  المضمون أو المعة  الذي يريد توصيله للمستخدم .
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 في تصميم األثاث :الخط العربي كرمز لغوي الواجب مراعاتها عند استخدام المعايير القياسية 
 

ز االتوولان ز الوحوودل ز الةسووبة  كاةيقووا  تحقيووة القوويم الجماليووة التشووكيلية اةوود اسووتخدام الرموول الل وووي اوو  ف،عووة ا ثوواث   -1
لووف الوو  واير ووا موون القوويم الجماليووة وذ… والتةاسووبز البسووا،ة والوضوووح ز االةسووجام ز العوفووات اللوةيووة ز توليووع المسوواحات 

 مستوي الرمل الل وي ةفسه واوفته بأجلائه المختلفة ز وال  مستوي ف،عة ا ثاث كك .
اتقووديم الرموول  ا ثوواثز( اوو  مةووتز  ..اكريووة ز دالليووة حسوويةزتحقيووة القوويم التعبيريووة المرجووول موون اسووتخدام الرموول الل وووي )  -2

 . شكلهز لما ا  ذلف من أثر روحاةّ  وحسّ  الى المتلّق الل وي العربّ ز يرتكل الى جمالّياتن ترب، بين معةى الّةل و 
 مةاسب لوظيفة أو مكان ف،عة ا ثاث ةفسبا ز ومةاسب للمتلق  وراباته واحتياجاته  . الرمل الل ويمعة  يكون أن  -3
 

   النتائع :
  ثاث المعاصر .الخ، العرب  كرمل ل وي مالا  يحتفظ بةفس الخصائل الجمالية الت  يمكن ت،ويعبا ا  ا أن -
متع اةةسووان برؤيتووه حتووى موون دون فدرتووه الووى فرا تووهز يسووتة الجو ريووة اوو  الخوو، العربوو  تجعلووه االميووًاز إذ سووالبةد مةحوو  -

 .و ذه البةدسية الكامةة خلف الحروف يمكن أن يبقيبا المصمم  ا  استخدامه الخ، ا  أاما  ا ثاث المعاصر أيضًا 
العوفة الوثيقة والقديمة بوين الموورث  إل  حيل الوجود متمثلة ا  الخ، العرب  بأمكاةه أن يعيد استخدام الرمول الل وية أن -

 .ا ثاث مةتز من خو  تصميم المعاصرل الثقاا  والحيال 
 

 التوصيات :
يم وتةظوولألثوواث التصووميمية  توظيووف الرمووول الل ويووة المتمثلووة اوو  الخوو، العربوو  بشووك  يعتموود الووى دراسووة ا سووس ضوورورل -

 .التشكيلية  العوفات
ز صوي ة تشوة لةفسوبا حالوة متفوردل  الصوي ة المعاصورلب ةاف مسئولية كبيرل ال  ااتة المصممين  ليجعلوا من  وذا الفون  -

المصومم  العربو  إيجواد سوب  جديودل ز تسووااده او  الحفواظ الوى التوراث المت كوو  اعلوو   زضومن حركوة الفون العربو  الحوديث  
 .مةتجاتةا المحلية ال  ستعما  الحرف الوتية  اا  ،ول العولمة سومواجبة تدريجيًا ز 
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