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 ملخص البحث

 ه له  بهالحرف العربی هو فی حقیقته  ببهعات تیهیی یه له  ف  هحت  وحرالته  العمهویی ووعلحیه  وبیحلواته  ووقووهل   ل ه  

ب هریی  القعرة ع ى التجهلو  وها الححهلل التیهیی ی وو هلععت ه ل قیهلن بل هتحال  وعوهلر تیهیی ی جعیهع ووتحهرعه وفه  ح هن

)وقروو(  یل أل تیول الحروف جزواً ول تیویل ال وحی التییی ییحیث یو الحرفهجوللیی تییی ییه تحبث  بییل ذاتی ول 

أل  أو أل تیهول الحههروف فههی لوحههی وهله عحل ههرهل ل تتع هه  بللومهوول ال ءههوأ ) یههر وقههروو(ه أأ الیتلبههیهوفه  وواعههع 

  .الحروف تیول أییللً وأج لعاً وتحرای بعمویی ذاتیی اححعللیی وتووی ل وحی فقط

ال هی   یله وحیحول احتیر  التجریعیهی بوحاوواهل الجوهللی البحه ه بهعا الحهرف العربهی وهل أجوهلوفی و تال القرل العیر

لن أیهیلل الیی یی الوجرعة وبعأ  تحوو حراهی تویهز  بهللتحوت وال  هوبی حهزت فیاهل بعه  الححهلحیل التیهیی ییل ححهو ا هت ا

 حهروفه بءیهی الو هول بلهى یهیل عمهوأالحروف العربیی فی ببهعات أیهیلل جوللیهی بحتهیه وبهیل التحهویر فهی أیهیلل ال

ل القهرل جوللی جعیع ووحان الححلل حلوهع عبهع و و هعیع عقهل واحوهع وهلهر رارهف و یهرهن وذلهی وحهذ بعایهی ال هتیحیل  وه

ه لجه  بهللحولالعیریل فی الوطل العربی حیث اثیراً ول الحوا ییباول الج ع البیرأ بأحوات الحروف العربییه فیهباوا الح

للف و ا یوحی حرف بیله وال عغ بللواوه والحن بللوین وال لعه والثحلیل بلل یله وأیمل یباوا لیوحی ج ع الورأة والعیل بللع

  .العووع الحقرأ بحرف الراو

یهث حوفی هذا ال عع تن ا ت عان الحرف العربی اعح هر تیهیی ی لبحهلو التیهویل فهی العوهل الححهی ب هورة عمهوی  بحته  

ه الاحع هی ریی بللحرف العربی بطریقی  یر وقرووةه و یر وع حی لییل الحرفه والبعع عل بحلؤتو  وعللج  الج لن البی

ون وها الحهعة لیهتاووواحیح  البحلریی الذأ عرفال ابل وق   فی اتلب  بل تهن ا هت عان ووا هحل  الحهرف الل یوحهی والح هیلبیی و

 .لححییووا حل  الج ن البیرأ وا الره بییل وححرع وجعیع ع ى ال لحی ا

 : المفتاحية الكلمات 
 .العربیی الحروفیی – العربي ل حرف عمویی تیكی یی رؤیی
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Abstract 

The Arabic character is an artistic creativity, with its philosophy, organic movements, 

inspirations and special elements. It has the ability to respond and assist the visual artist to 

create a unique architectural style, according to visual systems aesthetic, emanating from the 

subjective form of the character, where the characters can be part of the composition of the 

painting (readable), or It is not related to the linguistic content (non-readable), that is, the 

characters are moving bodies and shapes with organic self-emotional, complementary just the 

art work. 

At the beginning of the twentieth century, when abstract art spread, the Arabic character 

appeared. It began to grow in a movement characterized by diversity and fertility, in which 

some of the visual artists inspire from the forms of Arabic characters to create their work, and 

reach a new organic form, such us Hamad Abd Allah, Saeed Akl, and others, since the 

beginning of the sixties of the twentieth century in the Arab world, they often resemble the 

human body with the types of Arabic characters, such us, the eyebrows like letter (ن), and the 

flexibility of woman's body like letter (أ).  

In this regard, the Arabic letter was used as a form factor to construct the composition in the 

work of art in a purely organic manner, where the human bodies were treated with Arabic 

characters in an unreadable manner, undeclared for the shape of the letter, and the distance 

from its engineering structure and structural laws known by Ibn Mokala in his book, but has 

been used character specifications to suit the specifications of the human body and show it 

individually on the art scene. 

key words: 

An organic vision for the Arabic letter - Arabic lettering. 

 

 مقدمة:

یقته  ههو فهي حق هیحتلج بلى عأ  كبیر ول الححلحیل لكي یتوكحوا ول تو یح  في لوحلتان الحرف العربي یوت ك و زوحلً هلراً 

ا الححهلل التجهلو  وهببعات تیكی يه ل  ف  حت  وحركلت  العمهویی ووعلحیه  وبیحلواته  ووقووهل   ل ه  به ه له  القهعرة ع هى 

یح لاهذا و هحل  تته لول یتوتها به ه وهل   هلر  وعولر تیكی ي جعیع ووتحرعه ح راً التیكی ي وو لععت ه ل قیلن بل تحال  

اتههي وههل ذركههی والكت ههیه ب ا ههی وی ههره وفهه  ح ههن ب ههریی جوللیههی تیههكی ییه تحبثهه  بیههكل الححههلله التعبیههر الوههتقله عههل الح

ع یه  وهل  ه حیث یوكل أل تكول الحروف جزواً ول تكویل ال وحی التیكی یی )وقروو( وف  وواعهع الكتلبهی ووهل تهعل الحرف

ل روو(ه أ  أل الحهروف تكهولءیه أو أل تكهول الحهروف فهي لوحهی وهله عحل هرهل ل تتع ه  بللومهوول ال ءهو  ) یهر وقه

  أیكللً وأج لعاً وتحركی بعمویی ذاتیی اححعللیی وتووی ل وحی فقط.

ال هی   وفي و تال القرل العیریله وحیحول احتیر  التجریعیهی بوحاوواهل الجوهللي البحه ه بهعأ الحهرف العربهي وهل أجوهل

لن أیهكلل بعه  الححهلحیل التیهكی ییل ححهو ب هت االیك یی الوجهرعة وبهعأ  تحوهو حركهی تویهز  بهللتحوت وال  هوبی حهزت فیاهل 

التحههویر فههي وهههي تو یههف حههروف ال ههط العربههي والحههروف العربیههی فههي ببههعات أیههكلل جوللیههی بحتههیه وتههععى بللحروفیههی 

 أیكللاله بءیی الو ول بلى یكل عمو  جوللي جعیع.

الحل الحروفي یحتهلج بلهى عرا هی وعوقهی وو تحیمهی بقواعهع ال هط العربهيه وبتلری ه  وتحولته ه لكهي یحهتً الححهلل عوهاً و

وقبولً وت بح ال وحی الحروفیی كقطعی وو یقیی وتكلو یه وأیقوحی لوحیی رارعیه والحروفیی ككهل الححهول بحلجهی بلهى تطهویر 

بللتیكیل الحروفي وُتبقیه  فهي الوكلحهی التهي ی هتحقاله وُی اهر الحهرف ع هى  وتقعین لوحل  جوی ی ووبععی ووتحوعیه ترتقي
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العوان وعرت  ع ى التجعیع ووواكبی الحعاثی العللوییه وذلك بحمهل الهرؤا الوتجهععة ل ححهلحیله وب هرارهن ع هى انعهاو وهل 

 یأل الحرف العربي.

 حوهع و هطحىو أ الو هر  حلوهع عبهع و واحوهع وهلهر رارهفو ول الححلحیل الحروفییل الذیل تأثروا باهذا انتجهلهه الححهلل 

ول یءتحهي حهعوالححلل العراوي میلو الءزاو  و یرهن وذلك وحذ بعایی ال هتیحیل  وهل القهرل العیهریل فهي الهوطل العربهي وع

ل الححههلل الحروفههي بللثقلفههی ا  ههی یه ف حهه  یههحجح فههي كیحیههی تیههكیل و وعللجههی الحههرف العربههي ب ههورة عمههویی و یو هه

  بهللحوله وهل كهلحوا ییهباول الج هع البیهر  بهأحوات الحهروف العربیهیه فیهباوا الحلجه حیهث كثیهراً وملویحال بلى الوت قيه 

للف و ا یوحی حرف بوالعیل بللعیله وال عغ بللواوه والحن بللوین وال لعه والثحلیل بلل یله وأیمل یباوا لیوحی ج ع الورأة 

 العووع الحقر  بحرف الراو. 

عل وحه  اعاتاله یجح جلن في تركی  الحروف عا ل ال وحی الححییه والح جلن في ا تیلر ا لوال وطریقی الكتلبی واوتعبل ان 

العربي  ت عان الحرفوفي هذا ال عع تن ب أعاة تعبیر فحیی ووتعیه ول یأتي هذا انح جلن بل ول  ال تراكن ال برة الححییه 

العربهي  عول الححي ب ورة عموی  بحت ه حیث تو  وعللج  ا ج لن البیهریی بهللحرفكعح ر تیكی ي لبحلو التكویل في ال

تلبه  كل وق   فهي   الاحع ي ووواحیح  البحلریی الذ  عرفال ابربطریقی  یر وقرووةه و یر وع حی لیكل الحرفه والبعع عل بحل

لتیهلً ریلً أو حببیه أكهلل الحي  هواووا ووا حل  الج ن  رنبل تن ا ت عان ووا حل  الحرف كلل یوحی وانح یلبیی والحعة لیتا

 وب الره بیكل وححرع وجعیع ع ى ال لحی الححیی.        أو حیواحیلً 

 :مشكلة البحث 

 یی ب هریی ههل یوكهل ال هروج وهل القیوهی ا عبیهی ل حهرف العربهي بلهي ویوهی یهكتكمن مشكلة البحث في التسااؤ  اتتاي:  

 عمویی؟

  :عل الحواحي انبعاعیی والجوللیی العمویی ل حرف العربي. الكیفهدف البحث 

 :لوحاً التجریبي.ا -الوحاً الو حي التح ی ي  منهجية البحث 

 

 نبذة تاريخية للحروفية العربية  

أ    في تالحروفیی وذه   وفي یحلع  بوحعة الوجوع تع ن وتقعس الحروف وا رولن وتركیبال في الك ول  ویقلل: بحال 

ع بیراله الربا ا  یر ول القرل الرابا عیر الویاع ه ع ى یع رجل یعرف بل ن" فمل و ال تر بلع " ول ا تر بل

تي ن ألف( اللعیریل في العربیی وملفلً بلیال أربعی حروف بملفیی )الاوتتأ س أحكلن الحروفیی ع ى الحروف الثولحیی وا

ل وثاثیل هي )لنه ألفه وینه فلو( وبذلك ی ل ععع الحروف بلى اثحیتقرأ عحع كتلبتال كول تقرأ أربعی حروف بملفیی 

 حرفلً.

 ل ور فكلح یتمح أل ال وفیی هي أكثر الحر  اهتولولً بللحروف ووع أح ی  الحروف في القرآل الكرین التي تبتعئ بال ا

 ل عععهل ف ورة التي ابتعأ  بللحروف(ه وبعول التكرار  ٢٩حرفلً وهي ععع الحروف الوقطعی في أوارل ال وره )الـ  ٧٨

یی .  فلل وف)2(وهو ول ا ععاع التي ربول لال علل   ل ی  ٧ع معف العع ١٤حرفلًه ویرا البع  أل الععع  ١٤

 اكتیح  في وو  وبكره الوعحى ال حي وراو كل حرفه ووجووعل  الحروف وع ألاوتان تح یرا  وجلزیی وعهیی"

ه و هي لی   ح ی ی  )8 (و الحروفیی هي لی   الحروف ا بجعیی فقطه بل هي فل یتیكل ول اوتزاج الیكل وال ح 

جربی لححلل ه واحعه ول لتجلر  وحطقی وعیحی ول وحلط  العللن ان اوي عول أ را ه بل هي تیلر فحي و فكر ه وول ت

هحل تواجاحل و ألی وعقعة أل الحروفیی العربیی لی   حروفیی ل ءی فقطه بل حروفیی لححول ال ءی والححول ا  راه ولذلك 
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ل مول حطلواله ثن لتحعع تطورهله بل ول یتلبا تطورا  الحروفیی الیونه ت ك وٌیع  بول تحو   ول جذورهل الح  حیی لتبقیا

 التي كلح  حتیجی لابتكلره یجعهل وع یو   ویلعیل فحییه ووعولرییه وتزیحییه وطبلعیی و ت حی. 

ذاه هبلى یووحل فعحعول حقول فل الحروفییه حجع لال تلری لً وتیعبلً وطویاً یوتع عبر وروله ول ورح ی ول وبل ان ان و

لراً الیونه تی وول یعو  في جوللیلتاله یجعهل وع تعا    وا ثقلفل  ووولر ل  فحییه أ ح  وا تح ه بلى الحع الذ  یجع ال

 ى عولرولً بذات ه  واو أكلل ذلك في وحطقی الیر ه كللاحع وال یله والیلبلله وباع فلرسه وتركیل حیث حح   

ح وح  عأ الححتلبجالً عیحیلًه أن الیر  ا و طه وهو الوركز العیحيه أن یولل بفریقیل حیث الوولر ل  الححیی ا ولى ووحا

ور فحوح  ا عیر ثن طع ى العللن الءربيه أن العللن الءربي الذ  تأثر بیجلبیلً بححول الیر   ال القرحیل الثلول عیر والتل 

 بول یح جن وا روح الحعاثی.

وكل یحی یحعع بال فل الحروفییه ول ول و لهوی فحیی وحععة كلح  هي ا  لسه أو بذل لیس ول بقعی جءرافیی وعی 

  .الحطا  وحال بلى ول و    بلی  الیون

ثل عربي الوتووول هحل تعع الحروفیی العربیی وحبا انلالن وال ت الن الححي ل ححلحیل الوعل ریل العر ه كول الحرف ال

 عراوتال وللوكتوبی ول جلح  ووحعة یك یی تراثیی وحملریی وب اویی لال أ ولال وب عجلزه القرآحي ولءت  الوحطووی وا

ر  وتعع طری  البع  نحجلز وحتً ب جلح  آ ره وولب ی ل تحعیث والتجعع والتطور ع ى و توا ال وحی الب رییه 

وح و  وموابط   عربي وعل ره یحتمل حب  جذور الحملرة العربیی ان اوییه و برة عویقی ووافییه ب  لر  

 ال حیحیه وطر  التعلول وع . 

 خواص فن الحروفية:

كرینه و ل الحروفیی تیتءل ع ى وحرعة ب ریی عربیی  لل ی وقع ی لعا العر  والو  ویله كوحال احتمح  القرآل ال

واله أو رتحلت بقواروبوكلحیی الوال یرة الحبویی الیریحیه وتوتلز بللوروحی والطواعییه والح یلبییه والترابطه وال یوحیه 

 و بلت للالأالح حل  باله بللوط والوعه وال عوع والابوطه أو بل ت عاوال وحرعة ع ى  ورة واحعة أو اثحیل أو ثاثه 

ع لحیی ال عووا  یرهله و ولً بلى عبلرة كلو یه بلنوكلل تحمیعهل بأكثر ول یكل وووماه ول یتیح ل وتعلول وعاله بوك

 ن جأو الابوط باله وتحریكال یویحل ً أو ی لرا ًه أو بع لل حرف وحال بحرف آ ره أو ا ت لر بع  ول  بحروفال

 ل  والحرفه أو كتلبی الحرف والك وی والعبلرة ع ى  طره أو مول عاررةه أو ع ى هیری یكل هحع ي أو كلرل حي ه 

فاو وؤهل ل تجلو  وا أهعاف وطووحل   الحرف العربي الذ  تیتءل ع ی  الحروفییه یوت ك كل هذه ال وا ه

ف بلى الحروفییل ا   ییل وال بیریله في الو ول بلى الوحجز الب ر  الوط و ه وف  رؤیی تجریعیی وتحعیثییه تاع

 تطویر وحاون ا ت عان الحرف العربيه في التیكیل الوعل ر.

 الحروفية تتوزع على أكثر من فئة:

 الحرف: –اللوحة 

و هلعة العوله والقلب یل  التیكی ّیی في الحرف الواحع لءلیل  ز رفّییه ت ویوّیی أو تح ی ّییه فللحرف هو یعرس الححلل 

ت حی وهذا ول ( حیث ولن الححلل بوزج أحوات حروف و ١حقطی الحطا  وحقطی الو وله هو الحواة والبحیی. كول في الیكل )

ف لول وع  بأكثر ول ووما وبع لل حرف وحال بحرف آ ر و ت حجعه في  وا  الحرف العربي حیث یتیح ل ححلل التع

في الحوت؛ ولذلك الحرف العربي وؤهل ل تجلو  وا طووحل  الحروفییل ل  روج عل الوتعلرف ع ی  في التیكیل 

 بللحروف العربیی والبعع عل وواععهل البحلریی.
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 (19المغرب ) –فاس  -معرض خاص  –م ٢٠١٠ –زيت على قماش  –تجليات  –عبد هللا الحريري  (١الشك  )

 

 العبارة: –اللوحة 

 لكتلبیه لاأجوا ع ولو ال ءی والحروفیول ع ى أل العاوی ال ءویی )وبحى ووعحى(ه فلحقطا الحروفي عل ال ط كطراز في 

الح و  ا عبیی  ى( فعلع الحروفیول بل٢عل وعحى العبلرةه وعل العبلرة العیحّیی ال لویی ل عل العبلرة الوعّبرةه الیكل )

 العربّییه القعیوی أو الحعیثیه كووموعل  ووجلل  عول لحتلجلتان الححّیی. 

 
 لبنان -بيروت  –مجموعة متحف فرحات لألعما  الفنية اإلنسانية  -م ١٩٩٠ –ليثوغرافي  –ال أخذ بدون عطاء  –حسن المسعود  (٢الشك  )

(20) 

 الكتابة: –اللوحة 

 فحّیی یحتً أعولًل فبلل ءی العربیی لجای یك ال الكتلبي وبیقلعال الجرافیكي فو  الو لحی الت ویرّییه ول الححلحیل ول یت ل 

ریی وح  ه ( بّحال أعولل كتلبل   یر وقرووة أبًعاه ور٣ول ا یكلل الكتلبّییه ولكل عول أل تؤع  أ  وعحىه الیكل )

 والت ویله ح لوّیی وحّرة في آٍل واحع.ت بح الرییی فیال بوثلبی الق نه وف  حركت  في الكتلبی 
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 (21مملكة البحرين ) -بيت بن مطر  –م ٢٠١٦ –حبر على ورق  –ألف بحروف كثيرة  –سمير الصايغ  (٣الشك  )

 النص: –اللوحة 

تقون ع ى ا تعولل الحرف الكتلبي بو ح  عح راً ل تیكیله ولكل بیل جو ی عحل ر أ راه وتحط   ول  یءت  

عة لال یلوّیی جعیولكل عول أل تتقّیع باله فتجّرعهل تولول وت تععي ال وحی وحرعا  و تعو یه وتعطیال وعلٍل   الجرافیكییه

 (. فللحروفي هحل ی توع ول الكتلبی الیكل الت ویر  والبحلو التیكی ي ل ورة الحرف والك وی.٤الیكل )

 
 (22)  العراق –بغداد  –قاعة الرواق  -م ١٩٧٩ –أحبار على ورق  –لوحة من مجموعة المعلقات السبع  -ضياء العزاوي  (٤الشك  )

 

 الخطاطون التشكيليون:

ت  العبلرة ححّییه ُتكال ّطلطول التیكی یول ی ت عوول اآلیی القرآحیی  للبلًه وا وثلل والیعلرا  أحیلًحل كولعة  عوللان ال

والحرّیی  كلو یه عول اجتزاوه بیكل یقر  بلى الجاو والوموحه وف  أحع ال طوط الوعروفیه ولكل ع ى وعر ول التألیف

 ورة ا لوال ب وال تعارا ه وبللتعا ا  بیل ا حجلن والكتل الحروفّییه وا ا تعولل في التیكیله أ  التاع  بللوّعا 

ان (ه حذكر ول ال طلطیل التیكی ییل  لوي وكلرنه علرف الریس و یرهنه بّحان  طلطول أكثر وح٥وحعوعة الیكل )

 . (3)رّ لووله یحلولول اكتیلف الطلول  التیكی یی في طراز ال ط العربي 



 لحادي والعشروناالعدد  -لخامس االمجلد                 مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                           

327 

 
 (23لبنان ) –بيروت  –مجموعة خاصة  –م ٢٠٠٤ –أكريليك  –بسم هللا الرحمن الرحيم  –مكارم  يسام (٥) الشك 

 

 الفرق بين الخطاط والحروفّي:

في   ت ان ال طیعتقع الححلل التیكی ي الحروفي أّح  وع جوا في وحجزه الب ر  طرفي الوعلعلیه التراث والوعل رةه ف قع ا

ي؛  ح  لن (ه أول ال طلط العربي الحعیث فیححي ارتبلط عول الحروفي بلل ط العرب٦لوحی تحلكي الزول الحلمره الیكل )

ال في عربيه ووّ حبّحول ا تحلع بیكل ول ا یكلل ول الجوللیل  التیكی ّیی ل  ط الیتبا فی  القواعع الوعروفی لاذا ال طه 

 ه (9)وحجزه الب ر  الحروفي 

یقرره  یییر ال طلطول بلى  لهرة ببعلعهن ول عللن التیكیله وول حقل الحل عووولًه ویرول أل هذا ا ور یج  ألو

فحلً   ت حیه یععالتیكی یوله وبحول هذه واوی الحقلع والبلحثیل في وجلل ع ون الحله ویؤكعول أل ال ط العربي بأحواع  الو

ی حّیی ب ریّ ف عو  الححلل التیكی يه والوعولر ه والحرفيه في بحجلز أعولل تیكی یلً وحذ الع ور القعیویه ف طللول ا ت

ّیی عویقی وقول  فكروتعبیرّیی رفیعیه احتمح  بتآلف واح جلنه الجوللّیی الب رّیی الیك ییه والتعبیرّیی العللّییه لوملویل 

ه حرف العربيبع ه حیث الثحلل ُوتأثریل بللولذلك أ بح كل ول الححلل التیكی ي الحروفي و ال طلطه ُوكو یل لبعمان ال

  ویبرزوح  في لوحلتاول بطر  و تقحیل  تارن وعر ی كل وحاول و ب راج  ل وت قي بللرؤیی ال ل ی باول .   

 
 (24الكويت ) –ن قاعه بيكار للفنو –عرض حروفيات م -م ٢٠١٨ -ليك أكري –عين  -محسن غريب  (٦الشك  )
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 البنائية للحرف العربالقواعد الهندسية 

فقع وما ا  س ل ع تور ا ول في فل ال ط ا  س الاحع یی ل  ط العربيه ووعع لال القواععه ( ) لقع وما ابل وق ی

العربيهوا تطلت وما تع یولت  في ر للی وح وبی بلی  هي ر للی )ع ن ال ط والق ن(ه تموح  طریقت  في كتلبی الحروف 

العربیی الوحرعةه بعع اعتولعه العاررة وحعة هحع یی ییكل حرف ا لف وطرهله وتبحى ع یال جویا أوواس الحروف وبل 

تركیباله ویتحعع طول الحروف ول  ال الحقط الوكتوبی بللق ن حح   لتكول أ ل لً وعتوعاً لتقعیر ویلس الحروف العربیی 

 وأوزاحال.

 وقو لً أو لى التوفیی: أ  أل ی تكول الحرف كحلیت  ول ال ط الوؤلف ل  ه  واو كللو یرا ابل وق ی أل الحرف یحتلج ا

 یحتلج بلي ووحححي أو وحب طلً ه و یحتلج الي انتولن و هو أل یحلل الحرف ح یب  ول الطول و الق ر و العوی و الء   

 یبلت بوعحيلو و تقویسه كول یحتلج الي بانكولل و هو اكتولل الایری في الحرف ول احت ل  و ت طیح و احكبل  و ا ت ق

بلي  أل تت لو  أجزاؤه في ح یبال ول  عر الق ن ه فا تكول بع  أجزار  أع  ول بع  ول أ    ه وأ یراً یحتلج

 ول وواحیح انر لل وهو أل یر ل الححلل یعه في الق ن ول  یر احتبلس ول تووف وفي تركی  الك ول  و ال طور ه و تتم

 اعع تععي "بح ل الوما" وهي :أربع  وو

 بلآل ر.الحرف  وهو و ل :الترصيف 

 :وج .أفمل  ع ى یره  بلىجوا كل حرف  یر وت ل  التأليف 

 وحت ولً.ت یر  طراً  حتىبملف  الك وی  :التسطير 

  الوق وع ب  وواوا الوعا  الو تح حی ول الحروف الوت  ی.التنصي : 

 -وح طح  -وحت    -وقوس  -وتموح  الر للی یروحلًه وو حلً لكل أیكلل الحروف ول ا لف بلى الیلو )وحك  

: هو یكل ورك  ول  ط وحت  ه یج  أل یكول و تقیولً  یر األلفحرف و ت ٍ (ه حیث و ف الحروف بلآلتي: 

 :الجيمبلى ا لف بللو لواة. حرف  : یكل ورك  ول  طیل أحعهول وحت   واآل ر وح طح وح بت الباءولرله حرف 

: هو یكل ورك  ول  طیل وحك  الدا یكل ورك  ول  طیله وحك  وح ف عاررة ووطرهل و لٍو لأللفه حرف 

ف : یكل ورك  ول  ط وقوس هو ربا العاررة التي وطرهل ا لفه حرالراءووح طحه وجووعاول و لٍو لأللفه حرف 

    (6) .الحروف: ورك  ول  و ی  طوط: وحت  ه وقوسه ووحت  ه ووقوسه ثن وقوسه وهكذا في بلوي السين

 اللوحة الحروفية:

تیكی یی  هي ال وحی التي ت ت عن الحرف كجزو ول كیلل ال وحیه بتعلول وا عحل رهل التكویحیی ا  را في تكویل لوح 

  .(1)حلریی ال وحی ل وعلییر التیكی ییه ولیس لقواعع ال ط الب  ماوهحل تربول یكول ل حرف فیاا عللی أو ل یكوله 

لقع جرع و حرر الححلل العربي الحرف ول ومووح  ال ءو  ووعو  ك یءی ول  ی  الحل التجریع ه أراع وحال أل یع ل 

روف أل ا ت عان التجربی الحملریی بلي أبعع حعوعهل والع ول ل تجربی انح لحیی و التعبیر عل وملیلهل ه وول الوع

الحرف وعین وعن التلریخ ه ولكل ا ت الن الحرف كوثیر تیكی ي في ال وحی الححیی بعأ بعایی جلعة في أوا ر ال تیحل  ول 

                                                           

() ه ٣٢٨م في بغداد وتوفي بها٨٨٦ه / ٢٧٢ولد عام )الشيرازي أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة ابن مقلة، وهو

وأول من وضع أسس  العصر العباسي سي، وكاتب، وشاعر. كان من أشهر خطاطيوزير عبا خطاط، م٩٣٩ /

    (6) . ية، لكن لم يبق أي من أعماله األصلالثلث يٌعتقد بأنه مخترع خط .للخط العربي مكتوبة

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%AB_(%D8%AE%D8%B7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%AB_(%D8%AE%D8%B7)
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القرل العیریل و ذلك ع ي أیع  وجووعی ول الرواع الذیل بعأوا تجلربان الححیی في ویعال ا ت الن الحرف العربي وتأثریل 

جیعة التي حققتال الوعر ی الیعبیی الو ریی ه فقع عر  الرواع تجلربان ع ي الویلهعیل و البلحثیل و بللتجلر  والحتلرً ال

الحقلع و فوجئ الوثقحول و التیكی یول العر  بأ  و  وطرز جعیعة ول طرز انحتلج التیكی ي یتح  وا ویول بعمان ه و 

التجربی عععاً ول أولرك الححلحیل الذیل وجعوا في الحرف العربي یثیر فیان ححیحلً عفیرلً بلي ووروثلتان الثقلفییه فل تاو  

حاً وحل بلً لویك ی التو ك بل  للی وا التط ا الوح و  بلي ا تجاو آفل  الوعل رة ه و الیون تیاع ال لحی التیكی یی 

 .(12)الحل ا  یل  تجلر  جعیرة بللهتولن لتحلول الحرف العربي بوحاون ع ر  ی ان في ا تورار و یرة تقعن هذا

 دالالت الحرف العربي 

 یكلل الواحع بیل ل حرف العربي وعرا  توكح  ول التعبیر عل الحركی و الكت ی و بثراو العاول  البحلریی في العول الححي ا

ركی ه فللح یی و ا لواله و في الحروف العربیی أ س ت ویویی و جوللیی عللیی كللحركی و الحءن و التوازل و الوحعة الیك

ع  لس بللحركی تعحي أل الكثیر ول الحروف التي تكت  بیكل ولرل كللعال و الكلف و العیل لعیال القعرة ع ي بثلرة انح ل

ت  بیكل الوت قيه و الحروف التي تكت  بیكل رأ ي كل لف و الان تثیر انح لس بلل تقرار ه أول الحروف التي تك

لاوزة حروف وثل اال یل و ال لع فتوحح انح لس بلل توراریی و الراحیه وا تعارة بع  ال أُفقي كللحلو و البلو و التلو و

 وفیی  والالو والجین توحح انح لس بللحتملل؛ لذلك ی تطیا كل حرف أل یبوح بوعحي و بیحلو و وو یقى و ت حی ذو

 .  (10)و علل  جوللیی عللیی یتحكن بال الححلل كیحول ییلو

 جريديون الحروفيونالفنانون الت

ریی لقع برز ععع ول الححلحیل الحروفییل العر   ل ی في وجلل ا ت عان التكویحل  الحروفیی في ال وحی الت وی 

 بل أعوللالوعل رةه وكلح  لان ویزا  وببعاعل   ل یه وتحول  فحیی ع ى و توا الیكل التكویحي في ال وحیه 

ا ثر  ه فكلح  تعاعیل  هذه ال وحل  لالرهه أو ب الره ول  ال ب حلر هؤلوه تحر  ب حلو وعلولال ول  ال ب ال

 الوامح لعا الححلحیل الحروفییل ول جلح  والوت قي ول جلح  آ ر.

واحال یكللال وألولوح  بأل هحلك تقلربلً بیل هؤلو الححلحیل الحروفییل ول بعمان البع ه ول حیث التكویحل  الحروفیی بأ 

الذیل كلل لان  (ه وول بیل هؤلو الححلحیل4وووموعلتاله لكل ال تاف كلل في ا   و  أو التححیذ أو الحكرة الوطروحی )

ی العربیی  لحی الححییی الحروفیی وب بعاعلتال الیك یی والجوللیی التي ألق  ب الال ع ى الالعور الوامح في ال وحل  التكویح

 والعللویی.

 م: ١٩٩٩-١٩٢٦ ( )الفنان المصري أحمد ماهر رائف

بل ورح ت  الحروفیی توثل ویوی كبیرة في الحل الو ر  الوعل ره وفي فل الجرافیك ع ى وج  ال  و  جع   وح   

لتجله الذ  جوا بیل التجریع والتعبیره وبیل تعا ل الحروف وا الو لحل  وال طوط وذلك بحكره الح  حي في رارعاً لاذا ا

الححول ان اویی والحتقلل بال بلى حللی وعل رة تحتوي ل حعاثیه ووع و ل بلى التجریع ال لل  الذ  حر  أح  حوت ول 

                                                           

() عرس  ن٠١٩٥ول ك یی الححول الجوی ی بللقهلهرة عهلن  ن ت رج١٩٢٦ولهر رارف فحلل تیكی ي ححل  و ر  ولع بللقلهرة في  احوع

لححهي ححهر اوبحتلجه   وب هبلحیلفي بیطللیل وفرح هل وألولحیهل ایهترك فهي وعهلر  وح یهی و لرجیهی وأوهلن وعهلر  فهي ألولحیهل وال هویع 

 .)15(ن ١٩٩٩رارف بأ  و  تجریع  توفي الححلل أحوع ولهر 
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ن والتي بعأ یحق  فیال أعولل  بحروف عربیی وحتى الرووز ١٩٦٧الت وف الححيه وجلو  ت ك ا عولل بعواً ول علن 

 الحرعوحیی والكتلبل  الو ت حی.

ال طوط الحروفیی عول ال جوو لوعلولال ال ح يه فتلرة یزاوج بیل الحروف والو لحل  ال وحیی كول في الیكل  وهحل ت ار 

ن بلي ١٩٧٥وبعواً ول علن  ( وتلرة یبرزهل ویؤكعهله٨)( وتلرة ی حیال في ثحلیل التأثیرا  والو لحل  الو وحی في الیكل ٧)

نه كلح  ر للی العكتوراة التي أععهل الححلل أحوع ولهر رارف بجلوعی كولوحیل بق ن تلریخ الحل ١٩٩٢علن 

ًٍ یقون ه العاوی بیل الاحع ی والح  حی عحع ابل وق ی وبو یعسوحق   الیرویی ل عرا ل  وول هحل جلو  ععوت  نولوی وحا

ع ى ا ت الن ال طوط العربیی والتراث ان اوي ل بحث عل القلل  انح لحي في تأول ف  حي وع وي وت وفه وات ذ 

  .بلن كحعریی ل ی الق ن بك یی الححوللحح   أ  وبلً اتبع  لتطبی  أفكلره وحیر وبلعر  بعع أل اعت ي وح   رر

 
 (25مصر ) –القاهرة  –مجموعة خاصة  –م ١٩٦٧/١٩٩٢ –سم ٩٠*٧٠ -سيرا جرافي –تكوين  –أحمد ماهر رائف  (٧الشك  )

 

 
 (26) مصر –القاهرة  –مجموعة خاصة  –م ١٩٦٧/١٩٩٢ –سم ٤٤*٦٣ –زيت على قماش  –تكوين  -أحمد ماهر رائف (٨) الشك 

 

 

https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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   ()م ١٩٨٥-١٩١٧الفنان المصري حامدعبدهللا

 جربت بع و لتبل التیكیل الوقّعس في فملوا  ووحل ل  وتعّععةه أو عوارر ل حالرییه هو توثیل وواٍز ول الححلل حلوع ع

في  الحروفیی في حزوع  ححو الوط  ه وتعكس أعولل  الحروفیی وؤثرا  وامحیه حیث تتحول لعبی العاوی وا ال ءی

 .(5تیكی ال الب ر  بلى تجریع یو ك وعرة رفیعی ع ى التأثیر في الوت قي )

ل وا یملًه فتعلوارعاً فیال أتأتي ورح ی ارتجللیل  الحرف التجریع ه والتي عكف ع یال الححلل وكلل رفي أوارل ال تیحیل  

عهه حیث الحروف العربیی في عاوتال بللحورن انح لحي )الوعللجی العمویی ل حرف( ولیس بوحاون ال ط العربي ووواع

ورةه أ   ات ذ ول الحرف الءلیی والو ی یه یعیع بحلوه ول جعیع لیس ب حت  روزاًه بل ب حت  الویتركی حرف / فورن/ 

  وعهل ال وتي لت بح أج لعاً و تق ی تعبر عل الوموول والوعحى.أل الحروف تحقع وج

ریع  ووع ت  ى عل یكل الحرف العربي الكا یكيه وا ت ان الحرف الیعبيه وأعلع ت ویو  ول  ال بحلو وعولر  تج

  رحي لی ل بلى عرجی الحح  البلرزه لیعبر عل یكل الك وی الوبتكر عل وعحله.

 لن اوف  طیی روفییح لی  و عبیرییت حله والحروفیی هحجع وجووعی لوحل  ححذهل عل الحاحیل بوعللجی حروفیی عمویی 

 و ت رجلً  أو والبیر ا ر  وا وعووجلً  لحرفا ر ن تعبیر  فكر بلي ل طا طوت لكح  یكلل أ ول كلی أ ب طلً   یكت 

 عوعلً ویرو لً أفقیی ورأ یی ووتعرجی وبل كلل الی    ی تحو( حجع أرمی٩الیكل ) في أیكلل ه بلطل ول الحرف

لقلوتلل االعرمي وا فقي هو الءلل  وول یوحى بتأثیر الحجر الوتراك  أو الطواب  الوتتللیی وفى الوو  حح   تححو 

احی لحالو ورتلل بللحقش البلرز ل حاح والحاحی وححى فی  تجریعیی عمویی ل حرف العربي حیث یكل ج ن الحاح وا

 بللحرف وتأثراً وو ت اولً بوقوول  ووویزا  الحرف لول ل  ول لیوحی واح یلبیی و اولی التطویا.

 
 (27لبنان ) -بيروت  –جاليري أجيا   –م ١٩٦٧ –وسائط متعددة على قماش  –أرض  –حامد عبد هللا  (٩الشك  )

 

( حیث تأثر بوعركی الكراوی )ا ن و ین الاجریل الح  طیحییل( حیث ووف ١٠نه الیكل )١٩٦٨“وأیمل في لوحت  " الثورة 

الحعاریول الح  طیحیول ل جیش ال ایوحيه وهحل أبعت الححلل برتجللیی  طیی ول ك و  الثورة ع ى هیری فورن بح لحيه 

ر الحر  في الححس البیرییه ووع تعوع ر ن تأثی ع ىالحروف العربیی الو ت عوی ا تعلل  والیروخ فيوا ت عن ال عوت 

وج  الععوه بللر ن ول ك رة الححس  والیووخ وال ووع وال تقرار فيالكبریلو  ع ىالحروف ب ورة رأ یی لیعل 

 .(11) الثورةالعا  یی ولكل لل یتن ب الر ذلك ل ععو لمولل حجلح 

                                                           

( ) هلفر بلهى  أوهلن الععیهع وهل الوعهلر  الی  هیی فهي القهلهرةه التطبیقیهیهعرس فهي وعر هی الححهول  هن١٩١٧حلوع عبهع وه ووالیهع 

عهلع بلهى  بلى بلریس لعهر  أعولله  فیاهله  هلفر بلهى الهعاحولرك وعهلش فیاهله القعینه  لفرا و ر وأ وال لعرا ی الحل الو ر  

 (.16ن )١٩٨٥الوحیی علن  فیاله وافت و ر ورة أ را ثن  لفر بلى بلریس لیقین 
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 (28)مصر  –القاهرة  –مجموعة خاصة  –م ١٩٦٨ –سم ٩٧*١٣٠ –وسائط متعددة على قماش  –الثورة  –حامد عبد هللا  (١٠الشك  )

 

 ()م١٩٣٩الفنان العراقي ضياء العزاوي

  ت  لآلثلرا تطلت الححلل میلو العزاو  أل ی توع رؤیت  ول وزیً واٍت لتجربت  عا ل العرا  و لرج  و تحیعاً ول عرا

  ت حی.آل واحعه ووحط قلً ول وعرة ببعاعیی ل تای  ول التجری  والجرأة في تقعین العول الححي بطر  ووالحل في 

الكوحیی  واهتن ب حتلج أعولٍل ل  ولروی ع ى تحویل العح ر الوح ي بلى عحل ر أكثر بح لحیی لیعع جزواً ول الذاكرة

   الیرویی.والیوولیی ووع وجع ذلك في الحرف العربي والذ  عوج  بألواح

 اتن بللحرفبذا كلل الحروفیول ی تحعوله بیكل علن بلى جوللیی و بقی ال حا یقعوال لان الحرف العربيه حجع العزاو  ی

كولج كقیوی ویكل ول ا یكلل التیكی یی الووكحی ع ى یكل انح لل أو الطبیعی ال لوتیه أول الحرف في لوحل  ال

لرن ویی ه بج ع وحقل الكتلبی وتءعو  ورة بوعحى ول الوعلحي یوت ك فیال هیری فیزیق ال ل ی ب  فیت    ول عاولت  بلل ءی

 الت    ول وحعه في الحملو وت رج ول وجلل الر ن ثحلري ا بعلع وتتاوس وا حح  بلرز ثاثي ا بعلعه كذلك بح  یریع

  ححتیلً. لً ول فملو العول لیكول عواً رتلبی ال طح الور ون بطبقی ووحعة فیوحح الحرف و وس ولعة بلرزة تعطی   روج

هو بح لل الولمي والحلمر وعلًه وحموره الزولحي هو " حمور ثقلفي "  ح  یحول الحكر " الوموول " والیكل وعلً 

أعولل العزاو  في ال تیحیل  تتویز ب  لر  وعر ی بءعاعه التي أ  ال رارع الحل ه ووبذلك اوت ك هویی جعیعة لعی 

                                                           

( ) فهي وعاهع  ثهن حهلل یهالعة عب هون ر هن ه ن١٩٦٢عهلن  هو هن اآلثهلرهت هرج فهي ك یهی اآلعا  نه ١٩٣٩ولع الححلل میلو العزاو  علن

العهللوي  الحهل يوعهلر  تریحهللالوول ویهلركلت  فهي  ه" وعرملً ی  یلً عا ل العرا  و لرج ١١أولن" نه١٩٦٤الححول الجوی ی علن 

 – رویهور  ه –وفهي وارجهلل كهلل   لبقلهیو  افیل  بیكلهر –والبیحللي العللوي الرابا وال لوس ل ت طیطل   ن١٩٦٧الاحع  –ا ول 

فهي وعهلر  جولعهی الحطبهلعییل  أ هان نه١٩٧٧یویهورك عهلن ح –والوعر  العولي ل ت طیطهل   ن١٩٧٦فرح ل وبیحللي فیح یل علن 

مهو فهي وهو ول ا عملو الوؤ  یل لجولعهی الرؤیهی الجعیهعة والجولعهی العععیهی وع نه١٩٧١وفي وعر  جولعی البعع الواحع علن 

 ين والثهراو ال هوحوالتج هی واههتن بللححه عولله  أالعربهي فهي  وبرز الحرفعولل  أعراوییل وحقلبی الححلحیله تحوع  جوعیی التیكی ییل ال

 (.17الوعل ریل )برز فحلحي العر  أالعراوي میلو العزاو  ول  ویعع الححلل الحح هعولل أالذ  ع ل في 
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لعرا  جواع   ین الذ  كلل عارن البحث عل عاوی تربط بیل روحیی ا ت الن انرث الحملر  وطبیعی الحعیث في ا

وأیكلل الع ر الحعیثه ول  ال ر ون ووحرعا  الووامیا الیعبیی وحیلة الریف وال حراو والوحعا  الز رفیی 

 . ریعان اوییه بملفی ل ت الن تععع أیكلل الحرف العربي بوولر ی أ ل ال التج

  ر والتقحیلوفي عقع ال بعیحیل  حجع أعولل العزاو  واوووی بعو ه ا ور الذ  یعل ع ى حیویی الححلل واحتبله  لألفكل

( وكلل ١٢) –( ١١ا وروبیی ثن بلى ا  للی  الوعرو ی في ال لرج والوحقولی بلى عا ل الوطل العربي الیك یل )

لوربا( ( وعرجلت ه الوفرة في ا ت عان ال ط العربيه وا بروز )االعزاو  یتویز بل ت عان ال ول الواحع )ووحوكرون

 الو وحی.  الاحع ي وهو بحعا وواعع لوحی العزاو  وا ت عان   حیل   وعاو في كثیر ول ا عولل لت ار باجی الووتیحل 

لیكل ا« لوع قل ا»كول في وجووعی ه ووحذ حالیی ال بعیحیل  ی ل العزاو  بلى لعبی وزعوجی بیل )ال ط( و)الكتلبی(

تب  في ك حتوتراًه وا ت ان فیال الق لرع الوطولی التي  ٦٤في  ٩٢ر ولً ع ى الور  بأحجلن  ١٢( وهي تتكول ول ١٣)

عبی أ تلر الك الجله یی وُتعع ول عیول الیعر العربي الكا یكيه ویقلل بل ت ك الق لرع كلح  ت ط بولو الذه  وتع   ع ى

 وط العربییر ون الیونه یاح  أحال كلح  ولیعة ورح ت  الححییه حیث تتیلبك الحروف وال طالویرفیه وول یطللا هذه ال

ح وا حوحوی ال یول وورت ال یوف و زل العیل  وات لت ال حراوه وهي ر ون وّححذة بللحبر ا  وع وا تقیف وام

 ) .13 (ووتعوع في ا لوال حیث ل یع ل ع یال  وا ا حور وبأول الحعوع

 
 –بغداد  – المتحف الوطني للفن الحديث –م  ١٩٧٠ –سم ١٦٠*١٦٠ –زيت على قماش  –المدينة الضائعة  –ضياء العزاوي  (١١) الشك 

 (29العراق )

 
 (30)قطر  -الدوحة  –المتحف العربي للفن الحديث   -م ١٩٦٥ –سم ١٧*٢٠ –حبر علي ورق  –تكوين  -ضياء العزاوي  (١٢الشك  )
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 (31)العراق –بغداد  –قاعة الرواق  –م ١٩٧٩ –سم  ٦٤*٩٢ –حبر اسود علي ورق  –المعلقات السبع  –العزاوي ضياء  (١٣الشك  )

 

 () :  -م١٩٦٠الفنان الفلسطيني عدنان يحيى 

  ی عن للوعحى الذتجربی ععحلل یحیى الحروفیی لن تكل ولیعة  عفی ول وجرع تق یع فاو یعع ول التیكی ییل الو تزویل جعاً ب

ت الحرف انح لل والحتولو والقمیی والوووف والعطلوه بتو یحلت  الوجوعیی ووع أحمج  ال برة تجربی یحیى حیل طوّ 

 حجلز حروفيوا تءل الوعحى لتروی  الحكرةه فحّق  ابتكلراً وا ا الوحلفذ وعو  لیحلكي فكرة "الوطل والقمیی" في كل ب

 ف في وعلولت  التراثیی.یعبر عل الحتولو ل ذا ه الوطله ا  له والحر

قا یتیی التي تفحي لوحلت  یتیكل الحرف ول عحلول  الوجلز ووعاعبل  الوعلحي الب ریی الولوراریی وا تو یف ا لوال الز 

لحح یی اع ى و طح عاكل تحلول الحروف أل تثب  وجوعهل تیكی یلًه بوو یقى التحرره لتاوس الحور وتحتش عل أبعلعه 

 .(14) ال وحیى في وتحلكي عو  الوعح

وحی اعتوع  (ه فكل ل١٦) -( ١٥) -( ١٤اوتبس ععحلل یحیى  للبیی ح و  أعولل  ال طیی ول القرآل الكرینه ا یكلل ) 

أواً تله ویتط   یطراً ول آیی ورآحییه لكل أ  و  كتلبی الح   للبلً ول تت ذ یكاً وتركیبلً ی تع ي ع ى الوت قي وراوتا

 .(7)ح  وتحكراً في  ورة ال

                                                           

( ) لححهلحیل ه وههو أیمهلً عمهو رابطهی ان١٩٨٠ه عهلن ”جولعی الححلحیل الیبل ” ه كلل أحع وؤ  ين١٩٦٠ععحلل یحیى هو ول ووالیع

یه ی وعهلر  فرعیهعول وولزال وعر ل ل ححهول فهي وهعارس التربیهی الریلعیهی الثلحویهیه ووهع أُویوه   عولله   هبع هالتیكی ییل ا رعحییل

  هی  للهع وتح  أعولل  ععة وؤ  ل  ول بیحال وؤب  هرعل و لرجرملً جولعیلًه عا ل ا عیرول وعواحع وبملفی بلى ویلركت  في 

 وولله الوتحهفیهالوتحف الوطحي ا رعحي ل ححول الجوی هیه وؤ  هی عبهع الحویهع  هووزارة الثقلفی ا رعحییهوزارة ال یلحی  و یوولله

 (.18) حییالوطحي القطر ه وعاع العللن العربي بحرح ل ووجووعی وتحف فرحل  لألعولل الححیی انح ل
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 –مجموعة متحف فرحات لألعما  الفنية اإلنسانية  -م ٢٠١٦ –زيت على قماش  -ما لكم ال ترجون هلل وقارا   –عدنان يحي  (١٤الشك  )

 (32) لبنان -بيروت 
 

 
 (32)فلسطين  –مجموعة خاصة  –م ٢٠١٦ –زيت علي قماش  –سم ٤٠*٤٠ –وق  ربي زدني علما  –يحيى  ععحلل (١٥شك  )

 
 (32)فلسطين  –مجموعة خاصه  –م ٢٠١٥ –زيت على قماش  –سيذكر من يخشى  –عدنان يحيى  (١٦شك  )
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 ع حلول  ألو یقول یحیى عل "التجربی الحروفیی" التي أوّعواله هي تجربی تتع   بللحرف العربيه ول وحط   تیكی يه فق

ن فكرة الاع ول  ال الحركی والموو التي تتولیى وا أجعل وح  حرفلً وو یقیلًه أكثر ول أل یكول حرفلً وقروواًه وذلك

ول ا  مر  والطیف ال وحي الوا ا الذ  یت ا لكل الویتقل  ال وحیی الوعروفی في الححول ان اوییهه   (14)والبحلو"

طي كثیحی تعو الزیتوحي بلى البحي بلى ا  حر الُترابيه وروراً بللبترولي والرولع  وا بی ه فاي ألوال كریویی كتیوی

 (.١٧انح لس بر لحی الو طوطیه وتعزز وع یی الح  بوولر ُو طرة ألواح  الیكل )

حریرهل ول ف ل تكویحل  لوحلت  ت توحي وعولر الو طوط ویكل ال وحی الحروفیی الكا یكییه لكل بعع ت وفماً عل ذلكه

ارا ولىه ا توري بأل لوحی ععحلل یحیى ول حلحیی اُ الز رفیی التق یعییه فاي تحتو  ع ى كت ی وركزیی وبطلر علنه بول یوح

یكل  ووتلبعی لول  بقال ول تطور في و لر لوحی ال ط العربيه وهي ول حلحیی ثلحییه تحطو  ع ى حعاثی وتجعیع في

 .  (7)وكلل وق عه هو بیجلع الوعلعلی ال حیحی ول بیل ال توراریی )التراث( والقطا )الحعاثی( ال وحی ووبحلهه

 
 (14)فلسطين  –مجموعة خاصة  –م ٢٠١٥ –زيت على قماش  -تكوين  –عدنان يحيى  (١٧شك  )

 

 رؤية تشكيلية عضوية للحرف العربي )تجربة الباحثة(  

 :ink on paper –حبر شيني على ورق  –سيطرة  (١٨الشك  )

یر الورأة في الحیلة ا  ریی  العول مول وجووعی أعولل تح  و وى " أیقوحل  حوراو " و هي تعبیر عل وعلحلة 

ال وحی  ال وییه ول حیث العحف الوحزلي  واو ) ج ع  أو وعحو  (ه و في هذا العول تو  وعللجی الی و  ا  ل یی في

 تعلل ابللحرف العربي بعیعاً كل البعع عل وواحیح  و وبلعر  البحلریی و تطویع  ن الر الحروف بیكل عمو ه حیث 

ول ءویلًه لیكرف العربي ) ال یوحی و الوروحی في التیكیل و بیحلوات  الیك یی( و لیس ویوی الحرف لالححلل بوقوول  الح

ع ول  أ لس التیكیل الب ر  بلطحیلً أ   یر وررّيً ل وت قي و یر وقرووه ُححذ العول بللحبر ا  وع ع ي ور  وا

یطرة  ولروی ع ى  یطرة الرجل ع ي الورأة )  وعروس ل ول ا حور كروز ل عحف و ععن ال تورارییه و ف  حی العول

ی في هذا ك یی ( أ  أل الورأة و یرة بللكلول ولیس لال عور في أ  یيوه وتن ا ت عان الحروف العربیی بوعلول   ل 

ب  لیوحت  العول حیث ا ت عن حرف الاوزة ) و ( كروز ل رجل لول ل  ول وولر وووةه وحرف الواو ) و ( كروز ل ورأة ب 

 وج وح .اح یلبیی و  اول  تطویع  ه وك و  )ل( عللی لرف  الواوا ا لین  الوحرو  ع ي الورأةه و وحلولی ال رو
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 (33مصر ) –القاهرة  –مجموعة خاصة  –م  ٢٠١٨ –سم ١١*١٠ –حبر علي ورق  –سيطرة  –يارا الفخراني  (١٨الشك  )

 

 : ink on paper -حبر علي ورق  –تأثير سلبي  (١٩الشك  )

لعحف العول ول مول وجووعی )أیقوحل  حوراو( وهحل ُححذ بأ  و  وفكر و ت فه حیث فكرة العول ولروی أیملً ع ى ا

 یلة.الوحزلي ولكل تأثیره ع ي الطحله وهحلك حركی تحلور في العوله حیث ُیبا  الحیلة ا  ریی ب ورة وث ث الح

لً بللیووخ والرجل بحرف الاوزة )و( لیعطي بح ل  لحولیی و الحتواوهفتن وعللجی الورأة بحرف الواو )و( لإلح لس بل 

ویی والطحل بحرف الوین )ن( لإلح لس بللحك لر و الترا ي ل طرفیله وتو  وعللجی الحروف ب ورة عم والوثلبرةه

 وتركیز ی )ل(ههحع ییه حیث ال طوط حلعة وو تقیوی ووقو یه وحجع أل العول ولععت  ا  ل یی وتوركزة ع ى هیری ك و

تن    بلًه وهحل الحطرة الحلویی عا ل ا ن في العفلت عل ببحال مع ا   لععن التأثیر ع ی  العحل ر ا  ل یی ع یال وحجع

 الوترا . ا ت عان ال ول ا حور عا ل وث ث ا  رة الذ  بعا    الطحل كروز ل تووف وععن

 
 (33مصر ) –القاهرة  –مجموعة خاصة  –م ٢٠١٨ –سم ١١*١٠ -علي ورق  حبر –تأثير سلبي  –يارا الفخراني  (١٩الشك  )
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 :ink on paper -حبر علي ورق  -انهزام  (٢٠الشك  )

رأة العول مول وجووعی ) أیقوحل  حوراو( و هحل تن ا ت عان حروف أ را لوعللجی ا ی ل  ه حیث تو  وعللجی الو

ج ع  طحل بحرف الحلو ) ح (ه وتو  وعللجی حرف الالو ع ي هیریبحرف الالو ) ه( و الرجل بحرف الوین ) ن ( و ال

ر بحح   وحازن و وحطو  ه و یحیط ب  و یء ح  بطلر ول ك وی )ل(ه و ببراز حرف الوین ع ي هیری ج ع وحت ر و وتحل 

و حجع  عولهل تطلعت  حیل وراعه و هو الطحله حیث حر  في حرف الحلو التط ا و الحجذا  لآل ر كول هو وومح في ال

ال ه ة في أحزاحالطحل وتقر  ول ا   و وتط ا بلی  و ی یر ع ي ححس الحاً القل ي و الوعوره تلركلً ا ن )الورأة( وءوور

 و هحل ا ت عن ال ول ا حور كورعوع لوحي ل    اتزال و جذ  الهتولن لحلل الورأة الوحازن . 

 ءر  بیرط الو ول ل ل حرف بل ا ت عاو  ب ورة حرة وت قلری  في هذه ا عولل ععن التقیع بللقین الكتلبیی وحر 

یل ع ى ال لحی الححیی لتیكیل تكو وعللجی الحرف ب ورة عمویی ل    عح ر تیكی ي جعیع ووتحرع الورجو وح  وهو

 تجریع  وتویز وبحي ع ى الحرف العربي.

 
 (33مصر ) –القاهرة  –مجموعة خاصة  –م ٢٠١٨ –سم ١١*١٠ -حبر علي ورق  –انهزام  –يارا الفخراني  (٢٠الشك  )

 النتائج:

كاً كول یال تعلحی بللحرف العربي كأ لس بحلري ل وحی الب ریی ب ورة بلطحی و تعیحلً ب وا   عول التعرف ع ی   -

 (.١٨في ال وحی )

لرییه وواععه البحوعللجی الج ع البیر  بللحرف العربيه وا ت عاو  كعح ر تیكی ي وحح له بعیعاً كل البعع عل  -

 ن(.٢٠-١٩-١٨عولل )ُیمحي ع ى ال ورة الب ریی ُبععاً تجریعیلً و ت حلً أور  بلى الكتل الححتیی ثاثیی ا بعلعه كول في ا 

 (.٢٠ا ت عان علل  الحرف العربي ل    حوت ول الحوار عا ل العول الححي كول في العول ) -

ى و ی ت   و  یی ل تطویا والتیكیله وی لعع الححلل ع ى بطا  العحلل لالحرف العربي ول عحل ر التكویل ا كثر ولب -

 الحعوع. 

 التوصيات:

 تطویر وحاون ا ت عان الحرف العربي في التیكیل الوعل ر كلل روج عل الوألوف في ا ت عاو . -

 ه.وترجوی أفكلرأهویی التأكیع ع ى رؤیی الححلل ال ل ی في التعبیر عل اححعللت  وبطا  العحلل لو ی ت   -

 تأكیع العاوی الجوللیی بیل الحرف العربي والج ع البیر  في ال ورة الب ریی.  -
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