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لموسومة ا طروحةألاعمى  اطمعناقشة المنالتقويم و اء لجنة اعضأ اننأنشيد ب

إانزيلإا) إالمفاح إفي إانساهيمي إالتكويناق إعبدإلب الطا اقشناوقد ن (لخطيةات )عمي
إا إمحسن جديرة  انيأب ونعتقد، اقة بيلو عال اوفيم اتيافي محتوي لشديدي(الحسين
 (.امتياز) لزخرفة بتقدير ابي و لعر الخط افي فنون  فمسفة /هالدكتور القبول لنيل درجة اب

 للجنةاعضو  للجنةاعضو 

إإلتوقيع:ا
إكريم حواس عمي سم:لا
إأستاذ مساعدإلعممية:المرتبةإا
 4/8108/    ريخ:التا

إلتوقيع:ا
إىاشم خضير حسن إسم:لا
إأستاذ مساعدإلعممية:المرتبةإا
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 للجنةاعضو  للجنةاعضو 

إلتوقيع:ا
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إعادل سعدي فاضل إسم:لا
إأستاذ مساعدإلعممية:المرتبةإا
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 للجنةارئيس  لمشرفا

إلتوقيع:ا
إلزيدياظم الكاد عبد اجو سم:إلا
إأستاذلعممية:إالمرتبةإا
 4/8108/   ريخ:إالتا

إإلتوقيع:ا
إمينعياض عبد الرحمن أإسم:لا
 أستاذ إلعممية:المرتبةإا
 4/8108/    ريخ:التا
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 لعظيمالعلي اهلل اصدق 
 

 (85) يةآلا، ءاسر الاسورة 
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 ..لون بشرتهم ىبةلالالشمس ارة احر رت لى من غي  ا

  ..محهممال بالتر او  لبردار لى من غي  ا

 ادننلحبيب وم  ا اقناوع عر سيطر على ربر ت  لش  ان انت غرباىم لكلى من لوالا
 لمقدسة..ا

 ..ا  شهيد ات فلذة كبدىثكلى زف   م  ألى كل ا

 ..اجعت بحبيبهرملة ف  ألى كل ا

 ..ليتمارة الى كل طفل شعر بحر ا

ء ابإلاقدمتموه من دروس في  ام مامأشى ت تتالار العبان يعجز و اللسا
ء ىي الدمان، ىذه العنفو ان و امألالحرية و امل و ألاكم رسمت ؤ اء، فدملوالاو 
 .م(لسالا اس )عليهمالعباخيو ألحسين و ام امإلاء اد لدمامتدا

قدمتموه  ارنة بمالقليل مقالجهد ا اقدم ىذأمكم و امأ نحني خجال  أ
 التي سيخلدىارفة لمش  ابية ووقفتكم ألاىرة وغيرتكم الطا ألرواحكم ا  كر ا ش
  .لاجيألا اقلهالتتنء الشرفاه اعلى جب امن نور ويطبعه بأحرف اريخ ويكتبهالتا

 لبحث. ا اىدي ىذأاألبطال رك المبا امنية وحشدنألا اتناء قو الى شهدا
 
 

 
 

 ناشكر وعرف



 و 
م عمى اللس  اة و لصالاء و السمارض و ألا لحمد هلل ربِّ اء و اسمألاهلل خير ابسم 

بو اصحأىرين و الطالطيبين الو آمين وعمى الالمين محمد المع لمبعوث رحمةً ا
ن العرفالجزيل و الشكر انو يتقدم بإبحثو، ف لاكمإبحث الباهلل عمى انعم أفقد لمنتجبين، ا

ف عمى بحثي اشر إلالتفضمو  لزيدي(اظمإالكادإعبدإا)جوإلدكتور اذ استألالمشرف المسيد 
سيمت أبعة مستمرة، اءة ومتار بنافكأت عممية سديدة و ات وتوصياه من توجييابدأ اوم

يود  اكم، ءالدعانو سميع إمة لسالالصحة و افر اهلل بو امده ألبحث، ا وترصين في تقويم
 اضل لمافألاتذتو اسألزخرفة و العربي و الخط اسة قسم الرئ نواشكره وعرفم ن يقد  أحث البا
 اسيم ال، بالصعالكثير من امت ون ذل  اية وتعارعو  ت عممية مفيدةادارشإبدوه من أ
إلدكتور اذ استألا إدإالرضا)عبد إخضيرإا)هلدكتور اعد المساذ استألا، و ود(ابهية شم
إجرمط(لدكتور المدرس ا، و لحسيني(ا إعمي ضع لفضل في و ان ليم الذين كا )حسين
 .نواولى لمبحث وعنو ألات المبنا

إكا)وسلدكتور امدرس لجزيل لمالشكر اتوجو بأص خالاوبكل  إعبدإام مل
لمدرس ، وكذلك البحثاسيمت في ترصين أت ابعة وتصويباه من متابدأ ا، لممير(ألا
إنعملدكتور ا إنصر نكميزية، والمدرس الدكتور الالنصوص ا لتفضمو بترجمة ن(ا)نبيل

 .لتوفيره العديد من المصادر التي أفادت البحث )أحمدإمزهرإداخل(
إحاكف)سة الدر ا ءزماللى الشكر اتقدم بأن أيفوتني  وال إجمعة فظ(إاح

إرإ)و إجوإ)و (ضيإغضبامحمد إعميامهند لسنة احث طيمة ايم لمبندتاونيم ومسالتع، (د
 اسيم الئمتي، الى عالجميل ابن العرفالشكر و اقدم أن أود أم الختاوفي لتحضيرية، ا
يتيم الرعفية العالصحة و ان يمدىم بأهلل ال اسأو ، زوجتي الحبيبةو لكريمين الديَّ او 

م اتمإوفقت في  اىم لملذين لوالاو ، سةالدر اطيمة مدة  و مملٍ ا وتشجيعيم لي دون كملٍ 
 لمحسنين.اء اخير جز عني هلل اىم البحث، جز ا اىذ
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 ثـلبحاص ـملخ

ن نتيجة العربي عمى مدى قرون عديدة، كالخط الذي شيده فن اور لتط  ان إ
غنية  الً اعمأثمر أ امل، ممالتكاع و ابدالانحو  التي تصبو الحثيثة اطين الخطاجيود 



 ط 
لخطي، مشكمة اج النتاعمى مجمل  اليلقت بظالالتي اىيم المفالية و الجمالقيم او  باألفكار

المجوء الى االنزياح ط، فإن الخطالتعبير لدى ال، الجمالوظيفة، اثية يضم ثال اً حانزيإ
تعد محاولة لقراءة أعمق لمنسق الخطي من خالل تدعيمو بمفاىيم فكرية والتعاطي مع 
الوحدات البنائية عمى وفق نظام التوزيع األمثل، تساعد عمى قراءة التكوين الخطي 

ىيمي في المفاح انزيإلاسة اث بدر لبحا اعني ىذ الذ قراءة جمالية مغايرة فكريًا وأدائيًا.
ول ألالفصل اربعة فصول، تضمن أحتوى عمى الذي الخطية، ات التكويناق انسأ

 تو.اىميتو وىدفو وحدوده وتحديد مصطمحألبحث و امشكمة 
ول مفيوم ألالمبحث اول احث، تناثة مبلى ثالاسم ني فقد قُ الثالفصل ا امأ

لمبحث اء اوج ،نزياحإلومعايير تشكل ا لعربي،الخط انعكس عمى فن اح وكيف انزيإلا
 امألمفيوم، النسق و الموضوع و اط و الخطات اح عمى ذانزيإلاثر أني ليوضح الثا
ء اط في بنالخطا التي يستند عميياح انزيإلات ان مرتكز الث فقد تصدى لبيالثالمبحث ا
 .لتحويراصية التصميمية وخالفكرة النص و التقميدي متمثمة بالخطي غير النسق ا

لمجتمع ان ال بيلبحث من خالات اءاجر إلث ليمثل الثالفصل اء افي حين ج
ىيم المفاتمثل  اً ( تكوين71) امني اختير، اً خطي اً ( تكوين081لذي بمغ عدده )الكمي ا
حث عمى الباعتمد فيو إلذي التحميل ا اغية( جرى في ضوئيلبالالبنيوية، التصميمية، ا)
ىيم المفا باستمارةلمتمثمة البحث اة ادألمحتوى( عمى وفق الوصفي )تحميل المنيج ا
 ء.الخبر ادة السات اعمى وفق توجيي ادىاعدإلتي تم او  اً ( مفيوم88) الغ عددىالبا

 يعد، اىميأبع الر الفصل ائج وضح النتالى عدد من التحميل اوخمص 
 وفق عمى تشكيمو دةاعا  و  ليةلدالا حمولتو ضاستنياو  لنصا قاستنطال وسيمة حانزيإلا

 لمنشودا لتطورا ىدف ويمبي تاءالقر ا بتعدد يسمح بذلك وىو محددة ىيماومف تامرتكز 
نية توظيف امكإط الخطا اً وتطبيق اً ح مفيومانزيإلا منحلبصرية، وكذلك فقد ا لفنونا في
ثة الحداعية تتسم بابدات خطية اتكوين جانتإل، قانسألاء اكثر من مفيوم في بنأ
ردة في الو ا ىيمالمفاحد أضمن  اً ومظيري اً نوعي اً ير اتغ نتجأ حانزيإلان ا  يرة، و المغاو 
 ،جية جديدةاخر إلجة الى فكرة تصميمية ومعا ةلمستندالتحوير اصية اوتعزيزه بخ لبحثا



 ي 
كشفت و ، عميتواتعكس مدى ف فةاضإبلخطي النسق اح عمى مستوى انزيإد ايجإبغية 

عد اه فني يتخذ من قو اتجإل سيسألتاط في الخطالخطية عن طموح ورغبة ا قانسألا
مة، العا اتياوسم اىويتي ادىافقإثوية، دون ات حداق نحو تكويننطالالعربي نقطة الخط ا

لتي ات التطور اسيمت أ ا، كمعياجتمالافي و الثقالديني و ارثو إمن  اً تشكل جزء اكوني
تعكس  غيةبالإيحممو من قدرة  اح ومانزيإلالعربي في تبمور مفيوم الخط افن  امر  بي

ط وخبرتو من جية، الخطات الفن عمى صعيد ذا التقدم خطوة بيذالبصرية، باثمة المما
 خرى.ألخطي من جية النسق او 

لسعي او ح، انزيإلائمة عمى اق خطية قانسأ جانتإبلميتمين ا سةالدر اوصت أو 
صل مع التو التحقيق  رسةً اومم اً لفنية تجريبالحركة اخرى ترفد أىيم التوظيف مف

 اىم قةحت الاسادر  ان يكونأن ابع بمقترحين يصمحالر الفصل اوختم  ،لتطورات امتطمب
ح انزيإلانية( و)العثمادية و البغدالمدرستين العربي في الخط اسموبية لفن ألات احانزيإلا)
 لكوفي(.ارية لمخط ابتكإلات التكويناغي في لبالا
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Abstract 

 

The development which the Arab calligraphy has been 

witnessing in the span of many centuries was the outcome of the 

efforts of calligraphers who aimed at innovation and integration. 

That resulted in works rich with aesthetic values and ideas that 

shed light on the total calligraphic output, producing a 

displacement that includes the triad of: function, aestheticism and 

expression for the calligrapher, The use of displacement is an 

attempt to read the calligraphic layout in a deeper way by 

strengthening it with intellectual concepts and dealing with the 

structural units according to the optimal distribution system, and 

helps to read the calligraphic aesthetic structure of different 

concept and performance. Therefore, this research paper is 

concerned with the study of the conceptual displacement in the 

genetic calligraphic patterns which includes four chapters: 

chapter one study problems, importance, objectives, limitations 

and term determination.  

Chapter Two is subdivided into three inquiries: the first 

inquiry tackles the concept of displacement and how it was 

reflected in the art of Arab calligraphy; and the standards of the 

displacement form, while the second inquiry states the effect of 

displacement on the calligrapher, the topic, the pattern and the 

concept. The third inquiry dealt with the study of the bases on 

which the calligrapher bases his making of the unconventional 

calligrapher pattern represented by the text and the design idea.  

Chapter Three embodies the study procedures by stating 

the total community of amount to (021) calligraphy form, 01 of 

which were chosen to represent (design, structural, rhetoric) 

concepts in the light of which they were used depending on the 

descriptive approach (content-analysis) according to the toll of 

study represented by the concept form of (22) which were chosen 

according to the directions of the experts.  



 ل 
The analysis concluded a number of findings which were 

put in Chapter Four. The most important findings are that 

displacement and clarify its indicative significance and reshaping 

it accomplishing bases and concepts. That allows the multiplicity 

of the readings and fulfills the required development in visual 

arts. Also, the displacement allowed the calligrapher the 

possibility of employing more than one concept in building the 

pattern to produce calligraphy that is characterized by modernity 

and variability. Displacement has produced quality and apparent 

for the sake of finding displacement on the calligrapher level and 

enhancing it with the feature of conversion based on the design 

idea and output by addition that reflects its effectiveness. The 

calligrapher patterns revealed the calligrapher’s ambition and 

wish in founding an artistic trend from the rules of Arab 

calligraphy as a starting point towards more modernized 

formations without losing its identity and general characteristics, 

as they form a part from the religious, social and cultural 

heritage. They also contribute in the developments in which the 

Arab calligraphy has gone through in crystalizing the concept of 

displacement with its rhetoric bearing that reflect visual analogy, 

by stepping forward in that art with the calligrapher and his 

experience on one hand and the calligraphy pattern on the other.  

The study recommended the production of patterns based 

on displacement and endeavors to employ other concepts that 

provide the artistic movement with experimentation and practice 

so as to achieve the connection with the demands of development. 

Chapter Four is concluded with two suggestions that can be made 

into subsequent studies, which are (the stylistic displacements in 

the art of Arabic calligraphy in the Baghdadi and Ottoman 

schools) and (the rhetoric displacement in the innovative 

formations of the Kufi calligraphy). 

 

 

 


