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 يف تكوينات اخلط الكويف االيقونيةالبنية الداللية 
 )املربع واملظفور واملصحفي(

 م.م. سؤدد مشعان حواس

 مس تخلص

 شكيليةالكويف مرحةل ملا يتصف به اخلط العريب من مقومات ت تَُعد تكوينات اخلط        

ذالوظيفي )القرايئ وجاملية متقدمة عىل صعيد التطور    تعميقيفاكن هل أ ثر  والتدويين(، ا 

لوصول لامت الوعي الفين ملكنوانته وطاقاته التوظيفية بني التحوير يف تكوينات احلروف واللك

ىل تكوين جاميل مبتكر، فقد متت د مايه راس هتا وصيغت مشلكة البحث ابلتساؤل الآيت :)ا 

نية )الب  البنية ادلاللية الايقونية يف تكوينات اخلط الكويف؟(، وقد مت حتديد هدف البحث

ي الايقونية يف تكوينات اخلط الكويف(. وتوصلت الباحثة من اال طار النظر  ادلاللية

راءات اال ج لعينات ابعامتد مجموعة منمبؤرشات اعمتدهتا يف تصممي أ داة حبهثا، لغرض حتليل ا

ن معاليت تضمهنا الفصل الثالث  ىل أ مه النتاجئ اكنت أ برزها: ا  كوينات ظم الت. اذ مت التوصل ا 

آيقونيًا بشلك مبارش،.وعدم اة مراع اخلطّية الآيقونية تطابقت مع دالالت مضامني نصوصها أ

ىل صعوبةـ(،مّ اخلطاط الرتتيب املتسلسل للبنية النصية )النسق اال ماليئ ا هتقراء ا أ دى ا 

  واخلروج عن القاعدة اخلطية.

 الفصل الاول

 اال طار املهنجي

 مشلكة البحث:

طورها تعرب  يعد فن اخلط العريب من الفنون اليت هنضت هبا احلضارة العربية اال سالمية      

ىل ال ماميف التأ رخي،  ذ بدأ  اخلطاط املسمل يف دفع معلية اال بداع اخلطي ا  قدرته زيد ميمبا  ا 

بداعي يف هذا اجملال يصف وينامغ و  يؤلف التعبريية، فاخلطاط سعى اىل حتقيق لك ماهو ا 

يواين واحل  حروفه وفق املساحة املتاحة اليت يغلب علهيا الطابع الهنديس والعامري والنبايت

ذ تطورت تكوينات اخلط الكويف وحققت الكثري من الابتاكرات ادلاللية والآديم .  ا 

 املتعددة.

لهيا من مفردات وأ نظمة توزيع     أ عطاها ذلا تبىن اخلطاط التكوينات اخلطية مبا أ ضاف ا 

اليت تعد من أ مه النتاجات الفنية تعكس مجمل اخلربات املكتس بة للنظر،  طابعًا مزيًا ملفتاً 
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ذ بدء حّيور التكوينات اخلطية حتويراً  لينتج  للخطاط يف كيفية توزيع املساحات وتصمميها، ا 

اشاكل وتكوينات ذات دالةل وفق فهيا مابني اخلط العريب اجملرد والزنعة التشبهيية للتشكيل 

خراجات فنية متنوعة ، وتتصف هذه التكوينات بكوهنا دالةل  تضمنت معاجلات تصمميية وا 

 رمزية سواء ابلشلك او ابلصورة تدل عىل املضمون، واتسم بعضها ابلطابع املعامري والايقوين

ظهار البنية ادلاللية الايقونية يف  أ شاكل متنوعة.ب جراء دراسة تفصيلية تعىن اب  ما يقتيض ا 

تكوينات اخلط الكويف ويف ضوء هذه ال س باب صاغت الباحثة مشلكة حبهثا ابلتساؤل 

 الآيت:

                                                                     مايه البنية ادلاللية الايقونية يف تكوينات اخلط الكويف ؟                 

 أ مهية البحث واحلاجة اليه:

 تمكن أ مهية البحث يف النقاط الآتية :

  يفيسهم يف تمنية الوعي الفين دلى املعنيني يف هذا المنط من فنون اخلط العريب -1

 يةل.اجل مدارس نا واذلي يشغل اهامتم لك من هل عالقة بطلبة ولكية ومعاهد الفنون 

آفاق معرفية  -2  والباحثني وادلارسنيخملططي ومطوري املناجه يسهم البحث يف فتح أ

قسام ال  و  املعنني بتدريس فنون اخلط العريب والزخرفة يف اللكيات واملعاهد الفنية ،

 ة.للامدة الرتبية الفنية يف سبيل الارتقاء ابملناجه ادلراس ياملس تفيدة مهنا 

 أ هداف البحث: 

ىل :       -هيدف البحث احلايل ا 

 حفي(.املص /)املربع/ املظفورالبنية ادلاللية الايقونية يف تكوينات اخلط الكويف  الكشف عن

 حدود البحث : 

  يتحدد البحث احلايل بدراسة:

 الكويف اخلط دراسة البنية ادلاللية الايقونية اليت اعمتدت عىل تكوينات احلدود املوضوعية /

 )املربع واملظفور واملصحفي(

 العراق وتركيا وال ردن . احلدود املاكنية /

 م(.2002-هـ1423(، )1980 -ـه1403) احلدود الزمانية /

ذ يالا ان هناك مربرات أ خذت ابحلس بان عند اختيار احلدود املاكنية والزمان   كل ذعود ية ا 

دة ذه امللكوهنا متثل مدارس اخلط العريب من التكوينات ال يقونية اخلطية وحتديدا خالل ه

 الزمنية اليت شاع اس تخدام اخلط العريب يف تكوين أ يقوين. 
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 مصطلحات البحث:  

  : البنية لغويً 

 ( بأ هنا: مش تقة من الفعل "بىن يبين ، البىن ضد الهدمابن منظورعّرفها ) ، بىن 

البناء و بنية ، ع أ  البنَّاء، بنا  يبين )مقصور( وبنا وبنية وبناية .. والبناء املبىن واجل

مديـر البنيان وصانعه فالن حصيح البنية ، أ ي حصيح الفطرة.)ابن منظور، 

 (.101، ص1955

 )لك ترتيب عىل مس توى الشلك مكون من عنارص أ و  بأ هنا:) وعرفها )غارودي

الوحدات مامتسكة يتوق ل بفض ف لك مهنا عىل ما عداها وال ميكنُه أ ن يكون ما هو ا 

 (.17، ص1981عالقته مبا(.)غارودي روجيه، 

  )ىن، لها معترتيب ال جزاء اخملتلفة اليت يتأ لف مهنا اليشء و  :بأ هناوعدها )صليبا

 وتطلق عىل اللك املؤلف من الظواهر املتضامنة، حبيث تكون لك ظاهرة مهنا

 (.218-217، ص1971ل خرى ومتعلقة هبا. )مجيل صليبا، اتبعة للظواهر ا

  )جرائيًا بأ هنا: وتعرفها الباحثة )البنية  العنارص ات اويه اال نشاء والتكوين للوحد) ا 

ق تحقياملرئية هبيئة منسقة ومامتسكة لتكون الًك واحدًا النتظام الشلك العام ل 

 . (أ هداٍف وظيفية وجاملية وتعبريية

  : ادلالةل اصطالحاً 

  الرمسيفتشكيليًا بأ هنا: )يه العمل اذلي يبحث عن )املدلول (  :(ادلوري)عّرفها  

حة اللو  وخصائصه وأ صنافه ونضمه )القوانني واملبادئ اليت يش متل علهيا العنرص يف

 (.14، ص1996)ادلوري،  من خالل انتظامه يف الشلك العام(

 )خلطي بأ هنا: ) العالقة العالمية بني ادلال البرصي وهو التكوين ا وعدها )داود

 )مكمثل( وبني )املوضوع( اذلي حييل عرب)مؤول( مبارش أ و دينايم(. 

 يف ضوء ما تقدم تتفق الباحثة مع تعريف )داود(.      

 :اصطالحاً  الايقون

 )دالالت أ شاكل مدركة برصي وحس يا ما ينعكس مهنا ) :بأ نهوعدها)احلسيين

حيائية خمتلفة تعد مبثابتة نظائر رمزية للواقع(. )احلسيين،  .(79،ص2004ا 
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 جرائيًا بأ نه:) وتعرف الباحثة تكوينات خطية هبيئات صورية  )الايقون( ا 

تعكس دالالت ومضامني النص للشلك البرصي أ و البالغي واليت تس تجيب 

 (.ها من الواقعملتطلبات وظيفية وجاملية وتعبريية احيائية ُمس متدة بناء

  التكوين

لفين العمل التكوين مبثابة تنظمي ال جزاء او العنارص اليت تؤلف بتجميعها ا وعد )س تولنزت(

 (.  321، ص1974عىل حنو يظهر معه موحدًا ومعربًا.)س تولنزت ، 

ضوء  ميًا يفية عالبأ هنا : بنية تصمميية مثةل تقوم عىل تنظمي ادلوال اللغوية اخلط وعرفه )داود( 

ن أ و قانو دالالت مضاميهنا مكؤالت مبارشة أ ودينامية حتيل عىل موضوعاهتا تواضعيًا )مبوجب

 (. 18، ص1997عرف( أ وعرب عالقات مشاهبة )داود،

جرائياً )التكوينوعليه عّرفت الباحثة   ج للحزيلية ختر العنارص هبيئة تشكيلية جامبأ نه:)مجع  ( ا 

 بصورة تكوينية مامتسكة معربة عن مضمون أ و فكرة (

 الفصل الثاين

 الاطار النظري 

 املبحث ال ول/ مفهوم البنية ادلاللية:  

ة ت فنيمع ازدهار فنون احلضارة اال سالمية، اخذ اخلط العريب يمنو ويتطـور بتكوينا 

حلرف ابفضل ما يتحىل به اًل مبتكرة يف الــتكوينات اخلطية أ شاك خمتلفة جديدة لتحقيق

آين العريب من املرونة واملطاوعة متكنه من الانتظام عرب  حتققت مبا يليق وقدس ية النص القرأ

ىل التشكيل وال مراحل تطور اخلط العريب اخملتلفة  تجريد، فأ خـذت هيـأ ت التكوين متيل ا 

ىل البنية اجل ذ بفضل هجود اخلطاطني  الية وادلالليةوحتول بنيته التجويدية ا  يب ط العرأ ن اخل‘‘ا 

وطه يتجاوز النظام اللغوي ودالالته، ويضفي عليه أ بعادًا عالمية جديدة، ليست من رش 

ال ساس ية كنظام وبنية، ذكل أ ن مظهر اللغة، من خالل الشلك اخلطي، يفرز بفعل 

ر املنظو  ن)وفقالل البنية اللكية للتكويخصائصه اخملتلفة... بعدًا عالميًا شلكيًا، يظهر من خ

 (.8،ص2007اجلشطايل()داود

فيعطي به  من نواحٍ جامليةٍ  تبني ان املضمون يتعدى املفهوم اللغوي ملؤثر برصي ال خيلو  

للنص اخلطي لتحقيق بعد برصي تكوينًا جيد فيه املتلقي املعىن املمزتج ابلشلك ادلال عليه 

ان )البنية اخلطية جيب ان تدرس كحقل برصي موحد ونظام مكتف ذاتيا، ولك جاميل و 

املفردات املكونة هل حتقق فعلها ادلاليل من خالل انساق العالقات حيث تصبح لك خاصية 
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شلكية مربرة يف ضوء عالقاهتا، وبقدر تلبيهتا للهدف ادلاليل 

 .(63،ص1997)داود،املطلوب(

هيا فاليت يمت  من خطوط وفضاءات جمالها وهيئاهتا العامةمن هذا يتبني للمصمم سعة 

سس ه ال  تنظمي التكوينات وتقس اميت ريضية وهندس ية اليت يقوم بتنفيذها املصمم يراعي في

عطاء انجتًا تصممييًا انحجًا مضن البنية اللكية املوحدة. وت سب لبنية حب اعّرف البنائية من اجل ا 

هنا "نَسٌق من التحوالت، هل قوان نظرة عامل النفس السويرسي )جان  اصة ينه اخلبياجيه( عىل ا 

يظل  سق أ نابعتباره نسقًا)يف مقابل اخلصائص املمزية للعنارص(، علامً ابن من شان هذا الن 

أ ن شن من قامئًا ويزداد ثراًء بفضل ادلور اذلي تقوم به تكل التحوالت نفسها، دون أ ن يكو

ن هنيب بأ ية عنارص أ خرى تكون هذه التحوالت أ ن خترج عن حدود ذكل ا لنسق، أ و ا 

(. البد للك بنية ان تتسم بثالث خصائص 30، ص1976خارجة عنه") زكري ابراهمي،

 -أ ساس ية وفق تصنيف جان بياجيه وتشمل عىل:

ن تتكو البنية ال تتأ لف من عنارص خارجية ترامكية مس تقةل عن اللك، بل يه الشمولية: .1

ركيبة امة ت متزي اجملموعة مكجموعة، وهذه القوانني املسمن عنارص داخلية خاضعة لقوانني

ايرة املغ التقترص عىل كوهنا روابط تراكيبة ولكهنا تضفي عىل اللك كلك خصائص اجملموعة

 .(9،ص1985خلصائص العنارص.)بياجيه ،

 ن عندئذا تكو: اذا اعتربان ان بنية اجلةل البنائية تمتسك بقوانهيا تراكيهب التحوالت .2

طي ، هذا الضبط الاسايس يؤدي هذا الضبط احلفاظ علهيا  اذ حيمل النص اخلبناءة

 (11،ص1985)بياجيه ،.تأ ويالت ال حدود هل

فسها، ضبط ن ت ان املزية الاساس ية الثالثة للبنيات يه اهنا تس تطيع ان  التنظمي اذلايت: .3

ني يف هذا الضبط اذلايت احلفاظ علهيا واىل نوع من الانغالق واذا بداان هبات

ودها رج حداحلاصلتني، فاهنام تعنيان، ان التحويالت املالزمة لبنية معينة التؤدي خا

اجيه ولكن ال تودل الا عنارص تنمتي دامئا اىل البنية وحتافظ عىل قوانيهنا.)بي

 (.13،ص1985،

وهذا ما يؤكد ان العمل الفين صفة من العالقات البنائية تتأ سس عرب الاجنازات 

قدرات حس ية وتعبريية وجاملية بني العنارص وفق دالالت اللك  التصمميية متتكل

نشاء العمل الفين سواء اكن عىل الصعيد حيث  ذ يُعد " النص احملفز ال ساس يف ا  ا 

ال ديب أ و الفين ، يف ضوء أ بعاده )القرائية/التدوينية أ و اجلالية وادلاللية(، واحتوائه 
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 منه الشلك البرصي أ و البالغي، عىل املبىن املوضوعي )املضمون( اذلي اس توىح

ىل املعىن الهنايئ  شارات ذكل النص ورموزه ادلاللية ميكن فهمه والتوصل ا  ويف ضوء ا 

 (.35ص ،2000،للعمل الفين/ اخلطي" )الزيدي

ن طريق ام عفان هناك عالقة وثيقة بني املبىن واملعىن عرب الرتابط اذلي جيمع بيهن وعليه

 ال هواللغة اليت يه أ صال نظام قامئ عىل العالقات اجملردة ، ولك عالقة بدورها لها د

ة دت قو املنطوق اذلي وجدت من اجهل واملدلول هو املفهوم من اللفظ واملنطوق ، ولكام زا

يصال ا أ دق لرساةل ادلاللية ، لكام اقرتبنا من فهم املعىن بصورة أ معق و املبىن يف ا 

 (.74،ص1990)املاكري،

اذ   تلقي،الباحثة ان املبىن ادلاليل هو العالقة بني النص والشلك وصوال اىل امل  وترى

ائبا غان )اخلط العريب ال يتحقق وجوده اال بداعي الا يف نطاق لغوي نيص حيمل مدلواًل 

اذلي تفرسه صدمة تلقي الشلك اجلايل للخط العريب( حيمتل التأ ويل 

ىل رؤية جاملية وداللية ال شغال املساح112،ص1990)حنش، ة ( وعليه فان النص يتحول ا 

ىل مرجعيات التلقي احمل  طبيعة ب تفظة يتعذر عىل املتلقي قراءة املضمون )وهبذا ميكن العودة ا 

ىل ذاكرة ومرجعية مج  و أ  بية، عية مثل النصوص الشعرية العر النص التدوينية، كونه ينمتي ا 

آنية ويتبع تسلسل النص وميكن الوقوف عىل معناه، أ و متاثل الشلك ال صوري النصوص القرأ

ني ( وعلية تب15،ص2008اليت تتطابق صورة الشلك مع املضمون النيص)املعىن(()الزيدي،

ىح اس تو ضمون( اذليواحتوائه عىل املبىن املوضوعي )املان اال خراج الفين ملظهرية املعىن 

ذات ص حيدد ماهية الشلك اذلي خيدم ال فاكر الاكفية للنمنه الشلك البرصي أ و البالغي 

 تس تجيب ملتطلبات وظيفية أ و جامليةاليت  هيئات صورية تعكس دالالت ومضامني النص

  أ و تعبريية وفقًا للحاةل املتوخاة.

 : التكوين اخلطي الايقوين/املبحث الثاين

تنظمي يُعد التكوين اخلطي وس يةل حمفزة الكمية مقروءة ذات نسق تدويين عىل أ ساس 

مكنوانهتا اجلالية وقدراهتا التعبريية وادلاللية الس تحداث هيئات خطية جمردة واليت متتاز هبا 

احلروف العربية بسبب الفصل والوصل واملد والاس تطاةل وتقبل تغيري يف اجتاه وشلك 

 الغرض الوظيفي واجلايل اذلي ال يقف عند حد معني عند اخلطاطني، احلرف، مبا يوامئ

شاكل متنوعة  قد ، لكوهنم دامئي البحث عن الابتاكر والتطور يف التشكيل الفين يف خلق ا 

اليراعي   قواعد التجويد أ و قواعد ‘‘قد جعلت طبيعة التكوين الفين طبيعة جتريدية خطية
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بداعية مير هبا عند العمل متجاوزًا يف ذكل ال ساليب اخلط ذلاهتا، بل يعرّب عن حاةل ا  

آل ’’)التقليدية املعروفة واحلرفة عىل حٍد سواء اىل مس توى اال بداع ذلاته أ

 .(159،ص1988سعيد،

ه حروف اخلط الكويف منت مع تطور احلضارة اال سالمية واليت تتصف حروف فأ نهبذا 

 من ساحة الكتابة أ ي أ صبح ابجلفاف بصفيت التقوير والبسط )وابنسحاب خط الكويف

 ( ابهامتم ملموس من خطاطني18،ص1990امحلداين،عنرصا زخرفيا تفنن فيه اخلطاطون()

ذ واس تخدموه يف التكوين   اعديةية قو وتصممي  ةلتوليد بنية جامليخمتلفني ماكنيًا وزمانيًا، ا 

 ابليةقوتعرب عن مدى   مع السطر الكتايب مبقتضيات املساحة عىل التعامل جشعت اخلطاطني

نتاج التكوينات الابتاكرية وفقًا الجهتاده الفين. دة غري ل جديللبحث عن أ شاك‘‘ اخلطاط يف ا 

مأ لوفة تربز همارته وقدرته عىل الترصف ابحلروف يف أ شاكل 

ىل ا63،ص2002احلسيين،’’)يبتدعها لبعد ( أ ي يتجاوز يف معناه البعد الكتايب الوظيفي ا 

نتاج  وف ة احلر التكوينات الابتاكرية وحسب رضورهتا البنيوية للحفاظ عىل جامليالفين يف ا 

 وخصوصيهتا وفقا الجهتاده الفين.

للبناء الصوري، ذلا جند هناكل تكوينات تتحقق  الكويف كبنية دالليةاط اخلط اخلط اختذ

 ()لتكوينات الايقونيةوتسمى ابقراءهتا عرب هيئاهتا الصورية قبل قراءهتا كبنية نصية 

ىل التشكيل والتجريد فأ خـذت هيـأ ت ( التشخيصية) وهذه ال نواع أ شاكال تكوينية متيل ا 

ذ  التكوين واليت متثلت بأ شاكل عامرية وهنـدس ية يتجاوز اخلط صلته اللسانية ويتحول )ا 

للبناء الصوري فان احلاجة للامتثل مع املوضوع يعد مرجعًا تنبع من صفة الامتثل وليس من 

ىل حد جيل حاجة  البنية اخلطية ذاهتا، وحىت يف هذه احلاةل فان الطبيعة الايقونية تتأ ثر ا 

 (.66،ص1997 ،خبصائص البىن اخلطية وتتطبع بطابعها()داود

سيبحث عن أ شاكل جديدة  وأ ن غابت موضوعاهتا عن الوجود ذلا تنتج ال يقوانت دالةل

، 2002يف أ شاكل يبتدعها )احلسيين،غري مأ لوفة تربز همارته وقدرته عىل الترصف ابحلروف 

ىل همارة عالية 63 ذ أ هنا حتتاج ا  يف طريقة توزيع  للبنية اخلطية يف عنارصها ادلاخلية(، ا 

)الن البدء يف تنفيذ أ ي لربط الشلك ابملضمون وعالقاهتا البينية وفضاءاهتا اخلارجية  احلروف

                                           

((الايقونة )iconيه تعريف للكمة يواننية تعين صورة او ش به او مثال تضع وفق اساليب حمددة وقد تصبح انـدما ) جا بـني

ي ( اليـوانين الاصـل واذلicon(ررمس ،شـ به،مثال املقطـع)iconographyالرمز والرمس وجند اهنا متكونة من مقطعـني )

 http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php يعين )يكتب(.
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ىل ( (Contourشلك ايقوين البد ان يؤسس عىل ختطيط احمليط الكفايف ومن مث يصار ا 

كامل البنية اجلشطالتية ، 1997( )داود،تنظمي املفردات احلروفية داخهل حبيث يعول علهيا يف ا 

ومن خصائص هذا التكوين ما حيويه النص ورموزه ادلاللية اذلي بواسطته تتغري  (.127ص

من ية توليد بنية جاملية دالل لغة الشلك من انحية، و  تأ كيدنسب بعض احلروف من أ جل 

 أ خرى. انحية 

ن مطاط ويعد هذا التكوين الايقوين من أ كرث التكوينات اليت تتطلب هجدا كبريا من اخل   

ليه اخلط العريب عىل وفق خص ماكنيته الفنية وأ روع ما وصل ا  ظهار همارته وا  ائصه اجل ا 

لهيا اخلطاط املمترس              (.     17،ص2004)السعدي،الفنية حيث ميثل أ صعب مرحةل يصل ا 

ىل حساب دقيق للمساحة الشلك الايقوين ، وقد  وتؤرش الباحثة      ن التكوينات حتتاج ا  ا 

ذ يسعى اخلطاط يف اىل رمس  ينرصف الكثري من اخلطاطني الابتعاد عن التسلسل القرايئ ا 

النص  ال ساس للقراءة الشلك الايقوين قبل تنظمي النسق التتابعي اذلي يعترب البعد ادلاليل

ذ  "تضعف من حروفها أ حيااًن ، متجاوزًا قواعدها املأ لوفة ما يفقدها قميهتا وجيعلها أ قل مرتبة ا 

 ،2002،من الرتاكيب ال خرى من الناحية الفنية وصعبة القراءة من انحية أ خرى")احلسيين

نشاء هيئات خارجية للمنجز اخلطي( 63ص آنية وال حاديثكقراءة  يف ا  ة النبوي الآيت القرأ

وميكن تقس مي التكوينات الايقونية اىل أ شاكل متعددة  الرشيفة واحلمك وروائع ال عامل ال دبية

 :()مهنا

وف ( لتوظيف احلر (lineيه تكوينات تأ خذ شلك اخلط اخلاريج  التكوينات الآدمية : .1

نسان بأ وضاع خمتلفة بعيدة عن التفاصيل  واللكامت عىل شلك هيئات صورية لال 

 يصيل(.ادلقيقة)كرجل 

كوين  للتذات هيئات حيوانية خمتلفة واليت متثل املظهر اخلاريج التكوينات احليوانية : .2

 اخلطي ، مثال عىل هيئة  طيور وعىل هيئة أ سـد والفيل واحلصان.

 يقصد هبا اشاكل الفواكه والزهور.   التكوينات النباتية : .3

 ج. وشلك ات مثل املفتاح والآالت املوس يقية وعىل شلك س يارة التكوينات املادية : .4

آذن وقد اس تخدم اخلطاط يف هذا النوع   التكوينات العامرية : .5 اكملساجد أ و القباب واملأ

من التكوينات)اخلط الكويف( وذكل ، الس تقامة حروفه ، وذات زواي حادة ، وهل 

                                           

( ينظر اشاكل للتكوينات اخلط الكويف ) (2ملحق) 
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ماكن اخلطاط الاجهتا ذ اب  ىل قدرة كبرية لكون القابلية عىل التشكيل ، ا  د فيه وال حيتاج ا 

 (.19،ص2004هذا النوع هنديس ذا خطوط مس تقمية )السعدي،

ـَُعدُّ التكوينات الايقونية من أ صـعب املراحــل اليت يصلها اخلطــاط       تطلب ت  نــها، كو  وت

يرى )مم فاملص هجدا ً وهمارة كبرية يف طريقة توزيع احلروف واللكامت وتسلسلها القرايئ ،

ة لتبادليطها االناجت الشلكي املمتثل ابل فاكر من خالل تنظمي بناء مجموع ال جزاء وعالقات رب 

. فضال ًعن معاجلة الفضاءات لتحقيق (Arnhim,1974,p.172)ال دراك الشلك املريئ

 التوازن والانسجام.  

للغوي االوضوح واملقروئية للبناء ادلاليل للتكوين النص  وترى الباحثة أ ن من هجة

دراك معىن النص كصورة ذهنية يف أ داء هممهتا االتصالية للمحيط الكفايف ) ة الهيئا 

ت وميكن أ ن يقسم هذا النوع من دالةل التكوينااخلارجية( عرب اللوحة اخلطية 

 الايقونية عىل ثالثة أ قسام :

 ن(.تكوينات ايقونية متطابقة مع دالالت النص اللغوي)تطابق الشلك مع املضمو .1

ع نات ايقونية غري متطابقة مع دالالت النص اللغوي)عدم تطابق الشلك متكوي  .2

 املضمون(.

املضمون ملن ال شلك هل )حيث يتأ سس الشلك عىل مظهر من مظاهر العالقة  .3

 املتحققة بينه مؤول دينايم حتيلنا عليه دالالت البنية

 (.18،ص1997النصية()داود،

عة ساعدته مطاو  ابخلطوط اىل هيئات عدةلهذا فاخلطاط يبذل هجدًا كبريًا للوصول 

ع بني لكية جتمش تمتظهر يف حدودها اخلارجية بتنوعات اليت ومتغرياهتا البنيوية  العربيةاحلروف 

 بع حريكمن تكوين ساكن اىل طا تسري بدالالت خمتلفةالبنية النصية والشلكية وفق عالقات 

 تشرتك يف تأ سيس بنية تصمميية مرئية

 أ سس بناء التكوين ادلاليل: / املبحث الثالث

ىل تكوين يرتمج لغة  ر أ فاك يس متد املصمم فكرته ال نشاء تصممي بتحّول أ سس التصممي ا 

اها ننا نر ل  )فأ سس التصممي توجد لتأ سيس بنية ، الن لك تصممي هل مدلوالته ومفاهميه، املصمم

 هذا اءها. وعىلمن خالل متثلها يف العمل الفين دلياًل عىل رضورة وجود ش ئي موضوعي ور

فهناك النظام اخلاص بأ سس التصممي اذلي يربط العمل بعضه ببعض 

 ليؤدي رساةل برصية عرب اس تدالل عىل فكرة املضمون (12،ص1950(.)سكوت،
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تقان هماري بتنظمي الفضاءات املنتظمة للسطح املريئ للتكوي  لبنية نات اوأ عمتد املصمم اب 

لعمل زاء ااملفردات والعنارص املتنوعة عرب ربط أ ج وقوة تناسق دالالهتا وجتانس بني لك من

 بعضها ابلآخر فتكّون وحدة تصمميية متاكمةل يف فرض التناسق والانسجام مضن احلزّي 

ن ترتيب العنارص من أ مه الآليات البنائية للفضاء وما حت ذ ا  من  وهيااخملصص للك تصممي. ا 

ن  . فنجدفية وجاملية يف العمل الفينحققت أ بعاد وظي تنظاميت الشلكية دالالت ومفاهمي فال  ا 

اللية ة ادلللبنيللك بنية تصمميية أ سسا ترتكز علهيا العملية التصمميية فتحقق نواجت حمتية 

 -توردها الباحثة يف ما يأ يت:

  : Balance.التوازن 1

لهيا البناء واليت تؤدي دورًا همامً يف نجز يات امل جامل  هو أ حد ال سس البنائية اليت يستند ا 

نارصها، ع تدرك مكجموعة مرتاّصة ال فاصل بني ‘‘ الكتل احلروفية والفضاءات اخلطي لتنظمي 

آيقونية[ ( 9:ص2007)داود، ’’ وهذا اذلي جيعلنا ندرك التكوينات اخلطّية عىل هيئة ]أ

زم ورشط مل" التوازن قاعدة أ ساس ية ابالنسجام والاس تقرار دلى املتلقي واناال حياء و 

لقوى ( يف بنية العمل الفين وهو)معادةل ا105،ص1987.")نوبلر،للتكوين اجلايل املمتع

َا عرب ( لتوزيع املفردات والعنارص توزيعًا فنيًا متاكفئ76،ص1984، شريزاداملعاكسة( )

 املفردات والعنارص.

 :   Dominanceة.الس ياد2

ة أ ي يصبح بؤرة مركزيهو اس تقطاب جزء برصي معني من املساحة ال ساس ية للتصممي 

اثرة الاهامتم والانتباه ىل ا  خرى،  ال  عن طريق توحيد اجتاه النظر عن بقية العنارص تؤدي ا 

 لعنرصفتنظمي املساحة البرصية حتتاج خربة واجهتاد فين لتنظمي " الاختالف يف خصائص ا

 املهمين عن خصائص العنارص ال خرى املشرتكة معه يف العمليات التصمميية "

ون لس يادة ابحلجم والل( والس يادة تتحقق عرب مفاهمي عدة مهنا ا351،ص1974)س تولنزت،

  وابالنعزال وامللمس فتتضح للمتلقي بوصفها كجذاًب برصًي. 

 :Repetition التكرار.3

تتابعًا مرتبطًا حبركة عني املتلقي داخل السطح املريئ ترديد الوحدة بشلك متواصل  هو

حفاةل التكرار  ملسار التنظمي املاكين للمفردات والعنارص والاجتاه اخملتلف حراكت اخلطوط 

يقاع  مس متدة من النظام الكوين . ن الفن يتضمن عنارص رئيسة يه ا  ىل ا  كام يشري ريد ا 

اخلطوط ، وتكثيف ال شاكل، والفراغ ، والضوء، وال لوان ، وهذا هو يف الغالب منط 
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وقد  ( ،(Read. 1963,p82الرتتيب اذلي ترد فيه بوصفها مراحل متتابعة يف عقل املصمم 

رضية يه نفسها شـالك ذات دالةل ، وجنـد ذكل يف التكوينـات الكوفيـة)املربعة( تكون ال  

وعىل هيـئات هندس ية ، الس امي ال شاكل املربـعة مهنا ، من خـالل تكـرار وتـقاطـع اللكامت 

 وبطريقة مكررة ايضاً  للشـلكوبطريـقة زخرفـية ، لتعطي ال رضية لكـمة أ خرى مغـايرة 

ن العني تتجه مبسار برصي متحرك لبداية (35،ص2004)السعدي ، . فتؤرش الباحثة ا 

كامل  يقاع حركة العني يمت ا  التكوين اخلطي وبتتابع مس متر والوقوف عىل الشلك املهمين واب 

  اجلزء البايق للتصممي

 : Proportion.التناسب 4

يعد التناسب الانسجام اذلي  حيمك التكوين اخلطي يف نسب حروف املنجز الفين 

جياد الوحدة ال  حبيث تؤدي ابحملصةل الهنائية تناسقط العنارص املوجودة مع بعضها البعض ورب
ن التناسب ال يقترص عىل التشابه بني العنارص، مادام هناك يف العمل الفين  فريى س تولنزت ا 

ن التوازن بني عنارص  وجود عالقة منتظمة تعمتد التقابل أ و التناظر أ و الاختالف، بل ا 

الفين يتحقق يف معظم ال حيان ابلتقابل، أ ي بوضع عنارص غري متشاهبة لك مقابل العمل 
ذ تكّون هذه العنارص منسجمة.)س تولنزت، لتنظمي املساحة من ربط  (.56،ص1974الآخر، ا 

التكوينات ادلاخلية واخلارجية واستبعاد اي جزء ال يتناسب مع العنارص وامنا يظهر بعالقة 
 لك الشامل لتلبية قمية داللية جاملية. موحدة لربط ال جزاء ابل

 : Unity and variety. الوحدة والتنوع5
تساق اللك ابل جزاء من الوحدات والعنارص البنائية للمظهر الع عالقةيه     ام ا 

للتصممي، فأ ي معل فين مكون من ترابط ال جزاء ولك جزء ممكل للآخر )فالوحدة يه 

والوحدة  (Integration( والتاكمـل)Consistency( واال تسـاق )Cohesion)ال لتحام
 وتبني .يف املفردات والعنارص اخلطية (31،ص2001.)الزباز،(Compositionيه التكوين)

ن متطلبات الوحدة والتنوع جلذب  ويأ يت عرب التنوع احلاصل لل وزان البرصية  الباحثة ا 
تاح الاهامتم يف التكوين اخلطي  من التقس مي الفضايئ واملعاجلات اللونية للفضاء امل 

 لتكوين الكً والاختالفات الشلكية من جحم وس يادة وتباين لوين واجتاه حريك للخطوط 
ن عملتلقي ااعد عىل شد الانتباه وذكل ل هنا تسمضن عالقة متناس بة للمنجز ادلاليل بنيوًي 

 رابط العالقات البرصية والوظيفية التعبريية.طريق ت

                                           

 تصـنيف عـىل عالقة بني مفهومني أ و عدة مفاهمي قامئة يف الرتبة ذاهتا أ و مصفوفة، هذا مثاًل حال صنفني من نوع واحد ، يف 

 (.320صأ ساس العمومية ينظر:)الالند، موسوعة الالند الفلسفية ، 
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 مؤرشات اال طار النظري:
ىل بني جتاوز اخلط العريب النظام اللغوي ودالالته .1 تشكيل ة ال وحتول بنيته التجويدية ا 

نتاج التكوينا  .ت الابتاكريةوالتجريد يف ا 

 -تتسم بثالث خصائص أ ساس ية يه:أ ظهرت التكوينات اخلطية ان البنية  .2

 .التحوالت.3.التنظمي اذلايت  2.الشمولية  1
كل متت العمل الفين حصيةل من العالقات البنائية تتأ سس عرب الاجنازات التصمميية.3

ية أ و تدوين أ بعاده )القرائية/ال قدرات حس ية وتعبريية وجاملية بني العنارص وفق دالالت 
 اجلالية وادلاللية(

خراج تنوع أ شاكل ذات هيئات . 4 ساعدت مطاوعة احلروف العربية اخلطاط عىل ا 
ت هندس ية وغري هندس ية متعددة مهنا:) أ دمية وحيوانية ونباتية ومادية وتكوينا

 معامرية(
 . :. تباين الهيئات الشلكية دلالةل الرمزية للتكوينات الايقونية بثالثة أ قسام يه5

 اللغوي.. متطابقة مع دالالت النص 1

 . تكوينات ايقونية غري متطابقة مع دالالت النص اللغوي.2

 املضمون ملن ال شلك هل. .3

 ادلراسات السابقة:
بحث من خالل اطالع الباحثة عىل عدد من ادلراسات والبحوث ذات العالقة مبوضوع ال    

لبحث اامت احلايل تتباعد وتتقارب يف املضمون ول مهية ادلراسات السابقة كوهنا بناًء ملسلّ 

لهيا الآخرون.   ابعامتد عىل النتاجئ اليت توصل ا 

بداع ابخلط العريب1995)عبد املنعم خريي العاين دراسة( 1  .الكويف( ()تصممي برانمج تعلميي لال 
ية اس هتدفت هذه ادلراسة التعرف عىل الفروق الفردية يف حتصيل اجملموعة التجريب 

بداعات  ضاالطلبة اذلين يدرسون وفقا للربانمج املقرت واجملموعة الضابطة، فضال عن ا  فة ح،ا 
ىل أ ثر الربانمج املصمم يف نتاجات اخلط العريب الكويف لنتاجات الطلبة اال بدا  عية.ا 

ية الفن  وقد حتددت ادلراسة مبادة اخلط العريب الكويف لطلبة الصف ال ول قسم الرتبية
 جامعة بغداد للعام ادلرايسوقسم اخلط العريب والزخرفة يف لكية الفنون اجليةل /

 م وفقا للتقنيات اجملموعة التجريبية والضابطة.1995ـ1994

رع ـالبة متثلت بطلبة املرحةل ال وىل فـطالبا وط 35أ ما جممتع البحث وعينته فبلغت 

م، ومن حيث 1995ـ1994التشكييل/قسم الرتبية الفنية وقسم اخلط العريب والزخرفة للعام 
نوع العينة فاكنت عشوائية متخذه حسب القوامئ اليت أ عدها القسم املعين، فضال عن أ تباع 
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املهنج التارخيي والوصفي املسحي والتجرييب، وقد اعمتدت يف معاجلة الشلك واملضمون عىل 
ذ قسم فن الرمس  ىل ثالثة أ فاكر ويه كام يأ يت.ـ ا   ها ا 

 ـ املضمون ملن ال شلك هل.1

 ـ عدم مطابقة الشلك واملضمون.2

 ـ تطابق الشلك واملضمون.3
 تعرفال  وقد متخضت تكل ادلراسة عن مجةل من النتاجئ ميكن تلخيصها ابلنقاط الآتية.

بداعات دلى الطلبة اذلين يدرسون وفقًا ل ذا اكنت هناك ا  ثر اعرفة ملربانمج املقرتح فامي ا 
 الربانمج التعلميي يف نتاجات اخلط العريب الكويف لنتاجات الطلبة اال بداعية.

 اما أ دوات البحث فمتثلت ابملقابةل املفتوحة والاختبار القبيل. (1
ليه من نتاجئ يه: ثبوت حصة الفرضيات (2  وما توصل الباحث ا 

 ال قسام املعنية . وما أ وىص به الباحث :تطبيق الربانمج املذكور يف (3
جراء دراسة يف جمال اال بداع ل نواع اخل (4 طوط والاقرتاحات اليت وضعها الباحث يه: ا 

 العربية اللينة .

 ( )بناء قواعد دلالالت املضمون يف التكوينات 1997)عبد الرضا داود هبية دراسة (2

 اخلطية(.
ظام نية عىل وفق هدفت هذه ادلراسة بناء قواعد دلالالت املضمون يف التكوينات اخلط 

لك  الشالتوزيع اخلطي للشلك من خالل توظيف البنية العالمية اخلطية يف ضوء العالقة بني
زيز واملضمون، سواء أ اكن مبارشا أ و غري مبارش، فضاًل عن توظيف مفاهمي التصممي لتع

 دالالت املضمون يف تكل التكوينات.
ية لهندس  دلاللية للخطوط العربية اوقد حتددت ادلراسة ابلتصاممي اخلطية ذات البنية ا

 م(.1997هـ ـ1417م()1593هـ ـ 1013واللينة وللمدة من)
 وقد أ سفرت تكل ادلراسة عن مجةل نتاجئ مهنا: 

م مفهو  ـ عد التكوين اخلطي اس تجابة دلالالت املضمون مبثابة اختيار تصمميي يتأ سس عىل1

 البعد الثالث)مابعد القرايئ واجلايل(. 
 اخلطي يتعامل س مييائيا كعالمة خطية ذات بنية اتفاقية ،حيث ال تتشلك.التكوين 2

ية القصداكس تجابة شلكية رضورية دلالالت املعىن، وامنا تتشلك عرب املواقف التصمميية

 للبنية.
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ا مضاميهنلها و . تظهر القمية العالمية للتكوينات الايقونية دورها من خالل العالقة بني أ شاك3
لشلك لية ل يف ضوء مبدأ  التطابق أ و غري مبارشة وفقا للتحفزيات ادلال سواء اكنت مبارشة

 للبنية لسلميالايقوين يف ضوء دالالت البنية النصية عىل أ ن يراعى بلك ال حوال التنظمي ا

 اخلطية مراعيا للرشوط الصحيحة للخط العريب.

نية الب  بنائية ويهـ التصممي اخلطي وفقا للمنظور ادلاليل يقوم عىل عدد من املكوانت ال 4

اعد النصية، ومتغريات التنظمي الشلكي،واخلصائص البنيوية للخط العريب من حيث قو 

 اللغة وقواعد اخلط العريب.
ت مكوانـ ال يتحقق تعزيز دالالت املضمون أ ال عرب التوظيف القصدي ملفاهمي التصممي لل5

 البنائية للتصممي اخلطي.
ىل موضـ توظيف املنظور الس مييايئ 6 رجع وعها مككدالهل خطية تثري ذلهن املتلقي بأ نه حييل ا 

 خاريج للتصاممي ال يقونية.
 مناقشة ادلراسات السابقة

م وس تقوم الباحثة مبناقش هتا لبيان مدى 1997ـ 1995أ جريت هذه ادلراسات بني أ عوام 

 الاس تفادة مهنا يف البحث احلايل من خالل مواطن االتفاق والاختالف، وذكل عىل

 النحو ال يت.

 موضوع البحث :
نية أ تفق البحث احلايل مع عبد الرضا من حيث صياغة عنوان البحث املمتثل ابلب       

ضوع ادلاللية يف التكوين اخلطي،يف حني مع العاين تشابه البحث احلايل بصياغة مو 
 البحث اخلط الكويف.

 أ هداف البحث :
عرفة ا البحثية، فدراسة العاين متثلت مبتباينت ادلراسات السابقة من حيث أ هدافه     

بداعات الطلبة وفقا للرب انمج الفروقات الفردية يف حتصيل )م ت( و)م ض(،فضال عن ا 
عبد  ال أ نأ  املقرتح، فقد أ تفق مع عبد الرضا يف دور مفاهمي التصممي يف التكوين اخلطي، 

ني بقة يف ضوء العال الرضا أ ختالفه عنه من حيث بناء القواعد ادلاللية للمضمون اخلطي
 الشلك واملضمون.

ن مومن خالل ما تقدم أ تضحت أ مهية البحث احلايل اذلي قد يكون ممكل ملا مر        

ذا قة لهدراسات سابقة يف حتديد أ هدافها، وهذا ما أ عان الباحثة يف حتديد أ هدافها بد

ا عبد الرضالبحث ويه كام حددت سلفا وجاءت هذه ال هداف متفقة أ و ممكةل دلراسة 
 .وجبانب أ خر اكن البحث ممكل دلراسة العاين
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 حدود البحث :
م 1997م ـ 1593م، يف حني عبد الرضا من1995م ـ1994دراسة العاين متثلت من  

ين العا وعدت أ قرب ابالشرتاك مع البحث احلايل،أ ما فامي خيص احلدود املاكنية فدراسة

ن ة الفنو لكيفنية واخلط العريب والزخرفة يفمتثلت ابملرحةل ال وىل لطلبة قسمي الرتبية ال 

 الليةاجليةل / جامعة بغداد، أ ال أ ن دراسة عبد الرضا تضمنت التصاممي اخلطية ادل
كل ليه تأ  للخطوط العربية الهندس ية واللينة للبدلان العربية واال سالمية وهذا ما سعت 

ع ريب مثةل ابخلط العادلراسة، فأ تفقت ادلراسات السابقة يف احلدود املوضوعية املمت 
 البحث احلايل، أ ال أ هنا اختلفت من حيث حدودها الزمانية.

جراءات البحث :  ا 
تباينت ادلراسات من حيث طرائقها املهنجية، فدراسة العاين متثلت ابملهنج التاريـخي  

يت ، والوالوصفي ـ املسحي والتجرييب، اما دراسة عبد الرضا ابملهنج الوصفي التحلييل
 لبحث مع هااتن ادلراس تان مبهنجية البحث احلايل.أ تفق ا

ما العينات فقد تباينت ادلراسات السابقة يف نوع العينة اليت اس تخدمت مضن   ا 

د ني عبحادلراسات، مفهنا ما اكنت معمتدا عىل العينات العشوائية كدراسة العاين، يف 

من  لباحثةتتفق معهام االرضا أ عمتد يف دراس ته عىل العينات القصدية وهااتن ادلراس تان 

  حيث أ عامتدهام عىل العينة القصدية.
 النتاجئ :

طالع الباحثة عىل نتاجئ ادلراسات السابقة واليت ذكرت بعضا مهنا اكس تجابهتا   من خالل ا 
جيابية عىل الرمغ من اختالف اال جراءات اليت حق  ق هباللبحث احلايل، فاكنت نتاجئ ا 

احثة ل ما تقدم من نتاجئ ذكرت سلفا اس تفادت البالباحثون أ هداف أ حباهثم، مفن خال
جراءات البحث، وهكذا تتوقع البـاحثة أ ن  مهنا يف اعامتدها يف بناء وحتديد كون تا 

 شـاء النتاجئ اجيابية أ يضا وهـذا ما س تكشفه يف الفصـول الالحقة من هذا البحث أ ن
 هللا.

جراءات البحث /الفصل الثالث  ا 
 مهنجية البحث: 

ل نسب االباحثة املهنج الوصفي التحلييل)حتليل احملتوى( ، بوصفه ال سلوب  اعمتدت  

ىل حتقيق شامل ل هداف البحث  .وال كرث مواءمة للوصول ا 
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 جممتع البحث: 
تبعت  وضوعةالباحثة طريقة التحليل الوصفي، كوهنا تعين بوصف الظاهرة الراهنة ، م ا 

رة، لظاهتس تلزم مجع املعلومات املتعلقة اب البحث وتركيهبا ومايتسق ومتطلبات البحث اليت

س امترة التحليل نية يقو الامشل جممتع البحث البنية ادلاللية  وحتليل تكل املعلومات، وفق ا 

 ع اللكي للبحث.( تصممي متثل اجملمت95املمتثةل ابلتكوينات اخلط الكويف وقد بلغ جممتع البحث ) 
        : عينة البحث

 اليت بحث و اتبعت الباحثة طريقة الاختيار القصدي يف انتقاء العينات املمثةل جملمتع ال 
ىل وضوح يف النتاجئ ، وقد مت اختي عحتّمل خصائص اجملمت ذ يؤدي ذكل ا   (4)ارال صيل ، ا 

 تكوينات تس تجيب مع خطوات حبهثا. 
 :أ داة مجع املعلومات والبياانت

 طارحي املعنية ابخلط الكويف.املطبوعات واملصادر والرسائل والا
 .همراسةل اخلطاط الاس تاذ جالل امني صاحل توفري الامنذج الايقوني /أ رش يف الباحثة

      :أ داة البحث

بغية  (1حق حددت الباحثة أ داة حبهثا اس امترة حتليل العينة وفقا للمهنج العلمي)ينظر مل     

ت كويناحتقيق أ هداف البحث احلايل واذلي يتضمن الكشف عن البتية ادلاللية الايقونية يف ت

 اخلط الكويف .
   :صدق الاداة

 لباحثةاللتأ كد من أ ن اس امترة التحليل تصلح لتحليل ما وضعت ل جهل، فقد أ عمتدت        
 عىل صدق احملتوى، حملتويت الاس امترة من حيث مشولها بتحقيق أ هداف البحث.

 ثبات الاداة:
لبيان صالحيهتا من اجلوانب  )***(اخلرباءعرضت الباحثة هذه الاس امترة عىل مجموعة من   

ن ال داة شامةل حتتوي عىل مجيع الفقرات  والفنية يف ميدان اخلط العريب.العلمية  للتأ كد من ا 

 اليت حتقق اهداف البحث، وهبذا تعد الاس امترة صادقة بعد تعديلها.

 
 

                                           
 اخلرباء مه:ـ. )***(

 أ . د.عبد املنعم خريي حسني/ طرائق تدريس/ قسم اخلط العريب والزخرفة / جامعة بغداد/لكية الفنون اجليةل. 

 أ . د.عبد الرضا هبيه داود /تصممي طباعي / قسم اخلط العريب والزخرفة / جامعة بغداد / لكية الفنون اجليةل. 

 يدي / فنون تشكيلية /رمس / جامعة بغداد / لكية الفنون اجليةل.أ .د. جواد عبد الاكظم الز  
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 الفصل الرابع
 (.1حتليل العينة )

  النص: رشكة عاكشة لرتقية المتثيل العريب. 

 .()اخلطاط : حامد الآمدي
 البدل : تركيا.. 

 هـ.1403س نة الاجناز: 
 الوصف العام :

 يسعى اخلطاط ويبحث عن أ شاكل تصاممي مبتكرة
آةل موس يقية بشلك ايقوين فوظف اخلطاط   بُغية التعزيز ادلاليل للتكوينوصف أ

ذ اكن لهذا الشلك دور يف رفد ادلالةل ضافة الطابع الصالآيقوين، ا  رب وري ع، أ ي حماوال ا 

نه مل يـراع الرتتيب املت  معاجلة بنية لبنية ل سلسل احلروف والتكوين، أ ما النسق اال ماليئ فا 

ىل صعوبة قراءهتاـالنصية، م واملد  رتكيب، وساعدت قابلية احلروف العربية عىل ال ا يـؤدي ا 

نَّ واالتصال والانفصال للحـروف،  من و التكوين ال حيقق تطابق بني الشلك واملضمون  ا 
امن للكًا ي واحضين واملعاجلات الفنية للتكوين الآيقوين ظهر التوازن احملورخالل التوزيع املاك

ر تكرا لرتقية المتثيل العريب( وبشلك مرتاكب يف اجلزء السفيل وقد أ دىمن خالل عبارة:)
يقاع رايس متنامغ ومتباين مع  ىل حتقيق ا   نيةملُنح ااخلطوط هذه اخلطوط الرأ س ية املتوازية ا 

 ةل مداحملورة للكامن، ظهرت بشلك العود لكمة )عاكشة( فاكنت ادلال اليت تُشلك الهيئة
طويل بني حريف )العني والاكف(بشلك مظفور، اما لكمة )رشكة( مصمت بشلك هالل 

ني ابط ببصورة غري مفهومة اي خرج عن القواعد اخلطية لتشغل الفراغ وتأ كيد الوحدة والرت 
 جاملية.جزيئ التكوين لتظهر ابلنتيجة بنية داللية 

 
 

 
 

 

                                           

آمد )دير بكر(عام م اش تعل رسام خرائط وخطاط ، مث اش تعل حبفر الالكئـش 1891حامد الآمدي)موىس عزيم( ودل يف أ

ــن الايت القر  ــري م ــدا والكث ــحفا واح ــب مص ــا ، كت ــاطني يف تركي ــار اخلط ــل كب ــن قب ــزي م ــاحف ، اج ــذهيب املص ــة ، وت آني أ

 (.147ـ146وال حاديث.لالسزتادة ينظر )العبايس، ص
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  (.2حتليل العينة )

النص: عصفور يف اليد خري من عرشة عىل 

 الشجرة

 . ()اخلطاط : جالل أ مني صاحل

 البدل : ال ردن. 

 هـ.1405س نة الاجناز:

اعمتد اخلطاط يف هذا التكوين  الوصف العام :

فعول اخلطاط عىل مجةل من ال مور ، أ ولها تقس مي هيئة  الشلك الايقوين وهبيئة )طائر(

ىل أ ربعة أ جزاء رئيسة يه الرأ س والبدن ذو اجلناح واذليل  ال نشاء البنية التصمميية التكوين ا 

من احلروف واللكامت، فضاًل عن التغيري ببعض قواعد احلروف مبا يتالمئ مع مساحة 

للشلك حتققت اس تجابة شلكية مطابقة مع  يل البنية النصيةـ وعنـد حتل التكوين الايقوين، 

، لتقس مي النص وتوظيفها عىل وفق الهيـئة الايقونية نظم البدن يندالالت املضمون الآيقو

عرشة(  ، اما اجلزء اجلناح للكمة)اليد خري مناما الرأ س اكن يف  لكمة )يف(  للكمة )عصفور(

ظهرت لتحقيق  الس يادةفومتثل رمس اذليل للكمة)عىل الشجرة( للتكوين التسلسل القرايئ 

احمليط الكفايف للتكوين وجعلت لك أ جزائه متاكفئة القمية بنائيًا وبرصًي لتحقيق بنية تصمميية 

رصينة لوحدة العمل معربة عن روح اال بداع،اما النس بة التناسب متثلت ابلهيئة  جاملية

 الشلكية للبنية النصية .

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 م حيمـل دبلـوم يف اخلـط العـريب و ليسـانس يف  1946خلطاط ادلويل جالل أ مـني صـاحل أ ردين اجلنسـ ية مـن مواليـد عـام ا

جازة من مدرسة حتسني اخلطوط العربية ابلقاهرة ، ويعترب أ ول من ابتكر طريقة رمس الصور الشخصـية ابخلطـوط  اجلغرافيا وا 

   . www.jalalameen.com/about.php   العربية القواعدية

http://www.jalalameen.com/about.php
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 (.3حتليل العينة )

 النص: بسم هللا الرمحن الرحمي )فولوا وجوهمك شطر 

      املسجد احلرام حيث ماكنمت(.

  هـ.1416س نة الاجناز: 

 .()امس اخلطاط:عامر عبدهللا اجلييل 

                                             البدل:العراق

 الوصف العام :         

متثل  ة اليتالبنية النصية اليت مثلت الهيئة الشلكية الايقونية العامريبرزت دالالت مضمون 

شلكي املسجد احلرام والكعبة الرشيفة لتعامل مع البنية الصورية عىل أ ساس التوازن ال 

هـ( )وحرف  ففي احلروف)الالم( لكمة)فولوا( املتاكئف لبنية احلروف املمتدة يف بعض اجزاهئا

(لكمة )شطر( حققت من خالهل التوازن مابني املساحات لكمة)وهجمك( وحرف )ط( و)ر

سجد( )امل  العلوية والسفلية والوسطية اما اجلزء الوسطي بني حريف )الالف والالم( يف لكمة

ابعة بة ومتتة رتي حفقق التكرارًا ابرتفاع احلرفني)الالف والالم( ابيقاعية متنامغ ولكمة)ما كنمت(

ن ما لتواز يف بنية احلروف ومقاييسها وجحمها مبا حيقق ا اليت نتجت عن املعاجلة التصمميية

حقق  جيعلهام ذات دالةل شلكية ممتثةل بشلك املئذنة وجند أ ن مضمون هذا الشلك املربع

ا تامثر تطابق بني الشلك واملضمون، ملا هل من فاعلية يف معلية اجلذب البرصي، وصيغت اس 

 نة( امااملئذ)ة ال شغال املاكن يف اجلزء العلوي خلاصية الزتويه املمتثةل ابلرتبيعات املظفور

 اللكامت يف اجلزء السفيل )فولوا وجوهمك شطر( حققت التوازن والتساوي يف ارتفاع

 اش به لهيئة البنية النصية والشلك اللكي للتكوين مكونة ابلنتيجة هيئة عامرية احلروف

وع والتن ا دل عىل صنع الوحدةماحلروف وحسن التوزيع  ابل واوين، ، فربز التناسب بأ جحام

يق فضاًل عن حتق  بني احلروف واللكامت ذو مرونة عالية يف أ خراج ال شاكل التصمميية،

 اجلانب الوظيفي من خالل التتابع القرايئ للنص والوضوح يف بنيهتا العامرية.

                                           

 / مواليد املوصـل /العـراق : آداب .1963اخلطاط ادلكتور عامر اجلَُمييلي  التـارخي والآاثر، شـارك يف العديـد مـن يف دكتـوراه أ

ة لقدميـة امليتـواملسابقات ادلولية، جييد قراءة املسـكواكت العربيـة الاسـالمية وبعـض خطـوط اللغـات ااملعارض القطرية واحمللية 

  age.htmlp-dramerart.blogspot.com/p/blogلالسزتادة ينظر:.واحلية
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 (4العينة)

النص: الباطن)امس من اسامء هللا 

 احلس ىن(     

  هـ.1418س نة الاجناز: 

 .()امس اخلطاط: عبد الرضا هبية داود 

وظف اخلطاط البنية النصية متحررا ً     

ذات من تقنيات الضوابط املأ لوفة للكمة)الباطن( املمتثةل يف)اخلط الكويف املصحفي( 

تكوينات متطابقة مع مفاهمي ودالالت النصوص اللغوية بشلك غري مبارش، ويتأ سس الشلك 

مبا  املتحققة بينه مؤول دينايم حتيلنا عليه دالالت البنية النصية عىل مظهر من مظاهر العالقة

حيقق اشغااًل مساحيًا متوازاًن ملساحة التكوين وفق متطلبات املمتثةل يف املساحة املشغوةل 

ذ نشأ  عن  السامء هللا احلس ىن لتظهر الاجزاء مجيعها كوحدة متاكمةل مرتابطة ومامتسكة ، ا 

ات التكوين ومكوانته ، ومتثلت الس يادة الشلكية للكمة ذكل تناسب برصي بني مساح

)الباطن( اذلي ساد عىل التكوين كلك الشغال املساحة النص ذي الهيئة املس تطيةل 

 الشلك، وادى ابلنتيجة  التكويًن حتقيق ال بعاد الوظيفية واجلالية وادلاللية .

  النتاجئ البحث:

ف اخلط الكويف يف التكوينات الآيقوني .1 ده يف اعامت ة ذات المتثيل املعامري أ كرث منوّظِّ

جنازه عىل ال دوات الهندس ي ما  ة وهوابيق التصنيفات ال خرى، وذكل لكونه يعمتد يف ا 

بنية املعامرية ذات الطابع الهنديس.   يتناسب مع الصفة الهندس ية لل 

براز ا  ه د بيأ يت التوافق الوظيفي مابني العنارص الزخرفية والبنية النصية كتالحق يقص .2

 أ سس التصممي من الس يادة والوحدة والتنوع  يف التكوينات.

                                           

  العراق  يفاحد ابرز خطاطي ومزخر م.1952ادلكتور عبد الرضا هبية داود املعروف فنيا)روضان( ودل يف  بغداد عاماخلطاط

ال اكـرب لقـب لينـوالعامل الاساليم ، حصل عىل شهادة ادلكتوراه يف قسم التصممي الطباعي / لكية الفنون اجليةل/جامعة بغـداد 

مل ينـال ، ليكون بذكل أ ول خطاط يف الرشق ال وسط أ و يف العا2004علمي يف العراق ابخلط العريب وهو لقب ال س تاذية عام 

 ?www.uobaghdad.edu.iq/ArticlePrint.aspxاخلط العريب. لالسزتادة ينظر  لقب ال س تاذية يف ختصص
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 تأ سس التكوين عىل وفق مبدأ  التوازن احملوري عىل جانيب خط معودي افرتايض  .3

 .(1يتوسط التكوين كام يف العينة )

 كامبع خط الكويف املر أ ماكنية حتقيق تطابق مبارش بني الشلك الصوري واملضمون يف  .4

 (.1) (، وقد ال حيقق تطابق بني الشلك واملضمون كام يف العينة2،3)يف العينتني 

ظهار احمليط اخلاريج سواء اكن هندس   .5  يا اوأ سهمت املرونة واملطاوعة للحروف عىل ا 

الحظ عدم ن( فهبذه 2ايقونيا نتيجة اس تطاةل احلروف وامتدادها ال فقي كام يف العينة)

ىلا تـؤدـلنصية النسق اال ماليئ، ممراعاة اخلطاط الرتتيب املتسلسل للبنية ا  ي ا 

يلنا اىل ومهنا من حت (، 1ا واخلروج عن القاعدة اخلطية كام يف العينة )هتصعوبة قراء

ط تكوينات متطابقة مع مفاهمي ودالالت النصوص اللغوية بشلك غري مبارش وابخل

 .(4الكويف املصحفي كام يف العينة)

  ه لل سس والعالقات عن طريق التوزيعظهور الوعي التصمميي للخطاط عرب تطبيق .6

 الصحيح للمفردات اخلطية لتظهر ابلنتيجة بنية داللية جاملية.

 . الاس تنتاجات:

، ملظفورمابني الشلك واملضمون يف اخلط الكويف املربع واأ ماكنية حتقيق تطابق مبارش  .1

جياد من ع توافق مي لكي ط شتطلب أ وال التعامل مع املساحات تعاماًل بنيوًي حمددًا واثنيًا ا 

كرث أ  نص العبارة واللكامت وهذا املنحى يتطلب قدرة همارية خاصة يف ابتاكر أ شاكل 

 مالمئة مع النص اخلطي ذي طابع داليل أ و جاميل .

ىل مادة للبناء الصوري و  .2 طلب قد يتالتكوين ال يقوين اخلطي قد يتجاوز صلته القرائية ا 

 جمهودا دقيقا دليل عىل أ ماكنية اخلطاط.

ص تشخي تعد التكوينات ال يقونية اخلطية خـاصية جتـريدية عرب معاملها اخلارجية دون .3

 معاملها الترشحيية.

حداث حركة ان .4 وهنا كتكرار والاتزان للمساحات اخلطية انجتة عن  اعامتد التنوع يف ا 

ىل سهوةل يف اس تقرار عطاهئا  بنية اللوحة اخلطية ويعزز تكويهنا تفيض ا  ىل عيادة س  عرب ا 

ذ تقوم بتعزيز حتقيق الهدف االتصايل واجلايل يف  الوقت ن   فسه.املكّون الآخر، ا 

د لتقليبرز أ سلوب اخلطاط اذلي يعىن ابلتكوينات الايقونية كنقيض للخطاط املمتسك اب .5

 املوروث.
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 التوصيات

 يف ضوء نتاجئ البحث والاس تنتاجات تويص الباحثة مبا يأ يت : 

 الاهامتم ابل نشطة والتدريبات اخلاصة يف تمنية القدرات اال بداعية. .1

طاطني  اخلاال فادة من نتاجئ البحث واعامتدها بوصفها أ سسا ً تقوميية عند املفاضةل بني .2

 يف الفعاليات الفنية اكملسابقات واملعارض واملهرجاانت.

 املقرتحات:

جراء البحو   :ث املس تقبلية الآتية اس تكامال للبحث احلايل تقرتح الباحثة ا 

 دراسة التوظيف اجلايل للتنوعات التصمميية الايقونية . 
 املصادر:

ة لطباعابن منظور، ابو الفضل جامل ادلين محمد بن مكرم، معجم لسان العرب، دار  صادر ل  .1
 .1955، 1والنرش، بريوت، جمدل

آل سعيد، شاكر حسن. مقاالت يف التنظري والنقد الفين. دار الشؤون الثقافية الع .2 زارة و امة، أ
 . 1994الثقافة واال عالم، العراق، 

 ، الزباز، عزام ونصيف جامس محمد ، أ سس التصممي الفين ، دار الكتب للطباعة والنرش .3

 . 2001جامعة بغداد،

 .2004الرشق للنرش ، سوري ، ، دار  1هبنيس،عفيف ، عمل اخلط والرسوم ، ط .4
 .1985، منشورات عويدات ، بريوت.ابريس ،4بياحيه، جان، البنيوية ، ط .5

،  رتبيةامحلداين ،هادي عبد الرحمي عبد هللا السوداين،همارات يف اخلط العريب،وزارة ال .6
 . 1990بغداد ، 

 .1971، دار الكتاب اللبناين، بريوت1صليبا، مجيل ،املوسوعة الفلسفية ،ج .7
دهام محمد . اخلط العريب واشاكلية النقد الفين . ط .8 لعراق ، ا، مكتب الامراء ،  1حنش ، ا 

1990. 
، 1احلسيين ، ايد حسني عبد هللا، التكوين الفين للخط العريب وفق اسس التصممي. ط .9

 دار الشؤون الثقافية العامة ، العراق. 
اخلط العريب، جمةل لكية احلسيين،هامش خضري حسن، ا شاكلية التكوين ال يقوين يف  .10

 .2004، 42املعلمني، العدد 

ممي ، التص داود ،عبد الرضا هبية. بناء قواعد دلالالت املضمون يف التكوينات اخلطية . قسم .11
 . )أ طروحة دكتوراه(.1997لكية الفنون اجليةل ، جامعة بغداد ، 
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ول ، ترشين الا 19عدد ي يف اخلط العريب . جمةل حروف عربية ، الالبعد التعبري .----،---- .12
 2007، اال مارات العربية املتحدة ، 

راه، ادلوري، عياض عبد الرمحن، دالالت اللون يف الفن العريب اال ساليم، اطروحة دكتو  .13

 . 1996لكية الفنون اجليةل، جامعة بغداد، 

رة ريض ، عبد الفتاح ، تكوين يف الفنون التشكيلية ، دار الهنضة العربية ، القاه .14
 . 1990.الشوؤن الثقافية العامة ،بغداد، 1974

 .1968زكري ابراهمي ، عبقريت فلسفية، ادلار املرصية للطباعة، القاهرة،  .15
العامة ،  ،دار الشؤون الثقافية 1الزيدي ، جواد . بنية الايقاع يف التكوينات اخلطية . ط .16

 .2008العراق ، 
ني ة ، ت: فؤاد زكري، مطبعة عس تولنزت، جريوم، النقد الفين دراسة جاملية وفلسفي  .17

 1974الشمس، القاهرة، 
 براهميسكوت ، روبرت جيالم. أ سس التصممي. ترمجة: محمد محمود يوسف وعبد البايق محمد ا   .18

 .1980، دار هنضة مرص للطبع والنرش ، مرص ، 

 . 1985 شريزاد، شريين أ حسان ، مبادئ يف الفن والعامرة، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، .19

يد حسني ، فن التصممي يف الفلسفة والنظرية والتطبيق ، ج .20 ة الثقافة ، دائر  3عبد هللا ، ا 

 . 2008وال عالم ، الشارقة ، 
 .1980العبايس، حيىي سلوم ، اخلط العريب)اترخيه وانواعه( ، مكتبة الهنضة ، بغداد .21

 الطليعة،غارودي روجيه، البنيوية فلسفة موت اال نسان، ترمجة : جورج طرابيش، دار  .22
 .1981بريوت، 

 فاضل، عادل سعدي . خاصية التكرار يف بنية التكوينات اخلطية . قسم اخلط العريب .23
 م. )رساةل ماجس تري(،2004والزخرفة ، لكية الفنون اجليةل ، جامعة بغداد ، 

بريوت  ،  ،1الالند ، اندريه ، موسوعة الالند الفلسفية ، ترمجة: خليل أ محد خليل ، جمدل  .24
2000. 

ىل تذوق الفن والتجربة اجلالية، ترمجة خف  .25 ليل، ري خ نوبلر ، اناثن ، حوار الرؤي مدخل ا 

 م.1987دار املأ مون للرتمجة والنرش، بغداد، 
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 التفاصيل الفقرات

 التنظمي اذلايت التحوالت اللكية خصائص البنية

أ شاكل التكوينات 

 الايقونية 

 معامرية مادية نباتية حيوانية أ دمية

تطابق بني الشلك  التكوين اخلطي الايقوين

 واملضمون

عدم تطابق بني 

 واملضمونالشلك 

املضمون ملن الشلك 

 هل

 التوازن  الس يادة التكرار التناسب الوحدة والتنوع اسس بناء التكوين ادلاليل

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php
http://www.jalalameen.com/about.php
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semantic and iconic structure in kufi Calligraphy "sguare , 

intertwisted ,quoranic'' 

                        Suadad mashaan hawas 

 

Abstract  

    The Kufic script configurations phase is characterized by the 

calligraphy of the elements of plastic and aesthetic advanced in 

terms of career development (reading and blogging) , It had the 

effect of deepening the artistic consciousness of mastery and 

energies employment between the modification in the letters and 

words configurations to reach the esthetic innovative configuration, 

it has been studied and formulated the research problem by asking 

the following : ( What is the structure meaning in Kufic script 

configurations? ) , it has been set a target Search (Semantic 

structure in Kufic script configurations). The researcher found the 

theoretical framework of the indicators adopted in the design of her 

research tool, for the purpose of analysis of samples the adoption of 

a package of measures contained in Chapter III. As it has been to 

reach the most important results have been the most prominent : 

The most iconic formations linear coincided with indications of the 

contents of the texts iconic directly, and non-observance of the 

calligrapher serial arrangement of the structure of the text (Layout 

spell), which made it difficult to read, and written out for base  

 


