Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

January 2022

Volume: 4

Issue: 1

THE CONTROVERSY OF ROOTING AND CONTRASTING ONE-LETTER FORMATIONS
Kifah Jumaah Hafth SABER1
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 201-216
Received: 29/11/2021
Accepted: 08/12/2021
Published: 01/01/2022
This article has been scanned by
iThenticat No plagiarism
detected

The concept of rooting and renewal in Arabic calligraphy is linked
to the calligrapher’s need to show new aesthetic methods, through
formations and calligraphic structures based on a single letter.
The perceptual vision of the calligrapher, so this research was
concerned with studying the rooting and renewal of the rule of the
single letter in the formations of Arabic calligraphy in particular,
which included four chapters, the first chapter included the
research problem, its importance, objectives, limits and definition
of its terms.

As for the second chapter, it deals with tracing the concept of
rooting and renewal and its connection with the artist and the
possession of the idea and the ability to technical aesthetic
expression, through the one-letter linear formations made
by calligraphers, relying on the spatial organization and choosing
the appropriate letter for the composition.
The analysis concluded with a number of results that were
devoted to the fourth chapter, which showed rooting, renewal,
acceptance of decorative and different aesthetic formations in
structural structures, and investing some characteristics of
letters to arrange and divide the linear structure into creative
forms and structures.
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امللخص:
أرتبطمفهومالتأصيل والتجديديفاخلطالعريبحباجةالفناناخلطاطإىل إظهار أساليب مجاليةجديدة ،من
خاللالتكويناتوالرتاكيباخلطيةاملبتكرةاملعتمدةعلىاحلرفالواحد،وقدساعدهتابعضاخلصائصالفنية
للحرف نفسه على استلهام التكوينات من قبلالفنان وحماولة تفعيل البنية اجلمالية ،السيما أمكانية التش ُكل
والتحكم ابحلروف وتوسع الرؤية اإلدراكية للخطاط ،لذا عين هذا البحث بدراسة التأصيل والتجديد لسيادة
احلرفالواحديفتكويناتاخلطالعريبعلىوجهالتحديد ،والذيتضمنأربعةفصول ،اشتملالفصلاألول
علىمشكلةالبحثوأمهيتهوأهدافهوحدودهوتعريفمصطلحاته. 
أماالفصلالثاينفقد تصدىلتتبعمفهومالتأصيل والتجديدوارتباطهاابلفنانوامتالكالفكرةوالقدرةعلى
التعبرياجلمايلالتقين،منخاللالتكويناتاخلطيةذاتاحلرفالواحداليتقامهبااخلطاطني ،ابعتماده على

التنظيماملكاينواختياراحلرفاملناسبللتكوين .
 أماالفصلالثالثفقدمثلإجراءاتالبحثوجمتمعهالذيبلغ()20تكويناًمعتمداًعلىاحلرفالواحد،اختري
منها()2منوذجاًلتمثيلاجملتمعواليتاعتمدفيهاالباحثعلىاملنهجالوصفيالتحليليعلىوفقاملنهجالعلمي .
وخلص التحليل إىل  عدد من النتائج اليت خصص هلا الفصل الرابع واليت أظهرت التأصيل والتجديد وتقبل
التكويناتاجلماليةالزخرفيةواملغايرةيفالبىنالرتكيبيةواستثماربعضخصائصاحلروفلرتتيبوتقسيمالرتكيب
ية .
اخلطيإىلأشكالوبىنإبداع 
الكلمات املفتاحية:جدلالتأصيل،املغايرة،تكويناتاحلرفالواحد .
املقدمة:
فالتقيدعدقاعدةسارعليهاطالباخلطالعريبعلى
املغايرةوالتأصيل يفالتقليدواحملاكاة مفهومانمتناقضانكلياً ،
ُ
اساتذهتمالكباروهيمتبعةلدىاخلطاطني،وهولفرتةليستابلبعيدةكانعرفاًسائداًمعموالً به ،إذنتجعنالتقليداملباشر
انفصالبنيالوحياالبتكاريوسنناالدراكالعقليلدىاملتدربيففناخلطالعريب،فهومعينبتطبيقالقاعدةالأكثر،وضبط
حروفهابشكلتطابقيمعاالستاذأواملدرب،وهيصفةليستذميمة،ابلعكسكانكباراخلطاطنياجملودينيتبارونيفتقليد
أساتذهتم ، لتحقيقذاتيةاملتدربوأتكيدقدرتهعلىجماراةاستاذهمنخاللضبطأشكال ومقاساتاحلروف ،وبعدهايكسب
رضااستاذهفيجيزهضمنالعرفاملعمولبهتقليدايً .
والتجديدوالتأصيل يبدوانمصطلحانمتضادانيفاملعىنبشكلكامل ،إالانالوقتاحلاضروبعدكلهذهالنتاجات
اخلطيةغريالقليلةبلتدخلضمنوصفالكثرة ،حاولاخلطاطوناملعاصرونالتمردواخلروجعلىالتقاليداخلطيةمنخالل
مزاوجةبنيأصالةاألمنوذجاخلطيوحداثةتشيده،أصالة القاعدةاخلطيةوجدةتصاميمالرتاكيبمنجهةأخرى،واالقتصارعلى
حرفواحديفحماولةالثباتامكانيةمطاوعةاحلرفالعريب ، وقابليتهعلىاالمتدادواملرونةواملطاوعةمنخاللاللفوالدوران
2د.،العراق،laithabd1977@gmail.com
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والصعودوالنزولواالستطالةواملدوغريهامنالصفاتاليتيتمتعهبادوناخلروج عناألصالة يفالقاعدةاجلماليةواهلندسية،
ونتيجةلذلكفعمليةالتجديدتُعدإضافةمجاليةلضبطالعالقةبنيالوحيوالعقلملنعاضطرابدخولالتجديدمناملدارسالغربية
علىقاعدةخطيةأصيلة ،وهذهموضوعةخارجةعناطارالبحثاحلايل أوارتداداًحنواألصولاملاضية مناببأمهيةاملاضي
واحلننياليهبوصفهأساساًيفتشكلاملعاصرة،وعليهفقدحددتموضوعةالبحثبنيأصالة وجتديدمنداخلالفلسفةالعربية
االسالميةوالعرفاخلطياملتأصلمعالتحررضمنمعطياتاملرحلة .
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الفصل األول
يُعداخلطالعريبأحداالجنازاتاجلماليةاليتحتتضنفاعليةاإلبدا ومفصالًمهماًمنخاللاملنجزاتاخلطيةاملتقنة،فهو
ٍ
وظيفيةومجاليةوتعبرييةعلىحد سواء ،وتعدالنصوصاملنتقاةجزءاًأساسياًيفالتنظيماجلمايلللرتاكيباخلطية
يستبطنقيماً
علىحرف و ٍ
ٍ
احد فيهمناإلبدا 
مبختلفانواعها ،فضالً عنحتقيقتوازانتمنخاللتكراراحلرفنفسه ،إالأناالقتصار
واالجادةوإثباتالشخصية، وعلىاملكرراتللحرفالواحداليعينحتقيقاجلانباجلمايلوالتعبرييإالاذاكانضمنرؤيةفنية
مدروسةمنقبلاخلطاطاملسلم،فبدأمنذالوهلةاألوىل ابلتفكريمباتعنيهتراكيباحلرفالواحدمنجوانبمجاليةوهيالغاية
األساسيةوتعبرييةانوجدت .
فظهراجلانباجلمايلوالتعبرييللخطالعريبمنخاللتكراررسماحلرفالواحدومعاجلةالفضاءاتالبينيةداخلالبناء
التصميميوحتقيقهاللمحيطالكفايفوإحكامالتوازانتداخلاملنجزاخلطيللحرفالواحدوصوالًللتنظيماجلمايلإليتكوين،
فقدأوىلاخلطاطونعنايةفائقةالختيارالنصوصذاتاحلروفاملتطابقةإذعدعنصراًفاعالًإلظهار مجالالرتكيبمنخالل
ُ
التكرارحمققاًايقاعاًمجالياًمرتبطاًابلتطابقنفسهللحرفالواحد،لتحقيقالتوازنبنياملقاطعاخلطيةوصوالًللتنظيماجلمايلالذي
ينشدهاخلطاطمنعمليةالتكويناخلطي ، ومنخاللالتتبعوالدراسةوجدالباحثانهذهالبقعةحباجةإىل اانرةودراسةفنية
أكادمييةوعليهصاغمشكلةحبثهابلتساؤلااليت :
(ماهوجدلالتأصيلواملغايرةيفتكويناتاحلرفالواحد) 
أمهية البحث واحلاجة اليه:
 -1يسهمالبحثاحلايليفحتديدمجالياتالتأصيل  واملغايرةيفايقا احلرفاملتطابقالواحدوأسبابالتطابقالشكليلهيف
تكويناتاخلطالعريبوصوالًللتنظيماجلمايلوالتعبريي.

 -2يسلطالبحثالضوءعلىموضوعةمهمةمرتبطةبنياخلطالعريبقاعدايًومجاليةاملنجزالبصرياملتمثلابلتكويناتاخلطية،
فضالًعنإمكانيةاإلفادةمننتائجالبحثيفتعزيزاجلوانبالفكريةوالتطبيقيةلدىاملعنينيمبيداناخلطالعريبعموماً.
 -3مرونةوطالقةاحلرفالعريبوقابليتهعلىالتجددواالنتشارضمنقاعدةتناسبيةمجالية.
هدف البحث:
كشفالتأصيل املغايرةللتكويناتاملعتمدةعلىاحلرفالواحديفاخلطالعريب ،وأسسهاالتنظيميةاملتبعةوصوالًللتنظيم
اجلمايلداخلالرتاكيباخلطيةوارتباطهامبعانيها. 
حدود البحث :
.1احلداملوضوعي:التكويناتاجلماليةاملتقنةاملعتمدةعلىاحلرفالواحديفخطالثلثاجلليعلىخامةالورق .
.2احلدالزماين:منعام2004ولغايةالوقتاحلاضر .2021
.3احلداملكاين:العراقوتركيالكوهنمااألكثرانتاجاًيفهذاالتخصص .
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مصطلحات البحث:
( .1عرف الباحث املطلح ألنه جديد وخيص موضوعة البحث اجرائياً)
املغايرةدفاعاعنوجهةنظرمعينة ،ويكونذلك
جدلالتأصيل واملغايرة :احملاورةتبادلاحلججواجلدالبنياألصالة و
ً
حتتلواءاملنطقوالرجو إىل ارحامقواعدفناخلطالعريبوالتأسيسيفاألعماقلرتاكيباحلرفالواحدوالتجانسبنياملاضي
واحلاضرفكلجتديدبالأساس يكونغريمستقرفنياً،لتجنباالزدواجيةبنيأنصاراألصالة وأنصارالتجديديففناخلط
العريب،وهبذااملغايرةتكونشرطاألصالة.
 .2املغايرة :وجود اختالف يف اجملال املرئي (جيالم،1980،ص)15
 هو نو من املقارنة بني االختالفات اليت تظهر يف هيأتني أو أكثر وخمتلفة يف جوانب أخرى
(السبعاوي،1995،ص )96
املغايرةإجرائياً :املزجبنيالقدميواجلديديفهيأةبصريةحتتكمإىل معايريوقواعدمجاليةأصيلة ،مرتبطةابلتجديدضمن
رؤىفلسفية .
 .3تكوينات احلرف الواحد :الرتاكيباملعتمدةيفبِنيتهاالشكليةعلىتطابقوتكرارحرفاًواحداً ،لتحقيقالتجديدضمنرؤية
فنيةحديثة،مستعيناًخبصائصاحلروفالتصميميةلتحقيقذلك.
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(الفصل الثاين)
أتصيل القاعدة يف تكوينات احلرف الواحد
التأصيليفاخلطالعريبهوبياناألصل منقواعدهوإتبا طريقةاالساتذةمناجملودينالقداما،والذينسارواعلىهذا
األصل منالتقليدواحملاكاة ،إذوصلاحلرفالعريبإىلقاعدةمجاليةورايضيةالميكناالستزادةعليهاضمنخصائصمتيزهعن
غريهوهوماينفردبهالشكل(احلرفأوالكلمة)منصفاتابرزةحتددكينونتهوتدلعليهحمددةمعاملهمباتفرقهعنغريهوجتعل
منهذاتفردخاصمعرباًعنذاته(فرمان,1998،ص.)6 
ان
فبينمايصربعضاخلطاطنيعلىضرورةاحملافظةعليهاواستبعادايممارسةجتديديةقدتضربشكلاحلرفالعريب،إال 
كانت الضرورة الفنية قادت البعض اآلخر إىل استغالل مرونة ومطاوعة احلرف يف تشكيل تصاميم تركيبية من حرف واحد
موضوعة البحث احلايل ،بعد التأكيد على اصالته ،واالصغاء إىل حتدايته واستفهاماته ،إذ ال ميكن للباحث ان ينحاز الحد
املوقفنيويسبغعليهاملشروعية ، ومناالجدراننبحثوبدقةمتناهيةعنبواعثكلموقفوتداعياتهومنطلقاته ،وهناتربز
تساؤالتمنها :
 .1للتجديددوراًمجالياًيفاغناءالتأصيل ضمنفلسفةمجاليةخمتلفةتتواكبومعطياتالعصريفتكويناتاحلرفالواحددون
نصاًحمدداًامخالفذلك.
 .2هناكتقاطعسليببينهما ،اياضافةاملغايرةتضرابألصالة التناسبيةلقاعدةاحلرفالواحد أوتفيدهمجالياً ،وماسببغزارة

االنتاجفيه.
 .3القواعدواملعايريتنطبقعليهمايفايزمن،امتتحددابلرؤىالفلسفيةاملتجددة.
 .4حياكمالتكوينالنصيكماحياكمالرتكيبذواحلرفالواحدقاعدايًومجالياً،وماالغايةاملرجوةمنهانمليكننصاًقرائياً.
 .5نو التكويناإلبداعيللحرفالواحدهلهومرتبطابخلطاطومبقدرتهالفكريةوالتنفيذيةاممقتصرعلىاحلرفنفسه،وهناك
تباينيفجتاربالفناننييفاخلطالعريب.
فمنهم من يفهم التجديد ابالغرتاب الفكري بعد اتصال الفنان ابلغرب ،وأتثرأغلب الفنون التشكلية بذلك ،وتشبع
البعضبقيمهمومفاهيمهموانبهارهمبكلماهووافدمنالغرب ،إالانذلكالينطبقعلىاحلرفالعريب ،فالعمليةمعكوسة
متاماً ،وهذا ينطبق على بعض الرسامني والتشكيليني العرب ايضاً وهناك امثلة كثرية ودراسات مستفيضة عليها وهي ليست
موضوعتنا ،وهذااالمركانيتطلبمنالباحثنيواملفكرينأنجيددواإبستمرارأدواهتماملعرفيةوحماولةاكتشافاملنطقاجلمايلالفين
منأجل فهمينفتحعلىاملدارسالفنيةوالفلسفيةاحلديثةضمنتنو واضح"فإنأعظممصدرللتنو هوخلقاجتاهاتمتعددة
الجنازاالعمالوتنويعالطروحاتالفكرية"(ايريك،2000،ص .)147
ويواكبتطورهااملستمروالتفاعلمععناصرهااالجيابية وإعادةصياغتهايفأطرخلفيتهمالفكريةوثوابتهاالفنيةواجلمالية
ٍ
علىحد سواء ،علىعكسهعندمايتوقفويتعطلالفكرعنالتجديدوأدواتهاملعرفية يفاخلطالعريبوتنشطالذاكرةوالتقليد
الصارم،والتأكيدعلىالوقوفعندقاعدةاحلروفوالسريعلىهنجاالقدمنيدوناخلروجعنعباءهتماملعتادةاعتزازاًبرتاثهمالفين
فماهواثبتوأصيل يسبقاجلديد ،واألصالة

وأتكيداًعليه ،إذ يعدالرتاثخزينلتلكاخلرباتحيثيستمدكيانهواستمراره ،
أساساملعاصرةوالوسيلةتؤديإىلالغاية(حنفي،،1987ص)11فهويؤديإىلالسكونوفقدانالثقةابلذاتوالتبعيةالصارمة
لالساتذةعلىطالهبممنخاللالتقليدواحملاكاة .
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مَثةحقيقةانجمموعةمناألقدمنيتقاطعتأرائهممعاملغايرةوأ خفتالوجهاملشرقلهحىتصاريشارلهبدالالتغري
ٍ
وسلبيةعلىحد سواء ،لدىمنتعطلتامكاانته وإبداعاهتمالتجديديةوصارديدهنممعارضتهووصفهأبوصافذميمة،
مقبولة
مو معدهخروجعنالفهمالصحيحلفناخلطاألصيل ،إذالميكنانتضيف أوحتذفايشئمنهذا ،فالتجديداليوملدى
اخلطاطالعريبموضوعةمثريةللجدلكمفهوموأدواتوحدودوضروراتفنيةومجالية،واملوقفمنهمليكنسلبياًكلياً،بلانقسموا
بنيمؤيدومعارضله،"وملتكنضوابطاخلط،أوقواعدهومقاييسهحتدمناالبتكارواإلبدا عندالفنان(اخلطاط)،والدليلانه
معوجودهااستطا هذاالفنانانيقدملناالكثريمناالعمالاخلطيةاملبتكرة" (حسن ،،2002ص)33والذيدفعهموعي
املرحلةالفنيةاملستقبيلةاملتأثرةابلفلسفاتاحلديثة،منأجلمواكبةالفنيفالعاملأمجع .
فالقيماخلطيةالفنيةتتحققمنخاللترتيبالعناصرواملفرداتاملتمثلةابحلرفالعريبالواحد،يفالبنيةاخلطيةدوراًمجالياً
والذي يرتبط بتصميم الرتكيب اخلطي ضمن املنجز البصري ،وعالقته التجاورية املتبادلة حمققاً التشابك والتقاطع واالمتداد
واالستطالةوالتقصريانلزماالمر،وهيمتثلاهلدفاجلمايلوالوظيفيبعدتصميمهالذيحيتويذاتيةوفرديةاخلطاطاجملود،فلكل
خطاطاسلوبهوخصائصهالفنيةاليتمتكنهمنحتقيقالغايةمنالتكوينوالرتكيبالفينسواءكانتوظيفيةاممجاليةامتعبريية
فاالسلوب"إنهطريقةصياغةالشكلوعمليةتنظيمهذهالقوالباليتيصبفيهاالشكل ،وطريقة صياغةتراكيباألشكال اليت
هيجوهراالسلوب"(أبوملحم،،1968ص .)5
وهذا قد جيرب اخلطاطني الذين يسريون يف تدريباهتم على كبار اخلطاطني يف
تطبيقالنسبةالفاضلةدونانيشعرالنهمدرببشكلصارموبشكلفطريوتلقائي،
إذاليوجدتعارضبينهماأوبنياإلحساسوالذوقالفطريابجلمالوالتفكريالتناسيب
إلنشاءأرقىمجالياتاخلطوطالعربيةمنخاللحرفواحدوكمايفالشكل( .)1
وهناظهرجمموعةمناخلطاطنياملبدعنيالذينتوغلوايفاملمنو واحملذرمنه
مسبقاً ، وأثبتوااهنمعلىالطريقالصحيحالذيمليزغعنقواعدواطراألصالة املعم ول
هبالدىاجملوديناالقدمني .
ويفضوءذلكنرىأنأغلب فالسفةالعصرقداشارواإىل أمهيةماهواثبتومستقريفاحلياة،كوناملستقبلليس
وحدهيشكلقوة ،بلاملاضيأيضاًكذلك (أرنيت ، ،1974ص ،)9بلابلعكسزاوجوابنيالتأصيل يفضبطموازيناحلروف
وقياساهتاومجاهلاالشكلياملتمثلابحملاكاةوالتقليدللحرفالواحد،وبنيإبداعهميفاالبتكاروالتصميممنخاللخلقتراكيب
تصميميةجديدةتدخلضمنأطراحلداثةوالتجديد. 
وهبذافقدابغتواالواقعاملقفلوفتحواأبواباإلبدا ومزجوابنياألصيلواحلديث،
بعالقةتواشجيةمجيلةأظهرتمكامناجلمالواملتعةلدىاملتلقيالعارفاملتحققةمنها،
وكمايفالشكل()2 
غريأنهناكبعضاالتكويناتملحتققذلك نتيجةالتشابكوالتعقيديفاختيار
الرتاكيبالفنيةأولضعفامكانيةاخلطاطالفنيةنفسه، وعدمدرايتهألصولوقواعداخلط
العريب من جهة ، وضعف معرفته ابلتصميم والرتكيب من جهة أخرى ،وهذا ال يدخل
ضمنمناذجوجمتمعالبحثاحلايل،وإمناهناإشارةمكثفةلرتاكيبإبداعيةمتقنةخلطاطني
معاصرينحمرتفنيوجموديناستغلو ٍ
احدوأسسواعليهتركيبهم .
احرفو ٍ
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النجاحالفنية، 
فالفنانالواعيمستبصرومكتشفيقضبعيداًعناجلمودواحملدوديةوالتقليداالعمى،اضافةإىلتضخيمالذاتوالشعور
ابلفوقيةنتيجةضبطهلقواعداحلروفوامكانيةاخلطبشكلمتقنتقليدي،واالنعزالواالنغالقوالتقوقعضناًمنهوصولهإىلقمة
اهلرموالنجاح. 
فالفنانالواعيال يتهيباحملذورواملمنو يفالفن،ضمنختصصهالفين،امنايتوغليفالشكوالتساؤلحىتيصللغايته
ويفهماحلقائق،فهومرهفاحلسقلقمتوثبيصغيدائماًليدركويناقشليفهمواليشتغلإالعنقناعةورؤيةواضحة. 
وقدجتسدتمنخاللاعماله الفنيةيفتراكيبإبداعيةمتقنةبني
األصالة واجلدة،كما يف الشكل ( ،)3فال ميكن أن نطالب اخلطاطني أن
يسريواعلىهنجمعنيابالكراه،الناملنهجنتاجالثقافةالفنيةاايًكاناجتاهها،
فالفنارقىَثاراحلضاراتاالنسانية وهونتاجللعقلالبشرياملبد  ،مماادى
إىل  ظهورمدارسومناهجمتعددةقاطعتوخالفتسابقتهاوازاحتهانتيجة
احلاجة امللحة للتجديد يف الفن ،وأييت فن اخلط معرباً عن حاجته لتداول
اجلمال املرئي والالمرئي ،الظاهر والباطن ،الثابت واملتحرك ،الجل الكشف
عن اهم املعايري اليت ميكن الركون اليها يف فن اخلط العريب واليت عرفت
ابخلصائصفهي"تفسريللمعايريوالعالقاتاليتتنتميلألسس وعناصرالفن
وتكونمتطابقةمعاإلجنازالنهائي"(لفتة،200،ص.)17 
فكانمنهامااتفقمعفكرةالتجديدواالنفتاحواختلفالبعضاالخر،وهبذافأنفناخلطالعريبيؤشرخصوصيتهالفنية
وفقاًإىل عمليةاالستقراءالفلسفيوالنظريضمناملعطياتاليتحتيطبه،كماينبغيقراءةالرتاثاخلطيبعدتوافرأدواتهوفهمه
وهضمه ،الجلاستقراءالتجديددونانقطا عنجذره"فماهواثبتوأصيل يسبقاجلديد ،واألصالة أساس املعاصرةوالوسيلة
تؤديإىلالغاية(حنفي،،1987ص .)11
وهذاحتققبضبطكتابةاحلرفالعريبمجالياًضمنرؤيةتصميميةجديدة
متثلت بتعدد أشكال كتابة احلرف الواحد لذلك دأب اخلطاطون على اجناز
تكوينات جديدة ذات تراكيب خمتلفة األشكال واالوضا  ،بعد أن وجدوا أن
الصفات الفنية هلذه احلروف تساعد على امكانية تشكيلها ،لرشاقتها وتعدد
أشكاهلا ،وتتميز ابملرونة واملطاوعة ،وتتقبل املد واالستطالة والقصر بسهولة ،اذ
ميكنالتصرفهباضمنالقواعداملوضوعة(جرمط،2041،ص،)77كماالشكل
()4 
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فعندمانراجعوندققيفالرتاكيباخلطيةاملتقنةحبثاًعنعواملجناحها، سيتمثلأمامنادورالوعيالفينلدىاخلطاطيف
صياغتها،كماسيتضحلناانالتطوريفايجانبفينأوعلمييبدأمعاولبوادرالوعي،وهوادراكاحلقيقةوتشخيصاسرار

Volume: 4

فقدظهر اإليقا اخلطيبشكلواضحنتيجةالتكرار ،النالرتكيباصالً مبينعلىحرفاًواحداًوهذهمنأكثر صفاة
الً ،حمققاًمجالياتالمتناهيةيف
احلروفالعربيةمدعاةللفخر ،فهذااحلرفالذييؤسسلرتكيب أوتكوينمنجزاًبصرايًمتكام 
حركةتصميميةجتديديةمبتكرة. 

Kifah Jumaah Hafth SABER

فالفناناملبد مبادرإىل قراءةالفنقراءةمعاصرة ،تنسجم معالواقعوتستجيبحلاجاتهومتطلباته ،وأنحيذرالرتاجع
واالنقطا الفين ، فعليهالغوريفاعماقواسرارالتجديدوالتحديثويتحولإىل فنانمتجددمياشياملدارسواملناهجاحلديثةيف
الفن. 
كماهواحلاليفابقيالفنوناألخرى،فاخلطالعريبجزءًالينفصلعنهامعاحملافظةعلىالتأصيل،فهوبذلكيتحول
إىل ٍ
متلقسليبغريمبد ،يفسرالفنبطريقةتناغموضعهالنفسيوالروحي،لكنعلىحسابفنه وإبداعهوانتاجهوغريها،على
عكسهم املفكرون واملبدعون الذين سامهوا يف تركيز الوعي الفين ومحايته من متاهات فكرية منحرفة أو هابطة ادعت ابلفن
والتجديدلكنهافشلتنتيجةعدممعرفتهملقواعدواصولاخلطالعريبواليتهيجزءاًاليتجزأمنالتجديد. 
فكلجتديديبىنعلىأتصيل وهوحالهمتميزةمنالنشاطاالنساينيرتتبعليهاإنتاججديديتميزابجلدةواألصالة،وهو
انتجالزمجملموعةمتفاعلةمعقدةمنالنشاطات .(الكناين ،2004،ص ،)19وقدابد 
لدتحبرف و ٍ
ٍ
احد منطلقةيففضاءها
الفنانالعريبيفابتكارتراكيباًخطيةمتنوعةمتقنةو

الالمتناهيمكونةتركيباًإبداعياًمتأصالًمبقاساتهاجلمالية،وكمايفالشكل()5 

وهنايتجسددورالوعيالفينيفتشخيصاملنهجالصحيح،فالفنانالواعياملبد ال
تؤثرفيهايجتاربغريصحيحة،والاملناخاتالفنيةالسلبية، واليتشوهبصرهيفاالجنازات
البصريةاهلابطة ،وغرياملتقنةواليتهيبعيدةعناألصالة وضبطالقاعدةاجلماليةواهلندسية
ملوازيناحلروفالعربية ، واليتالميكناالستغناءعنهاحبجةالتجديداليسببكان"فأن
ذلكاليعينالدعوةإىل ترديداملاضي أواستنساخه أوتقدميهبشكليوحيظاهرايً ابجلده اليتالختفيأخالصهللنموذج"
(السعدي،2010،ص)19 
مستوىالقبولابلرأياالخر،والسماحمبراجعةاالفكارواملفاهيمالفنية

فالفنانحيتاجإىلخطابثقايففينيطوروعيهإىل
الهناقدتشيخوتستوجباستبداهلا،فاألصيلمنالقدميحيتاجإىلرؤيةجديدةتنهضبهليواكبالتطورويتماشىمعطروحات
ٍ
مجاليةووظيفيةعلىحدسواء،فهويُعدمناهمالفنوناليتتعكس
عصره،فاخلطالعريبيشملجوانبعديدةختصاالنسان،
رؤايوفكراالنسانيفدراساتمتعددةحديثة ،لغويةوأترخييةومنطقيةوتشكليةودراسة
قواعدهوتصميمأشكالهوغريها ،وموضوعةالبحثاحلايلواحدةمنهذهالدراساتاليت
مازالتحباجةإىل مزيدمنالتقصيوالدراسةللوقوفعلىحيثياهتاالفنية.اناختالف
الرؤاي اجلمالية للخط العريب بني دعاة األصالة ودعاة التجديد ،تتعدد معايري القياس
بينهما. 

فال ميكن قياس املعايري اجلمالية لديهم بنفس املقياس ،ولكن ميكن الدعوة إىل
املزاوجة بينهما وهذا ما هو حاصل يف مناذج البحث املنتقاة بشكل قصدي ،وكما يف
الشكل( )6
انمناهماملفاهيماليتيبىنعليهااخلطالعريبهيموضوعةالتأصيل ،فهيموضوعةمتوارثة ،وهيامتداداملاضيإىل
املستقبلمروراًابحلاضر ،وهذه الطريقةاليتحيافظهبااخلطاطاجملودعلىقواعدواصولاخلطالعريب ،وهذهالتتحقق إالابملثابرة
واالخالصلتحقيقاالتقانيفاحملافظةعلىمجاليةاخلطالعريب،وهيغايةكربىللفنانأواخلطاط. 
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جذاباملنظريسرالرؤايلدىاملتلقيملاميتلكةمنانتظاموترديديفشكلاحلرفالواحد،متناغمومتوافقوتكونالوحدة
بنياجزائهالصفةالغالبة ،فهومستقلبقيمتهاجلماليةاخلالصة ،وهوليسوظيفي أوتعبريي أونفعي ،فهويدخلضمنالفنون
املستقلةذاتالشخصيةاملنفردة،برغمانهفناًمجالياًيشرتكمعابقيالفنوناألخرى .
وهناجيباإلشارة إىل اننقاطاخلالفبنيدعاةالتأصيل ودعاةالتجديداملتعددة ،تشكلقيوداًومعرقالً علىعملية

اإلبدا الفنية واجلمالية ،وحرية التعبري لدى اخلطاطني املعاصرين ختوفاً اترًة ،وتبعي ًة اترًة أخرى ،فقد نرى ان اجود اخلطاطني
املعاصرينقدساروامببدأالتجديد ، علىالرغممنشهرهتمابلتجويديفاخلطالعريبوضبطحروفهوالسريعلىاالقدمنيضمن
املدارساليتينتمونهلا،إالاهنمخاضواجتاربجتديديةغايةابلنجاحوحققواامساءًالمعةيفذلكحالالفنكباقيالفنونوالعلوم
األخرى .

املبحث الثاين
مسارات التحديث يف تكوينات احلرف الواحد

إختذتمساراتحتديثالتكويناتاخلطيةاملعاصرةشكالًجديداًيفتصريهاتبعاًللمتغرياتاخلارجيةاليتجاءهباالرؤى
الفلسفيةوحركةالنقدومعطياتالفنونوالبىناجملاورة ،إذحققتهذهالتكويناتإنتصاراًواضحاًعلىالبىنالتقليديةيفاحلفاظ
علىاألصلالقاعديوتشييدبىنشكليةتستثمرتلكاملعطيات،مباينتجعنهامثاابتجديدةواضافاتنوعيةعلىصعيدتلك
التكوينات ،ومنهاالتكويناتاخلطيةاليتتعتمديفبنيتهاعلىاحلرف الواحدلذلكدأباخلطاطونعلىاجنازتكويناتجديدة
ذاتتراكيبخمتلفةاألشكالواالوضا ، بعدأنوجدواأنالصفاتالفنيةهلذهاحلروفتساعدعلىامكانيةتشكيلها،لرشاقتها
وتعددأشكاهلا ،وتتميزابملرونةواملطاوعة ،وتتقبلاملدواالستطالةوالقصربسهولة ،اذميكنالتصرفهباضمنالقواعداملوضوعة
(جرمط،2014،ص.)76 
فنرىاللوحاتاخلطيةوالرتاكيبمتجددةومتنوعةكالً وامكانيةاخلطاطالفنيةوالتنفيذية ،ضمنالقواعداخلطيةالثابتة
للحروفالعربيةواضحةاحلدود،وهناكاسبابعديدةساعدتاخلطاطنياجملودينيفذلك،منهامرتبطابحلرفنفسةمنخالل
قابليتهعلىاملناورةيفتصميمالرتكيب ،منخاللتغريتصميمالرتكيبللحرفالواحدنفسهفيغطياحلرفجزءاً مناالخر

بعمليةالتحويروالدمج واالختزالواالشتقاقضمنالقواعداألصيلةاملعمولهبا،كمايف
الشكل( )8
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فقط،بعيداًعنالوظيفةوالتعبريالنهيستخدمحرفاًواحداًفقط ،اذاناملوضو احلاضر
يف العمل الفين مجالياً تدركه البصرية قبل البصر ،فالعمل الفين اخلطي يرتبط ابملوضو 
زمكانياً ويتغري مبتغرياته وحتوالته االنية ،وهذا مرتبط ابلتجديد ودوره يف فكر الفنان
اخلطاط،فالرتكيبذواحلرفالواحديتسمابلتناسقوالتوازن،كمايفالشكل(.)7 
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ولكنالميكنلهحذف أواضافةخطوطجديدة ،وفقرؤيةحديثةجتديدية ،إمناكانتاملغايرةيفالتصميميفبنية
الرتاكيب وأشكاله املتباينة ،هي امليدان االوسع إلظهار أمكانياته ضمن رؤية جتديدية
متأصلةالقواعدمرتبطةابملاضيومادرسهمنقواعدمجالية ،واحملافظةعلىإعادة ترتيبها
ضمنرؤيةاحلياةاملعاصرة،كماتعدحماكاةألساتذهتمبشكلمتطورومتجدد،وقديغيب
املوضو يفالرتكيبللحرفالواحد ،ويكتفياملصمماخلطاطبتحقيقاجلانباجلمايل

Kifah Jumaah Hafth SABER

وامتالكهأكثر منصورةلرسماحلرفالواحدمنخاللالتداخلوالرتاكبضمنقواعدالتأصيل ،حمققاًالزخرفيةاحلروفية
أبهبى صورها،كما يف الشكل ( )9فقد تباين رسم احلرف الواحد حمققاً اجلانب اجلمايل
والزخريفيفنفسالتكوين. 
وغريها من املواصفات اليت ساعدت على تطور تصاميم الرتاكيب اخلطية على مر
الزمان ،إذ ميتلك احلرف العريب القدرة على التشكل والرتاكب يف انوا ٍ غري حمددة من

األشكال،كما له القدرة على التحول الشكلي ألكرب عدد ممكن من األشكال اإلبداعية
ٍ
المتناه يف التحول والتجدد ،يتماشي
حرف
داخل الرتكيب اخلطي يف مدة حمددة ،فهو
ٌ
وخمتلفالرتاكيبالفنيةيفاخلطالعريب .
وقدشهدتالساحةالفنيةتكويناتخطيةذاتميولابتكاريةافرزتلناقيماًمجالي ًةمضافةتتسمابحلركةواجلدةواألصالة
والختضعللتقننيالذييعتمد القواعدالثابتة ، عكستمرونةوطالقةواسعةيفالقدرةعلىالتشكلوالتنو واإلبدا لتنــظيم
التكويناخلطي.(جرمط،2014،ص)4-3وكمايفالشكل( )10
 وهناكماهومرتبطابخلطاطاجملودنفسهالذيميتلكصفاتاإلبدا اليتساعدتهعلىالتجديدوهوامليداناالوسعيف
ذلك،فاملبد ميتلكصفاتاإلبدا وهياألصالةوالطالقةواملرونة"ومااظهرهاخلطاطمنقدراتإبداعيةوطاقاتفنيةمتميزةيف
إظهارهابملستوىالالئقالذيميزاحلرفالعريبعنسواه
صياغةاحلرفالعريب و 
مناحلقولاإلبداعيةويفالفنونالتشكيليةخاصةمنخاللبنيتهاليتكانت
حصيلةالفكراالنساينالعريب"(الزيدي،،2008ص.)49 
فهوينظرإىل فناخلطالعريبنظرةتشكيليةفنيةمرنةغريجامدةمن
خاللالتفكرييفتغيريتصاميماملنجزالبصرياملتمثلةابلتكويناتاخلطية،كما
ميتلكالشجاعةالفنيةواملثابرةوااللتزاميفاخراجالعملالفينأبعلىمستوايته،
وهومنفتحعلىكلماهوجديدومتفاعلمعهضمناسلوبهاخلاص،فقدكون
كماانهمنتجكماًونوعاًيف
اخلطاطنياملبدعنيمدارساًخطيةيشارهلاابلبنان،
ُ
جمالاختصاصهضمنأطرالتجديدومواكبته .

الدراسات السابقة
بعداإلطال علىأدبياتالتخصصواستقراءومتابعةالرسائلواألطاريح اجلامعيةخاللالدراسةاالستطالعيةللمكتبة
العامةواخلاصة ،للحصولعلىدراسةمشاهبهذاتعالقةمباشرة أومقاربةتعينمبوضوعة (التأصيل والتجديد لسيادةاحلرف
ظ حسبإطالعهعلىرسالة أو أطروحة أوحبثلهصلة
الواحديفتكويناتاخلطالعريب)البحثاحلايل ،إالأنالباحثملحي م
مباشرةابملوضوعةاحلالية .

مؤشرات اإلطار النظري

 .1إن التكوينات اخلطية ذات احلرف الواحد ،تراكيب مجالية ختلو على األغلب من اجلانب القرائي الوظيفيوعليه اتسمت
ابلليونة.
 .2ساعدتمطاوعةاحلرفالعريبيفتنو أشكالالتكويناتومتغرياهتاالبنيويةضمنرؤيةاخلطاطمجالية.
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 .6خلتالرتاكيباملعتمدةعلىاحلرفالواحدمن(الشكل)تقيداحلروفابحلركات،لعدموجودنصحمددعلىاألغلب،على
عكسهكان(االعجام)تنقيطاحلروفجزءاًأساسياًمناحلرف.
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 .3التكويناخلطياملعتمدعلىاحلرفالواحديستمدمساتهالشكليةاجلماليةمنخصائصاحلرفنفسه،فقدكانحرفالواوذا
خصائصوقابليةعلىالتشكلأبهبىالتكويناتاجلمالية،منخاللمالحظةذلكيفالنتاجالكميوالنوعي.
 .4متثلحروفخطالثلثاجلليبعداًمجالياًوزخرفياًيفصحعناالبتكارومواكبةالتجديدمنخاللحترراحلرفالواحديف
صياغاتفنيةمجاليةمتنوعة.
 .5لعبالفضاءدوراًمتميزاًيفإظهارمكامناجلمال،فهوجزءاًأساسياًيفالنتاجالبصري.

Kifah Jumaah Hafth SABER

(الفصل الثالث)
جمتمع البحث:
جمتمعالبحثالنماذجاخلطيةاملنفذةبتكويناتذاتسيادةحلرف و ٍ
ٍ
احد وبلغجممو النماذجغرياملتكررة ()20
مشل
أمنوذجاًوهيتشكلاجملتمعالكليللبحث. 

عينة البحث: 
إعتمدالباحثيفإختيارعينتهعلىاالنتقاءالقصدي ،وفقاللتشابهيفتنفيذبعضأشكال تكويناتاحلرفالواحد،
وطريقة توزيعها ضمن اجملتمع الكلي للبحث ،إذ بلغ عدد العيينات املنتقاة ( )2عيينات وهي النسبة العلمية للبحث مستثين
املتشابهمنها .

منهجية البحث:
أتبعالباحثاملنهجالوصفيللعينةكونهاألنسبمعهدفالبحثاحلايل .

أداة البحث:

لغرضحتقيقهدفالبحثاحلايل،قامالباحثبتحديداملرتكزاتاألساسيةلتكويناتاحلرفالواحديفاستمارةضمن
موضوعةالبحثاحلايل،لتكونمرتكزاتالتحليلاملعمولهبا،ويفضوءذلكحللالباحثعيناتحبثه. 


حتليل العينة
أمنوذج ()1

الوصف العام :تكوينخطيكتبخبطالثلثاجللي،ذوتنظيم
مجايلمتماسكمنخاللتراكبحرفواحد (الواو)مثلماهو
ظاهريفالشكل ،علىوفقهيأةحرةحتققتمنخاللقابلية
حرفالواوعلىالتنو ،وفقتصورإبداعيدوننصقارئيمعني .

األسس الفنية :يتسم التكوين اخلطي ابلتوازن احملوري املتناظر،

متعادلالقوىبنينصفيالتكوينبشكلمتكافئومتماثل،فضالً
على اعتماد اخلطاط على نفس احلرف ولكن بنوعني من
األشكال ،فظهرت الرتاويس متداخلة ومتقاطعة أنتج شكالً
متناسجاًإبداعياًجديداً ،وعنطريقالتكرارأنتج ايقاعاًمجالياً،يربزيفمتاسكوحدةالتكوين ،ومتالتعويلعلىمغايرةاجلمع
واالرساليفهنايةحرفالواو،لإلسهاميفبناءاهليأةالشكلية،وجيدراإلشارةإىلوجودتباينلوينبنياحلروفمعوجودزخارف
ٍ
الصبغاتعلىحدسواء .
حتشوه،كمازمكتاحلروفابلصبغةالذهبية،مماحققتناسباًوانسجاماًوتناغماًيفالشكلواأللوانو
خصائص التكوين : لقداظهراخلطاطمقدرتهيفاملعاجلاتالتصميميةيفالتجديدضمنقواعداألصالة ،يفتوزيعحرفالواو

ضمنفضاءاتبينية،واختيارمواقعاحلرفاملناسبةلتحقيقاحمليطالكفايفللتكوين،مستغالًخصائصحرفالواويفخطالثلث
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تصميميةمنفتحةعلىاحلاضر،ضمنمرجعياتفنيةأصيلة .
أمنوذج ()2

 الوصف العام :تكوينخطيكتبخبطالثلثاجللي،ذوتنظيممجايلمتماسك من خالل تراكب حرف واحد (الدال) خال من االضافات
األخرى،علىوفقهيأةدائريةغريمنتظمةحتققتمنخاللقابليةحرف
الدالعلىالتشابك،حمققاًشكالًمجالياًخايلمنالوظيفةالقرائية .

 األسس الفنية :أتسمالتكويناخلطيابلتوازنالتام،منخاللتقابلوتعاكس حرف الدال ،احدث تناغماً ووحدةومتاسكيف بنية الشكليف
التكوين ،مستغالً شكل حرف الدال يف خط الثلث اجللي ،وقابليته على
التقاطع والرتاكب مكوانً نسيجاً زخرفياً ،عن طريق تغيري اجتاه احلرف،
فظهرتالرتاويسمتجاورةومتعاكسةمكونةشكالً جنمياً إبداعياً يفوسطالتكوين،أماالتكرارفقدأنتج هيأة هندسية،شبه
دائرية،كماعززتكراررسماحلرفالواحدنفسهاحداثالرتابطواالنسجاممنخاللالتشابهيفرسماحلرفاملكررواشغاله
مساحياًومعاجلةالتكوينتصميمياً .
يمجايليواكبالعصر،إذ

 خصائص التكوين:تعدبنيةالتكويناخلطيةأبرزجانبجتديدي،إلظهارالتكوينبشكلإبداعاستثمراخلطاطتكراررسماحلرفمكانياًداخلالتكوينلتحقيقبنيةمجاليةشكلية،متحسباًملكاناحلرفاجتاهياًمعاحملافظة
علىاحمليطالكفايفللتكوين،مستغالًالفضاءاتالضمنيةللحرفبطريقةفنيةمدروسةتدلعلىاملهارةيفمعاجلةالتكوين .

 -دور األصالة يف خط احلرف:أ تسمالتكويناخلطيابحملافظةعلىالقاعدةيفخطحرفالدالضمناالصولوالقواعد

املعمولهبا .

 -دور التجديد يف التكوين اخلطي:ظهرالتكويناخلطيبشكلجتديديمعاصرمعتمداً علىحرفالدالضمنالتوجه

التصميميذوالتجديدواالبتكار .
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دور األصالة يف خط احلرف:عمداخلطاطااللتزامابلقاعدةاخلطيةاملعمولهباومراعاةاالصولاخلطيةالصحيحة. 
حرف و ٍ
دور التجديد يف التكوين اخلطي :انطلق اخلطاط من مبدأ مواكبة التجديد يف تكوين معتمداً على ٍ
احد ضمن رؤاي

Volume: 4

اجللي ،يف املرونة واملطاوعة وتنو رسمشكل احلرف الواحد ،إضافة إىل اعتماده التعاكس املرآيت ،مما اكسب التكوينشكالً
متشابكاً نتيجة التقاطعات ،فضالً عن خاصية االختزال والتحوير من خالل قطع بعض اجزاء احلرف ومراكبته فوق االخر،
واستغاللتنو األلوانالبرازذلك .

Kifah Jumaah Hafth SABER

(الفصل الرابع)
النتائج
 .1االستثمارالواعيملفاهيمالرتكيبوالتصميم يفتراكيباحلرفالواحدالذيحققاجلانباجلمايلواإلبداعيوكمايفالعينتني
(.)2-1 
 .2املغايرةللسياقالنمطيالتقليديواحدةمنمظاهرالرتاكيباملعتمدةعلىحرفاًواحداًيفاخلطالعريبوكمايفالعينة(.)2
 .3حققتالرتاكيباخلطيةللحرفالواحدابعاداًمجاليةوتعبرييةيفبعضاالحيانمنخاللاحلركةوالنشاطواالندماجوكمايف
العينة(.)2
 .4ظهرالتوازناجلمايلوالراتبةيفأغلبالتكويناتاملعتمدةعلىاحلرفالواحدوكمايفالعينة(.)1
 .5كانلاليقا والتكراراملرتكزاألوليفحتقيقالتجديداجلمايلوكمايفالعينتني(.)2-1
 .6ظهراحلرفالواحديفبعضالرتاكيبذوسيادةمطلقة ،بقصداالعتمادعليهيفالتأسيسوالتكونللرتكيباخلطيوكمايف
العينتني(.)2-1
 .7التناظروالتقابللهاحلصةاالكربيفتكويناتاحلرفالواحديفاخلطالعريبزكمايفالعينتني(.)2-1
 .8تسهماملعاجلاتاللونيةيفترسيخاملنحىاجلمايلللرتاكيباخلطيةذاتاحلرفالواحدوكمايفالعينة(.)1
 .9تعدالتكويناتاخلطيةاملعتمدةعلىاحلرفالواحددليالًعلىشخصيتهااملتميزةدوناحلاجةإىل مكمالتنصية أوزخرفية
وكماالعينتني()2-1
 .10حققاحلرفالواحدشكالًزخرفياًنتيجةااليقا املتحققمنالتكرار،وعليهاكتفىذاتياًعنالزخارفالنباتيةأواهلندسيةأو
غريهاوكمايفالعينة(.)2
االستنتاجات

 .1ميكنملفاهيمالرتكيبوالتصميمانتكوناملرتكزالذييعولعليهيفتراكيباحلرفالواحد.
 .2امكانيةأتسيسبنيةتركيبيةذاتمساتابتكاريةمجالية،منخاللمطاوعةاحلرفالواحديفتغريصورتهالشكلية.
 .3احلركةوالنشاطللحرفالواحدنتيجةمطاوعتهوقابليتةعلىالتنو ألكثرمنطريقةيفالرسم.
 .4نتيجةالتكراروااليقا ظهرالتوازنوالتناظروالتقابليفتكويناتاحلرفالواحد.
 .5اغتنتبعضالتك ويناتللحرفالواحدعنمكمالهتاالزخرفيةلتحقيقهاالزخرفيةاحلروفيةعنطريقالتشابكوالتقاطعواملد
وغريها .
التوصيات:
 .1االفادةمناملغايرةيفتراكيباخلطالعريبملواكبةاملدراسالفنيةاحلديثة ،بوصفهمرتكزلتطويرفناخلطالعريبواملزاوجةبني
األصالةوالتجديد .
.2الرتكيزعلىالتأصيليفرسماحلرفضمنالقواعداخلطية،ومعرفةاملرتكزاتالفنيةوالتصميةللتجديدضمنرؤىمدروسة .
املقرتحات:
 -1دورالتأصيلوالتجديدلسيادةاحلرفالواحديفتكويناتاخلطالكويف .
 -2املرتكزاتالفنيةللتجديديفتكويناتاخلطالعريبضمنرؤيةحداثوية .
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