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THE CONTROVERSY OF ROOTING AND CONTRASTING ONE-LETTER FORMATIONS 
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 Abstract: 

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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 واملغايرة يف تكوينات احلرف الواحد أصيلجدل الت
 

 2 كفاح مجعة حافظ صرب 
 

 :امللخص

الت الفناناخلطاطأصيلأرتبطمفهوم جديدةإظهارإىلوالتجديديفاخلطالعريبحباجة من،أساليبمجالية
علىاحلرف املعتمدة املبتكرة الواحدخاللالتكويناتوالرتاكيباخلطية بعضاخلصائصالفنية، وقدساعدهتا

على قبلاستلهامللحرفنفسه وحماولةالتكويناتمن اجلماليالفنان البنية التشُكل،ةتفعيل أمكانية السيما
 الرؤية ابحلروفوتوسع للخطاطوالتحكم الت،اإلدراكية البحثبدراسة هذا عين لسيادةأصيللذا والتجديد

األولاشتملالفصل،والذيتضمنأربعةفصول،تكويناتاخلطالعريبعلىوجهالتحديداحلرفالواحديف
هوتعريفمصطلحاته.علىمشكلةالبحثوأمهيتهوأهدافهوحدود
الت الثاينفقدتصدىلتتبعمفهوم الفصل ابلفنانأصيلأما ارتباطها علىوالتجديدو والقدرة وامتالكالفكرة

ذاتاحلرف منخاللالتكويناتاخلطية اخلطاطنيالتعبرياجلمايلالتقين، هبا اليتقام على،الواحد ابعتماده
.التنظيماملكاينواختياراحلرفاملناسبللتكوين

اختري،معتمدًاعلىاحلرفالواحد(تكوينًا20)أماالفصلالثالثفقدمثلإجراءاتالبحثوجمتمعهالذيبلغ
.املنهجالعلميعلىاملنهجالوصفيالتحليليعلىوفق(منوذجاًلتمثيلاجملتمعواليتاعتمدفيهاالباحث2)منها

 أظهرتإىلوخلصالتحليل واليت الرابع الفصل خصصهلا اليت النتائج من وتقبلأصيلالتعدد والتجديد
خصائصاحلروفلرتتيبوتقسيمالرتكيبالتكويناتاجلماليةالزخرفيةواملغايرةيفالبىنالرتكيبيةواستثماربعض

ية.إبداعوبىنأشكالإىلاخلطي
.املغايرة،تكويناتاحلرفالواحد،أصيلجدلالتاملفتاحية: الكلمات

 

 املقدمة: 

والت طالباخلطالعريبعلى،مفهومانمتناقضانكلياًيفالتقليدواحملاكاةأصيلاملغايرة عليها سار قاعدة ُعد فالتقيد
الكباروهيمتبعةلدىاخلطاطني اساتذهتم ، ليستابلبعيدةكانعرفًا بهوهولفرتة معمواًل نتجعنالتقليداملباشر،سائدًا إذ

وضبط،أكثرانفصالبنيالوحياالبتكاريوسنناالدراكالعقليلدىاملتدربيففناخلطالعريب،فهومعينبتطبيقالقاعدةال
ابلعكسكانكباراخلطاطنياجملودينيتبارونيفتقليد،املدرب،وهيصفةليستذميمةأوحروفهابشكلتطابقيمعاالستاذ

وبعدهايكسب،ومقاساتاحلروفأشكاللتحقيقذاتيةاملتدربوأتكيدقدرتهعلىجماراةاستاذهمنخاللضبط،ساتذهتمأ
رضااستاذهفيجيزهضمنالعرفاملعمولبهتقليدايً.

انالوقتاحلاضروبعدكلهذهالنتاجاتإال،عىنبشكلكامليبدوانمصطلحانمتضادانيفاملأصيلوالتجديدوالت
بلتدخلضمنوصفالكثرة حاولاخلطاطوناملعاصرونالتمردواخلروجعلىالتقاليداخلطيةمنخالل،اخلطيةغريالقليلة

واالقتصارعلى،أخرىنجهةالقاعدةاخلطيةوجدةتصاميمالرتاكيبمأصالة،اخلطيوحداثةتشيدهمنوذجاألأصالةمزاوجةبني
وقابليتهعلىاالمتدادواملرونةواملطاوعةمنخاللاللفوالدوران،حرفواحديفحماولةالثباتامكانيةمطاوعةاحلرفالعريب
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دوناخلروجعناأل منالصفاتاليتيتمتعهبا واملدوغريها واهلنصالةوالصعودوالنزولواالستطالة اجلمالية ،دسيةيفالقاعدة
ونتيجةلذلكفعمليةالتجديدتُعدإضافةمجاليةلضبطالعالقةبنيالوحيوالعقلملنعاضطرابدخولالتجديدمناملدارسالغربية

حنواألصولاملاضيةأووهذهموضوعةخارجةعناطارالبحثاحلايل،ةأصيلعلىقاعدةخطية مناببأمهيةاملاضيارتدادًا
وجتديدمنداخلالفلسفةالعربيةأصالةوعليهفقدحددتموضوعةالبحثبني،ًايفتشكلاملعاصرةأساسواحلننياليهبوصفه

.االسالميةوالعرفاخلطياملتأصلمعالتحررضمنمعطياتاملرحلة
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 األولالفصل 
 مشكلة البحث:

ومفصاًلمهماًمنخاللاملنجزاتاخلطيةاملتقنة،فهوبدا يُعداخلطالعريبأحداالجنازاتاجلماليةاليتحتتضنفاعليةاإل
سواء وتعبرييةعلىحٍد وظيفيةومجالية ،يستبطنقيمًا يفالتنظيماجلمايلللرتاكيباخلطيةأساسوتعدالنصوصاملنتقاةجزءًا يًا

مناإلناالقتصارأإال،فضاًلعنحتقيقتوازانتمنخاللتكراراحلرفنفسه،مبختلفانواعها فيه بدا علىحرٍفواحٍد
اذاكانضمنرؤيةفنيةإالوعلىاملكرراتللحرفالواحداليعينحتقيقاجلانباجلمايلوالتعبريي،واالجادةوإثباتالشخصية

يالغايةابلتفكريمباتعنيهتراكيباحلرفالواحدمنجوانبمجاليةوهاألوىلفبدأمنذالوهلة،مدروسةمنقبلاخلطاطاملسلم
يةوتعبرييةانوجدت.ساساأل

فظهراجلانباجلمايلوالتعبرييللخطالعريبمنخاللتكراررسماحلرفالواحدومعاجلةالفضاءاتالبينيةداخلالبناء
،كوينالتصميميوحتقيقهاللمحيطالكفايفوإحكامالتوازانتداخلاملنجزاخلطيللحرفالواحدوصواًلللتنظيماجلمايلإليت

فاعاًلإل مجالالرتكيبمنخاللظهارفقدأوىلاخلطاطونعنايةفائقةالختيارالنصوصذاتاحلروفاملتطابقةإذُعدعنصرًا
لتحقيقالتوازنبنياملقاطعاخلطيةوصواًلللتنظيماجلمايلالذي،التكرارحمققًاايقاعًامجاليًامرتبطًاابلتطابقنفسهللحرفالواحد

اانرةودراسةفنيةإىلومنخاللالتتبعوالدراسةوجدالباحثانهذهالبقعةحباجة،اخلطاطمنعمليةالتكويناخلطيينشده
وعليهصاغمشكلةحبثهابلتساؤلااليت:أكادميية

واملغايرةيفتكويناتاحلرفالواحد(أصيلماهوجدلالت)
 

 أمهية البحث واحلاجة اليه:

البحثاحلايليفحتديدمجالياتالت -1 واملغايرةيفايقا احلرفاملتطابقالواحدوأسبابالتطابقالشكليلهيفأصيليسهم
 تكويناتاخلطالعريبوصواًلللتنظيماجلمايلوالتعبريي.

املتمثلابلتكويناتاخلطية،يسلطالبحثالضوءعلىموضوعةمهمةمرتبطةبنياخلطالعريبقاعداًيومجاليةاملنجزالبصري -2
 فضاًلعنإمكانيةاإلفادةمننتائجالبحثيفتعزيزاجلوانبالفكريةوالتطبيقيةلدىاملعنينيمبيداناخلطالعريبعموماً.

 مرونةوطالقةاحلرفالعريبوقابليتهعلىالتجددواالنتشارضمنقاعدةتناسبيةمجالية. -3
 

 هدف البحث:

هاالتنظيميةاملتبعةوصواًلللتنظيمأسسو،املغايرةللتكويناتاملعتمدةعلىاحلرفالواحديفاخلطالعريبأصيلكشفالت
اجلمايلداخلالرتاكيباخلطيةوارتباطهامبعانيها.

 
بحث:حدود ال

خامةالورق.التكويناتاجلماليةاملتقنةاملعتمدةعلىاحلرفالواحديفخطالثلثاجلليعلى:.احلداملوضوعي1
.2021ولغايةالوقتاحلاضر2004منعام:.احلدالزماين2
انتاجاًيفهذاالتخصص.كثر.احلداملكاين:العراقوتركيالكوهنمااأل3
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 مصطلحات البحث: 

 عرف الباحث املطلح ألنه جديد وخيص موضوعة البحث اجرائياً()  .1
تبادلاحلججواجلدالبنياأل:واملغايرةأصيلجدلالت نظرمعينةصالةاحملاورة عنوجهة دفاًعا ويكونذلك،واملغايرة

ارحامقواعدفناخلطالعريبوالتأسيسيفاألعماقلرتاكيباحلرفالواحدوالتجانسبنياملاضيإىلحتتلواءاملنطقوالرجو 
بال فكلجتديد لتأساسواحلاضر فنياً، األيكونغريمستقر بنيأنصار التجديديففناخلطصالةجنباالزدواجية وأنصار

 .صالةالعريب،وهبذااملغايرةتكونشرطاأل
 (15،ص1980جيالم،) املغايرة: وجود اختالف يف اجملال املرئي .2

هيأتني يف تظهر اليت االختالفات بني املقارنة من نو  هو يفأكثرأو وخمتلفة أخرىجوانب
(96،ص1995السبعاوي،)

مرتبطةابلتجديدضمن،ةأصيلمعايريوقواعدمجاليةإىلاملزجبنيالقدميواجلديديفهيأةبصريةحتتكم:املغايرةإجرائياً
.رؤىفلسفية

لتحقيقالتجديدضمنرؤية،الرتاكيباملعتمدةيفبِنيتهاالشكليةعلىتطابقوتكرارحرفًاواحداً:تكوينات احلرف الواحد .3
 مستعيناًخبصائصاحلروفالتصميميةلتحقيقذلك.،فنيةحديثة
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 الفصل الثاين() 
 األولاملبحث 

 القاعدة يف تكوينات احلرف الواحد صيلأت

والذينسارواعلىهذا،منقواعدهوإتبا طريقةاالساتذةمناجملودينالقدامااألصليفاخلطالعريبهوبيانأصيلالت
يهاضمنخصائصمتيزهعنقاعدةمجاليةورايضيةالميكناالستزادةعلإىلإذوصلاحلرفالعريب،منالتقليدواحملاكاةاألصل

حتددكينونتهوتدلعليهحمددةمعاملهمباتفرقهعنغريهوجتعلمنصفاتابرزة(الكلمةأواحلرف)ماينفردبهالشكلغريهوهو
.(6,ص1998فرمان،)منهذاتفردخاصمعرباًعنذاته

انإال،فبينمايصربعضاخلطاطنيعلىضرورةاحملافظةعليهاواستبعادايممارسةجتديديةقدتضربشكلاحلرفالعريب
 قادتالبعضاآلخر الفنية الضرورة إىلكانت من تركيبية تصاميم تشكيل احلرفيف ومطاوعة مرونة حرفواحداستغالل

البحثاحلايل اصالته،موضوعة على التأكيد ،بعد واستفهاماتهإىلواالصغاء للباحثان،حتدايته الميكن الحدإذ ينحاز
املشروعية ومنطلقاته،املوقفنيويسبغعليه عنبواعثكلموقفوتداعياته متناهية اننبحثوبدقة تربز،ومناالجدر وهنا

تساؤالتمنها:
ضمنفلسفةمجاليةخمتلفةتتواكبومعطياتالعصريفتكويناتاحلرفالواحددونأصيليفاغناءالتدورًامجالياًللتجديد .1

 نصاًحمدداًامخالفذلك.
وماسببغزارة،تفيدهمجالياًأوالتناسبيةلقاعدةاحلرفالواحدصالةاياضافةاملغايرةتضرابأل،هناكتقاطعسليببينهما .2

 .هاالنتاجفي
 امتتحددابلرؤىالفلسفيةاملتجددة.،القواعدواملعايريتنطبقعليهمايفايزمن .3
 .وماالغايةاملرجوةمنهانمليكننصاًقرائياً،حياكمالتكوينالنصيكماحياكمالرتكيبذواحلرفالواحدقاعدايًومجالياً .4
وهناك،قدرتهالفكريةوالتنفيذيةاممقتصرعلىاحلرفنفسهيللحرفالواحدهلهومرتبطابخلطاطومببداعنو التكويناإل .5

 .تباينيفجتاربالفناننييفاخلطالعريب
ابلغرب الفنان اتصال ابالغرتابالفكريبعد التجديد يفهم من ،فمنهم بذلكأغلبوأتثر التشكلية وتشبع،الفنون

فالعمليةمعكوسة،انذلكالينطبقعلىاحلرفالعريبإال،البعضبقيمهمومفاهيمهموانبهارهمبكلماهووافدمنالغرب
ليست،متاماً وهي عليها ودراساتمستفيضة كثرية امثلة وهناك ايضًا العرب بعضالرسامنيوالتشكيليني على ينطبق وهذا

اولةاكتشافاملنطقاجلمايلالفينماملعرفيةوحمأدواهتوهذااالمركانيتطلبمنالباحثنيواملفكرينأنجيددواإبستمرار،موضوعتنا
فهمينفتحعلىاملدارسالفنيةوالفلسفيةاحلديثةضمنتنو واضح"فإنأعظممصدرللتنو هوخلقاجتاهاتمتعددةأجلمن

.(147،ص2000ايريك،)الجنازاالعمالوتنويعالطروحاتالفكرية"
خلفيتهمالفكريةوثوابتهاالفنيةواجلماليةأطرصياغتهايفإعادةوويواكبتطورهااملستمروالتفاعلمععناصرهااالجيابية

يتوقفويتعطلالفكرعنالتجديدو،علىحٍدسواء يفاخلطالعريبوتنشطالذاكرةوالتقليدهاملعرفيةأدواتعلىعكسهعندما
والتأكيدعلىالوقوفعندقاعدةاحلروفوالسريعلىهنجاالقدمنيدوناخلروجعنعباءهتماملعتادةاعتزازاًبرتاثهمالفين،الصارم

عليه صالةواأل،يسبقاجلديدأصيلفماهواثبتو،يعدالرتاثخزينلتلكاخلرباتحيثيستمدكيانهواستمرارهإذ،وأتكيدًا
السكونوفقدانالثقةابلذاتوالتبعيةالصارمةإىل(فهويؤدي11،ص1987حنفي،)الغايةإىلياملعاصرةوالوسيلةتؤدأساس

.لالساتذةعلىطالهبممنخاللالتقليدواحملاكاة
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ةحقيقةانجمموعةمناأل خفتالوجهاملشرقلهحىتصاريشارلهبدالالتغريأوهممعاملغايرةأرائقدمنيتقاطعتَثم
،اهتمالتجديديةوصارديدهنممعارضتهووصفهأبوصافذميمةإبداعلدىمنتعطلتامكاانتهو،وسلبيةعلىحٍدسواءمقبولة

فالتجديداليوملدى،حتذفايشئمنهذاأوإذالميكنانتضيف،صيلومعمدهخروجعنالفهمالصحيحلفناخلطاأل
بلانقسموا،واملوقفمنهمليكنسلبياًكلياً،وحدودوضروراتفنيةومجاليةأدواتاخلطاطالعريبموضوعةمثريةللجدلكمفهومو

والدليلانه،اخلطاط()عندالفنانبدا قواعدهومقاييسهحتدمناالبتكارواإلأو،"وملتكنضوابطاخلط،بنيمؤيدومعارضله
(والذيدفعهموعي33،ص2002،حسن)معوجودهااستطا هذاالفنانانيقدملناالكثريمناالعمالاخلطيةاملبتكرة"

.أمجعمواكبةالفنيفالعاملأجلمن،املرحلةالفنيةاملستقبيلةاملتأثرةابلفلسفاتاحلديثة
يفالبنيةاخلطيةدورًامجالياً،صرواملفرداتاملتمثلةابحلرفالعريبالواحدفالقيماخلطيةالفنيةتتحققمنخاللترتيبالعنا

البصري املنجز ضمن اخلطي الرتكيب بتصميم يرتبط واالمتداد،والذي والتقاطع التشابك حمققًا املتبادلة التجاورية وعالقته
فلكل،عدتصميمهالذيحيتويذاتيةوفرديةاخلطاطاجملودوهيمتثلاهلدفاجلمايلوالوظيفيب،واالستطالةوالتقصريانلزماالمر

خطاطاسلوبهوخصائصهالفنيةاليتمتكنهمنحتقيقالغايةمنالتكوينوالرتكيبالفينسواءكانتوظيفيةاممجاليةامتعبريية
اليتشكالصياغةتراكيباألوطريقة،فاالسلوب"إنهطريقةصياغةالشكلوعمليةتنظيمهذهالقوالباليتيصبفيهاالشكل

.(5،ص1968،أبوملحم)هيجوهراالسلوب"
يف اخلطاطني كبار على تدريباهتم يف يسريون الذين اخلطاطني جيرب قد وهذا
،تطبيقالنسبةالفاضلةدونانيشعرالنهمدرببشكلصارموبشكلفطريوتلقائي

الفطريابجلمالوالتفكريالتناسيببنياإلحساسوالذوقأوإذاليوجدتعارضبينهما
.(1)إلنشاءأرقىمجالياتاخلطوطالعربيةمنخاللحرفواحدوكمايفالشكل

يفاملمنو واحملذرمنه ظهرجمموعةمناخلطاطنياملبدعنيالذينتوغلوا وهنا
لاملعموصالةوأثبتوااهنمعلىالطريقالصحيحالذيمليزغعنقواعدواطراأل،مسبقاً

.هبالدىاجملوديناالقدمني
أغلبويفضوءذلكنرىأن العصرقداشاروا هواثبتومستقريفاحلياةإىلفالسفة ما كوناملستقبلليس،أمهية

يفضبطموازيناحلروفأصيلبلابلعكسزاوجوابنيالت،(9ص،1974،أرنيت)بلاملاضيأيضًاكذلك،وحدهيشكلقوة
هميفاالبتكاروالتصميممنخاللخلقتراكيبإبداعوقياساهتاومجاهلاالشكلياملتمثلابحملاكاةوالتقليدللحرفالواحد،وبني

.احلداثةوالتجديدأطرتصميميةجديدةتدخلضمن
،واحلديثصيلومزجوابنياألبدا اإلأبوابوهبذافقدابغتواالواقعاملقفلوفتحوا

،بعالقةتواشجيةمجيلةأظهرتمكامناجلمالواملتعةلدىاملتلقيالعارفاملتحققةمنها
(2)وكمايفالشكل
نتيجةالتشابكوالتعقيديفاختيارنهناكبعضاالتكويناتملحتققذلكأغري
وعدمدرايتهألصولوقواعداخلط،لضعفامكانيةاخلطاطالفنيةنفسهأوالرتاكيبالفنية
جهة من ،العريب جهة والرتكيبمن ابلتصميم يدخلأخرىوضعفمعرفته ال وهذا ،

يةمتقنةخلطاطنيإبداعمكثفةلرتاكيبإشارةوإمناهنا،ضمنمناذجوجمتمعالبحثاحلايل
.واعليهتركيبهمأسسومعاصرينحمرتفنيوجموديناستغلواحرٍفواحدٍ
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وهذهمن،اإليقا اخلطيبشكلواضحنتيجةالتكرارفقدظهر واحدًا صفاةأكثرالنالرتكيباصاًلمبينعلىحرفًا
بصراًيمتكامالًأوفهذااحلرفالذييؤسسلرتكيب،احلروفالعربيةمدعاةللفخر حمققًامجالياتالمتناهيةيف،تكوينمنجزًا
.حركةتصميميةجتديديةمبتكرة

سيتمثلأمامنادورالوعيالفينلدىاخلطاطيف،جعوندققيفالرتاكيباخلطيةاملتقنةحبثًاعنعواملجناحهافعندمانرا
وهوادراكاحلقيقةوتشخيصاسرار،علمييبدأمعاولبوادرالوعيأوكماسيتضحلناانالتطوريفايجانبفين،صياغتها

،النجاحالفنية
تضخيمالذاتوالشعورإىلتشفيقضبعيداًعناجلمودواحملدوديةوالتقليداالعمى،اضافةفالفنانالواعيمستبصرومك

قمةإىلواالنعزالواالنغالقوالتقوقعضنًامنهوصوله،ابلفوقيةنتيجةضبطهلقواعداحلروفوامكانيةاخلطبشكلمتقنتقليدي
اهلرموالنجاح.

امنايتوغليفالشكوالتساؤلحىتيصللغايته،ضمنختصصهالفين،يتهيباحملذورواملمنو يفالفنفالفنانالواعيال
.عنقناعةورؤيةواضحةإالويفهماحلقائق،فهومرهفاحلسقلقمتوثبيصغيدائماًليدركويناقشليفهمواليشتغل

يفتراكيب الفنية إبداعوقدجتسدتمنخاللاعماله بنيية متقنة
الشكل،واجلدةصالةاأل يف ،(3)كما ميكن أفال نطالباخلطاطني نأن

،الناملنهجنتاجالثقافةالفنيةااًيكاناجتاهها،يسريواعلىهنجمعنيابالكراه
مماادى،وهونتاجللعقلالبشرياملبد فالفنارقىَثاراحلضاراتاالنسانية

نتيجةإىل وازاحتها قاطعتوخالفتسابقتها ظهورمدارسومناهجمتعددة
الفن يف للتجديد امللحة لتداول،احلاجة حاجته عن معربًا اخلط فن وأييت

والالمرئي املرئي والباطن،اجلمال الكشف،الثابتواملتحرك،الظاهر الجل
 العريب اخلط فن يف اليها الركون ميكن اليت املعايري اهم عرفتعن واليت

وعناصرالفنسسابخلصائصفهي"تفسريللمعايريوالعالقاتاليتتنتميلأل
.(17ص،200،لفتة)وتكونمتطابقةمعاإلجنازالنهائي"

وهبذافأنفناخلطالعريبيؤشرخصوصيتهالفنية،فكانمنهامااتفقمعفكرةالتجديدواالنفتاحواختلفالبعضاالخر
هوفهمهأدواتكماينبغيقراءةالرتاثاخلطيبعدتوافر،ستقراءالفلسفيوالنظريضمناملعطياتاليتحتيطبهعمليةاالإىلوفقًا

املعاصرةوالوسيلةأساسصالةواأل،يسبقاجلديدأصيلالجلاستقراءالتجديددونانقطا عنجذره"فماهواثبتو،وهضمه
.(11،ص1987حنفي،)الغايةإىلتؤدي

وهذاحتققبضبطكتابةاحلرفالعريبمجاليًاضمنرؤيةتصميميةجديدة
 بتعدد الواحدأشكالمتثلت احلرف اجنازكتابة على اخلطاطون دأب لذلك

األ خمتلفة تراكيب ذات جديدة أن،واالوضا شكالتكوينات وجدوا أن بعد
تشكيلها امكانية على تساعد احلروف هلذه الفنية وتعددلرشاقته،الصفات ا

واملطاوعة،اأشكاهل ابملرونة بسهولة،وتتميز والقصر واالستطالة املد اذ،وتتقبل
(،كماالشكل77،ص2041جرمط،)ميكنالتصرفهباضمنالقواعداملوضوعة

(4)
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 املبد مبادر معاصرةإىلفالفنان الفنقراءة ومتطلباته،قراءة الواقعوتستجيبحلاجاته مع أو،تنسجم الرتاجعنحيذر
فنانمتجددمياشياملدارسواملناهجاحلديثةيفإىلفعليهالغوريفاعماقواسرارالتجديدوالتحديثويتحول،واالنقطا الفين

.الفن
فهوبذلكيتحول،أصيلفاخلطالعريبجزًءالينفصلعنهامعاحملافظةعلىالت،خرىكماهواحلاليفابقيالفنوناأل

على،هوانتاجهوغريهاإبداعلكنعلىحسابفنهو،يفسرالفنبطريقةتناغموضعهالنفسيوالروحي،متلٍقسليبغريمبد إىل
منحرفة متاهاتفكرية من الفينومحايته الوعي تركيز يف سامهوا الذين واملبدعون املفكرون عكسهم ادعتابلفنأو هابطة

.هملقواعدواصولاخلطالعريبواليتهيجزءاًاليتجزأمنالتجديدوالتجديدلكنهافشلتنتيجةعدممعرفت
وهو،صالةوهوحالهمتميزةمنالنشاطاالنساينيرتتبعليهاإنتاججديديتميزابجلدةواألصيلفكلجتديديبىنعلىأت

وقدابد ،(19ص،2004الكناين،)انتجالزمجملموعةمتفاعلةمعقدةمنالنشاطات.
منطلقةيففضاءها خطيةمتنوعةمتقنةولدتحبرٍفواحٍد الفنانالعريبيفابتكارتراكيبًا

(5)الشكلوكمايف،ياًمتأصاًلمبقاساتهاجلماليةإبداعالالمتناهيمكونةتركيباً
فالفنانالواعياملبد ال،وهنايتجسددورالوعيالفينيفتشخيصاملنهجالصحيح

واليتشوهبصرهيفاالجنازات،والاملناخاتالفنيةالسلبية،تؤثرفيهايجتاربغريصحيحة
وضبطالقاعدةاجلماليةواهلندسيةصالةوغرياملتقنةواليتهيبعيدةعناأل،البصريةاهلابطة

واليتالميكناالستغناءعنهاحبجةالتجديداليسببكان"فأن،ملوازيناحلروفالعربية
 املاضيإىلذلكاليعينالدعوة ترديد استنساخهأو للنموذج"أو اليتالختفيأخالصه ابجلده بشكليوحيظاهراًي تقدميه

(19،ص2010،السعدي)
والسماحمبراجعةاالفكارواملفاهيمالفنية،أياالخرمستوىالقبولابلرإىلخطابثقايففينيطوروعيهإىلفالفنانحيتاج

رؤيةجديدةتنهضبهليواكبالتطورويتماشىمعطروحاتإىلمنالقدميحيتاجصيلفاأل،الهناقدتشيخوتستوجباستبداهلا
الفنوناليتتعكسمجاليةووظيفيةعلىحٍدسواء،فهويُعدمناهم،فاخلطالعريبيشملجوانبعديدةختصاالنسان،عصره

لغويةوأترخييةومنطقيةوتشكليةودراسة،رؤايوفكراالنسانيفدراساتمتعددةحديثة
وموضوعةالبحثاحلايلواحدةمنهذهالدراساتاليت،هوغريهاأشكالقواعدهوتصميم
زالتحباجة الفنيةإىلما للوقوفعلىحيثياهتا اناختالف.مزيدمنالتقصيوالدراسة

األ دعاة بني العريب للخط اجلمالية التجديدصالةالرؤاي القياس،ودعاة معايري تتعدد
.بينهما

بنفساملقياس لديهم اجلمالية املعايري قياس ميكن ،فال الدعوة ميكن إىلولكن
قصدي بشكل البحثاملنتقاة مناذج يف حاصل هو ما وهذا بينهما املزاوجة يف، وكما

(6)الشكل
إىلوهيامتداداملاضي،فهيموضوعةمتوارثة،أصيلاهماملفاهيماليتيبىنعليهااخلطالعريبهيموضوعةالتانمن

ابملثابرةإالوهذهالتتحقق،الطريقةاليتحيافظهبااخلطاطاجملودعلىقواعدواصولاخلطالعريبهوهذ،املستقبلمرورًاابحلاضر
.اخلطاطأووهيغايةكربىللفنان،افظةعلىمجاليةاخلطالعريبواالخالصلتحقيقاالتقانيفاحمل
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يفبنية،وفقرؤيةحديثةجتديدية،اضافةخطوطجديدةأوولكنالميكنلهحذف كانتاملغايرةيفالتصميم إمنا
املتباينةأشكالالرتاكيبو إل،ه االوسع امليدان جتديديةظهارهي رؤية ضمن أمكانياته

ترتيبهاإعادةواحملافظةعلى،متأصلةالقواعدمرتبطةابملاضيومادرسهمنقواعدمجالية
وقديغيب،كماتعدحماكاةألساتذهتمبشكلمتطورومتجدد،ضمنرؤيةاحلياةاملعاصرة

اخلطاطبتحقيقاجلا،املوضو يفالرتكيبللحرفالواحد نباجلمايلويكتفياملصمم
اذاناملوضو احلاضر،فقط،بعيدًاعنالوظيفةوالتعبريالنهيستخدمحرفًاواحدًافقط

البصر قبل البصرية تدركه الفينمجاليًا يرتبطابملوضو ،يفالعمل الفيناخلطي فالعمل
االنية وحتوالته مبتغرياته ويتغري الفن،زمكانيًا فكر يف ودوره ابلتجديد مرتبط انوهذا

.(7)كمايفالشكل،فالرتكيبذواحلرفالواحديتسمابلتناسقوالتوازن،اخلطاط
متناغمومتوافقوتكونالوحدة،جذاباملنظريسرالرؤايلدىاملتلقيملاميتلكةمنانتظاموترديديفشكلاحلرفالواحد

فهويدخلضمنالفنون،نفعيأوتعبرييأووهوليسوظيفي،فهومستقلبقيمتهاجلماليةاخلالصة،بنياجزائهالصفةالغالبة
.خرىبرغمانهفناًمجالياًيشرتكمعابقيالفنوناأل،املستقلةذاتالشخصيةاملنفردة

التإىلشارةوهناجيباإل التجديداملتعددةأصيلاننقاطاخلالفبنيدعاة علىعملية،ودعاة ومعرقاًل تشكلقيودًا
واجلماليةبدا اإل اترةً،الفنية ختوفًا املعاصرين اخلطاطني لدى التعبري ،وحرية اترًة اخلطاطني،أخرىوتبعيًة اجود ان نرى فقد

التجديد مببدأ علىالرغممنشهرهتمابلتجويديفاخلطالعريبوضبطحروفهوالسريعلىاالقدمنيضمن،املعاصرينقدساروا
اهنمخاضواجتاربجتديديةغايةابلنجاحوحققواامساًءالمعةيفذلكحالالفنكباقيالفنونوالعلومإال،املدارساليتينتمونهلا

.خرىاأل


 املبحث الثاين
 مسارات التحديث يف تكوينات احلرف الواحد

جاءهباالرؤىللمتغرياتاخلارجيةاليتتبعاًإختذتمساراتحتديثالتكويناتاخلطيةاملعاصرةشكاًلجديدًايفتصريها
واضحًاعلىالبىنالتقليديةيفاحلفاظ،الفلسفيةوحركةالنقدومعطياتالفنونوالبىناجملاورة إذحققتهذهالتكويناتإنتصارًا

مباينتجعنهامثاابتجديدةواضافاتنوعيةعلىصعيدتلك،القاعديوتشييدبىنشكليةتستثمرتلكاملعطياتاألصلعلى
لذلكدأباخلطاطونعلىاجنازتكويناتجديدةالواحدومنهاالتكويناتاخلطيةاليتتعتمديفبنيتهاعلىاحلرف،التكوينات

لرشاقتها،بعدأنوجدواأنالصفاتالفنيةهلذهاحلروفتساعدعلىامكانيةتشكيلها،واالوضا شكالذاتتراكيبخمتلفةاأل
اذميكنالتصرفهباضمنالقواعداملوضوعة،وتتقبلاملدواالستطالةوالقصربسهولة،وتتميزابملرونةواملطاوعة،اأشكاهلوتعدد

.(76،ص2014،جرمط)
والتنفيذية اخلطاطالفنية وامكانية كاًل ومتنوعة والرتاكيبمتجددة الثابتة،فنرىاللوحاتاخلطية اخلطية ضمنالقواعد

منهامرتبطابحلرفنفسةمنخالل،ةاحلدود،وهناكاسبابعديدةساعدتاخلطاطنياجملودينيفذلكللحروفالعربيةواضح
الرتكيب يفتصميم علىاملناورة مناالخر،قابليته فيغطياحلرفجزءًا نفسه الرتكيبللحرفالواحد منخاللتغريتصميم

كمايف،ةاملعمولهباصيلاألواالختزالواالشتقاقضمنالقواعدبعمليةالتحويروالدمج
(8)الشكل
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حمققًاالزخرفيةاحلروفية،أصيلمنصورةلرسماحلرفالواحدمنخاللالتداخلوالرتاكبضمنقواعدالتأكثروامتالكه
صورها الشكل،أبهبى يف اجلانباجلمايل9)كما حمققًا احلرفالواحد رسم تباين فقد )

.والزخريفيفنفسالتكوين
مر على الرتاكيباخلطية تصاميم تطور اليتساعدتعلى املواصفات من وغريها

من،الزمان حمددة غري انواٍ  يف والرتاكب التشكل على القدرة العريب احلرف ميتلك إذ
األ،شكالاأل من ممكن عدد ألكرب الشكلي التحول على القدرة له يةبداعاإلشكالكما

حمددة مدة يف اخلطي الرتكيب والتجدد،داخل التحول يف المتناٍه حرٌف يتماشي،فهو
.وخمتلفالرتاكيبالفنيةيفاخلطالعريب

صالةوقدشهدتالساحةالفنيةتكويناتخطيةذاتميولابتكاريةافرزتلناقيماًمجاليًةمضافةتتسمابحلركةواجلدةواأل
للتقننيالذييعتمد الثابتةوالختضع علىالتشكلوالتنو واإل،القواعد يفالقدرة واسعة وطالقة لتنــظيمبدا عكستمرونة

(10)(وكمايفالشكل4-3،ص2014جرمط،).التكويناخلطي
اليتساعدتهعلىالتجديدوهوامليداناالوسعيفبدا وهناكماهومرتبطابخلطاطاجملودنفسهالذيميتلكصفاتاإل

يةوطاقاتفنيةمتميزةيفإبداع"ومااظهرهاخلطاطمنقدراتوالطالقةواملرونةصالةوهياألبدا فاملبد ميتلكصفاتاإل،ذلك
هابملستوىالالئقالذيميزاحلرفالعريبعنسواهإظهارصياغةاحلرفالعريبو

اليتكانبداعمناحلقولاإل تيةويفالفنونالتشكيليةخاصةمنخاللبنيته
.(49ص،2008،الزيدي)حصيلةالفكراالنساينالعريب"

فناخلطالعريبنظرةتشكيليةفنيةمرنةغريجامدةمنإىلفهوينظر
كما،خاللالتفكرييفتغيريتصاميماملنجزالبصرياملتمثلةابلتكويناتاخلطية

ميتلكالشجاعةالفنيةواملثابرةوااللتزاميفاخراجالعملالفينأبعلىمستوايته،
فقدكون،وهومنفتحعلىكلماهوجديدومتفاعلمعهضمناسلوبهاخلاص

كماانهُمنتجكمًاونوعًايف،اخلطاطنياملبدعنيمدارسًاخطيةيشارهلاابلبنان
ومواكبته.التجديدأطرجمالاختصاصهضمن


 الدراسات السابقة

اجلامعيةخاللالدراسةاالستطالعيةللمكتبةطاريحاتالتخصصواستقراءومتابعةالرسائلواألأدبيعلىطال بعداإل
واخلاصة مباشرة،العامة ذاتعالقة مشاهبه تعينمبوضوعةأوللحصولعلىدراسة احلرفأصيلالت)مقاربة لسيادة والتجديد

حسبأإال،الواحديفتكويناتاخلطالعريب(البحثاحلايل حبثلهصلةأووحةأطرأوهعلىرسالةإطالعنالباحثملحيظم
ابملوضوعةاحلالية.مباشرة


 مؤشرات اإلطار النظري 

ذاتاحلرفالواحد .1 التكويناتاخلطية األ،إن على ختلو اتسمتغلبتراكيبمجالية الوظيفيوعليه اجلانبالقرائي من
 .ابلليونة

 .التكويناتومتغرياهتاالبنيويةضمنرؤيةاخلطاطمجاليةأشكالساعدتمطاوعةاحلرفالعريبيفتنو  .2
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فقدكانحرفالواوذا،التكويناخلطياملعتمدعلىاحلرفالواحديستمدمساتهالشكليةاجلماليةمنخصائصاحلرفنفسه .3
 منخاللمالحظةذلكيفالنتاجالكميوالنوعي.،ئصوقابليةعلىالتشكلأبهبىالتكويناتاجلماليةخصا
يفصحعناالبتكارومواكبةالتجديدمنخاللحترراحلرفالواحديف .4 وزخرفيًا مجاليًا متثلحروفخطالثلثاجلليبعدًا

 صياغاتفنيةمجاليةمتنوعة.
 .ياًيفالنتاجالبصريأساسفهوجزءاً،مكامناجلمالإظهارلعبالفضاءدوراًمتميزاًيف .5
على،غلبلعدموجودنصحمددعلىاأل،الشكل(تقيداحلروفابحلركات)خلتالرتاكيباملعتمدةعلىاحلرفالواحدمن .6

 .ياًمناحلرفأساساالعجام(تنقيطاحلروفجزءاً)عكسهكان
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 الفصل الثالث() 
  :جمتمع البحث 

وبلغجممو النماذجغرياملتكررةمشل (20)جمتمعالبحثالنماذجاخلطيةاملنفذةبتكويناتذاتسيادةحلرٍفواحٍد
اًوهيتشكلاجملتمعالكليللبحث.أمنوذج


:عينة البحث

للتشابهيفتنفيذبعض،إعتمدالباحثيفإختيارعينتهعلىاالنتقاءالقصدي ،تكويناتاحلرفالواحدأشكالوفقا
توزيعها للبحثوطريقة الكلي اجملتمع العييناتاملنتقاة،ضمن عدد بلغ للبحثمستثين2)إذ العلمية النسبة عييناتوهي )
.املتشابهمنها


 :منهجية البحث

معهدفالبحثاحلايل.نسبتبعالباحثاملنهجالوصفيللعينةكونهاألأ


 أداة البحث: 

يةلتكويناتاحلرفالواحديفاستمارةضمنساسهدفالبحثاحلايل،قامالباحثبتحديداملرتكزاتاأللغرضحتقيق
ويفضوءذلكحللالباحثعيناتحبثه.،لتكونمرتكزاتالتحليلاملعمولهبا،موضوعةالبحثاحلايل


 حتليل العينة

 ( 1) أمنوذج

تكوينخطيكتبخبطالثلثاجللي،ذوتنظيم:الوصف العام
الواو(مثلماهو)مجايلمتماسكمنخاللتراكبحرفواحد

يفالشكل حتققتمنخاللقابلية،ظاهر حرة علىوفقهيأة
.يدوننصقارئيمعنيإبداعوفقتصور،حرفالواوعلىالتنو 

املتناظر:الفنية سساأل احملوري ابلتوازن اخلطي التكوين ،يتسم
فضاًل،متعادلالقوىبنينصفيالتكوينبشكلمتكافئومتماثل

من بنوعني ولكن احلرف نفس على اخلطاط اعتماد على
،شكالاأل ومتقاطعة متداخلة الرتاويس شكالًأنتجفظهرت

 جديداًإبداعمتناسجًا يربزيفمتاسكوحدةالتكوينأنتجوعنطريقالتكرار،يًا مجالياً، ومتالتعويلعلىمغايرةاجلمع،ايقاعًا
وجودتباينلوينبنياحلروفمعوجودزخارفإىلشارةوجيدراإل،واالرساليفهنايةحرفالواو،لإلسهاميفبناءاهليأةالشكلية

والصبغاتعلىحٍدسواء.لواناماًوتناغماًيفالشكلواألمماحققتناسباًوانسج،كمازمكتاحلروفابلصبغةالذهبية،حتشوه
يفتوزيعحرفالواو،صالةلقداظهراخلطاطمقدرتهيفاملعاجلاتالتصميميةيفالتجديدضمنقواعداأل:خصائص التكوين
حرفالواويفخطالثلثمستغاًلخصائص،واختيارمواقعاحلرفاملناسبةلتحقيقاحمليطالكفايفللتكوين،ضمنفضاءاتبينية
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احلرفالواحد،اجللي وتنو رسمشكل واملطاوعة ،يفاملرونة التعاكساملرآيتإىلإضافة اكسبالتكوينشكالً،اعتماده مما
التقاطعات نتيجة االخر،متشابكًا فوق احلرفومراكبته بعضاجزاء قطع خالل من والتحوير االختزال خاصية عن ،فضاًل

البرازذلك.لوانواستغاللتنو األ
عمداخلطاطااللتزامابلقاعدةاخلطيةاملعمولهباومراعاةاالصولاخلطيةالصحيحة.يف خط احلرف: صالةدور األ

رؤايدور التجديد يف التكوين اخلطي: ضمن واحٍد علىحرٍف معتمدًا يفتكوين التجديد مواكبة مبدأ اخلطاطمن انطلق
ة.أصيلضمنمرجعياتفنية،نفتحةعلىاحلاضرتصميميةم

 (2) أمنوذج

تكوينخطيكتبخبطالثلثاجللي،ذوتنظيممجايل:الوصف العام -
واحد حرف تراكب خالل من االضافات)متماسك من خال الدال(

،علىوفقهيأةدائريةغريمنتظمةحتققتمنخاللقابليةحرفخرىاأل
شكاًلمجالياًخايلمنالوظيفةالقرائية.الدالعلىالتشابك،حمققاً

منخاللتقابل:الفنية سساأل - التام، التكويناخلطيابلتوازن أتسم
الشكليف ومتاسكيفبنية ووحدة احدثتناغمًا وتعاكسحرفالدال،
على وقابليته شكلحرفالداليفخطالثلثاجللي، مستغاًل التكوين،

نسيج مكواًن والرتاكب احلرف،التقاطع اجتاه تغيري طريق عن زخرفياً، ًا
 جنميًا شكاًل مكونة ومتعاكسة إبداعفظهرتالرتاويسمتجاورة فقد التكرار أما يفوسطالتكوين، شبهأنتجيًا هندسية، هيأة

احداثالرتابطواالنسجاممنخاللالتشابهيفرسماحلرفاملكررواشغاله عززتكراررسماحلرفالواحدنفسه دائرية،كما
.مساحياًومعاجلةالتكوينتصميمياً

اكبالعصر،إذيمجايليوإبداعالتكوينبشكلظهارجانبجتديدي،إلأبرزتعدبنيةالتكويناخلطية:خصائص التكوين -
معاحملافظة ملكاناحلرفاجتاهيًا داخلالتكوينلتحقيقبنيةمجاليةشكلية،متحسبًا استثمراخلطاطتكراررسماحلرفمكانيًا

علىاحمليطالكفايفللتكوين،مستغاًلالفضاءاتالضمنيةللحرفبطريقةفنيةمدروسةتدلعلىاملهارةيفمعاجلةالتكوين.
التكويناخلطيابحملافظةعلىالقاعدةيفخطحرفالدالضمناالصولوالقواعدأ:يف خط احلرف صالةدور األ - تسم

.املعمولهبا
التوجهدور التجديد يف التكوين اخلطي - علىحرفالدالضمن معتمدًا التكويناخلطيبشكلجتديديمعاصر ظهر :

التصميميذوالتجديدواالبتكار.
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 الفصل الرابع() 
 النتائج

يوكمايفالعينتنيبداعيفتراكيباحلرفالواحدالذيحققاجلانباجلمايلواإلاالستثمارالواعيملفاهيمالرتكيبوالتصميم .1
.(1-2)
 (.2)املغايرةللسياقالنمطيالتقليديواحدةمنمظاهرالرتاكيباملعتمدةعلىحرفاًواحداًيفاخلطالعريبوكمايفالعينة .2
الرتاكيباخلطيةللحرفالواحدابعادًامجاليةوتعبرييةيفبعضاالحيانمنخاللاحلركةوالنشاطواالندماجوكمايفحققت .3

 (.2)العينة
 .(1)التكويناتاملعتمدةعلىاحلرفالواحدوكمايفالعينةأغلبيفظهرالتوازناجلمايلوالراتبة .4
 .(1-2)قالتجديداجلمايلوكمايفالعينتنييفحتقياألولكانلاليقا والتكراراملرتكز .5
بقصداالعتمادعليهيفالتأسيسوالتكونللرتكيباخلطيوكمايف،ظهراحلرفالواحديفبعضالرتاكيبذوسيادةمطلقة .6

 (.1-2)العينتني
 .(1-2)التناظروالتقابللهاحلصةاالكربيفتكويناتاحلرفالواحديفاخلطالعريبزكمايفالعينتني .7
 (.1)تسهماملعاجلاتاللونيةيفترسيخاملنحىاجلمايلللرتاكيباخلطيةذاتاحلرفالواحدوكمايفالعينة .8
زخرفيةأومكمالتنصيةإىلتعدالتكويناتاخلطيةاملعتمدةعلىاحلرفالواحددلياًلعلىشخصيتهااملتميزةدوناحلاجة .9

 (1-2)وكماالعينتني
أواهلندسيةأووعليهاكتفىذاتيًاعنالزخارفالنباتية،شكاًلزخرفياًنتيجةااليقا املتحققمنالتكرارحققاحلرفالواحد .10

 .(2)غريهاوكمايفالعينة
 االستنتاجات 
 ميكنملفاهيمالرتكيبوالتصميمانتكوناملرتكزالذييعولعليهيفتراكيباحلرفالواحد. .1
 تغريصورتهالشكلية.منخاللمطاوعةاحلرفالواحديف،ذاتمساتابتكاريةمجاليةامكانيةأتسيسبنيةتركيبية .2
 .منطريقةيفالرسمكثراحلركةوالنشاطللحرفالواحدنتيجةمطاوعتهوقابليتةعلىالتنو أل .3
 نتيجةالتكراروااليقا ظهرالتوازنوالتناظروالتقابليفتكويناتاحلرفالواحد. .4
ويناتللحرفالواحدعنمكمالهتاالزخرفيةلتحقيقهاالزخرفيةاحلروفيةعنطريقالتشابكوالتقاطعواملداغتنتبعضالتك .5

وغريها.
 :التوصيات

بوصفهمرتكزلتطويرفناخلطالعريبواملزاوجةبني،االفادةمناملغايرةيفتراكيباخلطالعريبملواكبةاملدراسالفنيةاحلديثة.1
.والتجديدصالةاأل
ومعرفةاملرتكزاتالفنيةوالتصميةللتجديدضمنرؤىمدروسة.،يفرسماحلرفضمنالقواعداخلطيةأصيلالرتكيزعلىالت.2

 :املقرتحات

.والتجديدلسيادةاحلرفالواحديفتكويناتاخلطالكويفأصيلدورالت -1
رؤيةحداثوية.املرتكزاتالفنيةللتجديديفتكويناتاخلطالعريبضمن -2
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 املصادر

،املؤسسةاجلامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،بريوت،لبنان.1فلسفةالفن،طإىل(،حنورؤيةجديدة1990ابوملحم،علي،)
.القاهرةدارهنضةمصرللطباعةوالنشر،،(بنياملاضيواملستقبل،ت:عبدالرمحنبشناق1974ارنيت،حنة،)
لندن.،5،السنة156يةاجلماعية.ترمجة:حممدبلحسن،جملةالبيان،العددبداعاإل(،2000ايريك،جانكلود،)
،كليةالفنوناجلميلة،املفاهيمييفبنيةتكويناتاخلطالعريبإىل،التحولمنالثباتالتقليدي2014جرمط،حسنيعلي،()

اطروحةدكتوراهمنشورة()،جامعةبغداد
جامعة،كليةالرتبية،،صيةفنيةيفاخلطالعريبوكمدخلإلثراءالتصاميمالزخرفيةالتحويركخا،(2002حسن،حسنطهحسن،)

رسالةماجستريغريمنشورة()،طنطا
مكتبةاالجنلواملصرية.،القاهرة،(موقفنامنالرتاثالقدمي)الرتاثوالتجديد،حسن،،حنفي(1987حنفي،حسن،) 
بغداد.،دارالشؤونالثقافيةالعامة،بنيةااليقا يفالتكويناتاخلطية،(2008الزيدي،جوادعبدالكاظم،)
.ترمجةحممدحمموديوسف,دارهنضةمصرللطبعوالنشر,القاهرة.التصميمأسس.1(،1980سكوتجيالم،،روبرت)
يونسحامدابراهيم،) بنيالشكل1995السبعاوي, التفسريالسيمولوجيللعالقة (    بغداد،واملضمونيفالعمارة جامعة

رسالةماجستريغريمنشورة(.)
اطروحة)،جامعةاببل،كليةالفنوناجلميلة،الثابتواملتحوليفالفناملصريالقدمي،(2010السعدي،عليعطيةموسى،)

.(دكتوراهغريمنشورة
قسمالفنونالتشكيلية,كليةالفنون.يةبنيالعلموالفنبداعحدساالجنازيفالبنيةاإل،(2004الكناين,حممدجلوبجرب،)

.(أطروحةدكتوراهغريمنشورة)،اجلميلة,جامعةبغداد
قسمالرتبيةالفنية,كليةالفنوناجلميلة.تدريسإلستقصاءخصائصاملدرسةالفنيةاحلديثةأمنوذج،(2000حممدسعدي،،لفتة)

.(غريمنشورةأطروحةدكتوراه),جامعةبغداد،
قسماخلط.اأمنوذجاخلصائصالفنيةيفخطالثلثيفاملدرسةالبغداديةاخلطاطهاشمالبغدادي،(2004فرمان،عديانظم،)

 .(رسالةماجستريغريمنشورة)العريبوالزخرفة,كليةالفنوناجلميلة,جامعةبغداد,


