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واثره على الفنون  اإلسالميةدور الحرف العربي كوحدة تصميمية في المخطوطات 

 العالمية

Arabic letters as units of artistic design in Islamic manuscripts: the 

influence of Arabic calligraphy on arts across the world 

  عائدة حسين أحمد جوخرشة /د.م.أ

 األستاذ المشارك بقسم التصميم الجرافيكي/جامعة البترا/كلية العمارة والتصميم

 ملخص البحث  

ان الحرف، والكلمة بل الكتابة عموما لم تستخدم عند أي شعب من شعوب األرض كعنصر زخرفً على الصورة او 

استخدمت فٌها فً الفنون العربٌة واالسالمٌة فال وسٌلة تدوٌن فً العالم القدٌم والوسٌط أو حتى الحدٌث الشاكلة التً 

لعبت فٌه الحروف والكلمات دورا زخرفٌا متمٌزا شان الحروف العربٌة، فالحرف او الكلمة المدونة تعتبر دلٌال قاطعا 

 السالمٌة المتالحقة.على الوحدة العربٌة فً مجال الفنون عموما عبر العصور ا

صبح مظهراً من مظاهر الجمال فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، وما زال ٌنمو ثم أكان الخط العربً وسٌلة العلم، لقد 

وٌتطور وٌتعدد حتى وصلت أنواعه إلى الثمانٌن، وقد حرك الفنان المسلم الخطوط الجافة وأضاف إلٌها الزخارف حتى 

 غدت لوحات فنٌة.

العناٌة بالخط والكتابة عموما فً ظل االسالم كان أمراً طبٌعٌا وبخاصة أن هللا جلت قدرته هو المعلم االول فقد جاء ٍان 

فً محكم كتابه ))أقرا وربك األكرم الذي علم بالقلم ،علم االنسان مالم ٌعلم (( وربما لهذا السبب نجد ان الخطاطٌن كانوا 

عظم الفنانٌن مكانة فً ظل االسالم فال غرابة ان نجدهم ٌعملون جاهدٌن فً تحسٌن على الدوام عبر العصور المتالحقة ا

 الخط وتجوٌده.

لقد برز دور الحرف العربً فً المخطوطات االسالمٌة بشكل واضح ،من خالل التعشٌق بٌن الرسم والحرف والزخرفة 

 ا مخطوطة ٌحٌى الواسطً.باسلوب تصمٌمً مبهر كما ظهر فً مقامات الحرٌري على سبٌل المثال، ومنه

لقد أثر اسلوب استخدام الحرف العربً فً الفترة االسالمٌة ،كوحدة تصمٌمة متناغمة مع الشكل والصورة والتنسٌق،على 

العالم الغربً حٌث ظهر فً أعمال العدٌد من المصممٌن الجرافٌكٌن الذٌن شكلوا الحرف والكتابة الالتٌنٌة بطرٌقة 

 ترة نضج الخط العربً فً الحضارة االسالمٌة.زخرفٌة عادت بنا الى ف

تاتً أهمٌة البحث من أهمٌة تراثنا العربً االسالمً الذي ترك بصمة واضحة ومؤثرة بنفس الوقت على ثقافة العالم 

الغربً،ٍاذ ان فنانٌهم استنبطوا الكثٌر فً التشكٌل الحروفً للحرف الالتٌنً الذي ظهر فً أعمالهم بطرٌقة تتناسب مع 

 وح العصر.ر

تركزت مشكلة البحث على مدى تأثٌر الحرف العربً على فنانً أوروبا من ناحٌة التشكٌل الحروفً للخط العربً 

ٍانسٌابٌته، توازنه واستخداماته التزٌنٌة البحتة فً أحٌان كثٌرة دون الحاجة لقراءه مضمونه، وأعتباره عنصراً أساسٌاً 

ضوع اللوحة او الملصق، ٍان هذه التاثٌرات لم ٌتطرق الٌها الباحثٌن حٌث تم تناول مكمال للعمل الفنً، ومدى ارتباطه بمو

تاثٌرات أستخدام الخط كما هو كحرف عربً فقط ، وهنا سٌتم التطرق الى كل هذه النواحً من خالل نماذج منتقاة من 

 أعمال الفنانٌن األوربٌٌن من خالل الحرف الالتٌنً.

 فرضية البحث

انٌن االوروبٌٌن من تشكٌالت الحرف العربً فً أعمال الفنانٌن المسلمٌن وخاصة فً المخطوطات .ٍاستفاد الفن1

 وذلك بالنسبة لطرٌقة توزٌع الحرف الالتٌنً وعالقته مع الشكل الرئٌسً بالعمل الفنً،الصورة والتشكٌل. االسالمٌة،

 ما اهداف البحث فتركزت بـــ:اٍ 

 العربً كوحدة تصمٌمٌة من خالل نماذج منتقاة من المخطوطات االسالمٌة.القاء الضوء على تشكٌالت الحرف  .1

وصف وتحلٌل لبعض اعمال المصممٌن الجرافٌكٌٌن والفنانٌٌن فً العالم الغربً الذٌن تضمنت اعمالهم التشكٌل  .2

 الحروفً للخط مع الصورة من ناحٌة التشكٌل والتوزٌع.


