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The aesthetics of the Arabic calligraphy and its formations in the glass 

architectural facades

 مقدمة البحث:

العربٌة منذ البعثة المحمدٌة إلى عصرنا، تبٌن أن للحرف العربً صورة تشكٌلٌة، أضافت إلى  فً مسٌرة الكلمة

إمكاناته بعداً ثالثاً، بعد أن كان بعده الصوتً وحده صورة متمٌزة، وبعده المعنوي الذي ٌتكون باشتراك الحروف فً أداء 

ت علماء اللغة ٌتفرغون لدراسة تفرعات التعبٌر، بٌن المضمون والمفاهٌم كانت من دقة الداللة وروعة األداء، حتى جعل

ترادف وتقابل وتضاد، دراسة أبرزت ثراء مفردات اللغة العربٌة القرشٌة، التً جمع القرآن الكرٌم العرب جمٌعاً علٌها، 

تشكل وإمكانٌة هذا البعد الثالث، كان شكله الطٌع المتوحد، الطٌع فً قبوله لل .واندثرت أو كادت لهجات القبائل األخرى

تجلى تقنٌات ت  .التنوع فً الصورة، والمتوحد على اختالف أوضاعه بٌن انفراد وارتباط فً أول الكلمة وآخرها ووسطها

، مرتقٌاً بها إلى مستوٌات متنّوعة، أتقنها المعمار المسلم الزخرفة الحروفٌة فً العمارة اإلسالمٌة، من خالل أسالٌب

ك التقنٌات الشائعة فً نماذج العمارة اإلسالمٌة، إكساء الجدران الخارجٌة والداخلٌة للمنشأ متقدمة ومبدعة. ومن ضمن تل

علٌها بأنواع مختلفة « خطوطه»بتربٌعات خزفٌة، غالباً ما تكون ملونة وذات برٌق معدنً. وعادة ما ٌكتب الفنان المسلم 

لجأ المعمار المسلم إلى هذه الوسٌلة من اإلكساء، من وٌ«. الثلث»من أسالٌب كتابة الخطوط والسٌما أسلوب الكتابة فً 

ما ٌضفً إلى هذه العمارة تلك الخفة والرشاقة التً م مبناه نابعة من تلك االستخداماتأجل الحصول على مزاٌا إٌجابٌة ل

   .تمٌزها عن منتج العمارات األخرى

إلٌتدٌولاو الثقتافً المستتوى على اإلسالمًو العربً الفكر فً عمٌقاً  غرست وجمالٌة فنٌة كظاهرة العربً والخط

بستبب قتتدرتها علتتى استقاط عتتاملً الزمتتان والمكتان لصتتالل الفكتتر الجمتتالً.  ة،ثتتٌالحد التتتأوٌالت متن الكثٌتتر ختصتتروت جتً

صبل صترحا فنٌتا قائمتا بذاتته ذلتك أ ما سرعان للحقٌقة، وكشفاً  للذاتٌة مفارقة الوقت نفس فً كان ذاته بحد الحرف دور نإ

الذي لم ٌنفرد بنفسته كوستٌلة تعبٌتر ذهنٌتة بتل تخطاهتا عبتر الفتن المعمتاري ولقتد ظلتت اشتكاله الفنٌتة المتنوعتة الغنٌتة الفن 

بطاقاتهتتتتتتتا التجرٌدٌتتتتتتتة إلتتتتتتتى الحتتتتتتتد التتتتتتتذي عبتتتتتتترت باستتتتتتتتمرار فتتتتتتتً المعطتتتتتتتى الروحتتتتتتتً للحضتتتتتتتارة وذلتتتتتتتك 

 كتتتتابً كتتتن  أو والقبتتتاب، ربللمنتتتا القاشتتتانً متتتن أوككستتتاء المستتتجد جتتتدران علتتتى حائطٌتتتة كلوحتتتات ظهورهاباستتتتمرار

 بدورهاستمرار هو جمالٌة وقٌمة ودالله كحرف للخط المعاصر االكتشاف فأن هنا، ومن عام زخرفً تكوٌن ضمن للقرآن

 .ثماره عبر ابداعه ٌطور وأن جذوره من أصوله ٌستقصى أن سبٌل فً النسبً وواقعه لذاته متجاوز فنان لعقلٌة غٌبً

 


