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 أ  

 ملخص البحث
  

تناولــت دراســة الخصـــائص االســلوبية لتكوينـــات الطغــراء ، مـــن خــالل الدراســـة 
واالســتطالع والنمــاذج التــي عثــر عليهــا الباحــث ، اســتطاع ان يحــدد مشــكلته بالتســاؤل 

 ـ   :األتي
 ما الخصائص األسلوبية لتكوينات الطغراء؟

ــــوارد فــــي المشــــكلة  ــــة عــــن التســــاؤل ال ــــى اإلجاب كمــــا يتحــــدد البحــــث يهــــدف البحــــث إل
الـديواني ، فضًال عن عثور الباحـث علـى نمـاذج بـالخط بتكوينات الطغراء بخط الثلث 

 -هـــ724(و الكــوفي المربــع فــي كــل مــن تركيــا والعــراق و مصــر و االردن للفتــرة مــن 
 ).م2002 -م1303) (هـ1423

نبـذة تاريخيـة عـن أصـل  الطغـراء : تناول اإلطـار النظـري الموضـوعات اآلتيـة 
الخطوط التي وظفت بها الطغراء وكذلك األبعاد والرمـوز التعبيريـة . مكونات الطغراءو 

الحــروف ضــمن  والجماليــة للطغــراء والخامــات التــي وظفــت عليهــا الطغــراء وخصــائص
 .تكوين الطغراء 

التحليـل للتوصـل الـى نتـائج الغـراض اتبع الباحث في اجراءاته المنهج الوصـفي 
وتــم اختيــار العينــة بطريقــة قصــدية نظــرًا لتشــابه مجتمــع تحقــق اهدافــه وتحــل مشــكلته 

وتصـميم . نموذجاً ) 34(عينة من مجموع ) ست عشرة(البحث حيث بلغ عدد العينات 
 .وعرضها على الخبراء للتأكد من صالحيتها ، وتحقيق األهداف) االستمارة(األداة 

 :وتوصل البحث الى نتائج منها
 .طغراءاللتكوينات  يةبوسلالخصائص اال -أ

 .أسلوب يعتمد على التقاطع والتراكب بين الحروف والكلماتخاصية  -1
 .أسلوب يعتمد على االختزال الشكلي في بنية الحروفخاصية  -2
أســلوب يعتمــد علــى زخرفــة الفضــاءات المغلقــة والمفتوحــة فــي تكــوين  خاصــية -3

 .الطغراء
 .احتواء الطغراء على قسمين اساسيين وتشكيلهما الفني وهما الثابت والمتغير -4
 .اداء الطغراء لجوانب وظيفية وتزينية في آن واحد -5



 ب  

تعــدد اســتخدامات الطغــراء فــي اكثــر مــن مجــال وعــدم اقتصــارها علــى تواقيــع  -6
الســلطان، األمــر الــذي أدى الــى انتشــارها بصــورة اكبــر مــن  خــالل اســتخدامها 

 .مزًا للدولة على المسكوكات واالعالمر 
 .لشكل الطغراء طابع خاص من خالل امتزاج الخط بالرسم-7

الى اعتماد النتـائج واالسـتنتاجات بصـفتها االسـس التـي اسـتند أوصى الباحث و 
خصــائص اســاليب كتابــة الطغــراء منــذ بدايتــه ومــرورًا بــالتطورات التــي عليهــا الباحــث 

مـام ان يـدرس الطغـراء كشـكل فـي مراحـل الخـط العربـي استحدثت علـى شـكله ، واالهت
 .في تشكيلها الفني على انواع الخط العربي والزخرفة وللمرحلة المنتهية كونها تعتمد 

أجــــراء دراســــة مكملــــة للخصــــائص االســــلوبية لتكوينــــات الخطــــوط واقتــــرح الباحــــث 
موضــوع منهــا  الهمايونيــة ، كالــديواني الجلــي ، الــديواني ، والتــي كــان الطغــراء جــزاً 

 .الدراسة 
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ABSTRACT 
  

The subject of the research can be expressed by the 
following question:- 
What is the stylistic characheristics of Allagraa' forms.Also 
the research considet the calligraphies (Thullh, Diwani , 
Kufi , rectongular)  ulitized in such forms , in Egypt , Jorden 
, Iraq and Turkey. 
 The theotrieal frame work consisted of the following 
subject: a historical brief about the origin of Altagraa' and 
its uses , and the calligraphi utilization. 
The research also showed the consistance of Altagraa', the 
characteristis of letters and the expressional and aesthetic 
symbols ariterion  in order to callgraphy distributton 
systems and the style of tagraa' writing. 
 The researcher followed the descriptive analatical 
procedure to reach the  results  that achieve his aims and 
solve the problm under consediration so he chose a sample 
in an intended way. (16 samples out of 70 formation) for that 
he designed  a method of examing the samples which has 
been showed to experts to verify its valedity in achieving 
goals. 
 
So the research reached results such as: 

1- A style depends on cross and complishing between 
letters and words. 

2-  A style depends on ornaments the closed space inside 
and outside the shape. 

3- Altagraa' consists of two basic parts in its artistic 
shape that is the content and changeable. 

4- The tagraa' shape has a special category or 
specification theory mixing the calligraphy with 
drawing that mixture results unique abstract 
formation. 

5- The various utilization of tagraa' in many fields rather 
than the signitures of  sultans caused its wide spread 
through   utilization of tagraa' as a symbol or a slogan 



 B 

belongs to the authority printed on coins and flags and 
in writing of Qura'an. 

1- The researcher recommended to take use of the 
research by depending on in teaching courses for all 
stage of calligraphy department and design 
departement regarding as a catagory og variation in 
the formations of Arabic calligraphy. 

2- Make use of research results and its subjects as basses. 
 
The researcher suggested to design new forms by using 

a variety of flexible calligraphy to form Altagraa' and 
make use of its quallifications. 
Specially its ability to form artistic components. 
As Alta Lique ,   Jelly Diwani , Kofi. 
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