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 ملخص البحث
فـي اسـتعارة الحـروف  خـاص أسـلوب إنشـاءفي القرن العشرين تيـار يـدعو الـى  بدأ

. هـي العمـل الفنـي أخـرىمن ماضيها ومرجعهـا ونظامهـا الـى منطقـة  أزاحتهاوالعمل على 
ســع للتنظيــر والنقــد والكتابــة، فتمــددت  الــى شــقوق مختلفــة، وكــان لهــذا التوجــه ان وجــد متّ 

 .عليه الحروفية لها موقعها وشكلت تيارًا اصطلح خذتأومن ثم كبرت حتى 
فـي داخـل هـذه المنظومـة، حتـى صـار بعـض روادهــا  األسـاليبلقـد تحـددت بعـض 

 .بالعقائد الدينية وأخرىيؤسسون معارف خفية ترتبط مرة باالرث اللغوي واللساني للعرب 
قــد هــذا  ءإزابــوالشــكل المعــين،  بــين الشــكل المجــرد تــداخلبتنــوء  األشــكالفكانــت 

البحث في هذه المنظومة الى معارف علمية في التوجـه، ومـن ثـم مالمسـة مـا يمكـن  يميل
يكـــــون للعنـــــوان الموضـــــوع ســـــلفًا  أندون مـــــن ومحيطـــــه،  اإلنســـــان ان يفعلـــــه بـــــازاءللفـــــن 

 .واألسلوب األداءسلطة ) كالحروفية(
كثيــر  هــذا البحــث قــراءة مالمــح التشــكيل ومرجعياتــه التــي غيبــت فــي يحــاولوعليــه 

 .مجاورة للحرف وليس الكشف عن الحرف في ذاته تأمالتمن المواقع لصالح 
 وأهدافـــه إليـــهوالحاجـــة  وأهميتـــهيتضـــمن عـــرض مشـــكلة البحـــث  األولان الفصـــل 

 :التي تروم الى الكشف عن
 .المرجعيات المتحكمة في المنظومة االستعارية للوحة الحروفية -1
 .اشتغال الحرف في الرسم آليات -2
 .األسلوبيةلوحة الحروفية وتنوعاتها بنية ال -3
 :األتيمباحث وعلى النحو  النظري بثالثة اإلطارالفصل الثاني فانه يضم  أما

 :ويشمل األولالمبحث -1
 .االستعارة.  أ

 التجريد. ب
 :المبحث الثاني ويشمل -2

 .للحرف من الشفاهية الى الكتابية الجذر التاريخي.أ



 ه  

 .اءاألشيالتحول الثقافي وتسمية .ب
 .الفاعلية االجتماعية للكتابة.ج
 .التحول الى التدوين.ء

 :الثالث ويشملالمبحث  -3
 .الحرف بين اللغة والرسم اشتغال آليات. أ

 .الحرف بين الصورة والصوت. ب
 .والحوار التشكيلي األدبيالحوار . ج
 ).التحوالت في اللوحة الحروفية(الحرف من اللغة الى الرسم . ء
 

مجتمـــع (الفنيـــة  باألعمـــالالبحـــث ابتـــداء  إجـــراءات علـــى الثالـــث الفصـــل واشـــتمل
) 15(فنانـــًا و ) 15(واتبـــاع طريقـــة موضـــوعية فـــي اختيـــار العينـــة والتـــي شـــملت ) البحـــث

النتــــائج  ألهــــمللتحليــــل وفــــق المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي وصــــوال  أخضــــعت.. عمــــال فنيــــا
 .البحث المرجوة أهدافالمستخلصة التي تحقق 

 :االستنتاجات التي خرجت بها الدراسة وتتمثل باالتي
 :ان الصياغة السائدة في الحروفية تنبني على مجموعة مرجعيات -1

 .التشخيص الحروفي الذي يقارب الخط العربي -أ 
 .المرجع البيئي -ب 
 .األثرالمرجع القائم على تفعيل  -ج 

استخدام عليه المنجز البصري بصدد  يتكئ اً ساسأتمثل المرجعيات بتنوعاتها  إذ
 .الحرف

تنوعت المرجعيات وفق الصياغات المقترحة لبنية النص التشكيلي واليات  -2
 لتأكيد اً مهم اً يمثل المرجع البيئي والثقافي والتاريخي والفلكلوري ساند إذاالستعارة، 

 .هوية اللوحة الحروفية



 و  

يشتغل العمل الحروفي وفق سياق يحكمه نظام اشتغال الحرف على سطح  -3
 :األتيعلى النحو صري المنجز الب

جديد  بأسلوبالخط العربي  إلخراجاعتمدت على التقنيات الحديثة  أعمال -أ 
 .وفق معاييره وقواعده وقوانينه

 .انحرفت عن القواعد والمعايير نحو التجدد واالبتكار أعمال -ب 
 .وجمل وتركيبات خطية أللفاظمضمنة  أعمال -ج 
هتمام بالمعنى دون االمن استلهمت العالمة الخطية والحرف  أعمال -د 
 ). المرجع اللغوي(

 آلياتتقع الحروفية في جوانب منها تحت سلطة النص وال تستطيع الخروج عن  -4
 .اللغة مما قاربها من حالة االنغالق

، وتنفلت وتتعدد مقروءاً كان النص  إذاالستعارة  أحاديةتنغلق النصوص وتكون  -5
 .ائرة القراءةكان الحرف خارج د إذاالقراءات التعبيرية والجمالية 

تختلف عن نظامه القرائي  بأدائيةتشغيل الحرف كمستعار تكويني معالج  إن -6
 .بفعالية الوسيط الناقل تشكل هوية محلية ووطنية وقومية

الذي  األدائي واألسلوبوفق المنهج  اإلبداعييفعل الحرف على سطح المنجز  -7
 .ساليباأليتنوع تبعا لتنوع هذه  إذتشتغل عليه التجربة الفنية، 

واقرب الى  إبداعا أكثركلما انفلتت اللوحات الحروفية من سلطة القراءة كانت  -8
 ).التجربة تأصيل( التأصل
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Abstract 
In the twentieth century a new stream calls for 

constructing a special  style by metaphor letters working on 
displacing them from its past and reference and system to 
another area which works  in art. It found a space for theory 
writing and criticizing so it extended to different divisions and 
then enlarged until it took a position forming a stream named 
Calligraphy . 

Some patterns have been extended inside this system, even 
some of its founders established an invisible knowledge once 
related to Arab linguistic and tongue inheritance , others related 
to the religious belief. Those shapes were projected to an 
integration between certain icons and abstract forms, so in front 
of this research in this system may dispose to scientific 
knowledge in approach , touching to what art may can do to the 
man and his surroundings, without being to the subject as 
(Calligraphy ) any performance and style dominance. 

This research tries to read the features of variety and 
sources which were concealed in many positions foe the sake of 
adjacent meditations of letters and not to uncover the letter 
itself. 

Chapter one includes the research problem, its importance, 
the need for it , its target is designed to find out the following: 

1- controlled reference in metaphorical system for the 
calligraphic portrait. 

2- The power working letter in painting. 
3- The construction of calligraphic portrait and its variation 

style. 
 
On the other hand chapter two contains the theoretical 

work  in three topics as the following: 
1- Theme number one covers: 

A- Metaphor. 
B- Abstract.   

2- Theme number two embodies: 
A- Historical root to the letter from speaking to writing. 
B- Cultural transformation and to name thing. 
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C- Social activity for writing. 
D- Transformation to record.   

3-  Theme number three contains: 
A- Working mechanism of lettering between language 

and painting. 
B- The letter between picture and voice. 
C- Literary dialogue and collection dialogue 

(Transformation in the calligraphic portrait). 
D- The letter from language to painting.   

 
And achieved in chapter three the research procedures 

starting with the artistic works (community research) and 
followed an objective way to choose a sample which included 
(15) fifteen artist and (15) and fifteen artistic works.. 

Put under analization according to analytical positivistic 
method reaching the important deducted results which 
accomplished the research aims as it requested. 

The conclusions which came out of the study and represent 
the following: 

1- The common modul in calligraphy built on group of 
references: 

A- Calligraphic diagnosis which is nearby the Arabic 
Calligraphy. 

B- Environmental reference. 
C- The reference is depended on activating a trace. 

 
Then reference represent its variety a base which relied on 

it the visual accomplishment by using the letter. 
2- References varies according to a recommended moulds  

to the construction of script collection and metaphorical 
mechanism which represents environmental, cultural, 
historical and folkore reference as important support to 
ensure the identity of calligraphic portrait. 

3- Calligraphic labor works according to context controls 
the letter working system on the surface of visual 
accomplishment which is: 
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A- Works depends on modern techniques to bring out Arabic 
calligraphic in a novel style according to its standards and 
bases and laws. 

B- Works deviates from bases and standards towards 
modernization and invention. 

C- Works contain terms, sentences and calligraphic structure. 
D- Works inspires from calligraphic and lettering relation 

ship without concerning the meaning. 
 
4- Calligraphic occurs in some sides of it under the script 

authority and can not get away from language mechanism 
of which made it close to locking state. 

5- Script closes and being metaphor units if the script were 
readable and it multiples and gets away from beauty and 
expression readings if the letter were out of reading 
circle. 

6- When the letter works as forming  metaphor treated by 
performance differs from its reading system by activated 
transformational agent forming a national , patriotic and 
local identity. 

7- The letter works on the surface of a creative 
accomplishment according to performance style and 
program which the artistic experience works on it, as it 
varies due to the varieties of these manners . 

8- Whenever the calligraphic portraits get away from the 
authority of reading they were more creativenesses and 
near by originality (making the experience original). 
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