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 بنائية  وحدةك  هتطوير   كيفية و  العربى للخط كيليةالتش و  الفنية القيم
 بصرية  هوية إلبداع

 فاروس  جامعة - التصميم و الفنون  بكلية مدرس                   خضير محمد شيماء

 فاروس جامعة -  التصميم و الفنون  بكلية مساعد مدرس     ياقوت هللا  فتح محمد  يمنى

 فاروس جامعة - التصميم  و الفنون  بكلية معيد            الدين تاج  عبدهللا دينا

 

 امللخص: 

 الم ضري  القررنن  خرل  متعردة  بمراحرل مرر فقرد العربير   الحضر ة  ابتردتتا  التري البصررة  الفنون  أجمل من هو  العربي  الخط  يعد      
 خطررو ال مررن مسررتمام  جديررد  خطوطرر    يبتكررر أن الخطرر   اسررتط  ن  .نالفكررر نالثق فرر  ب لحضرر ة  مرتبطرر  ةائعرر  فنيرر  نحررد  أصررب  حترر 
  .حديثال خطلا ابتكر حت  نتطوة ازةه ة   في الخط ةحم  استمرت ن  العربي 
 خرط النسر،  خرط الرقعر   خرط الكروفي  طالخ أهما   نمن  المميز  لاوةته طبق  ستخداما ا منا  لكل  ك ن  ن  العربي   الخطو   أنوا   نتتعد

 كل  منا  يحتوي تم  خص ئص الفن التشكيمي.  الديواني. الخط ن  اإلج ز  خط ةسي الف  الثمث الخط
  فتظاررر الخطررو  العربيرر  ب نواتارر   مسررتقم ه الهوةتررلتجديررد ن التطرروةر مررا الحفرر   تمرر  امرننرر  ن ق بميرر  ب ل العربرريةتميررز الخررط ن       

الطررررز المعم ةةررر   لممسررر جد ن   رفرربزخ رنةامرررن   بدايررر  مرررن كت برر  المصرررح  الشررررة  ة  اإلسرررلمي حضرر جميرررا مظررر هر ال فررريالمختمفرر  
ةعرد الخرط ن  .ن حوامرل المصر ح  ن ريرهر  مرن تن صرر الحير   اليومير  ضر ة اإل  مشركواتصرو  الر   ن ن    نالكت تيب  األضرح  ن البيوت

 ن    ن الثق فيرر إلبرردا  هوةر  بصرررة  خ صرر  للمر ثن الترا يرر نةمرز لموصرو  الرر  رررع ة هفنير  تشرركيمي  متفرررةا يمكرن تطرروةر  تنصرررا العربري
ة   وجوة الخط العربي في الاوة  التج ةة  هري مح نلر  لخمرس اسرموط  نطرري  جديرد  لتطروةر الخرط العربري  بقصرد اسرتعم له كجرز ف  لذلك

سررتما ا األفكرر ة ناألرررك   مررن أصررو  الخررط العربرري الكلسرريكي  نقواتررده المتينرر   ناسررتنب   منارر  حرنفرر      يتجررزأ مررن الاوةرر  التج ةةرر 
 جديررد  مسررتمر  أبوابرر    يفررت  ممرر   نأنواترره العربرري الخررط  نتتعرردة أرررك   يررد  تمرر  العلمرر  التج ةةرر  ثشررع ة  ارررك    جديررد   ناسررتخدامان 

 .فني  بطرةق  بإخراجه لممصممين الفرص  يتي   ثم  لإلبدا .
 املفتاحية:   الكلمات

 الجرافيكيالتصميم  – ةة التج  العلم  – العربي  الاوة  – البصرة  الاوة  -العربي الخط
 البحث:  جهمن

  .يتبا البحث مناج ت ةةخ  الوصف  التحميم  
 .الحديث العصر في العربي الخط  تطوة زمانية: حدود
  العرب  الوطن مكانية: حدود
 املقدمة:  .１

 الم ضري  القررنن  خرل  متعردة  بمراحرل مر فقد العربي   الحض ة  ابتدتتا  التي البصرة  الفنون  أجمل من هو العربي  الخط
 استمرتن   أخرى  خطو    من جديد  خطوط    تكريب أن الخط   استط  ن    1نالفكر  نالثق ف  ب لحض ة  رتبط م فني  نحد   أصب  حت 
 .2نالضوابط القواتد من م خ يذال Modern حديثال طالخ نش  حت  نتطوة ازةه ة   في الخط ةحم 

 خرط الف ةسري  الخرط  الثمرث خرط النسر،  خرط الرقع   خط الكوفي  الخط )ا :أهم من العربي   الخطو   من  كثير   أنوا   نتوجد
 .(المغربي الخط الت ج  خط  الطغراة خط الديواني  الخط اإلج ز  

  مثررل تشرر بك الحرررن  ب سررتخداا الح سررب ا لرري أ نرر ة كت بترره ألحررر  الخررط العربرري نةواجرره المصررمم بعررل مررن المشرركلت
لك األحررر  الجرر هز  فرري أنرروا  معينرر  مررن الخطررو  العربيرر  الغيررر ق بمرر  للتصرر   بحيررث تصررب  ت برر  نكررذعرردة مسررتوة ت الكتخما   نتنترردا

أن إنشرر ة  يقرروا برردنةه بعررلج تمررك المشرركلت ننضررا حمررو  نأفكرر ة لارر   مثررل تركيررب األحررر  فرري مسررتوة ت مختمفرر  الكممرر  مقرررنة    ررم 

 
 2013ةةاس  ف  تك ةه  ن العلق  بين الصوت ن الرسم ن المعن .  -هن ة سعدان   الحرن  العربي  1
 1999كامل الجبورى, موسوعة الخط العربى,  دار و مكتبة الهالل,   2
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مررن األحررر   تلقرر ت منتظمرر أن تنظرريم نضررعا  بحيررث تشرركل  بعل بعضررا  الررالحرررن  متداخمرر  مررا أن جعررل  بينارر  تشرر بكتلقرر ت 
  ناختيرر ة الحرررن  متصررم  أن منفصررم  الاررد  مررن التصررميم أن التشرركيلتررد  توامررل منارر   نةتوقرر  إيجرر ة الحررل الملئررم تمرر  .العربيرر 

 1.تم  تصميم الحر  العربيمن أجل ابتك ة هوة  بصرة  تقوا  نةغب  المصمم في الحف   تم  مقرنئي  الحرن  أا التشكيل فقط
 : العربيمميزات الخط . ٢
 س تدت الفن ن تم  إبراز جم لي ته نمنا  : التيب لعديد من المميزات  العربيتميز الخط ي

 تمكن الفن ن من تمل تراثيب نأرك   مختمف  لمكمم  الواحد  نالجمم  الواحد  . التيالتشكيل ب لحر  العربي طواعي   •
 . تمديد الحر  ناستط لتهتمكنه من  التيت داةاستةتف ت ت نا ا  •
 .الزخرفيتعط  نوت  من الشكل لكي ب رك   معين   نطواعي  األحر  نق بميتا  تم  التوزةا صف ت الزخرفي  ن ي ه  ال فيتحمل  •
 .في هيئته التشكيمي إمك ني  كت ب  األحر  تم  ربك  هندسي    بت  األطوا  ناألبع ة لمحصو  تم  ركل منتظم نمتم  ل  •
يتنررو  فرري ررركمه بررين الحررر  المتصررل حيررث أن الحررر  الواحررد   تنررو  إمك نيرر ت التشرركيل ب سررتخداا األنرروا  المتعرردة  مررن الخررط العربرري •

تغيير نضرا الحررن  بجعمار  هذا ب إلض ف  إل  إمك ني    أن  الكمم  أن منتصفا  أن نا يتا  فينالحر  المنفصل  ننفق  لوضعه سواة 
 التيتيني  لالحرن  ال فينهذه الصف    تتواجد    الذي يشغ المس ح  تقميل حجم الكت ب مم  يس تد تم   البعل  فوي بعضا     راثبتت

   .لا  ركل ناحد
 :في المجاالت المختلفة استغالل القيم التشكيلية والجمالية للخط العربي -3

 هريالحضر ة  اإلسرلمي   فرين جميرا ا ررك   الفنير  المتطروة    نأأن الحرر  لره مريم جم لير  منرذ القردا  العربينجد الفن ن   
  نلررذلك تررم  2تعبيررر نا  تررن نظررر  الفنرر ن المسررمم تبررر الفررن مررن زخرفرر  أن ةسررم أن تمرر ة  أن خررط أن أيرر  فنررون صررن عي  نزخرفيرر  أخرررى 

   الحصر:استغل  ميمه التشكيمي  نالجم لي  في العديد من المج  ت نذكر منا  تم  سبيل المث   
  : تشكيليكعنصر  العربيالخط استخدام  - 1. ٣

مجموتر   نأن  مي ةائرايإمك ن الكت ب  العربي  أن تصب  مرن جديرد مصردةا إللار ا تشرك في هنأثتش  بعل الفن نين المسممين ا
كعنصر من تن صر التشكيل  كثير من األتم   الفني  فيستعمل الحر  انلقد   ت ليف ت تشكيمي  ممت ز   يالحرن  من الممكن أن تعط

. معرر يير خ صرر  تضرربط حرنفررهن  نقرروانينلرره قواتررد  العربرريبرر لررم مررن أن الخررط   نذلررك فنرري رخررر تمررل أيلموحرر  أن المنحوترر  أن ا فرري
 (١ةقم)الشكل ة  نسج ما  ما ةنح العصرام   أص ل  الحر  كقيم  جم لي  ن تالكثير من األ فيالخطو  العربي  ستخداا ةؤكد ان 

 3عالء بشير   للفنان الكوفينماذج من الخط ١ شكل رقم
 : العربيأساليب تشكيل الخط  -1. ١. ٣

موضرروت ته  فرريسررتعمما  الفنرر ن المسررمم ا الترريمررن أبرررز العن صررر الشرركمي   العربررييعتبررر الخررط  
 ليباألسر نهنر   العديرد مرن   ةكون لمخط فيره مك نتره البر ةز ن  إ المختمف  بحيث   يك ة يخمو تمل فني  

 :مثل العربياإلبداعي  لمجموت  من األس ليب الفني  الجم لي  لمخط 
 
سبيل تحقيس أفضل نتيج   فيمرات  هو تكراة صوة  حر  أن مجموت  من األحر  تد   التكرار : -أ

 (.٢)الشكل ةقم 
 التكرار باستخدامنموذج لتشكيل الخط العربي     (4) ٢الشكل رقم 

 
 

 . 8619عربية، عالم الكتب، بيروت، محمد هاشم الخطاط، قواعد الخط العربي، مجموعة خطية ألنواع الخطوط ال  1
امعة حلوان,  مروة السيد إبراهيم, الخط العربى كمفردة جمالية تشكيلية فى تصميم طباعة األقمشة من خالل إتجاهات الموة العالمية, رسالة دكتوراه, ج 2

 القاهرة, مصر. 
3 - http://ibrahimicollection.com/node/96 

4 -Kauthar-content/uploads/2014/02/Al-https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.prophetpbuh.com/wp
-Typography-and-Calligraphy-Islamic-Calligraphy

y/page/93?view=list&h=713&w=900&tbnid=_LSCZM7H001.jpg&imgrefurl=http://www.prophetpbuh.com/tag/Calligraph
EG&docid=i7Tgx_9OgPgVxM-20mVs1XJVtSd6DaFd0npQw=&hl=en-9M&tbnh=200&tbnw=252&usg=K_iIvS-F-z   

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.prophetpbuh.com/wp-content/uploads/2014/02/Al-Kauthar-Calligraphy-Islamic-Calligraphy-and-Typography-001.jpg&imgrefurl=http://www.prophetpbuh.com/tag/Calligraphy/page/93?view=list&h=713&w=900&tbnid=_LSCZM7Hz-F-9M&tbnh=200&tbnw=252&usg=K_iIvS-20mVs1XJVtSd6DaFd0npQw=&hl=en-EG&docid=i7Tgx_9OgPgVxM
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.prophetpbuh.com/wp-content/uploads/2014/02/Al-Kauthar-Calligraphy-Islamic-Calligraphy-and-Typography-001.jpg&imgrefurl=http://www.prophetpbuh.com/tag/Calligraphy/page/93?view=list&h=713&w=900&tbnid=_LSCZM7Hz-F-9M&tbnh=200&tbnw=252&usg=K_iIvS-20mVs1XJVtSd6DaFd0npQw=&hl=en-EG&docid=i7Tgx_9OgPgVxM
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.prophetpbuh.com/wp-content/uploads/2014/02/Al-Kauthar-Calligraphy-Islamic-Calligraphy-and-Typography-001.jpg&imgrefurl=http://www.prophetpbuh.com/tag/Calligraphy/page/93?view=list&h=713&w=900&tbnid=_LSCZM7Hz-F-9M&tbnh=200&tbnw=252&usg=K_iIvS-20mVs1XJVtSd6DaFd0npQw=&hl=en-EG&docid=i7Tgx_9OgPgVxM
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.prophetpbuh.com/wp-content/uploads/2014/02/Al-Kauthar-Calligraphy-Islamic-Calligraphy-and-Typography-001.jpg&imgrefurl=http://www.prophetpbuh.com/tag/Calligraphy/page/93?view=list&h=713&w=900&tbnid=_LSCZM7Hz-F-9M&tbnh=200&tbnw=252&usg=K_iIvS-20mVs1XJVtSd6DaFd0npQw=&hl=en-EG&docid=i7Tgx_9OgPgVxM
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 التقابل : -ب 

مرراهه نتسرم   حرن  لتصميما  بشكل متط بس تم مر  نلكرن بصروة  معكوسر  نكر ن الكت بر  أمر انهو ق بمي  ال
 1نموذج لتشكيل الخط العربي باستخدام التقابل    ٣الشكل رقم      (.٣)الشكل ةقم ب لكت ب  المنعكس  

 

 التداخل والتراكب : -ج

اثباررر  مرررا نتر   الكممررر ت ذات النا يررر ت المتشررر با اسرررتخدااسرررموط يعمرررل تمررر  هرررذا األ
 بعضا  لتظار 

 (.٤)الشكل ةقم  هيئ  ناحد  تشغل أقل حيز من المس ح  في
 

 ٤الشكل رقم 
 2نموذج لتشكيل الخط العربي باستخدام التداخل والتراكب

 

  إليارر  الفنرر ن المسررمم لجرر الترريمررن األسرر ليب ن  الخططط ىلططئ  يشططة أشططكال مختلفططة  -د
وة  ك ئنر ت حير  صر فريالايئر ت كت بتره نمرن هرذه    ة حرنفره جم لير سرتثمثمح نلر   

 (.٥)الشكل ةقم أن أرك   هندسي  
  حيوانىلئ  يشة نموذج لتشكيل الخط العربي      ٥3الشكل رقم 

 

 الجمع بين نوىين أو أكثر من الخطوط العربية : -ه
  نتعردة أنواتره العربريظاررت مرا تطروةات الخرط  التريزخرفر  العمر ة     فيتعد أحد ا س ليب   
 فريالتنو  تكوةن ناحد نذلك لضرنة    فيالجما بين أثثر من نوتين من الخطو  ذا النو  يتم  نفي ه

 4الثلث والكوفي يخطنموذج للجمع بين   (.٦)الشكل ةقم  جم لي ت توظي  الخطو  
 

 قابلية التناظر : -و
  تختمنتكتب فيا  العب ة  بطرةق  تخيل لن  أنا  متط بق  أن متع ثس  نلكنا   

 ٧الشكل رقم            (.٧)الشكل ةقم مضمونا  نةكمل بعضا  البعل  في 
 5  نموذج لتشكيل الخط العربي باستخدام قابلية التناظر

 

 التباين بين الشكل واالرضية : -ز
تتبر ة  فيار  الحررن  مرا  الترير ير  الجمر   مرن الخطرو  نالكممر ت   فيبتكر الفن ن أرك    ا 
 (.٨)الشكل ةقم  سب  جم لي  تن رم محقق  تن  في  ا ةضي

 
1 http://www.angelfire.com/ca5/Hat/mohamed.htm - 
2 http://imamhussain.org/islamicarts/7621  
3

https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_iiMv7M4a20s%2FSdFP8OjVloI%2FA
AAAAAAAAEg%2FCosryjKpB2o%2FS268%2Fcalligraphylion.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzaharat.forumactif.com%2Ft4

-bnid=Z_jNuiM&t-topic&docid=b0T9ZG0I9NEK-306
hAhWJ1uAKHQpcA2oQMw&ved=0ahUKEwim6Iep0aLyH2ablM%3A&vet=10ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMw

hiKBgwGA&iact=mrc&uact=8 
4

https://www.tumblr.com/search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D
9%8A 

5 http://www.alriyadh.com/1115312?print=1 

https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_iiMv7M4a20s%2FSdFP8OjVloI%2FAAAAAAAAAEg%2FCosryjKpB2o%2FS268%2Fcalligraphylion.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzaharat.forumactif.com%2Ft4306-topic&docid=b0T9ZG0I9NEK-M&tbnid=Z_jNui-yH2ablM%3A&vet=10ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMw&ved=0ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMwhiKBgwGA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_iiMv7M4a20s%2FSdFP8OjVloI%2FAAAAAAAAAEg%2FCosryjKpB2o%2FS268%2Fcalligraphylion.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzaharat.forumactif.com%2Ft4306-topic&docid=b0T9ZG0I9NEK-M&tbnid=Z_jNui-yH2ablM%3A&vet=10ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMw&ved=0ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMwhiKBgwGA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_iiMv7M4a20s%2FSdFP8OjVloI%2FAAAAAAAAAEg%2FCosryjKpB2o%2FS268%2Fcalligraphylion.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzaharat.forumactif.com%2Ft4306-topic&docid=b0T9ZG0I9NEK-M&tbnid=Z_jNui-yH2ablM%3A&vet=10ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMw&ved=0ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMwhiKBgwGA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_iiMv7M4a20s%2FSdFP8OjVloI%2FAAAAAAAAAEg%2FCosryjKpB2o%2FS268%2Fcalligraphylion.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzaharat.forumactif.com%2Ft4306-topic&docid=b0T9ZG0I9NEK-M&tbnid=Z_jNui-yH2ablM%3A&vet=10ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMw&ved=0ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMwhiKBgwGA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_iiMv7M4a20s%2FSdFP8OjVloI%2FAAAAAAAAAEg%2FCosryjKpB2o%2FS268%2Fcalligraphylion.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzaharat.forumactif.com%2Ft4306-topic&docid=b0T9ZG0I9NEK-M&tbnid=Z_jNui-yH2ablM%3A&vet=10ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMw&ved=0ahUKEwim6Iep0aLhAhWJ1uAKHQpcA2oQMwhiKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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 1 ٨الشكل رقم 
 نموذج لتشكيل الخط العربي باستخدام التباين بين الشكل واألرضية

 

 التراكم : -ح
مرا مراتر   تحقيرس   المس ح  لب قيجزة معين ب لنسب   فيسموط أ ب يالتصميم  فيهو تكثي  الحرن  
 (.٩)الشكل ةقم مع يير فني  جم لي  

 
 ٩الشكل رقم 

 2وذج لتشكيل الخط العربي باستخدام التراكم نم
 

 التشعب : -ط
ا هيئر  ةائرةر  تتراثرب مر فيأن    هندسي ن حر  منطمس من بؤة  تصميميبدأ فيا  التكوةن م 

 .(١٠)الشكل ةقم  ةائري إط ة  فيتكتب  التيالجمم   فيمتداة الحرن  الرأسي  ا
 ١٠الشكل ةقم 

 3 التشعبتخداا نموذج لتشكيل الخط العربي ب س
 تحقيق التدرج من خالل سمك وحجم الحرف : -ي

يستخدا فيا  سرمك نحجرم الحرر  لمد لر  تمر  العمرس نالبعرد الث لرث مرن خرل  التردةج  
 (.١١)الشكل ةقم  الفنيير إل  الصغير ةاخل العمل من الكب

 
 ١١الشكل ةقم 

 4 لسمك نحجم الحر نموذج لتشكيل الخط العربي ب ستخداا التدةج 

 في الشكل:التكوينات الخطية  -ك
 يتم تصميم ن كت ب  حرنفا  مرن  صوة  كمم  أن جمم   فير لب   التكوةن ت الخطي   كون  ت 
فقرد   هاسرتخدامغرر  مرن يد نسب  مقرنئي  التكوةن  تم  الحدتصميمي   ن يعتمد ت ألسس ب هندسي  يبن  تميا  التكوةن نفق خل  نس
 ( ١٢كم  في )الشكل ةقم  تصميمركل من أرك   ال أي فيأن ممصس أن رع ة  تصميم فيا التكوةن ذيستخدا ه

          

 الخط الكوفيالتكوينات الخطية باستخدام  نماذج من  ١٢شكل رقم
 

 

 

 

 
1 1115312http://www.alriyadh.com/   
2 1.3442254-24-12-west/2018-and-senses/east-https://www.albayan.ae/five 
3 717/-giao-Hoi-Rap-A-tu-van-dung-su-sac-dac-logo-ke-thiet-https://www.ngoisaoso.vn/news/Blog/30   
4 Kuwait-Telecom-Wataniya-calligraphy-https://www.behance.net/gallery/16103405/Arabic  

http://www.alriyadh.com/1115312
https://www.ngoisaoso.vn/news/Blog/30-thiet-ke-logo-dac-sac-su-dung-van-tu-A-Rap-Hoi-giao-717/
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  :مؤسسيةتصميم الهوية ال في العربيالخط  استخدام -2 .3
مي  متفررة  برين إلر  التجرةرد ناق مر  تلقر ت تشركي يميرلذي الخط العربي ح ل  ن ةة  من ح  ت الفن البصري المع صر  اليعد   

 أس ليب التشكيل المختمف .ك حد أرك   التعبير البديع  ب ستخداا  الحرن  نرخصي تا 
الرربعل إلر  اسررتما ا األفكر ة ناألرررك   مرن أصررو  الخررط العربري الكلسرريكي  نقواترده المتينرر   ناسرتنب   حرنفرر   نارررك    نةمجر   
نطمررس بحرةرر  ت مرر  يمرر  التج ةةرر   أمرر  الرربعل ا خررر فيررد  تمرر  العل ثشررع ة نةسررتخدما   نمررنام مررن يكتفرري بتمررك القواتررد منارر  جديررد 

 أررك   نتتعردة  لجعمره أثثرر إبردات   فري تر لم الفرن نالتطروة نمع صرر سريكي نحرو إنشر ة خرط  حرر  متحرةا  مرن تق ليرد نأسر ليب الخرط الكل
 1(٣١)ركل ةقم  .فني بطرةق  بإخراجه لممصممين رص الف يتي  ثم  لإلبدا . جديد  مستمر  اب   أبو  يفت  مم  نأنواته الحر الخط
 

  في العربياستخدام الخط ١٣شكل رقم 
تصميم  فيتصميم الشعار و توظيفه 

 الهوية التجارية للشركة
 

    
 جديد  لتطوةر الخط العربي  بقصرد اسرتعم له كجرزة   نجوة الخط العربي في الاوة  التج ةة  هي مح نل  لخمس اسموط  نطري  نةعتبر   

الشررع ة الرري يعتبررر أسرر ي فرري تصررميم الاوةرر  تصررميم مثممرر  فرري تصررميم الممصررق ت اإلتلنيرر  ن  يتجررزأ مررن الاوةرر  البصرررة  ن التج ةةرر 
 .المؤسسي 

 أي أن معينر   سرمع أن تج ةةر  تلمر  مر ت لمد ل  يستعمل مرئي تنصر أن صوة  أن ةمز هو الشع ة : 2الشعارتصميم  -1. 2. 3
 معرين تشركيل أن ةمرز أن ةسرم :تن صرر مرن تر ة  الشرع ة نةتكرون  .بسررت  الفكرر  يوصرل بحيرث مصمم    ت ة  الشع ة نةكون  مؤسس  
ن يكرون فإمر  أ  ين جم لير  المقررنة نابردا  الفنر نيرسرم الخطر   الشرع ة بشركل يجعرل منره أيقونر  تمرزج بريمكرن أن . نخرط ةمرز أن لمخرط

مررن أرررار أنرروا  هررو Kufic  الكرروفي ةعررد الخررط العربررين     مثل البن ي ت نالبيوت ناألرخ صتضوي تم  ركل هندسي أن تم  ركل 
كمرر   3الخطررو  العربيرر  اإلسررلمي  نةشرريا اسررتخدامه فرري تصرر ميم رررع ة الخررط العربرري

اا نةوجرررد أنررروا  كثيرررر  مرررن الشرررع ة التررر  تعتمرررد تمررر  إسرررتخد .( ١٤الشررركل ةقرررم )فررري 
الصوة ان الكمم  أن الحر  أن مجموت  حررن  نفقر  لمر  يرراه المصرمم من سربا لماوةر  

يعتمد ف  تصرميمه تمر  الحرر   المؤسسي  , ن ف  هذا البحث تم تن ن  الشع ة الذى
       موت  من األحر  مثل أتم   الفن ن ط ةي العترةس أن مج

 4الشعار  تصميم في الهندسي الكوفياستخدام الخط  ٤١شكل رقم                                                                
 :العربيلتصميم الشعار تبعا لهوية الحرف  نماذج من أىمال الفنان طارق العتريسئ - 2. 2. 3
 :شرق الرياضشعار  -أ

اتتمد تصميم الشع ة ن   لمشرك  لعلم ت التج ةة تصميم الاوة  الخ ص  ب جزة من يعد الشع ة الخ ص بشرك  رري الرة     
ة الحضرري الا ئرل المخطرط لره التطرو يعكرس الشرع ة  حيرث في  إطر ة ريرر تقميردي  بصوة  مبتكر  ن مميز   عربيالخط ال  استخدااتم   

 . 1 ( 15)الشكل ةقم تطوةر هوةتا  البصرة  الك مم مم  تطمب  تم  الج نب الشرقي من مدين  الرة   في المممك  العربي  السعوةي 
 

1https://www.behance.net/gallery/٦٠٢٢٢٤٤٩/-ARABIC-CALLIGRAPHY-LOGO 
 51, ص 2018رسالة ماجيستير,جامعة الشرق األوسط, عمان, األردن,  ,, عربية جامعات ترا شعا تصميم في العربي الخط توظيف, العشوش  محمد بالل 2
3examples-design-logo-calligraphy-arabic-design/kufic-www.isharearena.com/arabic/https:// 
4 arabic.html-logo-educational-http://thegolfclub.info/related/islamic   
 :درجة على  حاصل. المتحدة  والواليات وإسبانيا ودبي وقطر وهولندا لبنان في  ودرس وعاش وعمل ،  بيروت  في  عتريسي  طارق ولدطارق العتريسى  

  ؛  هولندا  في للفنون أوتريخت مدرسة من التفاعلية المتعددة الوسائط  في  ماجستير. بيروت  في  األمريكية الجامعة من بامتياز  الجرافيكي التصميم  في البكالوريوس

 type برنامج من المحرف تصميم  في العليا الدراسات  درجة على أيًضا  حاصل وهو . نيويورك في  البصرية الفنون كلية  من األعمال ريادة تصميم في  MFA و
@ cooper في  https://www.atrissi.com/aboutCooper Union New York /        

https://www.behance.net/gallery/60222449/-ARABIC-CALLIGRAPHY-LOGO
https://www.isharearena.com/arabic-design/kufic-arabic-calligraphy-logo-design-examples/
https://www.isharearena.com/arabic-design/kufic-arabic-calligraphy-logo-design-examples/
https://www.isharearena.com/arabic-design/kufic-arabic-calligraphy-logo-design-examples/
http://thegolfclub.info/related/islamic-educational-logo-arabic.html
https://www.atrissi.com/about/
https://www.atrissi.com/about/
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   15 شكل رقم

 شرق الرياضتصميم شعار 
 المملكة العربية السعودية    العتريسرق  طا

٢٠١٢ 
  :George Town ن جورج تاو جامعة شعار -ب 
 16شكل رقم ال    

 ٢٠٠٧قطر   طارق العتريسي   جورج تاون تصميم شعار 
 
)  George Town جرروةج ترر نن تتمثررل الصررعوب  فرري تصررميم رررع ة ج معرر  ن    

كممرر ت    ل ررحيررث أنرره عبر ة  تررن   الكممرر ت المكونرر  لرهطرو  ي فرر ( 16الشركل ةقررم 
 الدنلير  التج ةةر  العلمر  هوةر  تمر  الحفر   يتطمب مم   ب لمغتين العربي  ناإلنجميزة 

 .2محمي  هوة  ابتك ة ما األا
 الوطني البحرين متحفشعار  -ج 

خمريج العربري  نذلرك بتصميم تلم  تج ةة  لمتح  البحرةن الوطني نهو أن  متح  يفتت  في منطق  ال  العترةسيق ا  ط ةي   
نتعررد الاندسرر  المعم ةةرر  لممتحرر  مصرردة إلا مرر  لتصررميم    ا٧٩٨١ ترر ا فرري ت سيسررهبمن سررب  مرررنة الررذكرى الخ مسرر  نالعشرررةن تمرر  

 ٧٩٨١ تر ا في ( 17شكل ةقم لا) KH Rarkitekterلممشرن   حيث يتكون المبن  الذي صممته ررك  الاندس  المعم ةة  الدنم ةكي  
 ( 18)الشكل ةقم 3. ثل مكعب  متصم  ببعضا  البعل ل   هي  من

 
 17شكل رقم 

 متحف البحرين الوطني
 

 ٢٠١٣البحرين  -وزارة الثقافة      طارق العتريسي متحف البحرين الوطنيتصميم شعار    18شكل رقم 
 : منتدى اقتصاد المعرفةشعار  -د 
لمد  يومين  نتم تقده   العممي منتدى اقتص ة المعرف  هو عب ة  تن منص  للبح ث    

نتي الحكوم  في منطق  الشري األنسط نرم   إفرةقي  ب ةناةهم المع صر  زة ة   نمحوةه
من خل  جمب الخبراة    نذلك نمن قش  القض ي  الممح في القرن الح ةي نالعشرةن 

 ( 18)الشكل ةقم الرائدين في مختم  التخصص ت ذات الصم  
 

 ٢٠١٨الكويت  طارق العتريسي ةمنتدى اقتصاد المعرف    18رقم شكل 

 
 

1design-logo-calligraphy-arabic-arriyadh-http://www.atrissi.com/sharq / 
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3branding-museum-national-http://www.atrissi.com/bahrain/ 
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 التليفزيونية الهولندية TV-MONقناة  تصميم شعار   -ه
نظًرا لحقيقة ن  الت بع  لايئ  اإلذات  ا سلمي   TV -MONلقن   اةر ةات الاوة  المرئي  الك مم  يتكون المشرن  من تصميم الشع ة ن 

  للخط الهندسي الطابع األحرف الالتينية المستوحاه في تصميمها من تم استخدام  ،هولنديالجمهور مخاطبة الأن القناة موجهة إلى 

  الكوفي الهندسي العربي المربع

تمكن المصمم من ةمج الثق ف ت الاولندي  ناإلسلمي  بدق  في حل تصميمي مرن  ما نضا مب ةئ توجياي  مفصم  تضمن  حيث  
  (.19 )الشكل ةقم 1 استخدامه بطرةق  متسق  تبر الوس ئط المختمف 

       

 19الشكل رقم 

  MON - TVشعار قناة  
 طارق العتريسي

  ولندا -هيئة اإلذاعة اإلسالمية
٢٠١٨ 

 الخاتمة: -4
 الفرصرر  يتري  ثمرر   لإلبردا  جديررد  مسرتمر  أبوابرر    يفرت  ممرر   نأنواتره أررك لهتتعرردة حيرث تنصررا فنيرر  تشركيمي  متفرررةا يعتبررر  العربريلخرط ا

 الجم لي  نواحيه إبراز تم  المتفرة  العربي الخط  مميزات تس تد  كم   نمبتكر   فني  رةق بط بإخراجه لممصممين
 الدراسة:  نتائج -5

   لتجديرد ن التطروةر مرا الحفر   تمر  هوةتره المسرتقم امرننر  ن ق بمير  ب ليتميز  العربيالخط مما تناولناه في البحث أن نخلص  
  نأن المصرمم لديره الكثيرر مرن التنوتر ت نالعن صرر المتفررة  الحير   اليومير  مظر هرجميرا  يفرفتظار الخطو  العربي  ب نواتا  المختمف  

 من أنوا  الخط العربي الذي يقوا من خلله بإبدا  تصميم ته. 
 :التوصيات -6

 .  لجرافيكيةنةه  في مج   التصميم ا الخطو  إل راةةةاس  النواحي الجم لي  نالتشكيمي  ألنو  يوصي الب حث ب  ستمراة في 

 :المراجع -7
 .1986محمد هاشم الخطاط، قواعد الخط العربي، مجموعة خطية ألنواع الخطوط العربية، عالم الكتب، بيروت،  .1
مروة السيد إبراهيم, الخط العربى كمفردة جمالية تشكيلية فى تصميم طباعة األقمشة من خالالالل إتجاهالالات المالالوة العالميالالة, رسالالالة  .2

 القاهرة, مصر دكتوراه, جامعة حلوان,
 الصوت  الشكل  الد ل  )الحرنفي  من العلم  المغوة  إل  العلم  البصرة ..  لث أبع ة تنسج هوة  أم    نا  حنفي .3
رسالالالة ماجيسالالتير,جامعة الشالالرق األوسالالط,  ,, عربييية جامعييات تاشييعار تصييميم فييي العربييي الخط توظيف, العشوش محمد بالل .4

 2018عمان, األردن, 
 1999, موسوعة الخط العربى,  دار و مكتبة الهالل, كامل الجبورى .5
 2013ةةاس  ف  تك ةه  ن العلق  بين الصوت ن الرسم ن المعن .  -هن ة سعدان   الحرن  العربي  .6

1) http://ibrahimicollection.com/node/96  
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