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قدم للنرش يف 1438/8/4هـ ؛ وقبل للنرش يف 1438/12/26هـ

ملخص البحث.
املاضية  القليلة  السنوات  تقليديًا، ولكن يف  استخدامًا  املسلمني  العريب يف عامرة  استخدام اخلط  ظل 
ُلوحظ استخدام اخلط بأساليب وتقنيات خمتلفة يف النواحي الشكلية، والوظيفية، وكذلك مواد البناء. ونتيجة 
لعدم وجود معرفة كافية حول استخدام اخلط العريب يف العامرة احلديثة من حيث اجتاهاته املختلفة، جاء هدف 
الدراسة  العامرة احلديثة، حيث قامت  العريب يف  ُمثاًل يف الكشف عن اجتاهات استخدام اخلط  الدراسة  هذه 
بجمع جمموعة من الصور لعدد من املباين التي استخدمت اخلط، وحتليلها، والتوصل إىل نتائج كان من أمهها: 
أن اخلط العريب قد ظهر بثالثة اجتاهات متثلت يف: االجتاه التقليدي، والذي يعد استمرارًا ألساليب استخدام 
يف  احلديثة  األساليب  واستخدم  التقليدي،  الشكل  راعى  الذي  املختلط  واالجتاه  القديمة،  العامرة  يف  اخلط 

استخدام اخلط من حيث املادة والتقنية، واالجتاه اجلديد الذي استخدم اخلط بشكٍل غري تقليدي. 

الكلامت املفتاحية: اخلط العريب، استخدامات اخلط العريب، العامرة احلديثة.
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1. املقدمة

قــال تعــاىل: ﴿ن َواْلَقَلــِم َوَمــا َيْســُطُروَن﴾ 
ــِم   ــَم بِاْلَقَل ــِذي َعلَّ ــاىل: ﴿ الَّ ــال تع ــم : 2(، وق )القل
ْنَســاَن َمــا َلْ َيْعَلــْم ﴾ )العلــق: 4-5(، وقــال  ــَم اْلِ َعلَّ
ــة. ــم بالكتاب ــدوا العل ــالم : قي ــالة والس ــه الص علي

)صحيــح اجلامــع: 4434(. إنــه الذن الهلــي ببدايــة 
الكتابــة، والرســالة األوىل إىل املســلمني لالهتــامم هبــا، 
ــط  ــة باخل ــة مثل ــدت الكتاب ــق جتس ــذا املنطل ــن ه وم
العــريب يف حيــاة املســلمني وحلهــم وترحاهلــم، ونالت 
ــذا  ــى ه ــر ع ــطٍّ آخ ــه أي خ ــا ل ينل ــامم م ــن االهت م
الكــون، ومــن تلــك االهتاممــات مــا جســده الفنانون، 
واخلطاطــون للخــط العــريب عــى عامراهتــم، مــن 
منطلــق أنــه إذا أحببــت شــيئًا فينبغــي أن تكون شــغوفًا 
بــه، وســرى مــا أحببــت يف كل يشء. إن عالقــة 
ــة  ــن والكتاب ــات التدوي ــدأت ببداي اخلــط بالعــامرة ابت
ــلمون  ــا املس ــد أواله ــتمٍر، وق ــوٍر ُمس ــت يف تط وظل
االهتــامم األكــر حتــى أصبــح لعــامرة املســلمني ســمة 

ــا.  ــاص هب ــكيل خ وتش

جمــال  يف  متميــزًا  كان  املســلمني  إبــداع  إن 
ــك  ــظ ذل ــث يالح ــة، حي ــني بالكتاب ــة والتزي الزخرف
البــداع مــن خــالل عامرهتــم يف العصــور الســالمية 
املختلفــة. وقــد متيــز كل إقليــم وُقطــر بزخارفــه 
ــط  ــتخدام اخل ــة يف اس ــه اخلاص ــكيالته، وبصمت وتش
ــواد  ــع امل ــن تطوي ــلمون م ــن املس ــامرة. ومتك يف الع
ــى  ــعرية ع ــة والش ــم القرآني ــع كتاباهت ــة لوض املختلف
مبانيهــم مــن منطلــق حمبتهــم لدينهــم ولغتهــم؛ لكــن 
مــن امُلالحــظ أن هنالــك متغــريات قــد طــرأت عــى 
ــع  ــن الطاب ــيء ع ــض ال ــد بع ــا تبتع ــامرة جعلته الع

ــابق،  ــم يف الس ــه عامراهت ــردت ب ــزت وتف ــذي متي ال
فتــارًة تــرى عــامرًة مــن هنــا، وتــارًة تــرى عــامرًة مــن 
ــيطة  ــالت البس ــات والتدخ ــم المكاني ــاك. ورغ هن
مبانيــه  عــى  إضافتهــا  املعــامري  يســتطيع  التــي 
ــن  ــط م ــل اخل ــا. ولع ــع عليه ــة والطاب ــاء اهلوي لضف
ــه  ــن خالل ــن م ــي يمك ــات الت ــك الضاف ــم تل أه
التعبــري عــن ذلــك ملــا يتميــز بــه؛ حيــث يظهــر جليــًا 
ــه ألن  ــكاالً تؤهل ــات وأش ــريب إمكان ــط الع أن للخ
ــظ  ــا نالح ــاين، ولعلن ــاالً يف املب ــرًا فع ــح عن يصب
احلديــث  العــر  يف  املختلفــة  التجــارب  بعــض 
ــكال  ــريب يف األش ــط الع ــتخدام اخل ــت اس ــي راع الت
والتصاميــم املختلفــة ملعرفــة مــا يتيحــه لنــا اخلــط مــن 
طــرق وأســاليب نســتطيع أن نســتفيد منهــا يف عامرتنــا 

ــة. املختلف

2. مشكلة الدراسة وهدفها ومنهجيتها

ــط  ــة اخل ــون بدراس ــون واملهتم ــدأ الباحث ابت
ــور  ــذ ظه ــامرة من ــه بالع ــوره، وعالقت ــريب، وظه الع
عــدد  إىل  وتعرفــوا  الســالم  ظهــور  إىل  الكتابــة 
ــكله  ــط وش ــتخدام اخل ــة الس ــب املختلف ــن اجلوان م
ــامرة؛  ــط والع ــني اخل ــة ب ــره، والعالق ــه وتأث وتأثريات
حيــث متثلــت مشــكلة الدراســة يف عــدم وجــود 
ــامرة  ــريب يف الع ــط الع ــول دور اخل ــة ح ــة كافي معرف
احلديثــة مــن حيــث اســتخداماته واجتاهاتــه املختلفــة 
التــي ظهــر هبــا. وعليــه حتــدد هــدف الدراســة 
الرئيــس يف الكشــف عــن اجتاهــات اخلــط العــريب يف 
ــذه  ــس هل ــدف الرئي ــق اهل ــة. ولتحقي ــامرة احلديث الع
الدراســة تــم اعتــامد املنهــج التــايل: ســتتجه الدراســة 
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نحــو مســاقني األول: يتمثــل يف التعــرف إىل بدايــات 
اخلــط العــريب، ومجالياتــه، وتأثــري التكنولوجيــا عليــه، 
والثــاين: يف حتديــد اجتاهــات ظهــوره املختلفــة يف 
ــوع إىل  ــالل الرج ــن خ ــك م ــة، وذل ــامرة احلديث الع
ــريب  ــط الع ــن اخل ــون ع ــون واملهتم ــة الباحث ــا كتب م
وبداياتــه، وكذلــك مجــع جمموعــة خمتلفــة مــن الصــور 
ملجموعــة مــن املبــاين مــن خــالل الكتــب واملجــالت 
ــام  ــًا. ك ــاًل كيفي ــا حتلي ــة، وحتليله ــع اللكروني واملواق
االســتخدامات  مقارنــة  عــى  الدراســة  ســتعمل 
املختلفــة للخــط يف العــامرة احلديثــة مــن خــالل 
ــة. ــا الدراس ــي مجعته ــة الت ــل األمثل ــف وحتلي تصني

3. أمهية الدراسة

      تكمــن أمهيــة الدراســة يف تقديــم رؤيــة عامة 
ــط  ــامرة واخل ــني بالع ــني، واملهتم ــني، والفنان للمعامري
ــتخداماته يف  ــات اس ــة واجتاه ــول إمكاني ــريب ح الع
العــامرة، كــام تكمــن أمهيــة الدراســة يف املــردود 
املعــريف الــذي ســيعمل عــى تشــجيع اســتخدام اخلــط 

ــة. ــم احلديث يف التصامي

4. ظهور اخلط العريب

      ظــل اخلــط العــريب حمــل خــالف بــني 
ــم  ــوره، فمنه ــات ظه ــه وبداي ــول أصول ــني ح الباحث
ــوب  ــدت يف جن ــد وج ــه ق ــب إىل أن بدايات ــن ذه م
اجلزيــرة العربيــة، حيــث كانــت الكتابــة باخلــط 
ــريب  ــم الع ــني القل ــض املؤرخ ــره بع ــند، واعت املس
األول الــذي يســمونه أهــل اليمــن خــط )محــري(، كــام 
ــى  ــند ع ــط املس ــكلني )2،1( اخل ــح يف الش ــو واض ه

ــن،  ــأرب- اليم ــة م ــمس بمدين ــد الش ــدران معب ج
ــور أن  ــذه الص ــالل ه ــن خ ــًا م ــظ أيض ــث ُيالح حي
ــد يف  ــٍد بعي ــُذ أم ــدأت ُمن ــد ب ــط ق ــتخدامات اخل اس

ــة. ــراض خمتلف ــامرة ألغ الع

ــريب  ــط الع ــب إىل أن اخل ــر ذه ــض اآلخ والبع
يعــد  والــذي  العربيــة،  اجلزيــرة  شــامل  يف  ظهــر 
تطــورًا عــن اخلــط النبطــي، كــام يالحــظ ذلــك مــن 
ــد أن  ــن املؤك ــه م ــري أن ــكلني )4،3(. غ ــالل الش خ
ــات األوىل  ــهدت البداي ــد ش ــراق ق ــام والع ــالد الش ب

الشكل رقم )2(: معبد الشمس -مأرب-  اليمن. كتابات 

)W2( :باخلط احلمريي عىل اجلدران. املصدر

)W1( :حروف اخلط املسند. املصدر :)الشكل رقم )1
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ــذ فجــر الســالم، حيــث كانــت  ــة من ــة العربي للكتاب
ــذي  ــويف ال ــط الك ــتخدام اخل ــات األوىل الس البداي
يعــد أول اخلطــوط العربيــة اســتخدامًا، إذ يظهــر 
ذلــك مــن خــالل الدراســات املختلفــة حــول بدايــة 
ــاين،2010، ص 5(. ــة )القحط ــة العربي ــة للغ الكتاب

5. مجالية اخلط وحروفه

الفنــون  أهــم  مــن  الكتابــة  فــن  كان        
ــريب إىل  ــط الع ــامم باخل ــث أدى االهت ــالمية حي الس
ــة  ــك إىل تقوي ــه. أدى ذل ــره وزخرفت ــينه وتطوي حتس
حروفــه ومدهــا وجتميلهــا باألزهــار واألوراق. وقــد 
ــن تطــور احلســاب يف إنتــاج  اســتفاد املســلمون م
وابتــكار أنــامط جديــدة خاصــة يف الزخرفــة )طاهــر، 
2001(. فنــرى الفنــان املســلم قــد اســتطاع أن ُيضع 
ــارًة يقــوم  ــة، فت ــه وفقــًا حلاســته الفني ويصمــم حروف

بالتطويل واحلشــو، وتــارًة أخــرى بالتبســيط واالنتقاء 
ــات  ــة ولوح ــورًا مجالي ــج ص ــى أنت ــل، حت والتسلس
ُزخرفيــة ُأعجــب هبــا العــال، وليــس املســلمون فقــط؛ 
ــا  ــي قدمه ــون الت ــم الفن ــن أه ــط م ــن اخل ــد ف إذ ُيع
ــكلني )6،5(.  ــح الش ــام يوض ــال ك ــلمون إىل الع املس
مجــال اخلــط العــريب وأســاليب زخرفــة حروفــه، 
ويقــوم هــذا الفــن عــى بنيــة متميــزة، وقواعــد 
ــوط  ــن اخلط ــري م ــا نظ ــس هل ــة لي ــية، وزخرفي هندس

الشكل رقم )4(: خط نبطي نقش املنارة - حوران - سوريا. 
املصدر: )غنوم،2013(

الشكل رقم )6(: مجال احلروف يف كتابات خط الثلث . 

)W18( :املصدر

الشكل رقم )3(: كتابات باخلط النبطي عىل جدارية حوران - 

)W3( :سوريا . املصدر

الشكل رقم )5(: مجال احلروف يف كتابات الكويف .              

)W17( :املصدر
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ــة  ــاك أم ــس هن ــة. فلي ــات املختلف ــرى يف اللغ األخ
تناولــت التأليــف يف اخلــط، ونشــوئه، وهندســته، 
وجتميلــه، كــام تناولــت األمــة العربيــة خطهــا لكونــه 
ــريًا )ديل  ــالمية أوالً وأخ ــدة الس ــط بالعقي ــًا ارتب فن

.)2013 وفرمــان، 

6. تأثري التكنولوجيا عىل اخلط العريب

      تباينــت آراء اخلطاطــني بشــأن تأثــري التقنيــة 
ــلبيًا  ــريًا س ــرى تأث ــض ي ــط، فالبع ــة اخل ــى مجالي ع
ــاس  ــان يف الحس ــه، ودور الفن ــه، وقيمت ــى مجاليت ع
والتصميــم هلــذه اخلطــوط، بينــام يــرى آخــرون 
ــن  ــتطيع م ــة يس ــة خصب ــرت بيئ ــد وف ــة ق أن التقني
خالهلــا الفنــان تقديــم رؤيتــه بشــكل أفضــل، إذ 
ــر اخلطــوط القديمــة،  ــم وتطوي ــة ترمي وفــرت إمكاني
تلوينهــا  ســهولة  مــع  جديــدة  خطــوط  وإنتــاج 
ومســحها يف دقائــق ويمكــن الوصــول إىل نتائــج 
ــا  ــول إليه ــدة للوص ــًا عدي ــي أيام ــاط يم كان اخلط

)املســعود،2013(. 

ــا  ــه قدســيته مل ــًا أن اخلــط العــريب ل يظهــر جلي
ــة،  ــون العربي ــر الفن ــم يف تطوي ــن دور مه ــه م يؤدي
وكذلــك الــدور الفلســفي والدينــي؛ لذلــك ال تعتــر 
ــة  ــام مكمل ــي وإن ــر البداع ــن الفك ــاًل ع ــة بدي التقني
ــد  ــات ق ــن تطبيق ــة م ــت التقني ــتخدام؛ إذ مكن لالس
ــات يف تصورهــا، وتنســيقها،  يالقــي النســان صعوب
التــي وفرهتــا  ذلــك المكانيــات  وكمثــال عــى 
ــة  ــور لمكاني ــة، والتص ــامرة احلديث ــى الع ــه ع لتطبيق
ذلــك والنتائــج املمكنــة، خصوصــًا مــع ظهــور 
ــؤ  ــهل التنب ــن الس ــون م ــد ال يك ــة ق ــكال معامري أش

بنتائجهــا مــن خــالل الطــرق التقليديــة. فيمكــن 
القــول: إن التقنيــة قــد مكنــت تطبيــق اخلــط العــريب 
ــل. ــكٍل أفض ــور بش ــور والتح ــى التط ــاعدته ع وس

7. اخلط العريب والعامرة

      إن العالقــة بــني اخلــط العريب والعــامرة ذات 
عواطــف ومشــاعر وجدانيــة، فاخلــط جــزء ال يتجــزأ 
مــن العــامرة الســالمية يــري هبــا كــام يــري الــدم 
يف العــروق )القحطــاين،2010(.  وكــام الحظنــا مــن 
ــه  ــريب أن عالقت ــط الع ــأة اخل ــكال يف نش ــالل األش خ
بالعــامرة عالقــة أزليــة ابتــدأت منــذ القــدم مــن 
ــبة  ــا بالنس ــة. أم ــة والرمزي ــات اجلداري ــالل الكتاب خ
ــا دون وجــود  ــا تصوره لعــامرة املســلمني فــال يمكنن
ــة وشــواهدها  اخلــط فهــو مكمــل لعنارصهــا البري
الدينيــة وقدســيتها، كــام يف الشــكلني )8،7(. وكذلــك 
ــد  ــل ق ــذا التكام ــه، وه ــة جلامليت ــي مكمل ــامرة فه الع
زاد مــن قيمتهــا وكذلــك شــد اهتــامم الباحثــني، 
ــى  ــة ع ــذه العالق ــة ه ــني لدراس ــني، واملصمم والفنان

الشكل رقم )7(:  كتابات آليات من القرآن الكريم توضح 
استخدام اخلط العريب بأشكال خمتلفة عىل جهة القبلة باحلرم 

)W19( :النبوي الرشيف. املصدر
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وجــه التحديــد يف فــرة العصــور الســالمية املختلفــة 
وقــد وجــدت جمموعــة مــن األبحــاث والتحليــالت 

حــول ذلــك. 

8. اخلط العريب يف العامرة احلديثة

ــامرة  ــر بالع ــر ويتأث ــريب يؤث ــط الع ــل اخل     ظ
يف خُمتلــف العصــور، ومــن ذلــك التأثــري اجلــي 
عــى العــامرة احلديثــة، وُيالحــظ يف املقــام األول 
عــامرة املســلمني ذات الطابــع الدينــي حيــث يبــدو أن 
اخلــط العــريب أصبــح ُجــزءًا ال يتجــزأ مــن التشــكيل 
ــة املختلفــة يف  ــارص املعامري ــامري، والزخــريف للعن املع
املبــاين الدينيــة، وكذلــك القصــور، واألبنية الســكنية. 
ــريب  ــط الع ــتخدام اخل ــول اس ــظ دخ ــيء امُلالح وال
عــى العــامرة بمختلــف أنواعهــا بأشــكال مجاليــة 
ــاه، وتــأرس الناظــر إىل مجــال هــذا اخلــط،  تشــد االنتب
ــب  ــكل، والتناس ــى التش ــدودة ع ــري املح ــه غ وقدرت

ــم. ــداع يف التصمي ــي الب ــا يقت ــًا مل وفق

ــان:  ــه جانب ــامرة ل ــط يف الع ــور اخل       إن ظه

جانــب فنــي تشــكيي، والــذي يتعلــق باخلطــوط 
ــون.  ــا اخلطاط ــوم هب ــمها ويق ــرق رس ــا، وط وأنواعه
يتعلــق  مــا  وهــو  املعــامري،  التصميــم  وجانــب 
بموضــع توظيــف هــذه النقــوش، ومتاشــيها مــع كتــل 
ــون  ــامري. )ذن ــا املع ــم هب ــي هيت ــامرة الت ــارص الع وعن
وأمحــد،2013(. حيــث نالحــظ أن ظهــور الكتابــة يف 
العــامرة احلديثــة بأســاليب حديثــة، ومواضيــع عديدة. 
ــا،  ــة ومكوناهت ــدران الداخلي ــك يف اجل ــظ ذل فنالح
ــامرة  ــآذن يف ع ــاب، وامل ــة، والقب ــدران اخلارجي واجل
املســلمني، واملداخــل واألرضيــات، وقــد أثــر يف ذلك 
ــا  ــب عليه ــي يكت ــاحات الت ــات واملس ــالف البيئ اخت
اخلــط العــريب، حيــث نشــاهد يف العــامرة احلديثــة تأثري 
طــرق التنفيــذ والتشــييد املمكنــة عــى شــكل وجــودة 
ــا.   ــتخدمة فيه ــاء املس ــواد البن ــك م ــات وكذل الكتاب
ــات  ــق الكتاب ــع لتطبي ــديس املتب ــكل اهلن ــك الش كذل
ــية يف  ــكال اهلندس ــت األش ــث تنوع ــى حي ــى املبن ع
تطبيــق الكتابــات بحســب العنــر املعــامري املطبــق 
ــكل  ــم وش ــث حج ــن حي ــات م ــذه الكتاب ــه ه علي
وموقــع العنــر ضمــن املبنــى. إذ صنــف القحطــاين 
ــواع،  ــتة أن ــات إىل س ــكال الكتاب )2010، ص6( أش
ra�( الشــكل الشــعاعي ،)frame )وهــي: الطــار 
الشــكل احللقــي   ،)grid( الشــبكي الشــكل   ،)dial

أيقونــة   ،)isolated( املوضعــي  الشــكل   ،)overall(
اخلــط العــريب )icons(.  لكــن املالحــظ أن اخلــط 
ــات  ــت اجتاه ــد تنوع ــة ق ــامرة احلديث ــريب يف الع الع
ــات  ــة اجتاه ــا يف ثالث ــتطيع أن نلخصه ــوره، ونس ظه
رئيســة مثلــًة باالجتــاه التقليــدي الــذي يلتــزم بالطــرق 
االجتــاه  اخلــط. وكذلــك  اســتخدام  التقليديــة يف 

الشكل رقم )8(:  كتابات باخلط العريب تتبع الشكل اخلطي 
عىل مدخل باب البقيع باحلرم النبوي لرشيف النبوي الرشيف. 

)W19( :املصدر
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ــة  ــتخدام التقليدي ــة االس ــر بطريق ــث تأث ــط حي املختل
ــاء  ــواد البن ــث م ــن حي ــدة م ــة جدي ــر بطريق ــام ظه ك
ــة اخلــط بالســطح، وكذلــك االجتــاه احلديــث  وعالق
حيــث اختــذ أســلوبًا جديــدًا يف اســتخدام اخلــط 
ــكل  ــا الش ــح لن ــام يوض ــذه ك ــات تنفي ــواده وتقني وم

ــات.  ــذه االجتاه ــني ه ــة ب )9( العالق

أوالً: االجتاه التقليدي

ــتمراري  ــلوب اس ــط بأس ــر اخل ــث ظه       حي
مســتمد أســاليبه، وأماكــن اســتخدامه كــام يف العصور 
الســابقة املختلفــة، وعمــل عــى صبغهــا بنكهــة 
حديثــة مــن خــالل املــواد أو األلــوان، ويتضــح ذلــك 
جليــًا مــن خــالل عــامرة بعــض املســاجد التــي ظلــت 
ــاليب  ــزم باألس ــريف، وتلت ــكل الزخ ــى الش ــظ ع حتاف
ــتخدام  ــكل )10( اس ــظ يف الش ــام يالح ــة. ك التقليدي
الكتابــات الرشيطيــة عــى اجلــدران اخلارجيــة ملســجد 
ــامرة  ــن الع ــتمدة م ــن املس ــاء- اليم ــح بصنع الصال
ــف  ــد ختتل ــي ق ــة الت ــور املختلف ــالمية يف العص الس

أحيانــًا مــن ناحيــة املــادة أو التقنيــة املنفــذة هبــا، 
ــا هــو األســلوب املتبــع يف اســتخدام  ولكــن مــا هيمن
ــى.  ــني أو التعريــف باملبن اخلــط العــريب لغــرض التزي
واســتخدام اخلــط كان عبــارة عــن اســتخدام زخــريف 
القــراءة الواضحــة  ُيراعــي  ُيراعــي الزخرفــة وال 
للخــط خصوصــًا مــع االنســجام اللــوين للــون 
ــك  ــر ذل ــام يظه ــه ك ــط علي ــت اخل ــذي نح ــر ال احلج

ــكل )11(.                          ــالل الش ــن خ م

الشكل رقم )10(:  مسجد الصالح - صنعاء. ويظهر فيه 
استخدام اخلط العريب بشكل تقليدي نمطي.

املصدر: العنيس،2013

الشكل رقم )9(:  عالقات االجتاهات املختلفة التي ظهر هبا اخلط العريب يف العامرة احلديثة بعضها باآلخر. املصدر: الباحثان
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اســتخدام  الشــكل )12(  يظهــر   وكذلــك 
الكتابــات الرشيطيــة حــول املداخــل يف املســجد 
ــدا بنفــس األســاليب  ــة لشــبونة- هولن اجلامــع بمدين
املتبعــة قديــاًم، حيــث نالحــظ اســتخدام اآليــات 
ــة  ــرق التقليدي ــي الط ــوان حُتاك ــكاٍل وأل ــة بأش القرآني
ــكل )13(  ــظ يف الش ــام نالح ــلمني. ك ــامرة املس يف ع
ــة  ــي الوظيف ــي ُيراع ــكل موقع ــط بش ــتخدام اخل اس
والزخرفــة بغــرض القــراءة والتزيــني، وليــس هبــدف 
زخــريف بحــت كــام يظهــر يف املســجد ســالف الذكــر.

ثانيًا: االجتاه املختلط

      وهــو خليــط مــا بــني  األســلوب التقليــدي 
الــذي ُيراعــي النقــل احلــريف للشــكل اهلنــديس للخــط 
ــة، واألســلوب  العــريب املســتخدم يف العــامرة التقليدي
ــيخ  ــجد الش ــك يف مس ــظ ذل ــث نالح ــث، بحي احلدي
ــة  ــة العــني بالمــارات العربي ــد بمدين ــن زاي خليفــة ب
ــريب  ــط الع ــري للخ ــاس الكب ــظ املقي ــدة، ويالح املتح
ــغ  ــي يبل ــذي يغطيهــا بشــكٍل كامــل، والت ــة ال يف القب
ــي 75  ــا الداخ ــار، وقطره ــي 8 أمت ــا اخلارج قطره
ــم  ــرًا، ورغ ــل 29 م ــن الداخ ــا م ــرًا، وارتفاعه م
ضخامــة القبــة واملقيــاس املســتخدم للخــط فيهــا إال 
ــة، وحتمــل  ــة ال حتمــل عــى أي أعمــدة داخلي أن القب
مــن اخلــارج مــن خــالل أربعــة أزواج مــن األعمــدة 
الرئيســة. اســتفادت القبــة مــن الطــراز األمــوي 
ــامل  ــرة، والش ــة الصخ ــامي كقب ــقيه الش ــاب بش للقب

الشكل رقم )11(: مسجد الصالح - صنعاء. الكتابات 
اإلطارية واملوضعية حيث استخدم اخلط العريب وفقًا للطرق 

التقليدية يف استخدامه.

الشكل رقم )13(: مسجد بيت النور- أمريكا الشاملية. 
الكتابات املوضعية واإلطارية عىل املحراب من اخلارج.  

 W6 :املصدر

الشكل رقم )12(: مسجد لشبونة - هولندا. الكتابة اإلطارية 
عىل املدخل وفقًا للطرق التشكيلية التقليدية الستخدام اخلط. 

 W5 :املصدر
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ــان  ــري يف تلمس ــجد الكب ــي كاملس ــي واألندل أفريق
ــع،2014(؛  ــرب )رفي ــازة باملغ ــجد ت ــر، ومس باجلزائ
حيــث نــرى أســلوب الكتابــة املتبعــة يف قبــاب العامرة 
العثامنيــة مــن الداخــل، كــام نالحــظ ذلــك مــن خالل 
الشــكل )14( حيــث يظهــر لنــا شــكل زخــريف 
إشــعاعي بمســجد الســلطان أمحــد - إســطنبول.         
ــد  ــجد ق ــة املس ــل بقب ــكل املامث ــتخدام الش ــن اس ولك

مــن  واســتخدم  حديــث  بأســلوب  تــم 
اخلــارج. إن اخلصائــص املميــزة للقبــة تتمثــل يف 

ــن  ــاجد م ــاب املس ــدي لقب ــكل التقلي ــا  للش مغايرهت
ناحيــة التفصيــل، واملعاجلــة، حيــث اعتمــدت يف 
ــجت  ــة نس ــة ُمتداخل ــات قرآني ــى لوح ــكيلها ع تش
مــن خــط الثلــث بحــروف بــارزة تظهــر رونــق 
اخلــط العــريب، ومجالياتــه، وبذلــك ل تعــد تلــك 
اللوحــات نقوشــًا وزخــارف تزيــن ســطح القبــة 
ــر  ــاس وعن ــون أس ــت إىل مك ــل حتول ــب، ب وحس
ــكل  ــه الش ــام يبين ــامري ك ــة املع ــيج القب ــل يف نس تكام
)15(، حيــث يالحــظ اســتخدام الشــكل الشــعاعي 
ــروي، إذ  ــكل الك ــى الش ــة ع ــة القرآني ــة اآلي يف كتاب
يوفــر الشــكل الشــعاعي إمكانيــات لجيــاد أشــكال، 
وزخــارف، وكتابــات تتخــذ مــن مركــز القبــة مرجعــًا 
هلــا، إمــا بصــورة ُمفــردة لــكل مجلــة كتابيــة، أو 
ــات  ــف الكتاب ــا توظي ــث يمكنن ــة؛ حي ــورة مجاعي بص
ــة،  ــود الدائري ــب، والعق ــة كاملحاري ــن خمتلف يف أماك
ــري  ــة. خ ــاين املختلف ــاجد واملب ــل املس ــة بمداخ واملدبب
مثــال عــى ذلــك املســاجد العثامنيــة يف توظيــف 
الكتابــات الشــعاعية ذات املركــز الواحــد يف العــامرة 
الســالمية )القحطــاين،2010، ص7(. إن اســتخدام 
ــاٍن  ــة ذات مع ــاد مجالي ــه أبع ــة ل ــريب يف القب ــط الع اخل
إبداعيــة، فاســتخدامه ليــس جمــرد نحــت بســيط كــام 
ــزءًا  ــح ج ــل أصب ــة ب ــاليب التقليدي ــتخدم يف األس يس
مــن النشــاء، ولعــل ذلــك بســبب إمكانيــة التشــكيل 

ــة.  ــواد احلديث ــة يف امل املتاح

ــث  ــط الثل ــة خ ــكل )16( مجالي ــر يف الش يظه
نتيجــة للتضــاد بــني الظــل والضــوء، وهــو مــا 
نتيجــة  الليــي  املنظــور  يف  مجــاالً  القبــة  أكســب 
الســتخدام احلــذف يف كتلــة القبــة واســتخدام املــواد 

الشكل رقم )14(: الكتابات اإلشعاعية بمسجد السلطان 
أمحد من الداخل ويوضح استخدام اخلط يف الدولة العثامنية.   

 W7 :املصدر

الشكل رقم )15(: مسجد الشيخ خليفة - العني. الكتابات 
الزخرفية عىل القبة بشكل نحتي غري تقليدي يف استخدام اخلط 

W8 :ومراعاة الشكل التقليدي للكتابة. املصدر
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الشــفافة أســفل اخلــط املنحــوت. وهــذا بــدوره جعل 
اســتخدام اخلــط العــريب يف هــذا األســلوب خمتلطــًا ما 
ــة  ــة املختلف ــرق احلديث ــة والط ــاليب القديم ــني األس ب
عــن النمــط القديــم. وتــم مراعــاة الزخرفــة، وليــس 
الوظيفــة للخــط بحيــث يتضــح أن اخلــط العــريب لــه 
ــات  ــون اآلي ــه تك ــي، وفي ــا: األول: وظيف ــان مه هدف
الكلــامت  قــراءة  الناظــر  يســتطيع  أو  واضحــة، 
املختلفــة، وُيراعــي اجلانــب اجلــاميل. واهلــدف الثــاين: 
يتمثــل يف الزخرفــة حيــث ُيراعــي اجلانــب الزخــريف 

ــر  ــكل )17( يظه ــر. يف الش ــامم األك ــه االهت ويعطي
اخلــط العــريب بإهبــار مجــايل مــن نــوع آخــر عــن طريق 
ــة  تأثــري أشــعة الشــمس، ولعــل إدراك القيمــة اجلاملي
للخــط العــريب قــد ســاعد املصمــم يف تكويــن الشــكل 
اجلــاميل للقبــة؛ ولذلــك يظهــر جليــًا التــامزج والتناغم 
بــني نوعيــة اخلــط والشــكل الــذي كتــب عليــه. فمــن 
خــالل الشــكلني )19،18( يظهــر لنــا مســجد العزيــز 
بجزيــرة الريــم جتربــة أخــرى الســتخدام اخلــط العريب 
بشــكل موضعــي ألســامء اهلل احلســنى، حيــث يالحظ 

الشكل رقم )16(: مسجد الشيخ خليفة - العني. ظهور اخلط 
أثناء اإلضاءة الليلية جيسد الطريقة غري التقليدية الستخدامه. 

 W8 :املصدر

الشكل رقم )17(: مسجد الشيخ خليفة - العني. ظهور اخلط 

 W8 :أثناء اإلضاءة النهارية من الداخل. املصدر

الشكل رقم )18(: مسجد العزيز - جزيرة الريم - اإلمارات. 
ظهور اخلط العريب أثناء الليل بسبب تأثري الضوء وبشكل غري 

W20  :تقليدي يف مادة البناء وتقنية االستخدام. املصدر

الشكل رقم )19(: مسجد العزيز- جزيرة الريم - اإلمارات. 
اخلط املستخدم عىل اجلدران بشكل تقليدي من حيث شكل 

 W20:االستخدام . املصدر



11 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )1(،  الرياض ) 2019م / 1440هـ (

ــا  ــو م ــكيل، وه ــة، والتش ــارم يف الكتاب ــزام الص االلت
ــزًا رغــم بســاطة الســطح  أعطــى املســجد مجــاالً ومتي
للكتــل املســتطيلة، حيــث يبــدو أن اخلرســانة الشــفافة 
ــري  ــكل ع ــات بش ــار الكتاب ــاعدت يف إظه ــد س ق
متيــز عــن الطــرق التقليديــة يف املــادة وراعاهــا يف 
أســلوب الكتابــة، وكذلــك نالحــظ أن الشــفافية قــد 
ســاعدت يف إظهــار مجاليــة خــط الثلــث خــالل الليــل 
ــًا  ــري األضــواء وهــو مــا أكســبه رونق مــن خــالل تأث
ومجــاالً راعــى االلتــزام يف الكتابــة واحلداثــة يف املــادة.

ثالثًا: االجتاه غري التقليدي )اجلديد(

ــو  ــاين ه ــذه املب ــريب يف ه ــط الع ــور اخل       ظه
ــرة،  ــاليب ُمبتك ــة، وأس ــكاٍل خمتلف ــد بأش ــور فري ظه
ــواد  ــو م ــام األول ه ــذا يف املق ــاعد ه ــا س ــل م ولع
ــث  ــة، حي ــة املختلف ــك التقني ــة، وكذل ــاء املتاح البن
اســتطاع املصممــون اســتخدام اخلــط بطــرق بارعــة، 
ومتميــزة، راعــت مجــال اخلــط العــريب وواكبــت املواد 
ــتخدام  ــن اس ــم م ــي مكنته ــة الت ــات املختلف والتقني
ــاين  ــات خمتلفــة. ل يعــد اخلــط يف هــذه املب اخلــط لغاي
ــة  ــات القرآني ــه اآلي ــع ب ــي تطب ــكيي فن ــدف تش ذا ه
واحلــروف العربيــة، بــل تعداهــا إىل أن أصبــح اخلــط 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن النظــام النشــائي للمبنــى، 
ــردات  ــن ومف ــارص التكوي ــن عن ــًا م ــرًا أساس وعن
ــد يف  ــاه اجلدي ــر االجت ــد ظه ــة، وق ــات احلديث الواجه

ــي: ــام ي ــط ك ــتخدام اخل ــاليب الس ــة أس ثالث

1- األسلوب اجلديد غري الواضح:

ــط  ــاكات اخل ــون حم ــتطاع املصمم ــد اس       فق

ــاظ  ــات واأللف ــتخدام اآلي ــة اس ــا بطريق ــريب، إم الع
بشــكل رصيــح، أو بطريقــة توحــي باالقتبــاس، 
ــايض ل  ــه. يف امل ــكل ومجاليات ــة الش ــاكاة لليون واملح
ــلمني  ــام املس ــًا أم ــف عائق ــن يشء يق ــاك م ــن هن يك
لكتابــة اخلــط عــى مبانيهــم، فقــد اســتطاع البنــاؤون 
آيــات  والتقنيــات خلــط ورســم  املــواد،  تطويــع 
ــرة،  ــم يف كل ف ــى مبانيه ــم واألذكار ع ــرآن الكري الق
وحقبــة مــن حقبــات التاريــخ hillenbrand, 1994 (. ويف 
ــاء  ــد قدمــت للبن ــة ق ــرى أن التقني الوقــت احلــارض ن
الكثــري مــن المكانــات، ونــرى بعــض األمثلــة 
حيــث يقــدم لنــا متحــف املســتقبل بمدينــة ديب 
جتربــه فريــدة تظهــر جزالــة احلــرف وقــوة التعبــري يف 
مشــهد ســيمفوين لألحــرف العربيــة بشــكٍل ُمتناســق، 
وُمتناســب يظهــر جتربــة خمتلفــة حتاكــي املالءمــة 
واملواءمــة كــام يف الشــكل )20(، والتــي نســتطيع 
ــة احلــروف  ــة ومجالي مــن خالهلــا احلكــم عــى إمكاني
احلديثــة، وعــامرة  العــامرة  العربيــة يف  والكلــامت 
املســتقبل. إن رؤيتنــا لغــالف املتحــف للوهلــة األوىل 
ــروف  ــم للح ــري منظ ــوائيًا غ ــاالً عش ــر كرنف ــد يظه ق
العربيــة، لكــن مــا إن نحــاول التمعــن جيــدًا يف 
هــذه العبــارات غــري الواضحــة التــي تعــد مــن 
ــام،  ــدى الوئ ــدرك م ــى ن ــث، حت ــط الثل ــزات خ مي
ــة ذات  ــع الكتل ــه م ــط وليونت ــة اخل ــجام حلرك واالنس
ــظ  ــكل 21(. ويالح ــرن )الش ــاوي امل ــكل البيض الش
أن اخلــط العــريب يف الكتلــة قــد أعطاهــا شــكاًل بريــًا 
ــت  ــذي حظي ــي ال ــداع املتناه ــي بالب ــًا، يوح جذاب
ــة، ويف هــذا العمــل ل يعــد اســتخدام  ــه هــذه الكتل ب
ــة  ــة التقليدي ــكال الكتاب ــن أش ــكٍل م ــرد ش ــط جم اخل
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ــا  ــر لن ــل يظه ــارص ب ــدران والعن ــى اجل ــم ع ــي تت الت
ــل  ــط الداخ ــكال ترب ــن أش ــارة ع ــو عب ــط ه أن اخل
باخلــارج مــن ناحيــة الضــاءة، وهــذا بــدورة عكــس 
ــر  ــث يظه ــل، حي ــن الداخ ــط م ــة للخ ــة اجلاملي القيم
ــا  ــرف، واتصاهل ــتمرارية األح ــكل )22( اس ــا الش لن
ــة ذات  ــة زخرفي ــكال ديكوري ــم أش ــل، ورس بالداخ
ــة جتمــع بــني الفضــاء  ــة عربي ــة معامري ــه هوي ــع ل طاب
ــا  ــك ينقلن ــاجد، وكذل ــام يف املس ــكياًل ك ــوف تش املأل
إىل التقنيــة احلديثــة التــي تــم مــن خالهلــا تشــييد هــذا 
املتحــف، وهــو مــا ســتتيح آفاقــًا مســتقبلية لمكانيــة 
ــداع  ــة والب ــاء اهلوي ــريب لضف ــط الع ــتخدام اخل اس

ــتقبل.  ــاين يف املس ــى املب ــة ع واحلداث

ــظ يف  ــي تالح ــياء الت ــم األش ــن أه ــل م ولع
ــة  ــة احلديث ــرشوع الطريق ــذا امل ــط يف ه ــتخدام اخل اس
ــزز  ــا يع ــذا م ــتخدام، وه ــوف االس ــري مأل ــكل غ بش
تصنيفــات الدراســة الجتاهــات ظهــور اخلــط العــريب 

ــة. ــامرة احلديث يف الع

 يوضــح الشــكل رقــم )23( اســتخدام اخلــط 
العــريب بشــكل مبتكــر جيمــع بــني األهــداف الســامية 
للبنــك والتقنيــة احلديثــة، وحــاول املصمم االســتفادة 
ــة  ــاف الزجاجي ــة باأللي ــانة املدعم ــادة اخلرس ــن م م
ــة  ــح إمكاني ــي تتي )glass fiber reinforced concrete( الت
مــن  جمموعــة  بــني  واجلمــع  بســهولة  التشــكيل 
الكلــامت التــي متثــل أهــداف البنــك )التقــان، 
ــى  ــامد ع ــم االعت ــام ت ــالص،....( ك ــة، الخ األمان
تــم  حيــث  العــريب،  اخلــط  يف  جديــدة  مدرســة 
الشــكل  رســم  يف  اخلــط  مجــال  مــن  االســتفادة 
اخلارجــي للمبنــى )مقابلــة، الفيفــي،2017(. حيــث 

الشكل رقم )20(: متحف املستقبل- ديب. الكتابة عىل الشكل 
اخلارجي يظهر األسلوب اجلديد يف تغطية واجهات املتحف 

باخلط العريب. املصدر: البيان، 2015، العدد 12678 

الشكل رقم )21(: متحف املستقبل- ديب. ظهور الكتابة أثناء 
الليل اخلط كعنرص رئييس يف مفردات الواجهة لنقل الضوء من 

physo, 2015 :اخلارج إىل الداخل. املصدر

الشكل رقم )22(: متحف املستقبل- ديب. استمرار الكتابة إىل 
الداخل إلظهار إمكانية استخدام اخلط بأسلوب حديث غري 

تقليدي. املصدر البيان، 2015، العدد 12678  
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ــريف  ــب  الزخ ــى اجلان ــد راع ــم ق ــظ أن املصم يالح
بــري  تعبــريي  األكــر هلــدف  وأواله االهتــامم 
ولكــن اجلانــب الوظيفــي قــد أمهــل ظاهريــًا، واكتفى 
املصمــم بالشــكل اجلوهــري لــه. كــام يظهــر الشــكل 
)24( حمــاكاة اخلــط مــن خــالل األشــكال الرســومية 
التــي تغطــي الواجهــة الرئيســة للمبنــى الــذي يظهــر 
ــة مــن  ــة احلــروف العربي بشــكٍل واضــح حمــاكاة ليون
خــالل شــكل احلــرف أعــى املدخــل، وكذلــك 

ــة. ــة الواجه ــي بقي ــي تغط ــة الت ــكال اللوني األش

تظــل العالقــة بــني الســطح والزخرفــة يف 
انتــامء  ذات  تكامليــة  عالقــة  الســالمية  العــامرة 
ــط  ــار اخل ــامر الختي ــق املع ــد يوف ــي،1998(. ق )هبن
املناســب للســطح، ومســاحته، وقــد يفــق يف ذلــك، 
للخــط  اهلنــديس  املفهــوم  إىل  باالســتناد  ولكــن 
ــل  ــام ب ــزل عنه ــن بمع ــاحة ل تك ــإن املس ــة ف والزخرف
ــام  ــف معه ــي تتكي ــام. فه ــزأ منه ــزءُا ال يتج ــت ج كان
ــود(  ــض وأس ــاب )أبي ــلب والجي ــادالن يف الس ويتب
ــة  ــام بخدم ــوم كلٌّ منه ــًا يق ــًا وثيق ــان ارتباط ويرتبط
اآلخــر. فنــرى اخلطــوط تتشــكل، وتتكــون، وتكــر، 
وتصغــر، وتســتمر، وتنقطــع، وتزيــد عرضــًا، وطــوالً 
ــكل  ــني الش ــؤ ب ــرض، أي: التكاف ــؤدي الغ إىل أن ت
والســطح )غنــوم، 2014(. يظهــر لنــا التكامــل 
ــق  ــن طري ــكل )25( ع ــالل الش ــن خ ــجام م واالنس
ــجد،  ــب املس ــف بجان ــى التجوي ــة ع ــم الكتاب تناغ
ــالل  ــن خ ــك م ــر ذل ــث يظه ــة حي ــك املئذن وكذل
نوعيــة اخلــط، وشــكله. وربــام اســتفاد املصمــم 
ــي  ــة الت ــوش الطاريــة املختلف ــن النق ــان م أو الفن
ظهــرت يف العــامرة الســالمية يف العــر العثــامين، إذ 
يوجــد التناغــم بــني الشــكل حــول القبــاب، واملــآذن، 
ــة  ــن األبني ــا م ــاجد، وغريه ــل للمس ــك املداخ وكذل

ــريب. ــط الع ــا اخل ــتخدم فيه ــي اس الت

نالحــظ مــن خــالل اســتخدام الكتابــات عــى 
املئذنــة أن اســتخدام اخلــط بشــكل كبــري، ومعقــد قــد 
ال يفهــم مــن خــالل النظــر إليــه، بمعنــى: مــاذا كتــب 
عــى هــذا الســطح؟ أي: أن املصمــم قــد أمهــل وظيفة 
اخلــط العــريب واســتفاد مــن الشــكل الزخــريف للتعبــري 
عــن اهلويــة، لكــن مــادة البنــاء اخلفيفــة قــد ســاعدت 

الشكل رقم )23(:  فرع بنك البالد- الرياض. استخدام 
اخلط عىل الواجهة بطريقة حديثة ذات توجه حديث. املصدر: 

مهندس املرشوع أسعد الفيفي

الشكل رقم )24(:  ( فرع بنك البالد- الرياض. استخدام اخلط 
عىل الواجهة بشكل مقتبس من ليونة اخلط. املصدر: مهندس 

املرشوع أسعد الفيفي
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ــظ  ــة، ويالح ــذه اللوح ــكيل هل ــت والتش ــى النح ع
ــم  ــى التصامي ــط ع ــرر للخ ــتخدام املتك ــك االس كذل
ــم  ــف ت ــكل )26( كي ــر الش ــث يظه ــة، حي الداخلي
اســتخدام النمــط نفســه املوجــود يف املئذنــة عــى 
الشــكل اخلــاص باملحــراب، وكل هــذا يعــزز القناعــة 
لــدى املهتمــني باخلــط العــريب يف إمكانياتــه، وقدراتــه 
عــى إنتــاج أشــكال مجاليــة ذات أبعــاد ثقافيــة إنســانية 

ــث  ــل، وحي ــجام والتكام ــام واالنس ــو إىل الوئ تدع
يظهــر كذلــك أن اخلــط ل هتمــل قيمتــه اجلامليــة. حتى 
يف الليــل نــرى ذلــك يف الشــكل )27(، وأن املصمــم 
اســتغل الشــكل الطــاري لألحــرف يف إغنــاء املشــهد 
الليــي بالقيمــة الفنيــة للخــط، إذ إن الغنــى البــري 
ــجد  ــذا املس ــطح هل ــكال واألس ــر يف األش ــذي يظه ال
ــط  ــتخدام اخل ــو إىل اس ــهد يدع ــًى يف املش ــي غن يعط
العــريب بوصفــه أحــد أهــم املفــردات املعامريــة لنتــاج 
عــامرة حديثــة ذات طابــع عــريب إســالمي يربــط 
العــامرة يف مشــارق األرض ومغارهبــا، ويعــزز التفكري 
البداعــي، مثــل هــذه البدايــات ســتفتح البــاب أمــام 

املعامريــني للتفكــري بشــكل حديــث غــري تقليــدي. 

2 - األسلوب اجلديد الواضح:

      إن جتليــات العالقــات اهلندســية أدت إىل 
ــكال  ــالمية بأش ــوش الس ــوط، والنق ــف اخلط توظي
ونســب اســتخدمت قواعــد النســب الذهبيــة بطــرق 
املعــامر  قبــل  مــن  ومنهجيــة  ومدهشــة،  ملفتــة، 

الشكل رقم )25(:  املسجد الزجاجي - بافاريا - أملانيا. 
استخدام اخلط يف املحراب بشكل حديث هلدف تشكييل يظهر 

 W9 :مجال اخلط الديواين. املصدر

الشكل رقم )26(:  املسجد الزجاجي - بافاريا - أملانيا. 
استخدام اخلط يف املئذنة بشكل إطاري يراعي الزخرفة.  

 W9 :املصدر

الشكل رقم )27(: املسجد الزجاجي - بافاريا-أملانيا. 
التأثري البرصي للخط يف أثناء الليل مما يظهر االستخدام 

النحتي للشكل حيث ساعد يف ذلك املادة احلديثة والتقنية .          

 W9 :املصدر
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املســلم بــني ثنايــا عــامرة املســاجد. وقــد ظهــر ذلــك 
ــالة،  ــات الص ــة لقاع ــيمه املختلف ــالل تقاس ــن خ م
واملــآذن، واملحاريــب )الســيد، 2008(. لكــن العــامرة 
احلديثــة قــد وظفــت اخلطــوط اهلندســية، واســتفادت 
مــن هــذه األشــكال بشــكٍل يعكــس القيمــة اجلامليــة، 
والفنيــة هلــا، فنالحــظ أن االســتخدام للخــط اهلنديس 
قــد جعلــه يظهــر ملمســًا وشــكاًل آخــر للمســاحات 
الكبــرية، كــام نالحــظ ذلــك يف الشــكل )28( حيــث 

ــرض  ــويف لغ ــط الك ــتخدام اخل ــف واس ــدو توظي يب
مجــايل بحــت. هيــدف ملــلء املســاحة باألحــرف 
الرأســية واألفقيــة حلمــل رســالة ذات داللــة إنســانية، 
حيــث ظهــر اخلــط يف عــامرة املســلمني حيمــل رســالة 
ســامية مقدســة يف تزيــني العنــارص املعامريــة مــن 
الرشيفــة،  النبويــة  واألحاديــث  اآليــات،  خــالل 
الثقــايف،  املضمــون  ذات  والعبــارات  واألدعيــة 
ــي كان  ــة الت ــامرة الديني ــن والع ــن الدي ــر ع وكان يع
ــن  ــد، 2004(. لك ــد احلمي ــس )عب ــا الرئي موضوعه
يبــدو أن العــامرة احلديثــة ل تعــد مقصــورة عــى 
اجلانــب الدينــي بــل اجتهــت نحــو اجلوانــب املختلفــة 
ــايف ذي  ــون ثق ــالمية بمضم ــة والس ــامرة العربي للع
ــكل )29(  ــك يف الش ــظ ذل ــام يالح ــي، ك ــامء قوم انت
ــذي  ــي ال ــوار الوطن ــز للح ــد العزي ــك عب ــز املل مرك

ــة.   ــة الثقافي ــة الوطني ــه الوظيف ــب علي يغل

ــلوب  ــابقان األس ــكالن الس ــا الش ــر لن وُيظه
بــني  جتمــع  بطريقــة  العــريب  للخــط  النحتــي 
ــات املختلفــة  ــة، وُتراعــي المكاني الوظيفــة والزخرف
الســتخدام التشــكيل اهلنــديس يف تغطيــة الواجهــات 
ــكل )30(  ــا. والش ــة هل ــف املصمم ــب الوظائ بحس
ــكل  ــة الش ــاهبة لتجرب ــة مش ــا جترب ــدم لن ــجد يق مس
ــك  ــز املل ــتخدم بمرك ــويف املس ــط الك ــديس للخ اهلن
ــن  ــزز م ــف يع ــلوب خمتل ــن بأس ــز، ولك ــد العزي عب
ــتغالل  ــا اس ــن خالهل ــتطيع م ــي نس ــات الت المكاني
ــن  ــات م ــذه املجموع ــة هل ــكيل، واملواءم ــال التش مج
املنحوتــات املعامريــة. التــي يعمــل اخلــط العــريب عــى 
ــث  ــة، حي ــات الطاري ــر الكتاب ــث يظه ــا حي صياغته
ــي  ــكال الت ــم األش ــن أه ــاري م ــكل الط ــل الش ظ

الشكل رقم )28(: مركز احلوار الوطني - الرياض. استخدام 
اخلط الكويف يف تغطية الواجهة بكاملها لغرض وظيفي زخريف.  

 W10 :املصدر .

الشكل رقم )29(:  مركز احلوار الوطني - الرياض. الواجهات 
املغطاة بالكتابة يف املركز حيث يوضح النحت يف استخدام 

 W10 :اخلط.  املصدر



مجال حممد أمحد نارص؛  مساعد بن عبد اهلل السدحان: اخلط العريب يف العامرة احلديثة16

ــام يعــزى ذلــك إىل  طبقــت يف العــامرة الســالمية، رب
العبــارات التــي كانــت تســتوجب مســاحات طوليــة، 
كــي يتمكــن القــارئ مــن قراءهتــا، وهــو مــا يمكــن 
توفــريه مــن خــالل األشــكال الطاريــة، وأيضــًا 
ــتطيلة  ــت مس ــواء كان ــية س ــكال اهلندس ــبب األش بس
يف  ذلــك  يؤثــر  حيــث  خمروطيــة،  أو  كرويــة  أو 
حتديــد االســتخدام للخــط بحســب شــكله اهلنــديس                 

.)hillenbrand, 1994(

م التقنيــة احلديثــة يف املــواد قــد أتــاح  تقــدُّ
إمكانيــات كبــرية الســتخدام اخلطــوط، كــام نالحــظ 
ــن  ــا م ــادة )GRC( وغريه ــة م ــكل )31( إتاح يف الش
ــكيل  ــة وتش ــادة صياغ ــرية يف إع ــات كب ــواد إمكان امل
املســاحات  مــع  يتناســب  بــام  املبــاين  يف  اخلــط 
واألشــكال. إن الشــكل املرئــي الــذي يظهــر لنــا 
ــار  ــت لظه ــتخدم النح ــذي اس ــكل )32( ال يف الش

الكتابــات القرآنيــة بأشــكال ومســاحات طوليــة 
تتناســب مــع الكتابــة للخــط اهلنــديس، وكذلــك 
الروحــاين  املشــهد  لضفــاء  الضــاءة  اســتخدام 
ــط  ــا: أن اخل ــة منه ــه دالالت عميق ــكل، ل ــى الش ع
ــن  ــزة ع ــة ومي ــاليب حديث ــتخدم بأس ــد اس ــريب ق الع

الشكل رقم )30(: مسجد أم سلمة- اإلمارات. املئذنة توضح 

 W21 :استخدام اخلطوط بشكل إطاري.  املصدر

الشكل رقم )31(: مسجد أم سلمة - اإلمارات. ظهور 
الكتابات يف أثناء الليل يظهر مجال اخلط الكويف عىل املئذنة.  

 W21 :املصدر

الشكل رقم )32(: مسجد أم سلمة - اإلمارات. الدور 
الوظيفي الستخدام اخلط الكويف عىل جدار املسجد.  املصدر: 

 W21
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األســاليب التقليديــة، حيــث نالحــظ أن املصمــم قــد 
راعــى الوظيفــة يف اســتخدام اخلــط عــى املئذنــة كــام ل 

ــويف. ــط الك ــة اخل ــل مجالي هيم

ــني  ــج ب ــة الدم ــد حماول ــكل )33( نج ويف الش
بطريقــة حديثــة،  والعــامرة الســالمية  احلديــث، 
حيــث يظهــر اســتخدام اخلــط العــريب بأســلوب 
جتريــدي حمــور جيمــع بــني الكــويف، والثلــث، ويعمــل 
عــى إنتــاج واجهــة بريــة ذات داللــة ثقافيــة، 
فقــد عمــل املصمــم عــى مواءمــة اخلــط مــع شــكل 
الكتلــة وهــو مــا أظهــر نوعــًا مــن الســيطرة للكتابــة 
ــروب  ــم اهل ــاول املصم ــة. حي ــى الكتل ــومة ع املرس
مــن الواجهــة املصمتــة بمحــاكاة متدرجــة جتمــع بــني 
ــا  ــو م ــارة، وه ــة والعب ــتدير يف الواجه ــكل املس الش
جعــل اســتخدام اخلــط يتميــز بأســلوب حديــث غــري 
مألــوف يف العــامرة املختلفــة يراعــي الوظيفــة واجلــامل 

ــطح. ــى الس ــط ع ــكيل اخل يف تش

ظهــور الكتابــة يف الواجهــة ل يكــن جمــرد عمل 
ــتفادة  ــم االس ــل ت ــي ب ــطح اخلارج ــى الس ــي ع نحت
ــث  ــل حي ــع الداخ ــه م ــاميل وربط ــكل اجل ــن الش م
ــط  ــور اخل ــكل )35( ظه ــالل الش ــن خ ــظ م يالح
ــة للشــكل.  ــة جتمــع بــني اخلــط والزخرف بطريقــة فني
ــة الســالمية ل  إن التشــكيل الفنــي للزخــارف العربي
تكــن جمــرد تزيــني بــل كانــت متثــل ملكــوت اهلل عــزَّ 
، حيــث اجلمــع بــني الديــن والفــن يف الوقــت  وجــلَّ
ــا للزخــارف،  ــد تأملن ــرى ذلــك عن ــا ن نفســه، ولطامل
ــداع يف  ــادة والب ــن العب ــر ع ــا تع ــدرك أهن ــث ن حي
العــامرة الســالمية )هبنــي، عفيــف(. حيــث يالحظ 
أن الفنــان يقــدم بــدالالت اخلــط العــريب قيــاًم مجاليــة 

الشكل رقم )33(: مسجد ديب - ديب. الواجهة األمامية 
للمسجد والكتابة عليها بشكل غري تقليدي يراعي وظيفة 

 W12 :الزخرفة.  املصدر

الشكل رقم )34(: مسجد ديب - ديب. اسكتش توضيحي 

 W12 :الستخدام الكتابة عىل الواجهة .  املصدر

الشكل رقم )35(: مسجد ديب - ديب. الدور الوظيفي للكتابة 
من الناحية البيئية التي تعمل عىل ربط الداخل باخلارج من حيث 

 W12 :اإلضاءة .  املصدر
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مــن خــالل عرضــني، األول: تنظيــم املعــارف العلمية 
ــة  ــة مــن خــالل صــورة مــا يقــرأ عــن الكتاب والثقافي
ــذا  ــي هب ــاس الفن ــو الحس ــاين: ه ــا. والث ــع هب ويطل
ــم  ــة يف التعلي ــاد األخالقي ــر األبع ــث يظه ــط حي اخل
التــي  الزخرفيــة  لألشــكال  واملحــاكاة  والتأمــل 

ــي، 2009(. ــا )الدليم ــل معه يتعام

نالحــظ يف الشــكل )36( اســتخدام اخلــط 
بحيــث  وظيفــة  وذي  واضــح  بشــكل  العــريب 
ــخ،  ــط النس ــة بخ ــارات املكتوب ــراءة العب ــتطيع ق نس
ــطح  ــة والس ــني الكتاب ــب ب ــبة والتناس ــظ النس ويالح
املكتــوب عليــه، ويظهــر لنــا الشــكل كلية الدراســات 
الســالمية بمدينــة الدوحــة -قطــر. حيــث عــر 
املهنــدس عــن العالقــة بــني اخلــط واهلــدف مــن إقامة 
املبنــى واســتخدام البســملة ل يكــن جمــرد حتقيــق 
للهويــة أو للزخرفــة بــل كان ذا بعــد دينــي يعــر عــن 
ارتبــاط املبنــى بالديــن الســالمي والرســالة الســامية 
التــي هيــدف إليهــا. حيــث اســتخدم العبــارة لغــرض 
وضيفــي زخــريف مــن خــالل خــط النســخ، واســتفاد 
ــكال  ــع األش ــم م ــه يف التناغ ــة ل ــة اجلاملي ــن القيم م
ــظ  ــام يالح ــة ك ــة فني ــبه قيم ــا أكس ــو م ــة وه املنحني

ــكل )37(. ــك يف الش ذل

3- األسلوب التعبريي )الرمزي(:

       ظهــر اخلــط العريب بوصفه إهلامًا يســتمد منه 
التصاميــم ويســتوحى مــن اخلطــوط العربيــة، ويعمــل 
عــى حماكاهتــا بأســلوب الــروح وليــس اجلســد، ولعل 
ــن  ــة، ولك ــري خمتلف ــل تفاس ــد حتم ــم ق ــذه التصامي ه
ــع  ــب مجي ــاء يناس ــريب معط ــط الع ــا أن اخل ــا يميزه م

ــًة أو  ــك زخرف ــواء كان ذل ــكار، س ــات واألف التوجه
شــكاًل أو إحيــاًء كــام يالحــظ يف الشــكل )38(، حيــث 
ــة  ــايف ملدين ــز الثق ــة للمرك ــرة التصميمي ــح الفك يوض
البــرة - العــراق، إذ أخــذ التصميــم بعــني االعتبــار 
ــرية  ــامهتها الكب ــق ومس ــا العري ــة، وتاريه إرث املدين
يف الــراث الســالمي والعــريب، واعتمــد يف التصميــم 
اخلــط العــريب والشــعر وشــكل الكتــاب، حيــث 
ــالل  ــن خ ــات م ــى الواجه ــك ع ــة كل ذل ــم ترمج ت
ابتــكار فتحــات عشــوائية عــى هيئــة مربعــات مائلــة. 

الشكل رقم )36(: كلية الدراسات اإلسالمية - الدوحة. 

 W13 :استخدام اخلط عىل األشكال الرأسية يف املركز.  املصدر

الشكل رقم )37(: كلية الدراسات اإلسالمية - الدوحة. 
استخدام الكتابة حول العنارص اإلنشائية هبدف وظيفي 

 W13 :وزخريف.  املصدر
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ــى  ــة ع ــريب والنقط ــط الع ــن اخل ــك م ــقى ذل استس
وجــه التحديــد بحيــث تتضــاءل النقــاط تدرجييــًا كلــام 
اقربــت مــن النقطــة الرئيســة - الشــكل )39( - التي 
ــال  ــم إدخ ــن، وت ــة يف التكوي ــة املحوري ــكل النقط تش
ــني  ــعر لتزي ــط والش ــة كاخل ــح الزخرفي ــض املالم بع
ــظ أن  ــث يالح ــم،2013(. حي ــات )األعس الواجه
اخلــط قــد ظهــر بشــكل رمــزي وبطريقــة جديــدة ال 

ــة. عالقــة هلــا باســتخدامه يف العــامرة التقليدي

يف  روعــي  بالكويــت  األفينــوز  ومســجد   
ــامين أو  ــريب العث ــط الع ــن اخل ــتلهام م ــه االس تصميم
املعــروف بخــط الطغــرة حيــث عمــل التصميــم عــى 
ــايل  ــم مج ــاج تصمي ــط لنت ــذا اخل ــة هل ــاكاة الليون حم

ــكل  ــح الش ــام يوض ــريب، ك ــط الع ــن اخل ــتوحى م مس
)40( خــط الطغــرة املســتوحى منــه تصميــم املســجد. 
وكذلــك يوضــح الشــكل )41( شــكل املســجد. ومــا 
ــط  ــاكاة للخ ــا املح ــم هب ــي ت ــة الت ــو الطريق ــا ه هيمن
العــريب كاجتــاه رمــزي يف حمــاكاة مجاليــة ورونــق 
ــمها  ــة يرس ــكال خمتلف ــاج أش ــط يف إنت ــة اخل وإمكاني

ــط. ــا اخل ــم ويعلمه املصم

جــدول )1(: حتليــل للحــاالت الدراســية مــن 
ــى،  ــط يف املبن ــتخدام اخل ــاه اس ــف اجت ــالل تصني خ
وكذلــك اهلــدف مــن اســتخدام اخلــط لغــرض 
ــك  ــارئ، وكذل ــة إىل الق ــال الكتاب ــة أو ليص الزخرف

الشكل رقم )38(: املركز الثقايف - البرصة. فكرة التشكيل من 

 W14 :خالل النقطة يف اللغة العربية.  املصدر
الشكل رقم )40(: خط الطغرة الذي استلهم منه اخلطوط . 

 W15 :املصدر

الشكل رقم )39(: املركز الثقايف - البرصة. الواجهة الرئيسة 

 W14 :للمركز توضح رمزية الفكرة.  املصدر

الشكل رقم )41(: مسجد األفنيوز- الكويت. يوضح ليونة لغة 

 W16 :الضاد.  املصدر
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املــادة التــي اســتخدمت يف اخلــط وأســلوب اســتخدام 
اخلــط عــى الســطح ســواء كان ذلــك نحتــًا أو إضافــة 
أو حذفــًا، وكذلــك نــوع اخلــط املســتخدم يف الكتابــة 
عــى املبــاين، وكذلــك األشــكال اهلندســية التــي ظهــر 

ــائية. ــارص النش ــات والعن ــى الواجه ــط ع ــا اخل هب

9. اخلط يف بعض اللغات األخرى

ــامرة يف  ــى الع ــح ع ــكل واض ــط بش ــر اخل أث
ــدو  ــث يب ــرى، حي ــات األخ ــات والثقاف ــض اللغ بع
ــاين،  ــكال املب ــض أش ــالل بع ــن خ ــري م ــك التأث ذل
ــه  ــر ب ــذي أث ــري ال ــم التأث ــن بحج ــك ل يك ــن ذل لك

االجتاه
يف استخدامها تم التي املباين

الدراسة
اهلدفمن

اخلط استخدام
يف املستخدمة املادة

اخلط

استخدام
عىل اخلط
السطح

املستخدم اخلط نوع
شكالألا

اخلطية
املستخدمة

تقليدي

الصالح وظيفيصنعاء-مسجد إطاريةالثلثنحتاحلجرزخريف
لشبونة وظيفيهولندا-مسجد إطاريةالثلثنحتالسرياميكزخريف

النور بيت أمريكا–مسجد
الشاملية

وظيفي تشكييلزخريف الثلثإضافةمعدن
+ إطارية

أيقونية

خمتلط
خليفة الشيخ إشعاعيالثلثنحتاخلرسانةزخريفالعني-مسجد

العزيز وظيفيظبيأبو–مسجد الشفافةزخريف حقيلالثلثحذفاخلرسانة

جديد

البالد بنك زخريفالرياض-فرع
يسآاجلي ر

(g.r.c)

+ حذف

إضافة
جديد موضعينوع

املستقبل -متحف

ديب
زخريف

الشفافة + اخلرسانة

الزجاج
موضعيالثلثحذف

بتسنبورغ -مسجد

ملانياأ
قرشيةg.r.cزخريف + مواد

+ حذف

إضافة
إطاريةالديواين

سلمة أم وظيفيالعني-مسجد إطاريةالكويفإضافةg.r.cزخريف
للحوار العزيز عبد امللك مركز

الرياض-الوطني
وظيفي موضعيالكويفنحتاخلرسانةزخريف

الثقايف حذف+ الزجاجاخلرسانةرمزيالبرصة-املركز
يف النقطة من اقتباس

الثلث خط

األفينوز خمتلفةرمزيالكويت-مسجد بناء مواد
اخلطوط من اقتباس

املرنة

اجلدول رقم )1(:حتليل ملباين الدراسة املستخدمة. املصدر: الباحثان
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ــكال  ــالل األش ــن خ ــظ م ــام يالح ــريب، ك ــط الع اخل
ــة تأثــري األحــرف الصينيــة، وكذلــك األحــرف  التالي
ــكالن )43،42(  ــر الش ــم. يظه ــى مبانيه ــة ع القوطي
تأثــري شــكل األحــرف عــى هنايــات الشــكل املعــامري 

ــى. للمبن

تأثــري   )45،44( الشــكالن  يوضــح  كــام   
ــري  ــث التأث ــن حي ــامرة م ــى الع ــة ع ــرف القوطي األح

البــري.

10. النتائج

       إن اخلــط العــريب قــد ظهــر يف العــامرة 
ــاه  ــت يف: اجت ــة متثل ــات خمتلف ــة اجتاه ــة بثالث احلديث
ــك  ــد. يمتل ــاه جدي ــط، واجت ــاه خمتل ــدي، واجت تقلي
اخلــط أشــكاالً وصــورًا جتمــع بــني الليونــة والرامــة 
وهــو مــا جيعلهــا مصــدرًا لإلهلــام والبــداع يف إنتــاج 
ــام أن  ــدد. ك ــداع والتج ــي الب ــم تراع ــل وتصامي كت

الشكل رقم )43،42(:تأثري شكل احلرف الصيني عىل املبنى

املصدر: القحطاين،2010

الشكل رقم )45،44(: تأثري شكل احلرف القوطي عىل املبنى 
من حيث النهايات التشكيلية للحرف والنهايات البرصية 

للمبنى. املصدر: القحطاين،2010 
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للخــط العــريب إمكانيــات واســتخدامات خمتلفــة 
تنوعــت بــني عــدد مــن األســاليب واألشــكال، 
ــًا يكــون عبــارة عــن نحــت  فنالحــظ أن اخلــط أحيان
ــًا  بســيط كــام يف األســلوب التقليــدي، ويكــون أحيان
ــارج  ــل واخل ــني الداخ ــط ب ــت يرب ــن نح ــارة ع عب
ــد  ــريات. ل يع ــن التأث ــريه م ــوء وغ ــالل الض ــن خ م
اخلــط مقيــدًا عــى الغــرض الزخــريف الوظيفــي 
ــن  ــزءًا م ــح ج ــل أصب ــة، ب ــة املكتوب ــال الكلم ليص
التكويــن النشــائي واملعــامري للواجهــات، كــام ظهــر 
ــيخ  ــجد الش ــة مس ــة لقب ــيات اخلارجي ــك يف التكس ذل
خليفــة، حيــث أصبــح اخلــط عنــرًا إنشــائيًا للقــرشة 
اخلارجيــة للقبــة، ويمتلــك اخلــط العــريب رســالة ذات 
طابــع إنســاين مجــايل حيمــل بطياته هويــة فريــدة يمكننا 
إضفاءهــا عــى املبــاين املختلفة باألشــكال واألســاليب 
ــة يف  ــة عالي ــريب مرون ــط الع ــك اخل ــة، ويمتل املمكن
ــو  ــة وه ــواد املتاح ــطح وامل ــب الس ــتخدام بحس االس
ــًا  ــق وفق ــتخدام يف كل املناط ــاًل لالس ــه قاب ــا جيعل م
ــرد  ــس جم ــة لي ــامرة احلديث ــط يف الع ــا. اخل لمكانياهت
نقــش أو زخرفــة بــل لــه معــاٍن ودالالت تفــوق 
الرؤيــة البريــة إىل الرســالة املعرفيــة التــي تعــر عــن 

ــا. ــال حروفه ــة ومج ــة العربي ــة اللغ جزال

      يســتطيع اخلــط العــريب االســتفادة مــن 
التكنولوجيــا احلديثــة يف البنــاء )طابعــات البنــاء 
ثالثيــة األبعــاد(، وهــو مــا يمكنــه مــن الظهــور 
بشــكل أفضــل مــن ذي قبــل. هنــاك بدايــة توجــه وإن 
تبــدو ضعيفــة يف اســتخدام اخلــط العــريب، وربــام نتــج 
ذلــك عــن إدراك القيمــة اجلامليــة والــدور البداعــي 
ــط  ــتطيع اخل ــة. يس ــامرة احلديث ــه يف الع ــر ب ــذي ظه ال

لنــا عــامرة ذات غنــى بــري  العــريب أن يقــدم 
بأشــكال مجاليــة، وفنيــة، وهندســية منقطعــة النظــري. 
للخــط العــريب يف العــامرة احلديثــة تأثــريات خمتلفــة يف 
مجيــع املســتويات واألســطح، يعــود ذلــك إىل أنواعــه 
ــة.  ــكال خمتلف ــهد بأش ــى املش ــر ع ــي تؤث ــة الت املختلف
كــام اســتخدم اخلــط ألغــراض لغويــة يف بعــض املباين 
وأغــراض تشــكيلية يف بعضهــا اآلخــر، حيــث يظهــر 
ــطح،  ــيم لألس ــكيل والتقس ــالل التش ــن خ ــك م ذل
ــن  ــر م ــريب أكث ــط الع ــتخدام اخل ــة اس ــاك إمكاني وهن
ذي قبــل بفعــل مــا توفــره مــواد البنــاء احلديثــة، ولعل 
ذلــك ســيجعل النظــر إليــه خمتلفــًا عــام قبــل يف طــرق 
ــة  ــى صياغ ــدرة ع ــريب الق ــط الع ــتخدام. للخ االس
عــامرة لغويــة تتفاعــل مــع النســان وتنســجم معــه يف 
خمتلــف األقاليــم بــام تتطلــب وظيفــة املبنــى وشــكله. 
ــكال  ــاليب وأش ــريب بأس ــط الع ــتخدام اخل ــر اس ظه
ــارًة  ــدي، وت ــتخدام التقلي ــر باالس ــارًة تأث ــة، ت خمتلف
ــريب  ــط الع ــك اخل ــث. يمتل ــكل حدي ــتخدم بش اس
إمكانيــات يف إضفــاء اهلويــة عــى املبــاين قــد ال 
نجدهــا يف املكمــالت املعامريــة والزخرفيــة املختلفــة. 

11. التوصيات

      تــويص الدراســة بتعليــم اخلــط للمعامريــني 
ــم  ــم وتعريفه ــه هل ــم أسس ــامرة، وتقدي ــالب الع وط
ــيؤثر  ــري س ــردود فك ــن م ــك م ــا لذل ــه؛ مل بجامليات
ــويص  ــك ت ــامرة. وكذل ــط يف الع ــتخدام اخل ــى اس ع
ــاين  ــة للمب ــة الثالثي ــري الطباع ــة تأث ــة بدراس الدراس
عــى إمكانيــات اســتخدام اخلــط العــريب واالســتفادة 
ــة  ــاحة الفني ــن املس ــتفادة م ــي االس ــك. وينبغ ــن ذل م



23 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )1(،  الرياض ) 2019م / 1440هـ (

واجلامليــة التــي يقدمهــا اخلــط العــريب يف إضفــاء 
ــام  ــًا. ك ــكاًل مجالي ــاهبا ش ــاين وإكس ــى املب ــة ع اهلوي
تــويص الدراســة بتشــجيع طــالب العــامرة واملهتمــني 
هبــا عــى االســتفادة مــن اخلــط العــريب يف إنتــاج عامرة 

ــري. ــع ع ــة ذات طاب حديث

وقــد تــم يف هــذه الدراســة حتليــل جمموعــة من 
األبنيــة، كــام يمكــن دراســة اخلــط العــريب يف العــامرة 
احلديثــة بشــكل أوســع، وكذلــك دراســة المكانيــات 
التــي تتيحهــا تكنولوجيــا طباعــة املبــاين يف اســتخدام 

اخلــط وإظهــار قيمتــه اجلامليــة والفنيــة.
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Abstract. The use of Arabic calligraphy in Muslim architecture has always been a traditional style. How�
ever, during the past few years, it has been observed that the font is being used in various styles and tech�
niques, in terms of form, function and materials. Due to the lack of sufficient knowledge the use of Arabic 
calligraphy in modern architecture, and its various styls`, this study aims at finding out the various trends 
in the use of Arabic calligraphy in modern architecture. The study compiled and analyzed a number of im�
ages for a number of buildings that used Arabic calligraphy. The most important result shows that the use 
of Arabic calligraphy appeared in three directions: The traditional direction, which is a continuation of the 
style of using the font in ancient architecture, the mixed trend that took into account the traditional style but 
employed modern techniques and materials, and the new trend that uses the font in an unconventional way.

Key words: Arabic calligraphy, use of Arabic calligraphy, modern architecture


