
 
 

      
 
 
 
حيقاءات متناميقة تقرتبر برؤيقة اثلبقة لاعقل والقاق  إراثء مقللوتت عييمقة و عمق  إأة كبرية ورؤية السنوات والعقود والقرون وتتابعها ليعطى فسحىل ان تو إ  

وادلشققاعر تننقق   لنسقان ، يسققيطر عاققى العققتق  دالايققا ولارجيققاً لإيرؤ  يفيتققمام   القق ي واخلنق  ادلرئقق فقق   هقوف ، اإسققيم مجاليقة لانقق  إوالوجقلان بوققورة 
وهنقا تبقل مق  وةقعية سقاا  هقاه وهقو هقل هق ا النق  كونق  مرتبطقاً برسقالة  اويقة لا قة ، لقرى أفنقون  يفن تقوافرت إمقا الدلقللوتت  البشريةلتثرى الننس 

كتمققل فكققر هقق ا النقق  أولا ققا لققيس لقق  بعققلى ذلقق ا  لباقق اً لكققل مققا هققو مققوادلقق اه  ما داين مكتماققة القواعققل والقققوانل والتشققريعات والسققاوكياتلكققل اأ
 .فهل هو مكتمل صو  ركان واأاأ واثبتةاثئرة  ةعية شرعي  ماهمصبح ذات صبغ  تشريأو 

تقارة دقلها  ق  ، فطو ادلعاصر واسقتقلاه الثقافقة الغربيقة عاقى الشقرلية منقاهيد متعقلدة والس اذليمنةحة العادلية م  اظل ما يتواجل عاى الس فن          
وأسقبا  متعقلدة ولكق   غقريلكقل مقا هقو  الشقرل ن العودة دائمة بعل كل مرحاة م  التأثر أت إ،  وادلعاصرة احللاثةوما بعل  ابحللاثةلرى ألواء العودلة و 

ا اخلققالا الواثقق  ادلققثابر وادلققثجد فننققبوجقق  لققان كونقق   واإسققيم الققثاث بوجقق  عققاه  يف النققي النكققري واتكتمققا  والتنققام مقق  أكثرهققا تاققل اأصققولية 
  .سيميلأبانمل الننانل اإترمج   اليتذلية ولسنة الرسو  الكرمي )ملسو هيلع هللا ىلص( تال التعاليد إية ، وكون  مثمجا لاتعاليد ادلشاعران ورؤايان وعقيلتنا اتسيم

إىل  تققاج  الققيتاً مسققتمر النمققاء والبنققاء ، فيقق  الكثققري مقق  ادلقومققات ا ماليققة يققاتنب  اراي كونققهققفكققراي وت م لتنضقق   الننققون القق  مقق اإسققيم والنقق           
القققر ن  – اإسققيميةيسققتمل لوامقق  الروحققى مقق  العقيققل   اإسققيم هققا ونعققيخ دالاهققا فققالن  اكققة التشققكياية ادلعاصققرة القق   ير احل البحققو والرؤيققة تثققراء

 اإبطقا لواه مادى م  ثقافات وحضارات متتابعة فالتاثري والتأثر متواجلان ولك  اتسقتقيلية احلضقارية ذلق ا النق  لائمقة وظقاهرة لقواه إىل  إةافة–والسنة
  و ييهر جاياً واةحاً يف بطولية اخلر العري .ومشوخ اتسيه 

، ل ورسقولة الكقرمي جقوكما تعلدت مجالياتق  تعقلدت فاسقنت  و كونق  مجقات خياطق  الق ات اتذليقة دلقا لق  مق  ارتبقاك وثيق  لقوى بكامقة احلق  عقم و         
سيه فا ما  وا ي  ب  مستمر م  مجا  اخلال  مولر ازت ابلعيمة والكربايء واجملل لإفكيمها كاان نرباساً لوةع أصولية شليلة ادلراسى ذل ا الن  امت

 و بطولية اخلر العري كوهنا زللاثً سرملايً ذل ا التوهج . اإسيمىادلوجودات وم  مجا  الوجود اتذلى وحس  لاقة لينسان وتعاليد اللي  
مهيقة البحقو أاهيقة و دلالباحقو  ؤيقة ن واحل ، حيقو ر  و  وسرملية اخلر العري اإسيم اباً ولالباً  و النكر والن  مما سب  فقل  حور البحو ل       

رية دلقا احسق  مق  ع  ادلللوتت والناسنة والنكر وراء تنني  ه ا الن  ، فادلماوجة بل الناسنة اتسيمية والعمل و الن  مها ما يشغل الباحو بوقورة كبق
عمقا  الننيقة مجعق  فية اندرة و بعق  اأو ن وجقل الباحقو صقأولل  قلدت بعقل ، عطائة وم  هنا كان  ادلشكاة إلر عاى  حل أطى ما تيقلر اهنا تع

وفنيقة و اجيقاد نيقد فكريقة ةقالت  ( والق  وجقل فيهقا وادلملرف  فنية نن ت ابخلر العرىب )الكوو ادلمهر اعمأمة النكر والتنني  وذلل م  لي  يما بل ل
م  حيو الرؤية والنكر وم  مث التنني  وال  يقرى مق  ليذلقا الباحقو اهنقا لقادرة عاقى اثقراء التوقوير اجملقرد ادلعاصقر النىن تتوف اب ي  وا ما  جليلة 
  -للمي لادر عاى استخراج عناصر واتةافة وم  هنا  لدت النقاك اتجرائية لابحو كما ياى :  سيم إوبسب   أبساو 

 كلة البحث :مش
اخلقر العقري رؤيقة مق  القروح وادلق ه   إسقيميةتوقوير رلقردة  أعمقا ع  تكشف واسقتنباك  ادلستخرجةكشف العناصر تهل م  ادلمك  ان  -

 لاتووير ادلعاصر اجملرد ؟جليلة 
 فروض البحث : يفرتض الباحث ما يلى : 

 وادلقادي الروحق اغات ورؤى مجاليقة جليقلة عمقع مقا بقل ا مقا  يصقوتنقو   إجيقادد و يسقه م  ف  اخلر العري ان تعلد وثراء العناصر ادلستخرجة      
 .و اخلر العري و تباور ليد جليلة مجاليةثرى التووير ادلعاصر فريلة م  نوعها ت

 

 

 :اهداف البحث 
وقويرية كر ادلعاصر وتلاليت الباحقو كرؤيقة تالنإىل ومستاهم  من  اةافة  ابخلر العري مقثنة  لطوك وعناصر جليلة تشخيوية عالكشف        

 تشكياية جليلة م  اخلر العري .
 مقله م  :        

 د/ هشام دمحم مربوك الديب                                                                                                   
  ساعلالرسد والتووير ادل أستاذ                                                                                                                                                
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 ملخص حبث
"اجلمال و اجلالل و تدبر املعىن يف اخلط العريب إلجياد دالله تشكيلية تشخيصية 

 مستحدثة " أصالةملهمه للمصور املعاصر ذات 
the beauty ,the greatness and contemplating the significance in the Arab calligraphy to discover diagnostic 

plastic significance inspired for the contemporary artist with a modernity originality   
 


