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  جامعة بغداد/كلیة الفنون الجمیلة/عضو الھیئة التدریسیة في قسم الخط العربي والزخرفة

  
Abstract  Keywords 

تفترض عملیة بناء التكوین الخطي الضبط المسبق للقواعد وتنتقل الى التوظیف االمثل لمجموعة 
ً بطابع تكاملي للحصول على منجز یحقق ثالثیة   عبر)التعبیر - الوظیفة- الجمال( عناصر تشتغل معا

رح  مخرجات ال تتراوح بین النمطیة والتقلید ،او یجت انظمة تكفل احداث نسق شكلي لھ تطبیقات
ً على وفرة الخیارات في معالجة الفكرة  مألوفة عبر استثمار خصیصة في التكوین الخطي معوال
والنص وكلماتھ ومعانیھ وخصائص الحروف ،واالختراق الشكلي واحدة من المعالجات االخراجیة 

لبعد التعبیري بموجبھا یمكن تحقیق بنیة متماسكة على صعید الشكل، او یشتغل كمعزز داللي یرفد ا
ً لما تقدم فان الباحث یطرح مشكلة البحث بالتساؤل  ما تمثالت االختراق الشكلي في تكوینات ( ،ووفقا

االختراق الشكلي خاصیة واسلوب تصمیمي یلجأ الیھ فى أن ،وتكمن اھمیة البحث في ) ؟الخط العربي
ً لثالثیة  مع خصائص واسالیب اخرى بطابع   في ظل اشتغالھ) التعبیر- الوظیفة- الجمال(الخطاط تحقیقا

،وتناول االطار )تمثالت االختراق الشكلي في التكوینات الخطیة(یھدف البحث الى كشف  .شمولي 
النظري مفھوم االختراق الشكلي ،ومرتكزات التكوین الخطي المتضمنة النص والنوع الخطي والنظام 

استند الى المنھج  ما منھجیة البحث فقدوخصائص الحروف والھیئة العامة والمعالجات التصمیمیة ،ا
، في )الثلث ،وجلي الدیواني والكوفي(اشتمل مجتمع البحث التكوینات بخطوط و الوصفي التحلیلي،

، وبلغ مجتمع )م2017 - ھـ1437( الى) م2006- ھـ 1427(من) العراق ،سوریا ،مصر وتركیا(
ً وتحلیلھا ،وتوصل )  12(ة بواقعتم انتقاء عینة البحث باسلوب العینة القصدی ،) 79(البحث  انموذجا

ً الھداف جمالیة ووظیفیة أن  البحث لنتائج منھا االختراق الشكلي یتمثل باسالیب متعددة تحقیقا
وتعبیریة عبر تفعیل خصائص الحروف بفعل المد االفقي والعمودي والراجع والمائل بزیادة القیاس 

ث تعالق مظھري، وتغییر البنیة االتجاھیة والشكلیة ،او عبر التقاطع والتداخل بین الكلمات الحدا
لالختراق وكذلك فإن . للحروف ، او بفعل دمج واختزال المقاطع مع بعضھا لتبدو وحدو واحدة

الشكلي تمثالت تعبیریة تعضد من فاعلیة التكوین الخطي كخطاب بصري لھ اھداف اتصالیة  یتضمن 
ٍ ودالالت یعزز البناء الفني ل لتكوین الخطي من اظھارھا كمعادل صوري یفسرھا بطابع نص لھ معان

ً،واوصى البحث بضرورة ایجاد صیغ توافقیة تجمع  ً او رمزیا ً او اشاریا ادراكي مجازي یشتغل ایقونیا
بین محاولة الخروج عن االنساق االتباعیة وبین القواعد الخطیة لدى الخطاط الذي یؤسس تكوینھ 

  .لى التالشي وتجزئة الكلمات بما یمكن ان یسبب االرباك القرائي على االختراق الشكلي المعتمد ع

 اختراق شكلي  
 Shape Penetration   
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Introduction 
تفترض عملیة بناء التكوین الخطي الضبط المسبق للقواعد 
واالصول االتباعیة وتعدھا مرحلة اساسیة ال مناص منھا وتنتقل 
ً بطابع  الى مرحلة التوظیف االمثل لمجموعة عناصر تشتغل معا

 - الوظیفة- الجمال( تكاملي للحصول على منجز یحقق ثالثیة 
تتراوح بین  انظمة تكفل احداث نسق شكلي لھ تطبیقاتعبر )التعبیر

النمطیة والتقلید لتجارب ونتاجات سابقة لھ تناصات استعاریة معھا 
ً عبر استثمار  ً او ضمنا ،او یجترح لھ مخرجات ال مألوفة كال
خصیصة او سمة تصمیمیة في واحدة او اكثر من مفاصل التكوین 

ً في ذلك على وفرة الخیار ات والحلول في معالجة الخطي معوال
الفكرة والنص وكلماتھ ومعانیھ وخصائص الحروف التي یمكن 
االفادة منھا ،واالختراق الشكلي واحدة من المعالجات االخراجیة في 
عملیة البناء الفني للتكوین الخطي بموجبھا یمكن تحقیق بنیة 
متماسكة على صعید الشكل، او یشتغل كمعزز داللي یرفد البعد 

ري لمضمون النص عبر ترسیمات مظھریة تحیل للمعنى التعبی
یتعالق في  الكامن ،وفي ھذا الخیار او ذاك فان االختراق الشكلي

فعلھ العملیاتي مع خصائص اخرى كالمد والتقاطع بصورة تكاملیة 
 ً ولھ اسالیب متنوعة لتحقیق ذلك على صعید الكیف والنوع، فضال

نمطي في وجھ ووجھ اخر عما یتحقق من نواتج تنتھج الجانب ال
 تفترض تخطي السیاقات النمطیة بمخرجات مغایرة ،

Statement of the problem 
ً لما تقدم فان الباحث یطرح مشكلة البحث بالتساؤل االتي (   - :وفقا

،ومما یبرر )؟ما تمثالت االختراق الشكلي في تكوینات الخط العربي
  :يطرح السؤال عدد من المسوغات ھ

االختراق الشكلي فعل تصمیمي ال یقتصر ادائھ على نوع خطي  - 1
او ) یابسة(محدد بل لھ تمثالت بعدة خطوط موزونة

ً لمواصفات كل نوع ) لینة(منسوبة  .تبعا
للتكوین الخطي انظمة متنوعة یتشكل بموجبھا بانساق وھیئات  - 2

عدة ،منھا ذات السمة الھندسیة ومنھا ما یغادر التشكل الھندسي 
ً من خصیصة في حروفھ او نظامھ بطا بع ابتكاري مستفیدا

البنائي،وازاء كل حالة ینتھج الخطاط معالجة او مجموعة 
معالجات كحلول تصمیمیة،واالختراق الشكلي واحدة من ھذه 

 .المعالجات والحلول
لكل خصیصة او معالجة تصمیمیة في التكوین الخطي خیارات  - 3

م ولكل نواتجھ واسالیب على صعید الكیف والنوع والك
ومخرجاتھ المظھریة التي تلقي بظاللھا وتتعالق مع احد ابعاد 
العمل الفني وتغذیھ على صعید الجانب الجمالي او الوظیفي او 
التعبیري بصورة تكاملیة ،واالختراق الشكلي واحدة من 

ً  المعالجات التي لھا تمثالت ً وكیفا ً ونوعا   .  متنوعة كما
Significance 

  - :تكمن اھمیة البحث في ضوء ما یأتي
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االختراق الشكلي خاصیة واسلوب تصمیمي یلجأ الیھ الخطاط  - 1
ً لثالثیة  في تكویناتھ الخطیة، ) التعبیر- الوظیفة- الجمال(تحقیقا

في ظل اشتغالھ مع خصائص واسالیب اخرى بطابع تعاضدي 
 .شمولي تعزز وترفد النتاج الكلي

لتقي عنده مفاھیم االجادة والتكامل یعكس التكوین الخطي حالة ت - 2
والضبط القواعدي التي ال تنفي سمة االبداع عنھ ، والضرورة 
تقتضي رصد ودراسة ابعاده وجوانبھ الفنیة والتصمیمیة 

 . بصورة علمیة ممنھجة كونھ علم وفن لھ اصولھ ومدارسھ 
یُعد فن الخط العربي من ثمار الحضارة العربیة واإلسالمیة   - 3

ھا الخالصة التي تنم عن األصالة والمعاصرة ، ولھ وابتكارت
ً ال یستنفد  ً متجددا أدوات صیاغیة واشتغاالت متعددة جعلتھ فنا

 .أغراضھ 
ترتكز فاعلیة ودیمومة الفنون على تطبیقاتھا المتنوعة التي  - 4

تتسق وتحقق ھدف او مجموعة اھداف ،واالختراق الشكلي 
ددة في میدان الخط واحدة من الخصائص التي لھا تمثالت متع

 .العربي
Objectives 

تمثالت االختراق الشكلي في التكوینات (یھدف البحث الى كشف 
  ) .الخطیة

Delimitations 
  - :یتحدد البحث بما یلي

ً  - الحد الموضوعي ً في تصمیمھا التكوینات المتضمنة اختراقا شكلیا
كونھا من الخطوط  )الثلث وجلي الدیواني والكوفي(والمنفذة بخطوط

القابلة للتشكل الفني بانظمة وھیئات متعددة وتتضمن حروفھا 
  .االستجابة الجمالیة على وفق الضرورات التصمیمیة

 - ھـ1438(الى ) م2006-ه1427( للمدة من - الحد الزماني
ً الھتمام الخ)م2017 طاطین في ھذه الحقبة الزمنیة بانتاج ، نظرا

تكوینات تتخطى السیاق النمطي التقلیدي وتنحو نحو االبتكار 
وتوظیف خصائص جمالیة بطابع تحویري مع الحفاظ على القواعد 

  . الخطیة واالجادة على صعید الكم والنوع والكیف
العراق، سوریا، مصر (النتاجات الخطیة في كل من -الحد المكاني

، لكونھا من البلدان التي تمثل مدارس خطیة اسھمت برفد )وتركیا
الحركة الفنیة في العالم االسالمي بخطاطین مجودین لھم نتاجاتھم 

  .االبداعیة المتمثل فیھا االختراق الشكلي موضوع البحث
Terminology 

ل  ُ ً ((قال تعالى - التمث فأرسلنا إلیھا روحنا فتمثل لھا بشرا
 ً   ). 17االیة: سورة مریم )()سویا
البوشیخي، " (التصور والتشبھ وضرب االمثال"انھ ) الجاحظ(عرفھ

 ).219،ص 1995
ھو حصول صورة الشيء في ) "342،ص1982صلیبا،(ویعرفھ 

الذھن او ادراك المضمون المشخص لكل فعل ذھني او تصور 
  ".المثال الذي ینوب عن الشيء ویقوم مقامھ

ً  ویعرفھ التجسید المظھري المستند الى انظمة تعمل : الباحث اجرائیا
  .على احداث ناتج شكلي یعكس المعادل الصوري للمفاھیم واالفكار

قَ (في اللغة - االختراق الشكلي رَ ً،الخرق ) "خَ خرقھ یخرقھ خرقا
الشق في الحائط والثوب ونحوه، وخرقت الثوب اذا 

ً ...شققتھ على غیر طریق،  واالختراق الممر في االرض عرضا
  ).74- 73،ص1955ابن منظور، " ( واختراق الریاح مرورھا

ً بانھ اسلوب تصمیمي بطابع تنظیمي یستند  - یعرفھ الباحث اجرائیا
الى تقاطع ومد وترابط واشتقاق بین الحروف والمقاطع والكلمات 

  .   بطابع تكاملي ضمن التكوین الخطي الحداث نتائج متنوعة
ھوعملیة تنظیم )"11،ص2002الحسیني،"(فھعر -التكوین الخطي

الحروف والكلمات والمقاطع (وتالف وبناء تلك العناصر المرئیة 
بھدف خلق وحدة ذات تعبیر فني ، وفق منھج جمالي ) والشكل
  ".معین

البنیة الشكلیة الناشئة من عالقة ) " 11،ص2018الشدیدي،( وعرفھ

مل الفني وفكرتھ العناصر الخطیة مع بعضھا والتي تحدد جوھر الع
  ".وابعاده المفاھیمیة على وفق منحى جمالي وتعبیري

 ً كل شمولي قائم على تنظیم الحروف  - ویعرفھ الباحث اجرائیا
والكلمات لنص ما على وفق نسق معین یعول على توظیف 
خصیصة او اكثر یتسم بھا لتحقیق اھداف جمالیة ووظیفیة 

  .   وتعبیریة
 Theoretical Framework 

  مفھوم االختراق الشكلي 
ً من المفاھیم التصمیمیة المشتملة في  یُجسد االختراق الشكلي واحدا
بنیتھا المعرفیة على عدد من المفاھیم المتعالقة معھا وتشتغل 
ً بصورة ضمنیة او كلیة في رحابھا،ذلك ان االختراق  عملیاتیا

ً او خاصیة تفترض عبور وتجاوز جزء او مقطع لمكون م ا مكونا
ً اخر في نقطة او مجموعة نقاط تماس تتقاطع معھا بتشابك او  جزء
ً من منظور جمالي وفلسفي،وھكذا  ً وزمانیا تناسج وتغادرھا مكانیا
تضمن االختراق جملة من المفاھیم والعالئق التي یتسق معھا ،ولكل 

  .دوره وادائھ وفعلھ الجمالي والوظیفي والتعبیري ضمن الكل العام
ختراق الشكلي في جانب منھ یفترض التشابك والترابط بفعل فاال

تضمنھ عملیة تقاطع بین االجزاء والمكونات االمر الذي یفضي الى 
ً للحصول على  احداث الشد الشكلي والتماسك بین المختلفین اتجاھیا

امكانیة  "وحدة تصمیمیة تشترك بنقطة او نقاط تعالق تستند الى 
) الكلمات(فاء الترابط بین الوحدات ضأل توظیف التراكب والتقاطع

"          ( من خالل التشابك المحقق لوحدة الشكل
ً من نقطة تشرع الحركة فیھا  ، وذلك)176،ص1974ریاض، ابتداء

ً لدخولھا وسبرھا المتقاطع بتماس او مجموعة  ٍ ما تمھیدا ن من مكوّ
 تماسات متعاكسة في البنیة االتجاھیة ومن ثم استمرار الفعل
ً الى منطقة التوقف  الحركي للخروج من نقطة اخرى وصوال

  - ):1(والسكون،ویمكن تمثیل ذلك بالمخطط 
 ذلك، یؤدي الذي الجزء بتغیر متغیر لالختراق االتجاھي الفعل ان

 فیھا تتراوح حروفیة نصیة بنیة على المشتمل الخطي التكوین وفي
 السطر على افقي بامتداد المستلقیة بین صفاتھا في الخطیة المقاطع
 تعرف ما او الطوالع الحروف ،وبین) 1(الشكل قبیل من الكتابي

) 2(الشكل قبیل من العمودي الطابع ذات الصاعدة بالحروف
 قبیل من مائلة اتجاھیة منھا جزء في المتضمنة او مرسلة واخرى
 من االستداري الطابع ذات الحوض ذوات والحروف) 3(الشكل
ً ) 4(الشكل قبیل  تفعیل للخطاط یمكن الحروفیة المقاطع لتعدد ،ووفقا

 .الخطي التكوین ضمن االختراق لخاصیة االتجاھي الدور
ان الھدف او مجموعة االھداف المتوخاة من توظیف خاصیة 
االختراق الشكلي في التكوینات الخطیة انما یراد منھا ایجاد فعل 

ما یمكن احداثھ من كونھ  تنوعي ضمن النسق الكتابي الى جانب
معالجة تصمیمیة بطابع اتزاني لحل اشكالیة تنظیمیة قائمة على 
ً في منطقة  تزاحم المقاطع والكلمات في موضع وضعفھا مكانیا
داخل بنیة الكل العام السیما وان الخطاط یشتغل على امكانات 
حروف وكلمات النص ،فالنص المتضمن كلمات قلیلة تكون 

میمیة فیھا معدودة،اما اذا اشتمل النص كلمات اكثر الخیارات التص
ً مجموعة على نحو ما  ً ملفوفة او حروفا تستبطن في جنباتھا حروفا

او ) ج،خ،غ( وروادفھما) ح، ع( نجده في خط الثلث ضمن حرفي
ً طوالع قائمة واخرى راجعة مثل فیمكن للخطاط ) ي،ى( حروفا

كلي لغایات استثمار خصیصة المد والتقاطع الحداث اختراق ش
یساعد على إیجاد حلول عدیدة من خالل المرونة " اتزانیة، ذلك انھ 

واتساع الخیارات التي ینتجھا المد للخطاط على إظھار حالة 
اإلغالق الشكلي في ھیأة التركیب الخطي ، من خالل التصرف بمد 
الحروف ضمن األصول والقواعد ، التي تساعد على إكمال الشكل 

  لھ بالحروف اإلعتیادیةالذي یصعب إكما
الى جانب عده وسیلة ترابطیة بین  ،)50،ص2002الحسیني،"(

حروف المحورین االفقي والعمودي مع الحروف المجموعة 
  ).                                                           1(بصورة شمولیة على نحو الشكل
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ً ) 1(مخطط   یوضح اشتغال االختراق عملیاتیا

      
  )4(الشكل)                             3(الشكل)                  2(الشكل)                           1(الشكل

ً لھذا المنظور فان الفعل االشتغالي لال ختراق انما یكون وسیلة ووفقا
ً الحالل االنسجام بین االجزاء على  ً تصمیمیا تنظیمیة تكفل حال

موجود في االشیاء وقوامھ " الرغم من تباین صفاتھا ،فاالنسجام
اعتدال االجزاء الداخلة في تركیب :عدد من المزایا تعود لسببین ھما

ً من اجز اء الشيء وتناسقھا،فالشيء الجمیل یجب ان یكون مركبا
ویجب ان تكون ...ویجب ان تكون تلك االجزاء معتدلة...متنوعة

 ،1990 ابو ملحم،( "االجزاء منسجمة بینھا ال تتنافر او تتفكك
وسمة االعتدال واالنسجام من المرتكزات ) 114- 113ص

القواعدیة الجمالیة للخط العربي الذي تتصف حروفھ بالضبط 
وم االختراق الشكلي واالجادة الشكلیة،كما یمكن ان یتم رصد مفھ

ً على انھ فعل یراد منھ كسر رتابة النسق السائد النمطي  اجرائیا
ومحاولة احداث تنوع وال مألوفیة ضمنیة لھا وقعھا في جذب 
االنتباه عبر التفرد عن الكل العام، ویرى الباحث ان تكوین الطغراء 
ً لالختراق الشكلي یضم  یعد من النماذج المبكرة المتضمنة تجسیدا
في طیاتھ الجمع بین البنیة االتجاھیة العمودیة واالفقیة والدورانیة 
ً ال مألوف یرجع لقابلیة  المعكوسة ضمن كل شمولي یؤشر ابتكارا
الحرف العربي على التشكیل ومطواعیتھ العالیة على تقبل 

  .االضافات والتحویر 
ان التكوین الفني مرحلة تصمیمیة مر بھا الخط العربي بصورة 

جیة من التكوین السطري البسیط الذي یضعف فیھ وجود تدری
االختراق والتداخل بین المقاطع والكلمات الى التكوینات الثقیلة 
متعددة المستویات بتداخل وتراص في المقاطع والكلمات بطابع 
ً لمواصفات كل نوع خطي یرتكز فیھا الخطاط  جمالي تزییني وفقا

الحیویة والمطاوعة والتشابك المد والرجع و" على استثمار فاعلیة 
والتداخل والفصل والوصل واالستدارة والتزویھ وغلبة األقواس 
على بعض الحروف والوضوح والقدرة على التشكیل وإشغال 

، اذ ان )102 ، ص1990 ذنون،" (المساحات وإحداث تكوینات
التطور الحاصل في التكوین الفني بانظمتھ وھیئاتھ وتعدد انواعھ 

مل المحفزة الستحداث اسالیب ومعالجات تصمیمیة كان من العوا
متنوعة ومنھا االختراق الشكلي الذي یرى الباحث انھ ارتبط 
وترافق توظیفھ مع محاوالت الخطاطین الخروج عن االنساق 
التقلیدیة واضفاء جانب مغایر ابتكاري مع المحافظة على القواعد 

صالة الخطیة تستھدف ایجاد اتساق وتوافق یجمع بین اال
  . والمعاصرة في النتاج الفني بطابع تكاملي یواكب روح العصر

  مرتكزات التكوین الخطي  
یستند التكوین الخطي كمنجز نھائي لمجموعة مرتكزات یعاضد 
ً الحداث وحدة شمولیة تألفیة  ً وعالقاتیا ً عملیاتیا بعضھا بعضا

خطوط لمجموع العناصر الداخلة في عملیة البناء الفني السیما في ال
العربیة القابلة للتشكیل والتركیب بانساق شكلیة متنوعة كالثلث 
والكوفي والدیواني الجلي، وھذه المرتكزات تعد نقاط مفصلیة 
اساسیة یقوم علیھا التكوین على وفق تسلسل منطقي یقود احدھا الى 

االخر تتضمن اشكاالت وصعوبات وخیارات وحلول ومعالجات 
    - :لتكوین،ومن ھذه المرتكزاتازاء كل مرحلة یصل لھا ا

الخاصة بھیئة  الخطوة االولى النبثاق االفكار یمثل :النص - 1
فالنص اساس الصورة او " ونظام وخصائص التكوین الكلي،

)  186،ص2013حنش،" ( جوھرھا في الخطاب التواصلي كلھ
ً لما یحملھ من مضامین ودالالت وایحاءات تفترض ترسیمات  نظرا

او اتجاھیة ذات طابع تصمیمي معین السیما  شكلیة او لونیة
النصوص المتضمنة مفاھیم یمكن تجسیدھا او تساعد على ایجاد 
ً في ظل الفنون البالغیة للغة  معادل صوري یحیل الیھا ادراكیا
المستخدمة في القرآن الكریم او االحادیث النبویة والحكم التي 

ً .. .وفي كل االحوال فان المعنى "ینتقیھا الخطاط ، یتحول تصمیمیا
ً ثان ،من خالل  ً مضافا الى شكل،وھذا الشكل بدوره یحقق معنى

"( دالالتھ الحسیة واالدراكیة التي تبثھا خصائصھ المظھریة
،اذ یساعد النص في بعض االحیان على ) 74،ص 1997داود،

  . تفسیر التشكل الصوري لھ ویعزز الشكل من تفسیر المعنى
خطي سماتھ الشكلیة الخاصة بھ من لكل نوع  –النوع الخطي - 2

اعتدال او استدارة او امتداد ولھ قواعد وقیاسات محددة لحروفھ 
یفترق عن االنواع الخطیة االخرى ،فلخط الثلث میزات ) میزان(

وقواعد وقیاسات تختلف عن الدیواني الجلي ،ویساعد ذلك على 
وجود خیارات تصمیمیة ومعالجات تتناسب معطیاتھا في ایجاد 
حلول عدة للخطاط عند عملیة انتقاء النص الذي یفترض لھ بالمقابل 
ً كتكوین خطي بنسق معین،الى جانب  نوع خطي یستجیب عملیاتیا
امكانیة المزاوجة بین اكثر من نوع واحد عبر تقسیم النص الى 
مقاطع یعالج كل منھا بنوع خطي لھ سماتھ الجمالیة والوظیفیة 

،فمن ) تداخل االنواع( كوین نتیجةویفاضل في القیاسات ضمن الت
الخطي تتحقق معرفة مسبقة عند الخطاط في المواطن  النوعخالل 

التي یمكن االفادة منھا بالمد او االرسال او الجمع بین الحروف 
  .                               الحداث االختراق الشكلي 

ة انظمة یحتكم التكوین الخطي لنظام او مجموع - النظام الخطي - 3
ً الحداث فعل ترتیبي للكلمات والمقاطع النصیة ویكفل لھا  تعمل معا

ھذه " ،و االتساق والتكیف بھیئة معینة تتضمن االتزان واالیقاع
األنظمة ال ترتكز على قواعد صارمة مثل قواعد أشكال الحروف 

الذي تم ) الوضع األنسب(أو ) االختیار األجمل(بل یمكن تسمیتھا بـ 
ً بعد تجارب وعبر أزمانالتوصل إ ، 2001شیرزاد ، ("لیھ عرفا

،بما یكفل احداث ناتج متأزر منسجم بعالقات بنائیة لھا فعل )49ص
جمالي یضع في اولویاتھ التسلسل القرائي السلیم للنص السیما في 

یتحسب فیھ ) تكوین ثقیل(االنظمة المتراكبة متعددة المستویات 
ة لكل حرف ومقطع من الكلمة ،اذ المكانیة المناسب للمواقعالخطاط 

یمكن ان یبدأ النظام التتابعي للتسلسل القرائي من االعلى الى 
من قبیل  االسفل او بالعكس لتحقیق تكوین مغلق بھیئة ونسق معین

  . متعدد المستویات) 1(الشكل
لكل نوع خطي خصائصة الممیزة التي  -خصائص الحروف- 4
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االغلب من خصائص یتفرد بھا عن غیره او تنسحب االعم 
ً العطاء نتائج  الحروف العربیة على باقي االنواع وتتشاركھا وظیفیا
جمالیة، ویركز الخطاط على خصیصة او اكثر في كلمات النص 
المختارة عند عملیة التنظیم المكاني للتكوین الفني، او یستثمر اكثر 
ً لطواعیة وقابلیة الحروف على  من خصیصة بصورة تكاملیة نظرا

ً لضرورات تصمیمیة ،اذ اال تتغیر صور الحروف " ستجابة وفقا
ً لموقعھا في الكلمة ً لنوع الخط)بدایة،وسط، نھایة(وفقا ( ،وتبعا

،كما یتصرف كل خطاط مبدع بصورة كل حرف على )ھندسي،لین
"  ( الرغم من القواعد واالوزان والمقاییس لمھره بھویتھ الفنیة

أ للحروف المختلسة او ، فنجده یلج)198،ص2010ونوس وزمیلھ،
المخطوفة في نھایات التكوین او یعتمد المد لحل اشكالیة الفضاءات 
البینیة او یستند الى التقاطع واالختراق بین الحروف الحداث 
التماسك وتداخل االتجاھات بین الكلمات التي یدرسھا الخطاط 
بعنایة النتخاب انجع الخیارات الشكلیة للحروف على نحو 

  .                                                           المرتكز على خاصیة المد المائل والتقاطع   )3(الشكل
تفضي عملیة التنظیم المكاني للمقاطع والكلمات   -الھیئة العامة- 5

عبر انظمة متنوعة الى احداث ھیئة التكوین الخطي التي تمثل 
الي من منظور جشتالتي الناتج البصري االسبق في االدراك الجم

،ولعل الخطاط یضعھا في اولویات عملیة التنظیم عند شروعھ 
بتوزیع الكلمات ،اذ ان افتراضھ المسبق لھیئة دائریة الطابع تتطلب 
تنظیم ما یفترق عن الھیئة المستطیلة حتى وان تأسس بنائھ الشكلي 
 على نظام واحد لھ مخرجات عدة متنوعة منھا ما ھو بطابع ھندسي

ً عن  او ایقوني یجسد ھیئات لھا مرجع واقعي او رمزي ،فضال
یكیف الحروف " ھیئات حرة تعول على االتزان غیر المتماثل حین 

لكي تنتشر على السطح , والكلمات على الرغم من حدیة شروطھا 
یتحول الخط بعد تنظیمھ وھكذا , من دون قیود ... بتوافق وتوازن 

" یرتفع الى مستوى اإلبداع, وتركیبھ الى عمل فني تشكیلي متمیز 
، ویعد خط الثلث من اكثر الخطوط )8،ص2002البھنسي،( 

-1(العربیة استجابة لمتطلبات التشكل بھیئات عدة من قبیل االشكال
3  .( 
ان عملیة التكوین الفني للخط العربي  - المعالجات التصمیمیة- 6

بانظمة متعددة تضع بالحسبان التسلسل القرائي وتنتج ھیئة شكلیة 
تستثمر بفاعلیة خصائص الحروف الحداث منجز تجتمع فیھ 
االجادة والضبط القواعدي بعالقات جمالیة الیستغني في موضع 
منھ عن واحدة او اكثر من المعالجات التصمیمیة التي تستجیب 

،اذ قد یلجأ الخطاط الى وتحقق اھداف وظیفیة ضمن الكل العام 
 ً تغییر نسب الحروف بالتكبیر واالطالة او التصغیر والقرمطة تبعا
للضرورة االنیة عند عملیة البناء الفني لغایات متعددة على نحو 
متغیر صغر قیاس المساحة المتاحة وكبر النص الذي یفرض على 

ً للقیاس  وضرورة "الخطاط تكییفھ بتراص ومستویات متعددة طبقا
توفر التماسك والتوازن والتآلف في التكوین الخطي ویتأتى ذلك من 
خالل توزیع الكتل الخطیة بشكل متناسق مع بعضھا البعض 

،او من )88، ص1990حنش،" (وتحقیق ترابطھا الجمالي المطلوب
 ً قبیل اللجوء الى دمج الحروف مع بعضھا بصورة اختزالیة نظرا

منھا والتي تعرف لتشابھ الكثیر من الحروف في اجزاء 
،او االستناد الى االختراق الشكلي كمعالجة تصمیمیة )الروادف(بـ

ً للذائقة  تسھم في احداث التماسك المظھري بین االجزاء وفقا
ً الھداف ینشدھا كما في  الجمالیة للخطاط وخبرتھ التراكمیة وتحقیقا

  ).  4(الشكل
نموذجي ان تضافر المرتكزات اعاله یسھم في انتاج منجز خطي ا

یصلھا " التي تجسد مرحلة ) درجة الصفر الجمالي(یرقى الى 
ً في / الخطاط بعد تجاوز مرجعیاتھ الفنیة الخطیة ومغادرتھا لحظویا

حالة التجلي الفني،بعد االستفادة منھا واستكمال مرحلة تجوید 
الحرف وتشریحھ لیصل الى نقطة االنطالق الجمالي من حیث 

ة الشكل والمضمون من اجل بنیة خطیة االنشاء والتكوین ومواءم
تفصح عن حالة من التكامل ) 13،ص2008الزیدي،"( متقدمة

الشمولي في ابعاد العمل الفني الجمالیة والوظیفیة والتعبیریة باجلى 
 .صورھا

 

 Procedure  
Methodology 

استند البحث الى المنھج الوصفي التحلیلي كونھ االنسب مع طبیعة 
  .وجھ البحثت

 
 ً اشتمل مجتمع البحث التكوینات المتضمنة في بنائھا الفني اختراقا

ً ضمن خطوط  ً لقابلیتھا ) الثلث ،وجلي الدیواني والكوفي(شكلیا نظرا
العراق ،سوریا ،مصر (على التشكیل والتركیب الفني في كل من 

 - ھـ1437( الى) م2006- ھـ 1427(ضمن المدة من) وتركیا
ً ) 79(، وبلغ مجتمع البحث )م2017 ً خطیا   .تكوینا

Sample 
تم انتقاء عینة البحث على وفق اسلوب العینة القصدیة  -عینة البحث

ً تم استبعاد المتشابة منھا )  12(غیر االحتمالیة بواقع انموذجا
منتقاة ،وتم تصنیفھا على الشتمالھ على توصیفات تتضمنھا العینة ال

  - :وفق ما یلي
نماذج كونھ من اكثر ) 7(تكوینات خط الثلث بواقع - 1

ً وقابلیة على التشكیل الفني  . الخطوط توظیفا
 .نماذج) 3(تكوینات خط الكوفي بواقع - 2
  .انموذجان) 2(تكوینات خط جلي الدیواني بواقع - 3

 
 ) 1( االنموذج

 
 ) فتاحعصام عبد ال: الخطاط( 
  ). م2006-ھـ1427سنة االنجاز ) (مصر:البلد(

االتجاه من العناصر الفاعلة في التكوین الخطي تقود عین المتلقي 
ضمن مسار محدد او مجموعة مسارات تبعا لحركة المكونات 
والمقاطع الحروفیة ،وتظھر السیادة االتجاھیة المفتوحة بصورة 

ً  تصاعدیة خارج حدود المساحة الكلیة لیشكل ً فضائیا اختراقا
للمساحة وللتكوین الخطي بفعل استثمار خاصیة المد العمودي 

الى جانب التقاطع الحاصل بشد شكلي ) الطوالع(للحروف الصاعدة
عبر المد االستداري الناتج عن تغییر البنیة االتجاھیة من االستقامة 

اختراق (الى االستدارة ویشتغل االختراق على وفق اسلوبین 
، االمر الذي یؤدي الى )اختراق بنیة الحروف المتقاطعة+الفضاء

  . الشكلي والتعبیري لما وراء التشكل الصوري للتكوین) االنفتاح(
 )2( االنموذج
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 ) محمد فاروق الحداد: الخطاط( 
  ).م2007-ھـ1428: سنة االنجاز) (سوریا: البلد(

من مخرجات الفعل التنظیمي للكلمات على وفق تسلسل قرائي 
ین ضمن التكوین الخطي الحصول على ناتج شكلي یمتاز بسمة مع

ھندسیة للھیئة العامة في ظل محیط كفافي مغلق من منظور 
جشتالتي بفعل تزاحم المقاطع والحروف وتكییفھا المفضي الحداث 
نسق كلي دائري ،وبغیة احداث مغایرة وتنوع في الھیئة الكلیة عمد 

وضعین اعلى واسفل الكل الخطاط لتوظیف االختراق الشكلي بم
العام السیما عبر المبالغة بالمد المساحي خارج حدود  النسق 
الدائري واضفاء الحركة االتجاھیة التي تقود عین المتلقي لمسارین 
ً لموضعي االختراق،فالكتلة الخطیة تتجمع  علوي وسفلي تبعا
بتراص تنظیمي في موضع واالختراق خارجھ لیؤسس سیادة بفعل 

  .ة للسیاق المغلق المغایر
 )3(االنموذج 

 
 ) محمد دیب جلول: الخطاط( 
  ). م2008-ھـ1429سنة االنجاز ) (سوریا: البلد(

یشتغل االختراق الشكلي على تقاطع حاصل بین الحروف، وفي 
اشتغال اخر فانھ ینتقل الى اختراق مساحي لجزء من تكوین خطي 

ا تقاطع وتماس متكامل ومنغلق في محیطھ الكفافي جزء اخر دونم
بین الحروف والكلمات في محاولة لتخطي النسق الشكلي 

 وتفعیل الدور االتجاھي الناجم ازاء ذلك،ویتمثل) الدائري(الھندسي
 ً االختراق بین التكوینات التي یبدأ تتابعھا القرائي من الخارج متجھا

  .نحو الداخل 
 ) 4(االنموذج

 ) محمد فاروق الحداد:الخطاط(
  ).م2011-ھـ1432سنة االنجاز ) (یاسور: البلد(

 
حشد الخطاط اكثر من خصیصة الظھار حالة الدمج الشكلي بین 
اجزاء الحروف المتشابھة وایجاد مناطق وصل وارتباط یخترقھا 
ً بصورة  بتراكب وتعاكس اتجاھي للجزء الواحد الذي یتكرر ثنائیا

) ي(وحرف) حنان(لكلمة ) ن( دورانیة معكوسة،فاجزاء حرف 
المجموع ) ح(تشكل وظیفة ثنائیة تقوم على اكمال حرف ) یا(كلمةل

كاجزاء داخلة ومنبثقة منھ واكمال تشكلھا البنائي ووظیفتھا القرائیة 
واشتراكھ بالجزء الذي یبدء ) ح(كحروف بذاتھا  واندماج حرف 

القلم بھ بالكتابة التي تشابھ في مخرجاتھا اسلوب المونوغرام 
دمج وتعویض العناصر واشتركھما في بنیة  التصمیمي القائم على

  .االختراق كدمج شكلي فیھا یتمثل واحدة بطابع اشتقاقي مختزل
 )5( االنموذج

 ) حسین علي جرمط: الخطاط(

  ). م2011-ھـ1432سنة االنجاز ) (العراق: البلد(

 
تنجم عن عملیة التنظیم المكاني للحروف والمقاطع والكلمات 

ع في التسلسل القرائي المحسوب بعنایة ما بمستویات متعددة وتتاب
الذي یتحول الفضاء ) تصمیم الفضاء(او) الفضاء المصمم( یعرف بـ

الى ناتج شكلي لھ فاعلیة في الكل العام بعد ان كان ناتج یستوعب 
ویتضمن الشكل، اذ یخترق الفضاء المصمم التكوین الخطي ویؤدي 

لھ اداء قرائي یستبطن بطابع تبادلي ) شكلیة- فضائیة(وظیفة ثنائیة
الناجمة عن االكمال االدراكي من منظور جشتالتي ) محمد(كلمة

استحصل علیھا عبر تغییر قیاسات واتجاھیة الحروف واالضافات 
والتحویر الشكلي الذي یترك في مركز التكوین الخطي مساحة 
مصممة خالیة لھا فعل شكلي یتسید الكل العام بفعل المغایرة وكبر 

ً عنھا القیاس ك نسق شكلي اختراقي یزیح الحروف ویحل عوضا
  .الفضاء،ویتمثل فضاء االختراق الشكلي

 ) 6( االنموذج

 
 ) مسعد خضیر البورسعیدي: الخطاط( 
  ).م2011-ھـ1432سنة االنجاز ) (مصر: البلد(

یفترض االتزان حالة التكافؤ بین المكونات بصورة تكون اما 
المشابھة والمسواقة غیر المتماثلة  متطابقة بتماثلیة تامة او تعتمد

التي نجدھا حاضرة في التكوین الخطي الذي تخترق اجزاء حروفھ 
بعضھا البعض ) ى،ق(والصاعدة وذوات الكاسة ) و،م( المرسلة

بتماسك وتآزر ناجم عن التقاطع والمد والتشابك بین الحروف 
ذات  وسیادة االتجاھیة المائلة بین نصفي التكوین لغایات اتزانیة

سمة زخرفیة بفعل االضافات التحویریة الخارجة من اجسام 
الحروف المتضمنة زیادة في قیاساتھا السیما في مواضع االختراق 

    .االختراق التوازني ویتمثل، الشكلي
 )7(االنموذج

 
 ) عدنان الشیخ عثمان: الخطاط(
  ). م2013-ھـ1434سنة االنجاز ) (سوریا: البلد(

ناء التكوین الفني من النص المحفز الرئیس ینطلق الخطاط في ب
للفكرة والھیئة المراد اظھارھا بعد فھم المضمون ومحاولة ایجاد 
وسائل تعزیزیة تفسر التشكل المرئي،وساعد االختراق الشكلي الذي 
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یتخطى حدود المحیط الكفافي المستطیل للھیئة العامة للتكوین 
) التاء(االتجاھیة لحرف  ویتجاوز السمة الھندسیة عبر تغییر البنیة

ومده بغیة تعضید مفھوم االحاطة واالحتواء بطابع دوراني یحیل 
  .الى جمیع االتجاھات لالشارة الى المطلق

 )8(االنموذج 

 
 ) وسام شوكت: الخطاط( 
  ). م2014-ھـ1435سنة االنجاز ) (العراق: البلد(

الفكار تتشكل المعرفة من اقانیم وتوجھات متعددة في مصدریتھا وا
التي تتعاطى معھا وتتداخل في كثیر من حقول التخصص وتتالقح 
مع طروحات اخرى، وھو ما حاول الخطاط ان یجسده من الفعل 
التنظیمي المتقاطع والمتداخل باتجاھات عدة عززھا االختراق 
الشكلي بین بنى الحروف والحركات االعرابیة المتقاطعة بما یعضد 

لشكلي،الى جانب توظیف االختراق من احداث الترابط والشد ا
المفتوح  عبر المد العمودي الذي یغادر المساحة الكلیة نحو االعلى 

  .في اشارة للدیمومة
 ) 9(االنموذج

 
سنة االنجاز ) (تركیا: البلد) (عمر فاروق اوزجل: الخطاط(  

  ). م2016-ھـ1437
بین یتمثل االختراق الشكلي على صعید الكیف بعد استثمار التقاطع 

الحروف الصاعدة والمستلقیة على السطر الكتابي والمد بنوعیھ 
االفقي والعمودي السیما المد الراجع بصورة ارتدادیة من الیسار 
الى الیمین بما یعزز من الفعل الحركي الناجم من تصارع 
االتجاھات المتعاكسة ویولد عالقات التآزر والتماسك بین االجزاء 

بوظیفة تنظیمیة تتجسد بتقسیم بنیة  ،فضال عن قیام االختراق
التكوین الكلي الى مستویات تسھم في تنظیم الجانب القرائي للنص 

  .لتضمنھا االیحاء بالسطر الكتابي
 ) 10(االنموذج

  

 ) خلدون الطحان: الخطاط( 
  ). م2016-ھـ1437سنة االنجاز ) (العراق: البلد(

في المربع عبر یتجسد االختراق الشكلي في التكوین الخطي بالكو
االفادة من خصائص حروف النص الحداث تفعیل اتجاھي متعاكس 
ً الى زمن  تصاعدي وتنازلي یتخطى حدود الفضاء الكلي محیال
مفتوح ال نھائي لحال من یتدبر القرآن، وبغیة تعزیز البعد الداللي 
لمضمون النص وتحویل المعنى الى مبنى یعكس المعادل المرئي 

منغلق ) قفل( قسیم التكوین الى مقطع بھیئة ایقونیة لجأ الخطاط الى ت
ً الجزء االكبر بصورة متقاطعة عبر تغییر البنیة  یخترق تنظیمیا
االتجاھیة القائمة الزوایا وتحویلھا الستداریة تحقیقا للتقاطع 

  .والترابط واالختراق الشكلي بین جزئي التكوین الكلي
 )11( االنموذج

 
 ) مصطفى افھ: الخطاط( 
  ).م2017-ھـ8143سنة االنجاز ) (تركیا: البلد(

الزمان والمكان من االبعاد الوجودیة والفلسفیة التي تؤشر احداث 
حركة وانتقال دائمین حاول الخطاط تجسیدھما عبر االفادة من 
ً من نقطة بدایة تؤسس االمتداد الزماني  االختراق الشكلي انطالقا

ً لمنطقة والمكاني القاطع للمساحة الكلیة عبر  المد االفقي وصوال
الیتوقف عندھا الحدث بل یستمر من نقطة ) قطع شكلي( خروج 
ثانیة تخترق ) وصل وتكملة شكلیة= قطع وفصل شكلي( دخول

) الدیمومة( المساحة من الطرف المعاكس في اشارة مجازیة لفكرة 
االختراق كفصل  ھو مبتدأ ومنتھى كل شيء،ویتمثل) اسم هللا(وان 

  .ووصل
 )12( النموذجا

 
 ) مدحت: الخطاط( 
  ). م2017-ھـ1438سنة االنجاز ) (تركیا: البلد(

یشكل المحیط الكفافي الجسام الحروف والمقاطع والكلمات والبعد 
ً في االجادة والضبط القواعدي  ً رئیسا التشریحي لصورھا جانبا
،والتحول من صورھا المتصلة الممتدة على وفق تتابع نظامي 

راغھا واحالل اجزاء ومقاطع من محیطھا الكفافي یعول ومحاولة اف
على عامل االكمال الجشتالتي بطابع اختراقي تتداخل االجزاء 
والمقاطع الحروفیة للبسملة مع بعضھا وتتراكب وتتالشي نھایاتھا 
واجزاء منھا بفعل نظام توزیعھا المرتكز على االختراق االتجاھي 

ع الذي یجسد انتقالة مفاھیمیة ینتقل بین اجسام المحیط الكفافي للمقاط
فیھا التكوین الخطي الى عمل حروفي تجریدي ،ویتمثل االختراق 

  .  كتالشي وتداخل 
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Results 
یتمثل االختراق الشكلي باسالیب متعددة على صعید الكم  - 1

ً الھداف جمالیة ووظیفیة وتعبیریة عبر  والكیف والنوع تحقیقا
عل المد االفقي والعمودي والراجع تفعیل خصائص الحروف بف

والمائل بزیادة القیاس ،او عبر التقاطع والتداخل بین الكلمات 
الحداث تعالق مظھري، وتغییر البنیة االتجاھیة والشكلیة 
للحروف ، او بفعل دمج واختزال المقاطع مع بعضھا لتبدو 

 . وحدو واحدة كتصرف تصمیمي مقبول
ة یؤدیھا ،اذ یشتغل على تقسیم لالختراق الشكلي تمثالت وظیفی - 2

التكوین الخطي الى مستویات واسطر وھمیة تنتنظم بموجبھا 
اتجاھیة المقاطع الحروفیة بتتابعیة تفضي لمسارات افقیة 
وعمودیة، ویسھم في احداث التماسك بین االجزاء المتقاطعة 
وما یترشح عنھا من حركة وایقاع وتعارض االتجاھات 

ً ،ویعمل على ربط ودمج  المقاطع الحروفیة المتضمنة تشابھا
بین اجزائھا ،ویشتغل على احداث الفصل والوصل الشكلي بین 
االجزاء كتصرف ابتكاري مغایر للسیاقات القواعدیة واالمالئیة 
،او كفعل اتجاھي لھ السیادة المظھریة ،او یعمل على احالل 

 .االتزان غیر التماثلي بین االجزاء
ت تعبیریة تعضد من فاعلیة التكوین لالختراق الشكلي تمثال - 3

الخطي كخطاب بصري لھ اھداف اتصالیة  یتضمن نص لھ 
ٍ ودالالت یعزز البناء الفني للتكوین الخطي من اظھارھا  معان
 ً كمعادل صوري یفسرھا بطابع ادراكي مجازي یشتغل ایقونیا

ً ، فنجد االیقنة الشكلیة ضمن االنموذج ً او رمزیا  10(او اشاریا
ة قفل یخترق كلمة القلب ،او لالشارة لمفھوم یستبطنھ بھیئ) 

بحركة دورانیة احاطیة تحیل ) االحتواء (مضمون النص كـ
)  7(لسعة رحمة هللا التي تحتوي كل شيء ضمن االنموذج

، )11(واستمراریة الحدث ضمن االنموذج) الدیمومة(ومفھوم 
او الرمز لتعدد المسارات واالتجاھات بطابع مجازي  ضمن 

 ).8(االنموذج
یمكن تصنیف االختراق الشكلي المتمثل في التكوینات الخطیة  - 4

 :الى ما یلي
االختراق المساحي للفضاء الكلي المؤدي لمفھوم االنفتاح   -  أ

 ).11، 10، 8، 1(،كما في االنموذج
اختراق بین الكلمات والحروف داخل بنیة التكوین المغلق   -  ب

 ).12، 9، 6، 4، 2(الواحد،كما في االنموذج
اختراق بین التكوینات المغلقة للكل العام،كما في   -  ت

 ).3(االنموذج
اختراق النسق الشكلي لھیئة التكوین المغلقة،كما في   -  ث

 ).7، 2(االنموذج
 ).5(االختراق الفضائي للشكل الخطي،كما في االنموذج  -  ج
، 8، 6، 5، 4، 2، 1(االختراق بالتقاطع كما في االنموذج  -  ح

طع بین االجزاء كما ، واالختراق دون تقا)12، 10، 9
 ).11، 7، 3(في االنموذج

ً في المفاھیم وتمثالتھا وینقلھا  - 5 یؤسس االختراق الشكلي تحوال
من النمطیة الثابتة ضمن التكوین الخطي الى حالة ابتكاریة، 

ً عنھ لغایات جمالیة ال ) النسق(كمفھوم الذي یخرقھ خارجا
لمغلقة كما في مألوفیة تغایر السیاق التقلیدي للھیئة المنتظمة ا

، والتحول من الجملة المترابطة المتصلة ) 1،2،7(االنموذج
ً الى احالل مفھوم ً وشكلیا عبر قطع ) الوصل والفصل( امالئیا

 ً الجملة المترابطة وتقسیمھا الى مقطعین غیر متصلین امالئیا
ً كما في االنموذج ً اال انھما مرتبطین ادراكیا  ).11( وشكلیا

كلي في اسلوب عملھ مع التحویر بھدف یتسق االختراق الش  - 6
احداث المغایرة المظھریة المشتغلة على واحدة او اكثر من 
مرتكزات التكوین الخطي ،اذ یتم تحویر خصائص الحروف 

،او تحویر النظام الخطي ،كما في )7، 6، 1( ،كما في االنموذج
، او تحویر ضمن الھیئة العامة المنتظمة )12، 8، 4(االنموذج

 ).11، 10، 8، 7، 3، 2(ي االنموذج،كما ف

ً على ثنائیة الحذف واالضافة  - 7 یشتغل االختراق الشكلي تصمیمیا
، اذ یتم االستعاضة الضمنیة عن اجزاء من الحروف بصورة 
اختزالیة دون االخالل بالجانب القرائي والقواعدي كما في 

،او عبر زیادة في قیاس الحروف واضافة ) 12، 4(االنموذج
  ).  10، 7، 6، 5، 2، 1( كما في االنموذج تحویر لھا

Conclusion 
ان التحول من النسق المغلق بإحكام على وفق ھیئة ھندسیة الى  - 1

النسق المفتوح بھیئات متعددة حرة یؤسس النزیاح على صعید 
الفكرة التصمیمیة وتمثالتھا الخطیة ویؤشر االنفتاح النتاج 

 .ھم نفس المعطیات بمعالجات متنوعةتكوینات اخرى تستل
من العوامل المساعدة على احداث االختراق الشكلي في بنیة  - 2

التكوین الخطي مطواعیة واستجابة الخط العربي لمتطلبات 
ً لھا مع الحفاظ  جمالیة ووظیفیة وتعبیریة عدة، والتكیف وفقا
 ً على القواعد واالصول االتباعیة حتى وان تضمنت خروجا

ً ع نھا ،وتعكس مواكبتھ ودیمومتھ لحركة التطور مقبوال
 .والتجدید على صعید الكیف والكم والنوع 

التحویر والمغایرة الشكلیة ضمن واحدة او اكثر من مرتكزات  - 3
التكوین الخطي اسھمت في الحصول على نواتج مظھریة تجسد 
بھا االختراق الشكلي، اذ جاء عبر التالعب  الضمني 

ة شكلیة وتجاوز الھیئة الھندسیة بخصائص حروف النص كبنی
المغلقة بتغییر نظامھا التوزیعي للمقاطع والكلمات لغایات 

 .جمالیة ووظیفیة وتعبیریة
ً المد والتقاطع  - 4 ً وعملیا من ادوات االختراق الشكلي مفاھیمیا

والتداخل والتركیب والفصل والوصل والدمج واالختزال 
تجاھي واالحتواء والتالشي واالحتواء والتغییر الشكلي واال

والتقسیم المساحي واالحالة االتجاھیة،وھي بمجملھا تعكس 
التعدد في االدوار الوظیفیة والجمالیة والتعبیریة التي جسدھا 
الخطاط ،وتفصح عن امكانیة تفعیل خصائص واسالیب اخرى 

 .تفضي لنواتج متنوعة
تجمع تكوینات االختراق الشكلي ثنائیة االجادة والجدة وتؤشر  - 5

على ابتكار ) للخط( وموضوعي) للخطاط( نفتاح ذاتيا
ً اسلوبیة لھا  اشتقاقات ومعالجات تصمیمیة یمكن ان تشكل انساقا

 .اشتغاالتھا 
Recommendations 

ضرورة ایجاد صیغ توافقیة تجمع بین محاولة الخروج عن  - 1
االنساق والسیاقات االتباعیة وبین القواعد واالصول الخطیة 

خطاط الذي یؤسس تكوینھ على االختراق الشكلي لدى ال
السیما المعتمد على التالشي وتجزئة الكلمات لمقاطع 
وحروف تتداخل وتتزاحم بما یمكن ان یسبب االرباك 
والتشویش القرائي للنص وضیاع التتابع والتنظیم االمثل للكل 

  .العام
نائیة ایالء العنایة باالتجاه الحداثوي للخط العربي الذي یجمع ث - 2

ً اللتزامھ بالقواعد والسنن الخطیة ویحاول  االجادة والجدة نظرا
ایجاد سبل تطویر وتحویر واشتقاق ابتكارات ومعالجات 
تصمیمیة مقبولة ، واالختراق الشكلي واحدة من ھذه 

  .   المعالجات الحداثویة
 

 تمثالت الدمج الشكلي في التكوینات( یقترح الباحث القیام بدراسة
  ).الخطیة
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