
 2021سبتمبر                    العدد التاسع والعشرين      - المجلد السادس -اإلنسانية عمارة والفنون والعلوم مجلة ال

DOI:  10.21608/mjaf.2020.30911.1632                                                                                                      136 

 القيم الجمالية لحروف الخط المصري القديم والخط المسند

 في صياغات طباعية جديده )دراسة مقارنة(

Aesthetic values of the letters of the ancient Egyptian calligraphy and the 

Predicate calligraphy in new print formulations (Comparative Study) 

 ا.م.د/ريهام أحمد السباعي شمس

 جامعة المنصورة -كلية التربية النوعية  - استاذ طباعة المنسوجات المساعد

Assist. Prof.Dr. Reham Ahmed Elsebaei Shams 

Assistant Professor of Textile Printing 

Faculty of Specific Education- Mansoura University 

yousefkamal.yk2002@gmail.com  

 ملخص البحث 

يعتبر الخط المصرررو لالخط المدررن  مد  ا خ الخطلط المدررتخ مل ضا ال اررسراي ا ندررسنيل  لا  اتصررا عد من مس بسلع ي  

الشعليل لالصلتيل.ليمثد الخط المصرو الق يخ نظسخ العتسبل لالفد الزخرضا الذو ادتخ خ ضا مصر الق يمل مد الخصسئص 

الذو  -الخط الدرررررينسلو ا لد  -ال يملطيقا( لا  ان  ر مد الخط ال يرلغليفا  –ال يراطيقا  -ليتميز إلى )ال يرلغليفا 

 درررلال البسايل  ل البسئ ن من س ل لى ر دررر س اليلنسنيل الق يمل لالقبطيل ثخ ادرررتنبطي منح ا قسل عد نظخ العتسبل ضا العسلخ تقريبسل 

الرلمسنيل  لعتسبل اللغسي ا لربيل. ليع  الخط المدررن      ارررلك العتسبل العربيل الينلبيل  لتتعلد  رلضح  مد الخطلط 

اخ هذا الخط بسلقرد الدسبع الميال و بع  المير ن لالمدتقيمل لاللينل لتشعد  الاسي هن ديل ل اليل مختلفل. لتلاا ادتخ 

ظ لر العصررر ا دررالما. لييك  لى الفنسد الممسرص ل صرر سك ال را الفنيل لبيلي ا زيسل العربيل لالمصررريل  تلييح 

ااهتمسخ إلى التراث الثقسضا العربا الق يخ لبصرررفل خسصرررل خطلط لرملز اللغسي الق يمل  مع إ س ن صررريسغت س ضا تعلينسي 

 ي ن تععص  للاد اللااع لظالد ال  اثل. لي  ا الب ث إلى اادررررررتفس ن مد طلا يل التشررررررعيد لمرلنل  رلا الخط ضنيل ي

المصرررررو الق يخ لالخط المدررررن  ضا تشررررعيد الع ي  مد التصررررميمسي الفنيل المبتعرن لطبس ت س بسليمع لالتلليا بيد بع  

 لى  دررط) )ا امشررل  الخشررك   - دررتندررد  لالنقد ال رارو عأدررللك الردررخ المبسشررر  ا -ا دررسليك الطبس يل المختلفل 

البالدررررتيا  لالفليد( لتنفيذ مشررررغلاي ضنيل للظيفيل   ي ن )ل  اي إاررررسلو  مالبص  مفرلشررررسي  معلقسي  ل غلفل للعتك 

العربا  لال ضستر( ضا م سللل لت قيق م اخد تشررعيليل ضنيل ي ي ن تثرو ميسد طبس ل المندررليسي  لتدررسهخ ضا صررب  التراث

العريق بصربغل ال  اثل لإ يسئح ضا لبسص معسصرر يدرس    لى إنتشرسرو بيد ثقسضسي العسلخ ال  يث. لا  اسمي البس ثل بتطبيق 

ل بللخ بقدرررررررخ التربيل الفنيل بعليل التربيل النل يل 15تيربل الب ث  لى ) يسمعل  –( طسلك لطسلبل بسلمدرررررررتلل ا لد ل

 خ2019 – 2018لثسنا للعسخ اليسمعا ضترن الفصد ال رادا ا -المنصلرو 

 الكلمات المفتاحية:

 الخط المصرو الق يخ  الخط المدن   الطبس ل بسلنقد ال رارو.

Abstract 

The Egyptian calligraphy and the Predicate calligraphy are among the oldest used in human 

civilizations, each of which has many formal and phonological characteristics.  The ancient 

Egyptian calligraphy represents the writing system and the decorative art used in ancient Egypt 

and is characterized by (hieroglyphic - hieratic - demotic) and descended from the hieroglyphic 

line - the first Sinai font - from which all the writing systems in the world, whether remaining 

or outdated On top of them are ancient Greek, Coptic and then Roman, writing European 
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languages. Predicate calligraphy is one of the types of Southern Arabic writing, and its letters 

consist of abstract lines and straight and soft to form different geometric and organic relations. 

The use of this line ceased in the seventh century after the emergence of the Islamic era. The 

practicing artist and owners of artistic crafts and Arab and Egyptian fashion houses must direct 

attention to the ancient Arab cultural heritage, especially the lines and symbols of the old 

languages, while reformulating them in new artistic configurations that reflect the colors of 

reality and the shades of modernity.  The aim of this research is to take advantage of the 

voluntary modulation and flexibility of the ancient Egyptian calligraphy and the assigned 

calligraphy in forming many innovative artistic designs and printing them by combining and 

combining some different printing methods - such as direct drawing, stencils, and thermal 

transfer - on the surfaces of (fabrics, wood, plastic, and cork) to carry out artistic and functional 

works. Numerous (lighting units, clothes, furniture, hangings, Covers for books and notebooks). 

In an attempt to achieve new artistic entry points that enrich the field of textile printing, and 

contribute to the dyeing of the ancient Arab heritage dye modernity and revival in contemporary 

clothing that helps spread among the cultures of the modern world. The researcher applied the 

research experience to (15) students at the first level of the diploma in the Department of Art 

Education, Faculty of Specific Education - Mansoura University -The second semester period 

for the academic year 2018 - 2019. 

Key words: 

Ancient Egyptian calligraphy, predicate calligraphy, thermal transfer printing. 

 

 خلفية البحث:

إد اللغل ها اللدرررريلل ا للى التا ادررررتخ م س ااندررررسد للتفسهخ لالتلاصررررد بيد  ضرا  ميتمعح ضا عسضل ميس يد ال يسن  لتمثد 

الثقسضا لاايتمس ا  لتتصرررررررا بسلتطلر ل ينسميعيل ا نتقسد مد ملطد إلى تخر لتختلط بغيرهس مد  ير الزاليل لتراثح 

اللغسي لتؤثر ضي س لتتأثر ب س  لتشررررررعد لغسي ي ي ن   ل ت خد ضا صررررررراإ ا  ينت ا بتنتصررررررسرهس لانتشررررررسرهس   لهزيمت س 

 لإامسرهس  مسخ اللغسي ا خرل  لعخ مد لغل زالي ابد  د تعرا العتسبل.

لتتمثد العتسبل ضا رملز اللغل  التا تقلخ بتدرررررررييد لتلثيق النطق لنقد ا ضعسر لا   اث إلى الميتمعسي المختلفل  ليتخ 

ارالت س تبعسل لنملذج مخصرررررص  ل م    لعد لغل  لعسني ب ايل العتسبل ها ردرررررخ ميمل ل مد الصرررررلر لالعالمسي  التا 

ل  ضسختلفي ردلم س الخطيل  ل رلض س ال يسئيل تبعس اختالا الشعلك تطلري ضيمس بع  ل رلا تختصر لاي ل يز العتسب

 لبيئست خ .

دسنيل  لعسنس ل مس  ظيخ ا ثر  ليعتبر الخط المصرو الق يخ لالخط المدن  مد  ا خ الخطلط المدتخ مل ضا ال اسراي ا ن

سئص الشرررعليل لالصرررلتيل التا تطلري ضا ليل  لتطلر معظخ العتسبسي ضا العسلخ  لا  تميزا عد من مس بسلع ي  مد الخصررر

  بر ا معنل لا زمنل المختلفل. 

ادرررتخ خ الخط المصررررو ضا العتسبل لتدرررييد ا   اث لالنصرررلص ال ينيل  لى ي راد المعسب  لالمقسبر  ل درررط) التمسثيد  

يأ لت عل خطلط متال قل لمتطلرن  درررررررع بسي الى  رب تس لا الع  قيق البدررررررررسطل ل لراق البر و  ..... لغيرهس.لتميزي ت

 -لا ندرريسبيل ضا اادررتخ اخ لتيدررير التعسمالي لا نشررطل ا  اريل بيد  ضرا  الميتمع المصرررو الق يخ لهاي ال يرلغليفا 

 –ال يراطيقا 
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 -القبطا  لا  ادررتل ي  شررعسل س  ل رملزهس مد المليل اي الشررسئعل ضا البيئل المصررريل ضا ذلا اللاي مد –ال يملطيقا 

اد  ا ندررررررسد  لالطسئر  لعذلا مد ا  لاي المصررررررنعح  لترمز إلى ا صررررررلاي ا لليل للعلمسي. ليع  الخط النبسي  ال يل

ال يرلغليفا المصرر ر ا لد لجبي يل الدررسميل  ل الدررينسئيل ا لليل التا ادررتنبطي منح ا قلس عد نظخ العتسبل ضا العسلخ تقريبسل 

 يلنسنيل الق يمل لالقبطيل ثخ الرلمسنيل  لعتسبل اللغسي ا لربيل. دلال البسايل  ل البسئ ن من س  ل لى ر د س ال

ليمثد الخط المدررن      ارررلك العتسبل العربيل الينلبيل العتيقل  لادررتخ خ ضا شرربح اليزيرن العربيل الق يمل للاي طليد  

عراق  لهذا مس  ع تح ارالن لانتشررررر بصررررفل خسصررررل ضا بال  اليمد   مسد  ال يسز  بس اررررسضل إلى بال  مسبيد الن ريد لال

النقلش المعتلبل  لى الصررررخلر  المغسراي  بقسيس القالإ  ا براج الق يمل لالقبلر  لعسني ب ايتح مع ظ لر مملعل درررربأ ابد 

القرد العسشرررررر ابد الميال   ل طلق بع  المؤرخيد  ليح ) الخط المدرررررن  ال ميرو(  رتبسطح ب ارررررسرن ال للل ال ميريل 

ادررتخ اخ هذا الخط بسلقرد الدررسبع الميال و بع  ظ لر ا دررالخ ل خللح شرربح اليزيرن العربيل  لمع انتشررسر  بسليمد. لتلاا

 القرتد العريخ لال  لن ا دالميل  انتشري العتسبل العربيل بيد ا اطسر.  

لالإ الب ث لالدتفس و لا  ا ظي البس ثل بع  الصفسي الفنيل المشترعل للخطيد  لالتا عسني  اضعسل لليمع بين مس ضا م

 من مس ضا طبس ل صيسغسي  ي ي ن  لى  دط) الخسمسي المختلفل عمس يتا) ضيمس يأتا ي

 مد اا خ  صلد العتسبسي العربيل المدتخ مل ضا العسلخ لا  دبقي العتسبل ال يرلغليفيل العتسبل بسلخط المدن  إلى الليل .   -

دررتقيمل لاللينل التا تشررعد  الاسي هن درريل ل اررليل متنل ل ال يئسي  تتعلد  رلا الخطيد مد الخطلط المير ن لالم -

  لصلر ال يلانسي لالطيلر لالنبستسي ......لغيرهس .

 المرلنل لالطلا يل ضا تشعيد  رلا الخطيد .  -

المدرررررن   القصرررررلر المعرضا لالثقسضا  ضرا  الميتمع العربا بعتسبسي اللغسي العربيل الق يمل بصرررررفل  سمل لعتسبسي الخط -

 لالمصرو الق يخ بصفل خسصل .

 

 مشكلة البحث:

ا  درررررررسهخ النظسخ العسلما الي ي  الذو ي  ل إلى العللمل لتذليك الثقسضسي الم ليل  إلى عثير مد الت لاي ا يتمس يل  

التغيراي إلى الثقسضيل  الدررررريسدررررريل  لا اتصرررررس يل  لالتا يز ا  تأثيرهس بمرلر اللاي  لى عد ميتمعسي العسلخ  ل  ي تلا 

يذك المتلقى العربا لالمصرررررو للنملذج الغربا بمس يؤثر دررررلبسل  لى هليتح  لت ميش ملرلثح الثقسضا  لغسلبسل مس يب   هذا 

إتيسو معظخ  -ا تيسو  د طريق الفنلد البصرررررررريل لمس ل س مد تأثير ضعسد لدرررررررريع  لى  غلك ا ضرا   لمد مظسهر ذلا 

اتنسل المشرررررغلاي الفنيل التا ت مد الطسبع الغربا مد  شرررررعسد  رملز  عتسبسي  ل رلا الشررررربسك إلى ارت ال المالبص لا

لذا ييك  لى الفنسد الممسرص ل ص سك ال را الفنيل  - ينبيل  ا تقس ال من خ اد ذلا  ليد التق خ لمدسيرن الملال العسلميل 

لعربا الق يخ لبصرررفل خسصرررل خطلط لرملز اللغسي العربيل لبيلي ا زيسلالمصرررريل  إلى تلييح ا هتمسخ للتراث الثقسضا ا

الق يمل  مع إ س ن صررررررريسغت س ضا تعلينسي ضنيل ي ي ن تععص مع س  للاد اللااع لظالد ال  اثل للتلاصرررررررد بيد ال سارررررررر 

 لالمساا .

صيسغسي لذا إتيح الب ث إلى اادتفس ن مد طلا يل التشعيد لمرلنل  رلا الخط المصرو الق يخ لالخط المدن  ضا تشعيد 

دد  لالنقد  شر  ا دتن دللك الردخ المبس ضنيل مبتعرن لطبس ت س بسليمع لالتلليا بيد بع  ا دسليك الطبس يل المختلفل عأ

الفليد( لتنفيذ مشررغلاي ضنيل للظيفيل متنل ل  -البالدررتيا  –ا خشررسك  –ال رارو  لى  دررط) خسمسي مختلفل )ا امشررل 

 غلفل للعتك لال ضستر( . ضا م سللل لت قيق م اخد   -معلقسي  –مالبص   –صرررررنس يق  –مفرلشرررررسي  –)ل  اي إارررررسلن 

تشررررررعيليل ضنيل ي ي ن تثرو ميسد طبس ل المندررررررليسي  لتعمد  لى يذك  نظسر العسلخ إلى الثراث الثقسضا العربا العريق  
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ضا بصرربغل ال  اثل لإ يسئح ضا ثلك لالذو عسد دررببسل ضا تطلر ثقسضسي ا مخ بأريسل العسلخ .إاررسضلل إلى إصرربسا التراث الثقس

 معسصر ي ي  يد د انتشسرو بيد ثقسضسي العسلخ ال  يث. 

 يمكن تحديد مشكة البحث في التساؤل التالي: 

 عيا يمعد اادتفس ن مد القيخ اليمسليل ل رلا الخط المصرو الق يخ لالخط المدن  ضا صيسغسي  طبس يل ي ي و؟ 

 

 أهداف البحث : 

صررريسغسي تشرررعيليل مبتعرو بسليمع بيد  رلا الخط المصررررو الق يخ لالخط المدرررن   ثرال  درررط) الخسمسي ادرررت  اث  -

 المختلفل.

 اليمع بيد بع  ا دسليك الطبس يل المتنل ل ضا تشعيد المطبل ل اللا  ن.  -

 ئ س ضا إطسر ضنا معسصر.ا ضس ن مد بع  ا دسليك الطبس يل المختلفل ضا ترديخ الملرلثسي الثقسضيل الق يمل لإ يس -

 

 ي أهمية البحث

 العشا  د ال لر الفنا لاليمسلا الذو يلعبح الخط المدتم  مد ال اسراي الق يمل ضا تصميخ الطبس ل الي ليل.   -

طرح م اخد ضنيل ي ي ن لت ريص الطبس ل الي ليل مد خالد اليمع بيد القيخ التشرررررررعيليل ل رلا الخط المدرررررررن  لالخط  -

  يخ ضا منتيسي طبس يل ي ي و.المصرو الق

تلييح ا هتمسخ ن ل تفعيد  لر التربيل الفنيل  سمل لميسد طبس ل المندرررررررليسي ضا ال فسظ  لى التراث لتأعي  ال ليل  -

 العربيل .

 فروض البحث: يفترض البحث أنه: 

 يذ صيسغسي طبس يل ي ي ن. تلي   الال إييسبيل بيد القيخ اليمسليل ل رلا الخط المصرو الق يخ لالخط المدن  لتنف

 

 ي يقتصر الب ث  لى ادتخ اخ ي حدود البحث

 أوال: 

  رلا الخط المدن  لالخط المصرو الق يخ .  -

 ادتخ اخ ال سدك اآللا لالمعبص ال رارو ضا التطبيقسي الطبس يل. -

 ثانيا:

( طسلك لطسلبح بعليل التربيل 15ل   هخ ) 1تطبيق التيربل العلميل  لى طالك مدرررررررتلل  لد  بللخ خسص التربيل الفنيل  -

 خ.2019الفصد ال رادا الثسنا للعسخ اليسمعا  -يسمعل المنصلرو –النل يل

 

 ي يتبع الب ثيمنهج البحث

 المن ج اللصفا لالت ليلا لإلطسر النظرو. -

 المن ج التيربا لإلطسر العملا. -

 

 اإلطار النظري: 

 لتطلرهس.نبذن تسريخيل  د نشأن العتسبل  -

  رادل تسريخيل  د الخط المصرو الق يخ لالخط المدن  لدمسي عد من مس. -
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 اإلطار العملي:

الصيسغسي الطبس يل التا نفذهس الطالك ب رلا الخطيد المصرو الق يخ لالمدن  لتلظيف س  لى  دط) المشغلاي الفنيل  -

 بسدتخ اخ طبس ل النقد ال رارو  ا دتندد لالردخ المبسشر.

 ال رادل التيريبيل. -

 ادتعرا  مس تلصلي إليح البس ثل مد نتسئج لتلصيسي. -

 مصطلحات البحث:

 الخط المسند :

 ارابل القرد التسدع لالعسشر ابد الميال  –هل نظسخ عتسبل ا يخ ادتخ خ ضا ينلك اليزيرن العربيل لشمسد  ثيلبيس ل رتريس 

 نشأة الكتابة وتطورها

نطقسل ابد  د يعرض س عتسبل  إلى  د   ل تطلر  يستح إلى   خ ا رتح  لى التفسهخ لالتلاصد مع غيرو لق   را ا ندسد اللغل 

بسلميتمعسي ا خرل  ل التعبير  مس ي لر ب اخلح  لذلا  خذ بسلب ث  د لدرررررريلل يدررررررتطيع  د طريق س التلاصررررررد مع تلا 

تدرررررررييد خلاطرو لإنتسيح الفعرو لالعلما لتراثح   الميتمعسي   تى إتيح تفعيرو إلى اختراإ العتسبل لالتا درررررررس  تح ضا

الثقسضا رغبل منح ضا تذعرهس  ل تلصررريل س لبنا يندرررح  بر ا زمنل المختلفل  لالتا عسني درررببسل ضا تق خ ال ارررسراي بعسضل 

 الميساي.

ضا ال يسن  مري العتسبل بع ن  طلار زمنيل مختلفل ب  ي بسدرررررتخ اخ صرررررلر ل المسي ت د  لى معسنا لم للاي ململدرررررل

اليلميل   تى انت ي إلى ال رلا ا بي يل المدررررتخ مل  سليسل  للخص البس ثلد المرا د التا مري ب س العتسبل إلى خمدررررل 

 لهاي

 أوالً: مرحلة الكتابة التصويرية: 

مس يري و مد ها مد  ا خ ا طلار ضا تسريخ العتسبل ل لد مد ادتخ م س المصريلد الق مسل  لا تم ي  لى تعبير ا ندسد  

خالد الردخ لالنقش  لى ا  يسر  لتتميز هذو العتسبل بأد ارالت س ضا متنسلد ا ندسد العس و  ضتذا  را  تلصيد ردسلل إلى 

غيرو ليخبرو  نح ذهك للصي  يقلخ بردخ نفدح لبي و رم) ليرع  لرال ال يلاد المرا  صي و  لعسني تتطلك هذو الطريقل 

إلى يسنك  يزهس  د ال الل  لى اليلانك المعنليل  ا ضعسر  ا دمسل  ....لغيرهس  ممس   ل ذلا     ال عبيرال مد الردلخ 

 إلى تطلير هذو الطريقل لتعلد  عثر ا رن  لى التعبير  د تلا ا ملر.

 تانياً: المرحلة التصويرية الرمزية: 

دمسل  ا ضعسد  لالصفسي   عسدتخ امح لصلرن تلصد ا ندسد ضا هذو المر لل إلى ادتنبسط صلر ترمز إلى المعسنا  ا 

دتخ خ الصلرن لترمز إلى يملل عسملل  ل  لى لفظل لا  ن بغ  النظر  الق خ لل الل  لى الق خ  ل المشا  ل اللالا  عمس ا

تا  د اللغل التا يتعلم س   د المعنى تعلق بسلشررررررعد المردررررررلخ مع اختالا اللفظ مد شررررررعك آلخر  لمد  عثر العتسبسي ال

لمسزالي تدرررتخ خ هذو الطريقل  سليسل ضا ا شرررسراي التا يتخ  -العتسبل ال يرلغليفيل  -ا تم ي  لى مب   العتسبل التصرررليريل 

 لاع س بسلطراسي عتشسراي الدير لالمرلر  ضيرمز إلى الخطر بردخ يميمل  لمرعز بري  بأ م ن التلغراا.

  ثالثاً: المرحلة المقطعية:

ب ايل العتسبل ال يسئيل   يث ليأ ا ندررررسد ضي س إلى تمثيد المقسطع الصررررلتيل للعلمل بصررررلر ا  الال ل س تعتبر هذو المر لل 

ضمثالل إذا  -بسلعلمل نفد س  و  د المقطع الصلتا المؤلا مد  عثر مد صلي يعبر  نح برمز  ل صلرو لا  و مد الطبيعل 

 ر( ضتنح يردررررخ )ي ( لتعبر  د المقطع ال يسئا لليص المرا  ب س ي  - را   د يعتك علمسي تب   بمقطع )ي ( عمس ضا ) ي هص
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)العا(  لهعذا انتقلي اللغل مد مر لل التعبير  د معسني س بآاا الصرررررررلر  إلى مر لل ي ي ن يعفي س بارررررررع مئسي من س 

 العتسبل الصينيل . -للتعبير  د تلا المعسنا. لمد   ش ر العتسبسي المقطعيل ال يل 

  :2الصوتية أو األكروفونية رابعاً:المرحلة

 يث ليأ ا ندررسد إلى ادررتخ اخ الصررلر لل الل  لى  رلا العلمل ب ال  3تمثد هذو المر لل تطلرال لمر لل العتسبل المقطعيل 

ضعلمل  –مد مقسطع س ليعفا للتعبير  د ا شررررريسل لا ضعسر بع   م    مد الصرررررلر تدرررررسلو     ال رلا ال يسئيل للعلمل

 َك  لتتألا مد صلي صسمي لتخر صسئك   –ِر  –تتعلد مد ثالث مقسطع ها ي َش  -)شرك( مثال 

 خامساً: المرحلة الهجائية:

تعتم  العتسبل ضا هذو المر لل  لى تخصرررريص رمز لا   للصررررلي اللا   ب يث تعلد     الرملز المدررررتعملل ضا العتسبل 

   بذلا     الرملز المدتخ مل ضا العتسبل. يعلد مدسليسل لع   ا صلاي التا تتألا من س العلمل. لانخف

   وترجع لغات الشعوب المختلفة إلى ثالثة أصول هي:

 اآلريلي لمن س ال ن يل  الفسرديل  اليلنسنيل  ل عثر اللغسي ا لربيل. -

 الطلرانيلي ل ش رهس الترعيل . -

)اللغسي ا ضرلتديليل(.لعسني من س اللغل المصريل الدسميلي تلي  ضا شمسد لشرق  ضريقيس لالشرق ا لدط ليطلق  لي س  -

 (1الق يمل  للعن س انفصلي  ن س ضا زمد مبعر ي ال  لدسري منذ تاا الدنيد ضا طريق س الخسص.شعد راخ )

 

 الخط المصري القديم

لادررتطسإ  4دررنل(30000 سش المصررريلد الق مسل ضا  سلل إدررتقرار ايتمس ا  لى اررفسا لا و النيد  منذ  عثر مد )    

 د يبتعر لنفدح نقلش لصلر مردلمل يديد  ب س  ضعسرو )ب لد ردخ ايخ صلتيل لل رلا(   لى ل يسد الص رال الشرايل 

 . 5لالغربيل لعسني تلا الصلر ب ايسي  شعسد ال رلا لالصلتيسي المصريل الال قل

 

 /837819https://www.almrsal.com/post( شجرة اللغات السامية عن:    1شكل رقم )

 

 سخ(  تى  11000لا  مري العتسبل المصرررريل بر لل طليلل مد التطلير لالت  يث منذ     مسابد ا درررراي )مد  لالا 

 ن الخط ال يراطيقا الذو تزامد مع ال يرلغليفا القرد الرابع الميال و  ب ايل بسلخط ال يرلغليفا ثخ   قبح بفترن اصير

طلاد  صرررلر ال ارررسرن المصرررريل ثخ لل  الخط ال يملطيقا)ضا القرد الدرررسبع ابد الميال ( ليتزامد مع الخطيد الدرررسبقيد 

 ( .     8  ص 2008ضعسد لعد مد هذو الخطلط ملال ح لنطسق ادتعمسلح )نلر ال يد   ب  ال ليخ   

https://www.almrsal.com/post/837819
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العتسبل المدرررمسريل  ا خ مد العتسبل المصرررريل الق يمل  تى تخ العثلر  لى بطساسي صرررغيرن مد العسج ضا عسد مد المعتق   د 

 1000) بي لص بدرررلهسج( مدررريد  لي س بسل فر بع  العتسبسي ال يرلغليفيل لالتا تريع إلى ابد ا دررررن ا للى ب لالا 

  سخ تقريبس.  500سبل ك  سخ ممس ي د  لى  د المصريلد دبقلا الدلمريلد ضا اللصلد للعت

ليريع الفارررد ضا نقد العتسبل المصرررريل الق يمل لتفريق س ضا العسلخ إلى الفنيقييد )درررعسد الدرررلا د الشررررايل ل ل  الب ر 

المتلدط ( ضقسملا بتشتقسق لادتنبسط  بي يت خ الفنيقيل مد العتسبل المصريل الق يمل  د طريق القبسئد الب ليل التا  سشي ضا 

لعتسبل الدرررررررينسئيل المبعرن(  مع تطليرهس بمس تتفق مع متطلبسي  يست خ اليلميل لا يتمس يل  لبذلا تعلني ل ي خ درررررررينسل )ا

 رضسل( لاا سل  ضسدتعمللهس لنشرلهس لتصب)  دسدسل للعتسبل ضا الشرق لالغرك.  يث إشتقي من س اآلراميل 22 بي يل مد )

سنيل ضا ضلدررطيد ل لادررط الشررسخ لال الد الخصرريك لإلى اليزيرن العربيل ضا دررلريس لا طراا الغربيل مد العراق  لالعنع

(  10  ص2005 يث اشررتقي من س ا بي يل الدررسميل الينلبيل المبعرو لالتا تعرا )بخط المدررن (. )صررالح ال يد  هن   

بع  ا  را عمس ها عذلا ادرررررررتنبطي من س ا بي يل اليلنسنيل  ليسل الرلمسد ل خذلا ا بي يل ا غريقيل ل بقلا  لى 

(   را عسد ا  تلاا ادررررررتخ ام خ.  تى دررررررس ي ا بي يل 3(   را  ل  س لا ادررررررتخ اخ )7(  رضس ل  للا )12 لالا) 

الرلمسنيل لاللغل الالتينيل بال   لربس بع  درريطرن ا مبراطلريل الرلمسنيل  لى بال  الغرك. لمسزالي تدررتخ خ هذو ا بي يل 

 (.4  ص 2017بع  التع يالي  لي س ) ديد  يمعل  ايمد ا م    تى يلمنس هذا بع  إيرال 

 أوالً: الخط الهيروغليفي:

لا   يمع  لمسل العسلخ لمؤرخي س  د اللغل ال يرلغليفيل ها اللغل ا للى التا ظ ري  لى البشرررررررريل  ل ار  لمسل ا  يسد 

( لادتخ خ الخط ال يرلغليفا ردميسل ضا 89  ص2016بأن س اللغل التا تنزلي  لى )ت خ  ليح الدالخ(. )الشسما  م مل   

مصررر الفر لنيل منذ العصررلر الدرر يقل لمس ابد ا دررراي ل تى ن سيل القرد الرابع الميال و. لا  دررمسو المصررريلد ا يمسل 

 مر خلق  )الخط الربرسنا(  ل )العلمرسي ا ل يرل( ا تقرس ال من خ  د إلرح العلخ ) يي لتا( هل الرذو إخترإ العترسبرل بعر  تلقيرح

يل( لتعنا )العتسبل المق دررررررررل( لادرررررررتخ خ الخط  يح ا غريق )ال يرلغليف العلمسي مد ا لح الخسلق )تتلد(  لا   طلق  ل

ال يرلغليفا لتدييد ا   اث لالنصلص ال ينيل لا نشسلاي التا تقلخ ب س ال للل  لى ي راد المعسب   لالمنشآي ال يريل 

ا دل  ثخ ينقش ليللد   طسئح التفسصيد لالشعد العسمد لح. لعسد يعتك  لى الي راد الاخمل  لعسد يعتك الخط بسلللد 

مد اليميد إلى اليدررسر لالععص  ل مد   لى إلى  دررفد ل ن  ادررتخ امح ضا الشررر ل الدرر ر ا دررل  عسد يعتك مد  دررفد إلى 

 د  لى ي راد معسب  ضيلل بأدلاد.( لتخر نص هيرلغليفا عتك ضا منتصا القرد الدس ص الميال و عس2  لى.شعد راخ )

 
 ( اتجاه الكتابة المصرية القديمة عن:2شكل رقم )

language.html-egyptian-ancient-https://www.civgrds.com/learn  

https://www.civgrds.com/learn-ancient-egyptian-language.html
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 المل( 700 المل( للصررررلي ضا  صررررر ال للل ال  يثل الى ) 400لا  إ تلي العتسبل ضا ال للل المصررررريل الق يمل  لى)

( لتنقدرررخ العالمسي ضا العتسبل المصرررريل 2016 المل(. ) ب  هللا  ميدررررن   8000لضا العصرررر الرلمسنا اليلنسنا الى )

 الق يمل مد  يث اادتخ اخ إلى نل يد رئيدييد همسي 

ي لها  المسي ت د  لى معنى العلمل  لتمثلي ضا ردررررررلخ ا شرررررريسل التا  رض س Ideograms المسي تصررررررليريل  -1

المصررررررو الق يخ لرتهس ضا بيئتح التا يعيش ب س عسل يلانسي  النبستسي  الطيلر لبع   يزال مد يدرررررخ ا ندرررررسد نفدرررررح  

 (3)لبع  ا  لاي لاآلاي المدتخ مل ضا  يستح اليلميل. شعد راخ 

ي ها العالمسي التا تشررير إلى صررلي معيد لم    ضا العلمل لتنقدررخ تلا الرملز phonograms المسي صررلتيل  -2

 ضا ا بي يل ال يرلغليفيل إلى ثالث ميمل سي هاي

 ( 1ي ها رملز   س يل المقطع  ل الصلي.عمس ضا ي لد راخ)Unilateral Signs المسي ذاي المقطع اللا    -ا

ن -ك يل المقطع  المسي ث ي هل رمز لا   للعد ينطق ب رضيد معسل  ل  التيد صرررررررلتيتيد. ي لد Bilateral Signsسئ

 (.2راخ)

 (.3ي هل رمز لا   لينطق بثالث  ااي صلتيل. ي لد راخ )Trilateral Signs المسي ثالثيل المقطع  -ج

لتدتخ خ ضا  غرا  ن ليل  عت  ي  المثنى  المخصصسيي ها ميمل ل مد العالمسي ا تنطق لتأتا ضا ن سيل العلمل  -  

 (4اليمع  المؤنث  لالمذعر بمس يدسهخ ضا ت  ي  معنى العلمل . عمس ضا شعد راخ )

 
 ( رموز وعالمات الخط الهيروغليفي عن:3شكل رقم )

 /https://www.marefa.orgالمصرية -الهيروغليفية
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(                                     2جدورل رقم )                          (            1جدول رقم )

     
 العالمات الثنائية المقطع                                                       العالمات ذات المقطع الواحد        

 (3جدول رقم )

 
 العالمات الثالثية المقطع

 https://www.civgrds.com/learn-ancient-egyptian-language.html  

https://www.civgrds.com/learn-ancient-egyptian-language.html
https://www.civgrds.com/learn-ancient-egyptian-language.html
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 ( المخصصات في اللغة المصرية القديمة عن :4شكل رقم )

hiero_lessons/2014/05/11https://mrhakiem.wordpress.com/  

 

 ثانيا: الخط الهيراطيقي: 

هل نلإ مد الخطلط المصررريل الق يمل ادررتخ خ ضا  صررر ا دررراي ا للى  تى ال للل ال  يثل  ل طلق  ليح ادررخ )الخط 

لعسد خسصرررررسل  Hieraticosال يراطيقا( لمعنسو )الخط الع نلتا( لاشرررررتقي التدرررررميل مد العلمل اليلنسنيل "هيراطيقلص""

بريسد ال يد لعتسك ال للل لال لاليد ادرررررررتخ خ عثيرال ضا عتسبل اللثسئق ال ينيل  ا  اريل  لالعلميل ..... لغيرهس. لعتك 

 برملز  عثردر ل  بدسطل لانديسبيل  د الرملز ال يرلغليفيل ا صليل.

ملا  العتسبل الخسصرررررررل ب س مد لرق البر ل ضعسد الخط ال يراطيقا  عثر مالئمل لطبيعل النصرررررررلص ال نيليل لال ينيل  ل

لاالدررتراعس )الشررقسضل(  لعبتك بقلخ البلص لال بر ضا دررطلر  مل يل  تى ال للل اللدررطى ثخ عتك بع  ذلا بسلت ريج ضا 

 -خط التفسصيد -لذلا  لى  عص الخط ال يرلغليفا  (ar.m.wikipedia.org, 2019دطلر  ضقيل مد اليميد لليدسر.)

 ثر مالئمل لنقشح ضلق ي راد المنشآي الاخمل بسدتخ اخ ا زاميد. الذو عسد  ع

 ثالًثا: الخط الديموطيقي:  

 طلق  ليح   ن  دمسل  عسلخط ا نعلرو لالخط العسما  ل)الشعبا( انتشسرو بيد عسضل ضئسي الشعك  لادتخ خ المصريلد 

اليلميل   يث ادرررررررتنبط مد الخط ال يراطيقا لعسد ضا ب ايل الق مسل هذا الخط  ضا التخسطك لالردرررررررسئد لمعسمالي ال يسن 

ظ لرو اريك الشربح مد ال يراطيقا لل ذا درما ك)ال يراطيقا غير التقلي و(  تى  خذ شرعلح المدرتقد  ضعسد  عثر تبدريطسل 

يريع  ا خ لاختزاال مد الخط ال يراطيقا  لاتصرررررا بسدرررررت ارن خطيل اليلل  لعتك بشرررررعد  ضقا مد اليميد إلى اليدرررررسر. ل

( لظد 26ق.خ مع ن سيل ا درررررن الخسمدررررل لالعشررررريد لب ايل ا درررررن ) 700النصررررلص المعتلبل ل ذا الخط إلى  لالا 

 (5مدتخ مسل  تى القرد الخسمص الميال و .شعد راخ )

 
 ( الخطوط المصرية القديمة والخط القبطي عن:5شكل رقم )

language.html-egyptian-ancient-https://www.civgrds.com/learn  

https://mrhakiem.wordpress.com/2014/05/11/hiero_lessons
https://www.civgrds.com/learn-ancient-egyptian-language.html
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 رابعاً:الخط القبطي:

ت د علمل )ابط(  لى ملاطد  هد مصرررر الق مسل   لد  د يعلد للمعتق  ال ينا  ثر  لى ذلا اادرررتخ اخ  ضبع  لالإ مصرررر 

 سمسل( يري   ن م سلاي   الد ال را اليلنسنا م د 970ت ي دررررررريطرن ا  تالد اليلنسنا لالرلمسنا  عثر مد )

د عتسبل العالمسي المصرررررريل الق يمل  لذلا اسملا بعتسبل نطق ال رلا المصرررررريل الق يمل   يث عسد يصرررررعك  لى اليلنسنيي

العلمسي المصرررررررريل ب رلا يلنسنيل لبذلا ظ ر الخط القبطا  لالذو تألا مد ميمل ل مد ال رلا اليلنسنيل لال رلا 

ل القبطيل المصرررريل الق يمل التا تعبر  د ا صرررلاي الغير مليل ن ضا اليلنسنيل مثد  را )ح  ظ     ظ(  لتتألا العتسب

 را 23 المل( مختلفل  تى  خذي هذو ال رلا ضا اانخفس  لتصرررررررد إلى ) 70ضا الفترن المبعرن  لى مس يزي   د )

( إا  د هـذو الم سللل بسلي بسلفشد لع خ تطسبق ا صلاي ا لرلبيل 2016  را مصريل(. ) ب  هللا  ميدرن   7يلنسنا +

لتا اضتقري إلى مقلمررسي اللغررل الصررررررر ي ررل ضمررسترري ضا م رر هررس.                         الالتينيررل بررس صرررررررلاي المصرررررررريررل الدرررررررررسميررل. لا

Alsaadawi, ossama, 2019) دس   هذا الخط شعسئر العنسئص المصريل  لا   دتخ اخ الخط القبطا ضا  ( لااتصر ا

ل ب خلد العرك مصرررررر البس ثيد ضا التلصرررررد للنطق الصررررر ي) لعد العتسبسي المصرررررريل الق يمل  لا  انت ي هذو الم سلل

 لاتي ي ال للل إلى تعريك ال لاليد لإ الد الخط العربا م د الخطلط الدسبقل.

 وبذلك يمكن توضيح السمات الفنية للكتابات المصرية القديمة في النقاط التالية :  

د   لى الى  دررررفد   ل عتسبل تميزي بتمعسنيل عتسبت س  ضا إتيسو  ضقا مد اليميد إلى اليدررررسر  ل الععص  لعتسبت س ر درررريسل م -

يزل مد النص ضا   م ن لبساا النص ضا صرررررررفلا  لى يسنك المنسظر الفنيل ضا إطسر لا   متنسدرررررررق  لي قق ال  ا 

اللظيفا لاليمسلا معسل. ليمعد تمييز طريقل العتسبل مد خالد إتيسو الصلرن  ل الرمز إلى اتيسو ب ايل الدطر  عمس ضا شعد 

لمصررريلد الق مسل لاررع  دررمسل المللا لاآلل ح  اخد إطسراي ملفلضل ا رعسد يطلق  لي س خراطيش (  لا  ا تس  ا5راخ )

Cartouches   . ليتطلر شعلح اادطلانا  لى مر العصلر 

لعسد الللد  Polychrome ل بع ن  للاد  Monochromeظ ري العتسبسي  لى ي راد المقسبر مردلمل بللد لا    -

سل  بينمس ادررتخ خ الللد ا  مر بشررعد اليد لت  ي  مقطع خسص بسلنص  ل ضلاصررد العتسبل  عمس تعم  ا دررل  ا عثر ادررتخ ام

 (50  ص2002الفنسد المصرو الق يخ اختيسر ا للاد المشرال لالتا تتميز بس تدسق لالتنسغخ. )خلا  اينسص 

ر لا ب اإ بأدللك يتيسلز م سعسن اللااع تميزي بسلطسبع ال ن دا لالن الخطلط  للالح الشعد لتعبر  د رلح ا بتعس -

 لالخرلج إلى ا طسر ال دا للزمسد لالمعسد.

تردررخ رملز العتسبل مد خالد الصررلرن المطبل ل ضا مخليتح لالتا تيمع  برز صررفسي الشرريد  المرا  لليدرري الصررلرن  -

 التا تلتقط س العيد. 

خسصرل  ضعن  ردرخ ا ندرسد من نا الظ ر لممدرا  صرس  د ذلا اشرتملي  لى  لارسإ مختلفل لإلندرسد للعد من س  الل  -

  لى العبر الدد لالشيخلخل .... لغيرهس مد ا لاسإ ا خرل.

 ( .38  ص1997بيا  لليخ   اتبعي العتسبسي المصريل الق يمل  دص لالا   ضد الردخ ثنسئا ا بعس .) -

 الطيلر لال يلانسي ب  لل ال رعل لثبست س  لى ا ر .تميزي  المسي العتسبل ال يرلغليفيل المتمثلل ضا  شعسد  -

نقشي  لى ا  يسر لا خشسك لالمعس د  لتميزي بسل ال لإ عسخ الصنعل لادتخ اخ  للاد تتميز بسلثبسي  لى مر القرلد   -

 للبقسل.

 المتلضرن بسلطبيعل لالبيئح .تميزي العتسبسي المصريل بسل يليل لااتبدي هيئست س مد العنسصر لتفسصيل س ال ايقل لا للاد  -

تميزي بسلبدرررسطل لاللارررلح ل درررد الترتيك ضا صرررفلا  ل   م ن متعسابل تفصرررل س ضلاصرررد مدرررتقيمل متلازيل بأللاد  -

 متنسدقل.  
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لا   ع   لمسل اللغل  نح يليل  تشررررسبح عبير بيد الا   اللغل المصررررريل الق يمل لالا   اللغل العربيل  بد لمسزالي تدررررتخ خ 

لعلمسي ال يرلغليفيل ضا  يستنس العس يل  تى اآلد مثدي مخ   مبل  خخ  دررررررري  تستس  البعبع  عخل  مع ع)  بط)  بع  ا

طنش  خخ  يسمس  شرررربشررررك  عرعر  مأهلر  برش  ز نا  بعل  ل لو يس ل لو إيس ح.... لغيرهس  بس اررررسضل إلى  غلك 

 (4 دلاد   ديلط  ...لغيرهس. ي لد راخ ) دمسل الم د المليل ن ضا ال لتس لالصعي  مثد  بيص   رمني  

 (4ي لد راخ )

 
 القديمة ملخص األصول الهيروغليفية لحروف اللغة العربية عن: منطوق  اللغة المصرية

http://egyptology.tutatuta.com/operations/Spoken_in_Arabic.htm  

 

بع  إن ثسر المعرضل بقرالن العتسبل المصرررررررريل الق يمل ضا العصرررررررلر المتأخرن إنشرررررررغد الع ي  مد البس ثيد لالعلمسل ضا  د 

  لالعسلخ  6خ( 8- 7بد  يسد )قرملزهس لالتعرا  لى مفر ات س  لى إمت ا  ضتراي زمنيل متبس  ن مثد  سلخ العيميسل يسبر 

 .... لغيرهخ مد  لمسل العرك المدررررلميد  لضا  9لابد ل شرررريل 8خ(9لذا النلد المصرررررو )ق 7المصرررررو  يلك ابد مدررررلمل

  را( مد اللغل  7( إلى معرضل )Thomath Youngالعصررررر ال  يث تلصررررد طبيك العيلد اانيليزو )تلمسص يلنج 

 Jean-Francoisخ الفرندرررررا )يسد ضراندرررررلا شرررررسمبليلد1822نلاي تقريبسل  سخ ال يرلغليفيل ثخ يسل بع و بخمص دررررر

Champollion )ممسدرس   شرسمبليلد ضا التعرا  10( الذو تعلخ العتسبل القبطيل  لى ي  الراهك المصررو )يل نس الشرفتشرا

 يلن (.   را( مد ال رلا ال يرلغليفيل  بس اسضل إلى ال رلا الدبعل التا تلصد إلي س )تلمسص13 لى )

 الخط المسند 

هل ضرإ مد ا بي يل الدرينسئيل ا لليل ليعتبر مد  ا خ ا االخ التا انتشرري بشربح اليزيرن العربيل  لبصرفل خسصرل بسليمد  

بال  مسبيد الن ريد  العراق ل مسد لمنطقل القطيا بشررررق الدرررعل يل. ليقلد القلقشرررن و  د تدرررميل "الخط المدرررن " بذلا 

 عسنلا يدررن لنح إلى هل   ليح الدررالخ(. ل  يثسل اسد ادرررائيد للفندررلد )الخط المدررن  يميد إلى ردررخ ال رلاا دررخ ) ن خ 

ردررررمسل  ايقسل مدررررتقيمسل  لى هيئل ا  م ن  ضسل رلا  ن هخ  لى شررررعد العمسرن التا تدررررتن   لى   م ن(. لا  انتبح العلمسل 

(  عمس  طلق  ليح 7  ص 2017المدرن . ) دريد  يمعل  ايمد ا م   المدرلملد إلا شرعد هذو العتسبسي ل طلقلا  لي س لفظ 

 بع  المؤرخيد )الخط المدن  ال ميرو(  رتبسطح ب اسرن ال للل ال ميريل ضا اليمد.

  –القتبسنيل  –المعينيل  –لا  ان  ري منح  ربع خطلط ارتبطي بمنسطق ينلك اليزيرن العربيل لبمدررميست س لها) الدرربئيل 

لنقشرري هذو العتسبسي  لى ا للاح الخشرربيل اللينل لت ليد اللثسئق اليلميل ل را بتدررخ )المدررن  الشررعبا(  مس    11ال ارررميل(

)المدرررن  الردرررما( ضق  ادرررتخ خ للعتسبل  لى ا  يسر لتدرررييد  قسئ هخ ل لارررس  خ الدررريسدررريل ل الاست خ الخسرييل بس مخ 

صرررررسمتسل  ليعتك ضا ا تيسو ا غلك مد اليميد إلى اليدرررررسر  ليعل   رضسل(  بي يسل 29الميسلرن ل خ. لا  عتك هذا الخط ك)

http://egyptology.tutatuta.com/operations/Spoken_in_Arabic.htm
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 p.2002Alessandro,  De,193.)12 ارر خ نقلش معرلضررل للخط المدرررررررنرر   تى اآلد إلى القرد الثررسمد ابررد الميال 

Maigret,  .) 

 عاقبة:                   إلى ثالث مراحل تاريخية متلا  تطلر الخط المدن   إدتنس ال إلى  شعسد ال رلا ل دللك عتسبت س 

 ق.م( :2بداية القرن  –ق.م 10المرحلة األولى )القرن  -1

ديسخ ضا المظ ر العسخ  ثخ بل  عمسد العتسبسي ضا      دسق ضا إرتفسإ ال رلا ل  خ اان اتصفي العتسبسي ا للى بع خ ا ت

معسربل دررربأ لتميزي نقلشررر س بتدرررتقسمل خطلط س لإدرررتطسلت س لتعسم  الخطلط ضا ال را لتعلد زلايس اسئمل  لتميز الخط 

لغسئر  لا   لني العثير مد هذو النقلش  لى ال ير بطريقل دررررير الم راث بسلتنسدررررق لالبع   د الزخرضل  لنقش بسلخط ا

13Boustrophedon. 

 م ( : 4القرن  -ق.م  2المرحلة الثانية من ) القرن  -2

تميزي خطلط هذو المر لل بتن نسئ س  لنتييل لذلا  لي الزلايس ال س ن ب ال مد القسئمل لإتدرررررعي ن سيسي ال رلا  لمسلي 

 الزخرضل  لادتخ خ الخط الغسئر عمس تخ ادتخ امح بسلمر لل ا للى.نل سل مس إلى 

 م(:6القرن –م 4المرحلة االثالثة )القرن -3

 تى ضق ي  -ادرررررررتخ خ ضا هذو المر لل  درررررررللك الخط البسرز ضا ت ليد ال رلا لغلك  ليح مظ ر الزخرضل لالمبسلغل

 ال رلا لال  س ضا بع  العتسبسي . 

ق بيد مرا د تطلر الخط المدررررن  لت اخل س. للق  نقش العرك الخط المدررررن  ب فرو  لى مد الصررررعك لاررررع    زمنا  اي

(. للخ يعثر 7(  )6الصخلر لردمح  لى الفخسر لن تح  لى الخشك لدبعح  لى لل سي مد البرلنز لالمعس د شعد راخ )

مصرررررريلد الق مسل ضا ت ليد عتسبست خ.  لى عتسبسي م لنل بسل بر  لى اليلل  لالقراطيص  ل  لراق البر و مثد مس اسخ بح ال

لا   ثر ضا اريل )الفسل( لى عتسبل م لنل  لى  ظسخ اليمسد بم ا   دل  ل  مر بسلقلخ المدن   عمس  ثر ضا خرائك اليلا 

بسليمد  لى نقلش خشرربيل ادررطلانيل الشررعد  خذي مد   لا  يري  النخد لعتك  لي س بأدررللك الخط الشررعبا.) ب  العزيز  

  عمس Dolerite( لا  ادررررررتخ ملا المثسايك ال يريل لنقش الخط المدررررررن   لى   يسر ال لليرايي 34  ص 2014ضت ا  

ادتخ ملا  االخ الرصسص لالمعس د ا خرل للت ليد ب س  لى صفسئ) الخشك المغطسو بسلشمع لتميزي هذو ا االخ بر ديد 

ط) الشررررمع مرن  خرل  عمس ادررررتخ ملا الفرشررررسن لريش    اهمس للعتسبل لالر ص اآلخر مفلط) لم ل ا خطسل لتدررررليل درررر

( ترايعي 44-42  ص 2000الطيلر لردررررررخ ال رلا  إلى يسنك ا  لاي ال س ن لالدررررررعيد لالف خ.)البري ى  ابراهيخ  

 هميل الخط بع  إ تنسق ال ميرييد للمدررري يل لهيمنل ا بي يل الدررريريسنيل  لى  يزال لادرررعل مد شررربح اليزيرن العربيل ضا 

لادط القرد الميال و الرابع  لمع ب ايل ظ لر ا دالخ اختفى ادتخ اخ خط المدن  إا  نح ظد بسايس ضا بع  الملاطد ضا  

 ,De Maigret, Alessandroضا يزيرن دقطرو  ل يزال مد اليمد الشرايل لينلك  مسد.)  -شبح اليزيرن العربيل 

2002,p.193 ) 

مدن  دلال  اخد شبح اليزيرن العربيل  ل خسري س  ل لى دبيد المثسد النقلش التا لا   ثر  لى الع ي  مد نقلش الخط ال

 لي ي ضا مصر  اليلنسد  لالعراق.لاليلخ تع   ثيلبيس الل ي ن التا ادتخ مي ابي يل متطلرن مبسشرن مد هذا القلخ. 
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 (7(                                              شكل رقم )6شكل رقم )

 عن مرجع -حفر ونقش حروف الخط المسند على الحجارة

=https://www.google.com/search?qالخط+المسند 

   

فبسئا ليدرر د ا خ الدررلطسد المقطرو ضعرن تصررميخ لل ل للعتسبل بخط المدررن  تبعس للترتيك ا ل -لنتييل لتق خ الثلرن الراميل 

 (8 فظ ملااع ال رلا  لى المفستي) ليميع المدتخ ميد.شعد راخ )

 
 ( لوحة مفاتيح الكتابة بخط المسند8شكل رقم )

=https://www.google.com/search?q الخط+المسند 

 

 خصائص خط المسند:

 ( ليزي   ليح  28 رضسل( مد الصررررلامي   يث تطسبق  صررررلاتح ل رلضح خط العربيل الفصرررر ى ) 29يتألا مد  )رضسل 

  رضسل ينطق مسبيد الديد لالشيد.

  تعتك  رلا المدررن  منفصررلل  ليفصررد بيد العلمل لا خرل بخط  مل و  لين ر ليل  الفسصررد ضا النقلش الشررمسليل

 المن  رو  د المدن .

  غلك مد اليميد إلى اليدرررررررسر  إا  نح عتك ضا نقلش المر لل المبعرن بطريقل الم راث  ممس يعتك المدرررررررن  بس تيسو ا

 يؤ و إلى  عص إتيسو بع  ال رلا بشعد المرتو. 

 .المدن  خسلا مد  المسي ال رعسي  ل  رلا الم   ل التنقيط 

 . (.5 لد راخ )( ي12  ص1995الفري    )بيدتلد  يعتك ال را المش   مرتيد لل الل  لى التش ي 

 (5جدول رقم )

 
 حروف الخط المسند

=https://www.google.com/search?q الخط+المسند 

https://www.google.com/search?q=الخط+المسند
https://www.google.com/search?q=%20الخط+المسند
https://www.google.com/search?q=
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 ي  الدراسة التجريبية

اادتفس ن مد بع  تخلص البس ثل مد خالد مس تخ تنسللح مد  رادل  رلا الخط المصرو الق يخ لالخط المدن   نح يمعد 

لتنفيذ مطبل سي ضنيل بصيسغسي تشعيلل ي ي ن ل رلا الخط المصرو الق يخ لالخط المدن   لى  - دسليك الطبس ل الي ليل 

  دط) الخسمسي المختلفل.

 العينة وزمن تنفيذ الدراسة :

  –فنيل بعليل التربيل النل يل ( طسلك لطسلبل بسلمدتلل ا لد لل بللخ بقدخ التربيل ال15تخ تطبيق تيربل الب ث  لى )

 خ بلااع م سارن ادبل يس   ربع دس سي  دبل يس   لم ن ضصد  رادا. 2019 – 2018يسمعل المنصلرو للعسخ اليسمعا 

 األساليب الطباعية المستخدمة:

 تخ اليمع بيد  دللك الردخ المبسشر لا دتندد لالنقد ال رارو .

 الطباعة بالنقل الحراري :

ا خصبسل بميسد الطبس ل الي ليل  نظرال لثرال لتنلإ مصس رو التصميميل  لتنلإ طراح    يمثد  دللك النقد ال رارو مص رل

 ا  ائيل  بس اسضل إلى ا رن الفنسد ضا ادتخ اخ   لاتح لخسمستح الالزمل بطريقل ت قيق الغر  من س. 

المللد عسمالل  لى  سمد )اللرق( ثخ نقد هذا التصميخ مد ضلق هذا لتعتم  الطبس ل بسلنقد ال رارو  لى تي يز التصميخ    

صرررنس ا( مبسشررررن عل  ن لا  ن بسدرررتخ اخ الارررغط لال رارن لتثبيي ا للاد.لهذا  –ال سمد إلى درررط) القمسش ) مخللط 

 ا دللك الطبس ا إمت ا  لتطلير لبع  ا دسليك الق يمل مثدي

 :Arbisطريقة طباعة أربس 

لا تم ي هذو الطريقل  لى تي يز التصرررميخ المطللك  لى إدرررطلانل مد البالدرررتيا  لي س 1923س درررنل ظ ري ضا رلدررري

الصبغل مع المس ن المتخنل لالطبس ل ب س  د طريق اغط ا دطلانل ال سملل للصبغل  لى القمسش بلادطل إدطلانل  خرل 

 هذو الطريقل غير منسدبل لع خ ثبسي الصبغل.ب يث يعلد القمسش بيد إدطلانتيد )الاسغطل لال سملل للصبغل( لعسني 

 :starطريقة الطباعة ستار 

يخ/ خ ع سمد 70ادررتخ خ ب س الصرربغسي المختلفل لالمنسدرربل لعد خسمل  لادررتخ خ اللرق  1948ادررتخ مي ضا ايطسليس  سخ 

خ ت ي ارررررغط 150ي120للصررررربغل  لعسني تتخ الطبس ل بمرلر اللرق المطبلإ لالقمسش  لى إدرررررطلانل  ريل  رارت س 

 يخ/دخ.لعسني تتطلك  مليل غديد القمسش للتخلص مد الصبغسي الزائ ن لالعسلقل بسلقمسش.25

 ي  Thermachrome Processطريقة طباعة الثرماكروم 

لادررتخ مي الصرربغل اليسضل )صرربغسي البيمني(  لى دررط)  سمد مد اللرق لتت لد إلى  1965اعتشررفي هذو الطريقل  سخ 

 مليل ا نتقسد بفعد رطلبل القمسش المرا  الطبس ل  ليح  ليتخ انتقسد الللد مد اللرق ال سمد إلى القمسش  سلل دررررسئلل  ثنسل 

بسدررررتخ اخ ال رارن لعسني تتطلك هذو الطريقل إيرال  مليسي تعميليل بع  إزالل الللد الزائ  لت درررريد خلاص المنتج.  تى 

  د يدتخ خ الصبغسي المشتتل ذاي  ريسي التدسما المنخفال للطبس ل بسانتقسد.  N-de Plassادتطسإ العسلخ بالص 

 طريقة الطباعة بورق النقل الحراري:

تعتبر هذو الطريقل مد  هخ الطرق المتطلرن لطبس ل ا ليسا الصرررررررنس يل المخلقل لالمخللطل عمس ادرررررررتخ مي مع ا ليسا 

صغيرن  لا   تس ي هذو الطريقل الفرصل لطبس ل الع ي  مد التصميمسي الطبيعيل عسلقطد لزخرضل المالبص لالمفرلشسي ا ل

ذاي ا للاد المتع  ن  لعسد لمعرضل الصرربغسي المشررتتل ا ثر العبير ضا ت درريد طريقل النقد ال رارو  يث تتدررسمى معظخ 

القمسش المدرررتخ خ  خ( لتنتقد الصررربغل مد اللرق ال سمد ل س إلى درررط)230-خ180الصررربغسي المشرررتتل  ن   ريل  رارن )
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( . لمد الطرق المدررررتخ مل ضا الطبس ل بسلنقد 205 ص  2005ب لد ادررررتخ اخ معسييد لملا  مدررررس  ن.)زعريس  امسنا  

 ال رارو ها عسلتسلاي

 أوالً: طريقة النقل الحراري التقليدية:

 يلي  طريقتسد لطبس ل التصميمسي  لى اللرق المدتخ خ ضا الطبس ل بسلنقد ال رارو همسي

لتتخ بسدتخ اخ الشسشل ال ريريل ال ائريل  ل المدط ل  يث تمر معسييد الطبس ل الم ملل  الطباعة بالشاشة الحريرية: -1

بسلصرررررربغل مد خالد ضت سي الشررررررسشررررررل ال ائريل بقلن   لى مد المدررررررط ل ممس يعمد  لى زيس ن  مق الللد المطبلإ  لى 

ريقل بسنخفس  تعلفت س ل  خ ا تيسي س إلى خبرن م ربل  مع (. لتتميز هذو الط151  ص 2000اللرق.)درررررررليمسد    م   

 د للل تصلير تلا الشسبللنسي.

يتخ ب س  فر التصررميخ المرا  طبس تح  لى للح مد الن سص ثخ يثبي  لى ادررطلانح بع   الطباعة باإلسطططوانة النحاسططية:  -2

  2000تغطيتح بمس ن العرلخ  لتننقد معسييد الطبس ل مد للح الن سص إلى اللرال بدررررر ل ليل ن  سليل.)دررررليمسد  ا م   

ك مع المدررررس سي المللنل لخطلط (  ليتخ اختيسر لزليل ا  بسر المدررررتخ مل مد الصرررربغسي المشررررتتل بمس يتنسدرررر152ص 

 -متخنسي  ليينسي الصررررل يلخ -لمالمص التصررررميخ لمد  هخ المتخنسي المدررررتخ مل ضا هذو الطريقل متخنسي النشررررس الم لر

 (.El.Halwagi, A.,1990, p.129المتخنسي الصنس يل. )

 ثانياً: طريقة الطباعة بالنقل الحراري باستخدام الكمبيوتر:

ل بت  ي  التصرررررميخ  ل الصرررررلرن المرا  طبس ت س ) درررررلال عسني م فلظل ضا ذاعرن ي سز العمبيلتر  ل تنفذ هذو الطريق    

إ خسل س بسلمسدرررر) الاررررلئا  ل العسميرا الراميل(  يث يتخ إيرال التع يالي المطللبل  لى الصررررلرو الراميل بمس يتلاضق مع 

 لى  لراق النقد ال رارو مع ا خذ ضا  Ink Jetللنل الرؤيل الفنيل للمصرررررمخ  ثخ يطبع التصرررررميخ بسدرررررتخ اخ الطسبعل الم

 ا  تبسر   خ تعري  ا لراق المطبل ح لالل الشمص المبسشر لفترن طليلل. 

ثخ تلاررع اللرال ال سملل للتصررميخ  لى دررط) القمسش المرا  طبس تح ب يث يلايح التصررميخ دررط) القمسش مع ادررتخ اخ   

قد التصرررررررميخ )معلان  فس د ال س ث مد التبخر مع –مصرررررررر ر  رارو لن يل الت يل الطبس ل نتي بص  رارو(  لتنتج  مل

 لالت ميص بيد الصبغل لالقمسش مد خالد التيد همسي

  الن التنسضرForces of Repulsion ي تنشررررأ بيد يزيئسي الصرررربغل لالمتخد المطبق  لى ا ليسا  لت ير الصرررربغل

 المتخد ضا  سلل غسزيل إلى  ليسا القمسش.

 الن التيسذك Forces Avttraction ي تنشرررررأ بيد يزيئسي الصررررربغل ل ليسا القمسش نتييل الرلابط ال ي رليينيل التا

 تعمد  لى تثبيي يزيئسي الصبغل الغسزيل  لى  ليسا المندلج. 

 وقد نفذت تصميمات البحث بطريقتين : 

 الطريقة االولي:

  يللد التصميخ ي يسل  لى لرق النقد ال رارو دلال بسدتخ اخ  دللبا الردخ المبسشر لا دتندد معسل  ل ا  اهمس  لذلا

بمس يتطلبح التصررررميخ مد تأثيراي للنيل لملمدرررريل إي سميل.مع ادررررتخ اخ اا لاي الالزمل لعد  دررررللك ضا تلليد التصررررميخ 

 .  carrierبسلصبغسي المشتتح الماسا إلي س المثبي 

  يمعد ادتخ اخ  دللبا ا دتندد لالردخ المبسشر  لى دط) القمسش مبسشرن بسليمع مع  دللك النقد ال رارو لل صلد

لل رلا المدرررتخ مل ضا صررريسغل  -تيدررريخ لظد لاارررسلن لتراعك لت  ك لتقعر - لى الع ي  مد الخصرررسئص الفنيل مد 

 التصميخ الطبس ا المطللك.
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 الطريقة الثانية: 

  التصميخ  د طريق المسد) الالئا  ثخ إيرال بع  التع يالي  ل التأثيراي الملمديل لالللنيل الالزمل إذا تطلك إ خسد

التصميخ ذلا بسدتخ اخ برامج اليراضيا  لى ال سدك اآللا    ا  التصميخ ابد طبس تح  لى لرق النقد ال رارو بسدتخ اخ 

 الطسبعل النسضثل لل بر.

 ملل للتصميخ  لى دط) القمسش  لتدتخ خ المعلان عمص ر  رارو مع الاغط ب س لنقد التصميخ يتخ تثبيي اللرال ال س

 لى دررط) القمسش  ل يدررتخ خ المعبص ال رارو لنقد التصررميخ  لى دررط) القمسش ل دررط) الخسمسي ا خرل مثد الخشررك 

 خ خ ضا الطبس ل  لي س.  الفليد  البالدتيا  بسدتخ اخ  ريسي  رارن مختلفل  تبعسل لنلإ الخسمل التا تدت

ي  مد ا  مرسد الفنيرل المطبل ل ذاي التلظيفرسي المختلفرل مثرد )معلقرسي     اسخ طالك التيربل بتنفيرذ العر  ا   ل  اي  -ل

  –لعك ا طفسد  - سضظل الملبسيد – غطيل الخ ا يسي لالعرادا   غطيل الر ص للدي اي  -تيلي  العتك لالعرادسي -ااسلن

 الخشبيل( . الصلانا لالصنس يق

 تحليل األعمال الفنية

للطسلبل/ نلرهسد  -يغطسل للر ص )عمس يمعد ادرررررتخ امل عمعمد للزو بصرررررلر مختلفل( لى امسش درررررتسدالعمل الفني األول

 خليفل

دخ( بسدتخ اخ  دللك ) النقد ال رارو( لالتصميخ  بسرن  د ميمل ل مد ال لائر  60×60تخ تنفيذ العمد  لى مدس ل )  

لمتقسطعل  مختلفل ا  يسخ  ت تلو ب اخل س  لى تشرررعيالي متنل ل مد  رلا الخط المصررررو الق يخ لالمدرررن   لالخطلط ا

بأللاد مختلفل مد ا  مر  ا دل   ا زرق ب ريستح الللنيل   لى  رايل القمسش ا بي   لتخ تنفيذ التصميخ بأدللك النقد 

 ال رارو .

 للطسلبل/  ال هشسخ  -مسش الدتسد ي لل ل مطبل ل  لى االعمل الفني الثاني 

(  لائر مختلفل 4درررخ( بسدرررتخ اخ  درررللك )النقد ال رارو( لالتصرررميخ  بسرن  د ) 60×40تخ تنفيذ العمد  لى مدرررس ل )

ا  يسخ ت تلو عد من س  لى  رلا الخط المدرررررررن  بسلللد ا بي  لا  مر ب ريستح مع البرتقسلا لا درررررررل   لى خلفيل 

 ط المصرو الق يخ ب ريسي الللد ا خار مع ا دل . ت تلو  لى  رلا الخ

 للطسلبل/  دمسل نسصر . -ي لل ل ضنيل مطبل ل  لى امسش الدتسد العمل الفني الثالث

النقد ال رارو( لالتصرررميخ  بسرن  د  –درررخ ( بسدرررتخ اخ  درررللك )الردرررخ المبسشرررر  60×40تخ تنفيذ العمد  لى مدرررس ل )

رو الق يخ لالمدن  ب يئسي تتصا بسلليلنل  لالمرلنل   يسنس لا دتقسمل   يسنس  خرل ت اخد ميمل ل مد  را الخط المص

 ضا إتيسهسي ر ديل لمسئلل  بسدتخ اخ  ريسي الللد البرتقسلا مع ا صفر لالللد ا زرق لا خار

 للطسلبل/ ادمسل نسصر. -ي لل ل ضنيل مطبل ل  لى امسش دتسد  العمل الفني الرابع

النقد ال رارو( لالتصرررميخ  بسرن  د  –درررخ( بسدرررتخ اخ  درررللك )الردرررخ المبسشرررر 60×40د  لى مدرررس ل )تخ تنفيذ العم 

ميمل ل متقسطعل لمتراعبل مد ا شررررررعسد ال ن درررررريل )ال لائر  المثلثسي  المدررررررتطيالي( لت تلو  رلا مت اخلل بأ يسخ 

بنفديا  البرتقسلى  ا خار  ا دل    لى خلفيل مختلفل مد الخط المصرل الق يخ لالمدن   بأللاد مد ا زرق  ا  مر  ال

 ذاي تأثيراي ضنيل مد  ريسي الللد ا زرق الفست). 

 للطسلبل/ لينسي  الل.   -ي لل ل ضنيل  مطبل ل  لى امسش دتسدالعمل الفني الخامس

ا دتندد( لالتصميخ يتامد  رلا الخط  –دخ( بسدتخ اخ  دللك )الردخ المبسشر 60×40تخ تنفيذ العمد  لى مدس ل )

المصررررررو لالمدرررررن  بتتيسهسي   ي ن  ليتاررررر) ذلا ضا  را الخط المصررررررو الذو يتلدرررررط اللل ل لييسلرو  ائرتيد 

د اللل ل  بس اسضل إلى ال رلا المشعلل  لى هيئل لتعراراي  شعسد غير منتظمل ضا  دفد الللح تعمد  لى ثبسي لاتزا
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اشررعل منطلقل مد الشررمص المللنل ب ريسي البرتقسلا مع ا صررفر ا دررل  بس اررسضل الى الللد ا  مر  ا خاررر لا زرق 

 ب ريستح القستمل   لى خلفيل القمسش البياسل. 

 /  دمسل الشربينا. للطسلبل –لل ل ضنيل مطبل ل  لى امسش دتسد  :العمل الفني السادس

النقد ال رارو(  -ا دتندد  –دخ( بسدتخ اخ  دللك )الردخ المبسشر60×40تخ تنفيذ العمد  لى امسش دتسد  لى )مدس ل  

المدتطيالي( لالتا تأخذ إتيسهسي ر ديل ل ضقيل  –ال لائر  -لالتصميخ  بسرن  د ميمل ل مد ا شعسد ال ن ديل )المعينسي 

ضا تنسغخ لاندرررريسبيل  لت مد ضا طيست س الع ي  مد  رلا الخط المصرررررو الق يخ لالمدررررن  بأللاد لعأن س خيلط مندررررليل 

متبسينل تععص الب يل ب ريست س الللنيل المختلفل لالتا تتمثد ضا ا  مر ا صرررررررفر  ا خارررررررر  ا زرق  لذلا  لى خلفيل 

 منقلطل منفذن بطريقل النثر بسلللد البنفديا.

 للطسلبل /  ال هشسخ. –ل ل ضنيل مطبل ل  لى امسش دتسد ل يالعمل الفني السابع

دررررخ (بسدررررتخ اخ  دررررللك )النقد ال رارو( لالتصررررميخ  بسرن  د  را مد الخط 60×40تخ تنفيذ العمد  لى مدررررس ل )   

المصررررررو الق يخ بمنتصرررررا اللل ل لب اخلل ميمل ل مد  رلا لرملز الخط المصررررررو الق يخ بسلللد البنا  ا درررررل   

المدررررن  بسلللد ا دررررل   إلى يسنك ميمل ل مد  ا زرق  ا  مر لمد خلفح بؤرن بياررررسل الللد ت تلو  لى  رلا لخط

ال لائر المت اخلل لالمتقسطعل مع بعارر س البع   لى يدررسر اللل ل لالمشررعلل ب رلا الخط المدررن  ب ريسي ا صررفر مع 

 البرتقسلا لا دل .

 للطسلبل / دسرو م م  . –لل ل ضنيل مطبل ل  لى امسش الدتسد :العمل الفني الثامن

ا دررتندررد(  لالتصررميخ  –الردررخ المبسشررر  -دررخ( بسدررتخ اخ  دررللك )النقد ال رارو60×40مد  لى مدررس ل )تخ تنفيذ الع   

 بسرن تعراراي متنسثرن مد  رلا الخطيد المصرررو الق يخ لالمدررن    يسنسل   ل تتشررعد ضا إتيسهسي منتظمل   يسنسل  خرل  

البنفدرررررريا البنا  لا دررررررل   مع ليل  تأثيراي ضنيل تشرررررربح  لتععص  ينسميعيل اللل ل  لتخ تللين س بسلللد ا  مر ا زرق 

 الترخيخ ب ريسي الللد ا صفر  لى دط) ال را الخط المصرو الق يخ لالذو يفر  ديس تح بقلو ضا اللل ل.

 للطسلبل/ ادرال منير. -لل ل ضنيل مطبل ل لى امسش دتسد  يالعمل الفني التاسع 

ا دررتندررد( لالتصررميخ  –الردررخ المبسشررر  –بسدررتخ اخ  دررللك )النقد ال رارو دررخ( 60×40تخ تنفيذ العمد  لى مدررس ل )

 بسرن  د ميمل ل مد ال لائر المت اخلل لالمتقسطعل  لالتا ت صرررر ب اخل س  رلا الخط المصررررو الق يخ لالمدرررن   عمس 

  البنا لا خاررر لى خلفيل يتعرر ب يئسي مدررتقيمل متي ل إلى  دررفد اللل ل  لتخ تللين س بسللد ا  مر  ا زرق  ا صررفر

 مد الللد ا  مر الفست) .

 تيشرتسي مطبل ل  لى امسش مخللط  للطسلبل/ مرلن م م .  (:الثاني عشر –الحادي عشر  –لعمل الفني )العاشر ا

تخ تنفيذ العمد بسدررررتخ اخ  دررررللك )النقد ال رارو( لالتصررررميمسي  بسرن  د هيئسي متي  ن لمتنل ل ت تلو  لى  رلا 

لالمصرررررو الق يخ لالمدررررن  بتتيسهسي لتشررررعيالي مختلفل بعد تيشرررريري لتخ تللين س بسلللد ا دررررل  ل ريسي البنا  الخط

 المختلفل

 للطسلبل /هبل هللا الدي  . -غطسل للمخ ن  لى امسش دتسد  :العمل الفني الثالث عشر

يخ  بسرو  د  ربع مدررتطيالي ت صررر دررخ( بسدررتخ اخ  دررللك )النقد ال رارو( لالتصررم 60×40تخ تنفيذ العمد بمدررس ل )

شعيالي متنسغمل مد  رلا الخط المدن  بأ يسخ متبسينل بسلللد البنا القستخ  لى  رايل ضست ل ذاي تأثيراي ضنيل  ب اخل خ ت

 مد الللد البنا بتأثيراي ضنيل متي  ن.

 للطسلبل/  دمسل نسصر. - لى امسش اطد  ي تيشيري مطبلإ العمل الفني الرابع عشر
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ا درررتندرررد( لالتصرررميخ  بسرو  د ت اخد ميمل ل مد  رلا الخط  -تنفيذ العمد بسدرررتخ اخ ادرررللك )الردرررخ المبسشرررر تخ

 -ا خارررررر  -البرتقسلا ب ريستح -المصررررررو الق يخ لالمدرررررن  ب ريسي للنيل متبسينل مد ا للاد الدرررررسخنل لالبسر ن )ا  مر

 نسل لتلا ال رلا.ا زرق (.ممس يعطا إ دسص بسلبع    يسنسل لالقرك   يس

 للطسلبل / نلرهسد خليفل . -ي غطسل للمخ ن  لى امسش دتسد العمل الفني الخامس عشر

دللك )النقد ال رارو( لالتصميخ  بسرو  د معينسي ت صر ب اخل س 60×40تخ تنفيذ العمد  لى مدس ل ) دتخ اخ   دخ( بس

ا دررل   البنفدرريى لا زرق   لى خلفيل مد مدررسراي ر درريل تشررعيالي متنسغمل لمت اخلل مد  رلا الخط المدررن  بسلللد 

 متلازيل  ل رلا الخط المدن  بسلللد ا دل  لالبنفديى .

 للطسلبل/  منيل م م . -شسبلو ل  ن إاسلن  لى امسش الدتسد: لعمل الفني السادس عشرا

يخ  بسرن  د مدس سي هن ديل منتظمل دخ( بسدتخ اخ  دللك )النقد ال رارو( لالتصم35×50تخ تنفيذ العمد  لى مدس ل )

 لغير منتظمل ب ريسي مد الللد البرتقسلا لت صر ب اخل س  رلا مد الخط المصرو الق يخ لالمدن  بسلللد ا دل . 

 للطسلبل/  منيل م م .  -ي غطسل لقس  ن عردا  لى امسش دتسد العمل الفني السابع عشر

 دررللك )النقد ال رارو( لالتصررميخ نفص التصررميخ المدررتخ خ مع العمد الفنا دررخ( بسدررتخ اخ 60×30تخ تنفيذ العمد بأبعس  )

 )الدس ص  شر( مع إختالا التلظيا الفنا..

 للطسلبل/  منيل م م . -غالا نلتح  لى امسش دتسد  العمل الفني الثامن عشر:

التصميخ المدتخ خ مع العمد  دخ( بسدتخ اخ  دللك )النقد ال رارو ( لالتصميخ نفص20×25تخ تنفيذ العمد  لى مدس ل )

 الفنا )الدس ص  شر ل الدسبع  شر( مع إختالا التلظيا الفنا.

 للطسلبل/ دسرو م م  .  -ي لل ل مطبل ل  لى امسش دتسد العمل الفني التاسع عشر

تصررميخ ا دررتندررد( لال –الردررخ المبسدررر  -دررخ( بسدررتخ اخ  دررللك ) النقد ال رارو60×  40تخ تنفيذ العمد  لى مدررس ل )

 بسرن  رلا للخط المصررررررررو الق يخ لالمدرررررررن  بأ يسخ متبسينل بمدرررررررس سي للنيل مد ا  مر  البرتقسلى  ا زرق  البنا  

البنفدررررريا  ا خارررررر  مع بع  التأثيراي الللنيل لالفنيل لالتا تشررررربلو الترخيخ ب ريسي البنا مع ا بي   لى  درررررط) 

 ا للل ل  لذلا  لى خلفيل مد الللد ا زرق الفست) .ال رلا عبيرن ال يخ لتعطا ثرال ململمدا اي سم

 للطسلبل /  ال هشسخ. –ي  قيبل ي   لى امسش دتسدالعمل الفني العشرون

دررخ( بسدررتخ اخ  دررللك )النقد ال رارو( لالتصررميخ  بسرن  د ميمل ل مد  رلا 25×35تخ تنفيذ العمد  لى مدررس ل )  

مختلفل  تخ تللين س بسلللد ا دررل  لالبرتقسلا ب ريستح مع ا  مر لا زرق  الخط المصرررو الق يخ لالمدررن  بتخسنسي ل  يسخ

لالبنفدرريا  )التصررميخ  بسرن  د تصررميخ العمد الفنا الدررسبع لنفص الطسلبل( لتخ اادررتفس ن بيزل منح بمس يتنسدررك مع هيئل 

 ل يخ  قيبل الي  لادتخ امح عتلظيا ضنا ي ي  مختلا  د اللل ل.

 للطسلبل / دسرن م م . - لى امسش دتسد  لل ل مطبل ل يحد والعشرونالعمل الفني الوا

ا دتندد( لالتصميخ  بسرن  –الردخ المبسشر -دخ( بسدتخ اخ  دللك )النقد ال رارو 60×40تخ تنفيذ العمد  لى مدس ل )

ا صرررفر  البنفدررريا  د ميمل ل رملز ل رلا مد الخط المصررررو الق يخ لالمدرررن   تخ تللين س بسلللد   مر ا زرق  

لالرمس و  لى خلفيل مد الخطلط المدررررتقيمل الر درررريل لالمللنل ب ريسي الللد البنفدرررريا لالرمس و لمتقسطعل مع خطلط 

 ا ضقيل مللنل بس زرق الفست) لا بي  مع الللد البنفديا.

 للطسلبل /مرلن م م  . –ي صينيل تق يخ مد الخشك العمل الفني الثاني والعشرون

دخ( بسدتخ اخ  دللك )النقد ال رارو( لالتصميخ  بسرن  د  رلا مد الخط المدن  30×40ذ العمد  لى مدس ل )تخ تنفي

 متنسثرن  لد ال ائرن لليح البني بسلللد ا  مر ا صفر ا زرق  ا دل   البرتقسلا  لالبنفديا.
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 للطسلبل /مرلن م م  . –مر القستخ صينيل تق يخ مد الخشك المصبلا بسلللد ا   العمل الفني الثالث والعشرون:

دخ( بسدتخ اخ  دللك )النقد ال رارو( لالتصميخ  بسرن  د  رلا مد الخط المدن   25×35تخ تنفيذ العمد  لى مدس ل )

متنسثرن  للعأن س  نغسخ ملدررررررريقيل تخرج مد تلل الييتسر اللتريل بأللاد مد ا زرق  ا  مر  ا صرررررررفر  البنا  ا زرق  

 برتقسلا  لالبنفديا.ا دل   ال

 للطسلبل/ مرلو م م . – سضظل )يراك( ملبسيد  لى دط) مد البالدتيا  :العمل الفني الرابع والعشرون

درررررخ( بسدرررررتخ اخ  درررررللك )النقد ال رارو(  لالتصرررررميخ  بسرن  د يميمل يخترا س  8×15تخ تنفيذ العمد  لى مدرررررس ل )

تنسثرن   يسنس  ل تدرررررير ضا إتيسهسي منتظمل   يسنس  لد اليميمل ميمل ل مد  رلا خط المدرررررن  لتخرج من س مبعثرن لم

 لبساى  يزال العمد  لتخ تللين س بسلللد ا  مر  ا زرق  ا خار   سل خلفيل مد الللد ا صفر الفست) ب ريستح.

 للطسلبل/ مرلو م م . –ي بسزد )لعبل لجطفسد(  لى دط) مد الفليد العمل الفني الخامس والعشرون

دررخ( بسدررتخ اخ  دررللك )النقد ال رارو( لالتصررميخ نفص تصررميخ )العمد الفنا الرابع 25×18تنفيذ العمد  لى مدررس ل )تخ 

  شر( ليتخ ا س ن ادتخ امح ضا تلظيا ي ي  .

 للطسلبل/ مرلن م م . –صن لق لإلعددلاراي مد الخشك  العمل الفني السادس والعشرون:

دخ ارتفسإ( بسدتخ اخ  دللك )النقد ال رارو( تخ تغطيل اليلانك الدتل 10×  دخ  ر  18تخ تنفيذ العمد  لى مدس ل )

للصن لق الخشبا ب يئسي تعراريل مد  رلا الخط المدن  لالتا تخ تللين س بسلللد ا صفر  ا  مر  ا زرق  لالبنديا 

ابع لالعشرلد ( ضلق الدط) العللو   الى يسنك ليل  التصميخ بتفسصيلح ل للانح العسملل )عمس هل مليل  بسلعمد الفنا الر

دسي مختلفل ضا  دتخ اخ تصميخ لا   لتطبيقل  لى  دط) متنل ل ب يئسي لمقس لغطسل الصن لق. لي  ا ذلا الى إمعسنيل ا

 تلظيفسي   ي ن متي  ن.

     
 العمل الفني األول                                                  العمل الفني الثاني

 ال فنية مطبوعة بأسلوب النقل الحراري على سطح القماش لطالب التجربةأعم

   
 العمل الفني الثالث                                                          العمل الفني الرابع
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 الفني السادسالعمل الفني الخامس                                                          العمل 

         
 العمل الفني السابع                           العمل الفني الثامن                                العمل الفني التاسع

 االستنسل( على سطح القماش لطالب التجربة –الرسم المباشر  -لوحات مطبوعة بأسلوب )النقل الحراري 

      
 شر                        العمل الفني الحادي عشر                     العمل الفني الثاني عشرالعمل الفني العا
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 العمل الفني الثالث عشر                       العمل الفني الرابع عشر                    العمل الفني الخامس عشر

       
 العمل الفني السابع عشر                     العمل الفني الثامن عشر             العمل الفني السادس عشر           

 أعمال فنية مطبوعة بأسلوب النقل الحراري على سطح القماش لطالب التجربة

       
 الواحد والعشرونالعمل الفني التاسع عشر                       العمل الفنى العشرون                      العمل الفني 
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 جراب موبايلبالستك

 العمل الفني الثاني والعشرون             العمل الفني الثالث والعشرون                 العمل الفني الرابع والعشرون

         
 العمل الفني الخامس والعشرون                                العمل الفني السادس والعشرون

 االستنسل(على أسطح الخامات المختلفة لطالب التجربة -الرسم المباشر –عمال فنية مطبوعة بأسلوب )النقل الحراري أ

 النتائج والتوصيات

 يأوال : النتائج

للخط المصرررررو الق يخ لالخط المدررررن  امعسنسي تشررررعيليل متي  ن لمتميزن  يمعد اادررررتفس ن من س  ثرال  دررررط) الخسمسي  -

 لتنفيذ صيسغسي طبس يل ي ي ن لمتنل ل اادتخ امسي.المختلفل  

ا دررتفس ن مد ا دررسليك الطبس يل الي ليل لالراميل ضا تنفيذ صرريسغسي ي ي ن تعمد  لى تردرريخ الملرلثسي الثقسضيل الق يمل  -

 لإ يسئ س ضا إطسر ضنا معسصر.

 يثانًيا: التوصيات

خالد اليمع بيد القيخ التشرررررررعيليل ل رلا الخط المدرررررررن  لالخط  طرح م اخد ضنيح ي ي ن لت ريص الطبس ل الي ليل مد -

 المصرو الق يخ ...لغيرهس مد خطلط لعتسبسي ال اسراي الق يمل ضا منتيسي طبس يل ي ي و.

ت رو البس ثيد لال اردررريد ال ال لللصرررلد إلى الفترن الزمنيل الخسصرررل بنشرررأن العتسبل لملطن س ا صرررلا   يث ا ظي  -

.ممس   ل إلى البس ثل تفسلي  لاختالا ا زمنل ضا  عثر مد مريع  د ب ايل العتسبل  سملل لالعتسبل المصرررريل الق يمل خسصرررلل

 ادتغراق الب ث ال سلى  عثر مد  سخ  لإلطالإ  لى مرايع   ي ن مختلفل المص ر لت رو ال ال بق ر المدتطسإ .
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لبس ثيد  لى الب ث لال رادرررررررل ال ايقل  د تسريخ إنشرررررررسل منظمل تعسلد  ربيل  لليل يعمد   ارررررررسئ س مد العلمسل لا -

نظرال لتعصرررك بع  البس ثيد  -ال ارررسراي الق يمل لالعتسبسي الخسصرررل ب س  لملطن س ا صرررلا الذو انتقلي منح إلى العسلخ.

   عثر مد لالذو   ل إلى إندررسب خ  نشررأن العتسبل إلى بال ه خ لإنتقسل س مد ملطن خ إلا العسلخ  لذلا لي -لملطن خ ا صررلا 

 مصر(. –العراق  –ملطد لنشأن العتسبل ضا المرايع التسريخيل المختلفل )اليمد 

تنفيذ الصررررريسغسي الطبس يل ل رلا الخط المصررررررو الق يخ لالخط المدرررررن   لى  درررررط) خسمسي متنل ل لمختلفل لتنفيذ  -

 مشغلاي ضنيل تصل) للميسد الديس ا .

  المراجع

 يأوالً: المراجع العربية

ردرررسلل  عتلران  درررليمسد    م   ا معسنسي التشرررعيليل لطبس ل ا امشرررل بلرق النقد ال رارو   (1)

 2000  عليل التربيل الفنيل  يسمعل  للاد  غير منشلرن

(2) Slyman، Ahmed ،al2emkanat Altashkilya leteba3et alaqmesha bewarq 

alnaql el harary rsalet dktwra ،ghir manshora, kolyet altarbia alfania ،gam3et helwan ،2000. 

البري ا  ابراهيخ بد نسص  ال را لالصنس سي ضا الل نقلش المدن  الينلبا  لعسلل اآلثسر  (3)

 .2000لالمتس ا  الريس   

(4) Al-Burihi, Ibrahim bin Nas, elheraf we Elsena3at fi doo' nokosh el 

Musnad elganoby, wekalet el aathaar we el matahef, Riyadh, 2000. 

قسي 3)  ي يل  ثرال المعل ي ليل غير التقل يل لبع  طرق الطبس ل ال يل لالارررررررلابط التقن يسي الفن مسنا  المعسل ( زعريس  ا

 .2005  عليل التربيل النل يل  يسمعل  يد شمص   ردسلل  عتلران  غير منشلرنال سئطيل المطبل ل  

Zakaria, Amany, almouaalagat altashkelih we wldawabet altekania lebaad torok eltebaa 

alyadawia ghir altakledia le'ethraa almo3lkaat alha'etia almatboaa,doctorah, kolyet altarbia 

alnaw3ia, gameet ain shams,2005 

ل بسدررتخ اخ م مل   اينسص  تقنيسي تنفيذ المفرلشررسي لرؤيل يمسليل اثرائ س بسلعتسبسي المصررري (5)

 .2002  عليل اااتصس  المنزلى   يسمعل  للاد   ردسلل مسيدتير غير منشلرنالعمبيلتر  

Mahmoud, Enas, teqneiat tanfiz almafroushat we ro'iah gamaliah le'ethra' blketabat almasria 

bstekhdam el computer, majester, ghier manshoura, koliet al'qtesaad almanzely, gamaat helwan, 

2002. 

الفري   الا   النقلش العربيل الينلبيل" عتسبسي المدرررررررن "  تريمل رضعي هزيخ   بيدرررررررتلد  (6)

 .1995مؤددل  مس ن للخ مسي اليسمعيل  يسمعل اليرملا   ا ر د   

Beeston, Alfred, qwa3ed alnqoush alarabia algamnoubia "ketabat almosnad" targamet ref3at 

hazeem, mo2asaset hamada lelkhadmat algam3eia, gam3aet alyarmouk, alordon, 1995. 

 ديد  يمعل  ايمد   م   القيخ التشعيليل ل رلا خط المدن  الق يخ عم خد  ثرال المندليسي  (7)

 .2017ل   مصر    المؤتمر ال للا الثسلث لليمعيل العربيل لل اسرن لالفنلد اادالمي ب ث منشلرالي ليل  

Hussien gom3ah ayman Ahmed, alqeyam altashkelya lehrouf khat allmosnad elqadeem 

kmadkhal le'ethra' almansogat alyadaweya, baahth manshour, almo'tamar aldawly elthaleth  

lelgam3ia alarabiah lelhadara we elfenoon elislamia,Misr,2017.  

 . 2008د   ب  ال ليخ  اللغل المصريل الق يمل )العصر اللديط(  الطبعل الثسمنل   نلر ال ي (8)

Nour, Aldeen,Abd Alhaleem, lelo3at almisriah alqdema( al3sr Alwaseet),altabaa 8, 2008.  

ال  ا   ضت ا  الصرررررررالي ال ارررررررسريل العربيل ضا العصرررررررلر الق يمل  الطبعل ا للى  ال يئل  (9)

 .2014مل للعتسك  مصر  المصريل العس

Alhdad Fathy, alselat Alhadariah alarabiah fi al3osour alqadema, altab3a alowla, Alhai'a 

Almisria al3ama lelketab, Misr,2014. 
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 .2016( الشسما  م مل   الفرا نل لاصل الخلق  الطبعلا للى  الشريا مسص للنشر لالتلزيع  مصر   9)

Alshamy, Mahmoud, alfara3na we qessat alkhalq, altab3a alowla, Alshrif mas lelnasher we 

altawzi3 Misr, 2016. 

 .2016ابريد   14(  ديد  ميدرن  اللغل المصريل الق يمل لتسريخ س  م سارن  10)

Hussein Maysrah, aloghat  almisria alqadema we tarikhahaa, mohadrah, 14 April, 2016. 

 .  2016(  ديد  ميدرن  ا درن ضا مصر الق يمل   م سارن  11)

Hussien Maysrah, al'osrah fi Misr alqadema, mohadrah, 2017 

 .2017( ديد  ميدرن   صلد لتسريخ  هد مصر  م سارن   12)

Hussien Maysrah, osoul we tarikh ahl Misr, mohadrah, 2017 

 . 1997( بيا  لليخ  ضد الردخ  ن  ا مسل المصرييد  تريمل مختسر الدليفا  ال ار المصريل اللبنسنيل  القسهرن  13)

Bek William, fan alrasm 3nd  qodmaa' almisrien, tarargama Mokhtar Alsiwefy, Aldar Almisria 

Allebnaniah, Alqahera, 1997.  

 

 ثانًيا: المراجع األجنبية: 

)14)  Alessandro De Maigret: Arabia Felix,"An Explorationof the Archaeological History of 

Yemen", Stacey International, London- 2002 

)15)A.El.halwagi-:text.res.adv,nat l presscenter Doki,Cairo, Egypt,American- 1990 

(16) https://www.almrsal.com/post/837819 

)17)https://www.civgrds.com/learn-ancient-egyptian-language.html 

المصرية -الهيروغليفية                                                                            https://www.marefa.org/ (18) 

(19) https://mrhakiem.wordpress.com/2014/05/11/hiero_lessons/ 

)20)www.ossama-alsaadawi.com/_private/Spoken_in_Arabic.htm   

هيراطيقية/ -2019ديسمبر                                                                 (21) https://ar.wikipedia.org/wik 

)22)http://egyptology.tutatuta.com/operations/Spoken_in_Arabic.htm المصرية القديمة منطوق  اللغة   

(23)https://ar.wikipedia.org/wiki خط_المسند /   

(24)https://www.google.com/search?q=الخط+المسند 

ل خ  لا   ع لا ذلا للبس ثل بقلل خ  –الخط المدرررن   –لق  ا ظي البس ثل ال هشرررل لالتدرررسؤد  لى ليلو الطالك ) ينل التيربل(  ن  ذعر لتعريا  1

 " لد مرو نعرا إد ضا خط ادمح الخط المدن "

شبح اليزيرن العربيل دينسئيل ا لليل  لعسد نظسخ العتسبل ا ل   ل شمسليل الق يمل  للي ي "لهل ضرإ مد ا بي يل ال دتعسرو المت  ثلد بسلعربيل ال   لا

ا بي يل  لح تثسر ضا شررررق اليزيرن العربيل عمس ادرررتعسرو المت  ثلد بسللغل ا ثيلبيل لترايعي  هميل الخط بع  إ تنسق ال ميرييد للمدررري يل لهيمنل

 (60  ص1995لرابع".) بيدتلد  الفري   الدريسنيل  لى  يزال لادعل مد اليزيرن العربيل  لادط القرد الميال و ا
 

وتعني الصوت، ويشير الباحثون  phoneوتعني البدء والثانية  ACROS: كلمة يونانية مؤلفة من كلمتين األولى  Acrophonyاألكروفونية   2
 بهذه الكلمة إلى إتخاذ الصورة رمزا للحرف األول من إسم هذه الصورة .

 ر لتيد ) المقطعيل لالصلتيل  ل ا عرلضلنيل( مر لل لا  و.يعتبر بع  البس ثيد هذيد الم 3

ا ضعسد يرمز ا ندرررررررسد الق يخ إلى  را )ش( بسلشرررررررمص  لإلى ال را )ر( بسلرضش لإلى ال را )ك( بسلبيي. ل سليسل يتعلخ ا طفسد   يسنسل ال رل

ا مثدي  =  رنك     ك= بطل     ي= تمر     ث= ثلر    ..... ال يسئيل بنفص الطريقل  مدررررتخ ميد ا دررررمسل التا تب   ب را مس لتعليخ هذا ال ر

د ضا لهعذا.  لبسلرغخ مد دررررررر للل لتطلر هذا النلإ مد العتسبل  غير  د الرمز اللا   من س ي تمد  عثر مد لفظ  لالذو نتج  نح إختالا البس ثي

 القرالن لض خ النصلص لتأليل س. 
 

عام( وكانت عبارة عن األدوات التي استخدمها في حياته اليومية. لذا من  200000على أرض مصر إلى )ترجع أقدم آثار عثر عليها لإلنسان  4
 (2016عام( فقط.عن)عبد اهلل، ميسرة،  7000الظلم الكبير أن يقال عن الحضارة المصرية أنها ترجع إلى )
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( مجموعة 20000الى  24000التي قامت في مصر من قبل حوالي )قدمت لنا نقوش المستوطنات السايبلية الصعيدية )تعرف أيضا بالحلفانية( و  5

مما يعني أن اللغة المصرية أقدم من العمر المتوقع لها  -من الرسوم التصويرية الحجرية لبدايات أشكال الحروف والصوتيات المصرية الالحقة
 (.2017بكثير.)عبد اهلل، ميسرة، 

هندسة، الفلك ،......وغيرها، من مؤلفاته "حل الرموز ومفاتيح الكنوز" و"الحاصل" في محاوله لقراءة عالم مسلم عربي برع في الطب، الكيمياء، ال 6
 بعض رموز الكتابة الهيروغليفية.

 تمكن من قراءة بعض النقوش المصرية القديمة وله مؤلف"أقالم المتقدمين". 7

ى جدران المعابد ومن أهم مؤلفاته"حل الرموز وبرأ األسقام في كشف ولد بأخميم بمحافظة سوهاج وكان يجيد قراءة النصوص التي سجلت عل 8
 أصول اللغات واألقالم" والذي تضمن دراسة كثير من الخطوط القديمة ومنها الهيروغليفية.

تهام في معرفة هو ابن وحشية النبطي عاش بالقرن العاشر الميالدي، وقام بفك بعض رموز الهيروغليفية وتحليلها ووضعها مؤلفة )شوق المس 9
( لغة ونظام كتابة قديمة منها الهيروغليفية ، وقد قام المستشرق النمساوي) جوزف همر( 89في والذي درس فيه ) 861رموز األقالم( في سنة 

 م.1806بترجمة تلك المخطوطة إلى اإلنجليزية ونشرها في لندن عام 

1 ناء كتابة كتاب )وصف مصر( ثم ذهب معهم إلى فرنسا تكريمًا له عن مجهوده، وأخذ أحد الرهبان المصريين األقباط وصاحب الحملة الفرنسية أث 0
 يعلم شامبليون الكتابة القبطية واللغات القديمة.

1  السبئية: نقوش بحروف المسند عثر عليها في شرق الجزيرة العربية وتسمى أيضًا )النقوش اإلحسائية( نسبة لمنطقة اإلحساء.  1
 م وتنسب الى مملكة معين . 100ق.م إلى1200اليمن ما بين المعينية:استخدمت في 

لى قبائل القتبانية: تنسب التسمية إلى قبائل قتبان التي قامت في اليمن وأنشأت مملكة كبيرة على المناطق الساحلية شمال عدن. الحضرمية: تنسب إ
 ر لمملكة سبأ وأزالت بها حضرموت من الوجود .حضرموت التي أنشأت مملكة حضارية زاهرة نافست بها سلطان سبأ حتى كتب النص

1  خط_المسند/https://ar.wikipedia.org/wikiق.م( من مرجع:  10 -9بعض المراجع ترجع تاريخ الخط المسند إلى قرابة القرن ) 2

1  إلى اليمين. المحراث: أي يكون إتجاه الكتابة في األسطر الوترية من اليمين إلى اليساروفي األسطر الشفعية من اليسار 3


