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• اخلط الديواني

• اخلط الفارسي

الخط العربي

ٌ
تاريخ من القداسة والجمال

اجتهد العرب ليمنحوا حروفهم المكانة األعلى التي منحها إياها القرآن الكريم
بقلم :تغريد الهواشم
ال يشكل اخل��ط ال��ع��رب��ي أدا ًة
لتجسيد لغتنا العربية العريقة
حضار ًة وتاريخا ً وفنا ً فحسب
بل َّ
إن هذا الفن أيضا ً حمل أقدس
رسالة اختص بنشرها العرب
بني جميع البشر أال وهي الرسالة
الربانية ممثلة بـ «القرآن الكرمي»
ولهذا فإن اخلط العربي يتمتع
مبيزة مقدسة لم تتوافر لغيره
م��ن اخل��ط��وط األخ����رى وب��ه��ذا
املعنى اجتهد العرب ليمنحوا
األحرف العربية املكانة األعلى
واملنزلة األرفع التي منحها إياها
القرآن الكرمي.
انتشار اخلط العربي قدميا ً

مميزات اخلط العربي
ُت��ع� ُّد كتابة اخل��ط العربي من
الفنون الصعبة التي يحتاج
ممارسها إل��ى امل��ه��ارة الفائقة
واملوهبة األصيلة وال��دراس��ة
وال���ت���ح���ص���ي���ل وامل���م���ارس���ة
وال��ت��دري��ب ف��اخل��ط��اط امل��اه��ر
يحتاج إلى ساعات عمل طويلة
يوم ًّيا لتجويد خطه وحتسني
مستوى أدائه الفني.
ولقد متيز ه��ذا اخل��ط مبيزات
عدة منها:

من املتعارف عليه تاريخيا ً أن
املسلمني األوائل بعدما تش َّربت
قلوبهم وأفئدتهم روح اإلسالم
وه���دي���ه خ���رج���وا ي��ن��ش��رون
ال��ن��ور ال��رب��ان��ي ف��ي جنبات
األرض حاملني معهم لغتهم
«العربية» إلى كل مكان وطئته
أقدامهم فاستطاعت هذه اللغة
خلصوبتها وروع���ة بيانها أن متح َو كثيرا ً من اللغاتلتصبح هي لغة العلم واألدب
والفنون ومن أبرزها ُّ
فن اخلط
ال��ع��رب��ي ال���ذي ش��غ��ل ال��ن��اس
ومأل دنياهم باجلمال والروعة
واإلبداع.
وم��ن أك��ث��ر ال��ش��ع��وب افتتانا ً
ب���اخل���ط ال���ع���رب���ي وف��ن��ون��ه
ك���ان اإلي���ران���ي���ون واألت����راك
العثمانيون حيث ب��رع��وا في
كتابته التي سحرت عقولهم
وبهرت قرائحهم فبلغ اخلط
ال��ع��رب��ي ع��ن��ده��م ذروة الفن
والكمال واحلفاوة والنضج.

• اخلط املغربي

• الثلث

 الطواعية الشديدة التي متكناخلطاط من عمل تراكيب وأشكال

مختلفة حتى للكلمة الواحدة أو
اجلملة الواحدة.

• خط االجازة

• خط النسخ

• خط كوفي

• اخلط الديواني اجللي

 االرت���ف���اع���ات واالس���ت���داراتوقدرتها على اإلطالة والتمطيط.
 ال��س��م��ة ال��زخ��رف��ي��ة جلميعاحل�����روف ال��ع��رب��ي��ة وخ��اص��ة
«األلفات» التي تتوارى وتتوزع
بأوضاع مختلفة.
 ب���ن���اؤه ع��ل��ى أص���ل هندسيورياضي ثابت.
 صفته االخ��ت��زال��ي��ة حيث اناحل��رف ال��واح��د له شكل متصل
ب��اإلض��اف��ة إل���ى إم��ك��ان ت��راك��ب
احل��روف بعضها فوق بعض ما

يساعد على استخدام مسافات
قصيرة لكلمات وح��روف كثيرة
أي من لغات
وهذا ماال جنده في ٍّ
األمم األخرى.
 ق���درة احل���رف ال��ع��رب��ي علىإعطاء التنوع اإليقاعي واحلسي
ومن ذلك :تبادل الرقة والغلظة
ف���ي ت��ك��وي��ن احل����رف وت��ب��ادل
االنحناءات واالمتدادات وكذا ما
ن��راه من جمال رياضي هندسي
في بعض اخلطوط.
أنواع اخلط العربي

- 1اخل��ط الكوفي :وه��و اخلط
املدني أو املكي ال��ذي انتشر في
عهد اخللفاء الراشدين وخاصة
في عهد اإلمام علي «عليه السالم»
ويقوم هذا اخلط املصحفي على
إمالة األلفات والالمات نحو اليمني
وهو خط غير منقط في بداياته ثم
َّ
املزهر واملو ّرق
تط َّور ليظهر منه:
ّ
ّ
واملوشح.
واملعشق
- 2خ���ط ال��ث��ل��ث :وه���و أصعب
اخلطوط وأكثرها جماالً وميتاز
باملرونة ومتانة التركيب وبراعة
التأليف وحسن توزيع احلليات
وبهذا اخلط يتميز اخلطاط اجلي
د ومن أنواعه :املنسوب واحملقق
والريحان.
 - 3خ��ط ال��ن��س��خ :وه���و اخل��ط
املعتمد ف��ي ك��ت��اب��ة املصاحف
الشريفة خلفا ً
خلطي الكوفي
ْ
والثلث وواضع قواعد هذا اخلط
هو العالم واخلطاط «ابن مقلة».
 – 4اإلج���ازة والتوقيع :وهو
اخلط املشترك بني الثلث والنسخ
وواضع أساسه :يوسف الشجري
في عهد اخلليفة املأمون.
 - 5خ��ط ال��رق��ع��ة :وه��ي كتابة
سهلة قاعدية مسارها السطر
ال ينزل عنه إال ح��روف اجليم

• خط الطغراء

