
الخـــط العربــــي









الخط العربي هو فن ابداعي بذاته، له مدارســـه واتجاهاته 
كما أن له مبدعوه وهواته، وهو ينتقل في تطوره، شأنه 
شأن الفنون األخرى، من االتباعية المدرسية إلى اإلبداعية 
المتفوقـــة،  بهذه الصفة اســـتطاع الخط العربي أن يزدهر 
فـــي تاريـــخ الفـــن اإلســـالمي ويكـــوَن لنفســـه تيـــارًا لـــه 

شخصيته المعبرة عن كل عصر. 
يعـــد اختـــراع األبجديـــة ومن ثم الخـــط وتشـــكيل األلف باء، 
الخطوة األولى نحو التمدن، وأهم ظاهرة إنســـانية، حيث 
تفرد الخط العربي عن سائر الخطوط العالمية في مقدرته 
علـــى تكوين فـــن بذاته مســـتقل عـــن دوره بالكتابة، مثله 
مثـــل رمـــوز اللغـــة الصينية، فالخـــط ال يعتبر مجرد وســـيلة 
للكتابـــة، بـــل الكتابة هي وســـيلة لـــه للتعبير عـــن موهبة 
الخطـــاط في تكوين لوحة، تتداخل فيها الكلمات والحروف 
بأشـــكال إبداعيـــة، باســـتخدام خـــط الثلـــث أو الكوفـــي أو 
الديوانـــي، بحيث تصبح اللوحة عمـــًال فنيًا بذاتها، ليس من 

السهل تقليدها أو تكرارها. 
كمـــا تتجلـــى براعـــة الخـــط العربـــي فـــي تكويـــن الخطوط 
واألوانـــي  واللوحـــات  واألثـــاث  العمـــارة  علـــى  المنفـــذة 
وغيرهـــا، ممـــا يعطيها قيمـــة فنيـــة عالية، تفـــوق قيمتها 

المادية حتى لو كانت من المعدن الثمين. 
ُعرفـــت بعض الخطوط قبل اإلســـالم والبعض اآلخر بعده، 
وقـــد برزت أهمية صورة الحرف العربـــي من خالل ارتباطه 

بكتابة القرآن الكريم، فانتشر بانتشار الدين اإلسالمي.
يعد الخـــط الكوفي والثلث والنســـخ والمحقق والريحاني، 
مـــن أبـــرز الخطـــوط العربيـــة التـــي اشـــتهرت فـــي كتابـــة 

المصاحف والكتب وزخرفة المساجد واللوحات. 





وُيعـــُد الخـــُط الكوفي الخط األول الذي ُســـّجلْت بـــه الكتابُة 
العربية، وبقي منتشـــرًا وشـــائعًا حتى نهايـــة القرن الثالث 
الهجـــري، كان هـــذا الخـــط فـــي البدايـــة غيـــر منقـــوط وغير 
مشـــكول، وبســـبب انفتـــاح الثقافة العربية علـــى ثقافاٍت 
أخرى لها لغاتها األم الخاصة، لم يكن سهًال على غير العرب 

إدراك المعاني العربية عند قراءة النص العربي. 

تـــم حـــل هـــذه المشـــكلة ســـنة (٦٩) هجرية علـــى يد أبي 
ْت عمليـــُة التنقيط بشـــكل متكامل  األســـود الدؤلـــي وتمَّ
على يد نصر بن عاصم، أما التشـــكيل وضوابطه المعروفة 
حتى اليوم فقد وضعها الخليل بن أحمد عام (١٧٠) هجرية.

أمـــا خطـــوط الثلـــث والنســـخ والريحانـــي والمحقـــق، فقد 
ظهرْت بدءًا من عصر الخليفة العباســـي المأمون حيث تم 

وضع قواعَد الخطوط المشهورة وفق أبعاد هندسية.

كما أن أنواع الخط الفارســـي مثل التعليق، والنســـتعليق، 
والمكـــر، فلـــم تشـــتهر إال بـــدءًا مـــن القرنيـــن الســـادس 

والسابع الهجريين.
أمـــا الخـــط األندلســـي فقـــد امتـــاز باالســـتدارات، وتداخل 

الكلمات، وإطالة بعض الحروف.













من أشهر
الخطوط العربية





وهومـــن أكثـــر الخطوط جمـــاال وأنماطـــا، يعتمد علـــى قواعد 
هندســـية تخفـــف مـــن جمودهـــا زخرفـــة متصلـــة أو منفصلـــة 
تشـــكل خلفية الكتابة، إذ ال يحتاج الخط الكوفي إلى شـــرح أو 
تعليـــق، وليســـت لحروفه قواعد محدده تخـــص كل حرف على 
حده، وهو من أوائل الخطوط العربية التي استعملت لزخرفة 

المباني والكتابات الكبيرة.

الخط الكوفي





مـــن أروع الخطـــوط وأكملهـــا وأصعبهـــا، حيـــث تتجلـــى عبقرية 
الخطاط في حسن اتباعه للقاعدة وتماثل الحروف في تكوين 
الكلمـــات، وتشـــغل الحـــروف مســـاحة كبيـــرة عنـــد الكتابـــة بها 
مقارنـــة بأنـــواع الخـــط األخـــرى، ويعـــد هـــذا الخـــط مـــن أقـــوى 
الخطـــوط، لـــذا يحتـــاج إلـــى تدريب أكثر مـــن غيـــره للتمكن من 
الكتابـــة بـــه، وتـــراه يشـــعرك بالفخامـــة والقـــوة مع االنســـانية 
والجمال، ويســـتخدم للكتابة إذا كانت لدينا مساحة كبيرة علينا 
أن نمألها بكلمات قليلة، كما يســـتعمل لكتابة أســـماء الكتب 
المؤلفة وأوائل الســـور في القرآن الكريم، تميل الكتابة بخط 
الثلـــث بصفـــة عامة غالبـــا إلى اليســـار ميًال خفيفـــا، فال تكون 
الكتابـــة عموديـــة علـــى الســـطر، علـــى أن ُيلتـــَزم بالتشـــكيل 

واالرتفاعات الرأسية.

خط الثلث





هـــو أقرب الخطوط إلى الكوفي، ظهر ونشـــأ فـــي أوائل الدولة 
العباســـية وقـــد كان لظهوره تأثير مناســـب في تحســـين خطوط 
أخـــرى وتهذيبهـــا،  وهـــو أول خط خضـــع لعملية التهذيـــب والعمل 
الهندسي، وتم وضع أصوله على أساس الدائرة والنقطة، وجعل 

أصل الخط نقطة.

خط المحقق





هو احد الخطوط المبتكره والجميله للغاية في العصر العباسي، يشبه 
هـــذا الخـــط الى حد كبير مالمح  خط الثلـــث،  وتكمن صعوبته في دقة 

رسم الحروف ودقة التحكم بالقلم.
وقـــد ظـــل الخـــط المحقق والخـــط الريحاني يســـتخدمان فـــي الممالك 
اإلســـالمية حتى القرن الحادي عشر وذلك في كتابة المصاحف وأحيانا 
فـــي الدواوين، ولكن شـــهرة هذيـــن الخطين أخـــذت بالتراجع بعد ذلك 
بســـبب البـــطء والصعوبة في كتابتهما، والحاجة إلـــى مزيد من الوقت 

والجهد والمساحة من أجل إتقانهما.

خط الريحاني





يتميز خط النسخ بالسهولة والجمال، وال تحتوى أحرف وأشكال خط النسخ 
علـــى الزخرفة، وهو يتشـــابه بذلك مع خط الثلث فـــي جماله، لكن قواعد 

خط النسخ أقل صعوبة. 
أســـتخدم في كتابة الحكم واألمثال واللوحات في المســـاجد والمتاحف، 
كما اعتمدته الصحف كخط أساسي،  فأصبح  من الخطوط التي تستخدم 

بشكل رسمي في كتابة الصحف والكتب في وقتنا الحالي .
أمـــا الخط الـــذي يكتب بـــه الخطاطون اليـــوم، فهو خط قدماء العباســـيين 
الذين ابتكروه وتفننوا فيه، ويتميز بأنه ال يقبل التركيب والتداخل بشكل 
دائري، أو بيضاوي، أو أي شكل أخر، فهو خط يسير أفقيا دون التداخل بين 
حروفه وكلماته، كما تدخله الحركات بشـــكل كامل، ليحقق القراءة السهلة 
والســـريعة، اســـتخدم في كتابة القرآن الكريم منذ القرن العاشـــر الهجري 
حتـــى الوقـــت الحاضـــر، وذلك لوضوحه التـــام، وعليه اعتمـــدت حروفه في 

الطباعة الحديثة.

خط النسخ



الرقم المجاني

 +97165110060/80/81

+971562164646 
+97165383337  Info.shjculture @awqaf.shj.ae

 3638  www.shjculture.com

scccsharjahSCCC Sharjah


