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اخلط العربي م�سرية ناب�سة مب�ساعر الإن�سان امل�سلم، توزعت على رقعة العامل الإ�سالمي كله، 

لتكون خري �ساهٍد على تاريخ امل�سلمني وح�سارتهم. اأطلت علينا اخلطوط الإ�سالمية الرئي�سة من 

خالل �سجرة اخلطوط العربية بكل فروعها، ولعل اأهم ما مييز م�سرية احلرف العربي اأنها رحلة 

واأ�ساليبها،  واأهدافها  الإ�سالمية  الدولة  طبيعة  عن  جيدة  فكرة  تعطي  امل�سلمني،  لتاريخ  وجدانية 
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الوطيدة  لعالقته  لي�س فقط  وامل�سلمني،  العرب  عالية عند  منزلة  العربي  نال اخلط  فقد  العامة. 

اأ�سعارهم  ونظموا  بها،  العرب  افتخر  التي  العربية  للغة  املرئية  ال�سورة  لأنه  بل  الكرمي،  بالقراآن 

ورووا اأخبارهم.

يلعب اخلط العربي دوًرا يف الرتبية الإ�سالمية، ويت�سدى لالأ�سول الفكرية الكامنة وراء مناهج 

تطوًرا  �سهد  اإذ  براعتهم،  على  �ساهد  وخري  امل�سلمني،  عند  املتطورة  الفنون  من  لأن��ه  التعليم، 
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اإىل  املكرمة  مكة  من  الإ�سالم،  دي��ار  خمتلف  ويف  الع�سور،  امتداد  على  كبرية  ونه�سة  عظيًما، 

هو  فكان   ،
)1(

الغربية التجريدية  الفنون  على  تاأثريه  وترك  وغريها.  و�سرياز  وا�ستانبول  غرناطة 

التاريخ  ف��رتات  معظم  ميثل  لأن��ه  الزمانية  الأب��ع��اد  فيه  التقت  الإ���س��الم��ي،  الفن  وح��دة  جوهر 

الفن  لأنه �سكل جمالت  واملو�سوعية  الوا�سعة،  الإ�سالمية  الرقعة  ي�سمل  لأنه  واملكانية  الإ�سالمي، 

. وكان له 
)2(

الإ�سالمي يف �سورة متيز وحدة الأمة الإ�سالمية يف عقيدتها وتاريخها وعلومها وفنونها

دوًرا يف النهو�س باحلركة العلمية والثقافية يف العامل الإ�سالمي، واإن�ساء املكتبات العامة وانت�سارها 

وتنظيم  والربط واخلانقانات.  والبيمار�ستانات  واملدار�س،  وامل�ساجد  وتطورها، وزخرفة اجلوامع 

حركة الدولة، وتنظيم الكتب واملكتبات الوقفية واإدارتها، فمن خالل هذا الفن نتعرف على الو�سع 

الذين  الأعالم  على  نتعرف  كما  والإ�سالمي،  العربي  التاريخ  ملراحل  املتميز  واحل�ساري  الثقايف 

اأ�سهموا يف امل�سرية احل�سارية للكتاب الإ�سالمي. وكان ول يزال للخط العربي دوًرا مهًما يف بيان 

اجلوانب الأخالقية يف الفكر الإ�سالمي، واأ�سالة النظرية الأخالقية الإ�سالمية، وحفظ لنا ما ورد 

يف الرتاث الإ�سالمي من ت�سورات فكرية راقية ومتكاملة عن الأخالق الإ�سالمية.

ت�سكل  التي  الأخرى،  الفنية  العنا�سر  بينه وبني  القائمة  العالقة  اإطار  العربي يف  تطور اخلط 

الروؤية اجلمالية لالأمة الإ�سالمية، فهناك عالقة وطيدة تربطه بالرق�س والزخرفة، ففي رحم فن 

و�سروبها  والدينية  الفكرية  اأ�سولها  ن�سجت  وحوله  الإ�سالمية،  الزخرفة  ول��دت  العربي  اخلط 

باأنواعها،  الأ�سلحة  على  به  مقرونة  فظهرت  والآدمية،  واحليوانية  والنباتية  والهند�سية  الكتابية 

واحللي واجلواهر، ومواد ال�ستخدام اليومي كال�سحاف والعلب واملباخر، واملحابر اأدوات الكتابة 

اأنواع  وتو�سح  امل�سلمون،  ا�ستخدمها  التي  ال�سياغية  التقنيات  خمتلف  تعك�س  �سورة  يف  وغريها، 

 .
)3(

الزخرفة والتزويق التي اأبرزت اهتمام امل�سلمني باملخطوطات ب�سفة خا�سة

يبقى اخلط العربي فًنا اإ�سالمًيا عبرّ عن ح�سوره لقرون طويلة يف ظل غياب مفهوم الت�سوير 

الفنية اجلمالية،  باأنواع كتاباته، وتنويعات مناحيه  العربي  الت�سكيلي الإ�سالمي، فاخلط  يف الفن 

ُي�سكل َدالة كبى يف �سماء الثقافة الإ�سالمية التاريخية، ُمكتنًزا معاين اجلمال واجلالل، اقرتنت 

ا ومميًزا، يف  بقيم ب�سرية جمالية رفيعة. وتلعب الركيزة الدينية الإ�سالمية والقراآنية دوًرا خا�سً

ن�سوء وتطور اخلط العربي، حيث �سكل القراآن الكرمي منبًعا ُمتدفًقا لالإلهام بالن�سبة للخطاطني 

اأحد جتليات اللغة العربية، التي هي اإحدى جتليات القراآن  على مر الع�سور، فاخلط العربي هو 

.
)4(

الكرمي، لأنه بف�سل القراآن الكرمي تطورت طبيعة وبنية اخلط العربي
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يف  التاريخ  وحركة  الزمن  تطور  مواكبة  على  العربي  اخلط  فن  قدرة  عن  الكثريون  يت�ساءل 

من  ف��اإن  التاأ�سيل،  اإىل  ما�سوي  ن��زوع  من  اخل��ط  عليه  ينطوي  ما  ورغ��م  امل�ستمرة،  �سريورتها 

من  والعديد  احلديثة،  املتطلبات  كل  ي�ستوعب  اأن  ي�ستطيع  اأنه  وعبقريته  العربي  اخلط  جماليات 

التي  الكلمات  على  اخلطاطون  اأ�سفاها  ب�سرية  وجماليات  حم��ددة،  لغايات  اخرتعت  اخلطوط 

تاريخ  التي ت�سرب بجذورها عميًقا يف  والتي اغرتفوا يف ن�سجها من اخلبات  حملتها لوحاتهم، 

احل�سارة العربية الإ�سالمية، ُم�سيفني اإليها ما فا�ست به قرائحهم من قدرة، واأحيانا �سطحات 

.
)5(

اإبداعية، الهدف منها ا�ستعمال اخلط كو�سيلة تعبري عن العامل الداخلي لالإن�سان ومكنوناته

ميكن احلديث عن  فن اخلط العربي باعتباره فًنا عاملًيا، فالعالقة بني اخلط العربي واخلط 

الفار�سي، واخلط الرتكي - العثماين، فهو لي�س فًنا جتزيئًيا تب�سيطًيا واإمنا هو فن مرتبط باملو�سيقى 

وال�سعر والعمارة وغريه من العلوم، فهو اإذن يرتبط بالتطور املجتمعي. كذلك ارتبط اخلط العربي 

باملقد�س لي�س كبعد ديني وح�سب؛ واإمنا باعتماده يف اإطار ثقافة التقدي�س، اإ�سافة اإىل اأنه يرتبط 

مبعاين الإحرتام، وهذا ما نلم�سه يف �سفات اخلطاط الذي ل يكون اإل �سادًقا واأميًنا وذا علم، هذه 

ي�سكل  الذي  اإبداعه  تنعك�س على  اإمنا  يتعامل من خاللها اخلطاط مع ما حوله  التي  الأخالقيات 

مفردة يف  اأيديولوجية الثقافة الإ�سالمية. واخلط عمل ب�سري وت�سكيلي، ويقوم على التوافق بني 

الن�س وال�سكل، فاإذا ما  ركز على ال�سكل فقط عد العمل حروفية، فاحلروفية كمدلول ا�سطالحي 

لبناء  عنا�سر  اأو  ك��اأدوات  العربية  واحل��روف  الكتابات  من  ا�ستفادوا  الذين  الفنانني  على  ُتطلق 

. واخلط يتبع احلركة الفكرية والثقافية، وقد اأ�سبح الهتمام باخلط اهتماًما 
)6(

اأعمالهم الت�سكيلية

ح�سارًيا وثقافًيا وروحًيا. وهناك رجعة مباركة اإىل اخلط، حيث انتقل مما هو مبا�سر ويومي اإىل 

وهويتنا،  ل�سخ�سيتنا  مقومًا  لي�سبح  فينا،  ج��ذوره  وي�سرب  اخلط  ي�ستقي  فكاأمنا  روحي  مطلب 

فاإحياء اخلط العربي يعد اإعادة بعث للهوية العربية الإ�سالمية. اإذ قي�س اهلل لهذه الأمة رجال لكي 

تنبعث من جديد ح�سارًيا وروحًيا.

تهتم جمموعة من املوؤ�س�سات واملراكز املنت�سرة يف العامل الإ�سالمي بفن اخلط العربي، وتنظم 

له املعار�س وامل�سابقات يف اإطار اهتمامها باإعادة بعث واإحياء اخلط العربي باعتباره رمًزا للهوية 

الدولية  وجلنته  »اإر�سيكا«،  الإ�سالمية  والثقافة  والفنون  التاريخ  اأبحاث  مركز  منها  الإ�سالمية، 

العامة  امل�سرية  واجلمعية   ،
)7(

)تركيا( با�ستانبول  الإ�سالمي،  احل�ساري  ال��رتاث  على  للحفاظ 

للخط العربي بالقاهرة )م�سر(، والتي يعود الف�سل للخطاط الفنان م�سعد خ�سري البور�سعيدي 



د. علي عفيفي علي غازي

264

�سوؤون اجتماعية | العدد 123، خريف 2014 ال�سنة 31

 ،1987 عام  تاأ�س�ست  التي  )الإم���ارات(،  دبي  يف  والعلوم  الثقافة  ون��دوة  اأ�سا�سها،  حجر  و�سع  يف 

وت�سدر جملة ثقافية متخ�س�سة بفنون واأبحاث اخلط العربي بعنون »حروف عربية«، تعتب الأكرث 

، لكنه يقت�سر 
)8(

متيًزا يف هذا املجال عربًيا، وتنظم �سنوًيا معر�س دبي الدويل لفن اخلط العربي

ال�سارقة  وملتقى  الأخ��رى.  اللغات  يف  املعا�سرة  اخلط  بتجارب  الهتمام  دون  احلرف  فنون  على 

الدويل للخط العربي )الإمارات(، والأخري مو�سوع هذا البحث.

تبداأ بواكري امل�سرية الثقافية لل�سارقة كعا�سمة للثقافة العربية والإ�سالمية منذ ال�سبعينيات من 

القرن الع�سرين، حينما ارتقى �سدة احلكم فيها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

1972، فكانت توجيهاته تن�سب يف تعزيز املكانة الثقافية لل�سارقة، حملًيا  25 يناير  القا�سمي يف 

واإقليمًيا وعاملًيا، حيث تخلل هذه امل�سرية اإجماع عربي مازال ُمكر�ًسا، باأن ال�سارقة عا�سمة الثقافة 

العربية، و�ستبقى هذه العا�سمة مركز ا�ستقطاب حلراك ثقايف فاعل، اإذ و�سع منذ اللحظة الأوىل 

لتوليه القيادة يف ال�سارقة الأ�س�س والقواعد الرا�سخة للن�ساط الثقايف ال�سامل، فظهرت نتائجه على 

على  تاأكيًدا  العربي،  اخلط  بفن  الرتقاء  �سبيل  يف  من�سود  وجتويد  مت�ساعدة  وبوترية  الأر���س، 

ودللتها،  وفنياتها  اأبعادها  وا�ستجالء  الإ�سالمية،  العربية  الثقافة  عنا�سر  يف  املتوا�سل  البحث 

جمالية  قيمة  ذل��ك  اإىل  وه��و  وبديعها،  وبيانها  العربية  الأم��ة  تاريخ  مع  يتوازى  العربي  فاخلط 

ومعرفية كبرية.

بف�سل  خا�سة،  وفنونه  العربي  واخلط  عامة،  الثقايف  امل�ستوى  على  هاًما  دوًرا  ال�سارقة  تلعب 

الهتمام والدعم الكبري ل�سلطان القا�سمي لهذه الفعالية، الذي يبذل من وقته وجهده الكثري لهذا 

انتظام  خ��الل  من  اجلوهرية،  املعاين  ه��ذه  تاأكيد  على  ال�سارقة  وحتر�س  ب��ه.  لالرتقاء  الفن. 

والتدري�س  الفردية واجلماعية،  املعار�س  العربي، َعب  الثقافية املقرونة باخلط  الفنية  الفعاليات 

بهذا  وامل�ستغلني  اخلطاطني  من  الرا�سخني  وتكرمي  �ساأنه  واإع��الء  العربي،  اخلط  لفنون  املنهجي 

ا�ستحقتها  التي  املثابة  واأن  الت�سوير.  ال�سكل وفرادة املعنى وبالغة  الإن�ساين اجلامع لرونق  الفن 

ال�سارقة على درب العناية والتاأ�سيل للخط العربي نابعة جوهًرا واأ�سا�ًسا من روؤى وتوجيهات حاكم 

ال�سارقة الثاقبة واحلكيمة يف الهتمام الدائم والرعاية الواجبة ملبدعي اخلط العربي والزخرفة 

وكافة الفنون العربية والإ�سالمية الأ�سيلة، اإذ ُي�سهم يف دعم املبدع واخلطاط العربي، وُي�سهم يف 

ن�سر الوجه امل�سرق لالإبداع العربي الإ�سالمي يف جمال الفنون يف �ستى بقاع العامل تكري�ًسا لهذا 

الفن رمز الُهوية. هذا الإيجاب املتمثل يف توا�سل فناين اخلط العربي بفعاليات اخلط يف اإمارة 
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اخلطاط  ون�ساط  وعي  تنامي  على  وي��دل  العربي،  اخلط  نه�سة  ل�سالح  ُيح�سب  اإمن��ا  ال�سارقة، 

والتزامه مب�سوؤولياته يف اإنتاج وتفعيل اخلط وامل�ساركة به، وتقدميه للجمهور املتذوق املتعط�س.

العربية  الُهوية  على  احل��ف��اظ  يف  ل���دوره  العربي  اخل��ط  بفن  ال�سارقة  حاكم  اهتمام  ي��اأت��ي 

والإ�سالمية، باعتباره تراًثا اإن�سانًيا جمالًيا، ولن�سر ال�سورة احل�سارية للفنون العربية الإ�سالمية؛ 

الثقافة الإ�سالمية والدور الكبري والعظيم الذي لعبه الإ�سالم يف ن�سر  اأهمية  ليك�سف بجالء عن 

اخلط العربي يف خمتلف البقاع التي و�سلها جامًعا ذاكرتها يف وعاء جمايل كان له دور الريادة يف 

الكال�سيكي  امل�ستويني  على  ويطورونه  الأقطار،  خمتلف  من  الفنانون  فيه  ُيبدع  اإ�سالمي  فن  خلق 

واحلديث، وي�سلون به اإىل م�ستويات راقية ُتناف�س على احتالل مكانة مرموقة على خريطة الفنون 

.
)9(

يف العامل

يف  واملخت�سني  املبدعني  ومناق�سته  الدولية،  اللقاءات  ه��ذه  ملثل  برعايته  القا�سمي  ُي�سهم 

الأهداف املاأمولة من مثل هذه اللقاءات، وكذلك ال�سرتاتيجيات الثقافية والفكرية التي مُيكن اأن 

توؤمن لالأجيال ال�سلة باملنتج الرتاثي وعلى الأخ�س الثقايف والإبداعي الفني، وياأتي اخلط العربي 

الآخرين  مع  التوا�سل  لتحقيق  اأ�سا�سية  مفردة  به  اهتمامه  ُي�سكل  اإذ  القائمة،  هذه  راأ���س  على 

باعتباره لغة ح�سارية وفنية راقية تعك�س �سورتنا واهتماماتنا اجلمالية، وكذلك الإرث الإبداعي 

على مدى الع�سور، كما اأن اهتمامه ميتد لنقل هذا املنتج الإبداعي اإىل مواقع احلوار يف عوا�سم 

من  املبدعني  عالقة  تفعيل  خ��الل  م��ن  للت�ساوؤل  مثري  ك��ل  بتو�سيح  واله��ت��م��ام  وم��دن��ه،  ال��غ��رب 

بفنونهم  اجلمهور  �سلة  اإحياء  اإىل  والتطلع  جهة،  من  ببع�س  بع�سهم  واملزخرفني  اخلطاطني 

وخطوطهم وخطاطيهم واإبداعاتهم.

ُير�سخ فن اخلط العربي تواجده يف ال�سارقة بف�سل رعاية �سلطان القا�سمي؛ الذي غمر كرمه 

�سموخ  عليها  وي�سهد  نظريها،  ينعدم  اإجن��ازات  ويف  العربي،  اخلط  لفن  وراعًيا  موؤ�س�ًسا  وفا�س 

موؤ�س�سات اخلط يف �ساحة اخلط يف ال�سارقة الرتاثية، حيث اأفرد لهذا الفن املجال الرحب، ووفر 

له عنا�سر الدعم والرعاية؛ نابًعا من اإدراكه ل�سرورة الهتمام باخلط العربي اأحد اأعرق فنوننا 

تعدد  العربي من  بفن اخلط  ال�سارقة  اهتمام حاكم  ويتجلى  اأ�سالة وجتذًرا،  واأكرثها  الإ�سالمية 

ا منه على توفري املرافق وال�ُسبل  املن�ساآت التي تهتم بهذا الفن العربي الإ�سالمي الأ�سيل، وحر�سً

لأبناء ال�سارقة جميًعا، وعب مدنها و�سواحيها كافة، مبا يتجاوب وطموحهم الإبداعي، ويتوافق مع 

مواهبهم الفنية، وُي�سهم يف خلق اأجيال اإبداعية قادرة على اإحداث الأثر الإيجابي �سمن م�سرية 
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التي متثل الفنون اجلادة والأ�سيلة واحدة من ركائزها ودعائمها الرئي�سة،  احل�سارة الإن�سانية، 

التي ل ي�ستوي البنيان دونها، واإف�ساح املجال ملمار�سة الفنون عملًيا، من خالل املوؤ�س�سات واملراكز 

الفنية،  الفائدة  لتحقيق  الهادفة  اجل��ادة  املهمات  هذه  مبثل  للقيام  وتقنًيا  علمًيا  املعدة  الفنية 

والنهو�س الإبداعي لكل اأبناء ال�سارقة، ف�سهدت اإمارة ال�سارقة منذ توليه �سدة احلكم �سل�سة من 

املراكز والتجمعات واجلماعات املهتمة باخلط العربي ت�سكل منظومة متكاملة ت�سم:

اأمام  حقيقًيا  متنف�ًسا  لُي�سكل  خورفكان،  مبدينة   ،1993 عام  تاأ�س�س  للفنون،  خورفكان  مركز 

فنية  دورات  يف  املوهبني  ي�ستقبل  حيث  بها،  ُيحيط  وما  املدينة  لأبناء  املتقدة  الإبداعية  الطاقات 

والفنون  الطبيعة  ور�سم  فوتوغرايف،  وت�سوير  رقمية،  واأف��الم  ومعار�س،  وور���س،  تخ�س�سية، 

.
)10(

الت�سكيلية، واخلط العربي واحلروفية، وزخرفة، ونحت، والتزيني باخلزف، ورحالت علمية

مركز ال�سارقة لفن اخلط العربي والزخرفة، اأحد فروع اإدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعالم، 

لتاأهيل  الأ�سا�سية  النواة  مبثابة  ليكون  القدمية،  ال�سارقة  يف  اخل��ط  ب�ساحة   1999 ع��ام  افتتح 

املوهوبني واملهتمني بفن اخلط العربي والزخرفة. بالعمل على حت�سني اخلطوط، والتاأ�سي�س لفنون 

اخلط العربي الأ�سيل، والزخرفة،والتذهيب، والفنون التطبيقية، و�سناعة الورق اليدوي »الإبرو«، 

والورق املرمري. ويعني ب�سوؤون اخلط العربي و�ُسبل تعليمه وفق منهج علمي، ويقوم بتاأهيل الطلبة 

القواعد  بتعليمهم  الكتابي  اأدائهم  وتطوير  مواهبهم  ورعاية  منف�سلني،  مقرين  يف  اجلن�سني  من 

ال�سليمة للخط العربي، ومزود بقاعات للتدري�س وتنفيذ امل�ساريع الدرا�سية، وقاعات للعر�س وفق 

بتعريف  ويقوم  املتميزين.  طلبته  مع  اأو  ال�سباب  املوهوبني  مع  �سواء  م�سبًقا  املركز  يعدها  برامج 

اجلمهور بفن اخلط العربي وزخارفه، الفن الذي ميتلك تاريًخا طويال وجذوًرا عميقة، وجترى يف 

يف  الكمبيوتر  على  الإعتماد  فيه  ي��زداد  زمن  يف  النا�سئة  املواهب  و�سقل  لتقوية  دورات  �سالته 

.
)11(

الكتابة، حيث يواجه فن اخلط العربي خطر التدين وخروجه من بيئته التقليدية

بيوت اخلطاطني، تاأ�س�ست عام 2001 ب�ساحة اخلط يف ال�سارقة القدمية، لتكون منًبا للقاءات 

يعودوا ل�ستعمال اخلط يف  كي  التجارب اخلطية احلديثة،  على  لالإطالع  املحرتفني،  اخلطاطني 

ومقابلته  تطويره  لغر�س  العربي  للخط  جديد  هو  ما  اإ�سافة  بهدف  احلديثة؛  الفنية  اأعمالهم 

باحلركات الت�سكيلية التجريدية املعا�سرة. وحتتوى على م�ساغل وحمرتفات للخطاطني املحرتفني؛ 

املنا�سب واملجهز  املكان  البيوت  توؤمن هذه  والزخرفية، حيث  اأعمالهم اخلطية  باإنتاج  كي يقوموا 

ملمار�سة اإجنازاتهم الإبداعية وعر�سها على اجلمهور والزوار مبا�سرة، وي�ساعد موقع هذه البيوت 
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وم�ساغل  والزخرفة  العربي  اخلط  لفن  ال�سارقة  مركز  طلبة  بني  ال�سلة  تفعيل  على  املنطقة  يف 

املحرتفني بالطالع على منجزاتهم وال�ستفادة من خباتهم. اإذ ت�سم ت�سعة حمرتفات جمهزة، 

وجل�سات  متخ�س�سة،  وور���س  دوري��ة،  معار�س  من  املختلفة  والأن�سطة  الفعاليات  لإقامة  و�ساحة 

.
)12(

فكرية، وحوارات مفتوحة، واأفالم رقمية تعليمية، وفعاليات دولية

بيت اخلزف، تاأ�س�س عام 2001 ب�ساحة اخلط يف ال�سارقة القدمية، وي�ستمل على �سالة عر�س 

وم�سغل للور�سة الفنية وموقع لالأفران. وُي�سهم هذا البيت يف اإبراز القيمة التطبيقية لفنون اخلزف 

وال�سرياميك ذات ال�سلة بفنون اخلط والزخرفة وتطبيقاتها.

مركز دبا احل�سن للفنون، انطلقت اأوىل فعالياته عام 2001 مبدينة دبا احل�سن، ويفتح اأبوابه 

اأمام املبدعني لتاأهيلهم علمًيا، يف الر�سم، والت�سوير ال�سوئي، والنحت، واخلزف، وتاريخ الفن، 

الت�سكيلية  والفنون  الإ�سالمية،  والزخرفة  العربي،  واخل��ط  والت�سميم،  املعا�سرة،  والفنون 

.
)13(

والتطبيقية

مركز كلباء للفنون، مت تاأ�سي�سه عام 2001 مبدينة كلباء،كمركز علمي خمت�س بتدري�س الفنون 

الر�سم  الفنون، يف  اإدارة  تعتمده  تخ�س�سي  باإ�سراف  اجلن�سني  الإبداعية اجلديدة من  للمواهب 

والتلوين، والفنون الأ�سيلة، والفنون املعا�سرة، واخلط العربي، واحلروفية، والزخرفة، واخلزف، 

.
)14(

واملج�سمات، والت�سميم

منطقة  املدفع يف  ال�سيد حمد  بيت  مقر  2002 يف  عام  افتتح  العربي،  للخط  ال�سارقة  متحف 

التجارب  عر�س  فيه  وليتم  العربي،  باخلط  ال�سارقة  مبلتقيات  ليحتفي  �س�س 
ُ
اأ الرتاثية.  ال�سارقة 

التي  والفنون  احلديثة،  اخلطية  الجتاهات  جانب  اإىل  املختلفة،  باأنواعه  الأ�سيل  للتيار  الفنية 

ت�ستلهم احلرف العربي وحروف لغات اأخرى، وت�ستقطب هذه العرو�س فنانني من خمتلف اأنحاء 

الب�سرية  الفنون  �سمن  وحتولتها  اخلطية  الفنية  التجارب  يعك�س  وجًها  بذلك  وُي�سكل  العامل، 

وتاريخه وتطوره،  واأنواعه  العربي  بفنون اخلط  للمهتمني  وُي�سكل مرجًعا ب�سرًيا مهًما  املعا�سرة، 

وتتاألف نواته من �سالة كبرية وثالث غرف حتتوي على اأعمال اخلطاطني عرًبا وم�سلمني، رواًدا 

�سلة  من  يحققه  مبا  ال�ساعدة  لالأجيال  تربوية  خدمات  املتحف  ويوؤمن  ومعا�سرين.  وحمدثني 

الدائم يف  للعر�س  املتوا�سلة  زياراتهم  والزخريف من خالل  والكتابي  الرتاث اخلطي  بينهم وبني 

قاعاته، اإذ يحتوي املتحف على لوحات خطية ترجع اإىل عام 1300 هجرية، وت�سمل اأ�سماء مهمة 

يف عامل اخلط العربي، وُيقدم رواق املتحف رحلة ا�ستك�سافية عب قرون الرتاث العربي املرئي يف 
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�سكل ن�سو�س خطية وحروفيات رائعة من اإبداعات الفنانني املحليني واخلطاطني العامليني، تعر�س 

واخلزف  وال��ورق  واخل�سب  القما�س  على  باملعاين  املحملة  العربية  اخلطوط  من  الفنية  الأعمال 

.
)15(

جذور الوطن العربي التاريخية والإ�سالمية

مركز الذيد للفنون، افتتح مبدينة الذيد عام 2012، ليكون اأول مركز فني تخ�س�سي باملنطقة 

تنظيم  يف  اأن�سطته  وتتمثل  فنية،  ومكتبة  كبرية  عر�س  و�سالة  مبحرتفات  جمهز  وهو  الو�سطى، 

دورات تخ�س�سية، وور�س، ومعار�س، واأفالم رقمية، وت�سور فوتغرايف، ور�سومات ت�سكيلية، وتعليم 

اخلط العربي، والزخرفة، والنحت، واخلزف، اإ�سافة اإىل تنظيمه لرحالت علمية. واملركز مزود 

بكادر تدري�سي متخ�س�س يف جمالت الر�سم، والنحت، واخلط العربي، والدرا�سة فيه وفق منهاج 

علمي تقره اإدارة الفنون، وينفذ خالل دورات �سباحية وم�سائية، وتعنى بتقدمي الفنون الب�سرية 

الفنون  التخ�س�سية يف جمالت  الفنية  الور�س  وال�سباب من اجلن�سني، مع تنظيم  النا�سئة  جليل 

معار�س  ويحت�سن  الت�سكيلي.  والنقد  الفن،  وتاريخ  واجلرافيك،  ال�سوئي،  كالت�سوير  الأخ��رى 

وخا�سة  املحرتفني،  للفنانني  واملحلية  الدولية  املعار�س  جانب  اإىل  الور�س  ومنت�سبي  ال�سباب 

.
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املعار�س والفعاليات التي تقام �سمن ملتقى ال�سارقة للخط، ومهرجان الفنون الإ�سالمية

جمعية الإمارات لفن اخلط العربي والزخرفة، د�سن مبناها ال�سيخ �سلطان القا�سمي يف اأبريل 

2014، يف اإطار افتتاحه لفعاليات الدورة ال�ساد�سة مللتقى ال�سارقة للخط العربي، يف منطقة قلب 

انطلقت  املعر�س  الإ�سالمية، ويف هذا  الثقافة  ال�سارقة عا�سمة  اإمارة  احتفالت  ال�سارقة، �سمن 

يف  ن�ساطها،  لتفعيل  موعًدا  للخط  ال�سارقة  ملتقى  يكون  اأن  اأرادت  التي  اجلمعية،  فعاليات  اأوىل 

مولوًدا  اجلمعية  هذه  وتعتب   .
)17(

الإ�سالمية للثقافة  عا�سمة  ال�سارقة  فيها  تتوج  تاريخية  حلظة 

جديًدا ي�سعى لتاأكيد رغبة �سلطان القا�سمي يف اأن تظل اإمارة ال�سارقة مركًزا لفنون اخلط العربي 

.
)18(

يف العامل الإ�سالمي

بهدف   ،1995 تاأ�س�ست عام  ال�سارقة،  التابعة حلكومة  والإعالم  الثقافة  بدائرة  الفنون  اإدارة 

تطوير الذائقة الب�سرية، من خالل املعار�س الفردية واجلماعية املحلية والدولية، وكذلك الذائقة 

احِلرفية  الذائقة  لتطوير  اإ�سافة  والإ�سدارات،  واملطبوعات  التخ�س�سية  الندوات  عب  الفكرية 

لرواق  جمتمعي  برنامج  تنظم  العربي  باخلط  اهتمامها  اإط��ار  ويف  واملرا�سم.  الور�س  بوا�سطة 

ال�سارقة وبيوت اخلطاطني.

الفنون  اإدارة  فاأولت  العربي على نهج علمي  لفن اخلط  ال�سارقة  مللتقى  الثقافة  توؤ�س�س دائرة 
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التابعة لها اأمر تنظيمه، حيث مت اعتماد النظام الأ�سا�سي الذي عملت على ال�ستغال عليه جمموعة 

اإليها  دعي  التداولية  اللقاءات  من  جمموعة  ثمرة  وك��ان  والنقاد،  والخت�سا�سني  املبدعني  من 

من  للم�ستقبل  اأ�سا�ًسا  النظام  هذا  باعتبار  الهتمام،  وذوو  واإعالميون  وفنانون  ونقاد  خطاطون 

اإن�سانًيا  تراًثا  باعتباره  عليه  واحلفاظ  العربي،  اخلط  بفن  الهتمام  ت�سمن  التي  اأهدافه  خالل 

جمالًيا وفًنا متجدًدا، والتعريف به نظرًيا وعملًيا بتفرعاته ومدار�سه ومذاهبه، وتفعيل الدرا�سات 

وربط  املتلقي،  لدى  وتعميقه  اجلمايل  التذوق  وتنمية  به،  املتعلقة  النظرية  والأبحاث  والبداعات 

العربية  للفنون  احل�سارية  ال�سورة  وتو�سيح  بناء  وال�سهام يف  واإبداعًيا،  تربوًيا  الأجيال  معارف 

التجارب  واإب��راز  الإن�ساين،  احل��وار  اإط��ار  يف  مبدعيها  وتكرمي  ن�سرها  على  والعمل  والإ�سالمية 

التيارات  اإىل  ُي�ساف  عربًيا  تياًرا  امللتقى  هذا  ميثل  كي  ال��دويل؛  امل�ستوى  على  اجلديدة  اخلطية 

الراعية الأخرى يف تركيا واإيران.

تنظم اإدارة الفنون كل عامني يف متحف ال�سارقة لفن اخلط العربي والزخرفة و�ساحة اخلط 

مبنطقة ال�سارقة الرتاثية يف قلب ال�سارقة ملتقى ال�سارقة الدويل لفن اخلط العربي ملدة �سهرين، 

بالتناوب مع بينايل ال�سارقة الدويل للفنون، ويوؤ�س�س امللتقى منذ انطالقته عام 2002، لنهج را�سخ 

البنية، فيما يرتبط باإحياء فنون اخلط ودعمها ورعايتها، مع تقديرها بال�سكل الأمثل والواجب. 

وامللتقى ُيعتب الوحيد على امل�ستوى العاملي يف جمال تخ�س�سه، ويت�سمن م�ساركات فنية وفكرية 

التي  املعا�سرة  لالأمناط  اإ�سافة  الأ�سيل،  �سكلها  يف  العاملية  الثقافات  يف  اخلط  مكونات  ت�ستلهم 

العربي والدويل.  امل�ستويني  البارزة يف فن اخلط على  الرموز  ي�سهد تكرمي  ت�ستلهم احلرف. كما 

ا  معر�سً امللتقى  ويت�سمن  واملعا�سرة،  الأ�سيلة  اخلطية  املجالت  يف  اجلوائز  من  جمموعة  ويقدم 

بتميزهم يف جمال  لفنانني عرفوا  واجلماعية  ال�سخ�سية  الفردية  املعار�س  عاًما، وجمموعة من 

اخلطوط القاعدية واحلروفية من دول عربية واإ�سالمية واأجنبية، التي ت�ستعر�س الأ�سيل من فنون 

اخلط، اإ�سافة لآفاق ال�ستغال الفني املعا�سر على احلرف كواحد من اأبرز العنا�سر التي تت�سدر 

اجتاهات فنية بحالها ومبختلف اللغات والتقنيات، حيث ي�ساحب ذلك الندوة الفكرية، والور�س 

الفنية، وعرو�س مرئية وحما�سرات ودورات تخ�س�سية، مب�ساركة نخبة من املفكرين والباحثني 

العرب والأجانب املخت�سني، وذلك من خالل اجتذاب العديد من الفنانني ذوي اخلبة والتميز من 

الدول العربية والإ�سالمية، وي�ست�سيف امللتقى خالل فرتة انعقاده العديد من الفعاليات والور�س 

وهي  الأ�سا�سية  الجتاهات  �سمن  النوعية  املعار�س  اإىل  بالإ�سافة  الفردية،  وامل�ساركات  الفنية 
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احلرف  ت�ستلهم  التي  والفنون  احلديثة  اخلطية  والجتاهات  العربي  اخلط  يف  الأ�سيلة  التيارات 

العربي وفنون اخلط يف الأبجديات غري العربية.

يهدف امللتقى اإىل ت�سجيع وتكرمي جتارب اخلطاطني والت�سكيليني احلروفيني من �ستى اأنحاء 

اخلط  لفنون  دويل  بينايل  مبثابة  فنية  تظاهرة  اأ�سخم  يف  العربي،  اخلط  بفن  والرتقاء  العامل، 

طاقاته  يف  ملهم  ح�ساري  ك��اإرث  العربي  اخلط  اىل  العتبار  اأع��اد  القدمية،  الإن�سانية  والفنون 

الأ�سيلة على طروحات التجديد يف الفنون الب�سرية املعا�سرة، مبا يحويه من خمزون جتريدي يف 

واحلداثية،  والأ�سيلة  املعا�سرة  باأ�سكاله  اخلط  من  امللتقى  ويجعل  والتكوين،  والتاأليف  الت�سميم 

م�ساحة لتالقي الثقافات، والتعريف بالثقافة الإ�سالمية وفنونها، فاخلط يعب عن هوية ال�سعوب 

الأول  ال��دويل  امللتقى  ُيعتب  املجال  هذا  ويف  املعرفة.  اأوا�سر  ت��زداد  كي  احل�ساري  اإرثها  وتطور 

التي  الأ�سيلة واملعا�سرة  واإبداعاته  العربي  الذي يعني بفنون اخلط  العاملي  امل�ستوى  والرائد على 

تاأتي �سمن اأ�ساليب متنوعة وحلول جمالية مبتكرة ت�ستلهم اأمناطها واأفكارها وروؤاها الب�سرية من 

وخمتلف  والت�سميمات  والرتاكيب  والكلمات  املقاطع  عب  تتاآلف  التي  العربية،  احلروف  اأ�سكال 

اإىل  وترنو  احلا�سر،  وتواكب  باملوروث،  ترتبط  عميقة  ثقافات  عن  املعبة  والعالقات  الت�سورات 

امل�ستقبل بوعي نافذ وجهود قادرة على اإثبات الذات وتدعيم ركائز الإبداع البليغ.

ي�ستمد امللتقى ن�ساأته وجناحه بف�سل الدعم املتوا�سل من حاكم ال�سارقة، وروؤيته احلكيمة نحو 

الهتمام بالتنمية الثقافية والفنون عامة والإ�سالمية خا�سة،حيث حر�ست دائرة الثقافة والإعالم 

فعالياتها  فجاءت  الواقع  اأر���س  على  احلكيمة  القيادة  وتطلعات  اأه��داف  جت�سيد  على  بال�سارقة 

واأن�سطتها املختلفة مرتجمة لنهجه واآرائه العميقة. وامللتقى مبا فيه من برامج واأن�سطة يجعل من 

ال�سارقة باًبا مفتوًحا على فنون الإ�سالم، ويعمق من دور املوؤ�س�سات الثقافية التي ت�سارك يف جعل 

والندوات  الور�س  مع  التجاوب  تتيح  الزمن  من  ولفرتة  وا�سعة  لقطاعات  متاحًا  الفنون  ت��ذوق 

واملحا�سرات والعرو�س الفنية، بحيث يتم التفاعل املطلوب مع مثل هذه التظاهرة الفنية الكبى.

فنون  من  الأ�سيل  ت�ستعر�س  التي  واجلماعية  ال�سخ�سية  املعار�س  امللتقيات  هذه  ت�ست�سيف 

يعك�س  وجًها  بذلك  وي�سكل  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  فنانني  العرو�س  هذه  وت�ستقطب  اخل��ط، 

فني  معر�س  وتنظيم  املعا�سرة.  الب�سرية  الفنون  �سمن  وحتولتها  اخلطية  الفنية  التجارب 

�سوا  للخطاطني املكرمني يف كل دورة، امتناًنا وعرفاًنا بعطاءاتهم واإجنازاتهم ونتاجاتهم،  وما كررّ

ومنذ  العربي.  اخل��ط  طاقات  يف  البحث  لأج��ل  حياتهم  من  طويلة  �سنوات  م��دى  على  جهد  من 
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انطالقته يتوجه للمبدعني، مقدًرا جهودهم ونتاجهم والإ�سافات النوعية اجلادة لتجاربهم التي 

اأغنت احلرف، ور�سخت على مدى عقود مفهوم الأ�سالة يف ج�سد اخلط العربي، كي ترتاءى اأمام 

ع�ساق اخلط العربي ع�سرات اللوحات التي حتاول قدر ما ا�ستطاعت �سب غور وجماليات اخلط 

العربي؛ بل ومعجزاته الفنية التي ل يدانيه فيها اأي خط اآخر. واأعمال اخلطاطني تلتهمها الأعني 

التي حُت�سن النظر يف ع�سر التهمت فيه الآلة اأجمل احلرف »حرفة اخلطاط«.

من  كوكبة  وكذلك  احلرفية،  من  عالية  درجة  على  لفنانني  تخ�س�سية  معار�س  امللتقى  ي�سم 

املعنني بفنون اخلط من غري العرب اأو�سلت التظاهرة اإىل م�ستوى من الرقي والإبداع؛ بحيث توؤكد 

اأن اإقبال املحيط الثقايف على فنون اخلط والزخرفة؛ ليوؤكد على اأن جهود ال�سارقة يف تاأكيد الفنون 

الإ�سالمية يف حوارها الثقايف مع الآخر جتد عنده تذوًقا عالًيا وقبول، وي�سلط مزيًدا من ال�سوء 

املجال،  املبدعني يف هذا  امل�ستغلني  باأهم  ويعرف  العريق،  الفن  وتطور وجماليات هذا  ن�ساأة  على 

ويثمن عطاءهم وجهودهم، كما يحفز املواهب الواعدة وال�ساعدة يف هذا املجال اإىل املزيد من 

من  الرا�سخني  وتكرمي  �ساأنه  واإع��الء  العربي،  اخل��ط  بفن  لالرتقاء  وي�سعى  والتالق،  التوا�سل 

اخلطاطني وامل�ستغلني بهذا الفن الإن�ساين.

ورعايته، مبا  العربي واحلفاظ عليه  اأهمية فن اخلط  التاأكيد على  ر�سالته يف  امللتقى  يوا�سل 

الثقافة  اأهمية  عن  تك�سف  فنية  اأعماًل  وي�سم  اخل��الق،  الإن�ساين  التاريخ  يف  مكانته  مع  يتوازى 

جامًعا  البقاع،  خمتلف  يف  العربي  اخلط  ن�سر  يف  الإ�سالم  لعبه  الذي  الكبري  وال��دور  الإ�سالمية، 

ذاكرتها يف وعاء جمايل، وي�سعى لإبراز قيمة الفن العربي الأ�سيل وجمالياته التي متتاز بالتنوع 

والدقة والرثاء، بهدف مد ج�سور التوا�سل الإن�ساين، عب الطاقات اخلالقة للحروف املخطوطة، 

طبًقا لقواعد وموازين �سابطة، وحروف اأخرى جتد موقعها يف نطاق احلداثة واملعا�سرة املرئية، 

اأهمية  اأكرث ات�ساًعا واإدها�ًسا، لتك�سف عن  اآفاق  اإىل  القادرة على جتاوز الثبات ال�سكلي، منطلقة 

البقاع.  العربي يف خمتلف  ن�سر اخلط  الإ�سالم يف  لعبه  الذي  الكبري  والدور  الإ�سالمية،  الثقافة 

ونظًرا لكرثة الأعمال امل�ساركة فقد مت ت�سنيف امل�ساركات اإىل ثالثة تيارات، الأول: التيار الأ�سيل، 

حيث  احلديثة.  والتطبيقات  املعا�سر  التيار  والثالث:  احلروفية،  اللوحة  احلديث  التيار  والثاين: 

اإ�سافة  الفنية  الأعمال  وم�ستوى  عدد  ارتفاع  واقت�سى  الأعمال  تقييم  يف  املئوية  الن�سبة  اعتمدت 

ال�سهادات التقديرية والت�سجيعية.

بات ملتقى ال�سارقة لفن اخلط العربي مق�سًدا للخطاطني العرب والأجانب، يحجون اإليه كل 
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عامني، لدعم التجارب الإبداعية وجمعها يف مكان واحد للوقوف على حال تلك التجارب، وتقدمي 

روؤية �ساملة لأو�ساع اخلطاطني املبدعني . تركز على ا�ستخدامات اخلط العربي وقيمته اجلمالية 

الطباعية  امل�ستويات  على  الإبداعية  تطبيقاته  توظيف  ميكن  معرفية  مادة  باعتباره  والوظيفية 

واملعمارية والعالنية؛ مبزين اأهمية التفاعل بني الرتاث اخلطي واملاآثر التي اأبدعها اخلطاطون 

تواجه  التي  والثقافة  املعا�سرة  التجارب  اإط��ار  يف  اخلط  هذا  يلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي  ال��دور  وبني 

حتديات الهوية والنتماء.

يتميز ملتقى ال�سارقة عن امللتقيات العربية والدولية الأخرى كونه »بينايل دويل« بكل املقايي�س، 

والوحيد املخت�س باخلط، ويخاطب الأ�سيل منه واحلديث واملعا�سر يف الوقت نف�سه لي�س من قبل 

لأفق  بانوراما  جعله  مما  الأخ��رى  ال��دول  من  املبدعني  بل  فح�سب  العرب  واخلطاطني  الفنانني 

خمتلف  من  خطوط  على  التعرف  ُيكمننا  وبه  والعاملية،  والقليمية  املحلية  التجارب  من  عري�س 

يف  والفن  الإب��داع  جوهر  امللتقى  فيتمثل  احل�ساري،  اإرثها  وتطور  ال�سعوب  هوية  تعك�س  البلدان 

جتمع  التي  القيم  هذه  الإن�سانية،  للقيم  احلامل  كونها  يف  الثقافة  دور  ويوؤكد  املختلفة،  ر�سائله 

اإىل بع�سها يف م�سارات �سياغة امل�ستقبل واإطالق احلوار الإبداعي واحرتام الإختالف،  ال�سعوب 

اأبوابه  يفتح  الذي  العاملي  امل�ستوى  على  الوحيد  امللتقى  باعتباره  نوعها،  من  فريدة  جتربة  ويقدم 

يف  املعا�سر  احلرويف  الإبداعي  باملنتج  اهتمامه  عن  ف�سال  واملعا�سرة،  الأ�سيلة  امل�ساركات  امام 

جمالت الفنون، وا�ستفادته من اإجنازات الفنانني املتفاعلني مع ما تو�سلت اإليه املعاجلات الرقمية 

والطباعية، ناهيك عن دوره يف و�سع فن اخلط العربي، يف �سياق جتارب عاملية اأخرى، ويف التعامل 

مع احلرف كعن�سر ت�سكيلي نحتي وجرافيتي ولي�س خطي فقط، كما اأن الندوات املوازية ي�سارك 

فيها باحثون وخمت�سون، لتكون فر�سة هامة للحوار حول �سوؤون اخلط وجمالياته واآفاقه، وتوثق 

مادتها احلوارية والبحثية يف كتاب ت�سدره دائرة الثقافة والإعالم يف حكومة ال�سارقة.

يجعل امللتقى، مبا فيه من برامج واأن�سطة، ومن يح�سره من �سيوف متخ�س�سني، من ال�سارقة 

تذوق  ت�سارك يف جعل  التي  الثقافية  املوؤ�س�سات  دور  من  ويعمق  الإ�سالم،  فنون  على  مفتوًحا  باًبا 

الفنون متاًحا لقطاعات وا�سعة، ولفرتة من الزمن تتيح التجاوب مع الور�س والندوات واملحا�سرات 

هذا  والذائقة جتاه  للمعرفة  ثقافية  اأن�سطة  من  عنه  يتفرع  امللتقى مبا  ويوؤ�سل  الفنية،  والعرو�س 

النوع الرفيع من الفن العربي الإ�سالمي، الذي كان ول يزال يحمل يف طياته روافد تغني الفنون 

الروؤى  اأ�سحاب  من  والفنانني  اخلطاطني  من  كبرية  ملجموعة  امللتقى  ا�ست�سافة  اإن  الإن�سانية. 
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الذين  العامليني  الفنانني  اإىل  اإ�سافة  العربية،  واحلروفية  اخلط  جمال  يف  املتميزة  الإبداعية 

والأجانب  العرب  والباحثني  املفكرين  من  نخبة  وكذلك  عربية،  غري  اأخ��رى  بخطوط  يبدعون 

امل�ستغلني بالبحث والتنظري يف جمال اخلط، ياأتي لتاأكيد دور النقد والفكر اجلمايل يف الرتقاء 

بالفنون، وتطويرها من خالل درا�سات تخ�س�سية حتمل اأهميتها يف هذا ال�سبيل، بف�سل الرعاية 

ال�ساملة حلاكم ال�سارقة ودعمه املتوا�سل للثقافة والفنون، وخا�سة لفن اخلط العربي. ولهتمامه 

املتوا�سل بتنظيم هذه الفعاليات الدولية.

اجلديدة  اجلمالية  الإمكانيات  على  التجريب  خالل  من  للكتابة،  اأخرى  مناذج  امللتقى  يقدم 

التي ل ت�ستخدم القلم والري�سة والأحبار فح�سب، بل تذهب اإىل ا�ستخدام الفرو والن�سيج وال�سعر 

ا. وهناك لوحات حتول الكتابة اإىل جزء من تكوين اللوحة الت�سكيلية، وما  والزجاج والنحت اأي�سً

اأبجدياته  بكل  العربي  احل��رف  طاقات  على  يركز  اأن  �ساأنه  ومن  وم�ساعر،  اأحا�سي�س  من  تثريه 

العربية  الهوية  على  ويركز  وامل�سمون،  ال�سكل  تطوير  يف  الهائلة  واإمكاناته  واأ�سالته  وعنا�سره 

العامل  والإ�سالمية و�سرورة املحافظة عليها، ل من منطلق النغالق بل من منطلق النفتاح على 

اأو�سحت  وقد  الإ�سالمية.  العربية  للح�سارة  امل�سرق  الوجه  وجت�سيد  الثقافات،  وتبادل  اخلارجي 

اإبداعًيا مذهال يف فن اخلط وقواعده الكال�سيكية  هذه الفكرة مئات اللوحات التي قدمت تنوًعا 

واأ�سوله املحكمة يف ا�ستلهام اأ�سماء اهلل احل�سنى، والآيات القراآنية، واحلكم والأمثال، واحلروف 

اأبًدا  تنتهي  ل  التي  ت�ستلهم طاقة احلرف  تزال  ول  الداأب على جت�سيدها منذ قرون  ا�ستمر  التي 

ا بعد معر�س. جيال بعد جيل، ومعر�سً

ا�ستهرت  طاملا  التي  ال�سارقة،  باإمارة  تقام  التي  الفعاليات  اأك��ب  من  واح��ًدا  امللتقى  ي��عتب 

اأجوائها الثقافية. واحتل اخلط العربي مكانته فيها بني الفنون العاملية، فكان ومل يزل  بخ�سوبة 

قبلة ملن يطلب اجلمال وين�سد التجوال يف رو�سة من ريا�س ال�سرق. وبالن�سبة لإمارة ال�سارقة التي 

ت�سهد زخًما ملفًتا يف احلياة الثقافية والفنية، يحاط اخلط العربي برعاية تنا�سب قدره ومكانته 

بني الفنون العربية الإ�سالمية، ويحظى باهتمام قمة الهرم ال�سيا�سي يف الإمارة.

للم�ساركة يف دوراته،  البلدان  300 خطاط وفنان من خمتلف  اأكرث من  امللتقى دعوة   يوا�سل 

اأ�سلية  للعر�س  املقدمة  الأعمال  تكون  اأن  على  به  املعمول  الأ�سا�سي  والنظام  العامة  لالئحة  وفقا 

وغري من�سوخة اأو مطبوعة، ومل مي�س على اإنتاجها اأكرث من �سنتني. كما ت�سرتط اللجنة اأن تنتمي 

الفنون  ا  واأي�سً احلديثة،  اخلطية  الجتاهات  اأو  العربي  اخلط  يف  الأ�سيلة  التيارات  اإىل  الأعمال 
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التي ت�ستلهم احلرف العربي، مثل احلفر والطيبوغرايف، والطباعة الرقمية، واخلزف، والنحت، 

والطباعة، وو�سائط الت�سميم، وخمتلف فنون ال�سوت، وال�سورة، والرتاكيب الفراغية، كما تقبل 

امل�ساركة يف امللتقى فنون اخلط يف الأبجديات غري العربية.

يقدم امللتقى جمموعة من اجلوائز، ت�سمى اجلائزة الكبى منها ت�سمى »جائزة ال�سارقة لفن 

اخلط العربي«، وقيمتها 25 األف درهم اإماراتي، وثالث جوائز اأخرى للتيار الأ�سيل باأنواعه املختلفة 

قيمة كل منها ع�سرة اآلف درهم اإماراتي، وجائزتان لالجتاهات اخلطية احلديثة قيمة كل منها 

ع�سرة اآلف درهم اإماراتي، وجائزة واحدة للفنون التي ت�ستلهم احلرف العربي قيمتها ع�سرة اآلف 

 .
)19(

درهم اإماراتي

ميثل امللتقى قفزة عظيمة حتمل معاين ال�ستمرار والتطور، واأ�سحى ملتقى اخلطاطني الذين 

وعا�سمة   مركًزا  ال�سارقة  من  وجعل  الفعاليات،  كل  وي�ستقطب  اأعمالهم،  لعر�س  اإليه  يتوجهون 

اأن تقام مثل هذه امللتقات لرعاية  للخط خالل فرتة وجيزة وق�سرية، وهو ما يوؤكد على �سرورة 

الكفيلة  العلمية  وال�سبل  اإنتاجه  وم�ستويات  اخلطي  الإبداع  حال  على  وللوقوف  واملبدعني  الإبداع 

بتطويره، والتجديد �سرورة من �سروريات الوعي الذي اأ�سا�سه فهم الآليات الكفيلة بالتطور وقبول 

املبدع  فهم  ولعل  حتقق،  وما  كان  ما  اأ�سا�س  على  حا�سرنا  نقراأ  جتعلنا  التي  واملفاهيم  الع�سر 

قاده  العربي، هو ما  ا�ستنباطه من جماليات احلرف  ملا ميكن  الت�سكيلي خا�سة،  والفنان  العربي 

لتنفيذ جمموعة من الأعمال ما يزال اإطالق امل�سطلحات عليها اإ�سكالًيا كاحلروفية مثال، ولعل ما 

القيم  وا�ستنباط  التاأ�سيل  ���س��رورة  ح��ول  مطروًحا  ك��ان  ما  ال�ستب�سارات  ه��ذه  اإل  املبدع  ق��اد 

اجلرافيكية الت�سكيلية من احلرف العربي اإمنا كان يف هذا الإطار ويف فهم العالقة الدائمة بني 

املرجعية والعمل املعا�سر مما حدا بجزء من احلركة الفنية اإىل اعتماد منهج احلروفية. 

مت تنظيم ملتقى ال�سارقة الدويل لفن اخلط العربي يف دورته الأوىل عام 2004 مب�ساركة 166 

العربي  اخلط  جمال  يف  فنية  لوحة   490 من  اأك��رث  عر�سوا  واأجنبية،  عربية  دول��ة   27 من  فناًنا 

اأنواعه يف �ساحة اخلط مبنطقة ال�سارقة الرتاثية، لتكون �ساهدة على ح�سور فن اخلط  مبختلف 

�سمن  ومن  اجلديدة،  بنه�سته  يعرتف  حا�سر  ويف  واملعا�سرة،  الرتاثية  حلله  اأبهى  يف  العربي 

األف   85 بلغت قيمة جوائزها  العربي  اأقيمت م�سابقة دولية يف جمال اخلط  امللتقى  فعاليات هذا 

كبرًيا  تياًرا  متثل  اأنها  املعرو�سة  الأعمال  كم  من  وو�سح  الأوائ��ل،  الفائزين  على  وزع��ت  دره��م، 

الب�سرية  الروؤى  بينه وبني  وزاوجوا  الأ�سيل  التيار  ت�سربوا من  وموؤثًرا يجمع خطاطني وحروفيني 
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ويغلب عليها  قواعد اخلط،  املتعارف عليها يف  اأ�سول اخلط  املحافظة على  للت�سكيل مع  احلديثة 

والندوة  ال�سخ�سية  واملعار�س  العام  املعر�س  امللتقى  �سم  وقد  اخلطي،  بالرتاث  الوا�سح  التاأثر 

واملراكز  للهيئات  العامة  الدعوات  وكذلك  الفني،ة  والور�س  الفردية  والدعوات  املوازية  الفكرية 

.
)20(

واملتاحف واملوؤ�س�سات ذات الخت�سا�س

ب�ساحة  العربي  اخلط  متحف  ا�ست�سافها  التي   2006 عام  للملتقى  الثانية  ال��دورة  يف  ي�سارك 

اخلط مبنطقة ال�سارقة القدمية، 150 فناًنا من 27 دولة عربية واإ�سالمية واأجنبية، وبلغت الأعمال 

.
)21(

اخلطية امل�ساركة اأكرث من 700 عمال فنًيا واإبداعًيا يف جمال اخلط العربي

عربية  بلدان  فنان من عدة   200 من  اأكرث  2008 مب�ساركة  عام  الثالثة  ال��دورة  فعاليات  تاأتي 

واإ�سالمية واأجنبية،  يعر�سون األًفا و200 عمل فني خطي، اإ�سافة اإىل بع�س لوحات الزخرفة، وذلك 

يف �ساحة اخلط مبنطقة ال�سارقة الرتاثية، و�ساحب امللتقى عدًدا من املعار�س الفردية امل�ساحبة 

مت  لوحات  على  ا�ستمل  الذي  اليابانيات  الفنانات  ومعر�س   ،
)22(

ا معر�سً  11 بلغت  العام  للمعر�س 

تنفيذها من قبلهن باخلط العربي، هذه املعار�س العامة والتخ�س�سية لفنانني على درجة عالية من 

احلرفية، وكذلك كوكبة من الفنانني املكرمني واملعنيني بفن اخلط من غري العرب، �سمت اأعمال 

، جعلت منها تظاهرة 
)23(

فنية ذات م�ستوى عال من الدقة والتنفيذ والإبداع يف جمال اخلط العربي

الثقايف على فنون اخلط والزخرفة  اإقبال املحيط  اأن  توؤكد  الرقي والإبداع  ذات م�ستوى عال من 

حوارها  يف  الإ�سالمية  الفنون  تاأكيد  يف  ال�سارقة  جهود  اأن  على  ليوؤكد  عامة  والإ�سالمية  خا�سة، 

الثقايف مع الآخر جتد عنده تذوًقا عالًيا وقبول، وت�سمنت فعاليات الدورة اإقامة وتنظيم حما�سرات 

اإىل  »من احلجر  بعنوان  دولية  فكرية  ندوة  ا�ستملت على  كما  العربي،  تناولت اخلط  وور�س عمل 

احلا�سوب«.

7 يونيو  اإىل  اأبريل   7 تنطلق الدورة الرابعة يف ال�سارقة واملنطقة ال�سرقية خالل الفرتة من 

2010، حيث �سم املعر�س العام 260 عمال لأكرث من 150 فنان وفنانة من 28 دولة، حيث ترتكز 

بع�س الأعمال على الأ�س�س والقواعد الكال�سيكية، فيما ت�سعى اأعمال اأخرى للمغايرة، عب طرح 

معا�سر من خالل الإعتماد على الأ�سلوب احلرويف. وبلغ الإجمايل العام لعدد املعار�س اجلماعية 

بلغ  باأعمال  فناًنا،   333 امل�ساركني  الفنانني  اإجمايل  وبلغ  ا،  معر�سً  21 الدورة  والفردية يف هذه 

عددها 821 عمال تنوعت ما بني اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية، والأعمال الت�سكيلية التي 

. وي�ستمل على عدد من الن�ساطات واملعار�س اجلماعية 
)24(

ا�ستلهمت اأبجديات اأخرى غري عربية
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والفردية والور�س التي يقدمها فنانون من خمتلف بلدان العامل اإ�سافة اإىل الندوة الدولية التي 

العربية  الأقطار  من  وعدد  اخلليج  دول  من  العرب  والباحثات  الباحثني  من  نخبة  بها  ي�سارك 

. وي�ست�سيف امللتقى يف دورته الرابعة، جمموعة معار�س خلطوط اأجنبية منها اخلط 
)25(

الأخرى

. ويف هذه الدورة اعتمد ال�سيخ 
)26(

ال�سيني القدمي والالتيني وخطوط اأخرى من اللغات الآ�سيوية

 38 مليون درهم لقتناء  ال�سارقة ن�سف  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سلطان  الدكتور 

ا على دعم فنون اخلط العربي الأ�سيلة وتكرمي مبدعيها  عماًل خطيًا من الأعمال امل�ساركة حر�سً

الفن تقديًرا لعطائهم يف  والغربية، ودفًعا ل�ستمرارية م�سرية  والإ�سالمية  العربية  الأقطار  من 

ن�سر فنون الإ�سالم على نطاقات وا�سعة يف خمتلف اأرجاء العامل، وهو ما يعد هدًفا من الأهداف 

التي  والدولية  املحلية  املتنوعة  الفعاليات  ال�سارقة على حتقيقها عب  اإمارة  تعمل  التي  الرئي�سة 

ون�سرها  عليهما  والتاأكيد  والإ�سالمية،  العربية  الهوية  لإب��راز  ال�سارقة  حاكم  بتوجيهات  تنظم 

وامتازت  الأ�سيل،  الجتاه  املنتقاة  الأعمال  مثلت  العامل،  م�ستوى  على  امل�ستحق  الكبري  بالقدر 

 .
)27(

بتنوع اأمناطها اخلطية، وا�ستخدمت فيها خطوط الن�سخ والديواين والكويف واملغربي والثلث

هذه الأعمال مت اإهداوؤها ملوؤ�س�سات حكومية يف اإمارة ال�سارقة، وهي ت�سكل رافًدا اإ�سافًيا ي�سهم يف 

تنمية الذوق الفني لدى فئات املجتمع على اختالفها ويعمل على القتداء باملعاين ال�سامية التي 

النبوية  والأحاديث  الكرمي  القراآن  من  اآيات  على  حتتوي  واأنها  خا�سة  الأعمال،  هذه  تطرحها 

و�سخ�سيات  حلكماء  املاأثورة  واحلكم  العربي  ال�سعر  عيون  من  منتخبات  اإىل  اإ�سافة  ال�سريفة، 

. وخالل احتفال الدورة الرابعة مت تكرمي جمموعة من الفنانني 
)28(

م�سهورة يف التاريخ الإن�ساين

العرب وامل�سلمني امل�ستغلني باخلط العربي، ممن اأبدعوا واأجنزوا و�ساهموا يف اإعالء فنون اخلط 

.
)29(

العربي

»كونية  على  الرتكيز  اأولوياتها  ت�سع يف  اأنها  اأي  »ك��ون«،  م�سمى  اخلام�سة حتت  ال��دورة  ُتفتتح 

احلرف العربي« بكل اأبعاده ومعانيه ودللته التي ت�سري بو�سوح اإىل انفتاح اخلط العربي، بكل ما 

يحمل من طاقات التوا�سل على ثقافات العامل، مبقر اإدارة الفنون التابعة لدائرة الثقافة والإعالم 

بال�سارقة يف اأبريل 2012، �سمت الدورة عدًدا كبرًيا من الفعاليات واملعار�س اجلماعية والفردية، 

ومعار�س مقتنيات �سخ�سية، ور�س تخ�س�سية، والبامج الفكرية امل�ساحبة من ندوات وحلقات 

الفكرية  والندوات  والور�س  املكرمني  ومعار�س  وفردية،  دولية جماعية  ومعار�س  وبحثية،  نقا�سية 

واحللقات النقا�سية يف ربوع مدينة ال�سارقة واملنطقتني ال�سرقية والو�سطى، ويبلغ اإجمايل املعار�س 
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ا �سارك فيها اأكرث من 334 خطاًطا وفناًنا اإماراتًيا وعربًيا واأجنبًيا  الفردية واجلماعية 26 معر�سً

يعر�سون اأكرث من 1525 عمال فنًيا من 28 دولة عربية واأجنبية، يف جمال فنون اخلط والزخرفة 

واحلروفية ترتاوح بني الأمناط الأ�سيلة واملعا�سرة، التي ت�ستلهم احلرف وفل�سفته، واأعمال الفيديو 

تظاهرة  اأكب  ، يف 
)30(

ال�سارقة اإمارة  فعالياته يف جميع مدن  وتنظم  الأخرى،  الرتكيبية  والأعمال 

.
)31(

دولية فريدة يف جمال فنون اخلط العربي والإ�سالمي، والزخرفة باأنواعها

احلروفية  لأعمال  معار�س  العام،  املعر�س  اإىل  اإ�سافة  اخلام�سة،  ال��دورة  فعاليات  ت�سم 

ا للخطاطني املحليني بعنوان »يف حب �سلطان«، ياأتي عرفاًنا وتقديًرا  والفنون التطبيقية، ومعر�سً

ملا يبذله حاكم ال�سارقة من جهود وم�ساع لتكرمي الفن والفنانني، اإ�سافة اإىل 7 معار�س دولية 

لأجيال  ينتمون  يابانيني  فنانني  �ستة  اأعمال  يعر�س  اليابانيني  للفنانني  املعر�س اجلماعي  هي: 

متنوعة، ومدار�س تتمايز يف اأ�ساليب طرحها بني اللتزام بالأمناط والقواعد والأمناط الأخرى 

املعا�سرة التي تقرتب من اللوحة التجريدية املعا�سرة، اإ�سافة اإىل 6 معار�س ت�ست�سيفها املراكز 

الثقافية يف مدن خورفكان ودبا احل�سن وكلباء، ومعر�س »اخلط الثنائي« باملركز الثقايف بدبا 

الأعمال  ط��رح  يف  ت�ستفي�س  حيث  ال��ع��رب،  واخلطاطني  الفنانني  من   6 مب�ساركة  احل�سن، 

الرتكيبية املوؤلفة، يف الغالب، من اأطر زجاجية وخ�سبية و�سرائح طباعية ت�سم كتابات واأحرًفا 

على  بالعتماد  الفنان  يقرتحه  الذي  العام  الرتكيبي  املكون  �سمن  م�ساراتها  تتخذ  اإجنليزية، 

ت�سوير امل�سطحات املتموجة، وامل�سارات املنحنية املعلقة من اأعلى، ليوؤلف مقطوعاته الب�سرية 

اأعمالها مبفردات كالإن�سان واخلط والزخرفة  تت�سكل مالمح  التي  الرقمية.  الأحرف  يف هيئة 

وال�ستائر  القما�س  اأن�سجة  يف  املتجذرة  والكلمات  الأح��رف  جماهل  يف  تغرق  حيث  والن�سيج، 

حتمل  اأعمال  تطرح  بحيث  والأر�سيات،  والأ�سطح  واملالمح  الب�سري  اجللد  يف  كما  والأغطية، 

الكالم  ون�سج  املتنوعة،  والزخارف  احلاملة،  اللونية  امل�سطحات  تغليب  من  احلقيقية  قيمتها 

يف  الكون  حول  اأ�سئلتها  تطرح  جديدة  ب�سرية  مغامرة  �سمن  الب�سرية.  روؤيتها  يف  املتحرك، 

يتيحها  التي  الت�سكيلية  الإمكانيات  ال�سعي لكت�ساف  اإطار  الإيحائية. يف  الرمزية وقيمه  اأبعاده 

الور�س  من  جمموعة  واأقيمت  ت�سكيلًيا.  ر�ساًما  ي�سبح  اأن  اإىل  ينتهي  لكنه  العربي،  احل��رف 

التخ�س�سية يف فن الإبرو، وور�سة خط الثلث، وور�سة اخلط الكويف، وور�سة »الفر�ساة الكبرية« 

الذي  احل��رف«،  »كونية  عنوان  حملت  التي  الدولية  الندوة  اإىل  بالإ�سافة  اليابانيني.  للفنانني 

العالقة  مو�سوع  واأثار  واملعمارية،  والزخرفية  املدار�س اخلطية  وا�سًعا يف  نقا�ًسا وجدل  اأحدث 
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الآخر من  الكونية يف النفتاح على  والت�سكيل والنحت. وتتجلى هذه  التجريب واحلروفية،  بني 

.
)32(

دون التخلي عن ال�سخ�سية الفردية واخل�سو�سية

احتفالت  �سمن  ال�سارقة،  قلب  منطقة  يف   2014 عام  ال�ساد�سة  الدورة  فعاليات  تقام 

اإمارة ال�سارقة بلقب عا�سمة الثقافة الإ�سالمية، لتكون التظاهرة الثقافية القرينة باخلط، 

الإجمايل  العدد  وبلغ  الإ�سالمية.  الثقافية  للعا�سمة  الكبى  املنا�سبة  رواف��د  من  راف��ًدا 

ا فنًيا لفنانني دوليني يقدمون  للفعاليات والبامج امل�ساحبة للملتقى 304 منها 56 معر�سً

اأطروحات ب�سرية عربية واأجنبية، اأما عدد الأعمال الفنية امل�ساركة فبلغ 1218عماًل فنًيا، 

والفنانون امل�ساركون بلغ عددهم 737 فناًنا وخطاًطا من 36 دولة عربية واأجنبية، اإىل جانب 

»تعانق  عنوان  يحمل  خارجًيا  ا  ومعر�سً  .
)33(

العربي اخلط  فنون  لتعليم  فنية  ور�سة   123

. وي�سهد امللتقى م�ساركة 20 جهة من 
)34(

احلروف« يف �سوق »�سقر« يف منطقة ال�سوق القدمي

لالأفالم  وعرو�س  واأم�سيات  ون��دوات  حما�سرات  عقد  اإىل  اإ�سافة  احلكومية  املوؤ�س�سات 

. واأقيم امللتقى حتت عنوان »تعارف«، لإلقاء ال�سوء على جماليات 
)35(

ورحالت ودورات تعليمية

»تعانق احلروف« يف التجارب الفنية املعا�سرة يف جمالت اخلط واللوحة واملنحوتة واملنجزات 

الب�سرية احلروفية يف فن الفيديو وال�سورة الرقمية، وفنون اجلرافيتي، وندوة دولية حول 

جتارب تتناول اخلط العربي والتكوين احلرويف كف�ساء رمزي ملعاين احلوار والنفتاح التي 

. وفيه 
)36(

ت�سكل الدللة على ال�سفة العاملية التي متيزت بها الفنون الإ�سالمية عب الع�سور

اإىل جانب الجتاهات اخلطية  باأنواعه املختلفة،  الأ�سيل  للتيار  الفنية  التجارب  مت عر�س 

احلديثة والفنون التي ت�ستلهم احلرف العربي وحروف لغات اأخرى بح�سب جذور الفنانني 

امل�ساركني، وت�ستقطب هذه العرو�س فنانني من خمتلف اأنحاء العامل، وي�سكل بذلك وجًها 

والطالع   . املعا�سرة  الب�سرية  الفنون  الفنية اخلطية، وحتولتها، �سمن  التجارب  يعك�س 

على التجارب اخلطية احلديثة. والتجربة املثرية لالهتمام يف امللتقى ال�ساد�س هي خروج 

ت�سر  الأبعاد  ثالثية  جم�سمات  يف  لتح�سر  الأب��ع��اد،  الثنائية  اللوحة  ف�ساء  من  احل��روف 

الناظرين، باأحرف عربية حينًا ولتينية حينًا اآخر، ناهيك عن ت�سكيل حرويف ي�ستلهم اللغات 

الدورة رئي�س جمعية اخلطاطني ال�سينيني،  . و�سيف �سرف 
)37(

الأوردية واأبرزها  الأخرى، 

الذي عر�س جملة من اأعماله املتميزة التي تعك�س واقع احلياة الجتماعية والبيئة املجتمعية 

.
)38(

والثقافة الإن�سانية يف ال�سني ال�سعبية
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اخلال�سة:

ا�ستطاع امللتقى عب دوراته ال�ست، بف�سل توجيهات ودعم واهتمام حاكم ال�سارقة، والتنظيم 

اأن يكر�س نف�سه واحًدا من  ال�سارقة  الثقافة والإعالم يف  الفنون يف دائرة  اجليد والناجح لإدارة 

امللتقيات املتخ�س�سة، وي�سلط ال�سوء على الإبداعات اخلطية والزخرفية الأ�سيلة يف جمال اخلط 

ي�سكل حلقة  واأم�سى  املعا�سرة،  الفنون  بو�سفه من  العربي  فنون اخلط  اأكد خا�سية  كما  العربي، 

و�سل بني القدمي واجلديد �سمن روؤية تهتم بفنون العرب وامل�سلمني، بتنوعها الأ�سلوبي بني الأ�سيل 

واملعا�سر، كما اأنه ر�سخ مكانته على امل�ستوى العاملي حا�سًنا لالإبداعات اخلطية والزخرفية، وما 

ملكات  عن  معبة  جديدة  اأمن��اط  يف  والزخرفة  احل��رف  ت�ستلهم  اإب��داع��ات  من  فلكهما  يف  ي��دور 

الإن�سان البتكارية.

، التي خاطب فيها 
)39(

واأخرًيا ا�ستجابة مللتقى ال�سارقة للخط العربي يف دورتيه الأوىل والثانية

وزارات الرتبية لتدري�س اخلطوط العربية يف املراحل الدرا�سية كافة واإدخال اخلط العربي كمادة 

تكوين  مدار�س  �سمن  العربي  اخلط  م��ادة  واإدراج  الإبتدائية،  املرحلة  منذ  التعليم  يف  اأ�سا�سية 

اأق�سام متخ�س�سة  اإن�ساء  املدر�سني، ووزارات التعليم العايل وكليات ومعاهد الفنون اجلميلة اإىل 

ق�سايا  حول  واجلامعية  العلمية  الأبحاث  وت�سجيع  الإ�سالمية،  والزخرفة  العربي  اخلط  لتدري�س 

اإيالء اخلط العربي واخلطاطني  اخلط العربي، وخاطب منظمتي الليك�سو والإي�سي�سكو ب�سرورة 

العربي،  اخلط  اأو�ساع  عن  الوافية  الدرا�سات  وا�سدار  الكافيني،  والهتمام  العناية  واملبدعني 

والإعالمية  الثقافية  ال��وزارات  ودع��وة  واأعالمه،  العربي  باخلط  تهتم  دوري��ة  جملة  وتخ�سي�س 

موازنة  لر�سد  العربي  اخلط  با�ستخدامات  العالقة  وذوي  النا�سرين  واحت��ادات  الإع��الم  ورجال 

اإن�ساء  و�سرورة  املعلوماتية  البامج  يف  وا�ستخداماتها  العربية  للحروف  برامج  لت�سميم  مالية 

متاحف متخ�س�سة ومعار�س دائمة للخط العربي اأ�سوة بدول ال�سرق الأق�سى التي تعنى بخطوطها 

. وناأمل ا�ستكمال هذه اجلهود باإن�ساء معهد لفن اخلط، حيث ت�ستكمل اجلهود بالعتماد 
)40(

الوطنية

على املدر�سة واملعهد يف �سل�سلة مت�سلة.
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