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خالل تدوين أفكاره ومشاعره وإنجازاته في 
مجاالت الحياة المختلفة 0

الماهرين  الخطاطين  من  عدد  تبوأ  وقد 
واألمراء  الخلفاء  عند  عظيمة  مكانة 
والسالطين , أمثال ابن مقلة ، وعبد الحميد 
عاشوا  التي  أزمانهم  في  وغيرهم  الكاتب 
فيها حتى وصلوا إلى مرتبة الوزارة ، وصار 
في  بهم  للثقة  األمور  مقاليد  أيديهم  في 
الحفاظ على أسرار الدولة وأسرار الخلفاء، 
وفي الوقت الحاضر انتشر الحاسوب المزّود 
ببرامج ومسميات لخطوط متعددة األنواع ، 

مع العلم أن بعضها ذو ركاكة وضعف . 
و أن هذه البرامج الضعيفة أسهمت بشكل 
الحداثة والتحديث ـ  مباشر ـ تحت مظلة 
العربي عن ساحة ممارسة  إبعاد الخط  في 
التقليدية  وبأدواته  قواعده  على  كتابته 
القديمة ؛ كل هذا ساعد على ضعف خطوط 
بعض المعلمين وكثير من الطالب ، سواًء 
طالب مراحل التعليم العام أو طالب مراحل 
والخطأ  التشويه  وظهر   ، الجامعي  التعليم 

والطريقة  للحرف  الصحيحة  الكتابة  في 
أثناء  اآلخر  بالحرف  لتوصيله  السليمة 
على  ذلك  أّثر  وبالتالي   ، الكلمة  تكوين 
وانعكس  المتعلمين،  لدى  العام  التحصيل 
تكاد  ال  التي  قراءة كتاباتهم  على صعوبة 

ُتقرأ.
هل  هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
العربي  الخط  تطوير  في  ساعد  الحاسوب 

أم العكس ؟ 
المعاصرين  الخطاطين  من  كثير  يرى 
أن الخطوط الكمبيوترية ال حياة فيها وال 
كبير  بشكل  ساهمت  أنها  يرون  بل  روح، 
وذلك  العربي،  الحرف  صورة  تشويه  في 
القاعدية  األسس  من  كثير  في  الفتقادها 
التي يعتمد عليها بناء الحرف. كما وصف 
الحاسوب بأنه خطر يتهدد جماليات الخط 
العربي، كما ُوصف » بالوحش الكاسر« ، 
المحدثين  الخطاطين  بعض  هناك  أن  غير 
الحديثة  التقنيات  باستخدام  اقتنعوا  الذين 
والحاسوبية إلنتاج بعض اللوحات الجمالية  

الخط العربي بن األصالة والتحديث

بقلم : د. عبد اهلل بن إسحاق عطار
الكلية الجامعية في مكة المكرمة - جامعة أم القرى 

أقسم اهلل عز وجل بالقلم وهو أداة الكتابة ، قال تعالى : )) ن والقلم وما يسطرون((
سورة القلم آية)1( 0 

فهو قسم منه وتنبيه لخلقه علي ما أنعم عليهم من تعليم الكتابة وأهميتها في توثيق 
آياته الكريمة وأحاديث نبيه عليه الصالة والسالم  وتدوين لسائر العلوم إن اهلل عز وجل 
كّرم اإلنسان بالعلم، والعلم تارة يكون في األذهان وتارة يكون في اللسان , وتارة يكون 
في الكتابة بالبنان، فهو ذهني ولفظ رسمي، وقد قيل في األثر : )قيدوا العلم بالكتابة...( 
إذ   ، الجوهرية  سماته  بجميع  الفن  ميدان  في  اتصال  وسيلة  الجميلة  الخطية  الكتابة 
تساعد على إظهار اإلبداع الجمالي للفرد , وتميز أسلوبه وشخصيته عن اآلخرين من 

الخط العربي بين األصالة والتحديثالعنوان:

نشرة المناهج واإلشراف التربويالمصدر:

جامعة أم القرى - الجمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشرافالناشر:
التربوي

عطار، عبداهللا بن اسحاقالمؤلف الرئيسي:

ع 4المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2011التاريخ الميالدي:

أبريل / ربيع الثانيالشهر:

39 - 38الصفحات:

:MD 97723رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

الخطاطون، الخط العربي، الحروف العربية، الكتابة العربية، تطورمواضيع:
الخط العربي، الحاسبات اإللكترونية، الزخرفة، الحاسبات

االلكترونية و الخط العربي، التربية الفنية

https://search.mandumah.com/Record/97723رابط:

© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل

االنترنت أو البريد االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/97723


38

 العدد الرابع - ربيع الثاني - 1432 هـ ابريل 2011 م

خالل تدوين أفكاره ومشاعره وإنجازاته في 
مجاالت الحياة المختلفة 0

الماهرين  الخطاطين  من  عدد  تبوأ  وقد 
واألمراء  الخلفاء  عند  عظيمة  مكانة 
والسالطين , أمثال ابن مقلة ، وعبد الحميد 
عاشوا  التي  أزمانهم  في  وغيرهم  الكاتب 
فيها حتى وصلوا إلى مرتبة الوزارة ، وصار 
في  بهم  للثقة  األمور  مقاليد  أيديهم  في 
الحفاظ على أسرار الدولة وأسرار الخلفاء، 
وفي الوقت الحاضر انتشر الحاسوب المزّود 
ببرامج ومسميات لخطوط متعددة األنواع ، 

مع العلم أن بعضها ذو ركاكة وضعف . 
و أن هذه البرامج الضعيفة أسهمت بشكل 
الحداثة والتحديث ـ  مباشر ـ تحت مظلة 
العربي عن ساحة ممارسة  إبعاد الخط  في 
التقليدية  وبأدواته  قواعده  على  كتابته 
القديمة ؛ كل هذا ساعد على ضعف خطوط 
بعض المعلمين وكثير من الطالب ، سواًء 
طالب مراحل التعليم العام أو طالب مراحل 
والخطأ  التشويه  وظهر   ، الجامعي  التعليم 

والطريقة  للحرف  الصحيحة  الكتابة  في 
أثناء  اآلخر  بالحرف  لتوصيله  السليمة 
على  ذلك  أّثر  وبالتالي   ، الكلمة  تكوين 
وانعكس  المتعلمين،  لدى  العام  التحصيل 
تكاد  ال  التي  قراءة كتاباتهم  على صعوبة 

ُتقرأ.
هل  هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
العربي  الخط  تطوير  في  ساعد  الحاسوب 

أم العكس ؟ 
المعاصرين  الخطاطين  من  كثير  يرى 
أن الخطوط الكمبيوترية ال حياة فيها وال 
كبير  بشكل  ساهمت  أنها  يرون  بل  روح، 
وذلك  العربي،  الحرف  صورة  تشويه  في 
القاعدية  األسس  من  كثير  في  الفتقادها 
التي يعتمد عليها بناء الحرف. كما وصف 
الحاسوب بأنه خطر يتهدد جماليات الخط 
العربي، كما ُوصف » بالوحش الكاسر« ، 
المحدثين  الخطاطين  بعض  هناك  أن  غير 
الحديثة  التقنيات  باستخدام  اقتنعوا  الذين 
والحاسوبية إلنتاج بعض اللوحات الجمالية  

الخط العربي بن األصالة والتحديث

بقلم : د. عبد اهلل بن إسحاق عطار
الكلية الجامعية في مكة المكرمة - جامعة أم القرى 

أقسم اهلل عز وجل بالقلم وهو أداة الكتابة ، قال تعالى : )) ن والقلم وما يسطرون((
سورة القلم آية)1( 0 

فهو قسم منه وتنبيه لخلقه علي ما أنعم عليهم من تعليم الكتابة وأهميتها في توثيق 
آياته الكريمة وأحاديث نبيه عليه الصالة والسالم  وتدوين لسائر العلوم إن اهلل عز وجل 
كّرم اإلنسان بالعلم، والعلم تارة يكون في األذهان وتارة يكون في اللسان , وتارة يكون 
في الكتابة بالبنان، فهو ذهني ولفظ رسمي، وقد قيل في األثر : )قيدوا العلم بالكتابة...( 
إذ   ، الجوهرية  سماته  بجميع  الفن  ميدان  في  اتصال  وسيلة  الجميلة  الخطية  الكتابة 
تساعد على إظهار اإلبداع الجمالي للفرد , وتميز أسلوبه وشخصيته عن اآلخرين من 



39 نشرة المناهج واإلشراف التربوي

ساهموا من خالل الحاسوب في أحياء الخط 
وبث روحه من جديد من خالل المحافظة 
على أسسه وبنائه مثل برنامج كلك لكتابة 
الذي  الكوفي  الخط  أما   ، الفارسي  الخط 
من  كثير  في  هندسية  أبعاد  على  يعتمد 
أنواعه ال ضير من استخدام تقنية الحاسوب 
حروفه  بناء  عملية  على  يساعد  والذي 
يختلف  ألنه   عملية  المختلفة  وتشكيالتها 
عن بقية أنواع الخطوط األخرى التي تبرز 

مهارة الخطاط وقدراته الفنية . 
أخذت بعض الجمعيات التي تعنى بالخط 
العربي وأقسام التربية الفنية  على عاتقها 
تأصيل فنون الخط العربي من خالل الدورات 
ومعارض  الدراسية  والمقررات  التدريبية 
تجويد  تحسين  ويمكن   العربي،  الخط 
التي  الحاسوب  خالل  من  الخط  كفاءة 
تتجلى فيه الخصائص التشكيلية والجمالية 
للخط والزخرفة في أعمال الخطاطين عبر 
عناصر وحدات العمل الفني والعالقات بين 

الوحدات والتأليف. 
تظهر  أن  استطاعت  الحاسوب  برامج  إن 
مهارة فائقة في التعامل مع التصاميم بفكر 
التشكيل  في  إبداعية  قدرة  فيها  و  واع، 
للحروف  جعل  مما  والتلوين  والزخرفة 
موضوعية،  بصرية  صورة  له  فنيا  مذاقا 
جماليات  بين  المزج  في  ابتكاريه  وقدرة 
اعتبرت  وسواء  العربي،  والخط  الزخرفة 
أم  العربي  للخط  متمما  جزءا  الزخرفة 
اعتبر الخط العربي جزءا متمما للزخرفة 
تحمل  تشكيلية  لوحة  النهاية  في  تبقى 
للعمل  التصميم  وأسس  عناصر  طياتها  في 
العربي كشكل كان طوال  فالخط  الفني. 
حوار  ملتقى  الماضية  القرون  عبر  رحلته 
وعينا  يعمق  فهو  والفن  العلم  بين  مستمر 
ويرغم  بجماليته  حسنًا  ويرهف  بهندسته 

حروفه  من  حرف  كل  تتبع  على  العين 
يغير  بما  ببعض  بعضها  تداخل  وكيفية 
انه  إلينا  فيخّيل  باستمرار  اللوحة  مراكز 
يتحرك وهو جامد وفي ذلك خصوصيته 

التشكيلية الرائعة.
الكبرى  الركيزة  العربي  الخط  يمثل 
للفنون اإلسالمية . وقد أصبح الخط العربي 
الحضارة  وعاء  وهو  الحاضر  وقتنا  في 

اإلسالمية . 
ومن هذا المنطلق نرى إن ما يميز مسيرة 
رحلة  في  يسير  انه  هو  العربي  الحرف 
الرحلة  لهذه  المتتبع  يستشعر  وجدانية 
وصدق  الرسالة  وتوهج  اإليمان  بدفء 
االنتماء. فالحروف ليست قطعًا جامدة بل 
هي كائنات تشع بالحياة وتنبض بالمشاعر. 
نتجاهل  أن  نستطيع  ال  نفسه  الوقت  وفي 
يمكن  الذي  وإبداعاته  الحاسوب  إمكانات 
استخدامه كأداة يستفاد منه في تطبيقات 
دقة  في  استخدامها  أتاح  التي  البرمجيات 

وسرعة اإلنتاج . 
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