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 :الكتابة والخط
خلط من الوسائل األوىل اليت سارت باإلنسانية حنو الرقي و التقدم ، يعد ا

وذلك الرتباط وجوده باخرتاع الكتابة اليت توسل هبا االنسان نقل أفكاره و تدوين 
األمر الذي جعل تاريخ الكتابة يعكس تاريخ تطور  خمتلف األحداث يف حياته ،

االنسانية إذ استخدم اإلنسان يف بداية األمر احلجر كما استخدم الرق و الربدي، 
وصوال إىل الورق الذي اخرتع مع أوائل القرن الثاين امليالدي و تطورت الكتابة كثريا 

بريا يف الربع األخري خاصة مع ظهور املطبعة و اآلالت الكاتبة اليت عرفت تطورا ك
من القرن العشرين مسايرة حلجم التغيريات اليت انتشرت يف اجملال العلمي و 
االقتصادي و االجتماعي و السياسي كما عرفت وسائل االتصال و نقل املعارف 
تطورا مذهال رافقه انفجار يف تكنولوجيا الكمبيوتر واملعلومات أدى إىل تغيري يف  

عرفة و إىل تصور جديد للكتابة حيث أصبحت الكتابة كيفية احلصول على امل
تتفاعل مع الصورة و الصوت، و تضع أمام اإلنسان إمكانية التفاعل معها و 
احلصول على املوضوعات و الكتب يف أقراص مدجمة، وأصبحت املعرفة بذلك 

 .قابلة للتبادل بني الناس دون رقابة ودون االلتزام حبدود سلطة أو حدود دولة
كشفت الدراسات النفسية التحليلية، أن الكتابة مهارة حتليلية مركبة "و قد 

تتضافر فيها اآلليات احلركية مع قدرات الطفل العقلية، أّما اآلليات احلركية فتشمل 
مهارة مسك أصابع اليد الثالثة ألداة الكتابة والضغط عليها بإنسانية لتطويعها و : 



كتابة و مهارة رسم إشكال حروف الكتابة ، و توجيهها يف االجتاه املطلوب لل
 . 1ترتيبها و فقا لتنظيم معني

اخلط ما و قدميا ذهب القلقشندي صاحب الكتاب صبح األعشى إىل أن 
تعرف منه صور احلروف املفردة، و أوضاعها و كيفية تركيبها خطا، و قال إقليدس 

خط : ضع فيه كتاباو هو من الفالسفة الرياضيني وهو الذي أظهر اهلندسة وو 
هندسة روحانية و أن ظهرت بآلة جسمانية إن جودت خطك و إن أمهلت قلمك 

إنه علم يعرف به أحوال احلروف يف وضعها و كيفية : أمهلت خطك، و قيل 
 2.اخلط آلة جسمانية تضعف بالرتك و تقوى باإلدمان:: تركيبها يف الكتابة،و قيل

هو رسوم و  : ريف اخلط بقولهو يف هذا الصدد ذهب ابن خلدون إىل تع
أشكال حرفية تدل على الكلمات املسموعة الدالة على ما يف النفس، فهو ثاين 
رتبة عن الداللة اللغوية، و هو صناعة شريفة، إذ الكتابة من خواص اإلنسان اليت 
مييز هبا عن احليوان، و أيضا فهي تلطع على ما يف الضمائر وتتأذى هبا األغراض 

البعيد، فتقضى احلاجات، و قد دفعت مؤونة املباشرة هلا، و يطلع هبا  إىل البلد
و أخبارهم ،فهي شريفة جبميع هذه الوجوه و على العلوم و املعارف و صحف 

املنافع ، و خروجها يف االنسان من القوة إىل الفعل إمنا يكون بالتعليم، و على قدر 
ب لذلك تكون جودة اخلط يف اإلجتماع و العمران والتنايف يف الكمالت و الطل

 .3املدينة إذ هو من مجلة الصنائع
اخلط تصوير اللفظ  كما ذهب عبد القاهر اجلرجاين إىل القول بأن 

خبطوط هجائية، و عند احلكماء هو الذي يقبل اإلنقسام طوال ال عرضا و ال 
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عمقان و هنايته النقطة، إعلم أن اخلط و السطح و النقطة أغراض غري مستقلة 
الوجود على مذهب احلكماء ، ألهنا هنايات و أطراف للمقادير عندهم، فإن 

 .4النقطة عندهم هناية اخلط ، و هو هناية السطح ، و هو هناية اجلسم التعليمي
و مما سبق يتبني لنا أن اخلط هو الكتابة، و لذا جند القلم من حيث هو 

لة رمزية يف تراثنا العر،ي، حيث وسيلة للكتابة و للعلم و للمعرفة، قد متتع دوما بدال
اقرأ باسم ربك الذي حلق خلق اإلنسان من علق يقول اهلل تعاىل يف سورة العلق 

و قوله يف سورة  اقرأ و ربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم 
و نالحظ من هذا كيف أن اهلل سبحانه و تعاىل ن و القلم و ما يسطرون:القلم

أقسم بالقلم من جهة و بآثار استعماله من جهة أخرى، و رغم التطور البالغ 
الذي عرفته آله الكتابة فإهنا مل تستطع أن تنزع عن اليد أمهيتها و عالقتها احلميمية 

وؤها و بالكتابة ، وال أدل على ذلك من املكانة اليت ما تزال املخطوطات تتب
، أمر ال يضاهى ، إنه خبط يده التمكن من اإلطالع على عمل الكاتب 

جيعلها يف التحام شديد مع النص بل مع صاحبه ، و هذا ال خيص الكتابة 
من صنع اليد حيظى يف جمتمع التقنية بقيمة مادية، و معنوية  وحدها، فكل عمل 

كتابا كبارا ميتنعون عن   من صنع اآللة لعل هذا ما جعل مثيلهتفوق أضعافا 
شأن ديريدا ...استعمال اآللة، أو ال يلجؤون إليها يف كتابة مجيع نصوصهم 

الذي امتنع ملدة طويلة عن استعمال آلة الكتابة، بل عن استعمال األقالم احلديثة 
عليه الكمبيوتر فإنه مل انتصر مكتفيا بامسعال الريشة و احلرب، و حىت عندما 

   5على حد قوله، إال من أجل كتابات معينة كالدروس و الرسائل يكن يستعمله
يتحدث عن أمهية أدوات الكتابة  روالن بارتكما جند الناقد الفرنسي املعروف 
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إَن يل عالقة تكاد تكون هوسية بأدوات الكتابة و أن كثريا ما أغريها  :حني يقول
و عليه . 6د من األقالمأدوات جديدة ولدي العدي تلبية للرغبة ، و أستعمل 

ميكننا القول إن تاريخ الكتابة موصول بتاريخ أدواهتا اليت شكلت بساطتها بداياهتا 
األوىل و اليت سرعان ما حققت تطورا مذهال يف نقل املعرفة، عرب األجيال انطالقا 

و  من القلم و الدواة و املداد و احملربة، و املسطرة وصوال إىل الورق و الشاشة، 
د أسهم العرب من جانبهم يف دفع احلضارة اإلنسانية خطوة إىل األمام من خالل ق

اهتمامهم بالكتابة و موادها ن حىت ليقال إن الورق العر،ي و العلوم العربية اليت  
 . 7كتبت عليه هي اليت بلورت انطالق احلضارة الغربية 

اإلسالمية، و يف هذا اإلطار شكل اخلط العر،ي رافد أساسيا يف احلضارة 
الرتباطه بالدين اإلسالمي الذي كان حيث على القراءة والكتابة، و يدعو إىل الرفع 
من شأن العلم و العلماء و قد حفظ لنا التاريخ اإلسالمي مناذج من أعمال 

 .األوائل اليت زينت هبا املساجد و القصور
 

ناصر ساعدت طبيعة الكتابة العربية على اختاذها عنصرا من الع و قد 
الزخرفية اجلميلة، واملعروف أن الفنانني املسلمني عمدوا إىل سيقان احلروف و 
مداهتا فزينوها بوريات و بالزخارف النباتية ووصلوا بني بعضها خبطوط جمدولة أو 
منثنية، و عمدوا أحيانا إىل كتابة احلروف املزخرفة على أرضية من زخارف نباتية 

 .8أخرى
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لعر،ي جتاوز يف مسار وجوده، جمال الكتابة الذي هو و هذا يعين أن اخلط ا
جماله األساسي ليشكل نوعا من الرسم، الذي صاغت معامله النماذج بني اهلندسة 

توضحت معامله منذ القرن السادس امليالدي،و اعترب يف صدر  و احلرية و قد 
حاز على هذه الصفات ألنه سجل نصوصا اإلسالم من األساسيات املهمة و 

قرآن الكرمي فقد استخدم اخلط يف تدوين الرسائل اليت بعثها الرسول الكرمي حممد ال
ص  ، إىل ملوك و أمراء الدول اجملاورة للجزيرة العربية يدعوهم فيها إىل اإلسالم

كما استخدم اخلط يف تدوين الوثائق و العقود ، إضافة إىل شواهد القبور و أميال 
والنصوص التذكارية املختلفة مث املسكوكات  لتوضيح املسافات بني املدن الطريق 

... اليت محلت اخلط العر،ي يف عهد اخلليفة الراشدي عمر بن اخلطاب9. 
و ليس خيفى ، اختالف الباحثني، و تباين مواقفهم و آرائهم إزاء أصل 

ابة العربية نشأت يف أن الكت اخلط العر،ي و تطوره وما ميكن االطمئنان إليه هو 
مشال اجلزيرة العربية بتأثري من الكتابات السابقة يف املنقطة حضرية و نبطية و مسند 
و كتابات أخرى هلاحضور بشكل أو آخر يف الكتابة اجلديدة اليت تركزت يف األنبار 

و احلرية مث انتلقت إل احلجاز من نقاط االتصال احلضرية املعروفة كدومة     
جند و مدين يف مشال احلجاز إل الطائف و مكة و املدينة و هذا ما  اجلندل يف

عرف العرب األوائل و قد  10أوضحته الروايات العربية و أيدته النقوش املكتشفة
نوعني خمتلفني من الكتابة ، مها اخلط العر،ي وخط التحرير، و عرف الكويف هبذا 

االسالمية يف عصر ازدهار االسم النتشاره من بالد الكوفة يف خمتلف البالد 
الكوفة، و هو خط جليل جاف كثري الزوايا، ميتاز بالرتبيع و اليبس و قد كتبت به 
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املصاحف كما نقش هذا اخلط على احلجر و أما خط التحرير فهو خط لني 
، و الدارج مدور، مسي أيضا باخلط املدين، و أطلق عليه فيما بعد اسم اخلط 

دوين عقود البيع و الشراء واملراسالت  و كل ما يقتضي استعمل خط التحرير يف ت
السرعة يف التدوين، ألن اليد املسرعة ال تستطيع احلفاظ على استقامة اخلطوط 

 .11والزوايا فهي تكتب خطا عليه الليونة و االستدارة حبكم السرعة
و إىل جانب ذلك، ميكن أن نذكر أنواع اخلطوط  اليت ما زالت مستخدمة و 

اخلط الكويف، و خط الثلث، وخط النسخ، وخط الرقمة، واخلط الديواين، : هي 
و جتدر اإلشارة إىل أن احلرف العر،ي  .وخط التعليق أو اخلط الفارسي واخلط املغر،ي

كتب يف بادئ أمره بال إعجام، أي من غري تنقيط مث سرعان ما ظهرت ضرورة 
كان ذلك يف عهد اخلليفة التشكيل مع اتصال املسلمني بغريهم من األعاجم ، و  

و ستصل الكتابة العربية يف حدود العصر علي بن أ،ي طالب رضي اهلل عنه 
العباسي إىل أوج تألقها الفين و انتشارها اجلغرايف وتنوعها الذي يفتح الباب، واسعا 
أمام االجتهاد و التجديد ، ويربز يف ذلك أعالم عديدون أشهرهم اخلطاطان ابن 

 .12واب ممن كان هلم األثر البالغ يف تقعيد اخلطوط العربية مقلة و ابن الب
و ال بد من التأكيد أن احلديث عن اخلط العر،ي إمنا هو بالضرورة حديث 

ن جمموع القيم الثقافية و اجلمالية املرتبطة باإلسالم، و اليت وصلت إىل مشال ع
و إذا كانت ضرورة معرفة اإلسالم اليت قادت إىل  إفريقيا مع الفاحتني األوائل،

انتشار اخلط العر،ي  يف هذه البقاع فإن اإلسالم ما كان ميكن معرفته يف واقع احلال 
بدون حفظ القرآن الكرمي و كتابته و هو األمر الذي ساعد على إقبال الناس على 
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،ي بأفق الدعوة تعلم اخلط و إتقان كتابة القرآن، و بذا ارتبط مسلك اخلط العر 
 .اإلسالمية اليت عملت على ترسيخ مبادئ الدين اإلسالمي يف البلدان املفتوحة

 
 


