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 ملخص 

 مكانة ابرزة له   اخلط العريب ، ومن املعروف أن اإلقبال عليهاو  اللغة العربية  ميتعلهام يف   دور اهل اخلط العريب مجالية  ن إ

املفاهيم  وتندرج دراستنا ابألخص على دراسة . وأشكالهارتبطت مسريته ابلدين اإلسالمي وتعددت أنواعه منذ نشأته و 

ويرجع سبب اختيار   .م اللغة العربيةيكوسيلة جوهرية يف تعلدورها  ومدى  لخط العريب  القيم اجلمالية والتعليمية الرتبوية لو 

ظهار دور هام يف إ  اهل  وتعليمية تربوية، وهذه القيممجالية  بقيم    اخلط العريب بصفة عامة يتميزهذا املوضوع إىل: أن  

ومن خالل ما سبق وبالغة اللغة العربية.    ية مجاليات اللغة العربية، كون اخلط العريب يستمد مصدره اجلمايل من مجال

ت   اآلتية:نطرح اإلشكالية   يتم  الرتبوية  والتعليمية  القيم اجلماليةو   ثر األبعادؤ هل  اللغة ياليت  تعليم  العريب يف  ز هبا اخلط 

يف تعليم   دورهالخط العريب و ل  الرتبوية  القيم اجلمالية والتعليميةو   املفاهيم  عن الكشف  وهتدف هذه الدراسة إىل:  ؟العربية

والتعليمية   األبعاد اجلماليةاقتصارها على  وفقاً ملنظور حتليلي. ومما يضفي على هذه الدراسة طابعها األصلي  اللغة العربية  

على غرار الدراسات اليت كانت يف جمملها تتناول البعد ية واخلط العريب يف آن واحد اللغة العربأتسمت هبا  الرتبوية اليت

املنهج الوصفي التحليلي وذلك يف هذه الدراسة  شكالية املطروحة، انتهجنا  اإلوهبدف اإلجابة على    . اللغة  التارخيي هلذه 

ويف هذا اإلطار طرحنا   .واللغة العربية  اخلط العريب  ثنااي  املتجسدة ضمن  الرتبوية  والتعليمية  لعرض املفاهيم والقيم اجلمالية

يف وترتبط حدود الدراسة    .اخلط العريب واللغة العربية  تسم هبا ي  تربوية وتعليمية    : هنالك قيم وأبعاد مجالية آلتيةالفرضية ا

دور اخلط العريب مدى  الدراسة إىل مجلة من النتائج وهي:  صت  خلوقد   اخلط العريب.ساطة  حدود تعليم اللغة العربية بو 

إ تعليمها  ظهاريف  وتعزيز  العربية  اللغة  والدين أن  و   ،مجالية  العربية  ابلثقافة  وثيقاً  ارتباطاً  ارتبط  رفيع  فٌن  العريب  اخلط 

القيم اجلمالية والفنية والروحية و  املفاهيم  ميتلك العديد من و  ،ت أمهيته ودوره البارز يف تعليم اللغة العربيةل  وجت ، اإلسالمي

 .وهو من أمجل املظاهر الفنية اإلسالمية  ،والتارخيية والتعليمية الرتبوية

   لغة العربية.ال-تعليم-اخلط العريب -مجاليات -   كلمات مفتاحية: 
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Abstract 

The aesthetics of Arabic calligraphy has a vital role in teaching the Arabic language and its 

demand. Most of the manuscripts written by hand aim to spread knowledge of the aesthetics of the 

Arabic language and calligraphy. It is an art that distinguished Islamic civilization from other 

civilizations. It carries with it many of the aesthetic and educational values that Islam brought to 

make this art of sanctity and privacy within Islamic culture. The Arabic language is the language 

of the Qur’an and revelation, and the Qur’an was revealed in a clear Arabic tongue, and therefore 

understanding the Qur’an and Sunnah depends on learning the Arabic language. Our study 

includes the analysis of the aesthetic and educational concepts and values of Arabic calligraphy 

and the extent of its role as an essential means in teaching the Arabic language. The importance of 

this study lies in: Recognizing the aesthetic and educational concepts and values of Arabic 

calligraphy and the extent of their role in teaching the Arabic language. The reason for choosing 

this topic is that Aesthetic and educational values characterize Arabic calligraphy in general. These 

values have an essential role in highlighting the aesthetics of the Arabic language since Arabic 

calligraphy derives its aesthetic source from the aesthetic and eloquence of the Arabic language . 

Through the above, we pose the following problem: Do the aesthetic and educational dimensions 

and values that characterize Arabic calligraphy affect the teaching of the Arabic language? This 

study aims to reveal the aesthetic and educational concepts and values of Arabic calligraphy and 

its role in teaching the Arabic language according to an analytical perspective. What gives this 

study its original character is that it is limited to the aesthetic and educational dimensions that 

characterized the Arabic language and Arabic calligraphy simultaneously, similar to the studies 

that, in their entirety, dealt with the historical extent of this language. To answer the problem 

posed, we adopted in this study the theoretical scientific nature to present the aesthetic and 

educational concepts and values embodied within the folds of Arabic calligraphy and the Arabic 

language. In this context, we put forward the following hypothesis: Aesthetic and educational 

values and dimensions characterize Arabic calligraphy and the Arabic language. The limits of the 

study are related to the limitations of teaching Arabic by Arabic calligraphy. The study 

summarized several results: The extent of the role of Arabic calligraphy in highlighting the 

aesthetics of the Arabic language and enhancing its teaching. And that Arabic calligraphy is a fine 
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art that is closely linked to Arab culture and the Islamic religion, and its importance and prominent 

role in teaching the Arabic language is evident. It possesses many aesthetic, artistic, spiritual, 

historical, and educational concepts and values . 

Keywords: - aesthetics - Arabic calligraphy - education - Arabic language . 

 املقدمة 

اخلط العريب تعددت أنواع  لقد  واإلقبال عليها، و  اللغة العربية  وتعليم  هام يف تعلم دور هلا اخلط العريب اليةإن مج 

فضاًل عن أنه حيمل بني طياته العديد من القيم   ، وأشكاله، فهو فٌن متيزت به احلضارة اإلسالمية دون احلضارات األخرى

له من الُقدسية واخلصوصية داخل احلضارة اإلسالمية. كما أن  اليت جاء هبا اإلسالم جلعل هذا الفن   والتعليمية اجلمالية

لسنة يتوقف على بلساٍن عريٍب مبني، ولذلك َفِفهم الكتاب وا  الكري   اللغة العربية هي لغة القرآن والوحي، وقد نزل القرآن

ة ( مبا معناه: إن مجيع األمم السابقة كانت قائم89م،ص2005وكما يبني حممود شكر اجلبوري ) تعُلم اللغة العربية.  

ومن مث حتولت إىل رموز مث من رموز إىل حروف هجاء، و إن لفاظ صور وأشكال تضمنت األة  يف تعاملها على جمموع

من األمم لغتها وحضارهتا اليت   ةظ هبا ترثنا وحضارتنا، إىل جانب أن لكل أمهذه احلروف تكونت لتصبح اللغة اليت حف

( "لقد منح الدين 125م،ص  2011تعتز هبا واللغة العربية هي جزء أساس من حضارتنا وتراثنا، ويقول أرنست كونل )

 ط رابطة جلميع شعوب املنطقة."وانتشرت األجبدية العربية يف العامل العريب واإلسالمي، فأصبح اخل  ،اإلسالمي للعرب اللغة

يف مدى دورها و  ،اخلط العريب الكامنة ضمن واملعرفية  اجلمالية والقيم املفاهيمالتعرف على يتناول هذا البحث 

واألهداف القيم  املفاهيم و   عن   الكشف جانب  إىل    تعليم اللغة العربية كونه اخلط الذي كتب وحفظ به القرآن الكري.

بغية   معريف.  تعليم اللغة العربية وفقاً ملنظور  يف   مدى دورها بيان  و   ، خلط العريباخلاصة اباحلديثة  التعليمية الرتبوية  والوسائل  

ة والرتبوية اخلاصة ابخلط العريب بصفة خاصة، وبذلك يوالتعزيز من العملية التعليم  ،االستعانة هبا يف تعليم اللغة العربية

للخط   الرتبويةالتعليمية  و   اجلمالية  والقيم  هنا يف طرح واستعراض املفاهيم والسمات نهج الوصفي التحليلي  املانتهجنا  

 ية.وبيان مدى أمهيتها ودورها كوسيلة جوهرية يف العملية التعليمية لتعلم ولتعليم اللغة العرب  ، العريب
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 للخط العريب   واملعرفية   اجلمالية والقيم  املفاهيم    ملبحث األول: ا

 املطلب األول: مفهوم اخلط العريب 

على األكرم  الرسول    ر الدعوة اإلسالمية، ولقد حث  جاخلط العريب هو أداة التعبري الكتايب للغة العربية منذ ف

يتعدى كونه شكاًل للتعبري عن املضمون اللغوي إىل أبعاد   العربية  احلرف العريب وابلتوازي مع اللغة   . تعلم اخلط واعتماده

النص الباشاويعرف    .أعمق من جمرد الشكل وأمشل من جمرد مضمون  العريب   حسن  - 171م، ص  1999)  اخلط 

فيمن يُزاوله أو يستوحيه أو يتذوقه   ( بقوله "ما يشمل عليه اخلط العريب من خصائص ذاتية مجيلة وقيم تبعث173

ف عبد الرحيم غالب اخلط عة، وكذلك ما يشتمل عليه من إمكانيات ساعدته حنو اإلتقان واجلمال". وعر  النشوة واملت

( بقوله " أحد الفنون التشكيلية الذي يتجاوز دوره من وسيلة لنقل املعلومات ليصبح 178م، ص  1972العريب )  

لتأدية هذه املهمات واحتالل تلك -مدلواًل وتركيًبا -غايًة متكاملًة، روحانية اجلمالية، وجتريدية املفهوم، وهو مهيأ أصالً 

وقال ابن   املكاانت، ملا أحيط به من قدسية، وملا تضمنت تسطرياته والتواءاته من حركة إيقاعية وتركيب متوازن متناغم".

ا   ايف مقد مته عن اخلط: "إن    (1975)   خلدون  صناعٌة شريفة يتمي ز هبا اإلنسان عن غريه، وهبا تتأد ى األغراض؛ ألن 

وتصميم عملية الكتابة يف مجيع اللغات اليت تستخدم   املرتبة الث انية من الداللة اللغوي ة". ويُعرف اخلط العريب على أن ه فن  

األمر الذي جيعل منها   ،ونا متصلة. ومتتاز الكتابة العربية بك(Al-Jubouri, 2005, p. 32)  احلروف العربية 

ويكون ذلك من خالل الرجع، واملد، والتشابك، والتزوية، واالستدارة،  ،قابلة الكتساب العديد من األشكال اهلندسية

  والتداخل. والرتكيب،  

 

 املطلب الثاين: املفاهيم اجلمالية واملعرفية للخط العريب واللغة العربية 
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ذلك ألن االشتقاق املتشابك واألنيق ميدها بصيغ جديدة   ؛العربية ميتلك خزائن مفردات غنيةاخلط العريب كاللغة  

كما أن اخلط العريب يغين ويثري جيالً بعد جيل مرتابط ومتالحم مع الفنون التشكيلية األخرى   القدمية،من اجلذور  

ويرى الفنان  Zanoun, 2009, p65))ماداً اخلط العريب بنبع أصيل من تراث وثقافة وحضارة األمة اإلسالمية  

اخلاصة به واملميزة عن بقية فنون العامل، وأن   ته( أن الفن اإلسالمي له بصم90م،ص  1962الغريب جورج مارسية )

الفن املختلفة ومدارسة املتنوعة يف وحدة فنية متثلت بصفة  ق الدين اإلسالمي واللغة العربية كاان الرابط القوي بني طر 

 ن اخلطخاصة يف العمارة اإلسالمية". وهذا ما متيز به اخلط العريب عن بقية الفنون األخرى حول العامل، فضاًل عن أ

ألنه يتعامل مع الكلمة اليت حتوي على مضمون ومعىن لتمتزج اللغة   ؛ نكارهاإالعريب ميتلك قيم فنية ومجالية ال ميكن  

 صبح عنصراً أحقة و اخلط العريب أخذ    العريقة. إناخلط جزء ال يتجزأ من احلضارة اإلسالمية    ويصبح  فن    ؛ العربية ابلفن

والزخرفة   الفن  اإلسالمية،    جتميلو تزين  يف  من عناصر  العمارة  يؤكده حممود شكر  مجيع جوانب  ما  اجلبوري وهذا 

ابلغات   ةهلا مقارن  ال مثيلالفنان املسلم وجد يف احلرف العريب قيم فنية مجالية تشكيلية    أنعلى  "(  87،ص1998)

نتشر اإلسالم يف اجلزير  اوملا  .  "ن احلرف العريب يشكل منظوره ورأايه يف الفن التشكيليوذلك أل  ؛ العامل منذ القدم

، الكري   ألنا ارتبطت بلغة القرآن   ؛العربية بسبب الفتوحات اإلسالمية أدى ذلك إىل انتشار اللغة العربية انتشاراً واسعاً 

ة  اللغة العربية اللغة الرئيسأصبحت  وبسبب انتشار اإلسالم كما أسلفنا    ،فاللغة العربية يف كلمٍة واحدٍة هي لغُة اإلسالم

ومع انتشار   ، ن الكري آوأقبل عليها العرب وغري العرب لتعُلمها ولتعلم القر   ،يف مجيع املعامالت عند سائر املسلمني

 (. Al-Alusi 2008, p. 33)  العريب   اللغة العربية انتشر اخلط

 

واهلندوكيون؛ ومثلهم ال جند بني شعوب ما بني النهرين، والعربانيون،  "  ( 98،ص1981)  قول إمساعيل فاروقي ي

َمْن حاول اكتشاف القيمة اجلمالية للكلمة املرئيَّة… لكن ظهور   - اإلغريق والرومان… مبا يف ذلك العرب أنفسهم
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 اإلسالم قد فتح آفاقًا جديدة أمام الكلمة كوسيلة للتعبري الفينِ ِ . حقًّا إن العبقرية اإلسالمية هنا ال ُتَضارَُع، إن هذا اخلطَّ 

لواًن من ألوان األرابيسك، ميكننا إذن أن نتصوَّرَه عمالً فنيًّا مستقالًّ، إسالميًّا خالًصا، بَِغضِ  النظر عن مضمونه   قد أصبح

اجملردة  "الفكري قيمته  اإلسالمي يف  الفكر  تعرب عن جتليات  اليت  والفنية  اجلمالية  ابلقيم  العريب زاخر  اخلط   .(-Al

Husseini, 2003, p. 78.)   ًعن ذلك فأن هذا اخلط هو جوهر وقلب الفن اإلسالمي، ولقد تعددت   فضال

أنواع اخلطوط العربية كخط الثلث واخلط الديواين واخلط الكويف، وهذه اخلطوط بصفة خاصة متيزت خبصائص ومسات 

يه يف أن اخلطاط العريب جتلت عبقرت  مبا معناه:   ( 120م،ص  2005اجلبوري ) حممود  فنية تشكيلية عالية، وكما ذكر  

ا ابتكره ذهنه اخلالق، وبصفة عامة فأن للحروف العربية مقدرة عالية على زخرفيً   منه عنصراً   اخلط العريب حبيث اختذ 

االمتدادات والسبحات والدمج وااللتواءات، مما أضاف إليها طابع مجايل فريد من نوعه، ومن هنا بدأ دور اخلطاط 

ا من بداع ال نظري هلا اتكاء على رسم احلروف العربية وجتويدها منطلقً املسلم يف عمل لوحات فنية خطية يف غاية اإل

ا من مبدأ عبادة هللا من خالل أعماله اخلطية وذلك عندما يقوم بكتابة اآلايت القرآنية بطريقة فنية وكأمنا يؤدي نوعً 

 (. Al-Jubouri, 2005, p. 156)العبادة  

ألن اخلط العريب هنا هو رمز  ؛عريب وتوسيع جماالت اإلبداع فيهويشدد حممد عمارة على أمهية العناية ابخلط ال

"وال أابلغ إذا قلت إن مقوالت   (76،ص1991)  عمارةحممد  اللغة العربية اليت هي لب العملية الثقافية ألي أمة. ويقول  

ويف الوقت احلايل   .الصراع احلضاري اليت أطلقها الغرب هي يف األساس استجابة للصراع اللغوي الديين كما يؤمنون به

جيب أن يتقدم أهل البيان ليحافظوا على احلرف واخلط العريب، وأن يوظفوا جماالت الطباعة واحلاسوب يف احلفاظ على 

. روح اخلط العريب ومجالياته، وأن توضع مدارس اخلط القدمية على برامج احلاسوب احلديثة مبسمياهتا )الكويف أو النسخ(

أمهية تعلم وتعليم اللغة لى  عاللغات الشرقية يف جامعة إستانبول يف العهدين العثماين والكمايل  “ريرت” أستاذ    كما يؤكد

أن اللغة العربية أسهل لغات العامل وأوضحها، فمن العبث إجهاد النفس يف ابتكار طريقة جديدة لتسهيل  العربية بقوله " 
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ذا ما فتحت أي خطاب فلن جتد صعوبة يف قراءة أردأ السهل وتوضيح الواضح. والكتابة العربية واضحة كل الوضوح، فإ

 (. Amara, 1991, p. 120)  خط به، وهذه هي طبيعة الكتابة العربية اليت تتسم ابلسهولة والوضوح " 

وعطفاً على ما سبق تُلخص الباحثة أن ظهور اإلسالم يف أرض العرب كان من أبرز األسباب اليت جعلت 

بية تتبوأ منزلتها الرفيعة بني األمم، ومن هذا املنطلق يتأكد لنا كيف أن اإلسالم وتعاليمه األمة اإلسالمية واحلضارة العر 

( 54،ص 2006ولغته أثرت أتثريًا ابلًغا يف حياة العرب وغري العرب ممن دخلوا يف الدين اإلسالمي. وتؤكد حنان قرقويت ) 

ون للخط العريب جعلت هذا اخلط حيتل مكان الصدارة بني الفنون ممبا معناه: أن بفضل هذه العناية اليت أوالها املسل 

اإلسالمية يف مجيع العصور اإلسالمية، وظهرت بصماته على الرتاث اإلسالمي وغدا برفقة اللغة العربية وسيلة للتعبري 

ن أل   ؛ا متكامالً فنيً أن اللغة العربية هي األجبدية الوحيدة اليت حققت اجتاها  وتلخص الباحثة  عن احلضارة اإلسالمية.  

 .مل من خالل اإلتقان وجودة األداء لرسم احلروف العربيةتمفهوم اجلمال الفين للخط العريب يك

 

 : القيم اجلمالية للخط العريب ثالثاملطلب ال

وله طبيعة ال نظري هلا متاشت مع   ،للحرف العريب قيمة مجالية وأثر فين ال ميكن إنكاره أو التقليل من شأنه

سواًء املتمثلة يف الزجاجية أو اخلشبية أو املعدنية وحىت النسيجية،   ،ومنتجات الفنون التطبيقية  ، معظم األغراض املعمارية

مدى القيم اجلمالية اليت اتسم ظهر  ولقد وجد قدمياً مناذج لزخارف من الكتاابت الكوفية طرزت هبا املالبس امللكية لت

 النسيج وإضفاء عليه بصمة إسالمية، فضالً عن ذلك فلقد استخدم نيلتزيا  أختد عنصراً زخرفياً مجاليً إذ  هبا اخلط العريب  

إن قيمة اخلط تكمن يف خلق   (. Al-Judy, 2007, p. 63)اخلط قدميا على األطباق واألبواب والرفوف والنوافذ  

أو حيتل معظم مساحتها، ألن اخلط العريب ال حياكي الطبيعة  ، له على خمتلف السطوح اليت يشغلها ال مثيلعامل مجايل  
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وتصوره عن   تهينقل لنا رؤيكونه  بل له بصمته اخلاصة الفريد به، وهو الدليل األكيد على موهبة اخلطاط العريب املسلم  

من خالل التأمل يف عمق جتربة وأبعاد أعماله اخلطية ذو اجلانب اجلمايل الروحي بطريقة رمزية تفوق   ، احلياة واألخرة

 (. Al-Judy, 2007, p. 83)شعر العصر وفلسفته  

 

( " القيم اجلمالية يف اخلط العريب ال ترتبط بصور مادية يف 54م، ص  2003) احلسيين  ويقول إايد حسني  

ألنا صور مؤقتة أو مرتبطة بظروف حياتية تبدأ وتنتهي، بل يعتمد مجاليات مطلقة ممتدة يف الزمان،   ؛ احلياة قابلة للزوال

األزمان تطور اخلط   ى وبفضل جهود اخلطاطني على مد   الكتابة أعلى مراحل التعبري اإلنساين يف الفكر اجملرد."إذ إن  

ا بني ا رئيسً هذه املرحلة ليصبح فنً   ىاإلسالمي بل تعديف الفن    ا أساسيً   اجعلت منه عنصرً و   ،لدرجة بلغت درجة الكمال 

خمتلف أساليب اخلط العريب وأنواعه رغم أبن  ( "  54م،ص  2003صقر )   يقول فنون احلضارة العربية واإلسالمية، وكما  

ت ونااي  ،خضوع كل واحد منها إىل قواعد صارمة فأنا متتاز مجيعها بتناسق بنائها من خالل لعبة اخلطوط األفقية

ا على اإليقاع واحلركة ا مبنيً  تشكيليً تنتج خمتلف أساليب اخلط العريب وأنواعه مفعواًل فاحلروف القائمة واحللقات اجلميلة 

الذين تكثفها وضعية احلروف وهي تبدو يف تالحقها وكأنا أشخاص يسريون يف وكب جليل فتوضع الكتابة فوق أرضية 

 كثر عمق." أ   رمزايً   وره وسيقانه حول احلروف ال حتتفظ بوضعها وإمنا تنال بعداً هندسية مزينة بتوريق تتشابك أوراقه وزه

 

ألنه فن خياطب اإلحساس   , اخلط العريب تبوأ منزله عالية بلغت درجة الكمال  يتبني أن فن  إيراده  مما سبق  

األعمال الفنية على خمتلف   ذون والقباب وحىت آوالذوق الرفيع فزينت به معظم العمائر اإلسالمية املتمثلة يف املساجد وامل

األسطح اخلشبية واملعدنية والنسيجية وأطر ابلزخارف النباتية اجلميلة بطريقة منسجمة و مرتابطة، فضال عن أنه أحتل 
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يتضمن اخلط العريب  أن  ، فضاًل عن  امميزً   إسالمياً   هبا وطابعاً   ا وأضاف إليها نوعا خاصً   ،األعمال الفنيةمعظم مساحات  

 . الفنون العديد من القيم اجلمالية الفنية اليت متيزه بني سائر  

 

 لخط العريب ل   الرتبوية  التعليمية   واألهداف والوسائل  القيماملفاهيم و املبحث الثاين :  

 األول: املفاهيم التعليمية الرتبوية للخط العريب املطلب  

للخط العريب مكانه متميزة يف اجملال التعليمي والرتبوي وله صلة وثيقة بصحة اإلمالء وجودة قراءة وكتابة اللغة 

ومن جانب آخر يف تعزيز علمية   ،مجالية اللغة العربية من جانبظهار  هام يف إو ن اخلط العريب له دور ابرز  إ العربية. كما  

إن معظم اللوحات اخلطية ذات الطابع الفين هتدف بشكل رئيس إىل نشر العلم جبمالية التعليم اخلاصة ابللغة العربية.  

كون اخلط العريب يعد قسيم اللغة يف   ;ن الكري آاللغة العربية واخلط العريب. ومن أهم املصادر لتعليم اللغة العربية هو القر 

يقول و لتعلم فن اخلط أبنواعه،    متثل الكتابة اجلانب الرتبوي الرئيس  مدى مجال الفن والرتاث اإلسالمي العريق.   هار ظ إ

ينظر املربون إىل الكتابة: أبنا نظام من الرموز، بواسطته نصون   أبن"(  328م، ص  2005حممود شكر اجلبوري )

االجتماعية ويف غالبية احلرف واملهن ألعداد شىت أنواع الواثئق   أفكاران ومعارفنا، والكتابة تستخدم كل يوم يف احلياة 

ووسيلة اتصال، ووسيلة من وسائل ة  وتوفريها، ولالتصال أبمثالنا عن طريق تبادل املراسالت فالكتابة إذن وسيلة صيان

إحدى وسائل التعبري على   وصف الكتابة أنا تالكتابة هي أهم وسائل التواصل والتعبري و التعبري أسوة ابلكالم". مبعىن أن  

التعلم وبدون القراءة والكتابة ال حيصل التعلم، ويؤكد   يف فن    خصائص الكالم، إن قيمة اخلط تكمن يف أنه عنصر أساس 

( "أن مبدأ القراءة والكتابة مها األساس للتعليم ومها احلد األدىن الذي جيب أن 103م،ص1975عبد احلميد فايد ) 

ويف مفهوم الرتبية احلديثة ال ميكن الفصل بني القراءة   كان ال يستطيع إمتام حتصيله وتوسع ثقافته."  ايتلقاه كل مواطن إذ
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-Al)والكتابة عند البدء يف تعليم األفراد، بل من الواجب والضروري أن يقرأ الفرد وأن يكتب ما قرأه يف الوقت عينه 

Jubouri, 1998, p. 53.) 

 

البدراين )  " مل يتحول اخلط إىل صناعة بقوله  ل جتويد اخلط ابلقواعد والنسب  ( حو 9م، ص2008ويشري 

ا إىل فن متعدد االجتاهات واألساليب واألنواع املتباينة يف الشكل والوظيفة واملصطلح، تعليمية فحسب، بل حتول أيضً 

ريب نشط من خالل فن اخلط الع   املباشرة". إنا يبتعد عن الوظيفة اللغوية  مجاليً   ىوأخذت تنحو ابخلط العريب منح

( " عشق لكل 70م، ص 1986محودي القيسي )  هذا ما يؤكده و   ، االهتمام البالغ ابلكتابة والتعلم وتشجيع متعلميه

وتداخل حروفه  املألوفة،  تراكيبه  أداء  واعية حتسن  أصابع  لكل  وتقدير  املورثة،  القاعدة  وفق  نقاطه  لرسم  تتحرك  يد 

ا االمتداد الزمين الواضح والوعي األمني، واملمتد منذ بواكري حركة التدوين وهي املتناسقة، وهذه األسباب كانت وراء هذ 

تتسع لكل صنوف املعرفة، فكربت من خالهلا صورة الفن وعرفت جمالس علمائها أورقة الكتاب وهم يتوارثون أصول 

ومتمم   ،العريب أمر يف غاية األمهيةتعليم اخلط  تلخص الباحثة أن  و   اخلط وجييدون فنونه ويبدعون يف تطوير أساليبه".

ابلقراءة  االستعانة  التعليم دون  أنواع  نوع من  األفراد أي  تعليم  املريب  يستطيع  إذ ال  األخرى،  التعليم  فنون  من  لغريه 

 .والكتابة

 املطلب الثاين: القيم التعليمية الرتبوية للخط العريب 

تدريب األفراد على كيفية رسم احلروف العربية بناء على مقاييسها ومن أهم القيم التعلمية الرتبوية لفن اخلط هو  

من جهة أخرى تدريبهم على كيفية إخراج احلروف والكلمات بطريقة ونسق فين ،  ونسبها وأبعادها اهلندسية من جهة

د يف طريقة مجايل يعرب عن مجال وأصالة اخلط العريب، إن للكتابة عنصرين أساسني يتمثالن يف العنصر الفكري ويتجس

حماكاه احلرف بنسبه وأحجامه اهلندسية الصحيحة، أما العنصر العضلي فيتجسد يف حركة اليد واألانمل، وبدون مواصلة 
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 .Al-Jubouri, 2005, p)التدريب والتمرن بشكل يومي ال يستطيع الفرد الوصول ملرحلة اإلتقان واإلجادة  

: وتتم مع تعليم مبادئ القراءة مرحلة تعليم الكتابةاألوىل سيتني مها: ويتم تعليم اخلط العريب على مرحلتني أسا (. 345

املرحلة  إىل أن يتقن الفرد معرفة احلروف وكتابتها منفردة ضمن كلمات على خمتلف أشكال اتصاهلا وانفصاهلا وقراءهتا.

يف دروس اخلط أال   اهلدف األساس : وتبدأ بعد ما تعلمه الفرد من الكتابة وذلك ضمن  مرحلة حتسني الكتابةالثانية:  

 .وهي جودة اخلط وسرعة الكتابة

 

( " يرى الفنانون العرب 276م،ص 2015وفيما يتعلق بقيم اخلط الرتبوية والتعليمية فأن أماين اجلرار تقول )

يٌنمي إذ  قادمة  وعلينا أن نستثمرها إىل أبعد احلدود يف تنشئة األجيال ال ة  أن للخط العريب قيمة تربوية وتعليمية مكنون

أبنائنا ذائقتهم اجلمالية ويبنون األدبية الثقافية يف آن واحد من خالل ما ختتزل عيونم الناظرة إىل اللوحة اخلطية من قيم  

 العريب ميتلك   اخلطفضالً عن ذلك، فأن  مجالية ومعاٍن سامية ولغة سليمة هم أحوج ما يكونوا إليها يف عاملنا املعاصر".  

القيم الروحية، القيم اجلمالية، القيم التارخيية، والقيم التعليمية والرتبوية،   : يم احلضارية اليت تفرد هبا ومنهاالعديد من الق

يقول "جند أن اخلط العريب قد حظي يف ثناايه إذ  (  129م،ص  2003وهذا ما أكده إايد حسني عبدهللا احلسيين )  

ف اجملاالت على مر العصور واألزمنة فتتجلي القيم الفنية اجلمالية بوجود قيم ومفاهيم تعكسها وظائفه املتعددة يف خمتل

 القيم التعليمية والرتاثية وغريها من القيم لتشعب اخلط العريب".   فضاًل عن  وكذلك القيم الروحية 

 

افة  هبا الفنان املسلم عن هويته وثق يعد اخلط العريب أحد فروع الفنون اجلميلة كونه استعمل كوسيلة أساسية عرب  

على معرفة   ةإىل غرس القيم اجلمالية والفنية القائم  ىكون اخلط حيمل خصائص تعليمية وتربوية تسع  فضالً عن  العربية،  

 اخلط وإخراجها بشكلها الفين اجلمايل ويف الوقت كتابة  وذلك ليتم عملية    ، وقواعدها  اخلط  التناغم احلسي بني نسب 
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القراءة    نفسه لعملية  متمم  هللا ساطة  وبو   (,Hamidi, 2005, p. 34)كونه  وتدوين كالم  حفظ  مت  الكتابة 

( إبراهيم مجعة  ويذكر  الشريفة،  النبوية  الذيوع 31م،ص  1984واألحاديث  البقاء و وسيلة  التدوين هو وسيلة   "  )

 .واالنتشار"

 

 املطلب الثالث: األهداف التعليمية الرتبوية للخط العريب 

بعض الغاايت الرتبوية منها: أوالً: عد اخلط وسيلة مهمة من وسائل وتعود أهداف تعليم اخلط العريب إىل  

التعبري. اثنياً: كون اخلط متمم لعملية قراءة وكتابة اللغة العربية. اثلثاً: كون اخلط متمما لعملية اإلمالء. رابعاً: تعويد 

عملية الكتابة. سادساً: تعويد عيون األفراد األفراد على السرعة يف الكتابة. خامساً: غرس الرتبية الذوقية واجلمالية أثناء  

ابخلط العريب من خالل معلمة أن تدريب الفرد على األصول والقواعد اخلاصة  ،  على مالحظة األجزاء الدقيقة يف الكتابة

وبناًء يكسب املتعلم مجاالً يف اخلط، من منطلق أن اخلط ليس فن مستقل بل هو وسيلة من وسائل التعبري اللغوي،  

على ما سبق إيراده يتبني أبن اخلط والكتابة يلعبان دوراً تربواًي وتعليمًيا، وذلك ملا يتضمنه اخلط العريب يف ثناايه من 

مسات جعلته وسيلة تعليمية لتعليم اللغة العربية، فاختذ اخلط أساليب خاصة لتعلمه مما سهل على الفرد العريب وغريه 

 . (Al-Jubouri, 2005, p. 345)  تعلمه واعتماده 

 

 لتعليم اخلط العريب   احلديثة   املطلب الرابع: الوسائل التعليمة الرتبوية

على اخلط   احلديثة لتدريب األفرادالتعليمية  من الوسائل  تعددت الوسائل التعليمية احلديثة لتعليم اخلط العريب، و 

وفق صيغ وأساليب تربوية يف خمتلف املراحل نشر الوعي اخلطي  العريب هو ما قامت به املؤسسات الرتبوية التعليمية ل

إصدار على    وهو العمل وبطرائق تعليمية حديثة حتقق أقصى درجات التعلم بوقت قصرية وفائدة عظيمة،    ،التعليمية
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العريب وتعليم اخلط  الكتابة  لتحسني  النسخ كراسات  فيها:  مبا  العربية  أنواع اخلطوط  الكراسات غط ت مجيع  ، وهذه 

والثلث والرقعة والديواين وأسهمت إسهاماً كبرياً يف حتسني وجتويد عملية التعلم وسهولة احلصول عليه ملختلف املراحل 

واليت   لكرتونيةاإل  املنصات   لىالدورات املقدمة ع من  ، فضالً عن مجلة  (.(Al-Judy, 2007, p. 88  التعليمية

العريب تعليم اخلط  تسهم يف عملية  العريب بصفة   ،أيضاً  الرتبوي الذي جيسده احلرف  التعليمي  وتربز للمتعلم اجلانب 

خاصة واخلط العريب بصفة عامة. ونذكر من أبزر هذه املنصات "منصة اخلطاط" وهي أول منصة إلكرتونية لتعليم اخلط 

على يد خنبة من اخلطاطني احملرتفني الذين مت اختيارهم بعناية ملشاركة خرباهتم من خالل العريب والزخرفة عرب اإلنرتنت،  

أصبحت املنصة مفتوحة للجميع ابلدورات إذ  ،  2020الدورات التدريبية. وهي إحدى املبادرات الفائزة بعام اخلط العريب  

ومن جانب   ،يُعد  من الفنون اجلميلة  ، ومن هذا املنطلقابلرسمصلة قوية  له    العريب   خلطبعبارة أخرى، ا  والدروس اجملانية.

 عوامل عد  من ال تُ اخلط  يةفجمال ؛ عملية التعليميةوالسيما يف أوىل مراحل ال  والكتابة اخلط متمم لعملية القراءةآخر، يعد 

 . القوية لتنمية الرغبة يف القراءة واإلطالع

 

الباحثة أن مج   تعرض لنا اجلانب والقيم واألهداف والوسائل  يع هذه املفاهيم  ويف ضوء ما تقدم إيراده جتد 

 ومدى دوره يف تعليم اللغة العربية.   ،التعليمي الرتبوي الذي جيسده احلرف العريب بصفٍة خاصة واخلط العريب بصفٍة عامة

أنه ال توجد أمه من األمم السابقة قد تداولت الكتابة   ه ( وملخص قول323م،ص  1998ويؤكد حممود شكر اجلبوري ) 

إىل درجة أنا جعلت منها فن مفصل القواعد اثبت األسس مقرر الضوابط مثل قة  واعتنت هبا إىل هذه العناية الفائ

يز هبا احلروف يف التاريخ فأننا ال تستطيع أن جند لغة ألي أمة حتمل السحر واجلاذبية اليت تتمثنا  األمة العربية، وإذا حب

ما سبق الباحثة  العربية، وملخص  تؤكد  األمة أن    إيراده  تراث  من  العربية جزء جوهري وأساسي  واللغة  العريب  اخلط 
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اإلسالمية والعربية وهو أحد أهم الفنون اليت خلفها لنا التاريخ، إىل جانب أنه اهلوية الفنية اليت يعتز هبا اخلطاط والفنان 

  العريب املسلم.

 

 اخلامتة النتائج و 

تعلمها. وأن   من  تعزيزالمجالية اللغة العربية و إظهار  اخلط العريب يف    إىل عدد من النتائج: أمهية ودور  وتوصلت الدراسة

. ت أمهيته ودوره البارز يف تعليم اللغة العربيةاخلط العريب فٌن رفيع ارتبط ارتباطاً وثيقاً ابلثقافة العربية والدين اإلسالمي وجتل  

ة ميتلك العديد من املفاهيم والقيم والسمات اجلمالية والفنية والروحية والتارخيية والتعليمي  فضالً عن ذلك، فأن اخلط العريب

اللغة العربية هي األجبدية الوحيدة اليت وأيضاً توصلت الدراسة إىل أن  الرتبوية وهو من أمجل املظاهر الفنية اإلسالمية.  

فضاًل . من تراث األمة اإلسالمية اوأساسيً  جوهرايً  جزءاً   من جانب، ومن جانب آخر هيمتكامالً  فنياً  حققت اجتاهاً 

القيم اجلمالية والتعليمية الرتبوية  اللغة العربية والسعي إىل نشرها من خالل إلقاء الضوء وتعليم دور تعلم أمهية تعزيز عن

  يتم و   .م اللغة العربيةياملدخل احلقيقي والفعال لتعلواملفاهيم هي  قيم  ال  ، ومجلة هذه اخلط العريباليت يتضمنها بني ثناايه  

آن واحد.  واللغة يفعزز من دور اخلط ي ه بدور اخلط العريب وهذا  اطةوسمن خالل كثرة استخدامها ب تعليم اللغة العربية

وعندما يتم كتابتها أبسلوب مجايل فأن ذلك يعزز من   ،أن اللغة العربية من اللغات اجلميلةتوصلت الدراسة إىل    كما

، وأخرياً توصلت الدراسة اجلانب التعليمي من جانب ومن جانب آخر حيافظ  على اللغة العربية ويساعد على نشرها

عربية ألنه يتعامل مع الكلمة اليت حتوي على مضمون ومعىن لتمتزج اللغة ال  العريب ميتلك قيم فنية ومجالية أن اخلطإىل  

  . ال يتجزأ من احلضارة اإلسالمية العريقة اً ابلفن ويصبح  فن اخلط جزء
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