اليوم العالمي للفن اإلسالمي
 18نوفمبر
ورقة األنشطة التعليمية
الفئة العمرية 10 :سنوات فما فوق

الخط العربي هو أهم وأبرز تجليات الفن اإلسالمي .ونجح الفنانون المسلمون في استنباط نماذج
الزخرفة الجميلة من خالل استعمال األشكال الهندسية.
هناك أنواع مختلفة لفنون

الخط العربي:
الفـــن اإلسالمـي

الكوفي :هو أقدم نوع من الخط العربي ،و ُيعرف بالزوايا الحادة.
النسخة األولى للخط الكوفي لم تكن تحتوي على النقاط أو الشدة،
وال يتعدى ً 17
حرفا فقط .أضيفت النقاط على الحروف والشدة للخط
سهل عملية القراءة .وأصبح
العربي في القرن السابع ميالدي مما َ
عدد الحروف العربية بذلك  28حرفا.

النسخ :أحد أشهر الخطوط والذي ظهر في القرن  10ميالدي ،جاءت
الحاجة إليه عند ظهور اإلسالم والحاجة لكتابة سهلة لنشر تعاليمه.
وسمي بهذا االسم « نسخ» أي نقل بسبب استخدامه الرسمي في
ُ
نسخ الكتب والمراسالت.

الثلث :ظهر هذا النوع من حروف الكتابة العربية في القرن 10
ميالي « .الثلث» يعني أن الحروف هي ثلث ارتفاع وطول حرف « األلف».
كما أن هناك مسافة فراغ كبير في الكتابة نفسها ،وتم تطوير هذا
الطراز من الكتابة بصفة ملحوظة من قِ َبل أحمد طيب شاه.
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أسلوبي النسخ
الرقاع :أسلوب كتابة عبارة عن خليط يرتكز على
ّ
والثلث ،ظهر أول مرة خالل القرن  10ميالدي .شكل الحروف بسيط
مع بعض الترويس والطمس.

أيضا
المهقق :هو أحد أجمل أساليب الكتابة العربية ولكنه ً
أصعبها في الكتابة .استخدم خالل فترة المماليك .أصبح بعد القرن
 18ميالدي ُيستخدم فقط لكتابة الجمل القصيرة مثل بسم اهلل
الرحمن الرحيم.

األنواع اإلقليمية للخط العربي :انتشرت أحرف الكتابة العربية في العديد من
المناطق مع انتشار اإلسالم .وهكذا أصبح لكل منطقة أو إقليم طرازهم وأسلوبهم
الخاص للكتابة .كما تطورت أساليب أخرى متصلة بالخط العربي في تركيا ،وبالد فارس
والصين خالل القرن  14ميالدي.
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المغربي  :جاء هذا الطراز الفني للكتابة من منطقة المغرب (شمال
أفريقيا) واألندلس (إسبانيا) .تُكتب حروف هذا النمط من الخط
العربي عادة ًعلى نحو قمة حادة في آخره لخلق خطوط متساوية
السمك .كما أن هناك أنواع متفرعة من الخط ،كالمجوهر المتداول
ُ
والمبسوط المستخدم في المناسبات.

السوداني :هو فرع من فروع الحرف المغربي جاء من بالد السودان
(ساحل غرب أفريقيا).

الديواني :ظهر هذا األسلوب من أساليب الخط العربي خالل
القرنين  16و 17ميالدي ،خالل فترة حكم اإلمبراطورية العثمانية.
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النستعليق  :هو أسلوب جا ٍر ُيستعمل في األصل للكتابة في
طبيعيا
اللغة الفارسية واألعمال غير القرآنية .وهو يعتبر تطو ًرا
ً
ألسلوب النسخ والتعليق المستخدم في إيران.

الصيني :تأثر هذا النوع من الخط العربي بالخط الصيني
عوضا عن قلم قصب الخيزران المعتاد.
واستعمال ريشة شعر حصان
ً
أشهر الخطاطين المعاصرين الذين يستخدمون هذا النوع من الخط
في الكتابة هو حجي نور الدين ميغنغجيانغ.

حول فنانو المغرب العربي والشرق األوسط الخط العربي ،في فترة ما بعد
المعاصرَّ :
فنية معاصرة أطلق عليها اسم حركة الحروفية (الحروفيات) .وترتكز
حركة
االستعمار ،إلى
ٍ
ٍ
هذه الفلسفة الفنية على استخدام الخط العربي كعنصر ٍ بياني في أعمال فنية معاصرة
وعادةً ما تكون تجريدية.
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نشاط 1
اكتب اسمك بالخط الكوفي.
يمكنك استخدام الجدول
التالي كمرجع.
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نشاط 2
ُ
الط ْغ َراء :تركي عثماني ،وتكتب طغرة وطغرى وطغرا ويلفظها العامة طرة وتعني الختم
الخطي أو العالمة المرسومة أو توقيع سلطان على جميع الوثائق الرسمية.
كما تم نقشها على الختم السلطاني ُ
العملة المسكوكة خالل حكمه.
وطبعت على ُ
هل يمكنك أن تكتب اسمك باألسلوب الطغراوي؟
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