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 النجاح و الصبر... إلى من علمني العطاء بدون انتظار... أبي. إلى من علمني

إلى من علمتني و عانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فيو... إلى من كان دعاؤىا سر 
 نجاحي و حنانها بلسم جراحي... أمي.

 إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و الكبيرة كل باسمو أينما وجدوا.

 إلى مالكي في الحياة أينما كان.

 إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها.

، إلى أساتذتي الكرام الذين أناروا دروبنا .........إلى األستاذ المشرف الدكتور 
 بالعلم و المعرفة.

إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها و يعمل على تحقيقها، ال يبغي بها إال وجو اهلل و 
 منفعة الناس.

 

 ىذا العمل المتواضع.إليكم أىدي ثمرة 



 
 

 

 
 

 
 

       أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعالمو و نسبة الفضل ألصحابو، استجابة
 .«من لم يشكر الناس لم يشكر هللا» :               لقول النبي

 : و كما قيل

 عالمة شكر المرء إعالن حمــــده     فمن كتم المعروف منهم فما شكر

جل على أن ىداني لسلوك طريـ  البحـو و التشـبو ب ىـل العلـم  فالشكر أوال هلل عز و
 و إن كان بيني و بينهم مفاوز.

كمــا أخــل بالشــكر أســتاذي الكــريم و معلمــي الفاضــل المشــرف علــى ىــذا البحــو 
، فقد كان حريصا على قراءة كـل مـا أكتـم ثـم يـوجهني إلـى مـا يـرى .........الدكتور 

 وافر الثناء و خالل الدعاء.ب رق عبارة و ألطف إشارة، فلو مني 

كما أشكر السادة األساتذة و كل الزمالء و كل من قدم لي فائدة أو أعانني بمرجع، 
 أس ل اهلل أن يجزيهم عني خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم.
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الكتابة المسمارٌة التً أخذت أشكاال مختلفة ومرت بؤدوار عدٌدة مثل:  

الصورٌة والرمزٌة والمقطعٌة والصوتٌة واخٌرا الهجابٌة، ولقد عرؾ العرب 

لكتابة فً الحجاز، ومجٌا ا الكتابة قبل اإلسبلم، وتعلمها القرٌشٌون، وكانت

االسبلم كان فً قرٌش من ٌقرأ وٌكتب. ولم ٌكن الخط العربً القدٌم كما هو 

معروؾ فً العصر الحدٌث، وإنما مر بمراحل عدٌدة إلى إن اتخذ أشكاال ؼاٌة 

 فً الروعة والجمال.

، الثلثوتنوعت الخطوط العربٌة لتصبح انواعا منها: الخط الكوفً، خط  

الرقعة، والمحقق والرٌحانً، واإلجازة والتعلٌق، والخط الدٌوانً، وخط والنسخ، 

والصؽراء وؼٌرها. كما لم ٌقؾ استعمال هذه األنواع عند الكتابة فحسب، بل 

اتخذت أشكاال فنٌة عدٌدة انبهر الذٌن اطلعوا علٌها، وعدوه فنا من أبرز الفنون 

 التشكٌلٌة فً الحضارة العربٌة واإلسبلمٌة.

ٌعد الخط العربً ذا قٌمة دٌنٌة وحضارٌة وعلمٌة، مما جعل حٌث  

الخطاطٌن عبر العصور، ٌتبارون فً رسم حروفه، فٌطرزونه وٌجعلون من هذا 

الحرؾ الصامت حرفا ٌنطق بحركة وحٌوٌة لٌعبر عن جماله فً تلك الشكال 

عن التً جعلته ٌتكلم من ؼٌر لسان، فالخط العربً لم ٌنطق بحركة وحٌوٌة لٌؽبر 

جماله فً تلك األشكال التً جعلته ٌتكلم من ؼٌر لسان، فالخط العربً لم ٌتطور 

ولم ٌصل إلى مراتبه السامٌة لوال راٌة اإلسبلم وانتشار المسلمٌن فً مشارق 

األرض ومؽاربها، ألن الحرؾ العربً نابعا من عشق المسلمٌن لدٌنهم وحبهم 

ٌستعمل كونه  اإلسبلمٌةخرفة العربٌة الكرٌم، وٌقترن فن الخط العربً بالز للقران

 فً الكتابة وتحلٌة المصاحؾ القرآنٌة وزخرفة المساجد والقصور.
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 طرح اإلشكالٌة:

وقد ارتكزت فً تحدٌد إطار موضوع البحث على جملة من األسبلة أسعى 

 لئلجابة عنها فً هذا البحث وعً كاآلتً:

أصل الكتابة العربٌة، وكٌؾ نشؤت وتطورت عبر العصور، وماهً  ما هو -

 المتعددة للخط العربً؟ األنواع
 االسم؟الخط الكوفً وماهً قواعد حروفه، وسبب تسمٌته بهذا  ما هو -

 أسباب اختٌار الموضوع: 

وللحدٌث عن الخط العربً بجمٌع صوره وأشكال حروفه التشكٌلٌة  

اوله منذ نشؤته، فهو توفٌق من هللا وابداع من الفنانٌن، الجمالٌة دفعنً االهتمام بتن

ا أي خطوط أخرى فً العالم هوهو ٌمتاز بمٌزات جمالٌة فرٌدة ومتعددة ال تحمل

، بجانب هذا نجد أنواعه المتعددة اضافة إلى وظابؾ الجمالٌة واإلنتاجٌة الرابعة

بصورة جمالٌة التً تمٌز أي نوع من أنواعه بمٌزة فنٌة خاصة، والتً ترسمه 

 االستؽناء عنه. ال ٌمكنلها، وتحفظ لنا واقعا حضارٌا  تجلب الناظر

ولم ٌكن اختٌارنا لهذا الموضوع عشوابٌا أو ولٌد الصدفة إنما كان عن رؼبة فً 

استكشاؾ جمال الخط العربً وأصل حروفه الجمٌلة، كما أن رؼبتنا فً دراسة 

هو استجابة لتخصٌصنا فً  موضوع كهذا ٌجمع بٌن الفن والخط والحضارة

مجال شعبة الفنون إضافة إلى قناعتنا بالموضوع وماله من أهمٌة بالؽة فً 

 الكتابة، فهو فن وكتابة فً نفس الوقت وإلهام وموهبة من هللا عز وجل.

إضافة إلى محاولة إثراء ما كتبه السابقون لؤلعمال السابقة فً هذا الموضوع 

 ٌة فً الجزابر والمكتبة الجامعٌة بصورة خاصة.بالذات وإثراء المكتبة العرب

 أهداف الموضوع: 

كما تتجلى أهداؾ هذا الموضوع فً أن الخط العربً من أهم الفنون اإلسبلمٌة   

التً تفتخر بها األمة فقد ساٌر الحضارة اإلسبلمٌة وتطور فً عصورها 

أخرى  أو متكامبل مع عناصرالتارٌخٌة المختلفة، وبوصفه عنصرا تجمٌلٌا 

كالزخرفة، حٌث أّدى دورا كبٌرا فً نقل المعلومات والمعارؾ لؤلجٌال المتعاقبة 

إلى جانب أهمٌته الفنٌة والجمالٌة، والتارٌخٌة فهو حرؾ القرىن الكرٌم 

واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة، وعنصر هام من عناصر تراثنا الحضاري، وهو أداة 
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دراسة الخط العربً لها أثر كبٌر  نتعبٌر لبٌان الحقوق وتوضٌح الواجبات، وأل

 فً الكشؾ عن قٌمته الفنٌة فً التراث اإلسبلمً.

 المنهج المتبع: 

 فً بحثنا هذا على منهجٌن:اعتمدنا 

المنهج التارٌخً من خبلل الحدٌث عن بداٌات الكتابة وتارٌخها عبر  -

 العصور، بدءا بعصر ما قبل اإلسبلم وصوال إلى العصر األندلسً.
الوصفً التحلٌلً من خبلل وصؾ الخط الكوفً وتحلٌل أشكال المنهج  -

 حروفه وقواعده.

 الصعوبات: 

ومن الصعوبات التً واجهتنا ندرة المراجع المتعلقة بالخط الكوفً، ضٌق الوقت 

وارتباطاتنا بالعمل من جهة، وبعد المسافة بٌن مكان اإلقامة والجامعة من جهة 

 أخرى.

أعبله ارتؤٌنا إلى أن تشمل هذه  إلٌهاوإلٌصال كل هذه القضاٌا التً أشرنا    

ففً المقدمة تحدثنا عن أصل الكتابة المذكرة على مقدمة وثبلثة فصول وخاتمة، 

ففً الفصل العربٌة والحضارات التً ظهرت فٌها وبعض األنواع للخط العربً، 

األول المعنون ب" بداٌات الكتابة العربٌة "تطرقنا إلى نبذة عن الكتابة العربٌة قبل 

وبعد اإلسبلم والمواد المستعملة فً الكتابة العربٌة وفً آخر الفصل خلصت إلى 

أنواع الخط العربً، أما عن الفصل الثانً المعنون ب" المراحل التً مّر بها 

لى المراحل والعصور التً مّر بها الفن بدءا بعصر الخط العربً" تطّرقنا إ

اإلسبلم، العصر األموي، العصر العباسً، فشمال إفرٌقٌا واألندلس. أما بالنسبة 

للفصل الثالث فتناولنا دراسة وصفٌة للخط الكوفً وفٌه تعرضنا إلى تارٌخ الخط 

مة كانت عبارة الكوفً وسبب تسمٌته، ثم أشكاله وقواعده، ثم ختمنا بحثنا هذا بخات

عن حوصلة واستنتاجات، وإجابة عن إشكالٌة البحث، وذكرنا فً األخٌر بعض 

اآلراء والتوصٌات المتعلقة بالموضوع.



 

 
 

 

   

   

 

 بداٌات الكتابة العربٌة  الفصل األول:

 تارٌخ الكتابة العربٌة المبحث األول:

الكتابة العربٌة قبل  المبحث الثانً:

 اإلسبلم

الوسابل المستعملة فً  المبحث الثالث:

 الكتابة العربٌة

أنواع الخطوط العربً المبحث الرابع:



 بداٌات الكتابة العربٌة  الفصل األول

 

 
6 

 

 المبحث األول: تارٌخ الكتابة العربٌة

 دور الكتابة فً حٌاة اإلنسان  -1

أن عرؾ أنسانٌته، احتاج هذا انسانٌة عامة لجؤ لها منذ  الكتابة ظاهرة      

االختراع اإلنسان األول، وسعى الكثٌر من الباحثٌن إلى معرفة كٌؾ ومتى تم 

ع األلؾ باء، ولٌس ألحد حتى اآلن أن ٌعرؾ أول شعب أطلق على اخترا

 الحروؾ أسماءها، التً تتبلقى فً مختلؾ اللؽات فً معانٌها وصورها.

فً تارٌخ البشرٌة، بتكرات الحضارٌة، وٌعتبر اختراع الكتابة من أعظم الم 

فهً الوسٌلة التً نقلت المجتمعات القدٌمة من ظبلم عصور فجر التارٌخ، ولقد 

بدأ التارٌخ المدون عند ظهور الكتابة والكتابة ظهرت أول وأضهرت فً الشرق 

األدنى، ومرت قرون عدٌدة قضاها اإلنسان ال ٌعرؾ الكتابة الستؽنابه عنها، لما 

العٌش وقلة االحتٌاج إلى تدوٌن الحوادث وما لبث أن خطى ه من بساطة كان فٌ

خطوة نحو المدٌنة، فشعر باحتٌاجه إلٌها. وبدأت الجماعات الموجودة على ظهر 

أفكارها وتدوٌن أخبارها والجمٌع عبر بطرٌقة الرسم، وهكذا األرض تعبر عن 

ظل االنسان ٌرسم وٌعبر عن طرٌق الرسم.
1

 

التعبٌر فبدأت تستخدم المقاطع ثم الحروؾ، وكانت ببلد الرافدٌن ثم ارتقى  

موطن أقدم طرٌقة للتدوٌن، والتً اصطلح على تسمٌتها بالكتابة المسمارٌة 

وٌتفق العلماء على أن الفضل فً التوصل إلى هذه الطرٌقة فً التدوٌن ٌعود 

ضوع أن ببلد موللسومرٌٌن، وهناك حقٌقة معروفة ٌنبؽً االشارة إلٌها فً هذا ال

وادي الرافدٌن كانت مركز إشعار حضاري على شعوب المنطقة كلها فً كثٌر 

من المفاهٌم والمنجزات التقنٌة، لكن تؤثٌر ببلد الرافدٌن فً استنباط أقدم وسٌلة 

كان من أبرز ما أسهم فٌه  -أي التعبٌر عن األفكار بصورة أو رمز -للتدوٌن

ر شعوب العالم القدٌم ومعرؾ أن الكتابة فً العراقٌون القدماء فً مجال تطوٌ

ببلد الرافدٌن تظهر وألول مرة، وهً فً أبسط وأقدم أطوارها على عكس 

 ؼلٌفٌة فً واد النٌل التً نجدها متطورة.الكتابة الهٌرو

 

                                                           
1
  15-16ص 2005، 1محمود شكر الجبوري، بحوث ومقاالت فً الخط العربً، دار الشرق للطباعة والنشر، ط 



 بداٌات الكتابة العربٌة  الفصل األول

 

 
7 

 

إن الكتابة كان لها اهتمام كبٌر مرت به عبر العصور حٌث سلكت خمسة  

 أطوار وهً:

الطور كان ٌتخذ رسم رمزي لٌدل على شًء آخر وفً هذا  الطور الرمزي: -1

خبلؾ مدلوله، فقد لجؤ إلى استنباط صور ترمز إلى المعنى
1
 حتى ٌصل الفهم. 

وهو بدء الكتابة فً تهدبة كلمات ال عبلقة لها بالصور كما  الطور المقطعً: -2

كان فً الحضارة البابلٌة والحضارة والمصرٌة القدٌمة فمثبل إلذا كتب مصري 

 وهكذا لً كلمة ٌد تبدأ بالمقطع ٌد كما فً ٌدخل ٌصور ٌد أو باب
وفٌه لجؤ الكاتب إلى استخدام صور األشٌاء،  الطور الصوتً أو األكروفنً: -3

فعندما ٌنططقها ٌتؤلؾ من هجابها األول لفظ الكلمة، فإذا رمز إلى كلمة شرب 

 رمز إلى الحرؾ شٌن وهكذا.
وهذا عندما اشتدت الحاجة البشرٌة إلى التطور أكثر، فتم  الهجائً:الطور  -4

استبدال الصور التً ترمز إلى األصوات بالحرؾ، وقد نسب الباحثون إلى 

المصرٌون القدماء استخدام الطرٌقة األكروفونٌة فً الكتابة، وأنهم ٌعزون 

اكتشاؾ الكتابة الهجابٌة إلى الفٌنٌقٌٌن وهم الهجابٌات
2 

المسماري انتشر  لخط العربً فٌقول علماء اآلثار أن الخطأما فٌما ٌخص ا

من ببلد الرافدٌن إلى أقطار كثٌرة من الشرق األدنى واستعمل فً سورٌا 

واقتبسه الحٌرٌون، والفرس واألخمٌنٌون، واشتق من الخط المسماري الخط 

اآلكادي والبابلً واالشوري ومن اآلكادي اشتق الحٌرى والحوثً، وبعد أن 

الحضارة البرونزٌة وأخذت كل من دول مصر وآشور والحٌثٌٌن فً  شاعت

التراجع والتقهقر انقشع السامٌون فً سورٌا والٌمن حٌث سٌطرت الدولة السببٌة 

على التجارة بٌن الشرق القصى والبحر األبٌض المتوسط، فتطورت األلؾ باء 

 فً ذلك الحٌن إلى اتجاهٌن:

ٌن أي الكنعانٌٌن، أوصلت إلى الخط العربً، فؤلؾ باء السامٌٌن الشمالٌ      

واآلرامً وخطوط آسٌا الصؽرى، وقد ولد من الخط السامً الجنوبً الخطوط 

 الصفوي. -الثمودي -اللحانً -المعٌنً -السببً -الحمٌري -السامٌة وهً: المسند

 وجدٌر بالذكر أن الخط النبطً المتؤخر وجد فً الجزٌرة العربٌة.

ى الدراسون له إنها األرومة التً اشتق منه اآلرامً خط طور شٌناء: ٌر -

 والسببً.
                                                           

1
 6الفتاح مصطفى ؼنٌمة، الخط العربً، نشؤته، تطوره، قواعده، د، ط، د، س، ص عبد  
2
 . 7نفس المرجع، ص 
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خط رأس شمرا: الذي كتبه الحٌثٌون وقٌل اهتم فرع من الكنعانٌٌن  -

قبل المٌبلد وكان خطهم صوري متؤثر  2000وموطنهم بشمال سورٌا سنة 

بالهٌروؼلٌفٌة والمسمارٌة وٌقول لنا التارٌخ أن النصوص المسمارٌة 

بنت الوساطة لفهم اللؽة بالرموز المسمارٌة التً تعود إلى والعبلمٌة قد 

 قبل المبلد. 2000سنة 

الخط اللحانً: وقد اشتق من الخط المسند الذي اكتشؾ بشمال مكة  -

 -المكرمة، ومن المسند اشتق الخط الثمودي، الذي اكتشؾ فً جهات العبل

المسند  شمال المدٌنة المنورة. ومن -ددٌار ثمو -ومدابن صالح -الحجر

اشتق الخط الصفوي المنسوب إلى تبلل صؾ الواقعة فً المكتن البركانً 

من جبال الدروز وحران شرقً ببلد الشام.
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 10عبد الفتاح مصطفى ؼنٌمة. الخط العربً. المرجع السابق. ص  
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 المبحث الثانً: الكتابة العربٌة قبل اإلسالم: 

لم تصل إلٌنا كتابات منذ زمن الجاهلٌة التؤخرة، ومن المحتمل العثور علٌها  

حفرٌات فً مكة وجبالها وضواحٌها، فقد كانوا فً الجاهلٌة  إذا أجرٌت علٌها

ود والمواثٌق ولقد كانت الكتابة أي العه -ٌكتبون الدٌوان واألحبلؾ والهدنة

منتشرة فً مكة قبل اإلسبلم ألنها كانت مركزا تجارٌا وكانت الحضارة فٌها 

بون، وكذلك أوسع مما حولها، وٌذكر الببلذري انه كان فٌها سبعة عشر رجبل ٌكت

كان فٌها نساء كاتبات، كن ٌكتبن أو ٌعرفن القراءة والخط الذي كانوا ٌكتبون به 

قبل اإلسبلم هو الذي سماه ابن الندٌم بالخط المكً.
1

 

االسبلم تلقوا الكتابة مع السلع المجلوبة فسموها ٌذكر إن عرب الحجاز قبل  

قبل عصر النبوة بالخط  بؤسماء الجهات التً وردت منها، فقد عرؾ الخط العربً

النبطً النه أتى ببلد العرب من دٌار النباط مع التجارة التً كان القرٌشٌون 

ٌمارسونها مع النباط، كما عرؾ الخط األنباري والحٌري ألنه أتى إلى شبه 

العربٌة مع تجار السواد عن طرٌق دومة الجندل وبانتهاء الخط إلى الجزٌرة 

باسمٌهما فٌما عرؾ من األسماء أي الخط المدنً المدٌنة ومكة عرؾ الخط 

والخط المكً ومن األسؾ أننا ال نعلم كثٌرا عن خصابص هذه الخطوط المبكرة 

ل الذي ٌذكره ابن الندٌم فً الكتابه الفهرست الذي حاول وصؾ الخط ؼٌر القلٌ

المدنً والمكً بطرٌقة تدعوا إلى االعتقاد بؤنهما خط واحد، والمرجح أن تكون 

فوارق خصابص ألن العرب الذٌن  الفوارق بٌن هذه الخطوط، فوارق ٌجوٌد ال

تلقوا الكتابة وهم على حالة من البداوة شدٌدة لم ٌكن لدٌهم من أسباب االستقرار 

ما ٌدعو إلى االبتكار الذي انتهى إلٌهم، ولم تبلػ هذه الظاهرة الفنٌة إال عندما 

لثقافٌة ونافست المراكز بعضها بعضا أصبح للعرب دولة تعددت فٌها المراكز ا

على نحو ما حدث فً الكوفة والبصرة والشام ومصر ومراكز الثقافٌة العربٌة فً 

شرق، وٌعد الخط من الصناعات المدنٌة التً تقوى المؽرب ومراكزها فً ال

 وتضعؾ بقوة الحضارة وضعفها.

 

 

                                                           
1
م 2000الطبعة األولى محمود عباس حمودة تطور الكتابة الخطٌة العبلبٌة دراسة النواع الخطوط ومجاالت استخدامها. دار نهضة الشرق  

 91ص
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مة ال تقضً والعرب ونخص بالذكر منهم أهل الحجاز كانوا قبل اإلسبلم ا 

معٌشتهم انتشار الكتابة والقراءة إال قبٌل اإلسبلم امة ال تقضً معٌشتهم انتشار 

الكتابة والقراءة إال قبٌل اإلسبلم امة ال تقضً معٌشتهم انتشار الكتابة والقراءة إال 

قبٌل اإلسبلم مع أنهم كانوا محاطٌن شماال وجنوبا بؤمم متمدنة من العرب خلقوا 

، فلم ٌوجد فٌهم من ٌقرأ وٌكتب إال بعد أن رحل بعضهم إلى ببلد بالحرؾ المسند

الحضر فاقتبسوا منهم الكتابة، وعادوا بالخط  الشام والعراق، وتخلقوا بؤخبلق

النبطً أو السرٌانً اللذٌن تولد منها الخط العربً.
1
    

وقد وجدت منذ القرن السادس مٌبلدي قبل االسبلم نقوش كتبت بالحط 

 العربً.

 م: 515ش زبد نق -1

سمً بنقش زبد نسبة إلى الموقع الذي وجد فٌه، وٌقع بٌن قنسرٌن ونهر 

الفرات جنوب شرق حلب. والنص منقوش على لوحة حجرٌة فً كنٌسة، وقد 

كتب بثبلث لؽات هً الٌونانٌة والسرٌانٌة والعربٌة وجاء النص العربً بسطر 

 م512سنة أسماء الذٌن شٌدوا الكنٌسة والنص مإرخ واحد تضمن 

وجاء النص كما ٌلً: }بنصر اإلله شرحو برامح منؽو وهٌلٌا برمز القٌس 

 وسرحو بر سعدو وسترو وشرٌحو{.

  م: 558نقش أسٌس  -5

كم جنوب شرق دمشق 105وجد نقش أسٌس فً جبال اسٌس على بعد 

م 1965عثرت علٌه البعثة األثرٌة األلمانٌة التً عملت بالمنطقة سنة و

 أربعة أسطر وهً كما ٌلً:وٌتكون النقش من 

 / ابراهٌم بن مؽٌرة األوسً.1

 / أرسلنً الحرث الملك علً.2

 / سلٌمن مسلحة سنت.3

4 /433. 

                                                           
1
 64-63م، ص2005محمود شكر الجبوري بحوث ومقاالت فً الخط العربً دار الشرق للطباعة والنشر الطبعة األول  
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نبلحظ بؤن هذا النقش هو عربً بالكامل وإن التارٌخ بصري ٌعنً دخول 

البصرة فً حوزة الروم وهو من التواإٌخ التً استخدمت قبل التارٌخ 

م وٌسمى تارٌخ 528ٌصبح التارٌخ  433 سنوات إلى 105المٌبلدي ب 

 بصرى وهو تقوٌم بصري للقدٌس ٌوحنا المعمدان.

 نقش أم الجمال:  -3

عثر على نقش أم الجمال الثانً فً بناٌة إحدى الكنابس فً ببلد الشام وتسمى 

مع الكنٌسة المزدوجة والنقش ؼٌر من مإرخ ولكن من خبلل نقارنة حروفه 

على أنه من نصوص القرن السادس المٌبلدي حروؾ النصوص السابقة رجح 

 وٌتكون النقش من خمسة أسطر،

 / هللا ؼفر اللٌه.1

 / بن عبٌد كاتب.2

 / العبٌد اعلى بنً.3

 / عمري كتبه عنه من.4

/ }ٌقرإه{ الكلمة ؼٌر واضحة.5
1 

 إن ظاهرة الكتابة قد وجدت سبٌلها إلى ببلد العرب بسلوك طرٌقٌن هما:   

دابر من حوران إحدى ربع النبط إلى وادي الفرات األوسط، الطرٌق الاألول: 

 حٌث األنبار والحٌرة، ثم دومة الجندل فالمدٌنة ومنها إلى مكة والطابؾ.

طرٌق أقصر من دٌارالنبط إلى }البتراء{ إلى }العبل{ فشمال الحجاز إلى  الثانً:

 المدٌنة ومكة.

منصؾ القرن الثالث المٌبلدي فإنها بٌن كانت رحلة الخط عن هذا أو ذلك  وسواء

ونهاٌة القرن السادس، وهو الوقت الذي تم فٌه تحول الخط العربً من صورته 

 النبطٌة البحتة إلى صورته العربٌة المعروفة التً نراه علٌها اآلن.

وانتقال، وٌساعد على هذا االعتقاد وتعتبر هذه الحقبة الزمنٌة مرحلة اقباس  

طوط النبط وجود سوق نبطٌة فً المدٌنة نهاٌة باشتقاق العرب لخطهم من خ

                                                           
1
 .25، 24السابق، صناهض عبد الرزاق،  
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مهمة بٌن النبط القرن الخامس المٌبلدي، ٌدل وجودها على وجود عبلقات تجارٌة 

 والحجاز.

ٌبعد أن تكون الكتابة قد انتهت إلى عرب الحجاز مع التجارة التً كان  وهكذا ال

د أفادت ٌمارسها القرٌشٌون مع األنباط وأن تكون رحبلت الشتاء والصٌؾ ق

 العرب فابد ثقافٌة كبرى إلى جانب ما افادتهم من الناحٌة المادٌة.

وقد كان من الطبٌعً أن ٌؤخذ عرب الحجاز الخط النبطً وٌطوروه، ذلك  

الء واقتبس عرب أن األنباط كانوا أكثر حضارة من عرب الحجاز، فؤثروا فً هإ

رحبلتهم الدابمة  الحجاز خطهم من أولبك نظرا لبلتصال المباشر بهم أثناء

المتواصلة إلى الشام، فقد كانوا ٌمرون دوما على دٌارهم، ولم ٌكن للشام طرٌقة 

أخرى توصلهم إلٌها، فهذا االتصال الحضاري الدابم بٌن عرب الحجاز وعرب 

مساعد على اخذ عرب الحجاز خطهم من األنباط، فضبل عن  أكبراألنباط كان 

مشاركتهم فً كثٌر من المور فً اللؽة والمعتقدات.
1

 

باإلضافة إلى النقوش األربعة توجد شواهد أخرى على استخدام الخط العربً قبل 

 اإلسبلم منها: 

التً كانت تعلق بالكعبة ومنها قول ابن أرقم بن  المعلقات الشعرٌة: .1

 عوؾ بن بكر بن وابل 

 أخذت لدٌن مطمبن صحٌفة           وخالفت فٌها كل من جار أظلم

وقد ورد ذكر الدفتر والكراسة، وورد لفظ الكتاب المعنً الدٌوان أو المصحؾ 

تركهم المجموعة قال ابن مسعود: إنما هلك من كان قبلكم بإتباعهم الكتب و

كتابهم، وامر شعلة بن الحجاج ابنه أن ٌؽسل كتبه وٌدفنها بعد موته.
2
  

 

 

 

 

                                                           
1
 1م 2005محمود شكر الجبوري بحوث ومقاالت فً الخط العربً دار الشرق للطباعة والنشر ط  
2
 2008 1رزاق القٌسً تارٌخ الخط العربً دار الناهج للنشر والتوزٌع ط ناهض عبد ال 
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 المبحث الثالث: الوسائل المستعملة فً كتابة الخط العربً:

خاصة تنطلق من التناسب  فنٌة وقواعدٌعتمد الخط العربً على جمالٌات  

التً نراها فً  بٌن الخط والنقطة والدابرة، وتستخدم فً أدابه فنٌا العناصر نفسها

الفنون التشكٌلٌة األخرى، كالخط والكتلة، لٌس بمعناها المتحرك مادٌا فحسب بل 

وبمعناها الجمالً الذي ٌنتج حركة ذاتٌة تجعل الخط ٌتهادى فً رونق جمالً 

 ٌنه ومرتبط معها فً آن واحد.مستقل عن مضام

 األدوات التً ٌكتب علٌها:-1

سمً قلما إما الستقامته أ وألنه مؤخوذ من القبلم وهو شعر رخو أو لتقلٌم القلم: 

بة وكان اشتقاق القلم من لرأسه ولذلك قٌل ال ٌسمى قلما حتى ٌبرى وإال فهو قص

ومنه تقلٌم األظافر وتقلٌم حافة الداٌة التعلٌم
1

وقلم القصبة ٌقط وٌبرى، وقد ٌتخذ  

القلم من السعؾ او الؽاب وقد ٌستعملون رٌش الطٌور للكتابة، كل ذلك ٌؽمس فً 

المداد وٌكتب به وجمع القلم أقبلم وقبلم وجمع أقبلم أقالٌم
2
. 

اقرأ باسم ربك الذي خلق آن الكرٌم فً مواضع عدٌدة منها: ورد ذكره فً القر

أ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسن ما لم ٌعلم"ن من علق اقراخلق اإلنس
3

 

وقال تعالى مقسما بالقلم فً سورة تحمل اسم القلم:" ن والقلم وما ٌسطرون"
4

 

وقال تعالى:" ولو أنما فً األرض من شجرة أقبللم والبحر ٌمده من بعده سبعة 

أبحر ما نفدت كلمات هللا إن هللا عزٌز حكٌم"
5

 

ٌونان: أمر الدنٌا والدٌن واقع تحت شٌبٌن سٌؾ وقلم والسٌؾ وقال بعض ملوك ال

تحت القلم وقبل القلم لسان البصر ومطٌة الفكر وٌقول أرسطو طالٌس: الكاتب 

العلٌة الفاعلٌة والقلم العلة االلٌة والخط العلة الصورٌة والببلؼة العلة النمامٌة
6

 

ا أتقنت كتابته ومنه سمٌت زبرت الكتاب إذرا أخذ له من قولهم وسمً القلم مزب  

الكتب زبرا وكذلك جاءت الكلمة بمعنى الكتب
1

" وإنه لفً زبر فً القرآن الكرٌم 

األولٌن"
2

 

                                                           
1
 .27، المطبعة السلفٌة القاهرة، ص1الصولً أبو بكر محمد ابن ٌحً، أدب الكتاب، ط- 
2
 .1994، 284، دار الؽرب اإلسبلمً، ص1ٌحً وهٌب الجبوري، الخط والكتابة فً الحضارة العربٌة، ط - 
3
 .5-1 سورة العلق: اآلٌة:- 
4
 .2-1سورة القلم: اآلٌة: - 
5
 .27سورة لقمان: اآلٌة: - 
6
 .195ص–عدد خاص بالخط العربً  -مجلة المورد العدد الرابع دط، دار الشإون الثقافٌة العامة بؽداد- 
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ٌمكن للخطاط أن ٌستؽنً أو ٌعوض عنه فهو سهل االستعمال  وقلم القصب ال

وطوع ٌد الكتابة بقطعه كما ٌشاء وحسب حجم الكتابة ونوع الخط وهو ذو مٌزات 

ٌمكن توفرها فً األقبلم الحدٌثة وٌذكر ابن مقلة فً رسالته كٌفٌة اختٌار عدٌدة ال 

 القصبة فٌقول:

أن ٌكون ناضجا قبل جنٌه وناشفا من ماءه فً قشره وقطع بعد إلقاء بذره واضؽر 

لحاءه وصلب شحمه ولهذه المواصفات تؤثٌر مباشر فً جودة قطه واستخدامه كما 

طول القلم بٌن اثنا عشر أصبع وستة عشر أي ٌحدد ابن مقلة طول القلم وعرضه ف

طوله شبرا تقرٌبا أما عرضه فٌحدده بٌن الخنصر والسبابة كما اشترط ان ٌكون 

لكل نوع من الخط قلم خاص له الختبلؾ قطته
3

 

وٌولً الخطاطون براٌة القلم أهمٌة بالؽة حتى قٌل جودة الخط فً إتقان القط 

 وتعتمد البراٌة على أربعة مراحل:

وهو فتح القصبة بصورة مابلة تكون متساوٌة من الجهتٌن حتى ال  الفتح:-1

 ٌضعؾ أحد الجانبٌن.

وٌعنً األخذ من جوانب القلم حٌث تستؤصل شحمته الرخوة حتى  النحت:-2

 ٌصل إلى الصبلبة من القلم ألن بقاء الشحمة ٌإدي إلى تشظً الخط ورداءته.

لمرور المداد فٌه وٌكون الشق وهو شق رأس القلم على شكل سنٌن  الشق:-3

فً األقبلم الصلبة أطول فٌصل إلى نهاٌة الفتحة وٌقصر برخوة القلم فٌصبح إلى 

نصؾ الفتحة أو ثلثها وزٌادة الخط ٌفسد الشق وٌشوهه وللشق فوابد مهمة فً 

استمرار الكتابة وانسٌابها بوجود المداد ٌمٌل إلى أحد هذٌن السنٌن عند حركته بٌد 

الكاتب
4

 

وٌعنً قطع رأس القلم بعد نحت جوانبه بتحرٌؾ }مٌل{ ٌرتفع فٌه السن  القط:-4

 األٌمن على السن األٌسر ارتفاعا قلٌبل.

وٌختلؾ الخطاطون فً خطوطهم نتٌجة لمسكه القلم وتركٌزهم فً الكتابة على    

أجزاء معٌنة منه فمنهم من ٌكتب بالشحمة وٌفضل االعتدال بٌنهما أي تساوي 

                                                                                                                                                                                     
1
 .285ٌحً وهٌب الجبوري الخط والكتابة فً الحضارة العربٌة، ص- 
2
 .196سورة الشعراء: اآلٌة: - 
3
 .57-56دار الشإون الثقافٌة العامة ص 2003-1عبد هللا الحسٌنً، التكوٌن الفنً للخط العربً وفن أسس التصمٌم، طاٌاد حسٌن - 
4
 .132، دار الشإون الثقافٌة بؽداد، ص1991 1ابن مقلة، رسالة فً الخط والقلم، تحقٌق هبلل ناجً ط- 
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القشرة والشحمة ومنهم من ٌكتب بالشحمة ومنهم من ٌكتب بالقشرة ومنهم بالقطة 

د له صوت فً وجهه موضع المحرفة ومنهم بالقطة المدورة أو بٌن ذلك الجٌ

السكٌن أثناء القط وصدره ما بعد القشرة وعرضه بمجموع السن األٌمن واألٌسر 

ولكل خط من الخطوط قطة خاصة به "درجة المٌل " فهً فً الرقاع والتوقٌع 

أقرب إلى التدوٌر وفً الثلث وفً النسخ أقرب إلى التحرٌؾ وأما المحقق فهو 

أقرب إلى التحرٌؾ
1

 

هذا االختبلؾ فً قطة القلم بٌن خط وآخر هو اختبلؾ إشكال الحروؾ وسبب    

قطه ومهما ٌكن من أمر إن وأحجامها وهو ما ٌؽٌر سعة القلم وبالتالً ٌؽٌر زاوٌة 

االعتٌاد على قطة قلم معٌنة ٌعب على على الخطاط استخدام قطة قلم ؼٌرها وال 

كبٌرة حٌث تنظم األصابع  تقل مسكة القلم أهمٌة عن قطته فهً تحتاج إلى عناٌة

 األربعة عند اإلبهام وٌستقر القلم فٌها على ثبلثة أصابع لكل منها وظٌفته.

 أنملة الوسطى وتإدي إلى دفع القلم من الٌمٌن إلى الٌسار.-1

 السبابة وتإدي إلى دفع القلم من اإلعلى إلى أسفل بلحم السبابة.-2

إلى الٌمٌن ولكل من هذه األصابع اإلبهام وٌإدي إلى دفع القلم من الٌسار -3

خاصٌة تعجز عنها بقٌة األصابع وٌكون جلوس القلم أمام أظفر األصبع 

الوسطى.
2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .90مطبعة المعارؾ بؽداد، ص 1970هبلل ناجً ،دط،  الهٌبً عبد الدٌن علً العمدة، رسالة فً الخط والقلم، تحقٌق- 
2
 .132ابن مقلة، رسالة فً الخط والقلم ص- 
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 الحبر}المداد{:

المداد فً األصل: كل شًء ٌمد به ثم كثر االستعمال لما عمد به الدواة فؽلب    

داد والمداد فً كل شًء ؼٌره فإذا قٌل مداد السرج ٌمد به، وكل شًء ٌمد فهو م

، والمداد قوله تعالى:} لو كان البحر مدادا لكلمات ربً{ هو المداد ال من اإلمداد

عند ابن منظور هو النفس وما ٌكتب به
1

 

وأما الحبر فؤصله اللون واثر المداد القرطاس فٌقال: ٌإتى بمداد طالب العلم ودم 

واآلخر فً الكفة األخرى فبل الشهٌد ٌوم القٌامة فٌوضع احدهما فً كفة المٌزان 

ٌرجع احدهما على اآلخر، وسمً المداد الحبر قال الصولً: وإنما سمً الحبر 

حبرا لتحسٌنه الخط، من قولهم حبرت الشًء تحبٌرا وحبرته زٌنته وحسنته 

: الحبر مؤخوذ من الحبار وهو أثر الشًء كؤنه أثر الكتابة وقٌل واالسم الحبر
2

 

عشى أما الحبر فؤصله اللون وٌقال ناصح الحبر ٌراد به وقد جاء فً صبح األ   

اللون الخالص من كل شًء 
3

واستخدم الخطاطون فً كتاباتهم وتزوٌقهم  

للمخطوطات مدادا مختلؾ األلوان مثل الذهبً والٌاقوتً واألحمر واألزرق زلكن 

 تاصفة الؽالبة للحبر هً السواد.

السواد دون ؼٌره لمضاضته لون  وفً ذلك ٌقول الزفتاوي: إنما استعمل فٌه

الصحٌفة ولٌس شًء من األلوان ضد صاحبه إال السواد والبٌاض
4

 

أي أنه ٌساعد على إظهار الكتابة بؤوضح صورة ممكنة إضافة إلى جودته 

وصناعة المداد األسود بالذات بكثٌر من صناعة المداد اللون ألنها لم تكن تحتاج 

 إلى ألوان وأصابػ.

الحبر األسود من مداد مختلفة إال أن أجود المداد كما ٌقول ابن وضع الخطاطون 

مقلة ما اتخذ من سخام النفط لعد أن ٌنحل وٌصفى وٌصب علٌه الماء ٌضاؾ إلٌه 

شًء من العسل والملح والصمػ العربً ومقدار من العفس ثم ٌوضع فوق نار 

حادة حتى ٌشحن وٌوضع الكافور أحٌانا لتطٌب رابحته.
5

 

                                                           
1
 .290ٌحً وهٌب الجبوري، الخط والكتابة فً الحضارة العربٌة، ص- 
2
 .368دار الشإون الثقافٌة العامة بؽداد ص 1986 1المهندس ناجً زٌن الدٌن المصرؾ، مصور الخط العربً ط- 
3
 .59حسٌن التكوٌن الفنً للخط العربً وفق أسس التصمٌم صإٌاد - 
4
دار الشإون الثقافٌة العامة  1989، 1الزفتاوي: محمد ابن أحمد ن منهاج اإلصابة فً معرفة الخطوط وآالت الكتابة، تحقٌق هبلل ناجً، ط- 

 .209بؽداد، ص
5
 .40مكتبة الصباح جدة ص 1989 2الحلوجً عبد الستار، المخطوط العربً ط- 
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ن الطٌن من أقدم المواد التً اتخذها اإلنسان للكتابة، لتسٌره ولٌنه كا الطٌن:

وسهولة الكتابة علٌه، فكانوا ٌضعون من الطٌن قوالب ٌكتبون علٌه وهو طري، 

ثم ٌجففونه على الشمس أو ٌطبخونه بالنار وقد كانت هذه الحٌلة منتشرة فً 

على ألواح كثٌرة من العراق عند األكادٌٌن والسومارٌٌن واآلشورٌٌن وقد عثر 

ألواح الطٌن مكتوب علٌها بالخط تالمسماري، وتحتفظ المتاحؾ األثرٌة بآالؾ من 

األلواح الطٌنٌة
1

 

  الحجر:

أما الكتابة على الصخور والنقش على الحجر، فقد كثر فً البٌبات الصخرٌة  

وهذه المادة أقوى من الطٌن على البقاء، لكنها ثقٌلة الوزن كبٌرة الحجم، ٌصعب 

حملها ونقلها، لكنها كثرت هذه الكتابات فً المعابد والكهوؾ والقصور والقبلع 

ابة والنقش ٌسمٌان}الوحً{، وكانت وقد كتب الجاهلٌون على الحجارة وكانت الكت

العرب تكتب فً اللحاؾ وهً حجارة بٌض الرقاق، واحدته لحفة}بفتح البلم{ وقد 

كتبت آٌات من القرآن الكرٌم فً اللحاؾ، كما كتبت فً الرقاع والعسب قال زٌد 

بن ثابت حٌنما أمره أبو بكر بجمع القرأن: فجعلت أتتبعه فً الرقاع واللحاؾ، 

ٌم كتابة العرب فً اللحاؾ فٌما بعد فً قوله أن العرب تكتب فً أكتاؾ وأكد الند

واللحاؾ وهً حجارة رقاق البٌض، وفً العسب عسب النخلاإلبل 
2 

 الجلد:

كان ٌطلق علٌه تسمٌة الرق واألدٌم والقضٌم ولم نجد تفسٌرا للفرق بٌنهما فً   

ق الذي ٌسوى وٌرقق المصادر، ؼٌر أن المعاجم تشرح الرق على أنه الجلد الرقٌ

وٌكتب علٌه أما األدٌم فهو الجلد األحمر أو المدبوغ أما القضٌم فهو بمعنى الجلد 

األبٌض ٌكتب فٌه، وقد وردت هذه األسماء جمٌعا فً الشعر الجاهلً وانفرد 

الرق بتمٌٌز خاص ذكره القرآن الكرٌم
3

قوله تعالى:} والطور وكتاب مسطور فً  

رق منشور{
4 

 

 
                                                           

1
 .294وهٌب الجبوري، الخط والكتابة فً الحضارة العربٌة ص- 
2
 .248-247المرجع نفسه ص- 
3
 .39-38د. محمد مرتاض، الخط العربً، ص- 
4
 .3-1سورة الطور: اآلٌة - 
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 الكاغد: 

المعروؾ فً التارٌخ أن أهل الصٌن هم أول من عرؾ صناعة الورق، وكان   

التجار العرب ٌستوردون الورق الصٌنً، وكانت صلتهم بببلد الشرق األقصى 

قدٌمة، وعرؾ العرب الورق بلفظ الكاؼد بفتح الؽٌن، والكلمة فارسٌة من ألصل 

فً المراجع العربٌة  صٌنً، وورد بلفظ الكاؼد والكاؼذ بالدال والذال المعجمة

القدٌمة، وقد رأى العرب فً الورق أو الكاؼد مادة خفٌفة سهلة الحمل والفتل ال 

تتطلب حٌزا كبٌرا، فؤكثروا منها إكثارا عظٌما، جعل من الكتب أضعافا 

المصادر معلومات وافٌة عن مضاعفة، ففضلوه على الرق والبرٌد ولم تذكر 

لة فٌه بشكل واؾ، وكذلك األمر بالنسبة كٌفٌة صنع الورق والمواد المستعم

للصناعات األخرى اللهم إال إشارات وتلمٌحات سرٌعة، وكان الورق ٌصنع من 

القطن ومواد نباتٌة أخرى، وقد تدخل فً صناعة الحرٌر، وإن اختبلؾ المواد 

األولٌة فً صناعة الورق تإدي إلى ظهور جملة أنواع منه تختلؾ فً ثخانتها 

ها ولونها ولٌنهاومتانتها وصقل
1

 

 العسب والكرانٌف:

العسب جمع عسب وهً السعؾ أو الجرٌدة فً النخل إذا ٌبست ونزع من 

خواصها، أما الكرانٌؾ فجمع كرنافة
2

، وهً على حد قول ابن سٌده" أصل 

السعفة الؽلٌظ الملتصق بجذع النخلة ولعلها أكثر المواد شٌوعا واستعماال فً 

 وسهلة الحصول علٌها مثال البٌبة الصحراوٌة.الكتابة نظرا لتوفرها، 

 األكتاف واألضالع:

 نعنً بها عظام أكتاؾ اإلبل، والؽنم وأضبلعها.

 اللخاف:

 هً الحجارة البٌض الرقاق.

 

 

                                                           
1
 ، بتصرؾ.275-274ٌحً وهٌب الجبوري، الخط والكتابة فً الحضارة العربٌة ص - 
2
 .20،22بق، صعبد الستار الحلوجً، المرجع السا- 
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 المهارق:

هً الصحؾ البٌضاء من القماش، وهو لفظ فارسً معرب
1

 ، ٌعرفه ابن منظور:

ٌه" وهذه المواد هً نفسها " ثوب حرٌر أبٌض ٌسقً الصمػ وٌصقل تم ٌكتب ف

استعملت فً عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وصحابته ذي الذكر الحكٌم 

وأحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم، حٌث ٌروي البخاري أن زٌد بن ثابت 

حٌن كلفه أبو بكر الصدٌق بجمع القرآن، مضى بجمعه من العسب واللخاؾ وفً 

 اق، واألكتاؾ أو األقتاب.رواٌة أخرى أنه جمعه من الرق

سبحانه وتعالى فً محكم كتابه، بسم هللا الرحمان الرحٌم:" أما الرق ذكره 

والطور وكتاب مسطور فً رق منشور "
2
. 

لقد جاء الفتح اإلسبلمً فتحا منٌرا على الكتابة حٌث ظهرت عدة مواد كالبردي، 

 والقباطً والورق

 القباطً:

ٌمكن أن تندرج تحت المهارق على أنها نوع من النسٌج، وإذا كانت تنفرد  

بخصابصها وسماتها التً تمٌزها عن ؼٌرها من األنسجة، ففً بداٌة هذا الفتح 

 كانت الكتابة أٌسر من كل المواد التً كانت تستعمل من قبل.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .22المرجع نفسه، ص- 
2
 .3سورة الطور، اآلٌة - 
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 المبحث الرابع: أنواع الخط العربً:

تماعٌة واضحة ونبٌلة، فجاء الحرؾ العربً لكً للخط العربً وظابؾ اج 

من شخصٌة االنسان العربً وصفة من صفاتها التً ٌتمٌز بها  ٌكون جزءا مهما

إلى جانب لؽته العربٌة، وٌساعده على ممارسة تفاصٌل حٌاته ومزاولة نشاطه 

 االجتماعً، وتناقل ذلك النشاط بشكل صحٌح ومنظم.

قومٌة ورمزا من رموز التواصل الحضاري  ولذلك فقد أصبح الخط العربً صؾ

والفكري بٌن العرب والقوام األخرى، وقد بدى ذلك واضحا من خبلل نشر 

الحضارة اإلسبلمٌة، وما تمحض عنها من نتاج فكري وادبً وعلمً وفنً كبٌر 

أنار طرٌق األمم وأسهم فً تقمها الحضاري.
1

 

 وقد تنوعت أنواع الخط العربً ونذكر منها:

 الكوفً:الخط  -1

تتمٌز أشكال حروفه بخطوط مستقٌمة وزواٌا حادة، ظهر بمدٌنة الكوفة، وهو 

امتداد متطور للخط الحٌري الذي ظهر بمدٌنة الحٌرة، وأٌضا نذكر أنه كان 

لهذا الخط الشرٌؾ وقد تمٌز بؤشكال مختلفة، ومتعددة وأهم الصور التً ظهر 

بها الخط الكوفً نذكر منها.
2 

 

 )الكوفً المصحفً( الكوفً القدٌم: -1-1

وهو خط خال من النقط وقد استعمل فً كتابة القرآن الكرٌم، ولم تكن 

مشكلة اللحن هً المشكلة الوحٌدة التً واجهت لؽة القرآن، بل واجهته 

أٌضا مشكلة التصحٌؾ، إذ ظل خالٌا من النقط لوقت متآخر، مما أدى إلى 

، ذلك أن عدم تمٌٌز خطورة أخرى من التطور تمثلت فً االعجام اي النقط

الحروؾ المتشابهة الصورة بعبلمة تفرق بٌنها كالدال والذال مثبل أدى إلى 

 -اللبس ومن ثم إلى تؽٌٌر الكلمة وحتى المعنى أحٌانا، وقد كثر التصحٌؾ

 مما أفزع الحجاج ابن. –خاصة فً العراق 

                                                           
1
عصام محمد الشنطً، المخطوطات العربٌة أماكنها واالشتؽال بها، فهرستها وتصنٌفها ومشكبلتها المخطوطات العربٌة فً الؽرب اإلسبلمً  

 201، ص1990وضعٌة المجموعات وإفاق البحث، الدار البٌضاء، مإسسة الملك عبد العزٌز، 
2
 44، ص2005محٌسن عبد الجبار، الخط العربً والزخرفة العربٌة االسبلمٌة، دابرة المكتبة الوطنٌة، عمان،  
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 : البردي

المادة الجدٌدة التً فرضت نفسها وانتقلق بالكتابة العربٌة إلى مرحلة  

البردي المصري، فقد كان جدٌدة من مراحل نموها وتطورها، هً اوراق 

ٌعمل منه كاؼط أبٌض ٌقال له القراطٌس، وانتقلت الكتابة إلى مرحلة 

تابة جدٌدة، وأصبح ٌتصدر مواد الكتابة، بل لقد ظل هو المادة األساسٌة للك

طوال عصر بنً أمٌة، وكانت أوراق على شكل لفابؾ، طول الواحدة منها 

ثبلثون ذراعا أو أكثر وعرضها شبر فما فوق، ثم تطوٌه طٌا رقٌا وتجعله 

فً مندٌل نظٌؾ، وٌوضع تحت وسادة حتى ٌجؾ، اما انتشاره فكان لٌشمل 

التً  عدة محطات عربٌة، والنتٌجة العامة من كل ما تقدم هً ان المادة

كانت تنجز علٌها الكتابة قبل اإلسبلم، قد أصبحت ال تؾ لمتطلبات الفترة 

البلحقة.
1

 

م( الذي طلب من كتابه وضع العبلمات على 714هـ/95ٌوسؾ الثقفً )ت 

الحروؾ المتشابهة. وقد قٌل إن أول من اعجم المصاحؾ هو نصر بن 

ٌعمر  م( أو ٌحً بن707هـ/89الحروؾ" )ت  نصر»ب عاصم الذي لقب 

م( وهما من تبلمٌذ أبً السود الدإلً.746هـ/129)ت 
2

 

 الكوفً المنقوط:  -1-5

ٌظهر تطور هذا الخط وتحسنه، وقد استخدم هذا النوع اٌضا فً الكتابة 

 المصاحؾ وتزٌٌن المساجد.

 الكوفً الهندسً: -1-3

ٌمتاز عن بقٌة أنواع الخطوط بؤحرفه الشدٌدة، تكتب داخل أشكال هندسٌة 

او مستدٌرة أحٌانا تكون عبارات بعض النماذج صعبة مربعة ومثلثة 

 القراءة لشدة تداخلها وتشابك حروفه.

                                                           
1
 25عبد الستار الحلوجً، المخطوط العربً، الدار المصإٌة اللبنانٌة، القاهرة، ص 
2
 www.almontada-el3arabi.yoo7.com 
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 الكوفً المظفور: -1-4

تربط بٌن تكون زخرفته الكتابٌة على شكل ظفابر، أو عقد مرتبطة 

األحرؾ، فٌظهر من ذلك شكل جمٌل ٌجعل من الصعب التمٌز بٌن حرفه، 

وقد انتشر هذا النوع فً ببلد المؽرب العربً اإلسبلمً، وله أمثلة كثٌرة 

 فً المساجد والجوامع هناك.

 الكوفً المورق: -1-5

هذا النوع سمً بهذا االسم الن الكتاب كانوا ٌرسمون حروفه على أشكال 

أوراق الشجار، حٌث تكون الحروؾ مستلقٌة على شكل ٌشبه زخرفٌة تشبه 

أؼصان الشجار تحمل ورٌقات نباتٌة منوعة األشكال، من هذا السلوب فً 

الفاطمً هو أفضل نا  إن التورٌقعدد من الجوامع المصرٌة القدٌمة، وٌقال 

 وصل إلٌه هذا النوع من التقدم.

 الكوفً:  -1-6

نباتٌة، وٌعتبر من أبرز أنواع الخط ٌمتاز بؤنه أرضٌة ترتكز على زخارؾ 

 أهمٌة واوسعها انتشارا.

 خط النسخ:  -5
هذا  الخط ٌعتبر من الخطوط العربٌة األصٌلة، وٌقال أنه الخط الذي عرؾ 

بالخط الحجازي، أما سبب تسمٌته ب"النسخ" فٌقال الن الكتاب كانوا 

ي، ٌنسخون به المصاحؾ وٌكتبون به المإلفات منذ القرن األول الهجر

وهناك من ٌرى بؤن أول من استعمل هذا الخط فً صدر اإلسبلم هو اإلمام 

ؼبل أن المإكد هو استخدام فً دواوٌن  -رضً هللا عنه -علً بن أبً طالب

الدولة اإلسبلمٌة وفً مراسبلتها، أما القلقشندي فٌشٌر فً كتابه "صبح 

أن خط  األعشى" إلى أن أوراق البردي األول قد دلت داللة فقطعة على

النسخ كان مستخدما فً الدواوٌن والرسابل، وٌقول إبراهٌم حمزة عن خط 

النسخ: "أنه الخط الذي عرؾ بالخط الحجازي قبل عصر النبوة، وأنه بقً 

متداوال فً صدر اإلسبلم وان الناظر فً النقوش التً عثر علٌا ورسابل 

 النبً صلى هللا علٌه وسلم، ٌرى أصالة هذا الخط".
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 تجمع المصادر التً كتبت عن الخط العربً، على حدوث تجدٌد بالػوتكاد  

على خط النسخ، وعلى أن سبب استعماله هو أنه ٌساعد الكاتب على السٌر 

بقلمه بسرعة مع المحافظة على تناسق الحروؾ وجمال الرونق، أما ما 

الموصل وشمالً سورٌا حمادة من أن أتابكة ذهب إلٌه الدكتور محمد ماهر 

الجدٌر بالذكر  لذٌن ابتدعوه فً القرن السادس هجري، فلم أجد ماٌإٌده،هم ا

أن خط النسٌخ ٌتمٌز بالوضوح، والبساطة مما أهله لٌصبح الخط السابد فً 

جمٌع حروؾ الطباعة العربٌة اإلعتٌادٌة فً الوقت الحاضر.
1 

قرٌب من الثلث من حٌث الجمال والروعة والدقة، وهو إن خط النسخ 

التشكٌل ولكن أقل من الثلث، وٌزٌده التشكٌل حسنا ورونقا، وٌصلح ٌحتمل 

 التحؾ الثمٌنة المعدنٌة والخشبٌة لبعض اللوحات الكبٌرة فقد كتب به على

وكتب به على الجص واألجر والرخام، واعتبر عنصر من عناصر 

الزخرفة. 
2

ونال خط النسخ عناٌة كبٌرة فً العراق فً العصور العباسٌة  

{ حتى عرؾ بالخط هـ445ه وتجوٌده فً عصر التابكة }ػ فً تحسٌنوقد بول

النسخً األتابكً، الذي على نسبة ثابتة وهو الذي كتبت به المصاحؾ فً 

الوسطى، وحل محمل الخطوط الكوفٌة، وفً العصر  العصور اإلسبلمٌة

األٌوبً فً مصر والشام حلت الخطوط الثلثٌة والنسخٌة محل الخط الكوفً، 

هذا الخط }النسخً{ فً شرق العالم اإلسبلمً وؼربة، وؼدا الذوق وانتشر 

هـ حتى قل شؤن الخطوط الكوفٌة سواء فً  6المفضل، ولم ٌنقض القرن 

كتابة المصاحؾ، وفً النقوش على جدران المساجد
3 

ٌساعد هذا النوع من الخط الكاتب على السٌر بقلمه بسرعة أكثر من خط  

حق مداتها مع المحافظة على تناسق الحروؾ الثلث وذلك لصؽر حروفه وتبل

وجمال الرونق.
4 

 خط المحقق:  -3

} كالواء والراء  وهو خط شبٌه بخ الثلث، له مدات مرسلة لبعض حروؾ

وال تعلق رإوس حروؾ} الحاء أو الخاء أو الجٌم { كما  خٌرةوالزاي والمٌم األ

                                                           
1
 50، ص1999قضاٌاه، دار المرٌخ،  عبد العزٌز المسفر، المخطوط العربً وشًء من 
2
 142وهٌب الجبوري، الخط والكتابة العربٌة ص 
3
 142وهٌب الجبوري، المرجع السابق ص 
4
 366الصرؾ ناجً زٌن الدٌن، مصور الخط العربً ص  
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هو الحال فً بعض حاالت خط الثلث حٌث تكتب مفتوحة ومعلقة، أما فً خط 

 المحقق تبقى مرسلة وال تلتؾ من األسفل كما هو الحال فً الخط الثلث.

والخط المحقق تشكٌبلت شبٌهة بتشكٌبلت خط الثلث، وٌدخل هذا النوع من الخط 

دان الكتابة المنفذة فً العمارة اإلسبلمٌة إلى جانب خط الثلث والخط الكوفً فً مٌ

بشكل واسع ولكتابة السطور فً خط المحقق جمالٌة خاصة ونكهة فنٌة تساعد 

على الوضوح واالنسجام الحركً فً عبلقات الحروؾ مع بعضها بحٌث تشكل 

المساس بجوهر دون  نسقا موسٌقٌا متناؼما عند النظر ؼلٌها مما ٌسهل قراءتها

نلحضه فً الكتابات القرآنٌة على الواجهات أو على ما كٌبها الفنً، وهذا تر

وطول الجدارٌة للمساجد، تساعد فً ذلك حروفه المرسلة  -األفارٌز -األشرطة

األلؾ مثبل فً الخط المحقق ثمان نقاط.
1

 

 الخط الرٌحانً: -4

فقد كتب عدة مصاحؾ إن مبتدع الخط هو ابن البواب الخطاط البؽدادي، 

كان أحد هذه المصاحؾ بالخط الرٌحانً، وؼن السلطان سلٌم األول العثمانً 

اهدى هذا المصاحؾ كان أحد هذه المصاحؾ بالخط الرٌحانً، وإن السلطان 

سلٌم األول العثمانً أهدى هذا المصحؾ إلى الجامع )ال ال لً( فً استانبول وهو 

 تب له ابن البواب هذا المصحؾ وهو مبتدعهمحفوظ فٌه والخط الرٌحانً الذي ك

عنه بتداخل حروفه بعضها من بعض وهو الخط الدٌوانً نفسه إال أنه ٌختلؾ 

بؤوضاع متناسبة متناسقة وال سٌما ألفاته والمه وما ٌعزز هذا ما جاء فً رسالة 

فا براعة ابن البواب بقوله: "ثم برع الكتابة المنسوبة ألًٌ حٌان التوحٌدي واص

الثلث وخفٌفة وأبع فً الرقاع والرٌحان وتلطٌفه، ومٌز قلم المتن  فً

والمصاحؾ.
2

 

جذاب المنظر إذا كان كاتبه متقنا متفننا، وكل من عرؾ والرٌحانً خط جمٌل 

الخط الدٌوانً سهل علٌه معرفة أوضاع الخط الرٌحانً، وال ٌوضع على هذا 

الخط شًء من الشكل.
3

 

                                                           
1
 84عبد الجبار حمٌدي، الخط ، العربً والزخرفة العربٌة االسبلمٌة، ص 
2
 127-123م، ص1996سنة  2العدد مجلة معهد المخطوطات العربٌة  
3
  1محمد طاهر الكردي، تارٌخ الخط العربً وأدابه، د ط  
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أكثر  ناعم، وهو قلم أدق من المحقق الكبٌر إال أنه ومن الخط الرٌحانً ماهو دقٌق

اكثر استقامة من الثلث، أما الرٌحانً الكبٌر فحروفه أقل استقامة من المحقق 

الكبٌر.
1
  

 خط التوقٌع: -5

هو نوع جمٌل أخر من انواع الخط العربً الرابعة وٌسمى بخط التوقٌع 
2
 

ٌعتبر من أقدم الخطوط العربٌة اللٌنة وقد عرؾ فً القرن الثالث هجري الموافق 

مٌبلدي، وهو من الخطوط المبهة التً لم تحظ بالدراسة والتطوٌر كما ل التاسع 

الشؤن فً باقً الخطوطج كالثلث والنسخ والتعلٌق وؼٌرها .... وٌذكر أن هو 

ً.مفً زمن الٌاقوت المستعصالخط الجازة احد األقبلم الستة التً تحددت 
3

 

وٌعرؾ خط اإلجازة على أنه الخط الذي اصطلح الخطاطون على استخدامه 

" اإلذن باكتابة على القطعة التً ٌتقدم بها التلمٌذ لنٌل االجازة فً فً كتابة عبارة 

خطً الثلث والنسخ أو احدهما منفردا
4
  

 خط التعلٌق:  -6

وٌتمٌز بالوضوح وعدم التعقٌد وٌستخدم ٌمتاز بجماله ودقة امتداد حروفه 

فً كتابة عناوٌن الصحؾ والمجبلت واإلعبلنات التجارٌة والبطاقات الشخصٌة 

وقد شاع خط التعلٌق فً ىشرق العلم اإلسبلمً وقد بدأ بالظهور منذ أوابل القرن 

 هـ وقد عرؾ بالتعلٌق وٌتمٌز هذا الخط بطواعٌته بٌد الكاتب.9هـ. 3

 الخط الدٌوانً: -7
الرفٌعة، وتقلٌد األوسمة، وكل ما به العثمانٌون لكتابة البر آت والرتب  جاء

ٌصدر عن الدٌوان السلطانً
5

 وهو نوع من أنواع الخط العربً والذي تتمٌز 

حروفه بتدوٌرلتها وانحناءاتها الكثٌرة، وتقوٌساتها المتموجة والجمٌلة، أشكال 

كاألمواج على السطور كما تبدو فتبدو الكلمات المكتوبة بهذا النوع من الخط 

 الجمل المكتوبة بها بشكل ٌتمٌز بحرطات رٌاضٌة راقصة فً مرونتها.

 

                                                           
1
 111مطبعة البٌان بؽداد، ص 1957تركً الجبوري، الخط العربً السبلمً، الخط العربً األسبلمً د ط  
2
 28عبد الجبار حمٌدي، الخط العربً والزخرفة العربٌة اإلسبلمٌة ص  
3
 125م، دار مجدوالوي، ص2000 1االجازة فً فن الخط العربً طنصار محمد منصور،  
4
 127المرجع نفسه، ص 
5
  1د حنان قرقوتً اللؽة العربٌة والخط واماكن العلم ومكتسبات الترجمة وأثارها ط  
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ولخط الدٌوانً تشكٌبلت قلٌلة وٌقترب من خط الرقعة فً شكل بعض  

حروفه وقٌاساته، عدا أن خط الرقعة خال من التدوٌر والنقوش
1

وٌمتاز هذا الخط  

} ج  نزل من تحت السطر ؼٌر هذه الحروؾعلى انه ٌكتب على سطر واحد وال ت

ح خ ع غ م{ والهاء الوسٌطة والكاؾ الممتدة تنزل على السطر ؼٌر مستحسنة، 

وٌمتاز هذا الخط بالمرونة الكاملة فً الكتابة جمٌع حروفه ودرجة مٌل هذا الخط 

أكثر من درجة مٌل أي نوع أخر مع المرونة الدابرٌة فً كل الحروؾ.
2
  

  خط الرقعة: -8

الرقعة من الخطوط المتؤخرة المستحدثة قٌل: اخترعه ووضع قواعده األساتذ 

بك مصطفى أفندي المستشار وكان فً عهد السلطان عبد المجٌد خان، حوالً 

هـ، وكان خط الرقعة قبل ذلك خلٌطا بٌن الدٌوانً وخط سٌاقت وكان 1280

ا بإجادة الخط الدٌوانً.ممتاز بك مشهور
3

 

الحروؾ وٌحتمل أن ٌكون قد اشتق من الخط الثلثً  إن قلم الرقعة قصٌر

والنسخً وما بٌنهما وأن أنواعه كثٌرة بختبلؾ ؼٌر جوهري فً سجبلت الدولة 

هـ، ومنها ما 886القلم تعود إلى العثمانٌة، وقد عثر على كتابات ونصوص لهذا 

ق كتبه السلطان سلٌمان القانونً، وهو خلٌط بٌن حروؾ النسخ والدٌوانً الدقٌ

القدٌم وؼٌرها من نصوص أل عثمان.
4

 

نشوء خط الرقعة على هٌبة األولى قدٌم منذ عهد السلطان محمد ومعنى هذا أن 

هـ. 1280الفاتح، ولٌس كما ٌظن أن مخترعه "ٌمتاز بك" سنة 
5

 

وٌقال إن الذي اخترعه "ٌوسؾ باشا" والصدر األعظم ووضع قواعده" ممتاز 

بك" فً العهد العثمانً
6

رقعة خط جمٌل بدٌع، فً حروفه استقامة أكثر وخط ال 

من ؼٌره وال ٌحتمل التشكٌل وال التركٌب، وفٌه وضوح وٌقرأ بسهولة وهو أسهل 

 الخطوط، وهو أصل الكتابة االعتٌادٌة لدى الناس فً أمورهم الٌومٌة.

وٌبٌن أحد الخطاطٌن خصابص هذا الخط فٌقول:"فقد جاءت بساطة خط الرقعة 

خاضعة للتشكٌل الهندسً البسٌط، فهً سهلة الرسم معتمدة فً ذلك لكون حروفه 
                                                           

1
 99عبد المجٌد جمٌدي العربً والزخرفة العربٌة اإلسبلمٌة، ص 
2
 359حنان قرقوتً، المرجع السابق، ص 
3
 103محمد طاهر، تارٌخ الخط العربً وآدابه، صالكردي  
4
 384المصرؾ ناجً زٌن الدٌن، مصور الخط العربً ص 
5
 .178وهٌب الجبوري، المرجع السابق، ص 
6
 .301محمود شكري الجبوري، بحوث ومقاالت فً الخط العربً، ص 
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على الخط المستقٌم والقوس والدابرة، كما أن طواعٌته الحركة الٌد السرٌعة بعٌدا 

عن التروٌس والروتوس والتعقٌد إضافة إلى كون ؼالبٌة حروفه حروفه واضحة 

ط مع الحروؾ الخرى القراءة ذات شكل جمٌل، لوال قابلٌة البعض منها، لبلختبل

فتكون مدعاة لئللتباس والتشابه كالمٌم األولٌة عند مقارنتها مع العٌن الوسطٌة، 

حدى الحاءات األولٌة، وتعدد أشكال بعض حروفه كالهاء، كما أن من ممٌزات ‘و

ع الشكل، أي أنه قصٌر الطول ممتلا البنٌة نسبٌا هذا الخط الواضحة أنه مربو

ى كالثلث مثبلعند مقارنته بخطوط اخر
1

وٌستعمل خط الرقعة فً الكتابات  

الٌومٌة والمراسبلت وعناوٌن الكتب والمجبلت وعناوٌن الدوابر الرسمٌة وفً 

اإلعبلنات التجارٌة وذلك لبساطته ووضوحه وبعده عن التعقٌد. وقد اكتسب هذا 

-هـ123الخط أسلوبا خاصا على ٌدي الخطاط العثمانً محمد عزت أفندي 

أقبل الناس على استخدامه فً عصرنا كخط للكتابة االعتٌادٌة، إذ أن م، و1902

الخطوط العمة أقرب ما تكون إلى قواعد هذا الخط، وهو خط قصٌر الحروؾ 

وٌخلو من الصناعة والزخرفة والتشكٌل
2
  

 خط الطغراء:  -9

الطرة أو الطؽراء أو الطؽرى: كتابة جمٌلة بخط الثلث على شكل مخصوص 

 ورة، وأصلها عبلمة سلطانٌة } شارة ملكٌة{ مستحدثة.وهً معرفة ومشه

تكتب فً األوامر السطانٌة او على العقود اإلسبلمٌة أو ؼٌرها، ٌذكر فٌها اسم 

السلطان أو الملك أو إسم أبٌه أو لقبه.
3
  

وأول ذكر للطؽراء ٌؤتً مرتبطا باسم الشاعر أبً إسماعٌل الحسٌن بن علً 

ٌل إن اسم الطؽراء كلمة احب المٌة العجم، وقهـ{ ص515المعروؾ بالطؽرابً }

"تاتارٌة" تحتوي على اسم السلطان الحاكم ولقبه، واول من استعملها السلطان 

هـ، وٌروي فً أصل رسوم 792-761الثالث فً الدولة العثمانٌة مراد األول 

الطؽراء قصته مفادها أنها شعار قدٌم لطابر "همابونً" مقدس أسطوري كان 

طٌن األوؼوز، وؼن كتابة "طؽرل" جاءت بمعنى ظل ذلك الطابر ٌقدسه سبل

لطت بهذه الرواٌة الذي ٌشبه العنقاء وٌقول ناجً زٌن الدٌن المصرؾ: واخت

قصته طرٌفة للطؽراء عن طرٌق آخر لها مساس بنشوبها عند العثمانٌن، وهً 
                                                           

1
 127-125تركً الجبوري، الخط العربً اإلسبلمً ص  
2
 385-384ربً، صمصرؾ ناجً، مصور الخط الع 
3
 122طاهر الكردي، تارٌخ الخط العربً، ص 
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باٌزٌد أنه لما توترت العبلقات بٌن السلطان المؽولً تٌمورلنك إنذار للسلطان 

ٌهددع باعبلن الحرب ووقع ذلم اإلنذار ببصمة كفه على ورق الكتاب ملطخة 

بالدم ... وبصمة تٌمورلنك اتخذت كمثال لكتابة لطؽروات بالشكل البدابً الذي 

كتبه العثمانٌون.
1

 

وهناك من ٌفرق بٌن الطرة والطؽرى، فالطؽرى عند القلشندي هً: كتابة اسم 

السلطان واسم أبٌه وألقابه عل شكل مخصوص، ولها رجل مفرد بعملها 

بالدٌوان فؤلن كتب كاتبا أخذ من تلك الطؽروات واحدة وألصقها به، وتحصٌلها 

لة "خلد هللا سلطانه" ذا ألصقها كتب بؤسفلها فً بقٌة وجعلها فً وسط هذه الجماثم 

وتوضع الطؽرى بٌن الطرة المكتتبة فً أعلى المنشور والبسملة وكانت مستعملة 

المناشٌر إالى بخر الدولة األشرفٌة وآخرهم هو السلطان شعبان بن حسٌن فً 

 ستعمالها.هـ تقرٌبا ثم تركت بعد ذلك ورفض ا873

والمراسٌم ات السلطانٌة فً ناصٌة الخطاب أما الطرة فهً ما كانت تستعمل سابقا

لكٌة من العهود والتقالٌد، ٌذكر فٌها اسم السلطان ولقبه والرسل إلٌه وشًء مال

فً قلٌل من مضمون الكاتب وهً فً أعلى المكتوب بقلم أدق من قلم الخطابات 

سطور متقاربة، ثم تكتب بعدها الطؽرى، ثم بعده البسملة ثم ٌشرع فً الخطبة 

بحسب ذوق الكاتب بٌن الطؽرى والطرة وبٌنها وبٌن  والمقصود، وٌترك بٌاض

الخطبة وكذلك بٌن أسطر المكتوب وقد صارت فٌما بعد الطرة والطؽرى بمعنى 

 واحد.

وهذا الخ ٌمثل لوحة تجرٌدٌة حقٌقٌة بانفراجاتها المستقلة الملٌبة باألزهار 

ؼامضة المنتشرة بشكل حلزونً الملء الفراغ حول الكتابة، وكتابة هذا الخط 

وصعبة القراءة إال على الخبٌر.
2

 

هذا الخط فً البدء من طرؾ السبلجقة ثم الممالٌك وجوده العثمانٌون استخدم 

الدٌن اتخذوه شعارا لسبلطٌنهم وبلؽت أجمل أشكالها على ٌد مصطفى راقم، 

النوع كذلك فً كتابة اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث الشرٌفة والحكم واستخدم هذا 

واألقوال المؤثورة فً شكل ٌزخر باألبهة والعظمة.
3

                                                           
1
 30مطبعة دار السعادة بمصر، ص  1948المصرؾ ناجً زٌن الدٌن وفٌات األعٌان وأبناء حققه محمد محً الدٌن، د ط  
2
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3
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 المبحث األول: الخط العربً فً صدر اإلسالم: 

مع بداٌة ظهور الدعة اإلسبلمٌة ظهرت أهمٌة العمل على طلب العلم وتعلم    

الكتابة ولم ٌكن ذلك مقتصرا على الرجال فحسب فقد اهتم اإلسبلم بتعلٌم النساء 

الكتابة أٌضا وجعل اإلسبلم فدٌة من ٌكتب من أسرى قرٌش فً موقعة بدر لمن 

شرة من مسلمً المدٌنة وهذا ٌدل بالمال تعلٌم الكتابة لعال ٌستطٌع أن ٌفدي نفسه 

على أن الخط كان معروفا فً مكة وتشٌر الرسابل التً بعث بها الرسول صلى 

هللا علٌه وسلم إلى ملوك األرض ٌدعوهم فٌها إلى اإلسبلم وقد شكك فً صحة 

هذه الرسابل بالرؼم أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم اختار أجود الكتاب لهذه 

رضوان هللا علٌهم فلٌس من المعقول أن ٌقعوا فً مثل هذه المهمة من الصحابة 

األخطاء وقد تتطلب هذه الرسابل إلى المزٌد من الفحوصات المختبرٌة ألنها 

مكتوبة على الرق وهو من المواد العضوٌة ودراسة نوع الحبر وؼٌرها علٌهم 

مثل عمر بن الخطاب وعلً بن أبً طالب وعثمان بن عفان وخالد بن سعٌد 

بان بن سعٌد وأبو سعٌد بن العاص وعمرو بن العاص وشرحبٌل بن حسنة وأ

وزٌد بن ثابت والعبلء الحضرمً وؼٌرهم
1
. 

لئلسبلم فضل كبٌر فً تطور الخط العربً والمحافظة علٌه، والخط هو    

الوسٌلة للتفاهم وٌدل على الكبلم بواسطة القلم دون اللسان، وللخط معان كثٌرة ال 

تخص الكتابة، ولكن لفظة الخط هً الكتابة بالقلم، خط الشًء بخطه كتبه بقلم 

 وفً ذلك ذكر الشاعر امرإ القٌس:

 ته فشجانً     كخط الزبور فً عسٌب ٌمانًلمن طلل أبصر

                                                           
1
 .2008، القاهرة 1د عادل األلوسً الخط العربً نشؤته وتطوره مكتبة الدار العربٌة للكتاب ط- 
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أما الزمخشري فقد عرؾ الخط بقوله:" خط الكتاب بخطه، وكتاب مخطوط، 

والخطة من الخط "، وقد عرفه البستانً:" خط بالقلم وؼٌره ٌخط خطا كتب أي 

 صورة اللفظ بحروؾ هجابٌة، وخط على الشًء رسم علٌه عبلمة وخطره"

روحانٌة إن ظهرت بالة جسمانٌة فً حٌن عرفه وقال إقلٌدس: الخط هندسة 

 الكردي:" الخط ملكة تنضبط بها حركة األنامل بالقلم على قواعد مخصوصة"

وقد ذكر القلقشندي من الخط أن الخط مثل وزن القراءة، فؤجود الخط أبٌنه، كما 

أن أجود القراءة أبٌنها"
1

 

تابة فً العدٌد من ورد فً القرآن الكرٌم ذكر الخط والقلم والحث على الك

 نصوصه المقدسة ومنها:

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسن من علق اقرأ  ﴿بسم هللا الرحمن الرحٌم:

﴾وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسن مالم ٌعلم 
2

 

﴾ن والقلم وما ٌسطرون  ﴿وقوله تعالى:
3

ٌأٌها الذٌن ءامنوا إذا  ﴿وقوله تعالى:. 

﴾ل مسمى فاكتبوه تداٌنتم بدٌن إلى أج
4

 . صدق هللا العظٌم.

إضافة إلى النصوص القرآنٌة الكرٌمة فقد كان الرسول صلى هللا علٌه وسلم    

) :مجوادا للخط العربً وحاثا على تعلمه ومن أحادٌثه القدسٌة الشرٌفة فً قوله

) ما حق امرئ له ما ٌوصى فٌه ٌبٌت ثالثة إال وقوله:قٌدوا العلم بالكتابة ( 

ونصح الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم شٌخا  وصٌته عنده مكتوبة ( عنده

) من شكا له سوء ذاكرته فقال له:) استعن بٌمٌنك ( وقوله علٌه الصبلة والسبلم:

                                                           
1
 .2008، 1ناهض عبد الرزاق تارٌخ الخط العربً دار المناهج للنشر والتوزٌع ط- 
2
 .5-1سورة العلق اآلٌة: - 
3
 .1سورة القلم اآلٌة: - 
4
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، وفً تجوٌد الخط حق الولد على والده أن ٌعلمه الكتابة والسباحة والرماٌة (

) إذا كتب أحدكم بسم قوله:كان للرسول صلى هللا علٌه وسلم خبرة كبٌرة منها 

ٌعنً الباء، كما شجع الرسول صلى هللا الرحمن الرحٌم فلال ٌمدها قبل السٌن (. 

هللا علٌه وسلم النساء على تعلم القراءة والكتابة ولئلمام علً بن أبً طالب باع 

طوٌل فً تجوٌد الخط العربً وكتب بٌده الكرٌمة عدة نسخ من القرآن الكرٌم، 

د فً مجال الخط هو:" الخط الحسن ٌزٌد الحق وضوحا"وله قول خال
1

 

وتشٌر الرسابل التً بعث بها الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلى ملوك األرض    

ٌدعوهم فٌها إلى اإلسبلم: أن الرسول قد اختار لكتابتها أجود الكتاب خطا، وذكر 

ر بن أن النبً الكرٌم كان له من الكتبة عدد من الصحابة الكرام مثل عم

الخطاب، علً بن أبً طالب، وعثمان بن عفان وخالد بن سعٌد، وأبان بن سعٌد 

وأبو سعٌد بن العاص وعمرو بن العاص وشرحبٌل بن حسنة وزٌد بن ثابت 

والعبلء الحضرمً وؼٌرهم
2
. 

وفً صدر اإلسبلم كان عدد من الصحابة رضوان هللا علٌهم وهم من كتاب 

ٌن وقعوا أسرى فً أٌدي المسلمٌن فً الوحً وكان عدد من جٌش قرٌش الذ

معركة بدر وطلب منهم الرسول صلى هللا علٌه وسلم أن ٌعلم كل منهم عشرة 

 من المسلمٌن القراءة والكتابة لقاء إطبلق سراحه من األسر.

كما طلب الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم من عبادة بن الصامت أن ٌعلم 

 بن سعٌد بن العاص وتكرٌما للقلم أداة الناس الكتابة وكذلك فعل مع عبد هللا

                                                           
1
 .39المرجع السابق ص:- 
2
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للكتابة فقد ذكر الرسول صلى هللا علٌه وسلم بقوله:" أول ما خلق هللا من شًء 

القلم "
1

 

وتوسع انتشار الخط بعد تؤسٌس الكوفة فً خبلفة عمر بن الخطاب رضً هللا 

عنه فقد طور أهل الكوفة أسلوب كتابة الحرؾ وشكله حتى أصبح هذا الخط 

ٌزا بؤهل الكوفة عن ؼٌره من الخطوط كخط أهل الحجاز. وكان من متم

المجودٌن للخط اإلمام علً أما عثمان بن عفان رضً هللا عنه فقد دعى إلى 

تدوٌن القرآن الكرٌم وحفظه وضبطه وأجمع كثٌر من العلماء على أن عثمان 

 رضً هللا عنه كتب المصحؾ على أربع نسخ بعث بها إلى الكوفة والبصرة

والشام أما النسخة الرابعة فؤبقاها لنفسه وكان لكتابة المصحؾ الشرٌؾ أثر كبٌر 

فً تطور الخط العربً وتجوٌده وانتشاره خارج الجزٌرة العربٌة، وقد ترافق 

هذا االنتشار للخط مع انتشار الدٌن اإلسبلمً عن طرٌق الفتوحات إذ حمل 

مراكز تجوٌد الخط العربً ترفد  اإلسبلم الخط واللؽة إلى الببلد المفتوحة وظلت

هذا الفن الجدٌد فً مكة والمدٌنة والبصرة والكوفة، واشتهر الخط الكوفً من 

بٌن سابر الخطوط األخرى ببلوؼه شؤنا رفٌعا من اإلتقان والجودة والجمال 

واالنتظام
2

 

وبانتشار اإلسبلم أصبحت الحاجة ملحة فً تعلٌم المسلمٌن القراءة والكتابة، ولذا 

نرى الرسول األعظم محمد أدرك قٌمتها وفً ؼزوة بدر الكبرى ٌطلق سراح 

 األسٌر إذا علم عشرة من صبٌان المسلمٌن الكتابة.

إن ذلك الحرص من الرسول صلى هللا علٌه وسلم على نشر وتعلٌم الكتابة بٌن 

الناس، كان نتٌجة لدراٌته العظٌمة بؤهمٌتها فً نشر المعرفة، كما كان ٌدرك 
                                                           

1
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ا األهمٌة القصوى للكتابة فً تحدٌد عبلقات الناس ببعضهم البعض وتثبٌت تمام

مالهم وما علٌهم، فضبل عن أهمٌة تدوٌن القرآن الكرٌم وتثبٌت العقود والصكوك 

وتبٌان االتفاقٌات والمعاهدات، وقد نصت اآلٌة الكرٌمة ﴿ٌؤٌها الذٌن آمنوا إذا 

بٌنكم كاتب بالعدل﴾تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى فاكتبوه ولٌكتب 
1

 

 ثم كانت الحاجة إلى تثبٌت أموال الزكاة والمؽانم.

إن الكتابة العربٌة هً أداة كتابة القرآن الكرٌم، وكان لزاما أن ٌتعللم القوم الكتابة 

لتدوٌن اآلٌات الكرٌمة واألحادٌث الشرٌفة، ومن هذه المنطلقات كان اهتمام 

ا فً الحث على تعلم القراءة والكتابةالرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم عظٌم
2

 

 كتابة لفظ الجبللة والبسملة:

إن لفظ الجبللة كموضوع ٌحتل عند المسلمٌن مكانة خاصة فً نفوسهم 

وأرواحهم كما حددته عقٌدتهم لقدسٌته وارتباطه بعالم السماء لذا أفرد الخطاطون 

ل نوع من أنواع له صٌاؼة تشكٌلٌة خاصة به تشذ عن بقٌة التركٌب البنابً لك

الخط كعرؾ قابم وسابد فً كل القواعد حتى ال ٌتساوى مع ؼٌره من الكلمات بل 

إنهم أفسحوا له مكان الصدارة من الجملة واآلٌة فً السطر حتى ٌكون علما على 

 كل ما سواه من الكتابات وضعا وتشكٌبل، حٌث ٌعلو لفظ الجبللة وال ٌعلى علٌه

اصة بلفظ الجبللة فقط محبة فٌه وتعظٌما له: إال ولقد أفرد الخطاطون لوحات خ

أنها على الجانب اآلخر تشٌر وتبرز مدى براعتهم ومستوى إجادتهم له حٌث 

تقاس قوة الفنان فً بعض الخطوط بمدى إتقانه للفظ الجبللة كمإشر صادق، 

 على علو مستواه واقتداره

                                                           
1
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2
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التشكٌبلت  إن موضوع الطبلقة بالخط العربً تهدؾ إلى إمكانٌة ترجمة

والمبلمح والسمات الخاصة بعالم الحرؾ والتً تمٌز بها لفظ الجبللة والقدرة 

 على النفاذ الكتشاؾ أسرار مكنوناته

هذه التشكٌبلت وبذلك تكون قد أثبتت عملٌا إمكانٌة المخٌلة العربٌة وتراثها 

وخطورتها حٌث اكتشاؾ الطبٌعة البنابٌة ألبجدٌتها العربٌة
1
  

على الحجر فكتابات من" ؼرافٌت " كشفها محمد حمٌد هللا فً جبل أما ما وجد 

سلع فً المدٌنة المنورة ترجع إلى أوابل اإلسبلم، وٌعتقد أنها من أٌام ؼزوة 

الخندق أي فً السنة الرابعة للهجرة، والكتابة سرد ألسماء كثٌرة" أنا علً بن 

 أبً طالب " أما الكتابة الثانٌة فجاء فٌها:

 عمر وأبو بكر ٌتوبان إلى هللا من كل ما ٌكره أمسى وأصبح

وال شك أن هذه الكتابة هً من بواكر الخط اإلسبلمً وال ٌمكن رفضها اآلن إال  

إذا ظهرت كتابات أخرى تخالفها فً شكلها، ولم ٌسجل تارٌخ على هاتٌن 

 18الكتابتٌن، وهذا طبٌعً ألن المسلمٌن لم ٌبدأوا بالتارٌخ إال فً عهد عمر سنة 

 للهجرة.

وإذا دققنا فً حروؾ الكتابات المذكورة نجد فٌها خصابص الخط المكً والمدنً 

التً أشار إلٌها ابن الندٌم فً الفهرست، أعنى األلفات المعوجة إلى ٌمنة الٌد 

واالنضجاع فً الحروؾ، على أنه ٌجب أن تؤخذ بعٌن االعتبار أن طبٌعة الكتابة 
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تماما، وأن الخط القابم البسٌط ذا الزواٌا  على الحجر ال تسمح بالخط المابل

القابمة، هو أسهل للكتابة علٌه
1
. 

أكثر ما ٌمٌز الخط العربً هو ارتباطه الوثٌق بالدعوة اإلسبلمٌة والرسالة 

العربٌة المحمدٌة عبر النص القرآنً المنزل على النبً صلى هللا علٌه وسلم من 

فكرٌة والدٌنٌة والحضارٌة كرسالة كونه لؽة دٌن وعلم بآن معا، ٌقدم ذاته ال

متوجهة إلى كافة الشعوب واألمم، وٌعتبر من الفنون العرٌقة التً عرفتها 

حضارات العالم بكونه فنا متؤكدا فً أصالته التً شب علٌها ونما منها وتشعبت 

منها ضروبه وفروعه البصرٌة والجمالٌة الرابعة. فٌبرز فٌه إلشاعة القراءة 

هما من متممات دٌن المسلم حتى بلػ على حد قول الصحابً والكتابة، وكؤن

عكرمة بن أبً جهل:" فداء أهل بدر أربعة آالؾ حتى إن الرجل لٌفادي على أن 

ٌعلم الخط، لعظم خطره وجبللة قدره ". وما ٌتسم به من تنوع داخل بنٌته 

ً التؤلٌفٌة ولعل ما ٌكنه المسلم من اعتزاز بوحدة شخصٌته وترابطها الدٌن

 والدنٌوي.

ومن هنا تنبه المسلمون األوابل إلى أهمٌة الخط العربً ودوره الوظٌفً كلؽة    

ووعاء علم وفكر وفن فً سعٌهم الحثٌث للمحافظة علٌه والعمل على تعلمه 

وتعلٌمه لكافة أبناء العروبة واإلسبلم وإلى كل ما ٌصونه، فً قواعد أساسٌة تحد 

أنواعها مقاساتها وطرق تحركها ومناهج  مجرى الحروؾ وتفترض لكل نوع من

آدابها وشكل أقبلمها من ناحٌة وتتٌح من ناحٌة ثانٌة المجال واسعا لكل ما ٌعزز 

 جهود الباحثٌن فٌه بفروق التجوٌد التً ال تنال من خصابصه الجوهرٌة.

                                                           
1
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إن انتشار اإلسبلم فً مشارق األرض ومؽاربها ودخول مختلؾ األقوام فٌه،    

وسعى كل قوم وكل قطر إسبلمً أن ٌمٌز نفسه بخط معٌن وزخارؾ معٌنة 

فضل كبٌر على وفرة أنواع وؼنى أسالٌبه، فإن رحل للمؽرب العربً كان لنا 

ؾ فكتورٌا منه ضرب جدٌد فً الخط، ونمط فرٌد كالذي نجده محفوظا فً متح

ب، ل، س وقد خط باللون الذهبً على خط مخضب  1405ألبرت تحت رقم 

باللون األزرق وٌعود إلى القرن الثالث عشر، وإن مر الخط الكوفً بالهند كان 

كوفٌا هندٌا، إن وقع إلى خلفاء بنً عثمان جندوا له كبار من كبار الخطاطٌن من 

ٌران موضع عناٌة وتكرٌم كبٌرٌن أبدعوا فٌه، وتفاضلوا فً زخرفته، وهو فً إ

أؼنٌا نماذجه أسالٌبه وال ٌخفى على أحد أن الخط العربً، ٌوم أن وقع إلى 

الصٌن تؤثر بالخط الصٌنً، وقل مثل ذلك بالنسبة للخط العربً فً ببلد 

 األندلس.

وأخٌرا ٌمكن القول أن الخط العربً كشكل، كان طوال رحلته عبر القرون    

وار مستمر بٌن العلم والفن ٌعمق وعٌنا فً هندسته، وٌرهؾ الماضٌة ملتقى ح

حسنا بجمالٌته، وٌرؼم العٌن على أن تتبع كل حرؾ من حروفه وكٌفٌة تتداخل 

بعضها ببعض بما ٌؽٌر مراكز اللوحة باستمرار، فٌخٌل إلٌك أنه ٌتحرك وهو 

 جامد وهذه السمة من خصابصه الممٌزة لتشكٌل صورة فنٌة جمالٌة تشكٌلٌة

رابعة
1
. 

 

 

                                                           
1
، صفحة عدد النسخ 2002عبد هللا أبو راشد. الوجٌز فً تارٌخ الخط العربً منشورات فً وزارة الثقافة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة دمشق - 
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 المبحث الثانً: الخط فً العصر األموي:

لقد كانت مدٌنة الكوفة مركزا من مراكز التجدٌد واالبتكار للمسلمٌن فً    

الكتابة العربٌة عندما كانت مقرا للخبلفة أٌام اإلمام علً بن أبً طالب، وبانتقال 

أ الخط فً مركز الخبلفة إلى الشام، تحول االهتمام بالخط إلى هناك، حٌث بد

االنتشار.. وساعد على هذا االنتشار تجوٌد الخط وتطوٌر أدواته، واشتؽال كثٌر 

من الناس بالكتابة وتدوٌن األثر ونسخ المصاحؾ، فؤخذ الخط ٌسمو وٌرقى 

وٌتحسن، وعد رجل من ذلك الزمن اسمه" قطبة " رابدا من رواد الخط، وقٌل: 

ثر مرونة مما كان علٌه سابقا، إن على ٌدٌه تحول الخط الكوفً إلى شكل أك

وٌنسب إلٌه ابتكار خط "الطومار" وكذلك "القلم الجلٌل" }والذي ٌعرؾ بالخط 

الجلٌل{، أي الكبٌر الواضح
1
. 

ولقد نقل الخلٌفة معاوٌة بن أبً سفٌان مقر الخبلفة من الكوفة بالعراق إلى    

شمال إسبانٌا ؼربا  ببلد الشام، وقد اتسعت مساحة الدولة العربٌة اإلسبلمٌة من

إلى حدود الصٌن شرقا، وفً العصر األموي زادت الحاجة إلى الخط العربً، 

وأصبح الخط العربً العمود الفقري للفنون فً العمارة والفنون المنقولة مثل: 

}النقود، الزجاج، الخزؾ، المنسوجات، العاج، األخشاب والمعادن وأصبح الخط 

بعد ابتعاد الفنانٌن عن الرسوم اآلدمٌة من أهم عناصر الزخرفة، وخاصة 

والحٌوانٌة التً كانت سابدة قبل فنون اإلسبلم من الفنٌن البزنطً والساسانً
2
. 

وبهذا التطور تفتحت آمال الكتبة والخطاطٌن سبل االستنباط والتجوٌد فؤخذ    

كل كاتب ٌستخدم مواهبه الفنٌة فً إٌجاد إضافات جدٌدة لكنها إضافات لم تخرج 

                                                           
1
 .34، ص2008اهرة ، الق1عادل األلوسً الخط العربً نشؤته وتطوره، مكتبة الدار العربٌة للكتاب ط- 
2
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عن القواعد األصلٌة أو الجذور، وبذلك أخذت نهاٌات العصر األموي تشهد 

 نماذج جدٌدة وجمٌلة من الخط.

وساعد النتاج الثقافً للعصر على ذٌوع الخط لكثرة التؤلٌؾ والحرص على    

إخراج الكتاب بشكل البق جمٌل، حتى إن بعض المصاحؾ وكتب الحدٌث 

بماء الذهبوالسٌرة، كانت تزخرؾ وتزوق، وتطلى 
1
. 

وقد ظهر الخط العربً فً العصر األموي على النقود ولفابؾ البردي،    

والرقوق والجلود، والنصب التذكارٌة، مثل الشرٌط الكتابً فً قبة الصخرة 

مترا ثم ظهر على منسوجات كما فً عمامة صموبٌل  240، وبطول ه72سنة

وا الخط العربً، ، وظهر فً العصر األموي خطاطون جوده88بن موسى سنة 

 ومنهم:

الخطاط ابن أبً العٌاش، والذي كتب المصاحؾ بخط جمٌل وذهبها، وقد كتب  -1

فً مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً جدار القبلة }والشمس وضحاها إلى 

 آخر القرآن الكرٌم بالذهب{.

وكان من خطاطً الخلٌفة األموي  ه162شعٌب بن حمزة الكاتب والمتوفى سنة  -2

وقد بقٌت كتابات شعٌب بن حمزة مشهورة  ه125-105ام بن عبد الملك هش

 حتى القرن الثالث هجري التاسع مٌبلدي.

 ، وكان ٌكتب المصاحؾ باألجرة.ه130مالك بن دٌنار المتوفى سنة  -3

وقد ذكره ابن الندٌم وقال عنه:" أكتب الناس  ه154قطبة المحرر المتوفى سنة  -4

على األرض فً العربٌة " وكان ٌكتب المصاحؾ للخلٌفة الولٌد بن عبد الملك 

                                                           
1
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وكذلك كتب له أخبار العرب وأشعارهم وقد استخرج قطبة المحرر أربعة أقبلم 

منها الطومار والجلٌل
1

 

ة فابقة وذلك لحاجتهم ومن المعروؾ أن الخلفاء األموٌٌن قد أولوا الخط عناٌ   

الماسة إلٌه سواء فً الكتابة على العمابر والتحؾ، أم فً استعماله فً كتابة 

 المصحؾ الشرٌؾ والدواوٌن والمراسبلت والنقود.

فلعرض الوقوؾ على األشكال التً أصبحت علٌها الحروؾ العربٌة فً    

تً تعود إلى الحقبة العصر األموي البد من االستعانة بنماذج كثٌرة من النقوش ال

الزمنٌة التً عاشتها تلك الدولة ووصلت إلى الباحثٌن ممثلة على مواد مختلفة، 

ربما من أهمها النقود ثم الحجر والفسٌفساء والبردي والزجاج، والنادر منها 

 ممثل فً الخزؾ والنسٌج

وإن كثرة النقوش التً وصلتنا واختبلؾ المواد التً دونت علٌها تساعد    

 شك فً تتبع تطور الخط العربً فً العصر األموي.وال

وأن النقوش الكتابٌة التً وجدت على األبنٌة والتحؾ المختلفة لم ٌكن    

المقصود بها دابما إثبات اسم صاحب التحفة أو مإسس البناء وتارٌخه أو التبرك 

ببعض اآلٌات القرآنٌة أو بعض العبارات المؤلوفة، بل إن الفنانٌن المسلمٌن 

اتخذوا الكتابة عنصرا حقٌقٌا من عناصر الزخرفة
2

 

وتوفً بالبصرة سنة  ه21وقد اشتهر الحسن البصري الذي ولد بالمدٌنة سنة    

بكتابة المصحؾ الشرٌؾ وعرؾ بتجوٌد الخط من قبل أن ٌكون للخط  ه110

شؤن كبٌر وقٌل أن ابن مقلة لٌس هو الناقل األول هو الحسن البصري، الذي أخذ 

الخط بدوره عن اإلمام علً كرم هللا وجهه
3
. 
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 .137-137، ص2008، 1زٌع طناهض عبد الرزاق القٌسً، تارٌخ الخط العربً، دار المناهج للنشر والتو- 
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تحدٌد البداٌات األولى لؤلسلوب الفنً فً الخط فً محاوالت الخطاطٌن ٌمكن    

األموٌٌن، وبالذات" قطبة المحرر " الذي خرج بالخط الٌابس أو المزوي 

والمسمى بالخط الكوفً واستنبط أقبلما جدٌدة، فاتحا بذلك أمام الخطاطٌن باب 

اعدة فً الخط حتى االستنباط، فؤخذ كل كاتب ٌستخدم مواهبه الفنٌة فً إٌجاد ق

كثرت أشكاله وتنوعت أصوال وفروعا.
1

 

ولقد شهدت الكتابة العربٌة تطورات فً الصٌػ وخصوصا فً منتصؾ    

العصر األموي، عندما بدأ " قطبة المحرر " وتبلمذته فً الشام فً دفع الكتابة 

العربٌة الخطٌة من تعقد المسارات الهندسٌة فً أشكال الحروؾ صوب األسلوب 

فنً المرن الذي نقله مجموعة من الخطاطٌن أمثال " الضحاك بن عجبلن " و ال

 " إسحاق بن حماد " وتبلمذته لتنشؤ المدرسة البؽدادٌة.

 

 *مواد الكتابة فً العصر األموي:

استمرت النقود العربٌة على الطراز الساسانً التً كانت قد حملت  النقود: -

باالستثمار حتى عهد الخلٌفة األموي " عبد الخط العربً فً العصر الراشدي 

والدراهم  ه77" عندما عرب الدنانٌر الذهبٌة سنة  ه86-65الملك بن مروان " 

حٌث حملت النقود بعد تعرٌبها الكثٌر من النصوص العربٌة وقد  ه78سنة 

حملت النقود الخط الكوفً والخط النسخً بجمٌع أنواعهما منذ العصر األموي 

لعثمانً.وحتى العصر ا
2

 

                                                           
1
 144العربً، المرجع السابق، صمحمود شكر الجبوري، بحوث ومقاالت فً الخط  
2
 ناهض عبد الرزاق دفتر القٌسً، تارٌخ الخط العربً دار المناهج للنشر وا- 
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استمر استخدام لفابؾ البردي خبلل العصر األموي وكانت  لفائف البردي: -

لفابؾ البردي القراطٌس تخرج من مصر وهً تحمل الثالوث المقدس وبعد 

استبدلت  ه73انتصار عبد الملك بن مروان على جٌوش الملك جستنٌان سنة 

إال هو" وذلك بعد أن طلب عبارة الثالوث المقدس بعبارة " وشهد هللا أنه ال إله 

من عامله على مصر تدوٌنها على لفابؾ البردي كما أن الخلٌفة قد فضل 

 استخدام البردي فً كتبه ومراسبلته.

 الرقوق والجلود: -

هو الصحٌفة البٌضاء وهو جلد رقٌق وهو "جلد الؽزال" وبعدها البقر،    

تصر استخدامه على األمور والنعاج والماعز وبسبب أثمان الرقوق الؽالٌة، فقد اق

المهمة وكتابة نسخ القرآن الكرٌم والوثابق الرسمٌة والعقود وبما أنه من المواد 

العضوٌة فهو قابل للتلؾ لذلك لم ٌصل إلٌنا إال القلٌل منه وٌحتفظ متحؾ "طوبقا 

سم وفً 54*64بوسراي" باسطنبول بمصحؾ مكتوب على الرق، بحجم 

طرا ولكن المصحؾ ؼٌر كامل، كما أن كلماته خالٌة الورقة الواحدة اثنا عشر س

 من الشكل واإلعجام "الحركات والنقاط".

مثل شواهد القبور وأمٌال الطرٌق والنصوص التذكارٌة، وقد  كتابات األحجار: -

 ظهرت فً العصر األموي ومنها:

 ه58نقش سد الطابؾ سنة -

 ه64نقش العراق فً كرببلء من سنة  -

 األمويشواهد القبور من العصر  -

 أمٌال الطرٌق -

 ه81نقش قصر البرقع فً األردن سنة -
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 باألردن ه92نقش الحرانة سنة -

 نقش تاج عمود قصر المقوقر األموي باألردن -

 ه125-ه105كتابات قصر هشام خربة المفجر  -

الكتابة على المنسوجات وهو ما ظهر ألول فً العصر األموي -
1

 

بة الصخرة فً القدس ومن النصوص الرابعة من العصر األموي هً نصوص ق

تضمن نصوص من القرآن الكرٌم كتبت بالخط الكوفً  ه72والمإرخة سنة 

البسٌط وعلى فسٌفساء ذهبٌة اللون على أرضٌة زرقاء ومحٌط هذا الشرٌط دعاء 

للخلٌفة األموي عبد الملك بن مروان وقد جرت إصبلحات فً العصر العباسً 

سٌفساء األصلً الذي حمل اسم على هذا الشرٌط الكتابً بحٌث أن لون الف

المؤمون مؽاٌر بعض الشًء عن الفسٌفساء األصلً كما أن اسمه الكامل "عبد 

 هللا عبد هللا المؤمون" جاء متقاربا ومتداخبل أكثر من بقٌة النص

 لقد تمٌز الخط العربً فً العصر األموي بما ٌلً: 

 مراعاة المسافات بٌن الكلمات-

 انتظام حدود األسطرأصبحت الكلمات منتظمة ب-

استخدام الخط على الفسٌفساء ألول مرة وه ما ظهر فً الشرٌط الكتابً بقبة -

 الصخرة

امتازت الحروؾ العربٌة فً العصر األموي بوجود مدات فً بعض الحروؾ -

 المتصلة جعلت الكتابة أكثر جماال

مدت الحروؾ بعض النصوص إلى النصوص إلى نهاٌة األسطر للمحافظة -

 تناسق السطور وسمٌت تلك الحالة فً المصادر القدٌمةعلى 

                                                           
1
 ، بتصرؾ.99-98-97ناهض عبد الرزاق القٌسً، تارٌخ الخط العربً، ص- 
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فً العصر األموي تم استخدام الخطٌن الكوفً الٌابس واللٌن النسخً ومن 

أنواعه الطومار الذي امتاز بضخامة حروفه القصٌرة، والجلٌل والذي سمً "أبو 

األقبلم" وٌتمٌز بطول حروفه وهو صعب األداء وقلم السجبلت الذي كان 

للعملٌات التجارٌة من عقود وبٌع وشراء، أما الكوفً الٌابس فقد شاع  ٌستخدم

استخدام الكوفً البسٌط على النقود وشواهد القبور وأمٌال الطرٌق ونقوش قبة 

الصخرة.
1

 

أما الخط اللٌن النسخً فقد استخدم لؤلؼراض الٌومٌة وكتابة الرسابل وقد قسم 

رٌر المخفؾ، الخط التذكاري، خط إلى ثبلثة أقسام: خط التدوٌن وهو خط التح

المصاحؾ.
2

 

 المبحث الثالث: الخط العربً فً العصر العباسً:

" نقل العباسٌون ه147-132بعد انتصار العباسٌٌن على األموٌٌن سنة "   

مركز الخبلفة من الشام إلى العراق وتنقل العباسٌون فً العدٌد من المواقع منها 

استقر العباسً عبد هللا السفاح أول خلفاء بنً "حمام أعٌن، الهاشمٌة، حٌث 

م" 157ه136العباس، تولى الخبلفة بعد السفاح الخلٌفة أبو جعفر المنصور "

واعتبر المنصور المإسس الحقٌقً للدولة العباسٌة، وقد ترك المنصور مدٌنة 

 األنبار إلى الهاشمٌة ومنها إلى مدٌنة السبلم "بؽداد" عاصمته الجدٌدة وذلك منذ

"استنادا إلى أول درهم مضروب بمدٌنة السبلم" ه146سنة 
3

 

إن أشهر مجودي الخط، والمتفننٌن األوابل الذٌن تفردوا بالخط، قد نشؤوا فً    

بؽداد ومنها برعوا بخطوطهم، إذا كانت بؽداد عاصمة الدولة على عهد 

بلن، العباسٌٌن، وتبدأ سلسلة المجودٌن فً المرحلة العباسٌة بالضحاك بن عج

                                                           
1
 .97ناهض عبد الرزاق القٌسً، تارٌخ الخط العربً، المرجع نفسه، ص- 
2
 ، بتصرؾ.62عبد الرزاق القٌسً، تارٌخ الخط العربً، المرجع نفسه، ص ناهض- 
3
 .35، ص1ط 2008عادل األلوسً الخط العربً نشؤته وتطوره مكتبة الدار العربٌة للكتاب، القاهرة - 
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وإسحاق بن حماد فً عهدي السفاح والمنصور فقد برزوا فً قلمً الجلٌل 

والطومار، وكان لهما عدة تبلمذة، من أبرزهم إبراهٌم الشجري تلمٌذ إسحاق، 

الذي استحدث من قلم الطومار قلمً الثلثٌن والثلث، قٌاسا على عرض الطومار 

بعد بالتوقٌع ومن ثم واستحدث أخوه ٌوسؾ لقوة قلم النصؾ الذي عرؾ فٌما 

القلم الرٌاسً حٌث أعجب به الفضل بن سهل ونسبه إلى نفسه
1
. 

وفً عصر المؤمون برز كتبة آخرون استطاعوا أن ٌقدموا نماذج متقدمة    

للخط، وهم على امتداد لمن سبقهم، وأوجدوا خطوطا مثل: قلم المرصع، وقلم 

لحلٌة، ثم تناهت براعة الخط النساخ، وقلم الرٌاسً، وقلم الرقاع، وقلم ؼبار ا

على ٌد الوزٌر ابن مقلة، ثم ابن البواب فٌاقوت المستعصمً وكان هإالء الثبلثة 

أبرع من جود الخط، وقد جعلوا العصر العباسً بالفعل عصر ازدهار لئلبداع 

الؽربً فً مجال الكتابة والخط ومن أشهر الخطاطٌن فً مجال الكتابة والخط
2
: 

 ابن مقلة: -1

، وقد نبػ فً الخط العربً ه272ن مقلة فً مدٌنة السبلم "بؽداد" سنة ولد اب

وجوده وأحسن تحرٌره، ووضع له قواعد مهمة فً قٌاس ابعاده وقد كان حسن 

خطه وراء وصوله إلى منصب الوزارة لثبلث خلفاء عباسٌٌن وهو المقتدر باهلل 

والخلٌفة العباسً الراضً باهلل  ه322-320، والخلٌفة القاهر باهلل ه290-320

الذي ابتكر القوانٌن والقواعد لكل حرؾ من حروؾ الخط العربً،  ه322-329

وسمً الخط الموزون.
3

 

                                                           
1
 .26بؽداد، ص، مطبعة المجمع العلمً العراقً 1985أنور سهل الخطاط البؽدادي علً بن هبلل ترجمة محمد بهجة األثري، دط - 
2
 .35عادل األلوسً الخط العربً نشؤته وتطوره، المرجع نفسه ص- 
3
 .75، ص2006، 1ناهض عبد الرزاق القٌسً تارٌخ الخط العربً دار المناهج للنشر والتوزٌع ط- 
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وقد ابتكر ابن مقلة قواعد جدٌدة للخط، وابتكر علٌه وأضاؾ، وأطلق على قلم    

"الدرج" وذكر أنه كتب المصحؾ  النسخ اسم "البدٌع" وأضاؾ خطا عرؾ ب

تٌن وٌمكن القول: إن ابن مقلة هو أول من بلػ بالثلث والنسخ هذا المبلػ من مر

الكمال الذي الٌزال أثره هو والبلحقون له قابما فً خطوطنا المعاصرة إذ 

ظهرت حروفه متناسقة جمٌلة منسجمة، ظهر علٌها التشكٌل واإلشباع 

لٌؾ، والتسطٌر واإلرسال، كما وضع علٌها قواعد متمٌزة منها: الترصٌؾ، والتؤ

وؼٌر ذلك وكان رجال الدولة ٌبتاعون خطه بؤثمان ؼالٌة
1
. 

لكن حساده لم ٌتركوه وشؤنه حتى حرضوا الخلٌفة الراضً باهلل علٌه فسجنه    

وكان ذلك بتحرٌض من الوزٌر  ه324وقطعت ٌده الٌمنى فً السجن وذلك سنة 

الخلفاء، وكتبت بها ابن رابق وكان ابن مقلة متؤلما وٌقول: خدمت بهذه الٌد 

القرآن الكرٌم دفعتٌن وتقطع كما تقطع أٌدي اللصوص، وقد ندم الخلٌفة العباسً 

الراضً باهلل على فعلته فؤطلق سراحه، وعرض علٌه منصب الوزارة، وكان 

ٌكتب بٌده الٌسرى كتابة جٌدة وبوصول أمٌر األمراء إلى السلطة، وكان بحكم 

لته الشنٌعة بالخطاط ابن مقلة عندما قطع لسانه من أعوان ابن رابق فعل بحكم فع

وقد أخذ عن ابن مقلة الخط تلمٌذاه محمد بن  ه328وسجنه إلى أن توفً سنة 

 السمسمانً ومحمد بن أسد.

 ابن البواب: -2

هو أبو الحسن بن هبلل وولد ومات فً مدٌنة السبلم وكانت وفاته فً سنة 

ور ثم تزوٌق الكتب أخٌرا م مبدأ مهنته فً األول كمزوق للد1022 -ه413

امتهن الخط، وقد أذهل وحٌر من لحقه من الخطاطٌن وقد أوصل الخط إلى 

                                                           
1
 .36عادل األلوسً الخط العربً نشؤته وتطوره، المرجع نفسه ص- 



 المراحل التً مر بها الخط العربً  الفصل الثانً 

 

 
47 

 

جمالٌة متقدمة وقد عمل فً شبابه واعظا فً مسجد المنصور ثم قربه الوزٌر 

م وجعله فً صفوته وقد أكمل ابن البواب 1010 ه401فخر الملك سنة 

ٌكمل الجزء األخٌر الثبلثٌن منه،  المصحؾ الذي كان كتبه الخطاط ابن مقلة ولم

وقد صعب على المختصٌن التعرٌؾ بٌن خط ابن مقلة وخط ابن البواب، كما أنه 

خط القرآن الكرٌم أربعا وستٌن مرة وتحتفظ مكتبة "جستٌر بً" بواحدة من تلك 

النسخ بخط ابن البواب.
1

 

 وهناك آثار كثٌرة مفقودة كثٌرة منها: 

الملك الكندري إلى عبد الواحد مخطوطة من دٌوان مصحؾ أهداه للوزٌر عمٌد 

 أبً الطحمان القٌسً من نسب من الشعراء إلى أمه

الجزء المفقود من مصحؾ ابن مقلة المفقود فً مكتبة بهاء الدولة بشٌراز، 

 واآلثار كبٌرة

مصحفا وهً موزعة فً أنحاء  64وتذكر بعض الرواٌات أن ابن البواب كتب 

بلمً. وٌروي القزوٌنً: أن ابن البواب نقل طرٌقة ابن مقلة العالم العربً واإلس

إلى طرٌقته التً عجز عنها جمٌع الكتاب من حٌنها وحبلوتها وقوتها وصفابها، 

فإنه لو كتب حرفا واحدا مابة مرة ال ٌخالؾ منها شًء منها شٌبا ألنها قلبت فً 

 قالب واحد، والناس كلهم بعده على طرٌقته.

اب ٌرتقً إلى الكمال حتى ظهر الخطاط ٌاقوت المستعصمً وظهر خط ابن البو

البؽدادي
2

 

                                                           
1
 .79-78عربً المرجع نفسه، صناهض عبد الرزاق القٌسً، تارٌخ الخط ال- 
2
 .198-197ص 2005، 1محمود شكر الجبوري، بحوث ومقاالت فً الخط العربً دار الشرق للطباعة والنشر ط- 
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وللخطاط ابن البواب قصٌدة حول تعلم أسالٌب الخط إبداء النصٌحة لمن ٌرؼب 

بالخط واإلبداع فٌه، وتحضٌر الحبر واستعمال الجٌد منه، وقد جاءت هذه 

على القصٌدة أن الخطاط ابن البواب كان مدرسة فً الخط العربً وصلت أ

المراتب واستمرت مدرسته حتى بعد وفاته وبقٌت قواعده فً الخط ثابتة إلى 

ٌومنا هذا فً تهذٌب الحروؾ وتركٌب السطور، ومن مإلفات الخطاط ابن 

 البواب الموجودة معظمها فً المكتبات:

بحث فً اآلداب والحكم فً نهاٌته اسمه وتحته هذه العبارة "قلم الثلث طرٌقة  -1

 والجلٌل علً بن هبلل المعروؾ بابن البواب رحمه هللااألستاذ 

 شعر سبلمة: محفوظ فً خزانة كتب قصر بؽداد بمتحؾ "طوبقابوسراي -2

مجموعات قصابد لشعراء عدٌدٌن، شعر سبلمة بن جنجنل تتكون من ست  -3

صفحات ونصؾ صفحة منها ثبلثة أسطر بقلم الثلث وكتب بٌنهما أسطر بقلم 

 النسخ.

مدح الكتب والحث على جمعها وهً محفوظة فً متحؾ علم  رسالة الجاحظ فً -4

 اآلثار التركٌة اإلسبلمٌة.

هو محفوظ كذلك فً متحؾ اآلثار اإلسبلمٌة  408القرآن الكرٌم المإرخ سنة  -5

ولكن اإلمضاء لٌس بإمضاء علً بن هبلل.
1

 

كتابة أخرى لعلً بن هبلل فً خزانة كتب قصر بؽداد بمتحؾ طوبقا بوسراي  -6

ابن هبلل وكتب فً أعبلها "قلم الطومار طرٌقة األستاذ علً بن  تنسب إلى

 هبلل" رحمه هللا.

                                                           
1
 ، بتصرؾ.8-82-81-80-79ص 2008، 1ناهض عبد الرزاق القٌسً، تارٌخ الخط العربً دار المناهج للنشر والتوزٌع ط- 
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أما أنواع الخطوط التً كتبها ابن هبلل وتعرٌؾ حروؾ خط الثلث فً خزانة 

أبها بمتحؾ طوبقا بوسراي باسطنبول علمت هذه األصول العارفٌن بقواعد هذه 

 الكتابة استخراج الحروؾ األخرى بعضها من بعض.

رسالة دعاء: روي عن زٌد بن ثابت بخط علً بن هبلل، وهً مجلة "رأسان"  -7

بعبارة" من الجنة فً سبٌلك" وجاء إمضاء الكاتب كما ٌلً: "كتبه علً بن هبلل 

 حامدا على نعمه ومصلٌا على نبٌه محمد وآله وحسبنا هللا ونعم الوكٌل"

لدٌن بن طلحة ومن مقلدي ابن البواب مبارك بن مبارك، أبو الحسن عبلء ا

الرازي والفضل بن عمر بن منصور، وٌاقوت الرومً الموصلً وٌاقوت 

المستعصمً.
1

 

 ٌاقوت المستعصمً: -3

عاش ٌاقوت فً نهاٌة عصر الخلفاء العباسٌٌن، وهو خاتمة سلسلة من عظماء   

كابن مقلة وابن -الخطاطٌن فً عصور الحضارة العربٌة، وقد فاق من سبقوه 

 وطهم وأسالٌبهم.وطور من خط -البواب

تمٌز أسلوب ٌاقوت برشاقة الحرؾ ودقته فً قلم مابل المقطع، استنسخ عددا    

من المصاحؾ الشرٌفة ..وقد تؤثر به بعض الخطاطٌن المعاصرٌن وقلدوه، 

 األمر الذي ٌجعله مصدر اإللهام األول لفنون الخط العربً فً العصر الحدٌث.

المإرخون كتاب: "أسرار الحكماء"  وٌاقوت مإلؾ لعدد من الكتب ذكر منها

وكتاب "أشعار وحكم ووصاٌا" طبع باألستانة  ه1300الذي طبع األستانة سنة 

، إلى جانب رسالة فً علم الخط، كما كان أدٌبا، كاتبا، شاعرا.ه1302سنة 
2

 

                                                           
1
 .83الخط العربً، المرجع السابق صناهض عبد الرزاق القٌسً، تارٌخ  
2
 .37، ص1ط 2008عادل األلوسً الخط العربً نشؤته وتطوره مكتبة الدار العربٌة للكتاب القاهرة - 
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لقد عشق ٌاقوت فنون الخط العربً منذ صباه، حتى برع فٌها أظهر من    

ؾ عظماء الخطاطٌن، وبقً ٌاقوت ٌتملى خطوط المهارة ما جعله فً مصا

األبمة المجودٌن ممن سبقوه فً هذا المضمار، حتى بلػ الؽاٌة فً حسن الخط 

 "قبلة الكتاب" واإلبداع فً تراكٌبه فلقبه ب

وتصدر لتعلٌم فنون الخط وبلؽت شهرته اآلفاق وقصده الناس وبالؽوا فً اقناء 

 خطوطه.

بؽداد، كان الٌاقوت المستعصمً خازنا بدار الكتاب فً وقد أخذ عنه األكابر فً 

المدرسة المستنصرٌة بإشراؾ المإرخ الكبٌر ابن الفوطً
1

 

وقد بلػ ٌاقوت بالخط العربً ؼاٌة الجمال واإلتقان والبراعة فً مداخبلت    

الحروؾ وتشكٌبلتها، وترك لنا جملة من نماذج تعد مدرسة متكاملة لصٌاؼة 

ً.تجوٌد الخط العرب
2

 

وقد أفاد من دار الكتاب كثٌرا، وكان ٌجتمع باألدباء والعلماء والشعراء 

والوزراء، فعرفوا فضله، وقدروا فنه، ونال رعاٌتهم وتشجٌعهم حتى بلػ القمة 

 وتربع على عرش الخط العربً حتى إذا استحسنوا خطا قالوا: خط ٌاقوتً.

والتلمذة على ٌدٌه،  برع ٌاقوت فً الخط فتسابق عشاقه ومحبوه لؤلخذ عنه،

 محاولٌن بذلك تقلٌده أو مجاراته فً التفوق واإلبداع، وكان من أشهر تبلمذته:

 مظفر الدٌن علً بن عبلء الدٌن ابن الجوٌنً صاحب الدٌوان. -

 شرؾ الدٌن هارون زوج حفٌدة الخلٌفة المستعصم. -

 نجم الدٌن البؽدادي العالم النحوي العروضً، القارئ الشهٌر -

 أبو المعالً محمد نجل ابن الفوطً المإرخ -

                                                           
1
 .201، ص2005 1محمود شكر الجبوري، بحوث ومقاالت فً الخط العربً دار الشرق للطباعة والنشر ط- 
2
 .37السابق صعادل األلوسً، الخط العربً وتطوره، المرجع - 



 المراحل التً مر بها الخط العربً  الفصل الثانً 

 

 
51 

 

 علم الدٌن سنجر بن عبد هللا الرومً -

وقد استطاع هإالء التبلمٌذ أن ٌتقنوا فن الخط، وٌبدعوا فً الكتابة، وأن    

ٌعلموا فً دواوٌن اإلنشاء، وكانوا ٌعتزون بؤستاذهم ٌاقوت، وٌعتبرونه القدوة 

فً هذا المضمار.
1

 

لى حسن خطه، وجعلوه قدوة لمن جاءوا بعده، فقد قال ابن وقد أثنى المإرخون ع

كثٌر: كان فاضبل، ملٌح الخط مشهورا بذلك، كتب ختما حسانا، وكتب الناس 

ه698علٌه ببؽداد، وتوفً بها سنة 
2
. 

 وقد ألؾ الخطاط ٌاقوت المستعصمً العدٌد من المإلفات منها:

 .ه1200أسرار الحكمة طبع باالستانة سنة  -1

 علم الخط، وهً مفقودة.رسالة فً  -2

 تمٌز خط ٌاقوت المستعصمً بؤنه كان دقٌقا ورشٌقا وٌكتب بقلم مابل المقطع.

وقد ذكر المقرٌزي أن: مدرٌة اإلشراق شعبان بن حسٌن بن محمد بن قبلوون 

فً القاهرة عشرة مصاحؾ بخط ٌاقوت.
3

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .124تراجم خطاطً بؽداد ص - 
2
 .7، 14البداٌة والنهاٌة البن كثٌر، - 
3
 .52، ص2008ناهض عبد الرزاق القٌسً تارٌخ الخط العربً، دار المناهج للنشر والتوزٌع د ط - 
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 المبحث الرابع: الخط العربً فً شمال إفرٌقٌا واألندلس:

عرؾ الخط العربً فً بلدان المؽرب بعد اعتناق سكان فً بالد المغرب:     

هذه المناطق الدٌن اإلسبلمً وعلى إثر محاوالت عدٌدة كانت آخرها محاولة 

 تثبٌت حكم اإلسبلم عندهم بقٌادة موسى بن نصٌر.

العربً فً مجال كبٌر من العالم اإلسبلمً تبعا للفتوحات  وقد انتشر الخط   

ً الجزٌرة العربٌة والعراق والشام ..وكذلك مصر وإفرٌقٌا وتونس وانتشر ف

والمؽرب األقصى والسودان وانتشر فً األندلس وؼٌرها، كما انتشر الخط 

العربً حٌث انتشرت اللؽة العربٌة نفسها إبان الحضارة العربٌة واإلسبلمٌة التً 

أحٌانا وعن ذلك  كانت شابعة فً البلدان المفتوحة فٌمحوها تارة أو تسود تارة

ٌقول "أرلوند توٌٌنبً": "لقد انطلق الخط العربً الذي كتب به القرآن ؼازٌا مع 

الجٌوش الفاتحة إلى الممالك المجاورة والبعٌدة وحٌث ما حل أباد خطوط األمم 

المؽلوبة"
1

 

وانتشر فً المؽرب الخط المؽربً، وهو مشتق من الخط الكوفً القدٌم، وأقدم    

وجدت تعود إلى ما قبل الثبلثمابة عام، وكان ٌسمى بخط  النصوص التً

م 670-ه50القٌروان عاصمة المؽرب بعد الفتح اإلسبلمً، التً تؤسست سنة 

وعند انتقال عاصمة المؽرب من القٌروان إلى األندلس ظهر خط جدٌد اسمه 

الخط األندلسً أو الخط القرطبً، وعدا الخط المؽربً من أهم الخطوط العربٌة 

ً المؽرب العربً وأقدمها عهدا أكثرها انتشارا فً شمال إفرٌقٌا وٌمتاز بحرة ف

القلم أكثر رقة مقارنة بخط النسخ
2

، ووضع نقطة حرؾ الفاء من تحت ونقطة 

                                                           
1
 .30ناهض عبد الرزاق القٌسً تارٌخ الخط العربً ص - 
2
 .157دار العودة بٌروت لبنان ص  1980ترجمة محمد برادة، د طالخطٌبً عبد الكرٌم، دٌوان الخط العربً - 
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واحدة لحرؾ القاؾ من فوق كما ٌمتاز بامتداد الكإوس، وتحذؾ أؼلب األحٌان 

ترجع إلى المرٌنٌٌننقاط الحروؾ الواقعة فً نهاٌة الكلمات وهذه خاصٌة 
1

 

وقد سمً الخط فً تلك الفترة بالخط "العقبانً" نسبة إلى عقبة بن نافع    

الفهري" ثم بالقٌروانً، ومعلوم أن الخط العربً اتخذ فً األقالٌم المفتوحة 

أسالٌب ٌختلؾ بعضها البعض اختبلفا بسٌطا مع قٌامها كلها عن أصل واحد 

لدان وازدهرت بٌنما تخلؾ بعضها فً وتطورت بعض األسالٌب فً بعض الب

بلدان أخرى، وبعد أن تبلورت الخطوط وتعددت أسالٌبها صار هناك احتكاك 

وانتشار لهذه األسالٌب كما حصل بالنسبة للخط األندلسً حٌن انتشر فً المؽرب 

من قبل الدولة "الملتونٌة" وتطور فً عهد الدولة المرٌنٌة، وانتشر الخط 

وكان الخط المؽربً وحٌد االستعمال، وهذا التؤلٌؾ وقع  المؽربً واألندلسً

حتى فً فرنسا وبالمقارنة مع باقً األنواع األخرى من الخطوط، فالخط 

المؽربً أقل انتشارا شؤنه شؤن الخط األندلسً، وٌرجع ذلك إلى الضؽوط التً 

مارسها األتراك والحضارة المؽربٌة والمشارقة على الحضارة المؽربٌة إبان 

ملٌة التوسٌع وبذلك انحصرت شهرته فً إفرٌقٌا الشمالٌة وإسبانٌا المسلمة وفً ع

جزء من إفرٌقٌا السوداء
2

 

 وٌوجد للخط المؽربً أربعة أنواع مختلفة من الخط هً:

: الذي ٌشبه كثٌرا الخط المشرقً، ؼٌر أنه ٌتبع الطرٌقة الخط التونسً -

 المؽربٌة فً تنقٌط الفاء والقاؾ.

وهو على العموم حاد ذو زواٌا، وصعب القراءة ؼالبا. الجزائري:الخط  -
3

 

                                                           
1
 .158المرجع نفسه، ص- 
2
 .264-263ص 2005، 1محمود شكر الجبوري بحوث ومقاالت فً الخط العربً دار الشرق للطباعة والنشر ط- 
3
 .79عبد الفتاح عبادة "انتشار الخط العربً فً العالم المشرقً والعال المؽربً ص- 
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سمً نسبة إلى فاس، وٌمتاز باستدارة حروفه كحرؾ النون  الخط الفاسً: -

 والٌاء األخٌرة، والواوات والبلمات والصاد والجٌم.

وهو على العموم ؼلٌظ وثقٌل وؼالبا ذو زواٌا أكبر مما هو  الخط السودانً: -

د انتشر هذا الخط انتشارا عظٌما فً النصؾ الثانً من القرن الثانً مستدٌر، وق

عشر بانتشار اإلسبلم وتقدمه بٌن الشعوب الزنجٌة فً وسط إفرٌقٌا وخاصة 

منطقة الحوسة
1

 

وقد تنوعت أشكال الخطوط المؽربٌة حتى أصبحت كافٌة للتفنن فً الطبع    

تلبسه حلة العصر الجدٌد والنشر خصوصا إذا ما دخلت علٌه التحسٌنات التً 

 شرط أال تفقده شخصٌته ومبلمحه أنواع الخط المؽربً إضافة إلى ما ذكر:

وهو ما ٌتعلم فً الكتاتٌب وٌسمى بالمبسوط لبساطة وسهولة  الخط المبسوط: -1

 قراءته، وبه تطبع المصاحؾ فً المطابع وتنسخ به األدعٌة.

ة والعمومٌة وتكتب له هو الذي تحرر به الرسابل الخصوصٌ الخط المجوهر: -2

الظهابر الملوكٌة، وهو أكثر الخطوط المؽربٌة استعماال، وإن سبب تسمٌته 

 بالمجوهر نسبة لعقد الجوهر لجماله وتناسب حروفه وتناسقه.

للوثابق العدلٌة أو المقٌدات الشخصٌة وما شابه  الخط المسند أو الزمامً: -3

 ذلك.

وتكتب بماء الذهب وٌزوق  وهو ما تزخرؾ به العناوٌن الخط المشرقً: -4

وٌشجر بؤلوان أو أشكال مختلفة تجعله ٌفتن الناظرٌن، وسمً بالمشرقً ألن 

 أصله من ببلد الشرق، ولكن عربته ٌد المبدعٌن وتصرفت فٌه أذواقهم.

                                                           
1
 .15الفتاح مصطفى ؼنٌمة "الخط العربً نشؤته تطوره قواعده صعبد - 
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وهو األصل الذي تطورت منه األنواع المؽربٌة األخرى، ونجده  الخط الكوفً: -5

ب القدٌمة والمنقوشة على أبواب المدن مكتوبا على الرق فً المصاحؾ والكت

والقصبات ومحفورا فً الجبس على الجدران فً المدارس والمساجد العتٌقة 

 وقبور الملوك وأضرحة األولٌاء والصلحاء.

وهذا الخط ورثه المؽاربة فً جملة ما ورثوه من الحضارة
1

 

فتح العربً إذا ما قٌس واقع الخط العربً فً األندلس قبل ال فً بالد األندلس:

اإلسبلمً لها إلى ما آلت إلٌه بعده نجد البون واسعا، والمسافة طوٌلة فقد 

أصبحت تحمل اسم األندلس وأصبحت آٌة فً الجمال والذوق الفنً، مما شجع 

اإلسبانٌٌن أنفسهم للتخلً عن لؽتهم األم واإلقبال على اللؽة العربٌة التً أصبحت 

 نها أصبحت لؽة الثقافة العالمٌة.لؽة العلوم ولؽة العصر ٌوم ذاك أل

فكان اهتمامهم فً هذا المضمار واسعا فؤهملوا لؽتهم األصلٌة وأقبلوا على اللؽة 

 العربٌة، إذ ترجمت التوراة واإلنجٌل للعربٌة وبها قربت فً الكنابس.

دخل الحرؾ العربً إلى كافة مرافق الحٌاة فهو فً سطور الكتاب، وهو فً    

وهو فً زخارؾ البٌوت والمساجد ومراكز الوالٌة وأصبح زخارؾ اللوحات، 

األدباء والشعراء والمإرخون والفنانون من األدٌان الثبلثة ٌكتبون به وكما دخل 

الخط الكوفً األندلسً إلى المساجد فقد دخل الكنابس النصرانٌة وازدهرت 

لى ببلدهم مما األندلس مما دفع ملوك األندلس لتعلم العلوم، والعودة بعد إتقانها ع

 جعلهم ٌبذرون فً أوروبا بذور العلم لنهضة تتناول كافة وجوه الحٌاة.

                                                           
1
 .266-265محمد شكر الجبوري بحوث ومقاالت فً الخط العربً، المرجع نفسه ص- 
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وكان من بٌن االختراعات التً ظهرت فً األندلس آلة الطباعة الحجرٌة التً 

كانت مستعملة فً القرن التاسع عشر قد كان لعبد الرحمن كاتب اعتاد أن ٌنشا 

لى دٌوان خاص ٌصٌر فٌها إظهارها على الرسابل الرسمٌة فً منزله، ثم ٌنفذها إ

الورق، وهو نوع من الطباعة، فتصدر فً نسخ متعددة، توزع على عمال 

الدولة.
1

 

وأهم آثار هذه الفترة مسجد قرطبة العظٌم، أما المسجد فبل ٌزال ٌحدثنا حتى    

 الٌوم بعظمة الفن اإلسبلمً وجبلله فً البناء العظٌم والزخرفة الرابعة فٌه.

اقتبست قباب مسجد قرطبة أنظمتها من قباب القٌروان والزٌتونة وفٌه وقد 

محراب كسٌت طاقته وواجهته بزخارؾ مذهبة من الفسٌفساء بدٌعة التنسٌق، 

 محبلة باألشكال النباتٌة، محملة بالكتابة الكوفٌة.

ومن ذلك الحٌن قدر للعربٌة وكنوزها العلمٌة أن تبلػ الذروة انتشارا بٌن    

ٌن فً العلم من األوروبٌٌن فً إسبانٌا واألمم المجاورة فمن كانوا ٌنزحون الراؼب

إلى دٌار األندلس طلبا للعلم فً وقت كان العرب ٌحذفونه وٌحتفظون بتراثه 

عندبذ تعلم األوروبٌون من محمً العلم لؽة العرب وكتاباتهم، لٌقرإوا بها 

 ثر وزجل.المخطوطات وٌحفظوا بها الكتابات العربٌة من شعر ون

وبلػ من تؤثٌر ؼزو الحروؾ العربٌة أن اتخذها اإلسبان والصقلٌون وكثٌر    

من أمم أوروبا لزخرفة المبانً والعملة، وظل "المدجنون" ٌكتبون لؽتهم 

اإلسبانٌة بالحروؾ العربٌة، والمدجنون: هإالء هم العرب المتنصرون بعد 

زوال ملك العرب من إسبانٌا.

                                                           
1
 .15شمس العرب تسطع على الؽرب، ص- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الكوفً الخط وضعٌة دراسة: الفصل الثالث

I. الكوفً الخط تارٌخ :االول المبحث 

II. :ًتعرٌؾ الخط الكوفً المبحث الثان 

III. :أنواع الخط الكوفً قواعده  المبحث الثالث

 وخصابصه

 الخاتمة -

المصادر والمراج -



دراسة وضعٌة الخط الكوفً  الفصل الثالث

 
 

 
58 

 

I.  الخط الكوفًالمبحث االول: تارٌخ 

َك الَِّذي َخلََق )"الحمد هلّل رب العالمٌن القابل ( َخلََق اإْلِْنَساَن ِمْن 1اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ

ْعلَمْ 4( الَِّذي َعلََّم بِاْلَقلَِم )3( اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )5َعلٍَق ) ٌَ  ( َعلََّم اإْلِْنَساَن َما لَْم 

(5".)
1

ن َواْلَقلَِم َوَما "النبً االمً الذي أنزل فً حقهوالصبلة والسبلم على 

ْسُطُروَن ) َك بَِمْجُنوٍن )1ٌَ َر َمْمُنوٍن )5( َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربِّ ٌْ ( 3( َوإِنَّ لََك أَلَْجًرا َغ

َك لََعلَى ُخلٍُق َعِظٌمٍ  "(4)َوإِنَّ
2

وعلى آله أصحابه الذٌن أووه ونصروه واتبعوا النور 

 عد:الذي أنزل معه وب

فلما كان الخط من أوابل وسابل التقدم والعمران وشرؾ منزلته بٌن جمٌع      

االمم ال ٌحتاج الى برهان حتى عدوه من ادق الفنون الجمٌلة وأحسن االشكال 

الهندسٌة الجلٌلة
3
. 

 قٌل فً الخط:

ووصً الفكر، وسبلح المعرفة  الخط لسان الٌد، وبهجة الضمٌر، وسفٌر العقول،

وان عند الفرقة ومحادثتهم على بعد المسافة ومستودع السر ودٌوان االخ وانس

 االمور.

:" قرٌش أهل هللا وهم الكتبة روي عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

 الحسبة".

:" علٌكم بحسن الخط، فإنه مفتاح علً ابن أبً طالب رضً هللا عنهقال 

 الرزق".

الرحمن الرحٌم فحسنه فأحسن هللا  : "من كتب بسم هللاوروي فً الخبر المؤثور

 إلٌه".

الخطوط رٌاض العلوم روحها البٌان وبدنها السرعة وقدمها التسوٌة وجوارحها 

"الخط هندسة روحانٌة وإن معرفة الفضول وتصنٌفها كتصنٌؾ النؽم واللحون 

 ظهرت بالة جسمانٌة"
                                                           

1
 .05سورة العلق االٌة  - 
2
 .04سورة القلم االٌة  - 
3
 .01م ص1939هـ/1358ط العربً آدابه، مكتبة الهبلل، الطبعة االولى سنة محمد طاهر بن عبد القادر الكردي، تارٌخ الخ - 
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ها بما لنا من أنواع قال المؤمون" لو فاخرتنا الملوك االعاجم بؤمثاله، لفاخرنا      

الخط ٌقرأ بكل مكان وٌترجم بكل لسان وٌوجد مع كل زمان"
1

 

للخط العربً ومنذ عهد بعٌد، سحره وجماله وجاذٌبته، ٌستوقؾ الناظر وٌثٌر 

الدهشة واإلعجاب ولو تؤملنا تلك الرسابل المتبادلة بٌن الخلفاء والملوك، والتً 

ا إبداعها، وهً تكشؾ عن مفاتن كتبت على الرق ومن ثم على الورق، لرأٌن

 خطوطها تكوٌناتها إٌحاءاتها وأصالتها ودالالتها.

وهً إن دلت على شًء فإنما تدل على براعة ومهارة الخطاطٌن لها أنهم    

 ٌرسمون الحرؾ، فٌنطق بالكثٌر مما هو بدٌع ورابع.

ماهو  إنهم ٌعزفون على أوتاره الحساسة والرفٌعة فتؤتً الكلمات مفعمة بكل   

 جمٌل وأصٌل ومشعة ببهابها ورونقها وقنادٌلها.

ومن ٌتؤمل قباب المسجد وجدران المعابد ونقوشات المدارس والبٌوت القدٌمة،    

ٌجد فٌها الكثٌر مما نحن بصدده.
2

 

وعلى ما كان اإلسبلم ٌإكد األخمٌة الكبرى إلشاعة القراءة والكتابة وكؤنها من    

تى بلػ على حد قول الصحابً عكرمة بن أبً بعض متممات دٌن المسلم، ح

جهل) فداء أهل بدر أربعة آالؾ، حتى أن الرجل لٌفادي على أن ٌعلم الخط، 

لعظم خطره وجبللة قدرته ( وما ٌتسم به من تنوع داخل بنٌته التؤلٌفٌة ولعل ما 

ٌمكنه المسلم من اعتزاز بوحدة شخصٌة وترابطها الدٌنً والدنٌوي جعله ٌحافظ 

الخط العربً وٌعمل على تعلمه وتعلٌمه لكافة أبناء العروبة واإلسبلم وإلى على 

كل ما ٌصونه، فً قواعد أساسٌة تحد من مجرى الحروؾ وتفترض لكل نوع من 

أنواعها مقاساتها وتحركها ومناهج أدابها وشكل أقبلمها من ناحٌة وتتٌح من ناحٌة 

فٌه بفرق التجوٌد التً ال تنال من  ثانٌة المجال واسعا لكل ما ٌعزز جهود الباحثٌن

 خصابصه الجوهرٌة.

                                                           
1
 ه.1430عادل األلوسً، الخط العربً نشؤته وتطوره، مكتبة الدار العربٌة للكتاب، الطبعة األولىن القاهرة، السنة - 
2
 .09ص 2001ب دمشق، بدون طبعة، السنةأحمد شوخان، رحلة الخط العربً من المسند... إلى الحدٌث، منشورات اتحاد الكتاب العر- 
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فالخط العربً هو ذلك الفن الجمٌل المنسوب إلى العرب والذي ٌهتم بتصوٌر    

األلفاظ برسم حروفه هجابها، وهو تلك النقوش البدٌعة الصنع التً وجدت للتعبٌر 

عن الكبلم وأصبح لؽة التفاهم بالقلم ووسٌلة لئلبداع والتزٌٌن
1
. 

كما قال القلقشندي فً كتابة موسوعة الخط العربً، أن جمٌع العلوم إنما    

 تعرؾ بالداللة علٌها: 

باإلشارة أو اللفظ أو الخط فاإلشارة ٌتوقؾ على حضور المخاطب وسماعه، أما 

 الخط العربً فإنه ال ٌتوقؾ على شًء، فهو اعماما نفعا وأشرفها...

كتاب موسوعة الخط العربً، إن الحروؾ وكما قال دونسون روس أٌضا فً    

العربٌة مرنة سهلة ولها فً النفوس ما للصور من الجمال الفنً والسٌما حٌن 

تنقش على المبانً أو األضرحة سواء كان ثلثا أو كوفٌا أو نسخا
2
. 

وأقبلم الخط العربً متنوعة أحدثها أبمة الكتابة وتباٌن أشكالها وتختلؾ    

تعمل فً دٌوان اإلنشاء لما ٌلحقه بذلك من النقط والشكل أوضاعها ومنها ما اس

 والهجاء.

وقد كان الخط الكوفً ٌقؾ فً صدارة الخطوط المتمٌزة بقدرتها على التؤلٌؾ 

المستمر فٌه واالبتكار فً أشكاله لكثرة زواٌاه وأقواسه، وحسن انسجامه مع 

رة أنماطه وأنواعه الزخارؾ المضافة إلٌه وإن ؼنى هذا النوع وسعة انتشاره وكث

تعود إلى تلك العاطفة الدٌنٌة التً ٌكنها المسلم لهذا الخط والتً تدفع بالخطاطٌن 

باستمرار إلى االبتكار فٌه، والتذكٌر بكونه الخط الذي واكب ابتكاره مع والة 

الدٌن اإلسبلمً، وبدأت بؤشكاله المزواة البدابٌة مجاال النتشلر القرآن الكرٌم فً 

ات الهجرةأوابل سنو
3
. 

 

 

                                                           
1
ٌنظر محمد اسماعٌل الرحمن، دراسة مقارنة للسمات الفنٌة فً خط الثلث عند ابن بواب والخطاطٌن األتراك، رسالة ماجٌستر، المشرؾ عبد - 

 .08ص 2001هللا عبده فتٌنً، سنة
2
 .09-08م ص 2002زٌع، األردن عمان، الطبعة األولى، السنةٌنظر أٌمن عبد السبلم، موسوعة الخط العربً، دار أسامة للنشر والتو- 
3
م، 2002عبد هللا أبو راشد، الوجٌز فً تارٌخ الخط العربً، منشورات وزارة الثقافة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة، دمشق بدون طبعة السنة - 

 .36-35ص
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 موجز مختصر عن مدٌنة الكوفة: -1

أنشا العرب الكوفة على مقربة من الحٌرة عاصمة اللخمٌٌن أنشؤها سعد بن      

للهجرة ومنذ ذلك  18/19أبً وقاص بؤمر من الخلٌفة عمر بن الخطاب بٌن عامً

الحٌن بدأت الحٌرة واالنبار تفقدان ما كان لها من أهمٌة ولما انتقل مركز النشاط 

المعروفة المدنٌة والمكٌة إلى البصرة السٌاسً الى العراق، انتقلت معه الخطوط 

والكوفة، وعرفت هناك أول االمر بؤسماء المدن العربٌة الهامة التً جاءت منها، 

ثم لم تلبث أن عرفت جمٌعا فً العراق باسم الخط الحجازي
1
. 

لقد كانت الكوفة تبعد بعدا كبٌرا وقد كان فٌها تقالٌد قدٌمة للخط السرٌانً      

ه وهو خط تعمل الصنعة والهندسة فً إظهار حروفه عمبل كبٌرا وعناٌة كبٌرة ل

وقد كان من العناصر التً نزلت التً نزلت الكوفة بعد تمصٌرها السرٌان الذٌن 

كانوا ٌسكنون الدراٌات القابمة فً أطراؾ الحٌرة فبل شك أن كتاب الكوفة رأوا 

 ازي البدابً.تقالٌد الخط السرٌانً فً تحسٌنه وهندسته وطبقوها على الحج

وكانت تسمى قدٌما بؤرض بابل أو خد العذراء حٌث أنشؤ العرب الكوفة على    

 18/19مقربة من الحٌرة عاصمة اللخمٌٌن أنشؤها سعد بن أبً وقاص بنً عام 

م ومنذ ذلك الحٌن بدأت الحٌرة واألنبار تفقدان ما كان لهما من 638للهجرة 

ر بن الخطاب.أهمٌة، وقد أنشؤت بؤمر من الخلٌفة عم
2

 

وكانت فً البداٌة عبارة عن معسكرات من الخٌام ثم تحولت بمرور الزمن إلى 

منتجع دابم شٌدت مبانٌه باللبن وكان السبب فً تؤسٌسها أن تكون قاعدة عسكرٌة 

فً القسم األوسط من العراق أو دار هجرة وعاصمة للمسلمٌن بدل المدابن، ثم 

من العرب، وقد نمت بعد ذلك وتحضرت، وكثر توافد علٌها بعض أوابل ساكنٌها 

العمران ووصلت إلى أوج عظمتها فً العصر األموي بحٌث بلؽت مساحتها كما 

 مٌبل وثلثً المٌل. 16ٌقول الفقٌه الشعبً 

                                                           
1
 .78، ص 1985بعة الثانٌة، السنة حسن قاسم حبش، الخط العربً الكوفً، دار القلم، بٌروت لبنان، الط- 
2
 .78، ص1989صبلح الدٌن المنجد، دراسات فً تارٌخ الخط العربً، دار الكتاب الجدٌد، بٌروت، الطبعة الثانٌة، السنة - 
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تقع الكوفة فً الجانب الؽربً من الفرات على بضعة أمٌال إلى الجهة الشرقٌة    

كم وعن 14كم وعلى النجؾ ب 156فة من مدٌنة الحٌرة، وتبعد عن بؽداد بمسا

كم فهً فً مكان حٌوي ٌتوسط 167كم وعن خرابب واسط ب 275البصرة ب 

العراق، ٌمكن منها التحكم والسٌطرة فً الحروب على طول منطقة الفرات كما 

تعتبر ممرا هاما للقوافل التجارٌة ومحطة فً رأس طرٌق الحج إلى مكة، كما 

سوقا نشطا لتروٌج السلع وتوزٌع البضابعتعتبر مركزا هاما للتجارة و
1

، ولٌس 

من السهل حصر الرقعة التً شؽلتها الكوفة عند تؤسٌسها وذلك الندثار وانحبلل 

الكثٌر من معالمها، أما بالنسبة للمساحة التً شؽلتها فً بادئ أمرها فقد قدرها 

دار  مٌبل وثلثً المٌل وكان بها خمسون ألؾ 16الفقٌه الشعبً كما ذكرناه ب

لسابر العرب وستة آالؾ دار للمسلمٌن ومن أن الكوفة لم تبق على حالها بل 

توسعت الزدٌاد سكانها وتوسع عمرانها حتى امتدت قرب الحٌرة والنجؾ من 

الجهة الشرقٌة
2
. 

كم  10وقد بلؽت الكوفة أقصى مساحتها فً القرون الثبلثة للهجرة حٌث بلؽت  

دأ من خان المصلى فً الشمال إلى حدود كم عرضا، أي من نقطة تب 9طوال و

 قصر أم عرٌؾ فً الجنوب قرب بحر النجؾ.

اختلط فٌها العرب والسٌما عرب الجنود بعناصر فارسٌة، وامتاز جمهورنا    

بمواهبهم الخاصة وتفوقه فً مضمار العلوم اإلسبلمٌة قبل أن  ٌقضً على 

والسٌاسٌة والعلمٌة حٌث  إنشابها نصؾ القرن وظلت للمدٌنة مكانتها العمرانٌة

أصبحت مركزا لئلشعاع الفكري والحضاري، تمد األمصار بنور حضارتها 

واشعاعاتها فكرها وبلؽت ذروة تطورها حتى شملت العراق كله بل ؼمرت 

وقد ارتبطت الكوفة ارتباطا وثٌقا بالبصرة  أقطارا أخرى من العالم اإلسبلمً،

لهم ومقاما الن الكوفة تعتبر عاصمة  فاتخذ عددا من البصرٌٌن الكوفة مدٌنة

الدولة االسبلمٌة ومركز الفقه والحدٌث واللؽة وقراءة القرآن ورواٌة الشعر 

واالدباء وبطبٌعة الحال نقل هإالء إلى البصرة ماتلقوه من علماء الكوفة وأدباءها 

ولم تقتصر عبلقة الكوفة الخارجٌة على مدٌنة البصرة فقط وإنما تعدتها مدن 

                                                           
1
 .71م، ص1960ناجً معروؾ، المدخل إلى تارٌخ الحضارة العربٌة، مكتبة فلسطٌن، بؽداد الطبعة األولى، السنة - 
2
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ى خارج العراق كالحجاز والشام وال سٌما دمشق كذلك اتصلت بمصر. وكان اخر

لتقدم الفن المعماري فً الكوفة االثر البارز الستقطاب المعجبٌن حٌث كانت 

 مدٌنة بؽداد.

أول مدٌنة عراقٌة تؤثرت بالكوفة فً نواحً متعددة السٌما بالفن المعماري 

ٌد بعض الكتابات والنقوش البراز الكوفً وبطبٌعة الحال وحب المعمارٌٌن تجس

جمالٌات تلك العمابر وبذلك كان الخط الكوفً من أوابل الخطوط التً جسدت فً 

البناٌات اضافة الى تلك الزخارؾ التً كانت تزٌده رونقا وجماال.
1
  

عرفت الكوفة بٌن القرنٌن الثالث والثامن الهجرٌٌن إضطرابات سٌاسٌة أدت الى 

ً والفنً فؤضاعت كتبها وقضت على اثارها، ونستطٌع العصؾ بترابها العلم

القول ان الخراب الذي لحق بمدٌنة الكوفة ادى الى زوال االثار الخطٌة تلك االثار 

بحقٌقة الخط الذي ٌنتسب إلٌها  ان لدٌها النفع العظٌم لبلستداللالتً لو بقٌت لك

ومما ٌإسؾ له اننا ال نكاد نعرؾ شٌبا على أولى الكتابات الكوفٌة وكل ماجاء 

عن هذه االخٌرة جاء بطرٌقة التواتر أو باالستدالل
2
. 

 ظهور الخط الكوفً: -5

الدراسات العلمٌة أن العرب قد اخذوا طرٌقتهم فً الكتابة من بنً عمومتهم أثبتت 

الذٌن كانوا ٌنزلون قل االسبلم على حدود المدٌنة فً حوران والبتران من االنباط 

ومعان والذٌن كانوا ٌجاورون العرب الحجازٌٌن فً تبوك ومدابن صالح العبل فً 

شمال الحجاز وقد وضح ذلك مما عثر علٌه المنقبون فً تلك الجٌهات من النقوش 

 وفة.النبطٌة القرٌبة الشبه بؤقدم النصوص العربٌة المعر

ولقد حذق العرب قبل االسبلم وبعده عددا من الخطوط العربٌة اشتقوها من الخط 

النبطً وقد نسبت هذه الخطوط العربٌة فً فجر االسبلم الى المدن االسبلمٌة 

المحتلفة مثل: مكة، المدٌنة، االنبا، الحٌرة، البصرة، الكوفة.
3
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 .17م ص1969االولى، السنة 
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الحروؾ، ومن ثم ؼلب  وفً الكوفة عنى القوم بتجوٌد الخط واالٌداع فً رسم

علٌها عندهم الٌبوسة والصبلبة والجفاؾ مع المٌل إلى أن تظهر بشكل التضلٌع 

او التربٌع فاكسبها كل ذلك طابعا هندسٌا ٌؽلب علٌه الجفاؾ، واستحق لذلك أن 

 ٌنفرد بإسم جدٌد وهو" الخط الكوفً".

االسبلمً، وشاع ومن الكوفة إنتشر هذا النوع الٌابس من الخط فً أرجاء العالم 

باسم الخط الكوفً وأستعمل فً كتابة المصاحؾ، وحلٌت به المبانً والعمابر 

المختلفة وضربت به النقود، ونقش به على شواهد القبو، وسجلت به سابر 

الكتابات التذكارٌة.
1

 

ولم تكن الكوفة معروفة بهذا االسم قبل أن ٌنزلها العرب، إال أن منطقة الكوفة 

ٌما بؤرض بابل وخد العذراء، وسمٌت الكوفة الستدارتها اخذا من كانت تسمى قد

وقٌل سمٌت الكوفة كوفة الجتماع  قول العرب رأٌت كفوفا بضم الكاؾ وفتحها

الناس بها من قولهم: قد تكوؾ الرمل. هً ثانً مدٌنة إسبلمٌة أسست فً العراق 

م( بؤمر 638- هـ17بعد الفتح االسبلمً أسسها القابد سعد بن أبً وقاص سنة )

الخلٌفة عمر بن الخطاب وكان السبب فً تؤسٌسها ان تكون قاعد عسكرٌة فً 

قسم االواسط من العراق ثم توافد علٌها اوابل ساكنٌها من العرب، الفرس 

والسرٌان والٌهود والنصارى.
2

وهذا الخط الذي ظهر فً الكوفة هو ولٌد الصنعة  

 ٌالة(.والفن، المقتبسٌن عن حضارة سابقة )السر

وقد ساعد مركز الكوفة العسكري والسٌاسً والعلمً على ازدهار هذا النوع 

الجدٌد المحسن من الخط فؤصبح ٌقلد وٌنتشر وٌنسب إلى الكوفة. وهذا أمر تقره 

قوانٌن التقلٌد االجتماعٌة ٌضاؾ إلى ذلك أن العراق فً العهد األموي، وما فً 

ما وراء النهر كانت تابعة للكوفة، شرقها من ببلد فارس وخرسان وأذربٌجان و

خبلل فترات قصٌرة كانت خرسان تتبع فٌها دمشق رأسا. وكان فً الكوفة علماء 

كثٌرون من الصحابة والتابعٌن، من القراء والمحدثٌن. فكان ذلك كله سببا فً 

فرض الخط الذي عرؾ بها وانتشار، خاصة فً البلدان المفتوحة شرق 

د أن أبٌدت الخطوط المحلٌة فً تلك األقالٌم نتٌجة العراق،ى وعلى األخص بع

                                                           
1

م 2011-هـ 1432التكوٌنات الزخرفٌة فً فن كتابة الخط الكوفً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة االولى سنة احمد صبري زاٌد، اجمل   -

 .04ص
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للتعرٌب الذي قام به العرب هناك، وقد ذكر البٌرونً أن قتٌبة بن مسلم أباد من 

 ٌحسن الخط الخوارزمً، وٌعلم أخبار الببلد وٌدرس ما كان عندهم.

( إن للخط الكوفً طرابق ه328ٌقول ابن مقلة الخطاط العباسً )توفً سنة    

 ترجع إلى نوعٌن أساسٌن: كثٌرة

 الخط الٌابس المبسوط الذي لٌس فٌه شًء مستدٌرا.

 الخط المستدٌر.

فهذا ٌدل على أن الخط الكوفً لم ٌكن كله ٌابسا، بل فٌه ماهو مستدٌر. وهذا     

القول من ابن مقلة، وهو حجة فً هذا الموضوع ٌدعونا إلى االعتقاد أن كبل 

النوعٌن من الخط الٌابس والقرٌب من المدور قد انتقبل من الخط النبطً المتطور 

عٌن.إلى عرب الحجاز وأنهم استعملوا كبل النو
1

وقد أجمل د إبراهٌم جمعة بعض  

الحقابق ذات األثر على موضوع الكتابة الكوفٌة من خبلل استعراض تارٌخ 

 الكوفة:

أن الكوفة قامت على مقربة من األنبار والحٌرة وكانت بحكم موقعها  -1

الخؽرافً الوارثة الطبٌعٌة لهذٌن البلدٌن بما عرؾ عن األنبار من عناٌة 

 اهلٌة وعن الالحٌرة من مكانة سٌاسٌة كعاصمة للخمٌن.بتعلٌم الخط فً الج

أنها كانت منذ النصؾ األول من القرن الهجري مركزا من مراكز العلم له  -2

فانتهت  حضوره وأهمٌته، نافس البصرة وعمل جاهدا على التفوق علٌها

ظاهرا جلٌا بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن فً النحو إلى نوع التفاخر بالعلم 

ب الدٌن واألدب ونحو ذلكوالفقه ومذاه
2

. وقد ظل الخط الكوفً بؤصالته 

صورة للفن اإلسبلمً، واحد أوجه اإلبداع فٌه، مظهرا من مظاهر الجمال 

فً التعبٌر عن الكلمة....وقد فتح هذا الخط الباب واسعا لنماذج أخرى 

مشتقة منه فؤصبح له فروع ٌمكن أن تعد خطوطا جدٌدة وفً الفترات 

الخط الكوفً عن مكانته تدرٌجٌا، وبقٌت له مساحاته  الحدٌثة انسحب

الجمالٌة فً الكتب، وعلى حوابط القصور والعمابر
3
. 

                                                           
1
 .79-78لخط العربً، المرجع السابق ص ٌنظر صبلح الدٌن المنجد، دراسات فً تارٌخ ا- 
2
 .60-59ٌنظر كامل سلمان الجبوري، موسوعة الخط العربً الخط الكوفً تارٌخه، أنواعه، تطوره، نماذجه، المرجع السابق ص- 
3
 .43عادل األلوسً، الخط العربً نشؤته وتطوره، المرجع السابق، ص- 
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ولقد اتخذت الكتابات الكوفٌة أول األمر زخرفتها من حلٌتها، فلما تكونت  -3

أسسها وأصولها واسترجعت منها صورا قابمة بذاتها أصبحت عنصرا 

اإلسبلمٌة وما لبث أن تطورت هذه منفردا من أهم عناصر الزخرفة 

الصور وتنوعت واكتسبت حلٌة وزخرفا مشتقة من األزهار والنباتات 

وتفرعت منها عروق وسٌقان وتشبعت وتعقدت وتعانقت وطؽت علٌها 

الزخارؾ حتى أصبح النظر ٌضطرب حابرا بٌن إبداع مظاهرها 

ومعانٌها
1
. 

 

II. ًالمبحث الثانً: تعرٌف الخط الكوف 

خط فً ببلد العرب وكانوا ٌعتنون به إعتناء عظٌما وهو أقدم  
2

...وٌروي بعض 

الباحثٌن أنه خط جاؾ، قلٌل المرونة، ولكنه جمٌل الحركة، ٌمٌل الى التناسق 

واالستقامة...وبلػ هذا الخط فً الكوفة مبلؽا طٌبا من الجودة واالتقان واالبتكار 

الكوفً بسٌطا فً مبدأ  خاصة فً زمن االمام علً كرم هللا وجهه. وكان الخط

أمره، التورٌق فٌه وال تعقٌد، والترابط بٌن حروفه، ومع كل ذلك كله، فان المتقن 

من هذا النوع البسٌط ال ٌخلو من فن زخرفً رصٌن وهادئ
3
. 

ٌعتبر الخط الكوفً من أقدم الخطوط وهو مشتق من الخط النبطً )نسبة لبلنباط( 

العربٌة وجبال حوران، وقد اشتقه اهل الذي كان متداوال فً شمال الجزٌرة 

الحٌرة واالنبار عت اهل العراق، وسمً فٌما بعد بالخط الكوفً حٌث انتشر منها 

الى سابر انحاء الوطن العربً والن الكوفة تبنته ورعته فً البدئ، وقد كتبت به 

المصاحؾ خمسة قرون حتى القرن الخامس هجري حٌث نافسته الخطوط 

 لنسخ وؼٌرها.االخرى كالثلث وا

وهو من أجود الخطوط شكبل ومنظرا وتنسٌقا وتنظٌما، فؤشكال الحروؾ فٌه   

متشابهة وزراد من حبلوته وجماله وتزٌٌنه بالتنقٌط، تمتاز حروؾ الخط الكوفً 

                                                           
1
دسً المربع حلٌة كتابٌة بمنشآت الممالٌك فً القاهرة، مإسسة شباب الجامعة باالسكندرٌة، سامً أحمد عبد الحكٌم امام، الخط الكوفً الهن- 

 .51م، ص1991/ه1412مصر، الطبعة األولى، السنة
2
هـ 1939م/1358محمد طاهر عبد القادر الكردي المكً الخطاط، تارٌخ الخط العربً وآدابه، مكتبة الهبلل مصر، الطبعة االولى، السنة  - 

 .110ص
3
 .42عادل االلوسً، الخط العربً نشؤته وتطوره، المرجع السابق ص - 
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باالستقامة، وتكتب ؼالبا باستعمال المسطرة طوال وعرضا، وقد اشتهر هذا الخط 

د مبذنة او مسجد أو مدرسة أو خان ٌخلو من فً العصر العباسً حتى ال نكاد نج

زخارؾ هذا الخط، وٌعتمد هذا الخط على قواعد هندسٌة تخفؾ من جمودها 

زخرفة متصلة أو منفصلة تشكل خلفٌة الكتابة.
1

 

ؼلبت على الخط الكوفً الٌبس ٌرتد فً بساطة تامة الى اصول هندسٌة هً    

ة فله نصٌب وافر من الجمال أهم مظاهره وبالرؼم من خضوعه ألصول الهندسٌ

وذلك بما فٌه من الترطٌب الذي خفؾ من شدة جفافه وٌظهر هذا الترطٌب 

بدرجات متفاوتة فً عرافات الراء والنون والٌاء والواو وتلوٌز الصاد والراء 

والطاء وهامة العٌن ورأس الفاء والواو وتدوٌر الهاء والمٌم. وفً الخط الكوفً 

بنقطة كاأللؾ والبلم والدال والراء كما ٌمتنع التجلٌؾ  ٌمتنع بدء بعض الحروؾ

فً الفاء والواو والمٌم والتشظٌة فً الحاء والطاء والباء والصاد والكاؾ، 

والتروٌس فً األلؾ والباء والجٌم والدال والراء والطاء والكاؾ والبلم كما ٌمتنع 

والواو والبلم ألؾ  طمس عقدة الصاد والطاء والعٌن والفاء والقاؾ والمٌم والهاء

وحاإه ال ترتق، وجٌمه ال تعرق
2
. 

وكان للكوفة نوعان أساسٌان من الخط: نوع ٌابس ثقٌل صعب اإلنجاز تإدى    

به األؼراض الجلٌلة ونوع آخر لٌن تجري به الٌد فً السهولة، وهو الخط الذي 

اري انتهى إلى الكوفة من المدٌنة، وقد سمً النوع األول الخط الكوفً التذك

الٌابس الذي استخدم فً التسجٌل على المواد الصلبة كاألحجار واألخشاب إلثبات 

اآلٌات القرآنٌة والعبارات الدعابٌة والتؤرٌخ للوفٌات وذكر المإسسٌن لآلثار على 

مدى القرون الستة األولى للهجرة، ذلك الخط المتمٌز الذي ٌكون ظاهرة فنٌة 

الفن اإلسبلمً بهٌبتها وجمالها وتستوقؾ كتابٌة تسر النظر وتثٌر شؽؾ رجال 

القارئ لعسر قراءتها، بسبب خلوها من النقط تارة وترابط حروفها تارة 

واإلسراؾ فً زخرفتها تارة ثالثة تتصؾ بالرزانة والجبلل وهو "خط 

المصاحؾ" الذي ٌجمع بٌن الجفاؾ واللٌونة وظل هذا الخط هو المفضل طٌلة 

ولى حتى حل محله خط النسخ ومن هنا نرى أن الكوفة القرون الثبلثة الهجرٌة األ

                                                           
1

  .50ص 2001احمد شوخان، رحلة الخط العربً من المسند الى الحدٌث من المنشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، السنة -
2
-ه1381ألهلٌة فً بؽداد، الطبعة األولى السنةٌنظر سهٌلة الجبوري، الخط العربً فً العصور العباسٌة فً العراق، من منشورات المكتبة ا- 

 .40-39م ص1962
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كانت مركز مهما للخط الجمٌل وله أشكال متعددة كل شكل ٌتناسب مع المادة التً 

 ٌكتب علٌها منها وٌمكن تلخٌصها فً:

 الكوفً التذكاري )الٌابس(

 الكوفً اللٌن )خط التحرٌر المخفؾ(.

هجري حٌث  5حتى القرن كوفً المصاحؾ الذي استعمل فً كتابة المصاحؾ 

ؼلبته على أمره خطوط النسخ والثلث بمشتقاته المعروفة.
1

 

وبعد ظهور األنواع الجدٌدة األخرى للخط العربً، تقلصت مجاالت استخدام    

الخط الكوفً وخاصة بعد انتشار تلك األنواع الجدٌدة من الخط والتً حلت محله 

صة فٌما ٌتعلق باالستخدامات التً فً كثٌر من أوجه االستخدام االجتماعً، وخا

تنفذ على الورق أو الرق بالدرجة األساس، كما فً كتابة المصحؾ الشرٌؾ 

والكتب والمخطوطات، حٌث بقً الخط الكوفً بكافة أنواعه مسٌطر على 

االستخدامات التً تنفذ على الخشب والحجر والرخام، وخاصة فٌما ٌتعلق 

د القبور والتحؾ وقد رسمت حروؾ الخط بكتابات العمارة اإلسبلمٌة وشواه

الكوفً بؤشكال متعددة ومختلفة اتصفت جمٌعها بقٌم فنٌة وجمالٌة كبٌرة
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-28ٌنظر إبراهٌم جمعة، دراسات فً تطور الكتابات الكوفٌة على األحجار فً مصر فً القرون الخمسة األولى للهجرة المرجع السابق، ص- 

29. 
2
 .44م، ص2005دنٌة الهاشمٌة عملن دون طبعة، السنة عبد الجبار حمٌدي، الخط العربً والزخرفة العربٌة اإلسبلمٌة، المملكة األر- 
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III. المبحث الثالث: أنواع الخط الكوفً قواعده وخصائصه 

 أنواع الخط الكوفً: -1
لقد تطور الخط الكوفً أٌما تطور خاصة خبلل العصر العباسً وقد عرؾ 

والمزخرفون سبل االنتفاع من الخصابص الزخرفٌة لهذا الخطاطون 

الضرب من الخط أحسن انتفاع وأحاطوا الخطوط بنماذج رابعة عظٌمة 

 التنوع فً التورٌقات والتٌجان والزخارؾ النباتٌة.

وكان الخط الكوفً فً بادئ أمره بسٌطا، ال تورٌق وال تزهٌر فٌه وال 

علٌه مسحة زخرفٌة فكان من تشلبك وال ترابط بٌن حروفه ثم أضفوا 

الكوفً المورق، والمزهر والمضفور والهندسً وسوؾ نؤتً على هذه 

األنواع تباعا
1
: 

 الكوفً البسٌط: 1- 1

هو أقدم أنواع الخط الكوفً وكثٌرا ما نقشت به الكتابات التذكارٌة    

المختلفة ومادته كتابٌة وقد شاع فً العالم اإلسبلمً شرقه وؼربه فً 

الهجرٌة األولى، إال أنه ظل الخط المفضل فً ؼرب العالم  القرون

اإلسبلمً حتى وقت متؤخر. وعلى الرؼم من بساطته فقد تمٌز بإضافة 

بسٌطة إلٌه على هٌبة شرط قصٌرة أو مثلثات صؽٌرة تنتهً بها حروؾ 

 القابمة.

وهو النوع الذي ال ٌلحقه التورٌق أو التجمٌل أو التضفٌر، ومادته كتابٌة 

ت، ومن أشهر أمثلته على ما مر كتابة قبة الصخرة فً القدس وكتابة بح

مقٌاس النٌل فً القاهرة وكتابة الجامع الطولونً، وؼالبٌة المتابات التً 

ترى على شواهد القبور فً مصر وؼٌرها من بقاع العالم اإلسبلمً
2

 .

وط وهذا كله ٌبرز جمالٌة الخط الكوفً البسٌط وتبٌن أهمٌته من بٌن الخط

حٌث ٌذكر أنه استعمل فً مساجد تلمسان زمن مساجد تلمسان زمن دولة 

                                                           
1
 .44م، ص2005عبد الجبار حمٌدي، الخط العربً والزخرفة العربٌة اإلسبلمٌة، المملكة األردنٌة الهاشمٌة عمان دون طبعة، السنة - 
2
 .12م، ص1991 -ه1412ة األولى، السنة سامً أخمد عبد الحلٌم الخط الكوفً الهندسً المربع، مإسسة شباب الجامعة باالسكندرٌة، الطبع- 
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المرابطٌن ومن أجمل األمثلة على هذا الخط حشو فً محراب المسجد 

الجامع الكبٌر تلمسان.
1

 

 

 الكوفً المورق: 1-5

ومن أنواع الخط الكوفً المتطور نجد الكوفً المورق والمشجر، الذي      

ٌقان نباتٌة دقٌقة محملة بالورٌقات مختلة االشكال، تخرج من اطراؾ حروفه س

الكوفٌة فً  وص وقد شاع هذا النوع من الزخارؾأو بزخارؾ اخرى ذات فص

شتى أنحاء العالم االسبلمً واقدم ما نعرفه من نماذجه المتقنة ٌرجع اى القرن 

الثالث هجري )التاسع مٌبلدي(.
2

 

الولى فً مصر قبل ان ٌتقدم ولقد بدأت ظاهرة التورٌق فً صورتها ا     

القرن الثانً الهجري وبلؽت فً مصر درجة تبعث على االعتقاد بؤنها صادفت 

فٌها مكان مناسبا لنموها واكتمالها وقبل ذلك منتصؾ القرن الثالث الهجري، 

وٌؽلب ان تكون نزعة التورٌق هذه قد انتقلت من مصر الى شرق العالم 

ن تلعب دورا مهما فً زخرفة الكتابة، واقدم االسبلمً وؼربه وحٌث قدر لها ا

كتابة مورقة شرقً العالم االسبلمً كتابة فً المسجد الجامع فً نابٌن بإٌران 

هـ وٌعتبر التورٌق الفاطمً ؼاٌة مابلؽته هذه الظاهرة فً 288مإرخة سنة 

 مصر من النمو والتطور واالرتقاء.

لمقصورة فً الجامع الحاكمً ومن أشهر االفارٌز المورقة ما ٌوجد فً ا      

من نهاٌة القرن الرابع الهجري، واالفارٌز الموجودة فً أمد شمالً العراق.
3
  

وقد إعتمد الفنان المسلم الخط كؤحد العناصر الزخرفٌة المهمة بعد ابتعاده      

عن رسم االنسان أو الحٌوان أو الطٌور، اضافة الى ما تقدم  من االهتمام الكبٌر 

الذي اواله الخلفاء واالمراء للخطاطٌن للسمو بهذا العنصر المهم الذي دون به 

تمام الكبٌر زمن الرسول صلى هللا علٌه القرآن الكرٌم وكان الخط موضع االه

وسلم ومن أعقبه من الخلفاء الراشدٌن وعلى الرؼم من محاولة العدٌد من 

                                                           
1
 .53م( ص18 ه7)ه12ماٌسة محمود داود، الكتابات العمرانٌة على اآلثار اإلسبلمٌة فً القرن األول حتى أواخر القرن - 
2

 .43عادل االلوسً ، الخط العربً نشؤته وتطوره، المرجع السابق، ص -
3
 . 76كامل سلمان الجبوري، موسوعة الخط العربً، انواعه، تطوره، نماذجه، المرجع السابق ص - 
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االوربٌٌن عبن حق العرب من العدٌد الحقوق ومنها الفنون ولكنهم اطلقوا على 

الخط العربً والزخارؾ المورقة اسم" االرابسك" نسبة الى العرب.
1

 

 

 

 

)أو ماٌعرؾ بالكوفً المخمل أو ضٌة النباتٌة: الكوفً ذو االر 1-3

 المزهر(

وهو الخط الكوفً دخل فٌه العنصر النباتً مما زاده جماال ورونقا       
2
 

وتستقر فٌه الكتابة فوق ارضٌة نباتٌة من سٌقان النبات اللولبٌة الشكل وأوراقه 

فروع ذات الفصوص المتعددة كما تؽطً أرضٌته تكوٌنات زخرفٌة نباتٌة من 

متموجة تكون لفابؾ مورقة تتؤلؾ منها فً مجموعها زخرفة" االرابسك" 

 االسبلمٌة الشهٌرة. 

 

كما ٌلحق هذا النوع اٌضا كتابات كوفٌة. تستؤثر فٌها الحروؾ بالجزء       

االسفل من االفارٌز أو الشرٌط وتشؽل الزخارؾ النباتٌة السابقة الذكر كل فراغ 

بتخلؾ بعد ذلك
3
. 

م ٌدل على 11هـ الموافق ل5جد هذا النوع من الكتابة الذي برز فً القرن ن      

نجاح الفنان العربً فً تنفٌذ الخط الكوفً على أرضٌة من زخارؾ نباتٌة تتؤلؾ 

من فروع نباتٌة حلزونٌة مثمرة تنظؾ بالمهارة وخصب الخٌال وٌبدوا أن الثراء 

تابات  دون أن ٌلحق الزخرفً لؤلرضٌة لم ٌجعل الفنان ٌقتصر بوضع الك

بحروفها زخارؾ بل نجده ٌهتم بزخرفة النصوص الكتابٌة واالرضٌة معا مما 

ٌضفً علٌها بمظهر الثراء واالبداع الفنً ومن أجمل االمثلة على ذلك الكتابة فً 

أفرٌز محراب مسجد سٌدي ابً الحسن على لوحتٌن مستطٌلتٌن من الجبس 

المنقوش مزدانة بالزهور
4
. 

                                                           
1
 .88-87مص2006هـ/1428ناهض عبد الرزاق دفتر القٌسً، تارٌخ الخط العربً، دار المناهج للنشر والتوزٌع، عمان، الطبعة االولى، السنة  - 
2
 .67، ص1983للطباعة والنشر، بٌروت، الطبعة الثالثة، السنة كامل البابا، روح الخط العربً، دار لبنان  - 
3
 .13سامً احمد عبد الحلٌم، إمام، الخط الكوفً الهندسً، المربع المرجع السابق ص - 
4
 .78م، ص1979هـ/1399رشٌد بورٌبة، الكتابات االثرٌة فً المساجد الجزابرٌة الشركة الوطنٌة للنشر والمكتبة الوطنٌة، الجزابر سنة  - 
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ولقد اختلؾ أراء المختصٌن فً زمان ومكان ظهور الخط الكوفً المزهر،      

فقد اعتقد المستشرق"مارسٌه" إن ظهور هذا النوع من الخط الول مرة على شاهد 

م وعن تونس انتقل هذا النوع من 952هـ/341قبر من القٌروان بتونس مإرخسنة

الشاهد نجده عبارة الخط الى مصر مع الفاطٌمٌٌن وعند مبلحظة نصوص هذا 

كوفً مورق ولٌس زهرة، فً حٌن اعتقد المستشرق"فلورى" ان مكان ظهور 

الخط الكوفً المزهر كان فً أمد) على الحدود العراقٌة التركٌة ( ولم ٌحدد 

زمانه، وعموما فان نماذج الخط الكوفً المزهر تعتبر قلٌلة وربما ٌعود ذلك 

النجازها، وانتقل الكوفً المزهر الى شرق لحاجتها الى الكثٌر من الجهد والوقت 

العالم  االسبلمً حٌث ظهر بوضوح فً النصوص الكتابٌة لمسجد الجامع فً 

م حٌث االوراق المتكاملة المشقوقة900هـ/288نابٌن بحدود سنة 
1
. 

 الكوفً المظفر:) المعقد أو المترابط( 1-4

تعقٌدها احٌانا إلى حد ػ فً وهو نوع من الزخارؾ الكتابٌة التً بول بول     

ٌصعب فٌه تمٌٌز العناصر الخطٌة من العناصر الزخرافٌة، وقد تضفر حروؾ 

الكلمة، كما تضفر كلمتان متجاورتان أو أكثر لكً ٌنشؤ من ذلك اطار جمٌل من 

التضفٌر أو لتشكٌل حافة زخرفٌة مستمرة.
2
  

الهجري، عرفه وأقدم األمثلة المعروفة من هذا النوع هً من أوابل الخامس   

شرق العالم األسبلمً وؼربه فً وقت واحد تقرٌبا، واقدم األمثلة فً فارس فً 

 هـ.411قلعة رادكان 

وفً تونس فً المسجد الجامع بالقٌروان) فً المقصورة وباب المكتبة سنة  

هـ من أشهر أمثلته فً مصر الشرطة الكتابٌة 417هـ( ومن القرن الخامس 431

خلفاء العباسٌٌن بالقاهرة، بالؽة درجة قصوى من التعقٌد، المضفرة فً ضرٌح ال

هـ( والكتابة المنحوتة 658/676وهً معاصرة لحكم الظاهرة بٌبرس المملوكً )

فً الرخام فً مدخل جامع الناصر محمد بن قبلوون بالقلعة.
3

 

ومهما ٌكن من أمر فإن الكوفً المضفور ال ٌختلؾ عن بقٌة األنواع  

ك العقد أو العراوة كما ٌطلق علٌها فلوري، اخرى من الخرى سواء فً تل

                                                           
1

  .90ناهض عبد الرزاق القٌسً، تارٌخ الخط العربً، المرجع السابق ص -
2
 .121م ص1994ٌحً وهٌب الجبوري، الخط والكتابة فً الحضارة العربٌة، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، الطبعة الولى، السنة  
3
 .45.46المرجع السابق. ٌنظر ابراهٌم جمعةى دراسات فً تطور الكتابات الكوفٌة على الحجار فً مصر،  
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الزخارؾ المضفورة المترابطة التً اكتسبه كثٌرا من الؽموض والتعقٌد ومن 

هـ وفٌه تلتؾ الحروؾ القابمة  9هـ 6هـ  3المعتقد أن هذا الخط قد وجد منذ القرن 

ؾ فً الكلمة وتتعلق وتإلؾ مربعات أو مستطٌبلت زخرفٌة حاصة حرفً األل

والبلم أو حروؾ القوابم. 
1

 

 

 

 

 الكوفً الهندسً:  1-5

وهو أسل أنواع الخط الكوفً من حٌث الكتابة حٌث ٌمكن كتابته باستخدام  

األدوات الهندسٌة، األمر الذي ٌجعل من السهل جدا على أي فنان أو خطاط أن 

ٌتقنه وٌبدع فً تشكٌبلته
2

شدٌد . وٌمتاز عن بقٌة أنواع الخطوط الكوفٌة بؤنه 

االستقامة قابم الزواٌا، اساسه هندسً بحت والتزال نشؤته خامضة، أؼلب الظن 

ان فكرة الزخرفة بالطوب المختلؾ الحرق فً العراق وفارس والمعروفة 

)بالهزار باؾ( هً التً اوحت به، وهو شابع فً المساجد اٌران والعراق واشهر 

( ومسجد زٌن الدٌن هـ683/684امثلته فً مصر فً مسجد السلطان قبلوون)

هـ وتربة أم السلطان، المعروفة بتربة الوالدة صاحبة القبتٌن 693ٌوسؾ 

السلطانتٌن بقرافة السٌوطً من اواخر القرن السابع هجري وكتابة فً مسجد 

هـ وكثر استخدامه فً العصر التركً 1025البردٌنً بالدواودٌة فً القاهرة 

وه ورشٌد االثرٌة ومن سبللة هذا النوع االخٌر، وتوجد منه أمثلة فً المساجد ف

الكتابات الهندسٌة المثلثٌة أو المسدسة أو المثمنة أو المستدٌرة والنوع فً 

مجموعه زخرفً بحت وربما تعذرت قراءة عبارته لشدة تداخلها واشتراك 

حروفها
3
. 

كما عرؾ من انواع الخط الكوفً الهندسً اٌضا الكوفً المربع الذي ٌعد من 

واع الخط الكوفً وأكثرها عبلقة بالتجرٌد الزخرفً، ذات صفة هندسٌة أجمل ان

 وٌرتبط تشكٌلها بفن التصوٌر. 

                                                           
1
 .193، ص1995عبد الفتاح مصطفى ؼنٌمة، الزخرفة وأسس تنمٌة المهارات الفنٌة، دار الفنون العلمٌة باإلسكندرٌة، القاهرة بدون طبعة السنة  
2
 .101كامل سلمان الجبوري، موسوعة الخط العربً الخط الكوفً، المرجع السابقن ص- 
3
 .46طور الكتابات الكوفٌة على االحجار المرجع السابق صابراهٌم جمعة دراسات فً ت - 

 الهزار باؾ: تتكون زخارفه من وضع الطوب المختلؾ الطرق فً اوضاع رأسٌة وأفقٌة بحٌث تنشؤ من ذلك أشكال هندسٌة وكتابٌة الحصر لها.
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إذ ٌتؤلؾ من كلمات تنظم فً أوضاع رأسٌة وأفقٌة متشابكة بحٌث تؤلؾ       

شكل مربع راعً الخطاط أن تكون الحروؾ على شكل قنوات رأسٌة أفقٌة ٌشكل 

مع سمك الفراؼات والحشوات المتروكة بٌنها زاوٌة قابمة تتساوى فً سمكها 

والتً تتخذ نفس هٌبة القنوات الرأسٌة واألفقٌة وتتداخل وتتشابك مع الكتابات 

نفسها بحٌث تإلؾ فً النهاٌة شكل مربع كبٌر مزخرؾ بكتابات عبارة عن 

قنوات بشكل زواٌا قابمة مملوءة، وأخرى فارؼة متداخلة معها ومتساوٌة لها فً 

هً أرضٌة الكتابات وذلك فً انسجام جمٌل ساعدت علٌه طبٌعة حروؾ  المساحة

الخط الكوفً ذات الزواٌا القابمة، وهذا كله ٌبٌن ان الخط الكوفً المربع قد اعتمد 

 على الشكل الهندسً.

 للمربع كوحدة فً بنابه المعماري وكؤساس لكتابة ومعالجة الفراغ فٌه.

وهكذا نجد أن الخط الكوفً قد تنوع الى أنواع وأشكال وقربت على خمسٌن      

نوعا من اشهرها المشجر والمربع المدبر والمتداخل ومنه المضلع الهندسً الذي 

ٌكون المربعات وؼٌرها
1
. 

 قواعد الخط الكوفً:

من الخطوط الجمٌلة وبؤنواعها كافة وفق قواعد وأصول  الخط الكوفً    

ند الخطاطٌن وٌعتمد تعلم هذا الخط باتباع الطرق التً سنذكرها عرفت ع

 ادناه:

وتحمل هذه الورقة اشكال حروؾ الخط الكوفً  1توزع ورقة رقم  أوال:

وبؤبعاد معلومة ومرقمة وٌقوم الطالب بإعادة كتابتها على خطوط بٌانٌة 

ةالن الخط الكوفً ٌكتب بالطرٌقة الهندسٌة وعلى ورق الخطوط البٌانٌ
2
. 

وهذه الورقة تحمل انواعا متعددة لكل حرؾ  توزع الورقة الثابتة ثانٌا:

من الحروؾ الخط الكوفً حٌث ٌجد الطالب للحرؾ الواحد عدة اشكال 

تعامل حسب ما ٌرٌده الطالب الخطاط فعلى سبٌل المثال حرؾ الجٌم 

ٌمكن مبلحظة اشكاله من الورقة الثانٌة فٌما بعد، وهكذا باقً الحروؾ 

وبعد مشاهدة الطالب الحروؾ والتمرٌن علٌها، ٌمكنه كتابة الكلمة أو 

                                                           
1
 .133ٌنظرمحمود شكر الجبوري، بحوث ومقاالت فً الخط العربً ص - 
2
 .204ص1998ي، الخط العربً والزخرفة االسبلمٌة قٌم ومفاهٌم، دار االمل للنشر اربد، عمان، بدون طبعة، السنة محمود شكر الجبور - 
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الجملة التركٌبٌة للحروؾ وفق ما تطلبه العبارة وٌمكنه كذلك التصرؾ 

بالكتابة. بحٌث تؤتً جملة منسجمة، والخط الكوفً من الخطوط المرنة 

وٌتمشى مع ٌد الكاتب. وٌقبل المطاوعة بشكل وٌوحً باالبداع.
1
 

فقط قبل الكتابة بعض المعلومات االساسٌة والضرورٌة لبلسترشاد بها  وٌستلزم

 والعمل بموجبها وهً:

 

 

 

 طرٌقة الكتابة:

 الطرٌقة االولى: - أ

عندما نرٌد كتابة اي شٌا بؤي نوع من أنواع الخط العربً االخرى فإننا      

عادة نعمل خطا واحدا بالقلم الرصاص ونكتب مانرٌد كتابته على هذا الخط، أما 

فً حالة فً حالة الخط الكوفً  فإننا نعمل خطوطا كثٌرة بالقلم الرصاص وعدد 

رؾ الذي نعمله، وهذه الخطوط هذه الخطوط ٌكون حسب الحاجة الٌها وطبقا للح

 هً كما ٌؤتً:

 وٌسمى أقصى ارتفاع، فعند هذا الخط تنتهً الكتابة منه اعلى. الخط االول:

 أقصى إنخفاض، وعند هذا الخط تنتهً الكتابة من االسفل.وٌسمى  الخط الثانً:

وٌسمى صلب السطر، فعلى هذا الخط ترتكز الحروؾ، وهو الخط  الخط الثالث:

 الربٌسً الذي تستقر علٌه الحروؾ.

وٌكون فوق الخط الثانً، والمسافة بٌنهما تقدر بمعرفتك تبعا  الخط الرابع:

سم فإن 1لسمك الحرؾ الذي تكتبه، فإذا كان اختٌارك ان ٌكون سمك الحرؾ 

سم وهكذا.1المسافة بٌنهما تكون 
2

 

                                                           
1
 .204ٌنظر المرجع نفسه ص - 
2
 .13مهدي السٌد محمود، علّم نفسك الخط الكوفً، دار الفضٌلة للنشر والتوزٌع والتصدي، القاهرة بدون طبعة، ص - 
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ٌقع بٌن الخط الثانً الذي هو صلب السطر وبٌن الخط الخامس  لخط الخامس:ا

 الذي هو أقصى انخفاض.

أما المسافة بٌن الخط االول والثالث فٌمكن وضع فٌها خطوطا فرعٌة أخرى 

 كثٌرة حسب الحاجة الٌها وطبقا لما ٌحتاجه كل حرؾ.

ع والخامس متساوٌة وٌجب أن تكون المسافة بٌن الخطوط الثانً والثالث والراب

 وتقدر بمعرفتك طبقا لسمك الكتابة الذي تختاره.

أما المسافة بٌن الخط االول والخط الثالث فتقدر بضرب سمك         

سم فإن المسافة بٌن الخط االول 1. فإذا كان سمك الحرؾ مثبل x12الحرؾ

 سم. المسافة بٌن الحروؾ وبعضها تكون12تساوي  1x12والخط الثالث تكون 

متساوٌة وهذه المسافة اختٌارٌة وٌجب اال تقل عن نصؾ سمك القلم، والمسافة 

 المثالٌة بٌن الحروؾ وبعضها تكون متساوٌة لسمك الحرؾ.

 الطرٌقة الثانٌة: - ب

ٌتم عمل التصمٌم بنفس الطرقة االولى ولكنه على ورق مربعات جاهز وفٌها  

سواء كانت هذه  أكبر سواء كان ورق رسم أو اوراق أخر تكون فٌه المربعات

المربعات مطبوعة أو معمولة بالٌد اذ أن ورق المربعات هو عماد هذه الطرٌقة 

وٌساعدنً فً عملٌة التصمٌم كثٌرا. وواضح أن هذه الطرٌقة التختلؾ عن 

الطرٌقة السابقة اال فً كون اجرابها على ورق مربعات. وبعد اتمام التصمٌم بهذه 

الورقة المصورة اذا كانت المربعات ملونة بلون  الطرٌقة، ستظهر المربعات فً

ؼامق، واما ٌتم شق التصمٌم على ورقة كلك أوال ونقله على ورقة بٌضاء 

باستخدام المسندة المضٌبة، على أن توضع الورقة البٌضاء فوق ورقة كذلك 

وٌوضح االثنان على زجاج المسندة المسلط تحته ضوء ٌظهر ما فوقه، وأفضل 

ن تحبر الحواؾ الخارجٌة لحروؾ التصمٌم والذهاب الى فنى من ذلك كله ا

كمبٌوتر ٌكون عنده ماسح ضوبً وطابعة فٌقوم بعمل كل احتٌاجات المصمم 

وٌطبع التصمٌم على ورقة بٌضاء نظٌفة
1
. 

                                                           
1
 .14.15محمود علم نفسك الخط الكوفً المرجع السابق صٌنظر مهدي السٌد  - 
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 خصائص الخط الكوفً:

 سبل بعض الكتاب عن الخط: متى ٌستحق ان ٌوصؾ بالجودة؟       

قال"اذا اعتدلت اقسامه، وطالت ألفه والمه واستقامت سطوره وضاهى صعوده 

حدوده وتفتحت عٌونه ولم تشبه راإه نونه وأشرق قرطاسه ولم تختلؾ أجناسه 

 وتناسب دقٌقة وجلٌلة وخٌل إلٌك أنه ٌتحرك وهو ساكن"                                               

العربً أن ٌبلػ ؼاٌته عندما أدرك مافً الحروؾ  ولقد استطاع الخطاط      

الكوفٌبة من خصابص فنٌة جمالٌة من حٌث االستقامة والرشاقة والتناسق 

واالمتداد والتدوٌر والتناسب فساعده ذلك على إعطاءها أشكاال مختلفة فخلع علٌها 

 جمال الحٌاة بعدما أن كانت حروفا ٌابسة كما لو كانت قطعا من الحجارة الصم

المٌتة فً العصور المتؤخرة، فانقلبت بعد ذلك إلى قامات وأؼصان وأزهار، 

وأصبح الحط مظهرا من مظاهر الجمال تفور فٌه الحٌاة وٌجري معه السحر، 

 ومازال الخط الكوفً ٌنمو حتى بلؽت أسالٌبه وطرقه مبلؽا جمالٌا رابعا. 

أشكال الكوفً فً انتاج ثم اتجه كثٌر من الخطاطٌن المبدعٌن نحو استلهام        

أعمال تنوعت بٌن االستؽبلل اإلبداعً لتقوسات واستدارات حروفه فً إبداع 

أشكال جمالٌة وبٌن التحوٌر فً أشكال الحروؾ للصول إلى شكل جمالً جدٌد 

ٌتبلءم مع روح العصر مع الحفاظ وااللتزام بالقواعد واألصول المتفق علٌها 

لحروؾ اؼلخط الكوفً.
1

 

خط الكوفً أفضل أنواع الخطوط العربٌة للفن والزخرفة، وال ٌعتبر من ٌعتبر ال

ٌتقن هذا الخط بارعا بل ٌعتبرونه فنانا، ألنه لم ٌعد وقفا على الخطاطٌن، بل برع 

فٌه الناحتون على الرخام أٌضا، والمزخرفون على جدران الجص وؼٌره.
2

 

ه الصفة تجعله أكثر الخط الكوفً بكل أنواعه خط هندسً أذات طابع هندسً وهذ

تمٌزا عن ؼٌره من الخطوط األخرى والتً هً بعٌدة عن الهندسٌة أو ذات 

الطابع الهندسً وإضافة إلى ذلك فهو خط زخرفً أٌضا بمعنى أنه األكثر قابلٌة 

                                                           
1
 .14م،ص 1971أحمد الفتاح البشلً، جمالٌة الحط العربً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة األولى سنة - 
2
 .51م، ص2001أحمد شوخان، رحلة الحط العربً من المسند ألى الحدٌث، من منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، - 
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من ؼٌره من الخطوط العربٌة لتزٌن حروفه وكلماته وجمله بزخارؾ مختلفة قد 

ن على هٌبة أزهار........الخ.تكون على هٌبة ورقة الشجر أو تكو
1

   

مع العلم أنه من الحكمة أن ٌجتمع شكبلن من أشكال الزخارؾ فً الكبلم 

 المكتوب وال شٌا فً ذلك.

الخط الكوفً خط مرن، فهو أكثر قابلٌة لئلستحداث وابتكار أشكال أخرى من      

هندسٌة أو حروفه بشرط أن ٌتفق ذلك االستحداث أو االبتكار مع تلك الطبٌعة ال

ذلك الطابع الهندسً لحروؾ الخط الكوفً والمرونة معناها الخروج عن الطبٌعة 

الهندسٌة للخط الكوفً وإنما معناها أنه أكثر طواعٌة من ؼٌره من الخطوط
2

التً  

تمكن الخطاط من عمل تراكٌب وأشكال مختلفة حتى للكلمة الواحدة أو الجملة 

 الواحدة.

لكوفً ( باالرتفاعات واإلستدارات وقدرتها على تمتاز )حروؾ الخط ا     

اإلستطالة والتمطٌط، تحمل فً ثناٌاها كل الصفات الزخرفٌة والتشكٌلٌة حٌث أن 

توازي األلفات أو توزٌعها بؤوضاع معٌنة وكذا باقً أنواع الحروؾ ٌعطً نوعا 

من الشكل الزخرفً، بناءها على أصل هندسً ثابت وقاعدة رٌاضٌة معروفة) 

نسبة الفاصلة للحروؾ واستخدام النقطة كمقٌاس( لها صفة اختزالٌة، حٌث أن ال

الحرؾ الواحد شكل منفرد وشكل متصل فً البدء وفً الوسط وفً الطرؾ وهذا 

باإلضافة إلمكان تراكب  الحروؾ فوق بعضها البعض مما ٌساعد على استخدام 

 مساحات قلٌلة لكلمات وحروؾ كثٌرة. 

ى إعطاء تنوع فً اإلٌقاع وتنوع فً اإلحساس، الخط قدرة هذه الحروؾ عل

الكوفً بؤنواعه ٌثٌر الجمال الرٌاضً والهندسً وكل هذه الصفات الكامنة فً 

حروؾ الخط الكوفً تتٌح للخطاط المتمكن التعبٌر عن الحركة والكتلة فٌعطً 

حركة ذاتٌة تجعل الخط ٌتراقص فً كتلة محققا إٌقاعا جمٌبل وإحساسا بصرٌا 

نفسٌا راقٌاو
3

الحط الكوفً ٌكتب عادة بالمسطرة وهو إلى الرسم أقرب منه إلى  

الكتابة، وتستعمل فٌه أدوات هندسٌة مختلفة وٌنتج الفنان أو الخطاط عن طرٌق 

أشكال هندسٌة بدٌعة كالمربعات واتلخماسٌات والنجوم والزواٌا والعقود والضفابر 

رن المبدعون على الخط الكوفً البد وؼٌرها من التنمٌقات الزخرفٌة، ولكً ٌتم

                                                           
1
 12م،ص2000نظر عبد هللا ثانً قدورن فن الزخرفة األسبلمٌة، دار الؽرب للنشر والتوزٌع وهران، الطبعة األولى، السنة ٌ - 
2
 06م، ص2006السنة  بدون طبعة ،، القاهرةرمهدي السٌد محمود، علّم نفسك الخط الكوفً، دار الفضٌلة للنشر والتوزٌع والتصدٌ - 
3
 .15مالٌة الخط الكوفً، المرجع السابق، صأحمد عبد الفتاح البلشً، ج - 
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لهم من اإللمام بالطرٌقة الفنٌة وذلك باستعاب قواعده وطرق انسجامه، وبعد أن 

تنضج مواهبه وقدراته الفنٌة على اختٌار الحروؾ والتراكٌب تصبح له الحرٌة 

بعد ذلك فً االبداع واالبتكار، الخط الكوفً ٌؤخذ وقتا كبٌرا فً تصمٌمه ثم 

 ملبه بالحبر ( بالمقارنة بالخطوط العربٌة الربٌسٌة الخمسة األخرى.تحبٌره ) 

أي شخص ٌمكنه تعلم الحط الكحوفً بسهولة بشرط أن الٌكون عنده الحد األدنى 

من المعارؾ الهندسٌة والتً تدرس مثبل فً السنوات الدراسٌة، وكلما زادت هذه 

ر تلك المعارؾ المعارؾ زادت قدرة الشخص على التعلم وإضافة إلى توفٌ

الهندسٌة ٌجب أن ٌتوفر الصبر أٌضا لدى الشخص الدراس إلجراء تلك الكتابات 

 أو التصمٌمات الكوفٌة.

الخط الكوفً بكل أنواعه ٌجب أن تصمم أوالباستخدام المسطرة والقلم الرصاص 

والتصمٌم هنا معناه الكتابة األولٌة القابلة للمسح أو التعدٌل أو اإلظافة والحذؾ، 

بالتالً فإن المناسب إلجراء مثل هذه األمور هو استخدام قلم الرصاص فً هذه و

الكتابة أو التصمٌم ألن الخط الكوفً الٌكتب مباشرة باألقبلم المعروفة، بل ٌلزمه 

اجراء تلك الكتابة األولٌة باستخدام قلم الرصاص أوال كما قلنا، وبدون ذلك 

ؼٌر متناسقة وستظهر بها عٌوب التصمٌم فإن الكتابة تكون ؼٌر منضبطة و

كثٌرة.
1

    

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
1
 .13-12ٌنظر مهدي السٌد محمود، علم نفسك الخط الكوفً، المرجع السابق، ص- 
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 ةـــــــاتمــــالخ

 

هكذا صار المسلمون ٌنظرون إلى الخط نظرة إكبار وتقدٌر، عبر العصور، ومن 

النسخ، الذي امتاز بلٌونة حروفه وانسٌابها، مما جعل الكتاب هذه األنواع نجد خط 

والخطاطٌن ٌنسخون به الكتب والمصاحؾ، ثم تطور حتى أصبحت آالت الطبع 

 تطبع به، وقد توصلت فً هذا البحث إلى مجموعة من النتابج وهً:

 إرتباط الحط العربً بالكتابة التً لها بعد حضاري وتارٌخ قدٌم.-

وجهان لعملة واحدة، وهما عصارة فكر االنسان الذي فكر فً  الخط والكتابة-

 االبداع منذ األزل.

مرالخط العربً بمراحل كثٌرة إلى أن اتخذ أشكاال ؼاٌة فً الروعة والجمال، -

 التً لم ٌقؾ استعمالها عند الكتابة فحسب، بل اتخذت فنا تشكٌلٌا بدٌعا.

العربٌة واإلسبلمٌة، ومن أهم  ٌعتبر الخط العربً جزء من التراث الحً لؤلمة-

 الفنون إذ ٌعد الهوٌة الفنٌة له.

للخط العربً دور كبٌر فً المحافظة على التراث الحضاري العربً -

 واالسبلمً، فهو من أخرج األمة العربٌة من الظلمات إلى النور.

ى ذلك فً كتابة الكتاب وتجلإرتفاع منزلة الخط العربً خاصة إلتصاله بقداسة -

المصاحؾ الشرٌفة.
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 قـــائمة المصـــادر والمـــراجــــع

 القرآن الكرٌم: رواٌة حفص.

 المصادر والمراجع بالعربٌة:

، دار 1991 1ابن مقلة، رسالة فً الخط والقلم، تحقٌق هبلل ناجً ط .1

 1991الشإون الثقافٌة بؽداد، الطبعة األولى، 

البؽدادي علً بن هبلل، ترجمة محمد بهجمة اآلثري، أنور سهل الخطاط  .2

 .1985مطبعة المجمع العلمً العراقً بؽداد، دون طبعة، 

 أسس وفن العربً للخط الفنً التكوٌن الحسٌنً، هللا عبد حسٌن اٌاد .3

 .2003، الطبعة األولى، العامة الثقافٌة الشإون دار 2003-1ط التصمٌم،

العربً، دار أسامة للنشر والتوزٌع أٌمن عبد السبلم، موسوعة الخط  .4

 .2002األردن، الطبعة األولى، 

، جدة الصباح مكتبة 1989 2ط العربً المخطوط الستار، عبد الحلوجً .5

 .1989الطبعة الثانٌة، 

 الترجمة ومكتسبات العلم واماكن والخط العربٌة اللؽة قرقوتً حنان د .6

زٌع، الطبعة األولى، ، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتووأثارها

2006. 

 العودة دار برادة، محمد ترجمة العربً الخط دٌوان الكرٌم، عبد الخطٌبً .7

 .1980دون طبعه،  .لبنان بٌروت

، الكتاب أدب القاهرة السلفٌة المطبعة ٌحً، ابن محمد بكر أبو الصولً .8

 الطبعة األولى. 

 للكتاب العربٌة الدار مكتبة وتطوره ونشؤته العربً الخط األلوسً عادل .9

 .2008 ،الطبعة األولى

عبد الباسط محمد علً رواي المعروؾ بالخطاط، الخط العربً نشؤته،  .10

تطوره، قواعده، خط الثلث والنسخ، منشؤة المعارؾ باألسكندرٌة، دون طبعة 

 ودون سنة.

 عبد الستار الحلوجً، المخطوط العربً، الدار المصإٌة اللبنانٌة، القاهرة. .11

 دار قضاٌاه، من وشًء العربً المخطوط المسفر، العزٌز عبد .12

 .1999 المرٌخ،
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، خط قواعده تطوره نشؤته العربً الخط" ؼنٌمة مصطفى الفتاح عبد .13

 الثلث والنسخ د س، د ط منشؤة المعارؾ باألسكندرٌة.

عبد هللا أبو راشد، الوجٌز فً التارٌخ الخط العربً، منشورات فً وزارة  .14

 .2002ربٌة السورٌة، دمشق الثقافة فً الجمهورٌة الع

 بها، واالشتؽال أماكنها العربٌة المخطوطات الشنطً، محمد عصام .15

 اإلسبلمً الؽرب فً العربٌة المخطوطات ومشكبلتها وتصنٌفها فهرستها

 عبد الملك مإسسة البٌضاء، الدار البحث، وإفاق المجموعات وضعٌة

 .1990 العزٌز،

 .1984دمشق، الطبعة األولى، عفٌؾ بهنسً الخط العربً، دار الفكر  .16

م المطبعة 1939 ط د وأدابه، العربً الخط تارٌخ الكردي، طاهر محمد .17

التجارٌة الحدٌثة بالسكاكٌن نصار محمد منصور، اإلجازة فً فن الخط 

 م، دار مجدالوي.2000 1العربً ط 

 الشروق دار العربً الخط فً ومقاالت بحوث الجبوري، شكر محمود .18

 .1ط 2005 والنشر للطباعة

 الخطوط النواع دراسة العبلبٌة الخطٌة الكتابة تطور حمودة عباس محمود .19

 .م2000 األولى الطبعة الشرق نهضة دار. استخدامها ومجاالت

 والتوزٌع للنشر المناهج دار العربً الخط تارٌخ القٌسً الرزاق عبد ناهض .20

 .2007 1ط

 دابرة االسبلمٌة، العربٌة والزخرفة العربً الخط الجبار، عبد محٌسن .21

 .2005 عمان، الوطنٌة، المكتبة

 دار 1986 1ط العربً الخط مصور المصرؾ، الدٌن زٌن ناجً المهندس .22

 .بؽداد العامة الثقافٌة الشإون

 المجالت: 

عدد خاص بالخط  -مجلة المورد العدد الرابع د ط، دار الشإون العامة بؽداد*
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 :ملخص

مر الخط العربً بمراحل كثٌرة إلى أن اتخذ أشكاال ؼاٌة فً الروعة 

 والجمال، التً لم ٌقؾ استعمالها عند الكتابة فحسب، بل اتخذت فنا تشكٌلٌا بدٌعا.

واإلسبلمٌة، ومن أهم ٌعتبر الخط العربً جزء من التراث الحً لؤلمة العربٌة -

 الفنون إذ ٌعد الهوٌة الفنٌة له.

للخط العربً دور كبٌر فً المحافظة على التراث الحضاري العربً -

 واالسبلمً، فهو من أخرج األمة العربٌة من الظلمات إلى النور.

إرتفاع منزلة الخط العربً خاصة إلتصاله بقداسة الكتاب وتجلى ذلك فً كتابة -

 فة.المصاحؾ الشرٌ

المصاحف  -التراث الحضاري -العربٌة -الكتابة -الكلمات المفتاحٌة: الخط العربً

 الشرٌفة


