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فني و فقا لقواعد بي من الفنون التي تمثل مبدءا للرموز البصرية فهو أداة التعبير الريعتبر الخط الع

يعتبر الخط  باسم الخطاطين، حيث المعروفينوضعها أساتذة الخط و المبدعون المختصون في الكتابة 

ية في االتجاه في تعريفه المبسط رسم الحروف العربية بشكل جميل اذ أنه يصنف بين المدارس الفن

خيفا و التجريدي، كما أن له قيمة كبيرة بين الفنون األخرى لجماله، و لم نجد خطاطا يكتب كالما س

ائدية فجعلته في الكريمة قيمة جمالية ترتبط بالقيم العق ياتاآليزينه بجمال خطه، كما للتبرك بخطوط 

.اإلسالميةطليعة الفنون   

، و لقد امتاز الخط العربي عن غيره من الخطوط بليونة حروفه، و وصلها مع بعضها البعض    

فن  وجود حركات فوقها و أسفل منها، و غيرها من القواعد الثانية التي حسنه بها الخطاطون، فهو

و الكتابة وجهان  يم الكتابة في مختلف اللغات التي تستعمل الحروف العربية، حيث يعتبر الخطتصم

تاريخ، كما تعتبر و حفظ العلوم و التراث الثقافي لألمم عبر اللعملة واحدة، فالكتابة هي وسيلة التوثيق 

 وسيلة التواصل بين البشر.

ر كما أنه في احدى جوانبه من أهم العناص – في تعريفه عند العرب –أما الخط فهو لسان اليد    

، و كذلك ، المصاحف نجده يستخدم في المخطوطات، الكتب الخاصة إذ، اإلسالميةالزخرفية العربية 

لفنانين المسلمين.يستعمل في تزيين المساجد، العمران، األواني، و حتى في بعض اللوحات التشكيلية ل  

سعوا عند ظهور الخط العربي ألول مرة، استعمله العرب كأداة ضرورية للتواصل فحسب، و لم ي   

ضروري ، أصبح من الآنذاك، و لحاجة المسلمين للخط اإلسالميةلتحسينه، لكن بعد انتشار الدعوة 

فبدأ ط، االرتقاء بالخط، فبدأ الخطاطون المسلمين للخط أنذاك، اصبح من الضروري االرتقاء بالخ

 الجمالية من خالل وضع قواعد و أصول و اضافة ابدعاتهمالخطاطون في تطويره، و تحسينه، 

تها، اذ نجد للحروف، حتى وصلت الى درجة االبداع، فأصبح فنا من الفنون و لم يكتف بذلك بل فا



 مقدمة
ريعة الحفر، لكن بسبب تحريم الش العمارةالرسممع كل الفنون كالنحت و  عالقةللخط العربي 

اتية و و الحيوان، مال الفنانون المسلمون نحو الزخرفة النب اإلنسانلتصوير أو نحت  اإلسالمية  

 

تقدم لدرجة الهندسية و التزيين بالحرف العربي، فنشأ عنه ما يسمى بفن األرابيسك، استمر هذا ال

 ت بوفاةابتكار الخطاطين لخطوط جديدة في كل مرة، منها ما بقت لحد الساعة، و منها من انته

ر و مشاهي عالمأنواع كثيرة اشتهر بها اأصحابها بسبب احتفاظهم بسر كتابتها فأصبح للخط العربي 

انوا حتى أن بعض الخلفاء كاليوم نظرا لمكانة الخطاط و معلم الخط  إلىيزال يذكرهم التاريخ  ال

 يصاحبون الخطاطين و يجعلونهم بجانبهم في المجالس و يتعلمون منهم ...

ي كذلك، حصتها من الخط العرب فأخذتلقد تطورت الحضارات و غزت التكنولوجيا كل الميادين،     

بي، و و هذا ما خلف اشكاليةالمعاصرة التي أوجبت بدورها على الخطاطين االرتقاء بفن الخط العر

لمجتمع لمتميزة لتحدثيه و جعله مواكبا للعصر، لكونه يشكل جزءا من الخصوصية الفكرية و الثقافية ا

.اإلسالميالعربي   

:اإلشكالية  

التي تنطوي عليها دراستنا هي: فاإلشكاليةانطالقا من هذا التناقض   

قدجرده من جذوره عصرنهفن الخط العربي من حضارة و  إليههل ما توصل   

أهم و  على الخط العربي يجدر بنا التعريف عن مساره عبر األزمان و التطرق الى و مع الحديث   

أبرز من نشروا هذا الفن الراقي عبر أقطارالعالم، و بناءا على هذا وجب االجابة على بعض 

 التساؤالت و هي كالتالي:

 كيف نشأ الخط العربي؟ 

 ما هي العوامل التي أدت الى ذلك؟ 

 العصور و األزمان؟ ما مدى االهتمام به عبر 

 نظرة المغرب العربي لهذا الفن؟ 



 مقدمة
عن هذه التساؤالت اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي و ذلك بغية دراسة حاالت  اإلجابةو في محاولة 

 و خصائص الموضوع و وصف طبيعته من جهة و القيام بتحليل بعض العينات من جهة أخرى.

 

 لينبذلك فقد قمت بتقسيم بحثي الى فص و

فصل األول بعنوان: مسيرة الخط و الكتابة العربية، وقد قسمت هذا األخير الى ثالثة مباحث: ال

المطلب الثاني:  ين: المطلب األول نشأة الكتابة شمل مطلب : نشأة الكتابة و الخط العربيالمبحث األول

مطلبين: تطور الخط  وقسم الى الثاني:تطور الخط العربي و أشكالهو المبحث  نشأة الخط العربي،

 .العربي، و أشهر الخطاطين

وى ستة مطالب: عصر الخلفاء ث عن الخط العربي عبر العصور، احتاما المبحث الثالث فتحد

الراشدين، العصر األموي، و العصر العباسي، و العصر األندلسي، و العصر الفاطمي، و العصر 

 العثماني.

و تحليل لبعض النماذج، و الرواد خط العربي بالجزائر، أهم و قد جاء الفصل الثاني بعنوان: مسيرة ال

 قد قسمته لثالث مباحث:

 المبحث األول: مسيرة الخط العربي بالجزائرقمت بتقسيمه الى مطلبين:

 المطلب األول: مسيرة الخط العربي بالمغرب العربي.

 المطلب الثاني: مسيرة الخط العربي بالجزائر.

أما المبحث الثاني فتحدث عن أهم الرواد و كتاب المصاحف، و المبحث الثالث: دراسة تحليلية لبعض 

 لوحات محمدبن سعيد الشريفي، و قد شمل مطلبين: 

 المطلب األول: التركيب في خط الثلث

 المطلب الثاني: دراسة اللوحات ) الوصف و التحليل (



 مقدمة
راجع أهمها كتاب اللوحات الخطية في الفن االسالمي و قد اعتمدت في دراستي هذه على عدة م   

و مجالت حروف لألستاذ محمد بن سعيد الشريفي، و كتاب فن الخط العربي للدكتور عفيف البهنسي

 .عربية

 

 

للذاتية فهو الطبيعة  بالنسبةو كان سبب اختياري لهذا الموضوع دوافع ذاتية و موضوعية، أما   

ي اختبار دراسة الموضوع ما دون غيره و تشبع بالفكر بمدى أهمية، و النفسيةبحكم الميول و ذلك ف

تتمثل هذه الدوافع أيضا في مدى اهتمامي بمجال الخط العربي، و الذي يمتاز عن غيره من الفنون 

الشديد بطواعية حروفه و ابدعاته الجمالية التي على نفسية االنسان  إعجابيالتشكيلية، و كذلك 

 الثقافي الراقي. اإلرثو االفتخار بهذا الشعور باالعتزاز 

 اال أنني و مع هذا صادفت بعض الصعوبات تمثلت في:

 قلة المراجع التي تتناول الخط العربي 

تشابه محتويات الكتب حول الخط العربي، فغالبيتها تعتمد على تكرار المعلومة، و اللوحات  

 الخطية للخطاطين القدماء.

 بالخط في بالدنا.عدم وجود معاهد للتعريف  

وجود كبار الخطاطين في الوطن العربي عامة و في الجزائر خاصة، مع ندرة في المراجع  

 التي تعرف بهم.

 ك
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 مسيرة الخط و الكتابة العربية الفصل األول:

 المبحث األول: نشأة الكتابة و الخط العربي

 المطلب األول: نشأة الكتابة

 :الكتابة

فهو كاتب، و مهناها ندي على أنها مصدر كتب يكتب كتابا و كتابة و مكتبة و كتبة عرفها القلقشلغة: 

 الجمع، يقال: تكتبت القوم اذا اجتمعوا و منه قيل لجماعة الخيل: كتيبة.

عرفها على أنها صناعة و هندسة روحانية تظهر بألة جسمانية، دالة على المراد بتوسط اصطالحا: 

نية فتعي نظمها، و فسر في موضع أخر معنى الروحانية االلفاظ التي يتخيلها ثم يصورها، أما الجثما

أن ما يتخيله بخط بالقلم بيده و تقيد به تلك الصورة لتصبح محسوسة بعدما كانت باطنة، و فسر األلة 

 1بالقلم، و ال شك ان هذا التحديد يشمل جميع ما يسطره القلم مما يتصوره الذهن و يتخيله. 

و هي اجراء يهدف الى تثبيت اللغة المنطوقة، و االحتفاظ بها داخل ضمان استمرار فكر االنسان و 

 2ثقافته، و وسيلة للوصول الى التراث الثقافي بلغة معينة. 

 الفرع األول: نشاة الكتابة: 

جأ لتدوين اهتم االنسان منذ قدم الزمن بالتعبير عن ما يخالج نفسه فكان يتخذ الجدران و الحجارة مل

هذه الخلجات و المكبوتات و قد كانت من مخاوف االنسان منذ خلقته األولى أن يكون بعد موته نسيا 

منسيا لذلك نجده قد عمد الى تخليد ذكراه ضد الموت و النسيان بشتى الطرق فلجأ الى الرسم  

 فالكتابة.

                                                           
 .51القلقشندي، صبح األعشى، ص1
 WWW.saaid.netجبعان، الدعوة الى هللا بالكتابة،  لأالدكتور ظافر بن حسن   2
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اضحة المعالم فمن الصعب الجزم انه و مما ال شك فيه أن الكتابة و نشأتها لم لها مصادر و       

 بكيفية ظهور الكتابة القديمة، إال أن لها مراحل تحددها و هي كالتالي:

 :أوال: المرحلة التصويرية

حيث اعتمد االنسان في هذه المرحلة على تصوير االشياء المراد  ق.م 3200كان ظهورها في حدود 

ها و لكتابة ثور رسم رأس الثور أو قرنيه أو كتابتها فكتابة سمكة مثال لجأ الى رسمها للتعبير عن

صورة سنبلة لكتابة قمح و نجد حتى األفعال قد دل عليها باألشكال فمثال رسم رجل بيده شارة تدل 

 1.الصيد ىعلى الذهاب ال

 ثانيا: المرحلة الرمزية:

تبقى المرحلة التصويرية محدودة في ظل ما يريده االنسان من التعبير عن ما يجول في خاطره من   

أفكار و أفعال و أحداث لذلك اضطر االنسان الى جلب شيء مغاير للتعبير عن خلجات نفسه و ما 

الرمزية  يجول بداخلها فابتكر الطريقة الرمزية و التي تعتمد على استخدام رسم األدوات و األشكال

للداللة على شيء مرتبط بها، فمثال نجد أن رسم رجل يده في فمه داللة على الجوع و صورة الشمس 

 ترمز الى النهار و صورة النجمة ترمز الى الليل و صورة األسد ترمز الى القوة و السيادة 

بما أن الصورة و هنا يكمن الفرق بين الصورة و الرمز في الكتابة من حيث ربط الصورة بالمعنى و 

تدل على الشيء المادي الذي تمثله فحسب فان اضفاء الرمزية جعلها تدل على األسماء و األفعال و 

الصفات ذوات العالقة بالشيء المادي الذي تمثله ألعالمة فصورة القدم مثال بعد أن كانت تستخدم 

ه ذالمشي أو الوقوف في هللداللة على القدم فقط في المرحلة السابقة أصبحت تدل على القدم أو 

 المرحلة ) الرمزية (.

 

                                                           
، نشاة م، ينتهي نسبه الى الحسين بن علي بن أبي طالب 1950هـ/  1369صالح ولد سنة  د . غانم قدوري أحمد1

 .WWW//.dr.ghanim.com.HTTPSالكتابة و تاريخ تطورها، الموقع الرسمي لألستاذ، 
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 ثالثا: المرحلة الصوتية القطعية: 

ظلت طريقة التصوير و الرمز قاصرة في التعبير عن الكالم المحكي و عاجزة عن اللغة التي تكلم 

ت بها ألكاتب  كما أن الطريقتين وقفت عاجزة أمام كتابة أسماء األعالم و األدوات النحوية لذلك جاء

الحاجة في ابتكار طريقة جديدة  من شأنها أن توضح و تسهل في فهم ألكتابة فكانت الخطوة المهمة 

في ابتكار الطريقة الصوتية في الكتابة فهيئة كلمات  ال عالقة بها لها بالصور عن طريق الكتابة 

ة مقاطع يجمعها للتعبير عن االفكار المجردة و صيغ االفعال ,فأصبحت الكلمة الواحدة تتكون من عد

ال معناها ثم يرسم الجزء  فمثال الكتابة كلمة )يدخــل (ترسم صورة يد للداللة على صوتهامعين،  لفظ

وف فترسم صور العصفور )ع(و دب )د( عدو( مثال فهي تتكون من ثالثة حرولكتابة كلمة )الثاني، 

ي تقوم عليه الطريقة المقطعية وصورة وردة )و( و في لفظ األخيرة  تعطينا صوة العدو و االساس الت

هو استعمال القيم الصوتية للعالمات الصورية و الزمرية للداللة على مقطع صوتية تستعمل في كتابة 

 1كلمات ال عالقة لها بمعاني ورموز تلك العالمات

  رابعا: المرحلة الهجائية: 

إن الكتابة الصوتية مقطعية تحتاج أن يكون استخدامها كثيرا الرموز للتعبير عن هذه المقاطع      

الصوتية والتي تتألــق منها اللغة ومهد ذالك البتكار الكتابة الهجائية,التي تقوم على تخصيص رمز 

ألصوات  التي واحد للصوت الواحد أي أن عدد الرموز المستعملة في الكتابة يكون مساوي لعدد ا

ي الكتابة إلى أقل من ثالثين تتألف منها اللغة ,بشكل عام ونخفض بذالك  عدد الرموز المستعملة ف

 رمز.

فإنه ليس هناك خطوط فاصلة بين مرحلة  اخرى لكنها تشير بصورة عامة الى و بالرغم من ذلك 

رحلة االولى للكتابة تتمثل مراحل تقدم البشرية في سبيل اكمال نظام كامل للبشرية، فإذا كانت الم

بالكتابة بالرسوم التي خطتها االمم البدائية على الجدران , فإن الكتابة المصرية القديمة المعروفة  

                                                           

 المرجع نفسه، نشاة الكتابة و تاريخ تطورهاد. غانم قدوري أحمد، 1
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تمثل مرحلة الكتابة التصويرية الرمزية ,ويمثل خط المسماري الذي كتبت به اللغة  يةالهيروغليف

النظام معمول به الكتابة لة الكتابة المقطعية ال يزال هذا ية و أشولية في العراق القديم مرحالبابل

 . اليابانيةو الصينية 

و معظم الكتابات المعروفة اليوم تستعمل الكتابة الهجائية لسهولة تعلمها، ويسر استعمالها موازنة 

بي، لكن بالنظم األخرى للكتابة، و الكتابة العربية احدى الكتابات التي تعتمد على هذا النظام الكتا

 1المؤرخين لم تسعفهم الوثائق للجزم بتاريخ معين لبدأ استعمال هذا النظام الكتابي في تدوين لغتهم. 

 الفرع الثاني: تطور الكتابة

تعتبر اللغة العربية من بين اللغات السامية التي سادت في منطقة ما بين النهرين و شبه الجزيرة  

تبعا لحركات الهجرة التي قامت بها تلك الشعوب فاستعارت و قد انتشرت  إفريقياالعربية و شمال 

اللغات السامية رموزها من العديد من كتابات الحضارات المجاورة من سومرية و فرعونية و كنعانية 

 و أرامية وقد تنوع خطها عبر األزمان. فينيقيةو أكادية و 

فقد كان السومريون في األلف التاسعة  يشار الى أن أقدم الكتابات عبر الزمن هي كتابة السومريين،   

الى الثالثة قبل الميالد قد استعملوا القصب في الكتابة على األلواح الطينية فتظهر الكتابة على شكل 

 مسامير مثلثة لذلك سميت كتابتهم بالمسمارية، و كانوا يعتنون بدقة الكتابة و ترتيبها.

مرة ( قرب الالذقية على رقيم صغير الحجم ش رأسعثر في مدينة أوغاريت )  1948في عام    

يحوي عددا من الصيغ المسمارية و عددها ثالثون شكال، تبين بعد الدراسة  و التدقيق أن هذه 

األشكال المسمارية ما هي إال حروف أبجدية لم يعرف لها نظير، و قد تأكد الباحثون أن هذه األبجدية 

 األلف الثاني قبل الميالد.األولى في العالم و أنها ترجع الى منتصف 

ظهرت الكتابة المسمارية لدى السومريين و كانت مالئمة لكتابة اللغة األكادية و التي 

قبل الميالد تم اعتماد الخط  2400، و بحلول عام ناألشوريوكان يتكلمها البابليون و 

                                                           

اللوحات الخطية في ، 1935خطاط جزائري ولد بالقرارة والية غرداية األول من يونيو سعيد الشريفي،  محمد بن2
 22الفن االسالمي، ص 
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مثل اللغتين المسماري لكتابة اللغة األشورية و اللغة البابلية، و هي كلها لغة سامية 

العربية و العبرية و تواصل استعمال الخط المسماري للكتابة في لغات البالد المجاورة 

لبالد ما بين النهرين مثل لغة الحطيين ) الحثيين ( في سوريا و االناضول و اللغة 

الفارسية القديمة، و كانت تستعمل الى نهاية القرن األول الميالدي، و تم فك رموز الخط 

اري في القرن التاسع عشر و بذلك تسنى للعلماء قراءة النصوص االدارية و المسم

الرياضية و التاريخية و الفلكية و ال مدرسية و الطالسم و المالحم و الرسائل و 

 القواميس المسمارية.

 عصر السومري حيث انتشر استعمالها،ق.م ابان ال 3000و قد كان للكتابة المسمارية قواعد سنة 

سومريون بها السجالت الرسمية و اعمال و تاريخ الملوك و األمراء و الشؤون الحياتية العامة فدون ال

كالمعامالت التجارية و االحوال الشخصية و المراسالت و االداب و االساطير و النصوص 

 المسمارية القديمة و الشؤون الدينية و العبادات.

ضارة من بالد الرافدين شرق سوريا و العراق في في عصر حمو رابي دونت العلوم، فانتقلت الح    

 العصر البابلي القديم الى جميع أنحاء المشرق و الى أطراف العالم القديم.

ق.م ( من أكثر ملوك العهد األشوري ثقافة فجمع الكتب من  626-668و كان الملك أشوربانيبال ) 

مة نينوي بالعراق و مكتبات العصر أنحاء البالد و خزنها في دار كتب قومية خاصة شيدها في عاص

ة التي كانوا يكتبون عليها القديم في ابال و حاري في سورية و جمع فيها كل األلواح الطينية الشهير

 تصلب.لت يخدشون بها اللوح و هو لين بعدها تحرق هذه األلواحبألة من البوص بلغتهم السومرية، ف
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  الفرع الثالث :الكتابة الهيروغليفية:

قبل الميالد. و كلمة "  3400اللغة الهيروغليفية الول مرة بعد المسمارية بفترة بسيطة نحو  ظهرت

هيروغليفية " تعني باالغريقية نقش مقدس، و في هذا المخطوط استخدمت الصور و رموز فيه لتعبر 

ور، عن أصوات أولية، و أخذت الهيروغليفية صورها من الصور الشائعة في البيئة المصرية، من طي

و حيوانات و أجزائها، و جسم االنسان و أجزائه، و أدوات كاألزميل و المطرقة و القلم و المحبرة و 

 األختام و غيرها، و كانت تضم األعداد و األسماء و بعض السلع و الثمار.

و في عصر الفراعنة استعملت الهيروغليفية لنقش أو زخرفة النصوص الدينية على جدران القصور 

بد و المقابر و أسطح التماثيل و االلواح الحجرية المنقوشة و االلواح الخشبية الملونة، و و المعا

اخترع الورق من البردي في مصر و أمكن الكتابة بالقلم و الحبر، كما عاصرت الكتابة الهيروغليفية 

ككتابة  تطورا فبسطت رموزها و أصبحت قريبة من الكتابة بالحروف األبجدية، و ظلت الهيروغليفية

متداولة حتى القرن الرابع ميالدي و ظهرت الهيراطيقية كنوع من الكتابة لدى قدماء المصريين، و 

هي مشتقة من الهيروغليفية، لكنها مبسطة و مختصرة، و هي مؤهلة للكتابة السريعة للخطابات و 

دي، و ظلت هذه اللغة الوثائق االدارية و القانونية، و كانت هذه الوثائق تكتب بالحبر على ورق البر

 1قية محلها. يسائدة بمصر حتى القرن السابع ق.م بعدما حلت اللغة الديموط

 صدرويجدر بنا ذكر حجر رشيد في هذا السياق و هو نضب من حجر الجرانودايوريت مع مرسوم 

ق.م نيابة عن الملك بطليموس الخامس، يظهر المرسوم في ثالثة  196في ممفيس، مصر في 

النص العلوي هو لغة مصرية قديمة ) هيروغليفية مصرية  أما الجزء األوسط فهو نص ، نصوص

 راطقيةيباله

                                                           

mxp-https://scontent11.xx.fbcdn.net  -1

https://scontent-mxp/
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و الجزء األدنى يونانية قديمة، حجر يعطي مفتاح الفهم الحديث للهيروغليفية المصرية و يعتبر هذا 

ء الحجر مرسوم ملكي صدر كرسالة شكر لبطليموس الخامس ألنه رفع الضرائب عنهم، و قد جا

العالم الفرنسي جيان فرانسوا شامبليون و فسر هذه اللغات بعد مضاهاتها بالنص اليوناني و استطاع 

سطرا و سهل عليه القراءة مما جعله يميز  54فك شيفرة الهيروغليفية ألن النص اليوناني عبارة عن 

 .1أسماء الحكام البطالمة المكتوبة باللغة العامية المصرية 

 شأة الخط العربيالمطلب الثاني: ن

 الخط لغة:

كتب، و  أيواحد الخطوط، و هو الطريقة المستقيمة في الشيئ و الجمع خطوط، و خط القلم الخط:  

خط الشيء يخطه خطا كتبه بقلم أو غيره، و خط الرجل الكتاب بيده: كتبه، و خط على األرض: اعلم 

 2عليها عالمة. 

عن الخط و القلم أن الكتاب يسمى كتابا لتأليف حروفه و م ( في رسالته  890ذكر ) ابن قتيبة ( ) ت 

كتبه و يقال كتب الرجل ه و ضممته بعضا الى بعض فقد نضمام بعضها البعض، و كل شيئ جمعتا

 3صار حاذقا بالكتابة.  إذاكتب، كتابا، خط و  إذا

 الخط اصطالحا: 

رسوم و أشكال حيث يقول: هومقدمته  تعددت تعاريفه، و لعل أشهرها ما قدمه ) ابن خلدون ( في

حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس االنسانية من معان و مشاعر، و قال عنه 

                                                           
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة 1

 .196، ص1الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تح: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ج 2
، بغداد، 1ابن قتيبة، رسالة الخط و القلم، تح: هالل ناجي، بحث مأخوذ من مجلة المورد، المجلد التاسع عشر، العدد  3

 .164-163، ص1990
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أيضا: هو صناعة شريفة يتميز بها االنسان عن غيره، و قال: بالكتابة تتادى األغراض ألنها المرتبة 

 1الثانية من الداللة اللغوية. 

ط عقال العقل و قال ) ابو دلف ( ) توفي أوائل القرن التاسع الهجري (: الخط و قال أفالطون: الخ

 2رياض العلوم، و قال النظام: الخط أصيل في الروح و ان ظهر بحواس البدن. 

تبقى دائما المعارف نسبية حول طهور الخط و الكتابة و ذلك لتضارب أراء. المؤرخين فال يوجد     

 ضوع.حكم يطمأن له في هذا المو

و قد قيل أن أول من وضع الخطوط و الكتب كلها أدم عليه السالم، كتبها في طين و طبخه و ذلك قبل 

موته بثالثمائة سنة فلما أظل األرض الغرق أصاب كل كتابتهم، و قبل أختوت  و هو ادريس عليه 

مقالة السالم، و قيل أنها أنزلت على أدم عليه السالم في احدى و عشرين صفحة  و قضية هذه ال

 3توقيفية، علمها هللا تعالى بالوحي. 

و يقال أن في أحد األناجيل أو في غيره قال أن في أحد األناجيل  من كتب النصارى أن ملكا يقال له 

سيمورس علم أدم الكتابة السريانية على ما في أيدي النصارى في وقتنا هذا   و جاء في تفسير البيان 

ما نصه: اتفق جمع غفير من اهل العلم على ان االسماء  مسماء كلاا "" و علم ادم االعند قوله تعالى 

كلها توقيفية من هللا تعالى بمعنى أن هللا تعالى خلق الدم علما ضروريا بمعرفة األلفاظ و المعاني و 

أن هذه األلفاظ موضوعة لتلك المعاني     و في الخبر " لما خلق هللا ادم بث فيه أسرار األحرف و لم 

في أحد من المالئكة فخرجت االحرف على لسان ادم بفنون اللغات فجعلها هللا صورا له و مثلت يبث 

له بانواع األشكال و في الخبر أيضا " علمه سبحانه ألف لغة فلما وقع في أكل الشجرة سلبت منه 

المختلفة  اللغات ما عدى العربية فلما اصطف للنبوة ردها اليه فكان من معجزاته تكلمه بجميع اللغات

 4التي يتكلم بها أوالده الى يوم القيامة . 

                                                           
 .52، ص2004ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر، بيروت،  1
 .52، ص1، ج 1978ابن النديم، الفهرست، دار المعرفة، بيروت،  2
 ، مرجع سابق القلقشندي، كتاب صبح األعشي3
م،  1047هـ/  384هو أبو فرج محمد بن اسحاق الوراقالبغدادي، توفي في أول من شعبان من عام ابن النديم،  4

 الفهرست، مرجع سابقكتاب 
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" أول من خط بالقلم بعد ادم ادريس و قيل أن أول من وضعها بعد ادريس عليه السالم كما جاء:     

" أول الرمسل أدم و اخرهم محمد، و أول نبياء بني امسرائيل مومسى و و جاء أيضا: عليه المسالم " 

رواه الحكيم و قال: ثم علم نوحا حتى كتب ديوان  قلم ادريس "أخرهم عيمسى، و أول من خط بال

سفينته، و اول من كتب بالعربية اسماعيل ) رواه مسلم (، و قيل أن أول من كتب ادريس عليه السالم 

معناها أنه أنه أول من عمل بنشر الكتابة في  الذرية ألنه تعلم من أبينا ادم عليه السالم و أدرك من 

و ثمان سنين، و قيل أول من كتب سيدنا سليمان بن داود عليهما السالم، و قيل أول من  حياته ثلثمائة

كتب بالعبرانية سيدنا موسى عليه السالم، و حكي عن ابن عباس أن أول من كتب بالعربية ووضعها 

بينة و اسماعيل بن ابراهيم عليهما السالم على لفظه و منطقه، و يقال أن هللا تعالى نطقه بالعربية الم

هو ابن أربع و عشرين سنة، و روي عن مكحول أول من وضع الخط نفيس و تيماء و نظرو دومة 

" أن أول من كتب بالعربية من ولد امسماعيل و قيل: .1من أوالد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السالم

 2هو نزار بن معد بن عدنان ".

أول من وضع الكتابة هو المحصن بن " أن و قال أبو الحسن علي بن حسين بن علي المسعودي: 

الجندل بن يعصب بن مدين و كانوا قد نزلوا عند عدنان ابن أدد و أمسمائام أبجد و هوز و حطي و 

كلمن و مسعفس و قرشت، فلما وجدوا حروفا ليمست في أمسمائام ألحقوا باا و مسموها الروادف و 

ي مجموعاا ) ثخذضظع (. فتمت بذلك هي التاء و الخاء و الذال و الضاد و الظاء و ألفين، و الت

حروف الاجاء و قيل بل هم ملوك مدين و أن رئيمسام لكمن، و انام هلكوا يوم الظلة، و أنام قوم 

 .3نبي هللا شعيب "

يشاع أن الفضل في انتقال الكتابات القديمة لمرحلة الحرف يرجع الى الدولة الفنيقية منذ أكثر من    

رامية و اليونانية، و الحميدية ثالثين قرنا، ثم تفرعت الحروف الفنيفية الى أربعة قرون، هي األ

 العبرية.و

                                                           
.16-15عبد القادر الكردي، تاريخ الخط العربي و أدابه، صمحمد الطاهر بن  1
 برهان الدين الحلبي، كتاب السيرة الحلبية.2
 :AR.M.WIKIPEDIA.ORgHTTPS//تاريخ األبجدية العربية، ويكبيديا الموسوعة الحرة، 3
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دي، و الفارسي و الفهلوي و و قد تفرع الخط األرامي بدوره الى ستة فروع و هي: التدمري و الهن

 العبري و المربع و السرياني.

ثم نشأ من الخط السرياني خطان و هما: الخط الحميدي و الخط النبطي، ثم تفرع الخط النبطي الى 

الخط العربي، و هكذا أخذ العرب خطهم عن األنباط و األنباط عرب، كانوا يسكونون شمال الجزيرة 

 1بتراء. الالعربية، و كانت عاصمتهم 

 و كان للكتابة السريانية تأثير على جميع الخطوط العربية بواسطة األقالم التدمرية و النبطية.

و قد أطلق اليونانيون على األرام اسم السوريان عند اتصالهم بهم في سوريا و تطورت الكتابة النبطية 

 2شكال و لغة حتى عرفت باسم الكتابة العربية.

 من في هذا األمر أن هذه االبجدية ر أول أبجدية في العالم، لكن ما يهياختلفت األراء حول ظهو

" التي تعتبر من الكتابات المسامية و امستعملاا األنباط و طوروها حتى انتقلت الى الكتابة األرامية 

. ثمالى العربية ..... األنباط بعد انقراض دولتهم الى الى البقاع عرفت بامسم الكتابة النبطية "

الكتابة النبطية التي كان لها تأثير  –قبل االسالم و بعده  -ة، من األسباب الهامة لتبني العربالمقدس

 3واسع، مع معرفتهم أيضا لخط المسند و تطويرهم له بربط حروفه. 

 و يقال أن هناك ثالث أراء لتحديد جذور الكتابة العربية:

ي على ما أورده البالذري، ثم على د هذا الرأفرأي يقول أن مصدرها الكتابة السريانية الحيوية و يعتم

النقش الذي اعتمد عليه ستاركي و الذي غثر عليه في دير سمعان )غربي حلب(، كما يعتمد على 

الرأي الصادر عن ابن النديم، بأنه انتقل من األنبار الى الحيرة و منها الى الحجاز عن طريق دومة 

العربي مستمد من الخط المسند الحميري أو من فروعه التي الجندل أما الرأي الثاني فيقول أن الخط 

                                                           
 يته.ان، مقالة تطور الخط العربي و عالممد. محمد النع1
.22محمد بن سعيد الشريفي، اللوحات الخطية في الفن االسالمي، ص 2
.24-32محمد بن سعيد الشريفي، اللوحات الخطية في الفن االسالمي، ص3
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عرفت عند النموديين و الصوفيين اللحيانيين و يحاول البعض التأكيد على هذا الزعم في حين أن أكثر 

 1العلماء ينفون هذا الزعم. 

ة المسند في اخر مقاالته ) المسند و الكتابة العربية (، " حينما ندقق في نظري و فد قال يوسف ذنون

ايجعلها غير مقبولة لدى المبكر مالعربي ن قلم المسند وفاننا نجد أن األساس فيها هو المخالفة بي

الدارسين، و هذا أمر واضح لم يختلف فيه اثنان ممن درسوا الكتابات الجزرية ) السامية ( و خاصة 

وا نقد نظرية المسند، من الذين تعرضوا لدراسة نظريات نشوء الخط العربي، و على ضوء ذلك حاول

 2أنها مسرفة في الخط.  رأيهمفكان 

ظهرت في جبيل، انتقلت الى  و قد ذهب الرأي الثالث و الذي اتفق عليه أكثر الباحثين، أن الكتابة التي

األراميين و استعمل األنباط الكتابة االرامية و طوروها، و امتد تطورها الى العربية، و يؤكد هذا 

 كتابات التي ترجع الى ما قبل االسالم و هي:الرأي الثالث ال

 كتابة ام الجمال ) في بصرى الشام ( و ترجع الى نهاية القرن الثالث ميالدي و هي شديدة  

 أن ليتمان ثم ستاركي اعتبراها نبطية. القرب من النبطية، حتى

م و هي شاهدة قبر امرؤ 328-300كتابة النمارة حوران اكتشفها دوسو و ترجع الى عام  

ي يبدأ من تأسيس \نبطي ال 223القيس بن عمرو ملك العرب، و هي مؤرخة في عام 

ه الكتابة \م، و يعتقد ستاركي أن ه328الى عام  يرجعم، يعني أنه 105بصرى الشام عام 

 نبطية بلغة عربية.

لك فان \جمال الثانية درسها ليتمان و قدر تاريخها القرن السادس ميالدي، و مع كتابة أم ال 

األثر النبطي فيها واسع جدا، و تتضمن العبارة التالية: " هللا غفر ألثيم بن عبيدة كاتب العبيد 

أعلى بني عمري ....عنه من ؟؟ " و هي كتابة عربية واضحة و ان كانت بعض الحروف قد 

 سميت بالنبطي.

                                                           
، كتاب في الخط العربي، ص من مواليد دمشق، سوريا، مؤرخ و فنان تشكيلي ( 2017/  1928)  يسنعفيف البه1

35-36-37. 
 يوسف ذنون، مقالة المسند و الكتابة العربية. 2
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 كتابة زيد شرقي حلب و هي محفورة على طنف كنيسة يونانية و أخرىسريانية و هي مؤرخة  

 ات مالمح نبطية.\م و هي كتابة عربية بدائية 512سلوقي أي  823لعام 

حوران و هي أيضا عربية الكتابة و لكنها بدائية، و ترجع الى عام   –ران اللجاه كتابة ح 

بعد  463ا المرطول سنة \م، و تتضمن العبارة التالية: " أنا شر جبيل بن ظلموا بنيت 568

 1مفسد خيبر بعام ". 

 المبحث الثاني: تطور الخط العربي و أشكاله

ا نصه: و لقد كان الخط ن في مقدمته مي، فقد ذكر ابن خلدواختلف العرب في موطن الخط األصل 

العربي بالغا ما بلغه من األحكام و االتقان و الجودة في دولة .... لما بلغت الحضارة و ...، و هو 

المسمى بالخط الحميري، و انتقل منها الى الحيرة لقنه أهل الطائف و قريش فيما ذكر و من العرب 

صلي هو اليمن و منهم من قال: الحيرة و منهم من قال: من قال عن اصل الخط العربي، ان موطنه األ

 2األنبار و منهم من نسبه الى أشخاص معينين. 

 

 

 

 المطلب األول: تطور الخط العربي

كانت اليمن هي مركز الحضارة بالجزيرة العربية و قد ربطتها عالقات تجارية مع فنيقي الشام  

فأخذت عنها خط الكتابة وسيلة لتوثيق المعامالت التجارية ثم اعتمدت خطا خاصا سمي بالخط المسند 

                                                           
 37- 36 -35، مرجع سابق، ص ي، كتاب في الخط العربيسنعفيف البه1
 .29، كتاب الخط العربي نشأته و تطوره، مكتبة الدار العربية للكتاب، ص األلوسيعادل 2
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من الملكة الستناد بعض حروفه على بعض، و بناءا على هذا يعتقد أن المراسلة الجوابية التي كانت 

بلقيس للنبي سليمان عليه السالم خالل القرن العاشر قبل الميالد كانت بالخط المسند و ذلك قبل أن يتم 

اعتماد خط جديد في الشمال لدى المناذرة و الغساسنة، و الذين هم قبائل عربية كانوا يلعبون دورا 

ا الرومانية أو الفارسية و لكن كانت سياسيا ما بين دولة الروم ) أوربا ( و ما بين دولة الفرس سواء

لغتهم اللغة النبطية و هي لغة عربية و منها استعادوا كتابة الحروف النبطية و كانت عندهم لغة 

أخرى مولودة من هذه اللغة اسمها االكادية استطاعوا أن يكتبوا اشكاال للحروف قريبة الشبه مما 

 1نسميه األن الخط الكوفي. 

الخط العربي ببزوغ فجر االسالم و كانت اولى تجلياته مع نزول الوحي على  قرن تطور و ازدهار

 سيدنا محمد عليه أفضل الصالة و التسليم.

خالل القرن السادس الميالدي بدأت مالمح تشكل أول حروف الخط العربي القديم بطريقة مقطعية 

 متمايزة و هو الذي يسمى فيما بعد الخط الحجازي ثم الحقا الكوفي.

انت رحلة الشتاء و الصيف للتجارة و كان المهاجر في هذه الرحلتين أمي ال يقرأ و اليكتب و ال ك

 يأتي بكتب مكتوبة و ال يملك الوقت لتعلم الكتابة.

عمدت مختلف الديانات التي سادت الجزيرة العربية الى توثيق نصوصها الدينية كتابيا، كان تعداد 

يتقن الكتابة اال سبعة عشر رجال من بينهم أبو بكر الصديق و عمر  أهل مكة يبلغ ستبن ألفا و لم يكن

 بن الخطاب و عثمان بن عفان و معاوية بن أبي سفيان و علي بن أبي طالب.

على سيدنا محمد صلى هللا عليه و سلم " اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق االنسان  اآلياتكانت أولى 

، قد أذنت بنهاية دورة من 2بالقلم ، علم االنسان ما لم يعلم "من علق ، اقرأ و ربك االكرم الذي علم 

الزمان، و لعل القران قد سمي قرانا الستهالله باول كلمة " اقرأ " و لتوجيه أتباعه من اللحظة األولى 

الى توثيقه كتابة و تالوته قراءة حيث شرع المؤمنون األوائل في كتابته و تداوله سرا، و كان أول من 

                                                           
حضارة بين ثنايا الحروف ، الحلقة األولى ) من الرسم الى الحرف(1
 العلق، أوائل األيات.سورة 2
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رأن هو زيد ابن ثابت بحيث كانت حروفه من دون نقاط و ال عالمات للتشكيل أو االعراب، دون الق

 1به بعض الفواصل بين األيات.

 2كانت المصاحف خالية من الشكل و النقاط و ذلك ليشمل النص القرأني جميع القراءات المتواترة. 

و ذات كتابة واحدة، و أن اختيار تحدث المؤرخون على أن العربية قبل االسالم كانت لهجات مختلفة 

القران للهجة قريش كان مبدأ توحيد اللغة العربية األدبية و الدارجة لفظا و كتابة، و من ثم أصبحت 

لصورة الحرف العربي أهمية من خالل ارتباطها بكتابة الفران فكان انتشار الخط لصيقا بانتشار الدين 

" أن الرمسول : ء منذ نشأة االسالم، فلقد روي ابن األثيراالسالمي، لذلك حضي الخط العربي باالعتنا

صلى هللا عليه و مسلم أقام في المدينة و جعل ممسجد المدينة للتعليم، و كلف عبد هللا بن مسعيد بن 

العاص و عبادة بن الصامت بتعليم الكتابة، و لقد أوفد الرمسول صلى هللا عليه و مسلم معاذ بن جبل 

 ." أخذ ينتقل في عمالة كل عامللتعليم الكتابة و الخط ف

و قد تطور هذا الحرف بسرعة بعد أن أضيف اليه االعراب و الرقش، ثم أخذ الخط أشكاال فنية بل 

 أساليب، بعضها تزيين صرف و األخر قاعدي، و أول الخطوط التزيينية الخط الكوفي.

و قد قيل أن أول وضع الخط ثالثة من قبيلة بوالن سكنت األنبار و هم: مرامر بن مرة و أسلم بن 

سدرة و عامر بن جدرة فوضعوا الخط  ...... هجاء العربية على هجاء السريانية، فاألول وضع 

صور الحروف و الثاني فصل و وصل و الثالث وضع االعجام و أنهم سموه خط الجزم و هو القطع 

 نه مقتطع من الخط الحميري و قيل أن أهل األنبار تعلموا الخط من أهل الحيرة. أل

اهتم المسلمون بتعليم و نشر الخط العربي، ففي غزوة بدر الكبرى أسر المسلمون جماعة من قريش و 

اتب كانوا أكثر من سبعين رجال فأرادوا .... أنفسهم بالمال فقبلت الفدية من األميين، و جعلت فدية الك

منهم تعليم عشرة من صبيان المدينة فهذا اعظم دليل على ما للخط العربي من المكانة السامية عندهم 

و تعلقهم به، فقد روى عن ابن قتيبة أنه قال أن العرب كانت تعظم قدر الخط ....... من أجل نافعحتى 

                                                           
 حضارة بين ثنايا الحروف، الحلقة الثانية، خط المصاحف 1
 مد بن سعيد شريفي، اللوحات الخطية في الفن االسالمي، دار بن كثير، دار القادري، دمشق، بيروت.حم 2
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علم الخط لما هو مستقر في قال عكرمة بلغ فداء أهل بدر أربعة أالف حتى ان الرجل لينادي على أنه ي

نفوسهم من عظم خطره، و ظهور نفعه و أثره و كذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بحثهم 

على تعليمها و كان يتخذ من تعلمها و حسن خطه كاتب لنفسه ليبعث الى ملوك األرض كتبا يدعوهم 

 1الى االسالم. 

حيث أن النبي عليه الصالة و السالم كان  سالم،ور بارز و جلي في انتشار االكان للخط العربي د

حريصا على حث أصحابه كتابة الوحي و االحتفاظ بالوثائق بعيدا عن أعين قريش و ذلك للتثبيت 

الحرفي للوحي حتى ال تتسرب اليه زيادة أو نقصان فكانوا يكتبون على األلواح و الجلود و أحيانا 

أجزاء من جريد النخل، اال أن أغلب ما كتبوا كان على  على الحجارة و العظام، و الفخار و بعض

 2الجلد لسهولة تداوله و تخزينه و قد كتب الوحي بأقالم بدائية بسيطة. 

يعد النبي صلى هللا عليه و سلم اول جامع للقرأن يعني األول لتلقيه الوحي من عند هللا و لم يجمع 

ه قال: " قبض النبي و لم يكن القرأن جمع في المصحف كتابة في زمنه فقد روي عن زيد بن ثابت أن

شيئ "، اال أنه قد دون كله في زمنه، فقد كان يامر كتابه بتدوينه عند نزوله في األكتاف و األضالع، 

 3... الخ و الرقاع و الخشب

كان هم الصحابة رضوان هللا عليهم أن يكتب القران الكريم بما أتيح لهم من وسائل كتابة، و مع موت 

هللا عليه و سلم انقطع الوحي فكانت صحف القران الكريم موزعة على الصحابة،  صلىول هللا رس

كل حسب ما حفظ و دون، و مع بداية عهد ابي بكر مثلت مركز الردة التحدي األكبر لعصر االسالم 

، و المسلمين، قفد بحياة أكثر من خمسمائة حافظ لكتاب هللا، و يذكر أن من بينهم سبعون صحابيا

عندئذ طلب من عمر بن الخطاب من ابي بكر أن يجمع القران مخافة ضياعه بذهاب حفظته فاستجاب 

 الخليفة و أمر زيد بن ثابت و عمر بجمعه.

                                                           
 21محمد طاهر الكردي، تاريخ الخط العربي و أدابه، ص  1
 حضارة بين ثنايا الحروف، الحلقة الثانية، خط المصاحف، تاريخ الخط العربي، ج،و ، يوتيب. 2
 16.ص 2014محمد بن سعيد شريفي، خطوط المصاحف، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر  3
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و في خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه اختلف المسلمون في قراءة القران فارسل حفصة بنت 

، و نسخت بعد ذلك ثم نردها اليك " " أرمسلي الينا بالصحف ننمسخاا في المصاحفعمر أن: 

 1الصحف في مصحف واحد. 

كانت الكتابة العربية عند نزول الوحي قد استكملت نموها و أصبحت قادرة على ...... عن أخر 

الرساالت السماوية، و نقل محتوى الوحي بما يتطلبه األمر من الدقة و الوضوح، و قد كتبت سورة 

الجلود و العظام كما سبق ذكره، قبل ان تنقل المصاحف األولى منذ  القران الكريم في البداية على

عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه و قد أختير لكتابة المصاحف األولى بالخط الكوفي نظرا 

 لوضوح حروفه.

و لم تكد  2ثم تطور هذا الخط موازاة مع الخطين المكي و المدني كما يذكر ابن النديم في الفهرست

رحلة الخلفاء الراشدين القصيرة تنقضي حتى كان الخط العربي قد نضج و استقرت حروف الخط م

الكوفي اليابس و الخط المكي اللين على صور محددة، و دخلت بعد ذلك مرحلة ادخال التنقيط و التي 

مسها ايضا تطور كبير، و وضع الشكل للحروف دفعا لكل التباس في النطق، و ستصل الكتابة 

 ربية في حدود العصر العباسي الى .... تألقها الفني و انتشارها و تنوعهاالع

 أشهر الخطاطين:  الثانيالمطلب 

 الخطاطون األوائل:

  اوال: الخطاط ابن مقلة:

، و قد نبغ في الخط العربي وجوده و أحسن هجرية 272ولد ابن مقلة في مدينة السالم ) بغداد ( سنة 

 .3تجويده، ووضع له قواعد مهمة في قياس أبعاده 

حيث بلغ فيه المراتب العالية من الفن و االبتكار و ما توصل فيه من حسن و أداء و مهارة غير 

واعد مسبوقة في الخط العربي، و قد انتهى األمر اليه في تأسيس أول أسس نظرية و علمية واضعا الق

                                                           
 محمد سعيد شريفي، مرجع نفسه. 1
 14ابن النديم، الفهرست، ص  2
 .76م، ص2006ه، 1427اريخ الخط العربي، قسم األثار، كلية األداب، جامعة بغداد، ناهض عبد الرزاق القيسي، ت3
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في تطوير الخط العربي و قياس أبعاده و أوضاعه، و يعتبر المؤسس األول لقاعدتي ) النسخ و الثلث 

حيث يضبط فيها مقاييس الحروف، فان زاد أو قصر ظهرت سماحة الخط واضحة و برزت  1(

ها لتناسب حروفه و جمال أشكاله، و تناسب عيوبه للعيان، و أطلق على هذا الخط اسم ) المنسوب (

بشكل هندسي ووضع ابن مقلة األساس المنهجي في ألية كتابة الخطوط المنضبطة وفق قواعد و 

مرتكزات أداء محددة كقانون لضبط أصول الخط من خالل رسالته للتابعين يبين فيها وجوه تجويد 

 .2الكتابة بحسن التشكيل و الوضع و جمال الصياغة

(؟ أحدهما ظل  23بيده، و كتب أنذاك مصحفين ) لوح و ترك خلفه األالف من األوراق التي خطها 

(  ه 403 – 397في اشبيلية زمنا و األخر كان محفوظا في مكتبة بهاء الدولة البويهي و امارته ) 

في شيراز، و قد اهتم ابن مقلة بخط الرقاع و التوقيع بينما اهتم أخاه أبا عبد هللا بالخط النسخي أكثر 

 .3من غيره

خطية المصحف الذي ضفر به ابن البواب في خزانة بهاء الدولة بشير أزوكان ناقصا و من أثاره ال

 .4هناك اختالف بين الخطينجزءا منه فأتمه، بحيث ال يشعر االنسان بأن 

 ثانيا: الخطاط ابن البواب:

 –ه423و هو أبو الحسن بن هالل ولد و مات في مدينة السالم ) بغداد ( و كانت وفاته سنة )      

. هذب طريقة 5م ( بدء ابن البواب مهنته كمزوق للدور ثم تزويق الكتب و أخيرا امتهن الخط 1022

ابن مقلة و نقحها و كساها رونقا و بهجة و لرسى كثيرا من قواعد الخطوط اللينة و على رأسها الخط 

وشي و الحواشي و الثالث، و أتقن ابن البواب قلم النرجسي و الريحاني و قلم المنثور و المرصع و ال

                                                           
 .58، ص2002عبد هللا أبو راشد، الوجيز في تاريخ الخط العربي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  1
 59المرجع نفسه، ص.، عبد هللا أبو راشد  2
روائعه على مدى مر العصور، ت، صالح السعداوي، و، درمان، فن الخط و تاريخه و نماذج من لمصطفى أوغ3

 .20، ص1990استانبول، 
عادل سعدي فاضل السعدي، الزخارف الخطية في المخطوطات العربية بالمشرق االسالمي، دار األيام للنشر و  4

 .45، ص2016، 1التوزيع، عمان،ط
 .78ناهض عبد الرزاق القيسي، تاريخ الخط العربي، المرجع السابق، ص 5
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غيرها و ابتكر أقالما أخرى كثيرة و أتم قواعد الخط، حيث وصلت الحركة التطويرية بالخط العربي 

 .1فتم وضع أسس جديدة تنطلق عنها أشكال الحروف في القرن الرابع الهجري قمتها

و أقامه على و يعتبر ابن البواب أكثر فنان مسلم دفع الخط العربي نحو الكمال و قربه من الجمال 

ابن المقلة بالتدقيق و التمحيص، فاخترع طريقة  إبداعاتو قد تناول ابن البواب  2قواعد جمالية و فنية

اخراج األحرف بعضها من بعض و هذه الطريقة بقيت عند الخطاطين و منحتهم ثقة في التعامل مع 

ة في الخط و له مواهب متعددة الحروف و لفترة طويلة كما أنها كانت مفتاحا الى ابتكار أساليب جديد

و قد سار على نهج ابن البواب  3الى جانب الخط كالتهذيب و التصحيف، و ينسب اليه خط المحقق

الكثير من الخطاطين بعد و فاته، و تأثروا به أكثر من التأثر بابن مقلة و استخدموا طريقته على مدى 

 .4أكثر من القرنين

 :ثالثا: الخطاط ياقوت المستعصمي

و هو الشيخ جمال الدين ياقوت المستعصمي البغدادي، و قال الغوطي: انه كان خازنا بدار الكتب  

مشرفا عليه و قد بلغت شهرة ياقوت المستعصمي األفاق و برع  بالمستنصرية و كان ابن الغوطي

 –على الذين سبقوه و عرف ب ) قبلة الخطاطين (، نشأ ياقوت في دار الخالفة في مدينة السالم 

م ( و تتلمذ  1258 –م  1242( / ) ه 656 –ه 640زمن الخليفة العباس المعتصم باهلل )  –بغداد 

، و هو كاتب و خطاط كبير 5ياقوت على يد شيوخ عصره في المدرسة المستنصرية و برع في الخط

فاء أخر الخل –القمة، فاشتراه الخليفة العباسي المعتصم باهلل  إلىكان منسيا فرفعه جمال خطه 

 .6اإلبداعته في هذا النفوق و لو تتلمذ على يده الكثيرون محاولتي تقليدهم أو محاو –العباسيين 

                                                           
، 1989، دار الشؤون الثقافية العامةن بغداد، 1محمد حسين الجودي، االبداع في الخطوط، مجلة أفاق العربية، ع 1

 .71ص
 .47سعدي فاضل السعدي، المرجع نفسه، صعادل  2
 47المرجع نفسه، ص  3
 .24، المرجع السابق، ص أوغلو مصطفى  4
 .83أذ ناهض عبد الرزاق القيسي، المرجع السابق، ص 5
 .50عادل سعدي فاضل السعدي، المرجع السابق، ص 6
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زاد في تحريفه و جعل  إذقط القلم الذي كان جاريا حتى ذلك الزمن فقد كان لطريقته في تغيير شكل 

ه ظل متمسكا شحمه غير مرهف كثيرا بتأثير واضح على الخطوط الستة كلها، و على الرغم من أن

بالقواعد الذي جاء بها ابن مقلة و طورها ابن البواب، انه أضفى على األسلوب أخير طرفها و ابتكر 

على هذا النحو أسلوبا خاص به، و قد برزق الخدمة التي قام بها في تجويده للمحقق و الريحاني 

ف، حيث لم يظهر بصور خاصة، و أغلب أعمال التي بقيت حتى اليوم للخطاط ياقوت هي المصاح

و قد أسس مدرسة للخط   1رجل يكتب عددا من المصاحف يفوق ما كتبه الخطاط ياقوت المستعصمي

العربي البن البواب فسار على نهج الخطاطون األقدمون و المحدثون و قد يزال أثرها ساريا مسارها 

اس ذكر من جاء قبلهم و مؤثرا، و بلغ الخط الجوده بحيث فاق ابن مقلة و ابن البواب، حتى أشى الن

خط سيهد لهم خزائن الكتاب في اسطنبول و مكتبات الغرب بذلك، ففي اسطنبول له مصاحف كتابة 

(، و قد زخرفت بزخارف تذهل األبصار و تحير العقول  31-30-29النسخ و الثلث و المحقق لوح ) 

حف طول كل مصحف مصا 10في القاهرة،  بمدرسة األشرف شعبان بن حسينأنو ذكر المقريزي )

الخطوط منسوبة، كما توجد  البواب و باقي بخط ياقوت و أخر بخط ابن إحداهماأشبار  05 إلى 04

 .2مؤلفات بدار الكتب المصرية في القاهرة مخطوطة بيده

 الخطاطون المعاصرون:

 أوال: الخطاط اسماعيل حقي:

م ( هو خطاط تركي، هو إسماعيل حقي بن محمد علي، 1945 –م 1880(/ ) ه1365 –ه128) 

الخطاط عمل بعد دراسة الرسم و النقش في مدرسة ) الصنابع النفسية ( عمل موظفا بقلم الديوان 

الهمايوني فتعلم فيه الخط الديواني و الديواني الجلي، و الثلث الجلي الطغراء على يد الخطاط األشهر 

                                                           
 .24لمعلومات الوثائقية، العربي للنشر، القاهرة، ص،اشع، دراسات في الوثائق و المراكزمصطفى أبو شعي 1
-159، ص 1989، مصر، 1أحمد عبد هللا سرحان، حرفنا العربي و اعالمه العظام عبر التاريخ، البيادر للنشر، ط 2

160. 
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ثم الكاتب األول، عمل بتدريس الزخرفة خارج  1ب الطغراء الثانيسامي أفندي، ثم أصبح كات

األسلوب التقليدي و قد ترك إسماعيل حقي تراثا غزيرا متميزا خاصة في الثلث الجلي و الديواني و 

 و يشهد له بذلك  –الطغراء 

 الجوامع و القباب باسطنبول...

 ثانيا: حامد األمدي

م، كان يوقع 1891هـ /  1309ولد أستاذنا الشيخ موسى عزمي في مدينة أمد ) ديار بكر حاليا ( سنة 

أعماله في شبابه باسم عزمي، ثم باسم حامد األمدي، أو حامد، و قال: " لما عزمت على تعلم الخط 

 و سميت نفسي حامدا ".كنت ) عزمي ( و لما بلغت ما بلغت حمدت هللا 

الرسم أثناء دراسته االبتدائية و المتوسطة، على معلميه في أمد، و سمع عن مستوى  أخذ الخط و    

م و التحق بمدرسة الحقوق، ثم بمدرسة  1908هـ /  1324التعليم في استانبول، فانتقل اليها سنة 

الصنائع النفيسة، و اضطر الى كسب العيش اثر وفاة والده، فعلم الخط و الرسم في احدى المدارس، 

 بدأ في أخذ الثلث و النسخ على يدي محمد نظيف، لكن أستاذه توفي بعد الدرس األول.و 

اشتغل في مطبعة األركان الحربية، و زامل فيها الخطاط محمد أمين، و سافر الى ألمانيا لمدة سنة     

 للتخصص في رسم الخرائط، و عاد ليرسم اللوحات باسم حامد، و ترك الوظيفة، و فتح مكتبا للخط

 م. 1920هـ /  1338سنة 

كان يجتمع مع الخطاطين المشهورين، امثال: كامل، و حقي، و خلوصي، فأثرى معلوماته     

ففرض مكانة له بين مصاف بالمحادثة و الحوار. و يمتاز بكتابة أي صورة للحرف تقع عليه عيناه، 

 .2ن قدراتهم الخطاطين الكبار، حينما كانت استانبول منتدى لألئمة في الخط، يعرضو

 

                                                           
، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1ة الخط العربي و الخطاطين، طم، معجم مصطلحا1995البهنسي ،  يف: عف1

 .39ص
 .252محمد بن سعيد شريفي، اللوحات الخطية، ص   2
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 ثالثا: الخطاط بدوي الديراني

بدمشق، و درس قواعد التعليق  1894ولد الخطاط السوري الكبير " محمد بدوي الديراني " عام  

الذي اشتهر به و صار فيه صاحب مدرسة خاصة على يد الخطاط مصطفى الساعي، ثم درس النسخ 

ح و الثلث و الديواني على يد األستاذ رسا، كما درس الكوفي و الديواني الجلي على يد األستاذ ممدو

عام، له زيارات كثيرة لمصر و اسطنبول، و كان ورعا في كتابة  17الشريف، و الذي صاحبه مدة 

كان يؤمن بأن الحرف العربي شريف و ال تكتب به ما  ألنهالخط، فلم يكن يمتهنه لغير هدف اسمي، 

 .1م1967يوليو  25، توفي بدمشق في ال يرضي هللا عز و جل

 

 السيد ابراهيم عليرابعا: 

، كان يتمرن في أوقات فراغه بورشة أخيه للرخام، و مر 1897ولد السيد ابراهيم في القاهرة سنة 

الشيخ الخطاط مصطفى الغر، و رأى الصبي يكتب، و ينقش، فأعجب بخطه، و طلب أن يقابله في 

الخط، و و كان أستاذا به، كما كان سيد طالبا منتظما به، و شجعه أستاذه لما رأى فيه موهبة االزهر، 

 حذره من انهاك قدراته الخطية بالحفر.

و احتضنه في األزهر أيضا الشيخ كمال الدين القاوقجي ) سوري األصل ( في مجال اللغة، و      

 األدب، و قرض الشعر. و قضى حياته في الخط و األدب، و عبر ذلك بشعره قائال:

 ما بين خط و شعر زهرة عمري قضيت  

 و ذاك يسر أمري    هذا يفرج همي        

فتح مكتبا بجانب شارع محمد علي ألعمال المطابع، و ورش الحفر، و استمر في انماء     

األدبية، فكان يحضر مع زميله كامل الكيالني ) رائد أدب األطفال ( بعض محاضرات امواهبه

 الجامعة المصرية.

                                                           
 المرجع نفسه.، الخط العربي و الخطاطين معجم مصطلحات: عفيف البهنسي ، 1
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ثم تركه النشغاله بالخط في مكتبه، بدأ في تدريس الخط في المدارس االبتدائية،  1918و في سنة    

 و لنشاطه األدبي.

شارك في تأسيس رابطة األدب الحديث، و جماعة " أبو للو " مع أمير الشعراء أحمد شوقي، و     

 .1ابراهيم ناجي، و أحمد زكي أبو شادي

 

 : الخطاط هاشم البغداديخامسا: 

التام للخط العربي، و برونقه  اإلسالميبإتقانههو خطاط عراقي معروف على المستوى العربي و 

م، و له 1921 –ه 1339الكريم، ولد هاشم في بغداد عام  القرانروف خط به ح الجميل الذي

" جامع كثيرة و متنوعة في الخط العربي، خصوصا على عدد من مساجد بغداد و منها  إسهامات

، و من خطوطه في المساجد أيضا يوجد له شريط من أروع ما يكون خلفية سوداء و الحاج بنية "

، ه1390قرب شارع المتنبي في بغداد كتبه عام  " جامع الحيدر خانة "خط أصفر بخطه على 

و  " محمد حمسين "عديدة من مختلف الخطاطين منهم الخطاط المصري  إجازاتى حصل عل

اشتغل موظفا في مديرية المساحة العامة ببغداد و أرسل موفدا  ،" إبراهيم" مسيد الخطاط المصري 

مطابع ألمانيا، فاستطاع  بإحدىعلى طبع القران  لإلشرافمن قبل وزارة األوقاف العراقية  إلى ألمانيا

أن يعيد لبغداد مجدها القديم في الخط العربي، و له الكثير من اللوحات العنية في متحف الفنانين 

 .2الرواد

 

                                                           
 .164محمد سعيد شريفي، اللوحات الخطية، ص   1
 .1958عبد الغني الدروبي، البغداديون أخبارهم و مجالسهم، مطبعة الرابطة، بغداد،  ابراهيم2
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 :أنواع الخطوططلب الثالث: الم

هو أقدم الخطوط و أكثرها جماال و أنماطا، و يعتمد على قواعد هندسية تخفف الخط الكوفي: 

الكتابة و استعمل الخط الكوفي غالبا لزخرفة من جمودها زخرفة متصلة أو منفصلة، تشكل خلفية 

( الذي كان متداوال في  لألنباطتق من الخط النبطي ) نسبة وهو مش المباني و الكتابات الكبيرة.

شمال الجزيرة العربية و جبال حوران، و قد اشتقه أهل الحيرة و األنبار عن أهل العراق، و 

سائر أنحاء الوطن العربي، و ألن الكوفة قد  إلىمنها  انتشارسمي فيما بعد بالخط الكوفي حيث 

تى القرن الخامس الهجري، حين تبنته و رعته في البدء. و قد كتبت به المصاحف خمسة قرون ح

نافسته الخطوط األخرى كالثلث و النسخ و غيرهما. ) و أقدم األمثلة المعروفة من هذا الخطمن 

م ( و هي محفوظة في 785-784 =ه168القران نسخة سجلت عليه وقفية مؤرخة في سنة ) 

 1دار الكتب المصرية بالقاهرة، 

تكتب غالبا باستعمال المسطرة طوال و عرضا، تمتاز حروف الخط الكوفي باالستقامة و 

أو مدرسة أو مسجدا  نةلعصر العباسي حتى ال تكاد نجد مؤذو قد اشتهر هذا الخط في ا

يخلو من زخارف هذا الخط. و يعتمد هذا الخط قواعد هندسية تحقق من جمودها زخرفة 

 2متصلة أو منفصلة شكل خلفية الكتاب. 

 

 :أنواعه

 و حتى منتصف القرن الثاني تقريبا. اإلسالم: ظهر منذ صدر الخط الكوفي البمسيط .1

 : ظهر بحدود نصف الثاني من القرن الثاني حتى نهاية القرن الثالث.الخط الكوفي المورق .2

 : شاع استخدامه في القرن الرابع و ما بعده.الخط الكوفي المزهر .3

                                                           
جمال سليماني، الحروفية بين الخط العربي و التشكيل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في نقد الفنون التشكيلية، 1

 .50، ص.2017/2018جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 50أحمد شوحان، المرجع نفسه، ص  2
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 : خالل القرن الخامس و السادس الهجري.الخط الكوفي المظفر .4

 1: ظهر بعد ذلك. الكوفي المربع ) الاندمسة (الخط  .5

ابن البواب، و في هذا  إخراجه، أول من ابتكره ابن مقلة الوزير، ثم نوعه و تفنن في :خط الثلث 

للقاعدة و تكاثل الحروف و في تكوين الكلمات و  إتباعهالخط تتجلى عبقرية الخطاط في حسن 

 الحروف.

 بعرض يبرى به يكتب الذي القلم  أسر ألن كتابة، أصعبها و يةلعربا الخطوط أجمل من الثلث خط يعتبر

 يتأتي فال حركاته، تناسق و حروفه، جمال و قواعده، بدقة الخط هذا يمتاز و القلم ذلك قطر ثلث يساوي

 معيار و اإلتقان عنوان لذلك هو و التشكيل، و التدوير على فائقة قدرة أتى الذي العبقري للحادق إتقانهإال

 و الكتب، عناوين كتابة في يستخدم كما قبابها و المساجد محاريب تزيين في يستخدم الخط. مهارة امتالك

 أصعبها و جماال، و منظرا  الخطوط أروع من هو و الفنية، اللوحات رسم و الكريم، القران سور مطالع

 الميزان و العربية، الخطوط أصل نهأ كما التركيب، حيث من أو الحروف، حيث من سواء اتقانا، و كتابة

 و بسهولة غيره أتقن أتقنه فمن الثلث، خط يتقن لم ما فنانا الخطاط يعد ال و الخطاط، إبداع به يوزن الذي

 و المصاحف، كتابة في وعالن هذا عمالاست يقل و أجاد مهما خطاطا بغيره بعد ال يتقنه لم من و يسر،

 في طويال وقتا يأخذ ألنه و كتابته، لصعوبة القصيرة الجمل و   اآليات بعض و العناوين على يقتصر

 2 الكتابة.

هو خط مشتق من الثلث و النسخ، و تكتب به الشهادة الممنوحة :و التوقيع اإلجازةخط  

 للمتفوقين في الخط.

هو من فروع قلم الثلث و لكنه أكثر قاعدية و أقل صعوبة، و هو لنسخ القران الكريم :خط النسخ 

 بح خط أحرف الطباعة.و أص

                                                           
 .86-،85ناهض عبد الرزاق القيسي، المرجع السابق، ص  1
، 1حامد سالم الرواشدة، اساسيات في قواعد الخط العربيو االمالء و الترقيم، دار الحامد للنشر و التوزيع، ط  2

 . 77-76، ص 2012
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 لكن و مقلة، بن علي الوزير أخ مقلة، بن الحسن هللا عبد أبو ابتكرها التي الستة الخطوط أخذ هو

 سنة ) الكتابة دواوين في مستعمال كان انه و بكثير، مقلة ابن من أقدم النسخ خط أن يقول: رأي هناك

 منها و   كوفي بخط مكتوبة الهجري الرابع للقرن السابقة المصاحف من المخطوط النسخ و (ه 40

 و التشكيل، يحتمل و العربية مخطوطا من الكثيرة الكتب به نسخت جميل، خط هو و 1 النسخ. خط

 حروفه في الواضح الخط بهذا المصاحف أكثر نجد إذ الكريم، القران خطوط في الخط هذا امتاز قد

 خطاط اشتهر و به، كتبت المتاحف و المساجد في اللوحات و   المثال و الحكم أن كما قراءته، و

 الذي ( العربي الخط قواعد ) كتابه في قصبته براعة ظهر فقد البغدادي، هاشم هو فيه ابدع معاصر

 2 المبتدئين. الكبارو الخطاطين المكتبات: في األول الكتاب يعتبر

نستعليق و مختصرها تعليق، و أصلها نسخ تعليق و هو خط عربي و يسمى :الخط الفارسي 

 الخطاط مير علي التبريزي قواعد تجويد هذا الخط. إلىمستوحي من الكتابة البهلوية و تنسب 

و يمتاز الخط الفارسي باختالف عرض حروفه، و بعض الحروف تكتب بثلث عرض القطة،      

 م أخر، و لهذا الخط أشكال و أنماط.كما يمتاز بعدم تداخل حروفه مع حروف قل

 بالوضوح يتميز و حروفه امتداد ضقة و بجماله يمتاز ، م13 ،ه 7 ق فارس بالد في الفارسي الخط ظهر

 البطاقات و التجارية اإلعالنات و المجالت و الصحف عناوين كتابة في يستخدم و التعقيد عدم و

 األسفل. إلى األعلى من اتجاهها في اليسار إلى اليمين من حروفه ميل ميزاته من و ،3 الشخصية

 به فاق و الخط هذا في الحسين الشيرازي الدين عماد الخطاط برع قد و أيضا، فارسي هو و         

 4 عماد. قاعدة هي و  باسمه الخطاطين عند تعرف جميلة، قاعدة له ووضع غيره،

                                                           
                   طه، قابلية التحوير كخاصية فنية في الخط العربي و لمدخل االثراء التصميمات  مصطفى حسن   1
 .64لزخرفية، مذكرة ماجستير، صا
 .53مرجع سابق، ص جمال سليماني، الحروفية بين الخط العربي و التشكيل،2
 .83المرجع السابق، ص ، به، عن تاريخ الخط العربي و أدا80تراجم خطاطي بغداد، صوليد األعضمي،   3
 .59المرجع السابق، ص جمال سليماني، الحروفية بين الخط العربي و التشكيل،4
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و هو الخط العربي الفني هـ      857 و لقد عرف منذ عهد السلطان محمد الفاتح:الخط الديواني 

الرشيق السهل، تكتب به الكتب السلطانية، و برع به الحافظ عثمان، و من أنواعه: الجلي و 

 الديواني والسنبلي.

هو خط الناس االعتيادي في كتاباتهم  هو خط فاعدي سريع و سهل ابتكره األتراك.خط الرقعة: 

ساسها، يمتاز لجماله و استقامته، و سهولة قراءته و اليومية، و هو أصل الخطوط العربية و أ

 1 معروف. شكله القلم ترسم، أو تكتب فهي النقطة، على يعتمد و التعقيد، عن بعده و كتابته

 و قواعده وضع من أول أن روى و صغرت، مهما الورق رقعة على يكتب ألنه الرقعة خط سمي و

 2 .ه1280 عام " خان المجيد عبد السلطان أيام المستشار ( بيك ممتاز ) التركي الخطاط حروفه قياس

 الدعاية. و الالفتات و           المجالت و اليومية الصحف و الكتب عناوين كتابة في الرقعة خط يستعمل

 خطوط إلى يطوروه أو أخرى، خطوطا منه ايشتقو فلم عليه حافظوا الخطاطي أن الخط هذا ميزة من و

 3 غيرها. و الثلث و الكوفي و الديواني و الفارسي الخط في الحال هو كما القاعدة، في عنه تختلف أخرى

هو رسم السم السلطان على شكل توقيع فني، و استعمل الطغراء المماليك، و لكن : خط الطغراء 

 عماله.السالطين العثمانيين هم الذين اختصوا باست

و هو مشتق من الخط الكوفي القديم، و كان يسمى خط القيروان ثم سمي الخط :الخط المغربي 

 األندلسي أو القرطبي.

م و هو اضافة تاج على أول حرف في كل 1925ابتكر في مصر منذ عام :خط حروف التاج 

 كلمة من الخط النسخ.

النسخ و المحقق و الريحاني و التوقيع و و لقد كانت الخطوط في العهد العباسي ستة و هي: الثلث و 

الرقاع و أصل هذه الخطوط الثلث انظر الطيبي. و استقرت الخطوط في نهاية العهد العثماني 

                                                           
 .52، مرجع سابق، ص جمال سليماني1
 .81مرجع سابق، ص، اساسيات في قواعد الخط العربيو االمالء و الترقيمأحمد سالم الرواشدة،   2
 .103عن تاريخ الخط العربي و أدابه، ص ،80وليد األعظمي، تراجم خطاطي بغداد، ص  3
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الرقعي و الديواني و الفارسي ) تعليق ( و الكوفي و الثلث و النسخ و  هي:فأصبحت سبعة و 

 .1الخط المغربي باإلضافةإلى، و ما زالت حتى اليوم األكثر شيوعا اإلجازة

 

 المبحث الثالث: الخط العربي عبر العصور

 المطلب األول: عصر الخلفاء الراشدين

 من بدال سيادة للدولة أصبحت فقد ملحوظا تغيرا الراشدين الخلفاء صرع في الحاصل التغيير كان   

 و المادة، و العرف لقانونمكانا أصبح يثح كبيرين ازدهار و تطورا العصر هذا شهد قد و القبيلة، زعيم

 طالب أبي بن علي الراشدين الخلفاء رابع جعل ما هذا و مكانة، للخط أصبح و الدواوين دونت ذلك نتيجة

 الفعلية الدولة قوة تستدعي فيها كانوا التي المرحلة ألن ،إتقانه و الخط تحسين على يحث عنه هللا رضي

 يجعلنا مما العربي، الخط خالل من اإلسالمي الفن إظهار و وينالتد و البحث في المتمثلة العلم نهضة و

 يصل لم زخرفي جمال إلى قصير زمن في ليصل امتداده و اإلسالم بنمو العربيانتشر الخط أن واثقين

 .2اإلنسانية تاريخ في أخر خط إليه

 من لينطلق يتحفز  أخذ و  أصوله و قواعده له فن، و كعلم زبر قد  الخط كان الراشدة الخالفة انتهت فلما

 رضي الخطاب بن عمر زمن في اإلسالمية الفتوحات سرعة مع شماال، و غربا و شرقا العربية الجزيرة

 األموية. الفترة توسعهاخالل و عنه هللا

 بدؤوا و الفتية الدولة أرسواقواعد الذين الراشدين الخلفاء زمن في العربية النهضة بدايات كانت لقد     

 فحين الجديد، العصر و الحداثة يالئم بما تغيروا فقد تتغير، بدأت الحياة أن حيث المالئم، ييرالتغ في

 ضوابط يضع أن عنه هللا رضي طالب أبي بن علي رأى بالعجم، األقحاح العرب الختالط اللحن انتشر

                                                           
 .59البهنسي، المرجع السابق، ص  عفيف1
 ، منقول.25تراجم خطاطي بغداد، ص   2
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 األسود ألبي عزفأو فطرتهم، نقاء و نطقهم، لسالمة إليها يحتاجون ال ذلك قبل كانوا و العربية، للغة

 النحو. في الثابتة القواعد تلك يضع أن الدؤلي

 بسببها. العرب تغير التي الظروف فرضته العربي الخط في التطور هذا أن

 المطلب الثاني: العصر األموي

 مع المفتوحة البلدان تقبلتها و اإلسالمية الفتوحات مع تىح شاع و المسلمين بين العربية الكتابة انتشرت

 في فيها االبتكار أول كان و المحلية، كتاباتها هجرت و مغاربها و األرض مشارق في اإلسالمي الدين

 كوفيال الخط ورةص عن تبعد التي األقالم اختراع أول و بعدها، و طالب أبي بن علي خالفة في الكوفة

 .1أمية بني خالفة في

 يعتبر جديدا خطا ابتكر الذي المحرر قطبة الخطاط مقدمتهم في يأتي الخطاطين نم عدد نجم لمع قد     

 من و قطبة أستعمله حيث الجليل بالخط الخط هذا سمي و الكوفي، الخط و الحجازي الخط من مزيجا

 منها أحسن و فيها أجاد أخرى، خطوط عدة ابتكر فقد قطبة، ابتكار كل هو الخط هذا يكن لم و عاصروه،

 له كان و ، هـ136 عام حوالي ذلك و الثلثين الثلثو خط كذلك و سابقه من اصغر هو و لطومارا خط

 )خط األتراك سماه قد و طوامير، جمعه و ( الصحيفة خط يعني) الطومار خط و ذلك، في السبق فضل

 (. الثلث جلي

 المساجد و صورالق تزين جميلة خطوطا يخطون – مرة ألول و – األموي العصر في الخطاطون راح و

 لدى حظوة فنالوا الحديثة، دواوينها و الفتية الدولة سجالت في الخطوط بهذه يكتبون و الخانات، و

 هذه نرى أصبحنا و دواوينهم. في استعملوهم و مجالسهم، صدارة في جعلوهم و الخلفاء، و األمراء

 بالفسيفساء حليت التي القصور و جدالمسا و المآذن القبابو تزين العصر هذا في الجميلة الحديثة الخطوط

 أبعد في بل فحسب، دمشق العاصمة في ليس الزجاج، و المعادن بالفضةو المطعم و المحفور الخشب و

                                                           
 محمد بن سعيد الشريفي، اللوحات الخطية  1
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 األموي المسجد في قرنا عشر أربعة من أكثر بعد واضحا نراه ما هذا و الثغور، و عنها القاصية المدن

 .1دمشق في

 ابتدع فقد   طوره و العربي الخط أبدع من أول هو المحرر قطبة طاطالخ أن النديمالى ابن يشير و     

 اشتهر قد و لينان، اآلخران و يابسان األوالن النصف،، و الثلث و الطومار و الجليل لعلها: أقالم أربعة

 بن إسحاق و حمزة، بن شعيب و صياح، أبي بن خالد و دينار، بن مالك األموي العهد في الخطاطين من

 .2( م770 / هـ154 ت ) المحرر قطبة و الشجري إبراهيم و حماد،

 المطلب الثالث: العصر العباسي

و احتل حت قبلة العلماء و رجال المعرفة  بلغت بغداد أوج ازدهارها في هذا العصر حيث أصب 

لذي تميز الخطاطون المقام األول و الرفيع فيها، و من بغداد انتشرت أصول و قواعد الخط العربي ا

بن حماد، و أخذ  إسماعيلو  ن  بجماله و رونقه على يد الخطاطين العباسيين منهم الضحاك بن عجال

الخط الجليلي و اخترع منه قلما أخف سماه قلم الثلثين، ثم اخترع من  إسحاقالشميري عن  إبراهيم

ي خطأ في عصر الخليفة الثلثين قلما سماه الثلث و أخوه يوسف الشجيري الذي اخترع من الخط الجليل

 .3العباسي المأمون سماه الخط الرباعي

 إسحاقفي هذا العصر أصبحت للخطاط الضحاك بن عجالن شهرة واسعة كما كان األمر للخطاط  

بنة حماد، و يقال أنه بلغ الخط في عهدهما أحد عشر نوعا، ففي هذا العصر تعددت أقالم الخطاطين 

ملكتهم في الحرف  إظهارهذين الخطاطين حتى كانت مضرب المثل في و خطوطهم في عهد 

العربي. فلما جاء عصرا الرشيد و المأمون نضجت العلوم و الفنون و المعارف، و راح الخطاطون 

يجودون خطوطهم، و ينافسون في ذلك، حتى زادت الخطوط على عشرين خطأ، منها المستحدث و 

الشجري ) الثلث و الثلثين ( أكثر مما ابتدعه الخطاط قطبة  إبراهيممنها المطور، فقد الخطاط 

                                                           
 29-28المرجع نفسه، ص جمال سليماني، الحروفية بين الخط العربي و التشكيل،1
 50ي، المرجع نفسه، صنسعفيف البه  2
 ، منقول107، ص1990العبيدي صالح حسين، الخط العربي، ط  3
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فراح يعممه على جميع الكتب السلطانية الصادرة عن دار الخالفة، فأطلقوا عليه ) الخط المحرر، 

الرياسي ( بينما انتشر عند سائر طبقات المجتمع باسم ) خط التوقيع ( و قد استطاع الخطاط األحول 

 الشجري، و أن ينجح في اختراع. إبراهيمذ عن المحرر البرمكي أن يأخ

هـ ( فضبط الخط العربي، ووضع له  328 – 272وجاء أبو علي محمد بن مقلة الوزير )     

 .اآلخرونالثلث حتى بلغ ذروته، و ضرب به المثل، و حسده  المقاييس، و نبغ في خط

ط الرقاع و خط الريحان، و مبز كما أحكم خط المحقق، و حرر خط الذهب و أتقنه، و أبدع في خ    

خط المتن، و أنشأ الخط النسخي الحاضر و أدخله في دواوين الخالفةو قد ترك ابن مقلة في الخط و 

 .القلم رسالته الهندسية

و قد زاد ابن مقلة في األوساط الفنية كخطاط أنه كان وزيرا لثالثة خلفاء، و لفترات مختلفة، فقد      

 و للقاهر باهلل و للراضي باهلل.كان وزيرا للمقتدر، 

و حينما غضب عليه الخليفة، قطع يده اليمنى لكنه لم يترك الخط، بل كان يربط على يده      

 المقطوعة القلم حينما يشرع في الكتابة، ثم أخذ يكتب بيده اليسرى فأجاد كما كتب بيمناه.

هرى على ابن هالل ) المعروف بابن و استمرت رياسة الخط البن مقلة حتى القرن الخامس، فاشت    

رسة للخط، و اخترع و أنشأ مد بن مقلة في الخطهـ ( فهذب طريقة ا 413البواب ( و المتوفي سنة ) 

 الخط ) الريحاني (. الخط المعروف ب

هـ /  698في هذا العصرأصبحت بغداد قبلة للخطاطين، و كان من بينهم ياقوت المستعصمي )    

أبرز الخطاطين الذين أخذوا عن ابن مقلة فقد خلف ابن البواب بشهرته و  م ( و يعد من 1298

طريقته، و أحدث تغييرا و ابداعا في قلمي المحفف و الريحاني، و قد تهافت على حصته الطالبفي 

بغداد حيث ظهرت ) مدرسة ياقوتية ( عرف منها كثير من الخطاطين الذين قلدوا ياقوت أو انتحلوا 

ياقوت ألف مصحف، و بلغ تأثير ياقوت على  إلىعدد المصاحف التي تنسب  أسماء، حتى بلغ
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خطاطي استانبول حدا واسعا و خاصة باألقالم الستةالتي حددها ياقوت و هي: الثلث، الريحان، 

 .1المحقق، النسخ، و التوقيع و الرقاع

 المطلب الرابع: العصر األندلسي

لبالد األندلس فضل كبير في ازدهار المنطقة و رقيها، فقد أضحى الفن  اإلسالميكان للفتح      

يغزو البالد و نذكر باألخص فنون الخط و الزخرفة، فتشكل عهد جديد و تكونت حضارة لم  اإلسالمي

 يسبق لها مثيل غيرت فكر و ثقافة هذا المجتمع.

يغزو كافة مرافق الحياة، فهو في و قد أخذ فن الخط العربي حيزا كبيرا في هذه الحضارة فغدا     

سطور الكتاب، و هو في زخارف اللوحات، و هو في زخارف البيوت و المساجدو مراكز الوالية، و 

ات، و بهيقرا المسلم القران في و السالطين، و هو في الكنائس و الكاتدراني قصور الحكام، و األمراء

األدباء و الشعراء و المؤرخون و  أصبحه، و صالته، و النصراني في انجيله، و اليهودي في تورات

المساجد فقد دخل  إلىالفنانون من األديان الثالثة يكتبون به، و كما دخل الخط الكوفي األندلسي 

 الكنائس النصرانية.

قرونا طويلة اللغة التي كانت سائدة  متآخيا، و نسي المجتمع الذي عاش فيها األندلسازدهرت و     

إلىإرساألوالدهمإلى جامعات األندلس لتعلم ، مما دفع ملوك أوربا إليهاقبل دخول المسلمين  األندلسفي 

م لنهضة تتناول كافة بالدهم، مما جعلهم يبذرون في أوربا بذور العل إتقانهاإلىو العودة بعد  العلوم،

فكرين و األندلس. و هذا ما جعل كبار الم إلىو لكن بعد قرون من دخول العرب  وجوه الحياة،

الحسرات على تلك األيام، فيما نقلته  إطالقالمؤرخين يفخرون بالتغني بأيام العرب في األندلس و 

، كانت زيغريد هونكه حيث قالت: ) على بساط من نبات المسك و العنبر يتثنى، و تصفر الريح خالله

 أقدامنا تسير (.

                                                           
 .25عفيف البهنسي، المرجع السابق، ص1
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خاللها مثاال يحتذى للنهضة العلمية و استمر الحرف العربي في األندلس ثمانية قرون، كان     

المثالي  اإلسالميالرائعة التي خلفها العرب في األندلس، و التي أصبحت فيما بعد نموذج المجتمع 

 العجيبة. الختراعات، االبتكارات الكثيرة، و اإلسالملمن أراد أن يعمل بروح 

نت مستعملة في القرن التاسع عشر الطباعة الحجرية التي كا آلةو كان من بين تلك االختراعات      

ديوان خاص  إلى) فقد كان لعبد الرحمن كاتب اعتاد أن ينشئ الرسائل الرمية في منزله، ثم ينفذها 

على الورق، و هو نوع من الطباعة فتصدر في نسخ متعددة، توزع على عمال  إظهارهايصير فيه 

 الدولة (.

في كل مدينة سوق لبيع الكتب و مزاد  أصبح، و األندلسيةالكتب في سائر المدن  أسواقو انتعشت     

المخطوط العربي تحفة من التحف التي يزين بها األثرياء  أصبحلبيع الكتب بالمزاودة ) بازار ( و 

الذينجعلوا غرفة في بيوتهم ذات رفوف و خزن كمكتبة خاصة لطالب العلم  أساسيةقصورهم، و مادة 

 .1لهم

 الفاطميالمطلب الخامس: العصر 

و القباب و األروقة و قصور  المآذنحظي الخط العربي فيهذا العصر بعناية كبيرة، فقد كتب على    

الخلفاء، و أضرحة العلماء، وزينت به واجهات الحمامات و المكتبات العامة و مضامير الخيل، و 

ستطاع مبدعون العامة،و في خضم هذا التطور و االزدهار الحاصل، ا األماكنواجهات السجون و 

أن يخترعوا قلم حبر سائل و هو ال يختلف كثيرا عن األقالم الحديثة ) أقالم الحبر السائل (، و تبقى 

قصور الخلفاء و األمراءخير شاهد على ما أبدعه أبناء ذلك الزمانمن خطاطين و نقاشين و نحاتين و 

 .2سالمياإلخالل تلك الفترة من روائع البناء  أقيمتالتي  المآذنتعتبر 

في مصر تبعثرت و قبيل انهيار الدولة الفاطمية و استالم الناصر صالح الدين مقاليد األمور      

المكتبات الكبرى فيها و نتيجة للتعصب المذهبي .. فقد تحدث المقريزي في خططه عن المكتبات 
                                                           

رحلة الخط العربي من ، ( و هو باحث22/01/2007و توفي رحمه هللا1944)من مواليد دير الزور أحمد شوحان 1
  37، ص 2001المسند الى الحديث، اتحاد الكتاب العرب، 

 38أحمد شوحان، ص  2



مسيرة الخط و الكتابة العربيةالفصل األول  

43 
 

ي القاهرة، و أن صالح الدين على السلطة ف استالءالفاطمية الكبرى التي ذهبت أدراج الرياح بعد 

 الكتب شكلت أكواما خارج المدينة، و أن الغالفات الثمينة استعملها الجنود األتراك أحذية لهم.

ام و اليمن فال غرابة أن نجد الذين استولوا على الحكم بعدهم كاأليوبيين الذين حكموا مصر و الش   

م و المماليك على اختالف جنسياتهم الذين حكموا مصر و بعض  1260عام  إلىم  1169من عام 

لم و م ال ينسون فضائل الدولة الفاطمية التي كانت راعية للع 1517عام  إلىم  1250الشام من عام 

لب المط، و يتخذون من مبدعي و فناني الدولة الفاطمية أساتذة لهم.اإلبداعالعلماء و مشجعة أهل 

: العصر العثمانيسالمطلب الساد  

في هذا العصر ازدهارا كبيرا و ذلك أن األتراك لم يعتنوا بالقلم و تجويده شهد الخط العربي     

االعتناء بأدواته و وسائله فيما يتعلق بصناعة الورق و الكرتون و التذهيب و  إلىفحسب، فقد ذهبوا 

شجعت هذا  فإنهاسنية  إسالميةولة خالفة الزخرفة و التجليد و غير ذلك، و بما أن الدولة العثمانية د

الفن فنال الخطاطون احترام الخلفاء و جعلوهم من المقربين منهم و قد اشتهر من الخطاطين الخطاط 

الخطاطين األتراك، و الخطاط الحافظ عثمان الملقب بجالل الدين  األناسي الملقب بإمامالشيخ حمد هللا 

و الخطاط رسا الذي خط لوحات في المساجد التركية و  الذي كتب خمسة و عشرين مصحفا بيده،

 .1مساجد بالد الشام و غيرها 

يعد العصر العثماني العصر الذهبي لفن الخط العربي كونه شمل عدة مميزات منها أن الدولة     

، و قد حرم اإلسالمالجنسيات .....تحت راية  العثمانية و باتساع رقعتها الجغرافية حملت تنوعا في

لتصوير في هذا العصرفصب االهتمام بالخطوط و الزخارف، و من مميزات هذا العصر أيضا ا

 .2ابتكار األتراك ألنواع جديدة من الخطوط كالرقعة و الضفراء و الديواني و غيرها 

كانت رحلة أربعة قرون كفيلة بأن تجعل العصر العثماني من أهم العصور في تاريخ هذا الفن 

 أسماء خطاطيها و مبدعيها بأحرف من ذهب على جبين التاريخ. العريق، و أن تخلد

                                                           
 39-38أحمد شوحان، مرجع سابق، ص   1
 40أحمد شوحان، ص 2
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 الفصل الثاني: مسيرة الخط العربي بالجزائر، أهم رواده و تحليل لبعض النماذج

 المبحث األول: مسيرة الخط العربي بالمغرب العربي

 العربي المطلب األول: الخط العربي في المغرب

االسااااالمي الحنيااااف هااااذه كااااان مجياااائ الكتابااااة العربيااااة الااااى المغاااارب مقرونااااا مااااع بلااااوغ الاااادين 

المنطقاااة و ذلاااك البتاااداءا مااان منتصاااف القااارن الهجاااري األول و بانتشاااارها حلااات الكتاباااة المحلياااة 

المساااماة " تيفينااااغ "، لقاااد تلقاااى أهااال المغااارب الااادين االساااالمي بصااادر رحاااب و ذلاااك لماااا لمساااوا  

يدت فيااااه ماااان الحااااق و العاااادل فتااااأخر أهاااال المغاااارب مااااع الوافاااادين الجاااادد ) المساااالمين (، فشاااا

الماااادارس و المساااااجد ثاااام الجامعااااات فااااي القيااااروان و بجايااااة و ذلااااك قصااااد نشاااار تعاااااليم الاااادين 

 الحنيف.

و قااد نشااأت كتابااة مغربيااة خاصااة اشااتقت ماان الخااط الكااوفي فهااي ال تختلااف عنااه كثياارا فكااان     

اختالفهااا عاان الخااط المثياار فااي نقااط الفااااء بواحاادة تحتيااة، و القاااف بواحاادة فوقيااة و تجريااد الفااااء 

و القااااف و الناااون و اليااااء مااان الااانقط عناااد التطااارق لعااادم االلتبااااس بحاااروف مماثلاااة، أماااا عناااد 

ن فاااتعجم أحياناااا و تهمااال أحياناااا أخااارى، و تكتاااب الصااااد و الضااااد عناااد االتصاااال بغيااار األندلسااايي

 .1س كما وقع االختالف في الترتيب األبجدي

كاناااات الحركااااة التجاريااااة مزدهاااارة بااااين ضاااافاف البحاااار االحماااار و ألن قاااادماء سااااكان مصاااار و  

ق باااالعرب فقاااد السااودان ، و ماااا كااان يسااامى بافريقيااا كاااانوا علاااى اتصااال باااالعرب و بكاال ماااا يتعلاا

                                                           
 م2014، يناير 42، ص 32محمد بن سعيد الشريفي، الحروف العربية، العدد  1
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تقبلاااوا دعاااوة االساااالم و ال ننساااى ماااا كاااان باااين العااارب و أهااال الحبشاااة مااان صاااالت حتاااى أن أول 

 . 1هجرة للمسلمين كانت للحبشة

كماااا سااابق فاااي الاااذكر أن الخاااط المغرباااي قاااد اشاااتق مااان الخاااط الكاااوفي الياااابس اال أن األول      

 ابة الدواوين.كان أكثر ليونة من الثاني و ذلك للتسهيل و التسريع في كت

جاااء فااي كتاااب خطااوط المصاااحف لألسااتاذ محمااد سااعيد الشااريفي أن الكتابااة المغربيااة اللينااة      

بكاااال خصائصااااها منااااذ القاااارن الرابااااع الهجااااري ) العاشاااار ماااايالدي (ن و لمااااا تبناااات هااااذا الخااااط 

حافظااات بعاااض الحاااروف علاااى كيانهاااا الياااابس حتاااى القااارن العاشااار، و نالحاااظ ذلاااك فاااي حاااروف 

 اء و الكاف.الصاد و الط

و قاااد اساااتعملت هاااذه الحاااروف يابساااة و ليناااة معاااا مناااذ الساااابع هجاااري تأرجحااات بينهماااا حتاااى 

القااارن التاساااع، و قاااد رجاااح األساااتاذ اساااتنادا علاااى دراساااة المصااااحف أن بداياااة كتاباااة المصااااحف 

 بالخط اللين كانت في األندلس.

ري و لاااام يقلااااد و أن أول مصااااحف مغربااااي بخااااط لااااين درسااااه كااااان ماااان القاااارن السااااابع هجاااا     

المغارباااة خطاااوط المصااااحف األندلساااية تقليااادا تاماااا فقاااد تميااازت مصااااحفهم األولاااى بقلاااة الساااطور 

 . 2و كبر حجم الخط

يعتبااار الخاااط المغرباااي نوعاااا مااان أناااواع الخاااط العرباااي بحياااث تاااأثر باااالخط الكاااوفي، و ينتشااار 

ا الااى تااونس الااى اسااتخدامه فااي بااالد المغاارب العربااي اذ أن موطنااه عمااوم بااالد المغاارب ماان ليبياا

الجزائاااار الااااى المغاااارب الىموريتانيااااا و حتااااى جنااااوب الصااااحراء كمااااا أنااااه اسااااتخدم سااااابقا فااااي 

األناادلس، ويشااير عبااد الفتاااح عباااده فااي كتابااه ) انتشااار الخااط العربااي ( الااى أنااه ماان أهاام أنااواع 

ا الخطاااوط العربياااة و أقااادمها عهااادا و أكثرهاااا انتشاااارا فهاااو منتشااار األن فاااي جمياااع أنحااااء افريقيااا

                                                           
 HIBSTUDIO.COMمحمد عبد الصادق عبد اللطيف، الخط المغربي خصائص و أنواع، مقاالت خطية،  1
 2014، 341محمد سعيد الشريفي ، خطوط المصاحف عند المشارقة و المغاربة، ص  2
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الشااامالية ) غيااار مصااار (و بعاااض جهاتهاااا الوساااطى و الغربياااة، و قاااد كاااان مساااتعمال فاااي اسااابانيا 

 في القرون الوسطى و لم يزل كذلك حتى أوائل العصر الحديث.

و ياارى أيضااا أن الخااط المغربااي مشااتق ماان الخااط الكااوفي و أقاادم مااا وجااد منااه ال يرجااع الااى    

كاااان يسااامى هاااذا الخاااط بخاااط القياااروان نسااابة الاااى م ( و قاااد 912ماااا قبااال سااانة ثلثمائاااة للهجااارة ) 

م ( فقاااد اكتسااابت 670هاااـ ) 50القياااروان عاصااامة المغااارب بعاااد الفاااتح االساااالمي المؤسساااة سااانة 

هاااذه المديناااة أهمياااة سياسااااية كبااارى عنااادما انفصااال المغاااارب عااان الخالفاااة العباساااية و صااااارت 

ى فتحسااان بهاااا الخاااط عاصااامة الدولاااة األغلبياااة و مركاااز الغااارب العلماااي النشااااء جامعتهاااا الكبااار

 المغربي تحستا عظيما و عرف بها.

و لماااا انتقلااات عاصااامة المغااارب مااان القياااروان الاااى األنااادلس ظهااار فياااه خاااط جدياااد سااامي "     

باااالخط األندلساااي أو القرطباااي " و هاااو مساااتدير الشاااكل بعكاااس خاااط القياااروان الاااذي كاااان مساااتطيله 

 .1أبدا

ناااااك أربعااااة أنااااواع مختلفااااة ماااان الخااااط و يااااذكر محمااااد الطاااااهر الكااااردي فااااي كتابااااه أنااااه ه     

 المغربي و هي: 

الخااط التونسااي الااذي يشااابه كثياارا الخااط المشاارقي غياار انااه يتبااع الطريقااة المدنيااة فااي تنقاايط  .1

 الفاء و القاف و قد مر ذكرها.

 الخط الجزائري و هو على العموم حاد ذو زوايا و صعب القراءة غالبا. .2

 باستدارته. الخط الفاسي الذي يمتاز صريحا عن غيره .3

الخااط السااوداني و هااو علااى العمااوم غلاايظ و ثقياال و غالبااا ذو زوايااا اكثاار ممااا هااو مسااتدير  .4

و قااد انتشاار هااذا الخااط انتشااارا عظيمااا فااي النصااف الثاااني ماان القاارن الثاااني عشاار بانتشااار 

 االسالم بين الشعوب الجنزية في وسط افريقيا.

                                                           
 80عبد الفتاح عباده، انتشار الخط العربي في العالم الشرقي و العالم الغربي، ص  1
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غربياااة الاااى المحااايط حياااث صاااارت و خصوصاااا الحومياااة األتاااي ذكااارهم، فوصااال فاااي الجهاااة ال

التقااى مدينااة الغااوس مركاازا جدياادا لالسااالم و ماان الجهااة الشاارقية الااى مدينااة واواي حتااى حيااث 

 بالخط النسخي االتي من مصر

و يسااااتخدم الجزائريااااون و المراكشاااايون األن األرقااااام االفرنجيااااة باااادال ماااان األرقااااام الهنديااااة التااااي 

بالبرتغاااليين بساابب الفتااوح، و قااد كااانوا يسااتخدمون يسااتعملها العاارب و ذلااك علااى اثاار اخااتالطهم 

األرقاااام العربياااة قبااال ذلاااك و ال يعلااام متاااى اساااتخدموا االرقاااام االفرنجياااة و لكااانهم اساااتخدموها فاااي 

 .1هـ1عدة قرون 

تعاااددت الخطاااوط فاااي المغااارب العرباااي و لعااال أقااادمها ماااا جااااء باااه " ابااان ساااماك محماااد بااان أباااي 

ي حكااام السياساااة و التااادبير فاااي القااارن الثاااامن الهجاااري العلاااي فاااي مخطوطتاااه " روناااق التعبيااار فااا

 قال فيها أنه: ال يعرف اليوم في زماننا هذا من أصناف الخط غير أربعة أنواع:

و هااو الخااط الااذي يكتاااب األن، و يسااتعمل ماان أقصااى المغاارب و األندلساااالى :خططط المغاربططة 

 االسكندرية، يتداول الكتب به أزيد من خمسمائة سنة.

و هاااو الاااذي يكتاااب باااه فاااي مصااار، و الشاااام و الحجااااز، و العاااراق و هاااو :خطططط المشطططارقة 

 عندهم صغير الثلث.

 و هو الخط المبسوط المتداول كتبه لهذا العهد.:خط المصاحف 

و هااو الخااط الكااوفي، و لاام يبااق منااه اال رساام قلياال فااي نقااش الحيطااان، و فااي  :خططط الجططز  

 . 2بعض المصاحف القديمة

                                                           
 .118محمد طاهر الكردي، مرجع سابق، ص  1
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 :1وصف سكيرج

 فانه يقسم الخطوط المغربية مع مجاالت استعمالها كاألتي:و أما سكيرج   

و هو أول ما يتعلم عندنا في الكتاتيب و سمي بذلك لبساطته و سهولة :الخط المبسوط 

 قراءته، و به تطبع المصاحف، و تنسخ به كتب الصلوات و األدعية.

بااااه و هااااو مااااا تحاااارر بااااه الرسااااائل الخصوصااااية و العموميااااة، و تكتااااب :الخططططط المجططططوهر 

الظهااااائر الملوكيااااة، و هااااو أكثاااار خطوطنااااا اسااااتعماال، و ساااامي بااااالمجوهر لجمالااااه و تناسااااب 

 حروفه و تناسق سطوره.

و هااااو مااااا تزخاااارف بااااه العناااااوين و تكتااااب بااااه التااااراجم و يرساااام عااااادة :الخططططط المشططططرقي 

بحاااروف غليظاااة متداخلاااة بعضاااها فاااي بعاااض، و كثيااارا ماااا يكتاااب بمااااء الاااذهب، و يااازوق و 

ال مختلفاااة مماااا يبااارز باااه فاااي حلاااة تفاااتن األنظاااار، و سااامي بالمشااارقي يشاااجر باااألوان و أشاااك

 ألان أصله من بالد المشرق و لكن مغربته المبدعون المتقدمون و تصرفت فيه أذواقهم.

و هااو مااا نجااده مكتوبااا علااى رق الغاازال فااي المصاااحف و الكتااب القديمااة و :الخططط الكططوفي 

لحضاااارة األندلساااية التاااي الزالااات منقوشاااا فاااي الحجااار ورثنااااه مااان جملاااة ماااا ورثنااااه مااان ا

 .2نغماتها تتردد في أذاننا و روحها متجلية في سائر شؤوننا و هو خط هندسي بديع 

 :وصف األستاذ محمد المنوني

قاادم األسااتاذ خمسااة أنااةاع للخطااوط المغربيااة، و نماااذج لهااا فااي كتابااه: " تاااريخ الوراقااة المغربيااة 

 وطاسيين على هذه األنواع، و هي:"، و انها استقرت في عصر المرينيين و ال

                                                           
 1984هو عبدالكريم سكيرج، خطاط مغربي، توفي سنة   1
 2014محمد بن سعيد شريفي، مجلة حروف عربية، الخط العربي في الجزائر،  2



  

 ممسيرة الخط العربي بالجزائر، أهم رواده و تحليل لبعض النماذج الثاني          الفصل

 

51 
 

 و المرجح أنه يقصد به الكوفي المكتوب في المغرب العربي.:الخط الكوفي المغترب 

 الخط المبسوط.

 الخط المجوهر.

 الخط المشرقي المتغرب.

 1الخط المسند الزمامي.
 

 

 

 

 المطلب الثاني: الخط العربي بالجزائر

ساااادت اللغاااة العربياااة فاااي الجزائااار قبااال االحاااتالل، فقاااد اعتماااد الخاااط العرباااي فاااي كتاباااة الااادواوين 

الحكوميااااة، اال أنااااه و بمجياااائ االحااااتالل تقيااااد كاااال شاااايئ فأصاااابحت اللغااااة الفرنسااااية هااااي اللغااااة 

الرساامية األولااى فااي الاابالد، اال أن هااذا التغيياار لاام يكاان جااذريا فقااد بقااي الحاارف العربااي محافظااا 

ه، و ذلاااك بفضااال تاااوفر المااادارس الحااارة و المااادارس القرانياااة و الكتاتياااب التاااي كانااات علاااى وجاااود

تلقاااان مبااااادا اللغااااة العربيااااة، فأضااااحى الاااادين االسااااالمي هااااو أساااااس بقاااااء هااااذا الفاااان العريااااق و 

الحفاااظ عليااه، فقااد اسااتعمل فااي كتابااة القااران الكااريم و الساانة النبويااة الشااريفة و فااي كتابااة بعااض 

 بالزواج و الطالق و المواريث و البيوع و غيرها ...العقود المتعلقة 2

أسااااتعمل الخااااط العربااااي فااااي االعالنااااات بجانااااب اللغااااة الفرنسااااية و ذلااااك قصااااد جلااااب الزبااااون  

الجزائااااري، لكاااان التجااااار األوروبيااااين ماااانهم أو اليهااااود لاااام يهتمااااوا كثياااارا بكتابااااة الخااااط العربااااي 

تابااة بلغااتهم األم، فهاام يتبعااون القواعااد بقواعااده المألوفااة عكااس مااا تقتضاايه الحاجااة عناادهم فااي الك
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فاااي كتاباااة اللغاااة الفرنساااية أماااا عااان العربياااة فاااال يهتماااون بهاااا كثيااارا، فهااام عاااادة ماااا يلجاااؤون الاااى 

 رسمها دونما دراية بالخط العربي.

أماااا عااان التجاااار الجزائاااريين فقاااد عمااادوا الاااى تكلياااف بعاااض الخطااااطين المترسااامين فاااي الخاااط     

 .  1ر راسم و السعيد حكار و غيرهمالعربي و قد كان منهم عم

الااااى الاااادين و اللغااااة، اسااااتعمل الخااااط  االضااااافةب، فان للخااااط العربااااي مجاااااالت كثياااارة السااااتعماله

العرباااي أيضاااا فاااي مجااااالت االدارة و النظاااام الماااالي و التجاااارة، و قاااد كاااان ولاااوج الخاااط العرباااي 

اختااااروا الخاااط الكاااوفي  للجزائااار بتخااارج علمااااء القياااروان تحااات اشاااراف العاااراقيين لوحااادهم و قاااد

حياااث أثااااره فاااي بعاااض المنشاااورات مااان القاااران المعروفاااة باااالقران األزرق، و استخلصاااوا نمطاااا 

خاصاااا، و لكناااه غيااار منفصااال تماماااا عااان كتاباااة المغااارب العرباااي. الفناااانين المنتماااين الاااى ممالاااك 

الممالاااك الخاااوارج الاااذين اساااتقروا هنااااك فاااي نهاياااة القااارن الثاااامن، و الفااااطميين الاااذين اجتااااحوا 

البربرياااة فاااي القااارن التاساااع عشااار، و انفصااالوا عااان السااالطة المركزباااة للخليفاااة، سااايطروا علاااى 

روافاااد الكتاباااة و أعاااادوا تكييفهاااا بالتضاااخيم أو التبسااايط. فعملاااوا علاااى اعاااالء و انحنااااء الحاااروف 

و تاااادوير أطرافهااااا نحااااو اليسااااار، و تخفيااااف عالمااااات التنقاااايط و التشااااكيل، و الزوايااااا و االيقاااااع 

س القلااام ذي شاااق خفياااف، يخاااالف مبااادأ التناساااب، و قلاااة الحبااار تعياااق األداء، مماااا أدى الىباااروز رأ

الحواشاااااي، فأصااااابحت الحاااااروف الممتلئاااااة و المتحاااااررة مااااان القواعاااااد، حروفاااااا أقصااااار و أقااااال 

ارتسااااما، فحاااروف: الاااراء، الااازي، الاااالم، الناااون، الاااواو و اليااااء، يرسااامونها فاااي شاااكل نصاااف 

فساااير اخالصاااهم للخاااط الكاااوفي، علاااى الااارغم مااان االصاااالحات دوائااار تحااات الساااطر، و يمكااان ت

المدخلااااة عليااااه و الهيمنااااة المتزاياااادة " للنسااااخي"، بااااالحرص علااااى الصاااارامة و التشاااابث و شاااادة 

الااانمط التقليااادي للشااابكات الهندساااية، و كتعبيااار عااان االنفصاااال الاااذي شاااهدته األقااااليم المغاربياااة فاااي 

الشااارقيين لصاااالح فااااس و األنااادلس، فاااالخط كاااان  القااارن العاشااار، عااان المراكاااز الرئيساااية للمثقفاااين
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يختلااااف حسااااب المراكااااز الفكريااااة الجزائريااااة، فااااالخطوط السااااميكة و القصاااايرة منتشاااارة بمنطفااااة 

قسااانطينة و هاااي قريباااة مااان أسااالوب الفياااروان و تاااونس. و الخطاااوط الرفيعاااة و الرصاااينة منتشااارة 

نيقاااة و الساااميكة منتشااارة فاااي الجزائااار العاصااامة و هاااي قريباااة مااان أنمااااط األنااادلس، و الخطاااوط األ

 . 1في تلمسان و وهران و هي قريبة من الخط الفاسي 

تعااود بااادايات الخاااط العرباااي فااي الجزائااار الاااى القااارن العاشااار تقريبااا، ففاااي هاااذا الوقااات كثااارت     

هجااارة الكتاااب األندلساااية ماااع هجااارة أهلهاااا مااان جاااراء ضاااغط االسااابان علااايهم، و تعتبااار قسااانطينة 

التااي جااود فيهااا هااذا الخااط، و قااد كااان ماان قباال ينحااومنحى الخااط  ماان بااين الحواضاار الجزائريااة

القيرواناااي الشااابيه بالنساااخ المشااارقي، و قاااد اشاااتهرت قسااانطينة بااابعض النسااااخ و الخطااااطين حتاااى 

قاااارنهم بعاااض الكتااااب البااان مقلاااة، و مااان هاااؤالء عباااد هللا العطاااار الاااذي كاااان مااان أسااارة شاااهيرة 

ثمااااني، و قاااد عااارف ابااان العطاااار بجاااودة الخاااط بالعطاااار، تولااات الوظاااائف الرسااامية فاااي العهاااد الع

و كاااان يقصاااده العاااام و الخااااص فاااي العقاااود، كاااذلك اشاااتهر الشااايخ اباااراهيم الحركااااتي، فقاااد كاااان 

مدرساااا بالمهناااة، و لكناااه اشاااتهر أيضاااا بالنسااااخة و حسااان الخاااط حتاااى أصااابح لاااه فيهاااا مهاااارة و 

ل و ال زلااة قلاام و ذكاار طاقااة كبياارة، و ماان مهارتااه أنااه كااان يكتااب و يحاادث الجااالس ماان دون كلاا

الااورتالني أن أحمااد التليلااي كااان بااديع الخااط سااريه اليااد، و قااد تميااز الخااط الجزائااري عاان الخااط 

األندلساااي فاااي أماااور منهاااا أن الحاااروف فاااي الخاااط الجزائاااري ألطاااف و أكثااار تناساااقا و انضاااماما و 

 2أقل تعريقا من الخط األندلسي، و هي في الخط األندلسي أوضح و أكثر انشراحا 

أماااا ماااا يخااااص الخاااط العرباااي فااااالبرغم مااان أن تاااااؤيخ الجزائااار حافااال باألسااااماء التاااي طااااورت 

الخطاااوط المحلياااة المغاربياااة اال أن هاااذا الفااان لااام يشاااهد ساااوى أساااماء معااادودة كاااان لهاااا الفضااال 

الكبيااار الحقاااا فاااي بعاااث الحركاااة الخطياااة فاااي الجزائااار و ناااذكر هناااا األساااتاذ محماااد بااان ساااعيد 
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ندر، و عبااااد القااااادر بوحالااااة، و محمااااد بوثليجااااة، و كااااان ال مشاااااق شااااريفي، و عبااااد الحميااااد اسااااك

 . 1االستاذ شريفي دور كبير في تعريف و تعليم قواعد الخطوط المشرقية بالجزائر

و قااااد أشااااتهرت عااااائالت فااااي الخااااط العربااااي فااااي الجزائاااار ماااانهم اباااان الحقااااان، وسارمشااااق      

باان سااليمان نقاشااا و خطاطااا نااال وسااام بتلمسااان، و فرفااارة فااي األمياار عبااد القااادر، و كااان عماار 

م، و اشااااتهر البشااااير بوكوشااااة و لااااه خمااااس و سااااتون مصااااحفا 1896األكاديميااااة الفرنسااااية ساااانة 

م، و غياااارهم ممااااا ياااادل علااااى مواصاااالة هااااذه الفنااااون فااااي الحقااااب التاريخيااااة 1933تااااوفي ساااانة 

 .2بالجزائر
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 المبحث الثاني: أهم الرواد و كتاب المصاحف

 
الجزائااار بكوكباااة مااان الخطااااطين و الاااذين تركاااوا بصااامة واضاااحة فاااي تاريخهاااا، فاااالخط زخااارت 

العربااي يعتباار أباارز مجاااالت الفاان فااي الاابالد العربيااة و قااد أولتااه اهتمامااا بالغااا و ذلااك لمااا يمياازه 

عاان باااقي الفنااون األخاارى، فهااذا الفاان العربااق ضااارب فااي أعماااق الحضااارة االسااالمية و يعتباار 

خطاات بااه أيااات القااران الكااريم لااذلك فهااو تااراث عربااي اصاايل سااما مااع ساامو أساامى الفنااون كونااه 

 االسالم و بقي مخلدا لتاريخه  الحافل.

طااااارق الاااااى صااااانفين مااااان رواد هاااااذا الفااااان باااااالعودة الاااااى خطااااااطي الجزائااااار وجاااااب عليناااااا الت 

الكالساايكيون و المعاصاارون و الااذين كااان لهاام الفضاال فااي رقااي هااذا الفاان فكتباات بااه المصاااحف 

 ه المساجد و استعمل أيضا في كتابة النقود و العمالت.و زينت ب

 المطلب األول: أهم الرواد الكالسيكيون

 

 الشيخ محمد السفطي: 

باااالجزائر العاصااامة و لاااه مكتاااب يشاااتغل  1865حقيقاااي محماااد شاااراد، ولاااد حاااوالي سااانة واسااامه ال

لااه مرساام أخاار فيااه بااالخط و تساافير الكتااب و الحفاار علااى الجلااد، و كااان يتعاماال مااع المطااابع، و 

 في القصبة العليا بالشراكة مع السيد مصطفى حفيظي الملقب بولد الرردة.

. و قااد كلاااف بتساافير كتاااب 1930و كاناات لااه وظيفاااة محااافظ لمقبااارة القطااار بالعاصاامة سااانة       

. و أكبااار أثااااره كتابتاااه للمصاااحف الشاااريف، و قاااد 1934لااارئيس الجمهورياااة الفرنساااية بوانكااااري 

بعاااات علاااى المطبعاااة الثعالبياااة لصااااحبها رودوساااي أحماااد، و ماااراد بااان قااادور قاااام بطبعاااه ثاااالث ط

، و كانااات الطبعاااة الثانياااة سااانة 1913و  1912التركاااي، فقاااد طباااع المصاااحف األول ماااا باااين سااانة 

، و قااد انتشاارت مصاااحفه فااي الجزائااار 1937. أمااا المصااحف الثالااث فقااد قااام بطبعااه ساانة 1930
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قيااااا الغربيااااة، و تعتباااار مصاااااحفه الدفعااااة الثانيااااة ماااان و فااااي األقطااااار المغاربيااااة، و أقطااااار افري

المصااااحف المطبوعاااة باااالجزائر، فقاااد نشااار السااايد أحماااد المنصاااالي مصاااحفا بطباااع حجاااري سااانة 

 ، و اسم الخطاط الذي قام بخطه مجهول.1905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و قاااد اتباااع الشااايخ السااافطي فاااي كتاباااة مصااااحفه الخاااط المبساااوط، و يمتااااز خطاااه بالرزاناااة و      

رشااااقة و االنساااياب و الرساااو علاااى الساااطر، و قاااد كتاااب عنااااوين المصاااحف و عنااااوين الساااور ال

. و كتااااب 1926باااالخط الثلاااث. كماااا قاااام بنساااخ كتااااب األجرومياااة البااان أحاااروم الصااانهاجي سااانة 

شاافاء الصاادر فااي المسااائل العشاار للشاايخ محماااد باان علااي السنوسااي الخطااابي الحسااني االدريساااي 

 .1كتابين بالمطبعة الثعالبية، و قد طبع هذين ال1923سنة 
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 السعدي حكار:

باااادوار بااااودرهم  1920ديساااامبر  21السااااعدي باااان سااااعيد باااان محمااااد حكااااار ماااان مواليااااد  األسااااتاذ

بواليااة خنشاالة، و هااو والااد الخطاااط محمااد حكااار. كااان والااده تاااجرا فااي تااونس فااي األربعينيااات 

حصاايل العلاام، فااالتحق بجااامع ماان القاارن العشاارين، و قااد اسااتغل وجااوده بتااونس فااي تلااك الفتاارة لت

الزيتوناااة. و لماااا كاااان مولعاااا بفااان الخاااط تتلماااذ علاااى األساااتاذ محماااد الصاااالح الخماساااي، الخطااااط 

 التونسي المعروف.
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و زياااادة علاااى اجادتاااه للخاااط فقاااد كاااان يجياااد الرسااام، و قاااد طباااع مناااوال لتعلااايم الرسااام بطريقاااة   

التنقااايط، و ذلاااك فاااي بداياااة الخمساااينات، و أذكااار أن والااادي رحماااه هللا اشاااترى لاااي كتيباااا مااان هاااذه 

، قااااد أثاااار فااااي هااااذا الكتاااااب أو 1952الكتيبااااات لتعلاااايم الرساااام، و كااااان ذلااااك حساااابما أذكاااار ساااانة 

أثير. و أذكاار كااذلك أنااه رساام فااي هااذا الكتيااب مجموعااة ماان الشخصاايات الوطنيااة المنااوال أيمااا تاا

و العربيااااة منهااااا الشاااايخ عبااااد الحميااااد باااان باااااديس، و الفنااااان المساااارحي العربااااي الكبياااار عميااااد 

المسااارح العرباااي األساااتاذ يوساااف وهباااي، و كاااان يهااادف بطبعاااه هاااذه الكتيباااات الاااى تعلااايم الرسااام 

 نية، و تعريفه بالشخصيات الوطنية و العربية.للطفل الجزائري، و غرس الروح الوط

، و بسااابب نشااااطه الاااوطني ألقااات علياااه السااالطات االساااتعمارية القااابض، و 1954و فاااي سااانة    

كااان وقتهااا معلمااا حاارا فااي مدينااة عاابن مليلااة، فااي نفااس اليااوم الااذي قاابض فيااه علااى الشاايخ العربااي 

 دة خمس سنوات.التبسي، و قد أودع السعدي حكار سجن البرواقية حيث لبث م
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قااااام بخااااط مجموعااااة ماااان القصااااائد و األدعيااااة، و قااااام بطبعهااااا بالمطبعااااة  1960و فااااي ساااانة    

 الثعالبية، و له أعمال اشهارية اخرى منها اليوميات الحائطية.

و بعاااد االساااتقالل عاااين أساااتاذا للخاااط العرباااي بالمدرساااة الوطنياااة للفناااون الجميلاااة باااالجزائر، و    

 .11963أفريل  12واحدة ثم وافته المنية، و كان ذلك في يوم  قام بالتدريس لمدة سنة

  محمد بن سعيد شريفي:

دكتور محماااد بااان ساااعيد شاااريفي مااان أسااارة علمياااة ولاااد باااالقرارة والياااة غرداياااة ليلاااة األحاااد هاااو الااا

 م. 1935أول من يونيو  -صفرهـ  29

ان الكاااريم ليلاااة الجمعاااة زاول دراساااته االبتدائياااة بمدرساااة الحيااااة باااالقرارة، ثااام اساااتظهر القااار    

 .1951أغسطس  08الموافق لـ  -هـ  1371ذو القعدة سنة  17

ثاااام زاول دراسااااته الثانويااااة بمعهااااد الحياااااة بااااالقرارة، و كااااان والااااده الشاااايخ سااااعيد شااااريفي     

. و كاااان مولعاااا مناااذ 1965المشاااهور باااـ " الشااايخ عااادون " ماااديرا للمعهاااد، و تخااارج مناااه سااانة 

 بر في تلك الفترة أشهر خطاط بسقط رأسه القرارة.صغره بالخط العربي، و يعت

و الحااارب التحريرياااة علاااى اشااادها،  1968و بعاااد تخرجاااه مااان المعهاااد اتجاااه الاااى تاااونس سااانة      

و بااالرغم ماان غلااق الحاادود بااين الجزائاار و تااونس اسااتطاع أن يصاال الااى تااونس مغااامرا بحياتااه 

لعرباااي. و التقاااى هنااااك بالخطااااط فاااي سااابيل االساااتزادة مااان العلااام، و تحساااين قدراتاااه فاااي الخاااط ا

 الشهير األستاذ محمد الصالح الخماسي.

                                                           
 .52ابراهيم مردوخ، مسيرة الفن التشكيلي بالجزائر، ص   1
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ثااام ماااا لباااث أن واصااال رحلتاااه الاااى مصااار لدراساااة فااان الرسااام و الخاااط، فاااانظم الاااى مدرساااة       

تحساااين الخطاااوط ) خليااال أغاااا ( بالقااااهرة، و تتلماااذ هنااااك علاااى كباااار الخطااااطين فاااي مصااار و 

اباااراهيم، و األساااتاذ الكبيااار محماااد علاااي مكااااوي  العاااالم العرباااي، خاصاااة شااايخ الخطااااطين سااايد

 الذي كان أستاذ للخط بمدرسة تحسين الخطوط، و كلية الفنون الجميلة.

كماااا انظااام فاااي نفاااس الوقااات الاااى كلياااة الفناااون الجميلاااة بالزمالاااك بقسااام الفناااون فاااي اختصااااص     

تحصااال  1962الحفاار، و كااان ماان اساااتذته الفنااانون: الحسااين فااوزي، و كمااال أمااين، و فااي ساانة 

علاااااى  1963علاااااى اجاااااازة فاااااي الخاااااط العرباااااي مااااان األساااااتاذ سااااايد اباااااراهيم، و تحصااااال سااااانة 

بكلورياااوس فناااون جميلاااة اختصااااص حفااار مااان كلياااة الفناااون الجميلاااة بالقااااهرة. و بعاااد دخولاااه الاااى 
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عمااال خطاطاااا بالمعهاااد الترباااوي الاااوطني التاااابع لاااوزارة التربياااة، ثااام أساااتاذا  1963الجزائااار سااانة 

الوطنياااة، ثااام المدرساااة العلياااا للفناااون الجميلاااة باااالجزائر، و ال يااازال كاااذلك الاااى للخاااط بالمدرساااة 

 يومنا هذا، و قد كلف مرات عديدة بأعمال خطية من قبل رئاسة الجمهورية.

و كاااان علاااى اتصاااال دائااام بمدرساااة تحساااين الخطاااوط بالقااااهرة، و تحصااال منهاااا علاااى شاااهادة     

 .1970التخصص في الخط و التذهيب سنة 

تحصااال علاااى دبلاااوم فاااي تااااريخ الفااان الحاااديث مااان جامعاااة الجزائااار، كماااا  1971و فاااي سااانة    

علااااى شااااهادة الاااادكتوراه ماااان الاااادور الثالااااث ماااان جامعااااة الجزائاااار، و كااااان  1976تحصاااال ساااانة 

موضاااوع بحثاااه " خطاااوط المصااااحف عناااد المشاااارقة و المغارباااة مااان القااارن الراباااع الاااى العشااار 

 . 19821سنة الهجري "، و قام بطبعه بالجزائر 
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 المطلب الثاني: الخطاطون المعاصرون

 أوال: االتجاه الكالسيكي

 الخطاط محمد بحيري:

يعااد حلقااة وساايطة بااين الاارواد و بااين الجياال الحااالي ماان الخطاااطين. فقااد باادأ اهتمامااه بااالخط فااي  

الثمانيناااات مااان القااارن الماضاااي، أي بعياااد جيااال الااارواد بعقاااد و عقااادين، و فاااي الوقااات نفساااه سااابق 

م،  2010الجياال الجديااد بنحااو ربااع قاارن، و لكاان لاام يفعاال نشاااطه فااي بلااده الجزائاار اال منااذ عااام 

ذاك عاادد ماان الخطاااطين المجياادين قااد ظهااروا، و كاناات الحركااة الخطيااة قاطعااة شااوطا و كااان اناا

جياادا، اال أنااه بساابب خبرتااه الطويلااة و مسااتواه العااالي حااين عاااد الااى بلااده وجااد لااه مكانااا متصاادرا 

 ليسهم في عملية ادامة نشاط الحركة الخطية، و ذلك من خالل الدورات 

 في تقنيات المواد غيرها.التعليمية، و اقامة الورش التطبيقية 
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م، كانااات دراساااته فاااي المرحلاااة الثانوياااة دراساااة فنياااة  1959ولاااد محماااد بحياااري بمديناااة مغنياااة     

م، أكماااال  1980اسااااتغرقت ثااااالث ساااانين، و فااااي ساااانة  –وهااااران  –بمدرسااااة الفنااااون الجميلااااة 

تاااي، و بعاااد تحصاااله دراساااته فاااي المدرساااة العلياااا للفناااون الجميلاااة بالعاصااامة، فاااي فااان الرسااام الزي

التماااام دراساااته فاااي جامعاااة معماااار سااانان  –اساااطنبول  –علاااى منحاااة دراساااية توجاااه الاااى تركياااا 

فااان الخاااط  –حياااث تحصااال علاااى شاااهادتي اليساااانس و الماجساااتير فاااي الفناااون التقليدياااة االساااالمية 

م، ثاااام  1998 – 1988عماااال مدرسااااا فااااي االمااااارات العربيااااة المتحاااادة بااااين األعااااوام  –العربااااي 

الااااى المملكااااة األردنيااااة الهاشاااامية ليعماااال أسااااتاذا مشاااااركا بجامعااااة البلقاااااء التطبيقيااااة، ثاااام انتقاااال 

م، و هنااااااك أساااااس ورشاااااتي الخاااااط  2010 – 2001بجامعاااااة العلاااااوم االساااااالمية العالمياااااة باااااين 

 العربي و الزخرفة االسالمية، و ورشة تقهير الورق ) معالجة و صقر ( الورق التقليدي. 
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ابتعاااث الاااى ألمانياااا لالشاااراف علاااى صاااناعة الاااورق التقليااادي. و هاااو طالاااب دكتاااوراه فاااي كلياااة     

األثاااار بجامعاااة بوزرياااع، شاااارك فاااي عااادة معاااارض محلياااة و عالمياااة، و حصااال علاااى العدياااد مااان 

باساااطنبول أنجاااز  –ارسااايكا  –الجاااوائز و المكغاااات فاااي مساااابقات عالمياااة نظمهاااا مركاااز األبحااااث 

تاااام اقتناؤهااااا ماااان قباااال شخصاااايات فااااي مختلااااف الاااادول، مثاااال تركيااااا و  لوحااااات خطيااااة كثياااارة و

االماااارات و الكويااات و األردن. و جمياااع الكتاباااات الجدارياااة بمساااجد الحساااين بااان طاااالل بااااألردن 

 .1بخطه

  صفرباتي محمد:

، و هاااو حاصااال علاااى درجاااة الليساااانس 1971ولاااد صااافرباتي محماااد فاااي الجزائااار العاصااامة سااانة  

ي، و باعتبااااره خطاطاااا فقاااد كاااان معروفاااا أكثااار كفناااان لااادى األوسااااط فاااي علااام الااانفس البياااداغوج

 الفنية.لمدينة المدية. كرس محمد صفرباتي نفسه لعدة سنوات لممارسة فن الخط 

اخاااالص، و قاااد تمكااان بفضااال اتقاناااه و تفانياااه لهاااذا الفااان مااان وضاااع بصاااماته و تساااجيل بشاااغف و 

 ينقطااع عاان مضاااعفة أنشااطته الفنيااةم لاا 1997حضااوره فااي المشااهد الفنااي الجزائااري بقااوة. منااذ 

بالمشااااركة فاااي المساااابقات و المهرجناااات و العاااروض فاااي كااال مااان الجزائااار، المديناااة المناااورة، 

بعااااض الجااااوائز  اسااااطنبول، الشااااارقة، دبااااي، أبااااو ظبااااي، دمشااااق، طهااااران و جاااادة، حيااااث نااااال

 المرموقة و مكافات 
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 1-01-الشكل 

الفنياااة الهائلاااة التاااي يمتلكهاااا. تحصااال محماااد صااافرباتي علاااى عااادة ليسااات ساااوى عرفاناااا بالمواهاااب 

للمهرجاااااان الااااادولي (، فضاااااال عااااان الجاااااائزة األولاااااى  2006، 2005، 2004جاااااوائز وطنياااااة ) 

(، و الجاااائزة الثانياااة فاااي مساااابقة  2011و  2010للخاااط العرباااي فاااي الجزائااار العاصااامة سااانة ) 

أيضاااااا عضاااااوا فاااااي لجناااااة التحكااااايم  ، و كاااااان2011البااااردة باالماااااارات العربياااااة المتحااااادة سااااانة 

، 2014، 2013للمهرجاااااان الااااادولي للخاااااط العرباااااي، المااااانظم فاااااي الجزائااااار العاصااااامة سااااانوات 
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، و كااااان لااااه الشاااارف أن يتقلاااااد مهااااام رئاااايس لجنااااة التحكااااايم فااااي العديااااد مااااان 2016و  2015

 .1المهرجنات الوطنية المنظمة بالمدية و بسكرة

 ثانيا: االتجاه المعاصر

 محمد بوثليجة:

في سوق اهراس، درس في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و الفنون الجميلة  1953ولد سنة     

انتقل  1976، في عام 1975 – 1968بالجزائر العاصمة و في مدرسة الفنون الجميلة في باريس 

في الى القاهرة للتحصيل المعمق بمدرسة تحسين الخطوط العربية و ترقية مؤهالته الفنية. شارك 

العديد من المعارض في الجزائر، القاهرة، جدة، حيث أنجز منحوتات فنية ضخمة بالخط حول البحر، 

أهراس خاصة تمثال  ، أنجز عدة أعمال فنية و منحوتات بمدينة سوق1995و كذلك با أفينيون فرنسا 

 2مؤسسي المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بسوق اهراسباجي مختار، وهو من 
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كااااان الفنااااان و الخطاااااط محمااااد بوثليجااااة يااااولي أكثاااار اهتمامااااه للجانااااب التشااااكيلي، و ان خلفيتااااه 

المعماريااة و التشااكيلية دفعتااه الااى الولااوج فااي رواق الخااط بعااد أن وجااد فيااه عنصاارا منتميااا الااى 

 تراثااه يمكاان أن يثااري اهتمامااه، األساااس أن يسااخر مااا فااي الخااط ماان قاايم جماليااة الخااراج أعمااال

تشاااكيلية فنياااة، لاااذا فاااان تصااانيفه ماااع الخطااااطين التقلياااديين ال يكاااون منصااافا، و هاااو الاااذي يعاااد 

 .1واحدا من الفنانين الذين يشكلون بالخط المعدودين في الساحة الجزائرية
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 جمعي رضا: 

بالعقلاااة والياااة تبساااة، خاااريج جامعاااة مساااتغانم، حياااث تحصااال علاااى  1977جاااوان  25ولاااد فاااي     

، كماااا أناااه متحصااال علاااى درجاااة الماجساااتير فاااي فااان 2000ليساااانس فاااي الفناااون التشاااكيلية سااانة 

، ثااام تحصااال علاااى دكتاااوراه مااان جامعاااة 2005التصاااوير كلياااة الفناااون الجميلاااة جامعاااة بغاااداد سااانة 

ديم أطروحاااة فاااي فلسااافة الفااان، اختصااااص رسااام زيتاااي، قاااام الفناااان ، بتقااا2010االساااكندرية سااانة 

رضاااا جمعاااي، بااادافع مااان روح االباااداع و االساااهاب الفناااي بتنظااايم عااادة معاااارض فاااي كااال مااان 

 الجزائر و الخارج. 
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و شارك في 1994و قد سجل الفنان حضوره المتميزبالمهرجان الوطني للفنون الجميلة بسكيكدة سنة  

و شارك في  1997المعرض الجماعي الذي نظمفي كلية األداب و العلوم بجامعة مستغانم سنة 

كما 2007المعرض الدولي للفنون المعاصرةالمنظم ببور سعيد بجمهور مصر العربية سنة 

( و  2008ي بيانال االسكندرية الذاكرة النباتي و الذاكرة المعدنية، أومبرتوايكو ) سجلحضوره ف

و لم يتخلف عنموعده  2012المهرجانالدولي للفنون المعاصرة " موستارت"الذي أقيم بمستغانم سنة 

،و شارك في 2016، 2015، 2014مع المهرجان الدول للخطالعربي المقام في الجزائر أثناء دورات 

( يضطلع حاليا بمهنةالتدريس  2016نتدى الدولي للخط العربيبالشارقة البحثاألكاديمي) الم

 .1كمحاضرفي قسم األداب بجامعة مستغانم 
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 بوحفص أحمد

ببلدياااة مدريساااة والياااة تياااارت، تحصااال علاااى شاااهادة الليساااانس  1986مااان موالياااد الفااااتح جاااانفي  

، ثاااام نااااال درجااااة 2009يااااارت ساااانة فااااي اللغااااة العربيااااة و األداب ماااان جامعااااة اباااان خلاااادون بت

، ثااام تاااابع باااوحفص 2017الماجساااتير فاااي اللغاااة العربياااة و األداب، اختصااااص النقاااد األدباااي سااانة 

يااااري. فنااااان تشااااكيلي، مصاااامم جرافيااااك أحمااااد دورة تدريبيااااة برعايااااة األسااااتاذ الكبياااار محمااااد بح

ارت، و خطاااااط، يشااااتغل كاطااااار فنااااي للخااااط العربااااي و الفنااااون التشااااكيلية فااااي دار الشااااباب بتيااااو

يعماال كمتطاااوع فاااي ميااادان الخاااط، فاااي جامعاااة تياااارت، حياااث كتاااب معظااام الشاااهادات و التهااااني و 

الرساااائل الموجهاااة الاااى مختلاااف جامعاااات الاااوطن، و كاااذلك الاااى وزارة التعلااايم العاااالي و البحاااث 

 .2009الى  2005العلمي من سنة 

لااااف التظاااااهرات كماااا يقااااوم بتنظاااايم معااااارض دوريااااة بانتظاااام، و دأب علااااى المشاااااركة فااااي مخت 

الثقافياااة الهاماااة ) األياااام الوطنياااة للخاااط العرباااي بوالياااة بساااكرة، مهرجاااان الخاااط العرباااي للمواهاااب 

الشاااااابة بوالياااااة ساااااعيدة، مختلاااااف دورات المهرجاااااان الااااادولي للخاااااط العرباااااي المنظماااااة بمديناااااة 

ربااي الجزائاار (. كمااا شااارك فااي العديااد ماان المسااابقات الدوليااة أهمهااا ) مسااابقة أرساايكا للخااط الع

باسااااطنبول، و مسااااابقة البركااااة التركيااااة لفاااان الخااااط (، و المنتاااادى الاااادوري كاااال ساااانتين للخااااط 

، و قااااد حظياااات أعمالااااه بجااااوائز فااااي عاااادة 2015و  2013العربااااي الااااذي أقاااايم بالشااااارقة ساااانة 

مناساااابات، حيااااث نااااال الجااااائزة األولااااى فااااي الاااانمط الااااديواني بالورشااااات التااااي احتضاااانتها واليااااة 
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ت الجااااائزة الثالثااااة للخااااط الفارسااااي ماااان نصاااايبه ابااااان تنظاااايم األيااااام ، و كاناااا2014المديااااة ساااانة 

 .1 2011الوطنية الرابعة لفنون الخط بوالية بسكرة سنة 
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 المطلب الثالث: كتاب المصاحف
 

يقتااارن اسااام الخاااط العرباااي بكتاباااة المصااااحف، فنااازول القاااران الكاااريم علاااى نبيناااا محماااد صااالى   

هللا علياااه و سااالم يعاااد مااان أهااام أساااباب تطاااور هاااذا الفااان الجميااال، و قاااد أولااات الجزائااار عناياااة 

خاصاااة، فتوالااات كتاباااة المصااااحف فيهاااا و ناااذكر مااارحلتين فاااي هاااذا الصااادد، مرحلاااة الكتاباااة قبااال 

رحلاااة الثانياااة فاااي زمااان الطباعاااة، و ياااذكر األساااتاذ الشاااريفي جملاااة مااان ظهاااور الطباعاااة، و الم

 خطاطي هذه الحقبة الزمنية و هم كاألتي: 

 أوال: قبل ظهور الطباعة

 عرفت مجموعة من المصاحف من بينها:

 م. 1594هـ /  1002محرم  28مصحف كتبه علي بن حسين الوارى بتاريخ  

هاااـ /  1198ربياااع الثااااني  16( ياااوم األحاااد مصاااحف كتباااه علاااي بااان بالعياااد الباااوني ) عناباااة  

 م. 1782

هااااـ /  1200مصااااحف كتبااااه أحمااااد باااان ابااااراهيم باااان قاااارا حسااااين اللمااااداني ) المديااااة ( ساااانة  

 م.1882

هااـ  1337مصااحف فااي ثالثااين جاازء، كتبااه عبااد المجيااد باان بريااك بسااتانجي القساانطيني ساانة  

دس و العشاااارون م، و حبسااااه بمسااااجد الجمعااااة ببلاااادة جيجاااال، و هااااو المصااااحف السااااا 1918/ 

 من المصاحف التي كتبها بيده، 

م، و هاااو  1938هاااـ /  1357مصاااحف أخااار كتباااه عباااد المجياااد برياااك فاااي ثالثاااين جااازءا سااانة  

المصااحف األربعااون ماان المصاااحف التااي كتبهااا، و كتابااة أربعااة عشاار مصااحفا فااي عشاارين 

 سنة، اذ كان ينجز المصحف في أربعة عشر شهرا تقريبا.
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 ةثانيا: في زمن الطباع

انه و في هذه الفترة كتبت المصاحف بنوعين من الخطوط، مغربية و مشرقية أما عن  الىيشار 

و كان  م) الشكل  1913هـ /  1332مصحفا طبع سنة  األولى فقد كتب محمد السفطي ) شراد (

م، و المصاحف الثالثة طبعتها و نشرتها المطبعة  1937هـ /  1356المصحف الثاني بتاريخ 

لالخوة رودوسي، و اشتهرت هذه المصاحف و ال تزال تطبع الى يومنا هذا و متداولة في  الثعالبية

سائر الدول االفريقية و هي مكتوبة بالخط المبسوط، و علمت في بداية الستينات عن بواب مؤسسة 

 تربوية أنه كتب لنفسه مصحفا.
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رمضان المعظم  26بالخط المبسوط، رواية ورش بتاريخ و كتب محمد الطيب غالسي مصحفا 

م، و كتب المصحف الثاني بخط سماه المغربي  1993نوفمبر  2هـ /  1414هـ، و طبع سنة 1411

 م. 2001ديسمبر  11هـ /  1422رمضان عام  28الجزائري، رواية ورش بتاريخ 

 شريفي رائدا في هذا المجال فكتب:أما عن الخطوط المشرقية فقد كان األستاذ محمد بن سعيد ال    

 م. 1969الموافق لـ  -هـ  1389جزء عم على رواية ورش عن نافع عام  

 م. 1976 -هـ  1396جزء قد سمع على رواية ورش عن نافع سنة  

                                                           
 صالح الدين شيرزاد، مرجع سابق.1
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المصحف األول على رواية ورش قامت بطبعه الشركة الوطنية للنشر و التوزيع بالجزائر سنة  

 بطبعه مرارا المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر. م، ثم قامت 1978 -هـ  1398

م، و قامت بنشره دار  1983 -هـ  1403المصحف الثاني على رواية ورش طبع بالجزائر سنة  

م، ثم دار ابن كثير بدمشق، و دار القادري  1988 -هـ  1408الغرب االسالمي ببيروت سنة 

 م. 1996 -هـ  1416ببيروت سنة 

م،  1986 -هـ  1406مع شرح موجز لمفرداته و معانيه، طبع بالجزائر سنة ثم جزء سبح  

بالمؤسسة الوطنية للنشر و االشهار بارويبة بالجزائر، و قامت بنشره المكتبة العربية بالجزائر 

 م. 1989 -هـ  1409سنة 

ريفي جزء سبح مع شرح موجز لمفرداته و معانيه، و قد قام بالشرح األستاذ بالحاج بن سعيد ش 

األستاذ بمعهد العلوم االسالمية بالجزائر، و هو في نفس الوقت شقيق للفنان الدكتور، و قامت 

 بطبعه المؤسسة الوطنية للنشر و االشهار، و نشرته المكتبة الوطنية.
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 بدايته مع كتابة المصحفالذي كانت نذكر من الرواد المعاصرين أيضا األستاذ سفيان بزارية و  

م، بحيث كتب جزء عم مرة أو مرتين ثم بدأ يتعرف على أسرار هذه الكتابة  2000الشريف سنة 

 .1بالتدرج و بعد مشقة ليصبح ذو تجربة 

هذه التجربة و الخبرة أهلته لكتابة مصحفين شريفين و هو األن بصدد كتابة الثالث، كما كتب عدة 

 2أجزاء من القران الكريم منها مخصص لتالميذ محو األمية و تعليم الكبار 

 
 
 
 
 
 
 

   
3

                                                           
 قناة القران الكريم، برنامج حروف و زخرفة.  1
 .18منشورات زكي بوزيد، مرجع سابق، ص   2
 منشورات زكي بوزيد  3
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المبحث الثالث: دراسة تحليلية في لوحات محمد بن سعيد الشريفي المركبة بخط الثلث 

 الجلي

 المطلب األول: التركيب في خط الثلث

 الفرع األول: خط الثلث

يعد خط الثلث من أبرز معالم فن الخط العربي في المرحلة األخيرة، اذ استحوذ على معظم    

اللوحات الخطية على مدى القرنين الماضيين، و أخذ الخطاطون يتنافسون في اجادة كتابته، و 

و أصبحت حروفه الموزونة بالنقط موضع اهتمام الدارسين و الباحثين في مختلف أنحاء العالمالعربي 

 االسالمي.

 الفرع الثاني: التركيب الخطي

يعد التركيب الخطي من الظواهر المهمة التي الزمت الخط العربي، و لعل من أسباب نشوء هذه 

الظاهرة هو اكتساب الخط العربي نوعا من الجمالية و التماسك و القوة، فضال عن محاوالت الفنان 

الفنية عن طريق فن الخط، و لهذا فان التركيب الخطي يعد العربي المسلم الذي أراد أن يعكس طاقته 

 .1عمال يدويا يأتي نتيجة العلم و الفكر و الموهبة

يعرف التركيب على أنه تراكب الحروف أو الكلمات بعضها فوق بعض أو تداخلها و تشابكها من     

الحرف الواحد يسرت  أجل الوصول الى ما يسمى بالنقوش الكتابية، كما أن خاصية تعدد أشكال رسم

حل اشكاليات التنظيم الشكلي للحروف و الكلمات الستحداث هيئات خطية تتقبل التراكب و توظيفها 

وفق أسس التصميم التي ينتج بالتالي عالقات تربط بين تلك الخصائص فيما بينها، و استحداث هيئات 

و اضافة صفة جديدة له، و  خطية مبتكرة، لذا عد التركيب مرحلة متقدمة في مسيرة خط الثلث،

                                                           
 .24د. عبد الرضا بهية داود، خط الثلث النشأة و التطور، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، ص  1



  

 ممسيرة الخط العربي بالجزائر، أهم رواده و تحليل لبعض النماذج الثاني          الفصل

 

82 
 

تصنف التراكيب في خط الثلث كل حسب وظيفتها، منها ألغراض جمالية و األخر وظيفية، و الجانب 

 .1الثالث جمالية و وظيفية مهمتها في كل هذه الجوانب ايصال المعلومات و المعارفللمتلقي 

 المطلب الثاني: دراسة اللوحات ) الوصف و التحليل (

 ى: الوصفاللوحة األول

 النص: قرأن كريم

 ) و جادلهم بالتي هي أحسن (

 

تركيب على شكل شريط بيضوي بخط الثلث الجلين و قد اعتمد هذا التركيب من نوع التركيب:

 طرف الخطاط الستيعاب النص و الذي يتالف من أربع كلمات تم توزيعها بشكل تسلسلي.

امتازت اللوحة بالمزاوجة بين الفراغ و الكتلة الخطية كما امتازت بتموضع الحروف بطريقة    

مبرمجة للعين، فنجد في هذه اللوحة أنها ابتدأت بواو مرسلة و ذلك لتتناسب مع الحرف الذي يليها و 

                                                           
 Ward2u.comثائر األطرفجي، رحلة في مدونة الخطوط العربية و الزخارف التراثية،   1
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هو حرف الجيم المجموعة، فحرف مرسل تاله حرف مجموع أعطى متانة و احكاما في تراكب 

 لحروف.ا

و قد ركز الخطاط على ضرورة تشابه و تساوي بنية حرف الجيم مع نظيرتها حرف الحاءو هذا    

ما تقتضيه الضرورة التصميمية للوحة بحيث يحافظ فيها الخطاط على توازن الحروف و كذلك 

الخطاط  المحافظة على الهيئة العامة للتصميم، اذ اتسم التكوين العام بتوازن ملحوظ أعطى من خالله

 احساس بالجمال المتناسق الذي يترم تعادل الكتلة الخطية ككل.

ذا فهو بذلك يجسد التوازن، فالعناصر الخطية متوازنة في القوى، تفسر قدرة الخطاط على ل    

 1امكانية توزيع النص بشكل سليم مما حقق التوازن و التساوي في ارتفاع الحروف و الكلمات

ط وهمية في عملية توزيع المفردات الخطية من أحرف و كلمات على خطو لذلك  استند الخطاط   

، فأعطت مجموعة من المقاطع و األجزاء المنتظمة وزعت بشكل يريح أولها يحدد صواعد الكلمات

العين أما الخط الوهمي الثاني فقد توسط التركيبة الخطية أفقياغرست عليه رأس "الواو " و ياء " التي 

" ليخلق بذلك توزيعا محكما بين الكتلتين العليا و السفلى، و أما عن الخط الوهمي  و " سين " أحسن

الثالث فيمثل القاعدة التي ارتكزت عليها نهايات الحروف ) الجيم و الدال، الميم و الحاء (، و قد 

 وضع التاريخ و االمضاء بشكل محكم لسد فراغات اللوحة.

 

                                                           
 الثلث.د. هشام ابراهيم عز الدين محمد علي، فاعلية تحرير بنية حروف خط 1
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عمد الخطاط الى توظبف خاصية التفصيل بيد مستحسن في حرف الهاء " و جادلهم " و ذلك    

لفرض تحقيق بعدين األول معنوي و الثاني تشكيلي، أما عن األول فيعطي ايحاءا للمتقي بأن الجدال 

 يحتاج الى صبر و أمد لذلك عمل الخطاط على مد حرف الهاء بطريقة فنية و مقصودة.

لبعد الثاني فمفاده نأل الفراغ و اعطاء ثقل للوحة و هذا ما ساهم في بناء اللوحة و اعطائها أما ن ا   

 توزيعا بصريا ملفتا.

اتسم هذا الشريط بحروف مركبة، مثال ذلك ) اتحاد الهاء مع الياء بحروف ثنائية مركبة مثال ذلك    

" و الذان يشكالن مثلثين مة " التي اتحاد الهاء مع الياءفي كلمة " هي " و التاء مع الياء في كل

 ( 01يظهران براعة الخطاط في مأل الفراغات بتوظيف تركيبات ناسبة ) الشكل رقم 

حرص الخطاط على اخلراج شكل التركيبة البيضوي و ساعده في ذلك طواعية الحروف  ) استدارة 

معالجة الفضاءات الداخلية رأس الواو، تحرير جسم الجيم المجموعة، و كأس النون (، فضال عم 

 بعالمات التشكيل و السيما الجانبية العلوية منها، و ذلك التمام الشكل البيضوي.
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 اللوحة الثانية: الوصف 

   "قران كريم " و منهم سابق الخيرات باذن هللا النص:

لذي بين أيدينا هو تتمة لألية نوع التركيب: تركيب شبه هرمي متكون من خمس كلمات ن النص ا

قم لنفسه و منهم مقتصد  و منهم سابالكريمة " ثم أورثنا الكتاب للذين اصطفينا ن عبادنا فمنهم ظال

بالخيرات باذن هللا "، فنجد ثالث أصناف من العباد في هذه األية، الصنف األول " فمنهم ظالم لنفسه " 

بعض المحرمات، و الصنف الثاني " و منهم مقتصد " و هو المفرط في بعض الوالجبات، المرتكب ل

و هو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات و قد يترك بعض المستحبات و يفعل بعض المكروهات، 

أما الصنف الثالث " و منهم سابق بالخيرات باذن هللا "، فهو الفاعل للواجبات و المستحبات التارك 

 .1للمحرماتو المكروهات و بعض المباحات 

 :التحليل

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

                                                           
 في تفسير ابن كثير1
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المضمون، و بداية بالشكل نبدأ قراءة  و بالغة االتصال قائم بصورة فنية جمعت بين جمالية الشكل

النص من الجانب األسفل األيمن للوحة بحيث أن الخطاط قد استثمر خاصية توالد الحروف في كلمة 

أخر من نفس الكلمة أو كلمة و منهم و تعني هذه الخاصية استخراج جزء لحرف معين من حرف 

تركيب نفسه، أو كلمة من كلمة أخرى أو اشتقاق كلمة من نهاية حرف في كلمة أخرى، فتساعد أخرىال

هذه الخاصية على حل اشكالية تقليص الفضاءات الناتجة أو على تحديد و اختزال الحروف باألجزاء 

الراء و الواو و النون و غيرها من الحروف المتشابهة شكليا ) كراس الفاء و الواو و القاف و نهايات 

 األخرى.

 

 

فهذه الحروف تخلق نوعا من العالقات التصميمية من بينها الوحدة في البنية الخطية و هذا بدوره 

يضفي طابع من الغموض في التركيب من أجل االثارة و التشويق، فهو يثير نشاط الذهن و يشد 

 .1تتطلب مهارات عالية و اتقان غير عادي لقواعد و أصول الخط العربي الذكاء و عملية التوالد هذه 

و يتجلى ذلك في نظمه المحكم فقد عمد الخطاط الى اظهار الجانب المهاري و الجمالي في هذه اللوحة 

ات ( و تنسيقها مع الحروف الصاعدة ) األلفات و الالملمفردات هذه التركيبة بحيث أنه قام بتوزيع 
                                                           

 A Latraqchi . blogspot . comمدونة ثائر األطرفجي   1
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و الملفوفة و المجموعة فكونت عالقة تناسبية بين االتجاه العمودي و االتجاه األفقي لتأدية المنحنية 

 ايقاع حركة و كسر الرقابة المؤلفة في رسم الحروف الخطية.

جليا في مد كلمة و منهم الخيرات باذن و كذا في تسلسل نهايات الحروف الميم و يظهر ايقاع الحركة 

 و الراء و التاء و النون.

 

أما من حيث توزيع المفردات الخطية ) الحروف و الكلمات و المقاطع ( فتم توزيعها على قواعد   

التصميم المنطلقة من التوازن الذي تبلور في طريقة توزيع العالمات االعرابية و تخللها في أجزاء 

الحجم  يقالتركيب لملء الفضاءات، و احداث نوع من التنوع و التباين مع الحروف، و ذلك عن طر

بينها و بين حجم حروف التركيب، اذ استثمر الخطاط خصائص الثلث من خالل التراكيب للحروف و 

الكلمات بعضها مع بعضها األخر الستحداث هيئة مبتكرة و توظيف المدات األفقية و العمودية 

يث أنه يعلو و ال الصاعدة، و قد استقر لفظ الجاللة أعلى التركيب و ذلك لما يحمله من داللة قدسية بح

و قد تم توزيع الحروف و الكلمات على نظام تعدد أسطر الكتابة مع توظيف العالمات  يعلى عليه

االعرابية و التزيينية  لملء الفضاءات الداخلية المتحققة بين الحروف و الكلمات لتحقيق االغالق 

 ط لذلك أيضا.الشكلي للتركيب فضال عن استثمار توقيع الخطاط و سنة كتابة المخطو

 

  



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



      خاتمةال

 

 

يعتبااار الخاااط العرباااي مااان باااين أبااارز مجااااالت الفااان و ذلاااك لتألقاااه فاااي الحضاااارة االساااالمية األمااار 

و تقااار بمااادى تفوقاااه عبااار األزماااان، و ذلاااك كاااون أن هاااذا تتاااأثر بهاااالاااذي جعااال الحضاااارة الغربياااة 

الفاان ماارتبط بقاايم أخالقيااة أكثاار ماان ارتباطااه بااالقيم الجماليااة، فقااد اسااتعمل هااذا الفاان فااي خااط أيااات 

 علااااى لااااه الخطاااااطون و عملااااوا رهبااااة و هيبااااة بااااين الفنااااون األخاااارى، فااااانبرىالقرانممااااا زاده 

لاااك، و جملاااة ماااا وصااالنا األن منتناااوع فاااي أقاااالم اخراجاااه باااأبهى و أحسااان الصاااور فكاااان لهااام ذ

العريااق الضااارب فااي أعماااق التاااريخ.هااذا الفاان الجمياال  خياار دلياال علااى مكانااةو أشااكالها   الخااط
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