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 إهداء
  مسك بكل فخريامن أمحل إ

     أبي أهديك هذا البحث يامن متنيته أن يكون معي يف هذه اللحظات

 إىل من أرضعتين احلب واحلنان إىل من جعل اهلل اجلنة حتت أقدامها،

 أمي الغاليةإىل القلب الناصع بالبياض ، إىل رمز احلب وبلسم الشفاء

 إخواني وأخواتي  إىل رياحني حيايت، والنفوس الربيئة  إىل القلوب الطاهرة

 إىل الذين سهرو يف تعليمنا أساتذتنا األعزاء          

 إىل من معهم سعدت، إىل من حتلو باإلخاء ومتيزوا بالوفاء والعطاء

 إىل من كانوا معي على طريق النجاح واخلري، واحلزينة سرت وبرفقتهم يف دروب احلياة احللوة

 أصدقائيإىل من عرفت كيف أجدهم وعلموين أن ال أضيعهم 

 إىل كل طلبة قسم الفنون جبامعة مستغامن

 م2017م ــ 2016وخاصة دفعة 

 *يوسف موالي علي*
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 كلمة شكر
 اهلل عز وجل الذي وفقنا إلمتام هذا العمل وأنعم علينا بالصرب والعزمية نشكر

إىل أعوام  فيها البد لنا وحنن خنطو خطواتنا األخرية يف احلياة اجلامعية من وقفة نعودو 
قضيناها يف رحاب اجلامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثري باذلني بذلك جهوداً  

 ....كبرية يف بناء جيل الغد لبعث األمة من جديد
والتقدير إىل الذين محلوا أقدس رسالة يف  واالمتنانوقبل أن منضي نقدم أمسى أيات الشكر 

 حلياةا

 إىل أساتذتنا األفاضل.....................العلم واملعرفة إىل الذين مهدوا لنا طريق
طيلة مدة إجناز  اوتوجيهاهت انصائحهعلى   ة قجال ناديةاألستاذ وأخص بالتقدير والشكر

إن احلوت يف :ك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمابشر  او الذي نقول هل ،هذه املذكرة
 .الناس اخلري البحر والطري يف السماء ليصلون على ُمعلم

  وكما أشكر كل من ساعدين من قريب أو من بعيد على إجناز هذا العمل
  يوسف موالي علي 
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يعترب الفن اإلسالمي عامة ويف مجيع صوره من أعظم الفنون قاطبة اليت بنيت عليها حضارات األمم،إذ له  
 .مييزه عن غريه حبيث أهبر شخصية أهل الغرب وسيظل يبهرهم إىل األبد خاصطابع 

وسيلة استعملها الفنان املسلم يف موضوعاته،  هويعد فن اخلط العريب من أمسى هذه الفنون باعتبار        
ين نظرا فقد كان التربك بكتابة اآليات القرآنية و األحاديث النبوية الشريفة أمر ال يكاد خيلو منه أي عمل ف

منزها عن أي غرض  هخلصائصه اليت تتيح له التعبري عن قيم فنية مجالية ترتبط بقيم عقائدية، مما جعلت
إنتاجي آخر حيث أنه عنصر تشكيلي يعني اخلطاط على تصميم موضوعاته، وللخط العريب عدة أنواع 

تبارى ثلة من اخلطاطني يف جتويدها منها اخلط الكويف والثلث والنسخ والفارسي واإلجازة والديواين والرقعة ي
 . و محايتها من الزلل و التهافت

الكويف أقدم هذه اخلطوط والذي حظي باهتمام الفنان املسلم بسحره ومجاله وجاذبيته، إذ   طوباعتبار اخل
ُكتب به القران الكرمي وزُينت به املساجد، وبفضل أعالمه الذين أفنوا بريق عيوهنم يف جتميل عيون هذا 

خلط، وأحنو ظهورهم يف استقامة ألفاته، وحبسوا أنفسهم يف إطالق مدوده وتضافر اإلضافات وتالمحها ا
 .وتناغمها، ما أوصله إىل مكانة مرموقة أكسبته قيم فنية ومجالية منقطعة النظري

 :أهمية الموضوع
هذا املوضوع يف كون فن  و موضوع حبثنا هو القيم الفنية للخط الكويف بني القاعدة والتطبيق وتتجلى أمهية

اخلط العريب بصفة عامة والكويف بصفة خاصة نتاج بشري فريد، وعلى قدرته الفائقة يف توصيل رسائل 
والتعبري عن شخصية اخلطاط، وبوصفه عنصر مجايل أدى دوراً كبرياً يف نقل املعلومات واملعارف عرب أجيال 

 .متالحقة
 : أسباب اختيار الموضوع

 .ي هلذا املوضوع إىل دافعني ذايت وموضوعيويعود اختيار   
التعرف على اخلط الكويف و قيمه الفنية   فبالنسبة للدافع الذايت، فانه يتمثل يف تلك الرغبة الشديدة يف   

أقدم أنواع اخلط العريب، إضافة إىل اقتناعي هبذا املوضوع، ألنه جيمع بني العلم و الفن واجلمال يف  هباعتبار 
كذا الرغبة الشديدة يف مال الفراغ يف مثل هاته الدراسات، حيث ينعدم هذا النوع من نفس الوقت، و 

 .البحوث
أما بالنسبة للدافع املوضوعي، فيتمثل يف إضافة لبنة جديدة إىل ما كتبه السابقون عن اخلط الكويف  

 ومجالياته وكذا الرغبة يف إثراء املكتبات مبثل هاته الرسائل 
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 :طرح اإلشكالية
إن احلديث عن القيم الفنية للخط الكويف بني القاعدة والتطبيق يستدعي منا التعرف على كيفية     

اكتساب اخلط الكويف هلذه القيم الفنية اجلمالية وكذا األسباب من ذلك ما يفرض علينا طرح إشكالية 
 :التساؤالت التالية جتليات القيم الفنية يف اخلط الكويف، وانطالقاً من هذه اإلشكالية ميكننا طرح

 ـــ هل اكتسب اخلط الكويف قيم فنية منذ نشأته؟  
 ـــ إىل أي حد وصل ظهور أنواع اخلط الكويف واحداً تلوى األخر يف ابزز الدور اجلمايل هلدا اخلط ؟  
 ـــ هل ميكن التعرف على القيم الفنية للخط الكويف من خالل قواعده وجماالت استخدامه؟  
 مسامهة الزخرفية العربية اإلسالمية يف إبراز القيم الفنية اخلط الكويف؟ ـــ مامدى  
 ـــ هل أدت أعمال اخلطاط يوسف أمحد دورها يف إظهار القيم الفنية اليت يتميز هبا اخلط الكويف؟  

 :الدراسات السابقة
البحث اعتمد إن أي حبث أو عمل فكري ال يستطيع أن يبين نفسه من تلقاء نفسه ولذلك فان هذا    

 :على دراسات سبقته ومصادر أضاءت دربه وخاصة األقرب منها إليه وأخص بالذكر على سبيل املثال
 اهلجري09   إىل  05اخلط الكويف يف مساجد تلمسان من القرن، رسالة ماجستري، عبد اهلل ثاين قدورـــ  

 .دراسة حتليلية مقارنة
 .موسوعة اخلط العريب ـ اخلط الكويف ـ تارخيه، أنواعه ـ تطوره، مناذجه ،كامل سلمان اجلبوريـــ  

 أمجل التكوينات الزخرفية يف فن كتابة اخلط الكويف ألشهر اخلطاطني قدميا و حديثاـ، محد صربي زايدـــ أ
 :المنهج المتبع

وجدت نفسي مطالب وبعد االطالع على املناهج املتبعة يف الدراسات اجلامعية و خاصة الفنية منها   
باالستعانة باملنهجني التارخيي و الوصفي التحليلي، وذلك وفقا لطبيعة هذا البحث والذي يستدعي هذان 

 املنهجان 
 

 :صعوبات البحث
 :لقد واجهتين عدة صعوبات أثناء قيامي هبذا البحث منها

ويعود السبب إىل نقص الدراسات يف هذا اجملال  ــ قلة املصادر املتناولة ملوضوع السمات أو القيم الفنية، 
 .مما يعيق عملية البحث

ـــ تكرار املعلومات يف غالبية املراجع، الشيء الذي يؤدي إىل عدم تنوع املعلومات وصعوبة الوصول إىل  
 .نتائج دقيقة وملموسة عن الدراسة
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املوجودة يف اللوحات اخلطية ما يؤدي إىل ـــ اختالف بعض البحوث والدراسات يف حتديد القيم الفنية 
 .اخللط فيما بينها

 .ـــ انعدام منهجية حتليل اللوحات اخلطية مما يتسبب يف الوصول إىل نتائج شبه ناقصة حول التحليل
ـــ عدم وجود خطاطني جزائريني خمتصني يف اخلط الكويف، ما دفعنا إىل إجراء الدراسة حول اخلطاط يوسف 

  .أمحد املصري
 :خطة البحث

 :  ولتوضيح كل ما أشرنا إليه سابقاً قسمنا البحث إىل
 .،مث ملحق للصور فخامتة وبعدها قائمة للمصادر و املراجع و فهرسوفصلنيمقدمة  

، املبحث ثالث مباحثفكان الفصل األول حول اخلط الكويف وجماالته و الذي قمت بتقسيمه إىل     
الكويف مث تعريفه، أما املبحث الثاين فكان حول أهم أنواع اخلط األول تكلمت فيه إىل نشأة اخلط 

، و املغريب مث ذكرت خصائص (املربع)البسيط، املورق، املزهر، املضفر، ذو أرضية نباتية، اهلندسي :الكوفية
أهم القيم ،كان حول  دالالت القيم الفنية للخط الكويف حتت عنوان،اما املبحث الثالث اخلط الكويف

 .                                                                         تطرقت فيه إىل أثر الزخرفة اإلسالمية يف اخلط الكويف  و  للخط الكويف الفنية
والفصل الثالث هو عبارة عن دراسة للخط الكويف عند اخلطاط يوسف أمحد املصري والذي تطرقت  يف 

طاط العريب بصفة عامة، مث انتقلت إىل السرية الذاتية للخطاط يوسف أمحد، املبحث األول إىل تعريف اخل
 أما املبحث الثاين فقد تطرقت فيه إىل مجالية اخلط الكويف عند يوسف أمحد

مث أهنيت البحث خبامتة ويليها ملحق لألهم اللوحات املعربة عن املوضوع، مث بعدها فهرس املصادر واملراجع 
 .مث فهرس املوضوعات
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 الخط الكوفي وتطوره: األولالفصل 

 نشأة وتعريف الخط الكوفي: المبحث األول

:متهيد  

 .نشأة اخلط الكويفـــ  1

.تعريف اخلط الكويفــــ  2  

 بعض أنواع الخط الكوفي وخصائصه:المبحث الثاني

.بعض أهم أنواع اخلط الكويفــــ  1  

.خصائص اخلط الكويفـــ  2  

 للخط الكوفي القيم الفنية :المبحث الثالث
 ــــ القيم الفنية للخط الكويف 1

                                                

أثر الزخرفة العربية اإلسالمية يف اخلط الكويف ـــ 2  
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 :تمهيد
 (احملمدية)بالدعوة اإلسالمية و الرسالة العربية  قإن أكثر ما مييز اخلط العريب هو ارتباطه الوثي       

يف نفس عرب النص القرآين املنزل على النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم من كونه لغة دين و علم 
قدم ذاته الفكرية و الدينية و احلضارية كرسالة متوجة إىل كافة الشعوب واألمم، و يعترب يُ إذ ، الوقت

 ليت شب عليها ومنا منها،من أصالته ا متأكداً  من الفنون العريقة اليت عرفتها حضارات العامل بكونه فناً 
 .1وتشعبت عنها ضروبه و فروعه البصرية و اجلمالية الرائعة

ن الكرمي يف العديد من نصوصه املقدسة ذكر اخلط والقلم واحلث على الكتابة يف القرآوقد ورد     
  :ومنها

 2﴾فاكتبوهجل مسمى أ يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى﴿بسم اهلل الرحمن الرحيم 
اذهب بكتابي هذا فالقيه ﴿:وتضمن القران الكرمي الكثري من األيات األخرى حول الكتابة منها

فانظر ماذا يرجعون ـــ قالت يأيها المأل إني القي إلي كتاب كريم انه من  إليهم ثم تول عنهم
 4﴾كل شيءوكتبنا له في االلواح من  ﴿وقوله تعاىل 3﴾سليمان وانه بسم اهلل الرحمن الرحيم 

وإضافة  5﴾ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن االرض يرثها عبادي الصالحون﴿وقوله تعاىل
على  للخط العريب وحاثاً  داً او ـلنصوص القران الكرمي، فقد كان رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم جم

قيدوا العلم ]:يف رواية ابن عباس قوله صلى اهلل عليه وسلم تعليمه ومن أحاديثه القدسية الشريفة قوله
ويف جتويد  [ماحق امرئ له ما يوصي فيه يبيت ثالثة إال وصية عنده مكتوبة:]وقوله [بالكتابة

إذا كتب أحدكم بسم اهلل الرحمن الرحيم فال يمدها ]اخلط كان للنيب الكرمي خربة كبرية منها قوله

                                                           
 .34ص، دون سنة، دون طبعةمنشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية دمشق،  ،ـ الوجيز يف تاريخ اخلط العريبـ عبد اهلل أبو راشد  1
 .282ـ سورة البقرة اآلية   2
 .03و 22و 28ـ سورة النمل اآلية   3
 .141ـ سوره األعراف اآلية   4
 131ـ سورة األنبياء اآلية   5
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 6[إذا كتبت بسم اهلل الرحمن الرحيم فبين السين فيه]، وقولهيعين حرف الباء [قبل السين
واملقصود هبا شكل السني بأسنانه كما شجع الرسول الكرمي النساء على تعلم القراءة والكتابة ولإلمام 
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه باع طويل يف اخلط العريب وكتب بيده الكرمية عدة نسخ من القران 

     .7"اخلط احلسن يزيد احلق وضوحا"له يف اخلط الكرمي، ومن أقوا
وكأهنما من بعض  وعلى ما كان اإلسالم يؤكد األمهية الكربى إلشاعة القراءة و الكتابة،     

فداء أهل بدر أربعة :]قول الصحايب عكرمة ابن أيب جهل متممات دين املسلم،حىت بلغ على حد
وما يتسم به من  ،[الخط، لعظم خطره و جاللة قدرهأالف،حتى أن الرجل ليفادي على أن يعلم 

تنوع داخل بنيته التأليفية ولعل ما يكنه املسلم من اعتزاز بوحدة شخصيته وترابطها الديين و الدنيوي 
جعله حيافظ على اخلط العريب ويعمل على تعلمه و تعليمه لكافة أبناء العروبة واإلسالم واىل كل ما 

حتد جمرى احلروف و تفرتض لكل نوع من أنواعها مقاساهتا و حتركها و يف قواعد أساسية  يصونه،
لكل ما يعزز جهود  مناهج أدائها وشكل أقالمها ــــ من ناحية ـــ وتتيح من ناحية ثانية ـــ اجملال واسعاً 

 .الباحثني فيه بفروق التجويد اليت ال تنال من خصائصه اجلوهرية
ميل املنسوب إىل العرب و الذي يهتم بتصوير األلفاظ برسم فاخلط العريب هو ذلك الفن اجل     

حروف هجائها، وهو تلك النقوش البديعة الصنع اليت وجدت للتعبري عن الكالم، وأصبح لغة 
 .8التفاهم بالقلم ووسيلة لإلبداع والتزيني

: اللة عليهاكما قال القلقشندى يف كتاب موسوعة اخلط العريب، أن مجيع العلوم إمنا تُعرف بالد     
باإلشارة أو اللفظ أو اخلط فاإلشارة تتوقف على املشاهدة واللفظ يتوقف على حضور املخاطب 

 ..... ومساعه، أما اخلط العريب فانه ال يتوقف على شيء، فهو أعماها نفعاً وأشرفها

                                                           
6
 . البخاري اديث قدسية شريفة، روايةأحـ   

 111 ــ 111ص األردنـ ناهض عبد الرزاق القيسي ـ الفنون الزخرفية العربية واإلسالمية ـ دون طبعة ـ دار املناهج للنشر والتوزيع عمان   7
، متطلب تكميلي     األتراك، دراسة مقارنة للسمات الفنية يف خط الثلث عند ابن البواب واخلطاطني إمساعيلالرمحن حممد  خمتار عامل مفيضينظر،ـ  0

 . ، بتصرف38ص ، 2331 يف الرتبية الفنية، سنة للحصول على درجة املاجستري
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سهلة، وكما قال دونسون روس أيضًا يف كتاب اخلط موسوعة  العريب، أن احلروف العربية مرنة     
وهلا يف النفوس ما للصور من اجلمال الفين وال سيما حني تنقش على املباين أو األضرحة، سواء كان 

 . 9ثلثاً، أو كوفياً، أو نسخاً 
وأقالم اخلط العريب متنوعة أحدثها أئمة الكتابة وتتباين أشكاهلا، وختتلف أوضاعها ومنها ما     

 .10من النقط والشكل واهلجاءاستعمل يف ديوان االنشا ملا يلحقه بذلك 
و  وقد كان اخلط الكويف يقف يف صدارة اخلطوط املتميزة بقدرهتا على التأليف املستمر فيه،     

ن غىن هذا الزخارف املضافة إليه وأحسن انسجامه مع و  بتكار يف أشكاله لكثرة زواياه وأقواسه،اال
تلك العاطفة الدينية اليت يكنها املسلم هلذا اخلط و النوع وسعة انتشاره وكثرة أمناطه و أنواعه تعود إىل 

التذكري بكونه اخلط الذي واكب ابتكاره مع والدة إىل االبتكار فيه، و  اليت تدفع باخلطاطني باستمرار
وبدأت بأشكاله املزواة البدائية جماال النتشار القران الكرمي يف أوائل سنوات  الدين اإلسالمي،

 .11اهلجرة
       

:نشأة وتطور الخط الكوفي: األول المبحث  

:ـــ نشأة الخط الكوفي 1  

مل تكن الكوفة معروفة هبذا االسم قبل أن ينزهلا العرب، ومل يعرف عن موضعها شيئا، إال أن         
: ومسيت بالكوفة الستدارهتا، أخذا من قول العرب, منطقة الكوفة، كانت تسمى قدميا بأرض بابل

قد : مسيت الكوفة ،كوفة،الجتماع الناس هبا من قوهلم:ـــ بضم الكاف وفتحها وقيل رأيت كوفانا
 .تكوف الرمل

    . تكوف القوم أي اجتمعوا و استداروا:مسيت كوفة الستدارة بنائها،فيقال:وقيل     

                                                           
9
 .، بتصرف32ـ  38م، ص2332ـ عمان، الطبعة األوىل سنة ردناألاخلط العريب، دار أسامة للنسر والتوزيع  ةأمين عبد السالم، موسوعـ ينظر،   

10
 .60م،القاهرة، ص9191ـ أبو العباس شهاب الدين أحمد، صبح األعشى في صناعة االنشا، المجلد األول   

ـ  01ـ  01ص  ، دون سنةدون طبعةدمشق، منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية  ، اريخ اخلط العريبعبد اهلل أبو راشد ـ الوجيز يف تـ  11
43  .  
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تكوفوا يف املوضع، أي :ومما يبدو من حديث سعد بن أيب وقاص ملا أراد متصري الكوفة قال    
 .12معوا فيه وبه مسيت الكوفةاجت

الكوفة هي ثاين مدينة إسالمية أسست يف العراق بعد الفتح اإلسالمي، أسسها و بناها القائد و      
ميالدية بأمر اخلليفة عمر بن احلطاب،وكان السبب يف  11/هجرية 108وقاص سنة سعد بن أيب

دار هجرة وعاصمة للمسلمني )عسكرية يف القسم األوسط من العراق أوقاعدة  تأسيسها أن تكون
العرب،الفرس و السريان و اليهود و  ن، مث توافد عليها بعد ذلك أوائل ساكنيها م(بدل املدائن

النصارى،وقد منت الكوفة بعد ذلك و حتضرت و كثر فيها العمران ووصلت إىل أوج عظمتها يف 
 .13ميال وثلثي امليل العصر األموي حبيث بلغت مساحتها كما يقول الفقيه الشعيب ستة عشر

نبار تفقدان ما كان هلما من أمهية، وملا انتقل ومنذ نشأة مدينة الكوفة بدأت مدينيت احلرية و األ  
إىل البصرة و (( املدنية و املكية))مركز النشاط السياسي إىل العراق،انتقلت معه اخلطوط املعروفة 

املهمة اليت جاءت منها،وعرفت هناك أول األمر بأمساء املدن العربية  الكوفة، مث مل يلبث أن عرفت  
".اخلط احلجازي" مجيعا يف العراق باسم   

ومطت حروفه الصاعدة و  ويف الكوفة عىن القوم بتجديد نوع من اخلط هندست أشكاله،          
واستحق لذلك أن ينفرد باسم جديد و  وغلب عليه اجلفاف، ومتيز عن اخلطوط احلجازية، استقامت،

 ".اخلط الكويف "هو

وحتلى به  ومن الكوفة انتشر هذا النوع اليابس يف أرجاء العامل اإلسالمي تكتب به املصاحف،       
 ظل اخلط احلجازي اللني يف خدمة الدواوين ملرونته وسرعة كتابته، حيث وتدمغ به النقود، املباين،

  .14ة يف حركة التدوينالعاهة يف أغراضهم اليومية املختلفة واستخدمه اخلاص هواستخدم
وهذا اخلط الذي ظهر يف الكوفة هو وليد الصنعة والتجويد املقتبسة عن احلضارة السريانية، وقد       

 ساعد مركز الكوفة العسكري والسياسي والعلمي على ازدهار هذا النوع اجلديد اليابس اهلندسي،
                                                           

12
ـ  بريوت لبنان كامل سلمان اجلبوري ـ موسوعة اخلط العريب ـ اخلط الكويف ـ تارخيه، أنواعه ـ تطوره، مناذجه ـ منشورات دار و مكتبة اهلاللـ   

 ــ55م،ص1999ه  1420،سنة1الطبعة
 56ــ صاملرجع نفسه،ـ موسوعة اخلط العريب ـ اخلط الكويف ـ تارخيه، أنواعه ـ تطوره، مناذجه ـ  ـ كامل سلمان اجلبوري 13
ن، الطبعة ـ امحد صربي زايد ـ أمجل التكوينات الزخرفية يف فن كتابة اخلط الكويف ألشهر اخلطاطني قدميا و حديثاـ دار الكتب العلمية بريوت لبنا 14

 04م،ص 2011ه1432األوىل، سنة
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وهذا ما تقره قوانني التقليد  بامسها،فأصبح يقلد من طرف األمم وينتشر وينتسب إىل الكوفة ويسمى 
ق التابعة واملناط ويضاف إىل ذلك أن العراق يف العهد األموي كانت يف أوج ازدهارها، االجتماعية،

وقد كان يف الكوفة  خراسان وأذربيجان وغريها من األهواز الشرقية الشاسعة،للكوفة يف بالد فارس و 
 الذين فرضوا اخلط الكويف الذي عرف هبا، من القراء احملدثني، علماء كثريون من الصحابة و التابعني،

وخاصة بعد أن أبيدت  ونشروه بواسطة التدوين والتزيني، خاصة يف البلدان املفتوحة شرق العراق،
اخلطوط احمللية يف تلك األقاليم نتيجة العتناق االعجام اإلسالم وللتعريب الذي قام به العرب هناك، 

أن للخط الكويف طرائق كثرية ترجع إىل نوعني :اخلطاط الوزير العباسي الشهري ويقول ابن مقلة،
 .15أساسيني ومها اخلط اليابس املبسوط الذي ليس فيه شيء مستدير، واخلط املستدير

فاخلط اليابس املبسوط الذي ليس فيه شيء مستدير هو الذي استخدم يف التسجيل على املواد      
شاب، إلثبات اآليات القرآنية، والعبارات الدعائية، والتاريخ للوفيات، الصلبة، كاألحجار و األخ

وذكر املؤرخني لآلثار على مدى القرون الستة األوىل للهجرة، ذلك اخلط املتميز الذي يكون ظاهرة 
وتثري شغف رجال الفن اإلسالمي هبيئتها ومجاهلا، وتستوقف القارئ لعسر  فنية كتابية تسرتعى النظر،

واإلسراف يف زخرفتها تارة  وترابط حروفها تارة  أخرى، بسبب خلوها من النقط تارة، ،قراءهتا
 .16ثالثة

أما اخلط املستدير فهو الذي جيمع بني اجلفاف والليونة يف مزيج رائع بينهما، وقد استخدم يف      
ىل، وإضافة إىل كتابة املصاحف الكربى، وظل اخلط املفضل هلا على طوال القرون الثالثة اهلجرية األو 

النوعني من الكتابة جند أن أهل الكوفة مل يقتصروا على هذين النوعني فقط، وإمنا كانت هلم هذين 
الكتابة االعتيادية اللينة املستديرة جتري هبا اليد يف سهولة، وهو النوع الذي انتهى إىل الكوفة من 

 .17احلجاز و تطور يف السنني التالية

                                                           
دراسة حتليلية مقارنة، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، قسم الثقافة  09 إىل  05ـ عبد اهلل ثاين قدورـ اخلط الكويف يف مساجد تلمسان من القرن 15

 39ص2001ـ 2000 الشعبية جامعة تلمسان
 
16

 ـ04 ص ، املرجع السابقني قدميا وحديثاأمجل التكوينات الزخرفية يف فن كتابة اخلط الكويف ألشهر اخلطاط ،محد صربي زايدأـ   
 31، املرجع نفسه، صني قدميا وحديثاأمجل التكوينات الزخرفية يف فن كتابة اخلط الكويف ألشهر اخلطاط ،محد صربي زايدأـ  17
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وإذا تتبعنا تطور الكتابة الكوفية يف مصر، خاصة املوجودة على اآلثار اإلسالمية منذ العصر     
العريب حىت هناية عصر املماليك، نشاهد تطورا يف شكل احلروف وزخرفتها، ففي العصر الطولوين وما 

ة لتاريخ ، ويالحظ ذلك يف اللوحة التذكاريققبله استخدم اخلط الكويف البسيط اخلايل من التو ري
 .افتتاح املسجد الطولوين وحمرابه

أما يف العصر الفاطمي فقد ظهرت مناذج رائعة من اخلط الكويف غنية بزخارفها النباتية والذي     
، فتارة خترج من أطراف احلروف يُعرف باخلط الكويف املورق أو املشجر العتماده على التزيني التو ريق

ة، وتارة تكون الكتابات على أرضية تكسوها الزخارف النباتية، سيقان نباتات ذات األوراق الصغري 
وقد تكون تلك الكتابات تارخيية أو أيات من القران الكرمي، وتشاهد الكتابات الكوفية الفاطمية 
اجلميلة على أثار تلك الفرتة مثل جامع األزهر ومسجد احلاكم واألقمر والصاحل طالئع وباب النصر 

 .ى احملاريب والعقود ومربع القبابوباب الفتوح خاصة عل
واستمر استعمال اخلط الكويف املشجر يف العصر األيويب يف كتابة األيات القرآنية فقط فوق     

املدرسة الناصرية والكاملية والصاحلية : العناصر املعمارية اجلصية اليت أنشئت يف ذلك العصر، مثل
فقد تأثر اخلط الكويف باألساليب الفنية الزخرفية اليت  وضريح اإلمام الشافعي، أما يف العصر اململوكي

كانت متبعة يف العصور السابقة، ولكن هذه األساليب تطورت، حيث برزت رشاقة احلروف وتناسق 
أجزائها وتزيني سيقاهنا ورؤسها ومداهتا وأقواسها بالفروع النباتية واألزهار، كما مت زخرفة أرضياهتا 

وهذا ما نشاهده يف أثار هذا العصر ومنتجاته الفنية الذي يعترب العصر  بتكوينات زخرفيه متنوعة،
مسجد الظاهر بيربس، ومسجد السلطان الغوري، : الذهيب للعمارة والفنون اإلسالمية يف مصر، مثل

ومسجد السلطان حسن، ومسجد األقمر، والصاحل طالئع، ومدرسة السلطان برقوق، والكثري من 
دراسة اخلط الكويف على أثارهم وحروفهم دقة وسالمة الذوق، وسعة اخليال  األمثلة، كما نلمس عند

 .18يف إبداع كتابته املتداخلة اجلميلة
 

 
                                                           

18
  11ص ،2311، أفريلعصام عبد الفتاح، نظرة موجزة عن تاريخ اخلط الكويف، جملة املختار االلكرتونية العدد الثاينـ   
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 :     ـــ تعريف الخط الكوفي 2
اخلط الكويف هو النوع اليابس من اخلط العريب، والذي تتميز أشكال حروفه خبطوط مستقيمة     

وهو امتداد متطور للخط احلريى الذي ظهر مبدينة احلرية اليت تقع  وزوايا حادة، ظهر مبدينة الكوفة،
على مقربة من الكوفة، وكان اخلط الكويف هو الذي دخل قبل غريه يف االستخدامات الرمسية للدولة 

ة شرف تدوين وتسجيل رسال العربية اإلسالمية منذ عصرها املبكر،كما كان هلذا النوع من اخلط،
 .19به النسخ األوىل للمصحف الشريف تتباداته حيث كُ اإلسالم ومراسالت قي

وهو خط خيضع للقيم اهلندسية و الزخرفية، ويعترب أقدم اخلطوط العربية، وكان امسه القدمي اخلط       
وتلعب الزخرفة اجلميلة  ويلزم ملن ميارسه أن يستعني باألدوات اهلندسية،....املوزون، الستواء حروفه

 . 20دوراً مهماً يف إبراز مجالياته
وهو أقدم اخلطوط العربية، بل هو اخلط الذي كتبت به احلروف العربية منذ نشأهتا، وقد نال هذا     

النوع من اخلط حظاً وافراً من التحسني والتطوير والتنويع، وخاصة يف العصر العباسي؛ ألنه كان اخلط 
م آنذاك، كما كان العنصر األول يف النقش والتزيني فجعلت منه زخارف متنوعة، الوحيد املستخد

وأشكال لطيفة جتملت هبا املساجد، والقباب واملباين الكبرية، وكتب به املصاحف الكبرية وعناوين 
 .الكتب

د من وهو من أجود اخلطوط شكاًل ومنظرًا وتنسيقًا وتنظيماً، فأشكال احلروف فيه متشاهبة، وزا     
 .  21حالوته ومجاله تزيينه بالتنقيط

جلت عليه وقفية مؤرخة نسخة سُ الكرمي ن لة املعروفة من هذا اخلط من القرآوأقدم األمث    
وهي حمفوظة يف دار الكتب املصرية بالقاهرة،وقد تطور هذا اخلط تطورا  (م181ــ148ه ،118)سنة

بالقلم العادي على املسطرة، ومل يعد وقفا مذهال، حىت زادت أنواعه عن سبعني نوعا،كلها ترسم 

                                                           
 .44م،ص2005عبد اجلبار محيدي ـ اخلط العريب والزخرفة العربية اإلسالمية، اململكة األردنية اهلامشية عمان، دون طبعة،سنة ــ ـ  19
20

 .131، ص2314نصر عبد القادر، من كنوز اخلط العريب، مؤسسة حورس الدولية، دون طبعة، سنة ـ   
21

ـ  11، ص2312أساسيات يف قواعد اخلط العريب واإلمالء والرتقيم، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل سنة  ـ حامد سامل الرواشدة،  
12. 
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على اخلطاطني،فقد برع فيه فنانون ونقاشون ورسامون، وغري مهتمني باخلط، بل برع فيه كثري من 
    .22هواة الرسم والذوق

 وبعد ظهور األنواع اجلديدة األخرى للخط العريب، تقلصت جماالت استخدام اخلط الكويف،     
ستخدام ليت حلت حمله يف كثري من أوجه االوخاصة بعد انتشار تلك األنواع اجلديدة من اخلط وا

خدامات اليت تنفذ على الورق أو الرق بالدرجة األساس، كما االجتماعي، وخاصة فيما يتعلق باالست
ا ويف بكافة  أنواعه مسيطر يف كتابة املصحف الشريف والكتب واملخطوطات،حيث بقي اخلط الك

ستخدامات اليت تنفذ على اخلشب واحلجر والرخام، وخاصة فيما يتعلق بكتابات العمارة على اإل
اإلسالمية وشواهد القبور والتحف وقد رمست حروف اخلط الكويف بأشكال متعددة وخمتلفة اتصفت 

    .23مجيعها بقيم فنية ومجالية كبرية وعالية
نية و كتابات اخلطاطني منذ القرن السادس اهلجري، إذ وقد تراجع اخلط الكويف من واجهات األب     

واخلط الكويف يستعمل بأنواعه  ،وخاصة يف نسخ املؤلفات راح اخلط النسخي حيل حمله شيئا فشيئا
املختلفة والكثرية للزخارف والزينة، وأحيانا بغوص اخلطاطون فيه يف التعقيد واإلهبام، حىت ليصعب 

 .24لمة منهعلى القارئ العادي أن يقرا ك
أوائل القرن الثالث عشر ويف  ،وظل اخلط الكويف منتشرا ومتداوال ملدة تزيد عن مخس قرون     

الثلث  احملقق مث طاخلمنه  مل يعد اخلط الكويف مستخدما يف املصاحف واستخدم بدالً امليالدي 
وا يستخدمون يف  خذ، أما الفرس فقد أاململوكي يف مصر والنسخي االتابكي يف الشام ومشال العراق

مع ذلك أصبح اخلط الكويف يف العصر احلديث فنا و  ،كتابة املصاحف خط النسخ واخلط الفارسي
 .25بذاته يتخصص بكتابته اخلطاطني احملرتفني قائماً 

 

                                                           
 .41، صن املسند إىل احلديث، ـ امحد شوحان ـ رحلة اخلط العريب م  22
 44صق،رجع السابالعربية اإلسالمية، املـ عبد اجلبار محيدي ـ اخلط العريب والزخرفة  23
 47ص املرجع نفسه،من املسند إىل احلديث ـ  محد شوخان ـ رحلة اخلط العريبأـ  24
ـ  112م ص 2009ـه 1430ـ حممد عبد اهلل الدرايسة و عديل عبد اهلادي ـ الزخرفة اإلسالمية،مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع عمان األردن  25

113.       
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 .أنواع الخط الكوفي وخصائصه: المبحث الثاني

                                ـــ أنواع الخط الكوفي       1

هناك أنواع كثرية للخط الكويف لكنها تشرتك مجيعها يف إهنا تعتمد يف رسم حروفها على          
 (11انظر الشكل رقم) :اخلطوط املستقيمة واألقواس الدائرية ومعظمها زاخر بالزخرفة الفنية وأمهها

 :الخط الكوفي البسيط  1ـــــ1
ظهر الكويف منذ صدور اإلسالم وحىت منتصف القرن الثاين تقريبا، وقد شاع استخدام هذا        
صدر اإلسالم وحىت منتصف القرن الثاين اهلجري تقريبا، وقد متيز اخلط الكويف  من اخلط منذ النوع

البسيط بوجود الزوايا القائمة وقصر احلرف ومسك احلرف وانه خال من أي ضرب من ضروب 
كما يالحظ على هذا النوع من اخلط الكويف استمرار األثر النبطي واضحا ويتمثل يف حذف   الزخرفة،

حرف األلف من الكثري من األمساء والكلمات وقد استخدم الكويف البسيط حينذاك على النقود و 
شواهد القبور وأميال الطريق واألخشاب واملعادن والنصوص التذكارية كما هو احلال يف الشريط 

 243طول الشريط  يبلغو  ايب بالفسيفساء يف قبة الصخرة املؤرخة سنة اثنني وسبعني من اهلجرةالكت
   .26ن الكرميتضمن نصوصاً من القرآ مرتا

وقد شاع هذا اخلط يف  وهو نوع خال من مجيع أشكال التزيني وميتاز ببساطة وسهولة تشكيله،      
عهد  الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وشاع يف القرون اهلجرية األوىل، ويوجد مناذج خمتلفة من هذا 

 12انظر الشكل رقم )27اخلط يف مسجد بيت املقدس واجلامع الطولوين مبصر ومادته كتابية فقط
 (.10و

 
                                                           

ـ  81م،ص2331ه ـ 1428القيسي، تاريخ اخلط العريب، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان األردن، الطبعة األوىل، سنةـ ناهض عبد الرزاق دفرت   26
 ـ81
 113ص املرجع السابقخرفة اإلسالمية، ـ حممد عبد اهلل الدرايسة وعديل عبد اهلادي،الز   27
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 :الخط الكوفي المورق 2ـــ1
وهو النوع الذي تلحقه زخارف تشبه أوراق األشجار، واشتهر هذا النوع يف مصر وبلغ أوج       

، كما عرف يالعتماده على التزيني التو ريق" الفاطمي قالتو ري"عظمته ومجاله أيام الفاطميني ومسي 
            .                       28يف العراق وسوريا وإيران حيث لعب دورا مهما يف زخرفة الكتابة

ظهر هذا النوع من اخلط الكويف حبدود املنتصف الثاين من القرن الثاين حىت هناية القرن        
  إىل الكويف املورق بعد أن مر مبرحلة اخلط الكويف ذي طالثالث، وقد تطور اخلط الكويف البسي

ما يشبه رأس السهم أو رأس الرمح  األلف والالم والسني وغريها حروفاخلامات املثلثة حيث محلت 
وتطورت فيما بعد إىل نصف ورقة خنلية تتألف يف الغالب من فصني أو ثالثة فصوص ومتتد إىل أبدان 
احلروف نفسها حيث يأخذ احلرف نصف ورقة، وقد زودتنا شواهد القبور العربية يف مصر بالعديد من 

ج املبكرة اليت كتبت هبذا النوع من اخلط شوهدت النماذج اليت محلت اخلط الكويف املورق ومن النماذ 
 .29م832/ه122يف قرب مؤرخ سنة 

اخلامات املنقوشة الثامن امليالدي تطور اخلط الكويف املورق ذي / ومن هناية القرن الثاين اهلجري     
هي مورقة حيث ظهرت معظم حروف هذا الشاهد و م 811/ه 122ومتثل بشاهد قرب املؤرخ سنة

يف شاهد قرب  الثامن امليالدي ويظهر ذلك واضحاً من القرن الثالث إىل  قريالتو ظاهرة وزاد نصوح 
متطورا حىت ظهرت فيه بعض احلروف بصورة أوراق  قريالتو م حيث ظهر 811/ه 231مؤرخ سنة

يف هامات احلروف مث تطورت ظاهرت  قريالتو نباتية كاملة بعضها متكون من مخسة نصوص و يظهر 
م حيث ظهرت الورقة النباتية الكاملة وهي 828/ه 210دن بعض احلروف منذ سنةلتشمل ب قريالتو 

 .30تزن عامة وبدن احلروف
على شكل غصن نبايت صغري بثماين أوراق مللء الفراغ القائم بني بعض  قريالتو بعد ذلك مشل     

م ومنذ 822/ه 214يف شاهد قرب مؤرخ سنة(اهلل) احلروف ومنها حرفا الالم ألف يف لفظ اجلاللة
                                                           

يف كتابة اخلط الكويف ألشهر اخلطاطني قدميا وحديثا، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل،  ـ امحد صربي زايد، أمجل التكوينات الزخرفية  28
 31م، ص2311ه ـ 1402سنة
29

 ـ 81ص م ،2331ه 1428ردن، الطبعة األوىل، سنةدار املناهج للنشر والتوزيع عمان األ تاريخ اخلط العريب، ناهض عبد الرزاق دفرت القيسي،ـ   
30

 ـ نفس املرجع، نفس الصفحة  تاريخ اخلط العريب، هض عبد الرزاق دفرت القيسي،ناـ  
 



19 
 

شاهد قرب حمفوظ مبتحف  واضح على م بدأت تظهر الورقة النباتية الكاملة بشكل800/ه 218سنة
الفن اإلسالمي بالقاهرة حيث ظهرت الورقة اخلماسية الفصوص على العديد من حروف هذا 
املتحف، مث ظهر مثل هذا النوع من اخلط على املواد األخرى ومنها الطنافس املصرية واألخشاب، 
وقد ظهر مثل هذا النوع من اخلط الكويف املورق يف العراق وبالد الشام واحلجاز خالل القرن الثالث 

 . 31التاسع امليالدي/ اهلجري
وألمهية اخلط الكويف املورق باعتباره مرحلة مهمة من مراحل اخلط العريب حاول املستشرق        

ات العربية من القرن الثالث إىل تأثره باملخطوطأن ينسب هذا النوع من اخلط العريب  األملاين كرومهان
قبل امليالد، يف حني الحظنا مما تقدم أن هذا النوع من اخلط الكويف مل يتطور إال يف القرن الثالث 

بل أن  يقاً مل تكن حتمل تور   ن النماذج اليت اعتمد عليها كرومهانبأ التاسع امليالدي، علماً / اهلجري
لتواء البسيط إىل اجلهة اليمىن فقط وان هذا االلتواء ول من الصفحة األوىل فيه بعض اإلاحلرف األ

ن الفرتة الزمنية البعيدة بني تلك للحرف العريب، وأ قالخيرج من بدن احلرف كما هو احلال يف التو ري
من األسباب اليت جتعل رأي   اً واحد ثين عشر قرناً إ العريب يصل إىل قريالتو النماذج العربية، وبني 

 . 32كرومهان غري مصيب
ن ط املسلم وهو يكتب نصوصا من القرآكما أن كرومهان ال يستطيع أن يشعر بشعور اخلطا       

الكرمي على واجهات املساجد واملدارس وحىت شواهد القبور حيث حياول اخلطاط املسلم متجيد هذا 
الشكل اجلميل، كما أن قابلية احلرف العريب على املطاوعة احلرف وبذل أقصى اجلهود إلخراجه ب

وتقبله للعناصر الزخرفية واحد من األسباب املهمة من تطور اخلط الكويف البسيط إىل الكويف املورق، 
وقد اعتمد الفنان املسلم اخلط كأحد العناصر الزخرفية املهمة بعد ابتعاده عن رسم اإلنسان أو 

افة إىل ما تقدم من االهتمام الكبري الذي أواله اخللفاء واألمراء للخطاطني احليوان أو الطيور، إض
للسمو هبذا العنصر املهم الذي دون به القران الكرمي وكان اخلط موضع االهتمام الكبري زمن الرسول 
 الكرمي صلى اهلل عليه وسلم  ومن أعقبه من اخللفاء، وعلى الرغم من حماولة العديد من األوربيني غنب
                                                           

31
  88املرجع السابق، ص تاريخ اخلط العريب، ناهض عبد الرزاق دفرت القيسي،ـ   

 مستشرق وعامل أثار، من أهم مؤلفاته كتاب حماضرات يف أوراق الربدى العربية، ترمجة لتوفيق إسكاروسـ    

32
 نفس املرجع، نفس الصفحة  تاريخ اخلط العريب، ناهض عبد الرزاق دفرت القيسي،ـ   
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حق العرب من العديد من احلقوق ومنها الفنون ولكنهم أطلقوا على اخلط العريب والزخارف املورقة 
 (.10و10انظر الشكل رقم) 33نسبة إىل العرب" االربسك" اسم

 :الخط الكوفي المزهر 0ـــ1
وسيقان النبات  وهو النوع الذي ميتاز بشغل املساحة كاملة، وملء الفراغ بأوراق األشجار،       

 .       34"املورق" اللولبية، وهو ما يشكل خلفية للنص الكتايب، وبالطبع فهو يتفرع من النوع السابق
وان قابلية احلرف العريب على املطاوعة والتطوير وجهود اخلطاطني يف جتويده مست تلك اجلهود باخلط 

شاهده وجعله مشدودا إليه لروعته، ولقد الكويف املورق إىل اخلط الكويف املزهر والذي كحل عيون من 
ظهر الكويف املزهر يف شواهد القبور مبصر وخاصة بعد أن وصل اخلط الكويف املورق إىل مرحلة متطورة 
بسبب تقبل احلرف العريب للزخارف النباتية الكاملة واملزهرة دون أن يؤثر يف شكل احلرف، كما أن 

يف تطور اخلط الكويف املورق إىل املزهر للقضاء على مجيع  الفراغات احلاصلة بني احلروف كانت سببا
الفراغات املوجودة بني كلمة وأخرى، لقد كانت النماذج األوىل من خط الكويف املزهر الذي محل 

 .35م 818/ه 240األوراق النخلية الكاملة يف شاهد قرب مؤرخ سنة
اعتقد ان ظهور اخلط الكويف املزهر، فقد ولقد اختلفت أراء املختصني يف زمان و مك        

أن ظهور هذا النوع من اخلط كان ألول مرة على شاهد قرب من القريوان بتونس   "مارسيه"املستشرق 
م وعن تونس انتقل هذا النوع من اخلط إىل مصر مع الفاطميني وعند 212/ه041مؤرخ سنة

عتقد املستشرق زهرة، يف حني إده عبارة عن كويف مورق وليس مالحظة نصوص هذا الشاهد جن
ومل حيدد ( على احلدود العراقية الرتكية)أن مكان ظهور اخلط الكويف املزهر كان يف أمد   "فلوري"

زمانه، وعموما فان مناذج احلط الكويف املزهر تعترب قليلة ورمبا يعود ذلك حلاجتها إىل الكثري من اجلهد 
زهر إىل شرق العامل اإلسالمي حيث ظهر بوضوح يف والوقت الجنازها، وانتقل اخلط الكويف امل

                                                           
  82ـ  88ـ 81ص ،املرجع السابق تاريخ اخلط العريب، ـ ناهض عبد الرزاق دفرت القيسي،  33
 .1ص اطني قدميا وحديثا،ـ امحد صربي زايد، أمجل التكوينات الزخرفية يف فن كتابة اخلط الكويف ألشهر اخلط 34
35

  23ص ،نفسهتاريخ اخلط العريب، املرجع ناهض عبد الرزاق القيسي ،  ـ  

  
 ـ    
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م حيث األوراق الكاملة 233/ه 288حبدود سنة( نابني)النصوص الكتابية ملسجد اجلامع يف 
 .36املشقوقة
ولقد ازدهر اخلط الكويف املزهر يف مصر خالل احلكم الفاطمي على العمائر واملساجد حيث        

انظر الشكل ) 37محل اخلزف الفاطمي اخلط الكويف املزهر محلت مناذج مجيلة من هذا اخلط كما
  (.10و10رقم
 :الخط الكوفي ذو أرضية نباتية 0ــــ1

وهو نوع جنح الفنان املسلم منذ القرن اخلامس اهلجري احلادي عشر امليالدي يف تنفيذه وهو        
خط كويف على أرضية من زخارف نباتية تتألف من فروع نباتية حلزونية مثمرة تنطق باملهارة وخصب 

حق اخليال، ويبدو أن الثراء الزخريف لألرضية مل جيعل الفنان يكتفي بوضع الكتابات دون أن يل
حبروفها زخارف بل جنده يهتم بزخرفة النصوص الكتابية واألرضية معا مما يضفي عليها مظهر الثراء 
واإلبداع الفين ومن أمجل األمثلة على ذلك الكتابة يف إفريز حمراب مسجد سيدي أيب احلسن على 

 .38لوحتني مستطيلتني من اجلبس املنقوش مزدانة بالزهور
وهو نوع تستقر فيه الكتابة فوق أرضية نباتية مكونة من سيقان النبات اللولبية واألوراق،        

ويلحق هذا النوع كتابات تستأثر فيها احلروف باجلزء األسفل من األفاريز، وتشغل الزخارف كل فراغ 
ن حسن يتخلف بعد ذلك، ومن أشهر األمثلة يف مصر الشريط الكتايب بإيوان القبلة مبدرسة السلطا

 (.11انظر الشكل رقم ) 39م14/ه1من القرن 
 

 

 :فرالخط الكوفي المض 0ــــ1

                                                           
36

 23ناهض عبد الرزاق القيسي ، تاريخ اخلط العريب، املرجع السابق،صـ   

  .، نفس الصفحةاملرجع نفس خ اخلط العريب،ـ ناهض عبد الرزاق القيسي ، تاري  37
دراسة حتليلية مقارنة، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، قسم الثقافة  1اىل1اخلط الكويف يف مساجد تلمسان من القرن  ـ عبد اهلل ثاين قدور،  38

 12م،ص2331ـ 2333الشعبية جامعة تلمسان 
 .130ه، شارع حممد فريد القاهرة، دون طبعة ص1ـ حممد حسام الدين إمساعيل عبد الفتاح، الكتابات العربية حىت القرن   39
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وهو نوع من الزخارف الكتابية، يأخذ شكل الضفرية يف تداخل حروفه، ويعتمد على استطالة        
احلروف العالية لتكوين الزخارف، ويعترب هذا النوع حرفيا لشدة التعقيد بني العناصر اخلطية والعناصر 

والزخرفة اهلندسية، وقد شاع استخدامه يف القرنني اخلامس  قريالتو نه واكب نشوء أ الزخرفية، إال
 نه القى اهتماماً إلسالمي وغربه يف وقت واحد، كما أوالسادس اهلجريني، وعرف يف شرق العامل ا

 .40يف بالد فارس، واستعملته يف نقوشها قبل غريها بسبب طبيعته الزخرفية البارزة خاصاً 
وهو نوع من الزخارف الكتابية اليت ( املعقد أو املرتابط)اخلط الكويف  ويسمى هذا النوع أيضاً      

فر طية من العناصر الزخرفية، وقد ُتظإىل حد يصعب فيه متييز العناصر اخل بولغ يف تعقيدها أحياناً 
ذلك إطار مجيل  حروف الكلمة الواحدة، كما قد تضفر كلمتان متجاورتان أو أكثر لكي ينشا من

 .فريالتظ من
ه، ويف املسجد اجلامع بالقريوان يف 411يف إيران من سنة " نرادا كا"وأقدم األمثلة خطوط قلعة      

 يف إيران كتابة ضريح ه، ومن أشهر أمثلته وأكثرها تعقيداً 401تونس يف املقصورة وباب املكتبة سنة 
فرة يف مصر، األشرطة الكتابية املظ ومن أشهر أمثلته ه، 418من القرن اخلامس(( ربرب ـ ي ـ عامل دا))

يف ضريح اخللفاء العباسيني بالقاهرة، بالغة درجة قصوى من التعقيد، وهي معاصرة حلكم الظاهر بيربس 
والكتابة املنحوتة يف الرخام يف مدخل جامع الناصر حممد بن قالوون ( ه111/ه118)اململوكي 

فيه، ومن أشهر أمثلته  هلذا النوع وإبداعاً  ن أكثر املدارس الكتابية إنتاجاً بالقلعة، واملدرسة املراكشية م
ه، وكتابات باب شال 121احلسن يف تلمسان سنة هناك كتابات جامع تازة املضفرة، وجامع سيدي أيب

شبيلية باسم ه، ومنه كتابات الكزاز يف إ 111ـ 112 ه، وكتابات مدرسة أيب العنانية102اإلهدائية 
انظر الشكل ) 41من القرن الرابع عشر امليالدي والثامن اهلجري(( دون يدرو ))  املد جننيسلطان 

 (.10و10رقم

 (:المربع)الخط الكوفي الهندسي  0ـــ1

                                                           
 2ــ 8ني قدميا وحديثا،املرجع السابق صمحد صربي زايد، أمجل التكوينات الزخرفية يف فن كتابة اخلط الكويف ألشهر اخلطاطـــ أ  40
لبنان، ـ تارخيه، أنواعه، تطوره، مناذجه ـ دار ومكتبة اهلالل للطباعة و النشر، بريوت "اخلط الكويف "ـ كامل سلمان اجلبوري، موسوعة اخلط العريب   41

  131م،ص1222/ه1423الطبعة األوىل، سنة 
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األدوات  موهو أسهل أنواع اخلط الكويف من حيث الكتابة حيث ميكن كتابته باستخدا       
األمر الذي جيعل من السهل جدا على أي فنان أو خطاط أن يتقنه ويبدع يف تشكيالته،  اهلندسية،

وميتاز هذا النوع من اخلط الكويف بشدة استقامة حروفه وكثرة زواياه حىت أطلق عليه اخلط الكويف 
 طمي،نه أول ما ظهر يف العصر الفاهذا النوع ولكن األرجح أ الرتبيعي أو املربع، وقد اختلف يف نشأة

ستخدموه يف احلفر على اخلشب أو الكتابة به على الزجاج و الفخار والتحف املعدنية إ حيث أهنم
وهذا اخلط شاع يف مساجد إيران والعراق ويرجح انه انتشر منها واختذ هذا النوع عدة أشكال 

هذا  هندسية يف الكتابة مثل املثلث أو املستطيل أو املربع أو الشكل السداسي، ويصعب تشكيل
 .42النوع دائريا وذلك حلدة زوياه وعدم مرونتها أثناء التشكيل الدائري

 ويعد اخلط الكويف املربع من أمجل أنواع اخلط الكويف وأكثرها عالقة بالتجريد الزخريف، كما أن      
 غلب أنواع اخلط الكويف األخرى تتجانس يف عالقتها التشكيلية واهلندسية مع عامل النبات، جتانساأ

فور على سبيل املثال، اخلط الكويف املزهر واملورق واملظمتنوعا، كما هو احلال يف أنواع  اوتالفا زخر في
فان الطبيعة الزخرفية للخط الكويف املربع ذات صفة هندسية و ترتبط تشكيليا بفن التصوير، ويعتمد 

ا النوع من اخلط الكويف رسم اخلط الكويف املربع على حساب املربعات، أفقيا وعموديا، حيث أن هذ
البد له أن يتألف من عدة وحدات مربعة الشكل وتقاس احلروف فيه على أساس ارتفاع أو طول 

املربع يكون حرف األلف الذي يتكون على األغلب من سبع مربعات بشكل عمودي، ويفضل أن 
ملربع السابع فهو اخلامس فيها هو القاعدة األفقية للحروف، ويكون املربع السادس للفراغ، أما ا

للنقاط أو هنايات احلروف النازلة وخاصة عند الرتكيب الذي تظهر فيه مجالية هذا النوع من اخلط 
 .43الكويف بصورة جلية

وهو يتألف من كلمات تنظم يف أوضاع راسية وأفقية متداخلة ومتشابكة حبيث تؤلف بشكل      
مربع راعى فيه اخلطاط أن تكون احلروف على شكل قنوات راسية وأفقية بشكل زاوية قائمة تتساوى 

قية يف مسكها مع مسك الفراغات واحلشوات املرتوكة بينها واليت تتخذ نفس هيئة القنوات الراسية و األف
                                                           

 1418املغري ونايف مشرف اهلزاع،التجارب املعاصرة يف اخلط العريب، مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلفني الكويت، الطبعة األوىل، سنة لويجـ محود   42
 48م،ص1221/ه

 . 48م،ص2331دون طبعة ،سنة كة األردنية اهلامشية عمان،اخلط العريب والزخرفة العربية اإلسالمية، اململ ،ـ عبد اجلبار محيدي  43
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وتتداخل وتتشابك مع الكتابات نفسها حبيث تؤلف يف النهاية شكل مربع كبري مزخرف بكتابات 
عبارة عن قنوات بشكل زوايا قائمة مملوءة وأخرى فارغة متداخلة معها ومساوية هلا يف املساحة يف 

ا أرضية الكتابات وذلك يف انسجام مجيل ساعدت عليه طبيعة حروف اخلط الكويف ذات الزواي
 .44القائمة
عتماده على اع يف مساجد العراق وإيران، ذلك إلوقد استعمل هذا النوع يف العمارات وش      

انظر ) 45اخلطوط املستقيمة يف الرسم، وشكله الكامل يعطي أشكاال ومساحات هندسية منتظمة 
 .(12و11الشكل رقم

 : الخط الكوفي المغربي 0ـــ 1
ظهور نوع من اخلط الكويف احمللي ببالد املغرب واألندلس عرف باخلط ومن اجلدير باملالحظة        

إذ يتميز حبروفه اليت جتمع يف شكلها  ابة مصاحفها ومكتباهتا،الكويف املغريب شاع استخدامه يف كت
بني حروف اخلط اجلاف واللني معا مما يعطيها طابعا مميزا الختطئه العني وجيعلها أكثر طواعية يف 

كتابة بعض احلروف   كاتب هذا النوع من اخلط إىل  ، ويلجأج عن تطوره اخلط األندلسيالتنفيذ ونت
الم والنون والياء النهائية هبيئة أقواس نصف دائرية هتبط عن مستوى السطر وتتكرر على لامثل 

امتداده كما ميزج اخلطاط بني هذه االستدارات وبني احلروف األخرى ذات الشكل اجلاف ذي الزوايا 
يذكرنا بالكتابة العربية البدائية وقد ظل هذا النوع مستخدما حىت حل حمله خط النسخ يف كتابة مما 

   (.10انظر الشكل رقم ) 46املصاحف يف القرن السابع اهلجري ــ الثالث عشر امليالدي
 

 
                                              :    ـــ خصائص الخط الكوفي 2  

                                                           
دراسة حتليلية مقارنة، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري قسم الثقافة  2اىل1ـ عبد اهلل ثاين قدور، اخلط الكويف يف مساجد تلمسان من القرن   44

 .83م،ص2331ـ 2333سنة الشعبية جامعة تلمسان،
الطبعة ـ امحد صربي زايد ،أمجل التكوينات الزخرفية يف فن كتابة اخلط الكويف ألشهر اخلطاطني قدميا وحديثا،دارا لكتب العلمية بريوت لبنان،   45

 .8م،ص2311/ه1402األوىل، سنة
 .81ص السابق،راسة حتليلية مقارنة، املرجع د 2اىل 1ـ عبد اهلل ثاين قدور، اخلط الكويف يف مساجد تلمسان من القرن 46
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خصائص الشيء هي صفاته، ومبعىن أدق وأمشل هي كل املعلومات اليت ختص ذلك الشيء       
وبناء على ذلك الشيء فان خصائص اخلط الكويف هي كل املعلومات اليت خيتص هبا اخلط الكويف 

وهي كما  دون غريه من اخلطوط، وسأبني فيما يلي تلك املعلومات أو اخلصائص بقدر ما اعرفه منها،
 :يلي
اخلط احملقق والرحياين والثلث والنسخ :وهي السبعة ةاخلط الكويف واحد من اخلطوط العربية الرئيسيـــ 

ميكن أن ينبثق منها خطوط أخرى   السبعة ةوهذه اخلطوط العربية الرئيسي والرقاع واإلجازة والكويف
تكرها فمثالً مب إذ أن تلك اخلطوط تبتكر مبعرفة كاتبها وأهنا تأخذ أي تسمية يتضمنها كثرية جداً 

بالنسبة للوظيفة كالديواين يستعمل يف كتابة الدواوين، أو بالنسبة للمواد اليت يكتب عليها كالطومار 
أي الورق الكبري احلجم، أو نسبة إىل مقداره وحجمه من اخلطوط األخرى كالثلث مثاًل فهو ثلث 

 .خط الطومار من ناحية الُسمك
ندسي أو ذا طابع هندسي، وهذه الصفة جتعله أكثر متيزا عن غريه اخلط الكويف بكل أنواعه خط هـــ 

ذلك  من اخلطوط األخرى واليت هي بعيدة عن صفة اهلندسية أو ذلك الطابع اهلندسي، وإضافة إىل
نه األكثر قابلية من غريه من اخلطوط العربية لتزيني حروفه وكلماته ومجله فهو خط زخريف أيضا مبعىن أ

 تكون على هيئة ورق الشجر أو على هيئة أزهار، مع العلم بأنه من املمكن جداً  بزخارف خمتلفة قد
 .أن جيتمع شكالن من أشكال الزخارف يف الكالم املكتوب وال شيء يف ذلك

بتكار أشكال أخرى من حروفه إل ستحداث أوقابلية إل اخلط الكويف خط طيع مرن، فهو أكثرـــ 
بتكار مع تلك الطبيعة اهلندسية حلروف اخلط الكويف ،واملرونة إل ستحداث أويتفق ذلك إل بشرط أن

أكثر طواعية من غريه من  نهندسية للخط الكويف وإمنا معناه أهنا ليس معناها اخلروج عن الطبيعة اهل
 .نفس الصفة اهلندسية ستحداث أشكال أخرى منه هلا أيضاً اخلطوط إلبتكار وإل

الشكل عن  ، وكل نوع من هذه األنواع خيتلف من حيث املظهر أو ط الكويف إىل عدة أنواعاخليتنوع ـــ 
 .47تفاق كل األنواع يف الصفة اهلندسيةكل األنواع األخرى رغم إ

                                                           
م، 2331مهدي السيد حممود، علم نفسك اخلط الكويف، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير مصر القاهرة، دون طبعة، السنةينظر،ـ   47
 بتصرف 31،31ص
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، من الناحية النسبية واملقادير اخلط الكويف كما هو معلوم لدى أهل الفن ال حياسب عليه اخلطاطـــ 
يد يستطيع اخلطاط من خالله أن يتصرف بدون ق ألن جماالت إبداعاته واسعة، وأساليب تنميقه كثرية

 .بتكار وإظهار مواهبه الفنيةأو شرط ويتفنن يف اإلبداع واإل
قرب منه إىل الكتابة، وتستعمل فيه أدوات الرسم أ اخلط الكويف يكتب عادة باملسطرة، وهو إىلـــ 

ملربعات واخلماسيات هندسية خمتلفة وينتج الفنان أو اخلطاط عن طريقة أشكال هندسية بديعة كا
والنجوم والزوايا والعقود والضفائر وغريها من التنميقات والتزويقات الزخرفية، ولكي يتمرن املبدعون 

نسجامه، وبعد فنية وذلك بإستعاب قواعده وطرق إعلى اخلط الكويف ال بد هلم من اإلملام بالطريقة ال
لرتاكيب، تصبح له احلرية بعد ذلك يف اإلبداع أن تنضج مواهبه وقدراته الفنية على اختيار احلروف وا

 .48واالبتكار
 ةباملقارنة باخلطوط العربية الرئيسي( ملئه باحلرب)اخلط الكويف يأخذ وقتا كبريا يف تصميمه مث حتبريهـــ 

 .اخلمسة األخرى
أي شخص ميكنه تعلم اخلط الكويف بسهولة بشرط أن يكون عنده احلد األدىن من املعارف ـــ 
دسية واليت تدرس مثال يف السنوات الدراسية، وكلما زادت هذه املعارف اهلندسية زادت قدرة اهلن

افة إىل توفري املعارف اهلندسية جيب أن يتوفر الصرب أيضا لدى الشخص وإضالشخص على التعلم 
 .الدارس إلجراء تلك الكتابات أو التصميمات الكوفية 

م أوال باستخدام املسطرة والقلم الرصاص، والتصميم هنا اخلط الكويف بكل أنواعه جيب أن يصمـــ 
ن املناسب إلجراء ، وبالتايل فإمعناه الكتابة األولية القابلة للمسح أو التعديل أو اإلضافة واحلذف

مثل هذه األمور هو استخدام القلم الرصاص يف هذه الكتابة األولية أو التصميم، أي أن اخلط 
قالم املعروفة، بل يلزمه إجراء تلك الكتابة األولية باستخدام القلم الكويف ال يكتب مباشرة باأل

الرصاص أوال كما قلنا، وبدون ذلك التصميم األوىل فان الكتابة تكون غري منضبطة وغري متناسقة 
 .49وستظهر هبا عيوب كثرية

                                                           
 42 ـ 41، صالسابق راسة حتليلية مقارنة، املرجعه د2اىل 1عبد اهلل ثاين قدور،اخلط الكويف يف مساجد تلمسان من القرن   48
 بتصرف 12،10مهدي السيد حممود، علم نفسك اخلط الكويف، املرجع السابق،ص ـ ينظر، 49
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 .أما فيما خيص خصائص احلروف فهي كما يلي
 (.الم ـ الواو ـ الراءوالكاأللف )ميتـنع بدء احلرف بنقطة ـــ 

، والتجليف هو البدء يف احلرف بسن القلم كبدء الواو والفاء والقاف يف خط فأيضًا التجلي ـــ ميتنع
 .الثلث

 .التشظية هي إهناء هناية احلرف دقيقا رفيعا( الفاء الواو ـ امليم)ومينع أيضا التشظية يف ـــ 
وعدم (والغني والقاف وامليم واهلاء و الواو وإالم ألف الصاد والطاء و العني)كما ميتنع طمس عقدة ـــ  

 .الطمس أن التكون عمياء الفتحة
من خالف فهي ختتلف ( أي الجتمع عراقتها وهي كأسها األسفل)اء يف اخلط الكويف الترقق ـــ واحل

يم يف عن اخلاء اجملموعة الرأس والكأس الثلثية وجيمه التعرف، أي التكون هلا عرقاة من أسفلها كاجل
خط الثلث وليس للهمزة يف هذا اخلط صور بل أهنا التثبت قط ولكنها تثبت على السطر كما يف  

 .  50كلمة السماء

: القيم الفنية الجمالية للخط الكوفي :الثالثالمبحث   

 :القيم الجمالية الفنية للخط الكوفيـــ  1

الفنية هي الضوابط العامة اليت جتعل للعمل الفين تأثريًا سارًا ممتعًا على املشاهد، ويندرج  القيم     
حتت هذا التعبري عناصر فنية مجالية يؤدي مراعاهتا إىل حتقيق املتعة واجلمال يف العمل الفين، ويزداد 

قيق هذه العناصر العمل الفين مجااًل ومتعة إذا ابتعد عن الغموض يف القراءة مع احلرص على حت
 .51اجلمالية كلها أو بعضها

نطالق خياله إل الفنان املسلم أمام اجملال واسعاً  أنواعهالقد فتحت اخلطوط الكوفية وبكل و       
خلق اهلل اليت شاع كراهيتها، وقد ساعده على ذلك  ومضاهاةمتثيل الكائنات احلية عن  تعادهالفين واب

                                                           
 23 ــ 12ص ، دون سنة،عبد الباسط حممد علي ،اخلط العريب نشأته تطوره قواعده خط الثلث و النسخ، منشاة املعارف باإلسكندرية، دون طبعة  50
51

 ، متطلب تكميلياألتراك، دراسة مقارنة للسمات الفنية يف خط الثلث عند ابن البواب واخلطاطني إمساعيلخمتار عامل مفيض الرمحن حممد ينظر،ـ ـ   
 ، 38ص ، 2331 يف الرتبية الفنية، سنة للحصول على درجة املاجستري
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مل يلعب اخلط دورا يف فنون العامل كالذي إذ للتشكيل والتزيني، طواعية وقابلية حرف اخلط العريب 
الفنان املسلم مل  أن، والواقع اإلسالميةالذي نبغ من روح العقيدة  اإلسالميلعبه اخلط العريب يف الفن 

 .مجالياتتحلل عبقريته يف ناحية من نواحي الفن بقدر ما جتلت يف اخلط الذي اختذ منه عنصرا 
خط الكويف أن يصبح أداة ذا قيم مجالية فنية بعد ما اكتسب صفة اليبس يف الكوفة وقدر لل      

عندئذ وجد الفنان املسلم من  ،وعندما وجد اجلفاف الذي حلقه هناك والذي ظل الصفة الغالبة عليه
الضروري أن يدخل عليه بعض الرتطيب أو يلحق به الزخارف ومل يكن ذلك ممكن يف أول األمر، 

ذكاري الثقيل الذي اشتهر يف العامل اإلسالمي باخلط الكويف قد جود وزخرف واكتسب واخلط الت
 . 52حظ وافر من اجلمال خارج موطنه، وارتقى وتطور منذ هناية القرن الثاين اهلجري

أساليب وطرق مكنته من  (اخلط الكويف)حيث ابتكر الفنان املسلم ملواجهة صعوبة اخلط اليابس     
التصرف يف أشكال رسم احلروف حيث زادت اخلط الكويف تألقا ومجاال إذ تعد من القيم الفنية 

 :اجلمالية للخط الكويف وهي كالتايل
أي يلوي بعض حروف الكلمة لتشكيلها بشكل مالئم للمساحة املتوفرة كما يف النص :ـــ  االلتواء1

 .سن يف حمرابه إىل أن ابتدع املصمم مدة مالء فراغ املساحةاملرسوم يف كتابة سيدي أيب احل
يقصد به دمج احلروف فيما بينها كأن تدمج حرف األلف حبرف الكاف من كلمة : ـــــ الدمج 2
 (.10و10نظر الشكل رقمأ) لتعطي ملسة فنية رائعة" اكرب"

 :وقد وردت على األشكال االتية: ــــ االستعاضة 0
 . عن حرف ليس له مكان حلرف أخر مشابه له من نفس الكلمةــــ االستعاضة  أ

 .(10أنظر الشكل رقم ) ب ـــ االستعاضة عن جزء من حرف جبزء من حرف أخر
ومما  وهو كتابة الكلمة من اليسار إىل اليمني وحىت من غري حاجة إىل حتقيق التناظر، :كسا عتــــ ال 0

تقدم نالحظ مقاومة املصمم أو اخلطاط باعتماد أساليب فنية جديدة، وكذا التحرر من القيود اليت 
ومن خالل هذه احملاولة للتحرر فتحت اجملال للتنوع واإلبداع يف ما ' الكويف'يفرضها اخلط اليابس

                                                           
  004ـ 000م،ص2331، سنةومقاالت يف اخلط العريب، دار الشرق للطباعة والنشر، الطبعة األوىل حممود شكر اجلبوري، حبوثـ ينظر، ــ 52
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خط الكويف وأنواعه يتعلق برسم احلروف يف اخلط اليابس وهذا ما جيسد اجلانب الفين و اجلمايل لل
رفع وأعمق مايهز قلب اإلنسان، وما جيوب عرب عن أميكن للفنان أن ي الذي من خالهلم مجيعاً 

نه من أ منقطع النظري يف التأين  برسم احلروف وجتويدها منطلقاً  الطبيعة فاخلطاط املسلم أبدع إبداعاً 
لت مكانة اخلط  يف هذا العمل، فتجهلل عليه متحببا نيه فكأنه يؤدي فرضاً القرآية األيقوم بكتابة 

الكويف يف جمموع الثقافة العربية اإلسالمية و باخلط هذا دونت مؤلفات أئمة املفكرين وهو ضرب من 
انظر ) ضروب الفنون التشكيلية واليت هلا دور مهم يف بلورة االنفعاالت واالرتقاء بالرؤية اجلمالية

     .(10الشكل رقم

 :ـــ أثر الزخرفة العربية اإلسالمية في الخط الكوفي 1
ثار اإلسالمية، فإىل جانب أهنا استخدمت يف على األ أساسياً  لقد لعبت اخلطوط الكوفية دوراً      

تسجيل وكتابة النصوص القرآنية والتذكارية وتدوينها على أوراق الربدى واملخطوطات، فقد كان هلا 
 .هماً مُ  زخرفيا دوراً 
وباعتبار الزخرفة العربية اإلسالمية فن عريق وقدمي قدم تاريخ البشرية، إستخدمه الفنان املسلم     

 .هبدف إضفاء مجاليات على األشياء، وذلك باستعمال أشكال هندسية ونباتية خمتلفة
خمتلفة من اخلطوط الكوفية بقصد الزخرفة لتحليه حوائط  ستخدم املماليك يف مصر أشكاالً فقد إ 

ات على شكل أشرطة فسيفساء الرخام ما نرى هذه الكتاب املساجد واملدارس من الداخل وغالباً 
ستأثرت الكتابات التذكارية بكل نشاط املزخرف الذي نبط به زخرفة املساجد واألضرحة إىل حبيث إ

ستخدم اللون األزرق اإلسالمي املعروف يف طالء أرضية نب زخارف االربسك النباتية، وقد إجا
ستطاع لون، واحلق أن املزخرف اإلسالمي إالكتابات اجلصية البارزة بينما تركت الكتابات نفسها بغري 

زخرفيه خمتلفة مساعده على إبداعها خياله اخلصب، وسهلت عليه مهمته  أن يولد من الكتابة أمناطاً 
 .طبيعة احلروف العربية املطاوعة

هلذه املطاوعة وال غرو فقد كان للفرس من قدمي  الالً وكانت الفرس أكثر األمم اإلسالمية استغ     
الزمن عناية خاصة باخلطوط، وخيبل إلينا أن الفرس الذين كانت هلم هذه الرباعة اخلطية والتصويرية من 

، فضال عن  ية املوروثةعملوا فيها مقدرهتم الفنة أدركتهم األجبدية العربية أو أقدمي الزمن مل يلبثوا غدا
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قرن العاشر املزخرف يف إبداعها منذ ال تفتنة، وهذه الكتابات املزخرفة اليت أخرفية الكوفياألنواع الز 
ستخدامها، شاعت على مايبدو حىت بلغت مصر الفاطمية واململوكية وغريها من امليالدي وأفرطوا يف إ

ربية يف أقطار العامل اإلسالمي، وشكلت ظاهرة هامة بني ظواهر العامل اإلسالمي، ألن احلروف الع
من أنواع  تلك الكتابات خرجت عن صفتها الكتابية البحث إىل صفة أخرى زخرفيه فأصبحت نوعاً 

الزخارف البنائية، وغدت بذلك ظاهرة تعين طالب الفنون الزخرفية أكثر مما تعين الباحث يف فن 
 .الكتابات

ته، سيما وقد أتاح له اتساع إلظهار عبقري وسرعان ما وجد املزخرف اإلسالمي يف الكتابة جماالً       
السطوح على املباين كل فرص االفتنان، فأطلق يده وخياله معا وأنتج من أنواع الكتابات املورق 

جاءت كلها وليدة اخليال اخلصب واليد احلرة املتزنة، صور متناهية يف اجلمال والتعقيد،واملضفر على 
فطر على كراهية املساحات  العريب الذيوكان املزخرف اإلسالمي يف كل ما أبدع يراعي الذوق 

إال مأله بأنواع من الزخارف الكتابية والنباتية بلغت يف كثري  بال زخارف، ال يكاد يدعو مكاناً الفارغة 
 .من األوقات غاية يف الكمال واإلبداع

برز الدالئل املميزة للفن اإلسالمي، وعن تكامل لزخارف والنصوص الكتابية تعد من أفا       
الزخرفة العربية مبجموعها بارزة يف الفن اإلسالمي مألت أرجاء العامل اإلسالمي، ورسخت من فنه 
التصويري النبايت واهلندسي بإضافة اخلط اجلميل رسوخا فيه الكثري من األصالة والكثري من االبتكار 

 .   (18نظر الشكل رقمأ  ) واإلبداع

 

 

 

  

 

خط الكوفي في أعمال للتطبيقية  دراسة:الثانيالفصل 
حمد المصريأالخطاط يوسف   

 .ماهية الخطاط :المبحث األول
.العريب اخلطاطالتعريف بــ  1  

.ف امحد املصريلخطاط يوسل سرية الذاتيةــ ال 2  
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 ماهية الخطاط  :المبحث األول

 :العربي الخطاط تعريف 1ــ 1 
وإجادته، وهو من حرفته اخلط، كثري اخلط، حسن اخلط أي  العارف بفن اخلط : خ ط ا ط:لغة    

 كاتب اخلط املاهر
يقف أمامها املشاهد اخلطاط هو الفنان الذي جيعل من احلروف العربية لوحة فنية : إصطالحا      

 .يف دقة الكتابة، وروعة القصبة، وعبقرية اخلطاط مبهوما
روف العربية، لكنه يصنع منها لوحات كثرية،  وال يقتصر اخلطاط على صناعة لوحة فنية من احل     

كل واحدة منها حتكي براعته يف صناعة تلك التحف اليت يعجز عن مثلها النحات واملصور واملغين 
 .والكاتب وحنوهم

إن اخلطاط املبدع هو الذي جيعل موهبته يف اللوحة تتكلم من خالل رشاقة اخلط، وتناسق     
 .سطوره، ومداته وحركاته

يف  ونلمس قدرة اخلطاط يف إتقان مهنته عندما نقف أمام لوحة من لوحاته فنجد حربها متكامالً     
اليت كتب هبا ( القصبة)يف ذلك إىل هناية احلرف األخري، وأن قلمه  بداية احلرف األول، ومتواصالً 

فيه  تناسب قطتها حجم اخلط ومساحة اللوحة، والقلم الذي يكتب فيه على ورق أو كرتون خيتلف
نوعه وحجمه عما يكتب فيه على اخلشب واجلص والرخام واجللد والبالستيك والزجاج والقماش 

 .وغريها من خمتلف املواد
يكتب كل ذلك بالقلم  وإذا كان اخلطاط اليوم يستعمل الفرشاة يف أغلب اللوحات فقد كان قدمياً 

عيبا يف اخلطاط ألن قصبة احلديد  وعندما اخرتع املتأخرون القصبة من معدن اعتربوا ذلك( القصبة)
 .53التعطي ما تعطيه القصبة النباتية

وهناك فرق شاسع وكبري جدا بني الكاتب واخلطاط فلكل منهما دوره وأسلوبه ووظيفته،       
فالكاتب عند العرب هو العامل وختصصه صناعة الفكرة فنجده ينظم قطعة مكتوبة مجيلة بأسلوب 

                                                           
53

 ، 11ص ،2001محد شوحان، ـ رحلة اخلط العريب من املسند إىل احلديث، من منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق دون طبعة، سنةأـ ينظر،   
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رأها، ويستفيد منها من خالل ما حتمله من أساليب علم البديع يتضمنها مميز يقدمها للجمهور ليق
الشجع واجلناس والطباق، ويزينها بكثرة األمثال واالستشهدات، بينما اخلطاط هو من حرفته اخلط 
والذي يقوم بتوظيف الكلمات بنسق مجيل يف لوحة فنية رائعة، وإخراجها إخراجا مميزا، يظهر من 

على استخدام احلروف وتركيبها وتشكيلها مما يولد يف نفس املشاهد اهلدوء ويبعث خالله مدى قدرته 
 .فيه االستقرار وجيعله يتمتع بالقراءة ويتذوق هبا اخلط العريب على أصوله

ومما سبق يظهر لنا الفرق بني الكاتب واخلطاط، فلكل واحد منهما جماله، وبني الكتابة واخلط      
 .54ذين الفنني، مشاهريه وخصائصهالعريب فلكل واحد من ه

 :السيرة الذاتية للخطاط يوسف أجمدــ  2
فسامية كرمي النفسالصفات العالية و الخالق األذو  هو اخلطاط يوسف أمحد،       

ُ
لم ـــــرد الع، امل

لقرن املاضي وُملهمهم يف ا أستاذ اخلطاطني وإمامهم، واآلخذ بعنان القلم وحيد دهره وفريد عصره
فن اخلط العريب ولُه الريادة يف انتشال اخلط الكويف من الضياع إلمهالِه  أحد اجملددين يفهو و ، الروحي

  .(19رقم" الصورة"أنظر الشكل)يف العصور املتأخر
  (.م1242 – 1812هـ ، 1011-1281)يوسف أمحد هو اخلطاط  ــــ
  .عدد من أنواع اخلط الكويف ياءشتهر بإحأُ ي مصري كبري، يوسف أمحد يوسف، خطاط وآثار  ــــ
  .كان والده معماريًا بارزًا ومهندًسا يف جلنة حفظ اآلثار العربية  ،يف القاهرة وتلقى تعليمه فيها دول ــــ
وبتشجيع وتوجيه منه ومن خالل مالزمته، بدأ يوسف أمحد بتعلم الرسم والزخرفة واخلط الكويف من  ــــ

م مث ُعني رساًما 1823مث دخل تلميًذا يف جلنة حفظ اآلثار العربية عام  املساجد واألبنية األثرية،
م إلملامه باخلط الكويف مما ضاعف من اهتمامه به، فانكب يف عمله 1821وخطاطًا فيها عام 

وخارجه على دراسة اخلطوط الكوفية األثرية وفك حروفها يف املساجد واملقابر حىت أتقن قراءهتا مث  
  .استخالص أنواعها اليت ُخطَّت على اآلثار يف مصر حسب تسلسلها التارخييكتابتها، وجنح ب

 .وقد جتاوز ما استخلصه منها سبعة وعشرين نوًعا أتقنها مجيًعا ، مث أخذ يبدع ويتفنن ــــ

                                                           

54 11ـ 13األوىل،ص ود جلوي املغري و نايف مشرف اهلزاع، التجارب املعاصرة يف اخلط العريب، يلب من املؤلفني الكويت الشويح،الطبعةمحـ   
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َها بدقة وإتقان مثل   أما مدرسته الكربى ومأثرته يف الوقت نفسه، فكانت تلك اآلثار اخلطية اليت رممَّ
ذ اجَلصِّية الشرقية جلامع أمحد بن طولون وخطوط جوامع ومساجد احلاكم واألقمر والصاحل النواف

طالئع وسيدي معاذ واجليوشي والسلطان حسن والغوري وسليمان باشا، وخطوط قباب إخوة يوسف 
د وحيىي الشبيه والغوري، ومشهد السيدة رقية، وأبواب سور البلد، باإلضافة إىل آالف األلواح والشواه

 .عمله كرسام وخطاط ومفتش لآلثار اإلسالمية األثرية اليت تسلمها ونسَّقها أثناء
حاز املرتبة الثانية للخط الكويف يف املسابقة اليت أُقيمت إلصالح حروف املطبعة األمريية يف مصر  ــــ  

 .م، ومل ينافسه فيها إال اثنان سوري وتونسي1230عام 
م، وكتب كثريًا من اخلطوط لألمراء واألعيان واملشاهري 1214ولة عام ُكلِّف بكتابة أومسة الد  ــــ 

 .ولتجار اآلثار والصاغة وغريهم، وترك عدًدا من اللوحات وثالث رسائل يف اخلط الكويف
حىت تويف، فُدفن  1202 للخط الكويف يف مدرسة حتسني اخلطوط امللكية منذ عام كان أول مدرس  ــــ

 .55وخلفه اخلطاط واملزخرف حممد خليل يف القاهرة،
 :              عند الخطاط يوسف أحمد بما يلي اإلبداعتتخلص حالة 

 .ويف يف مصــركط الاخليعترب أول من بعث حركة ـــ 
 .كان معلم نفســهـــ 
 .مارس أنواع متعددة من اخلطوط الكوفيـة مبهارة تامة وضبـط عالـــ 
أداه يف تكيـيف وتنسيق جديد مل يسبق ، و صيل وقواعدهمسات اخلـط الكوفـي األسلوبا حيمل أابتدع ـــ 

 .أن رأيناه من قبل
 :الخطاط يوسف أحمد ما يلي هم مؤلفاتأومن 

 .م1200م والثانية أجنزها سنة1224أجنز رسالتني يف اخلط الكويف، عن مطبعة حجازي مبصر، األوىل أجنزها سنة ـــ
 .يف اخلط الكويف األول كان بعنوان قواعد اخلط الكويف والثاين بعنوان كراسة اخلط الكويف ألف كتابني ـــ

 56ألف سلسلة أعالم اخلط العريب األربعة واألربعني ـــــ

                                                           

ـ  438م، ص1202/ه1018سنة  األوىلدابه، مكتبة اهلالل املطبعة التجارية احلديثة، الطبعة أالقادر، تاريخ اخلط العريب و  ــ حممد طاهر بن عبد 9
432. 

56
 221،ص،1224سنة، الطبعة األوىل، اإلسالميالعربية، دار الغرب  احلضارةـينظر، حيي وهيب اجلبوري، اخلط والكتابة يف   
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 .جمالية الخط الكوفي عند الخطاط يوسف أحمد:المبحث الثاني

 :  حمدعند يوسف أ ــ الخط الكوفي 1

يعترب يوسف أمحد الباعث لفن اخلط الكويف يف العصر احلديث من مرقده، والناهض به على    
قدميه بعدما ظل حقبًا وأجيااًل متالحقة ال يعرفه الناس إال رسومًا وأشكااًل يعز عليهم قرأهتا، ومتييز 

 .   57حروفها بعضها عن بعض
يف هذا  نه هو الذي أحيا اخلط الكويفإن قلنا أ وقد نبغ يف اخلط الكويف نبوغًا كبرًي وال نبالغ     

نسهب يف  مبدرسة حتسني اخلطوط العربية ، ونرى من الضرورة أن مدرساً  الزمن خصوصا بعد ما
له   وذلك للوقوف على كيفية اشتغاله باخلط الكويف وإحيائه (اخلط الكويف)ترمجته كما جاء يف رسالته 

محد يوسف حناتا كان والده رمحه اهلل تعاىل وهو املعلم أ: ملخصهما يف رسالته املذكورة كما هو مبني 
 .58دقيق الصنعة متفننا يف عمله، اشتغل يف أول أمره بعمارات األوقاف كأحد املقاولني

فظهرت عبقريته ظهورا أدهش املهندسني وقتئذ مث اشتهر ببناء املآذن احملكمة والقباب العظيمة      
الرسوم اليت باجلوامع والنقوش والزخارف  م دراسته صار بصحبته، يريهأمتالشاهقة وغري ذلك فلما 

ال ترتك حملة متر بك دون أن ترسم فيها شيئا من هذه الرسوم  ويقول له دهايقلبت ويكلفه الباقية فيها
أن  ختط بعض الصواب فصار يكلفه بدأت يده أن أنس منه نفذ رغبته إىل أني فأخذوعلى الورق 

بتقليد اخلط الكويف من قاعدة املربعات  تقنة وكان يكافئه على ذلك، مث أخذ يكلفهالرسوم امل قلدي
 عمل جدي ووجد عنده إىل ذلك رغبة وتسلية مث انقلب ذلك إىل فصارت مهته ألنه أسهل أنواعه

كرب معني ألن القرءان الكرمي، فكان ذلك أ فظحي حب هذه الكتابة وفهم قراءهتا وكانروح امليل إىل 
ار يذهب مع تلميذا يف جلنة اآلثار العربية وص يات من الكتاب العزيز مث دخلأ ا كان يصادفهم أكثر
 بعض اإلملام خطاطًا ألهنم وجدوا عندهو  ، وبعد سنة ظهرت جنابته فعني رساماً يف مهام صناعته والده

 .59باخلط الكويف ومل يدعيه غريه وقتئذ
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آلثار وترميمها وإعادهتا إىل أصلها بكتاباهتا و وقد كان من أهم واجبات وظيفته احملافظة على ا
 .60زخارفها، وإمتام النقص الطارئ عليها

، صحيحاً  اخلط الكويف اتقاناً  إىل إتقان وبعد تعيينه خطاطاً ورساماً زادت رغبته واجتهت مهته         
اخلط الكويف ــــ  تعليمهـــــ األول ـــــ مرافقته لوالده الذي حرص على على اخلط أمران  وكان مساعده

يف  وظيفته الرمسية فصار املوضوع بذلك حديثه وشغله تعلمه أصبح من أعمال أردوالثاين ــــ أن الذي 
، وملا كان الغرض من جلنة حفظ اآلثار العربية هو احملافظة على اآلثار وإعادهتا إىل أصلها أوقاتهمجيع 

قلد كل كتابة من الكتابات املنقوشة على ي ارص هوظيفت بكتاباهتا وزخارفها وكان هذا من أعمال
 .61ثار منها، ويتمم النقش الذي يكون على اآلكتب على أسلوهباوي اآلثار

محد بن اليت باجلنب الشرقي يف جامع أ ويف أثناء ذلك شرعت اللجنة يف ترميم النوافذ اجلصية   
 عددها يف جدران اجلامع األربعةطولون، وهي مزدانة باخلط الكويف من مجل وآيات متنوعة، وكان 

يعجز عن القيام مبا انتدب له و لكن أذهب  أن افاملوضوع يف أول األمر وخ نافذة فهان له103
 :قول املتنيب يف أمثاله خوفه

 وما اخلوف إال ما ختوفه الفىت              وال األمن إال ما رآه الفىت أمنا 
من ارتقاء السلم  وكان البد له وكانت هذه النوافذ على ارتفاع عظيم يف إمتامه بقلب مطمئن، فشرع

فيها ستطيع قراءة املكتوب نفسه حىت ي هدوجيصعد إىل النافذة ان يصل إليها، فكياخلشيب حىت 
د إىل مجلة نوافذ غريها، باحثا عن عصاحلروف اليت عبث هبا الدهر، مث ينزل ويعرف الكلمات أو وي

رمسها، ومىت احلروف الناقصة، مث ينقلها وي اخلط املماثل، واليت فيها مثل الكلمات أوالنافذة اليت فيها 
الكتابة الناقصة يف مجيع النوافذ اليت مت  أكملإىل الثانية وهكذا حىت  عمد مت إصالح النافذة األوىل

زت مئات فيها إىل صعود السلم وقد جتاو  عدد املرات اليت أضطرر إحصاء ، ومل يستطعإصالحها
شوطا بعيدا يف قراءة اخلط الكويف قبل  ان قد قطعهذه املأمورية إال وك املرات بال شك، فما انتهىت
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مطابقا للصواب  وغ الكايف يف كتابته، وزادت رغبته، وصحت عزميته حينما رأى رؤسائه عملهالنب
 .وصادف عندهم أحسن إعجاب

  اختذ مبدئياً  حيث انت جبامع احلاكم يف بناء بهد ذلك شرعت اللجنة يف ترتيب اآلثار اليت كعب    
دار االن، وكان يف املتحف املصري باجليزة ألواح من  كمتحف هلا، وهو البناء الذي به مدرسة الصلح

الرخام واحلجر اجلريي والرملي فأهدهتا للجنة حفظ اآلثار وكانت حنو ثالثة أالف حجر من شواهد 
واعد خمتلفة وانتدبت الستالمها تنسيقها حبسب التواريخ لوضع القبور مكتوبة باخلط الكويف على ق

بعضها يف ملحق اعد هلا جبوار البناء، فشعرت بباعث جديد زادين حبا وشغفا وكنت قد استكربت 
 األمر يف بدئه ولكن دفعين إىل املضي فيما كلفت به قول املتنيب

 جيد عزماإذا قل عزمي عن مدى خوف بعده         فأقرب شيء ممكن مل 
ك رمزه وحيل لغزه ومىت عرف تارخيه فكي ارقرأ كل حجر على حدى وبالتعبري الصحيح صفصار ي   

قبل ذلك من األحجار  هدار مع ما كان ب من دراسة كل هذه األحجار أنه متكنيف ناحية حىت  وضعه
يف كل زمن من  بذلك من االهتداء  إىل معرفة قواعد الكتابة الكوفية الكثرية العدد فتمكن األخرى

وشة معها على كل حجر منها مث أخذ وقت حياهتا إىل القرن الرابع بأصدق األدلة وهي التواريخ املنق
من األلواح الرخامية املنقوشة  ان يشرتيه لنفسهعلى ذلك ما ك يتقن كتابة كل قرن على حدى وساعده

الشريف، وكما  رميم األزهرباخلط الكويف من شواهد قبور مدينة الفسطاط، مث شرعت اللجنة يف ت
يف إكمال الناقص من الكتابة اليت بداخل اجلامع وكانت ختالف   تقدم يف الكتابة تقدما ظاهرا فأخذ

سهر وي وايل عمل الليل بالنهارار يكتابة األحجار ونوافذ ابن طولون بكثرة رسومها وزخارفها فص
لدراسة اخلط القدمي املوجود فيه حىت الليايل الطوال يف اجلامع على ضوء الشمعة فوق األصاقيل 

 .62وجه على أكمل اع القيام مبأموريتهاستط
وبعد إمتام الرتميم يف األزهر شرعت اللجنة يف إصالح اجلوامع واحملال األثرية اليت يف بعضها          

شيء وقد كانت  من اخلط الكويف يعجزهال  الكويف واحداً بعد واحد فأصلحها، وبذلك أصبحاخلط 
جامع احلاكم واجلامع ]منها اخلط الكويف والزخارف العربية وأعد منها  هذه اجلوامع مدرسته اليت تعلم
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األقمر وأبواب سور البلد والصاحل طالئع ومسجد سيدي معاذ ومشهد السيدة رقية وقبة إخوة يوسف 
الغوري وقبته بالغورية، ومسجد اجليوشي وفيه سيدي حيي الشبيه، ومسجد السلطان حسن، ومسجد 

 .إىل غري ذلك[ وقبة الغوري بكربى القبة ومسجد سليمان باشا بالقلعة
لدى املستشرقني ورواد اآلثار العربية من الغربيني وفيهم من زار  ه ُعرفرغبة وإقداما أن مث زاده    

جب وعلموا أن ها بعد ذلك فأخذهم العاألزهر وبعض اآلثار قبل إصالح النقص يف كتاباهتا مث زار 
يف األزهر ألنه مل يستطع أن  يوسف أمحد هو  الذي أكملها حىت أن بعضهم طلب أن يريه كتابته

انفرد به، وأكد له ذلك ما يف اخلط الكويف  بعيداً  شأناً  يز بني القدمي واجلديد بعد هذا علم بأنه بلغمي
على النحاس أو الرخام  شب ونقاشاً على اخل من الكتابة لتجار اآلثار ليجعلوها حفراً  كان يُطلب منه

معرفة شيء من اخلط  هذا العمل املهم إىل ه يف ذلك مزاحم، وقد وصل بهوغري ذلك ومل يكن ل
تفنن يف حفظ كياهنا احلريف، فأخذ يأن حروفه تقبل من الزخرفة ما ال حد له مع الكويف بشهادة 

 . 63ىل إبداعتقي هبا من بديع إدخال الرسم على الكلمات يف كتابه، وير إ
ه حني عملت احلكومة املصرية مسابقة عاملية بني اخلطاطني يف إصالح 1021سنة  ويف         

عند ذلك مشر يوسف لتقدمي النماذج وقتا كافيا  ريية ومن بينها اخلط الكويف وحددخطوط املطبعة األم
 أن األقطار العربية غاصة كويف يف مجيع فنونه وقواعده وظندراسة اخلط ال أمحد عن ساعد اجلد وأعد  

بعد ذلك أنه مل يتقدم للمسابقة يف اخلط الكويف إال اثنان  مبن يكتبون هذا اخلط ولكن ظهر له
منوذجا منها  21وقدم مخسة مناذج واألخر تونسي وقدم ثالثة مناذج وأنا قدمت ( دمشقي)أحدمها 

كن ألن اللجنة اليت عهد إليها منوذجا عن قواعد اخلط الكويف األصلية والباقي عن الفروع ول 18
مما يعرفه الناس، منحتنه اجلائزة الثانية فلم يقلل  وقتئذ تقدير الفن ال تعرف من أمر اخلط الكويف أكثر

 .64بصحة علمه وفنه إميانا كتابة غريه فيه، بل زاده  قيمة رفع ذلك من عزميته ألنه
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 العوامل التي ساعدت يوسف أحمد على إحيائه للخط الكوفي
 

بعد لعربية وأحيا هبا اخلط الكويف ملصر هذه األمنية دون غريها من األقطار ايوسف امحد   حقق لقد
 :وهي أربعة أمور ، وساعدته على ذلكأن لبث راقدا حنو أربعمائة سنة

  .       رسام والرسم يسهل تعلم اخلط الكويف ويشوق إليه أنه أولها ـــــ    
هلا شأن مه من البواعث اليت فكان تعل   وظيفته أن كتابة اخلط الكويف كانت من أعمال وثانيها ـــــ   

 .وقتئذ يف نفسه
ــ أن يف مصر احملروسة من املساجد األثرية اليت أنشئت يف قرون خمتلفة ماليس يف غريها من وثالثها ـــ   

 .غالبا سالميالدين اإل واعدَّ العربية وقد سلَّم من عبث املخربني ممن أ األقطار
أن القرافة املصرية كانت أعظم خزانة متينة حلفظ اآلثار اليت عليها الكتابة الكوفية جبميع  رابعها ـــــ   

أقالمها وعلى كل شاهد تاريخ كتابته، وال عجب أن يف قطر أخر من أقطار الدنيا توجد خزانة 
  حصينة ملثل هذه الكنوز الثمينة

ملخص ما ذكره األستاذ عن نفسه يف رسالته املذكورة وحيق له أن حيدث عن نفسه ما شاء  وأهني
 . وبيانا للواقع ونفس األمر أكثر اهلل من أمثاله[ وأما بنعمة ربك فحدث]عمال بقوله عز شأنه 

 حمدـــ دراسة تطبيقية لبعض أعمال الخطاط يوسف أ 2   
لقد اعتمد اخلطاط يوسف امحد املصري على عدة قيم فنية مجالية يف أعماله اخلطية وقد استعمل      

كل أنواع اخلط الكويف وبتطبيق جيد لقواعده مما زاد من مجالية أعماله وفيما يلي عرض لبعض أعمال 
 .طيةاخلطاط مع بيان و توضيح ما ميكن توضيحه عن اخلط الكويف وما استعمله يف لواحاته اخل

 11:رقم اللوحة
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      .يوسف امحد املصري:للخطاط اللوحة   

وهي لوحة مكتوبة باخلط الكويف املورق وهي بشكل ( م1202ه ، 1011:)أجنزها سنة     
مستطيل  داخل مستطيل يف مستطيل حيويه إطار مزخرف بزخرفة هندسية ونباتية واللوحة فيها عبارة 

عمل اليوم إىل الغد وهذه العبارة مكونة من ست كلمات وقد وزعت هذه الكلمات يف  التؤجل
االطار بطريقة متساوية ومتوازنة ويظهر هذا من خالل الفراغات املوجودة بني الكلمات ونرى   أيضا 

يمة يف اللوحة تطبيق اخلطاط لقواعد اخلط الكويف وهذا يظهر يف استقامة احلروف وزواياها احلادة والق
م الالفنية اليت استعملها اخلطاط هي االلتواء حيث لوي بعض احلروف وقلل من استطالتها كحرف ال

يف كلميت توكل وعمل وامليم يف كلمة اليوم واأللف املكسورة يف كلمة إىل وغريها وهذا من اجل 
للوحة اخلطية تشكيل العبارة تشكيال مالئما للمساحة املتوفرة  وهذا ما زاد من روعة ومجال هذه ا

 .الدالة على براعة اخلطاط ومعرفته بأصول وقواعد اخلط الكويف
 12:اللوحة رقم
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 .اللوحة للخطاط يوسف أمحد املصري    
ه، وهي مكتوبة باخلط الكويف املظفر والذي تأخذ فيه الكتابة شكل 1032)كتبها سنة       

   اخلطاط فيها عناصر  مد نوعا ما الستخداالضفرية يف استطالة حروفها وتداخلها وهو شديد التعقي
 .زخرفيه خمتلفة ومتشاعبة

مكتوبة على شكل مستطيل، مزين مبجموعة من بسم اهلل الرحمن الرحيم  وهذه الكتابة هي بسملة،
أما القيمة الفنية اليت  الضفائر املختلفة استعملها اخلطاط هبدف ملئ الفراغات املوجودة بني الكلمات،

زادت من مجال هذه اللوحة ودلت على براعة اخلطاط هي الدمج حيث دمج اخلطاط هنا بني حريف 
وهذا الدمج أعطى العبارة ملسة فنية  الرحيموالرحمن وكذا كلميت اهلل األلف والالم يف كل من كلمة 

ه وتاريخ اجنازه هلذه اللوحة خبط رائعة،وكما نرى يف أسفل اللوحة أن اخلطاط يوسف امحد كتب امس
 .رقيق للداللة على اسم اخلطاط وتاريخ اجنازه هلذا العمل

     10:اللوحة رقم

 
ه،وهي لوحة مكتوبة باخلط 1011هذه اللوحة أيضا للخطاط يوسف امحد املصري كتبها سنة      

الكويف املزهر، ويظهر هذا يف تلك الفراغات بني احلروف اململوءة بأشكال األزهار املختلفة، فالعبارة 
وهي مكونة من كلمتني فقط، وكما نرى ان حروف  الشكر هلل اخلطاط يوسف أمحد هياليت كتبها 

 .الكلمتني تتميز برؤوسها احلادة وزواياها القائمة مما يدل على اهنا كتبت بأداة هندسية
وعدد حروف هذه العبارة هو مثانية حروف وكل حرف من هذه احلروف أخذ حظه من االتقان     

 . والروعة واجلمال مما يدل على براعة اخلطاط يف معرفته عن اخلط الكويف اتقانه لقواعده
 10:قماللوحة ر 
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 .ه1012اللوحة اخلطية للخطاط يوسف امحداملصري كتبها سنة      

وكتب فيها عبارة السيف كاحلق والعدل كالصدق وهي مكتوبة باخلط الكويف املزهر وقد ملئت 
الفراغات املوجودة بني حروف وكلمات هذه العبارة بزخارف تشبه أوراق االشجار، حيث قسم 

،فالسطر األول جاء يف وسط اللوحة وترك اخلطاط فراغ متساوي على ميني اخلطاط عبارته اىل قسمني
ويسار العبارة عكس السطر الثاين الذي مل يرتك فيه فراغا،مما زاد من روعة ومجال العبارة اليت جتذب 
الناظر اليها قبل ان يقرأها هذا ان دل على شيء فامنا يدل على معرفة اخلطاط بأسس وقواعد اخلط 

 .الكويف
وكما أن اخلطاط أعاد كتابة العبارة مرة ثانية يف اسفل اللوحة باخلط العادي كاخلط النسخي لكي     

 .يسهل قراءهتا على من تعسر عليه قراءة العبارة األوىل
 10:اللوحة رقم

 
ه مبصر وفيها عبارة 1011هذه اللوحة اخلطية للخطاط يوسف امحد يوسف املصري اجنزها عام      

وهي مكتوبة باخلط الكويف املورق، حيث ان اخلطاط مأل الفراغ املوجود بني والغالب االاهلل 
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الكلمات واحلروف بزخارف متنوعة زادت من مجال اللوحة ودقتها، ويتجلى يف هذه اللوحة براعة 
اخلطاط يف تركيبه للعبارة بشكل مستطيل ومتوازن، حيث الجند تكدسا للحروف وال ختلخال يفسد 

 .ال تركيبها بشكل مالئممج
 الوقفات التي ساهمت في نجاح أعمال يوسف أحمد

ومن خالل التعريف السابق للوحات اخلطاط يوسف أمحد يوسف املصري، يظهر لنا أن اخلطاط      
قد وفق يف كتابته هلذه اللوحات اخلطية من خالل قدرته على املزاوجة بني الكلمات وملء الفراغ وكذا 

اشى معه، استفادته من املساحات وأيضا اختياره لأليات واجلمل واحلكم اليت تقبل الرتكيب وتتم
يف عمله  يوسف أمحد وقدساعد على جناح تركيب هذه األيات والعبارات عدة وقفات رعاها اخلطاط

، توزيع المساحاتوكذا  االيقاعو  وملء الفراغاتبني الكلمات  االتزانو دقة الحروفوهي 
 :  وسأختصر هذه الوقفات كما يلي

ني اخلطاط وقدرته على اتقان اخلط العريب، وهذه اخلاصية تعتمد على مدى متك:دقة الحروفـــــ     
كل قد يسيء صلي ويصبح يف شاأل ومعرفة مقاسات احلروف حىت اليفقد احلرف رونقه وشكله

 .65ومتقنناً  ن كان الرتكيب مجيالً للوحة اخلطية نفسها وأ
الشكل شكل ال ونرى أن اخلطاط الذي جييد احلروف ويتقها دائما يستطيع التحكم يف اللوحة وال    

خراج لوحته وعملها بشكل مجيل ورائع ويوجد الراحة النفسية عند املشاهد حيكمه، فهو يستطيع إ
الذي يتذوق اخلط العريب ويعشقه فنجده مييز بني العمل الناجح وبني غريه من األعمال، لذلك جند 

ومتكامل، أن متكن اخلطاط من اجادة رسم احلروف اجادة تامة تساعده يف اخراج عمل فين ناجح 
  .وال يتأتى دلك اال بكثرة التدريب واملمارسة

وهو من ركائز العمل الفين الناجح، حيث ان التوافق بني اخلطوط األفقية والعمودية : ـــ االتزان  
واملائلة واملتضادة هو أساس اتزان اللوحة وجناح العمل، واذا دققنا يف اخلط العريب فاننا نرى مثة 

 .استخالصها لتحقيق سالمة الكتابة الفنيةمقاييس ميكن 
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واالتزان يف مقاييس وضع احلجم يف الرتكيب يظهر الوجه األصلي للعمل الفين سليما من       
التشويه، لذلك جيب على اخلطاط ان جيمع بني االتقان يف رسم احلروف واختيار الرتكيب اجلميل 

ف العربية، ويساعدنا االتزان يف العمل الفين املتناسب مع احلروف، ويساعده يف ذلك مرونة احلرو 
على اخراج الوحدة اجلمالية املنظمة للعمل نفسه وهي اليت ختضع فيها اخلطوط العربية بالذات اىل 
مبدأ االتصال واالنفصال بني احلروف والكلمات، وهذا املبدأ هو أصعب ما يواجه اخلطاط يف عمل 

عند اختيارة للنص أن يراعي حروفه وهل هي قابلة الرتاكيب اخلطية لذلك جيب على اخلطاط 
 .66للتشكيل أم ال،حىت ال يضيع الوقت دون اخلروج بنتيجة مفيدة

الفراغ يف العمل الفين أمر غري مرغوب فيه ملا ينتج عنه من ضعف وتشوه العمل، : ملء الفراغــــ  
ات الناجتة بعد االنتهاء من ولذلك جلأ اخلطاطون املسلمون اىل ابتكار بعض األشكال مللء الفراغ

الفتحة ،الضمة اضافة اىل جتميع أكثر من نقطتني يف مكان واحد األمر الذي : العمل مثال ذلك
 .ينتج عنه ملء الفراغ املوجود

ولقد تصرف و تفنن اخلطاطون بعمل اللوحات الفنية وزاوجوا بني اخلطوط بتوافق تام ليشعروا بنشوة 
من اخلوف، واالنسان الذي بلغ قدرا من النضج الفين يرى ويدرك  التفوق على الصعاب والتخلص

مدى أمهية وجود الفراغ أوعدمه يف الشكل املوجود، حيث يقدر دور كل منهما فالشكل املكتوب هو 
جزء من كل، أما اخلطاط الذي مل ينضج فنيا بعد فانه اليبايل بالفراغ ولكنه حيصر اهتمامه يف 

 .ام بكتابتهالشكل او الرتكيب الذي ق
هو أحد أهم اخلصائص اليت يتميز هبا الفن االسالمي والذي يعترب جزءا مهما من ناحية  :االيقاعــــ  

التأثري يف اللوحة وزيادة نسبة التوازن بني أحجامها مما يعطيها منظرا مجاليا مألوفا،يؤثر يف احساس من 
اثل والتناظر والتبادل، كما يعتمد على يشاهد العمل،ويعتمد االيقاع يف الفن االسالمي على التم

 .اخلط اللني واهلندسي،وتعدد املساحات وتوزيع الوحدات، وتوزيع اخلط بني كل هذه العناصر
ومن النادر جدا أن نرى يف العمل الفين ايقاعا واحدا،بل انه يف أغلب األحيان يشمل على عدة      

ة الفنية تنويعا وحداثة وجتديدا يف ايقاعات متعددة ،فهو أمر من شأنه أن يكسب اللوح
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الشكل،وغالبا ما جند الكتابة العربية يف اللوحات اخلطية تغلب على العناصر الزخرفية اجملاورة 
هلا،وااليقاع للوحة الفنية مبنزلة القلب اجملسم، ولذلك فان انتظام ضربات القلب يف دقة متناهية، األمر 

 .67سالمتهالذي ينتج عنه استقامة صحة االنسان و 
لتوزيع املساحات دور هام ومؤثر يف التكوين النهائي للوحة، فتقسيم : توزيع المساحاتـــــ    

املساحات وتوزيعها بصورة متناسقة، جيعل الرؤية للعمل مستقرة وتبعث يف نفوس املطالعني روح 
الظروف املهمة اليت اهلدوء والطمئنينة، وعند توزيع املساحات يف العمل الفين جيب مراعات بعض 

 :يعتمد عليها توزيع املساحة بشكل أساسي وهذه األمور هي
 .ــــ عدد املساحات اليت تدخل يف حدود اطار العمل أوالرتكيب اخلطي

 .ــــ صغر أو كرب املساحات بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للمساحة الكلية للرتكيب اخلطي
 .لبعض، ففد تكون متقاربة أو متباعدةـــ توزيع املساحات بالنسبة لبعضها ا

 .ــــ شكل املساحة نفسها فقد يكون الشكل هندسيا أو مبعثرا
وهناك بعض االعتبارات اليت قد تكون يف غاية األمهية واليت حتدد األسس العامة اليت تتحكم يف 

 أسلوب توزيع املساحات يف العمل الفين وهذه االعتبارات كالتايل
o  يف توزيع املساحاتأن يراعي التوازن. 
o أن يراعي قواعد النسب املقبولة مجاليا. 
o أن يتم توزيع املساحات حبيث حيقق للعمل الفين الوحدة مع التنوع. 
o  أن يكون توزيع املساحات الفاحتة والقامتة عامال على اثارة االحساس بالعمق

 .الفراغي
o أن يتفق توزيع املساحات مع األهداف املطلوبة يف العمل الفين. 
o أن يوضع يف االعتبار تأثري تراكب املساحات. 
o  يضم هذه املساحاتالذي أن تراعى العالقة بني املساحات واالطار . 
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وباتباع ما مضى نستطيع تكوين تركيبا متكامال ال ينقصه شيء وال يعيبه شيء،حاويا كل      
 .مقومات العمل اخلطي الناجح

وللتعرف  املصري يوسف أمحد يوسف اذ مل أقل كلها،وهذا ما تتميز به أغلب أعمال اخلطاط     
 .68(25ـ  24ـ 23ـ  22ـ  21ـ  20)أنظر األشكال رقم  ،أكثر على أعماله
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 ملحق
 اللوحات
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 أنواع الخط الكوفي

 

 

 

 (المربع)الخط الكوفي الهندسي                                     الخط الكوفي ذو األرضية النباتية            

 

 

يالخط الكوفي المغرب  

11الشكل رقم   

11:الشكل رقم  
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  الخط الكوفي البسيط 

 

 
10الشكل رقم   

10: الشكل رقم  

12الشكل رقم  

10:الشكل رقم  
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 كتابات متنوعة بالخط الكوفي المورق

 

10:الشكل رقم  
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10الشكل رقم  

10الشكل رقم  
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 الخط الكوفي ذو األرضية النباتية

10الشكل رقم  

11:الشكل رقم  
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 الخط الكوفي الهندسي بأشكال مختلفة

 

 11الشكل رقم 

12الشكل رقم   

 10 :الشكل رقم
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 بخط كوفي مغربي  ورقة من مصحف
 

 

 

 

 

 
 

10:الشكل رقم  
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 هندسية تظهر فيها االستعاضة عن جزء من حرف لحرف أخركتابات كوفية 

10:الشكل رقم    
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 خط كوفي مضفر يظهر فيه دمج الحروف

 

 خط كوفي هندسي يظهر فيه الدمج المختلف بين كلمة اهلل

 

11رقم: الشكل  

11رقم: الشكل  

11رقم: الشكل  
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 اليسار  إلىكتابات عكسية من اليمين   ظهر فيهت مضفر كوفيخط   
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 18: الشكل رقم
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 كتابات كوفية هندسية تظهر فيها االستعاضة عن جزء من حرف لحرف أخر

  

10:الشكل رقم  

10:الشكل رقم  
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 خط كوفي مضفر يظهر فيه دمج الحروف

 

 المختلف بين كلمة اهلل خط كوفي هندسي يظهر فيه الدمج

 

11رقم: الشكل  

11رقم: الشكل  

11رقم: الشكل  
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 اليسار  إلىكتابات عكسية من اليمين   ظهر فيهت مضفر كوفيخط   
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 18: الشكل رقم
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: 

 صورة الخطاط يوسف أحمد

 

 

 

 

 19:الشكل رقم



63 
 

 21و20:الشكل رقم 

 22:الشكل رقم
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 23:الشكل رقم
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 24:الشكل رقم

 25:الشكل رقم
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 خاتمة 
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األخري وبعد العرض املوجز عن اخلط الكويف بداية بالنشأة والتعريف واألنواع واخلصائص  ويف       
مروراً بأهم قيمه الفنية وقواعده ووصواًل إىل جماالت استخدامه وأثر الزخرفة العربية اإلسالمية فيه وبعد 

 :التعرف على أعمال اخلطاط يوسف أمحد توصلت إىل عدة نتائج أمها
لكويف يعترب من أقدم اخلطوط اليت عرفتها بالد العرب، ومظهر من مظاهر اجلمال العريب، ــــ أن اخلط ا

وحتفة من حتف الفنون اإلسالمية، زينت به املساجد واملنازل وُغلفت به الكتب وُكتب به املصحف 
 .الشريف يف أول عهده
ابن اخلطاب  د اخلليفة عمربسبة إىل مدينة الكويف اليت بنيت يف عه( الكويف)ـــ و مسي هبذا االسم 

 .رضي اهلل عنه استأثرت بامسها ألنه ابتكر فيها ومل يكن له وجود قبلها
ـــ بلغ اخلط الكويف أوج ازدهاره يف العصر العباسي ملا القاه من تقدير واهتمام شديدين ما جعل منه 

اليت فتحوها مما ساعد  فنًا من أمسى الفنون اإلسالمية، وقد محله املسلمون معهم إىل مجيع البلدان
 .على انتشاره وازدهاره

ــــ اخلط الكويف يتميز بصفة اهلندسة ويكتب باستعمال أدواة هندسية مما جعله خط مميز عن باقي 
 .اخلطوط األخرى إضافة إىل ذلك فهو األكثر قابلية من غريه لتزيني حروفه وكلماته بزخارف خمتلفة

من اخلط الكويف عدة أنواع منها البسيط واملورق واملزهر واملضفر وذو األرضية النباتية واملربع  ــــ ُأشتق
أو اهلندسي وكذا املغريب، فهذه األنواع ختتلف عن بعضها البعض يف الشكل لكنها تتفق يف صفة 

 .اهلندسة
وهو خال من الزخرفة ـــ اخلط الكويف البسيط هو أول أنواع اخلط الكويف متيز بقصر احلرف ومسكه 

 .ومجيع أشكال التزيني وهو بسيط وسهل من حيث التشكيل
ــــ اخلط الكويف املورق هو تطور للخط الكويف البسيط وقد أدخلت علية زخارف شبيهة بأوراق 

 .األشجار
ا ـــ اخلط الكويف املزهر يتفرع من الكويف املورق وهو الذي يتميز بشغل مجيع املساحة اليت يكتب عليه

 .وملء الفراغ املوجود بني الكلمات واحلروف بأشكال شبيهة بأوراق األشجار



68 
 

ــــ من بني أصعب أنواع احلط الكويف ـــ املضفرــ وقد مسي باملرتابط أو املعقد لشدة تعقيده، وهو نوع 
 .من الزخارف الكتابية يأخذ شكل الضفرية يف استطالة حروفه وتداخلها فيما بينها

سهل أنواع اخلط الكويف كتابة هو الكويف املربع أو اهلندسي، حيث ميكن كتابته باستخدام ــــ من بني أ
 .  أدوات هندسية بسيطة ويتميز بكثرة الزوايا وشدة استقامة حروفه

ـــ أدخلت على اخلط الكويف عدة قي فنية زادت من مجاله وتنميقه وأدخلت عليه بعض التحسينات 
ومن هذه القيم الدمج بني احلروف واالستعاضة وااللتواء وكذا  يف شكل حروفه وطريقة رمسها،

 .العكس
ـــ استخدم الفنان املسلم اخلط الكويف يف التدوين فقد دون به املصحف الشريف وهذا أكثر ماميز 
اخلط الكويف ومع ظهور عدة أنواع من اخلطوط بعد هذا اخلط إال أنه بقي األكثر استعمااًل يف كتابة 

 .ريفاملصحف الش
ـــــ لقد فطر الفنان املسلم على كره املساحات الفارغة وسرعان ما استخدم الكتابات الكوفية املورقة 

 .واملضفرة على صور مجالية مللء الفراغات مشكال هبا زخارف نباتية وكتابية يف غاية الدقة واإلبداع

 أفاق مستقبلية
كما هو معلوم أن موضوع اخلط الكويف واسع حيتوي على عدة أنواع لذا فمن الضروري إعادة      

النظر والتدقيق والتوسع فيه ملا له من أمهية كربى عند العرب واملسلمني خصوصا وأن معظم الُقراء 
طور جيدون صعوبة كبرية يف قراءة هذا النوع من اخلط وخاصة البسيط منه ألنه قدمي، ومع الت

التكنولوجي واحلضاري ودخول آليات الكتابة السريعة إىل جمتمعاتنا أدت إىل سلب األجيال الصاعدة 
احلماس يف الكتابة اليدوية ومن أجل تطوير اخلط العريب بشكل عام والكويف بشكل خاص جيب 

 :إتباع ما يلي
اجلامعات،حيث أن اخلط الكويف  ــــ ينبغي االهتمام باخلط الكويف ضمن مناهج أقسام الرتبية الفنية يف

 .من أوائل أنواع اخلطوط القاعدية املبتكرة وأمهها
ـــــ االهتمام باجلانب النظري املرتبط بدراسة اخلط الكويف للتعرف على األبعاد الفكرية والتارخيية والفنية 

 .املرافقة لتطوير اخلط الكويف هبدف منو اجلانب الثقايف والعلمي من هذا اجلانب
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 .ــــ إقامة معارض خطية وتنظيم مسابقات فنية هبدف وعي املشاهدين هبذا اجملالـ
ـــــ إنشاء مراكز لتعليم فنون اخلط العريب والتدريب على اكتساب املهارات فيها وجعل ذلك يف متناول 

 .اجلميع وذلك حملاولة تثبيت هذه القواعد ومنعها من االندثار
من الدراسات اليت هتتم بأئمة اخلط الكويف كاخلطاط يوسف أمحد املصري ــــ العمل على إجراء املزيد  

وتلميذه اخلطاط حممد عبد القادر عبد اهلل وغريهم ودراسة أساليبهم اخلاصة يف طريقة كتاباهتم 
 . للخطوط هبدف الكشف عن طرق وأساليب مندثرة يف اخلط الكويف

ملنظومات الرتبوية وتوظيفه يف اإلبداعات الفنية ـــــ ضرورة إدماج اخلط العريب وبكل أنواعه يف ا
واألنشطة الثقافية واحلياة العملية لكي حتتل الكتابة العربية مكانتها يف اجملتمع العريب باعتبارها أحد 

 .عناصر هويتنا الفنية والثقافية واحلضارية 
ألنه أقدم اخلطوط من  ــــ ضرورة إنشاء معارض ومبادرات وطنية يف اخلط العريب وخاصة الكويف منه

حيث النشأة، وهذا هبدف االهتمام بثروتنا العربية، ونشرها بني األجيال من أجل التعريف هبا 
 .وترسيخها يف األذهان

ــــ تشجيع البحوث والدراسات اجلامعية اليت تتناول مثل هذه املواضيع وختصيص جوائز حتفيزية هلا 
 .   والعمل على نشرها
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 :قائمة المصادر والمراجع

  .برواية ورش عن نافع:القرآن الكرميـــ 1 

 .ـــ السنة النبوية الشريفة، رواية البخاري2 
 ، سنة، صبح األعشى يف صناعة االنشا، اجمللد األولالقلقشندى  أبو العباس شهاب الدين أمحدـــ 3 

 .القاهرة م،1210
 ق،من منشورات احتاد الكتاب العرب دمش، رحلة اخلط العريب من املسند إىل احلديث :محد شوخانأـــ 4
  .2001سنة د ط،  
 محد صربي زايد، أمجل التكوينات الزخرفية يف كتابة اخلط الكويف ألشهر اخلطاطني قدميا وحديثا،أـــ   5 
 .م2311بنان، الطبعة األوىل، سنةدار الكتب العلمية بريوت ل 

األوىل  الطبعة عمان،، األردناخلط العريب، دار أسامة للنسر والتوزيع  ةأمين عبد السالم، موسوعـــ 1
 .م2332سنة

 حامد سامل الرواشدة، أساسيات يف قواعد اخلط العريب واإلمالء والرتقيم، دار ومكتبة احلامد للنشرـــ 1
 .2312والتوزيع، الطبعة األوىل سنة  

التجارب املعاصرة يف اخلط العريب، مجيع احلقوق حمفوظة  ونايف مشرف اهلزاع،املغري  جلويمحود ـــ 8
 .م1221ةت، الطبعة األوىل، سنللمؤلفني الكوي

خالد حممد املصري اخلطاط، مرجع الطالب يف اخلط العريب، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ـــ  2
 .2334الطبعة الثانية سنة

جيز يف تاريخ اخلط العريب ـ دون طبعة ـ  منشورات وزارة الثقافة يف عبد اهلل أبو راشد ـ الو ـــ 13
 .اجلمهورية العربية السورية دمشق

عبد الباسط حممد علي ،اخلط العريب نشأته تطوره قواعده خط الثلث و النسخ، منشاة املعارف ـــ  11
 .، دون سنةباإلسكندرية، دون طبعة

اخلط العريب والزخرفة العربية اإلسالمية، اململكة األردنية اهلامشية عمان،دون ، عبد اجلبار محيديـــ 12
 .م2331طبعة ،سنة
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مكتبة اجملتمع العريب حممد عبد اهلل الدرايسة، الزخرفة اإلسالمية،  عديل حممد عبد اهلادي وـــ 10
 .م2332سنة  للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،

  ـ تارخيه، أنواعه، تطوره، مناذجه ـ "اخلط الكويف "عة اخلط العريب كامل سلمان اجلبوري، موسو ـــ  14
 .م1222 ه، سندار ومكتبة اهلالل للطباعة و النشر، بريوت لبنان، الطبعة األوىل

  ه، شارع حممد فريد1حممد حسام الدين إمساعيل عبد الفتاح، الكتابات العربية حىت القرن ـــ 11
 .القاهرة، دون طبعة 

  احلديثة،حممد طاهر بن عبد القادر، تاريخ اخلط العريب وادابه، مكتبة اهلالل املطبعة التجارية  ـ11
 .م1202سنة  األوىلالطبعة  

حممد عبد اهلل الدرايسة وعديل عبد اهلادي،الزخرفة اإلسالمية، مكتبة اجملتمع العريب للنشر ـــ 11
 ،م2332األردن، الطبعة األوىل، سنة والتوزيع عمان

، الطبعة ومقاالت يف اخلط العريب، دار الشرق للطباعة والنشر حممود شكر اجلبوري، حبوثـــ 18
 .م2331وىلاأل

مهدي السيد حممود، علم نفسك اخلط الكويف، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير مصر ـــ 12
 .م2331ن طبعة، السنةالقاهرة، دو 

الطبعة  العريب، مكتبة النهضة بغداد، دار القلم بريوت،، بدائع اخلط ناجي زين الدين ــــ 23
 .م1281،الثانية

ألردن، ناهض عبد الرزاق دفرت القيسي، تاريخ اخلط العريب، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان اـ ـــ 21
 .م2331، الطبعة األوىل، سنة

 .2314ون طبعة، سنة نصر عبد القادر، من كنوز اخلط العريب، مؤسسة حورس الدولية، دـ ـــ 22
، الطبعة األوىل، اإلسالميالعربية، دار الغرب  احلضارةحيي وهيب اجلبوري، اخلط والكتابة يف  ـــ 20
 .1224 سنة

 الرسائل الجامعية
دراسة حتليلية مقارنة،  09 إىل  05عبد اهلل ثاين قدورـ اخلط الكويف يف مساجد تلمسان من القرنـــ 1

 .م2001ـ 2000 ، سنةاملاجستري، قسم الثقافة الشعبية جامعة تلمسانمذكرة خترج لنيل شهادة 
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، دراسة مقارنة للسمات الفنية يف خط الثلث عند ابن إمساعيلخمتار عامل مفيض الرمحن حممد ـ ـــ 2
للحصول على درجة املاجستري يف الرتبية الفنية، سنة  ، متطلب تكميلياألتراكالبواب واخلطاطني 

2331. 
 المجالت

لكرتونية العدد الثاين، يخ اخلط الكويف، جملة املختار اإلعصام عبد الفتاح، نظرة موجزة عن تار ـــ  1
 .2311أفريل
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