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 -د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/ أحمد بن بلة                                        1وهران  جامعة

 كلية اآلداب وا لفنون

 قسم الفنون

  -الخامس  السداسي

 

ليسانس فنون تشكيليةمقياس الخط لطلبة السنة الثالثة   

 

بسم هللا الرحمن الرحيم                  :محاضرة األولى   

 

ل الحروف ظهور الخط هو فن تصميم الكتابة في مختلف اللغات التي تستعم تاريخية الخط العربي :

ندسية مختلفة من العربية ,بحيث تتميز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة الكتساب أشكال ه

 خالل المد و الرجع و االستدارة و التزوية و التشابك و التداخل و التركيب .

لمساجد" و خرفة العربية ) أرابيسك ( حيث يستعمل لتزيين أماكن العبادة " اويقترن فن الخط بالز -

ربي وفي القصور من التراث اإلسالمي كما هو موجود في أندلس بإسبانيا والغرب العربي و المشرق الع

طوطات بالد فارس وأندونيسيا وكل البلدان اإلسالمية بصفة عامة ,كما أنه يستعمل في تحلية المخ

انين العرب وخاصة لنسخ كتاب هللا القرآن الكريم وقد شهد هذا المجال اقباال كبير من قبل الفنوالكتب 

مات التي بصفة خاصة وبصفة عامة المسلمين وذلك بسبب نهي الشريعة عن التصوير أي نحت المجس

باألماكن  المقدسة و المصاحف .....إلخ  لها ظل " البشر والحيوانات وخاصة ما يتصل  

رة بحيث اد الخط العربي جماليا على قواعد خاصة تنطلق من التناسب بين الخط و النقطة والدائاعتم -

ى كالخط و الكتلة و تستخدم أدائه فنيا العناصر نفسها التي تعتمدها أساليب مدارس الفنون التشكيلية األخر

خط يزداد ذاتية تجعل الالحجم ليس معناها المتحرك ماديا فحسب بل وبمعناها الجمالي الذي ينتج حركة 

 رونقا وجماال مستقل عن مضامينه و مرتبط معها في آن واحد .

هم كاآلتي :توجد الكثير من األنواع و األنماط في الخط العربي يمكن تقسيمها إلى صنفين أي نوعين و  

 حسب األساليب .

ايا حادة و ات معلومة ذات زوالنوع األول الخطوط الصلبة ) الحادة أو اليابسة ( و حروفها مستقيمة بقياس

 من أشهرها نجد خط الكوفي بأنواعه المتعددة نسبة لمدينة الكوفة بالعراق.

ج إلى قياسات النوع الثاني الخطوط اللينة أو المستديرة و حروفها مقوسة وسهلة المنال في طريقة ال تحتا

 النسخ وهو بطبيعة الحالدقيقة مثل خط الكوفي فهي عكسه تماما ومن أشهر هذه األنواع نجد خط 

 متداول ومعروف
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 المرحلة المبكرة : أمثلة بيانية . 

 

غياب  من سورة األعراف كتبت بخط كوفي مبكر ) أوائل القرن السابع ميالدي ( لوحظ 68و 68اآليات 

 التنقيط والتشكيل .

 المرحلة المبكرة 

ري ظهور الخط العربي الشمالي أو خط الجزم وهو الخط الشائع المتصل خالفا للخط المسندي الحمي

لنبطي الذي الذي كان منتشرا في جنوب الجزيرة العربية في القرن الرابع ميالدي من خالل تأثير الخط ا

لنبطية من الحروف انشأ بدوره من نمط الكتابة  األرامية والتزال بعض الحروف العربية تستعمل أسماء 

الصاد األلف و الواو والميم والنون مع بعض الحروف التي ترسم بنفس الطريقة مثل الطاء والضاد و

بالحيرة  والعين وتطور هذا الخط وازدهر في القرن الخامس والسادس ميالدي في أوساط القبائل العربية

فل لحجاز و الطائف عن طريق القواو األنبار وانتشر منها إلى شمال غربي الجزيرة العربية في ا

ل هذا التجارية و يعتقد  أن سادة قريش بشر بن عبد المالك وصهره حرب بن أمية قاما بنشر و إدخا

خطوط  الخط في قبائل مكة قبل  مجيئ اإلسالم وقد كان العرب في الجاهلية يميزون أربع أنواع من ال

ة( ار( و المكي )من مكة( والمدني ) من المدينة المنوروهي الحيري ) من الحيرة( و األنباري ) من األنب

م( مؤلفا لفهرست لفظ الكوفي ألول مرة للداللة على الخط 648 -م 888و قد استخدم إسحاق النديم ) 

اع ال الحجازي الحيري و هو أقدم أنواع الخطوط  وأستعمل في رسم المصحف العثماني  وخالفا لما يش

م فيما ظهر هذا الخط قبل 836مدينة الكوفة بالعراق آلنه لم يتم إنشائها إال في عالقة لمنشأ الخط الكوفي ب

رن التاسع هذا التاريخ بحوالي مئة سنة  وقد بلغ الخط الكوفي اكتماله في منتصف القرن الثامن والق

يقع يث لم ميالدي ) القرن الثاني والثالث للهجرة( وكان يشكل النمط الرئيسي لنسخ القرآن الكريم  ح

م في اوائل القرن تنقيطه وتشكيله إال بعد وفاة رسول اإلسالم سيدنا محمد  ابن عبدهللا عليه الصالة والسال

 األول للهجرة حسب ما تشهد به عدة مخطوطات من ذلك التاريخ . 
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 تأتي بعدها مرحلة التجديد في الخط العربي    

    

 

ي عشر عربية من القرن التاسع إلى القرن الحادعلى تطور نظام الكتابة النعطي مثال على ذلك : 

لى تمثيل البسملة كتبت بخط الكوفي غير منقط وال مشكل نظام أبو األسود الدؤلي المبكر ويعتمد ع

تعمل الحركات بنقاط حمراء تكتب فوق )الرفعة( تحت ) الكسرة( أو    بجانب ) ضمة( الحرف ) يس

 نقطتين لتنوين(.

موز مختلفة روف نظام خليل بن أحمد الفراهيدي المستعمل إلى يومنا هذا وضع رتطور النظام بتنقيط الح

 للحركات فيما تبقى النقاط لتمييز الحروف .

 مرحلة التجديد في الخط العربي

عندما إنتشر اإلسالم خارج ربوع الجزيرة العربية، دخل عدد مهمم مما الشمعوع، عامت اخمتالا هويماتهم، 
 كثر استعماال في عدة مجاالت. ألاغة والكتابة العربية اإلت الديا الجديد وصارت ال

 وقام المساموا الجدد بتطويع فا الخط لتدويا لغاتهم وكطريقة لاتعبير عا مرجعياتهم الثقافية. 
إلت قيمام ممدارخ خمط وانمماط خاصمة مثمل خمط  وقد قاد هذا التنوع الفكري، الذي تميزت به تاك المرحاة،

 تراك. ألالتعايق في بالد فارخ والخط الديواني عات يد ا
مويممة، حيممم قممام ابممو األسممود ألوكانممت اولممت خطمموات التجديممد فممي نةممام الكتابممة العربيممة فممي عهممد الدولممة ا

حممت او م( بوضممع عاممم النحممو، ونةممام تنقمميط فممي رسممم الحركممات توضممع فممو  او ت366 - 306الممديلي  
 بجانع الحرا، وإنشر هذا النةام في عهد الحجاج با يوسا. 

صمفر لعالممات ألحمر او األسود لاحروا و باألوقد كتع القرآا الكريم في تاك المرحاة باونيا مختافيا با
 اإلعراع.

  

م( بإدخال نةام 691 - 616ميالدي، قام الخايل با احمد الفراهيدي   663وفي مرحاة ثانية، حوالي 

.دةلواا وإنما عات رموز مختافة لرسم الحركات والهمزة والش  ألير لاتشكيل، ال يعتمد عات امغاي  
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محاضرة الثانية : ال -  

 : أنواع الخطوط

 خط الثلث  
ما اروع الخطوط منةرا وجماالً واصعبها كتابة وإتقانا, كما انه اصمل الخطموط العربيمة، والميمزاا المذي 

 يوزا به إبداع الخطاط. 
وال يعتبر الخطاط فناناً مالم يتقا خط الثام، فمما اتقنمه ريمرس بسمهولة ويسمر، ومما لمم يتقنمه ال يرعمد  بغيمرس 

 خطاطاً مهما اجاد.
ويمتاز عا ريرس بكثرة المرونة إذ تتعدد اشكال معةم الحروا فيه ؛ لمذلك يمكما كتابمة جمامة واحمدة عمدة 

تجميل، ويقل استعمال هذا النوع فمي كتابمة المصماحا، مرات بأشكال مختافة، ويطمخ احيانا شكل الميم لا
 ويقتصر عات العناويا وبعض اآليات والجمل لصعوبة كتابته، وألنه يأخذ وقتاً طويالً في الكتابة.

اسممتعمل الخطمماطوا خممط الثاممم فممي تممزييا المسمماجد، والمحاريممع، والقبمماع، وبممدايات المصمماحا. وخممط  
واستعماه األدباء والعاماء في خط عناويا الكتمع، واسمماء الصمحا بعضهم المصحا بهذا الخط الجميل. 

والمجالت اليومية واألسبوعية والشمهرية، وبطاقمات األفمراا والتعزيمة، وذلمك لجمالمه وحسمنه، والحتمالمه 
 الحركات الكثيرة في التشكيل سواء كاا بقام رقيق او جايل، حيم تزيدس في الجمال زخرفة ورونقاً.

  

همم،(، واضمع قواعممد هممذا الخمط ممما نقممط ومقماييخ وابعمماد، ولممه فضممل 626اممة المتموفت سممنة  يعتبمر ابمما مق
السبق عا ريرس، ألا كل ما جاء بعدس اصبح عياالً عايه, وجاء بعدس ابا البواع عاي بما همالل البغمدادي 

لقواعمد ه،(، فأرست قواعد هذا الخط وهذ به، واجاد في تراكيبمه، ولكنمه لمم يتمدخل فمي ا316المتوفت سنة  
 التي ذكرها ابا مقاة ما قباه فبقيت ثابتة إلت اليوم. 

  

 أشهر الخطاطين المعاصرين الذين أبدعوا في خط الثلث هو المرحوم هاشم محمد البغدادي رحمه هللا.

 

 خط النسخ
خط النسخ اعتبرس وليداً اًلخط الثام مما حيمم كتابتمه وصماته بخمط الثامم فهمو خمط جميمل واخماذ تغامع  إا

 عايه دقة حروفه اثناء الكتابة وهو مالزم دائم ومكمل لخط الثام.
وضع قواعدس الوزير ابما مقامة، وارطامق عايمه النسمخ لكثمرة اسمتعماله فمي نسمخ الكتمع ونقاهما، ألنمه يسماعد 

سمير بقاممه بسمرعة اكثمر مما ريمرس، ثمم كتبمت بمه المصماحا فمي العصمور الوسمطت واالا( الكاتع عات ال
 اإلسالمية، وامتاز بإيضاا الحروا وإةهار جمالها وروعتها.

وخط النسخ الذي يكتبه الخطماطوا اليموم؛ همو خمط القمدماء مما العباسمييا المذيا ابتكمروا وتفننموا فيمه، فقمد 
وا وتفمنا فمي تنميقمه األتمراك، حتمت وصمل إلينما بحاَّتمه القشميبة، بالغماً حمد   حسَّنه ابا مقاة، وجود س األتابكي

 الجمال والروعة(.
وتستعمل الصحا والمجالَّت هذا الخط في مطبوعاتها، فهو خط الكتمع المطبوعمة اليموم فمي جميمع المبالد 

ر المحمممدثوا خمممط النسمممخ لامطمممابع واآلالت الكاتبمممة، وألجهمممزة التنضممميد ا لضممموئي فمممي العربيمممة. وقمممد طمممو 
وس  الخط الصحفي( لكتابة الصحا اليومية به.  الكمبيوتر، وسم 

واشهر خطاط معاصر ابدع فيمه همو هاشمم محممد البغمدادي، فقمد ةهمرت براعمة قصمبته فمي كتابمه  قواعمد 
 الخط العربي( الذي يعتبر الكتاع األول في مكتبات الخطاطيا الكبار والمبتدئيا.
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 الخط المصحفي
كتبممت المصمماحا بحممروا خممط الثاممم، وبعممد العنايممة واالهتمممام بممه وتجويممدس سرمممي بممالمحقق، ثممم تطممورت 

 الكتابة لتكوا عات صورة اخرى سميت بالخط المصحفي جمعت بيا خط النسخ والثام.
  

 المغربي -الخط األندلسي 

اكممز بممالد المغممرع مشممتق ممما الخممط الكمموفي، وكمماا يسمممت الخممط القيروانممي نسممبة إلممت القيممرواا إحممدى مر
العربي، ونجدس في نسخ القرآا المكتوبة في األنمدلخ وشممال إفريقيما، ويمتماز همذا الخمط باسمتدارة حروفمه 

 استدارة كبيرة، وبمتحا المتروبوليتاا عدة اورا  ما مصاحا مكتوبة بالخط األندلسي.
مالمه وذكائمه وحبمة مما يتميز الفناا الكبير محمد عالء عمادل محممد عامت عقبمت بشمهرته وجممال خطمه وج

 الناخ
  

 : هدس نوعية الخط الفارسي  الخط الفارسي
 
 

 
 في القدس 5391نموذج للخط الفارسي من خطوط الشيخ نسيب البيطار عام 

  

 :الخط الفارسي
ةهممر الخممط الفارسممي فممي بممالد فممارخ فممي القممرا السممابع الهجممري  الثالممم عشممر الممميالدي. ويسمممت  خممط 

وهو خط جميل تمتاز حروفه بالدقة واالمتداد. كما يمتاز بسهولته ووضموحه وانعمدام التعقيمد فيمه.  التعايق(
ل التشكيل، ررم اختالفه مع خط الرقعة.  وال يتحم 

  

يعد مما اجممل الخطموط التمي لهما طمابع خما  يتميمز بمه عما ريمرس، إذ يتميمز بالرشماقة فمي حروفمه فتبمدو 
وتزيد ما جماله الخطوط الاينة والمدورة فيه، ألنها اطوع في الرسم واكثمر  وكأنها تنحدر في اتجاس واحد،

مرونممة السمميما إذا رسمممت بدقممة واناقممة وحسمما توزيممع ، وقممد يعمممد الخطمماط فممي اسممتعماله إلممت الزخرفممة 
لاوصول إلت القوة في التعبير باإلفادة ما التقويسات والدوائر، فضالً عا رشماقة الرسمم، فقمد يمربط الفنماا 

يا حروا الكامة الواحدة والكامتيا ليصل إلت تأليا إطار او خطوط منحنية وماتفة يرةهمر فيهما عبقريتمه ب
 في الخيال واإلبداع.

  

وكاا اإليرانيوا قبل اإلسالم يكتبوا بالخط  البهاوي( فاما جاء اإلسالم وآمنوا به، انقابموا عامت همذا الخمط 
ر ا إليرانيوا همذا الخمط، فاقتبسموا لمه مما جماليمات خمط النسمخ مما فأهماوس، وكتبوا بالخط العربي، وقد طو 

جعاه ساخ القياد، جميل المنةر، لمم يسمبقهم إلمت رسمم حروفمه احمد، وقمد  وضمع اصموله وابعمادس الخطماط 

 هجرية(. 919البارع الشهير مير عاي الهراوي التبريزي المتوفت سنة 
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ذي احتضمنوس واختصموا بمه، فقمد ممر  بمأطوار مختافمة، ونتيجة النهماك اإليرانييا في فا الخمط الفارسمي الم
ازداد تجذراً واصالة، واخترعوا منه خطوطاً اخرى مأخوذة عنه، او هي إا صح التعبير امتمداد لمه، فمما 

 تاك الخطوط:
 
  .خط الشكستة:5

اخترعمموس ممما خطممي التعايممق والممديواني. وفممي هممذا الخممط شمميء ممما صممعوبة القممراءة، فبقممي بسممبع ذلممك 
 في إيراا، ولم يكتع به احد ما خطاطي العرع او ينتشر بينهم.  محصوراً 

  

 

  .الخط الفارسي المتناظر:2
كتبوا به اآليات واألشعار والحكم المتنماةرة فمي الكتابمة، بحيمم ينطبمق آخمر حمرا فمي الكاممة األولمت ممع 

وكأنهم يطووا الصفحة ما الوسط ويطبعونها عات يسارها. ويسمت  خمط  آخر حرا في الكامة األخيرة،
 المرآة الفارسي(. 

  

  :.الخط الفارسي المختزل9
كتع به الخطاطوا اإليرانيوا الاوحات التي تتشابه حروا كاماتها بحيمم يقمرا الحمرا الواحمد بمأكثر مما 

ويكتمع عوضماً عنهما. وفمي همذا الخمط صمعوبة  كامة، ويقوم بأكثر ما دورس فمي كتابمة الحمروا األخمرى،
 كبيرة لاخطاط والقارئ عات السواء. 

  

  التعايق( مع خط النسخ اا ابتدعوا منهما خط  النستعايق(  .ومن وجوه تطور الخط الفارسي3
ووضمع  وهو فارسي ايضاً. وقد برع الخطاط عماد الديا الشيرازي الحسني في هذا الخط وفا  بمه ريمرس،

 له قاعدة جمياة، تعرا عند الخطاطيا باسمه. وهي  قاعدة عماد(.
  

وكاا اشهر ما كاا يكتبه بعد الخطاطيا اإليرانييا محمد هاشم الخطاط البغدادي والمرحوم محممد بمدوي 
 الديراني بدمشق, ولكا يبقي السبق لاخطاطيا االيرانيا بال منازع.

  

 خط الطغراء
او الطغرى هو شكل جميل يكتع بخط الثام عات شكل مخصو . واصاها عالممة  "الطرة" او الطغراء"

ساطانية تكتع في األوامر الساطانية او عات النقود اإلسالمية او ريرها ويذكر فيها اسمم السماطاا او لقبمه. 
قممال البسممتاني: "واتخممذ السممالطيا والمموالة ممما التممرك والعجممم والتتممر حفاةمما ألختممامهم، وقممد يسممتعيض 

الطيا عا الختم برسم الطغراء الساطانية عات البراءات والمنشورات ولها دواويما مخصوصمة، عامت الس
اا الطغراء في الغالع ال تطبمع طبعما بمل ترسمم و تكتمع وطبعهما عامت المصمكوكات كماا يقموم مقمام رسمم 

 الماوك عند األفرنج".
تحتموى عامت اسمم السماطاا الحماكم ولقبمه واا اول مما اسمتعماها  وقيل اا اصل كامة طغراء كاممة تاتاريمة

الساطاا الثالم في الدولة العثمانية مراد األول. ويمروى فمي اصمل الطغمراء قصمة مفادهما انهما شمعار قمديم 
لطائر اسمطوري مقمدخ كماا يقدسمه سمالطيا األورموز، واا كتابمة طغمراء جماءت بمعنمي ةمل جنماا ذلمك 

 الطائر.
  

ذس الرواية قصمة طريفمة لاطغمراء ونشموئها عنمد العثممانييا وهمي انمه لمما تموترت العالقمات وقد اختاطت به
بمميا السمماطاا المغممولت "تيمورلنممك" حفيممد "جنكيزخمماا" وبمميا "بايزيممد" ابمما مممراد األول العثممماني، ارسممل 

لمدم. وقمد تيمورلنك إنذارا لاساطاا بايزيد يهددس بإعالا الحرع، ووقمع ذلمك اإلنمذار ببصممة كفمه ماطخمة با
طورت هذس البصمة فيما بعد واتخمذت لكتابمة الطغمروات بالشمكل البمدائي المذي كبتمه العثممانيوا. واقمدم مما 
وصل إلينا ما نماذج شبيهة بالطغرواوات ما كاا ليستعمل في المكاتبات باسم الساطاا المماموكي الناصمر 
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ات شكل الطغراء إلمت التصمرا فمي ه،. وقد ادى كتابة االسم ع 652حسا با الساطاا محمد با قالووا 
 قواعد الخط. وبكوا "الطغراء" في الغالع مزيجا ما خط الديواني وخط الثام.

  

 

امثاة بيانية لكيفية كتابة خط الكوفي مع مالحةة االختالا المبيا عات كتابمة  : الخط الكوفي
الجماة العام نور والجهل ةالم :مع المالحةة اا كاممة ةمالم كتبمت بمدوا الما فمو  الضماد 
 ألا في خط الكوفي ال تكتبت وهدس ما قواعدس في بعض الحروا يوجد بعض االختالا
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 بيانية لخط الكوفيامثاة 
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 أمثلة بيانية لخط الكوفي مزخرف بالزخرفة النباتية
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 حروف خط الكوفي منفصلة 
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 عصر صدر اإلسالم

ل صلى كانت بداية انتشار الخط العربي في عصر صدر االسالم ومع بداية رسالة الرسو

مين واهتم على نشر الخط العربي وتعليمه بين المسلهللا عليه وسلم فهو بحق اول من عمل 

ن النبي كان ايًضا بتعليم النساء كما الرجال. وتنافس الكتاب في تجويد الخط وتحسينه أل

 .يختار من يكتب رسائله للملوك من اجود الُكتاب خًطا في الكتابة

على بن ابى  كان اول من كتب للنبي صلى هللا عليه وسلم كان أُبى بن كعب ومن كتابه كذلك

 طالب وعمر بن الخطاب وعثمان وخالد بن سعد وابان بن سعيد وابو سعيد بن العاص

ية بن وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وزيد بن ثابت والعالء بن الحضرمي ومعاو

كاتب 44أبي سفيان وغيرهم، فبلغ عدد ُكتاب النبي  . 

لى هللا علية وسلم( هىوقد عثر حتى اآلن على ثالث كتب من كتب النبي )ص : 

 كتابه للمقوقس 

 كتابه للنجاشي ملك الحبشة 

 كتابه للمنذر بن ساوى أمير البحرين 
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فيه واحسنوا  انتشر الخط اكثر بعد بناء الكوفة في خالفة عمر بن الخطاب وتفنن الكوفيون

ان هندسة اشكاله حتى امتاز بشكله عن خط اهل الحجاز فأسموه بالكوفي، وقبل ذلك ك

مان بن عرف بالخط المكي او الحجازي وكتبت به مصاحف كان اولها مصحف الخليفة عثي

عفان فهو اول من رأى اثر تدوين القرآن في حفظه ونقله فجمعه في مصحف ُعرف 

 .بالمصحف اإلمام

ي كثير من وكان هذا اول استخدام للكتابة العربية بأصولها التي احتفظت بالرسم النبطي ف

ه في تب بالخط المستدير وأمر عثمان رضي هللا عنه بنسخه وتوزيعصور الكلمات وك

 .البالد

 

لغزوات بانتشار االسالم انتشر معه الخط العربي خارج شبه الجزيرة العربية عن طريق ا

 نه،والفتوحات وكان اول ظهور للكتابة العربية في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا ع

وتفوقه  وحمل هذا الدين خطه ولغته للبالد المفتوحة وساعد ذلك على انتشار الخط العربي
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ضل من على جميع الخطوط االخرى كما في سوريا والعراق وفلسطين والتي كان بعضها اف

فارس محل  الخط العربي واكثر كمااًل، فأصبح بداًل عن الكتابة السريانية واليونانية وفي

مصر فقد حل  ي شمال افريقيا محل الكتابة عند البربر في ذلك الوقت وفيالخط البهلوي وف

 .محل القبطية والرومانية

ي المدن تمركز الخط العربي في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين ف

العصر  الرئيسية مثل مكة والمدينة والكوفة والبصرة بعدما كان في الحيرة واالنبار في

المدني  وسمي كل خط مدينة باسمها فأول الخطوط العربية هو الخط المكي ويتبعهالجاهلي، 

 .ثم البصري ثم الكوفي

كثر انتشاًرا في بدأ االبتكار في الخط العربي في خالفة علي بن ابي طالب في الكوفة ولكنه ا

 لغ منالمدن األخرى فكان يكتب به على المحارب والمنابر وفي المصاحف والنقود لما ب

لكتاب جودة وهندسة واتقان، فأصبح من مظاهر جمال الفنون العربية واإلسالمية وتسابق ا

 .لتحسين حروفه والتفنن في زخرفتها

 عصر الدولة األموية :

هللا  كان للخط العربي في العصر األموي تقدم واضح وملموس عن عصر الرسول صلى

ال ة برغم ان الحروف كانت بعليه وسلم وعصر الخلفاء، فظهرت مهنة الخطاط ألول مر

نقط، وظهر عدد من الخطاطين الذين اشتهروا بجمال خطهم وعلى رأسهم قطبة المحرر 

طبة ومن الذي جمع بين الخطين الكوفي والحجازي في خط جديد سمي بالجليل، واستعمله ق

 .جاؤوا بعده في الكتابة على ابواب المساجد ومحاربها

ا في القصور والمساجد بخطوط جميلة وكتبوا بها ايضً  زين الخطاطون في العصر األموي

دواوين وسجالت الدولة، فأصبحوا مميزين لددى الخلفء واالمراء ويجالسونهم في 

ا نراها اآلن مجالسهم ويستعينون بهم في كتابة دواوينهم، اما تلك الخطوط الحديثة فأصبحن

في الكثير  ي دمشق فقط وانمابعد اربعة عشر قرن تزين القباب والقصور والمساجد ليس ف

 على من المدن البعيدة عنها ايًضا، ثم انحدر الخط الكوفي تدريجيًا ولم يعد يتسعمل اال

 .المساجد والمحاريب والمصاحف والقصور

السجالت( كتب الخطاطون في العصر األموي في سجالت الدولة بخط الثلثين وسمي بخط )

ط الطومارلخلفاء فكانوا يكتبون بالخط الشامي وخلكثرة ما كتبوا به في السجالت، اما ا . 

ية اما اهم الخطاطين في هذا العصر، فقد كان لهم دوٌر مهم في النهوض بالخط كحركة فن

 :وهم
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 خالد بن أبى الهيّاج وقد كتب عددا من المصاحف. 

 ين مالك بن دينار الذى غلب عليه الزهد والورع فذكروه فى عداد الفقهاء والمحدث

م 853 -هـ 131سنة وتوفى   

 الرشيد البصري 

 مهدي الكوفي 

 :ثم اشتهر ايًضا خطاطون آخرون في االماكن البعيدة عن مركز الخالفة

 شراشير المصرى 

 ابو محمد االصفهانى 

 ابو الفرج 

 ابن ابى فاطمة 

 ابن الحضرمى 

 ابن حسن المليح 

شاملة النهضة الازدهر الخط العربي ونهض بشكل كبير على يد خلفاء بني امية لمجاراة 

 .للدولة االسالمية

 عصر الدولة العباسية

ة بعدما كان للخطاطين في دمشق مكانة كبيرة جاء العباسيون محطمين عرش الخالف

لعظام األموية، ونتيجةً لذلك انتقل الخطاطون والفنانون الى بغداد كونها مدينة الخلفاء ا

الخليفة  ماء واألدباء ليصبحوا اقرب الىالرشيد والمنصور والمأمون، ورحل اليها ايًضا العل

 .والدولة وينالوا اجر ابداعهم من االمراء والخلفاء

لرخاء بينما كان العصر األموي لبناء وتأسيس الدولة فإن العصر العباسي كان عصر ا

 .واالزدهار لذا كان البد من ازهار الفنون تباًعا وكل من لديه ملكة علمية او فنية

خطاط عصر الخطاط الضحاك بن عجالن في خالفة ابي العباس، وكذلك الاشتهر في هذا ال

 11اسحاق بن حماد في خالفتي المهدي والمنصور، حتى وصل الخط في عهدهما الى 

 .نوًعا
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م ظهر في عهد الضحاك واسحاق الكثير من اقالم الخطاطين وخطوطهم، فنضجت العلو

لخطوط تنافس الخطاطون في تجويد اوالفنون والمعارف في خالفتي الرشيد والمأمون، و

م حتى زادت على العشرين خط منها المطور ومنها المستحدث، فابتكر الخطاط ابراهي

لشجري الثلث والثلثين، وقبل نهاية القرن الثالث جاء يوسف ا –او السجزي  –الشجري 

 اخو ابراهيم واخترع خًطا سماه الخط المدور الكبير واعجب به الفضل بن سهل وزير

وسموه  المأمون كثيًرا فنشره وعممه على جميع الكتب السلطانية الصادرة عن دار الخالفة

 .بعد ذلك الخط الرياسي، وانتشر لدى الناس باسم خط التوقيع

قاييس بعد ذلك جاء أبو على محمد بن مقلة الوزير وقام بضبط الخط العربى، ووضع له م

المثلونبغ فى خط الثلث حتى بلغ ذروته وُضرب به  . 

ط كذلك قام بإحكام خط المحقق وتحرير واتقان خط الذهب، وميز خط المتن وابدع في خ

في الخط  الريحان وخط الرقاع، وانشأ كذلك خط النسخ ثم ادخله في دواوين الخالفة ثم ترك

 .والقلم رسالته الهندسية

باهلل  ر والقاهرُعرف في األوساط الفنية كخطاط كما كان وزيًرا لثالثة خلفاء وهم المقتد

 .والراضي باهلل

لمعروف استمرت رياسة ابن مقلة للخط حتى القرن الخامس، ثم اشتهر بعده علي بن هالل ا

 .بابن البواب حيث هذب طريقة ابن مقلة وانشأ مدرسةً للخط واخترع الخط الريحاني

 

 وصل عدد الخطوط في العصر العباسي ألكثر من ثمانين خط وذلك شاهد على تقدم

دأ الزخرفة والفن بجانب الخط، ظهر خط كذلك يدعى الخط المقرمط وهو خط ناعم جًدا فب

ر حجمه الخطاطون يستخدمونه ويتفننون في رسم المصحف في جميع صفحاته رغم صغ

٦الذي قد يصل الى اصغر من  x 8 سم. 

ألندلسعصر ا  

يها من الفنون ما لم تكن ذات شأن ولم يتوفر ف –اسبانيا حاليًا  –قبل الفتح السالمي لألندلس 

ل وبعد الفتح يشجع الباحثين على السفر اليها للدراسة، فإذا بدأنا بمقارنة وضع األندلس قب

 –يا يبيربعدما كانت شبه جزيرة ا –االسالمي سنجد الفرق كبيًرا جًدا، فسميت باألندلس 

عصر واصبحت من عالمات الجمال والذوق الفني، واصبحت اللغة العربية لغة العلوم وال

على تعلمها  حتى ان األسبانيين تركوا لغتهم األم واقبلوا على اللغة العربية بشغف وحرص

 .لكونها لغة الثقافة العالمية آنذاك
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لعرب في لعلمية التي قام الثمانية قرون على التوالي كان الحرف العربي مثااًل للنهضة ا

مل بروح األندلس والتي اصبحت نموذًجا للمجتمع االسالمي المثالي ومن اراد ان يقتدي ويع

 .االسالم

ب، اما ازدهرت اسواق الكتب في جميع مدن األندلس وصار في كل مدينة سوٌق لبيع الكت

سية ومادة رئيالمخطوط العربي فكان تحفة من التحف التي زين بها األثرياء قصورهم 

 .لطالب العلم في ذلك الوقت

 

ليه وال يزال الخط العربي يحكي قصة الفن واالبداع االسالمي العربي الذي توصل ا

وغ واالبداع، الخطاط المسلم في األندلس حتى يومنا هذا، حيث كان لديه البيئة المناسبة للنب

االعجاب  في األندلس بأعين وألننا نهتم بالتقدم المستمر نقف اليوم على ما خلفه العرب

 .والتقدير

 عصر الدولة الفاطمية

لقباب كان الخط العربي في العصر الفاطمي ذو شأٍن كبير فقد كتبه المصريون على ا

 والمآذن وفي األروقة وقصور الخلفاء واضرحة العلماء، بل زينوا به واجهات الحمامات

ومضامير الخيل، وظهر خطان في  والمكتبات العامة وواجهات السجون واألماكن العامة

اص مصر هما الخط الكوفي الفاطمي والخط الفاطمي، اكتاز كل منهما بهويته وطابعه الخ

 .الذي ميزهما عن جميع الخطوط األخرى

رفته انتعشت مصر ثقافيًا خالل العصر الفاطمي وازدهرت صناعة الكتب وتجليده وزخ

ر مرة قلم الحبر السائل مع خزان الحبوتسويقه، بل ان في ذلك العصر اُخترع ألول 

ره او يصنع الصغير والريشة، واعطاه مخترعه ابن صاعد الرحبي هدية للخليفة لكنه لم ينش

ودة بالفعل منه اقالًما اخرى ليبيعها للناس، نظًرا لكثرة انواع اقالم الخط دقيقة الصنع الموج

كتبوا بها السنتيمتر الواحد وفي ذلك الوقت والتي كانت تبلغ ريشتها جزء من عشرة من 

 .مصاحف صغيرة جًدا للجيب

ر المعز امتدت فترة الخالفة الفاطمية اكثر من مئتي سنة وكان العصر الذهبي لها هو عص

 لدين هللا الفاطمي وهو من كتب بقلم الحبر السائل
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المحاضرة الرابعة  -  

:عصر الدولة األيوبية والمماليك - 

ط الثلث، بعد سقوط الدولة الفاطمية على يد األيوبيين واستيالئهم على القاهرة انتشر خ

رى ودور وسماه البعض بالخط األيوبي، وزينوا به ابواب المدارس األيوبية والمساجد الكب

ورالقرآن، وبدأت الخطوط المستديرة تحل محل الخطوط الكوفية على األبنية والقص . 

ير فُزين به تخدام الخط الكوفي كعنصر زخرفي، ولكنه انتشر بشكل كبثم اعاد المماليك اس

لثين الذي ابواب المدارس والمساجد والمخانق المملوكية، وقاموا كذلك بتجديد خط الثلث والث

ة العباسية كما كان من قبلهم في الدول -استخدموه في تدوين السجالت في العصر المملوكي 

لسلطان حسنويظهر ذلك جليًا في مسجد ا - . 

 

:عصر الدولة العثمانية - 

اعة الكتاب انتقل الخط للعثمانين وراثةً عن مدرسة تبريز والتي ازدهرت في الخط وفي صن

التذهيب وبجميع ما يتعلق به كذلك من صناعة الورق والخط والزخرفة والتجليد والرسوم و

مانيون اإليرانيين واصبح العث وغيرها. كان هذا التفوق الذي احرزوه بفضل استاتذتهم

فين حتى مدرسة مستقلة مشهورة في خط الثلث واصبح الكثير من الخطاطين االتراك معرو

في  اآلن بمصاحف كثيرة محفوظة في المتاحف التركية، وباألخص في متحف األوقاف

 .اسطنبول حيث اضافوا لهذا الخط زخرفة وتجليد انيقين

الخطوط لعاصمة برواتب عالية كانوا يزينون المساجد بولكي يصل الخطاطون للعمل في ا

 .الرائعة والزخارف الجميلة

عالم في اواخر الخالفة العثمانية برز الكثير من الخطاطين الذين ذاعت شهرتهم في ال

 .االسالمي وتركوا لنا لوحاٍت جميلة خالدة

  الخطاط الشيخ حمد هللا األماسي الذى يعتبر إمام الخطاطين األتراك - 
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 الخطاط الحافظ عثمان - 

ية واإلسالمية لذى كتب خمسة وعشرين مصحفًا بيده وطبع مصحفه الشريف فى البالد العرب

عة جميعها وخاصةً فى دمشق، ثم تبنته مطبعتان عريقتان هما المطبعة الهاشمية ومطب

فى  المالح وطبعتا عشرات الطبعات بعضها مهمش بتفسير الجاللين او أفردوا أجزاءه

 .طبعات مستقلة

  الخطاط يوسف رسا -  

معدنية الذى خط لوحات فى المساجد التركية ومساجد بالد الشام وغيرها ال تزال لوحاتها ال

 .او المرقومة على الجدران الجصية أو المنحوتة على الرخام باقية حتى اليوم

 

من األسباب رنستطيع ان نسمي عصر الدولة العثمانية بالعصر الذهبي للخط العربي للكثي  

 - بشر الدولة العثمانية كبيرة جًدا ومساحتها واسعة فجمعت العديد من جنسيات ال

 المختلفة تحت مظلة االسالم

  كانت فترة حكمها طويلة جًدا لما يقرب من ستمائة سنة -  

 -  ًما لذا محر –معنى رسم االنسان والحيوان ب–كان التصوير في الدولة العثمانية

 شجعت الزخارف والخطوط والنقوش بداًل من التصوير
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 - يهم المنح شجع الخلفاء في العصر العثماني االدباء والعلماء والمبدعين واغدقوا عل

تلمذ على والعطايا المختلفة وقربوهم اليهم في عاصمة الخالفة بل قام بعضهم بالت

 ايدي الخطاطين واخذوا منهم مباديء الخط العربي

  كان راتب خطاط السلطان اربعمئة ليرة ذهبية في الشهر -  

 - ف في وصل االتراك مرحلة من الترف جعلتهم يضيفون النقوش والرسوم والزخار

 قصورهم بمبالغ كبيرة

الرقعة في ظل تكريم الدولة للخطاطين واغداقهم بالعطايا استطاعوا ابتكار خطوط جديدة ك

 .والديواني وغيرها

ن منهم: العربي في تركيا بعض الخطاطين الذين لمعت اسمائهم حتى اآلتميز في الخط 

قى سامى افندى وعبد هللا الزهدى وإبراهيم عالء الدين ومصطفى نظيف وحامد االمدى وح

ومحمد أمين ومصطفى راقم، وإسماعيل زهدي شقيق الخطاط راقم، ومصطفى عزت، 

الرفاعى وغيرهم ومحمد شوقى، وأحمد كامل، ومحمود ياز، وعبد العزيز . 

وط اظهر الخطاطون االتراك مقدرتهم الفنية في الخطوط العربية القديمة وابتكروا خط

 .جديدة على مر السنين وسيبقى تاريخ الخط العربي يفخر بما قدمه االتراك

 

:الخط العربي في الهند  - 

هـ دخل معه الخط العربي  84بعد نجاح محمد بن القاسم وجيوشه في دخول الهند عام 

سبكتين  واصبحت السند والية اسالمية وزاد انتشاره في البنجاب حتى استقر بعد فتح

هـ 388الغزنوي وولده محمود الهند في عام   

اسرة محمد  هـ اجتاحت غارات المغول الهند بقيادة جنكيز خان حتى جاءت 888في عام 

هده شاه فتحايل على المغول بالهدايا واالموال حتى تركوا له الحكم وازدهرت الهند في ع

السالمية ودخل الكثير من الهنود في االسالم. ثم بعد ذلك في عهد اكبر شاه بلغت الفنون ا

به  تحقمبلغًا عظيًما في الخطوط والزخرفة النه كان محبًا للفنون وقد اسس معهًدا فنيًا ال

هـ الذي كان فنانًا يحب الزخرفة ويمارسها  1114الكثيرون، ثم جاء بعده ابنه جهانكيرعام 

 .بنفسه

 

 


