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 1  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/
 

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

 كلية اآلداب وا لفنون

 قسم الفنون

  -الخامس  السداسي

 

 لطلبة السنة الثالثة ليسانس فنون تشكيلية العربي مقياس الخط

 

 المحاضرة الخامسة

 :من االماكن االثرية التى احتوت خطوطا رائعة

 (الجامع الكبير في أصفهان )جامع االمام 

 جامع لطف هللا 

 األربعين عموًدا 

 الجسور الكثيرة المنتشرة على نهرها الكبير )زينده رود( مثل جسر خاجو 

هم بل اعتمدوا الخط كمهنٍة لهم لم يقتصر الغبداع في الخط علي بجانب الخطاطين الذين

ة تعداهم الى الحكام واألمراء وذوي الجاه والسلطان الذين وجدوا في النشخ والخط برك

طين مثل ومجًدا لهم وكانوا يعتزون بنسخ المصحف الشريف متّبعين توجيهات كبار الخطا

ا د ابدع خطاطو ايران اكثر مما نالوا من عطايعذد الدولة البوهي والشاه طهماسب، حقًا لق

 .األمراء والشاهات

 الخط العربي في سمرقند

اطين من اتخذ تيمورلنك من مدينة سمرقند عاصمةً لدولته واستقدم عدًدا من الفنانين والخط

ون بغداد اليها، وكانت مدينة هراة مقر ملك شاه رخ ابن تيمور وقد اسس فيها معهد الفن

براهيم الشاهنامة والشعر الصوفي، ازدهر كذلك في شيراز عاصمة السلطان اوكتبت فيه 

بة األهلية شاه رخ فرع من المدرسة التيمورية وكتبت فيها المعراجنامة المحفوظة في المكت

 .في باريس
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 الخط العربي في ايران

ي ف بعد الفتح االسالمي اخذت ايران بالخط العربي واخذ الخطاطون فيها عن الخطاطين

 .بغداد واتقنوا الخط واشتهروا بجمال خطوطهم

خذ مير اما في بغداد فقد اشتهر اصطالح خط التعليق في اواخر القرن الثامن الهجري وات

 علي التبريزي خط التلعيق عن الخطاطين العراقيين آنذاك ونهج منهجه العديد من

رسطاطين من بالد فاالخطاطين واتقنوا الخط اتقانًا جمياًل، وكان من بينهم بعض الخ . 

 (النستعليق)ظهر في بالد فارس خط قاموا فيه بمزج خطين هما النسخ والتعليق وسمي بـ

 .لسهولة لفظه

لخطاط برع في خط النستعليق الكثير من الخطاطين وبعضهم كتب به المصحف منهم ا

 محمود النيسابوري، ويعتبر اول من وضع قواعد خط التعليق هو االستاذ مير علي

لتبريزي الذي لقب بقبلة الكتاب وكان فنانًا بارًعا واماًما في جميع الخطوطا . 

لخط من تالميذ مير علي التبريزي كان الخطاط عماد الدين الحسني والذي ُعرف بحسن ا

 واتقانه واجادته حسب القواعد واألصول وكان من اشهر الخطاطين في عصره حيث هذب

 ة وُعرف ايًضا بملك الخطاطين في عصره بخططريقة الخط من حيث الجمال والهندس

 .التعليق

 الخط العربي في أوروبا

ا بداية دخول الخط العربي الى اوروبا كانت من طرق عدة وفي كل مرة كان يحمل طابعً 

  :مختلفًا عن سابقه نظًرا الختالف ظروف دخول الخط

 عن طريق آسيا الوسطى وبعد دخول العثمانيين مدينة القسطنطينية. 

 را عن طريق الحمالت الصليبية المتكررة على مشرق العالم العربى ومغربه ب

 .وبحرا ومن دول مختلفة فى اللسان والمذهب والقومية من أوروبا

يها ودخول عن طريق األندلس بعد الفتح العربى اإلسالمى لها وانتشار الجامعات الكبرى ف

ى اوروبا عن طريقهاأبناء ملوك اوروبا فيها ونقل الحضارة االسالمية ال . 

 عن طريق صقلية حيث دخل العرب المسلمون إلى إيطاليا وحاصروا روما وساحوا فى

 .كثير من مدن الدولة الرومانية
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جانب  وهكذا ازدهرت اوروبا بعد دخول العرب اليها محملين بالعلوم والثقافة والمعرفة الى

 (الخط العربي واللوحة الفنية والنقطة الحسابية )الصفر

ء في زينتها يتضح ذلك جليًا في ابواب ونوافذ الكاتدرائيات وقصور الملوك واألمراء والنبال

تاحف باألخص في المانيا وفرنسا وصقلية وايطاليا بل ودخلت الخطوط العربية الى م

ضل العرب باريس وروما وفيّنا وامستردام، مما دفع الكاتب الفرنسي مارسيه ألن يعترف بف

طوط في اوروبا حين قالفي الفنون والخ : 

ر االسالمية لقد كانت الحضارة العربية اإلسالمية شديدة التغلغل فى عالمنا حتى ان العناص

د تختلط طغت منذ نهاية القرن الحادى عشر فى واجهات الكنائس الرومية ثم رأيناها فيما بع

 فى الكنائس القوطية مع العناصر الواردة من فرنسا

 

شيّدوا فيها انيين الى وسط اوروبا وغربها حيث وصلوا الى سويسرا وتوسعت فتوحات العثم

انية الحصون والقالع وتركوا بصماتهم وآثارهم العربية، واستشهدت المستشرقة األلم

الفنون زيغريد هونكة في كتابها )شمس العرب تسطع على الغرب( بعظمة الخط العربي و

اء الفني نسان العربي على استمرارية العطالتي تركها العرب في اوروبا وتوثق مقدرة اال

من خالل رسم اللوحة الزخرفية والحرف العربي سواء في المساجد او المتاحف او 

 .االضرحة او ثياب الملوك

 عن طريق صقلية حيث دخل العرب المسلمون إلى إيطاليا وحاصروا روما وساحوا فى

 .كثير من مدن الدولة الرومانية

جانب  بعد دخول العرب اليها محملين بالعلوم والثقافة والمعرفة الى وهكذا ازدهرت اوروبا

 (الخط العربي واللوحة الفنية والنقطة الحسابية )الصفر

ء في زينتها يتضح ذلك جليًا في ابواب ونوافذ الكاتدرائيات وقصور الملوك واألمراء والنبال

تاحف ط العربية الى مباألخص في المانيا وفرنسا وصقلية وايطاليا بل ودخلت الخطو

ضل العرب باريس وروما وفيّنا وامستردام، مما دفع الكاتب الفرنسي مارسيه ألن يعترف بف

 :في الفنون والخطوط في اوروبا حين قال

ر االسالمية لقد كانت الحضارة العربية اإلسالمية شديدة التغلغل فى عالمنا حتى ان العناص

د تختلط واجهات الكنائس الرومية ثم رأيناها فيما بعطغت منذ نهاية القرن الحادى عشر فى 

 فى الكنائس القوطية مع العناصر الواردة من فرنسا
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شيّدوا فيها توسعت فتوحات العثمانيين الى وسط اوروبا وغربها حيث وصلوا الى سويسرا و

انية الحصون والقالع وتركوا بصماتهم وآثارهم العربية، واستشهدت المستشرقة األلم

الفنون يد هونكة في كتابها )شمس العرب تسطع على الغرب( بعظمة الخط العربي وزيغر

اء الفني التي تركها العرب في اوروبا وتوثق مقدرة االنسان العربي على استمرارية العط

من خالل رسم اللوحة الزخرفية والحرف العربي سواء في المساجد او المتاحف او 

 .االضرحة او ثياب الملوك

عربي فى العصر الحديثالخط ال  

حديث وقام حتى بعد سقوط الدولة العثمانية استمر الخط العربي في التطور في العصر ال

ذي الخطاطون العرب باختراع انماط وخطوط هجينة اختلطت بها انماط الخط، منها الخط ال

ابتدعه الخطاط محمد محفوظ وهو خط التاج وسمي بذلك ألن الفكرة هي فكرة صاحب 

ملك مصر األسبق فؤاد ، وكان محمد يعمل خبيًرا فنيًا بالمحاكم في عهده التاج . 

اما خط التاج فكان عبارة عن اشارة كأنها الم الف مقلوبة مقوسة وموضعه فوق رأس 

شد اهتمام الحرف تماًما كالحروف الكابيتال في اللغة االنجليزية، وكانت بهذا الشكل لكي ت

خط النسخ ألنها اجمل وقعًا عليه من باقي الخطوط القاريء وقد رجح استعمالها في . 

يلية وله تطور الخط كثيًرا في العصر الحديث حتى اصبح نوًعا من انواع الفنون التشك

دام األلوان مقوماته وعناصره الخاصة به، حيث يمكن أن تتم كتابة اللوحة وتكوينها باستخ

ا ان االبيض واالسود وغيرهم، ويمكن ايضً المتعددة أو اللون الواحد بدرجاته او اللونين 

ناصر متممة تتضمن اللوحة التشكيلية جزًءا من الكتابة، ويمكن ان تكون األحرف الكتابية ع

 .للوحة فقط وال عالقة لها بالمضمون

كان  ثم ظهر الكمبيوتر في العصر الحديث ليساعد الناس على الكتابة العادية ولكن

ال يمكن ان أن تلك البرامج تساعد على الكتابة فقط اما الخط فللخطاطين رأٌي آخر فقالوا ب

طوالها وغير يكتبه بإتقان اال من تعلم الخط وفنون كتابته والم بنسب الحروف واشكالها وا

كل األفضل ذلك من قواعد كتابة الخط العربي، بل زعموا ايًضا بأن البرنامج ال يستخدم بالش

 .اال من قِبل خطاط
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السادسة :المحاضرة   - 

 مفهوم وتطور الخط العربي

 مفهوم الخط العربي

مة الخط هي قد يخلط البعض احيانًا بين الخط العربي والكتابة وشتان الفارق بينهما فكل

واًعا مصطلح مرتبط بالخط العربي الذي ابتكره المسلمون وطوروه ويحتوي انماًطا وان

ع الخطاطون وقد قاموا بتطويرها ممختلفة من الرسوم الحرفية محكومة بقواعد وضعها 

مرور الزمن حتى استقرت على شكلها الحالي المعروف، وهي ستة خطوط رئيسية 

  .سنتحدث عنها الحقًا

ي لكي نعرف الخط العربي سنجد ان كلمة خط تعني "خط بالقلم اي كتب" وكذلك ف

رها، فهذا او غيحضارات اخرى ايًضا ارتبط الخط بالكتابة سواء كانت عربية او انجليزية 

 .التعريف فيه نوع من الشمولية

خط اما حين نقول الخط العربي فنحن هنا نحدد ونخصص اكثر هذا التعريف ونربط ال

يها التناسق بالعربي فيعني رسم الحروف العربية رسًما جمياًل لتخرج بصورة فنية يظهر ف

أنهح األعشى بوالتطابق واالنسياب والتكامل وقد عرفه النقشبندي في كتابه صب : 

 .ما نتعرف منه صور الحروف المفردة وأوضاعها وكيفية تركيبها

 

يرى تعدد آراء المؤرخين واالدباء في الخط العربي وتعددت كذلك مفاهيمه وتعاريفه، و

 :المختصون ان افضلهم هو تعريف الشيخ محمد طاهر الكردي حيث قال

ميع ى قواعد مخصوصة حيث يشمل جأن الخط ملكة تنضبط بها حركة األنامل بالقلم عل

 .أنواع الخطوط العربية واألجنبية وما سيخترع بعد ذلك

أن  وذكر الشيخ أحمد رضا نقال عن إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد عن أحد المتقدمين

 :الخط

منها فى  علم تعرف فيه صور الحروف المفردة وأوضاعها، وكيفية تركيبها خطا، وما يكتب

ة كتابته وإبدال ما يبدل منها فى الهجاء وبماذا يبدلالسطور، وكيفي  
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ابة ويعد الخط فن مستقل له قواعده وفروعه التي تميزه عن الفنون األخرى مثل الكت

  .والرسم

 العوامل التى ادت الى ظهور الخط العربى وانتشاره

مٍل ان ل عاذا تبادر الى ذهنك سؤال عن سبب ظهور الخط العربي فهذا امر بديهي، فالبد لك

يتم من حاجة تدعو الى ظهوره او ظروف مرت فأدت الكتشافه، وكذلك حاجات الخط 

 :العربي

شعر العرب بحاجتهم للغة مكتوبة ومستقلة لتميزهم عن غيرهم وليستطيعوا استخدامها في 

  .العقود والمراسالت والتوثيق

فسوا في اتقان الكتابة حث الرسول صلى هللا عليه وسلم المسلمين على تعلم الكتابة فتنا

 وتجويدها

 خاف المسلمون على القرآن الكريم من الضياع او التحريف فحرصوا على حفظه وجمعه

  شجع الخلفاء األوائل الناس على تعلم الكتابة

 قام المسلمون بتطوير الخطوط األخرى

 اعتمد المسلمون في تنشئة الفن االسالمي على فنون حضارات االمم االخرى

الصور منتشرة في الفن المسيحي و محرمة في االسالم لذا حلت الكتابة بالخط العربي كانت 

 محلها

 احتاج االنسان العربي طريقة ليدون بها تراث الحضارة االسالمة ويحفظه

 أهمية الكتابة

رداته وجمله لطالما كانت وسيلة االنسان للتعبير عن فكره واحاسيسه هي الكالم بألفاظه ومف

ت المنطوقة الوسائل وافضلها لنشر العلم والمعرفة والتحدث مع الناس ألن العبارافهو اعلى 

ارة اقوى في التعبير عما يجول بخاطره وافصح من اي وسيلة اخرى، ويأتي بعد العب

 .المنطوقة، ليفصح االنسان عن فكره، العبارة المكتوبة

دواوين العلم،  ءت قبلنا فيمنذ زمن بعيد وللكتابة فضل كبير في حفظ تراث االمم التي جا

روح  وفي وقتنا الحاضر زادت اهميتها واثارها وتطورت وسائل الطباعة سريعًا لتناسب

  .العصر وتفي بحاجته
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ر جزًءا المكون من اربعة عش صبح األعشى في صناعة اإلنشاكتابه القلقشندي فكتب 

ةي فضل الكتابوالذي يعتبر قاموًسا للكتابة المليء بالفوائد الرائعة، وقال ف : 

" ها إليه إن أعظم شاهد لجليل قدرها وأقوى مثل على رفعة شأنها أن هللا تعالى نسب تعليم

 "جل جالله وإعتبرها من وافر كرمه

درته "وإن ثم قال بأن هللا سبحانه وتعالى وصف بها الحفظة الكرام من مالئكته فقال جلت ق

 "عليكم لحافظين كراما كاتبين

 

ة من الفوائد بين الصناعات ما يلحق بضاعة الكتابة وال يكسب ما تكسب ويقول أيضا: ليس

كة مع الحصول على الرفاية والتنزه عن دناءة المكاسب ، ثم مع ما توصل إليه من مشار

قلمه وال  الملوك والرؤساء. وكفى بهذه الصناعة شرفا أن صاحب السيف يزاحم الكاتب فى

 .يزاحمه الكاتب فى سيفه

 

 ً ء، ومن هؤالء : وقد اشتغل بالكتابة ِعلية البشر، ومنهم من صاروا أنبياء أو خلفاويقول ايضا

هما السالم وهارون ويوشع بن نون علي –يوسف عليه السالم الذى كان يكتب للعزيز بمصر 

نهم وكانا يكتبان لموسى عليه السالم، ومنهم ابوبكر وعمر وعثمان وعلى رضى هللا ع

لواحد بعد رسول عليه الصالة والسالم، ثم أصبحوا بعده خلفاء ااجمعين، وكانوا يكتبون لل

 .اآلخر
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 المحاضرة السابعة

 

إبراهيم بن محمد الشيبانيوقال  : 

س الخط لسان اليد وبهجة الضمير وسفير العقول ووصى الفكر وسالح المعرفة وأن 

رحمه هللااإلخوان عند الفرقة ومستودع السر وديوان األمور .... أنتهى كالمه  . 

 :وقد قالو فى الخط

 (الخط عقال العقل )أفالطون 

 (الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بالة جسمانية )أقليدس 

 :ومن الحكم العربية واإلسالمية فى الخط

 الخط الجميل حلية الكاتب. 

 الخط لألمير كمال وللغنى جمال وللفقير مال. 

 تطور الخط وتحوله

ورها االصلية المستقلة منها بمراحل طويلة منذ بدء ظه مرت الخطوط االسالمية وال سيما

حل منذ حتى مراحل اكتمالها وقد اشتهرت وانتشرت اليوم بين المسلمين جميعًا، وهذه المرا

طاطينمطلع لعصر اسالمي حتى عصرنا الحالي هي ستة مراحل، برز فيها الكثير من الخ : 

 التطور االبتدائي

ابط ن ال بنقط وال تشكيل وخاليًا من اإلعراب والضوفي بداية مراحل الخط الكوفي كا

رع في وسبب ذلك عسًرا في القراءة عند غير العرب، فكان ابو االسو الدؤلي هو اول من ب

ان ابو هذا المجال فنقط الحروف لتكون بمثابة الحركات لها )كالفتحة والضمة والكسرة( ك

زها في اواخر نما تم تنقيط الحروف لتميياالسود الدؤلي تلميذ االمام علي رضي هللا عنه، بي

ثم  عصر بني امية في عهد الملك بن مروان على يد نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر،

ه الحركات والضوابط األخرى التي نستعملها اليوم 071ابتكر الخليل بن احمد في عام   

. 
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 التطور الكبير

لعباسي الى المأمون، فهما وبها مرحلة من اواخر بني امية ومرحلة من اوائل العصر ا

 :مرحلتان

 مرحلة ما قبل المأمون وتعتبر مرحلة اختراع الخطوط والتحول الكبير :االولى

 مرحلة خالفة المأمون وكانت مرحلة ايجاد الخطوط وجمعها وتهذيبها :الثانية

قطبة والضحاك وإسحاق  :وظهرت في تلك المرحلة عدة انواع من الخطوط على ايدي

واشهر هذه بالوراقين وعدد اخر من أهل العراق دعوا  ويوسف الشجرىوإبراهيم 

 :الخطوط

ت  –الجليل  -نبور الز –الثلثان الصغير والثقيل  –الطومار الكبير  –الديباج  –السجّلا

 يرالكب –الثلث  –النصف الثقيل  –األجوبة  –القصص  –العهود  –الحرم  –المؤامرات 

خر هىكما ظهر بعدها اثنا عشر خًطا ا : 

 –نصف مفتح ال –المفتاح  –الخرفاج الخفيف  –الخرفاج الثقيل  –األشرية  –السميعى 

لثلث خفيف ا –النرجس  –المدور الصغير  –المدور الكبير )الرياسى(  –خفيف الصف 

اقىاو  المحقاقوظهر قلم آخر هو  الرقاع –الكبير  الورا . 

ن الخطوط ذات طابع دقيق او طابع هـ ظهر أشكال م 801-091ومنذ ذلك الوقت، من سنة 

شئين غليظ، ووضحت كيفية استعمالها، كما برزت خطوط اخرى عن طريق الكتاب و المن

وهذه  لالفضل بن سهالذى سانده ذو الرياستين  قطبة المحررفى ديوان المأمون وال سيما 

 :الخطوط هى

لبة غبار الح –المكاتبات  –الوشى  –المنثور  –النسااخ  –الُمرصاع  –الُمدمج  –األمانات 

الحوائجى –المسلسل  –البياض  – . 

على هذا  وبسبب هذا التطور تم اختراع ستة وثالثين خًطا واستقر وضع الخط والخطاطين

ابن ُمقلةاألساس إلى ان انتهى إلى  . 
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 التطور الثالث

 تطورت هذه المرحلة، وكان ابي علي محمد بن مقلة الوزير واخيهعن طريق مساعي 

ب عملهما الرئيسي هو انهاء اضطراب وضع الخطوط والحد من الهرج والمرج فيها وانتخا

سة اربعة عشر نوًعا منها لتهذيبها ووضع االسس والقواعد لها على اساس التدوير وهند

قاع ابعاد الحروف والبسط وايصال خط النسخ الى مرتبة الكمال والتوقيعات على الر

اثنتي عشرة قاعدة وتهذيب الخط المحقق وتحديد . 

 التطور الرابع

سن بن ابي الحفي عهد القادر باهلل العباسي وبهاء الدولة الديلمي تم هذا التطور على يد 

وقد قام بتطوير مجموعة الخطوط المختارة من ابن مقلة  بابن البوابالمعروف  هّلل

تي حددها وتنظيمها على اساس القاعدة الهندسية الخاصة به واستخدم القواعد االثني عشر ال

اط ابن مقلة ونظمها على طريقة اخرى من اختراعه وقاس الكلمات والحروف بميزان النق

الريحانيوعمل على نشر منهجه الخطي واكتشف الخط  . 

-717شاعت خطوط ابن البواب واستمر منهجه الخطي حتى نهاية حكم المماليك في مصر 

هـ ونسب اليه ثالثة عشر خًطا في كتاب المحاسن 988 . 

 التطور الخامس

الستة،  في هذه المرحلة بجرح الخطوط وتعديلها وتثبيت الخطوط ياقوت المستعصميقام 

اكبر ووفقًا  ة على اساس الهندسة والنقطة بدقةفكان يعيد تنظيم خطوط ابن البواب وابن مقل

تجميلها لما هو مشهور في زمانه فكان عليه اختيار ستة خطوط فقط وان يسعى لتحسينها و

دا الخط وترويج ابتكاراته الفنية الخالصة فيها حتى كادت ان تنسى باقي الخطوط ما ع

 المحقق –الريحان  –النسخ  –الثلث  :الكوفي، وكانت تلك الخطوط الستة التي اختارها هي

الرقاع –التوقيع  – . 

في القرن  نتيجة لهذا التطور ظل منهج ياقوت متبعًا حتى يومنا هذا لكن رونقه لم يكتمل اال

 .التاسع والعاشر

 التطور السادس

ظهرت  باألخص حيث بدأت هذه المرحلة في القرنين السادس والسابع على ايدي االيرانين

تاسع ثم ثالثة خطوط جديدة في ثالثة قرون، بلغت مرحلة النضج في القرنين الثامن وال  
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 11  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/
 

 –التعليق  :الكمال في العاشر والحادي عشر وحتى عصرنا الحالي، وتلك الخطوط هي

على ما هي  ، ونتيجة لالهتمام الكبير بهذه الخطوط وترسيخها اصبحتالمكسار –النستعليق 

اليومعليه  . 

صفهانى الخواجه تاج سلمانى االوالذين كانو السبب فى نهضة الخط وتقدمه فى التعليق 

الخواجة اختيار المنشى الُكنا بادىو . 

مير ، وهدىالمشو سلطان على، وجعفر البايسنغرى، ومير على التبريزىوفى النستعليق 

عماد  مير، والصفهانىيابا شاه ا، ومحمد حسين التبريزى، ومالك الديلمى، وعلى الهروى

 .الحسنى القزويني

درويش عبد المجيد الطالقانى، وشفيعا، وشاملو، والمكسار مرتضى قليخانوفى  . 

 مصطلحات وأدوات وبعض علماء الخط العربي
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  -المحاضرة الثامنة :

 تشكيل األحرف

يم والصاد تتمثل في التشكيالت الزخرفية في خطي الثلث والنسخ واإلجازة كالميم والج

وتكتب  والعين ورأس السين والهاء بقلم أنحف، والواو المقلوبة والسبعة واأللف المقوسة.

لحركات( فيما تشكيالت األحرف باستخدام قلم يساوي ثلث أو ربع قلم الكتابة يسمى ) قلم ا

 .عدا الفتحة

 

 اإلعجام

اصم الليثي نقط الكلمات التي تساعد على تمييز الحروف المتشابهة، قام بادخاله نصر بن ع

 ويحيى بن يعمر

 الكرلمة

لتدريب تمرين يدوى يمارسه كبار الخطاطين. فإذا كانت الكرلمة عن أستاذ فهى تستحق ا

 .(عليها، تكتب بخطوط مختلفة ويطلق عليها العثمانيون ) قاره لمه
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ان الخطميز  

 .مقياس كالنقطة أو الدائرة من أجل تحقيق توازن الحروف

 ميزان الخط

 .مقياس كالنقطة أو الدائرة من أجل تحقيق توازن الحروف
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 المنسوب

كوين خط تم إرساء قواعده على أسس، حيث تتكون شخصية الحرف فيه بعيًدا عن الت هو

د الهندسي النمطي، ونموذجه األول هو خط الثلث. على عكس الخط الموزون، الذي يعتم

 .على النسبة األفضل ولهذا ُعرف بالمنسوب
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 التحرير

 الخط اللين األول في اللغة حرر الكتاب بمعنى أصلحه وجّود خطه. وخط التحرير هو

 .المتحول عن الكوفي اليابس وأُطلق عليه كذلك المقور أو نسخ الكتاب

 التقليد

ن وبمعنى آخر المحاكاة، وهي إعادة كتابة خطوط الشيوخ وهذه المهمة يوكل بها التالميذ م

بة الكتا أجل إثبات مهاراتهم وال يجوز في هذه المرحلة القيام بعملية الشف. وفي نهاية إعادة

 .يضع التلميذ توقيع شيخه و اسمه من بعده

 التفريق

تكُمن أهميته في حفظ الحروف من مزاحمة بعضهما البعض، ومالمسة أول منها لآلخر 

 .ليكون كل حرف منها مفارقًا للحرف المجاور له

 التركيب

م تركيب يوجد التركيب في الخط الكوفي والثلث وجلي الثلث وجلي الديواني، حيث يت

ن. ويطلق ط وصياغتها في تأليف منسجم يبدأ من األسفل إلى األعلى حتى شكل معيالخطو

(عليه العثمانيون كرفت الثلث )الثلث المتداخل  

 

 

 

 

 

 


