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 61  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 المحاضرة التاسعة :

 أنواع الخطوط وإظهار بعض النماذج

 

 التوفية

أن يحصل كل حرف على حظه من الخطوط التي يُركب منها، من مقوس ومنحني 

 .ومنسطح

 التحويق

 .تعبر عن استدارة الواوات والفاءات والقافات وما شبهها، مصدرة ومتوسطة ومذنبة
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 61  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 التخريق

بةيمثل الفراغ الموجود فى الهاء والعين والغين وما يشبهها سواء كانت مفردة أو مرك . 



 2020/2021 العربي مقياس الخط        أحمد بن بلة 1وهران جامعة 
  

 

 
 61  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 التدقيق

 ومرة تحديد أذناب الحروف بإرسال اليد، وإعمال سن القلم وإدارته مرة بصدره ومرة بِسنه

 .باالتكاء ، ومرة باالرتخاء

 التحريف

بالقلم هو جعل سن القلم مرتفعًا من الجهة اليمنى، أما المدور فهو القلم الذى استوى ِسنّاه و

 .المحرف تصبح اآلالت أكثر ِرقّة
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 61  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 الترصيف

 .(وهو وصل كل حرف متصل إلى حرف آخر )ابن مقلة

 البسط

سين الحروف األفقية، مثل بسط الياء وال وهو االمتداد األفقى للحروف ويعنى مد أجزاء

 .والصاد والكاف
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 02  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 حروف التاج

ها حرف التاج ابتكره الخطاط المصرى "محمد محفوظ للملك فؤاد" ، وهى إشارة يتوج ب

 .الحرف األول من الكلمة
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 06  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 التَجليف

 .البدء فى الحرف بسن القلم مثل بدء الواو والفاء والقاف فى خط الثلث

 

 التَْشِظيَة

عض إنهاء الحرف دقيقًا رفيعًا فى حرف الحاء والطاء والراء والواو، وفي نهاية كشائد ب

 .الحروف مثل الباء والصاد والسين والقاف والكاف والعين وغيرها
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 00  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 التشقيق
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 02  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 .تكيف الصاد والضاد والكاف والطاء والظاء وما أشبه ذلك

 التَْنصيل

صلةوهو موقع المّدات المستحسنة من الحروف المت . 

 اإلبرو

 ورق مزخرف يستعمل للتجليد وإطارات اللوحات وأشهره المجزع يُحضر من أصباغ ال

 .تذوب فى الماء

 (البوص )القصبة

صبة بعد بريها نبتة يستعمل ساقها قلما أو نايًا للعزف وعندما تصبح قلًما تبقى حاملة اسم الق

  وقطها
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 02  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 

 المحاضرة العاشرة

 المداد

وسمى بذلك ألنه يمد القلمويقصد به الحبر  . 

 الحبر

 .أصله اللون، ويراد به اللون الخالص الصافي من كل شئ

 "الدواة : "اآلنية التي يوجد فيها الحبر، من خزف أو قوارير

 المداد

 .ويقصد به الحبر وسمى بذلك ألنه يمد القلم

 الحبر

 .أصله اللون، ويراد به اللون الخالص الصافي من كل شئ

"اآلنية التي يوجد فيها الحبر، من خزف أو قوارير الدواة : " 

 االستمداد

من تسويد أناملهيعني أن القلم تشبع بالمداد بمقدار، فال يدخل القلم بالدواة إال إلى حد شقة ليأ . 

 برى القلم

قط. يكون تجهيز القصبة واعدادها للكتابة، وأركان البرى أربعة: الفتح والنحت والشق وال

قدار عقدة اإلبهامطول الفتحة م . 
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 02  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 

 

 قط القلم

 .(قطع رأس القصبة عرضيا بمقط ليكون مناسبا للكتابة )كاتر

 مقطة القلم

 .وهى التى يوضع عليها القلم لقطة

 الليقة

 خيوط من حرير أو غيرها التى توضع فى الدواة تمتص الحبر ويستمد منها الخطاط

 

 ورق الخط

السجالت  – ق ورفعته وشكله، مثل خط الدفتريطلق على الخطوط تسميات تتناسب مع الور

 – البياض –المتن  –الحواشى  –الرقاع  –الديباج  –البطائق  –البرج  –الطومار  –

 .الرقعة

 المشق
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 01  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

مكتوبة يدل على اسم الكراسة المطبوع بها الحروف الموزونة بميزان النسبة الفاضلة وال

 فرادى ومجتمعة مع غيرها ألي نوع من الخطوط

 التشعيرة

 .تقوس فى رؤوس األلفات، انظر خط االجازة

 

 الكاسات

 .( الجزء السفلى من حروف ) ق ص س ى
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 01  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 كراسة الخط

 .مجموعة مطبوعة فيها تمارين على الخط

 البردي

صبح ورق مؤلف من نسل نبات البردى )بابيروس( ويتم محاكاته بالصقل والضغط لي

 .بمعنى الورقة (paper) صحائف للكتابة ومنة اشتقت كلمة

 النسبة الفاضلة

ب ومن ثم ينس –كتب ابن مقلة جميع الحروف إلى األلف التى اتخذها مقياسا أساسيا 

هذه النسبة اليه)الخط المنسوب(، أي الخط الذي تنتسب حروفه الى بعض بنسبة هندسية . و

 .الى األلف تسمى نسبة فاضلة

 المحقق



 2020/2021 العربي مقياس الخط        أحمد بن بلة 1وهران جامعة 
  

 

 
 01  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

احم مفردة وعلى نسبة فاضله مع تجنب تز ما صحت أشكاله وحروفه على اعتبار أنها

 .الحروف

ات أشكال المطلق: هو الذي تداخلت حروفه واتصل بعضها ببعض . أو تشابك فى تراكيب ذ

 .هندسية وزخرفية

 الخطوط السبعة

 .هى الكوفي والثلث والنسخ والرقعة والديواني والفارسي واالجازة

 الطغراء

ول من أو ختًما فى البراءات والفرمانات ولعل أ رسم يحمل اسم السلطان يستعمل توقيعًا

م7531هـ / 167استعملها "مراد الثالث"  . 
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 01  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 

 التوحيدي

 044نة ) هو "أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي الصوفى البغدادى" المتوفى س

م ( وله رسالة فى علم الكتابة 7441هـ /   

. 

 القلقشندي
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 22  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

705 – 7ص 5األعشى" وخصص للخط قسًما كاماًل )في ج صاحب كتاب "صبح ). 

 ياقوت

ر وأبو المجد ياقوت المستعصمي بن عبد هللا، ولقبه جمال الدين وأمين الدين وكنيته أبو الد

 .وهو مملوك الخليفة المستعصم، وكان بمستوى ابن البواب

ي، ين األرمووصل في كتابة الخط العربي أعلى درجات الجمال. أخذ الخط عن صفي الد

ا في واقتبس الخط عن خطوط ابن البواب؛ ألنه شغف بخطه وأخذ يقلده حتى أصبح قويً 

بعة" الخط بجميع األقالم وخاصة قلم الثلث. وأُطلق على تالميذه وشيخهم " األستاذة الس

وهم:ياقوت ومبارك شاه وأرغون الكاملي وأحمد السهروردى والصيرفى ومحمود 

مصاحف كتابة ألف مصحف وفي خزائن استانبول عدد كبير من الالحسينى. قام ياقوت ب

ان مغرًما التي كتبها بالنسخ والثلث والمحقق وقلم المصاحف، وزخرفها بمهارة وابداع . وك

م 7916هـ /  616بنقل الصحاح للجوهرى وكتب منه نسخا كثيرة ) ). 

 

. 
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 26  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 الترويس

اء والطاء والنون والجيم والدال والربدء الحرف بنقطة بعرض القلم وتكون في حرف األلف 

(والكاف والالم والهاء والالم ألف، ويطلق عليها العثمانيون األتراك )الزلف  

 

 التشعيرة

 .تقوس فى رؤوس األلفات، انظر خط االجازة
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 20  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 الكاسات

 .( الجزء السفلى من حروف ) ق ص س ى
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 22  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 كراسة الخط

 .مجموعة مطبوعة فيها تمارين على الخط

 البردي

صبح ورق مؤلف من نسل نبات البردى )بابيروس( ويتم محاكاته بالصقل والضغط لي

 .بمعنى الورقة (paper) صحائف للكتابة ومنة اشتقت كلمة

 النسبة الفاضلة

ب ومن ثم ينس –كتب ابن مقلة جميع الحروف إلى األلف التى اتخذها مقياسا أساسيا 

هذه النسبة ه الى بعض بنسبة هندسية . واليه)الخط المنسوب(، أي الخط الذي تنتسب حروف

 .الى األلف تسمى نسبة فاضلة
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 22  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 المحقق

احم ما صحت أشكاله وحروفه على اعتبار أنها مفردة وعلى نسبة فاضله مع تجنب تز

 .الحروف

ات أشكال المطلق: هو الذي تداخلت حروفه واتصل بعضها ببعض . أو تشابك فى تراكيب ذ

 .هندسية وزخرفية

بعةالخطوط الس  

 .هى الكوفي والثلث والنسخ والرقعة والديواني والفارسي واالجازة

 الطغراء

ول من رسم يحمل اسم السلطان يستعمل توقيعًا أو ختًما فى البراءات والفرمانات ولعل أ

م7531هـ / 167استعملها "مراد الثالث"  . 
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 22  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 

 

 التوحيدي

 044نة ) بغدادى" المتوفى سهو "أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي الصوفى ال

م ( وله رسالة فى علم الكتابة 7441هـ /   

  -المحاضرة الحادي عشر

 القلقشندي

705 – 7ص 5صاحب كتاب "صبح األعشى" وخصص للخط قسًما كاماًل )في ج ). 

 ياقوت
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 21  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

ر وأبو المجد ولقبه جمال الدين وأمين الدين وكنيته أبو الد ياقوت المستعصمي بن عبد هللا،

 .وهو مملوك الخليفة المستعصم، وكان بمستوى ابن البواب

ي، وصل في كتابة الخط العربي أعلى درجات الجمال. أخذ الخط عن صفي الدين األرمو

في ا واقتبس الخط عن خطوط ابن البواب؛ ألنه شغف بخطه وأخذ يقلده حتى أصبح قويً 

بعة" الخط بجميع األقالم وخاصة قلم الثلث. وأُطلق على تالميذه وشيخهم " األستاذة الس

وهم:ياقوت ومبارك شاه وأرغون الكاملي وأحمد السهروردى والصيرفى ومحمود 

مصاحف الحسينى. قام ياقوت بكتابة ألف مصحف وفي خزائن استانبول عدد كبير من ال

ان مغرًما قق وقلم المصاحف، وزخرفها بمهارة وابداع . وكالتي كتبها بالنسخ والثلث والمح

م 7916هـ /  616بنقل الصحاح للجوهرى وكتب منه نسخا كثيرة ) ). 

 الشكل واإلعجام

ان هذا هدية اشتهر العرب بالفصاحة والبالغة، ولم يكن هذا نتيجة التعليم الذي تلقوه؛ إنما ك

حيحة ا كانوا يكتبون ويقرؤون بطريقة صحباهم هللا بها، فهي موهبة إلهية فطرية. لهذ

تمييز وفصيحة. وكانت لهم قدرة كبيرة على فهم النصوص دون الحاجة إلى وضع عالمات ل

لمقام الحروف المتشابهة مثل الجيم والحاء والخاء، حيث كانوا يدركون المعنى من سياق ا

 .وقرائن األحوال

رب م، وفي بداية ظهور كل منهما كان العلهذا تجد أن الشكل واإلعجام لم يكن معروفًا عنده

يكرهونها؛ ألنهم وجدوا أن الشكل واإلعجام ما هو إال تشويه للمكتوب وال فائدة من 

 .وجودهما

دأ وعندما ظهر االسالم واختلط العرب باألعاجم نتيجة فتح بالدهم وزواجهم من أهلها. وب

تهم أن هنا خاف العرب على لغيكون هناك اختالط بين اللغات واختالف في لحن الكلمات، 

طريقة  يتم تحريفها مما ينعكس على القرآن. األسباب السابقة شجعت العرب على وضع

الح للكتابة من أجل إصالح ألسنة األعاجم عند القراءة، والطريقة التي لجأوا إليها الص

اللحن هي شكل الحروف. والمقصود بالشكل هو ضبط الكلمات بالحركات )عالمات 

راب(؛ لتمنحنا المعنى المقصود منها تبعًا للغة العرب الصحيحةاإلع . 

 الشكل

ل هو المقصود بالشكل هو إزالة اإلشكال، أي عدم الوقوع في اللحن أثناء القراءة . والشك

ة أي شد تقييد الحروف بالحركات ) العالمات اإلعرابية(. تم أخذ لفظ الشكل من ِشكل الداب
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 21  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

في  ويفضل ضبط الحروف بالشكل كي ال يخطأ -و العقالالحبل أ -قوائمها بالشكال 

 .إعرابها. كما تضبط بالِشكال فيمنعها من الهروب

 الشكل لم يكن أول ما دخل على الحروف العربية، حيث ظهر في لغات أخرى في وقت

 .سابق. إذا تأملت كل من السريانية، والعبرية

كتب الدينية غتهم، وقاموا بعدها بنقل البعدما دخل السريان النصرانية استعملوا الشكل في ل

ر استخدام إلى لغتهم، لْكنهم خشوا اللحن في قرائتها؛ لهذا وضعوا الشكل للحروف. وقد انتش

في القرن  الشكل في اللغة السريانية في القرن الرابع الميالدي وهناك من أن يرجح أنه كان

لنحو يد تعرف أنه أول من وضع االسادس الميالدي.. إذا سمعت عن يوسف األهوازي بالتأك

م364السرياني، وكان األهوازي أستاذًا في مدرسة نصيبين )المتوفي سنة  ). 

، ميالديًا أعاد يعقوب الرهاوى النظر مرة أخرى في ضبط متون التوراة 143أما في عام 

 ة توضعوبعد إتمامه لهذه الطريقة نقلها عنه ابن العبرى فى نحوه، فكان عندهم نقط كبير

 . فوق الحرف او تحته

ر في والتفكير في وضع النقط لإلعراب قادهم نحو وضع أصول النحو. وكان أول من فك

أن يضع  ذلك أبو األسود الدؤلي. ويقال أن زياد بن أبيه والي العراقين طلب من أبي األسود

سمع  مطريقة من أجل إصالح األلسنة عند القراءة، فتردد أبو األسود ولم يجبه عن ذلك. ث

سوله( أبو األسود ْمن يقرأ القرآن ويلحن في قوله تعالى: )إن هللا برئ من المشركين ور

عدها بكسر الالم، وهنا قال أبي األسود: ال يمكن أن يبرأ عز وجه هللا تعالى من رسوله. ب

إعراب عاد أبو األسود إلى زياد على الفور وقال له: قد أجبتك الى ما سألت، وأرى أن أبدأ ب

ا منهم رجال قرآن، وعليك بإحضار كاتبًا لي، فمنحه ثالثين كاتبًا. وقع اختياره على واحدال

فتحت  من عبد القيس، وأخذ مصحفا ومداد مخالفًا لمداد المصحف وقال للكاتب: إذا رأيتني

فاجعل  شفتي بالحرف فانقط واحدة فوقه، وإذا كسرتها فانقط واحدة أسفله، وإذا ضممتها

ط ى الحرف )أي في وسطه(،فإن تبعت شيئا من هذه الحركات ُغنّة فنقالنقطة بين يد

اتب صحيفة نقطتين، وهكذا صار أبو األسود يقرأ متأنيًا والكاتب يضع النقاط، وكلما أتم الك

ال عالمة ، نظر فيها أبو األسود، واستمر على ذلك حتى أتم نقط المصحف، وترك السكون ب

لى األسود، وكانوا يسمون هذه النقط شكال ، ألنه يدل عوأخذ الناس هذه الطريقة عن أبى 

 . شكل الحروف وصورتها

كل الذي أُخذ تعتبر الرواية السابقة هى الرواية الراجحة فى كيفية نقط المصحف ووضع الش

 .عن أبي األسود
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هـ  61ى سنة وفي بعض الروايات ينسب نقط المصاحف الى نصر بن عاصم الليثي )المتوف

نه أول من نقط المصاحف، وأطلق عليه اسم )نصر الحروف(، ونصر هو ( ويزعمون أ

 . تلميذ ابى االسود

وفى وفي رواية آخرى انتشر أن أول من نقط المصاحف هو يحيى بن يعمر العدواني )المت

هـ(، ويحيى بن يعمر من تالميذ أبي األسود أيًضا، ولعل من ذهب وراء هذا  791سنة 

ك يحيى كانا أول من نقط المصاحف في البصرة، وأخذوا ذلالمذهب كان يرى أن نصرا و

ل عن أبى االسود فهما من تالميذه، وأن أبا األسود هو الذى بدء بذلك ، وقيل إنه : " جع

 الحركات والتنوين ال غير

 اإلعجام

ط. والعجم: معني اإلعجام لغويًا: إزالة استعجام الكتاب بالنقط، واإلعجام فى الخط: هو التنقي

عدم وقوع قط بالسواد مثل التاء عليها نقطتان، أى نقط الحروف المتشابهة في الرسم؛ لالن

 .اللبس فى قراءتها، خوفا لما يطرأ عليها من تصحيف

 قال ابن جنى : " أعجمت الكتاب أزلت استعجامه، و كتاب معجم اذا اعجمته بالنقط ، 

إن حروف المعجمة ال بيان لها، ووسمى معجًما ألن شكول النقط بها عجمة ال بيان لها، كال

 " كانت أصوال للكالم كله

صاحف تم االهتمام باالعجام نتيجة شيوع التصحيف )الخطأ في القراءة(، حيث كانت الم

يام مجردة من االعجام.وظل الناس يقرأون فى مصحف عثمان ما يزيد عن أربعين سنة إال أ

ف ق، مما افزع الحجاج بن يوسعبد الملك بن مروان. وكثر التصحيف خاصة في العرا

من  والي العراق، فطلب من كتابه وضع العالمات على الحروف المشتبهة ، وقيل أن أول

 نقط المصاحف هو يحيى بن يعمر ، وقيل : بل هو نصر بن عاصم 

بن  وضع عالمات اإلعراب التي قام بإدخالها أبو األسود، ونقط اإلعجام التي أدخلها يحيى

 اصم ، هذان األمران الشكل واإلعجام لم يكونا اصالحا للخط كما ذهبيعمر ونصر بن ع

روف، وإنما الى هذه التسمية بعض من كتب الخط؛ ألنهما لم يستبدلوا الصورة األساسية للح

ف، عملوا على ضبط النطق وضبط اإلعراب وتحسن لفظ القارئ ومن اللحن والتصحي

 .والتصحيف هو القراءة الخطأ

وأشكالها المختلفةأنواع الخطوط   
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ابها، ظهور الخط العربي وتنوع أشكاله جاء نتيجة مرونة الحروف العربية وسهولة انسي

واعده واختالف أقالمها، ووضوح أشكالها. وتنوعت أشكال الخط العربي وأصبح لكل خط ق

 .التي تتحكم به

هذا  ن فيكما توسع مجال الخطوط العربية وتشعب كثيًرا، مما جعل المبدعين والمهتمي

 .المجال يتسابقون في ابتكار أشكال الحروف وتكوين خطوط جديدة

أردت للحديث عن أنواع الخطوط العربية لن ننتهي أبًدا. إذا اتخذت الخط الكوفي مثااًل و

كاًل لكتابة حصر أنواعه فقط لطال بنا الكالم، فقد توصل أحد الباحثين إلى مائة وعشرين ش

نواع األخريالخط الكوفي فقط إضافة لأل . 

 :والخط بشكل عام له ثالث صفات هي على التوالي بحسب أهميتها

 وضوح قراءة الخط وفهمه

 سهولة كتابته 

 جمال منظره 

يثوضع الخط كان أساًسا مبنيًا على هذه الصفات؛ ليكون سهاًل في قراءته وإدراكه. ح  : 

حتاج المقبول شكاًل هو الذي يتطلب من الخطاط وقتًا أقل، وي والخط ."أحسن الخط ما يقرأ"

مته مكانًا أقل في الصفحات، ويكون كذلك مختصًرا ومفيًدا؛ ليتمكن الخطاط من أداء مه

 .بسرعة ومن غير عناء

لجمال جمال المنظر هي في حد ذاتها من رغبات الطبائع البشرية ذات األذواق المختلفة. و ا

يعة المثيرة، فئة أو طائفة. إال أنهم يتفقون جميعًا على أن مناظر الطبنسبي حسب تصور كل 

البالبل كالينابيع واألشجار والحقول والبساتين واألزهار جميلة وجذابة، وكذلك الطيور و

لرتيبة، الملونة، وتجمعها فى أسراب، وتتابع القوافل، وانتظام الفرسان، وحركات المشاة ا

ن اإلعجابكلها تجلب النظام وتزيد م . 

 ومن أنواع الخط العربى على سبيل المثال ال الحصر

مؤامرات واألجوزة الجليل والثلثين والثلث والثلث الثقيل و الثلث الخفيف و غبار الحلية وال

وائجى والمفتح واألثالث واللؤلؤى والرياسى والطومار والمدبج والنصف والمسلسل والح

 والشامى والموشع والمولع والمنمنم والمسهموالقصص والمحدب والسجالت والالزورد 
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ر الحلبة وثقيل الطومار والشامى ومفتح الشامى والمنشور وصغير المنشور والحلية وغبا

ئل وصغيرهما والمكى والمدنى والكوفى والمشق والتجاويد السلواطى والمصنوع والما

 ت االوسطوالراصف واالصفهانى والسجلى والقيراموز والمحقق والديباج والسجال

زنبور والعهود والسميعى واالشرية والطومار الكبير والخرفاج والثلثين الصغير الثقيل وال

مدور الكبير و وامثال النصف واالجوبه والخرفاج الثقيل والخرفاج الخفيف وثيل النصف وال

والعباسى  المدور الصغير وخفيف الثلث الكبير ومفتح النصف واالسماعيلى واالندلسى

حواشي دادى والمشعب والريحانى والمجرد والمصرى والتوقيعات والنسخ والذهب والوالبغ

نثور والرقاع والمتن والمصاحف وصغير النصف والوشم والحرم والدرج والتواقيع والم

هارى واالفريقى والمقترن واالشعار وكاشيان والتعليق والنستعليق والشكستة والبابرى والب

واني جوهر والمسند الزمامي و المشرقي والديواني وجلي الديوالقيروانى والمبسوط والم

 .واإلجازة الرقعة والسياقة والسنبلى

 .إال أن كل هذه الخطوط اندثرت ولم يبق منها إال خطوط محدودة

 أنواع الخطوط العربية

 الكوفي 

 المحقق والريحاني 

 خط الطومار 

 الجليل أو الجلي 

 الثلث 

 النسخ 

 (الفارسي )التعليق 

 ة )المكسرالشكست ) 

 الديواني 

 جلي الديواني 

 الرقعة 
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 اإلجازة 

 المغربي 

 السنبلي 

 الوسام 

 الطغراء 

 السياقة 

 حروف التاج 

 خط المشق 

 المكي والمدني 

 السوداني 

 البهاري 

 الكرشمة 

 المعلي 

 القدوسي 

 الحر 

 

    

 

 

 

 المحاضرة الثانية عشر:



 2020/2021 العربي مقياس الخط        أحمد بن بلة 1وهران جامعة 
  

 

 
 20  د. صالحي عبد هللاأستاذ المقياس/

 
 

 سوف يتم تفصيل كل خط على حدى

 الخط الكوفى

لتى انتهت جاءت تسمية الخط بالكوفي نتيجة إلى ما كان يألفه العرب فى تسمية الخطوط ا

م إليهم بأسماء المدن التي جاءت منها. مثلما عرفه عرب الحجاز قبل عصر الكوفة باس

ي والمدني، ثم المك –النبطي والحيري واألنباري، ألنه أتى من بالد النبط والحيرة واألنبار 

قت من وعرف الخط العربى فى و –أنحاء شبه الجزيرة من هذين الوسطين  ألنه انتشر فى

مي مصاحبًا األوقات باسم "الكوفى" ألنه انتشر من الكوفة الى أنحاء مختلفة من العالم اإلسال

 .النتشار االسالم

وصل والخط الكوفي من أقدم الخطوط فى بالد العرب. وكانوا يعتنون به اعتناًء عظيًما، و

جميل رسمه كوفى فى العصر العباسى مكانة عالية نتيجة اهتمامهم به وابداعهم في تالخط ال

فى كل  وشكله، كما أنهم أدخلوا عليه الكثير من فنون الزخارف، كما أنه يتماشى مع الُكتاب

 .هندسة وزخرفة وشكل مع بقاء حروفه على قاعدتها

ط الكوفي منذ ت الكتابة بالختم تطوير وتحسين الخط الكوفي حتى أصبح له جمال خاص، تم

ى القرون األولى حيث رحج المؤرخون حسب العصور فقالوا )كوفى القرن األول وكوف

ولون القرن الثاني وكوفى القرن الثالث(، وبعض المؤرخين قسموه حسب المكان فيق

اطمى )الكوفى والشامي والبغدادي والموصلى والمغربى( وبعضهم أسماه بـ الكوفى )الف

بى والحديثواأليو ). 

ى تطويره ويمثل الخط الكوفى مظهًرا من مظاهر جمال الفنون العربية، وقد تسابق الُكتَاب ف

وعة ليتمكن والتفنن فى زخرفة حروفه؛ ألن الفنان العربي والمسلم وجد فيه المرونة والمطا

 .من التماشي من شكل جميل إلى شكل أجمل

لى الرخام خدم فى المنشآت المعمارية وظهرت عوالكتابات الكوفية غنية األشكال وظلت تست

 .والخشب وعلى الصكوك النقدية وفى كثير من الفنون التطبيقية

 أنواع الخط الكوفي

الكوفي  تضاربت آراء أغلب الباحثين سواء القدامى والمْحدثين حول تصنيف أنواع الخط

تقراء هذه ا في اسفي حدود المصطلح الفني، لكن لم يوفق بعض من هؤالء الباحثين كثيرً 

ددت األنواع بدقة ومنهجية، فظهر هذا االضطراب جليًا فى إحصائها على أكثر من عدد، تع
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التفسير، بين األقوال القول فيه بداية من الظن والتخمين واالجتهاد في القراءة حتى التحليل و

 :آراء عدة منها

 .عدد أنواع الخط الكوفي هو ثالثة وثالثون نوًعا .1

خمسون نوًعاعددها هو  .2 . 

 .هذا العدد هو أكثر من سبعين نوًعا .3

ية وعلى يقوم هذا التصنيف على الوضوح فى الفروق الشكلية المجردة والزخرفية من ناح

 .االستخدام الفنى او الوظيفة الجمالية المطلقة من ناحية آخرى

 :يمكن اعتماد التصنيف اآلتي

االيرانى –الموصلى  –الكوفي الفاطمي  –كوفي المصاحف البسيط  .1 . 

المظفر –المخمل  –الكوفي المورق  .2 . 

ذو اإلطارات الزخرفية –ذو النهايات العلوية المزخرفة  –الكوفى المزخرف  .3 . 

المعماري –الكوفي الهندسي  .4 . 

 

 الكوفي البسيط

بكونه مجرًدا  هو القديم الذي أطلق عليه بعض الباحثين: البدائي، أو الكوفي المشق ويتصف

صخرةإضافة زخرفية أو لغوية مثاله: كتابات المصاحف األولى، وكتابات قبة المن أية  . 
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 الكوفى المروس

ة. وهناك على هامات حروفه المنتصبة أو الواقف يطلق عليه ذلك نسبة إلى دخول ترويسات

ن/ التاسع أمثلة متنوعة فى العمائر اإلسالمية العائدة إلى القرنين الثالث والرابع الهجريي

 .والعاشر الميالديين، وإن كان ظهوره قد حصل قبل ذلك

 الكوفى المورق أو المزهر

بداية أو ار بكيانات الحروف في اليتكون من اتصال األشكال النباتية ذات األوراق أو األزه

 .الوسط أو النهاية، لتشكل معها األشكال العامة لهذه الحروف
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 (الكوفى المزخرف )المخمل

ورة عامة؛ الذى تدخل الزخرفة النباتية عليه من أجل معالجة الفراغات البينية للحروف بص

 .و لمعالجة الفراغات فيما بين الحروف المنتصبة بصورة خاصة

عض م ذلك من خالل امتالئها بأشكال الزخرفة التوريقية على العموم. وأطلق عليه بويت

ه على عمائر الباحثين فى هذه الحالة تحديدا بكوفي )الفراغ الزخرفي( الذي انتشرت أمثلت

 .القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميالدى

طره خرفي( الذي تقوم أسأما الحالة األخرى له فهي التى يطلق عليه بكوفي )المهاد الز

ها الزخارف الكتابية على أرضية زخرفية كاملة أي أن الكتابة فيه تكون فوق مساحة تغطي

بعض جدران  النباتية التوريقية، ومن أشهر أمثلته: األشرطة الكتابية الكوفية التى تزين

شر ع مدرسة )السلطان حسن( فى مصر محافظة القاهرة في القرن الثامن الهجرى/ الرابع

 الميالدى

. 

 الكوفي المضفر

وفه شكله مميز من خالل الضفائر المصنوعة على شكل أفرع متداخلة ومضافة على حر

لكتابات العمودية والقائمة حسب فكرة التضفير وتنوعها الالمحدود. من أشهر األمثلة على ا

ى القرن إلالكوفية المضفورة على جدران مدرسة )قرة تاى( فى قونية بتركيا، الذي يعود 

 .السابع الهجرى / الثالث عشر الميالدى
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 الكوفي المضفر

وفه شكله مميز من خالل الضفائر المصنوعة على شكل أفرع متداخلة ومضافة على حر

لكتابات العمودية والقائمة حسب فكرة التضفير وتنوعها الالمحدود. من أشهر األمثلة على ا

ى القرن تاى( فى قونية بتركيا، الذي يعود إلالكوفية المضفورة على جدران مدرسة )قرة 

 .السابع الهجرى / الثالث عشر الميالدى

 (الكوفى المربع )الهندسي

لقة. دون أى يتميز بخصائص أساسية وهى الترابط والتكامل، وكذلك االستقامة الكلية والمط

وايا القائمة التي تغلب على الز  انحناء أو تقوس فى أشكال حروفه. بسبب االستقامة الحادة

كله العام بالكلية سواء فى تحديد الحروف أو فى تحديد الفراغات البينية لها، مما يجعل ش

ارة عن خطوط هندسية واحدة العرض أو السمك، وواحدة المسافة فى التباعد يبدو عب

ثيرة والعالقة بين الحروف في النص الخطي. وأمثلة هذا النوع من أنواع الخط الكوفى ك

 .جًدا على العمائر الدينية فى شرق العالم اإلسالمي

 الكوفي الموصلي
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 الكوفي المعماري

 

فىمالحظات على الخط الكو  

 فوق الخط الكوفي هوخط زخرفي هندسي، وتعتمد إجادة هذا الخط على التمكن والت

افة فى النواحي الهندسية. وهو أيضا خط سلس يقبل التطوير والتحسين واإلض

 .واالبتكار من أجل الشكل الجمالي العام

 ها أوال بقلم أغلب الخطوط الكوفية ال تكتب مباشرة بالقلم والحبر، بل يجب تصميم

د ذلك من الرصاص ومسطرة حتى نصل الى الشكل المطلوب والمرغوب، ثم يتم بع

مادة ملونة  تحديد الكتابة على الحواف الخارجية لها، ثم ملئها بعد ذلك بالحبر أو بأى

 . أخرى

 وضع فوق لتصميم الخط الكوفي بسهولة يمكنك االستعانة بورق المربعات على أن ي

دة راد الكتابة عليها، وتوضع الورقتان على منضهذا الورق الورقة البيضاء الم

وقها، مضيئة، وبهذا تظهر مربعات الورقة السفلى على الورقة البيضاء التى ف

 .وبعدها يمكنك تصميم ما شئت بسهولة باالستعانة بهذه المربعات

 خط المحقق والريحانى
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م، قق: محكم ومنظتأتي كلمة المحقق في اللغة: من "َحقَّق" "يحقق" "تحقيقا". وشٌئ مح

 وثوب محقق: محكم النسيج، وأطلق هذا االسم على نوع من الخطوط، وهو الخط المحقق.

ه يخلو من يتميز هذا الخط إلى جانب جماله بضبط حروفه، وانضباط شكله، إذا تأملته ستجد

 .االلتفافات والتداخالت

ذا العطر ولهذا ُدِعَى هأما الريحانى فينسب اسمه إلى أعواد الريحان، ذلك الزهر اللطيف 

د ذََكَر هذا الخط بالريحان، ففيه لون الريحان وشكله ، ولطافتها التي هي أشبه بالزهر، وق

 .الخط بعض الشعراء ووصفوا جماله

اطين ويُعد المحقق من أحسن الخطوط و أصعبها وأكثرها تعقيًدا للكاتب وقالئل من الخط

ث ، لكن الدقة بين أن المحقق والريحان شبيهين بالثل يجيدون كتابته، في بداية األمر قد تعتقد

ثر هذه الحروف واضحة، والحركات والضوابط فى المحقق ألطف مما عليه في الثلث وأك

 .رقة ودقة

 

صر ال نعلم تحديًدا فترة نشأة الخط المحقق، لكن يرجع ظهوره إلي العصر العباسي ع

سميته ت( أشار إلى أن هناك خطأ في تنضوج الخط وتجويده. لكن ابن النديم )فى الفهرس

، بالخط العراقي أو الوراقى، وهو المحقق..." وظل يحسن حتى انتهى األمر الى المأمون

 .فأخذ أصحابه وُكتابه بتجويد خطوطهم، فتفاخر الناس فى ذلك

ه خط وأثر ظهور هذا الخط على تحسين الخطوط العربية األخرى وتهذيبها. ويبدو أن لدي

منفرد بذاته قلم مستقل . 

ويرى ُكتّاب آخرون : أن ابن مقلة هو واضع أصول " المحقق"، وهو من األقالم 

م المضبوطة، فى حين نسبة ُكتّاب آخرون إلى ابن البواب، وذُكر أن الخط الريحانى ت

ارة اشتقاقه من المحقق على يد ابن البواب، كما كان هذا الخط )المحقق( من األقالم المخت

سة، بعد أن لمستعصمي، وكتب به أساتذة الخط ونَُسَخ به القرآن والكتب النفيعند ياقوت ا

 .وضعوا فيه مهارتهم وبراعتهم

.. وتطور  وتم اكتشاف خط "الريحان" بعد خط "المحقق" بسنين كثيرة، فكان من مشتقاته

اء هذان الخطان: )المحقق والريحان( في عهد ابن البواب. حيث بلغ درجة الكمال، حتى ج

كل من  عصر ياقوت المستعصمي وتالميذه، الذين بلغوا شهرة عالية في هذا العصر. وظل

ى عشر خطي المحقق والريحان يستخدمان فى الممالك اإلسالمية حتى القرن العاشر والحاد
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ال بسبب فى كتابة المصاحف، وأحيانا فى الدواوين ، ولكن مكانتهما أخذت في التراجع قلي

د ظل هذان تابتهما، كما أن اتقانهما يحتاج إلى وقت طويل . ومع ذلك فقالبُطء والعُسر في ك

 الخطان الجميالن يرمزان إلى عصر التنوير و اإلجادة واإلبداع للحضارة العريقة

 

 

 األعمال الموجهة لمقياس الخط العربي

 

مقياس المطلوب من الطلبة القيام بإنجاز بحوث حول هذا ال بعد القراءة الكاملة للمحاضرات

 االستكشافي اختيار نوع من أنواع الخطوط " الخط العربي "

 

يدان القيام ببحث مع اتباع خطوات البحث العلمي أي استعمال منهجية متخصصة في م

حث البحث العلمي للفنون التشكيلية مدعوم بنماذج لنوعية الخط المختار حسب الب  

 

 تقديم البحث " مقدمة"

حول الخط " " اعطاء معلوماتعرض البحث   

   خاتمة البحث أي تكون بطريقة متقنة 

 

 

 مالحظة :

 على كل طالب أو طالبة انجاز بحثه فرديا 

 

 بالتوفيق


