تاريخ الخط العربي
مؤلفو  :أحمد شوحاف

اإلىػ ػػداء
إلى عاشقي الخط العربي الذي نزؿ بو القرآف فزاد في جمالو جمالً.

الذيف يعكفوف عمى إحياء ىذا التراث الرائع ،والسحر الحالؿ ،الذي يفخر بو العرب وغيرىـ.

أولئؾ الذيف يعمموف بصمت ،ويعيشوف بعيداً عف األضواء ،والشيرة ،والجاه والماؿ.

أولئؾ ىـ المخمصوف حقاً.

أتقدـ إلييـ بيذه الرسالة المتواضعة عرفاناً بجميميـ ،وتقدي اًر لمواىبيـ.

أحمد شوحاف
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المقدمة
الحمد هلل الذي عمَّـ بالقمـ ،عمَّـ اإلنساف ما لـ يعمـ.

والصالة والسالـ عمى محمد النبي األمي الذي بعثو اهلل رحمة لمعالميف وجعؿ مف أمتو األمية
خير أمة أخرجت لمناس ،كانت في جاىمية جيالء ،فأنزؿ اهلل عمى رسولو (إقرأ) فأصبحت بيا
حيف قرأت وكتبت معممة العالـ ،وحاممة راية الفكر والعمـ عف بني البشر قروناً.

وفي ىذه الرسالة المطيفة نسير مع الخط العربي ،ىذا الحرؼ المقدس الذي نزؿ بو القرآف الكريـ،
وجعؿ النطؽ بو عبادة هلل التي ل يقبؿ اهلل صالة بغيره.

وجعؿ فيو سر إعجازه وبيانو ،فزاد ىذا الحرؼ جمالً إلى خصوصياتو ،مما جعؿ الخطاطيف
عبر العصور وفي سائر البالد التي يوجد فييا فنانوف وخطاطوف يتباروف في رسـ حروفو

فيطرزونيا وينمقونيا ،ويجعموف مف ىذا الحرؼ الصامت حرفاً ينطؽ بحركة الحيوية ،ليعبر عف

جمالو في تمؾ األشكاؿ والحركات التي جعمتو يتكمـ مف غير لساف ،وتفوح رائحتو العطرة مف
خالؿ متابعة الكممة الواحدة حرفاً حرفاً.

لقد تناولت في ىذه الرسالة المتواضعة رحمة الخط العربي منذ أف كاف في أعماؽ الجزيرة العربية

(مسنداً) عمى القبور واآلثار إلى أف أصبح لوحات حديثة في المتاحؼ ومعارض الخط ،وذلؾ مف
خالؿ وجية نظري ككاتب وباحث ل مف وجية نظر الفناف والخطاط الذي يتابع الحرؼ والكممة

لدى المبدعيف وذوي الختصاص ،ولذا أرجو المعذرة مف ىؤلء الخطاطيف الذيف ينظروف إلى
الكتابة عف الخط وتاريخو كما ينظروف إلى جمالية الخط وابداع الخطاط في لوحتو.

وسيجد القارئ الكريـ في الباب الثالث (الخطاطوف العظاـ) تراجـ المشيوريف مف القدماء

والمحدثيف ،واف كنت قد اختصرتو عمى أقؿ القميؿ بغية اإلحاطة بحياتيـ ،وتيسيره لمقارئ.

أرجو اهلل أف يوفقني لما يحبو ويرضاه لخدمة تراثنا العربي واإلسالمي الذي نعتز بو ،إنو نعـ
المولى ونعـ النصير.

وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف.
دير الزور في ٘ٔ رمضاف ٕٔٗٔىػ

الموافؽ  11كانوف األوؿ ٕٓٓٓـ.
أحمد شوحاف
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الخطاط
ىو الفناف الذي يجعؿ مف الحروؼ العربية لوحة فنية يقؼ أماميا المشاىد مبيوتاً يفكر في دقة

الكتابة ،وروعة القصبة ،وعبقرية الخطاط.

ول يقتصر الخطاط عمى صناعة لوحة فنية مف الحروؼ العربية ،لكنو يصنع منيا لوحات كثيرة،

كؿ واحدة منيا تحكي براعتو في صناعة تمؾ التحؼ التي يعجز عف مثميا النحات والمصور
والمغني والكاتب ونحوىـ.

إف الخطاط المبدع ىو الذي يجعؿ موىبتو في الموحة تتكمـ مف خالؿ رشاقة الخط ،وتناسؽ

ومداتو وحركاتو.
سطورهّ ،
ونممس قدرة الخطاط في إتقاف مينتو ،عندما نقؼ أماـ لوحة مف لوحاتو فنجد حبرىا متكامالً في

بداية الحرؼ األوؿ ،ومتواصالً في ذلؾ إلى نياية األخير ،وأف قممو (القصبة) التي كتب بيا
تناسب قطَّتُيا حجـ الخط ومساحة الموحة ،والقمـ الذي يكتب فيو عمى ورؽ أو كرتوف يختمؼ فيو
نوعو وحجمو عما يكتب فيو عمى الخشب والجص والرخاـ والجمد والبالستيؾ والزجاج والقماش

وغيرىا مف مختمفات المواد.

واذا كاف الخطاط اليوـ يستعمؿ الفرشاة في أغمب الموحات فقد كاف قديماً يكتب كؿ ذلؾ بالقمـ

(القصبة) ،وحينما اخترع المتأخروف القصبة مف معدف اعتبروا ذلؾ عيباً في الخطاط ألف قصبة

الحديد ل تعطي ما تعطيو القصبة النباتية.

إف الخطاط فناف مبدع ،يستحؽ النحناء والتكريـ تقدي اًر لما يقدمو مف لوحات خطّية لألجياؿ

القادمة.

فضل الخط
الخط والكتابة وجياف لعممة واحدة ،وىما عصارة فكر اإلنساف الذي فكر في اإلبداع منذ األزؿ،
وسيبقى يفكر في خمود الذكر واألثر إلى األبد.

لقد راح الباحثوف يقمّبوف أوراؽ السالفيف لموصوؿ إلى اق أر وربُّؾ األكرـ ،الذي عمّـالمعمّـ األوؿ
لفف الخط؛ فكانت اآلية الكريمة ( ).بالقمـ

المعمَـ الذي يأخذ بيد الباحث إلى أف اهلل سبحانو ىو المعمِّـ .عمّـ بالقمـاألوؿ لقولو :
ىي ْ
تحدث العمماء عف فضيمة الخط ،وجمالياتو ،وأسباب انتشاره أو انحساره ،وتطوره وجموده،
وقد ّ
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وكتبوا في ذلؾ الكثير ،فنحف نرى األبجدية اإلنكميزية تغزو العالـ في القروف الثالثة األخيرة

بسبب الغزو العسكري ،بينما نجد األبجدية العربية تنتشر في العالـ منذ خمسة عشر قرناً بسبب
وتقبؿ الشعوب ىذه المغة ألنيا لغة القرآف ولغة اإلسالـ ،ووسيمة التفاىـ
نشر الدعوة اإلسالمية ّ
بيف الشعوب اإلسالمية.

عرؼ العرب الخط فقالوا :الخط لساف اليد.
وقد ّ
مدبر لو،
وأسمس حاجي خميفة العناف لقممو فكتب يقوؿ( :ما مف أمر إلّ والكتاب موكؿ بوّ ،
ومعبر عنو ،وبو ظيرت خاصة النوع اإلنساني مف القوة إلى الفعؿ ،وامتاز بو عف سائر
ّ

الحيوانات)( ).

ونظ اًر لقيمة الخط فإننا نرى الخطاط مثالً يكتب اآلية القرآنية ،أو الحديث النبوي ،أو الحكمة

البالغة ،فيزيد جماليا جمالً في روعة خطو ،وعصارة إبداعو ،واذا كانت الموحة المخطوطة تحرؾ

بنصيا ،فإف الخطاط ييز مشاعر المشاىديف بجماؿ عطائو ،ولذلؾ لـ نجد خطاطاً واحداً
القموب ّ
كتب كالماً سخيفاً ليزّينو بجماؿ خطو ،فالجماؿ ل يقع إلّ عمى الجماؿ.
يقوؿ الدكتور عمي أرسالف –وىو خطاط وأستاذ بجامعة استانبوؿ :

(يعتبر فف الخط ،أصعب الفنوف اإلسالمية ،وذلؾ ألف الفناف فيو ل يممؾ في يده غير القمـ

البسيط ،وىذا القمـ مسطرة الخطاط وبِ ْر َجمُوُ ( ) .وىو قسطاسو الذي يعيف بو أحجاـ الحروؼ.
ىذا القمـ يقوـ بأداء كؿ وظائؼ اآللت األخرى التي يمتمكيا الفنانوف في سائر الفنوف األخرى.

لذا تمزـ الخطاط خصمتاف رئيسيتاف ىما :القابمية وبذؿ الجيد)( ).

وباإلضافة إلى كوف الخط فناً وذوقاً وجمالً ،فقد كاف وما زاؿ مورداً لرزؽ الكثيريف مف

الخطاطيف واليواة ،سواء في محالّت في األسواؽ أو تدريساً وتعميماً ،أو تأليفاً وتحقيقاً.
ولذلؾ اعتبره األدباء فناً ومورد رزؽ.

قاؿ ابف المقفع( :الخط لألمير جماؿ ،ولمغني كماؿ ،ولمفقير ماؿ).
وقاؿ أحد الشعراء:

تعمّـ قواـ الخط يا ذا التأدب

المتأدب
فما الخط إلّ زينة
ّ

تعمّـ قواـ الخط يا ذا التأدب

واف كنت محتاجاً فأفضؿ ) (مكسب
وىذه المزايا التي امتاز بيا الخط العربي مف جماؿ وكماؿ وماؿ ،قد ل نجدىا في خط آخر مف

خطوط العالـ.
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قاؿ أبو تماـ يصؼ جماؿ رسالة جاءتو فأعجب بيا:

مداد مث ُؿ خافية الغراب
وقرطاس كرقراؽ السراب
وألفاظ كألفاظ المثاني

وخط مثؿ وشـ يد ال َكعاب

كتبت ولو قدرت ىوى وشوقاً
ُ
ِ
لكنت سط اًر في( ) كتاب
إليؾ
ُ
وقد امتاز الخطاطوف العرب والمسمموف بالجمع بيف جمالية المقروء وابداعية الخطاط الفناف،
بمعنى أنيـ كانوا يختاروف أجمؿ المفظ فيودعوف فيو أجمؿ ما لدييـ مف جمالية الخط وروائعو.

وىـ بيذا يزيدوف جماؿ المعنى المفظي جماؿ الخط ،فيكوف في ذلؾ إبداع الصورة والمعنى.

ولقد تحدث عف ذلؾ القمقشندي حيث جعؿ اإلبداع في الجمع بيف الشكؿ والمضموف فقاؿ( :المفظ
وقربو مف النفوس ،واذا كاف غثاً مستكرىاً وضع المعنى
إذا كاف مقبولً حمواً رفع المعنى الخسيس ّ
وبعده مف القموب.
الرفيع ّ
كذلؾ الخط إذا كاف جيداً حسناً ،بعث اإلنساف عمى قراءة ما أودع فيو ،واف كاف قميؿ الفائدة،
واذا كاف ركيكاً قبيحاً صرفو عف تأمؿ ما تضمنو واف كاف جميؿ الفائدة)( ).

يتفننوف في الخط فيمغزوف فيو ويمشقونو مشقاً( ).بحيث يتحوؿ الخط إلى
وحيف راح الخطاطوف ّ
طمسـ ولغز يصعب معرفتوّ ،نبو العمماء إلى ضرورة حسف البياف في الخط وايضاحو ،حتى أف

أبينوُ)( ) .وذلؾ لسيولة القراءة،
ابف سيريف كاف يكره أف ُيكتب القرآف مشقاً ،ويقوؿ( :أجود الخط َ
ومف ثـ لسرعة الفيـ.
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الباب األوؿ:
رحمة الخط العربي

1-في العصر الجاىمي

2في عصر الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ3في عصر الخمفاء الراشديف4-في العصر األموي

5في العصر العباسي6في العصر األندلسي7-في العصر الفاطمي

8في العصر العثماني9-في إيراف

10-في أوروبا
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1-الخط العربي

في العصر الجاهمي
عرؼ العرب الخط منذ غابر العصور وقبؿ األبجدية التي عثر عمييا في أوغاريت (رأس شمرا)
بآلؼ السنيف.

وقد عثر في الجزيرة العربية وفي أماكف مختمفة عمى كتابات عربية مدونة بخط (المسند) لذا
اعتبره الباحثوف والمؤرخوف القمـ العربي األوؿ واألصيؿ وىو خط أىؿ اليمف ،ويسمونو خط
ِ
مير).
(ح َ
وقد بقي قوـ مف أىؿ اليمف يكتبوف بالمسند بعد اإلسالـ ،ويقرؤوف نصوصو ،فمما جاء اإلسالـ
كاف أىؿ مكة يكتبوف بقمـ خاص بيـ تختمؼ حروفو عف حروؼ المسند و دعوه (القمـ العربي)

أو (الخط العربي) حيناً و (الكتاب العربي) أو (الكتابة العربية) حيناً آخر تميي اًز لو عف المسند.
(وكتب كتبة الوحي بقمـ أىؿ مكة لنزوؿ الوحي بينيـ ،وصار قمـ مكة ىو القمـ الرسمي

لممسمميف ،وحكـ عمى المسند بالموت عندئذ ،فمات ونسيو العرب ،إلى أف بعثو المستشرقوف،

فأعادوه إلى الوجود مرة أخرى ،ليترجـ الكتابات العادية التي دونت بو) .وجاء بعد الخط المسند

الخط (اإلرمي) نسبو إلى قبيمة إرـ ،وىو الخط الذي دخؿ الجزيرة العربية مع دخوؿ المبشريف

األوائؿ بالنصرانية ،حتى أصبح فيما بعد قمـ الكنائس الشرقية.
وىناؾ القمـ (الثمودي) نسبة إلى قوـ ثمود.

والقمـ (المحياني) نسبة إلى قبيمة لحياف.

والقمـ (الصفائي )الذي عرؼ بالكتابة الصفائية نسبة إلى أرض (الصفاة) وىي األرض التي عثر

بيا عمى أوؿ كتابة مكتوبة بيذا القمـ.

وقد ذكر الدكتور جواد عمي رحمو اهلل أكثر مف عشريف احتمالً ألوؿ مف كتب بالحرؼ العربي (
).
تفصؿ لنا كؿ شيء عف المدى الذي بمغو العرب عبر تواريخيـ
واذا كنا اليوـ نفتقر إلى تركة ّ
السحيقة ،فإننا في نيـ شديد إلى البحث لستكماؿ ما عثر عميو اآلثاريوف مف لوحات وخطوط

وآثار تشير إلى الحضارة العربية في الجزيرة العربية ،والحضارة ل يمكف أف تبدع في ناحية وتعقـ

في أخرى ،فالشعب الذي يقيـ السدود منذ آلؼ السنيف ل بد أنو استعمؿ القمـ والمسطرة والفرجار
السد ،ثـ بدأ ما رسمو وكتبو عمى
والمثمث ،ورسـ األبعاد والجوانب لِما َّ
ىـ بو قبؿ الشروع في ّ
الورؽ بتنفيذه عمى األرض
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المفصؿ مف تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ ()ٕٖٗ/ٛ

أشكاؿ حروؼ المسند

المفصؿ مف تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ ()ٕٕٓ/ٛ

2-الخط العربي

في عصر الرسول صمى اهلل عميه وسمم
األمية ،وتنتشر فييا عقدة (األنا )
جاء اإلسالـ مع التطور السريع والنقمة النوعية ألمة تسود فييا ّ
خالؿ فترة وصفيا المؤرخوف بػ (الجاىمية) فيي آخر ما امتمكو العرب مف روح الحياة الحضارية
والمدنية قبؿ اإلسالـ ،فكاف اإلسالـ نقطة البدء ،وعودة الوعي لألمة التي امتمكت زماـ الحضارة

غير كثي اًر مف
منذ آلؼ السنيف الخالية ،فأصبحت تتنفس الصعداء بعد ىذا الركاـ الطويؿ الذي ّ
معالميا ،وطمس صفحات مف تاريخيا ،أصبحت مجيولة لدى أبنائيا ،وأتعبت الباحثيف في
التنقيب عف أصالة الجذور ،ورحمة األصالة والتطور ليذا الحرؼ الذي كاف نسياً منسياً ،فكانت

حرؾ مشاعر وأحاسيس الغافميف عف
اآلية الكريمة(اقرأ) صمصمة الجرس الذي ّنبو النائميف أو ّ
تراث ىذه األمة الذي عفا عميو الزمف.

ُمية) كما وصؼ الرسوؿ العربي محمد صمى
صحيح أف القرآف الكريـ وصؼ العرب بػ (األمة األ ّ
اهلل عميو وسمـ بػ (النبي األُمي) وىذا الوصؼ لمعرب ل يعني( التعميـ) إنما يعني صفة الغالبية،
بأمية النبي صمى اهلل عميو وسمـ صفة الجيالة والتخمؼ ،إنما يعني العتزاز والثناء
ول يعني ّ
عمى شخص ل يحسف القراءة ول الكتابة ،ولـ يتعمميما عند مف يحسنيما كما ىو مألوؼ لدى

األمية التي وصفو القرآف بيا استطاع أف يصنع أمة
الكثيريف مف العرب وأىؿ مكة؛ ومع تمؾ ّ
متعمّمة ،عالمة ،داعية لمعمـ وآخذة بزمامو.

ومنذ أف نزلت أوؿ آية وأوؿ سورة مف القرآف الكريـ وىي سورة العمؽ  ( ).راح ىذا النبي األمي

صمى اهلل عميو وسمـ يدعو لألخذ بزماـ العمـ،إق أروآية ويحث أصحابو عمى التعمّـ ،حتى أف
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المرات داعية إليو ،أو حاثة عمى
الباحث في القرآف الكريـ سيجد أف كممة (عمـ) وردت مئات ّ
األخذ بو ،أو مثنية عمى أىمو.
مف ىنا نستطيع أف نقوؿ إف الخطوة الفنية والجمالية األولى لمخط العربي بدأت مع بزوغ شمس

إق أر باسـاإلسالـ في غار حراء ،حيث نزؿ جبريؿ مخاطباً النبي صمى اهلل عميو وسمـ :ربؾ

الذي خمؽ ،خمؽ اإلنساف مف عمؽ ،إق أر وربؾ األكرـ ،الذي عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ( ).ما لـ

يعمـ

وقدموا لمعالـ فنوناً لـ تكف تخطر عمى باؿ أحد،
بعد ذلؾ دخؿ العرب إلى دنيا التقدـ واإلبداعّ ،
فقد ألفت المجتمعات القديمة الفف في الصور والتماثيؿ ،لكف العرب بعد اإلسالـ جعموا الخط

يتفحص ويدقّؽ نظره في
العربي فناً مف الفنوف ،حيث يقؼ المشاىد مشدوىاً أماـ لوحة الخط ّ
الجيد الذي بذلو الخطاط ،والدقّة التي وصؿ إلييا مف خالؿ جيود مضنية ،ومقاييس متقنة
لموصوؿ إلى ىذه الموحة الرائعة التي ىي (الخط العربي).

قمنا :إف نزوؿ سورة العمؽ ىي بداية الرحمة الرائعة التي انطمؽ منيا الخط العربي ،مف خالؿ
دعوة اإلسالـ لمعمـ ،وحث الناس جميعاً ذكو اًر واناثاً لألخذ بزمامو.

حث العربإق أروكاف آلية عمى التقدـ العممي ،والعمـ الذي دعا إليو اإلسالـ
أبمغ األثر في ّ
والرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قراءة وكتابة ،وتجويد الكتابة في الفف والذوؽ ،وىؿ أجمؿ مف أف

يكتب الكاتب سط اًر عمى عظـ أو جريد نخؿ أو رقائؽ حجرية ليحفظ لمف يأتي مف بعده القيمة

العممية أو الفنية التي يتضمنيا ذلؾ السطر!!.

إنو جيد كبير عاناه أصحاب الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لتدويف القرآف ،خالؿ ظروؼ قاسية.
لقد حث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى الكتابة كما حث عمى القراءة ،وحيث أف عصر

انصبت جيود الداعية األوؿ إلى كافة الجوانب لنشر الدعوة
الدعوة األوؿ ىو بداية التأسيس ،فقد
ّ
بيف الناس في موطنيا األوؿ مكة المكرمة ،ثـ نقميا إلى كافة الجزيرة العربية ،ومف ثـ تعميميا

إلى األقطار األخرى.

نستطيع أف نقوؿ :إف بداية إبداع الخط العربي بدأ في عصر الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ،ومف

طور الخطاطوف خطوطيـ فيما بعد .وقد ترؾ لنا ىذا العصر عدداً مف
تمؾ البداية المتواضعة ّ
الرسائؿ التاريخية القيمة التي أرسميا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لمنجاشي في الحبشة،
والمقوقس في مصر ،وممؾ البحريف ،وممؾ الروـ في دمشؽ ،وىي ذات قيمة تاريخية كبيرة.
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3-الخط العربي

في عصر الخمفاء الراشدين
تطور المجتمع العربي اإلسالمي في زمف الخمفاء الراشديف تطو اًر ممموساً ،وتغير تغي اًر جذرياً،

وأصبحت سيادة الدولة بدلً مف زعيـ القبيمة ،كما أصبح القانوف مكاف العرؼ والعادة ،ونتيجة

دونت الدواويف ،وأصبحت لمخط مكانة ،مما جعؿ رابع الخمفاء عمي بف أبي طالب
لذلؾ فقد ّ
رضي اهلل عنو يحث عمى تحسيف الخط واتقانو ،ألف المرحمة التي كانوا فييا تستدعي قوة الدولة

الفتية ،ونيضة العمـ المتمثمة في البحث والتدويف ،واظيار الفف اإلسالمي مف خالؿ الخط

العربي ،مما يجعمنا واثقيف أف الخط العربي (انتشر بنمو اإلسالـ وامتداده ،ووصؿ في زمف
قصير إلى جماؿ زخرفي لـ يصؿ إليو خط آخر في تاريخ اإلنسانية)( ).

فمما انتيت الخالفة الراشدة كاف الخط قد برز كعمـ وفف ،لو قواعده وأصولو ،وأخذ يتحفّز لينطمؽ
مف الجزيرة العربية شرقاً وغرباً وشمالً ،مع سرعة الفتوحات اإلسالمية في زمف عمر بف الخطاب

رضي اهلل عنو وتوسعيا خالؿ الفترة األموية.

لقد كانت بدايات النيضة العربية في زمف الخمفاء الراشديف ،الذيف أرسوا قواعد الدولة الفتية،
وبدؤوا في التغيير المالئـ ،وحيث أف الحياة بدأت تتغير ،فقد تغيروا بما يالئـ الحداثة والعصر

الجديد ،فحيف انتشر المحف لختالط العرب األقحاح بالعجـ ،رأى عمي بف أبي طالب رضي اهلل
عنو أف يضع ضوابط لمّغة العربية ،وكانوا قبؿ ذلؾ ل يحتاجوف إلييا لسالمة نطقيـ ،ونقاء

فطرتيـ ،فأوعز ألبي األسود الدؤلي أف يضع تمؾ القواعد الثابتة في النحو.

إف ىذا التطور في الخط العربي فرضتو الظروؼ التي تغير العرب بسببيا مف حاؿ إلى حاؿ،

ولو بقوا عمى ما كانوا عميو لما احتاجوا إلى وضع الحركات والشكؿ ،وابتكار النُّقط التي ميَّزت

بعض الحروؼ عف بعضيا.
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4-الخط العربي

في العصر األموي
أحرز الخط في العصر األموي تقدماً ممموساً عمى ما كاف عميو في العصريف السالفيف ،عصر
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وعصر الخمفاء الراشديف ،واستطاع أف ُيبرز وألوؿ مرة الخطّاطَ،
ومينتو إلى الوجود؛ رغـ أف الحروؼ كانت خالية مف النقط ،وقد لمع نجـ عدد مف الخطاطيف

يأتي في مقدمتيـ الخطاط الشيير (قُطبة المحرر) الذي ابتكر خطاً جديداً يعتبر مزيجاً مف
الخطيف الحجازي والكوفي ،وسمي ىذا الخط بالخط (الجميؿ) حيث استعممو قطبة ومف عاصروه
أو جاؤوا بعده في الكتابة عمى أبواب المساجد ومحاريبيا.

ولـ يكف خط (الجميؿ) ىو كؿ ابتكار قطبة ،ولكنو ابتكر عدة خطوط أخرى ،أجاد فييا وأحسف

منيا( خطّ الطومار وىو أصغر مف سابقو ،وكذلؾ اخترع قطبة خط (الثمث) و (الثمثيف) وذلؾ
حوالي عاـ ٖٔٙىػ)( ) .وكاف لو فضؿ السبؽ في ذلؾ.

سماه األتراؾ خط (جمي الثمث).
وخط الطومار يعني (خط الصحيفة )وجمعو طوامير ،وقد ّ
وراح الخطاطوف في العصر األموي– وألوؿ مرة -يخطُّوف خطوطاً جميمة تزيف القصور

والمساجد والخانات ،ويكتبوف بيذه الخطوط في سجالّت الدولة الفتية ودواوينيا الحديثة ،فنالوا

حظوة لدى األمراء والخمفاء ،وجعموىـ في صدارة مجالسيـ ،واستعمموىـ في دواوينيـ .وأصبحنا
نرى ىذه الخطوط الحديثة الجميمة في ىذا العصر تزيف القباب والمآذف والمساجد والقصور التي
ُحمِّيت بالفسيفساء والخشب المحفور والمطعـ بالفضة والمعادف والزجاج ،ليس في العاصمة دمشؽ
فحسب ،بؿ في أبعد المدف القاصية عنيا والثغور ،وىذا ما نراه واضحاً بعد أكثر مف أربعة عشر

قرناً في المسجد األموي في دمشؽ ،وقصر الحير الشرقي ،وآثار رصافة ىشاـ ،ومحراب المسجد

األقصى وقُبَّتو وغيرىا.
كاف الخطاطوف في العصر األموي يكتبوف في سجالّت الدولة بخط (الثمثيف) الذي أطمقوا عميو
لكثرة ما كتبوا بو السجالّت اسـ خط (السجالّت) (أما خمفاء بني أمية فكانوا يكتبوف بخط

الطومار وبالخط الشامي)( ).

دور ىاماً في النيوض بالخط كحركة فنية
وقد نشط عدد مف الخطاطيف في ىذا العصر ،لعبوا اً

فتية يأتي في مقدمتيـ:

اليياج .وقد كتب عدداً مف المصاحؼ.
1خالد بف أبي ّال ص فحة11
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2-مالؾ بف دينار .الذي غمب عميو الزىد والورع فذكروه في عداد الفقياء والمحدثيف وتوفي سنة

ٖٔٔىػ (ٖ٘ٚـ).

3الرشيد البصري.4-ميدي الكوفي.

ثـ اشتير خطاطوف آخروف ل يقمّوف عف سابقييـ شيرة وعدداً انتشروا في األمصار البعيدة عف

مركز الخالفة منيـ:

( 1-شراشير المصري.
2أبو محمد األصفياني.3-أبو الفرج.

4ابف أبي فاطمة.5-ابف الحضرمي.

6ابف حسف المميح)( ).لقد كاف لخمفاء بني أمية الدور األكبر في نيضة الخط العربي ،ودفعو إلى األماـ لمجاراة النيضة

الشاممة لمدولة اإلسالمية التي أرسوا أسسيا ،ليبني الالّحقوف ليـ عمى أُسس المتينة.

5-الخط العربي

في العصر العباسي
ما كاد الخطاطوف يتربعوف عمى عرش الخط في دمشؽ حتى زلزؿ العباسيوف عرش الخالفة
األموية فييا ،فاتجيت أنظار الخطاطيف والفنانيف إلى بغداد عاصمة الدولة العباسية ،ومدينة

الخمفاء العظاـ المنصور والرشيد والمأموف ،وطبيعي أف يرحؿ إلييا الخطاطوف كما رحؿ إلييا

األدباء والعمماء ،ليكونوا أقرب إلى الخميفة والدولة وينالوا أجر إبداعيـ مف الخمفاء واألمراء
والموسريف وغيرىـ.

واذا كاف العصر األموي عصر تأسيس وبناء ،فإف العصر العباسي عصر ازدىار ورخاء وبذخ،
فنية أو عممية.
وفي مثؿ ىذا العصر لبد أف يزدىر كؿ فف ،وينبغ كؿ مف يمتمؾ أدنى ممكة ّ
لقد ذاعت شيرة الخطاط (الضحاؾ بف عجالف) في خالفة أبي العباس السفاح ،والخطاط
ال ص فحة12
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(إسحاؽ بف حماد) في خالفتي المنصور والميدي ،حتى (بمغ الخط في عيدىما أحد عشر
نوعاً)( ).

وتعددت أقالـ الخطاطيف وخطوطيـ في عيد ىذيف الخطاطيف حتى كانت مضرب المثؿ في

إظيار ممكتيـ في الحرؼ العربي .فمما جاء عص ار الرشيد والمأموف نضجت العموـ والفنوف

يجودوف خطوطيـ ،وينافسوف في ذلؾ ،حتى زادت الخطوط عمى
والمعارؼ ،وراح الخطاطوف ّ
طور الخطاط إبراىيـ الشجري (الثمث والثمثيف)
عشريف خطاً ،منيا المستحدث ومنيا
المطور ،فقد ّ
ّ

أكثر مما ابتدعو الخطاط قطبة المحرر ،وقبيؿ نياية القرف الثالث اخترع الخطاط يوسؼ الشجري

المدور الكبير) حيث أعجب الفضؿ بف سيؿ وزير
سماه( الخط
أخو إبراىيـ الشجري خطاً جديداً ّ
ّ
يعممو عمى جميع الكتب السمطانية الصادرة عف دار الخالفة ،فأطمقوا عميو (الخط
المأموف ،فراح ِّ
الرياسي) بينما انتشر عند سائر طبقات المجتمع باسـ (خط التوقيع) وقد استطاع الخطاط

األحوؿ المحرر البرمكي أف يأخذ عف إبراىيـ الشجري ،وأف ينجح في اختراع خط جديد اسمو

(خط النصؼ) الذي تفرعت منو خطوط جديدة فيما بعد)( ).

وجاء أبو عمي محمد بف مقمة الوزير (ٕ ٖٕٛ-ٕٚىػ )فضبط الخط العربي ،ووضع لو

المقاييس ،ونبغ في خط الثمث حتى بمغ ذروتو ،وضرب بو المثؿ ،وحسده اآلخروف.

كما أحكـ خط المحقؽ ،وحرر خط الذىب وأتقنو ،وأبدع في خط الرقاع وخط الريحاف ،وميَّز خط
المتف ،وأنشأ الخط النسخي الحاضر وأدخمو في دواويف الخالفة ،وقد ترؾ ابف مقمة في الخط
والقمـ رسالتو اليندسية( ).

وقد زاد ابف مقمة في األوساط الفنية كخطاط أنو كاف وزي اًر لثالثة خمفاء ،ولفترات مختمفة ،فقد

كاف وزي اًر لممقتدر ،ولمقاىر باهلل ولمراضي باهلل.

وحينما غضب عميو الخميفة ،قطع يده اليمنى لكنو لـ يترؾ الخط ،بؿ كاف يربط عمى يده

المقطوعة القمـ حينما يشرع في الكتابة ،ثـ أخذ يكتب بيده اليسرى فأجاد كما كتب بيمناه.

واستمرت رياسة الخط لبف مقمة حتى القرف الخامس ،فاشتير عمي بف ىالؿ (المعروؼ بابف

البو ًًاب) والمتوفى سنة (ٖٔٗ ىػ) في ّذب طريقة ابف مقمة في الخط ،وأنشأ مدرسة لمخط ،واخترع
َّ
الخط المعروؼ بالخط (الريحاني)( ).
َّ
لتبيف لنا أف معظميا (ترجع إلى القرف
ولو أردنا سبر المصاحؼ التي ُخطت في العصر العباسي ّ
المموف األزرؽ والبنفسجي أو
التاسع الميالدي ،وىي مكتوبة عمى ِّ
الرؽ بمونو الطبيعي ،أو ّ
األحمر ،وبمداد أسود أو ذىبي ،وتظير الحروؼ الكوفية فييا غميظة ومستديرة وذات َّ
مدات

وجرات طويمة( ).
قصيرةَّ ،

وبمغت الخطوط في أواخر العصر العباسي أكثر مف ثمانيف خطاً وىذه الكثرة شاىد عمى تقدـ

الفف والزخرفة إلى جانب الخط .وظير في العصر العباسي خط اسمو (الخط المقرمط) وىو خط
ال ص فحة13
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يزوقونيا،
ناعـ ،حتى راح الخطاطوف يتفنَّنوف في رسـ المصاحؼ رغـ صغر الحجـ ،فيـ ّ

ويعتنوف في جميع صفحاتيا التي قد تصؿ إلى أدنى مف ( ٛ×ٙسـ) وقد استطاع الخطاط أف

يبري قممو إلى جزء مف المميمتر.

ولـ يكف الخط العربي وقفاً عمى الرجاؿ في العصر العباسي ،بؿ نجد المرأة تبرز في ىذا

المضمار الفني العريؽ ،ففي القرف التاسع الميالدي كانت ىناؾ امرأة برزت في النسخ وجودة

الخط ،فأعجب بيا أحمد بف صالح وزير الخميفة المعتضد ،وكتب عف براعتيا ما يمي( :كاف

خطيا كجماؿ شكميا ،وحبرىا كمؤخر شعرىا ،وورقيا كبشرة وجييا ،وقممو كأنممة مف أنامميا،
وطرازىا كفتنة عينيياِّ ،
وسكينيا كوميض لمحتيا ،ومقطَّتيا كقمب عاشقيا)( ) حقاً لقد بمغ الخط

في العصر العباسي ذروتو.

عف كتابخانة عمومي حضرت اية اهلل مرعشي نجفي(صٖ)ٙ

6-الخط العربي

في العصر األندلسي
لـ تكف شبو الجزيرة إيبريا (إسبانيا) شيئاً مذكو اًر قبؿ الفتح العربي اإلسالمي ليا ،ولـ يكف فييا

لشد الرحاؿ إلييا لدراسة ما فييا مف فنوف وزخارؼ .رغـ كونيا بوابة
مف الفنوف ما يشجع الباحث ّ
البحر األبيض المتوسط لموصوؿ إلى الشرؽ الحافؿ بالفنوف منذ القديـ ،ورغـ كونيا ذراع أوروبا
الممتد نحو أفريقيا والوطف العربي وأوروبا نفسيا.

واذا ما قيس واقعيا قبؿ الفتح العربي اإلسالمي ليا إلى ما آلت إليو بعده ،نجد البوف واسعاً،

والمسافة طويمة .فقد أصبحت تحمؿ اسـ األندلس ،وأصبحت آية في الجماؿ والذوؽ الفني ،مما

شجع اإلسبانييف أنفسيـ لمتخمّي عف لغتيـ األـ ،واإلقباؿ عمى المغة العربية التي أصبحت لغة

العموـ ولغة العصر يومذاؾ ،فيـ ينيموف منيا بشغؼ زائد ،ويحرصوف عمى تعمميا ألنيا أصبحت

لغة الثقافة العالمية.

وكاف اىتماميـ في ىذا المضمار واسعاً ،فقد أىمموا لغتيـ األصمية وأقبموا عمى المغة العربية
ال ص فحة14
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بعشؽ منقطع النظير ،فتركوا قراءة الكتب المقدسة بغير لغة الضاد ،واعتبروا المغة الالتينية ،لغة
ثانية ،والمغة العربية ىي المغة األـ ،إذ ترجمت التوراة واإلنجيؿ لمعربية ،وبيا قرئت في الكنائس.

لقد كاف دخوؿ العرب المسمميف إلى إسبانيا انقالباً جذرياً في عالـ الثقافة والفكر ،ومع دخوؿ

المدنية.
اإلسالـ إلييا دخمت في عالـ الحضارة و ّ

دخؿ الحرؼ العربي إلى كافة مرافؽ الحياة ،فيو في سطور الكتاب ،وىو في زخارؼ الموحات،
وىو في زخارؼ البيوت والمساجد ومراكز الولية ،وقصور الحكاـ ،واألمراء والسالطيف ،وىو في

الكنائس والكاتدرائيات ،وبو يق أر المسمـ القرآف في صالتو ،والنصراني في إنجيمو ،والييودي في

توراتو ،وأصبح األدباء والشعراء والمؤرخوف والفنانوف مف األدياف الثالثة يكتبوف بو ،وكما دخؿ

البيع الييودية عف رغبة وشوؽ
الخط الكوفي األندلسي إلى المساجد فقد دخؿ الكنائس النصرانية و َ
زائديف ،ألف غير المسمـ وجد فيو وسيمة لمثقافة ،ودفعاً لمفف الرفيع.
وازدىرت األندلس ،ونسي المجتمع الذي عاش فييا متآخياً قروناً طويمة المغة التي كانت سائدة
في األندلس قبؿ دخوؿ المسمميف إلييا ،مما دفع مموؾ أوروبا إلى إرساؿ أولدىـ إلى جامعات

األندلس لتعمّـ العموـ ،والعودة بعد إتقانيا إلى بالدىـ ،مما جعميـ يبذروف في أوروبا بذور العمـ

لنيضة تتناوؿ كافة وجوه الحياة .ولكف بعد قروف مف دخوؿ العرب إلى األندلس .وىذا ما جعؿ
كبار المفكريف والمؤرخيف يفخروف بالتغني بأياـ العرب في األندلس واطالؽ الحسرات عمى تمؾ

األياـ ،فيما نقمتو زيغريد ىونكو حيث قالت( :عمى بساط مف نبات المسؾ والعنبر َّ
يتثنى ،وتصفّر
الريح خاللو ،كانت أقدامنا تسير)( ).
واستمر الحرؼ العربي في األندلس ثمانية قروف ،كاف خالليا مثالً يحتذى لمنيضة العممية

الرائعة التي خمّفيا العرب في األندلس ،والتي أصبحت فيما بعد أنموذج المجتمع اإلسالمي
المثالي لمف أراد أف يعمؿ بروح اإلسالـ .وكانت البتكارات الكثيرة ،والختراعات العجيبة.

وكاف مف بيف تمؾ الختراعات آلة الطباعة الحجرية التي كانت مستعممة في القرف التاسع عشر
(فقد كاف لعبد الرحمف كاتب اعتاد أف ينشئ الرسائؿ الرسمية في منزلو ،ثـ ينفذىا إلى ديواف
خاص يصير فيو إظيارىا عمى الورؽ ،وىو نوع مف الطباعة فتصدر في نسخ متعددة ،توزع

عمى عماؿ الدولة)( ).

وانتعشت أسواؽ الكتب في سائر المدف األندلسية ،وأصبح في كؿ مدينة سوؽ لبيع الكتب ومزاد

لبيع الكتب بالمزاودة (بازار) وأصبح المخطوط العربي تحفة مف التحؼ التي يزّيف بيا األثرياء
قصورىـ ،ومادة أساسية لطالب العمـ الذيف جعموا غرفة في بيوتيـ ذات رفوؼ وخزف كمكتبة
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خاصة ليـ.

إضافة إلى عشرات المكتبات العامة في كؿ مدينة ،يرتادىا الفقياء والعمماء واألدباء والشعراء.

مطرزة األذياؿ واألرداف بخط
وكانت أجمؿ ىدية يتمقاىا الممؾ فريدريؾ الثاني مف أبيو ثياباً جميمة ّ
عربي بديع واضح ،يقوؿ فيو الخطاط بعد أف انتيى مف نسجو وتطريزه( :بمصنع الممؾ مقر
الشرؼ والحظ السعيد ،مقر الخير والكماؿ ،مقر الجدارة والمجد ،في مدينة صقمية عاـ ٕ٘ٛىػ ()
).
وىؿ اكتفى ىذا الخطاط العربي بإتقاف الخط العربي عمى لباس الممؾ الصقمي؟!
لقد رسـ الفنوف العربية أيضاً في بيئة ل تعرؼ أمثاليا ،فقد أممى عميو ممؾ صقمية روجر الثاني
ابف الكونت روجر األوؿ الذي طرد العرب مف صقمية بعد أف بقي العرب في ىذه الجزيرة قرابة

قرنيف ونصؼ قرف ،أمر الممؾ الخطاط العربي أف يرسـ لو عمى ثوبو صورة ألسديف يضرباف

جمميف فيصرعاىما وذلؾ يرمز إلى أف الممؾ الصقمي الذي رمز لو بصورة األسد انتصر عمى
الحاكـ العربي المسمـ الذي رمز لو بصورة جمؿ( ).
أصبح الكتاب العربي في كؿ بيت ،وأصبح المخطوط العربي في كؿ مكتبة ،ول يمكف أف يخمو

شارع مف شوارع غرناطة وقرطبة واشبيمية وغيرىا مف المدف األندلسية مف مكتبة عامة تقدـ كافة
الخدمات لمرتادييا.
وظؿ المموؾ الذيف حكموا الجزيرة بعد خروج العرب وانتياء الدور اإلسالمي فييا يس ّكوف النقود

المطرزة ،مع أف الواقع
اإلسبانية بحروؼ عربية ،ويزينوف مالبسيـ بالخطوط العربية المذىبة و ّ
يفرض عمييـ أف ينيوا كؿ ما يشير إلى الوجود العربي واإلسالمي في الجزيرة بعد انتصاراتيـ

عمى مموؾ الطوائؼ وغياب شمس اإلسالـ ،لكف الواقع المعاش يومذاؾ والحضارة التي تركيا

الييف الذي يتن ّكر لو المموؾ والعامة مف غير المسمميف ،فيـ قد طردوا
العرب لـ تكف باألمر ّ
عنص اًر عربياً ،وطردوا ديناً يختمؼ عف طقوس دينيـ ،ولكنيـ احتضنوا حضارة راحوا يعتزوف بيا
ويفخروف ،ويورثوف ىذه الحضارة ألولدىـ وأحفادىـ إلى اآلف ،فيـ يعتبرونيا أماكف أثرية

إسبانية ،كما يعتز العرب اآلف في اآلثار الرومانية التي خمفيا الروماف يوـ كانوا يسيطروف عمى
بالد الشاـ قبؿ الفتح اإلسالمي.

إف الخط العربي في األندلس ل يزاؿ رغـ مرور أكثر مف ألؼ عاـ يحكي قصة الفف واإلبداع
توصؿ إليو الخطاط والفناف المسمـ في األندلس حيف وجد البيئة المناسبة
العربي واإلسالمي الذي ّ
لإلبداع والنبوغ ،وحيف كاف التقدـ والعطاء المستمر ديدف كؿ مبدع ،مما يجعمنا حيف نقؼ عمى
مرت الحضارة العربية اإلسالمية ،ومف
ما خمّفو العرب في األندلس مف آثار رائعة نقوؿ :مف ىنا ّ
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ىناؾ عبرت الحضارة اإلسالمية إلى أوربا .وفي ىذه األرض المعطاء انتعشت البذور الغضة

التي زرعيا المفكروف العرب قبؿ دخوليـ إلييا وبعده.

***

7-الخط العربي

في العصر الفاطمي

اعتنى الفاطميوف في مصر بالخط العربي عناية كبيرة ،قد كتبوه عمى المآذف والقباب واألروقة

وقصور الخمفاء ،وأضرحة العمماء ،وزّينوا بو واجيات الحمامات والمكتبات العامة ومضامير
الخيؿ وواجيات السجوف ،واألماكف العامة ،وظير في مصر الخط الفاطمي ،والخط الكوفي
الفاطمي ،وامتاز كؿ منيما بيوية خاصة ،اختمفا عف غيرىما مف الخطوط األخرى.

لشؾ أف مصر ازدىرت خالؿ العصر الفاطمي ثقافياً ،وانتعش الكتاب صناعة وزخرفة وتجميداً

وتذىيباً وتسويقاً .بؿ إف المبدعيف استطاعوا خالؿ العصر الفاطمي أف يخترعوا قمـ الحبر السائؿ

وقدـ
بخزاف صغير لمحبر ولو ريشة ،وىو ل يختمؼ عف أقالـ الحبر السائؿ الحديثةّ ،
الذي امتاز ّ
مخترعو ىذا القمـ لمخميفة الفاطمي ىدية ،لكنو لـ يعممو ولـ يصنع منو أقالماً أخرى ويبيعيا
لسائر الناس ،ألف المجتمع المصري كاف يحفؿ بأنواع مختمفة مف أقالـ الخط الدقيقة الصنع؛

التي تبمغ ريشتيا جزء مف عشرة مف السنتيمتر الواحد ،والتي خطّوا بيا مصاحؼ صغيرة جداً
توضع في الجيب ،أو ربما تعمؽ بالحمؽ.

استمرت فترة الخالفة الفاطمية أكثر مف مائتي سنة (٘ٙٙ-ٖٜ٘ىػ) وكاف عصر المعز لديف اهلل
الفاطمي عص اًر ذىبياً ليذه الفترة ،وىو الذي كتب بقمـ الحبر السائؿ.

ول تزاؿ قصور الخمفاء واألمراء الفاطمييف تحكي قصة الفف الذي توصؿ لو الخطاط والنقاش

النحات في ذلؾ العصر ،بؿ إف المآذف التي أقيمت خالؿ تمؾ الفترة تعتبر اليوـ مف روائع البناء
و ّ
اإلسالمي( .وكاف منطمؽ الخط في مصر "ديواف اإلنشاء" وكاف ل يرأس ىذا الديواف إلّ أج ّؿ
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كتاب البالغة ،ويمقب بػ "كاتب الدست الشريؼ")( ).

وكاف المحمؿ الذي يتقدـ قوافؿ الحجيج المصرييف -والفاطميوف مف أوائؿ مف ابتدع المحمؿ

الشريؼ -حيث كاف يزداف بالخطوط الذىبية الرائعة ،والزخارؼ اإلسالمية الجميمة ،بحيث أف مف
يقود ذلؾ الجمؿ يزداد شرفاً ،ويحمؿ لقباً ،ويورث ذلؾ ألحفاده مف بعده.

وقبيؿ انييار الدولة الفاطمية واستالـ الناصر صالح الديف مقاليد األمور في مصر ،تبعثرت

المكتبات الكبرى فييا ونتيجة لمتعصب المذىبي ..فقد تحدث المقريزي في خططو عف المكتبات

الفاطمية الكبرى التي ذىبت أدراج الرياح بعد استيالء صالح الديف عمى السمطة في القاىرة ،وأف
الكتب ش ّكمت أكواماً خارج المدينة ،وأف الغالفات الثمينة استعمميا الجنود األتراؾ أحذية ليـ( ).
فال غرابة أف نجد الذيف استولوا عمى الحكـ بعدىـ كاأليوبييف الذيف حكموا مصر والشاـ واليمف
مف عاـ ٜٔٔٙـ إلى عاـ ٕٓٔٙـ والمماليؾ عمى اختالؼ جنسياتيـ الذيف حكموا مصر وبعض
الشاـ مف عاـ ٕٓ٘ٔ إلى عاـ ٔ٘ٔٚـ ل ينسوف فضائؿ الدولة الفاطمية التي كانت راعية لمعمـ
والعمماء ومشجعة أىؿ اإلبداع ،ويتخذوف مف مبدعي وفناني الدولة الفاطمية أساتذة ليـ.

8-الخط العربي

في العصر العثماني
ورث العثمانيوف الخط عف مدرسة تبريز التي ازدىرت ليس في الخط فحسب ،وانما في صناعة

الكتاب أيضاً ،بؿ ونشطت فيما يتعمؽ بالكتاب مف صناعة الورؽ والكرتوف والخط والزخرفة

والتجميد والرسوـ والتذىيب وغير ذلؾ .وكاف ألساتذتيـ اإليرانييف الفضؿ في ىذا التفوؽ الذي

أحرزوه ،فصاروا ليـ أنداداً ،وصار األتراؾ يمثموف مدرسة مستقمة ذات شيرة متميزة في خط
الثمث ،ولكبار الخطاطيف األتراؾ مصاحؼ كثيرة محفوظة إلى اآلف في المتاحؼ التركية،

وخاصة في متحؼ األوقاؼ في استانبوؿ ،حيث أضافوا إلى ىذا الخط الجميؿ زخرفة وتجميداً

أنيقيف.

وراح خطاطو األتراؾ يبدعوف في خط المصاحؼ الصغيرة التي توضع في الجيب ،وحيث أف

سنية فإنيا شجعت عمى انتشار الخط العربي بأنواعو ،بحيث
الدولة العثمانية دولة خالفة إسالمية ّ
(انتحؿ الترؾ أنفسيـ الخط العربي ،ول تجد في تركيا إنساناً عمى شيء مف التعميـ ل يستطيع أف
يفيـ لغة القرآف بسيولة)( ).
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وناؿ الخطاطوف احتراـ الخمفاء ،فنالوا منيـ الحظوة ،وأغدقوا عمييـ العطايا ،وجعموىـ مف

المقربيف منيـ ،وأسندوا ليـ العمؿ في الدواويف التابعة لمدولة ،وبرواتب عالية .لكنيـ رغـ ىذا
عينوىـ في مناصب وزاوية م ار اًر
الحتراـ واإلكراـ لـ يبمغوا ما أوصميـ إليو العرب مف مكانة حيف ّ
كما حدث لمخطاط ابف مقمة مثالً.
لقد امتألت مساجد الخالفة العثمانية بالخطوط الرائعة ،والزخارؼ الجميمة لكبار الخطاطيف

األتراؾ ،وغير األتراؾ الذيف استقطبتيـ دار الخالفة العثمانية لمعمؿ في عاصمة الدولة برواتب
عالية.

طبقت شيرتيـ العالـ اإلسالمي مف مشرقو إلى
وفي الفترة المتأخرة ليذه الخالفة برز خطاطوف ّ
مغربو ،وخمدوا لنا لوحاتيـ الرائعة.
أوليـ  :الخطاط الشيخ حمد اهلل األماسي الذي يعتبر إماـ الخطاطيف األتراؾ.

الثاني  :الخطاط الحافظ عثماف الممقب جالؿ الديف الذي كتب خمسة وعشريف مصحفاً بيده .وقد

تبنتو مطبعتاف
طبع مصحفو الشريؼ في سائر البالد العربية واإلسالمية ،وخاصة في دمشؽ فقد ّ
عريقتاف ىما مطبعة المالح والمطبعة الياشمية ،وألكثر مف نصؼ قرف طبعتا عشرات الطبعات

ميمش بتفسير الجالليف ،أو أفردوا أجزاءه في طبعات مستقمو.
بعضيا ّ
الثالث  :الخطاط رسا الذي خط لوحات في المساجد التركية ،ومساجد بالد الشاـ وغيرىا ل تزاؿ
باقية لوحاتيا المعدنية أو المرقومة عمى الجدراف الجصية أو المنحوتة عمى الرخاـ.

إف العصر العثماني ىو عصر نضوج الخط العربي في العصور المتأخرة ،ونستطيع أف نسميو
العصر الذىبي لمخط العربي وذلؾ ألسباب كثيرة منيا:

1-أف الدولة العثمانية دولة واسعة المساحة ،جمعت الجنسيات واأللسف واأللواف البشرية المختمفة

تحت مظمة اإلسالـ.

2-أف فترة حكميا طالت حتى بمغت أربعة قروف.

شجعت الخطوط والزخارؼ والنقوش لسد فراغ تحريـ
3كانت تعتبر التصوير حراماً ،لذلؾ ّالتصوير.

4-كاف الخمفاء يقربوف منيـ العمماء واألدباء والمبدعيف ،ويستقطبونيـ إلى عاصمة خالفتيـ،

ويغدقوف عمييـ المنح والعطايا المختمفة ،بؿ نجد بعض الخمفاء قد تتممذ عمى أيدي الخطاطيف،

وأخذوا عنيـ مبادئ الخط العربي.

5-كاف (خطاط السمطاف الخاص يتقاضى أربع مائة ليرة عثمانية ذىباً في الشير)( ).

6-بمغ الشعب التركي مف الترؼ ما جعؿ ذوي اإلبداع يعمموف في قصورىـ النقوش والزخارؼ

والرسوـ بمبالغ عالية.

7استطاع الخطاطوف األتراؾ في ظؿ تكريـ الدولة ليـ ،واغداقيا العطايا عمييـ ،أف يبتكرواال ص فحة19
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خطوطاً جديدة كالرقعة والطغراء والديواني وغيرىا.

فال غرابة أف نجد كبار الخطاطيف األتراؾ يتظاىروف في شوارع العاصمة استانبوؿ استنكا اًر

لستقداـ أوؿ مطبعة لمدولة العثمانية وىـ يحمموف محابرىـ وقصباتيـ في نعش ،ويطوفوف بيا

شوارع المدينة( ) لقناعتيـ أف اآللة الطابعة ستقضي عمى روح اإلبداع والجيد الفردي الذي يزاولو
الخطاطوف.

وبرزت في ساحة الخط العربي في تركيا أسماء خطاطيف احتموا الصدارة إلى اآلف منيـ :سامي

(ٖٖٓٔىػ) وعبد اهلل الزىدي (ٕٜٔٙىػ) وابراىيـ عالء الديف (ٖ٘ٓٔىػ) ومصطفى نظيؼ

(ٖٖٔٔىػ) وحامد اآلمدي (ٜٓٔٛـ) وحقي (ٖ٘ٔٙىػ) ومحمد أميف (ٕٖٔٚىػ) ومصطفى أرقـ،
واسماعيؿ زىدي شقيؽ الخطاط راقـ ومصطفى عزت ،ومحمد شوقي ،وأحمد كامؿ ،ومحمود
يازر ،وعبد العزيز الرفاعي وغيرىـ.

إف رحمة الخطاطيف األتراؾ مع الخط العربي رحمة طويمة ،أظيروا مف خالليا مقدرتيـ الفنية في
رفد الخطوط العربية القديمة بخطوط عربية مف ابتكارىـ حممت أسماءىـ .وسيبقى تاريخ الخط

قدمو األتراؾ مف خدمات جمّى ليذا الفف البديع.
العربي يفخر بما ّ

9الخط العربي في إيراناستطاع الفنانوف اإليرانيوف أف يبدعوا في الفف التصويري لمضاميف المخطوطات الفارسية

والعربية ،كما نجحوا في تجويد الخط وتحسينو وتطويره ،فقد امتاز الخطاط اإليراني بالجودة

واإلتقاف ،وكاف في أغمب أحيانو مبدعاً في لوحاتو ،مبتك اًر في إنتاجو ،عبقرياً في بحثو العميؽ.

ابتكر الخطاطوف اإليرانيوف الخط الفارسي في القرف السابع اليجري (الثالث عشر الميالدي) .ثـ

ابتكروا خط (النستعميؽ) مف الخط الفارسي والنسخ والتعميؽ ،وكاف ىذا البتكار بجيود الخطاط

فسميت (قاعدة
الكبير عماد الديف الشيرازي الحسني ،إذ وضع لو قاعدة اشتيرت باسمو فيما بعد ّ
عماد).

الجرات)( ).
حوروا الخط الكوفي (فأصبحت ّ
المدات فيو أكثر مف ّ
كما ّ
واشتيرت مدينة مشيد بخط النستعميؽ حتى كادت أف تسبؽ جميع المدف اإليرانية ،ووقفت
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مشدوىاً أماـ تمؾ الخطوط في ىذه المدينة وخاصة في جامع اإلماـ الرضا ذي القباب الذىبية في

ربيع عاـ (ٔٗٔٙىػ 1996ـ) خالؿ زيارتي األولى إلي ارف.

قدـ غيرىـ ،فالخطوط التي
وقد رأيت إبداعات أولئؾ الخطاطيف اإليرانييف في مشيد تفوؽ ما ّ
نقشت عمى القباب والمآذف تحكي قصة اإلتقاف والجودة .وقد أجاد الخطاطوف في نقش الخطوط
وزخرفتيا عمى قطع السيراميؾ في شوارع المدينة عمى كثرتيا ،بحيث يرى السائر فييا أنو في

متحؼ مفتوح لمخط العربي.

أما مدينة أصفياف التي يقوؿ أىميا أنيا (نصؼ جياف) أي نصؼ العالـ فيي عاصمة الدولة

الصفوية التي خمفت لنا خطوطاً ولوحات وزخارؼ يعتز بيا كؿ مسمـ ،ويحؽ ليذه المدينة أف

تترّبع عمى عرش الفف اإلسالمي ،برسومو ،وخطوطو ،وزخارفو .وذلؾ مف خالؿ ما خمّفوه لنا مف
أوابد أصبحت بالنسبة لنا متاحؼ مفتوحة لممشاىديف والزوار.

مف ىذه األماكف األثرية التي احتوت خطوطاً رائعة:

1الجامع الكبير في أصفياف (جامع اإلماـ).2-جامع لطؼ اهلل.

3-األربعوف عموداً.

4-الجسور الكثيرة المنتشرة عمى نيرىا الكبير (زينده رود) مثؿ جسر خاجو .وشاىدت براعة

الخطاط اإليراني الفنية قبؿ أف يكوف خطاطاً في القباب والمآذف ،واإليوانات والجسور ،والحوزات،
والمدارس ،مما يجعؿ الباحث والزائر ليذه المدينة التاريخية يشيد ليا بالفف واإلبداع.

وقد اىتـ شاىات فارس وأمراؤىا بالخط (فقد أنشأ الوزير المغولي رشيد الديف ضاحية سماىا (ربع

رشيد) كذلؾ أصبحت ىراة في عيد الصفوييف عاصمة الخط والتصوير ،وكاف بيزاد معمـ
التصوير ،وموجو الخطاطيف)( ).

تعدتيـ إلى
ولـ تقتصر أمور الخط واإلبداع عمى الخطاطيف الذيف اعتمدوا الخط فناً ومينة ،بؿ ّ
األمراء والحكاـ وذوي السمطاف ،فقد كانوا يجدوف في النسخ والخط شرفاً وبركة ومجداً .فيـ
يعتزوف بنسخ القرآف الكريـ مسترشديف بتوجييات كبار الخطاطيف مثؿ (عضد الدولة البوييي،

والشاه طيماسب ،بؿ كاف األمراء منيـ-الفرس -يتسابقوف لمساعدة الخطاطيف بأف يمسكوا ليـ
بالمحبرة .أو يقدموا معونة بوضع الوسائد بمكانيا ،أو بإمساؾ الشمعداف )( ).وكأنيـ بيذا

الحتراـ الزائد يقمدوف أبناء مموؾ العرب كاألميف والمأموف المذيف كانا يتسابقاف لتقديـ حذاء

معمميـ ومؤدبيـ الكسائي.

حقاً لقد أجاد الخطاط اإليراني أكثر مما ناؿ مف حظوة الشاىات واألمراء ،وذلؾ ألف طبعو الفني

يتقرب بخطوطو وفنو مف األمراء ،وما حدث
مغروس فيو ومتوارث ،فيو ل يتيالؾ مف أجؿ أف ّ
مف ذلؾ فأمر عارض ،ل يقصد بو صاحبو أكثر مف إيصاؿ فنو وابداعو إلى كبار المسؤوليف
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في الدولة.
خط التعػميؽ

10الخط العربي في أوربادخؿ الخط العربي إلى أوربا مف عدة محاور ،وكاف في كؿ مرة يحمؿ طابعاً يختمؼ عف سابقو،
ألف ظروؼ دخوؿ الخط تختمؼ في الزماف والمكاف.

1عف طريؽ آسيا الوسطى وبعد دخوؿ العثمانييف مدينة القسطنطينية.2عف طريؽ الحمالت الصميبية المتكررة عمى مشرؽ العالـ العربي ومغربو ،ب اًر وبح اًر ومف دوؿمختمفة في المساف والمذىب والقومية مف أوربا.

3عف طريؽ األندلس بعد الفتح العربي اإلسالمي ليا وانتشار الجامعات الكبرى فييا ودخوؿأبناء مموؾ أوروبا فييا ،ونقؿ الحضارة اإلسالمية إلى أوروبا عف طريقيا.

4عف طريؽ صقمية حيث دخؿ العرب المسمموف إلى إيطاليا وحاصروا روما ،وساحوا في كثيرمف مدف الدولة الرومانية.

وبذلؾ أصبحت أوروبا مدينة لمعرب الذيف أوصموا ليا الثقافة والمعرفة والعموـ إلى جانب الخط،

والموحة الفنية ،والنقطة الحسابية(الصفر).

وأكثر ما نجد ذلؾ في أبواب ونوافذ الكنائس والكاتدرائيات ،وقصور المموؾ واألمراء والنبالء

لمزينة ،وذلؾ في صقمية وايطاليا وألمانيا وفرنسا ،ودخمت كثير مف ىذه الخطوط متاحؼ روما
وفينا وأمسترداـ ،وىذا ما دعا الكاتب الفرنسي مارسيو ألف يعترؼ بفضؿ العرب في
وباريس ّ
الخط والفنوف عمى أوروبا حيث يقوؿ( :لقد كانت الحضارة العربية اإلسالمية شديدة التغمغؿ في
عالمنا ،حتى أف العناصر اإلسالمية طغت منذ نياية القرف الحادي عشر في واجيات الكنائس

الرومية ،ثـ رأيناىا فيما بعد تختمط في الكنائس القوطية مع العناصر الواردة مف فرنسا)( ).

وقد امتدت فتوحات العثمانييف إلى وسط أوروبا ،بؿ تعمقوا فييا غرباً فوصموا سويسرا ،وأشادوا

القالع والحصوف ،وتركوا آثا اًر وبصمات عربية المساف والحرؼ ،لكنيا عثمانية تركية المنشأ،
ومف يزور متاحؼ أوروبا يقؼ مبيوتاً في كؿ متحؼ لتمؾ الخطوط الرائعة والتحؼ الشرقية

المزخرفة التي نقميا الصميبيوف أو لصوص اآلثار أو تجارىا إلى متاحؼ تمؾ المدف الكبيرة ،وىي

في أًصميا مف دمشؽ وبغداد والقاىرة وايراف.
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وقد شيدت المستشرقة األلمانية زيغريد ىونكة بعظمة الخط والفف العربي في كتابيا شمس العرب

تسطع عمى الغرب ،الذي ينطؽ بكؿ حرؼ فيو بمقدرة اإلنساف العربي والمسمـ عمى استم اررية

حماـ
العطاء الفني مف خالؿ رسـ الحرؼ العربي والموحة الزخرفية سواء في مسجد أو متحؼ أو ّ
أو قبة ضريح ،أو ثياب ممؾ.

الباب الثاني:
أنواع الخط العربي
1الخط الكوفي2خط الرقعة3خط النسخ4-خط الثمث

5الخط الفارسي6-خط اإلجازة

7خط الديواني8خط الطغراء9-خط التاج

10-الخط المغربي

سار الخط العربي في رحمة حياتو مسيرة طويمة ،فقد نشأ نشأة عادية وبسيطة ،ثـ تطور مع
تطور الحياة .واذا ما حاولنا دراسة ىذه الرحمة تبيف لنا أف مسيرتو قبؿ اإلسالـ كانت بطيئة جداً
بينما نجده يقفز قفزات سريعة بعد اإلسالـ ويصؿ إلى درجة اإلبداع ،حيث تناولو الخطاطوف
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بالتحسيف والتزويؽ ،وأضفوا عميو مف إبداعيـ جماليات لـ تخطر عمى باؿ فناف سابؽ ،لِما ُّ
صبوا

في الحرؼ العربي مف قواعد ثابتة ،وأصوؿ يجب عمى الخطاط أف يمتزـ بيا ليكوف خطاطاً

ناجحاً.

وقد استطاع الخطاط العربي أف يبتكر خطوطاً جديدة مف خطوط أخرى فيذا ابف مقمة يبتكر خط

وسماه في أوؿ األمر (خط البديع)( ) وقد استطاع
الثمث ،لقد اشتقو مف خطّي الجميؿ والطومارّ ،
يتجر
ويجوده حتى فاؽ فيو غيره ،واشتير بنيؿ قصب السبؽ فيو إلى عصرنا ىذا ،ولـ ّأ
يحسنو
أف ّ
ّ
قدر مقاييسيا
خطّاط أف يتقدمو ،فاعتبره الخطاطوف فيما بعد ميندساً لمحروؼ العربية ،ألنو ّ
المحددة التي ل يجوز تجاوزىا.
وأبعادىا بالنقط ،فمكؿ حرؼ أبعاده الثابتة ،ولكؿ ُبعد نقطو
ّ
ثـ جاء ابف البواب فزاده جودة وجمالً ،وأسبغ عميو مف ذوقو.

واستطاع الخطاط التركي ممتاز بؾ أف يبتكر خط الرقعة مف الخط (الديواني) وخط (سياقت)

حيث كاف خط الرقعة خميطاً بينيما.

وقاـ الخطاط مير عمي سمطاف بتطوير وتحسيف خط اإلجازة.
وبرع الخطاط عثماف في الخط الديواني وفاؽ مبتكريو أياـ السمطاف محمد الفاتح.

وىكذا استمرت رحمة الخط جودة وتطوي اًر ،وابتكا اًر حتى كاف الخط الحديث الذي ظيرت لو اآلف
نماذج كثيرة خالية مف القواعد والضوابط.

وقد سميت الخطوط العربية بأسماء المدف أو األشخاص أو األقالـ التي كتبت بيا ،وقد تداخمت

ىذه الخطوط في بعضيا ،واشتؽ بعضيا مف اآلخر ،وتعددت رسوـ الخط الواحد ،فكانت لكثرتيا
تشكؿ فناً مف الفنوف التي أبدعيا الخطاطوف العظاـ كالخط الكوفي مثالً ،وقد تطورت ىذه

المتخصصيف بكؿ خط منيا ،فبمغت ذروتيا لدى المتأخريف،
الخطوط نتيجة إبداع الميتميف بيا و
ّ
واف كاف األوائؿ قد نالوا قصب السبؽ فييا عمى جدراف بغداد ودمشؽ والقاىرة واألندلس.

1الخط الكوفييعتبر الخط الكوفي مف أقدـ الخطوط ،وىو مشتؽ مف الخط النبطي (نسبة لألنباط) الذي كاف
متداولً في شماؿ الجزيرة العربية وجباؿ حوراف ،وقد اشتقو أىؿ الحيرة واألنبار عف أىؿ العراؽ،
وسمي فيما بعد بػ(الخط الكوفي) حيث انتشر منيا إلى سائر أنحاء الوطف العربي ،وألف الكوفة

تبنتو ورعتو في البدء .وقد كتبت بو المصاحؼ خمسة قروف حتى القرف الخامس اليجري،
قد ّ
حيف نافستو الخطوط األخرى كالثمث والنسخ وغيرىما.
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(وأقدـ األمثمة المعروفة مف ىذا الخط مف القرآف نسخة سجمت عميو وقفية مؤرخة في سنة

(ٔٙٛىػ= 784-785ـ) وىي محفوظة في دار الكتب المصرية بالقاىرة)( ).

كاف الخطاطوف والوراقوف يزخرفوف المصاحؼ وعناويف السور زخرفة جميمة ،وبعضيـ يزخرفوف

بداية المصحؼ ونيايتو أيضاً بزخارؼ جد بديعة ،مف مربعات ومستطيالت ،وزخارؼ متعاشقة،

أخاذاً.
وصور مقرنصات نازلو وطالعة .وأشجار مروحية أو نخيؿ ،مما يزيد جماؿ الخط جمالً ّ

تمتاز حروؼ الخط الكوفي بالستقامة ،وتكتب غالباً باستعماؿ المسطرة طولً وعرضاً ،وقد

اشتير ىذا الخط في العصر العباسي حتى ل نكاد نجد مئذنة أو مسجداً أو مدرسة أو خاناً يخمو
مف زخارؼ ىذا الخط( .ويعتمد ىذا الخط عمى قواعد ىندسية تخفؼ مف جمودىا زخرفة متصمة

أو منفصمة تش ّكؿ خمفية الكتابة)( ).

وقد تطور ىذا الخط تطو اًر مذىالً ،حتى زادت أنواعو عمى سبعيف نوعاً ،كميا ترسـ بالقمـ العادي

فنانوف ونقاشوف ورساموف ،وغير
عمى المسطرة ،ولـ يعد وقفاً عمى الخطاطيف ،فقد برع فيو ّ
ميتميف بالخط ،بؿ برع فيو كثير مف ىواة الرسـ والذوؽ ،وابتكروا خطوطاً كثيرة ليا منيا( الكوفي
البسيط ،والكوفي المسطّر -ويسمى :المربع ،أو اليندسي التربيعي -والخط الكوفي المسطّر
المتأثر بالرسـ ،والخط الكوفي المسطّر المتأثر بالفمسفة ،والخط الكوفي المتشابؾ ،والكوفي

المورؽ .الذي قاؿ عنو الخطاط كامؿ البابا( :لقد نفخ العربي في الحرؼ
المتالصؽ ،والكوفي ّ
وحولو مف جماد إلى نبات ،تنبثؽ عنو أغصاف وأوراؽ وأزىار)( ) .والخط الكوفي
الحياةّ ،

المزخرؼ ،والمزّيف ،والمظفور ،والكوفي األندلسي والخط الكوفي الفاطمي ،والكوفي األيوبي،
والكوفي الممموكي( .وكاف كتّاب الوحي يكتبوف بو آيات القرآف الكريـ عمى سعؼ النخيؿ والجمود
ورقائؽ العظاـ ،وكاف الناس في العصر الجاىمي والراشدي يكتبونو بشكؿ بدائي وبسيط ،خالياً

مف النقط واليمزات والتشكيؿ)( ).

ويعتبر الخط الكوفي أفضؿ أنواع الخطوط العربية لمفف والزخرفة ،وىذا ما دعا غوستاؼ لوبوف

في كتابو (حضارة العرب) ألف يقوؿ( :إف لمخط العربي شأف كبير في الزخرفة ،ول غرو فيو ذو
انسجاـ عجيب مع النقوش العربية ،ولـ يستعمؿ في الزخرفة حتى القرف التاسع الميالدي غير

الخط الكوفي ومشتقاتو كالقرمطي والكوفي القائـ الزوايا)( ).

ول يعتبر مف يتقف ىذا الخط خطاطاً بارعاً ،بؿ يعتبرونو فناناً ،ألنو لـ يعد وقفاً عمى الخطاطيف،
بؿ برع فيو النحاتوف عمى الرخاـ أيضاً ،والمزخرفوف عمى جدراف الجص وغيره.

وقد تراجع الخط الكوفي مف واجيات األبنية ،وكتابات الخطاطيف منذ القرف السادس اليجري ،إذ
راح الخط النسخي يح ّؿ محمو شيئاً فشيئاً (ثـ حؿ محؿ الخط الكوفي القديـ بالمنطقة المغربية
اإلسالمية خط جديد مازاؿ يستعمؿ في المغرب وطرابمس وما بينيما ،وعرؼ باسـ الخط

العربي)( ).
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وراح ىذا الخط يمأل عناويف الكتب وخطوطيا ،ورؤوس الفصوؿ واألبواب والحواشي في سائر

الكتب التي تنسخ مف طرابمس إلى أقصى المغرب ،ومف ثـ إلى األندلس ،حتى أننا نجد ىذا
الخط في زخارؼ ونقوش عمى الحجر والجبس في الجدراف والقصور والحصوف والقالع
والمساجد ،وعمى أبواب ونوافذ المنشآت الضخمة ،وفي بيوت وقصور األمراء واألثرياء.

وأشير مف كاف يكتبو مف الخطاطيف المعاصريف المرحوـ األستاذ يوسؼ أحمد بمصر ،ولو بو
تخصص واتقاف)( ).

يستعمؿ ىذا الخط بأنواعو المختمفة والكثيرة لمزخارؼ والزينة ،وأحياناً يغوص الخطاطوف فيو في

التعقيد واإلبياـ ،حتى ليصعب عمى القارئ العادي أف يق أر كممة منو .وكتبت بو المصاحؼ عمى
الرؽ حتى القرف التاسع الميالدي حيث ظيرت الخطوط الكوفية فييا غميظة ومستديرة ،وذات

مدات قصيرة .وقد (استخدـ الخط الكوفي في مصر والشاـ والعراؽ خالؿ القرف التاسع وشط اًر
ّ
مف القرف العاشر الميالدي)( ) .واستمر استعمالو حتى القرف الحادي عشر حيث ق ّؿ استعمالو
في كتابة القرآف الكريـ ،وأصبح خط النسخ بديالً لو ،حيث بقيت البسممة في المصاحؼ بيذا

الخط .

2خط الرقعةىو خط الناس العتيادي في كتاباتيـ اليومية ،وىو أصؿ الخطوط العربية وأسيميا ،يمتاز بجمالو
واستقامتو ،وسيولة قراءتو وكتابتو ،وبعده عف التعقيد ،ويعتمد عمى النقطة ،فيي تكتب أو ترسـ

بالقمـ بشكؿ معروؼ.

يقوؿ البعض :إف تسميتو نسبة إلى كتابتو عمى الرقاع القديمة ،لكف ىذه التسمية لـ تالؽ

استحساناً لدى الباحثيف الذيف قالوا( :إف اآلراء غير متفقة عمى بدء نشوء خط الرقعة وتسميتو،
التي ل عالقة ليا بخط الرقاع القديـ ،وأنو قمـ قصير الحروؼ ،يحتمؿ أف يكوف قد اشتؽ مف
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الخط الثمثي والنسخي وما بينيما ،وأف أنواعو كثيرة)( ).

وكاف فضؿ ابتكاره لألتراؾ قديـ ،إذ ابتكروه حوالي عاـ ٓ٘ٛىػ ،ليكوف خط المعامالت الرسمية

في جميع دوائر الدولة ،لمتياز حروفو بالقصر وسرعة كتابتيا.

يستعمؿ خط الرقعة في كتابة عناويف الكتب والصحؼ اليومية والمجالت ،والالفتات والدعاية.
يطوروه إلى
ومف ميزة ىذا الخط أف الخطاطيف حافظوا عميو ،فمـ يشتقوا منو خطوطاً أخرى ،أو ِّ

خطوط أخرى ،تختمؼ عنو في القاعدة ،كما ىو الحاؿ في الخط الفارسي والديواني والكوفي

والثمث وغيرىا.

ويعتبر خط الرقعة مف الخطوط المتأخرة مف حيث وضع قواعده فقد (وضع أصولو الخطاط

التركي الشيير ممتاز بؾ المستشار في عيد السمطاف عبد المجيد خاف حوالي سنة ٕٓٔٛ
ىجرية ،وقد ابتكره مف الخط( الديواني) وخط (سياقت)

حيث كاف خميطاً بينيما قبؿ ذلؾ ( ).

َّ
إف خط الرقعة ىو الخط الذي يكتب بو الناس في البالد العربية عدا بمداف المغرب العربي
عموماً ،واف كاف بعض العراقييف يكتبوف بالثمث والنسخ .

 3خط النسخيعتبر خط النسخ مف أقرب الخطوط إلى خط الثمث ،بؿ نستطيع أف نقوؿ( :إنو مف فروع قمـ

الثمث ،ولكنو أكثر قاعدية وأقؿ صعوبة ،وىو لنسخ القرآف الكريـ ،وأصبح خط أحرؼ الطباعة ()
).
وىو خط جميؿ ،نسخت بو الكتب الكثيرة مف مخطوطاتنا العربية ،ويحتمؿ التشكيؿ ،ولكف أق ّؿ
مما امتاز بو خط الثمث .وقد امتاز ىذا الخط في خطوط القرآف الكريـ ،إذ نجد أكثر المصاحؼ
بيذا الخط الواضح في حروفو وقراءتو ،كما أف الحكـ واألمثاؿ والموحات في المساجد والمتاحؼ

كتبت بو ..
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وخط النسخ الذي يكتبو الخطاطوف اليوـ؛ ىو خط القدماء مف العباسييف الذيف ابتكروا وتفننوا
وجوده األتابكيوف وتفنف في تنميقو األتراؾ ،حتى وصؿ إلينا بحمَّتو
فيو ،فقد (حسَّنو ابف مقمة،
ّ
حد الجماؿ والروعة) ().
القشيبة ،بالغاً ّ
وتستعمؿ الصحؼ والمجالَّت ىذا الخط في مطبوعاتيا ،فيو خط الكتب المطبوعة اليوـ في

طور المحدثوف خط النسخ لممطابع واآللت الكاتبة ،وألجيزة التنضيد
جميع البالد العربية .وقد ّ
وسموه (الخط الصحفي) لكتابة الصحؼ اليومية بو.
الضوئي في الكمبيوترّ ،
وأشير خطاط معاصر أبدع فيو ىو ىاشـ محمد البغدادي ،فقد ظيرت براعة قصبتو في كتابو

(قواعد الخط العربي) الذي يعتبر الكتاب األوؿ في مكتبات الخطاطيف الكبار والمبتدئيف .

4خط الثمثيعتبر خط الثمث مف أجمؿ الخطوط العربية ،وأصعبيا كتابة ،كما أنو أصؿ الخطوط العربية،

والميزاف الذي يوزف بو إبداع الخطاط .ول يعتبر الخطاط فناناً مالـ يتقف خط الثمث ،فمف أتقنو

عد بغيره خطاطاً ميما أجاد.
غيره بسيولة ويسر ،ومف لـ يتقنو ل ُي ّ
وقد يتساىؿ الخطاطوف والنقاد في قواعد كتابة أي نوع مف الخطوط ،إلّ أنيـ أكثر محاسبة،

وأشد تركي اًز عمى اللتزاـ في القاعدة في ىذا الخط ،ألنو األكثر صعوبة مف حيث القاعدة
والضبط .

وقد تطور خط الثمث عبر التاريخ عما كاف عميو في األصؿ األموي (الطومار )فابتكر منو (خط

البواب .ثـ خط (التوقيع )ثـ خط (الرقاع) ثـ خط
المحقؽ) و(الخط الريحاني) خطاط بغداد ابف ّ
(الثمثيف) وىو خط أصغر مف خط الطومار .وخط (المسمسؿ) الذي ابتدعو الخطاط (األحوؿ
المحرر) ثـ خط الثمث العادي ،وخط (الثمث الجمي) وخط (الثمثي المحبوؾ) والخط (الثمثي

المتأثر بالرسـ) ،والخط (الثمثي اليندسي) ،والخط (الثمثي المتناظر)( ).

استعمؿ الخطاطوف خط الثمث في تزييف المساجد ،والمحاريب ،والقباب ،وبدايات المصاحؼ.

وخطّ بعضيـ المصحؼ بيذا الخط الجميؿ .واستعممو األدباء والعمماء في خط عناويف الكتب،

وأسماء الصحؼ والمجالت اليومية واألسبوعية والشيرية ،وبطاقات األفراح والتعزية ،وذلؾ لجمالو
وحسنو ،ولحتمالو الحركات الكثيرة في التشكيؿ سواء كاف بقمـ رقيؽ أو جميؿ ،حيث تزيده في

الجماؿ زخرفة ورونقاً.
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يعتبر ابف مقمة المتوفى سنة (ٖٕٛىػ) ،واضع قواعد ىذا الخط مف نقط ومقاييس وأبعاد ،ولو

فضؿ السبؽ عف غيره ،ألف كؿ مف جاء بعده أصبح عيالً عميو.

وجاء بعده ابف البواب عمي بف ىالؿ البغدادي المتوفى سنة (ٖٔٗىػ) ،فأرسى قواعد ىذا الخط

وى ّذبو ،وأجاد في تراكيبو ،ولكنو لـ يتدخؿ في القواعد التي ذكرىا ابف مقمة مف قبمو فبقيت ثابتة

إلى اليوـ) (.

وأشير الخطاطيف المعاصريف الذيف أبدعوا في خط الثمث ىو المرحوـ ىاشـ البغدادي رحمو اهلل.

ورغـ أف الخطاطيف اإليرانييف قد سبقوا غيرىـ في الخط الفارسي( النستعميؽ) إل أنني رأيت عدداً

مف الموحات الرائعة بيذا الخط في طيراف ،استطاع الخطاط اإليراني أف يكسب فييا مقدرتو

الفنية ،ويكسر الطوؽ الذي يقوؿ( :إف إبداعو اقتصر عمى الخط الفارسي )..

الخط العربي( صٓ).ٙ

 5الخط الفارسيظير الخط الفارسي في بالد فارس في القرف السابع اليجري (الثالث عشر الميالدي .ويسمى

(خط التعميؽ) وىو خط جميؿ تمتاز حروفو بالدقة والمتداد .كما يمتاز بسيولتو ووضوحو

يتحمؿ التشكيؿ ،رغـ اختالفو مع خط الرقعة.
وانعداـ التعقيد فيو .ول ّ
وكاف اإليرانيوف قبؿ اإلسالـ يكتبوف بالخط(البيموي) فمما جاء اإلسالـ وآمنوا بو ،انقمبوا عمى ىذا
الخط فأىمموه ،وكتبوا بالخط العربي ،وقد (اشتؽ اإليرانيوف خط التعميؽ مف خط كاف يكتب بو

القرآف آنئذ ،ويسمى (خط القيراموز) ويقاؿ  :إف قواعده األولى قد استنبطت مف (خط التحرير)
و(خط الرقاع) و(خط الثمث) ().

طور اإليرانيوف ىذا الخط ،فاقتبسوا لو مف جماليات خط النسخ ما جعمو سمس القياد ،جميؿ
وقد ّ
المنظر ،لـ يسبقيـ إلى رسـ حروفو أحد ،وقد (وضع أصولو وأبعاده الخطاط البارع الشيير مير
عمي اليراوي التبريزي المتوفى سنة  ٜٜٔىجرية)( ) (.ويحتمؿ أنو كاف تمميذاً لزيف الديف

ال ص فحة29
تاريخ الخط العربي \ أحمذ شوحان |  |........اخراج بصيغة pdfصفحة تراث دير الزور – غ .ش .خفاجي -

محمود ،ثـ انتقؿ مير عمي سنة ٕٗ٘ٔـ مف ىراة إلى بالد األوزبؾ في بخارى ،حيث عمؿ عمى

استمرار التقاليد التي أرستيا مدرسة ىراة في فنوف الخط) ().

مر بأطوار
ونتيجة لنيماؾ اإليرانييف في فف الخط الفارسي الذي احتضنوه واختصوا بو ،فقد ّ
مختمفة ،ازداد تجذ اًر وأصالة ،واخترعوا منو خطوطاً أخرى مأخوذة عنو ،أو ىي إف صح التعبير:
امتداد لو ،فمف تمؾ الخطوط :

1ػ خط الشكستة :اخترعوه مف خطي التعميؽ والديواني .وفي ىذا الخط شيء مف صعوبة

القراءة ،فبقي بسبب ذلؾ محصو اًر في إيراف ،ولـ يكتب بو أحد مف خطاطي العرب أو ينتشر
بينيـ .

2ػ الخط الفارسي المتناظر :كتبوا بو اآليات واألشعار والحكـ المتناظرة في الكتابة ،بحيث

ينطبؽ آخر حرؼ في الكممة األولى مع آخر حرؼ في الكممة األخيرة ،وكأنيـ يطووف الصفحة

مف الوسط ويطبعونيا عمى يسارىا .ويسمى (خط المرآة الفارسي)..

3ػ الخط الفارسي المختزؿ :كتب بو الخطاطوف اإليرانيوف الموحات التي تتشابو حروؼ كمماتيا

بحيث يق أر الحرؼ الواحد بأكثر مف كممة ،ويقوـ بأكثر مف دوره في كتابة الحروؼ األخرى،

ويكتب عوضاً عنيا .وفي ىذا الخط صعوبة كبيرة لمخطاط والقارئ عمى السواء( ).

لقد رأيت إبداع اإليرانييف في ىذا الخط( الفارسي) ،ويظير ذلؾ اإلبداع في األوابد األثرية

والمساجد والحوزات والمآذف والقباب ،وقصور الشاىات الصفوييف ،وفي جميع المدف التي زرتيا

عاـ  ،ٜٜٔٙوىي طيراف،

أصفياف ،مشيد الرضا ،حيث رأيت ظاىرتيف قد ل توجداف في بمد مف بمداف العالـ ىما :

أولً  :نظافة المدف وجماليا وحسف تنسيؽ الشوارع وتنظيميا.
ثانياً  :الخطوط والزخارؼ التي تمأل الشارع اإليراني .

يستعمؿ خط التعميؽ (الفارسي) في كتابة عناويف الكتب والمجالت واإلعالنات التجارية،

والبطاقات الشخصية والموحات النحاسية(.ومف مميزاتو ميؿ حروفو مف اليميف إلى اليسار في
اتجاىيا مف األعمى إلى األسفؿ) ().

ومف وجوه تطور الخط الفارسي (التعميؽ) مع خط النسخ أف ابتدعوا منيما خط (النستعميؽ) وىو

فارسي أيضاً .وقد برع الخطاط عماد الديف الشيرازي الحسني في ىذا الخط وفاؽ بو غيره،
ووضع لو قاعدة جميمة ،تعرؼ عند الخطاطيف باسمو .وىي (قاعدة عماد ).

كما اشتير ىذا الخط في مدينة مشيد حتى كاف مف أفضؿ الخطوط التي انفردت بيا ىذه

المدينة ،بؿ اشتير خاصة في بالد إيراف دوف غيرىا( .ويمتاز الخط الفارسي باختالؼ عرض
حروفو ،وبعض الحروؼ تكتب بثمث عرض القَطَّة ،كما يمتاز بعدـ تداخؿ حروفو مع حروؼ قمـ

آخر)( )..
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وكاف أشير مف كاف يكتبو بعد الخطاطيف اإليرانييف محمد ىاشـ الخطاط البغدادي والمرحوـ

محمد بدوي الديراني بدمشؽ) (.

ويبقى قصب السبؽ في ىذا الخط لمخطاطيف اإليرانييف بال منازع.
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