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األصول التاریخیة للخط العربي وتطوره في العصر 
  العباسي

  
  جامعة دیالى ) / األصمعي (كلیة التربیة                            سمیعة عزیز محمود            . د.م.أ

  
  

  : المقدمة 
  Æ دDDالقلم ، وال الحمDDم بDDذي علDDرم ، الDDد  االكDDیدنا محمDDى سDDالم علDDالة والسDDص)e(  ،

  : القرآن دستوره والعربیة خط كتابة ، وبعد الضاد نطقھ و
كDDان موضDDوع الخDDط العربDDي اصDDلھ ونشwDDتھ وتطDDوره فDDي العصDDر العباسDDي ، فكDDرة   

استحوذت اھتمامي منذ زمن لیس ببعید لما للخط العربي الجمی坝 من اثDر فDي توضDیح االفكDار 
  . وتسھی坝 انتقالھا من الكاتب الى القارىء 

Dى المصDوع الDولھ ولما حاولت الرجDذوره واصDي وجDط العربDت الخDي تناولDع التDادر والمراج
وتطDDوره ، لDDم اجDDد إال افكDDاراً متنDDاثرة فDDي الكتDDب ھنDDا وھنDDاك تناولھDDا الكاتDDب حDDدیثاً عDDابراً مDDن 

  . خالل فكرة تطرǘ او استشھاد بصورة او نقش مكتشف یوضح قضیة معینة 
قلیلDة ھDي اص坝D مDا فاعددت نفسي ان اخوض غمار ھذا البحث معتمDداً علDى مراجDع   

كتDDب فDDي ھDDذا البحDDث ، ومجموعDDة مDDن المصDDادر التDDي تناولDDت افكDDار وشخصDDیات عDDن الخDDط 
العربDي ، لDذا حاولDت جمDع مDا تنDاثر مDن افكDار حDول ھDذا الموضDوع ، وخطDة بحثDي فDي ھDذا 
الموضوع واحة جلیلة تناولت الخط العربي اصولھ وجذوره التاریخیة خالل الفتDرات الزمنیDة 

عصDDر ( و) عصDDر الرسDDالة(، ثDDم ) العصDDر الجDDاھلي(اصDDولھ التاریخیDDة فDDي القDDدیم وابتDDدأ مDDن 
، والعصDDDر االمDDDوي ، والعصDDDر العباسDDDي ، ثDDDم تناولDDDت موضDDDوع أشDDDھر ) الخالفDDDة الراشDDDدة

مع االشارة الى اسھامات الخلفDاء العباسDیین فDي الخطا岸ین الذین برزوا في العصر العباسي ، 
  . تحدید الخط العربي 

ار االفكار المختلفة التDي تسDعف القDارىء ی تعالى ان اكون قد وفقت في اختوأسwل هللا  
  . في الوصول الى مبتغاه 

八وهللا ولي التوفی  
  الباحثة                                                                                          

  
  : أص坝 الخط العربي : أوالً 

العربي وجذوره التاریخیة ، ومعرفة اول من خط العربیة یكDاد ان الحدیث عن الخط   
یكون ضرباً من المستحی坝 ، وذل跋 لعدم وجود االص坝 التاریخي الذي یمكن ان تعتمد علیDھ فDي 

岸نDDھ االصDDلي ، ومDDا المعلومDDات التDDي بDDین ایDDدینا والروایDDات تحدیDد شDDك坝 الحDDرف العربDDي ومو
الشى عندما تخضع للمنط八D العلمDي ، وذل跋D النھDا واھیة تت اال خیو岸المدونة في بطون الكتب 

تعتمد الروایات الشفویة اوالً ، وعدم وجود الدلی坝 العلمي الذي یحدد بدایDة رسDم الخDط العربDي 
ثانیDDاً ، وسDDنحاول فDDي ھDDذه االسDDطر القلیلDDة ان تسDDتعرض مجموعDDة اراء البDDاحثین والمDDؤرخین 

  : تالیة الذین اعتمدوا على االخبار والروایات بالنقا岸 ال
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ان الخط العربي نزل توقیفیاً مDن هللا تعDالى مDع سDائر الخطDو岸 والكتابDات واول مDن  -١
      اسDDتخدمھ ھDDو ادم علیDDھ السDDالم كتبDDھ فDDي الطDDین ثDDم 岸بخDDھ ، ودلی坝DD ذل跋DD قولDDھ تعDDالى

وقی坝D ان النبDي ادریDس علیDھ السDالم اول مDن كتDب .  )١( )وعلم آدم األسماء كلھDا  (
فكDDDان .  )٢(ابDDDراھیم اول مDDDن وضDDDع الكتابDDDة العربیDDDة  ن坝 بDDDبعDDDد آدم او ان اسDDDماعی

اسDDماعی坝 علیDDھ السDDالم قDDد وجDDد كتDDاب العDDرب والDDذي یعتبDDر ابDDو العDDرب المسDDتعربة 
والتي منھا قریش اول من تكلم بالعربیة وھو ابDن اربDع وعشDرین سDنة ، وعلDى ھDذا 

  .  )٣(تجمع المصادر العربیة 
ت فDي القDرنین األول والثDاني قب坝D المDیالد التDي قامD الیمنھناك من یرى ان حضارة  -٢

والتDDي بسDDطت سDDیطرتھا علDDى الجزیDDرة العربیDDة وعلDDى القبائ坝DD المختلفDDة التDDي تقطDDن 
شمال الجزیDرة العربیDة كانDت تكتDب الحمیریDة السDائدة التDي تعتمDد قلمDین فDي تDدوین 

صDلة الذي حروفھ منفصلة وال وجود لكلمDة مت) المسند(معامالتھا التجاریة ، ھو قلم 
 坝او المتص 坝٤(الحروف تؤكد رسم الحرف العربي المنفص(  . 八تDاني المشDم الثDوالقل

وھDذا   ***والصDفائي  * * اللحیDاني *من المسند والذي دونت بDھ النصDوص الثمDودي 
مDن خDالل النصDوص التDي عثDر علیھDDا والتDي تحم坝D اصDالً لرسDم الحDرف العربDDي ، 

DDاذرة نسDDة المنDDي دولDDد فDDا بعDDور فیمDDذي تطDDبیة ، الDDي العصDDین فDDة الیمنDDباء التابعی
والمجDDددین لمل跋DD العDDرب فDDي العDDراق الDDذین نقلDDوا رسDDم الحDDرف العربDDي الDDى مكDDة 

 .  )٥(والطائف 
وتكاد الروایات المنقولة من المصDادر تجمDع علDى رأي واحDد ھDو انتقDال الكتابDة مDن 

ن تحدیDDد اص坝DD الجنDDوب الDDى الشDDمال وسDDیادة الخDDط المسDDند المDDزوي فDDي أثDDارھم المكتوبDDة دو
  .  )٦(الحرف والرسم الذي كان علیھ في ذل跋 الوقت 

ھDم الDذین كتبDوا بالعربیDة  معینDینإال أن ھناك من الروایات ما یشیر الى ان اشخاصDاً   
ووضعوا حروفھا فقی坝 ان عبد ضخم بن ارم بن سام بن نوǘ وولده ھو اول من كتب بالعربیDة 

Dع ذلDن وضDان اول م 坝Dم وقیDروف المعجDي ووضع حDوا فDة نزلDرب العاربDن العDوم مDم قDھ 跋
عدنان بن ادد وھم ابجد ، وھوز ، وحطي ، وكلمن ، وسعفص ، وقرشت ، وضعوا الحDروف 

                                                 
  .  ٣١اآلیة : سورة البقرة  - ١
 .  ٥، ص) ١٩٧٤ –بغداد (ق الجدید ، الجبوري ، محمود شكر ، نشwة الخط العربي وتطوره ، منشورات مكتبة الشر - ٢
-الجبوري ، سھیلة یاس ، أص坝 الخط العربDي وتطDوره حتDى نھایDة العصDر االمDوي ، مطبعDة االدیDب ، بغDداد : ان敖ر  - ٣

، الكDDردي ، محمDDد DD岸اھر بDDن القDDادر المكDDي الخطDDا岸 ، تDDاریخ الخDDط العربDDي وآدابDDھ ، المطبعDDة التجاریDDة  ٣، ص ١٩٧٧
، المنجد ، صDالǘ الDدین ، دراسDات فDي تDاریخ الخDط العربDي منDذ بدایتDھ  ٧ص) م١٩٣٩ -ھـ ١٣٥٨( الحدیثة بالسكاكین ،

، النقشDبندي ، ناصDر السDید محمDود ،  ٩، ص) ١٩٧٢ –بیDروت (الى نھایة العصر االموي ، مطبعة دار الكتاب الجدید ، 
 . ، المجلد الثالث ، الجزء األول ) ١٩٤٧(منشw الخط العربي وتطوره لغایة عھد الخلفاء الراشدین ، مجلة سومر 

، العلDي صDالح احمDد ، محDاظرات  ٤٦٩، ص ) ١٩٥٢ –بغDداد (باقر ، 岸ھ ، مقدمة فDي تDاریخ الحضDارات القدیمDة ،  - ٤
 .   ٢١-١١، ص) ١٩٥٥ –بغداد (في تاریخ العرب ، 

،  ٢الم ، دار العلDDم للمالیDDین ، 岸علDDي ، جDDواد ، المفص坝DD مDDن تDDاریخ العDDرب مث坝DD االسDD. نسDDبة الDDى قDDوم ثمDDود : الثمDDودي  *
 .   ٢٣٤، ص ٨، ج) ١٩٧٨ –بیروت (
 .  ٢٣٤، ص ٨علي ، المصدر نفسھ ، ج. نسبة الى قبیلة لحیان : اللحیاثي  * *
الذي عرف بالكتابة الصفائیة نسبة الى ارض الصفاء وھي االرض التي عثر بھا على أول كتابة مكتوبة : الصفائي **  *

 .   ٢٣٤، ص ٨، علي ، المصدر نفسھ ، ج) الصفائيقلم (بھذا العلم 
-ھDDـ ١٤٠١ –بیDDروت (،  ١، مقدمDDة أبDDن خلDDدون ، دار الفكDDر ، 岸) ھDDـ٨٠٨(ابDDن خلDDدون ، عبDDد الDDرحمن بDDن محمDDد  - ٥

 .  ٤٢١ – ٤٢٠، ص) م١٩٨١
 .  ٢٢٠،  ١٦٢ – ١٥٣، ص ٨علي ، المفص坝 ، ج - ٦
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العربیة على اسمائھم ثم وجدوا ان حروفاً لم تذكر ضمن حروف اسمائھم التاء والخDاء والDذال 
ان اول مDن  *ابDن عبDاس وقDال .  )١(وال敖اء والسین والغین فسموھا الDروادف فالحقوھDا بھDا ، 

كتب بالعربیة ثالثة رجال من بوالن وھي قبیلة سكنوا االنبDار وھDم مDرارة بDن مDرة واسDلم بDن 
وسDDئ坝 اھ坝DD .  )٢(سDDدارة وعDDامر بDDن جDDدرة وضDDعوا الخDDط العربDDي حروفDDاً مقطعDDة وموصDDولة 

  .  )٣(من اھ坝 االنبار ، وعنھم اخذ بقیة العرب : الحیرة ممن اخذتم العربیة فقالوا 
واضاف بعض الرواة ان اوالد اسماعی坝 نفسیاً ، ون敖راً ، وتیماء ، ودومة ، وضDعوا   

كتاباً واحداً وجعلوه سطراً واحداً موصول الحروف كلھا غیر متفرق ثم فرقھ نبDت ، وھمیسDع 
  . ) ٤(، وقبذار ، وجعلوا االشباه والن敖ائر 

ء ھم العرب العاربDة ان الكالم العربي بلغھ حمیر و岸سم وجدیس دارم وحوی坝 وھؤال  
، وان اسDDماعی坝 لمDDا حص坝DD الحDDرم ونشwDD وكبDDر تDDزوج مDDن جDDرھم آل معاویDDة بDDن مضDDاض 
الجرھمDي مDDنھم اخDDوال ولDDده فDتعلم كالمھDDم ولDDم یDDزل ولDDد اسDماعی坝 علDDى مDDر الزمDDان یشDDتقون 
الكالم بعضھ من بعض ویصوغون لالشیاء اسماء كثیرة بحسب حدوث االشیاء والموجDودات 

اتسDDع الكDDالم ظھDDر الشDDعر الجیDDد الفصDDیح فDDي العدنانیDDة وكثDDر ھDDذا بعDDد معDDذبن وظھورھDDا فلمDDا 
ولك坝 قبیلة من قبائ坝 العرب لغة تنفرد بھا وتؤخذ عنھا وقDد اشDتركوا فDي االص坝D ، قDال عدنان 

وبDذل跋 نق坝D الخDط .  )٥(الج坝D القDرآن ) e(وان الزیادة اللغة امتنع العرب منھا بعد بعDث النبDي 
یري وحزم منھ لذل跋 سمي بخط الحزم وان اھ坝 االنبار تعلموه مDن اھ坝D العربي من الخط الحم

  . الیمن 
اما آراء الباحثین الذین اعتمدوا على الشواھد االثریة فتتركDز علDى ان الخDط العربDي   

القدیمDDة وكیDDف تغیDDرت  االرمیDDةمتخلDDف عDDن الخDDط النبطDDي ، قDDد رسDDوا النصDDوص النبطیDDة 
 االنبDا岸الحروف العربیة المتمیزة ، والمعDروف ان وتطورت بمرور الزمن حتى ظھرت فیھا 

من االقوام العربیة ا岸ل八 علیھم النبط الستنبا岸ھم ما یخرج من االرض ، وھاجروا مDن شDمال 
الجزیرة العربیة واستقروا في االردن وبالد الشام قب坝 المDیالد بقDرون واتخDذوا البتDراء مركDزاً 

انتیجDون الیونDاني عنDدما فDي عھDد ) م.ق٣٠٢(رئیسDاً لھDم وظھDروا علDى مسDرǘ التDاریخ سDنة 
عنDدما اسDتولى الرومDان علDى البتDراء فانقرضDت ) م١٠٦(تصدوا لحمالتھ واستمروا الى سنة 

  .  )٦(مملكة االنبا岸 ، إال ان الشعب العربي النبطي ظ坝 مؤثراً في الحیاة العامة 

                                                 
 .  ٥، نشwة الخط ، ص، الجبوري  ٩، ص ٣القلقشندي ، صبح االعشى ، ج - ١
ھو عبد هللا بن عباس مؤسس مدرسة مكة في التفسیر ، وبعد من اعD敖م حجDیج االسDناد فDي االھمیDة ، وھDو : ابن عباس   *

وابDDن الجDDد االكبDDر السDDرة العباسDDیین ، ویعDDد حبDDر االمDDة وترجمDDان القDDرآن ، وقDDد عDDرف بالعقلیDDة ) e(ابDDن عDDم رسDDول هللا 
ة وشھرة في التدریس ، وعرف عنDھ بwسDتخدام الطDرق الصDحیحة فDي الروایDة التDي بwمكDان ان االجتھادیة المستقلة ، وخبر

الھDم فقDھ فDي : " عDن ابDن عبDاس ) e(تمیز الطرق الضعیفة ، وكان عالماً في الحدیث واالخبار والفقھ ، وقDال رسDول هللا 
 坝ویwالفھر) ھـ٣٨٠ت(ابن الندیم ، محمد بن اسحاق " . الدین ، وعلمھ الت ،岸 ، اسDناھد عب 八اھرة " ،  ٢ست ، تحقیDالق– 

، مجھول ، اخبار الدولة العباسیة وفیھا اخبار العباس وولده ، تحقی八 عبد العزیز الدوري ، دار صDادر  ٥٠، ص" ١٩٨٥
 .  ٢٨، ص ١٩٧١-، بیروت 

ح االعشDى فDي صDناعة ، صDب) ھDـ٨٢١(،القلقشندي ، ، ابو العبDاس احمDد بDن عبDد هللا  ٦ابن الندیم ، المصدر نفسھ ص - ٢
 .   ٩، ص ٣، ج) ١٩١٤ –القاھرة (االنشاء ، 

 .  ٥الجبوري ، المصدر نفسھ ، ص - ٣
 .  ٩، ص ٣القلقشندي ، صبح االعشى  ، ج - ٤
 .  ٩، ص ٣القلقشندي ، صبح االعشى ، ج - ٥
 .  ٧الجبوري ، نشwة الخط العربي وتطوره ، ص - ٦



  سمیعة عزیز محمود. د.م.أ                 ٢٠٠٩أب . مجلة الفتح .  العدد الحادي واألربعون
 

 

بDة نبطیDة ارامیDة وقد استعم坝 اھ坝 االنبا岸 الحروف االرامیة في اول االمDر واقDدم كتا  
واسDتمر اسDتعمالھم لھDا الDى القDرن الثDاني للمDیالد ، إال اننDا نجDد ضDمن ) م.ق٣٣(مؤرخة سنة 

،  )١(الكتابDDات النبطیDDة االرامیDDة بعDDض مDDن الحDDروف العربیDDة الغریبDDة مDDن الحDDروف االرامیDDة 
ذي الD *ویمكن القول ان اقدم نص كتابي ظھرت فیھ حروف عربیة ھو نقDش ام الجمDال االول 

امDا ) م٣٢٨(الDذي كتDب سDنة  **ونقDش التمDارة .  )٢(یعود الى منتصف القرن الثالث المیالدي 
من ھذا یتضح ان سDكان .  )٣() میالدي٥٦٨(الذي كتب سنة  *** النقش االخر فھو نقش حران

االنبا岸 احسوا بضرورة الكتابة نتیجة تwثیر التجDارة التDي كDانوا یمارسDونھا ، فكتبDوا الحDروف 
امیة ، وظلوا یتكلمون لھجة من اللھجات العربیة ، وقد حDاولوا فDي بDادىء االمDر تصDویر االر

الحروف االرامیة ، وولدوا منھ الخط الذي عرف بالنبطي ، ثDم مضDى ھDذا الخDط بسDرعة فDي 
岸ری八 التحسن ، وصارت لھ صفاتھ الخاصة فھDو یشDبھ االرامیDة بمDا فیDھ مDن تربیDع ، ویبتعDد 

  .  )٤(می坝 إلى األستدارة  عنھا بما ظھر فیھ من
أن النقوش المختلفة التي عثر علیھا على االحجار وعلى ورق البDردي تفیDد أن الخDط   

الخDط : (الذي عرفھ العرب بعد الخط المسند ھو الحمیري وفروعDھ الDذي عDرف بwسDماء عDدة 
مDDن  وقDDد أمتDDدت ھDDذه األنDDواع) الحیDDري ، والخDDط االنبDDاري ، والخDDط المكDDي ، والخDDط المDDدني 

الخطو岸 إلى شمال الجزیرة العربیة وأستعملت في مكة والمدینDة عDن 岸ری八D الحیDرة واالنبDار 
)٥(  .  

  : ویقسم الخط االرامي النبطي الى قسمین وكما یwتي   
الذي یمی坝 الى التربیع المزوي في زوایDاه وتكثDر المسDتقیمات المسDطحة فDي : مقور  -١

اخبDار الملDوك ومDا یتص坝D بحیDاتھم  اجزاءه ، وكان یستعم坝 لألغراض الجسام كنقش
 .  )٦(الخاصة 

  
  

٢-  岸وDDتدیرا والمبسDDوك : المسDDالت الملDDدوین مراسDDة كتDDؤون الخاصDDؤدي الشDDت تDDفكان
 .  )٧(وامور الناس وغیرھا 

                                                 
 .  ٤٦٩لقدیمة ، صباقر ، مقدمة في تاریخ الحضارات ا - ١
وھو نقش عثر علیھ في جب坝 الدروز ، ویعتبر ھذا النص احدث نص عربDي عثDر علیDھ حتDى االن وترجمDھ : ام الجمال   *

مصDر ، (ھذا النص ، هللا غفر اللیھ بن عبیده الكاتDب ، االسDد ، ناصDر الDدین ، مصDادر الشDعر الجDاھلي ، دار المعDارف ، 
 .  ٣٢، ص) ت.ب

 .  ٧شwة الخط العربي ، صالجبوري ، ن - ٢
نقDDش كتDDب علDDى قبDDر امDDرىء القDDیس بDDن عمDDر مل跋DD العDDرب وعاصDDمة الحیDDرة ، والتمDDارة ھDDي جب坝DD الDDدروز : التمDDارة  * *

ویعتبDDر الDDنص العربDDي االول ، زیDDدان ، جرجDDي ، تDDاریخ العDDرب قب坝DD االسDDالم ، دار الھDDالل ) م٣٢٨(وتاریخDDھ یعDDود الDDى 
 .  ٢٢٧، ص) ت.القاھرة ، ب(
نقش یقع في جب坝 الدروز ویعود النقش لالمیر من كندة وضعھ بمناسDبة تدشDین الكنیسDة التDي اقیمDت للقDدیس : حران **  *

یوحنا المعمدان ، كتب بخط واضح الیخطىء ك坝 من یشبھھ بالنسخي القدیم لقریة مDن العصDر االسDالمي الDذي قDدر لDھ ان 
 .  ٧بوري ، محمود شكر ، نشwة الخط العربي وتطوره ، صیتطور حتى صار الى تصوره المفضلة لتدوین الدواوین الج

 .  ٣٢٧زیدان ، تاریخ العرب قب坝 االسالم ، ص - ٣
 .  ٣٠٥ت ، ص.ب –زین الدین ، ناجي ، مصدر الخط العربي ، دار الفكر ، بیروت  - ٤
  ٢٣٤، ص ٨، علي ، المفص坝 من تاریخ العرب قب坝 األسالم ، ج ٤٣٢ابن خلدون ، المقدمة ، ص - ٥
 .  ٣٠٥زین الدین ، مصور الخط العربي ، ص - ٦
 .  ٣٠٥زین الدین ، المصدر نفسھ ، ص - ٧
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الذي تكثر فیھ االستدارات وھو المقور االكثر مطاوعDة واسDرع جریDاً : الخط اللیثي  -٣
تھ الDى رحلتDھ مDن الحیDرة الDى مDدن للتعلم وھو الذي عDرف بالنسDخي الحجDازي نسDب

  .  )١(الحجاز التجاریة وعلى رأسھا مكة والمدینة 
  

ویمكننDا القDول بعDد ھDDذا ان العDرب االنبDا岸 منDذ محاكDDاتھم للخDط االرامDي واثنDاء قیDDام 
مملكDDتھم وبعDDد زوالھDDا لDDم ینقصDDعوا عDDن تطDDویر كتDDابتھم حتDDى ظھDDر عنDDدھم الحDDرف العربDDي 

سDDادس للمDDیالد واسDDتخدمھ عDDرب الشDDمال وانتق坝DD الDDى العDDراق وتكاملDDت صDDورة فDDي القDDرن ال
  . والحجاز واسھم في تكوین الخط العربي الذي عرف في الجاھلیة وصدر األسالم 

أن العDDرب فDDي جDDاھلیتھم كDDانوا یكتبDDون ثالثDDة قDDرون علDDى األق坝DD قب坝DD األسDDالم وقDDد   
ت الكعبDة قDریش وجDدوا فDي ودلی坝D ذل跋D لمDا ھDدم.  )٢(أصبحت معرفة قدیمة أمراً یقینیاً یقروه 

ركن من اركانھا حجراً مكتوباً فیھ العل八 بن عبقر یقرأ على ربDھ السDالم مDن رأس ثلثDة األلDف 
الحمیDري  نوكان في خزانة المwمون كتاب بخط عبد المطلب بن ھاشم في جلد ادم فیھ فالسنة 

  .  )٣(ابة من اھ坝 وزل صنعا علیھ الف درھم فضة كیالً بالحدیدة وحتى دعاه بھا واج
   跋ھ فضالً عن ذلDذي اتخذتDط الDو الخDة ، ان الخط المسند ، وھDة الجنوبیDدول العربیDال

قد حلت رموزه بفض坝 المجموعات الكبیDرة مDن الكتابDات التDي عثDرت علیھDا البحDوث االثریDة 
والDرواد الDذین جDDابوا امDاكن مختلفDة مDDن الجزیDرة العربیDة مDDن بینھDا اثنDا عشDDر الDف نDص مDDن 

الربDDع (وجماعتDDھ الDDذین قDDاموا برحلDDة فDDي ) فلبDDي(انتسDDخھا .  )٤(الثمودیDDة والسDDبwیة الكتابDDات 
   . م ١٩٥١قطعوا خاللھا خمسة االف كیلومتر في سنة ) الخالي

) ٢٩(حروفھDا أن الكتابة العربیة في جنوب الجزیرة العربیة تتكون مDن ابجدیDة عDدد   
العربیة الشمالیة ترجعان الDى عصDر واحDد حرفاً ، تقرأ من الیمین إلى الیسار ، وھي األبجدیة 

  .  )٥(، وتعتبر االبجدیة األم لألبجدیة االوربیة 
وكانت مادة الحجر من اھم مDواد الكتابDة ، وقDد وجDدت النقDوش فDي المبDاني محفDورة   

بعنایة ودقة وجمال ، ویالحظ أن حروف الكتابة في المعابد كبیرة یمكن قراءتھDا مDن مسDافات 
خDط العربDي الDذي دون بDھ القDرآن فھDو الخDط الDذي أنتشDر فDي الحجDاز وفیDھ علDم بعیدة ، أمDا ال

.  )٦(البالد العربیة واألسالمیة بwسرھا ، ویعتبر ھذا الخDط العربDي مقدسDاً ألن القDرآن دون بDھ 
  .  )٧(} والقلم وما یسطرون . ن { : وألن هللا تعالى ، قسم بھ بقولھ 

والنقDDوش وجDDدت بھDDذا الخDDط ، او قریبDDة مDDن وی敖ھDDر أن عDDدداً كبیDDراً مDDن النصDDوص   
الخط العربي الجنوبي ، وبلھجة عربیة شمالیة في بالد العرب الشمالیة في اماكن متباینة منھDا 
حیDDث كانDDت القبائ坝DD العربیDDة تنتشDDر ھنDDاك ، تعتDDز مجریاتھDDا دون ان تخضDDع لحكومDDة مركزیDDة 

  .  )٨(واحدة 

                                                 
 .  ٤٢٣ابن خلدون ، المقدمة ، ص - ١
 .  ٣٠االسد ، مصادر الشعر الجاھلي ، ص - ٢
 .  ٦ابن الندیم ، الفھرست ، ص - ٣
 .  ٢٦١، ص) ١٩٥٨ –القاھرة (،  نیلسون ، دیتلف ، التاریخ العربي القدیم ، ترجمة فؤاد حنین علي - ٤
 .  ٧الجبوري ، نشwة الخط العربي وتطوره ، ص - ٥
 .  ٦٠، ص) ١٩٦٢ –بیروت (دروزه ، محمد عزة ، عصر النبي وبیئتھ قب坝 البعثة ،  - ٦
 .  ١اآلیة : سورة  القلم  - ٧
 .  ٢٣٤، ص ٨ج ، علي ، المفص坝 من تاریخ العرب قب坝 األسالم ، ٤٢٣ابن خلدون ، المقدمة ، ص - ٨
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ن معماري عربي في قلب الجزیDرة أن النصوص والنقوش تدل بجملتھا على وجود ف  
وجود اللغة العربیة ، وعلى ما في الDدین مDن 岸قDوس آللھDة معروفDة ، العربیة ، كما تدل على 

وكان بعض ھذه القبائ坝 متمدنة كتل跋 التي عاشت في ا岸راف الھالل الخصیب ، وكونDت دوراً 
اعDة ، وكانDت ھDذه ، او كانت تعیش عیشة تجمع بین البDداوة والحضDارة او بDین الرعDي والزر

القبائ坝 وتل跋 الدولة العربیة تنط八 بالعربیة وتفخر بعروبتھDا ، كمDا كانDت علDى اتصDال مسDتمر 
بالدول السامیة التي عاشت في الھالل الخصیب ، وھDي التDي خرجDت مDن جزیDرة العDرب فDي 

  .  )١(احقاب متفاوتة 
لDغ مDا بلغتDھ النصDوص ومما ینبغي مالح敖تھ ان النقوش الشمالیة كثیرة ، ولكنھا لم تب  

الجنوبیة ، وعلى الرغم من ان العرب في بعض ھDذه االمDاكن كتبDوا بwDقالم تختلDف عDن الخDط 
نقDDش مDDن النقDDوش الحیاتیDDة ، وفDDي قلDDب ) ٤٠٠(نحDDو ) العDDال(فقDDد وجDDد فDDي مدینDDة ) المسDDند(

 ال یكاد یخلDو حجDر مDن نقDش تDذكاري ، وقDد أنسDخ منھDا حتDى الثلDثالجزیرة العربیة وشمالھا 
نقDDش ، منھDDا یرجDDع إلDDى مDDا قب坝DD المDDیالد ، ومنھDDا مDDا یرجDDع إلDDى مDDا قب坝DD  الفDDياألول أكثDDر مDDن 

  . ) ٢(اإلسالم 
أن لغDDة قسDDم مDDن النصDDوص الصDDفویة لغDDة عربیDDة كلغتنDDا العربیDDة ، ودلی坝DD ذل跋DD انھDDم   

تركوا في ارض الصفا نصوصاً كثیرة مDن كتابDاتھم محفDورة علDى كت坝D الصDخور البركانیDة ، 
النصDDوص الDDى القDDرون األولDDى المDDیالدي ، وقDDد كتبDDت بلھجDDة عربیDDة تمDDت إلDDى  وترجDDع ھDDذه

الكتابات التي وجدت في جنDوبي الجزیDرة العربیDة ، وھDي أقDرب انDواع الكتابDات صDلة بكتابDة 
فض坝D أكتشDافھا بوتعDد النصDوص علDى جانDب كبیDر مDن االھمیDة ، ف.  )٣(أھ坝 شمالي الجزیDرة 

ھجات العربیة التي كDان یDتكلم بھDا العDرب فDي بادیDة الشDام تعرف العلماء على لھجة من تل跋 ال
.  )٤(قب坝DD األسDDالم ، وذل跋DD قب坝DD أن تمتDDزج ھDDذه القبائ坝DD بغیDDرھم وقب坝DD اخDDتال岸ھم بسDDكان المDDدن 

 坝Dھwدمجوا بDذین انDبط الDالن 坝Dرب مثDن العDرھم مDتختلف كتابات الصفوین عن كتابة غی 跋وبذل
كتابDDاتھم ال یزالDDون محDDاف敖ین علDDى صDDالتھم  الحضDDر ، إذ كDDان الصDDفویون فDDي أثنDDاء تDDدوینھم

بالجزیرة العربیDة ، وال سDیما بالعربیDة الجنوبیDة منھDا مDو岸نھم القDدیم ، غیDر انھDم تwDثروا بمDن 
  .  )٥(أختلط معھم من العرب الشمالیین 

ومما بلغت الن敖ر من امر االعراب الصفویین ، ذل跋 أنھم كانوا یقرأون ویكتبDون مDع   
شوا قب坝D االسDالم بDزمن 岸وی坝D فكتبDوا بلھجDتھم العربیDة الخاصDة ولDم یكتبDوا انھم بدو ، وقد عا

  .  )٦(باللغة األرامیة كما فع坝 غیرھم من العرب المتحضرین 
ولDم  اللحیDانياما خطھم فكان خطاً عربیاً أیضاً وھو قریب من الخط الثمودي والخDط   

ق والشDام وغیرھDا ، ویعنDي یستعملوا قلم بني ارم كما فع坝 غیDرھم مDن العDرب فDي مDدن العDرا
ھذا أن العرب كانوا یكتبون قب坝 المیالد بخط عربي قدیم منھ تفرعت األقالم العربیة المتنوعDة 

وذل跋 ان دل على شDيء انمDا یDدل علDى ان الصDفویین وامثDالھم مDن االعDراب لDم .  )٧(فیما بعد 

                                                 
 .  ٢٣-١٢، ص ١٩٦٤ –، امین ، أحمد ، فجر األسالم ، القاھرة  ٨الجبوري ، نشwة الخط العربي ، ص - ١
 .  ٢٦١نیلسون ، التاریخ العربي القدیم ، ص - ٢
 .  ١٢٠، ص) ١٩٧١-مصر (ضیف ، شوقي ، العصر الجاھلي ،  - ٣
 .  ١٤٤، ص ٣علي ، مفص坝 تاریخ العرب قب坝 اإلسالم ، ج - ٤
 .  ١٤٤، ص ٣علي ، المصدر نفسھ ، ج - ٥
 .  ١٤٤، ص ٣علي ، مفص坝 تاریخ العرب ، ج - ٦
 . ١٤٤، ص ٣علي ، المصدر نفسھ ، ج - ٧
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وفDDي بDDالد الشDDام فبقDDوا یتwDDثروا بالثقافDDة االرامیDDة مDDع قDDربھم منھDDا واتصDDالھم بھDDا فDDي العDDراق 
  . محاف敖ین على لھجتھم االصلیة وقلمھم القدیم 

وقد عثروا على كتابات صفویة في منا八岸 عدیدة تمتد من حماة فDي سDوریا الDى نھDر   
الفرات في العراق في الشDرق ، والDى فلسDطین واالردن فwعDالي الحجDاز وكانDت كلھDا كتابDات 

وقDد .  )٢(نصDاً تقریبDاً ) ١٧٥٠(التDي نشDرت  وقDد بلDغ عDدد النصDوص الصDفویة.  )١(شخصیة 
العلمDDاء جھDDوداً لفتDDرة أكثDDر مDDن نصDDف قDDرن حتDDى تمكنDDوا مDDن ف跋DD رمDDوز اللغDDة الصDDفویة بDDذل 

وخطھا ، ویرجع علماء الصفویات عمر اقدم الكتابات الصDفویة الDى القDرن االول قب坝D المDیالد 
بعDDد المDDیالد ، وبDDذل跋 تكDDون ، أمDDا أخDDر مDDا عثDDر علیDDھ مDDن كتابDDات فترجDDع الDDى القDDرن الثالDDث 

  .  )٣(الكتابات الصفویة من عھد تبلغ مدتھ زھاء اربعة قرون 
من أھDم النصDوص الDذي عثDر علیDھ فDي ت坝D وسDط وادي الشDام ) التمارة(عد أ岸الل یو  

، وكالھمDا یحم坝D اسDماء اعDالم عثر فیھ على نقوش آثاریDة اغریقیDة بجDوار النقDوش الصDفویة 
، وعلDى مقربDة مDن ) التمDرت(في الكتابات الصفویة فسDمیت ) تمارةال(صفویة ، وقد ورد أسم 

المتDوفى فDي السDابع مDن كDانون األول ) مل跋 العDرب(، توجد ا岸الل قبر أمرىء القیس  التمارة
الذي وجد فDي ) زید(كما ان نقش .  )٤(كما یدل علیھ النص الذي عثر على القبر ) م٣٢٨(سنة 

العربیة والیونانیDة والسDریانیة ، وتاریخDھ سDنة : ات جنوب شرقي حلب ، وھو مدون بثالث لغ
العربیDDة والیونانیDDة فقDDد وجDDد فDDي جنDDوب : المDDدون بDDاللغتین ) حDDران(امDDا نقDDش .  )٥() م٥١٢(

  .  )٦() م٥٦٨(دمش八 وتاریخھ 
  

  ) :  e( الخط العربي في عصر الرسول : ثانیاً 
لقرن الخامس المیالدي أن الخط العربي تطور عن الخط النبطي الشمالي في اواخر ا  

، ویبدو انھ كان لقبیلة قDریش دور واضDح فDي تبنDي ھDذا الخDط ونشDره بDین العDرب ، فقDد ذكDر 
محمDDد بDDن السDDائب الكلبDDي عDDن جDDده عDDن الDبالذري الDDذي یDDروي عDDن ابDDن عبDDاس بDDن ھشDDام بDDن 

ة ھDم مرارمDرة بDن مDرة واسDلم بDن سDارة عDالشرقي القطامي ان ثالثة مDن D岸ي اجتمعDوا فDي بق
مر بن جدرة ، وقاسوا ھجاء العربیة عن ھجاء السریانیة فتعلم مDنھم قDوم مDن اھ坝D االنبDار وعا

ة مDثم تعلم عن ھDؤالء نفDر مDن اھ坝D الحیDرة وكDان بشDرین عبDد المل跋D اخDو االكبDر صDاحب دو
فتعلم الخط العربDي مDن اھلھDا ثDم اتDى مكDة فDي بعDض شwDنھ  لحینالجندل یwتي الحیرة فیقیم بھا 

أمیة بن عبد شمس وابو قیس بن عبد منDاف بDن زھDرة بDن كDالب یكتDب فسwDاله قرأة سفیان بن 
أن یعلمھما الخط فعلمھما ، ثم أراھما الخط فكتبھا ، ثم اتى بشرو ابو قیس الطDائف فDي تجDارة 

 )٧(یصحبھما غیالن بن مسلمة الثقفي وكان قد تعلم الخط منھما ، فتعلم الخط منھم اناس ھنDاك 
بشر بن عبد المل跋 بن كنده مDن الرجDال عمDر بDن الخطDاب و عثمDان بDن وكان ممن تعلم من  .

                                                 
 . ١٤٤، ص ٣علي ، المفص坝 ، ج - ١
 .  ٥٩، ص) ١٩٥٩-القاھرة (دیسو ، رنیھ ، العرب في سوریا ، ترجمة عبد الحمید الدواخلي ،  - ٢
٣ -  坝١٥٣، ص ٣في تاریخ ، جعلي ، المفص  . 
، تDاریخ الرس坝D والملDوك ، تحقی八D محمDد ابDو الفض坝D ابDراھیم ، دار ) ھDـ٣١٠ت (الطبري ، ابو جعفر محمDد بDن جریDر  ٤

 .  ١٢٠، ضیف ، العصر الجاھلي ، ص ٦١، ص ٢، ج) ١٩٦٧ –مصر (المعارف ، 
 .  ١٢٠، ضیف ، العصر الجاھلي ، ص ٧الجبوري ، نشwة الخط العربي ، ص - ٥
 .  ٢٢٧زیدان ، تاریخ التمدن االسالمي ، ص - ٦
، فتDوǘ البلDدان ، راجعDة وعل八D علیDھ ، رضDوان محمDد رضDوان ، دار ) ھDـ٢٧٩(ابو الحسن احمد بن یحیى بDن جDابر  - ٧

 .  ٤١٨، ابن خلدون ، المقدمة ، ص٤٥٧، ص) ١٩٧٨ –بیروت (الكتب العلمیة 
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ومعاویDة بDن ابDي سDفیان ، ) رضDي هللا عنھمDا(عفان وعلي بن ابي 岸الب و岸لحDة بDن عبDد هللا 
وتعلمDDت مDDن النسDDاء الشDDفاء بنDDت عبDDد هللا العدویDDة وھDDي التDDي علمDDت حفصDDة بنDDت عمDDر بDDن 

  . ) ١( ) e( الخطاب ام المؤمنین بwمر النبي     
البDن  قلDت: ویذكر ابن الندیم ، قال عبد الDرحمن بDن زیDاد بDن انعDم عDن ابیDھ انDھ قDال   

، وتجمعون  ) e( من این اخذتم معاشر قریش ھذا الكتاب قب坝 ان یبعث محمد ) : t(عباس 
ممDن أخDذه حDرب ؟ : أخذناه عن حرب بن امیة ، قال : فیھ ما أجتمع وتفرقون ما أفترق ، قال 

: مDن أھ坝D األنبDار قDال : ابDن جDدعان ؟ قDال وممDن أخDذه : بد هللا بن جدعان ، قDال من ع: قال 
مDDن : فمDDن أخDDذه أھ坝DD الحیDDرة ؟ قDDال : مDDن أھ坝DD الحیDDرة ، قDDال : فمDDن أخDDذه أھ坝DD االنبDDار ؟ قDDال 

من الخفلجDان كاتDب : فمن أخذه ذل跋 الطارىء ؟ قال : من كندة ، قال  الیمن岸ارىء علیھم من 
  .  )٢(ھود علیھ السالم 

دخ坝DD االسDDالم وفDDي قDDریش سDDبعة عشDDر رجDDالً كلھDDم { : وقDDد اضDDاف الDDبالذري قولDDھ   
فقDDد میDDز االسDDالم بDDین المتعلمDDین : وب敖ھDDور االسDDالم انتشDDر التعلDDیم بDDن العDDرب .  )٣(} یكتDDب 

  .  )٤(} ق坝 ھ坝 یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون { وفض坝 منزلتھم ، قال تعالى 
لغ األثر في نفوس العرب الذین امنوا باالسالم وانDدفعوا یتعلمDون وكان لھذه اآلیات اب  

العلDDم  بفض坝DDیشDDید  ) e( القDDراءة والكتابDDة ویكتبDDون كتDDاب هللا عDDز وج坝DD ، وكDDان رسDDول هللا 
یwDDمر ك坝DD اسDDیر  ) e(   والعلمDDاء ویwDDمر اصDDحابھ أن یكتبDDوا القDDرآن عنDDھ حتDDى كDDان الرسDDول

  .  )٥(من ابناء المسلمین فداء لھ  یعرف القراءة في غزوة بدر بتعلیم عشرة
بكتابة ما انزل من آیDات وھكذا فقد الزمت الكتابة االسالم منذ فجر الدعوة االسالمیة   

الذكر الحكیم وما بعDث بDھ الرسDول الكDریم مDن رسDائ坝 الDى ملDوك ورؤسDاء االمDم المجDاورة ، 
  . )٩(ومصر  )٨(والحبشة  )٧(والفرس  )٦(امثال ملوك الروم 

        المسDDعودي ان زیDDد بDDن ثابDDت كDDان یكتDDب الDDى الملDDوك ویجیDDب بحضDDرة النبDDيوذكDDر   
 )e ( )١٠(  . ولDدي الرسDین یDون بDذین یكتبDرام الDوحي الكDوقد بلغ عدد كتبھ ال   )e (  رDاكث

وقد استنتج بعض الباحثین من كثرة اشارة القDرآن الكDریم الDى القDراءة .  )١١(من اربعین رجالً 
بحیDث .  )١٢(مDن كتDب وقرD岸اس وورق وصDحف واقDالم ومDداد وسDجالت  والكتابة وادواتھما

                                                 
 .  ٤٥٧البالذري ، المصدر نفسھ ، ص - ١
 .  ٦الفھرست ، ص - ٢
 .  ٤٥٧فتوǘ البلدان ، ص - ٣
 .  ٩اآلیة : سورة الزمر  - ٤
 .  ٢٢،ص ٢،ج) ١٩٦٠ –بیروت (، الطبقات الكبرى ، دار راصد ، ) ھـ٢٣٠(ابن سعد ، محمد  - ٥
كتبDة محمDد حامDد الفقDي ، الم: ، كتDاب االمDوال ، صDححھ وعل八D علDى ھوامشDھ ) ھDـ٢٢٤(ابن سالم ، ابو عبید القاسDم  - ٦

، المسDDDعودي ، ابDDDو الحسDDDن علDDDي بDDDن الحسDDDني بDDDن علDDDي  ٢٥٦ -٢٥٥، ص) ھDDDـ١٣٥٣ –القDDDاھرة (التجاریDDDة الكبDDDرى ، 
 .  ٢٣٦، ص) ١٩٦٨ –بیروت (، التنبیھ واالشراف ، دار التراث ، ) ھـ٣٤٦ت(
 .  ٦٥٤، ص ٢الطبري ، تاریخ الرس坝 والملوك ، ج - ٧
٨ -  跋Dن(ابن ھشام ، محمد بن عبد الملDو سDـ٢١٨ة ت نحDاري ) ھDراھیم االبیDقا وابDطفى السDمص 八Dة ، تحقیDیرة النبویDالس ،

 .  ٦٠٧-٦٠٦، ص ٢، ق) ١٩٥٥ –مصر (وعبد الحفیظ شلبي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 
 .  ٦٠٧ – ٦٠٦، ص ٢، ابن ھشام ، المصدر نفسھ ، ق ٢٥٨، ص ١ابن سعد ، الطبقات ، ج - ٩

 .  ٢٣٦التنبیھ واالشراف ، ص - ١٠
 .  ٧زین الدین ، مصور الخط العربي ، ص - ١١
 .  ٤٤٠دروزه ، عصر النبي ، ص - ١٢
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وردت كلمات الكتابة ومشتقاتھا في القرآن نحو ثالثمائة مرة ونیف ، وكلمة القراءة ومشتقاتھا 
  .  )١(نحو تسعین مرة ونیف باسالیب متنوعة 

 ) e( ان بدایة ابداع الخط العربي بدأ في عصر الرسDول : من ھنا نستطیع ان نقول   
ان اآلیDات القرآنیDة ومن تل跋 البدایة المتواضDعة D岸ور الخطDا岸ون خطDو岸ھم فیمDا بعDد ، حیDث 

التي نزلت بلھجة قریش كانت تكتب على الرقاع وھDي قطعDة مDن الجلDد والكتDف وھDي النD敖ام 
الرقی八D ، والعسDیب وھDو اضDالع یDد النخ坝D ،  الحجر، واللخاف وھو  البعیرواالقناب أي قنب 

وجلود االب坝 البیضاء وھو احسDنھا واصDلحھا للكتابDة ، وكانDت تلكDم الكتDب فDي ورق الغزال ، 
  .  )٢(مجلدات ضخمة من الجلود فتطوى كفخذ البعیر 

وقDDد كتDDب كتبDDھ الDDوحي القDDرآن الكDDریم كمDDا كDDان یملDDي علDDیھم الرسDDول الكDDریم فكDDانوا   
.  )٣(حدیDد للسDور یكتبون آیات مقطعھ أو سوراً متصلة مع بعضھا دون فاص坝 بین اآلیات او ت

وكان رسم الحرف العربي في ھذا العصر واضحاً بینDاً ، لDھ ھویتDھ الخاصDة الواضDحة بشDكلھ 
.  )٤(المقور والمDزوي ، إال أن الكتابDة البدائیDة واضDحة مDن ترتیDب أسDطر الرسDالة وحروفھDا 
قولDھ وقد ذكرت القرا岸یس التي یكتب علیھDا القDرآن الكDریم فDي اكثDر مDن آیDة كریمDة كمDا فDي 

} تجعلونھ قرا岸یس تبDدونھا { وقولھ تعالى .  )٥(} ولو أنزلنا علی跋 كتاباً في قر岸اس { تعالى 
وھذه اآلیات القرآنیة دفعت بالناس إلى تدوین القرآن الكریم ، حیث ذكر أن علي بDن أبDي .  )٦(

ل ومDن خDال) e(الرسDول  حیDاةكان اكثر الناس عنایة بتDدوین القDرآن الكDریم فDي ) 岸)tالب 
تDDدوین القDDرآن وحفDD敖ھ ، أنتشDDرت الكتابDDة وأزدھDDر الخDDط العربDDي مDDع دعDDوة األسDDالم أنتشDDاراً 

قد سمع لبعض القریشیین فDي كتابDة مDا كDان یقولDھ ، فعDن عبDد هللا ) e(واسعاً ، فذكر الرسول
فwDذن لDي : فDي كتابDة مDا سDمعت منDھ ، قDال ) e(أستwذنت النبDي : " بن عمر بن العاصي قال 

  .  )٧(" فكتبتھ 
وكان اغلب كتاب الصحف من اشراف قریش وھم عمر بن الخطDاب وعلDي بDن ابDي   

وقی坝D ان خالDد بDن .  )٨(العDاص 岸الب وعثمDان بDن عفDان ومعاویDة بDن ابDي سDفیان وسDعید بDن 
كتاب اھ坝D الطDائف اثنDاء مجDيء وفDد ثقیDف لمقابلDة النبDي ) e(سعید بن العاص كتب للرسول 

)e ()٩(  .  
نقول ان الخطوة الفنیة والجمالیة األولDى للخDط العربDي بDدأت مDن  من ھنا نستطیع ان  

بزو奥 شمس األسالم ، تل跋 البدایة المتواضعة 岸ور الخطا岸ون خطو岸ھم فیما بعد ، فقد كتبDت 
اآلیات القرآنیة في مكة وفي المدینة وكتبت بالخط العربي في صDورتھ األولDى المتطDورة عDن 

النواحي عن صورة الخDط العربDي الDذي نسDتعملھ  الخط النبطي وھي صورة تختلف في بعض

                                                 
 .  ٤٤٢دروزه ، المصدر نفسھ ، ص - ١
 .  ٢٣٦المسعودي ، االشراف والتنبیھ ، ص - ٢
 .  ٢٣٦المسعودي ، المصدر نفسھ ، ص - ٣
 . ٢٣٦المسعودي ، المصدر نفسھ ، ص - ٤
 .  ٧اآلیة : سورة االنعام  - ٥
 .  ٩١اآلیة : رة األنعام سو - ٦
 .  ٣٧٣، ص ٢ابن سعد ، الطبقات ، ج - ٧
، مطبعDة عبDد الحمیDد احمDد حنفDي ،  ١، الDوزراء والكتDاب ، 岸) ھDـ٣٣١(الجھشباري ، أبي عبد هللا محمد بن عبدوس  - ٨
 .  ٢٣، ص) ١٩٣٨ –مصر (
، أنسDاب األشDراف ، تحقی八D ) ھDـ٢٧٩ت(، الDبالذري ، أحمDد بDن یحیDى بDن جDابر  ٩٦، ص ٤ابن سعد ، الطبقDات ، ج - ٩

 .  ١٢٨، ص ٢٠، ص ٤، ج) ١٩٥٩ –مصر (حمد حمید هللا ، مطبعة دار المعارف ، 
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الذي كان مستعمالً في تل跋 الفترة من تDاریخ . ویجب ان نفرق بین نوعین من الخط .  )١(الیوم 
الذي یمی坝 إلى األستدارة ، والخDط الجDاف الDذي یمی坝D إلDى التربیDع أو كمDا  اللینالخط : العرب 

ي ، والخDDط األول كDDان یسDDتعم坝 فDDي الشDDؤون یسDDمى احیانDDاً الخDDط ذو الزوایDDا أو الخDDط المDDزو
الیومیة ألنھ أ岸وع في الكتابة وأسھ坝 ، ومن ھنا ترجح أن الصحابة في كتاباتھم للقرآن بwمالء 

كDDانوا یسDDتعملون الخDDط اللDDین الخDDط المكDDي او الحمیDDري ، امDDا الخDDط الثDDاني فكDDان ) e(النبDDي 
تبت بھ صDحائف ابDي بكDر الصDدی八 یستعم坝 عادة في الشؤون الھامة والراجح أن الخط الذي ك

)t ( 八Dل岸ا أDن ، مD敖ب الDكان من النوع الجاف الذي یمتاز بجاللھ وفخامتھ والذي ھو في اغل
علیھ أسم الخط المدني نسبة الى المدینة المنورة ، والذي سمي فیما بعد بwسم الخط الكوفي بعDد 

  . ) ٢(ان جوده وحسنھ اھ坝 الكوفة فنسب الى ھذه المدینة 
اً البد من األشارة إلى أن الفنون اإلسالمیة في جمیع صورھا من أعD敖م وأج坝D وختام  

ومما ال ش跋D فیDھ ان الخDط العربDي مDن اسDمى . الفنون قا岸بة التي بنیت علیھا حضارات األمم 
تل跋 الفنون على االD岸الق النDھ فDن كتابDة القDرآن الكDریم وقDد نبDع ھDذا الفDن مDن صDمیم العDرب 

علینDDا نحDDن العDDرب ان نتمس跋DD بDDھ ألن كثیDDراً فDDي األونDDة األخیDDرة انفسDDھم فھDDو ارث حضDDاري ف
ادعت بعض األمم أن الخDط العربDي ملكDاً لھDم وینسDبونھ الDیھم وغیDرت الحDروف العربیDة الDى 

  التینیة ولست اقول ھذا الكالم ألنسب ھذا الفن لنا ولكن الفن للجمیع 
  

  : الخط العربي في عصر الخلفاء الراشدین : ثالثاً 
للھجDDرة واتص坝DD العDDرب ) ١١(سDDنة ) e(الفتوحDDات بعDDد وفDDاة الرسDDول محمDDد  تبDDدأ  

وبعDDد ثDDالث .  )٣(ھجریDDة ) ١٤(بDDبالد اكثDDر حضDDارة وكانDDت البصDDرة اول مدینDDة خطDDت سDDنة 
خطت مدینة اسالمیة ثانیة على ید سعد بن ابي وقاص وبwمر من الخلیفDة ) ھـ١٧(سنوات سنة 

تخذت مدینة الكوفDة أول األمDر معسDكراً مDن الخیDام وأ.  )٤(ھي الكوفة ) t(عمر بن الخطاب 
 跋Dان ذلDا وكDعت رقعتھDت واتسDث ان نمDم تلبDیدة ، ولDاني مشDى مبDزمن الDرور الDثم تحولت بم

ویقDDول الDDبالذري عDDن تخطDDیط مدینDDة .  )٥(مقترنDDاً بwتسDDاع الفتوحDDات العربیDDة ناحیDDة الشDDرق 
  .  )٦(" بناء ن لھم لم یكخربوا بھا الخیام والقباب والفسا岸یط ، و" البصرة 

) t(ولما انتق坝 مركز النشDا岸 السیاسDي الDى العDراق فDي خالفتDي عمDر بDن الخطDاب   
إلDDى البصDDرة ) المدنیDDة والمكیDDة(انتقلDDت معDDھ الخطDDو岸 المعروفDDة ) t(وعلDDي بDDن ابDDي 岸الDDب 

والكوفDDة وعرفDDت ھنDDاك اول االمDDر بwسDDماء المDDدن المھمDDة التDDي جDDاءت منھDDا ، ثDDم لDDم تلبDDث أن 
عاً في العراق بwسم الخط الحجازي ، وفي الكوفة عني القوم بتجدید نوع مDن الخDط عرفت جمی

ھندسDDت اشDDكالھ ومططDDت عراقاتDDھ واسDDتقامت وتمیDDز عDDن الخطDDو岸 الحجازیDDة وغلDDب علیھDDا 
ومن الكوفة أنتشر ھDذا النDوع ) الخط الكوفي (الجفاف واستح八 بذل跋 ان ینفرد بwسم جدید وھو 

سالمي ، تكتب بھ المصاحف اللطDاف وتحلDى بDھ المبDاني وتDدفع بDھ الیابس في ارجاء العالم اإل
                                                 

 .  ٣٧-١٥، ص) ت. ب  –القاھرة (مرزوق ، محمد عبد العزیز ، المصحف الشریف ،  - ١
 .  ٣١مرزوق ، المصحف الشریف ، ص - ٢
 –النجDDف (بDن خیDا岸 ، تحقی八D اكDDرم ضDیاء العمDري ، المطبعDة اآلداب ، تDDاریخ خلیفDة ) ھDـ٢٤٠ت(ابDن خیDا岸 ، خلیفDة  - ٣

 .  ٩٨، ص ١، ج) ١٩٦٧
 .  ٢٧٤البالذري ، فتوǘ البلدان ، ص - ٤
جمعة ، إبراھیم ، دراسة فDي تطDور الكتابDات الكوفیDة علDى االحجDار فDي مصDر فDي القDرون الخمسDة األولDى للھجDرة ،  - ٥

 .  ٢٥، ص )١٩٦٩ –القاھرة (المطبعة العالمیة 
 .  ٣٣٦فتوǘ البلدان ، ص - ٦
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ظ坝DD الخDDط الحجDDازي اللDDین فDDي خدمDDة الDDدواوین لمروقتDDھ وسDDرعة كتابتDDھ ،  حDDینالنقDDود ، فDDي 
وأسDDتخدمة العامDDة فDDي أغراضDDھم الیومیDDة المختلفDDة واسDDتخدمة الخاصDDة فDDي حركDDة التDDدوین 

كثیDر مDن المصDادر ان الخDط الحجDازي وقد تDردد فDي .  )١(والتراس坝 وخطت بھ المخطو岸ات 
 坝Dھ أھDون وتناولDھ العراقیDالمي وتعلمDجاء الى العراق بصورتیھ اللینة والیابسة بعد الفتح اإلس

وجھDوا إلDى الصDورة الیابسDة التDي كانDت  مDا الكوفة بالتھذیب والتنسی八 ووجھDوا عنDایتھم اكثDر
علDى العملDة وعلDى المسDاجد تستعم坝 عادة فDي الشDؤون الھامDة مث坝D كتابDة المصDاحف والDنقش 

وعلى شواھد القبور وعرفت ھذه الصورة الیابسة للخط العربي بwسDم الخDط الكDوفي نسDبة الDى 
ونتیجDة لتطDور المجتمDع العربDي فDي .  )٢(مدینة الكوفة التي كان لھا فض坝D كبیDر فDي تطورھDا 

ي ، وأصبحت لDھ انعكس ھذا التطور على الخط العرب زمن الخلفاء الراشدین تطوراً ملموساً ،
مكانة ، مما دفع بالخلفاء الراشدین األھتمام بالخط ، ودلی坝 ذل跋 ان الخلیفة علي بن ابDي 岸الDب 

الخDط الحسDن یزیDد : " انDھ قDال ) t(حث على تحسین الخط وثقافتھ ، ومن اقوال االمام علي 
فDي تحسDینھ لذا اخذ الخطا岸ون یجودون كتابة المخطو岸 ویبDالغون .  )٣(" الح八       وضوحاً 

، ولما انتھت الخالفة الراشدة كان الخط قد برز كعلم وفن ، لھ قواعده وأصولھ ، وأخDذ یتحفDز 
لینطل八 من الجزیرة العربیة شرقاً وغرباً وشDماالً ، مDع سDرعة الفتوحDات األسDالمیة فDي زمDن 

  . وتوسعھا خالل الفترة األمویة ) t(الخلیفة عمر بن الخطاب 
شارة إلى أن الخط العربي انتشر بنمو األسDالم وأمتDداده ، ووص坝D وختاماً البد من األ  

  . في زمن قصیر إلى جمال زخرفي لم یص坝 الیھ خط اخر في تاریخ األنسانیة 
  

  : الخط العربي في العصر األموي : رابعاً 
كان من أول أعمال الخلیفة معاویة بن ابي سDفیان ان نق坝D مركDز الخالفDة مDن الكوفDة   

ام ، وخالل ھذا العصر اتسDعت رقعDة الدولDة العربیDة ، وكDذل跋 تمیDز ھDذا العصDر الى بالد الش
بwنصDDراف المسDDلمین بشDDك坝 عDDام الDDى الحیDDاة الدنیویDDة عكDDس مDDا كDDان علیDDھ الحDDال فDDي العصDDر 
الراشدي حیث تجنب العرب البذخ والترف ، فتقDدمت الفنDون المعماریDة كمDا مDال العDرب إلDى 

  . )٤( الخط والنحت والتصویر والزخرفة
لقد أولوا الخلفاء األمویین الخط عنایة بالغة وذل跋 لحاجتھم الیھ سواء في الكتابة علDى   

العمائر والتحف ام في استعمالھ في كتابة المصحف الشریف والDدوواین والمراسDالت والنقDود 
، فلغرض الوقوف على االشDكال التDي اصDبحت علیھDا الحDروف العربیDة فDي العصDر األمDوي 

الستعانة بنماذج كثیرة مDن النقDوش التDي تعDود الDى الحقبDة الزمنیDة التDي عاشDتھا تل跋D االبد من 
الدولة ممثلة على مواد مختلفة ربما من اھمھا النقود ثDم الحفDر والفسیفسDاء والبDردي والزجDاج 

  .  )٥(والنحاس ومنھا ممث坝 في الخزف والنسیج 
لى اخDتالف المDواد التDي دونDت العصر االموي ع خلفھاأن كثرة النقوش الكتابیة التي   

علیھا تساعد وال ش跋 في تتبع تطور الخط العربDي فDي ھDذا العصDر وان النقDوش الكتابیDة التDي 
وجدت على االبنیة والتحف لم یكن المقصود بھا دائمDاً اثبDات اسDم صDاحب التحDف او مؤسDس 

                                                 
 .  ٢٥جمعة ، دراسة في تطویر الكتابات الكوفیة ، ص - ١
 .  ٤٠، ص) ت. ب  –مصر (مرزوق ، محمد عبد العزیز ، العراق مھد الفن اإلسالمي ،  - ٢
٣ - 岸 ، ي بغداد岸مي ، ولید ، تراجم خطا敖٢٥، ص) ١٩٧٧ –بیروت (، دار القلم ،  ١االع  . 
 .  ١١٨-١١٧لجبوري ، أص坝 الخط العربي وتطوره حتى نھایة العصر األموي ، صا - ٤
 .  ١١٨ – ١١٧الجبوري ، أص坝 الخط العربي وتطوره ، ص - ٥
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فDة ، ب坝D أن الفنDانیین البناء وتاریخھ او التبرك ببعض اآلیات القرآنیة أو بعض العبارات المwلو
، وقDد تDم أكتشDاف العدیDد مDن  )١(المسلمین أتخذوا الكتابة عنصراً حقیقیاً من عناصر الزخرفة 

وھDو الDنقش علDى جDدار ) نقش سد معاویDة(النقوش التي تدل على جودة الخط العربي ، ومنھا 
طائف ، وقDد أمتDاز ویقع ھذا السد بالقرب من ال) ھـ٥٨(سد بناه الخلیفة االموي بن سفیان سنة 

ھذا النقش بوجود التنقیط لحروف الخط العربي في عھد معاویDة ، وكDان التركیDز علDى حDرف 
الثاء ، الذي اصر الخطا岸 على ابراز النقا岸 الثالثة فوق الحDرف ، ولكDن الترتیDب یكDاد یكDون 

  .  )٢( معدوماً 
  Dرف العربDور الحDروان ، تطDن مDب 跋Dد الملDث وفي عھد الخلیفة األموي عبDن حیDي م

وبمرور الDزمن تطDور الحDروف العربیDة واخDذ .  )٣(الوضوǘ وحجم الحرف واستقامة الكتابة 
  .  )٤(في الوضوǘ وعمد الخطا岸 العربي ان یكتب الحرف مزدوجاً    وبارزاً 

وقDد حDDدث ھDDذا التطDور فDDي زمDDن الخلیفDDة معاویDة بDDن ابDDي سDفیان ، حیDDث كلDDف امیDDر   
Dب مDحیحة العراق زیاد بن ابیھ ان یطلDراءة الصDى القDدل علDات تDع عالمDود بوضDي االسDن اب

الن ابا االسود كان اشھر من اشتغ坝 بوضع ابواب النحو فاستعان ابو االسود الDدؤلي بعالمDات 
 坝DDم والفعDDذا األسDDزون بھDDر ، ویمیDDب والجDDع والنصDDى الرفDDا علDDدلون بھDDریان یDDد السDDت عنDDكان

ور التDي D岸رأت علDى الحDرف العربDي وكانت ھذه الصDورة اولDى درجDات التطD.  )٥(والحرف 
 坝ي ) الحركات(من حیث الشكDم فDد تDي فقDرف العربDواما الطور الثاني من صور تطور الح ،

خالفDة عبDDد المل跋DD بDDن مDDروان وذل跋DD لمDDا كثDDر التصDDحیف والخلDDط فDDي القDDراءة لكثیDDر مDDن آیDDات 
ان لزامDاً علDیھم حاضDرة الدولDة اإلسDالمیة ، وكDالقرآن الكریم نتیجة دخول األمم األجنبیDة فDي 

قراءة القرآن الكریم وظھور ھذا في القرن األول الھجري حتى امر الحجاج بن یوسف الثقفDي 
نصر بن عاصم ویحیى بن یعمر بوضع االعجام بمعنى وضع النقا岸 فوق الحروف المتشDابھة 
 跋Dر ذلDھ敖ة ویDواد الكتابDنفس مDروف بDت الحDلیمیز القارىء بعضھا عن بعض ، فكان ان نقط

  .  )٦(اً في صورة نقش سد معاویة واضح
ویبدو التطDور الDذي D岸رأ علDى الخDط العربDي واضDحاً فDي عصDر صDدر األسDالم إلDى العصDر 

 坝Dاب كDب الكتDریم ، فصDرآن الكDة القDي كتابDھر من خالل التجوید ف敖تھماألموي ، وھذا یDملك 
ت المDDدن وكانDD.  )٧(علDDى الخDDط الكDDوفي الDDذي وص坝DD انواعDDھ الDDى مDDا یقDDرب مDDن سDDبعین نوعDDاً 

تتنDافس فDDي االبDDداع حتDى سDDمیت انDDواع الخطDDو岸 بالنسDبة للمDDدن التDDي تعنDى بDDھ ، فھنDDاك الخDDط 
  .  )٨(الحیري والكوفي والبصري والواسطي والمدني  والمكي 

وظھDرت منDھ انDواع كثیDرة واشDھر مDن وأستمر تجوید الخط العربي في ھDذا العصDر   
   -:كتب في ایام بني امیة ما یwتي 

                                                 
 .  ١١٨ – ١١٧الجبوري المصدر نفسھ ، ص - ١
 .  ٣٣، ص) ت. ب  –القاھرة (الت坝 ، صفوان ، تطور الحروف العربیة ،  - ٢
 .  ٤٤ربیة ، صالت坝 ، تطور الحروف الع - ٣
 .  ٤٧الت坝 ، المصدر نفسھ ، ص - ٤
  .  ٢٠زین الدین ، مصور الخط العربي ، ص - ٥
 .  ٩الجبوري ، نشwة الخط العربي وتطوره ، ص - ٦
 .  ١٠الجبوري ، نشwة الخط العربي ، ص - ٧
 .  ١٢الجبوري ، المصدر نفسھ ن ص - ٨
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اشDتھر ھDذا الخطDا岸 بكثDرة كتابتDھ للمصDاحف والتجویDد بھDا بحیDث : ھیDاج خالد بن ال -١
اصDبحت مؤشDراً بDارزاً فDي حیاتDھ الفنیDة ، وكDذل跋 عDرف بكتابDة المصDحف والشDDعر 

 跋١(واالخبار للولید بن عبد المل(  .  
لمDع نجDم ھDذا الخطDا岸 فDي العصDر االمDوي ، ویكDاد ان ) : ھـ١٥٤ت(قطبة المحرر  -٢

坝 الخط في زمانھ ، ینسب الیھ الخروج من الشDك坝 الكDوفي الDى یكون نموذجاً عند اھ
ما یقارب الشك坝 الذي ھو علیھ االن ، وھو الDذي اختDرع القلDم وانواعDھ ، كالطومDار 
الكبیر ، والنصف الثقی坝 ، والثلث الكبیر ، والقلم الجلی坝 ، وھو ما نسمیھ االن بDالخط 

ھDDذا بDاب االسDDتنبا岸 واالختDDراع ولقDDد فDتح قطبDDة بعلمDھ ) أي الكثیDDر الوضDوǘ(الجلDي 
فwخذ ك坝 كاتب یستخدم مواھبھ الفنیDة فDي ایجDاد قاعDدة جدیDدة فDي الخDط حتDى كثDرت 

 .  )٢(اشكال الكتابة وتنوعت الخطو岸 اصوالً وفروعاً 
والDDورع فDذكروه فDDي عDداد الفقھDDاء غلDب علیDDھ الزھDد ) : ھDDـ١٣٠ت(مال跋D بDDن دینDار  -٣

 .  )٣(والمحدثین ، وكان یكتب المصاحف باجرة 
 .  )٤(وعرف بحسن خطھ وروعة جمالھ ) : ھـ١١٠ت(الحسن البصري  -٤
   .)٥(وجمالھ الذي اشتھر بwناقة خطھ  ) : ـھ١٦٢ت(شعیب ابن حمزة الكاتب  -٥

  
فساھموا بDدورھم فDي لقد اخترع الشامیون نوعاً من الورق عرف بالقر岸اس الشامي 

  .  )٦(ارتقاء الكتابة العربیة وتجویدھا 
فDDي العصDDر االمDDوي اصDDولھ وقواعDDده یمی坝DD الیDDھ الكثیDDر مDDن  *لمش八DD وقDDد اصDDبح ل  

الخطDDا岸ین ، لDDذل跋 ظھDDر علDDى الخDDط العربDDي فDDي العصDDر االمDDوي بDDوادر زخرفیDDة جدیDDدة ، 
وال敖اھر انھا لم تكن قیDد االسDتعمال فDي الخDط مDن قب坝D ، وذل跋D بwضDافة عناصDر العالقDة لھDا 

ت بعض الحروف والتي تمثلت من حرفDي اصالً في الحرف كالمثلثات الصغیرة التي في ھاما
ولذا تعتبر المدرسDة الشDامیة مDن المDدارس االولDى التDي جDودت .  )٧(الالم والھاء من كلمة هللا 

 坝الخط العربي وفي عھد بني امیة اخذ الخط یسمو ویرتقي ، ویتحسن اكثر من ذي قب .  
  

  : الخط العربي في العصر العباسي : خامساً 
لعبDاس بغDداد ، زھDا الخDط فیھDا الDى الغایDة المرموقDة ، وكانDت دار عندما اختط بنDو ا  

فیھDا معDالم  اسDتقرتالسالم دار مركز الدولDة اإلسDالمیة ، وكانDت بغDداد مDو岸ن االنبDات الDذي 
الحضDDارة وازدانDDت فDDي رحابھDDا مDDدارس العلDDم والفDDن ، وتwلقDDت فDDي سDDمائھا مصDDابیح المعرفDDة 

، وشDDدت الرحDDال الیھDDا جمDDوع الDDرواد لینھلDDوا مDDن  والفكDDر بعDDد أن قصDDدتھا مواكDDب البDDاحثین

                                                 
 .  ٢٣، ص) ت. ب  –دمش八 (لفكر ، زری八 ، معروف ، كیف نعلم الخط العربي ، دار ا - ١
 .  ٦٧، ص) ١٩٩٢ –دمش八 (الجوھري ، خلی坝 ، من تاریخ المكتبات ، وزارة الثقافة ،  - ٢
 .  ٢٥زری八 ، كیف نعلم الخط العربي ، ص - ٣
 .  ٢٧زری八 ، المصدر نفسھ ، ص - ٤
 .  ٣٩٢الكردي ، تاریخ الخط العربي وآدابھ ، ص - ٥
 .  ٥٨، ص) ت. ب  –مصر (الكتابة العربیة ، دار المعارف  جمعة ، ابراھیم ، قصة - ٦
*  八ادر : المشDد القDن عبDـ٦٦٦ت(الكتابة ، الرازي ، محمد بن ابي بكر بDھ ( الةDدار الرس ، ǘحاDار الصDمخت ،) تDالكوی-

 .  ٦٢٥، ص) ١٩٨٣
 .  ١١٨ – ١١٧الجبوري ، اص坝 الخط العربي وتطوره ، ص - ٧
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ع رغبDتھم ، ویعیDنھم علDى أسDتكمال مسDتلزمات الحیDاة العلمیDة التDي نDذروا لھDا بمعارفھا ما یش
   )١(انفسھم ، وقد حف敖ت لنا المتاحف والمكتبات المشھورة في العالم اثار ذل跋 العصر الع敖یم 

مع حالوة الخط وجودتھ ، وسDواد  لقد برع الخطا岸ون في ھذا العصر ، حیث جمعوا  
كمDا .  )٢(، والعلDم بمواقDع الفصDول المدار وجودتھ تفقد القلم ، وأصالǘ قطتھ ، وجودة التقدیر 

ولتجویDد .  )٣(عرف قواعDد النحDو مث坝D المؤنDث والمDذكر والمقصDور والممDدود وحكDم الھجDاء 
الDوكر الDذي ینقسDم خطھ اجاد الخطا岸 مDن تصDحیح الھجDاء ، ثDم تشDكی坝 حDروف الھجDاء وھDو 

  .  )٤(وبذل跋 یكون خط الكتابة وھو ن敖یر كالم مسول ) ثقی坝 وخفیف(على قسمین 
فضالً عن ذل跋 تفنن الخطا岸 والمحرر في ا岸الDة سDن القلDم ، وأن یبریDھ برھفDھ ، وال   

 بالمDدادیلح على شحمتھ ، ألن ذل跋 یعطي قوة لخطة وھذا الحكDم ینطب八D علDى جمیDع مDا یكتDب 
كمDDDا بDDDرع الDDDوراق فDDDي تحریDDDف خطDDDھ قلمDDDھ ، وجعلھDDDا المحDDDررین التحریDDDف غیDDDر الحبDDDر ، 

وكDان الDوراق دقیقDاً فDي اختیDاره لنDوع الحبDر والمDادة .  )٥(واالستراء ، فwDن ذل跋D اجDود لخطDھ 
المضافة الیھ مث坝 الكافیر والملح ، وكان الخطا岸 ال یحب ان یكتب بالحبر المثلث على الجلDود 

ب坝DD علیDDھ أن یكتDDب بDDالحبر المطبDDوخ علDDى الDDرق والجلDDود ألنDDھ  والDDرق ، ألنDDھ سDDریع الDDزوال ،
  .  )٦(یمتاز بالثبات وغیر معرض للزوال 

   坝الدولة العباسیة على ید رج 坝ي لقد زاد تطور الخط العربي في اوائDالشام ف 坝من اھ
فDزاد علDى قطبDة ) الضحاك بن عجالن الكاتب(خالفة السفاǘ اول خلفاء بني العباس ، یقال لھ 

فDي أیDام خالفDة ) أسDح八 بDن حمDاد الكاتDب(حرر الخطا岸 في العصر األموي ، ثم كان بعDده الم
  .  )٧() الجلی坝(المنصور والمھدي فزاد على الضحاك وكان ھذان الكاتبان یخطان 

ثم ازدھر عصDر المwDمون بتالمیDذ اسDح八 بDن حمDاد ، الDذین كتبDوا الخطDو岸 األصDلیة   
وھDDذه .  )٨() قلمDDاً      تعلیم الشDDدید ، وعDDدتھا أثنDDا عشDDر التDDي ال یقDDوى أحDDد إال بDDال(الموزوقDDة 

االقالم ھي الجلی坝 ، السجالت ، الدیباج ، الطومار الكبیر ، الثلثین ، الزنبور ، المفتح ، الحDرم 
  .  )٩(، المؤامرات ، العھود ، القصص ، الخرفاج 

أخDف منDھ  وأختDرع منDھ قلمDاً ) الجلی坝D( اسDح八أخDذ عDن ) إبراھیم الشجري(ویقال ان   
وقی坝D ان .  )١٠() قلDم الثلDث(لثلثDین قلDم أخDف منDھ سDماه ثDم أختDرع مDن قلDم ا) قلDم الثلثDین(سماه 

أخو إبراھیم الشDجري أختDرع مDن القلDم الجلی坝D قلمDاً أدق منDھ ، فwعجDب بDھ ) یوسف الشجري(
                                                 

 .  ٣٣٣الطقطقي ، الفتوني ، ص - ١
، االقتضDاب فDي شDرǘ ادب الكتDاب ، تحقی八D مصDطفى ) ھـ٤٤٤ت(ابي محمد عبد هللا بن محمد : ابن السید البطلیوس  - ٢

 .  ٢٣٨، ص) ١٩٨١-القاھرة (السقا وحامد عبد المجید ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، 
لبرھDDان فDDي وجDDوه البیDDان ، تحقی八DD احمDDد ، ا) ھDDـ٢٧١ت(ابDDن وھDDب الكاتDDب ، ابDDو الحسDDین اسDDحاق بDDن ابDDراھیم الكاتDDب  - ٣

岸 ، دیثيDة الحDDوب ، وخدیجDداد (،  ١مطلDة بغDD١٩٦٧ –جامع (ر  ٣١٦، صDDن جعفDد بDDاذان ، أحمDن شDDأب ،) ابعDDرن السDالق
 .  ٨٩نبیلة عبد المنعم داود وھي تحت الطبع ورقة . ، أداب الوزراء ، مخطو岸ة من مكتبة أ ) الھجري

مDن مكتبتھDا (اب جوامع العلوم ، مخطو岸ة مصDورة تقDوم بتحقیقھDا نبیلDة عبDد المDنعم ، ، كت) ھـ٤٠١ت(ابن فریغون ،  - ٤
 .  ٥٤، ص) الخاصة

، أدب الكتDDاب ، تعلی八DD وتصDDحیح علDDى حواشDDیھ ، محمDDد بھجDDت ) ھDDـ٣٣٥ت(الصDDولي ، ابDDو یثDDرب محمDDد بDDن یحیDDى  - ٥
 .  ٧٢، ص) ھـ١٣٤١ –مصر (االثري ، المكتبة العربیة ، المطبعة السلفیة ، 

 .  ١٢٩ابن السید البطلیوس ، االقتضاب ، ص - ٦
العDراق (، ترجمة محمد بھجت األثري وعزیDز سDامي ، ) أبن البراب(انور ، سھی坝 ، الخطا岸 البغدادي علي بن ھالل  - ٧
 .  ٤٤، ص) ت.ب –
 .  ٤٤انور ، المصدر نفسھ ، ص - ٨
 .  ٧١٠، ص) ١٩٤١ –استنبول (،  ، كشف ال敖نون) ھـ١٠٦٧(حاجي ، خلیفة ، مصطفى بن عبد هللا  - ٩

 .  ١٣، ص ٣القلقشندي ، صبح االعشى ، ج - ١٠
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وقی坝DD ان األحDDول اسDDتنبط مDDن .  )١() القلDDم الرئاسDDي( الفض坝DD بDDن سDDھ坝 وزیDDر المwDDمون وسDDماه 
، وأقDالم أخDرى مث坝D ) خفیDف الثلDث(وقلمDاً أخDف مDن الثلDث سDماه ) النص八(الثلثین قلماً أسماه 

)坝DDة (و ) المسلسDDار الحلبDDؤامرات(و ) غبDDط المDDص(و ) خDDط القصDDوائجي(و ) خDDإال أن ) الح
  .  )٢(خطھ مع حسنھ وبھجتھ كان غیر محكم وألمتقن 

الى الوزیر أبDي علDي محمDد بDن ولقد انتھت جودة الخط وتحریره على رأس الثلثمائة   
ثم اخDذ عDن ابDن .  )٣(" وأبن مقلة ھو الذي ھندس الحروف وقد مقایبسھا" مقلة وأخیھ عبد هللا 

مقلة محمد بن السمسمائي ومحمد بن اسد ، وعنھما اخذ الحسن علي بن ھالل المعDروف بwDبن 
  .  )٤(البواب 

لمل跋D اخDذت الشDیخة الكاتبDة وممن اخذ عنھ محمد بن عبد المل跋 وعن محمد بن عبDد ا  
وعنھما اخذ أمین الدین یاقوت ، وعنھ اخذ ولDي العجمDي ، وعلیDھ ) بشھدة ابنة االبري(الملقبة 

محتسDب كتب عفیف الدین محمد الحلبي وعن العفیDف أخDذ الشDیخ شDمس الDدین بDن ابDي رقیبDة 
الیDھ فDي  الغسطا岸 ، وأخذ عنھ الشیخ شمس وصنف مختصراً من قلم الثلDث مDع قواعDد ضDمھا

صنعة الكاتب ، أحسن فیDھ الصDنع ، وبDھ تخDرج الشDیخ زیDن الDدین شDعبان بDن محمDد بDن داود 
العنایDة الربانیDة فDي الطریقDة (االثاري محتسDب مصDر ، ونD敖م فDي صDنعة الخDط الفیDة وسDمھا 

ا لن یسب八 الى مثلھا ، ثم توجھ الى مكة ثم الى الیمن والھند ثم عاد الى مكة فwقام بھD) الشعبانیة
   )٥(ونبغ 

 المستعصDDميوظ坝DD الخDDط العربDDي فDDي تطDDور وتحسDDین حتDDى ظھDDر الخطDDا岸 یDDاقوت   
ولDDیس مDDن ش跋DD ان .  )٦(فDDي اخDDر ایDDام الدولDDة العباسDDیة فDDي بغDDداد ) قبلDDة الكتDDاب(المسDDمى بDDـ 

الخطوات االولى في تطویر الخط ھي التي ابلغت الكتابة العربیة اولDى المنDازل التDي اتصDفت 
  .  )٧(تي وضعت الكتابة العربیة معاییرھا وافاضت من احكام ھذه المعاییر بھا الجمال وھي ال

لقDDد تطDDور الخDDط العربDDي فDDي العصDDر العباسDDي بسDDبب اھتمDDام او تشDDجیع الخلفDDاء لھDDذا   
اختDDاروا وزراءھDDم وكتDDابھم ممDDن یجیDDدون فDDن الخDDط العربDDي ، انھDDم النDDوع مDDن الفDDن ، لدرجDDة 

" بحسDن الخDط حتDى قDال الخلیفDة المwDمون عنDھ  ودلی坝 ذل跋D ، عDرف الDوزیر أحمDد بDن یوسDف
بودي أن أحسDن خط跋D لDي بنصDف ملكDي ، فقDال یDا أمیDر المDؤمنین لDو كDان الخDط فضDیلة لمDا 

كما ظھرت براعة الوزراء الكتابیة .  )٨(، فقال المwمون سلبتني بالعھد ) e(حرمھ رسول هللا 
قاسDم بDن عبیDد هللا فDي الDوزیر ابDو فقد قال ال.  )٩(من خالل استقامة الحروف واستواء سطوره 

العبDاس . أنDي العابDث " احمد العباس بن الحسن بن ایوب بDن سDلیمان وزیDر الخلیفDة المكتفDي 
 八بDDالء فتسDرعة األمDي سDد فDDرع یDت أسDا رأیDDي ، ومDر كالمDع اخDاب مDDع الكتDي ویقطD敖ده لفDی

                                                 
 .  ١٣، ص ٣القلقشندي ، صبح االعشى ، ج - ١
  ١٣، ص ٣القلقشندي ، المصدر نفسھ ، ج - ٢
 ١٣، ص ٣القلقشندي ، المصدر نفسھ ، ج - ٣
 ١٣، ص ٣القلقشندي ، المصدر نفسھ ، ج - ٤
 ١٣، ص ٣ھ ، جالقلقشندي ، المصدر نفس - ٥
 ١٣، ص ٣القلقشندي ، المصدر نفسھ ، ج - ٦
 . ١٤ – ١٣، ص ٣القلقشندي ، صبح االعشى ، ج - ٧
، ) ١٩٨٤ –بغDDداد (الجDDاجرمي ، ابDDو المعDDالي المؤیDDد بDDن محمDDد ، نكDDت الDDوزراء ، تحقی八DD نبیلDDة عبDDد المDDنعم ، داود ،  - ٨

 . ٤٩ص
 .  ٥٥ابن فریغون ، جوامع العلوم ، ص - ٩
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الDوزیر ابDو علDي بDن  اما.  )١(" بالخط وال أق坝 سقطاً منھ مع أستقامة حروفھ وأستواء سطوره 
حسین بن مقلة كان یضرب بھ المث坝 بخطھ في الحسن النھ احسن خطو岸 الDدنیا ، ویصDفھ ابDن 

  : 岸با岸با قائالً 
غیDDر  وھDDو صDDاحب الخDDط الحسDDن المشDDھور ولDDھ الیDDد الطDDولى فDDي الكتDDاب واالنشDDاء وتوقیعاتDDھ

  ویقول الصاحب بن عباد فیھ       .  )٢(مذمومة كما كان ین敖م الشعر 
    ) ٣(بستان قلب ومقلة           ط الوزیر ابن مقلة خ

ویDDذكر ابDDن الجDDوزي بwDDن البDDن مقلDDة اربعDDة االف ورقDDة بخطDDھ فDDي دار الكتDDب فDDي   
  . )٤(فیروزآباد 
امDDا فDDي العصDDور العباسDDیة المتwDDخرة ، فقDDد بDDرزت فنDDون الDDوزراء الكتابیDDة واجDDادتھم   

تھم ، وظھرت اجادة الوزراء بحسDن الخDط لحسن الخط والتفنن بھ اثناء كتابھ رسائلھم وتوقیعا
فقد عرف الوزیر ابو شDجاع .  )٥(التفنن في الكتابة مع استقامة حروفھ واستواء سطوره خالل 

كDDان كاتبDDاً وشDDاعراً ولDDھ " الDDروذراوي بwنDDھ یمتDDاز بخطDDھ الحسDDن ، ویقDDول ابDDن العمرانDDي فیDDھ 
  .  )٦(" رسائ坝 بدیعة ونثره اجود من ن敖مھ وخطھ اجود منھا 

وكDDان ابDDو شDDجاع یبیDDع الخطDDو岸 الحسDDنة ویتصDDدق بثمنھDDا ، ویؤكDDد أبDDن الجDDوزي انDDھ   
كما یذكر ابDن  )٧(" أن أحب أألشیاء الى الدنیا والخط الحسن : " سمع الوزیر ابو شجاع یقول 

الفDو岸ي بwDن الDوزیر نصDDیر الDدین ابDن األزھDDر أحمDد بDن الناقDDد ادب نفسDھ فDي تحصDDی坝 االدب 
ولم یقتصر الخط العربي على الرجال فقDط فDي العصDر العباسDي ، وأنمDا  . )٨(" وتجوید الخط 

فDDي ) شDDھدة بDDن االبDDري(بDDرزت نسDDاء شDDھیرات فDDي ھDDذا المجDDال ، وعلDDى سDDبی坝 الDDذكر بDDرزت 
النسخ وجودة الخط ، فwعجب بھا أحمد بن صالح وزیر الخلیفة المعتضد ، وكتب عن براعتھDا 

برھDا كمDؤخر شDعرھا ، وورقھDا كبشDرة وجھھDا ، ، وحكان خطھا كجمال شDكلھا : " بما یwتي 
وقلمھ كwنملة من اناملھا ، و岸رازھا كفتنة عینھا ، وسكینھا كومیض لمحتھDا ، ومقطتھDا كقلDب 

، ) ھDـ٤٨٠ت(كما عرفت فا岸مDة بنDت الحسDن العطDار المعروفDة ببنDت االقDرع  )٩(" لما شقھا 
  .  )١٠(بجودة خطھا وجمالھ ، وكانت تكتب على 岸ریقة ابن البواب 

                                                 
 .  ٨٠اجرمي ، المصدر نفسھ ، صالج - ١
، الفخDDري فDDي االداب السDDلطانیة والDDدول ) ھDDـ٧٠٩(ابDDن الطقطقDDي ، محمDDد بDDن علDDي 岸با岸بDDا المعDDروف بDDالطقطقي  - ٢

 .  ١٢٧، ص) ت.ب_ بیروت (االسالمیة ، دار صادر ، 
٣ -  坝ماعیDن اسDد بDن محمDب 跋ـ٤٢٩(الثعالبي ، ابو منصور عبد الملDي الم) ھDوب فDار القلDثم ، 八Dوب ، تحقیDاف والمنسDض

  .  ٢١٠، ص) ١٩٦٥-مصر (محمد ابو الفض坝 ابراھیم ، دار النھضة مصر للطبع 
، المنDDت敖م فDDي تDDاریخ ) ھDDـ٥٩٧(األمDDام أبDDي الفDDرج جمDDال الDDدین عبDDد الDDرحمن بDDن علDDي بDDن محمDDد القتروینDDي البغDDدادي  - ٤

 .  ٦٤، ص ٨، ج) ھـ١٣٥٧-الدكن (الملوك واألمم ، دائرة المعارف العثمانیة ، حیدر آباد 
 .  ٥٥ابن فریغون ، جوامع العلم ، ص - ٥
، ) ١٩٧٣-بغDDداد (، االنبDDاء فDDي تDDاریخ الخلفDDاء ، تحقی八DD قاسDDم السDDامرائي ، ) ھDDـ٥٨٠ت(محمDDد بDDن علDDي بDDن محمDDد  - ٦

 .  ٢٠١ص
 .  ٩٠، ص ٩المنت敖م ، ج - ٧
، ) ھDDـ١٣٥١ –بغDDداد (مصDDطفى جDDواد  ، الحDDوادث الجامعDDة ، تحقی八DD) ھDDـ٧٣٢(عبDDد الDDرزاق بDDن احمDDد بDDن محمDDد  - ٨

 .  ٢٩٢-٢٩١ص
 –بغDداد (، االنسDاب ، 岸بDع اوفسDیت ، مكتبDة المثنDى ) ھDـ٥٦٢(السمعاني ، عبد الكریم بن محمد بن منصDور التمیمDي  - ٩

 .  ٩٦، ص ١، ج) ت.ب
، معجDم اآلدبDاء ) ھDـ٦٢٦(، یاقوت ، شھاب الدین یاقوت بن عبد هللا الحمDوي  ٤٠، ص ٩ابن الجوزي ، المنت敖م ، ج - ١٠

 .  ١٧٢- ١٧٠، ص ١٦، ج) ١٩٣٦_ القاھرة (دار المwمون ، 
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في خالفة الخلیفDة الناصDر ، كانDت تكتDب للخلیفDة الناصDر ) ست نسیم(وكذل跋 عرفت   
  .  )١(وكان خطھا حسن 

  
  ) : األقالم والحبر ( أدوات الخطا岸ین 

اما عن االقالم التي استخدمھا الخطا岸ون ، فقDد تعDددت اقDالم الخطDا岸ین وخطDو岸ھم   
ھار ملكتھم في الحDرف العربDي ن فلمDا في العصر العباسي ، حتى كانت مضرب المث坝 في اظ

جاء عصر الرشید المwمون نضDجت العلDوم والفنDون والمعDارف ، وراǘ الخطDا岸ون یجDودون 
خطو岸ھم ، وینافسون فDي ذل跋D ، حتDى زادت الخطDو岸 علDى عشDرین خطDاً ، منھDا المسDتحدث 

Dوزیر ابDرر الDد حDات وقDالم والبرایDDائر االقDون بس岸اDب الخطDا كتDور ، كمDا المطDة ومنھDDن مقل
خیراً القالم ما أستحكم نضجھ في جرمھ ، ونشDف مDاؤه فDي : " فقالحدیثاً عن القلم واستعمالھ 

 坝Dحمھ وثقDلب شDجره ، وصDاؤه ، ورق شDر لحDد أن أحضDزره ، وبعDقشره ، وقطع بعد القاء ب
  . ) ٢(" حجمھ 

   跋DDي ذلDDر " وزاد فDDي عشDDى أثنDDبعاً الDDر أصDDتة عشDDھ سDDول岸 ونDDذي یكDDالم الDDر األقDDخی
وھذا وصف جامع لسائر انواع االقالم علDى .  )٣(" الؤه ما بین غلظ السبابة الى الخنصر وأمت

أحسن قدود القلDم إال یتجDاوز بDھ الشDبر بwDكثر مDن : " اختالف انواعھا ، وقال في موضع أخر 
ویجDب ان یكDون فDي القلDDم : " واضDاف الDوزیر ابDو علDDي فDي وصDف القلDم فقDDال .  )٤(" جلفتDھ 

عیراً وفي الرخو وفي المعتدل بینھما ، وصفتھ أن تبتدىء بنDزول السDكین علDى الصلب أكثر تق
األسDDتواء ثDDم تمی坝DD القطDDع الDDى مDDایلي رأس القلDDم ویكDDون DD岸ول الفتحDDة مقDDدار عقDDدة األبھDDام أو 

  . )٥(" كمناقیر الحمام 
والDذي اشDار الیھDا ابDن مقلDة ھDي : اما انواع االقالم المستخدمة فDي العصDر العباسDي   

  .  )٦(: تي كاال
  . وھو یستخدم لكتابة السجالت قلم الثلثین  -١
 . قلم ثقی坝 الطومار وقلم الشامي  -٢
 . قلم مفتح الشامي ، استخدمھ العباسیین حین تركوا ثقی坝 الطومار والشامي  -٣
قلم الرئاسي ، الذي أمر بھ الخلیفة العباسي المwمون أن یكتب بقلم النصف ویباعد مDا  -٤

اتبDDDة عDDDن السDDDلطان بقلDDDم النصDDDف والقلDDDم الرئاسDDDي ، بDDDین سDDDطوره ، فصDDDارت المك
والمكانیة بني الوزراء الى العمال بقلم الثلث ، وكذا من العمDال الDى الDوزراء ، ومDن 

 . الوزراء إلى السلطان بقلم المنشور عوضاً عن مفتح الشامي 
 . وھو صغیر الثلث ، للحوائج وال敖المات : قلم الرقاع  -٥
علDDى اجنحDDة لألسDDرار والكتDDب التDDي تنفDDذ : صDDغیرھما قلDDم الحلبDDة وغبDDار الحلبDDة و -٦

 . اال岸یار 

                                                 
 –بیDروت (، تDاریخ مختصDر الDدول ، ) ھDـ٦٨٤(ابن العبري ، العالمة غریغوریوي الفرج بن ھرون الطیب المDالطي  - ١

 .  ٤٢٢، ص) ١٩٨٠
 .  ٤٥٤، ص ٢القلقشندي ، صبح األعشى ، ج - ٢
 . ٤٥٤، ص ٢سھ ، جالقلقشندي ، المصدر نف - ٣
 . ٤٥٥-٤٥٤، ص ٢القلقشندي ، صبح األعشى ، ج - ٤
 . ٤٥٤، ص ٢القلقشندي ، المصدر نفسھ ، ج - ٥
 .  ٨٧ابن السید البطلیوس ، االقتضاب ، ص - ٦
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أن اغلDDب اھ坝DD عصDDره ال یعرفDDون اكثDDر ھDDذه االقDDالم ، وقDDد بلغDDت انDDواع : " ویDDذكر ابDDن مقلDDة 
  .  )١(" االقالم واحد وعشرین نوعاً ، ك坝 نوع لھ ما یناسبھ 

ان جDودة الخDط  اما من ناحیة بري القلم في العصر العباسي ، فقد اعتبروا الخطا岸ین  
یعتمد على جودة البري للقلم ، لذا حرص كثیر من الخطا岸ین الحفاظ على سDریة بDري القلDم ، 
 坝DDا فعDDھم ، كمDDا بانفسDDذھم لتعلمھDDدفعوا تالمیDDة اوالً ، ولیDDالمھن 跋DDانھم لتلDDود التقDDیع 跋DDذل 坝DDولع

رادوا ان وقDDد بلDDغ سDDریة الخطDDا岸ین فDDي 岸ریقDDة بDDري القلDDم ، انھDDم اذا ا. الخطDDا岸 ابDDن البDDواب 
ونتیجDة ھDذه السDریة . ) ٢(ینصرفوا مDن دیDوانھم قطعDوا رؤوس اقالمھDم حتDى ال یراھDا احDدھم 

التي اتبعھا الخطDا岸ون فDي الحفDاظ علDى سDر المھنDة ، اصDبحت قواعDد اسDتخدام القلDم والبDري 
واستخدام انواع الورق والحبر غامضة على كثیر من الناس الراغبین فDي تجویDد خطھDم ، لDذا 

ناس كثیرین الى الخطا岸ین المشھورین في ذل跋 العصDر لمعرفDة قواعDد الخDط العربDي ، كتب ا
ودلی坝 ذل跋 كتب جعفر بن یحیDى البرمكDي الDى محمDد بDن اللیDث یطلDب منDھ االیضDاǘ فDي القلDم 

فلDDیكن : " والبDDري والحبDDر والDDورق لتحسDDن كتابتDDھ ، وتجDDود خطوDD岸ھ فكتDDب الیDDھ اللیDDث یقDDول 
یاً  رفیعDDاً ، مDDا بDDین الرقDDة والغلDDظ ، ضDDی八 النقDDب ، فDDابره بریDDاً مسDDتوقلم跋DD بحریDDاً ال سDDمیناً وال

صافیاً خفیفاً اذا استحدث منDھ ،  مدادككمنقار الحمامة ، اعطف قطتھ ، ورق八 شفرتھ ، ولیكن 
، ولیكن قر岸اس跋 رقیقاً مستوى النسیج ، تخDرج السDحاة مسDتویة  الدواةفانقعھ لبلة ثم صفھ في 

خDDر ، فلیسDDت تسDDتقیم السDDطور اال فیمDDا كDDان كDDذل跋 ، ولDDیكن اكثDDر مDDن احDDد الطDDرفین الDDى اال
تمطیط跋DD فDDي DD岸رف القرDD岸اس الDDذي فDDي یسDDارك ، واقلDDة فDDي الوسDDط ، وال تمDDط فDDي الطDDرف 
االخر ، وال تمط كلمة ثالثة احرف او اربعة ، وال تترك االخDرى بغیDر مDط ، فwن跋D اذا فرقDت 

  .  )٣(" اً جالقلی坝 كان قبیحاً ، واذا جمعت الكثیر كان سم
اما بالنسبة للحبر الذي استخدمھ الخطا岸ون فDي العصDر العباسDي فیقDول الDوزیر ابDن   

وللحبDDر انDDواع مختلفDDة اسDDتعم坝 عبDDر .  )٤(" اجDDود المDDداد مDDا اتخDDذ مDDن سDDخام الDDنفط : " مقلDDة 
.  )٥(یحDتفظ بمكانتDھ بDین بقیDة الخطDو岸  الذياالجیال ، ولكن االسود ھو اللون االعم واالغلب 

ذل跋 یصنع الحبر مDن مDواد متعDددة منھDا الDورد الجDوري االھDم فDي صDناعتھ ، ویضDاف الیDھ ك
حدید الصاد ، وكذل跋 یستخدم صمغ االشDجار ، والملDح فDتخلط ھDذه المDواد وتكDون مDادة الحبDر 

وھناك الوان اخرى مDن الحبDر تسDتخدم معDھ مDواد . ) ٦(االسود وبذل跋 یصبح جاھز لالستعمال 
  .  )٧(بص坝 والرز والباقالء والحناء عدیدة منھا قشر ال

  
  
  
  
  

                                                 
 .  ٩٠ – ٨٧ابن السید البطلیوسي ، المصدر نفسھ ، ص - ١
 .  ٣٩االع敖مي ، تراجم خطا岸ي بغداد ، ص - ٢
، العقد الفرید ، تحقی八 احمد امني ، دار الكتDاب العربDي ) ھـ٣٤٩(، احمد بن محمد بن عبد ربھ االندلسي ابن عبد ربھ  - ٣
 .  ١٩٦، ص ٤، ج) ١٩٨٢ –بیروت (، 
 .  ٤٦االع敖مي ، تراجم خطا岸ي بغداد ، ص - ٤
 . ٤٦االع敖مي ، تراجم خطا岸ي بغداد ، ص - ٥
 . ٤٦االع敖مي ، المصدر نفسھ ، ص - ٦
 . ٤٦المصدر نفسھ ، ص االع敖مي ، - ٧
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  : أشھر أنواع الخطو岸 العربیة في العصر العباسي 
  : الخط الكوفي  -١

ظھDDرت العنایDDة بDDالخط الكDDوفي فDDي العصDDر العباسDDي الDDذي تطDDور بشDDك坝 ابعDDده عDDن اصDDلھ ، 
فDي رسDالة علDم : وتبارى الكتاب في ادخال تحسینات علیھ في ذل跋 یقDول ابDو حیDان التوحیDدي 

االسDماعیلي ، : ان قواعد الخط الكDوفي وانواعDھ فDي زمنDھ اثنتDا عشDرة قاعDدة ھDي : " الكتابة 
المكي ، االندلسي ، الشامي ، العراقي ، العباسي ، البغدادي ، المشعب ، الریحاني ، المجحDود 

 وقد امتاز الخط الكوفي باالستقامة ، وتكتب غالبDاً بwسDتعمال المسDطرة D岸وراً .  )١(، المصري 
وعرضDDاً ، وقDDد أشDDتھر ھDDذا الخDDط فDDي العصDDر العباسDDي حتDDى ال تكDDاد نجDDد مئذنDDة او مسDDجد او 
مدرسة من زخDارف ھDذا الخDط ، ویعتمDد ھDذا الخDط علDى قواعDد ھندسDیة تخفDف مDن جمودھDا 

  .  )٢(زخرفة متصلة او منفصلة تشك坝 خلفیة الكتابة 
فة ، ألن الخط العربDي للفن والزخرویعد الخط الكوفي افض坝 انواع الخطو岸 العربیة   

شwDDن كبیDDر فDDي الزخرفDDة ، والغDDرر فھDDو ذو انسDDجام مDDع النقDDوش العربیDDة ، ولDDم یسDDتعم坝 فDDي 
الزخرفة حتى القرن التاسع المیالدي غیر الخDط الكDوفي ومشDتقاتھ كDالقرمطي والكDوفي القDائم 

ء كبیDراً ، والخط الكوفي ھDو اقDدم خDط فDي بDالد العDرب ، وكDانوا یعتنDون بDھ اعتنDا. )٣(الزوایا 
وبلغ الخط الكوفي في العصر العباسDي منزلDة رفیعDة العتنDائھم بDھ وتفنDنھم فDي تجمی坝D رسDمھ 
 坝Dي كDب فDع الكاتDتمش مDھ یDھ انDوشكلھ ، وادخلوا علیھ كثیر من فنون الزخرفة ، ومن خواص

  . )٤(ھندسة وزخرفة وشك坝 مع بقاء حروفھ على قاعدتھا 
 فDDي العصDDر العباسDDي فDDي القDDرن الثالDDث وكDDان فDDي عصDDر الخلیفDDة المتوك坝DD علDDى هللا  

الذي نبDغ فDي الخDط الكDوفي نبوغDاً ع敖یمDاً وتDرك ) مبارك المكي(الھجري كان فیھ خطا岸 ھو 
نجدھا معروفDة فDي متحDف ) ھـ٢٤٣(وراءه الواحاً حجریة منقوشة وممھورة بتوقیعھ في سنة 

  .  )٥(الفن االسالمي بالقاھرة 
  

  : خط المثلث  -٢
 坝یعد خط الثلث اص 岸اDالعربیة ، وابھاھا واجملھا واصعبھا ، وال یعد الخط 岸الخطو

خطا岸اً مالم یضبط ھذا النوع ویتقنھ ، والذي یDتمكن مDن الثلDث فإنDھ یDتمكن مDن سDواه بسDھولة 
واوائ坝 خالفة بني العباس علDى یDد قطبDة ویعود تاریخھ الى اواخر خالفة بني امیة .  )٦(ویسر 

، خDط ) ھـ٢٠٠ت(الى الشام حیث 岸ور ابراھیم الشجري  المحرر وقی坝 ان جودة الخط انتھت
ثم اخترع من قلم الثلثین قلمDاً سDماه قلDم الثلDث وتعDود  الثلثینالطومار مخفف منھ قلماً سماه قلم 

تسمیة ھذا النوع بھذا االسم الى مساحتھ فالمعروف ان قلم الطومDار اج坝D االقDالم مسDاحة یبلDغ 
، وقلDم الثلDث منDھ بمقDدار ثلثDة الDى ثمDاني  * رذونالبDعرضھ اربع وعشرون شDعرة مDن شDعر 

                                                 
 .  ٣٤، ص) ت.ب –مصر (زین الدین ، ناجي ، بدائع الخط العربي ،  - ١
٢ - 岸 ، ١بھنیسي ، عفیف ، الخط العربي ، دار الفكر  ،) 八٢٧، ص) ١٩٨٤ –دمش  . 
 .  ٦٥ – ٦٤الجوھري ، من تاریخ المكتبات ، ص - ٣
 .  ٤٠مرزوق ، العراق مھد الفن االسالمي ، ص - ٤
 .  ٤٠رزوق ، المصدر نفسھ ، صم - ٥
 .  ٦٦األع敖مي ، تراجم خطا岸ي بغداد ، ص - ٦
 . ھو حیوان یشبھ البغال والخی坝 یستخدم في نق坝 االحمال : البرذون   *
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بھ وامDران تحDرر الكتابDة السDلطانیة بDھ  اعجبشعرات ویذكران الریاستین الفض坝 بن ھارون 
   -:ویقسم الى قسمین وكما یwتي .  )١(دون غیره وسماه القلم الریاسي 

 منصDباتھوھDو المقDدر مسDاحتھ بثمDاني شDعرات ، وتكDون : قلم الثلث الثقی坝D  -  أ
  . ومبسو岸اتھ قدر سبع نقط على ما في قلمھ 

وھو الذي یكتDب بDھ فDي قطDع النصDف وصDوره كصDور : قلم الثلث الخفیف  - ب
الثلDDث اال انDDھ ادق منDDھ قلDDیالً والطDDف وتكDDون مقDDدر منصDDباتھ ومبسDDو岸اتھ 

 岸تي  وقطةخمس نقاwDعیرات ال تDى تشDا الDاج فیھDھ یحتDة النDقلم الثلث محرق
 . إال بحرف القلم 

坝ات  ویستعمDاب والواجھDب والقبDي المحاریDاجد فDطور المسDھذا الخط في االغلب في كتابة س
  .  )٢(وعناوین الكتب وآوائ坝 سور القرآن الكریم 

وقد تطور خط الثلث ، فwبتكر منھ خط المحق八 ، والخط الریحاني ، خطا岸 بغداد ابDن   
خDط الطومDار ، وخDط البواب ، ثم خط التوقیع ثم خط الرقاع ثDم خDط الثلثDین وھDو اصDغر مDن 

المسلس坝 ، الذي أبتدعھ الخطا岸 األحول المحرر ، ثم خط الثلث العادي ، وخط الثلث المجلDس 
، وخDDط الثلثDDي المحبDDوك ، والخDDط الثلثDDي المتwDDثر بالرسDDم ، والخDDط الثلثDDي الھندسDDي ، والخDDط 

  . )٣(الثلثي المتناظر 
  

  : خط النسخ  -٣
اص坝 خط النسخ ، إال انھ معD敖م الكتDاب ان على الرغم من اختالف الكتاب في تحدید 

اتفقوا على ان الوزیر بن مقلة واخاه ابا عبد هللا ھم اول من نقلوا ھذه الطریقة مDن خDط الكوفDة 
فDي ) ھDـ٥٤٥(ثم جود وحسن في عصر المملوكیDة االتایكیDة سDنة .  )٤(وا岸ل八 علیھ اسم البدیع 

  . )٥(مصر ، وعرف أنذاك بالنسخي االتایكي 
كDDانوا ینسDDخون بDDھ المصDDحف الشDDریف ویكتبDDون بDDھ النسDDخ الن الكتDDاب وسDDمي بخDDط   

المؤلفات ، ویعد خDط النسDخ قریDب مDن خDط الثلDث مDن حیDث الجمDال والروعDة والدقDة ، وھDو 
 坝كیDDده التشDDث ویزیDDن الثلDDم 坝DDاق 坝كDDن بشDDاً ولكDDایض 坝كیDDالتش 坝DDنقط(یحتمDDال ( ًاDDناً ورونقDDحس)٦( 

.八Dورائ 坝Dخ جمیDط النسDھ ان خDفی 跋Dن  ومما الشDر مDة ان كثیDال ، لدرجDي الكمDھ فDذ مكانDواخ
الخطا岸ین نسخوا بھ مؤلفاتھم واستعم坝 لكتابة المصاحف الكریمة واالحادیث النبویDة الشDریفة 
، وأن خط النسخ یساعد الكاتب على السیر بقلمھ بسرعة اكثر من الثلث وذل跋D لصDغر حروفDھ 

ولھDذا السDبب تراجDع .  )٧(رون八D وتالح八 مداتھا مع المحاف敖ة على تناس八 الحDروف وجمDال ال
منDذ القDرن السDادس الھجDري ، أذ راǘ الخط الكوفي من واجھات االبنیة ، وكتابات الخطا岸ین 

وكذل跋 شاع استعمالھ في نسخ المنقDول والمعقDول مDن . )٨(الخط النسخي یح坝 محلھ شیئاً فشیئاً 

                                                 
 .  ١٤، ص ٣القلقشندي ، صبح االعشى ، ج - ١
 . ١٤، ص ٣القلقشندي ، المصدر نفسھ ، ج - ٢
  . ٨٠زری八 ، كیف تعلم الخط العربي ، ص - ٣
 .  ٢٥الجبوري ، نشwة الخط العربي وتطوره ، ص - ٤
 .  ٨٠، زری八 ، كیف نعلم الخط العربي ، ص ٢٥الجبوري ، المصدر نفسھ ، ص - ٥
 .  ٥٣، بھنسي ، الخط العربي ، ص ٧٤االع敖مي ، تراجم خطا岸ي بغداد ، ص - ٦
 .  ٧٤االع敖مي ، المصدر نفسھ ، ص - ٧
 .  ٤٥، ص) ت.ب–بیروت (میلة ، مؤسسة الرسالة ، كحالھ ، عمر رضا ، الفنون الج - ٨
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د مDن الخطDو岸 التDي ظھDرت وھنDاك العدیD.  )١(علوم ترجمت من الیونانیة والھندیة والفارسDیة 
  .  )٢(خالل العصر العباسي ، مث坝 خط الرقعة 

  
  : تراجم الشھر الخطا岸ین في العصر العباسي 

فاسDتحدثوا اقالمDاً اشتھر عدد غیر قلی坝 من الخطا岸ین الذین عنوا بالخط وجودوا فیDھ   
البنDان فDي مختلفة ووضعوا القوانین التي تضبط ك坝 نوع ، وعرف الخDط اعالمDاً یشDار الDیھم ب

   -:ابداعھم وتفوقھم في ھذا الفن الرفیع وعلى رأسھم ما یwتي 
  

  : آل مقلة : أوالً 
  الوزیر محمد بن علي مقلة  -١

                              ھDDDDDDو ابDDDDDDو علDDDDDDي محمDDDDDDد بDDDDDDن علDDDDDDي بDDDDDDن الحسDDDDDDني بDDDDDDن مقلDDDDDDة ، الDDDDDDوزیر المشDDDDDDھور ، 
اسDم ام لھDم كDان .  )٣(الحنبلDي فDي شDذرات الDذھبي  وابن مقلة لقب غلب علیھ ، ومقلة كما ذكر

  . فذكران مقلة اسم ابیھ علي .  )٤(ابوھا یالعبھا ویقول لھا یامقلة ابیھا ، واما یاقوت 
، نبDغ فDي ) ھDـ٢٧٢(ولد ابن مقلة في بغDداد یDوم الخمDیس لتسDع یقDین مDن شDوال سDنة   

جDDودة الخDDط وحسDDن تحریDDره ،  الخDDط العربDDي وبلDDغ مرتبDDة عالیDDة فDDي فتDDھ الDDى ان انتھDDت الیDDھ
ووضع القواعد المھمة في تطویر الخDط العربDي وقیDاس ابعDاده واوضDاعھ ، ویعتبDر المؤسDس 

  . )٥(االول لقاعدتي الثلث والنسخ ، وعلى 岸ریقتھ سار الخطا岸ون من بعده 
 یجبDيتولى اول امره بعDض االمDور االداریDة فDي الدولDة فDولي بعDض اعمDال فDارس   
عاد الى بغداد یخدم في بعض الدواوین في ك坝 شھر بسDتة دنDانیر ویكتDب الDى  ثم.  )٦(خراجھا 

ان عل八 بwبي الحسن بن الفرات الذي رفع من قدره وحسن من احوالDھ فعDرض جاھDھ وأشDتھر 
السلطان محمDد حتى روي خبر كتابتھ كتاب ھدنة بین المسلمین والروم وبقي الكتاب الى زمن 

  .  )٧(م ١٤٥٢ة الفاتح حیث فتح القسطنطینیة سن
اختاره الخلیفة العباسي المقتدر باÆ وزیراً لھ الربع عشرة لیلة بقیDت مDن شDھر ربیDع   

االخر سنة ست عشرة وثلثمائة للھجDرة ، وقDبض علیDھ یDوم االربعDاء الربDع عشDرة لیلDة بقیDت 
نفDDي الDDى بDDالد فDDارس بعDDد ان .  )٨(مDDن جمDDادي األولDDى سDDنة ثمانیDDة عشDDرة وثلثمائDDة للھجDDرة 

DDتدعیھ صDDارس یسDDالد فDDن بDDھ مDDالی 坝DDارس ÆاDDاھر بDDى القDDة الDDت الخالفDDا آلDDھ ، ولمDDودرت اموال
من سنة عشرین وثلثمائDة وخلDع علیDھ الخلDع او واتخذه وزیراً یوم الخمیس غرة عید األضحى 

 八Dن بلیDي بDدة علDم بمعاضDى أن أتھDاھر إلDة القDلھبات والھدایا واكرمھ ، ولم یزل وزیراً للخلیف
لى الخلیفة فبلغ الخبر ابن مقلة ان الخلیفDة یریDده فDاختفى واسDتتر فDي اول شDعبان الذي خرج ع

                                                 
 .  ٧٤االع敖مي ، المصدر نفسھ ، ص - ١
 .  ٨٠، االع敖مي ، تراجم خطا岸ي بغداد ، ص ٦٥الجواھري ، من تاریخ المكتبات ، ص - ٢
ر المسDیرة ، شDذرات الDذھب فDي اخبDار مDن ذھDب ، دا) ھDـ١٠٨٩(ابن العماد الحنبلي ، ابو الفالǘ عبد الحي بن العماد  - ٣
 .  ١٩٩، ص ٣، ج) ت.ب–بیروت (
، وفیDات االعیDان وانبDاء ابنDاء الزمDان ، تحقی八D احسDان ) ھDـ٦٨١(ابDن خلكDان ، شDمس الDدین احمDد بDن محمDد االربلDي  - ٤

 .  ١١٣، ص ٥، ج) ١٩٦٨ –بیروت (عمیاش ، دار صادر 
 .  ١١٣، ص ٥ابن خلكان ، المصدر نفسھ ، ج - ٥
 .  ٢٧٣-٢٧١ي في اآلداب السلطانیة ، صابن الطقطقي ، الفخر - ٦
 .  ١١٣، ص ٥ابن خلكان ، وفیات االعیان ، ج - ٧
 .  ١٩٩، ص ٣ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذھب ، ج - ٨
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یجتمDع بDالقواد سDراً ویغDریھم بالخلیفDة ، سنة احدى وعشرین وثلثمائة ھجریة ، وبقي أبن مقلة 
وبقي على ھذه الحالة الى ان آلت الخالفة الDى الخلیفDة . )١(كما أنھ ی敖ھر متخفیاً بازیاء مختلفة 

DDت الراضDDلس ÆاDDوني بDDة ،  خلDDة ھجریDDرین وثلثمائDDین وعشDDنة أثنتDDن سDDى مDDادي األولDDن جمDDم
  .  )٢(فاستوزره الخلیفة الراضي لتسع خلوت من جمادي االولى من السنة المذكورة 

ابنDDھ كDDذل跋 الDDوزارة فھDDدأ وأسDDتراحت نفسDDھ  فنDDالعDDاش ابDDن مقلDDة حیDDاة مترفDDة مفعمDDة   
في ك坝D وقDت حیDث  ح敖ھwن ألیھ ، فكان یطارده سوء ولكن حساده لم یتركوه والنعیم الذي ا岸م

ساق الیھ سوء 岸العھ الوزیر الم敖فر بن یاقوت الDذي كDان لDھ تwDثیر كبیDر علDى الخلیفDة فwDوغر 
صدره ضد أبن مقلة وأحتال في القبض علیDھ فwDتف八 مDع الغلمDان الDذین یعملDون فDي القصDر إذا 

لDDوزیر الم敖فDDر الغلمDDان أن الخلیفDDة ال جDDاء الDDوزیر أبDDو علDDي بDDن مقلDDة أقبضDDوا علیDDھ ، وأفھDDم ا
یعارض ھذا االجراء وربما سره ذل跋 االمر ، فلما وص坝 الوزیر أبن مقلة الدھلیز المتف八 علیھ 
فDDي دار الخالفDDة وثDDب علیDDھ الغلمDDان وا岸بقDDوا علیDDھ ومعھDDم ابDDن یDDاقوت وارسDDلوه الDDى الخلیفDDة 

اء ، كمDا أنھDم روجDوا لDذنوب لDم الراضي وقد عددوا للخلیفة ذنوبDاً وأسDباباً تقضDي ذل跋D االجDر
، وقDDام الDDوزیر ابDDن یDDاقوت بالتنكی坝DD بwDDبن مقلDDة وسDDاعد علDDى ذل跋DD حقDDد وغضDDب )٣(یقترفوھDDا 

علیDDھ ، وبقDDي ابDDن مقلDDة عرضDDھ للمحDDن والفDDتن إلDDى أن صDDدر الخلیفDDة أمDDراً بقطDDع یDDده الخلیفDDة 
Dادي االولDھر جمDي شDرة فDة للھجDرین وثلثمائDع وعشDنة اربDس 跋Dع الیمنى فقطعت وذلDى والرب

وذل跋 بwیعاز من أبن رائ八 الDذي أسDتولى علDى مقالیDد الحكDم وأقDرن .  )٤(عشرة لیلة خلون منھ 
أسمھ مع الخلیفة في الدعاء علDى المنDابر ، إال أن الخلیفDة عDاد ونDدم علDى أصDداره ذل跋D األمDر 
 المجحف بح八 أبن مقلة وأمر األ岸باء بمعالجتھ في حبسھ وفDي ذل跋D ھDال الحسDن بDن ثابDت بDن

كنDت أذ دخلDت علیDھ فDي تل跋D : " سنان بن قرة الطبیب ، وكان یدخ坝 على ابDن مقلDة لمعالجتDھ 
الحDال یسwDلني عDن أحDوال ولDده أبDي الحسDین فwعرفDDھ أحوالDھ فتطیDب نفسDھ ثDم ینDوǘ علDى یDDده 

خدمت بھا الخلفاء ، وكتبDت بھDا القDرآن الكDریم دفعتDین تقطDع كمDا تقطDع ایDدي : ویبكي ویقول 
  : لیھ وأقول لھ ، ھذا أنتھاء المكروه وخاتمة القطوع فینشدني ویقول اللصوص ، فwس

  )٥(فإن البعض من بعض قریب     اذا مات بعض跋 فای跋 بعضا 
: " غیر ان الخلیفة الراضي ارس坝 الیھ وخلى سبیلھ واكرمھ ورشDحھ للDوزارة مDن جدیDد قDائالً 

یشد قلمDھ علDى سDاعده ویكتDب ،  وكان ابن مقلة . )٦(" ان قطع الید لیس مما یمنع من الوزارة 
ثم تعرض ابن مقلة للمحDن الشDدیدة القاسDیة وذل跋D .  )٧(كما كان یكتب بیسراه أیضاً كتابة جیدة 

غداد وكان من اتباع ابن رائ八 الد اعداء ابDن مقلDة فwDراد القDادم الجدیDد عند قدوم بحكم التركي ب
س مدة 岸ویلة ، ولم یكDن لDھ مDن یخدمDھ ان ینتقم فما كان إال أن أمر بقطع لسان أبن مقلة والحب

، ولھ أشعار في حالة ومDا أنتھDى ألیDھ امDره ورثDاء یDده والشDكوى مDن المناصDحة وعDدم تلقیھDا 
  : بالقبول ، والندم على تقربھ من الحكام والسال岸ین وكما في قولھ 

  بwیمانھم فبانت یمینـــي          ما سئمت الحیاة لكــن توثقت     

                                                 
 .  ١١٠االع敖مي ، تراجم خطا岸ي بغداد ن ص - ١
 .  ٢٧٣-٢٧٢ابن الطقطقي ، المصدر نفسھ ، ص - ٢
 .  ١١٤ص،  ٥ابن خلكان ، وفیات األعیان ، ج - ٣
 .  ٢٧٣ – ٢٧٢ابن القطقطي ، الفخري ، ص - ٤
 .  ١١٤، ص ٥ابن خلكان ، وفیات االعیان ، ج - ٥
 .  ١١٣االع敖مي ، تراجم خطا岸ي بغداد ، ص - ٦
 . ١١٤، ص ٥ابن خلكان ، المصدر نفسھ ، ج - ٧
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  حرموني دنیاھم بعد دینـي          حتــى  بدنیايلھم بعت دیني     
  حفظ ارواحھم فما حف敖وني    ولقد حطت ما استطعت بجھدي     
  )١(یا حیاتي باتت یمیني فبیني           لیس بعد الیمین لذة عیـــش     

ولم یزل على ھذا الحال في سجنھ الى ان توفي یوم االحد ، العاشر من شDوال ، سDنة   
بعد ذل跋 وسلم رفاتھ الى اھلDھ فدفنDھ ابنDھ  نبششرین وثلثمائة ودفنت بدار الخلیفة ، ثم ثمان وع

  .  )٢(حرتھ المعروفة بالدیناریة ودفنتھ في دارھا بقصر ام حبیب  نبشتھفي داره ، ثم 
وبDذل跋 خسDDر الفDDن بموتDDھ علمDDاً مDDن أعالمDDھ ومبDDدعاً مDDن مبDDدعي الخDDط العربDDي الDDذي   

خDDط ومعDDاییره التDDي یضDDبط فیھDDا وأن زاد عنھDDا او قصDDر ظھDDرت ینسDDب ألیDDھ وضDDع مقDDاییس ال
سماجة الخط واضحة ، وبرزت عیوبھ للعیان ، وا岸ل八 على ھذا الخDط اسDم المنسDوب لتناسDب 
حروفھ وجمال اشكالھا وتناسبھا بشDك坝 ھندسDي مDتقن مجDود ، وعلDى ھDذا األسDاس وضDع أبDن 

سDالة بDین فیھDا وجDوه تجویDد الكتابDة مقلة قانونھ الذي یضبط بھ أصول الخط ، وبین ذل跋 في ر
  : بحسن التشكی坝 وحسن الوضع ، قال فیھا 

  : تحتاج الحروف في تصحیح اشكالھا الى خمسة اشیاء   
مDن الحDروف حD敖ھ مDن الخطDو岸 التDي یركDب منھDا وھو أن یؤتى ك坝 حرف : التوقیة : األول 

  . مقوس ومنحن ومسطح 
متھ مDن االقDدار التDي یجDب ان یكDون علیھDا مDن وھو ان یعطي ك坝 حرف قس: االتمام : الثاني 

  . 岸ول او قصر او دقة او غلظ 
وھو ان یDؤتى ك坝D خDط خطDھ مDن الھیئDات التDي ینبغDي ان یكDون علیھDا مDن : االكمال : الثالث 

  . وانكباب واستلقاء وتقویس  وتستطیع انتصاب
بDھ فDDال یكDDون  وھDو ان یDDؤتى ك坝D خDDط خطDھ مDDن صDدر القلDDم التDي یتسDDاوى: االشDDباع : الرابDع 

بعض اجزائھ ادق من بعض وال اغلظ فیما یجب ان یكون كDذل跋 مDن اجزائDھ بعDض الحDروف 
  . من الدقة باقیة مث坝 االلف والراء 

وھو ان یرس坝 یده بالقلم فDي ك坝D شDك坝 یجDري بسDرعة مDن غیDر احتبDاس : االرسال : الخامس 
  .  )٣(یضرسھ وال توقف برعشھ 

  :ن مقلة ویحتاج الى تصحیح اربعة اشیاء واما حسن الوضع قال الوزیر اب  
  . وھو ك坝 حرف متص坝 الى حرف : الترصیف : األول 
  . وھو جمع ك坝 حرف غیر متص坝 الى غیره على أفض坝 ما ینبغي ویحسن : التwلیف : الثاني 
  . وھو أضافة الكلمة الى الكلمة حتى یصیر سطرا منت敖م لوضع كالمسطر : التسطیر : الثالث 
  .  )٤(وھو مواقع المدات المستحسنة من الحروف المتصلة : تنصی坝 ال: الرابع 

  : وھذه المدات تستعم坝 ألمرین : وقال في مواد البیان 
  . تحسن الخط وتفخمھ في مكان كما یحسن مدة الصوت في اللفظ ویفخمھ في مكان : احدھما 
  .  )٥(اخر  ان المدة ربما وقعت لیتم السطر اذا فض坝 منھ ماال یتسع لحرف: الثاني 

                                                 
 ١١٤، ص ٥ابن خلكان ، وفیات االعیان ، ج - ١
 ١١٤، ص ٥ابن خلكان ، المصدر نفسھ ، ج - ٢
 .  ١٠االع敖مي ، تراجم خطا岸ي بغداد ، ص - ٣
 .  ١١٤، ص ٥ابن خلكان ، وفیات ، ج - ٤
 .  ١١٤، ص ٥ابن خلكان ، المصدر نفسھ ج - ٥
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ونتیجة لعلوا لمكانة التي نالھDا ابDن مقلDة فDي جDودة خطDة ، فقDد قDال عنDھ أبDو عبDد هللا   
: عندما سئ坝 عن خط ابن مقلة فقDال ) كاتب أبن الفرات(أحمد بن اسماعی坝 المعروف بالزنجي 

  . )١(ذاك نبي فیھ ، أفر奥 الخط في یده ، كما أوحي الى النح坝 في تسدیس بیوتھ 
  

  : هللا الحسن بن علي بن مقلة ابو عبد  -٢
ھو اخو الوزیر ابي علي محمد بن مقلة ، كDان أكتDب مDن أخیDھ فDي قلDم الDدفاتر والنسDخ ، كDان 

ھDـ ، وتDوفي ٢٧٨، ولد أبي عبد هللا في رمضDان سDنة  كتبتھمسلماً لھ فضیلتھ غیر مفاض坝 في 
 نبوغDھ فDالتمع، وشDخف للخDط العربDي وكDان بDھ می坝D .  )٢(ھDـ ٣٣٨في شھر ربیع اآلخر سDنة 

قاعدة أخیھ أبي علي أبن مقلة فقلدھا ، وأبدع في أوضاع الحروف وابعادھا ، وقد تDرجم  والف
ونتیجDة لDذل跋 .  )٣(أبداعھ ھذا نتیجة عملھ في قلم الدفاتر والنسDخ والتقDرب مDن دیDوان الDوزارة 

قلDة ، ونتیجDة ظھر تشابھ كبیر وتقارب في الخطو岸 بین االخوین ابو علDي وابDو عبDد هللا بDن م
ابDDو عبDد هللا ذل跋DD فwخDذ احیانDDاً یDزور علDDى اخیDھ ابDDو علDي بDDن مقلDة بعDDض  اسDتغ坝لھDذا التشDDابھ 

الرقاع خالل تولیھ الوزارة ویwخذ علیھا امواالً مDن اصDحابھا ، حتDى كشDفھا الDوزیر أبDو علDي 
ابDو  وقد تعرض .) ٤(و岸لب من أخیھ أن یتوقف عن فع坝 ھذه االعمال التي تسيء الى سمعتھم 

عبد هللا الى المصادرة نتیجة النكبات التي تعرض لھ اخیھ ابي علي بن مقلة ، فقDد صDودر ابDو 
عبد هللا على مبلغ قدره خمسین ألف دینار ، وبعDد أن حلDف أنDھ ال یمل跋D إال بسDاتین ومDا ورثDھ 

  . )٥(من زوجتھ وقیمة الجمیع نحو مائة ألف درھم 
  

  : علي بن ھالل ابن البواب : ثانیاً 
ھو ابو الحسن علي بن ھالل بن عبد العزیز المشھور بwبن البواب ، ویرجع لقبھ ھDذا   

قرأ أبن البواب القDرآن وتفقDھ فیDھ ، .  )٦(الى والده الذي كان یعم坝 بواب بیت القضاء في بغداد 
، ودعى آیاتھ بفض坝 شیخھ أبي الفتح عثمان بن جني الذي لقنھ علوم العربیة ، كمDا تتلمDذ علDى 

DDد بDDط محمDDناعة الخDDي صDDھ فDDد زمانDDة فریDDن مقلDDوزیر أبDDذ الDDب تلمیDDعید الكاتDDن سDDد بDD٧(ن اس(  .
صDDحب ابDDن البDDواب ابDDا الحسDDین بDDن سDDمعون اشDDھر وعDDاظ بغDDداد فتwDDثر بDDھ ، وأخDDذ عنDDھ ، وقDDد 
صادق ذل跋 حباً في نفسھ لما كان یتحلى بھ مDن ورع وتقDوى وحسDن خل八D فwصDبح واعD敖اً فDي 

نشw أبن البواب محباً للفن وكان بھ می坝 وشغف للخDط العربDي .  )٨(جامع المنصور في   شبابھ 
ثم جودھا وحسنھا وابدع فDي اوضDاع .  )٩(العربي ، فالتمع نبوغھ واتقن قاعدة ابن مقلة فقلدھا 

اوضاع الحروف وابعادھا ، وقد ترجم أبداعھ ھDذا نتیجDة عملDھ فDي تزوی八D البیDوت ودھانھDا ، 

                                                 
 .  ٢٧٣ – ٢٧٢ابن القطقطي ، الفخري ، ص - ١
 .  ١٥٢ – ١٥١، ص ٣یاقوت ، معجم االدباء ، ج - ٢
 . ١٥٢ – ١٥١، ص ٣یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٣
 . ١٥٢ – ١٥١، ص ٣یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٤
 .  ١٥٢ – ١٥١، ص ٣یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٥
، غربDDDال ، محمDDDد شDDDفی八 ، الموسDDDوعة العربیDDDة المیسDDDرة ، دار  ٣٠ – ٢٨، ص ٣ابDDDن خلكDDDان ، وفیDDDات االعیDDDان ، ج - ٦

 .  ١١، ص ١، ج) ت.ب –لبنان (النھضة لبنان 
 .  ١٩٩، ص ٣ت الذھب ، جابن العماد الحنبلي ، شذرا - ٧
 .  ٣٤٢، ص ٣ابن خلكان ، المصدر نفسھ ، ج - ٨
 .  ١٢١، ص ١٥یاقوت ، معجم االدباء ، ج - ٩
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ففDاق األوائ坝D واألواخDر ، األمDر الDذي جعلDھ  فwرتقى بعملھ بعد ذل跋 لیزوق الكتب ، وأھDتم بھDا
  .  )١(یرتقي عرش الخط ویعتلیھ دون أن ینازعھ احد 

   坝Dن قبDراق مDى العDاً علDوزیر والیDف الDن خلDد بDب محمDو غالDاب 跋ولما ورد فخر المل
البواب من اللیاقDة بھاء الدولة ابي نصر بن عضد الدولة جعلھ من قدمائھ لما كان یتمتع بھ ابن 

وحسن المعاشرة وجودة الخDط واالمانDة والعلDم ، أضDافة الDى ذل跋D كDان جیDد االسDلوب  واالدب
وفDDي ذل跋DD یخبرنDDا .  )٢(فDDي النثDDر رائ八DD المعDDاني سDDامي االلفDDاظ ولDDھ شDDعر لكنDDھ الیDDوازي نثDDره 

صاحب كتاب معجم االدباء في مجم坝 حدیثھ عن ابن البواب انھ كتب رقعDة بخطDھ الDى بعDض 
دة صDاحبھ ابDن منصDور وانجDاز وعDد وعDده بDھ ال یسDاوي دینDارین ، االعیان یسwلھ فیھا مساع

وقد بسط القول في ذل跋 ، وكانت الرسالة نحو سبعین سطراً وبعDد موتDھ بیعDت الرسDالة بسDبعة 
انDDھ بلغنDDي انھDDا بیعDDت مDDرة اخDDرى بخمسDDة : عشDDر دینDDاراً ویضDDیف صDDاحب معجDDم االدبDDاء 

  .  )٣(وعشرین دیناراً 
بالكتب محباً لھا ، ومما یرویھ وھو في خدمة بھا الدولDة قولDھ  كان ابن البواب شغوفاً   

كنDDت انصDDرف فDDي خزانDDة الكتDDب لبھDDاء الدولDDة بDDن عضDDد الدولDDة بشDDیراز علDDى اختیDDاري : " 
بwسDود قDدر وراعیھا لھ وامرھا مردود الي ، فرأیت یوماً في جملة أجزاء منبوذة جDزءاً مجلDداً 

جزءاً من القرآن بخط أبDي علDي بDن مقلDة فwDعجبني ، السكرى ففتحتھ واذا ھو جزء من ثالثین 
فلم أزل اظفر بجزء بعد جزء مختلط في جملة الكتب الDى ان اجتمDع تسDعة وعشDرون جDزءاً ، 
وبقي جزء واحد أستغرقت تفتیش الخزانة علیھ مدة 岸ویلة فلDم أظفDر بDھ فعلمDت أن المصDحف 

ھھنا رج坝D یسwDل حاجDة قریبDة الكلفDة یاموالنا : ناقص ، فwردتھ ودخلت الى بھاء الدولة وقلت 
فیھا ، وھي مخا岸بة أبي علDي الموف八D الDوزیر علDى معونتDھ فDي منازعDة بینDھ وبDین خصDم لDھ 

مصDحف بخDط ابDي علDي بDن : أي شDيء ھDي ؟ قلDت : ومعھ ھدیة ظریفة تصلح لموالنا ، قDال 
أذكDر وكDان : وقDال ھاتھ وانا اتقدم بما یرید فاحضرت االجزاء فwخذ منھا واحDداً : مقلة ، فقال 

ھDذا مصDحف跋 وقصصDت علیDھ القصDة فDي : في الخزانة ما یشبھ ھذا ، وقد ذھDب عنDي ، قلDت 
ھكذا یطرǘ مصحف أبي علي ؟ فقDال لDي : ، وقلت 岸لبتي لھ حتى جمعتھ إال انھ ینقص جزءاً 

السمع والطاعة ولكن على شDریطة أن跋D أذا أبصDرت الجDزء النDاقص منھDا : فتممھ لي ، قلت : 
أفع坝DD ، وأخDDذت المصDDحف ، وكDDان فیھDDا أي : تعرفDDھ أن تعطینDDي خلعDDة ومائDDة دینDDار قDDال وال 

المكتبة من أنواع الكاغد السمرقندي والصیني والعتی八 ك坝 ظرف عجیب ، فwخذت مDن الكاغDد 
ما وافقني ، وكتبت الجزء وذھبتھ وعتقت ذھبھ ، وقلعت جلداً من جزء من االجزاء فجلدتھ بھ 

ھ الجلد وعتقتھ ، ونسي بھDا الدولDة المصDحف ، ومضDى علDى ذل跋D نحDو وجلدت الذي قلعت من
بلDى : مDا كتبDت ذل跋D ؟ قلDت : ، فلما كان ذل跋 یوم جرى ذكر أبي علي بن مقلDة فقDال لDي  السنة
فwعطنیھ فwحضرت المصحف كامالً فلم یزل یقلبھ جزءاً جزءاً وھو ال یقف علDى الجDزء : قال 

ال تعرفھ فیصغر بعین跋D ، ھDذا : جزء الذي بخط跋 ؟ قلت لھ ایما ھو ال: الذي بخطي ثم قال لي 
أفع坝 ، وتركھ في اربعDة عنDد رأسDھ : مصحف كام坝 بخط ابي علي بن مقلة ونكتم سرنا ، قال 

طلني ویعدني ، فلمDا كDان یومDاً ولم یعده إلى الخزانة ، وأقمت مطالباً بالخلعة والدنانیر وھو یم
یاموالنا في الخزانة بیاض صیني وعتی八 مقطوع وصحیح فتعطینDي المقطDوع منDھ كلDھ : قلت 

                                                 
 .  ٤٤٦، ص  ٥یاقوت ، معجم االدباء ، ج - ١
 .  ١٩٩، ص ٣ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذھب ، ج - ٢
 .  ١٢١، ص ١٥یاقوت الحموي ، ج - ٣
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" دون الصحیح بالخلعة والدنانیر ، قال مروخDذه ، فمضDیت واخDذت الجمیDع فكبDت فیDھ سDتین 
)١(  .  

  DDھ  نوالبDDحذق 奥رDDد أفDDر ، وقDDن التعبیDDة وحسDDي الكتابDDطة فDDد باسDDواب یDDط البDDن الخDDلف
أسDDلوب تعلDDم الخDDط واألبDDداع فیDDھ ، وتحفیDDر الحبDDر  حDDوتواألبDDداع فیDDھ فDDي قصDDیدة تعلیمDDھ 

واسDDتعمال الجیDDد منDDھ ، وقDDدم فیھDDا نصDDیحتھ للمبتDDدئین فDDي ھDDذا المجDDال ، غیDDر ان كثDDرة عبDDث 
النساخ بھا اضاع كثیDراً مDن مفرداتھDا بDین تصDحیف وتحریDف ، ومDن أبیDات ھDذه القصDیدة مDا 

  : یwتي 
  ویروم حسن الخط والتصویر    ر ـــمن یرید اجادة التحری یا 
  فwرغب الى موالك في التیسیر            ان كان عزم跋 في الكتابة صادقاً             

  صلب یصو奥 صناعة التحبیر    ف ـــاعدد من االقالم ك坝 مثق            
  تقدیرعند القیاس بwوسط ال    فتوخــــھ وإذا عمدت لبریھ              
  )٢(من جانب التدقی八 والتحضیر    أن敖ر إلى 岸رفیھ فwجع坝 بریــھ              

وبعد قراءة ھذه القصیدة التي ترینا المرتبة العلیا التDي وصDلھا ابDن البDواب فDي تDذوق   
ھذا الفن واالھتمام بھ ، وقد شحذ ھDذا االبDداع حبDھ للقDرآن الكDریم الDذي اكDرم الحDرف العربDي 

岸ھتمام الخطاwرة بDتین مDاً وسD٣(ین بھ فكان ان تشرف ابن البواب بكتابة القرآن الكریم اربع(  .
كما انDھ   )٤(المحق八 خط الثلث والنسخ ھو خط الریحاني والخط  بینمنھا واحدة بخط استحدثھ 

الDDدر یDDاقوت المستعصDDمي ، ویرجDDع الفض坝DD فDDي  اسDس مدرسDDة للخطDDو岸 بقیDDت الDDى زمDDن ابDي
الى عملھ في مكتبة بھا الدولة في شDیراز ، وبقDي فDي عملDھ ھDذا  ابداعھ واستمراره في العطاء

الى ان عاد الى بغDداد حیDث اسDتقر فیھDا الDى ان وافDاه االج坝D یDوم الخمDیس الثDاني مDن جمDادي 
) رض(ھـ ودفن في مقبرة باب حرب في بغداد بجوار االمام احمد بDن حنب坝D ٤١٣االولى سنة 

 Æفي خالفة القادر با 跋٥(وذل(  .  
  :  )٦(رثاه المرتضى شعراً بقولھ  وقد

  لم یحمحم منھ على سخط لھ البشر  ردیت بwبن ھالل والردى عرضا 
  بwن فضل跋 فیھ االنجم الزھـــر  ما ضر فقدك واالیام شاھـــدة 

  
  : یاقوت المستعصمي : ثالثاً 

جمال الDدین یDاقوت عبDد هللا الموصDلي المستعصDمي الحمDوي الرومDي  رھو ابو الدر  
دي ، الكاتDDب االدیDDب المشDDھور ویعDDد قبلDDة الكتDDاب ، وھDDو مDDن ممالی跋DD الخلیفDDة العباسDDي البغDDدا

، وكان یقDیم فDي ) عبد الرحمن(وقد سمي نفسھ . )٧(المستعصم باÆ وھو اخر الخلفاء العباسین 
وھDDو رحالDDة جغرافDDي وادیDDب وشDDاعر وخطDDا岸 ولغDDوي ، عربDDي  . )٨(فDDي المدرسDDة الن敖امیDDة 

                                                 
 .  ١٢٣، ص ١٥األدباء ، ج یاقوت الحموي ، معجم - ١
 . ١٢٣، ص ١٥یاقوت الحموي ، معجم األدباء ، ج - ٢
 .  ٣١، ص ٥، ج) ت.ب_ بیروت (الزركلي ، خیر الدین ، األعالم ، دار العلم للمالین ،  - ٣
 .   ٣١، ص ٥الزركلي ، خیر الدین ، المصدر نفسھ ، ج - ٤
 .  ١٥٢ – ١٥١، ص  ٣یاقوت ، معجم االدباء ، ج - ٥
 .  ١٥٢-١٥١، ص ٣یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٦
، التكملDة لوفیDات النقلDة ، تحقی八D الDدكتور بشDار ) ھـ٦٥٦(المنذري ، زكي الدین عبد الع敖یم بن عبد القوي بن عبد هللا  - ٧

 .  ٢٢١، ص ٥، ج) ١٩٦٨ –النجف (عواد معروف 
 .  ٢١٧،ص) ت.ب –بغداد (ھم ، مطبعة الرابطة الذروبي ، ابراھیم عبد الغني ، البغدادیون أخبارھم ومجالس - ٨
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ھـ ، ولھذا یلقب أحیاناً الحمDوي ، وأسDتو岸ن مدینDة بغDداد ٥٧٤عام  األص坝 ولد في مدینة حماة
ونشw بھا فلقب بالبغدادي ، وقد أسDر الDروم والDده فDي غDارة لھDم علDى مدینDة حمDاة ولDم یسDتطع 
الحمDDدانیون فDDداءه مث坝DD غیDDره مDDن العDDرب فبقDDي أسDDیراً بھDDا وتDDزوج فتDDاة رومیDDة فقیDDرة أنجبDDت 

تق坝 بعدھا إلى بغداد وھو 岸ف坝D ، وكDان والیDھ التDاجر عسDكر ولھذا لقب بالرومي ، وأن) یاقوتا(
بن ابي نصDر البغDدادي ، وعاملDة عسDكر معاملDة األبDن ، وقDد حفDظ القDرآن الكDریم فDي مسDجد 

دینار الصغیر على ید مقرىء جید وتعلDم القDراءة والكتابDة  بدربمتواضع ھو المسجد الزیدي 
راǘ یتردد على مكتبة المسجد الزیدي یقDرأ بھDا  اتقن یاقوت القراءة والكتابة وحینوالحساب ، 

  .  )١(الكتب وكان امام الجامع یشجعھ ویعیر الكتب لیقرأھا 
 وحDینوعلمھ عسكر شؤون التجارة وعم坝 معھ بمتجره ، وسافر معھ إلى عدة بالد ،   

أ岸مwن عسكر بخبرتھ بالتجارة مكث في بغداد وكان یاقوت یسافر بمفرده وكDان اثنDاء رحالتDھ 
دون مالح敖اتھ الخاصة عن االماكن والبلDدان والمسDاجد والقصDور واالثDار القدیمDة والحدیثDة ی

ھـ ، ترك یDاقوت الرومDي تجDارة عسDكر ٩٥٧وفي عام .  )٢(واالسا岸یر والغرائب وال敖رائف 
وفتح دكاناً متواضعاً بحDي الكDرخ فDي بغDداد ینسDخ فیDھ الكتDب لمDن یقصDده مDن D岸الب العلDم ، 

ان رفوفاً یصنع بھا ما لدیھ من الكتب التي اشتراھا اثنDاء رحالتDھ او الكتDب وجع坝 جدران الدك
مكتبDة مسDجد الزیDDدي ، وكDان فDي اللی坝D یفDر奥 للقDراءة ، وأدرك یDDاقوت التDي نسDخھا بیDده  مDن 

أھمیة التمكن من اللغة واألدب والتاریخ والشعر فن敖م لنفسھ أوقاتDاً لدراسDة اللغDة علDى یDد أبDن 
أما في مجال الخDط العربDي ، فقDد .  )٣(دب على ید األدیب اللغوي العكبري یعیش النحوي واال

فقد نشw یاقوت فDي دار الخالفDة العباسDیة ، وأخDذ العلDم عDن شDیوخ عصDره فDي مختلDف العلDوم 
والفنون ، فكان شیخھ في النحو أبن الدھان ، وشیخھ في الخط العربي الشیخ صفي الDدین عبDد 

  .  )٤(تنصریة المؤمن أحد فقھاء المدرسة المس
عش八 یاقوت فنون الخط العربي منذ صباه فبرع فیھ وأظھر من المھارة ما جعلDھ فDي   

مصاف ع敖ماء الخطا岸ین ، وبقي یاقوت یتملى خطDو岸 الئمDة المجDودین ممDن سDبقوه فDي ھDذا 
أبDن البDواب فDي  وفDاقوأصDولھ .  )٥(المضمار حتى بلغ الغایة من حسن الخط وضDبط قواعDده 

Dد جمال الخط وحسDى تقلیDف علDواب وعكDن البDط ابDع بخDھ اذ ولDي تراكیبDداع فDیقھ واالبDن تنس
خطھ حتى برع ومھDر فDي الكتابDة ، بضDروب األقDالم كلھDا وخاصDة الثلDث ، فكتDب كثیDراً مDن 
المصDDاحف وأنتشDDر خطDDھ فDDي االفDDاق ویعDDد یDDاقوت أول مDDن نق坝DD الخDDط الكDDوفي إلDDى الطریقDDة 

فDي تقریDب الخDط وابداعDھ ، ثDم جDاء یDاقوت وخDتم فDي  العراقیة ابن مقلة ، ثم جاء ابDن البDواب
  .  )٦(الخط واكملھ وما زال حتى یومنا ھذا یقلده الخطا岸ون وینسجون على منوالھ 

عم坝 یDاقوت خازنDاً بDدار الكتDب فDي المدرسDة المستنصDریة بwشDراف المDؤرخ الكبیDر   
اء والعلمDDاء والشDDعراء ، وقDDد أفDDاد یDDاقوت مDDن دار الكتDDب كثیDDراً ، وكDDان یجتمDDع باألدبDD الفDDو岸ي

والDDوزراء ، فعرفDDوا فضDDلھ وقDDدروا فنDDھ فنDDال رعDDایتھم وتشDDجیعھم وصDDنف كتبDDاً فDDي االخبDDار 

                                                 
 .  ١٠٥، ص ٥ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذھب ، ج - ١
 .  ١٧٣، ص ٥ابن خلكان ، وفیات األعیان ، ج - ٢
 .  ١٣، ص ٣القلقشندي ، صبح االعشى ، ج - ٣
 .  ١٠٣، ص ٥ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذھب ، ج - ٤
 .  ١٧٣، ص ٥عیان ، جابن خلكان ، وفیات اال - ٥
 .  ١٣١، ص ٨، الزركلي ، األعالم ، ج ١٣، ص ٣القلقشندي ، صبح االعشى ، ج - ٦
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كان یاقوت المستعصDمي مثقفDاً عD敖یم الثقافDة ، وقارئDاً شDغوفاً .  )١(واالشعار واسرار الحكماء 
شDعره ھDذه ومDن جمی坝D .  )٢(بالشعر ، عكف على قراءة دیDوان المتنبDي والزمDھ D岸وال حیاتDھ 

  . )٣(: االبیات التالیة 
跋ما تدعي زور وبھتان    واالحباب قد بانوا  أن غاض دمع 坝فك  

  وقد خلى منھم ربع واو岸ان             وكیف تwنس او تنسى خیالھــم 
  عن النواظر أقمار وأغصان           ال اوحش هللا من قوم نwوا فتwى 

، وشغف بنق坝 صحاǘ الجDوھري وكDان كما درس المقامات وكتب بخطھ الكثیر منھا   
مغرماً بكتابتھ فنق坝 منھ نسخاً كثیرة بخط رفیDع المسDتوى وافDي النسDب جمی坝D الشDك坝 ومDا زال 
حتDDى یومنDDا ھDDذا یقلDDده الخطDDا岸ون وینسDDخون علDDى منوالDDھ ، ویقDDال أنDDھ كتDDب الDDف مصDDحف 
ومصحف محفوظ في خزائن الكتب باسDتنبول مزخرفDة بزخDارف مذھلDة ، اصDبحت مضDرب 

یDDاقوت خمسDDاً وعنDDدما بلDDغ .  )٤(ألمثDDال ، حتDDى كDDان النDDاس أذا أستحسDDنوا خطDDاً قDDالوا یDDاقوتي ا
د والسDفر مDرة وعDاوعشرین سنة وتمكDن مDن العلDوم وشDعران خبراتDھ الجغرافیDة قDد نضDجت 

اخDDرى ، وعم坝DD فDDي تجDDارة الكتDDب ، فDDزار مDDدن وبلDDدان عدیDDدة ، وتمخDDض عDDن ذل跋DD ان الDDف 
.  )٥(وكان قد بلDغ مDن العمDر خمسDة واربعDین عامDاً ) معجم البلدان (سماه یاقوت معجماً كبیراً 

و岸ي ان یختصDر كتDاب المعجDم لكنDھ رفDض العتقDاده ان االختصDار یشDعره فDوقد 岸لب ابDن ال
  . )٦(الكتب ویفقدھا الكثیر من قیمتھا العلمیة 

جمDDادي االولDDى عDDام  ١٢وقDDد تDDوفي یDDاقوت المستعصDDمي فDDي منزلDDھ یDDوم االربعDDاء   
، وقد توفي قب坝 ذل跋 بwیام ، ولDم یشDعر بDھ أحDد ، ثDم دفDن فDي مقبDرة الخیDزران بجDوار  ھـ٦٢٢

  .  )٧() رض(مشھد األمام أبي حنیفة النعمان 
  

  : آل جرادة : رابعاً 
  : أنجبت ھذه األسرة عدد كبیر ممن عرف بحسن الخط واجادتھ ، نذكر منھم  

  : ابو الحسن بن ابي جرادة وولده الحسن  -١
ابو الحسن بDن ابDي جDرادة بخطDھ ثلDث خDزائن مDن الكتDب لنفسDھ وخزانDة كتب الشیخ 

عDن عمDر ) ھـ٥٤٨(البن ابي البركات وخزانة البنھ ابي عبد هللا ومات الشیخ ابو الحسن سنة 
  .  )٨(ناھز الثمان والثمانین 

  

                                                 
 .  ١٤-١٣، ص ٣القلقشندي ، صبح األعشى ، ج - ١
 .  ١٠٤- ١٠٣، ص ٥ابن العماد والحنبلي ، شذرات الذھب ، ج - ٢
 .  ١٥ – ١٤، ص ٣القلقشندي ، المصدر نفسھ ، ج - ٣
 .  ١٠٤،  ٥د الحنبلي ، شذرات الذھب ، جابن العما - ٤
 .  ١٠٥، ص ٥ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذھب ، ج - ٥
 .  ١٧٣، ص ٥ان خلكان ، وفیات االعیان ، ج - ٦
بغDداد (، المختصر المحتاج الیھ ، تحقی八 مصطفى جDواد ، مطبعDة المعDارف ) ھـ٦٣٧ت(ابن الدبیثي ، محمد بن سعید  - ٧
، األع敖مDDي ، ولیDDد ، أعیDDان الزمDDان وجیDDران النعمDDان فDDي مقبDDرة الخیDDزران ، مكتبDDة التDDرقیم ،  ٢٠١، ص ٢، ج) ١٩٥١-
 .  ٧٤ – ٧٣، ص) ٢٠٠١ –بغداد (
 .  ٢٠-١٨، ص ٦یاقوت ، معجم االدباء ، ج - ٨



  سمیعة عزیز محمود. د.م.أ                 ٢٠٠٩أب . مجلة الفتح .  العدد الحادي واألربعون
 

 

ومن آل أبي جرادة ولده ابو علي الحسن بDن علDي بDن عبDد هللا ، وكDان رجDالً فاضDالً   
كاتباً شاعراً أدیباً ، ویكتب النسخ على 岸ریقة أبي عبد هللا بDن مقلDة والرقDاع 岸ریقDة ابDن عالماً 

  . )١(ھـ ٥٥١البواب وخطھ حلو جید جداً قال خال من التكلف والتعسف توفي سنة 
  

  : ابو البركات عبد القاھر بن علي بن عبد هللا بن ابي جرادة  -٢
شاعراً كاتباً ، لھ الخط الرائ八 والشDعر  وھو اخو ابو علي الحسن بن علي ، كان أدیباً 

الفائ八 ، والتھذیب الذي تبحر في جودتھ ، ویلتح八 بالنسبة الى ابن البDواب ، والتwDن八 فDي الخDط 
  .  )٢(المحرر الذي یشھد بالتقدم في الفض坝 وأن تwخر 

  
  : أبو الحسن علي بن عبد هللا بن محمد بن ابي جرادة  -٣

ذو فنون عن العلوم ، وخطھ ملیح جDاء علDى غایDة فر اداتھ ، عرف بصدر زمانھ ، و
  .  )٣(من الحالوة والصحة 

  
  : جمال الدین ابو غانم محمد بن القاضي ابي الفض坝 ھبة هللا بن ابي جرادة  -٤

كان خطھ في صباه على 岸ریقة ابن البواب القدیمDة ، ووھDب ألھلDھ مصDاحف كثیDرة 
بDراءات االقDالم فیكتDب بھDا تعاویDذ بخطھ ، وكان أذا أعتكف في شDھر كتDب مصDحفاً ، وجمDع 

  .  )٤(ھـ ٥٤٠للحمى وعسر الوالدة ، وكان مولده سنة 
  

  العلماء والوزراء الذین أشتھروا بجودة الخط : خامساً 
  : فا岸مة بنت الحسن بن علي العطار  -١

وھDDي أم الفض坝DD المعروفDDة ببنDDت االقDDرع الكاتبDDة ، صDDاحبة الخDDط الملDDیح المعروفDDة ، 
بعDاء الحDادي والعشDرین مDن المحDرم مDن شDھور السDنة ثمDاني واربعمائDة ، ماتت فDي یDوم االر

وذكرھا ابن الجوزي بفا岸مة بنDت علDي المDؤدب المعروفDة ببنDت االقDرع الكاتبDة ، وذكDر أنھDا 
: یقDDول نقDDالً عDDن السDDمعاني .  )٥(ھDDـ ، ودفنDDت ببغDDداد ببDDاب ابDDرز ٤٨٠توفیDDت فDDي محDDرم سDDنة 

لDت لكتابDة كتDاب الھدنDة الDى مل跋D الDروم مDن الDدیوان وكان لھا خDط ملDیح حسDن وھDي التDي اھ
وسDDافرت الDDى بDDالد الجب坝DD الDDى العمیDDد ابDDي نصDDر الكنDDدري ، وكتDDب النDDاس علDDى .  )٦(العزیDDز 

خطھا وكانت تكتب 岸ریقة ابن البواب ، وقال أبو بكر محمد بDن عبDد البDاقي بDن محمDد البDزاز 
ورقة لعمید المل跋 ابDي نصDر الكنDدري كتبت : سمعت الكاتبة بنت األقرع تقول : " العروضي 

  .  )٧(واعطاني الف دینار ، وی敖ھر أن دارھا كانت في قطیعة الربیع ببغداد 
  
  

                                                 
 .  ٢٠-١٨، ص٦یاقوت ، معجم األدباء ، ج - ١
 .  ٢٠، ص ٦یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٢
 .  ٢١، ص ٦سھ ، جیاقوت ، المصدر نف - ٣
 .   ٣٤-٣٣، ص ٦یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٤
 .  ١١٦-١١٥، ص ٦، یاقوت ، معجم األدباء ، ج ٤٠، ص ٩المنت敖م ، ج - ٥
 .  ١٧٢-٢٧٠، ص ١٦یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٦
 .  ٤٠، ص ٩ابن الجوزي ، المصدر نفسھ ، ج - ٧
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  : ست نسیم  -٢
في خالفة الناصر لDدین هللا العباسDي وذكDر ابDن العبDري ان الناصDر عجDز عDن كانت 

ة مDن الن敖ر في القصص لما ضDعف بصDره وادراكDھ سDھو فDي اكثDر اوقاتDھ مDا ستحضDر امDرأ
النساء البغدادیات تعرف بست نسیم وقربھا وكانDت تكتDب خطDاً قریبDاً مDن خطDھ ، وجعلھDا بDن 
یدیھ تكتب األجوبة وشاركھا في ذل跋 خادم اسمھ رشی八 فصارت المرأة تكتDب فDي االجوبDة مDا 

  .  )١(ترید 
  

  : شھدة بنت االبري  -٣
Dرج ھي شھدة بنت احمد االبري ، ولدت ببغداد ، وكان والدھا ابو نصDن الفDد بDر أحم

تزوجت شھدة من ثقة الدولة علDي .  )٢(بن عمر الدنیوري االبري من مشاھیر بغداد ومحدثیھا 
المدرسDة الثقتیDة  ىألمDر هللا والDذي بنD المقتفيبن محمد الدریني الذي اصبح خصیصاً بالخلیفة 

Dرھا مجDاء وأحضDن العلمDة مDائف岸 معھاDسwراً فDماع المعروفة بھ ، وعني بھا أبوھا كثیDالس الس
، وعرفت ھذه العالمة الفاضلة بخطھDا المDتقن وكتبDت بیDدھا ونسDخت الكثیDر مDن على الشیوخ 

ومDدǘ الصDفدي .  )٣(صاحبة الخDط الحسDن : االمھات واالصول فقال عنھا ابو سعد السمعاني 
) الكاتبDة(ولDذل跋 سDمیت .  )٤(ما كان في زمانھا مDن یكتDب مثلھDا : خطھا واعجب بھ حتى قال 

أن تمت علومھا وأستوعبت فنونھا وبز奥 نجمھا وبان فضلھا حتى أخذت تنشر علمھا بDین  ماو
لتدریسDDھا واصDDبح مركDDزاً للعلمDDاء النDDاس ، وكانDDت دارھDDا برحبDDة جDDامع القصDDر خیDDر مقDDر 

  .  )٥(ھـ ٥٧٤والعالمات توفیت سنة 
  

  : جثمwونة بنت مكي بن محمد االرمونیة المقرئة الكاتبة  -٤
Dانھا كانت تعل 坝ن قیDة مDقافل 坝Dى أربDوعظ وردت إلDد الDة وتعقDرمیwرآن بDط والقDم الخ

 :یقDول أبDن المسDتوفي ) الصDفارین بخDان(ھDـ ، ونزلDت بمDا یعDرف ٦١٠فر سDنة صDالحDج فDي 
  . )٦(وارادت االجتماع بھا فمنعني من ذل跋 لواقعة بھا كانت بینھا في 岸ری八 مكة المع敖مة 

  
  : الوزیر احمد بن یوسف صبیح  -٥

ھDـ ، وكDان ٢١٤ھDـ وقی坝D  ٢١٣بعDد احمDد بDن ابDي خالDد ، تDوفي سDنة وزیر المwمون 
یوسف بن صبیح في أول أمره یكتب لعبد هللا بن علي عم الخلیفة المنصDور ، فلمDا اسDتتر عبDد 
هللا بن علي عند اخیھ سلیمان بالبصرة ، صار احمد في دیوان ابي جعفر ، وأجرى لھ ك坝 یDوم 

岸لبنDDي الربیDDع بDDن یوسDDف ألكتDDب رسDDالة للخلیفDDة : عشDDرة دراھDDم ، یقDDول أحمDDد بDDن یوسDDف 
الحDروف ،  بDینأكتب وقDارب : المنصور ، فwمرني بالجلوس ثم رمى إلي قر岸اس ، وقال لي 

                                                 
 .  ٤٢٢تاریخ مختصر الدول ، ص - ١
 .  ٩٦-٩٥، ص ١، األنساب ، جالسمعاني  - ٢
 . ٩٦، ص ١االنساب ، ج - ٣
٤ -  跋الدین بن ایب 坝ھـ٧٦٤(خلی (岸 ، یدDؤاد سDن فDاء ایمDات ، اعتنDادر ،  ١، الوافي بالوفیDدار ص ،) روتD١٩٨٨ –بی ( ،
 .  ١٧٤، ص ٢، ق ١٥ج
 .  ٩٦ – ٩٥، ص ١السمعاني ، المصدر نفسھ ، ج - ٥
 –بغDداد (، تاریخ أرب坝 ، تحقی八D ، سDامي بDن السDید خمDاس ، ) ھـ٦٣٧ت(احمد األربلي ابو البركات المبارك احمد بن  - ٦

 .  ٢٤٨ص ١، ج) ١٩٨٠
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" وخرج بین السطور ، وأجمع خط跋 ، وال تسرف فDي القرD岸اس ، وكانDت معDي دواة شDامیة 
ت تقDول فDي نفس跋D یDا یوسDف وانD: فتوقفت عن اخراجھا ، فقال لي " أي مصنوعة في سوریا 

شDامیة  دواةانا باالمس في دیوان الكوفة أكتب لبني أمیة ثم مع عبد هللا بن علي ، وأخرج األن 
أن跋 أنما كنDت فDي الكوفDة تحDت یDدي غیDرك ، وكنDت مDع عبDد هللا بDن علDي ، وأنDت الیDوم إلDى 

ي فDDزال عنDD: أح八DD بھDDا ، قDDال  ونحDDنالشDDامیة ادب جمی坝DD ومDDن ادوات الكتDDاب ،  ولDDديومعDDي 
أي (فلمDاً فرغDت مDن الكتDاب أمDر بDھ فDاترب واصDDلح  یملDيالخDوف ، فwخرجتھDا وكتبDت وھDو 

.  )١(وقDDال دعDDھ وأتDDرك العنDDوان إلDDي ، وزاد فDDي رزقDDي وأنصDDرف ) مDDن الحبDDر وحفDDت نشDDفت
بDودي أن " وبذل跋 عرف أحمد بن یوسف بحسن الخط وجودتھ حتى قال الخلیفة المwDمون عنDھ 

ال یا أمیر المؤمنین لو كان الخDط فضDیلة لمDا حرمDھ رسDول حسن خط跋 لي بنصف ملكي ، فق
  .  )٢(" ، فقال المwمون سلبتني بالعھد ) ص(هللا 

  : عبد العزیز بن دلف  -٦
ھو عبد العزیز بن دلف بن ابي 岸الDب بDن دلDف بDن ابDي القاسDم البغDدادي المقDرىء ، 

ولDد .  )٣(عفیDف الDدین أبDو الفض坝D ، ویلقDب : الناسخ الخازن الصوفي ، أبو محمد ، ویقDال لDھ 
سنة احدى او اثنتین وخمسین وخمسمائة وتوفي لیلة االثنین السادس والعشرین من صفر سDنة 

كان عادالً ثقة ، لDھ صDورة كبیDرة ، ولDي خزانDة المستنصDریة وغیرھDا ، سDمع ، .  )٤(ھـ ٦٣٧
خطDDھ وروى ، قDDرأ بنفسDDھ الكثیDDر علDDى مDDن بعDDدھم ، وسDDمع النDDاس بقراءتDDھ ، وكتDDب الكثیDDر ب

   )٥(الحسن لنفسھ وللناس توریقاً 
  

  : ابن الخطیري الكتبي  -٧
الكتبي اشتغ坝 بتجوید الخط منDذ صDباه ،  *علي بن یوسف بن سعد بن علي الخطیري 

وكتب على خطو岸 الكتاب حتى بلغ الغایة في حسن الخط ، وتجوید الكتابة ، وخط الكثیDر مDن 
八زمانھ  جوامع القرآن ، ودواوین الشعر ، وكتب علیھ خل 坝كثیر ، وصار أكتب أھ .  

  
  : )٦(احمد بن الحسین بن عبید هللا االسدي  -٨

  . كان من االدباء والفضالء االذكیاء ، ولھ خط یزري بخط ابن مقلة على 岸ریقتھ 
  :  )٧(أحمد بن علي الخطیب البغدادي  -٩

حDدیث ، كان مھیباً وقوراً نبیالً ثقة صدوقاً ، حسن الخط كثیر الشك坝 والضبط قارئاً لل
  . فصیحاً ، وقف كتبھ قب坝 وفاتھ 

                                                 
 .  ١٦٧-١٦٦، ص ٢یاقوت ، معجم األدباء ، ج - ١
 .  ٤٩الجاجرمي ، نكت الوزراء ، ص - ٢
، ) ھDـ٧٩٥ت(دین أحمDد ، أبن رجب ، أبو الفرج عبد الرحمن بDن شDھاب الD ٥٤ابن الغو岸ي ، الحوادث الجامعة ، ص - ٣

 .  ٢١٧، ص ٢، ج) ١٩٥٢ –دمش八 (كتاب ذی岸 坝بقات الحنابلة ، 
 .  ٥٤ابن الغو岸ي ، المصدر نفسھ ، ص - ٤
 .  ٢١٧، ص ٢ابن رجب ، كتاب الذی坝 ، ج - ٥
*  Dویحملھ 八فیDاس الصDاب الكربDا الثیDبح فیھDینس 坝Dة دجیDن ناحیDداد مDال بغDن اعمDرة مDة كبیDي قریDا نسبة الى الخطیرة وھ

معDروف ، نDاجي ، تDاریخ علمDاء . الخطیرة بالتصغیر بالقرب من بلد : التجار الى البالد وھي الیوم قریة صغیرة یقال لھا 
 .  ٧٣، ص ١٩٦٥ –، مطبعة العاني ، بغداد  ٢المستنصریة ، ج

 .  ١٤١، ص ١یاقوت ، معجم االدباء ، ج - ٦
 .  ٤٠، ص ١یاقوت ، معجم األدباء ، ج - ٧
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  :  )١(اسماعی坝 بن حماد الجوھري  -١٠
ھو ابو نصر الفارابي ابن اخت ابي اسحاق الفارابي صاحب دیوان االدب ، كان أماماً وعالمDاً 
باللغة واألدب ، وخطھ یضرب بھ المث坝 في الجودة ، ال یكاد یفرق بینھ وبین خط ابDي عبDد هللا 

فDDي نیسDDابور ، ولDDم یDDزل مقیمDDاً بھDDا علDDى التDDدریس والتwDDلیف وتعDD敖یم الخDDط بDDن مقلDDة ، اسDDتقر 
وكتابDDة المصDDاحف والDDدفاتر حتDDى مضDDى لسDDبیلھ عDDن اثDDار جمیلDDة ، ولDDھ تصDDانیف مDDن كتDDاب 
الصDDحاǘ فDDي اللغDDة ، وكتDDاب المقدمDDة فDDي النحDDو ، وھDDذا الكتDDاب ھDDو الDDذي بwیDDدي النDDاس الیDDوم 

ھDـ ، ٣٨٣ب بخط الجوھري بتبریز وقد كتبھا في سDنة وعلیھ اعتمادھم ، وقد وجد بدیوان األد
  .ھـ ٣٩٦كما وجدت نسخة الصحاǘ بخط الجوھري في دمش八 والتي كتبھا سنة 

  
  :  )٢(الحسن بن عبد هللا ابو سعید السیرافي  -١١

الشDDھیر ، تDDولى القضDDاء علDDى بعDDض اربDDاع بغDDداد ، ومDDات سDDنة  النحDDوي والقاضDDي
سDDعید حسDDن الخDDط ، ولقDDد اراده الDDوزیر أبDDو جعفDDر  ھDDـ ، فDDي خالفDDة المطیDDع ، وكDDان ابDDو٣٩٨

  . الضمیري على االنشاء والتحریر ، فwستعض 
  

  : ) ٣(الحسن بن علي الجویثي الكاتب  -١٢
صاحب الخط المنسوب ، كان مقیماً ببغداد ، ثم أنتق坝D إلDى مصDر ، وكDان یعDرف بھDا 

لم یكتDب احDد بعDد : " ھـ ، یقول یاقوت ٥٨٦بالبغدادي ، وكان یلقب فخر الكتاب توفي بمصر 
ابDDي الحسDDن علDDي بDDن ھDDالل ابDDن البDDواب اجDDود مDDن الجDDویني وكDDان اسDDتاذه فDDي الكتابDDة یعقDDوب 

خطیھمDا ، وكDان مDن  بDینإال أنھ أبر علیھ وزاد حتDى ال تتناسDب بغداد ،  علیھالغزنوي ، كتب 
ھ علDي بDن كتبD(شیمة الجویني انھ خط ما كتب شیئاً بخطھ ، كثر أو ق坝 ، إال ویكتDب فDي اخDره 

  ) . الحسن الجویثي
  

  :  )٤(علي بن محمد بن عبید بن الزبیر االسدي  -١٣
المعروف بwبن الكرخي صاحب ثعلب ، وھو من أسد قریش بDن عبDد العDزي ، رھDط 
الزبیر بDن عDوام ، وھDو صDاحب الخDط المعDروف بالصDحة ، المشDھور بwتقDان الضDبط وحسDن 

DDوفي ، فقDDن الكDDط أبDDن خDDت مDDنقل 坝DDذا قبwDDف ، 坝كDDنة الشDDات سDDم ، 岸اDDي االحتیDDالغ فDD٣٤٨د بDDـ ، ھ
  رأیDDDDDDDDDDDت بخطDDDDDDDDDDDھ عDDDDDDDDDDDدة : " ھDDDDDDDDDDDـ ، ویقDDDDDDDDDDDول یDDDDDDDDDDDاقوت ٢٥٤ومولDDDDDDDDDDDودة سDDDDDDDDDDDنة 

كتDDب ، فلDDم أر أحسDDن خطDDاً وأتقانDDاً للكتابDDة منDDھ ، فwنDDھ یجع坝DD االعDDراب علDDى الحDDرف بمقDDدار 
الحرف احتیا岸اً ، ویكتب على الكلمة المشكوك فیھDا عDدة مDرار صDح صDح صDح مDن جمDاعي 

  . الھوى فیھا الكتب وارباب 
  
  

  
                                                 

 .  ٢٧٣ – ٢٦٦، ص ٢، المصدر نفسھ ، جیاقوت  - ١
، تحسین حمید مجید ، الخط العربي في معجDم االدبDاء ، مجلDة دیDالى ، العDدد  ١٠١، ص ٣یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٢

 .  ٣٣-٣٢، ص ٢٠٠٩، لسنة  ٣٥
 .  ١٥٧ – ١٥٦، ص ٣یاقوت ، معجم االدباء ، ج - ٣
 .  ٣٢٨-٣٢٦، ص ٥یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٤
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  :  )١(علي بن محمد الخالل  -١٤
، صDDاحب الخDDط الملDDیح ، والضDDبط الصDDحیح معDDروف بDDذل跋  وھDDو ابDDو الحسDDن االدیDDب الناسDDخ

  . ھـ ٣٨١مشھور مات سنة 
  

  :  )٢(علي بن الحسن بن علي بن صدقة  -١٥
 ÆاDد بDة المسترشDة للخلیفDالل الدولDھ جDن ابیDالوزارة عDـ٥٢٩-٥١٢(كان نائباً بDھ ( ،

  ھـ ٤٥٥، مات سنة  ملیحوافر العق坝 ، لھ معرفة تامة باللغة حسن الخط ، صحیح الخط ،  كان
  

  :  )٣(علي بن حمزة بن علي بن 岸لحة  -١٦
الرازي األص坝 البغDدادي المولDد والDدار ، ویعDرف بwDبن بقشDالن ، ویلقDب بعلDم الDدین 

تضDيء بDاÆ ، ھـ ، ولي حجیDة البDاب فDي ایDام المس٥٩٩ھـ ، وتوفي بمصر سنة ٥٤٥ولد سنة 
علDDم الDDدین ھDDذا صDDاحب الخDDط الملDDیح الغایDDة علDDى 岸ریقDDة علDDي بDDن ھDDالل ابDDن : یDDاقوت یقDDول 

  . تقدم وتwخر  فیمنالبواب ، خصوصاً قلم المصاحف ، فwنھ لم یكتبھ أحد مثلھ 
  

  :  )٤(علي بن عبد هللا السمسیمي  -١٧
ة ، صحیح الخDط ھو ابو الحسن اللغوي النحوي ، كان جید المعرفة بفنون علم العربی

  . ھـ في خالفة القادر باÆ ٤١٥غایة في االتقان والضبط ، مات سنة 
  

  :  )٥(عمر بن الحسین الخطا岸 غالم ابن حرنقا  -١٨
كان كاتباً ، ملیح الخط ، مح敖وظاً منھ ، وكان یكتب على 岸ریقDة علDي بDن ھDالل بDن 

ھـ ودفDن فDي داره ٥٥٢ البواب ، ویجید في ذل跋 ، وخطھ مشھور عند كتاب االفاق ، مات سنة
  . بدرب الدواب 

  
  :  )٦(الفض坝 بن عمر بن منصور بن علي  -١٩

ھو ابو منصور ، ویعرف بwبن الرائض الكاتب ، مDن أھ坝D بDاب االزج ، كDان حافD敖اً 
،  ٥٥٠لكتDDاب هللا ، وخطDDھ فDDي غایDDة الجDDودة علDDى 岸ریقDDة أبDDن ھDDالل ابDDن البDDواب ، ولDDد سDDنة 

  . ھـ ٦٠٩وتوفي سنة 
  

  : اء العباسیین في تجوید الخط العربي أسھامات الخلف
لقد ظھر الخط العربي في الفتDرة التDي سDبقت االسDالم ، وأخDذ شDك坝 الحDرف العربDي   

یتمیز بعد ظھور األسالم ، ولما كDان األسDالم یحDض علDى العلDم فقDد انتشDرت الكتابDة بصDورة 
اتھDا ومجالسDھا حلقواضحة في الحواضر والمدن ، وأشتھرت الكوفة بكثDرة علمھDا ، وتعDددت 

                                                 
 .  ٣٧٧، ص ٥یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ١
 .  ١٢٩ – ١٢٨، ص ٥یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٢
 .  ٢٠٨، ص ٥یاقوت ، معجم األدباء ، ج - ٣
 .  ٢٧٢-٢٧١، ص ٥یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٤
 .  ٤٨-٤٧، ص ٦یاقوت ، المصدر نفسھ ، ج - ٥
 .  ١٤١، ص ٦یاقوت معجم االدباء ، ج - ٦
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العلمیDDDة ، وبDDDرزت فیھDDDا جمھDDDرة مDDDن النسDDDاخ الجیDDDدین ، وتقاربDDDت خطDDDو岸ھم فDDDي مالمحھDDDا 
ولمDDا انتق坝DD العلمDDاء واالدبDDاء الDDى بغDDداد ، .  )١(وخصائصDDھا ، حتDDى نسDDب ألیھDDا الخDDط الكDDوفي 

تنوعت العلوم والمعارف وازدھرت الفنDون والحضDارة ، وصDار الخDط العربDي الكDوفي یتخDذ 
  .  )٢(وظھرت علیھا صور التقدم  وتزاحمھافي بغداد وصارت بغداد تنافس الكوفة  شكالً أخر
وقد اھتم الخلفاء بالخط وحDاولوا اجادتDھ ، ومDن ھDؤالء الخلفDاء الخلیفDة المwDمون وقDد   

الخDDط لسDDان الیDDد ، وھDDو أفض坝DD " ظھDDر أسDDھامھ مDDن خDDالل أقوالDDھ وكتاباتDDھ حیDDث كDDان یقDDول 
  .) ٣(" أجزاءھا 

   )٤(" للھدر القلم كیف یحوك وشي المملكة "مكتوبة بخط حسن  *مؤامرة لما رأى  وأیضاً قال 
)٤(   

اما ما یخص اسھامات الخلیفة المwمون المباشرة في الخط والكتابDة فDیمكن اسDتنتاجھا   
تفحص من رج坝D شDیئاً : " من وصایاه او شرو岸ھ في الكتابة والخط الحسن ، حیث كان یقول 

كتابDة والDتخلص مDن المحلDول الDى العقDود ، فwDن لك坝D شDيء كتفحص عن الفص坝 والوص坝 في 
جماالً وحلیة الكتاب وجمالھ ایقاع الفص坝 موقعھ وشحذ الفكرة واجالتھا في لطف التخلص مDن 

  .  )٥(" المعقود الى المحلول 
كیفمDا وقعDت وعDدم وصDلھا بمDا بعDدھا مDن ) حتDى(وكان المwمون یوصي كتابDھ عنDد   

لDو فاخرتنDا ملDوك االعDاجم : " ما للعDرب مDن انDواع الخDط حیDث قDال وكان یفاخر ب.  )٦(اللفظ 
  .  )٧(" بwمثالھا لفخرناھا بمالنا من انواع الخط 

وكDDان الخلیفDDة القDDائم معرفDDة حسDDنة بالكتابDDة ، ولDDم یكDDن یرتضDDي أكثDDر مDDا یكتDDب فDDي   
اول أن یصDلح ویبدو انھ كان یراقب ما یكتبھ كتابة ، ویح.  )٨(الدیوان ، فكان یصلح فیھ اشیاء 

                                                 
١ - DDم敖دد االول االعDDالمیة ، العDDة وأسDDات عربیDDة دراسDDي ، مجلDDط العربDDویر الخDDي تطDDا فDDة ودورھDDة البغدادیDDي ، المدرس
 .  ١٧٣، ص) ١٩٧٩-بغداد (
 .  ١٧٣األع敖مي ، المصدر نفسھ ، ص - ٢
، بھجDة المجDالس وأنDس المجDالس ، تحقی八D محمDد ) ھDـ٤٦٣ت(ابن عبد البر ، أبي عمDر ویوسDف بDن عبDد هللا النمDري  - ٣
   ٣٥٧، القسم األول ، ص) ١٩٦٢-القاھرة (رسي الخولي ، مراجعة عبد القادر القط ، دار الجی坝 للطباعة ، م
ھي عم坝 تجمع فیھ االوامر الخارجیة في مدة ایام االزرق ویوقع السلطان في اخره بwجDازة ذل跋D الصDابىء ، : المؤامرة   *

اء ، تحقی八D عبDد السDتار أحمDد ، دار أحیDاء الكتDب العربیDة ، ، الDوزر) ھDـ٤٤٨ت(أي أسحاق أبراھیم بن ھالل بن زھرون 
 .   ٤٥١، ص) ١٩٥٨-القاھرة (مطبعة عیسى الباني 

، المحاسن والمساوىء ، وقف على 岸بعة عمر دری跋D شDوالي ، مطبعDة غیلDوم ) ھـ٤٥٨ت(البیھقي ، ابراھیم بن محمد  -٤
، محاضDرات االدبDاء ، ) ھDـ٥٦٥ت(حسDین بDن محمDد  ، الراغDب االصDفھاني ، ابDي القاسDم ١٢، ص) ھDـ١٣١٨-الیبزك (

 .   ١١١، ص ١، ج) ١٩٦١-بیروت (دار الحیاة 
، الصDناعتین الكتابDة والشDعر ، تحقی八D علDي محمDد البجDاوي ، ) ھDـ٣٩٥ت(العسكري ، ابي ھDالل الحسDن بDن عبDد هللا  - ٥

 .  ٤٤١، ص) ١٩٨٦-بیروت (صیدا 
 .  ٤٤١العسكري ، المصدر نفسھ ، ص - ٦
، حكمDة االشDراق فDي اختDراق االفDاق ، مDن نDوادر المخطوD岸ات ، ) ھDـ١١٨٤ت بعد سDنة (الحسیني ، محمد مرتضى  - ٧

، مطبعDDة لجنDDة التwDDلیف ،  ١، 岸 ١تحقی八DD عبDDد السDDالم ھDDارون ، المجموعDDة الخامسDDة ، المجلDDد الثDDاني ، القسDDم األول ، ج
 .  ٦٧، ص) ١٩٤٥ –القاھرة (
 –بیDDروت (، الكام坝DD فDDي التDDاریخ ، دار صDDادر ، ) ھDDـ٦٣٠(الحسDDن علDDي بDDن ابDDي الكDDرم  ابDDن االثیDDر ، عDDز الDDدین ابDDي - ٨

، تاریخ الخلفاء ، تحقی八 محمDد محDي الDدین ) ھـ٩١١ت(، السیو岸ي ، جالل الدین عبد الرحمن  ٩٥، ص ١٠، ج) ١٩٦٥
 .  ٤١٧، ص) ١٩٥٢-القاھرة (عبد الحمید ، 
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وكDDذل跋 كDDان . یصDلح أخطDDائھم أعتمDاداً علDDى مDDا یعرفDھ أو یمتلكDDھ مDDن علDم فDDي الكتابDDة والخDط 
  . )١(الخلیفة المست敖ھر باÆ قویاً وملیح الكتابة 

وایضDاً .  )٣(وقDد كتDب الخDط المنسDوب الیDھ والمعDروف بDالخط المسDت敖ھري . )٢(حسن الخDط  
ویقDول ابDن االثیDر انDھ رأى خطDھ ، وكDان فDي .  )٤(وصف الخلیفة المسترشد باÆ بحسن الخط 

وكان الخلیفة المقتفي قد أھتم ھو اآلخDر بDالخط ، حتDى أن المصDادر أشDارت .  )٥(غایة الجودة 
وھذا یعني انھ لم یكن مجرد ھاو للخط وانما كDان .  )٦(في خالفتھ  *إلى أنھ كتب ثالث ربعات 

  . كان مشتغالً بھ وإال لما كتب ھذا المقدار 
ى جانDب الخلفDاء السDابقین ، فقDد كDان الخلیفDة الناصDر یجیDد الخDط أیضDاً ، وكDذل跋 وإل  

بDDاÆ الDذي كDDان حسDDن الخDDط صDحیح الضDDبط ، وقDDد أنشwD خزانDDة جمDDع فیھDDا الخلیفDة المستنصDDر 
  .  )٧(انواع العلوم بالخطو岸 المنسوبة ما جاوز حد الكثرة 

ھ ، ویؤیDد ھDذا مDا قالDھ أحDد ویبدو ان ھذه الخزانة كانت تحوي على كتب منقولة بخط  
الباحثین المحدثین من أن المستنصر عكف على نق坝D الكتDب بخDط حسDن ، ومواظبDة ، وضDبط 

وكDذل跋 الحDال ینطب八D علDى الخلیفDة .  )٨(صحیح ، مما دفعھ إلى أنشاء مكتبة عامرة خاصة بDھ 
 岸٩(یھا ف المستعصم الذي كان اذ خط ملیح ، وكان مھتماً بخزانة الكتب وانواع الخطو( .  

وھكذا نجد ان قسماً من الخلفاء كان لھ أسھام مباشر في الخDط ، بینمDا كDان قسDم أخDر   
مDDنھم قDDد أقتصDDر علDDى أھتماماتDDھ غیDDر المباشDDرة فقDDط ، ولDDم تكDDن لDDھ مشDDاركات فعلیDDة ، أو أن 
المصادر ھي التي لم توضح ھذه المشاركات السیما وأن المصادر نفسDھا قDد أشDارت ولDو مDن 

  . لوجودھا 岸رف بعید 
وختاماً البد االشارة إلى أن الخط العربي ھو فن زخرفDة الحضDارة اإلسDالمیة ، كDان   

وما یزال ، وسی坝敖 دوماً فیاضاً بك坝 ما یضيء ویفید ویبھج الحیاة ویفتح االفDاق امDام االنسDان 
والمجتمDDع ، وھDDو الشDDاھد علDDى عصDDور النھضDDة العربیDDة األسDDالمیة والتقDDدم الDDذي واكDDب ھDDذه 

  . ھضة في ك坝 المجاالت وعلى مر السنین والعھود الن
  

                                                 
،  ٢ج) ھDـ ١٣٦٤ –الھنDد (، دول االسDالم ، حیDدر ابDاد ، الDدكن ، ) ھDـ٧٤٨(الذھبي ، ابو عبد هللا شDمس الDدین محمDد  - ١

  .  ٢٨ص
،  ١، ج) ١٩٧٤ –بیDروت (فDوات الوفیDات ، تحقی八D احسDان عبDاس ، دار صDیدا ) ھDـ ٧٦٤(الكتبي ، محمد بDن شDاكر  - ٢

فDDي ملDDوك مصDDر ، النجDDوم الزاھDDرة ) ھDDـ٨٧٤(، أبDDن تغDDرى بDDردى ، جمDDال الDDدین أبDDي المحاسDDن یوسDDف االتDDابكي  ٨٩ص
 .  ٢١٦، ص ٥، ج) ١٩٦٣ –القاھرة (والقاھرة ، وزارة الثقافة واالرشاد ، المؤسسة المصریة للطباعة 

 .  ١٨٢، ص ١٢، ج) ١٩٧٤-بیروت (، البدایة والنھایة ، ) ھـ٧٧٤(ابن كثیر ، الحافظ أبي الفداء الدمشقي  - ٣
، ) ١٩٠٨-لیDDدن (ف ، أمیDDدروز . خ دمش八DD ، بwعتنDDاء ، ھDDـ ، ذی坝DD تDDاری) ھDDـ٥٥٥ت(ابDDن القالنسDDي ، أبDDي یعلDDى حمDDزة  - ٤

 .  ٢٥٢ص
 .  ٢٨، ص ١١الكام坝 في التاریخ ، ج - ٥
تاج العDروس ، المطبعDة الخیریDة ) ھـ١٢٠٥ت(صندوق فیھ اجزاء المصحف ، الزبیدي ، محمد بن المرتضى : الربعة   *
 ) . مادة ربع( ٣٤٣، ص ٥، ج) ھـ١٣٠٦-مصر (
، الDDDDدمیري ، كمDDDDال الDDDDدین  ٩٤، ص ٢، الصDDDDفدي ، الDDDDوافي بالوفیDDDDات ، ج ٥١، ص ٢السDDDDالم ، جالDDDDذھبي ، دول ا - ٦
 .  ٩٦، ص ١، ج) ت.ب–بیروت (، صالة الحیوان الكبرى ، دار الفكر ) ھـ٨٠٨ت(
، ) ١٩٦٤-بغDداد(، خالصة الذھب المسبوك ، تصحیح مكي السDید جاسDم ) ھـ٧١٧(األربلي ، عبد الرحمن بسط قینتو  - ٧

 .  ٢٨٦، ص
٨ - 岸 ، ابعDة ،  ١آل یاسبن ، محمد مفید ، الحیاة الفكریة في العراق في القرن السDدار العربیDداد(، الD٦٦، ص) ١٩٧٩-بغ 

 .  ٨٥، ص) ١٩٨٦-بغداد(، المشھداني ، محمد جاسم ، المستنصریة في التاریخ ، 
 .  ٣٣٣ابن الطقطقي ، الفخري ، ص - ٩
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  قائمة المخطو岸ات والمصادر والمراجع
  : قائمة المخطو岸ات : أوالً 

، أداب الوزراء ، مخطوD岸ة مصDورة ) القرن السابع الھجري(أبن شاذان ، احمد بن جعفر  -١
  ) . آ ٨٩(من مكتبة نبیلة عبد المنعم داود ، وھي تحت الطبع ، ورقة 

، كتDاب جوامDع العلDوم ، مخطوD岸ة مصDورة تقDوم بتحقیقھDا نبیلDة ) ھDـ٤٠١ت(ریغون أبن ف -٢
 .  ٥٤، ص) عبد المنعم داود ، من كتبھا الخاصة 

  
  : المصادر : ثانیاً 

  القرآن الكریم 
  ) . ھـ٦٣٠(أبن األثیر ، عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الكرم 

                                 .) ١٩٦٥-بیDDDDDDDDDDDDDDDDDDروت(الكام坝DDDDDDDDDDDDDDDDDD فDDDDDDDDDDDDDDDDDDي التDDDDDDDDDDDDDDDDDDاریخ ، دار صDDDDDDDDDDDDDDDDDDادر ،  -١
  ) . ھـ٧١٧(األربلي ، عبد الرحمن سبط قینتو 

، الDبالذري ، أبDو ) ١٩٦٤-بغDداد(خالصة الذھب المسبوك ، تصDحیح مكDي السDید جاسDم ،  -٢
 ) . ھـ٢٧٩(الحسن احمد بن یحیى بن جابر 

٣- DDDوان ، دار الكتDDDد رضDDDوان محمDDھ ، رضDDDعلی 八DDDة وعلDDDدان ، راجعDDDالبل ǘوDDة ، فتDDDب العلمی
 ) . ١٩٧٨-بیروت(

                                                         ، ) ١٩٥٩-مصDDDر(أنسDDDاب األشDDDراف ، تحقی八DDD حمDDDد حمیDDDد هللا ، مطبعDDDة دار المعDDDارف ،  -٤
 ) . ھـ٤٥٨(البیھقي ، أبراھیم بن محمد 

-الیبDDزك (المحاسDDن والمسDDاوىء ، وقDDف علDDى 岸بعDDة فردری跋DD شDDوالي ، مطبعDDة غیلیDDوم ،  -٥
                                             ، ) ھDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDـ١٣١٨

 ) . ھـ٨٧٤(أبن تقرى بردى ، جمال الدین أبي المحاسن یوسف االتابكي 
ة النجوم الزاھرة في ملوك مصDر والقDاھرة ، وزارة الثقافDة واالرشDاد ، المؤسسDة المصDری -٦

                                                                      .) ١٩٦٣-القDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاھرة(للطباعDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة ، 
 坝بن محمد بن اسماعی 跋ھـ٤٢٩(الثعالبي ، ابو منصور عبد المل . ( 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقی八 محمد ابو الفض坝 ابراھیم ، دار نھضة مصر  -٧
                                                                  ، ) ١٩٦٥-مصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDر (للطبDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDع ، 

 . الجاجرمي ، ابو المعالي بن محمد 
                                      ) ١٩٨٤-بغDDDDDDDDDDDDداد(تكDDDDDDDDDDDDت الDDDDDDDDDDDDوزراء ، تحقی八DDDDDDDDDDDD نبیلDDDDDDDDDDDDة عبDDDDDDDDDDDDد المDDDDDDDDDDDDنعم ،  -٨

 ) . ھـ٣٣١(الجھشباري ، ابي عبد هللا محمد بن عبدوس 
، ابDن الجDوزي ) ١٩٣٨-مصر(، مطبعة عبد الحمید احمد حنفي ،  ١لكتاب ، 岸الوزراء وا -٩

، االمDDام ابDDي الفDDرج جمDDال الDDدین عبDDد الDDرحمن بDDن علDDي بDDن محمDDد القزوینDDي البغDDدادي 
 ) . ھـ٥٩٧(

-الDDدكن(المنDDت敖م فDDي تDDاریخ الملDDوك واالمDDم ، دائDDرة المعDDارف العثمانیDDة ، حیDDدر ابDDاد ،  -١٠
                                               ، ) ھDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDـ١٣٥٧

 ) .ھـ١٠٦٧(حاجي خلیفة ، مصطفى بن عبد هللا 
 ) ھـ١١٨٤ت بعد سنة (، الحسیني ، محمد مرتضى ) ١٩٤١-استنبول (كشف ال敖نون ،  -١١
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م ھDارون ، حكمة االشراف في اختراق االفاق ، من نوادر المخطو岸ات ، تحقی八 عبد السال -١٢
                                                         ، ) ١٩٤٥-القDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاھرة (مطبعDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة لجنDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة التwDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDلیف 

 ) . ھـ٨٠٨(ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد 
ابDن                                            ، ) م١٩٨١-بیروت(مقدمة ابن خلدون ، دار الفكر  -١٣

 ) . ھـ٦٨١(احمد بن محمد االربلي خلكان ، شمس الدین 
) ١٩٦٨-بیروت(وفیات االعیان وانباء ابناء الزمان ، تحقی八 أحسان عباس ، دار صادر ،  -١٤

 ،                                                                                              ، 岸اDDن خیDDأب
 ) . ھـ٢٤٠ت(خلیفة 

١٥- ، 岸ة االداب ،  تاریخ خلیفة بن خیاDري ، مطبعDیاء العمDأكرم ض 八ف(تحقیD١٩٦٧-النج ( ،                                                    
 ) . ھـ٦٣٧(ابن الدبیثي ، محمد بن سعید 

                                     ، ) ١٩٥١-بغDDداد(المختصDDر المحتDDاج الیDDھ ، تحقی八DD مصDDطفى جDDواد ، مطبعDDة المعDDارف ،  -١٦
 ) . ھـ٨٠٨ت(الدمیري ، كمال الدین 

                                                     ، ) ت.ب-بیDDDDDDDDDDDDDDDDDDروت(حیDDDDDDDDDDDDDDDDDDاة الحیDDDDDDDDDDDDDDDDDDوان الكبDDDDDDDDDDDDDDDDDDرى ، دار الفكDDDDDDDDDDDDDDDDDDر ،  -١٧
 ) . ھـ٧٤٨ت(الذھبي ، أبو عبد هللا شمس الدین محمد 

                                       ، ) ھDDDDDDDDDDDDDDDـ١٣٦٤-الھنDDDDDDDDDDDDDDDد(دول اإلسDDDDDDDDDDDDDDDالم ، حیDDDDDDDDDDDDDDDدر آبDDDDDDDDDDDDDDDاد ، الDDDDDDDDDDDDDDDدكن ،  -١٨
 ) . ھـ٦٦٦ت(الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر 

                                           ، ) ١٩٨٣-الكویDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDت (مختDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDار الصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDحاǘ ، دار الرسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDالة ،  -١٩
 ) . ھـ٥٦٥ت(الراغب االصفھاني ، أبي القاسم حسین بن محمد 

٢٠- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاء ، دار الحیDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDرات االدبDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDروت(اة ، محاضDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD١٩٦١-بی ( ،                                         
 ) . ھـ٧٩٥ت(أبن رجب ، أبو الفرج عبد الرحمن بن شھاب الدین أحمد 

                                    ، ) م١٩٥٢-دمش八DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD(كتDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاب ذی坝DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD الحنابلDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة ،  -٢١
 ) . ھـ١٢٠٥(الزبیدي ، محمد بن المرتضى 

                                           ، ) ھDDDDDDDDDDDDDDـ١٣٠٦-مصDDDDDDDDDDDDDDر (ج العDDDDDDDDDDDDDDروس ، المطبعDDDDDDDDDDDDDDة الخیریDDDDDDDDDDDDDDة ، تDDDDDDDDDDDDDDا -٢٢
 ) . ھـ٢٣٠ت(أبن سعد ، محمد 

                                                     ، ) ١٩٦٠-بیDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDروت (الطبقDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDات الكبDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDرى ، دار صDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDادر ،  -٢٣
 ) . ھـ٢٢٤(أبن سالم ، أبو عبید القاسم 

الموال ، صححھ وعل八 على ھوامشھ ، محمد حامد الفقي ، المكتبة التجاریة الكبرى كتاب ا -٢٤
السDمعاني ،                                                                  ، ) ھDـ١٣٥٣-القاھرة (، 

 ) . ھـ٥٦٢(عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي 
                                         ، ) ت.ب-بغDDDDDDDDDDDDDDداد( االنسDDDDDDDDDDDDDاب ، 岸بDDDDDDDDDDDDDDع اوفسDDDDDDDDDDDDDیت ، مكتبDDDDDDDDDDDDDDة المثنDDDDDDDDDDDDDى ، -٢٥

 ) . ھـ٤٤٤(أبن السید الطلیوسي ، ابي محمد عبد هللا محمد 
االقتضاب في شرǘ ادب الكتاب ، تحقی八 مصطفى السقا وحامد عبد المجیDد ، دار الشDؤون  -٢٦

السDDیو岸ي ،                                                  ، ) ١٩٨١-القDDاھرة(الثقافیDDة العامDDة ، 
 ) . ھـ٩١١ت(جالل الدین عبد الرحمن 

، الصDابىء ، أبDي ) ١٩٥٢-القاھرة(تاریخ الخلفاء ، تحقی八 محمد محي الدین عبد الحمید ،  -٢٧
 ) . ھـ٤٤٨ت(اسحاق ابراھیم بن ھالل بن زھرون 

لبDDابي ، الDوزراء ، تحقی八DD عبDDد السDDتار احمDDد ، دار احیDDاء الكتDDب العربیDDة ، مطبعDDة عیسDDى ا -٢٨
                                       ،) ١٩٥٨-القDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاھرة(

 跋الدین بن ایب 坝ھـ٧٦٤ت(الصفدي ، خلی . ( 
٢٩- 岸 ، یدDDDؤاد سDDDن فDDDاء ایمDDDات ، اعتنDDDوافي بالوفیDDDادر ،  ١الDDDروت(، دار صDDD١٩٨٨-بی ( ،                                    

 ) .  ھـ٣٣٥ت(الصولي ، ابو یثرب محمد بن یحیى 
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ادب الكاتDDب ، تعلی八DD وتصDDحیح علDDى حواشDDیھ ، محمDDد بھجDDت األثDDري ، المكتبDDة العربیDDة ،  -٣٠
                                                           ، ) ھDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDـ١٣٤١-مصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDر(المطبعDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة السDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDلفیة ، 

 ) . ھـ٣١٠ت(ن جریر أبو جعفر محمد بالطبري ، 
-مصDDر(تDDاریخ الرس坝DD والملDDوك ، تحقی八DD محمDDد أبDDو الفض坝DD أبDDراھیم ، دار المعDDارف ،  -٣١

١٩٦٧ (،                                                                                                 
 ) . ھـ٧٠٩(أبن الطقطقي ، محمد بن علي 岸با岸با المعروف بالطقطقي 

                                                                ، ) ت.ب-بیDDDDروت(الفخDDDDري فDDDDي االداب السDDDDلطانیة والDDDDدول اإلسDDDDالمیة ، دار صDDDDادر ،  -٣٢
 ) . ھـ٤٦٣ت(أبن عبد البر ، أبي عمر ویوسف بن عبد هللا النمري 

بDد القDادر القDط ، بھجة المجالس وأنس المجالس ، تحقی八 محمد مرسي الخولي ، مراجعة ع -٣٣
                                                           ،) ١٩٦٢-القDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاھرة (دار الجی坝DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD للطباعDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة ، 

 ) . ھـ٣٤٩(ابن عبد ربھ ، أحمد بن محمد بن عبد ربھ االندلسي 
، أبDن العبDري ، ) ١٩٨٢-بیDروت (العقد الفرید ، تحقی八 أحمDد أمنDي ، دار الكتDاب العربDي  -٣٤

 ) . ھـ٦٨٤(مة غریغوریوس الفرج بن ھرون الطبیب المالطي العال
                                                        ، ) ١٩٨٠-بیDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDروت(تDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاریخ مختصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDر الDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDدول ،  -٣٥

 ) . ھـ٣٩٥ت(العسكري ، أبي ھالل الحسن بن عبد هللا 
                                                     ، ) ١٩٨٦-روتبیDD(الصDDناعتین الكتابDDة والشDDعر ، تحقی八DD علDDي محمDDد البجDDاوي ، صDDیدا ،  -٣٦

 ) . ھـ١٠٨٩(ابن العماد الحنبلي ، أبو الفالǘ عبد الحي بن العماد 
                           ،) ت.ب-بیDDDDDDDروت(شDDDDDDDذرات الDDDDDDDذھب فDDDDDDDي اخبDDDDDDDار مDDDDDDDن ذھDDDDDDDب ، دار المسDDDDDDDیرة ،  -٣٧

 . ) ھـ٥٨٠ت(أبن العمراني ، محمد بن علي بن محمد 
                          ، ) ١٩٧٣-بغDDDDDDDداد(االنبDDDDDDDاء فDDDDDDDي تDDDDDDDاریخ الخلفDDDDDDDاء ، تحقی八DDDDDDD قاسDDDDDDDم السDDDDDDDامرائي ،  -٣٨

 ) . ھـ٧٣٢ت(أبن الغو岸ي ، عبد الرزاق بن احمد بن محمد 
                   ، القلقشDDDDDندي ، ) ھDDDDDـ١٣٥١-بغDDDDDداد(الحDDDDDوادث الجامعDDDDDة ، تحقی八DDDDD مصDDDDDطفى جDDDDDواد ،  -٣٩

 ) . ھـ٨٢١ت( أبو العباس احمد بن عبد هللا
                  ، ) م١٩١٨-القDDDDDاھرة (صDDDDDبح األعشDDDDDى فDDDDDي صDDDDDناعة االنشDDDDDاء ، المطبعDDDDDة االمیریDDDDDة  -٤٠

 ) . ھـ٥٥٥ت(ابن القالنسي ، أبي یعلى حمزة 
                                 ، ) م١٩٠٨-لیDDDDDDDDDDدن(ف ، امیDDDDDDDDDدروز .ذی坝DDDDDDDDD تDDDDDDDDDاریخ دمش八DDDDDDDDDD ، بwعتنDDDDDDDDDاء ھDDDDDDDDDDـ  -٤١

 ) . ھـ٧٦٤ت(الكتبي ، محمد بن شاكر 
                   ، ) ١٩٧٤-بیDDDDDDDروت(، دار صDDDDDDDیدا ،  فDDDDDDDوات الوفیDDDDDDDات ، تحقی八DDDDDDD أحسDDDDDDDان عبDDDDDDDاس -٤٢

 ) . ھـ٧٧٤(أبن كثیر ، الحافظ ابي الفداء الدمشقي 
                                   ، ) ١٩٧٤-بیDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDروت(البDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDدایو والنھایDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة ،  -٤٣

 . مجھول 
                                  ، ) ١٩٨٥-القDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاھرة (اسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDیة ، أخبDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDار الدولDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة العب -٤٤

 ) . ھـ٦٣٧(أبن المستوفي ، أبو البركات المبارك أحمد بن أحمد األربلي 
                              ، ) ١٩٨٠-بغDDDDDDDDداد (تDDDDDDDDاریخ ارب坝DDDDDDDD ، تحقی八DDDDDDDD سDDDDDDDDامي بDDDDDDDDن السDDDDDDDDید خمDDDDDDDDاس ،  -٤٥

 ) . ھـ٣٤٦ت(حسن علي بن الحسین بن علي المسعودي ، أبو ال
                                                ، ) ١٩٦٨-بیDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDروت (التنبیDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDھ واالشDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDراف ، دار التDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDراث ،  -٤٦

 ) . ھـ٦٥٦(المنذري ، زكي الدین عبد الع敖یم بن عبد القوي بن عبد هللا 
                                                                 ، ) ١٩٦٨-النجDDDف (التكملDDDة لوفیDDDات النقلDDDة ، تحقی八DDD الDDDدكتور بشDDDار عDDDواد معDDDروف ،  -٤٧

 ) . ھـ٣٨٠ت(ابن الندیم ، محمد بن اسحاق 
٤٨- 岸 ، اسDDDDDDDDDDDDDDDد عبDDDDDDDDDDDDDDDناھ 八DDDDDDDDDDDDDDDت ، تحقیDDDDDDDDDDDDDDDاھرة (،  ٢الفھرسDDDDDDDDDDDDDDD١٩٨٥-الق ( ،                                          

 跋ھـ٢١٨ت نحو (أبن ھشام ، محمد بن عبد المل ( . 
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السDDیرة النبویDDة ، تحقی八DD مصDDطفى السDDقا وابDDراھیم االیبDDاري وعبDDد الحفDDیظ شDDلبي ، مطبعDDة  -٤٩
                                                            ، ) ١٩٥٥-مصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDر(مصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDطفى البDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDابي الحلبDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDي ، 

 ) . ھـ٢٧١ت (أبن وھب الكاتب ، أبو الحني أسحاق أبن أبراھیم الكاتب 
-جامعة بغداد (،  ١البیان ، تحقی八 أحمد مطلوب ، وخدیجة الحدیثي ، 岸 البرھان في وجوه -٥٠

١٩٦٧ ( ،                                                                                                 
 ) . ھـ٦٢٦(یاقوت ، شھاب الدین یاقوت بن عبد هللا الحموي 

 ) . ١٩٣٦-لقاھرةا(معجم االدباء ، دار المwمون ،  -٥١
  

  : المراجع : ثالثاً 
  . األسد ، ناصر الدین 

  ) .ت.ب-مصر(مصادر الشعر الجاھلي ، دار المعارف ،  -٥٢
٥٣- 岸 ، ي بغداد岸مي ولید ، تراجم خطا敖١٩٧٧-بیروت(، دار التعلم ،  ١االع . ( 
                                                            ، ) ٢٠٠١-بغDDداد(أعیDDان الزمDDان وجیDDران النعمDDان فDDي مقبDDرة الخیDDزران ، مكتبDDة التDDرقیم  -٥٤

 . أمین أحمد 
                                  ، ) ١٩٦٤-القDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاھرة (فجDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDر األسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDالم ،  -٥٥

 坝انور ، سھی . 
امي ، ترجمة محمد بھجت األثري وعزیز س) أبن البواب(الخطا岸 البغدادي علي بن ھالل  -٥٦

                                                                                            ،) ت.ب-العDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDراق(، 
 . آل یاسین ، محمد مفید 

٥٧- 岸 ، ابعDDDرن السDDDي القDDDراق فDDDي العDDDة فDDDاة الفكریDDة  ١الحیDDDدار العربیDDDداد(، الDDD١٩٧٩-بغ ( ،         
 . باقر ، 岸ھ 

                                           ، ) ١٩٥٢-بغDDDDDDDDDDDDDDداد(رات القدیمDDDDDDDDDDDDDDة ، مقدمDDDDDDDDDDDDDDة فDDDDDDDDDDDDDDي تDDDDDDDDDDDDDDاریخ الحضDDDDDDDDDDDDDDا -٥٨
 . بھنسي ، عفیف 

 . ، الت坝 ، صفوان ) ١٩٨٤-دمش八(،  ١، دار الفكر ، 岸الخط العربي  -٥٩
                                                         ، ) ت.ب-القDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاھرة(تطDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDور الحDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDروف العربیDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة ،  -٦٠

 . یلة یاس الجبوري ، سھ
                                                             ، ) ١٩٧٧-بغDداد(أص坝 الخط العربي وتطوره حتى نھایة العصر االموي ، مطبعة االدیDب  -٦١

 . الجبوري ، محمد شاكر 
                                                               ، ) ١٩٧٤-بغDDDداد(نشwDDDة الخDDDط العربDDDي وتطDDDوره ، منشDDDورات مكتبDDDة الشDDDرق الجدیDDDد ،  -٦٢

 . جمعة ، أبراھیم 
دراسDة فDي تطDور الكتابDات الكوفیDة علDى االحجDDار فDي مصDر فDي القDرون الخمسDة االولDDى  -٦٣

 ) . ١٩٦٩-القاھرة(للھجرة ، المطبعة العالمیة ، 
                                          ، ) ت.ب-مصDDDDDDDDDDDDDDDDDر(قصDDDDDDDDDDDDDDDDDة الكتابDDDDDDDDDDDDDDDDDة العربیDDDDDDDDDDDDDDDDDة ، دار المعDDDDDDDDDDDDDDDDDارف ،  -٦٤

 坝الجوھري ، خلی 
الDDدجیلي ، عبDDد                     ، ) ١٩٩٢-دمش八DD(مDDن تDDاریخ المكتبDDات ، وزارة الثقافDDة ،  -٦٥

 . الصاحب عمران 
٦٦- 岸 ، ونDDDDDوم والفنDDDDDي العلDDDDDرب فDDDDDالم العDDDDDان ،  ٢أعDDDDDة النعمDDDDDف (، مطبعDDDDD١٩٦٦-النج (                                                    

 . الدروبي ، إبراھیم عبد الغني 
                              ، ) ت.ب-بغDDDDDDDDDDداد(البغDDDDDDDDDDدادیون أخبDDDDDDDDDDارھم ومجالسDDDDDDDDDDھم ، مطبعDDDDDDDDDDة الرابطDDDDDDDDDDة ،  -٦٧

 . دروزه ، محمد عزة 
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                                           ، ) ١٩٦٢-بیDDDDDDDDDDDDDDDDروت(عصDDDDDDDDDDDDDDDDر النبDDDDDDDDDDDDDDDDي وبیئتDDDDDDDDDDDDDDDDھ قب坝DDDDDDDDDDDDDDDD البعثDDDDDDDDDDDDDDDDة ،  -٦٨
  .دیسو ، رنبھ 

                       ، ) ١٩٥٩-القDDDDDDاھرة (العDDDDDDرب فDDDDDDي سDDDDDDوریا ، ترجمDDDDDDة عبDDDDDDد الحمیDDDDDDد الDDDDDDدواخلي ،  -٦٩
 . الزركلي ، خیر الدین 

 . ، زری八 ، معروف ) ت.ب-بیروت(األعالم ، دار العلم للمالیین ن  -٧٠
                                   ، ) ت.ب–دمش八DDDDDDDDDDDDDD (كیDDDDDDDDDDDDDDف نعلDDDDDDDDDDDDDDم الخDDDDDDDDDDDDDDط العربDDDDDDDDDDDDDDي ، دار الفكDDDDDDDDDDDDDDر ،  -٧١

 . زیدان ، جرجي 
                                               ،) ت.ب-القDDDDDDDDDDDDDاھرة(تDDDDDDDDDDDDDاریخ العDDDDDDDDDDDDDرب قب坝DDDDDDDDDDDDD اإلسDDDDDDDDDDDDDالم ، دار الھDDDDDDDDDDDDDالل ،  -٧٢

 . زین الدین ناجي 
 ) . ت.ب–بیروت (مصور الخط العربي ، دار الفكر ،  -٧٣
                                  ، ) ت.ب-مصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDر(بDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDدائع الخDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDط العربDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDي ،  -٧٤

 . ضیف ، شوقي 
                                       ، ) ١٩٧١-مصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDر(العصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDر الجDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاھلي ،  -٧٥

 . علي ، جواد 
٧٦- 岸 ، ینDDم للمالیDDالم ، دار العلDDاالس 坝DDرب قبDDاریخ العDDي تDDف 坝DDروت(،  ٢المفصDD١٩٧٨-بی ( ،                                                      

 . العلي ، صالح احمد 
                                                    ، ) ١٩٥٥-بغDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDداد (محاضDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDرات فDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDي تDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاریخ العDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDرب ،  -٧٧

 八غربال ، محمد شفی . 
                       ، ) ت.ب –لبنDDDDDDDDDDان (الموسDDDDDDDDDDوعة العربیDDDDDDDDDDة المیسDDDDDDDDDDرة ، دار النھضDDDDDDDDDDة لبنDDDDDDDDDDان ،  -٧٨

 . ، محمد 岸اھر بن القادر المكي الخطا岸  الكردي
                                                              ، ) م١٩٣٩-تDDDDاریخ الخDDDDط العربDDDDي وآدابDDDDھ ، المطبعDDDDة التجاریDDDDة الحدیثDDDDة بالسDDDDكاكین  -٧٩

 . مرزوق ، محمد عبد العزیز 
                                 ، ) ت.ب–القDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاھرة (المصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDحف الشDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDریف ،  -٨٠

 . ناجي / معروف 
                      ، ) ١٩٦٥ –بغDDDDDDDDداد (، مطبعDDDDDDDDة العDDDDDDDDاني ،  ٢تDDDDDDDDاریخ العلمDDDDDDDDاء المستنصDDDDDDDDریة ، ج -٨١

 . المنجد ، صالǘ الدین 
دراسات في تاریخ الخط العربي منذ بدایتھ الى نھایة العصر االمDوي ، مطبعDة دار الكتDاب  -٨٢

 ) . ١٩٧٢ –بیروت (الجدید 
  

  : الدوریات : رابعاً 
  األع敖مي ، ولید 

المدرسة البغدادیة ودورھDا فDي تطDویر الخDط العربDي ، مجلDة دراسDات عربیDة واسDالمیة ،  -٨٣
                                                                     ، ) ١٩٧٩ –بغDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDداد (العDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDدد االول ، 

  . تحسین حمید مجید 
                                                     .  ٢٠٠٩لسنة ) ٣٥(في معجم االدباء ، مجلة دیالى ، العدد  الخط العربي -٨٤


