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َمةُ   ُمَقدِّ
ارة العربيـة اإلسـالميّة مبجـاالت ارتبط الخّط العريب يف الحضـ

الثّقافــة والفنــون والعــ�رة والّصــنائع والتّعلــيم واإلدارة، وتطــّور 
بشكل ملحوظ يف عالقته بتلـك املجـاالت، كيـف ال وقـد أضـحى 

بالعلم والكتاب، مبـا  املرتبطةتعب�ا حيّا عن هويّة األّمة اإلسالميّة 
فّنـي ومـا يعكسه من عمق تاريخي وما ينطوي عليه مـن حـّس 

يُغّذيه من تذّوق ج�يل، وقد حظـي الخـّط العـريب عـرب التّـاريخ 
بــاهت�م كبــ� ال باعتبــاره أداة تســجيل األفكــار واملعلومــات 
وحسب، بل لكونه مرتبطا بالـّدول املتعاقبـة يف العـامل اإلسـالمي، 
طاملا أّن الّدولة كانت يف حاجة ملّحة إىل الخـّط لرتتيـب شـؤونها 

ا، ومع تعاظم الّدول تعاظم دور الخّط وعال شـأنه ولتسي� أموره
وصار الخطّاط مقّربًا من الحاكم أو الخليفة مالزمـا لـه، لـذلك مل 
يقترص عىل تصوير حروف الكل�ت العربيّة وإعجامها وتشـكيلها 

عـالوة عـىل  -عىل وجه فّني جّذاب فحسب، بـل حـوت مباحثـه
عـىل الكاتـب أن  أصول الكتابة وقواعد اإلمالء الّتي يفـرض -ذلك

 واملركّبات من الكل�ت العربيّة.يراعيها يف رسم املفردات 
وقد اختلف املؤرّخون حول نشأة الخّط العـريب، فمـنهم مـن 
يرى أّن األبجديّة العربيّة اشتّقت من الخّط املسـند الّـذي انتقـل 
عن طريـق القوافـل إىل بـالد الّشـام ويُعـرف أيضـا باسـم الخـّط 

ن يرّجح أّن أصول الخّط العريب تتّصل مبـارشة الحم�ي، ومنهم م
باألبجديّة النبطيّة، وهذا ما تؤكّده الّنقوش الّتي ترجع إىل ما قبل 
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 اإلستيتيقّيةالخّط العريب من اللّحظة األنطولوجّية إىل اللّحظة 

اإلسالم والقرن الهجري األّول ومنها نقش "أّم الج�ل" الّذي يعود 
م، ونقـش شـاهد قـرب أمـرؤ القـيس الّـذي يعـود ٢٥٠تاريخه إىل 

طقــة حــوران إحــدى ديــار م، وقــد وجــد يف من ٣٢٨تاريخــه إىل 
األنباط، ثّم انتقل إىل األنبـار والحـ�ة ومنهـا عـن طريـق (دومـة 

وعىل هذا الّنحـو انطلقـت مقاربتنـا للخـّط  الجندل) إىل الحجاز.
العريب يف هذه الدراسـة مـن قـراءة تاريخيّـة تتتبّـع بدقّـة نشـأة 

عصور، األبجديّة العربيّة يف أشكالها األوىل املجرّدة وتطّورها عرب ال
ثــّم قــراءة ثانيــة تشــكيليّة تبــّ� كيفيّــة اســتلهام الحــرف العــريب 
وتوظيفــه كعنرصــ تشــكييل يقــتحم فضــاءات الحداثــة وعواملهــا 
اإلبداعيّة، وقّسمنا هذا املقال إىل ثالثة لحظات أساسيّة: يف لحظة 
ــّدد  ــىل تع ــوف ع ــّط والوق ــة والخ ــف الكتاب أوىل ســنحاول تعري

ربيّة اإلسالميّة، ويف لحظة ثانيـة سـنعمل مدلوليه� يف الثّقافة الع
عىل تقّيص أصول الخّط العريب وظروف نشـأته وتفّرعـه إىل عـّدة 
أنواع أو أ�اط، ثّم سنحاول يف لحظـة ثالثـة وأخـ�ة بيـان كيفيّـة 
اقتحــام الحــرف العــريب عــامل الفنــون التّشــكيليّة ليصــبح عنًرصــا 

ّ� أكسب العمل الفّني تشكيليّا مؤثّثا للّوحة املسنديّة أو غ�ها م
 ؤية البرصيّة وال تتوقّف عندها.قي� ج�ليّة ورمزيّة تتخطّى الرّ 

 مصادر ومراجع البحث-١
نوّد يف البداية أن نُشـ� إىل بعـض املصـادر القيّمـة والّتـي ال 
غنى عنها يف دراسة تاريخ الكتابة العربيّة (أي اإلمـالء) وتطّورهـا 

ما يروي بـه عطشـه وُ�تّـع نـاظره  عرب التّاريخ فيها يجد الباحث
ويُنّمي معرفته حول علم ال يقّل أهميّـة عـن بقيّـة العلـوم الّتـي 
ظهــرت وترعرعــت يف ظــّل الحضــارة اإلســالميّة، علــم يقــّدم 
توضيحات عن أصل العالمات الكتابيّة وداللتها، و�ّدنا بتفس�ات 

ذلـك  لغويّة وتاريخيّة لكّل اختالف ب� املنطـوق واملرسـوم، وكـّل 
من شـأنه أن يجعـل الباحـث يتعامـل مـع نظـام واضـح األبعـاد 
محّدد الـّدالالت فيمنحـه ذلـك معرفـة بالبعـد التّـاريخي للخـّط 
العريب و�نعه مـن ارتكـاب أخطـاء كتابيّـة كثـ�ة ثبـت شـيوعها 
ولألسف الّشديد عند فئة ال بـأس بهـا مـن الكتّـاب اليـوم. ومـن 

النرصيّة يف األصـول الخطّيـة" املطالع هذه املصادر نذكر: كتاب "
ــوريني، و" ــاء"لله ــاب الهج ــزة، ت  كت ــن حم ــيل ب ــايئ (ع لللكس

ـي، ت ١٨٩ هـ)، وللّسجستا� (أبو حـاتم سـهل بـن محمـد البرص
البن قتيبة الّدينوري (أبو محمـد كتاب أدب الكاتب" ه)، و"٢٥٥

" البـن كتـاب الخـّط والهجـاءهـ)، و"٢٧٦عبد الله بن مسلم، ت 
" البن كتاب الهجاءهـ)، و"٢٨٥بو العبّاس محّمد، تيزيد املربد (أ 

كتاب الخّط هـ)، و" ٢٩٩كيسان (أبو الحسن محّمد بن أحمد، ت
هــ)، ٣٠٠البـن سـلمة (أبـو طالـب املفضـل، ت حـوايل  "والقلـم

ـي، ت  كتاب الخّط"و" ـاج (أبـو بكـر محّمـد بـن الرس البـن الّرس
ث�ن، ت " للجعد (أبو بكر محّمد بن عـكتاب الهجاءهـ)، و"٣١٦
هـ)، ولألنباري (أبو بكـر محّمـد بـن القاسـم بـن بّشـار، ٣٢٠بعد
للّصويل (أبو بكـر محّمـد بـن كتاب أدب الكتاب" هـ)، و"٣٢٨ت

للزّجـاجي (أبـو القاسـم عبـد  "كتاب الخّط"هـ)، و٣٣٦يحيى، ت
 كتـاب الهجـاء"هـ عـىل األرجـح)، و"٣٣٧الرّحمن بن إسحاق، ت

منت هـ)، و"٣٤٧ه بن جعفر، ت البن درستويه (أبو محّمد عبد الل
ين بن الحاجـب (جـ�ل الـدّ ال  ،"الشافية، مجموع مه�ت املتون

ــن عمــر صــبح األعىشــ يف و"  )،هـــ٦٨٦، ت أىب عمــرو عــث�ن ب
للقلقشـندي (أحمـد بـن عـيل بـن أيب الـيمن، ت  "صناعة اإلنشا

 )١(غ�هم الكث�...م) و ١٤١٨هـ/٨٢٥
 ،لكتابـة العربيـةا علمغانم قدوري الحمد،  ومن املعارصين:

أحمــد صــربي زايــد، ، و ٢٠٠٤دار عــ�ر للّنرشــ والتّوزيــع، األردن، 
، دار الفضـيلة، القـاهرة، تاريخ الخـّط العـريب وأعـالم الخطّـاط�

ــوري، ١٩٩٨ ــهيلة الجب ــور ، وس ــّوره يف العص ــريب وتط ــّط الع الخ
مذاهب الحسن: ، ورشبل داغر، ١٩٦٢، مطبعة الزّهراء، العّباسّية

، املركـز الثّقـايف العـريب، ة تاريخّية للفنـون العربيـةقراءة معجميّ 
دراسـات يف تـاريخ الخـّط صـالح الـّدين املنجـد، ب�وت، لبنان، و 

، دار الكتـاب الجديـد، العريب منذ بدايته إىل نهاية العرص األموي
، مكتبـة الخطاطـة الكتابّيـة العربّيـةعبد العزيز الـّدايل، و  ،١٩٧٢

ــ،  ــانجي، مرص ــل، وولفن ،١٩٧٩الخ ــون إرسائي ــات س ــاريخ اللّغ ت
ــامية ــ، طالّس ــت�د مبرص ــة االع ــاهر ، ١٩٢٧، ١، مطبع ــد ط محّم
، ١٩٣٩، ١، طالهـالل، مكتبة الخّط العريب تاريخه وآدابهالكردي، 

، ١٩٨٠، دار فالمـاريون، بـاريس، الخّط العريبوحسن املسعودي، 
، ديوان الخـّط العـريبوعبد الكب� الخطيبي ومحّمد السجل�يس، 

. كامل بابا، ١٩٨٠جمة محّمد برادة، دار العودة، الّدار البيضاء، تر 
ــان،  ــ�وت، لبن ــ� للّنرشــ، ب ــريب، دار املالي . ١٩٩٤روح الخــّط الع

محمــود الجبــوري، نشــأة الخــّط العــريب وتطــّوره، مطبعــة بيــت 
 .، وغ�هم١٩٨٤الحكمة، بغداد، 

يف معىن اخلّط والكتابة وتعّدد مدلولهيما -٢

 العربّية اإلسالمّيةيف الّثقافة 
يُعترب الخّط ك� هـو معلـوم فّنـا مبنيّـا عـىل أسـس زخرفيّـة 
وقواعد هندسيّة سواء يف الحروف الهجائيّة أو يف الكتابة املختزلة 

والخّط والكتابة والرّقم والّسـطر والّزبـر  )٢(أو يف األرقام العدديّة،
طويـل،  كلّها تعني شيئا واحدا، وقد استخدمها اإلنسان منذ زمان

ومـن معـا� خـّط ثّم قام بإدخال التّعديالت والتّحسينات عليهـا، 
 )٣(فّكر يُقال: فالن يخّط يف األرض، إذا كان يُفّكر يف أمره ويُـدبّره،

الخطـوط إىل خـّط  "الحيـوان"ويف هذا يُصّنف الجاحظ يف كتاب 
الحازي والعرّاف والزّاجر، وخطـوط أخـر تكـون مسـرتاحا لألسـ� 

ملفّكر، ك� يعرتي املفّكر مـن قـرع السـّن، والغضـبان واملهموم وا
الـّدقيق املحاسـن،  واألخـطّ  )٤(من تصفيق اليـد وتجحـيظ العـ�.

وقـد عـرّف اإلمـام جـ�ل الـّدين  ورجل مخطط أي رجل جميل.
) الخـّط ه ٦٤٦-٥٧٠عث�ن بن عمرو املعـروف بـابن الحاجـب (

عتــرب ابــن وا )٥("الخــّط تصــوير اللّفــظ بحــروف هجائــه"، قــائال:
"هو رسوم وأشكال حرفية تدّل عىل الكلـ�ت خلدون أّن الخّط: 

املسموعة الدالّة عىل ما يف الـّنفس فهـو ثـا� رتبـة عـن الّداللـة 
"ما تعرف به صور الحروف املفردة، وأوضاعها، وهو  )٦(،اللّغويّة"

 )٨(،"الخّط رياض العلوم"وقال أبو دلف  )٧(،وكيفّية تركيبها خطّا"
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 اإلستيتيقّيةالخّط العريب من اللّحظة األنطولوجّية إىل اللّحظة 

 )٩("الخّط أصيل يف الّروح وإن ظهر بحواّس البـدن"،نظّام وقال ال
"هندسـة وقـال إقليـدس "الخـّط عقـال العقـل"،  وقال أفالطون

"آلـة جسـ�نّية وهـو  )١٠(،روحانّية وإن ظهـرت بآلـة جسـ�نّية"
"ملكـة تنضـبط بهـا وهـو  )١١(،تضعف بالّرتك وتقـوى باإلدمـان"

وأّما كـ�ل عبـد  )١٢(.حركة األنامل بالقلم عىل قواعد مخصوصة"
"هـو فـّن كتابـة جاسم الّصالح الجمييل فقد عـرّف الخـّط قـائال 

ومـن  )١٣(الحروف بقواعد خاّصة تزيدها وضوحا وج�ال وجذبا"،
العل�ء من عّد الخّط أرشف العلـوم منزلـة وأعّمهـا نفعـا بقولـه 
ــّط،  ــظ أو الخ ــا أو اللّف ــة عليه ــرف بالّدالل ــوم تُع ــع العل "وجمي

عــىل املشـاهد، واللّفـظ يتوّقــف عـىل حضــور فاإلشـارة تتوّقـف 
املخاطب والّس�ع، أّما الخّط فـال يتوّقـف عـىل يشء مـن ذلـك، 

 )١٤(فهو أعّمها نفعا وأرشفها".
 )١٦(والحكــم )١٥(وللكتابــة لغــة معــان عديــدة، منهــا الفــرض

وتأيت مبعنى الجمع، وذهب القلقشندي إىل اعتبـار أّن  )١٧(والقدر،
)، وأقـوى دليـل عـىل رفعـة لكتابةا"أعظم شاهد لجليل قدرها (

شأنها، أّن الله تعاىل نسب تعليمها إىل نفسه واعتـّده مـن وافـر 
اْقـَرأ َوَربُّـَك األَكْرَم*الّـِذي َعلَّـَم ﴿كرمه وأفضاله فقال عـّز اسـمه 

فالكتابـة هـي األداة الّناقلـة للعلـوم  )١٨(."]٤-٣[العلق:  ﴾ِبالَقلَمِ 
، وبهـا تُحفـظ أصـناف العلـوم واألفكار، بها يُطلب العلم ويتطّور

"حرفة يحرتفها طائفة من الّنـاس ومختلف إنتاجات البرش، وهي 
وكانــت تتطلّــب معرفــة بفنــون مختلفــة مــن العلــوم وســعة يف 
اإلطّالع عىل الّنحو الّـذي ألّـف فيـه صـبح األعىشـ للقلقشـندي، 

"الكتابة، والكتاب، والكَْتُب، مصادر و )١٩(ونهاية اإلرب للّنويري"،
َتــَب) إذا خــّط بــالقلم، وَجَمــَع، وَخــاَط، وَخــَرَز. يُقــال (كََتــَب (كَ

ــَب  ــا وضــّمها إىل بعضــها، و(كََت ــه ُحروف ِقرطاســا)، أي: خــّط في
: "بُنيـت الكتابـة عـىل خمـسوقالوا  )٢٠(.الكتائب)، أي جمعها.."

ــان  ــاس، وملع ــودة القرط ــاس، وج ــدة األمل ــ�س، وح ــّوة األخ ق
 )٢١(".األنفاس، وحبس األنفاس

ّط إذا يأخذ أهميّة الكتابة ويفوقها ألنّه بالغتها وك�لهـا فالخ
ويف هـذا اإلطـار يُفـرّق بـن وج�لها، وهو الّصورة الّناصـعة لهـا. 

"وُدرسـت معـامل بغـداد خلدون ب� الخّط والكتابة وذلك لقولـه 
بدروس الخالفة فانتقـل شـأنها مـن الخـّط والكتابـة والعلـم إىل 

"وملّا احتاجت الّدولة  آخر موطن ك� قال يف )٢٢(مرص والقاهرة"،
ومل يقــل  )٢٣(إىل الكتابــة اســتعملوا الخــّط وطلبــوا صــناعته"،

استعملوا بالعود عىل الكتابة وإّ�ا خّص الخـّط باإلسـتع�ل ألنّـه 
"فطلبـوا صـناعته وتعلّمـوه  يلحقه يف ما بعد باإلتقان فيسرتسـل

لدون ب� وهكذا يُفاضل ابن خ )٢٤(وتداولوه فرّقت فيه اإلجادة"،
الخّط والكتابة عىل الّرغم من اجت�ع كّل مـنه� لديـه وهـذا مـا 

"الخـّط والكتابـة مـن يبدو واضحا مـن عنـوان الفصـل الثّالثـون 
ــانّية" ــنائع اإلنس ــداد الّص ــامس " ع ــاب الخ ــن الب ــاش م يف املع

 من املقّدمة. ووجوهه من الكسب والعلوم والّصنائع"
 
 

  الّتارخيظهور اخلّط العريب وتطّوره عرب-٣
ذهب عل�ء اللّغة واملؤرّخون أشواطًا بعيـدة يف البحـث عـن 
نشــأة الخــّط واألبجديّــة يف العــامل، فدرســوا أيّــام األمــم القد�ــة 
وآثارهم ونقوشهم وأثبتوا بعد دقّة االسـتقراء أّن أّول مـن اخـرتع 
األبجديّة يف العامل هم الفينيقيّون الكنعانيّون من نسـل سـام بـن 

ق م،  ١٣٠٠الّسالم يف عرص "ح�ام" ملك بيبلوس سـنة نوح عليه 
وقـد  )٢٥(ق م، ٨٠٠-١٠٠٠ثّم تبّنى اليونانيّون تلك األبجديّة سـنة 

صارت أبجديّة الكنعاني� مصدرا لكّل الكتابات األبجديّة العامليّة، 
فتأثّرت بها جميع اللّغات الّسامية من آراميّة ورسيانيّة وكلدانيّـة 

، واللّغات الّالتينيّة من يونانيّة وإيطاليّة وفرنسيّة وعربانيّة وعربيّة
وقد اسـتخدم العـرب كغـ�هم مـن األمـم وإسبانية وإنجليزيّة... 

يف كـــّل مجـــاالت الحيـــاة تقريبـــا فســـّجلوا أحـــداثهم الكتابـــة 
ــة، ــوا  )٢٦(اليوميّ وكتبــوا العهــود واملواثيــق وثبّتــوا األحــالف وخطّ

ــة الّر  املــدن ومــن بــ�  )٢٧(قيــق،الرّســائل والّصــكوك، وســند ملكيّ
والحوارض القد�ـة التـي عـرف أهلهـا الكتابـة والقـراءة يف شـبه 
الجزيرة العربية، املناذرة واللّخميـ� بـالح�ة والغساسـنة بتخـوم 

 )٢٩(واألوس والخزرج واليهود باملدينـة )٢٨(الّشام، والقرشيّون مبّكة،
رة وثقيف بالطّائف، وهذا باإلضافة إىل بعض مـدن شـ�ل الجزيـ

 .كدومة الجندل
فظهرت بالتّايل أنواع كث�ة من الخطوط كانت شائعة يف ذلك 

ــدمري، ــل الخــّط التّ والخــّط  )٣١(والخــّط الّنبطــي، )٣٠(العرصــ مث
فأّمـا أهـل  )٣٣(املشتّقة جميعها مـن الخـّط اآلرامـي، )٣٢(الّرسيا�،

الحجاز فمنهم من استعمل الخّط الّرسـيا� لفـرتات طويلـة مـن 
اليهـود مـنهم الّـذين كـانوا يُحسـنون قـراءة هـذا  الزّمن وخاّصة

"مــروج وهــذا مــا أكّــده أيضــا املســعودي يف  )٣٤(الخــّط وكتابتــه،
ومـنهم مـن كتـب  "العقـد الفريـد"،، وابن عبد ربّـه يف الّذهب"

بخّط املسند الحم�ي وهو خّط أهل اليمن وحافظ عليه إىل أيّام 

ا الخّط الحمـ�ي متاما مثل عرب العراق الّذين آثرو  )٣٥(النبيّ 
لكرثة مبادالتهم التجاريّة مـع أهـل الـيمن  )٣٦(عىل بقيّة الخطوط

مّ� يُسّهل املعامالت بينهم، ك� عرف أهـل الحجـاز أيضـا الخـّط 
 الّنبطي التّصالهم الوثيق باألنباط ببالد الّشام.

فـي� بينهـا وعىل الّرغم من تعّدد الّروايات وتباين املقاربات 
ــا يف ــك بعــض املصــادر وإّن ُمعظمه ــا يف ذل ــق، مب ــر إىل التّوثي تق

 )٣٧(م)١٠العربيّة القد�ة الّتـي تعـود إىل القـرن الرّابـع الهجـري (
والّتي تكشف بوضـوح اضـطراب اآلراء وتبـاين الّروايـات بشـكل 
ــبة  ــأن بالّنس ــذا الّش ــا، وك ــل معه ــذًرا يف التّعام ــرث ح ــا أك يجعلن

يف تحديد الظّرفيّة  للّدراسات املعارصة الّتي ذهبت أشواطا بعيدة
التّاريخيّة الّتي شهدت بداية ظهور أوىل معامل الحروف األبجديّـة 
العربيّة بالّنظر إىل كرثة األمم املنتمية إىل الّشعوب الّسامية والّتي 
سكنت الجزيرة العربية وبالد ما ب� الّنهـرين، ومـنهم األكـاديّون 

ــا ــون والكنع ــابليّون والفينيقيّ ــون والب ــون واآلراميّ نيّون والعربانيّ
والعرب.. إالّ أنّنا ُ�كن أن نُرجع نشأة الخّط العريب إىل نوع� من 
الخّط منـذ الجاهليّـة وقبـل مجـيء اإلسـالم وهـ� خـّط املسـند 
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 اإلستيتيقّيةالخّط العريب من اللّحظة األنطولوجّية إىل اللّحظة 

املشتّق من الخـّط الكنعـا� وريـث اله�وغليفيّـة، وهـو القـديم 
ــا  ــة وبعــض أنحائه ــرة العربيّ ــوب الجزي الواســع االنتشــار يف جن

يّة، وكان قد زال من االستخدام يف الفرتة القريبة من ظهور الش�ل
اإلسالم، وقد تبّنى هذا الّرأي كث� من الباحث� املعـارصين مـنهم 
محّمد طاهر الكردي، وحفني ناصـف، ثـّم الخـّط الّنبطـي الّـذي 
ــرة  ــاطق الواقعــة يف شــ�ل الجزي ــا يف الحجــاز واملن كــان معروف

ـقي، وقـد ا سـتعمل يف مـا بعـد يف تـدوين العربية وشـ�لها الرش
القرآن الكريم ويف كتابـة العهـود واملواثيـق وكـّل شـؤون الّدولـة 

 اإلسالميّة.
 خّط املسند-٣/١

فأّما خّط املسند فهو خـّط مشـتّق مـن األبجـديات الّسـامية 
"أقدم األقالم الش�ليّة، السينائيّة، أو الفينقيّة، أو الكنعانيّة، وهو 

ة العـرب حّتـى اآلن، ويبـدو أنّـه كـان الّتي عرفت يف شبه جزير 
معروفا يف كّل شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم، ورمّبا كـان القلـم 
العام للعرب قبل املسيح، أي قبل ظهور أقالم أخرى ولدت عـىل 
ما يظّن بعد امليالد، ومن ثّم سّ�ه بعض املحدث� بالقلم العـريب 

: غـانم قـدوري الحمـدكتور وقال الـدّ  )٣٨(،األّول، أو القلم العريب القديم"
وتسمية (املسند) بخّط حمـ� ال تـدّل إالّ عـىل أنّهـم آخـر مـن "

ال عىل أنّه حكرا عليهم  طاملا أّن خّط املسند ينقسم  )٣٩(كتب به"
خمسة خطوط فرعيّة أخرى وهـي الخـّط الّصفوي(نسـبة إىل  إىل

جبــــل الّصــــفاة املوجــــودة يف باديــــة الّشــــام)، والثّمــــودي، 
(نسبة إىل قبائل مثود ولحيان وهي قبائل عربيّـة قد�ـة واللّحيا�

 استوطنت ش�يل الجزيرة العربية)، والّسبئي، واملتّصل.
ويتميّز خّط املسند بالخصائص التّالية: فهو خّط خال من أيّة 
ــه مــن تســع  عالمــة للحركــات أو حــروف املــّد وتتكــّون أبجديّت

ليّة، مع زيادة حرف وعرشين حرفا متاما كاألبجديّة العربيّة الش�
واحد ينطق ب� الّس� والّش�، وتُكتب حروفه منفصلة، ويفصـل 
بــ� الكلمــة واألخــرى خــّط عمــودي، وينــدر وجــود الفاصــل يف 
الّنقوش الش�ليّة املتحّدرة عن املسند، وأّمـا الكتابـة فتبـدأ عـىل 
غرار الكتابة العربيـة مـن اليمـ� نحـو الّشـ�ل، يكتـب الحـرف 

 .ت� غالبًااملشّدد مّر 
 الخّط الّنبطي-٣/٢

فأخـذه العـرب مـن أبنـاء عمـومتهم مـن الخّط الّنبطي وأّما 
الّذين استخدموا الكتابة اآلراميّة الّتـي كانـت سـائدة  )٤٠(األنباط،

يف الّشام زمن قيام دولة األنباط، وكـان لهـذا االسـتخدام للكتابـة 
فعـىل أيـديهم  اآلرامية إيذانا ببداية ظهور الخّط العريب الّش�يل،

أشـكال بعـض ثّم طـّور العـرب تطّورت أشكال الحروف اآلراميّة، 
ــة لفصــل  ــة وابتكــروا أشــكاال مغــايرة يف محاول الحــروف الّنبطيّ

وما أن بزغ فجر القرن الّسـادس للمـيالد إالّ  )٤١(الحروف ووصلها،
وكان للعرب خّط جديد أطلق عليه العل�ء "الخّط العريب" الّـذي 

وهـذا مـا جعـل العلـ�ء  )٤٢(ان وشـ�ل الحجـاز،تطّور بـ� حـور 
 )٤٣(يقتنعون بأّن أصل الخّط العريب من الخّط الّنبطي.

وإّن املتأّمل يف عديـد حـروف الخـّط العـريب يالحـظ أّن لهـا 
شكل متميّز ال يتطابق مع الّنقـوش املتبّقيـة مـن الخـّط الّنبطـي 

كاأللف والّدال والحاء والكاف وامليم والّس� والّش� والرّاء والتّاء، 
ك� حـّورت أشـكال بعضـها اآلخـر نحـو التّبسـيط كـالواو والفـاء 

الحروف كـالجيم والطّـاء والـّالم والّنـون واليـاء والقاف، أّما بقيّة 
والّالم، فقد ظلّت نبطيّة واستمّر استع�لها حتّى يومنا هذا. وذكر 
املورّخون أّن الخّط الّنبطي جاء إىل مّكة والطّائف من العراق عن 
طريق التّجارة الّتي كان قريش �ارسونها مع سـّكان تلـك املـدن، 

بة العربيّة الجاهليّة كانـت خاليـة مـن وجدير باملالحظة أّن الكتا
 )٤٤(الحركات والّنقط (التّشكيل والتّنقيط).

ومن هنا نستنتج أّن العرب القاتن� بش�ل الجزيرة العربيّـة 
كــانوا يكتبــون مــا يريــدون تدوينــه بــاألحرف اآلراميّــة يف بدايــة 
أمرهم ثّم اشـتّقوا أبجـديتهم النبطيّـة مـن اآلراميّـة، ومـن أهـّم 

 الخّط الّنبطي نذكر أربعة منها:خصائص 

خلّوه من التّنقيط والتّشكيل، ومل تكن للحركات عالمات  •
خاّصة بها، إذ يشرتك أكرث من حرف برمز كتايب واحد، في� 

 يُحّدد الّسياق الحرف املقصود.

ثانيا تُحذف يف الكتابة الّنبطيّة األلف املتوّسطة الّتي ترمز  •
والواو يف بعض الحاالت، وهو ما  إىل املّد الّصويت، وكذا الياء

حافظت عليه الكتابة العربية إىل اليوم حيث يُنطق املّد 
وتُحذف األلف الّتي تُرمز إليه لتُكتب الكلمة عىل الّنحو 

 اآليت (لكن، هذا..). 

ثالثا: تُرسم تاء التّأنيث يف آخر بعض الكل�ت الّتي تتّم  •
 (قريٌة).  بالهاء، بالتّاء املفتوحة مثل كلمة "قريت"

رابعا: زيادة واو يف آخر أس�ء األعالم، واستمّر ذلك يف اللّغة  •
 العربيّة مع بعض األس�ء مثل اسم "عمرو".

 

 نأشة اخلطوط العربية وتفّرعها-٤
ــيات  ــم الّرياض ــا عل ــالميّة أساًس ــة اإلس ــة العلميّ ــان للّنهض ك

سالميّة يف ازدهار فّن الخّط العريب والفنون اإل  كب�والهندسة تأث� 
عموما، حيـث وقـع ترجمـة النظريّـات الهندسـيّة والرياضـيّة إىل 
عالمات برصيّة تجلّـت أساسـا مـن خـالل الفـّن املعـ�ري الّـذي 
أصبح بدوره شاهدا عىل تطّور الهندسة العمليّة يف ظّل الحضـارة 
اإلسالميّة. ويف هذا املنـاخ ظهـرت أنـواع مختلفـة مـن األقـالم أو 

فـّرع واالنتشـار فبـدأت تـرتاءى لنـا أوىل الخطوط وأخـذت يف الت
مل يكـن يف الّـذي  قواعد الخّط العـريباملحاوالت الجاّدة يف إرساء 

بداياته منقوطًا وال ُمشكالً كـ� هـو الحـال اليـوم، ولكـّن رضورة 
التّمييز ب� الحروف املتشـابهة عنـدما تـّم تحويرهـا مـن الكـويف 

� يعمـدون إىل اليابس إىل مجموعة الخطوط جعل من الخطّـاط
تنقيط الحروف وشكلها، ويُعّد أبو األسود الـّدؤيل أّول مـن نّقـط 
الخّط العريب يف ح� أّن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أّول من 

 )٤٥(شكله.
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 اإلستيتيقّيةالخّط العريب من اللّحظة األنطولوجّية إىل اللّحظة 

وينقسم الخّط العريب إىل قسم�: الخّط اليابس والخّط اللّ�، 
مـن  فأّما فاليـابس فهـو الخـّط الكـويف الّـذي اقتبسـه الكوفيّـون

الخطوط القد�ة املستخدمة يف العرصـ الجـاهيل وحتّـى العرصـ 
األموي. وأّما اللّ� فهو أنـواع: وأبرزهـا الّنسـخ والثّلـث والفـاريس 

ــّديوا� والرّقعــة والخــّط  ــاطون يف املغــريبوال . وقــد تفــّنن الخطّ
اشتقاقها يف األقطار الّتي فتحها املسلمون، فالّنسخ والثّلـث ظهـرا 

هر الخّط الفاريس يف إيران والهند، والرّقعة والّديوا� يف العراق وظ
يف تركيا والخّط املغريب يف شـ�ل أفريقيـا واألنـدلس. وفـي� يـيل 

 �اذج من هذه الخطوط عرب العصور: 
الخّط الكويف: نسبة إىل الكوفة، وذكر القلقشندي نقالً عن  -۱

الّشاطبي أنّه يرجع إىل أصل� وه� التّقوير والبسط، أي 
اللّ� واملزوي، وجاء يف "علم الكتابة" للتّوحيدي أّن قواعد 

"اإلس�عييل الخّط الكويف يف زمنه اثنتا عرشة قاعدة: 
وامليّك، واملد� واألندليس، والّشامي والعراقي، والعّبايس 

 )٤٦(.والبغدادي، واملُشّعب والّريحا�، واملُجرّد واملرصي"
 نها فروق وخصائص.وكّل هذه التّسميات إقليميّة ليس بي

 الخّط الفاريس: ظهر ببالد فارس بعد الفتح اإلسالمي: -۲
خّط الرّقعة: نشأ هذا الخّط يف عهد الّسلطان محّمد الفاتح،  -۳

وهو يجمع ب� حروف خّط الّنسخ والّديوا� الّدقيق 
القديم، ورمّبا كانت تسميته بالرّقعة نسبة إىل قلم الرّقعة 

 ع من الخطوط.الّذي كان يكتب به هذا الّنو 
خط الّنسخ: وسّمي بالّنسخ ألّن الكتّاب كانوا ينسخون به  -٤

 املؤلّفات، وقد نشأ بالّشام:
الخّط الّديوا�: وهو الخّط الّذي يختّص بالكتابات الرسميّة  -٥

 يف ديوان الّدولة العث�نيّة.
خّط الثلث: من الخطوط الّصعبة إذ ال يعترب الخطّاط  -٦

يعّرب عنه بأّم الخطوط، وسّمي بذلك خطّاطًا إّال إذا أتقنه، و
ألّن قلم الطّومار وهو أجّل األقالم مساحة، عرضه أربع 
وعرشون شعره، وقلم الثّلث منه مبقدار ثلثه وهو مثا� 
شعرات، ويستعمل لكتابة أس�ء الكتب املؤلّفة، وأوائل 
سور القرآن الكريم، والحرف فيه �يل إىل التّقوير 

 واإلستدارة:
غريب: هو سليل الخّط الكويف الّديني اليابس املنّقط الخّط امل -۷

الّذي ظهر يف مبدأ أمره يف الق�وان يف أواخر العرص األموي 
 ثّم انترش يف أرجاء ش�ل أفريقيا واألندلس وغرب أفريقيا.

الخّط الحديث: هو مجموع الخطوط الّتي اشتّقها  -۸
ها يف الخطّاطون واملهتّمون بالفنون التّشكيليّة واستعملو 

تكوين لوحاتهم الفنيّة وىف عناوين الكتب والّصحف 
 واملجّالت واإلعالنات:

 
 
 

 القيم اجلمالّية لفن اخلّط العريب-٥
يُعــّد الخــّط العــريب أكــرث الخطــوط تنّوًعــا ومرونــة وج�ليّــة 
وقابليّة للتطّور والتّأقلم مع جميع الفضاءات وعىل كّل الخامـات 

 اج، ذهب، فّضـة، قـ�ش، ورق..)،تقريبا (رخام، حجارة، خزف، ع
ولنئ اقترص هذا الفـّن يف اللّحظـات األوىل عـىل تلـك التّنويعـات 
الّتي تجمع ب� الخّط والزّخرفة، إالّ أنّه رسعـان مـا انـدمج طيلـة 
العرص الوسيط مع الرّسوم املنمنمة الّتي تحتوي عـىل مخلوقـات 

التّوضيح، أو حيّة وبرشيّة يف الكتب املختلفة، عىل سبيل الّرشح و 
مرافقـا ومكّمـالً  الخـطّ لوحات مرافقة للقصص واملقامات، فكان 

ولكّن هذا اإلحساس بالقيمة الفنيّة والج�ليّة للخـّط العـريب لها. 
ـا  قد ازداد ملّا اقتحم الحرف عامل الفنـون التّشـكيليّة ليصـ� عنًرص

قي� أكسب العمل الفّني تشكيليّا مؤثّثا للّوحة املسنديّة أو غ�ها 
ج�ليّة، رمزيّة وتأّمليّة، وأبعاًدا روحيّة وحضاريّة، تتخطّى الّرؤيـة 

فنجح الفّنان العريب واملسلم بذلك يف البرصيّة وال تتوقّف عندها، 
استنباط أسلوب تشكييل فريد مـن نوعـه يعتمـد باألسـاس عـىل 
ــة كعنــارص تشــكيليّة مســتقلّة بــذاتها،  توظيــف الحــروف العربيّ

ة العنارص داخل الفضاء ولكن ال تضمحّل أو تفقد تتفاعل مع بقيّ 
أو تُفرغ من قيمتها الج�ليّة.. ومن هنا يخرج الخـّط مـن  دورها

إطاره الوظيفي املحض ليكتسب بعًدا ج�ليّا ينتشله من الجمود 
والجفاف ليلج به عاملًا جديًدا ملؤه األشكال واأللوان، فيه تتحّول 

الّشــكل باملضــمون ليُعــّربا  الكتابــة إىل عنرصــ تشــكييل وينــدمج
بوضوح عن قدرة الفّنان املسلم عىل صـنع الجـ�ل وأداء املعنـى 
يف كّل عرصـ، وبـذلك أصـبح الخـٌط العـريب قاسـً� مشـرتكًا لكـّل 
الفنون اإلسالميّة الّتي أعارها طابَعُه الج�يل القائم عىل التّناسـب 

لـت كتابـة ب� الخّط والّنقطة والزّخرفة مبُختلـف أشـكالها، وتحوّ 
فنيّة منحت للمكتوب قداسة تكاد تُضـاهي  الخّط العريب إىل آثار

 قداسة الّصويت.

ةُ   َخاِمتَ

وهكذا نصل يف آخر هـذا البحـث إىل القـول بـأّن الخـّط قـد 
مع املسلم� من إطـاره الـوظيفي املحـض ليكتسـب بعـًدا خرج 

 والجفاف ليلج به عاملًـا جديـًدا ملـؤه الجمودج�ليّا ينتشله من 
األشكال واأللوان، فيه تتحّول الكتابة إىل عنرص تشـكييل وينـدمج 
الّشكل باملضمون ليُعّربا بوضـوح عـن قـدرة الفّنـان املسـلم عـىل 
صــنع الجــ�ل وأداء املعنــى يف كــّل عرصــ، وبــذلك أصــبح الخــٌط 
العريب قاسً� مشرتكًا لكّل الفنون اإلسـالميّة الّتـي أعارهـا طابَعـُه 

التّناســب بــ� الخــّط والّنقطــة والزّخرفــة  الجــ�يل القــائم عــىل
فنيّــة  مبُختلـف أشـكالها، وتحّولــت كتابـة الخـّط العــريب إىل آثـار

"للمكتوب قداسة تكاد تُضاهي قداسة الّصويت، إذ الُقرآن منحت 
نزل خطابًا مسموًعا وظّل إىل حدود فرتة الخلفاء الّراشدين يُـتىل 

لحاجـة إىل تدوينـه فحسب أو يُلّقـى شـفويّا، لكـن ملّـا ظهـرت ا
أخذت الكتابة تكتسب أهمّية كُربى ذات طبيعة ُمزدوجـة فهـي 
من ناحية سجّل النّص الُقرآ� ومحملـه، وهـي مـن جهـة أخـرى 

 )٤٧(.مجال للفّن واملُ�رسة الج�لّية"
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 اإلستيتيقّيةالخّط العريب من اللّحظة األنطولوجّية إىل اللّحظة 

وعىل الّرغم من أّن العرب األول قد برعوا يف كتابة الخطـوط 
الكتابة ويف توضـيح  ورشحها وتأليف كتب مستقلّة يف بيان قواعد

استخدام العالمات والحركات يف تدعيم حضـور الخـّط العـريب يف 
الحياة السياسيّة والثقافيّة واالجت�عية واالقتصادية للمجتمعـات 

وتشـكيالته مل يعـد  العـريبتطوير �ـاذج الخـّط اإلسالميّة، إالّ أّن 
رب منذ القرن الثّـا� الهجـري (الثـامن املـيالدي) حكـرًا عـىل العـ

وحدهم، بل هناك العديد من الّشعوب اإلسالميّة أضافت الكثـ� 
إىل الحــرف العــريب وســّجلت إبــداعات رائــدة وخطــوات جبّــارة، 
وساهمت بقدر كب� يف انتشاره كاملغاربة واألتراك والفـرس، كـ� 
أظهرت �اذج محليّة للخّط العريب عند األفارقة ومسـلمي الّصـ� 

ــة لخــّط العــريب وقابليّتــه غــ� املتناهيــة مرونــة ا والقــارّة الهنديّ
ولعبـت  للتشّكل والتكيّف مع مختلف الثّقافات والبيئات الفنيّة،

هذه الّن�ذج أيضا دوًرا حيويّا يف تعزيز اإلحساس بالقيمة الفنيّـة 
والج�ليّة للخـّط باعتبـاره مرشـوًعا حضـاريّا وأسـلوبًا فنيّـا قامئًـا 

من ناحية، ثّم يف التّأكيـد  يّةبذاته، وليس فقط مجرّد كتابة وظيف
عىل كونيّة الحضارة اإلسالميّة وانفتاحهـا عـىل اإلنسـانيّة جمعـاء 

 من ناحية ثانية.
 

 )األشكال(المالحق 

 
 ) الخطوط املنبثقة عن خّط املسند١شكل (

 
 يف جزيرة العرب الخّط العريب نشأة وتطّور) مراحل ٢شكل (

 

 
م ٣٢٨واملؤّرخ سنة  ) نقش الن�رة الّنبطي٣شكل رقم (

وهو عبارة عن شاهد قرب امللك العريب امرؤ القيس بن عمرو 
ورمّبا يكون بن عدي ابن نرص أحد ملوك الح�ة. (ابن حبيب، 

، ١٩٤٠املحرب، مطبعة جمعّية دائرة املعارف العث�نّية الدكن، 
 ).٣٦٩ص 

 
 ميالدي ٥١٢) نقش زبد مؤّرخ سنة ٤شكل رقم (
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 اإلستيتيقّيةالخّط العريب من اللّحظة األنطولوجّية إىل اللّحظة 

 
 عض حروف الخّط العريب) تطابق ب٥شكل (

 حروف الخّط الّنبطي مع
 

 )الصور( المالحق

   
 

      
 )١صورة رقم (

 نقوش مختلفة بخّط املسند الحم�ي

 
 )٢صورة (

 صفحة من مصحف بالكويف املرشقي
 م،١٠٩٢هـ/٤٨٤إيران  ،بخّط عث�ن بن الحس� الوراق الغزنوي

 بإسطنبولمكتبة طوب قايب 
 

   
 

 
 )٣صورة رقم (

 �اذج من الخّط الفاريس
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 اإلستيتيقّيةالخّط العريب من اللّحظة األنطولوجّية إىل اللّحظة 

 
 )٤صورة رقم (

هـ) للخطّاط ٩٨٢مصحف مزخرف ومذهب بخّط الّنسخ (
 الفاريس محّمد بن مطهر (تقي الّدين)،

 ١٥٣٤محفوظ يف مكتبة تشسرت بيتي برقم 

 

 
 )٥صورة (

 فرمان عث�� بالخّط الّديوا�
 ومزيّن بطغراء الّسلطان سليم الثا�

 
 )٦صورة (

هــ) للخطّاط عبد الله ٨٦٤بخّط الّثلث ( مصحف مذّهب
 ١٤٩٩الطباخ الهروي، محفوظ يف مكتبة تشسرت بيتي برقم 

 

 
 )٧صورة (

 م١٤هـ/٩ األندلسصفحة قرآنّية بالخّط املغريب من 
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 )٨صورة (

د محمّ املضبوط للخطّاط املرصي غريب امل خطّ بالب مصحف مذهّ 
                                                                       ، محفوظ هـ)١٠٤٤(بن أحمد جموع 

 القاهرةيف ة ة للمخطوطات اإلسالميّ ركزيّ املكتبة امليف 

 
 مثال من الخّط الحديث )٩صورة رقم (

    
 )١٠صورة رقم (

 عراقي ضياء عزّاويلوحة خطّية للفنّان ال
 

 
 �وذج من أع�ل حسن شاكر آل سعيد )١١صورة رقم (

 

     
 

 
 )١٢صورة (

 بعض أع�ل نجا املهداوي

http://www.nooreladab.com/vb/showthread.php?t=7352
http://www.nooreladab.com/vb/showthread.php?t=7352
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 اإلستيتيقّيةالخّط العريب من اللّحظة األنطولوجّية إىل اللّحظة 

 :الَهواِمُش 
 
املطالع النرصيّة م)، ١٨٧٤هـ/١٢٩١الهوريني (أبو الوفا نرص الوفايئ، ت  )١(

تحقيق عبد الوّهاب محمود  األصول الخطّية، للمطالع املرصيّة يف
/ ٢٠٠١، ١الكحلة، مؤّسسة الرّسالة للطّباعة والّنرش والتّوزيع، ب�وت، ط

كتاب هـ)، "٢٧٦بن قتيبة الّدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم، ت 
تحقيق محّمد الّدايل، مؤّسسة الرّسالة للطّباعة والّنرش أدب الكاتب"، 
 .١٩٨٢، ١، طوالتّوزيع، ب�وت

(2) Abdul Kabir Khatibi and Mohammad Sejelmasi, the 
Splendour of Islamic Calligraphy, Thomas and Hudson: 
London, 1976, 20. 

 .١١٩٨، ص ٢، نفسه، ماّدة خطط، جلسان العربابن منظور،  )٣(
 .٦٣، ص ١، نفسه، جالحيوانالجاحظ،  )٤(
منت الشافية، ىب عمرو عث�ن بن عمر)، (ج�ل الدين أ  الحاجبابن  )٥(

 .٥٥١، ص ١٩٤٩، ٤، ط، مجموع مه�ت املتون
، تحقيق حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للرتاث، املقّدمة، خلدونابن  )٦(

 .١٠٥، ص ٢٠٠٤القاهرة ،
املؤّسسة املرصيّة العاّمة،  ،صبح األعىش يف صناعة اإلنشاالقلقشندي،  )٧(

 .٨، ص ٣األم�ية، مرص، د.ت، جنسخة مصّورة عن الطبعة 
 .١٦، ص الفهرستابن الّنديم،  )٨(
 نفسه، نفس الّصفحة. )٩(
 .١٣نفسه، ص  )١٠(
، ١، مكتبة الهالل، طالخّط العريب تاريخه وآدابهمحّمد طاهر الكردي،  )١١(

 .٨ -٧، ص ١٩٣٩
 .٨نفسه، ص  )١٢(
خّط العريب، ك�ل عبد جاسم الّصالح الجمييل، أثر القرآن الكريم يف ال )١٣(

 .٣٠٣، بغداد، العدد التّاسع، ص البحوث والّدراسات القرآنّيةمجلّة 
الّشيخ شمس الّدين األكفا� وهو طبيب باحث بالحكمة والرياضيات  )١٤(

، ٣نفسه، ج ،صبح األعىشالقلقشندي، هـ. أنظر ٧٤٩توّيف بالقاهرة يف 
 .٧ص 

، ماّدة "كَتََب"، ٥ج ،١٩٩٩، دار صادر ب�وت، لسان العربابن منظور،  )١٥(
 .٣٨٦١ص 

مفردات ألفاظ الرّاغب األصفها� (أيب القاسم الحس� بن محّمد)،  )١٦(
 .٦٩٩ص ، ١٩٩١، ١، دار القلم، دمشق والّدار الشامّية ب�وت، طالقرآن

 ن.م، ن.ص. )١٧(
 .٣٥، ص ١ج، نفسه، صبح األعىش يف صناعة اإلنشاالقلقشندي،  )١٨(
 قّدمة املحّقق.، مفسهن ،الفهرستابن الّنديم،  )١٩(
املطالع م)، ١٨٧٤هـ/١٢٩١الهوريني (أبو الوفا نرص الوفايئ، ت ) ٢٠(

 .١٣ص  النرصيّة للمطالع املرصيّة يف األصول الخطّية،
، مذاهب الحسن: قراءة معجمّية تاريخّية للفنون العربيةرشبل داغر،  )٢١(

 .٣٣٧املركز الثّقايف العريب، ب�وت، لبنان، ص 
 .٤٢٠، ص ٤، ط١٨٩١، دار القلم، ب�وت، املقّدمةخلدون،  ابن) ٢٢(
 نفسه، نفس الّصفحة.) ٢٣(
ا محّمد الهادي دح�ن، الخّط العريب يف الّسياق الخلدو�، انظر أيضً  )٢٤(

"الخّط العريب ب� العبارة الّتشكيلّية مقال يف مؤلّف ج�عي بعنوان 
 .٢٥، نفسه، ص واملنظومات التواصلّية"

، املطبعة الكثوليكيّة، ب�وت، األدب واألعالم املنجد يفان توتل، فريد ن) ٢٥(
 .٤٠٠، ص ١٩٥٦

 .٦٧، ص مصادر الّشعر الجاهيلنارص الّدين األسد، ) ٢٦(
 .٧٣-٦٩-٦٧-٦٦نفسه، ص  )٢٧(
دراسات يف تاريخ الخّط العريب منذ بدايته إىل صالح الّدين املنجد، ) ٢٨(

 .٢٣، ص ١٩٧٢د، ، دار الكتاب الجدينهاية العرص األموي

 

 
، مكتبة الخانجي، مرص، الخطاطة الكتابيّة العربّيةعبد العزيز الّدايل، ) ٢٩(

 .٤٢، ص ١٩٧٩
تعود أقدم الكتابات التّدمريّة إىل القرن األّول قبل امليالد و�تّد تاريخها ) ٣٠(

إىل القرن الثّالث امليالدي، ملزيد من التّفصيل ُ�كن العودة إىل 
، ١مبرص، ط االعت�د، مطبعة تاريخ اللّغات الّسامية ولفنسون إرسائيل،

 . ١٢٨، ص ١٩٢٧
اشتّق األنباط الخّط الّنبطي من الخّط اآلرامي، وعىل الّرغم من تطّوره ) ٣١(

الّنسبي منذ أواخر القرن الثّا� قبل امليالد، إالّ أنّه مل يأخذ طابعه 
 املميّز إالّ يف القرن األّول قبل امليالد.

Diringer (D), op. cit, pp 136-140. 
، دار العلم للمالي�، ب�وت، تاريخ العرب قبل اإلسالم عيل جواد،) ٣٢(

 .١٥، ص ١٩٦٩، ١مكتبة الّنهضة، بغداد، ط
الخّط اآلرامي وهو أحد الفروع الرئيسيّة للخّط الّسامي الّش�يل، وقد ) ٣٣(

قبل امليالد. انحدر عنه يف أواخر القرن العارش أو أوائل القرن التّاسع 
 ُ�كن العودة إىل:

Diringer (D), The Alphabet, London, 1968, VOL I, p 198 
، مراجعة وضبط س�ة النبيّ بن هشام (أبو محّمد عبد امللك)، ) ٣٤(

وتعليق محّمد محيي الّدين عبد الحميد، دار الطّالئع للّنرش والتّوزيع 
روج الّذهب ومعادن م. املسعودي، ٢٠٧، ص ١ج والتّصدير، القاهرة،

/ ابن عبد ربّه، ٢٠٧، ص ١، ج١٩٤٩، مطبعة الّسعادة، مرص، الجوهر
، ١٩٤٧، مطبعة لجنة التّأليف والّرتجمة والّنرش، القاهرة، العقد الفريد

 .١٥٦، ص ٤ج
 .٥٥، ص ٧، جتاريخ العرب قبل اإلسالم عيل جواد،) ٣٥(
 .١٤، ص ٣نفسه، ج ،صبح األعىش يف صناعة اإلنشاالقلقشندي، ) ٣٦(
 .٦ نفسه، صالفهرست، ابن الّنديم، ) ٣٧(
دار ع�ر للّنرش والتّوزيع،  ،الكتابة العربية علمغانم قدوري الحمد، ) ٣٨(

 .٢٠٠٤األردن، 
 نفسه. ،الكتابة العربيةغانم قدوري الحمد، ) ٣٩(
، دار الفكر العريب، دراسة يف تطّور الكتابات الكوفّيةإبراهيم جمعة، ) ٤٠(

 .١٧ص 
، أصل الخّط العريب وتطّوره حّتى نهاية العرص األموي، هيلة الجبوريس) ٤١(

 .٤٨، ص ١٩٧٠مطبعة األديب، بغداد، 
(42) Abbott Nabia, The Rise of the North Arabic Script and 
its kuranic Development with a full Discription of the 
Kuran Manuscripts in the Sriental Institute, Chicago, 1938, 
p 8-9. 

/ نيلسن ٦٨-٦٧، ص ، نفسهتاريخ العرب قبل اإلسالم عيل جواد،) ٤٣(
، ترجمة حس� عيل وزيك الّتاريخ العريب القديموداتليف وآخرون، 

 .٣٨، ص ١٩٥٨محّمد حسن، مطبعة الّنهضة املرصيّة، 
يوم، مل يكن الخّط العريب يف بداياته منقوطا وال ُمشكال ك� هو الحال ال) ٤٤(

ولكّن رضورة التّمييز ب� الحروف املتشابهة عندما تّم تحويرها من 
الكويف اليابس إىل مجموعة الخطوط جعل من الخطّاط� يعمدون إىل 
تنقيط الحروف وشكلها، ويُعّد أبو األسود الّدؤيل أّول من نّقط الخّط 
 العريب يف ح� أّن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أّول من شكله.

، دار الخليل بن أحمد الفراهيدي، آراء وإنجازات لغويّةري النّجار، فخ
/ أحمد مختار عمر وعبد ٢٠٠٨صفا للّنرش والتّوزيع، عّ�ن، األردن، 

، مطبعة جامعة الكويت، معجم القراءات القرآنيةالعال سامل مكرم، 
 .٥١، ص ١٩٨٨

، لقرآنيةمعجم القراءات اأحمد مختار عمر وعبد العال سامل مكرم، ) ٤٥(
 .٥١، ص ١٩٨٨مطبعة جامعة الكويت، 

، مؤّسسة رمزي للطّباعة بدائع الخّط العريبناجي زين الّدين املرصف، ) ٤٦(
 .٣٣، ص ١٩٨٢والفنون، بغداد، 

 .١٣٣، نفسه، ص الجسد والٌصورة واملُقٌدس يف اإلسالمفريد الزٌاهي، ) ٤٧(


	 خلوّه من التّنقيط والتّشكيل، ولم تكن للحركات علامات خاصّة بها، إذ يشترك أكثر من حرف برمز كتابي واحد، فيما يُحدّد السّياق الحرف المقصود.
	 ثانيا تُحذف في الكتابة النّبطيّة الألف المتوسّطة الّتي ترمز إلى المدّ الصّوتي، وكذا الياء والواو في بعض الحالات، وهو ما حافظت عليه الكتابة العربية إلى اليوم حيث يُنطق المدّ وتُحذف الألف الّتي تُرمز إليه لتُكتب الكلمة على النّحو الآتي (لكن، هذا..).
	 ثالثا: تُرسم تاء التّأنيث في آخر بعض الكلمات الّتي تتمّ بالهاء، بالتّاء المفتوحة مثل كلمة "قريت" (قريةٌ).
	 رابعا: زيادة واو في آخر أسماء الأعلام، واستمرّ ذلك في اللّغة العربيّة مع بعض الأسماء مثل اسم "عمرو".
	1- الخطّ الكوفي: نسبة إلى الكوفة، وذكر القلقشندي نقلاً عن الشّاطبي أنّه يرجع إلى أصلين وهما التّقوير والبسط، أي الليّن والمزوي، وجاء في "علم الكتابة" للتّوحيدي أنّ قواعد الخطّ الكوفي في زمنه اثنتا عشرة قاعدة: "الإسماعيلي والمكّي، والمدني والأندلسي، وا...
	2- الخطّ الفارسي: ظهر ببلاد فارس بعد الفتح الإسلامي:
	3- خطّ الرّقعة: نشأ هذا الخطّ في عهد السّلطان محمّد الفاتح، وهو يجمع بين حروف خطّ النّسخ والدّيواني الدّقيق القديم، وربّما كانت تسميته بالرّقعة نسبة إلى قلم الرّقعة الّذي كان يكتب به هذا النّوع من الخطوط.
	4- خط النّسخ: وسمّي بالنّسخ لأنّ الكتّاب كانوا ينسخون به المؤلّفات، وقد نشأ بالشّام:
	5- الخطّ الدّيواني: وهو الخطّ الّذي يختصّ بالكتابات الرسميّة في ديوان الدّولة العثمانيّة.
	6- خطّ الثلث: من الخطوط الصّعبة إذ لا يعتبر الخطّاط خطّاطًا إلّا إذا أتقنه، ويعبّر عنه بأمّ الخطوط، وسمّي بذلك لأنّ قلم الطّومار وهو أجلّ الأقلام مساحة، عرضه أربع وعشرون شعره، وقلم الثّلث منه بمقدار ثلثه وهو ثماني شعرات، ويستعمل لكتابة أسماء الكتب الم...
	7- الخطّ المغربي: هو سليل الخطّ الكوفي الدّيني اليابس المنقّط الّذي ظهر في مبدأ أمره في القيروان في أواخر العصر الأموي ثمّ انتشر في أرجاء شمال أفريقيا والأندلس وغرب أفريقيا.
	8- الخطّ الحديث: هو مجموع الخطوط الّتي اشتقّها الخطّاطون والمهتمّون بالفنون التّشكيليّة واستعملوها في تكوين لوحاتهم الفنيّة وفى عناوين الكتب والصّحف والمجلّات والإعلانات:
	خَاتِمَةُ
	الملاحق (الأشكال)
	الملاحق (الصور)

