
 

 

 
 عبد الرحيـ خلؼ عبد الرحيـ 

 ىفى فن الخط العرب المقومات الفنية والجمالية وتطورىا
 البحث وأىدافو:

إلتطإلرهػػ   ػػ   ػػف الخػػط الدربػػ  روحػػد مهػػـ  ػػرإلع  (1)هػػذا البحػػا لح إللػػز أبػػراز مهػػـ اليػػيـ ال ل ليػػز
بز تتي ػز هػذا التطػإلر الفف اأسالل  إلاللظ هر الدديدة لهذه الييـ ال ل ليز سػإلا  ر تػذ ذاتيػز مإل لرتسػ

 إلالهدؼ لف ذلؾ:

لح إللػػػز الػػػرد علػػػ  بدػػػض اىرا  التػػػ  تػػػر " مف اليػػػرف الت سػػػف ع ػػػر  ػػػهد  خػػػر  بػػػداع ذ الفػػػف 
  (2)اأسالل  إلاالتتي ؿ  ل  الفف الغرب  رلظهر إلحيد للفف".

                                                 

( عػػػػ ـ علػػػػ    لدػػػػز 150تحػػػؼ البريطػػػػ ت  بلت سػػػػبز لػػػرإلر )ـ لدػػػرض للخػػػػط الدربػػػػ   ػػػػ  الل2003مقػػػيـ  ػػػػ  عػػػػ ـ  (1)
Melbourne) ـ تحذ عتإلاف:2003ـ ػ1853(  م  لف ستز 

Arabic script Mightier than the sword beauty and  meaning  
 بلدت  مقإل  لف السيؼ" الخط الدرب   ل ؿ إللغز " الت  ر:

Ian potter Museum of art, the university of Melbourne, (2003).  
إلتػػتع عػػف ذلػػؾ رتيػػض يلػػـ بدػػػض اللإلحػػ ذ الفتيػػز للخػػط الدربػػ  لػػف بدػػػض التدلييػػ ذ ر تػػذ حػػ  زا لػػ  لرت بػػز هػػػذه 
الإلرقػػز"و إلالحػػؽ مف الخػػط الدربػػ  قػػد اتت ػػر بسػػرعز  ػػ  األبراطإلريػػز اأسػػالليز رلهػػ  رلػػ  متػػي  لػػ  مف ي ػػؿ  ػػ  تحػػإل 

ر    ت ريخ اأتس تيز ق طبز، رل  يليػز  ػف الخػط الدربػ  عػف مربدز قرإلف  ل   ل ؿ زخر   لـ ي ؿ  لي  م  خط  خ
إلالتب تيز الت  مبدع  يهػ  الفتػ تإلف اللسػللإلف بػوتهـ رػ تإلا  ػ  الزخػ رؼ الرت بيػز لبترػريف تل لػ   زليداف الزخ رؼ الهتدسي

رلهػػػ  حتػػػ  م ػػػبحذ هػػػذه الزخػػػ رؼ لػػػف مبػػػيف لليػػػزاذ الفتػػػإلف االسػػػالليز بإل ػػػ  عػػػ ـ، إلا ػػػتررذ  يهػػػ  ملػػػـ اأسػػػالـ 
 إلمستدلله  الفت تإلف     ت  الدل ئر إلاىث ر الفتيز.

 .   245ـ، ص 1948زر  لحلد حسف:  تإلف  سالـ، الي هرة، 

التوثيراذ اللتب دلز بيف الفتإلف اأسالليز إل تإلف الغػرض اوإلربػ ، ل لػز بحػإلا  ػ  التربيػز الفتيػز  حرلذ لحلد برر ذ: (2)
 .274ـ(، ص 2002، )(5) ، الددد5 ، لعإلاف، رليز التربيز الفتيز،   لدز حلإلالفتإلف
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إلمتػػ  علػػ  الدرػػس ت ػػد الفػػف الغربػػ  هػػإل الػػذ  تحػػإلؿ  لػػ  التهػػؿ لػػف الفتػػإلف اأسػػالليز  ػػ  لدظػػـ 
ئػػ  إلمإللػػحه  االت ػػ ه  لػػ  الت ريػػد إلاالعتلػػ د علػػ  اللػػإلف إلالخػػط، إللدػػؿ الخػػط الدربػػ  لػػف مإللػػ  لب د

 اللظ هر الت  ال تيبؿ ال دؿ عل  توثر الفف الغرب  ب لفف اأسالل .

مف  لر تي ذ إلليإلل ذ  ف الخط الدرب  روحد  رإلع الفف اأسالل  م يلز إلعديدة إللتطػإلرة إلييػر 
 ديل  إلحديث ،  رق  إليرب .لتتهيز إلللهلز للفت تيف ق

 إليلرف تلخيص عت  ر  البحا    ثالا تي ط:
 ػ الدإلالؿ الت  مدذ  ل  تطإلر  ف الخط إلإل إلل   ل  لر تت . 1
 ػ تتإلع الخطإلط الدربيز إلثراؤه .   2
 ػ اللظ هر ال ل ليز لفف الخط الدرب  إلمهـ عت  ره . 3

 لدخػؿ:
 لـ لػػف الت حيػػػز ال ل ليػػز إلالفتيػػػز إليػػرإل  لتػػػ  بػػيف خطػػػإلط الدػػ ةار ديحتػػؿ الخػػط الدربػػػ  لررػػز ال ػػػ

هػ/ 279هػ:     256الت ريخ مف سليل ف بف إلهض رتض رت بً   ل  للؾ الرإـل    عهد الخليفز اللدتلد)
: "لػػ  رميػػذ للدػػرض  ػػيئ  محسػػف لػػف هػػذا ال ػػرؿ إللػػ  محسػػدهـ علػػ  892ـ: 870 ـ(.  يػػ ؿ للػػؾ الػػرإـل

 (1) ئ حسد  عل   ل ؿ حرإل هـ".

  هذا ال ل ؿ الذات  للخط  الدرب  يوت  الدإلر الهػ ـ الػذ  لدبػ   ػ  الفػف اأسػالل  إلب أل  ز  ل
إل ف ع ر التهلز إلحت  الد ر الحديا السيل  إلمف هذا الدإلر ظؿ يرتي  إليتبلػإلر حتػ  بلػر لرتبػز 

اأسػالليز إلرػ ف لػذلؾ عػػدة  إلالدلػػ رة ر يدػز لػف اودا  الفتػ  إلم ػب  عػػ لال ل ػترر   ػ  لدظػـ الفتػإلف
 .عإلالؿ

                                                 

إلقػػػد م لدػػػذ الل ػػػ در الدربيػػػز اليديلػػػز ر لديػػػد الفريػػػد إلالر لػػػؿ وبػػػف اوثيػػػر إلالفهرسػػػذ البػػػف التػػػديـ إل ػػػب  اوع ػػػ   (1)
تيػ   ر تف  يػ  إلاالفػعتد اللسػلليف لػف الدت يػز بػ  إلالت  لليلي تد  إلييره  عل  مف الخط لـ يتؿ عتد ملز لف اولـ ل  ت ل

 ب .
 .245زر  لحلد حسف: اللر ف الس بؽ ، ص

 .72، 71دار ال ليؿ للت ر إلالتإلزيف، )د. ذ(، ص  ،محلد رم ذ: الرسـ ب ولإلاف    الير ف
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 (1)مإلال: الدإلالؿ الت  مدذ  ل  تطإلر  ف الخط الدرب 

ب لريـ لف تػزإلؿ اليػر ف الرػريـ  ػ  بيئػز  :ػ تيدير الديف للدلـ إلاليلـ لدإلرهل     حفظ الديف ذات  1
 اوسػػل   دػػؿ لليلػػـ إلللدلػػـ اللر تػػز (2)مليػػز ال يلثػػؿ اليلػػـ إلالدلػػـ  يهػػ  لر تػػز بػػ رزة  ال مف اليػػر ف

 إلمد  ذلؾ ال  عدة ظإلاهر ه لز:  ديد.إلاوبرز    الديف ال

م ػ م ػػب  اليػػر ف الرػػريـ إلرتػػض التف سػػير الليػداف اوإلؿ الػػذ  يتتػػ  س حإللػػ  ربػػ ر الخطػػ طيف ب لرت بػػز 
إلالتذهيض إلالتفليض إلالزخر ز إلقد برعإلا    ذلؾ رؿ البراعز إللدؿ الل  حؼ اللتت ػرة  ػ  بيػ ع 

بػداع الد لـ إللت حف  سإلا     الدػ لـ اأسػالل  مإل  ػ   الدػ لـ الخػ ر   بػوثره  ػ هدة علػ   لػ ؿ إلا 
 (3)ل  حييإله     ل ؿ الخط إلتتسيي  إلتذهيب  إلزخ ر  .

                                                 

رتبػ ط الخػط لتػذ بدايػز الد ػر ا يلرف تت إلؿ الدإلالؿ الت  مدذ  لػ  تطػإلر  ػف الخػط الدربػ  بطرييػز مخػر  للخ ػه : (1)
 ...... إلالدلل  إلاال تل ع  إلالدسرر  إلالدلرات  إلالفت  الخاالسالل  ب ل  تض الديت  إلالسي س  

إللػػػ  م ػػػػتؽ لتهػػػ  إلردذ  ػػػ  اليػػػػر ف الرػػػريـ اللإل ػػػ   لػػػػ  مإللئػػػؾ الدػػػرض حػػػػإلال       لػػػيس مدؿ علػػػ  ذلػػػؾ لػػػػف مف اليػػػرا ة (2)
ح  قإللػػ  )تسػػديف( لػػرة، إلمف الرت بػػز إللػػ  م ػػتؽ لتهػػ  إلردذ  ػػ  اليػػر ف الرػػريـ )ثالثل ئػػز لػػرة( إلمف مإلؿ لػػ  تػػزؿ لػػف الػػإل 

تد ل : }مقرم ب سـ ربػؾ الػذ  خلػؽ ل خلػؽ اأتسػ ف لػف علػؽ ل مقػرم إلربػؾ اورػـر ل الػذ  علػـ بػ ليلـ ل علػـ اأتسػ ف 
 (5: 1) يز  ل  لـ يدلـ{ ]سإلرة الدلؽ[

 (1إلييإلؿ اهلل تد ل     رت بز الرريـ ميل : }ف إلاليلـ إلل  يسطرإلف{ ]سإلرة اليلـ[  يز )
اورض لػف  ػ رة مقػالـ إلالبحػر يلػده لػف بدػده سػبدز مبحػر لػ  تفػذذ رللػ ذ اهلل مف اهلل  "إللإل مف ل      ل  تد ل إل إلق

 الخط الحسف يزيد الحؽ إللإلحً ":" ، إلق ؿ التب  (27) عزيز حريـ "سإلرة ليل ف  يز
 .  6،  5، ص 3ـ، ج 2004اليلي تد :  ب  االع  ، طبدز الهيئز الد لز لي إلر الثي  ز، 

 ـ.1994الير ف، لدهد الدراس ذ اأسالليز، عبدال بإلر   هيف: ت ريخ 

إلسػػػػيرت  علػػػػإـل الحػػػػديا )علػػػػـ الرإلايػػػػز، إلالدرايػػػػز، إلال ػػػػر ، إلالتدػػػػديؿ ...( إل  ( إلتػػػػوت  لخطإلطػػػػ ذ إل ػػػػؼ الرسػػػػإلؿ 3)
اللخطإلطػػ ذ الديتيػػز اوخػػر  )الفيهيػػز، إلالدبػػ داذ، إلاليلػػ ي  اأسػػالليز(  ػػ  اللرتبػػز الت ليػػز لػػف االهتلػػ ـ إلالزخػػ رؼ 

   سز بيف الخط طيف إلالدلل   بدد الير ف الرريـ    االهليز. إللللزيد    هذا ال  تض اتظر:الفتيز إلاللت
ـ/ 1936ل لإلعز اللخطإلط ذ الت  اقتتته  دار الرتض الل ريز لف )ستز  ؤاد سيد:  هرسذ اللخطإلط ذ ]

 ـ.   1961هػ/ 1380م زا ، لطبدز دار الرتض، الي هرة،  3، [ـ(1955
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ض ػ إلتػػوت  لخطإلطػػ ذ الدلػػإـل الدتيإليػػز الل ػػإلرة إلييػػر الل ػػإلرة سػػإلا   ػػ  )اودض، اللغػػز،  الطػػض، 
 ( 10لإلحز ) (1)، ال غرا ي ، ..( إل تإلته  إلزخ ر ه     اللرتبز الث تيز.ةالهتدسز، ال بر، إلالبيطر 

ذ ػ رثرة الدل ئر الديتيز إلالخيريز رثرة يير لسبإلقز إلتزييته  ب لرت ب ذ ب أل  ز  ل  الفتإلف ال غر  
 اللرتبطز ب ل د ئر الديتيز لف إللإل  إل الة إلحع إلييره .

 يػػد حلػػؿ الحػػرؼ دالالذ لتتإلعػػز  ت ػػد  ػػ  الحػػرإلؼ  ،ا ػ  رسػػ ض الحػػرإلؼ مهليػػز إلدالالذ رلزيػػز
طً  علإليً  ب للدت    لرا  لثاًل    الرلل ذ ) ر،  ر، رر(، له   إلرة الحررز ملػ  الدربيز ارتب 

 (. 22لإلحز ) (2) وف الداؿ )لد، عد، رد، إلد، رد( تفيد البذؿ الدط  .

ج ػ إلقريػػض لػػف ذلػػؾ م ػػب  للحػػرؼ قيلػػز قدسػػيز سػػريز تراهػػ  إلالػػحز  ػػ  اليػػر ف الرػػريـ عتػػدل  تبػػدم 
تلػػ  لدتػػ  قدسػػ  مإل سػػر  لثػػؿ )سػػيف، إلتػػإلف، بدػػض السػػإلر بحػػرإلؼ لػػيس لهػػ  لدتػػ  ظػػ  هر إلا 

رػ ؼ، هػ  ، يػػ  ، عػيف، لػػيـ،  ػ د، قػػ ؼ، رػ ؼ، ..( إلهتػ ؾ سػػبدز سػإلر لتت بدػػز "تبػدم بحر ػػ  
حػػ   إللػػيـ إلهػػ  لػػف حػػرإلؼ السػػإلر الل هإللػػز إلقيػػؿ مف لدت هػػ  مسػػـ اهلل اوعظػػـ إلل زالػػذ هػػذه 

  (3)الحرإلؼ لحؿ ا ته د.

                                                 

 متظر: ريبيز لللخطإلط ذ الدربيز إليزارته  إلاتت  ره .عف االعداد التي (1)
، 2 ، ج(ـ1997الػػدار الل ػػريز اللبت تيػػػز ) ميلػػف  ػػؤاد سػػيد: الرتػػ ض الدربػػ  اللخطػػػإلط إلعلػػـ اللخطإلطػػ ذ،  ػػز اف،

 .516:  510ص

( ملػؼ لخطػإلط، هػذا 67( ملػؼ لخطػإلط إل ػ  دار الرتػض الل ػريز، مرثػر لػف )124 لثال    ترري  إلحده  حػإلال  ) 
 ير ميراف إلالبالد الدربيز إلاللت حؼ الد لليز.ي

( له  زرري  عبد الرحـ درإليش: لدخؿ تحليل  لتذإلؽ الزخ رؼ اأسالليز  ػ  الل ػحؼ ال ػريؼ، رسػ لز درتػإلراة، رليػز 2)
 .49ـ(، ص 1998التربيز الفتيز،   لدز حلإلاف )

ـ(،    1997هيئػػػػز الدربيػػػػز الد لػػػػز للرتػػػػ ض )( ل ػػػػطف  عبػػػػد الػػػػرحيـ لحلػػػػد: ظػػػػ هرة الترػػػػرار  ػػػػ  الفتػػػػإلف اأسػػػػالليز، ال3)
 .87ص

( سإلرة 5( سإلرة  الدخ ف )4( سإلرة الزخرؼ )3( سإلرة ال إلر  )2( سإلرة   لذ )1إلهذه السإلر: سإلرة ي  ر )
 (. 7( سإلرة اوحي ؼ )6ال  ثيز )
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دربػػػ  حرإل ػػً  لتف ػػػلز مإل لبهلػػػز ر تػػذ هػػػ  ذاتهػػػ  مس سػػػً  مإل إللػػذلؾ  رثيػػػرًا لػػػ  تػػر   ػػػ  الػػػرقش ال
لإللإلعً  للإلحز الفتيز إلير ف ذلؾ  ل  مف الفت تيف    الد ر اأسػالل  قػد معطػإلا لرػؿ حػرؼ لػدلإلاًل 

حت  مف اللت ػإل ز حللػإلا الحػرإلؼ الدربيػز للػ ليف إللػدلإلالذ قدسػيز م ػ ر  ليهػ  الي  ػ ت   (1)خ   ً 
ف مئلػز الت ػإلؼ الػذيف رمإلا  ػ  هػذه الحػرإلؼ الدربيػز مسػرارا إلليإللػ ذ إلالحالج إلابف عرب  إلييرهـ لػ
  (2)إلتإلاح  ت ؿ  ل  حد التيديس.

  ػ حررز التدػريض: 2
هػػػ(  لػػ  تتػػ  س 86/ 65ؾ بػػف لػػرإلاف )لػػمد  تدريػػض الػػدإلاإليف  ػػ  عهػػد الخليفػػز اولػػإل  عبػػد الل

بدإلا ف ديتيز إلعلليز إلحتػ  يحتفظػإلا  ئ ذ ال دإلض اأسالليز عل  تدلـ اللغز الدربيز إلإلسيلته  الرت بز 
تدريض البلداف الخ لدز لإلسالـ لف لػبط  بإلظ ئفهـ إلسدي  لتإلل  إلظ ئؼ  ديدة، رل  مد  ذلؾ  ل 

ب للغػػز الدربيػػز وإلؿ  ة سػػالليز  ديػػد  سػػؾ عللػػب ألػػ  ز  لػػ   يهػػ   إلاتت ػػ ر الرت بػػز الدربيػػز دإلاإليتهػػ 
لـ اأسػػػالل  ترتػػػض بػػػ لخط الدربػػػ  لثػػػؿ الف رسػػػيز إلم ػػػب  الدديػػػد لػػػف اللغػػػ ذ الحيػػػز  ػػػ  الدػػػ ( 3)لػػػرة

  ريييز إلييره . إلالترريز إلاو غ تيز إلبدض اللغ ذ الهتديز إلاو

  :ػ تتإلع اللإلاد اللتفذ عليه  الرت بز إلتطإلره  3
رتػػض اأتسػػ ف اليػػديـ علػػ  الطػػيف إلاوح ػػ ر إلالدسػػض ) لػػف عسػػيض إلهػػإل السػػدفز مإل  ريػػدة  م ػ

 إلهػػ  م ػػؿ السػػدفز الغلػػيظ الللتػػزؽ ب ػػذع التخلػػ ( إلرػػ ف اللسػػللإلف  التخػػؿ( إلالرراتيػػؼ ) لػػف ررت  ػػ
رراتيػػؼ ل ػ  الدسػض إلا يرتبػإلف لػ  يتػػزؿ لػف اليػر ف الرػػريـ  ػ  عهػد رسػػإلؿ اهلل } ػل  اهلل عليػ  إلسػػلـ{

                                                 

 يػز، رسػ لز ليدلػز ( حسف حسف ط : ق بليز التحإلير رخ  يز  تيز    الخػط الدربػ  إلرلػدخؿ أثػرا  الت ػليل ذ الزخر 1)
 ـ(. 2003استرل اًل للتطلب ذ الح إلؿ عل  در ز الل  ستير،   لدز حلإلاف )

  لدػػز  تػػإلض الػػإلاد ،  الرلزيػػز الديتيػػ   ػػ  الزخر ػػز اأسػػالليز، ل لػػز رليػػز اىداض، عبػػد الت  ػػرلحلد حسػػف ي سػػيف: (2)
 .133، 132، ص(ـ2000مرتإلبر )(، 23الددد )

 .15ـ(، ص 1984الرت ب ذ اوثريز الدربيز، الطبدز اوإلل ، الي هرة )يف عبد الرحيـ عليإلة: سح (3)
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قػػبض إلاليػػر ف  ػػ  الدسػػض إلاليلػػـ " إل ػػ  البخػػ ر  "مف زيػػد بػػف  إل ػػ  حػػديا الزهػػر  مف رسػػإلؿ اهلل 
  ( 1)لف الير ف لل  ي لدز لف الدسض إلاللخ ؼ إل دإلر الر  ؿ. بث بذ حيف رلفز مبإل برر 

اسػتخدلإلا الػرؽ إلالػذ  عػرؼ بػثالا لسػلي ذ )الػرؽ،  رلػ  (2)ض ػ إلقػد اسػتخدـ اللسػللإلف اللهػ رؽ
 إلاوديـ، إلاليليـ( إلرله  متإلاع لف ال لد.

رد  حتػػػ  ع ػػػر لتػػػوخر لػػػف ذلػػػؾ لػػػ  ذرػػػره يػػػ قإلذ بػػػإلقػػػد ظػػػؿ الػػػرؽ لسػػػتدلال ب  تػػػض الػػػإلرؽ إلال
هػ( عل  بف الحسف بف عتبر "اللدػرإلؼ ب ل ػليـ الحلػ " إلقػد 593حلإل : مت  لي     )  لد( ستز )ال

ثػػالا لػػراذ إللرتػػ  لػػ  مف يتوللهػػ    لي لػػ ذ رلي ل تػػ دلػػؿ  (3)حػػ إلؿ لت  سػػز رتػػ ض لي لػػ ذ الحريػػر 
 ػػإلد قػػإلؽ اسػػتلرذ  تػػرة طإليلػػز لػػف إل ر إلهرػػذا ت ػػد مف الرت بػػز  ػػ  ال (4)حتػػ  يدلػػد  لػػ  البررػػز  يغسػػله ،

  .الإلرؽ إلالبرد  "اليراطيس"

 لػف قرطػ س" إلهػإل لفػظ يإلتػ ت  او ػؿ "اليػراطيس  :ذ ػ اليرط س "البرد " إلمثره    تطإلر الخػط
مدإلاذ الرت بػػز اسػػػتخدلإلا التسػػليتيف بتغييػػػر  بلفػػظ "خػػػ رتس" إلعتػػدل  عػػػرؼ الدػػرض هػػػذيف التػػإلعيف لػػػف

اليػػراطيس قبػػؿ الر يػػد، إلييػػإلؿ   ػػإلت  يسػػير م  بتدريػػض تطييهػػ  إلللػػ  ال  ػػؾ  يػػ  مف الدػػرض عر ػػإلا
رلػػإلد رػػ هف "إللتػػذ الد ػػر البيزتطػػ  متفػػردذ ل ػػ تف  ػػ  ل ػػر بلتتػػ ج إلرؽ البػػرد  إللػػـ تتإلقػػؼ هػػذه 

                                                 

 .250، 249يحي  إلهيض ال بإلر : الخط إلالرت بز    الحل رة الدربيز، دار الغرض اأسالليز، تإلتس، ص ( 1)
 (.183، )6 حي  البخ ر ،   

 (. إله  ال حؼ البيض لف اليل ش لفرده  لهرؽ إله    رسيز لدربز لف ) لهرررد (2)

دبيػز التػ   ػغؼ اللسػللإلف بتزإلييهػ  إلقػد ملفػز مبػإل لحلػد الي سػـ بػف علػ  الحريػر   ػ  الربػف إلهإل لف م هر الرتػض او (3)
االإلؿ لػػف اليػػرف الثػػ ت  ع ػػر اللػػيالد  إلقدلػػز  لػػ  الػػإلزير متإل ػػرإلاف بػػف خ لػػد إلزيػػر السػػلط ف لحلػػإلد بػػف لحلػػد بػػف 

 ـ 1137 هػ/ 532لتإل   ستز للر  ه السل إلق  إلزير الخليفز اللستر د ب هلل إلال
 .  105 حسف الب   : الت إلير االسالل     الد إلرالإلسط ، دار التهلز الدربيز، ص

 .259يح  إلهيض ال بإلر : اللر ف الس بؽ، ص ( 4)
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إلبسػػبض قػػراطيس البػػرد  خطػػذ الرت بػػز الدربيػػز  (1)ال ػػت عز بػػؿ ظلػػذ ق ئلػػز  ػػ  ظػػؿ الحرػػـ الدربػػ .
 (                                                                      2).إلاليب ط "  ييف عل  البردطريؽ االتت  ر إلالذيإلع إلم بحذ مرثر لر تب ذ اولإل   خطإلة إلاسدز  

إلظػػؿ البػػرد  يت ػػدر الرت بػػز بػػؿ إلاللػػ دة الرئيسػػيز للرت بػػز طػػإلاؿ ع ػػر بتػػ  مليػػز إلخػػالؿ الفتػػرة  
ت ػ ره مف إل ػد لػ  لتت إلؿ ع لز التػ س إلبلػر لػف رثرتػ  إلات  لف ع ر بت  الدب س وت  ر ف    اوإلل

 (3)ػ.ه200        داد درض يدرؼ بدرض اليراطيس ذرره الطبر     محداا ستزػ   "ح  الررخ" ببغ

لف مإلراؽ البرد  لف الد ر اأسالل     اللت حؼ الد للي  إلمربر ل لإلعز  هإلتتت ر معداد ربير 
ز إلال ػػز  الل ػػتؼ لػػف ( برديػػز  ػػرقي100.000لرتبػػز  يتػػ  اليإلليػػز ب لتلسػػ  إلالتػػ  تبلػػر حػػإلال  ) ػػ  

البرديػػػػ ذ اأسػػػػالليز تلتػػػػد لتػػػػذ بدايػػػػز الد ػػػػر اأسػػػػالل  حتػػػػ  الد ػػػػر اويػػػػإلب ، إل ػػػػ  دار الرتػػػػض 
  عػدد مخػر لتت ػر  ػ  لتحػؼ الفػف اأسػالل  إلاللدهػد لػ( برديز ب أل  ز  4000الل ريز حإلال  )

 لهإلريػػز الت ػػيؾ ( برديػػز إل ػػ  729( برديػػز إل ػػ  الل تيػػ  حػػإلال  )700الفرتسػػ  إل ػػ  ملريرػػ  حػػإلال  )
إلييػر  (4)( برديػز500( برديز إل   بريط تي  حػإلال     )306( برديز إل    رتس  حإلال  )900حإلال  )

 ذلؾ.

 

 

 

 
                                                 

، 3(، ط 1983رلػػإلد رػػ هف: تػػ ريخ الدػػرض إلال ػػدإلض اأسػػالليز، تر لػػز: بػػدر الػػديف الي سػػـ، دار الحيييػػز، بيػػرإلذ )( 1)
 .35ص 

 .259ص  ،1(،   1958 ر   زيداف: ت ريخ التلدف اأسالل ، لرا دز: حسف لؤتس، دار الهالؿ، الي هرة ) (2)
 .250ـ(، ص1989الطبدز الث تيز )، خطإلط الدرب ، لرتبز ل ب    دهل: ال  عبد الست ر الحلإل 

 .26عبد الست ر الحلإل  : اللر ف الس بؽ، ص ( 3)

 .266: 243 ص (،20دي ذ الدربيز    ل ر االسالليز، الهيئز الد لز لي إلر الثي  ز )سديد لغ إلر  لحلد: البر  (4)
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 ثر البرد  عل  تطإلر الخػط الدرب م
   (1)خط الطومــار:

إلالطػ لإلر  لدهػ   لف اوسل   ال هيرة الت  مطليذ عل  البرد     الد ػر االسػالل  "الطإللػ ر"
إللتهػػػػ  متػػػػ  "قلػػػػـ الطإللػػػػ ر إلخػػػػط " Tomarianرللػػػػز ل ػػػػتيز لػػػػف الرللػػػػز اليإلت تيػػػػز " طػػػػإلالير إلهػػػػ 

الطإللػػػ ر"، إليدتبػػػر لػػػف مقػػػدـ اوقػػػالـ إلمربرهػػػ  حيػػػا مسػػػتدلؿ لتػػػذ مإلائػػػؿ الد ػػػر اولػػػإل  إلهػػػإل الخػػػط 
اللخ ػص لرت بػػز عاللػػ ذ السػػلط ف علػػ  لر تب تػػ  علػػ  إلرؽ الطإللػػ ر الربيػػر" لػػف البػػرد  "الطػػراز" 

 ؿ اوقػالـ  ليدػ  إليرتػض بػ   ػ  ال ػحؼ ذإلاذ اوح ػ ـ الربيػرة إليتخػذ عػ دة لػف إلر ف قلل  يدتبر م
(2)لض ال ريد اوخلر إلر ف ي ؽ ال  ثالثز  يإلؽ ليتإلزع لته  اللداد عل  الإلرؽ.

 

 والثمثان والنصف:  (3)خط الثمث
إللف ال دير ب لذرر مف قلـ الطإلل ر يبلر عػرض ح  تػز مربػف إلع ػريف  ػدرة لػف  ػدر الخيػؿ إلقػد 
م تؽ لت  قللػ ف )خطػ ف(  خػراف هلػ  )الثلػا إلالثلثػ ف(  يلػـ الثلػا ر تػذ ح  تػ  بلث بػز ثلػ ت   ػدراذ 
إلقلـ الثلث ف سلؾ ح  تز سذ ع رة  درة إلهت ؾ قلـ  خر يسل  قلـ الت ؼ ترػإلف ح  تػز اثتػ  ع ػر 

ة الإلقػذ إلهت ؾ لػف الل ػ در لػف الدربيػز تر ػف تسػبز هػذه اوقػالـ  لػ  قلػـ الطإللػ ر إلالػ  لػد (4) درة
الذ  تستغرق  الرت بز    رؿ لته   تفس الرس لز الت  ترتض بيلـ الثلا    زلف ثلا قلـ الطإلل ر مل  

    (5)بيلـ الثلثيف  توخذ ثلثيف قلـ الطإلل ر.
 

                  

                                                 

 .53، 3( اليلي تد :  ب  االع  ، ج 1)

 .45اللر ف الس بؽ، ص  سديد لغ إلر  لحلد:( 2)

 .62، 59، ص3اليلي تد :  ب  االع  ، ج  (3)

 .46، 45ص  حلد: اللر ف الس بؽ:سديد لغ إلر  ل .و62، ص 3( اليلي تد :  ب  االع  ، ج 4)

 . اتظر: 46 ص اللر ف الس بؽ، :سديد لغ إلر  لحلد (5)
 .8 ، ص13ج  هػ(،1321 هػ،1316الي هرة ) اللخ ص، لطبدز بإلالؽ، :ابف سيدة
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 ػ الر يد "الإلرؽ":  4
اتت  ر ال يإلش إلقد بدمذ  ت عز الإلرؽ تدخؿ دتي  الدرض عل  يد بدض اوسر  ال يتييف  ثر 

اأسالليز بيي دة زي دة بف   ل  الح رث ، ح رـ سػلرقتد علػ  مخ ػيد  ري تػ  الػذ  رػ ف يت  ػره للػؾ 
 ػػ ؽ الحيػػ ة الدربيػػز دخػػؿ الخػػط الدربػػػ   إلبظهػػإلر  ػػت عز الػػإلرؽ  ػػػ   (1)ـ (751هػػػ/ 133)ال ػػيف 

رتػ  إلسػهإللز تداإللػ    تلتػ ز برثػرة اأتتػ ج إلإل ب ػخلرحلز  ديدة لف لراحؿ تلإله إلتطإلره إلهػ  لرحلػز 
  .بيف الي ئليف

إلبذلؾ يدإلد للدرض  لؿ الحف ظ عل  تراا اأتس تيز إللػ  متت تػ  قػرائ  اأيريػؽ لػف  ثػ ر علليػز 
رلػػ  تيػػؿ الدػػرض  ػػت عز الػػإلرؽ  لػػ  مإلربػػ  حيػػا اتتيلػػذ ( 2)إلمدبيػػز إل لسػػفيز، إل ػػي يت  بػػ لخط الدربػػ ،

 (3)يط لي  إل رتس .هذه ال ت عز  ل   يليز إلمسب تي  إللته  اتتيلذ  ل   

 ػ الخط ع لؿ ل ترؾ    الدل رة إلالفتإلف اللختلفز: 5
لف اللحيؽ ات  ليس هت ؾ ل  يت  س الرت ب ذ اوثريز الدربيز علػ  اىثػ ر إلالفتػإلف اأسػالليز عتػد 

 يػد  هػـ الفتػ تإلف اللسػللإلف الييلػز الزخر يػز للحػرإلؼ الدربيػز  لػلإلا بهػ  الدلػ ئر  (4)م  ملز لف اولػـ
الخ ض إلالز  ج إلالخزؼ إلاللد دف إلاوح  ر إلالتسيع  لدر ز مف بدض اللإلحػ ذ اوثريػز تدتبػر  إلقطف

                                                 

إلعلػػ  مرتػػ ؼ هػػؤال   ؽ يػد عػػ د اللسػػللإلف  لػػ  سػػلرقتد بد ػػريف ملػػؼ مسػػير بيػتهـ  ػػيتيإلف للػػف يدر ػػإلف  ػػت عز الػػإلر ( 1)
ق لػػذ  ػػت عز الػػإلرؽ  ػػ  سػػلرقتد ثػػـ لػػـ تلبػػا مف اتتيلػػذ  لػػ  الدػػ لـ الدربػػ   وقػػ ـ الفلػػؿ بػػف يحػػ  البرلرػػ  اوسػػر  

 إلزير الر يد ل تد     بغداد إلملر مخإله  دفر ب ستدل ؿ الإلرؽ بدؿ الرقإلؽ    الدإلاإليف.

(2) The Oxford English Dictionary. VIII: 205. 

 .3اللر ف الس بؽ، ص عبد الست ر الحلإل  : اللخطإلط الدرب ، 

 .  170، ص13( إلإلؿ ديإلراتذ: ق ز الحل رة، ج 3)
إلرل  ر تذ اللغز الدربيز ه  الإلع   الذ  اتتيلذ  ي  الثي  ػز اليإلت تيػز اليديلػز  لػ  ملػـ الغػرض  ػ  الد ػإلر الإلسػط ،      

لد ر للليالد إلللػ  يػدؿ علػ   رذلؾ ر ف لللز الدربيز الفلؿ    ادخ ؿ  ت عز الإلرؽ  ل  مإلرإلب  لتذ اليرف الث ت  ا
اأت ليزيػػز ل ػػتيز لػػف اللفظػػز الفرتسػػيز اليديلػػز   reamلفظػػ اتتيػػ ؿ تلػػؾ ال ػػت عز  لػػ  مإلربػػ  عػػف طريػػؽ الدػػرض مف 

raime  إلمف هذه اللفظز بدإلره  لوخإلذة لفresma .اوسب تيز الل تيز لف "رزلز" الدربيز 

 .466هػ، ص1311بلرتبز الحـر اللر ،  ح    خليفز: ر ؼ الظتإلف عف مس س الرتض إلالفتإلف، (4)
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قرا تهػػ  لػػف ال ػػدإلبز بلرػػ ف وف الفتػػ ف اللسػػلـ رػػ ف يتفػػتف  ػػ  طرييػػز الرت بػػز بػػ لحرإلؼ حتػػ  تخػػرج 
لإلزهػ  لته  تحف   تيز بديدز إللبترػرة، إلقػد يظػف اليػ رذ لهػذه التيػإلش متػ  ييػر لسػتطيف مف ييػإـل بفػؾ ر 

  إللرف سرع ف ل  يتدإلد عليه  ب للراف.

 ػ االهتل ـ ب ليلـ إلمدإلاذ الرت بز ع لز:  6
مهػػتـ اللسػػللإلف بػػ ودإلاذ الرت بيػػز إلعلػػ  رمسػػه  اليلػػـ اهتل لػػ  ربيػػرا لتػػذ ظهػػإلر اأسػػالـ إلمخػػذ هػػذا 

سػػػػالليز إلتدػػػػددذ اوقػػػػالـ لػػػػف حيػػػػا اوح ػػػػ ـ إلاوسػػػػت ف االهتلػػػػ ـ يتزايػػػػد  ػػػػ  لختلػػػػؼ اوقطػػػػ ر اأ
اأيراض إلاللػإلاد الل ػتإلعز لتهػ  إلللػ  يػدؿ علػ  ذلػؾ لػ  حظػ  بػ  الخػط إل ػ حب  لػف عت يػز لػف إل 

الت  ت تلؿ عليه  الدإلاة    الد ػر اللللػإلر   لػ  ع ػريف  لػ ، مإلؿ رػؿ لتهػ   (1)اىالذ  يد إل لذ
 ليـ إلهذه اىالذ يتل  لته  لد  الدت يز ب لخط إللبط  إله  ر ىت :

 الوصـف اآللو م

عػػإلد قلػػـ لػػف  إلاتبػ  رتيلػػيـ الظفػػر  سػػل  بػذلؾ قللػػ  إلقيػػؿ متػػ  ال يسػػل   إلهػ اليلـ 1
اليلػػػػـ قللػػػػ  حتػػػػ  يبػػػػر  إلقبػػػػؿ ذلػػػػؾ  هػػػػإل ق ػػػػب  إلمحسػػػػف اوقػػػػالـ إلم لػػػػله  

  او ػػػ بف لػػػاللتإلسػػػطز بػػػيف الطػػػإلؿ إلالي ػػػر إلالدقػػػ  إلالغلػػػظ حتػػػ  يسػػػهؿ ع
 األس ؾ ب  دإلف  هد. 

لتف ػال  إلم تفػس الػدإلاة رػ ف لػف إله  اللر ف الذ  يإللف  ي  اوقػالـ سػإلا  الليللز  2
                                                 

.و لإلسػػػػإلعز تػػػػراا الخػػػػط الدربػػػػ ، تحييػػػػؽ: هػػػػالؿ تػػػػ   ، الػػػػدار الدإلليػػػػز 49، ص3( اليلي ػػػتد :  ػػػػب  االع ػػػػ  ،ج 1)
 .216، ص 215ـ(، ص 2002لالستثل راذ الثي  يز ش.ـ.ـ، الطبدز االإلل  )

هػػػػػػ/     750لحلػػػػػد محلػػػػػد الز تػػػػػ إل  ) هػػػػػالؿ تػػػػػ   : لتهػػػػػ ج اأ ػػػػػ بز  ػػػػػ  لدر ػػػػػز الخطػػػػػإلط إل الذ الرت بػػػػػز،  ػػػػػتف :
 ـ(.1986، الددد الرابف )15هػ(، اللإلرد، لع 806

رليػػػز  مدإلاذ الرت بػػػز لػػػف الفػػػت  الدربػػػ  حتػػػ  ته يػػػز الد ػػػر اللللػػػإلر ، رسػػػ لز ل  سػػػتير، :السػػػيد لحلػػػد علػػػ  خليفػػػز
 ـ(. 1985اىداض بسإله ج، )

االدإلاذ لدػدة اعتبػ راذ  بلاللػ  ز  لػ  داللتهػ  التػ  ]إل   رمي  لف االهليز بلر ف مف يتدػرؼ دارس اىثػ ر علػ  هػذه 
ال تترػػر  ػػ  مدراؾ هػػذا ال  تػػض الدللػػ  إلالحلػػ ر   هػػ  ت دلػػػ  يسػػتطيف التفريػػؽ بػػيف هػػذه اودإلاذ إلبػػيف رثيػػر لػػػف 

 اودإلاذ الت  يلرف مف تت  ب  لده  لثؿ اودإلاذ ال راحيز مإل مدإلاذ التسليز اإل مدإلاذ اللطبخ إلييره [.   
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 عته .

يتبغػػ  مف ترػػإلف لػػف  التػػ  تسػػتخدـ  ػػ  قػػط إلتسػػإلي  سػػف اليلػػـ إلهػػ  السػػريف اللديز 3
الفػػإلالذ رقييػػز الت ػػؿ لطيفػػز ال ػػتدز ال ثخيتػػ  الإلسػػط إلإلسػػطه  متػػإلاع م ػػإلد 

 .مرؽ لف  دره 

ملتتهػػ  محسػػف الليػػ ط إل إل  إلهػػإل اىلػػز التػػ  يإللػػف عليهػػ  سػػف اليلػػـ عتػػد تسػػإليت  الليط 4
لػف  إلم لػله  رهيئز  ص الترد لف االختالؼ لد   ػ  طإللػ  إلعرلػ  اللربف

   (1)تإلس إلالد ج إلتحإله .بعإلد  لض ر ال

 إله  اللر ف اللخ ص لإللف الحبر إلقد ترإلف لتف لز عف الدإلاة. اللحبرة 5

إلالللػػإلاؽ  لػػز لسػػتديرة لخرإلطيػػز عريلػػز الػػرمس تػػالؽ بػػ  الػػدإلاة، إليتبغػػ  مف  (2)الللإلاؽ 6
داد إلربلػ  اسػتخداـ للػإلاؽ للػإلف لف اىبتإلس إلذلؾ حت  ال يؤثر  ي  لػإلف اير

 لف التح س إلتحإله. 

اللرللػػػػػػػػػػػػػػػػػز،  7
اللتربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز، 

 اللرقلز.

الظػػػرؼ: إلهػػػإل اللرػػػ ف الػػػذ  يإللػػػف  يػػػ  الرلػػػؿ مإل التػػػراض  /1 إلتترػػػإلف لػػػف:
 يطلؽ علي  لرللز  ذا ر ف ل  يحإلي  الظػرؼ رلػؿ إلرػذلؾ 

اللرللػز ترػإلف لػف  ػتس ر ف  ي  التراض سليذ لتربز إل  لإل
 الدإلاة تح س مإل خ ض.

 (3)الرلؿ: ر ف يإللف    اللرللز رلاًل محلر دقيؽ. /2

                                                 

وف ذلػػؾ سػػإلؼ يفسػػد سػػريف اليػػط إلب لتػػ ل  ال ت ػػئ لدػػ    ض اسػػتخداـ ليػػ ط لػػف حديػػد مإل تحػػ س إللػػ  لػػ ه هإلال ي ػػ( 1)
 اليط    لحز سليلز.

اللد ػـ و  ػالح لف الؽ الدإلاة م   دؿ لهػ  لييػز إلم ػل  لػداده  إلالللػإلؽ  لػ  لتحريػؾ اللػداد  ػ  اللحبػرة أ :( الللإلاؽ2)
 .569الإل يز، ل لف اللغز الدربيز، الي هرة، ص 

إلليػػد اختػػ رإلا اللػػإلف اوحلػػر ب لػػذاذ دإلف ييػػره وتػػ  يرسػػإل الخػػط اوسػػإلد لػػف البه ػػز لػػ ال يرسػػإله ييػػره لػػف م ػػت ؼ ( 3)
 الرل ؿ اوخر  إلر ف يؤت  ب  لف ال بؿ اوحلر  رؽ  بؿ الليطـ مإل يؤت  ب  لف الإلاح ذ.
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 إلتترإلف لف:  (1) اللت وة 8

ؽ إل ػػرل  لثػػؿ اإلر وػ الظػػرؼ: الػػذ  ي دػػؿ  يػػ  الل ػػ ؽ "الت ػػ " لل ػػؽ ا 1
  رؿ ظرؼ اللرللز إلرذلؾ لر ت     الدإلاة. 

  (2)إلهإل عدة متإلاع. (:الت  )ػ الل  ؽ  2

ييػػرم برسػر اللػػيـ إل ػت  الفػػ   إلهػإل  لػ  ت ػػب  اللخػرز إليتخػػذ لخػرز الػػإلرؽ مإل   اللتفذ  9
  (3)خرل .

تدػػرؼ الللزلػػز بوتهػػ   لػػز ذاذ د تػػيف تلتييػػ ف علػػ  رمس الػػدرج إلقػػذ الرت بػػز  الللزلز 10
إليحبسػػ ف بلحػػػبس ليلتدػػػ  الػػػدرج لػػػف الر ػػإلع علػػػ  الر تػػػض بسػػػبض الهػػػإلا  مإل 

  (4)االهتزاز.

الرتػػػػ ض مإل ال ػػػػإلؼ  ز لػػػػفييػػػػ ؿ اللفػػػػرش إلاللفر ػػػػز إلهػػػػ  عبػػػػ رة عػػػػف قطدػػػػ فرشالل 11
 إلييرهل  إله  تتخذ ربط ت  مإل ظه ره إلتفرش تحذ مإل  إلؽ اوقالـ.

إلهػػػ  عبػػػ رة عػػػف قطدػػػز لػػػف اليلػػػ ش ذاذ إل هػػػيف لػػػف ال ػػػإلؼ مإل الحريػػػر  الللسحز 12
إليلسػػ  اليلػػػـ بهػػػ  عتػػػد الفػػػراغ لػػػف الرت بػػػز حتػػػ  ال ي ػػػؼ اللػػػداد علػػػ  اليلػػػـ 

  يفسده إليفسد الد تر.
                                                 

  ؽ.اللت وة تسبز  ل  الت    اللستخدـ    الل( 1)
لف البر "اليل " إلر ف هذا التإلع لف الل ؽ يستخدل  رتػ ض اأت ػ   إلال يسػتخدلإلف ييػره لػف متػإلاع  ػ اللتخذ 1( لته : 2)

الل  ؽ اوخر  لسرعز ل ي  لف ت حيز إلللإلا يز لإلت  للإلرؽ    بي لػ  إلي ػض مف يرػإلف الل ػؽ خفيفػً  ر لػدهف حتػ  
 ال يت لف      تض دإلف اىخر. 

 تغير للإلف اوخلر.ػ ل  ؽ لف تب ذ الرثيرا : إلهإل سريف ال 2
 ر ف الرت ض يلدإلف لرؿ متإلاع الل  ؽ ل   الإلرد إلالر  إلر إلذلؾ لتطبيض رائحت . :ػ ال  ؽ ال لر 3

( إلي ػػض مف يرػػإلف الخػػرز لتسػػ إليً   ػػ  ال ػػرؿ إلالهيئػػز إليرػػإلف يلظػػ   ػػ  معػػاله إلمسػػفل  لتسػػ إليً  إلذلػػؾ حتػػ  ال تختلػػؼ 3)
 مثي ض الإلرؽ سإلا     الليؽ مإل السدز.

 وخذ الللـز لف التح س مإل اللد دف إلهإل خ بت ف ت د مإلس طهل  بحديده.إلقد ي (4)
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إلهػػ  عبػػ رة عػػف  لػػز لطيفػػز إلتسػػتدلؿ ل ػػض اللػػ   اللدطػػر  ػػ  الػػدإلاة إل ػػ   اللسي ة 13
  (1)بدض اوحي ف يطلؽ عليه  "الل إلرديز"

إله   لز تتخذ لف الخ ض إلهػ  لسػتييلز ال ػ تبيف يسػطر بهػ  الػإلرؽ للرت بػز  اللسطرة 14
 مإل للتذهيض. 

لػػإلرؽ حتػػ  تػػزإلؿ الخ ػػإلتز التػػ   يػػ  مإل ي ػػيؿ بهػػ  إلهػػ  التػػ  ي ػػيؿ بهػػ  ا اللي لز 15
 الذهض بدد الرت بز حت  تظهر به ت . 

إلهإل اليل ش االبيض اللسػتخدـ  ػ  الرت بػز إلب ػف  ع لػز رػؿ لػ  يرتػض  يػ   اللهرؽ 16
 إلال لف له رؽ إلهإل   رس  لدرض. 

  إلهإل  لز تتخذ أحداد السريف إليتخذ السف لف ح  رة  لبز محسته  الرإللػ السف 17
 إلهإل مرهض اللإلف إليوت  بدده اوخلر إلهإل ح  ز  إل  إل  . 

إلهإل الليطف إلالليراض إليي ؿ لطر ػ  الليػص ذب بتػ ف رطبتػ ف إلييػ ؿ لحػديه   الليص 18
 الغراراف إلالرالف لل زئيف اللذيف ال ييطد ف إلللحليتيف السل ف. 

إلهإل يستخدـ    قص الإلرؽ إلتسإليت  إليتبغ  مف يرإلف الليص لطيفً  بحيػا 
 دخؿ    ب طف الدإلاة لف بييز  الته . ي

 إلهإل ل  يخ ط ب  الإلرؽ عتد الح  ز  ل  ذلؾ. اللخيط 19

 إلهإل ل  يلؼ علي  الخيط الذ  يحـز ب  الد تر. اللػلؼ 20
 
 

                                                 

( إلذلؾ وف الرت ض ر تإلا يلدإلف    الدإلاة ل   الإلرد عإللً  عف اللػ   لتطييػض رائحتهػ  إليالحػظ مف الليػ ه اللسػتخدلز 1)
الػذي يسػتخرج لػف البحػر لف الإلرد إلالريح ف ال تفسد الحبر بخالؼ الل   الذي يفسد الحبر إليحل  إليتخذ لف الحلزإلف 
ال تخػػرج اللحبػػرة لػػف حتػػ  الللػػ  إلربلػػ  لػػف التحػػ س إلالغػػرض لػػف هػػذه اىلػػز حتػػ  ال ي ػػض لػػف متػػ   إلاسػػف الفإلهػػز إل 

 لر ته .
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 رمز وشعار: (1)الـدواة
السلط ف مف  الذ  حظ  ب  بدض الرت ض لثؿ   حض دإلاة الخليفز مإل لل  يدؿ عل  عظـ الدإلر

إلاة رلػػزا سػػلط تي  إلم ػب  هػػذا الرلػػز مإللػػ  لػػ  يرػإلف   ػػ  الد ػػريف اويػػإلب  إلاللللػػإلر  م ػبحذ الػػد
رتؾ الدإلاة  د را للدإلادار الذ  لػـ يرػف يلػت   ال للرتػ ض الػذيف بلغػإلا معلػ  لرتبػز إلعهػد  لػيهـ  و ب  

ب للراسػػيـ إلالرسػػ ئؿ، إلهػػذا ال ػػد ر عبػػ رة عػػف  ػػز اف لسػػتطيالف مإل ثالثػػز يإللػػح ف لإللػػف اوقػػالـ 
 ت وة ثـ  راغ ت ؼ دائر  لإللف الحبر. لرللز إلالللبإلص إلدائرت ف  غيرت ف تلثالف الا

 ػ االهتلػ ـ ب لخط طيف إلالتس خ: 7
معتبػػػر الخطػػػ ط  ػػػ  الل تلػػػف الدربػػػ  اأسػػػالل  محػػػؽ مربػػػ ض ال ػػػت ع ذ إلالفتػػػإلف بليػػػض الفتػػػ ف، 

مرثػػرهـ ترريلػػً  إلا  ػػالاًل  إلمقػػربهـ  لػػ  الفرػػر بػػؿ ربلػػ  رػػ ف هػػإل الفتػػ ف بحػػؽ  ػػ  ذلػػؾ الل تلػػف رلػػ  رػػ ف
  (2).سإلا  عتد الد لز إلالخ  ز مإل عتد ر  ؿ الفرر إلر  ؿ الديف إلالدإللز

ل ػػ ؿ الخػػط لهػػ رة   إلبلػػر رثيػػر لػػف الخطػػ طيف اللسػػلليف لسػػتإلي ذ ع ليػػز  ػػ   ػػتهـ إلمظهػػرإلا  ػػ
ف اليػر ف بداع إلذلؾ لثؿ رت بز  ليػتدعإل  ل  الده ز إلحييإلا معل اًل تبلر حد اأع  ز    ال ل ؿ إلاأ

الرػريـ علػػ  لإلحػػز إلاحػػدة مإل تػػدإليف بدػػض اىيػ ذ الرريلػػز علػػ  حبػػز مرز مإل قلػػ  مإل ت ػػريؿ الرللػػ ذ 
 (3)إلالدب راذ عل  هيئز ر ئت ذ حيز.

 

                                                 

اللػداد إلمدإلاذ الرت بػػز لحفظهػػ  إليتبغػ   ف ترػػإلف لتإلسػػطز  ػ  قػػدره   ػػال ترػػإلف  يهػػ   لػػز التػ  يإللػػفىإلهػ  اأتػػ   مإل ا( 1)
 حلله  إلال ترإلف لربدز ال رؿ حت  ال يتر ثؼ الحبر    زإلاي ه .  تيب  إلال ب لرثيفز  يثيؿق يرة   تي ر مقالله  إل 

ر ف لتيدير الخط طيف إلا  اللهـ    الل تلف الدربػ  إلاأسػالل  سػإلا  لػف الخلفػ   مإل السػالطيف مإل ر ػ ؿ الدإللػز مثػره ( 2)
   يػػد تليػػز الخطػػ ط الدربػػ  بيػػد قإليػػز لتزتػػز البػػ لر إلالػػذ  يػػوت   ػػ  ي لػػض اوحيػػ ف تتي ػػز ليػػدرة إللإلهبػػز الخطػػ ط ذاتػػ

لطإلاعػػػز إلخيػػػ ؿ خ ػػػض لبترػػػر إلرإل  لتحلسػػػز إل ػػػبر إللثػػػ برة علػػػ  الدلػػػؿ ييػػػإل  رػػػؿ ذلػػػؾ  حسػػػ س بيداسػػػز عللػػػ  
إلاعتزاز إل خريز إلت  يف لف ل تلف ييبؿ عل   تت    إلييدر ل هإلده إليتذإلؽ  تػ  إلبلػر لػف  عتػزاز الخطػ ط بدللػ  مف 

 لهل  قؿ ح ل . ر ف يحرص عل  التإلقيف علي  

 .320،  319حسف الب   : لدخؿ  ل  اىث ر اأسالليز، دار التهلز الدربيز، ص (3)
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 م ػ تبذة عف بدض ل  هير الخط طيف اللسلليف:
هذا اللإللإلع عدد ربير لف الب حثيف إلل  تريده هتػ  هػإل الترريػز إلب خت ػ ر علػ  عػدد لػف  تت إلؿ

سػػالل ( إلرػػ ف لهػػ  مثػػر إلالػػ   ػػ  ل خ ػػي ذ لػػف )ع ػػإلر لختلفػػز إللتػػ طؽ لختلفػػز لػػف الدػػ لـ اأا
 ل  ؿ تطإلر الخط. 

 أىـم أعمـالة الخطـاط

 .ـ(661: )ذ علػػػ  بػػػف مبػػػ  ط لػػػض
 رابف الخلف   الرا ديف 

 ر ف لدرإل ً  بحسف خط .

زيػػػػد بػػػػف ث بػػػػػذ ر تػػػػض التبػػػػ  لحلػػػػػد 
 ) ل  اهلل علي  إلسلـ(

   حؼ.ل هإلر برت بز الل

يد مت  لبترر تظ ـ التيػ ط الربيػرة الللإلتػز التػ  اسػتدللذ تيد ـ(688)ذ: .  مبإل اوسإلد الدؤل
    الفترة اأسالليز اللبررة لتلثؿ الحرر ذ عل  الحرإلؼ.

يدػػػز   ليػػػ  ابترػػػ ر خطػػػإلط مربدػػػز رئيسػػػيز هػػػ : الطإللػػػ ر،  اولإليز اللبررة الفترة  قطبز اللحرر
 ال ليؿ، الت ؼ، الثلا. 

 .ـ(715/ 705خ لػػػػػػػد بػػػػػػػف هيػػػػػػػ ج )
 خط ط الخليفز الإلليد بف عبد الللؾ.

 رتض رثيرًا لف الل  حؼ الربيرة بخط الطإلل ر إلال ليؿ. 

 طإلر الحرر ذ عل  الخطإلط.  ـ(786: )ذ .خ لد بف محلد

 خط ط دل ي  ا تهر    مإلائؿ الد ر الدب س . (هػ8) اللح ؾ بف ع الف

 ل ي  برع    خط الثلا. خط ط د (ـ8)  سحؽ بف حل د لف ؽ

خطػػػ ط دل ػػػي ، إلهإلخطػػػ ط قػػػدير ير ػػػف اليػػػ  الفلػػػؿ  ػػػ   ـ(810: )ذ   براهيـ الس ز 
ابترػػ ر قلػػـ الثلثػػيف إلقلػػـ خفيػػؼ الثلػػا الػػذ  تليػػز بحرإل ػػػز 
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 (1).الرقييز إلح لز الدقيؽ

   ـ(825: )ذ  يإلسػػػػػػػػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػػػػػػػػ ز 
 تلليذ  سحؽ بف حل د

 ليؿ. خط ط دل ي  برع    خط  الثلا إلحسف    خط ال 

لػػػػػػف اليػػػػػػرف   خإلا ػػػػػػ  تػػػػػػ ج السػػػػػػلل ت
 الت سف الليالد  لف م فه ف

 يدز   لي  تطإلير خط التدليؽ.

تلليذ       ـ( 9 اوحإلؿ اللحرر )ؽ
  براهيـ الس ز .

 إلقد ا تؽ عدد لف الخطإلط ال  ريز إلابترر الخط الُغب ر . 

       علػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػف عبيػػػػػػػػػػػػػػده الريحػػػػػػػػػػػػػػ ت  
 (ـ834: ذ)

 .  لبترر الخط الريح ت

       .مبػػػػػػػػػػإل علػػػػػػػػػػ  لحلػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف ليلػػػػػػػػػػز 
                  (.ـ940ذ: )

 .تلليذ اوحإلؿ اللحرر

( تإلعػ  لػف خػط التسػخ رػ ف ب رعػً  20ق ـ بح ر إلت ليف )
لته  الخطإلط ال  ريز اللدرإل ز    زل تػز "الخطػإلط  (2) يه 

إلقػػد طػػإلر طرييػػز  ديػػدة  ػػ   تيػػ ف إلتيتػػيف رت بػػز  (3)السػػتز"
 رييز ب سـ "الخط اللتسإلض".الحرإلؼ الدربيز عر ذ الط

مبإل الحسف عل  بف هػالؿ اللدػرإلؼ 
                    .بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بف البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإلاض

  (4)(.ـ1022هػ/ 413 ذ:)

)     زاد    تحسيف "الستز" إلاستتسػخ الل ػحؼ ال ػريؼ 
 ( لرة. 64

                                                 

 .17 اللر ف الس بؽ،ص الرحيـ عليإلة: ( حسيف عبد1)

   .17اللر ف الس بؽ، ص (2)

  ػػف السػػ بؽ، صاللر  حسػػيف عبػػدالرحيـ عليػػإلة:و الريحػػ ف، اللحيػػؽ، الرقػػ ع )الرقدػػز(. الثلػػا، التدليػػؽ، )التسػػخ، :( إلهػػ 3)
17. 

( إلللدر ز خ  ئص ابف البإلاض    الرت بز تستطيف مف تتولػؿ إلتسػتإلعض لػ  خلفػ  ابػف البػإلاض لػف  را   ػ  الخػط إلاليلػـ 4)
مبرزهػػ  ق ػػيدت  الرائيػػز إلعبػػر الدديػػد لػػف الرسػػ ئؿ اللخطإلطػػ  ثػػـ رسػػ لت   ػػ  الرت بػػز التػػ  مثبػػذ يػػ قإلذ ليػػدلته   ػػ  
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 محلػػػد بػػػف لحلػػػد )ابػػػف الخػػػ زف( ذ،
 ابف البإلاض. لف لدرسز، ـ1124

 برع    خط التإلقيف إلالرق ع .

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قإلذ اللستد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،              
 لف مهؿ الحب ز. ، هػ(618 ذ:)

اللستد ػػػػـ الدب سػػػػ ،   إلرػػػػ ف لػػػػف عبيػػػػد الخليفػػػػز الدب سػػػػ
حسػػػف  ػػػ  الخطػػػإلط السػػػ بيز إلطػػػإلر خطإلطػػػ   ديػػػدة، رلػػػ  
درض رثيػػرًا لػػف الخطػػ طيف الالحيػػيف إلمدخػػؿ طرييػػز  ديػػدة 
 ػػػ  قطػػػف قلػػػـ الي ػػػض إلهػػػإل بخػػػالؼ يػػػ قإلذ اللستد ػػػل  

 .هػ 698الذ  تإل   

علػػػػػػ  سػػػػػػلط ف التبريػػػػػػز  لػػػػػػف  ليػػػػػػر
 .(ـ1416 ذ:) يراف، 

يدػػػز   ليػػػ   بترػػػ ر خػػػط التسػػػخ تدليػػػؽ إلقػػػد درض رثيػػػرًا لػػػف 
 ل  هير الخط طيف. 

لػػػف اليػػػرف   بػػػراهيـ لتيػػػؼ لػػػف ترريػػػ 
 ـ(. 15)

    ترري .  طإلر الخط الديإلات

 

 

لػػػػػػف  (1698 :ذ، )حػػػػػػ  ظ عثلػػػػػػ ف
 ترري .

  (1)طإلر الخط الديإلات  ال ل 

 

                                                                                                                            

لتلػ ذج اليلليػز التػ  خلفهػ  الخطػ طإلف علػ  طرييػز ابػف البػإلاض إلهػ  رثيػرة إلمبرزهػ  لد لز إللـ ت لت ! ب الل  ز  ل  ا
 التل ذج الت  مثبته  الطيب  إلهإل لف ر  ؿ اليرف الد  ر    رت بز "  لف لح سف رت بز الرت ض". 

 ـ(. 961 هػ/350ابف البإلاض، مبإل الحسف عل  بف هالؿ ) هالؿ ت   :
، اللتظلػػػز الدربيػػػز للتربيػػػز إلالثي  ػػػز إلالدلػػػإـل "تػػػإلتس"، دار 4دػػػرض إلاللسػػػلليف، ج لإلسػػػإلعز معػػػالـ الدللػػػ   إلاودبػػػ   ال

 170ـ( ، ص2005هػ/ 1425ال يؿ، بيرإلذ، الطبدز اوإلل )
الإلاحػػػد لؤلػػػؤة، لرتبػػػز  عبػػػد :لػػػإلس لليػػػ   الفػػػ رإلق : مطلػػػس الحلػػػ رة االسػػػالليز، تر لػػػزإل  سػػػل عيؿ را ػػػ  الفػػػ رإلق   (1)

  .511ص  ،(هػ 1418الدبير ف، الري ض )
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 لخط ط ذ    الد ر اأسالل :ض ػ ا
،  يػػػد  ليػػد  ػػ ررذ اللػػػرمة الر ػػؿ  ػػ   ػػػف الخػػط لتػػذ   ػػػر اأسػػالـ بت ػػ يف لػػػف الرسػػإلؿ الرػػريـ

حف ز بتذ علر بف الخط ض رل  اهلل عت  الرت يز عف ال ف  بتذ عبد هلل الددإليز  تدللذ زإل ت  
رقيز التلؿ رل  عللتيه  الرت بز" "علل  حف ز  ) ل  اهلل علي  إلسلـ(  بلر  د لت  حيف ق ؿ له  التب

إلقد تل  ذلػؾ  ػ  الل تلػف اأسػالل   ػ  لدظػـ  تراتػ  إلرػ ف لػف مثػر ذلػؾ لػ  ذرػره اللؤرخػإلف لػف مف 
اوحي   ال رقيز لف قرطبػز رػ ف بهػ  "ل ئػز إلسػبدإلف" الػرمة يتسػخف الل ػ حؼ إليل رسػف عللهػف تهػ را 

مإلرد اللؤرخإلف    اوتدلس إلحػده  خػالؿ  إلقد (1)إلليال عل  لإل  اليت ديؿ الت  ر تذ تلئ الطرق ذ
 (3)ة:إللف مهـ اولثلز ال هير  (2)سالـ الثل تيز مرثر لف ع ريف ملؼ خط طز إلر تبز للير فقرإلف اأ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(، لػػف سلسػػلز عػػ لـ اللدر ػػز، بدتػػإلاف 297دإلر اللػػرمة  ػػ   ػػف الخػػط الدربػػ ، بحػػا  ػػ  عػػدد ) : ػػال  الػػديف اللت ػػد( 1)
 .    125(، ص ـ2003)عبدالست ر الحلإل  ، الرإليذ  :"الرت ض    الد لـ االسالل " تر لز

 .   265ـ(، ص 1922، )2لحلد ررد عل : ي بر االتدلس إلح لره ، ل لز الل لف الدلل  بدل ؽ، لع 

(2) http://www.islamonline.net/arabic/arts/        
 عتإلاف "خط ط " (،16الغد الدرب ، الي هرة، الددد )   طلز لح إلض: اللإلسإلعز الذهبيز للدلإـل اأسالليز، دار (3)

 .126 ،119 ص ،لس بؽاللر ف ا ال  الديف اللت د: 

http://www.islamonline.net/arabic/arts/
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 أىم أعمـــاليا الخطــاطة

           طلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز البغداديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز
 هػ.274تإل يذ 

هػػ    ريػػز اللدت ػػـ، رػػ ف خطهػػ   ػػ  ي يػػز الحسػػف إلي ػػبز خطهػػ  
 ؿ إلر تذ ل هرة    الغت   إللرض الدإلد. خط ابف هال

    خدي ػػػػػػػػػػػػػػػػز بتػػػػػػػػػػػػػػػػذ لحلػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 هػ372تإل يذ ستز 

مهلهػػػ  لػػػف خراسػػػ ف رػػػ ف إلالػػػده  ق لػػػ  تيسػػػ بإلر إلهػػػإل اللدػػػرإلؼ 
  .ب ل ر  ت ، ر تذ ترتض الخط ال يد إلر تذ لف ال  لح ذ

علػػ     طلػػز بتػػذ الحسػػف بػػف
 هػ.480ذ:  اوقرع،

البػػػإلاض  يػػػد قػػػ ؿ  ر تبػػػز لػػػف محسػػػف التػػػ س خطػػػ  علػػػ  طرييػػػز ابػػػف
السػػلد ت : "رػػ ف لهػػ  خػػط للػػي  حسػػف، إليػػرإل  متهػػ  رتبػػذ رسػػ لز 
للحلػػػد بػػػف لت ػػػػإلر الرتػػػدر  إلزيػػػر السػػػػلط ف طغػػػرؿ بػػػؾ  ػػػػوتبهر 
بف ػػ حته  إلمسػػلإلض رت بتهػػ   خلػػف عليهػػ  ملػػؼ ديتػػ ر إلعتػػدل  مرسػػؿ 
الخليفز الليتدر رس لز  ل  األبراطإلر البيزتط  يطلػض الهدتػ  بػيف 

  (1).لض  ل    طلز مف ترتبه  بخطه  ال ليؿبيزتطز إلبغداد، ط

سػػػػذ الرلػػػػ  بتػػػػذ ت ػػػػر اهلل 
 هػ.567بف لسدإلد،

 "بتذ اوست ذ" ر تبز ترتض خطً  لليحً  عل  طرييز ابف البإلاض.

              زيتض اللليبز ب ػهدة الديتإلريػز 
 هػ574تإل يذ ستز 

هػػ  بتػػذ مبػػ  ت ػػر بػػف الفػػرج بػػف علػػر اوبػػر  الر تبػػز الديتإلريػػز 
و ػػؿ بغداديػػز اللإللػػد إلالإل ػػ ة ر تػػذ ع للػػز   لػػلز لحدثػػز ر تبػػز ا

  ترتض الخط ال يػد إلمخػذ عتهػ  الخػط رثيػرإلف لػتهـ يػ  قػإلذ الللرػ
 ( ر تض السلط ف للر  ة. )إلهإل يير ي قإلذ اللستد ل

تإل يذ                  لبت  
 هػ.594ستز 

  قيػػؿ متهػػػ  بتػػذ عبػػد اللػػإلل  إلهػػ  ر تبػػز اللستت ػػر بػػ هلل الدب سػػ
ر تػػذ   ريػػػز اللستت ػػػر ترتػػػض الخػػػط الحسػػػف لػػػـ يرػػػف  ػػػ  ق ػػػر 

                                                 

 ص     ، 6 ، ج(ـ1932/ 1927، لتػػدف ) لر ليػػإلا س. د. :( م ػػزا ، تحييػػؽ7) يػػ قإلذ الحلػػإل : لد ػػـ االدبػػ  ، (1)
113. 

 .40ص ،9 ، ج(ـ1940 هػ/1354( ج، حيد  ب د )10عبدالرحلف بف ال إلز : اللتتظـ    ت ريخ االلـ، )
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 الخليفز متبؿ لته .  

)إلخػػداإلرد  لدت هػػ  البتػػذ التػػ  معط هػػ  اهلل لتػػ ( لهػػ  ق ػػز طريفػػز  بتذ خداإلرد .
إلهػػػ  متهػػػ  ر تػػػذ ترتػػػض بر لهػػػ   يػػػد  ػػػ    ػػػ  رتػػػ ض مخبػػػ ر اوإلؿ 

 ت ز: لآلس     ل 

هػػ محلػرذ لػف 624زلف الللؾ الر لؿ     هر  ػإلاؿ سػتز   " 
اأسػرتدريز الػػرمة خليػذ لػػف ييػػر يػديف   ػػئ بهػػ  بػيف يػػد  الػػإلزير 
رلػػإلاف  در تػػ  متهػػ  تدلػػؿ بر ليهػػ  لػػ  تدللػػ  التسػػ   بويػػديهف لػػف 
خط إلرقـ إليير ذلؾ  وحلر له  دإلاة  تت إللذ بر له  اليسػر  قللػً  

ب ػػػػئ لػػػػف اوقػػػػالـ اللبريػػػػز التػػػػ  محلػػػػرإله   وخػػػػذذ    لػػػػـ ترلػػػػ
  قللػػً  إل ػػيت  إلخطتػػ  إلمخػػذذ إلرقػػز  ولسػػرته  السػػريف إلبػػرذ لتفسػػه

بر لهػػػ  اليسػػػر  إلرتبػػػذ بػػػ ليلت  محسػػػف لػػػ  يرتبػػػ  الرتػػػ ض بيليػػػتهـ 
إلت إللػػذ الرقدػػز للػػإلزير  ػػلذا  يػػ  السػػؤاؿ ب لزيػػ دة  ػػ  راتبهػػ   زادهػػ  

 إلمررله .

                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
 "مـ خليؿ ال  لحيف"

ـ إلعيػػؿ إلدهػػ   لػػف  ػػهيراذ الللرػػ ذ  ػػ  اأسػػالـ ذاذ  دارة إلحػػز 
حسػػ ف ر تػػذ ترتػػض خطػػو ي ػػب  خػػط زإل هػػ  الللػػؾ ال ػػ ل  ا  إلبػػر إل 

  تدلـ التإلاقيف

بػػػػػف  سػػػػػيدة بتػػػػػذ عبػػػػػد الغتػػػػػ 
            الدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر   علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .هػ(647ستز )

إلترت  مـ عال  ع للز   للز إللدذ بتإلتس    مإلائؿ اليرف السػ بف 
لله ػػرة حفظػػذ اليػػر ف الرػػريـ إل ػػإلدذ الخػػط إلتسػػخذ بخطهػػ  لػػرارًا 

  .   علإـل الديف للغزال  إلييره  لف اللؤلف ذ حي

لحلػػػإلد اللغتػػػ    بتػػػذ خدي ػػػز
 (.هػ699ذ: )

إلييػػرة قػػرمذ إل ػػإلدذ الخػػط   ع للػػز   لػػلز رإلرذ عػػف ابػػف الزبيػػد
 ز. ععل   ل 

خدي ز بتذ عثل ف بف لحلد 
 (.هػ734 ذ:)،  الهإلر 

يي ؿ له  لإل  ال ػب   لحدثػز ر تػذ  يػدة الخػط إلاأت ػ   إلترتػض 
   زاذ. بخطه  اأ
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سػػذ الػػإلزرا  بتػػذ لحلػػد بػػف 
 هػ(.737: )ذ عبد الرريـ

 م له  لف دل ؽ ر تذ ترتض الخط الحسف. 

)مـ الخيػر(  سلل  بتذ لحلد
 هػ.831ال زر :

ق رئز ل إلدة إل  عرة حفظذ الير ف إلقػرمذ بػ ليرا اذ الد ػر ترتػض 
 الخط ال يد.

رلثػػػإـل بتػػػذ علػػػر بػػػف  ػػػ ل  
 .هػ(856ذ: )الت بلسيز. 

ذ ديف إل ال  إلعيؿ إللدذ ب لي هرة إلقرمذ الير ف الرريـ لحدثز ذا
 بر للز إلرتبذ الخط الحسف. 

عبػػػد اليػػػدإلس  زإل ػػػز السػػػردار
خػػػ ف لدتلػػػد الدإللػػػز او غ تيػػػز 

 هػ.939ع ـ 

لػػػف  لػػػيالذ تسػػػ   ر بػػػؿ، لػػػ هرة مديبػػػز ر تػػػذ ترتػػػض الخػػػط   هػػػ
ال يػػد الحسػػف. خطهػػ  يلػػ ه  م ػػهر الخطػػ طيف للػػف مسػػله   ػػ  

 سالليز.ي لض البالد اأ

 ج ـ مجالس اإلمالء:
رػػ ف هتػػ ؾ الدديػػد لػػف مسػػب ض إلإلسػػ ئؿ ازديػػ د معػػداد الخطػػ طيف إل ػػرص تػػدريبهـ إل ػػيؿ لهػػ رتهـ 
 ل  ز  ل  لهتز التسخ إله  ظ هرة "األال " إلهإل مف ييدد عػ لـ إلحإللػ  تاللذتػ  ب للحػ بر إلاليػراطيس 

تاللػػذة  ي ػػير رت بػػً ، إليسػػلإلت  األػػال   يػػترلـ الدػػ لـ بلػػ   ػػت  اهلل سػػبح ت  عليػػ  لػػف الدلػػـ إليرتػػض ال
إلمتت ػر ذلػؾ  (1)إلاول ل ، إلرذلؾ ر ف السلؼ لف الفيه   إلاللحدثيف إلمهػؿ الدربيػز إلييرهػ   ػ  علػإللهـ

    لختلؼ اوقط ر إل   رؿ الد إلر اأسالليز.

 (  تس ع تط ؽ الد لـ االسالل   غرا ي  إلزلتي :8)

ز لف  تدإلتيسي  إلل ليزي   ػرق   لػ  اوطلسػ  يربػ   ػ   يد ملتد الد لـ اأسالل  عل  لس حز إلاسد
التداد إلاسف  ل ال إل تإلب    لال ال زيرة الدربيػز إل ػل ؿ م ريييػ  إل زيػرة ميبريػ  إلييرهػ  إلرػ ف لرػؿ  ػز  

رل  ر ف للخط الدربػ  اللر تػز البػ رزة علػ   لف هذا االلتداد الإلاسف دإلره    تطإلر  ف الخط الدرب ،

                                                 

 .137: اللر ف الس بؽ، ص  ( عبد الست ر الحلإل 1)
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لتػػػػذ    ػػػػر اأسػػػػالـ حتػػػػ  اىف للػػػػ  معطػػػػ  لػػػػ  الفر ػػػػز الر  يػػػػز للتطػػػػإلر  طػػػػإلؿ التػػػػ ريخ اأسػػػػالل 
 إلاأل   ذ ال ديدة لف ع ر  ل  ع ر إللف مسرة ح رلز  ل  مخر .

 ث تي : تتإلع إلثرا  الخطػإلط الدربيز

 الشييرة والقديمة وىى كاآلتى  (1)جدول بتواريخ بعض الخطوط اإلسالمية

أنــــــــــــــــواع 
 الخطوط

 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 ـ600

خطــــــوط 
مربعـــــــة 
تنويعات 
مـــــــــــــــن 

   ىالكوف

 

 

 ىكوف
 قديم

كــوف  
 مبكر

        

 أو مائل ىشرق ىكوف   

 مزىر ىكوف   
 

خطوط 
 مدورة 

  تسػػػػػػػػػػػػػػخ 
 –قػػػػػػػػػػػػػديـ 
 تسخ  

  

  طإلل ر 

  لحيؽ   

  
                                                 

 .522 ،521  سل عيؿ را   الف رإلق  إل لإلس للي   الف رإلق : اللر ف الس بؽ، ص (1)
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    ريح ت

  تإلقيف  

  رق ع  

  يب ر   

  إقميمية ميمة:  خطوط

متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإلاع 
:  اللغربػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  
ال زيػػػػػػػػػػػػػػرة 
اويبيريػػػػػز، 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ؿ 
إلإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

   رييي  

 

 

  الييرات  

    اوتدلس

  الف س  

   اللغرب 

 ثرا  الخطػإلط الدربيز لف حيا اللسل : 
إل   ال دإلؿ الت ل  ح ر ببدض متإلاع الخطإلط الت  إلردذ  ػ  لرا ػف الخػط الدربػ  إلالل ػ در 

إلإل ػػدذ متهػػ  تتسػػض  لػػ  اولػػ رف مإل او ػػخ ص مإل الإلظػػ ئؼ إلييرهػػ  لثللػػ   ػػ   (1)اودبيػػزالت ريخيػػز إل 
 ال دإلؿ الت ل : 

                                                 

لػػػف خػػػالؿ اللخطإلطػػػ ذ، لدػػػرض الخػػػط الدربػػػ  بي عػػػز الفػػػف اأسػػػالل  بلررػػػز الللػػػؾ  ي ػػػؿ   ( رتػػػ لإلج الخػػػط الدربػػػ1)
 .23،  22 ، ص(ـ1986للبحإلا إلالدراس ذ اأسالليز، الري ض )

 .  145تد التإلحيد ، الل لس اوعل  للثي  ز، الهيئز الل ريز الد لز للرت ض، صعفيؼ البهتس : الفرر ال ل ل  ع
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 األسمـاء التصنيف

اوسل   الدالز عل  
 اللر ف

اللر  ػ اللدت  ػ الب ر  ػ الرإل   ػ البغداد  ػ الدراق  ػ ال  ل  ػ الل ػر  ػ 
لإل ل  ػ اليلتػ  ػ اللغربػ  ػ الف طل  ػ اللللإلر  ػ او فه ت  ػ السيإلط  ػ ال

اوتدلسػ  ػ اأ رييػ  ػ الرػرد  ػ اأيراتػ  ػ الإلاسػط  ػ الهتػد  ػ الف رسػ  ػ 
 السل إلق  ػ ملبه ر  ػ الترر  ػ التلبرت  )لإلريت تي (. –اوت بر   –السإلدات  

اوسل   الدالز عل  
 او خ ص

 الت  ر .ػ  زالري س  ػ الريح ت  ػ الي قإلت  ػ الدب س  ػ اأسل عيلي

اوسل   الدالز عل  
 الإلظ ئؼ

الدهػإلد ػ الي ػص ػ  –اللػؤتلراذ  –الحػـر  –او ػربز ػ اول تػ ذ ػ او ػد ر 
اللر تبػ ذ ػ الهلػ يإلت  ػ او إلبػز ػ الل ػ حؼ ػ التسػخ ػ الػديإلات  ػ التإلقيػف ػ 

 –التػػ ج  –اأ ػػ زة ػ التدليػػؽ ػ التػػذر ر  ػ السػػي قذ ػ رقدػػز البػػ ض الدػػ ل  
 التستدليؽ ػ ال  رست .  التراسؿ ػ

اوسػػػػػػػػػل   ب لتسػػػػػػػػػبز 
  ل  لس حز الإلرؽ

الد تر ػ السػ الذ ػ الطإللػ ر ػ الػدرج ػ البطػ ئؽ ػ الػديب ج ػ الرقػ ع ػ الحإلا ػ  ػ 
 اللتف ػ البي ض ػ الرقدز. 

اوسػػػػػل   اللتسػػػػػإلبز 
 لليلـ

 الثلا ػ الثلثيف ػ الت ؼ ػ ال ليؿ ػ اللتلتـ ػ الدقيؽ ػ الربف ػ السدس 

سػػػػػػػػػل   ب لتسػػػػػػػػػبز او
 للت إليد الخط 

اللدلؽ ػ اللحيؽ ػ ال ليؿ ػ الت  إليد ػ اللتسػإلض ػ اللحػرر ػ اللحػدا ػ الػإلارق  
 ػ التحرير ػ التدإليت  ػ الل إلد ػ البسيط. 

اوسػػػػػػػػػل   ب لتسػػػػػػػػػبز 
 لل رؿ الفت 

اللثلا ػ اللدلع ػ اللتثػإلر ػ الرا ػؼ ػ اللإللػف ػ اللؤتػؽ ػ الل ػتإلع ػ اللرسػؿ ػ 
.اللررض ػ ال   ـز

اوسػػػػػػػػػل   ب لتسػػػػػػػػػبز 
 وسلإلض الرت بز

البػدائ  ػ الثييػؿ ػ اللخفػؼ ػ الخر ػ ج ػ السػليد  ػ الحػر ػ السػتبل  ػ الزتبػإلر  ػ 
 اللفت  ػ اللدل ة ػ الغب ر  ػ الإلل   ػ الحديا. 

الديػػػد اللتظػػػإـل / اللؤلػػػؤ  / اللر ػػػف / اللإل ػػػ  ػ الػػػإلرد  / التر سػػػ  / اوسػػػػػػػػػل   ب لتسػػػػػػػػػبز 
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 ل  ر  / اللإلرؽ / اللخلؿ. ا للزخر ز الفتيز

 رل  ذرر اليلي تد   ب  اوع   متإلاع الخطإلط    خالؿ ع رة مبي ذ لته : 
 إلالتسػخ إلالتإلقيف حيا يطلؽ الثلا إلالػرق ع إلاللحيػؽ

 ثـ الفرإلع سبػدز معػػػ  ر إلبدده الإلل   إلالطػإلل ر 
 خفيؼ ثلا خطه  اللػػتثإلر  يب ره  ريح ته  اللتثػإلر 

  (1)إلرلػه     هذه لح ػػلز تلذ اللسلسلزثـ الحإلا   

  لثال: (2)إللرؿ قلـ لف هذه اوقالـ حد لحدإلد إلعلؿ خ ص: إللف الخػطإلط الإلظيفيز ال هيرة

 ػ  يلـ الطإلل ر ر ف لتإلقيف الخلف   عل  التي ليد إلاللر تب ذ إلالرت بز  ل  الخلف   إلالسالطيف.  1
 لإلزرا  إلالتإلاض عل  اللراسـ إللرت بز الس الذ الل إلتز. ػ لخت ر الطإلل ر إلالثلثيف لرت بز اعتل د ا2

رػ ف  اللػدإلر ال ػغير  ملػ ػ إلقلـ الثلثػيف رػ ف للرت بػز لػف الخلفػ    لػ  الدلػ ؿ إلاولػرا   ػ  اى ػ ؽ،  3
 لرت بز الد  تر إلتيؿ الحديا إلال در.  

 ػ قلـ او ربز ر ف للرت بز  ل  لهتدس الر .  4

  رة اولرا  إللت ق تهـ. ػ قلـ اللؤالراذ ر ف الست  5

 ػ قلـ الدهإلد ر ف لرت بز الدهإلد إلالبيد ذ.  6

 لؾ. بيذ اللالل  اوليراذ لف  ػ قلـ الحـر ر ف للرت بز  7
 

 ط ئؽ الحل ـ الزا ؿ.بػ قلـ يب ر الحلبز ر ف لرت بز  8

 أضواء عمى الخط الكوفى وتطورة
يف إللرتػ  هتػ  مريػد مف متت إللهػ  لػف حيػا الخط الرإل   إلمتإلاعػ  رثيػر لػف البػ حث ؼليد تت إلؿ زخ ر 

 رػػػػرة هػػػػذه الزخػػػػ رؼ إلات  هػػػػ ذ تطإلرهػػػػ  إلريفيػػػػز إلتتػػػػ ل  هػػػػذه االت  هػػػػ ذ لػػػػتالئـ لختلػػػػؼ الد ػػػػإلر 
اأسالليز إلتيدـ ال ديد    رؿ ع ر، إلمف هػذه التتإلعػ ذ لػيس متإلاعػ  لسػتيلز رلػ  ي ػتفه  الػبدض، 

                                                 

 .132،  53، الل در الس بؽ، ص 3اليلي تد :  ب  اوع  ، ج  (1)
 .2، ص 3دف اأسالل ، ج ل إلر   زيداف: الت    

 .140ػ 53، ص 3ج  : الل در الس بؽ،اليلي تد ( 2)
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ز لتػدا  اللإلهبػز الفتيػز اللبدعػز إلاللت ػددة بؿ مته  تتإلع ذ إلتطإلراذ لت ددة لف م ؿ إلاحد إلذلؾ تلبيػ
 إلمهـ هذه االت  ه ذ:( 1)الت  ر ف يتلتف به  الفت ف اللسلـ

 اتجاه الزخرفة النباتية فى الخط الكوفى:
بتإلعيػػز الرػػإل   إلالليف)التسػػخ( بدػػدا  ل ليػػ  بػػ لر اوهليػػز  (2)إلقػػد معطػػ  هػػذا االت ػػ ه الخػػط الدربػػ 

رػػ ر إلخ  ػػز مف الزخػ رؼ التب تيػػز بلغػػذ لػػف التطػػإلر  ػػ  الد ػػر لػف حيػػا اليػػدرة علػػ  التطػػإلر إلاالبت
 اأسالل  حدا   ؽ الفتإلف الس بيز عل  رمسه   ف اورابيسؾ.

      الفكرة المميمة ليذا االتجاه:
لدؿ لل  يسهؿ عليت  تإللػي  هػذه الفرػرة تتبػف البػداي ذ اوإللػ  لهػذا االت ػ ه  ت ػد متهػ  قػد ظهػرذ 

 تػػذ تتلػػلف عت  ػػر تب تيػػز  ػػ  م ػػر ؿ إلمتػػإلاع لتدػػددة لثػػؿ ال ػػ يراذ علػػ   ػػإلاهد اليبػػإلر إلالتػػ  ر
ال ػػغيرة إلاوإلراؽ الثالثيػػز إلاللػػراإل  التخيليػػز )ذاذ   ػػيف مإل ثػػالا   ػػإلص( تحػػيط بػػ لتص الرتػػ ب  

 لف الخ رج. 

إلتتػػػداخؿ لدػػػ   ػػػ  تت سػػػؽ  دػػػؿ الفتػػػ ف ييػػػ رض  ػػػ  ال ػػػرؿ بػػػيف ته يػػػ ذ الحػػػرإلؼ الرت بيػػػز إلهػػػذه 
، إلربلػ  ترػػإلف الفرػرة  ػ  اسػتخداـ هػذه الدت  ػػر التب تيػز علػ   ػإلاهد اليبػػإلر  ري يالدت  ػر التب تيػز تػد

لتذ  ترة لبررة ذاذ داللز  يل تيز إلعي ئديز إله  قدرة اهلل عل   حي   اللإلت  رل  يح  اهلل اورض بدد 
 إليلرف تت إلؿ هذا التطإلر ر ىت :     (3)لإلته ،

                                                 

ثػػػ ر إلالفتػػػإلف اأسػػػالليز، الل لػػػد اوإلؿ، مإلراؽ  ػػػرقيز للطب عػػػز، لبتػػػ ف، بيػػػرإلذ، حسػػػف الب  ػػػ : لإلسػػػإلعز الدلػػػ رة إلاى (1)
 .185ـ(، ص  1999الطبدز اوإلل  )

 بػػ لريـ لػػف ارتبػػ ط الزخػػ رؼ التب تيػػز لتػػذ الت ػػوة ر تػػذ بػػ لخط الرػػإل   إلذلػػؾ بسػػبض ػ لػػف إل هػػز تظػػر  ػ متػػ  الخػػط ( 2)
هػإلر الزخػ رؼ التب تيػز لػف الخػط،  ال  متهػ  اتت ػرذ  ػ  الخطػيف اللستخدـ    رت بز  إلاهد اليبإلر إلالػذ  مرتػبط بهػ  ظ

 الرإل   إلالليف عل  السإلا .    

هػػػ يلرػػف تفسػػيره  علػػ  متهػػ  تػػذررت   (3، 2إلإل ػػإلد الدت  ػػر التب تيػػز علػػ   ػػإلاهد اليبػػإلر لتػػذ هػػذا الإلقػػذ اللبرػػر ؽ ) (3)
. إلييػإلؿ تدػ ل   ػ  {التبػ ذ لػف اورض الليتػز}  :بيدرة اهلل تد ل  عل  محيػ   اللػإلت  رلػ  يتبػذ "الحػؽ سػبح ت  إلتدػ ل

ميهػػ  التػػ س  ف رتػػتـ  ػػ  ريػػض لػػف البدػػا  لتػػ  خليتػػ رـ لػػف تػػراض ثػػـ لػػف تطفػػز ثػػـ لػػف عليػػز ثػػـ لػػف للػػغز  ذلػػؾ: }يػػ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ىفى فن الخط العرب المقومات الفنية والجمالية وتطورىا

 

543 

 الوصــف الخـط م

الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  1
الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل   

 البسيط

مقػػدله  إلمبسػػطه   ػػ  الزخر ػػز إليدتلػػد  ػػ   ل لػػ  علػػ  الخ ػػ ئص الذاتيػػز  إلهػػإل
لحرإل   ب أل  ز  ل  اولإلاف إلقد   ع     رؽ إليرض الد لـ اأسػالل  بدايػز 

 لف اليرتيف الث ت  إلالث لا اله رييف.    

الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  2
الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل   

 اللإلرؽ

ر  إلهػػػإل التطػػػػإلر التػػػػ ل  عتػػػػدل  قػػػػ ـ الخطػػػػ ط  ػػػػ  لسػػػػتهؿ اليػػػػرف الثػػػػ ت  اله ػػػػ
لترإلف عل   رؿ مإلراؽ تب تي  روت ػ ؼ  (1)طيحه (،فتدريض ته ي ذ حرإل   )ت

خيليػػػػػػػز مإل مإلراؽ ذاذ   ػػػػػػػيف مإل ثالثػػػػػػػز   ػػػػػػػإلص لت ػػػػػػػلز بػػػػػػػ لخط تلػػػػػػػراإل  
 (2)لب  رة.

                                                                                                                            

لخليز إليير لخليػز لتبػيف لرػـ إلتيػر  ػ  اورحػ ـ لػ  ت ػ    لػ  م ػؿ لسػل  ثػـ تخػر رـ طفػال ثػـ لتبلغػإلا م ػدرـ إللػترـ 
هتػزذ ارض ه لػدة  ػلذا متزلتػ  عليهػ  اللػ   لف يرد  ل  مرذؿ الدلر لريال يدلـ بدد علـ  ئ  إلتػر  او لف يتإل   إللترـ

 .5 إلربذ إلمتبتذ لف رؿ زإلج بهيع{ ]سإلرة الحع[  يز:
هتػػزذ إلربػػذ  ف الػػذ  محي هػػ  للحػػ  اذا متزلتػػ  عليهػػ  اللػػ   لرض خ  ػػدز  ػػإلقػػإل لػػ  تدػػ ل : }إللػػف  ي تػػ  متػػؾ تػػر  او

 .39 سإلرة   لذ[  يز:]رؿ  ئ قدير{ اللإلت   ت  عل  

سالليز قبؿ الد ر الطإللإلت  "ل لإلعػز لتحػؼ الفػف االسػالل  ب ليػ هرة  ل ؿ محلد الدلر : زخ رؼ  إلاهد اليبإلر اأ( 1)
 إلل  بدده . 2، ص(ـ1986سالليز، هيئز اىث ر الل ريز )البحإلا الإلث ئؽ اأ "حإللي ذ هيئز اىث ر الل ريز"،

(  رؿ إلتحفػز  ل ػإلاهد اليبػإلر إل ػ    يػ : يلرػف لالحظػز 226 لز    هذا الل  ؿ، حيا يلـ )إلهإل لف اوبح ا اله
الذاتيز الفتيز للفت ف اللسلـ    زخر ت  لهذه ال إلاهد    حر   علػ  التإلا ػؽ بػيف الػتص إللسػ حت  إل ػرل  إللػ  مح طػ  

لتص الػػذ  يحػػدا  ػػ  الخػػط طػػ راذ اللحيطػػز بػػ بػػ  لػػف زخػػ رؼ إلرػػذلؾ  يلػػ  يػػر  لػػف ل ػػ حبز التطػػإلر الزخر ػػ  لإل
 إلتإلرييز إلللتطإلر الزخر   لتذ قي ـ الدإللز الطإللإلتيز.     

  .206:  44تفس اللر ف، لف  رؿ   ل ؿ محلد الدلر : (2)
Grohmann A., The Origin and Development of floriated kufic, Ars Orientalis, Vol. II, 

(1957), pp.183-185. 

هػػػػ/ 1420الفتػػإلف اأسػػػالليز  ػػ  الد ػػر اويػػػإلب ، ال ػػز  الثػػ ت ، لررػػػز الرتػػ ض للت ػػر ) عبػػد الدزيػػز  ػػػال  سػػ لـ:
   .83،  82، ص (ـ2000
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الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  3
الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل   

 اللزهر

هإل لرحلز ت ليز للخط اللػإلرؽ، إل يػ  تتتهػ  قػإلائـ الحػرإلؼ بفػرإلع تب تيػز يتبثػؽ إل 
إلقػد ترثػر او ػرع ( 1)تب تيػز لت ػلز بػ لحرإلؼ لب  ػرةلته  مت  ؼ لراإل  إلمإلراؽ 

الزخر يػػػز الخ ر ػػػز لػػػف الحػػػرإلؼ بحيػػػا تلػػػل  ليػػػف الفرايػػػ ذ اللإل ػػػإلدة بيتهػػػ  
 (25، 18لإلحز) (2) ل ال.إل ،لل  يزيده   بداع 

الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  4
الرػػػػػإل   ذإل 
اورلػػػػػػػػػػػػػيز 

 التب تيز

يختلػػػؼ هػػػذا التػػػإلع لػػػف الخػػػط الرػػػإل   عػػػف الرػػػإل   اللزهػػػر  ػػػ  مف الزخػػػ رؼ 
 تيػػز  ػػ  هػػذا التػػإلع تتف ػػؿ عػػف الرت بػػز اتف ػػ اًل ت لػػً  إلهػػذه الزخر ػػز تلػػف  التب

عل  الخط  ل اًل إلرإلتيً  إلتخفؼ بل   يه  لف مقإلاس إلاتحتػ  اذ إلحررػز  فػ ؼ 
 (21لإلحز)( 3)الط بف الهتدس 

الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  5
الرػػػػػإل   ذإل 

 اورابيسؾ

 يػػز لػػف إلقػػد سػػ رذ لسػػيرة الػػدلع بػػيف الدت  ػػر الرت بيػػز إلالدت  ػػر التب تيػػز لتإلا
التطػػػإلر الػػػذ  حػػػدا  ػػػ  رػػػؿ لتهػػػ  علػػػ  حػػػده إلللػػػ  رػػػ ف اورابيسػػػؾ لػػػف مهػػػـ 

 (4)التطإلراذ    الدت  ر التب تيز  يد مرتبط بفػف الخػط  ػ  تتػإلع  ليػؿ إللبترػر
 (.9(، )8لإلحز)

 
                                                 

 .54اللر ف الس بؽ، ص  :ل يسز لحلإلد داإلإلد( 1)

 .63(، ص1994ر لؿ الب ب : رإل  الخط الدرب ، دار الدلـ لللالييف، بيرإلذ، لبت ف )( 2)
ـ( إللػػف م لػػؿ خطػػإلط هػػذا التػػإلع ال ػػريط الػػدائر  12، 11الخػػ لس اله ػػر  )إلقػػد بػػرز إلازدهػػر  ػػ  اليػػرتيف الرابػػف إل 

 بوسفؿ السيؼ لف لدرسز السلط ف حسف اللللإلر  بل ر.

 . 188ػ186، ص 1اللر ف الس بؽ، لع : حسف الب   ( 3)
 .58 (، ص1994سلسلز الثي  ز اوثريز إلالحل ريز، هيئز اىث ر الل ريز ) ،  لف اللؤيد  يخ : هل  عبد الدليـ

إللف ملثلز هػذا الخػط  طػ ر الرت بػز التػ  تدلػإل  يػإلاف اليبلػز بلدرسػز السػلط ف حسػف إل ػ  اليبػر ال ػغير ب ليبػز ال ػرقيز 
 ب  لف اللؤيد  يخ، إلليد اتت ر هذا الخط لتذ اليرف الخ لس اله ر  )الح د  ع ر الليالد (.

   .49، 48ص  ،(ـ1987الت  ريز الحديثز ) لحلإلد  براهيـ حسيف: الزخر ز اأسالليز اورابيسؾ، اللطبدز( 4)
إل ػػ  اللر ػػف تفسػػ  بػػتفس ال ػػفحز مف اوإلربيػػيف قػػد مع بػػإلا ي ػػده  ب لرت بػػز الدربيػػز الللزإل ػػز ب ورابيسػػؾ إلإل ػػدذ  ػػ  

 ملثلز رثيرة. 
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 ات ػ ه الزخ رؼ الهتدسيز    الخط الرإل  
رتبػذ الحػرإلؼ الرت بيػز ترتيبػً   إلهذا االت  ه ظهر    لرحلز ت ليز لالت  ه التب ت  إل   هذا االت ػ ه

داخػؿ لختلػؼ او ػر ؿ الهتدسػيز، ( 1)هتدسيً  بحت  بلر ي يز    الرإلعز إلالدقز إلحسػف التتظػيـ إلاأتيػ ف
إلقد س عدذ عدة عإلالؿ للإل إلؿ  ل  هذا التطإلر اللطػرد إلالػذ  بلػر لسػتإل  قللػ  يإل ػد  ػ  م  خػط 

 لف الخطإلط الد لليز:
ي ر ف إلال يزاؿ لف الخ إلبز إلسدز الخي ؿ إلاالبتر ر الزخر   بحيا مإلله : الخط ط اللسلـ ذات  الذ

 ابتدع إلال يزاؿ يبتدع متإلاعً  زخر ي  مخر .

 (2)إلث تيه : طبيدز الخط الدرب  تفس  س عدت  عل  ذلؾ.

إلث لثه : اتس ع ل  ؿ الت ليل ذ إلاو ر ؿ الهتدسيز الغير لتتهيز    لختلؼ اللإلاد إلالت  يوت  عل  
 سبز  ل  هذا "االت  ه" الدل رة إلزخ ر ه . رمسه  ب لت

 الفررة الللهلز لهذا االت  ه:
لف إل هز تظر   لف الفررة الت  مدذ ب لخط الدرب  مف يتطإلر    هذا االت  ه الهتدس  إليبلر لػ  
بلغػػ  هػػإل اسػػتخدال  ردت ػػر  لػػ ل   ػػ  الدلػػ رة اأسػػالليز لتػػذ   ػػر اأسػػالـ إللدػػؿ الػػتص اللإل ػػإلد 

إلاللتفذ ب لفسيفس   خير دليؿ عل  ذلؾ، إلقد بلػر هػذا االت ػ ه ب لتػدريع تل ػي  لػف  (3)عل  قبز ال خرة
التطإلر الذ  حدا    الزخػ رؼ إلالترسػي ذ اللدل ريػز  ػ   ػرؽ الدػ لـ اأسػالل  إليربػ ، إلللػ  يؤرػد 

 :إلربل  ير ف ذلؾ  ل  (4)ذلؾ مف مقدـ اولثلز إلم هره     هذا االت  ه ر تذ عل  الدل رة اأسالليز
                                                 

 .24ػ21س ل  محلد عبد الحليـ مل ـ: اللر ف الس بؽ، ص (1)

 .189حسف الب   : اللر ف الس بؽ، ص ( 2)

 هػ.72  عبد الللؾ بف لرإلاف ( مت وه3)

 لثال ت د اقدـ االلثلز اللدرإل   للخط الرإل   "الهتدسػ " اللربػف هػ  لػف الد ػر السػل إلق  إلهػ  لدل ريػز إللػف اقػدـ  (4)
 االلثلػػز اللدرإل ػػز حتػػ  االف  ػػ  "لسػػ د ال لدػػز" مإل اللسػػ د ال ػػ لف ب  ػػفه ف  ػػ   يػػراف إلير ػػف ت ريخػػ  الػػ  )عػػ ـ

   هػػإل الخػػط الرػػإل   الهتدسػػ  اللتفػػذ بيراليػػد الفخػػ ر اللػػذ ع ب لليتػػ  داخػػؿ ح ػػإلاذ زخر يػػز هػػػ( الػػ  اللثػػ ؿ الثػػ ت481
 ذاذ لس ح ذ ربيرة لربدز ال رؿ عل   دراف برج الت ر الذ   يده السػلط ف السػل إلق  لسػدإلد الث لػا بإلاليػز يزتػز

 لػػا،  هػإل الخػػط الرػإل   الهتدسػػ  هػػ( ملػػ  اللثػ ؿ الث509هػػ ػ 482)ب  غ تسػت ف ح ليػ ( إلير ػػف تػ ريخ البػػرج الػ  عػػ ـ) 
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ػ  تسػػ ع اللسػػ حز إللػػخ لز الدت  ػػر اللػػراد زخر تهػػ  إلخ  ػػز بػػ لخط ،  سػػإلا  داخػػؿ اللت ػػوة مإل  1
خ ر ه   ه  تحت ج  ل   ط لز الحرإلؼ إلزيػ دة ح لهػ  ب ػرؿ ربيػر حتػ  تتت سػض لػف اللسػ حز 

 اللراد زخر ته . 

تدسيز سإلا  ػ ال ف  اوإلل  للدل رة بإل   ع ـ إلالدت  ر اللدل ريز بإل   خ ص ه  ال فز اله 2
ر تذ إلا ه ذ مإل لح يض مإل عيإلد مإل دخالذ مإل م  ريز .. إلييره  لل   دؿ الفت ف يت سؽ 

 إليت سض بيف الرت بز إلالدت  ر اللدل ريز إلالزخر يز.

ػ طرييػػز البتػػ   إلخ  ػػز  ػػ   ػػرؽ الدػػ لـ االسػػالل  سػػإلا  بلػػداليؾ الطػػإلض مإل الح ػػر إلالتػػ  يػػر   3
  لخط الهتدس  البت ئ  )ذإل اليتإلاذ(.إلمهـ هذه الخطإلط:البدض مته  ر تذ السبض     بتر ر ا

 الوصـف الخط م

الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  1
الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل   
 الللفإلر.

الت ػػ بؾ  ػػفز اتفػػردذ بهػػ  الحػػرإلؼ الدربيػػز إلخ  ػػز الحػػرإلؼ الرمسػػيز رػػ ولؼ 
إلالػػالـ إل ػػ  لراحػػؿ التطػػإلر حػػدا التػػداخؿ إلالتدييػػد  لػػ  حػػد ي ػػدض لدػػ  تلييػػز 

فر حرإلؼ الرللز الإلاحػدة، رلػ  تلػفر الحرإلؼ عف الدت  ر الزخر يز ،إلقد تل
حػػرإلؼ رللتػػيف لت ػػ إلرتيف مإل مرثػػر لرػػ  يت ػػو لػػف ذلػػؾ إلحػػداذ  تيػػ  للدديػػد لػػف 

لػػػف التلػػػفير، إلقػػػد ظهػػػرذ بػػػدايته   ػػػ  الد ػػػر الفػػػ طل   زالت ػػػليل ذ ال ليلػػػ
إللػ  بدػده. إلعػف مرتبػ ط التلػفيرب لط بف الهتدسػ   (1)إلمزدهر  ػ  الد ػر اويػإلب 

 (16 ،11 ،8، 1متظر، لإلحز )
                                                                                                                            

ـ( لػف 1163 هػػ/559اللإل إلد عل  لئذتز قطض الديف لسدإلد بف لإلدإلد    ست  ر ب لدراؽ إلير ف ت ريخ  الػ  )عػ ـ
   ع ر الزترييف الت بديف للسال يز.

 .84،85،866 ، صاللر ف الس بؽ ل ـ:مس ل  احلد عبدالحليـ 

تلتػػ ز بوتهػػ  قليلػػز التدييػػد إلالتػػداخؿ تسػػبي  إللػػف مرإلع اولثلػػز رت بػػ ذ  ( إللػػف تلػػ ذج الد ػػر الفػػ طل  لهػػذا الخػػط التػػ 1)
 ـ( إلبل ػهد ال يإل ػ 1133هػػ/  527بدض التإلا ذ ال  يز ب ػ لف الحػ رـ إلاللح ريػض ال  ػيز بلػري  السػيدة رقيػز)

   ـ(.1085 هػ/478)
، لرتبػػز ال ػػف  إلاللػػرإلة،  لػػ ؿ الدلػػر ، علػػ  الطػػ يش: الدلػػ رة  ػػ  ل ػػر االسػػالليز )الد ػػريف الفػػ طل  إلااليػػإلب (

   .165، ص (ـ1996ال رقيز )
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الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  2
الرػػػػإل   "ذإل 
اليتػػػػػإلاذ" مإل 
"بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 

 اللت هز" 

تظػػػرًا ( 1)يطلػػػؽ عليػػػ  الػػػبدض الرػػػإل   "الهتدسػػػ " إلالرػػػإل   "اللربػػػف" مإل "البتػػػ ئ "
ي ئـ الزإلاي  إللرف هذه ال فز تإل د ميل   ػ  اللطبيدز حرإل   إلاستي لته  إل رله  

الخػط هػ   الخط الللفإلر إلذإل او ر ؿ اللدل ريز إللرف ال ػفز اوبػرز  ػ  هػذا
ت ػػب  اللت هػػز إلقػػد متت ػػر اتت ػػ را إلاسػػد   ػػ   ػػرؽ  بػػيف الحػػرإلؼ التػػ  (2)اليتػػإلاذ

 .    (15لإلحز ) (3)الد لـ إليرب .
                                                                                                                            

عبد الت  ر ي سيف: الفتإلف الزخر يز اأسالليز بل ر    الد ر اويإلب ، دار الإل ػ   للطب عػز إلالت ػر، اأسػرتدريز،  
 .388ص

ملػػ   ػػ  الد ػػر اويػػإلب   يػػد عظػػـ  ػػوت  إلتطػػإلر ب ػػرؿ ربيػػر إليظهػػر ذلػػؾ  ػػ  تدػػدد التلػػ ذج التػػ  إل ػػلتت  لػػف هػػذا 
تدييػػد حرإل ػػ  إللػػ  بلغتػػ  لػػف تػػوثير زخر ػػ  لفدػػـ ب ل لػػ ؿ  ذ ت ػػد  ػػ  تػػ بإلذ األػػ ـ ال ػػ  د  االيػػإلب   ةالد ػػر إلزيػػ د

ـ( إليالحػػػظ بدايػػػز اختفػػػ   التإلريػػػؽ لػػػف مطػػػراؼ الحػػػرإلؼ 1225هػػػػ/ 622إلالت  ػػػذة الب قيػػػ  لػػػف دار الحػػػديا الر ليليػػػز )
قرا تهػػػ  ، إلبلػػػر التػػػداخؿ در ػػػز ع ليػػػز لػػػف  الرإل يػػػز، إلتػػػداخؿ الحػػػرإلؼ بدلػػػه  لػػػف بدػػػض ، بحيػػػا تديػػػدذ إل ػػػدبذ

ـ( اللحفػػػإلظ 1250ـ: 1243هػػػػ/ 648هػػػػ: 641التدييػػػد  ػػػ  الػػػتيش الرتػػػ ب  بيػػػ ع طسػػػذ ال ػػػ ل  ت ػػػـ الػػػديف ميػػػإلض)
بلتحػػؼ الفػػف اأسػػالل  ب ليػػ هرة، إل ػػ  الػػتيش الرتػػ ب  ب ل ػػػريط الدلػػإل  بطسػػذ ال ػػ ل  ت ػػـ الػػديف ميػػإلض اللحفػػػإلظ 

اف لػف علػؿ الحػ ج  سػل عيؿ إلتيػش لحلػد مبػإل الفتػإل  اللإل ػل  لحفػإلظ بلتحػؼ بلتحؼ  رير بإلا تطف، إل ػ   ػلدد
إلبلػر هػذا التػإلع لػػف الخػط قلػز تطػإلرة  ػ  الد ػر اويػػإلب   ػ  ال ػريط الػذي يػزيف بػ طف قبػػز  الفػف اأسػالل  ب ليػ هرة.

دلػػإل اللػػدخؿ ـ(، رلػػ  يت لػػ  هػػذا  ػػ  رللػػز )اليلػػيف( بػػوعل  رإل ػػز الديػػد الػػذ  ي1242هػػػ/ 640الخلفػػ   الدب سػػييف )
الرئيسػػ  لػػف الػػػداخؿ بػػتفس اللػػػري  إلقػػد  ػػ   تلػػػفير قػػإلائـ حػػػرإلؼ الرللػػز علػػ  تفػػػس هيئػػز تلػػػفير قػػإلائـ حػػػرإلؼ 

 دع ل ذ لري  األ ـ ال   د . 
 . 288عبد الت  ر ي سيف: اللر ف الس بؽ، ص 

هرة، لؤسسػز  ػب ض ال  لدػز س ل  عبد الحليـ: الخط الرػإل   الهتدسػ  اللربػف حليػز رت بيػز بلت ػمذ اللل ليػؾ  ػ  اليػ ( 1)
 .21(، ص 1991للطب عز، اأسرتدريز، الطبدز اوإلل  )

( إلاسػػػتط ع الفتػػػ ف مف ي دػػػؿ لػػػف الفػػػراغ الت  ػػػئ بػػػيف الحػػػرإلؼ لسػػػ إل لهػػػ  تل لػػػً  مإل لتدػػػ دؿ لدهػػػ  لػػػ  قػػػد يحػػػإلؿ تلػػػؾ 2)
 رإلؼ إلالفراي ذ البيتيز.الفراي ذ  ل  رت بز ليرإل ة بدإلره  حيا يحدا التد دؿ إلالتل ثؿ بيف ال رؿ إلاورليز إلالح
 .208ـ(، ص 1994يح  ال بإلر : الخط إلالرت بز    الحل رة الدربيز، بيرإلذ لبت ف، دار الغرض اأسالل  )

ـ(، ال ػػز  1998( لحلػػد حلػػزة الحػػداد: لإلسػػإلعز  ػػفح ذ لػػف تػػ ريخ ل ػػر، لرتبػػز لػػدبإلل ، اليػػ هرة، الطبدػػز الث تيػػز )3)
 .191، ص22

 .45، 22اللر ف الس بؽ، ص س ل  محلد عبد الحليـ مل ـ:
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الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  3
الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل   
علػػػػ   ػػػػرؿ 
عت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 لدل ريز.

إلهػػإل تػػإلع  خػػر لػػف التطػػإلر  ػػ  اأت ػػ ه الهتدسػػ  إلالػػذ  يتليػػز بػػوف قػػإلائـ حرإل ػػ  
 ػػر لدل ريػػز لثػػؿ الرإلابيػػؿ مإل ترػػإلف زخػػ رؼ إلإلحػػداذ لتداخلػػز علػػ   ػػرؿ عت 

لإلحػػػز    (1)اليبػػػ ض مإل اللػػػمذف مإل علػػػ   ػػػرؿ عيػػػإلد مإل علػػػ  هيئػػػز مقػػػإلاس لت ػػػلز.
(1 ،7 ،8 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                            

)ب لهزربػػ ؼ(    ػػإل للدر اال تػػزاؿ ت ػػوت  ي للػػز إلميلػػض الظػػف مف  رػػرة الزخر ػػز بػػ لطإلض اللختلػػؼ الحػػرؽ  ػػ   ػػ رس إل و
ه  الت  مإلحذ ب  إلهإل   ئف    لس  د  يراف إلالدراؽ إلملثلز الخط الرإل   الهتدس  اللربف عل  علػ ئر ل ػر رثيػره 

ـ( إل ػ ت  1415هػػ/ 818ـ( إلاللؤيػد  ػيخ    )1356هػ/ 757إلالسلط ف حسف )ـ( 1284هػ/ 684لثؿ قبز قالإلإلف )
 بؾ ب للغربليف إلال ل ل  يإلسؼ إل يرإلز الس ق .

ـ إل ػ  هػذه الرت بػز تظهػر بدايػز 1084 هػػ/477 اللػؤرخ بسػتز سػرتدريزتإل د تل ذج هذا الخط      لف الدط ريف ب أ( 1)
ازدهػػ ره  ػػ  لسػػ  د اوتػػدلس إل ػػل ؿ م ريييػػ   ػػ  ته يػػز اليػػرف  لليػػزاذ الخػػط الرػػإل   اللدلػػ ر  إللرػػف إل ػػؿ  لػػ  قلػػز

 الس بف اله ر  الث لا ع ر الليالد . 
ـ 1997رم ذ لحلد التبراإل : الخط الدرب  عل  التيػإلد اأسػالليز، ل لػز رليػز اىثػ ر،   لدػز اليػ هرة، الدػدد الثػ لف، 

 .  18، ص 
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 تطبيي ذ لبسطز عل  تت إلؿ الت حيز ال ل ليز للتص االثر 
 تطبيقات عمى جماليات الخط الكوفى:

 (: 21لإلحز ) (1)رت ب ذ لس د السلط ف حسف

اللإلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
إلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ريخ 

 اأت   . 

ال ػريط الرتػ ب  الير تػ  الػػذ  يػدإلر حػإلؿ  ػحف اللدرسػػز ب ػ لف السػلط ف حسػف بػػف 
 ـ(.1356هػ/ 757قالإلإلف الذ  ير ف ت ريخ  ت  ؤه  ل  ستز )

تػػػػػػإلع الخػػػػػػط 
إلتإلزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 الت إلص 

 الخط الرإل   ذإل اورليز التب تيز. 

 ف   ػػ  ال ػػريط الرتػػ ب  اللإل ػػإلد ب للدرسػػز الل لريػػز إلت ػػ  "بسػػـ اهلل الػػرحلف الػػرحيـ"
لرت هـ    اورض، حت  قإلل  تدػ ل  "إلهلل ع قبػز اولػإلر" ثػـ تبدهػ  بودعيػز للسػلط ف. 
إلهتػػػػ ؾ رت بػػػػ ذ مخػػػػر  ب للدرسػػػػز الحتيفيػػػػز بلػػػػ  ت ػػػػ : بسػػػػـ اهلل الػػػػرحلف الػػػػرحيـ " ف 
اللتييف     ت ذ إلعيإلف"  ل  قإلل  تد ل  "إلل  هـ عته  بلخػر يف" ثػـ يتبدهػ  بودعيػز 

 ميلً . 

الإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 الفت  

دـ الفتػػ ف خ لػػز ال ػػص  ػػ  تتفيػػذ ال ػػرائط الرت بيػػز إلالتػػ  تفػػذذ بػػ لخط الرػػإل   اسػػتخ
الػػػذ  تغلػػػض عليػػػ  السػػػلز الهتدسػػػيز إلتلتػػػ ز حرإل ػػػ  ب لسػػػلؾ البػػػ رز، إلقػػػد تفػػػذذ هػػػذه 
الرت بػػ ذ علػػ  مرلػػيز لػػف الفػػرإلع التب تيػػز اللت ػػلز البػػ رزة قإلالهػػ   ػػرإلع تب تيػػز دائريػػز 

راؽ تب تيػػز ثالثيػػػز إلزخػػػ رؼ دقييػػػز لحفػػػإلرة إلحلزإلتيػػز لزدإل ػػػز الخطػػػإلط تخػػػرج لتهػػػ  مإل 
 حفرًا ي ئرًا لف الداخؿ ب أل  ز  ل   رإلع إلزخ رؼ مخر .

الزخػػ رؼ التب تيػػز رلػػ  تبػػدإل   بػػ ذ تبػػدإل  ػػ  لسػػتإل  معلػػ  لػػف لسػػتإل إليالحػظ مف الرت
دقػػز الحفػػر الغػػ ئر  ػػ  الخػػط الف  ػػؿ بػػيف اليػػإلائـ )اولػػؼ إلالػػالـ( إليبػػدإل رخػػيط ر يػػف 

                                                 

ـ(، 1993هرة، مإلراؽ  ػػػػػرقيز، بيػػػػػرإلذ ،الطبدػػػػػز الث تيػػػػػػز )( حسػػػػػف عبػػػػػد الإلهػػػػػ ض: تػػػػػ ريخ اللسػػػػػ  د االثريػػػػػػز  ػػػػػ  اليػػػػػ 1)
 181:165ص

 .213، لرتبز زهرا  ال رؽ، ص "ليؾ حست  تإلي ر: الدل رة اأسالليز    ل ر "ع ر اويإلبييف إلاللل
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 الحر يف.  ي ئر يلتف الت  ؽ

اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
 ال ل ليز

( هتػػ ؾ الدديػػد لػػف اليػػيـ ال ل ليػػز لثػػؿ التتػػإلع الإلالػػ   ػػ  الطػػ بف الهتدسػػ  للخػػط 1
الرػػػػإل   إلاللرإلتػػػػز إلالليإلتػػػػز الظػػػػ هرة  ػػػػ  بدػػػػض الحػػػػرإلؼ إلخلفيػػػػز الرت بػػػػز )اورلػػػػيز 

 التب تيز(.

إلهػ  ( تلت ز رت بز التص الير تػ  بػ ليإلة إلالر ػ تز إلالتت سػب ذ ال يػدة بػيف الحػرإلؼ 2
 لف خ  ئص الخط الرإل  . 

( يلتػػػ ز ال ػػػريط الرتػػػ ب  بحررػػػز لسػػػتلرة تت ػػػذ لػػػف قػػػإلائـ اولػػػؼ إلالػػػالـ رحػػػرإلؼ 3
 رمسيز   عدة إلحرإل   او ييز  درسذ بذلؾ التد دؿ بيف الثب ذ إلالحررز.

( رلػػ  مف التبػػ يف بػػيف الهتدسػػ  إلالتبػػ ت   ػػ  اللزاإل ػػز بػػيف الخػػط إلاورلػػيز التب تيػػز 4
ف الحػػػػرإلؼ الرمسػػػػيز  ػػػػ  حررتهػػػػ  ال ػػػػ عدة إلبػػػػيف  ػػػػرإلع التب تػػػػ ذ يحيػػػػؽ التػػػػإلازف بػػػػي

 الحلزإلتيز    حررته  الدائريز الدؤبز إلاللستلرة. 

( هت ؾ عدد لػف اليػيـ اللللسػيز إلالخ ػتز تتي ػز تبػ يف السػطإل  حيػا السػلؾ  يلثػؿ 5
اللللػػس التػػ عـ للػػتص الرتػػ ب  إلحرإل ػػ ، ملػػ  الخطػػإلط إلاو ػػرع التب تيػػز الر يدػػز تلثػػؿ 

 (1)ف(.)الخ 

  الخط المـين)النسـخ(
تتإلعذ الخطإلط الدربيػز اللدرإل ػز بػ لخط اللػيف تتإلعػ  ربيػرا إلهػ  تإللػ  اليػدرة الذاتيػز لهػذا الخػط 

 عل  التطإلر إلاالتتي ؿ لف تإلع  ل   خر إللف  ررة  ل  مخر   ديدة إللتطإلرة. 
 
 
 

                                                 

 ( محلد عبد الدظيـ حسيف: الييـ ال ل ليز لل ي ي ذ الل سلز للخط الدرب ، رليز التربيز الفتيز،   لدز حلإلاف1)
 .270، ص 269ـ(، ص 2005)  
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 مهـ االت  ه ذ إلاللح إلر الت  معتلد عليه  تطإلر الخط الليف 
 ورات الخط المين عمى خمس محاور:اعتمدت تط

ػ التتإلع ذ الربيرة    سلؾ الحرإلؼ إلتدرج إلتت يـ تخ ت تهػ  سػإلا   ػ  البدايػز مإل الإلسػط مإل الته يػز  1
  ت د لثال )الطإلل ر، الت ؼ، الثلا، الثلثيف( الفرؽ اوإلل   يه  السلؾ.

ع، إلالتػػداخؿ، إلالػػدإلراف، ػ در ػػز إلحريػػز الحررػػز  ػػ  الحػػرإلؼ إلالتػػ  لتهػػ  )اللػػط، إلالبسػػط، إلالر ػػإل  2
ل لز اوسطر( إليير ذلؾ لل  يتإلقؼ عل  حريز الحررز لثؿ الثلا إلالديإلات  إلالطغرا .  إلا 

م، 20، 3ػ لت سبز إللال لز الخط الليف لت ريؿ او ر ؿ اىدليز إلالحيإلاتيز إلالطيإلر إلييػره. اللإلحػز) 3
 ض(.

دة لتهػػ . إلربلػػ  مسػػتغؿ الفتػػ ف خ  ػػيز ػ لت سػػبز الخػػط اللػػيف لترػػإليف او ػػر ؿ الهتدسػػيز حتػػ  اللديػػ 4
(، 13(، )4اللزاإل ػػز إلالتدػػ رس )الرت بػػز اللتدرسػػز(  ػػ  ترػػإليف هػػذه او ػػر ؿ الهتدسػػيز لإلحػػز )

 (. 25إلال ز  اوإلسط    لإلحز ) 

ػ قدرة الخط الليف عل  التطإلر إلالدلع لف الزخ رؼ التب تيز لثلل  حدا لف الخط الرإل  . لإلحز  5
(9 ،12 ) 

 سخ(: ـ )خط الن 1
سل  ب لخط اللتسػإلض ي مطلؽ خط التسخ م  )خط التيؿ( عل  خط التحرير الليف إلاللستدير، رل 

 يد إللف الخط ط اللدػرإلؼ "ابػف ليلػز" لػ  لدػ يير إللػإلابط لتػذ مإلاخػر اليػرف الث لػا اله ػر  مإلاخػر 
 ػلف م ػإلد  (1)اليرف الت سف الليالد  إل دػؿ لػف حػرؼ اولػؼ ليي سػً  تيػ س ب لتسػبز لػ  بييػز الحػرإلؼ،

الخطػػإلط إلمإللػػ  الرت بػػ ذ إلمحسػػف اللؤلفػػ ذ لػػ  رػػ ف ليػػدار حرإل هػػ  بدلػػه  لػػف بدػػض علػػ  التسػػبز 
إلبلدتػػ  مإللػػ  يتبغػػ  للػػف يريػػد مف يرػػإلف خطػػ   يػػد مإل رت بتػػ   ػػحيحز مف ي دػػؿ لهػػ   (2)او لػػؿ،

                                                 

( ل يسػػػز لحلػػػإلد داإلد: الرت بػػػ ذ الدربيػػػز علػػػ  اىثػػػ ر اأسػػػالليز، لرتبػػػز التهلػػػز الل ػػػريز، الطبدػػػز اوإللػػػ ، )يتػػػ ير 1)
 .  57ـ(، ص 1991

 .45( اليلي تد : الل در الس بؽ، ص2)
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مف يخػط م اًل يبت  علي  حرإل   إلق تإلتً  يييس علي  خطإلط  إلاللث ؿ    ذلؾ    الرت بز الدربيػز هػإل 
اولػؼ مإلاًل إليػوت  قػػدر  ػ   إلي دػػؿ يلظػز لت سػبً  لطإللػػ  إلهػإل الػػثلف إلمسػفل  مدؽ لػف معػػاله ثػـ ي دػػؿ 

 اولؼ قطر الدائرة ثـ يبت  س ئر الحرإلؼ لت سبز لطإلؿ اولؼ إلللحيط الدائرة.

إلبػػػدم هػػػذا الخػػػط يتػػػ  س الخػػػط الرػػػإل   إلي ػػػب   ػػػ  لإللػػػف ال ػػػدارة رخػػػط تسػػػ يل  رسػػػل   ػػػ  
إلميػػرض الدلػػ رة إلالفتػػإلف  ػػ  الد ػػريف اويػػإلب   (1)اللختلفػػز مإل اويػػراض الدلليػػز اويػػراض اليإلليػػز

 إلاللللإلر .

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

سػالليز، معلػ ؿ التػدإلة الد لليػػز الحبيػض بيػدة: الخلفيػز الفلسػفز إلال ل ليػز لفػػف الخػط الدربػ ، بحػا  ػ  رتػػ ض الفتػإلف اأ
 .133ػ132ـ(، ص 1989ـ، دار الفرر، دل ؽ )1983اللتديدة    است تبإلؿ مبريؿ 

  تدتلػػد حسػػض تدبيػػر مخػػإلاف ال ػػف ، علػػ  بتيػػز اأتسػػ ف حيػػا ييإللػػإلف  ػػ  محػػدي بػػإلالتسػػبز او لػػؿ  ػػ  الخػػط الدر 
يلرف اف يرإلف عليػ  هتدسػز رػؿ حػرؼ إلالتسػبز هػذه  رس ئلهـ إلالتسبز الف للز إلالت  ابترره  "ابف ليلز " ه  م لؿ ل 

لتحديػػػد طػػػإلؿ إلعػػػرض إلات  هػػػ ذ رػػػؿ حػػػرؼ  ػػػلذا زاد مإل تيػػػص الحػػػرؼ عػػػف هػػػذه التسػػػبز التػػػ  هػػػإل عليهػػػ   هػػػذا يخػػػؿ 
ب ل ليػػز الحػػرؼ إليتدػػدـ االتسػػ  ـ بػػيف م زائػػ  إليدتبػػر السػػلؾ هػػإل الإلحػػدة اللي سػػز للحػػرإلؼ إلقػػد م ػػير  ليهػػ  "ب لتيطػػز" 

طػػإلؿ حػػرؼ اولػػؼ مإلؿ حػػرؼ لػػف حػػرإلؼ اله ػػ   الدربيػػز إلقػػد حػػدد هػػذا التت سػػض ق عػػدة  ت ػػ   إليتت سػػض السػػلؾ لػػف 
حػػرإلؼ الخػػط الدربػػ ، إلرلػػ   ػػ  ذ  ػػ  رسػػ ئؿ )مخػػإلاف ال ػػف ( عتػػدل  ترسػػـ دائػػرة قطرهػػ  حػػرؼ اولػػؼ  ػػلف م ػػر ؿ 

 إللي س ذ الحرإلؼ اوخر   ليده  إلتت سبه  يلرف استتب طه  لف هذه الدائرة.

الدديػػد الل ػػ حؼ  هتػػ ؾ الدديػػد لػػف الل ػػ حؼ ال ليلػػز  ػػ  اللتحػػؼ اأسػػالل  إللتحػػؼ لحلػػد علػػ  (  يػػد رتبػػذ بػػ  1)
ب للتيػػؿ رلػػػ  حليػػػذ بػػ  إلا هػػػ ذ اللسػػػ  د إلاتسػػػدذ مهليتػػ  تتي ػػػز لدظلػػػز إلرثػػػرة اللت ػػمذ اويإلبيػػػز إلاللللإلريػػػز إلالتػػػ  

وبتيػز بػػ لخط التسػػخ إلالثلػػا علػػ  الرت بػػ ذ  ػػ  معلػ  إلا ه تهػػ  سػػإلا  ر تػػذ لسػ  د مإل لػػدارس مإل ييرهػػ  لػػف ا احتػإلذ
 الربير الح ـ. 
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   (1)ـ خط الثمـث:2
إلال يدتبر الخط ط خط طً   ال  ذا رتض هذا التإلع  الليف ير  البدض مت  م دض إلمرق  متإلاع الخط
 (17لإلحز ) (2)إلم  ده    دة ت لز عل  قإلاعده اللخ إل ز.

 
 
 
 

                                                 

   .62 ، ص3  ب  االع  ، ج اليلي تد :( 1)
إلسبض التسليز إلربل  تر ف تسليت  رل  سبؽ ذرره  ب لثلا  ل  لي رتز ح ـ خط الثلا بح ػـ خػط الطإللػ ر الػذي يبلػر 

 ػدراذ لػف  ػدر البػرزإلف (  درة لف  در البرزإلف م  الخيؿ إليبلػر سػلؾ سػف قلػـ الثلػا ثلػ ف 24سلؾ سف قلل  )
 م  ثلا سلؾ سف قلـ الطإلل ر.

ط  ابف ليل  تدليؿ  خر  ييإلؿ: مف قػإلؿ بدػض الرتػ ض قلػـ الت ػؼ إلالثلػا إلالثلثػيف  تلػ  را ػف الػ  او ػؿ إلذلػؾ دإلي
قلػـ الطإللػ ر إلهػإل قلػـ لبسػإلط رلػ   مف للخط  تسيف لف اوربدز ع ػرة طرييػ  التػ  هػ  او ػإلؿ ر لح  ػيتيف محػدهل 

تدير إلرثيرا لػ  رتػض بػ  الل ػ حؼ اللدتيػز إلقلػـ  خػر يسػل  يبػ ر الحلبػز إلهػإل قلػـ لسػتدير لػ  لػيس لس  ئليس  ي  
لستييـ   وقالـ رلهػ  تؤخػذ لػف اللسػتييلز إلاللسػتديرة بتسػض لختلفػز  لػ  رػ ف  يػ  لػف الخطػإلط اللسػتييلز لػ   ئ ي   

ذي  يػ  لػف الخطػإلط اللسػتييلز الثلػا سػل  يإلاز  ت ؼ ل   ي  لف الخطإلط اللستديرة سل  قلـ الت ؼ   ف ر ف ال
 قلـ الثلا إلاف ر ف ل   ي  لف الخطإلط اللستييلز الثلث ف سل  قلـ الثلثيف  دل  هذا تتررض تلؾ اوقالـ.

 .38( دار الغد الدرب ، الي هرة، ص 16الددد )  ساللي ،  طل  لح إلض: اللإلسإلع  الذهبي  للدلإـل اأ
ل ػػطإل ز لرػػ  تسػػ عد الخطػػ ط علػػ  تحييػػؽ تغييػػر تخ تػػ ذ الحػػرإلؼ بحيػػا يبػػدم  إليتليػػز سػػف قلػػـ الثلػػا بيطػػز ل ئلػػز

 الحرإلؼ إليتته  ب رؿ ر يف لل  يلف  عليه  تإلعً  لف ال ل ؿ إلالتتغيـ.

( إلقػػد ازدهػػر خػػط الثلػػا إلمتإلاعػػ   ػػ  الد ػػريف اويػػإلب  إلاللللػػإلر   يػػد تطػػإلر  ػػ  اليػػرف السػػ بف اله ػػر  "الث لػػا ع ػػر 2)
هػ" الذ  ليض "بيبلز الرت ض" للػدإلر الربيػر الػذ  قػ ـ بتحسػيف إلتطػإلير  698اللستد   "ذ: الليالد " عل  يد ي قإلذ

( تسػخز لػف اليػر ف الرػريـ 1001الخط إلقد تتللذ عل  يدي  عدد لف الخط طيف الللت زيف. إليي ؿ مت  رتض مرثر لػف )
ليتػرتيف بػ لخط التسػخ  إلخػط إللتذ الد ر اللللإلر     ل ر  ػ ع اسػتدل ؿ الت ػريؿ إلالػتيط رلػ  عر هػ  اللحػدثإلف 

 الثلا الذيف رتض بهل  لدظـ الل  حؼ.
لد ػػػػـ ل ػػػػطلح ذ الخػػػػط الدربػػػػ  إلالخطػػػػ طيف، لرتبػػػػز لبتػػػػ ف ت  ػػػػرإلف، بيػػػػرإلذ، الطبدػػػػز اوإللػػػػ        عفيفػػػػ  البهتسػػػػ :

 .65ـ(، ص 1995)
 .58ل يسز لحلإلد داإلد: اللر ف الس بؽ، ص 
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 متفريق بين خط النسخ )البسيط( والثمث )المجود(.محاولة ل

 خط الثمث خط النسخ م

 حرإل   مرثر التدادًا إلم دض    الرت بز  حرإل   م غر إلميسر    الرت بز  1

عػػػرض قلػػػـ التسػػػخ مقػػػؿ سػػػلرً  إل لػػػ اًل  2
 لف عرض قلـ الثلا .

قللػػػ  معػػػػرض إلمرثػػػػر  لػػػ اًل إلمرثػػػػر مقإلاسػػػػ  )تحػػػػدب  
 إلتيدرا(.

حرإل ػػػػ  تلتػػػػ ز ب لر ػػػػ تز إلاالسترسػػػػ ؿ إلالتتػػػػإلع  ػػػػ   ب لبس طز.  حرإل   تلت ز 3
 تخ ت ته . 

 (1)تتليز حرإل   ب لتداخؿ إلالترريض. اقؿ ق بليز للتداخؿ إلالترريض.  4

 (2)ـ خط التوقيع أو اإلجازة )الرياسى(: 3
لػ  محػد الخطػإلط التػ  ا ػتيذ لػف خػط الثلػا  ال متػ  "يلتػ ز بوتػ  مدؽ إلم ػغر قلػيال إلمرثػر لػيال  

االسػػػتدارة إلسػػػل  بيلػػػـ التإلقيػػػف مإل خػػػط التإلقيػػػف  حػػػررذ بػػػ  اللر تبػػػ ذ السػػػلط تيز إلالح ػػػع إلال ػػػرإلؾ 
إلسػػػل  ميلػػػ  بػػػ لخط الري سػػػ  إلذلػػػؾ حػػػيف مع ػػػض بػػػ  ذإل الري سػػػتيف الفلػػػؿ بػػػف سػػػهؿ إلزيػػػر الخليفػػػز 
اللػػػػولإلف  ودخػػػػؿ عليػػػػز بدػػػػض اأ ػػػػالح ذ إلسػػػػل ه بػػػػ لخط الري سػػػػ  إلملػػػػر مف تحػػػػرر بػػػػ  اللر تبػػػػ ذ 

ز إلسػػل  ميلػػ  بخػػط اأ ػػ زة إلذلػػؾ لرإلتػػ  الخػػط الػػذي تتسػػخ بػػ   ػػه دة اأ ػػ زة للخطػػ طيف السػػلط تي
اللهرة إلهإل لزيع بيف خػط التسػخ إلالثلػا إلهػإل علػ  متػإلاع إلمحسػف لػ  رتػض لػف خػط اأ ػ زة لػ  تسػض 

   (3)هػ(.845/ 769الل هإلر ب بف ال  ير ) ف ل  عبد الرحل

                                                 

 .  59( ل يسز لحلإلد داإلد : اللر ف الس بؽ ، ص1)

 .104 ، ص 3 ب  االع  ، ج اليلي تد :( 2)

بف ال ػػػػػ ئر" تسػػػػػبز  لػػػػػ  ال ػػػػػ يز حر ػػػػػز مبيػػػػػ  إللػػػػػد  الػػػػػرحلف بػػػػػف يإلسػػػػػؼ اليػػػػػ هر " إليدػػػػػرؼ "بػػػػػ "الػػػػػزيف عبػػػػػد إلهػػػػػإل (3)
لحلػد بػف لحلػد بػف  ـ( ب لي هرة، إلت و به  إلتدلـ به  "الخط اللتسػإلض" إلمحػض طرييػز ابػف الدفيػؼ "هػإل1368هػ/770)

ت ػػػ ر  ال ػػػ  د  اللدػػػرإلؼ بػػػ بف الدفيػػػؼ رػػػ ف  ل لػػػ   ػػػ  لدر ػػػز الخػػػط تػػػإل   ديف اولحلػػػد الحسػػػف ال ػػػيخ علػػػ د الػػػ
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 ـ الكتابة عمى شكل صور الكائنات الحية:  4
الثلػا ييػر مف الفتػ ف اللسػلـ حػ إلؿ  الخػطالريـ لف هذه اللد يير إلالتسض الدقييز    رت بز  عل إل 

 ػف رت بػز الخػط بػوف ي لػف بػيف قإلاعػد إلم ػإلؿ إلتسػض   ػ مف يظهر لزيدًا  ػ  الت حيػز الفتيػز إلالػتلرف 
لػثال ػ قػإلائـ الحػرإلؼ بػرؤإلس إلم ػر ؿ  دليػز م  متػ   إلرػػ  زخر ػزالخػط التسػخ مإل الثلػا إلبػيف  رت بػز

إلاقفيف قد يلثلإلف لح ربيف مإل  ي ديف إلحرؼ الرا  لػثال علػ  هيئػز  م خ صحرؼ اولؼ عل  هيئز 
   ذلػؾ ق لػ ذ الحػرإلؼ إلتيإليسػ ته   ػ  رػال الخطػيف التسػخ إلالثلػا للػ  ي ػدض  ػ   لستغالً  (1)بطز

(2)اوحي ف قرا ته . بدض
 

ـ(  ػػ  1294هػػ/ 694 ػإلر  )لثػ ؿ  ليػؿ لػذلؾ هػػإل رقبػز  ػلدداف تتسػض  لػػ  رتبغػ  اللت إلهتػ ؾ
تسػل  هػؤال  ال تػػإلد  إلقػدلتحػؼ الفػف اأسػالل  إلتلػـ  ػإلرة  تػإلد لحػ ربيف تحػيط برؤإلسػهـ هػ الذ 
إلحػػرإلؼ الرت بػػ ذ  إلد  عيػػزبلختلػػؼ اوسػػلحز لػػف سػػيإلؼ إلرلػػ   إلدرإلع إلسػػه ـ  ػػ  حررػػ ذ ه إلليػػز 

(، 3(، )2)   ػرؿ  (3)اأع ػ ض تسػتحؽمرليته  لليئز برؤإلس الحيإلات ذ إلالطيػإلر  ػ  إلحػدة لتر للػز 
 ض(.20م،  20)

                                                                                                                            

مبػإل علػ  لحلػد بػف علػ  الز تػ إل  )الل ػر (  ستف د  يه  لػف الز تػ إل "اـ( عف ثل تإلف ستز"  سلره  إل 1331هػ/736)
 سػػتز)  ـ(" إلقػػد  ػػ ؽ ابػػف ال ػػ ئر مهػػؿ زل تػػ   ػػ  حسػػف الخػػط إللػػف معل لػػ  ل ػػحؼ رتبػػ 1349هػػػ/750إللػػد )سػػت 

( بخػػط تفػػػيس 1451) هػػػ( لحفػػإلظ  ػػ  دار الرتػػض الل ػػػريز إلل ػػحؼ  خػػر  ػػ  لرتتػػز  سػػػتربيت  بػػدبلف بػػرقـ801
 إلتذهيض إلل  رت ض "تحفز ذإل  االلب ض     ت عز الخط إلالرت ض"    الخزاتز التيلإلريز بدار الرتض.

   .14، ص3 ج الل در الس بؽ، اليلي تد :
 ال ػػػز  االإلؿ إلالثػػػ ت ، لػػػع  ػػػ  الػػػإلطف الدربػػػ ، ل لػػػز سػػػإللر الدراقيػػػز،عبػػػ س الدػػػزاإل : الخػػػط إلل ػػػ هير الخطػػػ طيف 

 .289، 288، ص (ـ1982) ، ستز(38)
 .32ص اللر ف الس بؽ، عل  لحلإلد ت رة: لحلد

 . 24ص  الس بؽ،( حسيف عبد الرحيـ عليإله: اللر ف 1)

 .  60لحلإلد داإلد: اللر ف الس بؽ، ص  ل يسز (2)

. و لتحػؼ 90( ص 2إلالفتػإلف اأسػالليز لرتبػز الػدار الدربيػز للرت بػ ذ ، لػع ) إلاىثػ ر ( حسف الب    : لإلسإلعز اليػ رة3)
 (.  4463اأسالل . رقـ س ؿ ) الفف
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 :الللهلز لهذا الخػط الفررة
ظهػرذ  ػ   سػي  إلتطػإلرذ  ػ   الرت بػ ذاىرا  حإلؿ هذا الخط  بدض اىرا  يػر  مف هػذه  تدددذ

 خػػرإلف مف هػػذا التػػإلع لػػف الرت بػػز ت ػػو  ػػ   إليػػر ـ( إللتهػػ  اتتيلػػذ  لػػ   يػػراف 12خراسػػ ف  ػػ  اليػػرف )
 ػػت ع  مفالب  ػػ "  حسػػفبػػيف التهػػريف إلسػػإلري ، إليػػر  " لػػ بػػالد   ػػرؽ بػػالد  ػػ رس ثػػـ اتتيػػؿ لتهػػ   لػػ 

يراف توثرإلا ب لرت بز اورليتيز الت  ر تذ عل  هيئز ر ئتػ ذ حيػز   ل ؿاللد دف اللسلليف     الدراؽ إلا 
لتػػذ  الػػرؽاتتيلػػذ  لػػيهـ عػػف طريػػؽ الل ػػريف الػػذيف اسػػتخدلإله   ػػ  رت بػػز اللغػػز اليبطيػػز علػػ   إلالتػػ 

     (1)إلل .اليرإلف اأسالليز او

هذا الخط اله ـ )لف الت حيز ال ل ليز( إلالذ  يليؼ مبدػ دا   ررةالدالئؿ ربل  تر    ر  ع   إللرف
سالل  لددة اعتب راذ مهله : عرب الخط الدرب   ل  م ؿ  ل ل لي ذ  إلعديدة ديدة   إلا 

برػر قػد الدربػ  لتػذ إلقػذ ل الخػطػ مف لف رب ر الخط طيف الذيف ير ف  ليهـ الفلؿ    تطإلر  1
الر ئتػػػ ذ الحيػػػز لػػػف ذلػػػؾ  بلختلػػػؼم  لػػػإلا  ػػػ  إل ػػػؼ رػػػؿ حػػػرؼ لػػػف الحػػػرإلؼ إلت ػػػبيه  إلت ػػػإليره 

 ليػػ ،  فػػ  مر ػػإلزة رتبهػػ  األػػ ـ  اأ ػػ رةـ( الػػذ  سػػبيذ 10هػػػ/4الخطػػ ط ال ػػهير ابػػف البػػإلاض اليػػرف)
إلاض" البػ ابػفهػ(  لف  يهػ   را  ب لغػز اوهليػز لػػ "846لحلد بف حسف الست  ر  الذ  ر ف حي  )ستز 

 ".اللستد ل  ي قإلذ" إل

  لػػ :  تػػ  قػػ ئـ لدتػدؿ لفػػرد ال يتسػػض بيإللػػ األػؼ"  حػػرؼابػف البػػإلاض عػػف " مإلردهلػػثال لػػ    يػذرر 
سػبف تيػط إلاأ ػ دة  ػ   لػفالس بؿ ال در عل  مثإلاب  إلمتػ  لرػإلف  ،   لحراب " ب لراهضحرؼ إل به  "

بػف البػإلاض: مف م ػله  لػف ذتػض الحيػ  ا قػ ؿالبػ  "  لحرؼإل   إل ف  " سلب " ر لحيزرت بت  مف يسلض "
 ر ألؼ. اتسط حه    الت ريد إلليدار 

  ػرؿبخطيف ليإلسيف إلمته  ت رة ت ب  "    ذالديف": إلالديف  حرؼابف البإلاض    إل ؼ " إلييإلؿ
التػإلف  إلمف   الديف اللرربػز قػد ت ػب  ال ػفرة،  إلمته  يؿ"  مذفت ب  محي ت  " إلمته ثدب ف"   ؾ" مإلالتدؿ" 

إلاف الهػػ   ترتػػض م ػػر ال:  ،"الليػػإلس ر لح  ػػضلدػػرؽ " إلهػػإل" سػػفيتزر رت ػػؼ دائػػرة ي ػػب  " ػػرؿ لػػدإل 

                                                 

السػػل إلقيز  ػػ  دإلؿ  ػػرؽ الدػػ لـ اأسػػالل  علػػ  الحلػػ رتيف اويإلبيػػز،  الحلػػ رة( لتػػ  لحلػػد بػػدر لحلػػد به ػػذ:  ثػػر 1)
 .183، ص ـ(2003، الطبدز اوإلل  )3ال رؽ، ج  زهرا لرتبز 
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إلمف حػػرؼ الػػإلاإل لؤلػػؼ لػػف خػػط لترػػض إللػػف لسػػتلؽ ثػػـ  ،"الفحػػؿ مذف هػػ  ترتػػض داال عيفػػذ ت ػػب  "
لػػ  م تلػػف   ذا" اليتفػػذه لتػػ  إلمتهػػ   ػػ  خػػط التسػػخ إلالريحػػ ف ت ػػب  "  ػػر ذليػػإلس إل ػػبهه  ميلػػ  بػػرا  

 بي لػػزعػػ  زا، إلعػػف حػػرؼ الػػالـ ملػػؼ قػػ ؿ: هػػ  ت ػػب  الليػػص  ذا رربػػذ مسػػفؿ الهػػ   إلمقدػػ   إلالسػػبف
   (1)لثلا.

هيئػػز رسػػإـل  دليػػز إلحيإلاتيػػز إلطيػػإلر  علػػ ػ هتػػ ؾ الدديػػد لػػف الرت بػػ ذ إلالدبػػ راذ الديتيػػز لتفػػذه  2
إللػف مإللػػ  اولثلػز علػ  ذلػؾ  ػػرؿ  قرا تهػ إلذلػؾ لتػذ  تػرة لبرػػرة إلرػ ف ي ػدض  ػ  بدػػض اوحيػ ف 

هػػ/ 4 لػ   ػت عز )تيسػ بإلر مإل سػلرقتد(  ػ  اليػرف ) إلير ػف (2)الذ  إلرد عل   ت   لف الفخػ ر الط ئر
بدػػد  هػػد ربيػػر إلربلػػ    ال" البسػػللزلػػ  هػػإل  ال تيػػش لدبػػ رة " رلػػ ـ( إلالػػذ  لػػـ يرت ػػؼ مف ال ػػرؿ 10

 (3)هذه الدب رة إلارتب طه  بتب  اهلل سليل ف الذ  يدلـ لتطؽ الطير. برلزيزترتبط 

رإلتػػ  تػػإلع لػػف الرت بػػز ذاذ  عػػفا التػػإلع لػػف  ػػف الخػػط الدربػػ  يختلػػؼ اختال ػػ   ػػذري  ػ مف هػػذ 3
إلهػ  الرت بػز اورليتيػز لػف عػدة تيػػ ط،  لحػددةاوسػلإلض إلاليإلاعػد اللتدػ رؼ عليهػ  إلالتػ  تػؤد  إلظيفػػز 

، بدم بسيط  مس س  الحرؼ الدربػ  إلته يتػ  إلخ  ػز تطإلراذلته  مف هذا التإلع لف  ف الخط لر بددة 
م، ض(، إلميلػػػ  تدػػػدد  20 لػػػ  ال ػػػرؿ اورثػػػر تدييػػػدا. لإلحػػػز ) ذلػػػؾ( ثػػػـ تطػػػإلر بدػػػد 2. لإلحػػػز )اولػػػؼ

إلتتإلعهػ  علػ  مسػ س التتػإلع الزخر ػ  إلال لػ ل ،  ػبدض الحػرإلؼ  الدربػ إلاختالؼ مسػ ليض  ػف الخػط 
بلفردهػػ  إلبدػػض الحػػرإلؼ ت ػػرؿ لػػف بدلػػه   ػػإلرة الرػػ ئف الحػػ . لإلحػػز  لسػػتيالت ػػرؿ  ػػرال زخر يػػ  

(3      .) 

 التركـية )العثمانية(: لخطوطا
 ػػ  اليػػرتييف السػػ دس  الدثلػػ تييفتػػ ؿ الخػػط ت ػػيب  ربيػػرا لػػف الت إليػػد إلالتحسػػيف علػػ  ميػػد   إلقػػد

اولثلػػز السػػتخداـ الخػػط الدربػػ  علػػ   م لػػؿع ػػر إلالسػػ بف ع ػػر سػػإلا   ػػ  الدلػػ رة مإل الفتػػإلف إللػػف 
                                                 

 .ـ(961 هػ/350) هالؿالبإلاض، مبإل الحسف عل  بف  ابف ت   : هالؿ( 1)
 .173: 170، ص 4ج  الس بؽ،معالـ الدلل   إلاودب   الدرض إلاللسلليف: اللر ف  لإلسإلعز

 اللتحدة اولريريز. ب لإلالي ذ( لحفإلظ بلتحؼ بإلسطف للفف 2)

 .136الس بؽ،  اللر ف لحلد حسف ي سيف: عبدالت  ر( 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ىفى فن الخط العرب المقومات الفنية والجمالية وتطورىا

 

558 

ل اللػػز إلاودعيػػز اللح ػػإلرة داخػػؿ دإلائػػر التذر ريػػز إللفػػظ ا إلالرت بػػ ذالدلػ ئر الدثل تيػػز اىيػػ ذ الير تيػػز 
بلسػػػ د السػػػليل تيز  ضبػػػ لخط الثلػػػا البػػػديف بػػػداخؿ اليبػػػ ض إلمعلػػػ  اللح ريػػػ اللسػػػ لزإلم ػػػرطز زخر يػػػ  

إلرػػذلؾ  التذر ريػػزـ( إلرػػذلؾ الرت بػػ ذ 16إلهػػإل لػػف مبػػدع لت ػػمذ اللدلػػ ر سػػت ف  ػػ ) اليػػرف  ب سػػت تبإلؿ
محلػػد اوإلؿ ب سػػت تبإلؿ  السػػلط فمبػػإلاض  ػػ لف  الرت بػػ ذ التذر ريػػز اللسػػ لز بػػ لخط الثلػػا معلػػ  بدػػض

ـ/ 1609هػػػػػػػ(      )1025هػػػػػػػ/ 1018إلهػػػػػػإل لػػػػػػف م لػػػػػػؿ لسػػػػػػ  د اوسػػػػػػت تز إليػػػػػػؤرخ بػػػػػػيف عػػػػػػ ل ) 
 (1)ـ(.1616

 ظهػػرذ اىيػػ ذ  الدثلػػ ت ييػػؿ دإلر الخػػط  ػػ  علػػ ئر ل ػػر عػػف علػػ ئر ترريػػ   ػػ  الد ػػر  إللػػـ
إلخ ر هػ  لثػؿ لسػ د سػت ف  الدلػ ئره الير تيز إلالت إلص التذر ريز ب لخط الثلا ال ليؿ  ػ  داخػؿ هػذ

بسػػػػبيؿ لسػػػػ د يإلسػػػػؼ الحػػػػيف ب ليػػػػ هرة  الثلػػػػاـ(، إلالرت بػػػػ ذ الير تيػػػػز بػػػػ لخط 1571هػػػػػ/ 979ب  ػػػػ  )
 ػػػػ  رت بػػػز  ػػػػإلاهد اليبػػػػإلر الرخ ليػػػػز  ال ػػػػدارةـ(، رلػػػػ  محتػػػػؿ الخػػػػط الثلػػػا لرػػػػ ف 1625هػػػػ/ 1035)

  (2)تيز.حإلائط الدل ئر الدي تزيفإلالت رسي ذ الخز يز إلالفسيفس ئيز الت  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.89، ) رؿ 137ـ(، ص 1948) الي هرة ، سالـ  تإلف لحلد حسف: زر ( 1)
 .169لحلإلد داإلد: اللر ف الس بؽ، ص  ل يسز

 .147، ص2الس بؽ، ج  اللر فو حسف عبد الإله ض: 179لحلإلد داإلد: اللر ف الس بؽ، ص ل يسز( 2)
 .  71،  رؿ 74ـ(، ص 1972زيف الديف: بدائف الخط الدرب ، بغداد ) ت   
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 بو التعريف الخط اسم م

 الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 1
 الديإلات 

الخػط الهلػ يإلت   ل لإلعز، إل ل  الديإلات  إلالطغرا ، تسل   الخط الديإلات ر ف
 ال  يدر هػػػػ م  الليػػػػدس وتهػػػػ  ر تػػػػذ سػػػػرًا لػػػػف مسػػػػرار الي ػػػػإلر السػػػػلط تيز ال 
  ػػػضإلاللت ر تبإلهػػػ  إلر تػػػذ تسػػػتدلؿ  ػػػ  رت بػػػز التدييتػػػ ذ إلاوإلسػػػلز إلالتي  ػػػيف 

الر يدػػز، ثػػـ سػػل  بدػػد ذلػػؾ بػػػ لخط الػػديإلات  السػػتدل ل   ػػ  الػػدإلاإليف الرسػػػليز 
 .(9. لإلحز )الحرإلليز

عهػػد السػػلط ف   ػػ " تررػػ لتيػػؼ   بػػراهيـلػػف إللػػف قإلاعػػده هػػإل الخطػػ ط " إلمإلؿ
ـ(. ببلف 1453هػ/ 857الدثل ت  لحلد الف ت  الث ت  بدد  ت  اليسطتطيتيز )

 إلتلتػ ز (1)لدرإل ػ ً إليره عف  رل  الػذ  رػ ف ستإلاذ إلذلؾ بدد مف ق ـ الترؾ بتط
حػػرإلؼ هػػذا الخػػط ب التسػػي بيز إلالر ػػ قز إلليػػؿ الحػػرإلؼ إلالتػػداده  ب سػػتدارة  لػػ  

رللػ ذ السػطر رلػ  بليػؿ  هػز اليسػ ر للػ  يدطػ   إلترتػض (2)خػط الرت بػز مسػفؿ
 ػػػ   اوإللػػػ اوثػػػر   ػػػ حض" ب  ػػػ    ػػػهاللظهػػػر االتطػػػالؽ، إليدػػػد الخطػػػ ط "

 تطإلر هذا الخط.   

 الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 2
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديإلات  

 ال ل 

قػد ملػيفذ  إلبوتػ هذا الخط عف الخط الديإلات  الد دي بسػلر  إلر ػ تت   يلت ز
 اللفػػردةلحرإل ػ  حررػػ ذ  عرابيػز إلتيػػط زخر يػػ   ال متػ  لػػف اللالحػظ مف حرإل ػػ  

ظلػػذ لحتفظػػز بطػػ بف الخػػط الػػديإلات  الدػػ د  إلقػػد مزدهػػر هػػذا الخػػط لتػػذ ته يػػز 
 رف الح د  ع ر اله ر .  الد  ر اله ر  إلمإلائؿ الي اليرف

                                                 

للخػط الدربػ   ػ  الدلػ رة الداخليػز ب لد ػر اللللػإلر ، رسػ لز ل  سػتير،  الت ػريليز( لحلد عبد اللطيػؼ زاهػد: الإلظيفػز 1)
 .36(، ص 1986ال ليلز،   لدز حلإلف ) الفتإلفرليز 

 .34 ص الس بؽ، اللر ف ت رة: لحلإلد عل  ( لحلد2)
 62لحلإلد داإلد: اللر ف الس بؽ، ص ل يسز
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 الطغرا خط 3

(1)
 

 بلدتػ " طغػرؿلرللػز " تحريفػ ً ترػإلف  ربلػ " طغػرا البدض مف م ؿ رللز " إلير 
        تػػػػػػإلع  إلهػػػػػػإل (2)اوإليغػػػػػػإلر، سػػػػػػالطيفييدسػػػػػػ   رػػػػػػ فإلطػػػػػػ ئر مسػػػػػػطإلر "   ػػػػػػير"

            لػػػػػػػف خػػػػػػػط الثلػػػػػػػا لتػػػػػػػداخؿ يرسػػػػػػػـ علػػػػػػػ  هيئػػػػػػػز رػػػػػػػؼ اليػػػػػػػد مإل علػػػػػػػ  هيئػػػػػػػز 
               اختيػػػػػػػػػػر ليرػػػػػػػػػػإلف تإلقيدػػػػػػػػػػً  للسػػػػػػػػػػالطيف، يختلػػػػػػػػػػإلف  فللطيػػػػػػػػػػراطػػػػػػػػػػ ئر يتحفػػػػػػػػػػز 

إلليد             (. 9) لإلحز( 3)التيديز. دإللتهـب  مإلالرهـ إليحفرإلت  عل  عللز 
 التسػػػػ  ل ( إلذلػػػػؾ 9للرت بػػػػز بوسػػػػفؿ الطغػػػػرا ، لإلحػػػػز )  اختيػػػػر الخػػػػط الػػػػديإلات

ر قيلػػػز إلل  تسػػػت  لرت بػػػز الػػػديإلاف إلالطغػػػرا  ذلػػػؾ ال ػػػرؿ الت ريػػػد  الػػػذ  معتبػػػ
(4)لف  ل لي ذ الخط الدرب .  ل ليز

 

                                                 

سليل ف بف ب يزيػد  ػ  مإلائػؿ اليػرف الخػ لس ع ػر اللػيالد  حتػ  إل ػؿ  لػ   السلط فتإلقيف الطغرا  ( مإلؿ لف استخدـ 1)
. إليػػػر  اوإلؿ ػػػ  عهػػػد السػػػلط ف سػػػليل ف اليػػػ تإلت  إلالسػػػلط ف لحلػػػإلد خػػػ ف بػػػف السػػػلط ف عبػػػد الحليػػػد  تلػػػ  رلػػػ ؿ 

ف  للػ  اسػتإلل  الدثلػ تيإلف قػالإلإل  ابفالبدض مت  ظهر رتإلقيف للسالطيف لتذ ع ر اللل ليؾ    عهد السلط ف لحلد 
 لػ  خػزائف الدإللػز الدثل تيػز إلاتتيلػذ الطغػرا   لػ   الإلث ئؽهػ(   تتيلذ 922عل  ال  ـ إلل ر    لدررت  لرج دابؽ )

 الديإلاف السلط ت . 
 .36عبد اللطيؼ زاهد: رس لز ل  ستير، لر ف س بؽ، ص  لحلد
: اللر ػف داإلدلحلػإلد  ل يسػز.و (ـ1985ر، رليػز اىثػ ر )رسػ لز ل  سػتي الػػدثل تيز، الطغػرا  ح لد بيإلل : عل  لحلد

 .64الس بؽ، ص 

 إللإلطتهـ اال ل  إلسط  سي  إل تإلض سيبري . حل رة: إلهـ لف مرق  قب ئؿ الترؾ االإليغإلر (2)
 .  3 ص ،(ـ1996) الي هرة دار طيبز للطب عز، االإليغإلر،ح لد خليفز:  ف الت إلير عتد االتراؾ  ربيف: متظر

 .199ص  س بؽ،  ل طف  عتيلز: لر ف ( عبد الفت 3)
 ـ"1360/ 1324البدض ه  طغرا  مإلرخ ف " ير مقدـ طغرا  عر ذ حت  اىف    الد ر الدثل ت  رل   إللدؿ

(، ص 1986، سػتز )123قلز ال ل ؿ    الخط الدرب ، ل لػز الدإلحػز، الدػدد  الطغرا ( حسف عبدالل يد اللد ير  : 4)
116 ،118. 
 ػ  اللت ػمذ اللدل ريػز  ػ  ل ػر، رليػز الفتػإلف  لد  ػرةخداـ الحػرإلؼ الدربيػز رييلػز ت ػريليز ح لد سػ لـ: اسػت رب ض

 .54ـ(، ص 2004) حلإلافالتطبيييز، رس لز ل  ستير،   لدز 
 الطغرا  لف مربدز م زا  رئيسيز:  إلتترإلف

 .  رلثر ػ السراه: ه  ررس  الطغرا  مإل ال ز  السفل  إلله   رؿ  1
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 ػػ  بػػد  ت ػػوت   اىرا الرقدػػز لػػف خطػػإلط اللدرسػػز الترريػػز إلمف لػػـ تتفػػؽ  إلخػػط الرقدز خط 4
إللػ   الثلػاإلم ؿ تسليت  إليحتلؿ  ف يرإلف قد ا تؽ لف الخط التسػخ  إلالخػط 

لػػػف مسػػػهؿ الخطػػػإلط الدربيػػػز رت بػػػز إليلتػػػ ز ب لإللػػػإل  إلاسػػػتي لز  إلهػػػإل (1)بيتهلػػػ 
 الت ريؿ مإل الترريض.   يحتلؿحرإلؼ إلهإل خط ال ال

رلػ  سػل  بيلػـ  حرإل ػ بخط التسخ ال غير لذلؾ سػل  بيلػـ الغبػ ر لدقػز  يرتض الغبػ ر خط 5
رلػ   الزا ػؿ،)ال ت  ( وت  ر تذ ترتػض بػ  الرسػ ئؿ التػ  تتيػؿ بإلاسػطز الحلػ ـ 

ض الػد  ج الخط للرت بز علػ  او ػي   ال ػغيرة لثػؿ بػي هذا (2)مستخدـ اوتراؾ
 الت  تإللف    علض الذهض إلالفلز للتبرؾ. ال غيرةمإل    رت بز الل  حؼ 

 الف رسػيز: الخطإلط
)بهػػػال( الإلاقدػػػز بػػػيف هلػػػداف      لديتػػػزالفػػػرس قبػػػؿ اأسػػػالـ يرتبػػػإلف بػػػ لخط البهلػػػإل  تسػػػبز  لػػػ   رػػػ ف
 ػػ   الدربػ   إلللخػػطإلمذربي ػ ف  وبػػدؿ بػ لخط الدربػػ  بدػد رسػػإلخ قػدـ الدػػرض  ػ  بػػالد  ػ رس  إلم ػفه ف

 لتالحيز لته  ال رست  إلالثلا  رست  إلالتدليؽ إلالتسخ تدليؽ.  ظهرذبالد   رس متإلاع رثيرة 

 إلالفتػإلفهذه الخطإلط ب أل  ز  ل  الخطإلط الرإل يز بوتإلاعه   ػ  لختلػؼ الدلػ ئر  استخدلذ إلقد
ل ػهد بػليراف  بلديتػز"  إلهر ػ دإللف م لؿ اولثلز عل  زخػ رؼ الخػط علػ  الدلػ ئر اأيراتيػز لسػ د "

                                                                                                                            

الداخل         إلاليإلسالخ ر يز"  البيلزإلاليإلس الخ ر   له  سل  " اليإلسيفلؽ عل  ػ بيلز الطغرا : إلتط 2
 الداخليز".   البيلز"

 الطغرا .  معالالطإلغ: يطلؽ عل  الخطإلط الت ت ز لف لد حرإلؼ اولؼ مإل الالـ إلالط   إلالظ       ػ 3
ترلػػػؿ ال ػػػإلرة  لطيفػػزييف لػػػف اتحتػػػ  ه اليػػػإلؿ: يطلػػؽ علػػػ  ذراع الطغػػػرا  اويلػػف الػػػذ  يلتػػػد ب ػػرؿ خطػػػيف لتػػإلاز  ػػػ 4

 اللإلسيييز لهذا الت ريد الرائف.

 ػ  بدػض الحػرإلؼ لثػؿ الدػيف إلالغػيف  الطلػس ل  التػدإلير إليغلػض عليهػ   تليؿ  ق يرة( إليلت ز هذا الخط بوف حرإل   1)
 خره .سإلا  ر تذ    مإلؿ الرللز مإل    إلسطه  مإل      إلالإلاإلعتدل  ترإلف    إلسط ال للز إلالف   إلالي ؼ 

 .64: اللر ف الس بؽ، ص داإلدل يسز لحلإلد  و.33 : اللر ف الس بؽ، صلته  ح لد س لـ رب ض

 .  64ص  اللر ف،( تفس 2)
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رت بػ ذ بػ لخط الثلػا ال ليػؿ الػذي تػ ؿ قػدرا  لتهػ ـ( إلالذ  يلـ عػدد لػف الخطػإلط 1418هػ/ 821)
 لػ  رت بػ ذ قر تيػز بػ لخط الرػإل   اللربػف ب ألػ  ز  لػ  مسػل    ب أل  زربيرا لف الت إليد     يراف، 

 رل  (1)اأيإلاف ال تإلب  ال رق  البسللز إل ه دة التإلحيد إلمسل   اوئلز ال يديز بحإلائط مإلاهلل الحست  
التػػ  تزخػػرؼ  الدع ئيػػزيدػػد لػػف مهػػـ اولثلػػز علػػ   لػػ ؿ الدربػػ   ػػ   يػػراف اىيػػ ذ الير تيػػز إلالدبػػ راذ 

هػػػػػ/ 1028بو ػػػػفه ف ) اهلل طػػػ ر اللحػػػػراض الل ػػػػتإلع لػػػػف الفسيفسػػػػ   الخز يػػػز بلسػػػػ د ال ػػػػيخ لطػػػػؼ 
 هذه الخطإلط:  إللف( 2)ـ(1618

 الخط اسم م
 بو التعريف

إليلتػػ ز  الف رسػػيزالخطػػإلط ب لف رسػػيز اللرسػػإلرة )اللرسػػرة(، إلهػػإل مقػػدـ  لدت هػػ   رست  خط 1
خػػػ ؿ لػػػف اوع ػػػ ـ بديػػػد عػػػف اليإلاعػػػد إلعيػػػده  بوتػػػ  خػػػط دارج ر يػػػف  ػػػغير 

          ببدلػػػػػه  ت دلػػػػػ  بلدػػػػػزؿ عػػػػػف رػػػػػؿ قإلاعػػػػػد علػػػػػـ الخػػػػػط إلي ػػػػػدض  اللرتبطػػػػػز
 (3)محي تً .قرا ت  

 

تإلعػػً   ديػػدًا لػػف  اسػػتخداـتيريبػػً  بػػدم  ػػ   يػػراف   اليػػرف الد  ػػر اللػػيالد لتػػذ التدليؽ خط 2
حػػػػػرإلؼ خػػػػػط التدليػػػػػؽ ب لر ػػػػػ تز  إلتتليػػػػػز( 4)"الف رسػػػػػ الخػػػػػط هػػػػػإل التدليػػػػػؽ "

                                                 

ـ(، لإلحػػػػػػػ ذ        1946حسػػػػػػف: الفتػػػػػػإلف اأيراتيػػػػػػز، دار الرتػػػػػػض الل ػػػػػػريز ) لحلػػػػػػد.و زرػػػػػػ  167ص  ،اللر ػػػػػػف( تفػػػػػػس 1)
 .15ػ13

 .35  رؿ، 32لحلد حسف :اللر ف الس بؽ، لإلحز  زر ( 2)

 ػػ  ت ػػػليـ  ػػػد راذ  ل ليػػػز لسػػػتحدث ، رسػػػ لز ل  سػػػتير، رليػػػز  الدربػػػ عبػػػد الحلػػػيـ  ػػػديؽ: اسػػػتخداـ الخػػػط  سػػ ليز( 3)
 . 61 ص ،(هػ2002حلإلاف )   لدزالتربيز الفتيز، 

هػػػ/ 322خػػط الثلػػا إليتسػػض  لػػ  حسػػف  ػػ رس ر تػػض علػػد الدإللػػز الػػديلل  ) لػػف( إلهػػإل لػػف الخطػػإلط ال ليلػػز الل ػػتيز 4)
 التدليػػؽ ػػ رس إلم غ تسػػت ف إلالهتػػد لتػػذ مإلائػػؿ اليػػرف الخػػ لس اله ػػر  إلقػػد متت ػػر اسػػتخداـ خػػط   ػػ إلمسػػتدلؿ هػػػ( 372

 ـ(.13هػ/ 7عل  اىث ر اأسالليز إلالفتإلف التطبيييز لتذ لتذ اليرف )
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لػػػػف ال ػػػػرؿ الر يػػػػف  لػػػػ   تتتػػػػإلعإلاالسترسػػػػ ؿ إلحرإل هػػػػ  ذاذ تخ تػػػػ ذ لتغلػػػػز 
قلػػػـ الثلػػػا إلمإلؿ لػػػف إللػػػف   ػػػ ب يالسػػػلؾ للػػػ  يػػػدؿ علػػػ  مف قلػػػـ التدليػػػؽ  

التبريػػػػز  إلقػػػػ ـ بتحسػػػػيت  علػػػػ د الػػػػديف ال ػػػػيراز   سػػػػلط فقإلاعػػػػده ليػػػػر علػػػػ  
 برر. مبإلإلسلط ف عل  الل هد  إلت ـ الديف 

الخط ل تؽ لف الخطػيف التسػخ إلالتدليػؽ إللػذلؾ سػل  )تػس تدليػؽ، مإل  إلهذا التستدليؽ خط 3
 ق ػراز إلليإلتػز إلمرثػر تسخ تسخ تدليؽ( إللرتػ  يتليػز عتهلػ  بوتػ  مرثػر بسػ ط

   ر س ذ حرإل   إلمسرع    التتفيذ لػف خػط التدليػؽ لػذلؾ  هػإل يتسػـ بخلػإله 
 (.10) لإلحز (1)ال رؿ، عالل ذلف 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

التإلا ػػػػؿ الحلػػػػ ر ، دار الفتػػػػإلف الدلليػػػػز،  لإلسػػػػإلعزالفتػػػػ   عتيلػػػػز: الزخر ػػػػز إلمسػػػػس تتليػػػػز اللهػػػػ راذ الفتيػػػػز،  عبػػػػد
 .  36ـ(، ص 1995اأسرتدريز )

بػراهيـ سػلط ف، إلسػلط ف   ػ ( إللف مهـ الخطػ طيف الػذيف ا ػتهرإلا 1) هػذا الخػط ليػر علػ  التبريػزي إلليػر علػ  الهػإلار  إلا 
 ل هد .
 .62لحلإلد داإلد: اللر ف الس بؽ، ص  ل يسز
 .20 صعبد الرحيـ عليإله: اللر ف الس بؽ،   حسيف
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 الخط اللػػيف.  ل لي ذلبسطز عل   تطبيي ذ
 (1)كتابى بواجية مدرسة السمطان الغورى: شريط

 اللإلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
إلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ريخ 

 اأت   

إلللتػػدة علػػ   الغػػإلريدار إلا هػز لدرسػػز السػػلط ف ال ػػريط الرتػػ ب  ييػػف معلػػ   ػػ هػذا
هػػػػػػػ(        909طػػػػػػإلؿ هػػػػػػذه الإلا هػػػػػػز إلير ػػػػػػف تػػػػػػ ريخ  ت ػػػػػػ   هػػػػػػذه اللدرسػػػػػػز  لػػػػػػ  سػػػػػػتز )

او ػػرؼ )قت ػػإله الغػػإلر (  خػػر للػػإلؾ دإللػػز  السػػلط ف)الد ػر اللللػػإلر (  ػػ  عهػػد 
 اللل ليؾ بل ر. 

 يػػ ذ لػػف اليػػر ف  لػػ عالخطػػ ط خػػط الثلػػا  ػػ  رت بػػز ال ػػريط الػػذ  يحتػػإل   اسػػتخدـ الخط تإلع
 الرريـ ثـ اسـ اللت ئ إلملي ب  إلاودعيز ل . 

 تإلزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 الت إلص

ثـ ترتفػف هػذه  الإلا هزالرت بز داخؿ م رطز عريلز تتحرؾ م ييً  عل   دراف  إلزعذ
 ػػ  بييػػز  اوإلؿالرت بػػ ذ معلػػ  عيػػد اللػػدخؿ ثػػـ تهػػبط لتسػػتلر علػػ  تفػػس اللسػػتإل  

 ز عل  الإلا هز.  دراف اللدرسز لل  يليؼ تإلعً  لف الحرر

إلتت سػػػيً  لػػػف  لللدرسػػػزمف ال ػػػريط الرتػػػ ب  مسػػػفؿ  ػػػرا  ذ اللسػػػ د يدػػػد تتإلي ػػػً   رلػػػ 
 الت إلص الرت بيز اوخر .

 الإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
اوثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

 إلالفت 

بػػراز عالقػػز  الرت بػػ ذالفتػػ ف الحفػػر الغػػ ئر علػػ  الح ػػر  ػػ  تتفيػػذ  اسػػتخدـ البػػ رزة إلا 
 الغ ئر ب لب رز بيف الرت ب ذ إلاورليز. 

هػذا ب ألػ  ز  لػ   إلتزاحلهػ ت ف  لػ  زيػ دة تخ تػ ذ الحػرإلؼ إلزيػ دة ت ػ بره  الف ل و
الرت بػػ ذ إل دلهػػ   علػػ برإلزهػػ  عػػف اورلػػيز  ورػػد التػػوثير التػػ تع عػػف سػػيإلط اللػػإل  

عليهػػ   السػػ قطمرثػػر  لػػ  ة لػػف اورلػػيز الغػػ ئرة إلذلػػؾ لػػف اخػػتالؼ زإلايػػ  اللػػإل  
 مثت   الته ر.

لر تيػػػز الت ػػػريؿ  هػػػذهتليػػػز خػػػط الثلػػػا الػػػذ  تفػػػذذ بػػػ  ػ ي 1 الييلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الرت بػػػ ذ ب للرإلتػػػز إلا 

                                                 

 .294:286ص ( حسف عبدالإله ض: اللر ف الس بؽ، 1)
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ال ل ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
 إلالفتيز 

 إلالترارض إلت  بؾ حرإل   إلرلل ت . 

 ػػػ   ػػػغؿ الفرايػػػ ذ بػػػيف الحػػػرإلؼ  لتسػػػ عدػ رلػػػ  اسػػػتخدلذ الػػػتيط إلالت ػػػريؿ  2
تحييػػػذ  ػػػ  الرت بػػػ ذ  إلقػػػدإلالرللػػػ ذ لتحييػػػؽ التتػػػ يـ إلالتػػػإلازف حػػػإلؿ الحػػػرإلؼ 

الحػػرإلؼ  ات  هػػ ذ ػػريليز ت ت ػػز عػػف اخػػتالؼ )اأيي عػػ ذ الحرريػػز( رييلػػز ت
 إلحررته  إلت  بره  إلتداخله  إلترراره  داخؿ ال ريط الرت ب .

إللسػػيإلط اللػػإل   يػػد ارتسػػبذ الرت بػػ ذ قيلػػز  إلالبػػ رزػ إلتتي ػػز للسػػلإلض الغػػ ئر  3
للرت بػػػ ذ طػػػإلاؿ  تػػػراذ التهػػػ ر إلالتػػػ   الل ػػػ حبز)الظػػػؿ إلالتػػػإلر( تلػػػؾ الييلػػػز 

دراؾيػد لػف اتتبػ ه يرسبه   ل اًل خ  ً  إلتز  الل ػ هد لهػ  إلتثػر  ال ػرؿ الدػ ـ  إلا 
(1)لإلا هز اللدرسز.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 .290، 288ص  الس بؽ،( محلد عبد الدظيـ حسيف: اللر ف 1)
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 للظ هر ال ل ليز لفف الخط الدرب : اث لث 
إلالتػ  م ػرد  يهػ  م ػػح به   الزاهػرةمرثػر الل ػ در الدربيػز إلاأسػالليز لػف الد ػػإلر اأسػالليز   ف

إل لسػفز الفػف الخػ ص ب ل ليػ ذ  ػف الخػط   ؿال لػللفف لإللإلعً  لستياًل تت إللذ ب لدر ز اوإلل  علـ 
 الفتإلف. لب ق   سيييؤخذ ل إلالذ  (1)إلمس ليب لف حيا هإل  ف ل  مسس  إل ل لي ت  

  تقسيم جماليات الخط إلى عدة مظاىر: ويمكن

 (2)ـ المظير االول: جمال الخط ذاتو: 1
 لػػفبػ  الخػط ذاتػ   تطػإلر الخػط الدربػػ  إلا ػتي ؽ متػإلاع  ديػدة لتػ  هػإل لػػ  يتلتػف عإلالػؿ مهػـ إللػف

إلالتحػػإلير إلالتػػدإلير  إلالبسػػطإلاأديػػ ـ  إلالثتػػ خ ػػ ئص لثػػؿ اللرإلتػػز إلاللط إلعػػز إلق بليػػز حرإل ػػ  لللػػد 
 (3)   بدض اوحي ف.  إلرةإلالتربيف إلقد بلغذ  إلر الحرؼ الدرب  الإلاحد مرثر لف ل ئز 

ال  ؼ  ييإلؿ ابف ليلز مرثر لف الخط  الذاتيزالفت ف اللسلـ ب لخط الليف لف الت حيز ال ل ليز  مهتـ
 (4)ملإلر: مربدزحسف الخط يحت ج  ل  ت حي    ف"

 

 

 

                                                 

 . 56( عفيؼ البهتس : اللر ف الس بؽ، ص 1)

ر تػػذ تب تيػػز مإل هتدسػػيز مإل ر ئتػػ ذ  سػػإلا الحػػرإلؼ تفسػػه  بديػػدا عػػف الزخػػ رؼ اللرتسػػبز  طبيدػػزبػػ لخط ذاتػػ    مق ػػد (2)
 حيز.

 . 142، ص 3( اليلي تد :  ب  اوع  ، ج 3)
 .16: اللر ف الس بؽ، ص عليإلةعبد الرحيـ  حسيف

 .143، ص 3( اليلي تد :  ب  اوع  ، ج 4)
 لخطإلطز بدار الرتض، الي هرة.  إلاليلـ،ليلز: رس لز    علـ الخط  مبف

 .146، 145بهتس : اللر ف الس بؽ ص عفيؼ
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 التحسين نوع م
 الوصــف

 إل ؿ رؿ حرؼ  ل  حرؼ. إلهإل الر ؼ 1

 .إليحسف لف رؿ حرؼ يير لت ؿ  ل  ييره عل  م لؿ ل  يتبغ   إلهإل التوليؼ 2

 .الإللف ل  ز الرللز  ل  الرللز حت  ت ير سطرًا لتظـ  إلهإل التسطير 3

 لإلاقف اللداذ اللستحستز لف الحرإلؼ اللت لز. إلهإل التت يؿ 4

الل ػػرد  الخػػط لػػ  سػػبدز لدػػ ف"  يحتػػ ج إلالر تػػضمبػػإل حيػػ ف  ػػرإلطً  للخػػط ال ليػػؿ  ييػػإلؿ " إليلػػف
ب لتخريؽ إلاللحسف ب لت ييؽ، إلالل ػ د ب لتػدقيؽ  إلاللزيفب لتحييؽ إلاللحل  ب لتحديؽ إلالل لؿ ب لحإليؽ 

 .ذلؾؿ إلاللليز ب لتفريؽ إلتف ي

 وصفيــا الصفـة م

 الل ػػػػػػػػػػػػػرد 1
 ب لتحييؽ

إللإل ػػله  بلػػداته  إلق ػػراته   لف ػػله إللتظإللػػز  إلرهػػ ثالحػػرإلؼ رلهػػ ، لت  لب تػػز
لفل ػز مإل تلػحؾ عػف  ثغػإلرإلتفري  ته  إلتدإل  ته  حت  تراه  روته  تبتسـ عف 

 ري ض لدب ز. 

 اللحل  2
 ب لتحديؽ

لحفإلظػز عليهػ   مإلسػ طه يض الح   إلالخ   إلال ػيـ إللػ  م ػبهه  علػ  تبيػ  لق لز
عتهػػ  حتػػ   بػػ رزةلػػف تحتهػػ  إل إلقهػػ  إلمطرا هػػ  سػػإلا  مر تػػذ لخلإلطػػز بغيرهػػ  مـ 

 ترإلف ب وحداؽ اللفتحز. 

 الل لػػػػػػػػػؿ 3
 ب لتحإليؽ

إللزيتػز يرسػػبه   إللإلسػطزالػإلاإلاذ إلالفػ  اذ إلالي  ػػ ذ إللػ  م ػبهه  ل ػػدرة   ػلدارة
 حالإلة إليزيده  طالإلة. 

 إلاللػػػػػػػػػػزيف 4
 ب لتخريؽ

م ػػرادًا إلمزإلا ػػً  بلػػ   إلقدػػذ ػػإله الهػػ   إلالدػػيف إلالغػػيف إللػػ  م ػػبهه  ريفلػػ  إل   تفتػػي 
 يدؿ الحس عل  اتل حه  إلاتفت حه . 

 إلالحسػػػػػػػػف 5
 ب لت ييؽ

م ػػػب  ذلػػػؾ للػػػ   إللػػػ ب لت ػػػييؽ  ترتػػػؼ ال ػػػ د إلاللػػػ د إلالرػػػ ؼ إلالطػػػ    إلاللػػػراد
  ػػػ يحفػػػظ عليهػػػ  التت سػػػض إلالتسػػػ إل   ػػػلف ال ػػػرؿ ي ػػػ  إللدهلػػػ  يحلػػػإل إلالخػػػط 
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 رل  قيؿ هتدسز رإلح تيز بمل   سل تيز.ال للز 

 إلال ػػػػػػػػػػػػػػػ د 6
 ب لتدقيؽ 

لػرة ب ػدره إللػرة  إلمدارت مذت ض الحرإلؼ بلرس ؿ اليد إلاعتل ؿ سف اليلـ   تحديد
إلرإلتيػػػػً   إلتػػػػإلراً بسػػػتيز إللػػػػرة ب الترػػػػ   إللػػػػرة ب الرتخػػػػ   بلػػػػ  يلػػػػيؼ  ليهػػػػ  به ػػػػز 

 .إل ذإلراً 

 اللليػػػػػػػػػػػػػػز 7
 ب لتفريؽ

رػػؿ  ليرػػإلفإللالبسػػز مإلؿ لتهػػ  ىخػػر الحػػرإلؼ لزاحلػػز بدلػػه  لػػبدض   حفػػظ
 حرؼ لته  لف رقً  ل  حبز ب لبدف   لدً  ب ل رؿ اوحسف.

 حسن الخط: شروط (1)ابن مقمة: ويذكر

رػػؿ حػػرؼ لػػف الحػػرإلؼ خطػػز لػػف الخطػػإلط التػػ  يررػػض لتهػػ  لػػف  يػػؤت  مف إلهػ  التإل يز 1
 .إللتسط ليإلس إللتحف 

لف طػإلؿ  عليه الت  ي ض مف يرإلف مف يدط  رؿ حرؼ قسلت  لف اوقدار  إلهإل اأتل ـ 2
 مإل ق ر مإل دقز مإل يلظ. 

لػػف اتت ػػػ ض  عليهػػػ مف يػػػؤت  رػػؿ خػػػط لػػف الهيئػػػ ذ التػػ  يتبغػػػ  مف يرػػإلف  إلهػػإل  اأرل ؿ 3
 إلتسطي  إلاترب ض إلاستلي   إلتيإليس.

يتسػػ إل  بػػ   ػػال يرػػإلف بدػػض  التػػ اليلػػـ   ػػإلر لػػف حػػدهمف يػػؤت  رػػؿ خػػط  إلهػػإل اأ ب ع 4
 .  رذلؾميلظ  ال  يل  ي ض مف يرإلف  م زائ  مدؽ لف بدض إلال

يلرسػػز إلال  احتبػػ سمف يرسػػؿ يػػده بػػ ليلـ  ػػ   ػػرؿ ي ػػر  بسػػرعز لػػف ييػػر  إلهػػإل  اأرس ؿ 5
 تإلقؼ يرع  .

                                                 

 .143ص، 3( اليلي تد :  ب  اوع  ، ج 1)
 .الي هرةخطإلطز بدار الرتض، ليلز: رس لز    علـ الخط إلاليلـ، ل مبف

 .146، 145بهتس : اللر ف الس بؽ، ص  عفيؼ
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 :ر ىت تحليؿ الدت  ر ال ل ليز الخ  ز بطبيدز الخط  إليلرف
ر ولؼ إلالالـ إلل  الحرإلؼ الي ئلز الرمسيز    فز   إلهإل" االتت  ض" يسل  إلقد ـ االمتداد الرأسى:1

 إلال( 1)"ب و ػػػ بفريػػػإلائـ الطػػػ   إلالظػػػ   إلالػػػالـ ملػػػؼ إلتسػػػل  هػػػذه الحػػػرإلؼ الي ئلػػػز إلالط لدػػػز "  ػػػ بهه 
 (  26، 6. لإلحز )إلىل يإل ؼ الخط ع لز ب ل إلدة إلال ل ؿ  ال  ذا اعتدلذ مقس ل  إلط لذ ملف  

ا مف اللػػػداذ الطإليلػػػز  ػػػ  حيػػػ الفتػػػ هػػػذه ال ػػػفز دإلرًا ه لػػػً   ػػػ  علليػػػز التتػػػ يـ إلاأييػػػ ع  إلتلدػػػض
الحػػرؼ للػػدإلدًا وعلػػ  ي دػػؿ الدػػيف    سػػتلرارالحػػرإلؼ تػػؤد  دإلر لحظػػ ذ لػػف ال ػػلذ إلالػػال تلفػػظ 

لػف حػرإلؼ مخػر ، حيػا مف او ػر ؿ التػ  تدطػ   الت ػ بؾتت بف هذه اللسيرة حت  لحظػز التإلقػؼ مإل 
  (2)د  لتررر.اولؼ إلالالـ إلل    بهه  ب رؿ علإل  ي لب ً اأيي ع ذ    الخط الدرب  ه  

لػػف التػػإلازي الرمسػػ  إلمعطػػ   تإلعػػ ً  رللػػ  لػػدذ الحػػرإلؼ الي ئلػػز إلبإللػػر  ػػ  طإللهػػ   ػػتدذ  إلهرػػذا
ب لبدد الث لا مإل ب لدلؽ الت تع لف ترػرار   حس س ً محس سً  ب لتلإل إلالت  عد إلال لإلخ إلالر دز رل  تثير 

 حرإلؼ اولؼ اللتدر ز اوطإلاؿ.

حيإليػػز مرثػػر لػػف االلتػػداد  لليػػزاذ ليإلة ال ػػ عدة إللػػ   حسػػ س بػػ  يدطػػ  مف االلتػػداد الرمسػػ رلػػ 
ي ػػض اللب لغػػز  ػػ  ذلػػؾ مإل اأسػػراؼ  ػػ   ط لػػز  الاو يػػ  الػػذ  يػػرتبط دائلػػ  ب لثبػػ ذ إلالترػػإليف  ال متػػ  
(. إلبدػػض الحػػرإلؼ إلخ  ػػز 26، 22، 19) لإلحػػزالحػػرإلؼ حتػػ  ال تظهػػر الحػػرإلؼ ه ػػز لػػديفز. 
إلتتػػداخؿ حتػػ  ترػػإلف ل لإلعػػز لػػف الزخػػ رؼ   ئلػػزالي ػػ  الزخػػ رؼ اللدل ريػػز يلػػد  ػػ  هػػذه الحػػرإلؼ 

 (.   16، 8إلاأ ر ؿ اللدل ريز البديدز. لإلحز )

الحرإلؼ او ييز ربسط الي   إلالسيف إلال ػ د إلالرػ ؼ  م زا " لػد" بسط إلهإل ـ البسط االمتداد األفقى:2
ف  لرػػ ف لػػف مهػػـ  ػػف ذ الخػػط الرػػإل   التػػذر ري اليػػ بس إلالػػذ  لرتػػذ طبيدتػػ  الفتػػ ف لػػ البسػػطإلهػػذا 
 إلالتإلريػػؽ لػػ  مبدػػد الحػػدإلد إللتيليػػؿ الللػػؿ الػػذ  ي ػػ حض هػػذا اللػػد عػػف طريػػؽ للئػػ  ب لت ػػريؿ،  اللػػد

 ( 10، 5إلالتذهير إلالتخليؿ حت  تطرؽ  ل  الت  بؾ إلالتدييد. لإلحز )
                                                 

 رليػز" الثػ ت  الدػدد، "11دراسػ ذ إلبحػإلا، ل لػد  ل لػزإلال ل ليز للخػط الدربػ "  الت ريليز الليإلل ذ( ل طف  ر  د: "1)
 .  29ـ(، ص 1988التربيز الفتيز،   لدز حلإلاف )

 .84ر ت ر  الل ريإلف، ص دا ب ريس،( حسف اللسدإلد: الخط الدرب ، 2)
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االسػتدارة إلهػ   دػؿ الحػرإلؼ علػ  هيئػز ت ػؼ دائػرة سػإلا   محي تػ ً  إليسػل  ـ التدوير أو التقـويس:3
يػػػإليس للػػػداخؿ )تيدػػػر الحػػػرؼ( مإل للخػػ رج )تحػػػدض الحػػػرؼ( إلالتػػػدإلير إلالتيػػػإليس لػػػف مهػػػـ رػػ ف هػػػذا الت

 .(1) ف ذ الخط الليف

يظهػػػر  يػػػ  تػػػدإلير مقػػػإلاس  حيػػػااللػػػيف يإل ػػػؼ بػػػ ل إلدة مإل ال لػػػ ؿ  ذا اسػػػتدارذ مطرا ػػػ ،  إلالخػػػط
  (2)إلالل د إلالي ؼ إلالتإلف(. إلال  دحرإلؼ )الديف إلالغيف إلالح   إلالخ   إلال يـ إلالسيف إلال يف 

دإلريز رػ لتتفس إلحررػز اليلػض  بحرر ذاللتحتيز إلالليإلسز  ذا ترررذ  لته  تثير  حس س     لخطإلط
الت ت ز عته  عل  لد  ات  ههػ  إللػد   اوح سيس ه  بذلؾ تدبر عف حرر ذ حيإليز إلتتإلقؼ در ز 

  (3).ترراره  دة مإل رخ إلة االتحت  اذ إللددؿ 

لدالقػػػز الخػػػط اللسػػػتييـ بػػػ لخط  تبدػػػ ً لرت بيػػػز يػػػوت  م  حػػػ ؿ   لػػػ ؿ الت ػػػليـ  ػػػ  اللإلحػػػز ا إلعلػػػ 
 (. 13، 12)( 4)ب لر  قز. اليإلةاللتحت  إللد  ارتب طه   لتهل  يرتبط ف ارتب ط 

ــرد والمــط  4 ــة الف ــ قابمي ــةـ  ػػفز لػػف  ػػف ذ الحػػرإلؼ الليتػػز إلاللتحتيػػز لثػػؿ التسػػخ  إلهػػ   :المطاطي
الػرا   حػرإلؼيزداد    ح له  إلطإللهػ  رلػط  إلالطغرا ، إلاللي إلد به  ق بليز هذه الحرإلؼ الف إلالثلا

اإل اتحتػ   ربيػر  ػ   اسػتدارةإلاله   إلالإلاإل إلالتإلف إلل    بهه  إلمحي ت  يرإلف اللػط علػ  هيئػز تيػإليس مإل 
إللدػؿ الطغػرا   إلهبإلطػ  (5)الحػرؼ م ػزا  سـ الحرؼ إللذلؾ  هإل ي لب  ل  يؤد   ل  اللب لغز    ر ف 

 (.25(، )9(، )5لإلح  ) الدرب اللط طيز    الحرؼ  اللرتإلبز بخط الثلا مإلل  اولثلز عل 

 ذ مف الحػرإلؼ الدربيػػز  زتلػؾ ال ػفز  حػد  ليإللػ ذ الخػط الدربػ  الت ػريلي إلتدػد ــ قابميـة الضــغط:5
مف تلغط  ت ير لترل ز ال ػرؿ لػئيلز الح ػـ إلقػد يدػرؼ اللػغط بوتػز ت ليػف الحػرإلؼ  ق بليزله  

                                                 

 . 29( ل طف  ر  د: اللر ف الس بؽ، ص 1)

 .95ـ(، ص 1969الرإل يز، الي هرة، دار الفرر الدرب  ) الرت بز(  براهيـ  لدز: دراسز    تطإلر 2)

 .76ـ(، ص 1973الت ريليز، الي هرة، دار التهلز الدربيز ) الفتإلف( عبد الفت   ري ض: الترإليف    3)

 .  80ـ(، ص 1967الرت ض الدرب  للطب عز إلالت ر ) دار ف: سيرإللإل يز الخطإلط، ( حسف سليل4)

   .52 ت رة: اللر ف الس بؽ، ص لحلإلد عل  ( لحلد5)
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ا عرػػػس اللػػػط إلالفػػػرد ، إلاللػػػغط إلاللػػػط  ػػػفت ف  لػػػف م زائهػػػ  بدلػػػه  لػػػف بدػػػض إلهػػػإل  ػػػ  هػػػذ م 
 (. 25(، )9(، )5) لإلحز( 1)لب  رة بطإلاعيز الحرإلؼ الدربيز للت ريؿ. ترتبط ف

رسل     عػدة م ػر ؿ  يلرفالإلاحد لف حرإلؼ الخط الدرب   الحرؼ (2)ـ تعدد شكل الحرف الواحد:6
إلقػد يرػإلف هػذا هػإل السػبض إلرا    ؿاو ػرلتتإلعز بػؿ إللختلفػز تتػدرج بػيف ال ػالبز إلالليإلتػز  لػ  لئػ ذ 

إلالتسػخ إلالثلػا إلالػديإلات  إلييرهػ  لػف متػإلاع  بوتإلاعػ ،ظهإلر طرز الخط الدرب  اللدرإل ػز لثػؿ الرػإل   
ابتدع الخط طإلف الدرض هذه او ر ؿ اللختلفز للحرؼ الإلاحد إلالت  تدؿ علػ    يد (3)الخطإلط الدربيز

 إلالفف.  او  لز

ت ؼ السيؼ اللستييـ إل   الخط  الثلا ت ب  الرل  إل   خط اولؼ    الخط الرإل   لثالً   ت د
لتػإلاز  اولػالع إل ػ  اوتدلسػ  الخت ػر إلهرػذا  التدليػؽالدرب  الديإلات  إلرقز الذرة الللتإليز إل   خط 

قػػد حػػ ر   ػ  هػػذه التلػػ ذج م ػر ؿ السػػيؼ مإل الخت ػػر مإل الػػرل   الدربػػ إلاالهػـ هتػػ  لػػيس مف الخطػ ط 
 (4)الاللحدإلديف. إلالتتإلع يط بؿ    الغت  

ت ػػده ميلػػ   ػػ  الطػػراز الإلاحػػد  إللرتتػػ  ػػرؿ الحػػرؼ الإلاحػػد ال يػػتـ  يػػط بتتػػإلع طػػرز الخػػط  إلتدػػدد
 ػرؿ الحػرؼ اللت سػض لللرػ ف اللت سػض  ػ   اختيػ رإلالخط الإلاحد، إلليد لرتذ هذه ال فز الفت ف  ػ  

بػػيف م ػػر ؿ الحػػرإلؼ  الفتػػ  إلتحييػػؽ التإلا ػػؽ إلالتتػػ يـ الت ػػريؿمعل لػػ  الخطيػػز للػػ  سػػ عد  ػػ  علليػػز 
 .إلمرلي ته إلاللس ح ذ اللخ  ز له  

                                                 

الدربيػػػز رييلػػػز ت ػػػريليز لد  ػػػرة  ػػػ  اللت ػػػمذ اللدل ريػػػز  ػػػ  ل ػػػر،  الحػػػرإلؼ( ربػػػ ض لتهػػػ  ح لػػػد سػػػ لـ:  سػػػتخداـ 1)
 .98ـ(، ص 2004إلاف )التطبيييز،   لدز حل الفتإلفل  ستير، رليز 

  الؼ  رؿ. ثالثزمف حرإلؼ الرت بز الدربيز رتبذ بتحإل  إليي ؿ( 2)
 48 حسيف: اللر ف الس بؽ، ص  براهيـ لحلإلد

 .64( ل طف  ر  د: اللر ف الس بؽ، ص 3)

      الدػػػػددبيػػػػرإلذ، لدهػػػػد اأتلػػػػ   الدربػػػػ ،  ،الفرػػػػر الدربػػػػ " ل لػػػػزالدربػػػػ  " الخػػػػط( متػػػإلر مبػػػػ  خػػػػزاـ إل خػػػػرإلف:  ل ليػػػػ ذ 4)
 .115ـ(. ص 1992(، ل رس )67)
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الحػرإلؼ لت ػليله  ب ػرؿ لتطػ بؽ تل لػً  لرػف لدرإلسػز إلرػوف الدبػ رة  ق بليز إله  ـ قابمية التعاكس:7
ب ل ليػز  دائلػ ً )الرت بز اللتدرسز مإل اللر ة( إللف الت حيز الفتيز تلت ز هػذه الترإليتػ ذ  إلتسل مل ـ لر ة 

  ػػ (، ال ػػز  اوإلسػػط 13) (،4) لإلحػػز (1)ب لتدػػ دؿ إلالهػػدإل  إلالتػػإلازف إلالتظػػ ـ. إل ػػإلهر هتدسػػ  يػػإلح 
 (. 25اللإلحز )

الدربػػػ  عػػػف ييػػػره لػػػف الخطػػػإلط اوب ديػػػز اوخػػػر   الخػػػط يتفػػػػرد (2) :التشـــكيل عالمـــاتــــ الشـــكل   8
تحػػز بػػ لحرإلؼ بغػػرض اليػػرا ة ال ػػحيحز إلهػػ  الف اأعػػراضبداللػػ ذ الت ػػريؿ إلهػػ   لحػػ ؽ عاللػػ ذ 

 علػػػ  (3)دإلرة  ػػػ  الت حيػػػز ال ل ليػػػز حيػػػا حػػػرص الفتػػػ ف إللل ػػػرؿإلاللػػلز إلالرسػػػرة إلالسػػػرإلف إلال ػػػدة، 
 (.    26) لإلحزالتفتف    هذه الدالل ذ إلتإلزيده  لتتفؽ إلالت حيز ال ل ليز إلالفتيز. 

 الدربػ اأع  ـ لف مهـ الخ  ئص الت  يتليز بهػ  الخػط  يدتبر  :الحروفتمييز  نقطـ اإلعجـام   9
بدػػض، إلب ألػػ  ز  لػػ    لػػفلتلييػػز الحػرإلؼ اللت ػػ بهز بدلػػه   بػػ لحرؼالػػتيط"   لحػػ ؽإلاللي ػإلد بػػ  "

الحرإلؼ اللت  بهز  ت ده  تلدض دإلرا    ال رؿ ال ل ل  للحرؼ إلقد اتخذذ  تلييزاأع  ـ     دإلر
 لتدددة    اأع  ـ ر لدائرة إلاللربف إلاللديف إلاللثلا. م ر الالتيط 

ر تػذ تيطتػ ف علػ  الحػرؼ   ذامإللػ ع  لتتإلعػز إل ػ  ذلػؾ ييػإلؿ ابػف ليلػ : " طالػتياتخذذ  رذلؾ 
ف  ػػئذ  دلتهلػػ   ػػ  سػػطر إلاحػػد، إللػػإل رػػ ف ب ػػإلار الحػػرؼ   ػػئذ ػػلف   دلػػذ إلاحػػدة  ػػإلؽ اوخػػر  إلا 

ذا رػ ف علػ  الحػرؼ ثػالا تيػط  دلػذ إلاحػدة  ػإلؽ  لتيطزحرإلؼ  يفلؿ إللف تيطز  ػإلؽ اوخػر  إلا 
إلظػػؼ الفتػػ ف ل لإلعػػز  إلقػػد (4) إلرة  ػػ  ح لػػز سػػدز الحػػرإلؼ".إلقػػد تإللػػف الػػتيط الػػثالا لت ػػ تيطتػػيف

(. خ  ػز  ػ  اللربدػ ذ 25)لإلحػزالتيط لف حيا ال رؿ إلالتإلزيف لتتفؽ لف الت حيػز الفتيػز إلال ل ليػز. 
 الررتيز.    

                                                 

 .132 ص (،1981)( حسف اللسدإلد: الخط الدرب ، دار ت ر  الل ريإلف، لتر ـ، ب ريس 1)

 .161، 160 ص ، 3 ج ،االع    ب  ( اليلي تد :2)

 .57 الس بؽ، ص اللر ف ( لحلد عل  لحلإلد ت رة:3)

 .57 الس بؽ، ص اللر ف رة:.و لحلد عل  لحلإلد ت 155 ،3 ج ،االع    ب  ( اليلي تد :4)
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 :الواحدة ـ المظير الثانى: تنوع الخطوط فى الموحة الخطية 2
 هػػػ  تيسػػػـ الفػػػراغ  عديػػػدة ل ليػػػز  ظػػػ ئؼإل  هػػػ عمتإلابوتإلاعهػػػ  الرإل يػػػز إلالتسػػػخيز بلختلػػػؼ  للخطػػػإلط

يح  اتػػ  إلقيلتػػز ال ل ليػػز  دالالتػػ إلتحػػدد او ػػر ؿ إلتت ػػو الحررػػ ذ إللرػػؿ خػػط لػػف الخطػػإلط الدربيػػز  إلا 
 إلالتدبيريز: 

 (. 15الكوفى: بأنواعو المختمفة يتكون من عنصرين. لوحة ) الخط

إلاالسػػتي لز إلالله بػػز إلسػػرعز  ارإلاالسػػتير يػػإلح  إليدطػػ  اأحسػػ س ب لثبػػ ذ إلالرسػػإلخ  المســتقيم: الخــط
 (1) ي  ؿ الفررة.

 ب لحدة إلال رالز إلال دة.  إلهإل يإلحالمنكسر:  الخط

 (:10يترإلف لف عت ريف لإلحز ) بوتإلاع التسخ  خط مل 

 اأحس س ب السترخ   إلالرقز.  يدط يإلح  ب لليإلتز إلاللرإلتز إلالإلداعز إلالذ  المنحنى:  الخط

 إلاوتس ع. إلاأتدت ؽحررز ب ل يإلح إل  :والحرالحمزونى  الخط

اللللػإلر  رتػض  الد ػر لػف (2)الت ػليـ( إلالػذ  يلثػؿ بالطػز خز يػز رائدػز 25اللثػ ؿ لإلحػز )  ف 
التسػخ  الللػػفإلر بحيػا  ػػرلذ طبػػؽ  بػػ لخطعلػػ  خػ لي "  تإلرلػػذ ػ  اللربػػف الػذ  يتإلسػػطه  عبػ رة "

الرػإل   اللربػف  بػ لخطيز  "التػإلر  ييبػ الفتػ ف " تإلقيػفت ل  إل   اورر ف اوربدز مربػف لربدػ ذ تحػإل  
  فاوإلسط مربف لستطيالذ رتبذ ب لخط الرإل   اللزهر ال ليؿ  يز قر تيػز " ب للربف إليحيطالهتدس " 

". إلقػد  لدػذ هػذه الخطػإلط تفدلػإلفال الة تته  عف الفح    إلاللترر إللػذرر اهلل مربػر إلالػ  يدلػـ لػ  
تي ف.      براعز إلا 

                                                 

 . 88 ،87 ص را ذ: اللر ف الس بؽ، محلد( 1)
حيا ظهر  يهػ  الخػط الرػإل   بوتإلاعػ  حيػا  اأسالل هذه الدالالذ لف اليرإلف الخلسز اوإلل     الد ر  إلتتت سض

ه الػػدالالذ إليغلػػض علػػ  التػػ س طػػ بف ال ػػد إلاليػػإلة إلالخ ػػإلتز رلػػ  مف هػػذ التوسػػيسر تػػذ الدإللػػز اأسػػالليز  ػػ  لرحلػػز 
 الير ف إلله بت .   الؿتتت سض لف 

 (.2076)  س ؿ رقـ ،الفف االسالل  لتحؼ( 2)
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 إلاحػدةلإلحػز   ػ ( 1)ج بػيف الخػط الرػإل   ال ػ ؼ إلالخػط اللػيفالفت ف اللسلـ اسػتط ع مف يلػز  مف بؿ
 (.26) (،23) لتداخليف    تإلا ؽ إلاتس  ـ ب لغيف ميل  لإلحز،

 ـ المظير الثالث: 3
 الحديثػػز: تػػإلا رذ  ػػ  اوعلػػ ؿ الفتيػػز لفػػف الخػػط الدربػػ  الخػػإلاص إلاليإلاعػػد الفتيػػز إلاأييػػػ عالتػػإلازف 

 إلالت  لف مهله :

لتد دؿ سإلا  بيف لإلتيف مإل خطيف مإل عت ريف مإل  رليف مإل  راييف  ب لتسبز ا إلهإل (2):التإلازف ػ 1
مف خ  يز التل ثؿ )السيلتريز( حإلؿ لحإلر رمسػ  مإل  رل . (3)هت ؾ ملإلاف س ختز إلمخر  ب ردة لللإلاف

( رلػػ  يتلػػ  25، 13، 9، 8، 4 ػػف الخػػط الدربػػ ، لإلحػػز ) بهػػ م يػػ  لػػف مهػػـ الخػػإلاص التػػ  تليػػز 
 (. 25، 24، 13، 7، 5، 4   لإلحز ) مرثرلررزيز مإل  التإلازف حإلؿ تيطز

                                                 

.و إلللػػ  يثيػػر  ع ػػ ض إلتيػػدير البػػ حثيف إلالدارسػػيف للفػػف اأسػػالل  قػػدرة الفتػػ ف 88( محلػػد رم ػػذ: اللر ػػف السػػ بؽ، ص 1)
طبيدػز رػؿ لتهػ   اخػتالؼرائػف ريػـ  لؼماللإلازتػز بػيف الخػط اللتحتػ  اللػيف إلالخػط الهتدسػ  ال ػ ؼ  ػ  تػ علػ اللسلـ 

 الهتدس  اللحيط به . اأط ر إلبيف  ل  حد التل د

االتػزاف اللحػإلر : إلهػإل التػإلازف حػإلؿ  إلؿلػف خػالؿ تػإلعيف لػف التػإلازف او الرت بيػز هـ التإلازف    اللإلحز الفتيػز  يلرف( 2)
 الدت  ػػر: إلهػػإل التت سػػض إلالتدػػ دؿ بػػيف  د عالتػػإلازف او ػػ الثػػ ت  لررػػز  قػػد يرػػإلف رمسػػي  مإل م ييػػ  مإل هلػػ  لدػػ ، لحػػإلر
 تيطز لررزيز مإل مرثر    اللإلحز الفتيز.  حإلؿ  ر ؿإلاو
 ، ص(ـ1984الرتػض، اليػ هرة ) عػ لـ عبد الحليـ، محلد ح  ظ ر ػداف: رتػ ض الت ػليـ  ػ  الفػف الت ػريل ، الب ض  ت 
85. 
    .107رم ذ: اللر ف الس بؽ، ص  محلد

البػ ردة  لػإلافإله  تذررت  بولإلاف الت ر إلال لس إلالػدـ ملػ  او إلال فرا الحلرا  إلالبرتي ليز  لإلافز اوالس خت لإلافب و يي د( 3)
 إلالبتفس يز إله  ملإلاف السل   إلالل   إلالحيإلؿ الخلرا . إلالزرق   ه  الخلرا  

    .125، ص (ـ1988)، دار إللرتبز الهالؿ 1الل ئيز، ط  ب ولإلاف الرسـ :ريإلاف عبد
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اللتتإلعػػػز  ػػ  اللإلحػػػز  ال ل ليػػزاأييػػ ع: هػػػإل تتظػػيـ إلتإلا ػػػؽ إلحػػداذ الدلػػػؿ الفتػػ  إلعت  ػػػره  ػ 2
إلالتل يػػؿ إلالتتػػ يـ إلالتػػداخؿ بلػػ  يزيػػد اللإلحػػز  لػػ اًل إلللتتػػ يـ  إلالتل ثػػؿالتبػػ دؿ إلالتتػػ ظر  لثػػؿ (1)الرت بيػز
 عت  ر لته . عدةإلاأيي ع 

 إلتت سيه . إلدر  ته ػ  يي ع إلتت يـ اولػػإلاف: إليتوت  لف تتإلع اولإلاف  م

الدقػػػز إلالغلػػػظ إلاأ ػػػب ع إلاللػػػط إلاللػػػغط إلالتػػػداخؿ  تبػػػ دؿ تتي ػػػزػػػػ  ييػػػ ع إلتتػػػ يـ الحررػػػز: إليحػػػدا  ض
 (. 9، 3اىدليز إلالطيإلر إلييره     اللإلحز الإلاحدة. لإلحز ) او ر ؿإلالتل يؿ إلحررز 

 إلالفػراغإليحدا تتي ز التت يـ بيف الرلل ذ إلاللس   ذ الت  بيته  إلبػيف اوحػرؼ     : الفراغ  ييػ ع ػ ج
 (.15، 10) لإلحزاللحيط به   ل  ز  ل   راغ اورر ف. 

 المراد زخرفتو ونوع الخط وسمكو:  ىاليندس الشكل( المظير الرابع: تناسب 4)
لللسػ حز التػػ  ي ػغله  إلتػػإلع  الهتدسػػ عالقػز  ػػديدة التػرابط بػػيف تػإلع الخػػط إلح لػ  إلال ػرؿ  هتػ ؾ

مف الفتػػ ف ت ػػ   ػػػ    إل ػػلتت  علػػػ  اوثريػػز التػػ الرت بػػػ ذالتحفػػز اللتفػػذ عليهػػ  هػػػذه الرت بػػ ذ، إلتػػدلت  
 يتخذ:  بدله ت ليـ رت ب ت  بو ر ؿ لتتإلعز 

 ليػػ  الفتػػ ف اللسػػلـ  ػػ  مإللػػ   ل ػػوػ م ػػرطز زخر يػػ : إلهػػذا اوسػػلإلض لػػف مقػػدـ اوسػػ ليض حيػػا  1
اأسػالل  عػػف طريػؽ الليإللػػ ذ الفتيػز لتبػػدإل  الدلػػ رة ر الخػط الدربػػ   ل ليػ   ػػ   ػف لح إلالتػ  أسػػتثل

بػػيف الحػػرإلؼ  الفرايػػ ذزخر ػػ  إلقػػد اسػػتط ع تحييػػؽ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ  ػػغؿ  رتػػ ب  ػػ  هيئػػز  ػػريط  
 ػريط لح ػإلر بػيف خطػيف  هيئػزالرمسيز إلتثبيذ مطػإلاؿ تلػؾ الحػرإلؼ حيػا تتحػرؾ الرت بػز م ييػ   ػ  

(، 21الرإل يػػز الزخر يػػز لإلحػػز  ) او ػػرطزم ييػػيف إلقػػد مبػػدع الفتػػ ف عػػدة  ػػإلر لل ػػرائط الرت بيػػز لتهػػ  
 الثلػاخطإلط التسخ إلالثلا، إلالت  رثر استخداله     الد ر اللللإلر  لثؿ  ريط لف خػط  إل رائط

                                                 

 .109 ص ،(ـ1984،دار اللد رؼ، الي هرة ) 3ط إللدارسز،االسالل  م إلل  إل لسفتز  الفف   اولف :  ل مبإل( 1)
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 إل ػرائط (1)ب ليػ هرةلت ػإلر قػالإلإلف اللتداخؿ رل     اأط ر الرت ب  الذ  يدلإل إلا هز قبز إللدرسز ال
 م ، ض(. 20الخط ذإل الرسإـل اىدليز إلالر ئت ذ الحيز. لإلحز )

مإل لديتػػز مإل لخلسػػ  مإل  لربدػػزػ اأ ػػر ؿ الهتدسػػيز اللتتإلعػػز اأطػػ ر الخػػ ر  : سػػإلا  ر تػػذ  2
(، إلتػرتبط هػذه اأ ػر ؿ بػبدض 24)،( 6( ،)4لسدس  مإل دائريز مإل لف  ز مإل يير لتتظلز لإلحز)

إللػػ  تحإليػػ  لػػػف  ػػراغ يدػػد تيطػػػز  ب لالته ئيػػزلتػػإلاح  التفسػػيز،   ل ػػرؿ الػػػدائر  لػػثال يدطػػ   حس سػػػ  ا
مف ال ػػرؿ اللربػػف إلاللسػػتطيؿ إلهلػػ  لػػف م ػػهر او ػػر ؿ  ػػ  اللإلحػػ ذ الخطيػػز  رلػػ  (2)ترريػػز )بػػؤرة(.
 الػداخل ع إلاالستيرار إلرلل  مست در اللتذإلؽ االتس  ـ الت ـ إلالتإلا ؽ بيف اللإللػإل  السرإلفيدبراف عف 

 إلال رؿ )اأط ر( الخ ر    در ب للتدز إلاولفز. 

إلسػػط الير ػػز الدليػػ  لررسػػ   تزخػػرؼذلػػؾ الرت بػػز الرإل يػػز علػػ  هيئػػز   ػػد عيز داخػػؿ دائػػرة  لػػف
لس ح ذ  غيرة بدقػز إلإللػإل  ر لرت بػز داخػؿ  داخؿ( مإل 24)  رؿقالإلإلف  بف ع    الت  ر لحلد

الرإل يػز بػ لخط الهتدسػ  البتػ ئ  التػ  تفػذذ داخػؿ لربػف مإل   ذإلالرت بػ (3)للػزدالاليلؿ مإل عل   ؾبي ب 
هػػػػ/ 684هػػػػ ػ 683)الدلػػػ ئر اللللإلريػػػز لثػػػؿ ل لإلعػػػز اللت ػػػإلر قػػػالإلإلف  علػػػ لسػػػتطيؿ مإل لدػػػيف 

الفتػ ف علػ   بػراز الت حيػز الفتيػز  ػ   تدػيفاو ر ؿ الهتدسيز لف متسض او ر ؿ التػ   إلهذهـ( 1284
 . اللإلحز مرثر لف ييره

اللالئلػز بػيف  ػرؿ الرت بػز  الثلػاالفت ف اللسلـ    بدض الت إلص الت  رتبذ ب لخط راع   رل 
تزخػػرؼ  ػػلدداتً  تح سػػيً  ب سػػـ السػػلط ف  رت بػػزإلإلظيفػػز الدلػػؿ الفتػػ  اللتيإل ػػز عليػػ  إليظهػػر هػػذا  ػػ  

عل  هيئز ملسف اللهض اللتي طدػز التػ  مل لهػ  التسػيـ  الي ئلزاللللإلر  ق يتب    رلذ ته ي ذ حرإل ه  

                                                 

ـ(، 1993اللسػػػػػ  د االثريػػػػػػز  ػػػػػ  اليػػػػػ هرة، مإلراؽ  ػػػػػرقيز، بيػػػػػرإلذ، الطبدػػػػػز الث تيػػػػػػز ) تػػػػػ ريخ :الإلهػػػػػ ض عبػػػػػد حسػػػػػف( 1)
122:115. 

 . 188 الي هرة، ص ال رؽ،خليفز يراض: التذإلؽ الفت ، زهرا   يإلسؼ( 2)

 .23ص  الس بف،( حستيف عبد الرحيـ عليإلة: اللر ف 3)
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تتت سػػػػػض لػػػػػف تي ػػػػػه  علػػػػػ  بػػػػػدف  ػػػػػلدداف ر تػػػػػذ إلظيفتػػػػػ  حلػػػػػؿ ال ػػػػػلإلع    هيئػػػػػزيليتػػػػػً  إليسػػػػػ رًا إلهػػػػػ  
 (1).لإلل  ة

 )الذاتية والمكتسبة( لفن الخط العربى:  الحرهـ المظيـر الخامس: الحركة  5

سػػ رف للػػ   يػػ  لػػف ليإلتػػز  إلهػػإلالخػػط ع لػػز بػػ ل إلدة إلال لػػ ؿ  ذا خيػػؿ  ليػػؾ متػػ  يتحػػرؾ  يإل ػػؼ
 عتػداالتتي ؿ لف حرؼ  ل  حرؼ مإل قدرة رؿ حػرؼ علػ  اللػد إلاالرتفػ ع إلاالتخفػ ض  تدع( 2)إلاستدارة

  ل :  الحررزاالتتي ؿ لف بدايز الحرؼ  ل  ته يت  إله  الحررز الذاتيز للخط إللذلؾ يلرف تيسيـ 

 ػ الحررز الت ت ز عف الطبيدز الذاتيز للخط. 1

 مإل ر ئت ذ حيز. تب تيزتذ ػ الحررز الت ت ز عف  لف   عت  ر الحررز سإلا  ر  2

رخطػػإلط ل ػػردة لسػػتييلز إلليتػػز  إلم زائهػػ ت حيػػز الحررػػز الذاتيػػز لػػف طبيدػػز الحػػرإلؼ الدربيػػز   لػػف
 ل  تراريض هذه الحرإلؼ إلتظـ ات  له  إلاتف ػ له   ب أل  زم ييز إلراسيز لتحتيز مإل ليإلسز مإل ل ئلز 

حيػػػػا تبػػػػدإل الخطػػػػإلط اللسػػػػتييلز رػػػػؿ هػػػػذا يدطػػػػ  اأيحػػػػ   ب لحررػػػػز  إلتإلا يهػػػػ إلتبػػػػ يف هػػػػذه الحػػػػرإلؼ 
لختلفز عل  ال دإلر ب لحررز حيا مف الخطإلط اللتحتيز تبػدإل لتحررػز بدر ػز  توثيراذإلاللتحتيز ذاذ 

   (3)الخطإلط اللستييلز. لفمسرع 

( حيا يإل د اأيح   ب لحررز الرمسػيز إليغلػض 1   ات  ه إلاحد رل      رؿ ) ترإلفقد  إلالحررز  
 االت  هػ ذل  عدة إلهتػ ؾ ترإليتػ ذ خطيػز تػإلح  م زاؤهػ  ب لحررػز اللتتإلعػز ب ليإلة الت ليز ا اأحس س

الدائبػػز  الحررػػز( حيػػا مد  تتػػإلع ات  هػػ ذ الحػػرإلؼ إلتد رلػػه   لػػ  التدبيػػر عػػف 9رلػػ   ػػ   ػػرؿ )
الػتص تفسػ  حيػا تتحػرؾ  قػرا ةاللستلرة إلالسريدز، إلتبدإل حررز الترإليت ذ الخطيز لف طرييز إلات ػ ه 

تػػداخؿ بدلػػه  بػػبدض للػػ  يغيػػر  إلريفيػػزإلتػػدإلر لتتبػػف رػػؿ حػػرؼ لػػف حرإل ػػ   الدػػيف  ػػدإلدا إلهبإلطػػ ً 

                                                 

 .  24صالس بؽ،  اللر ف :( حستيف عبد الرحيـ عليإلة1)

 .95(  براهيـ  لدز: اللر ف الس بؽ، ص 2)

 .34( ل طف  ر  د: اللر ف الس بؽ، ص 3)
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اوخػػص  ػػ  الخطػػإلط الليتػػز لثػػؿ التسػػخ، الريحػػ ف،  إلعلػػ ( 1)لرارػػز اللإلحػػز ب سػػتلرار  يػػإلح  ب لحررػػز
 ، إلالطغرا . الديإلات التدليؽ الديإلات ، إل ل  

 المظير السادس: األلـوان:  ـ 6
إلهػػ  مف الرثيػػر لػػف اللست ػػرقيف إلالتيػػ د او  تػػض إلبدػػض   ليهػػ  هتػػ  اأ ػػ رة ي ػػض حيييػػز هتػػ ؾ 
 تدػػػدد إلاعتػػػد الدػػػرض قليلػػز إلمف الدػػػرض لػػػـ يدر ػػػ اولػػػإلاف مفيػػرإلف لػػػثاًل  للػػػفالدػػػرض،  البػػػ حثيفإل التيػػ د 

  (2)تت  إلز ملإلاف الس  د الدرب  خلسز ملإلاف. لـبهتس "  عفيف .  لثال يذرر "إلافلدر  ذ او

ف  قػػ لإلسرتػػ ض "   ػ ػ لػػثال ػ    ت ػػدرتهػ  تحتػػ ج  لػػ  لرا دػز ، ر تػذ هػػذه الحيييػز  ػػ ئدز إلل إلا 
إلمربدل ئػػز لإلتػػً  لػػف اولػػإلاف  إلثلػػ تيفمإلرد  يػػ  تسػػدز  الػذ الحليػػد  بػػراهيـ"  عبػػد" لػػػعتػػد الدػػرض"  اولػإلاف

اللػػإلف  بػػدر  ذ إللدػر تهـعتػد هػػـ لػف ت حيػػز  اولػػإلافال ػ ئدز عتػػد الدػرض هػػ   ػ  ل للهػػ  تثبػذ ثػػرا  
  تيز. الإلاحد لف ت حيز ث

مبيض لهؽ إل ػر  إلليػ   إلإلابػض   هت ؾعتد الحديا عف اللإلف اوبيض ت د ذرر لدر  ت    لثالً 
  حػإلحلبػإلض إلهتػ ؾ محلػر قػ ف إل ذري إلسػلرإلؾإلح ت  قهض، إلعف اوسػإلد ت ػد مسػإلد ح تػؾ إلح لػؾ 

إليلػػػض إلمرلػػػؼ إل يػػػ ع  إلمحلػػػر  إلع تػػػؾإلبحراتػػػ  إلقػػػ تـ إلت  ػػػف إليػػػ تف إلتػػػ رف إلسػػػلغد إلمسػػػلر إلمق ػػػر 
 . (3)إلمطلؿ إلمإلرؽ إلمديـهإل اوديـ اوحلر إلهت ؾ مخلر م ـ إلمحإل  ر ليرؼ إل 

بتلإليتهػػ  بػػ ولإلاف ال ليلػػز إلاللتدػػددة  الإلاسػػفالرت بػػ ذ الدربيػػز بخطإلطهػػ  اللختلفػػز االهتلػػ ـ  إلت لػػذ
لته  مإل    الرت ب ذ اوثريز علػ  الدلػ رة  الل إلرةإلخ  ز  طإلط ذخسإلا     الل  حؼ مإل    الل

ت د الفت ف قػد اسػتخدـ اولػإلاف بػدر  ته  اللختلفػز حتػ  مف رتػ ض  اأسالل الدل رة مإل الفتإلف  ف   ف 

                                                 

 .205( يح  ال بإلر : اللر ف الس بؽ، ص 1)

 .39(. ص 1974لدرب ، اللرتبز الثي  يز، الي هرة )ا الفف( عفيف  بهتس : دراس ذ تظريز    2)

 ـ(.1989عتد الدرض، الهيئز الل ريز الد لز للرت ض، الي هرة ) اولإلاف( عبد الحليد  براهيـ: ق لإلس 3)
 .  122ميل : محلد رم ذ: اللر ف الس بؽ، ص متظر
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 متػػ الفرتسػػيز قػػد ذرػػر هػػذه الظػػ هرة عتػػد الحػػديا عػػف لدرسػػز السػػلط ف حسػػف "  للحللػػزإل ػػؼ ل ػػر 
 (1)" ت  ليؿ بؿ لف م لؿ لب ت  الي هرة إلالدي ر الل ريز إلرت ب ت  للإلتز بولإلاف       لف

اليبػػز مإل بدػض اللح ريػػض لثػػ ؿ  اتتيػػ ؿئر الديتيػز لػػف لتطيػػز رقبػز اليبػػز مإل لتطيػز سػيل  ب لدلػػ  إلال
الرت بػػ ذ علػػ  اللح ريػػض الرخ ليػػز  بدػػضذلػػؾ لحػػراض لدرسػػز ق لػػ س اوسػػح ق  إلقػػد يرػػإلف تسػػ يؿ 

اوبػػيض مإل اوحلػػر مإل اور ػػإلات  مإل اوسػػإلد مإل  اللػػإلفب للسػػ  د إلاللػػدارس ب لفسيفسػػ   الرخ ليػػز ذاذ 
إللف ملثلز اسػتخداـ اولػإلاف إلالتػذهيض علػ  اوخ ػ ض سػيؼ  قالإلإلفبز ل لإلعز اللت إلر ييره لثؿ ق

ـ( الػذي يزخر ػ   ػريط لػف رت بػز قر تيػز 1485هػػ/ 886اوسػح ق  ) ق لػ ساأيإلاف ال رق  للدرسػز 
الثلا ال ليؿ إلرذلؾ  ػز  لػف سػيؼ لحفػإلظ بلتحػؼ الفػف اأسػالل  ب ليػ هرة  ب لخطلف  يز الررس  

 ( 2)هػ(.900)لهذا ال  لف  ي اوزهر ير ف  ل  ت ديداذ ق يتب ل  لفالتيإلؿ لف 

إلاوح ػػػػ ر إلاوخ ػػػػ ض  إلاللدػػػػ دفاسػػػػتخدـ التػػػػذهيض إلالتفلػػػػيض للرت بػػػػز علػػػػ  اللخطإلطػػػػ ذ  رلػػػػ 
اللتدددة بدر  ته  اللتدددة سػإلا  بػ لبريؽ  ب ولإلافإلالز  ج إلييره   ف  زخر ز الز  ج الرت ب ذ الللإلتز 

مإل الللإلهز ب لذهض إلقد اسػتخدـ الفتػ ف الترفيػذ ب لػذهض إلالفلػز  بدر  ته   تالليمإل الرسـ مإل   تاللدد
 الرت بػز   تتفيذ الرت ب ذ اوثريز عل  اللد دف ألف   اللإلف الذهب  إلالفل  علػ   اوحلرإلالتح س 

مهػـ اللليػزاذ سػإلا   الللإلتػز،رل  مف زخر ز التسيع سإلا  اليطف مإل الحرير إلالرت ف تلثؿ  يه  الزخر ػز 
 (3)إلهإل ل  يسل  ب لديب ج. الحريرالرت ب ذ عل  التسيع ب ستخداـ الطب عز مإل عل  تسيع 

 والفخامة( الثراءعدة جوانب جمالية: )اإلمتاع البصرى ـ العمق ـ  ولأللوان
: للػػ  سػػبؽ تسػػتطيف تفسػػير هػػذا االهتلػػ ـ بػػ للإلف ع لػػز إلبػػ لخط خ  ػػز  ػػ  الب ػػر  األتػػ عػ  1
بػػدر  الطبيػػضاللسػػللإلف للثػػر التفسػػ  لللػػإلاف سػػإلا  رػػ تإلا  تػػ تيف مإل مطبػػ    لػػثال تتػػ إلؿ  راؾمدلػػإل  

اولػإلاف اللتف إلتػز علػ   تػوثيرالػتفس"  لفػر الديف اللظفر )لد  ر ل ال  الػديف اويػإلب (  ػ  رت بػ  "
اليدسػػيز  إلاطلدػػذ عليهػػ  التفػػإلس الف لػػلز الدقييػػزالػػتفس إلسػػرإلره  بيإللػػ : هػػذه اولػػإلر حررتهػػ  الدلػػإـل 

                                                 

 .167الس بؽ، ص  اللر فعبدالإله ض:  حسف( 1)

 .75، 73ص  الس بؽ، ( ل يسز لحلإلد داإلد: اللر ف2)

 .70، 69( اللر ف تفس ، ص 3)
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بدلهـ لإلت ف اوبيض إلاوسإلد إل ليف اولػإلاف لرربػز لتهلػ   عتدإلاولإلاف لته  بسيط إللررض   لبسيط 
بدلهـ مربدز ملإلاف اوبيض إلاوسإلد إلاوحلر إلاو فر إلل  عدا هذه  إلعتدعل  قدر اختالؼ م زائه  

 سػ ـ لػ  اللػإلف اوحلػر عل  قدر اختالؼ م زائه    لتفس تبتهع بل  رػ ف لػف او لته اولإلاف  لررض 
إلاو ػفر إلاوبػيض ملػ  بسػيط مإل لررػض بدلػه  لػف بدػض  تظػر هػذه يإل ػض راحػز الػتفس  إلاوخلر

           (1)اليلض إلسرإلر الديؿ إلت  ط الذهف إلتإل ر اليإل  إلاتبس ط الرإل . إللذة

يف إلال إلاللتظػإلر علػ  يػد الفتػ تيف اللسػلل الدلػؽ: إلقػد مسػتخدـ اللػإلف  ػ  التدبيػر عػف الدلػؽ ػ 2 
ل ػػإلريف  ػػ  الد ػػر الفػػ طل  هلػػ  ابػػف عزيػػر الدراقػػ   بػػيفمدؿ علػػ  ذلػػؾ لػػف اللت  سػػز التػػ  تلػػذ 

اولإلاف  ذ استط ع الي ير مف يدبر عف الدلؽ ب ف  إلر  استخداـإلالي ير الل ر     الله رة    
د، ملػ  حتيز إلذلػؾ بػ ف رسػله  بثيػ ض بيلػ   علػ  مرلػيز بػ للإلف اوسػإل  ح ئطراق ز روته  داخلز    

حلػرا  علػ  مرلػيز بػ للإلف  بثيػ ض إلره  روته  خ ر   لف الحتيز إلذلؾ بػ ف رسػله     يد" عزيز ابف"
يالحظ اللدقؽ    اللإلح ذ الفتيز الرت بيز الللإلتػز سػإلا   ػ   ػإلر اللخطإلطػ ذ اإل  إللذلؾ (2)او فر
إلاولػػإلاف الثييلػػز  إلالبػػ ردة الدل ئر)الديتيػػز إلاللدتيػػز( لػػد  االتسػػ  ـ إلالتإلا ػػؽ بػيف اولػػإلاف السػػ ختز داخػؿ

  (3)إلالخفيفز إلملإلاف الدلؽ إلالتسط .

:  يػػد رثػػر اسػػتخداـ اولػػإلاف الدالػػز علػػ  الثػػرا  إلالفخ لػػز لثػػؿ اللػػإلف الػػذهب  إلالفخ لػػز الثػػرا ػ  3
 إلاوخلر إلاوحلر إلييره .   إلالفل

 

                                                 

 .  38 ص ،(ـ1952) ال رقيزاللدهد الفرتس  لآلث ر  لطبدز سالليز،  رس: سر الزخر ز اأ ب ر  (1)

     .77 ـ(، ص1959) الل ريزالتهلز  لرتبز الي هرة،   الد إلر الإلسط ،  سالل الب   : الت إلير اأ حسف( 2)

مف تلػػيؼ مف الت ػػ رض قػػد  هتػػ البػػ ردة إلالسػػ ختز إلتريػػد  لػػإلاف( عػػف او44) (  ػػفحز رقػػـ3ـ ) ػػ  هػػ لش رقػػ تحػػدثت ( 3)
اللتيدلػػػز مإل  لػػػإلافاو سػػػـ بػػػ ليرض إلتدػػػرؼ ب حسػػػ س مثبتػػذ مف اولػػػإلاف السػػػ ختز عتػػػد إللػػػده  علػػػ  م  سػػػط  تدطػػػ  

بػػ لدلؽ  حسػػ سؤد   لػػ  اأالخلفيػػز إلهػػإل لػػ  يػػ لإلافو تدطػػ   حسػػ س ب لتب عػػد إلتدػػرؼ بػػ  البػػ ردة لػػإلافاو ملػػ اليريبػػز. 
 اللسط  ذ  البدديف. الترإليفإلالبدد الث لا    

   115اللر ف الس بؽ ، ص رم ذ: محلد
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 فى ىيئة رسوم الكائنات الحية: الزخرفىـ المظير السابع: التشكيل  6
تإل ػػؿ الفتػػ ف  لػػ  هػػذا التػػإلع لػػف  إلقػػدوسػػ ليض الػػذي تتػػ إلؿ بػػ  الفتػػ تإلف الخػػط الدربػػ  محػػد ا إلهػػإل

 إلهذا التإلع يدؿ عل  عدة لظ هر:  اللولإل زالرت بز عف طريؽ اأبداؿ إلالتغيير    او ر ؿ 

عل  الت رؿ بلختلؼ اأ ر ؿ  إلاللد ت ( قدرة الخط الدرب   ل    تض إلظيفت     تيؿ او ر ر 1
 طيإلر إلييره . مإل  ر تذ تب تيز مإل حيإلاتيز مإل  دليز الفتيز سإلا

الذاتيػػػز الدالػػػز علػػػ      الخ ػػػ ئص(  لػػػف   الحررػػػز إلالحيػػػ ة علػػػ  الخػػػط الل ػػػرد  ب ألػػػ  ز  لػػػ  2
 إلاأزهػ رالفت ف اللسلـ بسلسلز لف التطإلراذ    هذا االت  ه مهلهػ  ظػ هرة التإلريػؽ  بدمالذاتيز  الحررز

ب لحررػز إلالحيػ ة.  تػإلح (، ثـ التحإلؿ  ل  الر ئتػ ذ الحيػز إلهػ   ليدهػ  9، 8إلاورليز التب تيز لإلحز)
 (3، 2لإلحز)

اللإلحػز الفتيػز ل ػذض التػ ظر  ليهػ   لػ  عػدة لسػتإلي ذ  علػ  (1)(  ل  ز قػدر لػف الػإلهـ الب ػر 3
رلػػ  لفػػؾ إلمدراؾ التػػإلاح  الفتيػػز  ػػ  ال ػػإلرة الظ هريػػز ثػػـ يػػوت    حس سػػ لػػف الترريػػز ت دلػػ  يسػػت لف 

الدت  ػػر الرت بيػػز إلقرا تهػػ  التػػ  ربلػػ  يوخػػذ  هػػدا إلترريػػزا ربيػػرا لثللػػ   ػػ  لإلحػػز   لػػ ر  عهػػ  لسػػتإل   
 م، ض(. 20رتبغ  س بيز الذرر )  لدداف

 متإلاع يتل   يه  التطإلر الفت  للخط: بوربفتليز هذا الفف ال ليؿ  إلقد
تسػ  ي رؿمف  :األول النوع  ـ لػف الرت بػز عػف عت ر الر ئت ذ الحيز مرليز الرت بػز  ػ  تإلا ػؽ إلا 
 إللػػف(2)هػػذه الدت  ػػر الحيػػز بػػ لحرإلؼ بطريػػؽ لب  ػػر مإل عػػف طريػػؽ الدت  ػػر التب تيػػز ات ػػ ؿطريػػؽ 

                                                 

 ػإلتدػرؼ  ػ  الفػف الحػديا، ب لػ التظػرالب ر  مإل الإلهـ الب ر  حررػز  تيػز حديثػز إلاسػدز تدتلػد علػ  خػداع  الخداع ( 1)
"Optical  illusion art"  مإل"Op art" . 

 .64للر ف الس بؽ، ص رم ذ: ا محلد

اول ػد الللػؾ اللظفػر ت ػلؿ زخػ رؼ تب تيػز ذاذ  للػإلزيرـ( 1210 هػ/607ليللز لف البرإلتز اللرفذ ب لفلز ) هت ؾ( 2)
إلهتػ ؾ ط ػذ ال ػ ل   بإلا ػتطف،(  ػ لير  الػرؤإلس االدليػز )لتحػؼ الفريػر ذاذر ئتػ ذ حيػز ت ػرؿ مرلػيز الرت بػ ذ 

هذا التإلع لػف الزخر ػز ل ػغؿ الفػراغ  استخدـهػ( عل  السط  الخ ر   647 هػ:637ت ـ الديف ميإلض بتفس اللتحؼ )
 الفراغ بيف حرإلؼ الرت ب ذ الرإل يز.
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اورلػػيز حإللهػػ   إلت ػػغؿ" اللحبػػزرللػػز " عليهػػ  (1)مهػػـ اولثلػػز لػػذلؾ قطدػػز لػػف تسػػيع الرتػػ ف اللطبػػإلع
تػض إلال ػر يف  لػال عػف حيييز إلخرا يز لتهػ  رمس اوسػد إلاور  حيززخ رؼ تب تيز ذاذ رؤإلس ر ئت ذ 

 (2)الطيإلر.

 إلهػإلعلػ  هيئػز م ػخ ص إلطيػإلر إلحيإلاتػ ذ   ػإلرحرؼ لته "  رؿ: مف تت رؿ لف "الثانىالنوع  
علػ   إلظهػرـ( 1250ـ ػ1171مسػلإلض  ريػد لػف الرت بػز الدربيػز مزدهػر  ػ  مإلاخػر الد ػر اويػإلب  )

 الدديد لف التحؼ اللللإلريز. 

االبػرز لهػذا التػإلع، بيتػذ مف م ػر ؿ  اللث ؿ (3)اللت إلر  دراسز تحليليز عف  لدداف رتبغ  إلهت ؾ
 ػػ  ط بدهػػ  الفتػػ  بتيليػػد  تػػ  راسػػخ ي ػػب  التيليػػد  للتزلػػزالحػػرإلؼ إلالتػػ   ػػإلرذ رهيئػػز ر ئتػػ ذ حيػػز، 

 (4)تر ػف  لػ  الدهػد اللللػإلر  إلاللإل ػإلدة بلتحػؼ بػػرليف التػػ الظػؿ"  خيػ ؿ  ػخإلصالػذ  التزلػذ بػ  "
 يتر لػؿف رؿ حرؼ لف الرت بز ي رؿ  إلرة لر ئف ح  مإل  ػز  لتػ  هذا التإلع ت د التطإلر    م إل  

 م، ض(.20(، )2لف م ر ؿ الحرإلؼ اوخر . لإلحز )

                                                                                                                            

إلاؽ"  بػػ لإلاؽاللدرإل ػػز " سػػالل ذاذ الر ئتػػ ذ الحيػػز  ػػ  الفػػف اأ التب تيػػز الزخػػ رؼ حسػػيف رللػػ ف: ل ػػطف  حسػػيف
 .833، 832 ص ،(ـ1999) حلإلاف، الددد الس دس،   لدز داض،رليز اى ل لز
 .193 ،ص(ـ1982) يالـ: الفف    الخط الدرب ، الري ض لحلإلد يإلسؼ

  ( 14472/ 269) رقـ الفف االسالل  لتحؼ (1)

إلاؽ"  بػػ لإلاؽ" اللدرإل ػػز سػػالل الر ئتػػ ذ الحيػػز  ػػ  الفػػف اأ ذاذل ػػطف  حسػػيف رللػػ ف :الزخػػ رؼ التب تيػػز  حسػػيف( 2)
 .839 ص ،(ـ1999حلإلاف، الددد الس دس )   لدز رليز اىداض، ل لز

 إلإللتػػرال ػػلدداف بلتحػػؼ الفػػف االسػػالل  ب ليػػ هرة ملػػ  الي عػػدة  هػػ  بلتحػػؼ  تإل ػػد" التحػػ س ػػلدداف لػػف  رقبػػز إلهػػ  (3)
اللللػػإلر  زيػػف الػػديف رتبغػػ   السػػلط فب لػػذهض إلالفلػػز  ػػتدذ ب سػػـ  لرفتػػزللفتػػإلف  ػػ  الإلاليػػ ذ اللتحػػدة االلريريػػز " 

 إلالبي  إلالظفر ب وعدا ". الدزييرم " رت ب ط  ريط ـ إلحإلؿ الرقبز  ري1296ـ ،1294اللت إلر  

 التربيػػز: مسػػس ت ػػليـ اللتلتلػػز اأسػػالليز  ػػ  اللدرسػػز الدربيػػز إلمثػػره  ػػ  تػػدريس لػػ دة السػػ يت محلػػد رم ػػذ  زيتػػض( 4)
  2256ـ(، ص 1978الفتيز، رس لز درتإلراة ،رليز التربيز الفتيز،   لدز حلإلاف )
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الت ػػإلير  لػػف ل لإلعػػز لػػف الحػػرإلؼ  ال ػػرؿالتػػإلع الث لػػا: إل ػػ  هػػذا التػػإلع يت ػػرؿ الرػػ ئف الحػػ  مإل 
 (. 3   لإلحز ) لثلل  (1)الدربيز مإل حرإلؼ التص الرت ب  بر للز.

الرت بيػػز علػػ  هيئػػز م ػػر ؿ لختلفػػز ييػػر  للإلحػػز: ت ػػريؿ ل لإلعػػز الحػػرإلؼ مإل عػػدد لتهػػ  عالنــوع الرابــ
الر ئتػػػ ذ الحيػػػز بػػػؿ اسػػػتط ع مف ي ػػػرؿ الرت بػػػ ذ   ػػػإلرالر ئتػػػ ذ الحيػػػز،  لػػػـ ييػػػؼ الفتػػػ ف عتػػػد حػػػد 

  (2)إلاوب ريؽ إلاللس  د إلالخإلذاذ. إلاليت ديؿبلختلؼ او ر ؿ لثؿ الزإلارؽ إلالسفف 

إلهػإل الخػط الػديإلات  إلزخػ رؼ  الطغػرا رمس حربيػز لرإلتػز لػف رت بػ ذ بخػط ملثلز ذلػؾ خػإلذة  إللف
(، رت بػز بػ لخط الرػإل   علػ  9) لإلحػز. (3)ـ 1614تب تيز إلزخ رؼ الرإلل  عل  إلثييػز ترريػز لؤرخػز 

 (.   5)لإلحز( 4ـ()15لف ترري  اليرف ) تإل هيئز سفيتز  

 تصوير اإلسالمى:  العربى كعنصر ىام فى ال الخطـ المظير الثامن: استخدام  8
 (5)اأسػالل  بلختلػؼ لدارسػ  الت ػإلير ف الخط الدرض روحد الدت  ر ال ل ليز     ػف  استخدـ

لدض الخط الدرب  الدإلر الب رز   يد إللذلؾال ل ل   للبددل  يدط  بددا رإلحي  إل رري  ب أل  ز   إلهإل

                                                 

 .(ـ1987، الهيئز الل ريز الد لز للرت ض )الدثل ت االسالليز    الد ر  إلفالفت عبدالدزيز لرزإلؽ: لحلد (1)
(2) Staatliche Museen & Preubischer Kulturbesitz, Belser Kunstbibliothek Die 

Meisterwerke aus dem Museum für Islamische Kunst Berlin, Belser Velag Stuttgart und 

Zürich, Germany, (1980), P. l43.    
 تػإلض الػإلاد ،    لدػزلحلػد حسػف ي سػيف: الرلزيػز الديتيػز  ػ  الزخر ػز اأسػالليز، ل لػز رليػز اىداض،  الت  ػر عبد
 .135 ص ،(ـ2000)(، 23) الددد

 ػػػ  الفػػػف االسػػػالل ، تػػػدإلة اىثػػػ ر اأسػػػالليز  ػػػ   ػػػرؽ الدػػػ لـ  ب لرللػػػ ذ الت ػػػإلير :و ميهػػػ ض محلػػػد  بػػػراهيـ:عػػػف تيػػػال
 .348، 339 ص ،(ـ1998) رةهالي    لدز ث ر،برليز اى ديدةاللتاأسالل ، 

         اليػػػػػ هرة ،للرتػػػػػ ضالل ػػػػػريز الد لػػػػػز  الهيئػػػػػز لػػػػػرزإلؽ: الفتػػػػػإلف الزخر يػػػػػز  ػػػػػ  الد ػػػػػر الدثلػػػػػ ت ، عبػػػػػدالدزيز لحلػػػػػد
 . 180ػ178 (، صـ1987)

 .برليف ,F, Sarreبرإل يسإلر  ل لإلعز( 3)

 ببإلسطف. ال ليلزالفتإلف  لتحؼ( 4)

 رثيػرا لػ  تػر  الفتػ ف اللسػلـ ييػإـل  إلالرسـإلقد إلظؼ    الت إلير  سالليزالدرب  لف مهـ الدت  ر الت ريليز اأ الخط( 5)
 إليحتإلي   رال إللدت .  ب بتإلظيف  حإلؿ الرسـ إلالت إلير رلط ر يحيط 
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 سػ  علػ  لدظػـ عت  ػر معتلػد ب ػرؿ مس اأسػالل     ف الت إلير اأسالل  إلذلؾ وف الت إلير 
 إلاللإلف.  الدرب الفتإلف اأسالليز إلعل  رمسه   ف الخط 

تي تػػ  بللر تيػػ ذ إلخ ػػ ئص  ػػف الخػػط الدربػػ  لػػف حيػػا اللرإلتػػز   ػػ  سػػتف دا  يػػد إللػػذلؾ مسػػلإلب  إلا 
ال ليلػز إلالػتحرـ  ػ  اليلػػـ إلاليػد إلعت  ػر ال ػرؿ، بػؿ  ف رثيػر لػف الل ػػإلريف  التسػضإلالدقػز إللراعػ ة 

ابػف  لثػؿا خط طيف مإل  لدإلا بيف الت إلير إلالخط  ت د م هر الخط طيف اللدرإل يف ر تإل  إلل  هيرهـ
الخطػ ط او ػهر  م ػب  ثػـ (1)البإلاض الذ  سبؽ ذرره قد بدم حي تز ل إلرا للػدإلر إلالي ػإلر السػلط تيز

مف م ػػهر الل ػػإلريف  ػػ  اللدرسػػػز الدربيػػز إلهػػإل يحيػػ  الإلاسػػط   ػػ حض لخطػػػإلط  رلػػ  بػػيف مقراتػػ ،
 الإلقػػذالل ػػإلر إلالخطػػ ط إلاللػػذهض  ػػ   م إل ػػإلره  إلذهبهػػ "  رتبهػػ هػػػ( قػػد "634) الحريػػر لي لػػ ذ 

يلػيؼ  لتهلػ تفس . تخلص لف ذلؾ مف الدالقز بيف الل ػإلريف إلالخطػ طيف، عالقػز تر لػؿ إلمف رػؿ 
  ل  اوخر إليس عد    له رات  إلتطإلره.  

  تت إلؿ دإلر الخط    الت إلير اأسالل  ر ىت إليلرف
  (2):ةالعربي المدرسة ـ أ

اسػػتخدـ  ػػف الخػػط  يهػػػ  ردت ػػر تتفػػ إلذ مهليتػػ   ػػ  ت ػػػ إليره   لػػ  رلطػػ ر مإل ر سػػـ معلػػػ   إلقػػد
ال خ ػػي ذ للتدريػػؼ بهػػ ، مإل ردت ػػر زخر ػػ   لػ ل   ػػ  ي لبيػػز  ػػإلر اللخطإلطػػ ذ الدربيػػز  بدػض

رػ ف للخػط  ػ   الػذيفم ػهر  تػ ت  اللدرسػز الدربيػز  لػفالإلاسػط "  لحلػإلدإليدتبػر الل ػإلر " الل إلرة
الحريػػػػر ،  لي لػػػػ ذلر تػػػػز ربيػػػػرة  فػػػػ   ػػػػإلر اللخطػػػػإلط الػػػػذ  يتسػػػػض  ليػػػػ  إلهػػػػإل )لخطػػػػإلط   ػػػػإلرهـ

                                                                                                                            

     اف حلػػػإل    لدػػػز ،ل لػػػز رليػػػز التربيػػػز الفتيػػػز، إلخ  ئ ػػػ  سػػػالل التللػػػز:  لسػػػفز الفػػػف اأ  ػػػ ل  الػػػرحلف عبػػػد لحلػػػد
 . 203 ،202 (، ص13) ل لد ،(ـ2004)

الدللػػ  الدراقػػ ، بغػػداد  الل لػػف لطبإلعػػ ذ إل تيػػز،ال ػػريؼ، دراسػػز ت ريخيػػز  الل ػػحؼ لػػرزإلؽ: الدزيػػز عبػػد لحلػػد (1)
        .36 ص ،(ـ1980)

اأسػالليز  اتت ػرذ هػذه اللدرسػز  ػ   ليػف متحػ   الػدإلؿ التػ  سػالل اأالدربيز ه  مإللػ  لػدارس الت ػإلير  اللدرسز( 2)
ل  او  ل لثؿ الدراؽ إلل ر إلالتدذ   ـ(.1258هػ/656) الغزإل اللغإلل  قبؿ يرافا  إل  تدلس ل ؿ م رييي  إلا 

إلم ػػػإلل  إللدارسػػػ (، الػػػدار الل ػػػريز  لتػػػ  سػػػالـ)ت ػػػوت  إللإلقػػػؼ اأ االسػػػالل لحلػػػإلد  ريلػػػ : الت ػػػإلير  الحلػػػد مبػػػإل
 .82 ،صـ( 1991) بدزاللبت تيز، ط
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البسيطز إلاللإلرقز إلاللزهػرة  الرإل يزهػ(، قد تليزذ زخ ر   الرت بيز بتتإلع مس ليبه    ستدلؿ الرت بز 634
   ف للتسخيز إلهذا التتإلع  تل  يدؿ عل  لر تز الخط   ب أل  ز (1)عل  مرليز لف الزخ رؼ التب تيز

 (. 32االحتف ؿ ب لديد. لإلحز )  إلرةالت إلير لثلل     

 واليندية: الفارسية المدرسة ـ ب
 ػػ   ػػ رس هػػ  التػػ  تدػػإلد  لػػ   اأسػػالل اليػػإلؿ مف مقػػدـ اللػػدارس الل ػػهإلرة  ػػ  الت ػػإلير  يلرػػف

 (3)لف خالؿ  إلر اللخطإلط ذ ثـ تطإلرذ إلتل ذ    اللدرسز التيلإلريز إلذلؾ (2)الد ر اللغإلل 
 (.  31) لإلحز (5)( إلاللدرسز الهتديز35) لإلحز (4)( ثـ اللدرسز ال فإليز30) لإلحز

اللػدارس  هػإل ي ػترؾ  ػػ   هػذهم ػب  الخػط الدربػ  عت ػرا ه لػ   ػ  ترػػإليف ي لبيػز ت ػ إلير  إلقػد
 ػػ  تػػإلاح  ال ػػإلرة لػػف حيػػا  بدت يػػزت ػػليـ ال ػػإلرة سػػإلا  لػػف الخػػ رج )اأطػػ ر( مإل الػػداخؿ لػػإلزع 

مرثػػػر  لػػػف (6)الفتػػػ ف ال ػػػهير بهػػػزاد إليدتبػػػر لػػػ  مإل لر تػػػ   ػػػ  ال ػػػإلرة، اختيػػػ ر تػػػإلع الخػػػط إللإلتػػػ  إلح

                                                 

 (.  ـ1972بغداد ) إللزخرؼ،رس ـ إلخط ط إللذهض  السلل ف: الإلاسط  عيس ( 1)

إلعتػ يتهـ بػ لفف إلالفتػ تيف  للرههػـ تسػ عاإل  سػتيرارهـاإل ـ( 1227 هػػ/618)اللغػإلؿاللدرسز الت  ظهػرذ بدػد ظهػإلر  ه ( 2)
 هػ . 771     ستز تيلإلرلتؾإلالفف ال يت   ل  ظهإلر  يراف إلتوثرهـ ب للدرسز الدربيز إلب لفف اأسالل     

ـ(  لػػ  1370هػػػ/ 771ظهػػرذ  ػػ  األبراطإلريػػز التيلإلريػػز إلالتػػ  حرلػػذ  يػػراف إللػػ  حإللهػػ  لػػف ) التػػ درسػػز الل إلهػػ ( 3)
 هػ(.1506هػ/ 912ستز )

ـ( حتػػػػػػ  سػػػػػػتز 1501هػػػػػػػ/ 907ظهػػػػػػرذ مثتػػػػػػ   حرػػػػػػـ اوسػػػػػػرة ال ػػػػػػفإليز  ػػػػػػ   يػػػػػػراف لػػػػػػف ) التػػػػػػ اللدرسػػػػػػز  إلهػػػػػػ ( 4)
 ـ(.1732هػ/1145)

ته يػػز اليػػرف  حتػػ ـ( 1526 هػػػ/932لػػف ) الهتػػداللغإلليػػز الهتديػػز  ػػ   سػػرةاللدرسػػز التػػ  ظهػػرذ مثتػػ   حرػػـ او إلهػػ ( 5)
 .  ـ(18 هػ/12)

 و.إلال ػػفإل  تػػ ريخ إلالدتػػز إلإل  تػػز ييػػر لدرإل ػػز علػػ  إل ػػ  الييػػيف التيلػػإلر لػػف م ػػهر الل ػػإلرييف  ػػ  الد ػػريف  إلهػػإل( 6)
 هػ.944هػ : 940إليي ؿ مف ت ريخ إل  تز حإلال  

 .276 ص س بؽ،ال اللر ف لحلإلد  ريل : الحلد مبإل :اتظر
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إلهػإل لخطػإلط   ليػ الفت تيف براعز    استخداـ  ف الخط    الت إلير ريـ قلز ال إلر اللؤرػدة التسػبز 
 (. 30)لإلحز (1)بست ف لسدد .

 الخط    هذه ال إلر  يه اللت طؽ الت  يتت ر  إلم هر
إللسػتطيالذ محي تػػ   لربدػ ذمسػػفؿ إللػف ال إلاتػض للثلػز  ػػ  ترػإلف  طػ ر لل ػػإلرة لػف معلػ  إل  ػ 1

لػ  ي ػغؿ الػتص  ػز  لػف لسػ حز  إلرثيػراترإلف لدتدلز إلمحي ت  ل ئلز لتداخلز    ال إلرة ب رؿ لإل ؽ 
الخطيػػػز ذاذ ملػػػإلاف إللرإلتػػػز خطيػػػز  اأطػػػ راذال ػػػإلرة دإلف مف يػػػؤثر علػػػ  عت  ػػػره  إل ل لهػػػ  إلهػػػذه 

 تتإلا ؽ لف ملإلاف إللإللإلع ال إلرة.

سػػإلا   ػػ  الدلػػ ئر  ال ػػإلرة  يػػدخؿ الخػػط ردت ػػر  لػػ ل   ػػ  الدت  ػػر اللدل ريػػز  ػػ  رلػػ ػ 2
ال ػريط الرتػ ب  الدػريض الػذ   يتلػلته البسيطز مإل الي إلر اللخلز مإل اليالع إلمهـ اأ ػر ؿ التػ  

إلال ػدراف إلعلػ  بدػض الدت  ػر اللدل ريػز  إلالتإلا ػذيدلإل رؿ ط بؽ لف طإلابػؽ اللبتػ  إلمعلػ  اوبػإلاض 
 اللحراض إلاللتبر إلاللدخؿ. لثؿال إلر الت  ت إلر اللس  د إلخ  ز    

إلبدػػض السػػت ئر  الدلػديفإليػػدخؿ الخػط ميلػػ   ػ  زخر ػػز لالبػس او ػػخ ص إلخ  ػز علػػ   ػ 3
 إلاودإلاذ إلقطف اوس س.

 يه  الدت ر اوس س  حيا  التب ت رل  استخدـ الخط ميل     ال إلر الت  ي رؿ الدت ر  ػ 4
 (2)بطرييز  ل ليز رائدز. بدله دز بيف او   ر بؿ إلإلسط يتت ر الخط    لس ح ذ لرب

 وفن التجريد العربىـ المظير التاسع: فن الخط  9
حيػػػا ت  هػػػؿ ال ػػػرؿ إلالإلاقػػػف  لػػػفالفػػػف اأسػػػالل  بإل ػػػ  عػػػ ـ ب لبدػػػد عػػػف الإلاقػػػف إلالت ريػػػد  تليػػػز

للسػلـ  لػ  االختػزاؿ إلييره ، إلل و الفتػ ف ا الحيزإلاالبتد د عف ت بي  ال رؿ بذات     م ر ؿ الر ئت ذ 
                                                 

(  ػػإلر هػػ  لحفإلظػػز بػػدار الرتػػض الل ػػريز  8ـ( إلتحتػػإل  علػػ  عػػدد )1488هػػػ/893بسػػتز) تػػؤرخاللخطإلطػػز  هػػذه( 1)
 .  ب لي هرة

ررلػ ت ، اللحفػإلظ  ػ  اللتحػؼ البريطػ ت  بلتػدف، الػذ  تسػخ  ليػر علػ  التبريػز   ػ   خػإلا   ػإلر لخطػإلط  بدض( 2)
  .ـ( إل إلره  تيد تي ش السلط ت1396هػ/ 798) ستز
 (84، 83. لإلحز )225، ص 224ص ،الس بؽ اللر ف :لحلإلد  ريل  الحلد مبإل
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علػػ  مبسػػط الخطػػإلط إلاأ ػػر ؿ الهتدسػػيز الل ػػردة لػػف  إلمعتلػػدإلاالسػػتغت   عػػف الرثيػػر لػػف التف  ػػيؿ 
التحػػإلؿ الربيػػر الػػذ  حػػدا  ػػ  الفػػف اأسػػالل  لتػػذ  ت ػػ    لتػػذم ػػر له  اللللإلسػػز إلاللحسإلسػػز إلذلػػؾ 

  (1).لثالثزاهػ( إلظهرذ بإلادره    طرز س لرا      221ع  لز اللدت ـ لديتز س لرا )

اوإلل  إلس عد  ػ  ت ػريؿ  ب لدر ز   ح  ز عل  التوريد بوف  ف الخط الدرب   ف ت ريد   إللست 
الت ريديػػػز  ػػػ  ت ػػػريؿ   خ  ئ ػػػ حيػػػاال  تػػػض اوبػػػرز إلاو ػػػيؿ  ػػػ   ػػػف الت ريػػػد اأسػػػالل  لػػػف 

 ريدة إللتليػزة، إلييره  بطرييز ت ريديز  الهتدسيزالدت  ر الحيز بوتإلاعه  إلالدت  ر التب تيز إلالدت  ر 
 ت ت  الد ر الحديا    الفف الت ريد  إلعل  رمسػهـ  رب رحت  م بحذ هذه الظ هرة مهـ ل   ذض 

 (.29(، )28(، )27)لإلحز (2)بإلؿ رل .

 

 

  

                                                 

  ديسػػػلبر ،2 ج (،13) ل لػػػد الللػػػؾ  ػػػؤاد اوإلؿ،   لدػػػز، داضاىإلطػػػرز سػػػ لرا ، ل لػػػز رليػػػز  زخػػػ رؼ  ػػػ  د :  ريػػػد (1)
 (.ـ1951)

 حسيف :اللر ف الس بؽ .   براهيـ لحلإلد
 .249ـ(، ص 1998الدرب ، دل ؽ ) الرت ضالحديا، دار البهتس : ال ل ليز اأسالليز    الفف  عفيؼ
علػ   ػف ال را يػؾ اللد  ػر  ػ  مإلربػ ، رليػز  إلمثرهػ  تح  عبد اللحسػف عبػد الحليػد: هتدسػي ذ الفػف اأسػالل   محلد

 .  13ـ(، ص 2002الفتإلف ال ليلز، رس لز درتإلراه )

ـ( إلهػإل  1940ـ : Poul Klee ( )1879 رلػ  بػإلؿ)يلثلػإلف هػذا االت ػ ه  ػ  الغػرض الفتػ ف ال ػهير  الذيفم هر  لف( 2)
ـ(، 1925) عػػ ـتولالتػػ   ػػ  التيتيػػز إلررإلري تػػ  اوب ديػػز  ت ػػرذ" ب لب إلهػػ إلسمسػػت ذا " عػػيفإلحفػػ ر سإليسػػر   ل ػػإلر

 الت  محتله  تيإلتف    ع لـ الطبيدز. اللر تزالذ  يإل ؼ بوت  يلثؿ ب لتسبز للفف الت ريل     اليرف الد ريف تفس 
 .76اللر ف الس بؽ، ص  رم ذ: محلد
ـ(، 1997الرتػػ ض الدربػػ ، دل ػػؽ، الطبدػػز االإللػػ  ) دارالبهتسػػ : الفػػف الدربػػ  الحػػديا بػػيف الهإليػػز إلالتبديػػز،  عفيػػؼ
  هيرة لف  إلر بإلؿ رل . خطيز( إلتلـ تسف  إلر 13.، لإلحز )55ص 
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  (1)فى الفنون الغربية: العربىـ المظير العاشر: دور الخط  11

  ل  عدة تي ط: اأ  رةهذا اللإللإلع الدديد لف الب حثيف إللرت  مريد هت   تت إلؿ  
 إلحديث .  قديل ػ مف  ف الخط الدرب  قد  ذض رب ر الفت تييف الغربييف  1
لػػ  ز قػػيـ  ل ليػػز  ديػػدة إلذلػػؾ  2 الإلظيفػػز إلطرييػػز   التػػإلاح خػػتالؼالػػػ إلقػػد مد  ذلػػؾ  لػػ  تطػػإلره إلا 

 الغربيف عل  هإل    ال رؽ . عتدالتت إلؿ إلالذإلؽ إلالييـ 
تتػ جالطيدز عل  م ػراز ػ قدرة  ف الخط الدرب  بسبض ل دت   3 م ػر ؿ إلت ػليل ذ  ديػدة ب سػتلرار  إلا 

 ميل .      الغربييفتالئـ الفت تييف ليس ال رقييف  حسض بؿ 

 (2)اوإلربيػز بػ لخط الدربػ  إلالػدإلؿهت  مع ػض الل ػإلرإلف إل تػ تإل ع ػر التهلػز  ػ   يط ليػ   إللف
 لالبػػس ػػ  زخر ػػز مهػػداض ربيػػرا إلحر ػػإلا علػػ  اسػتخدال  ردت ػػر لرلػػؿ لزخػػ ر هـ إلاسػتإلحإله  اع  بػ 

 لػػ   اللتسػػإلبز(، رلػػ  مف اوعلػػ ؿ 34اللسػػي  إلالدػػذرا  عليهلػػ  السػػالـ  ػػ   ػػإلرهـ الليدسػػز. لإلحػػز )

                                                 

ز عتػػد ال ػػدإلض اللسػػيحيز الحػػرإلؼ الدربيػػز  ػػ  الزخر ػػ اسػػتخداـ A. De Longperier لإلت بريػػز.  د : م.متظػػر (1)
 الغربيز: 

(L'Emploi de caracteres arabes dons L’ornamentation chez les peuples 

Chrétiens de L’occident) /(Revue archeologigue).  
       K. Erdmann.، إلقػػػد درس ؾ. مردلػػػ ف 706، 696 ص( 1845) ،2 ل لػػػد ، ػػػ  الل لػػػز اوثريػػػز ت ػػػر بحػػػا

الدربيػز اللسػتدللز  ػ  الزخر ػز  ػ  الفػف الغربػ   الحػرإلؼعتإلاتػ : " بحػا   ػ" اللإللإلع هذا  رتبذ  الت   اللؤلف ذ"
    الد إلر الإلسط " 

Arabische Schriftzeichen als Ornament in der abendischen kunst des Mittelalters 

"         لػػػػػ يتز ػػػػػ  " إلاىداضالدلػػػػػإـل  ت ػػػػػر  ػػػػػ  رسػػػػػ ئؿ اليسػػػػػـ الرإلحػػػػػ  إلالدلػػػػػإـل اال تل عيػػػػػز التػػػػػ بف ور ديليػػػػػز بحػػػػػا إلهػػػػػإل
 . 513ػ46729 مرق ـ ،(ـ1953)

Akademie der wissenschafren und der literatut in Mainz.  

 ".اي زإلالدرض: عالق تهـ    رريذ إللتطيز بحر  بيزتطز"  G.C.Miles.س . ل يلز : جميل  إلمتظر

Byzantiu and the Arabs relation in Crete and the Aegean Area.  

 .(Dumbarton Oaks papers. )32: 20ص  ،(1964) 18 ل لددالب رتإلف مإلرس"  مإلراؽ   " ت ر بحا

 . 76 رم ذ: اللر ف الس بؽ، ص محلد: متطر
(2) Hasan Al-Basha, Arabic Letters in the art of the Renaissance in Italy, Manbar Al-Islam, 

The supreme council for Islamic Affairs, Cairo,V. 2, No. 3, (July 1963).  
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ـ(، إلالل ػػإلر 1337   ػـ 1276ـ(، إلالل ػػإلر  يإلتػػإل )1455ـ ػ1395الفتػػ ف اأيطػػ ل  بيزاتلػػإل )
هػػـ لػػف ع ػػر التهلػػز ( إل 28) لإلحػػز (1)ـ( إلر ػػ ئيلإل إلهإللبػػ يف1469ـ ػ1406 يليػػإلليب  )  الفلإلرتسػػ

رتػػػ ئس بيػػػزا إلالف تيرػػػ ف إلتػػػزداف بهػػػ    ػػػ إلمعلػػػ لهـ اللحػػػالة ب لرت بػػػ ذ الرإل يػػػز عديػػػدة إلهػػػ  لحفإلظػػػز 
  (2)لت حؼ  لإلرتس  إلبرليف إلاللإل ر إلبإلسطف.

اليػرف الد ػريف بػدم الفتػ تإلف  لطلػفيدرؾ اليريبإلف لف حررز الفف الت ػريل  اللد  ػر متػ  لػف  رل 
ه  ئيز إلرلل ذ عربيز إلقػد متسػف تطػ ؽ هػذا  حرإل  ذ تلـ عت  ر ترإليته  اوإلربيإلف    مبداع لإلح 

 (3)ـ(، إلتوسػػيس لدرسػػز الدلػػ رة الػػػ )ب إلهػػ إلس(1916زيػػإلرخ )  ػػ االت ػػ ة لتػػذ اتػػدالع ثػػإلرة الػػػ )دادا( 
 إلالفتػػ ف (4)علػػ  رمس الفتػ تيف الػػذيف  ػرؿ  ػػف الخػػط الدربػ  محػػد ل ػ در  ػػتهـ الفتػ ف ديالرػػرإلا إليػوت 

 (.14 رؿ ) لته عف الدربيز "  رت بزسبيذ اأ  رة  لي ، لثلل     لإلح ت  ال ليلز " ذ الرل " بإلؿ"

 

 

                                                 

 .ل لز لتبر اأسالـ، الي هرة هإللب يف،الب   : الفف االسالل      إلر  حسف (1)

 ـ(.1962الب   :  ف التهلز، الي هرة ) حسف( 2)
 .278ـ(، ص 2000هػ/1421، ستز )1ط  ال رؽ،عب س حلإلده: تطإلر الرت بز الدربيز، دار تهلز  لحلإلد

 .  76محلد رم ذ: اللر ف الس بؽ، ص ( 3)
إلقد متخػذه  لفيػؼ لػف الت ػريلييف الثػ ئرييف علػ  اليػيـ التيليديػز  اوطف ؿالح  ف الخ ب  الذ  يلدض ب   لدت ه " دادا"

 .إل درا قبؿ الحرض الد لليز اوإلل  عتإلات  ل ل ع تهـ الت  م ترؾ  يه  لهتدسإلف إلمدب    مإلرب الت  س دذ 
ـ( لػف تخبػز لػف الػرإلاد  ػ  ذلػؾ الد ػر 1919" ) يلػ ر"  بلديتػزمسسه  اللدلػ ر  إلالتر ػرإليس  سزلدر " الب إله إلس"إل

 .  حإللزالفف لف م ؿ الحي ة إللف م ؿ تطهير اأتس ف إل يل  الرإلح  إلتهذيض البيئز لف  بتإلظيؼإلقد ت دذ 

 ر ػف  الحيػ ة إلالفتػإلف الدبيػز ر تػذ  (ـ1832) لػدف اللغػرض الدربػ  سػتز زارإلاديالررإل لف مإلائػؿ الفتػ تييف الػذيف  ر ف (4)
 .الغرضمهليز الفف الدرب  عتد  براز رائد  ل   رسـ لئ ذ الرسإـل إلال إلر إلقد س عد عل  

 .168 ص الس بؽ، اللر ف ح لد س لـ: لته  رب ض
يلػز رييلز ت ريليز قديل  إلحديث     ل ر، رسػ لز ل  سػتير، رليػز الفتػإلف ال ل الرت بز حرإلؼ عبد ال إلاد: عل  ت إل 

 254،241ـ،ص1984حلإلاف ،  ،  لدز
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 البــحث نتائج

لترػ لال  ػ  ذاتػ  ي لػف  ػ    تػ ػ مف  ػف الخػط الدربػ  إل ػؿ  لػ  در ػز لػف التطػإلر حتػ  م ػب   1
ألػػػػ  ز الهتدسػػػػيز إلاللدل ريػػػػز ب  إلالدت  ػػػػرداخلػػػػز بػػػػيف الدت  ػػػػر التب تيػػػػز إلالحيإلاتيػػػػز إلاىدليػػػػز 

 للدت  ر الت ريديز. 

عل   تراذ طإليلز لف الزلف إلر ف  بؿػ مف  ف الخط الدرب  لـ ي ؿ  ل  ل  إل ؿ  لي  لرة إلاحدة  2
إلهػإل لػ  يؤرػد لدارسػ  الفػف إلالفتػ تيف  إلخبػرتهـذلؾ يتإلقػؼ ب لدر ػز اوإللػ  علػ  قريحػز الفتػ تيف 

لر ت ت  ال تػزاؿ  بػداع يػدؿ علػ  ذلػؾ  بػداع ذ  تػ ت  علػ  التطػإلر إلاأ قػ درةمف ل دة هذا الفف إلا 
 ال رقييف.    مإلالفف الحديا سإلا  الغربييف 

 ف الدلػ رة مإل  ػف الت ػإلير مإل الفتػإلف  سإلا ػ مف  ليف الفت تيف قديل  إلحديث     لختلؼ م رع الفف  3
 الخط . هذاالزخر يز إل د رؿ لتهـ ل  يالئلز لف  تإلف 

ره    الد ر اأسالل     رؿ لراحل  الزلتيز لف دإلر ب رز     ف الخط إلتطإل  لللرمةػ ر ف  4
 اوقط ر. لختلؼ

إلقػػػد مد  ذلػػػؾ بػػػ لخط مف يرػػػإلف لػػػف                       بهػػػ ػ تدػػػدد اوقػػػالـ إلمدإلاذ الرت بػػػز إللسػػػتلزل ته  إلالدت يػػػز  5
 در ز ب لغز. إلالتدريعإلالرقز إلالتتإلع بديدا عف االهتزاز  ال ف  

الخػػط إلبدلػػه  لػػف  إلظيفػػزؼ مسػػل ئه   بدلػػه  ل ػػتؽ مسػػل  لػػف إلتدػػدد الخطػػإلط إلاخػػتال رثػػرةػ  6
إلمخر  للزخ رؼ الفتيػز  الخطاللر ف إلبدله  يتسض للخط طيف إلبدله  لليلـ إلبدله  لت إليد 

إلاالبترػػ ر إلالتليػز إلاللت سػػبز  التتػإلعإلييرهػ ، إلرػؿ ذلػػؾ يدطػ  لػػد  الثػرا   ػػ  قػدرة الخػط علػػ  
 للؤرخ  الفتإلف لتوريخ هذه الفتإلف إلاىث ر. ه ـا لرؿ متإلاع اىث ر إلالفتإلف اللختلفز إلرؿ هذ

 لرتسبز     ليإلل ذإلتددد ليإلل ذ  ف الخط سإلا  ر تذ ليإلل ذ ذاتيز مإل  رثرةػ  7

 عل  اىث ر اأسالليز.  الدرب الخط   لففلظ هر إلترإليت ذ الييـ ال ل ليز   تدددػ  8

 رسز.للخط دإلره الب رز    الت إلير اأسالل  بلختلؼ لدا ر فػ  9
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إلالػذ  اسػتلر حتػ  مخػذ  اأسػالل الخػط لػف مبػرز  إلاتػض إل ػرإلع  ػف الت ريػد  ػ  الفػف  م ػب ػ  10
 لر تت     الب رزة    الفف الحديا  رق  إليرب . 

 .       الحديار ف لهذا الخط دإلره     ف ع ر التهلز اوإلربيز إلالفف  رل ػ  11
 

 


