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يعرض هذا البحث التارخيي جلهود اخلطـاطني العثامنيـني وأعامهلـم يف جمـال كتابـة املـصحف 

عتمدها هؤالء اخلطاطون االرشيف, ويعمل عىل دراسة أنواع اخلط وأساليب الكتابة وقواعدها التي 
  . صحف الرشيفًيف هذا املجال, هادفا من وراء ذلك كله إىل معرفة الطريقة العثامنية يف كتابة امل

ويعد اخلطاط محد اهللا األمايس هو املؤسس األول هلذه الطريقة, وكان لـبعض اخلطـاطني 
 دور بـارز يف تطـوير هـذه الطريقـة , واحلافظ عثامن وغريمهـا,العثامنيني من أمثال درويش عيل

  . نتشارها عند أغلب اخلطاطني العاملني يف جمال كتابة املصحف الرشيفاوترسيخها و
وصل البحث إىل أن أبرز خصائص الطريقة العثامنية ورشوطها لكتابـة املـصحف وقد ت
  :  هي,الرشيف
  . مجال اخلط ووضوحه; بام يساعد عىل سهولة قراءة القرآن الكريم  . ١
ًخطا أساسا ورئيسا لكتابة املصحف الرشيف) خط النسخ(عتامد ا  . ٢ ً ً .  
عد عىل تيسري التواصـل يف القـراءة ترتيب الصفحات وتوزيع الكلامت فيها; بام يسا  . ٣

عتامد قواعد علميـة وفنيـة خاصـة اوسهولة حفظ القرآن الكريم, وذلك من خالل 
  . لكتابة املصحف الرشيف

:  كأن يكـون عـدد األسـطر,)الوتر(تكون مسطرة الصفحة الواحدة عىل النظام املفرد   . ٤
  . يف الصفحة الواحدةً أو سبعة عرش سطرا , أو مخسة عرش, أو ثالثة عرش,أحد عرش

                                                 
 . عامن, األردن−جامعة العلوم اإلسالمية العاملية  ) *(



 

١٠٠ 

 مقـدمة
ً دينيـا وثقافيـا ًواجبـا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كتابة القـرآن الكـريم َّسـن ً
 وحـرص ,بارشه منذ التنـزالت األوىل لكتاب اهللا العزيز يف مكـة املكرمـةإذ  ,ًإسالميا

سول األكـرم  وكان الر.كتامل نزول القرآن الكريم يف املدينة املنورةاعىل متابعتـه حتى 
 أصحابه الكـرام ريض اهللا عـنهم أمجعـني ئ يقر;صىل اهللا عليه وسلم خالل ذلك كله

 ; ويمليـه عىل أولئك الذين كانوا يعرفون الكتابـة مـنهم;كل ما ينـزل عليه من القرآن
ً متييزا هلم عن ;)كتبة الوحي( فسموا لذلك بـ ;فيكتبونه يف الصحف املتاحة هلم آنـذاك

 . )١(نبي صىل اهللا عليه وسلم يف املجاالت األخربقية كتاب ال
ْوحي  كاخلليفة عثامن بن عفان ريض اهللا عنـه الـذي كـان ; لبعض هؤالء الكتابُبَسُ

 والكاتـب الرسـمي خلليفتـه أيب بكـر ,كاتب الوحي لرسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم
ألزم «عنه الذي كان  وكالصحايب اجلليل زيد بن ثابت ريض اهللا ,ريض اهللا عنه )٢(الصديق

 وكـان , منذ قدم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم املدينـة املنـورة;الصحابة لكتابة الوحي
ًهم ضبطا وخطاَأحسن َحيـسب . . عىل سبيل املثال ال احلرص.)٣(»ًهم فهامَ وأحرض,ً ْ دورهـم ُ

ن  العديـدة التـي كـا− املكيـة واملدنيـة−  )الـصحف(الطليعي يف نسـخ القرآن الكريم من 
ً وكتـابته كامـال يف ,أغلبها قد كتب بإمالء الرسول الكريم صىل اهللا عليه وسلم أو إرشافه

 , بوصفه رضورة إسالمية جوهرية للحفاظ عىل كتـاب اهللا عـز وجـل)املصحف اإلمام(
ًدستورا رائدا لوحدة األمة اإلسالمية ومتاسكها االو   .جتامعي والسيايس الدائمً

                                                 
 .١٩١−٢٧: ّاملصباح امليضء يف كتـاب النبي: ينظر  )١(

 .٢٨ :تاريخ املكتبات اإلسالمية للكتاين  )٢(

 .١١٤: رسم املصحف  )٣(



 

١٠١ 

لتـزام األمـني هبـذه الـسنة  صفحة من صفحات اال)فكتابة املصح(لقـد كانت 
 العمـل لوضع آداب هـذا ; وقاعدة من قواعد العمل العلمي املسؤول;النبوية الرشيفة

 ورسـم كيفياتـه املعرفيـة املنهجيـة والوظيفيـة والتقنيـة ;اإلسالمي الكبري وأخالقياته
 أطلـق عليـه ;) الكـريمعلـوم القـرآن: املعرفة القرآنية(ًجزءا من كانت  التي ,واملادية

 : )١()علم كتابة املصحف وآداهبا(: مصنفوها األوائل
نــى بتوثيـــق نــزول القــرآن الكــريم وتدوينــه املبكــر يف ْعُالتـــارخيية التــي ت   )أ(

  .)املصحف اإلمام( ومراحل كتابته يف ; وبأطوار مجعه منها;الصحف
الفــة املـصحف حفظ املصاحف الكريمة عن خم«:  والرشعية التي وظيفتها)ب(

  .)مرسوم اخلط(يف »اإلمام
: من آداب كتابة القرآن«ن إ إذ ;»تعظيم كتاب اهللا« اجلاملية والفنية اهلادفة إىل )ج(

  . حروفهَطَمْرَقُت  وال,رَّيصغ  وال,ًجا بأحسن خطَّرَفُ فيكتب م;ـمَّخَفُأن ي
ي تعالج  الت)العلوم اخلطية(ً جزءا من )خط املصحف(وقـد جعلت هذه اآلداب 

 ومن حيث تعلقها ,)بكيفية إمـالء احلروف( من حيث تعلقها )الصورة اخلطية(طبيعة 
ختالف والتبـاين الطبيعيـة  بحسب سنة اال; وتنوعاهتا الفنية)بكيفية الصناعة اخلطية(

جتهـادات اخلطـاطني يف التجويـد والتفـنن ا وبحـسب ;يف كتابات الناس وخطوطهم
 ,)الـصورة اخلطيـة(هـاء والعارفني مـن مهنـديس ستحسانات الفقا وبحسب ;باخلط

 عـن غريهـا مـن أنـواع )خطوط املـصاحف(ونقادها اللغويني والفنييـن الذين ميزوا 
الرسـم ( ولـيس مـن حيـث ;ُ ومـن حيـث الوظيفـةُ; من حيث الشكل)٢(اخلط العريب

  .)القرآين
                                                 

 .٥٥−١/٣٦: أبجد العلوم  )١(

 .٨١−٦٦: اخلط العريب وإشكالية املصطلح الفني  )٢(



 

١٠٢ 

 هنـاك  أن نـشري إىل أن−يف هـذا الـسياق−ولعل من الرضورة العلمية واملنهجيـة 
 : جتاهني رئيسـني يف دراسة اخلط بوصفه العصب املعريف لكتابة املصحف الرشيفا

املـصحف (توقيفي عىل ما رسم الـصحابة الكـرام مـن إمـالء خـاص يف  :األول
 عـىل ; اخلطيـة)الكلـامت(نى بالكيفيات اللغوية الثابتة لصور ْعُجتاه ي وهذا اال;)اإلمام

عتبار ألية صورة لغوية قياسية للكلمة يف ما يسمى  اال دون األخذ بعني)بة األوىلْتَالك(
 ويـدخل يف ,)رسم املـصحف(جتاه بـ يعرف هذا اال و.)احلديث/مالء املحدثاإل(بـ 

:  ويشتغل يف هـذا املجـال. أكثر من أي جمال معريف آخر)علم القراءات القرآنية(إطار 
  . وال عالقة ألهل اخلط به,علامء القراءات والنحو

 )الكلمـة( ووضـعه يف )احلـرف( يعنى هبندسـة شـكل (aesthetic)مجايل  :الثـاين
ً الثابتة توقيفا أو املتحركة قياسا لغويـا; بغض النظر عن الكيفيات اللغوية;)السطر(و ً ً; 

ًجة وضـعا معينـا مـن ِ املنت)احلروف( ألشكال )ال اللفظية وال املعنوية(للصور اخلطية  ً
 أيـة كتابـة مـن حيـث هـي ;املرتاكب له يف الكتابـةالسطر املتسلسل النص أو الوضع 

 . دون العنايـة الكبـرية بنـوع الكتابـة وتوجهاهتـا املعرفيـة والوظيفيـة;عملية وطريقة
 )علـم اجلـامل( ويـدخل يف إطـار ,)Calligraphy :فــن اخلـط(ويعرف هذا املجال بـ 

  .اخلطاطون:  ويشتغل يف هذا املجال.)الفن اإلسالمي(و
 القائمـة عـىل )اخلـط( و)الكتابة(َة اللغوية واملعرفيـة بني مفهومـي ولعل العالقـ

كتابـة (; جتعل مثل هذا البحـث يف موضـوع )١(»اخلـط هو صورة الكتـابة«حقيقـة أن 
 أكثر من دخوله ;جتـاه أو املجال الثـاينًشتغاال باخلط يف االا يدخل )املصحف الرشيف

 أساليب اخلطاطني وطرقهم الفنيـة يف كتابـة  فيحاول دراسة;جتاه واملجال األوليف اال
                                                 

 .١٨: منهاج البلغاء ورساج األدباء  )١(



 

١٠٣ 

 فتـسمى ; دون غريها;نواع اخلط التي تكتب هبا هذه املصاحفأً فضال عن ;املصاحف
  .)خطوط املصاحف(: لذلك

فنية عامة ومـوجزة  وحتاول هذه املقاربة البحثية املتواضعة أن تقدم دراسة تارخيية
 وإبداع أسلوهبا املتميز يف ,اء طريقتها اخلاصةملـا بلغته املدرسة العثامنية لفن اخلط يف بن

ً إذ تعـد أعامل خطاطيها املصحفية مثاال حسنا وأنموذجا فذا ;كتابة املصحف الرشيف ً ً ً
يف تاريخ عناية املسلمني الدينية واحلضارية واملعرفية والعلمية العامة بـالقرآن الكـريم 

  .وكتابته الفنيـة

 : )١(املدرسة العثامنية لفـن اخلط
 واخلـط العـريب ;أد انتشار اإلسالم يف العامل إىل دخـول الثقافـة العربيـة بعامـة

ً دخوال بنيويـا عميقـا يف البيئـات االجتامعيـة والـسياسية والثقافيـة ألغلـب ;بخاصة ً ً
 حتـى صـار الكثـري مـن هـذه , التي اعتنقت الـدين اإلسـالمي;الشعوب غري العربية

 . )٢(يبالشعوب يكتبون لغـاهتم باخلط العر
 أكثـر تلـك )م١٩٢٢−١٢٩٩/ه١٣٤١−٦٩٩(وربام كـان األتـراك العثامنيـون 

ًالشعوب اإلسالمية تأثرا بالثقـافة العربية وتبنيـا ملنظومتهـا الكتــابية بعامـة  واخلـط ;ً
 كتابتهم القوميـة والرسـمية −بالنسبة هلم− فقـد أصبح هذا اخلط ;العريب منها بخاصة

 حتى يف ظل حمـاوالت ,)٣(ويتهم الثقافية التي يتميزون هباُوأداهتم احلضارية األوىل وه
 )م١٤٥١−١٤٢١/ه٨٥٥−٨٢٤( كالسلطان مراد الثـاين ;بعض السالطني العثامنيني

 يف ; إىل جانـب اللغتـني العربيـة والفارسـية; إنعاش اللغة الرتكية الذي عمل عىلًمثال
                                                 

 .٨٦−٥١: اخلط العريب يف الوثائق العثامنية: ينظر  )١(

 .٥٥−٤٠: إنتشار اخلط العريب يف العامل الرشقي والعامل الغريب: ينظر  )٢(

 .٣٥٩: فن اخلط الرتكي بني املايض واحلارض: ينظر  )٣(



 

١٠٤ 

لرسـمي الرتكـي احلـديث مـن  أو يف ظل حماوالت اخلروج ا,)١(احلياة الثقافية العثامنية
مدرسـة ( التـي أهنـت وجـود ;الدائرة الثقافية اإلسالمية إىل الدائرة العلامنيـة الغربيـة

سـتخدام  بوصفها آخر مؤسسات اال)م١٩٢٨−٩١٤/ه١٣٤٦−١٣٣٢: اخلطـاطني
  .العثمـاين لفـن اخلط العريب وآخر رموزه التقليدية

لعضوية احلميمة بني العثامنيني واخلط ًويمكن أن نعود تارخييا بجذور هذه العالقة ا
 الـذي اسـتقر فيـه احلكـم اإلسـالمي )السابع امليالدي (العريب إىل القرن األول اهلجري

 حيث بـدأت فيـه الفعاليـات الثقافيـة ,املوطن األصيل لألتراك العثامنيني: ألواسط آسيا
ورخونية واألويغورية اإلسالمية حللول الكتابة العربية حمل الكتابات الرتكية األوىل كاأل

 حتـى اسـتقرت , مع قيام الكيانات السياسية الرتكية الناشـئة يف ظـل اإلسـالم;وغريها
إخـوة العثامنيـني يف − الكتابة الرتكية والفارسية باخلـط العريب بوضوح عند الـسـالجقة 

َالنسـب الغزي الرتكي ً الذين اعتمدوا هـذا اخلـط رسـميا أداهتـم احلـضارية األوىل يف − َ
 )م١١٩٤− ١٠٣٨/ه٥٩٠− ٤٩٢(خمتلف املجاالت الوظيفية املتنوعـة لـدولتهم األوىل 

 . يف األناضول)م١٣٠٧− ١٠٧٧/ه٧٠٧− ٤٧٠( والثانية ,يف إيران والعراق
روه َّ فطـو,وقد ورث العثامنيون هذه العناية باخلط العريب من أبناء جلدهتم هؤالء

ًفنيا ووظيفيا حتى صاروا فيه أصحاب مدرسة خاصة  عند أغلب املـؤرخني ُّدَعُكاد ت ت,ً
 إذ متيـزت املدرسـة العثامنيـة لفــن اخلـط ;أهم مدارس هذا الفن اإلسالمي األصـيل

 عرب مراحـل تـاريخ ,العريب بكثرة خطاطيها الذين قد يصعب حرص أعدادهم الكاثرة
 مـاكن امتـدادها اجلغـرايفأ ويف ;ًالدولة العثامنية املمتدة عىل مد ثامنية قــرون تقريبـا

 ولكـن كثـرهتم هـذه الالفتــة ,فريقيـاإآسـيا وأوربـا و: الواسع يف القـارات الـثالث
ً فـضال عـن دورهـم الثقـايف الفاعـل يف إدارة ; ومكانتهم يف املجتمع العثامين;هتامملال

                                                 
 .١٧: إكتشاف التقدم األوريب  )١(



 

١٠٥ 

 ; قد تدفع املؤرخني إىل إمكـان وصـفها;الكثري من شؤون الدولة ومفاصلها التنظيمية
جتامعي ينترش اخلطاطون يف النسيج االإذ  ;)دولة اخلطاطني( بأهنا ;بكل جدارة وإمتياز

َّنتشارا عفويا كثيفا قد يصل إىل رباالعثامين  ً ً ات البيوت من النسـاء اخلطـاطات يف إطار ً
 مثلام يوجد هؤالء اخلطاطون يف صلب ,)العوائـل اخلطية(ما يمكن أن نسميه ظـاهرة 

 يف مـستوياهتا الرسـمية املختلفـة الطبقـات الشبكة التنظيميـة إلدارة الدولـة العثامنيـة
 حيث كـان ;جتامعية وغريهاوالنخب والشخصيات السياسية واإلدارية والثقافية واال

 , والـصدور العظـام,الكثري من رجـال الدولـة واحلكـم والـسلطة فيهـا كالـسالطني
  . مهرة وغريهم خطاطني, وقضاة العسكر, وشيوخ اإلسالم,والوزراء

امل ذاتية وموضـوعية عـدة يف حتقيـق هـذه النهـضة العثامنيـة ولقـد سامهت عو
 .نقطاع حتى هنايـة الدولـة العثامنيـةاستمرارها املتنامي بال ااملميزة لفن اخلط العريب و

 : )١(ولعل من أبرز هذه العوامل وأوضحها
مكانة االحرتام والتقدير واإلجالل الكبرية واملتميزة لفـن اخلط العـريب يف    )أ(

 ;الرسـمي والـشعبي بخاصـة:  والعـثامين منـه;اد اإلسالمي بعامـةاالعتق
 .لعالقته العضوية احلميمة بالقرآن الكريم وكتابة املصحف الرشيف

األمهية احليوية لدوره األساس واملبـارش يف التنظـيامت احلـضارية للدولـة    )ب(
العثامنية عىل مـستويات اإلدارة والتوثيـق واإلعـالم واالتـصال والثقــافة 

 .واملعرفة والعلم
 ,البغداديـة: ر ملـدارس اخلـط الفنيـة الـسابقةَّاملوروث العلمي والفني الثـ   )ج(

 وغريها التي سامهت يف توفري األرضية املعرفيـة التـي , واملرصية,والشامية
  .قامت عليها املدرسة اخلطية العثامنية

                                                 
 .٥٢−٥١: اخلط العريب يف الوثـائق العثامنية: ينظر  )١(



 

١٠٦ 

 منذ عهد السلطان ويمكن تلمس بدايات ظهور املدرسة العثامنية يف فـن اخلط العريب
 عــىل أيــدي أوائــل كبــار اخلطــاطني )م١٤٨١− ١٤٤٤/ه٨٨٥− ٨٤٧(حممــد الفـــاتح 

 والـشيخ محـد اهللا ,)م١٤٧٨/ه٨٨٣ :ت بعـد(عيل بن حييى الصويف : )١( مثل,العثامنيني
ً فنيـا ووظيفيـا, وتطورت هـذه املدرسـة.)م١٥٢٠/ه٩٢٦ :ت(األمايس   عـىل أيـدي ,ً

 :ت( واحلافظ عـثامن ,)م١٥٥٦/ه٩٦٣(لقره حصاري أمحد ا: اخلطاطني الالحقني مثل
 وحممد أسعد اليساري ,)م١٨٢٦/ه١٢٤١ :ت( ومصطفى راقـم ,)م١٦٤٢/ه١١١٠

 ,)م١٨٧٦/ه١٢٩٣ :ت( وقايض العسكر مـصطفى عـزت ,)م١٧٩٨/ه١٢١٣ :ت(
 وتواصـلت هـذه املدرسـة مـؤثرة يف . وغـريهم,)م١٨٨٠/ه١٢٩١ :ت(وحممد شفيق 

ها يف العامل اإلسالمي عىل أيدي بعض خطاطيها املتـأخرين ترسيخ أصول هذا الفن ونرش
 ونظيف ,)م١٨٨٩/ه١٣٠٦ :ت( وحممد عزت ,)م١٨٨٧/ه١٣٠٤ :ت(شوقي : مثل

 وأمحد كامـل ,)م١٩٣٤/ه١٣٥٣ :ت( وعبد العزيز الرفاعي ,)م١٩١٣/ه١٣٣١ :ت(
 وخامتـة ,)م١٩٦٤/ه١٣٨٤ :ت( ومصطفى حلـيم ,)م١٩٤١/ه١٣٦٠ :ت(أقـديك 

 . وآخرين)م١٩٨٢/ه١٤٠٢: ت(حامد اآلمـدي : ثامنينياخلطاطني الع
 : )٢(وكان من أبرز مالمح هذه املدرسة ومنجزاهتا املعرفية

عمـل  إذ , تطوير مجالية بنية اخلـط يف النـواحي املعرفيـة والفنيـة والوظيفيـة:ًأوال
جتاهات الرئيسة اخلطاطون العثامنيون بكل جد وتواصل عىل حتقيق ذلك من خالل اال

 : يةتاآل
 ,معاجلة املوروث احلضاري العريب واإلسالمي هلذا الفـن وحتسني أشـكاله   )أ(

الثلث والنـسخ واملحقـق والرحيـاين :  التي هي)األقالم الستة(: وباألخص
                                                 

 .Turk Hattatlari و,Son Hattatlar و,حتفة اخلطاطني: ينظر  )١(

 .٨٦−٥٩: اخلط العريب يف الوثـائق العثامنية: ينظر  )٢(



 

١٠٧ 

 وكذلك خط التعليق واخلط الكـويف بأشـكاله املختلفـة ,قاع والتواقيعِّوالر
العثامنيني يف حتـسني  وقد كانت خالصة جهود اخلطاطني .البسيطة واملعقدة

 وجتويـدها عـىل أفـضل ,هذه اخلطوط عىل أحسن ما يتصور من األشـكال
  .ة عىل خطوط الثلث والنسخ والتعليق منهاَّ منصب,أساليب األداء املمكنة

 ويمكـن ,ابتكار أنواع خطية جديدة أو توليدها من أشـكال كتابيـة سـابقة  )ب(
 ومـن حيـث الـشكل ,لحسم واملـصطًعدها خطوطـا عثامنية من حيث اال

:  ومـن أبـرز هـذه اخلطـوط. ومـن حيـث الداللـة والوظيفـة,واألسلوب
  .وغريها, )سياقت(ياقة ِّ والس,قعةُّ والر,الديواين وجيل الديواين

أسـلوب الكتابـة :  مثـل;إبداع أسـاليب وتقنيـات وتراكيـب فنيـة جديـدة   )ج(
 ,بـاريُاألسـلوب الغ و,)اجلــيل( وأسـلوب ,)املثـنى أو املـرآة(املتعـاكسة 

ً فضال عـن الرسـوم اخلطيـة , وغريها يف الكتابة اخلطية,وأسلوب الرتكيب
  . وغري ذلك,ـراءْغُّكالط

توسيع الدور الوظيفي لفـن اخلط يف الدولة واملجتمع العثامنيني عـىل نطـاق  :ًثانيا
ط يف ً إذ وسع العثامنيـون كثـريا مـن اسـتخدام اخلـ,غري مسبوق يف احلضارة اإلسالمية

الـسياسية والعلميـة والدينيـة واالقتـصادية : املؤسسات الرسـمية والـشعبية للدولـة
ً فـضال , وعدوه من رشوط التعيني والوجاهة والتقـدير األساسـية,واإلدارية وغريها

  .عتبار املعريف ملكانة اخلط ودوره يف املؤسسات العلمية والدينيةعن اال
 يف العديـد مـن −بشكل واضـح وكبـري−  متثل دور اخلط العريب,ويف هذا السياق

 : املجاالت احلضارية العثامنية التي يقف يف مقـدمتها كل من
الذي كان اخلط العريب فيه بمثابة العصب املنظم لكل : نظام التوثيق العثامين   )أ(

 حيث كانت أنواع اخلـط العـريب ;وثـائق إدارة الدولـة ومعامالت املجتمع



 

١٠٨ 

 هـي التـي حتـدد اســم , اخلاصـة والعامـة,عثامنيـةاملستخدمة يف الوثائق ال
ــة ــرشعية والقانوني ــلطتها ال ــا وس ــا ووظيفته ــة وشــكلها وداللته  ,الوثيق

 غـري ; من حيث كتابتهـا وخطهـا; وغريه)مانَرَالف(فالوثائـق السلطانية كـ 
ـــق  ــالم(وثائ ــيوخ اإلس ــدريس)ش ــف والت ــو والوق ــان , يف الفت  وهات

 عـن كـل تلـك −بشكل كيل−ن يف نوع اخلط املجموعتان من الوثائق ختتلفا
ْرتْفَّالد(الوثائق العثامنية اجلارية يف مؤسسة   وهكذا األمـر كلـه , املالية)هخانَ

البـاب العـايل( كــ ;بالنسبة لوثائق مؤسسات الدولـة العثامنيـة األخـر( 
بنظام  بام يوحي بوضوح بأن هذا السياق الوثائقي هو سياق مرتبط ;وغريها

 . )١(ري والسيايس والتنظيمي لبنية الدولـة العثامنيةاهلرم اإلدا
 كام هـو احلـال ;التي أخذت أمهيتها عند العثامنيني: كتابة املصحف الرشيف  )ب(

عتبـار الـديني الـذي يرقـى بـاخلط العـريب إىل  من اال;عند عموم املسلمني
 حرتام والتقدير واإلجالل والقداسة املرتبطة بقداسةمستويات عالية من اال

  .القرآن الكريم: كالم اهللا تعـاىل وكتابه العزيز

 : عناية العثامنيني باملصحف الرشيف
 ,ً شأهنم يف ذلك شأن املسلمني مجيعا;عني العثامنيون بالقرآن الكريم عناية كبرية

 ولكن هذه العناية العثامنية متيزت بالعديد من املظاهر والتقاليد املتنوعة التي تعلقت
 :  ولعل من أبرز هذه املظـاهر والتقـاليد. وكتابته بصورة خاصة; بعامةباملصحف الرشيف

قتنــاء اكان السلطان حممد الفاتح أول من بدأ محلة  :قتناء املصحف الرشيفا −١
 سـواء عـن طريـق تكليـف اخلطـاطني بكتابـة ; واملـصاحف بخاصـة;الكتب بعامـة

                                                 
 .٣٦٦−١/١٥٠: دولة العثامنية; تاريخ وحضارةال: ينظر  )١(



 

١٠٩ 

 فانتقلت بذلك ,لعثامنية أو عن طريق تكليف والته بجمعها من الواليات ا,املصاحف
 التـي ختربنـا ,نفائس خمطوطات املصحف الرشيف منها إىل اخلزانة السلطانية العثامنيـة

كتشافاهتا الالحقة بأهنا كانت تتوفر عىل مصاحف نفيسة من خمتلف الواليات واملـدن ا
 كبغــداد ودمـشق والقـاهرة ,اإلسالمية التـي كانـت تابعـة آنـذاك للدولـة العثامنيـة

خلزانــات عــىل نحــو خــاص ويــصعب حــرص هــذه املــصاحف املكتوبــة . )١(اوغريهــ
 ولكـن يمكـن , لكثرهتـا الكـاثرة,السالطني وغريهم من رجـاالت الدولـة العثامنيـة

 بذكر املصحف الرشيف الذي كتبه اخلطاط مـصطفى بـن ;التمثيل عىل ذلك ال احلرص
يف  −)م١٥٠٩/ه٩٩٢( سنة ;الشيخ محد اهللا األمايستـالمذة وهو أحد − عيل هخواج

  .)٢()م١٥١٢−١٤٨١/ه٩١٧−٨٨٥(خلزانة السلطان بايزيد الثاين القسطنطينية 
وذلـك بتخـصيص نـسخة واحـدة أو أكثـر مـن  : وقف املـصحف الـرشيف−٢

 ;املصحف الرشيف موقوفة ًعىل احلرمني الـرشيفني يف مكـة املكرمـة واملدينـة املنـورة
 عــىل ســواها مــن أمــاكن العبــادة  ثــم;ًوالأ ;واملــسجد األقــىص يف القــدس الــرشيف

 مـن املؤسـسات الدينيـة ونظريهـا ودور العلم واملدارس واملكتبات العامة ;كاملساجد
 حيث كان للعثامنيـني إسـهام طيـب وكبـري يف ,جتامعية اخلاصة والعامةوالعلمية واال

ني املتقنة يف جتليدها عىل احلـرم و; والنفيسة يف تذهيبها;يف خطها وقف النسخ الباذخـة
 . ثم عىل غريها من أماكن العبادة والعلـم اإلسـالمية;ًالرشيفني واملسجد األقىص أوال

:  عىل سبيل املثال ال احلـرص;ًولعل من أشهر نسخ املصحف الرشيف املوقوفـة عثامنيا
من تالميذ عمر الوصـفي « )١٩/ه١٣ق (مصحف بخط احلافظ حممد أمني الرشدي 

ــ ــ] م١٨٢٤/ه١٢٤٠ت  [هخواج ــه يف س ــة .م١٨٢٠/ه١٢٣٦نة كتب ـــه زوج  وقفت
                                                 

 .الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط :ينظر  )١(

 .٢٢٢: اخلط العريب من خالل املخطوطات  )٢(



 

١١٠ 

ووالـدة الـسلطان ] م١٨٣٩−١٨٠٨/ه١٢٥٤−١٢٢٢[ ,السلطان حممود خان الثاين
أيب عىل مرقـد الـشيخ ] م١٨٧٦−١٨٦١/ه١٢٩٢−١٢٧٧[ ,األولعبد العزيز خان 

  .)١(»م١٨٦١/ه١٢٧٨ سنة ,]م٩١٠/ه٢٩٨ :ت[نيد البغدادي القاسم اجل
عتاد عليه العثامنيـون اسالمي اامعي جتاوهو تقليد  : إهداء املصحف الرشيف−٣

 وكـان الـسالطني .حـرتام والتقـدير واإلجـالليف التعبري عن ما بينهم من املحبة واال
 وأسامها داللة يف التعبـري ; يعدون املصحف الرشيف أثـمن اهلدايا قيمة;منهم بخاصة

  ولذلك نجد كثـرة نـسخ املـصحف الـرشيف املقــدمة هـدايا;حرتامعن التقدير واال
:  عىل سبيل املثال ال احلـرص; ولعل من تلك املصاحف املهداة.رسمية وشعبية عندهم

 ;)م١٧٥٣/ه١١٦٦ :ت( حممـد أفنـدي همصحف كتبـه اخلطـاط العـثامين شـكر زاد
 ملناسبة )م١٧٥٤−١٧٣٠/ه١١٦٧−١١٤٢(وقدمه هديـة إىل السلطان حممود األول 

صاحف كتبهـا هـذا اخلطـاط ً وكان هذا املصحف واحدا من ثالثة مـ,عتالئه العرشا
ُتقليدا ملصاحف الشيخ محد اهللا خـالل م ـه يف املدينـة املنـورة بعـد أدائـه فريـضة ِكوثـً

 . )٢(احلج

 : عناية اخلطاطني العثامنيني بكتابة املصحف الرشيف −٤
  بــدايات عنايــة اخلطــاطني العثامنيــني بكتابــة املــصحف الــرشيف حتديــد يمكــن 

 حممد الفاتح الذي كان يرعى محلة واسـعة لنـسخ  منذ عهد السلطان−بشكل واضح−
ً ومنها املصاحف التي صارت جماال للتنافس الفني بني خطاطي عهـد ;الكتب وكتابتها
بتكار والتجديـد نطلقت منه نزعات اإلبداع واالا, وهو التنافس الذي )٣(هذا السلطان

                                                 
 .١/١٩: فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة األوقاف العامة يف بغداد  )١(

 .١٩٧: فن اخلط  )٢(

)٣(  Fatih Devri Hattatlari ve Hat San'ati: 16. 



 

١١١ 

 والـشيخ محـد ,صويف كاخلطاط عيل بن حييى ال;األوىل عند اخلطاطني العثامنيني الرواد
ــايس ــصاري,اهللا األم ــره ح ــد ق ــد اهللا الق, وأمح ــي ْرَ وعب  ,)م١٥٩١/ه٩٩٩: ت(م

 بأسـاليبها املختلفـة يف كتابـة ; يف التأسـيس املعـريف ملدرسـة اخلـط العثامنيـة,وغريهم
  .املصحف الرشيف

  بنه الـسلطان بايزيـد الثـاين ملعلمـه يف اخلـط اوكانت الرعاية اخلاصة التي أوالها 
 فقد كان بايزيـد الثـاين أول ;ً هي التي مهدت رسميا لذلك−لشيخ محد اهللا األمايسا−

ً ويـزاول شخـصيا كتابتـه يف اللوحـات الفنيـة ;سلطان عثامين يبارش هذا الفن بنفـسه
وعىل الرغم من أن هذا . )١( ليكون بذلك أول خطاط من السالطني العثامنيني;املختلفة

 ومل يظهر ملؤرخي هذا الفـن ودارسـيه ; بخـطهالسلطان مل يعرف له مصحف مكتوب
 أو عـىل األقـل , ال يستبعد وجود مثل هـذا املـصحف,ًأي أثر يدل عىل كتابته مصحفا

 السـيام وإن ;وجود حماوالت خاصة هبذا السلطان اخلطاط لكتابة املصحف الـرشيف
 ً الذي كان مثل أبيه تلميذا من;)م١٥١٣−١٤٦٧/ه٩١٩−٨٢٢(بنه األمري كركوت ا

عـىل −ًواحـدا  )٢(ً كـان قـد كتـب مـصحفـا;تالمذة الشيخ محد اهللا األمـايس يف اخلـط
  .بخط النسخ −األقل

 العديد من السالطني واألمراء والصدور العظـام والـوزراء َّ أن−من هنا−ويبدو 
وشيوخ اإلسالم وغريهم من كبار رجال الدولـة العثامنيـة الـذين تعـاطوا فـن اخلـط 

ٍ يقفــوا عنــد حــدود تعلمــه وكتابتــه يف لوحــات فنيــة كــالقطع  مل,ورعايــة اخلطــاطني
 بل خاض العديد مـنهم املعـرتك الـصعب ;ات وما شاكلها فحسبَيْلِعات واحلَّواملرق

 ; بكل ما يتطلبه من التفرغ والوقت واجلهد والصرب واألنـاة;لكتابة املصحف الرشيف
                                                 

 .Hattat Osmanli Padishahlari: 26 _ 27: ينظر  )١(

)٢(  Masterpieces of Ottoman Calligraphy: 61. 



 

١١٢ 

 : ثال ال احلرص عىل سبيل امل; من هذا البعض.فكتب بعضهم املصاحف الرشيفة
 كتـب أربعـة )م١٧٣٠−١٧٠٣/ه١١٤٢−١١١٤(السلطان أمحـد الثــالث    .١

 . )١(مصـاحف
, ووالدتـه درة )٢(السلطان حممود الثاين الذي كتـب مـصحفني بخـط النـسخ   .٢

ًكتبت مصحفا رشيفا سنة «هـانم التي   . )٣(»م١٧٨٥/ه١١٧٢ً
 الذي كتـب )م١٥٧٤/ه٩٨٢ :ت(الصدر األعظم الوزير حممد فرهاد باشـا    .٣

 . )٤(ًمصحفا بخط النسخ
ُرضْرَوشيخ اإلسالم فضل اهللا حبيب األ   .٤  الذي )م١٧٣٩/ه١١١٥ :ت(ومي َ

 هاإلجـازة يف خطـي الثلـث والنـسخ مـن اخلطـاط مـصطفى زاد حصل عىل
, وغري هؤالء كثري من )٥(ًوكتب مصحفـا ;)م١٦٨٦/ه١٠٩٧ :ت(صيوجلي 

 مـشكلني ; سبيل املعرفة واملحبة والتــدينالذين كانوا يتعاطون هذا الفن عىل
  .بذلك طبقة خاصة من طبقات اخلطاطني العثامنيني
شـتغلوا بكتابـة املـصحف اأما الطبقات األخر من اخلطاطني العثامنيني الـذين 

 وتباينـاهتم املعرفيـة يف املـستويات ;ً فتتمثل يف بقية اخلطـاطني الكثـرية جـدا;الرشيف
ً فـضال عـن ;ت الثقافية والتوجهات الفنية والقـدرات اإلبداعيـةنتامءاجتامعية واالاال

 مما قد يقتيض إعادة تصنيف طبقات هؤالء اخلطـاطني ,كميات إنتاجهم يف هذا املجال
التـارخيي لسلـسلة اخلطـاطني العثامنيـني  َسـب املعـريفَّ عن أسـاس النـ−ًقليال−ًبعيدا 

                                                 
 .١٩٧: فن اخلط  )١(

 .٢٠٧: فن اخلط  )٢(

 .٣٤٠: تاريخ اخلط العريب وآدابه  )٣(

)٤(  Hattat Vezirlari: 10. 

 .٣٣٣: تاريخ اخلط العريب وآدابه  )٥(



 

١١٣ 

كتـساب  ال;)اإلجـازة( إىل ْنيَيِضْفُمـليف تعليم اخلط وتعلمه ا )١(ومشجراهتا التقليديـة
ً وقريبا جدا من أساس الوظيفـة املعرفيـة والدينيـة . العلمية والرسمية)اخلطاط(صفة  ً

تكـون هـذه الوظيفـة هـي الفاصـل إذ  ,لفن اخلط يف كتابة املصحف الرشيف بالذات
  ومـد; ودرجـات تعـاطيهم معـه;املميز بني أدوار هؤالء اخلطاطني يف هـذا املجـال

  .تأثريهم يف بناء الطريقة العثامنية لكتابة املصحف الرشيف
 هو أن بناء هذه الطريقـة كان ينجز بشكل تدرجيي بـني ;ولعل ما قد يدعو إىل ذلك

فكل جيل منهم كان يفوق اجليل السابق مـن حيـث اجلـودة « ;أجيال هؤالء اخلطـاطني
أهـل : أنواع خمتلفة من اخلطاطني وكان هناك ثالثـة .والتوصل إىل درجة أعىل من الكامل

 وكـان هلـم مـساعدون ومعامـل ; وهم مجاعة ممن كانوا يتعاطون اخلط كمهنــة;احلرف
والنوع الثاين هم اهلـواة الذين كـانوا يتعـاطون ]. املصاحف: ومنها[إلنتاج املخطوطات 

 وكـان مـن بيـنهم بعـض ;]جتامعيـةاو[اخلط إما للمتعـة الشخـصية أو لغايـات دينيـة 
]. وبعض نساء املجتمـع الراقـي[سالطني والوزراء وشيوخ اإلسالم وكبـار املوظفني ال

 وللتعبـري ;والنوع األخري وهم كبار اخلطاطني ممن كانوا يتعاطون هذا الفن حمبة لـدينهم
 وإنـام ; فهم مل يكونوا من أصـحاب املعاشـات;عن هذه املحبة بأمجل األساليب والطرق

 ومـن هـؤالء الـشيخ محـد اهللا;]وغريهم[من السالطني كانت تأتيهم مكافـآت كرب , 
 تطويرات كـرب عـىل فـن − كل بأسلوبه اخلـاص− وأمحد القره حصاري اللذان أدخال 

  . وعىل كتـابة املصحف الرشيف بخاصة;بعامة )٢(»اخلط
 ;ًوقد يمكن القول أيضا بـأن كتابـة املـصحف الـرشيف عنـد هـؤالء اخلطـاطني

 −ٍإىل حـد مـا− متعلقــة −عىل األقــل−من الناحية الفنيـة  كانت ,بمختلف طبقـاهتم
                                                 

 .Turk Hattatlari: 282: ينظر  )١(

 .٥٠: املخطوطات العربية واإلسالمية يف مكتبة الكونغرس األمريكي  )٢(



 

١١٤ 

بأساليبهم الكتابية يف هذا املجال أو يف املجاالت الكتابيـة األخـر التـي يـدخل هـذا 
 أي إن كتابة املصحف الرشيف بخط النسخ حتتاج إىل ;الفـن فيها بشكل أساس وكبري

 ومنهـا ; الكتابـات األخـر قد خيتلفان عن;خربة معرفية معينة ودربة أسلوبية خاصة
 وربـام كـان العامـل .; سواء عىل العامئر أو يف املخطوطات)١()َاجلـيل(الكتابة بأسلوب 

ًالفني سببا وجيها  ٍ يف جعـل كثـري مـن كبـار اخلطـاطني العثامنيـني −ًإذا مل يكن رئيسا−ً
اخلـط املعروفني بأسلوب اجلـيل يف الكتابة بخطوط الثلث واملحقق وغريمها من أنواع 

 سـواء هبـذه ;ً مقليـن جدا يف كتابة املـصحف الـرشيف,عىل العامئر واملساجد وغريها
 :  ونذكر منهم عىل سبيل املثال ال احلرص, أو بخط النسخ,اخلطوط
 عىل الـرغم مـن كـون ;مل يتمكن من كتابة مصحف« :اخلطاط مصطفى راقم   .١

 . )٢(»خطه يف النسخ ال يضاهى
 )٣(, وحممد شـوقي,)م١٨٢٩/ه١٢٤٥ :ت(ل الدين اخلطاطون حممود جـال   .٢

ً كتب كل واحد منهم مصحفـا واحدا فقط,)٤(أمحد كامل آقـديكو ً.  
 ,)٦( وحممـد شـفيق,)م١٨٧٥/ه١٢٩٢ :ت( )٥(اخلطاطان عبـد اهللا الزهـدي   .٣

  .كتب كل واحد منهام مصحفيـن
                                                 

أسلوب من أساليب الكتابة عند اخلطاطني, طوره العثامنيـون يف الكتابـة بخـط الثلـث عـىل العامئـر, : اجليل  )١(
 والفرق بينهام يكون. لثلثوالثلث اجليل أو جيل ا) العادي ( بالدرجة األوىل, فصار هذا اخلط يتميز إىل الثلث 

يف ســم ) ٥ , ٣(, وما فوق ذلـك إىل )العادي ( ملم يف الثلث  ) ٢.٥− ٢( يف عرض القلم وسامكة اخلط من 
 .جيل الثلث

 .٨٥: طبقات اخلطاطني  )٢(

 .٢٠٩ ,٢٠١: فن اخلط  )٣(

 .٩٦: طبقات اخلطاطني  )٤(

 .٥٥: ًدار الكتب املرصية بني األمس واليوم وغدا  )٥(

 .٢٠٦: ـن اخلطف  )٦(



 

١١٥ 

ثــة  كتب ثال, وغريه كثري)م١٧٤٠/ه١١٥٣ :ت( )١( اخلطـاط حممد الشهري.٤
  .مصاحف

حرتاف املهني لكتابة املـصحف الـرشيف ً قد يمكن القول أيضا بأن اال;ومن هنا
ًوسيلة لكسب الرزق وجماال  ً كان عامال مهام وأساسا ;سباب العيشألً ً  −إىل حد كبري−ً

 بأعبـاء −عـىل هـذا النحـو الكبـري والواسـع−يف جعل اخلطاطني العثامنيني ينهـضون 
 حيـث تفـرس ذلـك كثـرة ;ة بنسخ املصحف الـرشيف وكتابتـهالعنـاية العلمية والفني

ً إذ ينـدر أن نجـد أحـدا مـنهم مل يكتـب ;تعـاطي هذا العمل عند هـؤالء اخلطــاطني
عتـادوا عـىل كتابـة املـصحف ا بل إن هؤالء اخلطاطني املحرتفـني بالـذات ,ًمصحفـا

 حيـث كـان أغلـب هـؤالء قـد عـرف بكــثرة مـا نـسخ مـن ,ٍالرشيف مرات عديدة
 حتـى صـار مـا ;ً وخلف أكثرهم أعدادا كبرية من املصاحف التي كتبوهـا;ملصاحفا

كتبه هؤالء اخلطاطون العثامنيون منها يعادل أضعاف ما كتب غـريهم مـن اخلطـاطني 
  . منذ املصحف اإلمام حتى اليوم;املسلمني من املصاحف

ف الـرشيف ستقصاء اخلطاطني العثامنيني املعروفني بكتابتهم املصحاوقد حاولنا 
 ملؤلفــه العـامل واملـؤرخ )حتفـة اخلطـاطني(: من مجلة اخلطـاطني املذكورين يف كتـاب

 عـىل ;)م١٧٨٨/ه١٢٠٢ :ت( هواخلطاط العثامين سـليامن سـعد الـدين مـستقيم زاد
سبيل املثال ال احلرص مـن املـصادر التارخييـة العثامنيـة العديـدة لطبقـات اخلطــاطني 

  . من هؤالء اخلطاطنيًخطاطا )١٣٠(إحصـاء  فتوصلنا إىل ;العثامنيني
َوال شك يف أن هناك عددا كبـريا آخـر مـن اخلطـاطني العثامنيـني الـذين و ً  ْتَقـَّثً

اخلطـاطون (كتـاب :  منهـا عـىل سـبيل املثـال ال احلـرص,سريهتم الفنية كتب أخـر
                                                 

 .٣٩٤: حتفة اخلطاطني  )١(



 

١١٦ 

ــأخرون ـــه)املت ــة:  ملؤلف ــؤرخ العالم ــنيا: امل ــن األم ـــال : ب ــامل أين ــود ك  :ت(حمم
ً خطاطـا عثامنيـا)٣٣١( الذي عرض فيه لسرية أكثـر من )م١٩٥٧/ه١٣٧٦ ًبتـداء ا ;ً

ًنتهـاء بـسرية اخلطـاط ا و)م١٨٧٥/ه١٢٩٢ :ت(بسرية اخلطـاط عبـد اهللا الزهـدي 
ً كان هناك أيضا الكثري ,ً وفضال عن ذلك كله.)م١٨٩٤/ه١٣١١ :ت(حبيب أفندي 

  .يون مغمورونمن خمطوطات املصحف الرشيف التي كتبها خطاطون عثامن
 ; وأعداد املصاحف التي كتبوها صعب للغاية,إن إحصاء أعداد هؤالء اخلطاطني

ً لكن رسدا إحصائيا موجزا لبعض هؤالء اخلطاطني وعدد املصاحف ;ومتعـذر إىل حد كبري ً ً
 :  قـد يسعف احلـال واملقـال يف توكيد ذلك; عىل سبيل املثال ال احلرص;التي كتبوها

 أربعامئـة )٤٠٠( كتب )م١٦٨٠/ه١٠٩١ :ت(ان بن إسامعيل  اخلطاط رمض.١
 . )١(مصحف

ــن إســامعيل .٢  عــرشة )١٠( كتــب )م١٦٨٥/ه١٠٩٧ :ت( اخلطــاط عمــر ب
 . )٢(مصاحف

 . )٣(ً ثالثني مصحفا)٣٠( كتب )م١٧١٧/ه١١٣٠ :ت( اخلطاط عمر الرسـام .٣
 أربعــة )٢٤( كتـب )م١٧٣١/ه١١٤٤ :ت( اخلطـاط سـيد عبـد اهللا أفنـدي .٤

 . )٤(ًعرشين مصحفاو
 كتب )م١٧٥٣/ه١١٦٧ :ت(براهيم إ اخلطاط إبراهيم طاهر بن مصطفى بن .٥

 .)٥(ً سبعني مصحفا)٧٠(
                                                 

)١(  Masterpieces of Ottoman Calligraphy: 33. 

 .٣٤٥: حتفة اخلطاطني   )٢(
 .٣٥٠: حتفة اخلطاطني   )٣(
 .١٩٧: فن اخلط   )٤(
 .٤٣: حتفة اخلطاطني   )٥(



 

١١٧ 

 ًا مائــة وواحـد)١٢١( كتـب )م١٨١٤/ه١٢٢٩ :ت( اخلطاط أمحـد نائـيل .٦
 .)١(ًن مصحفايوعرش

 أربعامئـة )٤٥٤( كتب )م١٨٢٠/ه١٢٣٦ :ت( اخلطاط مجشري حافظ صالح .٧
  .)٢(ًمصحفامخسني وأربعة و

  : كتابة املصحف الرشيف عند اخلطاطني العثامنيني −٥
 : املوارد واملؤثـرات الفنية −١−٥

يذهب بعض مؤرخي الفنون اإلسالمية املحدثني إىل أن املدرسة العثامنية يف هـذا 
زدهـار  التي وضع أساتذها اإليرانيون أسـاس اال)تبـريز(كانت وليدة مدرسة «الفـن 
إىل −قـافية والفنية التـي رفــدت ث, ولكن حقيقة املوارد ال)٣(»ف فـنون الكتابيف خمتل
 والتقنيـات واألسـاليب الفنيـة تكـاد ئ املدرسة اخلطية العثامنية ببعض املباد−ٍحـد ما
 يف بعض مدارس الفـن اإلسالمي اخلطية −ًعىل نحو رئيس ومتفاوت نوعا ما−تتمثل 

 :  بالذات)املرصية( و)البغدادية(:  كاملدرستني;العثامنيةًالسابقة تارخييا لظهور املدرسة 
 عند بعض مؤرخي املدرسـة َفِرُ املتمثل فيام عفقـد كان األسلوب البغدادي .)أ(

 )األقـالم الـستة( الذي أسس هو وتالمذتـه )٤()طريقـة ياقوت(العثامنية لفن اخلط بـ 
د قواعدها اخلاصة عىل نحو  بتعيني أشكاهلا الواضحة وتقعي;عن بعضَّوميزوا بعضها 

 . )٥( والتواقيع,قاعِّ والر, والنسخ, والثلث, والرحياين,املحقق: مستقل يف األنواع
                                                 

 .٥٥: ًدار الكتب املرصية بني األمس واليوم وغدا   )١(
 .٣٥: فن اخلط   )٢(
 .١٧٣: إلسالمي لكونلالفن ا   )٣(

 .٣١: فن اخلط   )٤(

 .١/٧٠٧: كشف الظنون   )٥(



 

١١٨ 

ولعـل أبرز ما يميز هـذه الطريقـة هـو مجعهـا أكثـر مـن خـط واحـد يف صـفحة 
 كخط املحقق أو الثلث يف سطرين أو يف ثالثة سـطور يف الـصفحة ;املصحف الواحدة

 بيـنام , السطر األول أو يف وسط الصفحة أو يف السطر األخري منهـا تتمثل يف;الواحدة
 إىل جانـب ,)١(يتخلل هذه السطور سطور أخر متعــددة بخـط النـسخ أو الرحيـاين

و الثلث يف كتابة أ , أو املحقـق,و الرحياينأ ,ستخدام املفرد لنوع واحد فقط كالنسخاال
 املـورد − مـؤرخي هـذه املدرسـةعند أغلب− هذه )طريقة ياقوت( وتعـد .املصاحف

 بـل إن ;الفني الرئيس ملعرفة اخلطاطني العثامنيني يف جمـال كتــابة املـصحف الـرشيف
ــضهم  ــؤالء بع ــي هل ـــابة األب الفن ــدادي بمث ــاط البغ ــذا اخلط ـــد ه ــذهب إىل ع ي
  . أو يف أسلوب كتابة املصحف الرشيف;)األقـالم الستة(; سواء يف )٢(اخلطـاطني

ًيف مرحلتهـا التارخييـة املمتــدة تقريبـا مـن القـرن  :طية املرصية املدرسة اخل)ب(
الـسادس عـرش /الثالث عرش املـيالدي إىل القـرن العـارش اهلجـري/السابع اهلجري

 كبـرية ; حيث نشطت حركة كتابة املصاحف اخلـزائنية واجلوامعية والوقفيـة;امليالدي
جتـاه الفنـي لقـول بـأن هـذا اال ويمكن ا. فـائقة التذهيب; بـاذخة اخلط;ًاحلجم جـدا

الذي يقوم عىل كتابة املتـن القرآين بخط املحقق والثلث اجلـيل يف سـطور حـرة قليلـة 
 كـان قـد ظهـر يف , قد يصل إىل مخسة أسطر أو أقل يف الـصفحة الواحـدة;ًالعدد جدا

الثـاين عـرش /بعض الدول واملجتمعـات اإلسـالمية منـذ القـرن الـسادس اهلجـري
  .)٣(امليالدي

ًواع اخلـط كثـريا يف كتابـات نستخدم اخلطاطون العثامنيون هذا النوع من أاوقـد 
                                                 

 .١٣: فن اخلط   )١(
 .٣٤٨: فن اخلط الرتكي   )٢(

 .Qur ' ans of the Mamluks: ينـظر   )٣(



 

١١٩ 

 ولكـنهم ,سـتخدامه يف كتابـة املـصاحفاًيميلـوا كثــريا إىل   ومل, عىل العامئـر)اجليل(
ستفادوا من التقنيات واألساليب الفنية األخـر املـصاحبة خلـط املـصحف بـه مـن ا

ن بعض املؤرخــني يؤكـدون حتقـق مثـل هـذا أ السيامو ,التذهيب والتجليد وغريمها
 الذي )م١٥٢٠−١٥١٢/ه٩٢٦−٩١٧(األثـر الفني منذ عهد السلطان سـليم األول 

ًهزم املامليك وقـوض دولتهم يف مرص والشام اللتني دخلتـا بـذلك رسـميا يف أرايض 
  زة  إذ قـام هذا السلطان بنقل العديـد مـن املـصاحف اململوكيـة املنجـ,الدولة العثامنية

ًخطا وتذهيبا−  كام يذكر عنه أخذه ;ىل اخلـزائن العثامنية يف إستانبولإ يف مرص والشام −ً
 إىل ; وبـضمنهم اخلطـاطون واملـذهبون;العديد مـن الفنــانني املـرصيني والـشـاميني

 . )١(عاصمة الدولة العثامنية
 الـرشقية املدرسـة(:  أما املوارد واملؤثرات الفنية اآلتيـة ممـا يمكـن أن نـسميه)ج(

 ;وار وغريهـاَزْبَقند وهـريات وسـْرَمَ التي كانت سائدة يف مدن تبـريز وسـ)اإلسالمية
 فقـد ,السادس عرش امليالديـة − الثالث عرش/العارش اهلجرية − خالل القرون السابع

ً املرتبط أصال بالطبيعة الثقــافية والتقنيـات ;متثلت يف األسلوب الفني اخلاص واملميز
 .الرشق األدنى من الفـرس واملغـول والـصينيني وغـريهميف املسلمة  لشعوبلالفنية 

سـلوب  كـام يمتـاز هـذا األ, يف التـصوير)الرسم الدقيـق(يتصف هذا األسلوب بـ و
 حتـى عـرف هـذا ; ودقــة وخفــاء حروفـه يف الكتابـة;ً أيا كان نوعه;بصغـر اخلـط
  .)بـاريُاألسلوب الغ(األسلوب بـ 

حف ا يف حركة كتابة املص−ًبشكل حمدود ونسبي جدا− قد ظهر إن هذا األسلوب
 إذ نراه يف بعض املصاحف التي كتبها خطاطون عثامنيون مغمورون بقياسات ;العثامنية

مصحف عـثامين رشيـف يعـود إىل القـرن الثالـث :  منها عىل سبيل املثال;ًصغرية جدا
                                                 

 .١/٧٥٣: الدولة العثامنية; تاريخ وحضارة   )١(



 

١٢٠ 

  .)١( سم)٤ , ٠ × ٣ , ٨(التاسع عرش امليالدي بقياس /عرش اهلجري
ً وحمـدودا مـن ناحيـة تبنـي ;ًولعل ما جعل هذا املورد ضعيفا من الناحيـة الفنيـة

ً خمالفــا آلداب −ًنوعا مـا−باري هذا يعد ُ األسلوب الغَّنأ هو ;اخلطاطني العثامنيني له
ًطـا أو َمْرَقُأو م ًراَّأو مـصغ ًكتابة املصحف الرشيف التي تنص عىل عـدم كتابتـه مـشقا

  .ًقـا يف اخلطَّمعل

 :  أساليب اخلطاطني العثامنيني يف كتابة املصحف الرشيف−٢−٥
وربام أدت هذه املوارد واملؤثرات باخلطاطني العثامنيني الرواد إىل تنـوع أسـاليبهم 
 ;الفنية يف كتابة املصحف الرشيف بأنواع اخلط العريب املختلفة بـني طـريقتني رئيـستني

 وتسمى هـذه ; يف مسطرة الصفحة الواحدةتعتمد عدة أنواع من األقالم الستة: األوىل
ًتعتمـد نوعـا واحـدا مـن أنـواع :  واألخر,)طريقة ياقوت(الطريقة عىل األغلب بـ  ً

  . القرآين يف الصفحة الواحدةصاخلط لكتابة الـن
 أربعـة وأربعــني )٤٤( ويعد اخلطاط الشيخ محد اهللا األمايس الذي كتب حـوايل

ب هاتني الطريقتني من َّرَ أول من ج)٣(ًبعني مصحفارأسبعة و) ٤٧(: , وقيل)٢(ًمصحفا
طريقـة ( عـىل ; يف بدايـة حياتـه الفنيـة; فقـد كتب هـذا اخلطـاط;اخلطاطني العثامنيني

 ويـستنبط منهـا ;ستطاع أن خيرج منها بأمجل أشـكال احلـروف وصـورهاا و,)ياقوت
التي يمكن القول بأن  )عـاتَّاملرق( يف )األقالم الستة(أوضح األساليب املتعلقة بكتابة 

ًأشكاهلا األوىل كانت قد ظهرت أصال يف الكتابات املصحفية التـي تعـود إىل مـا قبـل 
 يف مصحف يعـود إىل عهد الدولـة −عىل سبيل املثال ال احلرص− ياقوت كام هو احلـال

                                                 
 .١٢: دار الكتب املرصية   )١(
 .٨٨: حكمة اإلرشاق اىل كتاب اآلفـاق   )٢(

 .١٨٧: فن اخلط   )٣(



 

١٢١ 

ي املحقـق والرحيـاين يف صـفحات َّبخطـ )م١١٨٦/ه٥٨٢(السلجوقية مكتوب سنة 
أربعة :  يليه;سطر أول يف أعىل الصفحة بخط املحقق: يتالنحو اآلكانت مسطرهتا عىل 
 ,أربعـة أسـطر بخـط الرحيــاين:  يليـه,سطر بخط املحقق:  يليها,أسطر بخط الرحياين

 . )١(سطر أخري يف أسفل الصفحة بخط املحقق: يليه
وتظهر أمهية العمل الفني الذي أنجزه هذا اخلطاط يف اخلروج من كتابة املصحف 

 إىل ;يف بطريقة املحقق والرحيـاين التي مارسها وكتب هبا بعض مـصاحفه األوىلالرش
ً مـن األقـالم الـستة أساسـا معرفيـا وفنيـا لكتابـة )خـط النـسخ(حماوالت ختصيص  ً ً
 فكان هذا اخلطاط أول من بدأ كتابة املصحف الرشيف هبذا اخلـط ;املصحف الرشيف

ة جديدة نابعة من الذائقة اجلاملية العثامنيـة ًعىل نحو واسع ومتواتر لتثبيته أساسا لطريق
ّ وقــد سمــى بعـض فقهـاء هـذا الفــن .ُوبـعدها الوظيفي يف قراءة القـرآن الكـريم

 . )٢()الطريقة احلمدية(: ومؤرخيه األوائل هذه الطريقة العثامنية
ًلقيت هذه الطريقة يف بداياهتا األوىل قبوال حمـدودا عنـد العديـد مـن اخلطـاطني  ً

ًامنيني بضمنهم بعض تالمذته الذين كان بعضهم ال يزال أكثر مـيال يف الكتابـة إىل العث
  فـصار هـذا الـبعض,ىل هـذه الطريقـة اجلديـدةإ وقواعدها من ميله )طريقة ياقوت(

  .ًيسلك ما يمكن وصفه أحيانا بالطريقة بني الطريقـتني
حميـي : ال احلـرص; عـىل سـبيل املثـال )٣(وكان من أبرز هؤالء اخلطاطني التالمذة

 ,ً سبعة وتـسعني مـصحفا)٩٧( الذي كتب )م١٥٧٥/ه٩٨٣ :ت( هالدين جالل زاد
ه حصاري الـذي أخـذ األسـلوب البغـدادي عـن طريـق اخلطـاط أسـد اهللا ّوأمحد قر

                                                 
 .٣١: فن اخلط   )١(
 .٩٨: حكمة اإلرشاق إىل كتاب اآلفاق   )٢(
 .٩٨ ,٩٦: ىل كتاب اآلفاقإرشاق حكمة اإل   )٣(



 

١٢٢ 

توطني طريقة يـاقوت يف الدولـة « وسعى جهده إىل ,)م١٤٨٦/ه٨٩٢ :ت(الكرماين 
 يف كتابـة »ومجـع بـني الطـريقتني« فعـاد ;ً متاما مل يفلح−كام يبدو−, ولكنه )١(»العثامنية

  .املصحف الرشيف
وتدل اآلثار املصحفية للخطاط أمحـد قـره حـصاري عـىل أنـه كتـب املـصحف 

 والطريقـة ,طريقـة يـاقوت بخطـي املحقـق والنـسخ: الرشيف عىل ثالثة طرائق هـي
, وحماولته )٢( كام هو حاله يف املصحف الذي كتبه يف أواخر حياته;احلمدية بخط النسخ

ًأن ينهج بكتابة املصحف الرشيف هنجا أو طريقة خيـرج فـيهام عـىل هـاتني الطـريقتني 
بتكاره إليه يف الكتابة اخلطية العثامنية عىل العامئـر أكثـر ا الذي ينسب )اجليل(بأسلوب 

ً ولذلك كان تنفيذه نـادرا يف كتابـة املـصاحف ;من تنفيذه عىل الورق ويف املخطوطات
ً إذ إنه عىل الرغم من أن هذا اخلطاط قـد أنجز كتابة املصحف الرشيف كامال ;ةالعثامني

  .هتامم واضح لد اخلطاطني العثامنينيا مل حيـظ أسلوبه هذا ب,بخط املحقق
لقـد مال أغلب خطاطي املصحف الرشيف العثامنيون إىل طريقة الـشيخ محـد اهللا 

 بفـضل خـواص تالمذتـه ;ام عـىل نحـو تــ;األمايس التي ترسـخت فـيام بعـد ذلـك
 ; له يف الطريقــة الفنيــة لكتابـة املـصحف الـرشيف)خليفة(احلاصلني منه عىل لقب 

وبالذات تلميذه األقرب وخليفتـه األول الـذي الزم شـيخه طـوال حياتـه وصـاهره 
شـتهر بجـودة ا« الـذي )م١٥٤٣/ه٩٥٠ :ت(اخلطاط شكر اهللا خليفة : بنتـهابزواج 
 عـىل ;, وعلمهام لتالمذتـه الـذين مـنهم)٣(»املصاحف الرشيفةً وكتب كثريا من ,اخلط

 تـسعة وثامنـني )٨٩(اخلطاط حسام الدين خليفة الـذي كتـب : سبيل املثال ال احلرص
                                                 

 .٣٠: موسوعة اخلط العريب والزخرفة اإلسالمية لفتوين   )١(
 .١٩٠: فن اخلط   )٢(
 .٣٧٥: تاريخ اخلط العريب وآدابه   )٣(



 

١٢٣ 

طريقـة شـيخه حتـى غلـط كثـري مـن املميـزين «ً مقــلدا فيهـا ;ًمصحفا بخـط النسخ
ى خليفـة اخلطـاط رجـب بـن مـصطف: , وكذلك»واملشخصني يف التمييز بني خطيهام

 . )١(ً ثالثة وتسعني مصحفا)٩٣( الذي كتب )م١٥٥١/ه٩٥٨ :ت(
 عـىل اخلطـاط محـد اهللا )الـشيخ األول(ومن هنا أطلق مؤرخو هـذا الفـن لقـب 

 :ت( عىل اخلطاط العـثامين درويـش عـيل )الشيخ الثاين( وبعده أطلقوا لقب ,األمايس
 وقام بتحـسني بعـض ,)٢(ً ثامنية وثامنني مصحفا)٨٨( الذي كتب )م١٦٧٥/ه١٠٨٦

أشكال حـروف خـط النـسخ وذلـك بتهـذيبها وترشـيق قوامهـا يف كتابـة املـصحف 
َصغـر أ« فقد ;الرشيف  ; وكـذلك مـشتقاته; النسخ من مخس نقاط إىل أربع نقـاطَفِلّ

 . )٣(»جتهاد يف هذه القاعدةاوكان هذا أول 
 ;ن عـيلباتلميذه األول املعروف بـ:  وبخاصة كل من;وقد ثبت بعض تالمذته

 )٤٤(كتـب « الذي )م١٧٠٦/ه١١١٨ :ت(وهو اخلطـاط إسامعيل أفندي خليفة 
 وهـو ;ل مصحف شـيخه الثــامن والثامنـنيَّ وهو الذي كم;ًربعني مصحفاأأربعة و

لـه َّ فكم;ىل سورة األنعــامإ وخـاله ;]درويش عيل[آخر املصاحف التي مات عنها 
 )م١٧٠٤/ه١١١٦ :ت( هنـجي زادوتلميذه أمحد أفنـدي قزا.. . بخطـه]إسامعيل[

 تــسعة عــرش )١٩( وكتــب ,ًكــان مــشهورا بحــسن التقليــد خلــط الــشيخ«الــذي 
  .)٤(»ًمصحفا
 فهـو اخلطـاط ; عند املؤرخني وعنـد اخلطـاطني العثامنيـني;)الشيخ الثالث(أما 

                                                 
 .٩٦: اآلفاقىل كتاب إرشاق حكمة اإل   )١(
 .١٠١: ىل كتاب اآلفاقإرشاق حكمة اإل   )٢(
 .٧٨: طبقات اخلطاطني   )٣(
 .١٠٣: ىل كتاب اآلفاقإرشاق حكمة اإل   )٤(



 

١٢٤ 

نتهـى عنـده املطـاف ا, و)١(ً مخسة وعـرشين مـصحفا)٢٥(احلافظ عثامن الذي كتب 
 فقد كان هذا اخلطاط يفـضل أن ال يكـون ;ط النسخ الرشيق القواماجلاميل والفني خل

مـصحف (وكان . )٢(عرض قلم كتـابته يف املصحف الرشيف أقل من نصف ملليمرت
 أول املـصاحف العثامنيـة التـي )م١٦٨٥/ه١٠٩٧( املكتوب سنة )احلـافظ عثمـان

 .)م١٧٢٧/ه١١٣٩(طبعت منذ بدايات الطباعة العثامنية للمصحف الرشيف سنة 
 ,الذي طبع يف إستانبول باملطبعة البحرية العثامنية بحجم صغري«وكان هذا املصحف 

ً وطبع عىل أصله شكال , فكان يف غاية القوة واملتـانة;كتبه احلافظ عثامن يف أول صباه
  .)٣(»ًوتذهيبـا

وقد سار اخلطاطون العثامنيون عىل أسلوب احلافظ عـثامن يف هتـذيب خـط النـسخ 
 فبلغ هذا اخلط ذروة كامله ونضجه ;بني دقة احلروف وغلظها املناسب للوضوحوحتقيقه 

 بتفـوق أداء بعـض هـؤالء ;التاسـع عـرش املـيالدي/خالل القرن الثالث عرش اهلجري
إسـامعيل : )٤( عىل سبيل املثـال; منهم;اخلطاطني يف كتابة املصحف الرشيف بخط النسخ

 وقـايض ,ً أربعـني مـصحفا)٤٠( الذي كتب حـواىل )م١٨٠٦/ه١٢٢١ :ت(الزهدي 
 ,ً أحد عرش مصحفا)١١( الذي كتب )م١٨٧٦/ه١٢٩٣ :ت(العسكر مصطفى عزت 

ومل  ,ً مخسة وعرشين مـصحفا)٢٥( الذي كتب )م١٩٠٧/ه١٣٢٥ :ت(وحييى حلمي 
 حتـى ; مـستواه يف خـط النـسخ; األوائل واألواخـر;يبلغ أحد من اخلطاطني العثامنيني

 الـذي )م١٩٢٠/ه١٣٣٨ :ت( اخلطـاط حـسن رضـا: جالتلميذه وخليفته يف هذا امل
 ويعـد هـذا اخلطـاط آخـر كبـار .عرف بأسـلوبه الرشـيق واملـتقن يف كتابـة املـصاحف

                                                 
 .١٩٥: فن اخلط   )١(
 .١٣٢: اخلط العريب من خالل املخطوطات   )٢(
 .٧٦: طبقات اخلطاطني   )٣(
 .٢١٤ ,٢٠٥ ,١٩٩: فن اخلط   )٤(



 

١٢٥ 

ًاخلطاطني العثامنيني أثرا وإنتاجا وأسلوبا متميزا يف الطريقـة العثامنيـة لكتابـة املـصحف  ً ً ً
وقد نالـت . )١(جامً ثامنية عرش مصحفا بمختلف األح)١٨( كتب هذا اخلطاط .الرشيف

ً وصارت مثاال للخطاطني من حيـث ,نتشاربعض مصاحفه حظوة كبرية يف الطباعة واال
  .لتزام قواعد معينة يف كتابة املصحف الرشيفا

ًويمكن أن نر مالمح ذلك أيضا عند اخلطاط الشيخ عبد العزيز الرفاعي الـذي 
آلمـدي الـذي كتـب , وكذلك عند اخلطـاط حامـد ا)٢(ً عرش مصحفايثنا )١٢(كتب 

  .عىل الطريقة العثامنية مصحفني
 : خط املصاحف العثامنية: النسـخ −٦

:  وبخاصـة;كتب اخلطاطون العثامنيون املصحف الرشيف بأنواع اخلـط املختلفـة
 كـام ,قــاع والتواقيـعِّاملحقق والرحياين والثلـث والنـسخ والر: األقالم الستة التي هي

 شـكل مـن ِّ بـأي;سـتخدام اخلـط الكـويفا يلجأوا إىل  ومل,ًكتبوه أيضا بخط التعـليق
 ولقـد .ً كام كان شـائعا مـن قبـل يف هـذا املجـال; يف كتابة املصحف الرشيف;أشكاله

سلك هؤالء اخلطاطون أساليب عدة لكتابتهم املصحف الرشيف هبذه األنواع اخلطية 
 قبـل أن تـستقر ; أنواع أو بثـالثة; أو بنوعني منها; فقـد كتبوه بنوع واحد منها;اللينـة

  .الطريقة العثامنية عىل أسلوب كتابة املصحف الرشيف بخط النسـخ وحده
ًالقــرآين كــامال يف املــصحف الــنص  بعــض اخلطــاطني العثامنيــني كتابــة َبَّرَجــ
َّ أو جزءا منه يف الر;الرشيف  : عات واألنعام وغريها بخطوط مثلَبً
, ومـالوا إىل )٣()الثلـث املرسـل(: يـونالذي يسميه اخلطاطون العثامن:  املحقق.١

                                                 
 .٢٢٣: رحلة املصحف الرشيف   )١(
 .٢١٥: فن اخلط   )٢(
 .٨٠: طبقات اخلطاطني   )٣(



 

١٢٦ 

الكتابة به عىل العامئر وبعـض رؤوس األقـالم والعنـاوين يف الوثـائق واملخطوطـات 
مي وحـسن ْرَ وحاول بعض اخلطاطني العثامنني كالقره حصاري وعبد اهللا الق,الورقية
 أي , كتابة املصحف الرشيف به عـىل طريقـة يـاقوت)م١٥٩٣/ه١٠٠٢ :ت(جلبي 
عض أسطر الصفحة الواحدة به مع كتابة بقية أسـطر الـصفحة بـأنواع أخـر بكتابة ب

ًعتامده خصيصا لكتابة املصحف الرشيف كامال بـها بل حاولوا ;كالثلث والنسخ  كـام ;ً
ًفعل القره حصاري يف املصحف كبري احلجم الذي كتبه كامال بخط املحقـق للـسلطان 

ذا الـبعض مـن اخلطـاطني  لكن ه)م١٥٦٦−١٥٢٠/ه٩٧٣−٩٢٦(سليامن القانوين 
كام كان عند أغلب اخلطـاطني  )١(»خط املصاحف: املحقـق«العثامنيني مل يوفق يف جعل 

الثالـث عـرش /املسلمني قبل العثامنيني يف ما بني القـرنني الـسابع والعـارش اهلجـريني
  .والسادس عرش امليالديني

 من َف الرشيف أفضلالذي مل يكن شأنه الفني العثامين يف كتابة املصح:  الثلث.٢
ًسـتخداما فنيـا ا عىل الرغم من أنه كان أفضل بكثري من كل أنواع اخلط العريب ;املحقق ً

حتـى أصـبح ذلـك ;عامريـة والورقيـةامل: ًووظيفيا يف خمتلف أنواع الكتابات األخر 
ًمسوغا  ًأوال وأخـريا−للقول بأن املدرسة العثامنية لفن اخلط تقوم ِّ  عـىل خـط الثلـث −ً
سـتخدام ا وإذا ما جتاوزنـا .ليبه الكتابية العثامنية اخلالصة يف التسطري ويف الرتكيببأسا

 ;اخلطاطني العثامنيني هلذا اخلط يف كتابة طرة املصحف الرشيف وعنـاوين الـسور فيـه
عتمـدوا خـط الثلـث ضـمن الطريقـة اًيصعب القول متاما بأن هؤالء اخلطـاطني قـد 

 عىل الرغم مما كتب بعضهم به مصاحف تعـد عـىل ;العثامنية لكتابة املصحف الرشيف
اخلطـاط حممـد :  منهم عىل سـبيل املثـال;عدد أصابع اليد الواحدة يف أحسن األحوال

كتبـه :  األول; الذي كتب مصحفني بخـط الثلـث املرتاكـب)م١٩/ه١٣ق (شوكت 
                                                 

 .١٧: جامع حماسن كتابة الكتاب   )١(



 

١٢٧ 

 والثاين كتبـه . سم)٢٥٫٥ × ٣٠( ورقـة بقياس )٢٥٩( يف )م١٨٧١/ه١٢٨٨(سنة 
ويذكر اخلطاط والباحث يوسف ذنون بأن خزانة كتبه . )١()م١٨٧٥/ه١٢٩٢(يف سنة 

ًحتوي من املصاحف مصحفا مكتوبا بخـط الثلـث  املـسطور يف سـطور : )٢()املقـرمط(ً
  . كام كان خط الثلث يف املصحفني السابقني; غري مرتاكبة;متسلسلة النص

 ;)تهْسَكـِّالش( و)تعليقْسَّلنا(بتفرعاته الشكلية والوظيفية املعروفة بـ :  التعـليق.٣
 ويف ,التي وظفهـا اخلطاطون العثامنيون يف كتابة الكتب األدبية عـىل التقاليـد الـرشقية

 كتابة الوثائق الدينية املتعلقة بـاحلقوق الشخـصية واملواريـث والوقـف وغريهـا مـن
حات ً فضال عن تفنـنهم هبذا اخلط يف كتابة اللو,شؤون باب الفتو ومشيخة اإلسالم

 فاخلطاطون العثامنيون كتبوا بخط ; أما يف جمال كتابة املصحف الرشيف.الفنية املختلفة
 صفحات البدايـة التعليق هذا نصوص الوقفيات املصحفية املنسوخة عادة عىل إحد

 يف −مـن أولـه إىل آخـره− ولكنهم مل يكتبوا النص القـرآين ,يف املصحف أو امللحقة به
ًط التعليق إال نـادرا جداكتابة املصحف الرشيف بخ  فلـم ; إذا ما قارنـاه بخط النسخ;ً

يصل هذا البحث املتواضع من ذلـك إال إىل مـصحف واحـد كتبـه اخلطـاط العـثامين 
ه ِّطـَ, وربـام كـان الوحيـد يف خ)٣()خردة تعليـق(مصطفى عزت قايض العسكر بخط 

صحف الفـرد يف مثالـه , وربام يكون املـ)٤(مصاحفه األحد عرش التي كتبها ه بنيِلْكَوش
  .بني مصاحف اخلطاطني العثامنيني قاطبة

سـتخدام اخلطـاطني العثامنيـني خلطـوط املحقـق والثلـث اومهام يكـن مـن أمـر 
                                                 

 .٢٠٨: فن اخلط   )١(
 .٩: خط الثلث واملخطوطات   )٢(
)٣(   Masterpieces of Ottoman Calligraphy: 145  
 .٢٠٥: فن اخلط   )٤(



 

١٢٨ 

 فـإن ذلـك كلـه ال يمكـن أن يـدخل يف عـداد ,والتعليق يف كتابة املصحف الـرشيف
كتوبة بمثل  ذلك ألن املصاحف امل;أساليب الطريقة العثامنية لكتابة املصحف الرشيف
ًهذه اخلطوط ال تكاد حتىص عددا أو تتميز أسلوبا  إذا ما قورنت باملـصاحف الكثـرية ;ً

العدد واملتميزة األساليب يف كتابتها املعهودة عند اخلطـاطني العثامنيـني بخـط النـسخ 
 : الذي أصبح هو العصب املعريف لكتابة املصحف الرشيف بالطريقة العثامنية

 يف مـصادر اخلـط العـريب ومراجعـه )النـسخ( لواقع لفظـة ولعل مراجعة نقـدية
  تكشف بوضوح عن أن معاين هذه اللفظة ودالالهتا ترتاوح;التارخيية واللغوية والفنية

 ; كام هو قدر اإلمكـان;بني النقـل احلريف العام لنص من النصوص من موضع إىل آخر
 يمتـازان ;وطريقـة أداء هلـا ;ً وبني كونه أسلوبا مـن أسـاليب الكتابـة,بواسطة الكتابة

 فـصار يقـصد بـه عـىل ,بالرسعة والسهولة واللني يف رسم اخلط وإنتاج األثر الكتـايب
 نقيــض أو غـري الكتابـة اليابـسة الـشكل −ًمتــاما−العموم الكتـابة اللينة التـي هـي 

 . )١()الكويف( اخلط ; عىل العموم; التي أطلق عليها)املوزون(
األخري عىل كثري من مؤرخي الفنون اإلسالمية املحـدثني وقـد أشكل هذا املعنى 

ًسام ومصطلحا فنيا خمطـوءا عىل ا )النسـخ(يف إطالق لفظ  ً ً  مـن ; بالذات)خط الثلث(ً
أنواع اخلط اللينة يف كتابات النساخ واملحررين واخلطاطني وسواهم عرب مراحل زمنية 

 يكمـن يف عـدم الرجـوع ولعل الـسبب األسـاس يف هـذا اخلطـأ العلمـي. )٢(متعاقبة
ًسام ومصطلحا فنيـا داال باخلـصوص االتارخيي إىل نشـأة وتطـور واستقرار هذا اللفظ  ً ً ً

 والواضـحة ;عىل صورتــه اخلطيـة يف إطــار أنـواع اخلـط اللينـة واملنـسوبة الـشكل
  .َختصاص والوظيفة الكتابية يف سياق نسـخ املصحف الرشيف عىل أقل تقديراال

                                                 
 .٨٦−٦٣: اخلط العريب وحـدود املصطلح الفني   )١(
 .١٠٧: مراجع الفن االسالميو خط الثلث   )٢(



 

١٢٩ 

 )١(ذلك من العالقـة التي يمكن أن نعقدها بني ما يقـول الطيــبيويمكن أن نبدأ 
 )قلم النسخ الفـضاح( وبني )قلم املصاحف(:  إنه; ألول مرة;)م١٥٠٣/ه٩٠٨ :ت(

 أقـرب )قلم املصاحف( حيث يبدو ;)م١٠٢٢/ه٤١٣ :ت(بـن البواب اعىل طريقـة 
:  وبخاصـة;)األقـالم الـستة(ما يكون يف شكله وصورته وأسلوب كتابتـه إىل بعـض 

 ; غريكوفيـة اخلـط; اجلديـدة»قلم املصاحف: املحقق« سمي ; وربام لذلك.)املحقـق(
بـن البـواب االتي بدأت تظهر بوضوح ومتيز يف أسلوب الكتابة ونوع اخلط يف طريقـة 

ًربعـة وستني مصحفاأكتب «الذي كان قد  ً لعل أبرزها مثـاال باقيـا عىل ذلـك كلـه;»ً ً; 
 بخــط أقـرب مـا )٢()م١٠٠٠/ه٣٩١(قد كتبـه ببغـداد سـنة هو مصحفه الذي كان 

 وهـو , الـذي ذكـره الطيبـي)قلم املـصاحف( إىل ; من حيث الشكل والصورة;يكون
بـن البـواب ا الذي ينقـل الطيبـي عـن )قلم الرحيان(ًأقرب ما يكون يف ذلك أيضا إىل 

جملـة حروفه وضعت عىل مثال حروف املحقق إال أن فيـه دقـة ويـضبط ب«نفسه بأن 
 . )٣(» وهو بالقياس إىل املحقق كاحلوايش إىل النسخ,قلمه

بن البـواب هـذا مكتوب بخط اومن هنا ذهب مؤرخو هذا الفن إىل أن مصحف 
 هو )خط الرحيـاين(; ذلك ألن )٥(»النسخ الكبري«: هم, وأطلق عليه بعض)٤()الرحيـاين(
رب كبري يف مالمـح الكتابـة  عىل تقـا−يف احلقيقة− ومها ,)٦(»نسخ قريب من املحقـق«

 الذي بدأت كتـابة املـصحف الـرشيف )قلم النسـخ الفضاح(وخصائص الشكل من 
                                                 

 .١٧: جامع حماسن كتابة الكتاب   )١(
 .بن البواب يف مكتبة شسرتبيتي; لرايساملخطوط الوحيد ال: ينظر   )٢(
 .٢٩: جامع حماسن كتابة الكتاب   )٣(
 .٤٦: حتقيقات وتعليقات عىل كتاب اخلطاط البغدادي عيل بن هالل   )٤(
 .٤٤: بدائع اخلط العريب   )٥(

 .١٢٦: رسالة يف الكتابة املنسوبة   )٦(



 

١٣٠ 

  .; عىل أقـل تقدير)١(الثاين عرش امليالدي/ تظهر منذ القـرن السادس اهلجري;به
 يمكن أن نضع اخلطاط ياقوت املستعصمي وبعض تالمذتـه يف ;ويف هذا السياق

 ويف ,)األقـالم الـستة( يف مجلة عىل نحو خاص )خط النسخ(طليعـة املميزين لصورة 
ً جمتمعـا مـع ;ًدخول هذا اخلط املميـز الشكل نسبيا إىل ميدان كتابة املصحف الـرشيف

الـسادس  −الثالث عـرش/العارش اهلجريني−  يف ما بني القرنني السابع;ًغريه أو منفردا
عالقـة الفنية والوظيفية بـني خطـي  وربام أد دخوله هذا إىل دراسة ال.نيعرش امليالدي

 وصـورها عـىل )خـط النـسخ(ستخالص أشكال حـروف  ال)الرحيـاين( و)املحقـق(
ً ليكون هذا اخلط اجلديد أنسب مجــاال ;ستقالل يف النوعوجه التميز واخلصوصية واال

  .وأفضل وظيفة يف كتابة املصحف الرشيف
 مـن كتـابتهم املـصاحف  هـذا)خـط النـسـخ(وقـد أخذ اخلطاطون العثامنيـون 

حسب « عتبـروها و,ًبطريقة ياقوت التي يمثل هذا اخلط واحدا من خطوطها األساسية
 وخـالل أربعـة قــرون ;الذوق الفني العثامين هو اخلط األنسب لنسخ القرآن وكتابتـه

 )٢(» ظــل خـط النـسـخ يتطـور ليـصبح أسـهل قــراءة;ًبدءا من عند الشيخ محـد اهللا
  . التـالوة من املصحفوأوضح من غريه يف

ي اخلطاطني العثامنيني خلط ِّوربام كان هذا الوضوح والبيـان هو العامل الرئيس يف تبن
ً إضافـة معرفية نوعية وتقليدا فنيا جديدا يف السرية اجلاملية والوظيفية لكتابة ;النسخ وحده ً ً

 )٤()القــرآنخـادم (عتـربوه ا, و)٣()النـسخ الـسادة(:  فأطلقوا عليـه,املصحف الرشيف
                                                 

 .١٢١: خطوط املصاحف عند املشارقة واملغاربة   )١(

)٢(   Masterpieces of Ottoman Calligraphy , p 32. 
 .٩٦: حكمة اإلرشاق آلفـاق الكتاب   )٣(

 .٣١: فن اخلط   )٤(



 

١٣١ 

  . الرشيف)١()خادم املصحف( والكريم
 , وهـو اليـزال كـذلك,متيـازالقـد أصـبح خـط النـسخ هـو خـط املـصاحف ب

 ,ًخلصائصه اجلاملية التي غالبا ما تتمثل يف الليونة واحلركة واحليوية والرشاقة واألنـاقة
راءة  ويف ســهولة القــ;وخصائــصه الوظيفيــة التــي تتمثــل يف ســهولة األداء ورسعتــه

 وخصائصه التصميمية األكثر طواعيـة للطبــاعة احلديثـة بكـل أنواعهـا ,ووضوحها
 ; وخصائصه الفنية التي تقبل التنـوع األسـلويب يف أشكاله وصوره العامة,جتـاهاهتااو

 يمكن متييزها بأســامء ;ًفصار خط النسخ ذا أساليب كتـابية وصور خطية متباينة نسبيا
 اللذين حتدثنا عـنهام يف الـسطور ,)الدقيـق/باريُالنسخ الغ( و,)النسخ السادة(: مثل

 الذي يمكن أن نالحظه عند بعـض اخلطـاطني العثامنيـني يف )النسخ اجليل( و,السابقة
 عـىل ; كـام هـو احلـال;)اجلـيل(كتابة املصحف الرشيف بخط النسخ املتـأثر بأسلوب 

 )م١٩١٣/ه١٣٣١ :ت( يف كتابـات اخلطــاط حممـد نظيـف ;سبيل املثال ال احلـرص
, ويبدو خط مصحف تلميذه حامد )٢(ستخدام الشكل أو األسلوب اجليل من النسخاب

 وهناك أساليب وأشـكال أخـر خلـط النـسخ يف .)النسخ اجليل(ًمدي واضحا يف اآل
   .)النسخ البهـاري(:  منها عىل سبيل املثال ال احلرص;كتابة املصحف الرشيف

 : ة املصحف الرشيفالطريقة العثامنية يف كتاب −٧
 فيكون اخلط ; الكلية)صورة املصحف(تشغل الصورة اخلطية املساحة األساس من 

العصب املعريف لكتابة املصحف الرشيف وتقاليدها اللغوية والفنية التي متثلت بمنزلة لذلك 
 خط النسخ( وكان . يف الطرائق املختلفة التي تعاقب اخلطاطون عليها يف هذا املجال− عادة− 
  . األساس املعريف والفني والوظيفي للطريقة العثامنية يف كتابة املصحف الرشيف)لسادةا

                                                 
 .٥٠: ًدار الكتب املرصية بني األمس واليوم وغدا   )١(
 .٢٢٠: فن اخلط   )٢(



 

١٣٢ 

سـتقالل بخـط بدأت هذه الطريقة بمحـاوالت الـشيخ محـد اهللا األمـايس يف اال
ً دون رؤوس السور التي غالبـا مـا تكتـب عنـده ;القرآينالنص النسخ وحده يف كتابة 

ط األساسية من دقـة عرض قلمـه بحـدود  وقام عىل خصائص هذا اخل,بخط التوقيع
 وقبوهلـا التـام حلركـات ; عىل الـسطرة وتسلسل حروفه السلس;ملليمرت واحد أو أقل

نظـام ; إذ هـي  وغريهـا;اإلعراب املساعدة يف سهولة القـراءة ووضـوحها الـصحيح
 قابل للتحكم يف بداياتـه وهناياتـه يف ;ًهنديس فاضل لنسـق الكتابة والنص القرآين معا

ً التي غالبا ما كانت يف مصاحف الشيخ محـد ; ويف مسطرة الكتابة كلها;السطر الواحد
 )١٣( أحـد عـرش أو )١١(ِاهللا األمايس وتـرية العدد الذي يكاد يكون شبه ثابت عىل 

  .ً سبعة عرش سطرا يف الصفحة الواحدة)١٧( مخسة عرش أو )١٥(ثالثة عرش أو 
ً خط النـسخ أساسـا للطريقـة العثامنيـة يف كتابـة إن اخلطاط محد اهللا األمايس قد جعل

 وبخاصة اخلطـاط ; وقد ساهم العديد من اخلطاطني العثامنيني من بعده,املصحف الرشيف
 لكـن , يف هتذيب أشكال حروف خط املصاحف العثامنية وصورها املحدودة;احلافظ عثامن

ذه التي أرشنـا إليهـا ستثامر خصائص خط النسخ هاأول من حاول من اخلطاطني العثامنيني 
 بتكار املزيد من القواعد العلميـة واألسـاليب الفنيـة التـي تعـزز هـذه الطريقـةاوغريها يف 
  .)م١٦٠٥/ه١٠١٤ :ت(املـال عيل القـاري املكي : هو العالمـة. .العثامنية

ًعيل بن سلطان حممد اهلـروي عاملا من  كان العالمة القاري باحلرم املكي الرشيف
ً وخطـاطا ربـام يكـون قـد درس اخلـط عـىل الـشيخ محـد اهللا ,اءات القرآنيةعلامء القر
ً; إذ ير بعض املؤرخني أن خط املال عيل القـاري مشـابه متامـا للكتابـات )١(األمايس

وكان هذا العالمة القاري اخلطاط أول من وضع القــواعد . )٢(األوىل للشيخ األمايس
                                                 

 .٣٣١: تاريخ اخلط العريب وآدابه   )١(

 .٣٢٤: حتفة اخلطاطني   )٢(



 

١٣٣ 

 فالقواعد العلميـة التـي ; كتابة املصحف الرشيفالعلمية والفنية للطريقـة العثامنية يف
 يف )فن اخلـط( و)علم النحو( و)علم الرسم( توازن بني )رسم املصحف(قرتحها يف ا

 وقد عرفت هذه القواعـد عنـد مـؤرخي هـذا الفــن وعنـد .كتابة املصحف الرشيف
 . )١()إمـالء عيل القاري(اخلطـاطني العثامنيني بـ 

 عىل سـبيل ;فتتحها هذا اخلطاطاتابة املصحف الرشيف فقد أما القواعد الفنية لك
 بقاعدة أن تبدأ صفحة املـصحف ببدايـة اآليــة مـن القـرآن وتنتهـي ;املثال ال احلرص

; لتـسهيل القــراءة )٢( حتـى ال تنقـسم اآليـة عـىل صـفحتني يف املـصحف;بنهاية آية
ن اخلطـاط عـيل  السـيام وإ;)مصحف احلفـاظ( فكرة ; من هنا; وربام نشأت;واحلفظ

; إذ كان اخلطاط عيل القـاري يكتـب يف كـل عـام )٣(ًالقاري كتب مصاحف كثرية جدا
 ويتقوت بوارده , ليبيعه, ويرشح بعض أوجه القراءات ومعاين التفسري عليه;ًمصحفـا

 . )٤(خالل السنة كلها
ويف ضوء ذلك ثبتت الطريقة العثامنية التي سعى بعض نقـاد اخلط ومؤرخيـه إىل 

 يمكـن عـدها األوىل والرائـدة يف ;ن قواعدها العلمية واألسلوبية يف رسائل خاصةبيا
 هنـا بأهنـا )القاعدة( ويمكن أن نعرف .التأسيس املعريف لفن كتابة املصحف الرشيف
 فعـىل سـبيل املثـال ال احلـرص ملفهـوم ;الصيغة الكتابية املتواترة يف صـورة املـصحف

 حيـثام ; مجيـع ألفـاظ اجلاللـة وأسـامء اهللا احلـسنىكتابة: القاعدة الكتابية يف املصحف
 ولعـل مـن أبـرز . باللون األمحـر;وردت يف نصوص اآليات والسور داخل املصحف

                                                 
 .٧٦: طبقات اخلطاطني   )١(

 .١٩٣: فن اخلط   )٢(

 .٥٠−٤٩: الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط: ينظر   )٣(
 .٥/١٣: األعالم للزركيل   )٤(



 

١٣٤ 

 :  عىل سبيل املثال ال احلرص;هذه الرسائل
حسني بن عيل األمايس :  ملؤلفها;)فوائد الطريقـة يف رسوم املصـاحف العثامنية(   )أ(

 . )١()م١٦٥٣/ه١٠٦٤ :ت(
ــة(  )ب( ــة يف الرســوم القرآني  كاتــب ;عمــر الفـــاروق:  ملؤلفهــا;)القواعـــد العثامني

 وهـي عبـارة عـن دراسـة خاصـة ,ً ستة عـرش مـصحفا)١٦(كتب : املصاحف
ـــنة  ـــه س ـــذي كتب ـــصحف ال ـــوء امل ـــاليبها يف ض ـــة وأس ـــد الكتاب لقواع

 . )٢()م١٨٣٦/ه١٢٥٢(
رية فيام يمكن أن  وهي رسـالة صغ; ملؤلف جمهول)رشح قواعد تسعة وعرشين(  )ج(

 إذ أحـىص فيهـا ;نسميه طريقة اخلطـاطني العثامنيني يف كتابة املصحف الـرشيف
 تسعة وعرشين قاعدة من القواعد الكتابية التـي كـان هـؤالء اخلطـاطون )٢٩(

عتبـار ا عىل ;ًحيبذون سلوكها حـدا أقىص من القواعد يف كتابة املصحف الواحد
 عـىل ; ونـذكر هنـا.القرآن الكريم الثالثـنيأن يكون عددها أقل من عدد أجزاء 

ًسبيل املثال ال احلرص بعضا من القواعد الكتابيـة التـسعة والعـرشين الـواردة يف 
 : )٣( عىل النحو اآليت;)م١٨٣٦/ه١٢٥٢(املصحف املكتوب سنة 

 ;خـر سـطرآ كـأن يكـون بعـضها يف ;ال جيوز قطع الكلمة الواحـدة: قاعدة   .١
  .ر اآلخرول السطأوبعضها اآلخر يف 

  . وتنتهي عند هناية صفحة;اآليـة تبدأ يف بداية كل صفحة: قاعدة   .٢

  .سطرواخر األأواخر السور تكون يف أ: قاعدة   .٣
                                                 

 .٤٦٧: الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط   )١(

)٢(   Twenty-Nine Rules For Qur'an Copying: 340. 
)٣(   Twenty-Nine Rules For Qur'an Copying: 342. 



 

١٣٥ 

 تكـون ; وهـي يف سـتة مواضـع;﴾﴿وائلها أيات التي يف اآل: قاعدة   .٤
  .سطروائل األأكلها يف 

 وهي ;﴾﴿ ولفظة ; وهي يف ستة مواضع;)سبحان(إن لفظة : قاعدة   .٥
  .سطروائل األأ ومجلتها تكون يف , ثالثة مواضعيف

ــدة   .٦ ــشني: قاع ــا حــرف ال ــي يف أوائله ــات الت ــل;إن اآلي  ;﴾﴿:  مث
ربعة مواضـع أ يف ﴾﴿ ;﴾﴿ ;﴾﴿

  .سطروائل األأوكلها 
ــدة   .٧ ــة إ: قاع ــسور﴾﴿ن لفظ ــدايات ال ــري ب ــي يف غ ــي يف ; الت  وه

  .سطروائل األأ تكون يف ;موضعني
 ;﴾﴿لفظـة  و; يف موضـعني وهي;﴾﴿لفظة : قاعدة   .٨

  .سطروائل األأ تكون مجيعها يف ;وهي يف موضع واحد
 ;ًحــد وتــسعني موضــعاإ وهــي يف ;﴾﴿ن لفظــة إ: قاعــدة   .٩

  .سطرتكون كلها يف أوائل األ
 ومجلتهـا ;ًربعـني موضـعاأ وهي يف ثالثـة و;﴾﴿ن لفظة إ: قاعدة   .١٠

  .سطرتقع يف أواخر األ

 



 

١٣٦ 

  اخلــامتة
 بكـل ;العثامنيون من املوروث اإلسالمي لفــن اخلـط العـريبستفاد اخلطاطون ا

 يف إبداع أساليب خاصـة ومميـزة يمكـن أن تـشكل ;طرقه وأشكاله وأساليبه وتقنياته
 عرفت عىل العموم ; لكتابة املصحف الرشيف; متيزت عن سابقاهتا;طريقة فنية خاصة

 )طريقـة يـاقوت(ا عرف بـ  وقـد برزت هذه الطريقة من ثنايا م.)الطريقة العثامنية(بـ 
 ; واملحقـق; والنـسخ;الثلـث:  التـي هـي)األقـالم الـستة(أو األسلوب البغدادي يف 

ستطاع أساتذة هذا الفن العثامنيون كالشيخ محد اهللا ا إذ , والتواقيع;قاعِّ والر;والرحياين
 واحلـافظ عـثامن وغـريهم توليـد هـذه الطريقـة وتطويرهـا األمايس ودرويـش عـيل

ً فنيـا ووظيفيا;وإنضاجها  بابتكارات مضطردة يف التقنيـات واألسـاليب واألشـكال ;ً
ً أساسا رئيسـا لكتابة )خط النسـخ(املتعلقة بـ   ;القـرآين يف املـصحف الـرشيفالنص ً

 ; خـصوصيتها اجلامليـة والفنيـة)صـورة املـصحف(عىل قواعد كتابيـة معينـة تعطـي 
فتها األوىل املتمثلة يف سهولة قراءة وتساعد يف حتقيق وضوحها التـام الذي يسهل وظي

  .القرآن الكريم وحفظه



 

١٣٧ 

 مصادر البحث ومراجعه
 :  املصادر واملراجع العربية واملعربة■
  .م١٩٧٨ دمشق , إعداد عبد اجلبار زكار,أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجي   .١
  .م٢٠٠٢ بريوت ,م للماليني دار العل,١٥ ط , خلري الدين بن حممود بن حممد الزركيل,األعـالم   .٢
  .م١٩٨١ بريوت , دار الطليعة, خالد زيادة,كتشاف التقدم األوريبا   .٣
 مكتبـة الكليـات ,٢ ط , لعبد الفتاح عبـادة,نتشار اخلط العريب يف العامل الرشقي والعامل الغريبا   .٤

  . القاهرة,األزهرية
  .م١٩٧٢ بغداد , وزارة اإلعالم,ف للمهندس ناجي زين الدين املرص,بدائع اخلط العريب   .٥
 اجلمعيـة الـسعودية للثقافـة ,٢ ط , ملحمـد طـاهر الكـردي املكـي,تاريخ اخلط العريب وآدابه   .٦

  .م١٩٨٢ الرياض ,والفنون
عبـد القـادر  وأمحد شـوقي بنبـني:  حتقيق, للشيخ عبد احلي الكتاين,تاريخ املكتبات اإلسالمية   .٧

  .م٢٠٠٥ , مراكش,قة الوطنية املطبعة والورا,٢ ط ,سعود
 ملحمـد ,بن البـواباحتقيقات وتعليقات عىل كتاب اخلطاط البغدادي عيل بن هالل املشهور بـ   .٨

  .م١٩٥٨/ه١٣٧٧ , مطبعة املجمع العلمي العراقي,هبجة األثري
 دار ,الدكتور صالح الدين املنجد:  حتقيق, ملحمد بن حسن الطيبي,جامع حماسن كتابة الكتاب   .٩

  .م١٩٦٢ بريوت ,الكتاب اجلديد
 دار ,حممد طلحة بالل:  حتقيق, لإلمام حممد مرتىض الزبيدي,ىل كتاب اآلفاقإحكمة اإلرشاق    .١٠

  .م١٩٩٠ جدة ,املدين
  .م١٩٩٨ عامن , دار املناهج, إلدهام حممد حنش,اخلط العريب يف الوثائق العثامنية   .١١
 ,مركز امللـك فيـصل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية ,اخلط العريب من خالل املخطوطات   .١٢

  .ه١٤٠٦الرياض 
 حلـب , دار الـنهج,دهـام حممـد حـنشإ للـدكتور ,اخلط العريب وإشـكالية املـصطلح الفنـي   .١٣

  .م٢٠٠٦
 إدارة الثقافـة , روافـد,دهـام حممـد حـنشإ للـدكتور ,اخلط العريب وحـدود املصطلح الفنـي   .١٤

  .م٢٠٠٨ الكويت ,اإلسالمية



 

١٣٨ 

 الرشكة الوطنية للتوزيـع , ملحمد بن سعيد رشيفي,خطوط املصاحف عند املشارقـة واملغـاربة   .١٥
  .م١٩٧٥/ه ١٣٩٥ اجلزائر, ,والنرش

جملـة فـصلية تعنـى بـشؤون اخلـط ( حروف عربيـة , ليوسف ذنون,خط الثلث واملخطوطات   .١٦
  .م٢٠٠٥/)٥( السنة ,)١٦( العدد ,) ديب.العريب

 ئ املباد;الفنون اإلسالمية( بحث يف ندوة , ليوسف ذنون,سالميمراجع الفن اإلو خط الثلث   .١٧
 ,م١٩٨٣ مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ,)واألشكال واملضامني املشرتكة

  .م١٩٨٩ دمشق ,دار الفكر
ة املكنــز  مجعيـ, للـدكتور أيمـن فـؤاد سـيد,ًدار الكتب املـرصية بـني األمـس واليـوم وغـدا   .١٨

  .م٢٠٠٨ القاهرة ,سالمياإل
صـالح :  ترمجة,وغيلأأكمل الدين إحسان :  بإرشاف وتقديم, تاريخ وحضارة;الدولة العثامنية   .١٩

  .م١٩٩٩ستانبول إ ,سالمية مركزاألبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإل,سعداوي
 بـريوت , دار القلم,ش البيايت حلسن قاسم حب,ىل التجليدإرحلة املصحف الرشيف من اجلريد    .٢٠

  .م١٩٩٣
 جملـة معهـد ,الـدكتور خليـل حممـود عـساكر:  حتقيـق, ملجهـول,رسـالة يف الكتابـة املنـسوبة   .٢١

  .م١٩٥٥س ر ما,١ ج ,١ مج ,املخطوطات العربية
 ,حتفال بالقرن اخلامس عرش اهلجري اللجنة الوطنية لال, لغانم قدوري احلمد,رسم املصحف   .٢٢

  .م١٩٨٢بغداد 
 دار الكتـاب ,دهـام حممـد حـنشإالـدكتور :  حتقيـق, هلاشم حممد اخلطاط,طبقات اخلطاطني   .٢٣

  .م٢٠٠٧ األردن ,الثقايف
  .م١٩٦٦ بريوت , دار صادر,الدكتور أمحد موسى:  ترمجة, ألرنست كونل,الفن اإلسالمي   .٢٤
كـز األبحـاث للتـاريخ  مر,صالح سعداوي صـالح:  ترمجة, ملصطفى أوغور درمان,فن اخلط   .٢٥

  .م١٩٩٠ستانبول إ ,والفنون والثقافة اإلسالمية
 رشكـة دوغـوش للتجـارة والطباعـة , ملعمـر أولكـر,فن اخلط الرتكي بـني املـايض واحلـارض   .٢٦

  .م١٩٨٧ أنقرة ,املحدودة
املصاحف املخطوطة وخمطوطات رسـم : الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط   .٢٧

  .م١٩٩٢األردن / عامن, املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية,٢ ط ,املصحف
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 , للـدكتور عبـد اهللا اجلبـوري,فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة األوقاف العامـة يف بغـداد   .٢٨
  .م١٩٧٣/ه١٣٩٣ بغداد ,مطبعة الرشاد

 مكتبـة )تمـصورة باألوفـسي( , حلـاجي خليفـة,سامي الكتـب والفنـونأكشف الظنون عن    .٢٩
  .ت. د, بغداد,النهضة

أمحـد :  ترمجـة,) رايــس. إس.دي( لــ ,بن البـواب يف مكتبـة شـسرتبيتياملخطوط الوحيد ال   .٣٠
  .األورفيل

 بحث يف نـدوة , جلورج عطية,املخطوطات العربية واإلسالمية يف مكتبة الكونغرس األمريكي   .٣١
جامعـة /كلية اآلداب والعلوم اإلنـسانية ,)املخطوط العريب وعلم املخطوطات(دولية بعنوان 
  .م١٩٩٤ ,حممد اخلامس

 للشيخ اإلمام أيب عبد اهللا حممد ,املصباح امليضء يف كتاب النبي األمي ورسله إىل ملوك األرض   .٣٢
 , عـامل الكتـب,٢ ط ,الشيخ حممد عظيم الدين:  حتقيق,بن عيل بن أمحد بن حديدة األنصاريا

  .م١٩٨٥ ,بريوت
 ,حممد احلبيب بن اخلوجة:  حتقيق, أليب احلسن حازم القرطاجني,ج البلغاء ورساج األدباءمنها   .٣٣

  .م١٩٨١ بريوت , دار الغرب اإلسالمي,٢ط 
 , رشكة املطبوعات للتوزيع والنـرش, ملحسن فتوين,موسوعة اخلط العريب والزخرفة اإلسالمية   .٣٤

  .م٢٠٠٢بريوت 

 :  املصادر األجنبية■
 ,سـتانبولإ , يسة دولـت مطبعـ,فنـديأ سـليامن سـعد الـدين ه مـستقيم زاد,طاطني اخلةحتف   .١
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