
مقدمة .أ
اكن الفن أحد من أجزاء احلاجات 
احليوية الىت ال يتجزأ تأثره كثري للمخلوق اذلى 

وهو دائما يتعلق . اكن هل العقل و الفكرة
باألزمان واألمكنة حىت ظهرت األسايلب 

و ظهور الشعور الفنية . اجلديدة ىف هذا املجال
اجلمايلة تأىت بظهور الفكرة اذلكية ىف الفن عند 

ولو اكن منه الفروق الطبيعة والفروق  ،اإلنسان

 والزمان واحلال ، الىت يتعلق با ثلقافة اإلنسانية
 . واملاكن وهو ال يظهر بظهوره فجائية

و يلعب الفن اإلسالىم دوراها ما ىف 
حبيث وهو يكون . حياة املسلمني جمتمعة

واكن احلكم . مذهب الفن ىف العمل و اخليال
طبيىع يلعب دور الفعال املهم ىف إجياد اإللىه ال
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Abstract:  
Arabic calligraphy has been recognized by Indonesian society, especially in learning Arabic texts, 

such as Qur’an and Hadith. Nowadays, it is not even used in a manuscript only, but also used as 

home and mosque decoration. There are many kinds of calligraphy letterform; one of them is called 

“S\ulus\” (khat S\ulus\). S\ulus\  is the most used letterform both in calligraphy books and decoration. 

It may caused by the flexibility of its letterform and its elasticity of the structure that makes it looks 

charismatic. In this research, there is a new model of calligraphy which does not only depend on 

the history, but also relates to the secret or the meaning contained in the forming of S\ulus\. In 

addition, there is also a description of a more comprehensive calligraphy style which makes the 

idiosyncrasies of S\ulus\ are revealed in the forming of a calligraphy style.             

 

Keywords: Khat, S\ulus\, Characteristics of S\ulus\  
 

Abstrak:  

Khat atau kaligrafi arab telah dikenal oleh masyarkat indonesia, khususnya ketika mempelajari 

teks-teks bahasa arab, Al-Qur’an dan hadist. Bahkan sampai saat ini kaligrafi arab tidak hanya 
digunakan dalam naskah saja, tetapi telah masuk pula dalam hiasan rumah ataupun dekorasi masjid 

yang banyak tersebar di masyarakat kita. Dalam pada ini khat S\ulus\  adalah salah satu jenis yang 

banyak dipakai dalam banyak karya terutama dalam buku–buku kaligrafi maupun dalam dekorasi. 

Hal ini sangat terpengaruh dengan keluwesan bentuk huruf dan elastisitas bentuk susunannya, 

sehingga terpancar keistimewaannya yang kharismatik dan monumental. peneliti mendapatkan 

sebuah gambaran tentang kajian kaligrafi secara spesifik, atau sebuah model baru kajian kaligrafi 

yang tidak hanya terpaku pada segi sejarah dan praktek saja, akan tetapi juga harus menyangkut 

pada dataran rahasia atau makna yang terkandung dari sebuah pembentukan jenis khat S\ulus\. Dan 

dari sini pula akan dapat diketahui deskriptif sebuah gaya kaligrafi yang lebih komprehensif 

sehingga terungkap sisi-sisi keistimewaan kaligrafi khat S\ulus\ dalam sebuah pembentukan tertentu. 

 

Kata Kunci: Khat, Khat S\ulus\, Karakteristik Khat S\ulus\ 
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ثم خيط   ، ابليئة و اخللفية ىف الفن اإلساليم
و ذلا .  حدوده حيث جيلب إىل الفنون األخرى

اكن رأس هذا الفن وما يقويه واملناهج الىت يه 
ال بد من تعلقه بنظريات املسلمني  ، أساس هلا

و بالويح اإلليه اذلى تأثرت هذا  ، لعالمىف ا
و اغبلا مجيع الفنون  ، الفن املقدس مبارشة

. 1اإلسالمية كرثة املصنواعت ىف اخلط العريب
زيادة تذكرنا عن اإلسالم و ستدفع ىلع 

املصنواعت ىف اخلط العريب أو معروفا باخلط 
 .اإلساليم أو باخلط القراين

ىف أثناء تطوره هناك أنواع من و
اخلطوط العربية الىت وصلت إيلنا  األن ىلع 

حواىل عرشة أسايلب  و هناك ،أيدى اخلطاطني
من شىت أنواع األخرى الىت استعملها كثري من 

أو ىف مسابقة ىف الكتابة علما اكن  املسلمني
 ، والرقعة ، و اثللث ، و يه خط النسخ ، اخلط

والفاريس  ، والكويف ،وادليواين اجليل ، وادليواين
وللك . و املحقق ، و اإلجازة ، و املغريب ، (تعليق)

و إذا نظرنا إىل كرثة . منها قواعد و فوائد خاصة
اكن خط النسخ ىف القرون األخرية  ،استعماهلا

يف مرتبته بني أنواع اخلطوط  يقوم مقام األول
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3
Ibnu Khaldun, Mukadimah, Penerjemah 

Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) Cet. 

ke-2 hlm. 449. Menurutnya Menulis (Kitabah) adalah 

menggambar dan membentuk huruf untuk 

menerangkan kata kata yang terdengar (audible) dan 

pada gilirannya menunjukkan apa yang ada di dalam 

jiwa. Ia muncul kedua setelah ekspresi lisan dan ia 

merupakan keahlian mulia 

لكونه يستعمل ىف الكتابات و . األخرى
فأما من حيث . املصنفات العربية كثريا

 ،استعماهلا لزتيني و جتميل املصنواعت  اخلطية
 ،و أكرث استعماال ،اكن خط اثللث أول مرتبة

 .بل غلب كثريا عن اخلطوط األخرى
و ذلك كما وجدنا ىف كرثة املساجد 

 ، فهناك خط اثللث ، خبط العريب الىت زينت
يقال هل  ، و خط اثللث. يستعمل كثريا لزتيينها

حيث لم يكن .  أيضا أنه أم اخلطوط العربية
اذلى لم يستطع أن خيط  ، معتربا خطاطا ماهرا

 .ال سيما ىف املسابقة ، ليباخلط اثل

أو معروف باخلط  واكن خط اثللث 
اثللي يفوق ىلع أنواع اخلطوط األخرى 

كما رأينا  ، بمرتبته األول ىف املسابقات اخلطية
ىف  عقد مسابقة اخلطوط العربية ادلويلة 

عقدتها  الىت ASEANبالرتك و مسابقة اخلط 
. لكو بإندونسيا كذ. ادلولة بروين دار السالم

وهو من أسلوب اخلط املختار عند اخلطاط ىف 
و . تصنيع اخلط و عند حاكم املسابقة أيضا

حىت لم يعرف ماذا  ،إضافة ىلع تلك الوقائع 
االهتمام الكبري حيث  ،جيلب و جيذب منها

 .يكون أىلع مرتبة األخر
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اكن  ،ولكن عكس تلك الوقائع أيضا
كثري من الطالب اذلين يشعرون باملشالكت 

لصعوبات ىف تكوين احلروف و تركيب هذا وا
و ألنه إذا لم يكن اعرفا جيدا بنوع . اخلط

 ، يكون اخلط جمهوال غري مقروء ، هذا اخلط
و هذا اذلي يدفع . مع أنه ليس بمقصود اخلط

 ابلاحث ملناقشة األحوال الىت يتعلق بأسلوب

حىت جيد اإلجابة عن خصائص  ،خط اثللث
 .  هذا اخلط ىلع األخر

تنادا ىلع ما يه الواقع املوجودة ىف اس
أخذ ابلاحث  ،اخللفية الىت أوردتها فيما سبق
ىلع املسأتلني  ، حتديد مسألة هذا ابلحث

ملاذ يقوم اخلط اثللىث مقام  ;األول: االثنتني 
واثلاين كيف اتلدريبات و   ؟ األول ىف تركيبه

؟ فما  التشكيالت منه حىت تظهر خطا مجيال
 ؟ اخلط يه من أرسار هذ

 
  مابنييديخطاثللث .ب

و يف بعض املراجع عن اخلط حسب 
ما وجده ابلاحث كثريا منها تبحث عن جمال 

و يعىن أن  ،تاريخ اخلط و كيفية تطبيقة فقط
منذ  ،تلك املصنفات اخلطية حتلل تاريخ اخلط
و يورد  ،نشأته إىل تطوره إىل هذا األونة األخرية

و  ،واعد اخلطأيضا الكيفيات و وجود كتب ق
 .ذالك يف الرشق األوسط اكن األوىف اإلندونسيا

كثريا  -مثال -اكنت الكتب من مرصو 
ما تقدم اخلط العريب ىلع مااكن و هو ترتيت 
أية ن الآليات القرانية و تركيبها بشلكها الالئق 

و قد تقدم أية ذات األشاكل املتنوعة . و اجلميل
 .والرتاتيب املتعددة

ظر عما قدمه اخلطاط وهذا برصف انل 
من كتب اخلط العريب الىت ترشح فيها عملية 

و كذلك . تشكيل األحرف العربية الصحيحة
كتب املمارسة ىف تعليم اخلط الىت كتبها 

و . اخلطاط ىلع حسب ما تلقاها من معلمه
لكن ليس هناك الكتب اليت رشح فيها 
العالقة الوثيقة بني اخلط العرىب والكتابة 

إن اخلربات . لقرآن من ناحية كتابتهالفنية و ا
الىت تلقاها اخلطاط من تعليم و تأثريات اخلط 
عليه تعترب اخلربات الفردية الىت ال حتتاج إىل 

سيد حسن نرص اذلي  ،فهناك. رشحها ىلع الغري
حياول ىلع رشح اجلوانب الروحانية الىت ختىف 

أن للخط )) و يقول . وراء الفن اإلساليم
 ((انب الروحانية الىت ختىف ورائهاإلساليم اجلو

وهو ال يرشح معاىن  ،ولكنه ليس من خطاط  
با إلضافة إىل . األحرف العربية إال بصفة اعمة

أن اخلط العريب  ،يقول نرص أيضا ،ذلك
اإلساليم من األهمية بماكن عظيم ىف الفن 

ك املاىن العميقة و باتلاىل تمكت تل. اإلساليم
. من اخلط العرىب من تزكية قلوب اخلطاطني
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تلك املعان ىف أمس احلاجة إىل إجيادها ىف لزوم 
 . اخلط العريب حىت فارق الزمان
لو وجدنا األحباث  ، وتضيف إىل ذالك

العلمية عن اخلط فىه ال نبحث اخلط إال من 
بالرغم . ناحية اتلاريخ و اتلطبيق بصفة اعمة

ك ابلحث اذلى خيتص ىف اخلط من أن هنا
املعني فهو ال يبحث إال من ناحية اتلاريخ و 

ابلحث عن اخلط  ،و أيضا ،كيفية كتابية فقط
و اكن هو  ،اذلى يتعلق بالفلسفة امليتافزييقية

و عند ابلاحث نفسه  ،من أحد تعليم اخلط
ويه من ناحية  ،يتعلم اخلط بثالثة أنواع

 .واملعىن ،و اتلطبيق ،اتلاريخ
إن حتويل الكتابة والقراءة ىف اإلنسان  

. من امللكة إى اتلطبيق يقع من خالل اتلعليم
وكذلك كيفية الكتابة والقرائة ىف مدينة ما 
بتوقف ىلع املنظمة اإلمجاعية واحلضارة 

مهارة . واملنافسة بني ساكنها حنو اتلقديم
و . الكتابة والقراءة تعد أهلية من شخص ما

و األغراض من أجل لكنت تعرب األفاكر 
احلصول ىلع احلاجات دون اإلتصال املبارش 

و من خالل الكتابة والقراءة تمكن . نلفسه
املرء من احلصول ىلع العلوم و املعارف الىت 

و اكنت الكتابة و . ختىف وراءالكتب القديمة 
 .6القراءة ىف هذا الصدد من الرشف بماكن
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م من أن تطور اخلط من ناحية بالرغ
أشاكهل و وظائفه هل عالقة غري مبارشة 

إال أن ىف احلقيقة عالقة  ،بانلصوص القرآنية
بني اخلط اذلى ينطلق من القرآن و القيم  
الروحانية من القران الىت حتيط بكل ناحية 

إن اخلط من . من نواىح اخلطوط القديمة
األساس وضع انلقط واخلطوط إىل أشاكل 

تعددة و أاغىن خمتلفة الىت الحد هلا ىف ذكر م
قلم رب العاملني ملن هل الطاقة ىف وضع الشئ من 

 . غري أشاكل متعددة
و مما ال شك فيه أن أسلوب اخلط  

يتوقف ىلع احلالة املحلية من خالل أفاكر 
أن  ،بالرغم من ذلك. ساكن اإلقليم ىف عقربيتهم

األعمال اخلطية قد دلت ىلع شمويلتها وجاوزت 
إن أسلوب اخلط . حددود ابليئة وثقافة معينة

لكه ىف عرب القرون يعترب جزء ال يتجزأ من 
 . اإلسالم

اخلط اإلساليم من خالل أشاكهل  
مد و اتلغري و يدل ىلع الرمزية يمثل اتلج

اخلط يصور ما وراء . خصوصية ذلك العمل
ألنه يصور  ،الطبيعية أو الوقائع املتيافزيقية

. كأنه يكرر خطوط اخلق. انلصوص القرآنية
كما ىف اتلصمم احلركة السطحية ىف الكتابة  ،ذلا
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أما احلركة . تساوى باتلغري و عملية اتلكوين
أو  ،اجلوهر ابلقاءاألفقية تصور أبعاد اجلوهر أو 

اكنت احلركة األفقية تصور . باجلماة األخرى
توحيد األساس واحلركة السطحية تصور تنوع 

فإن اخلط  ،بالرغممن تنوع األسلوب.  اتلكوين
بأسلوبه القديم يعترب مجعا بني اجلانب األفىق و 

بل  ،كم من أسلوب يتغري. اجلانب السطىح
األسلوب  إال أنه ىف. بعض منه لن يتغري أبدا

 .واألساس سواء بالرغم من خيتلف بعضه بعضا
وكم من أسلوب اخلط يمثل انلبات و  
نستطيع أن نقول أن اخلط املتعلق  ،ذلا. األراىض

و . بشلك مبارشا بقول اهلل يصور أساس اخللق
عنارص األرض يصور اجلانب ابلقاء أو اجلانب 

فأما عنارص انلبات املتعلقة باحلياة و . اذلكورى
نلبات تصور احلياة و اتلغري و اجلوانب ا

نظرا مما سبق من تلك . ادلاخلية من اخللق
أن نقول أن اخلط ذرة  ،اجلوانب نستطيع

األسلوبني  املختلفني من اإلسم نعىن أسلوب 
األرض و انلبات و هما مصدران الذلان يؤكدان 

 .أن اثلنائية توحد حنو أساس واحد
 

ملحةتارخييةعنخطاثللث .ج
لعل ابلحث ىف تاريخ نشأة الكتابة 

إىل جتاوز  ،يدفع ابلاحث أول ما يدفع ،العربية
 ،الكتابة القديمة مثل اهلريوغليفة و املسمارية

ىلع الرغم من جهودهم اامضنية  ،إذ أن العلماء

و  ،لم يتوصلوا للبت نهائيا ،ىف هذا املجال
ىف شأن ارتباط  ،بادليلل العليم القاطع

املتمثلة ىف ىف تلك انلصوص  ،بيةاألجبدية العر
والىت تم اكتشافها من أعماق  ،املكتوبة
بالكتابة اتلصويرية أو تلك املتطورة  ،اتلاريخ
و : حيث يقول ادلطتور قىص احلسني  ،عنها

بنظرنا أن آخر احللقات اليت تمكن نلا أن 
يه  ،نربط بها تلك الكتابات العربية القديمة

 .9األرايم ثانيا ثم اخلط ،اخلط الفنىق أوال
 ،واملحصلة األكيدة الىت توصلنا إيلها
هو أن عرب احلجاز هم اذلين اشتقوا اخلط 

و إن . و اخلط احلمريى ،العرىب من اخلط انلبطى
و  ،هيئة هذين اخلطني ظلت اغبلة ىلع كتابتهم

لم يتمكنوا من اتلخلص منها إال بعد  ،أنهم
أى  ،ني من الزمان من تاريخ اشتقاقةمىض قرن

ىف املدة الواقعة بني منتصف القرن اثلالث 
   .  السادس القرن امليالدي و نهاية

 

تاريخنشأةاخلطالعريبوتطوره .د
أول ما يدفعنا إىل حبث هذا اخلط و

كما أنه يقوم مقام املقدمة تلاريخ خط  ،العريب
عريب و كما يربطه ىف تواريخ اخلط ال ،اثللث

و هذا ألنه من بعض أجناس . بربط و طيد
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اخلطوط العربية الشائعة ىف هذا العالم الفين 
 .اإلساليم

و هذا هو السبب اذلى دفعنا لرنى 
ىك ال خيلو و  ،تاريخ الكتابة العربية من قبل

يتجاوز هذا ابلحث عن صدق تارخيها الىت 
تكتب ىف اتلواريخ املأثورة الىت نرشت عرصا 

 .بعد عرص
 حنو تعريف اخلط . 

روىح . اخلط لغة كما ذكرها د     
 ،ابلعلبىك و منري ابلعلبىك ىف املورد الوسيط

و  ،و الكتب ،و الرشيط ،و القلم ،يه السطر
 .و فن اخلط ،و الرسم ،الكتابة

و اخلط و الكتابة و اتلحرير و 
.الرقم و السطر والزبر بمعىن واحد

وقد  1 
قال عليه  ،يطلق اخلط ىلع علم الرمل

 ،اكن نىب من األنبياء: ))    الصالة و السالم
و اخلط ىف ((. خيط فمن وافق خطه فذاك

و . علم اهلندسة يدل ىلع ماهل طول فقط
 .عند األدباء دل ىلع صناعة اإلنشاء

و إنما هذه اتلعريفات اللغوية 
 ،ترجع إىل عرف ىلع أعمال القلم بايلد

                                                           

العلوم  دار)،املنجد لويس مألوف،1 
 6 1. ص ،(996 ،بريوت :لمالينيل

 رواه مسلم  

تصوير اللفظ اكن أو نقشة اذلى يدل الالكم 
 .اخلاص

كما تقدمها  ،و أما اخلط اصطالحا
الشيخ شمس ادلين  األفاكىن الىت نقلها 

(( الصبح األعرش)) القلقشندى ىف كتابه 
و  ،هو ما تتعرف منه صور احلروف املفردة

و ما أ ،وكيفية تركيبها خطا ،أوضاعها
و كيف سبيله أن  ،يكتب منها ىف السطور

و إبدال ما يبدل  ،ما ال يكت ،يكتب
 .   و بماذا يبدل ،منها ىف اهلجاء

عرف الشيخ حممد طاهر  ،و أيضا
الكردى املىك بأن اخلط هو كتابة احلروف 

سن و العربية املفردة أو املركبة بقالب احل
حسب أصول الفن و قواعده الىت  ،اجلمال

و منه . وضعها كبار أرباب هذا الفن اجلميل
أن اخلط ملكة تنضبط بها حركة  ،أيضا

 .األنامل بالقلم ىلع قواعد خمصوصة
اخلط هندسة )) و قال إقليس 

و ((. روحانية و إن ظهرت بالة جسمانية
اخلط هندسة )) قال أمني ياقوت املستعىص 

إن جودت  ،ظهرت بالة جسمانيةروحانية 
و إن أهملت قلمك  ،قلمك جودت خطك

 ((.أهملت خطك
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و غري أن لك هذه اتلعريفات 
النبحث عنها تفصيال يفهمها صورة هلذه 
اتلعريفات غرضا ىلع أنها جزء من أجزاء 

فلككم يستطيعون . اتلعليم للخط العريب
أن تصنعوا اتلعريف للخط كما يكون 

 . أقرب معىن ذلهنك
 نشأة اخلط العريب. ب 

إن القرآن يتأثر كثريا بمناسبة 
و من احتياج . نشأة اخلط العريب و تطوره

املسلمني إىل حفظ القرآن يضطرهم إىل أن 
جود الكتابة إجادة حىت يكون القرآن 

و اكن بعض . الكم اهلل العزيز ذا مجال و بهاء
اخلطوط الىت نسبت من كتابة اجلزم تشتق 

مثل  ،نسبة إىل أماكنهاإىل أسلوب كثري 
و اخلط  ،و اخلط احلريى ،اخلط األنبارى

 ،لكن تلك األشقاق ،واخلط املدىن ،امىك
بل ما بني  ،ما يدل إىل نع الكتابة املختلفة

 ،تلك اخلطوط الىت شاعت ىف املدينة املنورة
مهما  ،يعىن تكون مدورا ومثلثا و تعما

اكن اخلط بأسلوب املائل و املشق و النسخ 
و ذلك أثناء نمو اخلط الكوىف  ،ورت أيضاتط

و أما املشق و النسخ يلزم . ىف مدينة الكوفة
 .الستعماهلما فيما بعد

لعل اخلط الكوىف نما اغبلا ىف 
مدينىت الكوفة وابلصرية و هذا مما يؤدى إىل 

طلوع فرقتني تطالعان ىف درس اللغة 
و اكن الكوىف هو اخلط . العربية و كتابتها

اغبلا فيما  بني اخلطوط العرية  اذلى يتأثر
ولو أنه هو من أسلوب ختشب وال  ،األخرى

و . ن حروف السهلة ىف كتابته و مشقة
حيصل درجة الكمال ىف حواىل انلصف 
اثلاىن من القرن املسيىح اثلامن و ينال 
أيضا بتوفوقه ىف طوال عرصه إىل ثلثمائة 

حىت يكون أحد  ،سنة أو بثالثة قرون
عمله كثريا احلفظ القران اخلط الىت يست

 . 1 الكريم خاصة ىف كتابته و تزيينه
و ىف القرن اتلاسع املسيىح حتصل 
هذ األسلوب الكوىف ىلع الزنية ولو اكن 

و اسم  ،و يزين عنوان الكتاب ،قليال
 ،واآليات القرآنية. و موضوع ابلاب ،السورة

ىف مجيع خالفة و غري ذلك بما يستعمله 
 .امللك ىف ذلك القرن

و بعد أن وقع فتح العرب ىلغ 
و أبعد من  ،سورية و مرص والعراق والفرس

فيدخل  ،ذلك إىل فتح املرشق واملغرب
انلاس و أغلبهم ىف دين اهلل أإلسالم القويم 

فعندئذ . أفواجا مما ال يعد ذلك وال حيىص
اختلف شعوبهم و ثقافتهم شىت مما يسبب 

س احلاجة إىل تعلم اللغة العربية و إىل أم
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حمادثتها غرضا تلأيلفهم ىف دين اإلسالم 
بل يهتم هذا األمر إهتماما كبريا . احلنيف

حىت حيتاج إىل أن يصح قوهلم ىف القرآن 
 .العظيم وتفسري و قاعدة كتابته

تويف )و جاء أبو األسود ادلوىل 
خبري اللغة بعد خالفة ىلع بن أىب ( م  6

اهلل وجهه بثبوت انلقطة امللونة طالب كرم 
إفرتاقا ىلع اللكمات واجلمالت الىت . ووضعه

و يتعلق هذا املنهج خبط . قاهلا العرب
و باألسلوب . الكوىف اذلى جاء من قبل
و ينمو هذا . اآلخر من فرقته و إختالفه

املنهج اذلى نهجه أبو األسود بعد ذلك ىلع 
تويف )هما ناص بن اعصم  ،يد تلميذيه

يف عهد ( م 1 تويف)و حيىي بن عمر ( م 1 
خليفة احلجاج بن يوسف اثلقىف من ملك 

و  ،( م   - 69سنة )خالفة ادلولة األموية 
هما يضعان طريق انلقطة واإلعجام كما 

واجتهت هذه انلقطة فرقة  ،عملها أستاذهما
لفرق بني احلروف  ،و كذا ،احلروف الساكنة

 .  حيانااملكتوبة ىلع احلرف و حتت احلرف أ
قام بعد هم الرواد  ،و ىف هذا العرص

 ،األوائل ىف وضع املنهج انلقطى واإلعجاىم
( م6  تويف )هو اخلليل بن أمحد الفراهدي 
تالعرب بتقديم من كبار اللغة والفلوجيا
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و اكن . املنهج اجلديد حيتلف و ينمو ما سبق
يدفع عن طريقة أىب األسود و تلميذيه 
بنقطهم و يضع املنهجالشىلك ىف احلروف 

و نعىن طريقة ىف أن يأيت بثبوت  ،اهلجائية
عالمة القراءة أو الشلك كما يصل إيلنا 

 .اآلن
و ىف عهد خليفة الويلد بن عبد 

ن قطبة املحرر اخلطاط اك(    - 1 )امللك 
. الرسىم للملك خطاطا مشهورا حني ذلك
وهو حيصل ىلع وضع األسلوب اجلديد يف 
كتابة القران واللغة العربية بأنواع من 
. اخلطوط بدقة براعته ىف هذا املجال الفىن

منها  ،وهو يتعرف بأربعة أسايلباخلطية
و لكن . الطوما و اجلليل وانلصف واثللث

أآل يصل من أعماهل . ايةيؤسفنا إىل الغ
ألن خالفة العباسية . الفنية إيلنا ايلوم

قد احرتقت مجيع خطوطه ( م    -1  )
و . املكتوبة ىف النسخ والصحف و الكتب

كذلك كتب اتلاريخ الىت ال جندها أحدا 
 .حىت اآلن

 تطور اخلط العريب. ج
لعل املحصلة األكيدة الىت توصلنا 

اذلين اشتقوا  هم ،هو أن عرب احلجاز. إيلها
واخلط  ،اخلط العرىب من خط انلبطى

و إن هيئة هذين اخلطني ظلت  ،احلمريى
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 ،و إىل هذه املحصلة ،اغبلة ىلع كتابتهم
الىت تعتربان املنعطف  ،نضيف هذه املسلمة

اكنت دعوة  ،األهم يف تاريخ الكتابة العربية
الرسول الهتمام بأمر تعليم املسلمني 

لك من خالل اشرتاطه و ذ ،القراءة والكتابة
لفك اذلين يعرفون القراءة والكتابة من 

أن يعلم لك منهم عرشة  ،أرسى موقعة بدر
 .  من املسلمني أصول القراءة والكتابة

و ال شك أن املسلمني اكنوا قد اقتدوا 
. بالرسول الكريم واهتدوا واقتدوا بتعايلمه

قتداء و معالم هذا و من مظاهر هذا اال
 ،إنهم اهتموا باخلط إهتماما بالغا ،االهتداء

و أولوه من العناية ما جعلهم يرسعون 
 ،تلأسبني املدارس الىت تسهر ىلع تعليمه
فاكن إن اشتهرت الفسططا حني ذاك 

 .بمدارسهم مثال
و نبغ عدد كبري من الكتاب ىف 

و عكف بعضهم ىلع اشتقا أنواع  ،اخلط
 ،اع الىت اكنت معروفةجديدة من األنو

و حفظت لفا  ،فتعدد أنواعه و أشاكهل
املصادر أسماء بعض من اشتهروا جبودة 
اخلط مثل أىب طبطب املحرر وابن عبد اكن 

 ،الذلين اعش ىف العرص الطولوىن ،الكتاب
وابن الصري ىف اذلين اشتهر ىف العرص 
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فاكن بعد أن جاءت خالفة . 6 الفاطىم
العثمانية اشتهر ابن مقلة اذلى هو من نقل 
اخلط العرىب من الكوىف إىل إبتداء هذه 
األقالم املستعملة االن ىف منتصف القرن 

واكن هو إمام اخلطاطني و . اثلاىن للهجرة
أخذ اخلط عن . أحد كبار الكتاب ابلارعني

األحوال املحرر صنيعة الربامكة و تم ىلع 
يده و يد أخيه احلسن نقل اخلط الكوىف إىل 

 .الشلك املعروف ىف زماننا
 ،و قد ترك نلا رسالة ىف علم اخلط

و ال ننىس أيضا . ىلع قدر عظيم من األهمة
وهو أستاذابن مقلة  ،األحول املحرر
و يستوقفنا (. ه  1تويف)املعروف بالوزير 

ىلع بن  ،قيما بعد أيضا يعىن ابن ابلواب
اذلى هذب و ضجع ( ه1  تويف)هالل 

وهو معلم . أسلوب ابن املقلة حىت استقام
ثم ارتىق . اثلاىن بعد ابن مقلة املعلم األول
وهو املعلم  ،اخلط ىلع يد ياقوت املستعصىم

حيث بلغ به الكمال و رأيس . اثلالث
 .  قواعده و أصوهل

فسىم ياقوت املستعصىم قبلة 
ثم جاد ادلهر . الكتاب و قبلة اخلطاطني
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بالشيخ محداهلل األماىس اذلى نّقح قواعده 
و بعد ذلك . فاكن املعلم الرابع ،اخلط

احلافظ عثمان بن ىلع أحد نبغاء املجودين 
من خطاط الرتك العثمانيني وابلارعني ىف 

 .كتابة مصاحف القرآن املبني
مصطىف الراقم اذلى  و بعدهم

و أبدع فيه . اخزتل كثريا من قواعد اخلط
و . حبيث أصبح رئيس اخلطاطني ىف عرصه

تعترب خطوطه من أروع ما ورثناه من 
و قد سار اعى انلهج . الكتابات العربية

و يعترب حامد . الراقم اذلى جاءوا بعده
اآلمدى اخلطاط املعارص أحسن من خلفه 

اعده و سيطرته ىف مجال خطه و متاته قو
ىلع ضوابطه و رهبته ىف إحياء رسوم 

 .اخلطاطني األوائل
نسخ /نستليق)و أما اخلط الفارىس 

فقد استنبطه حسن فارىس من خط ( تعليق
و وضع قواعده فانه   ،أما اذلى طوره ،النسخ

ولكن سلطان . اخلطاط مري ىلع تربيزى
. ىلع املشهدى أدخل عليه حتسينات هامة

مة ىف إجادته و إتقانه لك من ومحل لواء العظ
مري عماد احلسىن ىف إيران و حممد أسعد 

 .السيارى ىق تركيا
و أما اخلط الرقعة فقد وضع 
قواعده األستاذ ممتازبك املسشار ىف عهد 

و أما ادليواىن . السلطان عبد املجيد خان
فإن األستاذ إبراهيم منيف وضع قواعده 
ىن بعيد فتح القسطنطنية و يعرف بادليوا

نسبة إىل  ،و هناك ادليواىن الغزالىن. الرتىك
مبتكره و واضع قواعده مصطىف غزالن ىف 

و اكن . وهو ادليواىن األشهر و األمجل. مرص
للخطاط املرصى قصب السبق ىف هذا 
املضمار منهم األساتذة حممد حسىن و سيد 
إبراهيم و جنيب هوا ويىن و السيخ عبد 

 .العزيز الرفاىع
األوائل للخط العرىب و من الرواد 

ىف مرص األستاذ حممد مؤنس أفندى اذلى 
و . تتلمذ عليه مشاهري اخلطاطني ىف عرصه

اكن دار حممد مؤنس املدرسة األوىل تلعليم 
اخلط ىف مرص يؤمها كثري من خمىب هذا 
الفن و ىف نفس الوقت اكن تالميذه يقومون 
فيه بتدريس اخلط ىف األزهر الرشيف و دار 

اتلوفيقية و الشيخ صالح و خليل العلوم و 
رحم اهلل هؤالء السلف اذلين رحلوا .   أاغ

 .واذلين تركبوا عالمات مضيئة ىلع الطريق
 

 
 

                                                           

احلروف ،حممد احلداد   فوق : مرص)،نقط
  1. ص،(دون السنة،دون مطبعة



Nurul Huda 

  ألسنتنا

~     ~ 

املراحلىفنشأةخطاثللثوتطوره .ه
و من أطلس اخلط اتلاريىخ املوجود ىف 

يسهل نلا أن . نرشت ىف عرصنا هذاالكتب الىت 
نقدم املراحل الىت تتعلق كثريا خبط اثللث منذ 
أول نشأته إىل وضع قواعد خط اثللث املنسوب 

و جند ابلاحث . ىف مجيع حروفه و تركيبه
اتلعيريات واتلنميقات اجلديدة الىت توثر 
احلروف و تركيبها و تزيينها حىت ظهرت 

األخطاء ىف الغلظات ىف تكوين حروفه و من 
 .تركيبه شيأ

فنأخذ حنن  ،و إضافة ىلع هذا الواقع
طريقة مبسوطة ىف تاريخ خط اثللث بثالثة 

 :كما يىل ،مراحل
عرص خالفة )مرحلة نشأة خط اثللث  . 

 (م 66-1  األمية 
و تضيف إىل تاريخ اخلط العرىب 
أن خط اثللث نشأ ىف خالفة األموية األوىل 

و اكن قطبة . رصو بدأ استعماهل ىف هذا الع
املحرر خطاطا مشهورا بملكته ىف روعة 
اخلط و جودة الكتابة حىت ظهر و طلع منه 
أربعة أنواع اخلط العرىب منها الطومار و 

و هو جيدكتابة . اجلليل و انلصف و اثللث
هذه األنواع خاصة ىلع خط اثللث ىلع 
تشكيله اللينة مع ضبط أمشاقة ضبطا ال 

 . جيده ىف اخلطوط األخرى

لكن من األسف ما تصل تلك 
الكتابات اخلطية القديمة إىل هذا ايلوم 
سببا من أن هربت خالفة العباسية و أن 
احرتقت مجيع كتب الىت ألفت و صنفت ىف 
خالفة األموية السيما ىف كتب تاريخ 

 .الكتابة اخلطية
واشتهر أيضا ىف هذا العرص 
اخلطاط الرسىم خلالفة األموية منها خادل 

 .ياج وو خسنام و مالك بن نارصبن احل
عرص ) مرحلة تطور األقالم الستة  . 

إىل ( م    -1  )ادلولة العباسية 
 (م    -1   . )خالفة املمايلك بمرص

اكن الضحاك بن عجاالن و 
إسحاق بن محاد خطاطني مشهورين ىف 

و طلع خطاط . عهد خالفة ادلولة العباسية
يق إسحاق مشهورا حبصوهل إىل سهولة تطب

كتابة اخلط خاصة ىف خط اثللث و اثللثني 
مع إساعة هذين اخلطني و نرش إستعماهلما 
ثم اكن من اخلطاطني ىف هذا العرص اذلى 
. اشتهر برباعته هو األحول املحرر اخلطاط
استطاع األحول وضع اخلط اجلديد ثمرة 

 ،هة اخلط انلصف ،من خط اثللث واثللثني
وا مع إرسال و أما اخلط اثللث اذلى نماه نم
و تسلسل . كتابته يسىم خبفيف اثللث

اخلطاطون ىف هذ العرص بعدهم إىل خطاط 
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تويف )كبري ابن  مقلة رمحه اهلل  تعاىل عنه 
منذ . تعلم اخلط من األحول املحرر(. م  1

شبابه قد ظهر براعته ىف هذا املجال حبيث 
و ذلك مع أخيه  ،يكون كبار اخلطاطني

 .أىب عبد اهلل بن مقلة
واحتىك تلميذه ابن ابلواب عبقرية 

طور ما أنشاءه ابن مقلة من . ابن مقلة
واثلاىل ما أنشاءه من . نظرية اخلط و أكمله

لقد . أشاكل اخلط املشهورة باملنسوب الفائق
ساهم ابن ابلواب تقدم اخلط العرىب بصفة 

أو ىلع وجه اخلصوص ما سهمه منه  ،اعمة
ساسية و األقالم الستة أو ستة كتابات األ

يه اثللث والنسخ و املحقق والرىحاىن و 
هذا العمل من األهمية . الرقعة واتلوقيع

بماكن و تساوى ما أعطاه ابن مقلة من 
 .9 نظرية اخلط

اكن ياقوت  ،و ىف القرن اتلاىل
املستغصىم يقدم انلظرية اجلديدة ىف اخلط 

يقدم األبعاد اجلملية واللفظية  وهو. العريب
ما . ىف األقالم الستة املشهورة ىف ذلك القرن
و من  ،قدمه من شلك اثللىث مشهور بياقوىت

ليس من العجيب أنه من أشهر  ،ثم 
اخلطاطني ىف أواخر تويلة ادلولة العباسية 
ببغداد الىت قىض عليها جيش مغول ىف 
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ال و اكن ياقوت تلك املدة ماز. ه    السنة 
 .ىلع قيد احلياة

قد تطور اخلط العريب و قطع شوطا 
كبريا ىف عرص العباسية أكرب ما قطعه عرص 

قد تزين أشاكل الكوىف األعمال . األموية
الفنية ىف عرص العباسية من انلقوش وامليان 

أما خط النسخ و اثللث تطورا . و غريهما
منذ القرن العارش بعد جتديد ىف اخلط 

 .العريب
خط الكوىف ىف املغرب لقد قطع 

الكوىف "شوطا كبريا هذا الشلك معروف ب 
أشاكل اخلط اذلى وضعه ابن املقلة ". املغرب

وكذلك األشاكل . غري مستعملة ىف هذا ابلدل
ابلغدادية من اثللي و النسخ غري قابلة 

و لكن هناك . الستعمال ىف املغرب
خصائص اخلط الىت وقعت ىف أندلس وهو 

األندلس و النسخ  اثللث" معروف ب 
 ".األندلس

مرحلة وضع القاعدة املنسوبة و ثبتها  .1
 (م  9 -    )عرص ادلولة العثمانية )

و بعد انتهاء عرص اململوك السنة 
. توىل دولة العثمانية اجلزيرة العربية ،م    

أحاطت  سلطة هذه ادلولة بمرص و شوريا و 
. بل حتيط سلطتها جلميع ادلول العربية ،جند
عرص عثمان قطع اخلط العريب شوطا  ىف
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كم من . الرغبة سالطني هذا ابلدل. كبريا
سلطان العثمان من اخلطاطني يستدىع 

ليس ن  ،فمن هنا. اخلطاطني من فرس
. العجيب أن يتطور الفرس ىف هذا العرص
هذا الشلك منقوش ىف املصاح القرانية و 
املساجد و املدارسواملبان العامة و انلصوص 

 .ىف القرص
لقد ساهم اخلطاط اذلى سهر 
. اسمه ىف هذا الفن الشيخ محداهلل األماىس

إزدهار اخلط وهو أكرب اخلطاطني ( م1   )
املدينة ودل  ،ودل ىف أمسيا. ىف عرص العثمان
وهل كتابات خطية الىت . فيها املستعصم

لقد كتب القرآن . تنسب إىل قواعدها
من خمطوطاته . واملخطوطات األخرى

ىه ما كتبه ىف ابلاب الرئيس من  املشهورة
اهتم سالطني . مسجد السلطان ىف إستنبول

العثمان نصيب اخلطاطني بل قد يتعلمون 
اخلط ن اخلطاطني مثل سلطان بيازيد 

اذلى تعلم اخلط ن ( م    -    )اثلاىن 
ترك تالميذا منهم أمحد قراهيش . محداهلل

ودل ىف  ،هو عثمان بن ىلع(. م    /9611م)
لقد . م  6 /ه6 1 ه إستنبول سنة آستان

و من م لقب . حفظ القرآن منذ شبابه
 . انلاس باحلافظ

استوعب أسلوب النسخ كما اكن 
حليا من . اخلطاطني ىف العرص العثماىن

إحدى أعمله حيث دلت ىلع عقربيته ىف 
اكن اامؤخروناخلطاطون . وضع اخلط العرىب
و ىف عرص " األستاذ لك"فيما بعد لقبوه 

ماىن يعلم اخلط ىف عرص أمحد خان العث
و مصطىف خان اثلاىن ( م 69 - 69 )
تويف بعد أن قام صالة ( م 69 - 1  )

 م 69 /ه1   العشاء سنة 
و بعدهم مصطىف الراقم ودل سنة 

ه ىف تركيا ملكته اخلطيئة أطلعت منذ     
تعلم النسخ واثللث من . نمومة أظفاره

أخيه الكبري إسماغيل زهدى و درويش 
 . ىلع

إن الراقم من أحد اخلطاطني ىف 
العرص العثمان وهو ىف العرص سالم اثلاىن 

توىل الراقم منصف مراقب ( م 1  -9   )
قسم الفن و غريه من املناصب ىف العرص 

طورما مىض من قواعد كتابة . العثماىن
. اخلط و حياول أن جيددها بطاقة اإلبتاكرية

يس أثىن انلاس عليه برإ ،وىف ذلك العرص
بل يعترب انلاس أن كتاباته من . اخلطاطني
 .العجيب

ثم حامد اآلمدى هو موىس العزىم 
ودل ىف أمد ". حامد اآلمدى"و معروف ب 
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استوعب اخلط من خالل . م 9  سنة 
أعمال رواد العثماىن مثل محداهلل و 
مصطىف الراقم و احلافظ عثمان و حممود 

و لكن هناك اذلى . جالل ادلين و غريه
اكنت  . أن يعلمه وهو نظيف اخلطاطيبارش

أعماهل اخلطية مكتوبة ىف املبان ىف إستنبول 
هناك نسخان القرآن اذلان يعتربهما انلاس 

أما أعماهل . من أعماهل اخلطيئة الكبرية
اخلطية األخرى منقوشة ىف القبة وجدران 
املساجد منها مسجد أيوب السلطان 

 .م  9 وتويف سنة . واملخطوطات األخرى
و انترشت من تعلم منه إىل شىت 
بقاع العالم منهم هاشم حممد ابلغدادى 

و من أجل  ،اذلى كتب قواعد اخلط العرىب
اكنت للجنة ادلويلة للحافظ  ،ذكر اآلمدي

ىلع الرتاث احلضارى اإلسالىم بإستنبول 
عقدت مسابقة األوىل دلى ادلويلة ىف فن 

ىف سنة  ،ااخط باسم اخلطاط حامد اآلمدى
 .1 م بالرتكيا  9 / 1  ه 

 

قواعدخطاثللث .و
إن اخلط العرىب مظهر من مظاهر 
احلضارة اإلسالمية و وجود اثلقافة الرائعة و اية 

رجاهل من فجر و قد أبدع فيه  ،من آياتها اخلادلة
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اإلسالم إىل وقتنا هذا إبدااع جعله ىف مصاف 
ذللك اعترب فن اخلط ىلع . أرىق الفنون و أنبلها

مرور الرمز من أرشف الصنااعت من الفنون 
 .اإلسالمية

يقول أمحد صرب زايد ىف مقدمة كتابه 
 : اذلى هو من خطاط مرصى 

يروى نلا عن كثري من األمراء أنهم 
ت فراغهم بنسخ القرآن جبد اكنوا يقضون سااع

و أنهم اكنوا يعلقون أهمية كربى ىلع  ،واجتهاد
و اكن أصحاب . إنتمائهم األساتذة اخلط

احلكم جيلون أرباب اخلط اذلى اكن هلم نفس 
و اكن  ،املزنلة الرفيعة بالطهم مثل الشعراء

و كثريا ما عينوهم ىف أهم  ،جيزلون هلم العطيا
 .  مناصب ادلولة

يمكن  ،و إضافة إىل هذالرمز 
ابلاحث أن اخلط هل أمل و نضال ىف حتقيقه 

و هذا ابلاب لسنا . حىت يكون خطاطا ماهرا
 .و سنأىت ىف ابلاب بعده ،من أن نبحث عن ذلك

و إن اخلطاط يستطيع أن نربط شعوره 
كثري من  ،و هناك. بدقة قواعد اخلط العرىب

تصف نلا اتلقدير الساىم اذلى  الطرائف الىت
و إال . اكن اخلطاطون ينعمون به عند حطامهم

أنه ىف هذا األيام ظهرت موجة ظاهرها تيسري 
الكتابة العربية باطنها اإلستعمار الصناىع 
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ويه . والقضاء ىلع هذا الرتاث الفىن اخلادل
و أنواع اخلطوط احلديثة " الليرتاست"موجة  

يب بصلة إال و ليس هلا الىت  ال تمت للحط العر
 .قواعد وال موازين خمصوصة

ولو ركبنا ظهر األيام من أخالف ىف 
و رأينا بقاءه ىلع األيام و صالحيته للك  ،اخلط
إن  ،بل. و ما اختص به من مجال و جالل. زمان

و  ،اخلط علم و فن خادل إىل وقت قيام الساعة
و أن القرآن الكريم اذلى  ،خصوصا. فناء العالم

فهة باق  ،اهلل حبفطه ال يكتب إال به وعد
حيث يقول ىف كتابه  ،ببقائه حمفوظة حبفطه

   إنا حنن نزنلا اذلكر وإنا هل حلفظون: )) العزيز 
.)) 

 

الكتابةاثللثيةىفالعرصاألقالمالستة .ز
إن خط اثللث الروعة يف اخلطوط 

ا من كما عرفن. العربية و يسىم بأم اخلطوط
أن تاريخ خط اثللث قد نام كثريا ىف عهد  ،قبل

أو ىف املرحلة ( م    -1  )خالفة العباسية 
و أما اكن ىف . اثلانية من مراحل نشأته و تطوره

ال جياد الكتابة املدونة  ،عرص خالفة األموية
 . حىت اآلن خاصة ىف اخلط العربية

لعل حنن نقدم الكتابات اخلطية 
يلنا اآلن من جمال و روعة اثللثية الىت تصل إ
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نتعني   ،اخلطاطني ىف عرص األقالم الستةكتابة 
الكتابات اخلطية من عهد خالفة العباسية 

إىل خالفة املمايلك بمرص ( م    -1  سنة )
حيث تعترب الكتابة ىف هذا (. م    -1   سنة )

و . العرص صورة من كتابة فنية مجايلة حني ذاك
ن يقومون بتأسيس و يعترب أيضا خبطاطية اذلي

 .تأصيل قواعد كتابية هذا الفن 
و األمثلة الىت قدمها ابلاحث فيما بعد 
تكوين صورة من الصور اجلمايلة من كتابة 

و لسنا نأىت مجيع كتابة اخلطاطني ىف . اثللثية
ألنه حتت هذا ابلحث يف حتليل . هذا العرص

بعض الصور املوفورة حتليال جممال مع ذكر 
و كذلك  ،مشق تلك الكتابة اخلطاط اذلى

خصائص الكتابة  يف هذا العرص ىف أخر 
 .الفصل
 الصور اخلطيئة اثللثية . 

 : من آثار رسالة ابن مقلة ىف اخلط
صفحة باثللث و النسخ من آثار  (أ 

من كتابة ىلع  الوزير اخلطاط ابن مقلة
بن هالل املعروف بابن ابلواب الشيخ 

مسيحية  111 اثلاىن حواىل سنة 
 .ببغداد

 م ببغداد      ،ياقوت املستعىص (ب 
من  ،م 11 خبط حممد يوسف األبارى 

 أول سورة األنفال 
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ىف  ،مرص 9جزء  ،مصحف القرآن  (ج 
 م  القرن 

من آثار كتابة القران ىف عهد املمايلك  (د 
 ىف القرن اخلامس عرش

 خصائص خط اثللث ىف عهذا العرص . 
 ،من الصور اخلطية السابقة 

ن ابلاحث أن نقدم خصائص كتابة يمك
 : اثللث ىف عرص األقالم الستة فيما يىل 

 ىف املنهح  الكتايب  (أ 
اكن اخلطاطني ىف هذ العرص 
أكرثهم ينسبون كتابة اثللث إىل منهج 
: ابن مقلة املنسوب وهو إىل ثالثة  أوزن 

 .وانلقطة ،وادلور ،الوزن األلف 
 ىف تكوين حروف اهلجائية   (ب 

كتابة اثللث الىت يكتبها اكنت 
اخلطاط لم تزل ىف أحرف بسيطة و ىه 

و لكن تشبه  ،أكرب من خط النسخ
 . أحرف خط املحقق و الرحياىن

 ىف تركيب احلروف و اجلمل  (ج 
نهج اخلطاط منهجا بسيطا ىف 

أما ىف احلروف . تركيب احلروف و اجلمل
. أكرثهم يركبون ىلع تركيب غري متنوعة

اكنوا يركبون ىلغ السطر و أما ىف اجلمل 
 ،و هذا. و ال يدل ىلع الشلك املعني ،اغبلا

ألن كتابة اثللث ىف هذا العرص أكرثها 

إستعماال لكتابة القران حىت ال حيرك 
 . بعيدا عن قواعد أساسية هذا اخلط

 ىف التشكيل و الزتيني (د 
واكنت األحرف ال تزال تكتب 

و كذلك ىف . حبراكت أو الشالكت قليال
 .زتييناتال

 

القواعداثللثيةاملنسوبة .ح
ابلحث اثلاىن من معرفة  ،هذا ابلحث

 ،قواعد خط اثللث ىف عرص تطور خط اثللث
و الىت ينسبونها اخلطاطون إىل طريقة كتابة 

 (م1   /ه  9تويف )الشيخ محد اهلل األماىس 
و يضيف ابلاحث إىل ثالثة فروق من 

احث تلك و قبل أن أورد ابل. قواعد هذا اخلط
حيسن أن يذكر أوال ىلع توجيهات  ،القواعد

خاصة ىف تعلم خطاثللث الىت قدمها فوزى 
 : منها  ،سالم عفيىف

إن خط اثللث حيتاج إىل تدريب كثري 
و  –إلدراك أشاكل احلروف ىف مجيع أوضاعها 

هذا اتلدريب يساعد ايلد ىلع الكتاب مرونتها 
 .ةو حتكمها ىف القلم تلكتب احلروف الصحيح

و من ألفضل بري القلم يلكون قطته 
 .مثل قطة الكتاب ىف انلموذج

جتويد هذا اخلط يكتب احلروف 
و حيتاج إىل . ي مع مزيانها –املفردة من أ 

و  التشكيل و الزتيني . اتللميذة ىلع يد معلم
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هام جدا ىف خط اثللث و يكتب بثالثة أقالم 
 . خمتلفة السمك

ات بني و من يريد معرفة أرسار العالق
فعليه  ،احلروف واللكمات ىف الكتابة اثللثية

بكتابة القصيدة انلونية أو األمشاق 
 .1 املعتمدة

 قاعدة حرفية خلط اثللث . 
هو من . خبط هاشم حممد ابلغدادي (أ 

 وهو مدرس. تلميذ حامد اآلمدى
  ،اخلط ىف معهد الفنون اجلميلة ببغداد

 .م1 9 و تويف ىف بغداد سنة 
مزيان حروف اثللث خط حممد   (ب 

 حسن أبو اخلري
مزيان إتصال . قاعدة إتصال احلروف . 

 احلروف خط حممد حسن  أبو اخلري
 قاعدة تركيبية ىف خط اثللث .1
 الرتكيب ىلع السطر (أ 

من قواعد الرتكيبية ىف خط 
 : و يه  ،الىت تكتب ىلع السطراثللث 

أن يستعمل األحرف املتصلة  ( 
 .املالثمة

 و أن يهتم مزيان احلروف املفردة ( 

                                                           

العريب ،فوزى سالم عفييف1  اخلط  ،تعلم
 .16 . ص ،(996  ،دار الكتاب العريب: مرص)

و أال خيتلف قواعد إمالئية ىف  (1
 .الكتابة

 الرتكيب ىف شلك املعني  (ب 
و أما القواعد ىف تركيب 
احلروف واللكمات الىت ال بد من 

 : يه  ،اإلهتمام
 مزيان احلروف أن ينتسب خطه إىل ( 

 .مفردة أم متصلة
و أن يتداخل احلروف و يتعانقها ىف  ( 

توافق و جتانس و ترابط دون نشوز 
   أو تصادم

و أال خيتلف القواعد اإلمالئية  (1
 . الالزمة

و أن يظهر أول اللكمات و آخرها  ( 
 .بيان

 
ممزياتخطاثللثوأرساره .ط

م تمض فرتة زمنية طويلة حىت تودل ل
إجتاه فىن  ،عن صناعة اخلط كنص كتاىب

إساليم يقوم ىلع جتويد رسم احلروف بأشاكل 
ال من أجل اإلستعانة علىى رضورة  ،متباينة

بل من أجل الولوج ىف اعلم  ،القرائة اتلقليدية
حبيث  ،ذات ادلاللة اإلحيائية ،القراءات الفنية
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فيها من .   ة جديدةيسافر احلروف فىى رحل
إذا وجد به  ،اتلجسيد ما فيها من اتلمشيل

منفذا عربوا بواسطة عما يكمن ىف  ،املسلمون
خيرج عن إطار  ،ذواتهم من إجتاه جتديدى

 ،وذلك إلبعاد قيم مجايلة و تذوقها ،اتلقليد
حني لم يعد اتلعبري باتلصوير اتلقليدى مما 

 . املجتمع اإلسالمحيبذه 
و إذا نظرنا حنن إىل وجود شلك خط 
اثللث اذلى سبق ىف ابلاب اثلاىن فستطلع 
األسئلة الىت تكشفها إال بوجود حبث خاص 

و كأن خط اثللث هو أخد أجناس اخلط . عنها
العريب و أسلوبه اذلى هل خصائص تكوين 

و يلنه ىف الرتكيب . احلروف اكن أم تركيبها
األمثلة اخلطية ىف هذا الفن ىف يسبب إىل وجود 

 .السيما ىف الكتب اخلطية ،املبان أو ىف املساجد
و تلك األسلية تئسس و تبىن ىلع 

ألن اخلط العريب خميف ىف . فكرة و ديلل أيضا
و ىف هذا اكن الفنان هل ذوق فىن  ،ذهن الفنان

و فد . خاص به اذلى هو من حقيقة الفن 
تمدت ىلع تدرج الفنان ىف الفنية الىت اع

 .فبنت عليها اعملا من اجلمال ،احلروف
لعل احلروف اخلطية الىت اكن هلا أن 
تستند إىل أعمال تراثية أصلية تكون وثيقة 
الصلة بمفاهيم الرواد األوائل من الفنانني 

                                                           

 61 ص  العريب،اخلط ،أمحد اذلهب  

اكنت قد قطعت شوطا بعيدا  ،العرب واملسلمني
. ىف أعمال ولوحات فناين احلروفية املعارصين

رف العريب ىف رحلته املعارصة فقد استطاع احل
و عرب الرتاكيب اإلشتقاقية ىف حلظة اتلوادل 

و إن يعمق  ،أن يلج العمل التشكييل ،واتلكرار
من إماكنيته اتلعبريية الىت تستلهم من قدرات 

و ما اكن يواكبها من  ،اخلط العريب التشكيلية
لك ذلك بفضل ما تمزيبه احلرف  ،أبعاد إىحائية
لية مطواعة ىف اتلمدد واتلقلص العريب من قاب
إضافة إىل ما عرفت به اللكمة  ،والتشالك الفين

العربية من قدرتها ىف تغيري مضمونها إذا ما 
 .6 تغري موقعها الفىن

 

كيفيةيكونماهراخبطاثللث .ي
الكتابة يه تصوير احلروف و رسمها و 

. خطبها ىلع االخر تكوينها ألجل الوصول ما
و . ويه تكون اثلانىبعد اللسان ىف اإلتصال

ظهر اخلط من ذهن اكتبه اكذلى هو يكلم من 
والفرق بني انلاس واحليوان ىف . عميق قلبه

ألنه تأسس ىلع أهلية الكتاب ىف  ،الكتابة
وهو يكون رسول الفكر عند . مصدرها األول

. انلاس ىف أن تصل ىلع اآلخر ىف أي ماكن اكن
يستطيع انلاس أن يقرأوا الكتب و  ،و كذالك

حىت  ،النسخ من العلم و العرفان قراءة حسنة
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يكون اخلط من فن مهم للغاية و كريم من 
 .كتبه

و كما عرفنا ىف سائر الفوائد اخلطية 
خاصة ىف خط اثللث أنه يستخدم كثري ىف 
اللوحات اخلطية و أغلفة الكتب و يكتب ىف 

يظهر هذا اخلط اذلى  و. بعض املساجد واملبان
و هذا ابلحث . يرسم حروفه فخما و شلكه يلنا

أراد ابلاحث أن حتلل ما وراء خط اثللث ن 
ناحية طرق تعليمه و بعض ادلاللة عن 

 .خصائصه الرتكيبية
 الطريقة البسيطة ىف منهج اتلعليم . 

اكن اخلط يتعلق حبال اكتبه من أي 
 حيث هو يدل ىلع فكرته فيما وراء ،ناحية

فالاكتب اذلى هو ىف العقل . ذهنه و عقله
السليم و اجلسم السليم يتمكن ىلع أن 

أن يتصل ما كتبه ىلع   ،يظهره كتابة جيدة
و لك شيئ من الاكتب دل ىلع . الغري

و ىف كتابة . استعداده و ذوقه حني كتب
خط اثللث يظهر فيها كيفية الاكتب ىف 

إذ لم يظهر . احلصول ىلع الصنيعة انلاضجة
فاكتبه من حال غري تمكن ىف عمل  ،ذلك

أ هو من كدر الفكر أم قلبه  ،الكتابة
و اختص ابلاحث حتليل خط . املفرغ

اثللث من ناحية أرساه ىف كيفية تعليم هذا 
فطبعا هل  ،اخلط حىت يكون خط مجيال

و ذلك . املنهج اخلاص ىف تطبيقية و حتقيقه
و البد للخطاط أن يملكه و أن  ،أمرهم

 .استعدادا اكماليستعده 
أن  ،و باالضافة إىل ذلك الواقع

 ،اخلط خميف ىف كيفياته ىلع يد املعلم أيضا
. يعىن األستاذ أو املدرس أو الكتب اخلطية
واملعلم يساعد كثريا للخطاط ىلع فهم 

حيث يدل ىلع الكتابة  ،كيفية الكتابة
و أما قوام الكتابة اخلطية . اجلدية ىف اتلعليم
خلطاط ىلع تنظيم القدرات متعلق بأهمية ا

و هذا األمور السابقة . واألوقات ىف تعليمه
والسيما  ،أشد هاما ملعرفة اخلط قبل تعلمه

قول  ،و يؤكد هذا املوقف. ىف خط اثللث
اخلط خميف ىف تعليم )) العرب ىف اخلط 

 ((األستاذ و قوامه ىف كرثة املشق و دوامه
و أما الطرق البسيطة الىت سوف 

احث أن ىف خط اثللث حيتاج إىل يوردها ابل
حتليل كيفية إبداء تعلم هذا اخلط اذلى 

 :منها  ،جيلب إىل رسعة الفهم و دقة اهلمة
 اإلبداء بتعلم خط النسخ  (أ 

و من فطرة انلاس أن يسري سريا 
فكذلك . األسهل إىل األصعب وال عكسه

إنه أمر مهم  ،ىف درس اخلط اخلط العريب
و خيتار . العالم يعرف اخلطاطون ىف أحناء

ألن  ،خط النسخ أساس تعلم خط اثللث
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اتلجارب الالزمة ىف اتلعليم عن اخلط 
يدوم أكرث اخلطاطني يعلمون و يتعلمون 
. من خط النسخ ثم يليه اخلط اآلخر

ألن خط النسخ من بساطة  ،وهذا
كأنه أحد  ،األجناس اخلطية العربية

و ىف . احلجر الزوايا ىف بداية مجيع اخلط
أن )) يقول فوزى سالم  ،الصدد هذا

النسخ أول ما يتعلمه اتللميذ ىف املراحة 
و يقدم ابلاحث األمور الىت  ،((األساسية

تتعلق باختيار رخط النسخ ىف بدء تعلم 
 : فيما يىل  ،خط اثللث

بساطة تكوينه احلرىف و تركيبه  ( 
 .الشىلك

حروف خط النسخ يه أصغر شلك  ( 
 .   خط اثللث

ستعماهل ىف النسخ مما أسهل كثرية ا (1
 .ىف القراءة

و كيفية تعلم خط النسخ أيرس من  ( 
 .اخلطوط األخرى

و إن ىف تلك االختيارات تدل 
ىلع خط النسخ مستعمال ألساس بداية 

حيث هو يكون أخ خط . خط اثللث
 .اثللث ىف اتلعلم

أن درسه متعلق أيضا  ،و باتلاىل 
 بقدرة اتللميذ ىف فهم الفروق بني خط

حىت ال خيط خط  ،النسخ و اثللث
و ذلك ال يشبه  ،اثلالث إال حبروفه فقط

 .بالنسخ
 تعلم خط اثللث بطريق مبارش  (ب 

أن  ،و يعىن ابلاحث بهذا املنهج
تعلم خط اثللث يبدأ من درس مجيع 
حروفه املفردة و املتصلة بقواعده 

و ذلك أمام املعلم أو الكتاب  ،املنسوبة
ه يمرن الرتكيب و بعد ،املعتمد للخط

بأنهم  ،كثريا كما فعله اخلطاطون من قبل
حىت  ،يمرسون احلروف حرفا ىلع حرف

وجد فيه األشاكل اجلديدة الىت هة خرب 
و كذلك يدربون دقيقا ىف . من قبله

احلروف حىت يفهمون كيفية الرتكيب 
و هذا . اثللىث ذى مجال فين عجيب

املنهج يفضل برسعة معرفة أشاكل هذا 
لكن لم يكن اخلطاط بهذا  ،اخلط

املنهج يفرق بني خط اثللث و خط 
يكاد أشاكهلما  ،و ىلع حال ،النسخ
 .سيان

 الطريقة البسيطة ىف تركيبه و جتميله . 
إن تركيب خط اثللث من أطراف 

فكأنه هو األعصب ىف . تعلم هذا األسلوب
و  ،لكن األحب ىف اتلصنيعات ،اتلطبيقات

رق بسيطة أن تركيبه هل ط ،خن املفروض
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الىت ال يعلمهما لك خطاط ىف تركيبه إال ىف 
و ملا وجده ابلاحث  ،أثناء اتلعلم فقط

الكتب اخلطوطية العربية املوجودة و حسب 
 ،ما عرفه ابلاحث ىف سائر احللقات اخلطية
لم جيد ابلاحث الطريقية اخلاصة تذكر فيها 

 .أمور الىت تتعلق بفن الرتكيب
م حبثا و ذلا يريد ابلاحث أن يقد

عن طرق بسيطة حسب ما وراء اتلطبيقات 
املوجودة و اتلصنيعات اخلطية ىلع أربعة 
خطوات الىت يعني اخلطاط أن يعرفها فبل 

 : منها  ،تركيب خط اثللث
وهذا يتعلق  ،اتلعميق ما اذلى سيكتبه (أ 

بمعنىه وما احتوية من الرتمجة و 
أسباب الزنول و أسباب الورود و 

أثر كبريا ىف فكرة ألنها يت ،غريها
 ،ال سيما من االيات القرآنية ،اخلطاط

 .و األحاديث انلبوية و األقوال املأثورة

 ،اتلفحيص حلروف ما اذلى سيكتبه (ب 
و يعىن اتلفريق واالختصاص للحروف 

و ىلع سبيل  ،املوجودة فة تلك املكتوبة
و األلف مع  ،حرف األلف ،املثال
رف و هذا احلروف يربط ىف احل ،الالم
ويتأثر بوضع احلروف ىف  ،األفىق

و كذلك ىف إتمامه  ،لشلكالسطر و ا
 .حني يكتب

اتلوزين ىف الشلك حسب ما   (ج 
و الشلك يرتبط بسطر أو  ،سيكتبه

ال بد  ،و هذا ،دور أو مثلث أو مربع
 .للكتاب أن يقدره ىلع أوزن معينة

يعىن الاكتب يعد  ،املرشوع عن العمل. (د 
لكتابة من أن لك استعداد قبل ا

. يفحص قلمه و حربه و قرطاسه
 ،وكذلك الصورة الىت رسمها من قبل

وهذا اخلطوة  ،ولو من أمشاق بسيطة
 .تركيب خط اثللث األخرية ىف تدرج

و يؤكد ابلاحث اتلحليل عن 
اخلطوات األربعة بطريق عميل ىف الصورة 

 . الواحدة أو ىف عكسه من اتلطبيق
بسماهللالرمحنالرحيم

لميدل.اهللالصمد.هواهللأحدقل
.ولميكنهلكفواأحد.ولميودل  

اتلعميق عن : اخلطوة األوىل 
 .السورة آلية أوا

و هذا الصنعة من سورة اإلخالص الىت 
و هذه . و يبدأ ببسملة ،هلا أربع آيات

 .السورة تدل ىلع توحيد اهلل الصمد
اتلفحيص عن : واخلطوة اثلانية 

حلرف األفىق يعىن و فيها ا.األحرف
واأللف . حرفا 9 املبلغ  ،األلف والالم

 .يكون طرف الشلك ىف ادلور
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اتلوزين ىلع : ثم اخلطوة اثلاثلة 
أن الكتاب يأخذ  ،كما ىف املثال.الشلك

. ىلع ادلور ىف تركيب سورة االخالص
 .فأسسه ادلور و السطر

اتلطبيق : و اخلطوة الرابعة 
كتب فاخلطاط ي. العمىل عن املرشوع
 .بقلم مالئم عن الشلك

حياد  ،و ىف هذه الصور أيضا
وإذا رجعنا ىف تفحيص  ،الرتكيب اثلاىن

احلرووف ففيها حرف األلف واألفق ىلع 
  و الراء أو الواو ىلع مبلغ  ،حرفا 9 مبلغ 
 ،أحرف  و حرف ادلال ىلع مبلغ  ،أحرف
و يستمر ثم يوزن الشلك  ،أحرف 6و امليم 

يرا حىت يوجد الكتابة مرارا و تكر
والشالكت و  األسلوب خري من قبل

الزينات حلرووف اثللث تزيد مجاال و 
 .بهاء ىف انلظر

 
رساراملعنويةىفخصائصخطاثللثاأل .ك

إن اخلطوط العربية هلا خصائص الىت 
و . تمزي إىل بعض الفنون اإلسالمية األخرى

حتققت تلك اخلصائص بأن اخلط يلس وجود 
م وهو دال ىلع أنه هل اجلوانب الكم اهلل ادلائ

و . كما يقال فيه من هندسة روحانية ،الروحية
وآياته خملوق  ،ولكماته ،يعىن ليست حروفه

و إنما يه تدل  ،صورة من أشاكل خطية فحسب
و ىف هذا  ،ىلع شلك خملوق صورة من أشاكهل
 .يرى ابلاحث أنه كمخلوق ىف احلياة

دل ىلع كونه وجود  ،و هذا املظهر
ح اإللىه ىف القرآن اذلى يتأثر أيضا ىلع الرو

جوانب شىت منه وفقا ىلع أن رجع ابلاحث ىف 
جوانب تارخيية بأن اخلط متعلق بالقران ىف 

و اكن هو يعني اخلطاط أو الاكتب حني  ،خفظه
يكشف ما غطى وراء الكتابات حىت يظهر 

أن قرب اخلطاط  ،و أيضا. خطا مجيال منها
أن يعمل ىف القران و بالقران يصبحه و جيبلبه 

و شعور واحد و يه إىل ما . اخلط ىف شلك واحد
 .يقربه إىل اهلل عز و جل

و يعرف أن اخلط هو تركيب انلقطو 
األسطر الىت  هلا اجلهة اخلاصة مما تؤدى إىل 

فاخلط دائما يدل ىلع . وجود الشلك دون توافق
ما يكتب أو ما خيط ىف ذهن الاكتب الىت 

فال شك أن ىف . انلاس تشلك ىف شلك يفهمه
 .اخلط اجلوانب تقوى مبانيه شالك اكن أم معىن

إن )) و يؤكد سيد حسني نرص بقوهل 
و يه تلعلقه  ،اخلط تبىن و تقوى بثالثة أمور

و تلعلقه  ،اجلانب الروىح مع ىلع بن أىب طالب
و تلعلقه مع  ،اجلانب الروىح مع بن أىب طالب

ثم  ،طاطالروح اإللىه اذلى يظهر ىلع يد اخل
 ((.  من أساسه هو العلم اهلندىس
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يورد ابلاحث بعض  ،و ىف هذا ابلحث
خصائص خط اثللث الىت تصور ىف شلك 

ألجل تسهيل هذا  ،احلروف مع ذكر معىن منها
ابلحث إىل حماولة حضور املعىن من هذا 

 :ويه كما تىل  ،األسلوب
حروفه تصوير اتلنصيل  إن لك أطراف . 

 .و تدل ىلع القوة. للسيف

اكن حروفه أكرثها هلا رأس أى هلا   . 
 .رأس احلروف و تدل ىلع اهليبة

اكن شلك حروفه أطول و أكرب من   .1
و هذا يدل ىلع قوامه  ،اخلطوط األخرى

 .الشىلك

رغم أن  ،يكاد مجيع حروفه هلا حفرة  . 
ا ىف الوسط واآلخر فيدل ىلع أنه دائم

 .يقابل عن األشياء من املسألة

 ،اتلفخيم و الرتقيق ىف مشقة و شلكه  . 
 .هذا يدل ىلع اجلانب الفىن

موافق حروفه و تركيبه ألي أماكن   .6
 .يدل ىلع اللينة ،اكنت

و تكاد الشالكت والزينات لكها أصغر   . 
 .من بدن احلروف فيدل ىلع اإلنضباط

من هذه الصفات الىت صورت ىف و
يمكن ابلاحث أن يذكر  ،هذا اخلط خصائص

 ،بعض األمور الىت تتعلق بصفات هذا األسلوب
 : منها 

أن يدخل اخلطاط املعىن  ،من املمكن  . 
كما فعله ،و هذا ،ىف لك مشقه و تركيبه

أيضا الفنان أو األدباء ىف مجيع 
 .صنيعاتهم

و اكنت هذه الصفات املوجودة ىف هذا   . 
 ، هذه احلياةاخلط ملكها  أكرث انلاس ىف
 . و هذا يقوى الصدد األول

و توحدت تلك الصفات ىف اثللث حيث  .1
و . تدل ىلع صورة الشخصية انلاضجة

يرى ابلاحث أن هذه الصفات تكاد 
تشبه صفة من صفات اخلليفة عمر بن 

و أما من اخلطاط هو الوزير ابن .اخلطاب
 .ريض اهلل عنهما و غفر هلما. مقلة

   
 اخلالصة .ل

ال بد من تعمق األمور  ،درس اخلط . 
يعىن أنها من قواتها الىت ال بد  ،اثلالثة

و كذلك . للخطوط شىت من أن يملكها
ويه انلاحية  ،الفنان أو اخلطاط ايلوم

 .اتلارخيية و اتلطبيقية و املعنوية
خط اثللث يعلو درجة  الرتكيب عل  . 

و هذا ألن  ،اخلطوط العربية األخرى
عند تكوينها أشد  املركبات اثللثية

احتياجا إىل الفكرة و اخليال و العاطفة 



 خصائص خط اثللث و ممزياته و أرساره

  ألسنتنا

~     ~ 

السليمة حىت جيد شالك مركبا ذا قوة ىف 
 ،انلظر و هيبة ىف القلب

فله الطريقة  ،كيفية اتلطبيقات فيه .1
فأول ما حيتاج اهتمام كبري . البسيطة 

إىل  ثم ،هو كيفية ابتداء درس هذا اخلط
ب الالطف. أين ينتسب تعليمه إىل أستاذ

يلزم عليهم أن يعكفوا بادلرس لك 
و البد هل أن يمشقوا أمشاقا  ،اهتمام

كثرية ىلع سبيل ترتيب و تنظيم حىت 
ده احلرفية واملتصلة يثبت قواع

 . والرتكيبة
صورة من  خط اثللث خصائص . 

اجلوانب الروحية الىت رسمت حبياة 
كما هة ينشأ و  ،املخلوق ىف هذا العالم

و رسمت . ريايتطور حىت يكون كب
تلك اجلوانب بشلك احلروف املعينة 
حىت لوجذبت من معانيها احلروفية إىل 
نفس اخلطاط اذلى كتب ىف سائر 

وخط اثللث هل خصائص . مركباته
تتعلق بكاتبة حىت تمكن ىلع هدف 

 . تركيبه ىف ذهنه
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