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ÖZET 

Haşim Muhammed el-Bağdadi, Irak’ın başkenti Bağdat’da Han lavent mahallesinde 
1921 tarihinde doğmuştur. Bağdat'ta doğdu. Küçükyaşta babası-nı kaybedince amcası 
Mahmud'un himayesinde büyüdü. Molla Arif Şihli’de dersalarak başladığı hat çalışmalarını 
Bağdat'ın önde gelen hattatlarından Muhammed Ali Sabir'in yanında sürdürdü.  
1934 yılında çalışmaya başladığı askeri bir kurumdan kısa bir süre sonra ayrıldı.1937'de 
haritacılıkla ilgili bir daire olan Müdlriyyetü'l-mesahati'l-amme'ye tayin edildi. Arkadaşı 
hattat Abdülkerim Rifat’tan Arap tezyinatını öğrendi. Osmanlı üslubunda eserler ortaya 
koyan Molla Aliel-Fazli’nin yanında hat eğitimini tamamlayarak1943 yılında icazet aldı. 
1944'te Mısır'a gitti. Aynı yıl Mısırlı iki hattat Muhammed Hüsni ve Seyyid İbrahim 
Efendi'den icazet aldı. 
Ertesi yıl Kahire'de tanınmış Türk hattatı Aziz er-Rifafnin kurduğu Medresetü  tahsinulhat 
melekiyye'den mezun oldu. Yazdığı bir hilye-i Hat yazılarında "Haşim" imzasini kullanan 
hattat, Bağdadi soyadını almıştır. Bağdadi yoksul ve dine bağlı bir ailede yetişmiştir. Arab hat 
sanatı kaynaklarında adı geçen hattat Haşim Muhammed el-Bağdadi`nin babası Dirbas El 
Kaysi, meyve ve sebze saticisiydi. İlk öğrenimini hocası Molla Arif el Şeyhli'den alan 
Bağdadi, sonraki eğitimini hacı Ali Sabirden almıştır. Ustadlarından çok faydalanarak iyi bir 
eğitim alan hattat, kendi hayatını tamamen hat sanatına adamıştır. Dünya çapinda hat 
sanatında isimleri olan hocalardan icazetler alan Bağdadi, ayni zamanda  merhum Hamit 
Aytaç’dan iki dafa icazet almıştır. 
Arap dünyasında ünlü hattatlardan birisi olan, özellikle Irak’ın hat sanatının en önemli 
isimlerinden seçilen merhum hattat Haşim Muhammet el-Bağdadi, Irak hat sanatının 
gelişmesinde ve yeni hattatların yetişmesinde büyük rol oynamıştır. Başta sülüs ve nesih 
olmakla diğer hat sanatı çeşitlerinde  de başarılar elde etmiştir. Kur’an-ı Kerim’in Irak 
diyanet bakanlığına ait olan el yazması üzerinde  bazı eksiklikleri gidererek kendi hattıyla 
düzenlemiştir.  
Merhum hattat Muhammet Emin el-Rüşdi efendinin adına olan bu mushaf onun sayesinde 
yeniden basılmıştır. Irak’ın başkenti olan Bağdat mescitlerinde sülüs kuşak yazıları yzan 
hattat, 1946 miladi yılında kendi adına `Kurasetul Hattularabi` eserini düzenlemiştir. Türk hat 
sanatının kurallarını ve çeşitli hat sanatı örneklerini eş alan bu Kurraset`ten çok hattatlar 
faydalanmış ve gunumuze kadar da etkisini sürdürmektedir. Türkiye’de meşhur hattatlarla, 
özellikle Hamit hocayla dafalarca görüşmüştür. Ayni zamanda Arabistan’da bir çok hattatla 
görüşmüş ve yazılarından onlar dahi etkilenmişlerdir. Bu tezin asıl amacı merhum Haşim 
bağdadinin eserlerinin  hat santı bakımından incelemesi ve  hat sanatı tarihindeki yerini Türk 
bilim ve sanat camiasina tanıtmaktır . 
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ABSTRACT 

 

Haşim Muhammed el-Bagdadi was born in 1921 at Han Lavent District of Baghdad, 
the capital city of Iraq.   

He left the military institution in which started working in 1934 after a while later. In 
1937, he was appointed to Müdlriyyetü’l –mesahati’l –amme that was an office related to 
land surveying.  He learnt Arabic ornament from his Calligraphist friend Abdülkerim Rıfat.  
Dirbas El Kaysi, the father of  Haşim Muhammed el-Bagdadi was the seller of fruit and 
vegetable. Bağdadi who received elementary education from his master Molla Arif El Şeyhli 
received his next education from Hacı Ali Sabir.  The Calligraphist who could obtain a good 
education by taking advantage of masters dedicated his life completely to calligraphy. 
Bagdadi who received ratifications from world-renowned masters also took ratification from 
Hamit Aytaç for two times.  
Haşim Muhammed el-Bagdadi played a big role in the development of calligraphy and in the 
education of new Calligraphists. He made up deficiencies on the manuscript of the Holy 
Koran pertaining to the Ministry of Religious Affairs in Iraq and arranged with his 
calligraphy.  
That holy Koran that was pressed in the name of the Late Calligraphist Muhammet Emin el-
Rüşdi reissued owing to him. The calligraphist who could be able to make thuluth  band 
scripts in the mosques of Baghdad, the capital city of Iraq made the work of” Kurasetul 
Hattu’l Arabi”.  Many calligraphist used this Kurraset corresponding to the rules of Turkish 
Calligraphy and several samples of calligraphy and its influence continued until today. He 
met with famous calligraphist in Turkey, especially with the Master Hamit.  The basic 
purpose of this thesis is the examination of works of the Late Haşim Bağdadi in respect of 
calligraphy and introduce the place of calligraphy in history to the Turkish science and art 
community.  
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ةالمقدم  

ً  ونحمدهُ  والشبیھ لھ الشریك الذي آ على ونتوكل وبا آ بسم      ً  حمدا ً  ونسبحھ كثیرا ً  بكرة  علم الذي آ ونشكر وآصیال

 أخرجت ملةٍ  خیر أمتھِ  من وجعل للعالمین رحمة هللا ارسلھ الذي األمین النبي حبیبھِ  على و.   یعلم مالم االنسان علم. بالقلم

) إقرأ( رسولھ على هللا فأنزل ، وجھل ظلماتٍ  في الناس كانت الكرام، المنتجبین وصحبھ الطاھرین الطیبین آلھ وعلى  للبشریة

َھ الھیة وبفاھیم والكتابة والقرأةِ  والعلم الفكر نشوء وبدء  صلى محمد نبینا والكتابة والقرأة واالخالق الخلق معلم لسان ومن حق

 حق ھو ما ویمیزون بینھم فیما والتفاھم بالفھم انفسھم یطورون الناس وبدءوا العالم، وعلوم افكار وكتبت,  وسلم وآلھ علیھ هللا

  .   ذلك غیر وماھو علیھم

 كتابتھا وحسن وفھمھا الكلمات خالل من والكتابة التعلیم ونشر والكتابة الفھم مع ونسیر نمضي البحثیة الرسالة بھذه ونحن

 قرائتھ خالل من وجعل ، العظیم القرآن بھ نزل الذي المقدس الحرف ھذا ومع ، وقواعده واصولھ العربي الخط  بجمال مزینة

 الوضوح من الحرف ھذا فزاد ، ونھجھ وعلومھ إعجازه سر فیھ وجعل.  بغیره والصالة الوحدانیة الیجوز والذي  عبادة

 ً  الخطاطون وحیث المبدعون فیھا تتواجد التي البالد مختلف وفي التاریخ مر على الخطاطین جعل وحیث ، حیثیاتھ إلى  وبھجة

ً  الصامت الحرف ھذا من ویجعلون وینمقونھا، فیطرزونھا حروفھ رسم في یتبارون بدؤا  عن لیعبر الحیویة، بحركة ینطق حرفا

 الواحدة الكلمة متابعة خالل من العطرة رائحتھ وتفوح لسان، غیر من یتكلم جعلتھ التي والحركات األشكال تلك في جمالھ مدى

 ً ً  حرفا   . حرفا

 ھذا لخدمة وحیاتھم انفسھم نذروا والذبن الخطاطین من الرموز بعض تاریخ على تعرف البحث ھذا كتابة من االساسي ھدفنا 

 ابالغ ال, البغدادي محمد ھاشم الخطاط المرحوم مقدمتھم وفي العراق في وخصوصا العربي الوطن في وابرزھم,  المقدس الفن

ً، لمسناه الذي الواقع ھو بل  اقول وال  مشارق في العربي، الخط درسوا الذین الخطاطین من بالمئة مئة بأن نقول أن جلیا

 وال البغدادي محمد ھاشم العراقي الخطاط مدرسة منعطف من تخرجوا قد االسالمیة، الدول في وخصوصا ومغاربھا األرض

 الخط أنواع جمیع قواعد فیھا وضع حیث ،1961 عام صدرت التي ”العربي الخط قواعد“ الشھیرة كراستھ خالل من یزالون،

  .  التركیب رائعة بلوحات مزینة مركبة، أو مفردة كحروف الدقیقة، وقیاساتھ العربي

ً  أصبح حتى الكتابة مع حیاتھ آكثر امضى البغدادي ً  نجما ً  فقط لیس العربي، الخط تاریخ في المعا  العالم في وإنما عراقیا

ً . برمتھ اإلسالمي  تعاقب عبر تتصل التي البغدادیة بالمدرسة نسمیھ أن یمكن بما الصلة ودقیق الحساسیة مرھف خطاط أنھ مبینا

ً  المستعصم ویاقوت البواب ابن بخطوط األجیال  جمالیة تناسبات إلى الحروف أخضع من أول یعد الذي مقلة ابن إلى وصوال

ً  بوصفھا الدائرة عالقات على أّسسھا ً  شكال   . اإلحكام غایة في ھندسیا

 المبتدئین طریق انار وحیث وقواعده واصولھ الخط لتعلم نموذجیة مدرسة واسس,  البغدادیة المدرسة في بصمتاه ابقت وحیث 

 طریق یبحثوا ان جعلت التي مواھبھم خالل من اقالمھم یطوروا لكي یتعلموا ان وعزموا المقدس الفن ھذا على تأثروا ھم ومن

 على العربي الخط ولطلبة للقارئ نبین ان اردنا العربي الخط قسم في ماجستیر كطلبة ونحن.  الحرفي التكامل الى الوصول

 بل  الخط لخدمة عشقوا ھم من ایادي على الكتابة تطور على للسعي االمكانیة من اوتوا ما بكل سعوا ھم ومن الفن ھذا تاریخ

ً  یسعون ایضا وكانوا بل,  الكریم القرآن وخدمة العربي الحرف لخدمة ً  لیال  جمالیة لتطویر النیرة اھدافھم الى یصلوا لكي ونھارا
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 وایضا المقدسة ولكلماتھا الكریم القران آلیات ادائھا وحسن ودقتھا بجمالھا تلیق التي الفنیة اللوحات بعمل ولیقوموا الكتابة

 ولحسن دقیق بشكل والحروف والكلمات واآلیات االسطر وتوزیع االمكانیة من مااتوا بكل والجوامع المساجد تزیین في ابدعوا

 االسالمي الفن ھذا عشقوا ھم وممن المسلمین من الكثیرون ھذا یومنا والى اعجابھا بقي وحیث التاریخ مر على اآلیات قرأة

  . التوفیق ولي وهللا   العظیم

                                                                                                                              

                                                                                                                          

  مصطفى مجید                                                                                                                              

  2016 -  قونیا                                                                                                                            
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  المحتویات
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   1_____________________________________________________  المقدمة           
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     10_____________________________________ الخط بفن تعریف . 1. 1                     
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   13_____________________________________ الخط وفن الخطاط. 3. 1                     
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  32  ___________________ البغدادیة المدرسة مع التركیة المدرسة دمج .6. 3                     
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 المدخل .1

ي تستدع ایضا والكتابة والكلمة ،واإلسالمیة العربیة و االنسانیة البصریة في الثقافة من الجوانبأالھتمام جانب مھم 

 ً ً بصریا فیھ الكلمة المنظومة،  يداخل سیاق ثقافي تطغ بلغتالقراءة مھما المفھوم ان  ،معناھا إلدراكھا وفھمللمشاھد ومجھودا

عربیة ذات  كتاباتإذا كانت النصوص مرّصعة ب وخصوصالمات المكتوبة، فھي تفترض تدخل العین لتفكیك الرموز أو الك

 سنوات  بیة حیث یجسد خصوصیتھالثقافتنا العر والركن المھم  الخط العربي من الركائز األساسیةوأشكال وحركات جمیلة  

ًو لحضارتنا التي ألقت عریقة عبر مسیرة تاریخیة ّة أفكارا ً ومعرفة في كاف المجاالت على الحضارات و المحاور إشعاعا

مراحل مختلفة ومتجددة كانت أكثر قدرة و على ازمنةالتي ظھرت وخالدة تبقى ، وھذه الرسالة  القدماالزل والمتاخمة لھا منذ 

ً لفنون فكر الفال راحة لل .عطاء والبناء، جوھرھا ھو بناء اإلنسان، وھذا ھو سر دیمومتھا واستمرارھاعلى ال عربي المسلم كثیرا

مثل لیشجع  یؤكد والال دیننا االسالميأن  السبب الرئیسي، وعبر التاریخ   التجسید لإلنسان أو الحیوان بسبب موروثاتھ الثقافیة

ً ھذا التجسید، أو لم یكن  ً، ولكن العربي المسلم، تعویضا ً عمیقا عن رسم اإلنسان  یشجعھ عندما لم یكن قد تمكن من النفوس تمكنا

    .ھو بیت القصیدوالجمال فكان الحرف والقلم  اتورسم النبات التلوین والزخرفة والحیوان والتصویر، تفنن في 

واجمل  سمى واقدساھر الحضارة اإلسالمیّة ومن أظالحدیث عن الخط العربي حدیث ذو شجون فھو یعتبر بحق من أھم مو

ّف بعصب الفنون اإلسالمیة العمائر  والعامل المشترك بین كل فروعھا فھو متواجد على كل أنواع والعربیة فنونھا، حیث یصن

اسي احس وھو الفن. والمخطوطات والمسكوكات وغیرھابانواعھا المختلفة  والنسیج واألحجار لمعادن والزجاجوالتحف كا

على سلوكنا في عالم الماّدة، ویتركنا  تق هللافینعالصوت واللون والشكل الدقة المرھف الذي یحّرك في عالمنا الداخلي عناصر 

 العالم بقاع جمیع كتاب هللا الكریم إلى كل  القرآن الكریم و الخط العربي ھو الوسیلة التي حملت آیاتو .في دھشة وإعجاب

من نسخ المصحف الشریف بدافع التقرب إلى هللا تعالى والرغبة في نشر كتابھ الفصل  مالیینتي جاءت من خاللھا إبداعات وال

    .بعصب الفنون اإلسالمیة والعامل المشترك بین كل فروعھا ذو جمالیتھ یصنف الخط العربيو .بین العالمین

 ً التي تكّون إنسانیّة اإلنسان، واالحساسیة  االجتماعیةالدینیة وبالقیم  والخطاط ھو ذلك الفنان الذي یبعث في داخلنا إحساسا

یّة امتزجت فیھا المعاني شجن  صوتٍ لھ ترتیل قارئ فالخشوع الذي یجده المسلم عند سماع ّ أو عند وقوفھ أمام لوحة خط

ذلك العشق  بتفریغ وصیاغةطاط حیث یبدع الخ .وتجتمع فیھ الفائدة بالجمالواالبداع باألشكال وتأتلف فیھ الحكمة بالفن 

ً  ة واربعینَ ومع مرور ثالث .واإلیمان والمثل العلیا إلى آثار خالدة مستمّدة من القیم والتراث والمنھج الدیني الحصین على  عاما

  . بین خطاطي العالم بلقب عمید الخط العربي بال منازعواالرجح رحیل الخطاط ھاشم محمد البغدادي ما زال األجدر 

, لیس فقط لعالقتھ الوطیدة بكلمة هللا المقدسة بل ألنھ الصورة مسلمین والعرب منزلة عالیة عند ال الى فن الخط العربي وصل

للغة العربیة التي افتخر العرب بھا ونظموا أشعارھم ورووا أخبارھم وھي اللغة التي تكلم هللا تعالى بھا في  والواجھة المرئیة

من التدوین إلى الفن بصور بدائیة لحروفھ ا رحلتھ والكتابة العربیة الخط العربيفن بدأ  .مھ العلیا لیعلمھم تعالی كتابھ الكریم

 بسیطة التي ال تعدو في شكلھا عن كونھا رسوما بسیطة تنقش على الحجارة أو تكتب على الرق والبردي بمواد بدائیة ومھارات

  الكتابة وال یمیل إلیھا لما فیھا من القیود والمحددات. الخط وأنف من ذلك ألن المجتمع العربي بطبعھ البدوي كان یومحدودة. 

صوتا ینطلق بحریة  حبھالغتھ العربیة وی عشقفة یعیش بذھن وقاد ونظر ثاقب, یللطبیعة الصر بطبعھ  مجامل لبدويفالعربي ا 

والمعارف وتنقلھا  الكتابة من أھم ركائزه, ذلك ألن الكتابة تقید العلوم اصبحتجاء اإلسالم  لما .عذبا أبدیاجمیال مطلقة ولحنا 
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خر, فالكالم المحكي ال یجاوز اآلذان أما الكلمة المكتوبة فترتحل عبر المكان والزمان. احتلت الكتابة مكانة آمن مكان إلى 

تمثلت في الكتاب القرآن. فكان كل  علیھ وآلھ محمد صلى هللا ذلك ألن معجزة الرسول الكریم الحنیف عالیة في الدین اإلسالمي

اإلسالم علیھ أن یتعلم العربیة وان تعرف القراءة ولو بالشكل الذي یضمن لھ تالوة الصالة وقراءة القرآن  الى دین من یدخل

ة للمسلمین من مما جعل الحروف العربیة الصفة الممیز بعیدة عن االخطاء الحرفیة والحركات االمالئیة  بصورة سلیمةالعظیم 

  . الكریم إندونیسیا. وحتى اآلن فإن كل مسلم یشعر بارتباطھ الوثیق بحروف القرآنفي غرب إفریقیا وحتى 

ً   روح اإلسالمو دستور یعتبر القرآن ً  ومعرفة القرآن قراءة یؤجر علیھا یثاب وا طاعة من أجل الطاعات التي وتدبرً  وفھما

قامت  التي  ھي عالقةالكریم قامت بین المسلم والقرآن و حدثت العالقة الوطیدة التيو االرتباط  . إنوكبیراالمسلم ثوابا جزیال

تؤكد على أھمیة الكتابة إضافة إلى تركز والكریمة التي نزلت القرآنیة , واآلیات ب للخالقاإلیمان والمعرفة والحالتقوى وعلى 

العظیم األساسیة موضع التطبیق أدت إلى اإلقبال و المھمة یزةوضعت ھذه الركخصت والنبویة الكریمة التي  التوجیھات

 تعالى من أجل حفظھ ونقلھ من مستوى صوتي على مستوى كتاب هللا وخط الكبیر نحو الكتابة وتعلمھا وممارستھا في تدوینو

    .بصري

یختصون بكتابة  ومازالوا الذین كانواالحروف في الصدر األول من اإلسالم إال أن الكتاب الكلمات وبالرغم من بدائیة أشكال و

عمدوا إلى الفصل في شكل الكتابة ما بین ما یمكن تسمیــتھ بـ (الخط المقدس) الذي خصص لكتابة الكلمة حیث المصاحف 

تلك خصوًصا , وقران الكریم والمصاحف الشریفة ومیة. لقد حرص كتبة الوبین ما یستخدم في الكتابات الی العظیمة اإللھیة

القرآن الكریم بعض آیات من وعلى االكثر بخط الكوفي القدیم  لكتابة االمام علي علیھ السالم سیدناموعة التي انتخبھا المج

من الكتابة مختلفة عن الصورة جمیلة لتكون كل نسخة منھا مصحفا إماما في المتن وشكل الكتابة, على استخدام صورة 

 تأسس لخط المصحف الشریف الذي یقوم على جمال الشكل وجالل الھیئة وھوالمخصصة للكتابة االعتیادیة وھي أول عملیة 

حب المسلمین و انبثق اھتمام  المحقق الذي  صار مختصا بكتابة المصحف الشریف . ما عرف فیما بعد بالخط  ایضا 

ً واحترامھم لكتاب هللا تعالى فنً  ً  من أعلى الفنون اإلسالمیة شأنا وأكثرھا حیث اصبح ا قدرة على تمثیل روح الدین و امكانیة

ال یمكن أن یبرر إال بعظم  وقت وفي فترة قیاسیة من الالعظیم اإلسالمي وھو فن الخط العربي . إن اإلنتاج الھائل في ھذا الفن 

 ة العربیةتتجلى الكتاب .الوثیق بكتاب هللا تعالى الرتباطھ خط العربيأوالھا الفنانون المسلمون للالمحبة واإلقبال التي التوجھ و

ھا: العمودي الذي تنضب, فھي قائمة على اتساع بعدیالتي الالكبیرة بسعة إیقاعھا وإمكاناتھا الزخرفیة  وفن الخط العربي 

   واألفقي الذي یربط الحروف معا بانسیاب وإیقاع متواصل . عمالقة والكبیرةھیبتھا ال كلمات والحروفیضفي على ال

القول أن  بامكاننا, وكتابة العربیة عمال الفنیة المنجزة بال) موضوع واضح في األوالرغبة  (الود والعشق مفردات الحبإن 

ً النتاج الفني اإلسالمي عامة والخط العربي خ مھمان  الجمال, وھما مطلباناالتقان وقائم على المحبة المرتبطة ب صوصا

  . "علیھ الصالة والسالم: "إن هللا جمیل یحب الجمال  النبي على ذلك من قول خیر اثباتفي الفن اإلسالمي عامة و واساسیان

الخطیة التي تتضمن لفظ (المحبة) في تناسق جمالي رائع وھي إلى جانب ذلك أعمال  لوحاتالكثیر من القدم الخطاط المسلم و  

الخطاطین  زوا. تركالعلیا ألخالق الحمیدة والقیم الكریمةروح المحبة وابث  الھدف منھاین سامیة وتوجیھات إلھیة تحمل مضام

الخط العربي ومن ثم فن أعمال اساسي في  محور عظیمم هللا تعالى فكان القرآن العلى تجوید كالفي لوحاتھم واعمالھم 

  .الحكم ذات الطابع األدبيالشعر و وبعدھا حكم ومواعظ اھل البیت علیھم السالم و الشریفةالمباركة و األحادیث النبویة
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ً یسعى دائما باعطاء الجمالیة الخطیة والحرفیة الخطاط المسلم  سیة عندالركیزة االسا وعلى  بنصوص القرآن الكریم یعد قربة

  .من الباري عزوجل طاعة ینال علیھا الو األجر

ً " , وفي روایة وادخلھ الجنة  غفر هللا لھ وجودهكتب بسم هللا الرحمن الرحیم في األثر أنھ "من  روایات  "من كتب بسمایضا

إلحسان, كما بالمغفرة واوءتى ین الذي یالتحساالتقان وهللا الرحمن الرحیم فحسنھ أحسن هللا إلیھ" . فالمقصود ھو التجوید و

خطھ واحسن واتقن في كتابة كلماتھ "من قرأ القرآن فلھ بكل حرف عشر حسنات"  فكیف بمن  دت في االحادیث الشریفة ور

األعمال نصوصا من اللوحات والخطاطین حیث تحمل ھذه  كتاباتوردت المحبة في الكثیر من  وحیث . وحروفھ المباركة 

للمخلوقین من وتلك  الباري عزوجل المحبوبین عند األصناف بینتالتي و المباركة القران الكریم أو األحادیث الشریفة

  . عزوجل  حبھا هللا تعالىالتي ال ی و الصفاتااالصناف

_____________________________________  

  www.odabasham.net  فنون .ھاشم محمد البغدادي  2016. 8.11   معصوم محمد خلف 
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 تعریف بفن الخط .1 .1

  

الخط  . من الدین االسالمي فنون التي سبقت من الال یدین بالكثیر  اول ولید یعتبر في الفن اإلسالميالكتابة اوالخط العربي      

التي كان القریشون ووالتجارة  الدیانة المسیحیة بالتبشیرأتى الحجاز مع حیث .  مختلفةقبل عصر النبوة بقرون  عرف العربي

في الصحراء آثار  دلتكما  غربيوجنوبھا ال شرقيل الجزیرة العربیة وجنوبھا الفي رحلتي الشتاء والصیف بین شما طبوقنھای

ً  و,  ر القوافل من مسی مع فروع مشھورة , وتقام في مواسمھا ال وكانتاألسواق األدبیة  على في كتابة المعلقات استعمل حتما

 )) و((  االنبار تي حل وارتحل منھا فكان (( ال حملت أسماء األقالیموفي رحالتھ األخیرة حیث تعایشت الخط الحمیري 

خط عربي مع  نتیجة تزاوج ربماكان ومودي )) والصفوي و(( اللحیاني )) الذي )) و(( الحجازي )) وھو غیر (( الث الحیرى

الموارد اللغة العربیة ھو تسویة الحروف كما تخیلوا ذلك من الكوفي و عندبالجزم , والجزم آخر وتولید ماسمي ,  حروفھ 

البائدة على رأى , و (( مرامر بن مرة )) في العرب انذاك الذین كانوا وبما جوده اإلعالم العرب القدامى  العربیة افتخرت

خیرة خاصة ومن على ید بشر ابن عبدالملك الكندي  للحجاز والحیرة واالنبار ورفاقھ على رأي آخر حتى اوصلوا مراحلھ

 يالخط الكوفوأقدم الموارد العربیة . على ذلك تأكید ذلك ایضا الرجال اإلمام علي ابن ابي طالب علیھ السالم , كما تجمع 

التي نزل فیھا الوحي في مكة  العصرالضروف وعلى سائر المواد المتیسرة في فكتبوه الكریم مفضالً لكتابة وحي القرآن  اعتبر

والمدینة كما تلقوه عن النبي (ص) كتب القرآن كما نزل منجما , وجمع في عھد الخلفاء الراشدون  والصحابة الكرام . وتعتبر 

بین دفتي مصحف واحد نقطة انطالق انتشار االمام علي ابن ابي طالب علیھ السالم  الخلیفة على ید كریمران الحادثة تنقیط الق

القرأن الكریم مع الفتوح االسالمیة بالخط الكوفي المفضل كما تشھد بذلك قطعتان من مصحف منسوبة لإلمام علي بن أبي 

كان ذلك في فترة التي سبقت تحول مركز الخالفة الى طالب علیھ السالم محفوظھ في متحف (توب قابو) باسطنبول , وحیث 

الخط الكوفي , ذلك خط الذي تأقلم انواع , فبذلت عنایة القوم بتجوید الكوفة , وبعد نشوء البصرة والكوفة والقیام التعلیم فیھما 

ً ,حتى بلغت  ً الى الشمال االفریقي غربا أسماء أنواعھ االثني عشر على بأشكال األقالیم التي إمتدت مابین وراء النھر شرقا

مااورده ابوحیان التوحیدي , وھي : اإلسماعیلي والمكي والمدني واالندلسي والشامي والعراقي والعباسي والبغدادي والمشعب 

المتئم والمدور  والریحان والمجود والمصري , وأضیف المدني المذكور نسبة للمدینة المنورة على ثالثة فروع اخرى وھي (

ً في كتابنا ( موسوعة الخط العربي ) الذي سیاخذ مكانھ في المكتبة العربیة .ولقد إكتسب  لثوالمث ً كبیرا ) وقد أفردنا لھذا فصال

ً جدیدة الیمكن التعرف بسھولة على محتواھا وأصولھا وتطوراتھا التاریخیة , وھي  ھذه األنواع من األقالم الكوفیة وجوھا

ً في كتابة المصاحفوجوه رسوم الفوارق خصائص إلكتسا ً خاصا عندما طمي بحر العلوم واالستبحار في  المباركة بھا طابعا

عقائدیة من التقدیس حیث اعتقد المسلمون عندھم , وھكذا الحضارات جمیعا  العمران سیما وإن كتابة المصاحف احیطت بحالة

  في كفتي المیزان , رجحت الكفة العربیة . وضعنا ما للحضارة العربیة وما لغیرھااتأخذ وتعطي , وتفید وتستفید . و, 

______________________________________  

  22م ص  1971. وزارة االعالم  بغداد , مدیریة الثقافة العامة ناجي زین الدین المصرف , بدائع الخط العربي        
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  منشأ الخط العربي وتطوره .    2 .1

  

ع شاكد و، فقد ازدھارھا وتطورھا أثر عظیم في انتشار الكتابة العربیة و ومازال لھ دور وبدأ دین االسالمي كان أن منذ  جَّ

رأ باسم ربك الذي خلق)، وذكر األمر بالقراءة (اق ضمنتلى التي نزلت على المسلمین تاآلیة األو وعلى القراءة والكتابة، 

كثیر من ال ایضاوالقلم وما یسطرون)، وحیث أقسم بالقلم وما یسطر بھ (ن واألمر بالكتابة  واضع اخرىفي م سبحانھ وتعالى

الخالفة عھد العراق في أواخر  من الحجاز إلى الثقافي والسیاسي انتقل مركز النشاط  عندما. وشریفة اآلیات واألحادیث ال

الذي كان یمیل إلى اللیونة أو شبھ الخطوط في تلك المنطقة باسم الخط الحجازي باعتباره مصدر نشأتھا، و كل انواععرفت 

لجامد وھو الخط الكوفي، حیث مع انتقال مركز النشاط السیاسي إلى العراق كان ھناك اتجاه إلى استخدام الخط اواللیونة، ولكن 

ُعني أھالي الكوفة بھذا الخط عنایة خاصة، وأجادوا أصولھ حیث ھذا الخط وبشكل خاص في مدینة الكوفة، و بدأ ازدھار

 بقي واستمرشواھد القبور، وكثیر من التذكاریة و الخطیة  واللوحات المباركة  ، وكانت تكتب بھ المصاحفأشكالھ وھندستھ و

میع أنحاء العالم في جانتشر ي االعتناء بالخط النسخ حتى استخدام الخط الكوفي حتى نھایة العصر الفاطمي، ثم بدأ األیوبیون ف

لتھ، أشكالھ منذ بدایة رح الخط العربي تنوعالكتابة ، كما أن المنشورات والمطبوعات تب والككتابة  بھ  بدأاإلسالمي، و

ي الذ ومن أشھر ھذه األشكال خط الثلث لحدیثةلكثیر من األقالم والخطوط االعباسیین فظھر ا فترةوازدھرت ھذه األشكال في 

  .النقوش العربیة في البنغالاإلسالمیة حتى إنھ استخدم في بعض  دولوصل إلى مناطق بعیدة في ال

متأخًرا بالنسبة لبعض الخطوط األخرى كالخط السنسكریتي والخط الیوناني، إال أنھ انتشر بسرعة  الخط العربيوقد وجد 

والفارسیة والمالیزیة كاللغة العثمانیة  فائقة، ولم یكن انتشاره محدوًدا في بالد العرب، بل تعدَّى ذلك إلى اللغات األخرى

، وكذلك اللغة السنغالیة والزنجباریة والصومالیة واالندونیسیة واألردیة والكشمیریة والبلوشیة واالفغانیة والبنجابیة في آسیا 

المسلمون  واأوروبا لفترة محدودة في بالد البلقان. واتجھ في شعوبالبعض  اواألریتیریة والسواحلیة في أفریقیا، واستخدمتھ

ً من الخط البنغالي في اللغة البنغالیة، غیر أنھ مع مرور الزمن و الكتابة العربیة ي البنغال إلى استخدامف الخط العربي بدال

وإھمال حكام المسلمین للغة العربیة ترك أھل البنغال الخط العربي، وقد حفظ التاریخ بعض دواوین الشعر والمخطوطات 

  .  قد دونت في العصور الوسطى البنغالیة بالخط العربي والتي كانت

في كان أول نقش حیث م، و708ھـ /  89في عام  سندفي الاألولى للفتح اإلسالمي بدأ استخدام اللغة العربیة في الھند منذ األیام 

 تأقدم النماذج التي استخدم كان منم، و727ھـ /  107د والمؤرخ سنة نقش المسجد الجامع في بنبھور بالسن ر علیھ عثالھند 

لوحة كتبت بالخط  یتكون عنیة، وھذا النقش العصور اإلسالم فترة على األحجار في الكتابةالخط العربي الكتابة العربیة بفیھا 

المؤرخ سنة  (Hund) النماذج النادرة للخط الكوفي في الھند نقش ھوند ایضا كان منمن الشكل واإلعجام، و خالیھالكوفي 

ترجع معظم النقوش المعثورة في الھند إلى القرن السابع الھجري حیث كتب في عھد الغزنویین، و قدم، و1090ھـ /  482

أنواع مختلفة من و اشكال تحتوي علىقد الموافق القرن الثالث عشر المیالدي أي في أوائل فترة السالطین الممالیك بدلھي، و

 كتبتبالخط النسخ والتي  خطوطةالم كتاباتحین التزال بعض الو ،ر والبسیط المورق والمزھالكوفیة مثل الكوفي  كتاباتال

العربیة الرئیسة التي استخدمت في  كتابات، ومن الفي العالم في عصر السالطین في البنغال محفوظة في المتاحف المختلفة

  . الھند خط الثلث

 في تلكاإلسالم  ھمدخول فترة تراث المالیو بعد كتابةفي الجاوي  ت الكتابة العربیةأما في جنوب شرق آسیا فقد استخدمو

القرن الثامن  نھایةالبالد  تالحادي عشر المیالدي، إلى أن سقطإلى القرن العاشر أو  وثیقة  روایاتبالبلدان، والذي یرجع 
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ة الوطنیة المالیزیة المكتب احتوتتیني محلَّ الحرف العربي، وأحل الحرف الالاخذ وقبضة االستعمار البریطاني الذي بعشر 

  . مخطوطة بالخط العربي الجاوي القدیمبالكتابات  4.600نحو 

ینة القسطنطینیة. دخول العثمانیین مد عندطریق آسیا الوسطى وعن  لعربي إلى أوربا من عدة طرق وھيالخط ا وصل

لھا  ةاإلسالمی ةالعربی وحاتد الفتطریق األندلس بعوعن ربھ. ارق العالم العربي ومغاالحمالت الصلیبیة المتكررة على مشو

قل الحضارة اإلسالمیة إلى أوروبا عن طریقھا. حیث انتوانتشار الجامعات الكبرى فیھا ودخول أبناء ملوك أوروبا فیھا، و

طریق صقلیة حیث دخل العرب المسلمون إلى إیطالیا وحاصروا روما. وبذلك أوصل العرب الثقافة والمعرفة والعلوم إلى 

 قصورعلى جانب الخط. أكثر ما وجد من شواھد الخط العربي ما وجد في أبواب ونوافذ الكنائس والكاتدرائیات، وأوروبا 

 الى الخطوط الكتابات و ، ودخلت كثیر من ھذهفرنسا والمانیا وصقلیة وایطالیا  والنبالء للزینة، وذلك في االمراء والملوك

النمسا امتدت فتوحات العثمانیین إلى وسط أوروبا، تعمقوا فیھا غربًا فوصلوا  عندما فینا وأمستردام وباریس ورومامتاحف 

 .آثاًرا وبصمات عربیة اللسان والحرف  أبقوا، وأشیدوا القالع والحصون، ووسویسرا

___________________________  

ar.wikipedia.org/wik  م 2016 - 8 -14 عربي خط  
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  الخطاط وفن الخط  .3 .1

 

افة في ك االسالمي ھذا الفن بدء انتشارقد الحضارة العربیة اإلسالمیة و جادھاا الفنون التي ىأحدالخط الكتابة العربیة وفن 

منطلقین من ومن القرآن الكریم  تدوینالخط الجمیل عنایة خاصة عند للكتابة والعربیة اإلسالمیة حیث أن العرب أعطوا  الدول

ً لل" الخط الجمیل یزید  علیھ السالم علي ابن أبي طالباالمام وھو قول  منطلق الخط الجمیل موازنا في  ھنا بدأ" وحق وضوحا

 التركیة والفارسیة والھندیةاللغات  كافةللتعبیر في  واتأد ةف العربیوالحر تللتجوید في القرآن و أصبح واھتمامھ أھمیتھ

ً غیرھا و نبھ إلى ما  عظیممعنى رمزیا حیث أن القرآن الللخط  الحرف العربي أصبحتیة  وسیة الكتابة العربلقد وخصوصا

ً  خذتقیم معنویة و دالالت رمزیة ا للحروف العربیة من ً  عند بعض المفسرین مدلوال ً  قدسیا ل أسرار غیبیة تكشف یحم سریا

ً المستقبل   استخدموا الحروف ون. كما أن المسلم كاف ھاء یاء عین صاد , ونون , ویاء سین  عند فواتح السور مثل وخصوصا

  . كقیم عددیة لمعرفة طالع االسنان و كشف مستقبلھ عن طریق تحدید طبیعتھ و مزاجھ وھو ما یعرف بحساب الجملالعربیة 

شكل باالفادة  الغایة منكن تقش العربي لم نیة في الركعناصر ف والحروف الكلمة العربیة فنان المسلم عندما استخدملقد بدأ ال 

من خاللھا ف رمزیة وزمانیة ومكانیة فنیة ذات أبعاد خطیة وتركیب لوحة  غایةال تبحد ذاتھ فحسب بل كان ةھذه الكلمة الفنی

ً  قاعدةكانت ھي ذاتھا ففي الرقش العربي حروف منفصلة أو مبھمة  لى سبیل المثالع الحظنا فنیة خطیة وللوحة  أو موضوعا

في المغرب العربي نرى في تفاصیل الرقش العربي األندلسي و ال غالب إال هللا التي تكررت االف المرات في جمیع كتابةففي 

. كما جاء في الحدیث الشریف " الم الف حرف واحد أنزلھ على آدم  ینحرف والخضوع وھو الخنوع "ال" معنى االستسالم و

كي آصف حالت شلبي في كتابھ " الم ألف " الحرف باالنسان الذي یرفع في صحیفة واحدة...الخ. و من ھنا شبھ الشاعر التر

ً یدیھ إلى السماء      . مستغیثاومستعینا داعیا

ً  العرب لكل حرف جعللقد  صورة لل وصارتتكشف عن المفاھیم الكامنة فیھا  أصبحتالكلمة و مدلوال  یعرف عندھم و اسما

 ً  .الطبیعة بوادرب الشعوررابطة القویة بین صورة الكلمة وال على المفاھیم مباشرةالمواضیع ویرقى بالحدس إلى ھذه  مصعدا

لراء مثال حیث حرف اعضویا بالمعنى تكونت بفعل ارتباط أحرفھا ارتباطا التي كلمة الجزء من كالحرف في اللغة العربیة ف

/  مد/  كد/  عد شأن الدال في :  نفس صورة الحركة التي تفرضھا على الكلمة كذلك فیھا/  كر/  فر/  جرفي الكلمات التالیة: 

ر و الصاد ھي مقلة االنسانیة كنایة عن الصد الجیمكانت و  تھا ألنھا أول حرف في القرآن لھا حرمالباء حرف أما وفیھا البذل 

ً المیم  ضیق الحرفعن الھي الھویة االالھیة عند أبن العربي وایضا قدسیة كبرى ھاء للو  كانت ذات أھمیة ف األلفأما و .مثال

  . خاصة عند العرب ألنھا في مقام أحد وھي رمز لوحدة هللا المطلقة

أحب الحروف إلى نفسھا فأجابت إسم اكثر سئلت الفنانة اإلیرانیة المعاصرة افسانھ ناصر محمد خلیقي عن یوما من االیام 

یس في قلبي سوى أحب الحروف ھو حرف األلف تاثرا بقول حافظ شیرازي " إنھ لالجاللة أحب الكلمات إلى نفسي و 

و عن سھل التستري الصوفي المتوفى  .یجلھ و یقدسھ فكره وقلبھالجاللة الذي ال غیر سواه في  لفظبذلك  المقصوداأللف...." و

شیاء و األالقلوب ولى هللا الذي ألف بین ھـ قال :" إن األلف أول الحروف و أعظم الحروف وھو اإلشارة في األلف إ896عام 

في یقول محمد ابن حسن السنجاري  .الخط العربي في فنموازین الأساسیا لبلورة   األلف مقیاسا ویعد حرفانفرد عن األشیاء. 

ُ و الخط  فن وعلمارجوزتھ " بضاعة المجود في  یھ ینسب المسلم فمالھ حرف إل االلف المنتصب المقوم القائم المعتدل  صولھا

في محرابھ السابل الشعر على أثوابھ ھي سبعة من نقط فاكتب و اسبلھ كالحیة سلبا  زاھدیشبھ ال حیث  ھو منفرد مغتربوایضا 

راجع إلي األلف من أصلھ و غیره قد یعترف و قــــــال  حرفٍ ا بجانب القلم في تمكینھا و كل تصب و خذ عن النقطة في كمینھ

األلف التي  شكلمأخوذة من  كلھاصور الحروف  كوننقطة أجزاؤھا تتمكونة من  فإنھا كل الحروف تإذا نظر :آخــــــــــر
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عند أھل التصوف و كان ھذا الحرف رمز  للمیم أھمیة كبرىفانظر بعین حقیقة تتھذب و تتقلب فترى لصورتھا رموزا جمة

  . رسولھ االنسان الكامل أحمد ھو میم واحدة األحد و آ) اذ أن الفرق بین لى آ علیھ وآلھ للرسول محمد (ص

تقابل القامة الجمیلة المنتصبة  حیث األلفحرف صورة مادیة تقابلھ في األشیاء ف من الحروف العربیة لھا قد كان لكل حرفلو

على  داللةالدال  حرف الجیم ھي األذن وحرف كأن السقاة بین الندامى ألفات على السطور قیام و صورة  :یقول ابن المعتز

أما وصورة الفم الجمیل كالمیم  حرفالسین ھي األسنان الجمیلة وحرف الذي صار داال من شدة الحزن و وصورة العاشق 

واالھم من كل ھذا ان للحروف اعطاھا الباري الراء تمثل الھالل حرف الواو فھي صورة الزورق على أن صورة حرف 

الخط العربي الحروف العربیة في عتبر ت وعزوجل قدسیة خاصة عند ذكرھا في بدایة اكثر السور المباركة في القرآن الكریم 

ً للمعرفكان  العبقریة الفنیة عند العرب ومظھر  ً وسیلة ً منذ أن كان وابتدأ  اوال م توضح في الكتابة ث في الكتابة الفینیقیة جنینا

ً رامیة ثم أصبح فنا لھ ما یقرب من ثمانین اآل ً واسلوبا ثلث ارسي و الدیواني و الو الف رقعةالكوفي و ال برزھامن أو طریقة

ً مقدس الذي لقیھ الخط العربي كفن اسالمي  ه العنایة واالھمیةبعد كل ھذو. نسخ وال أن نجد بعض النوادر للكتابة على  لیس بدعا

بكالم هللا و لم تختصر على خطوطھا الجیدة و زخارفھا  ألجل التبرك المصاحف القرآن واو في نسخ  لحبوبو ا بیض ال

  . فحسب بل شملت الناحیة الكمیة منھا و الزمنیة و بلغت عند نفر من الخطاطین أرقاما تكاد ال تصدق

ً نرى بعضھم وھبوا  في سرعة االنجاز وجودة الخطو لقد ا.  نھارً في مواصلة العمل لیًال بركة االوقات قوة العزائم وو ایضا

 تعتبرفي یومنا ھذا   حتى والتي مازالت المباركة ونماذج رائعة من المصاحف  السنواتالخطاطون المسلمون عبر وا ترك

و االھتمام  بمنتھىجلدت بطرق و والدقة جودة ال في غایة ك مصاحف كتبتلھناوحیث لھذا الفن العظیم ...   مفخرةو  ابداع

عبر  ونالخطاطون و النساخ ھتملقد ا .صغر حجمھعلى و بعضھا اآلخر  بحجمھ الكبیر ھا حقق الرقم القیاسيبعضواإلبداع 

ً القرون  الدقة في الكتابة وجمال الكلمة  بمظاھر المصاحفاظھارعلى نسخھم المصاحف و  كتاباتھم في یرةكب اھتماما

مدبجة   ةالقرآنی وص واآلیاتو السور و احاطة النص  الكریمة في فواصل اآلیات و التزویق والحروف والزخرفة والنقش

في بما یلیق  ةالقرآنی وصالصفحات التي تسبق النصال على شكمتنوعة األ رائعة و الفضة و بنقوش إسالمیةو الذھب بصفائح

 فيعملوا أیضا ھ كذلك ة و تضرعتعتقرب إلیھ عز و جل و طاولل تعالى في نفوس عباده آعظمة و قدسیة كتاب جمال و

تدل على انما   والتي ان دلت على شيء رائعةدقیقة و تنسیق الكلمات و األسطر في وحدات ھندسة وعلى اتقان الحروف

حركة نسخ المصاحف في على المحاوالت الفنیة الرائعة  في و كانت أولى المتواصلة ھماتو ابداعامكانیاتھم وقدراتھم العالیة 

   . من الخط یعرف بخط المصحف ه اآلثارل القرن الرابع للھجرة و أصبح ھذالقرن الثالث و أوائآواخر 

 علوموالمنطلق في ھذا الفن أسوة بال  القاعدةكانت ھي و الخط العربي  وابداع  صالة في تطویرآبغداد بعمق و  وحیث ساھمت

عمالقتھم و ھم الوزیر ابن مقلة و ابن رموزھم وربي ومة الخط العئخالل العصور الوسطى أشھدت  حیث األخرى و الفنونو

 جمالھابداعھ و في غایة بلغ على یدیھ حیث الخط وف ذي یقال أنھ كتب ألفا من المصاحالوالبواب و یاقوت المستعصي 

 في الخط تھمدرسبغداد بلغت و صنع ریشة الكتابة عن طریق بریھا بشكل مائلعلى  ھاالذي اكتشف طریقةي روعتھ وھو

السحر و كان یقال  الكتابة ما أنجزه ابن مقلة و ابن الواب في مجال و التطورإلیھ یرجع الفضل في  وذروتھا على یدیھ  العربي

جمیع كان یستخدم انھ العربي  لفنون الخط  بداعاتھ إو تفوقھ و قد بلغ من  جمال حروفھعن خطھ  في اشارة إلى الحالل 

  . بطریقة یاقوت الطریقة الواحد و قد سمیت قرآنالخطوط في كتابة ال

ً  وبعد ان سلیم العثماني انتصار السلطان  بعدم 1517دولة الممالیك عام  انتھاءخالفة االسالمیة بعد لل اصبحت اسطنبول عاصمة

األتراك  خطاطون واابتكر حیثو الخط الكتابة العربیة وفن حملت تركیا لواء رعایة  ممیزةموقعة الل واألول على طومان 

سیاقت و ال غبارو ال طغراءو ال لھمایونيو ا دیوانيو ال رقعةھذا الفن مثل الخط العلى اثرت العربیة خطوط انواع ال كثیر من



13 
 

الخط النوع من استخدم ھذا  قد و دقةو ال صغرالنسخ لكن حروفھ متناھیة في الخط المن  شكل من اشكال مصغرةغبار وھووال

و قد كتب الخطاطون األتراك علب ذھبیة و فضیة تستخدم كحلیة  على ابة المصاحف الصغیرة التي توضع في كتالعربي 

و  تذھیبلتعلیم الخط و الانشأت أول مدرسة  و في اسطنبول" خادم القرآن" وحیث سموا خط النسخ ببخط النسخ  قرآنال

  . م1914 ومای 31ھــ الموافق لــ  1332رجب  6 بتاریخ نقش ال

ً  تفوقا زخرفتھا تذھیبھا والمصاحف و القرآن الكریم و األتراك في كتابةخطاطي فوق و ت خمسة قرون  قرابة استمرواو كبیرا

. و من ة ف الالتینیوبالحر ةف العربیواستبدال الحرتغییر وم حین تم 1923لخط العربي حتى عام ل یبدعون ویجیدون االمكانیة

و وحافظ عثمان حمد هللا األماسي  القرآن الكریم بأناملھم المبدعة وابرزھم الخطاط لذین كتبواالخطاطین األتراك ا مھرأ

و  اقدیك واسماعیل حقي أحمد كامل قاضي عسكر مصطفى عزت وو افندي محمد سامي احمد قره حصاري وو مصطفى راقم

 ))حامد األمدي((موسى عزمي الملقب بو ومحمد نظیف حسن رضا عمر وصفي واحمد العارف وو افندي محمد شوقي

قد كتب الخطاط محمد روح هللا الالھوري مصحفین كل منھما في تالثین ورقة بحیث التزم أن وغیرھم و مصطفى حلیم افنديو

على ورق دقیق من أصل حیواني محلى وسم 5×  8یكون األلف في أول كل سطر و كتب أحد الخطاطین مصحفا قیاس 

و بلغ عدد  .  بالذھب و األلوان و ألوانھ مثمنھ األضالع السوربي و اسماء بخط المغر كریم بالذھب و كتب أخر مصحف

ذكر أن یاقوت و .م) أربعمائة مصحف 1680ھـ ، 1091رمضان أفندي تلمیذ عبد هللا بن الجزار ( ت  المباركة مصاحف

هللا محمد بن عبد و كتب أبو عبد   ألف مصحف و مصحف كثیر من المصاحف وبلغ  م) كتب1298ھـ/688المستعصمي (ت 

یخط  ان م) الف مصحف " و كان قد آلى على نفسھ اال1213ھـ / 610ت   هللا بن محمد بن علي بن غطوس من أھل بلنسیة

و ال یخلط بھ سواه تقرب إلى هللا و تنزھا لتنزیلھ فما حنت فیما أعلم و أقام على ذلك حیاتھ كلھا مخالفا أباه و  حرف من غیره

  .ا عة التي اشتھروا بھأخاه في ھذه الصنا

ھ بخط الغبار الدقیق یحوی مصحفالتیمور  عمر األقطع  خطَ لقد وعلى مقتضى أغراضھا.  ف الشریفةأحجام المصاح اختلفتو

ً فص خاتم فرفضھ. ثم قدم لھ  جمع من العلماء و  ھلعربة فاستقب علىمن ذراع محموال  كثرطول سطره أ مباركا جلیال مصحفا

 خبقلم النسوالدقة و كتب على بن محمد مصحف في درج من الرق . عند رؤیتھ ھكذا یجب أن یكون  بصوتٍ  األدباء و صاح

عرضھ ثمانیة سنتیمترات تتخللھ كتابة بیضاء یعضھا بقلم التلث و الفارسي و البعض بقلم التعلیق وھو و طولھ سبعة أمتار

و قد  .وھو موجود بدار الكتب العربیة بمصر 1040كتب سنة محلي و مجدول بالذھب أوائل السور مكتوبة بالمداد األحمر 

من  وكثیر،  حبوبو ال بیضصغیرة مما ال یصدقھ العقل كالیكتب على األشیاء الیخط وم أكثر من ذلك فأخذ سلتفنن الخطاط الم

المستحیالت و  أنھا من  يء ال یصدقھ العقل والناس یظن أن كتابة الجمل الكثیرة على األشیاء الدقیقة من الحبوب و غیرھا ش

ض هللا بھا من یشاء من عباده و ال خھیة یإلاج إلى برھان فما ھي إال موھبة لكن في الحقیقة أنھ شيء ثابت و أمر واقع ال یحت

  .رار الخط یقع ھذا إال من الخطاط البارع العارف بأس

__________________________________________  

  brahim-hat.orgfree.comفرج إبراھیم خطاط و باحث في مجال الفنون . 
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  االدوات المستخدمة في فن الخط .  4. 1

ً ومنممارسة فن الخط العربي في كتابة والخطاطین التي یستخدمونھا ت دوااأل أبسط األدوات  وھي قد تكون اقل ثمنا

 ً في  ما یحتاج إلیھ الخطاط لیبدع واكثر،  والنحت والسیرامیك رسمتشكیلیة من المع أدوات الفنون األخرى كفنون ال مقارنة

ً  يھ خطیة فنیةلوحٍة  ً  قصبة ً وورقا   .  الشاعر في قولھ وحیث بینَ  واإلبداعیة الفنیة مكانیتھإإلى  إضافةً  وحبرا

ّابِ ُربع الكتابة في سواد ِمدادھا .... والُربُع    ُحسَن صناعة الُكت

ي بریھ .... وعلى ال والربـع في قلـمٍ  ُسـوِّ   ِد رابع األسـبابِ عواقت

  

ً أن أي نوع من الال انھ ال یعني وھذا ان الخطاط أو حتى القصب  حبرأو ال ورقیحتاج إلى أكثر من ذلك ، كما ال یعني أیضا

ً لممارسة ً ھناك أن وجودقة الحقی وفي،  ةالفنی اتھإبداعمھارتھ و سیكون كافیا قصب تتراوح في جودتھا بین مختلفة من ال واعا

ً ،  صالبةوال لیونةال ً عن أن نوع الورق لألحبار فھي لیست كلھا مناسبة إل األمر بالنسبة وایضا ستعمال الخطاط ، ھذا فضال

، لذلك كلھ كان  فنیة ة التلوحالفني للخطاط في  بداعفي مستوى اال ةواضح نسبة كل ذلك لھ تأثیروملمسھ  لیونةصقلھ و مقدارو

ّیقة كالِمصقلة البد من وجود بعض األدوات المساعدة التي تكمن أھمیتھا في تحسینھا ألدوات بإمكاننا سكین . والو الخط والل

  : كاآلتيخط الرئیسة أدوات ال التعرف على

مایكتب بھ االنسان ھو ماورد في القرآن الكریم في آیة مباركة في سورة القلم  (( ن والقلم ومایسطرون )) المقصود : و القلم

ً ما یكتب بھ الخطاط ، و منھالمسلم ویعلم اآلخرین بتعالیم آ الواحد األحد و ، وأجود أنواع القصب " ما یكون من القصب  كثیرا

یش المعدنیة القدماء ینالفارسي " كما استخدم بعض الخطاط ُسمى " السالیات " ولكن  وفي وقتنا ھذا الرِّ افضل االقالم التي ت

ً  حسن في الكتابةما یؤدیھ القصب ، وأ سائر أقالم الخط  ال یمكن أن یؤدي حیثالقصب  ،   مایعرف من السالیات المعدنیة أیضا

ً الجاوي " و القلمب"  ً  والصغیرة للكتابات الدقیقة أیضا  نبات ینبت وال القلم الجاوي ھوو،  أو على وجھ الخصوص خصوصا

ً و في مدینة جاوه بأندونیسیا ِھ للكتابات الصغیرة كثیرا َْری بخط النسخ ،  الشریفة خاصة كتابة المصاحفوالدقیقة یصلح بعد ب

ً ماو ،  المعدنیة كما یحصل مع السالیةوالورق  ؤذيال ی إال انھ ومتانتھ قساوتھمن رغم بالیمیزه عن السالیات المعدنیة أنھ ایضا

  .  والسالیة معدن اتنباتالالورق من كذلك و اتنباتال من أنھاصلھ ویبقى 

  

 یكون، وأفضل األحبار ما الخط الذي یُكتب بھ و اومایسمى عند اكثر الخطاطین ((ُمَرَكب))  الحبر المقصود منھ: و الِمداد

فقد كان بعض  وبھذاعلى الورق ،  عند الكتابة الجریان ةلوسھومعتدل القوام أي اسود طوخ وایضا یكون  سواد لل مائل اكثر

ً الصمغ العربي  ، والّسخام وكاالساسیة في تكوینھ  أحبارھم بأنفسھم باستخدام بعض المواد صناعةب عملونالخطاطین ی أیضا

ً  وردت في بعض المصادر وحیث جاءت و األحبارلتصنیع   عدیدة طرق ھناك   دولى ھذا النوع من الحبر في السمیُ غالبا

ومن ضمنھم خطاطي الدولة العثمانیة  قبل من الخط العربي حبر ونیصنع وا كان  األنواع بر العربي ، ومن أفضلالعربیة بالح

  . أحمد الثالث العثماني سلطان الیأخذ منھ الحبر حافظ عثمان حیث كان من تالمیذ الخطاط الكبیر هللا أفندي الخطاط عبد 

  

ً  ما كان األوراق المفضلة: و الورق ً و ناعما الخطاطون   كانومن ھذا الحبر ،  یةعلى جریان القلم وانسیاب راعيیلكي  صقیال

بیاض البیض  ، وتسمى مخلوط الشب وصقلھ بالِمصقلة بعد طالئھ ببعض المواد مثل و وتنعیمھ معالجة الورق على یقومون 

  . أو الورق الُمعبَّد المصقول  المقھر او كما یُطلق على ھذا الورق اسم الورق الورقتقھیرب بالصقل او ھذه العملیة
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َریول لقط رؤوس األقالم  الزمةال ھي االداة:  السكین كلما ووحادة   ةقوی تكونمتوسطة بحجم الین اكالسك تكلما كان وھذا،  ھب

 . وممتاز  م بشكل سلیمساعدت على قط القال

 .  

 ّ َط ّ رأسھ ، و یضع الخطاط مستطیلة  تكون شكلھا أداة ي: وھ الَمق ً علیھا قلمھ لیقط  النھا العاجمادة ما یكون المقط من  كثیرا

 . األمثلالدقیق وتساعد على عملیة القط بالشكل وحیث صالبة بال تتمیز

   

محابرھم فمنھم  رائحةبتطیب الخطاطون  ویقومون،  رالحبالمركب او  التي یضع فیھا الخطاط والمحبرة ب ماتسمى: و الّدواة

ً  لوقایة الحبر من التعفن تطیب رائحتھا ول  في دواتھ  غیره أو مسكأو ال كافورمن یضع ال   .  اضافة

  

ّیقة ً ختمر الحبر فیھا وتذوب ذراتھ ، وقعر المحبرة لی على التي یضعھا الخطاطوخیوط الحریر  مجموعةتتكون من : و الل ایضا

تنقیة تصفیة وضافة إلى دورھا في باإلدون التأثیر على رأس القلم ومتوازن معتدل وإمداد القلم بالحبر بشكل و اشباع تساعد في

 . الحبر

  .  

الصقل  قل الورق ومعالجتھ في عملیة صتنعیم و من حجر العقیق الذي یُستخدم في  تكون على شكل مقطع : وھي الِمصقلة

  .  تسمى باللغة التركیة لتقھیراو

  

الزائدة من الحروف بحكھا واالضافیة ستخدم إلزالة األجزاء وھي ت  سكینأو ال َشفرةبھما ال المقصود: و وقلم التصحیح فرةشَ 

عملیة " ب بتسمیة او طلق علیھا تن الحروف ، وعملیة التصحیح ھذه م زائدةإلكساء األجزاء ال ةالرأس الدقیق اتذ تكون، و

   . الترتیش

_________________________________________  

  www.eternityletters.com حوث والمراجع الكتبعلي عبد الرحمن البداح . حروف خالدة , قسم الب

  م 2016 - 8 -12
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 انواع الخط العربي .2

 

 . الخط النسخ1 .3

 ً من  قریبیكون  قد وھذا الخط من أرقى وأجمل انواع الخطوط العربیة بل واصعبھم وادقھم بالكتابة بعد الخط الثلث وایضا

 ةمل التشكیلحتیقد الوالدقة , وكان یستعمل لنسخ الكتب , فسمي بخط النسخ , وھو روعة والجمال الخط الثلث , في نواحي ال

 ً , واألدعیة  لكریم) واألحادیث النبویة(القرآن ا ھذا النوع المصاحف الشریفة. ویكتب ب سطرمایكتب على شكل أ وغالبا

دقیقة وصغیرة كانت أجمل , ولذلك تتخذ حروف  . وكلما كانت الكتابة  الفنیة الدقیقة اللوحات , ویصلح لبعض   واألوراد

ویتمرن  خط النسخ .ب یكتب صحفوال مجالتوكذلك أغلب الكتب المطبوعة والالمطابع على األغلب من ھذا النوع . 

یكثر فیھ المد اكثر من أیضا و ,  وذات صعوبة االمكانیة لینة, وذلك إلعتبار حروفھ  خط النسخعلى ال بشكل مكثف الخطاطون

  الثلث .

ادي , فإنھ كان الفقید ھاشم محمد البغد مالقة العمن كان یكتبھ ویضبطھ من الخطاطین المعاصرین , ھو النابغوأبرز وأشھر 

یضا ھذا النوع من الخط العربي یكتب باسالیب عدیدة منھ االسلوب التركي ویسمى باسلوب محمد شوقي أیطرزه تطریزا . و

خر عند خطاطي العراق ھو االسلوب من كتابتھ مباتشرة , واالسلوب اآلافندي ویتمیز ھذا االسلوب برسم الحرف اكثر 

ً ال ة الكتابة وھو عكس اسلوبالبغدادي وحیث یختلف ھذا االسلوب من ناحی رسم وقلیل شكل مباشر بحیث یكتب  تركي غالبا

  .  سة شوقي افندي رحمھ هللارمد يو علیھ في االسلوب التركي اال وھالحرف ماھ

___________________________  

  . 74ص  1977ولیداألعظمي تراجم خطاطي بغداد المعاصرین الجزء األول مكتبة النھضة سنة 

  

 

  .    خط الثلث2. 2

ً , مالم یضبط ھذا ساسھا وأبھاھا أآصل الخطوط العربیة , وعمق ویعتبر ھو  وأجملھا وأصعبا , والیعتبر المرء خطاطا

بسھولة ویسر . كما ان خط الثلث ھو النوع الذي یحاسب  على سائر االنواعتمكن من الثلث فإنھ یتمكن , والذي یالنوع ویتقنھ 

ً وذلك لدقتھالتصرف ف علیھ الخطاط أكثر من سواه , والیستطیع ویستعمل ھذا النوع على األغلب في كتابة  وصعوبتھ یھ كثیرا

وأوائل سور القرآن .  كتبوال صحفالمتاحف وعناوین ال في المحاریب والقباب والواجھات وفيوالمساجد الجوامع وسطور 

  كالمعایدات والبطاقات الشخصیة ., إلى غیر ذلك من التحف الفنیة , وبعض األحیان تكتب المصاحف مع الثلث والنسخ الكریم 

ً  وھو ً ویحت أیضا ً أو جمیال ً من التشكیل وخط جمیل سواء كان رقیقا من كان یكتبھ من الحركات . وأشھر األشكال ومل كثیرا

ألستاذ ھاشم محمد البغدادي وكان یتعلق ویثأثر بخطاطي األتراك امثال المرحوم الخطاط الخطاطین المعاصرین ھو المرحوم ا

والخطاط التركي الكبیر المرحوم أحمد الكامل وایضا الخطاط الشھیر المرحوم  مرتین  د اآلمدي وحیث أجازه في زمانھحام

  . مصطفى راقم افندي وھؤالء یعتبر من عباقرة الخط الثلث وھم من أبدعوا وأجادوا في كتابتھ

_______________________________________  

  66ص  1977غداد المعاصرین الجزء األول مكتبة النھضة سنة ولیداألعظمي تراجم خطاطي ب

  

  



17 
 

  .    خط االجازة3. 2

. فقد قیل ان الذي اخترعھ ھو یوسف الشجري وسماه الخط  الثلث والنسخ , وھو آصل لھما من خطيخط اإلجازة  یتكون

ھجریة .  919. وحسنًھ بعد ذلك الخطاط میر علي سلطان التبریزي المتوفي سنة  تب السلطانیةالریاسي , وكان یكتب بھ الك

وعدد آیاتھا , وعناوین الكتب , واإلجازات العلمیة , والمعایدات  مصاحفي كتابة عناوین سور الویستعمل ھذا النوع ف

  والبطاقات الشخصیة .

الثلث . ویكون في ابتداء حروفھ خط یحتمل التشكیل مثل  ایضاوھو كالثلث من حیث األغراض التي یستعمل فیھا , كما انھ 

ً كأنھا أوراق الریحان , ولذلك یسمى ( الریحاني ) ایضا . وأشھر  بعض األحیان ونھایاتھا بعض اإلنعطاف ویزیدھا ذلك حسنا

تراك ایضا بھذا من الخطاطین المعاصرین ھو الفقید المرحوم ھاشم محمد البغدادي . واشتھروا خطاطین األمن كان یكتبھ 

م وفي كتابة لنوع في إعطاء اإلجازات لتالمیذھالخط واعطوا اجمل االشكال في كتابة حروفھ وكلماتھ وكانوا یستخدمون ھذا ا

العنواین واسماء السور في المصحف المبارك , وھذا الخط انھ مولد من خطي الثلث والنسخ وسمي باإلجازة لتجوز الخطاط 

  .  نوعینفي الجمع بین ھذین ال

______________________________________  

  .77ص  1977بیروت  عاصرین الجزء االول الطبعة االولولید األعظمي , تراجم خطاطي بغداد الم

  

  

  .    خط التعلیق4. 2

ً و . وھو تمتاز حروفھ بدقتھا وإمتدادھا وحیث الحسن والجمال , و الدقة  , وھو في غایةالخط ( الفارسي ) ب سمي أیضا

 الیحتمل التشكیل , وال التركیب , وھو یشبھ خط الرقعة من ھذه الناحیة , ویمتاز بالوضوح وعدم التعقید . ویستعمل في كتابة

ُصولھ وأبعاده ھو  عالنات التجاریةعناوین الكتب والمجالت واالو اللوحات الفنیة , والبطاقات الشخصیة . والذي وضع ا

ني , فحسنًھ ی. ثم جاء بعده عماد الدین الشیرازي الحس ھجریة  919تبریزي المتوفي سنة ي الالخطاط البارع الشھیر میر عل

 ً وجًملھ وطًوره ولھ فیھ طریقة خاصة وقاعدة جمیلة تعرف بإسمھ لدى الخطاطین ( قاعدة عماد ) ویسمى ( نستعلیق ) جمعا

من كان یكتبھ المرحوم الفقید ھاشم محمد البغدادي یضا وا االیرانیون خطاطونوا في كتابتھ الھرتبین النسخ والتعلیق . وأش

  . الحاج محمد بدوي الدیراني بدمشق والمرحوم

___________________________________  

  . 83ص  1977بیروت   االولاألعظمي , تراجم خطاطي بغداد المعاصرین الجزء االول الطبعة ولید

  

 

  .    خط الدیواني5. 2

    ً لمراسالت الملوك  على األغلب ومنسق للغایة , ویستعملویحتاج الى مھارة ولیونة الید الخط الدیواني , جمیل جدا

واألمراء والرؤساء , وكذلك لكتابة البراءات ومراسیم األوسمة الرفیعة , والشھادات الدراسیة , والمستندات والمعایدات 

. ویسمى الخط ( الھمایوني ) ایضا . وھو یمتاز بإستقامة سطوره من اسفلھا فقط والبطاقات الشخصیة والتحف الفنیة الدقیقة 

ً , واشتھروا في كتابتھ واتقانھ  والیحتمل التشكیل . وقد ابتكره الخطاطون األتراك  برعوا فیھ غایة البراعة . وتكون وایضا

ً . وكتابتھ الدقیقة تكون عادة أجل حروفھ ملتویة اكثر من غیرھا في األنواع االُخرى . وھو یقع في العین وال ً حسنا قلب موقعا
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ً كان یجید في كتابتھمن الكتابات الكبیرة . وأشھر من كان یكتبھ  الفقید  االتراك و المرحوم مصطفى غزالن بك , وایضا

  . م محمد صبري الھاللي البغدادي ھاشم محمد البغدادي والمرحوالخطاط المرحوم 

___________________________________  

  . 87ص 1977ولید االعظمي , تراجم خطاطي بغداد المعاصرین , جزء االول الطبعة االولى  مطبعة بیروت 

  

  .    خط الجلي الدیواني6. 2

الحركات التزینات و, وتكثر فیھ  غصانوراق واأل, كاأل تكون حروفھ متداخلة,  في أدائھ وكتابتھ لطیفوبھیج  خط

وتصعب قراءتھ على غیر المتخصص . وھو ترف في عاِل إبتكره  بحیث تمأل الفراغات بین الحروف ,والنقاط الصغیرة , 

ضداد . من اال الدیواني) وھي تسمیة معكوسة كأنھاالخطاط التركي البارع ابراھیم منیف عقیب فتح القسطنطینیة وسماه (جلي 

على األغلب الشھادات اللوحات الفنیة والعالمیة وكتب بھ یوالدیواني) . مطموسلدیواني ) او (ا خفيوكان االولى ان یسمى ( 

. وغیر ذلك من مظاھر الزینة  عملة الورقیةوال , بطاقات الشخصیة, وشھادات المعارض وال مستنداتوال صكوكالعلمیة وال

ً أكثر من جمالھ في الكلمة المفردة . وأشھر من كان یكتبھ من الخطاطین المعاصرین  والترف . ویكون جمالھ في السطور بارزا

  .النابغة المرحوم ھاشم محمد البغدادي والشیخ عبدالعزیز الرفاعي بمصر والشیخ نسیب مكارم في لبنان 

___________________________________  

  . 91ص  1977ولید االعظمي , تراجم خطاطي بغداد المعاصرین , جزء االول الطبعة االولى  مطبعة بیروت 

  

  

  خط الرقعة.    7. 2

وایضا لھ اصول الرقعة جمیل وبدیع خط إن وھو یمتاز بسھولة الكتابة والتمرین ویعتبر من أسھل الخطوط العربیة  و

التشكیل , وال التركیب , وفیھ وضوح , ویقرأ الحركات و, في حروفھ إستقامة أكثر من غیره , وال یحتمل وقواعد في كتابتھ 

ً  ألغلب في اإلعالنات التجاریة , لبساطتھ ووضوحھ وبعده عن التعقید . ویستعملبسھولة ویستعمل ھذا النوع على ا في  أیضا

ُصولھ الخطاط التركي الشھیر ممتاز  عناوین الصحف والكتب والمجالت وعناوین الدوائر الرسمیة . وھو خط متأخر . وضع ا

جریة . وقد إبتكره من الخط (الدیواني) وخط ھ 1280عبدالحمید خان حوالي سنة العثماني  بك المستشار في عھد السلطان 

ً (سیاقت) حیث كان  بینھما قبل ذلك . وخط الرقعة ھو أسھل الخطوط على األطالق , وھو أصل الكتابة اإلعتیادیة لدى  خلیطا

 ً ُمو الناس غالبا البغدادي المرحوم الخطاط محمد صبري الھاللي في العراق الرقعة  رھم الیومیة . وأشھر من كان یكتبفي ا

وایضا اجاد كتابتھ الخطاط التركي الكبیر عزت افندي والعراقي الخطاط المرحوم ھاشم  والمرحوم حسني الخطاط بالقاھرة

  . محمد البغدادي

______________________________________  

  . 80ص  1977ولید االعظمي , تراجم خطاطي بغداد المعاصرین , جزء االول الطبعة االولى  مطبعة بیروت 
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  .    خط الكوفي8. 2

  

وغالبا مایكتب على االسطر بشكل مستقیم , وتمتاز حروفھ باإلستقامة ,من أقدم الخطوط العربیة الخط الكوفي  یعتبر

وایاه وإستقامة حروفھ برعوا في تولید األشكال الھندسیة منھ . وھو یمتاز بزالكثیرون , و ویستخدم في كتابتھ اداة المسطرة

یكثر فیھ التعقید الى درجة یصعب معھا قراءتھ على غیر المتخصصین بھ . ویستعمل حیث , و خرفة والز تزینویتخذ لل

وایضا استخدمھ بعض الخطاطین في كتابات المساجد والجوامع وزینوا بخط الكوفي الزخرفیة الكبیرة  اللوحات الفنیة لكتابات

ن الیوم من الخطوط التي یجب إتقانھا , حیث یصعب المشق والتمرین بھ وإنما . والیعتبره الخطاطو عناوین الكتبصحف ولاو

یتفرع الى تكتب سطوره وحروفھ بالمسطرة . والخطاطون یتبارون بالخطوط اللینة التي تكتب بالقلم ال بالمسطرة . والكوفي  

 ً . وأشھر من كان ر والقیرواني والنیسابوري وأبرز انواعھ كوفي القدیم والمربع والمزھأنواع كثیرة قد تصل إلى سبعین نوعا

من الخطاطین المعاصرین المرحوم األستاذ یوسف أحمد بمصر ولھ بھ تخصص وإتقان وكذلك و بعض خطاطي االتراك  یكتبھ

   .  المرحوم ھاشم محمد البغدادي

_______________________________________  

  . 100ص  1977المعاصرین , جزء االول الطبعة االولى  مطبعة بیروت ولید االعظمي , تراجم خطاطي بغداد 

  

  

  الخطاط ھاشم محمد البغدادي .4

ً على و الم اإلسالمي عراقي معروف على المستوى العصل عربي من آخطاط ھو  مكانیتھ العالیة بإ العالم العربي خصوصا

في بغداد عام  ھاشمالخطاط العراقي ، ولد الكریم  حروف القرآن كتبالذي اسلوبھ وادائھ و  جمالخط العربي وببال

واستمر في تمارینھ وكتاباتھ واھتمامھ الجدي  اذ علي صابر والمال عارف الشیخلياألست وبدأ بدایتھ عندم، 1921ھـ/1339

ك أجازه كذلمضى في تواصلھ وبعده م و1943في الخط عام  الحثیث بھذا الفن المقدس وحیث اجازه مالعارف الشیخلي 

ھـ/ 1370األولى في عام( تینجازنال منھ إ اسم حامد اآلمدي وقدالخطاط التركي المشھور موسى عزمي والمعروف ب

ولیست اجازة وفخریة جازة الثانیة بمثابة إجازة تقدیریة م)، بإجازة عامة، وكانت اإل1952/ ھـ1372م) والثانیة في عام(1950

وطن ، لیس فقط في العراق وإنما في التاریخ الخط معجزة الخط العربي وعالمة مضیئة في  اف ایضً وصِ   . بالمعنى الحرفي

سھل الطبع محترم الشخصیة یحترم الصغیر والكبیر وكان من اھم كان الخطاط ھاشم البغدادي  لقدالعربي والعالم اإلسالمي، 

م ان فن الخط العربي فٌن مقدس والكلمات والحروف صفاتھ انھ قبل بدء تالمیذه للكتابة یطلب منھم ان یتوضؤا ویؤكد علیھ

ً , وھو كان  ً مباشرا ً من اكثرھا مرتبطة مع القرآن الكریم ارتباطا  خطالفن العراقي بمجال الأشھر الخطاطین في واحدا

ً من رواد الحركة الفنیة في تاریخ العراق المعاصر، ذلك ألنھ آثر أن یضع للزخرفة وال حرف العربي ، وأكثر من كونھ رائدا

ً بھ ووتشكیالتھ المتوارثة عبر مراحل زمنیة مختل ً خاصا ، ممن عاصروه، وھي المدرسة  بھا عن غیره تمیز بطریقتھفة، أسلوبا

ً بذلك قا ّ ً  البغدادیة التي كان لھ الفضل الكبیر في إعادتھا إلى أصولھا ُمحق ً لو ثروة عبر تواصل ت مدرستھم یسبق لھ مثیل، وانجازا

ً إلى ابن مقلة الذي یعد أول من أخضع الحروف إلى تناسبات تعاقب األج یال بخطوط ابن البواب ویاقوت المستعصمي وصوال

ً في غایة اإلحكام، حیث تمیزت خطوطھ بدقتھا وروعتھا ورشاقة  جمالیة أسسھا على عالقات الدائرة بوصفھا شكالً ھندسیا

  . الحرف وجمالیتھ
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شھادة شیخ الخطاطین حامد اآلمدي بحقھ أكبر اعتراف بمكانتھ وامكانیاتھ، حیث قال: (لقد و اجازة  الالمع اضیف ھوفي تاریخ

الخطاط المتمرس كان ینحاز  ویثبت ذلك ان، البغدادي  في بغداد وانتھى فیھا) أي بدأ بابن مقلة وانتھى بھاشمالعربي نشأ الخط 

ً إلى سلطة القاعدة الخطیة التي كانت نتاج جھود تجویدی ً وراء الشكل األمثل للحروف، دائما ة استغرقت مئات السنین سعیا

لقد تمكن الخطاط ھاشم من خالل وخاصة لخطي الثالث والنسخ، والتي كانت بمثابة إعادة صیاغة ھاشمیة ممیزة المالمح 

، جسدتھا اصراره وصبره لتحقیق بعض من اھدافھ المھمة وھي ان جعل بین ایادي االجیال القادمة مدرسة كاملة وثروة 

 من أبرز اقات وعناوین الكتب، لذلك فھووالبط فنیة  كراستھ الرائعة (قواعد الخط العربي) ونقلتھا إنجازاتھ من اللوحات

واصبحوا  لألجیال القادمة وورثواثبتوا قواعد الخط العربي  الذینعلى مرعشرات السنین والحقیقیین والباحثین  المبدعین

. رقعة والوالفارسي والدیواني النسخ عمل "البغدادي" على الخطوط األساسیة: الثلث ومدرسة كاملة في تحسین الكتابة وحیث 

   . یعمل علیھا الخطاطونونھج قوي ومثمر بمثابة قاعدة أساسیة  موروثاتھ الخطیة میع وكانت ج

كان  الذيوالمال عارف الشیخلي، ومدرسة المال علي الفضلي  استاذه كان انذاك التيوإلى المدرسة األحمدیة  من صغرهانتسب 

من الحصول   واستحق لكتابةفي مجال ا ابداعھ ھاشم و مستوى الفضل الكبیر في تطور  الھ بدایتھ المھمة والخطوة والتي 

استاذ روفان ن المعالخطاطان المصریا ایضا حصل على اجازة  سنة ، وبعد1943عام  الخطاط مال علي صابرعلى إجازة 

 ولىمرتین االجازه منھ اال نال فقد ))مديحامد اآلالملقب ب(( كبیر موسى عزمي أّما الخطاط التركي الوسید إبراھیم حسني و 

من مدرسة تحسین الخطوط في العربي  دبلوم االمتیاز في الخط على شھادة كما أنھ حاز  1952والثانیة عام  1950كانت عام 

  . القاھرة

وتأثر محمد بدوي الدیراني الخطاط الكبیر بالد الشام  يتھ مع خطاطئاولقا 1949و 1945دمشق في عامي  عدة مرات زار   

 ً بدوي المتوفى سنة  قبر المرحوم الخطاط محمد كتابة خطوط ھو بادر علىفي فن الخط العربي، و للمدرسة الشامیة ایضا

ً ، ل1967 ً فنیا وبعد الدوائر الرسمیة،  عدید منالخطاط ھاشم البغدادي في  اشتغل .إلى آثاره المھمة ھ وأعمالعلى  یضاف عمال

 وظیفتھ على مضىمن الخطاطین ،  الكثیرتتلمذ على یدیھ حیث في معھد الفنون الجمیلة و لتحسین الكتابةاستاذا ذلك تم تعینھ 

 وذلك بعد .1973في عام وابداعاتھ وتلقى منھ الخطاطبن الكثیرون دروسا وامشاقا وتطوًرا الى یوم رحیلھ الى جوار ربھ  

ً دتتویجھ عمیو اختیاره  إنجازهالفریدة في مجال الخط والكبیرة  أعمالھخطاط العراق األول ، ومن للخط العربي في بغداد، و ا

ً من أھم اعمالھ ایو 1961كراسة الخط العربي لعام  المصحف في آلمانیا على طبع  وبشكل مستمر ودقیق إشرافھ المباشرضا

الخطیة والزخرفیة  إبدعاتھكما أنھ استطاع أن یتحف ب والذي یرجع كتابتھ الى الخطاط التركي الكبیر محمد أمین الرشدي .

لم یسبقھ  اسالمیة  فنیة بحد ذاتھ مدرسة ابداعیة  وحیث أصبح في مدن عراقیة عدیدةفي بغداد ووالمساجد  واجھات الجوامع

  .أحد في زمانھ 

حیث تتألف و 1961قواعد الخط العربي عام ، وكراسة في 1946خط الرقعة عام في الالبغدادي كراسة الخطاط ھاشم  أنجز 

نماذج رائعة ل شملت كما الخطیة،  شكالاأل بشكل متقن في جمیع والمقاطع الموزونة والكلمات والعبارات الحروف من كتابة

كانوا وقت  قواعد الخط العربي كالغیث فيو تھ اصول كراس وحیث اخذت . على اشكال عدیدة من اللواحات الفنیة  كتاباتھمن 

مرین وفق قواعد واصول الذي  ى دراستھ والت، فسارع الخطاطون الالكثیرون من المبتدئین في أمس الحاجة لمثل ھذا الكراس 

   . ھاشم رحمھ آ وضعھ 

ً إل واتمام بعض  اإلشراف اخذ على عاتقھ ایضافقد  االسالمیة  والدول عراقالمستوى ال ومكانتھ علىالفنیة  مكانیتھونظرا

ً ، وفي إكمالھ  ثالث سنوات في ألمانیا بلغ واستمر، حیث 1966مصحف األوقاف عام النواقص ل بكتابة عناوین السور قام ایضا

الخطاط ھاشم . كتب قواعد الكتابیة والشكلیة للمصحف والسجدات بما یتناسب مع  ،االجزاء واألحزاب والسور وترقیم آیاتھ و
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 جلي الدیواني والفارسي ومنھا الدقیق، وال طغراءال الحلي العربي  منھا خطالجمیع انواع في الفنیة  من اللوحات البغدادي الكثیر

.   

في  لقاشانيوا مرمركتب على ال وایضا، وتونس  والسودان المغربلعراق ول وراق النقدیةنقود المعدنیة واأللل تصامیم رسم كما

ً ی دائما كان مكتبھ .وغیرھا الشھیدیالني وجامع كدالقادرالجامع عبحیدرخانھ وجامع  المساجد مثل الزوار من  أتیھمفتوحا

إال  طالبھ وتالمیذه  من كثرةرغم على ال، ومن كافة اصقاع األرض  التالمیذالمبتدئین والخط والباحثین، والكتابة والمھتمین ب

ھذه الحفاوة والمضي والمشقھ ألجل ھذا الفن وكل .  عبد الغني العانيلبعض منھم مثل الخطاط  اجازة إال عطيأنھ لم ی

ھـ 1393ربیع األول عام  27لیلة االثنین  االسالمي المقدس اال انھ ترك اھلھ واعزائھ وتالمیذه ورحل الى مثوى ربھ في 

 حامد االمدي  خطاط التركي الشھیرقال ال ورحیلھ  وبعد وفاتھ .دفن في مقبرة الخیزران حیث و 1973ابریل  30الموافق 

  . ))ولد الخط العربي في العراق وتوفي في العراق((في حقھ بمقولتھ المعروفة 

والنسخ  وثباتھا ھي في خط الثلث الجلي اناملھ قوةبفعل ت البغدادي تمیزخطاط ھاشم الفنیة لل عمال الأاللوحات وان أكثر  

ستفاد من یضا ایاقوت المستعصمي، وا من الكبیرمدرسة البغدادیة الموروثة لل اخذ واستند، وھو الذي والجلي الدیواني 

من  حیث استند وابدعمقاطع ، والتراكیب ووال یةالحروفوأشكالھ  ھوأدوات الخط، في تطور اماكنیتھ التيوالمدرسة التركیة 

 والكتابة 85آیة اإلسراء في سورة أوتیتم من العلم إال قلیال ) (وما أآلیة الكریمة م للوحة. وفي ھذه اللوحة ذات الشكل العا

ً وأنجر شكل متناظر، على الثلث الجلي المركب ب الكلمات ھاشم في توزیع  تمكن الخطاط، وقد دقیقا ومبدعا شكال دائریا

أخذ الكلمات والحروف بك. التشا اشكالختیار في الوحسن ا شكل موزون ودقیق ة بعلى المساحة المتاحالحروف ووالمقاطع و

  . وعلى سیاق القواعد اعطى لھا التوازن والدقة والجمال

_____________________________________  

  .م 1958 - بغداد  -مطبعة الرابطة  -تألیف إبراھیم عبد الغني الدروبي  -كتاب البغدادیون أخبارھم ومجالسھم 

  

  

  .  حیاتھ الفنیة1. 3

 بغداد ومنھا جامعفي مساجد العدد من ل وعلى الخصوصكثیرة  في الخط العربي، المتنوعة وال تمیز في اسھاماتھ

أصفر  والكتابة بلونٍ سوداء  على أرضیةمن أروع مایكون وھو شریط اللھ یرجع المساجد  فيالحاج بنیة . و حیرخانھ وجامع

 سنةشارع المتنبي في بغداد كتبھ  في شارع الرشید وعلى مقربة من جامع الحیدر خانة على جدار الخارجي لالمحقق في خط 

ً في  عملو .ھـ1390 اآلثار الفنیة الكثیرة على المسكوكات االنجازات ومدیریة المساحة العامة في بغداد، ولھ من دائرة خطاطا

عن طریق المصر  قدم لالمتحان في و المصربلدان منھا ال كثیر منسافر ل للیبة والسودانیة والتونسیة والمغربیة العراقیة وا

 كثیرةعلى إجازات  نالو .م 1945عام   ونال بدرجة امتیاز في شھادة الدبلوملخطوط الملكیة في اإلسكندریة مدرسة تحسین ا

إلى ألمانیا  )، وأرسل محمد حسني والخطاط المصري سید إبراھیم  منھم الخطاط المصري (في زمانھ و الخطاطین  ابرز من

 .م 1979لمانیا عام آحدى مطابع في إ مصحفشراف على طبع المتابعة واإلمن قبل وزارة األوقاف العراقیة للعلى رأس وفٍد 

 . الفنانینو الرواد لھ الكثیر من اللوحات الفنیة في متحفأیضا الخط العربي، والفن داد مجدھا القدیم في بغإلى  أن یعید تمكنو

، وعدم التسامح في الحرفي الدقیق  قواعد الخط العربي، وضبطھااصول وعلى  في إلتزامھمشھور البغدادي والمرحوم ھاشم 

وسائل االعالن الحدیث وعناوین الكتب والصحف والمجالت  وخاصة في تبیروالقاھرة و (تطویرھا)، كما حصل التطویر في
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القدرة على عدم امتالك االلتزام في الضبط، و و عدم الدقة واالمكانیة، كما یعده  فن الخط قواعد علىتجاوزوكان یعتبر ذلك  ,

  .بداع تراكیب واإلالضبط الحروف والكلمات و

ً یصفھ.  الطفرةالتجاوز او اختزالھ. بطریق  او مبالغتھالت تجدید الحرف العربي اومحاو صفوكان ی موجة ضد ب وایضا

 وفقھان المرحوم ھاشم، قد   .تاریخنا لغتنا وتراثنا و من یحاول فصلنا عن اخذھایحیث العربیة والحرف العربي.  كتابةالقواعد 

وترك اكثر اموره  بكلیتھ كتابةتفرغ للاستمر وفیھ. وقد  ابداعھ واعطاه الجمال الكاملالعربي و خطلخدمة ال وتعالى  هللا سبحانھ

یفكر اال فیھ.  یشبھ اال فیھ والالخط وال اكثر من  رى في اموره . وال یمن الكاتبة والخط   عمل اھم، ولیس لھ الحیاتیة ألجلھ

والكتابات الخطوط یع على جماطلع بنفسھ وصل وحتى  في اكثر السنواتسفره  تركیا   على متابعتة المستمرة الى مضىو

جمیع مدن ونواحي الكثیر منھا. وتجول في  وبحث في. وصورجوامع والمساجد والمكتبات والقصور والمتاحف في ال موقعة

 ً  كتاباتبیل خانة) بین جبالھا. وفیھا عثر على بنایة (سوصل و. حتى ومراكز الخط التكایا والشواھد و اآلثار عن تركیا، باحثا

او سمع  ان رأھاحامد من االأیام على  عجب بھا. ولم یكنتأثر وأف اآلمدي حامد لخطاط التركيعرضھا على ا. وعلى معمارھا 

   الدرجة . وحرصھ علیھ بھذهالعربي تفانیھ في خدمة الخط حبھ ووالبغدادي ھمة المرحوم ھاشم بعزم وبھا. واعجب كذلك 

ً ھاشم  لخطاطوتأثر ا  ً بالغا على لمثل األھم األساس وأخذھم بایعتبرھم یصفھم وتراك، وكان الخطاطین األعلى  البغدادي تأثرا

ً . وبفن الخط  من ) من القدماء، وأفندي راقممصطفى ) من المعاصرین. والخطاط (موسى عزمي طاط (بالخ تأثرخصوصا

في خط  مبدعینتأثر بھذین ال عجاب .واال االحترام والتقدیرمن  فیھم یحمللما  )(راقمالكبیر بإسم  سمى ولده  مدى تأثره بھم

المرحوم الكبیر ، و المصحفة كاتبالمعروف بإسمھ المرحوم (الحافظ عثمان)  كتاباتخط (النسخ) فقد تأثر بفي الما أ(الثلث) و

الذین تأثر بھم  والعراق . ومن الخطاطین العربكل ھؤالء ھم أتراك الخطاطین. و برئیس أنذاك مد الكامل) المعروفحأ(

    .ھـ1189نوري البغدادي) المتوفي سنة ال سماعیلإ(البغدادي ھو الخطاط لمرحوم ھاشم ا

صول محافظا على (ا استمر أنھ ورغم ھذا االالمثل االعلى، ب اخذھم ووصفھماشم بخطوط االتراك وومع تأثر االستاذ ھ

مزج بین الذي  ھو الخطاط الوحیدو  .الفضل ) المرحوم (المال علي  باستاذهتأثره االول  وھذا لمقدارالبغدادیة)  والقاعدة

عكس االنفراد  االنسجامالتوازن وشیع حاول و، حیث ونال اعجاب الكثیرون في مدرستھ ،  القاعدتین البغدادیة والتركیة

تارة  يالحرف الجمال ضعووالتوصیل في  نسبة كبیرةخطوطھ. ویراه كتاباتھ والعارف الى  درك المشاھد الناقد و. ویالتنافرو

  . ذلك من لم یقدروا بل وعجزوامن الخطاطین الكثیرون . وبغداد مدرسةوتارة على  اسطنبول مدرسةعلى 

النفیسة  جمیلة الالفنیة انتشرت الورود بارجائھا. فھو مزین بلوحاتھ  كحدیقة االزھار البغدادي ھاشم الخطاط مكتبتمیز و

ً وإ. صفة الذوق والتشویق لھذا الفن والمطعمة ذات  تذوقة والمتعطشةالم ، تراك كبار الخطاطین األ تلوحابعض الى  ضافة

بخطھ  حلیة كلمة جمع وھي في مكتبھ بعض (الحلي)  كان یعرض. و يالمثل االعلى في الخط العربب صفھمبھم وی فتخرذین یال

صفة النبي صلى هللا علیھ والھ مة من االعلى والبسلكتابة  من تتضمن فنیة القدماء والحلیة ھي لوحة تراك العثمانینوبخط ا

الخطاطون  حیث یتسابق. علیھ السالم للنبي األكرم صلوات آ وسالمھ علیھ وآلھ مام علي وصف اإل تتكون من كما, وسلم 

ي بكل ماتوا تصمیمالوالشكلي تراكیبھا في باجادتھا بدقة توازنھا الكتابي والتوزیعي والزخرفي وفي تزینھا واالھتمام الجدي 

ھي التحفة الفنیة ند الخطاطین والحلیة ع  .حروفھا التحقق من، وبشكل متكامل  سطورھا ترتیب واالبداع فيمن االمكانیة 

ومن خاللھا یبین مستوى ،  اهالذي یحاسب علیھ الخطاط وال یحاسب على سو رتبةالماالمكانیة  ، كما انھاالمتاملة بالنسبة لھم 

  لمن یملكوال یقدم على كتابتھا منھم اال .  البارعون من خاللھا الخطاطون ا یمدح منھا او ینقد . ویتباھىاالبداعي للخطاط ام

ً وان یضیف  استطاعتھ. بحیث اإلبداعیة الكفاءة  ً حسنا التقلید لمن سبقھ اال في  ركز علىتركیبھ وان یتصمیمھ وفي  جماال

    .منھا ناملھ اكثر إمكانیةلنفسھ او ألرا وال یملك الخطاط اضطرایجد  فیھا   ضیق مستوى
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الى استانبول  ارسلھاتامة. وقد و زخرفھ ومذھبة على إمكانیة كبیرةكثر من عشر حلیات مالبغدادي أ ھاشم  الخطاطوقد كتب 

. وفیھا  الخطاطین بداعقیمة الفاخرة وعلى نماذج  كتبتھفي بیتھ تحتوي مو . المذھبین االتراكمن  بارعین ا.  من قبل لتذھیبھ

المطبوعة والمصورة الفنیة والمعاصرین الى اعداد كبیرة من اللوحات  ألقدمینكبار الخطاطین اأنامل وأقالم صلیة بأمجامیع 

 داره على أسطرٍ زین تشرف بت. كما صولھ آدابھ واربي ووالكتب التي تبحث في تاریخ الخط العوالمجامیع  عدا الكراریس

  . مصر والشام وتركیا وإیران . وكان على صلة دائمة بخطاطي  زاھیة على الجدران

, من  ھممعدائمة ال على باستمرار والصلةالخطاطین، وھو  البغدادي في منتھى الوفاء مع أصدقائھ لقد كان المرحوم ھاشم

،  رحمھ هللا كان یمتلك الوفاء . وورق واألقالم والحبر ال بادر في عطائاتھ وإعطاء لھمیتوكان  . خالل الزیارات والمراسالت

وبعده خط  ودعا لھ. وقرأ الفاتحة قبره  محمد بدوي الدیراني، وزارخطاط السوري الى الشام بعد وفاة المرحوم السافر  لقد

الى كثیرة رسائل وكان یبعث   .بدوي خطاط المرحوم محمدال صدیقھالمرمر وحفر على نفقتھ ووضعھ شاھدا على قبر على 

بھا  واھتمم 1957ي المساحة العامة سنة واحدة منھا كتبھا فوالخط الدیواني ، أناملھ المبدعة وبمد بدوي ویكتبھا بمح لخطاطا

من تلك الرسائل التي كان یكتبھا باسم الملك فیصل الثاني ویحملھا السفراء الى الملوك جمل روع وأخاص واخرجھ ا اھتمام

الشیخ حسن المعروف (بزرین خط) شیخ خطاطي ایران. ویكتبھا  االیراني طاطوالرؤساء, وكذلك كان یبعث برسائلھ الى الخ

طي تالمیذه من خطالطالبھ و. ومن وفائھ رحمھ هللا عجابھ تقدیره وإ فیثیر (التعلیق) فارسيالبخط  البغدادي المرحوم ھاشم

وكان بإستمرار ،حسابھ ویھدیھا الیھم باسمائھم ویطبعھا على  كارتاتالبطاقات الشخصیة  خطبغداد المعاصرین، انھ كان ی

یشجعھم ویعطي لھم العبارات والكلمات في سبیل تواصلھم بالكتابة ویذكرھم بین حین وآخر بأن الخط العربي فنن عظیم 

     . یتمیز مع باقي الفنون بقدسیتھ وارتباطھ الكثیر مع القرآن الكریم وآیاتھ المباركة

___________________________________  

  . م1958 - بغداد  -مطبعة الرابطة  -تألیف إبراھیم عبد الغني الدروبي  -كتاب البغدادیون أخبارھم ومجالسھم 

  

  

  

  

  

  

  وتالمیذه .  اساتذتھ2. 3

 م،1943في الخط عام مال عارف الذي أجازه  بدایتھ كان مع الخطاط المال عارف الشیخلي واالستاذ علي صابر و

ً وأجازه  م)، 1952(عام في م)،والثانیة1950( ازه مّرتین األولى في عامحامد اآلمدي وقد أج لكبیرالخطاط التركي ا أیضا

، وعند وفاة ھاشم البغدادي، العامي جازة بالمعنى إتقدیریة ولیست فخریة ونیة بمثابة إجازة جازة الثا، وكانت اإل كبیرةبإجازة 

 محمد البغدادي ھاشمخطاط تأثر الوقد  ) .ھاوتوفیالعربي في بغداد (ولد الخط قال الخطاط حامد اآلمدي المقولة المشھورة 

 ً ً كبیرا ً . ومقدس المثل االعلى في ھذا الفن الب یصفھم ، وكان لعثمانین بالخطاطین ا تأثرا موسى عزمي  بالخطاطتأثر خصوصا

سمى  وعلى كثر تعلقھ بھم، قدمین األ من) أفندي راقممصطفى الخطاط (على (حامد اآلمدي) من المعاصرین. و الملقب ب

ً تأثر  تقدیروال حتراملما یكنھ لھ من االعجاب واال )(راقم ابنھ الكبیر بإسم  في خط (الثلث) واما خط  الرمزینبھذین كثیرا

 المعروفالمصحف قرآن الكریم مراٍت عدیدة وكاتب الوھو ) افندي  (النسخ) فقد تأثر بخطوط المرحوم (الحافظ عثمان
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عثمانیین كلھم  الخطاطین . وھؤالءأنذاك  برئیس الخطاطین المسمى(الحاج احمد الكامل)  أیضا بالخطاط التركي سمھ، وإب

البغدادي) المتوفي سنة  (اسماعیلالبغدادي بالعرب الذین تأثر بھم المرحوم ھاشم العراق و. ومن الخطاطین من تركیا 

المثل االعلى، اال انھ بقي  الرموز و االتراك واعتباره ایاھم وكتابات  ھاشم بخطوطخطاط ال على رغم تأثرو  .ھـ1189

 ً ً  محافظا وتالمیذه كثیرون منھم االساتذة  الفضلي) . علي أثره االول بشیخھ المرحوم (الماللت على (القاعدة البغدادیة) نتیجة

وخالد حسین  دق الدوري وصا مي والدكتور سلمان ابراھیم الخطاط , والحاج صابر األعظ الخطاطون مھدي الجبوري

وعدنان الشیخلي وعصام الصعب وعبدالغني عبدالعزیز م حسین وكریوالمرحوم محمد حسین البلداوي والرائد غالب صبري 

عشرات ن من تالمیذه وصالح شیرزاد ، وثابت منیر الراوي  وخطاب الراوي وكا اخیھ عبد الھادي وفوزي الخطاطو

 ، وواصلتواصل و حماس واندفاعبمثابرة واال ان التلمیذ الوحید الذي رافقھ    .فن الخط العربيالخطاطین الناشئین وعشاق 

ً  الكتابة والتمرن علیھو مع الخط  وقد   .ھو الخطاط االستاذ عبد الغني عبد العزیزأال و،درایة إخالٍص ووفھم و دقةٍ ، بكتیرا

الى تلمیذه  عبد البغدادي  ھاشم الكبیر الخطاط التي منحھا االستاذ و النادرة منھ. وھي االجازة الوحیدةنال شرف االجازة 

ه عبد الغني في تلمیذ وترك ھـ خلف1385الى المانیا سنة  ماالستاذ ھاش عندما سافر المرحوم.  الغني، وقد نالھا بجدارة وكفاءة

 في مكتبھ تلمیذه بقيھـ 1391سنة سفرتھ االخیرة دما سافر وعن  .ھـ1387، اجازه وذلك سنة من ا رجوعھمكتبھ. وعند 

   لینوب عنھ . االستاذ صادق الدوري الخطاط 

_____________________________________  

  . 255 ص 1977ولید االعظمي , تراجم خطاطي بغداد المعاصرین , جزء االول الطبعة االولى  مطبعة بیروت 

  

  

  

  كتاباتھ في الجوامع والمساجد.    3. 3

والدة السلطان عبد العزیز وحیث اھدت  بلغت كتاباتھ ومخطوطاتھ في جوامع ومساجد بغداد وبعض محافظات العراق    

كتابة على شكل ثاره آومخطوطاتھ ومن  .وان آ تعالى علیھ عمان بن ثابت الكوفي رضالى جامع االمام االعظم ابي حنیفة الن

ي ج جامع حسیبة الباجھفي و فندي أجامع صالح ایًضا نفس السطور  في ة وعظمیاألببغداد في حي سطور في جامع العسافي 

ً ھو  و ببغداد .ة ادة الشرقیالكرحي في   الثلثخط ھـ ب1364 سنة بوحنیفة في جامع االمام ا خطھ الذي السطراالكثر روعة

  والعبارة ھي ..

  بي حنیفةوادعوه خفیة    وبعد استرحموا أل سلوه تضرعا

ً و ً سطور خطَ  أیضا ً كتب ، وجامع عبد هللا لطفي في مدینة سلیمانیة ب ا ً سطورأیضا ً  و جامع عادلة خاتونفي الصرافیة ب ا ایضا

ً سطوركتب  جامع الوزیر ببغداد  في. و بي وقاصأجامع سعد بن وایًضا مجاور متحف الكرخ في بغداد ب جامع الشاوي في  ا

ً طرسكتب باب جامع عثمان افندي وایضا لھ كتابة في و   .رمضان 14جامع االزبك (بالكوفي) ونفسھ في جامع  ا

ومن   .، وباب جامع المرادیة ببغداد جامع الشھداء في ام الطبول ومنارة جامع علي افندي جامع األورفھلي في بغداد وسطور

  ةطویل ةوقفإلیھ بنظر الثلث المحقق. وخط حیدرخانة وھو بعلى شارع الرشید في جامع  ةالمطل الكتابةاروع آثاره أجمل و

كتابات  وكذلك وجمالھ . الخط المحقق خصائصو م مزایابین لھ حیثمن تالمیذه. و مجموعة لمانیا. ومعھآمن  بعد رجوعھ

  .  حسن التركیب تداخل الحروف و في  جودةالفخامة وال منتھىشیخ عبد القادر الكیالني، في في جامع ال على شكل سطور
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رحمھ  وضع ، وقد على حدائق الجامع واقعةالقبلة وال طرفرمضان من  14جامع  خلف في لواقعةاللوحة ا أجمل كتاباتھ ومن

كما   .جامع المرحوم المحسن الحاج عبد الوھاب النبیھ ببغدادكتابات أیضا على شكل أسطر في تقانھ في إ ثقلفنھ و جمیعهللا 

عبد الجبار خان الخطاط  مرحوم لل والكتابة ترجع(سورة الفاتحة)  عظم في الطارمةسطر جامع االمام األقام بترمیم وتصلیح 

ً في   .الشیخلي البغدادي هزاد . زین واجھاتھا  نحاء العراقأ جمیعلجوامع والمدارس والربط في االمساجد وعشرات وایضا

    المتقنة .الرائعة الجمیلة ووطرز محاریبھا وقبابھا بخطوطھ 

ً من اجمل كتاباتو الصادرة عن البنك العراقي المركزي عن المرحوم ھاشم الزخرفة المثبتة في الدینار العراقي  الخطاط ایضا

) و سودانیةو (ال) و(المغربیة) لیبیةانھ كتب العملة (الوحیث  مالت الدولیة الع وایضا لمزید من كتاباتھ، المصرف الوطني 

یدل   ان دل على شيٍء انما م وھذا1959م و 1948ادرة سنة المسكوكات العراقیة المعدنیة الص وباالضافة الى) تونسیة (ال

ترجع الیھ المحاكم  والتي یمتلك من الخبرة الكبیرة  كما كان  الوطن العربي  ھ على مستوىشھرتو انتشار مھارتھ الخطیةعلى 

  . واإلجازات والتواقیع اتخطوطمالالكتابات القدیمة وفحص العراقیة على 

________________________________________  

  .25ص  1977ة االولى  مطبعة بیروت ولید االعظمي , تراجم خطاطي بغداد المعاصرین , جزء االول الطبع

  

  

  .  المصاحف الشریفة 4. 3

مدیریة المساحة  والذي قام بطباعتھااالوقاف)  دائرة ا (مصحفالتي كان یعتز بھا كثیرً والمھمة،  إنجازاتھ وآثاره ومن

ً ھـ 1386سنة  فطبعھ دیوان الوقفي آلمانیا .  ثم ومن قبل إشرافھ المباشر ھـ 1370ول مرة سنة منذ أالعامة ببغداد  وأیضا

 على كثرأ أو تانلمانیا سنآرحمھ هللا في  أقام الخطاط ھاشمھـ وقد 1391في المانیا سنة أیضا  ثالثة الطبعة ال. وبإشرافھ المباشر

الكریمة  بتذھیبھ وترقیم آیاتھبكتابة عناوین سوره واألحزاب واألجزاء والسجدات وقام  أیًضا. والكریم  طبع المصحفل إشرافھ

ً ا وروبا انتشارً أفي  ارفسورة البقرة). وقد انتشرت الزخ ومقدمة لفاتحة الكتاب زخرفة رائعة ( لھ عمل كما , ً وكبیرا  واسعا

مین الرشدي أمحمد المرحوم  الخطاط التركي  كتابةالمصحف المذكور من ھو . و البیوتالمخازن والقاعات ووعرضت في 

ً لمانیا حیث اشرف آمن  رجوعھ بعدھـ، و1236كتب سنة  ً مباشرا جمل ، كأالمبارك  نجاز طبع المصحفإكمال وإعلى إشرافا

ً و تذھیبا روع ما یكونوأ ً وعنایة وان عنجمیلة تحمل  جالل الحنفي بقصیدةالجلیل  الشیخ  رحبھُ  وبعد ذلك ، ا خراجً واكثر بھاءا

  . (تحیة الى عمید الخط العربي)

_______________________________________  

  . 258ص  1977ولید االعظمي , تراجم خطاطي بغداد المعاصرین , جزء االول الطبعة االولى  مطبعة بیروت 
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  اإلتفاق واإلجتھاد بین حامد وھاشم       . 5.  3

  

ً  على مر السنوات وكتب   العربي الحرف أثبت   ھذا وجمیع ،قرون من الزمن  مر على بقیت خالدة واضحة سطورا

ُناسٍ  بفضل مسیرتھم  بھا وأمضوا على عاتقھم  وحملوا اإلرث المقدس وأخلدوه ھذا حفظسبیل  تطویر و في أمضوا كل حیاتھم ا

 اثنان الرموز ھؤالء من وألمع. المقبلة  لألجیال  مانةآ إخالص و بكل یسلموھا أن في سبیل الصعوبات  كل متخطینالجبارة 

 محمد وھاشم اآلمدي حامدموسى عزمي الملقب ب  ،ھما المسیرة ھذا التاریخ و في واضحةال بصمتھ وضعا كبیران مبدعان

 إجتھاد على یأثر لم ذلك أن إال . مرتان اآلمدي حامدالخطاط  أجیزمن قد ھاشم أن من الرغمب و الملقب ب أبا راقم . البغدادي

 ،اآلمدي  حامد أنامل الخطاط  ما كتبتھ جمالھافي ابداعھا و  تضاھي من المخطوطات  نماذج البغدادي لینتج ھاشمالمرحوم 

 المكانةالمرتبة و تلك إلى أوصلتھما التي الفنیة والمشقة الخطیةالكتابیة و اإلبداعیة وأبرزھا األمور من كثیر على تفقاوإنھما إ

  . العربي  الخط عالم في

 على فتوكل عزمت فإذا( الكریمة القرآنیة اآلیة نصب لوحتینال ھاتین  على ءاضواأل سنلقي التالیة العبارات خالل منونحن 

)  أ ( اللوحة العربي الخط مجال في الخطاطین ھمأ منو الرمزین والنجمین الالمعین في سماء الخط العربي  لخطاطین ،)هللا

تشكیلتین  بوصفھما للمقارنة وذلك ؛ھاشم محمد البغدادي  الخطاط كتبھا) ب( واللوحة ،موسى عزمي حامد اآلمدي  للخطاط

 خصائص توظیف في واإلتفاق اإلجتھاد مواطن عن لالثبات والبحث وذلك. ا نفسھ لآلیة الجلي الثلث بخط دائریینال نوتركیبی

   )أ ( اللوحة وصف بینھما الجلي فیما الثلث خط

  

  
  

 السفلى الجھة من األیمن الجانب من اآلیة قراءة تبدأحیث  المذكورة، الكریمة آلیةل دائریةال تشكیلیةال الكتابة ھذه وتضمنت

التوزیعیة وبشكل و اإلعرابیة الحركات توظیفو ترتیب مع الكتابة سطر تعدد أسس على والحروف الكلمات توزیع تم. للتركیب

 للتركیب  الدائري الشكلي الملئ للتحقق من ؛ حروفكلمات والال بین للكتابة   الداخلیة  الفضاءات ءىلمل تزیین الفراغات 

  .  أیضا لذلك المخطوط كتابة وسنة الخطاط توقیع استثمار الجلي بفضل
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 في االنتصابو بشكل دقیق حرف كل ورسم الكتابة لقواعد الكتابة  ھذه في الفائق التشابھ التشكیلي الحظةأن ن وباإلمكان 

 المقصورة األلفب المعكوس والمرسل ،)عزمت( الكلمة في) التاء( كحرف والتسطیح الصاعدة،) األلفات( حروف 

 بتطابق المتمثلة حجم الكلمات وبراعة الرؤیة الكتابیة والتشكیلیة حسن على تدل والترتیب الحروف األداء تلك كل). على(الكلمة

ً  لحروفوا المكررة األجزاء   .المتشابھة فالاآل اتوتراویس الفاء وحرف) العین( حرفالك أیضا

ُسس على توزیعھاحیث تم   ) كلمات والمقاطع والحروفال( الخطیة المفردات توزیععن  حیثوفي ال  على  اللوحة التصمیم ا

 من نوع وإیجاد الفضاءات، على ملئ التركیب فراغات في وتداخلھا اإلعرابیة الحركات  توزیعاسلوب  في تبلور الذي التوازن

 حروفقیاس الكلمات وال وبین بینھا القیاس ةطریقمن خالل  وذلك ف؛حراألو الكلمات  مع التباینعلى أساس و التشكیالت

 معوایضا الحروف  حروفكلمات واللل التراكیب الجلي على ضوء الثلث أسس وخصوصیات الخط الخطاط استنتج إذ. المركبة

ً للواأل العمودیة المدات وتوظیف مبتكرة ھیئةشكل وعلى إیجاد  البعض بعضھا  على للمحافظة الصاعدة عمودیةفقیة وایضا

) فتوكل( كلمةال بعدھا لتأتي الكریمة  اآلیة معنى أساس على بدء) عزمت( كلمةال جعل خالل من للكلمات  الفراغي التوازن

وھذه ھي القاعدة األساسیة عند وجود كلمة اللفظ الجاللة في أي آیة  التركیبمن  علىفي جھة األ الجاللة لفظ كلمة  واستقرار

العظیمة  قدسیة دالالت من اتحملھ لما من اآلیات القرانیة الكریمة من الواجب عند جمیع الخطاطین مراعات ھذه الكلمة 

ُسس و.   وظیفيجمالي و  نتاج ذي خطي عمللھدف تحقیق  ذاتھ عن یؤكد وما الخطاط روح من أتت باراتاالعت وجمیع ھذه األ

   )ب( اللوحة وصف رائع

      

  
  

  

 في رؤیتھ یمكن ما وأھم ،ھاشم محمد البغدادي  للخطاط نفسھا المذكورةالكریمة   لآلیة دائریةال التشكیلیة اللوحة ھذه إحتوت

  . الدقة واإلبداع  حیث من تنتج ما أجمل فھي الحروفالكلمات و لقواعد الفائقة المھارةعلى  التركیبةالتشكیلة و ھذه

 من على اختالف الكنھ العبارة نفسل وعلى إحتوائھا ،) أ ( كاللوحة ةدائری اأنھ من فبما ،الكتابة  ھذه تصمیم جانب من أماو

ً  تصمیمیة نشاھد إذ عنھا، جذریاالتوزیعیة    الناحیة ً  ھندسیا  بعضھامع  وتناسق ، حروفكلمات والال توزیع على أساس  بدیعا
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ً  التزیینیة الحركات في  المبالغة غیر منالدقة    عالیةبشكل   اآلخر وحیث . للتركیب الشكلي اإلغالق إیجاد على بالحفاظ وایضا

 فقراءة والحروف، الكلمات استقرار على الفائقة الموازنةكبیرة في  قدرة أعطتھ التركیبي والتصمیمي  الخطاط أن مھارة 

في  استقرت والتي)  فتوكل( كلمةال یلیھامن بعد والدائري  التركیب أسفل على استقرت التيو) عزمت فإذا( من تبدأ التركیبة

ً، متوازن بشكل) عزمت( كلمةال أعلى   خالل من واضح بشكل التشكیلة  أجزاء ربطل  الخطاط فركبھ) على( كلمةال أما جدا

 واألسفل  من االعلى  للتشكیلھ نصفي توازن على لتعمل مستقیم , و بشكل  األیمن جھة إلى األیسر جھة من امتدادھا

 ً  بنقطة متوازنة أجزاء أربعة إلى التشكیلة  لتقسم األلف حرف عند التشكیلة مركز فيتقاطعھا او إلتقائھ  عند وخصوصا

 المركزي المحور جانبي على) والالم األلفك( الصاعدة الحروف بین كبیرتوازن  إلحداث وذلك العمل, وسط أي مركزیة،

  . الجاللة للفظة) األلف( لحرف

 ولخطاطین الدائري الھندسي الشكلأیضا من و النصالشكل و حیث من ینتالمتطابق الكتابتین  ھذین تحلیل في ھدفنا األساسي 

 فني لعمل خالصة تسمیتھا یمكن التي المالحظات بعض نلخص أنبإمكاننا  التوضیح  ھذه وبعد. الفترة  حیث من معاصرین

 خطیة بنیة داخل المفردات تلك تصمیم أي دائریة تشكیلة في نفسھا الخطیة الكلمات توزیعو ترتیب وتوازن حیث من سابق

   .مبتكرة

  ( ب ) اللوحة عن) أ  ( اللوحة حروف رشاقة نجد الخط اسس وقواعد حیث من .  1

  أ ) ( اللوحة عن األیسر الجانب إلى بملیان بشكلب )  (اللوحة في السطر على)  هللا ( الجاللة لفظة كلمةتثبیت  . 2 

ً  یشاھده ما حسب كل) الصاعدة(من االلف والالم  الیاء حرفنزول 3.     مع توازنی مائل بشكل تنزل) ب  ( اللوحة ففي مناسبا

  اللوحتین تحلیل اللوحة عكس األولى)  العین ( حرف

  

 المقومات فیھا الخطاط استند قد) أ  ( اللوحة إن نجد متساویة مقاطع أربعة إلى الدائري الشكل في تقطیع او تقسیم عند قیامنا 

 حسابھ عن بفضل. متوازي  بشكلو األربعة الدائرة مقاطع علىوالكلمات  للكتل توزیعھ على أساس  الثلث حروفعلى  البنائیة

 طرف في اآللفات: (األتي النحووعلى  التشكیلة  مساحة على يمتساو بشكلوكتابتھا  الصاعدة) األلفات( توزیعھ طریقةفي 

كتابة  تأتي وبعدھا ، متساویین مفطعین إلى لیقسمھا واحد)  ألف ( الدائرة ویتمركز) الیمینطرف  في ألفات( یقابلھا) الیسار

ً  الدائرة لیتمركز الیمین إلى على شكل تركیب روجعا) الیاء( سحبة  توزیع تم مراكز أربعة على نحو  الدائرة وتكون أفقیا

 الیمنة االجھة إلى الحروف الكلمات و تكتل نشاھد) ب  ( اللوحة على ذكر ما قسمنا فإذا.   متوازن بشكل الكتابیة  المفردات

 المحور جانبي على شكلیة موازنة لتكوین المقابل لجانب والتزیینیة اإلعرابیة الحركات  من المبالغة  إلى الخطاط لجأوحیث 

ً  وذلك واضحة غیر اآلیة فبدایة اآلیة الكریمة  قراءة في وجود غموض   اآلخر طرف ومن طرف من ھذا على حصول  عكسا

 جزئھ عن)  عز ( المقطع یلیھ ما مع علوتابع ویی)  فا ( فالمقطع منسق غیر بشكل)  عزمت ( و)  فإذا ( نكلمتیال بین  اندماج

 فوق ولیس)  العین ( حرف من أعلى  الدائریة النقطة بوجود اإلشكال على وزاد أكثر غموض سببوال)  مت ( لھ المكمل

  .السابق من أكثر بنسبة اآلیة قراءة تعقید إلى أدى مما) الزاء  ( حرف

 الحروف رسم اسلوب في فنیة تغیرات الحظةأن ن فمن الممكن الخط، وقواعد  لمیزان ةاألسلوبی التغیرات حیث من أماو

ً  نرسم عندما ذلك ویتضح ً  خطا على ) ب  ( اللوحة في الكلمة میالن مالحظة فیمكن للشكلین) هللا( الجاللة لفظ كلمة تحت مستقیما

 وإتمام القلم صدر من حقھ حرفل وإعطاء الخط في حروفھااشكال   رسمإكمال  وتم الیسار، الطرف  إلى) درجات 10( زاویة

 مستقیمة وبزاویة مستقیمة درجةوعلى  الكتابة سطر على الكلمة ثبات مالحظة فیمكن) ب  ( اللوحة أما الحروف، أذناب

  .ب )  ( اللوحة عن رشاقتھا تختلف ناعمة ورشیقة وبحروف)  درجة180(
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)  أ(  للوحة الیمین إلى الراجعة المركبة الیاء حرف مقدمة نزول باإلمكان)  على( كلمة  ألسفل  مستقیم شكل على  خط ولرسم

 الخط نفس  اواعادة تكرار عند ولكن.  التشكیلة في المستخدم الكتابة قلم  نفس وعلى)   واحدة نقطة(   بحجم  فراغ  یتكون

 الفتحات تتخلل التي البیاضات في  آخرة  نقطة وفي نقطتین، من أكثر بحجم  فراغ  لنا یتكون)  ب(  اللوحة على الوھمي

ً  ،)ب(  اللوحة في موجود ھو  مما اصغر بحجم)   أ(  اللوحة في)  والواو والمیم الفاء(  حرف راس على  المتواجدة   وأیضا

. بھ تتساوى حتى القلم صدر من تحقق)  الزاء(  المدغمة والمركبة)  الواو(  المرسلة الحروف أذناب إشباع طریقة  تطابق عدم

.  الخط لقلم الیمنى السن برأس رسمھ تتكون شعریة رفیعة نھایة شكل على بذنب واإلكتفاء استئصالھا تم)  ب(   التشكیلة ففي

ً  في  اھمیة ذات واالتجاھات الجوانب من  نعدھا ان یمكن المرتكزات أو  الدالالت تلك إن  حروف لرسم التطبیقي والحال عملیا

  . أخرى ومدرسة آخر خطاط إلى لمدرسة خطاط من الحروف لرسم الفني الفرق بیان ھو إلیھا اإلشارة من فالھدف الثلث

 الترتیب حریة الخطاط یعطي مما ، للتركیب وقابلیتھا الثلث حروف قوة مقدار اللوحتین اسلوب في والبحث وصف من ویتضح

  إلیھا ینتمي  التي المدرسة أو للخطاط ھویة نسمیھا أن الممكن من  بتشكیالت وإخراجھا الفني الجانب من الحرف رسم بطریقة

 لخط الفنیة  خصوصیات من واالساسیات المحاور تلك كل نسمي أن ویمكن ، الثلث خط في  للحروف التام الفني باالسلوب

  . والمیزات الجوانب بھذه أھلتھ التي الثلث

____________________________________  

   وھاشم حامد بین واإلجتھاد تفاق اإل وباحث خطاط األطرقجي شاكر  ثائر

http://alatraqchi.blogspot.com. thaershaker@gmail.com   . 
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  البغدادیة المدرسة مع التركیة المدرسة دمج        .6   .3 

 

ً  امكانیتھ من ھاشم المرحوم الخطاط جعل  شاع حیث ، سبقوه الذین  الخطاطین من احد یقدر لم العربي للخط خاصة مدرسة

 وضع في  الكلي  والنجاح التوثیق ویشاھد.  ومخطوطاتھ كتاباتھ إلى المثقف المشاھد ویرى.  التنافر عكس االنسجام وجعل

 من عجزوا الخطاطین من وغیره. التركیة مدرسة اسلوب على وتارة البغدادیة المدرسة اسلوب على تارة والحروف الكلمات

 ذات وأصبح ، والتركي البغدادي األسلوبین بین ما بالجمع وحروفھ كاماتھ اخذت ،) البغدادي محمد ھاشم( الخطاط إن ذلك

 ، الحرف إخراج في تصمیمیة إمكانیتھ إلى اللجوء خالل من ولكن فیھ، التشكیالت تحقیق یمكن كما التسطیر، على فائقة امكانیة

ُطر . في ھذه اللوحة حیث استنتجنا الدمج  يالعرب الخط  واصول قواعد على تمس ال والتي الخاصة الحروف جمالیة وبا

ومن خالل إمكانیتھ العالیة التي كانت تملكھا الخطاط المرحوم ھاشم البغدادي   المدرسة البغدادیة مع المدرسة التركیة 

تاریخھ العریق ونال اعجاب   واستمراره الشاق للمضي نحو التكامل في ھذا الفن المقدس استطاع الوصول الى ھدفھ األسمى في

ًا مدرستھ تظھر على ومن ابرز الخطاطین الكبار في زمانھ  ,جماھیري كبیر  ًا فشیئ لفنانین والذین جمھور من اوبدأت شیئ

یمتلكون الخبرة في تقییم مستواه اإلبداعي واإلبتكاري والذي یسیر بمسار اصول وقواعد الخط العربي من كال المدرستین وبدء 

بلقائاتھ مع االعالم ومع التلفاز وایضا بالتواصل المباشر مع الفنانین من مختلف البلدان العالم وحیث قام بتقلید في مخطوطاتھ 

وفي ھذا االستنتاج   .  كبار خطاطي العالم ومن ابرزھم كتابات الخطاط التركي الكبیر موسى عزمي الملقب ب (حامد اآلمدي )

 مجریھا هللا بسم    ( الكریمة  اآلیة حمالنت  شریطكتابة بخط  جلي ثلث على شكل   اللوحتین وھماالكتابتین  أخذنا حیث

اصول   ضبط في الفنیةاإلمكانیة  یمتلكان وھما اآلمدي   وحامدالبغدادي  ھاشم رحیم  ) للخطاطین لغفور ربي إن ومرسیھا

ھي في وتراكیب مختلفة كما على أشكال   مبتكرةمبدعة و  خطیة تشكیالت بناء في خصائصھ الثلث واستثمارالخط   قواعدو

 قواعد ومراعاة والحروف الكلمات واخراج المشق في الفائقة وامكانیتھ البغدادي الخطاط تركیز مدى لنا تظھرالتي   الكتابة

  . لوحة ( أ ) العربي الخط واصول

    

 متداخلین سطرین عن  باألساس یتكون  إذ.  البغدادي  ھاشم للخطاط ھندسي مستطیل ھیئةعلى   للشریط الكامل  الشكل یتكون

  تشابك أو تعقید أي غیر من على شكل تركیب  السفلي  السطر على مركب العلوي  السطري ف یظھر  كماالبعض  بعضھما مع

والفني   الجمالي جانب من الحرف شكل من  تغیر  ال تماس  بنقطةالبعض    بعضھا  مع  الحروفالكلمات  و   تتصل وحیث . 
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 مع الواو ( ینحرفالو  ) الجیم مع المیم( ین حرفال في ھذا لنا ویبین  التشكیلة  والتركیب  وتماسك ربط عملیة من لتوفیر   .

 جمال  زاد مما .الشریطفي   حروفال باقي  مع وھكذا  ) الحاء مع الراء( و) الغین مع النون (و )  السین مع الراء( و)  المیم

  المقومات وأما من ناحیة  .أ ) (  اللوحة في ذكر ما الحظةن وباالمكان ان .  والمنفصلة المتصلة الحروف   واستقرار التشكیلة 

 قرائي والحروف في سیاق مراحل  الكلمات  في ضبط وتنظیم  المفردات  توزیع  طریقةعلى   الخطاط استند  فقد  البنائیة

 من جھة  العلیا  الجھة في وجعلھ   الجاللة لفظ  موقع خصوصیات   عن فضًال   ،  لذلك تأخیر أو تقدیم  أي غیر من معلوم

 طول على أفقي على شكل  تمتد بشكل وھمي   خطوط ثالثة  رسم عند الكتابة  ھذه دراسة وباإلمكان  . الشریط من األیمن

 اكثر  علیھ تستند الذيو  الوھمي الخط في األول الكتابة منثالثة   مستویات حیث تظھر  ومن الواضح  ،الخطي   السطر

من  آخر  مستو لیُشكل ( )  الجاللة لفظ ( كلمة على إستقرار  الثاني وُخصص  للشریط  الثقیلة والكلماتمن الحروف   المقاطع

 مقاطع بقیة علیھ فاستند الشكل في بمستوى عالي  فھو  الثالث الخط في  األول المستوى لكلماتل  موقعھا  وتحدد  شریطال

  ناجحة . بطریقة للنص المعدة المساحة من  الخطاط استفاد  إذ النص وكلمات

 اتجاه في كبیرة  انسیابیة للوصول الى  مدروس  فني  بشكل   الكلمات ومقاطع الحروف بین ما  االتجاھیة  العالقة لنا تكونت 

 في التناسب عالقة تمكن خمسة  زوایا  لنا لیكون درجة  )  45  ( بزاویة نسق الذي الترتیب  حیث من والكلمات الحروف

ً  لنا وخلق االتجاه   استناد أ )  و( اللوحة في كما الكتابي   الشریط إلى بالنسبة  والمقاطع  الحروف  اتجاه تحدید في جمالیة  نسقا

من  واستناد الزاویة على المجموع الراء(  حرف ونھایة)  البدائیة المیم (  حرف ومنتصف  الالم وحرف)  الباء ( حرف رأس

  . األلف  حرف

 ( واستنــاد  ) المجموعة النون ( و )  المجمــوع الراء  ( واستنــاد  ) الحاجبي الھاء (  ونھایة)  المجموع الراء حرف( ونھایــة

 استناد في  عالیة انسیابیة ذي التشكیلة  منأدت    الزوایا تلك كل فان)    المجموع الواو حرف ( و)  المجمــــوع الراء حـرف

 النازلة الحروف نھایات في الوحدة عالقة خلق من  فضالً   القاعدة  خط من ) درجة 45( زاویة على والكلمات الحروف

من   الخطاط ستثمروإ  . مجموعة على شكل  وظھورھا  ) والراء والواو والنون والراء والواو والراء المیم(  بـ  المتمثلة

 ومعكوس أفقي على شكل  الراجعة) الباء ( حرف سحبة خالل من الشریط مفردات على ربط  الثلثخصوصیات الخط 

 الراء حرف استقرار مركز و ، حرفلل الجمالي  شكلال في تؤثر أنغیر  من  الصاعدة للحروف  تقاطعات  بثالثة  ومرورھا

 االنفكاك  من عانيت التشكیلة جعلت عدمھمن الضروریات وان  كان فتوظیفھا  ، علیھا والتزینیة اإلعرابیة لحركات وا المرسلة

  ( ب ) اللوحة .  والتجزئة
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 فتصمیم اآلمدي حامد للخطاط ولكن یرجع  الھیئة نفسعلى و األولى  اللوحةمثل  نص  الكتابة والمخطوطة  ھذه تتكون

 أسلوب كتابة الكلمات و في العالیة  الخطاط بإمكانیات  الشك یقبل ال بشكل یدرك  النموذج لھذا  لمواقعھا  بالنسبة  الكلمات

 بتقلیص  الخطاط ھندسةمھارة و  خالل من وذلك واحدة قطعةعلى شكل   وكأنھا تبدو كما بإبداع تام  وإخراجھا الحروف رسم

في   حروفوتوضیف خصوصیات ال اآلن علیھ ھو مما أكثر  حروفكلمات والال بین المسافة وبتقلیص شكیلة الكاملة الت  حجم

 يثانال  أسلوبمن  باسلوب مختلف   الصحیح القرائي التسلسل على الحفاظ على الخطاط) واھتمام  ب  ( اللوحة في الثلثالخط 

  اللوحتین ھاتین في واالجتھاد االتفاق تحدید من للوصول على الھدف  ) .أ  ( اللوحة في الخطاط وضفھ عما

 التشكیلة بتقبل العالیة المطاوعة و الثلث خطفي   حروفالكلمات وال  إمكانیة  توضیح  ھیأھم عدة اعتبارات الستبان ھو

 بین أتت فنیة ات فروق نالحظ فمن الممكن أن  اآلخر الرأي  أماالمضموني   النص وعلى  واحدال لشكل كان وانوالتكوین 

  الواحدة المدرسة طریقة على الخطاطین بین أسلوبیة  ةفروق ھناك تكون أن من الممكن على أنھ  إشكالیة  لتوضیح الكتابتین 

الكلمات   بین الفنیة االجتھادات بعض , وعند ظھور واألسلوب المدرسة حیث من  مختلفین فالخطاطین العینة ھذه في الحال أما

ولكن اآلمر المھم بالنسبة للوحتین ان الخطاط  آخر لخطاط أسلوب أو  مدرسة لتحدید المھمة العوامل من تعد الحروف أجزاءو

  المرحوم ھاشم محمد البغدادي بمھارتھ وامكانیتھ الخطیة جعل اسلوب المدرستین تتقارب من خالل اعطاء ھذا االسلوب العالي 

             ور .في الدقة والمھارة مع مراعاة اصول وقواعد الخط الثلث ودمج االسلوبین بشكل عالي االتقان ونیل اعجاب الجمھ

      ___________       _____________________________  

  http://islamicbooks.info/H-26-V-Arabic/V-Penmenship-Hashim.htm  

https://www.ward2u.com/showthread.php?t=2503&pp=7&page=2  

  م 2016 – 8 -  27ثائر شاكر االطرقجي      
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  واللوحات الفنیة للخطاط ھاشم محمد البغدادياالثار  .4

                 

  www.google.com.tr/search البغدادي محمد ھاشم الخطاط) 1( رقم صورة

  

                     
  www.google.com.tr/search البغدادي محمد ھاشم الخطاط) 2( رقم صورة
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  ?www.google.com.tr/search البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 3(صورة رقم 

  

  

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 4( صورة رقم
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  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 5( صورة رقم

  

  

     

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 6(صورة رقم 
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  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 7(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 8(صورة رقم 
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  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 9(صورة رقم 

  

  

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 10(صورة رقم 
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  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 11(صورة رقم 

  

  

  

  

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 12صورة رقم (
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  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 13(صورة رقم 

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 14(صورة رقم   

  

  

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 15(صورة رقم   
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  www.google.com.tr/sea  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد )16( رقمصورة            

  

  

  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد) 17(صورة رقم       
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  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد  )18( صورة رقم     

  

  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد )19صورة رقم (      
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  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد )20صورة (           

  

  

  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد )21صورة رقم (      
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  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد )22صورة رقم (

  

  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد )23صورة رقم (      
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  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد )24صورة رقم (      

  

  

  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد )25صورة رقم (      
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  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد )26رفم (صورة       

  

  

  

  

  

  

  

  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد) 27( رفم صورة      
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  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد) 28( رفم صورة      

  

  

  

  

  

  

  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد) 29( رفم صورة      
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  www.google.com.tr/search  الخطاط محمد ھاشم العربي الخط قواعد) 30( رفم صورة      

  

  

  

  



48 
 

  

  

  

  

  

  

  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 31( رفم صورة    
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 32( رفم صورة    
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 www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )33( رفم صورة    
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات)  34( رقم صورة   
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )35(رقم صورة     

  



53 
 

  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 36( رقم صورة    
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )37صورة رقم (    
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )38صورة رقم (    
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 39( رقم صورة    
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )40صورة رقم (    

  

  

  

  

  

  

  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 41( رقم صورة    
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 42( رقم صورة    
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 www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 43( رقم صورة  
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 44( رقم صورة    

  

  

  

  

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )45( رقم صورة  
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 46( رقم صورة    

  

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )47( رقم صورة  
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   ?www.google.com.tr/search البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 48( رقم صورة    

  

  

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )49( رقم صورة

  

  

  

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )50صورة رقم (  
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  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )51صورة رقم (  
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاطحلیة  )52رقم ( صورة        
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  www.google.com.tr/searchq البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاطحلیة  )53صورة رقم (        
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  ?www.google.com.tr/search البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاطحلیة  )54(صورة رقم         
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 www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات )55صورة رقم (  
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  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 56( رقم صورة  
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  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 57( رقم صورة  

  

  

  

  

  

  www.google.com.tr/search?q البغدادي+محمد+ھاشم+الخطاط+لوحات) 58( رقم صورة  
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 والخاتمة التقییم .5

  

خالل كتابتي رسالة البحث عن تاریخ الخط العربي , وعلى تاریخ حیاة المرحوم الخطاط ھاشم محمد البغدادي أثبت من 

في تاریخ اإلسالم ومنذ أن بدأت الرسالة اإلسالمیة من خاتم األنبیاء والرسل سیدنا محمد صلى هللا لھ جذور واسعة أن ھذا الفن 

علیھ وآلھ وسلم وحیث أول آیة نزلت على نبینا العظیم بقولھ تعالى ((إقرأ بإسم ربَك الذي خلق . خلَق اإلنسان من علق . 

  یعلم )) . إقرأوربك األكرم الذي علَم بالقلم . علَم اإلنسان مالم

الدین اإلسالمي العظیم من قبل رسول اإلسالم محمد (صلى آ علیھ وآلھ وسلم ) حیث أول تبلیغ من قبل آ سبحانھ  أنتشر 

وتعالى بكلمة (( إقرأ )) وأیًضا بیَن آیاتھ المباركة وأكد على القلم وعلى الكتابة لنشر دینھ دینھ الحق بین المسلمین ومن خالل 

في سبیل إعطاء سمة وإلى ظھرت الكتابة وتحسینھا  یم اإلسالم والدین من منطلق القرأة والكتابة القرأة والكتابة فإنطلق تعال

جمالیة للكتابة بخط آیات القران الكریم , واألحادیث النبویة الشریفة وللرسائل التي ترسل من قبل نبینا العظیم لنشر الدین 

ومنذ ذلك الحین أثبت بأن للكتابة والقرأة دور فعال وكبیر بین  ولدعوة األمة الى الھدایة والى الدین اإلسالمي الحق .

  المجتمعات ألجل التفاھم والوصول الى الغایة والھدف .

ً على أقالمھم وإلى أن تطور الكتابة من خالل  ً بلیغا وبدأ ظھور الكتاب والخطاطین وقاموا یجیدون حسن الخط ویھتمون اھتماما

أتوا من اإلمكانیة والبراعة , إلى أن ظھر خطاطون من العراق أسسوا أصول الخط وحیث ومداتھم ویطرزون كتابتھم بكل ما

ً الى مھندس الخط الكبیر یاقوت المستعصمي وحیث من بعدھم إنتقل اإلھتمام  بدأ من إبن البواب وإلى الوزیر إبن مقلة وصوال

ً الى البلدان ً الى اسطنبول بتحسین الكتابة من العراق وإلى جمیع دول العالم وخصوصا    . اإلسالمیة وصوال

وظھر في فترة حكم العثمانیین , خطاطین بارعین اثبتوا بصماتھم من خالل رسمھم الخط العربي والكلمات والحروف 

  ً ً من الخطاط  المرحوم حمد آ األماسي والى وطرزھا بأجمل األسس والقواعد واألصول وأبدعوا ابداعا كبیرا وفي بدءا

الكریم عثمان أفندي الملقب ب(( حافظ عثمان )) وایضا في زمانھم وعلى اسس مدرستھم ظھروا كبار الخطاطین  حافظ القرآن

امثال مصطفى راقم وقاضي عسكر مصطفى عزت افندي واسسوا مدارس في مجال تحسبن الخط العربي والى أن رجع 

بیر المرحوم ھاشم محمد البغدادي ولقب بعمید الخط اإلتقان الحرف والكتابة الى العراق وحینما ظھر الخطاط العراقي الك

  . العربي أنذاك 

واسس ایضا مدرسة خاصة من خالل مھارتھ الكبیرة وإمكانیتھ العالیة ودمج المدرسة البغدادیة مع المدرسة التركیة وأبدع في 

ھ ومدى إمكانیتھ وإتقانھ للكلمة زمانھ بمجال الخط وازدھرت الكتابة وبدأوا الخطاطین بلقائاتھم مع شخصھ ویتأثرون بقلم

والسطر , وحیث إلتقى مع خیرة الخطاطین في مصر أمثال محمد حسني وسید إبراھیم وأیضا في تركیا مع الخطاط الشھیر 

وأجازه مرتین ونحن في بحثنا ھذا إطلعنا على تاریخ الخطاط المرحوم ھاشم  موسى عزمي الملقب ب ( حامد اآلمدي ) 

ً  البغدادي من خالل ً ومدارسا لوحاتھ وكتاباتھ الجمیلة وتاریخھ الحافل باإلبداع واإلتقان في ھذا الفن المقدس وإستنتجنا أفكارا

  بھدف االرتقاء وأدركنا أن الخط العربي فن وتاریخ وفكر حمل أسس ومعاني إسالمیة وحضاریة وفكریة في العالم اإلسالمي .
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