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 :الممخص
ئل وسائل التقدم والعمران و من أىم اآلثار العربية اعد الخط العربي من او ي

ىي لغة  ةالعربي ةاإلسالمية ولشرف منزلتو بين جميع االمم السيما ان المغ
القران الكريم  ويتميز الخط العربي باتصال حروفو  مع بعضيا مما يجعميا 

ومما جعل لخطاطو  المسممين األثر   ةمختمف ةىندسي بإشكالتتميز 
الواضح والميم في تطوير الكتابة في بالد األندلس وحظي خطاطو 

اثرا  ميم     إلسياماتيماالندلس باىتمام واضح من قبل الحكام اذ كانت 
وقد تميز خطيم بالدقة والجمال فضال عن   ةاالسالمي ةفي الحضارة العربي

نقل أىم األحداث عن طريق الكتاب والتدوين فظير عدد من  اىميتو في 
خطاطو  االندلس  ) رجااًل ونساء ( كان ليم اثرا واضحا في الحضارة 

في الخط وانواع الخطوط التي   ةاإلسالمية.  فضال عن االدوات المستخدم
عتمد البحث عمى مجموعة من المصادر منيا وا ، برع بيا االندلسيون

في ىذا البحث الخط لغًة تطرقنا ه(، و  ٕٔٛقمقشندي) ت صبح االعشى لم
ه الحضاري مع ايراد نماذج من واصطالحًا وبدايات الخط العربي وأثر 

 . الخطوط االندلسية 
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Abstract: 

Arabic calligraphy is considered one of the first means of 

progress and development, and one of the most 

important Arab and Islamic monuments and the honor of 

its position among all nations, especially that the Arabic 

language is the language of the Holy Qur’an. In the 

country of Andalusia, Andalusian calligraphers have 

received clear attention from the rulers, as their 

contributions had an important impact on the Arab-

Islamic civilization, and their handwriting was 

distinguished by accuracy and beauty as well as its 

importance in transmitting the most important events 

through writing and recording. In the Islamic 

civilization. In addition to the tools used in calligraphy 

and the types of calligraphy that Andalusians excelled in, 

the research relied on a group of sources, including Subh 

Al-Asha Al-Qalqhandi (d.821 AH). Among the 

references is the book The Contribution of Muslim 

Scholars to Science in Andalusia, Suha Baiun, and I have 

committed myself to place a margin at the end of the 

research to clarify the important information in addition 

to the conclusion and the list of sources and references  
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 الخط لغًة : -
. (ٔ)جمع خطوط وىو السطر والكتابة وما يخط باليد وىو خط بالقمم أو غيره الخط ىو

 (ٖ)، وىو المكتوب بخط اليد وليس بالمطبعة  (ٕ)بحروف ىجائية ظأي كتب وصور المف
 الخط اصطالحًا :  -

اليجائية وتفنن العرب في أشكال الخط العربي ىو كتابة وتصوير المفظ بالحروف 
بخط اليد وليس بآلة الكتابة وىو فن وتصميم الكتابة في مختمف المغات التي تستعمل الحروف 
العربية بكونيا متصمة مما يجعميا قابمة الكتساب أشكال ىندسية مختمفة ويقترن الخط بالزخرفة 

)) أنو صناعة شريفة يتميز بيا اإلنسان عن العربية يقول إبن خمدون في مقدمتو عن الخط : 
غيره، بيا تتأذى األغراض، ألنيا المرتبة الثانية من الداللة المغوية جعل اهلل التفاىم بين الناس 
بالسان والعمم وجعل الكتابة وسيمة األقرار وتبرئة الذمم وتوثيق العقود وحفظ العموم 

 (٘)ة االنامل بالقمم عمى قواعد مخصصة .والخط ىو ممكة تنضبط بيا حرك(ٗ) والحضارة ((
 الخط في القران :

نَساَن َما َلْم َيْعَممْ  *الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم  *اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم قال تعالى : ))  . (ٙ) (( َعمََّم اإْلِ
بينكم كاتبا وقال تعالى )) يا اييا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فكتبوه وليكتب 

 بالعدل

 الخط في زمن الرسول )صمى اهلل عميه وآله وسمم( :

عندما جاء االسالم رفع من شأن الكتابة وتعمميا وشأن العمم والمعرفة ولم يكن العرب أمو 
كاتبو، والذي ال يكتب ال يممك كتابًا، والذين ال يممكون كتابًا يكونون بعيدين عن نطاق الثقافة 

 .(ٚ)تاج العقميالتي تؤىميم لإلن
وقد جاء اإلسالم وليس في قريش إال سبعة عشر فردًا يكتبون الوحي لمنبي )صمى اهلل 
عميو وآلو وسمم( وىم من اىل بيتو وصحابتو) رضي اهلل عنيم ( وكانت النساء الكاتبات الى 

 .(ٛ)جانب الرجال في زمن الرسول )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( 
بالمغة العربية، فكان ليذه المغة أنواعًا من العناية، فكان من وقد أتاح نزول الوحي 

 .(ٜ)ذلك جمع المغة وتدوينيا
ومن ىذا المنطمق أصبح تحسين الخط بغية العناية بالقرآن الكريم عماًل يتقرب بو الى 

 .(ٓٔ)اهلل تعالى ورسولو الكريم وىو نوع من وسائل الدعوة اإلسالمية
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كالعقد الفريد والبداية والنياية، والكامل في التاريخ وقد أجمعت المصادر العربية 
والفيرست وصبح األعشى وغيرىا بأن الخط لم ينل عند أمو من األمم ذوات الحضارة ما نالو 
عند المسممين من العناية والتفنن فيو واتخذ في بداية وسيمة لممعرفة ثم ألبس لباسًا قدسيًا من 

 .(ٔٔ)الدين ثم اتضح األثر الحضاري لمحظ
ويقول القمقشندي : )) الخط لسان السيد، وبيجة الضمير وسفير العقول، ووصيتي 
الفكر وسالح المعرفة، وأنس األخوان عند الفرقة، ومحادثتيم عمى بعد المسافة، ومستودع 

، وديوان األمور ((  .(ٕٔ) السرِّ
دلس أوجب الفاتحون المسممون استعمال الخط العربي كخط ولغة رسمية لبالد االن

الذين كان أكثر سكانيم ىم البربر ولغتيم ىي كانت تسمى بـ ) تيفناع ( كانت مستعممة عند 
 .(ٖٔ)الطوارق

ىي المدينة األولى التي أنطمق منيا الحرف العربي الى بقية  (ٗٔ)فقد كانت القيروان
بالد المغرب واألندلس وبقي الخط العربي طيمة خمس القرون األولى، كان يسمى بالخط 

  (٘ٔ) يرواني ثم بالخط األفريقي بنسبة الى أفريقية  ادخل الفاتحون المسممون الخط الحجازي.الق
ونجد إبن خمدون في مقدمتو يربط أثر الخط العربي الحضاري ويربطو بتقدم العمران 
واتساعو فمم يبمغ في األتقان واإلجادة لبداوة العرب وبعدىم عن الصنائع، وبعد اتساع رقعة 

فتح األمصار واحتياج الدولة الى الكتابة استعمموا الخط وطمبوا صناعتو وتعممو، اإلسالم، و 
. ثم يقول : )) حتى إذا تقمص ظل الدولة (ٙٔ)الى أن بمغ رتبة من األتقان واإلجادة 

الشيء وتراجع أمر الحضارة والترف بتراجع العمران نقص حينئذ حال  بعض (ٚٔ)الموحدية
 .(ٛٔ) وجو التعميم بفساد الحضارة وتناقص العمران ((الخط وفسدت رسومو، وجيل فيو 

وبسبب توسع رقعة الدولة العربية اإلسالمية دخول عناصر غير العرب في اإلسالم 
كان ليذا أثر في رقي الخط العربي وتعدد أشكالو وأنواعو وىذا ما ترك بصمات واضحة عمى 

الفاسي نسبة الى مدينة  (ٜٔ)خطأشكال الخط. وأن الجذور التاريخية لمخط المغربي ومنو ال
والخط المراكشي  (ٕٕ)عاصمة الفاطميين (ٕٔ)والخط الميدي نسبة الى مدينة الميدية (ٕٓ)فاس

 .(ٖٕ)نسبة الى مدينة مراكش
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وظير نوعان أساسيان تكثر في أحدىما  (ٕٗ)أما في األندلس فقد تطور الخط الكوفي
. واآلخر سمي (ٕ٘)الزوايا وسمي بالخط الكوفي األندلسي وكانت تكثر فيو الزوايا واالنحناءات

 .(ٕٙ)بالخط القرطبي نسبة الى مدينة قرطبة
ولذلك يعد الخط العربي أثرًا حضاريًا خالصًا، فيو من أثر اإلسالم، ولو ارتباط وثيق 

الكريم، فضاًل عن أن الكتابات كان ليا وظيفتيا التعبيرية، باعتبارىا رمزًا من  بكتاب اهلل القرآن
رموز الحضارة ثم أصبحت لمكممات فنًا جماليًا السيما بعد أن أضفى عمييا القرآن الكريم رداء 

 .(ٕٚ)قدسيتو
ويقول بعض المستشرقين إذا أردت أن تدرس الخط اإلسالمي، فعميك أن تتجو مباشرة 

 .(ٕٛ)لخط العربيالى فن ا
وأن األثر الحضاري لمخطاطين لو يتضح من خالل ما وصمت إليو المسممين من 
الرقي والتطور وأن الخط العربي لم ينل عند أمو من األمم ذوات الحضارة ما نالو من أىمية 

 .(ٜٕ)عند المسممين من العناية بو والتفنن فيو
ن الخط العربي لو أثر حضاري ميم في تاريخ المغ رب واألندلس ليشمل الدواوين وا 

والمعمار والزخارف، وأصبح شائعًا في المؤلفات المتنوعة في تخصصيا وفي البنايات والسيما 
المساجد والقصور وجدرانيا، وأصبح الخط العربي رمزًا لمحضارة العربية في بالد المغرب 

س موبيا الخاص واألندلس، وظيرت مدارس في الخط العربي وأصبح لكل مدرسة قواعدىا وا 
 .(ٖٓ)بيا، ومن أىم المدارس ىي المدرسة المشرقية والمغربية األندلسية

وقد تأثرت ىذه المدارس تأثيرًا كبيرًا بالمدارس التي ظيرت في العصر الذىبي في 
تاريخ الدولة العربية اإلسالمية السيما في القرنين الثاني والسابع اليجريين وأن ىذه المدارس 

وىو ميندس الخط العربي وقد استفاد من  (ٖٔ)وأن مؤسسيا ىو إبن مقمةىي مدرسة بغداد 
 .(ٕٖ)منصبو كوزير ألدخال الخط والكتابة الوزارية في الدواوين

وبسبب الموقع الجغرافي لبالد المغرب واألندلس والتي كانت تمتد من صحراء برقو 
فظير االىتمام بالخط العربي وليبيا الى نير األبرو باألندلس، والتي تميزت بالوحدة الحضارية 

 .(ٖٖ)وظير عدد من خطاطو االندلس وحدثت منافسة بينيم لموصول لألفضل
وبعد  (ٖٗ)وقد زاد عدد الخطاطيين السيما خالل عصر الخالفة األموية في األندس

 (ٖٙ)والموحدين (ٖ٘)االندماج بين المغاربة واألندلسين خالل السيما خالل عيد المرابطين
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ألقصى الذي أحتض حضارة غربي األندلسي مرجعًا معتمدًا في بالد المغرب اوأصبح الخط الم
 .(ٖٚ)األندلس

ثم أنقسم الخط في األندلس نتيجة انتقال الحضارة العربية اإلسالمية الى بالدىم الى 
ثالثة أقسام وىي بالمغرب: الخط القيرواني الذي بالخط الكوفي العراقي والقسم الثاني األندلسي 

فيو الخط الكفي الى الخط المين الدقيق ثم الخط القرطبي المبسوط ثم المرحمة  الذي تطور
الثالثة ىو المغربي وىي المرحمة الميمة وبدأ انتقال الخط األندلسي الى المغرب وبعرف بالخط 

 .(ٖٛ)المغربي أو خط المغاربة
) سكان ويعود ىذا االزدىار الحضاري نسبة الى استقرار التجارة بين البحر األحمر 

 .(ٜٖ)مصر والسودان ( والذين كانوا عمى اتصال بالعرب
وتميز الخط األندلسي بالتأنق إذ كان االندلسيون يعيشون في مناطق صحراوية أو 
نصف صحراوية حسب مالءمة أوضاعيم االقتصادية فإنيم لم يعرفوا  قط الترف والحضارة 

 .(ٓٗ)إال بعد أن انتشر اإلسالم في مناطقيم وسكانيم
عد الخط العربي من أجمل الخطوط العربية وأجودىا منذ الفتح العربي اإلسالمي وي

وتفرع من الخط الكوفي العراقي وطبع عميو  (ٔٗ)لبالد المغرب أتسع أىميتو في عيد األدارسة
 .(ٕٗ)الطابع الشرقي الذي تغمب عميو طابع البساطة

اذ اىتم حكاميم دين وتميزت الحضارة باالنتشار السيما في عيد المرابطين والموح
 .(ٖٗ)كان منيم من يكتب ألكثر من خميفة طاطيين مبدعين، ووظير عدد من الخ بالخط

زاد االىتمام بالخط األندلسي واستكمل الخط المغربي شكمو (ٗٗ)أما في العيد المريني
 .(٘ٗ)النيائي

ثم أصبح األثر الحضاري واضحًا عمى الخط االندلسي الذي أتخذ النقش عمى جدران 
المساجد والقصور باآليات القرآنية المذىبة والخط عمى المؤلفات والكتب، واتخذوا الخط 

 .(ٙٗ)المبسوط لكتابة المصاحف وظير الخط المجوىر والخط المبسوط
ومن أىم األدوات التي استخدميا الخطاطون ىي القمم : واستعمل العرب األوائل جريد 

واستخدموا أقالميم منيا ) والمحبرة ( كان  النخيل األخضر لمكتابة ثم استعمموا القصب
المسممون يكتبون بالحبر المجموب من الصين ثم انتجوه من الدخان والصمغ ثم األلوان 
واستعمموا المحبرة، ) الورق ( نقل المسممين الى بالد المغرب أدوات كتاباتيم معيم ومنيا 
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البيضاء العريضة وفي البداية كانوا ) الورق ( الذي كانوا يصنعونو من أكتاف األبل والحجارة 
يستخدمون الرق ) الجمد األبيض ( ونتيجة كثرة الثروة الحيوانية في بالد المغرب واألندلس 
فإنيم استخدموا أيضًا الرق والجمد األبيض لفرض الكتابة ومن أدواتيم ) السكين ( ليرى القمم 

 .(ٚٗ)وكانت تصنع من المعدن
ذي ظير عند الخطاطين ىو ما يسمى بـ )) األجازة (( ومن األثر الحضاري الميم ال

وتعني اإلجازة في الخط العربي وىي السماح بالكتابة والتوقيع لمخطاطين تحت حيث كان 
 .(ٛٗ)تمنح اإلجازة من الشيخ الى تالميذه

 خطاطو االندلس -
 ومن أشيرىم : 

 .(ٜٗ)بكرىـ( الوراق المقريء قرطبي يكنى أبا ٖٓ٘أحمد بن عمر الشعري )ت بعد  -
ىـ(، كان خطاطًا بديع الخط منذ أول ٓٗٗسميمان بن محمد المعروف بإبن الشيخ القرطبي )ت -

محمد بن إسماعيل بن محمد   (ٔ٘). وافنى عمره في كتابت المصاحف(ٓ٘)نشأتو في قرطبة
المعروف بحبيس القرطبي لو ميارة فائقة في كتابة المصاحف وكان أبوه يتولى قضاء مدينة 

 .(ٖ٘)وكان يتميز بدقة خطة. (ٕ٘)أشبيمة

ىـ(، ٓٔٙمحمد بن عبد اهلل بن محمد بن عمي مفرج األنصاري، أبو عبد اهلل بن غطوس )ت -
وكان لو بيت فيو آلة النسخ  (٘٘)تميز ببراعة خطة (ٗ٘)خطاطًا مشيورًا من أىل مدينة بمنسية

 .(ٙ٘)ولو غرفة خاصة بو ال يسمح ألحد الدخول فييا

خيرًا دينًا محافظًا عمى صمواتو  كان مشارك خطاط من اشبيمية إدريس بن عمر بن سودة فقيو -
 .(ٚ٘)في الجماعة، صاحب خط حسن ال يمل من قراءتو

كان ورعًا كتب سبعين مصحفًا وكان يرفض أن يجري قممو  (ٛ٘)إبن مفصل من أىل مالقة -
 .(ٜ٘)بغير اآليات القرآنية

رجال الخطاطين بل ولم يتوقف ازدىار الحضارة اإلسالمية في واألندلس عمى ال
تفوقت عدد من النساء الخطاطات تميزت بالمعرفة والميارة في الخط والكتابة الحسنة لكثير 
من الكتب كتب إبن حزم عن النساء يقول : )) وىّن عممنني القرآن، وروينني كثيرًا من 

 .(ٓٙ) االشعار ودربني في الخط ((
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رعايتيم وشممن ب منزلة مرموقة عند الخمفاء من الخطاطات البارعات وممن لينو 
 عدد من الكاتبات (ٖٙ)الخميفة المستنصرو (ٕٙ)الخميفة عبد الرحمن الناصر واتخذ (ٔٙ)لين

 وأشيرىنَّ :(ٗٙ)الماىرات
مزنة وصفت بالميارة في الكتابة وحسن الخط وتولت الكتابة والخط لمخميفة عبد الرحمن  -

 .(٘ٙ)الناصر
اعة في الكتابة وسعة األدب حتى قال فييا إبن بشكوال : )) لم ىـ( عرفت بالبر ٖٗٚلبنى )ت -

 .(ٙٙ) أنبل منيا وكانت عروضية خطاطة جدًا (( –أي الخمفاء  –يكن في قصرىم 

عائشة بنت أحمد القرطبي من أىل قرطبة وىي شاعرة قديرة عفو جريئة أديبة خطاطو ّدينة،  -
ن حرائر األندلس من ّيْعّد ليا عممًا وفيمًا قال إبن حيان في المقتبس : )) لم يكن في زمانيا م

وأدبًا وشعر وفصاحو، تمدح المموك وتخاطبيم بما يعرض ليا من حاجة، وكانت حسنة الخط 
 .(ٚٙ) ىـ ((ٓٓٗتكتب الكتب والمصاحف ماتت سنة 

ىـ( فقد كانت بارعة الخط ضابطة لما تنسخو ٕٚٗفاطمة بنت زكريا بن عبد اهلل الشالوي )ت -
 .(ٛٙ)وكتبت في حياتيا الطويمة التي بمغت ما يقارب تسعين سنة كتبًا كثيرةمن الكتب، 

 . (ٜٙ)ىـ( كانت حسنة الخطٚٔٗاألديبة صفية بنت عبد اهلل الرمي )ت -

 (.ٓٚ)طونو بنت عبد العزيز كانت حسنة الخط والميارة والكتابة وخطة القران الكريم  -
 النتائج

عربية اإلسالمية حيث عن طريقيم نستنتج أن أثر خطاطو األندلس في الحضارة ال
وبخطيم تم تدوين عموم المسممين ومعارفيم وآدابيم، وأن الخط ىو صناعة وكتابة وحفظ 
فضاًل عن أدوات الكتابة وأن الخط بكل أشكالو ىو نتيجة التأثيرات المشرقية عمى بالد 

يم األثر في إذ كان ل ر عدد من الخطاطين رجااًل ونساءً األندلس وىذا فسح المجال لظيو 
 الحفاظ عمى الحضارة.

  االحاالت
 

                                                 

، ٚىــ(، لسـان العـرب، دار صـادر، بيـروت، جٔٔٚ(  إبن منظور، محمد بن مكرم بـن عمـي األنصـاري )تٔ)
 . ٕٚٛص

 ٖٙ٘، ص  ٔم، ج  ٓٚٛٔ( البستاني، بطرس، محيط المحيط مكتبة لبنان ، بيروت ، ٕ)
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 ٗٗم ، ص ٜٛٛٔالقاىرة ، ( اليجرسي ، سعد محمد ،مصطمحات المكتبات والمعمومات، البيت العربي، ٖ)
 .ٕ٘ىـ(، مقدمة إبن خمدون، صٛٓٛ( محمد بن عبد الرحمن )تٗ) 

 

 . ٕ، صٕٚٔٓ، القاىرة، صٔ(  الكردي، محمد طاىر بن عبد القادر، تاريخ الخط العربي وآدابو، ط٘)
  ٘ – ٖ( سورة العمق : اآلية ٙ)
 .  ٕٕٛ(  سورة البقرة : اآلية ٚ)

 

ىـــ(، فــتح البــاري فــي شــرح صــحيح البخــاري ، دار ٕ٘ٛ،احمــد بــن عمــي ت )ت(  ابــن حجــر العســقالني ٓٔ)
 . ٕٕ،ص ٜالمعرفة، بيروت ، ج

(  الشــــامي، صــــالح أحمــــد، الفــــن اإلســــالمي التــــزام وابــــداع، دار القمــــم لمطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، ب.م، ٔٔ)
 . ٜٙٔم، صٕٓٓٓ

 . ٖ٘ٔ، ص(  زين، ناجي، مصور الخط العربي، مكتبة النيضة، بغداد، ب.تٕٔ)
، دار الغــرب االســالمي،  بيــروت ، ٔ(  الجبـوري، يحيــى وىيــب، الخــط والكتابــة فـي الحضــارة العربيــة ، طٔٔ)

 م .  ٜٜٗٔ
 . ٗ، صٖ(  صبح األعشى، جٕٔ)
(  ىم األمازيغ  الذين ستوطنون الصحراء الكبرى وينقسمون الى البتروالبرانس و ىم ذات لون ابيض يمل ٖٔ)

مثمين ثـم المـرابطين ي ينظـر ، إبـن خمـدون ، تـاريخ ابـن خمـدون، طبعـة دار الفكـر، الى السمرة وعرفوا بـالم
، مركز ٕي الفشاط ، محمد سعيد ، الطوارق عرب الصحراء الكبرى ، طٚٔٔ، ص  ٙبيروت، ب ت ج 

 . ٖٓ – ٚٔدراسات وابحاث شوون الصحراء ، الجزائر، ب ت ، ص 
ىـــ( وجعميــا قاعــدة لممســممين فــي أفريقيــةي الحميــري، ٓ٘(  ىــي مدينــة التــي أسســيا عقبــة بــن نــافع ســنة )ٗٔ)

محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق: إحسان عباس، مكتبـة لبنـان، بيـروت، 
 . ٕٓٗص

 . ٕٕٓ(  إبن خمدون، المقدمة، ص٘ٔ)
عبد اهلل ) ت ( دولة أسسيا محمد بن تومرت في بالد المغربي ينظر  إبن الخطيب الغرناطي، محمد بن ٙٔ)

ه (،  االعالم فيمن بويع قبـل االحـتالم مـن ممـوك االسـالم ، تحقيـق احمـد مختـار العبـادي ومحمـد  ٚٙٚ
 .  ٕٙٙ، ص  ٖم، ق ٕٜٙٔابراىيم الكناني، دار الكتاب ، الدار البيضاء، 

 . ٕٔٗ(  المقدمة، صٚٔ)
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ـــاء الحضـــارة االســـالٕٓ) ـــوي ، صـــناعة المخطـــوط ودوره فـــي بن ـــر (   فتحيـــة ، حم مية ، رســـالة ماجســـتير) غي
 .   ٚٙم ،ص ٕٓٔٓمنشورة(، كمية االداب والمغات ، الجزائر، 

ىـــ(، عمــى يــد إدريــس الثــاني واتخــذىا عاصــمة لــو، ينظــر : ٕٛٔ(  وىــي أكبــر المــدن المغربيــة بنيــت فــي )ٕٔ)
 . ٕٛالحميري، الروض المعطار، ص

(  أسســيا أول خميفــة فــاطمي وىــو عبيــد اهلل الميــدي وجعميــا عاصــمة لدولتــو فــي المغــرب بــداًل مــن مدينــة ٕٕ)
ي  طقــــوش، محمــــد ســــييل، تــــاريخ الفــــاطميين، دار ٔٙ٘رقــــادةي ينظــــر، الحميــــري الــــروض المعطــــار ص

 . ٛ٘، صٕٚٓٓالنفائس، مصر، 
بيم الى محمد بن إسـماعيل بـن جعفـر الصـادق (  مؤسس ىذه الدولة ىو عبيد اهلل الميدي باهلل ويرجع نسٖٕ)

ه( ، ٘ٗٛوبيــذا النســـب فيــم عمويـــوني ينظــر : المقريـــزي ابــي العبـــاس تقــي الـــدين احمــد بـــن عمـــي،) ت 
 اتعاض الحنفاء باخبار االئمة الفاطمين الخمفاء، تحقيق محمد عبد القادر محمد عطا 

ي سرور ، محمد جمال الدين ، الدولة الفاطمية ، دار ٕٔٔ، ص  ٔم ، جٜٜٚٔ، دار الكتب العممية لبنان ، 
 . ٕٙٗم ، صٜٜ٘ٔالفكر العربي، لبنان ، 

(  وىــي مدينــة فــي المغــرب أسســيا يوســف بــن تاشــفين واتخــذىا عاصــمة لدولتــِو وىــي المــرابطين، ينظــر : ٕٗ)
ىــ(، المعجـب فـي تمخـيص أخبـار المغـرب، تحقيـق : صـالح ٚٗٙعبد الواحـد المراكشـي، محـي الـدين )ت

 . ٓ٘م، صٕٙٓٓالدين اليواري، المكتبة العصرية، بيروت، 
(  ىو أقدم أنواع الخطوط العربية وظير مع بداية اإلسالم فـي مدينـة الكوفـة ولـو أشـكال متعـددة، ينظـر : ٕ٘)

 . ٙ٘، صٜٗٛٔة، العراق، العباسي، محمد ، الخط العربي تاريخو وأنواعو، مكتبة النيض
 . ٚ٘(  العباسي، الخط العربي، صٕٙ)
(  ىـــي مدينـــة فـــي االنـــدلس تتميـــز بكثـــرة اىميـــا وســـعة اراضـــييا وســـجدىا وعمرانيـــا وىـــي مركـــز الخالغـــة ٕٚ)

ه(، صــورة االرض ، مدينــة ليــدن، ٖٙٚاالمويــة فــي االنــدلسيينظر ابــن حوقــل،ابي القاســم النصــيبي) ت 
ي يــاقوت الحمــوي، شــياب الــدين أبــو عبــد اهلل، معجــم البمــدان، دار ٖٔٔ-ٕٔٔ،ص ٔم، قٖٜٛٔبريــل، 

 . ٜٙصادر، بيروت، ب ت، ص
(  المغــراوي، محمــد، الخــط المغربــي عنــد إبــن خمــدون، مجمــة حــروف عربيــة، العــدد الرابــع، الســنة األولــى، ٕٛ)

 . ٕٕم، صٕٔٓٓتموز، 
م، ٜٛٛٔميـــــة لمنشـــــر والتوزيـــــع، عمـــــان، (  فـــــوزي، فـــــاروق عمـــــر، االستشـــــراق والتـــــاريخ اإلســـــالمي، األىٜٕ)

 . ٖ٘ٔص
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 . ٖٛ(  إبن خمدون، المقدمة، صٖٓ)
، منشـورات كميـة اآلداب والعمـوم اإلنسـانية، ٔ(  المنوني، محمد بن عبد اليادي، تاريخ الـدول المغربيـة، طٖٔ)

 . ٔٗم، صٜٜٔٔالرباط، 
وكاتـب وشـاعر وىـو أول مـن  (  ىو أبو عمـي محمـد بـن عمـي بـن الحسـين الشـيرازي خطـاط وزيـر عبـاس،ٕٖ)

ـــدين، اإلعـــالم قـــاموس تـــراجم، ط ، دار العمـــم ٓٔوضـــع أســـس الخـــط العربـــي، ينظـــر : الزركمـــي، خيـــر ال
 . ٖٛ، صٚم، جٕٜٜٔلمماليين، بيروت، 

(  البشــري، ســعد عبــد اهلل، الحيــاة العمميــة فــي عصــر ممــوك الطوائــف فــي األنــدلس، مركــز الممــك فيصــل ٖٖ)
 . ٕٖم، صٖٜٜٔمية، الرياض، لمبحوث والدراسات اإلسال

(  إبن بشكوال، أبو القاسم خمف بن عبد الممل، الصـمة فـي تـاريخ عممـاء األنـدلس، تحقيـق: صـالح الـدين ٖٗ)
 . ٘ٚ، صٖٕٓٓاليواري، المكتبة العصرية، بيروت، 

، ىـــ(، المراكشــي، ٖٛٔ(  ىــي الخالفــة التــي أسســيا عبــد الــرحمن بــن معاويــة األمــوي فــي األنــدلس ســنة )ٖ٘)
  ٕٓالمعجب، ص

(  ىي دولة إسالمية ظيرت في المغرب خالل القرنين الخامس والسـادس اليجـريين ومؤسسـيا ىـو يوسـف ٖٙ)
 . ٕ٘بن تاشفيني ينظر : المراكشي، المعجب، ص

م، ٕٛٓٓ، دار المعرفـة، بيـروت، ٔ(  بعيون، سيى، إسيام العمماء المسـممين فـي العمـوم فـي األنـدلس، طٖٚ)
 . ٕٕص

 ٓٙنوني ، تاريخ الدول المغربية ، ص(  المٖٛ)
 . ٔ٘(  الكردي، الخط والكتابة ، صٜٖ)
 . ٖٛ(  البشري، الحياة العممية في عصر مموك الطوائف، صٓٗ)
 . ٗ٘(  بعيون، إسيام العمماء المسممين، صٔٗ)
ـــي (  ىـــم ســـاللة حكمـــت المغـــرب، أسســـيا إدريـــس بـــن عبـــد اهلل الممقـــب بـــإدريس األول واتخـــذ مدينـــة وليٕٗ) م

ه( ، جميـرة انسـاب ٙ٘ٗعاصمة لويينظر ابن حزم االندلسي ، ابي محمد عمي بن احمد بـن سـعيد ،)ت
 . ٜٗم، صٕٜٙٔ،دار المعارف، القاىرة ٘العرب، تحقيق عبد السالم محمد ىارون، ط

 . ٕٖ(  إبن اآلبار، التكممة لكتاب الصمة، صٖٗ)
، ٔٔيــة لمتــأليف والترجمــة والنشــر، مطــابع ســال، ج(  معممــة المغــرب، تــاريخ الخــط العربــي، لجمعيــة مغربٗٗ)

 . ٛٗ، ٖٚص
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(  بنو عبـد الحـق وأول سـمطان ليـم ىـو يعقـوب بـن عبـد الحـق واتخـذوا مدينـة فـاس عاصـمة ليـمي ينظـر : ٘ٗ)
إبن خمدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم مـن دولـة السـمطان 

 . ٕٗٗ، صٚ، جٜٜ٘ٔاألكبر، بيروت، 
 .ٛ٘(  العباسي ، الخط العربي ، صٙٗ)
 . ٕٕ(  المغزاوي، أدوات الكتابة، صٚٗ)
(  المريخي، مشمح، رؤية جديدة لتفسير ظاىرة الكتابة المعكوسة فـي الخـط العربي،ىـو بحـث منشـور  فـي ٛٗ)

لمســنة الثامنــة  ٔ، العــدد هٕٕٗٔمجمــة فصــمية محكمــة تصــدر عــن ادارة الممــك عبــد العزيــز، الســعودية، 
 والعشرون. 

 . ٖٛ(  الحميدي، جذوة المقتبس، صٜٗ)
(  مســــــعد، ســــــامية مصــــــطفى، الوراقــــــة والوراقــــــون فــــــي األنــــــدلس، عــــــين لمدراســــــات والبحــــــوث اإلنســــــانية ٓ٘)

 . ٜٗ، الجيزة، صٔواالجتماعية، ط
 . ٜٛٔ، صٔ(  إبن بشكوال، الصمة، جٔ٘)

 

(  ىي مدينة عمى وادي النير الكبير في األندلس أمر ببنائيا السـمطان أبـو يسـوف يعقـوب بـن المنصـوري ٕ٘)
 . ٕٗينظر : الحميري، الروض المعطار، ص

 . ٖٖٚ(  إبن األبار، التكممة لكتاب الصمة، صٖ٘)
 . ٕٓٓ، صٔ(  إبن بشكوال، الصمة، جٗ٘)
افي بالوفيـــات، تحقيـــق واعتنـــاء أحمـــد األرنـــاؤوط وتركـــي (  الصـــفدي، صـــالح الـــدين خميـــل بـــن أيبـــك، الـــو ٘٘)

 .ٔ٘ٗ، صٖم، جٕٓٓٓمصطفى، دار أحياء التراث، بيروت، 
 .ٕٖٓ، صٚ(  ابن خمدون ، العبر ، جٙ٘)
 .ٖٙ(  الزركمي، ، اإلعالم، صٚ٘)
(  ىي حصن بناىا بنو حمـود وتقـع عمـى شـاطب البحـر وعمييـا سـور مـن الصـخر، كثيـرة الـدياري ينظـر : ٛ٘)

 .ٔ٘لحميري، الروض المعطار، صا
 .ٕٖٖ(  زين الدين، ناجي، مصدر الخط العربي، صٜ٘)
(  طوق الحمامة في األلفة واآلالف، تحقيق: أحسان عباس، المؤسسة العربية لمدراسات والنشـر، بيـروت، ٓٙ)

 .ٙٙٔم، صٖٜٜٔ
 .ٖٕ(  أبن بشكوال، الصمة، صٔٙ)
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ىـي إبن بشكوال، الصمة، ٖٙٔاألندلس وأول خمفاء مدينة قرطبة عام (  ىو ثامن حكام الدولة األموية في ٕٙ)
 .ٛ٘ص

 .ٖ٘ٗ(  بعيون، إسيام العمماء المسممين ، صٖٙ)
 .ٖٔ٘، صٕ(  إبن بشكوال، الصمة، جٗٙ)
 .ٖٔ٘، صٕي إبن بشكوال، الصمة، جٜٕ، صٗ(  المقريء، نفح الطيب، ج٘ٙ)
 .ٕٗٓ(  البشري، الحياة العممية ، صٙٙ)
 .ٕٔٗيدي، جذوة المقتبس، ص(  الحمٚٙ)
 .٘ٔٔ، صٚ(  المقري، نفح الطيب، جٛٙ)
 .ٕٗ(  ابن حزم االندلسي ، طوق الحمامة ، صٜٙ)
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