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ها الفنانون بجهدهم لتجميلـه َّيعد املصحف الرشيف من املخطوطات األوىل التي خص

رباعـة بولقد مهر مجهرة من اخلطاطني األندلسيني . ساليب رسمه وحفظهأوزخرفته وتطوير 
 .اخلط ومجاله, وكتبوا املصاحف
 املغـرب إىلعـريب دخول اخلط ال.  األندلسإىللة اخلط العريب حوتتناول هذه الدراسة ر

 بقيـة أقطـار إىلالعريب, وحيث كانت القريوان حمطته األوىل التي انطلق منها احلرف العربيـة 
ثم . ّالشامل اإلفريقي واألندلس وغرب إفريقيا, ومد التطور الذي حدث له يف تلك الربوع

ألندلـيس ّ األندلس وتطوره يف تلك البالد, وخصائص اخلط اإىلاستكامل رحلة اخلط العريب 
 . شامل إفريقياإىلثم انتقال اخلط األندليس . وأنواعه

كام تتناول اهتامم األندلسيني بتجليد وبزخرفـة املـصاحف, حيـث ارتقـى األندلـسيون 
ًوكان االهتامم بتجليد القرآن العظيم بالغا وعظيام. درجة رفيعة يف هذا الفن وتلقـي الـضوء . ً

كـام تتنـاول . فوا عىل نسخ وكتابه القـرآن الكـريمكاطني األندلسيني الذي عطعىل أشهر اخل
 .ء اخلطاطاتالاهتامم النساء األندلسيات باخلط العريب وتفوقهن يف هذا امليدان, وأبرز هؤ

َّنا مجيعا ملا حيبه ويرضاه, إنهأسأل اهللا تعاىل أن يفق  .ه سميع جميبً
                                                 

 dr_souha@hotmail.com .باحثة يف الدراسات األندلسية  )*(
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 املقدمة
والصالة والسالم عىل حممد . لمَّم بالقلم, علم اإلنسان ما مل يعَّاحلمد هللا الذي عل

 . ّ وجعل من أمته خري أمة أخرجت للناس,ّالنبي األمي الذي بعثه اهللا رمحة للعاملني
ّيعد اخلط العريب من أجل الفنون اإلسالمية,  ّ منذ عهـد بعيـد سـحره ومجالـه وله ُ

 ويثـري الدهـشة واإلعجـاب, فللحـروف العربيـة قـدرة ,وجاذبيته, يستوقف النـاظر
عـة اسـتجابت لنـوازع ِّع املـستمر, ومرونـة انـسيابية طيُّزة عىل التـشكيل والتنـوَّمتمي

رت هلـم َّاخلطاطني اإلبداعية, واستحداثهم لرضوب خمتلفة من األنامط الكتابية, ووفـ
 .ة يف استخدامهَّاحلري

 , وزخرفتهــا,ن املــسلمون عـرب العـصور يف جتويــد كتابـة مـصاحفهمَّولقـد تفـن
 يف ًشأوا عالياّرص برز خطاطون بلغوا مهبا, ويف كل عرص, ويف كل  والعناية ,وتذهيبها

دت ذكرهم عـىل َّلَحسن اخلط وجتويده, فجاؤوا بام يبهر من اخلطوط املنسوبة, التي خ
 .مر العصور

 اخلـط األندلـيس َّوإن. وكان للمسلمني فضل كبري يف األندلس يف تطوير الكتابـة
يف بالد األندلس, حتى اكتسب أساليب كتابيـة رت َّهو أحد اخلطوط العربية التي تطو

مهـر مجهـرة مـن اخلطـاطني و. ّخاصة متيزه عن غريه مـن اخلطـوط العربيـة األخـر
 .   املصاحفبةاألندلسيني برباعة اخلط ومجاله, وكتا

ملتقى جممع امللك فهد ألشهر خطاطي املـصحف «أحببت أن تكون مشاركتي يف 
وا ُّني الـذين خطـِّية تتناول اخلط األندليس واخلطـاط يف دراسة تارخي»الرشيف يف العامل

َّبحثـت كثـريا حـول هـذا املوضـوع, فوجـدت أنو ,املصحف الرشيف يف األنـدلس ً 
ُبحث يف أنواع اخلطـوط العربيـة ي هاأكثروالدراسات التي تعالج هذا املوضوع قليلة, 
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عىل نحـو ط األندليس ُفال يذكر اخل. ز عىل اخلطوط املرشقية, واخلطاطني املشارقةِّركوي
ُهلذا كله تعمقت الرغبة ورسخ امليل يف النفس نحو البحث والدراسة يف هـذا . مفصل ُ ّ

كتابـة «: واخـرتت عنـوان البحـث. احلقل املهـم, وذلـك مـن خـالل وجهـة نظـري
  .»املصاحف يف األندلس

 دخـول اخلـط العـريب إىل , األندلستناولت يف هذه الدراسة رحلة اخلط العريب إىل
ّكانت القريوان حمطته األوىل, ومد التطور الـذي حـدث لـه يف تلـك فملغرب العريب, ا

ّ وتطــوره يف تلــك الــبالد, , ثــم اســتكامل رحلــة اخلــط العــريب إىل األنــدلس,الربــوع
 . ثم انتقال اخلط األندليس إىل شامل إفريقيا,وخصائص اخلط األندليس وأنواعه

 ارتقـى األندلـسيونإذ ,  وزخرفتهاملصاحفكام تناولت اهتامم األندلسيني بتجليد ا
وألقيت الـضوء عـىل أشـهر اخلطـاطني األندلـسيني الـذين . درجة رفيعة يف هذا الفن

كام تناولت اهتامم النساء األندلـسيات بـاخلط العـريب . عكفوا عىل نسخ القرآن الكريم
 . وتفوقهن يف هذا امليدان, وأبرز هؤالء اخلطاطات

ّ مـصور اخلـط العـريب : رجعـت إليهـا يف هـذه الدراسـةمن املراجع املهمة التـي
للدكتور عمر رضـا الفنون اجلميلة يف العصور اإلسالمية و ناجي زين الدين, للمؤلف
تـاريخ وفـن و للمؤلف حممد بن عبـد اهلـادي املنـوين, تاريخ الوراقة املغربيةوّكحالة, 

 للدكتور إسامعيل ةأطلس احلضارة اإلسالميو للمؤلف سمري عطا اهللا, صناعة الكتاب
 ّالوراقـة والوراقـون يف األنـدلسوس ملياء الفاروقي, ي والدكتورة لو,راجي الفاروقي

 للـدكتور ّتطور كتابة املـصحف الـرشيف وطباعتـهوللدكتورة سامية مصطفى سعد, 
 الكتابـة العربيـة مـن النقـوش إىل الكتـاب املخطـوطوحممد سامل بن شـديد العـويف, 

 .راجعامليم احلسن, وغري ذلك من للمؤلف صالح بن إبراه
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  املبحث األول
 ندليس وانتشارهنشأة اخلط األ

 دخول اخلط العريب إىل األندلس − ١
 وكـانوا يف رحلـتهم ,محل الفاحتون املسلمون دينهم ورشائعهم إىل سكان املغرب

ّالظافرة هذه, حيملون كتاب اهللا يف صدورهم, وقد أدخل الفاحتون املـسلمون اخلطـني 
 ,ين كانا شائعني آنئذ; ومها اخلط احلجازي أو املكي اللني, واخلط الكويف اليـابساللذ

ًيف املصاحف املعتمدة اعـتامدا كليـا عـىل اخلـط احلجـازيكام أدخلومها  وقـد اسـتقر . ً
 ويف هـذه العاصـمة .)م٦٧٠ (ھ٥٠املسلمون يف القريوان من الشامل اإلفريقـي سـنة 

ّخطه بني أهل املغرب, ومنه انتقل إىل األندلس بعـد اإلسالمية اجلديدة انترش القرآن و
وأخذ اخلط العـريب يف املغـرب . ثم بدأت معامل استقالل املغاربة بخطهم تظهر. فتحها

ًيتطور ذاتيا من داخله, ومن أبناء املغرب نفسه, بعيدا عن احلركة الفنية يف املرشق ً ّ.)١(   
القـريواين, نـسبة إىل حمطتـه وأصبح اخلط بعد ذلك يسمى يف تلك الربوع باخلط 

 )٢(.األوىل يف املغرب العريب, وإىل ما حدث له من تطوير ذايت يف تلك املدينة
كانت القريوان املحطة األوىل التـي انطلـق منهـا احلـرف العـريب إىل بقيـة أقطـار 

قد محـل  و,الفتوحات من املغربكانت  و.الشامل اإلفريقي واألندلس وغرب إفريقيا
ّالفاحتني كتابتهم األوىل لألندلس, والتطـورات التـي حـدثت يف القـريوان املغاربة مع 

تأثر هبا األندلسيون من خالل روابط العالقات الثقافية الوطيدة فـيام بيـنهم, وكانـت 
                                                 

حممد املغراوي, جملة حروف عربية, العدد الرابع, السنة األوىل, متوز . د: اخلط املغريب عند ابن خلدون   )١(
 .٢٧٦ص  صالح بن إبراهيم احلسن,: وش إىل الكتاب املخطوطالكتابة العربية من النقم ـ ٢٠٠١

 .٢٧٧ص  صالح بن إبراهيم احلسن,: الكتابة العربية من النقوش إىل الكتاب املخطوط   )٢(
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القريوان مركز عبور نحو الرشق ومنه, كام كان يقصدها من األندلس طـالب وعلـامء 
ت باستقرار املسلمني يف األندلس جعلت للبحث والدراسة, إال أن احلضارة التي عرف

 .يها ال للقريوانإلّالتبعية يف تطور الكتابة 

 ّتطور اخلط األندليس − ٢
من أهم اخلطوط التي كتبت هبا املصاحف خالف اخلط الكـويف, اخلـط املغـريب, 

 بلـغ هـذا )١(.فريقية واألندلسإواملقصود باخلط املغريب خطوط العامل اإلسالمي شامل 
ه يف إسبانيا واملغرب يف أواخر القرن اخلـامس اهلجـري ِّلس غاية نموَّميل الساخلط اجل

 )٢(.ّ, وكان األسلوب املتصل األوحد املولد من الكويف مبارشة)احلادي عرش امليالدي(
وكان يـسمى اخلـط  )٣(.م٩١٢  سنة للهجرة أي٣٠٠وأقدم ما وجد منه يرجع إىل سنة 

  )٤(. وهي مدينة القريوان, نسبة إىل مركز أمهيته»القريواين«
ّوظهر يف األندلس نوع مطور من اخلط القريواين أصبح يسمى باخلط األندلـيس, 

ويمتاز عن اخلط املغريب بام يشيع فيه من االستدارات . يميل إىل الليونة يف رسم حروفه
ونجـده , وتداخل الكلامت وإطالة أواخر احلروف, والعناية بتنسيق الكتابة وحتـسينها

 )٥(.فريقيةإخ القرآن املكتوبة يف األندلس وشامل َسُنيف 
ّومتيـز ملـك األنـدلس بـاألمويني, فتميـزوا بـأحواهلم مـن «: يقول ابن خلـدون ُّ ُ

                                                 
 .٧٢إبراهيم مجعة, ص . د: ّدراسة يف تطور الكتابات الكوفية   )١(
 .٢٩ص  معرض عن الفن اإلسالمي,: وحدة الفن اإلسالمي   )٢(
 .٢٥٣ّحييي سلوم العبايس اخلطاط, ص: ط العريب تارخيه وأنواعهاخل   )٣(
 .٥١٧لوس ملياء الفاروقي, . إسامعيل راجي الفاروقي, د. د: أطلس احلضارة اإلسالمية   )٤(
الكتابة العربية من النقوش إىل ـ ١٧٦ّعمر رضا كحالة, ص : الفنون اجلميلة يف العصور اإلسالمية   )٥(

حييى . د: اخلط والكتابة يف احلضارة العربية ـ ٢٧٧ بن إبراهيم احلسن, ص صالح: الكتاب املخطوط
 .١٤٤ّوهيب اجلبوري, ص



  

١٤٦ 

ّاحلضارة والصنائع واخلطوط, فتميز صنف خطهم األندليس كام هو معـروف الرسـم  ّ
 . )١(»هلذا العهد

لت عاصمة بالد املغـرب مـن ّوتطور هذا النوع من اخلط يف األندلس بعد أن انتق
ّفريقية إىل األندلس, ثم قلت العنايـة بـاخلط املغـريب يف املـصاحف إالقريوان يف شامل 
ناطة وفاس يف القـرنني الرابـع عـرش واخلـامس عـرش, وإن مل تفقـد ْرَالتي كتبت يف غ

 )٢( .الزخارف املتعددة األلوان هبجتها ومجاهلا
ّمتيز وتفرد بجامليته و , األناقة واألصالةدليس اخلط األنانبثقت من بني ثنايا أسطر ّ

ّلـه شخـصية مـستقلة متيـزه عـن غـريه مـن وكان . عن باقي اخلطوط العربية األخر ّ
وأصبح خط األندلس هو القدوة للمغرب,اخلطوط األخر . 

ّثم تطور يف عهد اخللفـاء األمـويني . ّكام ذكرنا فقد وقع تبني اخلط الكويف يف البداية
 : إىل نوعني أساسيني مها − القرن العارش امليالدي−   القرن الرابع اهلجريلينتهي يف
 .  وهو شديد التأثر باخلط الكويف,ويتميز بغلبة الزوايا: اخلط الكويف األندليس −
 أكثـر »القرطبـي« أو »األندلـيس«اخلـط خطـوط : اخلط القرطبي أو األندليس −

ّرشاقة وتقاربا من اخلطوط املشاهبة, ويتميز  باسـتطاالت خطوطـه األفقيـة وسـحباته ً
وتكثر فيـه االنحنـاءات واالسـتدارات, وقـد اسـتخدم يف نـسخ املـصاحف . السفىل
وقد ساد هذا النـوع يف .  وقد غدا هذا اخلط من أشهر األساليب يف األندلس,والكتب

ّاملغرب العريب كله حتى أواخر حكم املوحدين ّ. )٣( 
                                                 

 .٤٢٠ص : مقدمة ابن خلدون   )١(
 .١٧٦ّعمر رضا كحالة, ص : الفنون اجلميلة يف العصور اإلسالمية   )٢(
عربية من النقوش إىل الكتابة ال ـ ٥١٧إسامعيل راجي الفاروقي, ص .  د:أطلس احلضارة اإلسالمية   )٣(

 .٢٧٨ −٢٧٧صالح بن إبراهيم احلسن, : الكتاب املخطوط
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يعـود  وقـد وصـلتنا نـامذج تؤكـد ذلـك, و,رّنام اخلط العريب يف األندلس وتطـو
 . لقرن الرابع اهلجريإىل اتارخيها 

ّنشاهد التطورات التي جـرت )  م١٢١٣/ه٦١٠ت (وس ُّطَويف مصحف ابن غ
 فمن اليبوسة إىل الليونة, ومن القريواين البديع ,يف أحضان املصحف يف بالد األندلس

 .إىل األندليس البهي اجلميل

 ندليس يف شامل إفريقياانتشار اخلط األ − ٣
 ميالدي, انتقـل − القرن احلادي عرش امليالدي−  وبدأ تأثريه القرن اخلامس اهلجري

ّاخلط األندليس إىل شامل إفريقيا مع موجات املهاجرين األندلـسيني, الـذين متكنـوا مـن 
: نرشه يف خمتلف املناطق والبلدان ويف هذا املعنى يقول العالمة ابـن خلـدون يف مقدمتـه

وتعلقوا بأذيال ... يف عدوة املغرب وإفريقية... وأما أهل األندلس فانترشوا يف األقطار«
... الدولة, فغلب خطهم عىل اخلط اإلفريقي وعفا عليه, ونيس خـط القـريوان واملهديـة

 )١(.» وما إليها,وصارت خطوط أهل إفريقية كلها عىل الرسم األندليس بتونس
يني إىل املغرب, منذ عرص املـرابطني دور أسـايس ّكان للهجرات املتكررة لألندلس

فريقية واملغربني األوسط واألقىص, وسـاعد عـىل ذلـك إيف انتشار اخلط األندليس يف 
خدمة أعداد منهم يف الوظائف الرسمية, ومشاركتهم يف النهضة العلميـة واحلـضارية 

 )٢( .خالل عصور املرابطني واملوحدين واملرينيني واحلفصيني
جرة إذن ملنافسة اخلط األندليس خلطـوط إفريقيـة ومزامحتهـا يف مراكـز وأدت اهل

تعتمـد  كتونس والقريوان واملهدية, حتى صارت خطوط أهـل إفريقيـة املزدهرةاخلط 
                                                 

 .٤٢٠ص : مقدمة ابن خلدون   )١(
حممد املغراوي, جملة حروف عربية, العدد الرابع, السنة األوىل, متوز . د: اخلط املغريب عند ابن خلدون   )٢(

 .م٢٠٠١



  

١٤٨ 

فر أهل األندلس هبا عند اجلاليـة مـن رشق اعىل الرسم األندليس بتونس وما إليها, لتو
تمرسـوا ي ّ خيالطوا كتـاب األنـدلس وملوبقي منه رسم ببالد اجلريد الذين مل. األندلس
 )١( .بجوارهم

واحتل اخلط األندليس املكانة األوىل يف كل شامل إفريقية يف أواخر عهد املوحدين 
 )٢().م١٢٦٩−١١٣٠/ھ٦٦٨−٥٢٤(

ًكان تأثري اخلط األندليس قويا جدا يف خطوط املغرب األقىص أيضا ً  أقـو كانو. ً
حصل يف عرص بني مرين, بسبب األعداد الكبرية مـن  قد اخلط املغريب يفتأثري أندليس 

ّاملهــاجرين األندلــسيني الــذين اســتقروا بمدينــة فــاس, وكــان مــنهم علــامء وكتــاب  ّ
 . ّوخطاطون شغل عدد منهم مناصب ووظائف رسمية

                                                 
 جملة حروف عربية, العدد الرابع, السنة األوىل, متوز حممد املغراوي,. د: اخلط املغريب عند ابن خلدون   )١(

 .م٢٠٠١
 .٣٦حممد سامل بن شديد العويف, ص . د: ّتطور كتابة املصحف الرشيف وطباعته   )٢(



 

١٤٩ 

 املبحث الثاين
 اهتامم األندلسيني بتجليد وبزخرفة املصاحف

ّ شـوطا كبـريا لدرجـة أهنـم كـانوا ّبلغ األندلسيون يف تذوقهم اجلـاميل للخطـوط ً ً
ّيسارعون القتناء الكتب التي يكتبها أمهر اخلطاطني, وأهنـم كـانوا يـدفعون يف سـبيل  ّ

 . احلصول عليها األثامن الغالية
ّوقد عرف عن وراقي األندلس أهنم أمهر الـوراقني ّ  , وأحـذقهم يف هـذا امليـدان,ُ

ّووصفت خطوطهم بأهنا مدورة َّة كانت دكاكني الوراقني قليلـة إالفمنذ عرص اإلمار .ّ ّ 
ِأن حرفة نسخ الكتب وجتليدها كانت مزدهرة من قبل;  فـيام يتعلـق بتجهيـز والسـيام ّ

 )١( .النسخ اجلذابة للقرآن الكريم
ّوقد ذكر أنه كان يعمل يف بالط عبـد الـرمحن النـارص أمهـر النـساخ باسـتمرار ّ, 

ّثرية يف األندلس مـن النـساخ وأهـل وقد ملعت أسامء ك.  ّومعهم رسامون ومزخرفون
 . ّاخلط والوراقني 

ُذكر أن اخلليفة احلكم املستنرص بـاهللا كـان جيمـع يف بالطـه يف قرطبـة حذقـة كام 
ًكان قرصه حافال و  )٢(. وكان له من الكتب ما مل يكن ألحد مثله,ّاملجلدين والنساخني

َّبالكتب وأهلها حتى بدا كأنه مصنع ال ير فيـه إال اخون وجملـدون ومزخرفـون  نـسّ
 )٣(.حيلون الكتب باملنمنامت والرسوم اجلميلة

                                                 
 .٣٧سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون يف األندلس   )١(
 .٣٤سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون يف األندلس   )٢(
 .٤٠سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون يف األندلس   )٣(



  

١٥٠ 

ْنـسخ لـصناعة الكتـب ووكان  املـصاحف دور مهـم يف احلـضارة اإلسـالمية يف َ
 .األندلس

ارتقى األندلسيون درجة رفيعة يف ميـدان التجليـد وزخرفـة الكتـاب ورسـومه, 
ً بـشكلها اخلـارجي شـيئا عظـيام, وأبدوا من املهارة واإلتقان يف جتليد الكتب والعناية ً

 أن −باإلضافة إىل مجال خط الكتاب والعناية بصحة نسخه−ّفكان الوراقون حريصني 
 ليطابق مظهره األنيق الفاخر ما حيتوي بداخلـه مـن ;ّهى حلة يكون يف أمجل صورة وأب

   )١(.علم نفيس

 التذهيب − ١
زمـة لتـزيني بعـض عندما يقوم اخلطـاط بكتابـة اخلطـوط يـرتك الفراغـات الال

ً فضال عن الـصفحات األوىل ,وبدايات الفصول وهناياهتاوحواشيه صفحات الكتاب 
ويقوم هبذا العمل فنان متخصص يف رسم الزخارف باأللوان املختلفة, ثـم . واألخرية

وكـان . يسلم املخطوط بعد ذلك للمذهب الذي يقوم بتذهيب وتلوين هـذه الرسـوم
ًيب أيضا, لذلك حرصوا عىل إضافة كلمة مذهب قرين بعض الرسامني جييدون التذه

 )٢(. يعتزون هباًأسامئهم صفة
ّصها الفنـانون بجهـدهم َوىل التي خ املصحف الرشيف من املخطوطات األُّويعد

وطبيعــي أن تكــون كتابــة . لتجميلــه وزخرفتــه, وتطــوير أســاليب رســمه وحفظــه
ّذهبون, وقد كانت العناية الفائقة ّاملصاحف أول امليادين التي عمل فيها اخلطاطون وامل

ّباخلط سببا يف تطويره عىل يـد خطـاطني فنـانني تفننـوا يف جتميـل حروفـه وتقويـسها  ً
ها, وزخرفة رؤوسها وذيوهلا باألوراق واألزهـار والـسيقان, حتـى انفـرد الفـن ِّدَوم

                                                 
  .٢٠٥سعد عبد اهللا البرشي, ص .  د:احلياة العلمية يف عرص ملوك الطوائف يف األندلس    )١(
 .٢٥٠−٢٤٩ص  أبو صالح األلفي,: الفن اإلسالمي أصوله فلسفته مدارسه   )٢(



 

١٥١ 

ويف  ,اإلسالمي من بني فنون العامل أمجع باخلط الزخريف الذي استعمل يف أوسع نطـاق
 )١(.مجيع املنتجات الفنية

َويشري ابن سـعيد إىل أن اخلـط األندلـيس الـذي رآه يف مـصاحف ابـن غ   وس ُّطـّ
برشقي األندلس وغريه من اخلطوط املنسوبة لألندلـسيني, هلـا ) م١٢١٣/ه٦١٠ت (

َحسن فائق ورونق وهباء يأرس األلباب, وترتيب يشهد ملن كتبها بقـوة الـصرب واجل د َلـَ
 )٢(.واإلتقان

 التجليد − ٢
ِّ عمل املجلد اسـتكامال لعمـل اخلطـاط واملـذهُّدَعُي ّ ّب واملـصور, وكـان اجلميـع ً

ًيتعاونون تعاونا كامال إلخراج املخطوطات لتبدو فيهـا الوحـدة واجلـامل والفخامـة ً .
ومل تقتـرص  .وكانت العناية بمظهر الكتاب اخلـارجي عظيمـة ليتحقـق مجالـه ومتانتـه

اخلـارجي جللـدة  الكتـاب ولـسانه, ولكنهـا امتـدت إىل بـاطن الزخرفة عىل الغالف 
  )٣(.ّالغالف, إذ زينت هي األخر أبدع تزيني

ًوكان االهتامم بتجليد القرآن العظيم والكتـب يف األنـدلس بالغـا وعظـيام كـان . ً
لألندلسيني اهتامم كبري بالكتب واملصاحف, وبرتميمها وصيانتها وحفظهـا يف حمـافظ 

 ويف أجـزاء كثـرية ,كبـرية احلجـمال املـصاحف ةصـاخوب خـشبية, جلدية وصـناديق
 .ومتعددة ومتنوعة

 ُلـوح اجللـد أو اخلـشب منهـا الـورقبوعثر يف جامع الكتبية عىل كتب استعيض 
                                                 

 .٢٥١ص  أبو صالح األلفي,: الفن اإلسالمي أصوله فلسفته مدارسه   )١(
 .٥٩٣, ص ٢ابن األبار, ج : تكملة الصلة   )٢(
الفنون اجلميلة يف العصور  ,٢٥٢ص  أبو صالح األلفي,: الفن اإلسالمي أصوله فلسفته مدارسه   )٣(

 .١٧٦ّعمر رضا كحالة, ص : اإلسالمية



  

١٥٢ 

 وهي ابتكـارات جديـدة يف فـن التجليـد, أمـا املـصاحف فقـد ,)الكرتون(السميك 
َّخصت إضافة إىل التجليد بصنادق خشبية أو فضية تكر  وربام كـسيت غالفـات ,ًيام هلاُ

 .الكتب باحلرير
ًقة قصب السبق يف صناعة اجللود عامة, وجتليد الكتب جتليدا َوقد نالت مدينة مال

ّفاخرا, فأسهمت بدور فعال يف تطور هذا اللون من فنـون الكتـاب حتـى بلـغ جتليـد  ّ ً
 لـيس يف  درجـة رفيعـة−من وراء إسهام هـذه املدينـة العظيمـة− الكتاب يف األندلس

  )١(. وإنام عىل مستو العامل اإلسالمي,األندلس فقط
وكان الهتامم اخللفاء بالكتب وجتليدها وحتليتها أثـر كبـري يف ذلـك, ومـن أكـرب 
ّالدالئل عىل هذا اهتامم اخلليفة عبد املؤمن بن عيل, مؤسس دولـة املوحـدين بـاملغرب 

 أحد املصاحف بتجليد مصحف عثامن وهو) م١١٦٢ −١١٢٩/ھ٥٥٨−٥٢٤حكم (
وكـان . التي أرسلها اخلليفة عثامن بن عفان إىل األمصار, والذي أهداه إليه أهل قرطبة

ّالصناع واملتفننني من سائر بـالد لذلك , ومجع  وحتليته عىل جتليد هذا املصحفًاحريص ّ
 )٢(.املغرب واألندلس

, وكـان شـبييلدين املعروفني يف عرص املوحـدين عمـر بـن مرجـي اإلِّلَجُومن امل
ومن املجلدين املعروفني هذا العرص أبو عمرو بكـر . ّيرصع جلود املصاحف باجلواهر

 )٣(,)ھ٦٢٩ أو ٦٢٨( نزيل فاس ومـراكش ,شبييلمي اإلْخَّبن إبراهيم بن املجاهد اللا
  وقد وضع هذا رسالة يف استعامل اللوح, ثم املـصاحف امللوحـة, وختـصص الرسـالة 

                                                 
 .٢٠٦ البرشي, ص سعد عبد اهللا.  د:احلياة العلمية يف عرص ملوك الطوائف يف األندلس   )١(
 .٣٤سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون يف األندلس   )٢(
  صناعة املخطوط العريب اإلسالمي من ـ٢٩حممد بن عبد اهلادي املنوين, ص : تاريخ الوراقة املغربية   )٣(

 .١٢٥ ص الرتميم إىل التجليد, الدورة التدريبية األوىل,



 

١٥٣ 

بـاب العمـل يف األقربـة : السادس عرش, والسابع عـرش  البابني−لألوعية املصحفية−
حقاق املبنية, ويف ختام هذا الباب ترد إشارة إىل صفة عمل أوعية جلدية للمحابر واأل

ة لطريقة العمل يف إعداد رقعة َدِدراج واألغشية وغريها, مع ختصيص باب عىل حواأل
 )١( .جلدية حلفظ السكني واملقرضني, أو لصيانة األقالم

د األندلسيون من املهارة واإلتقان يف جتليد وزخرفة الكتب والعناية بـشكلها أب
ًاخلارجي شيئا عظيام,   . درجة رفيعة يف هذا الفنواارتقوً

 

                                                 
 .٣٢ حممد بن عبد اهلادي املنوين, ص :تاريخ الوراقة املغربية   )١(



  

١٥٤ 

  املبحث الثالث
  ّأشهر اخلطاطني األندلسيني 

 املصحف الرشيف ّالذين خطوا
َن كتـب ّوإن أول مـ. ّتفنن املـسلمون عـرب العـصور يف جتويـد كتابـة املـصاحف
به لكتـب املـصاحف َّاملصاحف يف الصدر األول خالد بن أيب اهلياج, وكان سـعد نـص

 )١(.والشعر واألخبار للوليد بن عبد امللك
ولقد بلغت كتابة املصاحف عند أهل األندلس مـن الكـامل وحـسن اخلـط مـا مل 

فكانت نسخ املصاحف أحسن ما يكتب من حيث جتويـد اخلـط . تدركه من قبل وبعد
ً رأ ابن خليل بنفـسه مـصحفا يف وادي احلجـارة يف آخـره مالحظـة :شكل, قيلوال

 )٢( .كتبته بقلم واحد قطع مرة واحدة: تقول
ًنال القرآن الكريم من الوراقني األندلسيني اهتامما عظيام, وشهد من كثري مـنهم و ً ّ

ور ّعناية فائقة سواء يف نـسخه وخطـه أو يف جتليـده وزخرفتـه, وال تـزال يف بعـض د
الكتب يف تونس واجلزائر واملغرب نـسخ عديـدة مـن القـرآن الكـريم مكتوبـة بخـط 

َأندليس لبعض وراقي األندلس, ويذكر ابن اخلطيب أن األمري عبـد اهللا أمـري غ ّ ناطـة ْرّ
بخطـه يف هنايـة (ف ضمن ذخـائره قطعـة مـن القـرآن الكـريم َّ وخل,كان بديع اخلط
 )٣().الصنعة واإلتقان

َّب التاريخ والرتاجم األندلسية, وجدنا أعدادا كبرية من النـسوإذا تصفحنا كت اخ ً
                                                 

 .٣٨احلسن السائح, ص : ًدفاعا عن الفنون اإلسالمية   )١(
 .٣٣٢ناجي زين الدين, ص : ّمصور اخلط العريب   )٢(
 .٣٨٠−٣٧٩, ص ٣ج , لسان الدين بن اخلطيب :اإلحاطة يف أخبار غرناطة   )٣(



 

١٥٥ 

واخلطاطني الذين عكفوا عىل نسخ القرآن الكريم حتـى اشـتهروا بـذلك, ويكفـي أن 
ض الـرشقي مـن قرطبـة مائـة وسـبعون امـرأة كلهـن يكتـبن َبَّكان بـالر(ّنشري إىل أنه 

 )١().?ها ف بجميع جهاتاملصاحف باخلط الكويف, هذا يف ناحية من نواحيها فكي
أمحـد بـن ّومن اخلطاطني املشهورين يف األندلس الذين خطوا املصحف الرشيف 

 كان يكتب ,ّالوراق املقرئ, قرطبي يكنى أبا بكر) ھ٣٥٠تويف بعد سنة (عمر الشعري 
 وحـسن ضـبطها , وكان الناس يتنافسون عىل ابتياعهـا لـصحتها,املصاحف وينقطها

 )٢( .وخطها
 نحــوت  (ســليامن بــن حممــد املعــروف بــابن الــشيخ القرطبــيني ومــن اخلطــاط

ّ, كان خطاطا بديع اخلط, فكتب بخطه مـصاحف كثـرية, واسـتمر )م١٠٤٨/ه٤٤٠ ً ّ
 )٣(. وحتى وفاته بطليطلة بعد ذلك,عىل ذلك من أول نشأته بقرطبة

 مهارتـه بحبيش القرطبيّوينسب إىل الوراق حممد بن إسامعيل بن حممد املعروف 
ّة يف كتابة املصاحف, حتى إنه كان يكتب املصحف يف مجعتني أو نحومها, وكـان الفائق

ًأبوه إسامعيل متوليا قضاء إشبيلية للمستنرص, وبناء عليه فـإن ابنـه حممـدا  ّ ً لحـق ُيقـد ّ
 )٤(.بعرص الطوائف

ّومن اخلطاطني املشهورين يف األندلس حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عيل بن مفـرج 
ّ خطـاط األنـدلس الـشهري مـن  ,)ھ٦١٠تـويف  (ّبـن غطـوس بو عبد اهللا األنصاري, أ

انفـرد يف وقتـه بالرباعـة يف . بلنسية, كان وحيد عرصه يف كتابة املـصاحف يف األنـدلس
                                                 

ُ املراكيش, ص :املعجب يف تلخيص أخبار املغرب    )١( َّ َ٥٢٠. 
 .٤٩سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون يف األندلس   )٢(
 .١٩٩−١٩٨, ص ١ابن بشكوال, ج : الصلة   )٣(
 .٣٧٣, ص ١ابن األبار, ج : تكملة الصلة   )٤(



  

١٥٦ 

وكـان . ّكتابة املصاحف ويقال إنه كتب ألف مصحف, تنافس فيها امللوك وكبار النـاس
َّ يكتب حرفا إالَّقد آىل عىل نفسه أال   )١(.قرآن, خلف أباه وأخاه يف هذه الصناعة من الً

 وال يسمح ,كان له بيت فيه آلة النسخ والرقوق وغري ذلك,  وكان خيتيل يف غرفته
قـال . ّإن مصحفه كان يبـاع بـام يزيـد عـىل مـائتي دينـار: ألحد بالدخول عليه, وقيل

ًوقد رأيت أنا بخطه مصحفا أو أكثر«: الصفدي وضـع ُ وهو يشء غريب من حسن ال,ّ
َّ ضـبط لـون مـن األلـوان ال خيـل بـه, فـالالِّورعاية املرسوم, ولكـل ٌّ ِ ات َّد للـشدْرَوَزُ

ت وللفتحات والكرسات, واألخرض للهمـزات املكـسورة, َّك للضامّواجلزمات, والل
 )٢( .»لخإواألصفر للهمزات املفتوحة 

اميل فكـان ّة مدرسة خاصة باخلطاطني, أما اخلطاطون يف اإلقليم الـشَيِوكان ببلنس
تويف سـنة  (حممد بن حممد بن حييىفيهم ممن مل يكن أحد من أهل زمانه يدانيه, إذ امتاز 

طهـا والبـرص ْقَ ومل يدانـه أحـد يف املعرفـة بن,يف جزيرة شقر بكتابة املصاحف) ھ٦٣٠
  )٣( . مع جودة اخلط واإلتقان,برسمها

ًقة, كان ورعا, َهل مال من أابن مفصل: ومن اخلطاطني املشهورين يف األندلس نذكر
ًكتب سبعني مصحفا كامال, وكان يرفض أن جيري قلمه بغري اآليات القرآنية ً.)٤( 

 :اهتامم النساء األندلسيات باخلط العريب
ّظاهرة تستحق اإلعجاب, وهي تفوق النساء يف هذا امليدان وبروز عدد كبـري ثمة 

ّمنهن خطاطات وناسخات ماهرات, وإن كنا مل نرش إال ّ ْ ّ أن َّ إىل أسامء حمدودة منهن, إالّ
                                                 

 .٢٣١,  ص ٦الزركيل, ج:  األعالم−  ٤٥١, ص ٣الصفدي, ج : الوايف بالوفيات  )١(
 .٤٥٢ −٤٥١, ص ٣الصفدي, ج : الوايف بالوفيات  )٢(
 .٣٣٢ناجي زين الدين, ص : ّمصور اخلط العريب   )٣(
 .٣٣٢ناجي زين الدين, ص : ّمصور اخلط العريب   )٤(



 

١٥٧ 

األندلس أخرجـت الكثـري مـنهن, ممـن مجعـن إىل العلـم واملعرفـة, الرباعـة يف اخلـط 
 .والكتابة احلسنة لكثري من الكتب

ًمننـي القـرآن ورويننـي كثـريا مـن َّ علَّوهـن«: كتب ابن حزم عن النـساء يقـول َ ََّ
 )١(.»َّاألشعار ودربنني يف اخلط
 هذا النشاط العلمي, فكان منهن اخلطاطات البارعات, وكـان شاركت النساء يف

 وكـن ينـسخن ,يف قرطبة وأرباضها املختلفة طائفة كبرية من النساء البارعات يف اخلط
 )٢(.املصاحف بخط بديع

ّمارس النسخ طائفة كبرية منهن مع اتـصافهن بالرباعـة وجـودة اخلـط, وكـان و
كـان للخليفـة عبـد الـرمحن ولـد اخللفـاء, لذلك أثره يف بلوغ بعضهن منزلة عالية 

كـام كـان . )٣(وصـفت باملهـارة يف الكتابـة وحـسن اخلـط) مزنـة(النارص كاتبة تدعى 
عرفـت بالرباعـة يف )  ھ٣٧٤توفيت سـنة (للخليفة احلكم املستنرص كاتبة تدعى لبنى 

أي −مل يكـن يف قـرصهم «: الكتابة وسعة األدب حتى قـال يف وصـفها ابـن بـشكوال
 )٤(.»ً أنبل منها وكانت عروضية, خطاطة جدا−فاءاخلل

وهـي  ,, من أهل قرطبـةعائشة بنت أمحد القرطبيوممن برعن من النساء يف اخلط 
مل يكـن يف «: قـال ابـن حيـان يف املقتـبس. ّشاعرة قديرة عفة جريئة أديبة خطاطة دينة

ًزماهنا من حرائر األندلس من يعدهلا علام وفهام وأدبا وشعرا و ً ً ً ْ فـصاحة, متـدح امللـوك َ
                                                 

ّطوق احلاممة يف األلفة واألالف    )١(  .١٦٦ابن حزم, ص : ُ
عرص احلياة العلمية يف  ,١٣٣سعد عبد اهللا البرشي, ص . د: احلياة العلمية يف عرص اخلالفة يف األندلس    )٢(

 .٢٠٤سعد عبد اهللا البرشي, ص .  د:ملوك الطوائف يف األندلس
 ,٤٥٣سهى بعيون, ص . د: إسهام العلامء املسلمني يف العلوم يف األندلس عرص ملوك الطوائف    )٣(

 .٤٦سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون يف األندلس
 . ٥٣١, ص ٢ابن بشكوال, ج : الصلة    )٤(



  

١٥٨ 

 وماتـت وختاطبهم بام يعرض هلا من حاجة, وكانت حسنة اخلـط, تكتـب املـصاحف,
 )١( .»)ه٤٠٠سنة (ُعذراء ومل تنكح 

فاطمـة بنـت زكريـا بـن عبـد اهللا  املشهورات نذكر تّومن اخلطاطات األندلسيا
فقد كانت بارعة يف اخلـط, ضـابطة ملـا تنـسخه مـن ) م١٠٣٥/ه٤٢٧ت (الشبالري 

 )٢(.ًلكتب, وكتبت يف حياهتا الطويلة التي بلغت ما يقارب تسعني سنة كتبا كثريةا
توفيــت ســنة  (صــفية بنــت عبــد اهللا الريــيويمكــن أن نــضيف إلــيهن األديبــة 

كانت مجيلة اخلط, مشهورة بذلك, وحدث أن عابت خطها إحد ) م١٠٢٦/ه٤١٧
 :ها فقالت صديقات

  يف نظم أسطريَّرُّ الدِريكُفسوف أ    خطي فقلـت هلـا اقـرصيٍوعائبة
 ي وحمــربيِّقــَبــت أقالمــي ورَّرَوق   وناديت كفـي كـي جتـود بخطهـا
ــات ثــالث نظمت ــاُفخطــت بأبي  )٣(ليبدو هبا خطي فقلت هلا انظري   ه

       
       

 

                                                 
خـري : األعـالم ,٥٣٢−٥٣١,  ص ٢ابـن بـشكوال, ج: الـصلة ,٢٩٠, ص ٤املقري, ج: يبنفح الط    )١(

 األدب ,٦٤, ص ٢ج, ّ زينـب بنـت عـيل فـواز:الـدر املنثـور ,٢٤٠−٢٣٩, ص ٣الدين الـزركيل, ج 
 صـالح الـدين :حضارة اإلسالم ,١٣٣−١٣٢مصطفى الشكعة, ص . د :األندليس موضوعاته وفنونه

 .  ١٤٨خودابخش, ص 
الوراقة  ,٢٠٤سعد عبد اهللا البرشي, ص .  د:حلياة العلمية يف عرص ملوك الطوائف يف األندلسا   )٢(

 . ٤٧سامية مصطفى سعد, ص . د: ّوالوراقون يف األندلس
 .٤١٢احلميدي, ص : جذوة املقتبس  )٣(



 

١٥٩ 

 اخلامتة
ّرسنا يف هذه الدراسة مع اخلط العـريب يف رحلتـه إىل األنـدلس وتطـوره يف تلـك 

رأينـا فيهـا . ّرحلة ممتعة تعرفنا هبا عىل اخلط األندليس, خصائصه وأنواعـههي . البالد
ّاهتامم األندلسيني بفن اخلط العريب, وكيف نال القرآن الكريم من الوراقني األندلسيني 
ّاهتامما عظيام, وشهد من كثري منهم عناية فائقـة سـواء يف نـسخه وخطـه أو يف جتليـده  ًً

 . ّهر اخلطاطني األندلسيني الذين خطوا املصحف الرشيفكام تعرفنا عىل أش. وزخرفته
ًاستمر احلرف العريب يف األندلس ثامنية قرون, كان خالهلا مثاال حيتـذ للنهـضة 
ّالعلمية الرائعة التي خلفها العرب يف األنـدلس, والتـي أصـبحت فـيام بعـد أنمـوذج 

كانـت االبتكـارات املجتمع اإلسـالمي املثـايل ملـن أراد أن يعمـل بـروح اإلسـالم, و
 .الكثرية, واالخرتاعات العجيبة

ّإن اخلط العريب يف األندلس ال يزال رغم مرور أكثر مـن ألـف عـام حيكـي قـصة 
اط والفنـان املـسلم يف َّل إليـه اخلطـَّالفن واإلبـداع العـريب واإلسـالمي الـذي توصـ

 . حني وجد البيئة املناسبة لإلبداع والنبوغ,األندلس
 بـصدق عـن ِّ كان وسيظل هو الفن العريب األصيل الـذي يعـربّوإن اخلط العريب

ّالروح العريب وطموحه وآماله, وبفضل رعايته وازدهاره سوف يتزود املجتمع العريب 
 .مهّهضته وتقدنبروح االبتكار التي يشيعها الفن يف املجتمع والتي ال غنى عنها ل

دمـة تراثنـا العـريب واإلسـالمي ًأسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا مجيعا ملا حيبه ويرضاه خل
 .ّالذي نعتز به, إنه نعم املوىل ونعم النصري



  

١٦٠ 

 املصادر واملراجع
 القاهرة,: لسان الدين, حتقيق حممد عبد اهللا عنان, مرص, ابن اخلطيب: اإلحاطة يف أخبار غرناطة   − ١

  .ه١٣٩٣األوىل,  األجزاء الثالثة األخر, الطبعة −  ه١٣٩٥, الطبعة الثانية, ١مكتبة اخلانجي, ج
بريوت, دار العلم للماليني, : مصطفى الشكعة, لبنان.  د:األدب األندليس موضوعاته وفنونه   −٢

 .م١٩٧٤
سـهى بعيـون, الطبعـة .  د:إسهام العلامء املسلمني يف العلوم يف األندلس عرص ملوك الطواف   −٣

 . م١٤٢٩/٢٠٠٨بريوت, دار املعرفة, : األوىل, لبنان
. لـوس مليـاء الفـاروقي, ترمجـة د. إسامعيل راجي الفاروقي, د.  د:ارة اإلسالميةأطلس احلض   −٤

الريـاض, مكتبـة العبيكـان, : عبد الواحد لؤلؤة, الطبعـة األوىل, اململكـة العربيـة الـسعودية
 .م١٩٩٨/ه١٤١٩

بـريوت, دار العلـم :  الطبعـة العـارشة, لبنـانخري الدين الزركيل, ):قاموس تراجم(األعالم    −٥
  .م١٩٩٢لماليني, ل

الربـاط, : حممد بن عبد اهلادي املنوين, الطبعة األوىل, اململكـة املغربيـة: تاريخ الوراقة املغربية   −٦
  ).م١٩٩١/ه١٤١٢(منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية, 

بـريوت, دار عطـا اهللا للطباعـة والنـرش, : سمري عطـا اهللا, لبنـان: تاريخ وفن صناعة الكتاب   −٧
  .م١٩٩٣

حممـد سـامل بـن شـديد العـويف, اململكـة العربيـة . د: ّتطور كتابة املصحف الرشيف وطباعته   −٨
  .ه١٤٢١ّاملدينة املنورة, جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف, : السعودية

ُابن األبار, أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر القضاعي, رشحه : التكملة لكتاب الصلة   −٩ َّ
  .م١٩٥٥القاهرة, مطبعة السعادة, : صححه حسني عزت العطار احلسيني, مرصو

ّروحية عبـد الـرمحن . حتقيق د,  عبد اهللا حممد بن أيب نرصو احلميدي, اإلمام أب:جذوة املقتبس  −١٠
  .م١٩٩٧/ه١٤١٧بريوت, دار الكتب العلمية, : السويفي, الطبعة األوىل, لبنان

: عيل حـسني اخلربـوطيل, لبنـان.  خودابخش, ترمجة وتعليق د صالح الدين: حضارة اإلسالم−١١
 .م١٩٧١بريوت, دار الثقافة, 

ســعد عبــد اهللا البــرشي, اململكــة العربيــة .  د: احليــاة العلميــة يف عــرص اخلالفــة يف األنــدلس−١٢
 .م١٩٩٧/ه١٤١٧السعودية, معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي, 



 

١٦١ 

سعد عبد اهللا البرشي, الريـاض, مركـز .  د:رص ملوك الطوائف يف األندلس احلياة العلمية يف ع−١٣
  .م١٩٩٣امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية, 

بغـداد, مكتبـة النهـضة, : ّ سلوم العبـايس اخلطـاط, العـراقىحيي: اخلط العريب تارخيه وأنواعه −١٤
  .م١٩٨٤

 جملة حـروف عربيـة, العـدد الرابـع, الـسنة حممد املغراوي,.   د: اخلط املغريب عند ابن خلدون−١٥
  .م٢٠٠١األوىل, متوز 

بريوت, دار : ّحييى وهيب اجلبوري, الطبعة األوىل, لبنان. د: اخلط والكتابة يف احلضارة العربية −١٦
  .م١٩٩٤الغرب اإلسالمي, 

نـرش, مكـان الربـاط, دون : اململكـة املغربيـة, احلـسن الـسائح: ًدفاعا عن الفنون اإلسـالمية −١٧
  .م٢٠٠٢

ّالدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور −١٨ ُّ بـريوت, دار : ّزينب بنت عيل فواز, الطبعة األوىل, لبنـان: ُّ
  ).م١٩٩٩/ه١٤٢٠(الكتب العلمية, 

. د: ّدراسة يف تطور الكتابات الكوفية عىل األحجار يف مرص يف القرون اخلمـسة األوىل للهجـرة −١٩
 .م١٩٦٩بغداد, جامعة بغداد, : , دار الفكر العريب, العراقالقاهرة: إبراهيم مجعة,  مرص

ّابن بشكوال, أبو القاسم خلف بن عبد امللك, قدم له وضبطه : الصلة يف تاريخ علامء األندلس  −٢٠
ــدين اهلــواري, الطبعــة األوىل صــيدا. ورشحــه د ــة العــرصية,  − ّصــالح ال ــريوت, املكتب ب

  . م٢٠٠٣/ه١٤٢٣
الدورة التدريبية األوىل, اإلمـارات  اإلسالمي من الرتميم إىل التجليد, صناعة املخطوط العريب −٢١

ديب, مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث, أبو ظبي, جامعة اإلمـارات املتحـدة, : العربية املتحدة
  .م١٩٩٧/ه١٤١٨الرباط, املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة, : اململكة املغربية

ّ يف األلفة واألالطوق احلاممة  −٢٢ بريوت, : ابن حزم, عيل بن أمحد, حتقيق إحسان عباس, لبنان: فُ
  .م١٩٩٣املؤسسة العربية للدراسات والنرش, 

  .م١٩٦٩القاهرة, دار املعارف, : أبو صالح األلفي, مرص: الفن اإلسالمي أصوله فلسفته مدارسه −٢٣
دمـشق, املطبعـة التعاونيـة, : الـة, سـورياّعمر رضا كح:  الفنون اجلميلة يف العصور اإلسالمية−٢٤

  .م١٩٧٢/ه١٣٩٢
صالح بن إبراهيم احلـسن, اململكـة العربيـة :  الكتابة العربية من النقوش إىل الكتاب املخطوط−٢٥

  .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤السعودية, دار الفيصل الثقافية, 



  

١٦٢ 

يـة غـري املنقحـة, الصفدي, صالح الدين خليل بن أيبك,  الطبعة الثان:  كتاب الوايف بالوفيات−٢٦
  .م١٩٨١/ه١٤٠١يسبادن, دار نرش فرانز شتاينر, ڤ: أملانيا

 نـاجي زيـن الـدين, الطبعـة األوىل, بغـداد, منـشورات مكتبـة النهـضة, :ّ مصور اخلط العريب−٢٧
  .م١٩٦٨/ه١٣٨٨

ُ املراكـيش, عبـد الواحـد, حتقيـق حممـد سـعيد العريـان, : املعجب يف تلخيص أخبار املغـرب−٢٨ َّ َ
 ).م١٩٦٣−ه١٣٨٣(ة, مطابع رشكة اإلعالنات الرشقية, القاهر

: ابن خلدون, عبد الـرمحن بـن حممـد بـن حممـد, الطبعـة الرابعـة, لبنـان:   مقدمة ابن خلدون−٢٩
  .م١٩٩٠بريوت, مكتبة لبنان, 

إحـسان .املقري, أمحد بن حممد التلمـساين, حققـه د: ّ نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب−٣٠
  .م١٩٦٨/ه١٣٨٨ار صادر, عباس, بريوت, د

الرياض, مركز : معرض عن الفن اإلسالمي, اململكة العربية السعودية: وحدة الفن اإلسالمي −٣١
  .ه١٤٠٥امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية, 

القـاهرة, عـني : سامية مصطفى سعد, الطبعة األوىل, مرص. د: ّالوراقة والوراقون يف األندلس −٣٢
  .م٢٠٠٠وث اإلنسانية واالجتامعية, للدراسات والبح
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 فهرس املوضوعات
 ١٤١......................................................................ملخص البحث

 ١٤٢...............................................................................مقدمة
 ١٤٤.........................................نشأة اخلط األندليس وانتشاره: املبحث األول
 ١٤٩..........................اهتامم األندلسيني بتجليد وزخرفة املصاحف: املبحث الثاين
 ١٥٤..........ُّاطني األندلسيني الذين خطوا املصحف الرشيفّأشهر اخلط: املبحث الثالث

 ١٥٩...............................................................................ةاخلامت
 ١٦٠.................................................................... واملراجعصادرامل


