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ُيعتبر الخط الكوفي من أقدم الخطوط العربية، وكان يسمى بالخط اليابس 
بسبب خطوطه الجافة وأشكال حروفه القوية البسيطة. ويقال إن النبي إدريس 

عليه السالم قد وضع أبجديًة للكتابة تتكّون كامل حروفها من خطوط 
مستقيمة بدون أية انحناءات على اإلطالق. ثم طّور علي بن أبي طالب فيما بعد 

هذا الخط ليحوي على أربعة أخماس من األشكال المستقيمة وُخمس من 
األشكال المنحنية، وهذا ما عرف بالخط الكوفي)١(.

وإذا كان من العسري تبيان احلقيقة من اخليال يف هذه 
الرواية، فإننا نعلم على وجه اليقني أن هذا اخلط كان 
اإلسالمية،  الدعوة  انتشار  من  األوىل  العقود  يف  سائدًا 
وتطّوَر بسرعة مدهشة إىل أشكال أكرث مجاالً وتكامالً 
أصبح  حتى  الكريم،  القرآن  لكتابة  اعتماده  بسبب 
على  نوعًا  عشر  اثين  للكويف  األساسية  اخلطوط  عدد 
األقل يف نهاية القرن الرابع اهلجري/العاشر امليالدي)٢(، 
أشكال  إىل  التطور  يف  اخلطوط  هذه  بعض  واستمرت 
والضفر  والزتهري  التوريق  بإضافة  وذلك  تعقيدًا،  أكرث 
وغري ذلك قرنًا بعد قرن. إال أن ابتكار اخلط الكويف 
من  واحدًا  كان  البسيطة  اهلندسية  بأشكاله  الرتبيعي 

االستثناءات القليلة هلذا االجتاه حنو التعقيد.

الكوفية  اخلطوط  عن  الرتبيعي  الكويف  اخلط  يتمّي 
األخرى بثالث خصائص:

١- مجيع خطوطه مستقيمة دون أية احنناءات أو أقواس.
٢- مجيع الزوايا بني اخلطوط هي زوايا قائمة )٩٠ درجة(.
الفراغ بني  ٣. عرض أو مسك اخلط مساٍو متامًا لعرض 

اخلطوط )شكل ١(.

هذا اخلط هو خط مرسوم وليس خطًا مكتوبًا بالقلم أو 
القصب، وكان من الطبيعي أن يظهر على جدران األبنية 
القطع  أو  بالّصب  الكتابة  تنفيذ  يتم  حيث  اإلسالمية، 
أو احلفر على مواد البناء الصلبة بدالً من الكتابة على 

الورق أو اجللد أو الرق.
الرتبيعي  الكويف  باخلط  االهتمام  الزدياد  ونظرًا 
واستعماله يف التصميمات واللوحات واألبنية يف كثري من 
أقدم  أن  رأيُت  فقد  واإلسالمي)٣(،  العربي  العامل  أحناء 
التقليدية،  تصميمه  ملبادئ  موجزًا  املقال عرضًا  هذا  يف 
ولتنويعاته املعاصرة)٤(. آمل أن يكون يف عملي املتواضع 
هذا خدمة للفن واخلط العربي، ولكل من أحبهما، وأن 

يكون خالصًا لوجه اهلل تعاىل، وهو املوفق.

لمحة تاريخية
يعتقد بعض الباحثني أن ابتكار اخلط الكويف الرتبيعي 
العمارة  يف  القرميد  الستخدام  مباشرة  نتيجة  كان 
القرميدات  صفُّ  الطبيعي  من  كان  حيث  اإلسالمية، 
الرتبيعي  الكويف  تكوينات  لتنتج  املوحَّدة  بأشكاهلا 

)الشكل ١( مدرسة طيليا قاري يف مسرقند ١٦٦٠

)الشكل ٢-أ، أعلى، من اليمني إىل اليسار( مسجد سني ١١٣١، برج مؤمنة خاتون ١١٨٧، ميل إي-رادكان ١٢٠٥
)الشكل ٢-ب، أسفل( ميل إي-رادكان ١٢٠٥
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النظامية)٥(. إال أن استعراض تاريخ تنفيذ اخلط الكويف 
الرتبيعي بالقرميد يظهر لنا أن البنائني واملصممني استمروا 
باستخدام  وذلك  املكتوب،  الكويف  أشكال  تقليد  يف 
لعدة  املرصوفة،  الطبقات  عن  عوضًا  املصبوبة  القوالب 
الكويف  خصائص  تظهر  أن  قبل  السنني،  من  مئات 
الرتبيعي املمية. وتطورت هذه اخلصائص ببطء على مدى 
مئة سنة تقريبًا، وظهرت نتيجًة لتنفيذ الكويف باأللواح 

اخلزفية وليس بالقرميد املرصوف.
يف  هام  كعنصر  الكويف  اخلط  استخدام  انتشر  وقد 
يف  اخلط  هذا  استُخدم  أن  منذ  اإلسالمية  األبنية  تزيني 
مروان عام ٧٢  بن  امللك  بأمر اخلليفة عبد  الصخرة  قبة 
فقد  وإيران  العراق  مناطق  أما يف  ميالدي.  هجري/٦٩٢ 
الشريط  ويعطينا  اآلجر.  أو  بالقرميد  اخلطوط  نفذت 
اجلامع يف  باملسجد  اجلنوبية  القبة  قاعدة  على  الكويف 
املنفذ  لتقليد الكويف  أصفهان )٤٨٠ه/١٠٨٧م( منوذجًا 
األحرف  أن  نشاهد  حيث  املكتوب،  للكويف  بالقرميد 
املدورة حتتفظ بأشكاهلا الدائرية بدون حتريف يذكر 
البناء  مبادة  تنفيذها  لتسهيل  نتوقع  أن  ميكن  كما 
املستعملة. إال أن الصناع والفنانني املسلمني أخذوا بتبسيط 
أشكال احلروف الكوفية على مدى القرن الثاني عشر 
بالقاشاني،  املغطى  بالقرميد  تنفيذها  لتسهيل  امليالدي 
وهذا بدوره أدى إىل توحيد األشكال اليت تتكون منها 
أ(، حتى أصبح   ٢ وتقليل عددها )شكل  هذه احلروف 
باإلمكان تنفيذ مجيع حروف األجبدية باستخدام مخسة 
قرب  زيار  مئذنة  يف  القرميد  قطع  من  فقط  أشكال 

اصفهان)٦(.  

الثالث  باخلصائص  يتمتع  باق خلط كويف  مثال  وأقدم 
دون  مستقيمة  خطوط  من  الرتبيعي:  للكويف  املمية 
والسمك  اخلطوط،  بني  القائمة  والزوايا  احنناءات، 
بينها، هو الشريط الكتابي  الثابت للحروف واملسافات 
يف  اهلل  عبد  ضريح  على  األزرق  القاشاني  بألواح  املنفذ 
ميل-إي- بـ  يعرف  الذي  مشهد،  مدينة  قرب  رادكان 
رادكان ويعود تاريخ بنائه لعام ٦٠٢ه/١٢٠٥م. ورغم أن 
احلروف  نهايات  مثل  التقليدي،  الكويف  ميات  بعض 
الزخرفية وبعض اخلطوط املائلة، ال تزال موجودة ضمن 
اخلط اجلديد، إال أن اإلمكانيات الكاملة هلذا اخلط 
وسهلة  للجميع  واضحًة  هنا  أصبحت  والنظامي  املتقشف 
التقليد نظرًا ألهمية البناء وكرب حجم خطوطه)٧( )شكل 

٢ ب(.
ونظرًا ألن تقنيات البناء بالقرميد كانت متطورة لدرجة 
فقد  الفرتة،  هذه  يف  اإلسالمي  العامل  شرق  يف  كبرية 
يف  الشائعة  التجريدية  اهلندسية  الزخارف  استبدال  مت 
املقتبسة  الرتبيعي  الكويف  حروف  بأشكال  القرميد 
من القاشاني بسرعة كبرية، وبدون حاجة إلجراء تغيري 

يذكر يف هذه التقنيات.

نتيجة  إيران  أبنية  من  الرتبيعي  الكويف  مناذج  واختفت 
آلسيا  املغويل  الغزو  عن  نتج  الذي  واخلراب  للفوضى 
ومل  امليالدي،  عشر  الثالث  القرن  منتصف  يف  الوسطى 
القرن، على حني  نهاية  الظهور مرة أخرى حتى  تعد إىل 
خّلفت لنا مناطق آسيا الصغرى الرتكية اليت مل تتعرض 
هلذا الغزو عددًا من األبنية اليت احتوت على مناذج الكويف 

الرتبيعي، مثل تربة كيكافوس يف مدينة سيواس )٦١٦ 
ه/١٢١٩م()٨( ومدرسة قره طايا يف قونيا )٦٣٩ه/١٢٤١ 
)٦٧٠ه/١٢٧١م( مناره  سيفت  ومدرسة   )٣()٩ شكل  م، 
الرتبيعي يف  للكويف  )١٠(، وكذلك جند مناذج مبكرة 

مصر يف جممع السلطان قالوون )٦٨٣ه/١٢٨٤م( شكل 
)١٤( وضريح بيربس )٧٠٧ه/١٣٠٢م( )١١(. 

ومع بداية القرن الرابع عشر امليالدي بدأ الكويف الرتبيعي 
النضوج  كامل  بشكل  إيران  أبنية  من  عدد  يف  يظهر 
يف  الداخلية  اجلص  زخارف  يف  نشاهد  كما  والتطور، 
 ٦٩٩-٧١١( أصفهان  قرب  لينجان  يف  بري-إي-باكرن 
ه/١٢٩٩-١٣١١ م، شكل ٤ أ()١٢(، ويف املوزاييك املزجج 
مدينة  يف  اوجلايتو  ضريح  لقبة  اخلارجي  السطح  على 

السلطانية )٧١٣ه/١٣١٧م، شكل ٤ ب()١٣(.
التالية  القرون  الرتبيعي يف  الكويف  وقد تطور استخدام 
سطوح  بتغطية  وذلك  خارجها،  أو  املباني  داخل  سواء 
بناء  ومواد  تنوعًا  أكرث  ألوان  وباستعمال  فأكرب  أكرب 
تعقيدًا  أكرث  تكوينات  بتصميم  وكذلك  خمتلفة، 
عشر  اخلامس  القرن  بداية  فمنذ  ومهارة.  وإحكامًا 
ايران  من  املهرة  البنائني  تيمورلنك  نقل  وبعد  امليالدي، 
أبنية قد غطيت  اىل عاصمته مسرقند، أصبحنا نشاهد 
كامل جدرانها بعبارات الكويف الرتبيعي اليت تعّظم اهلل 
ويزينه يف  البناء  وحتمده، وكأنها حجاب عظيم حيمي 
آن معًا، كما نشاهد يف املثال الرائع ملسجد بييب خامن 

يف مسرقند )٨٠٢-٨٠٧ه/١٣٩٩-١٤٠٤م، شكل ٥()١٤(.
املباني  زخرفة  يف  العربي  اخلط  استخدام  شيوع  ورغم 
انتشار  أن  إال  لإلسالم،  األوىل  القرون  منذ  اإلسالمية 
عشر  اخلامس  القرن  يف  الرتبيعي  الكويف  استخدام 
امليالدي كان العامل الذي أدى إىل تغطية مبان كاملة 
بالتصميمات والزخارف الكتابية، وهذه خاصية متيت 
بها العمارة اإلسالمية عن عمارة باقي احلضارات. ولكن 
مل يستمر ذلك طوياًل، إذ فّضل الصفويون استخدام هذا 
اخلط بشكل حمدود منذ القرن السادس عشر امليالدي، 
وسرعان ما بدأت التصميمات بالضعف والتحريف، ومل 
يعد الكويف الرتبيعي مرغوبًا بنفس احلماس حبلول القرن 
الثامن عشر امليالدي، وظل استخدامه يف اضمحالل منذ 
يف  به  االهتمام  عاد  حيث  هذا،  وقتنا  حتى  الوقت  ذلك 

العمارة وجماالت التصميم الفين األخرى.
واسع  بشكل  الرتبيعي  الكويف  اخلط  استخدم  لقد 
بعكس  الوسطى،  وآسيا  وأفغانستان  وإيران  العراق  يف 
وسوريا  الشرق،  يف  اإلسالمية  اجملاورة كاهلند  املناطق 
ومصر ومشال أفريقيا يف الغرب، حيث اقتصر استخدامه 
على حاالت قليلة أو نادرة)١٥(. وإذا كان ابتكار الكويف 
الرتبيعي مرتبطًا أصالً باألبنية املعمارية، إال أنه استخدم 
بشكل حمدود يف جماالت الفنون التشكيلية والتطبيقية 

األخرى مثل األقمشة والسجاد واللوحات الكتابية)١٦(.

)الشكل ٣( مدرسة قاره طايا يف قونيا ١٢٤١        )الشكل ٤-ب( قبة ضريح أوجلايتو يف السلطانية ١٣١٧

)الشكل ٤-أ( بري-إي-باكران يف لينجان قرب أصفهان ١٣١١

)الشكل ٥( الكويف الرتبيعي يغطي كافة سطوح مسجد بييب خامن يف مسرقند ١٤٠٤
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أسس تصميم الكوفي 
التربيعي

بدراسة األمثلة التارخيية للخط الكويف الرتبيعي نالحظ 
أن حروف أجبديته هي أشكال بسيطة وعددها حمدود 
)شكل ٦(، إال أن صعوبة هذا اخلط تكمن يف احملافظة 
الفراغ  يكون  عندما  التقليدية  احلروف  أشكال  على 
الذي تكتب فيه أصغر أو أكرب من املعتاد، وقد أوردنا 
أشكال  تنويعات   )٦( الشكل  من  األسفل  السطر  يف 

احلروف اليت ميكن استعماهلا يف مثل هذه احلاالت.
املدورة  للحروف  األفقي  العرض  أن  نالحظ  وكذلك 
يساوي  واجليم،  والدال  األولية  العني  مثل  املفتوحة، 
العرض األفقي للحروف املدورة املغلقة، مثل امليم والفاء 
السود  اخلطوط  إيقاع  على  للمحافظة  وذلك  والواو، 
والفراغات البيض يف احلروف اجملاورة، وبعبارة أخرى، 
تقع على شبكة منتظمة ال  فإن مجيع خطوط احلروف 

جيوز جتاهلها.
إن أصغر ارتفاع للحروف يف الكويف الرتبيعي هو ثالثة 
بعبارة  أو  أبيضني،  فراغني  بينها  حتصر  سوداء  خطوط 
أخرى مخسة مربعات مساوية لعرض األلف )شكل ٧ أ(، 
الكلمات  تكوين  لصعوبة  االستعمال  قليل  ارتفاع  وهو 
ضمن فراغ يعترب أصغر من املعتاد. لكتابة احلروف العربية 
بشكل أكرث طبيعية فإننا حنتاج إىل أربعة خطوط أفقية 

سوداء، حبيث يشكل اخلطان األوسطان حدود احلروف 
املدورة كأول امليم والواو والفاء، ويشكل اخلط السفلي 
حد نهايات احلروف النازلة حتت السطر كالراء والواو 
نهايات  حد  العلوي  اخلط  ويشكل  وامليم،  اجليم  وذيل 
احلروف املنتصبة كاأللف والالم والطاء )شكل ٧ ب(. 
الشديد يف  االقتصاد  بسبب  النسبة،  أن هذه  نرى  لذلك 
استخدام الفراغ الكتابي، هي من أكرث النسب شيوعًا 
يف اخلط الكويف الرتبيعي تارخييًا، حيث تتطلب معظم 
لتأمني  احلروف،  حول  ممكن  فراغ  أقل  التكوينات 
دون  البيضاء  والفراغات  السوداء  احلروف  بني  التناسب 
احلروف  صميم  من  ليست  إضافية  عناصر  إىل  احلاجة 

نفسها إلكمال تكوين اللوحة.

هو  مما  باخلطوط  كثافة  أكرث  التكوين  جيعل  ومما 
التقليدية  الرتبيعية  الكوفية  الكتابات  أن  بالفراغات 
واحدًا  مربعًا  تشغل  النقطة  ألن  منقوطة،  غري  كتابات 
يفكك  مما  بيض،  مربعات  بثمانية  وحتاط  باألسود 

التكوين يف أكرث احلاالت. لذلك حيبذ عدم استعمال 
تكون  عندما  الرتبيعي  الكويف  تكوينات  يف  النقاط 
العبارة مفهومة بسهولة حبيث ال خُيشى االلتباس وتشويه 

املعنى.
اخلط  على  أساسًا  يعتمد  الرتبيعي  الكويف  أن  ورغم 
أن  إال  املكتوبة،  اخلطوط  باقي  مثل  املستمر  األسود 

كرثة استعماله يف املباني أدت إىل تطور أشكال جديدة 
نقاط  بشكل  منفصلة  مربعات  استخدام  على  تعتمد 
القرميد  استخدام  أو  والقاشاني  الفسيفساء  أحجار  من 

)شكل ٨(.
كما أننا نستطيع بتطبيق عمليات التناظر األساسية أن 
نكرر كلمات معينة للحصول على تكوينات زخرفية، 

)الشكل ٦( أجبدية اخلط الكويف الرتبيعي

)الشكل ٧-أ، اليمني( نسبة خطوط الكويف الرتبيعي الصغرى
)الشكل ٧-ب، اليسار( نسبة خطوط الكويف الرتبيعي العادية

)الشكل ٨( تنفيذ الكويف الرتبيعي بالفسيفساء والقرميد، مدرسة أولوغ بك يف مسرقند ١٤٢٠

ف أبجدية 
حرو

ي التربيعي
الكوف

أشكال بسيطة

وعددها محدود
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وهذه هي أبسط الطرق لعمل تصميمات الكويف الرتبيعي. 
والتدوير  اإلزاحة  فهي  األساسية  التناظر  عمليات  أما 
واالنعكاس  اإلزاحة  هي  الرابعة  والعملية  واالنعكاس 
يف  التكرار  أن  ونالحظ   .)٩ )شكل  واحد  آن  يف  معًا 
وأن  أشرطة زخرفية،  يعطي  واحد  باجتاه  العمليات  هذه 

التكرار باجتاهني يؤدي إىل تغطية السطح بكامله.

الكويف  أشكال  أهم  من  الكتابية  األشرطة  وتعترب 
عدد  كتابة  عند  طبيعي  بشكل  تنتج  ألنها  الرتبيعي 
عمل  يف  يستخدم  الذي  األساس  وألنها  الكلمات،  من 
 )١٠( الشكل  ويوضح  املربع.  الشكل  ذات  التصميمات 
مراحل عملية التصميم اليت تبدأ بشريط مبسط، ثم توضع 
النقاط على احلروف عند احلاجة إىل وضوح الكلمات 
تعدل أشكال احلروف حتى يصبح  ثم  التباسها،  وعدم 
على  الكلمات  تقسم  ثم  ومتناسقًا،  منتظمًا  الشريط 
أطراف املربع اخلارجية، ويتم استنباط أشكال زخرفية 
مالئمة يف مركز املربع لرتبط نهايات احلروف مع بعضها 
بعضًا، ولتؤكد العالقات البصرية اليت تنتج عن كتابة 

احلروف والكلمات يف االجتاهات األربعة املتعامدة.
وإذا كررنا الكلمة أو العبارة نفسها على اجلوانب األربعة 

للمربع، أمكننا أن نعمل التصميمات ذات الشكل املربع 
بطريقة أبسط، أما إن استخدمنا عدة أسطر يف التصميم 
بدالً من سطر واحد فإن التصميم يصبح أكرث تعقيدًا، 
السطور  ذات  املربعات  يف  الكلمات  تركيب  يتم  حيث 
وبشكل  للمربع  اخلارجية  احلواف  من  بدءًا  املتعددة 
ويتطلب   .)١١ )شكل  مركزه  حنو  حلزوني  أو  دوراني 

هذا النوع من التصاميم مهارة ودقة يف احلساب، ورهافة 
وذوقًا يف معاجلة أشكال احلروف، ألن شروط الرتكيب 
وملء الفراغ بكامله دون زيادة أو نقصان تدفع املصمم 
إىل تغيري هذه األشكال حسب املساحات املتوفرة، مما 
جيعل هذه احلروف غري مفهومة أحيانًا أو مشابهة حلروف 

أخرى، وهذا طبعًا غري مقبول.
الرتبيعي  الكويف  يف  التكوين  صعوبات  دفعت  ولقد 
اخلاصة  املمارسات  من  عدد  إىل  واخلطاطني  املصممني 

بهذا اخلط لتسهيل عملهم أهمها)١٧(:
١. التحوير: وهو أن يغرّي املصمم شكل احلرف باملد أو 
التقصري أو اللّي، وهذا مسموح به إن حوفظ على الصفات 
املمية للحرف حبيث ال تصعب قراءته وال يشتبه بغريه، 
تتناسق  حبيث  للحرف  اجلمالية  الصفات  على  وحوفظ 

أجزاؤه مع بعضها ومع احلروف األخرى يف التصميم.
يف  حرف  من  أكرث  املصمم  جيمع  أن  وهو  الدمج:   .٢
أو  حرفني  دور  واحد  حرف  يؤدي  حيث  واحد،  شكل 
التصميمات  يف  شائع  وهذا  متعددة،  أكرث يف كلمات 
من  حمدود  عدد  ُيستخدم  حيث  املتناظرة،  الزخرفية 
الكلمات إلنتاج أشكال جنمية أو تربيعية أو دائرية أو 
ما شابه، وجيب احلفاظ هنا على الوضوح واجلمال كما 

ذكرنا يف التحوير.
بشكل  الكلمة  املصمم  يكتب  أن  وهو  العكس:   .٣
إىل  اليمني  من  بدالً  اليمني  إىل  اليسار  من  عكسي، 
اليسار، وهذا يستخدم كثريًا يف التصميمات املتناظرة، 
وضع  لتسهيل  بل  التناظر  إىل  حاجة  دون  استخدم  ورمبا 
التكوين،  من  أو حمدودة  معينة  فراغات  يف  الكلمات 

وهذا مما جيب تالفيه قدر اإلمكان.
٤. االستعاضة: وهو أن يستعيض املصمم عن حرف معنّي 

جبزء مشابه له من حرف أخر يف الكلمة نفسها، ويتم 
هذا غالبًا عندما يكون الفراغ املخصص للكلمة صغريًا 
تفادي هذا  فيه، وجيب  وتصعب كتابة احلروف كلها 
االستعمال كليًا ألنه استعمال خاطئ ويودي إىل اختالط 

القراءة وتشويه املعنى.

تنويعات متطورة
بتنفيذ  واملسلمون  العرب  والصناع  الفنانون  قام  لقد 
بأشكال  قرون  مدى  على  الرتبيعي  الكويف  تصميمات 
كثرية التنوع بالغة اإلبداع، منها تغيري مسك خط الكتابة 
أو لونه مما يغرّي عالقة الكتابة باألرضية أو اخللفية اليت 
تأثري  كان  اخلط  مسك  ازداد  كلما  إذ  عليها،  كتبت 
الكتابة أقوى، وحتول شكلها العام من خط إىل مساحة، 
فكلما  وبالعكس  خطًا.  فتصبح  األرضية  تتحول  بينما 
وتأكد  أخّف  الكتابة  تأثري  كان  اخلط  مسك  نقص 
واضحة  مساحة  اخللفية  تصبح  بينما  اخلطي،  شكلها 
ولون  لون اخلط  التضاد بني  ازدياد  فإن  التأثري. وكذلك 

األرضية جيعل الكتابة أكرث وضوحًا )شكل ١٢-أ(.
اجتاهي  يف  متساو  غري  بشكل  اخلط  نسب  تغيري  أما 
الطول والعرض فيجب أن يتم باحرتاس شديد وحساسية 
اخلط  بني  جديدة  عالقات  على  حصلنا  رمبا  ألننا  بالغة 
واألرضية قد ال تكون ُمرضية دائمًا، ويستحسن تفادي 
تغيري نسب اخلط بشكل غري متساو إال ألسباب موجبة 

يف التعبري الفين ووظيفة التصميم )شكل ١٢-ب(.
وإن كانت زوايا التقاء اخلطوط يف التصميمات التقليدية 
أن  ميكن  معاجلتها  على  تنويعات  إدخال  فإن  قائمة، 
ترتاوح  حيث  التصميم،  حتّسن  مجيلة  تأثريات  يضيف 

)الشكل ٩( عمليات التناظر األساسية: اإلزاحة )أعلى ميني(، اإلنعكاس )أعلى يسار(، التدوير )أسفل ميني(، واإلزاحة واإلنعكاس معًا

)الشكل ١٠( مراحل تصميم لوحة مربعة، مأمون صقال ١٩٧٧

)الشكل ١١( مراحل تصميم لوحة مربعة متعددة السطور، سورة اإلخالص، مأمون صقال

تعتبر األشرطة
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هذا  ١٢-ج(.  )شكل  واملقعرة  احملدبة  األشكال  بني 
بشكل غري  يتنوع  أن  املكتوب  اخلط  لشكل  وميكن 
حمدود ليتالءم مع طبيعة املواد املستعملة يف التنفيذ)١٨(، 
وأخريًا  ١٢-د(.  )شكل  التعبريية  الوظيفة  مع  ليتالءم  أو 
فبإمكاننا احلصول على أشكال غري مربعة للتكوينات 
)شكل  غريها  أو  قائمة  زوايا  باستخدام  سواء  اخلطية 
١٣(.  وبهذا حنصل على جمموعة هائلة من اإلمكانات 
بدمج التنويعات املمكنة يف مسك اخلط ولونه ونسبه، مع 
شكل ومقدار زوايا التقاطع وطريقة تنفيذ اخلط نفسه، 

لتالئم خمتلف احتياجات التعبري الفين.
فإننا نستعمل  لوحة خطّية  أية  نريد كتابة  وحنن عندما 
عليها، وحتصر  اليت كتبت  اخللفية  تتمي عن  خطوطًا 
بينها فراغات تؤكد شكل اخلطوط بتأثري متبادل بني 
السلبية  واخللفية  للخطوط،  الفّعال  املوجب  الشكل 
تساوي  فإن  الرتبيعي  الكويف  اخلط  يف  أما  املستقّرة، 
بني  احملصور  األبيض  الفراغ  مع  األسود  اخلط  مسك 
أو  واألرضية  الشكل  لقيم  توازنًا حرجًا  اخلطوط خيلق 
اخللفية اليت يستقر عليها هذا الشكل. ولقد أوحى هذا 
اخلط  فيها  يتساوى  تصميمات  عمل  بإمكانية  التوازن 
الفراغ األبيض يف املعنى إىل جانب تساويهما  األسود مع 
يف الشكل، وذلك بتشكيل الفراغ بني احلروف ليكون 
ميكن  حبيث  نفسها،  احلروف  لشكل  متامًا  مماثالً 
قراءة تكوين الفراغ كما ميكن قراءة تكوين احلروف. 
ويعترب التصميم الذي جيمع بني كلميت “حممد” و”علي” 
من  كل  فيها  ُيقرأ  اليت  التصميمات  أبرع  من  واحدًا 
اخلط األسود والفراغ األبيض، وذلك ألن الشكل الفين 
للكلمتني املتداخلتني يعكس فكرة التكامل العضوي 
بني الشخصيتني، وخيلق منهما وحدة متكاملة )شكل 

.)١٤

جند  فإننا  املسلمني،  حياة  يف  الشهادة  عبارة  وألهمية 
هو  كما  كثرية  تنويعات  الرتبيعي  بالكويف  لتصميمها 
هذه  من  عددًا  هنا  ونعرض  األخرى.  اخلطوط  احلال يف 
يرتاوح عدد اخلطوط  )١٥( حيث  الشكل  التنويعات يف 
يف كل ضلع للمربع من ١٠ إىل ١٢ خطًا. ويعترب التصميم 
املربع من أمجل تصاميم الكويف  املثمن داخل  التقليدي 
القرن  ابُتكر يف  أن  منذ  تنويعات كثرية  وله  الرتبيعي، 
عبارة  التصميم  هذا  يف  وتتكرر  امليالدي.  عشر  الرابع 
متتد  حبيث  للمربع،  األربعة  اجلوانب  على  قصرية 
وجنمة  مثمنًا  لتشّكل  للكلمات  الشاقولية  اخلطوط 
تنويعات  وهناك  املربع )شكل ١٦-أ(.  مثانية يف مركز 
أخرى للمربعات الدورانية، حيث تتكرر فيها عبارة على 
يف  زخرفًا  احلروف  امتدادات  وتشكل  املربع،  جوانب 
من  النوع  هذا  ويعطي  ١٦-ب(.  )شكل  التصميم  وسط 
التصميم مظهرًا جذابًا وممتعًا بسبب التناظر احلاصل، 

وبسبب التباين بني اخلط والزخرفة)١٩(.

)الشكل ١٢، من أعلى اليمني إىل اليسار واألسفل: أ، ب، ج،د( تنويعات اخلط الكويف الرتبيعي: مسك اخلط، النسب، الزوايا، اللون والزخرف
)الشكل ١٣، من اليمني إىل اليسار( املسجد اجلامع يف أصفهان، مسجد ومزار اخلضر يف مسرقند، ُجدد يف بداية القرن العشرين

)الشكل ١٤( حممد وعلي، جممع قالوون يف القاهرة ١٢٨٤، لوحة ملأمون صقال
)الشكل ١٥( تنويعات على تصميم الشهادة )من أعلى اليمني باجتاه عقارب الساعة(: 

مسجد بييب خامن بسمرقند، مسجد املؤيد شيخ بالقاهرة، شاهدة قرب يف شاه إي زندة 
بسمرقند، خان الصابون حبلب، مدرسة طيليا قاري بسمرقند، جامع حبسيتا حبلب

ث الكوفي
ترا

التربيعي حافل
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التنوع
بالغة 
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تصميمات حديثة
يزداد اليوم استعمال الكويف الرتبيعي من قبل اخلطاطني 
أماكن  ويف  كثرية  أعمال  يف  واملهندسني  والفنانني 
وقوة  بساطة  يستحسن  املعاصر  الذوق  ألن  متعددة، 

اخلطاطني  فمن   .)١٧ )شكل  اخلط  هذا  تكوينات 
بشكله  الرتبيعي  الكويف  مارسوا  الذين  املعاصرين 
التقليدي يوسف  أمحد من مصر وزهري منيين  من سوريا 
وحسن قاسم حبش من العراق )٢٠(. أما اخلطاطني عصام 
ومنري  مصر  من  امساعيل  وطارق  العراق  من  السعيد 

الشعراني السوري املقيم يف مصر ومسري صايغ من لبنان 
ومانويل كني األمريكي املقيم يف الكويت وفريد العلي 
الكويف  بني  أعماهلم  يف  جيمعون  فإنهم  الكويت  من 
ناحية  من  سواء  احلديثة  واملعاجلة  التقليدي  الرتبيعي 
الذين  املعاصرين  الفنانني  ومن  التلوين)٢١(.  أو  التكوين 
عبد  الفنية  لوحاتهم  يف  الرتبيعي  الكويف  يستخدمون 
فلسطني  من  بالطة  وكمال  سوريا  من  أرناؤوط  القادر 
وأمحد مصطفى املصري املقيم يف لندن ونعمان ذاكري 
وكاتب هذا املقال وهما سوريان، األول مقيم يف باريس 
ومن  األمريكية)٢٢(.  املتحدة  الواليات  يف  مقيم  والثاني 
كتابات  بتصميم  يقومون  اخلطاطني  بعض  أن  املؤسف 
الرتبيعي دون معرفة كافية بأصوله وقواعده،  الكويف 
وهذا اليتم يف حالة أي من اخلطوط األخرى، فال جند 
النستعليق  الثلث مثالً يكتب  خطاطًا متمكنًا من خط 
أستاذ  جند  ولكننا  وممارستها،  أصوله  تعلُّم  بدون 
اخلطاطني هاشم حممد البغدادي أحد أهم أعالم اخلط 
العربي يف العراق الذي برع يف أكرث اخلطوط اللينة من 
الثلث والنسخ والديواني يضّمن إحدى لوحاته سطرًا من 
ونقاط  أخطاء  عشرة  من  أكرث  فيه  الرتبيعي  الكويف 
املثال  هذا  وغري  مثله،  استاذ  بسمعة  يليق  ال  ضعف مما 

كثري)٢٣(. 

التنويعات  من  عددًا  املقال  هذا  يف  استعرضنا  لقد   
املمكنة عند تصميم الكويف الرتبيعي، ورغم أن تراثنا 
حافل بنماذج وتطبيقات بالغة التنّوع، إال أن هناك كثريًا 
وال  كاف،  بشكل  بعد  ُيستغل  مل  التنويعات  هذه  من 
يزال اجملال واسعًا أمام اخلطاط والفنان واملصمم املعاصر 
ومالئمة  واجلمال،  باحليوية  مليئة  تكوينات  إلبداع 

لوظائف تزيينية وتعبريية كثرية.
لعبارة  بسيطًا  تكوينًا  املثال،  سبيل  على  أخذنا،  فإن 
أنه ميكننا عمل  رأينا   )١٥( الواردة يف شكل  الشهادة 
التعبريية.  تامًا حسب احلاجة  اختالفًا  تكوينات خمتلفة 
تكوين  هو  ا(   ١٨( شكل  يف  للوحة  العام  فالتكوين 
غري متناظر، إذ تلعب العالقة بني الشكل واألرضية فيه 
دورًا هامًا يف خلق توتر حرج، يوازنه وضع املربع األبيض 
الصغري ضمن الفراغ األسود والشكل الرمادي الكبري، 
اإلطار، مما جيعل  حدود  خارج  اخلطي  الشكل  وميتد 
املشاهد  ويدفع  واستمرارية،  حركة  حالة  يف  اللوحة 
التكوين  أما  الفين.  العمل  إمتام  يف  خبياله  للمشاركة 
يف الشكل )١٨ ب( فهو تكوين متناظر ومتوازن، إال أن 
احليوية الناجتة عن تدوير املربع األوسط تبعد خصائص 
الرتابة والسكون عن اللوحة، وهذا ما يؤكده استعمال 
الشكل بكامله  إن  الصغرية بشكل حر.  اللونية  البقع 

داخل اللوحة، واحلركة هنا حمدودة وحمصورة.

تلعب اخلطوط الشاقولية دورًا هامًا يف تكوينات الكويف 
الرتبيعي ألنها تعطي إحساسًا واضحًا باالجتاه واإليقاع، 

)الشكل ١٦-أ، أعلى و١٦-ب، أسفل( تنويعات تصميم املثمن داخل املربع واملربعات الدورانية

جامع  بايازيد باشا بأماسيا ١٤١٤ و املدرسة الغياثية خبرجريد ١٤٤٤ 

مقربة أمري زادة بسمرقند ١٣٨٦

املسجد اجلامع بيد ١٤٠٦-١٤١٧

مسجد اجلمعة بيد ١٤٠٦-١٤١٧ ومسجد الشاه بأصفهان

شاهدة قرب، مقربة شيخ جاكري حبلب ١٩٨٢

قصر أق سراي بشهر-إي -سزب ١٣٧٩-١٣٩٦

)الشكل ١٧( حمراب املركز اإلسالمي يف نيويورك. الكويف الرتبيعي تصميم مانويل كني ١٩٨٧ 
)الشكل ١٨-أ و١٨-ب( لوحة منو ملأمون صقال ١٩٩٦، ولوحة شهادة خبارى ملأمون صقال ٢٠٠٥

لم يقتصر استخدام
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ل العربية واإلسالمية
الدو

حيث ظهرت نماذجه
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الحديثة من ا

إلى الــواليــات املتحــدة



١٤١٥

لباقي  امللتوية  األشكال  مع  التضاد  عنصر  وتوفر 
الشاقولية  اخلطوط  هذه  استخدمُت  ولقد  احلروف، 
من  يشع  بنور  إحياء  إلعطاء  لوحاتي  إحدى  يف  املمتدة 
مركز التكوين إىل االجتاهات األربعة )شكل ١٩(. أما 
يف الشكل )٢٠( فإن التكوين الكتابي يبدأ من احمليط 
التوحيد  كلمة  تصبح  حيث  املركز  حنو  متجهًا  ويدور 
آن  يف  حوهلا  مبا  ومرتبطة  وحدها  متفردًة  العامل،  بؤرة 
اللوحة،  مساحات  لكافة  التجريدية  املعاجلة  إن  واحد. 
سواء كانت جزًأ من اخلط أو من اخللفية، تفتح للخطاط 
والفنان املصمم جماالً واسعًا إلعطاء تكوينات أقرب إىل 
ألن  وذلك  والكتابة،  اخلط  إىل  منها  والتصوير  الرسم 
التأثري الناتج ال يراعي التسلسل اخلطي، بل ُينتج عالقات 
جديدة بني األشكال مرتكزة على اللون واملوقع واإليقاع 
يف  الرتبيعي  الكويف  اخلط  ويصبح  والتضاد،  والتناغم 
هذه احلالة نقطة انطالق حنو عامل تعبريي مبتكر جيمع 

بني تقاليد املاضي وتطور احلاضر.

وإذا كان اخلط الكويف الرتبيعي قد بدأ على واجهات 
نطور  أن  املالئم  من  أن  رأيُت  فقد  املعمارية  املباني 
استعماله من اللوحات ذات البعدين اىل األشكال ثالثية 
األبعاد حيث يأخذ اخلط أشكاالً تشغل الفراغ وميكن 
تسميته  ميكن  ما  وهذا  متعددة،  زوايا  من  مشاهدتها 
بالكويف التكعييب. هذا املوضوع حيتاج اىل مقال مستقل 
ولكنين سأتعرض له باختصار هنا ألهميته. ذكرنا أن 
أحيانًا  الرتبيعي كانت تصمم  الكويف  بعض تكوينات 
تصمم  اليت  التكوينات  مثل  قائمة  غري  زوايا  باستعمال 
بزاوية ٦٠ درجة. يف هذه احلالة ميكن النظر إىل بعض 
هذه التكوينات كأنها إسقاط أكسونومرتي ألشكال 
تركيبًا  نرى  فمثالً  بعدين.  ذو  على سطح  األبعاد  ثالثية 
لعبارة الشهادة يف قصر شريوان شاه يف باكو حيث قسم 
النص إىل ثالثة أقسام احتل كل منها شكل معني منتظم 
ومجعت املعينات لتعطي شكل جنمة سداسية)٢٤(. ولكن 

مكعب  على  جديد  بشكل  املعينات  هذه  مجع  ميكن 
فراغي كأن الكتابة متت على سطوح خمتلفة االجتاه، 
وقد أعدت رسم هذا التصميم لتوضيح هذا التأثري الفراغي 
)شكل ٢١(. لقد استلهمُت هذا املثال وصممُت شكالً 
املختلفة  السطوح  وجعلت  املشرفة  للكعبة  األبعاد  ثالثي 
)شكل٢٢(.  باحلج  املتعلقة  القرآنية  اآليات  من  مكونة 
سطوح  على  الرتبيعي  الكويف  ُكتب  املثالني  هذين  يف 
اإلحياء  لتعطي  السطوح  هذه  ُركبت  ثم  األبعاد،  ثنائية 
بأنها مرسومة يف فراغ ثالثي األبعاد. ولكن ميكننا أن 
الكتابة  جعلنا  إذا  أكمل  بشكل  الفكرة  هذه  نطور 
كًا حبيث التبقى  نفسها ثالثية األبعاد وذلك بإعطائها مُسْ
تدرجات”  املسمى”  عملي  بعدين. يف  ذو  بسطح  حمدودة 
كل  ورّكبت  أقسام  ثالثة  إىل  الشهادة  عبارة  قسمت 
الذي  السمك  ولكن  الفراغ،  اجتاهات  أحد  على  قسم 
من  الكلمات  مجع  املمكن  من  جعل  للخط  أعطيته 

)الشكل ١٩( شعاع، لوحة ملأمون صقال ١٩٨٥

)الشكل٢٠( اإلخالص، لوحة ملأمون صقال ١٩٩٤

)الشكل ٢١( جنمة بالكويف الرتبيعي من قصر شريوان شاه يف باكو )اليمني( وحتويلها إىل كويف تكعييب ملأمون صقال )اليسار(

)الشكل ٢٣( تدرجات رقم ٢، لوحة ملأمون صقال ٢٠٠٠، ومراحل تصميم لوحة تدرجات ١٩٩٤/١٩٨٩)الشكل ٢٢( الكعبة، لوحة ملأمون صقال ١٩٩٤
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١٦١٧

الثالثة حبيث تكون كلمات كل سطح جزًأ  السطوح 
من كلمات السطح اجملاور)٢٥( )شكل ٢٣(.          

يتضح من األمثلة السابقة أن إمكانيات التعبري الفين يف 
اخلط الكويف الرتبيعي كثرية ومتنوعة، وآمل أن يكون 
وتطويره يف خمتلف  استخدامه  ملتابعة  املقال حافزًا  هذا 

جماالت التصميم يف حياتنا املعاصرة ■ 

وتشابهها مع إدخال العديد من اإلضافات غري املوضوعية 
واليت ليس هلا عالقة بالنص، وذلك الستكمال ومتام 
البناء اهلندسي، والتناسب بني احلرف وفراغه، على 

حساب النص املقروء، وهذا خمالف لقواعد احلذاق من 
اخلطاطني العارفني بأمور صنعتهم”. الكزن املوصوف 
بإحياء اخلط الكويف، دراسة وحتقيق حممد حممد 

علي موسى، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 
السلسلة الرتاثية )١٤( الكويت ،١٤٠٥ه/١٩٨٥م،ص٨. 
هذه املالحظات ُتظهر أن مصمم مناذج الكويف الرتبيعي 

يف املخطوط احملفوظ يف املكتبة الوطنية بتونس مل 
يكن متمكننًا من صنعته. 

)١٨( انظر مقال “الكويف الرتبيعي والعمارة اإلسالمية” 
ملأمون صقال، جملة عامل البناء، عدد ١٣٢ يوليو 

١٩٩٢، القاهرة. ص٣٠-٣٤.

)١٩( انظر لوحات مأمون صقال يف مقال

“The Square Kufi, its roots and exponents” 
by Marion Muller, Upper & Lower Case 
Magazine (New York: August 1986) p. 12.

)٢٠( تويف يوسف أمحد عام ١٩٤٢م، انظر كتاب معامل 
اخلط العربي تأليف حمي الدين جنيب بادجنكي، 

دار القلم العربي حبلب ١٩٩٣م، ص١٣٦ و١٣٩ و١٤٠. 
ُنشرت مناذج من كتابات الكويف الرتبيعي لزهري 

منيين يف دليل معرض اخلط العربي يف القطر العربي 
السوري يف املتحف الوطين  بدمشق، ١٩٧٧م حتت 

أرقام ٧٣ و٧٥ و٧٦ باإلضافة للوحة الغالف. كذلك 
نشر يف نفس الدليل لوحة بالكويف الرتبيعي لعبده 
لطف حتت رقم ٦٣ وهي منقولة عن يوسف أمحد، 

ولوحة أخرى بالكويف الرتبيعي لزهري زرزور حتت رقم 
١١٨ وهي لوحة مبتكرة. ولد حسن قاسم حبش يف 

املوصل عام ١٩٤٣م و ضّمن عددًا من لوحات الكويف 
الرتبيعي يف كتابه »اخلط العربي الكويف« نشر دار 

 القلم يف بريوت، الطبعة الثالثة ١٩٩٠م. 
باإلضافة إىل هؤالء اخلطاطني فإن كتاب »بدائع اخلط 

العربي« لناجي زين الدين يتضمن لوحتني بالكويف 
الرتبيعي ليوسف ذنون من العراق )ولد عام ١٩٣٢م( 
حتت رقم ١٢٥ و١٢٦. ويذكر مؤلفا كتاب »اخلط 

العربي« عبد الصمد كيايل وحممد سعيد مبيض أن 
ممدوح الشريف من سوريا قد برع يف الكويف الرتبيعي 

إال أنين مل أعرث على أية أمثلة منشورة من أعماله، ولعل 
بعض القراء يعلم بها فيوافيين مبصدرها،  والكتاب 

املذكور من نشر مكتبة الغزايل يف إدلب، سوريا عام 
١٩٩٦م، ص٦٢.  

)٢١( عصام السعيد مهندس معماري، ولد عام ١٩٣٩م يف 
بغداد، عاش يف لندن وتويف فيها عام ١٩٨٨، انظر 

كتاب

Modern Islmic Art: Development and 
Continuity, Wijdan Ali, University Press of 
Florida, 1997, color plate facing page 85, 
and page180.

ولد طارق طه أمحد امساعيل يف القاهرة عام ١٩٤٥ ومارس 
التصوير الفوتوغرايف قبل حتوله اىل فن اخلط 

وحصوله على دبلوم اخلطوط العربية عام ١٩٩٠ من 
مدرسة حتسني اخلطوط العربية. انظر كتاب “فنانون 

وخطاطون” تأليف الدكتور مصطفى عبد الرحيم 
حممد سعيد الذي ذكر يف  جملة حروف عربية، 

العدد العاشر، كانون الثاني ٢٠٠٤، ص٥٦-٥٧ ولد 
منري الشعراني عام ١٩٥٢ يف دمشق، سورية، وخترج 

من كلية الفنون اجلميلة بدمشق عام ١٩٧٧ يقيم 
يف القاهرة منذ الثمانينات وصدر كتاب عن أعماله 
الفنية من تأليف يوسف عبدلكي. ولد مانويل كني 
عام ١٩٤١ يف الواليات املتحدة األمريكية ويقيم يف 

الكويت منذ عام ١٩٨٢. يعمل أمينًا ملتحف دار اآلثار 
اإلسالمية يف الكويت، انظر جملة حديث الدار نشر 
دار اآلثار اإلسالمية عدد الربيع عام ١٩٩٤م،ص ٣٦-

٤١. ولد فريد العلي يف الكويت عام ١٩٥٧م و يستخدم 
الكويف الرتبيعي يف أعماله الفنية كما نرى مثالً يف 

http://www.sakkal.com/Guest_Gallery/fa-
reed/fareed_art.html

و يف كتابه »تشكيالت يف لفظ اجلاللة«، فريد العلي، دولة 
الكويت ١٤١٧ه/١٩٩٧م.

)٢٢( ولد عبد القادر أرناؤوط يف دمشق عام ١٩٣٦م وتويف 
فيها عام ١٩٩٢م، واستخدم الكويف الرتبيعي يف 

أعماله الفنية منها اعالنني ملعرض دمشق الدويل لعامي 
١٩٨٩ و١٩٩١م. انظر كذلك دليل معرض اخلط 

العربي املذكور يف هامش ٢٠ من هذا املقال حتت رقم 
١٥.  ولد كمال بالطة يف القدس عام ١٩٤٢م وأقام يف 

مدينة واشنطن منذ عام ١٩٦٨م، انظر كتابّي 

Contemporary Art from the Islamic World, 
edited by Wijdan Ali, Scorpion Publishing, 
London, 1989, p. 243

The Splendor of Islamic Calligraphy, Khat-
ibi, Abdelkebir and Mohammed Sijelmassi. 
Thams & Hudson, paperback edition 2001, 
pp. 230-232.

 ولد أمحد مصطفى يف االسكندرية عام ١٩٤٣م ويعيش يف 
لندن منذ عام ١٩٧٤م. انظر كتاب

An Alchemy of Letters: The Art of Ahmed 
Moustafa, Jeremy Theophilus, Artizana, 
England 1993.

Attributes of Divine Perfection: The Con-
cept of God in Islam, Ahmed Moustafa, 
Fe-Noon Ahmed Moustafa, London, 2000.

ولد نعمان ذاكري يف حلب عام ١٩٣٦م وهو مهندس معماري 
مقيم يف باريس، انظر كتاب

Les Ouviers du Signe: Calligrpahie en Cul-
ture Musulmane, Valere-Marie Marchand, 
ACR Editions, Paris, 2002, pp. 258-261.
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اليت أتلقاها باستمرار لتعلم هذا اخلط عن طريق موقعي 
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١٧ يف  كتاب »معاهد تزكية النفوس يف مصر« تأليف 
دولت عبد اهلل، القاهرة ١٩٨٠ م.

(12) Hill, Derek. Islamic Architecture and its 
Decoration (London, 1964), figs. 287, 290.

(13) Blair, Sheila S. “The Epigraphic Program 
of the Tomb of Uljaytu at Sultaniyya: 
Meaning in Mongol Architecture”, 
Islamic Art II (New York: The Islamic Art 
Foundationh, 1987) pp. 43-96.

)١٤( املصدر السابق األشكال ٤٢-٥٨.

)١٥( على الرغم من قلة مناذج الكويف الرتبيعي يف هذه 
املناطق، إال أنين قد أعددت مقاالً عن الكويف 

الرتبيعي يف مدينة حلب فيه تسجيل وحتليل هلذا النوع 
من اخلط يف األبنية التارخيية التالية: جامع حبسيتا 

)٧٥١ه/١٣٧٠م(، جامع السراوي )٧٨٠ه/١٣٧٨م(، 
مقربة املاريداني )٧٨١ه/١٣٧٩م(، جامع تغري بردي 
)٧٩٧ه/١٣٩٤م(، جامع األطروش )٨١١ه/١٤٠٩م(، 

قلعة حلب )٨٧٧ه/١٤٧٢م(، خان الصابون 
)٨٨٩ه/١٤٨٤م(، قصر جنبالط )٩٠٣ه/١٤٩٧م(. 
مناذج الكويف الرتبيعي يف طرابلس، لبنان تشمل 
كتابات يف خان املزنل )٧٠٩ه/١٣٠٩م( و مدرسة 

الربطاسي )٧٢٥ه/١٣٢٥م( واملدرسة القرطاوية 
)٧٢٦ه/١٣٢٦م( وجامع تينال )٧٣٧ه/١٣٣٦م(. 

أما يف مصر فنشاهد مناذج الكويف الرتبيعي 
يف جممع السلطان قالوون )٦٨٣ه/١٢٨٤م( 
وضريح بيربس )٧٠٧ه/١٣٠٢م( ومقربة زين 

الدين اليوسفي )٧٢٦ه/١٣٢٥م( وجامع الطنبغا 
املارداني )٧٤٠ه/١٣٤٠م( ومدرسة السلطان حسن 

)٧٥٧ه/١٣٦٣م( وجامع املؤيد شيخ )٨٢٠ه/١٤١٧م( 
وقبة الغوري )٩١٠ه/١٥٠٤م(.  

)١٦( استخدم الكويف الرتبيعي يف عدد من سجادات الصالة 
احلريرية اليت تنسب عادة إليران ويعتقد أنها صنعت 

يف القرن العاشر اهلجري/السادس عشر امليالدي، 
إال أن بعض الباحثني يعتقدون أنها صنعت يف تركيا 
يف القرن الثالث عشر اهلجري/التاسع عشر امليالدي. 
توجد مناذج من هذه السجادات يف متحف اجلزيرة يف 
القاهرة ومتحف طوبقابي سراي يف استنبول ومتحف 

مرتوبوليتان للفن يف نيويورك ومتحف النسيج يف 
واشنطن. 

)١٧( هذه املمارسات ذكرت يف كتاب بدائع اخلط العربي 
لناجي زين الدين املصرف. طبع وزارة اإلعالم، بغداد 

١٩٧١، ص ٤٥٤. كذلك يذكر حممد علي موسى أن 
“اخلط الكويف الرتبيعي متعذر القراءة لتداخل حروفه 



١٨١٩

ولد مأمون صقال يف دمشق عام ١٩٥٠م وهو مهندس معماري 
مقيم يف والية واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية 
منذ عام ١٩٧٨م، انظراهلوامش ١٨ و١٩ و٢٥ يف هذا 

املقال وعلى موقع اإلنرتنت 

http://www.sakkal.com/articles/art_arabic_
calligraphy/square_kufic_examples.html 

)٢٣( هذه القطعة هلاشم البغدادي )١٩٤٣-١٩٧٣م( نشرت يف 
كتاب »معجم مصطلحات اخلط العربي واخلطاطني« 
لعفيف البهنسي نشر مكتبة لبنان ببريوت عام ١٩٩٥ 

ص١٢١، ونشرُت حتليل الكويف الرتبيعي فيها على 
موقع اإلنرتنت

http://www.sakkal.com/instruction/sq_
kufi_hashem.html

وأسوأ من هذا املثال البسملة بالكويف الرتبيعي اليت كتبها 
حممد مرتضى املصري واليت ال تكاد ختلو كلمة فيها 

من خطأ أو أكرث مع أن خط الثلث يف نفس اللوحة 
بالغ التجويد، انظر كتاب بدائع اخلط العربي لناجي 
زين الدين املصرف شكل٨٢، ونشرُت حتليل الكويف 

الرتبيعي فيها على موقع اإلنرتنت السابق.

)24( Baku, Ensemble of Shirvan Shahs, 
divan khaneh, detail of epigraphic disk. 
Golombek, Lisa and Donald Wilber. The 
Timurid Architecture of Iran and Turan, 
Princeton University Press, 1988, fig. 336. 
A small design with three Square Kufic 
diamond panels grouped into a hexagon 
is published in Pugachenkova, Termez, 
Shakhrisabz, Kiva, fig. 22. 

)٢٥( نشر هذا العمل يف املقال  

“Inscription as Art in the World of Islam” 
by Habibeh Rahim, Arts and the Islamic 
World No 29, Autumn 1996, London, UK, 
pp. 45-47.

ونشر عمل مماثل بتنويع يف األلوان يف كتاب

“Islamic Art and Architecture” published 
by Koneman Publishers in Cologne, Ger-
many, 2001, p 598.   
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Abstract
The development of Square Kufic calligraphy in the 12th century was an 
exceptional step towards simplification in Kufic styles that evolved towards more 
complexity in the preceding centuries. This style, originally an architectural 
epigraphic style, is distinguished by its straight lines, right angles, and equal 
spacing between lines and spaces to conform to a regular grid.

This article introduces a brief history of the development of Square Kufic 
calligraphy in architecture, the principles of its design and numerous variations, as 
well as examples of its use in modern works of art and design. From this review, 
it is evident that Square Kufic calligraphy is experiencing renewed interest after 
decades of neglect.
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