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 صفحات خيتلف قليالً لذلك فإن ترقيم الصفحات هنا خيتلف عن ترقيمها يف اجمللة )ص ٤-١١ يف األصل(. 
أشكر األستاذة سوزان عابد ملساعدتها يف تصحيح تهَّجي بعض األمساء الفارسية.
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تعرضُت في عدد سابق من هذه المجلة لموضوع 
نشأة الخط الكوفي التربيعي باختصار وذكرت 
نتيجة  ظهرت  التربيعي  الكوفي  خصائص  أن 
وليس  الخزفيــــة  باأللــــواح  الخط  هــــذا  لتنفيذ 
بالقرميد )اآلجر( المرصوف. وأود في هذا المقال 
أن أتوسع في عرضي لنشأة الكوفي التربيعي وأن 
أصحح رأيي السابق باستعراض نماذج مبكرة تم 
فترة  في  المرصوف وكانت  بالقرميد  تنفيذها 
سبقت األمثلة التي كنت قد عرضتها في المقال 

المذكور أعاله 1. 

-١٠٩٩ )ح  الثالث  السلطان مسعود  بناها  اليت  املئذنة  إن 
غزنة  يف  امليالدي  عشر  الثاني  القرن  أوائل  يف  ١١١٥م( 
)أفغانستان( هي واحدة من أقدم املباني اليت نشاهد فيها 
قد  وكنت   .)١ )شكل  الرتبيعي  الكويف  اخلط  بدايات 
قرأت يف بعض املصادر أن هناك كتابات كوفية تربيعية 
على  احلصول  من  أمتكن  ولكنين مل  املئذنة  هذه  تزّين 
من  التثبت  أستطع  ومل  التقارير  هذه  توضح  اليت  الصور 
وجودها قبل كتابة مقايل السابق. وأثناء كتابيت لرسالة 
الدكتوراه عن اخلط الكويف الرتبيعي متكنت من العثور 
فعالً  زينت  أنها  يل  وتبني  املئذنة  هلذه  ورسوم  صور  على 
أترجم  أن  رأيت  ولذلك  الرتبيعية،  الكوفية  بالكتابات 
فصالً من هذه الرسالة مع الصور املرافقة له لنشره يف هذا 

املقال ٢.
* باحث من سورية• الشكل )١( مئذنة مسعود الثالث )ح ١٠٩٩-١١١٥ هـ( يف غزنة.
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نشر رالف بيندر-ويلسون وصفًا مفصالً هلذه املئذنة، 
القرن  بداية  يف  ُخرِّب  األعلى  نصفها  أن  فيه  ذكر 
العشرين مما أدى لضياع تاريخ إنشائها3. زُّين هذا املنشأ 
الغامض، الذي وصفه روبيرت هيلنبراند بأنه »فريد من 
نوعه وال مثيل له«٤، بزخارف كثيفة نفذت بالقرميد 
واحملفور،  املصفوف  اآلجر(  أو  اللنب  أو  الطوب  )أو 
وتوزعت على مثان حلقات تلتف حول سطوح الشكل 
النجمي الثماني ملسقط املئذنة. تتكون احللقة الثانية 
من أعلى املئذنة من شريط باخلط الكويف املزخرف، 
مربعات  مثانية  من  السادسة  احللقة  تتكون  بينما 
حتتوي على كتابات باخلط الكويف الرتبيعي. ورغم 
الحتوائها  ١٨٥٧م  عام  منذ  ُعرفت  املربعات  هذه  أن 
على كتابات بالكويف الرتبيعي، إال أن حمتوى هذه 
بيندر-ويلسون  رالف  مقال  قبل  ينشر  مل  الكتابات 
املذكور حيث عرض بواسطة صور فوتوغرافية ورسوم 
بسيطة ثالثة نصوص تكررت على املربعات الثمانية. 
هذه النصوص ُتقرأ كالتايل: السلطان األعظم، عالء 
الدولة، مسعود أبي سعد )شكل ٢(. متكن بيندر-
صحيح  بشكل  النصوص  هذه  قراءة  من  ويلسون 
ولكن رسومه احتوت بعض األخطاء مثل إغالق أسفل 
حرف امليم يف كلمة األعظم وإضافة سن لكلمة سعد 
مما جيعلها تقرأ كـ »سعيد«، كذلك مل حيافظ على 
النسب الصحيحة للحروف كما تبدو يف الصور اليت 
التقطها ونشرها٥. فضالً عن الكلمات املكونة هلذه 
العبارات، فقد احتوى كل من هذه النصوص املنفذة 
على املئذنة خطوطًا إضافية كي متأل الفراغات بني 
الكتابة  بني خطوط  التوازن  على  احلروف وحتافظ 
والفراغات احلاصلة بني اخلطوط )شكل 3(. ونالحظ 
أن اخلصائص املمزية للخط الكويف الرتبيعي تظهر يف 
هذه النماذج رغم تارخيها املبكر، وميكن تلخيصها 
بالنقاط التالية: مجيع اخلطوط هي خطوط مستقيمة، 
رمست على شبكة مربعات ناظمة ومنتظمة خبطوط 
متوازية وزوايا قائمة، ومبسافات متساوية بني اخلطوط 

و هي مساوية للفراغات بني اخلطوط. 
ُنفذت الكتابات الكوفية املربعة املوجودة على هذه 
فارسية  كلمة  وهذه  »هزارباف«،  الـ  بتقنية  املئذنة 
طريقة  لوصف  وتستخدم  حبكة«  »ألف  ترمجتها 
لرصف قرميدات اآلجر بشكل متناوب بني الشاقويل 
السنبلي6  كالتبليط  يبدو  حبيث  ومتدرج  واألفقي 
هذه  تسمح   .)٤ )شكل   )herringbone pattern(
التصميمات  من  كبري  عدد  بإنشاء  للرصف  التقنية 
والتكوينات باالعتماد على طريقة الصف وذلك بتغيري 

لون هذه  أو  بتغيري ملمس  أو  القراميد،  مستوى وجه 
استخدم  مسعود  السلطان  مئذنة  حالة  يف  القراميد. 
البناؤون تقنية خاصة حيث استبدلوا عددًا من القراميد 

بقطع من الفخار املشوي. 
يف هذه احلالة، اسُتخدم مربع من الفخار على جانبيه 
مربعان صغريان مداران بـ ٤٥ درجة بدالً من قرميدة 
أفقية )شكل ٥(. وُيكَّون جمموع ظالل هذه املربعات 
املونة  أو  الداكن ملساحات املالط  اللون  الصغرية مع 
لون  عن  املتمزية  الغامقة  النص  خطوط  املكشوفة 
األرضية الفاتح. يكون النص يف هذه الطريقة إلنشاء 
الفخارية  التطعيمات  املتناوبة مع  بالقراميد  اخلطوط 
»عالء  فعبارة  القراميد.  تدرج  بسبب  درجة   ٤٥ مائالً 

• الشكل )٢( كتابات الكويف الرتبيعي على مئذنة مسعود 
الثالث يف غزنة. الرسوم والصور مجيعها للدكتور مأمون 

لطفي الصقال وأكرثها مأخوذ من رسالته للدكتوراه، إال 
إذا ذكر خالف ذلك.

• الشكل )3( اخلطوط اإلضافية يف كتابات الكويف 
الرتبيعي على مئذنة مسعود الثالث: اللون األصفر متديد 

حلروف الكلمات، اللون األخضر خطوط زائدة.

• الشكل )٥( طريقة رصف القرميدات لكتابة • الشكل )٤( تقنية »األلف حبكة« لرصف القرميدات.
نصوص الكويف الرتبيعي على مئذنة مسعود الثالث.
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ُكتبت بشكل مائل يف منتصف  الدولة« مثالً 
املئذنة  سطوح  من  جانبني  على  املطوي  املربع 
)شكل 6( ثم ُكرر هذا الشكل ليمأل كامل 
بيندر- وصف  لقد   .)٧ )شكل  املربع  مساحة 
واضحة  »حماولة  بأنه  التصميم  هذا  ويلسون 

لـتعشيق أو توشيج اسم عالء الدولة بهدف تكراره مللء فراغ 
املربع«، و أضاف قائالً »ولكن يبدو أن صعوبة تعشيق هذه 
األمساء واأللقاب أدت لفشل املصمم يف حتقيق تكوين منطقي 
تهنيات مجيد  الدكتورة  ناحية أخرى، حللت  وناجح«. من 
واعتربت  للدكتوراه  رسالتها  يف  األعظم«  »السلطان  عبارة 
أن  إال  زائدة«٧،  »عناصر  العبارة كـ  كافة اخلطوط حول 
حتليلي لعبارة »عالء الدولة« ُيظهر بوضوح أن هذه اخلطوط 
هي تكرار للعبارة وأنها جزء مهم وأساسي للتصميم. والواقع 
أن هذه احملاولة للتعشيق كانت ناجحة جدًا بغض النظر عن 
للتصميم  بسيطة  بتعديالت  تفاديها  هفوات صغرية ميكن 
كما نرى يف الشكل ٨، ويتوضح التعشيق أو التوشيج يف 
هذا النموذج املكرر إذا أظهرنا مساحة أكرب من التصميم 
)شكل ٩( حيث كررُت رمسي لالسم بعد تعديل اخلط فوق 
حرف الواو لتحسني القراءة، إال أنه ميكن تكرار التصميم 

األصلي متامًا بشكله احلايل.
إن أشكال بعض احلروف يف كتابات الكويف الرتبيعي على 
مئذنة السلطان مسعود خمتلفة قليالً عن قواعد هذا اخلط 
اليت تطورت الحقًا، مثل حرف النون يف كلمة السلطان اليت 
أزحيت مسافة مربع فوقعت بني خطي الشبكة الناظمة بدالً 
من انطباقها على خطوط الشبكة بشكل كامل، وشكل 
مسعود وسعد،  حرف العني املفتوح من األعلى يف كلميت 
بدايات  الذي جيري عادة يف  التجريب  وهذا طبيعي بسبب 
تطور أي منوذج من اخلطوط اجلديدة. لكن رغم هذه اهلنات 
البسيطة، ال يسعنا إال أن ُنعَجب باملستوى الرفيع والرتكيب 
اخلط.  لتاريخ  املبكر  الوقت  هذا  يف  العمل  هلذا  املعقد 
وحيضرني هنا التشابه الشديد بني هذه الكتابات على مئذنة 
السلطان مسعود وبني كتابات الكويف الرتبيعي الرائعة على 
الغوري  محمد  الدين  غياث  ملدفن  الشرقي  احلائط  عقد 
)١3٠٧-١3٠٩( امللحق باجلامع الكبري يف مدينة هراة، رغم 
أن خطوط املدفن حمفورة باجلص وليست مبينة بالطوب مثل 
املئذنة. هذا التشابه يظهر يف كلمة السلطان اليت كتبت 
بنفس الشكل، ويف الوصالت اليت تزنل حتت السطر بني 
احلروف، ويف شكل حرف العني املتمزي املفتوح من األعلى. 
وهذا يدعو للتساؤل: هل مت جتديد لوحات الكويف الرتبيعي 
على مئذنة مسعود الثالث أو استبداهلا يف القرن الرابع عشر؟ 

هذا سؤال حيتاج مزيدًا من البحث إلجابته.
اعتمادًا على حتليل الدكتورة مجيد للخصائص الشكلية 
نظرية  مع  بالرأي  اتفقْت  الثالث  مسعود  السلطان  ملئذنة 
»أن هذا اخلط  اعتربت  اليت  كراتشكوفيسكايا  الباحثة 
القرميد«٨،  رصف  لتقنيات  الزخرفية  اخلصائص  من  نشأ 
ووصفت هذا النوع من التكوينات بالنوع الـ »مفتوح« حيث ال 
يتحدد النص أو ينحصر ضمن شكل أو إطار منتظم، ألنه 
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• الشكل )6( لوح »عالء الدولة« على املئذنة.

• الشكل )٧( »عالء الدولة« مكررة مللئ اللوح.

• الشكل )٨( تصحيح شكل التكرار ليكون منتظمًا.
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ُصمم بهدف التكرار لتغطية سطح أكرب من مساحة 
داخل  ينحصر  الذي  النوع  وصفت  وباملقابل،  النص. 
شكل أو إطار بسيط بالنوع الـ »مغلق«٩، واعتربت أنه 
نشأ إىل الغرب ألن مناذج مبكرة منه وجدت باملوصل 
يف جامع النوري الذي أنشئ عام ١١٧٢م وعلى مئذنة 
-١١٧6 عام  أنشئت  اليت  مباردين  اجلامع  املسجد 
والنموذج  باجلص  حمفور  املوصلي  النموذج  ١١٧٧م. 
املارديين حمفور باحلجر، وألن طبيعة هاتني املادتني ال 
تناسب كتابة النصوص بالكويف الرتبيعي، اعتربت 
»مل  التصميمات  من  النوع  هذا  أن  مجيد  الدكتورة 
َينشأ بالضرورة من تقنيات رصف القرميد الزخرفية 

أومن مصادرها املعمارية«١٠.
يتكون النص املوجود يف اجلامع النوري باملوصل من 
أمساء اخللفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
اللوح،  أعلى  من  بدءًا  حلزوني  بشكل  كتبت  )ر( 
الرسول  والحسين حفيدي  الحسن  باإلضافة إلمسي 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ُكتبا بشكل حلزوني أيضًا حتت أمساء 
اخللفاء الراشدين، وعبارة »رضوان اهلل عليهم مجيعًا« 
كتبت على أربعة سطور متتالية يف األسفل )شكل 
١٠(. و حيوي رسم الدكتورة مجيد هلذا اللوح عددًا من 
االختالفات باملقارنة مع الصور الفوتوغرافية املنشورة، 
وبكر،  »محمد،  كلمات  يف  خاصة  نالحظها 
وعثمان، وعلي، وحسن، ورضوان، ومجيعًا«، ولذلك 
نشرها  اليت  الصور  على  رمسي  يف  اعتمدُت  فقد 
هيلنبراند والجنابي وعلى رسم ذنون األقرب للصحة. 
أما النص الذي كتب حبجم كبري على أسفل الواجهة 
»ومن  فهو  مباردين  اجلامع  املسجد  ملئذنة  اجلنوبية 
أربعة  يتوكل على اهلل فهو حسبه« وقد كتب على 
سطور متتالية وخمتلفة االرتفاع حيث تتداخل الكلمات 
وُتكون  والثاني،  األول  السطرين  يف  األوىل  الثالث 
»حسبه«  الثاني، وكلمة  السطر  فهو«  »اهلل  كلميت 
التأريخ  لوح  أن  ورغم   .)١١ )شكل  الثالث  السطر 
ومخسمائة«  وسبعني  اثنني  »سنة  اجلامع  بناء  النتهاء 
يبدو كجزء متكامل مع لوحة الكويف الرتبيعي، إال 
أن لوحة الكويف الرتبيعي هذه تبدو كإضافة متأخرة 
ألنها ال تتوضع بشكل صحيح يف موقعها على املئذنة 
وألن جودة التصميم والتنفيذ تدل على نضوج ال يوحي 
بالِقدم. ومن املمكن أيضًا أنها جتديد لنموذج سابق 
قد  املئذنة  تكون  أن  التصميم. كما ميكن  بنفس 
ُفككت ثم أعيد بناؤها بشكل غري دقيق يف مشروع 
ترميم حيث نالحظ أن هناك فراغًا إضافيًا على ميني 
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• الشكل )٩( »عالء الدولة« مكررة بشكل منتظم.

• الشكل )١٠( حمراب اجلامع النوري باملوصل )١١٧٢م(.
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نص الكويف الرتبيعي ميكن أن يسمح بإضافة خط 
شاقويل آخر للنص، وذلك لتكميل األجزاء املفقودة 
ويرجح  التصميم.  مركز  واهلاء يف  الالم  حروف  من 
هذا أن احلواف اخلارجية للشكل غري منتظمة بينما 
نتوقع أن تنتهي كلها بشكل منتظم على حميط املربع 

كما هي العادة يف مثل هذه احلالة.
وبعكس الفوضى يف تصميم هذه اللوحة، فإن مربعات 
اجلوانب  على  الرتبيعي  بالكويف  املكتوبة  الشهادة 
األربعة لنفس املئذنة يف اجلزء األعلى تعكس االنتظام 
الذي حتقق يف تصميم لوحات هذا اخلط يف القرون 
التالية )شكل ١٢(. ولألسف فإن تاريخ هذه اللوحات 

املربعة غري معروف. 
هلا  آخر  مقال  يف  مجيد  تهنيات  الدكتورة  وتذكر 
أن اجلزء األعلى للمئذنة جدد يف القرن التاسع عشر 
هذه  تصميم  كان  إذا  بالتأكيد  نعلم  ال  ولكننا 
اللوحات مشابه لنماذج أقدم كانت منفذة عليها من 
قبل١١، وذلك ألن هذا التصميم للشهادة بشكل مربع 

يعود لبدايات القرن الرابع عشر امليالدي.
النوع  أن  ترى  مجيد  الدكتورة  أن  سابقًا  ذكرت 
»املفتوح« لتصميمات الكويف الرتبيعي نشأ يف شرق 
العامل اإلسالمي بينما نشأ النوع »املغلق« يف غربه، إال 
أنه من الصعب تأكيد هذا الرأي وذلك لندرة النماذج 
الباقية ألعمال الكويف الرتبيعي املبكرة، ويزيد هذه 
املغلق  النوع  من  مبكرًا  منوذجًا  هناك  أن  الصعوبة 
النموذج  هذا  نفسها.  غزنة  يف  احلجر  على  وحمفور 
هو شاهدة قرب من مسجد األولياء ُحفر عليها أمساء 

اخللفاء الراشدين والحسن والحسين كما وجدنا يف 
منوذج املوصل )شكل ١3(١٢. 

نالحظ بساطة منوذجي النوري وغزنة سواء من ناحية 
التصميم أو من ناحية التنفيذ رغم أنهما صمما على 
أساس شبكة مربعات منتظمة، وهذا يعكس عدم 
فنالحظ   . الوقت  ذلك  يف  اخلط  خصائص  نضوج 
أن بعض خطوط  املثال  املوصل على سبيل  يف منوذج 
بدالً  الناظمة  الشبكة  فراغات  على  تقع  الكتابة 
من خطوطها، وأن هناك بعض املناطق الفارغة بدون 
كتابة، وأن شكل حرف العني يف أسفل اللوح حيوي 
التصميم،  يف  املآخذ  هذه  عن  وعدا  مائلة.  خطوطًا 
نالحظ ضعف مهارة وخربة املصمم حيث حذف بعض 
احلروف أو أجزاء احلروف: فمثالً حْذف بقية حرف 
حرف  مثل  شكلها  جيعل  احلسني  كلمة  يف  النون 
الراء، وكلمة رضوان بدون نون، وسن حرف الياء يف 

كلمة »مجيعًا« حمذوف أيضًا. 
أما يف منوذج غزنة فنالحظ خطوطًا منحنية يف حروف 
النهايات املربعة.  من  امليم ونهايات خطوط مائلة بدالً 
أما ترتيب سطور النص فهو مشوش وال يعكس خطة 
الرتتيب  خيتلط  حيث  للتسلسل  سليمة  أو  واضحة 
احللزوني بالسطور املتوازية بدون احلفاظ على تتابع 

الكلمات يف النص.
على  نهائي  بشكل  التأكيد  ميكن  ال  أنه  ورغم 
مصدر البدايات األوىل للكويف الرتبيعي حتى اآلن، 
هي  الباقية  األقدم  النماذج  معظم  أن  الواضح  فمن 
قبل  ُنفذت  اليت  األقدم  اخلمس  فالنماذج  الشرق.  يف 

• الشكل )١١( مئذنة املسجد اجلامع مباردين )١١٧6-١١٧٧م(.
.Photo by B. O’Kane/Alamay Stock Photo

• الشكل )١٢( مئذنة املسجد اجلامع مباردين )١١٧6-١١٧٧م(.
Photo by Ihsan Gercelman/123.com
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كلها  تأتي  امليالدي  عشر  الثاني  للقرن  األول  الربع 
النماذج يف الغرب تبدأ يف  من الشرق، بينما نرى أن 
ستة  نفسه.  القرن  من  الثاني  النصف  خالل  الظهور 
يف  تقع  ١٢٠٢م  عام  قبل  مؤرخة  مناذج  عشرة  من 
الباقية  األربعة  تقع  بينما  وإيران،  أفغانستان وطوران 
يف منطقة العراق وشرق تركيا واليت كانت تسمى 
غزنة  لنموذجي  فباإلضافة  باجلزيرة.  الوقت  ذلك  يف 
املذكورين سابقًا يف الغرب، تذكر الدكتورة مجيد 
مئذنة مسجد ساڤه )١١١٠-١١١١(، نمازگاه يف خبارى 
إصفهان  قرب  گار  مسجد  مئذنة   ،)١١١٩-١١٢٠(
إصفهان  يف  علي  مسجد  مئذنة   ،)١١٢١-١١٢٢(
السلطان  بنيا يف عهد  واملئذنة  املسجد  )١١66، هذا 
معلومات  حسب   )١١١٨-١١٥٧( السلجوقي  سنجر 
أبكر  تارخيهما  يكون  وبذلك   Archnet.org موقع 
أرختها  اليت  هراة  يف  الغوري  مقربة  أما   .)١١66 من 
على  بنيت  فقد   ،١٢٠١ حلوايل  مجيد  الدكتورة 
ويلبر  أرخها  التاريخ كما  من هذا  قرن  بعد  األغلب 
)١٩٥٥( ولذلك مل أذكرها يف األرقام السابقة. أما يف 
الغرب، فرنى باإلضافة للنموذجني املذكورين سابقًا 
يف املوصل وماردين مئذنة النجف )احتماالً قبل ١١٤6( 
الدكتورة  تطرقت  وقد   ،)١٢٠٢( سنجر  ومئذنة 
شيال بلير ألكرث هذه األمثلة يف كتابها »الكتابات 

اإلسالمية« الذي نشر عام ١٩٩٨، ص ٢٨ ١3.
املبكرة  الرتبيعي  كذلك نرى بعض مناذج الكويف 
الغزنويون  سكها  اليت  النقود  بعض  على  مكتوبة 
مما  هذا  يكون  وقد  بسهولة.  تداوهلا  ميكن  واليت 
ساعد على نشر هذا اخلط من الشرق إىل الغرب، هذه 

النقود النحاسية املسماة »ِجتال«، هي من الفلوس قليلة 
القيمة اليت ُضربت يف غزنة بأفغانستان. لقد اسُتخدم 
اخلط الكويف العادي على النقود الغزنوية منذ عهد 
نصير الدولة سبوكتكين )ح ٩٧٧-٩٩٧( وحتى عهد 
السلطان مسعود الثالث الذي ورد ذكره سابقًا يف هذا 
املقال. ولكن بدءًا من عهد ميني الدولة بهرامشاه )ح 
١١١٧-١١٥٧( نرى أن الكتابات على النقود النحاسية 
أشكاالً  وأخذت  تبسيطًا  أكرث  أصبحت  الصغرية 
هندسية، وبذلك شابهت الكتابات الكوفية الرتبيعية 
القائمة. ويف عهد آخر  خبطوطها املستقيمة وزواياها 
 )١١٨6-١١6٠ )ح  ملك  خسرو  الغزنويني  احلكام 
خبطوط  الواو،  حرف  عدا  احلروف،  مجيع  كتبت 
مستقيمة. استخدم خسرو ملك ثالثة ألقاب على النقود 
اليت سكها أوهلا »تاج الدولة«، ثم »سراج الدولة«، ثم 
لك«١٤. ونرى على ظهر أحد نقود اجِلتال النص 

ُ
»أبو امل

خسرو ملك« يف  الدولة  تاج  »السلطان األعظم  التايل 
لثور  العملة رمسًا مبسطًا  أربعة سطور١٥، وعلى وجه 
)شكل ١٤(. أما يف اجلتال األصغر حجمًا، فقد ُقسم 
النص على وجه العملة وعلى ظهرها )شكل ١٥(. ويف 
نوع آخر من النقود نرى عبارة »السلطان األعظم سراج 
الدولة« على ظهر العملة و »خسرو ملك« على وجهها 
واسعة  تكن  مل  النقود  هذه  أن  ورغم   .)١6 )شكل 

• الشكل )١3( شاهدة قرب من مسجد األولياء بغزنه )١٠٥٩-١٠٩٩م(.

• الشكل )١٤( نص »السلطان األعظم تاج الدولة خسرو ملك« على 
ظهر أحد نقود اجِلتال اليت صكها خسرو امللك الغزنوي. الشكل 
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اإليلخانيني  كعمالت  التصميم  جيدة  أو  االنتشار 
والتيموريني اليت كتبت باخلط الكويف الرتبيعي بعد 
مئة ومخسني عامًا، إال أن هذه النقود الغزنوية ُتظهر 
يف  الرتبيعي  الكويف  لتطوير  املبكر  الوقت  بوضوح 

مناطق شرق العامل اإلسالمي.
للخط  األقدم  النماذج  هذه  استعراض  بعد  لنا  يبدو 
الكويف الرتبيعي أن والدة هذا اخلط و نضجه كانتا 
ستتمان بشكل أو آخر يف هذه املرحلة التارخيية حتى 
لو مل تكونا نتيجة لرصف القرميد. إذ نالحظ منذ 
أوقات  من  حتى  ورمبا  عشر،  الثاني  القرن  بدايات 
لتبسيط  ومستمرة  حثيثة  حماوالت  نالحظ  أبكر، 
تنفيذ الكتابات الكوفية على أفاريز خمتلف املباني 
وتقليل  اختصار  عن  أسفرت  املآذن  على  وخصوصا 
املطلوبة  املشوي  الفخار  أو  اخلزفية  األلواح  أشكال 
لتمثيل مجيع احلروف. فبينما كانت الكتابات على 
تقلد  السابقة  القرون  خالل  املشوي  بالفخار  األبنية 
الدائرية  بأشكاله  التقليدي  الكويف  اخلط  حروف 
١٧-أ(  )شكل  املائلة  أو  املشطوفة  خطوطه  ونهايات 
أخذ البناؤون السلجوقيون ومعاصروهم بإزالة تفاصيل 
اخلط الدقيقة كما نرى يف مسجد سني بإيران الذي 
بين عام ١١3١م )شكل ١٧-ب(، ثم إزالة األشكال 
الدائرية كما يف برج مقربة مؤمنة خاتون يف ناخجوان 
)ناخيتشيفان( بأذربيجان الذي بين عام ١١٨6م )شكل 

امليالدي  عشر  الثالث  القرن  بداية  وحبلول  ١٧-جـ(. 
نرى أن الكتابات على عدد من األبنية نفذت بأبسط 
أشكال الفخار املشوي )اآلجر احملروق( وصممت على 
شبكات مربعة منتظمة وخبطوط مستقيمة )شكل 
الرتبيعي  الكويف  اخلط  وهذه كلها صفات  ١٧-د( 
الكويف  صفات  بعض  أن  رغم  اليوم،  نعرفها  كما 
واخلطوط  املشطوفة  اخلطوط  نهايات  مثل  التقليدي 
نرى  الزمن كما  ملدة من  الظهور  استمرت يف  املائلة 
عام  بنيت  اليت  زوزان  مدرسة  يف  املثال  سبيل  على 
هللا يف رادكان قرب مدينة  عبد  ١٢١٩م ويف ضريح 
مشهد الذي يعرف بـ ميل-إي-رادكان والذي بين عام 
١٢٠٥م١6 )شكل ١٨( وميكن مراجعة املقال السابق 
املذكور يف اهلامش رقم ١ الذي ُنشر يف هذه اجمللة 

ملزيد من املعلومات حول هذه الظاهرة .
يف  التبسيط  حنو  املستمر  التطور  هذا  حيدث  مل 
األشكال ويف التنفيذ بنفس الدرجة أو بنفس السرعة 
يف كافة أرجاء العامل اإلسالمي، حيث نرى أن بعض 
املناطق كانت متقدمة يف سرعة واتساق هذه العملية. 
البسيطة  األشكال  بأن  التأكيد  ميكن  ولكن 
واملوحدة للخط الكويف الرتبيعي تطورت بالتوازي مع 
تطور تقنيات البناء بالقرميد على مدى مئة سنة تقريبًا، 
وساهمت يف تسارع انتشار هذا اخلط يف القرن الثالث 

عشر والقرون الثالثة التالية ■ 
   

• الشكل )١٥( نص »السلطان األعظم« و »تاج الدولة خسرو ملك« 
على ظهر ووجه أحد نقود اجِلتال اليت صكها خسرو امللك الغزنوي.

• الشكل )١6( نص »السلطان األعظم سراج الدولة« و »خسرو ملك« على 
ظهر ووجه أحد نقود اجِلتال اليت صكها خسرو امللك الغزنوي.
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Abstract
In a previous issue of this magazine, I briefly addressed the topic of the emergence 
of the Square Kufic script and mentioned that the characteristics of Square Kufic 
appeared as a result of implementing this script with ceramic panels and not with 
building tiles or bricks. In this article, I would like to expand my presentation of 
the emergence of Square Kufic and to correct my previous opinion by reviewing 
early examples that were implemented with bricks in a period preceding the 
examples included in the above-mentioned article.
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