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انرحهٍم ،و أٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال
الشاسج إإىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج ،و يف
اذلىايش و إ
آخش انثحث
ٌ شرتط عهى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح
أ
انثحث يٍ الخطاء انهغىٌح و ادلطثعٍح

ٌ مذو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح أو االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق A4
ٌ شافك انثحث يف أونه يهخص تانهغح االَكهٍضٌح عهى أٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه
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يصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع لكمية اآلثار  -جامعة الموصل

المجمة التي تيدف إلى تشجيع األبحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد

الرافدين وحضارتيا ونشرىا وفق المعايير العممية .نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من

اإلسيامات العممية كتبيا أساتذة يعممون في حقل آثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا
الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرو ار بالحضارات السومرية واألكدية واآلشورية وفترات

الحكم االجنبي ثم العصور اإلسالمية .نممل ان يجد القار الكريم ما يصبو إليو من معرفة آثارية
وحضارية .ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآلثارية التي تساعد في توعية االنسان

بمىمية اآلثار والتراث ،كما انيا ممك لإلنسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال ،مع االخذ

بالحسبان اليجمة الشرسة التي حمت بآثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير

مشروعة اسيمت في تشويو الموقع األثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق.
وأخي اًر ما حل بآثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى
وجود أيد خفية ممنيجة ومدربة عممت عمى تدمير الحضارة اآلشورية والتي امتدت لما يقرب من

 2000الف سنة قبل الميالد.

نممل أن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبالً دو اًر في نشر منجزات تمك

الحضارات وأثرىا في بمدان الشرق األدنى القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك
والتنجيم واليندسة والرياضيات والطب واآلداب بكل مجاالتيا.

االعداد القادمة ستنشر الكترونيا ،وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين

إن شاء اهلل .وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم الييا.

ومن اهلل التوفيق
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نعي
الراحل األستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي
9154 _ 5491

أ.د .جابر خميل إبراهيم
كمية اآلثار – جامعة الموصل

رئيس هيأة اآلثار والتراث األسبق

في يوم الجمعة الموافق  02أيمول  0207غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي
متوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا  ،إلجراء فحوصات تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا  ،يرافقو نجمو
أنس  .بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب .

وبعد ايام معدودات فارق الحياة في الثاني من تشرين االول  0207ونقل جثمانو إلى بغداد ووري
الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول . 0207
3

والفقد حالة مؤلمة  ،والفراق ىاجس مرعب يبقى كامناً في ذىن اإلنسان وان كان تفسيره ىو

انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة .

ولد الفقيد عام  0723في حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف باسم (باب الشيخ )

نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي (الكيالني) الذي فيو مرقده ومسجده
الجامع .

أكمل المرحوم عبدالقادر دراستو االبتدائية واإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق بعدىا بقسم اآلثار

في كمية اآلداب بجامعة بغداد وحصل عمى شيادة البكالوريوس في االثار القديمة  .وأىمتو شيادتو
لمتعيين في مديرية االثار العامة (الييأة العامة لألثار والتراث حالياً) بدرجة منقب آثار  .ونسب

لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية  .والتحق يومئذ بالمجان التي كانت تعد مؤلفين

كبيرين ميمين ىما ( :المواقع االثرية في العراق  -بغداد  )0752و (أطمس المواقع األثرية  -بغداد
 . )0754فضالً عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى مواطن االثار وتفقدىا من

حين آلخر  ،من أجل حمايتيا من التجاوزات .

في بداية شير آذار من سنة  0753رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر

ممثال عنيا في المسوحات األثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في
المعيد الشرقي بجامعة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة
القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآلثاري لغاية النصف االول من شير

مارس من العام نفسو  .واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجاري االنيار
والجداول الدارسة  ،والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة  ،والتي
غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

ومن الجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشروعو ىذا عمى مراحل  .كانت االولى في عام

 0746والثانية في  0751والثالثة في  . 0753وكان المرحوم عبدالقادر قد أعد بحثاً قيما عن نتائج

ذلك المسح نشره في مجمة سومر المجمد  )0755( 11ص  . 47 – 40أما االستاذ ادمز فقد

أصدر مؤلفو الشيير ( )Heartland Cities , Chicago 1981كانت األعمال االثارية ىذه عالوة
عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل الرسوبي  ،قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري والتنقيب التي

تضطمع بيا مؤسسة اآلثار العراقية  ،جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي  .فسافر رحمو

اهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن اطروحتو في
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النصوص المسمارية المكتشفة في تميين مشيورين بحوض سيل حمرين ىما (السيب وحداد) الواقعين

في محافظة ديالى والعائدين إلى العصر البابمي القديم  0373 – 0222ق .م
The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell
HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983
عاد الدكتور عبدالقادر إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال
تحصيمو العممي  .وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية ابن رشد
بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن دائرة

اآلثار والمتحف العراقي وفي الوقت نفسو كانت صالتو العممية مع قسم اآلثار بكمية اآلداب في
الجامعة ذاتيا  ،محاض اًر ومشرفاً ومناقشاً لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه .

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح

طمبتيا في الدراسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل  .إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات

أمنية حرجة  .كما نشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في الموسوعات الحضارية التي كتبتيا نخبة
من الباحثين العراقيين  ،والتي غدت مصد اًر لمطمبة والباحثين .

وفضالً عن ذلك فقد تخرج عمى يدي الفقيد العديد من اآلثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح

بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية .

ومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآلثار والت ارث وفي جامعة بغداد يحق لنا أن

نذكر مآثره وحسن شمائمو  .فقد كان بحق حميد الشيم واألدب والخمق الحسن .

غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم اآلخرة وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو

ومعارفو ومحبيو لوعة الحزن وألم الفراق  .ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو  ،وأن يسكنو

أعمى فراديس الجنان .

وانا هلل وانا إليه راجعون
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اﻟﺷـــــــــﻛـل و ِ
اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧطّ
ّ

م .وﺳن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن

ﻛﻠﯾﺔ اﻵﺛﺎر – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل

اﻟﻣﻠﺧص

ﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻟوﺣﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ زﺧرﻓﯾﺔ أﯾﻧﻣﺎ ﺣل وأرﺗﺣل إذ اﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ
ﺳﺎﻫم اﻟﺧط اﻟﻌر ّ
اﻟﻔﻧون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن دورﻩ ﻓﻲ ﺗدوﯾن اﻟﻌﻠوم واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ  .ﻟذﻟك اﻋﺗﻧﻰ اﻟﻔﻧﺎن
اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ,وﻛﺎن ﻣن أوﻟوﯾﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﻣراء واﻟﺧﻠﻔﺎء  .وﻗد أﺧذ اﻟﻔﻧﺎن اﻟﻣﺳﻠم ﯾﻬﺗم ﺑﻪ
وﯾﺣدث ﻓﯾﻪ ,ﺣﺗﻰ أوﺻﻠﻪ اﻟﻰ ﻣراﺣل ﻣﺗطورة ﻣﺗﻧوﻋﺔ .
وﯾﺑﺗﻛر
ّ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻫذا ,ﻓﻘد اﺗﺧذت ﻣﺻﺎدر دراﺳﺗﻪ ﻣن أﺻﻠﯾن ,اﻷول ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻧظري,

ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺷﻛل واﻟﺗﻧﻘﯾط وﺗﺄرﯾﺧﻪ وﺗطورﻩ وأﺷﻛﺎﻟﻪ ,وﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ ذﻟك ﻧﺻوص

ﻛﺛﯾرة ,اﻋﺗﻣد أﻛﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﺎت واﺟﺗﻬﺎدات وآراء ﻣﺗوارﺛﺔ ,واذا ﻛﺎن أﻛﺛرﻫﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎً ﻓﺈن ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﻻ

ﯾﻘﺑﻠﻪ اﻟﻌﻘل ,ﻓﻠﻛل رأى ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻪ وﯾﺿﺎدﻩ .واﻟﻧﻘل ﻋرﺿﺔ ﻟﺧطﺄ أو وﻫم أو زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن  .واﻵﺻل

اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟر واﻟرق واﻟﺑردي وﻏﯾرﻫﺎ ,ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺷﻛل واﻹﻋﺟﺎم
ﻣﻌﻧﻰ ودﻻﻟﺔ  .وﻛذﻟك أﻟوان اﻟﻣداد )اﻷﺣﺑﺎر( اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣرﻛﺎت ﻋن اﻟﻧﻘﺎط .
ً
ﺗﻧوﻋت ﻣﺻﺎدر اﻟدراﺳﺔ وﻣراﺟﻌﻬﺎ واﺧﺗﻠﻔت ﻣﻣﺎ زادﻫﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻓواﺋد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدان
اﻟﺿﺑط اﻟﻠﻐوي واﻹﻣﻼﺋﻲ واﻟﺿرورة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  ,ﻓﻬﻲ ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﺗﺻو اًر واﺿﺣﺎً ﻋن ﺗطور اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣر ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺻور .
وﺣرﻛﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ّ

The Shape and Alaiejam in Arabic Calligraphy
Abstract:
The Arabic calligraphy is considered a decorative aesthetic , in addition
ti its role in transmition of information , ideas and opinious . Where it
occupies an important position in the Islamic arts as he was cared by
Muslim artist. Arabic calligraphy was the fist attention of the scholars ,
princes and caliphs Muslim artist developed and inuovated in calligraphy
until it brought advanced stages and different models .
As for the subject of our research is the from and the reluctance in the
Arabic calligraphy, the Source of our stady of this Subject descended from
the origind theoretical origin, Which is the Islamic writings, from, history
and evolution . Many texts have been included a ssumptions and
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jurisprudence and inherited opinions, of most of them are true, some of these
opinions the mind is not acceptable, the transport is subject to error, illusion,
in crease or decrease. The second source is the materid or tangible source, in
cluding what wrote on the stone papyrus and various writing materials
including inscriptions. The study have three categories, the first category is
alaiojam, it means signs that are placedabove the similar characters in the
drawing or below to distinguish them from each others, the second section is
the from of restricing the letters to remove ambiguity to the reader in the
expression . the third section, is the colors of the in used to distinguish the
movement from points.
These study depends on many references from there the important of oure
test to this subject , and this subject have abenefit, in many life aspeets
because these subject give us a clear picture about the developments of
Arabic calligraphy in the society on different ages .

اﻟﻣﻘدﻣﺔ

ﺗﻌد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أوﺛق ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﻣﺗن رواﺑطﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ,وأﺻﺑﺢ ﻣن اﻟواﺟب
ّ
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ أن ﯾرﺳﺦ آﺻرة اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ,وأن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺋﻬﺎ وﻧﻘﺎﺋﻬﺎ
وﯾﺻوﻧﻬﺎ ﻣن ﻏواﺋل اﻟدﺧﯾل وﻟوﺛﺎت اﻟﻠﺣن؛ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ,وﻫﻲ أﻛرم ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم وأوﺳﻌﻬﺎ

ﻣﻘدﺳﺔ ﺷرﻓﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄن أﻧزل ﺑﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﻪ ,ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
ﻟﺳﺎﻧﺎً ﻓﺣق ﻟﻬﺎ ان ﺗﻧﺎل ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ّ
َﻧز ٰﻟﻧ ُﻪ ﻗُرٰء ًﻧﺎ ﻋرِﺑﯾﺎً ﻟﱠﻌﻠﱠ ُﻛم ﺗَ ِ
ون )ﯾوﺳف . (٢:
ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  :إ َﻧﺂ أ َ
ﻌﻘﻠُ َ
ََ ّ َ

ﻣﺑر از ﺑﻌض ﻣﺎ ﺗﻧﻔرد ﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ
اءﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﺷﻛل واﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔّ ,
وﻗد ﺳﻠط اﻟﺑﺣث أﺿو َ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت أﺻﯾﻠﺔ وﺧﺻﺎﺋص ذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﺗﻔﺎﺿل اﻟﻠﻐوي ,وﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث
وﻓق اﻵﺗﻲ اﻟﺷﻛل واﻹﻋﺟﺎم ﻟﻐﺔً واﺻطﻼﺣﺎً ,وﻛذﻟك اﻷﻟوان واﻷﺣﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣرﻛﺎت ﻋن

اﻟﺗﺑﺣر ﻓﻲ آداﺑﻬﺎ؛ ﻷن
اﻟﻧﻘﺎط  .ﺛم أﻧﺗﻬﻰ اﻟﺑﺣث ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﻣوﺟزة ﻋن ﻓﻘﻪ اﻷوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ّ
أﺳﺎس ﻓﻲ
ﻓﻬم اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ﻓرض وﻻ ﯾﻔﻬﻣﺎن إﻻ ﺑﻔﻬم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻼوة وأﺻوﻟﻬﺎ دور
ٌ
ﺿﺑط اﻟﻠﻐﺔ ﺿﺑطﺎً دﻗﯾﻘﺎً ,ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧطق ,ﺑﺄن ﯾﺄﺧذ ﻛل ﺣرف ﺣظﻪ ﻣن اﻟﺻوت اﻟﻼﺋق ﺑﻪ ﻣن
اﻹظﻬﺎر أو اﻹﺧﻔﺎء ,أو اﻟﺟﻬر أو اﻟﻬﻣس ,أو ﻣ ﱡد اﻟﺻوت أو ﻗﺻرﻩ ,وﻫﻛذا ..

اﻟﺷـــــــــﻛـل

ﯾراد ﺑﺎﻟﺷﻛل إزاﻟﺔ اﻹﺷﻛﺎل ,أَي :ﻋدم اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻠﺣن ﻋﻧد اﻟﻘراءة  ,ﺑﺗﻘﯾﯾد اﻟﺣروف ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت .

وأُﺧذ ﻟﻔظ اﻟﺷﻛل ﻣن ﺷﻛل اﻟداﺑﺔ ,اي :ﺷد ﻗواﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛﺎل وﻫو اﻟﺣﺑل  .ﺗﺿﺑط اﻟﺣروف ﺑﺎﻟﺷﻛل ﻟﻛﻲ
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اﻟﺷـــــــــﻛـل و ِ
اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧطّ
ّ

ﻻ ﯾﻠﺗﺑس إﻋراﺑﻬﺎ

)(١

م .وﺳن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن

 ,وﻗد ظﻬر اﻟﺷﻛل أول اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺑرﯾﺔ وﻗد أﺳﺗﻌﻣل

اﻟﺳرﯾﺎن اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻬم ﺑﻌدﻣﺎ دﺧﻠوا ﻓﻲ اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ وﻧﻘﻠوا اﻟﻛﺗب اﻟدﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺗﻬم ﻓﻘد ﺧﺷوا اﻟﻠﺣن
ﻓﻲ ﻗراءﺗﻬﺎ ﻓوﺿﻌوا اﻟﺷﻛل ﻟﻠﺣروف ,وﻗﯾل ان أول ﻣن وﺿﻊ اﻟﻧﺣو اﻟﺳرﯾﺎﻧﻲ ﻫو ﯾوﺳف اﻷﻫوازي

اﺳﺗﺎذ ﻣدرﺳﺔ ﻧﺻﯾﺑﯾن .وأﻋﺎد ﯾﻌﻘوب اﻟرﻫﺎوي اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺿﺑط ﻣﺗون اﻟﺗوراة؛ وأﺗم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ
ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻧﻪ اﺑن اﻟﻌﺑري ﻓﻲ ﻧﺣوﻩ ﻓﻛﺎن ﻋﻧدﻩ ﻧﻘط ﻛﺑﯾرة ﺗوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟﺣرف أو ﻓوﻗﻪ) .(٢وﻓﻲ اﻟﻌﺑرﯾﺔ

أﺳﺗﻌﻣل اﻟﯾﻬود ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻬم اﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس اﻟﻣﯾﻼدﯾن ,وﻫﻲ ﻧﻘط ﺗوﺿﻊ ﻓوق

اﻟﺣروف أو ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻟﺗﻣﺛل اﻟﻔﺗﺣﺔ أو اﻟﻛﺳرة أو اﻟﻣد أو اﻟوﺻل  ,وﻗﯾل إﻧﻬم اﺗﺧذوا أول اﻷﻣر ﺑﻌض

اﻟﺣروف ﻛﺎﻵﻟف واﻟﯾﺎء واﻟﻬﺎء ﻟﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻟﺣرﻛﺎت  ,اﻻ اﻧﻬم ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗرﻛوﻫﺎ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻣن
ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻫﺟﺎء اﻟﻛﻠﻣﺎت .

اﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺗطورة ﻋن اﻟﻧﺑطﯾﺔ واﻷﺧﯾرة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﻛل ,وﯾﺑﻘﻰ اﺣﺗﻣﺎل ان اﻟﻌرب

ﻗﻠدوا اﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻘﺎط اﻟﺷﻛل أو أﻧﻬم ﻗﻠدوا اﻟﯾﻬود  .ان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻛﺎن ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌرف
اﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌرف اﻟﻌﺑرﯾﺔ ﻣﻧذ زﻣن اﻟرﺳول ﻣﺣﻣد ) ,(ﻓﻘد ﺗﻌﻠم زﯾد ﺑن ﺛﺎﺑت اﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ
)(٣

 .وﻫﻧﺎك اﺷﺎرات اﻟﻰ ان اﻟﺷﻛل ﻗدﯾم ﻣﻧذ

وﺗﻌﻠم اﺑو ﺧﺎرﺟﻪَ اﻟﻌﺑرﯾﺔ وﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟﻧﺑﻲ )(
زﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ وان اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻛل ,وان اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ أﻧﻔﺳﻬم ﺑدأوا ﺑﺗﻧﻘﯾط اﻟﻣﺻﺎﺣف ﺣﯾث

ﻧﻘل ﻋن اﻷوزاﻋﻲ ﻗوﻟﻪ  ) :ﺳﻣﻌت ﻗﺗﺎدة ﯾﻘول :ﺑدأوا ﻓﺗﻧﻘطوا ﺛم ﺧﻣﺳوا ﺛم ﻋﺷروا ( ) واﻟﺗﺧﻣﯾس:
وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻌد ﻛل ﺧﻣس آﯾﺎت ,واﻟﺗﻌﺷﯾر :وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻌد ﻛل ﻋﺷر آﯾﺎت( وﯾﻌﻘب اﺑو ﻋﻣر

اﻟداﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ  )) :ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ان اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ وأﻛﺎﺑر اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻫم اﻟﻣﺑﺗدﺋون ﺑﺎﻟﻧﻘط ورﺳم

اﻟﺧﻣوس واﻟﻌﺷور؛ ﻷن ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻗﺗﺎدة ﻻ ﺗﻛون اﻻ ﻋﻧﻬم ,إذ ﻫو ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن(( ,وﯾؤﯾد ﻫذا اﻟرأي ﻣﺎ ﻧﻘل

ﻣن ان اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻗد ﺟردوا اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻣن اﻟﺷﻛل ﻓﻛﯾف ﯾﻛون اﻟﺗﺟرد ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺟوداً أﺳﺎﺳﺎً ؟.
وان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن اﻟﻌرب ﻟم ﯾﻌرﻓوا اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻋﻬدﻫم اﻷول ,وذﻟك ﻟﻔﺻﺎﺣﺗﻬم ,وﻣن اﻷدﻟﺔ

اﻟﻣﺎدﯾﺔ ورﻗﺔ ﻣن ﻣﺻﺣف ﺗﻌود اﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ).(٤) (

وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺷﻛل ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ اﻷول ﯾﺳﯾ اًر ,ﻓﻠم ﯾﺟﻌﻠوا ﻟﻠﻧﻘط ﻧظﺎﻣﺎً ﯾﺷﻣل أﻟﻔﺎظ

اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺟﻣﯾﻌﺎً ﺑل ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﯾﺳﯾرﯾﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻷﻣوي ﻓﻘد ﻛﺛر اﻟﻠﺣن ﻋﻠﻰ أﻟﺳن
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼط اﻟﻌرب ﺑﻐﯾرﻫم ﻣن أﺑﻧﺎء اﻷﻣم اﻷﺧرى ,وﻗد ﻛﺎن ﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻌﺟم ﻣن ﻛﺎن

ﺿﻠﯾﻌﺎً ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧدﻣﻬﺎ وأﻟف ﻓﯾﻬﺎ وﺻﺎﻧﻬﺎ ,اﻻ ان ﻫﻧﺎك ﻛﺛرة ﻛﺎﺛرة ﻣن اﻟﻌﺟم واﻟﻌرب ﻓﺳد ﻟﺳﺎﻧﻬم

وﺻﺎروا ﻟﺣﺎﻧﯾن ,ﻓﺗﺟﺎوز ﻟﺣن ﻛﻼﻣﻬم ﺣﺗﻰ ﺷﻣل ﻗراءة اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم) ,(٥وﻗد أدى ذﻟك اﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ
وﺿﻊ أﺻول ﻟﻠﻧﺣو .وﻧﻘل اﺑن ﺧﻠﻛﺎن إﺟﻣﺎع أﻫل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ذﻟك وذﻛر ﻋن دﺳﺗورﯾﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب

٢٩١

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻟﻣﻘﺗﺑس ﻓﻲ أﺧﺑﺎر اﻟﻧﺣوﯾﯾن ﻗﺎل :أﺟﻣﻌت اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ٕوان أول ﻣن ﻓﻛر ﻓﻲ ذﻟك ﻫو أﺑو اﻷﺳود

اﻟدؤﻟﻲ

)(٦

إذ ﻟﻘن ذﻟك ﻋن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ) , (وﯾروى ﻓﻲ ذﻟك :ان اﺑﻧﺗﻪ ﻧظرت اﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء

أﺣﺳن اﻟﺳﻣﺎء )ﺑﺿم اﻟﻧون ﻣن اﺣﺳن( ﻓﻘﺎل أﺑو اﻷﺳود :ﻧﺟوﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﻟﯾﻠﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺻﺣو وﻗﺎﻟت :ﻣﺎ
ُ
أﺣﺳن اﻟﺳﻣﺎء )ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻧون( .ﻓﻠﻣﺎ اﺻﺑﺢ ذﻛر
ﻓﻘﺎﻟت :أردت أن اﺗﻌﺟب ,ﻓﻘﺎل :ﻛﺎن ﻋﻠﯾك ان ﺗﻘوﻟﻲ ﻣﺎ
َ

ذﻟك ﻟﻌﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ) (ﻓﻌﻠﻣﻪ أﺑواﺑﺎً ﻣن اﻟﻧﺣو ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎب اﻟﻌطف وﺑﺎب اﻟﺗﻌﺟب واﻻﺳﺗﻔﻬﺎم
واﺷﺗﻬر ﺑﻌد ذﻟك أﺑو اﻷﺳود ﺑﻌﻠم اﻟﻌرﺑﯾﺔ).(٧

وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل ان زﯾﺎد ﺑن أﺑﯾﻪ واﻟﻲ اﻟﻌراق طﻠب ﻣن أﺑﻲ اﻷﺳود ان ﯾﺿﻊ طرﯾﻘﺎً ﻻﺻﻼح
يء ِﻣ َن
اﻷﻟﺳن ﻋﻧد اﻟﻘراء ﻓﺗردد أﺑو اﻻﺳود وﻟم ﯾﺟﺑﻪ اﻟﻰ ذﻟك ,ﺛم ﺳﻣﻊ ﻣن ﯾﻘ أر اﻟﻘرآن أ ﱠ
َن اﻟﻠﱠ َﻪ َﺑ ِر ٌ
ﺳوﻟُ ُﻪ) اﻟﺗوﺑﺔ ,اﻵﯾﺔ  (٣ﺑﻛﺳر اﻟﻼم ﻣن ﻟﻔظﺔ )رﺳوﻟﻪ( ,ﻓﻌظم ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺑﻲ
ٱل ۡ ُﻣش ۡ ِرِﻛ َ
ﯾن َو َر ُ
ِ
رﺳوﻟﻪ((  .وﻗﯾل أن زﯾﺎد ﺑن أﺑﯾﻪ ﻫو اﻟذي أوﻋز
اﻷﺳود وﻗﺎل)) :ﻋز وﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺑ أر ﻣن
ﻟﻠﻘﺎرئ ان ﯾﻘﻌد ﻓﻲ طرﯾق أﺑﻲ اﻷﺳود وﯾﺗﻌﻣد اﻟﻠﺣن ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻵﺧر ﻟطﻠب زﯾﺎد ,ﻓﻌﺎد أﺑو

اﻷﺳود اﻟﻰ زﯾﺎد وﻗﺎل ﻟﻪ :ﻗد أﺟﺑﺗك اﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺄﻟت ورأﯾت ان أﺑدأ ﺑﺈﻋراب اﻟﻘرآن ﻓﺄﺑﻐﻧﻲ ﻛﺎﺗﺑﺎً ,ﻓﺑﻌث

اﻟﯾﻪ ﺛﻼﺛﯾن ﻛﺎﺗﺑﺎً ﻓﺄﺧﺗﺎر واﺣداً ﻣﻧﻬم رﺟﻼً ﻣن ﻋﺑد ﻗﯾس) .(٨وأﺧذ ﻣﺻﺣﻔﺎً وﻣداداً ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻣداد

ﺷﻔﺗﻲ ﺑﺎﻟﺣرف ﻓﺄﻧﻘط واﺣدة ﻓوﻗﻪُ ,واذا ﻛﺳرﺗﻬﺎ ﻓﻧﻘط واﺣدة
اﻟﻣﺻﺣف وﻗﺎل ﻟﻠﻛﺎﺗب  :اذا رأﯾﺗﻧﻲ ﻓﺗﺣت
ً
أﺳﻔﻠﻪ ,واذا ﺿﻣﻣﺗﻬﺎ ﻓﺄﺟﻌل اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﯾن ﯾدي اﻟﺣرف ,ﻓﺈن ﺗﺑﻌت ﺷﯾﺋﺎً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺎت ﻏﻧﻪَ ﻓﺄﻧﻘط

ﻧﻘطﺗﯾن .وﺗرك اﻟﺳﻛون ﺑﻼ ﻋﻼﻣﺔ وأﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ذﻟك ,ﺣﺗﻰ أﺗم ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺣف وأﺧذ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﻪُ ﻫذﻩ
اﻟطرﯾﻘﺔ وﺳﻣﯾت ﺷﻛﻼً؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﺣرف وﺻورﺗﻪ).(٩
ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟراﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺣف ,إﻻ ان ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻧﺳب اﻟﺷﻛل اﻟﻰ
ّ
ﻧﺻر ﺑن ﻋﺎﺻم اﻟﻠﯾﺛﻲ أول ﻣن ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺎﺣف وأطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﺳم ﻧﺻر اﻟﺣروف ,وﻧﺻر ﻫو ﺗﻠﻣﯾذ

أﺑﻲ اﻷﺳود .وﻫﻧﺎك رأي آﺧر ﯾرى ان أول ﻣن ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻫو ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﯾﻌﻣر اﻟﻌدواﻧﻲ وﻫو ﻣن
ﺗﻼﻣﯾذ أﺑﻲ اﻷﺳود أﯾﺿﺎً  .وﻟﻌل ان ﻧﺻر وﯾﺣﯾﻰ ﻛﺎﻧﺎ أول ﻣن ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻓﻲ اﻟﺑﺻرة ,وأﺧذا

ذﻟك ﻋن أﺑﻲ اﻷﺳود؛ ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ وأن أﺑﺎ اﻷﺳود ﻫو اﻟﻣﺑﺗدأ ,ﺑذﻟك ,وﻗﯾل أﻧﻪ ﺟﻌل اﻟﺣرﻛﺎت
واﻟﺗﻧوﯾن ﻻ ﻏﯾر .وﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﺗﻼﻣﯾذ أﺑﻲ اﻷﺳود ﺣﺳﻧوا وطوروا طرﯾﻘﺗﻪ ﻣن ﺑﻌدﻩ ,ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﺟﻌﻠﻬﺎ

ﻣدورة ﻣﺳدودة اﻟوﺳط )•( ,وﻣﻧﻬم ﻣن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣرﺑﻌﺔ ) (

)(١٠

.

وﻗد زاد أﺗﺑﺎع ﻧﺻر ﺑن ﻋﺎﺻم ﻋﻠﻰ ﻧﻘط أﺑﻲ اﻷﺳود ,ﻓﺟﻌﻠوا ﻟﻠﺷدة ﻋﻼﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘوس طرﻓﺎﻩ اﻟﻰ

اﻷﻋﻠﻰ )ٮ( ,ﯾوﺿﻊ ﻓوق اﻟﺣرف اﻟﻣﻛﺳـور وﻋﻠﻰ ﺷﻣـﺎل اﻟﻣﺿﻣـوم .وﻛﺎﻧوا ﯾﺿﻌـون ﻧﻘطـﺔ اﻟﻔﺗﺣـﺔ

داﺧـل اﻟﻘـوس ) ٮ ( ,وﻧﻘطﺔ اﻟﺿﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻣﺎل ) ٮ ( ,وﻧﻘطﺔ اﻟﻛﺳرة ﺗﺣﺗﻪ ) ٮ ( ,ﺛم اﺳﺗﻐﻧوا ﻋن

٢٩٢

اﻟﺷـــــــــﻛـل و ِ
اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧطّ
ّ

م .وﺳن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن

اﻟﻧﻘطﺔ وﻗﻠﺑوا اﻟﻘوس ﻣﻊ اﻟﻛﺳرة واﻟﺿﻣﺔ ﻓﺻﺎر اﻟﺣرف اﻟﻣﺷدد اﻟﻣﻔﺗوح ﻗوﺳﺎً ﻓوق اﻟﺣرف رأﺳﻪ اﻟﻰ
( واﻟﻣﺷدد اﻟﻣﻛﺳور ﻗوﺳﺎً ﺗﺣت اﻟﺣرف رأﺳﻪ اﻟﻰ اﻷﺳﻔل)

اﻷﻋﻠﻰ )

ﻗوﺳﺎً ﻓوق اﻟﺣرف رأﺳﻪ اﻟﻰ اﻷﺳﻔل )

( واﻟﻣﺷدد واﻟﻣﺿﻣوم

() .(١١ﺛم أزادوا ﻋﻼﻣﺎت أﺧرى ﻓوﺿﻌوا ﺟرة أﻓﻘﯾﺔ ﻓوق

اﻟﺣرف ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻧﻪ ﺳواء أﻛﺎن ﻫﻣزة أم ﻏﯾرﻫﺎ  .وﻷﻟف اﻟوﺻل ﺟرة ﻣن أﻋﻼﻩ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻪ ,إن ﻛﺎن
ﻗﺑﻠﻪ ﻓﺗﺣﺔ ) آ ( ,وﻣن أﺳﻔﻠﻬﺎ ان ﻛﺎن ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻛﺳرة ) ِا (  ,وﻓﻲ وﺳطﻬﺎ ان ﻛﺎن ﻗﺑﻠﻬﺎ ﺿﻣﺔ ).(Ù

ﻟم ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ طوﯾﻼً ,إذ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺗﺑدﻟت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾل ﺑن أﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾدي ) -٩٦

١٧٠ﻫـ ٧٨٦-٧١٤ ,م ( اﻟذي أﺑﺗﻛر أﺷﻛﺎﻻً ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﯾز ﻋن طرﯾﻘﻪ أﺑﻲ اﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻛﺗب

ﺑﻠون ﻣداد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﺣﯾث ﺟﻌل اﻟﻔﺗﺣﺔ اﻟﻔﺎً ﺻﻐﯾرة ﺗوﺿﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﺎﺋل ﻓوق اﻟﺣرف ,واﻟﺿﻣﺔ واواً

ﯾﺎء راﺟﻌﺔ ﺗﺣﺗﻪ واﻟﺗﻛرار ﻟﻠﺗﻧوﯾن ,وﺗﺗﻣﯾز أﯾﺿﺎً ﺑوﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺗﻲ
ﺻﻐﯾرة ﻓوﻗﻪ أﯾﺿﺎً ,واﻟﻛﺳرة ً
ﻫﻲ أﺻﻠﻬﺎ أﺑﻌﺎض وأﺟزاء اﻟﺣروف ﻓﺎﻟﺳﻛون اﻟﺧﻔﯾف وﻫو ﻣﺎ ﻻ إدﻏﺎم ﻣﻌﻪ رأس ﺧﺎء ﺑﻼ ﻧﻘط ,
ﺷدة ﺻﻐﯾرة أﺧذت ﺻورﺗﻬﺎ ﻣن ﺣرف اﻟﺷﯾن وﻟﻠﻬﻣزة رأس ﻋﯾن  ,وﻷﻟف اﻟوﺻل
واﻟﺗﺷدﯾد ﺟﻌل ﻟﻬﺎ ّ

رأس ﺻﺎد ﺗوﺿﻊ ﻓوق أﻟف اﻟوﺻل داﺋﻣﺎً  ,وﻟﻠﻣد ﻣﯾﻣﺎً ﺻﻐﯾرة ﻣﻊ ﺟزء ﻣن اﻟدال  ,وﺑﻬذا ﺿﺑط اﻟﻠﻔظ

ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ

)(١٢

.

اﻹﻋﺟﺎم ) اﻟﻧﻘط( ﻟﻐ ًﺔ واﺻطﻼﺣﺎً

اﻹﻋﺟﺎم ﻟﻐﺔً ﻋﻼﻣﺎت ﺻﻐﯾرة ﺗوﺿﻊ ﻟﺗزﯾل اﺳﺗﻌﺟﺎم اﻟﻛﺗﺎب ﺑﺎﻟﻧﻘط) (١٣وﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣروف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻪ
ِ
َﻋ َﺟ ِﻣ ﱞﻲ) اﻟﻧﺣل(١٠٣:
ﺎن اً ِﻟذي ُﯾ ْﻠ ِﺣ ُد َ
ﺳ ُ
ون إﻟَ ْﯾ ِﻪ أ ْ
ﺑﺎﻟﺻور وﻣﻧﻊ اﻟﻠﺑس ﻓﯾﻬﺎ ,وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  :ﻟ َ
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ َ  :وﻟَ ْو َﻧ ﱠزْﻟ َﻧﺎﻩُ َﻋﻠَﻰ َﺑ ْﻌ ِ
اﻷﻋﺟﻣﻲ ﻫو ﻣن ﻻ ﯾﺣﺳن
ﯾن) اﻟﺷﻌراء ,(١٩٨:و
َﻋ َﺟ ِﻣ َ
ض ْاﻷ ْ
ّ

اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﻟﯾس ﻋرﺑﯾﺎً اﻟﺑﺗّﺔ )واﻟﻌﺟم( ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﯾد ّل ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻬﺎم واﻟﻐﻣوض وﻋدم اﻟوﺿوح .
واﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺻدر اﻟﻔﻌل اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻣزﯾد ﺑﺎﻟﻬﻣزة أﻋﺟم ,اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠب واﻹزاﻟﺔ
ﺑﻣﻌﻧﻰ  :إزاﻟﺔ اﻹﺑﻬﺎم ﻻ إﺛﺑﺎﺗﻪُ ,ﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل " :ﺗﻌﺟﯾم اﻟﻛﺗﺎب  :ﺗﻧﻘﯾطﻪ ﻛﻲ ﺗﺳﺗﺑﯾن ﻋﺟﻣﺗﻪ) ,(١٤وﻫﻲ
ﻋﻼﻣﺎت ﺻﻐﯾرة ﺗوﺿﻊ ﻓوق اﻟﺣروف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﻟرﺳم أو ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻟﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ  .وﻗد ﻋرف
ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻘدﻣﺎء ﻣن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧط ﺑﺄﻧﻪ اﻟرﻗش ,ﻓﯾﻘﺎل  )) :رﻗﺷت اﻟﻛﺗﺎب رﻗﺷﺎً ورﻗﺷﻪ إذا ﻛﺗﺑﺗﻪ

وﻧﻘطﺗﻪ (( .وأﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻋﺟﺎم ,ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻧﺳﺑﻪ اﻟﻰ
اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻣﺳﺗﻧدﯾن إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ,ﻣن إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﻠﻣﺗﻲ )) اﻟرﻗش
واﻟﺗرﻗﯾش((

)(١٥

ﻛﻘول طرﻓﻪ ﺑن اﻟﻌﺑد :

)(١٦

ﺑﺎﻟﺿﺣﻰ ﻣرﻗش ﯾﺷﻣﻪُ

ﻛﺳطور ّ
اﻟرق رﻗﺷﻪُ

٢٩٣

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ

ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺟزم ﺑوﺟود اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ؛ ﻷن ﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﻧﻘوش ﻗدﯾﻣﺔ ﻛﻧﻘش ُأم
اﻟﺟﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ) (١٧وأﺳﯾس وﺣران) (١٨وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﻋﺟﺎم) .(١٩وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻷﺧرى
اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌرب ,ﻛﺎﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺑرﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ إﻋﺟﺎم  ,إذ إﺳﺗﻌﻣل اﻟﺳرﯾﺎﻧﯾون اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ

ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم  ,ﻛﻣﺎ ﻧﻘّط اﻟﻌﺑراﻧﯾون ﻛذﻟك ﺑﻌﺿﺎً ﻣن ﺣروﻓﻬم ,ﻛﺎﻟذال واﻟﺧﺎء واﻟظﺎء ,ﻟﻛن اﻟﻌرب ﻟم ﯾﺄﺧذوا
ﺧطﻬم ﻋن اﻟﺳرﯾﺎن واﻟﻌﺑراﻧﯾﯾن) .(٢٠أﻣﺎ اﻟذﯾن ذﻫﺑوا إﻟﻰ وﺟود اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ﻗﺑل اﻹﺳﻼم,

ﻓﯾﺳﺗﻧدون اﻟﻰ رواﯾﺔ ﺗﻘول )) :ان واﺣداً ﻣن ﺛﻼﺛﻲ طﻲء ﯾﺗﺑﻌﻪ وﻫو ﻋﺎﻣر ﺑن ﺟدرة ﻛﺎن ﻗد وﺿﻊ
اﻹﻋﺟﺎم (( إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻟم ﯾدﻋﻣﻬﺎ وﺟود ﻧﻘش أو أﺛر .وﺗﺄﺗﻲ اﻷﺷـﺎرات واﻟدﻻﺋـل ﻋﻠﻰ وﺟود

اﻹﻋﺟـﺎم ﺑدءاً ﻣن زﻣن اﻟرﺳول ﻣﺣﻣـد ) (ﻓﻘـد روي ان اﻟﻧﺑـﻲ ) (اﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻛﺗﺑﺔ اﻟوﺣـﻲ):اذا إﺧﺗﻠﻔﺗم

ﻓﻲ اﻟﯾـﺎء واﻟﺗـﺎء ﻓﺎﻛﺗﺑوﻫﺎ ﺑﺎﻟﯾﺎء().(٢١

أن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻛﺎن ﻟﻬم ﻋﻠم ﺑﺎﻹﻋﺟﺎم واﻟﻧﻘط؛ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌروﻓﯾن
وﻫﻧﺎك ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗوﺣﻲ إﻟﻰ ّ
وﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻗﺑل اﻹﺳﻼم ,وان اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿوان اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﻗد أﻣروا ﺑﺗﺟرﯾد اﻟﻣﺻﺣف ﺣﯾن ﺟﻣﻌوا
)(٢٢

 .وﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ذﻛر

ﺻﺢ اﻟﺗﺟرﯾد ﻣﻧﻪ
اﻟﻘرآن ﻣن اﻟﻧﻘط واﻟﺷﻛل وﻟو ﻟم ﯾوﺟد ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻬم ﻟﻣﺎ ّ
اﻷﻣﺎم اﻟزﯾﻠﻌﻲ )رﺣﻣﺔ اﷲ( أن اﻟﻣراد ﻣن ﺗﺟرﯾد اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘرآن ﯾﺣﺗﻣل ﻓﯾﻪ أﻣران إﺣدﻫﻣﺎ أي ﺟردوﻩ
ﻓﻲ اﻟﺗﻼوة واﻟﺛﺎﻧﻲ أي ﺟردوا اﻟﺧط ﻣن اﻟﻧﻘط واﻟﺗﻌﺷﯾر .واﻟﺛﺎﻧﻲ أوﻟﻰ ﻻن اﻟطﺑراﻧﻲ أﺧرج ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻪ

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ان اﻟﻧﻘط ﻫﻲ
ﻋن اﺑن ﻣﺳﻌود أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻛرﻩ اﻟﺗﻌﺷﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺣف).(٢٣
ً
اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﺑو اﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ ﻟﺗوﺿﺢ اﻟﺣروف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘط إﻟﻰ ﺣﯾن ﻧﻘّط
اﻟﻣﺻﺣف ,وﻣﺎ روي ﻋن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ أﻧﻬم ﺟردوا اﻟﻣﺻﺣف ﻣن ﻛل ﺷﻲء ﺣﺗﻰ اﻟﻧﻘط  .ﻟﯾس ﺻﺣﯾﺣﺎً؛
ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻣر إﺟﺗﻬﺎدي زادﻩ ﺑﻌض أﻫل اﻟﻌﻠم) .(٢٤وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﻧﻘط
ﻷﻧﻪ رأي ّ
اﻟﻌ َرب أو اﻟﺷﻛل واﻟﺣرﻛﺎت( اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ أﺑﻲ ﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ ,وﻫذا ﯾؤﻛد ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻟﻧﺎ اﻟﻘﻠﻘﺷﻧدي
) ُ

)رﺣﻣﻪ اﷲ( أن أول ﻣن ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺎﺣف ووﺿﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺑو اﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ ﻣن ﺗﻠﻘﯾن أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﻋﻠﻲ )ﻛرم اﷲ وﺟﻬﻪ( ﻓﺄرﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘط ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻋﺟﺎم ,أي :اﻟﺷﻛل).(٢٥

وان اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟرواﯾﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻗد ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﻓﻛرة ﯾﺳﺗدل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ زﻣن

اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟﻛرام وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ ﻻ ﺗﻛون ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻣﺎ داﻣت ﻏﯾر ﻣوﺛﻘﺔ ﺑﻣﺳﺗﻣﺳﻛﺎت وأدﻟﺔ ﺛﺑوﺗﯾﺔ
ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻟم ﻧﺳﺗطﻊ اﻟﻘطﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ﻟﻌدم وﺟود دﻟﯾل ﻣﺎدي ﯾﺛﺑت ذﻟك .

أﻣﺎ ﻋن اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﺻدر اﻹﺳﻼم ﺳﻧﺔ  ٢٢ﻫـ ﻓﻘد ﻋﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺎت أﺣﺗوت

ﺣروﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘط إﻋﺟﺎﻣﻲ  .وﻟم ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ ﻛﻠﯾﺎً ,وﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺗﺑت ﻣﺻﺎﺣف ﻋﺛﻣﺎن ﺗم ﺗﺟرﯾدﻫﺎ ﻣن ﻛل

٢٩٤

اﻟﺷـــــــــﻛـل و ِ
اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧطّ
ّ

م .وﺳن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن

ﺷﻲ ﺣﺗﻰ اﻹﻋﺟﺎم ,وﻟﻣﺎ ﻋﺎد اﻹﻋﺟﺎم ﻟم ﯾﻠﺗزم ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺣروف ﺑﺎدىء اﻷﻣر ,واﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾز

ﻋﻠﻰ ﺣرﻓﻲ اﻟﯾﺎء واﻟﺗﺎء ﻛﻣﺎ ذﻛر ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﻛﺛﯾر  ,وﻣن ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ

ﺣروف ﻣﻌﺟﻣﺔ  ,ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺻدر اﻹﺳﻼم ,ﺑردﯾﺔ أﻫﻧس ﯾرﺟﻊ ﺗﺄرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻰ ﺳﻧﺔ
)٢٢ﻫـ ٦٤٢ -م( وﻫﻲ ﻣﺣﻔوظﺔ ﺑﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﯾﻧﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ارﯾﻧر وﺗﻌد أﻗدم وﺛﯾﻘﺔ ﺑردﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ
ﺻدر اﻹﺳﻼم  ,ﺗﺗﺿﻣن إﯾﺻﺎل ﺑﺎﺳﺗﻼم أﻏﻧﺎم ﺻﺎدرة ﻋن ﻋﺎﻣل )اﻫﻧﺎﺳﯾﺎ( ﻣن ﻗرى ﻣﺻر ﻟﻌﻣرو ﺑن

اﻟﻌﺎص واﻟﻲ ﻣﺻر ,ﻗﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﻗراءﺗﻬﺎ ادﻟوف ﻛروﻫﻣﺎن ,واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺣروف ﻣﺛل  ) :ز ,ذ
 ,خ  ,ن  ,ش ( .وﯾﻼﺣظ ان اﻟﺗﻧﻘﯾط ﻓﻲ اﻟﺑردﯾﺔ ﺟزﺋﻲ ﺷﻣل ﺑﻌض اﻟﺣروف دون ﻏﯾرﻫﺎ) .(٢٦ﻛﻣﺎ
ﻋﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻘش ﻣؤرخ ﺳﻧﺔ ٤٦ﻫـ ﻗرب ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺣرف واﺣد ﻣﻧﻘوط ﻫو ﺣرف اﻟﺑﺎء

ﻣن ﻛﻠﻣﺔ أرﺑﻌﯾن ,وظل ﻫذا اﻷﻣر ﺷﺎﺋﻌﺎً ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدﯾن واﻟﻌﺻر اﻷﻣوي وظﻬر اﻟﺗﻧﻘﯾط
)(٢٧

واﺿﺣﺎً ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺳد ﻣﻌﺎوﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﺳﻧﺔ )٥٨ﻫـ( ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣروف ﻣن ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ

وﻫﻲ) :ﺑﻧﯾﻪ ,

ﻣﻌوﯾﻪ  ،ﺛﻣن  ....،اﻟﺦ() ،(٢٨ﻛذﻟك ﻫﻧﺎك ﻛﻠﻣﺗﺎن ﻓﯾﻬﻣﺎ إﻋﺟﺎم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة ,وﻫﻣﺎ ﻛﻠﻣﺔ

)ﯾﺗﺧذ( ﻓﻘد ﻧﻘط ﺣروف اﻟﯾﺎء واﻟﺗﺎء واﻟﺧﺎء ,وﻛﻠﻣﺔ )ﻣﺳﺗﻘﯾم( ﻓﻘد ﻧﻘط ﻣﻧﻬﺎ ﺣرف اﻟﺗﺎء واﻟﯾﺎء). (٢٩

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول إن اﻹﻋﺟﺎم ﻛﺎن ﻣوﺟوداً ,وﻗد ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻌرب ﻣﻧذ ﻋﺻر اﻟرﺳﺎﻟﺔ وأﺳﺗﻌﻣﻠوﻩ ﻓﻲ

ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن إﻋﺟﺎﻣﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﺑل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣروف واﻟﻛﻠﻣﺎت .ﻛﻣﺎ ان اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ
)(٣١

ﻧﻘط ﻓﺟردوﻫﺎ ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺛر اﻟﺗﺻﺣﯾف ﺳﺎرﻋوا اﻟﻰ ﺗﻧﻘﯾطﻬﺎ ﻣرةً أﺧرى) .(٣٠وﻛﺎن ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﯾﻌﻣر
ﺑن ﻋﺎﺻم

)(٣٢

وﻧﺻر

ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺑﺻرة وﻣن ﺗﻼﻣﯾذ أﺑﻲ اﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ أول ﻣن ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺎﺣف ﺑﺻورة

ﻛﺎﻣﻠﺔ  .وﻫﻛذا ﻓﻘد وﺿﻊ ﻟﻧﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﻬﻣم ﻣن اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ آواﺧر اﻟﻌﺻر اﻷﻣوي وﻣطﻠﻊ
اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧﻘط اﻹﻋﺟﺎم وﯾﻛﺗب ﻟﻧﺎ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟداﻧﻲ )٤٤٤ﻫـ -
١٠٥٣م( ,ان اﻟﺧﻠﯾل ﺑن اﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾدي اﻷزدي اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻓﻲ ﺣدود ﺳﻧﺔ ) ١٧٥او ١٨٠ﻫـ( ,وﻫو أﺣد

أﺋﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ّﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻧﻘط ﻣن اﻟﺣروف وﻣﺎ ﯾﻬﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘﺎل  )) :اﻷﻟف ﻟﯾس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻲءﻣن
اﻟﻧﻘط ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻼﺑﺳﻬﺎ ﺻورة اﺧرى ,واﻟﺑﺎء ﺗﺣﺗﻬﺎ واﺣدة ,واﻟﺗﺎء ﻓوﻗﻬﺎ واﺣدة ,واﻟﺛﺎء واﻟﺟﯾم ﺗﺣﺗﻬﻣﺎ
واﺣدة ,واﻟﺧﺎء ﻓوﻗﻬﺎ واﺣدة ,واﻟﺷﯾن ﻓوﻗﻬﺎ ﺛﻼث  .....وﻫﻛذا اﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﺣرف (() .(٣٣وﺗﺣدث اﺑن

)(٣٤
ﯾﻐرق ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗﺑﻬﯾن
دﺳﺗورﯾﻪ ﻋﻣﺎ ﯾﻧﻘط ﻣن اﻟﺣروف وﻣﺎ ﯾﻬﻣل وﺟﻌل ذﻟك أﻗﺳﺎﻣﺎً ﻓﻘﺎل)) :واﻧﻣﺎ ّ
ﻣن اﻷﺣرف ﺑﺎﻟﻧﻘط وﻫو ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺿرب  :ان ﯾﻧﻘط اﺣدﻫﻣﺎ وﯾﻐﻔل اﻵﺧر ﻛﺎﻟﺣﺎء واﻟﺧﺎء واﻟراء

واﻟزاي ,....أو أن ﯾﻧﻘط أﺣدﻫﻣﺎ ﻧﻘطﺗﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎط ﻣﺛل :اﻟﺗﺎء واﻟﺛﺎء ,أﻣﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻲ أن
ﯾﻧﻘط أﺣدﻫﻣﺎ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ واﻵﺧر ﻣن اﻷﺳﻔل ﻣﺛل :اﻟﺟﯾم واﻟﺧﺎء واﻟﺑﺎء واﻟﺗﺎء.(٣٥)((....

٢٩٥

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

وﻗﺑل اﻟﻔراغ ﻣن اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺟﺎم ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻧوﯾﻪ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿرورة ان ﯾﻛون اﻟﺗﻧﻘﯾط

داﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﻛل دواﺋر ﺻﻐﯾرة او ﻧﻘﺎط إﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ أﻣر اﻟﺗﻧﻘﯾط اﻟﯾوم ,ﻓرﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻧﻘﯾط
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺧطوط ﻗﺻﯾرة ﻣﺗوازﯾﺔ أﻓﻘﯾﺔ أو ﻣﺎﺋﻠﺔ ,وﻗد وﺟد أُﻧﻣوذج ﻟذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻣﺻﺣف اﻷﻣﺎم

ﻋﻠﻲ ).(٣٦)(

ﺗﻣﯾز ﺣرﻛﺎت اﻟﺣروف ﻋن ﻧﻘﺎطﻬﺎ
اﻷﻟوان واﻷﺣﺑﺎر اﻟﺗﻲ ّ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﻟوان اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣف ﺑﺣروﻓﻬﺎ وﻛﻠﻣﺎﺗﻬﺎ وﻧﻘﺎطﻬﺎ وﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ  .ﻓﻘد

ﺗﺑﯾن ﺗوﺣﯾد ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣف ﺑﺎﻟﻣداد اﻷﺳود  .اﻣﺎ اﻟﺣرﻛﺎت واﻟﻧﻘﺎط ﻓﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت ﺑﯾن اﻟﻣدن ,واﺳﺗﻌﻣل

وﺗﻣﯾزﻋن
اﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻟﻠﺣرﻛﺎت واﻟﻬﻣزات ,وﻗﺎل اﻟداﻧﻲ )) :وﺑذﻟك ﺗﻌرف ﻣﺻﺎﺣﻔﻬم ّ
ﻏﯾرﻫﺎ(( .أﻣﺎ أﻫل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻘد ﺟﻌﻠوا اﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﻟﻠﺣرﻛﺎت وﺧﺻﺻوا ﻟﻠﻬﻣز اﻟﻣﺣﻘق اي اﻟﻧﺑرات

اﻟﻠون اﻷﺻﻔر ,ﺛم اﺧذ أﻫل اﻟﻣﻐرب ﻋن أﻫل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫذﻩ اﻷﻟوان ,وزادوا ﻋﻠﯾﻪ ﻟوﻧﺎً راﺑﻌﺎً أﺧﺿ اًر
ﻟﺗﻣﯾﯾز أﻟﻔﺎت اﻟوﺻل

)(٣٧

وﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن ان ﻧﻧوﻩ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺣﺻوﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟوان اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾز

اﻟﺣرﻛﺎت واﻟﻧﻘﺎط  ,وﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻣﺎ ان ﺗﻛون ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ أو ﺣﯾواﻧﯾﺔ أو ﻣﻌدﻧﯾﺔ

)(٣٨

.

 -١اﻟﺣﺑر اﻷﺳود  :ﺗﻧوﻋت ﺗراﻛﯾب اﻟﺣﺑر اﻷﺳود ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﻠون اﻷﺳود

)اﻟﺳﻧﺎج()ﯾﻧظر اﻟﺟدول  (١وﻛﺎﻧت ﺗﺷﺗﻬر ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻻﺣﺑﺎر ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﻣﯾزة ﻏﯾر اﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ
ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ طراﺋق ﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ واﻟﺻﻣﻎ اﻟﻌرﺑﻲ )ﯾﻧظر اﻟﺟدول  (١ﻫو ﻣﺎدة اﻟراﺑطﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
اﻷﺣوال ,ﺣﯾث ﯾﻧﻘﺳم اﻟﺣﺑر اﻷﺳود اﻟﻰ ﻧوﻋﯾن -:

أ -اﻟﺣﺑر اﻷﺳود اﻟﻌﻔص )ﯾﻧظر اﻟﺟدول  : (١ﻫو أﺷﻬر اﻷﺣﺑﺎر ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري
ﺣﯾث ﯾﻧﻘﻊ اﻟﻌﻔص ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﻋدة أﯾﺎم ﺛم ﯾﺿﻔﻰ وﯾرﺷﺢ ﺣﯾث ﯾﺿﺎف اﻟﯾﻪ ) ﻛﺑرﯾﺗﺎت اﻟﺣدﯾدوز (
وﻫﻲ ﻣﺎدة اﻟزاج اﻷﺧﺿر)ﯾﻧظر اﻟﺟدول  .(١ﻓﯾﺗﺣول ﻟون اﻟﻌﻔص ﻣن أﺻﻔر ﻣﺧﺿر إﻟﻰ اﻷﺳود.

وﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﺣﺑر ﺑﺳوادﻩ اﻟﺣﺎﻟك ﺣﯾث ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﻣﻧﻘوع اﻟﺻﻣﻎ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺟﺎﻫز ﻟﻸﺳﺗﻌﻣﺎل ,وﻗد

ﺳﻣﻲ ﺣﺑر اﻟﻣﺻﺎﺣف ,وﻛذﻟك أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺑر اﻟﻌﻣﺎﻣﺔ).(٣٩

ب -ﺣﺑر أوﻣن دون ﻋﻔص  :ذﻛر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ ﺻﻔﺔ ﺗرﻛﯾب ﺣﺑر ﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻔص

أﺳﺗﺑدﻟت ﺑﻪ ﻣواد ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ أﺧرى ﯾﺗواﻓر ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻌﻔص ﻣن ﺣﺎﻣض اﻟﺗﺎﻧﯾك وﺣﻣض اﻟﺟﺎﻟﯾك
واﻟذﯾن ﯾﻛوﻧﺎن ﻣﻊ اﻟزاج اﻷﺻﻔر ﻛﺑرﯾﺗﺎت اﻟﺣدﯾدوز ﻣرﻛب ﺣﺎﻟك اﻟﺳواد وﻫو ﺟﺎﻟوﺗﺎت اﻟﺣدﯾدوز

واﺳﺗﺧدﻣوا اﻹﻫﻠﯾﺞ ) ﺑﻠﺢ ﻛﺎﺑﻠﻲ ( )ﯾﻧظر اﻟﺟدول ٕ .(١وان اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺣﺑر ﺑﻌﻔص وﺣﺑر ﻣن دون
ﻋﻔص ﯾظﻬر ﻓﻲ إﺟراء ﺗﺟرﺑﺔ ﯾﺳﯾرة ﻟﻬذﯾن اﻟﺣﺑرﯾن ,ﻓﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب ﻧﻔﺳﻪ ,وﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﻣﺻدر

٢٩٦

اﻟﺷـــــــــﻛـل و ِ
اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧطّ
ّ

م .وﺳن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن

ﺣﺎﻣض اﻟﺗﺎﻧﯾك واﻟﺟﺎﻟﯾك ﻧﻼﺣظ ان اﻟوﺟﻪ اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻟﻠورﻗﺔ ﻣطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﺑر ﺑﻼ ﻋﻔص ﯾﻣﯾل ﻟوﻧﻬﺎ
)(٤٠

اﻟﻰ اﻷﺧﺿر اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻗﻠﯾﻼً ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺣﺑر اﻟﻌﻔص

.

 -٢اﻟﺣﺑر اﻷﺣﻣر  :ﯾﺗم ﺗﺣﺿﯾر اﻷﺣﺑﺎر اﻟﺣﻣراء ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻋدة ﻣﺻﺎدر ﻗد ﺗﻛون

ﻣﺻﺎرد ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ )اﻟزﻋﻔران – اﻟﺳﻣﺎق()ﯾﻧظر اﻟﺟدول  (١أو ﺣﯾواﻧﯾﺔ ) اﻟدودة اﻟﻘرﻣزﯾﺔ (

)(٤١

أو ﻣﻌدﻧﯾﺔ

ﻣن ﺑرادة اﻟﻧﺣﺎس ,ﺣﯾث ﺗﺳﺣق ﺑرادة اﻟﻧﺣﺎس وﺗﻐﻣرﺑﺎﻟﻣﺎء ﻣدة ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم ﺛم ﺗﺟف ,ﺛم ﯾﺿﺎف اﻟﯾﻬﺎ

ﻣﺎء اﻟزﯾﺗون وﺗﺳﺣق ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻔر وﯾﺿﺎف ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺻﻣﻎ اﻟﻌرﺑﻲ ,وﯾﻐﺳل ﺑﺎﻟزﻋﻔران وﯾﺳﺣق وﯾﻌﺟن
)(٤٢

ﺑﻣﺎء اﻟﻌﻔص اﻟﻧﻘﻲ وﯾﺗرك ﻓﯾﻪ ﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺔ

.

 -٣اﻟﺣﺑر اﻷﺧﺿر  :ﻣن أﻫم اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﺿﯾر ﻫذا اﻟﻠون ﻫو اﻟزﻧﺟﺎر)ﯾﻧظر اﻟﺟدول (١
واﻟﻧﺣﺎس اﻷﺻﻔر واﻟزﻋﻔران واﻟﻧﯾﻠﺔ اﻟﻬﻧدي )ﯾﻧظر اﻟﺟدول  ,(١وﻣن طراﺋق ﺗﺣﺿﯾرﻩ ﯾﺗم ﺳﺣق اﻟزﻧﺟﺎر
ﺛم ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻪ اﻟﺧل أو ﻣﺎء اﻟﻠﯾﻣون وﯾﺗرك ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺣل ﻓﯾﻪ ﺛم ﯾﺿﺎف اﻟﯾﻪ اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟزﻋﻔران ﻣﺛل

اﻟﺻﻣﻎ اﻟﻌرﺑﻲ  .وﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ رض اﻟﻌﻔص وﻏﻣرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﺳﺎﻋﺔ ﺛم ﯾﺿﺎف
)(٤٣

.

ﻛﻣﺣﻠول ﻟﻪ ﻣﺳﺣوق اﻟزﻧﺟﺎر ﻣﻊ اﻟﺧل ٕواﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻﻣﻎ اﻟﻌرﺑﻲ
 -٤اﻟﺣﺑر اﻻﺻﻔر  :اﻷﺻﺑﺎغ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﺻﻔراء ﻋدﯾدة وﻟﻛن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ان ﻟم ﯾﻛن ﻛﻠّﻬﺎ أﺻﺑﺎغ ﻏﯾر
ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻫﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻛرﻛم و ورق اﻟﺻﻔﺻﺎف واﻟﺣور وزﻫر اﻟﺑﺎﺑوﻧﺞ واﻟﻔوﺳطﯾط واﻟﻛرﺳﺗول واﻟﺟﻬرة
واﻟﻘوطم .واﺳﺗﻌﻣﻠت اﻷﺻﺑﺎغ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﺻﻔراء ﻛﻣﻌدن اﻟزرﻧﯾﺦ اﻷﺻﻔر ,وﻛذﻟك اﻟذﻫب اﻟذي ﺗﻣﻛن
). (٤٤

اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣن ﺣﻠﻪ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﺑﺎﻏﺔ

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ

ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﺧﺗﻼف اﻷراء ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋن ﻧﺷﺄة

اﻟﺷﻛل واﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ إﻻ اﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎس ﻣن اﻟﺷﻛل ﺿﺑط اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت,
واﻹﻋﺟﺎم ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣروف ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘط ,إذ ﻛﺎن اﻟﻌرب ﯾﻘرؤون وﯾﻣﯾزون اﻷﺣرف ﺑﺎﻟﻔطرة

ﻟﻔﺻﺎﺣﺗﻬم وﺑﻼﻏﺗﻬم .وﻗد ظﻠوا ﯾﻘرؤن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن دون ﻧﻘط ﻣﺎ ﯾرﺑو ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ .وﻟﻣﺎ
اﻧﺗﺷر اﻹﺳﻼم وﻓﺗﺣت اﻷﻣﺻﺎر دﺧﻠت اﻹﺳﻼم أﻣم ﻏﯾر ﻋرﺑﯾﺔ وأﺧﺗﻠطوا ﺑﺈﺧواﻧﻬم اﻟﻌرب؛ ﻓﺄدى ذﻟك

اﻟﻰ ظﻬور اﻟﻠﺣن ,ﻓﺧﺎﻓوا ﻣن ﻫذا اﻷﻣر ﻣﻣﺎ أوﺟب وﺿﻊ ﻧظﺎم ﯾؤﻣن ﻟﻐﺗﻬم ,وﯾﺣﻔظ أﻷﻟﺳن ﻣن
اﻟﺧطﺄ واﻟﻠﺣن  ,ﻓﻛﺎن أول ﻣن وﺿﻊ اﻟﺷﻛل واﻟﻧﺣو أﺑو اﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻷﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ

طﺎﻟب ) ,(ﻓﻌﻠﻣﻪُ أﺑواﺑﺎً ﻣن اﻟﻧﺣو وأﺧذ ﻋﻧﻪ ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﯾﻌﻣر اﻟﻌدواﻧﻲ وﻧﺻر ﺑن ﻋﺎﺻم اﻟﻠﯾﺛﻲ.
ﺑﻬذا ﺗﻣﻛن اﻟﻌرب ﺑﺎﻟﻧﺣو ﻣن ﺣﻔظ ﻟﻐﺗﻬم وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي وﺿﻌﻪ اﺑو اﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ ,وﻫو ﻣن أﺧﺗﺎر

٢٩٧

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

ﻓﺗﺣت ﺷﻔﺗﻲ ﺑﺎﻟﺣرف ﻓﺎﻧﻘط واﺣدة
ﻛﺎﺗﺑﺎً وﻗﺎل ﻟﻪ ﺧذ اﻟﻣﺻﺣف وﺻﺑﻐﺎً ﯾﻐﺎﯾر ﻟون اﻟﻣداد ,ﻓﺈذا رأﯾﺗﻧﻲ
ُ
ﻓوﻗﻪُ ,واذا ﻛﺳرﺗﻬﺎ ﻓﺎﻧﻘط واﺣدة أﺳﻔﻠﻪُ ,واذا ﺿﻣﻣﺗُﻬﺎ ﻓﺄﺟﻌل اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﯾن ﯾدي اﻟﺣرفٕ ,وان ﺗﺑﻊ ﺷﯾﺋﺎً ﻣن
)ﻏّﻧﺔٌ( اي اﻟﺗﻧوﯾن ﻓﺎﻧﻘط ﻧﻘطﺗﯾن ,وﺗرك اﻟﺳﻛون ﺑﻼ ﻋﻼﻣﺔ) .(٤٥وﻓﻲ زﻣن ﺑﻧﻲ اﻟﻌﺑﺎس
ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺎت ُ
ﻋﻧﻲ اﻟﺧﻠﯾل ﺑن اﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾدي ﺑﺎﻟﺷﻛل ﻓوﺿﻊ ﻟﻪ طرﯾﻘﺔ أﺧرى وﻫﻲ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﺎت ) اﻟﻔﺗﺣﺔ
ّ
)(٤٦
واﻟﺿﻣﺔ واﻟﻛﺳرة واﻟﺳﻛون واﻟﺷدة واﻟﻣدة واﻟﻬﻣزة وﻫﻣزة اﻟوﺻل ( وﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ أﻣﻛن ﻟﻠﻛﺎﺗب ان

ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻹﻋﺟﺎم واﻟﺷﻛل ﺑﻠون واﺣد  .اﻣﺎ اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻘد أﺷﺗﻬر اﻧﻪ اﺧﺗراع ﻓﺄﺧﺗرع ﻓﻲ زﻣن

ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻣروان ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أدﻟﺔ ﺗروي اﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺑل اﻹﺳﻼم أوﻟﻬﺎ ﻣﺎ روي ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس

ﻣن ان ﻋﺎﻣر ﺑن ﺟدرة ﻫو اﻟذي وﺿﻊ اﻹﻋﺟﺎم وان رأﯾﺎً آﺧر ﯾﻘول اﻧﻪ ﻋﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻗدﯾﻣﺔ

ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻗﺑل ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ أﻋﺟﺎم ﻓوق اﻟﺣروف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﯾﻔﻬم ﻣن ﻫذا  ...ان اﻹﻋﺟﺎم
وﺿﻊ ﻗﺑل اﻹﺳﻼم .وﻟﻛﺛرة اﻟﺗﺻﺣﯾف ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻲ زﻣن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻷﻣوي ﻋﺑد اﻟﻣﻠك وﺿﻊ اﻟﻧﻘط ﻋﻠﻰ

اﻟﺣروف ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﻧﻬﺎ ,واﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذ أﺑﻲ اﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ  .اﻣﺎ اﻟﯾوم ﻓﻘد أﺻﺑﺢ
اﻟﺷﻛل واﻹﻋﺟﺎم واﺟﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ,وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﺧوﻓﺎً ﻣن اﻟﻠﺣن
واﻟﺧطﺄ؛ ﻧظ اًر ﻟﻛﺛرة اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟدارﺟﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ .

ﻓﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺷﻛل واﻷﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﺄرﯾﺦ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ

ﻋﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ ,وﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻧﺻوﺻﺎً ﻣدوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن دون ﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺣدﯾد ﻓﺗرﺗﻬﺎ

اﻟزﻣﻧﯾﺔ أو ﺗﻘرﯾﺑﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن ﺣروف ﻣﻌﺟﻣﺔ ﻗد ﺗﻛون أﺷﻛﺎﻻً أو ﻧﻘطﺎً ,ﻓﺑدراﺳﺔ اﻟﺷﻛل

واﻷﻋﺟﺎم ﺗﺑﯾن أي أﺛر ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل اﻟﺣرﻛﺎت اﻷﻋراﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﻌﺻر اﻷﻣوي أو

اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﺑﺣﺳب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌرب ﺑﻬﺎ  .وﺑﻬذا ﯾرﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻛل واﻹﻋﺟﺎم ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﯾﻘﺎً
ﺑﺎﻵﺛﺎر وﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ,وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ان أي أﺛر ﯾﻌﺛر ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌود ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺗرات ﻻ ﯾﺧﻠو

اح ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ و إﻋﻼﻣﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ,وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﻛوﻛﺎت ﻧﺻوﺻﺎً .
ﻣن اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﻟﻧو ٍ

٢٩٨

اﻟﺷـــــــــﻛـل و ِ
اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧطّ
ّ

م .وﺳن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن

اﻷﺷﻛﺎل

اﻟﺷﻛل )(١
أُﻧﻣوذج ﻣن اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن )) (ﺳورة اﻟﺻف ,اﻵﯾﺔ ,(١٤
)ﺳورة اﻟﺟﻣﻌﺔ ,اﻵﯾﺔ (٥-١
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اﻟﺷﻛل )(٢

ﺻﻔﺣﺔ ﻣن ﻣﺻﺣف ﻣﻧﺳوب اﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻠﻲ )) (ﺳورة اﻟﺑروج اﻵﯾﺗﺎن (٢-١

٣٠٠

اﻟﺷـــــــــﻛـل و ِ
اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧطّ
ّ

م .وﺳن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن

ﻗراءة اﻟﻧص:
ﺑﺎﻟﻘِﺳْ طِ
ﻻ اِاﻟ َﮫ ّإﻻ ھ َُو
ُ
اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾ ُم
ﯾن ﻋﻧ َد
إنّ اﻟ ّد َ
ﷲ اﻹﺳْ ﻼ ُم
ِ

اﻟﺷﻛل )(٣
ورﻗﺔ ﻣن ﻣﺻﺣف اﺣﻣد اﻟوراق ﻣؤرخ ﺳﻧﺔ )٤١٠ﻫـ( ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾل )ﺳورة آل ﻋﻣران اﻵﯾﺔ (١٨

ﻧﻘش أم ﺟﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ )اﻟﺷﻛل (٤
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أﺳﯾس

ﺣران ) اﻟﺷﻛل ( ٥

اﻟﺷﻛل )(٦
ﺑردﯾﺔ أﻫﻧﺎﺳﯾﺎ )٢٢ﻫـ٦٤٢-م(

٣٠٢

اﻟﺷـــــــــﻛـل و ِ
اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧطّ
ّ

م .وﺳن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن

ﺗرﺟﻣﺔ ﻧص ﺳد ﻣﻌﺎوﯾﺔ:
)ھذا اﻟﺳد ﻟﻌﺑدﷲ ﻣﻌوﯾﺔ
أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻧﯾﮫ ﻋﺑدﷲ ﺑن ﺻﺧر
ﺑﺎذن ﷲ ﺳﻧت ﺛﻣن وﺧﻣﺳﯾن ا
ﻟﻠﮭم اﻏﻔر ﻟﻌﺑدﷲ ﻣﻌوﯾﺔ ا
ﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن وﺛﺑﺗﮫ واﻧﺻره وﻣﺗﻊ ا
ﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﮫ ﻛﺗب ﻋﻣرو ﺑن ﺟﻧﺎب(

ﻧﻘش ﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة :
)ﻟﮫ ﻣت ﻓﻲ اﻟﺳﻣوت وﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرض
اﺑﺗﻧﻰ ھذه اﻟﻘﺑﺔ ﻋﺑدﷲ اﻻﻣﺎم
اﻟﻣﺄﻣون أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﺛﻧﯾن وﺳﺑﻌﯾن ﺗﻘﺑل ﷲ ﻣﻧﮫ(
اﻟﺷﻛل )(٧

٣٠٣
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ﻗراءة اﻟﻧص :
إﯾّﺎك َﻧ َﺳﺗﻌ ِﯾنُ اِھ ِد َﻧﺎ
اﻟﺻ َ
ّراط اﻟﻣُﺳْ َﺗ َﻘﯾ َم ﺻِ را َط
َ
ﯾﮭم َﻏﯾ ِْر
ِﯾن
اﻟذ َ
أﻧﻌﻣْت َﻋﻠَ ِ
ﻠﯾﮭم َوﻻ
ْاﻟ َﻣ ْﻐﺿُو ِ
ب َﻋ ِ
ﻟﯾن .
اﻟﺿّﺎ َ

اﻟﺷﻛل )(٨
ورﻗﺔ ﻣن ﻣﺻﺣف ﻣﻧﺳوب اﻟﻰ اﻻﻣﺎم ﻋﻠﻲ ) (ﻟﺳورة ﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﺣف طوب ﻗﺑو ﺑﺎﺳﺗﺎﻣﺑول,
ﯾظﻬر ﻓﯾﻪ اﻻﻋﺟﺎم ﺑﺧطوط ﻗﺻﯾرة ﻣﺎﺋﻠﺔ

اﻟﺷﻛل )(٩
)ﺳورة اﻟﻛﻬف ,اﻵﯾﺔ (١١٠

٣٠٤

اﻟﺷـــــــــﻛـل و ِ
اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧطّ
ّ

م .وﺳن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن

اﻟﺷﻛل )(١٠

اﻟﻬواﻣش

 .١ﻫﺎرون ,ﻋﺑد اﻟﺳﻼم  :ﻧوادر ﻣﺧطوطﺎت ,ﺑﯾروت ,دار اﻟﺟﯾل ,ج ,٢ط١٤١١) ,١ﻫـ ١٩٩١ -م( ,ص. ٩٧
 .٢اﻟﺧطﺎط ,ﯾﺣﯾﻰ ﺳﻠوم اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ :اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻪ وأﻧواﻋﻪ ﻣزﯾن ﺑﺎﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺧطﯾﺔ واﻟﺻور ,ﻣﻛﺗﺑﺔ
اﻟﻧﻬﺿﺔ ,ﺑﻐداد١٩٨٤ ,م ,ص. ٣٦

 .٣ﺿﻣدة ,اﺑراﻫﯾم :اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ﺟذورﻩ وﺗطورﻩ ,اﻻردن ,ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎر ,ط١٤٠٨) ,٣ﻫـ ١٩٨٨ -م( ,ص-٤١
.٤٤
 .٤اﻟﺟﺑوري ,ﯾﺣﯾﻰ وﻫﯾب :اﻟﺧط واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ,ﺑﯾروت١٩٩٤ ,م ,ص , ١٠١ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ).(١
 .٥اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ,ﺣﻣزة ﺑن اﻟﺣﺳن :اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋن ﺣدوث اﻟﺗﺻﺣﯾف ,ﺗﺣﯾﻘﻲ :ﻣﺣﻣد ﺣﺳن آا ﯾﺎﺳﯾن ,ﺑﻐداد ,ﻣﻛﺗﺑﺔ
اﻟﻧﻬﺿﺔ ,م ,١٩٦٧ص. ٧٣

 .٦ﻫو ظﺎﻟم ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﺳﻔﯾﺎن اﻟدؤﻟﻲ اﻟﻛﻧﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﺎدات اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن وأﻋﯾﺎﻧﻬم وﻫو ﻋﺎﻟم ﻧﺣوي وﺿﻊ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣواﻟﯾد اﻟﯾﻣن  .ﺳﺎﻟم ,راﺷد ﻣﺣﻣد :ﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ,اﻷﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة,
٢٠١٦م ,ص. ٩٨

 .٧ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻛﺑرى :ﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺿﺎرات ,م ,١٢ص. ٥٨
 .٨ﻫم ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻣن أﺳد رﺑﯾﻌﺔ ﻣن ﻋدﻧﺎن ﺳﻛﻧوا اﻟﺑﺣرﯾن .
 .٩اﻟﺧطﺎط :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص , ٣٦ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ).(٢
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 .١٠ﻣﺣﻣد ,وﻟﯾد ﺳﯾد ﺣﺳﻧﯾن ,ﻓن اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ,ﻣﺻر ,اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب,
,٢٠١٥ص.٢٠
 .١١اﻟﺟﺑوري :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص. ١٠٤

 .١٢ذﻧون ,ﯾوﺳف :اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻓن اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗطور .ﻟﺑﻧﺎن – ٢٠١٢م ,ص ١٥١-١٥٠؛ ﻣﺣﻣد:
اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ص , ٣٩ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل )(٣؛ ﻫﺎرون ,اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.٩٧
 .١٣رﺿﺎ ,أﺣﻣد :رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺷﺄﺗﻪ وﺗطورﻩ واﻟﻣذاﻫب ﻓﯾﻪ ,ﺑﯾروت١٩٨٦ ,م ,ص. ١٣٤
 .١٤ﻣﺣﻣد ,ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑداﷲ :ﺗطور اﻹﻋﺟﺎم اﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻬﺟري ,رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ,ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻣوﺻل٢٠٠٣ ,م ,ص. ٣١

 .١٥اﻟﺟﺑوري :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص. ١٠٥
 .١٦ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن ,ﻣﻬدي ﻣﺣﻣد :دﯾوان طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد ,ط ,٣ﺑﯾروت٢٠٠٢ ,م ,ص. ٧١
 .١٧ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) . (٤ﻧﻘﻼً ﻋن ﺑﻬﻧﺳﻲ ,ﻋﻔﯾف :ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔن اﻟﻌرﺑﻲ ,اﻟﻛوﯾت ,ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ,١٩٧٩ ,
ص.٢٦٢

 .١٨ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) . (٥ﻧﻘﻼً ﻋن اﻟﺟﺑوري ,اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ,ص. ٣٨

 .١٩ﺣﻣودة ,ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس :دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ,ﻣﺻر٢٠٠٠ ,م ,ص. ٣٤
 .٢٠ﺳﻌﯾد ,ﺷﺎﻛر ﺣﺳن :اﻷﺻول اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ,ﺑﻐداد ,اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ١٩٨٨ ,م ,ص.٧٨
 .٢١ﺿﻣدة .اﺑراﻫﯾم :اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ﺟذورﻩ وﺗطورﻩ ,اﻷردن ,ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎر ,ط١٩٨٧ ,٢م ,ص. ٦٦-٦٠

 .٢٢اﻟروﻣﻲ ,ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﻲ اﻟﺣﻧﻔﻲ :ﻛﺷف اﻟظﻧون ﻋن أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻛﺗب واﻟﻔﻧون ,ﺑﯾروت ,دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ١٤١٣) ,ﻫـ ١٩٩٢ -م( ,ج ,١ص. ٧١٢
 .٢٣اﻟزﯾﻠﻌﻲ ,ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﯾوﺳف اﺑو ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻧﻔﻲ ) ت ٧٢٦ﻫـ( :ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ ﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻬداﯾﺔ ,ﺗﺣﻘﯾق :ﻣﺣﻣد
ﯾوﺳف اﻟﺑﻧوري١٣٥٧ ,ﻫـ ,ﻣﺻر,

دار اﻟﺣدﯾث ,ج ,٤ص. ٢٦٩

 .٢٤اﻟﻌﺑﺎدﻟﺔ ,ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل :اﺑو اﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ وﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺣف ,دراﺳﺎت ﻋﻠوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون,
اﻟﻣﺟﻠد  ,٣٤ع١٤٢٨) ,١ﻫـ ـ ٢٠٠٧م( ,ص. ١٣٧
 .٢٥اﻟﻘﻠﻘﺷﻧدي ,اﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ )٨٢١ﻫـ( ,ﺻﺑﺢ اﻷﻋﺷﻰ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻧﺷﻰ ,ﺗﺣﻘﯾق :ﯾوﺳف ﻋﻠﻲ طوﯾل,
دﻣﺷق ,دار اﻟﻔﻛر ,ط ,١ج١٩٨٧ ,٣م ص. ١٥٠-١٤٩
 .٢٦ﻣﺣﻣد :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص ٧٦؛ اﻟﺟﺑوري ,اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص ,١٠٦ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ).(٦

 .٢٧ﻋﺑداﷲ ﺑن ﻋﺑﺎس ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺑن ﻫﺎﺷم ﺻﺣﺎﺑﻲ ﺟﻠﯾل واﺑن ﻋم اﻟرﺳول ﻣﺣﻣد ) (ﺣﺑر اﻷﻣﺔ وﻓﻘﯾﻬﻬﺎ
وﺗرﺟﻣﺎن اﻟﻘرآن ؛ ﻣﺣﻣد :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص. ٧٦
 .٢٨ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) . (٧ﻧﻘﻼً ﻋن اﻟﺟﺑوري ,اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.٨٧-٨٥

 .٢٩ﺻﺎﻟﺢ ,ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺣﻣﯾد و ﻧﺎﻫض ﻋﺑد اﻟراق دﻓﺗر :اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ,ﺑﻐداد ,اﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ١٩٩٠ ,م ,ص.٧٧
 .٣٠رﺿﺎ :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص. ١٣٦

 .٣١ﻫو أﺑو ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﯾﻌﻣر اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﺑﺻري ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻛﻧﺎﻧﺔ ,اﺧذ اﻟﻘراءة ﻋن أﺑﻲ أﺳود اﻟدؤﻟﻲ ووﻟﻲ
ﻗﺿﺎء ﺧرﺳﺎن ﻟﻘﺗﯾﺑﺔ ﺑن ﻣﺳﻠم وﻛﺎن ﻓﺻﯾﺣﺎً وﻋﺎﻟﻣﺎً وﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺗﺳﻌﺔ وﻋﺷرﯾن وﻣﺎﺋﺔ  .اﻟﺳﯾراﻓﻲ ,اﻟﻘﺎﺿﻲ
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اﻟﺷـــــــــﻛـل و ِ
اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﻋﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺧطّ
ّ

م .وﺳن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن

أﺑﻲ ﺳﻌﯾد اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﺑد اﷲ ) ٢٨٤ـ ٣٦٨ﻫـ( :أﺧﺑﺎر اﻟﻧﺣوﯾﯾن اﻟﺑﺻرﯾﯾن ,ﺗﺣﻘﯾق :طﻪ ﻣﺣﻣد اﻟزﯾﻧﻲ و
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻔﺎﺟﻲ ,ﻣﺻر ,ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎب اﻟﺣﻠﺑﻲ ,ط١٣٧٤) ,١ﻫـ ١٩٥٥ -م( ,ص. ١٧
 .٣٢ﻧﺻر ﺑن ﻋﺎﺻم اﻟﻠﯾﺛﻲ اﻟﻧﺣوي ﻛﺎن ﻓﻘﯾﻪ ﻋﺎﻟﻣﺎً ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن وﻛﺎن ﯾﺳﻧد إﻟﻰ أﺑﻲ أﺳود اﻟدؤﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﻧﺣو وﻟﻪ ﻛﺗﺎب ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﯾل أﺧذ اﻟﻧﺣو ﻋن ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﯾﻌﻣر اﻟﻌدواﻧﻲ ,ﺗوﻓﻲ ﺑﺎﻟﺑﺻرة ﺳﻧﺔ
٨٩ﻫـ .اﻟﻌﺑﺎدﻟﺔ :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص. ١٤٦
 .٣٣اﻟداﻧﻲ ,اﺑو ﻋﻣرو ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺳﻌﯾد :اﻟﻣﺣﻛم ﻓﻲ ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺎﺣف ,ﺗﺣﻘﯾق :ﻋزة ﺣﺳن ,دﻣﺷق ,دار اﻟﻔﻛر,
)١٤١٨ﻫـ ١٩٩٧ -م( ,ط ,٢ص ٣١؛ ﻣﺣﻣد :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص. ٣٧

 .٣٤اﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺟﻌﻔر ﺑن درﺳﺗوﯾﻪ ﺑن اﻟﻣرزﺑﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ )٣٤٧-٢٥٨ﻫـ( ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻧﺣوﯾﺎً راوﯾﺎً
ﻟﻸﺣﺎدﯾث؛ ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو واﻟﻠﻐﺔ ﻗدم اﻟﺑﺻرة ﺻﻐﯾ اًر وﻛﺎن أﺑوﻩ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺣدﺛﯾن وأﻋﯾﺎﻧﻬم

 .اﺑن ﺧﻠﻛﺎن ,ﺷﻣس اﻟدﯾن أﺑو اﻟﻌﺑﺎس اﺣﻣد اﺑن ﻣﺣﻣد :وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن وأﻧﺑﺎء أﺑﻧﺎء اﻟزﻣﺎن ,ﺗﺣﻘﯾق :اﺣﺳﺎن
ﻋﺑﺎس ,ﺑﯾروت ,دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ١٩٦٨ ,م ,ج ,١ص. ٤٤

 .٣٥اﻟﺧطﺎط :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص٣٥؛ ﺿﻣدة ,اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.٦٨
 .٣٦اﻟﺟﺑوري :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص ,١٠٨ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ). (٨
 .٣٧ﻣﺣﻣد :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص. ١٦١-١٦٠
 .٣٨ﻣﺣﻣد ,ﺣﺟﺎج اﺑراﻫﯾم :اﻷﺣﺑﺎر واﻷﻟوان اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور وﺣﺗﻰ اﻟﻔﺗﺢ اﻟﻌرﺑﻲ ,ﻣﺻر ,اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ٢٠١٥ ,م ,ص. ٦٨

 .٣٩اﻟﻌﺳﯾﻠﻲ ,ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد اﺑراﻫﯾم :ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﺑﺎر اﻟﻣﺧطوطﺎت ,ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺧطوطﺎت
واﻟﻧوادر ,ﻣﺟﻠد  ,١٩ع ,١اﻟرﯾﺎض ,دار ﺛﻘﯾف١٤٣٥) ,ﻫـ ٢٠١٤ -م( ,ص. ٦٦
 .٤٠ﻣﺣﻣد :اﻷﺣﺑﺎر واﻷﻟوان اﻟﻣﺻرﯾﺔ ,ص. ١٢٥-١٢١
 .٤١ﺣﺷرة اﻟدودة اﻟﻘرﻣزﯾﺔ ,وﻫﻲ أﻧﺛﻰ ﺣﺷرة ) اﻟﻛوﻛس ( ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﺣﻣﺿﯾﺔ ذات ﻟون أﺣﻣر .
 .٤٢ﻋﺑد اﻟواﺣد ,أﻧور :ﻣﻌﺟم اﺻطﻼﺣﺎت اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ ,اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ١٩٧٥ ,م ,ص. ٧٣
 .٤٣اﻟﻌﺳﯾﻠﻲ :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص. ٦٩
 .٤٤ﻧظﯾر ,وﻟﯾم :اﻟﺛروة اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻋﻧد ﻗدﻣﺎء اﻟﻣﺻرﯾﯾن ,ﻣﺻر ,اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف واﻟﻧﺷر١٩٧٠ ,م ,ص. ٧٧
 .٤٥ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) . (٩ﻧﻘﻼً ﻋن اﻟﺧطﺎط ,اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص. ٦٠
 .٤٦ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) . (١٠ﻧﻘﻼً ﻋن اﻟﺧطﺎط ,اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ,ص. ٨٤
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