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درا�سة تاريخية وفنية خلطي
التوقيع والرقاع

Riqa’ and Tawaqi’ Scripts: Historical and Artistic Study

ن�صار من�صور*

Abstract
Riqaʿ and Tawqiʿ scripts are considered very important in the history of Arabic calligraphy and 

the tradition of official and State documentation system. They are closely linked to the document 
manuscripts that deal with the chancery and official signatures that were originally issued on official 
letters and correspondences.

Riqaʿ and tawqiʿ was not artistically realized until the second half of the third century AH/ 
9th century CE; that was at the beginning of the proportioned writing era. At that early stage, their 
artistic form can be conceived at first as close as possible to the quick round ordinary handwriting, 
which carried some stiffness, with some connections in some of its letters and words. Ibn Muqla and 
his brother Abu Abdullah had a great role in determining the artistic form of these two scripts.

These two major scripts were not used in copying religious texts, nor were they used for executing 
complete manuscripts (as in the case of: Muhaqqaq, Naskh and Rayhan scripts). Both scripts stemmed 
from the Thuluth, though; they managed to survive to this day. They carry high artistic vitality and great 
flexibility, that is the reason some new scripts emerged out of them which became very important and 
counted for copying the official and Sultanic documents. This is clear proof to their artistic maturity, 
and high vitality. It indicates too the genius of the Muslim artist who is able to develop and innovate 
at all times.

This paper discusses Riqaʿ and Tawqiʿ scripts in terms of: origin, naming, function, and artistic 
features. Moreover, it reviews their relationship with other cursive scripts, as well as mentioning  
a number of calligraphy Masters of these two scripts.
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اأهمية الدرا�سة
تركز اأهمية هذا البحث على درا�سة نوعني رئي�سيني من اأنواع 
اخلطوط العربية ا�سُتخدما ب�سورة كبرية يف املخطوطات العربية منذ 
فرتة مبكرة من تاريخ فن اخلط العربي. تتناول الدرا�سة هذين اخلطني 
لكل  الفنية  واخل�سائ�ص  منهما،  كل  ووظيفة  ن�ساأتهما،  حيث  من 
خط، والفروق الفنية بينهما، وعالقتهما باخلطوط العربية الأخرى، 

مو�سحة ذلك بالنماذج الفنية املكتوبة باأقالم الأ�ساتذة.

خطا التوقيع والرقاع: نظرة تاريخية
لي�ص لدينا يف امل�سادر التاريخية ما يدل على زمان و�سع قلمي التوقيع 
والرقاع، ول على وا�سعهما. يقول ياقوت احلموي )574: 626هـ/ 
1179: 1229م( عن ابن مقلة1 )272: 328هـ/ 886م( ’كان الوزير 
 اأوحد الدنيا يف كتابة قلم الرقاع والتوقيعات ل ينازعه يف ذلك منازع‘.2
 كما يذكر �ساحب الر�سالة املن�سوبة اأن قلم التوقيعات من الأقالم التي 
1022م(3 413هـ/  )ت  البواب  ابن  واأن  مقلة،  ابنا  واأتقنها   كتبها 
 ر�سخ كتابته. كما ذكر �رصاحة اأن ابن البواب ’اأبدع يف قلم الرقاع‘.4 
هذا اإمنا يدلنا على اأن القلمني ُعِرفا على الأقل يف اأواخر القرن الثالث 
هذا  ما.  حد  اإىل  خمتلفان  فنيًّا  واأنهما  امليالدي،  التا�سع   - الهجري 
القلم،  حجم  يف:  اختالف  اأنه  على  امل�سادر  فيه  تتفق  الختالف، 
التي  الفنية  الختالفات  بع�ص  اإىل  بالإ�سافة  الوظيفة،  يف  واختالف 
تبينهما النماذج اخلطية من فرتة ن�سوج اخلطوط وا�ستقرار اأ�سكالها الفنية 
كما نرى يف �سبح الأع�سى للقلق�سندي5 املتوفى �سنة 821هـ/ 1418م، 
وعند الّطّيبي6 يف جامع حما�سن كتابة الكتاب من بدايات القرن 10هـ/ 
16م )اأ�سكال 1، 2(، ويف النماذج اخلطية التي كتبها ال�سيخ حمد اهلل 

الأما�سي )833: 927هـ/ 1429: 1520م( )�سكل 3(.

يعترب الندمي )ت 384هـ/ 1047م( من اأهم امل�سادر التي تكلمت 
عن اخلطوط يف مراحلها املبكرة، كما يعد اأول من �سنف يف اخلط 
الندمي  اأ�سوله واأنواعه واأ�ساتذته، يذكر  له  باعتباره علم وفن م�ستقل 
قلم ’الرقاع‘ يف كتابه الفهر�ست مرتني، لكنه مل يذكر ’قلم التوقيع‘ 
حتديًدا واإمنا ذكر الوظيفة )التوقيعات(. ورد ’قلم الرقاع‘ عنده يف 
املرة الأوىل �سمن الأقالم الأ�سلية املوزونة باعتباره متولًدا من خفيف 
ذلك.7 اأ�سبه  وما  )التوقيعات(  به  يكتب  اأنه  وذكر  الكبري،   الثلث 
  واأعاد الندمي ذكر ’الرقاع‘ مرة ثانية يف مرحلة الأقالم اللينة / املن�سوبة8

 من دون ذكر وظيفته التي ي�ستخدم لها.9

هل قلم التوقيعات هو القلم الريا�سي؟
ين�سب  الذي  الريا�سي‘  ’القلم  اعتبار  اإىل  امل�سادر  بع�ص  تذهب 
الرئا�ستني  بذي  امللقب  املاأمون  �سهل10 وزير  بن  الف�سل  اإىل  اخرتعه 
مرتني  الريا�سي  القلم  ذكر  والندمي  التوقيع.  التوقيعات/  قلم  اأنه  على 
ذكر  عندما  املوزونة‘  الأ�سلية  ’الأقالم  مرحلة  يف  الأوىل،  ا:  اأي�سً
الأن�ساف،11 يف  به  يكتب  الذي  املم�ّسك‘  الن�سف  الثقيل   ’قلم 

الكبري،  املدور  له  يقال  قلم  اأقالم:  ثالثة  منه  ’ويخرج  الندمي:  يقول   
الزمان  هذا  كتاب  وي�سميه  الثقيل  الن�سف  خفيف  من  وخمرجه 
املدور  له  يقال  قلم  منه  يخرج  الأن�ساف،  يف  به  يكتب  الريا�سي، 
ال�سغري، وهو قلم جامع يكتب به يف الدفاتر واحلديث والأ�سعار‘.12 
الف�سل  عن  تكلم  املحرر13عندما  الأحول  مرحلة  يف  الثانية،  واملرة 
�سهل  بن  الف�سل  الرئا�ستني  ذو  اأن�ساأ  ’فلما  الندمي:  يقول  �سهل،  بن 
اخرتع قلًما، وهو اأح�سن الأقالم، ويعرف بالريا�سي ويتفرع اإىل عدة 
 اأقالم، فمن ذلك: قلم الريا�سي الكبري، قلم الن�سف من الريا�سي‘.14

التوقيعات‘،  ’قلم  هو  ’الريا�سي‘  اأن  اإىل  املرتني  يف  الندمي  ي�رص  مل   
لأنه  التوقيعات‘  ’قلم  هو  ’الريا�سي‘  اأن  منهما  يفهم  ل  وعبارتاه 
باأنه  الندمي  و�سفه  كما  اللني،  مبعنى  واملدور  الكبري‘  ’املدور  ي�سميه 
الذي  التوقيعات‘  ’قلم  اأن  )فنيًّا(  ُيت�سّور  ول  الأقالم‘،  ’اأح�سن 
عرفنا �سورته يف النماذج التي عند القلق�سندي وغريه ممن جاء بعده 
منه!  اأح�سن  هو  ما  هناك  لأن  الأقالم‘  ’اأح�سن  عليه  يطلق  اأن  ميكن 
اإمنا جاء من عند املتاخرين  وهذا الربط بني ’الريا�سي‘ و’التوقيعات‘ 
املعلومة حني  هذه  �سحة  من  متاأكًدا  يكن  مل  الذي  القلق�سندي  مثل 
قول  وهذا  التوقيعات‘،15  قلم  واأظنه  املتاأخرين:  بع�ص  ’قال  يقول: 
اأن القلق�سندي يف موقع اآخر من  ا يف التحفة.16 مع  اأي�سً ابن ال�سايغ 
اإىل يو�سف  الريا�سي‘  التوقيع‘ين�سب اخرتاع ’القلم  الكالم عن ’قلم 
به،  اأعجب  الريا�ستني(  )ذا  �سهل  بن  الف�سل  اأن  ويذكر  ال�سجري،17 
اأما ابن  واأمر اأن حترر الكتابة ال�سلطانية به، و�سماه ’القلم الريا�سي‘. 
اأقرب  البطليو�سي )444: 521هـ/ 1052: 1127م( وهو  ال�سيد 
عهًدا اإىل هذه امل�ساألة من القلق�سندي وابن ال�سايغ فين�سب ا�ستخرج 
طلب  على  بناء  وذلك  نف�سه،  الريا�ستني(  )ذي  اإىل  الريا�سي‘  ’القلم 
مبا�رص من املاأمون اإىل ذي الريا�ستني، موجًها اإياه بجمع حروف ’قلم 
الن�سف‘ واملباعدة ما بني �سطوره، ففعل ذلك ذو الريا�ستني، و�سار 
يطلق على هذا اخلط ’القلم الريا�سي‘ ن�سبة اإليه، و�سارت املكاتبات 
الريا�سي.18 والقلم  الن�سف،  بقلم  تنفذ  ال�سلطان  عن  ت�سدر   التي 
تربط بني قلمي:  اإ�سارة  اأي  البطليو�سي  ال�سيد  ابن   ول جند يف كالم 
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املاأمون  التوجيه من  ’التوقيع‘ و’الريا�سي‘. ويبدو �سبب هذه الأمر/ 
لتطويره  لتح�سينه/  هو  الن�سف‘  ’قلم  بخ�سو�ص  الريا�ستني  ذي  اإىل 
اأي  الن�سف‘،  قلم  حروف  ’جمع  وراء  ال�سبب  يكون  ولرمبا  فنيًّا، 
تق�سري امتداداتها، وتقليل الفراغات بينها، هو عدم ترك فر�سة لأي 
عابث باإ�سافة اأي �سيء على تلك الكتب ال�سلطانية. اأما املباعدة بني 
�سطورها فذلك مما يزيد من رونقها وهيبتها وتوازنها، مع اإ�سفاء �سيء 
من اخل�سو�سية ملظهرها العام، مما يجعلها ُتعرف باأنها �سلطانية مبجرد 
النظر اإليها، وهذا على ما يبدو كان متهيًدا لل�سكل الفني للفرمانات التي 
�سارت ت�سدر فيما بعد عن ال�سالطني املماليك والعثمانيني وغريهم.  

ت�سمية قلمي التوقيع والرقاع
اأوًل: قلم التوقيع19

بالتواقيع21 يعرف  كما  بالتوقيعات،20  التوقيع  قلم   ُيعرف 
 )باإ�سافة الألف(.

والتوقيع، يف الل�سان22 هو: ’التوقيع يف الكتاِب: اأي اإِحْلاُق �سيء 
فيه بعد الفراِغ منه. قال الأَزهري )282: 370هـ/ 895: 981م(: 
’توقيع الكاِتب يف الكتاب املَْكُتوِب اأَن ُيْجِمَل بني َت�ساِعيِف �ُسُطوره 
وَل، فكاأَّن املَُوقَِّع يف الكتاب ُيوؤَثِّر يف  َد احلاجة وَيْحِذَف الُف�سُ َمقا�سِ
ويل  ال�سّ وُيوجبه‘. وعّرف  ُده  ُيوؤَكِّ ما  فيه  الكتاُب  ُكِتَب  الذي  الأَمر 
)ت 335هـ/ 946م( التوقيع مبعنى الإيجاز. ومعناه يف اللغة التاأثري 
اأعرابية  اأن  844م(،  230هـ/  )ت  الُعْتبي  وحكى  اخلفيف.  القليل 
خفيفة(.23 )اأي  توقيع  وزيارتك  ترويع  حديثك  لها:  خلل   قالت 

 :767 187هـ/   :149( الربمكي  يحيى  بن  جعفر  وقال   
كالتوقيعات  كتبكم  تكون  اأن  ا�ستطعتم  ’اإن  لُكّتابه:  803م( 
والخت�سار.24 الإيجاز  على  ح�سهم  بذلك  يريد   فافعلوا‘. 

 وعند البطليو�سي: ’التوقيع، فاإن العادة جرت اأن ي�ستعمل يف كل كتاب 
يكتبه امللك، اأو من له اأمر ونهي، يف اأ�سفل الكتاب املرفوع اإليه، اأو 
 على ظهره، اأو يف عر�سه، باإيجاب ما ي�ساأل اأو منعه، وقال اخلليل:25

 التوقيع يف الكتاب، اإحلاق فيه بعد الفراغ منه‘.26 

كاتب  الأمر  لهذا  ُيعنّي  �سار  الإدارية،  الرتتيبات  تطور  ومع 
َن اخلط، مع موا�سفات  َح�سَ التوقيع‘،27 يكون  ’كاتب  با�سم  يعرف 
بعد  البارع علي بن خلف )ت  الكاتب  اأ�سهب  اأخرى عديدة. وقد 
�ساحب  تعريف  يف  البيان‘  ’مواد  كتابه  يف  1045م(  437هـ - 
هو  ’التوقيع‘  باأن  القول  ميكن  اإذن،  ومهامه.28  و�سفاته،  التوقيع، 

الّن�ص/ اجلواب الذي يكون ملحًقا يف الكتاب )يف اآخره(، ويكون 
موجًزا، واخُت�صَّ يف البداية باإم�ساءات اخللفاء والوزراء وغريهم من 
نهايات  يف  ي�ستخدم  �سار  حتى  وظيفته  ات�سعت  ثم  ال�سلطة،  اأويل 
الكتب واملخطوطات. والتوقيع29 الذي يف نهاية املخطوطات، يعرف 
 ،)Colophon( 32ا بَحْرد املَْت،30 اأو َقيد الفراغ،31 اأو التَّْختيمة اأي�سً
ويت�سمن  منه،  جزء  اأو  املخطوط  نهاية  يف  يكتب  الذي  الن�ص  وهو 
معلومات عن املخطوط، مثل: ا�سم النا�سخ، ومكان الن�سخ، وتاريخ 
الن�سخ، ومعلومات اأخرى تتفاوت من خمطوط اإىل اآخر. ويكتب عادة 

بخط التوقيع )�سكل 4( اأو خط الرقاع33 )�سكل 5(.

قاع34 ثانًيا: قلم الرِّ
ومفردها  قاع،  الرِّ يف  يكتب  ما  هو  الل�سان:35  يف  قاع  الرِّ
على  الِقيامة  يوَم  اأَحُدكم  ’َيِجيء  احلديث،  الراء(، ويف  )ب�سم  ُرقعة 
املكتوبة  احُلقوق  من  عليه  ما  قاِع،  بالرِّ اأَراد  َتْخِفق‘؛36  رقاع  رَقبته 
قال  687م(،  68هـ/  )ت    عبا�ص  ابن  حديث  ويف  قاع.  الرِّ يف 
لمراأة �ساألته عن م�ساألة: اكُتِبيها يف بطاقة، اأي ُرْقعة �سغرية.37 يقول 
النويري )667: 733هـ - 1279: 1333م يف بيان �سبب ت�سمية 
يف  املرفوعة  الرقاع  لكتابة  ُو�سع  لأنه  قاع،  الرِّ ’وقلم  الرقاع،  قلم 
بغريه  ُكتبت  ولو  البهجة؟  من  به  الرقاع  على  ما  ترى  األ  احلوائج؛ 
ما  قاع  الرِّ القلق�سندي،39  وعند  النفو�ص‘.38  من  موقعها  ن  َح�سُ ما 
قاع جمع ُرقعة، وهي الورقة ال�سغرية التي تكتب بها  يكتب به يف الرِّ
املكاتبات اللطيفة والِق�س�ص وما هو مثلها، وهو ما يكتب يف َقطع 

العادة املن�سوري.40

وظيفة قلمي التوقيع والرقاع
باملوقع  اإما  العربية  اخلطوط  ت�سنيف  يف  غالًبا  الت�سمية  ترتبط 
اجلغرايف مثل: املكي، واملدين، والكويف، والب�رصي، اأو بوظيفة اخلط، 
كالتوقيع، والرقاع، والتعليق، اأو بال�سكل الفني كاملحقق، وامل�سل�سل، 

اأو اللوين: كالذهب. اأو بالقيا�ص، كالثلث، والثلثني، وغري ذلك. 

وظيفة قلم التوقيع
ياأتي مفهوم ’التوقيع‘ من عملية التوقيع على حوا�سي الِق�س�ص 
وظهورها، كالتوقيع بخط اخلليفة، اأو ال�سلطان، اأو الوزير، اأو �ساحب 
ديوان الإن�ساء، اأو ُكّتاب الد�ست،41 ومن جرى جمراهم مبا يعتمد يف 
الق�سية التي رفعت الق�سة ب�سببها، ثم اأُطِلق على كتابة الإن�ساء ُجملة.42 
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منه.43 الفراغ  بعد  بالكتاب  يلحق  ما  على  يطلق  التوقيع  �سار   ثم 
التواقيع  ’وقلم  بقوله:  النويري  بينها  فقد  التوقيع  قلم  وظيفة  اأما   
وامللوك‘44 اخللفاء  عن  ال�سادرة  التواقيع  به  لتكتب  ع   و�سِ

’والتواقيع  الكاتب:  يا�سني  ابن  قول  وكذلك   ،)6 )�سكل   
والأكابر‘،45 والق�ساة،  لالأمراء،  التي  الكبار  التوقيع  به   يكتب 

بالوظيفة. حيث عرفت  التوقيع مرتبطة  قلم  ت�سمية   من هنا جاءت 
ِقَبل  من  الر�سمية  الإم�ساءات  اأو  التعليقات  اأو  الأجوبة  تاأدية  مهمة 
اأرباب  لدى  اإليهم  املرفوعة  والرقاع  الكتب  على  ال�سـاأن  اأ�سحاب 
كبار  تكتب  وكانت  ’التوقيع‘.  با�سم  الدواوين  وموظفي  الكتابة 

التواقيع واملرا�سيم يف ورق قطع الثلث بقلم التوقيعات.46

مل  الكتب(  على  )التوقيع  الوظيفة  هذه  اأن  الظن  اأغلب  وعلى 
ي�ستخدم فيها �سكل خا�ص من الكتابة يف بداية الأمر؛ لأنها ابتدئت 
التي  املبكرة،  الكتابة  مرحلة  ويف  واإم�ساءاتهم.  اخللفاء  بتوقيعات 
�سكل  يتعلمون  الأول  الرعيل  كان  املوزونة‘،  بـ’الكتابة  تعرف 
اأخرى  اأحياًنا تكون متاأنية، واأحياًنا  الكتابة  املوزونة. وهذه  الكتابة 
اأو �ساحب  الأمري  اأو  اخلليفة  يقت�سيه حال  ما  �رصيعة بح�سب  تكون 
ال�ساأن عند كتابة ذلك اجلواب/ التوقيع، اإ�سافة اإىل التفاوت يف جودة 
الكتابة. وغالًبا ما يكون يف طبيعة كتابة  باأ�سول  خطهم ومعرفتهم 
تكون  اأن  ميكن  كما  وتدوير،  ليونة  التوقيعات  اأو  الإم�ساءات  هذه 
اأ�سولها وتقاليدها،  الأجوبة  لهذه  مت�سلة. وملا �سار  بع�ص حروفها 
و�سار يطلق عليها ا�سم ’التوقيعات‘، و�سار الُعرف اأن اخلط الذي 
ُيقت�رص  مل  التوقيعات‘.  ’قلم  ال�سم  بهذا  يعرف  ا  اأي�سً به  تكتب 
ال�سكل الفني خلط ’التوقيع‘ على تاأدية التواقيع/ التوقيعات الر�سمية 
اأبرزها  اأخرى.  وظائف  يف  ي�ستخدم  كان  بل  فح�سب،  والوظيفية 
كتابة التوقيع يف خواتيم املخطوطات، اأو ما يعرف بـ’بقيد الفراغ‘. 
كتاب  فراغ  قيد  كتابة  الباب  هذا  يف  م�ساهدته  ميكن  ما  اأقدم  ومن 
بن  مهلهل  كتبه  الذي  لل�سريايف )ت 368هـ/ 979م(  ’املقت�سب‘ 
اأحمد �سنة 347هـ/ 958م )�سكل 7(. وقيد فراغ كتاب ’الآمايل‘ 
اأ�سد  بن  حممد  اإىل  خطه  املن�سوب  922م(  310هـ/  )ت  لليزيدي 
)�سكل  981م  370هـ/  �سنة  كتبه  الذي  1018م(  409هـ/  )ت 
8(، وتوقيع خمطوطة ’اآلت ال�ساعات‘ لثابت بن قرة )ت 288هـ/ 
�سنة  هارون  بن  اإبراهيم  بن  هالل  بن  اإبراهيم  ن�سخها  التي  901م( 
املبكرة يف خواتيم  النماذج اخلطية  370هـ/ 981م. نرى يف هذه 
الكتب عدًدا من �سفات خط التوقيع التي تطورت فيما بعد و�سارت 
من اأهم اخل�سائ�ص الفنية لهذا اخلط. مثل: ات�سال الكلمات بع�سها 

)بن،  كلمتي:  يف  كما  املدغمة  النهائية  النون  وا�ستخدام  ببع�ص، 
عن  ال�سطور  نهايات  ارتفاع  وكذلك   ،8 رقم  ال�سكل  يف  �سبعني( 
ابتدائها يف ال�سكل رقم 7. ومن اأبرز النماذج الفنية املبكرة والنا�سجة 
يف  الذهب  مبداد  البواب  ابن  كتبهما  اللذان  ال�سطران  التوقيع  خلط 
نهاية خمطوطة ’ديوان �سالمة بن جندل‘ )�سكل 9( حيث قدم لنا ابن 
البواب فيهما احلجم الذي �سار معتمًدا يف كتابة قلم التوقيع والذي 
�سار ميتاز بالثخانة. ومن الوظائف الأخرى التي ا�ستخدم فيها خط 
 التوقيع منذ مرحلة مبكرة؛ كتابة عناوين ال�سور يف امل�سحف ال�رصيف.
يف  التوقيع  بخط  م�ساهدتها  ميكننا  التي  النماذج  واأقدم 
املوؤرخ  البواب  ابن  م�سحف  يف  املوجودة  ال�سور  عناوين 
التقليد  هذا  ا�ستمر   .)10 )�سكل  1000م47  391هـ/  �سنة 
 .)11 )�سكل  احلجم  كبرية  ال�سور  عناوين  كتابة  يف   متبًعا 
ومن الوظائف الأخرى التي ا�ستخدم فيها قلم التوقيع داخل امل�سحف 
ال�رصيف كتابة الوقفيات. والوقفية هي امل�ساحة التي تخ�س�ص عادة 
ال�سفحات  اإحدى  على  اإما  وتكون  املخطوط48  وقف  ن�ص  لكتابة 
الفرتة  ن�ساهد يف خمطوطات  كما  املخطوط،  من  الأخرية  اأو  الأوىل 
م�سحف  يف  الذهب   مباء  املكتوبة  الوقفية  عليها  ومثال  اململوكية، 
تكتب  التي  امل�ساحات  تعد  واأحياًنا   ،)12 )�سكل  �سعبان  ال�سلطان 
التوقيع يف  ا�ستخدم خط  متنوعة. كما  فنية  بت�ساميم  الوقفيات  فيها 
كتابة ن�سو�ص قيود الفراغ يف نهايات امل�ساحف كما يف م�سحف 
جعفر الكاتب التربيزي املوؤرخ �سنة 832هـ/ 1428م )�سكل 13(. 

وظيفة قلم الرقاع 
يف  وا�سًحا  لي�ص  فالأمر  الرقاع،  قلم  بوظيفة  يتعلق  ما  يف  اأما 
امل�سادر القدمية. فاأقدم ما يدلنا على وظيفته ما ذكره الندمي عندما قال: 
’يكتب به التوقيعات وما اأ�سبه ذلك‘.49 لكن الندمي مل يف�سل يف طبيعة 
هذه التوقيعات اأو عن اأي جهة ت�سدر. لكن يا�سني بن حممد الكاتب 
)من ُكتَّاب القرن 8هـ/ 14م( يقدم لنا تف�سياًل اأو�سح يف التفريق بني 
ا�ستخدام قلمي التوقيع والرقاع، فيقول: ’والتواقيع يكتب به التوقيع 
ال�سغار  لتوقيع  والرقاع  والأكابر،  والق�ساة،  لالأمراء،  التي  الكبار 
واملرا�سالت‘50 )�سكل 14(. بينما يذكر النويري وظيفة قلم الرقاع 
فات51 والبطائق‘.52 اأما القلق�سندي  فيقول: ’وهو الذي تكتب به امللطِّ
في�سيف ن�سو�ص الإجازات اإىل ما �سبق من وظائف لقلم الرقاع، يقول 
القلق�سندي: ’اأما الإجازة بالفتيا، فقد جرت العادة اأنه اإذا تاأهل بع�ص 
يفتي ويدر�ص،  اأن  له �سيخه يف  ياأذن  اأن  للفتيا والتدري�ص،  العلم  اأهل 
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ويكتب له بذلك. وجرت العادة اأن يكون ما يكتب يف الغالب يف َقطع 
عري�ص، اإما يف فرخة ال�سامي اأو نحوها من البلدي وتكون الكتابة بقلم 
الرقاع اأ�سطًرا متوالية بني كل �سطرين نحو اأ�سبع عري�ص‘.53 واإ�سارة 
ا، ففيها ذلك  القلق�سندي هنا يف قوله: ’اأما الإجازة بالفتيا‘ مهمة جدًّ
الرابط بني خط الرقاع )اخلط والقلم( والإجازة )الوثيقة وال�سهادة(، 
ومن هنا تربط هذه الإ�سارة قلم الرقاع بخط الإجازة الذي هو اأ�ساًل 
وبخا�سة  الإجازات  لكتابة  ي�ستخدم  �سار  ملا  لكن  الرقاع،  خط 
اإجازات اخلطاطني التي ن�ساهد الكثري منها يف زمن الدولة العثمانية54 

)�سكل 15( �سار يعرف ’بخط الإجازة‘.

امل�ساحف  �سور  عناوين  كتابة  يف  ا  اأي�سً الرقاع  خط  ا�ستخدم 
ال�سغرية، اأو عناوين ال�سور ذات امل�ساحة ال�سغرية التي ل ت�ستوعب 
م�ساحة قلم التوقيع، فكان ي�ستخدم خط الرقاع لهذه الوظيفة. وقد 
العراق  م�سحفي  ن�ساهد يف  احلايل كما  وقتنا  لغاية  التقليد  هذا  ظل 
قطر  وم�سحف   ،)16 )�سكل  1981م  1404هـ/  �سنة  املطبوع 
قلم  ا�ستخدم  كما   .)17 )�سكل  2010م  1430هـ/  �سنة  املطبوع 
)�سكل  امل�ساحف  نهايات  اأ�سماء اخلطاطني يف  توقيعات  الرقاع يف 
اخلطية  القطع  ويف  اخلطية.  والألواح  والقطع  واملخطوطات   )18
لكتابة  الرقاع  قلم  ي�ستخدم  الثلث،  بخط  الأ�سعار  فيها  تكتب  التي 
ل�سيق  الثلث  اإكمالها بخط  يعجز اخلطاط عن  التي  الكلمات  بع�ص 
ل�سغر  الرقاع  بقلم  اإمتامها  اإىل  فيلجاأ  ال�سطور  نهايات  يف  امل�ساحة 
حجمه )�سكل 19(. وجند اأمثلة كثرية على هذا الت�رصف يف القطع 

اخلطية التي كرث اإنتاجها يف زمن الدولة العثمانية. 

التوقيع والرقاع والأقالم ال�ستة:55
ل تكتمل �سور البحث يف خطي التوقيع والرقاع من غري احلديث 
عن ’الأقالم ال�ستة‘، وهو م�سطلح يعرب عن اخلطوط ال�ستة امل�سهورة 
املحقق،  هي:  ال�ستة  هذه  والرقاع،  التوقيع  خطا  �سمنها  من  التي 
والثلث، والريحان، والن�سخ، والتوقيع، والرقاع. يعترب هذا امل�سطلح 
من اأكرث امل�سطلحات انت�ساًرا يف مراجع اخلط العربية، وغري العربية. 
غري اأن امل�سادر العربية ل تذكر الأقالم ال�ستة؛ فالنويري يف نهاية الأرب، 
يعّدها خم�سة خطوط فقط، وي�سميها ’الأقالم الأ�سول اخلم�سة‘، وهي 
وقلم  قاع،  الرِّ وقلم  الن�سخ،  وقلم  املحقق،  قلم  الرتتيب:  على  عنده 
التوقيع، وقلم الثلث56 )م�ستثنًيا قلم الريحان من ال�ستة(. ومن امل�سادر 
العربية من يزيدها اإىل �سبعة اأقالم،57 وهو ما اعتمده ح�سني بن يا�سني 
الكاتب يف اللمحة، وهي: املحقق، الثلث، الريحان، الن�سخ، الرقاع، 

828هـ/   :765( الآثاري  حممد  بن  و�سعبان  والأ�سعار.58  التواقيع، 
1363: 1424م(، �ساحب الألفية يف اخلط، جعلها اأي�سا �سبعة، لكن 
مع بع�ص الختالف، وهي عنده: الثلث، والرقاع، واملحقق، والن�سخ، 

اح، والطومار. يقول يف األفيته،  والتوقيع، والو�سّ

نت اأحكام علم اخلط مَّ وال�ســكل ثــم الــربي ثــم اخلــطقــد �سَ
واملنتهــي للمبتــدي  ــي:تب�ــرصة  ــول ه ــور والأ�س ــا ذك به
واملحقــق والرقــاع  والن�ســخ والتوقيع حيث يطلقالثلــث 
والطومــار الو�ســاح  اأ�ســعاربعــده  �ســبعة:  الفــروع  ثــم 
املنثــور ريحانهــا  خفيــف ثلــث خطهــا املن�ســورغبارهــا 
حم�ســل59ثــم احلوا�ســي ثمت امل�سل�ســل هــذه  يف  وكلهــا 

تفرعات خطي التوقيع والرقاع، اأو ما يتولد عنها
الندمي هو اأول من تكلم عن تفرعات الأقالم، اأفرد يف الفهر�ست60 
ل فيه تفرعات اخلطوط بع�سها من بع�ص. وبني اأن خمرج قلم  ق�سًما ف�سّ
الرقاع من خفيف الثلث الكبري، لكنه ل يذكر لنا تفرعات قلم الرقاع 
يذكرها  التفرعات  هذه  زمنه.  يف  موجودة  تكن  مل  اأنها  يبدو  التي 
يتفرع عنه  الرقاع  ’وقلم  اأدق عمليًّا وفنيًّا، يقول:  بتف�سيل  النويري 
قلم الغبار، )�سكل 20( وهو خفيفه، وينزل منه مبنزلة احلوا�سي من 
ا  الن�سخ، وهو الذي ُتكتب به امللطفات والبطائق، ويتفرع عنه اأي�سً
قلم املقرتن، وهو ما ُيكتب �سطرين مزدوجني، وقد ُيكتب بغري قلم 
م�سل�سل‘.61 الرقاع  ويف  الت�سمية،  هذه  عليه  جتر  مل  لكن   الرقاع، 
 بينما يرى القلق�سندي اأن الغبار من تفرعات الرقاع والن�سخ �سوية.62

كثرًيا،  فيها  النويري  يف�سل  فلم  التوقيع  قلم  فروع  عن  اأما 
يت�سل  ما  وهو  م�سل�سل،  هو  ما  منه  التواقيع  ’وقلم  يقول: 
احلروف63 على  تلتف  رقيقة  بت�سعرياٍت  ببع�ٍص  حروفه   بع�ص 
نوعني،64 على  التوقيع  اأن  فذكر  القلق�سندي  اأما   .)20 )�سكل    

 لكنه مل يعر�ص اإل لنوع واحد يف كتابه هو التوقيع املطلق الذي اعتربه 
القلق�سندي )القلم الريا�سي(. اأما �سعبان الآثاري فذكر يف اأبياته �سبعة 

فروع ل�سبعة اأ�سول من غري اأن يبني ارتباطاتها ببع�سها، يقول:

والطومــار الو�ســاح  ثــم الفــروع �ســبعة: اأ�ســعاربعــده 
خفيف ثلث، خطها املن�ســورغبارهــا، ريحانهــا، املنثــور،
وكلهــا يف هــذه حم�ســــــــــلثــم احلوا�ســي، ثمت امل�سل�ســل

 -1249 711هـ/   -647( الوحيد  ابن  الأ�ستاذين:  جند  بينما 
ي�ص )650- 716هـ/ 1252- 1316م( يف  الُب�سَ 1311م( وابن 
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يقع بني الثلث الكبري والرقاع هو التوقيع الذي اأ�سماه الندمي )خفيف 
من  اأ�سوًل  والتوقيع  الرقاع  تعترب  امل�سادر  اأن  من  وبالرغم  الثلث(. 
�سمن الأ�سول: اخلم�سة، اأو ال�ستة، اأو ال�سبعة، كما مر �سابًقا، لكنهما 
ا بذلك ابن  فنيًّا متولدان اأو منحدران من خط الثلث، كما �رصح اأي�سً
الوحيد وابن الُب�سي�ص، كما ذكر ال�سيداوي هذه العالقة يف و�ساحة 

الأ�سول يف اخلط )نظمها قبل �سنة 1157هـ/ 1744م( يف قوله:

منتقــْلواعلم باأن الثلث اأ�سل م�ستقْل منــه  التوقيــع  وقلــم 
ف�سار فرع الفرع يف املجموع70وا�ستنبطوا الرقاع من توقيِع

التوقيع  الكبري بني  ال�سبه  ول يخفى على كل ممار�ص لفن اخلط 
يف  الثلث  �سفات  ن�ساهد  لذلك  والتوقيع،  الرقاع  وبني  والثلث، 
الأقالم  بني  الفنية  والفروقات  الرقاع.  يف  التوقيع  و�سفات  التوقيع 
الثالثة هذه اإمنا تتاأتى من التفاوت يف حجم الكتابة، و�رصعة الأداء، 

وبالطبع كفاءة الكاتب مهارته.

خلطي  الفنية  التفا�سيل  يف  اخلط71  فن  م�سادر  تكلمت  لقد 
التوقيع والرقاع، لكنها مل تكن مبينة بالنماذج املعا�رصة للن�ص. هنا 
ياأتي القلق�سندي الذي يعترب اأكرث امل�سادر تف�سياًل وو�سوًحا يف هذا 
احلروف  لأ�سكال  ومف�سلة  غنية  مادة  القلق�سندي  قدم  املو�سوع. 
القلق�سندي  اأيام  يف  كتبت  التي  اجليدة  بالنماذج  مبينة  واأو�سافها 
اأهم  بيان  يف  اأ�سا�ًسا  القلق�سندي  الدرا�سة  �ستعتمد  لذلك  نف�سه، 

اخل�سائ�ص الفنية خلطي التوقيع والرقاع.

اأوًل: اخل�سائ�ص الفنية لقلم التوقيع 
يقول القلق�سندي:72 اإن قواعد حروف التوقيع يف الأ�سل هي 

قواعد قلم الثلث لكنه يخالفه يف اأمور، هي:

قطة التوقيع اإىل التدوير73 اأميل منها اإىل التحريف التي هي قطة - 1
الثلث.

حروفه اإىل التقوير74 اأميل منها من الثلث الذي فيه تقوير لكن - 2
لي�ص مثل التوقيع.

يجوز ترك الرتوي�ص يف بع�ص حروفه كما يف بداية كتابة حرف - 3
الدال املفردة، �سواء املجموعة اأو املختل�سة )�سكل 21(.

يجوز فيه الفتح والطم�ص يف احلروف: )ـعـ( املتو�سطة، والعني - 4
النهائية )ـع(  املت�سلة قبلها، )ف( يف جميع موا�سعها، )ق( يف 
جميع موا�سعها، )م( يف جميع موا�سعها )�سكل 22(، )و( يف 

جميع موا�سعها، )ل( املحققة.

ال�سبعة  الأقالم  بني  ما  العالقة  جممل  يقدمان  امل�ستطابة  املنظومة  �رصح 
بقولهم: ’باأن للخط اأ�سلني اثنني، هما: املحقق، ويتفرع عنه: الريحان 
التواقيع  عنه:  ويتفرع  الثلث،  هو  الثاين  والأ�سل  والأ�سعار،  والن�سخ 
اللمحة،66 وبذلك  يف  الكاتب  يا�سني  ابن  مذهب  والرقاع‘.65 وهذا 
اخلم�سة  والفروع  والثلث،  املحقق  اثنان:  عندهما  الأ�سول  تكون 

الباقية.

الأقالم  يف  عليهما  متفق  والرقاع  التوقيع  اأن  من  وبالرغم 
يف  نف�سه  بال�سيوع  لي�سا  لكنهما  ال�سبعة،  اأو  ال�ستة،  اأو  اخلم�سة، 
والثلث،  املحقق،  الأخرى:  الأربعة  للخطوط  هو  كما  ال�ستخدام 
والريحان، والن�سخ. فمن النادر اأن جند خمطوًطا كتب باأكمله بخط 
التوقيع اأو الرقاع، كما اأن املخطوطات التي كتبت باأكملها بالثلث 
قليلة اإذا ما قورنت بتلك املخطوطات التي اأنتجت بخطوط املحقق، 
املحقق( هي  )عائلة  العائلة  اأن هذه  والوا�سح  والن�سخ.  والريحاين، 
لكن  كذلك،  الثلث(  )عائلة  ولي�ست  املخطوطات،  خطوط  عائلة 
الثلث بحد ذاته كانت له ال�سيطرة على العمائر دون فرعيه؛ التوقيع 
والرقاع اللذين ل جند لهما ح�سوًرا على العمائر، كما ميكن القول 
بني  من  ال�ستخدام  يف  ا  حظًّ الأقل  هما  والأ�سعار  التوقيع  قلم  باأن 

الأقالم ال�سبعة. 

اخل�سـائ�ص الفنية خلطي التوقيع والرقاع
يقول املثل العربي: ’من �سابه اأباه فما ظلم‘.67

عند مقارنة خطوط الثلث والتوقيع والرقاع بع�سها ببع�ص من 
الثلث،  اأ�سغر حجًما من  التوقيع  الفنية، جند خط  اخل�سائ�ص  حيث 
والرقاع اأ�سغر حجًما من التوقيع، لذا ميكننا القول باأن التوقيع ينزل 
مبنزلة ابن الثلث الكبري، بينما الرقاع مبنزلة ابنه ال�سغري، اأو هما خلط 

الثلث كالبن واحلفيد. 

الأقالم  بني  الوطيدة  ال�سلة  تلك  تذكر  التي  الإ�سارات  اأقدم  اإن 
الأقالم حني  تولدات  تفرعات/  عن  تكلم  عندما  الندمي،  عند  جندها 
يقول: ’ومنها قلم يقال له خفيف الثلث الكبري، يكتب به يف الأن�ساف، 
خمرجه من خفيف الن�سف الثقيل، يخرج منه قلم ي�سمى خط الرقاع، 
 خمرجه من خفيف الثلث الكبري، يكتب به التوقيعات وما اأ�سبه ذلك‘.68
اأ�سناف الأقالم، قال:’...   واإىل ذلك ذهب البطليو�سي عندما عدد 
وقلم الرقاع، وهو �سغري الثلث‘.69 وهاتان الإ�سارتان �رصيحتان من 
الندمي والبطليو�سي باأن الرقاع متولد من خط الثلث، ولعل اخلط الذي 
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واخلطاطني الذين برعوا يف قلمي التوقيع والرقاع، مثل: اأبي الف�سل 
اخلر�ساين80 )471: 518هـ/ 1078:  الدنيوري  اخلازن  بن حممد 
القي�رصاين )700: 753هـ/  الدين بن  1124م(، والقا�سي �سهاب 

1300: 1352م( الذي كان يكتب الرقاع مليًحا اإىل الغاية.81 

وجند من امل�سنفني من يخ�ص كل اأ�ستاذ من ’الأ�ساتذة ال�ستة‘82 
اأحمد  اأفندي، فجعل �سيخ  اأ�ستاًذا فيه، مثل: حبيب  بقلم معني كان 
الرقاع،  اأ�ستاذ  1320م(  720هـ/  حوايل  )ت  ال�سهروردي 
 ومبارك�ساه قطب )ت حوايل 760هـ/ 1358م( اأ�ستاًذا يف التوقيع،83

 اإىل غري ذلك. لكن هذا التق�سيم لي�ص مو�سوعيًّا، ول ي�ستقيم فنيًّا. 
فاخلطاط القادر على كتابة اخلط بتمكن يعرف جيًدا اأن كل من اأتقن 
ممتازة.  ب�سورة  والتوقيع  الرقاع  كتابة  على  قادًرا  كان  الثلث  كتابة 
’ثم  اللمحة،  اإىل هذه املقدرة كما جاء يف  القدامى  وي�سري الأ�ساتذة 
علل قلم الثلث باأن املالب�سة به، واملداومة عليه مما يقوي اليد ويعينها 

على بقية الأقالم‘.84 ونظم ال�سيداوي ذلك يف اأرجوزته قائاًل:
ِ اأعانه على �سائر الأقالم85 ومن اأدمن الثلث على الدوامِ 

وهناك الكثري من الأ�ساتذة يف تاريخ اخلط العربي ممن اأتقنوا خط 
اأمثال: ال�سيخ  ا بكتابة خطي التوقيع والرقاع، من  اأي�سً الثلث برعوا 
حمد اهلل )833 – 927هـ/ 1429- 1520م( )�سكل 27(، واأحمد 
 قرة ح�ساري )873- 963هـ/ 1468- 1555م( )�سكل 28(، 
اأفندي )1253-1330هـ/ 1873- 1912م(، وح�سن  و�سامي 
 ،)29 )�سكل  1920م(   -1849 1338هـ/   -1265( ر�سا 

وم�سطفى حليم )1898- 1315هـ/ 1384- 1964م(. 

توظيف حركات الإعراب يف خطي التوقيع والرقاع
تعترب حركات الإعراب يف خطي الرقاع والتواقيع اأ�سا�سية، لكن 
لي�ص لها قواعد وموازين فنية من�سبطة كما هي يف خطوط الثلث اأو 
الن�سخ، وكتابتهما تعتمد ب�سكل كبري على معرفة اخلطاط بخط الثلث 
وحركات الإعراب فيه الذي هو الأ�سا�ص يف كتابة هذين اخلطني، كما 

تعتمد على ذائقة اخلطاط يف ت�رصفاته الفنية عند كتابة هذين اخلطني. 

خط  يف  الإعراب  حركات  تكتب  الفني،  ال�سكل  حيث  من 
 ،)28  ،4 )الأ�سكال  اأ�سغر  بقلم  اأو  نف�سه/  القلم  بحجم  التوقيع 
الرقاع،  خط  �سطور  من  باحلركات  ازدحاًما  اأقل  �سطوره  وتكون 
ا من خط الرقاع.  وتكون الكلمات يف �سطوره اأكرث ازدحاًما وترا�سًّ
بينما تكتب حركات الإعراب يف خط الرقاع بالقلم نف�سه وتكون 

فيه حروف زائدة75 على الثلث مثل: مثل: الراء املقورة، والراء - 5
)�سكل  البرتاء  والعني   ،)23 )�سكل  املخطوفة  والراء  البرتاء، 

24(، والواو البرتاء، والواو املخطوفة.

ثانًيا: اخل�سائ�ص الفنية لقلم الرقاع
 يقول القلق�سندي: اإن �سور حروف قلم الرقاع ك�سورحروف 
الثلث والتوقيع يف الإفراد والرتكيب لكنه يخالفهما يف اأمور، مثل:76

قطة الرقاع اأميل اإىل التدوير من قلم التوقيع الذي هو اأميل اإىل - 1
التدوير من قلم الثلث.

قلمه يف الرباية اأق�رص من الثلث والتوقيع.- 2
حروفه اأدق واألطف من حروف التوقيع.- 3
الثلث - 4 بخالف  القليل  يف  اإل  منت�سباته  يف  الرتوي�سات  تقع  ل 

والتوقيع )�سكل 25(.                                                                
يغلب فيه الطم�ص  يف احلروف: )ـعـ( الو�سطية، )ـع( النهائية - 5

جميع  يف  و)ق(  )ف(  حريف  يف   ،)26 )�سكل  قبلها  املت�سلة 
موا�سعهما )�سكل (، حرف )م( يف جميع موا�سعها، حرف 

)و( يف جميع موا�سعها، و)ل( املحققة
الثلث والتوقيع مثل الألف - 6 فيه من احلروف زائدة مما لي�ص يف 

املمالة اإىل جهة اليمني.

ــندي  ــي مل يذكرهــا القلق�س ــة الت ــاك بع�ــص اخل�سائ�ــص الفني وهن
للتواقيــع والرقــاع، منهــا:

متيل حروفه العمودية قلياًل ب�سكل عام نحو الي�سار من اأعلى.- 1
ترتفع �سطور التوقيع/ الرقاع اإىل الأعلى يف نهايتها ولي�ست هي - 2

10م  4هـ/  القرن  منذ  به  ابُتِداأَ  تقليد  وهذا  الثلث،  يف  كذلك 
على ما ذكر ابن خلف الكاتب يف مواد البيان77  )�سكل 7(. 

قلم - 3 من  اأ�سغر  بقلم  التوقيع  خط  حركات  تكتب  ما  غالًبا 
خط  يف  احلركات  لكتابة  نف�سه  القلم  ي�ستخدم  بينما  الكتابة، 

الرقاع )�سكل 27(.

اأ�ساتذة خطي التوقيع والرقاع 
يقول ياقوت احلموي عن ابن مقلة ’وكان الوزير اأوحد الدنيا 
الر�سالة  �ساحب  يذكر  كما  والتوقيعات‘.87  الرقاع  قلم  كتابة  يف 
ابنا مقلة،  التي كتبها واأتقنها  التوقيعات من الأقالم  اأن قلم  املن�سوبة 
البواب  ابن  اأن  �رصاحة  ذكر  كما  كتابته.  ر�ّسخ  البواب  ابن  واأن 
الكتاب  من  العديد  اأ�سماء  امل�سادر  وتذكر  الرقاع.79  قلم  يف  اأبدع 
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)شلك 1(

)شلك 2(

ا وازدحاًما بالكلمات من خط التوقيع )الأ�سكال  �سطوره اأكرث ترا�سًّ
.)29 ،27 ،17 ،16

حتدث يف هذين اخلطني ت�رصفات فنية جميلة ت�ستدعيها احلاجة 
ي�ستخرجها  اأو  ال�سطور،  الكتابة يف  ال�رصعة يف كتابتهما ور�ّص  اإىل 
والرقاع  التوقيع  حروف  لطبيعة  فهمه  خالل  من  نف�سه  اخلطاط 

)الأ�سكال 4، 10، 28(. 

تطّور خطي التوقيع والرقاع 
اإن العارف يف علم تطور اخلط واملمار�ص له يدرك متاًما اأن خطوط: 
التعليق القدمي )�سكل 30(، والديواين )�سكل 31(، والديواين اجللي )�سكل 
32(، اإمنا هي امتداد خلطي التوقيع والرقاع )�سكل 33( وتطور عنهما. 
والالفت يف هذا الأمر اأن اخلطوط الثالثة املذكورة مل تن�سخ ا�ستخدام خطي 
التوقيع والرقاع، بل تطورت هذه الثالث و�سارت خطوًطا م�ستقلة، بينما 
ا. وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن خط  ظل ا�ستخدام خطي التوقيع والرقاع م�ستمرًّ
الرقاع الذي �سار يعرف اأكرث با�سم )خط الإجازة( وبخا�سة يف فرتة املدر�سة 
العثمانية، و�سار اخلط املعتمد  لكتابة ن�سو�ص اإجازات اخلطاطني. وقد ظل 
حمتفًظا بهذه الوظيفة التي تت�سل بتقليد منح الإجازات يف خمتلف الفنون 
والعلوم الذي اأ�سار اإليه القلق�سندي عند كالمه على منح الإجازة بالفتيا حتى 
الوقت احلا�رص )�سكل 15(. ومن ناحية اأخرى، فقد �ساعد �سغر حجم قلم 
الرقاع على بقائه وا�ستمراره وبخا�سة يف كتابة ن�سو�ص الإجازات التي 
ل تتطلب كتابتها م�ساحات كبرية وهذا ما اأبقاه حيًّا لغاية الوقت احلا�رص، 

بخالف خط التوقيع الأقل ح�سوًرا يف ا�ستعمالت اخلطاطني.

من الناحية الفنية، فاإن خطوط التعليق وال�سك�ستة والديواين والديواين 
اجللي التي تطورت عن خطي التوقيع والرقاع لتدل ب�سورة وا�سحة على 
مرونة اخلطوط العربية وحيويتها، وقابليتها القوية للتطور امل�ستمر وبخا�سة 

اإذا ما تناولتها اأقالم عارفة باأ�سول الكتابة، ذات ملكة فنية مبدعة.

اأهم نتائج البحث
كان ظهــور خطــي التوقيــع والرقاع منذ مرحلــة مبكرة من تطور 	 

فن اخلط العربي.

ارتبــط اخلطــان ارتباًطــا وثيًقــا بالوثائــق الر�ســمية التــي كانت ترد 	 
اإىل دواويــن الدولــة اأو ت�سدر عنها.

اإىل جانب ا�ســتخدامهما الر�سمي، ا�ســتخدم خطا التوقيع والرقاع 	 

يف كتابة قيود الفراغ يف املخطوطات امل�سحفية وغري امل�سحفية.

يعترب خطا التوقيع والرقاع الأ�سا�ص يف ظهور خطوط ديوانية اأخرى 	 
مثل: خط التعليق القدمي، اخلط الديواين واخلط الديواين اجللي.

 ت�ســاءل ا�ســتخدام خــط التوقيــع يف وقتنــا احلــايل، بينمــا ظل خط 	 
الرقــاع حا�رًصا بقوة يف كتابــة ن�سو�ص اإجازات اخلطاطني، لكن 

با�ســم جديــد هــو’ خط الإجــازة‘.

الأ�سكال

)شلك 3(
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شلك)33(شلك)32(

الهوام�ص
والعمــارة  الفنــون  كليــة  الإ�ســالمية،  الفنــون  ق�ســم  رئي�ــص   *
الإ�ســالمية، جامعــة العلــوم الإ�ســالمية العالميــة، عمــان/ الأردن؛ 

 .nas s a rmansour@hotma i l . com

الوزيــر اأبــو علــي محمــد بــن علــي بــن الح�ســين بــن مقلــة )272- 1
328هـ/ 885- 939م(، �ساحب الخط المن�سوب، �ساعر واأديب 
ــرب المثــل فــي جودة خطه. ولــد في بغداد فــي بيت علم  ووزيــر، �سُ
ــنة 316هـــ/  وف�ســل وفــن. ا�ســتوزره الخليفــة العبا�ســي المقتــدر �س
928م، والقاهــر �ســنة 320هـــ/ 932م، والرا�ســي �ســنة 322هـــ/ 
933م. ثــم نقــم عليــه الرا�ســي ف�ســجنه وقطــع يــده ول�ســانه، وعانــى 
الأهــوال، ومــات في �ســجنه في بغــداد. جمع بين ال�ســاعرية والأدب 
والــوزارة واإمامــة الخــط فــي ع�ســره. األــف عنــه قدامة بــن جعفر )ت 
337هـــ/ 949م( ر�ســالة ’النجــم الثاقــب‘، ومدحــه �ســعراء ع�سره. 
الزفتاوي، محمد بن اأحمد بن علي )ت 806هـ/ 1403م(، ’منهاج 
الإ�سابــة في معرفة الخطــوط واأدوات الكتابة‘، تحقيق هالل ناجي، 
مجلــة المــورد، المجلــد 15، العــدد 4 )1986م(، هام�ــص 6، �ــص 
ا عند: الحموي، �ســهاب الدين اأبو عبد اهلل   192؛ انظــر ترجمتــه اأي�سً
ياقــوت بــن عبــد اهلل )574- 626هـــ/ 1178- 1229م(، اإر�ســاد 

الأريــب اإلى معرفــة الأديــب، معجم الأدباء، تحقيق اإح�ســان عبا�ــص، 
ج 2 ) بيــروت، 1993م(، 933، ترجمــة رقــم 330؛ كمــا و�ســع 
عنــه هــالل ناجي كتاًبــا بعنوان: ابن مقلــة خطاًطا واأديًبا واإن�ســاًنا )مع 
ــم(، )بغــداد، 1991م(. واأخــوه  ــالته فــي الخــط و القل ــق ر�س  تحقي
اأبــو عبــد اهلل الح�ســن بــن علــي بــن الح�ســين بــن عبــد اهلل ابــن مقلــة 
)278-338هـــ/ 891- 949م(. كان اأكتــب مــن اأخيــه فــي قلــم 
الدفاتــر والن�ســخ، ُم�ســّلم لــه بالف�ســل فــي ذلــك. انظــر: ال�سفــدي، 
�سالح الدين خليل بن اأيبك بن عبد اهلل )696- 764هـ/ 1296-
ــي  ــاأووط وترك ــد الأرن ــق اأحم ــات، تحقي ــي بالوفي 1363م(، الواف
م�سطفــى، ج 12 )بيــروت، 2000م(، 89، ترجمــة رقــم 3347.

الحموي، معجم الأدباء، ج2، 933. 2

اأبــو الح�ســن علي بــن هالل بــن عبــد العزيــز الم�سهور بابــن البــواب.  3
ل تعــرف �ســنة ولدته. اإمــام الخطاطيــن في ع�سره. قراأ القراآن وتفقه 
في علوم العربيــة. ا�ســتغل فــي اأول اأمــره مزوًقــا ب�سور الــدور ثم �سور 
الكتــب، ثــم ا�ســتغل بالخط فاأخــذه عن محمد بن اأ�ســد )ت 410هـ/ 
1019م(، حتــى بلــغ فيه �ســاأًوا لم يبلغه اأحــد غيره. هذب طريقة ابن 
مقلة، انتهت اإليه رئا�سة الخط في ع�سره. عمل في خزانة بهاء الدولة 
اأبــن ع�ســد الدولــة )ت 393هـ/ 1002م( في �ســيراز. كما وعظ في 



قاع درا�سة تاريخية وفنية خلطي التَّوقيع والرِّ

281 العدد الرابع ع�رش

جامــع المن�سور ببغــداد. له ق�سيــدة رائيــة م�ســهورة في الخط. انظر: 
الحموي، معجــم الأدبــاء، ج5، 1996.

مجهولــة الموؤلــف، ر�ســالة فــي الكتابــة المن�ســوبة، تحقيــق محمــود  4
ع�ســاكر، مجلــة معهــد المخطوطــات )القاهــرة، 1955م(، 126. 
ــب الم�ســادر با�ســتمرار اإلــى ابــن مقلة الوزيــر واأخيه اأبــي عبد اهلل  تن�سِ
قيامهمــا بتلييــن وترطيــب وتقنيــن هذه الأقــالم، لكنهما لــم ي�سال بها 
اإلــى الغايــة المطلوبــة؛ حيث بقي فيهــا تكويف، حتى جاء اأ�ســتاذ هذا 
الفن ابن البواب الذي رتب الأقالم كلها وجعل ال�سيادة لالأقالم اللينة 

المن�ســوبة ]الباحث[.

1355م-  5 821هـــ/   -756( علــي  بــن  اأحمــد  القلق�ســندي، 
1418م(، �سبــح الأع�ســى فــي �سناعــة الإن�ســا، ج3 )القاهــرة، 

1922م(.

الطّيبــي، محمــد بــن ح�ســن بــن محمــد بــن عمــر )ت بعــد 908هـــ/  6
1503م(، جامع محا�سن كتابة الكتاب ونزهة اأولي الب�سائر والألباب، 

تحقيــق عبدالعزيز نا�ســر المانع )الريا�ص، 1434هـــ/ 2013م(.

النديــم، اأبــو الفــرج محمد بن اإ�ســحاق بن محمد بن اإ�ســحاق الوراق  7
البغدادي )ت حوالي 384هـ/ 1047م(، الفهر�ســت، تحقيق اأيمن 

فوؤاد �ســيد، ج1 ) لندن، 1430هـ/ 200م(، 20.

يعطــي النديــم هذه المرحلة ت�ســميات متعددة، مثل: مــن غير خط  ابن  8
ثوابــة، اأو مرحلــة الأحــول المحــرر )ت 218هـــ/ 833م(، اأو مرحلة 
مــا بعد ظهور الها�ســميين، اأو مــدة خالفة الماأمــون )198- 218هـ/ 
813- 833م(. كل هــذه الم�سطلحــات/ الت�ســميات اإنمــا تدل على 
المرحلــة التــي تغّيــر فيهــا الخــط من اليبو�ســة/ التكويــف اإلــى الرطوبة/ 
الليونة، وتعرف بمرحلة الكتابة المن�سوبة، وجميع هذه الت�سميات اإنما 
ت�ســير اإلى الن�سف الثاني من القرن الثاني الهجري - ال�ســابع الميالدي 

]الباحــث[، انظــر: النديم، الفهر�ســت، ج1، 21-20.

النديم، الفهر�ست، ج1، 21. 9

الف�سل بن �ســهل )154- 202هـــ/ 771- 818م(، وزير الماأمون  10
مــا بيــن ال�ســنوات )198- 202هـــ/ 813- 817م(، كان يلقــب 
بذي الرئا�ستين )رئا�سة الجند ورئا�سة القلم(. مات قتياًل في �سرخ�ص 
بخر�سان. كان عاقاًل ف�سيًحا. الزفتاوي، مجلة المورد، المجلد15، 

العدد4 ، هام�ــص 240، 245.

وهي على الأغلب اأن�ساف الطوامير ]الباحث[.  11

النديم، الفهر�ست، ج1، 20-19. 12

انظــر ترجمته عند: النديم، الفهر�ســت، ج1، 21؛ الحموي، معجم  13
الأدباء، ج1، 429، ترجمة رقم 135.

النديم، الفهر�ست، 21. 14

القلق�سندي، �سبح الأع�سى، ج3،  16. 15

 ابن ال�سايغ، عبد الرحمن بن يو�ســف الزين )ت 845هـ/ 1442م(،  16
تحفــة اأولي الألباب في �سناعــة الخط والكتاب، تحقيق هالل ناجي 

) تون�ص، 1981م(، 43.

القلق�سندي، �سبح الأع�سى، ج3، 104. 17

ــيد )444-  18 ّ ــن ال�سِ ــن محمــد ب ــد اهلل ب ــو محمــد عب ــي، اأب البطليو�س
521هـــ/ 1052- 1127م(، القت�ســاب في �ســرح اأدب الكتاب، 
تحقيــق م�سطفــى ال�ســقا وحامــد عبــد المجيــد، ق1 )القاهــرة، 

.170 1996م(، 

انظــر: الحلبــي، اأبــو الثنــاء �ســهاب الديــن محمــود بــن �ســليمان )644- 19
ــل،  ــة التر�س ــى �سناع ــل اإل ــن التو�س 725هـــ/ 1247- 1325م(، ح�س
)القاهرة، 1398هـ(، 109؛ القلق�سندي، �سبح الأع�سى، ج11، 114؛ 
معروف، ناجي، التوقيعات التدري�سية )بغداد، 1963م(؛ الغريب، �سالمة 

هليــل عيــد، �سالح الدين ال�سفــدي كاتًبا )عمــان، 2012م(، 72.

القلق�سندي، �سبح الأع�سى، ج3، 104. 20

النويــري، �ســهاب الديــن اأحمد بــن عبد الوّهاب بــن محمد )677-  21
733هـ/ 1278- 1333م(، نهاية الأرب في فنون الأدب، محمد 

مروة واآخرون، المجلد 9-10-11 )بيروت، 2004م(، 137.

العربــي  22 الباحــث  موقــع  )وقــع(،  مــادة  العــرب،  ل�ســان  انظــر: 
 http://www.baheth.info/all الإنترنــت  �ســبكة  علــى 

B 9 %D 8 %8 2 %D 9 %8 8 %j s p ? t e r m = % D 9

ال�سولي، اأبو بكر محمد بن يحيى بن عبد اهلل )ت 335هـ/ 946م(،  23
اأدب الكتاب، تحقيق اأحمد ب�سج، بيروت، 1994م، �ص 137.

ال�سولي، اأدب الكتاب، 137. 24

يق�ســد الخليــل بــن اأحمــد الفراهيــدي )100- 170هـــ/ 718- 25
786م(.

البطليو�سي، القت�ساب، ق1، 195. 26

معروف، ناجي، التوقيعات التدري�سية )بغداد، 1963م(، 27. 27

ابــن خلــف، علي )ت بعــد 437هـ/ 1045م(، مــواد البيان، تحقيق  28
حاتم ال�سامن ) دم�ســق، 2003م(، 50.

29  A. Gacek, Arabic Manuscripts (Leiden, 2009), انظــر: 
and 71 263 ,251؛ فران�ســوا ديرو�ــص، المدخــل اإلى علــم الكتاب 
ــدن،  ــيد )لن ــوؤاد �س ــن ف ــة اأيم ــي، ترجم ــرف العرب ــوط  بالح المخط

.468 2005م(، 

انظــر: بنبيــن، اأحمــد �ســوقي وم�سطفــى طوبــي، معجــم م�سطلحات  30
المخطوط العربي )مراك�ص، 2003م(، 86؛ ديرو�ص، المدخل اإلى 

علم المخطــوط بالحرف العربي، 468. 



ار من�صور ن�صّ

�أبجديات 2019 282

انظر: بنبين، معجم م�سطلحات المخطوط العربي، 189. 31

انظر: بنبين، معجم م�سطلحات المخطوط العربي، 50. 32

�سياأتي الكالم عنه لحًقا. 33

34  Gacek, Arabic Manuscripts, 224 and 251.

انظــر: ل�ســان العــرب، مــادة )رقع( موقــع الباحث العربي على �ســبكة  35
الإنترنت،

http://www.baheth.info/all.
jsp?term=%D8%B1%D9%82%D8%B9

الع�ســقالني، اأحمــد بــن علي بن حجــر )773- 852هـــ/ 1372- 36
ــول،  ــاب الغل ــح البخــاري، ب ــرح �سحي ــاري �س ــح الب 1449م(، فت
الحديــث رقــم 2908، موقــع المكتبــة الإ�ســالمية علــى �ســبكة الإنترنــت، 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_
b k _ &5 5 8 9 =i d t o &5 5 8 8 =b o o k . p h p ? i d f r o m
 1960 =ID &52 =no

انظــر: ل�ســان العــرب، مادة )بطق( موقــع الباحث العربي على �ســبكة  37
الإنترنت،

http://www.baheth.info/all.
82%jsp?term=%D8%A8%D8%B7%D9

النويري، نهاية الأرب، ج9، 136. 38

القلق�سندي، �سبح الأع�سى، ج3، 119. 39

المو�ســى  40 البــرد  المو�سلــي،  ح�ســن  بــن  مو�ســى  الكاتــب، 
فــي �سناعــة الإن�ســا، تحقيــق: عفــاف �ســيد �سبــره )بيــروت، 
1988م(، 23؛ يبلــغ قيا�ــص ورق قطــع العــادة 6 �ســم 7 �ســم. 
الإ�ســالمي  العربــي  الكتنــاه  علــم  قا�ســم،  ال�ســامرائي،  انظــر: 
ــرى  ــا ي ــص4، 279؛ بينم ــص، 1322هـــ/ 2001م(، هام� )الريا�
اآدم جا�ســيك اأن قيا�ــص قــط العــادة يبلــغ 183مــم 122ملــم. انظــر                                                                                                                                       
 A. Gacek, The Arabic Manuscript Tradition: A Glossary:
 of Technical Terms, (Leiden, 2001), 63-64.

لمعرفة المق�سود بكتاب الد�ســت، انظر: عبد الرحيم بن �ســيث القر�ســي  41
)550- 625هـــ/ 1155- 1227م(، معالــم الكتابة ومغانم الإ�سابة، 
تحقيق: محمد ح�ســين �سم�ــص الدين )بيروت، 1988م(، هام�ص2، 44. 

القلق�سندي، ج1، 52. 42

ــص  43 ــص )329- 395هـــ/ 941- 1004م(، مقايي� ــن فار� ــد اب اأحم
اللغــة، تحققيــق: عبــد ال�ســالم هــارون، ج6 )القاهــرة، 1969م(، 133.

النويري، نهاية الأرب، ج9، 136. 44

ح�ســين بن يا�ســين بــن محمد الكاتــب، لمحة المختطف فــي �سناعة  45
الخــط ال�سلف، تحقيق هيا الدو�ســري )الكويت، 1992م(، 47.

اأحمــد بــن يحيــى العمــري )700- 749هـــ/ 1301- 1349م(،  46
التعريف بالم�سطلح ال�ســريف، تحقيق: محمد ح�ســين �سم�ــص الدين 

)بيــروت، 1988م(، 126.

الم�سحف محفوظ في مكتبة ت�س�ستربيتي بدبلن تحت ت�سجيل 279.   47

والوقفيــة هــي ذلــك الن�ص الــذي ي�سع المخطــوط/ الكتــاب وقًفا في  48
ا بالتحبي�ص  �ســبيل اهلل على خزانة اأو موؤ�س�ســة اأو مدر�ســة، وي�سمى اأي�سً
والت�ســبيل والتاأييــد والتحريــم والت�ســدق. انظــر: بنبيــن، معجــم 

م�سطلحــات المخطــوط العربــي، 255.

النديم، الفهر�ست، 20. 49

الكاتب، لمحة المختطف، 47. 50

وهــي المكاتيــب ال�سغيرة التــي للعتاب اأو ال�ســفاعة. انظر: النويري،  51
نهاية الأرب، ج9، هام�ص 137.

ــر:  52 ــح(. انظ ــم الجنائ ــرة )قل ــل ال�سغي ــام الزاج ــق الحم ــي بطائ وه
هام�ــص 137. الأرب، ج9،  نهايــة  النويــري، 

القلق�سندي، �سبح الأع�سى، ج 14، 322. 53

انظر: من�سور، ن�سار، الإجازة في فن الخط العربي )عمان، 2000م(. 54

الت�سق م�سطلح )الأقالم ال�ســتة( بم�سطلح )الأ�ســاتذة ال�ســتة( ال�ســائع  55
اإلــى حــد كبيــر فــي م�ســادر الخــط العربــي ومراجعــه وبخا�ســة غيــر 
العربيــة. هذان الم�سطلحان اللــذان ل يكاد منهما كتاب اأو مقالة في 
مو�سوع فن الخط العربي/ الإ�ســالمي لي�ــص لهما اأ�سا�ــص من ال�سحة. 
فقد ربطت م�سادر فن الخط فيما بعد القرن 9هـ/ 15م الأقالم ال�ستة 
بالأ�ســاتذة ال�ســتة ل�ســبب غير وا�سح. وقد ناق�ــص هذه الم�ســاألة مقال 
’ال�ســهروردي لي�ــص من تالميذ ياقوت الم�ســتع�سمي‘ بطريقة علمية 
ومو�سوعية وبين بطالن هذه الأ�سطورة التي تُعّج بها كتب فن الخط 

العربي/ الإ�ســالمي اإلى وقتنا الحالي. 

النويري، نهاية الأرب، ج9، 139. 56

م�سطلــح )الأقــالم ال�ســبعة( الأكثــر �ســيوًعا فــي الم�ســادر العربية التي  57
ــا، اأو غيرها مــن الم�سادر المو�ســوعية.  تناولــت علــم الخط تخ�سي�سً
ذكــرت هــذه الم�ســادر العديد من اأ�ســماء الخطاطيــن والكّتاب الذين 
تعلمــوا الأقالم ال�ســبعة واأتقنوهــا غاية الإتقان، نذكــر منهم: الخطاط 
 الكبير �سرف الدين ابن الوحيد )647- 711هـ/ 1249- 1311م( 
الــذي كتــب الأقــالم ال�ســبعة. ال�سفــدي، الوافــي بالوفيــات، ج 3، 
ي�ص الدم�سقي  125، ترجمة رقم 1106(، ومو�سى بن علي بن الُب�سَ
)650- 716هـــ/ 1252- 1316م( الــذي كتــب الأقالم ال�ســبعة 
وجّودهــا. ال�سفــدي، �ســالح الديــن خليــل، اأعيــان الع�ســر واأعــوان 
الن�ســر، ج5 )دم�ســق، 1418 هـــ(، 550، ومحمــد بــن بهــاء الدين 
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بن محمد العبا�سي ال�سنقري الهمذاني نزيل القاهرة الذي كتب على 
عبــد الرحيــم الخلوتي جميع الأقالم ال�ســبعة. ال�ســخاوي، محمد بن 
عبــد الرحمــن، ال�ســوء الالمــع لأهــل القــرن التا�ســع، ج7 )بيــروت، 
1992م(، 206، وقا�سي الق�ساة نجم الدين اأبو العبا�ــص �سر�سري 
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لفــن الخــط، يطلق على �ســتة خطاطين تتلمذوا لياقــوت الم�ستع�سمي 
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وهــم: اأرغــون بــن عبــد اهلل الكاملــي )ت نحــَو 750هـــ/ 1349م(، 
ون�سر اهلل الطبيب )ت نحَو 740هـ/ 1339م(، ومبارك�ساه بن عبد 
اهلل )ت نحــَو 760هـــ/ 1358م(، ويو�ســف الم�ســهدي )ت نحــَو 
ــد  ــص )ت؟(، واأحم ــدة نوي� ــدر كن ــيد حي 700هـــ/ 1302م(، و�س
بــن ال�ســهروردي ويلقب ب�ســيخ زاده )ت نحــَو 720هـ/ 1320م(، 
واأحياًنــا يعرفــون با�ســم )الأ�ســاتذة ال�سبعة( عندمــا ي�ساف اإليهم ا�ســم 
اأ�ســتاذهم ياقــوت. بالرغــم مــن �ســهرتهم في الكتــب التي اأّرخت لفن 
الخــط العربي �ســواء العربيــة اأو غير العربية، فال يوجــد اتفاق بين هذه 
الم�سادر على تحديــد اأ�ســماء هــوؤلء ال�ستة. وتذكــر بع�ــص الم�سادر 
خطاطيــن تعدهــم مــن ال�ستة مــن غير اأن ياأخــذوا الخــط مــن ياقــوت 
ل حــول حقيقة  مبا�ســرة وحتــى لــم يلتقــوا به اأ�ســاًل. ممــا يثيــر الت�ساوؤ
وجود هوؤلء الأ�ساتذة ال�ستة اأ�ساًل في ببغداد، وتعلمهم الخط مبا�سرة 
مــن ياقــوت، كمــا تثيــر ت�ســاوؤًل اآخر هو، هــل تمكن هــوؤلء ال�ستة من 
طريقــة ياقــوت ب�ســورة عاليــة يجعلهم تالمذة له �ســواء التقوا بــه اأم لم 
يلتقــوا بــه! ومــا يزيد من هذه الإ�ســكالية هو اأن المعلومــات المعروفة 
ا وغير موؤكــدة، ممــا يجعــل التاأكد من  عــن هــوؤلء التالميــذ قليلة جــدًّ
تعلمهــم الخــط من ياقوت مبا�ســرة اأمًرا يحتــاج اإلى اأكثر من الطالع 
عجاب بهــا ]الباحــث[. وقــد كتــب ن�ســار  على اآثارهــم الخطية والإ
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