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الخط الكوفي على العم�ئر في اآ�شي� الو�شطى الن�ش�أة والتطور

�شبل اإبراهيم عبيد
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الفنون  على  بمثيله  العمائر  على  الخط  تطور  مقارنة    -
التطبيقية المعا�صرة في نف�س المنطقة، مع اإبراز اأوجه 
العمائر والفنون  بين  التطور  ال�صبه والخالف في هذا 

التطبيقية.

الكوفي  للخط  الأولى  البدايات  ظهرت  اأين  تو�صيح    -
واأنواعه في �صرق العالم الإ�صالمي، هل في اإيران اأم في 

اآ�صيا الو�صطى؟

اإبراز البناء الت�صكيلي والتكوين الزخرفي لبع�س اأنواع    -
مو�صوع  المنطقة  في  العمائر  على  الكوفي  الخط  
تنفيذ  في  النقا�س  نجاح  مدى  واإبراز  الدرا�صة، 
والعنا�صر  الوحدات  على  الخط  ل�صكل  الفنية  روؤيته 

المعمارية. 

بداية كان الخط الكوفي اأ�صبق في الظهور على العملة 
اآ�صيا  في  العمائر  على  منه  المختلفة  التطبيقية  والفنون 
الكوفي  الخط  لظهور  الأولى  البدايات  وتتمثل  الو�صطى، 
الب�صيط في تلك المنطقة على درهم عربى �صا�صاني �صرب 
مرو7 موؤرخ ب�صنة 32هـ /652م.8 كما ظهر هذا النوع من 
الخط على قطعة من ن�صيج الطراز تحمل ا�صم مدينة مرو، 
موؤرخة  ب�صنة 278 هـ /891 م9 )لوحة 1(، وبنهاية القرن 
الكوفي  الخط  بلغ  الهجريين  الرابع  القرن  وبداية  الثالث 
وخا�صة  التطبيقية  التحف  على  التطور  من  كبيرة  درجة 
ين�صب  ال�صفاف10 والذي  الطالء  المر�صوم تحت  الخزف 
اإلى مدينتي ال�صا�س11 واأفرا�صياب،12 حيث تنوعت اأ�صكال 
الخط الكوفي على هذا النوع من الخزف مابين الكوفي 

الب�صيط وذي الزيادة والمورق والمزهر والم�صفور.

قام الخط الكوفي بدور مهم وموؤثر في  زخرفة العديد من 
العمائر والفنون التطبيقية المختلفة في �صرق العالم الإ�صالمي 
ب�صفة عامة ومنطقة اآ�صيا الو�صطى1 ب�صفة خا�صة، ويرجع ذلك 
لكونه منا�صًبا لالأغرا�س الزخرفية وخا�صة فيما يتعلق بهامات 
اأفقى،  قاعدة  بخط  المت�صلة  والم�صتلقية  القائمة  الحروف 
يفتر�س فيها قابليتها للت�صكيل الزخرفي، ومن ثم يمكن لهذا 

الخط اأن يتوافق مع اأى �صطح يمكن زخرفته ب�صهولة.2

قبل  من  كبيًرا  اهتماًما  الكوفي  الخط  نال  وقد  هذا 
في  المختلفة  التطبيقية3  الفنون  على  الباحثين  من  العديد 
المنفذ  الكوفي  الخط  اأ�صكال  لتنوع  نظرا  المنطقة  تلك 
التي وردت  الم�صامين  تنوع  الفنون، ف�صاًل عن  على تلك 
يمثل  الأحيان كان  بع�س  الخط في  اأن  عليها، عالوة على 
حين  في  التحف،  تلك  على  الوحيد  الزخرفي  العن�صر 
كانت الدرا�صات التي تناولت الخط الكوفي على العمائر 
على  الخط  درا�صة  على  وان�صبت  قليلة  المنطقة  تلك  في 
من�صاأة قائمة بذاتها،4 اأو درا�صته على عمائر مدينة بعينها،5 
المبكرة في  العمائر  التذكارية على  اأو عمل ح�صرللنقو�س 
اإيران واآ�صيا الو�صطى،6 ومن ثم كان الهتمام بدرا�صة الخط 
الكوفي على العمائر في اآ�صيا الو�صطى والتعرف على ن�صاأته 
وتطوره على تلك العمائر، والتعرف على اإ�صهامات الفنانين 

في الرتقاء بالأنواع المختلفة للخط في تلك المنطقة. 

 وتهدف هذه الدرا�شة اإلى

على  الكوفي  الخط  تطور  بها  مر  التي  المراحل  تتبع    -
كل  ن�صاأت  ومتى  الو�صطى،  اآ�صيا  منطقة  في  العمائر 

مرحلة، واإلى اأى مدى و�صل هذا التطور؟

لوحة 1: البدايات الأولى لظهور الخط الكوفي الب�سيط على قطعة من ن�سيج الطراز
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الألف المائلة جهة اليمين، في حين تتجه حافة الالم جهة 
الي�صار، لإيجاد �صكل زخرفى تغلب عليه �صفة الب�صاطة.

اأكثر  الحروف  هامات  اأ�صبحت  تالية  مرحلة  وفى 
تتجه  �صغيرة  �صوكة  اأو  �صرطة  اإ�صافة  مع  وتدبيًبا  تحريًفا 
مئذنة  في  ذلك  ويت�صح  الحروف،  قوائم  في  وي�صرة  يمنة 
محمد  بن  )على  �صيدها  والتي  بترمذ15  ‘جاركورجان’ 
النق�س:   ون�س  1109م،16   / 503هـ  �صنة  ال�صرخ�صي( 

).... ـيد والمنارة الأمير( )لوحة 2(.

الخط الكوفي المورق 
يمثل الخط الكوفي المورق المرحلة الثانية من مراحل 
تطور الخط الكوفي في اآ�صيا الو�صطى، ويعد النق�س المنفذ 
على تابوت ‘اأبو من�صور نا�صر الدولة �صبكتكين’17 بغزنة،18 
النق�س:)لاإله  ون�س  / 997م،19  ب�صنة 387هـ  والموؤرخ 

اإل اهلل محمد ر�صول اهلل العظمة هلل( )�صكل 2(.

اآ�صيا  في  العمائر  على  الكوفي  بالخط  يتعلق  فيما  اأما 
الو�صطى فكان على النحو التالى:

 الخط الكوفي الب�شيط

على  الثانية  المرتبة  في  الب�صيط   الكوفي  الخط  ياأتي 
والفنون  العملة  بعد  الو�صطى  اآ�صيا  منطقة  في  العمائر 
الخط  من  النوع  هذا  ظهور  بدايات  وكانت  التطبيقية، 
على   العمائر في اآ�صيا الو�صطى من خالل  نق�س تاأ�صي�صي 
على بدن مئذنة  اأمر باإن�صائها الأمير ‘اأبو العبا�س ماأمون بن 
موؤرخة  باأورجن�س،14   ’)1 )�صكل  �صاه13  خوارزم  ماأمون 

ب�صنة 401هـ / 1010 ـ 1011م. 

الكوفي  بالخط  اأفقية  اأ�صطر  اأربعة  في  منفذ  والنق�س 
الب�صيط، ب�صيغة:

اأمر الأمير ال�صيد الملك العادل اأبو العبا�س ] مـ [ ـاأون                                  -1

وعمرها  المنارة  هذه  ببنا  �صاه  خوارزم  ماأمون  بن   -2
بنف�صه

اهلل  اإلى  وتقربا  للدين  توا�صعا  اأ�صا�صها  و�صع  وتولى   -3
تعالى

4- ذكره ورغبة في ثواب الدارين وذلك في �صهور �صنة 
اإحدى واأربع مـ ] ـايـ [ـة

وقد نفذت هامات الحروف على هيئة �صطف مائل، 
حافة  تتجه  والالم  الألف  تجاور  حالة  في  اأنه  ونالحظ 

�سكل 1: الخط الكوفي الب�سيط على العمائر في منطقة اآ�سيا الو�سطى

لوحة 2: الخط الكوفي الب�سيط
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ويجمع النق�س الكتابي المنفذ على التابوت بين الخط 
الكوفي  والخط  الزخرفية،  الهامات  ذو  الب�صيط  الكوفي 
المورق، والذي تحولت فيه هامات الحروف وعراقاتها 
تن�صاأ  بحيث  نباتية،  اأ�صكال  اإلى  الأخرى  اأجزائها  وبع�س 
حرف  في  ذلك  ويت�صح  الحروف،  من  النباتية  الأوراق 
النقا�س  �صكلها  والتي  محمد  كلمة  في  المتو�صطة  الحاء 
على هيئة فرع نباتي تنحني هامته اإلى اأ�صفل لت�صكل عراقة 
اأ�صنان  �صكل  كما  نباتية،  ورقة  بن�صفي  وتنتهي  الحرف 
ال�صين المبتداأة في كلمة ر�صول على هيئة ن�صفي ورقة نباتية 

تنبثق من اأ�صنان ال�صين مبا�صرة )�صكل 2 ـ اأ( .

يعد  ال�صكل  بهذا  الكوفي  الخط  اأن  للنظر  والالفت 
نائين،  بمدينة  الجمعة  بم�صجد  الكتابي  للنق�س  تقليًدا 
والموؤرخ ب�صنة 288هـ / 900 م20 )�صكل 3( والذي يعد 
في  المورق  الكوفي  الخط  فيها  ظهر  التي  النماذج  اأقدم 
�صرق العالم الإ�صالمي، ومن ثم فاإنه كان اأ�صبق في الظهور 

في اإيران عنه في اآ�صيا الو�صطى بقرن من الزمان تقريًبا.  

الخط الكوفي المزهر

الكوفي  زخارف  على  الخط  من  النوع  هذا  يحتوي 
على  ي�صتمل  اأنه  في  عنه  يختلف  لكنه  نف�صها21  المورق 
هامات  من  تنبثق  ولفائف  مزهرة  اأخرى  زخرفية  عنا�صر 
للنق�س  العلوي  الإطار  من  تنبثق  وقد  الحروف،  وو�صط  

الكتابي .22

�سكل 2 :الخط الكوفي المورق

�سكل 2 ـ اأ :يجمع النق�ش بين الخط الكوفي الب�سيط، والخط الكوفي 
المورق

�سكل 3: اأقدم النماذج التي ظهر فيها الخط الكوفي المورق في �سرق العالم 
الإ�سالمي
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وكانت بدايات ظهور هذا النوع من الخط على العمائر 
الكوفي  الخط  اأنواع  بقية  من  اأ�صبق  الو�صطى،  اآ�صيا  في 
حيث  ـــــ  باقية  عمائر  من  و�صلنا  لما  وفًقا  ــــ  الأخرى 
قرب  تيم24  بقرية  عطا’23  ‘عرب  دفن  قبة  خالل  من  ظهر 
زراف�صان25 )لوحة 3(، والموؤرخة ب�صنة 367هـ / 977م، 
والتي تعد اأقدم العمائر الجنائزية القراخانية26؛ حيث ي�صغل 
الواجهة �صريط م�صتطيل ال�صكل يمتد في و�صع راأ�صى على 
بالخط  منفًذا  كتابًيا  نق�ًصا  يت�صمن  المدخل  كتلة  جانبى 
الحروف  بهامات  األحقت  وقد  البارز،  بالحفر  الكوفي 
بع�س عنا�صر زخرفية نباتية عبارة عن فروع نباتية تنبثق منها 
لتعلو  وتمتد  الحروف  قوائم  تتخلل  م�صننة  �صغيرة  اأوراق 
النق�س الكتابي المح�صور داخل ال�صريط الم�صتطيل.27                                                                                               

المزهر  الكوفي  للخط  اآخر  مثال  النموذج  هذا  ويلي 
يتمثل في: اأحد الأعمدة الحجرية التي  كانت تحمل �صقف 

1014م(،   / )404هـ  ‘�صيرم’28  بقرية  اأ�صبيجاب  م�صجد 
اأحمد  بمجمع  الملحق  بالمتحف  حالًيا  ومحفوظ 
قازخ�صتان،30 ويت�صمن  بجمهورية  بالترك�صتان  الي�صوي29 

النق�س التاريخ منفًذا بالخط الكوفي المزهر، ب�صيغة: 

مايه’31   ] واأر]بعـ  اأربع  �صنة  ]ر[م�صان  �صهر  ‘في 
)�صكل 4(.

الحروف  عراقات  تحوير  النق�س  هذا  في  ويالحظ 
الأغ�صان  فامتدت  نباتية،  فروع  هيئة  اإلى  وتحويلها 
القائمة كالألفات  لتت�صاوى مع هامات الحروف  وطالت 
والالمات، وخرجت منها الأوراق النباتية التي نفذ بع�صها 
نق�س  النق�س  هذا  ويلي  نخيلية.  مروحة  ن�صفي  هيئة  على 
اأكثر تطوًرا منفذ على برج  محمود بن �صبكتكين32   اآخر 
ون�صه:  م(،  ـ 1030   998 / هـ  في غزنة )388ـ 412 
)ب�صم اهلل الرحمن الرحيم ال�صلطان الأعظم ملك الإ�صالم 
[ـهيرالم�صلمـ  ظـ   [ المظفر  اأبو  الملة  واأمين  الدولة  يمين 

]ـين[ )�صكل 5(.   لوحة 3: بدايات ظهور الخط الكوفي المزهر على العمائر في اآ�سيا الو�سطى

�سكل 4: الخط الكوفي المزهر

�سكل 5: تطور الخط الكفوفي المزهر
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النقا�س  نجاح  مدى  النق�س  هذا  خالل  من  ويت�صح 
ب�صكل  تالعب  فقد  المزهر،33  الكوفي  الخط  تجويد  في 
المظفر،  كلمة  في  الظاء  حرف  كطالع  الحروف  طوالع 
ينتهي بن�صفي مروحة نخيلية، في  نباتي  ونفذه بهيئة فرع 
حين اأ�صفى �صكاًل زخرفًيا يغلب عليه البناء الت�صكيلي على 
الألفات والالمات، من خالل المتداد بهما بهيئة هند�صية 
مع اإنهائهما من اأعلى ب�صكل اأفرع نباتية متقابلة ينبثق منها 
اأ�صكال اأوراق نباتية.                                                                                        

بمثيله  العمائر  على  المزهر  الكوفي  الخط  وبمقارنة 
نجد  الو�صطى،  اآ�صيا  في  المعا�صرة  التطبيقية  الفنون  على 
على  منه  التطبيقية  الفنون  على  الظهور  في  اأ�صبق  كان  اأنه 
العمائر، حيث ورد على قدح من الخزف المر�صوم تحت 
القرنين  في  اأفرا�صياب،  لمدينة  ين�صب  ال�صفاف،34  الطالء 
خالل  من  م( ويظهر   10 ـ   9( الهجريين  والرابع  الثالث 
النق�س الكتابي المنفذ على البدن الخارجي للقدح، ون�صه 
عراقة   تحوير  حبـــه[(   [ )ل�صا  كلمة   من  الثاني  المقطع 
بالعن�صر  ينتهي  نباتي  فرع  بهيئة  وتنفيذها  الحاء  حرف 

الزخرفي النباتي )�صكل 6(.

 الخط الكوفي الم�شفور

يذكر ‘�صام فلوري’ اأن الخط الكوفي الم�صفور ن�صاأ في 
�صرق العالم الإ�صالمي، حيث ذكر اأنه كان متاأثًرا بالأختام 
ال�صينية، واأن التاأثير ال�صيني كان قويًّا في اإيران.35                                                                                                                    

على  الخط  هذا  لظهور  الأولى  البدايات  وكانت 
مدينة  �صرب  درهم  خالل  من  الو�صطى  اآ�صيا  فى  العملة، 
ال�صا�س، يحمل تاريخ �صنة 330 هـ / 941م، ويت�صح ذلك 
من خالل �صفر حرف الدال في كلمة ‘محمد’ )�صكل 7(، 
وقد ظهر هذا الأ�صلوب على دينار �صاماني من �صرب مدينة 

المحمدية، يحمل تاريخ �صنة 324هـ /935م.36 

عليه  ظهر  الذي  الأول  النموذج  الدينار  هذا  ويعد 
الكوفي الم�صفور في �صرق العالم الإ�صالمي وتحديًدا في 
الثاني لظهور  اإيران، في حين يعد درهم ال�صا�س النموذج 
الخط الكوفي الم�صفور في �صرق العالم الإ�صالمي.                                                 

كما ظهر هذا النوع من الخط على نماذج من الخزف 
مدينتى  اإلى  ين�صب  ال�صفاف   الطالء  تحت  المر�صوم 
اأفرا�صياب وني�صابور، في القرنين الثالث والرابع الهجريين 
)9 ــ 10 م(37 )لوحة 4(.                                                                                                                  

فيعد  العمائر،  على  الم�صفور  الكوفي  الخط  عن  اأما 
/ 1023م39  ترمذ’38 423هـ  ‘مئذنة   على  المنفذ  النق�س 
)�صكل  ما(  له  نوم  �صنة ول  )القيوم لتاأخذه  النق�س:  ون�س 
8( النموذج الأول لهذا النوع من الخط في اآ�صيا الو�صطى، 
‘ميل40 رداكان41’ )لوحة 5(  المنفذ على  النق�س  واإن كان 
المثال  يعد  م(   1021  -  1016  / هـ   411  -  407(
الأول الذي ظهرعليه هذا النوع من الخط في �صرق العالم 
الإ�صالمي. مع الأخذ في العتبار الفارق بين كال النق�صين، 
قوائم  على  قا�صًرا  يعد  لم  الأول  النموذج  في  فال�صفر 
الحروف المتجاورة كالألفات والالمات والذي نفذ بهيئة 
بالمتداد  ذلك  الفنان  تعدى  بل  متدابرة،  م�صفورة  قلبية 

�سكل 7: الخط الكوفي الم�سفور و�سفر حفر الدال�سكل 6: الخط الكوفي المزهر على الفنون التطبيقية المعا�سرة في اآ�سيا الو�سطى
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مع  لتت�صاوى  المنتهية  الحروف  من  الأخيرة  بالحركات 
في  كما  والالمات،  كالألفات  ال�صاعدة  الحروف  قوائم 
الذال المنهية في كلمة )لتاأخذه( والهاء المنتهية في كلمة 
)�صنة( ليتمكن من التو�صع في الأ�صكال الم�صفورة لت�صكل 
قيام  اإلى  بالإ�صافة  الكتابي.  النق�س  يعلو  زخرفيًّا  م�صتوى 
الفنان بال�صتفادة من �صكل بع�س الحروف كالالم األف في 
لتنفيذ  والألف  الالم  تجاور  ا�صتغل  حيث  )لتاأخذه(  كلمة 
للنق�س  ال�صفر الذي �صار عليه في الخطة الزخرفية  اأ�صلوب 
فيمثل  رداكان،  ميل  على  المنفذ  النق�س  عن  اأما  الكتابي. 
الجديلة  في  المتمثل  النمطي  لل�صفر  الزخرفي  الأ�صلوب 
الحروف،  وهامات  قوائم  تتخلل  والتي  الطيات  المتعددة 

ومن ثم فالنموذج الأول يعد الأكثر تطوًرا وابتكاًرا من قبل 
الفنان في تلك المنطقة.

 وبنهاية القرن الخام�س الهجري )11م( اأ�صبح الخط 
ويت�صح  التطور،  من  كبيرة  درجة  على  الم�صفور  الكوفي 
ـ 508  ذلك في برج م�صعود الثالث42 بمدينة غزنة )492ـ 
ـ 1114م(، ون�س النق�س: )ال�صلطان الأعظم  هـ / 1099ـ 

] ملك ال�صــلـ[ ا م عال الدولة(43 )�صكل 9(.

ويتميز النق�س في هذا البرج باأن ال�صفر لم يقت�صر على 
واإنما  والالمات،  كالألفات  المتجاورة  الحروف  قوائم 
ال�صلطان  كلمة  في  كالطاء   الحروف  طوالع  اإلى  تعداها 
والظاء في كلمة الأعظم وقائم الالم األف في كلمة عال]ء[ 
. وقد نتج عن ا�صتخدام تلك القوائم اأن اأ�صبحت الأ�صكال 
الم�صفورة على م�صافات مت�صاوية، وهي ت�صبه في ذلك اإلى 
حد كبير نف�س الفكرة التي حاول فنان مئذنة ترمذ تطبيقها.

على  المنفذ  الكتابي  النق�س  اعتبار  يمكن  اأنه  على 
اأوز-ند44 )لوحة 6( والموؤرخ  الرئي�صة لقبة دفن  الواجهة 

لوحة 4: ظهور الخط الكوفي الم�سفور على نماذج من الخزف

�سكل 8: الخط الكوفي الم�سفور في اآ�سيا الو�سطي

�سكل 9: تطور الخط الكوفي الم�سفور القرن الخام�ش الهجري )11م(

لوحة 5: الخط الكوفي الم�سفور على العمائر في �سرق العالم الإ�سالمي
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ب�صنة 582 هـ / 1186 م،45 من اأكثر النماذج التي و�صلتنا 
تعقيًدا )�صكل 10(، ويعد اأكثر �صعوبة في تنفيذه من نقو�س 
قبة دفن ‘بير عالمدار’46 الموؤرخة ب�صنة 417 هـ / 1026 
م، مع الأخذ في العتبار الفارق الزمني بين كال النق�صين 
والذي يبلغ قرًنا من الزمان تقريبًا .                                                                                               

خالل  من  الم�صفور  الكوفي  الخط  ظهور  ا�صتمر  ثم 
الخ�صبي  الإزار  على  البارز  بالحفر  منفذ  كتابي   نق�س 
اأ�صفل �صقف مزار اأمير حمزة خا�صتي ـ بود�صو، بت�صوركو 
الخام�س  القرن  لنهاية  ين�صب  والذي  بطاجيك�صتان،47 
م(،48 ون�س  ـ 12  الهجريين )11  ال�صاد�س  القرن  وبداية 
النق�س الكتابي: )....... على بن الح�صن بن على بن اأبى 
طالب .........( )�صكل11(.                                                                        

اآخر  �صكل  ظهور  النق�س  هذا  في  والمالحظ 
ل�صفرالحروف في هذا النق�س، يتميز بالتنوع والتفرد في 
اآن واحد، فقد قام النقا�س ب�صفر قوائم الحروف ال�صاعدة 
كالألفات والالمات المتجاورة، بالإ�صافة اإلى تنفيذ �صكل 
اآخر لل�صفر يتمثل في اأ�صكال ميمات متتالية في و�صع اأفقى 
تنتهى من اأعلى ب�صكل دائري ذى ميمات كما في حرف 
دائري  �صكل  وجود  اأو  ‘طالب’،  كلمة  في  المبتدئة  الطاء 
ذي ميمات ينبثق من هامة الحرف مبا�صرة كما في حرف 

النون المنتهية في كلمة ‘الح�صن’.

الم�صفور  الكوفي  الخط  ظهر  فقد  اأخرى  جهة  من 
من خالل نق�س كتابي يت�صمن �صهادة التوحيد اأعلى حنية 
المحراب بم�صجد ‘نماز-اه’ - م�صلى العيدين - بمدينة 
بخارى49 )513هـ / 1119م(50  )لوحة 7(.                                                                                            

كتابي  �صريط  خالل  من  ا  اأي�صً الخط  هذا  ظهر  ثم 
‘�صير - كبير’ بمدينة  ‘م�صتوريان’ م�صجد  بواجهة م�صجد 
توك�س’51   بن  محمد  �صاه  ‘خوارزم  �صيده  والذي  مرو، 
والموؤرخ ب�صنة 597هـ / 1200م،52 ون�س النق�س )ب�صم 

اهلل ياأيها الذين اآمنوا( )�صكل 12( .

لوحة 6: من اأكثر النماذج التي تعقيًدا للخط الكوفي الم�سفور على العمائر

�سكل 10: نموذج معقد من الخط الكوفي الم�سفور

لوحة 7: الخط الكوفي الم�سفور من خالل نق�ش كتابي يت�سمن �سهادة التوحيد

�سكل 11: الخط الكوفي الم�سفور منفذ بالحفر البارز على اإزار خ�سبي
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الم�صفور  الكوفي  بين  الفنان قد جمع  اأن  والمالحظ 
وذي الإطار الزخرفي في هذا النق�س كما هو المتبع اأحياًنا 

في بع�س النقو�س الكتابية على العمائر في اآ�صيا الو�صطى.

�صفر   في   اتبع  الذي  الأ�صلوب  اأن  للنظر  والالفت 
قوائم الحروف في هذا النوع من الخط على العمائر في 
اآ�صيا الو�صطى  امتد ا�صتخدامه كعن�صر زخرفي قائم بذاته، 
 ،)13 )�صكل  الكتابية  النقو�س  بين  كفا�صل  نفذ  حيث 
ب�صنة  موؤرخة  النحا�س  من  مقلمة  على  ورد  ما  ذلك  مثال 
607هـ / 1210م53 )لوحة  8(، وال�صريط الكتابي الذي 
كونية  بمدينة  كبرا’54  الدين  ‘نجم  دفن   قبة  مدخل  يوؤطر 

اأورجن�س.55 )لوحة 9(

 الخط الكوفي ذو الأر�شية النب�تية:

على  الخط  من  النوع  هذا  في  الكتابية  النقو�س  تقوم 
اأر�صية نباتية قوامها وحدات متكررة من الأفرع النباتية التي 

تنبثق منها اأوراق ووريدات، تعلوها النقو�س الكتابية.56

وقد ظهر هذا النوع من الخط متاأخًرا على العمائر في 
الن�صف  اإلى  بدايات ظهوره   ترجع  الو�صطى، حيث  اآ�صيا 

ذلك  ويت�صح  )11م(  الهجري  الخام�س  القرن  من  الثاني 
يوؤطر  الذي  العقد  على  المنفذ  الكتابي  النق�س  خالل  من 
‘رباط ملك’57 )460 - 472هـ / 1068  كتلة  مدخل 
- 1080م(58 والذي جمع فيه الفنان بين الكوفي المزهر 

وذي الأر�صية النباتية )�صكل 14(.    

بمدينة  الثالث  م�صعود  برج  بعد ذلك على  ثم ظهر    
غزنة )492 ــ 508هـ/ 1099ـ 1114م(، ون�صه: )ب�صم 

اهلل الرحمن الرحيم(.59 )�صكل 15(

على  المنفذ  الم�صفور  الكوفي  بين  النق�س  ويجمع 
النق�س  تتخلل  متداخلة  واأوراق  فروع  من  نباتية  اأر�صية 

الكتابي .

�سكل 12: خط كوفي م�سفور علي �سريط كتابي بواجهة م�سجد

لوحة  8: امتداد ا�ستخدام الخط الكوفي الم�سفور كعن�سر زخرفي قائم بذاته

العمائر  الم�سفور على  الكوفي  الخط  اأ�سلوب �سفر  قوائم حروف  لوحة 9: 
في اآ�سيا الو�سطى 

�سكل 13: اأ�سلوب �سفر  قوائم الحروف في الخط الكوفي الم�سفور
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كما ظهر هذا النوع من الخط الكوفي محفوًرا على 
بن  اهلل  ‘عبد  دفن  لقبة  الأر�صي  بالتربيع  الج�صي  ال�صريط 
بتركمان�صتان)60(،  مرو  مدينة  اأطالل  من  بالقرب  بريدى’ 
تن�صب للقرن الخام�س الهجري )11م(،61 ون�صه: )] الـ[

ـله الرحمن الرحيم ........ )لوحة 10(.

في  الخط  من  النوع  هذا  ا�صتمر  فقد  اأخرى  جهة  من 
مرحلة  اإلى  و�صل  حيث  )12م(  الهجري  ال�صاد�س  القرن 
اأكثر تقدًما، وذلك بباطن عقد كتلة مدخل قبة دفن ال�صلطان 
هلل(63  )الملك  ون�صه:  بتركمان�صتان  مرو  بمدينة  �صنجر62 

الأر�سية  ذي  الكوفي  والخط  المزهر  الكوفي  الخط  بين  الجمع  �سكل14: 
النباتية

لوحة 10: الخط الكوفي ذو الأر�سية النباتية

لوحة 11: الخط الكوفي ذو الأر�سية النباتية في القرن ال�ساد�ش الهجري )12 م(

ال�ساد�ش الهجري/  القرن  النباتية خالل  لوحة 12: الخط الكوفي ذو الأر�سية 
الثاني ع�سر الميالدي.

الجمع بين الخط الكوفي المزهر والخط الكوفي ذي الأر�سية  �سكل 15: 
النباتية
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فا�صل  �صاه  دفن  لقبة  الأر�صي  وبالتربيع   .)11 )لوحة 
من  1060م(،65  ـ   1055( بقرغيز�صتان،64  بالن  ب�صفيد 
وباأ�صفل  اأعلى،  من  الجدران  يوؤزر  ج�صى  �صريط  خالل 
ال�صريط الج�صي اأ�صكال دوائر تح�صر بداخلها قرب الحافة 
الكوفي  بالخط  منفذة  قراآنية  اآيات  تت�صمن  كتابية  نقو�ًصا 
اأر�صل  الذي  )هو  ن�صها:  نباتية،  اأر�صية  على  الزيادات  ذى 
ر�صوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 

الم�صركون(66 )لوحة 12(. 

الخط الكوفي ذو الط�ر الزخرفي

الكتابي  بالنق�س  ظهر  الكوفي  الخط  من  اآخر  نوع 
اأوزند67 يتميز بتحوير هامات الحروف الطالعة  بقبة دفن 
العلوى  الإفريز  باإطار  تتقابل  حتى  �صفرها  بعد  ومدها 
للنق�س الكتابي  وتنتهى تلك المتدادات بهيئات زخرفية 
زخرفيا  اإطارا  لت�صكل  متدابرة  نخيلية  مراوح  هيئة  على 
الكوفي،  الخط  من  ال�صكل  هذا  ويعرف   ،)16 )�صكل 
بالكوفي ذى الإطار الزخرفي، الذي يعد من اأهم مميزات 
الخط الكوفي في  �صرق العالم الإ�صالمي، ومن اأقدم اأمثلته 

ماورد بالم�صجد الجامع بمدينة نائين.68

ثم ا�صتمر ظهور الخط الكوفي ذي الإطار اأعلى حجر مدخل 
قبة دفن ‘نجم الدين كوبرا’، بكونية اأورجن�س69 )لوحة 9( .

من  النوع  هذا  ا�صتخدام  ا�صتمر  فقد  اأخرى  جهة  من 
اأحياًنا  عليه  يغلب  حيث  التيموري  الع�صر  في  الخط  
الب�صاطة في ال�صكل، مثال ذلك ما ورد على واجهة قبة دفن 
اأقا’70 )لوحة 13( 773هـ/ 1371م  بتجمع  ‘�صاد ملك 
حيث  من  التعقيد  اأخرى  واأحياًنا  ب�صمرقند،  زنده71  �صاه 
�صفر  في  التنوع  عن  ف�صاًل  نباتية،  زخرفية  عنا�صر  اإ�صافة 
قوائم الحروف، مثال ذلك، ما ورد بواجهة قبة دفن ‘اأمير 
زاده’72 )لوحة 14( 788هـ / 1386م  بتجمع �صاه زنده.

كما انتقل هذا ال�صكل الزخرفي لي�صتخدم في زخرفة 
�صبيل  على  ذلك  من  التطبيقية،  الفنون  من  متنوعة  نماذج 

ال�صجاجيد  من  العديد  كنار  الح�صر:  ولي�س  المثال 
وردت  التي  ال�صجاجيد  اأو   )17 )�صكل  التيمورية73 
وتغلب  )لوحة 15(،  التيمورية74  المخطوطات  بت�صاوير 
عليه ال�صفة الزخرفية اأكثر من كونه نق�ًصا كتابًيا، وفى هذه 

الحالة يمكن اأن نطلق عليه الخط الزخرفي التطبيقى.75

�سكل 16: الخط الكوفي ذو الإطار الزخرفي

لوحة 13: ا�ستمرار ا�ستخدام الخط الكوفي ذو الإطار الزخرفي في الع�سر التيموري

لوحة 15:ا�ستخدام الخط الكوفي ذو الإطار الزخرفي ال�سكل في الفنون التطبيقية.
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الخط الكوفي المربع الهند�شي 

الهند�صي76 من  المربع  يت�صكل ع�صب الخط الكوفي 
ا�صتقامة  ب�صدة  تتميز  التي  الزوايا  قائمة  الكوفية  الكتابة 
والزوايا  الخطية  وال�صيقان  القوائم  وا�صتقامة  حروفها، 
الآراء  بع�س  وتذكر  البحت77  الهند�صي  بطابعها  القائمة 
منفذة  زخرفية  كح�صوات  مرة  لأول  ظهر  الخط  هذا  اأن 
العالم  �صرق  في  الم�صجد  عمارة  في  التراكوتا  اأو  بالآجر 
الإ�صالمي،78 وتحديدا في اإيران خالل الن�صف الثانى من 

القرن الخام�س الهجري )11م(79

اأما عن ظهور هذا النوع مـن الخط في اآ�صيا الو�صطى 
فيمكننا القول باأنه ظهر في مرحلة متاأخرة ن�صبًيا عن مثيله 
في اإيران، واإن كانت فترة القرن الخام�س الهجري )11م(، 
هى القا�صم الم�صترك بينهما اإل اأنه بناًء على ما و�صلنا من 
البدايات  اأن  نرجح  الو�صطى  اآ�صيا  من  موؤرخة  من�صاآت 
الثاني  الأولى لظهور هذا الخط ترجع لإيران في الن�صف 

من القرن الخام�س الهجري)11م( .

على  المربع  الكوفي  الخط  ظهر  القرن  هذا  وبنهاية   
الدولة  ‘عالء  مئذنة  وتعد  الو�صطى  اآ�صيا  في  المن�صاآت 
م�صعود الثالث الغزنوي’ بغزنة )492 ــ 508هـ / 1099 
هذا  لظهور  الأول  النموذج   )18 )�صكل  1114م(80   -

النوع من الخط في منطقة اآ�صيا الو�صطى.

ثم ظهر بعد ذلك  باأعلى �صدر حنية المحراب بم�صجد 
اأما  ‘نماز -اه’81 ببخارى )513هـ / 1119م( )لوحة 7( 
لهذا  نماذج  ت�صلنا  فلم  )13م(  الهجري  ال�صابع  القرن  في 
المن�صاآت  من  الكثير  تعر�صت  حيث  العمائر،  على  الخط 
تلك  لها  تعر�صت  التي  المغولية  للهجمة  نتيجة  للتدمير 
المنطقة )616 ــ 618 هـ / 1219 ــ 1221م(،82 وهذا 
يف�صر عدم وجود نماذج للخط على العمائر في تلك الفترة.

الهجري  الثامن  القرن  من  الثاني  الن�صف  وبحلول 
مرة  للظهور  الهند�صي  المربع  الكوفي  الخط  عاد  )14م( 
اأخرى، ويمكننا القول باأن هذا الظهور لم يكن مجرد عودة 
انت�صرت  ما  �صرعان  فنية  اأو ظاهرة  انطالقة  يمثل  اأ�صبح  بل 
في  المعمارية  والعنا�صر  الوحدات  من  العديد  زخرفة  في 
من�صاآت تلك الفترة وخا�صة العمائر الدينية والجنائزية، ومن 
حجر  الح�صر:  ولي�س  المثال  �صبيل  على  العمائر  تلك  بين 
)لوحة  1386م(   / )788هـ  زاده’  ‘اأمير  دفن  قبة  مدخل 
تومان  دفن  لقبة  الغربية  والواجهة  زنده،  �صاه  بتجمع   )16
اأقا83 )808 هـ / 1405 م( )لوحة 17( بتجمع �صاه زنده.

ع�صر  الحادى  القرن  حتى  م�صتخدًما  ا�صتمر  ثم 
الهجري )17 م( مثال ذلك النقو�س الكتابية المنفذة في 
 -  1628  / هـ   1043  -  1038( دار84  �صير  مدر�صة 

1633م( )لوحة 18( بمدينة �صمرقند.

�سكل 17: الخط الكوفي ذو الإطار الزخرفي م�ستخدم في الفنون التطبيقية

�سكل 18: الخط الكوفي المربع على المن�ساآت في اآ�سيا الو�سطى
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الفنون  على  الخط  هذا  با�صتخدام  يتعلق  فيما  اأما 
التطبيقية والعملة  فيمكننا القول باأنه كان قليل ال�صتخدام 
اإلى  ذلك  ويرجع  التطبيقية  الفنون  على  نادرا  يكن  لم  اإن 
ا�صتخدامه  اقت�صر  حيث  عليها،  ينفذ  التي  الأ�صطح  طبيعة 
المثال:  �صبيل  بينها على  التيموريين، من  نقود  بع�س  على 
تنكة من الف�صة تحمل ا�صم اأمير تيمور، وال�صلطان محمود، 

�صرب هرات.85 )لوحة 19(

وبعد درا�صة مو�صوع: ‘الخط الكوفي على العمائر في 
اآ�صيا الو�صطى - الن�صاأة والتطور، نخل�س اإلى مجموعة من 

الحقائق والنتائج، يمكن اإجمالها فيما يلي: 

اأكدت الدرا�صة على اأن البدايات الأولى لظهور الخط    -
الكوفي على العمائر في اآ�صيا الو�صطى ترجع اإلى اأوائل 
لما  وفًقا  وذلك  )11م(،  الهجري  الخام�س  القرن 

و�صلنا من من�صاآت معمارية قائمة في تلك المنطقة.

اأثبتت الدرا�صة اأن الخط الكوفي المورق كان اأ�صبق في    -
الظهور في اإيران عنه في اآ�صيا الو�صطى بقرن من الزمان 
بم�صجد  الكتابية  النقو�س  ذلك  على  والدليل  تقريًبا، 

الجمع بمدينة نائيين 288هـ / 900م.

الن�سف  خالل  للظهور  الهند�سي  المربع  الكوفي  الخط  عودة   :16 لوحة 
الثاني من القرن الثامن الهجري )14م(.

القرن  حتى  الهند�سي  المربع  الكوفي  الخط  ا�ستخدم  ا�ستمرار   :18 لوحة 
الحادى ع�سر الهجري )17 م(

لوحة 19: ا�ستخدام الخط الكوفي المربع الهند�سي الفنون التطبيقية والعملة

لوحة 17: عودة الخط الكوفي المربع الهند�سي للظهور خالل الن�سف الثاني 
من القرن الثامن الهجري )14م(.
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اأو�صحت الدرا�صة اأن الخط الكوفي المزهر كان اأ�صبق     -
في الظهور على الفنون التطبيقية منه على العمائر في 
اأنواع  من  العديد  �صاأن  ذلك  في  �صاأنه  الو�صطى  اآ�صيا 
الخط الكوفي الأخرى، حيث كانت بدايات ظهوره 
على الفنون التطبيقية ترجع لنهاية القرن الثالث وبداية 
بينما ظهر على  ـ 10 م(،  الهجريين )9  الرابع  القرن 
الهجري  الرابع  القرن  من  الثاني  الن�صف  في  العمائر 
الخا�صة  الأنواع  اأوائل  فاإنه يعد من  )10م(، ومن ثم 
اآ�صيا  في  العمائر  على  ظهرت  والتي  الكوفي  بالخط 
الظهور  في  اأ�صبق  كان  باأنه  القول  ويمكننا  الو�صطى، 
من  و�صلنا  لما  وفًقا  نف�صه  الب�صيط  الكوفي  الخط  من 

عمائر لزالت باقية في تلك المنطقة .

الكوفي  الخط  ظهور  تزامن  على  الدرا�صة  اأكدت    -
وذلك  الو�صطى،  اآ�صيا  و  اإيران  من  كل  في  الم�صفور 
الهجري  الخام�س  القرن  من  الأول  الربع  فترة  في 
)11م(، حيث ظهر في اإيران على ميل رداكان 411 
هـ / 1016 م، بينما ظهر في اآ�صيا الو�صطى على مئذنة 

ترمذ 423 هـ / 1023 م .

التي  الزخرفية  الأ�صكال  تنوع  الدرا�صة  اأو�صحت    -
في  الحروف  قوائم  �صفر  في  النقا�س  ا�صتخدمها 
وقد  الو�صطى،  اآ�صيا  في  العمائر  على  الكتابية  النقو�س 
للنقو�س  مكماًل  جماليًّا  دوًرا  الأ�صكال  تلك  لعبت 
اأو  الكتابي  بالنق�س  مدمجة  اأكانت  �صواء  الكتابية 

ا�صتخدمت كفوا�صل زخرفية بين النقو�س الكتابية .

النباتية  الأر�صية  ذا  الكوفي  الخط  اأن  الدرا�صة  اأثبتت    -
قد ظهر متاأخًرا على العمائر في اآ�صيا الو�صطى، حيث 
القرن  من  الثاني  الن�صف  اإلى  ظهوره  بدايات  ترجع 

الخام�س الهجري )11م(.

الإطار  ذا  الكوفي  الخط  اأن  على  الدرا�صة  اأكدت    -
الزخرفي يعد من اأهم اأنواع الخط الكوفي على العمائر 

ا�صتمر ا�صتخدامه في  العالم الإ�صالمي، كما  في �صرق 
المنطقة  نف�س  في  التطبيقية  الفنون  العديد من  زخرفة 

وتغير م�صماه لي�صبح الخط الزخرفي التطبيقي.

الهجري  الخام�س  القرن  فترة  اأن  الدرا�صة  اأثبتت    -
)11م( هى القا�صم الم�صترك بين اآ�صيا الو�صطى واإيران 
اأن  الهند�صي، على  المربع  الكوفي  بالخط  يتعلق  فيما 
البدايات الأولى لهذا الخط ترجع لإيران في الن�صف 
الثانى من القرن الخام�س الهجري )11م( بينما ظهر 

في نهاية هذا القرن في اآ�صيا الو�صطى .

القرن  من  الثاني  الن�صف  بحلول  اأنه  الدرا�صة  اأكدت    -
المربع  الكوفي  الخط  اأ�صبح  الهجري )14م(  الثامن 
في  انت�صرت  ما  �صرعان  فنية  ظاهرة  يمثل  الهند�صي 
المعمارية  والعنا�صر  الوحدات  من  العديد  زخرفة 

وخا�صة في العمائر الدينية والجنائزية . 

اأو�صحت الدرا�صة مدى تمكن الفنان في اآ�صيا الو�صطى    -
اأكثر  ا�صتخدام  من الخط الكوفي، والدليل على ذلك 
الكتابي  النق�س  تنفيذ  في  الكوفي  الخط  من  نوع  من 
الواحد، مثال ذلك:  تابوت اأبو من�صور نا�صر الدولة 
ملك  رباط  997م(،   / )387هـ  بغزنة  �صبكتكين 
م�صجد  1080م(،  ــ   1068  / 472هـ  ـ   460(
م�صتوريان ‘�صير ـ كبير’ بمرو )597هـ / 1200م(.                                                                      
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