
 اإلسالمي املخطوط العريب يف الغرب

 

 بنبني الدكتور أمحد شوقي

 

 الرابط - مديراخلزانة احلسنية

 

جزءاً هاّماً من العامل العريب اإلسالمي.  (يعترب الغرب اإلسالمي )األندلس واملغرب العريب
احلضارة اليت عرفها اجملتمع العريب واليت  ومن البديهي أن يكون له نصيب يف تطور

اإلنسان حضارايً وثقافياً. وكانت  ت مقوماهتا من اإلسالم الذي جاء لبعثاستمد
القرآن الكرمي أول كتاب عرفته هذه  احلضارة اإلسالمية منذ بدايتها حضارة كتاب، وكان

الكتاب. فهو املنطلق واملرجع، اعتمده  احلضارة وبه دخل اجملتمع العريب اإلسالمي عامل
والعلمية واالقتصادية؛ فكان حمط عناية العلماء  واألخالقيةاملسلمون يف حياهتم الدينية 

على عهد اخلليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي  أكثر من غريه من الكتب منذ مت مجعه
خمتلف العلوم اليت أنشأت حول القرآن إىل  هللا عنه إىل العصور احلديثة. وقد دعت

ية كربى كان هلا الصدى حضارة كتاب أتليف الكتب ووضع التصانيف. فنشأت بذلك
اإلنسانية بوجه عام. وكان الوعاء احلامل  الكبري واألثر الفعال يف تطور الفكر والثقافة
اهتمام العلماء لدراستها والبحث فيها من  هلذه احلضارة تلكم املخطوطات اليت أاثرت
دراسة املشارقة قد أبلوا البالء احلسن يف  حيث مادهتا وصناعتها وكتابتها. وإذا كان

هذا اجملال ال تزال تشهد عليه تلكم  املخطوطات، فإن للمغاربة دورهم الكبري يف
 .خمتلف جهات الغرب اإلسالمي األرصدة اليت تزخر هبا املكتبات املتعددة يف

 

العريب يف هذه البقاع؟ إذا كانت طبيعة  فما اجلهود اليت بذلت من أجل تطوير املخطوط
كثريًا عن طبيعة املخطوطات يف املشرق  ي قد ال ختتلفاملخطوطات يف الغرب اإلسالم

جمموعة من السمات طبعت املخطوط  من حيث املوضوع ومواد الكتابة والصناعة، فإن
اخلط والقيمة العددية للحروف  العريب يف املغرب وميزته عن أخيه يف املشرق منها
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الفوارق، جيدر القول معاجلة هذه  والرتقيم واملصطلح والشكل أو احلجم وغريها. وقبل
مدينيت القريوان وقرطبة اللتني   أبن ظهور الكتاب العريب يف الغرب اإلسالمي كان يف

املخطوط. يف القريوان أنشأ الفاحتون  كانت هلما املكانة األوىل واملركز األساسي لبداية
قه، لتكوين الناشئة وتعليم الدين والف املسلمون جامعة يف هناية القرن األول اهلجري

البصرة والكوفة مبصاحف قرآنية ابخلط  وانربى هلذه املهمة علماء من املشرق جاءوا من
املصاحف والكتب طوال العصور  [( الذي شاع يف الشرق ونسخت به1الكويف)]

نزح إليها كثري من علماء  اإلسالمية األوىل. ونفس الشيء عرفته مدينة قرطبة اليت
التمازج حضارة كتابية   هم. فنشأت بفضل هذااملشرق حيملون معهم مصاحفهم وكتب

له نظري يتمثل يف  كربى وأدى التواصل املستمر مع املشرق إىل نشاط مكثف مل يسبق
يف قرطبة  نسخ املخطوطات، حبيث تروي األخبار أن عدد الكتب اليت تنسخ كل سنة

غاربة خط امل [(. وجبانب اخلط الكويف، استعمل2يرتاوح بني ستني ومثانني ألف خمطوط)]
يف كتابه  (Moritz) النسخ الشرقي يف الدواوين واملراسالت اإلدارية. وقد ميز موريتز

والنقود؛ أما  "اخلطاطة العربية" أن الكويف خط كبري يليق ابلنقوش على األحجار
اإلسالمي  النسخي، فهو خط سريع يصلح للكتابة على الرق. كان املسلمون يف الغرب

خط  خلط الكويف. وقد طبعوه بطابعهم ولطفوه وطوروه ومسي كليكتبون خمطوطاهتم اب
املغريب،  ابسم البلد الذي طبق فيه، فكان الكويف القريواين، والكويف األندلسي، والكويف

اخلط « [( يف جنويب الصحراء. وقد أطلق على هذه اخلطوط مجيعاً 3والكويف السوداين)]
 شرقي مع طبيعة الظروف اليت فرضتهاوابلرغم من تكييف اخلط الكويف امل». املغريب

بلدان الغرب اإلسالمي، فإنه بقي شديد االتصال ابملشرق وأن كل املخطوطات اليت 
 إىل القرنني الثاين والثالث اهلجريني واحملفوظة يف القريوان واملغرب واألندلس قد تعود

َ هبا من املشرق. و 4نسخت ابخلط الكويف)]  مل حيدث التطور[(؛ وحيتمل أن يكون قد ُأِتي

 يف اخلط إال يف القرن الرابع اهلجري حيث تظهر خمطوطات نسخت ابخلط املغريب املتطور

 عن اخلط الكويف أو اخلط العباسي القدمي كما يسميه الباحث الفرنسي ديروش

(François Deroche).  حتتفظ خزانة الفاتيكان بكتاب خمطوط يف الطب نسخ
[(. كما ختتفظ خزائن كتب أخرى 5وط ابخلط املغريب)]خمط م ويعترب أقدم957يف عام 
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يف القرن الرابع اهلجري ككتاب "السري" للفزاري  مبخطوطات ابخلط املغريب نسخت
م على يد عبيد هللا  1001لإلمام مالك نسخ عام  "م، وكتاب "املوطأ 989نسخ عام 

كتبت قبل القرن فكل املصاحف القرآنية اليت   بن سعيد الوراق. أما القرآن الكرمي،
وأول قرآن ابخلط املغريب وصلنا نسخ يف عام  .الرابع اهلجري قد نسخت ابخلط الكويف

 .ابجلزء اخلامس والعشرين منه م وحتتفظ إحدى مكتبات إصطانبول 1008

 

ابخلط العريب يف الغرب اإلسالمي، فإن  وابلرغم من هذا التغيري أو التطور الذي حدث
حيث ال يستطيع التمييز بينهما إال ذوو  ابرزة يف اخلط املغريب مالمح اخلط الكويف بقيت

أن الغزيري واضع أول فهرس  (Houdas) اخلربة واملراس والتجربة. يروي هوداس
امليالدي قد صنف خمطوطات  ملخطوطات مكتبة االسكورايل يف القرن الثامن عشر

ومما يبعث على هذا  .([6مغربية ضمن املخطوطات املنسوخة ابخلط الكويف الشرقي)]
معاً كما ورد ذلك  االعتقاد أن من األندلسيني من كان يكتب ابخلطني املغريب والشرقي
الكتاب الواحد  يف ترمجة ابن املناصف يف "الذيل والتكملة". وقد حيدث أن يكتب

ابملخطوط  خبطني خمتلفني، أحدمها شرقي واثنيهما مغريب. ويدخل هذا يف ما يسمى
واجلزء  ملخطوط الذي كتب خبطني خمتلفني أو نسخ جزء منه على الرقاهلجني، وهو ا

يف  للبخاري» كتاب البيوع«اآلخر على الورق. حتتفظ خزانة القرويني بفاس بنسخة من 
 هـ. كتب اجلزآن األوالن خبط مغريب ومت نسخ اجلزء 424ثالثة أجزاء نسخت يف عام 

ضياع أوراق أو أجزاء من املخطوط الثالث خبط شرقي. وقد يرجع السبب يف ذلك إىل 
  .وتنسخ ابخلط الشائع الذي يوجد فيه هذا املخطوط فتعوض

 

اإلسالمي، جيدر بنا أن نشري إىل أن املغاربة عرفوا ما يسمى  ويف جمال اخلط ابلغرب
مبعىن أن جيزأ املخطوط إىل أجزاء ليتم نسخه بيد أكثر من انسخ،  ،»التنسيخ اجلماعي«بـ

الكتاب مركباً من عدة جملدات فيعجل ابنتساخه. إن هذه الظاهرة  انخصوصاً إذا ك
يف نطاق ضيق ظهرت يف الغرب اإلسالمي منذ القرون اإلسالمية  اليت عرفها املشارقة

يف العصر الوسيط يف الزوااي املغربية اليت كانت مراكز علمية  األوىل، وانتشرت خصوصاً 
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ات لعملية التنسيخ اجلماعي يف حبثه عن هوداس إىل إرهاص هامة. وقد أشار أوكتاف
 :قائالً  اخلط املغريب

 

 

 

النسخة الوحيدة دفعة  ولكي يتيسر جلماعة عديدة من الطلبة أن يستفيدوا من ...
ابلتوايل، للطاب، أيخذ  واحدة، جيزأ كل سفر إىل عدد ما من األجزاء، ويسلم كل جزء،

 .([7القسم من الدرس)] تعلقة هبذامنه عادة، نسخة، وحيتفظ به، ما طالت الشروح امل

 

 

 

يف  (Pecia) »بّيْسَيا«عنها بـالـ وقد عرف الغرب ظاهرة التنسيخ اجلماعي اليت عرب
اجلامعات يف أوراب. وقد اضطروا إليها لتعدد  بداية القرن الثالث عشر امليالدي مع إنشاء

بية رغبات الطلبة التنسيخ اجلماعي حىت تتم تل الطلبة وقلة املخطوطات، فلجأوا إىل
 .([8يوم)] املتزايدة يوماً بعد

 

تتقارب وتتشابه  ومن األندلسيني من كان يكتب اخلط املغريب أبشكال وطرق خمتلفة قد
بن عيسى  أو تتباعد وختتلف مع اخلط املشرقي. جاء يف ترمجة ابن املناصف حممد

يكتب  أن الرجل كان األزدي القرطيب يف "الذيل والتكملة" البن عبد املالك املراكشي
عبد  ثالثة عشر نوعاً من اخلط املغريب األندلسي. وقد دعا هذا التنوع يف اخلط ابن

 امللك املراكشي إىل احلديث عن مدارس يف اخلط ظهرت يف األندلس كمدرسيت ابن أيب

 اخلصال وابن خري اإلشبيلي. وابإلضافة إىل ذلك وابلرغم من ذيوع اخلط األندلسي يف

 واملغرب على عهدي املرابطني واملوحدين، فإن الكتاب واخلطاطني يف عصراألندلس 

 الطوائف واملوحدين كانوا معجبني خبط ابن مقلة، وخصوصاً مبا اصطلح عليه ابخلط

 .([9املنسوب الذي نسب ابتكاره إليه)]

 

قد عم أرجاء الغرب » املغريب«عليه بـ وعلى العموم، فإن هذا اخلط الذي اصطلح
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اخلط كان شديد االرتباط ابملذهب  ي، ويعتقد أوكتاف هوداس أن انتشار هذااإلسالم
يف هذا االنتشار يف الغرب  املالكي. وكان لكل من القريوان وقرطبة الدور األكرب

املغريب هو اخلط الرمسي يف هذه  اإلسالمي والسودان املغريب جنويب الصحراء. فظل اخلط
 .البقاع طوال عشرة قرون

 

الكتابة وأنواع احلرب واألمدة وأساليب تلوينها، كاد املغاربة أن يفوقوا يف  آلة وفيما خيص
يف استعماهلا إخواهنم يف املشرق. كان القلم يتخذ من القصب أو من نبات غريه؛   التفنُّن

يتخذ من الذهب أو الفضة أو النحاس املذهب. وقد حاول اخلطاط املغريب  كما كان
ب كتاب "حلية الكتاب ومنية الطالب" أن ميارس الكتابة الرفاعي صاح أمحد بن حممد

ثقيل اجلري ال يستقيم معه اخلط كاماًل، ويثقل اليد. وقد تفننوا يف  بقلم الذهب، فوجده
[( كحرب السماق الذي كان يكتب به يف األلواح وأحياانً على الورق. 10احلرب)] صناعة

 املغاربة صنعوا تركيباً يكتب به فتظهراجملال، ذكر املقري يف "نفح الطيب" أن  ويف هذا

 الكتابة يف ألوان خمتلفة حسب الشعاع الذي تقرأ فيه: كتب بعض املغاربة رقعة يف ورقة

بيضاء للملك الكامل بن العادل بن أيوب، إن قرئت يف ضوء السراج كانت فضية، وإن 
. أما املادة [(11يف الشمس كانت ذهبية، وإن قرئت يف الظل كانت حرباً أسود)] قرئت
اليت استعملها املغاربة للكتابة، فكانت الرق. قال املقدسي يف كتابه "أحسن  األوىل

ما يفيد أن املغاربة استعملوا مادة الرق للكتابة. والدليل على ذلك أن كل  "التقاسيم
القرآنية وما بقي من آاثر مكتوبة نسخت قبل القرن الرابع اهلجري كانت  املصاحف

هذا القرن، ظهر الكاغد بصفته مادة للكتابة. وهو مادة مستوردة، ألن  منذعلى الرق. و 
مل يعرف إنشاء معامل الورق إال ابتداء من القرن اخلامس يف األندلس  الغرب اإلسالمي

وابلرغم من انتشار الورق، ظل الرق هو مادة الكتابة لنسخ املصاحف  .مث يف املغرب
[( حني بدأ الورق يتكاثر وحيل حمل الرق. وقد 12]التاسع اهلجري) القرآنية حىت القرن

على الرق والورق يف آن واحد، وهي مظاهر تربز االنتقال  ظهرت مصاحف منسوخة
ويف هذه احلالة ينسخ النص القرآين يف الغالب على  .التدرجيي من الرق إىل الكاغد
صحة  واألخرية وكذلك الغالف من اجللد، لضمان الورق وتكون األوراق األوىل
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وحتتفظ خزانة جامع القرويني بنسخة من كتاب  .املخطوط وصيانته وحفظه من االنداثر
مكتوبة خبط أندلسي على كاغد متني تتخلل  "التبصرة" للخمي يف القرن اخلامس للهجرة

وورقته األوىل وهو اجلزء اخلمسون من  أوراقه بعض األوراق من الرق وكذا غالفه
 .الكتاب

 

الشرقي أو النسخي الرتتيب األجبدي وقيمة احلروف  ملغريب عن اخلطومما مييز اخلط ا
خصوصيات اخلط املغريب يف التنقيط متييز الفاء بوضع  العددية والنقط أو التنقيط. من
فوقها وإمهال نقطة القاف والنون املعرقتني. يقول ابن  نقطة حتتها والقاف بوضع نقطة

ط النون املتطرفة غلط جرى عليه مجهور إن نق«والتكملة":  عبد امللك يف "الذيل
كذلك عدم إشراك املغاربة نقطيت التاء أو الياء؛  ومن هذه اخلصوصيات». الكتاب

فإهنم يكتبوهنا ظاهرة. أما رسم "الم ألف"، فإهنا  وكذلك النقط الثالث للثاء والشني،
ذي يعترب من أبو عمرو الداين يف كتابه "احملكم" ال خمتلفة يف اخلطني. وقد أوضح ذلك

[(. ومن املفارقات اليت متيز املخطوط العريب يف 13القرآين)] أقدم ما ألف يف الرسم
خمطوطات ابخلط األندلسي منقوطة على الطريقة املشرقية كما  الغرب اإلسالمي وجود

الصحيحني" للحميدي يف القرن اخلامس اهلجري. وإن ما يقيم  جاء يف كتاب "اجلمع بني
املغربية واألجبدية يف املشرق ترتيب األجبدية والقيمة العددية  بني األجبديةفارقاً عميقاً 

[(. وهكذا فإن حرف "السني" 14»)]احلمارة الصغرية«يطلق عليها  لرموزها واليت كان
يف أجبدية النسخي؛ وإن  60األجبدية املغربية ال يساوي إال  يف 300الذي يساوي: 

يف الثانية إىل غري  300يف األوىل أصبح ال يساوي إال  1000"الشني" الذي يساوي 
ليس واحداً يف كال املثالني من الكتابة. وقد تساءل  ذلك. مث إن الرتتيب األجبدي

اليت دعت املغاربة إىل هذا التغيري وخمالفة  الباحث الفرنسي هوداس عن الضرورة
ا على مسات اخلط الكويف أيتوا جبديد، بل حافظو  املشارقة، فخلص إىل أن املغاربة مل

العددية. وقد خالفوا بذلك خصوصيات اخلط  القدمي من حيث الرتتيب والنقط والقيمة
املشرق خالل القرون اإلسالمية األوىل. وال  النسخي الذي كان منافساً للخط الكويف يف

قائمة، ما دمنا مل نعرف مصادر الرتتيب  ميكن أن نعترب رأي هذا املستشرق نظرية
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فالقدماء الذين كتبوا عن اخلطوط مل حيدثوان  .دي وأصول القيمة العددية للحروفاألجب
 .عن ذلك

 

النساخ املغاربة قد احتفظوا ابلنموذج الشرقي فيما خيص هذه  أما ترقيم املخطوط، فإن
ببعض األنواع كالرتقيم "بياكيكتج"، وهي عبارة سحرية للوقاية  الظاهرة، ولكنهم انفردوا

جمموعة من املخطوطات القدمية، تبني أن هذه الكلمة السحرية  وبعد دراسةمن األرضة. 
مبعىن أهنا ختضع لنظام الرتقيم ابلكراسة. والكراسة عموماً  توجد يف كل عشر ورقات

املخطوط الشرقي، ولكنها يف األندلس ترتاوح بني مثان  يف (Quinion) عشر ورقات
نت أكثر شيوعاً يف الغرب اإلسالمي، والكراسة اليت كا .وعشر واثنيت عشرة ورقة

 .(Ternion) مكونة من اثنيت عشرة ورقة وخاصة يف األندلس، هي اليت كانت

املخطوطات اليهودية كانت اثنيت عشرة ورقة؛  ويرجع الدارسون هذا إىل أن الكراسة يف
ل هبا يف نساختهم للمخطوطات اعتباراً لالتصا فرمبا يكون النساخ املسلمون قد أتثروا

واليهود. وقضية الكراسة من القضااي املطروحة  الوثيق والتعايش الذي كان بني املسلمني
احلديث، وهو الذي يسمى يف فرنسا  على املختصني يف علم املخطوط مبفهومه

هي عربية كما يزعم البعض أو هي   ابلكوديكولوجيا. فمعلوماتنا حمدودة عن الكراسة هل
وملاذا  .(Codex) الالتينية كوديكس ض حتويالً للكلمةكلمة أجنبية حيث اعتربها البع

موحدة يف الغرب اإلسالمي ترتاوح  هي موحدة يف الشرق، مبعىن أهنا عشر ورقات، وغري
الفوارق إىل تعدد مراكز النساخة يف  بني مثان واثنثي عشرة ورقة. هل ميكن أن نرجع هذه

 .حني العامل العريب واإلسالمي؟ فالسؤال مطروح إىل

 

اضطر القدماء  .ومما يتميَّز به الكتاب املخطوط يف الغرب اإلسالمي الكتابة بغري مداد
كلمة "حبس"  منذ القرن السادس اهلجري لتمييز الكتب املوقوفة إىل أن يرمسوا عليها

لسائر أوراق  ابحلرف املغريب بواسطة ثقوب متتابعة ابإلبرة أو شبهها حىت ينفذ الثقب
اهلجري وطبقت  هذه الظاهرة يف املغرب خصوصاً إىل القرن الثامنالكتاب. وقد امتدت 

جامع ابن يوسف  بصفة خاصة يف املصاحف القرآنية. ويف اخلزانة الوطنية ابلرابط وخزانة
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املخطوط  مبراكش مناذج من هذه املصاحف. ومن البياانت املستخلصة من دراسة
وظائف  طوط. واملعروف أن منابلغرب اإلسالمي كتابة تقييد اخلتام يف مقدمة املخ

قيد  مقدمة املخطوط العريب اإلشارة إىل عنوان الكتاب وأبوابه ومصادره وغريها. أما
 ، فتحمله الغاشية، يعين آخر ورقة يف املخطوط. وحتتفظ اخلزانة(Colophon) اخلتام

 بن احلسنية ابملغرب بنسخة من كتاب "النكت والفروق ملسائل املدونة" ملؤلفه عبد احلق

هـ. وقد يؤكد هذا أن  418هـ(، نسخها بيده يف عام  466حممد بن هارون السهمي )
 .هذا املخطوط قد كتبت بعد الفراغ من نسخ الكتاب مقدمة

 

اليت متيز املخطوط املغريب األندلسي عن املخطوط  ابإلضافة إىل هذه اخلصوصيات
ا. ومن األمثلة على ذلك ال قبل للمشارقة هب الشرقي، ابتكار جمموعة من املصطلحات

للتعبري عن املشيخات اليت » فهرسة«و» برانمج« استعمال األندلسيني واملغاربة لكلميت
» مشيخة«شيوخه. أطلق عليها املشارقة لفظ  يروي فيها املؤلف مؤلفاته ويرتجم فيها

وقد وضع املغاربة جمموعة من املصطلحات  .أول األمر قبل أن يسموها معجماً وثبتاً 
استعمله القدماء لرتتيب املؤلفات من جهة،  ، وهو نوع من الرتقيم»التعقيبة«تعبري عن لل

كاملرقمني واملسفرين وسواهم يف ترتيب مالزم  وملساعدة املختصني يف صناعة املخطوط
» التختيم«والوصلة، والسايس. كما أطلقوا  املخطوط من جهة أخرى، فقالوا: الرقاص،

أما شكل املخطوط العريب يف  .(Colophon) ن تقييد اخلتامللتعبري ع» التختيمة«أو 
الذي احتفظ بشكل الكوديكس  الغرب اإلسالمي، فكان شكل الكتاب املشرقي

القدمي وبداية العصر الوسيط.  الالتيين األصل والذي حل حمل اللفافة يف هناية العصر
زت يف األندلس ابخلط اليت أجن ولكن الالفت للنظر هو أن كثرياً من املصاحف القرآنية

 .([15]) (Format oblong) الكويف على رقوق الغزال كان شكلها مستطيالً 

حتتفظ اخلزانة  .ومل يقتصر هذا على املصاحف القرآنية، بل وجد كذلك يف املخطوطات
واألخرى  احلسنية يف املغرب بنسختني من "صحيح البخاري"، إحدامها على الورق

الظاهرة.  يل الشكل. وقد اختلفت آراء الباحثني حول هذهنسخة رقية، وكالمها مستط
تكون  اعتقد البعض أن استعمال اجلهة اجليدة والسليمة من الرق للكتابة غالباً ما
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 مستطيلة، فجاء شكل املخطوط مستطياًل. ويذهب املستشرق إيتنغاوسن

(Ettinghausen) ايت أن الشكل املستطيل قد مت اختياره إما ملسايرة كتابة اآل
املساجد وتكون مستطيلة، وإما للتذكري بصفوف املصلني الذين  القرآنية على حيطان

، (Lings) إىل جنب طوال عرض املسجد. أما املستشرق لينغ يقفون أمام القبلة جنباً 
الكويف هي اليت تفرض هذا الشكل، ألنه كبري وأفقي وُمَزوَّى  فإنه يظن أن طبيعة اخلط

واملالحظ أن هذا الشكل، امتد يف الزمن امتداد  .[anguleux] ()أي ذو زوااي
الكتابة. ومع ذلك، فإن اخلزائن حتتفظ مبجموعة من املصاحف   استعمال اخلط الكويف يف
الكويف وشكلها شكل الكوديكس الذي هو شكل )حجم(  كتبت على الرق ابخلط

غرب، ابختاذ اإلسالمي، وخاصة يف األندلس وامل الكتاب حالياً. وكاد ينفرد الغرب
القرن السادس اهلجري. ولكن سرعان ما عاد الكتاب  الكتاب حجماً قريباً من املربع يف

يف املغرب، فإن احلجم املربع للكتاب بقي متداواًل  إىل شكله الطبيعي يف األندلس. أما
التاسع عشر امليالدي. والدليل على ذلك وجود  ولكن يف نطاق ضيق إىل غاية القرن

حتتفظ هبما اخلزانة الوطنية بلندن )مكتبة املتحف  القرآن الكرمي شبه مربعنيمصحفني من 
ذلك، فإن بعض كتب الذكر يف املغرب كـ"دالئل  الربيطاين سابقاً(. وابإلضافة إىل

يف القرن التاسع عشر اهلجري قد قلدت  اخلريات" حملمد بن سليمان اجلزويل نسخت
اعتبار أحجام هذه الكتب الصغرية صوراً  ميكن حجم املصاحف القرآنية شبه املربع. وقد

خزانة املتحف اإلسالمي إبصطانبول  مصغرة للمصاحف القرآنية املربعة اليت حتتفظ
عام  (Valence) منها ببلنسية ومكتبة شسرتبيت إبيرلندا بنموذجني منها. نسخ األول

ـ حسب ه 596عام  م حسب تقييد اخلتام، ونسخ الثاين ابألندلس 1182هـ/  578
 .(D. James) حمافظ اخلزانة دفيد جيمس

 

الغرب اإلسالمي خنتم به هذا العرض هو املخطوطات العربية  وآخر نوع من خمطوطات
الكتب كانت موضوعاً ألحباث عدة يؤكد املختصون يف  املكتوبة ابلعجمية. إن هذه

رى [( وأخ16موزعة يف خزائن إسبانية)] األندلسيات أهنا ال تتجاوز املئتني
اهلجري وانتهت يف القرن احلادي عشر يف  [(، وأهنا بدأت يف القرن التاسع17غربية)]
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وما جاورها(. وقد اعتربها الباحثون جزءاً  قشتالة )طليطلة وما إليها( وأراغون )سرقسطة
مكنتهم دراستها من استجالء بعض  من املخطوطات العربية شكاًل ومضموانً. وقد

الباحثون إىل أن رداءة لغة هذه  ألندلس. وقد خلص هؤالءغوامض املخطوط العريب اب
والثقافية املتواضعة اليت كان  املخطوطات وضعف أسلوهبا يعكس األوضاع االجتماعية
شاهد على حياهتم وعصرهم.  يعيشها املدجنون واملورسكيون فيما بعد، فهي أكرب وخري
[(، 18حبروف عربية)] جميةومل يكتف هؤالء الناس بكتابة العربية حبروف عجمية والع

املخطوط األندلسي القدمي  بل كتبوا الكتب العربية ابحلرف العريب، ولكنها دون مستوى
 .منه الذي تعترب هذه املخطوطات جزءاً 

 

 

 

 

 

كتبت به مصاحب اإلمام  اخلط الكويف )عادي، سريع( هو اخلط احلجازي الذي ([1])
ابسم مدينة الكوفة اليت  سنوه وطوروه ومسيعثمان رضي هللا عنه وانتقل إىل الكوفة فح

مل يعد مطابقاً للمثال  خضع فيها هلذا التطور. وقد مساه القدماء ابخلط املولد، ألنه
 .األصلي الذي نشأ يف احلجاز

 

املكتبات وهواة الكتب يف املكتبات اإلسبانية. كان بضاحية  ،(Ribera) ريربا ([2])
تنب املصاحف ابخلط الكويف ويسمى ابجلزم. واجلزم امرأة يك (170قرطبة مئة وسبعون )

يبق من خط اجلزم إال رسم قليل يف نقش احليطان ويف بعض  يف اخلط تسوية احلروف. ومل
ذروته يف القرن الرابع اهلجري مع مكتبة احلكم  املصاحف. وقد بلغ هذا النشاط

( خمطوط 400.000عدد كتبها أربع مئة ألف ) هـ( اليت بلغ 366املستنصر األموي )
اخلزانة على أثر الفنت اليت عرفتها األندلس  حسب كثري من الرواايت. وقد أبيدت هذه

القرويني بفاس بنسخة من "خمتصر" أيب مصعب  يف القرن اخلامس اهلجري. وحتتفظ خزانة
 .احلكم م برسم مكتبة 970نسخ يف عام 
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 .ريقياإلف الكويف القريواين: التونسي أو القريواين أو ([3])

 

 .األندلسّي فيما بعد -2اجلزم؛  -1الكويف األندلسي: 

 

 .املغريب: املغريب وقيل الفاسي الكويف

 

أو التنبكيت أو اإلفريقي. وأقدم خمطوط  الكويف السوداين: يقال له السوداين أو الكويف
من خمطوطات هذه اجلهة يعود إىل  م. ومعظم ما بقي 1669سوداين معروف نسخ عام 

 .لتاسع عشر امليالديالقرن ا

 

أجزاء من "أسدية " ابن الفرات و"مدونة" سحنون احملفوظة يف املكتبة  بقااي ([4])
 .ابلقريوان نسخت ابخلط الكويف على الرق األثرية

 

 (°Vatican BAN arab 310 f 45 V) رقمه يف خزانة الفاتيكان ([5])

دا الذي يعتقد أنه جاء من دالف ذكره جمموعة من املستشرقني من بينهم جورجيو ليفي
 .إسبانيا

 

انظر: أ.  .(Gayangos) اإلسباين قينقوس اكتشف هذا اخلطأ املستشرق ([6])
 209العربية عبد اجمليد الرتكي، ص.  هوداس، حماولة يف اخلط املغريب، ترمجه إىل

 

 .182املرجع نفسه، ص.  ([7])

 

 اث العريب املخطوط، ولكن البسياهناك من يعتقد أن البسيا هي هو اجلزء يف الرت  ([8])

(Pecia) صفحة هي ورقتان أو أربع صفحات. أما اجلزء، فيمكن أن يتجاوز مئة. 

 

 .انظر فهرسة ابن خليل السكوين ([9])
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هـ( يف كتابه "حتف اخلواص يف طرق اخلواص"  707) استوعب القللوسي ([10])
دة. كما تعرض السفياين املتوىف وأساليب تلوين األم طرائق األندلسيني يف صناعة احلرب

تسفري الكتب وحل الذهب" إىل صفة الكتابة ابلذهب  هـ يف كتابه: "صناعة 1029سنة 
 .اجللد يف الكاغذ وعلى

 

 .املقري، نفح الطيب ([11])

 

مادة للكتابة يف الغرب اإلسالمي حىت عصره،  ذكر القلقشندي أن الورق ظل ([12])
 .(477، ص. 2م، ج  1919هـ/  1338 ح األعشى،أي القرن التاسع اهلجري. )صب

 

البديع" البن معاذ اجلهين، وكال " من أقدم الكتب يف الرسم القرآين كذلك ([13])
 .وما مييزه عن اخلط الشرقي الكتابني مصدر للبحث يف أصول وجذور اخلط املغريب

 

=  2×2: الضرب كأن تقول: بـَْبد   على جداول» احلمارة الكبرية«ويطلقون  ([14])
 .. فالدال إذن يساوي أربعة4

 

 .هذا النوع من حجم الكتب عرفه اجملتمع اإليطايل سابقاً  يبدو أن ([15])

 

 .الوطنية مبدريد وخزانة اإلسكورايل اخلزانة ([16])

 

 .بباريز اخلزانة الوطنية الفرنسية ([17])

 

واملورسكيني كان  إن استعمال اخلط العريب لكتابة العجمية من طرف املدجنني ([18])
الرتكية  لغة خلق حضارة إسالمية مسيحية كما حاول املشارقة خلق حضارة بكتابة

إسبانيا  والفارسية ابحلرف العريب. وهو شكل من أشكال احلفاظ على اهلوية اإلسالمية يف
 .املسيحية
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 املصدر : جملة التاريخ العريب
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