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عــــر�س كتـــاب

ديوان الخط العربي في م�صر في ع�صر اأ�صرة محمد علي
محمد ح�سن

في �إطار �شل�شلة كتب جديدة تحت عنو�ن ’در��شات 
�لتي  �لعلمية  �لإ�شد�ر�ت  من   - �لمعا�شر‘  �لعربي  �لخط 
�لكتاب  �شدر   - ن�شرها  على  �لإ�شكندرية  مكتبة  د�أبت 
�لأول من هذه �ل�شل�شلة تحت عنو�ن ’ديو�ن �لخط �لعربي 

في م�شر في ع�شر �أ�شرة محمد علي‘.
فترة  في  وتاريخه  �لعربي  �لخط  �إلى  �لكتاب  وتعر�س 
�أ�شرة محمد علي 1805- 1952م، بو�شفه مجاًل معرفيًّا 
وتاريخيًّا رحًبا ي�شمل كل �أوجه �لإبد�ع �لإن�شاني ويت�شع 
لفهم تاريخ م�شر من خالله. وقد �شعت مكتبة �لإ�شكندرية 
�إلى تقديم محاولت لفهم �لخط �لعربي  في هذ� �لكتاب 
�هتم  ف�شول  من خالل خم�شة  �لمعاني  من  به  يحف  وما 
كل ف�شل منها بمدخل معين؛ حيث خ�ش�س �لف�شل �لأول 
عن ’�لخط �لعربي في م�شر قبل �أ�شرة محمد علي‘ و��شتهل 

هذ� �لف�شل بفكرة ’�لمدر�شة �لفنية �لم�شرية‘ ومدى كونها 
�لفني  وتر�ثها  �لمملوكي،  �لع�شر  طو�ل  بذ�تها  م�شتقلة 
��شتمرت  �لتي  �لدولة  لتلك  طويل  لتاريخ  طبيعية  نتيجة 
�أن  �إل  1250-1517م،  قرون  �لثالثة  على  يربو  ما 
م�شطلح ’�لعثماني‘ يثير م�شكلة هامة عندما يقترن بم�شر، 
�لتاريخ  �لتاريخ �لفني وفهم  تكمن تلك �لم�شكلة في فهم 
�ل�شيا�شي، فالتبعية �ل�شيا�شية �لم�شرية للدولة �لعثمانية �لتي 
للقاهرة، ل  �لمماليك ودخول �شليم �لأول  بد�أت بهزيمة 
تتبنى  و�أن  �لمملوكي  �لثقافي  �لموروث  �لتخلي عن  تعني 

�لقيم و�لأ�شاليب �لفنية �لعثمانية بين ع�شية و�شحاها.
ثم ي�شتعر�س �لف�شل م�شيرة هذ� �لفن قبل ظهور محمد 
�لذي  لم�شر  �لعثماني  �لفتح  من  بد�يًة  �ل�شاحة،  على  علي 
علي،  محمد  حكم  لفترة  �لأولى  �لتاريخية  �لخلفية  يمثل 
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ا و�أن كثيًر� من �لنظم �ل�شائدة طو�ل فترة �ل�شيطرة  خ�شو�شً
�لعثمانية على م�شر، هي �لتي ��شتمرت حتى عهد محمد 
وما  و�لثقافية  و�لتعليمية  �لإد�رية  �لنظم  من  بد�ية  علي، 
�لعثماني  �لفتح  �أَثَّر  وكيف  و�لإد�رة،  �لحكم  باأمور  يتعلق 
�لخط  تطور  في  �لعثمانيين  �لم�شرية، ودور  �لِحَرف  على 
م�شر  في  �لعربي  �لخط  �أ�شكال  و�شور  و�شكل  �لعربي، 
تحت حكم �لعثمانيين. ثم تناول فيه بع�س �لمحاور �أهمها 
دور �لعثمانيين في �لخط �لعربي، ثم مدر�شة �لخط �لعربي 
�لخط  تعليم  خالل  من  �لعثماني  �لحكم  تحت  م�شر  في 
ثم  �لكتابة،  وفنيات  و�أدو�ت  �لخطية،  و�لإجازة  �لعربي، 
�لفترة  في  �لم�شرية  �لخطية  �لمدر�شة  نتاج  لر�شد  محاولة 
�لحملة  تاأثير  ا  �أي�شً �لأول  �لف�شل  تناول  كما  �لعثمانية، 

�لفرن�شية على �لخط �لعربي في م�شر.
�أما �لف�شل �لثاني وجاء بعنو�ن ’�لبا�شا و�لخط �لعربي‘ 
با�شا  علي  محمد  تاأثير  عنا�شر  �أهم  لر�شد  محاولة  فكان 
��شتدعاء وجلب مجموعة  من خالل  �لعربي،  �لخط  على 
تاأثر  فقد  �لعربي  للخط  وبالن�شبة  �لخطاطين  من  كبيرة 
ب�شكل �إيجابي بتلك �لإ�شالحات �لتي �تبعها محمد علي، 
و�شول  فكان  �لعربي،  �لخط  م�شلحة  في  �أغلبها  و�شب 
في  طفرة  بحدوث  �إيذ�ًنا  �لحكم  كر�شي  �إلى  علي  محمد 
من  وخلفاوؤه  علي  محمد  �هتم  �إذ  �لعربي،  �لخط  ميد�ن 
بعده بالخط �هتماًما بالًغا، ظهر ذلك من خالل ��شتقد�مهم 
�شنجالخ  ميرز�  �أمثال  و�لفر�س  �لترك  �لخطاطين  لم�شاهير 
وفائي  وح�شن  خاوري،  بي�شا  �لغفار  وعبد  �لخر��شاني، 
في  جميًعا  و��شتخد�مهم  �لخطاطين.  �أهم  من  وغيرهم 
�لكتابة على �لمباني �لتي �أقامها، وقد �شار على هذه �ل�شنة 

خلفاوؤه من بعده.
ور�شد هذ� �لف�شل �لتاأثير في �لخط �لعربي من خالل 
�لتعليم، و�شكل �لعمارة في ع�شر محمد علي، وموؤ�ش�شات 
في عهد محمد علي �هتمت بالخط �لعربي مثل د�ر �لك�شوة 
�ل�شريفة بالخرنف�س، ومطبعة بولق، و�ختتم �لف�شل �لثاني 
باأثر �للغة �لتركية و�لفار�شية على �للغة �لعربية، و�أثر �لعمارة 
�أن  علي  محمد  �أر�د  حيث  �لعربي؛  �لخط  على  �لتركية 
تكون �لعمارة �شاهدة على ع�شره و�أن تكون ر�شالة �شيا�شية 

تبين �أن ع�شًر� جديًد� قد بد�أ في م�شر، وكانت روؤية محمد 
�لتقاليد �لمعمارية �لم�شتخدمة في ع�شره،  �أن تكون  علي 
مخالفة للتقاليد �لمعمارية �شو�ء �أكانت مملوكية �أو عثمانية 
�لمملوكي،  �لع�شر  تقاليد  عن  �لُبعد  في  وزيادة  م�شرية، 
على  �عتمد  بالعقادين  �شبيله  بناء  علي  محمد  �أر�د  عندما 
قبة  ُبنيت  �إنما  ُكتاب،  �شبيله  فوق  ُيبن  ولم  �لرومي  �لطر�ز 
مغطاة بالر�شا�س على غر�ر مباٍن عديدة في عا�شمة �لدولة 
باطن  كان  �لفكرة،  هذه  على  �لتاأكيد  ولزيادة  �لعثمانية، 
�لقبة مزخرًفا بلوحات ت�شور م�شهًد� تركيًّا خياليًّا ل ي�شبه 

�أفق �لقاهرة.
و�شم �لف�شل �لثالث، و�لذي جاء تحت عنو�ن ’�أ�شرة 
�لتغريب  بين  �لعربي  )�لخط  �لعربي  و�لخط  علي  محمد 
عهد  بد�ية  من  �لفترة  تلك  �شهدت  حيث  و�لإحياء(‘؛ 
�إ�شماعيل، حتى نهاية ع�شر �لخديو عبا�س حلمي  �لخديو 
�لثاني، تيارين متز�منين ومتالحقين �أثر� على �لخط �لعربي 
�إ�شماعيل  �لخديو  ع�شر  �شهده  �لأول  �لتيار  كبير،  ب�شكل 
و�أن  �أوروبا،  من  قطعة  م�شر  يجعل  �أن  في  رغبته  نتيجة 
يخرجها من د�ئرة بالد �ل�شرق وقارة �إفريقيا، �إلى م�شاف 

�لدول �لأوروبية، وهو �لتيار �لغربي.
�لممتدة  �لفترة  تلك  في  و�لإحياء  �لتغريب  وتد�خل 
�إ�شماعيل، حتى نهاية حكم عبا�س حلمي  من بد�ية حكم 
فن  �أو  �أي علم  �أو  �لعربي؛  �لخط  فن  �لثاني و�لحكم على 
�لتاريخ  لحركة  و��شع  فهم  عن  بمعزل  يتم  �أن  يمكن  ل 
عهد  في  تركية  �لمعمارية،  �لإن�شاء�ت  فحركة  وظروفه، 
�إ�شماعيل تمت وفق روؤية  �أو غربية في عهد  محمد علي؛ 
�لأحد�ث  وتو�لي  �لتاريخية  و�لظروف  للحاكم.  خا�شة 
فيها  بما  �لحياة  نو�حي  كل  على  توؤثر  �لتي  �لعو�مل  من 
�لفنون و�لثقافة، و�إذ� �أ�شفنا �أن فهم فن �لخط �لعربي ل يتم 
وفق در��شة تطور �للغة �لعربية وحدها؛ �أو حركة �لعمر�ن 
و�لإن�شاء�ت وحدها؛ وعمليات �لهتمام �لأثري وحدها؛ 
للفترة  ومخطوطات  لوحات  من  �لفني  �لنتاج  حتى  �أو 
نف�شها، و�إنما يتم مجتمًعا ومت�شابًكا مع �لعنا�شر �ل�شابقة، 
�لخط  وفن  كاملة؛  للفنون  لنا �شورة حقيقية  يخرج  حتى 
�لعربي جزء منها، و�إذ� كان لفظ �لتغريب هو م�شاد لالإحياء 
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�أو �لمحافظة؛ فهو ما نق�شده فعاًل، فالتباين نتلم�شه في كل 
مظاهر و�شور تلك �لفترة، فاأوقات كثيرة هي مع، و�أوقات 

كثيرة هي �شد.
من  كبيرة  مجموعة  ر�شد  �لف�شل  هذ�  في  وتم 
�إلى  �لملكية،  و�لق�شور  و�لمد�فن،  و�لأ�شبلة،  �لم�شاجد، 
ا  مَّ عر�شً جانب �لمتاحف �لتي ظهرت في تلك �لفترة، و�شَ
لل�شير �لذ�تية لأ�شهر �لخطاطين �لأجانب في تلك �لفترة، 
�أمثال عبد �هلل زهدي، عبد �لكريم فايق �لمولوي، محمد 
ا �أ�شهر خطاطي  �أمين �لزهدي، �إبر�هيم �لبغد�دي. و�شم �أي�شً
�لمدر�شة �لم�شرية، مثل  محمد موؤن�س ز�ده، ح�شن �شري 
�أفندي، �ل�شيخ م�شطفى �شالح �لَغّر، محمد جعفر، م�شطفى 
�لحريري، محمد �إبر�هيم �لأفندي، محمد �لجمل، محمد 
محفوظ �أول من �بتكر خط �لتاج، محمد غريب �لغربي، 
و�ل�شيخ علي بدوي، ومحمد ر�شو�ن علي، �ل�شيخ محمد 
و�ختتم  خليل.  محمد  مرت�شى  ومحمد  �لرحمن،  عبد 
تلك  في  خطاطين  �أربعة  �أهم  �شير  بعر�س  �لثالث  �لف�شل 
�لفترة �لتي �شتظل عالمات فارقة ل يمكن تجاهلها �أبًد� في 
يو�شف  �لمرحلة هو  تلك  �أفر�د  �أول  �لعربي،  �لخط  تاريخ 
ويعد  �لفترة  تلك  في  �لإحياء  جانب  يمثل  �لذي  �أحمد 
يو�شف �أحمد هو باعث �لخط �لكوفي في �لع�شر �لحديث، 
ا تَمثل �لتجاه �لتجديدي في �إ�شافات م�شطفى بك  و�أي�شً
غزلن �لذي نبغ في �أنو�ع �لخطوط �لمختلفة وقد برع في 
ا �لديو�ني و��شتهر بالتطوير  هذه �لخطوط جميًعا، خ�شو�شً
ه  فوجَّ �لديو�ني،  �لخط  �أحدثه على  �لذي  �لكبير  �لجمالي 
فاأ�شفى  بجمالياته،  و�لرتقاء  تطويره  �إلى  �لخا�شة  عنايته 
�أ�شلوبه  على  �أطلق  حتى  و�ن�شجاًما  ور�شاقة  جماًل  عليه 
للتر�كيب  �آخر  �أ�شلوًبا  ��شتنبط منه  �لغزلني، كما  �لديو�ني 
ي �لديو�ني �لريحاني، ولم يقف �لأمر عند تلك �لنقطة  �ُشمِّ
"�لطريقة  هي  و�أ�شبحت  طريقته،  �نت�شرت  بل  وح�شب 
�لم�شرية" في كتابة �لديو�ني، ثم ياأتي ��شما محمد ح�شني 
و�شيد �إبر�هيم ليكونا ممن �أبدعا و�أ�شافا لهذ� �لفن �لكثير، 
وهما يمثالن مرحلة �لبقاء و�لت�شال؛ حيث َمنَّ �هلل عليهما 
بنعمة طول �لعمر �لتي كانت �شبًبا في ن�شر هذ� �لفن على 

�أيديهما.

في  فوؤ�د  �لملك  ’دور  بعنو�ن  �لر�بع  �لف�شل  وجاء 
مظاهر  �آخر  مثلت  �لتي  �لفترة  تلك  �لعربي‘  �لخط  نه�شة 
�لمعالم  �ل�شورة و��شحة  �لخطاطين، وحتى تكون  جلب 
ذي  عن  مخالفة  �شورة  �تخذ  �لمرة  هذه  �لجلب  فاإن 
من  �لكثير  ��شتقطاب  محط  �أ�شبحت  �لآن  فم�شر  قبل، 
في  ظهرو�  �لذين  �لخطاطين  �أهم  ولعل  �لخطاطين،  �أمهر 
�لذي  �لرفاعي،  �لعزيز  عبد  محمد  �ل�شيخ  هو  �لفترة  تلك 
و�أمره  به،  وُيَذَهّ م�شحًفا  له  ليكتب  فوؤ�د  �لملك  ��شتدعاه 
�إلى جانب دور  �لملكية،  باإن�شاء مدر�شة تح�شن �لخطوط 
�لخطاط نجيب هو�ويني بك ’خطاط �لملوك‘ في تاأ�شي�س 
�تحاد �لخطاطين �لعالمي.  �لذي جاء برغبة ملكية خال�شة 
وبقي في م�شر مدة �ثني ع�شر عاًما، بين عامي 1921م، 
�لملك  رغبة  على  �لأمر  يتوقف  ولم  1933م،  عام  حتى 
وح�شب، بل كان �لق�شر �لملكي من �لأماكن �لتي ت�شتقطب 
�شفوة �لخطاطين للعمل به، ويبقى خطاب �لخطاط حامد 
�لآمدي لقن�شل �لمملكة �لم�شرية بتركيا �لموؤرخ في 11 
�أغ�شط�س 1928م، يطلب �لعمل في م�شر، دلياًل على ما 
و�شل �إليه �لخط �لعربي في م�شر من مكانة في تلك �لفترة. 
ل بع�س �أفر�دها  و�لمجموعة �لتالية هي �لمجموعة �لتي �َشكَّ
�شكل �لخط �لعربي في م�شر. ور�شد هذ� �لف�شل عالمات 
�لترقيم في �للغة �لعربية ومحاولة �شبطها وو�شع �أ�شولها، 
تخرج  �لتي  �لملكية  �لخطوط  تح�شين  مدر�شة  ون�شاأة 
�لعربية  �لأقطار  من  وغيرهم  �لم�شريين  من  �لكثير  منها 
�لحا�شلين  بع�س  فيها  تخرج  كما  �لأخرى،  و�لإ�شالمية 
�لمدر�شة  �أ�شدرت  �لعلوم،  د�ر  من  �لتدري�س  �إجازة  على 
مجلة تحمل ��شمها ولم يخرج للنور �شوى عددين �أولهما 
تاريخ  في  �لأ�شيلة  �لم�شادر  من  و�لمجلة  1943م،  �شنة 
�لخط �لعربي، كما حملت �لكثير من �لآر�ء و�لمعلومات 
ا تاريخ  �لقيمة �شو�ء عن �لخطاطين �أو �أنو�ع �لخطوط و�أي�شً

مدر�شة تح�شين �لخطوط �لملكية.   
�لعربية  �للغة  مجمع  �أن�شاأ  فوؤ�د  �لملك  عهد  وفي 
وتح�شين �لكتابة �لعربية، فكرة خط �لتاج �لذي �أمر �لملك 
�لحكومية،  و�لم�شالح  �لموؤ�ش�شات  في  به  بالعمل  فوؤ�د 
ونهاية باآخر �شعار كتابي وهو �لمونوجر�م �لملكي لأ�شرة 

�لملك فوؤ�د ومن بعده �لملك فاروق. 
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و�لف�شل �لخام�س و�لأخير كان عن ’�لخط �لعربي في 
في  �إبر�هيم  �لإ�شكندرية محمد  فنان  ودور  �لإ�شكندرية‘، 
�أن�شاأها  �لتي  �لعربي بها من خالل �لمدر�شة  �زدهار �لخط 
وطالبه �لذين ن�شرو� فن �لخط �لعربي من بعده. و�شمت 
مو�شوعة ’ديو�ن �لخط �لعربي في م�شر‘ 3 مالحق، �لأول 
و�لإ�شكندرية  �لقاهرة  في  �لقديمة  �ل�شو�رع  لفتات  عن 
توقيعات  �شم  �لثاني  و�لملحق  ودمنهور،  طنطا  ومدينة 
�لخطاطين في تلك �لفترة كاملة، و�لملحق �لثالث كان عن 

ن�س قر�ر وزير �لمعارف لتعميم ��شتخد�م خط �لتاج.   

�شاعد في تجميع تلك �لمعلومات و�لبيانات �لخا�شة 
بمو�شوعة ديو�ن �لخط �لعربي، كثير من �لجهات �لر�شمية 
�أبرزها �لمجل�س �لأعلى لالآثار، و�لجمعية �لم�شرية للخط 
فقامت  �لم�شريين،  �لخطاطين  �أ�شر  كبار  وبع�س  �لعربي، 
�ل�شخم.  �لعلمي  �لعمل  لهذ�  م  و�لُمَحكِّ �لُمَر�جع  بدور 
�لكبير، وي�شم  �لقطع  و�لكتاب يقع في 550 �شفحة من 
�أكثر من 1000 �شورة من �أندر �ل�شور �لتي تتعلق بالخط 

�لعربي و�لخطاطين.  


