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 الملخص:  

مر          قد  العربي  الخط  فن  أن  فيه  شك  ال  المغرب  ومما  في  متطورة  جعله    بمراحل  العربي، 
الحداثة  الرو  يحذو حذوة  الذين أجهدوا حياتهم في سبيل دفع مكانة جمال  ، وذلك بفضل  اد األوائل 

منذ العربي  إلى    الخط  الث اني هجري  القرن  العشرين،  بداية  الحضارات واألمم القرن  تعاقبت  حيث 
ل لألندلس ثم عر ج على المغرب العربي    جمالليرحل   الخط الكوفي من كوفة إلى القيروان أين تحو 

والذي    دورا كبيرا،  فاتيلخطاط المرحوم محمد الس  ليصير كماال وجماال، أما بالنسبة للجزائر فإن  ل 
وضع أسس كتابة المصحف الشريف، حيث بدأت تلك العوالم الفنية الجمالية تظهر بظهور األب  

، ومن خالله بدأ الخط العربي يزدهر ويتطور كونه  ط العربي محمد بن السعيد الشريفيحي للخالرو 
، مما ساعد الخطاطون الشباب  تةم وكتب ستة كتيبات في تعلم الخطوط العجمية واألقالم الس  صم  

         على الوكب في هذا الفن المقدس.
في         كبيرا  دورا  لهم  كان  الذين  الخطاطين  بعض  بروز  الفترة  هذه  الجزائر خالل  عرفت  وقد 

عبر   الجزائر  بها  شرفوا  معتبرة  جوائر  حصدهم  في  والوطنية  الدولية  المحافل  عبر  الجزائر  تمثيل 
ثيرون  ربوع العالم، والسيما مسابقة أرسيكا الدولية في تركيا، ومسابقة البردة والبركة، وقد شارك الك

فيها   برز  حيث  العراق،  ببغداد  العربي  الخط  رواد  كمسابقة  الدولية  المهرجانات  بعض  في  منهم 
 خطاطون جزائريون معاصرون.

الحضارة    فن المفتاحية:الكلمات   الشريفة،  المصاحف  المغربي،  الخط،  جمال  العربي،  الخط 
 اإلسالمية.

  Abstract:There is no doubt that the art of Arabic calligraphy has gone through advanced 

stages in the Arab Maghreb, making it follow the example of modernity, thanks to the first 

pioneers who worked hard to advance the position of the beauty of Arabic calligraphy from 

the beginning of the second century AH to the twentieth century, when civilizations and 
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nations successively moved to beauty The Kufic script from Kufa to Kairouan, where it 

turned to Andalusia and then turned to the Arab Maghreb to become perfect and beautiful. As 

for Algeria, the late calligrapher Muhammad Al-Safati played a great role, which laid the 

foundations for writing the Noble Qur’an, as these aesthetic art worlds began to appear with 

the emergence of the spiritual father of Arabic calligraphy Muhammad bin Happy a Sharifi, 

and through Arabic calligraphy began to flourish and evolve being designed and wrote six 

booklets in learning Alagamah lines and six pens, which helped calligraphers young people 

Alkb in this sacred art. 

      During this period, Algeria was known for the emergence of some calligraphers, who had 

a great role in representing Algeria through international and national forums, in claiming 

great prestige in which they honored Algeria throughout the world. International as a contest 

for the pioneers of Arabic calligraphy in Baghdad, Iraq, where contemporary Algerian 

calligraphers emerged. 

Key words: Arabic calligraphy, beauty of calligraphy, Moroccan, the Noble Qur’an, Islamic 

civilization. 

 المقدمة:   1

وانتشر بإفريقيا انطالقا من قاعدته األولى    العربي   المغربوقد وصل اإلسالم إلى            
وكانت الوسيلة األولى هي تعلم    ،القيروان وبدأ المسلمون يعتنون بالكتابة وبحفظ القرآن الكريم

وقد سمي الخط في تلك الفترة بالخط العقباني نسبة إلى    ،الكتابة دون مراعاة قواعدها الفنية
بال الفهري ثم  نافع  القيروانعقبة بن  بنيت  ومعلوم أن الخط العربي اتخذ في    ،قيرواني حين 

عن   كلها  قيامها  مع  بسيطًا  اختالفًا  البعض  عن  بعضها  يختلف  أساليب  المفتوحة  األقاليم 
تختلف بعضها في   بينما  البلدان وازدهرت  األساليب في بعض  بعض  أصل واحد وتطورت 

ليبها صار هناك احتكاك وانتشار لهذه  البلدان األخرى, وبعد أن تبلورت الخطوط وتعددت أسا
األساليب كما حصل بالنسبة للخط األندلسي حين انتشر في الغرب من قبل الدولة الملتونية  

وانتشر الخط المغربي في إفريقيا واألندلس موافقًا في انتشار    ، وتطور في عهد الدولة المرينية
كان   واألندلس  المغرب  في  المذهب  هذا  قبل  فحينما  مالك  وحيد  مذهب  المغربي  الخط 

وبالمقارنة مع باقي األنواع األخرى من الخطوط   ، االستعمال وهذا التأليف وقع حتى في فرنسا
التي  الضغوط  إلى  ذلك  ويرجع  األندلسي  الخط  شأن  من  شأنه  انتشارًا  أقل  المغربي  فالخط 

هرته  مارسها األتراك والمشارقة على الحضارة المغربية إبان عملية التوسع وبذلك انحصرت ش
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إشكالية   .في إفريقيا الشمالية وإسبانيا المسلمة وفي جزء من إفريقيا السوداء يطرح  ما    وهو 
   دور في كتابة المصحف الشريف؟ للخطاطين الجزائريين هل  التالية:

للبحث:  السابقة  ريفة  الدراسات  الش  المصاحف  لكتابة  السابقة  الد راسات  كتابة  ) ،  من  تاريخ 
بالجزائر،   الكريم  الهادالمصحف    مجمع  في  الشريف  المصحف   طباعة   ندوةلعقاب،    يعبد 

الت اريخ (2016سنة  المصحف  لطباعة  فهد  الملك إلى  الباحث  فيها  تطر ق  والتي   ،
الر اهن وقتنا  إلى  العثمانية  الفترة  منذ  بالجزائر  ريفة  الش  للمصاحف  رك ز  ،  الكرونولوجي  حيث 

اباحث   وُكتابها،  فيها  الشريفة  المصاحف  لطباعة  التاريخي  المسار  في  على  سنساهم  لذلك 
 . دراسة أنموذجية تطبيقية لبعض المصاحف الجزائرية

البحث:   المصحف  أهداف  كتابة  تدوين  في  ساعدت  التي  الفنية  المحط ات  أهم  عن  البحث 
كدراسة   فنية  طباعة  وطبعه  ريف،  ببعضها،    أنموذجية،الش  الخطوط  عالقة  عن  والبحث 

 كالخط المغربي المبسوط، وخط النسخ. 
 الكتابة بالخط المبسوط:  .2

الخطاطين الجزائريين  فاتي الجزائري أمهر  يعتبر الخطاط المرحوم محمد الس  
ال بالخط المغربي  بالجزائر  تنحدر أصوله    مبسوطالذين كتبوا أول مصحف  والذي 

تم االطالع  كنسخة    1905هذا األنموذج سنة  ، حيث طبع  ربي المكناسيمن المغ
البحث بمركز  والحضارة  عليها  اإلسالمية  العلوم  )  في  أنظر  الصورة باألغواط 

تبنته  والذي    1931وبعدها سنة    1913في سنة  ن،  ثم تكرر طباعة مرتي،  (01رقم
مة )عبد القادر الردوسي(  المدرسة الثعالبية بالجزائر ،  التي كان يشرف عليها العال 

 الفرنسي.  االستعمار حقبة ويعتبر أول مصحف يطبع أنذاك اثناء

له   وصقلهم  الفن  هذا  بتعهدهم  فخورين  والعرب  المسلمون  الفنانون  كان  وقد 
بل إن خلفاء المسلمين وأمراءهم لم يجدوا    ،فلم يلتمسوا فيه معونة غيرهم،  بأنفسهم

وهيبتهم وقارهم  ينزل من  ما  المحترفين  الخطاطين  الفن مع  هذا  في  تباريهم  ،  في 
 . لكريمفراحوا يلتمسون كسب المثوبة الدينية باستنساخ نسخ من القرآن ا
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 (: 01ورةدراسة أنموذجية لكتابة الخطاط محّمد السفتي )الص  1.2

نًا في الخط     إن  المتتبع  فتي يجد ان  الخط اط كان متمك  لطريقة كتابة الخطاط محمد الس 
ونجد   كتاباتها،  في  أبدع  التي  الحروف  بعض  لكتابة  خصوصيات  في  تمي ز  وأن ه  المبسوط 
أيضا التنو ع في بعض المواضع التي جاءت بأسلوب خص  به هو لنفسه، ولهذا أصبح هذا  
ريف له ميزة وخاصية تسم ى " بخط  المغربي المبسوط الجزائري" والذي أستعمل    المصحف الش 

ك الكبيرفي  اإلسالمي  المغرب  دول  من  وحتى    ) ثير  موريطانيا،  تونس،  المغرب،  ليبيا، 
ودان  . أين أبدعوا في خط هم والذي سمي بالخط "التمبكتي" (الس 

م غيرها  عن  تختلف  المبسوط  الخط  خاصية  المغاربيوإن   الخطوط  الخط  ةن  مثل   ،
وللفهم، وهو   للقراءة  المتمشرق، كونه خط سهل  المغربي  والثلث  الز مامي،  والخط   المجوهر، 

مختلفً  فيه  التنقيط  ُجعل  بنقطة  خط   الحرف  بأعلى  تنق ط  وقافه  الحرف،  بأسفل  تنقط  ففاؤه  ا، 
طر ال تنقط،  واحدة،   م الز    كما أن تلكوأن النون المرسلة في نهاية الس  لفة الز ائدة باأللف واال 

م،   طوضعت كون الخط ا  وات فتركت نقطة بارزة ملتصقة باأللف أو اال  أكثر من الحبر في الد 
طي عً  أصبح  الخط اط  أن   وذلك  المبسوط  الخط  كتابة  قواعد  ضمن  مدرجة  بسليقته  أصبحت  ا 

دة ومن قواعد الخطوط  يالن من المداد، وصارت سارية المفعول مضبوطة مقي  وملكته لهذا الس  
فتي تميز بأسلوبه المرن للخط المبسوط، حيث اعتمد على  المغاربية، ولهذا فان الخطاط الس  

ولم  مات  والال  األلفات  في  ك  الر قة  الحروف  لبعض  اإلرساالت  من  ونهاية  يكثر  والباء  النون 
تلك   أيضا  ونجد  ق(،  ض،  ب،  المت   االزدواجيةضاد...ن،  والمساحات  الحروف  ناسبة  بين 

الحرف   كون  للحروف،  الفاضلة  بالن سب  ريف  الش  المصحف  كتابة  فضاء  في  تسمى  والتي 
يجب أن تكون له مساحة فارغة تليه حت ى تسهل قراءته، مثال إذا ألتقى الواو مع األلف أو  

الواو   تلتسق  وال  األلف  الراء مع  تلتسق  فال  ون، رن..(،  وا،   ( النون:  الن ون،  الراء مع  مع 
، ناهيك على ذلك اإلخراج الذي ضلة بينهما حت ى ترتاح العين للقراءةتترك نسبة فافيجب أن  

  (.03، )صورةي الصنع وجمالية التميم الز خرفيلوحظ في الواجهة التي جمعت بين اإلتقان ف 
الفرنسي أين كان الفنان    االستعمار ومن خصائص الخط المبسوط الجزائري أن ه كتب في فترة  

أ الجزائري الجزائري  بالتراث  الجزائرية فقط، وينذاك متأثرا  الهوية  يعكس    عكسها ، ويحاول أن 
 في أسلوب الخط المبسوط الجزائري. 
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 طباعة القرآن الكريم أثناء الحقبة اإلستعمارية:  2.2

المصحف الشريف لم يعرف طريقه إلى الطبع في الجزائر قبل االستعمار، وأنه لم    ن  إ
ــ كما فعل إخوانهم من البالد   يثُبت أن سعى المستشرقون الفرنسيون إلى طبع القرآن الكريم 
األوربية المجاورة ــ بعد دخول الطباعة إلى الجزائر، مع أنه وجدت مطابع فرنسية طبعت كتبا  

 ة.  عربية إسالمي 
ويرجع الفضل في إنشاء مطبعة جزائرية عربية متخصصة في طباعة الكتب العربية  
مراد   ابني  ور  وقد  أحمد  التاجرين:  األخوين  إلى  الشريف  المصحف  ضمنها  ومن  والدينية 

الكتب  "رودوسي،   في  يتاجران  جزيرة رودس، وكانا  تاجرين من سكان  األخَوان   حيث كان 
يرهما، وقد ربطا عالقات طيبة مع السلطات الفرنسية في هذا يأتيان بها من مصر ولبنان وغ

النطاق، وسمح لهما حاكم الجزائر جول كامبون باالستقرار في مدينة الجزائر والمتاجرة في  
أنها   الصفقة، غير  لهذه  قد تكون سياسية  الدكتور سعد هللا أن هناك خلفيات  الكتب، ويرى 

وسي أول مطبعة عربية في الجزائر يملكها مسلم  كانت مفيدة للجزائر إذ أصبحت مطبعة رود
 .1" من أصول تركية

إن  فن الخط العربي أصبح اليوم منتشرا بصفة واضحة لدى الشباب الجزائري، ويرجع        
 الفضل لقدماء الخطاطين الجزائريين وعلى رأسهم الحاج محمد بن السعيد الشريفي. 

    بالجزائر: الّسعيد الشريفي أبا روحيا لفّن الخط العربي  . 2

سنة           المولود  شريفي  السعيد  بن  محمد  يعد 
في  1935 الخطاطين  أشهر  أحد  وهو  زاب،  بني  بغرداية 

للخط   الروحي  باألب  لقب  فقد  والجزائر،  العربي  العالم 
العربي، كونه يعتبر األول الذي كانت له ومضة فن الخط  

مع بكتابته    العربي  عرف  فقد  إسكندر،  الحميد  عبد  قرينه 
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للمصحف الشريف، وبتصميم العمالت النقدية الجزائرية، وتتلمذ على أيدي كبار الخطاطين  
 2المصريين واألتراك، وحاز العديد من الجوائز والتكريمات محليا وعربيا. 

برز ميول الخطاط محمد بن السعيد شريفي لجماليات الخط مبكرا، وتحديدا حينما كان       
طالبا في الصف الثاني اإلبتدائي، لما تأثر بجمال خط معلميه على السبورة، لكنه كان يكتب  
باليمين،   يكتب  الخط  إن  له:  قائال  أستاذه  خاطبه  وقد  للقاهرة،  سافر  وحينها  اليسرى،  باليد 

الحظة التي وجهها له قبل ذلك أستاذه الشيخ ناصر مرموري الذي قال له: إن البركة  وهي الم
 ال تكون إال في اليمين. 

سببا كافيا ألن يتحول الى الكتابة باليمين، كذلك لم يكن باألمر    وهذه المالحظات كانت     
بينما كان  سنة،  24الهين، فقد كان في ذلك حرجا كبيرا في تعلمه حينها لم يبلغ من عمره  

يرمي القلم مرا ومرات في الدواة دون أن يمد بمدار )الحبر( أنذاك، لكن بفضل هللا وتوفيقه  
المدرسة لحسين الخطوط العربية   تمكن من تجاوز المشكلة، ونجح في مسابقة الدخول إلى 
الثاني   ترتيبه  وكان  كخطاط،  العربي  الخط  في  األولى  الشهادة  على  حصل  حيث  بالقاهرة، 

 ستوى مصر. على م
ورغم أن الجزائريون خصوصا والمغاربة عموما ال يكتبون خط الرقعة على نطاق واسع       

أثر   المشهور  التركي  الخطاط  من  الرقعة  بتعلم  أستاذه  طرف  من  نصحه  تم  فقد  بالمشرق 
جمهورية   مستوى  على  والثلث  الرقعة  خطي  في  األول  المركز  نال  وبالفعل  عزت،  محمد 

 . 3مصر العربية 
لنيل        أوال  الشريف  المصحف  كتابة  ومسلم  عربي  خطاط  كل  أمنية  إن  الحقيقة  وفي 

 البركة، وثانيا لتقديم شيء لهذا الدين، فالقران عندما يكتب بخط جميل يكون نورا على نور. 
لقد تبادرت في ذهن الخطاط الجزائري الشريفي لما كان طالبا، كلما كان يتصفح القرآن        

المكت  يتساءلالكريم  المغربي  بالخط  لدينا  نحن  -وب  لدينا  الشريف  المصحف  يكتب  لماذا ال 
الجزائريين بخط النسخ؟ كما أن خط النسخ بات مألوفا، كونه الخط المستعمل في الكتب وفي  
الدافع األبرز للخطاط الشريفي في أن يقرر كتابة أول   التساؤل كان  اليومية، هذا  الصحف 

 4. افع بخط النسخمصحف كامل برواية ورش عن ن 
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كتب ثالثة مصاحف وهو بدوره يكتب المصحف الرابع، وقد كان له أثر كبير في  حيث       
كتابة الكثير من الكتيبات التي نشرت من أجل تعليم الخط العربي، أشهرها خط النسخ، خط  

الجزائر ساعدت كثيرا أنحاء  الفارسي، وهي متواجدة عبر  الرقعة، خط  نقل    الثلث، خط  في 
ويعود  ن  العربي،  الخط  في  ممتع  بأسلوب  تتمتع  اآلن  هي  التي  لألجيال  العربي  الخط  وعية 

 الفضل في ذلك للخطاط محمد بن السعيد الشريفي.   
 إجازة محمد بن السعيد الشريفي:  1.2

صورة للخطاط الشريفي والذي يظهر على  "
 "اليمين مع أستاذه حامد اآلمدي الذي أجازه

تواجد الخطاط محمد بن السعيد  أثناء        
اللقاء  شرف  له  كان  بمصر،  الشريفي 

بالخطاط المرحوم حامد اآلمدي ، والذي يعتبر من آخر السالالت األماسية للمرحوم حمد هللا  
السعيد   ويعتبر   ، ذلك  بعد  وأجازه  الثلث  خط  يده  على  تعلمه  شرف  نال  حيث   ، األماسي 

لكل خطاط جزائري، كما يجدر اإلشارة أن الخطاط  الشريفي حاليا من تالميذته، وهذا شرف  
الشريفي كان له وقعا على الجيل الذي تاله، ومن تالمذته ، الخطاط امحمد صفار باتي ،  

 عبد الحميد بوماال وغيرهم . 

الشريفي )الصورة   2.2 السعيد  للخّطاط  لكتابة المصحف الشريف األّول  أنموذجية  دراسة 
06،05  :) 

عيد الشريفي هو أول مصحف  عمال شهرة للدكتور الخطاط محمد بن الس  من أكثر األ         
سنة   الجمهورية  رآسة  تبنته  والذي  النسخ،  بخط  بالجزائر  كتب  رئاسة  1988شريف  اثناء   ،

الرئيس المرحوم المجاهد شاذلي بن جديد تحت رعايته وتبنيه من طرف وزارة الشون الدينية،  
ال الدكتور الشريفي  وكان من أجود المصاحف كتابة بخط    وتعتبر هذه نسخ، الذي تفنن فيه 

 5بعض اعماله في خط النسخ.
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أبدع الخطاط محمد بن السعيد الشريفي في كتابات وأجاد فيها خطي الثلث الجلي وخط       
العالم  عبر  العربي  الخط  فن  في  الفنية  اإلبداعات  أشهر  من  أعماله  تعتبر  حيث  النسخ، 

البغدادي   الهاشم  المرحوم  الكبير  الخطاط  رفقة  اإلسالمي،  تل   العراقي،العربي  ميذا  بصفتهما 
 . م حامد اآلمدي الخطاط المرحو 

الشريفي           اسعيد  بن  محمد  الخطاط  أعمال  عبرتبقى  البادئ    راسخة  كونه  األجيال 
والمنطلق في محاكاة الخطاطين القدامى، مما أثر كثيرا على الكثير من الشبــــــاب الجزائري 

روحيا أبا  كونه  به  يقتدي  اليوم  أصبح  تاركا    الذي  منازعا،  وبدون  الجزائر  في  وراءه للخط 
حياته   محطات  أهم  إلى  سنتطرق  والذي  اسكندر  الحميد  عبد  أمثال  الخطاطين  من  جملة 

 الشريفي.  وإنجازاته في مجال الخط العربي، كونه تزامن مع قرينه 

ريف يتطل ب دراية تأصيلية بالقرآن الكريم مم ا يستوجب    إن  فن الكتابة للمصحف الش 
الخصائص والقواعد، التي تمكنه من االستدراج خالل  على الخط اط االطالع على كثير من  

في  وحاني  آت، حت ى يتسن ى للخطاط التفن ن والتدب ر الر  أسرار القرا  الكتابة، والت عم ق بمضامين
أثناء قيامه بهذا اإلنجاز، والذي يعتبر صدقة جارية إضافة إلى أن ه عمل يتطلب  مضامينها و 

خوذة من المصحف  ا من خالل هذه الصفحة والمأال حظن مجهود ذهني ونفسي عميق، وإذا  
ينية   الد  الشؤون  لوزارة  تابعة  علمية  لجنة  طرف  من  ومراجعته  تصحيحه  تم  الذي  ريف  الش 

، تحت الرعاية السامية لرآسة الجمهورية، سنجد أن الخط اط  1988بالجزائر والذي سدر سنة  
النسخ، كما أن  هذه  السعيد الشريفي كان مستعدا من كل  الجوانب ألن ه اختار ا لكتابة بخط  

الش  الر  تلك  الكتابة حافظت على   التي كان وال يزال متأث را بها الش  وح الجمالية  ريفي من  رقية 
من   األماكن  من  كثير  في  الكلمات  لبعض  الجمالي  التنوع  فيها  نجد  ألننا  األتراك  األساتذة 

في العديد منها، وإذا ال حظنا  الصفحات، كما أن  الخط اط أبدع في تراكيب الحروف وتجم ل  
د عليها الخطاطون   جي دا لفظ الجاللة " هللا" سنجده مكتوبا بالط ريقة الشرقية التركية التي تعو 

األماسي هللا  حمد  الخط اط  المرحوم  ساللة  إلى  الذهبيالت ابعون  العصر  أثناء  في  ة  خاص   ،  ،
بتلك الجماليات التي وظ فها خالل    سيتأث ري من تالميذة حامد اآلمدي فحتما  وبما أن  الشريف

 ممارسته لكتابة هذا المصحف الفريد من نوعه. 
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ت  التي  العميقة  المالحظات  ريفيفمن  الش  كتابات  في  الن اظر  الن ظامية  شد   بالقواعد  االلتزام   ،
تة وهو خط  أشتهر في دول   للحرف العربي الذي تمث ل في خط الن سخ كونه من األقالم الس 

وُجع استعمال  المشرق  جلي ا  تظهر  الجمالية  هذه  جعل  وما  بالتخصيص،  القرآن  لكتابة  ل 
نادية،   الز  الكاف  فيها  استعملت  والتي  المغاربي  القارئ  على  جديدة  بطريقة  حروفا  الخط اط 
عملية   يمي ز  وما  الجلي،  الواضح  التشكيل  على  ناهيك  الزعنفية،  والميم  المختصرة  والجيم 

الط ريقة الشرقية التي تجعل نظام السطر يهتم  أكثر بالجمالية    التشكيل هو أن  الخطاط تجنب
شكيل البسيط لتسهل عملية القراءة والتي تتميز بتقصير الفتحات  عن المعنى، حيث وظ ف الت  

الفتحات والكسرات   توضعوالكسرات عكس ما   التشكيل المشرقي الذي يركز على طول  في 
ة وهو كالم هللا  وإبراز السكون بفتحة مفتوحة غير مغلوقة ، مم ا يصعب عملية القراءة خاص 

ريفي الذي تجنب الوقوع   ، وهذا محسوب على مبادرة الخط اط محمد بن السعيد الش  عز  وجل 
   ها.في 

الجزائريين:  .  3 الخطاطين  على  العربي  الخط  فن  محافظة على كتابة  بقيت الجزائر  تأثير 
الكريم  وكتابتها    وقد الفن،  في هذا    المصحف  المصاحف  بنسخ  باهتمامهم  الجزائريون  عرف 

كبيرا وايا  اهتماما  والز  الكتاتيب  في  ة  مميزة،  خاص  طريقة  لديهم  وكانت  مهنة  ف،  الخط  مهنة 
المعتاد هو   المتداول  الخط  الكتابة والنسخ، وكان  القدرة على  لديه  يمتهنها من كانت  شريفة 

 ندلسي. الموروث عن الخط األ  المبسوط الخط المغربي
نالحظ      الشباب    كما  لدى  واضحة  بصفة  منتشرا  اليوم  أصبح  العربي  الخط  فن  أن 

الجزائري، ويرجع الفضل لقدماء الخطاطين الجزائريين وعلى رأسهم الحاج محمد بن السعيد  
 الشريفي.

 الخاتمة: . 4

ة في توظيف أسلوبه المتمي ز عن غيره   إن  الخط اط الجزائري   كانت له لمسته الخاص 
ة   العرب، خاص  الخطاطين  الخط اط    خطاطومن  أن   المغرب اإلسالمي، وكما الحظنا  رقعة 

فتي أعطى   واسعة في توظيف مكتسبات الهوية الجزائرية، كون المصحف    انطالقةمحمد الس 
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الكثير من المتطل بات التي ستعيق عملية    ، والتي تصعب فيهااالستعماريةكتب أثناء الحقبة  
الكتابة والط بع، وهذا ما حدث فعال، كون أن الجزائر لم تكون دولة مستقل ة في ذلك الوقت 

إراد علىلكن   االشراف  إلى  أد ت  الثعلبية  الزاوية  الط    ة  المصحف  عملية  كتابة  وعلى  بع 
ل بالجزائر، حيث   هذا المصحف في كافة ربوع رقعة المغرب اإلسالمي    انتشرالشريف األو 

كما   الجميع،  بشهادة  وهذا  ليبيا،  إلى  المغرب  يعتمده  من  الذي  المغربي  الخط  أن  يبدو 
يزال محل دراسة وبحث الخطاطين العرب واألجانب، بل أصبحوا   خطاطي المغرب العربي ال

أكثر ميال لتوظيفه في لوحاتهم الفنية والمشاركة به في مختلف المهرجانات الثقافية المتعلقة  
هما ساهم في إحداث نقلة نوعية أخرجته من  دورا م الجزائر بالمقابل لعبت   ،بفن الخط العربي 

عباءته المحلية، حيث بات يشهد لفاعليتها التي أنعشته وطورته على جميع األصعدة، متيحة  
فنون الخط العربي، السيما  بذلك الفرصة لخطاطي العالم لالستفادة من خبرتها الخاصة في  

 ي. المغرب 
قوة  على  للمهرجان،  يحضرون  ممن  العربي،  الخط  في  المختصين  من  عدد  أجمع 
العربية واآلسيوية   العالم  المقامة بدول  الفنية  المعارض  المغربي وسيطرته في مختلف  الخط 
الخطاطين والباحثين في علم   للدارسين من  القبلة األولى  أسباب جعلته  لعدة  وحتى األوربية 

التي لعبت دورا كبيرا في تطويره بشكل خاص وباقي   الجزائرفضل    اللغة، في إشارة منهم إلى
ن التشكيلي  فن الخط بصفة عامة، وكذا إبرازه كعنصر ثقافي مهم مثل الرسم والمنمنمات والف

 .  نايعبر ضمن طياته عن الحضارة العربية واإلسالمية التي تمتد إلى قرو 
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 المالحق: .5
 

 

 إحدى نماذج المصحف الشريف للخّطاط محمد السفتي01الصورة 

 
الذهبي،  صفحة بداية سورة البقرة من المصحف الشريف، وواجهة المصحف بالّلون األحمر والمزخرفة باللون 

 ( 03، الصورة02)الصورة
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 النموذج السائد للمصحف الشريف المكتوب بالخط المغربي المبسوط الجزائري 04الصورة 

 

 
 (06، الصورة05نموذج من كتابات السعيد الشريفي الخطاط الجزائري )الصورة
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 صورة أنموذجية للخّطاط محمد بن السعيد الشريفي الجزائري 

 
 (مأخوذة من مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط 06)الصورة 
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 ( مأخوذة من مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط 07)الصورة
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