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 عنوان المحاضرة 

 

  -ربي:الخط الع
لقد بينت لنا المصادر التاريخية ان الخط العربي كان في بداية ظهوره  

وتكوينه في االنبار, فكانت االنبار تشكل منبعًا حضاريًا وفكريًا فقد اثار ابن قتيبة ان 
اول من كتب بالعربية مرامر بن مرة من اهل االنبار ومن االنبار انتشر الخط العربي 

وكذلك اشار البالذري انه اجتمع ثالثة نفر من طي ببقه وهي من قرى  ,بين الناس 
االنبار وهم مرامرة بن مرة واسلم بن ساره وعامر بن جدره فوضعوا الخط وقاسموا 

 هجاء العربية على هجاء السريانية فتعلمه قوم اهل االنبار  .
صناعة  وقد بين لنا ابن حوقل ان اهل االنبار خرج منهم اكثر من رئيس في 
وهذا مما يدل على ان االنبار كانت مركزًا فكريًا, حيث برز فيها عدد من  ,الكتابة 

 المدربين على الكتابة, مما جعل العرب يتعلمون من االنبار الكتابة  .
ه فنزل القائد خالد 21وعندما تم تحرير االنبار بقيادة خالد بن الوليد سنة  

هم يكتبون بالعربية فسألهم ما انتم, قالوا من باألنبار واطمئن الى اهل االنبار و 
العرب نزلنا الى قوم من العرب قبلنا فقال لهم ممن تعلمتم الكتابة, فقالوا تعلمنا الخط 

 من اياد فأنشدوه :
 او لو اقاموا فتهزل النعم  قومي اياد لو انهم امم 
  0ساروا جميعًا والخط والقلم   قوم لهم باحة العراق اذا

الخط من االنبار الى الحيرة, فأول من تعلم الخط والكتابة صاحب وانتشر  
 دومة الجندل عندما اتى الى الحيرة ثم ذهب الى مكة واخذ عنه سفيان بن امية.



وتوسع الخط والكتابة في العراق وخاصة في الكوفة وسمي الخط بعدة  
 تسميات منها الخط العربي االنباري.

العباسيين بالكتابة والخط فظهر الكاتب عبدالحميد وقد اهتم الخلفاء االمويين و  
من االنبار وعاصر الخالفة االموية والعباسية والذي كان كاتبًا لعدة خلفاء والذي 

 اصبح كاتبًا للخليفة العباسي االول ابي العباس السفاح.
______________________ 
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