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 مف المكضكعات،يعتبر مكضكع الكتابات األثرية العربية اإلسالمية عامة كالمغربية بصفة خاصة

:ملخص

،الدينية
ٌ الحضارية اليامة التي تشكؿ لبنة جديدة في حقؿ الدراسات التاريخية كاألثرية كاألدبية كالمغكية كالفنية كالفكرية ك
 أف، كمف المعركؼ. التي ال يستغني عنيا الباحث في التحقيؽ كالتكثيؽ كالتأليؼ،الدراسات األخرل
ٌ كغيرىا مف فركع

(  أك التحؼ، كقفيات) سكاء كانت منفذة عمى المباني كالعمائر، شاىدية،الكتابات األثرية بأنكاعيا المختمفة (تذكارية

 كالرخاـ، األكاني الفخارية كالخزفية، أك عمى غيرىا، مسكككات) كاألخشاب،الصناعات التطبيقية) مثؿ المعادف (تحؼ

طعف
ٌ  معاصرة لمكقائع كاألحداث يصعب ال، فيي بمثابة مصادر أثرية أصمية...كالحجر كالعظـ كالزجاج كالنسيج إلخ
 مف ىذا المنطمؽ سنركز في ىذه الدراسة عمى تعريؼ الكتابات االثرية كتحديد،فييا أك التشكيؾ في معمكماتيا

المصطمح كمنيج الدراسة مف حيث الشكؿ كالمضمكف مع ضبط أنكاعيا كخصائصيا كمميزات كؿ نكع منيا كأىـ

 ككيفية التعامؿ مع كؿ نكع مف الكتابات األثرية لتسييؿ عممية البحث كالكصكؿ،المعمكمات التي يستفيد منيا الباحث

.إلى نتائج جيدة
. الخط، المخطوط الحجري، النقوش، الكتابات األثرية:كلمات مفتاحية
The Nature and Types of Archaeological Writings in the Civilization of the Islamic
Maghrib
Abstract:
The subject archaeological writings in general of the Arabic-Islamic and Especially
Maghribian, is one of the important cultural subjects that constitute a New brick in the field of
historical, archeological, Literary, linguistic, artistic, intellectual and religious studies, and other
branches of other studies which can not be dispensed with in the investigation, documentation and
writing.
that the various types of archaeological writings is known (souvenir, watch, and stands),
whether executed on buildings and buildings, or on metals (antiques, coins) and wood, or on
others, Antiques (applied industries) such as pottery and pottery, marble, stone, bone, glass, It is an
original archaeological resource, a contemporary of facts and events difficult to challenge or
question the information, in this sense we will focus in this study on the definition of
archaeological writings, the definition of the term and the methodology of the study in terms of
form and content with the control of their types and characteristics and characteristics of each type
and the most important information that the researcher benefits, and how to deal with each type of
archaeological writings to facilitate the process of research and reach good results.
Keywords: Archaeological writings, Archaeological Inscriptions, The stone manuscript, line .

__________________________________________
m.ayache@univ-chlef.dz : اإليميل،  حممد عياش. د:المؤلف المرسل
55

الدكتور :محمد عياش
 .1مقدّمة:
تعد الكتابات مف المصادر التاريخية الميمة التي تنقؿ لنا صكرة مكثقة لمحياة في فترات زمنية
مختمفة كفي جميع مجاالتيا ،فيي كعاء لحمؿ الثقافات كالحضارات كالفنكف المختمفة عبر العصكر ،كىذه
األكعية التاريخية يصعب الطعف في قيمتيا أك التشكيؾ في أصالتيا فيي معاصرة لمحقائؽ كاألحداث التي
تسجميا ،كما أنيا محايدة مما يجعميا تعكض النقص كتسد الفراغ في المصادر التاريخية كتمتاز بصحة
تكاريخيا كاألعالـ التي تذكر بيا كتفيد في مراقبة أقكاؿ المؤرخيف كاثبات صحتيا.
كما أنيا ىي الناطقة باسـ المعالـ األثرية التي شيدت عمى مدار فترات التاريخ المختمفة ،كبدكنيا
تصبح ىذه المنشآت ىياكؿ صماء ال نستطيع تقصي مف ىـ مؤسسكىا كماىي ظركؼ تأسيسيا كانشائيا،
مما يخمؽ لدل الباحثيف جممة مف االحتماالت كالترجيحات ،كتتعاظـ قيمة ىذه الكتابات األثرية المدكنة
عندما يتعمؽ األمر بالعمائر التي ىي آيمة لالندثار أك تمؾ التي تعرضت لعممية الترميـ كالتي فقدت أغمب
خصائصيا المعمارية ،فتصبح في ىذه الحالة الدليؿ الكحيد عمى اآلثار المندثرة كما أف ليذه الكتابات دكر
مباشر في التعرؼ عمى الدراسات التاريخية الخاصة بالخط العربي كمختمؼ أنكاع الزخرفة اإلسالمية
كمراحؿ تطكرىا كازدىارىا عمى مدل العيكد اإلسالمية المختمفة (خير اهلل ،2007 ،ص.)15
كلقد سعت الحضارة العربية اإلسالمية كسابقتيا مف الحضارات األخرل إلى تخميد كتكثيؽ األعماؿ
تحكؿ فييا الخط في
المعمارية كالفنية كأسماء األشخاص بكاسطة الكتابة ،بؿ إنيا تجاكزت ذلؾ إلى مرحمة ٌ

حد ذاتو إلى أداة رمزية كالى عنصر أساسي في الزخرفة عمى جميع أنكاع المحامؿ ،كلقد تزايدت أىمية ىذا
التكثيؽ مع التطكرات السياسية ،كتجدر التجربة الحضرية كالعمرانية في أصقاع مختمفة شمميا الفتح
اإلسالمي كىك ما يفسر العدد اليائؿ الذم تـ العثكر عميو خالؿ الحفريات كاالستكشافات األثرية كخاصة في
األطر الجنائزية كالمعمارية (عبد الجكاد2007 ،ـ ،ص.)11
كمف ىنا نتساءؿ عف أىـ المصطمحات المتداكلة في الدراسات كاألبحاث الدالة عمى النص
المنقكش ،كما ىك المنيج كالطريقة المثمى لدراستيا؟ كما ىي أىـ أنكاعيا كخصائصيا كمميزات كؿ نكع
منيا؟ .
 .2تعزيف علم الكتابات األثزية:
إف مكضكع الكتابات األثرية في الحضارة اإلسالمية يرتبط ارتباطا كثيقا بالمغة العربية كالديف
اإلسالمي ،حيث كظفيا الفناف المسمـ كاستعمميا كعنصر أساسي في التزييف كالتكثيؽ كتسجيؿ المعمكمات
جنبا إلى جنب مع العناصر النباتية كاليندسية كالرمزية ،فأحدث بذلؾ تكامال كتناسقا فيما بينيا.
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إف مصطمح الكتابات كالذم مفرده الكتابة ،كالكتابة في المغة" :لمف تككف صناعة مثؿ الخياطة" ( ابف
الدالة عمى ما في النفس ،فيي
منظكر ،ص  ،)216فيي رسكـ كأشكاؿ حرفية تدؿ عمى الكممات المسمكعة ٌ
الداللة المغكية كىي صناعة شريفة(ابف خمدكف ،1984 ،ص  ،)502كيفيـ مف ىذا
ثاني رتبة عف ٌ
المصطمح الكتابة عمى الكرؽ أك عمى المادة الصمبة أك سائر المكاد التي تستخدـ كأرضية لمكتابة.
الكتابات األثرية ىي الكتابات المنقكشة أك المدكنة عمى اآلثار الثابتة )العمائر كالمباني الدينية كالمدنية
كالعسكرية كالجنائزية( كالمنقكلة )الفنكف الزخرفية أك التطبيقية) ،سكاء كانت منحكتة عمى الحجر أك
األخشاب أك الجص أك الرخاـ أك مطمية عمى الزجاج كالخزؼ أك تككف منفذة بالمادة نفسيا كما ىك الحاؿ
في الفسيفساء كالنسيج ككاجيات المباني المغطاة

بالزليج أك الطكب ،كالتي تعتبر مف العمكـ األساسية

المساعدة لعمـ اآلثار كالتاريخ ،ألف الكثيقة الكتابية ميما كانت أسطكرية أك نصا تذكاريا أك قصة أدبية أك
كثيقة شرعية أك رسالة ،تعتبر مف األشياء الميمة جدا بالنسبة لؤلثرم أك المؤرخ ،فيستطيع مف خالليا معرفة
طريقة تفكير اإلنساف الذم عاش كقت تحرير تمؾ الكثيقة كظركفو الجغرافية كاالجتماعية كالتاريخية كالنفسية
(عبد الفتاح ،2002 ،ص  ()05بف قربة ،1992 ،ص  ()64-53الحداد ،د.ت ،ص  ،)10 -09ييتـ
ىذا العمـ بتأريخ شكؿ الحركؼ كتطكرىا ،كأساليب نقش الكتابة كدراسة النصكص لتحديد مكضكعاتيا
كتاريخيا كمقارنتيا كاكماؿ الناقص منيا.
يمكننا تعريؼ الكتابة بشكؿ عاـ بأنيا األثر الذم يتركو الخط عمى المادة )حجر ،صخر ،رخاـ،
خشب ،نسيج...الخ( كالكتابة نكعاف:
 كتابة منقكشة Epigraphie أف تككف خطان Paléographieكيحدد لنا نكعية األداة التي تستخدـ في التدكيف كالمادة التي تنفذ عمييا الكتابة ،فمممادة كاألداة تأثير
الميف.
كبير في شكؿ الحرؼ كتطكره ،فإما أف تكسبو الشكؿ الجاؼ أك يأخذ الشكؿ ٌ

كقد فرضت البيئة المحيطة نكعية مادة الكتابة ،فاستخدـ الحجر أكال في كؿ مكاف ،ثـ جاء استخداـ

مكاد أخرل بعد ذلؾ ،فنجد أىؿ مصر يكتبكف عمى البردم ،بينما في بالد ما بيف النيريف يستعممكف ألكاح
الطيف في الكتابة ،كما كاف الجمد مف أكائؿ المكاد التي كتب العرب عمييا.
كالكتابة ىي التعبير الخطي عف المغة ككسيمة القبض عمى الكممات المنطكقة ،كقد أقسـ اهلل سبحانو
ً
كف { ،كقاؿ تعالى (اآلية(  ،)5 -1سكرة
كتعالى في قكلو ( اآلية  ، 01سكرة القمـ}ف ىكا ٍل ىقمىـ ىك ىما ىي ٍسطيير ى
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ؽ ًٍ
اف ًم ٍف ىعمى و
ؾ ٍاألى ٍك ىريـ ( )3الًَّذم ىعمَّ ىـ بًا ٍل ىقمىًـ
ؽ ( )2ا ٍق ى ٍأر ىكىرُّب ى
ؽ ( )1ىخمى ى
الًَّذم ىخمى ى
اإل ٍن ىس ى
ىي ٍعمى ٍـ ( ،{ )5عف آنس بف مالؾ  -رضي اهلل عنو  -قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

ِّؾ
اسًـ ىرب ى
العمؽ)} :ا ٍق ى ٍأر بً ٍ
( )4ىعمَّـ ًٍ
اف ىما لى ٍـ
اإل ٍن ىس ى
ى
كسمـ" :قيدكا العمـ بالكتابة (ركاه الخطيب في تاريخ بغداد ،كفي تقييد العمـ لمخطيب البغدادم ،كابف عبد
البر في جامع بياف العمـ كغيرىـ ،كصححو الشيخ األلباني في صحيح الجامع) ،كقد استعممنا في ىذه
الدراسة مصطمح الكتابات األثرية كفي اعتقادنا أف ىذا المصطمح أدؽ كأكسع في داللتو كفي تحديد طبيعة
أف الباحثيف استخدمكا
المكضكع عكضا لمصطمح "النقكش الكتابية" كمصطمح "الكتابات الخطية" ،كما ننبو ٌ

جممة مف الم صطمحات لمداللة عمى النص المنقكش عمى المادة الصمبة نذكر منيا :النقائش ،النقكش،
النقيشة ،الكتابات ،الكتابات الخطية كالنقكش الكتابية ،كىكذا يجد الباحث نفسو أماـ مجمكعة مف
المصطمحات المستعممة لمداللة عمى نفس المعنى ،ىذا ما يدفعني إلى التعريؼ بمصطمح "النقائش" :كالنقش
لغة :نقشو ينقشو نقشا كانتقشو :نمنمو ،كالنقاش :صانعو ،كحرفتو :النقاشة ،كالمنقاش :اآللة التي ينقش بيا
(بف سيدة ،1972 ،ص  ،)104كاصطالحا :كيقصد بالنقش في المصطمح األثرم الفني تزكيؽ األشياء
باأللكاف المختمفة ،كحفر الفضة كالفصكص الحجرية الثمينة بآلة صغيرة تسمى المنقاش ،كمف ثـ فيك فف
نقش أك حفر رسكـ كأشكاؿ بارزة أك غائرة عمى الحجر كالرخاـ كالمعدف كالخشب كالعظـ كالعاج كنحكىا،
تستخدـ في و مجمكعة كبيرة مف اآلالت كاألدكات اليدكية كاإلزميؿ كالمثقاب كالزنبة كالمطرقة كالمنقاش
كغيرىا.
كتطمؽ ىذه العبارات كذلؾ تجاك از عمى تمؾ الكتابات المطمية عمى الجدراف أك األخشاب أك الخزؼ
أك الكتابات المرصعة عمى الرخاـ أك المركبة بكاسطة قطع الخشب أك المبنية بقكالب اآلجر ،كما تضـ تمؾ
المخربشات العربية (  )graffitiالتي تركيا اإلنساف بصفة عرضية عمى الجدراف أك عمى الصخكر تخميدا
لمركره أك حمكلو بمكاف ما ،كقد استثنيت مف كؿ ذلؾ الكتابات المكجكدة عمى المخطكطات أك عمى أكراؽ
البردم ( لطفي  ،2007 ،ص .)12
كقد أشارت بعض الم ارجع العربية إلى ىذا المصطمح بمفظيف آخريف أحدىما (تزكيؽ) بمعنى دىاف
الخشب كالزجاج كالجدراف كغيرىا باأللكاف كاألصباغ المختمفة كاآلخر "رقش" بمعنى نقش فيو كدرة كسكاد أك
نقط سكداء كأخرل بيضاء ( عاصـ محمد رزؽ ،2000 ،ص .)312
كفيما يتعمؽ بمصطمح "النقائش" كسائر األلفاظ المقتبسة مف جذع نقش ،فيي ال تعني النصكص
المكتكبة عمى المكاد الصمبة فحسب ،كانما يقصد بيا كؿ نقش سكاء كاف أصمو الحرؼ العربي أك الزخارؼ
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اليندسية أك النباتية أك غيرىا ،فيذه الزخارؼ تخضع لعممية النقش كتندرج تحت مصطمح النقكش .لذلؾ فإف
استعماؿ مصطمح النقكش ال يدؿ بدقة عمى مكضكع الكتابة المنقكشة (العكني ،2010 ،ص .)29
أما دراسة الكتابات األثرية مف حيث المضاميف كالمكاضيع ،فإف ليا أىمية في الدراسات التاريخية
كاالجتماعية كاالقتصادية كالفكرية كاألثرية كالفنية ،السيما كأنيا تتصؼ ببعدىا عف تحريؼ الناسخ كمف
السيؿ اكتشاؼ التزكير فييا ،ىذا إلى جانب أنيا في كثير مف األحياف ذات صفة رسمية ،ألف صيغتيا
تؤلؼ رسميا الرتباطيا بالحكاـ كمع ذلؾ فيي ال تخمك مف بعض العيكب ،إذ تخضع مف حيث األسمكب
كالمقدار كالكمية لنكع األثر الذم ستكضع عميو كالمساحة التي ستشغميا ،كما تمعب دك ار ىاما في التعريؼ
ببعض األحداث التاريخية التي أىممت عمدا أك سيكا ،كتزكدنا بصكرة حقيقية عف المعتقد الديني كالفكرم
كبعض األلفاظ التي تشير إلى التصكؼ كاأللفاظ كاألسماء كالكنى كاأللقاب كالكظائؼ كالنسب إلى جانب
الكظائؼ كالحرؼ التي كانت سائدة في العصر اإلسالمي ،فيي تسمط الضكء عمى النظـ االقتصادية مف
خراج كعقكد بيع كقياس األراضي كاألكقاؼ كاألسعار كالمرتبات ،ىذا كعمى الرغـ مف أنو في كثير مف
األحكاؿ تطغى عمييا الركح الزخرفية ،إال أنيا تفيد بما تمقيو مف أضكاء عمى األساليب الفنية كعمى التراكيب
المغكية ،كمكاف الصناعة كأسماء الصناع ،باإلضافة إلى ما في ىذه الكتابات أك في بعضيا مف جماؿ
أف
يبعث في النفس متعة ركحية كفنية (محمكد داكد ،1991 ،ص .)23-12كبناءا عمى ما سبؽ نستنتج ٌ
الكتابات األثرية كمصادر مادية يمكف االستفادة منيا مف زاكيتيف رئيسيتيف ىما:

 -1دراستيا مف حيث الشكؿ كاألسمكب كالتطكر الفني.
 -2دراستيا مف حيث المضمكف كمكضكعيا كمحتكاىا كعالقتيا بالتاريخ ،كالمجتمع كالمغة كغيرىا مف
الدراسات األخرل.
كما أصبحت الكتابات العربية اإلسالمية عمما قائما بذاتو لو قكاعده كمناىجو يدرس في الجامعات،
كىك يشمؿ دراسة الخط كجماليتو ،كيعرؼ اصطالحا في المغة األجنبية باسـ " "La Calligraphieقراءة
كفؾ الخطكط أك " ،"Paléographie Laكيرجع الفضؿ إلى العالـ السكيسرم ماكس فاف برشـ " Max
 " Van Berchemفي كضع قكاعد دراسة عمـ الكتابات العربية ،حيث كضع أبجدية العمؿ الميداني
كأساليبو  ( )Van Berchem (M.), 1894-1903).ينظر التعميؽ رقـ .)01
 .3أنواع الكتابات( :بف قربة ،2012 ،ص  ()293-280لطفي  ،2007 ،ص .)19-11
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تميزت كتنكعت الكتابات العربية اإلسالمية مف حيث المكضكعات باختالؼ اإلطار الثقافي
كالمكاني التي تكجد بيا ،فضال عف انتشارىا في جميع األقطار العربية كاإلسالمية ،كنستطيع أف نحصر
كنصنؼ ىذه الكتابات مف حيث ظاىرىا إلى نكعاف :كتابة رمزية زخرفية (  :) peseudo- écritureكىي
عبارة عف تركيبة مف الحركؼ يراد بيا الزخرؼ كال معنى ليا غير ذلؾ (الجزنائي ،1991 ،ص  ()129ابف
أبي زرع ،1992 ،ص ، )92كيحتكم متحؼ فنكف الحضارة اإلسالمية برقادة عمى إحدل الجرار المطمية
تحمؿ شريطا كتابيا مف ىذا الصنؼ ( لطفي ،2007 ،ص  ، )13كما يحتكم متحؼ الفنكف كاآلثار القديمة
بالجزائر كمتحؼ أحمد زبانة بكىراف عمى نماذج مف ىذا النكع.
الكتابة يمكف تقسيميا إلى صنفيف اثنيف:
 األرقاـ :كىي عبارة عف تكاريخ بناء أك ترميـ منفصمة تكجد عمى أجزاء مف المعالـ أك قد تككف مف قبيؿالنصكص الرقمية ذات البعد الطممسي.
 النصكص األدبية :كىي أيضا صنفاف :الصنؼ الشعرم كالصنؼ النثرم .كقد يتداخؿ الصنفاف فيالنص الكاحد ،كفي ىذه الحالة يدقؽ األمر بتصنيؼ آخر لو عالقة بالمضمكف كذلؾ بتفكيؾ النص كالتفطف
إلى الصيغ المحددة لطبيعتو ،فالكتابات األثرية تحتكم مجمكعة مف الصيغ المتنكعة تتفاكت غ ازرتيا مف
نص إلى آخر بحسب سعة المحامؿ كاإلمكانيات المادية ككذلؾ بحسب المكضكع أك الغاية منيا ،ىناؾ
دائما صيغة معينة ىي التي تحدد طبيعة النص ،باإلضافة إلى ىذه الصيغ المحددة ىناؾ عناصر ثانكية
يككف حضكرىا عرضيا بيف النص كاآلخر.
.3.1

الكتابات الشاهدية (بف قربة ،2006 ،ص ()258-239بركسالر()2011 ،مكضي البقمي،

( ) Elhabibe (M), 1972))1999ينظر التعميؽ رقـ  )02كيقصد بيا تمؾ الكتابات المسجمة عمى شكاىد
القبكر اإلسالمية كتنتشر ىذه الكتابات في العديد مف األقطار العربية كاإلسالمية كىي أكثر الكتابات العربية
عددا كشاىد القبرىكلكح مف الحجر أك الخزؼ أك الرخاـ أك الخشب أك أم مادة ،كيكضع عادة عند رأس
الميت ،كىي مختمفة األنكاع كاألنماط تأخذ شكؿ عمكد أك لكحان أك بالطة أك شكؿ مكشكرم (نكار ،ص
ٌ

 ، ).158كيستعمؿ عمى القبر مف أجؿ التعريؼ بصاحب القبر كحفظ اسمو كمنع اختالطو بغيره مف القبكر

كيكتب عميو غالبان اسمو نسبو كمذىبو كتاريخ كفاتو ،كبعض األدعية كاآليات القرآنية (عاصـ محمد رزؽ،
 ،2000ص ،) .158كىك عالمة تذكر بكفاة المتكفي ،فالمكحة الشاىدية ىي بطاقة تعريؼ لمميت ،كقد بمغ
إتقاف ىذه الشكاىد إعدادا كنحتا ككتابة إلى الحد الذم جعميا كاحدة مف األعماؿ الفنية الراقية ،فاحتمت مكانة
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كبيرة مف حيث الجماؿ كعظمة مدلكليا التاريخي كالفني (عاصـ محمد رزؽ ،2000 ،ص ،)158كرغـ
معارضة العمماء لكؿ أشكاؿ البناء عمى القبكر ،فإنيـ يتسامحكف في اتخاذ الشاىد بناء عمى أثر يستدلكف بو
لذلؾ انتشرت عادة اتخذىا المسممكف في كؿ أنحاء العالـ (حقي ،2005 ،ص .)393
فقد ذكرت المصادر أىمية شكاىد القبكر كذاكرة لممجتمع مف ناحية ككعنصر تنظيمي داخؿ فضاء
األمكات ألف الشاىد يحدد كضع الجثث بالنسبة لمقبمة ،كشاىد القبر عادة يثبت عند الرأس ،كيكجد أكثر مف
شاىد في القبر الكاحد ،كيصؿ عددىا إلى أربعة شكاىد ،أما ما يتصؿ بقبكر النساء فكانكا يضيفكف الييا
أحيانا شاىد ثالث في كسط القبر لتمييز قبكر النساء عف الرجاؿ كىذا بغياب الشكاىد المنقكشة التي تسمح
بالتعرؼ عمى صاحب الشاىد (بف قربة ،2011 ،ص ،)204كيمكف التعرؼ عمييا مف خالؿ عبارات تذكر
المكت مثؿ "مات" أك "تكفي" أك "استشيد" ،...أك عبارات تشير إلى مكاف الدفف مثؿ "ىذا ضريح"" ،ىذا
قبر" ،أك "ىذا بيت الحؽ" " ىذا مشيد (عبد الستار ،2006 ،ص  ،...".)19-17كما تحتكم ىذه
النصكص عمى صيغ دينية مختمفة ليا عالقة بأزلية الخالؽ كفناء المخمكقات كصيغ الترحـ كالدعاء لمميت.
أما بالنسبة إلى الكتابة فيي ال تكجد دائما ،فأحيانا نجد شاىدان بدكف كتابة ،حيث تذكر المصادر بمقبرة باب
تكنس بجكار قبر "الشيخ أبي الحسف القابسي "مف جية الجكؼ مف قبر الشيخ المالصؽ لو كعند رأسو
عمكد لطيؼ ليس فيو كتابة" (الدباغ ،2005 ،ص.)216
كىذه الظاىرة منتشرة في أرجاء بالد المغرب اإلسالمي كخاصة في شكاىد المغرب األقصى،
كأحيانان يغيب شاىد القبر كيمكف تفسيره غيابة إما باندثاره أك عدـ كجكده أصالن ،كربما بطمب مف صاحبو
مثمما فعؿ زمعة البمكم الذم طمب أف يي ىس َّكل قبره باألرض ( أبك العرب ،1962 ،ص ، )77كيمكف تفسير

غيابو بأف أشخاصان ماتكا نتيجة كباء ..."،في غالب الحاؿ ال يحفظ القبر إال بالكتابة عمى شاىده ،كمع
عدـ الكتابة يككف مشيك انر ثـ بمكت كثير مف الخمؽ بكباء فال يبقى إال مف ال يعرؼ قبره ،كمع الكتابة كاف
جيمو جاىؿ فيأتي بعد مف يزكر ذلؾ المشيد فإذا قرأه أعمـ الغير بذلؾ فينشر معرفة الناس لو"...

(الدباغ ،2005،ص ،)119كتعتبر ىذه المسألة مف اإلشكاليات التي تعرقؿ عمؿ الباحث كتجعمو غير
قادر عمى تأريخ المقبرة كالقبر ،كمعرفة بداية الدفف (العربي الصغير العربي ،ص.)129
فشكاىد القبكر تعتبر بالفعؿ ذاكرة لؤلفراد كالجماعات لما تحتكيو مف معمكمات ىامة كليا دكر كبير
في تنظيـ المقبرة ،فيي تمدنا بأخبار عف تكزيع القبكر داخؿ المقبرة فتجمع القبكر يككف أحيانان عائميان
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كيتجمى ذلؾ في ظاىرة الحكطة ،كالحكطة تضـ قبكر عدة أفراد مف نفس العائمة (الدباغ،2005 ،
ص.)219
ككرد اسـ شاىد القبر كالقبر في المصادر التاريخية كالجغرافية كعند الرحالة بعدة مصطمحات
مختمفة (الحداد ، 2008 ،ص ()19عثماف عثماف إسماعيؿ ،1977 ،ص( )159شحاتة،2008 ،
ص()118عمي جكاد ،1980 ،ص ( )06السيد سالـ ،ص:)184القبر ،الجنابية ،التربة ،المقبرة ،المدفف،
المقاـ ،الحكش ،المرقد ،المشيد ،ا لركضة ،القبة ،الكنبد ،الميؿ ،الطرباؿ ،النقش ،المسف ،المكح ،الرخامة،
الركيسة ،السنـ ،العالمة ،القبرية ،المقبرية ،التأريخ ،العمكد ،البالطة ،الدكاف ،الدرابزيف ،بيت الحؽ ،حجر
القبر.
كيطمؽ عمى الكتابات الشاىدية اسـ الكتابات "المقبرية" نسبة إلى القبر الذم يحتضف عادة رفاة
ألف المأتـ يراد بو مجمكعة األنشطة المرتبطة بدفف
المتكفٌي كمف الخطأ أف يطمؽ عمييا الكتابات
ٌ
"المأتمية" ٌ

الميت ،كال يمكف حصر معنى المصطمح في النص عمى شاىد القبر ،كيقابؿ مصطمح الكتابات الشاىدية
ٌ

بالفرنسية " الكتابات الجنائزية " ( )Inscriptions Funérairesكحسب إبراىيـ جمعة أف فكرة ال ٌشكاىد
ترجع في األصؿ العربي إلى العصر الجاىمي بالضبط ،كاإلسالـ ألحؽ بيا شيئان مف التغيير يتماشى مع
ركحو كتعاليمو ،كأقدـ شاىد عربي جاىمي معركؼ ىك شاىد قبر امرئ القيس بف عمرك المعركؼ "بنقش
النمارة" كيؤرخ بسنة 328ـ (،عمي جكاد ،1980 ،ص  ()06سالـ ،ص( )184ينظر التعميؽ رقـ )03
استعماؿ المقبريات ( شكاىد القبكر) في العالـ اإلسالمي عمى أثر حركة االنسياح كالتي جاءت نتيجة
طبيعية لرغبة العرب ،ممف رحمكا عف ديارىـ كنزلكا أرضا جديدة ،في التعريؼ بأنفسيـ بعد الكفاة (جمعة،
 ،1969ص  ،)83كبعد القراءة كالتحميؿ لنقش نمارة الذم يتككف مف العناصر األربعة اآلتية( :عبد الفتاح
 ،2002 ،ص ()51ينظر التعميؽ رقـ  -)04التعريؼ بالشخص الميت  -اإلشادة بعمك قدره كعظمة أمره-
تاريخ الكفاة -دعاء لكلديو مف بعده كاذا قرناه بعناصر شاىد القبر اإلسالمي الذم يتككف مف العناصر
التالية( :جمعة ،1969 ،ص  ()84عبد الفتاح ،2002،ص ( )51ينظر التعميؽ رقـ  -)05البسممة -
التعريؼ بالشخص الميت  -بذكر اهلل كتعظيـ لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،كعبارات تكحيدية ،تكاد تتشابو
في نصكصيا مف شاىد إلى شاىد ،ال تخرج عف الشيادتيف ( ( )Weit Gaston, 1930, p.64ينظر
التعميؽ رقـ  )06شيادة ال إلو إال اهلل كأف محمدان عبده كرسكلو ،كاإلقرار بالساعة كالبعث كالجنة كالنار –
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تأريخ لمكفاة – تكسؿ إلى اهلل أف يرحـ الميت كيغفر لو ،كاغراء لمقارئ بالترحـ عميو كطمب الرحمة لكؿ مف
يفعؿ ذلؾ.
نالحظ أف ىناؾ اتفاقا كبي ار في عناصر كتابة شاىد القبر اإلسالمي مع نص شاىد إمرئ القيس،
ىذا ما يرجح أف الشكاىد في العصر اإلسالمي ترجع إلى أصؿ جاىمي نبطي (جمعة ،1969 ،ص -84
 ،)85كيعتبر المشرؽ اإلسالمي أغنى مف غربو كتعتبر مصر كتكنس (مكدكد ،1988 ،صROY (.)39
( )(Bernard), 1950 , P.104ينظر التعميؽ رقـ  )07أكثر الدكؿ العربية مف حيث عدد شكاىد القبكر،
حيث أف انتشارىا في بالد المغرب يختمؼ مف فترة إلى فترة ،كتمدنا الكتابات الشاىدية بأقدـ شاىد قبر في
بالد المغرب األدنى الذم يعكد إلى سنة (235ىػ 850/ـ) ( )ROY (Bernard), 1950 , P.104أما
في بالد المغرب األكسط فيكجد بيا أقدـ شاىد قبر بعاصمة الزباف ببسكرة يعكد تاريخو إلى
)126ق744/ـ) ،لعبد الرحمف بف حيكة عثر عميو بتاىكدة شرؽ مدينة بسكرة (الزاىرم ،1982 ،ص -31
.)40
أما في األندلس أقدـ شاىد تحصمنا عميو يتعمؽ بشاىد قبر أبي كىب العباس الياشمي ،تكفي
)344ق955/ـ( ،حيث ترؾ حج ار كتب عميو أبياتا كأكصى بكضعو عمى قبره (ابف السعيد ،1964 ،ص
الميت كأحيانان اآلمر ببناء القبر أثناء نقمو
 ،)52كناد انر ما نجد فييا تحديد تاريخ الميالد أك المدة التي عاشيا ٌ
أف ىذه
مف مكاف كفاتو إلى بمده األصمي كسبب كفاتو ،كفي حاالت نادرة نجد شاىداي لشخصييف غير ٌ
النقاط األساسية قابمة لمتحكير مف حيث الترتيب كىذه الكتابات كتبت عمى شكاىد القبكر كفي المشاىد

(شيحة ،ص( .)09عبد الستار ،ص( )19-17ينظر التعميؽ رقـ  )08كاألضرحة ،الزكايا ،التكايا،
الصيغة حسب الفترات التاريخية.
الركضات كالقباب ،تعتبر أكثر الكتابات األثرية العربية مف حيث العدد ،ك ٌ

الميت
تميز ك ٌؿ عصر بأسمكب خاص في تأليؼ نصكص ٌشكاىد القبكر كاضافة إلى مكانة ال ٌشخص ٌ
إذ ٌ

الدينية (مكدكد ،ص -41
الديني) ،كحسب الظٌركؼ االقتصادية كالسياسية ك ٌ
االجتماعية (مستكاه العممي ك ٌ
 .)42أنظر( :عياش  )2018/2017 ،كؿ ىذه الظركؼ تؤثر عمى طريقة كتابة الشاىد ،كما يتأثر
مضمكف ىذه النصكص باألزمات السياسية كالدينية (عياش  2018/2017 ،ص.)85-35
 .2.2كتابات تذكارية وتأسيسية( ). MERCIER (G), 1902 pp II-III). :بف بمة.)1993 ،
كيطمؽ عمييا الكتابات التاريخية ،كيقصد بيا تمؾ الكتابات التي تؤرخ إلنشاء العمائر األثرية
المتعددة كما ط أر عمييا مف تعمير كتجديد أك ترميـ أك ىدـ أك إضافة أك غير ذلؾ كتعرؼ ىذه الكتابات
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أيضا بالكتابات التأسيسية أك التسجيمية ،كالغاية التأسيسية منيا ىي اإلشيار كالدعاية لمسمطة كالتعبير عف
كجكدىا ،بينما تككف النصكص الخاصة بمثابة بطاقة تعريؼ لممعمـ كلصاحبو يقصد مف كرائيا جمب الدعاء
كالترحـ عميو ،كتعرؼ الكتابات التخميد مف خالؿ العبارات كالصيغ التالية" :أكصى أبناءه"" ،أمر بعممو أك
بنائو" " ،أذف بو"" ،جدد بناءه" " ،جدد ىذا الباب " ....كأما العناصر األساسية فيي البسممة كاسـ اآلمر
باألشغاؿ كالتاريخ كىك عادة ما يككف تاريخ نياية األشغاؿ ،كليذه النصكص أىمية كبرل لما تتكفر عميو مف
معمكمات تاريخية كألقاب سياسية ،أك شرفية ،أك دينية كأسماء كمعطيات ثقافية كدينية تعبر عف المذىب
الرسمي لمسمطة .
 .1.1الكتابات اإلعالمية :ييدؼ ىذا النكع مف الكتابات إلى إعالـ الناس ببعض ما يختص بشؤكف حياتيـ
مثؿ الكقفيات كالمراسيـ كاألكامر اإلدارية كغير ذلؾ كتنقسـ إلى ثالثة أنكاع تتمثؿ في:
 كتابات األميال وعالمات الطرق :كيقصد بيا تمؾ الكتابات التي تيدؼ إلى إعالـ الناس كخاصةالمسافريف مف الحجاج كالتجار كغيرىـ بمقدار المسافات عمى الطرؽ المختمفة بيف كؿ مدينة كأخرل ،كبيف
مكاف الميؿ الحامؿ لمنص كتحتكم ىذه النصكص عمى آمر بإنشاء الطريؽ أك بصنعة األمياؿ كتعرؼ ىذه
الكتابات أيضا بأحجار المسافة أك عالمات الطرؽ ،كيرجع المعركؼ منيا -حتى اآلف -إلى العصريف
األمكم كالعباسي كخاصة في بمد الشاـ كالجزيرة العربية( ،جمعة ،1969 ،ص  ()128الخريسات،1997 ،
ص )46-44كرغـ قصرىا إال أنيا تحتكم عمى ألقاب سياسية كدينية كعمى معمكمات ىامة حكؿ الجغرافية
التاريخية لمنطقة معينة.
 كتابات المراسيم :تتضمف ىذه الكتابات نصكص بعض المراسيـ المتعمقة بالعديد مف اإلعفاءاتكالمسامحات كالغاء كابطاؿ بعض الضرائب أك المظالـ أك تخفيفيا فضال عف بعض األكامر اإلدارية
األخرل ،كمنيا ما يتعمؽ بالكظائؼ كالحرؼ ،مما يكضح بعض الجكانب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
بصفة عامة كتكتب ىذه المراسيـ عمى العمائر الدينية كالتجارية فضال عف أبكاب المدف الرئيسية كمازالت
بعض األقطار العربية تحتفظ بيذه النقكش كمنيا مصر كالشاـ كشبو الجزيرة العربية ،كفي مدينة تممساف
الذراع الممكي الذم كاف مستعمال في القياصرة أياـ السمطاف أبك تاشفيف عبد الرحماف األكؿ (-718
749ق1348-1318/ـ) ( .الفعر ،ص)Brosselard (CH), p.14-30( .)346-279
 الكتابات الوقفية( :جمعة ،1969 ،ص )40يتضمف ىذا النكع مف الكتابات نصكص بعض الكثائؽ أكحجج الكقؼ المتعمقة ببعض العمائر األثرية كتعرؼ في المغرب باسـ الحكاالت الحبسية ،كتيدؼ إلى إعالـ
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كافة الناس الذيف يرتادكف ىذه العمائر بصكرة منتظمة بمضمكنيا كبالتالي يصعب العبث بيا ،كتكتسي
طابعا قانكنيا يتعمٌؽ بمؤسسة الكقؼ ،كتؤلؼ نصكص الكقؼ ىذه عناصر قارة ىي اآلتية:
 /1الكاقؼ :اآلمر باألشغاؿ أك مؤسس الحبس.
 /2المكقكؼ :مكضكع الكقؼ كالمباني كالعقارات.
 /3المكقكؼ عميو :الجية أك الجيات المستفيدة مف الكقؼ.
 .4الغاية من الوقف  :كأف يككف كقفا أىميا بقصد المحافظة عمى إرث عائمي يستفيد منو أفراد العائمة
المذككركف في النص ،أك خيريا لفائدة فئة معينة مف الناس كالفقراء كالمساكيف كعابرم السبيؿ ،كنتعرؼ
عمى ىذه النكعية مف النصكص مف خالؿ عبارات" كقؼ" أك "حبس" باإلضافة إلى ذلؾ نجد البسممة
كالتصمية كآيات قرآنية تحذر قارئ النص مف اختراؽ ما يقتضيو العقد في قكلو تعالى }:فى ىمف ىب َّدلىوي ىب ٍع ىد ىما
ً
َّ ً
ًَّ
ً
يـ { (اآلية  ،181سكرة البقرة).
يف ييىب ِّدلي ى
ىسم ىعوي فىًإَّن ىما إًثٍ يموي ىعمىى الذ ى
كنوي إً َّف الموى ىسميعه ىعم ه
 -كتابات السكة (بف قربة.)2011 ،

تتمثؿ في تمؾ الكتابات المسجمة عمى كحدات السكة اإلسالمية مف دنانير ذىبية كدراىـ فضية كأجزائيما
كفمكس نحاسية أك بركنزية فضال عف صنج السكة ،كما يستدؿ مف تعريؼ ابف خمدكف ،كقد حظيت ىذه
الكتابات بدراسات عديدة سكاء مف دراسة مجاؿ السكة اإلسالمية نفسيا أك في مجاؿ دراسة تاريخ اإلسالـ.
 كتابات الفنون التطبيقية أو الزخرفية :كيقصد بيا تمؾ الكتابات المسجمة عمى العديد مف تحؼ الفنكفالتطبيقية أك الزخرفية اإلسالمية كالفخار كالخزؼ كالنسيج كالسجاد كالخشب كالعاج كالزجاج كالمعادف مثؿ
السيكؼ ،األكاني المعدنية كتحتكم عمى صيغ دينية أك أدعية أك أرقاـ سحرية كتشكيالت ىندسية تيدؼ إلى
حماية مف يحمميا أك يأكؿ أك يشرب فييا ،كما تحتكم عمى نصكص كمعمكمات تتعمؽ باأللقاب كاألسماء
كالعالقات االجتماعية كالسياسية كالذىنية السائدة في تمؾ الفترة (عثماف عثماف إسماعيؿ ،1993 ،
ص.)445-439
 الكتابات الدينية( :بكركيبة)2007 ،كىي مف بيف أكثر الكتابات انتشا ار كليا عالقة مباشرة بالمعالـ كالمنشآت المعمارية كليا كظائؼ متعددة:
الزخرفة مف حيث الشكؿ ،التذكير كالتعميـ مف حيث المضمكف ،كاضفاء القداسة عمى المكاف مف حيث
الحضكر ،كبعض ىذه الكتابات يحتكم عمى مضاميف عقائدية كدينية يقصد مف كرائيا صرؼ نظر مرتادم
المكاف عمى اإلنييار بضخامة المعمـ أك قدرة مشيده كتذكيرىـ بعظمة الخالؽ "ما شاء اهلل ال حكؿ كال قكة إال
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باهلل" كما بكـ مف نعمة فمف اهلل ،...كىذا الصنؼ مف الكتابات تتعدد فيو المكاضيع :قرآف ،حديث ،مدائح،
أدعية ،أ ذكار ،أسماء اهلل الحسنى ،ترديدات لعبارات معينة (الممؾ ،الممؾ هلل ،العافية ،ال غالب إال اهلل)،
الشيادتاف ،التصمية ،إضافة إلى اآليات القرآنية كاألحاديث الشريفة.
 كتابات التوقيع (:معزكز ،2013 ،ص.)209كىي تمؾ الكتابات القصيرة التي تحتكم عمى اسـ منفذ األشغاؿ كعادة ما تتألؼ مف عبارة "عمؿ" أك "عممو"
أك "صنعو" أك بناه" ثـ يذكر االسـ كالحرفة أحيانا ،كتحتكم ىذه الكتابات عمى معمكمات ىامة حكؿ أصكؿ
ىؤالء الحرفييف ككضعياتيـ القانكنية.
 الكتابات الصخرية أو المخربشات ( ( :)graffitiالكالبي ،2009 ،ص.)345سميت كذلؾ بالنظر إلى طريقة كتابتيا فيي كتابات نقشت بكاسطة أدكات حادة أك كتبت بالطالء عمى
محامؿ خامة مثؿ الصخكر الجبمية أك جدراف المعالـ المختمفة بصفة آنية كبدكف رسـ مسبؽ ،كتحتكم ىذه
الكتابات عمى خكاطر الماريف أك الحاليف في مكاف معيف ،كعادة ما تذكر أسماؤىـ كتكاريخ حمكليـ كأحيانا
ظركؼ إقامتيـ ،كتكجد ىذه المخربشات أساسا عمى المسالؾ الرئيسية مثؿ طريؽ الحج أك الطريؽ التجارية
كىي تعبر عف انشغاالت العامة ،كتكجد نماذج عديدة منيا في شبو الجزيرة العربية كبالد الشاـ ،رغـ أنيا
حظيت ببعض الدراسات إال أنيا ما تزاؿ بحاجة ماسة إلى المزيد مف البحث كالتحميؿ كالسيما مف حيث
المضمكف.
 .5خاتمة:
دراسة الكتابات المغربية بالنسبة لعمـ اآلثار ذات قيمة تاريخية كحضارية بما تقدمو مف معمكمات قيمة عف
األسماء كاأللقاب كالبمداف كالمذاىب كالتكاريخ كاألنساب كأسماء القبائؿ كالتراكيب المغكية كالمميز كالحرؼ،
األلقاب السياسية أك بعض الشعارات التي تصير قناعات شخصية تعكس أحيانان مكقفان جماعيان مف السمطة،
باإلضافة إلى ما تتضمنو مف نصكص دينية كآيات قرآنية ،كمف عبارات األدعية كصيغ الترحـ ،كقد يتخمؿ
نقكشيا عناصر زخرفية نباتية كىندسية .كميما يكف مف أمر فإف دراسة الكتابات األثرية ميداف صعب،
يتطمٌب مف الباحث المعرفة الدقيقة بأنكاع الخطكط كتقنيات الحفر ،إذ في كثير مف األحكاؿ يصعب عميو
قراءة كتاباتيا المحفكرة عمييا كاإللماـ بأساليب الحفر ،كطرز الخط التي نفذت بو نصكصيا ،كمف ثـ
استخالص الحقائؽ العممية التي تفيد الباحثيف في حقكؽ أخرل مف الدراسات اإلنسانية.
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كعميو يتطمب منا االلتزاـ بمنيج عممي قائـ بذاتو ،قكامو الكصؼ كالتحميؿ كالمقارنة كاالستنتاج يعتمد
عمى الربط بيف التاريخ كاآلثار كالعمكـ المساعدة كتكظيؼ كؿ منيما في خدمة اآلخر ،كقراءة نصكصيا
كتحميميا كابراز أىميتيا الفنية كاألثرية كقيمتيا التاريخية ،كما قد تضفيو مف جديد إلى تاريخ المغرب
اإلسالمي.
كما تنقسـ إلى عدة أنكاع كلكؿ كاحد خصائصو كمميزاتو مف حيث النصكص كمحاكر الكتابة فنجد الكتابة
الرمزية الزخرفية كالكتابة العادية التي تنقسـ إلى نكعاف :األرقاـ كالنصكص األدبية ىذه األخيرة التي تتمثؿ
في الكتابات الشاىدية ،كتابات تذكارية تأسيسية ،كتابات إعالمية ،كتابات كقفية ككتابات دينية.
كىكذا فإف الكتابات األثرية المغربية جديرة بالدراسة التحميمية كالبحث الجاد الذم يبعث فييا الحياة مف
جديد كيرقي بيا إلى مصاؼ الد ارسات العممية المماثمة ،كبرغـ ما ألؼ حكؿ المكضكع مف دراسات
كبحكث ،فإنو ما يزاؿ يحتاج إلى مزيد مف األعماؿ الميدانية كالمخبرية التي تأخذ بعيف االعتبار المنيج
التحميمي المقارف لمكتابة شكال كمضمكنا ككضعيا في سجؿ جامع يصبح مرجعا عمميا.
 .6اإلحاالت ،التعليقات والشزوح:
 / 01ينحدر ىذا المستشرؽ الذم يعد بحؽ مؤسس عمـ الكتابات العربية ،كالخبير الفذ في األثار االسالمية
مف أصكؿ سكيسرية كلد في ( 16مارس 1280ق1863 /ـ) كمف مؤلفاتو:
-Van Berchem (M.), Matréiaux pour un Corpus inscripion Arabicarum, 1ére
partie/ Egypte, T I, fasc 1-4, Le Caire, 1894-1903.
إذ اشتمؿ المجمد االكؿ منيا الكتابات المكجكدة في القاىرة ،كالثاني احتكل عمى الكتابات المكجكدة بمدينة
القدس ،الثالث خصص مع ألسيا الصغرل باالشتراؾ الباحث خميؿ أدىـ ،كما قاـ بالكتابة مكضكعات
متفرقة تتعمؽ ىي األخرل بالكتابات في كؿ مف ديار بكر ،أرمينية ،سكرية ،كالعراؽ ،تكفي سنة (
1339ق1921 /ـ) ،كمف أعمالو التي كرسيا لمكتابات المغربية نذكر:
-L’épigraphie Musulmane en Algérie étude sur le corpus » , revue Africaine,
volume 49, Jourdan, Alger, 1905., pp,160-191.
-Titres califiens d’occident, À-propos de quelques Monnaies Mérinides et
Ziyanides »,journal asiatique, Dixième série, TIX, Paris, 1907. Pp, 245-335.
 /02كيكجد ىذا النكع مف الكتابات أيضا في جامع القركييف بفاس.
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 /03يعتبر نقش نمارة أقدـ نقش كصؿ إلينا مف الكتابات النمطية كيرجع إلى سنة 328ـ ،كأرخ بو قبر إمرؤ
بف قيس أحد ممكؾ الحيرة.
 /04كيرجح أف يككف كىذا نصو النبطي -1 :تي نفس إمرؤ القيس كعمرك ممؾ العرب كمو ذك أصر التاج
 -2كممؾ األسديف كنزار كممككيـ كىرب مذحجعكدل كجاء  -3بزجال في حج نجراف مدينت شير كممؾ
معدك كبيف بنيو  -4الشعكب كككميف فارسك لركـ فمـ يبمغ ممؾ مبمغو  -5عكدل ىمؾ سنت  328يكـ 8
بكسمكؿ بالسعد ذك كلده.
 /05نص شاىد قبر يؤرخ ب 174ق بمتحؼ بالقاىرة :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ /ىا ما يشيد بو عبد اهلل بف
لييعة الحضرمي أنو ال إلو إال اهلل كحده /ال شريؾ لو كأف محمدا عبده /كرسكلو كأف الساعة آتية /ال ريب
فييا كأ ف يبعث مف /في القبكر عمى ذلؾ حي كعميو /مات كعميو يبعث إف شاء اهلل ،نص شاىد قبر المؤرخ
ب 31ق 651 /ـ :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ /لعبد الرحمف بف خير الحجرم الميـ أغفر لو /كأدخمو في رحمة
منؾ كلينا معو /في جمادل اآلخر مف سنة إحدل كثمثيف.
 /06كحسب المستشرؽ الفرنسي جاستكف فيت أف عبارات الشيادة تؤكد عمى أف ىذا النص ىك شاىد قبر،
كاف كنت ال أميؿ إلى األخذ بيذا الرأم نظ ار لكجكد نصكص تشمؿ عمى الشيادة كلـ تكف شكاىد قبكر ،ألف
كممات تكفي أك ىذا قبر كعبارات البعث ىي التي في رأيي تشير إلى أف مضمكف النص يدؿ عمى أنو شاىد
قبر.
 /07يقدر عددىا في تكنس بأكثر مف ثالثة آالؼ شاىد قبر.
 /08كىي قبكر الشيعة أتباع عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو كالجدير بالذكر ،أف لفظ مشيد قد بدأ
استخدامو بالنسبة لمشيعة منذ مقتؿ الحسيف بف عمي رضكاف اهلل عنيما ،ذلؾ أف يزيد بف معاكية الذم قتؿ
جيشو اإلماـ الحسي ف ،أخفى الرأس حتى ال يستخدميا أنصار الحسيف في التشيير بالخميفة يزيد بف معاكية،
كثار آؿ بيت اإلماـ عمي بف أبي طالب عمى خمفاء الدكلة األمكية كقتمكا فخشى آؿ بيت عمي أف يظيركا
قبكرىـ حتى ال تنبش ،فمما ىدأت ثكرة أئمة الشيعة األكائؿ ككاف ذلؾ في العصر العباسي الثاني ،أم في
النصؼ األخير مف القرف الثالث اليجرم ،أظير الشيعة قبكر األئمة السابقيف كسمكىا (مشاىد) أم أف
الجميع شيدكا عمى صحة دفف اإلماـ في ىذا المكاف كمف ىنا جاءت التسمية (مشيد) عمى القبكر كشاىد
عمى المكح الذم يكضع عمى المشيد أك المقبرة أك الضريح.
 .7قائمة المزاجع:
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-3المراجع بالمغة العربية:
-1

القرآف الكريـ :ركاية كرش.

-2

ابف أبي زرع أبك العباس أحمد  ،1992 ،األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب
كتاريخ مدينة فاس ،تح :عبد الكىاب منصكر ،الرباط ،الطبعة الممكية ،ط.2

-3

ابف السعيد ،1964 ،المغرب في حمي المغرب ،تح :شكقي ضيؼ ،القاىرة  ،دار المعارؼ  ،ط،2
ج .1

-4

ابف خمدكف عبد الرحمف  ،1984 ،المقدمة ،تكنس ،الدار التكنسية الكطنية لمنشر ،المؤسسة الكطنية
لمكتاب ،ج .2

-5

أبك العرب ،1962 ،طبقات عمماء إفريقية كتكنس ،تح :عمي الشابي كنعيـ حسف الكافي ،الدار التكنسية
لمنشر.

-6

بركسالر شارؿ  ،2011،كتابات شكاىد كقبكر سالطيف كأمراء بني زياف الممتقطة مف ركضاتيـ الممكية
بمدينة تممساف ،تر :الرزقي شرقي ،الجزائر ،مكفـ لمنشر.

-7

البقمي مكضي بنت محمد بف عمي ،1999 ،نقكش إسالمية شاىدية بمكتبة الممؾ فيد الكطنية دراسة
في خصائصيا الفنية كتحميؿ مضامينيا ،الرياض  ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية.

-8

بف بمة خيرة  ، 1993 ،دراسة في النقكش الكتابية التذكارية عمى المباني بمدينة الجزائر في العيد
العثماني ،رسالة ماجيستير في اآلثار اإلسالمية ،جامعة اإلسكندرية ،كمية اآلداب ،قسـ التاريخ كاآلثار
العربية اإلسالمية.

-9
-10

بف سيدة ،1972 ،المحكـ كالمحيط األعظـ ،معيد المخطكطات بجامعة الدكؿ العربية ،ط ،1ج.6
بف عياض القاضي أبك الفضؿ بف مكسى  ،1990 ،مذاىب الحكاـ في نكازؿ األحكاـ ،تح :محمد بف
شريفة ،بيركت ،دار الغرب اإلسالمي ،ط.1

-11

بف قربة صالح  ،أىمية الكتابات األثرية الشاىدية في تاريخ المغرب اإلسالمي كحضارتو " ،مجمة
التاريخ العربي ،الرباط ،العدد .2006 ،38

-12

بف قربة صالح  ،2011 ،المسكككات المغربية عمى عيد المكحديف كالحفصيييف كالمرينييف خالؿ
القركف السادس كالسابع كالثامف لميجرة الثاني عشر كالثالث عشر كالرابع عشر لمميالد ،دراسة
حضارية ،الجزائر ،دار الساحؿ لمكتاب ،ج.3
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-13

بف قربة صالح  ، 2012 ،مف قضايا التاريخ كاألثار في الحضارة المغربية اإلسالمية ،عيف ميميمة،
الجزائر ،دار اليدل لمطباعة كالنشر.

-14

بف قربة صالح  ،2011،أبحاث كدراسات في تاريخ كآثار المغرب اإلسالمي ،الجزائر ،دار اليدل
عيف مميمة.

-15

بكركيبة رشيد ،2007 ،الكتابات األثرية في المساجد الجزائرية ،تر :إبراىيـ شبكح ،ك ازرة الثقافة ،تممساف
عاصمة الثقافة اإلسالمية.

-16

الجزنائي عمي  ،1991 ،جنى زىرة اآلس في بناء مدينة فاس ،تح :عبد الكىاب منصكر ،الرباط ،
مطبعة الممكية ،ط.2

-17

جماؿ الديف ابف منظكر ،د.ت ،لساف العرب ،بيركت ،دار الصادر ،ج.5

-18

جماؿ خير اهلل ،2007 ،النقكش الكتابية عمى شكاىد القبكر مع معجـ األلفاظ كالكظائؼ اإلسالمية،
دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع.

-19

جمعة إبراىيـ  ، 1969 ،دراسة في تطكر الكتابات الككفية عمى الحجارة في مصر في القركف الخمسة
األكلى لميجرة مع دراسة مقارنة ليذه الكتابات في بقاع أخرل مف العالـ اإلسالمي ،القاىرة ،دار الفكر
العربي.

-20

جكاد عمي  ،1980،المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ ، ،بيركت ،دار العمـ لممالييف  ،ج.3
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