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Abstract 

Arab Civilisation In The Islamic Maghreb Has Sought To Immortalize And Document 

Architectural And Artistic Works And The Names Of People By Writing, And Has Even Gone 

Beyond That To A Stage Where The Line Itself Has Become A Symbolic Tool And An 

Essential Element Of Decoration On All Types Of Bearings. The Importance Of This 

Documentation Has Increased With Political Developments, And It Is Worth The Urban And 

Urban Experience In Different Parts Of The Islamic Conquest, Which Explains The Huge 

Number Found During Archaeological Excavations And Explorations, Particularly In 

Funerary And Architectural Frameworks. Hence, We Wonder What Are The Most Important 

Terms In The Studies And Researches Of The Engraved Text, And What Is The Method And 

The Best Way To Study It? What Are The Most Important Types, Characteristics And 

Characteristics Of Each Type?. 

We Also Explain In This Study The Importance Of Archaeological Writings As A Source Of 

Rewriting History, They Are A Vessel For Carrying Different Cultures, Civilizations And Arts 

Through The Ages, And These Historical Texts Are Difficult To Challenge Or Question Their 

Authenticity, They Are Contemporary To The Facts And Events They Record, And They Are 

Neutral, Making Them Compensate For The Shortage And Fill The Void In Historical 

Sources And Enjoy The Validity Of Their Dates And The Flags They Mention And Report In 

Monitoring And Proving The Authenticity Of Historians' Statements. Some Cultural Trends, 

Such As Intellectual Controversies, Streptococcal Conflict And Sufism, As Well As The 

Artistic Dimension Of Archaeological Writing, Such As Calligraphy And Decoration, Will All 

Try To Clarify It In This Intervention. 
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 ة في تار خ المغيب اإلسالمي واتجاهاتها الحضار ة من خالل بعض النماذجرثي األ أهمية الكتابات

 

 بناجي مليكة
 الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي  ،د. 

 

 الملخص

ء األشخاص لقد سعت الحضارة العربية في بالد المغرب اإلسالمي إلى تخليد وتوثيق األعمال المعمارية والفنية وأسما

بواسطة الكتابة، بل إنها تجاوزت ذلك إلى مرحلة تحّول فيها الخط في حد ذاته إلى أداة رمزية وإلى عنصر أساسي في 

الزخرفة على جميع أنواع المحامل، ولقد تزايدت أهمية هذا التوثيق مع التطورات السياسية، وتجدر التجربة الحضرية 

لفتح اإلسالمي وهو ما يفسر العدد الهائل الذي تم العثور عليه خالل الحفريات والعمرانية في أصقاع مختلفة شملها ا

ة وخاصة في األطر الجنائزية والمعمارية. ومن هنا نتساءل عن أهم المصطلحات المتداولة في ثريواالستكشافات األ

ا؟ وما هي أهم أنواعها الدراسات واألبحاث الدالة على النص المنقوش، وما هو المنهج والطريقة المثلى لدراسته

 وخصائصها ومميزات كل نوع منها؟

ة كمصدر إلعادة كتابة التاريخ ، فهي وعاء لحمل الثقافات والحضارات ثريكما نوضح في هذه الدراسة أهمية الكتابات األ

هي معاصرة والفنون المختلفة عبر العصور، وهذه النصوص التاريخية يصعب الطعن في قيمتها أو التشكيك في أصالتها ف

للحقائق واألحداث التي تسجلها، كما أنها محايدة مما يجعلها تعوض النقص وتسد الفراغ في المصادر التاريخية وتمتاز 

بصحة تواريخها واألعالم التي تذكر بها وتفيد في مراقبة أقوال المؤرخين وإثبات صحتها. وبعض االتجاهات الحضارية 

ة كتطور الخط والزخرفة، كل هذا ثريالعقدي والتصوف، وكذلك البعد الفني للكتابة األمثل مظاهر الجدال الفكري والصراع 

  .سنحاول توضيحه في هذه المداخلة

 .ة، النقائش، النقوش الكتابية، الفنون الزخرفيةثريالكتابات األ: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

ختلفة وفي جميع تعد الكتابات من المصادر التاريخية المهمة التي تنقل لنا صورة موثقة للحياة في فترات زمنية م

مجاالتها، فهي وعاء لحمل الثقافات والحضارات والفنون المختلفة عبر العصور، وهذه األوعية التاريخية يصعب الطعن 

في قيمتها أو التشكيك في أصالتها، فهي معاصرة للحقائق واألحداث التي تسجلها، كما أنها محايدة مما يجعلها تعوض 

التاريخية، وتمتاز بصحة تواريخها، واألعالم البشرية والجغرافية التي تذكر بها، وتفيد النقص وتسد الفراغ في المصادر 

 في مراقبة أقوال المؤرخين وإثبات صحتها.

ة التي شيدت على مدار فترات التاريخ المختلفة، وبدونها تصبح هذه المنشآت ثريكما أنها هي الناطقة باسم المعالم األ

من هم مؤسسوها وماهي ظروف تأسيسها وإنشائها، مما يخلق لدى الباحثين جملة من هياكل صماء ال نستطيع تقصي 

ة المدونة عندما يتعلق األمر بالعمائر التي هي آيلة لالندثار أو ثرياالحتماالت والترجيحات، وتتعاظم قيمة هذه الكتابات األ

تصبح في هذه الحالة الدليل الوحيد على اآلثار تلك التي تعرضت لعملية الترميم والتي فقدت أغلب خصائصها المعمارية، ف

المندثرة، كما أن لهذه الكتابات دور مباشر في التعرف على الدراسات التاريخية الخاصة بالخط العربي، ومختلف أنواع 

الزخرفة اإلسالمية وخاصة منها النباتية، ومراحل تطورها وازدهارها على مدى العهود اإلسالمية المختلفة
2
. 

ولقد سعت الحضارة العربية في بالد المغرب اإلسالمي إلى تخليد وتوثيق األعمال المعمارية والفنية واألسماء 

لألشخاص بواسطة الكتابة، بل إنها تجاوزت ذلك إلى مرحلة تحّول فيها الخط في حد ذاته إلى أداة رمزية وإلى عنصر 

زايدت أهمية هذا التوثيق مع التطورات السياسية، وتجدر التجربة أساسي في الزخرفة على جميع أنواع المحامل، ولقد ت

الحضرية والعمرانية في أصقاع مختلفة شملها الفتح اإلسالمي وهو ما يفسر العدد الهائل الذي تم العثور عليه خالل 

ة وخاصة في األطر الجنائزية والمعماريةثريالحفريات واالستكشافات األ
3
 . 

                                                           
2
 .15، ص2007األلفاظ والوظائف اإلسالمية، دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع، جمال خير هللا، النقوش الكتابية على شواهد القبور مع معجم  -

3
 .11م، ص 2007، أفريل 182، تونس، العدد مجلة الحياة الثقافيةلطفي عبد الجواد، النقائش العربية وكتابة التاريخ )إفريقية نموذجا("،  -
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ة من حيث المضامين والمواضيع، فإن أهميتها تكمن في الدراسات التاريخية واالجتماعية ثريأما دراسة الكتابات األ

ة والفنية، السيما وأنها تتصف ببعدها عن تحريف الناسخ ومن السهل اكتشاف التزوير فيها، ثريواالقتصادية والفكرية واأل

أنها في كثير من األحيان ذات صفة رسمية، ألن صيغتها تؤلف رسميا الرتباطها بالحكام ومع ذلك فهي ال هذا إلى جانب 

تخلو من بعض العيوب، إذ تخضع من حيث األسلوب والمقدار والكمية لنوع األثر الذي ستوضع عليه والمساحة التي 

التي أهملت عمدا أو سهوا، وتزودنا بصورة حقيقية  ستشغلها، كما تلعب دورا هاما في التعريف ببعض األحداث التاريخية

والوظائف والنسب  لقابعن المعتقد الديني والفكري وبعض األلفاظ التي تشير إلى التصوف واأللفاظ واألسماء والكنى واأل

راج إلى جانب الوظائف والحرف التي كانت سائدة في العصر اإلسالمي، فهي تسلط الضوء على النظم االقتصادية من خ

تطغى عليها  حوالوعقود بيع وقياس األراضي واألوقاف واألسعار والمرتبات، هذا وعلى الرغم من أنه في كثير من األ

أنها تفيد بما تلقيه من أضواء على األساليب الفنية وعلى التراكيب اللغوية، ومكان الصناعة وأسماء إال  الروح الزخرفية،

تابات أو في بعضها من جمال يبعث في النفس متعة روحية وفنية وبناء على ما سبق الصناع، باإلضافة إلى ما في هذه الك

 ة كمصادر مادية يمكن االستفادة منها من زاويتين رئيسيتين هما:ثرينستنتج أّن الكتابات األ

 .دراستها من حيث الشكل واألسلوب والتطور الفني 

 التاريخ، والمجتمع واللغة وغيرها من الدراسات دراستها من حيث المضمون وموضوعها ومحتواها وعالقتها ب

 األخرى. 

كما أصبحت الكتابات العربية اإلسالمية علما قائما بذاته له قواعده ومناهجه يدرس في الجامعات، وهو يشمل دراسة     

 Laأو "" قراءة وفك الخطوط La Calligraphie"الخط وجماليته، ويعرف اصطالحا في اللغة األجنبية باسم 

Paléographie" ويرجع الفضل إلى العالم السويسري ماكس فان برشم ،"Max Van Berchem في وضع قواعد "

دراسة علم الكتابات العربية، حيث وضع أبجدية العمل الميداني وأساليبه
4
ة في ثريومن هنا نتساءل عن  أهمية الكتابات األ. 

 . المغرب االسالمي؟ وما هي أهم اتجاهاتها الحضارية؟

 تصحيح األخطاء الواردة في المصادر التار خية والتحقق من صحتها: -1

ة، حيث ثريورد في كثير من المصادر أخطاء وهفوات في تأريخ األحداث التاريخية، نظرا لتغيب المصادر األ

التاريخي وقراءتها بشكل غير مفصل ودقيق، وهذا ما أدى إلى عدم نالحظ  أن المؤرخين اعتمدوا عليها في توثيق الحدث 

ة بالمسجد الجامع تلمسانثرية وابراز قيمتها التاريخية فمثال الكتابة األثرياالستفادة من الكتابات األ
5
المؤرخة سنة  

م( في عهد إدريس األول790هــ/174)
6

رحمان الرحيم هذا ما أمر به ، وقد أورده ابن أبي زرع بالصيغة التالية: "بسم هللا ال

إدريس بن عبد هللا بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنهم وذلك في شهر صفر سنة أربع وسبعين 

ومئة"
7

أنه أضاف لقب اإلمام قبل إال  ة بنفس الصيغة التي أوردها ابن أبي زرعثري، أما المكناسي فرغم أنه أورد الكتابة األ

"هذا ما امر به اإلمام إدريس ..." اسم إدريس فقال:
8
. 

ة ما لم يتضمنه أصال، ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل ثريوهكذا يالحظ أن المكناسي قد أضاف إلى الكتابة األ

ة، وقد أوردوه على ثريوقع في نفس الخطأ أصحاب السجل التاريخي للكتابات العربية عندما أعادوا نشر هذه الكتابة األ

                                                           
4
مارس  16لعربية، والخبير الفذ في األثار االسالمية من أصول سويسرية، ولد في )ينحدر هذا المستشرق الذي يعد بحق مؤسس علم الكتابات ا -

 م( ومن مؤلفاته:1863ه/ 1280

- Van Berchem (M.), Matréiaux pour un Corpus inscripion Arabicarum, 1ére partie/ Egypte, T I, fasc 1-4, Le 

Caire, 1894-1903. 

تابات الموجودة في القاهرة، والثاني احتوى على الكتابات الموجودة بمدينة القدس، الثالث خصص مع ألسيا الصغرى ذ اشتمل المجلد األول منها الكإ

لعراق، باالشتراك الباحث خليل أدهم، كما قام بالكتابة موضوعات متفرقة تتعلق هي األخرى  بالكتابات ُفي كل من ديار بكر، أرمينية، سورية، كا

 م(، ومن أعماله التي كرسها للكتابات المغربية نذكر: 1921ه/ 1339توفي سنة )

-L’épigraphie Musulmane en Algérie étude sur le corpus», revue Africaine, volume 49, A. 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. 
5
  ال تزال بقايا هذا المسجد معروفة بحي أكدير من تلمسان السفال إلى اآلن. - 
6
-26القاهرة ، ص  ، مكتبة زهراء الشرق،2محمد حمزة اسماعيل الحداد،  النقوش األثارية مصدرا للتاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، مج - 

27.  
7
 ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد هللا، األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، الرباط، دار المنصور، -

والعلوم اإلنسانية بفاس، العددان أنظر أيضا: السعداني عبد اللطيف، إدريس اإلمام، منشئ دولة وباعث دعوة، مجلة كلية اآلداب  .21، ص 1973

 .22، ص 1981-1980، جامعة محمد بن عبد هللا ، 4-5
8
 .22-21، ص 1973المكناسي أحمد بن القاضي، جذوة اإلقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس، الرباط، دار المنصور،  -
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لي: "بسملة هذا ما أمر به اإلمام إدريس بن عبد هللا بن الحسن بن الحسين رضي هللا عنهم وذلك في شهر صفر النحو التا

سنة أربع وسبعين ومائة"
9
. 

ة ما ثريقد أضافوا إلى الكتابة األ -رغم إشارتهم إلى أنهم اعتمدوا على كتاب روض القرطاس–وهكذا يالحظ أنهم 

بل اسم إدريس وهو ما يتنافى مع الحقائق التاريخية واآلثارية على السواء ، كما أنهم ليس فيه وهو إضافة لقب اإلمام ق

تين بعضهما البعض، ومن جهة ثانية يالحظ أنهم أخطأوا ثرية مبتورا كما يتضح من مقارنة الكتابتين األثرينشروا الكتابة األ

واب هو الحسن كما هو معروف سواء في أيضا في النقل حيث ذكروا أن والد الحسن جد إدريس هو الحسين، والص

ة  األصلية التي ضمنها ابن ابي زرع كتابه والمشار إليه سابقا، كذلك أشاروا إلى ثريالمصادر التاريخية أو في الكتابات األ

ة هو كرسي بالمسجد، والصواب أنه كان مكتوبا على منبر المسجد كما صّرح بذلك ابن أبي ثريأن موضع هذه الكتابة األ

رع والمكناسي وغيرهمز
10

ة صححت لنا االخطاء التاريخية التي وقع فيها ثري. وهناك أمثلة كثيرة  من الكتابات األ

 المؤرخين يمكن االستدالل بها في هذه الدراسة :

 النموذج األول 

رخين حول م(، التي فكت الخالف القائم  بين المؤ1032ه/423)ة بمسجد الجامع بطليطلة المؤرخة سنةثريالكتابة األ

م(، تاريخا لسيطرته على 1035ه/ 427سنة حكم اسماعيل بن ذي النون لمدينة طليطلة، حيث يرجعها الكثير الى سنة )

 ة التأسيسية لفك الخالف وجاء نصها كالتالي:ثريالمدينة، فجاءت الكتابة األ

اسماعيل بن ذي النون بن عبد الرحمن بن  الشريط االول:" بسم  هللا الرحمن الرحيم أمر الظافر ذو الرياستين أبو محمد -

 ذي النون أطال".

كذا(  )الشريط الثاني:" هللا أيامه ببيان هذا الجب بجامع طليطلة حرسها هللا فتم بعون هللا في جمادى األولى سنة ثلث -

وعشرين وأربع ماية"
11
 . 

م طليطلة اكثر من ثالث سنين قبل ة تأكد لنا أن اسماعيل بن ذي النون حكثريفمن خالل تحليلنا للكتابة األ

 م(.1032ه/423)م(، فإن مملكة طليطلة تأسست سنة 1035ه/427سنة)

 النموذج الثاني 

م(، وجاء نصها على الشكل التالي: ]بسم[ هللا الرحمن 1052ه/ 443)الكتابة الشاهدية لفقيه ابو عثمان السعيد  سنة 

 الرحيم/ ]يا أيها[ الناس ان وعد هللا حق/] فال تغــــ[رنكم الحياة الدنيا وال/ ] يغرنـــ[كم باهلل الغرور هاذا /]قبر ا[ لفقيه أبي

عثمان سعيد/ ] ابن جعـــ[ عفر توفى رحمه هللا يوم/ ]السبت[ لعشر بقين لشهر رمضان /] سنة[ ثالث واربعين واربع 

ماية"
12
. 

لشاهدية نالحظ أن هناك اشكالية تتمثل في تاريخ وفاة الفقيه " أبو عثمان سعيد" فابن بشكوال" في من خالل الكتابة ا

م(، في حين نجد التاريخ المنقوش على الشاهد هو  1056ه/448)كتابه " الصلة" جعل تاريخ الوفاة سنة

شترق االسباني " كودير  يعتقد أن م( ، وقد ذكر االمير شكيب أرسالن  في " الحلل السندسية" أن الم1052ه/443سنة)

ثريالترجمة التي اوردها " ابن بشكوال" تتعلق بالفقيه صاحب الشاهد األ
13

، أما االستاذ " ليفي بروفنصال" فقد طرح 

اإلشكالية ولم يعلق عليها
14

، وعلى كل فحل االشكالية بسيط، وقد بينه االمير شكيب ارسالن بقوله:" يجوز أن يكون ابن 

نساخ كتاب الصلة، فبدال من كتابة ثالث  أحد أخطأ في تعيين السنة، كما أنه يجوز أن يكون وقع سهو منبشكوال قد 

 واربعين، كتب ثمان واربعين، وهذا يقع كثيرا واالصح هو التاريخ المنقوش على الحجر كما ال يخفى.

 

 

 

                                                           
9
 - Combe( E), Sauvaget J, Et Weit G,  Répertoire  Chronologique D'épigraphie Arabe, Tome 1, Le Caire 

Imprimerie De L'institut Français D'archéologie Orientale, 1931, N° 54,  P 42.  
10
  .27 محمد اسماعيل الحداد، المرجع السابق، ص - 

11
 -Levi provençal, inscriptions Arabs d'Espagne, (texte planches), libraire colonial et orienta liste, e. larose, 

Paris, 1931 p 65-66.  
12
 - Levi provençal, ibid, p 70 

13
  .10، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د.ت، ص 2االمير شكيب ارسالن، الحلل السندسية في االخبار واالثار االندلسية، ج - 

14
 - Levi provençal, op. cit, p 70.  
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 النموذج الثالث 

الكتابة الشاهدية البن العريف التي طرحت مشكلة حول تاريخ وفاة ابن العريف، فقد ذهب ابن الزيات في كتابه" 

م(، وابن الخطيب في كتابه " أعمال االعالم"، إلى سنة 1142ه/537التشوف الى رجال التصوف"، بسنة )

م(1141ه/536سنة )وهو إال  م(، بينما كتابة شاهد قبره تعطي التاريخ الصحيح1142ه/537)
15
. 

ن ماثره/ أفقيوجاءت الكتابة الشاهدية مصححة الشكال تاريخ وفاته على النحو التالي:" ... هذا ضريح شاعت في الخ

سطرا[... توفي رحمه هللا ليلة الجمعة أول الليل ثالث عشر صفر/ سنة  26وعظمت بركاته وافلح زائره ولم تزل بركاته...]

حمه هللا ونفعنا به نسئله تعالى/ أن يجعلنا من أحبائه حقيقة وأن يختم لنا بخاتمة الخير  وصلى/ ثالث وثالثين وخمسمائة ر

هللا على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليما"
16
 . 

التي تتعلق بحياة هذه  مورومن يقرأ الكتابة الشاهدية البن العريف من عبارات والفاظ يستشف الكثير من األ

ية وأثرها في تاريخ التصوف بالمغرب، فقد تضمنت الكتابة مفاهيم ومصطلحات شتى قد ال نجد لها مثيال الشخصية  الصوف

في المصادر والمراجع التي تناولت قضايا التصوف االسالمي في هذه الفترة الحاسمة في تاريخ المغرب االسالمي 

 وحضارته.   

 ظاهية اإلمامة والخالفة والحكم: -2

كة ميدان خصب لدراسة ظاهرة االمامة والخالفة والحكم في بالد المغرب االسالمي والمذاهب تعتبر كتابات الس

الفكرية المنتشرة، والمعروف أن السكة مظهر من مظاهر السلطة والنظام ومرآة تعكس نشاط الدولة من الناحية السياسية 

النقود المغاربية التي لها ارتباط بالحياة الدينية  والثقافية والدينية واالقتصادية، فمن خالل تتبع الصيغ والعبارات على

 والسياسية. 

ففي عهد الدولة االدريسية يرى البعض أن استمرار ضرب السكة باسم إدريس األول بعد وفاته في 

م( أمر منطقي وطبيعي ألن منصب اإلمام بقي شاغرا مدة وصاية راشد وال 793هــ/177م( أو عام )791هــ/175عام)

يضرب راشد السكة باسمه وال باسم إدريس الثاني الذي لم يكن قد بويع بعد إماما، بل ما زال طفال صغيرا قاصرا،  يتوقع أن

باسم إدريس األول ألن ذكراه عزيزة على أهل المغرب، وهذا يمكن أن يعد نوعا من  مورولذلك فاألحرى أن تستمر األ

ا أراد به راشد أن يثبت حسن نيته اتجاه البيت الحسنىمحاولة إثبات الوالء لإلمام المتوفي ولعقبة أو ربم
17
. 

ة تثبت أن إدريس األول لم يتلقب رسميا بلقب اإلمام كما يستدل ثريوالحق أن األدلة المادية المستمدة من الكتابات األ

 ارة إليه.السابق اإلش-من كتابات السكة التي ضربت في عهده فضال عن الكتابة التأسيسية لجامع تلمسان بأغادير 

ومما يؤكد ذلك ويعضده الروايات التاريخية التي يتضح منها أن إدريس األول لم يعلن عن مذهبه بعد ظهور أمره 

ورسوخ دولته بل ولم يدع الناس العتناقه كما أنه لم يوضح أمر إمامته الشرعية فلم يتلقب رسميا بلقب اإلمام بل ولم يصرح 

حاته وانتصاراتهبه حتى في أيامه األخيرة وبعد فتو
18
. 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن إدريس األول قد أدرك ببصيرته السياسية خطورة إثارة تشّيعه حتى ال يحدث 

على أنه يحمل أمانة أهل البيت ولم يشر حتى إلى اعتبار إال  فرقه في وقت كان فيه بحاجة ماسة إلى تعضيد الجميع فلم ينص

نفسه إماما
19

جل اهتمامه منذ اللحظة األولى كان هو نشر اإلسالم على نطاق واسع بين مختلف قبائل البربر ويستشف ، فإن 

"أدعوكم إلى كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه  وسلم وإلى العدل في الرعية والقسم ذلك من عهده للبربر حيث قال: 

ادلة غير الجائرة، فمن أجابني فله مالي وعليه ما علّي، ومن أبي بالسوية ورفع المظالم واألخذ بيد المظلوم... هذه دعوتي الع

فحظه أخطأ، وسيرى ذلك عالم الغيب والشهادة أني لم أسفك دما وال استحللت محرما وال ماال
20
. 

                                                           
15
صالح بن قربة، دور التصوف وأثره في الحياة السياسية خالل القرن السادس في العهد المرابطي، بحث نشر ضمن أعمال ملتقى التغيرات  - 

م، منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية، جامعة منتوري قسنطينة، 2001أفريل  23/24االجتماعية في البلدان المغربية عبر العصور، 

 . 105-91، ص 2004
16
 - Deverdun(G.), Inscriptions Arabes De Marrakech, Présentation Mohamed Rabitateddine, Faculté Des Lettres 

Et Des Sciences Humaine- Marrakech, Faculté Des Lettres Et Des Sciences Humaine,  Rabat,  1ére Edtion, 

2011, p 18.  
17
، الرياض، 2، ج 9روايات مقتل إدريس بن عبد هللا بن علي ودور الخالفة العباسية )دراسة نقدية(، مجلة العصور، المجلد  عبد هللا علي الزيدان، -

 .240م، ص 1994هــ/1415دار المريخ للنشر، 
18
 .22إدريس السعداني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   -

19
  .48-47محمد اسماعيل الحداد، المرجع السابق، ص   -

20
 .23إدريس السعداني، المرجع السابق، ص   -
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ولم يقتصر األمر عند حد إدريس األول فحسب، بل حرص ابنه إدريس الثاني على اتباع ذلك النهج السياسي 

ة وخاصة نقوش السكة التي تخلو من ثريعه أباه وال سيما خالل فترة حكمه األولى كما يستدل من النقوش األالبارع الذي اتب

شعارات العدل والتوحيد فحسباإلمامة وشعارات الشيعة وتقتصر على  ألقاباإلشارة إلى 
21
. 

س الثاني، فقد بدأت تطفو ة أن هذه الصورة سرعان ما تبدلت تماما منذ أواخر عهد إدريثريويستدل من النقوش األ

وهي االنتصار للمذهب الزيدي، ومن ثم حملت نقوش السكة شعارات الشيعة كالمهدوية واسم إال  على السطح ظاهرة جديدة

علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وذلك بصيغة "إدريس /محمد رسول هللا / المهدي إدريس بن إدريس / علي". كذلك تلّقب 

 م(.814هــ/199لقب اإلمام كما يستدل من نقش آخر كان بجامع تلمسان مؤرخ بشهر محرم عام)إدريس الثاني رسميا ب

ثم لم يلبث أن أخذ هذا االتجاه يقوى ويشتد في عهود خلفاء إدريس الثاني حيث نقشت على السكة العبارات التالية: 

"على خير الناس بعد النبي / كره من كره ورضى من رضى"
22
. 

دارسة منذ أواخر عهد إدريس الثاني على إظهار مذهبهم كان من بين العوامل التي فجرت وال شك أن حرص األ

الصراع بين أصحاب المذاهب المختلفة من زيدية واعتزالية وخارجية وأهل السنة وبالتالي انفراط عقد اإليديولوجية التي 

 جته قيام الكثير من الثورات ضدهم.ظللت العهد اإلدريسي األول كما سبق القول، وهو األمر الذي كان من نتي

وفي العهد الفاطمي وردت عديد من النصوص التي تأكد الفكر الشيعي ومحاربتهم للمذهب السني والمالكي، وهذا  -

ما اثبته الكثير من العبارات الواردة على شواهد القبور وكتابات السكة، حيث اختاروا اآلية القرآنية التالية:" تم كلمات ربك 

عدال وال مبدال لكلماته وهو السميع العليم"صدقا و
23

على قطعة  (م936ه/325، وهي تمثل شعارا لهم، وكان ذلك سنة )

ذهبية
24
مرة في تاريخ السكة ، منذ عهد الخليفة المعز لدين هللا، أصبحت السكة الذهبية تلعب دورا اعالميا ودعائيا وألول  

 المغربية في العصر الفاطمي تسجل عبارات دينية شيعية معادية لشعارات للفكر السني.

الدينية التي  لقابكما أننا نستدل على هذا التوجه المذهبي الجديد في تاريخ المغرب االسالمي الذي ميزته كثرة األ

اإلمام/ أمير المؤمنين/ المهدي باهلل/ القائم باهلل/ المنصور باهلل/ المعز )ذكرنا مثلانتحلوها ونقشوها على السكة كما سبق وأن 

تستوقف الباحث فعال لما لها من داللة دينية وسياسية في آن واحد أمورلدين هللا(، وهي 
25
 . 

م(، وهي بذلك 1049ه/441واكدت نقود المعز بن باديس الذهبية انفصاله عن الخالفة الفاطمية سياسيا ومذهبيا سنة ) -

(، وجاء على الشكل التالي1جدول )م(،1048ه/440تعتبر استكماال لما ذكرته المصادر التاريخية من أن ذلك كان سنة )
26
 : 

 الوجه: الهامش: محمد رسول هللا أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

  هللا/ وحده ال شريك له/ محمد رسول هللاإال  المركز: ال اله

 ى واربعين واربعماية أحد سالم والقيروان سنةاإل الظهر: الهامش: بسم هللا ضرب بمدينة  عن

 سالم دينا/ فلن يقبل منه. المركز: ومن يبتغ غير/ اال

م(1033ه/ 425نذكر منها: صيغة" نفعه هللا باإلسالم" على شاهد قبر عبد العزيز بن الحسين ) 
27

، كما جاءت 

سالم والسنة المتوفي ينتمي إلى المذهب السني والجماعة بداللة صريحة وهي صيغة" توفى على اال عبارة اخرى تؤكد أن

والجماعة"، بينما جاء على شاهد الثاني  لحسن بن أبي تميم صيغة" وهو مصر على بغض أعداء هللا بني عبيد ولعنهم، على 

ذلك حيي وعليه توفي وعليه يبعث إن شاء هللا"
28

   . 

على نقود يوسف بن تاشفين كما كان شائعا في بعض  (امير المسلمين وناصر الدين)لمرابطي  لم يرد لقب وفي العهد ا -

م(، تمسكم بالشعار 1086ه/479المصادر التاريخية التي اكدت أن تسميته بهذا اللقب إنما كان عقب وقعة الزالقة سنة )

                                                           
21
 .62-61، ص 1993، 5الطبري محمد، أغمات دار ضرب المسكوكات اإلدريسية، ترجمة غازي حداد، اليرموك للمسكوكات، المجلد  -

22
.41. المكناسي، جذوة اإلقتباس، ص 50ابن أبي زرع، األنيس المطرب، ص   -

  
 

23
  .115سورة األنعام، اآلية  - 
24
 . 60، ص 2009، منشورات الحضارة، 1، ط2الح يوسف بن قربة، المسكوكات في الحضارة العربية االسالمية، المشرق والمغرب، جص - 
25
 . 134، ص 2011صالح يوسف بن قربة،  ابحاث ودراسات في تاريخ وأثار المغرب االسالمي وحضارته، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر - 
26
 . 202-200، ص 2بن قربة، المسكوكات في الحضارة العربية االسالمية، ج - 

27
 - Roy ( Bernard) et poinssot (Paule), Inscriptions arabes de Kairouan, vol.II, fax.I, Institut des hautes études de 

Tunis, Paris,C. Klincksiek, 1950  vol 2, fax 1, p 425.  
28

-  Roy ( Bernard) et poinssot (Paule), vol 2, fax 2, p 536, n° 397. 
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سني ورفضهم ألي مذهب او طريقة عقائدية اخرى، مثل الديني الذي يدل على ارتباطهم الوثيق وتعلقهم بالمذهب ال

خرة من الخاسرين"سالم دينا فلن يقبل منه وهو في االصيغة" "ومن يبتغ غير اال
29
. 

-909ه/567-362)الفاطميون

 (م1171

-1056ه/541-448)المرابطون

 م(1146

 م( 1267-1128ه/ 668-524)الموحدون

 هللاإال  ال اله

 محمد رسول هللا

 علي ولي هللا

 )على افضل الوصيين(

 هللاإال  ال اله

 محمد رسول هللا

 امير المسلمين ناصر الدين

 امير المؤمنين

 هللاإال  ال اله

 محمد رسول هللا

 مةالمهدي امام اال

 خليفة هللا()

 :   مثل كتابات السكة الدالة على مفهوم الحكم والخالفة1جدول

حيث نالحظ أن هناك انتشار واسع للمذهب المالكي في نصوص كتابات السكة، وهذا ال يعني ان هذا المذهب الوحيد   -

الذي كان له السيادة بل هناك مذاهب اخرى مثل مذهب ابي حنيفة في تونس والعثمانيون في الجزائر، كما ظهر مذهب  

(، والحقيقية ان دراسة نصوص هذه 1جدول )لحركة الموحديةابن تومرت  في القرن السادس الهجري مع ا أحمدمام اال

السكة في بالد المغرب واالندلس يدرك حقيقة اتجاه  الدولة الديني الجديد، فقد جاءت مخالفة لما سبقتها في الشكل 

عبارات  والمضمون فارتبطت بفكرة المهدية التي نادى بها المهدي ابن تومرت، فقد نقش الموحدون على درهمهم المربع

باهلل، أما الظهر فنقرأ ما إال  مر كله هلل/ ال قوةهللا/ االإال  ة متوازية: ال الهأفقيجديدة مثل ففي الوجه نقرأ في ثالثة سطور 

 يلي: هللا ربنا/ محمد رسولنا/ المهدي امامنا. 

ثورة دينية اصالحية غيرت  هكذا يعتبر مذهب ابن تومرت في ميدان الحياة الدينية في بالد المغرب في عهد الموحدين

الدينية السائدة قبلهم )عهد المرابطين(، بالتالي فان صيغ كتابات هذه السكة مؤشر صحيح يسمح لنا بإثبات هذه  أحوال

الظاهرة حسب ما اوردتها المصادر التاريخية، كما امدتنا بعبارات وشعارات على السكة بنوعيها الذهبي والفضي تبيين من 

م(،حيث جاءت شعارات 1232-1228ه/ 630-626ار الديني مثل ادريس المأمون في القرن السابع الهجري )خالف هذا التي

 القرآن حجتنا/ القرآن امامنا(.  )على السكة تبراه من مذهب ابن تومرت، وجود شعارات من القرآن الكريم

خليفة هللا" واتخاذ ابي عبد هللا لقبا عليا خليفيا هو قرار "بالمهدي اما في الفترة الحفصية تبين لنا من خالل كتابات السكة اال -

مراء سالمي بدليل ما نقشه ايضا من عبارة" ابن اال" أمير المؤمنين" على اعتبار انه الخليفة الشرعي الوحيد في العالم اال

 الراشدين". 

 تأكيد المعلومات التار خية: -3

ن المحدثين على أن محمد بن الفتح بن مدرار كان سنيا تكاد تجمع المصادر التاريخية ومن نقل عنها من المؤرخي

مر في سجلماسة قام بشق على المذهب المالكي وأنه كان يحسن السيرة ويظهر العدل، ولذلك فإنه بعد أن استولى على األ

سمى بأمير مر على ذلك فحسب، وإنما قام بالدعاء إلى نفسه وتعضا الطاعة وقطع الدعوة للخليفة الفاطمي، ولم يقتصر األ

م(، وتلقّب بالشاكر هلل وضربت بذلك الدراهم والدنانير953هــ/342)المؤمنين في عام
30
. 

ثارية وبخاصة نقوش السكة إذا كانت تؤكد وتدعم ما دلة المادية الباقية المستمدة من النقوش اآلوالحق أن األ

الذي وقعت فيه تلك المصادر من حيث تحديد  أنها من جهة اخرى تصحح الخطأإال  أوردته المصادر التاريخية من جهة،

المختلفة التي انتحلها لنفسه، إذ عثر على عدد من الدنانير  لقابالتاريخ الصحيح لخروجه عن طاعة الخالفة الفاطمية واأل

م(، 947هــ/336)مام الشاكر هلل، وامير المؤمنين، وبدأ ضرب هذه السكة منذ عامه الجديدة ومنها اإلألقابالذهبية نقشت عليه 

م(، كما اكدت ذلك نقوده الذهبية، وهذا خالف ما ذكره 951ه/340وانتحل لقب الخالفة وإمرة المؤمنين ابتداء من سنة)

م(953ه/342بالشاكر هلل، أمير المؤمنين(، سنة ))المؤرخون الذين اجمعوا بال استثناء على انه تلقب 
31
. 

وعلى ضوء ذلك يكون خروج محمد بن الفتح على الخالفة الفاطمية بالمغرب قد حدث في أواخر عهد الخليفة الفاطمي     

م(، 972-952هــ/362-341)م(، وأوائل عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين هللا945/952هــ/341-334المنصور إسماعيل)

في عهده والصواب في ذلك هو ما ذكرناه أنفا، ومع ذلك فإنه  راء على أن الخروج كانوهو الخليفة الذي أجمعت كل اآل

                                                           
29
  من سورة ال عمران. 35اآلية  - 
30
. ابن 840، ص 1992، تح: أدريان فان واندري فيري، الدار العربية للكتاب، بيت الحكمة، قرطاج، 2أبو عبيد البكري، المسالك والممالك، ج  -

 .132-131، ص 1971مطبوعات، ، بيروت، مؤسسة األعلمي لل06خلدون، العبر، ج 
31
، دار 1صالح بن قربة، المسكوكات المغربية على عهد الموحدين والحفصيين و المرينيين خالل القرون السادس والسابع والثامن للهجرة،، ط -

 .459-430م ، ص 2011الساحل الجزائر، 
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م( 985هــ/374يرجع الفضل إلى هذا الخليفة وغلى قائده جوهر الصقلي في القضاء على محمد بن الفتح وهزيمته في عام)

 م(.965هــ/354)والقبض عليه بعد ذلك وسجنه برقاده حتى وفاته في عام

 الجدال الفكيي والصياع العقدي: -4

ة مجموعة من القضايا العقدية والفكرية، مثل مسألة خلق القرآن، فهل هو مخلوق أم ثريتكشف لنا دراسة الكتابات األ

خالق؟ التي كانت تؤمن بها فرقة المعتزلة، وكانت من قضايا الساعة خالل القرنين الثاني والثالث الهجريين، وخلقت جدال 

وأنعل العقل من الواصلية والمعتزلة خصوصا في عهد المأمون والمعتصم، وردّ ونقاشا كبيرين بين أهل السنة والجماعة، 

القرآن كالم هللا أبدي وغير مخلوق" ، "القرآن كالم هللا وليس بمخلوق "ة  منها ثريفي كثير من الكتابات األعليهم أهل السنة 

على هذه الشهادة حي وعليها مات"
32

، " القرآن كالم هللا بدأ وإليه يعود"
33
وهذه الصيغ وردت كثيرا على شواهد قبور   

لقبر لعمر بن مصري بن تميم السريغلبية وأول كتابة شاهدية قيروانية في الفترة  األ
34
م(،وهذا 899ه/286)ت  

هذا قبرعمر / بن  أحد هللا الصمد / لم يلد و لم يولد ولم يكن / له كفوا أحد "....بسم هللا الرحمن الرحيم / قل هو هللانصه:

إال  ( ال الهكذاري )؟( بن تميم السرتيتوفي / يوم الخميس لعشر بقين من / ذي الحجة سنة ست و / ثمانين و هو يشهد / )مص

هللا وحده ال شر / يك له و ان محمدا عبده و / رسوله صلى هللا عليه وسلم / و ان الجنة حق وان الساعة اتية / ال ريب فيها 

لى هاذه الشهاد / ة حي و عليها مات و عليها / يبعث ا نشا هللا كل نفس ذا / يقة الموت و و ان هللا يبعث من / في القبور ع

( متا / ع الغرور كذاانما توفون اجو / ركم يوم القيامة فمن زحزح / عن النار و ادخل الجنة فقد / فاز و ما الحياة الدنيا ال )

والفترة الزيرية عاد الصراع من ، ران كالم / هللا و ليس بمخلوق..."رحم هللا من قرا و / دعا له بالرحمة و المغفرة و ان الق

م(1002ه/ 392إبراهيم بن علي بن صباح )جديد وهذا ما أكدته لنا الكتابة الشاهدية لقبر 
35

بن عبد هللا  حمد، وشاهد قبر أل

م(1032ه/423)
36
. 

يين والمرينين وظهرت في النقود الفضية أما على كتابات السكة فقد وردت في العصر الموحدي وخلفائهم من الزيان

القرآن كالم هللا"" صيغة
37

،كما حرص كل مذهب على إبراز انتمائه المذهبي، واالستدالل باآليات واألحاديث، كما أرخت 

الصراع بين الشيعة والسنة في القيروان وآثار هذا الصراع، خاصة في الفترة بين القرن الثالث والخامس الهجري 

كما جاء في الكتابات الشاهدية الفاطمية " رحمة هللا وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد"، " الشهيد الحسين  بالقيروان،

ئمة واله الطاهرين وسلم تسليما"مام الوصي علي بن ابي طالب صلوات هللا عليه وعلى االبن اال
38

، كما أثارت كثيرا من 

ة، وهذا ما أشار إليه الباحث " عياش محمد" في رسالتهثريتابات األالقضايا العقائدية والمسائل الغيبة على الك
39

  . 

 النسب الشي ف:  -5

دولة دارسة بإثباته واحترام اهل البيت ، وتعتبر أول الذي اهتم األكما أمدتنا بمسائل دينية أخرى، كالنسب الشريف 

م(، فعملوا على ابرازه ونشره بين الجماهير وخاصة على 985-791ه/ 375-175المغاربية التي اهتمت بالنسب الشريف)

الدرهم الفضي(، الصيغة التالية في الهامش  " علي خير الناس بعد النبي كره من كره ورضي من رضي")السكة 
40
، كما  

 ول. ى درهم ادريس االنقش في اسفل كتابة مركز الوجه اسم " علي" عل

                                                           
32
 - Roy ( Bernard) et poinssot (Paule), Inscriptions arabes de Kairouan, vol.II, p 83..  

33
 - Roy ( Bernard) et poinssot (Paule), ibid, vol 2, p 83. . 

34
- ROY  (Bernard) et POINSSOT (Paule), Op.Cit,Vol 2, Fax.1, P 160. 

35
. Ibid, P 196. 

36
- ROY  (Bernard) et POINSSOT (Paule), Op.Cit,Vol 2, Fax.1, p 395. 

.... بسم هللا الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة لموت/ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن / حزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما . وهذا نصه: "

)كذا( ومنتظر غد الحية )كذا(/ الدنيا إال متاع الغرور فليأخذ المؤمن نفسه لنفسه/ ومن دنيا ألخرته ومن حياته لمماته فكم من مستقبل/ يوما ال يستكمله

. /  ألم تر أن ال يبلغه لو رايتم/ األجل ومسيرة)كذا(  النقتصم األمل وغروره وإنما/ هي أيام يسيرة وحية)كذا( كذاقصيرة الرها)؟( هللا/ ورسله ما...

ان المنا بالمر بيال ثقيله/ هذا قبر أبو المر في دار نقله إلى غيرها والموت فيها سبيله/ تجهز من الدنيا بزاد من التقى..../ وخذ للمنايا ال ابالك عدة.... ف

 )كذا( بكر عتيق بن خلف التجيبي المؤلف/ الواعظ مات يوم األربعا لثمان بقين من جمادى/ االخرة سنة اثنين وعشرين واربعماية/ وهو يشهد

/ هللا يبعث من في القبور وان القران كالم هللا ليس انه)كذا( ال اله اال هللا وحده ال/ شريك له وان محمد)كذا( عبده ورسوله والجنة حق والنار حق وان

 بمخلوق..."
37
 . 156صالح يوسف  بن قربة، أبحاث ودراسات، ص  - 
38
 . 159ص  صالح يوسف بن قربة، أبحاث ودراسات، - 
39
المغرب االسالمي من القرن الثاني حتى نهاية القرن العاشر الهجريين/ الثامن السادس عشر الكتابات الشاهدية في بالد عياش محمد،   - 

 .353-313، ص 2018-2017، معهد األثار، 2الميالديين، دراسة في الشكل والمضمون، جامعة الجزائر 
40
، 1ث والدراسات النفسية واالجتماعية، فاس، طلحبيب امعمري، مسكوكات مغربية االدارسة ومعاصروهم والدة دولة، منشورات مختبر االبحا - 

 .  217، ص 49، ص 2015
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واهتم الفاطميون بالنسب الشريف باالنتساب علي وفاطمة الزهراء وطاعة أهل البيت، تبين لنا من خالل دراستنا 

للدنانير والدراهم الفضية خاصة في حكم المعز لدين هللا" وعلي بن ابي طالب وصي الرسول نايب الفضول وزوج الزهراء 

ئمة المهديين"د سيد المرسلين ووارث مجد األالبتول"، وصيغة" محي سنة محم
41
وصيغة" علي ولي هللا" التي اصبحت  

ة وخاصة الشاهديةثريتقليدا رسميا في نقودهم،  كما نجدها أيضا في الكثير من الكتابات األ
42

التي استعملت  لقابوتدلُّ األ، 

سرة" األشراف" وهو العريق في النّسب الفاطمّيِّ، و"كهف ة أّن الّشرف الفاطميَّ ضمَّ مراتَب متفاوتةً. األثريفي الكتابات األ

الذي يليه في المرتبة، ثّم "كوكب الذّرية"
43
. 

ة فإّن أّول أشراف تونس قد قدموا من المشرق ثريحسب ما هو معروف في الوثائق التاريخية، و أّكدته النّصوص األو

ومقبرة خاصة بهم هي مقبرة الجناح كما كانت لهم خاص  بهم، سالمي ومع تأسيس القيروان، حيث استقّروا بحّي  منذ الفتح اإل

خضر بالقيروان، وكان واحد منهم يسهر على إدارتهم حسب ما تؤّكده كتابة شاهد قبر لطفلين توأمين والواضح أن هذه األ

الشهادة ربطت ساللتهما بساللة النبي صلى هللا عليه وسلم من لدن ابنته فاطمة وابنها الحسن
44
محتوى نصها: بسم هللا  وهذا 

/  / هذان قبرا محمد و فاطمة ابني أحد هللا الصمد لم يلد /و لم يولد ولم يكو )كذا( له كفوا أحد الرحمن الرحيم قل هو / هللا

بن علي بن اسمعيل بن الحسن بن/زيد بن الحسن بنعلي بن ابي طالب/ صلوات هللا عليهم اجمعن )كذا( جد / هما محمد  أحمد

رض واول رض واول طالب /سيف هللا في اال صلى هللا عليه/وسلم و ابوهما علي بن ابي طالب/سيف هللا في االرسول هللا

/باهلل واخو رسوله وابوهما الحسن / و عمهما الحسين سيدا شباب اهل/الجنة و عمهما ايضا جعفر ذا أمن من

سا العالمين / و جدتها )كذا( خديجة بنت خويلد/اول نسا الجناحين/الطيار في الجنة و امهما فاطمة بنت / رسول هللا سيدة ن

ا باهلل لها / في الجنة بيت من قصب ال صخب/فيه و ال نصب و هو ال صفوة / هللا من خلقه محمد فاهل بيته إيمانالعالمين 

 معين. برار الذين ادهب هللا عنهم الر/جس و طهرهم تطهيرا رضي هللا عنهم اجخيار / المتقون االالطيبون اال

من خالل هذا النص نجد أنه يربط ساللتها بساللة النبي محّمد صلى هللا عليه وسلّم من  ابنته فاطمة وابنها الحسن، 

حيث يطالب برفع راية الّشرف الواجب إزاء المنحدرين من آل البيت، إضافة إلى ظاهرة إثبات النسب الّشريف في فترة 

م(883ه/270د إلى سنة )غالبة، حيث أّن تاريخ هذا النص يعواأل
45

، علًما أّن أّول نقيب عيّن للنّظر في شؤون هذه الفئة 

م(865ه/251الخاّصة بالمشرق كان في سنة )
46
. 

الشرفية  لقابواهتم الموحدون  والزيانيون والمرنيون والحفصيون بالنسب الشريف، وعبروا عن هذا من خالل األ

راشدين" منقوشة في الكثير من نقودهم وكتاباتهم التأسيسيةونعت حكماهم بعبارات مثل" أبناء الخلفاء ال
47
. 

 ندلسي:التصوف والزهد المغيبي األ -6

يعتبر التصوف برجاالته ومفاهيمه ومصطلحاته من الموضوعات الحضارية التي نجد لها صدى في قاموس 

خيرة معلومات قيمة وإشارات واضحة إلى أشهر رجاالت التصوف بالمغرب الشاهدية، فقد تضمنت هذه األة ثريالكتابات األ

علمية، إلى جانب ذكر المدن  ألقابواألندلس باإلضافة إلى ما ألفوه من كتب وتصانيف، وما اشتهروا به من أسماء و

إن الكتابات الشاهدية المغاربية والمراكز العلمية التي عاشوا فيها ودرسوا فيها ورحالتهم العلمية،
48
)شواهد القبور( ميدان  

مثل: الولي،  سالمي وتطور الزهد والتصوف في بالد المغرب اإل لقابخصب لدراسة هذا الموضوع من خالل دراسة األ

 المقدس، المتعبد، العابد، الصالح، الزاهد، القطب، المرابط، المريد، العارف.

                                                           
41
 .100-99صالح يوسف بن قربة، أبحاث ودراسات، ص  - 
42
. وكذلك: صالح يوسف بن قربة، أبحاث 385-374للمزيد من االطالع حول هذا الموضوع انظر: عياش محمد، المرجع السابق، ص  - 

 . 101ودراسات، ص  
43
 1ج، 1998م( ، الخطط المقريزية، تح: محمد سيدهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة المدبولي، 1441ه/845المقريزي أبو العباس أحمد بن علي ) -

 .490،ص 
44
- ROY  (Bernard) et POINSSOT (Paule), Op.Cit,Vol 2, Fax.1P.180. 

45
وزارة الثقافة تونس،  والعدد  مجلة إفريقية في الفنون والتقاليد الشعبية،أنساب األشراف بإفريقية من خالل النقائش األثرية"، رجاء العودي، "  -

 52ص،   2009، 15
46
 .6، ص1968، مطبعة اآلداب نجف األشراف، بغداد 1الحسيني عبد الرّزاق كمونة، موارد اإلتحاف في نقباء األشراف، ج -

47
 .109بن قربة، أبحاث ودراسات، ص  صالح يوسف - 
48
  .374-354للمزيد من االطالع حول التصوف من خالل الكتابات الشاهدية انظر: عياش محمد،  المرجع السابق، ص  - 
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كما تكشف بما ال يدع مجاال للشك، عن أسباب الوفاة وأماكنها وتاريخ الوفاة باليوم والشهر والسنة وفي أحيان كثيرة 

تصحح ما وقع فيه المؤرخون واإلخباريون بالنسبة لتاريخ وفاتهم سهوا أو عمدا، السيما فيما يتعلق بمسألة نفي زعماء 

م(1141هــ/536وابن برجان والميورقي إلى مراكش في حدود سنة) ندلسيين من أمثال ابن العريفالمتصوفين األ
49
. 

التي تتعلق بحياة هذه  مورومن يقرأ ما نقش على شاهد قبر ابن العريف من عبارات وألفاظ يستشف الكثير من األ

في التصوف التصوف بالمغرب، واذا اردنا قراءة  علمية صحيحة واعماله ومؤلفاته الشخصية الصوفية وأثرها في تاريخ 

يكفينا ان نراجع ونقرأ ما نقش على شاهد قبره، الذي يشير الى الكثير من الجوانب الصوفية مختلف مراحل  حياته العلمية 

والفكرية
50

ة مفاهيم ومصطلحات شتى قد ال نجد لها مثيال في المصادر والمراجع التي تناولت ثريفقد تضمنت كتابة األ،  

ة على ثريكما امدتنا الكتابات األسالمي وحضارته، ه الفترة الحاسمة من تاريخ المغرب اإلسالمي في هذقضايا التصوف اإل

 عالم الصوفيين وترجمتهم التي اهملتها الكثير من المصادر التاريخية وكتب التراجم. معجم اال

 ة:رثي البعد الفني للكتابة األ -7

سالمي قد ارتبط بظهور اتجاهات نذكر على سبيل المثال ال الحصر بأن العصر الفاطمي في بالد المغرب اإل

مر أن يواكب حضارية صبغت البالد بصبغة حضارية جديدة حيث تغيرت المفاهيم واألفكار والعقائد، والغريب في هذا األ

و المزهر، فتغيرت بالتالي صيغ شواهد القبور التي أصبحت تجاهات الحضارية ظهور الخط الكوفي المورق أارتباط هذه اال

في هذه الفترة ذات نزعة شيعية إسماعيلية، وفي نفس الوقت تصدّت لهذه النصوص والعبارات الشيعية نصوص شاهدية 

  تمثل النزعة السنية المالكية.

بالد المغرب ومصر، على حين  ومن ثم أصبح الخط الكوفي المورق مؤشرا على سيادة المذهب الشيعي الفاطمي في

تجاهات السنية سواء في بالد المغرب أو في المشرق خصوصا عند السالجقة نجد خط النسخ كاستجابة لهذا التحدي يمثل اال

 واألتابكة واأليوبيين والمماليك...الخ.

ستاذ عبد الجواد الصناعة النقائش الجنائزية بالقيروان خالل القرن الخامس الهجري، من خالل دراسة قام بها ا

منها تحمل توقيع النقاش أو صاحب الورشة التي انتجته، وتحيل هذه التواقيع  21شاهد قبر،  700لطفي في احصاء حوالي 

م(، وروشة أبي القاسم 1047-1037ه/438-429)شواهد بين سنتي 5على ورشتين دون غيرهما، ورشة خلوف ابي الخير  

ساليب الفنية والصيغية لهذه م(، وباالعتماد على مقارنة األ1055-1032ه/446-424)شاهدا بين سنتي 16عتيق بن حسن 

نقشا لورشة  280نقشا لورشة خلوف و  58النقائش الموقعة تمت بنسبة عدد من النقائش الغير الموقعة الى هذين النقاشين )

عتيق
51

ورشات لها طابعها الخاص  ،من خالل محاور النصوص ونوع الخط والصيغ المستعملة يتضح لنا هناك عدة

ومفهومها الفني والديني، كما عبرت لنا عن التطور الحضاري الذي عرفته الدولة الزيرية في هذه الفترة من حيث جمالية 

 الشكل والمضمون.  

لقد شاع استعمال الخط الكوفي المتقابل والمظفر في استعمال هامات حروف تأليف تلك الزخرفة الكتابية، وهذا 

وب شاع في المغرب بكثرة في الفترة المرينية، وخاصة في الكتابات التأسيسية في مدينة شالة، حيث طرح عدة سلاال

اشكاليات حول اصل هذا الخط هل هو مغربي ام قيرواني ام مشرقي ايراني؟ والمالحظ أن الفاطميون لم يستعملوا هذا النوع 

الكتابة الكوفية المظفرة الموجودة بمقصورة المعز بالمسجد الجامع  ة بالقاهرة، وفتحت لناثريفي كتاباتهم الكتابات األ

، وهذا ما أكده عثمان عثمان اسماعيل أن ول لهم( مولد هذا الطراز، حيث تعتبر تونس الموطن اال1039ه/431)بالقيروان

ندلسهذا الطراز القيرواني خرج منها وانتشر في مدن المغرب، وعبر الى اال
52
. 

راء الخاطئة التي وقع فيها بعض المؤرخين المغاربة بشأن ة على تصحيح بعض اآلثريالكتابات األتساعدنا دراسة 

نسبة اختراع السكة الموحدية المربعة إلى محمد بن تومرت مهدي الموحدين، والذي لم يقدر له أن يرى جهوده السياسية 

وحدون مازالوا في بداية صراعهم مع المرابطين، من م(، والم1129هــ/524)والدينية، وقد أثمرت في حياته فقد توفي عام

دلة المادية المتمثلة في النقود نفسها، والتي راء الخاطئة اعتمادا على األأجل إثبات وجودهم السياسي، وقد فندت هذه اآل

                                                           
49
وفاة ابن ه(ــ، أواخر عهد األمير علي بن يوسف بن تاشفين، فبالنسبة ل537هــ( أو)536فنحن ال نعرف تقريبا تاريخ نفيهم هل كان في سنة) - 

هــ(، بينما 537هــ( وابن الخطيب بسنة)537هــ(. اما بالنسبة لوفاة ابن العريف فيحدّدها ابن الزيات بسنة) 536برجان يجعلها ابن خليكان سنة)

 ه(.536كتابة شاهد قبره تعطي التاريخ الصحيح سنة)
50

- Deverdun(G.), Inscriptions Arabes De Marrakech, , n°38, p 33-34.    
51
  .32ص ، 2013، 1، وزارة الثقافة التونسية، العددالمجلة التونسية لعلم اآلثار لطفي عبد الجواد، صناعة النقائش الجنائزية بالقيروان ، - 
52
 .244-240، ص 2014عثمان عثمان اسماعيل، درسات جديدة في الفنون االسالمية والنقوش العربية بالمغرب االقصى، دار الثقافة، - 
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ة البد تعتبر من مستلزمات قيام الدول وشارة ضرورية للملك والسلطان، وليس من شك في أن ضرب المسكوكات الموحدي

 .م(ـ1146ه/541وأنه بدأ مع استقرار أوضاع الدولة والقضاء على المرابطين، واتخاذ حاضرة لها ابتداءا من سنة )

عتبارات السابقة نرجح أن أول من سك الدراهم المربعة في تاريخ الموحدين هو الخليفة عبد المؤمن وفي ضوء اال

 قتالي.بن علي صاحب فكرة ابتكار خطة المربع الموحدي ال

ونفس الشيء يقال عند الموحدين الذين ارتبط ظهورهم وانتشار نفوذهم السياسي والديني والحضاري بالخط 

 المغربي الموحدي الذي يشبه إلى حد كبير خط الثلث المملوكي.

ظهور خط النسخ الموحدي بخصائصه الفنية المتميزة كخط رسمي واستعماله ألول مرة على المسكوكات 

اختفاء الخط الكوفي المورق الذي كانت له الصدارة في مسكوكات الفاطميين والمرابطين والزيانيين والحماديين، المغربية و

 ويمتاز الخط الموحدي الجديد بجمال حروفه وانسيابها ومن خصائصه الخطية الكتابة على مستويين.

ندلسي من الخط الكوفي المغربي، وتوصلت إلى إثبات عدم تصحيح النظرية القائلة بتطور الخط النسخ المغربي األ

ابتكار خط نسخ جديد  صحتها بدراسة دقيقة لتطور أشكال الحروف، التي أظهرت أن هناك فروقا وخصائص بين الخطين.

ثار والفنون والصناعات واتخذ أسلوبا فنيا وجماليا على ظهر ألول مرة مع الموحدين، انتشر انتشارا واسعا على اآل

 المسكوكات

 قتصادي:البعد اال -8

الكتابة مصدر لدراسة أسماء الصناع والحرف ، النحاتين، والنقاشين على مختلف المواد الصلبة، وقد أمدتنا الكتابات 

وتعتبر الكتابات الشاهدية القيروانية مصدرا  الشاهدية باسم عتيق، الذي ذكر في كثير من شواهد القرن الخامس الهجري،

قتصادية من أسواق وحرف والمهن والخدمات خالل الفترة الزيرية، وانتمائها القبلي والجغرافي، مهما لدراسة الناحية اال

حيث تم إحصاء أكثر من ستين صنعة وحرفة ومهنة على نصوص الكتابات الشاهدية في تلك الفترة
53

،  إضافةً إلى ذكر 

عض المهن مثل الطب، الكتابة، الوراقة، المؤدب والمدرس، كما أمدتنا أيضا بمجموعة من المفردات النفسية والمشاعر ب

نسانية مثل الموت المبكر، الموت في سن الشباب، الموت في أرض الغربة، الموت في سن متأخر، كما حددت لنا أيضا اإل

مراض واألوبئة ومكان الوفاةوت غريقا، الموت بسبب األسبب الوفاة مثل الموت قتيال، الموت شهيدا، الم
54
. 

قتصادي للكثير من العائالت العربية بالقيروان، تونس، وفضال عّما سبق ذكره، فقد أمدتنا بمعلومات عن النشاط اال

سماء التجار عمال البدوية )الرعي( والمهن والحرف، وقد اكتشفنا ذلك من كثرة أتلمسان، مراكش وفاس التي مارست األ

 والصيارفة، وأنواع الحرف والمهن، التي  سادت تلك الفترة، إضافة إلى تقسيم السوق وتنظيمه.

 جتماعي:البعد اال -9

ة المغربية بالتركيز على التركيبة البشرية للقبائل العربية والقبائل البربرية، وبعض ثريانفردت نصوص الكتابات األ

نساب، حيث تضم فروعاً وبطونا وأفخاذ، قد تصل إلى أكثر من نستطيع أن نتتبع شجرة األندلسية، بحيث سر العربية األاأل

سر الحاكمة والفقهاء، حيث استطعنا أن نكشف على الفئات عشرة أجيال، وهذه الظاهرة شاعت بصفة خاصة عند األ

ارية مثل القيروان، تونس، خرى، وأن نحدد عناصر المجتمع البشري بالمدن الحضجتماعية وكل شرائح المجتمع األاإل

وقد عثر على الكثير من الكتابات الشاهدية بإفريقية، تثبت هذه الكتابات ما ورد في المصادر حول تلمسان، مراكش وفاس، 

أسماء القبائل العربية سواء كانت قحطانية أو عدنانية، وبطونها وأفخاذها المهاجرة إلى القيروان وتونس، ومن هذه القبائل 

كن حصرها ما ورد في الكتابات الشاهدية كل من: قريش، قيس، عافر، حضر موت، كنانة، وزهرة، حمير، تميم، التي يم

هذلي، خزاعة، لخمي، كلب، سليم، غافق، غسان.... الخ ، كما نالحظ أن العرب المهاجرين إلى إفريقية احتفظوا باالنتساب 

كتابات الشاهدية أن اسم المتوفي كان يتبع باسم قبيلته من القرن إلى قبائلهم طوال تسعة قرون، حيث الحظنا على نصوص ال

                                                           
53
مراد عرعار، الحرف بالقيروان من خالل مدونة النقائش الجنائزية، . و وللمزيد من التفاصيل انظر: 228ياش محمد، المرجع السابق، ص ع - 

 . 354-293، ص  2013، مركز النشر الجامعي، منوبة 1دراسات وبحوث حول افريقيا والمجال العربي المتوسطي ، ج
54
الوباء بمدينة تلمسان وضواحيها من خالل الكتابات الشاهدية"، في اطار المؤتمر العلمي الدولي في مد، عياش محللمزيد من االطالع انظر،  - 

ألمانيا، و مركز متعدد التخصصات  –المجاعات واالوبئة في الوطن العربي عبر العصور، منظم من طرف المركز الديمقراطي العربي برلين 

 25/ 24ة محمد الخامس المغرب، ومكتب الثقافة مسالتة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ليبيا يومي   للبحث  في تحسين االداء والتنافسية، جامع

 . 232-220، ص 2021جويلية 
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الثالث إلى القرن التاسع الهجري، كما كان ينتسب أيضا إلى بعض المدن المشرقية التي تدل على النسب العربي  مثل: 

البغدادي، الكوفي، البصري ، الشامي، المشرقي، العربي، الكوفي
55
 . 

جتماعية ها وأسمائها يدل على وضعيتها اإلألقابة مرآة تعكس مكانة المرأة في المجتمع، من خالل ثريتعتبر النصوص األ      

يماء، ومما يؤكد هذه المكانة ما كانت تتصف به من نعوت، مثل الكريمة أنها كانت تمثل فئتين هما: فئة الجرائد، وفئة اإل

في كثير من النصوص الشاهدية ما يهمل اسمها عمدًا، فتعرف بصيغ مرتبطة بالرجل أو المتدينة، الشريفة...الخ والحظنا أنه 

 الوالد، فتنسب إلى أبيها أو زوجها والكتابات الوقفية.

 البعد الفكيي والعلمي: -11

ية  رث الوظيفي والعلمي لبعض العائالت، خاصة في عصري الزيرة بروز ظاهرة اإلثريبيّنت لنا دراسة الكتابات األ      

الحفصية والزيانية و المرينية مختلف الرتب والوظائف السياسية والدينية واإلدارية والعلمية، وأخص بالذكر فئة القضاة 

والفقهاء التي احتلت فضاًء كبيرا في الكتابات الشاهدية، حيث أمدتنا بمعلومات بأهم وظائف الفقهاء ومراتبه وانجازاتهم 

لعقائدية والمذهبية، كما أفادتنا باالسم الكامل للعالم وتاريخ وفاته بالساعة واليوم والشهر العلمية واتجاهاتهم الفكرية وا

والسنة، وهو الشيء الذي تفتقر إليه كتب التاريخ وكتب الطبقات، وبعدد هائل من الفقهاء ورجال الدين التي لم نجد لهم 

منهجه، شيوخه، أهم انجازاته العلمية مثل شاهد قبر )ة ترجمة ولم تذكرها المصادر التاريخية، إضافة الى سيرته العلمي

ة على شواهد القبور  بطرق التعليم ومناهجه في الفترة الزيرية وبتونس ثريالقاضي عياض( ، كما أمدتنا بعض الكتابات األ

العلمية واألجور وحتى و امدتنا الكتابات الوقفية في مدينة تلمسان  في الفترة المرينية والزيانية مناهج التعليم والرتب 

 خرى تدلنا على التنوع الفكري والمذهبي الموجود في مدينة تلمسان. عناوين الكتب الموقوفة في هذه الخزائن هي اال

 

 خاتمة: 

سالمي موضوع كبير وطويل يحتاج ة في الجانب الحضاري لبالد المغرب اإلثريإن الحديث عن أهمية الكتابات األ

خرى فيحتاج الباحث إلى معرفة الجغرافيا لتشعّبه وتداخله بين مختلف التخصصات والعلوم األإلى دراسات معمقة 

، وأسماء لقابسماء واألالتاريخية، نشأة الخط وتطوره وأنواعه وتقنيات كتابته، التاريخ السياسي للدول وشعاراتها، األ

ة إلى كتب النوازل والتراجم والطبقات من أجل ربطها القبائل والشعوب والهجرات البشرية والفكر العقائدي والمذهبي إضاف

بالظروف المحيطة بها أثناء كتابتها، فدراسة هذا العلم هو من الدراسات الصعبة والتي تحتاج إلى كثير من الصبر والتدقيق 

 والتحليل والتشخيص والمقارنات من أجل الوصول إلى نتائج قريبة من الحقائق العلمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55
 . 242-155للمزيد من االطالع انظر: عياش محمد، المرجع السابق، ص  - 

المؤتمر الحادي عشر لآلثار، الثالث إلى نهاية النصف األول من القرن السادس هجري"، خالد مودود، النقائش العربية بإفريقية وتطوره من القرن  -

 .43-39.ص1988،  المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم، تونس، النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي

دراسات وبحوث حول إفريقيا لقبلية العربية والبربرية "، بعزيق صالح ، " سكان مدينة تونس في العهد الحفصي إشكاليات العدد واألصول ا -

 .185-93.ص2013، تق: إبراهيم محمد سعداوي، مركز النشر الجامعي، جامعة منوبة، تونس، 1، جوالمجال العربي المتوسطي
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 قائمة المصادر والمياجع: 

 اوال: المصادر

نيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد هللا، األ

 .1973الرباط، دار المنصور، 

 .1971علمي للمطبوعات، ، بيروت، مؤسسة األ06ابن خلدون، العبر، ج 

، تح: أدريان فان واندري فيري، الدار العربية للكتاب، بيت الحكمة، قرطاج، 2ك والممالك، ج أبو عبيد البكري، المسال

1992. 

 ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د.ت2ندلسية، جخبار واالثار االاالمير شكيب ارسالن، الحلل السندسية في اال

، مكتبة 1ط المقريزية، تح: محمد سيدهم ومديحة الشرقاوي، جم( ، الخط1441ه/845بن علي ) أحمدالمقريزي أبو العباس 

 . 1998المدبولي، 

 .1973عالم مدينة فاس، الرباط، دار المنصور، قتباس في ذكر من حل من األبن القاضي، جذوة اال أحمدالمكناسي 

 رثانيا: المياجع 

للنشر  يمانسالمية، دار العلم واإللفاظ والوظائف اإلاألجمال خير هللا، النقوش الكتابية على شواهد القبور مع معجم 

 .2007والتوزيع، 

 .1968شراف، بغداد داب نجف األ، مطبعة اآل1شراف، جتحاف في نقباء األالحسيني عبد الرّزاق كمونة، موارد اإل

 م.1977رشيد بورويبة، الدولة الحمادية تاريخها وحضاراتها، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

صالح بن قربة، المسكوكات المغربية على عهد الموحدين والحفصيين و المرنيين خالل القرون السادس والسابع والثامن 

 م.2011، دار الساحل الجزائر، 1للهجرة،، ط

 .2009، منشورات الحضارة، 1، ط2سالمية، المشرق والمغرب، جالمسكوكات في الحضارة العربية اال

 .2011سالمي وحضارته، دار الهدى، عين مليلة، الجزائراريخ وأثار المغرب االابحاث ودراسات في ت

 .1999عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 

 .2014قصى، دار الثقافة، سالمية والنقوش العربية بالمغرب االعثمان عثمان اسماعيل، درسات جديدة في الفنون اال

بحاث والدراسات النفسية دارسة ومعاصروهم والدة دولة، منشورات مختبر االلحبيب امعمري، مسكوكات مغربية اال

 .2015، 1واالجتماعية، فاس،ط

، مكتبة زهراء الشرق، 2سالمية، مجسالمي والحضارة اإلثارية مصدرا للتاريخ اإلمحمد اسماعيل الحداد، النقوش األ

 القاهرة.

 الجامعية رثالثا: اليسائل

سالمي من القرن الثاني حتى نهاية القرن العاشر الهجريين/ الثامن عياش محمد، الكتابات الشاهدية في بالد المغرب اال

 .2018-2017ثار، ، معهد األ2السادس عشر الميالديين، دراسة في الشكل والمضمون، جامعة الجزائر 

 رابعا: المقاالت والمجالت

، العددان نسانية بفاسداب والعلوم اإلمجلة كلية اآلمام، منشئ دولة وباعث دعوة، يف، إدريس اإلإدريس السعداني عبد اللط

 .1981-1980، جامعة محمد بن عبد هللا، 4-5

بعزيق صالح ، "سكان مدينة تونس في العهد الحفصي إشكاليات العدد واألصول القبلية العربية والبربرية "، دراسات 

، تق: إبراهيم محمد سعداوي، مركز النشر الجامعي، 1حول إفريقيا والمجال العربي المتوسطي، جوبحوث 

 .185-93.ص2013جامعة منوبة، تونس، 
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