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Abstract

The research discusses two tombs and their history from the city of Toledo Andalusia in the era of 
kings of sects in terms of artistic archaeology, and the research first includes the general objectives for 
the characters included in each of the two tombstones, features of the calligraphy, the content of the 
writings for two tombstones, the study of religious texts, prayers and the titles in these two tombstones, 
then simple introduction that includes the geographical location and the political and cultural aspects 
of the city of Toledo. Then the research described the two tombstones, the writing of texts, case and 
shape of the letters and the two tombstones in a cylindrical shape (vertical). Then the research discusses 
the raw material made of the marble and used for manufacture of Andalusian tombstones in Toledo. 
Then it discusses the method of execution of prominent drill engravings, plant and engineering 
decoration, the Kufic calligraphy and the general features of Kufic calligraphy in Andalusia, study 
content of the two tombstones for the Basmala, Quranic verses, the Shahada statements, prayers, and 
determine the place of burial, jobs, titles, names and date of death, and finally result of the research.
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املقدمة
تعد مدينة طليطلة من اأعظم مدن الأندل�س �سواء من ناحية املوقع 
اأنها كانت ت�سمى  اأو احل�سارية. وقد ذكر البكري  اأو الناحية ال�سيا�سية 
يف الالتينية تولطو اأو توليدوث )Tholedoth(.1 ومعنى طليطلة عند 
مملكة  عا�سمة  كانت  لأنها  الأمالك؛  مدينة  طليطلة  ي�سمون  العرب: 
القوط ويرجع ا�سم املدينة اإىل العهد الروماين، حيث كان يطلق عليها ا�سم 

’توليدو‘ وتعني بالرومانية ’املدينة املح�سنة‘ وذلك حل�سانتها ومنعتها.2

ربع  ت�سكل  التي  الأقاليم  اخلام�س من  الإقليم  وتقع طليطلة يف 
)انظر  لالأندل�س يف و�سطها  بالن�سبة  تقع  اأنها  الأر�س.3 كما  معمور 
اخلريطة(.4 كما �سكل هذا التو�سط عاماًل رئي�سيًّا للتاأثريات ال�سيا�سية 
اقت�سادها.5  وانتعا�س  املنافع  تبادل  يف  طليطلة  اأفاد  مما  واحل�سارية 
لها من  تاجة واأحاطته  نهر  الإ�سرتاتيجي على  و�ساهم موقع طليطلة 
ثالث جهات يف مناعتها حيث تقع طليطلة يف الإقليم اخلام�س من 
بالن�سبة  تقع  اأنها  كما  الأر�س.6  معمور  ربع  ت�سكل  التي  الأقاليم 
لالأندل�س يف و�سطها تقريًبا واأف�سل ما قيل يف تو�سط طليطلة هي من 
نواحيها  تدركها من جميع  القالدة  الدائرة ووا�سطة  اجلزيرة كنقطة 
وي�ستوي يف الإ�رضار بها قا�سيها ودانيها ويظهر تو�سط طليطلة لبالد 
الأندل�س اأن ال�سفر منها اإىل عدة مدن بالأندل�س ي�ستغرق ت�سع مراحل 
وبلن�سية  قرطبة  هي  الزمن  يف  امل�ساوية  املدن،  وهذه  )450كم( 

واملرية.7 وقد عرب موؤرخو العرب عن عظمة موقع طليطلة.8

طليطلة مدينة قدمية للغاية يحيط باأ�سلها الغمو�س، ويغلب عليها 
الظن اأنها بنيت زمن الإغريق ومما ل �سك فيه اأن بناءها ي�سبق مقدم 
الرومان لكنها ازدهرت طليطلة يف عهد الرومان وازدادت اأهميتها 
امل�سلمني  نزول جيو�س  اإن  بالأ�سوار؛ حيث  فح�سنوها  لهم  بالن�سبة 
بجيو�سه  واجته  الأمر  عليه  فعظم  712م  93هـ/  �سنة  طارق  بجبل 
الرببري طارق بن زياد والتقى  القائد  بقيادة  امل�سلمني  جنوًبا ملالقاة 
يف  القوط  جيو�س  على  �ساحًقا  انت�ساًرا  امل�سلمون  وانت�رض  اجلي�سان 
معركة وادي لكه، وتقدم طارق بجيو�سه نحو ال�سمال فاحًتا املدن، 
طليطلة  اإىل  طارق  وانتهى  تذكر،  مقاومة  بعدها  امل�سلمون  يلق  ومل 
دار مملكة القوط فلقيها خالية قد فر عنها اأهلها فا�ستوىل عليها وغنم 
فيها غنائم طائلة.9 وظلت طليطلة بعد الفتح الإ�سالمي تتمتع بتفوقها 
اأن  لبثت  ما  ولكنها  الأندل�س،  مدن  �سائر  على  والكن�سي  ال�سيا�سي 
عا�سمة  قرطبة  عليها  فر�ستها  التي  ال�سيادة  اإزاء  التفوق  هذا  فقدت 
من  طائفة  اأكرب  ت�سم  طليطلة  وكانت  اأمية،  بني  عهد  يف  الأندل�س 

اخلالفة  لواء  طليطلة حتت  وان�سوت  واليهود.  واملولدين  امل�ستعربني 
الثورات  القرطبية منذ عام 317هـ/ 930م بعد �سنوات طويلة من 

وانتظمت اأمورها يف ظل خالفة عبد الرحمن النا�رض.10

قبيلة  اإىل  النون  ذو  بنو  وينتمي  النون،  ذي  بني  طليطلة  حكم 
هوارة الرببرية.11 واأ�سل لفظ ذي النون زنون ن�سبة جلدهم، ولكن 

مع الزمن تغري اللفظ من زنون اإىل ذي النون.12

حيث دخل الرومان طليطلة يف عام 192 ق.م كما اأن البكري 
يقول: ’ومدينة طليطلة الفتها القيا�رضة مبنية13.‘ وقد ا�ستمر حكمهم 
بدخولهم  القوط  يد  على  �سقط  حيث  قرون  �ستة  من  اأكرث  لطليطلة 
ب�سط  القوط  ا�ستطاع  ومنها  1074م.14  467هـ/  عام  يف  طليطلة 
يدهم على كامل اإ�سبانيا، وقد جعل القوط من طليطلة عا�سمة لهم 
امل�سلمون،  هزمة  الذي  لذريق  اآخرهم  ملًكا  ع�رض  �ستة  منها  وحكم 

ودخلوا عا�سمته يف عام 92هـ/ 711م.15

138هـ/  الأندل�س92هـ:  ولة  حكم  خالل  طليطلة  وكانت 
امل�ستدمية  والقاعدة  الفرتة  هذه  يف  الأوىل  العا�سمة  711-755م 
ذلك  بعد  بداأ  ثم  لهم،  وتابعة  الولة  لهوؤلء  موالية  كانت  اأنها  كما 
حكم  عندما  وذلك  755م،  138هـ/  من  الأموية  الإمارة  ع�رض 
يف  طليطلة  حكم  كما  الداخل.16  الرحمن  عبد  الأمري  الأندل�س 
هوارة  قبيلة  اإىل  ين�سبون  وهم  النون،  ذي  بنو  الطوائف  ملوك  فرتة 
الرببرية ولبني ذي النون تواجد قدمي يف الأندل�س حيث دخلوها اإبان 
النون  ذي  بني  اأن  ويظهر  بالأندل�س،  ا�ستقروا  ثم  الإ�سالمي،  الفتح 
بداية  يف  ال�سيا�سية  ول  الجتماعية  ال�ساحة  يف  بروز  لهم  يوجد  مل 
الفتح الإ�سالمي يف الأندل�س، ثم اأ�سبح لهذه الأ�رضة دور وا�سح يف 
التاريخ الأندل�سي يف عهد الإمارة الأموية خا�سة يف عهد اخلليفة عبد 
الأمر  بعدة معارك هذا  النون  بنو ذي  اأن مر  النا�رض، وبعد  الرحمن 
اأثبت اأن مكانة املاأمون بن ذي النون حاكم الأندل�س اأ�سبحت ترتفع 
وتكرب حتى اإن اأحد املوؤرخني اأطلق عليه لقب عظيم ملوك الأندل�س 
بن  يحيى  بن  يحيى  املاأمون  وبوفاة  1068م.17  460هـ/  عام  يف 
ملوك  ع�رض  يف  الأندل�س  حكام  كبار  اأحد  حكم  انتهى  النون  ذي 
املاأمون  عهد  يف  طليطلة  ارتفعت  فقد  حال  كل  وعلى  الطوائف، 
الطوائف ومتيزت طليطلة يف عهده  املدن وممالك  كبار  اإىل م�ساف 

بال�ستقرار والهدوء.18

من النماذج التي و�سلتنا بكرثة من الأندل�س والتي كانت يف حاجة 
اإىل مزيد من الدرا�سة واإلقاء ال�سوء عليها �سواهد القبور الإ�سالمية.
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وقد متيزت الأندل�س بكرثة ما عرث عليه فيها من �سواهد قبور يف �ستى 
الأماكن التي كانت خم�س�سة لدفن املوتى يف البالد عرب الع�سور املختلفة، 
وهي عبارة عن الواح واأعمدة من اأنواع خمتلفة من احلجر اأو الرخام اأو 
البازلت تو�سع فوق القبور لالإ�سارة اإىل �ساحب القرب حيث تدل مبا عليها 

من كتابات جنائزية على من يرقد يف القرب. وترجع اأهمية درا�سة هذه 
املنفذة عليها والزخارف  الكتابات  اأمور منها �سكل  اإىل عدة  ال�سواهد 
الجتماعية  بالنواحي  وعالقتها  الكتابات  م�سمون  ا  واأي�سً تزينها  التي 

وال�سيا�سية والقت�سادية والفنية والتاريخية للمجتمع الأندل�سي.19

التعريف بال�صاهد الأول )لوحة 1(
ب�سنة  موؤرخ  جعفر  بن  �سعيد  عثمان  اأبي  الفقيه  قرب  �ساهد 

)443هـ/ 1051م(. 

بيان تقدميي
النوع: �ساهد قرب اأ�سطواين ال�سكل )عمودي(.20

 املادة اخلام: الرخام.

خريطة توضح مدينة طليطلة األندلسية.

احلجم: اأبعاده 32�سم يف 36�سم.

 م�سدره: مدينة طليطلة21 الأندل�سية.

 )Museo de الآثار بطليطلة  مكان ورقم احلفظ: حمفوظ مبتحف 
)Antigüedades de Toledo رقم ال�سجل 136.

عدد اال�سطر: يحتوي على ثمانية اأ�سطر.
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نوع اخلط: كويف ذو الطرف املتقن.22

نوع احلفر: منفذة باحلفر البارز.

ا�سم �ساحب ال�ساهد: يحمل ا�سم الفقيه اأبا عثمان �سعيد بن جعفر.

التاأريخ: موؤرخ يوم ال�سبت لع�رض بقني ل�سهر رم�سان �سنة ثالث 
واأربعني اأربع مائة.23

ن�ص ال�صاهد )�صكل 1(

)لوحة 1( شاهد قرب من الرخام عمود الشلك بمتحف اآلثار بطليطلة 
برقم سجل 136، وحيمل اسم الفقيه أيب عثمان سعيد بن جعفر، مؤرخ  

بـ 443 ـه/1051م، من تصوير ابلاحث.

اآلثار  بمتحف  الشلك  الرخام عمود  من  قرب  لشاهد  تفريغ   )1 )شلك 
بن  سعيد  عثمان  أيب  الفقيه  اسم  وحيمل   ،136 سجل  برقم  بطليطلة 

جعفر مؤرخ بـ 443 ـه/1051م، من عمل ابلاحث.

)ب�سم( اهلل الرحمن الرحيم

)ياأيها الـ( نا�س اإن وعد اهلل حق

)فال ت( غرنكم احلياة الدنيا ول

)يغرن( كم باهلل الغرور24 هاذا

)قرب ا( لفقيه اأبى عثمان �سعيد)ابن( جعفر تويف رحمه اهلل يوم

لع�رض بقني ل�سهر رم�سان

)ث( واأربعني واأربع مائة.
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حالة ال�صاهد
كتابات ال�ساهد �سليمة ولي�س به ك�رض.

الكتابة تبدو  اأ�سطر متوازية مما جعل  ونفذت كتاباته على هيئة 
يف �سورة منتظمة.

وجود اإطار باأعلى ال�ساهد.

�صكل الكلمات
والثالث  الثاين  ال�سطر  يف  كما  ال�ساهد  كلمات  بع�س  فقدان 

والرابع واخلام�س والثامن.

)هاذه(  كلمة  يف  كما  الرابع  بال�سطر  لغوي  خطاأ  وجود 
بزيادة الألف الو�سطى ويعترب ذلك نطق �سوتي ينق�سم اإىل ق�سمني 
اأحياًنا  وتر�سم  )هذه(  فتنطق  اإ�سارة  ا�سم  و)ذه(  تنبيه  اأداة  )ها( 

الألف. بحذف 

تركيب كلمات ال�ساهد وتداخلها مع بع�س.

 م�صمون الكلمات
كتب وظيفة �ساحب النق�س وهو فقيه.

�صكل احلروف )�صكل 2(

حرف الألف
ورد احلرف يف ال�سورة املفردة بهيئة قائم راأ�سي طويل كما يف 

كلمة )اهلل(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة قائم راأ�سي طويل 
يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )النا�س(.

حرف الباء واأخواتها
املبتداأة بهيئة قائم ق�سري  ال�سورة املفردة املركبة  ورد احلرف يف 

يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )بقني(.

حرف احلاء واأخواتها
زاوية  بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
حادة بحيث تاأخذ جبهة احلرف �سكاًل قائًما طوياًل مائاًل جهة الي�سار 

يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )الرحمن-احلياة(.

حرف الدال واأختها
ال�سورة املفردة بهيئة قائمني متوازيني ومت�ساًل  ورد احلرف يف 

بقائم راأ�سي يف اجتاه اليمني كما يف كلمة )هاذا(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة زاوية حادة وبها زائدة 
�سغرية بالقائم الأفقي العلوي يف اجتاه الي�سار كما يف كلمة )وعد(.

حرف الراء واأختها
ورد احلرف يف ال�سورة املفردة بهيئة ت�سبه حرف الدال كما يف 

كلمة )الغرور(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة قائم ق�سري يرتكز 
على قائم اأفقي طويل ب�سورة مب�سوطة كما يف كلمة )الغرور(.

حرف ال�صني واأختها
ورد احلرف يف ال�سورة املفردة بهيئة ثالث اأ�سنان ق�سرية تتدرج 
يف النخفا�س من اليمني اإىل الي�سار وترتكز على خط ا�ستواء الكتابة 
ويت�سل بها عراقة احلرف املتجه اإىل الي�سار ب�سورة جمموعة كما يف 
واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد  )النا�س(.  كلمة 
بهيئة ثالث اأ�سنان ق�سرية تتدرج يف النخفا�س من اليمني اإىل الي�سار 

وترتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )�سعيد-ل�سهر(.

حرف ال�صاد واأختها
اأفقي  مقطع  بهيئة  املتو�سطة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
مقو�س من اأعلى يت�سل بها من جهة اليمني مقطع راأ�سي عمودي على 
مائل جهة  ق�سري  بقائم  الي�سار  ويت�سل من جهة  الكتابة  ا�ستواء  خط 

اليمني ويجاور احلرف �سنة �سغرية كما يف كلمة )رم�سان(.

حرف العني واأختها
ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املبتداأة بهيئة م�ستطيلة كما يف 

كلمة )عثمان(.

مقورة  راأ�س  بهيئة  املتو�سطة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
ترتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )الغرور(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة راأ�س مقورة بها 
عراقة راجعة يف اجتاه اليمني كما يف كلمة )اأربع(.
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حرف الفاء
ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املبتداأة بهيئة راأ�س مقورة ترتكز 

على رقبة احلرف كما يف كلمة )تويف(.

مقورة  راأ�س  بهيئة  املتو�سطة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
ترتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )جعفر(.

حرف القاف
ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة راأ�س مقورة وبها عراقة 

احلرف املقو�سة املتجه اإىل الي�سار ب�سورة جمموعة كما يف كلمة )حق(.

حرف الكاف
ب�ساكلة  تبداأ  بهيئة  املتو�سطة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
احلرف على هيئة قائم اأفقي ق�سري جهة اليمني يرتكز على قائم راأ�سي 

يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )تغرنكم(.

حرف الالم
قائم  بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 

راأ�سي طويل يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )اهلل(.

حرف امليم
ورد احلرف يف ال�سورة املفردة بهيئة راأ�س مقورة وبها زائدة يف 

اجتاه الي�سار كما يف كلمة )يوم(.

راأ�س  بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
مقورة كما يف كلمة )مائة-رحمة(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة راأ�س مقورة وبها 
قائم اأفقي يف اجتاه الي�سار كما يف كلمة )تغرنكم(.

حرف النون
ورد احلرف يف ال�سورة املفردة بهيئة مقورة جمموعة كما يف كلمة )اإن(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املبتداأة بهيئة قائم ق�سري يرتكز 
على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )الدنيا(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بنف�س ال�سورة املفردة 
كما يف كلمة )بقني(.

)شلك 2( حتليل أجبدي لشاهد قرب من الرخام عمود الشلك بمتحف اآلثار بطليطلة برقم سجل 136، وحيمل اسم الفقيه أيب عثمان سعيد بن 
جعفر، مؤرخ بـ 443 ـه/-1051م، من عمل ابلاحث.
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)لوحة 2( شاهد قرب من الرخام عمود الشلك بمتحف اآلثار الوطين بمدريد 
برقم سجل 67، وحيمل اسم األلب عمر بن موىس، مؤرخ بـ 465 ـه/1072م، 

من تصوير ابلاحث.

حرف الهاء
كلمة  يف  كما  مقورة  بهيئة  املفردة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 

)احلياة(.

دائرة  بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  احلرف يف  ورد 
منق�سمة من الداخل اإىل ق�سمني ب�سكل طويل كما يف كلمة )هاذا-

ل�سهر(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة راأ�س مقورة بها 
زائدة من اأعلى يف اجتاه اليمني كما يف كلمة )اهلل(.

حرف الواو
عراقة  بها  مقورة  راأ�س  بهيئة  املفردة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 

احلرف املتجه اإىل الي�سار كما يف كلمة )الغرور(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بنف�س ال�سورة املفردة 
كما يف كلمة )تويف(.

حرف الالم األف
ورد احلرف يف ال�سورة املفردة بهيئة قائمني وينك�رض القائمان 
قاعدة  على  لريتكزا  الداخل  اإىل  واحدة  نقطة  اأ�سفل يف  من  ليتقابال 

مثلثة كما يف كلمة )ول تغرنكم(.

حرف الياء
قائم  بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 

ق�سري يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )يوم-بقني(.

ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة راجعة يف اجتاه  ورد احلرف يف 
اليمني كما يف كلمة )تويف(. 

تعريف بال�صاهد الثاين )لوحة 2(
�ساهد قرب الوزير الألب عمر بن مو�سى موؤرخ ب�سنة )465هـ/ 

1073م(.

بيان تقدميي
النوع: �ساهد قرب عبارة عن عمود اأ�سطواين ال�سكل.

املادة اخلام: الرخام.
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39�سم،  العر�س  39�سم،  القطر  129�سم،  الرتفاع  احلجم: 
ارتفاع النق�س 66�سم.

م�سدره: مدينة طليطلة الأندل�سية.

 Museo( الوطني  الآثار  مبتحف  حمفوظ  احلفظ:  ورقم  مكان 
Arqueológico Nacional) مبدريد رقم ال�سجل 57478.

عدد االأ�سطر: يحتوي على ع�رضة اأ�سطر.
نوع اخلط: كويف ب�سيط.25

نوع احلفر: منفذة باحلفر البارز.

ا�سم �ساحب ال�ساهد: يحمل ا�سم الوزير الألب اأبى عمر بن مو�سى.

خم�س  �سنة  الأخرى  جمادى  يف  اجلمعة  ليلة  موؤرخ  التاأريخ: 
و�ستني واأربع مئة.26

ن�ص ال�صاهد )�صكل 3(
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

ياأيها النا�س اإن وعد اهلل

حق فال تغرنكم احلياة ا

لدنيا ول تغرنكم باهلل )الغر(

ور.27 هذا قرب الوزير الألب

عمر بن مو�سى تويف 

ليلة اجلمعة يف جماد الأ

)خر( �سنة خم�س و�ستني واأربع )مائة(

كان ي�سهد اأن ل اإله اإل اهلل

حممد ر�سول اهلل �سدق
الهام�س من اأ�سفل: ال�سكينة يف قلوب املوؤمنني.28

حالة ال�صاهد
متجاورة  مثلثات  هيئة  على  هند�سية  زخارف  به  ال�ساهد 

ومتقابلة.

اأ�سفل والإطار العلوي به  وجود اإطار لل�ساهد وبه كتابات من 
كتابات غري وا�سحة. 

اآلثار  الشلك بمتحف  الرخام عمود  تفريغ لشاهد قرب من  )شلك 3( 
موىس،  بن  عمر  األلب  اسم  وحيمل   ،67 سجل  برقم  بمدريد  الوطين 

مؤرخ بـ 465 ـه/1072م، من عمل ابلاحث.
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ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة قائم راأ�سي يرتكز 
على قائم اأفقي كما يف كلمة )ي�سهد(.

حرف الراء واأختها
بهيئة مب�سوطة مقورة كما يف  املفردة  ال�سورة  ورد احلرف يف 

كلمة )ر�سول(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة قائم راأ�سي تت�سل 
به عراقة احلرف كما يف كلمة )تغرنكم(.

حرف ال�صني واأختها
ق�سرية  اأ�سنان  ثالث  بهيئة  املفردة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
تتدرج يف النخفا�س من اليمني اإىل الي�سار وترتكز على خط ا�ستواء 
اإىل  ال�ساعدة  املقو�سة  املجموعة  احلرف  عراقة  بها  ويت�سل  الكتابة، 

اأعلى يف اجتاه الي�سار كما يف كلمة )النا�س(.

بهيئة ثالث  املبتداأة واملتو�سطة  املركبة  ال�سورة  ورد احلرف يف 
اأ�سنان ت�سبه اأ�سنان املن�سار، وترتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف 

كلمة )ر�سول-ي�سهد(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بنف�س ال�سورة املفردة 
كما يف كلمة )خم�س(.

حرف ال�صاد واأختها
ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املبتداأة بهيئة مقطع اأفقي مقور 
ا�ستواء  خط  على  عمودي  راأ�سي  مقطع  اليمني  جهة  من  به  يت�سل 
اليمني  جهة  مائل  ق�سري  قائم  الي�سار  جهة  من  به  ويت�سل  الكتابة 

وبجانب احلرف �سنة �سغرية كما يف كلمة )�سدق(.

حرف العني واأختها
ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املبتداأة بهيئة راأ�س مقورة ثالثية 

الأرباع كما يف كلمة )وعد(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املتو�سطة على هيئة املعني يرتكز 
على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )تغرنكم(.

راأ�س  بهيئة  املختتمة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
كما  اليمني  اجتاه  يف  الراجعة  احلرف  عراقة  بها  مت�سل  مقورة 

)اأربع(. كلمة  يف 

�صكل الكلمات
وال�ساد�س  الرابع  ال�سطر  ال�ساهد كما يف  بع�س كلمات  فقدان 

والثامن.

بال�سطر  ال�ساهد كما يف كلمة )الدنيا(  وجود تقطيع بكلمات 
بال�سطر  )الآخرة(  وكلمة  الرابع  بال�سطر  )الغرور(  وكلمة  الثالث 

ال�سابع وذلك ب�سبب �سيق امل�ساحة.

تركيب كلمات ال�ساهد وتداخلها مع بع�س.

م�صمون الكلمات
ذكر وظيفة �ساحب ال�ساهد الوزير.

�صكل احلروف )�صكل 4(

حرف الألف
ورد احلرف يف ال�سورة املفردة بهيئة قائم راأ�سي طويل كما يف 

كلمة )اهلل(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة قائم راأ�سي طويل 
يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )احلياة(.

حرف الباء واأخواتها
قائم  بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 

ق�سري يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )ب�سم-قرب(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة جمموعة كما يف 
كلمة )الألب(.

حرف احلاء واأخواتها
ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املبتداأة بهيئة زاوية حادة مقو�سة 
ا�ستواء  خط  على  يرتكز  مقو�ًسا  �سكاًل  احلرف  جبهة  تاأخذ  بحيث 

الكتابة كما يف كلمة )الرحمن(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املتو�سطة بهيئة قائم مائل جهة 
الي�سار يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )احلياة(.

حرف الدال واأختها
كما  مبتورة  مقورة  بهيئة  املفردة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 

)جماد(. كلمة  يف 
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حرف الفاء
ال�سورة املفردة بهيئة راأ�س مقورة ترتكز على  ورد احلرف يف 

خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )تويف(.

حرف القاف
وعراقة  مقورة  راأ�س  بهيئة  املفردة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 

جمموعة مقورة متجهة اإىل الي�سار كما يف كلمة )�سدق(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املبتداأة بهيئة راأ�س مقورة ترتكز 
على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )قرب(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة راأ�س مقورة مت�سل 
بها عراقة جمموعة مقو�سة متجهة اإىل الي�سار كما يف كلمة )حق(.

حرف الكاف
بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
على  ترتكز  اليمني  اإىل  املتجه  احلرف  �ساكلة  ميثل  راأ�سي  قائم 

كلمة  يف  كما  الكتابة  ا�ستواء  خط  على  ترتكز  راأ�سي  قائم 
)كان-تغرنكم(.

حرف الالم
قائم  عن  عبارة  بهيئة جمموعة  املفردة  ال�سورة  احلرف يف  ورد 

راأ�سي طويل مت�سل به عراقة احلرف كما يف كلمة )ر�سول(.

بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
يف  كما  الكتابة  ا�ستواء  خط  على  يرتكز  طويل  راأ�سي  قائم 

)اهلل(. كلمة 

حرف امليم
راأ�س  بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 

مقورة كما يف كلمة )حممد(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة راأ�س مقورة بها 
زائدة يف اجتاه الي�سار كما يف كلمة )ب�سم(.

)شلك 4( حتليل أجبدي لشاهد قرب من الرخام عمود الشلك بمتحف اآلثار الوطين بمدريد برقم سجل 67، وحيمل اسم األلب عمر بن موىس، 
مؤرخ بـ 465 ـه/1072م، من عمل ابلاحث.
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حرف النون
كما يف  مقورة  بهيئة جمموعة  املفردة  ال�سورة  احلرف يف  ورد 

كلمة )اأن(.

قائم  بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
ق�سري يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )تغرنكم-النا�س(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بنف�س ال�سورة املفردة 
كما يف كلمة )بن(.

حرف الهاء
ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املبتداأة بهيئة ربع دائرة منق�سمة 

من الداخل ب�سكل راأ�سي كما يف كلمة )هذا(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املتو�سطة بهيئة دائرة منق�سمة من 
الداخل اإىل جزاأين ب�سكل راأ�سي كما يف كلمة )اأيها(.

بها  مثلثة  راأ�س  بهيئة  املختتمة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
زائدة من اأعلى كما يف كلمة )اهلل(.

حرف الواو
ال�سورة املفردة بهيئة راأ�س مقورة ترتكز على  ورد احلرف يف 

قائم راأ�سي ويت�سل بقائم اأفقي كما يف كلمة )ول(.

مقورة  راأ�س  بهيئة  املختتمة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 
ويت�سل بها عراقة احلرف املتجه اإىل الي�سار كما يف كلمة )تويف(.

حرف الالم األف
ورد احلرف يف ال�سورة املفردة بهيئة قائمني وينك�رض القائمان 
من اأ�سفل يف نقطة واحدة اإىل الداخل لريتكزا على قاعدة مثلثة كما 

يف كلمة )الألب(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بنف�س ال�سورة املفردة 
كما يف كلمة )فال(.

حرف الياء
قائم  بهيئة  واملتو�سطة  املبتداأة  املركبة  ال�سورة  يف  احلرف  ورد 

ق�سري يرتكز على خط ا�ستواء الكتابة كما يف كلمة )اأيها-الرحيم(.

ورد احلرف يف ال�سورة املركبة املختتمة بهيئة مقو�سة يف اجتاه 
الي�سار كما يف كلمة )مو�سى(.

الدرا�صة التحليلية

املواد اخلام

الرخام
الآثار  �سناعة  يف  م�ستخدم  وهو  الرخام  من  ال�ساهدين  �سنع 
العربي  املغرب  بالد  وعرفت  كبري  �ساأن  الرقي  من  وبلغ  الأندل�سية، 

والأندل�س الرخام يف �سناعة �سواهد القبور منذ وقت مبكر.29

يتكون حجر الرخام من كربونات كال�سيوم متبلورة وميتاز مبيزات 
خا�سة من ال�سالبة الناجتة عن تكوينه الطبيعي اإذ اإن التبلور الناجت من 
تاأثري ال�سغط واحلرارة اأثناء تكون الرخام يف الطبيعة ي�ساعد على زيادة 
حجم حبيباته وجتان�سها وقلة م�سافاتها وزيادة متا�سكها كما يالحظ 
اجلمال الطبيعي لألوان الرخام وامللم�س الناعم اجلميل ل�سطحه والربيق 

الطبيعي لأ�سطحة امل�سقولة و�سهولة تنظيفه مع �سمان ثبات اللون.30

نا�سع  الأبي�س  الرخام  من  برثائها  الأندل�س  عرفت  ولقد 
عديدة  مناطق  يف  مقاطعه  تتوفر  الذي  والوردي  واخلمري  البيا�س 
النا�سع  من الأندل�س فقد كانت جبال قرطبة غنية برخامها الأبي�س 
وكانت املرية معيًنا ل ين�سب برخامها الأبي�س ال�سقيل الذي يتوفر يف 
جبالها التي تقع يف جهتها ال�سمالية، ومن هذا الرخام كانت ت�سنع 
املقربيات و�سواهد القبور التي ا�ستهرت بها املرية، وعرث على كميات 
مقاطع  غرناطة  يتوفر يف  كان  كذلك  الأثرية،  احلفائر  منه يف  هائلة 
عديدة من الرخام املو�سى يف حمرة و�سفرة وغري ذلك من الرخام 
احلالك واملجزع ويتطلب من النقا�س جهًدا كبرًيا يف نق�سه وتنفيذه 
واإعداد النقو�س والزخارف على م�سطحه كما يتطلب خربة ومهارة 
كبرية. وتخربنا امل�سادر التاريخية اأن الآلة امل�ستخدمة يف احلفر على 

احلجر والرخام كانت تعرف )باملنقار( .31

وانت�رضت �سناعة الرخام باملرية.32 يف اأيام املعت�سم ابن �سمادح، 
وذلك لتوفري مادة الرخام فيها حيث كان يكرث يف جبل �سيريا دي لو�س 
فال بري�س )Sierra de Los Filabres( .33 الواقع اإىل ال�سمال من 
املرية وكذلك ا�ستهرت قرية نا�رضة من اأعمال املرية التي متيزت بعمل 
الأعمدة الرخامية وكذلك طركونة.34 التي اخت�ست باإنتاج الرخام 
الأبي�س والأ�سود، كما ا�ستهرت رية باإنتاج الرخام املجزع و�سلبانية 
من اأعمال البرية باإنتاج الرخام الأبي�س امللكي النا�سع اللون ومتيزت 
والأطباق  الأقداح  بعمل  وعرفت  البرية،  حا�رضة  وهي  ق�سطيلية35 
والأكواب من الرخام الأبي�س اللنب اإذ ميتاز ب�سهولة عمله وت�سكيله، 
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وقد �ساعدت وفرة الرخام على ا�ستعماله بكرثة يف اأعمال البناء، ولذا 
اهتم الرخامون بعمل ال�سواري والأعمدة والألواح التي ت�ستعمل يف 

اجلدران، كل هذه من مراكز �سناعة الرخام بالأندل�س.36

العنا�صر الزخرفية بالنق�ص الكتابي والزخارف

بارزة  النقو�س  ظهور  هو  فيه  الأ�سا�سي  املبداأ  البارز:  احلفر 
والأر�سية غائرة.

ويف�سل النحت البارز يف النقو�س الكتابية لعدة اأ�سباب:

يعطيه  ملا  وذلك  للم�ساهد،  بالن�سبة  الكتابي  النق�س  قراءة  �سهولة 
ا عندما يثبت النق�س الكتابي يف الأماكن  الربوز من الظل والنور وخ�سو�سً

املرتفعة، ويف ذلك نوع من احلفاظ على الجتاه الب�رضي للنقو�س.

ال�سقل  يتم  والزخارف  احلروف  وبروز  احلفر  اإمتام عملية  بعد 
وت�سوية احلروف واإزالة الزيادات، وذلك با�ستخدام املبارد املنا�سبة37.

الزخارف

 الزخارف النباتية
اأتقن الفنان الأندل�سي الر�سوم النباتية ووفق يف �سياغتها توفيًقا 
العنا�رض  اأهم  ومن  الطبيعة.  اإىل  واأقرب  مرونة،  اأكرث  فكانت  كبرًيا، 
الزخرفية امل�ستخدمة يف زخارفه املراوح النخيلية الكاملة واأن�سافها 
الوريدات والفروع وال�سيقان النباتية والوريقات متعددة الف�سو�س 
التي تبدو مب�سوطة مرة ومنكم�سة مرة ثانية ومنثنية مرة ثالثة ونراها 

تظهر مرة م�سبعة وخمتتمة ومرة مل�ساء.38

املراوح النخيلية واأن�صافها 
العنا�رض  من  واأن�سافها  النخيلية  املراوح  اأن  املعروف  من 
الزخرفية  الفنون  على  وا�سع  نطاق  على  ا�ستخدمت  التي  الزخرفية 
يف الع�رض الإ�سالمي.39 وهي العنا�رض الزخرفية ال�سا�سانية التي اأتقنها 
الفن  منتجات  اأ�سكالها وظهرت بكرثة يف  امل�سلم وطور يف  الفنان 
لدى  املحببة  الزخرفية  العنا�رض  من  العن�رض  هذا  وكان  الإ�سالمي، 

الفنانني يف الع�رض الإ�سالمي.40 )لوحة 1( )�سكل 5(.

مثال/ وجود منوذج ل�ساهد قرب مبتحف الآثار الوطني مبدريد يرجع 
اإىل فرتة حكم ملوك الطوائف موؤرخ ب�سنة 443هـ/ 1022م يحمل 
رقم �سجل 5042. وهذا يدل على وجود ت�سابه يف �سمات �سواهد 
مدينة طليطلة حيث اإنه يت�سابه من حيث نوع اخلط وال�سكل الأ�سطواين.

الزخرفة الهند�صية 
الفنانون  بها  اهتم  التي  الهند�سية  املوا�سع  اأو  العنا�رض  من 
الأندل�سيون وا�ستعملوها يف زخرفة خمتلف اأعمالهم واإجنازاتهم الفنية 

مبا فيها �سواهد القبور املثلثة. 

املثلث
مل يكن �سكل املثلث من بني العنا�رض الهند�سية الزخرفية التي كنت 
تلفت اإليها الهتمام لذلك ل تكاد تلتقي مع هذا العن�رض الزخريف اإل 
نادًرا، فقد ا�ستعمل كعن�رض زخريف؛ حيث لوحظ اأن ا�ستعماله يف هذا 
املجال كان وبالكاد يف حالة واحدة ب�سكله الب�سيط اخلايل من مظاهر 
عن  عبارة  الأ�سالع  املت�ساوي  املثلث  زخرفة  ظهرت  كما  التكلف 

مثلثات متجاورة معكو�سة بالتبادل41. )لوحة 2( )�سكل 6(.

اخلط الكويف

من  قرب  بشاهد  موجودة  خنيلية  مراوح  أنصاف  عن  عبارة   )5 )شلك 
سجل  برقم  بطليطلة  اآلثار  بمتحف  حمفوظ  الشلك  أسطواين  الرخام 

136، مؤرخ بسنة 443 ـه/1051م، من عمل ابلاحث.

وتظهر  األضالع،  متساوية  املثلثات  زخرفة  عن  عبارة   )6 )شلك 
الرخام  من  قرب  بشاهد  موجود  باتلبادل  معكوسة  متجاورة  مثلثات 
أسطواين الشلك حمفوظ بمتحف اآلثار الوطين بمدريد برقم سجل 67، 

مؤرخ بسنة 465 ـه/1072م، من عمل ابلاحث.
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الكويف  باخلط  الأول  ال�ساهد  الكويف  باخلط  ال�ساهدان  كتب 
ذي الطرف املتقن وال�ساهد الثاين باخلط الكويف الب�سيط.

ظهرت  التي  العربية  اخلطوط  اأنواع  اأ�سهر  من  الكويف  واخلط 
بداية  منذ  الإ�سالمية  الأثرية  الكتابات  خالل  من  الأندل�س  يف 
1085م.  478هـ/  الطوائف  ملوك  ع�رض  وحتى  الإ�سالمي  الع�رض 
بداية  منذ  القبور  �سواهد  على  الكتابة  ا�ستعمل يف  الذي  اخلط  وهو 
الع�رض الإ�سالمي، وقد بداأ ب�سيًطا ثم تطور تدريجيًّا عرب الع�سور.42 
وامتزجت الزخارف باخلط، وظل اخلط الكويف ي�ستخدم يف ع�رض 

الإمارة الأموية وع�رض اخلالفة ثم ملوك الطوائف.43

التي  بالعراق  الكوفة  مدينة  من  ا�سمه  اخلط  هذا  ا�ستمد  ولقد 
اأبي  بن  �سعد  يد  على  638-640م(  )19-17هـ/  بني  اأن�سئت 
وقا�س حيث جود اخلط العربي فيها، ومن ثم غلب على ت�سمية اخلط 
العربي؛  الوطن  اأنحاء  اإىل �سائر  انت�رض منها  اإليها حيث  الكويف ن�سبة 
امل�ساحف  به  كتبت  وقد  البدء،  يف  ورعته  تبنته  قد  الكوفة  ولأن 
خم�سة قرون حتى القرن اخلام�س الهجري -احلادي ع�رض امليالدي. 
والزخرفة،  للفن  العربية  اخلطوط  اأنواع  اأف�سل  الكويف  اخلط  ويعترب 
وهذا ما دعا )غو�ستاف لويون( يف كتابه ح�سارة العرب؛ لأن يقول: 
ان�سجام  فهو ذو  الزخرفة، ول غرو  �ساأن كبري يف  العربي  للخط  اإن 

عجيب مع النقو�س العربية.44

اخلط الكويف الب�صيط 

عن�رض زخريف  اأي  من  وخلو حروفه  بب�ساطته  اخلط  هذا  يتميز 
م�ساف اإليها.45 وفيه مييل اخلط الكويف نحو التاأنق والتجميل دون 
زخرفية.46  لواحق  اأو  زيادات  اأية  نف�سها  احلروف  على  تدخل  اأن 
الأ�سطر  وا�ستقامة  والكلمات  احلروف  بني  التنا�سق  عليه  يبدو  لكنه 
واللتزام بعدد معني للكلمات املكتوبة يف كل �سطر بحيث تتنا�سب 
ي�سع  اخلطاط  اأن  يعني  وهذا  نف�سه،  ال�سطر  عر�س  اأو  م�ساحة  مع 
التطور  وهو  الكتابة،  يف  ي�رضع  اأن  قبل  كتابية  هند�سية  خطة  لنف�سه 

الذي مييزه عن اخلط الكويف البدائي.47 )لوحة 2( )�سكل 2(

اخلط الكويف ذي الطرف املتقن
فيه حاول الفنان امل�سلم اأن يجعل لقمة بع�س احلروف قطة اأعر�س 
من احلرف نف�سه، وذلك باإتقان ر�سم قمة حرف الألف والالم وغريها 
ا نهايات بع�س  من احلروف الطالعة اأو قوائم احلروف ال�ساعدة، واأي�سً
احلروف الأخرى كالواو وما يف مثلها من احلروف املنتهية، اأو ي�سق 

ثم عرف  اخلط جماًل ورونًقا ومن  ي�سفي على  ا  �سقًّ احلرف  طرف 
باخلط الكويف ذي ال�سعبة الواحدة )ال�رضطة( اأو ال�سعبتني )ال�رضطتني( 

اأو اخلط الكويف ذي ال�سعب.48 )لوحة 1( )�سكل 1(

ال�صمات العامة للخط الكويف بالأندل�ص
اإتقان اخلط يف النق�س كما يف نق�سي )1،2(.

الزخارف  النباتية كما يف نق�س )1( وظهور  الزخارف  ظهور 
الهند�سية كزخرفة املثلثات كما يف نق�س )2(.

ر�سم حرف اجليم ب�سكل زاوية حادة كما يف نق�سي )1،2(.

بقية حروف  ن�سبيًّا عن  الألفات والالمات مرتفعة  قوائم  ر�سم 
الكلمات كما يف نق�سي )1،2(.

ر�سم حرف الدال والراء مت�سابهني كما يف نق�س )1(.

ظهور العني املقورة كما يف نق�س )1،2(.

زيادة عراقة حرف الواو كما يف نق�س )1،2(.

ر�سم الياء الراجعة كما يف نق�س )1(.

اعتدال الأ�سطر.

خلو النق�س من نقط الإعجام.

درا�صة م�صمون ال�صاهدين 
تعترب درا�سة الكتابات الأثرية العربية من حيث امل�سمون ذات 
والقت�سادية  والجتماعية  والتاريخية  الأثرية  الدرا�سات  يف  اأهمية 
من  الكتابات  هذه  ملا حتويه  وذلك  الأخرى  الدرا�سات  من  وغريها 
م�سامني خمتلفة، فاإن درا�سة م�سمون كتابات �سواهد القبور الإ�سالمية 
ذات اأهمية ملا لها من دور يف الدرا�سات املختلفة ل�سيما واأن كثرًيا 
كاتبه،  ا�سم  على  يحتوي  اأحياًنا  وبع�سها  موؤرخ  ال�سواهد  هذه  من 

ومن هنا تت�سح قيمة درا�سة م�سمون هذه الكتابات.49

وتتاألف كتاباته من حيث امل�سمون من العنا�رض الآتية:

الب�صملة )ب�صم اهلل الرحمن الرحيم(
من  كثري  يف  ون�سبه  األقابه  ذكر  املتوفى،  ب�سخ�س  التعريف 

الأحيان واأحياًنا وظيفته وبع�س �سفاته.

و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  وتعظيم  اهلل  بذكر  اإ�سادة 
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وعبارات توحيدية ل تخرج عن ال�سهادتني )�سهادة اأن ل اإله اإل اهلل 
بال�ساعة  والعرتاف  القراآنية  الآيات  وبع�س  اهلل(  ر�سول  واأن حممًدا 

والبعث واجلنة والنار.

تاريخ الوفاة

له  واملغفرة  الرحمة  وطلب  املتوفى  على  للرتحم  القارئ  دعوة 
وجلميع امل�سلمني.50

اأوًل: الب�صملة )ب�صم اهلل الرحمن الرحيم(
اهلل  )ب�سم  بـ  البتداء  ي�ستحب  اأنه  على  العلماء  من  كثري  اتفق 
الرحمن الرحيم( يف كل اأمر ذي بال اتباًعا للكتاب العزيز، وملا روى 
اأبو هريرة  عن النبي  اأنه قال كل اأمر ذي بال ل يبداأ فيه ب�سم اهلل 
الرحمن الرحيم فهو اأجذم، ويف رواية فهو اأقطع، ويف رواية اأخرى 

فهو اأبرت، ومعناه قليل الربكة ول يبارك فيه.51

ومن خالل درا�سة م�سمون كتابات ال�ساهدين ات�سح اأنها ت�ستمل على 
الب�سملة ب�سورة كاملة )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم( وتكتب عادة يف اأعلى 
ال�ساهد وبالتحديد يف ال�سطر الأول منه مثال على ذلك. )لوحة 2-1(.

ثانًيا: الآيات القراآنية
الإ�سالمية  القبور  �سواهد  كتابات  م�سمون  دار�سة  خالل  ومن 

يف طليطلة الأندل�سية ورد يف الآية الآتية �سمن م�سمون ال�سواهد.

الدنيا وال يغرنكم  اإن وعد اهلل حق فال تغرنكم احلياة  النا�س  اأيها  يا   )1
باهلل الغرور52

)فال  حمالة  ل  كائن  املعاد  اأي  حق(  اهلل  وعد  اإن  النا�س  )ياأيها   
اهلل  اأعد  ما  اإىل  بالن�سبة  الدنيئة  العي�سة  اأي  الدنيا(  احلياة  تغرنكم 
بهذه  الباقي  ذلك  عن  تتلهوا  فال  العظيم  من  ر�سلة  واأتباع  لأوليائه 
الزهرة الفانية 53)ول يغرنكم باهلل الغرور( وهو ال�سيطان حيث قال 
ابن العبا�س: اأي ل يفتننكم وي�رضفنكم عن اتباع ر�سل اهلل وت�سديق 

كلماته فاإنه غرار كذاب اأفاك.54 )لوحة 2-1(

ال�سكينة يف قلوب املوؤمنني55.

يف  والطماأنينة  ال�سكينة  اأنزل  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأن  به  يعني 
يا  به  اإىل الإميان واحلق الذي بعثك اهلل  املوؤمنني باهلل ور�سوله  قلوب 

حممد.56 )لوحة 2(

ثالًثا: عبارات ال�صهادة
وردت بع�س عبارات ال�سهادة )�سهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا 
ر�سول اهلل( �سمن م�سمون �سواهد القبور الأندل�سية، ومنها على �سبيل 

املثال: ي�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�سول اهلل. )لوحة 2(

رابًعا: عبارات الدعاء وطلب الرحمة واملغفرة
اأوقات  والتما�س  منه  والإكثار  الدعاء  على  املحافظة  يجب 
الإجابة؛ لأن الدعاء حتفة امليت و�سالح الأحياء، وقد روي عن النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: ’ما امليت يف قربه اإل كاملتغوث ينتظر 
دعوة تلحقه اأو �سدقة تلحقه من ابنه اأو اأخيه اأو �سديق له فاإذا حلقته 
الأحياء  هدايا  العلماء:  وقال  فيها‘  وما  الدنيا  من  اإليه  اأحب  كانت 

لالأموات الدعاء وال�ستغفار.57 مثال رحمه اهلل. )لوحة 1(

خام�ًصا: حتديد مكان الدفن )الوفاة(
عادة ما يكتب يف مقدمة كتابات �ساهد القرب الإ�سالمي الب�سملة، 
ثم اآية قراآنية، ثم ياأتي بعد ذلك حتديد مكان الدفن اأو الوفاة، ويتم كتابة 
ذلك ب�سيغ خمتلفة تختلف من �ساهد قرب اإىل اآخر بح�سب املكان املو�سوع 
به ال�ساهد، وهنا كتب ب�سيغة هذا قرب، وبالتاأكيد يختلف م�سمون كل 
م�سطلح عن غريه من ناحية املعنى ال�سطالحي اأو من ناحية ال�سكل 

املعماري والوظيفي للمكان نف�سه املو�سوع به �ساهد القرب.

م�سطلح هذا قرب

والقرب58: هو مدفن الإن�سان، وجمعه قبور ومقابر، قال الفراء 
يقرب ومل  ممن  مقبوًرا  اأي جعله  فاأقربه(  اأماته  )ثم  تعاىل:  اهلل  قول  يف 
)مقابر  النواوي�س  يلقى يف  ممن  ول  وال�سباع  للطري  يلقى  ممن  يجعله 
يقل  ومل  اآدم،  بنو  به  اأكرم  مما  القرب  كاأن  ناوو�س(  مفرده  الن�سارى، 
الدافن بيده واملقرب )ب�سم امليم و�سكون القاف  القابر هو  فقربه لأن 

وك�رض الباء( هو اهلل.59 )لوحة 2-1(

�صاد�ًصا: الوظائف
ا�ستخدمت للتفاخر اأو للتعبري عن الوظيفة واملن�سب الذي يتوله 
حاملها وكانت الألقاب الفخرية تختلف عن األقاب املهن والوظائف.

تعترب كتابات �سواهد القبور الإ�سالمية م�سدًرا من م�سادر درا�سة 
اإن م�سمون  الإ�سالمي؛ حيث  الع�رض  الإ�سالمية والوظائف يف  الفنون 
كتاباتها يحتوى اأحياًنا على اأ�سماء حرف اأو �سناع مار�سوا هذه احلرف، 
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يعرف  قبور  �سواهد  على  تاأتي  الأ�سماء  هذه  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سيف  واإذا 
ا على تواريخ وفاة  اأحياًنا الأمكنة التي عرث عليها فيها كما ت�ستمل اأي�سً
اأ�سحابها اأمكن التعرف على املدينة اأو القطر الذي زاول هوؤلء ال�سناع 
فيه ن�ساطهم الفني بالإ�سافة اإىل الفرتة الزمنية التي عملوا فيها، كما اأنه 
من املمكن التو�سل اإىل اإقامة عالقات اأ�رضية وعائلية بني اأ�سحاب احلرف 

والتعرف اأحياًنا على ال�سالت احلرفية واملهنية بني �سانع واآخر.60

الوزير

األقاب  يف  عليه  الكالم  تقدم  وقد  الأقالم،  اأرباب  من  كان  اإذا 
اأرباب ال�سيوف يف ال�سنف الأول61. )لوحة 2(

�صابًعا: الألقاب

الفقيه
اإذا  القاف  ب�سم  فقه  من  فاعل  ا�سم  وهو  العلماء،  األقاب  من 
�سار الفقه له �سجية ككرم له �سجية، قال امل�سبلي يف �رضح خمت�رض ابن 
اأما خالفه على فقهاء  احلاجب: واإمنا يقع على املجتهد دون املقلد، 
املكاتب ونحوهم فعلى �سبيل املجاز، على اأن الكتاب بالديار امل�رضية 
مل ي�ستعملوا، وغريهم ي�ست�سغرون التلقيب به ويعدونه تعظيًما، اإمنا 
للمبالغة، وهو  اإليه  ن�سبة  الفقيهي  املغرب  اأهل  التعظيم  به جد  يعظم 

م�ستعمل يف األقاب العلماء.62

تعاىل:  اهلل  لقول  امل�سلمني  على  كفاية  فر�س  الدين  يف  والفقه 
)فلول نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين(.63 )لوحة 1(

ثامًنا: الأ�صماء
ال�سم عند النحاة ما دل على م�سمى دللة اإ�سارة، وا�ستقاقه من 
ال�سمة، وهي العالمة لأنه ي�سري عالمة على امل�سمى مييزه عن غريه اأو 
املراد  ثم  عليه،  و�سفه  باعتبار  امل�سمى  يعلو  ال�سم  لأن  ال�سمو؛  من 

بال�سم اأحد اأق�سام العلم وهو ما لي�س بكنية ول لقب.64

ومن خالل الكتابات الأثرية العربية اأمكن التعرف على �سل�سلة 
وم�ساهري  الن�ساء  و�سهريات  الدولة  رجال  كبار  لأ�سماء  متكاملة 
واللغويني  الدين  ورجال  والأدباء  والعلماء  الق�ساة  من  الرجال 
مت  ما  اإذا  الأ�سماء  هذه  على  ال�سوء  من  املزيد  اإلقاء  وغريهم، وميكن 
الربط بينها وبني ما يرد يف كتب الرتاجم وامل�سادر وما يعود من ذلك 
واأن�سابهم  ال�سخ�سيات  هذه  على  التعرف  يف  تفيد  معلومات  من 

واأو�ساعهم الجتماعية.65

1- مو�صى
من �سواهد طليطلة )لوحة 2(

2- عثمان
ومن  الفقيه.66  القرطبي  ثم  الطليطلي  عفان  عثمان  بنت  رملة 

�سواهد طليطلة )لوحة 1(

3- عمر
اأبو مطرف حممد بن عمر بن اأبي الوزير حممد بن مو�سى �سعد بن 
اإ�سحاق عن عمته عن اأبي �سعيد قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم: تنكح املراأة على ثالث خ�سال على مالها وجمالها ودينها.67 

العمر واجلمع اأعمار.68 ومن �سواهد طليطلة )لوحة 2(

4- جعفر
اجلعفر: هو النهر عامة وقيل اجلعفر النهر املالآن اأو املمتلئ، وبه 

�سبهت الناقة الغزيرة.69 ومن �سواهد طليطلة )لوحة 1(

5- �صعد
خالف  وال�سعودة  النح�س،  نقي�س  وهو  اليمن،  ال�سعد: 
النحو�سة، وقد �سعد ي�سعد �سعًدا و�سعادة، فهو �سعيد.70 ومن �سواهد 

طليطلة )لوحة 1(

ثامًنا: الكنية
يذكر ابن الأثري ملا كان اأهل اأ�سل الكنية اأن تكون بالأولد تعني اأن 
يكون بالذين ولدوهم باأبي احل�سن يف كنية علي بن اأبي طالب - كرم اهلل 
وجههـ/ فمن مل يكن له ابن وكان له بنت كنوه بها كما قيل امل�رضوف باأقرب 

النا�س اإليه كما كنى النبي  عبد اهلل بن الزبري وهو �سبي باأبي بكر.71

اأبي عثمان
من �سواهد طليطلة )لوحة 1(

تا�صًعا: التاأريخ للوفيات
اأن عدًدا كبرًيا من  للوفيات من  التاأريخ  اأهمية  اأدل على  لي�س 
هذه  مبثل  كتبهم  تت�سمن  اأن  على  حر�سوا  قد  امل�سلمني  املوؤرخني 
والرتاجم  لل�سري  كتب  اأو  حوليات  كتب  اأكانت  �سواء  التواريخ 
يعتمد  من  املوؤرخني  من  ما جند  واأحياًنا  ذلك،  اإىل  وما  والطبقات 
الأثر  على  من  الوفاة  تاأريخ  نقل  يف  والنقو�س  الكتابات  على 
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وامل�سادر  الكتب  من  كثرًيا  فاإن  ذلك،  من  وبالرغم  نف�سه،  القائم 
لها  املرتجم  الأ�سخا�س  تواريخ  بع�س  ذكر  اأغفلت  قد  التاريخية 
ويف اأحيان اأخرى يوجد ت�سارب اأو اختالف بني املوؤرخني حول 
الكتابات  درا�سة  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  الوفيات،  بع�س  تاأريخ 
هذا  حل�سم  خا�سة  القبور  و�سواهد  عامة  الإ�سالمية  والنقو�س 
برتجيح  اأو  ال�سحيح  الوفاة  تاأريخ  اإثبات  �سواء عن طريق  اخلالف 

بع�س من هذه الآراء على غريها72.

التقومي  من  العربية  باحلروف  ال�ساهدين  على  التاريخ  حفر 
الهجري باليوم وال�سهر وال�سنة، بل واأجزاء من اليوم اأو الليلة.

1- اأن تقع الكتابة فيما بعد الن�سف من ال�سهر اإىل الليلة االأخرية منه

فيكون  الن�سف  قبل  يف  كما  ال�سهر  من  باملا�سي  يوؤرخ  اأن  وهو 
التاأريخ يف جميع ال�سهر من اأوله اإىل اآخره باملا�سي دون الباقي. )لوحة 1(

2- اأن يوؤرخ باأجزاء اليوم اأو الليلة

�سارت الكتاب يوؤرخون بال�ساعات امل�سهورة عنهم كالأوىل من 
النهار اأو الثانية اأو وقت الظهر اأو وقت الع�رض ونحو ذلك.73 )لوحة 2(

التقومي  من  العربية  باحلروف  ال�ساهدين  على  التاريخ  حفر 
الهجري باليوم وال�سهر وال�سنة، بل واأجزاء من اليوم اأو الليلة.

نتائج الدرا�صة
ال�ساهدان يتبعان اأ�سلوب طليطلة يف �سواهد القبور ومل يخرجا 
الأ�سطواين  ال�سكل  �سواء  ال�سكل والكتابات  عنه، وذلك عن طريق 
اأو الكتابات متمثلة يف اآية �سورة فاطر، وهو ما ين�سب ال�ساهدين اإىل 

اأ�سلوب طليطلة.

منها  اأمور  ال�ساهدين يف عدة  اأهمية درا�سة  الدرا�سة  اأو�سحت 
ا م�سمون  �سكل الكتابات املنفذة عليها والزخارف التي تزينها واأي�سً
والقت�سادية  وال�سيا�سية  الجتماعية  بالنواحي  وعالقتها  الكتابات 

والفنية والتاريخية للمجتمع الطليطلي.

اأو�سحت الدرا�سة اأن مادة الرخام هي املادة التي ا�ستخدمت يف 
ال�ساهدين مو�سع الدرا�سة، والتي نفذت باحلفر البارز.

كتابة  يف  ا�ستخدم  الذي  الكويف  اخلط  اأن  الدرا�سة  اأثبتت 
الكويف  واخلط  الب�سيط  الكويف  اخلط  هو  الدرا�سة  مو�سع  ال�ساهد 

املتقن. الطرف  ذي 

اأثبتت الدرا�سة اأن اخلطاط اأحياًنا قد التزم بوجود خطة هند�سية 
مما  ومتوازية  منتظمة  اأ�سطر  هيئة  على  فكتب  للنقو�س،  تنفيذه  عند 

جعل الكتابات تبدو يف �سورة منتظمة وجمودة.

احلروف  بحجم  اخلطاط  التزام  مدى  الدرا�سة  اأو�سحت 
والكلمات بالنقو�س مما حقق التوازن فيما بني اأ�سطر الن�س.

املفردة  اأن اخلطاط نوع يف �سور احلروف  الدرا�سة  اأو�سحت 
�سورة،  من  باأكرث  يظهر  الواحد  احلرف  مما جعل  بالنقو�س  واملركبة 

واأدى ذلك اإىل اإك�ساب النق�س مزيًدا من اجلمال والزخرفة.

وجدت  حيث  النباتية  الزخارف  ا�ستخدام  يف  اخلطاط  نوع 
هند�سية  وزخارف   )5-1( بال�سكلني  نخيلية  مراوح  اأن�ساف 
من  كل  واحتوى   )6-3( بال�سكلني  مثلثات  اأ�سكال  عن  عبارة 

اإطار. على  ال�ساهدين 

ميكن ح�رض م�سمون الكتابة على النحو التايل: بداأت بالب�سملة، 
ثم جمموعة من الآيات القراآنية من �سورة لقمان والفتح التي ت�سري اإىل 
اأن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء واأن الدوام هلل وحده احلي الباقي، 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  على  ال�سالة  عبارة  ذلك  بعد  ذكر  ثم 
وعلى اآله الطاهرين جميًعا ب�سيغة اجلمع لكي تعم الفائدة عليه وعلى 
ا ظهرت بع�س عبارات الدعاء التي تنوعت  اآلة الطاهرين جميًعا واأي�سً

�سياغتها وم�سمونها.

اأو�سحت الدرا�سة اأن الأ�سماء امل�ستخدمة ذات دللت دينية فمنها 
ما على اأ�سماء الر�سل والأنبياء )عثمان-علي( وهي من الأ�سماء املحببة 

لأهل الأندل�س والرببر يف تلك الفرتة لأنه من اأ�سماء املب�رضين باجلنة.

ذكر وظائف اأ�سحاب ال�ساهدين على النق�س منها الفقيه والوزير.

لعبارات  كتابته  يف  حافظ  اخلطاط  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت 
كتابة  يف  الإ�سالمي  الع�رض  بداية  منذ  املتبع  املنهج  على  التاأريخ 
التاريخ حيث ا�ستخدم عبارة اأكرث حتديًدا للوفاة ب�سيغة لع�رض بقني 

رم�سان. ل�سهر 

ذكر  دينية حيث  �سخ�سية  يخ�س  الأول  ال�ساهد  م�سمون  كان 
كلمة الفقيه اأما م�سمون ال�ساهد الثاين كان يخ�س �سخ�سية �سيا�سية 

حيث ذكر كلمة الوزير.

ترجمت الدرا�سات لكل من ال�ساهدين واأبرزت �ساحبيهما يف 
القرن اخلام�س الهجري احلادي ع�رض امليالدي.
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المرابطة والمقابريات.

الحجارة  21 بوادي  المعروف  البرج  وبين  بينها  بالأندل�س  مدينة 
خم�سة و�ستون مياًل، وهي مركز لجميع بالد الأندل�س؛ لأن منها 
ا، ومنها  اإلى قرطبة ت�سع مراحل ومنها اإلى بلن�سية ت�سع مراحل اأي�سً
القطر  ت�سع مراحل وطليطلة عظيمة  ال�سامي  البحر  في  المرية  اإلى 
كثيرة الب�سر، وهي كانت دار الملك بالأندل�س حين دخلها طارق 
اأزلية من بناء  اأ�سوار ح�سنة وق�سبة ح�سينة، وهي  وهي ح�سينة لها 
مملكة  دار  الكبير وكانت طليطلة  النهر  العمالقة وهي على �سفة 
كانوا  منها  مملكتهم،  ودار  القوط  قاعدة  طليطلة  ومدينة  الروم 
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