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Abstract
In Samarkand’s cemeteries was spread a distinctive type of gravestones, made of large- sized 

river stones. It is a natural stone formed by nature, which gave it irregular shapes.  This type of 
gravestone was common in Samarkand in the period from the third century  AH/ the Ninth century 
CE until the beginning of the seventh century AH/ the Thirteenth  century CE, and most of it was 
concentrated in the Sixth century AH/ the Twelfth  century CE. Inscriptions of these gravestones 
represent the link between early gravestones  in Central Asia and the gravestones from the Timurid 
period. In which we observe  development of the gravestones in terms of the general form, raw 
material used in its  manufacture, Shapes of the lines inscribed and their contents. This research 
is concerned  with study of these tombstones by identifying the type of stone used in manufacture 
of  gravestones, how to implement the inscriptions, read the inscriptions, analyzed it to access  its 
contents, types of lines engraved on them and other information about population of  the city. 

شواهد قبور مسرقند املنقوشة على حصى البازلت 
خالل القرن الثالث حىت السابع اهلجري/ التاسع حىت 

الثالث عشر امليالدي
Gravestones in Samarkand during the Third until the Seventh  Century AH/ 

the Ninth until the Thirteenth Century CE  
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مقدمة

منطقة  يف  املدن  أقدم  من  واحدة  سمرقند  وتعد 
الضفة  من  710م  حنو  ارتفاع  ىلع  تقع  حيث  الوسطى؛  آسيا 
اجلنوبية نلهر زرافشان1 أو نهر الصغد2 كما ذكره اجلغرافيون 
املسلمون األوائل. واكن من أسباب ازدهار مدينة سمرقند 
وأفغانستان  اهلند  من  اتلجارية  الطرق  ملتىق  ىلع  وقوعها 
عن طريق بلخ وترمذ3 ومن إيران يف اجتاه الرشق إىل مرو؛ 
وقد استمرت هذه الطرق إىل الرشق كطريق تلجارة احلرير 

إىل الرتكستان الرشقية والصني4.

بن مسلم  قتيبة  بقيادة  املسلمون سمرقند  العرب  فتح 
بقايا  اجلامع ىلع  املسجد  وبىن  712م(،  )94ه/  سنة  ابلاهيل 
الطاهريني6  سلطة  انهيار  وبعد  الرئييس5،  الصغدي  املعبد 
هجمات  حتت  خراسان  يف  820-872م(  )205-259ه/ 
بن  نرص  وجد  867-911م(  )254-299ه/  الصفاريني7 
ىلع   

ّ
مستقًل حاكًما  نفسه  893-894م(  279ه/  )ت  أمحد 

جعل  ثم  سمرقند،  اعصمته  واكنت  انلهر،  وراء  ما  منطقة 
إسماعيل بن نرص )ت 295ه/ 907م( خبارى اعصمة ادلولة 
ذلك  من  الرغم  874-907م(. وىلع  )261-295ه/  السامانية 
وراء  ما  يف  جتارًيّا  مركًزا  اتلايلة  القرون  عرب  املدينة  ظلت 
انلهر.8 وقد حتسنت األمور يف فرتة القرنني اثلالث والرابع 
الضاحية  ونشأت  امليلديني،  والعارش  اتلاسع  اهلجريني/ 

اتلجارية واحلرفية إىل اجلنوب والغرب من أفراسياب9. 

اعم  وسمرقند  خبارى  ىلع  القراخانيون10  استوىل  ثم 
)382ه/ 992م(، وبهزيمة آخر احلاكم السامانيني إسماعيل 
بن نوح سنة )394ه/ 1004م( أصبحت املدينة حتت احلكم 
عرش  احلادي  اهلجري/  اخلامس  القرن  أواخر  ويف  الرتيك، 
وبنيت  وفنيًّا11  ثقافيًّا  مركًزا  سمرقند  أصبحت  امليلدي، 
إداري  مركز  إىل  القديمة  املدينة  وحتولت  جديدة،  ضواِح 
مساحته،  وزيادة  اجلامع  املسجد  بناء  وأعيد  ودفايع، 
عدم 

ُ
وتطورت املنطقة املحيطة بقرب قثم بن العباس.12 وقد أ

عثمان خان بن إبراهيم آخر حاكم القراخانيني يف سمرقند 
1220م(  617ه/  )ت  شاه  خوارزم  حممد  ادلين  علء  يد  ىلع 
يف اعم )608ه/ 1212م( واستوىل اخلوارزميون ىلع املدينة.13 

ويف اعم )617ه/ 1220م( غزا اجليش املغويل سمرقند بقيادة 
جنكزي خان14 )ت 624ه/ 1227م( وُدمرت املدينة وقنواتها 

املائية15.

والقرن  امليلدي،  اتلاسع  اهلجري/  اثلالث  القرن  بني 
السادس اهلجري/ اثلاين عرش امليلدي، اكنت سمرقند من 
الوقت  ذلك  يف  وتطورت  الرشق،  يف  اثلقافية  املراكز  أكرب 
الروابط اثلقافية مع كربيات مدن إيران، والعراق، وخراسان 

ىلع نطاق واسع16.

وقد شهدت هذه الفرتة ازدهاًرا حضارًيّا وثقافيًّا وعلميًّا 
يف آسيا الوسطى، وصلنا منها عدد كبري من شواهد القبور 
واتلوابيت والرتاكيب اليت تعطينا معلومات هامة عن تاريخ 
املنطقة، من خلل انلقوش اجلنائزية املسجلة عليها؛ وترجع 
بها  اليت مرت  اتلارخيية  العصور  إىل خمتلف  الشواهد  هذه 
من  جمموعة  الشواهد  هذه  نماذج  أهم  ومن  الوسطى.  آسيا 
أغلبها  ويرجع  سمرقند،  مدينة  من  وصلتنا  اليت  الشواهد 
امليلدي.  عرش  اثلاين  اهلجري/  السادس  القرن  فرتة  إىل 
وتمثل نقوش هذه الشواهد حلقة الوصل بني شواهد القبور 
اتليمورية،  الفرتة  من  وصلتنا  اليت  القبور  وشواهد  املبكرة 
حيث  من  الشواهد  شلك  تطور  مدى  فيها  نلحظ  واليت 
املستعملة يف صناعتها، وأشاكل  اخلام  واملادة  العام،  الشلك 
اخلطوط املنقوشة عليها ومضامينها؛ حيث انترش يف مدينة 
من احلىص  املصنوعة  القبور  شواهد  من  نوع ممزي  سمرقند 
انلهرية كبرية احلجم؛ ويه عبارة عن أحجار طبيعية شلكت 
ووجدت  منتظمة،  غري   

ً
أشاكل أعطتها  اليت  الطبيعة  بفعل 

ىلع حواف األنهار تسىم »كرياك- قرياق«.17 وهذا انلوع من 
احلىص اكن ول يزال يستخدم حىت اآلن يف شحذ األدوات 
املعدنية اخلاصة بالصناع واحلرفيني يف مدن آسيا الوسطى. 
يلكون  احلىص  من  انلوع  هذا  سمرقند  أهل  استخدم  وقد 
املتوىف  اسم  تسجيل  أهميتها  القبور،  ىلع  واضحة  علمة 
قرب«.  »حجر  اسم  املنطقة  أهل  عليها  يطلق  وفاته،  وتاريخ 
وقد شاع هذا انلوع من شواهد القبور يف الفرتة من القرن 
اثلالث اهلجري/ اتلاسع امليلدي حىت بداية القرن السابع 
اهلجري/ اثلالث عرش امليلدي، وإن تركز أغلبها يف القرن 
أنه ىلع  والغريب  امليلدي.  اثلاين عرش  اهلجري/  السادس 
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الرغم من انتشار هذا انلوع من احلىص، فإن استعماهل كنوع 
من شواهد القبور اقترص ىلع مدينة سمرقند ووجد معظمها 

يف اجلبانة. 

جبانات سمرقند

سمرقند  مدينة  يف  اجلبانات  إحدى  اكنت  حيث 
تعرف باسم جبانة سنكرسسان تقع جبوار باب انلوبهار يف 
قرية  طرف  يف  ذلك  عن  فضًل  ألفراسياب،  الغريب  السور 
مقربة  هناك  املدينة، اكنت  أسوار  وذلك خارج  فرخشيد،18 
وثمة  الرباين(،  عبدي  الشيخ  )أي  بريون19  عبدون  خواجة 
مقربة أخرى داخل السور اكنت تعرف باسم خواجة عبدي 

درون20 )أي الشيخ عبدي اجلواين( )لوحة 1(.

ويف القرن السادس اهلجري/ اثلاين عرش امليلدي، اكن 
أحد أحياء املدينة يسىم جاكرديزة.21 واكنت به مقربة كبرية 
للعلماء والكبار، هذه املقربة أو اجلبانة ل تزال قائمة تقع يف 
املقربة  السمعاين  وجيعل  احلايلة.  املدينة  من  الرشيق  القسم 

)خريطة 1( توضح خطط مدينة سمرقند، نقالً عن بارتولد.

 )لوحة 1( مدخل ضريح خواجه عبدى درون ويضم عدد من شواهد 
القبور المصنوعة من الحصى البازلتية ، عن:

 Г.А.Панкратьевь,фото32. 

مقربة  بذلك  املقصود  أن  الظن  وأغلب  املزار«،  »باب  قرب 
قثم بن عباس22.

نشأت  لسمرقند  اجلنويب  الربض  يف  أنه  باذلكر  جدير 
دفن  حيث  املجتمع،  طبقات  من  انلخبة  دلفن  مقربة 
آلف  إىل  باإلضافة  الرشق،  من  العلماء  من  ومئات  مئات 
)536ه/  اعم  يف  املدينة  عن  دفااًع  الشهداء؛  املجاهدين 
1141م( يف موقعة قطوان23 ضد القراخطاي24 اذلين غزوا ما 
وراء انلهر؛ وقد أكد ذلك نقوش شاهد قرب اجلاكرديز. واكن 
يف  واملقاتلني  املتعلمني  األشخاص  بني  سائد  اعتقاد  هناك 

تلك الفرتة أنه من يرقد يف سمرقند، فسيدخل اجلنة25.
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وىلع الرغم من بساطة أشاكل هذه الشواهد، فإن نقوشها 
الشواهد  هذه  نستعرض  وسوف  واإلتقان.  باجلودة  تمزيت 
مرتبة ترتيبًا تارخييًّا من األقدم إىل األحدث ىلع انلحو اتلايل:

شاهد رقم )1(: )لوحة 2(
بن  زكريا  أيب  باسم  قرب«(  »حجر  )كرياك  قرب:  شاهد 
بطشقند،  اتلاريخ  بمتحف  حمفوظ  الورغرسي.27  حيىي26 
كتابات  وعليه  844م(،  )230ه/  سنة  األول  بـربيع  ومؤرخ 

منفذة باخلط الكويف املورق، سمرقند )لم يسبق نرشه(.

العام: شاهد قرب من حجر ابلازلت مستطيل  الوصف 
غري منتظم الشلك، يزين وجه الشاهد عقد مفصص مكون 
من نصيف مروحة خنيلية، ينتيه من أىلع بفرع ينتيه بورقة 

العقد  ساحة  يتوسط  خنيلية،  مروحة  ونصيف  ثلثية  نباتية 
أسطر.  تسعة  يف  املورق  الكويف  باخلط  مسجل  كتايب  نقش 

ونصه:

هذا( 1)
قرب( 2)
الشيخ28 اإلمام الزاهد29 ( ))
ابَلارع30 الَوارع31( ))
إمام املتقني32 أبو ( ))
زكريا ابن حيىي ( ))
الورغ رسى توىف ( ))
يف شهر ربيع األول ( ))

متحف  )))م(،  )0)2 ـه/  بعام  مؤرخ  قبر  2( شاهد   )لوحة 
التاريخ بطشقند

 )شكل 1( شاهد قبر مؤرخ بعام )0)2 ـه/ )))م(، متحف 
التاريخ بطشقند . 
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سنة مائتا )مايتا( وثلثني( ))
قلب  شلك  تأخذ  نباتية،  زخرفة  انلقش  أسفل  ويزين 

مضفور، يكتنفه نصفا مروحة خنيلية.

شاهد رقم )2(: )لوحة )(
شاهد قرب: )كرياك »حجر قرب«( باسم احلجاج عيل بن 
احلكم. حمفوظ خلف مسجد حرضت خرض33 يف سمرقند، 
ومؤرخ بـذي القعدة سنة )513ه/ 1119م(، وعليه كتابات 

منفذة باخلط الكويف، سمرقند )لم يسبق نرشه(.

الوصف العام: شاهد قرب من حجر ابلازلت غري اكمل 
مستطيل، يستدق إىل أىلع، يزين وجه الشاهد عقد مدبب 
يزين كوشته شلك زخريف، ويزين باطن العقد وأىلع انلقش 

نقش  العقد  ساحة  ويتوسط  ابلتلت،  سباعيتا  وريدتان 
كتايب مسجل باخلط الكويف يف ثمانية أسطر. ونصه:

هذا قرب ( 1)
الشيخ اإلمام الزاهد ( 2)
احلجاج ىلع بن ( ))
الشيخ اإلمام األجل34( ))
احلكم ---- ( ))
بن عبد الـ--- ( ))
مات يف ذي القعدة سنة ( ))
ثلث عرشة ومخسماية.( ))

 )شكل 2( شاهد قبر مؤرخ بعام ))1) ـه/ )111م(، 
خلف مسجد حضرت خضر بسمرقند . 

)111م(،  ))1) ـه/  بعام  مؤرخ  قبر  )( شاهد   )لوحة 
خلف مسجد حضرت خضر بسمرقند
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ويفصل بني األسطر وحدات هندسية تشبه حرف u يف 
اللغة اإلجنلزيية، كما يزين اجلزء السفيل من العقد عقد آخر 

منكرس صغري معكوس. 

شاهد رقم ))(: )لوحة )(
أمحد  بن  عيل  باسم  قرب«(  »حجر  )كرياك  قرب:  شاهد 
بمتحف سمرقند37،  الكمندي.36 حمفوظ  بن عيل احلسين35 
ومؤرخ بـجمادى اآلخرة )544ه/ 4 نوفمرب 1148م(، وعليه 

كتابات منفذة خبط النسخ، سمرقند.

الوصف العام: شاهد قرب من حىص ابلازلت مستطيل 
مفصص،  عقد  الشاهد  وجه  يزين  الشلك،  منتظم  غري 

حروف  )بعض  النسخ  خبط  مسجل  كتايب  نقش  يتوسطه 
خط اثللث( يف تسعة أسطر. ونصه:

هذا قرب ( 1)
العبد الضعيف38( 2)
السيد39 اجلليل ا ( ))
ىلع بن أمحد بن ىلع( ))
احلسين الكمندي( ))
غفر اهلل هل ولوادليه( ))
مات يف سلخ مجادى( ))
اآلخر سنة أربعة وأربعني( ))
ومخســـــــماه.( ))

)))) ـه/  بعام  مؤرخ  قبر  )( شاهد   )شكل 
))11م(، محفوظ بمتحف سمرقند . 

 )لوحة )( شاهد قبر مؤرخ بعام )))) ـه/ ))11م(، 
محفوظ بمتحف سمرقند . 
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شاهد رقم ))(: )لوحة )(
بن  إمام  الشيخ  باسم  قرب«(  قرب: )كرياك »حجر  شاهد 
عيل بن أيب سهل40 الزاميين41. حمفوظ بمتحف سمرقند42، 
ومؤرخ بـربيع اآلخر )552ه/ 1157م(، وعليه كتابات منفذة 

باخلط الكويف، سمرقند.

بيضاوي  ابلازلت  قرب من حجر  العام: شاهد  الوصف 
أىلع  من  ينتيه  مفصص  عقد  الشاهد  وجه  يزين  الشلك، 
وريدة  العقد  كوشيت  يزين  حني  يف  ثلثية،  نباتية  بورقة 
متعددة ابلتلت، ويتوسط ساحة العقد نقش كتايب مسجل 

باخلط الكويف يف تسعة أسطر. ونصه:

هذا قرب( 1)
الشيخ اإلمام الزاهد ( 2)
احلاج43 مجال اإلسالم44 ( ))
إمام بن اإلمام حممود بن( ))
الشيخ اإلمام الزاهد ( ))
ىلع بن أىب سهل الزاميين( ))
نور اهلل قربه توىف من شهر ( ))
ربيع اآلخر سنة اثنيت ومخسني ( ))
ومخســـــــــــــــــــــــــــــــــماية.( ))

 )لوحة )( شاهد قبر مؤرخ بعام )2)) ـه/ ))11م(، محفوظ بمتحف 
سمرقند . 

))11م(،  )2)) ـه/  بعام  مؤرخ  قبر  )( شاهد  شكل   ( 
محفوظ بمتحف سمرقند . 
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شاهد رقم ))(: )لوحة )(
شاهد قرب: )كرياك »حجر قرب«( باسم عمر بن عيل بن 
ومؤرخ  بطشقند،  اتلاريخ  بمتحف  حمفوظ  الوهاب.45  عبد 
اثللث،  خبط  ومسجل  1173م(،  )569ه/  سنة  بـشوال 

سمرقند )لم يسبق نرشه(.

العام: شاهد قرب من حجر ابلازلت مستطيل  الوصف 
أىلع  من  ينتيه  مفصص،  عقد  الشاهد  وجه  يزين  الشلك، 
يزين  حني  يف  ثلثية،  نباتية  ورقة  يعلوه  مضفور،  بشلك 
كوشيت العقد وريدة متعددة ابلتلت، ويتوسط ساحة العقد 

نقش كتايب خبط النسخ يف ثلثة عرش سطًرا. ونصه:

هذا قرب( 1)
من خصه اهلل تعاىل ( 2)

 )لوحة )( شاهد قبر مؤرخ بعام )))) ـه/ ))11م(، محفوظ 
بمتحف التاريخ بطشقند . 

باتلحِل بأنواع العلوم( ))
وأصناف الفضايل و( ))
 إىل حمامد األوصاف( ))

ٌ
الرتق

وحماسن الشمايل وهو ( ))
الشيخ القاىض46 اإلمام ( ))
األجل فخر ادٌلين عمر بن ( ))
قاىض القضاة عماد ادلين ( ))
ىلع بن َعبد الوهاب ( 10)
توىف يف شوال سنة ( 11)
تِسع وستنِي ومخسماية( 12)
تغمده اهلل برمحته”.( )1)

نفذتا  حبليتني  ويساًرا  يمينًا  أسفل  من  انلص  وينتيه 
حبرف اهلاء. 

)))) ـه/  بعام  مؤرخ  قبر  )( شاهد   )شكل 
))11م(، محفوظ بمتحف التاريخ بطشقند
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شاهد رقم ))(: )لوحة )(
بن حممد  باسم حممد  قرب«(  قرب: )كرياك »حجر  شاهد 
بن عبد الرمحن47 املرقين. حمفوظ بمتحف اتلقايلد املحلية 
بسمرقند، مؤرخ بانلصف من صفر سنة )595 ـه-1198م(، 
25سم،  والعرض  119سم،  الطول  اثللث.  خبط  ومسجل 

والرتفاع 8 سم، سمرقند )لم يسبق نرشه(.

العام: شاهد قرب من حجر ابلازلت مستطيل  الوصف 
مدبب،  عقد  الشاهد  وجه  يزين  أسفل،  من  مدبب  الشلك 
حمورة،  نباتية  زخرفة  يكتنفها  بزهرة  أىلع  من  ينتيه 
ويتوسط ساحة العقد نقش كتايب مسجل باخلط اثللث يف 

سبعة عرش سطًرا. ونصه:

هذا قرب الشيخ اإلمام( 1)
 األجل العالم املحرتم نظام ادلولة وادلين ( 2)
قوام اإلسالم واملسلمني – امللوك والسالطني صلة ( ))

الكتاب
 سيد األفاضل حممد بن حممد بن عبد الرمحن ( ))

املرقين املعروف 
بعميد48 سيد أجل وقد توىف يف انلصف من صفر ( ))
سنة مخس وتسعني ومخسماية وقال ابنه عن ( ))

لسانه 
كتبت كتاب اهلل نلت ثوابه خبط كسمط ادلر يف ( ))

جيد اغدة
 ورجيت عمري خادما باب سادة بطهره فاقوا ( ))

املدى )الورى( بالسادة 
إىل شارع اهلل احلنييف جاعل اجلوامح باإلعجاز ( ))

طوع املقادة 
رسول جل عنا ظالم سقان وصب ىلع اال--- ( 10)

السعاد
 وكنت مريدا للصحابة لكهم وما خص منهم ( 11)

واحد –رديت
فعتاد نفيس حب من تبع اهلدى فأرشد بمن ( 12)

أغوى وأحسن تعاليت )بعاليت(
 )لوحة )( شاهد قبر مؤرخ بعام )))) ـه/ ))11م(، محفوظ بمتحف 

التقاليد المحلية بسمرقند .  



 شواهد قبور سمرقند املنقوشة ىلع حىص ابلازلت خالل القرن اثلالث حىت
السابع اهلجري/ اتلاسع حىت اثلالث عرش امليالدي

89 hhhhhh hhh العدد اثلالث عرش

مسجد  خلف  1212م(،  ))0) ـه/  بعام  مؤرخ  قبر  )( شاهد   )لوحة 
حضرت خضر . 

--- عريض انليق نقيصته وال خيبت ---- بىغ ( )1)
مراديت

وها أنا جا–عمر حممد وتمت وصيـ --- الرجا ( )1)
وساديت

فال غرو أن يرى حق جاره ويشفع للخريات يوم ( )1)
اإلاعدة 

“وأسفل انلقش عبارة باللغة الفارسية يف سطرين 
نصها”

در داع هر كه كرد ازما ياد وتعىن “ لك من ( )1)
تذكرنا بادلاعء”

حق تعاىل ويرا بيامر زاد” وتعين “لريمحه احلق ( )1)
تعاىل”

شاهد رقم ))(: )لوحة )(
حممد  بن  عيل  باسم  قرب«(  »حجر  )كرياك  قرب:  شاهد 
خرض  حرضت  مسجد  خلف  حمفوظ  الرصام.50  أمحد49  بن 
1212م(،  )609ه/  سنة  رمضان   3 بـ  ومؤرخ  سمرقند،  يف 

ومسجل خبط اثللث، سمرقند )لم يسبق نرشه(.

الوصف العام: شاهد قرب من حجر ابلازلت غري اكمل 
الشاهد  مستطيل غري منتظم الشلك )مكسور(، يزين وجه 
نقش كتايب مسجل باخلط اثللث يف أحد عرش سطًرا. ونصه:

---------- رىض اهلل عنه ( 1)
وعن مجيع املؤمنني وهو الشيخ( 2)
اإلمام الزاهد الفقيه51 ابلارع اتليق( ))
نور امللة وادلين52 مجال اإلسالم زين( ))
الصاحلني53 ناصح املسلمني إمام املتقني ( ))

مسجد  خلف  1212م(،  ))0) ـه/  بعام  مؤرخ  قبر  )( شاهد   )شكل 
حضرت خضر . 
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 –  )لوحة )( شاهد قبر متحف أفراسياب بسمرقند، )القرن الثالث - 
السادس الهجرى / التاسع - الثانى عشر الميالدى( .  

 –  )شكل )( شاهد قبر متحف أفراسياب بسمرقند، )القرن الثالث- 
السادس الهجرى / التاسع –-الثانى عشر الميالدى(.

ىلع بن حممد بن أمحد الرصام تغمده اهلل بغفرانه ( ))
وأسكنه أىلع غرف جناته وأنزهل ( ))
منازل الشفعا جبوده وامتنانه ( ))
توىف يف سحر يللة السبت لليلتني ( ))
خلتا من شهر رمضان سنة تسع ( 10)
وستـــــــــــــــــــــــــــماية( 11)

شاهد رقم ))(: )لوحة )(
شاهد قرب: )كرياك »حجر قرب«( باسم األمري أيب املهاجر 
بسمرقند،  أفراسياب  بمتحف  حمفوظ  عمران.  بن  حممد 
)لم  سمرقند  الكويف،  باخلط  كتابات  وعليه  تاريخ،  بدون 

يسبق نرشه(.
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بيضاوي  ابلازلت  قرب من حجر  العام: شاهد  الوصف 
مدبب  عقد  الشاهد  وجه  يزين  أسفل،  من  مدبب  الشلك 
كوشيت  ويزين  مضفورة،  هندسية  حبلية  أىلع  من  ينتيه 
العقد وريدة سباعية ابلتلت، ويتوسط ساحة العقد نقش 

كتايب مسجل باخلط الكويف املورق يف سبعة أسطر. ونصه:

هذا قرب( 1)
األمري أبو املهاجر( 2)
حممد بن عمران بن حممد ( ))
بن األحوص األنصاري( ))
املديين رمحة اهلل ( ))
عليه ونور مضجعه ( ))
وغفر هل.( ))

نوع الحجر وخواصه

صنعت هذه الشواهد من حىص نوع من الصخور انلارية 
بشدة  الصخور  هذه  وتتمزي  األسود.  ابلازلت54  حجر  وهو 
صلبتها، وىلع الرغم من ذلك، جند أنها غري مدببة األطراف، 
من  الصخور  هذه  تفتت  نتيجة  اجلوانب  مهذبة  ولكنها 
براكن، واجنرافها مع تيار انلهر أعطاها شلك احلىص املشذبة 
واملصقولة إىل حد ما؛ وذللك أطلق عليها حىص نهري.55 وىلع 
اذلي  احلىص  أن  جند  احلجم  صغري  احلىص  كون  من  الرغم 

نفذت عليه الشواهد تصل أطواهلا إىل مرت و130سم.

تلأخذ  األحجار  تلك  بتهذيب  انلقاش  يقم  لم  وهلذا 
تأخذ  إما  اليت  طبيعتها  ىلع  تركها  وإنما  متناسًقا؛  شكًل 

الشلك املستطيل غري املنتظم وإما ابليضاوي، وينتيه بعضها 
اكن  وربما  أسفل،  إىل  تستدق  أو  مدبب  بطرف  أسفل  من 
انلقاش جيعل اجلزء املستدق منها إىل أسفل، ويستخدم يف 
تثبيت الشاهد يف األرض أمام القرب؛ أما اجلزء العريض إىل 

أىلع، فلتسهل عملية كتابة انلقش عليه.

أماكن استخراج الحصى والحجر في سمرقند
ولعل من أهم أسباب انتشار هذا انلوع من احلىص أو 
تل  ومنها  املدينة،  من  بالقرب  جبلية  مناطق  وجود  احلجر 
يسىم ’كوهك‘ أي اجلبل الصغري، وهو حايلًّا يسىم چوبان 
وفًقا  ويبلغ  الشهرستان57،  خارج  يقع  اتلل  هذا  واكن  آتا.56 
ومنه  املدينة،  أسوار  إىل  ويمتد  ميل،  نصف  لألصطخري 
اجلص  ويستخرج  املدينة.  ألبنية  تؤخذ  احلجارة  اكنت 
ويه  ابلتم،  جبال  عن  فضًل  ذلك،  وغري  األواين  لصناعة 
وادلاخل،  واألوسط  األول  ابلتم  تسىم  منيعة  شاهقة  جبال 
وجبل  الوسطى،  ابلتم  من  وخبارى  والسغد  سمرقند  وماء 
جلب  يتم  اكن  كما  سمرقند58،  جنوب  يقع  اذلي  الساودار 
نهر  وأهمها  باملنطقة،  املوجودة  األنهار  من  األحجار  هذه 

زرافشان والقنوات املائية املتفرعة منه.

نوع الحفر

فيصعب  الشديدة،  بصلبتها  األحجار  هذه  تتمزي 
الكتابة  إىل  الفنان  جلأ  وذللك  وتهذيبها؛  عليها  انلقش 
يقوم  احلالة  هذه  يف  ألنه  الغائر؛  احلفر  بأسلوب  والزخرفة 
حبز أو حفر الكتابة أو الزخرفة فقط، ىلع العكس يف حالة 

 )شكل )( أشكال العقود المنفذة على أسطح شواهد القبور  . 
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ما  وهذا  األرضية،  حفر  إىل  انلقاش  فيضطر  ابلارز،  احلفر 
يأخذ وقتًا طويًل وجمهوًدا شاقًّا يف عملية احلفر؛ نظًرا لشدة 

الصلبة.

ولتسجيل انلقش اكن الفنان يقوم بنقش شلك عقد، 
إما مدبب، وإما مفصص ثليث أو مخايس الفصوص، يمتد 
بسيطة ىلع  ينتيه من أىلع حبلية  الشاهد،  ىلع طول ساحة 
شلك ورقة نباتية ثلثية أو زهرة أو أنصاف مراوح خنيلية 
هذه  تطورت  وقد   .)8 )شلك  مضفورة  هندسية  وحدة  أو 
وتطوًرا  تعقيًدا  أكرث  وأصبحت  البسيطة،  انلباتية  العنارص 
زينت  حني  يف  اتليمورية،  القبور  وشواهد  تراكيب  ىلع 
العقود بوريدات بسيطة متعددة ابلتلت. وأحيانًا  كوشات 
ما اكن الفنان يقوم بتشكيل العقد نفسه عن طريق وحدات 

نباتية حمورة »إسلييم« )شلك 9(. 

النقوش الكتابية

تبت بها الشواهد
ُ
: اللغة التي ك

ً
أوال

نفذت انلقوش املسجلة ىلع الشواهد باللغتني العربية59 
والفارسية، فمنها ما نفذ باللغة العربية فقط وأخرى نفذت 
باللغة العربية وتنتيه بعبارة باللغة الفارسية، وأخرى اكنت 

لكها باللغة الفارسية.

وهو ما يعين أن اللغة الرسمية يف كتابة انلقوش اجلنائزية 
يف سمرقند من القرن اثلالث اهلجري/ اتلاسع امليلدي إىل 
يه  اكنت  امليلدي،  عرش  اثلاين  اهلجري/  السادس  القرن 
السابع اهلجري/ اثلالث  القرن  بداية  العربية، ثم مع  اللغة 
عرش امليلدي بدأ استعمال اللغة الفارسية يف تسجيل تلك 

انلقوش جنبًا إىل جنب مع اللغة العربية60.

ثانًيا: نوع الخط
تلك  خلل  القبور  شواهد  كتابة  يف  انلقاش  استخدم 
النسخ، وخط  البسيط، واملورق، وخط  الفرتة اخلط الكويف 

اثللث.

الخط الكويف( 1)

شواهد  نقوش  تنفيذ  يف  املستخدم  الكويف  اخلط  تمزي 
اثلالث  القرن  من  املمتدة  الفرتة  القبور يف سمرقند خلل 
اهلجري/  السادس  القرن  إىل  امليلدي  اتلاسع  اهلجري/ 
جانب  إىل  واإلتقان،  بالوضوح  امليلدي،  عرش  اثلاين 
القرن  حىت  البسيط  الكويف  اخلط  استخدام  استمرار 
استعمال  واكن  امليلدي.  عرش  اثلاين  اهلجري/  السادس 
هذه  ىلع  اجلنائزية  انلقوش  تنفيذ  يف  املورق  الكويف  اخلط 
امليلدي ىلع  اتلاسع  اثلالث اهلجري/  القرن  الشواهد منذ 
الرغم من وجوده يف آسيا الوسطى منذ القرن األول اهلجري، 
ومن أمثلته املحراب اجليص ملسجد بيكند املؤرخ بالقرن 
األول اهلجري؛ كما يلحظ وجود حليات ىلع شلك حريف 
u، وv يف اللغة اإلجنلزيية تفصل بني السطور أو أىلع بعض 
قرب  شاهد  ىلع  بسيط  بشلك  ظهرت   ،)10 )شلك  احلروف 
230 ـه بعام  مؤرخ  قرب  شاهد   )9 )لوحة  املهاجر  أيب  األمري 

المنفذة على أسطح شواهد  النباتية  الزخرفية   ) شكل )( الوحدات 
القبور 

بعض  على  حرف   u  المنفذة  لشكل  متعددة  10( نماذج  شكل   ( 
الشواهد
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)لوحة 2(، ثم اختذت شكًل أكرث وضوًحا وبروًزا، وذلك ىلع 
شاهد قرب مؤرخ بعام 513 ـه)لوحة 3(.

إىل  مرتفعني  املنتهيان  وانلون  الراء  حرفا  رسم  كذلك 
مثل  األلف  حرف  ارتفاع  بمقدار  اللكمات  بعض  يف  أىلع 
املنتهية  ايلاء  رسم  وابن(  واملتقني،  ونور،  واملهاجر،  )قرب، 
وحيىي،  واملديين،  )األنصاري،  لكمات  مثل  مضفور  بشلك 
الكويف  اخلط  لظهور  تمهيًدا  وىلع(  وتوىف،  والورغرسي، 
ورسم  سمرقند،  يف  اجلنائزية  انلقوش  تسجيل  يف  املضفور 
مؤرخ  قرب  شاهد  مثل  وذي(  )يف،  لكميت  يف  الراجعة  ايلاء 
ادلال  اقرتاب حريف  ونرى   .)3 )لوحة  1119م(  )513ه/  بعام 
يف  الاكف  حرف  شلك  من  واملنتهيتني  املتوسطتني  واذلال 
لكمات )هذا، وحممد، واملديين(. واكن اهلدف من ذلك إبراز 
اجلانب الزخريف للنقوش الكتابية؛ وذلك ألنها تمثل العنرص 

الرئييس املنفذ ىلع تلك الشواهد.

تمزي  سمة  احلروف  بعض  يف  انلقط  استخدام  واكن 
الكويف، مثل  باخلط  املنفذة  السمرقندية  الشاهدية  انلقوش 

شاهد مؤرخ بعام )230ه/ 844م( )لوحة 2(.

خط النسخ ( 2)

أقدم  بعام )174ه/ 790م( من  املؤرخ  القرب  يعد شاهد 
واملنفذة  الوسطى،  آسيا  من  وصلتنا  اليت  املنشورة  األمثلة 
خبط لني61، واليت تعد انلواة األوىل هلذا انلوع من اخلط ىلع 

شواهد القبور يف تلك املنطقة )شلك 11(، فضًل عن بداية 
ظهور اخلطوط اللينة يف آسيا الوسطى اكنت يف القرن األول 
مونت  منطقة  اجلدل عرث عليه يف  اهلجري ىلع خطاب من 

ماج شمال غرب طاجيكستان62.
يليها جمموعة الشواهد السمرقندية موضوع ابلحث، اليت 
تعد املثال اثلاين لظهور خط النسخ يف كتابة انلقوش اجلنائزية 
ىلع شواهد القبور يف سمرقند خلل انلصف األول من القرن 
السادس اهلجري/ اثلاين عرش امليلدي، مثل شاهد قرب مؤرخ 
بعام )544ه/ 1149م( )لوحة 4(؛ حيث يتسم بالبساطة وعدم 
اإلتقان وإهمال انلقط يف رسم احلروف، ثم بدأ اخلط يتسم 
السادس  القرن  من  اثلاين  انلصف  يف  والرشاقة  بالليونة 
شاهد  ىلع  ذلك  ونلحظ  امليلدي.  عرش  اثلاين  اهلجري/ 
قرب مؤرخ بعام )595ه/ 1198م( مع استخدام حراكت الشلك 
واإلعجام، فضًل عن وجود بعض حروف تشبه طريقة كتابتها 
حروف خط اثللث )لوحة 7(؛ هذا إىل جانب استخدام حرف 
اهلاء كعنرص زخريف مصاحب للنقش ىلع أحد شواهد القبور 

موضوع ابلحث )شلك 13(.
ىلع  النسخ  خط  وجود  بني  كبرية  فجوة  لوجود  ونظًرا 
شاهد قرب مؤرخ بانلصف اثلاين من القرن اثلاين اهلجري/ 
السادس  القرن  يف  أخرى  مرة  وظهوره  امليلدي،  اثلامن 
الشواهد  يؤكد وجود بعض  امليلدي،  اهلجري/ اثلاين عرش 
املؤرخة بأقدم من ذلك، ولكن لم تنل حظها من ادلراسة 

  Г.عن نقالً  )))1ه(،  بعام  مؤرخ  قبر  11( شاهد   )شكل 
Семенов  ). شكل )1( تفريغ لنقش شاهد قبر مؤرخ بعام ))0)ه( 

 )شكل 12( نماذج متعددة لشكل حرف الهاء الزخرىف المنفذة على 
بعض الشواهد  . 
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حىت اآلن خاصة، أن نقوش شواهد القرن السادس اهلجري/ 
اثلاين عرش امليلدي تتمزي بادلقة واإلتقان والوضوح.

خط الثلث( 3)
الوسطى  آسيا  يف  القبور  شواهد  من  العديد  وصلنا 
السادس  القرنني  إىل  تنسب  واليت  اثللث،  خبط  املنفذة 
امليلديني.  عرش  واثلالث  عرش  اثلاين  اهلجريني/  والسابع 
اتسمت  الواضحة كما  الفرتة أصبح للخط سماته  ويف هذه 
اخلامس  اهلجري/  اتلاسع  القرن  وحبلول  باجلودة،  حروفه 
عرش امليلدي، بلغت انلقوش الكتابية أىلع درجات اجلودة 

واإلتقان، وأصبحت أشاكل احلروف أكرث وضوًحا63.
والستدارة  الليونة  يف  اخلط  هذا  حروف  أخذت  وقد 
القبور يف  اجلنائزية ىلع شواهد  انلقوش  تنفيذ  والرشاقة يف 
سمرقند، مثل شاهد قرب اعم )595ه/ 1198م(. وتتمزي طريقة 
أواخر  بأن  الشواهد  بعض  اخلط ىلع  من  انلوع  هذا  كتابة 
حروف لكماته تتصل باللكمات اتلايلة هلا، وقد ظهرت هذه 
نهاية  يف  سمرقند  يف  القبور  شواهد  ىلع  الزخرفية  الطريقة 
واستمرت  امليلدي،  عرش  اثلاين  اهلجري/  السادس  القرن 
امليلدي  الرابع عرش  اهلجري/  اثلامن  القرن  فرتة  حىت يف 
ىلع الفنون اتلطبيقية يف آسيا الوسطى، مثل الرتكيبة اخلشبية 
اخلزفية  والرتكيبة  ببخارى،  ابلاخرزي  ادلين  سيف  لرضيح 
لرضيح قثم بن العباس يف شاه زندة، القرن اثلامن اهلجري/ 
الرابع عرش امليلدي، وبعض ابللطات اخلزفية اليت تكسو 

بعض العمائر يف سمرقند.
بينما اتسمت حروف شاهد القرب املؤرخ بعام )609ه/ 
1212م( بالوضوح وإهمال استخدام انلقط يف بعض احلروف، 
والشدة  الفتحة  مثل  بدأ  قد  الشلك  حراكت  استخدام  اكن 
السمرقندية  الشاهدية  انلقوش  يف  واتلنوين  والسكون 
املنفذة خبط اثللث يف نهاية القرن السادس اهلجري/ اثلاين 
عرش امليلدي، وبداية القرن السابع اهلجري/ اثلالث عرش 
)595ه/  بعام  مؤرخ  أحدهما  قرب  شاهدي  مثل  امليلدي، 

1198م(، واآلخر بعام )609ه/ 1212م(. 
من حيث المضمون

خلت انلقوش املنفذة ىلع الشواهد السمرقندية خلل 
اهلجري/  السادس  إىل  اثلالث  القرن  من  املمتدة  الفرتة 
ادلينية  العبارات  من  امليلدي،  عرش  اثلاين  إىل  اتلاسع 

اآليات  أو  البسملة  عبارة  من  حىت  انلقوش  خلت  حيث 
القرآنية، واقترص معظمها ىلع انلقوش التسجيلية اليت تبدأ 
يف األغلب بعبارة )هذا قرب(، وعربَّ انلقاش عن حالة املوت 

بصيغة )مات، وتويف(.
هذه  ىلع  املسجلة  الكتابية  انلقوش  اشتملت  وقد 
املتوىف، وألقابه، وتاريخ وفاته، وعبارات  األحجار ىلع اسم 
داعئية للمتوىف، وعبارات اتلذلل واخلضوع هلل، واليت جاءت 

ىلع انلحو اتلايل:
األسماء واأللقاب

وألقابهم  املتوفني  أسماء  تسجيل  انلقوش  هذه  شهدت 
وكنياتهم، مثل أيب زكريا، وأيب املهاجر. اكنت األلقاب من أكرث 
سمرقند،  يف  القبور  شواهد  ىلع  ظهوًرا  التسجيلية  انلقوش 
والسيد  املتقني  وإمام  والزاهد  وابلارع  واإلمام  األمري  مثل: 
واألجل واجلليل واحلاج واتليق ومجال اإلسلم وفخر ادلين 
وقوام  وادلين  ادلولة  ونظام  واملحرتم  والعالم  ادلين  وعماد 
اإلسلم واملسلمني وامللوك والسلطني وصلة الكتاب وسيد 
األفاضل وعميد سيد أجل ونور امللة وادلين وزين الصاحلني 
وناصح املسلمني. وتتضمن انلقوش أيًضا ألقابًا تدل ىلع الزهد 
الوجاهة  تدل ىلع  والورع واتلقوى وانلصح، وأخرى فخرية 
والحرتام واتلبجيل ومدى قدر وماكنة أصحابها. وهناك من 
األلقاب ما يشري إىل وظائف أصحابها، مثل: الشيخ والقايض 
القضاة والرصام. ومن األلقاب ما يوضح األماكن  وقايض 
منطقة  من  سواء  املتوفون،  األشخاص  منها  ينحدر  اليت 
والكمندي  الورغرسي  مثل:  خارجها،  من  أو  الوسطى  آسيا 

والزاميين واملرقين واألنصاري واملديين.

العبارات الدعائية )عبارات التذلل والخضوع هلل 
والمدح وطلب الرحمة(

بعض  بتسجيل  سمرقند  يف  الشواهد  نقوش  اتسمت 
العبارات اليت تدل ىلع اتلذلل واخلضوع هلل عز وجل، مثل: 
العبد الضعيف. وعبارات املدح، مثل: من خصه اهلل تعاىل 
العلوم وأصناف الفضايل والرتيق إىل حمامد  بأنواع  باتلحيل 
األوصاف وحماسن الشمايل. وعبارات طلب الرمحة واملغفرة 
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من اهلل، مثل: غفر اهلل هل ولوادليه - نور اهلل قربه - تغمده 
اهلل برمحته - تغمده اهلل بغفرانه وأسكنه أىلع غرف جناته 
وأنزهل منازل الشفعاء جبوده وامتنانه - رمحة اهلل عليه ونور 

مضجعه وغفر هل.

التواريخ
تضمنت انلقوش التسجيلية املنفذة ىلع الشواهد تاريخ 
وفاة هؤلء األشخاص؛ حيث اهتم انلقاش بتسجيل اتلاريخ 
كما  والسنة،  والشهر  بايلوم  وإما  فقط،  والسنة  بالشهر  إما 
سجلت اتلواريخ باحلروف العربية واتلقويم اهلجري وليس 
امليلدي. كذلك اكن انلقاش يرايع حتديد وقت الوفاة مثل 
الليلة ومنتصف الشهر بصيغة ’سلخ‘ أو ’يللة‘ أو ’انلصف‘، 
وقت  مثل  دقيق،  بشلك  بالوقت  حيدد  األحيان  بعض  ويف 
الليل  أو اثللث األخري من  الفجر،  السحر أي قبيل طلوع 
إىل طلوع الفجر بصيغة »تويف يف سحر يللة السبت لليلتني 

خلتا من شهر رمضان« )شلك 13(.

أهم النتائج 

وقد أخرجت نلا ادلراسة عدة نتائج هامة تفيد ادلارسني 
وابلاحثني يف جمال ادلراسات اخلاصة بمنطقة آسيا الوسطى 

منها:

تؤرخ أقدم الشواهد اليت تم دراستها يف هذا ابلحث - 
اثلالث  القرن  أي  844م(  )230ه/  بعام  سمرقند  يف 
اتلايل  الشاهد  هذا  ويعد  امليلدي؛  اتلاسع  اهلجري/ 
)174ه/  بعام  املؤرخ  القرب  شاهد  بعد  اتلاريخ  يف 
أغلب  تركزت  حني  يف  الوسطى،  آسيا  يف  790م( 
اثلاين  اهلجري/  السادس  القرن  فرتة  يف  الشواهد 
شواهد،  مخسة  عددها  يبلغ  واليت  امليلدي،  عرش 
وجاء أحدثها مؤرًخا بالقرن السابع اهلجري/ اثلالث 
جاء  1212م(،  )609ه/  لعام  وترجع  امليلدي،  عرش 
املسجلة  اتلواريخ  ىلع  بناًء  الشواهد  هذه  تأريخ 
عليها، اليت نسبتها املتاحف إىل فرتة زمنية حمصورة 
من فرتة القرن اثلالث إىل السادس اهلجري/ اتلاسع 
إىل اثلاين عرش امليلدي، دون حتديد اتلاريخ بدقة، 

بناء  املهاجر  تأريخ شاهد قرب أيب  وقد أمكن إاعدة 
ىلع املادة اخلام وشلك الكتابة ونوع اخلط. 

استخدام احلىص ابلازتلية يف عمل شواهد القبور يف - 
سمرقند منذ القرن اثلالث اهلجري/ اتلاسع امليلدي 
امليلدي،  عرش  اثلالث  اهلجري/  السابع  القرن  إىل 
وربما اكنت هذه احلصيات غري املهذبة منترشة بشلك 
بالطبقات  اخلاصة  الشواهد  نقوش  تسجيل  واسع يف 
ادلنيا من املجتمع من غري أفراد األرسة احلاكمة، ثم 
انترش استخدام الرخام واحلجر كمادة خام يف عمل 
العرص  خلل  والرتاكيب  واتلوابيت  القبور  شواهد 

اتليموري )لوحة 10(.

املرتبة األوىل يف كتابة انلقوش -  الكويف  تصدر اخلط 
اجلنائزية ىلع شواهد القبور يف سمرقند خلل الفرتة 
إىل  اتلاسع  اهلجري/  السادس  إىل  اثلالث  القرن  من 
اثللث  خط  يليه   ،٪44 بنسبة  امليلدي  عرش  اثلاين 
اذلي احتل املرتبة اثلانية بنسبة 33٪ يف نهاية القرن 
وبداية  امليلدي،  عرش  اثلاين  اهلجري/  السادس 
وهو  امليلدي؛  اثلالث عرش  اهلجري/  السابع  القرن 
بذلك ظهر ىلع شواهد القبور قبل ظهوره ىلع الفنون 
وخلل  سمرقند.  يف  املعمارية  واملنشآت  اتلطبيقية 
تسجيل  يف  النسخ  خط  ظهور  تراجع  الفرتة  تلك 

 ) لوحة 10( تركيبة من حجر الجاد باسم األمير تيمور بضريح گورأمير 
 بسمرقند. 
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املرتبة  وشغل  سمرقند،  يف  القبور  شواهد  كتابات 
اثلاثلة بنسبة ٪22.

انلقاشون -  اتبعها  اليت  اثللث  خط  تسجيل  وطريقة 
املدينة  قبور  شواهد  بعض  ىلع  انلقوش  تسجيل  يف 
واملمزية باتصال لكماتها تدل ىلع أنها أسبق يف الظهور 
من مدينة خبارى، حيث ظهرت فيما بعد ىلع تركيبة 

سيف ادلين ابلاخرزي.

اتضح من خلل قراءة انلقوش املسجلة ىلع شواهد - 
طبقة  إىل  ينتيم  معظمها  أن  السمرقندية  القبور 
العلماء والفقهاء ورجال ادلين، وهذا يظهر جليًّا من 
خلل األلقاب املنقوشة. وأظهرت هذه انلقوش أنهم 
ىلع قدر كبري من العلم واملعرفة واخلصال احلميدة، 
واملؤرخني  العلماء  من  اهلائل  العدد  ذلك  ويؤكد 
والشعراء املشهورين اذلين ينتسبون إىل مدن وبلد 
املعلوم  ما وراء انلهر، وخاصة مدينة سمرقند؛ فمن 
اتلاسع  اهلجريني/  والرابع  اثلالث  القرنني  فرتة  أن 
فيها  ازدهرت  اليت  الفرتات  من  امليلديني  والعارش 
العلوم ادلينية وادلنيوية يف بلد ما وراء انلهر. ثم يف 
اتلاسع  اهلجري/  السادس  اثلالث حىت  القرون  فرتة 
املشايخ  سلطة  ازدادت  امليلدي،  عرش  اثلاين  حىت 
ورجال ادلين والعلماء من سمرقند، واكن من بينهم 
صاحب  ابلخاري  إسماعيل  اإلمام  املثال  سبيل  ىلع 
مجع  يف  حجة  األكرث  ابلخاري«،  »صحيح  كتاب 
للمسلمني  أهميته  تأيت  كما  الرشق،  يف  األحاديث 
منصور  وأبو  الكريم،  القرآن  بعد  اثلانية  املرتبة  يف 
العلماء«و’املعلم‘  »رئيس  بـ  سيم  اذلي  املاتريدي64 
احلكيم  اإلسلم  وشيخ  السنة«،  أهل  و»ريس 
السمرقندي  النسيف  حممد  واملؤرخ  السمرقندي65، 
حفص  وأبو  صغدي،  خوارييم  والشعراء:  الساماين، 
ادلين  وبهاء  السمرقندي،  سعيد  وأبو  الصغدي، 
كرييم، وآخرون. ووفًقا ملا ذكره اجلغرايف ابن حوقل 
960-970م(  )349-360ه/  سنة  يف  املدينة  زار  اذلي 

»اكن يف سمرقند طبقة مركزة من انلاس املمزيين يف 
ما وراء انلهر، وأفضلهم من تعلم يف سمرقند«66.

األشخاص -  من  كبرًيا  عدًدا  أن  انلقوش  أوضحت 
انلهر،  وراء  ما  منطقة  إىل  أصوهلم  ترجع  املتوفني 
نفسها،  بسمرقند  املحيطة  والقرى  ابلدلات  خاصة 
مثل ورغرس وكمندة وزامني، مثل أيب زكريا بن حيىي 
الورغرسي، والشيخ إمام بن عيل بن أيب سهل الزاميين، 
وعيل بن أمحد بن عيل احلسني الكمندي )شلك 14(؛ 
يف حني ترجع أصول ابلعض إىل أصول عربية، ومنهم 
أبو املهاجر حممد بن عمران اذلي ينتسب إىل منطقة 
اجلزيرة العربية، ول سيما املدينة املنورة، ويظهر ذلك 
املديين )شلك 15(،  األنصاري  لقب  جليًّا من خلل 
أحياء  يف  يعيشون  اكنوا  العرب  ألن  وذلك  املرقين؛ 
اإلسليم  الفتح  منذ  سمرقند  مدينة  يف  بهم  خاصة 
ملنطقة ما وراء انلهر. فقد أدى فتح سمرقند إىل سكن 
عدد كبري من العرب بها، وأصبح من فيها من العرب 

 من النسبة إىل قبائلهم67. 
ً

ينسب إيلها بدل

واإلدارية -  ادلينية  الوظائف  معرفة  انلقوش يف  أفادتنا 
واحلرف اليت اشتغل بها املتوفون، ومنها لقب األمري، 
واألمراء  فئة احلاكم  يقترص ىلع  لم  لقب فخري  وهو 

بعض  أسماء  إلى  تشير  التى  األلقاب  )1( بعض   )شكل 
البلدات في سمرقند  . 

أحد  على  المسجل  المدينى  األنصارى  )1( لقب   )شكل 
الشواهد في سمرقند    
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 )شكل )1( لقب األمير المسجل على أحد الشواهد في 
سمرقند    

    )شكل )1( لقب الصرام المسجل على أحد الشواهد في 
سمرقند  .

األرسة  اشتغال  أو  واألحفاد،  األبناء  إىل  واآلباء 
بالوظيفة نفسها، مثل رجال القضاء من خلل لقب 
القايض وابن قايض القضاة، ومنهم من عمل خطاًطا 
الرمحن  عبد  بن  حممد  مثل  للمصاحف،  وناسًخا 
لفظ  يظهر  لم  انلقش  أن  من  الرغم  وىلع  املرقين. 
خطاط بشلك رصيح، فإنه ذكر عبارة »كتبت كتاب 
ومنهم من اكن  الكتاب«،  »صلة  بلقب  وتلقبه  اهلل« 
مدينة  أن  املعروف  فمن  اتلجار،  كبار  طائفة  ضمن 

سمرقند اكنت سوقًا جتارًيّا راجئًا وجممًعا للتجار.

األشخاص -  أحد  بها  اليت عمل  ادلنيا  الوظائف  ومن 
مثل  وبائعها،  اجللود  صانع  أي  الرصام70  وظيفة  يه 
عيل بن حممد ابن أمحد الرصام )شلك 17(، وىلع الرغم 
عرف  اذلين  األجلء  واألئمة  املشايخ  من  كونه  من 
عنهم الزهد والورع. فقد اكن يتكسب قوته من عمل 
أن  تارخييًّا  املعروف  ومن  هذه.  بصنعته  ويعزت  يده، 
كثرًيا من العلماء القدماء لم يكسبوا رزق عيشهم 
اكنوا  مهن  من  بل  يعلمونها،  اكنوا  اليت  العلوم  من 
قدر  هلم  اكن  األشخاص  هؤلء  وبعض  بها،  يعملون 
كبري من الحرتام واتلقدير يف جمتمعهم؛ ويتضح ذلك 

من األلقاب الفخرية اليت تلقبوا بها.

تراجم بسيطة عن -  أمكن من خلل انلقوش عمل 
حياة األشخاص املتوفني، اذلين لم نعرث هلم ىلع ترمجة 
وإضافة  اتلارخيية،  واملصادر  الرتاجم  كتب  ثنايا  يف 
اذلين  ادلين  ورجال  العلماء  عن  جديدة  معلومات 
يف  األوىل  القرون  خلل  سمرقند  مدينة  أجنبتهم 

تاريخ منطقة ما وراء انلهر.

تبني من خلل انلقوش أنه اكن يف سمرقند يف القرن - 
جمموعة  امليلدي  عرش  اثلاين  اهلجري/  السادس 
مكنتهم  املهارة،  من  اعيلة  درجة  ىلع  انلقاشني  من 
اخلطوط  وتنفيذ  الشواهد  ىلع  انلقوش  حفر  من 
بشلك متقن وواضح ىلع الرغم من صلبة األحجار 
املستخدمة يف عمل الشواهد؛ مع مرااعة عدم الزتام 

بعضهم بقواعد اخلط.

من  عدد  ىلع  أطلق  فقد  احلاكمة؛  األرس  أفراد  من 
الشخصيات ذوي املاكنة الجتماعية املتمزية، ولكنهم 
لم يتولوا احلكم. كذلك أطلق لقب األمري جماًزا ىلع 
بعض رجال ادلين والعلماء يف منطقة ما وراء انلهر؛ 
العلم  يف  سواء  إيلها،  وصلوا  اليت  ماكنتهم  ىلع  يلدل 
أو اتلصوف، مثل األمري أيب املهاجر حممد بن عمران 
اتلاسع  القرن  يف  اللقب  هذا  استمر  ثم   ،)16 )شلك 
اهلجري/ اخلامس عرش امليلدي يطلق ىلع العلماء، 
اخلاصة  الرخامية  اتلوابيت  بعض  نقوش  ىلع  وظهر 
بدار  بهادر  إبراهيم  سلطان  األمري  تابوت  مثل  بهم، 
اتللوات )838ه/ 1434م(، وتابوت أيب املعايل بن أيب 
احلسن بقبة دفن سيدان )859ه/ 1454م(68. ويف خبارى 
’أمري‘، وهم من زعموا  العائلت لقب  اختذت بعض 
أنهم منحدرون من سللة أيب بكر وعمر وعثمان69. 

وإرشاد -  الوعظ  يف  ودورهم  والعلماء  املشايخ  ومنها 
املسلمني، مثل الشيخ أيب زكريا بن حيىي الورغرسي، 
والشيخ إمام بن عيل بن أيب سهل الزاميين. وهناك ما 
األجداد  من  العائلة  يف  الوظائف  استمرار  ىلع  يدل 
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)شكل )1( أبجدية الخط الكويف المورق في القرن )3ه/ 9م(، شاهد قبر مؤرخ بعام 230ه.
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)شكل )1( أبجدية خط النسخ في القرن )6ه/ 12م(، شاهد قبر مؤرخ بعام 569ه.

املنتيهاملتوسطاملبتدئاحلرف
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الهوامش

القاهرة؛ 	   جامعة  اآلثار،  كلية  اإلسلمية،  اآلثار  بقسم  مدرس 
 .hadhood_hs85@yahoo.com

يطلق على نهر زرافشان أنه ناثر الذهب؛ ألن الرمال والطمي الذي   1
في  ضخم  ثلجي  حقل  األول  منبعان:  وله  الذهب،  خام  به  يحمله 
قدم   700 ارتفاع  على  كول  إسكندر  بحيرة  والثاني  المرتفعات، 
مياه  وتنظيم  وأقيم على مجراه سد لجمع  البحر.  في مستوى سطح 
الري في واحتي أو مدينتي سمرقند وبخارى، وينتهي ماؤه في نطاق 
أبو  طه  محمود  جيحون.  نهر  إلى  شيء  مائه  من  يصل  فل  الرمال؛ 
في  وسيحون  جيحون  لنهري  والقتصادية  الجتماعية  اآلثار  العل، 
آسيا الوسطى، المؤتمر الدويل ’المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز: 
اآلخر  ربيع   13-11 األزهر،  جامعة  والمستقبل‘،  والحاضر  الماضي 

1414ه، الموافق 28-30 سبتمبر )1993م(، 41.

الصغد: يقول عنها المقدسي »وأما الصغد فإن قصبتها سمرقند، وهي   2
المقدسي  النهر«.  جنويب  ستة  رستاقًا  عشر  اثنا  ولها  اإلقليم،  مصر 
)القاهرة،  األقاليم  معرفة  في  التقاسيم  أحسن  بالبشاري،  المعروف 

.)266

ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن، راكبة على نهر جيحون من   3
جانبه الشريق، متصلة العمل بالصغانيان، ولها قهندز وربض، يحيط 
البلدة  هذه  أهل  من  والمشهور  باآلجر.  مفروشة  وأسواقها  سور،  بها 
صاحب  الضرير،  الترمذي  سورة  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو 
الحديث. شهاب  بهم في علم  يقتدى  الذين  األئمة  الصحيح، وأحد 
الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي البغدادي الحموي، 

معجم البلدان، المجلد الثاني )بيروت(، 27-26. 
4   C.E. Basworth, Historic Cities of the Islamic World

.(Boston, 2007), 453

5   J.M. Bloom, Sh.S. Blair, The Grove Encyclopedia of
 Islamic Art and Architecture, volume III (Oxford, 2009),

.171

كبار   6 من  واكن  الحسين،  بن  طاهر  الدولة  هذه  أقام  الطاهريون: 
حينما  خراسان(  نواحي  )إحدى  بوشنج  منطقة  ويل  المأمون.  قواد 
قوات  ضد  المأمون  جيش  وقاد  والمأمون،  األمين  بين  النزاع  بدأ 
األمين. وتقدم طاهر إلى بغداد واستوىل على ما في طريقه من البلد، 
الحسين،  بن  طاهر  المأمون  كافأ  ولقد  بها.  واألمين  بغداد  وحاصر 
وولية  الجزيرة  ولية  إليه  أسند  بأن  الخلفة  في  استقر  أن  بعد 
بتوطيد  الحسين  بن  وقام طاهر  اليمينين.  بغداد، وسماه بذي  شرطة 
لدولته؛ وعلى ذلك  نيسابور حاضرة  واتخذ من  نفوذه في خراسان، 
العباسية.  الخلفة  عن  مستقلة  شبه  إمارة  أول  يؤسس  أن   استطاع 
الخلفة  عن  المشرق  في  المستقلة  الدول  تاريخ  القوصي،  عطية 

العباسية، مكتبة دار النهضة العربية، 1992-1993م، 44-43.

الصفاريون: ظهرت الدولة الصفارية في منطقة سجستان من بلد ما   7
وراء النهر، وهو اإلقليم الجنويب الشريق في إيران حاليًّا، ويقع على 
حدود أفغانستان وباكستان. وقد قامت هذه الدولة على يد مؤسسها 
يعقوب بن الليث الصفار، الذي بدأ حياته يتكسب من صناعة الصفر 
)وهو النحاس األصفر واألحمر(. وهو رجل مغامر انتهز فرصة ضعف 
فارس  أقاليم  على  فغلب  السياسية  األحوال  واضطراب  الخلفة 
إليه خراسان  أن ضم  بعد  فارس  ثم غلب على كل   ،

ً
أول الجنوبية 

وأسقط الدولة الطاهرية. عطية، تاريخ الدول المستقلة في المشرق، 
.48

8  .Bosworth, Historic Cities of the Islamic World, 454

9   Bloom, Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art
.and Architecture, 171

أفراسياب: أحد أكبر المواقع األثرية في العالم والمدينة القديمة التي دمرها 
المغول في بداية القرن 7ه/ 13م، وموقع قديم شمال سمرقند، وهو اآلن عبارة 

عن تل يقع بالقرب من مسجد بيبي خانم. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Afrasiyab_(Samarkand)

هؤلء   10 واكن  آسيا.  في  اإلسلمية  التركية  الدول  أوىل  القراخانيون: 
يعرفون بخانات التركستان أو خانات اإليليك أو آل أفراسياب. وقد 
واليغما.  الجيكيل  مع  بالتحاد  الترك  القارلوق  الدولة  هذه  أسس 
9م(  )3ه/  القرغيز  يد  على  اإليغوريين  إمارة  شمل  تفرق  وعندما 
أن يجعل من  ومواليًا لإليغوريين،  للقارلوق  يابغو، واكن زعيًما  رأى 
نفسه أميًرا تركيًّا، وأن يتخذ لنفسه لقب قره خان على الدولة. وقد 
امتد عمر هذه الدولة من منتصف القرن )3-7ه/ 9-13م(. أوقطاي 

أصلن آبا، فنون الترك وعمائرهم )إستانبول، 1978(، 10.

11  .Bosworth, Historic Cities of the Islamic World, 455

12   Bloom, Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art
.and Architecture, 171

قثم بن العباس: هو قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم الرسول
r. سار مع معاوية بن سفيان إلى سمرقند مع سعيد بن عثمان بن عفان. تويف 
سنة )56ه/ 676م(. تعددت الروايات حول وفاته، فتذكر إحداها أنه استشهد، 
في حين تذكر الثانية أنه مات موتة طبيعية، وثمة رواية ثالثة تقول إنه لم يمت 
الصحابة،  معرفة  في  الغابة  أسد  األثير،  بن  الحسن  أبو  بمرو.  بل  بسمرقند 
الجزء الرابع، 197؛ rاسيلي rلديميروفيش بارتولد، تركستان من الفتح العريب 
إلى الغزو المغويل، نقله عن الروسية صلح الدين عثمان هاشم، قسم التراث 

العريب )الكويت، 1980م(، 220-219.

13  .Bosworth, Historic Cities of the Islamic World, 455

جنكيز خان: اسمه الحقيقي تيموجين أي الصلب المتين. استطاع   14
في  الوقت  ذلك  في  المغولية  القبائل  كل  يوحد  أن  وذكائه  بدهائه 
)603ه/ 1206م( وسمى  المغول عام  تربع على عرش  ثم  آسيا،  شرق 
‘قرة  مدينة  ذلك  بعد  واتخذ  الحكام«،  »أعظم  خان  جنكيز  نفسه 
المغولية  القبائل  تجمعت  أن  وبعد  المغول.  لدولة  عاصمة  قورم’ 
يظهر  المغويل  الخطر  بدأ  تحت سيطرة جنكيز خان  آسيا  في شرق 
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والمغول  التتار  السيد،  محمود  آسيا.  غرب  في  اإلسلمية  للدولة 
)اإلسكندرية، 2001م(، 61-60.

15   Bloom, Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art
 .and Architecture, 171

16   D.A. Alimova, Y.F. Buryakov, S.M. Rahmatullayev,
 The History of Samarkand (Since Hoary Antiquity up to

.nowadays) (Tashkent, 2011), 27

كلمة أوزبكية تشير إلى نوع من الحجر، يصنع منه شواهد القبور.  17
П.ШЗохидов, Меьмор Олами, Комуслар Бош 
Тахририяти(Тошкент,1996),65.

باب   18 سمرقند  أبواب  أحد  سمي  سمرقند،  قرى  من  قرية  فرخشيد 
فرخشيد؛ ألنه يؤدى إليها. يقول األصطخري »وذلك أن سور الربض 
باب  على  بافشينه  يعرف  مكان  من  السغد،  وادي  وراء  من  ممتد 
باب  وعلى  فنك،  باب  على  يطوف  ثم  يطوفبورسنين،  حتى  كوهك 
ديودد، ثم إلى باب فرخشي، ثم إلى باب غداود، ثم يمتد إلى الوادي«.
والممالك،  المسالك  األصطخري،  الفارسي  محمد  بن  إبراهيم  إسحق  بن 
شفيق  محمد  ومراجعة  الحيني،  العال  عبد  جابر  محمد  الدكتور  تحقيق 

غربال، )الجمهورية العربية المتحدة، 1961م(، 128.

يرجع   19 الذي  بيرون،  عبده  الخواجة  مسجد  ضمن  المقبرة  تقع 
ويقع  الميلدي،  عشر  السابع  الهجري/  عشر  الحادي  القرن  إلى 
مقبرة  من  بالقرب  المسجد  بني  سمرقند.  من  الجنويب  الجزء  في 
للصلة وحجرات منفصلة حولها  واجهة ومكان  وللمسجد  قديمة. 
وسللم. يوجد هناك قبر الخواجة عبده بيرون، ويف الفناء يوجد سرير 
مسطح أرضي وحوض للماء وبوابة. وزارة الثقافة األوزبكية، اآلثار 

اإلسلمية في أوزبكستان )طشقند، 2002م(، 241.

ضريح الخواجة عبده دارون، القرن السادس الهجري/ الثاني عشر   20
الميلدي حتى النصف األول من القرن التاسع الهجري/ الخامس 
داخل سور حصن  الشريق  الطرف  قديم على  مزار  الميلدي،  عشر 
الويل  قبر  المسجد  داخل  في  داخل«،  تعني  دارون  »كلمة  سمرقند 
الميلدي  التاسع  الهجري/  الثالث  القرن  في  عاش  الذي  العلمة 
والد  السيد  القادر  عبد  الخواجة  كان  الدين.  المعز  عبد  الخواجة 
القعدة  ذي  في  دارون  عبده  تويف  سمرقند.  في  حاكًما  دارون  عبده 
سنة )247ه/ 861م(. وزارة الثقافة األوزبكية، اآلثار اإلسلمية في 

أوزبكستان، 218.

مشهورة   21 كبيرة  مقبرة  بها  سمرقند  محال  من  محلة  هي  جاكرديزة: 
بن إسحاق  الفضل محمد  أبو  إليها  بالنسبة  اشتهر  والكبار.  للعلماء 
بن إبراهيم بن عبد اهلل الجاكرديزي السمرقندي، كانت له رحلة في 
طلب العلم إلى خراسان والعراق والحجاز وديار مصر. أبو سعد عبد 
الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، المتوىف سنة )562ه/ 
الشيخ  الثالث، حقق نصوصه وعلق عليه  الجزء  األنساب،  1166م(، 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني )القاهرة، 1980م(، 164.

222 ڤا�سيلي، تركستان من الفتح العريب إلى الغزو المغويل، 184- 2.178

سنة   23 سمرقند  مدينة  شمال  قطوان  صحراء  في  الموقعة  هذه  حدثت 
وانتهت  سمرقند،  وخان  القراخطاي  بين  واكنت  1141م(  )536ه/ 
أيدي  في  المدينة  وسقوط  السلجويق  سنجر  السلطان  بهزيمة 
أحمد  ترجمة  الوسطى،  آسيا  في  الترك  تاريخ  وبارتولد،  القراخطاي. 

السعيد سليمان )القاهرة، 1996م(، 141.

كان الخطأ يقيمون دولة في شمال الصين، ولجأ الخطأ الوثنيون إلى   24
تركستان، واستوطنوا أهم مدن اإلقليم كاشغر وخوتان، ولقب ملكها 
كورخانأي ملك الملوك. استطاعت قبائل الخطأ أن تقيم ملًكا في بلد 
ما وراء النهر، وأوقعوا الهزيمة بجيش محمود خان قرب خجند سنة 
)531ه/ 1137م(. قوي شأن الخطأ في عهد ملكهم كورخان، وهزموا 
قوات السلطان سنجر الذي حاول طردهم من بلد ما وراء النهر، وقتلوا 
األلوف من الجند السلجوقيين. واتسع ملكهم عقب ذلك حتى شمل 
كل بلد ما وراء النهر سنة )536ه/ 1141م(. عصام الدين عبد الرؤوف 
العصر  مستهل  منذ  اإلسلمي  المشرق  في  المستقلة  الدول  الفقي، 

العباسي حتى الغزو المغويل )القاهرة، 1999م(، 99.

25  .Alimova, The History of Samarkand, 28

ينسب أبو زكريا بن يحيى إلى قرية ورغسر في سمرقند. عاش في   26
األول  النصف  الميلدي حتى  الثامن  الهجري/  الثاني  القرن  نهاية 
من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلدي، وتويف ودفن في سمرقند 
عرف  األجلء،  الشيوخ  من  كونه  على  النقش  ويدل  )230ه(.  سنة 

عنه الزهد والورع.

ورغسر:   27 الحموي  ياقوت  عنها  وقال  ورغسر،  إلى  نسبة  الورغسري 
بفتح أوله وثانيه، وغين ساكنة، وسين مهملة مفتوحة، وراء، من قرى 
قد  وضياع،  كرم  وفيها  وغيره،  الصغد  مياه  مقاسم  عندها  سمرقند 
ذلك  ومع  الكسور؛  تلك  إصلح  عليها  وجعل  الخراج،  عنها  أزيل 
بن عبد  ياقوت  أبو عبد اهلل  الدين  منبر. شهاب  القرية  بهذه  فليس 
الخامس  المجلد  البلدان،  معجم  الحموي،  البغدادي  الحموي  اهلل 
السد؛ حيث شيد على  )بيروت(، 372. ورغسر معناها حرفيًّا رأس 
مسافة أربعة فراسخ من سمرقند سد تشعب منه ماء النهر »زرافشان« 
في أفرع عديدة. واكنت مهمة أهل ورغسر صيانة السد؛ لذا فقد أعفوا 
من الخراج، وورغسر هي رباط خوجة الحالية. بارتولد، تركستان من 

الفتح العريب إلى الغزو المغويل، 169، 184-183.

الشيخ: في اللغة الطاعن في السن، وربما قصد به من يحب توقيره   28
وكذلك  السن  في  الكبار  على  عرفًا  يطلق  واكن  الشيخ.  يوقر  كما 
العلماء. فكان يطلق على بعض كبار العلماء، وعلى الوزراء، ورجال 
المسلمين  غير  من  والكتاب  الملوك  وبعض  والمحتسبين،  الكتابة، 
واألجانب. وقد ورد هذا اللقب على معظم الشواهد موضوع البحث. 
]راجع شاهد رقم 1، 2، 4، 5، 6، 7[. حسن الباشا، األلقاب اإلسلمية 

في التاريخ والوثائق واآلثار )القاهرة، 1989م(، 364.

الزاهد: في اللغة خلف الراغب، والمراد من أعرض عن الدنيا ولم   29
في  ورد  وقد  الصلح.  وأهل  الصوفية  ألقاب  من  وهو  إليها،  يلتفت 
نقوش مختلفة من أنحاء العالم اإلسلمي: فأطلق على الشيخ اإلمام 
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أبي زكريا بن يحيى المتوىف سنة )230ه/ 844م(، والحجاج علي بن 
الحكم المتوىف سنة )513ه/ 1119م(، والشيخ إمام بن علي ابن أبي 
سهل الزاميني المتوىف سنة )552ه/ 1157م(، وعلي بن محمد بن أحمد 
الصرام المتوىف سنة )609ه/ 1212م(، راجع البحث شاهد رقم 1، 2، 4، 

7. حسن الباشا، األلقاب اإلسلمية في التاريخ والوثائق واآلثار، 309.

وقد   30 فيه،  والتقدم  بالشيء  النهضة  وهي  البراعة،  من  فاعل  البارع: 
نص  في  )230ه(  سنة  المتوىف  يحيى  بن  زكريا  أبو  الشيخ  به  وصف 
جنائزي في سمرقند، كما تلقب به علي بن محمد بن أحمد الصرام 
المتوىف سنة )609ه/ 1212م(، ]راجع البحث شاهد رقم 1، 7[. حسن 

الباشا، األلقاب اإلسلمية في التاريخ والوثائق واآلثار، 221.

اللغة   31 في  ومعناه  الشبهات  في  الوقوع  عن  يتنزه  من  المراد  الورع: 
التقي. وقد ورد هذا اللقب بإضافة حرف األلف »الوارع« على شاهد 
844م(،  )230ه/  سنة  المتوىف  يحيى  بن  زكريا  أبي  الشيخ  باسم  قبر 
راجع شاهد قبر رقم 1. حسن الباشا، األلقاب اإلسلمية في التاريخ 

والوثائق واآلثار، 539.

إمام المتقين: لم يقتصر إطلق لقب اإلمام على الخلفاء بل أطلق   32
على  أدل  وليس  والشريعة،  الدين  رجال  كبار  على  شعبيًّا  إطلقًا 
ذلك من جمع لقب »اإلمام« و»إمام المتقين« في نص جنائزي بتاريخ 
)230ه/ 844م(. راجع شاهد رقم 1. حسن الباشا، األلقاب اإلسلمية 

في التاريخ والوثائق واآلثار، 170.

بُني المسجد الحالي سنة )1271ه/ 1854م( مكان معبد الصغد على   33
لمدينة  الجنوبية  كش  بوابة  من  بالقرب  زندة  شاه  مجمع  قبالة  تل 
على  بني  المدينة،  في  مسجد  أقدم  أنه  المصادر  وتشير  سمرقند. 
أساسات المسجد القديم الذي يرجع إلى العصور الوسطى. وقد سمي 
المسجد بهذا السم بعد وقوف سيدنا الخضر على المنحدر الجنويب 
وزارة  المركزي.  السوق  خلف  الطريق  مفترق  على  أفراسياب  لتل 

الثقافة األوزبكية، اآلثار اإلسلمية في أوزبكستان، 249. 
A.V Arapov, Historical Monuments of Uzbekistan: 
Tashkent – Samarkand – Bukhara – Khiva – Shahrisabz 
(Tashkent, 2012), 40; Alimova, The History of 
Samarkand,26.

شائع   34 لقب  وهو  عظيم.  بمعنى  جليل  من  التفضيل  أفعل  األجل: 
»الجليل«،  لقب  من  تطوره  ويرجح  اإلسلمي،  العالم  في  الستعمال 
حيث يلحظ أن »األجل« كان لحًقا في الترتيب الزمني في تلقيب 
موضوع  القبور  شواهد  بعض  على  اللقب  هذا  ورد  وقد  بعينه،  فرد 
المتوىف  الحكم  بن  علي  الحجاج  باسم  قبر  شاهد  منها  البحث، 
سنة )513ه/ 1119م(، وشاهد قبر باسم عمر بن علي بن عبد الوهاب 
المتوىف سنة )569ه/ 1173م(، وشاهد آخر باسم محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المتوىف سنة )595ه/ 1198(، ]راجع شاهد رقم 2، 5، 6[. 

حسن الباشا، األلقاب اإلسلمية في التاريخ والوثائق واآلثار، 127.

ينسب علي بن أحمد بن علي إلى قرية كمندة بالقرب من سمرقند،   35
الميلدي  عشر  الحادي  الهجري/  الخامس  القرن  نهاية  في  عاش 
عشر  الثاني  الهجري/  السادس  القرن  من  األول  النصف  حتى 

ويدل  1148م(.  )544ه/  سنة  سمرقند  في  ودفن  وتويف  الميلدي، 
النقش أنه ينتمي إلى الطبقة الغنية، وربما كان من التجار.

الكمندي نسبة إلى كمندة، قال عنها الحموي، أظنها من قرى الصغد   36
من نواحي كرمينية، ينسب إليها إسماعيل بن أحمد بن عبد اهلل بن 
خلف، ويقال خالد بن إبراهيم البخاري الكرميني الكمندي. ياقوت 

الحموي، معجم البلدان، المجلد الرابع، 480.
37   А. Хакимов, шедевры Самаркандского музея,

 министерство по делам культуры республики
.Узбекистан(Ташкент,2004),156

العبد   38 يستعمل كلقب. واكن  الحر. واكن  العبد ضد  الضعيف:  العبد 
في كثير من األحيان يوصف بصفات أخرى كنوع من األلقاب، مثل 
العبد الفقير إلى اهلل والعبد الضعيف وغيرها. حسن الباشا، األلقاب 

اإلسلمية في التاريخ والوثائق واآلثار، 393-392.

السيد: في اللغة المالك والزعيم، وقد أطلق كلقب عام على األجلء   39
من الرجال. ورد هذا اللقب على شاهد قبر باسم علي بن أحمد بن 
ورد  كما  رقم 3[،  شاهد  ]راجع  1148م(،  )544ه/  سنة  المتوىف  علي 
بصيغة »سيد األفاضل« و»سيد أجل« على شاهد قبر باسم محمد بن 
المتوىف سنة )595ه/ 1198م(، ]راجع شاهد  الرحمن  محمد بن عبد 
رقم 6[. حسن الباشا، األلقاب اإلسلمية في التاريخ والوثائق واآلثار، 

.345

ينسب إمام بن محمود بن علي بن أبي سهل إلى قرية زامين بسمرقند.   40
عاش خلل النصف األول من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلدي، وربما ينسب إلى عائلة أبي سهل ومنها أبو الحسن علي 
الزاميني، الذي كان إماًما زاهًدا  بن أبي سهل بن حمزة بن منصور 
وتويف في آخر جمادى اآلخرة سنة  بسمرقند،  التدريس  فاضًل، ويل 
النقش  ويدل  بجاكرديزة.  ودفن  بسمرقند،  وأربعمائة  وتسعين  أربع 
على أنه هو وأسرته من الشيوخ واألئمة األجلء الذين عرف عنهم 

الزهد والورع، وقد تويف ودفن بسمرقند سنة )552ه/ 1157م(.

باثنتين   41 المنقوطة  الياء  وسكون  الميم  وكسر  الزاي  بفتح  الزاميني: 
من تحتها ويف آخرها النون، ويقال في هذه النسبة الجيم بدل النون 
أعمال  من  زامين  لها  يقال  سمرقند،  بنواحي  بليدة  هذه  الزاميجي. 
أسروشنة، والمشهور بالنتساب إليها جماعة منهم أبو سهل أحمد بن 
محمد بن يزداد الرازي ثم الزاميني، من أهل الري سكن زامين ومات 
الزاميني،  أبي سهل بن حمزة بن منصور  بن  الحسن علي  وأبو  بها، 
الحسن  أبا  سمع  بسمرقند،  التدريس  ويل  فاضًل،  زاهًدا  إماًما  كان 
علي بن أحمد من الربيع السنكبائي، وتويف في آخر جمادى اآلخرة 
سعد  أبو  بجاكرديزة.  ودفن  بسمرقند،  وأربعمائة  وتسعين  أربع  سنة 
األصطخري:  قال   .224-223 السادس،  الجزء  األنساب،  السمعاني، 
أكبر مدن أسروشنة بونجكث وتليها في الكبر زامين، وهي في طريق 
فرغانة إلى السغد، وتسمى المدينة سوسندة. األصطخري، المسالك 

والممالك، 183.



 شواهد قبور سمرقند املنقوشة ىلع حىص ابلازلت خالل القرن اثلالث حىت
السابع اهلجري/ اتلاسع حىت اثلالث عرش امليالدي
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وذكرها أبو الفدا: هي على طريق فرغانة إلى السغد، وبها ماء جاٍر وبساتين 
ووجهها  أسروشنة  جبال  ظهرها  مدينة  وهي  نهر.  وماؤهم  ومزارع  وكروم 
صحراء الغزية. عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر أبو الفدا، المتوىف 

سنة 732ه، تقويم البلدان، دار صادر )بيروت(، 493-492.

42  .Хакимов,шедевры Самаркандского музея,156

الحاج: يطلق هذا اللقب عرفًا على من أدى فريضة الحج إلى البيت   43
الحرام بمكة. وقد أطلق هذا اللقب على اإلمام علي بن أبي سهل 
 .4 رقم  شاهد  البحث  راجع  1157م(،  )552ه/  سنة  المتوىف  الزاميني 

حسن، األلقاب اإلسلمية في التاريخ والوثائق واآلثار، 251.

جمال   44 مثل  عديدة،  ألقاب  اللفظ  هذا  من  تركب  اإلسلم:  جمال 
وجمال  المحافل  وجمال  الطائفتين  وجمال  الدين  وجمال  الدولة 
اللقب  هذا  إليهم  ويضاف  الممالك،  وجمال  الملوك  وجمال  الملك 
)552ه/  المتوىف  الزاميني  سهل  أبي  بن  علي  اإلمام  به  تلقب  الذي 
)609ه/  سنة  المتوىف  الصرام  أحمد  بن  محمد  بن  وعلي  1157م(، 
1212م(، راجع البحث شاهد رقم 4، 7. حسن، األلقاب اإلسلمية في 

التاريخ والوثائق واآلثار، 241-240.

هو عمر بن علي بن عبد الوهاب عاش في النصف األول من القرن   45
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلدي، وتويف ودفن في سمرقند سنة 
)569ه/ 1173م(، ويدل النقش على أنه أحد الشيوخ واألئمة األفاضل. 
درس أنواًعا مختلفة من العلوم وتحلى بالعديد من الخصال الحميدة، 

وعمل قاضيًا، واكن والده يشغل وظيفة قاضي القضاة.

القاضي: اسم لوظيفة، إل أنه استعمل كلقب فخري في أواخر العصر   46
الفاطمي وعصر األيوبيين والمماليك حين كان يطلق على الكتاب 
والعلماء وموظفي الدولة من المدنيين عموًما، سواء أكانوا متصدرين 
لوظيفة القضاء أم لغيرها، ورد هذا اللقب بصيغة »القاضي« و’قاضي 
القضاة‘ على شاهد قبر باسم عمر بن علي بن عبد الوهاب المتوىف 
األلقاب  الباشا،  حسن   .5 رقم  شاهد  راجع  1173م(،  )569ه/  سنة 

اإلسلمية في التاريخ والوثائق واآلثار، 424.

ينسب محمد بن محمد بن عبد الرحمن إلى قرية مرقنة. عاش في   47
الميلدي، ودفن  الثاني عشر  الهجري/  السادس  القرن  سمرقند في 
بالمدينة سنة )595ه/ 1198م(. ويدل النقش على كونه من العلماء 
والشيوخ المحترمين، كما يشير إلى عمله كخطاط اشتغل في نسخ 
اهلل  كتاب  و»كتبت  الكتاب«  »صلة  بـ  تلقبه  من خلل  المصاحف 

نلت ثوابه بخط كسمط الدر«.

بعض   48 لتكوين  كلمات  إليه  أضيفت  وقد  السيد،  اللغة  في  العميد: 
وعميد  الحضرتين  وعميد  الحضرة  عميد  مثل  المركبة،  األلقاب 
أجل«  سيد  »عميد  لقب  أيًضا  إليها  ويضاف  الملك،  وعميد  الدولة 
الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  باسم  قبر  شاهد  على  ورد  الذي 
على  شائًعا  يكن  لم  اللقب  وهذا  1198م(،  )595ه/  سنة  المتوىف 
الشواهد موضوع البحث، راجع شاهد رقم 6. حسن الباشا، األلقاب 

اإلسلمية في التاريخ والوثائق واآلثار، 409.

هو علي بن محمد بن محمد الصرام، عاش خلل النصف الثاني من   49
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلدي وبداية القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلدي، تويف ودفن في سمرقند سنة )609ه/ 
1212م(، ويشير النص إلى أنه أحد األئمة الشيوخ، عرف عنه التقوى 
والزهد والنصح، وربما عمل في صناعة الجلود أو صناعة الخفاف 

لوجود لقب الصرام.

الصرام بائع الجلود أو من يصنعها، والكلمة من أصل فارسي جرم،   50
وتعني الجلد.

الشواهد   51 على  شائعة  تكن  لم  التي  العلماء  ألقاب  من  الفقيه: 
محمد  بن  علي  باسم  قبر  شاهد  على  وردت  وقد  البحث،  موضوع 

بن أحمد الصرام المتوىف سنة )609ه/ 1212م(، ]راجع شاهد رقم 7[.

نور الملة والدين: عادة ما كان يرد هذا اللقب بصيغة »نور الدين«،   52
ولكن نجد ظهور لقب مضافًا إليه الملة بصيغة »نور الملة والدين« 
سنة  المتوىف  الصرام  أحمد  بن  محمد  بن  علي  الشيخ  ألقاب  ضمن 

)609ه/ 1212م(، ]راجع شاهد رقم 7[.

زين الصالحين: الزين في اللغة نقيض الشين، وقد دخل هذا اللفظ   53
مثل  المماليك،  عصر  في  المركبة  األلقاب  من  كثير  تكوين  في 
زين  لقب  ويعتبر  وغيرها،  األعيان  وزين  والمسلمين  اإلسلم  زين 
الصالحين من األلقاب المضافة إلى ألقاب الصوفية وأهل الصلح. 
بن أحمد  بن محمد  الشيخ علي  ألقاب  اللقب ضمن  وقد جاء هذا 
الصرام المتوىف سنة )609ه/ 1212م(، راجع شاهد رقم 7. حسن الباشا، 

األلقاب اإلسلمية في التاريخ والوثائق واآلثار، 313.

صخور البازلت قاعدية دقيقة التبلور، تقابل في تكوينها المعدني   54
صخور الجابرو الجوفية. وهي تعتبر أكثر الصخور القاعدية انتشاًرا 
حيث تكون حجم الهضاب، وكذلك المخاريط البراكنية، باإلضافة 
إلى تكوين القواطع، وتميل صخور البازلت إلى اللون األسود. عادل 

محمد رفعت، مقدمة في علم الصخور )بيروت، 1973م(، 86-84.

من المعروف أن موقع سمرقند تم اكتشاف مئات من الحصاة البازلتية   55
به، ترجع إلى فترة العصر الحجري القديم األعلى في آسيا الوسطى.

A.P. Derevyanko, ‘Upper Palaeolithic Cultures’, 
History of Civilizations of Central Asia, volume I 
(1999), 98-99.
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سميت سمرقند الرأس ومكة قلب اإلسلم إلى هذا اليوم، والشخص 
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