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التقديم االأولي للمقاالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مع   Chicago Manual of Style

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  • يقدم 
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق •
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

.Dr اأو .Prof، �شواء فـي داخل  مثل  األقاب  ت�شتخدم  • ل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

.)     ( مثل:  هاللية  الأقوا�س  جميع  • تكون 
.’    ‘ مثل:  دائًما  المفردة  التن�شي�س  عالمات  • ت�شتخدم 

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب   •
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  • تكتب 
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم   •
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم   •

القيا�شي اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�سي ال�سفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�ٍس  الحوا�شي  • تكتب 

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  • تكون 

تو�شع بين قو�شين.
واإذا  حا�شية،  اإلى  اإ�شارة  اأية  المقال  عنوان  يت�شمن  • ل 
ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك  كان 
 ،* النجمة  عالمة  العنوان  فـي  يو�شع  ذلك،  اإلى  وما 

وتكون قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحدٍّ  ملخ�س  يقدم   •
المعلومات  ا�شترجاع  فـي  الملخ�س  وي�شتخدم  المقال، 
منف�شاًل عن  قراءته  تمت  ما  اإذا  يمكن فهمه  ويكتب بحيث 

ن�س المقال.

االخت�سارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  • بالن�شبة لخت�شارات 

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu, Abréviations des périodiques 

et collections en usage à l’IFAO, 4e éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن   •
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي

 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 
المراجع الأخرى كالآتي:

مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة
J.D. Ray. “The Voice of Authority: Papyrus 

Leiden I 382”, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson. “Magnetometer Surveys on Kiln 

Sites at Amarna”, in B.J. Kemp (ed.), Amarna 

Reports VI, EES Occasional Publications 10 

(London, 1995), 218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd. “The Late Period, 664-323 BC”, in 

B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O’Conner and A.B. 

Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V., 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V. 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�سل�سلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 

BSAE 12 (London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
• عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات، فال بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند   •
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب:

.Chicago Manual of Style      
وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  بد  ل   •
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى،  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار، 
 Ibid, Op.cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc.cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�سور
• تقدم ال�شور والأ�شكال مم�شوحة م�شًحا �شوئيًّا بدقة 300 
نوع  ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة 

.TIFF

• ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم   •

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  بد  ل   •
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  بد  ل   •
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
• تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
• اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع، �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب.  •

للمزيد يرجى االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx
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يزخر العدد التا�شع من حولية اأبجديات بمجموعة من الأبحاث القيمة التي تتعلق بمو�شوعات عدة في مجال الخطوط؛ 
حيث اإن الحوليَّة تخت�س بن�شر اأحدث الدرا�شات والأبحاث الخا�شة بالكتابات والخطوط والنقو�س في العالم عبر الع�شور. 
كما تعنى الحوليَّة بدرا�شة ن�شاأة وتطور وانت�شار هذه الخطوط. ولقد كانت بداية اإ�شدار حولية اأبجديات قوية منذ 2006؛ 

فا�شتطاعت اأن تتبواأ مكانة علمية مرموقة بين الحوليات الأثرية والعلمية العالمية، والإقليمية، والمحلية.

التخ�ش�شات  تنوع  اإلى  بالإ�شافة  مجاله،  في  كلٌّ  ثقل،  ذوي  متخ�ش�شين،  من  ا�شت�شارية  علمية  هيئة  الحوليَّة  وت�شم 
اأميًنا  تحكيًما  الأبحاث  بتحكيم  الهيئة  هذه  تقوم  حيث  مختلفة.  دول  اإلى  ينتمون  الذين  المتخ�ش�شون  هوؤلء  يغطيها  التي 
اللغوية )العربية، والإنجليزية، والفرن�شية(؛ مما ي�شهم في  باإر�شال كافة الأبحاث للمراجعة  ودقيًقا، وتقوم هيئة التحرير 

ن�شر الأبحاث بلغة �شليمة. 

ومواكبة ل�شيا�شة مكتبة الإ�شكندرية، تم تحديث الموقع الإلكتروني الخا�س بحوليَّة اأبجديات؛ لالإعالن عن تلقي الأبحاث 
الجديدة، وكذلك لتحميل ملخ�شات الأبحاث على الموقع مبا�شرة. هذا الموقع تم اإعداده بالعربية والإنجليزية، ويحتوي على 

ملخ�شات اأبحاث كلِّ الأعداد ال�شابقة ونبذة عن كلِّ عدد.

ويعد هذا العدد من الأعداد الهامة التي اأ�شدرتها حوليَّة اأبجديات؛ حيث تلقى فريق تحرير الحوليَّة العديد من الأبحاث 
من مختلف البلدان. ولقد خ�ش�س هذا العدد بن�شر الأبحاث التي تتعلق بالنقو�س والكتابات الإ�شالمية، �شواٌء في الم�شرق 
اأو المغرب الإ�شالمي لعظمة هذه الكتابات واأهميتها. فعلى �شبيل المثال، ولي�س الح�شر، هناك درا�شة في م�شمون النقو�س 
الكتابية على عمائر الأ�شراف ال�شعديين بالمغرب الأق�شى، وبحث اآخر عن المراأة في الكتابات ال�شاهدية في ال�شرق الجزائري 
"درا�شة اآثارية فنية مقارنة"، وكذلك بحث بعنوان النقو�س الت�شجيلية في الفنون الإ�شالمية بالمغرب الأق�شى )خالل العهدين 

الموحدي والمريني( درا�شة اأثرية فنية؛ وهناك العديد من المو�شوعات الأخرى التي تتعلق بمراحل لغوية هامة.

والجدير بالذكر اأن مركز درا�شات الخطوط يهتم كثيًرا بن�شر اأبحاث ال�شباب الواعد؛ مما ي�شهم في زيادة الن�شر العلمي. 
ودائًما ما ندعو كلَّ المتخ�ش�شين في مجال النقو�س والخطوط والكتابات واللغات لالإ�شهام باأبحاثهم في حوليَّة اأبجديات.

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                  اأ. د. ع�شام ال�شعيد

مدير مركز درا�شات الخطوط
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Abstract
This research aims to shed light on women’s tombstones in eastern Algeria through 

conducting a comparative, analytical, archaeological, and artistic study in terms of their form 
or content, as Algeria—East or West—maintains an exquisite array of tombstone inscriptions 
pertaining to Algerian women.

The research is divided into two themes: the first being a descriptive study of the 
tombstones—the topic of this research—indicating the titles of headstones and dates of death.

The second theme is a comparative, analytical study of tombstones representing their raw 
materials and overall composition, and the scripts of inscriptions which vary between leafy 
Kufic, Naskh, and Thuluth, in addition to the names and titles of the deceased, the prayers, 
and the Hijri months.

المراأة في الكتابات ال�شاهدية في ال�شرق الجزائري 
»درا�شة اآثارية فنية مقارنة« 

Women in Tombstone Inscriptions in Eastern Algeria:
A Comparative Archaeological and Artistic Study

عبد اهلل كامل مو�سى*- عائ�سة حنفي �سعيد**
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باي  � �سالح  بنت  فاطمة  قبر  �ساهد 
)1240هـ/1824م(.

الخلفة  � محمد  بنت  يامنة  قبر  �ساهد 
)1241هـ/1826م(.

باي  � �سالح  زوجة  عاي�سة  قبر  �ساهد 
)1242هـ/1826م(.

�ساهد قبر باية بنت �سالح باي )1244هـ/1829م(. �

�ساهد قبر زهيرة بنت اأحمد باي )1249هـ/1834م(. �

التحليلية  الدرا�سة  فيتناول  الثاني  المحور  اأما 
العام  الخام، والتكوين  المادة  التي ت�ستمل على  المقارنة، 
ما  تنوعت  التي  الم�ستخدمة  والخطوط  ال�سواهد،  لهذه 
والأ�سماء  وثلث،  ومغربي،  ون�سخ،  مورق،  كوفي  بين 

والألقاب، والدعاء، وال�سهور الهجرية. 

المحور الأول: الدرا�صة الو�صفية
�صاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك 537هـ/1143م: )�صكل1(

الم�سدر: قلعة بني حماد.1  )�سكل 2، 3( 

المادة: حجر رملي.

�سم،   5.5  = العر�ض  �سم،   43  = الطول  المقايي�س: 
الرتفاع = 32.5 �سم.2 

نوع الخط: كوفي مورق على اأر�سية نباتية.

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

�سنة  الحجة  ذي   15 في  الوفاة  تاريخ  ورد  التاريخ: 
ب  الوجه  من  والثالث  الثاني  ال�سطرين  في  537هـ 
التاريخ  وهذا  وجهين،  على  ي�ستمل  الذي  لل�ساهد 

الهجري يوافق الأربعاء 30 يونية 1143م تقريًبا. 

الحالة: متو�سط الحفظ.3 

مكان الحفظ: المتحف الوطني للآثار القديمة.4 

مقدمة
على  ال�سوء  اإلقاء  اإلى  البحث  هذا  مو�سوع  يهدف 
خلل  من  الجزائري  ال�سرق  في  المراأة  قبور  �سواهد 
ال�سكل  فنية تحليلية مقارنة، �سواء من حيث  اآثارية  درا�سة 
اأو الم�سمون؛ حيث تحتفظ الجزائر، �سواء في ال�سرق اأو 
الغرب بمجموعة رائعة من الكتابات ال�ساهدية التي تخ�ض 

المراأة الجزائرية. 

وينق�سم البحث اإلى محورين: 

الدرا�سة،  مو�سوع  ال�سواهد  الأول  المحور  يتناول 
التي يمكن عر�سها على النحو الآتي: 

�ساهد قبر فاطمة بنت عبد الملك )537هـ/1143م(. �

�ساهد قبر الزهراء بنت اأبي عمران مو�سى بن عي�سى  �
)598هـ/1202م(.

خوجة )1204هـ/  � اهلل  عبد  بنت  خدوجة  قبر  �ساهد 
1790م(.

�ساهد قبر عاي�سة وابنتها عائ�سة بنت ر�سوان خوجة  �
)1208هـ/1794م(.

باي  � ح�سن  �سعدة  بنت  عي�سة  قبر  �ساهد 
)1220هـ/1805م(.

م�سطفى  � بنت  خدوجة  قبر  �ساهد 
)1225هـ/1810م(.

باي  � نعمان  محمد  بنت  زهراء  قبر  �ساهد 
)1226هـ/12�1811م(.

باي  � �سالح  بنت  خدوجة  قبر  �ساهد 
)1233هـ/1817م(.

�ساهد قبر اآمنة بنت �سالح باي )1237هـ/1822م(. �

باي  � �سالح  بنت  عائ�سة  قبر  �ساهد 
)1238هـ/1823م(.
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اللون  ذي  الرملي  الحجر  من  ال�ساهد  هذا  �سنع 
الأحمر القرميدي5 على �سكل هرمي،6 وهو ي�سبه في 
ال�سفلي ثقب،  ن�سفه  يتو�سط  ال�سندوق،  �سكل  �سكله 
وقد اأ�سيبت قمته بك�سور واأ�سرار اأثرت على ال�سطرين 
الأولين، ونق�ست كتابته بالخط الكوفي المورق على 
اأر�سية نباتية باأ�سلوب الحفر البارز، وتمتد هذه الكتابة 
داخل اأ�سرطة وقعت في �ستة اأ�سرطة عر�سية م�ستطيلة 
ثلثة  بواقع  اأ�سطر،  �ستة  على  بدورها  ت�ستمل  متوازية 

في كل وجه على النحو الآتي: 

الوجه اأ: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
الوجه ب: و�سلى اهلل على محمد واآله و�سح

الوجه اأ: به و�سلم ت�سليًما هذا قبر ]ف[ طمة ب 
الوجه ب: نت عبد الملك توفيت يوم خم�سة ع�سر 

الوجه ب: ذي الحجة �سنة �سبعة وثلثين وخم�ض وماية ر
الوجه اأ: حم اهلل من دعا لها بالرحمة

 )�شكل 1( �شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك بقلعة بني حماد عن عبد الحق
معزوز ولخ�شر دريا�س.

)�شكل 2( مكونات قلعة بني حماد عن م�شطفى كمال.

)�شكل 3( برج وق�شر المنار بالقلعة الحمادية عن م�شطفى كمال.
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وجاء في كتاب جامع الكتابات اأن الن�ض تعر�ض 
ل�سيء من الأ�سرار المادية على م�ستوى كل ال�سطور 
تقريًبا ول�سيما ال�سطرين الأولين، واأن الحروف تتميز 
بعدم الإتقان وعدم الموازنة على خلف ما األفناه في 
ال�سواعد  ارتفاع  وبلغ  الأخرى.  الحمادية  الكتابات 
الطويلة � الحروف الطويلة كالألف مثًل � 5.5 �سم، 
والمنخف�سة � اأي الباء واأخواتها � 2.5 �سم بعر�ض 
 � ال�سلة   � الب�سملة  فهي:  عنا�سره  اأما  ملم،   5 بلغ 

ا�سم المتوفى � تاريخ الوفاة � الدعاء.7 

عي�صى  بن  مو�صى  عمران  اأبي  بنت  الزهراء  قبر  �صاهد 
598هـ/1202م 

الم�سدر: مدر�سة �سيدي لخ�سر بولية ق�سنطينة. 

المادة: حجر.8  

نوع الخط: مغربي.9 

التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في ن�ض ال�ساهد في الأ�سطر 
من  الثنين  "يوم  ن�سه  بما  ال�ساد�ض  اإلى  الرابع  من 
وت�سعين  ثمانية  عام  من  �سوال  من  الأو�سط  الع�سر 
يوافق  التاريخ  هذا  اأن  تبين  وبالبحث  وخم�سماية"، 
التاريخ  وهذا  �سنة 598هـ"،  �سوال  الثنين 16  "يوم 

الهجري يوافق يوم الثنين 8 يوليو 1202م تقريًبا.

�سيربونو  اأن  الكتابات  جامع  كتاب  في  جاء  وقد 
الذي  ال�ساهد  هذا  كتابات  ن�سر   )Cherbonneau(

بالخط  اأ�سطر  �سبعة  من  جاءت  والتي  اإلينا،  ي�سل  لم 
المغربي على النحو الآتي: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم . 1

 هذا قبر الزهراء بنت . 2

 ال�سيخ اأبي عمران مو�سى بن عي�سى تو . 3

فيت يوم الثنين من الع�سر الأو�سط . 4

من �سوال من عام ثمانية وت�سعين . 5

وخم�سماية رحمها اهلل وبرد �سريحها . 6

ومن قال اآمين.10 . 7

في  نفذت  الكتابات  هذه  اأن  ا  اأي�سً فيه  جاء  وقد 
م�ساحة محاطة باإطار مزدوج، وهي خالية من النقط 
على  الآن  "يرى  �سيربونو  ب�ساأنها  يقول  وال�سكلت، 
الذي  التوريق  لخ�سر  �سيدي  مدر�سة  جدران  اأحد 
1848م  في  الأبهة،  من  نوًعا  عليه  اأ�سفى  يزينه  كان 
�سيدي  م�سجد  من  الكتابة  انتزعت  )1265هـ( 
ذلك  ومنذ  عمومي"،  طريق  ل�سق  هدمه  اأثناء  النغا�ض 
ما  واأما   )Mercier( مر�سييه  ويقول  اختفى.  الحين 
يتعلق بال�سيخ اأبي عمران فلم يعثر على خبر من �ساأنه 
فهي:  الواردة  ال�سيغ  اأما  �سخ�سيته،  عن  ال�ستار  اإزالة 
الب�سملة � ا�سم المتوفى � تاريخ الوفاة � الدعاء له � 

الدعاء.11  

1204هـ/1790م  خوجة  اهلل  عبد  بنت  خدوجة  قبر  �صاهد 
)�صكل4(

الم�سدر: مقبرة �سالح باي.

المادة: خ�سب.

المقايي�س: الرتفاع = 0.47م، القطر = 0.33م. 

نوع الخط: ن�سخي. 

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في ن�ض ال�ساهد في ال�سطرين 
1204هـ،  �سنة  �سعبان  اأوائل  في  وال�ساد�ض  الخام�ض 
ويوافق هذا التاريخ الجمعة 16 اإبريل 1790م تقريًبا، 
التاريخ  اأورد عبد الحق معزوز ولخ�سر دريا�ض   وقد 
التاريخ  اأن  تبين  وبالبحث  1789م،  �سنة  الميلدي 

الميلدي ال�سحيح هو ما تقدم ذكره. 

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية �سالح باي. 
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النحو  على  اأ�سطر  �ستة  من  جاء  ال�ساهد  كتابات  ن�ض 
الآتي: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم . 1

و�سلى اهلل على �سيدنا محمد . 2

توفت اآمة اهلل خدوجة . 3

بنت المرحوم عبد اهلل خوجة . 4

في اأوائل �سعبان المعظم . 5

�سنة 1204 . 6

ال�ساهد  هذا  اأن  الكتابات  جامع  كتاب  في  جاء 
يتكون من ق�سمين اأحدهما وهو ال�سفلي عبارة عن قاعدة 
دائرية  خ�سبية  قطعة  عن  فعبارة  العلوي  اأما  م�ستطيلة، 
ال�سكل، وهي التي نق�ض عليها الن�ض ال�ساهدي، وتتوج 

مزدوجة  مروحة  عن  عبارة  نباتية  زخرفة  ال�ساهد  راأ�ض 
الطويلة  ارتفاع �سواعدها  بلغ  الكتابة فقد  اأما  منحوتة. 
اأق�سى ارتفاع  4 �سم، وعر�سها 6 �سم، في حين و�سل 
اإلى  الكتابة  تعر�ست  وقد  �سم،   5 المنخف�سة  ال�سواعد 
يحمل  الذي  الأخير  ال�سطر  م�ستوى  على  جزئي  تلف 
تاريخ الوفاة؛ حيث لم يتبق من العددين 2 و0 اإل بقايا 
ا�سم  الكتابة  كبيرة، وتحمل هذه  ب�سعوبة  ُترى  اآثارهما 
خدوجة بنت عبد اهلل خوجة، اأحد اأقارب �سالح باي؛ 
وتت�سمن  م�ساهرة،  علقة  العائلتين  بين  توجد  حيث 
الكتابة اأربعة عنا�سر اأ�سا�سية هي: الب�سملة � ال�سلة على 

الر�سول    � ا�سم المتوفى � تاريخ الوفاة.13 

اأجزاء:  ثلثة  من  يتكون  ال�ساهد  هذا  اأن  والواقع 
الأول يمثل القاعدة الم�ستطيلة التي ت�ستدير قمتها من 
اأ�سفل في  اأعلى با�ستدارة ال�ساهد نف�سه، وت�ستقيم من 
قائًما  ليكون  الطرفين ويرتفع  يمتد من  خط م�ستقيم، 
ن�سفية،  ثلثية  نباتية  ورقة  هيئة  على  زخرفيًّا  خ�سبيًّا 
بواقع ن�سف ورقة في كل جانب في �سكل متقابل؛ مما 
الجزء  اأما  والقاعدة،  القائمين  بين هذين  فراًغا  اأوجد 
فهو  الثالث  الجزء  اأما  الدائري،  ال�ساهد  فيمثل  الثاني 
ال�ساهد،  تتوج  ذكرها،  تقدم  نباتية  زخرفة  عن  عبارة 

وهو الأمر الذي �سنتناوله بالدرا�سة التحليلية لحًقا. 

�صاهد قبر عاي�صة14  )عائ�صة( وابنتها عائ�صة بنت ر�صوان خوجة 
1205هـ/1790م و1208هـ/1794م

الم�سدر: المقبرة القديمة بولية ق�سنطينة.

المادة: رخام.

المقايي�س: الرتفاع = 30 �سم، والعر�ض = 24 �سم.

نوع الخط: مغربي.

اأ�سلوب الخط: النق�ض البارز.

الأول  تاريخين:  ال�ساهد  كتابات  ت�سمنت  التاريخ: 
عائ�سة  بوفاة  يتعلق  وهو  الرابع،  ال�سطر  في  ورد 

 )�شكل 4( �شاهد قبر خدوجة بنت عبد اهلل خوجة بالمقبرة العائلية �شالح باي
عن عبد الحق معزوز ولخ�شر دريا�س.
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المحرم  من  الأربعاء  يوم  في  خوجة  ر�سوان  زوجة 
يوافق  التاريخ  اأن هذا  تبين  وبالبحث  �سنة 1205هـ، 
في  ورد  والثاني  تقريًبا،  1790م  اأكتوبر   � �سبتمبر 
ابنتها  بوفاة  يتعلق  وهو  والثامن،  ال�سابع  ال�سطرين 
 19 الثنين  يوم  في  خوجة  ر�سوان  بنت  عائ�سة 
ذي الحجة 1208هـ، وبالبحث تبين اأن هذا التاريخ 

يوافق الخمي�ض 17 يوليو 1794 م تقريًبا.

وجاء ن�ض ال�ساهد من ثمانية اأ�سطر على النحو الآتي: 

ب�سم اهلل الرحمن. 1

�سلى اهلل على �سيدنا محمد و�سلم . 2

توفيت اأمة اهلل عاي�سة العلجة15  . 3

يوم الأربعاء في محرم �سنة 1205. 4

وتوفيت ابنتها عائ�سة بنت ال�سيد . 5

ر�سوان خوجة . 6

ليلة الثنين في 19 ذي الحجة . 7

�سنة 1208 . 8

ال�ساهد  هذا  اأن  الكتابات  جامع  كتاب  في  جاء 
كان ح�سبما يبدو في المقبرة القديمة، ثم حول على 
قول مير�سيي اإلى المقبرة الجديدة، ولم يعثر له على اأثر 
في وقتنا هذا. وتميزت كتاباته بالإتقان، وبلغ ارتفاع 
األفاته 4.5�سم. واأهم ما يلفت النتباه في كتاباته هو 
تاأريخه لمراأتين مًعا الأم عائ�سة زوجة ر�سوان خوجة، 
وابنتها عائ�سة بنت ر�سوان. وهو الأمر الذي ياأخذنا 
البنة  عائ�سة  وفاة  بعد  �سنع  ال�ساهد  اأن  القول  اإلى 
الآتية:  ال�سيغ  على  الن�ض  وي�ستمل  مًعا،  لهما  وجعل 
الب�سملة � ال�سلة على النبي  � ا�سم المتوفى الأول 
)الأم( � تاريخ الوفاة � ا�سم المتوفى الثاني )البنت( � 

تاريخ الوفاة.16 

باي  ح�صن  )�صعادة(  �صعدة18   بنت  )عائ�صة(  عي�صة17   قبر  �صاهد 
1220هـ/1805م

الم�سدر: المقبرة القديمة بولية ق�سنطينة.

المادة: رخام اأبي�ض. 

المقايي�س: الرتفاع = 75 �سم، والعر�ض = 37 �سم.

نوع الخط: الن�سخ الم�سرقي.

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

 8�6 من  الأ�سطر  في  ال�ساهد  ن�ض  ت�سمن  التاريخ: 
تاريخ الوفاة ليلة الجمعة 29خلت من ربيع الثاني �سنة 
اأن هذا التاريخ يوافق يوم  1220 هـ، وبالبحث تبين 

الجمعة 26 يوليو 1805م تقريًبا.

اأن ن�ض هذا  الكتابات  وقد جاء في كتاب جامع 
ال�ساهد ن�سره بو�سكو )Bosco( من ثمانية اأ�سطر على 

النحو الآتي: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم . 1

و�سلى اهلل على �سيدنا محمد . 2

هذا �سريح اآمة اهلل تعالى عي�سة . 3

بنت المرحوم �سعدة . 4

ال�سيد ح�سن باي �سامحها اهلل . 5

توفيت ليلة الجمعة . 6

الت�سع19  وع�سرين خلت من ربيع . 7

الثاني �سنة 201220 . 8

ال�ساهد. هذا  مكان  يعرف  ل  اأنه  ا  اأي�سً فيه  وجاء 
وقد عثر عليه في المقبرة القديمة لق�سنطينة في كدية 
عطى كما جاء في تعليق بو�سكو مع ال�ساهد الموؤرخ 
في �سنة 868هـ/1482م، وقد تلحظ وجود �سياغة 
و�سعدة؛  المرحوم  لكلمتي  الرابع  ال�سطر  في  غريبة 
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المرحوم  كلمة  في  اإما  خطاأ  هناك  اأن  يعتقد  حيث 
فيه  وجدت  الذي  الوقت  ففي  �سعدة،  كلمة  في  واإما 
كلمة المرحوم م�سوغة في حالة التذكير جاءت كلمة 
اأنه كما ياأتي  �سعدة في حالة تاأنيث، وال�سواب يعتقد 
الب�سملة �  فهي:  ال�سيغ  اأما  �سعادة"،  المرحوم  "بنت 

ال�سلة � ا�سم المتوفى – الدعاء � تاريخ الوفاة.21 

�صاهد قبر خدوجة بنت م�صطفى 1225هـ/1810م )�صكل5(

الم�سدر: حمامات �سالح باي. 

المادة: خ�سب. 

المقايي�س: 54 × 31 �سم. 

نوع الخط: الثلث.

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

الرابع  ال�سطرين  في  الوفاة  تاريخ  ورد  التاريخ: 
�سنة  �سعبان  اأواخر  وهو  ال�ساهد،  ن�ض  من  والخام�ض 
1225هـ، وبالبحث تبين اأن هذا التاريخ يوافق اأواخر 
معزوز  الحق  عبد  ذكر  وقد  تقريًبا،  1810م  �سبتمبر 
ولخ�سر دريا�ض22  تاريخ �سنة 1812م، غير اأن التاريخ 

الميلدي ال�سحيح هو ما تقدم ذكره.

الحالة: جيدة.

مكان الحفظ: م�سلى حمامات �سالح باي.

وقد جاء ن�ض ال�ساهد من خم�سة اأ�سطر على النحو 
الآتي: 

الحمد هلل . 1

توفيت اإلى عفو اهلل . 2

خدوجة بنت م�سطفى . 3

ال�سطانبولي 23 في اأواخر �سعبان . 4

�سنة 1225 . 5

جاء في كتاب جامع الكتابات اأن هذا ال�ساهد يتكون 
قاعدة  عن  عبارة  ال�سفلي  وهو  اأحدهما  ق�سمين،  من 
دائرية  خ�سبية  قطعة  عن  فعبارة  العلوي  اأما  م�ستطيلة، 
ال�سكل، وهي التي نق�ض عليها الن�ض ال�ساهدي. وتتوج 
اأ�سرطة  بداخل  تمتد  وهي  نباتية،  زخرفة  ال�ساهد  راأ�ض 
م�ستطيلة تت�سمن نقط الإعجام، وتبلغ مقا�سات حروفها 
والمنخف�سة  ا،  عر�سً ملم  و5  ارتفاًعا،  �سم   4 الطويلة 
يبلغ ارتفاعها 2 �سم، ويلحظ اأن الأ�سطر الثلثة الأولى 
الرابع  ال�سطرين  خلف  على  جيدة  حالة  في  زالت  ما 
والخام�ض اللذين بداأت حروفهما تتاآكل، خا�سة ال�سطر 
الأخير الذي يحمل تاريخ الوفاة. ويحمل ال�ساهد ا�سم 
م�سطفى  بنت  خدوجة  تدعى  امراأة  وهي  المتوفى، 
ال�سطنبولي )ال�سطانبولي(، ويتكون من العنا�سر الآتية: 

الحمدلة � ا�سم المتوفى � تاريخ الوفاة.24

عن باي  �شالح  حمامات  بم�شلى  م�شطفى  بنت  خدوجة  قبر  �شاهد   )5  )�شكل 
عبد الحق معزوز ولخ�شر دريا�س.



عبد اهلل كامل مو�سى- عائ�سة حنفي �سعيد

اأبجديات 222014 

�صاهد قبر زهراء بنت محمد نعمان باي 1226هـ/1811-1812م

الم�سدر: زاوية نعمان بولية ق�سنطينة.

ال�سطر  ال�ساهد في  الوفاة في ن�ض  ورد تاريخ  التاريخ: 
التاريخ  اأن هذا  تبين  وبالبحث  �سنة 1226هـ،  الرابع 

يوافق 1812�1811م.

اأ�سطر كما ن�سره  اأربعة  ال�ساهد من  وقد جاء ن�ض 
�سيربونو على النحو الآتي: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. 1

هذا قبر ال�سيدة زهراء بنت مولنا ال�سيد محمد. 2

نعمان باي اأعزه اهلل ون�سره اآمين توفيت . 3

�سنة 1226. 4

الكتابة  هذه  اأن  الكتابات  جامع  كتاب  في  جاء 
اإلى  مبا�سرة  الفرن�سيين  دخول  بعد  ال�سياع  اإلى  اآلت 
واأرفقه  الن�ض  هذا  �سيربونو  ن�سخ  وقد  ق�سنطينة. 
مير�سيي،  اإلى �سياعها  اأ�سار  قد  "وكان  الآتي  بالتعليق 
اإلى  نعمان  زاوية  في  مو�سوًعا  ال�ساهد  هذا  كان  وقد 
جانب �ساهد اآخر لأختها اأوريدة كما ت�سير اإلى ذلك 
الكتابة المنقو�سة عليه"، واأما الزاوية فقد اختفت هي 
الأخرى، واأما زهرة فهي ابنة نعمان باي الذي حكم 
�1226( 1814�1811م  �سنتي  بين  ق�سنطينة 
نعمان  وكان  طبال.  اأحمد  للباي  خلًفا  1230هـ( 
باي خليفة لعبد اهلل، و�سهر الباي زرق عينو، وا�سمه 
مات  بق�سنطينة،  القدماء  الأتراك  من  وهو  محمد، 
مقتوًل باأمر من داي الجزائر عام 1230هـ/1814م 
حملة  في  م�ساركته  اأثناء  بالم�سيلة25  مع�سكره  في 
ودفن  �سعادة،  ببو  ما�سي  اأولد  ثورة  لإخماد  الداي 
اأن  اإلى  وي�سار  بالم�سيلة.  بو جملين  �سيدي  قبة  في 
المتوفاة عام  العلجة  ر�سوان خوجة هو زوج عائ�سة 
قبل  عاًما  وع�سرين  باأربعة  اأي  1208هـ/1794م، 
وفاته. واأما كتابة �ساهد اأختها اأوريدة فاإننا لم نح�سل 

كتابة  لن�ض  مماثٌل  ن�سها  اأن  يبدو  ولكن  ن�سها،  على 
زهرة ح�سب �سيربونو. ومن ال�سيغ التي يت�سمنها هذا 
الدعاء   � المتوفاة  ا�سم   � الب�سملة  ياأتي:  ما  ال�ساهد 

لوالدها � تاريخ الوفاة.26 

�صاهد قبر خدوجة بنت �صالح باي 1233هـ/1817م )�صكل 6(

الم�سدر: مقبرة �سالح باي.

المادة: خ�سب.

نوع الخط: الن�سخ.

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في ن�ض ال�ساهد في الأ�سطر 
من 7�5 في يوم الأربعاء الثاني والع�سرين من �سفر �سنة 
 31 يوافق  التاريخ  هذا  اأن  تبين  وبالبحث  1233هـ، 
من دي�سمبر �سنة 1817م تقريًبا، وقد ذكر عبد الحق 

معزوز ولخ�سر دريا�ض27  ال�سنة الهجرية فقط.

الحالة: جيدة.

مكان الحفظ: المقبرة العائلية �سالح باي.

وقد جاء ن�ض ال�ساهد من �سبعة اأ�سطر على النحو 
الآتي: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم . 1

و�سلى اهلل على �سيدنا محمد . 2

توفت المرحومة بكرم الحي القيوم . 3

اآمة اهلل تعالى خدوجة بنت المرحوم . 4

ال�سيد �سالح باي يوم الأربعاء الثاني . 5

والع�سرين من �سفر الخير . 6

�سنة 1233هـ 28. 7

ال�ساهد  هذا  اأن  الكتابات  جامع  كتاب  في  جاء 
ثم  التراب،  في  مطمورة  م�ستطيلة  قاعدة  من  يتكون 
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هيئة  على  نباتية  زخرفة  ويتوجه  دائري،  �سكل  من 
مروحة مزدوجة، وقد نق�ست الكتابة في �سبعة اأ�سطر 
تمتد بداخل اأ�سرطة م�ستطيلة ال�سكل، طول كل �سريط 
33 �سم بعر�ض 4 �سم، اأما ارتفاع الحروف ال�ساعدة 
ارتفاع  بلغ  في حين  ملم،  بعر�ض 8  م  بلغ 4.5  فقد 
الحروف المنخف�سة 2 �سم، ونلحظ الخطاأ في كلمة 
�سفر  �سهر  ورد  وقد  ال�ساهد،  هذا  في  يتكرر  توفيت 
ال�ساهد  هذا  كتابة  وتت�سمن  الخير،  ب�سفة  مقروًنا 
العنا�سر الآتية: الب�سملة � ال�سلة على النبي  � ا�سم 

ون�سب المتوفى � تاريخ الوفاة.29 

والواقع اأنه فيما يتعلق بملحظة عبد الحق معزوز 
ولخ�سر دريا�ض "الخطاأ نف�سه في كلمة توفيت يتكرر 
قبر  �ساهد  اأن  لحظنا  فقد  ا"،  اأي�سً ال�ساهد  هذا  في 

الموؤرخ 537هـ/1143م،  الملك،  فاطمة بنت عبد 
كلمة  على  الثاني(  )ال�سطر  ب  الوجه  في  ا�ستمل  قد 
عمران  اأبي  بنت  الزهراء  قبر  �ساهد  وفي  "توفيت"، 
مو�سى بن عي�سى، الموؤرخ 598هـ/1202م، وردت 
وفي  والرابع،  الثالث  ال�سطرين  في  "توفيت"  كلمة 
الموؤرخ  خوجة،  اهلل  عبد  بنت  خدوجة  قبر  �ساهد 
بداية  "توفت" في  1204هـ/1790م، وردت كلمة 
عائ�سة  وابنتها  عاي�سة  قبر  �ساهد  وفي  الثالث،  ال�سطر 
1208هـ/1794م،  الموؤرخ  خوجة،  ر�سوان  بنت 
ال�سطر  في  الأولى  مرتين:  "توفيت"  كلمة  وردت 
قبر  �ساهد  الخام�ض، وفي  ال�سطر  في  والثانية  الثالث، 
1220هـ/1805م،  الموؤرخ  �سعدة،  بنت  عي�سة 
ال�ساد�ض،  ال�سطر  بداية  في  "توفيت"  كلمة  وردت 
الموؤرخ  م�سطفى،  بنت  خدوجة  قبر  �ساهد  وفي 
1225هـ/1810م، وردت كلمة "توفيت" في بداية 
ال�سطر الثاني، وفي �ساهد قبر زهراء بنت محمد نعمان 
وردت  1226هـ/1812�1811م،  الموؤرخ  باي، 
الرغم  الثالث. وعلى  ال�سطر  اآخر  "توفيت" في  كلمة 
من اأن عبد الحق معزوز ولخ�سر دريا�ض لم يعلقا على 
خدوجة  قبر  �ساهد  على  علقا  واإنما  ال�سواهد،  هذه 
بنت �سالح باي الذي نحن ب�سدده، فاإنه يمكن القول 
اأنه من الناحية اللغوية فاإن الأ�سل في الكلمة "توفيت"، 
اأن  منظور  ا من  اأي�سً "توفت" فهي �سحيحة  كلمة  اأما 
ُتوفي  ورد:  فقد  اأيامها،  اأو  اأجلها،  توفت  قد  المراأة 
اأما  فلًنا،  اهلل  َيَتوفَّى  الأ�سل  للمجهول.  بالبناء  فلن: 
توفى فلٌن بالبناء للمعلوم فجائز على حذف المفعول 

اأي توفَّى فلٌن اأياَمه.

الرحمن  عبد  اأبو  رواه  ما  ذلك  على  والدليل 
لمي عن علي بن اأبي طالب عليه ال�سلم: چ ٱ   ال�سُّ
پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ   ٺ    ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ    

باي عن باي بم�شلى حمامات �شالح  بنت �شالح  �شاهد قبر خدوجة   )�شكل 6( 
عبد الحق معزوز ولخ�شر دريا�س.



عبد اهلل كامل مو�سى- عائ�سة حنفي �سعيد

اأبجديات 242014 

ڤچ  ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
بفتح الياء ]البقرة: 234[.

حذف  على  اأنه  "وذلك  جني:  ابن  الفتح  اأبو  قال 
اأو  اأعمارهم  اأو  اأيامهم  يتوفون  والذين  اأي:  المفعول؛ 

اآجالهم كما قال �سبحانه چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  
ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې       ې   ې       ۉ   ۉ  
ڤ    ٹ   چٹ    ]117 ]المائدة:  ەئچ 
ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کگ  گ  گ  گ   
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   
ھ  ھے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     
ۅ  ۅچ ]النحل: 28، 32[، وحذف المفعول 

كثير في القراآن الكريم وف�سيح الكلم.30

�صاهد قبر اآمنة بنت �صالح باي 1237هـ/1822م )�صكل7(

الم�سدر: مقبرة �سالح باي.

المادة: خ�سب.

المقايي�س: الرتفاع = 0.52م، القطر = 0.32م. 

نوع الخط: الن�سخ المغربي.

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

 6�4 من  الأ�سطر  في  ال�ساهد  ن�ض  في  ورد  التاريخ: 
تبين  وبالبحث  1237هـ،  رم�سان   21 الوفاة  تاريخ 
1822م  11يونية  الثلثاء  يوم  يوافق  التاريخ  هذا  اأن 
تقريًبا، ولم ترد �سوى ال�سنة الهجرية في كتاب جامع 

الكتابات الأثرية.31  

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية �سالح باي. 

على  اأ�سطر  �ستة  من  ال�ساهد  كتابة  جاءت  وقد 
النحو الآتي:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم . 1

توفيت اآمة اهلل تعالى امنة بنت . 2

ال�سيد �سالح باي رحمة اهلل عليها . 3

في اليوم الواحد والع�سرين من . 4

�سهر اهلل المعظم رم�سان . 5

�سنة 1237هـ . 6

هذا  كتابة  اأن  الكتابات  جامع  كتاب  في  جاء 
اأ�سرطة  بداخل  تمتد  اأ�سطر  �ستة  في  نفذت  ال�ساهد 
اأق�سى طول �سريط بها 32 �سم بعر�ض  يبلغ  م�ستطيلة 

الحق عبد  عن  باي  �شالح  بمقبرة  باي  �شالح  بنت  اآمنة  قبر  �شاهد   )7  )�شكل 
معزوز ولخ�شر دريا�س.
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الطويلة  �سواعدها  ارتفاع  اأق�سى  اأما  4.5 �سم، 
ارتفاع  بلغ  حين  في  ملم،   4 بعر�ض  �سم   4 بلغ  فقد 
ال�سواعد المنخف�سة 0.05 �سم. ومن مميزات كتابة 
بنقط الإعجام. ومن  اأن زودت حروفها  ال�ساهد  هذا 
بين ما تت�سمنه من معلومات نجد ا�سًما لإحدى بنات 
فاطمة  ال�سيدة  زوجته  من  اآمنة  المدعوة  باي  �سالح 
العلجة اإحدى زوجاته الثلث، وتت�سمن هذه الكتابة 
ا العنا�سر الآتية: الب�سملة � ا�سم المتوفى � الدعاء  اأي�سً

تاريخ الوفاة.32  

�صاهد قبر عائ�صة بنت �صالح باي 1238هـ/1823م )�صكل8(

الم�سدر: مقبرة �سالح باي.

المادة: خ�سب.

المقايي�س: الرتفاع = 0.50م، القطر = 0.33م. 

نوع الخط: الن�سخ المغربي.

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

الرابع  ال�سطرين  في  ال�ساهد  ن�ض  في  ورد  التاريخ: 
�سنة  الحجة  ذي  اأوائل  في  الوفاة  تاريخ  والخام�ض 
يوم  يوافق  التاريخ  هذا  اأن  تبين  وبالبحث  1238هـ، 

الجمعة 8 اأغ�سط�ض 1823 م تقريًبا. 

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية �سالح باي. 

وقد جاءت كتابة ال�ساهد في خم�ض م�ساحات ت�ستمل 
على خم�سة اأ�سطر33 على النحو الآتي: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم . 1

توفيت اآمة اهلل تعالى المرابطة . 2

عائ�سة بنت ال�سيد �سالح باي رحمة . 3

اهلل عليها في اأوايل ذي الحجة الحرام . 4

�سنة 1238 . 5

جاء في كتاب جامع الكتابات اأن هذا ال�ساهد ي�سبه 
اإلى حد كبير �ساهد اآمنة بنت �سالح باي، وهو عبارة عن 
م�ساحة دائرية يبلغ قطرها 31 �سم، وهي تقع في خم�سة 
�سواعدها  ارتفاع  يبلغ  اأ�سرطة،  بداخل  تجري  اأ�سطر 
الطويلة 4 �سم بعر�ض 6 �سم، كما يبلغ ارتفاع ال�سواعد 
الإعجام  نقط  الكتابة على  المنخف�سة 5 ملم. وتحتوي 
كما هو الحال في كلمتي اأوائل وتعالى. وال�سيدة عائ�سة 
واأمها  فقط،  اأبيها  من  اآمنة  �سقيقة  �سالح هي  الباي  بنت 
هي عائ�سة العلجة الزوجة الثالثة، وفاطمة العلجة الزوجة 
تعني  التي  المرابطة  كلمة  الكتابة  وت�سمنت  الأولى. 
التقية  ال�سالحة  المراأة  العربي  المغرب  �سكان  ذهنية  في 
به  تتميز  لما  عالية  مكانة  ولها  بالتقدي�ض  تحظى  التي 
ال�سالحين،  الأولياء  مو�سع  في  وهي  وتقوى،  ورع  من 
ا من قدرة على التنبوؤ وال�ستجابة لل�سوؤال؛  ولما لها اأي�سً
يعتقد  المرابطة كما  اإليها كلمة  ت�سير  التي  ال�سورة  وهي 
معنى  هناك  اأن  غير  دريا�ض،  ولخ�سر  معزوز  الحق  عبد 
اآخر لهذه الكلمة وتعني بالتقريب ممار�سة ال�سعوذة ول 

 )�شكل 8( �شاهد قبر عائ�شة بنت �شالح باي بمقبرة �شالح باي عن عبد الحق
معزوز ولخ�شر دريا�س.
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يظنانها. تلك بالن�سبة لهذه المراأة، ومن بين ما تت�سمنه من 
�سيغ ما ياأتي: الب�سملة � ا�سم المتوفى � تاريخ الوفاة.34 

�صاهد قبر فاطمة بنت �صالح باي 1240هـ/1824 م )�صكل 9( 

الم�سدر: مقبرة �سالح باي. 

المادة: خ�سب.

نوع الخط: الن�سخ. 

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

الرابع  ال�سطرين  في  ال�ساهد  ن�ض  في  ورد  التاريخ: 
�سنة  المحرم  اأول  في  الوفاة  تاريخ  والخام�ض 
التاريخ يوافق يوم  اأن هذا  1240 هـ، وبالبحث تبين 

الخمي�ض 26 اأغ�سط�ض 1824 م تقريًبا.

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية ل�سالح باي. 

اأ�سطر  خم�سة  من  اأ�سرطة  �ستة  في  كتابته  نق�ست  وقد 
على النحو الآتي: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم . 1

توفت اآمة اهلل فاطمة . 2

بنت المكرم حبقت ] كذا [ ال�سيد �سالح . 3

باي رحمة اهلل عليها في اأول �سهر. 4

اهلل المحرم �سنة 1240هـ . 5

يتكون ال�ساهد كما جاء في كتاب جامع الكتابات 
من قاعدة م�ستطيلة وراأ�ض دائري تتوجه زخرفة على 
بع�ض  بوجود  كتابته  وتتميز  مزدوجة،  مروحة  �سكل 
الكلمات تت�سمن نقط الإعجام، ويوجد خطاأ اإملئي 
الياء،  حرف  منها  �سقط  حيث  توفيت؛  كلمة  في 
بالإ�سافة اإلى وجود كلمة غير مفهومة قد تكون باللغة 
لقب  على  تدل  وربما  حبقت،  كلمة  وهي  العثمانية 

اأربعة عنا�سر هي:  الكتابة من  للباي. وتتكون  �سرفي 
الب�سملة � ا�سم المتوفى �الدعاء � تاريخ الوفاة.35 

فقد  الإملئي  الخطاأ  بوجود  يتعلق  فيما  اأنه  والواقع 
اأو�سحنا هذا الأمر عند ذكر �ساهد قبر خدوجة بنت 

�سالح باي، الموؤرخ 1233هـ/1817م. 

�صاهد قبر يامنة بنت محمد الخلفة 1241هـ/1826م )�صكل 10(

الم�سدر: مقبرة �سالح باي. 

المادة: خ�سب.

نوع الخط: الن�سخ. 

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

الرابع  ال�سطرين  في  ال�ساهد  ن�ض  في  ورد  التاريخ: 
والخام�ض تاريخ الوفاة في �سنة 1241هـ، وبالبحث 

تبين اأن هذا التاريخ يوافق �سنة 1826م تقريًبا.

باي عن عبد الحق باي بمقبرة �شالح  �شاهد قبر فاطمة بنت �شالح   )�شكل 9( 
معزوز ولخ�شر دريا�س.
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الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية �سالح باي.

على  ت�ستمل  اأ�سرطة  خم�سة  من  كتابته  نق�ست 
خم�سة اأ�سطر على النحو الآتي:

�سيدنا . 1 اهلل على  الرحيم و�سلى  الرحمن  اهلل  ب�سم 
محمد

توفت اآمة اهلل يامنة . 2

بنت المرحوم ال�سيد محمد . 3

الخلفة بن �سالح باي في يوم . 4

�سنة 1241 . 5

يلحظ  اأنه  الكتابات  جامع  كتاب  في  ورد 
الخطاأ36 نف�سه يتكرر في كلمة توفيت التي نق�ست من 
دون حرف الياء، واأما حروف هذه الكتابة فهي تتميز 

بعدم التنا�سب، وقد بلغ اأق�سى ارتفاع حروفها الطويلة 
6 �سم بعر�ض 7 ملم، في حين بلغ ارتفاع الحروف 
الآتية:  ال�سيغ  الكتابة  وت�سمنت  ملم،   5 المنخف�سة 
الب�سملة � ال�سلة على الر�سول  � ا�سم المتوفى � 

تاريخ الوفاة.37 

�صاهد قبر عاي�صة )عائ�صة( زوجة �صالح باي 1242هـ/1826م   
)�صكل 11( 

الم�سدر: مقبرة �سالح باي. 

المادة: خ�سب.

المقايي�س: الرتفاع = 0.47م، القطر = 0.33م. 

نوع الخط: الن�سخ. 

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

الرابع  ال�سطرين  في  ال�ساهد  ن�ض  في  ورد  التاريخ: 
الثاني  ربيع  اأواخر  في  الوفاة  تاريخ  والخام�ض 
يوم  يوافق  التاريخ  هذا  اأن  تبين  وبالبحث  1242هـ، 

الخمي�ض 30 نوفمبر 1826 م تقريًبا.

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية �سالح باي.

على  اأ�سطر  وخم�سة  اأ�سرطة  اأربعة  في  كتابته  نق�ست 
النحو الآتي: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم . 1

ولى اهلل على �سيدنا ومولنا محمد . 2

توفيت اآمة اهلل عاي�سة زوجة المرحوم . 3

ال�سيد �سالح باي اأواخر ربيع الثاني . 4

�سنة 1242 . 5

كتاب  في  جاء  كما  الن�سخ  بخط  الكتابة  نفذت 
في  وتقع  الإتقان،  عدم  من  ب�سيء  الكتابات  جامع 

 )�شكل 10( �شاهد قبر يامنة بنت محمد بمقبرة �شالح باي عن عبد الحق معزوز
ولخ�شر دريا�س.
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اأ�سرطة  بداخل  الأ�سطر  هذه  وتجري  اأ�سطر،  خم�سة 
يبلغ  الدائري،  ال�ساهد  راأ�ض  م�ساحة  تحتل  م�ستطيلة 
الإعجام،  نقط  على  الكتابة  تحتوي  قطرها 0.31م، 
 6 بعر�ض  �سم   45 الطويلة  �سواعدها  ارتفاع  يبلغ 
اإلى  �سم، والمنخف�سة 6 �سم، واأ�سارت كتابة ال�ساهد 
الأخير  ترك هذا  وقد  باي،  عائ�سة زوجة �سالح  ا�سم 
اآمنة،  العلجة، واأم  اأرامل بعد موته هن: فاطمة  ثلث 
اأ�سل  من  للباي  الثانية  الزوجة  وهي  نق�ض  والحاجة 
عربي اإ�سلمي، وعائ�سة العلجة، واأم المرابطة عائ�سة. 
ال�سلة   � الب�سملة  هي:  �سيغ  عدة  الكتابة  وتت�سمن 

على النبي  � ا�سم المتوفى � تاريخ الوفاة.38 

�صاهد قبر باية بنت �صالح باي 1244هـ/1829م )�صكل 12(

الم�سدر: مقبرة �سالح باي. 

المادة: رخام اأبي�ض.

نوع الخط: الثلث. 

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

�سنة  الوفاة  تاريخ  اأن  ال�ساهد  ن�ض  في  ورد  التاريخ: 
1244هـ/1829م بطريقة ح�ساب الجمل.

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية �سالح باي.

على  اأ�سطر  وثمانية  اأ�سرطة  ثمانية  من  كتابته  نق�ست 
النحو الآتي: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. 1

و�سلى اهلل على �سيدنا محمد . 2

من . 3 عليهم  والبدر  ال�سم�س  حوى  قد  قبر  فلله 
الرحمن تتنزل رحمته

بال . 4 كبير  قدر  لها  فتاة  باية  وتدعى  �سالح  �سليلة 
اأمثال 

 )�شكل 11( �شاهد قبر عاي�شة زوجة �شالح باي بمقبرة �شالح باي عن عبد الحق
معزوز ولخ�شر دريا�س.

الحق عبد  عن  باي  �شالح  بمقبرة  باي  �شالح  بنت  باية  قبر  �شاهد   )12  )�شكل 
معزوز ولخ�شر دريا�س.
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القراآن . 5 في  الجد  له  بخوجة  �سليل  الباهي  محمد 
به فخرا اأكرم 

من . 6 خ�سو�سا  عنهما  والنا�س  الزمان  ح�سرة  فيا 
الأيام حدته الكبرا

و�سريحين . 7 �سريح  معا  عنها  العر�س  اإله  اأزال 
واأو�سعا

مبارك �سعيد متور به وتاريخه �سكر وزاي يا مرمرا. 8

الكتابات  في كتاب جامع  ال�ساهد كما جاء  هذا 
جاءت  دائرية،  ن�سف  قو�ض  تعلوه  ال�سكل  م�ستطيل 
�سكل  على  اأ�سرطة  داخل  اأ�سطر  ثمانية  في  كتابته 
خراطي�ض، ونظمت في قالب �سعري على هيئة اأبيات، 
باية  الم�سماة  باي  �سالح  بنات  اإحدى  ا�سم  وتت�سمن 
والتي ل تزال يانعة كما تدل على ذلك كتابة ال�ساهد، 
ويبدو اأنها كانت تتميز من بين فتيات ع�سرها بجملة 
من الخ�سائ�ض لم تكن تتوافر لدى غيرها من الفتيات؛ 
كما ورد ا�سم محمد الباهي حفيد خوجة. ويتميز هذا 
بع�ض  وا�ستعمال  الأ�سلوب،  بب�ساطة  ال�ساهدي  الن�ض 
كلمة  مثل  المفهومة  غير  واأحياًنا  الدارجة  الكلمات 
وموارى  متخفًيا  تعني  والتي  ومتور،  والأ�سرحيين 
من فعل وارى يواري مواراة. والكتابة هذه على نظم 
تاريخ  اإلى  ا  اأي�سً الإ�سارة  تجدر  كما  �سعرية؛  ق�سيدة 
وتتكون  الُجمل.  ح�ساب  بطريقة  المنقو�ض  ال�ساهد 
على  ال�سلة   � الب�سملة  الآتية:  العنا�سر  من  الكتابة 

النبي   � اأبيات رثاء � تاريخ الوفاة.  

�صاهد قبر زهيرة بنت اأحمد باي 1249هـ/1834م )�صكل13(

الم�سدر: مقبرة �سالح باي. 

المادة: خ�سب.

نوع الخط: الن�سخ.40  

اأ�سلوب الخط: الحفر البارز.

في  الوفاة  تاريخ  اأن  ال�ساهد  ن�ض  في  ورد  التاريخ: 
ال�سطرين الرابع والخام�ض يوم الجمعة اآخر �سوال �سنة 
يوم  يوافق  التاريخ  هذا  اأن  تبين  وبالبحث  1249هـ، 

الثلثاء 11 مار�ض 1834 م تقريًبا.

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية �سالح باي.

اأ�سطر على  اأ�سرطة وخم�سة  نق�ست كتابته في خم�سة 
النحو الآتي:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم . 1

توفت اآمة اهلل المرحومة بكرم الحي . 2

القيوم زهيرة بنت المكرم ال�سيد . 3

اأحمد باي ليلة الجمعة اآخر �سوال . 4

�سنة 1249هـ. 5

 )�شكل 13( �شاهد قبر زهيرة بنت اأحمد باي بمقبرة �شالح باي عن عبد الحق
معزوز ولخ�شر دريا�س.
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نفذ هذا ال�ساهد كما جاء في كتاب جامع الكتابات 
من قاعدة م�ستطيلة وراأ�ض دائري يعلوه عن�سر زخرفي 
ا�سم  اإلى  كتابته  وت�سير  مزدوجة،  مروحة  عن  عبارة 
زهيرة اإحدى بنات الباي اأحمد الذي حكم ق�سنطينة 
بين �سنتي 1242هـ/1826م و1253هـ/1837 م، 
لكن الغريب في الأمر هو وجود قبر ابنة الباي اأحمد 
مدفونة مع عائلة �سالح باي في مقبرته الخا�سة، وورد 
بداية  في  توفيت  كلمة  في  اإملئي41  خطاأ  الن�ض  في 
فجاءت  الياء  حرف  منها  �سقط  حيث  الأول؛  ال�سطر 
وتتكون  الدارجة.  ال�سيغة  توفت على  الآتي  بال�سكل 
ا�سم   � الدعاء   � الب�سملة  الآتية:  العنا�سر  من  الكتابة 

المتوفى � تاريخ الوفاة.42  

 المحور الثاني: الدرا�صة التحليلية المقارنة

اأوًل: المادة الخام

ال�سواهد  منها  �سنعت  التي  الخام  المادة  تنوعت 
ورخام،  وخ�سب،  حجر،  بين  ما  الدرا�سة  مو�سوع 
بنت  فاطمة  قبر  �ساهد  الرملي  الحجر  من  �سنع  فقد 
و�ساهد  537هـ/1143م،  الموؤرخ  الملك،  عبد 
عي�سى،  بن  مو�سى  عمران  اأبي  بنت  الزهراء  قبر 
في  الحجر  ا�ستخدم  وقد  الموؤرخ 598هـ/1202م، 
قبر  �ساهد43  في  المثال  �سبيل  على  الجزائري  ال�سرق 
الح�سرمي،  العرف  ذي  بن  حيوة  بن  عبد الرحمن 
اهلل  عبد  قبر  �ساهد44   وفي  الموؤرخ 126هـ/746م، 
488هـ/1095م،  الموؤرخ  محمد،  بن  خليفة  ابن 
الموؤرخ  اهلل  عبد  بن  عمر  قبر  �ساهد45   وفي 
525هـ/1131م؛ اأما في الغرب الجزائري فقد �سنع 
من الحجر الرملي على �سبيل المثال �ساهد46  قبر يو�سف 
ابن حمد الأن�ساري، الموؤرخ 741هـ/1349م، وفي 
�ساهد47 قبر امراأة تدعى زينب بنت اأبي العبا�ض اأحمد 

ابن يحيى العقباني، الموؤرخ 791هـ/1390م. 

�سنع  فقد  الخ�سب  بمادة  يتعلق  فيما  اأما 
خوجة،  اهلل  عبد  بنت  خدوجة  قبر  �ساهد  منه 
خدوجة  قبر  و�ساهد  1204هـ/1790م،  الموؤرخ 
1225هـ/1810م،  الموؤرخ  م�سطفى،  بنت 
الموؤرخ  باي،  �سالح  بنت  خدوجة  قبر  و�ساهد 
1233هـ/1817م، و�ساهد قبر اآمنة بنت �سالح باي، 
الموؤرخ 1237هـ/1822م، و�ساهد قبر عائ�سة بنت 
�سالح باي، الموؤرخ 1238هـ/1823م، و�ساهد قبر 
فاطمة بنت �سالح باي، الموؤرخ 1240هـ/1824م، 
الموؤرخ  محمد،  بنت  يامنة  قبر  و�ساهد 
1241هـ/1826م، و�ساهد قبر عاي�سة زوجة �سالح 
باي، الموؤرخ 1242هـ/1826م، و�ساهد قبر زهيرة 
وهو  1249هـ/1834م،  الموؤرخ  باي،  اأحمد  بنت 
الأمر الذي يت�سح في �سوئه اأن ال�سواهد التي �سنعت 
اأن  على  يدل  مما  �سواهد؛  ت�سعة  بلغت  الخ�سب  من 
ال�سواهد الخ�سبية �ساعت في ال�سرق الجزائري. وقد 
الجزائري  بال�سرق  ال�سواهد  في  الخ�سب  ا�ستخدم 
ال�سريح  بداخل  قبر  �ساهد48  في  المثال  �سبيل  على 
الذي يحوي رفات محمد بن ال�سيخ �سرور، الموؤرخ 
علي  ال�سيد  قبر  �ساهد49  وفي  1033هـ/1623م، 
الغرب  اأما  1258هـ/1843م،  الموؤرخ  عمر،  ابن 
الجزائري فقد خل تقريًبا من هذا النوع من ال�سواهد. 

�ساهد  منه  فقد �سنع  الرخام  بمادة  يتعلق  فيما  اأما 
خوجة،  ر�سوان  بنت  عائ�سة  وابنتها  عاي�سة  قبر 
بنت  عي�سة  قبر  و�ساهد  الموؤرخ 1208هـ/1794م، 
باية  الموؤرخ 1220هـ/1805م، و�ساهد قبر  �سعدة، 
وقد  1244هـ/1829م.  الموؤرخ  باي،  �سالح  بنت 
وقد  والرمادي،  الأبي�ض  بين  ما  الرخام  مادة  تنوعت 
ا�ستخدم الرخام الأبي�ض في �سواهد ال�سرق الجزائري 
على �سبيل المثال في �ساهد50 قبر اأبي بكر بن يو�سف، 
بالرخام  يتعلق  فيما  اأما  512هـ/1118م؛  الموؤرخ 
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من  خل  قبر  �ساهد51  في  ا�ستخدم  فقد  اللون  رمادي 
فقد  الجزائري  الغرب  في  اأما  وتاريخه؛  �ساحبه  ا�سم 
امراأة  قبر  �ساهد52  في  اللون  رمادي  رخام  ا�ستخدم 
اأبي حمو  ال�سلطان  بن  الأمير عمر  بنت  العالية  تدعى 
ا�ستخدم  كما  813هـ/1411م؛  الموؤرخ  الثاني، 
الرخام الأبي�ض في �ساهد53 قبر اأمة الرحمن بنت الأمير 
يغمرا�سن،  ابن  طلحة  بن  حمو  بن  يعقوب  بن  عمر 
الرخام  وا�ستخدم  815هـ/1421م،  الموؤرخ 
تاح�سريت  تدعى  امراأة  قبر  �ساهد54  في  الرمادي 
يعقوب  اأبي  الم�سلمين  اأمير  حمو  اأبي  ال�سلطان  بنت 
رخ  لموؤ 1389م(،ا �1359 791هـ/ �760 (
في  الأبي�ض  الرخام  وا�ستخدم  819هـ/1416م، 
يعقوب،  ال�سيخ  بنت  ملوكة  تدعى  امراأة  قبر  �ساهد55 

الموؤرخ 875هـ/1470م. 

ثانًيا: التكوين العام

البحث،  مو�سوع  لل�سواهد  العام  ال�سكل  تنوع 
فقد جاء �ساهد قبر فاطمة بنت عبد الملك من حجر 
رملي ذي لون اأحمر قرميدي على �سكل هرمي، وهو 
يتو�سط  ال�سندوق،  �سكل  هيئته  في  تقدم  كما  ي�سبه 
وجهين.  على  ي�ستمل  وهو  ثقب،  ال�سفلي  ن�سفه 
من  فهو  خوجة  اهلل  عبد  بنت  خدوجة  قبر  �ساهد  اأما 
الخ�سب نفذ من ثلثة اأجزاء؛ حيث يمثل الجزء الأول 
بن�سفي  جانبيها  في  تزدان  م�ستطيلة  وهي  القاعدة، 
ورقة نباتية ثلثية، بواقع ن�سف ورقة في كل جانب، 
ترتكز على جزء يرتبط بالقاعدة من اأ�سفل؛ مما اأوجد 
القاعدة  وبدن  بقاعدتها  النباتية  الزخرفة  بين  تفريًغا 
اأما  بي�ساوي؛  �سبه  �سكل  هيئة  على  لل�ساهد  الحامل 
الجزء الثاني فيمثل ال�ساهد، وهو دائري ال�سكل ق�سمه 
اإلى �ست م�ساحات م�ستطيلة عر�سية، جاءت  ال�سانع 
الأولى من اأعلى، وال�ساد�سة من اأ�سفل على ن�سق واحد 
بحكم التكوين الدائري لل�ساهد؛ اأما بقية الم�ساحات 

ب�سكل  نفذ  بع�سها  ثلثية  بعقود  الجانبين  من  فتنتهي 
متقن، والآخر نفذ ب�سكل غير متقن، اأما الجزء الثالث 
�ساهد  اأما  ال�ساهد.  تتوج  مركبة  نباتية  زخرفة  فيمثل 
قبر خدوجة بنت م�سطفى في�سبه اإلى حد كبير �ساهد 
حيث  من  �سواء  خوجة؛  اهلل  عبد  بنت  خدوجة  قبر 
القاعدة  جاءت  فقد  العام،  التكوين  اأو  الخام،  المادة 
المفرغ  البي�ساوي  ارتفاًعا، وال�سكل  اأكثر  الم�ستطيلة 
لل�ساهد بالإتقان،  الدائري  ال�سكل  اإتقاًنا. وتميز  اأكثر 
ي�ستمل على خم�ض م�ساحات م�ستطيلة عر�سية تت�سل 
مبا�سرة بالإطار الدائري لل�ساهد دون عقود ثلثية؛ اأما 
الزخرفة النباتية التي تتوج ال�ساهد فقد نفذت ب�سكل 
اأما �ساهد قبر خدوجة بنت �سالح باي في�سبه  ب�سيط. 
�ساهد  العام  ال�سكل  اأو  الخام،  المادة  �سواء من حيث 
قبر خدوجة بنت عبد اهلل خوجة، و�ساهد قبر خدوجة 
قاعدة  اإلى  اأقرب  قاعدته  جاءت  فقد  م�سطفى،  بنت 
ال�ساهد  اأما  اهلل خوجة؛  بنت عبد  قبر خدوجة  �ساهد 
نف�سه في �سكله الدائري الذي ق�سم اإلى �سبع م�ساحات 
بنت  خدوجة  قبر  �ساهد  اإلى  اأقرب  فهو  م�ستطيلة 
اأما الزخرفة النباتية التي تتوجه فهي تجمع  م�سطفى؛ 
بين ال�ساهدين ال�سابقين. اأما �ساهد قبر اآمنة بنت �سالح 
باي فهو ي�سبه �سواء من حيث المادة، اأو التكوين العام 
�سواهد خدوجة بنت عبد اهلل خوجة، وخدوجة بنت 
جاءت  فقد  باي،  �سالح  بنت  وخدوجة  م�سطفى، 
القاعدة على نف�ض النمط؛ اأما الجزء الثاني الذي يمثل 
م�ساحات  �ست  على  ي�ستمل  الذي  الدائري  ال�ساهد 
م�ستطيلة فقد جاء اأقرب اإلى �ساهدي قبر خدوجة بنت 
الزخرفة  اأما  باي؛  �سالح  بنت  وخدوجة  م�سطفى، 
النباتية التي تتوج هذا ال�ساهد فهي اأقرب اإلى �ساهد قبر 
بنت  عائ�سة  قبر  �ساهد  اأما  باي.  بنت �سالح  خدوجة 
�سالح باي فقد جاء على غرار �سواهد خدوجة بنت 
عبد اهلل خوجة، وخدوجة بنت م�سطفى، وخدوجة 
من  �سواء  باي،  �سالح  بنت  واآمنة  باي،  �سالح  بنت 
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جاءت  فقد  العام،  التكوين  اأو  الخام،  المادة  حيث 
الذي  الدائري  ال�ساهد  اأما  النمط؛  القاعدة على نف�ض 
يتكون من خم�ض م�ساحات م�ستطيلة فقد جاء اأقرب 
بنت  وخدوجة  م�سطفى،  بنت  خدوجة  �سواهد  اإلى 
ات�سال  باي من حيث  بنت �سالح  واآمنة  باي،  �سالح 
مبا�سرة  الم�ستطيل  بالإطار  الم�ستطيلة  الم�ساحات 
ال�ساهد  تتوج  التي  النباتية  الزخرفة  اأما  عقود،  دون 
اإلى مثيلتها في �ساهدي قبر خدوجة بنت  اأقرب  فهي 
عبد اهلل خوجة، واآمنة بنت �سالح باي. اأما �ساهد قبر 
ال�سابقة  ال�سواهد  ي�سبه  فهو  باي  �سالح  بنت  فاطمة 
اأقرب  قاعدته  فقد جاءت  الخ�سب،  من  �سنعت  التي 
اإلى قاعدة �ساهد قبر خدوجة بنت م�سطفى، وقاعدة 
الدائري  ال�ساهد  اأما  باي؛  بنت �سالح  اآمنة  قبر  �ساهد 
عر�سية  م�ستطيلة  م�ساحات  خم�ض  من  يتكون  الذي 
في  �سواء  م�سطفى  بنت  خدوجة  �سواهد  ي�سبه  فهو 
وخدوجة  الم�ستطيلة،  الم�ساحات  عدد  اأو  ال�سكل، 
ال�سكل، واآمنة بنت �سالح باي،  بنت �سالح باي في 
عدد  اأو  ال�سكل،  في  �سواء  باي  �سالح  بنت  وعائ�سة 
الم�ساحات الم�ستطيلة؛ اأما الزخرفة النباتية التي تتوج 
ال�ساهد فهي ت�سبه مثيلتها في �ساهد قبر خدوجة بنت 
م�سطفى. اأما �ساهد قبر يامنة بنت محمد الخلفة فهو 
عنها  تميز  اأنه  غير  ال�سابقة،  الخ�سبية  ال�سواهد  ي�سبه 
في ال�سكل الدائري الذي ق�سم اإلى خم�ض م�ساحات 
بين  م�ساحة  ال�سانع  حجز  حيث  عر�سية؛  م�ستطيلة 
الم�ستطيلة  الم�ساحات  وكتابات  الدائري  الإطار 
من  الم�ستطيلة  الم�ساحات  هذه  وتوج  جهة،  من 
اأما  بالإتقان؛  بع�سها  تميز  مف�س�سة  بعقود  الجانبين 
الزخرفة التي تتوج ال�ساهد فهي اإلى حدٍّ ما مختلفة في 
ال�سابقة. ال�سواهد  في  مثيلتها  عن  والتنفيذ  الت�سميم 
ي�سبه  فهو  باي  �سالح  زوجة  عاي�سة  قبر  �ساهد  اأما 
خلل  من  تميز  اأنه  غير  ال�سابقة،  الخ�سبية  ال�سواهد 
اإطاره الدائري بخروج بع�ض الأوراق النباتية الأحادية 

خدوجة  قبر  �ساهد  اإلى  اأقرب  وهو  منه،  والثنائية 
الم�ساحات  وعدد  ال�سكل  حيث  من  م�سطفى  بنت 
الم�ستطيلة، و�ساهد قبر خدوجة بنت �سالح باي من 
ا �ساهد قبر اآمنة بنت �سالح باي،  حيث ال�سكل، واأي�سً
و�ساهد قبر عائ�سة بنت �سالح باي من حيث ال�سكل 
وعدد الم�ساحات الم�ستطيلة، و�ساهد قبر فاطمة بنت 
�سالح باي؛ اأما الزخرفة النباتية التي تتوج ال�ساهد فهي 
باي  �سالح  بنت  قبر خدوجة  �ساهد  في  مثيلتها  ت�سبه 
ولكن ب�سيء اأكثر ب�ساطة، و�ساهد قبر اآمنة بنت �سالح 
باي، و�ساهد قبر عائ�سة بنت �سالح باي. اأما �ساهد قبر 
باية بنت �سالح باي فقد جاء من الرخام الأبي�ض على 
�ساهد  اأما  دائري.  ن�سف  عقد  يتوجه  م�ستطيلة،  هيئة 
اأخرى  مرة  عودة  فيمثل  باي  اأحمد  بنت  زهيرة  قبر 
لل�سواهد الخ�سبية، فقد جاءت قاعدته على نف�ض نمط 
فقد  الدائري  ال�ساهد  اأما  الخ�سبية؛  ال�سواهد  قواعد 
ق�سم اإلى خم�ض م�ساحات م�ستطيلة عر�سية على غرار 
�سالح  بنت  وعائ�سة  م�سطفى،  بنت  �سواهد خدوجة 
باي، وفاطمة بنت �سالح باي، وعاي�سة زوجة �سالح 
باي؛ اأما الزخرفة النباتية التي تتوج ال�ساهد فقد جاءت 
على غرار مثيلتها في �ساهد قبر اآمنة بنت �سالح باي، 
و�ساهد قبر عائ�سة بنت �سالح باي، و�ساهد قبر عاي�سة 

زوجة �سالح باي. 

الدرا�سة  مو�سوع  ال�سواهد  اأن  يت�سح  تقدم  مما 
تنق�سم اإلى ثلثة اأنماط: النمط الأول يمثله �ساهد قبر 
فاطمة بنت عبد الملك الذي ا�ستمل على وجهين، وقد 
وجد هذا الأ�سلوب في ال�سرق الجزائري في �ساهد56  
الموؤرخ 512هـ/1118م،  يو�سف،  بن  اأبي بكر  قبر 
اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  قبر  و�ساهد57  
الدكمي. وفي الغرب الجزائري وجد هذا الأ�سلوب 
في �ساهد58  قبر �سم�سة بنت مومن الزواغي، اأما النمط 
ثلثة  التي جاءت من  الخ�سبية  ال�سواهد  فتمثله  الثاني 
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والزخرفة  الدائري،  وال�ساهد  القاعدة،  هي:  اأجزاء 
حيث  الغالب؛  النمط  وهو  لل�ساهد،  المتوجة  النباتية 
ومن  الدرا�سة،  مو�سوع  ال�سواهد  معظم  عليه  جاءت 
ال�سرق  في  النمط  هذا  على  جاءت  التي  ال�سواهد 
موؤ�س�ض  عمر  بن  علي  ال�سيد  قبر  �ساهد59   الجزائري 
)�سكل 14(،  الرحمانية  الطريقة  و�سيخ  طولقة  زاوية 
يعد  قبر  و�ساهد60  1258هـ/1843م،  الموؤرخ 
خدوجة  ال�سيدة  بقبر  وجد  الذي  الثاني  ال�ساهد 
)�سكل  1233هـ/1818م  الموؤرخ  �سالح،  بنت 
قبر وجد  ا�سم، و�ساهد61  ي�ستمل على  15(، وهو ل 
الموؤرخ  باي،  �سالح  بنت  اآمنة  ال�سيدة  قبر  قدم  عند 
ي�ستمل  ل  وهو   ،)16 )�سكل  1237هـ/1822م 
ا على ا�سم، و�ساهد62 قبر وجد عند قدم قبر فاطمة  اأي�سً
الموؤرخ 1240هـ/1825م، وهو  باي،  �سالح  بنت 
بن  محمد  قبر  و�ساهد63  ا�سم،  على  ا  اأي�سً ي�ستمل  ل 
الأمر  وهو  1251هـ/1836م،  الموؤرخ  بادي�ض، 
ال�سواهد  من  النمط  هذا  اأن  �سوئه  في  يت�سح  الذي 
الخ�سبية قد �ساع في ال�سرق الجزائري �سواء للن�ساء اأو 
تقريًبا؛  الجزائري  الغرب  منه  خل  حين  في  الرجال، 
اأما النمط الثالث والأخير فقد تمثل في �ساهد قبر باية 
بنت �سالح باي، الذي جاء من م�ستطيل يتوجه عقد 

ن�سف دائري. 

ثالًثا: الخطوط الم�صتخدمة

يعد الخط من العنا�سر المهمة للتراث الإ�سلمي، 
باأنه  القول  يمكن  بحيث  وتنوعت  اأ�سكاله  تعددت 
ت�سجيلية،  كناحية  الأ�سا�سي  ا�ستعماله  مجال  تجاوز 
معالم  اأبرز  من  بحق  واعتبر  الجمالية،  اإلى  لي�سل 
الفنون الإ�سلمية، بل القا�سم الم�سترك لجميع الفنون 

من عمائر ثابتة وتحف منقولة.64  

الإ�سلمية  ال�سريعة  وقوف  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
كان  الحية،  العنا�سر  ت�سخي�ض  من  التحفظ  موقف 

وراء تعوي�ض الفنان الم�سلم لذلك النق�ض، وباهتمامه 
المتزايد بالخط العربي و�سياغته فنيًّا، معتمًدا على ما 
تتمتع به الكتابة والخطوط العربية من جمال حروفها 
�سواء كانت مفردة، اأو مركبة لإبراز عبقريته الفنية.65 

الناحية  في  فعال  دور  العربي  للخط  كان  كما 
اإلى  ذلك  واأدى  والعناية،  التقدير  اأك�سبه  مما  الفنية، 
تبوئه مكانته الممتازة الجديرة به، فهو من العلمات 
المميزة للفنون الإ�سلمية ومنتجاتها؛ وذلك لمرونته 
و�سهولة ت�سكيله في الم�ساحات المخ�س�سة معبًرا عن 

الإدراك ال�سليم باأنواعه المختلفة.66 

ولقد ا�ستعمله الفنان الم�سلم، اإلى جانب العنا�سر 
الزخرفية الأخرى، كالتوريقات، والأزهار، والر�سوم 
الهند�سية  والأ�سكال  والطيور،  والحيوانية،  الآدمية، 
المتنوعة، وقد كان المتفننون فيه على درجة عالية من 
الإبداع، وي�ستعملون كل اأنواع الخط، مع الكثير من 

التجديد والبتكار الدائم.

تطوره،  ظروف  خلق  الذي  هو  العربي  والخط 
الب�سيطة،  الأحرف  فبع�ض  ونهو�سه؛  وتنوعه، 
الإعجام،  عليها  واأدخل  ف�سيًئا،  �سيًئا  �سكلها  تو�سح 
الزخارف  اأنواع  بمختلف  زينت  ثم  والحركات، 

النباتية.67 

وهكذا احتلت الكتابة العربية في الفنون الإ�سلمية 
ا وبارًزا �سواء في العمارة، اأو على مختلف  موقًعا هامًّ
والمعادن،  الخزفية،  والبلطات  كالخ�سب،  المواد 
والمن�سوجات، وغير ذلك، واتخذ الت�سوير الإ�سلمي 
اأنواعه،  بكل  العربي  الخط  عن�سر  الفني  اأ�سلوبه  في 
الجميلة  الن�سب  مراعاة  مع  والفنية  ال�سكلية  واأنماطه 
والدقة في الر�سم والتحكم في معاييره ال�سبطية، هذا 
وفي كثير من المعاني ال�سامية في المجتمع الإ�سلمي، 
من  ذلك  اإلى  وما  والتبرك،  والتهليل،  كالترحاب، 
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والعبارات  الحميدة،  بالأخلق  والت�سامي  اليمن، 
المفعمة بالن�سراح والعواطف النبيلة.68 

ما  العربي،  بالخط  العناية  اأ�سباب  من  كان  وربما 
الو�سطى من تحريم  الع�سور  الم�سلمين في  �ساع عند 
وجد  ثم  ومن  الحية،  الكائنات  لت�سوير  الإ�سلم 
الم�سلمون متنف�ًسا في الخط يعو�سهم عن الت�سوير،69  
التحف  زخرفة  في  الكتابات  ا�ستخدام  ظهر  لذلك 
الزخارف  مع  جنب  اإلى  جنًبا  الإ�سلمية  والعمائر 

النباتية والهند�سية.70 

اأثًرا بارًزا في اهتمام الم�سلمين  اإن للعامل الديني 
هذا  وعلى  وتطويره،  العربي  الخط  تح�سين  باأمر 
ا حث الإمام علي بن اأبي طالب ، على  الأ�سا�ض اأي�سً
على  عاك�سة  �سورة  فهو  وتجويده،  الخط  تح�سين 
�سفاء �سريرة �ساحبه فقال: "الخط الح�سن يزيد الحق 

و�سوًحا".71 

تمتاز  ما  العربي  الخط  تطوير  على  �ساعد  ومما 
ومرونة،  وليونة،  وطواعية،  حيوية،  من  حروفه  به 
في  مختلفة،  بو�سعيات  الزخرفي  للت�سكيل  وقابلية 
التجاهات الراأ�سية والأفقية، ف�سًل عن قابلية �سكلها 
للتغيير دون اأن يوؤثر ذلك على ماله اأو اتزانه واإيقاعه،72 
بل اإنه يمكن و�سله بالر�سوم الزخرفية الأخرى و�سًل 

يظهر جماله واتزانه.

عنا�سر  الفنان  اإدخال  هو  جماليته  في  زاد  وما 
زخرفية متعددة نباتية، وهند�سية، وحيوانية في تزيينه، 
بين  فهو  روحية  بمتعة  يتذوقه  بذلك  الخطاط  و�سار 
الجللين: الجلل ال�سماوي والجلل الدنيوي، ومن 
هنا لجاأ الم�سلمون لي�ض فقط اإلى اإجادته واإتقانه، بل 
اأنواع منه، كل ح�سب موهبته، فنتج  ا�ستحداث عدة 
عنه عّدة اأنواع ت�سهد على براعة وخ�سوبة قريحة عقل 
واإنها  مرنة،  العربية  الحروف  اإن  ثم  الم�سلم،  الفنان 

التي مكنت  الزخرفية  ال�سفات  ثناياها كل  تحمل في 
اإلى  طواعيته  ل�سهولة  نظًرا  تطويرها؛  من  الخطاط 

اأ�سكال مختلفة.73 

اإلى  وتفرعت  العربية  الخطوط  تنوعت  وقد 
نف�ض  في  والجميلة  المتميزة  الخطوط  من  مجموعة 
الوقت، ولعل اأ�سهرها الخط الكوفي والن�سخي، اللذان 
ينق�سمان بدورهما اإلى اأنواع اأخرى من الخطوط.74 

وتطور الخط العربي على يد العرب اإلى فن جميل 
على  الإ�سلمية،75  الفنون  بين  ال�سدارة  مكان  احتل 
اعتبار اأن الخط العربي من اأهم ال�سمات المميزة للفن 
وقد  الإ�سلمية،76  العقيدة  روح  من  النابع  الإ�سلمي 
اأبعد حدود  اإلى  ال�سبيل  الم�سلم في هذا  الفنان  ذهب 
وح�سن  الحروف،  ر�ساقة  من  اتخذ  اإذ  البتكار؛ 

تنا�سقها في التركيب مادة زخرفية ل تفنى. 

كل  في  العطاء  كثير  عن�سًرا  العربي  الخط  �سار 
فروع الفن العثماني، بل اإنه اأ�سفى كثيًرا من الحيوية 
باأروع  وظهر  معمارية،  من�ساآت  من  اأقيم  ما  على 
و�سار  واأ�سكاله،  ت�سوره  ن�سج  حيث  عليها؛  �سوره 
به الخطاطون العثمانيون خطوات كبيرة غدت تفوًقا 
التفوق  الفني، ويرجع هذا  الت�سكيل  هائًل في مجال 
ال�سلطين  طرف  من  الفن  هذا  لقيه  الذي  للت�سجيع 

العثمانيين.

ونظروا  العربي  بالخط  العثمانيون  اهتم  وقد 
تطويره،  على  وعملوا  وتقدي�ض،  اإجلل  نظرة  اإليه 
الفنون  بين  درجة  واأعلى  مكانة  اأ�سمى  في  وو�سعوه 
جميًعا، ويت�سح تقديرهم للخط العربي في ا�ستخدامه 
كعن�سر زخرفي في العمائر والفنون التطبيقية في اأبدع 
�سوره؛77 مما جعلهم يهتمون به اأكثر من غيرهم من 
وتح�سينه  تطويره  على  ويعملون  الأخرى،  ال�سعوب 
حتى بلغت قمته على اأيديهم درجة عالية من الجودة 
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ذلك  في  يكونوا  ولم  الإبداع،  ناهيك عن  والإتقان، 
اأقل تمر�ًسا من العرب؛ حيث عرف العثمانيون جميع 
حياتهم  في  وا�ستخدموها  العربية  الخطوط  اأنواع 
والتعليق،  والن�سخي،  الكوفي،  كالخط  وفنونهم 
والثلث، والديواني، بالإ�سافة اإلى اأن خط التعليق كان 

يطلق عليه خط التعليق العثماني وخط الرقعة.78  

رئي�سيين  اأ�سلوبين  العربي على  الخط  ا�ستمل  وقد 
معروفين هما: الأ�سلوب الجاف، الذي يمتاز بحروفه 
الم�ستقيمة ذات الزوايا الحادة، وهو يطلق عليه ت�سمية 
اأما  بالعراق،  الكوفة  مدينة  اإلى  ن�سبة  الكوفي  الخط 
الثاني فهو الأ�سلوب اللين وحروفه مقو�سة، وهو خط 
الخط  من  النوعين  هذين  الم�سلمون  وعرف  الن�سخ، 
ا�ستعمالهما  وكان  الميلدي،79  ال�سابع  القرن  في 
متزامًنا، ولو اأننا نجد غلبة للخط الكوفي في المجال 
الفني الزخرفي، في حين ا�ستعمل خط الن�سخ للأمور 

الإدارية وما اإليها فقط. 

القبور  �سواهد  على  الم�ستعمل  الخط  درا�سة  اإن 
راجع  لأنه  الدرا�سة؛  عنا�سر  اأهم  يعد  المدرو�سة، 
اأنجزت  التي  للكتابات  محدد  تعريف  وجود  لعدم 
الخا�سة  الدرا�سات  لأن  وذلك  ال�سواهد؛  هذه  بها 
بعلم الكتابات وخا�سة التذكارية وال�ساهدية، لم تلق 
ا، واإن وجدت فهي درا�سات عامة بعيدة  اهتماًما خا�سًّ

عن التحليل والمقارنة للحروف الأبجدية.

اأنواع من الخطوط على هذه  اأربعة  ا�ستعمل  وقد 
ال�سواهد يمكن عر�سها على النحو الآتي: 

اأ - الخط الكوفي
من  الكوفي  الخط  على  التعرف  حاولنا  اإذا 
اأقدم  نجده  المختلفة،  الزمنية  الفترات  خلل 
واأكثر الخطوط العربية قابلية للزخرفة، وذلك لما 
من  المتعامدة  وقوائمه  المنب�سطة،  لحروفه  توافر 

ا�ستعماله  في  حرية  الفنان  اأعطى  زخرفي،  طابع 
على المواد المختلفة.80  

وين�سبه كثير من الموؤرخين اإلى مدينة الكوفة 
�سبه  من  كبير  عدد  بها  ا�ستقر  التي  بالعراق، 
وذلك  الكتابة،  يعرفون  الذين  واليمن،  الجزيرة، 
من  باأمر  وقا�ض  اأبي  بن  �سعد  اختطها  اأن  بعد 
اأ�سبحت  وبهذا   ، الخطاب  بن  عمر  الخليفة 
ا للكتابة العربية، والكتاب  مدينة الكوفة مركًزا هامًّ
العرب، وب�سفة خا�سة بعد اأن جعلها علي بن اأبي 
اهتم  الإ�سلمية، كما  للخلفة  طالب  عا�سمة 

بالخط الكوفي.81  

ولقد كان لأهل اليمن خط خا�ض بهم ي�سمى 
"الم�سند الحميري"، ن�سبة اإلى قبائل حمير، كما 
خطهم  العربية  الجزيرة  من  ال�سمال  لعرب  كان 
النبطي، الذي ا�ستق من الخط الأرامي،82 ثم قام 
الخط  من  جديد  خط  ب�سق  والأنبار  الحيرة  اأهل 
الأرامي ن�سبوه اإليهم، واأطلق عليه الخط الحيري، 
اإلى  الخط  انتقل هذا  اأن  لبث  ما  ثم  الأنباري،  اأو 
واأطلق  اإن�سائها؛ حيث جودوه،  بعد  الكوفة  اأهل 
�سورته  في  كان  الذي  الكوفي  الخط  ا�سم  عليه 
ا�ستعمال  يقت�سر  النبطي. ولم  الخط  ي�سبه  الأولى 
انت�سر  بل  فح�سب،  الكوفة  على  الكوفي  الخط 
والب�سرة،  مكة،  مثل:  العربية  البلد  من  عدد  في 
والمدينة، وكان ي�سمى با�سم المكان الذي يوجد 
هذه  تعن  ولم  مدنيًّا(،  اأو  ب�سريًّا،  اأو  )مكيًّا،  فيه 
مدينة  كل  في  الخط  خ�سائ�ض  اختلف  الأ�سماء 
منها، ولكن كان المق�سود بها هو مدى تجويده 

في مدينة عن المدينة الأخرى.

ن�ساأته:  عند  الكوفي  الخط  على  يطلق  وكان 
الم�سند  الخط  القطع من  يعني  الجزم، وهو  خط 
العربي  الخط  �سخ�سية  تت�سح  ولم  الحميري، 
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القرن  من  الأول  الن�سف  في  المميزة  )الكوفي( 
الأول الهجري؛ حيث كان في ذلك الوقت اأ�سبه 
بين  تجمع  التي  المتنا�سقة  غير  الخطية  بالنقو�ض 
تطورت  والتي  المب�سوطة،  الجامدة  الحروف 
اللينة  والحروف  الكوفي،  الخط  اإلى  بعد  فيما 

المحفورة التي تن�سب اإلى الخط الن�سخي.

وفي الن�سف الثاني من القرن الأول الهجري 
تطور الخط الكوفي، واأ�سبح له �سخ�سية مميزة؛ 
حيث تنا�سبت اأجزاوؤه، وتنا�سقت حروفه، واأدى 
البلد  كافة  في  الكوفي  الخط  انت�سار  اإلى  هذا 
الهند�سية  بالخطوط  لتميزه  نظًرا  الإ�سلمية؛ 
القوائم  تتلقى  عندما  الأفقي  ال�سكل  تاأخذ  التي 
اإلى  هذا  اأدى  وقد  زوايا،  عدة  مكونة  المتعامدة 
�سهولة ا�ستعمال الخط الكوفي في الكتابة وقابليته 

للتجويد والزخرفة.83  

ويعطي هذا الخط الإح�سا�ض بالقوة والثبات، 
اإلى ال�سكون وال�ستقرار، وهو ل يعني  الموؤديين 
فقط  يوحي  ولكن  والحيوية،  الحركة  من  خلوه 
النوع من  الب�سر في هذا  ال�سارمة؛ لأن  بالحركة 
الخط يجول داخل م�ساحة معلومة، وجمال هذا 
ي�ست�سعره  ريا�سي  الخطوط هو جمال  النوع من 
العمل  لجمالية  المحققة  القمة  ويبلغ  العقل، 
وعنا�سر  الن�سخي  بالخط  امتزاجه  مع  الفني، 

الرق�ض العربي.84  

وهو على اأنواع من اأ�سهرها: الكوفي الب�سيط، 
والكوفي المورق الذي تطور في القرنين الثالث 
الميلديين؛  والعا�سر  التا�سع  الهجريين/  والرابع 
المتفرعة  النباتية  الزخارف  اأدخلت  حيث 
بالكوفي  يعرف  فاأ�سبح  عليه،  والمت�سابكة 
باأنه  ويو�سف  النباتية،85  الأر�سية  ذي  المورق 
نوع من الخط الذي تلحقه زخارف ت�سبه اأوراق 

الم�ستلقية  القائمة  حروفه  من  تنبعث  الأ�سجار، 
وهناك  نباتية،86  وريقات  تحمل  رفيعة  �سيقان 
المخمل، والكوفي  الزخرفي، والكوفي  الكوفي 

الم�سفر اأو المتداخل.87  

التي  الخطوط  اأقدم  من  الكوفي  الخط  ويعتبر 
مع  جاء  من  مع  العربي  المغرب  بلد  اإلى  وفدت 
كان  الذين  الم�سلمين  للفاتحين  الأولى  الطلئع 
الأول  القرن  مطلع  مع  البلد  هذه  فتح  �سرف  لهم 
الخطوط  من  النمط  هذا  انت�سر  وقد  الهجري. 
الأول  القرن  منذ  العربي  المغرب  بلدان  كامل  في 
المغاربة،  ا�ستعمله  خط  اأول  يعد  حيث  الهجري؛ 
على غرار بقية الأقطار الإ�سلمية الأخرى التي �سملها 
الم�ساحف،  به  فكتبوا  الإ�سلمي،  العربي  الفتح 
ودونوا به اآدابهم واأ�سعارهم وكتاباتهم، و�سجلوا به 
�سواهد  به  ونق�سوا  والح�سارية،  التاريخية  ماآثرهم 

القبور تخليًدا لموتاهم.88  

الياب�سة  ب�سورته  الكوفي  الخط  ا�ستعمل  وقد 
الجليلة،  المنا�سبات  في  التنفيذ  ال�سعبة  الثقيلة 
وا�ستعمل  التذكاري"،  الكوفي  "بالخط  وعرف 
التي  الخفيفة  ب�سورته  يتميز  الذي  الثاني  الخط 
المرا�سلت،  تحرير  في  الكاتب  يد  بها  تجري 
و�سمي "بخط التحرير"، اأما ال�سورة الثالثة للخط 
الكوفي فاإنها تجمع بين �سورة الخطين، فل هي 
لينة  الثقيل، ول هي  الكوفي  ياب�سة كثيًرا كيبو�سة 
اإلى  تميل  ولكنها  الخفيف،  الن�سخ  كليونة  كثيًرا 
والجريان،  وال�سهولة  الليونة  منه  والثقيل  اليب�ض، 
ول  يح�سنها  ل  التي  ال�سورة  هذه  وتتطلب 
من  نوًعا  الخطاطين  من  القليلة  القلة  اإل  يجيدها 
كتابة  في  ا�ستعملت  الر�سانة لجلل خطها، وقد 
"بخط  الخط  هذا  عرف  ولذلك  الم�ساحف، 

الم�ساحف".89 
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اأهم  من  التذكاري  الكوفي  الخط  ويعتبر 
ا�ستعمل  وقد  الإطلق،  على  واأقدمها  الخطوط 
الكتابات  اأنواع  جميع  وفي  نطاق،  اأو�سع  على 
كتابات  على  ا�ستعماله  يقت�سر  ولم  التذكارية، 
جميع  كذلك  �سمل  بل  فح�سب،  القبور  �سواهد 
اأغرا�سها،  اختلف  على  الت�سجيلية  الكتابات 
�سواء في العمارة الدينية، اأو المدنية، اأو الع�سكرية، 
على  به  للنق�ض  والعناية  الرعاية  مو�سع  كان  كما 
مختلف التحف المعدنية، والخزفية، والزجاجية، 
وغيرها  والطناف�ض  القما�ض،  وعلى  والنحا�سية، 
من المواد الأخرى، كالج�ض، والخ�سب...اإلخ، 
بلد  على  يقت�سر  لم  وانت�ساره  ا�ستعماله  اأن  كما 
ا جميع  المغرب والأندل�ض فح�سب، بل �سمل اأي�سً

اأقطارالعالم الإ�سلمي م�سرقه ومغربه.

الخط مكانة مرموقة ومميزة  وقد احتل هذا 
بين مختلف الخطوط العربية، �سمحت له بالتربع 
في  بما  والدينية،  التذكارية  الكتابات  عر�ض  على 
ذلك المخطوطات العلمية وال�سرعية، التي دونت 
اأربعة  طيلة  منازع  دون  من  الم�ساحف،  بخط 
المرتبة  تلك  في  ينازعه  لم  قرن،  ون�سف  قرون 
اأي خط، وظل �سيد هذه الخطوط حتى منت�سف 
في  الأتابكي90  الن�سخ  القرن، حين زحزحه خط 
الموحدي91  الن�سخ  وخط  الإ�سلمي،  الم�سرق 

في بلد المغرب العربي.92  

التعريف.  عن  غنية  فهي  الفنية  �سورته  اأما 
الأ�سا�سية  الروافد  كاأحد  الخط  هذا  اعتبر  وقد 
اأ�سيل  اإ�سلمي  عربي  فن  وهو  الإ�سلمي،  للفن 
على  عديدة  بمراحل  مر  والتطور،93  المن�ساأ 
التمطيطات،  م�ستوى متن الحروف، تمثلت في 
اإلى  وما  والنحناءات  والعقف،  والنك�سارات، 
ذلك من ال�سور والأ�سكال المختلفة التي عرفها 

اأن  اإلى  التاريخية،  والأزمنة  الع�سور  مختلف  في 
بها  امتاز  جمالية،  وم�سحة  فنية  �سبغة  اكت�سب 
جهة،  من  هذا  الأخرى،  الفنون  من  غيره  دون 
ا  اأي�سً الخط  بهذا  األحق  ما  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 
اإ�سافة بع�ض  من تحليات وتح�سينات تمثلت في 
والهند�سية  النباتية  كالعنا�سر  الزخرفية  الظواهر 
الحروف،  بنهايات  واألحقها  الفنان  وظفها  التي 
اأو �سغل بها الم�ساحات ال�ساغرة لملء الفراغات، 
ت�سكلت  التي  ال�ساغرة  الم�ساحات  ملء  بغر�ض 
التوازن  بهدف  العربية،  الحروف  لطبيعة  نتيجة 
الكتابي،  ال�سريط  اأجزاء  مختلف  بين  والتنا�سق 
على  ي�سفي  حتى  الرطانة،  واإزالة  الرتابة  لك�سر 

عمله بعًدا جماليًّا ومهًرا زخرفيًّا.94  

هذا  يومنا  اإلى  الأو�سط  المغرب  ويعتبر 
الحظ  �ساعدها  التي  العربي  المغرب  بلدان  من 
ويعود  عليها،  عثر  كوفية  كتابة  اأقدم  امتلك  في 
تكن  ولم  126هـ/746م،  �سنة  اإلى  تاريخها 
اإلى  بعد  تطورت  قد  حينئذ  الكوفي  �سورة 
القرن  مثل  التالية  القرون  في  عليه  �سارت  ما 
4هـ/10م وما بعده، واإنما كان في ذلك الوقت 
لها  حروفه  كانت  حيث  مظهره؛  بب�ساطة  يتميز 
و�سطف  والتزوية،  اليب�ض،  وهي  خ�سائ�ض؛ 
م�ستوى  بعد  بلغت  قد  تكن حروفه  ولم  الهامة، 
من الن�سج والتطور، كما اأنها لم تكن قد تخل�ست 
العربية  الكتابات  تاأثيرات  من  كليًّا  اأو  بعد جزئيًّا 
النبطية القديمة، وكتابات القرن الأول الهجري، 

ككتابة قبة ال�سخرة وغيرها.95  

على  يظهر  بداأ  4هـ/10م  القرن  مطلع  وفي 
يمكن  والتجويد،  التح�سين  من  �سيء  حروفه 
مدينة  كتابات  حروف  في  بو�سوح  ملحظته 
الجلل  من  نوع  عليها  ظهر  التي  �سدراتة،96 
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ف�سًل  وا�ستقامتها،  حروفها  لتنا�سب  والكمال 
المغرب  كتابات  في  مرة  ولأول   � اإقحام  عن 
المراوح  في  تمثلت  زخرفية  عنا�سر  الأو�سط � 
النخيلية، ول �سيما اإدخال عن�سر زخرفي هند�سي 
هذه  واأح�سب  الكوفية،  الكتابات  في  جديد 
المدن  قبل  ذلك  في  التاريخي  ال�سبق  لها  المدينة 
اأ�سبح  ك�سر  اأو  قو�ض  اإبداع  في  وتمثل  الأخرى، 
ل�سدراتة  �سمح  ما  وهو  الحروف،  بع�ض  يقطع 
بف�سل ال�سبق في اكت�ساف وا�ستعمال هذا العن�سر 
الإ�سلمي  والم�سرق  اآ�سيا  منطقة  قبل  الزخرفي 
خلًفا لما ذهب اإليه �سامويل فلوري الذي ن�سبه 

اإلى منطقة اآ�سيا.97  

الحرف  �سهده  الذي  الفعلي  التطور  اأن  على 
الع�سر  في  كان  الأو�سط،  المغرب  في  الكوفي 
حيث  5هـ/11م؛  القرن  من  ابتداًء  الحمادي 
لفت  ب�سكل  النباتي  العن�سر  ا�ستعمال  �سوهد 
قبل. وقد  مثيل من  لها  ي�سبق  لم  للنظر، وب�سورة 
�ساع هذا الأ�سلوب الفني ب�سورة خا�سة وب�سكل 
ا�ستعمل  كما  بجاية،  مدينة  كتابات  في  كثيف 
من  ابتداًء  الحمادية  الفترة  في  الهند�سي  العن�سر 

القرن 6هـ/12م.98  

الكوفي  الحرف  اتخذ  الزياني  الع�سر  وفي 
منحنى  عامة  المغرب  وفي  خا�سة،  الجزائر  في 
ف�سًل  الت�سكيل،  في  حديًثا  فنيًّا  واأ�سلوًبا  جديًدا، 
في  النباتي  للعن�سر  المكثف  ال�ستعمال  عن 
التي  الكتابية  الأ�سرطة  اأر�سيات  وتغطية  فر�ض 
وخا�سة  م�ستويات،  ثلثة  من  تت�سكل  اأ�سبحت 
في كتابات م�سجد �سيدي اأبي الح�سن، وم�سجد 
نهاية  تزيين  في  واإن  �سعيب،  مدين  اأبي  �سيدي 
بزخارف  تنتهي  هاماتها  �سارت  التي  الحروف 
ت�سبه الت�سجير، زيادة على تزايد ا�ستعمال اأ�سلوب 

بداأت  قد  ا�ستعماله  بوادر  كانت  الذي  الت�سفير 
اأن  على  والمرابطي.  الحمادي،  الع�سر  في 
اللفت للنتباه في كتابات تلم�سان الزيانية، حتى 
والموحدية،  الحمادية  ال�سواهد  بع�ض  كتابات 
ي�سمن  الذي  الجميل  الفني  الأ�سلوب  ذلك  هو 
حتى  الزخرفي؛  بعده  بف�سل  المتعة  للم�ساهد 
بينها  والتفريق  الحروف  فك  ال�سعب  من  �سار 
وبين العنا�سر الزخرفية الأخرى من �سدة التقاطع 
ت�سكلت  بع�ض،  مع  بع�سها  والت�سابك  والتداخل 
من خللها موا�سيع زخرفية مختلفة، والم�ساهد 
على  ت�سفي  �سارت  التي  التنوع  ال�سديدة  الفنية 
كتابات  تبلغه  لم  وزخرفيًّا  جماليًّا  بعًدا  ال�سريط 

المغرب الأو�سط من قبل ول من بعد.99  

في  الكوفي  الخط  اأن  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 
الموحدي  الع�سر  في  ذلك  وقبل  الزياني  الع�سر 
�سهد  فقد  وتقني،  فني  تطور  من  بلغه  ما  رغم 
ا ملحوًظا؛ اإذ اختفى  ا�ستعماله في هذه الفترة تقل�سً
تماًما من النقو�ض التذكارية وال�ساهدية، ولم يعد 
بذلك  مف�سًحا  الدينية  الكتابات  في  اإل  ي�ستعمل 
والخط  كالن�سخ،  لينة  لخطوط  وا�سًعا  المجال 
كثيرة  اأنواع  الخط  هذا  من  تفرع  وقد  المغربي. 
ومتعددة منها: الخط الكوفي المورق، وقد �سرع 
في ا�ستعماله في العالم الإ�سلمي قبل انتهاء القرن 
واأما  م�سر،100  في  ظهوره  اأول  وكان  2هـ/8م، 
فكان  الأو�سط،  المغرب  بلد  في  له  ظهور  اأول 
وي�سف  الملك.  عبد  بنت  فاطمة  قبر  �ساهد  في 
لم  باأنها  ال�ساهد  هذا  حروف  معزوز  عبد الحق 
ترق اإلى التطور الذي و�سل اإليه هذا الخط؛ حيث 
الأولية  والتقنية  الفنية  الأ�ساليب  ببع�ض  �سبهها 
البدايات  اإلى  بنا  اأنها تعود  اأقل ما يقال عنها  التي 
التي  العربية،  الكتابية  النقو�ض  لظهور  الأولى 
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ب�سيء  �سورها  وتميزت  ب�سيطة  اأ�ساليبها  جاءت 
ال�ساهد  اإن حروف هذا  الإتقان؛ حيث  من عدم 
بهذا  قام  الذي  الفنان  كفاءة  فقط عدم  تعك�ض  ل 
النق�ض  تقنيات  في  الجيد  تحكمه  وعدم  العمل 
وقلة مهارته الفنية؛ واإنما تعك�ض زيادة على ذلك 
اأ�سلوبها؛  الذي طراأ في  التحول  اأولى،  �سابقة  في 
عن  ف�سيًئا  �سيًئا  تبتعد  حروفها  اأخذت  حيث 
الأ�سلوب الهند�سي للحرف الكوفي وتميل نحو 
الخ�سائ�ض  اإحدى  هو  الذي  الطري،  الأ�سلوب 
حروف  نوعية  عن  ف�سًل  اللينة،  للحروف  الفنية 
التقنية  بالرداءة  تتميز  اأ�سبحت  التي  ال�ساهد  هذا 
ع�سرها.101  كتابات  عن  البعد  كل  بعيدة  والفنية 
في  الخط  هذا  فيها  ا�ستعمل  التي  ال�سواهد  ومن 
يو�سف  بن  بكر  اأبي  قبر  �ساهد  الجزائري  ال�سرق 
محمد  قبر  و�ساهد  512هـ/1118م،  الموؤرخ 
الموؤرخ  الدكمي  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  ابن 
عثمان  عمر  اأبي  قبر  و�ساهد  533هـ/1138م، 
539هـ/1145م،  الموؤرخ  الزغلي  اهلل  عبد  ابن 
في حين نلحظ غياب هذا النوع من الخط على 

�سواهد قبور الغرب الجزائري.

ا  ا�ستعمل على هذه ال�سواهد قيد الدرا�سة اأي�سً
الكتابات اللينة باأنواعها الثلث الن�سخ، والثلث، 
مع  بع�سها   الخطوط  هذه  وت�سترك  والمغربي، 
والتقنية،  الفنية  الخ�سائ�ض  من  جملة  في  بع�ض 
ينفرد  الذي  الكوفي،  الخط  مع  فيها  وتختلف 
في  تتوافر  ل  الخ�سائ�ض  من  بجملة  الآخر  هو 
الخطوط الثلث، التي يغلب على حروفها طابع 
الرطوبة والطواعية، ف�سًل عن القواعد والمعايير 
وهند�سة  ل�سبط  مختلفة  اأوقات  في  التي و�سعت 
ل  الذي  المغربي  الخط  ا�ستثنينا  ما  اإذا  حروفها، 
تلك  اإلى  ول  الفنية،  ال�سوابط  تلك  اإلى  يحتكم 

القواعد بحيث يتميز ب�سكله المنفرد الذي يجمع 
بين الليونة واليب�ض، وله طريقته الخا�سة واأ�سلوبه 
هذه  عر�ض  ويمكن  الكتابة،102  في  المميز 

الخطوط اللينة على النحو الآتي:

ب - خط الن�سخ 
اإلى منطقة  تعود اأ�سول هذا النوع من الخط 
قبل  عندهم  م�ستخدًما  كان  حيث  الحجاز؛ 
وفي  المرا�سلت،  في  م�ستخدًما  وظل  الإ�سلم، 
وجد  كما  الإ�سلم،  �سدر  في  الدولة  دواوين 
بدوره في الكوفة. واخت�ض ا�ستعماله في مجالت 
الأداء  و�سهولة  الكتابة  في  لطواعيته  مختلفة 
و�سرعته، لذلك �سمي بالن�سخ ل�ستخدامه الوا�سع 
والمبايعات،  والعقود،  الموؤلفات،  ن�سخ  في 
الوراقي،  بالخط  كذلك  وعرف  ذلك،103  وغير 
في  ي�ستعملونه  كانوا  الذين  الوراقين  اإلى  ن�سبة 

كتاباتهم.104  

الن�سخ،  خط  اأن  الموؤرخون  ويذكر 
�سنة  من  ابتداًء  زخرفي،  كخط  ا�ستعماله  ظهر 
555هـ/1160م، وهذا ينطبق على بلد الم�سرق 
القطع  بع�ض  درا�سة  من  تبين  ولكن  فقط،105 
وكذا  المرابطين،  ع�سر  اإلى  تعود  التي  النقدية، 
تلك الكتابات الموجودة برقبة قبة جامع تلم�سان 
المغرب  ببلد  ا�ستعماله  اأن  المرابطي،  الكبير 
530هـ/1135م؛  �سنة  منذ  ظهر  زخرفي  كخط 
مما يدل على اأن بلد المغرب اأ�سبق اإلى ا�ستعماله 
كعن�سر زخرفي وكتابي في ت�سجيل الن�سو�ض.106  
وقد �سهد مراحل تطور عظيمة ل �سيما في الع�سر 
كخط  اأنواع  عدة  منه  وتفرعت  الموحدي، 
الثلث، وخط الن�سخ المغربي، الذي امتاز بكثرة 

تعريقاته وانحناءاته.107 
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بداية  منذ  الجديد  الخط  هذا  اأ�سبح  وقد 
منت�سف القرن 6هـ/12م حتى نهاية الع�سر الزياني 
كتابات  على  المتربع  ال�سائد  الخط  هو  والمريني، 
الكتابات  وباقي  وال�ساهدية،  التذكارية،  النقو�ض 
قبل  الكوفي  كان  كما  منازع،  اأي  بدون  الأخرى 
الم�سرق  اأو  والأندل�ض،  المغرب  في  �سواء  ذلك، 
في  �سيًقا  ف�ساًء  اإل  للكوفي  يترك  ولم  الإ�سلمي، 
حيث  الزخرفي؛  الجانب  وهو  العمائرية،  النقو�ض 
محاريب  واجهات  تزيين  في  مهمته  انح�سرت 
الم�ساجد، اأو المنابر والأ�سرحة، كما انفرد بكتابة 
جميع اأنواع المخطوطات، ولم يترك فيها للكوفي 
اإل مجاًل �سيًقا تمثل في افتتاحيات ال�سور القراآنية.

الفنان،  عند  تناوًل  اأ�سهل  الخط  هذا  ويعد 
بالحرية  يتميز  م�ستدير  لين  خط  عن  عبارة  فهو 
اللين،  بالخط  البع�ض  �سماه  فقد  والإح�سا�ض، 
تجويده  وا�ستغرق  وا�سع،  نطاق  على  وا�ستخدم 
ا بالخط المن�سوب؛  مدة طويلة،108 وقد �سمي اأي�سً
وذلك لأن الخطاط المعروف بابن مقلة،109 الذي 
و�سع  قد  وتح�سينه  تطويره  في  الف�سل  له  كان 
3هـ/9م،  القرن  اأواخر  منذ  و�سوابطه  معاييره 
بالن�سبة  تقا�ض  مقيا�ًسا  الألف  حرف  من  وجعل 
الحروف  �سائر  و�سارت  الحروف،110  بقية  له 
الن�سبة  جعل  التي  الألف  على  تقا�ض  الأخرى 
لعر�ض  خا�سعة  وعر�سها  طولها  بين  الفا�سلة 
بالذكر  الجدير  ومن  به.111  يكتب  الذي  القلم 
تنح�سر  ل  الن�سخي  بالحرف  الكتابة  قاعدة  اأن 
بالحروف الدقيقة، واإنما يجوز كتابتها بقلم ذي 
ا مع مراعاة قواعدها، وخط الن�سخ  قطع كبير اأي�سً
ل يتغير ا�سمه بتغير حجمه كالثلث، ولكن تلحقه 
فيقال ن�سخي  الجودة، والرواءة، والرواقة،  �سفة 

وراقي112 ... اإلخ.

بعد  جاءوا  الذين  الخطاطون  بذل  ولقد 
وتجويد  تطوير  في  جهدهم  ق�سارى  مقلة،  ابن 
الفني،  الكمال  ذروة  اإلى  به  والو�سول  الخط 
ومنهم علي بن هلل المعروف بابن البواب،113 
المتوفى عام 413هـ/1150م؛ حيث يعتبر اأول 
خطاط يجمع بين الن�سبة بين الحروف والجمال 
6هـ/12م  القرن  منت�سف  وفي  مظهرها.114  في 
الن�سخية  للحروف  الأهمية  بالغ  تجويد  حدث 
في ع�سر الأتابكة، حتى عرف بالن�سخ الأتابكي 
عام 545هـ/1150م، ولم يمر وقٌت طويٌل حتى 
الع�سر  في  الكوفي  الخط  محل  الن�سخ  خط  حل 
المغرب  بلد  في  اأما  وال�سام،  م�سر  في  الأيوبي 
فقد بداأت بوادر هذا الخط في الظهور قبل نهاية 
اأن  على  6هـ/12م،  القرن  من  الأول  الن�سف 
انت�ساره الوا�سع حدث في ع�سر دولة الموحدين، 
حروف  وتبنوا  الكوفي  الخط  عن  تخلوا  الذين 
المغرب  بلد  لهم  دانت  اأن  بعد  الن�سخي  الخط 
القرن  من  الأول  الن�سف  بداية  في  والأندل�ض 

6هـ/12م. 

الن�سخ  خط  ازدهر  7هـ/13م  القرن  وفي 
الخطاط  قدمه  الذي  والجهد  العطاء  بف�سل 
عام  المتوفى  الم�ستع�سمي،115  ياقوت  الكبير 
بقبلة  يلقب  كان  والذي  686هـ/1298م، 
اأن  اإلى  والتح�سين  التجويد  وتوالى  الكتاب. 
الدين  عماد  اإلى  الن�سخي  الخط  جودة  انتهت 
محمد  والده  عن  اأخذ  الذي  عفيف،  بن  اأحمد 

الحلبي، المتوفى عام 736هـ/1335م.

في  مكانه  اأخذ  الن�سخ  خط  اأن  �سك  ول 
ال�سير  على  الكاتب  ي�ساعد  لأنه  وذلك  الجمال؛ 
ل�سغر  وذلك  الثلث؛  من  اأكثر  ب�سرعة  بقلمه 
على  المحافظة  مع  مداته  وتلحق  حروفه، 
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�ساع  ولهذا  الرونق،  وجمال  الحروف  تنا�سق 
وبمرور  والمعقول،  المنقول  ن�سخ  في  ا�ستعماله 
الطباعة  المعتمد في حروف  الخط  اأ�سبح  الزمن 
العربية.116 ولما جاءت دولة اآل عثمان ا�ستح�سن 
خطاطوها هذا النوع من الخطوط،117 واتخذوا 

الم�ستع�سمي اإماًما لهم في �سناعته. 

نماذج  الأو�سط  المغرب  من  و�سلتنا  وقد 
متعددة  اأغرا�ض  ذات  الن�سخ  خط  من  عديدة 
ومتنوعة نفذت على مواد مختلفة اأهمها النقو�ض 
الأثرية ال�ساهدية المنفذة على الرخام، والحجر، 
الن�سف  بداية  اإلى  اأقدمها  يرجع  التي  والخ�سب، 
الثاني من القرن 6هـ/12م، اأي منذ اأوائل الع�سر 
الموحدي، على اأنه يمكن التمييز بين عدة اأنواع 
وجدت  التي  الن�سخية  والكتابات  الخطوط  من 
ا؛  في المغرب العربي عموًما، والأو�سط خ�سو�سً
القطر تحت حكم عدة دول  لوقوع هذا  وذلك 
اأهمها الدولة الموحدية، ثم الحف�سية، والزيانية، 
وا�سحة  ب�سماتها  جميًعا  تركت  التي  والمرينية، 
في فن الكتابة بالمغرب الأو�سط �سرًقا وغرًبا، ثم 
اأحدث  الذي  الجزائر  في  العثماني  الحكم  تلها 
ومن  الفنية،  الأ�ساليب  بع�ض  في  تغييًرا  بدوره 
الإ�سلمي  التراث  ين�سجم مع  بما  الكتابة  �سمنها 

في اآ�سيا ال�سغرى.

هذه  في  ال�ساهدية  الكتابات  تاأرجحت  وقد 
الع�سور المختلفة بين الرتقاء وال�سعود بها، تارة 
النزول  واأخرى  الرقي،  �سلم  درجات  اأعلى  اإلى 
الفنان،  كفاءة  ح�سب  اأدناها  اإلى  بها  والهبوط 
والتقنية  الفنية  الأ�ساليب  في  وتحكمه  وخبرته، 
التذبذب،  يبرز وجود هذا  ما  الخط، وهذا  لهذا 
اأنماط  وفي  الفنية،  الأ�ساليب  في  التمايز  وهذا 
العثمانية  الفترة  نقو�ض  على  خا�سة  الخطوط، 

في  الخلط  ذلك  نلحظ  ما  وكثيًرا  الجزائر،  في 
الأ�ساليب في النق�ض الواحد.

وقد ا�ستعمل هذا الخط في ال�سواهد مو�سوع 
اهلل  عبد  بنت  خدوجة  قبر  �ساهد  في  الدرا�سة 
خوجة، و�ساهد قبر عي�سة بنت �سعدة ح�سن باي، 
و�ساهد قبر خدوجة بنت �سالح باي، و�ساهد قبر 
بنت  عائ�سة  قبر  و�ساهد  باي،  �سالح  بنت  اآمنة 
�سالح باي، و�ساهد قبر فاطمة بنت �سالح باي، 
و�ساهد قبر يامنة بنت محمد الخلفة بن �سالح باي، 
و�ساهد قبر عاي�سة زوجة �سالح باي، و�ساهد قبر 
زهيرة بنت اأحمد باي، اأما في الغرب الجزائري 
القبور، نذكر  ا�ستعمل في الكثير من �سواهد  فقد 
اأبي عبد اهلل  المثال �ساهد قبر118  منها على �سبيل 

محمد بن جعفر، الموؤرخ 610هـ/1213م.

ال�سواهد  هذه  كتابة  حروف  تميزت  وقد 
ثرية  تبدو  اأنها  كما  التعدد،  وكثرة  بالتنوع، 
ولكنها  والجمالية،  الفنية  والأ�سكال  بال�سور 
حروفها  تتميز  كما  النباتية،  الزخرفة  اإلى  فقيرة 
الن�سخ.  لقواعد ومعايير خط  بتطابقها وموافقتها 
بها  يتميز  التي  الحروف  اأنواع  كل  وا�ستعملت 
الفنانين  بع�ض  ميل  مع  الخطوط،  من  النمط  هذا 
اإلى ا�ستعمال بع�ض الحروف الأقرب اإلى الديواني 
والثلث منها اإلى الن�سخ من حين اإلى اآخر، ولكنها 
والنقط  للحركات  قليل  ا�ستعمال  مع  ا،  جدًّ قليلة 

لغر�ض زخرفي. 

ج- الخط المغربي 
اأنه  على  والباحثين  العلماء  معظم  اتفق  لقد 
ا قائًما بذاته، يتميز بالتزوية واليب�ض، وفي  يعد خطًّ
يخ�سع  ل  وهو  والليونة،  بالطراوة  نف�سه  الوقت 
مثل  خطية  هند�سة  اأو  معيار،  اأو  قاعدة،  لأي 
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الكتابات الياب�سة اأو اللينة الأخرى، كما اأنه يعتمد 
في تجويده على التقليد والمحاكاة والممار�سات 
المتكررة، حتى يكت�سب المتعلم المهارة اللزمة، 

وتجري يده على كتابة هذا الخط.119

في  خلدون  ابن  يقول  ال�سدد  هذا  وفي 
المقدمة »ولي�ض ال�ساأن في تعليم الخط بالأندل�ض 
والمغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده على 
قوانين يلقيها المعلم للمتعلم؛ واإنما يتعلم بمحاكاة 
وهذه  جملة«،120  الكلمات  كتابة  من  الخط 
الكبير  الجامع  مق�سورة  على  تلحظ  الظاهرة 
533هـ/1139م،  ب�سنة  الموؤرخة  بتلم�سان، 
واللين،  الياب�ض  الخط  بين  النقا�ض  فيها  التي مزج 
في حين اإن الكتابة التذكارية المنقو�سة على رقبة 
قبة محراب الجامع نف�سه نفذت بخط لين جميل، 
وربما  530هـ/1136م؛121  ب�سنة  موؤرخة  وهي 
ي�سكله ح�سب  اإلى كون كل خطاط  ذلك  يرجع 

هويته، فير�سم حروفه كما ي�ساء وبحرية كاملة.

وقد اأجمع الكثير من الدار�سين والمخت�سين 
ما هو  القيروان  لمدينة  المن�سوب  الخط  اأن  على 
الياب�ض؛122  الكوفي  الخط  من  م�ستقة  �سورة  اإل 
المغرب  في  الخطاطين  اإن  هودا�ض  يقول  حيث 
اأ�سكال  بتلطيف  البداية  في  اكتفوا  قد  العربي 
اإليه  ي�سيفوا  اأن  والمزاواة، دون  الحادة،  الكوفي 
اأكثر من نقط الإعجام، اأو على وجه الدقة تخفيف 
الجمالي  البعد  اإ�سفاء  مع  الثقيلة  الحروف  بع�ض 
عليها، فاأ�سبحت هذه الحروف مع مرور الوقت 

اأكثر اأناقة مما كانت عليه في �سابق عهدها.123 

لم  اأنهم  رغم  المغاربة  اأن  يت�سح  ذلك  ومن 
كقبول  الم�سرق،  من  اإليهم  وفد  ما  كل  يرف�سوا 
ي�سير،  اختلف  مع  الهجائية  الحروف  ترتيب 
لنقط  اأخرى كا�ستعمالهم  اأ�سياء  في  فاإنهم خالفوا 

نقطة  مع  ولكن  الم�سرق،  خلف  على  الإعجام 
اأعلى  ونقطة  الفاء  لحرف  بالن�سبة  اأ�سفل  واحدة 
لبيان  ال�سكل  ا�ستعملوا  كما  القاف،  لحرف 
اأحمد  بن  الخليل  بطريقة  الإعرابية  الحركات 
القاف  حرفي  بتجريد  وانفردوا  الفراهيدي، 
ل  لأنهما  والتطرف؛  والإفراد  النقط  من  والنون 

يلتب�سان بحروف اأخرى.124

ويعزى تح�سين وتجويد هذا الخط اإلى دولة 
من  المدينة  هذه  اإليه  اآلت  لما  نظًرا  الأغالبة؛125 
تطور وازدهار �سيا�سي، واقت�سادي، واجتماعي، 
�سمال  خط  اأن  على  الباحثين  معظم  اأجمع  وقد 

اإفريقيا يمكن عر�سه على النحو الآتي:

الخط القيرواني
تون�ض، وهو  في  به  يكتب  الذي  الخط  هو 
واأ�سلوب  قرطبة  في  الم�سرقي  للخط  اأقرب 
ر�سم حروفه، اإل اأنه يختلف عنه في تنقيط الفاء 
والقاف، ويتبع في ذلك الطريقة المدنية. ويتميز 
بغلظ ال�سطر حتى اإن حروفه تبدو اأ�سغر واأقرب 

بع�سها اإلى بع�ض.126

الخط الأندل�سي اأو القرطبي
اإلى مدينة قرطبة، ويتميز  ين�سب هذا الخط 
عن غيره من الخطوط المغربية بما ي�سيع فيه من 
وتداخل  اأواخرها،  واإطالة  حروفه  ا�ستدارات 
بتن�سيق  العناية  مظاهر  تتجلى  كما  كلماته؛ 
على  حروفه  وتتجمع  وتح�سينها.127  الكلمة 
النقاط،  بكل  محتفظة  وقوي،  مكثف  �سكل 

وهو من اأ�سهل الأنواع للتعرف عليه.128 

الخط الفا�سي 
�سمي بذلك ن�سبة اإلى مدينة فا�ض المغربية.
الأ�سطر  بطول  المدينة  هذه  خط  ويتميز 
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ا بالتنا�سق والتباعد بين  العمودية، كما تمتاز اأي�سً
بع�ض  تتميز  حين  في  المتداد،  ذات  الحروف 
الأ�سطر،129  حجم  واتحاد  بال�ستدارة  حروفه 
فل يلحظ في اأحجامها اختلل يعطي النطباع 

بغياب التنا�سب والتنا�سق.130 

الخط الجزائري
وي�سعب  الحادة،  وحروفه  بزواياه  يعرف 
في الغالب قراءته، وين�سب بح�سب هودا�ض اإلى 
بو�سوح وجلء  تاأثيراتها  تجلت  مدار�ض  ثلث 
اأكثر  وبدرجة  الجزائري،  المغربي  الخط  في 
القيروانية  المدر�سة  وهي  المخطوطات،  في 
التي انت�سرت في ال�سرق الجزائري، والمدر�سة 
مثل  الو�سط  منطقة  بها  تاأثرت  التي  الأندل�سية، 
الفا�سية  والمدر�سة  و�سواحيها،  الجزائر  مدينة 
الغربية  الحدود  منطقة  في  انت�سرت  التي 

للجزائر.131

الخط ال�سوداني 
�سمي كذلك ن�سبة اإلى ال�سودان الغربي، وهو 
نوع من الخط المغربي الذي كان قد انت�سر منذ 
القرن 7هـ/13م في اأقطار اإفريقيا ال�سوداء، مثل 
ال�سنغال، ومالي، والنيجر، وموريتانيا، و�سمال 
نيجريا، ومناطق اأخرى بال�ساحل الإفريقي، كما 
حا�سرة  تمبوكتو  مدينة  اإلى  الخط  هذا  ين�سب 
غليظة  باأنها  حروفه  وتتميز  الغربي،  ال�سودان 

وذات زوايا حادة كبيرة.132 

وعلى الرغم من اأن هذا الخط قد انت�سر في 
واأخيًرا  والأندل�ض،  اإفريقيا،  �سمال  اأقطار  �سائر 
في ال�سودان، فاإن ا�ستعماله في الكتابات الأثرية 
في  اإل  يظهر  لم  ال�سلبة  المواد  على  المنقو�سة 
بداية القرن 7هـ/13م، وذلك في كتابات مدينة 
التي  الكتابية  النقو�ض  في  ثم  الزيانية،  تلم�سان 

العثمانية، وب�سورة خا�سة في  الفترة  اإلى  ترجع 
الكتابات ال�ساهدية.133

في  الخط  هذا  اأخذ  العثماني  الع�سر  وفي 
مجال  ليت�سع  الجزائر،  مدينة  في  النت�سار 
الكتابات  اإلى  ال�ساهدية  الكتابات  من  ا�ستعماله 
يرق  لم  الخط  هذا  اأن  على  والتذكارية،  الدينية 
كان  الذي  الم�ستوى  اإلى  الع�سر  ذلك  فنانو  به 
الزيانيين؛ حيث ترقت  عليه قبل ذلك في ع�سر 
من  رتبة  اأعلى  بلغ  وا�ستحكم حتى  فيه  الإجادة 
الإتقان بعد اأن �سار الخط المتداول دون منازع 
القبور،  و�سواهد  والدواوين،  ال�سجلت،  في 
والكتابات الت�سجيلية. وقد ات�سم الخط المغربي 
العثماني  الع�سر  في  القبور  �سواهد  كتابات  في 
الخطوط،  اأنواع  مختلف  بين  والخلط  بالمزج 
ول �سيما بين نماذج من حروف الخط المغربي 
الن�سخ، وبدرجة  اللين، وخط  والكوفي، وخط 
كلمة  في  اأحياًنا  نجده  وهذا  الثلث،  خط  اأقل 

واحدة.134

المجموعة  قبور  �سواهد  بع�ض  كتبت  وقد 
�ساهد  فنجده في  المغربي،  بالخط  الدرا�سة  قيد 
عي�سى،  بن  مو�سى  اأبي عمران  بنت  الزهراء  قبر 
بنت  عائ�سة  وابنتها  العلجة  عاي�سة  قبر  و�ساهد 
في  الخط  هذا  ا�ستخدم  وقد  خوجة.  ر�سوان 
�سبيل  على  الجزائري،  ال�سرق  قبور  �سواهد 
المثال في �ساهد قبر135 الولي ال�سالح اأبي الف�سل 
اأما  الموؤرخ 1033هـ/1623م،  �سيدي قا�سم، 
في  فنجده  الجزائري،  الغرب  قبور  �سواهد  في 
الفقيه  بنت  زينب  الجليلة  الحرة  قبر136  �ساهد 

العالم اأبي العبا�ض اأحمد بن اأبي يحيى العقبي. 

ال�سواهد  مجموعة  خلل  من  لحظنا  وقد 
اإلى  يعود  ما  منها  اأن  المغربي  بالخط  المنفذة 
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اأبي  بنت  الزهراء  قبر  ك�ساهد  الو�سيطة  الفترة 
فيها  يلحظ  والتي  عي�سى،  بن  مو�سى  عمران 
يتجلى  الحروف  من  للكثير  المميزة  النوعية 
فيها على وجه الخ�سو�ض م�ستوى الن�سج الفني 
والتقني الذي بلغته النقو�ض في هذه الفترة، والتي 
تظهر بحق مدى التحكم الجيد في هذه التقنية؛ 
ا عن المهارة الفنية العالية التي اأ�سبح  كما تنم اأي�سً
ا  الفنان يتمتع بها. واإلى جانب ذلك يلحظ اأي�سً
التوظيف المكثف للفروع والبراعم النباتية التي 

غالًبا ما تتوج الت�سكيلت الزخرفية المختلفة.

الحديثة،  الفترة  اإلى  تعود  اأخرى  و�سواهد 
ونلحظ  بالجزائر،  العثمانيين  حكم  اإلى  اأي 
ما  اإلى  بالإ�سافة  اأنه  ال�سواهد  هذه  خلل  من 
بع�ض  ظهرت  الفترة،  هذه  قبل  موجوًدا  كان 
للفترة  ال�ساهدية  الكتابات  في  الفنية  الظواهر 
العثمانية، التي نلتم�ض فيها تلك اللم�سات الفنية 
تتمثل  والتي  حروفها،  على  الفنان  اأفرغها  التي 
نهايات  بها  تنتهي  التي  الزخرفية  العنا�سر  في 
ب�سفة  يتميز  الكتابات  اأ�سلوب  فكان  الحروف؛ 
عامة بالجودة والح�سن، وتتوافر فيه كل ال�سروط 
وكذلك  التقنية  الناحية  من  الخطية  والقواعد 
تقنية،  لأ�سباب  يرجع  وذلك  ندر؛  ما  اإل  الفنية 
كعدم توافر الم�ساحة الكافية لإتمام ن�ض الكتابة.

ومن الناحية التقنية يلحظ ا�ستعمال اأ�سلوب 
تقني في كتابة الن�سو�ض المنقو�سة بهذا الخط، 
في  ويتمثل  ال�ستعمال،  والوا�سع  ال�سائع  وهو 
الع�سر  في  الفنان  اأبدع  وقد  البارز،  النق�ض 
فاأنتج  النقو�ض،  من  النوع  هذا  في  العثماني 
م�ستوى  اأعلى  وعلى  التكامل  غاية  في  كتابات 

من الذوق الجمالي. 

د- خط الثلث 
لم يكن خط الثلث من بين الخطوط المعروفة 
العربي  المغرب  بلد  كتابات  في  المتداولة  ول 
المواد  على  النقو�ض  اأو  المخطوطات،  في  �سواء 
المغرب  بلد  اإلى  العثمانيين  قدوم  قبل  ال�سلبة 
الجزائر  في  خا�سة  ب�سورة  وا�ستقرارهم  العربي، 
خط  اأدخلوا  فقد  9هـ/15م،  القرن  اأوائل  مع 
المحلية،  الكتابات  الثلث لأول مرة في مختلف 
واأ�سبح هذا النوع من الخطوط هو الخط الر�سمي 
لهذه الدولة؛ حيث حل محل الكتابات المغربية 
والمغربي،  والن�سخ،  الكوفي،  مثل  القديمة 
جميع  بها  تكتب  التي  المف�سلة  الأداة  واأ�سبح 
حل  كما  والعقود؛  والفرامانات،  المرا�سلت، 
محل خط الن�سخ في كتابة معظم النقو�ض الر�سمية 

�سواء المكتوبة بالعربية، اأو بالتركية.137 

وقد ا�ستعمل هذا الخط على نطاق وا�سع �سواء 
اأو الآثار المنقولة، وهو م�ستق من  على العمارة، 
اأواخر  اإلى  الخط  هذا  تاريخ  ويعود  الن�سخ،  خط 
يد  العبا�سي على  الع�سر  وبدايات  الأموي  الع�سر 
اإلى  انتهت  الخط  اإن جودة  وقيل  المحرر،  قطبة 
عر�ض  كون  اإلى  ن�سبة  ت�سميته  اأخذ  وقد  ال�سام، 
الطومار  قلم  ثلث  ي�ساوي  به  يكتب  الذي  القلم 
عام  المتوفى  ال�سجري  اإبراهيم  طوره  الذي 
اأربًعا  عر�سه  يبلغ  الذي  200هـ/816�815م، 
حين  في  البرذون،138  �سعر  من  �سعرة  وع�سرين 

يقدر �سمك قلم الثلث ثماني �سعرات.139

لقد �سهد خط الثلث تطوًرا كبيًرا على اأيدي 
على  الجودة  غاية  فبلغ  والفنانين،  الخطاطين 
محل  يحل  باأن  الفر�سة  له  اأتاح  مما  اأيديهم؛ 
الخط الكوفي في تزيين جدران الم�ساجد؛ حيث 
كلماته  تركيب  على  وليونته  �سل�سته  �ساعدت 
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تخرج  اأن  دون  وتداخلها  بع�سها  فوق  بع�سها 
و�سعت  التي  الجمالية  مقايي�سها  عن  الحروف 
لها. واهتمت المدر�سة التركية بتجويده وتهذيبه 
في  فا�ستعمل  الجمال  درجات  اأق�سى  بلغ  حتى 
التزيين، واأ�سبح الخطاط الذي ل يتقن هذا النوع 

من الخط ل يعتبر من اأهل الفن.140

في  الخط  من  النوع  هذا  ا�ستعمل  وقد 
ال�سواهد مو�سوع الدرا�سة في �ساهد قبر خدوجة 
بنت م�سطفى، و�ساهد قبر باية بنت �سالح باي، 
الجزائري،  ال�سرق  في  الثلث  خط  ا�ستخدم  وقد 
بك  ح�سن  قبر141  �ساهد  في  المثال  �سبيل  على 
1167هـ/54�1753م،  الموؤرخ  ح�سين،  ابن 
باي،  �سالح  ال�سيد  بن  م�سطفى  قبر142  و�ساهد 
اأن  لحظنا  وقد  1224هـ/1870م.  الموؤرخ 
التاأ�سي�سية  الكتابات  اأكثر في  ا�ستعمل  الثلث  خط 
منها في ال�ساهدية في ال�سرق الجزائري، في حين 

لم ي�ستعمل في الغرب الجزائري.

هذا  فيها  ا�ستعمل  التي  النماذج  خلل  ومن 
الخط يتبين اأنه يت�سم بالر�سانة وال�ستر�سال؛ حيث 
وال�سين،  والراء،  الدال،  حروف  على  يلحظ 
والعين، والقاف، والنون، �سكلها المقو�ض والمائل 
اأكبر من خط الن�سخ م�ستر�سلة  وحجمها الذي هو 
ب�سكل جميل، تتعدى م�ستوى ال�سطور ثم ت�ستدير 
الألف،  وتبداأ طوالع حرف  النهاية،  في  اإليه  لتعود 
المفردة  والزاي  والدال،  والظاء،  والطاء،  واللم، 
ب�سن ينتهي طرفها اإلى اأ�سفل، كما اأن ن�سب حروف 

خط الثلث اأكبر من ن�سب حروف خط الن�سخ.

رابًعا: الأ�صماء والألقاب

ح�سب  الدرا�سة  مو�سوع  ال�سواهد  ا�ستملت 
والزهراء،  فاطمة،  اأ�سماء:  على  التاريخي  الترتيب 
وخدوجة، وعاي�سة )عائ�سة – عي�سة(، وزهراء، واآمنة، 

عائ�سة خم�ض  ا�سم  وباية، وزهيرة، وقد ذكر  ويامنة، 
ثلث  خدوجة  ا�سم  وذكر  مختلفة،  باأ�سكال  مرات 
وذكرت  مرتين،  تكرر  فقد  فاطمة  ا�سم  اأما  مرات، 
في  تباين  وجود  مع  واحدة  مرة  الأخرى  الأ�سماء 
الترتيب  الزهراء وزهراء، وبح�سب  الألف واللم بين 
التاريخي فاإن ا�سم فاطمة �ساع في الغرب الجزائري في 
�ساهد143 قبر فاطمة بنت ال�سيخ عبد اهلل بن محمد بن 
899هـ/1494م،  الموؤرخ  خالد،  بن  مو�سى 
و�ساهد144 قبر فاطمة بنت مولي محمد بن �سلمان، 
الموؤرخ 997هـ/1589م، و�ساهد145 قبر فاطمة بنت 
محمد، الموؤرخ 1050هـ/1640م، وغير ذلك. اأما 
الجزائري  الغرب  �سواهد  في  نجده  فلم  الزهراء  ا�سم 
)متحف تلم�سان(، بل وجدنا ا�سم ‘الزهرة’ بنت الفقيه 
اإبراهيم  اأبي عبد اهلل محمد بن  ابن  اأحمد  العبا�ض  اأبي 
اأما  1582م،  990هـ/  موؤرخ  قبر،146  �ساهد  على 
ا�سم خدوجة فلم نجده في الغرب الجزائري )متحف 
الحاج  بنت  ‘خديجة’  ا�سم  وجدنا  بل  تلم�سان(، 
اأحمد بن �سيد علي بن علي على �ساهد قبر،147 موؤرخ 
1115هـ/ 1703م، وعلى �ساهد148 قبر خديجة بنت 
الحاج محمد بن بعياد، الموؤرخ 1154هـ/1741م، 
في  المراأة  �سواهد  على  ورد  فقد  ‘عائ�سة’  ا�سم  اأما 
بنت  عائ�سة  قبر  �ساهد149  في  الجزائري  الغرب 
ال�سلطان الزياني اأبي محمد عبد اهلل )947�934هـ/ 
950هـ/1444م،  الموؤرخ  1540�1528م(، 
وورد ا�سم ‘عاي�سة’ بنت الحاج محمد اآغا بن �ساري 
اأما  1670م،  1080هـ/  موؤرخ  قبر،  �ساهد150  على 
الجزائري،  الغرب  �سواهد  في  يرد  فلم  ‘عي�سة’  ا�سم 
في  ورد  فقد  ‘اآمنة’  ا�سم  اأما  ‘زهراء’؛  ا�سم  وكذلك 
اآمنة  قبر  �ساهد151  على  الجزائري  الغرب  �سواهد 
1697م،  1108هـ/  الموؤرخ  الخمار،  اأحمد  بنت 
الموؤرخ  عفان،  بن  محمد  بنت  اآمنة  قبر  و�ساهد152 
‘يامنة’ فقد ورد على  1164هـ/ 1751م؛ واأما ا�سم 
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�سواهد الغرب الجزائري في �ساهد153 قبر يامنة بنت 
ولم  1642م،  1052هـ/  الموؤرخ  التركي،  اإبراهيم 
الغرب  �سواهد  في  ‘زهيرة’  ا�سم  اأو  ‘باية’،  ا�سم  نجد 

الجزائري )متحف تلم�سان(. 

اأما فيما يتعلق بالألقاب الواردة بال�سواهد مو�سوع 
الحال  ‘اآمة اهلل’ كما هو  ب�سيغة  فقد وردت  الدرا�سة 
في �ساهد قبر خدوجة بنت عبد اهلل خوجة، و‘اأمة اهلل 
تعالى’ كما في �ساهد قبر عي�سة بنت �سعدة، و‘ال�سيدة’ 
باي،  نعمان  محمد  بنت  زهراء  قبر  �ساهد  في  كما 
عائ�سة  قبر  �ساهد  في  كما  المرابطة’  تعالى  اهلل  و‘اأمة 
بنت �سالح باي، وتف�سيل ذلك فيما يتعلق بالألقاب 
لقب  اأننا وجدنا  الجزائري،  الغرب  في  �ساعت  التي 
‘الحرة المرحومة’، ولقب ‘الحرة الجليلة’، فقد ورد 
مومن  بنت  �سم�سة  قبر  �ساهد154  على  الأول  اللقب 
اللقب  وورد  770هـ/1369م،  الموؤرخ  الزواغي، 
الثاني على �ساهد155 قبر زينب بنت اأبي العبا�ض اأحمد 
الموؤرخ 791هـ/1390م،  العقباني،  يحيى  اأبي  ابن 
وا�ستخدم لقب ‘الحرة المكرمة العالية’ في �ساهد156 
حمو  اأبي  ال�سلطان  بن  عمر  الأمير  بنت  العالية  قبر 
لقب  وورد  1411م،  813هـ/  الموؤرخ  الثاني، 
�ساهد157  في  الجزائري  الغرب  �سواهد  في  المرابطة 
ورد  وقد  1472م،  876هـ/  الموؤرخ  يا�سمينة،  قبر 
قبر  �ساهد158  على  للرجال  بالن�سبة  المرابط  لقب 
خليفة المجدوب، الموؤرخ 1052هـ/ 1642م؛ اأما 
لقب ‘اأمة اهلل’ فقد ورد في �سواهد الغرب الجزائري 
في �ساهد159 قبر طاطة بنت ديدي ال�سريف، الموؤرخ 
تعالى’ فقد  اهلل  ‘اأاأاأمة  لقب  اأما  1108هـ/ 1696م، 
ورد في �سواهد الغرب الجزائري على �ساهد160 قبر 
الموؤرخ  �ساري،  بن  اآغا  محمد  الحاج  بنت  عاي�سة 

1073هـ/1663م. 

خام�ًصا: الدعاء 

ا�ستملت ال�سواهد مو�سوع الدرا�سة على عبارات 
الدعاء الآتية: ‘رحم اهلل من دعا لها بالرحمة’ كما في 
�ساهد قبر فاطمة بنت عبد الملك، و‘رحمها اهلل وبرد 
الزهراء  قبر  �ساهد  في  كما  اآمين’  قال  ومن  �سريحها 
قبر  �ساهد  في  كما  اهلل’  و‘�سامحها  عمران،  اأبي  بنت 
القيوم’  الحي  بكرم  و‘المرحومة  �سعدة،  بنت  عي�سة 
كما في �ساهد قبر خدوجة بنت �سالح باي، و‘رحمة 
اهلل عليها’ كما في �ساهد قبر اآمنة بنت �سالح باي، وقد 
بالرحمة’  له  ‘رحمه اهلل ورحم من دعا  وردت عبارة 
على �ساهد161 قبر اأبي الح�سن علي بن اأبي زكريا يحيى 
718هـ/  الموؤرخ  الجزائري،  الغرب  من  التلل�سي 
وردت  فقد  �سريحه’  اهلل  ‘برد  عبارة  اأما  1318م، 
ال�سرق  من  ال�سفار  اهلل  عبد  اأبي  قبر  �ساهد162  على 
ووردت  750هـ/1350م،  الموؤرخ  الجزائري، 
�ساهد163  على  القيوم’  الحي  بكرم  ‘المرحوم  عبارة 
الجزائري،  ال�سرق  قبر ح�سين بك بن ح�سن بك من 

الموؤرخ 1209هـ/ 1795م. 

�صاد�ًصا: ال�صهور الهجرية 

ال�سهور  الدرا�سة  مو�سوع  ال�سواهد  ت�سمنت 
خدوجة  قبر  �ساهد  في  كما  المعظم’  ‘�سعبان  الآتية: 
�ساهد  في  كما  الخير’  و‘�سفر  خوجة،  اهلل  عبد  بنت 
المعظم  اهلل  و‘�سهر  باي،  �سالح  بنت  خدوجة  قبر 
باي،  �سالح  بنت  اآمنة  قبر  �ساهد  في  كما  رم�سان’ 
و‘ذي الحجة الحرام’ كما في �ساهد قبر عائ�سة بنت 
�ساهد  في  المحرم’ كما  اهلل  �سهر  باي، و‘اأول  �سالح 
‘�سهر  قبر فاطمة بنت �سالح باي، وقد وردت عبارة 
�سعبان المكرم’ على �ساهد164 قبر علي بن اأبي بكر من 
ال�سرق الجزائري )غير موؤرخ(، ووردت عبارة ‘�سهر 
عثمان  عمر  اأبي  قبر  �ساهد165  على  المعظم’  رم�سان 
الموؤرخ  الجزائري،  ال�سرق  من  الزغلي  اهلل  عبد  ابن 
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على  العبارة  هذه  وردت  كما  539هـ/ 1145م؛ 
اأبي  بن  علي  الح�سن  اأبي  الفقيه  ال�سيخ  قبر  �ساهد166 
الجزائري،  الغرب  من  التميمي  عمر  اأبي  بن  من�سور 
الحجة  ‘ذي  عبارة  اأما  1483م،  888هـ/  الموؤرخ 
العبا�ض  اأبي  قبر  �ساهد167  على  وردت  فقد  الحرام’ 
الموؤرخ  الجزائري،  ال�سرق  من  خوجة  اأحمد  ال�سيد 
�سهر  ‘في  عبارة  ووردت  1801م،  1215هـ/ 
محمد  ورز  بن  الب�سير  قبر  �ساهد168  في  محرم’  اهلل 
من ال�سرق الجزائري، الموؤرخ 1158هـ / 1745م. 

الخاتمة

وبعد... 

ال�سوء على  الأول  المحور  في  البحث  األقى  فقد 
مو�سوع  ال�سواهد  على  الواردة  الهجرية  التواريخ 
الميلدية  والتواريخ  جهة،  من  بالتف�سيل  الدرا�سة 
وفي  جديدة،  درا�سة  في  ا  اأي�سً بالتف�سيل  لها  المقابلة 
هذا الإطار تم ت�سحيح بع�ض التواريخ التي وردت في 
تخ�ض  التي  بالجزائر،  العربية  الكتابات  جامع  كتاب 
�سواهد البحث من جهة، ومن جهة اأخرى ا�ستكمال 

بع�ض هذه التواريخ. 

منها  تتكون  التي  الأجزاء  الدرا�سة  اأو�سحت 
جاءت  حيث  بجلء؛  البحث  مو�سوع  ال�سواهد 
الثاني  ويمثل  القاعدة،  يمثل  الأول  اأجزاء:  ثلثة  من 
الثالث فهو  اأما  ال�ساهد بما ي�ستمل عليه من كتابات، 
عبارة عن الزخرفة المتوجة لل�ساهد، خا�سة فيما يتعلق 

بال�سواهد الم�سنوعة من الخ�سب. 

‘توفيت’،  بكلمة  يتعلق  فيما  الدرا�سة  اأو�سحت 
الكلمة  في  الأ�سل  اأن  اللغوية  الناحية  من  و‘توفت’ 
من  ا  اأي�سً �سحيحة  فهي  ‘توفت’  كلمة  اأما  ‘توفيت’، 
فقد  اأيامها،  اأو  اأجلها،  توفت  قد  المراأة  اأن  منظور 
ورد: ُتوفي فلن: بالبناء للمجهول. الأ�سل َيَتوفَّى اهلل 

فلًنا، اأما توفَّى فلٌن بالبناء للمعلوم فجائز على حذف 
ما  والدليل على ذلك  اأياَمه،  فلٌن  توفَّى  اأي  المفعول 
لمي عن علي بن اأبي طالب  رواه اأبو عبد الرحمن ال�سُّ

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  ال�سلم:  عليه 
ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پ    پ  

ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  

اأبو  قال   .]  234 البقرة:   [ الياء  بفتح  ڤچ  ڤ  

؛  المفعول  حذف  على  اأنه  »وذلك  جني:  ابن  الفتح 
اأي: والذين يتوفون اأيامهم اأو اأعمارهم اأو اآجالهم كما 

قال �سبحانه چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      
]المائدة:  ەئچ   ەئ   ائ    ائ   ى   ېى   ې       ې  

ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   چ   ]117
چ                چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
کک  ک  کگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  
ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۓ   ے  ھے   ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ  
ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ   ڭ   ۓ  ڭ  ڭ  
چ]النحل:  ۅ  ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
28، 32[، وحذف المفعول كثير في القراآن الكريم 
كتاب  في  ورد  ما  على  للرد  وذلك  الكلم،  وف�سيح 

جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر. 

اأو�سحت الدرا�سة في المحور الثاني تنوع المادة 
الخام التي �سنعت منها ال�سواهد مو�سوع الدرا�سة ما 
بين حجر، وخ�سب، ورخام، وقد بلغت ال�سواهد التي 
�سنعت من الخ�سب ت�سعة �سواهد؛ مما يدل على اأنها 
الجزائري، في حين خل منها  ال�سرق  �ساعت في  قد 
الحجرية  ال�سواهد  الجزائري؛ حيث وجدت  الغرب 

والرخامية في ال�سرق والغرب الجزائري. 
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العامَّ  ال�سكل  المحور  هذا  في  الدرا�سة  تناولت 
ثلثة  اإلى  انق�سم  الذي  البحث،  مو�سوع  لل�سواهد 
هذا  وجد  وقد  وجهين،  على  ا�ستمل  الأول  اأنماط: 
النمط في ال�سرق والغرب الجزائري، اأما الثاني فتمثله 
ال�سواهد الخ�سبية باأجزائها الثلثة، وهي الغالبة، وقد 
�ساع هذا النمط في ال�سرق الجزائري �سواء للرجال، 
اأما  الجزائري،  الغرب  منه  خل  حين  في  الن�ساء،  اأو 
عقد  يتوجه  م�ستطيل  من  جاء  فقد  والأخير  الثالث 

ن�سف دائري. 

على  الم�ستخدمة  الخطوط  الدرا�سة  تناولت 
ال�سواهد مو�سوع الدرا�سة، التي تنوعت ما بين كوفي 
مورق، ون�سخ، ومغربي، وثلث، وقد عالجت الدرا�سة 
المغرب  اأو  الم�سرق  في  �سواء  الخطوط  هذه  تاأ�سيل 
من جهة، و�سواء في ال�سرق، اأو الغرب الجزائري من 

جهة اأخرى في درا�سة جديدة. 

الواردة  والألقاب  الأ�سماء  اإلى  الدرا�سة  تطرقت 
بمثيلتها  ومقارنتها  الدرا�سة  مو�سوع  ال�سواهد  على 
�سواء في ال�سرق اأو الغرب الجزائري؛ كما تطرقت اإلى 
ا بمثيلتها  عبارات الدعاء الواردة عليها ومقارنتها اأي�سً
�سواء في ال�سرق اأو الغرب الجزائري؛ وذلك لإي�ساح 
�سمات وخ�سائ�ض ال�سرق الجزائري؛ كذلك تطرقت 
ال�سواهد  هذه  على  الواردة  الهجرية  ال�سهور  اإلى 
الغرب  اأو  ال�سرق  في  �سواء  بمثيلتها  ا  اأي�سً ومقارنتها 

الجزائري.
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