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     نقو�ش �شاهدية غير من�شورة من نجران )ق6-8هـ/12-14م( 
‘درا�شة اأثرية فنية تحليلية’

يا�رس اإ�صماعيل عبد ال�صالم �صالح
عبد العزيز من�صي العمري
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بالحجاز  القديمة  الطرق  ممر  على   5،20  ،17 عر�ض 
اإلي  الحج  طرق  اأو  التوابل(6  )طريق  التجارة  طرق  �سواء 
والجنوب  ال�سمال  من  بنجران  ويحيط  المكرمة،7  مكة 
�سل�سلتان من الجبال واله�ساب متفرعة من جبال ال�سراة،8 
ووائلة،  الفروع  بالد  وبين  بينه  الجنوبية  ال�سل�سلة  تف�سل 
حن تف�سل بين  وال�سل�سلة الثانية اأقل ارتفاًعا، وتعرف بال�سَّ

نجران وحبونه.9

اإلي  ال�سرق  من  طوله  يمتد  م�ستطيل  وادي  وهي 
اإلي  ال�سمال  من  عر�سه  ويتراوح  25كم،  م�سافة  الغرب 
الغرب  من  الوادي  هذا  ويبتدئ  2-5كم،  بين  الجنوب 
ويحده   ، بدان(  )اآل  و�سعب  )الموفجة(  ي�سمى  بنخيل 
من ال�سرق )المهمل( في الربع الخالي، ومن الغرب قبيلة 
)�سنحان ال�سام(، ومن ال�سمال قبائل )وادعة( في ظهران، 
ومن ال�سمال ال�سرقي قبائل بادية )قحطان(، ومن الجنوب 
قبائل وائلة، ويف�سلها عن اليمن في الجنوب جبال نجران 
المرتفعة ويقطن وادي نجران قبائل عربية10 ترجع بن�سبها 
اإلي يعرب بن قحطان منها: اآل فاطمة، وج�سم، والواجد، 
وغيرهم،13  وال�سعير،12  مذحج،  وقبائل  ر�سيد،11  واآل 
التي  ال�سواهد  اأ�سحاب  ولبطونها  اليها  تنت�سب  ما  وغالًبا 

نحن ب�سدد درا�ستها.  

يتناول هذا البحث درا�سة اأثرية فنية تحليلية لثالثة ع�سر 
من الأحجار ال�ساهدية غير المن�سورة من نجران محفوظة 
معظمها  يتميز  والتي  والتراث،  لالآثار  نجران  متحف  في 
باأنها موؤرخة في الفترة من القرن ال�ساد�ض الهجري- الثاني 
الثامن الهجري-الرابع ع�سر  ع�سر الميالدي وحتى القرن 
للقرن  ن�سبته  يمكن  واحد  �ساهد  اإلي  بالإ�سافة  الميالدي، 
4هـ-10م هو �ساهد قبر جهينة بنت عبد اهلل بن اإبراهيم بن 
هزيمة؛2 حيث يقوم الباحثان بقراءة النقو�ض قراءة �سحيحة 
التي  الخطوط  اأ�ساليب  خالل  من  فنيًّا  تحلياًل  وتحليلها 
ُكتبت بها، واأنواعها، وتحليل ومقارنة ما ت�سمه من عنا�سر 
النقو�ض  تاأريخ  اإلي  بالإ�سافة  لفظية،  زخرفية وفنية، و�سيغ 
تنفيذها  واأ�سلوب  خطوطها  اأنواع  بدرا�سة  الموؤرخة  غير 
ومقارنتها بمثيالتها الموؤرخة �سواء في نجران اأو في غيرها 
من مناطق الحجاز ل�سيما منطقة مكة المكرمة التي كانت 

منطقة نجران مرتبطة بها في كثير من مراحلها التاريخية.

يقوم على  النقو�ض منهج علمي  وُيتبع في درا�سة هذه 
مو�سوع  للنقو�ض  التحليلية  الدرا�سة  الأول:  محورين: 
التاأريخ،  واأ�سلوب  وال�سياغة،  الخط  اأ�سلوب  من  الدرا�سة 
فهو  الثاني:  المحور  اأما  والزخرفية،  الفنية  والعنا�سر 
وبيان  فنيًّا  تحلياًل  نق�ض  كل  وتحليل  بالنقو�ض  التعريف 
على  والوقوف  الكتابية،  الحجاز  مدر�سة  مميزات 
النواحي  اإلي  الإ�سارة  عن  ف�ساًل  بها،  النبطية  التاأثيرات 
الزخرفية وغير ذلك من النواحي الفنية واللغوية لها، والتي 
يت�سح مدى ما و�سل اليه فن الخط من تطور وتجويد في 
النقو�ض  معظم  تنفيذ  اأ�ساليب  ب�ساطة  رغم  نجران  منطقة 
مو�سوع الدرا�سة، مع التاأكيد على مهارة اأهل نجران في 

نق�ض الحجارة وت�سكيلها.

الإطار التاريخي والجغرافي

تقع نجران3 في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة العربية 
وخطي   52  ،43 طول  خطي  بين  )�سكل1(  ال�سعودية4 

و�أوديتها  �لجغر�فية،  معالمها  و�أهم  نجر�ن  لمنطقة  خريطة   :1 �شكل 
وقر�ها.
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هذه النقو�ض ال�ساهدية، بالإ�سافة اإلي محاولة تاأريخ النقو�ض 
تنفيذها  واأ�سلوب  خطوطها  اأنواع  بدرا�سة  الموؤرخة  غير 
ومقارنتها بمثيالتها الموؤرخة �سواء في نجران اأو في غيرها 
من مناطق الحجاز ل�سيما منطقة مكة المكرمة التي كانت 
منطقة نجران مرتبطة بها في كثير من مراحلها التاريخية؛ 
منطقة  نقو�ض  بين  ارتباًطا وا�سًحا  اأن هناك  حيث يالحظ 
نجران ول�سيما تلك النقو�ض ال�ساهدية مو�سوع الدرا�سة 
بمثيالتها بمنطقة مكة المكرمة كما �سيالحظ في ال�سطور 
القادمة، وهو تاأكيد على انت�سار المدر�سة المكية في �سناعة 
ال�سواهد بجنوب الجزيرة العربية، وهو ما اأكدته الكثير من 

الدرا�سات المتخ�س�سة.26 

النقو�ض مو�سوع  الواردة في  اأن الأ�سماء  كما يالحظ 
الدرا�سة  من الأ�سماء الماألوفة وال�سائعة في منطقة نجران 

في فترة القرنين ال�ساد�ض والثامن الهجريين.27

 ومن الظواهر التي يمكن مالحظتها على نقو�ض نجران 
لل�سخ�ض  يكون  اأن  اإمكانية  الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية 
المكانة  علو  تدل على  ربما  نق�ض، وهي  من  اأكثر  الواحد 
الجتماعية اأو ال�سيا�سية اأو المادية لأ�سحابها؛ حيث وجد 
لرا�سد بن �سالم بن اأبي رفاعة ال�ساعدي، وكذلك لُجميع بن 
)لوحات 4، 6(، وهذه  ال�ساهدية  النقو�ض  من  علي زوج 
الظاهرة من ال�سمات التي تميز نقو�ض منطقة نجران حيث 
يوجد ل�سخ�ض ا�سمه داود بن �سليمان بن يزيد خم�سة نقو�ض 

باأحد �سخور جبل المركب بنجران.28 

وتزخر منطقة نجران بمجموعة لي�ست قليلة من النقو�ض 
والتي  متعددة،29  بموا�سع  المنت�سرة  الإ�سالمية  والكتابات 
المركب  جبل  وكتابات  حمى،30  واآبار  الذوراء،  بينها  من 
تاأريخها  ويرجح  الب�سيط،  الكوفي  بالخط  ُكتبت  التي 
جمل  عن  عبارة  وهي  للهجرة،  الأولى  الثالثة  بالقرون 
بموقع  الكوفية  النقو�ض  من  مجموعة  وكذلك  دعائية،31 
على  منها  والتي  موؤرخ،  باأنه  بع�سها  يتميز  والتي  الأخدود 
بعام190هـ،  الموؤرخ  النق�ض  ذلك  الح�سر  ل  المثال  �سبيل 

طريق  على  تجاري  ك�سوق  نجران  اليونانيون  عرف 
بحادثة  تاريخية  �سهرة  اكت�سبت  اأنها  كما  القوافل،14 
القراآن الكريم،15 وحملت  التي ورد ذكرها في  الأخدود 
المنطقة ا�سم اأحد اأ�سهر اأوديتها ال�ستة16 وهو وادي نجران 
اأ�سهر  عليه  وتقع  الغرب،  اإلي  ال�سرق  من  يخترقها  الذي 
بلدانها، والتي كان مركزها نجران وبجوارها بلدة رعا�ض 
اأو الح�سن موطن ن�سارى نجران، وكانت محاطة ب�سور 
مح�سن،17 وفي عهد الخلفاء الرا�سدين، والع�سر الأموي، 
والعبا�سي تبعت نجران ولية الطائف،18 وفي عام 183هـ 
واإن  نجران،19  على  وقا�سًيا  والًيا  ال�سافعي  الإمام  اختير 
اأ�ساد  وقد  والطائف،20  مكة  لإمارة  تبعيتها  على  ظلت 
به  تتمتع  كانت  بما  والموؤرخون  والبلدانيون  الجغرافيون 

هذه المنطقة من ثروات.21 

فنية  اأثرية  درا�سة  اإجراء  يتم  البحث  هذا  خالل  ومن 
من�سورة  غير  ال�ساهدية  الأحجار  من  لمجموعة  تحليلية 
والتراث،  لالآثار  نجران  متحف  في  محفوظة  نجران  من 
الأثري  الأخدود  وموقع  الُح�سن،22  قرية  في  عليها  ُعثر 
قام بنجران،23  �سِ المقبرة الإ�سالمية بغابة  بنجران، وموقع 
ويتميز معظمها باأنها موؤرخة في الفترة من القرن ال�ساد�ض 
الهجري/ الثامن  وحتى  الميالدي  ع�سر  الهجري/الثاني 

الرابع ع�سر الميالدي، وتهدف الدرا�سة اإلي قراءة النقو�ض 
اأ�ساليب  خالل  من  فنيًّا  تحلياًل  وتحليلها  �سحيحة  قراءة 
الخطوط التي ُكتبت بها، واأنواعها، وما ت�سمه من عنا�سر 
زخرفيه وفنية، للوقوف على مدى ما و�سل اليه فن الخط 
وفي  خا�ض  ب�سكل  نجران  منطقة  في  وتجويد  تطور  من 
جنوب المملكة ب�سكل عام، كما تحاول الدرا�سة التعرف 
على جانب هام من الجوانب الجتماعية، وبع�ض جوانب 
التركيبة ال�سكانية لنجران خالل القرنين ال�ساد�ض والثامن 
الميالديين،24  ع�سر  والرابع  ع�سر  الثاني  الهجريين- 
والتعرف على جانب من الثقافة ال�سائدة في نجران خالل 
هذه الفترة25 من خالل الوقوف على ال�سيغ التي ُكتبت بها 
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وغير  ال�سوادة،32  جبال  في  444هـ  بعام  الموؤرخ  والنق�ض 
ذلك من النقو�ض التي توؤرخ بالفترات الزمنية المتوالية حتى 
الدرا�سة. واإلي جانب  النقو�ض مو�سوع  اإلي مجموعة  ن�سل 
النقو�ض  لمجموعة  والجتماعية  والتاريخية  الفنية  الأهمية 
الحلقات  ت�ستكمل  فاإنها  الدرا�سة،  مو�سوع  ال�ساهدية 
وت�ساعد  المبكرة  الإ�سالمية  نجران  منطقة  لنقو�ض  المتتابعة 
على تتبع تطور اأنواع الخطوط في نجران واأ�سلوبها و�سيغها 
المختلفة وم�سامينها؛ حيث توؤرخ اأربعة نقو�ض منها بالقرن 
ال�ساد�ض الهجري، بينما يوؤرخ اأحد النقو�ض بالقرن ال�سابع، 
ويوؤرخ نق�ض اآخر بالقرن الثامن الهجري مما يوؤكد على اأن 
لم  اأنه  ونعتقد  بل  ا  م�ستمرًّ كان  نجران  بمنطقة  ال�ستيطان 
ال�سكانية  التركيبة  تنوع  مع  الحا�سر،  الوقت  حتى  يتوقف 
نجران  كانت  فقد  العربية،  بالجزيرة  المهمة  المنطقة  بتلك 
التي  المحطات  اأهم  من  الجنوبية  الحجاز  وغيرها من مدن 
تمر بها طرق التجارة والحج في الع�سور الإ�سالمية المبكرة، 
لال�ستدلل  ا  بها مهمة جدًّ الباقية  الإ�سالمية  النقو�ض  ودرا�سة 
على  والم�ساعدة  الح�ساري،  الن�ساط  مراكز  على  بها 
ولهذا  الإ�سالمية،  والمراكز  للمدن  القديمة  المواقع  تحقيق 
التاريخ  لدرا�سة  مهًما  م�سدًرا  تعتبر  الإ�سالمية  النقو�ض  فاإن 
الإ�سالمي، خا�سة الموؤرخة منها،33 كما تمثل هذه النقو�ض 
نجران  بمنطقة  العربي  الخط  تطور  لبيان  مهمة  علمية  مادة 
من ناحية، وازدهار ال�ستيطان الب�سري والو�سع الثقافي من 
ناحية اأخرى خالل ال�ساد�ض الهجري- الثاني ع�سر الميالدي 

وحتى القرن الثامن الهجري- الرابع ع�سر الميالدي. 

على  توؤكد  ال�ساهدية  نجران  نقو�ض  درا�سة  اأن  كما 
وت�سكيلها،34  الحجارة  نق�ض  في  نجران  اأهل  مهارة 
لل�سخور  الجيولوجي  التكوين  ذلك  على  و�ساعدهم 
من �سخور جرانيتية  غالبيتها  تتكون  التي  نجران  بمنطقة 
ذات اللون الرمادي،35 والتي ت�ساعد في �سناعة الأحجار 
لمنطقة  الكبير  الح�ساري  العمق  عن  ف�ساًل  ال�ساهدية، 
نجران، ومكانتها التجارية، مع اأثر العامل الديني والعقيدة 

م�ؤرخ  �ل�شاعدي‘1’،  رفاعة  �أبي  بن  �شالم  بن  ر��شد  قبر  �شاهد   :4 ل�حة 
ب�شنة542هـ .

ل�حة 6: �شاهد قبر جميع بن علي ‘2’، م�ؤرخ بالن�شف �لثاني من �لقرن 
�ل�شاد�س �لهجري- �لثاني ع�شر �لميالدي.
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التي  المكرمة36  مكة  بمدينة  نجران  وارتباط  الإ�سالمية، 
انت�سر فيها الكتابة والخطاطون.37

التعريف بالنقو�ش وتحليلها38

   1- �شاهد قبر جهينة )بنت( عبد اهلل بن اإبراهيم بن هزيمة

بموقع  عليه  عثر  البازلتي  الحجر  من  قبر  �ساهد 
الأخدود الأثري بنجران، با�سم جهينة بنت عبد اهلل بن 
اإبراهيم بن هزيمة، ونرجح ن�سبته للقرن الرابع الهجري- 
مزوي  حجازي  بخط  عليه  كتب  الميالدي،  العا�سر 

بطريقة الحفر الغائر غير العميق ت�سعة اأ�سطرب�سيغة:

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

2- هذا قبر جهينه )بنت( عبد

3- اهلل بن ابراهيم بن هزيمه اكر

4- م اهلل مثواها وجعل الجنه

5- )نزل( ها وماواها وح�سرها

6- )في( زمره البرار الطيبين

7- ....... ونجاها برحمته

8- )من عذا( ب النار اأنه هو 

9- المهيمن القهار

التعليق على ال�شاهد

ت�سعة  ي�سم  م�ستطيلة،  هيئة  ال�ساهد  ياأخذ 
ال�سخ�سية  اإلي  ي�سير  ثم  بالب�سملة  تبداأ  اأ�سطر، 
المتوفاة م�ستخدًما �سيغة )هذا قبر(، وهي امراأة، 
الأ�سرار  ت�سببت  حيث  جهينه؛  تقراأ  اأن  يرجح 
في  الهاء  حرف  فقدان  في  بالنق�ض  لحقت  التي 
تليها، والتي  التي  الكلمة  اإلي جانب  نهاية ال�سم 
يرجح اأن تكون وفًقا ل�سياق الن�ض كلمة )بنت(، 
ماأثورة  باأدعية  للمتوفاة  الدعاء  ذلك  يلي  ثم 

تمييز  فيمكن  النق�ض  كتابة  اأ�سلوب  اأما  و�سائعة، 
بع�ض الختالفات في بع�ض الحروف، مثل الالم 
والألف المبتدئة؛ حيث اأ�سيف اإليهما خط مائل 
اإ�سافة  مع  اأعلى،  من  الي�سار  اإلي  اأو  اليمين  اإلي 
الحال  الأعلى، وكذلك  اإلي  �سكل مثلث مفتوح 
والنون  والواو  الميم  اأحرف  ر�سم  طريقة  في 
المختتمة، للكلمة، اأما ر�سم حرف العين فقد جاء 
مرتبط  راأ�سي  خط  على  يرتكز  مثلث  �سكل  على 
كبير  حد  اإلي  ي�سبه  ال�سكل  وهذا  الأفقي  بالخط 
مثيله في �ساهد قبر جعفر بن ال�سابق بن �سعيد بن 
المتو�سطة  والهاء  الميم  حروف  ر�سم  اأما  �سالم، 
في  منها  ال�سطر  فوق  بروًزا  اأكثر  جاءت  فقد 
حرفي  على  ا  اأي�سً هذا  وينطبق  الالحقة،  النقو�ض 
الجيم والحاء، كما يالحظ التاأثير النبطي في ر�سم 
حروف  اأما  والمتو�سطة،  المبتدئة  الهاء  حرف 
النبطية  الجيم  هيئة  على  فجاءت  واأخواتها  الحاء 

مع تطور في ال�سكل نحو الو�سع العربي.      
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حد  اإلي  ال�ساهد  هذا  كتابة  اأ�سلوب  وتت�سابه 
الرابع  بالقرن  الموؤرخة  القبور  �سواهد  مع  كبير 

الهجري- العا�سر الميالدي في الحجاز.39

�شاهد قبر فاطمة ابنة محمد بن حميد بن اأحمد بن الهندي     -2
)لوحة 1( 

بقرية  عليه  عثر  البازلت  حجر  من  قبر  �ساهد 
ابنة محمد بن حميد  الح�سن بنجران، با�سم  فاطمة 
 - 516هـ  بـ�سنة  وموؤرخ  الهندي،  بن  اأحمد  بن 
المزوي  الحجازي  بالخط  عليه  نق�ض  1125م، 
بالحفر الغائر غير العميق ثمانية اأ�سطرب�سكل وا�سح، 

ن�سه كالأتي:

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. 

2- هذا قبر فاطمه ابنه محمد بن. 

3- حميد بن اأحمد بن الهندى رحمها.

4- اهلل رحمه البرار ونجاها. 

5- برحمته من عذاب النار.

6- توفيت رحمها اهلل في.

7- �سعبان �سنه �ست ع�سره �سنه. 

8- وخم�سمايه �سنه.

التعليق على ال�شاهد

�سطوره  تبداأ  م�ستطيلة،  هيئة  ال�ساهد  ياأخذ 
مو�سوع  النقو�ض  معظم  �ساأن  بالب�سملة  الثمانية 
ب�سيغة  القبر  ب�ساحب  التعريف  يليها  الدرا�سة، 
خما�سًيا،  ا�سمها  ُكتب  �سيدة  وهي   ، قبر(  )هذا 
ونعتقد اأن ال�سم الخام�ض هو ا�سم العائلة؛ حيث 
وهي  الهندي،  اآل  اإلي  ال�ساهد  �ساحبة  تنت�سب 
اإحدى ع�سائر اآل فاطمة، وتعود م�سيختهم اإلي اآل 
م�سايخ  �سهوان  بن  �سغيم  اآل  من  بن جابر  منيف 

في  معظمها  تفرق  التي  روح  ولد  من  عا�سم  اآل 
اآل يزيد مع  اأثناء حروب قبائل ع�سير بقيادة  نجد 
بني خالد ولم والعيونيين،40 والذين ليزال بع�ض 
بطونهم موجودين حالًيا بنجران، اأما �سفة البنوة 
الأب  ا�سم  وبعد  ‘ابنة’،  ال�سم  بعد  كتبت  فقد 
الكاتب في  ‘بن’ بدون الألف، ثم ي�سرع  والجد 
ال�سطرين 4، 5  في  للمتوفى  الرحمة  دعاء طلب 
ب�سيغة ) رحمها اهلل رحمة البرار ونجاها برحمته 

من عذاب النار( .

تظهر اأ�سطر النق�ض متنا�سقة بع�ض ال�سيء مما 
يدل على حدوث قدر من التطور في الكتابة نحو 

الإتقان والجودة.  

ل�حة 1: �شاهد قبر فاطمة �بنة محمد بن حميد بن �حمد بن �لهندي، م�ؤرخ 
ب�شنة 516هـ 
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فقد  الحروف  ر�سم  بطريقة  يتعلق  وفيما 
با�ستثناء  منقوطة،  النق�ض  حروف  معظم  جاءت 
ورد  كما  �سهًوا،  تركت  ربما  الأحرف  من  عدد 
حرف الألف باأ�سكال متعددة، فقد تميزت بطول 
اأعلى  من  اليمين  جهة  الخفيفة  العطفة  ق�سر  اأو 
واأن  الأول،  ال�سطر  في  )الرحمن(  في كلمة  كما 
تاأتي العطفة من اأ�سفل كما في لفظ الجاللة )اهلل( 
الكاتب  تعمد  وقد  وهكذا،  ال�ساد�ض  بال�سطر 
اإطالة بع�ض الحروف كالباء في اأول كلمة )ب�سم(، 
والع�سا الخا�سة بحرف الطاء في كلمة )فاطمة(، 
والألف في اأواخر بع�ض الكلمات مثل )رحمها( 
)نجاها(  وكلمة  وال�ساد�ض،  الثالث  ال�سطرين  في 
في  الالم  حرف  وكذلك  الرابع،  ال�سطر  في 
اإ�سافة  مع  الحرف،  هذا  بها  ورد  التي  الكلمات 
مثلث على �سكل مثلث اأو علم اإلي اليمين اأو اإلي 

الألف  حرف  ل�سيما  الحرف  راأ�ض  في  الي�سار 
والباء والنون والتاء المبتدئة والمتو�سطة والنهائية 
بغر�ض الزخرفة، مع مالحظة عقف حرف الألف 
بع�ض ال�سيء جهة يمنة اليد من اأ�سفل، اأما حرف 
جاءت  فقد  الكلمة،  نهاية  في  والتاء  والباء  النون 
م�سابهة لحرف الراء وذلك في �سفة البنوة ثالث 
الجر  وحرف  والثالث،  الثاني  ال�سطر  في  مرات 
‘عذاب’  كلمة  وفي  الخام�ض،  ال�سطر  في  ‘من’ 
بال�سطر الخام�ض، وفي كلمة ‘توفيت’ في ال�سطر 
ال�ساد�ض، وكتبت كلمة ‘خم�سمئة’ بالألف والياء 
هكذا ‘خم�سمايه’، مع التمييز الوا�سح بين حرفي 
ر�سم  يتفق  كما  النق�ض،  كلمات  في  والراء  الدال 
حرف الباء المبتدئة مع حرفي التاء والنون كما في 

كلمات )ب�سم، نجاها، توفيت( .

المبتدئة  واأخواتها  الجيم  ر�سم  ويالحظ 
والإ�سبال  الإر�سال  بين  وبعراقة  زخرفي  ب�سكل 
اأحمد،  الرحيم،  الرحمن،  كلمات  في  كما 
اأنها  فيالحظ  المتو�سطة  اأما  خم�سماية،  برحمته، 
النهائية  الهاء  وجاءت  خطافية،  بهيئة  ر�سمت 
التاأثيرات  من  تخل�سها  على  يدل  مما  مربوطة 

النبطية التى كانت تجعلها مفتوحة. 

وجاء ر�سم حرف الراء ب�سيًطا، �سواء المفردة 
اأو المتو�سطة، اأما حرفا ال�سين وال�سين فقد ر�سمتا 
على �سكل اأ�سنان المن�سار، كما هو معتاد في الخط 
الكوفي التذكاري،41 اأما ر�سم حرفي الفاء والقاف 
فقد جاءتا �سواء مبتدئة اأو متو�سطة على �سكل تدوير 
مرتكز على خط الت�سطيح فوق قائم ق�سير، وجاء 
حرف الهاء مختتًما على هيئة �سغيرة غير منتظمة 
ال�سكل، ذات عراقة خطافية من اأعلى، وجاء ر�سم 
هيئة  على  ‘هو’  كلمة  في  المبتدئة  الهاء  حرف 
فراغه  ي�سد  الت�سطيح  م�ستوى  على  م�ستقيم  خط 
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الواو  حرف  واتخذ  واحد،  م�ستوى  من  قو�سان 
م�ستديرة،  راأ�ض  هيئة  على  مبتدًئا  زخرفيًّا،  �سكال 
ذات عراقة كعراقة حرف الراء، مع ت�سكيل الق�سم 

العلوي لها على هيئة مثلثة.

ويالحظ ان�سجام �سيغة التاأريخ مع الأ�سلوب 
المعمول به في كتابة التاريخ في النقو�ض ال�ساهدية 
الإ�سالمية  البلدان  من  كثير  وفي  الحجاز  في 
النقو�ض  باقي  مثل  النق�ض  خلو  مع  الأخرى، 

مو�سوع الدرا�سة من ا�سم الكاتب اأو النقا�ض. 

3- �شاهد قبر موؤرخ ب�شنة 521هـ- 1127م )لوحة  2(

الأخدود  موقع  من  البازلت  من حجر  قبر  �ساهد 
1127م،   - 521هـ  ب�سنة  موؤرخ  بنجران،  الأثري 
غير  الغائر  بالحفر  مزوي  حجازي  بخط  عليه  نق�ض 

العميق �سبعة اأ�سطر، ن�سها كالآتي: 

1- ....�سه المنان  

2- ....هلل و�سلم ت�سليما

3- .... ه اهلل في �سهر

4- ...�سنه احدى ع�سرين

5- .. وخم�سمايه

التعليق على ال�شاهد

غير  وحالته  م�ستطيلة  هيئة  ال�ساهد  ياأخذ 
بالتعريف  يليها  بالب�سملة  النق�ض  يبداأ  جيدة، 
وهي  قبر(  )هذا  �سيغة  م�ستخدًما  القبر  ب�ساحب 
نجران  بنقو�ض  ا�ستخدامها  المعتاد  ال�سيغ  من 
يبدو  والذي  المتوفى  ا�سم  ذلك  يلي  ال�ساهدية، 
اأنه ذكر حيث ا�ستخدم كلمة )بن( بال�سطر الثاني، 
بالتاإلي فاإن العبارة الناق�سة بداية ال�سطر الخام�ض 
غالًبا ما تكون )توفي رحمه( ، النق�ض كتب بالخط 
قبل  من  الوا�سح  الهتمام  مالحظة  مع  الكوفي 

ل�حة 2: �شاهد قبر م�ؤرخ ب�شنة 521هـ
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الكاتب باإيجاد نوع من الزخرفة النباتية المورقة، 
وتعمد اأن ينهي بع�ض الحروف المختتمة كالميم 
هيئة  على  زخرفي  ب�سكل  والواو  والراء  والنون 
ا�ستخدام  في  حتى  نبات،  بورقتي  تنتهي  ع�سا 
الثعبان( في حرف النون  ال�سكل الخطافي )رقبة 
ت�سبه  الطريقة  بهذه  الحروف  ور�سم  المختتمة، 
اإلي حد كبير �ساهد قبر غنية ابنة الجعد )لوحة7(، 
وي�سمل ذلك بع�ض الحروف غير قابلة لالت�سال 
الكاتب في  بالغ  التي  الواو والراء  يليها، مثل  بما 

مدها اإلي الأعلى.

اأما ر�سم حرف الميم المتو�سطة والمختتمة فقد 
جاء بهيئة مثلث معدول اأعلى ال�سطر كما في كلمة 
)المنان( بال�سطر الثالث، وكلمتي )و�سلم ت�سليما( 
بال�سطر الرابع، وكلمة )خم�سمايه( بال�سطر ال�سابع، 
مع كتابة حرف الياء المختتمة بهيئة راجعة كما في 

حرف الجر )في( بال�سطر الخام�ض.

4- �شاهد قبر غنية ابنة الجعد بن محمود )لوحة  3( 

بقرية  عليه  عثر  البازلتي  الحجر  من  قبر  �ساهد 
محمود،  بن  الجعد  ابنة  غنية  با�سم  بنجران،  الح�سن 
يمكن ن�سبته للن�سف الأول من القرن ال�ساد�ض الهجري 
- الثاني ع�سر الميالدي،42 نق�ض عليه بخط حجازي 

مورق بالحفر البارز بع�ض ال�سيء، �سبعة اأ�سطرب�سيغة:

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

2- اللهم ان غنيه ابنه الجعد

3- بن محمود خرجت من دنيا ذ

4- ات غرور ل يدوم فيها �سر

5- ور ول يامن فيها محذور فاجعل 

6- لها في الجنه موردن ونجها 

7- برحمتك من عذاب ال�سعير

ل�حة 3: �شاهد قبر غنية �بنة �لجعد بن محم�د، يمكن ن�شبته للن�شف 
�لأول من ق6هـ/12م.
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التعليق على ال�شاهد

جيدة،  وحالته  م�ستطيلة  هيئة  ال�ساهد  ياأخذ 
من عمل خطاط  اأنه  اإلي  ي�سير  عام  ب�سكل  وال�ساهد 
الكوفي  الخط  كتابة  وقواعد  اأ�سول  يجيد  متمكن 
ثم  بالب�سملة  النق�ض  ويبداأ  الحجر،  على  التذكاري 
المتوفاة  اإلي  لالإ�سارة  ان(  )اللهم  �سيغة  ي�ستخدم 
متبوعة بجمل م�سجوعة تج�سد معاني حكمية، يليها 
الدعاء للمتوفاة بالرحمة والنجاة من عذاب ال�سعير، 

ولم ي�سر النق�ض اإلي ا�سم الكاتب اأو تاريخ النق�ض. 

حيث  مورق  حجازي  بخط  كتب  والنق�ض 
الزخرفة  من  نوع  باإيجاد  الكاتب  اهتمام  يالحظ 
الحروف  بع�ض  ينهي  اأن  وتعمد  المورقة،  النباتية 
المختتمة كالميم والنون ب�سكل زخرفي على هيئة 
بع�ض  ذلك  وي�سمل  نبات،  بورقتي  تنتهي  ع�سا 
الحروف غير القابلة لالت�سال بما يليها، مثل الواو 
والراء التي بالغ الكاتب في مدها اإلي الأعلى، ولعل 
الأ�سكال الورقية في تنفيذ الحروف ل تقت�سر على 
�سمة عامة  ت�سكل  واإنما  المختتمة فقط  الحروف 
النق�ض تقريًبا، مع اختالف  ت�سمل معظم حروف 

ب�سيط لكن عن �سكل حرف وموقعه من الكلمة.

كما اأن بع�ض الحروف نفذت باأ�سكال متباينة 
للحرف الواحد كحرف الهاء المختتمة في بع�ض 
الكلمات، والميم المتو�سطة في كلمتي )الرحمن( 
بال�سطر الأول، )محمود( بال�سطر الثالث، والحاء 
في  مختلف  ب�سكل  كتبت  التي  والخاء  والجيم 
المبتدئة عنها في المتو�سطة، ولعل �سكلها عندما 
ل تكون مت�سلة بما قبلها في كلمتي )الرحمن( ، 
بعيد  اإلي حد  مماثل  الثالث  بال�سطر  و)خرجت( 
لل�سكل الذي ر�سمت به في �ساهد را�سد بن �سالم 
على  اأي   ، الرحيم(  )الرحمن  كلمتي  في   »1«
�سكل عالمة ا�ستفهام معكو�سة تنتهي في الأ�سفل 

بعطفة اإلي اليمين ثم تعود في نف�ض الم�سار لترتبط 
بالحرف الذي يليها، كما اأن الكاتب تعمد توزيع 
حروف الكلمة الواحدة على �سطرين في كلمتي 
و)�سرور(  والرابع،  الثالث  بال�سطرين  )ذات( 
بال�سطرين الرابع والخام�ض، في حين كتب الثالثة 
نهاية  فوق  )الرحيم(  كلمة  من  الأخيرة  الأحرف 
ذلك  اإلي  ا�سطر  الكاتب  ولعل  الأول،  ال�سطر 
المخ�س�سة  الم�ساحة  لمحدودية  الأول:  ل�سببين 
ال�سكل  تنا�سق  على  المحافظة  والثاني:  للنق�ض، 
العام للنق�ض، وزيادة التاأنق، الأمر الذي ظهر معه 
الأعلى  في  بداأت  رائعة  زخرفية  كلوحة  النق�ض 
بالو�سط  نباتية  ورقة  هيئة  على  زخرفي  ب�سكل 
كما  حلزونية،  خطوط  الجوانب  في  بها  تحيط 
حرف  في  الخطافي  ال�سكل  ا�ستخدام  يالحظ 
النون المختتمة في النق�ض ب�سكل وا�سح، والذي 
يطلق عليه البع�ض اأحياًنا اأنها ت�سبه رقبة الثعبان.43

اإمالئي  خطاأ  في  وقع  الخطاط  اأن  ويالحظ 
عند كتابة كلمة )موردن( بال�سطر ال�ساد�ض بالنون 

ولي�ض بالمد )موردا( .

�شاهد قبر را�شد بن �شالم بن اأبي رفاعة ال�شاعدي ‘1’ )لوحة 4(   -5

بالمقبرة  عليه  عثر  البازلت  حجر  من  قبر  �ساهد 
�سالم  بن  را�سد  با�سم  بنجران،  �سقام  بغابة  الإ�سالمية 
542هـ- بـ�سنة  وموؤرخ  ال�ساعدي،  رفاعة  اأبي  بن 

1147م، نق�ض عليه بخط حجازي لين بالحفر الغائر 
غير العميق �سبعة اأ�سطر ب�سكل وا�سح، ن�سه كالآتي:

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

2- هذا قبر را�سد بن �سالم ابن.

3- ابى رفاعه ال�ساعدى رحمه.

4- اهلل رحمه البرار ونجاه.
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5- من عذاب توفى رحمه اهلل في �سهر.

6- )ر( جب �سنه اثنين واربعين �سنه.

7- )و( خم�سمايه �سنه.

التعليق على ال�شاهد

ل  اأنه  ويالحظ  مربعة،  هيئة  النق�ض  ياأخذ 
النق�ض  عن  تقريًبا  الم�سمون  حيث  من  يختلف 
ليزال  حيث  التنقيط  من  خلوه  في  اإل  ال�سابق، 
يختلف  كما  النبطي44،  بالخط  متاأثًرا  الخطاط 
ا�سم  اأن  نعتقد  والذي  ال�سم،  في  النق�ض  هذا 
‘ال�ساعدي’ هو ا�سم العائلة اأو القبيلة، بهذا يكون 
الجد هو اأبو رفاعة الذي لم يكتب ا�سمه �سريًحا، 
اأما �سفة البنوة، فقد كتبت بعد ال�سم الأول ‘بن’ 
ال�سطر  في  ‘ابن’  الثاني  ال�سم  وبعد  األف،  بدون 
اأن  با�ستثناء  متطابقة،  فهي  الن�ض  بقية  اأما  الثاني، 
كلمة  يكتب  اأن  ن�سي  النق�ض  هذا  في  الكاتب 

‘النار’ في ال�سطر الخام�ض بعد كلمة ‘عذاب’ كما 
لذلك  ينتبه  لم  الكاتب  ولعل  ال�سياق،  عليه  يدل 
النق�ض  هذا  اأن  انطباًعا  يعطينا  مما  الكتابة،  عند 
لم يتمكن من  الذي  لم يخطط قبل كتابته، الأمر 

ا�ستدراك ذلك بعد عملية النق�ض.

ومما يالحظ على طريقة ر�سم الحروف في 
البع�ض مت�سابًها مع مثيالتها  النق�ض فقد جاء  هذا 
الحاء،  حرف  ر�سم  جاء  واإن  ال�سابق،  بالنق�ض 
باأ�سلوبين، الأول ال�سكل المعتاد للحرف كما في 
كلمة )رحمة( بال�سطر الثالث والرابع والخام�ض، 
وهو نف�ض ر�سم حرفي الجيم والخاء  كما في كلمة 
في  )رجب(  وكلمة  الرابع،  ال�سطر  في  )نجاه( 
ال�سطر  في  )خم�سمايه(  وكلمة  ال�ساد�ض،  ال�سطر 
ال�سابع، اأما الأ�سلوب الثاني في ر�سم حرف الحاء 
بال�سطر  الرحيم(  )الرحمن  كلمتي  في  جاء  فقد 
عالمة  �سكل  على  الحاء  جاءت  حيث  الأول؛ 

ل�حة 4: �شاهد قبر ر��شد بن �شالم بن �أبي رفاعة �ل�شاعدي ‘1’، م�ؤرخ ب�شنة542هـ .
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ن�سها كالأتي:

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

2- اللهم اذا جمعت  الأولين.

3- والأخرين لميقات يوم معلو.

4- م فاجعل را�سد بن �سالم 

5- من ورثه جنه النعيم برحمتك.

6- يا ارحم الراحمين.

التعليق على ال�شاهد

منتظمة  غير  مربعة  �سبه  هيئة  ال�ساهد  ياأخذ 
المنتظم  الق�سم  النقا�ض  ا�ستغل  حيث  الأ�سالع؛ 
والتي  الكتابة،  عليه  ونفذ  الحجر  �سطح  على 
حددها النقا�ض من اأعلى باإطار اأو خط ب�سيط يمتد 
على الجانبين ليحيط بالق�سم العلوي من ال�سلعين 
يعلو  معين  هند�سي  �سكل  وجود  مع  الجانبيين، 

منت�سف الإطار العلوي.

را�سد  ا�سمه  ل�سخ�ض  ال�ساهد  هذا  وين�سب 
الذي  ال�سخ�ض  نف�ض  اأنه  نعتقد  والذي  �سالم  بن 

ا�ستفهام معكو�سة تنتهي بعطفة اإلي اليمين ثم تعود 
في نف�ض الم�سار اإلى الي�سار لتت�سل بالحرف الذي 

يليها.    

في  كما  مختتما  النون  حرف  ر�سم  وجاء 
)بن(  وكلمة  الأول،  بال�سطر  )الرحمن(  كلمة 
الجر  وحرف  الثاني،  بال�سطر  مرتين  مكررة 
)من( بال�سطر الخام�ض، وكلمتي )اثنين واربعين( 
بال�سطر ال�ساد�ض، ي�سبه اإلي حد كبير ر�سم حرف 
الرحيم(  المفردة كما في كلمات )الرحمن  الراء 
بال�سطر الأول، و)قبر( بال�سطر الثاني، و)رحمه( 
و)البرار(  والخام�ض،  والرابع  الثالث  بال�سطر 
الخام�ض،  بال�سطر  و)�سهر(  الرابع،  بال�سطر 
كلمات  في  المختتمة  الياء  حرف  ر�سم  وجاء 
و)توفى(  الثالث،  بال�سطر  )ال�ساعدى(  )ابى( 
بنف�ض  الخام�ض،  بال�سطر  الجر)في(  وحرف 
في  كما  والمختتمة  المتو�سطة  الراء  حرف  ر�سم 
الأول،  بال�سطر  و)الرحيم(  )الرحمن(  كلمات 
و)قبر( بال�سطر الثاني، و)البرار( بال�سطر الرابع، 

و)�سهر( بال�سطر الخام�ض. 

على  ب�سيط  باإطار  الكتابة  النقا�ض  وحدد 
الجانبين  من  الب�سيط،  الغائر  بالحفر  خط  هيئة 
فنية  العلوي هيئة  الإطار  اإك�ساب  اأعلى، مع  ومن 
بت�سكيله على هيئة م�سننة يتو�سطها �سكل معين في 

و�سع قائم )لوحة4( .

6- �شاهد قبر را�شد بن �شالم ‘2’

بموقع  عليه  عثر  البازلت  حجر  من  قبر  �ساهد 
الأخدود الأثري بنجران، با�سم را�سد بن �سالم، موؤرخ 
الثاني  بالن�سف الأول من القرن ال�ساد�ض الهجري - 
ع�سر الميالدي، نق�ض عليه حجازي ذو طرف متقن45 
وا�سح،  ب�سكل  اأ�سطر  �ستة  العميق  غير  الغائر  بالحفر 
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تعمد  الكاتب  ولعل  ال�سابق،  ال�ساهد  في  ورد 
مرتبًطا  لكونه  فقط  الثنائية  ب�سيغة  ال�سم  كتابة 
اآل  اإلي  ينت�سب  ربما  والذي  ال�سخ�سية،  بنف�ض 
مالحظة  مع  فاطمة،46  اآل  بطن  قبائل  اأحد  �سالم 
اختالف ال�سيغ اللفظية في هذا النق�ض مع النق�ض 
ثم  بالب�سملة  الكاتب  فبداأ  طبيعي،  وهذا  ال�سابق 
‘اللهم’، ثم تال  الدعاء م�ستخدًما �سيغة  �سرع في 
الآيات  الذي ت�سمن توظيف بع�ض  بالدعاء  ذلك 

القراآنية الكريمة - كما �سبق وذكرت.

جاء  فقد  النق�ض  كتابة  اأ�سلوب  حيث  ومن 
مماثاًل اإلي حد بعيد لأ�سلوب كتابة النق�ض ال�سابق 
اأن  نرجح  يجعلنا  مما  ال�سخ�ض،  بنف�ض  الخا�ض 
مع  واحد،  وكاتب  واحدة  ل�سخ�سية  النق�سين 
بغابة  الإ�سالمية  المقبرة  اأن  العتبار  في  الأخذ 
تبعد  ل  الموؤرخ  النق�ض  على  فيها  عثر  التي  �سقام 
متًرا عن موقع  بعر�ض خم�سة ع�سر  �سارع  �سوي 
العثور على ال�ساهد غير الموؤرخ،47 والأرجح اأن 
النق�سين كانا موجودين مًعا في المقبرة الإ�سالمية 
بغابة �سقام التي ت�سكل في الأ�سل جزًءا من موقع 

الأخدود الأثري.  

اأبي  بن  وهب  بن  �شليمان  بن  ربيع  بنت  ح�شينه  قبر  �شاهد    -7
الجهم )لوحة 5( 

بالمقبرة  عليه  عثر  البازلت  حجر  من  قبر  �ساهد 
الإ�سالمية بغابة �سقام بنجران، با�سم ح�سينه بنت ربيع 
ب�سنة  موؤرخ  الجهم،  اأبي  بن  وهب  بن  �سليمان  بن 
الحجازي  بالخط  عليه  نق�ض  579هـ-1183م، 
ب�سكل  اأ�سطر  ثمانية  العميق  غير  الغائر  بالحفر  اللين، 

وا�سح اإلي حد ما، كالآتي:

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل.

2- هذا قبر ح�سينه بنت ربيع ابن �سليمان.

3-ابن وهب ابن ابى الجهم رحمها اهلل رحمه.

4- البرار ونجاها من عذاب النار وح�سرها.

5- في زمره القدي�سين الطهار توفيت ر.

6- حمها اهلل في �سهر المحرم �سنه ت�سع.

7- و....�سنه وخم�سميه �سنه.

8- �سبعين.  

ل�حة 5: �شاهد قبر ح�شينه بنت ربيع بن �شليمان بن وهب بن �أبي �لجهم، 
م�ؤرخ ب�شنة 579هـ .
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التعليق على ال�شاهد

من  مائل  وهو  م�ستطيلة،  هيئة  ال�ساهد  ياأخذ 
ثم  بالب�سملة  النق�ض  ويبداأ  جيدة،  وحالته  اأعلى، 
التعريف  ذلك  يلي  واحد،  �سطر  على  الحمد 
)هذا  عبارة  �سيغة  م�ستخدًما  النق�ض  ب�ساحب 
الأول  النق�سين  في  وردت  �سيغة  وهي  قبر(، 
المتوفى، وهي  ال�سخ�ض  ا�سم  يلي ذلك  والثاني، 
)بنت(  بكلمة  الكاتب  تالها  تدعى ح�سينه  امراأة 
كلمة  فيه  ُكتبت  والذي  الأول  النق�ض  بخالف 
)ابنة( بعد ا�سم المراأة، اأما بعد ا�سم الأب والجد 
فقد كتبت �سفة البنوة )ابن( باإ�سافة الألف، وقد 
النق�ض  في  الحال  هو  كما  خما�سيًّا  ال�سم  ورد 
الأول، اإل اأن هذا النق�ض ي�سير اإلي ال�سم الأخير 
ي�سرع  ال�سم  كتابة  من  النتهاء  وبعد  بالكنية، 
النقا�ض في الدعاء للمتوفاة من خالل ثالث جمل 
النار...  من  والنجاة  الرحمة  لطلب  م�سجوعة 
الخ، ثم يختتم النق�ض بتاريخ وفاة �ساحبة النق�ض.

بخط  كتب  فقد  النق�ض  كتابة  اأ�سلوب  اأما 
)تنقيط  منقوطة  حروفه  معظم  مزوي  حجازي 
اأو  �سهًوا  ترك  الذي ربما  البع�ض  با�ستثناء  جزئي(48 
ل�سيق الم�ساحة، ولعل ما يلفت النظر في هذا النق�ض 
مرات  اأربع  تكرر  الذي  الجاللة  لفظ  هذا  اأن  هو 
والثاني  الأول  ال�سطور  في  تقريًبا  الأ�سلوب  بنف�ض 
ع�سا  ذات  الثانية  الالم  حرف  جاء  وال�ساد�ض، 
ق�سيرة ت�سبه النبرة )اأو الكر�سي( التي عادة ما تعلوها 
همزة، كما اأن الكاتب في ال�سطر ال�سابع كتب كلمة 
)خم�سمائة( بدون الألف هكذا )خم�سميه( ، على 
في  اأخطاأ  اأنه  اإلي  بالإ�سافة  الأول،  النق�ض  عك�ض 
كتابة كلمة )�سبعين( في ال�سطر ال�سابع، وبعد انتهاء 
الن�ض عاد ليكتبها �سحيحة في اأ�سفل النق�ض بال�سطر 
اأنهي النق�ض بر�سم �سكل زخرفي لدائرة  الثامن، ثم 

داخل مربع تحيط به اأن�ساف دوائر، واأحاط النق�ض 
بخط مت�سل على �سكل اإطار لم ي�ستكمل في اأ�سفل 
الأعلى  في  هند�سية  اأ�سكال  ثالثة  اإ�سافة  مع  النق�ض 
لمعين يتو�سط �سكلين هند�سيين من خطين متقاطعين 

اأو ما يطلق عليه الأ�سكال المعقوفة.   

8- �شاهد قبر ُجميع بن علي ‘1’ 

قرية  في  عليه  عثر  البازلت  حجر  من  قبر  �ساهد 
كم   5 حوالي  بعد  على  تقع  والتي  بنجران  الح�سن 
علي،  بن  ُجميع  با�سم  الأثري،  الأخدود  موع  غرب 
بخط  عليه  نق�ض  592هـ-1196م،  ب�سنة  موؤرخ 
�سطًرا،  ع�سر  اثنا  الب�سيط  الغائر  بالحفر  لين  حجازي 

ن�سها كالآتي:

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

2- هاذا قبرجميع ابن على غفر اهلل.

3- له مغفره البرار ونجاه من عذاب النار.

4- وح�سره في زمره نبيه المختار وجعله.

5- من ا�سحاب اليمين اذا قيل ادخلوها ب�سالم.

6- امنين ول حرمه �سفاعه محمد �سلى..

7- اهلل عليه و)ا( جعله من عباده.

8- ال�سالحين الذين ل خوف عليهم ول هم.

9- يحزنون توفى في �سهر �سوال ليله.

10- ال�سبت على ع�سر باقيه فيه.

11- من �سنه ثنتين وت�سعين.

12- �سنه وخم�ض ميه �سنه. 

التعليق على ال�شاهد

الن�سو�ض  اأطول  من  النق�ض  هذا  ن�ض  يعتبر 
�سطًرا،  ع�سر  اثني  من  ويتكون  مجموعتنا،  بين 
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)هذا  �سيغة  الكاتب  ي�ستخدم  ثم  بالب�سملة  تبداأ 
يقراأ  والذي  المتوفى  ال�سخ�ض  اإلي  لالإ�سارة  قبر( 
)جميع بن علي(، ويلي ال�سم الأول بكلمة )ابن( 
له  الدعاء  ذلك  يلي  الألف،  حرف  باإ�سافة  اأي 
باأدعية �سائعة وماأثورة م�ستوحاة من بع�ض الآيات 
القراآنية كما �سبق وذكرنا، وبعد الفراغ من الدعاء 
للمتوفى اأرخ الكاتب لوفاة ال�سخ�سية بدقة ذاكًرا 
ا�سم اليوم والوقت وا�سم ال�سهر، على اأن ال�سيغة 
�سائعة  لي�ست  النق�ض  هذا  تاريخ  في  وردت  التي 

بين ال�سواهد الأخرى مو�سوع الدرا�سة.

بالخط  كتابته  هو  ال�ساهد  هذا  يميز  ومما 
وخاٍل  وا�سح،  ب�سكل  المنقوط  الب�سيط  الكوفي 
يحيط  الذي  الب�سيط  الإطار  ا�ستثناء  الزخرفة  من 
اأ�سفل  اإ�سافة �سكل مربع مفتوح من  بالنق�ض، مع 
اأوجه  بع�ض  وجود  جانب  واإلي  النق�ض،  باتجاه 
النقو�ض  من  وغيره  النق�ض  هذا  بين  اختالف 
ال�سيغ  على  تقت�سر  ل  والتي  الدرا�سة،  مو�سوع 
اأ�سلوب  اإلي  ذلك  يتعدى  واإنما  فح�سب  اللفظية 

ا�ستمراًرا  تمثل  التي  )هذا(  فكلمة  نف�سه،  الخط 
ال�سابقة،  النقو�ض  في  قبل  من  اللفظية  لل�سيغ 
فجاءت  الهاء  بعد  بالمد  النق�ض  هذا  في  كتبت 
الذي  ال�سكل  وهو  الأول  بال�سطر  )هاذا(  هكذا 
لحقة  فترة  في  موؤرخة  �سواهد  في  �سن�ساهده 
)ب�سم(  كلمة  عدا  وفيما  النق�ض،  هذا  لتاريخ 
بال�سطر الأول التي بالغ الكاتب في اإطالة حرف 
ال�سطر الأول،  ال�سين بها حتى ل يترك فراًغا في 
اإطالة  بغر�ض  الحروف  ت�سغير  اإلي  ا�سطر  لعله 
والجيم  الحاء  حروف  جاءت  لهذا  وربما  الن�ض 
والخاء مقفلة في بع�ض الكلمات، ومع ذلك نعتقد 
اأن الكاتب غير محترف للكتابة بما يكفي ونعلل 
ذلك ببع�ض الأخطاء التي وقع فيها الكاتب، ففي 
كلمة )خم�سمئة( بال�سطر الثاني ع�سر كتبت على 
ق�سمين هكذا )خم�ض ميه( مع اأنها كلمة واحدة، 
اأن تكتب كاملة كما كتبت  وكان من المفرو�ض 

في �ساهد ح�سينه بنت ربيع �سابق الذكر.

وعموًما فاإن هذا النق�ض يبدو مميًزا مما يدل 
على اأهمية ال�سخ�سية التي يوؤرخ لها.

9- �شاهد قبر جميع بن علي ‘2’ )لوحة 6(

قرية  في  عليه  عثر  البازلت  حجر  من  قبر  �ساهد 
الح�سن بنجران التي تقع على بعد 5 كم جنوب غرب 
موقع الأخدود الأثري، با�سم جميع بن علي، موؤرخ 
الثاني  الهجري-  ال�ساد�ض  القرن  من  الثاني  بالن�سف 
ع�سر الميالدي، نق�ض عليه بخط حجازي لين بالحفر 

الغائر غير العميق ثمانية اأ�سطر، ن�سها كالآتي: 

1- اللهم اذا جمعت  الأولىن.

2- والأخرىن لميقات يوم معلوم.

3- فجعل جميع ابن على من ورثه.
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4- جنه النعيم واجمع بينه وبين.

5- اخواأنه المومنين في جنات.

6- الفردو�ض و�سلى اهلل.

7- على محمد واله.

8- و�سلم ت�سليما. 

التعليق على ال�شاهد

النق�ض  هذا  في  النظر  يلفت  ما  اأول  لعل 
ال�سم ب�سيغته الثنائية والتي نعتقد اإلي حد الجزم 
بال�ساهد  ال�سخ�ض  نف�سه  هو  علي  بن  جميع  باأن 
مكماًل  النق�ض  هذا  وجاء  الذكر،  �سابق  الخام�ض 
وبداأ  الب�سملة  الكاتب  اأهمل  ولذلك  �سبق،  لما 
من  مقتب�سة  جماًل  ت�سمن  الذي  بالدعاء  مبا�سرة 
الذي  النحو  على  الكريمة  القراآنية  الآيات  بع�ض 
اإ�سافة  مع  ربيع،  بنت  ح�سينه  �ساهد  في  به  ورد 
النبي  جمل جديدة ختمها الكاتب بال�سالة على 

�سلى اهلل عليه و�سلم.

وجاءت ال�سيغ اللفظية في هذا النق�ض مختلفة 
�سابق  علي  بن  بجميع  الخا�ض   ’1‘ النق�ض  عن 
اأوجه  تلم�ض  في  �سعوبة  نجد  ل  اأننا  اإل  الذكر، 
بع�ض  خالل  من  النق�سين  بين  والختالف  ال�سبه 
مدى  تبين  والتي  الكلمات،  بع�ض  بل  الحروف 
حروف  ر�سم  في  خا�سة  كامل  ب�سكل  التماثل 
)محمد(  كلمة  في  فمثاًل  الثنائية،  ب�سيغته  ال�سم 
ال�سطر  في  )�سلى(  وكلمة  ال�سابع،  ال�سطر  في 
في  المق�سورة  الياء  بدون  كتبت  التي  ال�ساد�ض، 
اأن هذه الكلمة وكذلك كلمة  النق�سين، على  كال 
بدون  كتبت  التي  الثالث  ال�سطر  في  )فاجعل( 
الألف بعد الفاء من الكلمات التي اأخطاأ الكاتب 
اأ�سرنا  التي  اأخطاأ في كلمة )خم�سمئة(  فيها مثلما 
 ،)1( علي  بن  جميع  نق�ض  عن  حديثنا  في  اليها 

والتي ربما وقع فيها كاتب غير محترف، اأما بقية 
في  تختلف  ل  الغالب  في  كانت  فقد  الحروف 
تفر�سه  قد  ما  با�ستثناء  الر�سم  حيث  من  النق�سين 

ل�حة 6: �شاهد قبر جميع بن علي ‘2’، م�ؤرخ بالن�شف �لثاني من �لقرن 
�ل�شاد�س �لهجري- �لثاني ع�شر �لميالدي.
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الكاتب  وقدرة  �سالبته  ومدى  الحجر  طبيعة 
اأن  اإلي ذلك  اأ�سف  اأداة كتابته،  في  التحكم  على 
بالنق�ض  الب�سيط يحيط  الإطار  نف�ض  الكاتب ر�سم 
مماثاًل تماًما لأ�سلوب كتابة نق�ض جميع بن علي 
النق�سين  باأن  القاطع  العتقاد  يمكننا  لدرجة   ’1‘
لكاتب واحد، وتتحدث عن �سخ�سية واحدة هي 
جميع بن علي، الذي نعتقد اأنه �سخ�سية اجتماعية 
في  الوا�سحة  المبالغة  مع  بارزة،49  �سيا�سية  اأو 
الإكثار من الدعاء له في النق�سين، والدقة في تاأريخ 
با�سمه  يكتفي  الكاتب  جعل  الذي  الأمر  وفاته، 
الثنائي كونه �سخ�سية معروفة في نظره، ولذا خ�سه 

بنق�سين، نرجح اأنهما و�سعا على نف�ض القبر.

10-  �شاهد قبر جعفر بن ال�شابق بن �شعيد بن �شالم

بموقع  عليه  عثر  البازلتي  الحجر  من  قبر  �ساهد 
ال�سابق  بن  جعفر  با�سم  بنجران،  الأثري  الأخدود 
ال�ساد�ض  بالقرن  تاأريخه  يمكن  �سالم،  بن  �سعيد  ابن 
بخط  عليه  نق�ض  الميالدي،  ع�سر  الثاني  الهجري- 
الحفر  اأ�سطر بطريقة  حجازي ذي طرف متقن ت�سعة 

الغائر الب�سيط، ب�سيغة:

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

2- اللهم اذا جمعت ال

3- ولين والأخرين لميقات

4- يوم معلوم فاجعل 

5- جعفر بن ال�سابق بن

6- �سعيد بن �سالم من

7- ورثه جنه النعيم  

8- برحمتك يا )ا( رحم

9- الراحمين 

التعليق على ال�شاهد

في  ياأخذ  م�ستطيلة  هيئة  ال�ساهد  ياأخذ 
كان  ما  وهو  اأ�سفل  اإلي  اتجهنا  كلما  النقبا�ض 
وعدد  ال�سطور  اأ�سكال  على  الوا�سح  تاأثيره  له 
ال�ساهد ن�سخة  ما ت�سمه من كلمات، ويعد هذا 
‘2’ �سابق الذكر،  مطابقة ل�ساهد را�سد بن �سالم 
حيث  من  اأو  اللفظية  ال�سيغ  حيث  من  �سواء 
يكاد  الوحيد  الختالف  ولعل  الخط،  اأ�سلوب 
ورد  الذي  النق�ض،  �ساحب  ا�سم  على  يقت�سر 
في هذا النق�ض رباعيًّا، وهو ما يجعنا نوؤرخ هذا 
الثاني  الهجري-  ال�ساد�ض  القرن  اإلي  ال�ساهد 
اأي نف�ض تاريخ نق�ض را�سد بن  ع�سر الميالدي، 

�سالم ‘2’.  



�أبجديات 1482012 

من  ويخلو  وا�سحة،  كتاباته  وال�ساهد 
اأن كتاباته تمالأ كامل م�ساحة  الزخرفة، ويالحظ 
الت�سابه  يالحظ  عليه،  المنفذ  الحجر  �سطح 
الوا�سح بين حرف الراء المتو�سطة وحرف النون 
)الرحمن  كلمتي  في  كما  والنهائية  المتو�سطة 
وكلمتي  والتا�سع،  الأول  بال�سطر  الرحيم( 
)الأولين والأخرين( بال�سطر الثالث، وكلمة )بن( 
ر�سم  ت�سابه  كما  وال�ساد�ض،  الخام�ض  بال�سطر 
حرف العين50 والفاء والقاف المتو�سطة للكلمة، 
راأ�سي  خط  على  يرتكز  مثلث  �سكل  على  فجاء 
)جمعت(  كلمة  في  كما  الأفقي  بالخط  مرتبط 
بال�سطر الثاني، وكلمة )لميقات( بال�سطر الثالث، 
وكلمتي )معلوم فاجعل( بال�سطر الرابع، وا�سمي 
وال�ساد�ض،  الخام�ض  بال�سطرين  و�سعيد(  )جعفر 
ر�سم حرف  اأما  ال�سابع،  بال�سطر  )النعيم(  وكلمة 
الدال  فقد جاء على هيئة حرف  المنتهية  الكاف 
الثامن،  بال�سطر  )برحمتك(  كلمة  في  كما 
كلمة  في  الألف  الكاتب حرف  اإهمال  ويالحظ 
�سهًوا  منه  �سقطت  الثامن وربما  بال�سطر  )ارحم( 
كلمة  في  المختتمة  بالألف  عنها  ا�ستعا�ض  اأنه  اأو 

)يا( التي ت�سبقها مبا�سرة.

 11- �شاهد قبر جزيله الموؤرخ بالقرن 6هـ-12م )لوحة 7(

بالقرب  عليه  عثر  البازلت  حجر  من  قبر  �ساهد 
من موقع الأخدود الأثري، با�سم جزيلة بنت )....(، 
يمكن تاأريخه بالقرن ال�ساد�ض الهجري- الثاني ع�سر 
بالحفر  مزوي  حجازي  بخط  عليه  نق�ض  الميالدي، 

الغائر غير العميق اأحد ع�سر �سطًرا، ن�سها كالآتي: 

1- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم )هذا( 

2- قبر  جزيله ابنت ...........

3- ..... رحمها اهلل رحمه البرار

4- وح�سرها في زمره  القدي�سين البـرار 

5- توفيت رحمها اهلل في �سهر رجب 

6- يومـ �ست ع�سره ا......

7- ...خم�ض ماية �سنه

8- ...ز 

التعليق على ال�شاهد

ياأخذ ال�ساهد هيئة م�ستطيلة، ي�سم اأحد ع�سر 
ال�سخ�سية  اإلى  ي�سير  ثم  بالب�سملة  تبداأ  �سطًرا، 
المتوفاة م�ستخدًما �سيغة )هذا قبر(، وهي امراأة، 
ت�سببت  حيث  جزيمة؛  اأو  جزيله  تقراأ  اأن  يرجح 
ا�سم  فقدان  في  بالنق�ض  لحقت  التي  الأ�سرار 
للمتوفاة  الدعاء  ذلك  يلي  ثم   ، )هذا(  الإ�سارة 
اللفظية  ال�سيغ  اأن  على  و�سائعة،  ماأثورة  باأدعية 
التي وردت في هذه الأدعية لم تختلف كثيًرا عن 
والذي  الوفاة  تاريخ  ذلك  يلي   ال�سابقة،  النقو�ض 
اأ�سير اليه ب�سيغة )توفيت رحمها اهلل في...( ، وقد 
في  ال�ساهد  واجهة  اأ�ساب  الذي  التلف  ت�سبب 
ال�سم  ل�سيما  والعبارات  الكلمات  بع�ض  �سياع 
وبداية  الثاني  بال�سطر  ال�ساهد  ل�ساحبة  الثاني 
والذي  ال�سابع  ال�سطر  اإلي طم�ض  اإ�سافة  الثالث، 
غالًبا ما كان يت�سمن وفًقا لل�سياق العام عبارة لها 
توؤثر  لم  الحظ  لح�سن  والتي  الوفاة  بتاريخ  عالقة 
ا  اأي�سً ينطبق  ما  ال�ساهد، وهو  تاأريخ  اإمكانية  على 
الثامن،  بال�سطر  المطمو�سة  الكلمات  تلك  على 
اأما ال�سطور من التا�سع حتى الحادي ع�سر والتي 
عبارات  ت�سم  كانت  ما  فغالًبا  قراءتها  ي�سعب 

دعائية للمتوفاة. 

وكتب النق�ض بطريقة ب�سيطة حددت �سطوره 
على  الكاتب  وحافظ  م�ستقيم،  بخط  اأعلى  من 
جاء  حين  في  التا�سع  ال�سطر  الأ�سطرحتى  توازن 
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عدد  في  اأقل  ع�سر  والحادي  العا�سر  ال�سطران 
الكلمات وفًقا ل�سكل الحجر نف�سه، كما يالحظ 
واإتقانها  حروفه  بع�ض  توريق  الكاتب  محاولة 
وا�سح  ب�سكل  تالحظ  والتي  كبير،  حد  اإلي 
الألف  لحروف  العلوية  النهاية  ر�سم  طريقة  في 
كما  والنهائية  المبتدئة  والالم  والنهائية،  المبتدئة 
)اهلل(  الجاللة  لفظ  في  المثال  �سبيل  على  وردت 
 ، )لوحة9(  والخام�ض  والثالث  الأول  بال�سطر 
وال�سين حيث  ال�سين  ر�سم حرفي  طريقة  وت�سابه 
كامل  الميم  تنقيط، كما جاء حرف  بدون  جاءتا 
ال�ستدارة �سواء المبتدئة اأو النهائية كما في كلمة 
وكلمة  والخام�ض،  الثالث  بال�سطر  )رحمها( 

)زمره( بال�سطر الرابع، وكلمتي )خم�ض( و)مايه( 
في ال�سطر الثامن، اأما ر�سم حرف الهاء المتو�سطة 
واأ�سفل  اأعلى  متقابلتين  دائرتين  بهيئة  فقد جاءت 
الثالث  بال�سطر  )رحمها(  كلمة  في  كما  الخط 
ا.  والخام�ض، وكلمة )�سهر( بال�سطر الخام�ض اأي�سً

 12- �شاهد قبر حمامه بنت �شهل )لوحة 8(

�ساهد قبر من الحجر البازلتي عثر عليه بقرية الحمر 
بنجران والتي تمثل امتداًدا لموقع الأخدود الأثري من 
موؤرخ  �سهل،  بنت  حمامة  با�سم  الجنوبية،51  الناحية 
بخط  عليه  نق�ض  وقد  1248م،   - 646هـ  ب�سنة 

حجازي لين خم�سة ع�سر �سطًرا، بال�سيغة الآتية:

ل�حة 7: �شاهد قبر جزيله، م�ؤرخ بالقرن �ل�شاد�س �لهجري-�لثاني ع�شر �لميالدي.
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1- الحمد هلل.

2- رب العا.

3- لمين ب�سم.

4- اهلل الر)حمن( .....

5- حيم هاذا قبر.

6- حمامه بنت

7- �سهل رحمها اهلل

8-رحمه البرار و)نـ( جا

9- ها من عذاب النار و

10- ح�سرها في زمره )نبيه( 

11-المختار توفيت في )�سهر( 

12-�سفر ل�سنه �ست واربعين

13-و�ستمايه �سنه و

14-�سلى اهلل على محمد

15-واله و�سلم ت�سليما 

التعليق على ال�شاهد

منتظمة،  غير  م�ستطيلة  هيئة  ال�ساهد  ياأخذ 
بع�ض  عليه  يظهر  حيث  م�ستٍو  غير  �سطح  ذات 

ل�حة 8: �شاهد قبر حمامه بنت �شهل، م�ؤرخ ب�شنة 646هـ .
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الحجر  به  تميز  ما  مع  انعك�ض  ما  وهو  التقو�ض، 
النق�ض عليه  تنفيذ  نف�سه من �سالبة، على �سعوبة 
بالنقو�ض  مقارنة  تعقيًدا  اأكثر  الكتابة  فجاءت 
ما  وهو  الدرا�سة،  مو�سوع  الأخرى  ال�ساهدية 
تمكنا من  النق�ض، والذي  قراءة  اإلي �سعوبة  اأدى 
قراءته من خالل مقارنة ال�سيغ اللفظية التي جاءت 
النقو�ض  من  عدد  في  ورد  عما  كثيًرا  تختلف  ل 
ال�سابقة خا�سة �ساهد ح�سينه بنت ربيع )لوحة5(، 
جملة  الكاتب  فيها  قدم  التي  الفتتاحية  با�ستثناء 
ثم  ماألوف،  غير  نحو  على  الب�سملة  على  الحمد 
تال ذلك بالتعريف بال�سخ�ض المتوفى م�ستخدًما 
النقو�ض  بع�ض  في  وردت  التي  قبر’  ‘هذا  �سيغة 
الهاء  بعد  الألف  اإ�سافة  مع  الدرا�سة،  مو�سوع 
كما في نق�ض جميع بن علي ‘1’، ثم ا�سم المتوفى 
لم  يليها ثالث كلمات  تدعى حمامه  امراأة  وهي 
التلف  ن�ستطع قراءتها كونها غير وا�سحة ب�سبب 
اأن  ونعتقد  النق�ض،  من  الجزء  هذا  اأ�ساب  الذي 
فهي  الثانية  الكلمة  اأما  )بنت(،  كلمة  الأولى هي 
ا�سم الأب، والثالثة )بن( وبالتالي يكون �سهل هو 
ا�سم الجد، ثم ي�سرع الكاتب في الدعاء لها على 

النحو الذي ورد في النقو�ض ال�سابقة.

اإلي الخلف بهيئة  ا  وقد جاء حرف الياء ممتدًّ
ال�سواهد  في  المعروفة  الظواهر  من  وهي  راجعة 
النبطية  بالنقو�ض  المتاأثرة  الموؤرخة،52  الحجازية 
ت�ستطع  لم  العربية  الكتابات  اأن  على  يدلل  مما 
القرن،  هذا  حتى  التاأثيرات  هذه  من  التخل�ض 
في  على(  )في،  الجر  في حرف  ن�ساهده  ما  وهو 
ال�سطرين الحادي ع�سر والرابع ع�سر، وكذلك في 
كلمة )�سلى( بال�سطر الرابع ع�سر، اأما حرف الراء 
ا ب�سكل مختلف؛  والزاي والواو فقد ر�سمت اأي�سً
وهذا  الأ�سفل،  في  دقيق  ب�سكل  انحنت  حيث 

ا اإل اأن الأخيرة اأق�سر قلياًل،  ينطبق على الدال اأي�سً
وكذلك حرف الباء في )رب( بال�سطر الثاني.

النقا�ض  ا�سطر  النق�ض  م�ساحة  ل�سيق  وربما   
اإلي تق�سيم حروف الكلمة الواحدة على �سطرين 
في عدة كلمات هي )العالمين، الرحيم، ونجاها، 
وح�سرها، و�سلى( ، كما في النقو�ض النبطية مما 
يدلل على اأن الكتابات العربية لم ت�ستطع التخل�ض 
اأن  كما  الفترة35،  هذه  التاأثيرات حتى  هذه  من 
هو  كما  باإطار  النق�ض  باإحاطة  يعن  لم  النقا�ض 
الحال في النقو�ض الأخرى، ربما ل�سغر الم�ساحة 
كلمات  اأربع  يتو�سط  لمعين  �سكل  بر�سم  واكتفى 
تمثل ال�سطرين الأول والثاني كنوع من الزخرفة.     

على  مالحظتها  يمكن  التي  الظواهر  ومن 
هذا النق�ض ا�ستخدام ظاهرة التركيب: اأي تركيب 
اأو فوق كلمات مجاورة  الحروف فوق بع�سها، 
له، وكذلك اإركاب بع�ض الكلمات فوق كلمات 
)في(  الجر  في حرف  كما  ال�سطر،54  في  اأخرى 
في ال�سطر الحادي ع�سر التي ركبت اأعلي حرف 

التاء في كلمة )توفيت( ال�سابقة عليها.

13- �شاهد قبر اآمنة عذال بنت بر�ش )مو�شى( )لوحة 9( 

في  عليه  عثر  البازلتي  الحجر  من  قبر  �ساهد 
)اأو  اآمنة عذال  با�سم  بنجران،  الأثري  موقع الأخدود 
عمران( بنت بر�ض )اأو مو�سى(، موؤرخ ب�سنة 729هـ-
1329م، ونق�ض عليه بخط حجازي لين اأربعة ع�سر 

�سطًرا، ب�سيغة: 

1- ب�سملله55 الرحمان الرحيم

2- اهلل اذا  يدا جمعت ال

3- ولين و)ا( لأخرىن لميقات

4- يوم معلوم فااجعل
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5- امنه عذال)عمران( بنت بر�ض 

6- من ورثه النعيم

7- توفيت رحمها اهلل رحمه

8- البرار ونجاها من عذاب 

9- النار وح�سرها في زمره

10-القدي�سين الطهار 

11-توفيت رحمها اهلل 

12-في �سهر جماد الخر

13-�سنه �سبعميه وت�سـ )ع( 

14-وع�سرين 

التعليق على ال�شاهد

منتظم  غير  م�ستطيلة  هيئة  ال�ساهد  ياأخذ 
جزئي،  وبتنقيط  وا�سح  بخط  كتب  الأ�سالع، 

ويبداأ النق�ض بالب�سملة يليها الدعاء للمتوفاة، وهي 
امراأة تقراأ )اآمنة عذال بنت مو�سى اأو بر�ض( ، وبعد 
ب�سيغة مختلفة عن  لوفاتها  الكاتب  يوؤرخ  الدعاء 

النقو�ض ال�سابقة، فبداأ بكلمة )�سبعمئه( .

ومما يالحظ على هذا النق�ض اأن الكاتب اأكثر 
وقوًعا في الأخطاء الإمالئية من النقو�ض ال�سابقة، 
من  الأولى  الكلمة   في  ذلك  مالحظة  ويمكن 
الكلمة  فيها  و�سل  التي  الب�سملة  وهي  النق�ض 
الأولى بالثانية وكاأنها كلمة واحدة، مهماًل الألف 
في لفظ الجاللة، يلي ذلك بكتابة كلمة )الرحمن( 
كلمة  كتبت  ثم  الميم  بعد  بمد  الأول  بال�سطر 
كلمة  اأنها  مع  كلمتين  في  الثاني  بال�سطر  )اللهم( 
بال�سطر  )اإذا(  ال�سرط  اأداة  كتبت  واحدة، كذلك 
يكتب  لم  وكذلك  الأولى،  الألف  بعد  ياء  الثاني 
الألف بعد الواو في كلمة )والأخرىن( بال�سطر 

ل�حة 9: �شاهد قبر �أمنه عذ�ل بنت بر�س )م��شي(، م�ؤرخ ب�شنة 729هـ .
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الثالث، ثم كرر الألف في كلمة )فاجعل( بال�سطر 
الرابع، كما اأن الكاتب اأخطاأ في كتابة ا�سم المراأة 
فكتب ال�سم بالتاء المفتوحة، ثم ا�ستدرك الخطاأ 
التاء  واأ�ساف  الخطاأ  ف�سحح  وعاد  يبدو  ما  على 
ال�سم  اأن  هو  ذلك  �سبب  اأن  ونعتقد  المربوطة، 
النطق،  عند  اللتبا�ض  معه  يحدث  مما  مركب، 
المركب  ال�سم  فيها  يرد  التي  الأولى  المرة  وهي 

في نقو�ض نجران ال�ساهدية مو�سوع الدرا�سة.

ر�سم  اأ�سلوب  يختلف  لم  ذلك،  عدا  فيما 
بن  جميع  نق�سي  عن  النق�ض  هذا  في  الحروف 
الكاتب ر�سم ب�سكاًل زائًدا  اأن  اإل  علي )1، 2(، 
اأراد  ولعله  ال�ساد�ض،  بال�سطر  )النعيم(  كلمة  بعد 
بها فا�سلة اأو نقطة حتى يبداأ جملة جديدة، كما 
باإطار واكتفى  النق�ض  باإحاطة  يهتم  لم  النقا�ض  اأن 
)متقاطعة(  معقوفة  هند�سية  اأ�سكال  ثالثة  بر�سم 

اأعلى النق�ض بق�سد الزخرفة.

الدرا�شة التحليلية للنقو�ش ال�شاهدية بنجران
اأ�سماء  الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية  النقو�ض  �سمت 
وماتت  نجران؛  في  عا�ست  التي  ال�سخ�سيات  من  ع�سرة 
على ترابها، ودفنت في مقابرها، والتي لالأ�سف لم ت�سلنا 
اأو كتب  اأو ترجمات في الم�سادر الأدبية  عنها معلومات 
التراجم خا�سة في جنوب الجزيرة العربية التي بين اأيدينا، 
فمن  الخطاطين،  توقيعات  اأو  اأ�سماء  من  نقو�سها  وخلت 
الحجازي  الخط  بـ:  كتبت  اأنها  يالحظ  ال�سكل:  حيث 
اللين  الحجازي  اأو  المتقن(  الطرف  ذو  )الكوفي  المتقن 
)الكوفي  المورق  الحجازي  الخط  اأو  )الن�سخي(، 
المورق  الكوفي  الخط  ا�ستخدام  كان  واإن  المورق(، 
)الحجازي المورق( جاء على نطاق �سيق حيث ا�ستخدم 
في كتابة النق�ض الرابع )لوحة 3( ، في حين ُكتبت معظم 
الطرف  ذو  )الحجازي  الب�سيط  الكوفي  بالخط  النقو�ض 
النقو�ض  ، وُنفذت هذه  المتقن( )لوحات 1، 2، 4، 6( 

الحروف  ترك  خالل  من  البارز،  الحفر  بطريقة  اإما 
ال�ساهد  قاعدة  في  م�ساحة  من  حولها  ما  حفر  بعد  بارزة 
الم�ستخدم  الأ�سلوب  وهو  نف�سها  بالحروف  المحيطة 
اأو  )لوحة 3(،  الرابع  وال�ساهد  الثالث  النق�ض  في كتابات 
العميق(  غير  )الحفر  الحز  اأو  الك�سط  بطريقة  نفذت  اأنها 
وهذا الأ�سلوب �سهل التنفيذ ولذا ُكتبت به معظم النقو�ض 
مو�سوع الدرا�سة )لوحات1: 5، 7، 9(، وهو الأ�سلوب 
الذي كتبت به النقو�ض على الأحجار في الكثير من مناطق 
الحجاز مثل تلك الكتابات الموؤرخة بمنطقة ال�سويدرة.56 

 اأ�شلوب الخط وال�شياغة
لم ي�سجل اأ�سلوب الخط في النقو�ض الموؤرخة مو�سوع 
من  اأكثر  تحديد  اأ�سا�سه  على  يمكن  كبيًرا  تبايًنا  الدرا�سة 
اإن هذا  اإذ  نجران،  بمنطقة  الخط  تطور  في  انتقالية  مرحلة 
النقا�سين  تعدد  نتيجة  فهو  فعاًل،  موجوًدا  كان  واإن  التباين 
الذي  الخط  بقواعد  اإلمامهم  ومدى  مهارتهم،  وتباين 
الحجازي  اأو  المتقن57  الحجازي  الخط  �سواء  به  يكتب 
)الكوفي  المورق  الحجازي  الخط  اأو  )الن�سخي(،  اللين 
الزمنية  الفترة  ا واأن  للن�سب، خ�سو�سً المورق(، ومعرفتهم 
التي تنتمي اليها هذه النقو�ض الموؤرخة ل تتجاوز 213 �سنة.  

مرحلة  تمثل  المجموعة  هذه  اعتبار  يمكن  ولذلك   
بمنطقة  العربي  الخط  تطور  في  �سبقتها  لمراحل  لحقة 
نجران ب�سكل خا�ض والحجاز ب�سكل عام، والتي كانت 
البارز وعلى  بالخط  ال�ساهدية  اأغلب نقو�سها  بتنفيذ  تتميز 
قدر عال من الإجادة، وتنا�سق �سطورها وكلماتها المتقاربة 
في الحجم، وجاءت موا�سع تواريخ الوفاة في اأغلبها في 
حوا�ٍض اأو هوام�ض خا�سة في اأ�سفل ال�ساهد اأو في اأعاله، 
ال�سمات  من  وهي  نف�سه،  الن�ض  عن  يبعد  ل  مكان  وفي 
الهجري،58  الثالث  القرن  منذ  الحجاز  مدر�سة  تميز  التي 
تاريخ  على  ال�سابقة  ونجران  الحجاز  نقو�ض  تميزت  كما 
النقو�ض مو�سوع الدرا�سة بقوائمها الق�سيرة، والذي ربما 
كان نتيجة لتزاحم الكلمات وعدم مراعاة الن�سب الفا�سلة 
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الحروف  بع�ض  في  الملحوظ  التقو�ض  وكذلك  بينها، 
والذي عرفته النقو�ض الحجازية منذ القرن الثالث الهجري 
الزخارف  من  كنوع  عليها  الالحقة  النقو�ض  في  وتطور 

الهند�سية يف�سل بين اأجزاء الكلمة الواحدة.

مو�سوع  النقو�ض  على  ال�سابقة  النقو�ض  تميزت  كما 
نهايات  في  زخرفية  عنا�سر  على  با�ستمالها  الدرا�سة 
حتى  وا�ستمرت  الهجري  الثالث  القرن  منذ  الحروف، 
هيئة  على  البداية  في  وكانت  بعده،  وما  ال�ساد�ض  القرن 
كما  الألفات،  روؤو�ض  في  ظهرت  والتي  البلح  عراجين 
ُثنيت عراقات حرفي الراء والنون وما في حكمهما، مدها 
وانتهائه  الي�سار  ناحية  ذلك  وثنى  اليمين،  جهة  النقا�ض 
بدايات  في  الزخرفية  اللواحق  ظهرت  كما  نباتي،  بفرع 
درجة  على  واأغ�سان  فروع  هيئة  على  الحروف  بع�ض 
األف في النقو�ض  كبيرة من الإتقان، كما جاء حرف الالم 
الحجازية بهيئة زخرفية وتطور منذ القرن الثاني الهجري 
المجدول  ال�سكل  ومنها  مختلفة  اأ�سكال  منه  وظهرت 
والتي ا�ستمرت حتى نقو�ض القرن الثامن الهجري كما هو 

وا�سح من النقو�ض مو�سوع الدرا�سة. 

معروفة  كانت  التي  الحجازية  النقو�ض  مميزات  ومن 
نقو�ض  في  تطور  عليها  حدث  والتي  الإ�سالم59  فجر  منذ 
في  ال�سهمية  ال�سقوق  ظهور  الدرا�سة  مو�سوع  نجران 
والالمات،  الألفات  روؤو�ض  في  الحروف وخا�سة  روؤو�ض 
الذي تطور في نقو�ض نجران حيث تطورت  ال�سكل  وهو 
روؤو�ض  في  �سغيرة  مثلثات  اإلي  ال�سهمية  ال�سقوق  هذه 
اأن تكتب  اأو  الخام�ض،  النق�ض  في  الألفات والالمات كما 
من  بعطفة  المختتمة  واأحياًنا  والمتو�سطة  المبتدئة  الألفات 
اأعلى جهة اليمين تارة كما في ال�ساهد الأول والثاني ع�سر 
)لوحات1، 7(، وتارة اأخرى جهة الي�سار كما في ال�ساهد 
ال�سواهد  بع�ض  في  الألف  نق�ست  كما  والثامن،  ال�ساد�ض 
والثالث  والتا�سع  ال�سابع  النق�ض  في  كما  م�ستقيم  ب�سكل 
ع�سر )لوحات5، 6، 9(؛ اأما حرف الباء فقد جاء في نقو�ض 

الثاني  ال�ساهد  الدرا�سة بعدة هيئات، ففي  نجران مو�سوع 
والثالث والرابع والخام�ض جاءت الباء المبتدئة مرتفعة حتى 
)لوحات  والالم  كالألف  الطالعة  الحروف  علو  في  غدت 
ع�سر  الثالث  ال�ساهد  في  الباء  قائم  تميز  كما   ،)4  ،3  ،1
الثاني  ال�ساهد  وتميز  قلياًل،  الي�سار  جهة  بالميل  )لوحة9( 
والخام�ض بارتفاع قائم الباء قلياًل مع عقفها من اأعلى بهيئة 
في حين   ، )لوحات 1، 4(  الي�سار  اأو  اليمين  خطافية جهة 
جاء حرف الباء ذا قائم ق�سير �سواء كان مبتدًئا اأو متو�سًطا في 

ال�ساهد الأول والتا�سع والثاني ع�سر )لوحات 1، 6، 8( . 

مع  مختلفة  باأ�سكال  واأختاها  الجيم  جاءت  كما 
حالة  في  فمثاًل  )�سكل2(  الحادة  الزاوية  على  المحافظة 
الليونة  من  �سيء  مع  الطبيعي  �سكلها  في  جاءت  البتداء 
والتقو�ض دون زخرفة لخط منكبها كما في ال�ساهد الثاني 
وال�ساد�ض وال�سابع والتا�سع والثالث ع�سر )لوحات1، 5، 
باأكثر من  الكلمة فجاءت  في و�سط  بينما جاءت   ،)9 ،6
هيئة واإن انح�سر الختالف بينها في خط منكبها كما في 
ال�ساهد الخام�ض والثامن )لوحة 4(، ووردت الحاء بهيئة 
مميزة في النق�ض الرابع )لوحة 4(؛  حيث يالحظ اأن خط 
منكبها تزخرفه ن�سف مروحة نخيلية ذات �سعبة واحدة اأو 
�سعبتين، ف�ساًل عن وجود امتداد اإلي يمين نقطة تقاطع خط 

المنكب مع خط ا�ستواء الكتابة كما في ال�ساهد الأول.

بالكتابات  متاأثًرا  اأنه ليزال  الدال فيالحظ  اأما حرف 
ظهر  حيث  الدرا�سة؛  مو�سوع  النقو�ض  بع�ض  في  النبطية 
حرف الدال والذال ي�سبهان اإلي حد كبير حرف الكاف، 
مع حدوث تطور على بع�سها من حيث زيادتها العليا التي 
ظهرت على هيئة فرع نباتي كما في النق�ض الرابع )لوحة3( 
، كما وردت في معظم النقو�ض مو�سوع الدرا�سة قريبة من 
ال�سكل الذي نكتب به حاليًّا، مع ميل العراقة جهة اليمين 
والزاي،  الراء  حرفا  اأما  9(؛   ،4  ،2 )لوحات1،  قلياًل 
باأ�سكال  الدرا�سة  مو�سوع  نجران  نقو�ض  في  وردت  فقد 
مختلفة، �سواء في و�سعه العربي ال�سحيح كما في النق�ض 
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 ،5 )لوحات4،  ع�سر  والثاني  والثامن  وال�سابع  الخام�ض 
8( ، اأو با�ستماله على لواحق زخرفية من اأوراق نباتية اأو 
 ،2 )لوحة  والرابع  الثالث  ال�ساهد  في  كما  مدببة  اأ�سكال 
التي  الهيئة  بنف�ض  وردا  فقد  والزاي  الراء  حرف  اأما  3(؛ 
والخام�ض حتى  الثاني،  ال�ساهد  في  بها حاليًّا كما  نكتب 
ال�ساهد الثالث ع�سر )لوحات 1، 4: 9(، فيما عدا بع�ض 
النون60  حرف  مع  الراء  حرف  فيها  ت�سابه  التي  النماذج 
حيث وردتا في �سكلين، الأول: يظهر به الترطيب والليونة 
ال�ساهد  في  كما  مقو�ًسا  �سكاًل  اإما  فاتخذتا  كتابتهما  في 
الأول، اأو �سكاًل مقو�ًسا مرتفًعا نحو اأعلى جهة اليمين ثم 
الي�سار منتهية بهيئة خطافية كما  اآخر نحو  ترجع بتقوي�ض 
هو الحال في النق�ض الرابع )لوحة3(، اأو اأوراق نباتية من 

طرفين كما في النق�ض الثالث )لوحة2(.

اأما حرفا ال�سين وال�سين فجاءت هي الأخرى متنوعة، 
ففي ال�ساهد الثامن والثاني ع�سر ا�ستخدم الخطاط ال�سكل 
مثلثات  هيئة  على  الأ�سنان  فيه  ر�سمت  الذي  القديم 
)لوحات8(، كما ر�سمت على هيئة خطوط وقوائم عري�سة 
ورفيعة وبارتفاعات متفاوتة في باقي ال�سواهد )لوحات1، 
3، 7(، وفي بع�ض الأحيان يجمع الخطاط بين ال�سكلين 
في بع�ض ال�سواهد كما في ال�ساهد  الثالث والثالث ع�سر 
)لوحات 2، 9(؛ اأما حرفا ال�ساد وال�ساد فعلى الرغم من 
الدرا�سة،  النقو�ض مو�سوع  في  الواردة  نماذجها  قلة عدد 
كما في ال�ساهد الثامن والتا�سع والثاني ع�سر )لوحات6، 
8( فاإن الخطاط دمج فيها بين التاأثيرات النبطية61- والتي 
يمكن مالحظتها في ظهور القائم الق�سير- والتطور الذي 
تم عليها خالل فترة الدرا�سة فجاءت ذات �سكل قريب من 
الطاء والظاء فقد وردتا  اأما حرفا  اأفقي؛  البي�ساوي بو�سع 
في نقو�ض نجران مو�سوع الدرا�سة بثالث هيئات:  الأولى 
في  كما  اليمين  جهة  يميل  م�ستطيل  �سكل  على  فيها  جاء 
م�سقوقة  بهيئة  الطالع  نهاية  ت�سميم  مع  الأول،  ال�ساهد 
اأما  وذكرت،  �سبق  كما  النبطية  التاأثيرات  من  تعد  والتي 

الهيئة الثانية فقد جاء فيها حرف الطاء الو�سطية على هيئة 
م�ستطيلة والطالع يميل جهة اليمين قلياًل مع ت�سكيل نهايته 
الثاني  ال�ساهد  في  كما  منه  الي�سار  جهة  مثلث  هيئة  على 
ال�سابع والثالث  بال�ساهد  الثالثة  الهيئة  )لوحة1(، وجاءت 

ع�سر بهيئة بي�ساوية وذات طالع ق�سير )لوحات 5، 9(. 

اأما حرفا العين والغين فقد وردت المبتدئة على ثالث 
الهيئة  من  قريًبا  �سكاًل  العين  فيها  تاأخذ  الأولى  هيئات؛ 
الم�ستعملة حاليًّا كما في ال�سواهد الأول والثالث والخام�ض 
والهيئة   ، )لوحات2، 4، 5، 9(  ع�سر  والثالث  وال�سابع 
العليا على هيئة معقوفة للداخل كما  الثانية جاءت العراقة 
الثاني والرابع والتا�سع )لوحات 1، 3، 6( ،  ال�ساهد  في 
وتاأخذ الهيئة الثالثة �سكاًل قريًبا من ال�سكل الحدوي بحيث 
تتقارب فيه طرفا فتحة العين كما في ال�ساهد الثامن والثاني 
ع�سر )لوحة 8(، في حين وردت كل من العين المتو�سطة 
وبذلك  قنطرة  ذي  مقلوب  مثلث  �سكل  على  والمختتمة 
تخل�ست من التاأثيرات النبطية التي كانت تظهر فيها دون 
من  وال�سواهد  والثاني  الأول  ال�ساهد  في  كما  قنطرة،26 
 ،1 )لوحات  ع�سر  والثاني  العا�سر،  ال�ساهد  حتى  الرابع 
الثالث  بال�ساهد  المتو�سطة  العين  واتخذت   ،)8  ،6  ،3
ع�سر هيئة معين قائم على اأحد زواياه )لوحة 9(؛ اأما حرفا 
في  كما  ال�سكل  مثلثة  المبتدئة  جاءت  فقد  والقاف  الفاء 
)لوحات 2، 4، 5(،  وال�سابع  والخام�ض  الثالث  ال�ساهد 
وبهيئة دائرية كاملة ال�ستدارة مرتكزة على قائم ق�سير في 
الثامن والتا�سع والثالث ع�سر )لوحات 6، 9(،  ال�سواهد 
وتت�سابه مع حرف الواو كما في ال�سواهد الرابع وال�ساد�ض 
وفي   ،)8  ،7  ،3 )لوحات  ع�سر  والثاني  ع�سر  والحادي 
ال�ساهد الأول جاء حرف القاف م�سقوًقا من اأعلى، وهو 

ما تميزت به نهايات معظم حروف هذا النق�ض.

فقط  نقو�ض  اأربعة  في  ورد  الذي  الكاف  حرف  اأما 
من ال�سواهد مو�سوع الدرا�سة فيالحظ اأنها لتزال متاأثرة 
بال�ساهد  منها  المبتدئة  جاءت  فقد  النبطية،  بالأ�ساليب 
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مع  الدال  حرف  ت�سبه  العا�سر  بال�ساهد  والنهائية  الأول 
اأعلى  من  وتنتهي  للخلف  با�ستدارة  العليا  العراقة  امتداد 
وال�ساد�ض  الرابع  ال�ساهد  في  النهائية  اأما  م�سقوقة،  بهيئة 
اأفقي  ب�سكل  اأحدهما  خطين  من  جاءت  فقد   )3 )لوحة 
الورقة  ي�سبه  مثلث  بهيئة  اأعلي  تنتهي من  يقوم عليه عراقة 
المبتدئة  فقد جاءت  الالم  اأما حرف  الي�سار؛  النباتية جهة 
على  الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية  نجران  نقو�ض  في  منها 
�سكلين، الأول ب�سيط على هيئة قائم ينتهي من اأعلى بخط 
الثالث  وحتى  الثامن  من  ال�سواهد  في  كما  للداخل  مائل 
ع�سر )لوحات6، 9(، اأما ال�سكل الثاني فينتهي فيه القائم 
اأو  الأول،  ال�ساهد  في  كما  اليمين  جهة  اإما  مثلث  بهيئة 
جهة الي�سار كما في ال�سواهد الثالث والخام�ض وال�ساد�ض 
وال�سابع )لوحات2، 4، 5(، اأما الالم المتو�سطة فجاءت 
ال�سواهد الأول والرابع وال�ساد�ض  على هيئة قائم كما في 
 ،5 )لوحات3،  ع�سر  والثالث  والعا�سر  والتا�سع  وال�سابع 
بهيئة  القائم  انتهى  والثالث  الثاني  ال�سواهد  وفي   ،)9  ،6
األف  الالم  وتاأخذ  2(؛   ،1 )لوحات  الي�سار  جهة  مثلث 
في نقو�ض نجران ال�ساهدية مو�سوع الدرا�سة عدة اأ�سكال 
منها  �سكاًل خطافًيا،  موؤلفة  اأعلى  من  فيها طرفاها  يتقاطع 
األف من  ما جاءت قاعدته بهيئة مثلثة ويتقو�ض طرفا الالم 
جاءت  ما  ومنها  الأول،  ال�ساهد  في  كما  للداخل  اأعلى 
�سكاًل  األف مكونة  الالم  وتتقابل طرفا  مثلثة  بهيئة  قاعدته 
قاعدة  وجاءت   ،)3 )لوحة  الرابع  ال�ساهد  في  كما  معيًنا 
من  ينطلق  معين  هيئة  على  وال�ساد�ض  الخام�ض  ال�ساهدين 
زاويته العلوية طرفا الالم األف با�ستقامة اإلي اأعلى وب�سكل 
مت�ساو )لوحة 4(، اأما الالم األف ذات القاعدة الم�ستديرة 
فجاء طرفا الالم األف بتقوي�ض من اأعلي نحو الداخل بع�ض 
ال�ساهد  في  كما  �سكاًل جمالًيا  عليهما  اأ�سفى  مما  ال�سيء 

الثامن والتا�سع والثالث ع�سر )لوحات 6، 9(. 

اأو  المبتدئة  الميم  عقدة  جاءت  فقد  الميم  حرف  اأما 
المتو�سطة اأو المختتمة كاملة ال�ستدارة في النقو�ض الثاني 

والخام�ض وال�سابع والثامن والحادي ع�سر والثالث ع�سر 
)لوحات1، 4، 5، 7، 9(، كما جاءت عقدة الميم فوق 
م�ستوى الت�سطيح كما في النقو�ض ال�سابع والثامن والحادي 
دون  الميم  عراقة  اإ�سبال  وجاء   ،)7 )لوحات5،  ع�سر 
م�ستوى الت�سطيح  كما في حرف الميم المختتمة بالنق�ض 
الخام�ض وال�ساد�ض والثامن حتى الثالث ع�سر )لوحات4، 
6، 9(، وقد زخرف الفنان عراقة الميم بورقة ذات طرفين 
المختتمة  الميم  وفي   ،)3 )لوحة  الرابع  النق�ض  في  كما 
المختتمة  الميم  عراقة  بثني  الخطاط  قام  الثالث  بال�ساهد 

لأعلى مع الرتداد جهة الي�سار بهيئة خطافية )لوحة2(. 

مو�سوع  نجران  نقو�ض  في  النون  حرف  وت�سابه 
الدرا�سة اإلي حد كبير مع حرف الراء كما �سبق وذكرت، 
فاتخذتا �سكاًل مقوًرا ُبترت فيه عراقة النون فبدت كحرف 
الراء، كما في النون المختتمة في النقو�ض الثاني والخام�ض 
وحتى الحادي ع�سر )لوحات1، 4، 7(، اأو �سكاًل مقو�ًسا 
مرتفًعا نحو اأعلى جهة اليمين ثم ترجع بتقوي�ض اآخر نحو 
الي�سار منتهية بهيئة خطافية كما هو الحال في النق�ض الأول، 
اأو تنتهي عراقة النون بورقة ثنائية كما في النون المختتمة 
بالنق�ض الثالث )لوحة 2(، اأما النون المتو�سطة فقد جاءت 
في  كما  مرتفع  غير  قائم  هيئة  على  الأول  �سكلين،  على 
النقو�ض الأول والثالث والرابع وال�سابع وحتى الثالث ع�سر 
)لوحات2، 3، 5، 9(، اأما ال�سكل الثاني للنون المتو�سطة 
فجاءت على هيئة قائم تنتهي ب�سكل مثلث جهة الي�سار كما 

في النق�ض الثاني والخام�ض وال�ساد�ض )لوحات 1، 4(.

ال�سكل  والمتو�سطة  المبتدئة  الهاء  حرف  واتخذ 
والخام�ض  والثاني  الأول  النق�ض  في  كما  النبطي،63 
والمتو�سطة  المبتدئة  الهاء  اأخذت  كما   ،)4  ،1 )لوحات 
�سكل دائرة م�سقوقة من و�سطها بخط مائل كما في النقو�ض 
الثامن والحادي ع�سر والثاني ع�سر والثالث ع�سر )لوحات 
هيئة  الثالث  النق�ض  في  المتو�سطة  الهاء  وجاءت   ،)9 ،7
مثلث )لوحة 2(، كما جاءت الهاء المتو�سطة بعقدة واحدة 



157 العدد ال�سابع 

والخام�ض  الثاني  النق�ض  في  كما  الت�سطيح  م�ستوى  فوق 
والثاني ع�سر )لوحات 1، 4، 8(، وجاءت الهاء المختتمة 
ب�سور متعددة، اإما على �سكل ن�سف دائرة تقوم على قائم 
ق�سير وتنتهي من اأعلى ب�سكل مثلث جهة الي�سار وت�سبه في 
والثالث  الثاني  النقو�ض  في  كما  الطائر  راأ�ض  العام  �سكلها 
اأعلى بورقة ثنائية  اأو تنتهي من  والثامن )لوحات 1، 2(، 
دائرة  قمة  تاأخذ  اأن  اأو   ،)3 )لوحة  الرابع  النق�ض  في  كما 
الهاء من اأعلى هيئة مثلثة كما في النقو�ض الخام�ض وال�سابع 

والثاني ع�سر )لوحات 4، 5، 8(.

الهيئة  الواو  عقدة  اتخذت  فقد  الواو،  حرف  اأما 
ع�سر  وثاني  والخام�ض  الثاني  النق�ض  في  كما  الم�ستديرة 
والثالث ع�سر )لوحات1، 4، 8، 9(، وكتب حرف الواو 
ب�سعود مثنى اإلى اأعلى متخذة هيئة رقبة البجعة وذلك في 
النق�ض الثالث )لوحة 2(، و�ُسكلت عراقة الواو بورقة من 
الواو  عقدة  وُثلثت   ،)3 )لوحة  الرابع  النق�ض  في  طرفين 
النق�ض الخام�ض وال�ساد�ض وال�سابع والعا�سر )لوحات  في 
كما  كالراء  فبدت  الواو  عقدة  اأُهملت  حين  في   ،)5  ،4
على  مرة  جاءت  فقد  الياء  حرف  اأما  الأول؛  النق�ض  في 
�سكلها  في  جاءت  اأخرى  ومرة  ال�سحيح  العربي  �سكلها 
النبطي )الياء الراجعة(64 كما هو الحال في النق�ض الثالث 
اأ�سفل  من  المختتمة  المق�سورة  الياء  وتنزوي   ،)2 )لوحة 
جهة اليمين ثم اإلي الي�سار دون ال�سعود لأعلى في النق�ض 
)لوحات 1، 6(، وجاءت �ساعدة لأعلي  والتا�سع  الثاني 

في النق�ض الثامن والثالث ع�سر )لوحة 9(.

الدرا�سة  مو�سوع  نجران  نقو�ض  على  يالحظ  ومما 
الغر�ض  بتحقيق  يكتفي  اأ�سبح  فيها  الخطاط  اأن  ا  اأي�سً
الوفاة لأ�سخا�ض  النق�ض، وهو توثيق حدث  الأ�سا�سي من 
اهتماًما بجمال الخط  اأن يعطي  معينين والدعاء لهم دون 
بالقدر الذي تبرز معه الجوانب الفنية المميزة له بخالف 
فائقة؛  بعناية  الخط  فيها  حظي  والتي  ال�سابقة،  المراحل 
حيث  من  المجموعة  هذه  بين  تباين  ر�سد  يمكننا  حيث 

جودة الخط، فمنها ما بلغ درجة متقدمة من الإتقان �سواء 
في اأ�سلوب الخط، اأو طريقة تنفيذ الحفر مثل النق�ض الأول 
والثاني والرابع )لوحات1، 3(، ومنها ما قلت جودة الخط 
والتنفيذ فيه، واختلت به الن�سب وقواعد الخط، وذلك من 
حيث طول مدات الحروف وعر�سها،65 وخا�سة النق�ض 
الثاني ع�سر )لوحة 8(، وهي تدل في مجملها على مدى 
الم�ستمرة  ومحاولته  نجران  منطقة  في  الخطاط  رغبة 
لتجويد الخط وتح�سينه وتجويده، �سواء فيما يتعلق بتنفيذ 
الزخرفية  بالعنا�سر  يتعلق  فيما  اأو  وتوزيعها،  الكتابات 
عدم  مع  ما،  حد  اإلي  قليلة  جاءت  واإن  وتوزيعها  والفنية 
انتظام اأ�سطربع�ض النقو�ض ب�سبب طبيعة الواجهة ال�سخرية 

للحجر الم�ستخدم )لوحات 6، 7، 9(.

في  الم�ستخدمة  اللفظية  ال�سيغ  تنوع  يالحظ  كما 
في  بع�سها  ا�سترك  واإن  الدرا�سة،  مو�سوع  نجران  نقو�ض 
كتب  حيث  بالب�سملة؛  النق�ض  بداية  مثل  العبارات  بع�ض 
معظمها على �سطر واحد كما في ال�سواهد الثاني والخام�ض 
وال�سواهد  ع�سر،  والثالث  والثامن  وال�سابع  وال�ساد�ض 
الأول، والرابع، والعا�سر، والحادي ع�سر )لوحات 1، 3، 
4، 5،7، 9(، واإن كان في بع�ض ال�سواهد األحق بالب�سملة 
في ال�سطر الأول بع�ض الكلمات مثل )الحمد هلل( كما في 
ال�ساهد ال�سابع والحادي ع�سر )لوحات 5، 7(، في حين 
ُكتب نموذج واحد على ثالثة اأ�سطركما في ال�ساهد الثاني 
ع�سر )لوحة 8(، والتي بداأت كتابة الب�سملة فيه من ال�سطر 
الثالث، كما بداأ نق�ض )جميع بن علي ‘1’( بالدعاء بطلب 
بعبارة  بداأ  فقد  �سهل(  بنت  )حمامه  نق�ض  اأما  الرحمة، 

)الحمد هلل( . 

ويالحظ اأن معظم ال�سواهد التي بين اأيدينا لم تت�سمن 
الحر�ض  كان  واإنما  المعتادة،  القراآنية  الآيات  ن�سو�سها 
على طلب الرحمة للمتوفى، والدعاء له من الأمور المهمة 
القبور  �سواهد  في  الحال  هو  كما  و�سيغها  م�سامينها  في 
الإ�سالمية الأخرى؛66 حيث كانت �سيغ الأدعية الم�ستقاة 
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من اآيات قراآنية هي الأكثر انت�ساًرا على ال�سواهد مو�سوع 
المغفرة والرحمة وهي  اإلي طلب  الدرا�سة، والتي تهدف 
منذ  عامة  ب�سورة  ال�ساهدية  الكتابات  في  تقليدية  ظاهرة 
وتتما�سى  الميالدي،  ال�سابع   - الهجري  الأول  القرن 
بطبيعة الحال مع الموت، وت�سم األفاًظا مقتب�سة من القراآن 
ا قراآنيًّا كما هو المتبع في  الكريم، بمعنى اأن الدعاء لي�ض ن�سًّ

كثير من الأدعية القراآنية اأو الأدعية الماأثورة.

فعبارة )اللهم اإذا جمعت الأولين والأخرين( من �سيغ 
طلب العفو والطماأنينة للمتوفى التي وردت ب�سكل ملحوظ 
الدرا�سة فجاءت  ال�ساهدية مو�سوع  النقو�ض  على عدد من 
ع�سر  والثالث  والعا�سر،  والتا�سع،  ال�ساد�ض،  بالنقو�ض 
)لوحات 4، 6، 9(؛ حيث يالحظ وجود كلمات وردت 
كلمة )جمعت( وردت  فمثاًل  قراآنية  اآيات  في عدة  متفرقة 
في الآية )هذا يوم الف�سل جمعناكم و الأولين(،67 وكذلك 
اآية  اإذا جمعناهم ليوم ل ريب فيه(،68 وفي  اآية )فكيف  في 
كلمة  ال�سور فجمعناهم جمعا(؛69 كما جاءت  في  )ونفخ 
)الأولين( بمفردها خم�سة وع�سرين مرة في خم�ض ع�سرة 
اأ�ساطير  اإل  هذا  )اإن  المثال  �سبيل  على  منها  والتي  �سورة، 
الأولين(،70 وجاءت )الأولين( مقرونة )بالأخرين( في اآيتين 
قراآنيتين في )ثلة من الأولين وقليل من الأخرين(،71 )ثلة من  
قوله  في  مجتمعة  وجاءت  الأخرين(،72  من  وثلة  الأولين 
تعالي: )قل اإن  الأولين والأخرين لمجموعون اإلي ميقات 

يوم معلوم(،73 وهي الآية التي ا�ستنبط منها هذا الدعاء.74

كثير  على  وجودها  المعتاد  ال�سيغ  من  العبارة  وهذه 
من �سواهد الحجاز وع�سم وال�سرين،75 كما وجدت على 
القرن  وبداية  الهجري  الثالث  القرن  باأواخر  يوؤرخ  نق�ض 
وغيرها  بالريا�ض،76  العبيكان  بمجموعة  الهجري  الرابع 
من المواقع.77 وغير ذلك من النماذج �سواء من الحجاز78 

اأو من م�سر.79

اأرحم  )يا  للمتوفى  الرحمة  طلب  دعاء  ورد  كما 
)لوحة  العا�سر  والنق�ض  ال�ساد�ض  النق�ض  على  الراحمين( 

الراحمين(  )اأرحم  ماأخوذة من  الدعاء  4(، وكلمات هذا 
الواردة في اأربع اآيات قراآنية منها في قوله تعالي: )واأدخلنا 
في رحمتك واأنت اأرحم الراحمين(،80 وقوله تعاإلي )فاهلل 
خير حافًظا وهو اأرحم الراحمين(،81 وقوله تعالي: )يغفر 
الراحمين(،82 وقوله تعالى: )واأيوب  اأرحم  اهلل لكم وهو 
الراحمين(،83  اأرحم  واأنت  ال�سر  م�سني  اأنى  ربه  نادي  اإذ 
وهي من ال�سيغ التي ظهرت ب�سيغ متعددة على ال�سواهد 

الإ�سالمية.84

بن  را�سد  �ساهد  من  كل  في  النقا�ض  اختتام  ويالحظ 
�سعد  ابن  ال�سابق  بن  جعفر  و�ساهد   ،)4 )لوحة   ’1‘ �سالم 
بعبارة )اأرحم الراحمين(، في حين اختتم �ساهد جميع بن 
علي ‘2’ )لوحة 6(، و�ساهد حمامه بنت �سهل )لوحة 8(.

العديد من  التي وردت على  الدعاء من الأدعية  وهذا 
منها  والتي  وخارجها  الحجاز  داخل  الإ�سالمية  ال�سواهد 
�سيبة  بن  با�سم م�سعب  نق�ض  الح�سر  المثال ل  �سبيل  على 

حاجب الكعبة من مكة موؤرخ بالقرن 2هـ/8م.85

مو�سوع  النقو�ض  �سمن  وردت  التي  الأدعية  ومن 
ب�سيغة  للمتوفى  اهلل  اإلي  الت�سرع  دعاء  ا  اأي�سً الدرا�سة 
‘واجعل....من ورثة جنة النعيم’، والذي ورد على النق�ض 
 ،6  ،4 ع�سر)لوحات  والثاث  والعا�سر  والتا�سع  ال�ساد�ض 
9(، وقد ا�ستوحي هذا الدعاء من قوله تعالى ‘واجعلني من 
اأما دعاء )الذين ل خوف عليهم ول  ورثة جنة النعيم’؛68 
)اإن  الآية  من  مقتب�ض  الثامن  بالنق�ض  الوارد  يحزنون(  هم 
الذين قالوا ربنا اهلل ثم ا�ستقاموا تتنزل عليهم المالئكة األ 
تخافوا ول تحزنوا واأب�سروا بالجنة التي كنتم توعدون(،87 
�سواهد  من  كثير  على  وجودها  المعتاد  ال�سيغ  من  وهي 

القبور في الحجاز.88 

علي  بن  ُجميع  قبر  �ساهد  ب�سالم(  )ادخلوها  دعاء  اأما 
اَلٍم اآِمِنيَن(،89  ‘1’، فم�ستوحى من قوله تعالى: )اْدُخُلوَها ِب�سَ
اأما دعاء ‘اجعله من عباده ال�سالحين الذين ل خوف عليهم 
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ول هم يحزنون’ والذي ورد على نف�ض النق�ض م�ستوحي 
قراآنية منها )ادخلوا الجنة ل خوف عليكم  اآيات  من عدة 
خوف  فال  هداي  تبع  )فمن  والآية  تحزنون(،90  اأنتم  ول 
عليهم ول هم يحزنون(،91 والآية )فلهم اأجرهم عند ربهم 
ول خوف عليهم ول هم يحزنون(،92 والآية )لهم اأجرهم 
عند ربهم ول خوف عليهم ول هم يحزنون(،93 والآية )من 
اآمن باهلل واليوم الآخر وعمل �سالًحا فال خوف عليهم ول 
هم يحزنون(،94 والآية )فمن اآمن واأ�سلح فال خوف عليهم 
ول هم يحزنون(،95 والآية )األ اإن اأولياء اهلل ل خوف عليهم 
بع�ض  ال�سيغة على  ول هم يحزنون(،96 وقد ظهرت هذه 

النقو�ض ال�ساهدية الإ�سالمية المعا�سرة.97

الذي ورد على  ال�سالحين  الح�سر مع  اأما دعاء طلب 
هزيمة،  ابن  اإبراهيم  بن  اهلل  عبد  بنت  جهينة  قبر  �ساهد 
القبور  �سواهد  على  وردت  التي  الدعائية  العبارة  من  فهو 
الإ�سالمية؛98 كما اأن �سيغة طلب المغفرة التي ا�ستخدمت 
التي كانت  الأدعية  ‘1’ هي من  �ساهد جميع بن علي  في 
موؤرخ  نق�ض  نماذجها  من  والتي  نجران  بنقو�ض  معروفة 
ب�سنة  موؤرخ  واآخر  ديرام،  بن  اهلل  عبد  با�سم  46هـ،  ب�سنة 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  على  ال�سالة  �سيغة  اأما  220هـ،99 
‘2’  )لوحة 6( ، فدعاء  و�سلم، في �ساهد جميع بن علي 
م�ستق من الآية القراآنية )اإن اهلل ومالئكته ي�سلون على النبي 

ياأيها الذين اآمنوا �سلوا عليه و�سلموا ت�سليًما(.100

ومن ال�سيغ الدعائية التي انت�سرت على نقو�ض نجران 
مع  الح�سر  طلب  دعاء  ا  اأي�سً الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية 
مختلفة،  ب�سيغ  وردت  وقد  والأبرار،  والقدي�سين  النبي 
نق�ض ح�سينه  في  القدي�سين( كما  زمرة  في  منها )ح�سرها 
ونق�ض   ،  )7 )لوحة  ونق�ض جزيله  )لوحة 5(،  ربيع  بنت 
ب�سيغة  الدعاء  هذا  ورد  كما  9(؛  )لوحة  عذال  بنت  اآمنة 
نبيه المختار( كما في نق�ض جميع بن  )وح�سره في زمره 
علي ‘1’، ونق�ض حمامه بنت �سهل )لوحة 8(؛ وورد هذا 
ب�سيغة )وح�سرها  اهلل  بنت عبد  بنق�ض جهينة  ا  اأي�سً الدعاء 

في زمره الأبرار الطيبين( .

ومن الظواهر التي يمكن مالحظتها على نقو�ض نجران 
والو�سل،  الف�سل  ظاهرة  الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية 
الواحدة  الكلمة  حروف  بع�ض  ف�سل  بها  يق�سد  والتي 
وقد  يليه،  والذي  ال�سطر  في  وتفريقها  بع�ض،101  عن 
اإثبات  عن  ال�سطر  اآخر  �سيق  هو  ذلك  وراء  الدافع  يكون 
�سطرين  بين  تفريقها  اإلي  الخطاط  فيعمد  بتمامها،  الكلمة 
من اأجل و�سلها واإكمالها،102 وهي ظاهرة انت�سرت على 
تاأثيًرا نبطًيا على الكتابة  �سواهد القبور المبكرة، وتعك�ض 
بنت عبد  قبر جهينة  �ساهد  في  الإ�سالمية،103 كما  العربية 
ابنة الجعد بن  اإبراهيم بن هزيمة، و�ساهد قبر غنية  اهلل بن 
�سالم 1 )لوحة  قبر را�سد بن  محمود )لوحة 3(، و�ساهد 
بن وهب  �سليمان  بن  ربيع  بنت  قبر ح�سينه  4(،  و�ساهد 
بن اأبي الجهم )لوحة 5(،  و�ساهد قبر جعفر بن ال�سابق بن 
�سعيد بن �سالم، و�ساهد قبر حمامه بنت �سهل )لوحة 8(، 
و�ساهد قبر اآمنة عذال بنت بر�ض )مو�سى( )لوحة9(، وتعد 
النقو�ض  من  للكثير  الكتابية  الخ�سائ�ض  من  الظاهرة  هذه 

الإ�سالمية ل�سيما بالحجاز.104

اأ�شلوب التاأريخ

ال�ساهدية  النقو�ض  بمجموعة  التاأريخ  اأ�سلوب  جاء 
حددت  الأول:  اأ�سلوبين  على  الدرا�سة  مو�سوع  بنجران 
فيه �سهر الوفاة يليه اليوم ثم ال�سنة الهجرية، وهو الأ�سلوب 
في  )توفى  �ساهد واحد فقط كالآتي  تاريخ  به  الذي �سيغ 
ثنتين  �سنه  فيه من  باقيه  ال�سبت على ع�سر  ليله  �سوال  �سهر 
الثاني: حدد  �سنه(، والأ�سلوب  �سنه وخم�ض ميه  وت�سعين 
ال�سنة  ذلك  يلي  لليوم،  تحديد  دون  مبا�سرة  ال�سهر  فيه 
معظم  تواريخ  �سياغة  في  المتبع  الأ�سلوب  وهو  الهجرية 
في  اهلل  رحمها  )توفيت  مثل  الدرا�سة  مو�سوع  ال�سواهد 
)توفيت  �سنه(،  وخم�سمايه  �سنه  ع�سره  �ست  �سنه  �سعبان 
وخم�سميه  �سنه  ت�سع  �سنه  المحرم  �سهر  في  اهلل  رحمها 
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�سنه �سبعين(، )توفيت في )�سهر( �سفر ل�سنه �ست واربعين 
و�ستمايه �سنه( وغير ذلك من الأمثلة. 

النقو�ض  على  الواردة  التاريخ  �سيغة  كما يالحظ على 
الموؤرخة بنجران مو�سوع الدرا�سة البدء بالأرقام الأدنى، 
كما اأن الكاتب األحق كلمة ‘�سنة’ قبل وبعد تاريخ الوفاة، 
مر  على  الإ�سالمية  النقو�ض  من  كثير  في  �سائع  اأمر  وهو 

الع�سور، وفي مواقع مختلفة من العالم الإ�سالمي.105

 العنا�شر الفنية والزخرفية

في  الم�ستخدمة  الفنية  العنا�سر  قلة  من  الرغم  على 
زخرفة النقو�ض ال�ساهدية مو�سوع الدرا�سة وما تميزت به 
من ب�ساطة، فاإن الخطاط ا�ستعا�ض عنها باإخراج الحروف 
بطريقة فنية دقيقة، ومن العنا�سر الزخرفية الم�ستخدمة في 

تزيين نقو�ض نجران مو�سوع الدرا�سة: 

العلوي  الق�سم  تزيين  في  والتي  المعينات:  اأ�صكال 
حيث  الدرا�سة؛  مو�سوع  ال�ساهدية  نجران  نقو�ض  لبع�ض 
العلوي  الجانب  باإحدى زواياه على  يرتكز  المعين  �سمم 
حميد  بن  محمد  ابنة  فاطمة  �ساهد  في  كما  الإطار،  من 
)لوحة 1(، و�ساهد را�سد بن �سالم ‘2’ )لوحة 4( ، ونق�ض 
من  الهند�سي  ال�سكل  وهذا  �سعد،  بن  ال�سابق  ابن  جعفر 
العنا�سر التي ا�ستخدمت على النقو�ض ال�ساهدية الإ�سالمية 

المعا�سرة.106

وزين �ساهد را�سد بن �سالم ‘1’  بمثلث معدول يقطعه 
لالإطار،  العلوي  الق�سم  بمنت�سف،  مقلوب  اآخر  مثلث 
و�سكل المثلث من العنا�سر الزخرفية التي ا�ستخدمت على 

النقو�ض ال�ساهدية الإ�سالمية.107

ومن العنا�سر الفنية التي ا�ستخدمت في نقو�ض نجران 
اأو  المعقوفة  الأ�سكال  اأي�سا  الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية 
�سليمان  بن  ربيع  بنت  بنق�ض ح�سينه  المتقاطعة:  الخطوط 
بن وهب بن اأبي الجهم )لوحة 5( ظهرت ب�سواهد مقبرة 

�ساهد  بنق�ض  يحيط  الذي  الإطار  بها  زين  حيث  المعالة 
با�سم الح�سن بن عبد اهلل بن وثاب المدني موؤرخ بالقرن 

الرابع الهجري - العا�سر الميالدي.108 

ال�ساهدية  الأحجار  في  الم�ستخدمة  الإطارات  اأما 
في  الإطار  واقت�سر  ب�سيطة،109  فجاءت  الدرا�سة  مو�سوع 
 ،)1 )لوحة  حميد  بن  محمد  ابنة  فاطمة  �ساهد  من  كل 
و�ساهدي را�سد بن علي ‘1،2’ )لوحة 4(، و�ساهد ح�سنيه 
بنت ربيع )لوحة 5(، على اإطار ب�سيط من اأعلى ويمتد قليال 
على الجانبين، في حين يحيط ب�ساهد جميع بن علي ‘2’  
عليه  �ساعد  ما  الجهات وهو  اإطار من جميع  )لوحة 6(، 
طبيعة وم�ساحة �سطح قطعة الحجر المنفذة عليها الكتابة، 
والحقيقة لقد �ساعدت هذه الإطارات على اإعطاء ال�ساهد 

م�سحة جمالية، مع الم�ساعدة في تنظيم الأ�سطر.

را�سد  قبر  �ساهد  على  نفذ  والذي  المثلث:  زخرفة 
العنا�سر  من  وهو   ،’1‘ ال�ساعدي  رفاعة  اأبي  بن  �سالم  بن 
واإن  القبور  �سواهد  من  مجموعة  على  جاءت  التي  الفنية 
المعالة  مقبرة  �سواهد  منها  والتي  مقلوبة  بهيئة  جاءت 
بن  محمد  بن  اأحمد  با�سم  �ساهد  مثل  المكرمة،  بمكة 
با�سم  و�ساهد  ق3هـ/9م،110  بـ  موؤرخ  المروزني،  اأحمد 
الهجري  الثالث  بالقرن  موؤرخ  الرازق،  عبد  بن  يو�سف 
محمد  بن  �سلمة  با�سم  و�ساهد  الميالدي،111  التا�سع   -
الهجري  الثالث  بالقرن  موؤرخ  الع�سامي،  عا�سم  اأبي  بن 
جبر  بن  اإبراهيم  با�سم  و�ساهد  الميالدي،112  التا�سع   -
التا�سع   - الهجري  الثالث  بالقرن  موؤرخ  الحكيم،  مولى 
ال�سريني  محمد  بن  اأحمد  با�سم  و�ساهد  الميالدي،113 
موؤرخ بعام 329هـ-940م،114 و�ساهد اآخر با�سم عزيزة 
الهجري- الرابع  بالقرن  موؤرخ  المفرط  بن  ن�سير  بنت 
بن  وهيب  با�سم  �ساهد  وكذلك  الميالدي،115  العا�سر 
اأحمد بن العالء بن وهيب موؤرخ بالقرن الرابع الهجري-
الأطر  فرج  بنت  نبيلة  با�سم  و�ساهد  الميالدي،116  العا�سر 
�ساهد  بعام 420هـ-1029م،117 وعلى  النابل�سي موؤرخ 
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الهجري- الرابع  بالقرن  موؤرخ  ن�سيب  بنت  �سرية  با�سم 
بكر  اأبو  با�سم  قبر  �ساهد  وعلى  الميالدي،118  العا�سر 
بالقرن  موؤرخ  الإ�سكندراني  الحكم  بن  عي�سى  بن  محمد 
اأبو  با�سم  و�ساهد  الميالدي،119  الهجري-العا�سر  الرابع 
الح�سن اأحمد بن يعقوب ال�سيرافي موؤرخ بعام 363هـ-

عتبة  بن  بن عبدالرحمن  با�سم محمد  973م،120 و�ساهد 
الميالدي،121  الهجري-العا�سر  الرابع  بالقرن  موؤرخ 
و�ساهد با�سم اإبراهيم وعلي اإبني مو�سى بن �سراج اللخمي 
�سليمة  با�سم  بـ ق4هـ/10م،122 و�ساهد  موؤرخ  الأندل�سي 
اأم اأحمد بن يو�سف بن النعمان ها�سم موؤرخ بالقرن الرابع 

الهجري - العا�سر الميالدي.123

نجران  بمنطقة  الفنان  اهتمام  مدى  لحظنا  وهكذا 
لتزيين الأحجار  المختلفة   الهند�سية  الزخارف  با�ستخدام 
ال�ساهدية في تاأكيد منه على اعتماد الفن الإ�سالمي في كثير 
البع�ض  يعتبره  والذي  الهند�سية،  المفاهيم  مبادئه على  من 
الأ�سا�ض الذي ينطلق منه الفنان في ت�سكيالته المختلفة.124 

العنا�سر  من  فاإلي جانب كونها  النباتية  الزخارف  اأما 
الأحجار  زخرفة  في  ا�ستخدمت  التي  والجمالية  الفنية 
ا�ستخدامها  على  الحر�ض  اأن  راأى  البع�ض  فاأن  ال�ساهدية، 
هو رمزيتها اإلي الخير والخ�سب والنماء، والتي تعد نعمة 
بنق�ض  النباتية  الزخارف  ا�ستخدمت  وقد  اهلل،125  نعم  من 
غنية ابنة الجعد )لوحة 3( ، والذي ُكتب بالخط الكوفي 
ولذا  الزخرفي،  الت�سكيل  تقبل  التي  طبيعته  اأتاحت  الذي 
النباتية  والأوراق  بالأفرع  حروفه  تزيين  في  النقا�ض  برع 
وقد  لل�ساهد،  العلوي  بالق�سم  نخيلية  مروحة  ون�سفي 
جاءت هذه الزخارف بهيئة قريبة من الطبيعة، كما زين من 
اأعلى بزوج من الأوراق القلبية المزدوجة، جاء التجويف 
الداخلي بينهما مفرًغا على هيئة القلب، وهذه الزخرفة من 
العنا�سر النباتية التي يمكن م�ساهدتها على بع�ض النقو�ض 

ال�ساهدية الإ�سالمية.126

الخاتمة والنتائج

تناول هذا البحث درا�سة اأثرية فنية تحليلية لثالثة ع�سر 
من الأحجار ال�ساهدية غير المن�سورة من نجران محفوظة 
معظمها  يتميز  والتي  والتراث،  لالآثار  نجران  متحف  في 
 - الهجري  ال�ساد�ض  القرن  من  الفترة  في  موؤرخة  باأنها 
 - الهجري  الثامن  القرن  وحتى  الميالدي  ع�سر  الثاني 
قراءة  النقو�ض  قراءة  تمت  حيث  الميالدي؛  ع�سر  الرابع 
�سحيحة وتحليلها تحلياًل فنًّا من خالل اأ�ساليب الخطوط 
التي ُكتبت بها، واأنواعها، وتحليل ومقارنة ما ت�سمه من 
تاأريخ  اإلي  بالإ�سافة  لفظية،  عنا�سر زخرفية وفنية، و�سيغ 
واأ�سلوب  خطوطها  اأنواع  بدرا�سة  الموؤرخة  غير  النقو�ض 
اأو  الموؤرخة �سواء في نجران  تنفيذها ومقارنتها بمثيالتها 
في غيرها من مناطق الحجاز ل�سيما منطقة مكة المكرمة 
التي كانت منطقة نجران مرتبطة بها في كثير من مراحلها 

التاريخية.

يقوم  علمي  منهج  النقو�ض  هذه  درا�سة  في  اتُّبع  وقد 
على محورين: الأول: الدرا�سة التحليلية للنقو�ض مو�سوع 
التاأريخ،  واأ�سلوب  وال�سياغة،  الخط  اأ�سلوب  من  الدرا�سة 
فهو  الثاني:  المحور  اأما  والزخرفية،  الفنية  والعنا�سر 
وبيان  فنيًّا  تحلياًل  نق�ض  كل  وتحليل  بالنقو�ض  التعريف 
مميزات مدر�سة الحجاز الكتابية، والوقوف على التاأثيرات 
النبطية بها، ف�ساًل عن الإ�سارة اإلي النواحي الزخرفية وغير 

ذلك من النواحي الفنية واللغوية لها.

تطور  من  الخط  فن  اليه  و�سل  ما  مدى  وات�سح   
وتجويد في منطقة نجران رغم ب�ساطة اأ�ساليب تنفيذ معظم 
اأهل  مهارة  على  التاأكيد  مع  الدرا�سة،  مو�سوع  النقو�ض 
الدرا�سة  الحجارة وت�سكيلها، وخل�ست  نق�ض  في  نجران 

اإلي مجموعة من النتائج من اأهمها:

مجموعة  بين  الوا�سح  الت�سابه  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت    -
حروفها   واأ�سكال  الدرا�سة  مو�سوع  النقو�ض 
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في  نق�ست  لكونها  اللفظية،  و�سيغها  وتجان�سها، 
فترات زمنية متقاربة، واأن من قاموا بنق�سها في اأغلب 

الظن كانوا ممن �سكنوا منطقة نجران اأو �سواحيها.

حافظت  ال�ساهدية  نجران  نقو�ض  اأن  الدرا�سة  اأكدت    -
على خ�سائ�ض مدر�سة الحجاز الكتابية و�سماتها.

بينت الدرا�سة اأن اأ�سلوب الخط في النقو�ض الموؤرخة    -
على  يمكن  كبيًرا  تبايًنا  ي�سجل  لم  الدرا�سة  مو�سوع 
اأ�سا�سه تحديد اأكثر من مرحلة انتقالية في تطور الخط 
لتعدد  جاءت  بينها  والختالفات  نجران،  بمنطقة 
بقواعد  اإلمامهم  ومدى  مهارتهم،  وتباين  النقا�سين 

الخط، ومعرفتهم للن�سب.

الدرا�سة  مو�سوع  النقو�ض  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت    -
الخط  تطور  في  �سبقتها  لمراحل  مرحلة لحقة  تمثل 
بتحقيق  الخطاط  فيها  اكتفى  نجران،  بمنطقة  العربي 
الغر�ض الأ�سا�سي من النق�ض، وهو توثيق حدث الوفاة 
لأ�سخا�ض معينين والدعاء لهم دون اأن يعطي اهتماًما 
الفنية  الجوانب  معه  تبرز  الذي  بالقدر  الخط  بجمال 

المميزة له بخالف المراحل ال�سابقة.

اأو�سحت الدرا�سة اأن هناك ارتباًطا وا�سًحا بين نقو�ض    -
وهو  المكرمة،  مكة  بمنطقة  بمثيالتها  نجران  منطقة 
تاأكيد على انت�سار المدر�سة المكية في �سناعة ال�سواهد 

بجنوب الجزيرة العربية. 

في  الم�ستخدمة  اللفظية  ال�سيغ  تنوع  الدرا�سة  بينت    -
بع�سها  ا�سترك  واإن  الدرا�سة،  مو�سوع  نجران  نقو�ض 

في بع�ض العبارات.

اأو�سحت الدرا�سة اإمكانية اأن يكون لل�سخ�ض الواحد    -
المكانة  علو  على  تدل  ربما  وهي  نق�ض،  من  اأكثر 

الجتماعية اأو ال�سيا�سية اأو المادية لأ�سحابها.

اأو�سحت الدرا�سة تنوع العنا�سر الزخرفية الم�ستخدمة    -
الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية  نجران  اأحجار  تزيين  في 

ال�سدا�سية،  النجمة  �سكل  من  هند�سية  زخارف  بين 
المعقوفة،  والأ�سكال  والمثلثات،  والمعينات، 
الزخارف  كاإطارات، وكذلك  الم�ستقيمة  والخطوط 
نق�ض  �ساهد واحد  وهو  اقت�سرت على  والتي  النباتية 

غنية ابنة الجعد.

الدرا�شة التحليلية للنقو�ش ال�شاهدية بنجران
اأ�سماء  الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية  النقو�ض  �سمت 
نجران؛  في  عا�ست  التي  ال�سخ�سيات  من  ع�سر  اثني 
وماتت على ترابها، ودفنت في مقابرها، والتي لالأ�سف لم 
ت�سلنا عنها معلومات اأو ترجمات في الم�سادر الأدبية اأو 
كتب التراجم خا�سة في جنوب الجزيرة العربية التي بين 
اأيدينا، وخلت نقو�سها من اأ�سماء اأو توقيعات الخطاطين، 
اأنها كتبت بالخط الحجازي  فمن حيث ال�سكل: يالحظ 
الحجازي  اأو  المتقن(  الطرف  ذي  )الكوفي  المتقن 
)الكوفي  المورق  الحجازي  الخط  اأو  )الن�سخي(،  اللين 
المورق  الكوفي  الخط  ا�ستخدام  كان  واإن   ، المورق( 
)الحجازي المورق( جاء على نطاق �سيق حيث ا�ستخدم 
في كتابة النقو�ض التا�سع والعا�سر والخام�ض ع�سر )لوحات 
الكوفي  بالخط  النقو�ض  معظم  ُكتبت  في حين   ،)11 ،7
 ،1 )لوحات  المتقن(  الطرف  ذي  )الحجازي  الب�سيط 
2، 4، 8، 10 (، وُنفذت هذه النقو�ض اإما بطريقة الحفر 
البارز، من خالل ترك الحروف بارزة بعد حفر ما حولها 
من م�ساحة في قاعدة ال�ساهد المحيطة بالحروف نف�سها 
التا�سع  ال�ساهد  كتابات  في  الم�ستخدم  الأ�سلوب  وهو 
نفذت  اأنها  اأو   ،)11  ،7 )لوحات  ع�سر  الرابع  والنق�ض 
بطريقة الك�سط اأو الحز )الحفر غير العميق( وهذا الأ�سلوب 
�سهل التنفيذ ولذا ُكتبت به معظم النقو�ض مو�سوع الدرا�سة 
)لوحات 1، 6، 8، 9، 10( ، وهو الأ�سلوب الذي كتبت 
به النقو�ض على الأحجار في الكثير من مناطق الحجاز مثل 

تلك الكتابات الموؤرخة بمنطقة ال�سويدرة.127 
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 اأ�شلوب الخط وال�شياغة
لم ي�سجل اأ�سلوب الخط في النقو�ض الموؤرخة مو�سوع 
الدرا�سة تبايًنا كبيًرا يمكن على اأ�سا�سه تحديد اأكثر من مرحلة 
التباين  هذا  اإن  اإذ  نجران،  بمنطقة  الخط  تطور  في  انتقالية 
وتباين  النقا�سين  تعدد  نتيجة  فهو  فعاًل،  موجوًدا  كان  واإن 
مهارتهم، ومدى اإلمامهم بقواعد الخط الذي يكتب به �سواء 
الخط الحجازي المتقن128 اأو الحجازي اللين )الن�سخي(، 
اأو الخط الحجازي المورق )الكوفي المورق(، ومعرفتهم 
ا واأن الفترة الزمنية التي تنتمي اليها هذه  للن�سب، خ�سو�سً

النقو�ض الموؤرخة ل تتجاوز 213 �سنة.  

مرحلة  تمثل  المجموعة  هذه  اعتبار  يمكن  ولذلك 
بمنطقة  العربي  الخط  تطور  في  �سبقتها  لمراحل  لحقة 
الغر�ض  بتحقيق  يكتفي  فيها  الخطاط  اأ�سبح  نجران، 
الوفاة لأ�سخا�ض  النق�ض، وهو توثيق حدث  الأ�سا�سي من 
اهتماًما بجمال الخط  اأن يعطي  معينين والدعاء لهم دون 
بالقدر الذي تبرز معه الجوانب الفنية المميزة له بخالف 
فائقة؛  بعناية  الخط  فيها  حظي  والتي  ال�سابقة،  المراحل 
حيث  من  المجموعة  هذه  بين  تباين  ر�سد  يمكننا  حيث 

جودة الخط، فمنها ما بلغ درجة متقدمة من الإتقان �سواء 
في اأ�سلوب الخط، اأو طريقة تنفيذ الحفر مثل النق�ض الأول 
والتا�سع والعا�سر والثاني ع�سر )لوحات1، 7، 8(، ومنها 
الن�سب  به  واختلت  فيه،  والتنفيذ  الخط  جودة  قلت  ما 
الحروف  مدات  طول  حيث  من  وذلك  الخط،  وقواعد 
وهي  )لوحة5(،  ال�سابع  النق�ض  وخا�سة  وعر�سها921، 
تدل في مجملها على مدى رغبة الخطاط في منطقة نجران 
وتجويده،  وتح�سينه  الخط  لتجويد  الم�ستمرة  ومحاولته 
�سواء فيما يتعلق بتنفيذ الكتابات وتوزيعها، اأو فيما يتعلق 
اإلي  بالعنا�سر الزخرفية والفنية وتوزيعها واإن جاءت قليلة 
حد ما، مع عدم انتظام اأ�سطر بع�ض النقو�ض ب�سبب طبيعة 
الواجهة ال�سخرية للحجر الم�ستخدم )لوحات 4، 6، 9(.

في  الم�ستخدمة  اللفظية  ال�سيغ  تنوع  يالحظ  كما 
في  بع�سها  ا�سترك  واإن  الدرا�سة،  مو�سوع  نجران  نقو�ض 
كتب  حيث  بالب�سملة؛  النق�ض  بداية  مثل  العبارات  بع�ض 
معظمها على �سطر واحد كما في ال�سواهد الأول والثاني 
والثالث والرابع والخام�ض والثامن، وال�سواهد من التا�سع 
حتى الثالث ع�سر )لوحات 1، 2، 3، 6، 9، 11(، واإن 
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الأول  ال�سطر  في  بالب�سملة  األحق  ال�سواهد  بع�ض  في  كان 
الرابع  ال�ساهد  في  كما  هلل(  )الحمد  مثل  الكلمات  بع�ض 
نموذج  ُكتب  حين  في   ،)9  ،3 )لوحات  ع�سر  والثالث 
واحد على ثالثة اأ�سطركما في ال�ساهد ال�سابع )لوحة 5(، 
والتي بداأت كتابة الب�سملة فيه من ال�سطر الثالث، كما بداأ 
اأما  الرحمة،  بطلب  بالدعاء   )’1‘ علي  بن  )جميع  نق�ض 

نق�ض )حمامه بنت �سهل( فقد بداأ بعبارة )الحمد هلل( . 

ويالحظ اأن معظم ال�سواهد التي بين اأيدينا لم تت�سمن 
الحر�ض  كان  واإنما  المعتادة،  القراآنية  الآيات  ن�سو�سها 
على طلب الرحمة للمتوفى، والدعاء له من الأمور المهمة 
القبور  �سواهد  في  الحال  هو  كما  و�سيغها  م�سامينها  في 
الإ�سالمية الأخرى؛130 حيث كانت �سيغ الأدعية الم�ستقاة 
من اآيات قراآنية هي الأكثر انت�ساًرا على ال�سواهد مو�سوع 
المغفرة والرحمة وهي  اإلي طلب  الدرا�سة، والتي تهدف 
منذ  عامة  ب�سورة  ال�ساهدية  الكتابات  في  تقليدية  ظاهرة 
وتتما�سي  الميالدي،  ال�سابع   - الهجري  الأول  القرن 
بطبيعة الحال مع الموت، وت�سم األفاًظا مقتب�سة من القراآن 

ا قراآنيًّا كما هو المتبع في  الكريم، بمعنى اأن الدعاء لي�ض ن�سً
كثير من الأدعية القراآنية اأو الأدعية الماأثورة.

من  والأخرين(  الأولين  جمعت  اإذا  )اللهم  فعبارة 
�سيغ طلب العفو والطماأنينة للمتوفى التي وردت ب�سكل 
ملحوظ على عدد من النقو�ض ال�ساهدية مو�سوع الدرا�سة 
والحادي  والثامن،  وال�ساد�ض،  الثالث  بالنقو�ض  فجاءت 
كلمات  وجود  يالحظ  حيث  6(؛   ،4 )لوحات2،  ع�سر 
وردت متفرقة في عدة اآيات قراآنية فمثاًل كلمة )جمعت( 
وردت في الآية )هذا يوم الف�سل جمعناكم و الأولين(،131 
وكذلك في اآية )فكيف اإذا جمعناهم ليوم ل ريب فيه(،132 
كما  جمًعا(؛133  فجمعناهم  ال�سور  في  )ونفخ  اآية  وفي 
جاءت كلمة )الأولين( بمفردها خم�سة وع�سرين مرة في 
)اإن  المثال  �سبيل  على  منها  والتي  �سورة،  ع�سرة  خم�ض 
مقرونة  الأولين(   ( وجاءت  الأولين(،134  اأ�ساطير  اإل  هذا 
الأولين وقليل  )ثلة من   قراآنيتين في  اآيتين  )بالأخرين( في 
من الأخرين(،135 )ثلة من  الأولين وثلة من الأخرين(،136 
وجاءت مجتمعة في قوله تعالي: )قل اإن  الأولين والأخرين 
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التي  الآية  وهي  معلوم(،137  يوم  ميقات  اإلي  لمجموعون 
ا�ستنبط منها هذا الدعاء.138

كثير  على  وجودها  المعتاد  ال�سيغ  من  العبارة  وهذه 
وجدت  كما  وال�سرين،139  وع�سم  الحجاز  �سواهد  من 
وبداية  الهجري  الثالث  القرن  باأواخر  يوؤرخ  نق�ض  على 
بالريا�ض،140  العبيكان  بمجموعة  الهجري  الرابع  القرن 
وغيرها من المواقع.141 وغير ذلك من النماذج �سواء من 

الحجاز142  اأو من م�سر.143

اأرحم  )يا  للمتوفى  الرحمة  طلب  دعاء  ورد  كما 
الراحمين( على النق�ض الثالث والنق�ض الحادي ع�سر )لوحة 
الراحمين(  )اأرحم  ماأخوذة من  الدعاء  2(، وكلمات هذا 
الواردة في اأربع اآيات قراآنية منها في قوله تعالى: )واأدخلنا 
في رحمتك واأنت اأرحم الراحمين(،144 وقوله تعالى )فاهلل 
خير حافًظا وهو اأرحم الراحمين(،145 وقوله تعالي: )يغفر 
اهلل لكم وهو اأرحم الراحمين(،146 وقوله تعالي: )واأيوب 
اإذ نادى ربه اأني م�سني ال�سر واأنت اأرحم الراحمين(،147 
وهي من ال�سيغ التي ظهرت ب�سيغ متعددة على ال�سواهد 

الإ�سالمية.148

بن  را�سد  �ساهد  من  كل  في  النقا�ض  اختتام  ويالحظ 
�سعد  ابن  ال�سابق  بن  و�ساهد جعفر  )لوحة 2(،   ’1‘ �سالم 
بعبارة )اأرحم الراحمين(، في حين اختتم �ساهد جميع بن 
علي ‘2’ )لوحة 4(، و�ساهد حمامه بنت �سهل )لوحة 5(، 
)و�سلم  بعبارة   ،)8 )لوحة  محمد  بن  العزيز  عبد  ونق�ض 

ت�سليما( .

العديد من  التي وردت على  الدعاء من الأدعية  وهذا 
منها  والتي  وخارجها  الحجاز  داخل  الإ�سالمية  ال�سواهد 
�سيبة  بن  با�سم م�سعب  نق�ض  الح�سر  المثال ل  �سبيل  على 

حاجب الكعبة من مكة موؤرخ بالقرن 2هـ/8م .149

مو�سوع  النقو�ض  �سمن  وردت  التي  الأدعية  ومن 
ب�سيغة  للمتوفى  اهلل  اإلي  الت�سرع  دعاء  ا  اأي�سً الدرا�سة 

على  ورد  والذي  النعيم«،  جنة  ورثة  من  »واجعل.... 
ع�سر  الحادي  والنق�ض  والثامن  وال�ساد�ض  الثالث  النق�ض 
قوله  من  الدعاء  هذا  ا�ستوحي  وقد   ،)6  ،4  ،2 )لوحات 
تعالى ‘واجعلني من ورثة جنة النعيم’؛150 اأما دعاء )الذين 
ل خوف عليهم ول هم يحزنون( الوارد بالنق�ض الخام�ض 
مقتب�ض من الآية )اإن الذين قالوا ربنا اهلل ثم ا�ستقاموا تتنزل 
بالجنة  واأب�سروا  تحزنوا  ول  تخافوا  األ  المالئكة  عليهم 
التي كنتم توعدون(،151 وهي من ال�سيغ المعتاد وجودها 

على كثير من �سواهد القبور في الحجاز.152 

اهلل عليه  النبي �سلى  التوحيد وال�سالة على  اأما عبارة 
بن  محمد  ابن  العزيز  عبد  نق�ض  على  وردت  التي  و�سلم 
الب�ساعة  لكونه  الهامة  الأدعية  فمن   ،)8 )لوحة  عثمان 
الرابحة بالثواب عند المالقاة في يوم الح�سر،153 ويتما�سى 
�سياق هذا الدعاء مع روح الآية القراآنية الكريمة )قل اإنما 
اإله واحد فمن كان  اإلهكم  اأنما  اإلي  اأنا ب�سر مثلكم يوحي 
يرجو لقاء ربه فليعمل عماًل �سالًحا ول ي�سرك بعبادة ربه 

اأحًدا(.154 

علي  بن  ُجميع  قبر  �ساهد  ب�سالم(  )ادخلوها  دعاء  اأما 
اَلٍم اآِمِنيَن(،155  ‘1’، م�ستوحى من قوله تعالي: )اْدُخُلوَها ِب�سَ
اأما دعاء ‘اجعله من عباده ال�سالحين الذين ل خوف عليهم 
ول هم يحزنون’ والذي ورد على نف�ض النق�ض فم�ستوحى 
من عدة اآيات قراآنية منها )ادخلوا الجنة ل خوف عليكم ول 
اأنتم تحزنون(،156 والآية )فمن تبع هداي فال خوف عليهم 
ربهم ول  عند  اأجرهم  )فلهم  والآية  يحزنون(،157  ول هم 
خوف عليهم ول هم يحزنون(،158 والآية )لهم اأجرهم عند 
ربهم ول خوف عليهم ول هم يحزنون(،159 والآية )من اآمن 
باهلل واليوم الآخر وعمل �سالًحا فال خوف عليهم ول هم 
يحزنون(،160 والآية )فمن اآمن واأ�سلح فال خوف عليهم ول 
هم يحزنون(،161 والآية )األ اإن اأولياء اهلل ل خوف عليهم 
ول هم يحزنون(،162 وقد ظهرت هذه ال�سيغة على بع�ض 

النقو�ض ال�ساهدية الإ�سالمية المعا�سرة.163
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وقد جاء الإقرار بالألوهية في نق�ض با�سم عبد العزيز بن 
محمد بن عثمان ب�سيغة )ي�سهد ان ل اله اإل اهلل وحده ل 
�سريك له وان محمدا عبده ور�سوله( )لوحة 8( ، وهي من 
ال�سيغ التي �ساع ا�ستخدامها في النقو�ض الإ�سالمية �سواء في 
اأما  الأخرى؛164  الإ�سالمية  الأقطار  اأو غيرها من  الحجاز 
دعاء طلب الح�سر مع ال�سالحين الذي ورد على �ساهد قبر 
جهينة بنت عبد اهلل ابن اإبراهيم بن هزيمة، فهو من العبارة 
الدعائية التي وردت على �سواهد القبور الإ�سالمية؛165 كما 
اأن �سيغة طلب المغفرة التي ا�ستخدمت في �ساهد جميع بن 
علي ‘1’ هي من الأدعية التي كانت معروفة بنقو�ض نجران 
والتي من نماذجها نق�ض موؤرخ ب�سنة 46هـ، با�سم عبد اهلل 

بن ديرام، واآخر موؤرخ ب�سنة 220هـ.166

اأما �سيغة ال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، في 
�ساهد جميع بن علي ‘2’ )لوحة 4(، دعاء م�ستق من الآية 
الذين  ياأيها  النبي  على  ي�سلون  ومالئكته  اهلل  )اإن  القراآنية 
التوبة  طلب  اأما  ت�سليًما(؛167  و�سلموا  عليه  �سلوا  اآمنوا 
فهو   )11 )لوحة  المهدي  الحارث  بن  اأحمد  نق�ض  في 
اأمر حث عليه القراآن الكريم كما في قوله تعالى: )اإن اهلل 
بعد  تاب من  تعالى:)فمن  الرحيم(،168 وقوله  التواب  هو 
ظلمه واأ�سلح فاإن اهلل يتوب عليه اإن اهلل غفور رحيم(،169 
وقوله تعالى: )ويتوب اهلل على الموؤمنين والموؤمنات(،170 
وهي من ال�سيغ التي �ساع ا�ستخدامها بنقو�ض طريق الحج 

ال�سامي،171 وروارة،172 وغير ذلك من الأمثلة.

ومن ال�سيغ الدعائية التي انت�سرت على نقو�ض نجران 
مع  الح�سر  طلب  دعاء  ا  اأي�سً الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية 
النبي والقدي�سين والأبرار، وقد وردت ب�سيغ مختلفة، منها 
بنت  نق�ض ح�سينه  في  القدي�سين( كما  في زمرة  )ح�سرها 
ربيع )لوحة 3(، ونق�ض اآمنة بنت عذال )لوحة 6(، ونق�ض 
)وح�سره  ب�سيغة  الدعاء  هذا  ورد  كما  9(؛  )لوحة  جزيلة 
في زمره نبيه المختار( كما في نق�ض جميع بن علي ‘1’، 
الدعاء  هذا  وورد  5(؛  )لوحة  �سهل  بنت  حمامه  ونق�ض 

اأي�سا بنق�ض جهينة بنت عبد اهلل ب�سيغة )وح�سرها في زمره 
الأبرار الطيبين( .

ومن الظواهر التي يمكن مالحظتها على نقو�ض نجران 
والو�سل،  الف�سل  ظاهرة  الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية 
والتي يق�سد بها ف�سل بع�ض حروف الكلمة الواحدة عن 
يكون  وقد  يليه،  والذي  ال�سطر  في  وتفريقها  بع�ض،173 
الكلمة  اإثبات  ال�سطر عن  اآخر  الدافع وراء ذلك هو �سيق 
بتمامها، فيعمد الخطاط اإلي تفريقها بين �سطرين من اأجل 
�سواهد  على  انت�سرت  ظاهرة  وهي  واإكمالها،174  و�سلها 
العربية  الكتابة  نبطيًّا على  تاأثيًرا  المبكرة، وتعك�ض  القبور 
الإ�سالمية،175 كما في �ساهد قبر را�سد بن �سالم )لوحة 2(، 
و�ساهد قبر ح�سينه بنت ربيع بن �سليمان بن وهب ابن اأبي 
)لوحة  �سهل  بنت  قبر حمامه  و�ساهد  )لوحة 3(،  الجهم 
5(، و�ساهد قبر اآمنة عذال بنت بر�ض )مو�سى( )لوحة 6(، 
و�ساهد قبر غنية ابنة الجعد بن محمود )لوحة 7(، و�ساهد 
قبر جعفر ابن ال�سابق بن �سعيد بن �سالم، و�ساهد قبر جهينة 
بنت عبد اهلل بن اإبراهيم بن هزيمة، وتعد هذه الظاهرة من 
ل�سيما  الإ�سالمية  النقو�ض  من  للكثير  الكتابية  الخ�سائ�ض 

بالحجاز.176

اأ�شلوب التاأريخ

ال�ساهدية  النقو�ض  بمجموعة  التاأريخ  اأ�سلوب  جاء 
بنجران مو�سوع الدرا�سة على اأ�سلوبين؛ الأول: حدد فيه 
الأ�سلوب  وهو  الهجرية،  ال�سنة  ثم  اليوم  يليه  الوفاة  �سهر 
الذي �سيغ به تاريخ �ساهد واحد فقط كالآتي: )توفى في 
ثنتين  �سنه  فيه من  باقيه  ال�سبت على ع�سر  ليله  �سوال  �سهر 
الثاني: حدد  �سنه(، والأ�سلوب  �سنه وخم�ض ميه  وت�سعين 
ال�سنة  ذلك  يلي  لليوم،  تحديد  دون  مبا�سرة  ال�سهر  فيه 
معظم  تواريخ  �سياغة  في  المتبع  الأ�سلوب  وهو  الهجرية 
في  اهلل  رحمها  )توفيت  مثل  الدرا�سة  مو�سوع  ال�سواهد 
)توفيت  �سنه(،  وخم�سمايه  �سنه  ع�سره  �ست  �سنه  �سعبان 
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وخم�سميه  �سنه  ت�سع  �سنه  المحرم  �سهر  في  اهلل  رحمها 
�سنه �سبعين(، )توفيت في )�سهر( �سفر ل�سنه �ست واربعين 

و�ستمايه �سنه( وغير ذلك من الأمثلة. 

النقو�ض  على  الواردة  التاريخ  �سيغة  كما يالحظ على 
الموؤرخة بنجران مو�سوع الدرا�سة البدء بالأرقام الأدنى، 
كما اأن الكاتب األحق كلمة ‘�سنة’ قبل وبعد تاريخ الوفاة، 
مر  على  الإ�سالمية  النقو�ض  من  كثير  في  �سائع  اأمر  وهو 

الع�سور، وفي مواقع مختلفة من العالم الإ�سالمي.177

 العنا�شر الفنية والزخرفية

في  الم�ستخدمة  الفنية  العنا�سر  قلة  من  الرغم  على 
زخرفة النقو�ض ال�ساهدية مو�سوع الدرا�سة وما تميزت به 
من ب�ساطة، فاإن الخطاط ا�ستعا�ض عنها باإخراج الحروف 
بطريقة فنية دقيقة، ومن العنا�سر الزخرفية الم�ستخدمة في 

تزيين نقو�ض نجران مو�سوع الدرا�سة: 

العنا�سر  من  وهي  ال�سدا�سية:178  النجمة  زخرفة 
الزخرفية الهند�سية التي انت�سرت انت�ساًرا كبيًرا على �سواهد 
القبور الإ�سالمية في مناطق مختلفة من العالم الإ�سالمي،179 
وهي الزخرفة التي نفذت على نق�ض عبد العزيز بن محمد 
 ،)8 )لوحة  النق�ض  نهاية  في  ر�سمت  والتي  عثمان،  بن 
وكان الغر�ض من ر�سمها كعن�سر زخرفي لملء الفراغ،180 
الزخرفي على �سواهد  العن�سر  اأن ر�سم هذا  البع�ض  ويرى 
تعبيًرا  جاءت  حيث  رمزية  اأهمية  له  يكون  ربما  القبور 
المنزلة،  وعلو  قبره،  له  اهلل  ينور  باأن  للمتوفى  الدعاء  عن 
و�سعود الروح اإلي ال�سماء،181 وهي من العنا�سر الزخرفية 
من  الكثير  على  وا�سح  ب�سكل  ا�ستخدمت  التي  الهند�سية 
هذا  عليها  ظهر  التي  ال�سواهد  اأقدم  ومن  القبور،  �سواهد 
كما  185هـ/801م.182  ب�سنة  موؤرخ  قبر  �ساهد  العن�سر 
نق�ض هذا العن�سر الزخرفي على العديد من �سواهد القبور 
�ساهدي  مثل  الهجريين  والرابع  الثالث  بالقرنين  الموؤرخة 
التا�سع الميالدي  الثالث الهجري -  قبر موؤرخين  بالقرن 

بمكتبة الملك فهد الوطنية بالريا�ض.183

من  العديد  على  الزخرفي  العن�سر  هذا  نق�ض  كما 
المثال  �سبيل  على  منها  والتي  المعالة  مقبرة  قبور  �سواهد 
الميالدي  التا�سع  الهجري-  الثالث  بالقرن  موؤرخ  �ساهد 
وعلى  الجبرتي،184  ابن  الرحمن  عبد  بن  محمد  با�سم 
�ساهد با�سم حبيب الخادم الأندل�سي موؤرخ بالقرن الثالث 
ريعان  با�سم  و�ساهد  الميالدي،185  التا�سع   - الهجري 
الثالث  بالقرن  موؤرخ  الجرجاني،  الوا�سعي  عبد  مولة 
مزدوج  ب�سكل  ونق�ض  الميالدي،186  التا�سع   - الهجري 
الرابع  بالقرن  موؤرخ  حليم  بنت  نوفه  با�سم  �ساهد  على 
على  دائرة  داخل  ونفذ  الميالدي،187  العا�سر   - الهجري 
موؤرخ  �ستر  بن  الرحمن  عبد  ابنة  الرحيم  اأمة  با�سم  �ساهد 
وعلى  الميالدي،188  العا�سر   - الهجري  الرابع  بالقرن 
الرابع  بالقرن  الح�سن بنت محمود موؤرخ  اأم  با�سم  �ساهد 
الهجري - العا�سر الميالدي،189 و�سغل من الداخل بدائرة 
بن  ابنة عي�سى  الرحمن  اأم عبد  با�سم  �ساهد  مف�س�سة على 
العا�سر   - الهجري  الرابع  بالقرن  موؤرخ  الفار�سي  عمرو 
موؤرخ  عليب  من  قبر  �ساهد  على  وظهرت  الميالدي،190 
�سنة 416هـ - نوفمبر1025م،191 وعلى  ب�سهر رم�سان 
بالقرن  المخزومي موؤرخ  با�سم رحمة بنت محمد  �ساهد 
با�سم  و�ساهد  الميالدي،192  العا�سر   - الهجري  الرابع 
1084م،193   - 477هـ  بـعام  موؤرخ  منان  بنت  خديجة 
موؤرخ  محمد  بن  �سعيد  بن  زياد  ابنة  لبانة  با�سم  و�ساهد 

بالقرن الرابع الهجري - العا�سر الميالدي.194

الق�سم  تزيين  في  المعينات  اأ�سكال  ا�ستخدمت  كما 
العلوي لبع�ض نقو�ض نجران ال�ساهدية مو�سوع الدرا�سة؛ 
الجانب  على  زواياه  باإحدى  يرتكز  المعين  �سمم  حيث 
بن  محمد  ابنة  فاطمة  �ساهد  في  كما  الإطار،  من  العلوي 
)لوحة2(،   ’2‘ �سالم  بن  را�سد  و�ساهد  )لوحة1(،  حميد 
ونق�ض جعفر بن ال�سابق ابن �سعد، وهذا ال�سكل الهند�سي 
ال�ساهدية  النقو�ض  على  ا�ستخدمت  التي  العنا�سر  من 
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الإ�سالمية المعا�سرة.195

وزين �ساهد را�سد بن �سالم ‘1’  بمثلث معدول يقطعه 
لالإطار،  العلوي  الق�سم  بمنت�سف  مقلوب  اآخر  مثلث 
و�سكل المثلث من العنا�سر الزخرفية التي ا�ستخدمت على 

النقو�ض ال�ساهدية الإ�سالمية.196

ومن العنا�سر الفنية التي ا�ستخدمت في نقو�ض نجران 
اأو  المعقوفة  الأ�سكال  ا  اأي�سً الدرا�سة  مو�سوع  ال�ساهدية 
�سليمان  بن  ربيع  بنت  بنق�ض ح�سينه  المتقاطعة:  الخطوط 
بن وهب بن اأبي الجهم )لوحة3(، ظهرت ب�سواهد مقبرة 
�ساهد  بنق�ض  يحيط  الذي  الإطار  بها  زين  حيث  المعالة 
با�سم الح�سن بن عبد اهلل بن وثاب المدني موؤرخ بالقرن 

الرابع الهجري - العا�سر الميالدي.197 

ال�ساهدية  الأحجار  في  الم�ستخدمة  الإطارات  اأما 
في  الإطار  واقت�سر  ب�سيطة،198  فجاءت  الدرا�سة  مو�سوع 
)لوحة1(،  حميد  بن  محمد  ابنة  فاطمة  �ساهد  من  كل 
و�ساهدي را�سد بن علي ‘1،2’ )لوحة2(، و�ساهد ح�سنيه 
بنت ربيع )لوحة3(، على اإطار ب�سيط من اأعلى ويمتد قلياًل 
على الجانبين، في حين يحيط ب�ساهد جميع بن علي ‘2’  
عليه  �ساعد  ما  وهو  الجهات  جميع  من  اإطار  )لوحة4(، 
طبيعة وم�ساحة �سطح قطعة الحجر المنفذة عليها الكتابة، 
والحقيقة لقد �ساعدت هذه الإطارات على اإعطاء ال�ساهد 

م�سحة جمالية، مع الم�ساعدة في تنظيم الأ�سطر.

را�سد  قبر  �ساهد  على  نفذ  والذي  المثلث:  زخرفة 
العنا�سر  من  وهو   ،’1‘ ال�ساعدي  رفاعة  اأبي  بن  �سالم  بن 
واإن  القبور  �سواهد  من  مجموعة  علي  جاءت  التي  الفنية 
المعالة  مقبرة  �سواهد  منها  والتي  مقلوبة  بهيئة  جاءت 
بن  محمد  بن  اأحمد  با�سم  �ساهد  مثل  المكرمة،  بمكة 
با�سم  و�ساهد  ق3هـ/9م،199  بـ  موؤرخ  المروزني،  اأحمد 
الهجري- الثالث  بالقرن  موؤرخ  الرازق،  عبد  بن  يو�سف 
بن  محمد  بن  �سلمة  با�سم  و�ساهد  الميالدي،200  التا�سع 

الهجري  الثالث  بالقرن  موؤرخ  الع�سامي،  عا�سم  اأبي 
جبر  بن  اإبراهيم  با�سم  و�ساهد  الميالدي،201  التا�سع   -
التا�سع   - الهجري  الثالث  بالقرن  موؤرخ  الحكيم،  مولى 
الميالدي،202 �ساهد با�سم اأحمد بن محمد ال�سريني موؤرخ 
بنت  با�سم عزيزة  اآخر  بعام 329هـ -940م،203 و�ساهد 
الهجري-العا�سر  الرابع  بالقرن  موؤرخ  المفرط  بن  ن�سير 
اأحمد  بن  وهيب  با�سم  �ساهد  وكذلك  الميالدي،204 
 - الهجري  الرابع  بالقرن  موؤرخ  وهيب  بن  العالء  بن 
الأطر  فرج  بنت  نبيلة  با�سم  و�ساهد  الميالدي،205  العا�سر 
النابل�سي موؤرخ بعام 420هـ- 1029م،206 وعلى �ساهد 
الهجري  الرابع  بالقرن  موؤرخ  ن�سيب  بنت  �سرية  با�سم 
بكر  اأبو  با�سم  قبر  �ساهد  وعلى  الميالدي،207  العا�سر   -
بالقرن  موؤرخ  الإ�سكندراني  الحكم  بن  عي�سى  بن  محمد 
اأبو  با�سم  الميالدي،208 و�ساهد  العا�سر  الهجري -  الرابع 
بعام 363هـ  موؤرخ  ال�سيرافي  يعقوب  ابن  اأحمد  الح�سن 
بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  با�سم  و�ساهد  973م،209   -
عتبة موؤرخ بالقرن الرابع الهجري - العا�سر الميالدي،210 
و�ساهد با�سم اإبراهيم وعلي اإبني مو�سى ابن �سراج اللخمي 
�سليمة  با�سم  بـ ق4هـ/10م،211 و�ساهد  موؤرخ  الأندل�سي 
اأم اأحمد بن يو�سف بن النعمان ها�سم موؤرخ بالقرن الرابع 

الهجري - العا�سر الميالدي.212 

مجموعة  في  اقت�سرت  فقد  النباتية  الزخارف  اأما 
نق�ض  وهو  واحد  �ساهد  على  الدرا�سة  مو�سوع  ال�سواهد 
الكوفي  بالخط  ُكتب  والذي  )لوحة7(،  الجعد  ابنة  غنية 
ولذا  الزخرفي،  الت�سكيل  تقبل  التي  طبيعته  اأتاحت  الذي 
النباتية  والأوراق  بالأفرع  حروفه  تزيين  في  النقا�ض  برع 
وقد  لل�ساهد،  العلوي  بالق�سم  نخيلية  مروحة  ون�سفي 
جاءت هذه الزخارف بهيئة قريبة من الطبيعة، كما زين من 
اأعلى بزوج من الأوراق القلبية المزدوجة، وجاء التجويف 
الداخلي بينهما مفرًغا على هيئة القلب، وهذه الزخرفة من 
العنا�سر النباتية التي يمكن م�ساهدتها على بع�ض النقو�ض 



169 العدد ال�سابع 

ال�ساهدية الإ�سالمية.213 

الخاتمة والنتائج

لخم�سة  تحليلية  فنية  اأثرية  درا�سة  البحث  هذا  تناول 
نجران  من  المن�سورة  غير  ال�ساهدية  الأحجار  من  ع�سر 
يتميز  لالآثار والتراث، والتي  محفوظة في متحف نجران 
معظمها باأنها موؤرخة في الفترة من القرن ال�ساد�ض الهجري 
- الحادي ع�سر الميالدي وحتى القرن الثامن الهجري - 
قراءة  النقو�ض  قراءة  تمت  حيث  الميالدي؛  ع�سر  الثالث 
�سحيحة وتحليلها تحلياًل فنيًّا من خالل اأ�ساليب الخطوط 
التي ُكتبت بها، واأنواعها، وتحليل ومقارنة ما ت�سمه من 
تاأريخ  اإلي  بالإ�سافة  لفظية،  عنا�سر زخرفية وفنية، و�سيغ 
واأ�سلوب  خطوطها  اأنواع  بدرا�سة  الموؤرخة  غير  النقو�ض 
اأو  الموؤرخة �سواء في نجران  تنفيذها ومقارنتها بمثيالتها 
في غيرها من مناطق الحجاز ل�سيما منطقة مكة المكرمة 
التي كانت منطقة نجران مرتبطة بها في كثير من مراحلها 

التاريخية.

يقوم  علمي  منهج  النقو�ض  هذه  درا�سة  في  اتُّبع  وقد 
على محورين؛ الأول: الدرا�سة التحليلية للنقو�ض مو�سوع 
التاأريخ،  واأ�سلوب  وال�سياغة،  الخط  اأ�سلوب  من  الدرا�سة 
فهو  الثاني:  المحور  اأما  والزخرفية،  الفنية  والعنا�سر 
وبيان  فنيًّا  تحلياًل  نق�ض  كل  وتحليل  بالنقو�ض  التعريف 
مميزات مدر�سة الحجاز الكتابية، والوقوف على التاأثيرات 
النبطية بها، ف�ساًل عن الإ�سارة اإلي النواحي الزخرفية وغير 

ذلك من النواحي الفنية واللغوية لها.

تطور  من  الخط  فن  اليه  و�سل  ما  مدى  وات�سح   
وتجويد في منطقة نجران رغم ب�ساطة اأ�ساليب تنفيذ معظم 
اأهل  مهارة  على  التاأكيد  مع  الدرا�سة،  مو�سوع  النقو�ض 
الدرا�سة  الحجارة وت�سكيلها، وخل�ست  نق�ض  في  نجران 

اإلي مجموعة من النتائج من اأهمها:

مجموعة  بين  الوا�سح  الت�سابه  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت    -
حروفها   واأ�سكال  الدرا�سة  مو�سوع  النقو�ض 
في  نق�ست  لكونها  اللفظية،  و�سيغها  وتجان�سها، 
فترات زمنية متقاربة، واأن من قاموا بنق�سها في اأغلب 

الظن كانوا ممن �سكنوا منطقة نجران اأو �سواحيها.

حافظت  ال�ساهدية  نجران  نقو�ض  اأن  الدرا�سة  اأكدت    -
على خ�سائ�ض مدر�سة الحجاز الكتابية و�سماتها.

بينت الدرا�سة اأن اأ�سلوب الخط في النقو�ض الموؤرخة    -
على  يمكن  كبيًرا  تبايًنا  ي�سجل  لم  الدرا�سة  مو�سوع 
اأ�سا�سه تحديد اأكثر من مرحلة انتقالية في تطور الخط 
لتعدد  جاءت  بينها  والختالفات  نجران،  بمنطقة 
بقواعد  اإلمامهم  ومدى  مهارتهم،  وتباين  النقا�سين 

الخط، ومعرفتهم للن�سب.

الدرا�سة  مو�سوع  النقو�ض  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت   -
الخط  تطور  في  �سبقتها  لمراحل  مرحلة لحقة  تمثل 
بتحقيق  الخطاط  فيها  اكتفى  نجران،  بمنطقة  العربي 
الغر�ض الأ�سا�سي من النق�ض، وهو توثيق حدث الوفاة 
لأ�سخا�ض معينين والدعاء لهم دون اأن يعطي اهتماًما 
الفنية  الجوانب  معه  تبرز  الذي  بالقدر  الخط  بجمال 

المميزة له بخالف المراحل ال�سابقة.

اأو�سحت الدرا�سة اأن هناك ارتباًطا وا�سًحا بين نقو�ض     -
وهو  المكرمة،  مكة  بمنطقة  بمثيالتها  نجران  منطقة 
تاأكيد على انت�سار المدر�سة المكية في �سناعة ال�سواهد 

بجنوب الجزيرة العربية. 

في  الم�ستخدمة  اللفظية  ال�سيغ  تنوع  الدرا�سة  بينت    -
بع�سها  ا�سترك  واإن  الدرا�سة،  مو�سوع  نجران  نقو�ض 

في بع�ض العبارات.

الدرا�سة  مو�سوع  نجران  نقو�ض  ن�سو�ض  تت�سمن  لم    -
على  الحر�ض  كان  واإنما  المعتادة،  القراآنية  الآيات 
طلب والمغفرة للمتوفى، من خالل الأدعية الم�ستقاة 
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من اآيات قراآنية.

اأو�سحت الدرا�سة اإمكانية اأن يكون لل�سخ�ض الواحد    -
المكانة  علو  على  تدل  ربما  وهي  نق�ض،  من  اأكثر 

الجتماعية اأو ال�سيا�سية اأو المادية لأ�سحابها.

اأو�سحت الدرا�سة تنوع العنا�سر الزخرفية الم�ستخدمة    -
في تزيين اأحجار نجران ال�ساهدية مو�سوع الدرا�سبين 
ال�سدا�سية،  النجمة  �سكل  من  هند�سية  زخارف 
المعقوفة،  والأ�سكال  والمثلثات،  والمعينات، 
الزخارف  كاإطارات، وكذلك  الم�ستقيمة  والخطوط 
نق�ض  وهو  واحد  �ساهد  على  اقت�سرت  والتي  النباتية 

غنية ابنة الجعد.

الهوام�ش
النقو�ض  بقراءة  اإ�سماعيل(  )د.يا�رس  الأول  الباحث  قام  ملحوظة:   *
وتفريغها ودرا�ستها درا�سة اأثرية فنية، وحتليل م�سامينها وعنا�رسها 
النقو�ض  بت�سوير  العمري(  الثاين)اأ.عبدالعزيز  الباحث  قام  يف حني 

وامل�ساعدة يف قراءتها.
حر�ض الباحثان على ن�رس هذا ال�ساهد  كمدخل للتعرف على خط   1
�سري التطور الذي مر به اخلط احلجازي بنجران يف الفرتة مو�سوع 

الدرا�سة.
ت�سمية جنران راجع: غيثان بن علي بن جري�ض، جنران درا�سة  عن   3
مطابع  ط1،   ، )ق1-ق4هـ/ق7-ق10م(  ح�سارية  تاريخية 

العبيكان )الريا�ض، 1424هـ-2004م( ، 31-30.
ينق�سم جنوب �سبه اجلزيرة العربية من الناحية اجلغرافية اإيل ق�سمني:   4
الثاين  والق�سم  بتهامة،  ويعرف  الأحمر  البحر  �ساحل  ي�سمل  الأول 
في�سم الأجزاء اجلبلية ويعرف بال�رسوات واأحياًنا جند، وتعترب جنران 
درا�سة  بن جري�ض، جنران  علي  بن  غيثان  الق�سم.  هذا  مناطق  اأ�سهر 
ا: اأيوب �سربي با�سا، مراآة جزيرة  تاريخية ح�سارية، 22. وانظر اأي�سً
العرب، ترجمة وتعليق اأحمد فوؤاد متويل وال�سف�سايف اأحمد املر�سي، 

ط1، دار الآفاق العربية )القاهرة، 1419هـ-1999م( ، 218.
عبد الرحمن الطيب الأن�ساري، �سالح بن حممد جابر اآل مريح، جنران   5
البخور )3(،  �سل�سلة قرى ظاهرة على طريق  القوافل، �سمن  منطلق 

دار القوافل للن�رس والتوزيع )الريا�ض، 1424هـ-2003م(، 11.
متيزت جنران مبوقع متو�سط جعلها حمط التقاء القوافل التجارية بني   6
اليمن واحلجاز واأطراف �سبه اجلزيرة العربية، وهو ما اأك�سبها قوة 
اقت�سادية كبرية. عبد الرحمن الطيب الأن�ساري واآل مريح، جنران 
درا�سة  جنران  جري�ض،  بن  علي  بن  غيثان  18؛  القوافل،  منطلق 

تاريخية ح�سارية، 31.

الر�سوم  وت�سجيل  ح�رس  واآخرون،  كباوي  بكر  الرحمن  عبد   7
الدوا�رس- جنران،  ال�سخرية 1411هـ-1990م. وادي  والنقو�ض 

اأطالل، العدد الرابع ع�رس )الريا�ض، 1416هـ-1996م( ، 47.
دارة  من�سورات  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  التاريخي  الأطل�ض   8
امللك عبدالعزيز )الريا�ض، 1419هـ-1999م( ، 217-216. 
بني  العربية  اجلزيرة  اأقاليم  تهامة وجند.  بني  احلد  هو  ال�رساة  وجبل 
اجلغرافية  اجلمعية  املعا�رسة،  والدرا�سات  القدمية  العربية  الكتابات 

الكويتية )الكويت، 1401هـ-1981م( ، 29.
حممد بن اأحمد العقيلي، جنران يف اأطوار التاريخ، ط1 )1404هـ-  9

1984م( ، 49-48.
 .44-41 التاريخ،  اطوار  يف  جنران  العقيلي،  اأحمد  بن  حممد   10
ولال�ستزادة عن قبائل جنران انظر: فتحي حممد اأبو عيانة، درا�سات 
)القاهرة،  اجلامعية  املعرفة  دار  العرب،  جزيرة  �سبه  جغرافية  يف 
ح�رس  واآخرون،  كباوي  بكر  الرحمن  عبد  15؛  1994م(، 

وت�سجيل الر�سوم والنقو�ض ال�سخرية، 47-46.
ع�سري،  اأمراء  �سرية  يف  املنري  ال�رساج  م�سفر،  بن  علي  بن  عبداهلل   11

موؤ�س�سة الر�سالة، د.ت، 145-144.
غيثان بن علي بن جري�ض، جنران درا�سة تاريخية ح�سارية، 188-  12

.189
تنوع الأجنا�ض القاطنة يف جنران اأمر طبيعي نظًرا ملوقع املنطقة جتاريًا   13
وع�سكريًا مع ارتباطها مبكة والطائف من ناحية، و�سمال اليمن من 
تاريخية  درا�سة  جنران  جري�ض،  بن  علي  بن  غيثان  اأخرى.  ناحية 

ح�سارية، 201-200.
وع�سري  جازان  تاريخ  يف  البيان  دلل،  راغب  حممد  الواحد  عبد   14
ط1  العثمانية،  الدولة  حتى  اجلاهلي  الع�رس  جـ1،  وجنران، 
)1416هـ-1995م(، 22-23؛ حممد بن اأحمد العقيلي، جنران 

يف اأطوار التاريخ، 15.
�سورة الربوج، اآية رقم 4.  15

وهي وادي جنران، وادي حبونة، وادي تثليث، وادي بي�سة، وادي   16
رانية، وادي تربة. فوؤاد حمزة، يف بالد ع�سري، ط2، مكتبة الن�رس 

احلديثة )الريا�ض، 1388هـ-1968م( ، 170-167.
وع�سري  جازان  تاريخ  يف  البيان  دلل،  راغب  حممد  الواحد  عبد   17

وجنران، جـ1، 124.
وع�سري  جازان  تاريخ  يف  البيان  دلل،  راغب  حممد  الواحد  عبد   18
بن جري�ض،  علي  بن  غيثان  وجنران، جـ1، 236-255، 275؛ 

جنران درا�سة تاريخية ح�سارية، 126-125.
وهو ما قد يف�رس اأن اأهل جنران كانوا على املذهب ال�سني ال�سافعي   19
بن  علي  بن  غيثان  والو�سيطة.  الأوىل  الإ�سالمية  القرون  خالل 

جري�ض، جنران درا�سة تاريخية ح�سارية، 111.
وع�سري  جازان  تاريخ  يف  البيان  دلل،  راغب  حممد  الواحد  عبد   20
جنران  جري�ض،  بن  علي  بن  غيثان  280-283؛  جـ1،  وجنران، 
تاريخ  عن  ولال�ستزادة   .137-126 ح�سارية،  تاريخية  درا�سة 
الأن�ساري  الطيب  الرحمن  عبد  راجع:  الع�سور  عرب  جنران 



171 العدد ال�سابع 

واآخرون، جنران منطلق القوافل، 17-12، 32-30.
امل�سالك  كتاب  القا�سم،  )اأبي  حوقل  ابن  املثال:  �سبيل  على  انظر   21
32؛ املقد�سي  �سـ31،  1873م،  بريل،  مطبعة  ليدن،  واملمالك، 
)�سم�ض الدين اأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر البناء ال�سامي 
ليدن،  الأقاليم،  معرفة  يف  التقا�سيم  اأح�سن  بالب�ساري(،  املعروف 
مطبعة بريل، 1877م، 67، 87؛ ياقوت احلموي )�سهاب الدين اأبو 
عبد اهلل(، معجم البلدان، دار �سادر، بريوت، 1376هـ/1957م، 
جـ4، �سـ139؛ الزبيدي، )حمب الدين اأبو الفي�ض1295هـ(، تاج 
العرو�ض من جواهر القامو�ض، املطبعة اخلريية، القاهرة، 1306هـ، 
عن  مبدئي  تقرير  واآخرون،  زاراين�ض  يوري�ض  �سـ556؛  جـ3، 
م�سح وتنقيب جنران/الأخدود يف عام 1402هـ/1982م، العدد 

ال�سابع، الطبعة الثانية، ) الريا�ض،1422هـ-2001م(، 21.  
وهي اأحدى قرى جنران، وهي قرية كبرية، تقع على ُبعد 5 كم من   22
موقع الأخدود الأثري، تتاألف من عدة قبائل اأهمها اآل حيدر، واآل 
اأهلها من وائلة، وكانت ت�سم 100 بيت.  اأكرث  اإن  عبا�ض، ويقال 
عنها راجع: فوؤاد حمزة، يف بالد ع�سري، 181، 184. ويعتربها 
العقيلي،  اأحمد  بن  ملكها. حممد  اأنها ح�سن جنران و�رسير  البع�ض 

جنران يف اأطوار التاريخ، 110.
من  اجلنوبي  اجلزء  يف  تقع  وهي  فهد  امللك  بحديقة  حالًيا  ت�سمى   23

مدينة جنران، �رسق املدينة الأثرية.
الإ�سالمية  الآثار  دار  يف  القبور  �سواهد  الزيلعي،  عمر  بن  اأحمد   24
)الكويت،  الإ�سالمية  الآثار  دار  الأوىل،  الطبعة  بالكويت، 
1409هـ-1989م(، 3؛ اأحمد بن عمر الزيلعي، نقو�ض اإ�سالمية 
من حمدانة بوادي عليب، ط1، مكتبة امللك فهد الوطنية )الريا�ض، 

1415هـ-1995م( ، 8-7. 
متحف  من  من�سورة  غري  �ساهدية  اأحجار  احلارثي،  علي  بن  نا�رس   25
الآثار والرتاث مبكة املكرمة، ط1، موؤ�س�سة ليان للثقافة )الريا�ض، 

1428هـ-2007م( ، 11. 
الإ�سالمية  الآثار  الزيلعي،  حمدانة؛  من  اإ�سالمية  نقو�ض  الزيلعي،   26
مبنطقة الباحة: اخُلُلف واخلليف اآثارهما ونقو�سهما الإ�سالمية، ط1 
الزيلعي، نقو�ض  اأحمد بن عمر  )الريا�ض، 1417هـ-1997م( ؛ 
اململكة  الآثار يف  ندوة  بها، يف  اإهمالها والعبث  ال�ساهدية:  تهامة 
الآثار  وكالة  عليها، جملدان،  واملحافظة  ال�سعودية حمايتها  العربية 

واملتاحف )الريا�ض، 1422هـ-2002م( .
عو�ض بن علي ال�سباإيل الزهراين واأخرون، تقرير مبدئي عن حفرية   27
الثاين-1417هـ-1996م،  املو�سم  جنران،  مبنطقة  الأخدود 
 ، )الريا�ض،1421هـ-2001م(  ع�رس  ال�ساد�ض  العدد  اأطالل، 

.35-13
القوافل،  منطلق  واآخرون، جنران  الأن�ساري  الطيب  الرحمن  عبد   28

 .53
للتعرف على جانب منها راجع:  29

 A. Grohmann, Expedition Philpy - Ryckmans,  
 Lippens en Arabie, II Partie - Textes
 épigraphiques Tom I, Arabic Inscriptions, ed.

 publications Univrtaires, Institu Orientaliste,(
 Louvain, 1962) ; H.Philby, St. John Bridger,
 Najran inscriptions,  1885-1960., Tritton, A. S.
                                                                                                                                RA, (Royal Asiatic Society, 1944) .

القوافل،  منطلق  واآخرون، جنران  الأن�ساري  الطيب  الرحمن  عبد   30
الر�سوم  وت�سجيل  ح�رس  واآخرون،  كباوي  بكر  عبدالرحمن  52؛ 

والنقو�ض ال�سخرية، 51.
القوافل،  منطلق  واآخرون، جنران  الأن�ساري  الطيب  الرحمن  عبد   31

.53
الر�سوم  وت�سجيل  ح�رس  واآخرون،  كباوي  بكر  الرحمن  عبد   32

والنقو�ض ال�سخرية، 51، لوحات31، 32.
�سعد بن عبد العزيز الرا�سد، نق�ض موؤرخ من الع�رس الأموي جمهول   33
املوقع من منطقة جنوب احلجاز، �سمن درا�سات يف الآثار، الكتاب 
الأول، مبنا�سبة مرور ع�رس �سنوات على اإن�ساء ق�سم الآثار واملتاحف، 

جامعة امللك �سعود )الريا�ض، د.ت( ، 267-266.
غيثان بن علي بن جري�ض، جنران درا�سة تاريخية ح�سارية، 323.  34

الر�سوم  وت�سجيل  ح�رس  واآخرون،  كباوي  بكر  الرحمن  عبد   35
والنقو�ض ال�سخرية، 46.

داخل  القبور  �سواهد  وت�سدير  ل�سناعة  رئي�سيًّا  م�سدًرا  كانت  التي   36
احلجاز وخارجها.انظر على �سبيل املثال:

 A.Al-Zaylai, The southern Area of The Amirate  
 of Mekkah (3rd – 7th /9th-13th Centuries) it’s
 History, Archaeology and Epigraphy, Ph. D.
                                                                                                            Thesis, (Durham University, 1983) .

العنا�رس الزخرفية يف اأحجار مقربة  اأحمد اإبراهيم الطاي�ض،  علي   37
اإيل  )من القرن اخلام�ض الهجري  مبكة املكرمة  املعالة ال�ساهدية 
درا�سات  �سمن  نهاية القرن ال�سابع الهجري ق11 -13م(، 
تاريخ اجلزيرة العربية، اجلزيرة العربية من القرن اخلام�ض حتى نهاية 
القرن ال�سابع الهجري، الندوة العاملية ال�ساد�سة، الكتاب ال�ساد�ض، 

)الريا�ض، 1427هـ-2006م(، 362.
الفوتوغرافية   واللوحات  املفرغة،  النماذج  يف  الباحث  حر�ض   38
الواردة يف الدرا�سة على جتنب النقو�ض املت�سابهة، والقت�سار على 
و�سع منوذج واحد منها جتنبا للتكرار والتطويل، مع مراعاة الرتتيب 
التاريخي للنقو�ض �سواء املوؤرخة اأو تلك التي قام الباحثان بتاأريخها 

لبيان تطور اخلط واأ�ساليبه بنجران خالل فرتة الدرا�سة.  
الكتابات  تطور  الفعر،  اهلل  فهد عبد  املثال: حممد  �سبيل  انظر على   39
عمرالزيلعي،  بن  اأحمد  لوحة35؛   ،216 احلجاز،  يف  والنقو�ض 
7-ب؛  لوحات7-اأ،   ،60  ،53 حمدانة،  من  اإ�سالمية  نقو�ض 
مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، 129، 

لوحة11، 219.
�سعيب بن عبد احلميد بن �سامل الدو�رسي، اإمتاع ال�سامر بتكملة متعة   40
1987م(،  )القاهرة،  الإ�سالمية  للطباعة  الن�رس  دار  ط2،  الناظر، 



�أبجديات 1722012 

ع�سري،  بالد  يف  حمزة،  فوؤاد  ال�سفحة؛  نف�ض  من   1 هام�ض   ،39
.179

مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية مبكتبة   41
امللك فهد الوطنية - درا�سة يف خ�سائ�سها الفنية وحتليل م�سامينها، 

مطابع جند التجارية )الريا�ض، 1420هـ-1999م( ، 122.
بناًء على مقارنته ب�ساهد قرب موؤرخ ب�سنة 530هـ، حمفوظ مبتحف   42
الفن الإ�سالمي بالقاهرة. اإبراهيم جمعة، درا�سة يف تطور الكتابات 
الكوفية على الأحجار يف م�رس يف القرون اخلم�سة الأوىل للهجرة، 

دار الفكر العربي )1969م(، 263.
مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، 132.  43
العربية، ط1،  احل�سارة  والكتابة يف  اخلط  اجلبوري،  وهيب  يحي   44
دار الغرب الإ�سالمي )بريوت، 1994م( ، 25؛ ولال�ستزادة عن 
هذه الظاهرة انظر: ح�سني م�سطفي ح�سني رم�سان، الإعجام يف 
العدد  القاهرة،  جامعة  الآثار،  كلية  جملة  الأثرية،  الكتابات  �سوء 

ال�سابع، )القاهرة، 1996م( .
يالحظ الت�سابه الوا�سح بني نوع واأ�سلوب اخلط امل�ستخدم يف هذا   45
با�سم  املعالة  مقربة  من  ل�ساهد  الدعائية  ال�سيغ  وكذلك  ال�ساهد، 
مو�سي بن عمران بن عبداهلل احلوار موؤرخ بـ ق 2هـ. نا�رس بن علي 
احلارثي، الأحجار ال�ساهدية املحفوظة مبتحف مكة املكرمة لالآثار 
والرتاث )املجموعة الرابعة(، الهيئة العامة لل�سياحة والآثار، �سل�سلة 
درا�سات اأثرية حمكمة رقم3 )الريا�ض، 1431هـ-2010م(، 56، 

لوحة9، 58، �سكل9، 59.
فوؤاد حمزة، يف بالد ع�سري، 176.  46

اإن�ساءه خلدمة قرية احلمر التي تقع جنوب  والتي اقت�ست ال�رسورة   47
موقع الأخدود الأثري.

الأمر  وهو  القارئ،  على  تلتب�ض  التي  الكلمات  بع�ض حروف  يف   48
الذي ظل معموًل به حتى الع�رس العبا�سي. يحي وهيب اجلبوري، 

اخلط والكتابة يف احل�سارة العربية، 107.
اأيدينا من كتب تراجم وم�سادر  فيما بني  اأننا مل نعرث  له  يوؤ�سف  مما   49

تاريخية علي ترجمة لهذا ال�سخ�ض.
والتي تعرف بالعني ذات القنطرة. حممد فهد عبداهلل الفعر، تطور   50

الكتابات والنقو�ض يف احلجاز، 214.
حيث ل يف�سلهم �سوى �سارع م�ستحدث بعر�ض15م.  51

حممد فهد عبد اهلل الفعر، تطور الكتابات والنقو�ض يف احلجاز منذ   52
تهامة  ط1،  الهجري،  ال�سابع  القرن  منت�سف  حتى  الإ�سالم  فجر 
�سكل19،   ،229  ،218 1405هـ-1984م(،  )جدة،  للن�رس 

لوحة39.  
احلجاز،  يف  والنقو�ض  الكتابات  تطور  الفعر،  اهلل  عبد  فهد  حممد   53

218، 225، لوحة38.
اأحمد بن عمر الزيلعي، مدىنة جازان الأثرية يف �سوء نق�ض موؤرخ   54
الع�رسون،  ال�سنة  الثاين،  العدد  الدارة،  868هـ/1464م،  �سنة 
106. وهي  1415هـ(،  )الريا�ض،  الأول  ربيع  �سفر،  املحرم، 

اإحدي خ�سائ�ض خط الثلث.
هكذا يف النق�ض وال�سحيح )ب�سم اهلل( .  55

من  موؤرخة  اإ�سالمية  نقو�ض  الرا�سد،  �سعد  بن  عبدالعزيز  �سعد   56
ال�سويدرة - اململكة العربية ال�سعودية، الدارة، العدد الرابع، ال�سنة 

ال�سابعة ع�رسة )الريا�ض، 1413هـ( ، 45، 47، 49.
اخلط  م�سطلح  احلديثة  الدرا�سات  وبع�ض  امل�سادر  ا�ستخدمت   57
اخلطوط  ملجموعة  كاأ�سماء  املدين  واخلط  املكي  واخلط  احلجازي 
العربية التي كانت م�ستخدمة يف اجلزيرة العربية يف الفرتة املبكرة، 
الكتابات  تطورت  اأن  وبعد  خل�سائ�سها،  حتديد  دون  وذلك 
وتفرعت خطوطها، اأ�سبح يطلق على كل نوع منها ت�سمية تتنا�سب 
مع �سكل حروفها اللينة اأو الياب�سة اأو املورقة وغري ذلك، مع احلر�ض 
اإبراهيم  الدرا�سات:  اإيل احلجاز. عن جانب من هذه  ن�سبتها  على 
جمعة، درا�سة يف تطور الكتابات الكوفية على الأحجار يف م�رس، 
65-68، 93؛ حممد فهد عبداهلل الفعر، تطور الكتابات والنقو�ض 
على  بن  عبدالرحمن  142-147؛   ،41-39 احلجاز،  يف 
الزهراين، كتابات اإ�سالمية من مكة املكرمة )ق1-7هـ/7-13م(، 
ط1، مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية )الريا�ض، 

1424هـ-2003م(، 46-40.
احلجاز،  يف  والنقو�ض  الكتابات  تطور  الفعر،  اهلل  عبد  فهد  حممد   58

.268
احلجاز،  يف  والنقو�ض  الكتابات  تطور  الفعر،  اهلل  عبد  فهد  حممد   59

.271-270
وهي من التاأثريات النبطية التى ت�رسبت اإيل اخلط العربي. حممد فهد   60

عبداهلل الفعر، تطور الكتابات والنقو�ض يف احلجاز، 201.
احلجاز،  يف  والنقو�ض  الكتابات  تطور  الفعر،  اهلل  عبد  فهد  حممد   61

.196
احلجاز،  يف  والنقو�ض  الكتابات  تطور  الفعر،  اهلل  عبد  فهد  حممد   62

.188
احلجاز،  يف  والنقو�ض  الكتابات  تطور  الفعر،  اهلل  عبد  فهد  حممد   63

 .196
احلجاز،  يف  والنقو�ض  الكتابات  تطور  الفعر،  اهلل  عبد  فهد  حممد   64

.208
املريخي،  كميخ  بن  وم�سلح  الثنيان،  الرحمن  عبد  بن  حممد   65
اليمن  يف  �سعده  جبانة  من  موؤرخة  �ساهدية  اإ�سالمية  نقو�ض 
في�سل  امللك  مركز  ط1،  )871-1180هـ/1466-1766م(، 
الإ�سالمية )الريا�ض، 1427هـ-2006م(،  للبحوث والدرا�سات 

.29
مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، 157-  66

.158
�سورة املر�سالت، اآية 38.  67
�سورة اآل عمران، اآية 25.  68



173 العدد ال�سابع 

�سورة الكهف، اآية99.  69
�سورة النمل، اآية 68.  70
�سورة الواقعة، اآية13.  71
�سورة الواقعة، اآية39.  72

�سورة الواقعة، اآية49.  73
�سعد عبد العزيز الرا�سد، نق�سان اإ�سالميان من جمموعة ال�سيخ حممد   74
والعلوم  لالآداب  عبدالعزيز  امللك  جامعة  جملة  بالريا�ض،  العبيكان 

الإن�سانية، م4 ) جدة، 1411هـ-1991م(، 63.
مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، 118،   75

لوحة11، 219، �سكل11، 247.
�سعد عبد العزيز الرا�سد، نق�سان اإ�سالميان من جمموعة ال�سيخ حممد   76

العبيكان بالريا�ض، �سكل1، 62.
 Al-Zaylai, The southern Area of The Amirate of  77
Mekkah, No. 7,. 300, No. 8, 302, No.9, 303-
 304; No. 10, 306-307; No. 12, 312-313; No.
 17, 324-325; M. Schneider, steles Funérarires
 Musullamanes Des IIes Dahlak, (mer Rouge) ,
 (institute Francais D’Archéologie Orientale Du
Caire, 1983) , No.55, 180-181; No. 56, 182-
                                                                                                                     183; No. 160, 390.

لال�ستزادة عن مناذجها انظر على �سبيل املثال: اأحمد بن عمر الزيلعي،   78
بن  حممد  بنت  مو�سي  ؛   232  ،،202  ،196 واخلليف،  اخللف 
علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، 239، 247، 253؛ وكالة 
الآثار واملتاحف، وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية، 
اأحجار املعالة ال�ساهدية مبكة املكرمة، ط1 )الريا�ض، 1425هـ-

2004م( ، 30، 32، 38، 58، 59، 65، 68، 101، 102، 
 ،198 ،176 ،172 ،160 ،158 ،151 ،147 ،126 ،108
 ،259 ،257 ،252 ،249 ،241 ،240 ،240 ،221 ،215
 ،627 ،603 ،602 ،594 ،565 ،526 ،499 ،486 ،262
الآثار  متحف  من  �ساهدية  اأحجار  احلارثي،  علي  بن  نا�رس  634؛ 
الآثار  وكالة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ط1،  املكرمة،  مبكة  والرتاث 
واملتاحف، )الريا�ض، 1426هـ- 2005م( ، 55، 61، 69، 77؛ 
نا�رس بن علي احلارثي، الأحجار ال�ساهدية )املجموعة الرابعة(، 31، 

.95 ،63 ،59 ،51 ،39 ،35
 Ē.Combe, J.Sauvaget, G.Wiet, Répertoire  79
 chronologique d’épigraphie arabe, Imprimerie
 de L’institut francais d’ Archéologie orientale du
                                                                                                                   caire, (caire ,1932-1964) , v.1, 134, no.169.

�سورة الأعراف، اآية 15.  80
�سورة يو�سف، اآية 64.  81
�سورة يو�سف، اآية 92.  82
�سورة الأنبياء، اآية 83.   83

ومن مناذجها على �سبيل املثال ل احل�رس انظر:  84
 Combe, Sauvaget, Wiet, Répertoire chronologique  
 d’épigraphie arabe, X, No. 3915, 213-214;
 Schneider, steles Funérarires Musullamanes
 Des IIes Dahlak, I, No.245. 415-416; No.249,
 422; G.Miles, Early Islamic Tomb Stones
 from Egyptien the Museum of fine Arts, Ars
 Orientalis, II, (Boston, 1959) , Vol.2, No. 4,
                  218.

�سعد عبد العزيز الرا�سد، كتابات اإ�سالمية من مكة املكرمة، 141-  85
.143

�سورة ال�سعراء، اأية 85.  86
�سورة ف�سلت اآية  30؛ وكذلك �سورة يون�ض، اآية  62.  87

مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، 161،   88
لوحة10، 218.

�سورة احلجر، الآيتان 45، 46. وهي من ال�سيغ التي وردت على   89
الكثري من النقو�ض ال�ساهدية ومنها على �سبيل املثال انظر

 Al-Zaylai, The southern Area of The Amirate of  
Mekkah, No. 23, 335-336; 39, 370.

�سورة الأعراف، اآية  49.  90
�سورة البقرة، اآية  38.  91
�سورة البقرة، اآية  62.   92

�سورة البقرة، اآية  262.  93
�سورة املائدة، اآية  69.  94
�سورة الأنعام، اآية  48.  95
�سورة يون�ض، اآية  62.   96

والتي مناذجها  انظر على �سبيل املثال: عبد الرحمن علي الزهراين،   97
رقم  ال�ساهد   ،563  ،528 املكرمة،  مكة  من  اإ�سالمية  كتابات 
ال�ساهدية مبكة  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  34، 69؛ وكالة 

املكرمة، 210، 215، 291، 443، 481، 557،603.  
واملتاحف،  الآثار  وكالة  انظر:  املثال  �سبيل  على  اأمثلتها  من  والتي   98

اأحجار املعاله ال�ساهدية مبكة املكرمة، 466، 547
 Grohmann, Expedition Philpy - Ryckmans,  99
                                                                          Lippens en Arabie, edz202,z217.

�سورة الأحزاب، اآية 56.  100
اأماين حممد طلعت اإبراهيم خلف، النقو�ض الكتابية الإ�سالمية الباقية   101
ال�ساد�ض الهجري/12م  القرن  ال�رسقي الإفريقي حتى  ال�ساحل  يف 
الآثار  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  مقارنة«،  فنية  اآثارية  »درا�سة 

جامعة القاهرة )القاهرة، 1430هـ- 2009م( ،390.



�أبجديات 1742012 

اإبراهيم جمعه، درا�سة يف تطور الكتابات الكوفية، 97.  102
الكتابة  تطور  على  جديدية  اأ�سواء  عبده،  مو�سى  كامل  اهلل  عبد   103
الكوفية يف اإفريقية وبرقة وم�رس يف الع�رس الفاطمي، �سمن اأبحاث 
العامل عرب  للنقو�ض واخلطوط والكتابات يف  الأول  الدويل  املنتدى 

الع�سور، مكتبة الإ�سكندرية )الإ�سكندرية، 2003م( ، 102.
تطور  الفعر،  اهلل  عبد  فهد  حممد  املثال:  �سبيل  على  منها  والتي   104
 ،220  ،209  ،191  ،167 احلجاز،  يف  والنقو�ض  الكتابات 
لوحات 24، 31،   ،264 ،261 ،231-230 ،227 ،223
37، 38، 39، 40؛ اأحمد بن عمر الزيلعى، نقو�ض اإ�سالمية من 
حمدانه، 46، 54، 66، 75 ؛ مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، 
 ،235،237  ،233  ،231  ،229 �ساهدية،  اإ�سالمية  نقو�ض 

239، 245، 247، 249 ؛ وغري ذلك من الأمثلة.
حممد عبدالرحمن الثنيان وم�سلح املريخي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية   105
 ،114 �سكل6   ،111 �سكل3،   ،28 �سعدة،  جبانة  من  موؤرخة 
�سكل12،   ،119  ،11 �سكل   ،117 �سكل9،   ،115 �سكل7، 

.120
عمر  بن  اأحمد  انظر:  املثال  �سبيل  على  مناذجها  من  جانب  وعن   106
الزيلعي، اخللف واخلليف، 281؛ وكالة الآثار واملتاحف، اأحجار 
 ،288  ،252  ،266  ،252 املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة 
376، 389، 434، 580؛ اأماين حممد طلعت، النقو�ض الكتابية 

الإ�سالمية الباقية يف ال�ساحل ال�رسقي الإفريقي، 419-418.
وعن مناذج منها انظر على �سبيل املثال: ح�سن البا�سا، اأهمية �سواهد   107
القبور كم�سدر لتاريخ اجلزيرة العربية يف الع�رس الإ�سالمي، م�سادر 
تاريخ اجلزيرة العربية )الريا�ض، 1399هـ-1979م(، 96، 98، 
99؛ اأحمد بن عمر الزيلعي، اخللف واخلليف، 281؛ وكالة الآثار 
 ،208  ،51 املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف، 
211، 233، 257، 262، 370، 376 وغري ذلك من �سواهد 
يف  الباقية  الإ�سالمية  الكتابية  النقو�ض  طلعت،  حممد  اأماين  املعالة؛ 

ال�ساحل ال�رسقي الإفريقي، 417-416.
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   108

.524
وهي من الأ�ساليب الزخرفية التي كانت معروفة يف الفنون القدمية.   109
املعالة  مقربة  اأحجار  يف  الزخرفية  العنا�رس  الطاي�ض،  اأحمد  علي 

ال�ساهدية، 365.
 ، الرابعة(  )املجموعة  ال�ساهدية  الأحجار  احلارثي،  علي  بن  نا�رس   110

لوحة 24، 116، �سكل24، 117.
نا�رس بن علي احلارثي، اأحجار �ساهدية من متحف الآثار والرتاث   111

مبكة املكرمة، لوحة31، �سكل31، 45.
نا�رس بن علي احلارثي، اأحجار �ساهدية من متحف الآثار والرتاث   112

مبكة املكرمة، لوحة 52، �سكل52، 66.
 ، الرابعة(  )املجموعة  ال�ساهدية  الأحجار  احلارثي،  علي  بن  نا�رس   113

56، لوحة29، 136، �سكل29، 137.
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   114

.125
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   115

.149
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   116

.211
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   117

.233
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   118

.257
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   119

.378
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   120

.448
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   121

.484
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   122

.510
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   123

.563
 El-Said, Ismail.& Parman, Aiesh, Geometric  124
 Concepts in Islamic Art, London, World of
Islamic Festival Ltd., 1976, p.114

فوزي جمال تاج، درا�سة و�سفية لنماذج من امل�سغولت املعدنية   125
ال�سعبية امل�ستخدمة يف مكة املكرمة وجدة«، ر�سالة ماج�ستري، كلية 

الرتبية، جامعة اأم القرى )مكة املكرمة، 1415هـ( ، 103.
ومنها على �سبيل املثال انظر:  126

 Schneider, steles Funérarires Musullamanes   
؛   Des IIes Dahlak, II, Pl.LXX, Pl, CXXVII-B.
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة 
من  اإ�سالمية  كتابات  الزهراين،  علي  بن  الرحمن  عبد  18؛   ،16
مكة املكرمة، 52-53. كما كانت الورقة القلبية ال�سكل من بني 
العنا�رس الزخرفية التي كرث ا�ستخدامها على  العديد من مواد الفنون 
الإ�سالمية املعا�رسة. اأماين حممد طلعت، النقو�ض الكتابية الإ�سالمية 

الباقية يف ال�ساحل ال�رسقي الإفريقي، 407.
من  موؤرخة  اإ�سالمية  نقو�ض  الرا�سد،  �سعد  بن  العزيز  عبد  �سعد   127
ال�سويدرة - اململكة العربية ال�سعودية، الدارة، العدد الرابع، ال�سنة 

ال�سابعة ع�رسة )الريا�ض، 1413هـ( ، 45، 47، 49.
اخلط  م�سطلح  احلديثة  الدرا�سات  وبع�ض  امل�سادر  ا�ستخدمت   128
اخلطوط  ملجموعة  كاأ�سماء  املدين  واخلط  املكي  واخلط  احلجازي 
العربية التي كانت م�ستخدمة يف اجلزيرة العربية يف الفرتة املبكرة، 
وذلك دون حتديد خل�سائ�سها، وبعد اأن تطورت الكتابات وتفرعت 



175 العدد ال�سابع 

خطوطها، اأ�سبح يطلق على كل نوع منها ت�سمية تتنا�سب مع �سكل 
على  احلر�ض  مع  ذلك،  وغري  املورقة  اأو  الياب�سة  اأو  اللينة  حروفها 
ن�سبتها اإيل احلجاز. عن جانب من هذه الدرا�سات: اإبراهيم جمعة، 
درا�سة يف تطور الكتابات الكوفية على الأحجار يف م�رس يف القرون 
1969م(،  )القاهرة،  الفكر  دار  طبعة  للهجرة،  الأوىل  اخلم�سة  
65-68، 93؛ حممد فهد عبداهلل الفعر، تطور الكتابات والنقو�ض 
على  بن  عبدالرحمن  142-147؛   ،41-39 احلجاز،  يف 
الزهراين، كتابات اإ�سالمية من مكة املكرمة )ق1-7هـ/7-13م(، 
ط1، مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية )الريا�ض، 

1424هـ-2003م(، 46-40.
املريخي،  كميخ  بن  وم�سلح  الثنيان،  عبدالرحمن  بن  حممد   129
اليمن  يف  �سعدة  جبانة  من  موؤرخة  �ساهدية  اإ�سالمية  نقو�ض 
في�سل  امللك  مركز  ط1،  )871-1180هـ/1466-1766م(، 
الإ�سالمية )الريا�ض، 1427هـ-2006م(،  للبحوث والدرا�سات 

.29
مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، 157-  130

.158
�سورة املر�سالت، اآية 38.  131
�سورة اآل عمران، اآية 25.  132

�سورة الكهف، اآية 99.  133
�سورة النمل، اآية 68.  134
�سورة الواقعة، اآية 13.  135
�سورة الواقعة، اآية 39.  136

�سورة الواقعة، اآية 49.  137
�سعد عبدالعزيز الرا�سد، نق�سان اإ�سالميان من جمموعة ال�سيخ حممد   138
والعلوم  لالآداب  عبدالعزيز  امللك  جامعة  جملة  بالريا�ض،  العبيكان 

الإن�سانية، م4 ) جدة، 1411هـ-1991م( ، 63.
مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، 118،   139

لوحة11، 219، �سكل11، 247.
�سعد عبد العزيز الرا�سد، نق�سان اإ�سالميان من جمموعة ال�سيخ حممد   140

العبيكان بالريا�ض، �سكل1، 62.
 Al-Zaylai, The southern Area of The Amirate of  141
Mekkah, No. 7,. 300, No. 8, 302, No.9, 303-
 304; No. 10, 306-307; No. 12, 312-313; No.
 17, 324-325; M. Schneider, steles Funérarires
 Musullamanes Des IIes Dahlak, (mer Rouge) ,
 (institute Francais D’Archéologie Orientale Du
Caire, 1983) , No.55, 180-181; No. 56, 182-
                                                                                                                     183; No. 160, 390.

لال�ستزادة عن مناذجها انظر على �سبيل املثال: اأحمد بن عمر الزيلعي،   142
بن  حممد  بنت  مو�سي  ؛   232  ،،202  ،196 واخلليف،  اخللف 
علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، 239، 247، 253؛ وكالة 

الآثار واملتاحف، وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية، 
اأحجار املعالة ال�ساهدية مبكة املكرمة، ط1 )الريا�ض، 1425هـ-
2004م( ، 30، 32، 38، 58، 59، 65، 68، 101، 102، 
 ،198 ،176 ،172 ،160 ،158 ،151 ،147 ،126 ،108
 ،262 ،259 ،257 ،252 ،249 ،241 ،240 ،221 ،215
486، 499، 526، 565، 594، 602، 603، 627، 634؛ 
والرتاث  الآثار  �ساهدية من متحف  اأحجار  احلارثي،  بن علي  نا�رس 
الرتبية والتعليم، وكالة الآثار واملتاحف،  مبكة املكرمة، ط1، وزارة 
بن  نا�رس  ، 55، 61، 69، 77؛  )الريا�ض، 1426هـ-2005م( 
الرابعة( ، 31، 35،  ال�ساهدية )املجموعة  الأحجار  علي احلارثي، 

.95 ،63 ،59 ،51 ،39
 Ē.Combe, J.Sauvaget, G.Wiet, Répertoire  143
 chronologique d’épigraphie arabe, Imprimerie
 de L’institut francais d’ Archéologie orientale du
                                                                                                                   caire, (caire ,1932-1964) , v.1, 134, no.169.

�سورة الأعراف، اآية 15.  144
�سورة يو�سف، اآية 64.  145
�سورة يو�سف، اآية 92.  146
�سورة الأنبياء، اآية 83.   147

ومن مناذجها على �سبيل املثال ل احل�رس انظر:  148
 Combe, Sauvaget, Wiet, Répertoire chronologique  
 d’épigraphie arabe, X, No. 3915, 213-214;
 Schneider, steles Funérarires Musullamanes
 Des IIes Dahlak, I, No.245. 415-416; No.249,
 422; G.Miles, Early Islamic Tomb Stones
 from Egyptien the Museum of fine Arts, Ars
 Orientalis, II, (Boston, 1959) , Vol.2, No. 4,
                  218.

�سعد عبد العزيز الرا�سد، كتابات اإ�سالمية من مكة املكرمة، 141-  149
.143

�سورة ال�سعراء، اأية85.  150
�سورة ف�سلت، اآية 30؛ وكذلك �سورة يون�ض، اآية  62.  151

مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، 161،   152
لوحة10، 218.

عن مناذج من ال�سواهد التي ت�سم �سيًغا خمتلفة لل�سالة على النبي  153
 Al-Zaylai, The southern Area of The Amirate  
 of Mekkah, No.13, 313-314; No. 16, 322-323;
No. 18, 326-327.

حممد عبد الرحمن الثنيان وم�سلح املريخي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية    
موؤرخة من جبانة �سعدة، 27-26.

�سورة الكهف، اأية110.  154
�سورة احلجر، الآيتان 45، 46. وهي من ال�سيغ التى وردت على   155



�أبجديات 1762012 

الكثري من النقو�ض ال�ساهدية ومنها على �سبيل املثال انظر
 Al-Zaylai, The southern Area of The Amirate of  
Mekkah, No. 23, 335-336; 39, 370.

�سورة الأعراف، اآية  49.  156
�سورة البقرة، اآية  38.  157
�سورة البقرة، اآية  62.   158

�سورة البقرة، اآية  262.  159
�سورة املائدة، اآية  69.  160
�سورة الأنعام، اآية  48.  161
�سورة يون�ض، اآية  62.   162

والتي مناذجها  انظر على �سبيل املثال: عبد الرحمن علي الزهراين،   163
رقم  ال�ساهد   ،563  ،528 املكرمة،  مكة  من  اإ�سالمية  كتابات 
ال�ساهدية مبكة  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  34، 69؛ وكالة 

املكرمة، 210، 215، 291، 443، 481، 557، 603.  
الكتابات  تطور  الفعر،  اهلل  عبد  فهد  حممد  مناذجها:  من  والتي   164
 ،264  ،230  ،224  ،223  ،221 احلجاز،  يف  والنقو�ض 
لوحات37، 38، 40، 46؛ عبدالرحمن علي الزهراين، كتابات 
رقم75،  ال�ساهد   ،570  ،569 املكرمة،  مكة  من  اإ�سالمية 
ورقم76؛ �سعد عبدالعزيز الرا�سد، كتابات اإ�سالمية غري من�سورة من 
اإبراهيم  اأماين حممد طلعت  اأي�سا:  روارة، 3، 85، 144؛ و انظر 
ال�رسقي  ال�ساحل  يف  الباقية  الإ�سالمية  الكتابية  النقو�ض  خلف، 
اآثارية  »درا�سة  م  الهجري/12  ال�ساد�ض  القرن  حتى  الإفريقي 
القاهرة  جامعة  الآثار  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  مقارنة«،  فنية 

)القاهرة، 1430هـ- 2009م(، 273-272..
واملتاحف،  الآثار  وكالة  انظر:  املثال  �سبيل  على  اأمثلتها  من  والتي   165

اأحجار املعالة ال�ساهدية مبكة املكرمة، 466، 547
 Grohmann, Expedition Philpy - Ryckmans,  166
                                                                        Lippens en Arabie, edz202,z217.

�سورة الأحزاب، اآية 56.  167
�سورة التوبة، اآية 118؛ �سورة البقرة، اآية 160؛ �سورة هود، اآية 3،   168

.5
�سورة املائدة، اآية 39.  169

�سورة الأحزاب، اآية 73.  170
نقو�ض  البقمي،  علي  بن  حممد  بنت  مو�سي  راجع:  مناذجها  عن   171

اإ�سالمية �ساهدية، 423-422.
عن مناذج منها انظر: �سعد عبد العزيز الرا�سد، كتابات اإ�سالمية غري   172

من�سورة من »روارة«، 56، 93.
ال�ساحل  الباقية يف  الإ�سالمية  الكتابية  النقو�ض  اأماين حممد طلعت،   173

ال�رسقي الفريقي، 390.
ابراهيم جمعه، درا�سة يف تطور الكتابات الكوفية، 97.  174

الكتابة  تطور  على  جديدية  اأ�سواء  عبده،  مو�سى  كامل  اهلل  عبد   175
الكوفية يف اإفريقية وبرقة وم�رس يف الع�رس الفاطمي، �سمن اأبحاث 
العامل عرب  للنقو�ض واخلطوط والكتابات يف  الأول  الدويل  املنتدى 

الع�سور، مكتبة الإ�سكندرية )الإ�سكندرية، 2003م(، 102.
تطور  الفعر،  اهلل  عبد  فهد  حممد  املثال:  �سبيل  على  منها  والتي   176
 ،220  ،209  ،191  ،167 احلجاز،  يف  والنقو�ض  الكتابات 
لوحات 24، 31،   ،264 ،261 ،231-230 ،227 ،223
37، 38، 39، 40؛ اأحمد ابن عمر الزيلعي، نقو�ض اإ�سالمية من 
حمدانه، 46، 54، 66، 75؛ مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، 
 ،235،237  ،233  ،231  ،229 �ساهدية،  اإ�سالمية  نقو�ض 

239، 245، 247، 249؛ وغري ذلك من الأمثلة.
حممد عبدالرحمن الثنيان وم�سلح املريخي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية   177
موؤرخة من جبانة �سعدة، 28، �سكل3، 111، �سكل6، 114، 
�سكل12،   ،119  ،11 �سكل   ،117 �سكل9،   ،115 �سكل7، 

.120
العرب  عند  القدمية  العقائد  يف  ال�سدا�سية  النجمة  مفهوم  عن   178
)دم�سق،  الإ�سالمي، ط2  الفن  البهن�سي،  انظر: عفيف  وامل�سلمني 

1998م(، 102-101.
 Al-Zaylai, The southern Area of The Amirate of  179
علي  بن  الرحمن  عبد  ؛   Mekkah, pl.35, 59, 60, 455.

الزهراين، كتابات اإ�سالمية من مكة املكرمة، 59.
املعالة  مقربة  اأحجار  يف  الزخرفية  العنا�رس  الطاي�ض،  اأحمد   علي   180

ال�ساهدية، 366.
ح�سن البا�سا، اأهمية �سواهد القبور كم�سدر لتاريخ اجلزيرة العربية   181
)الريا�ض،  العربية  اجلزيرة  تاريخ  م�سادر  الإ�سالمي،  الع�رس  يف 
1399هـ-1979م( ، 91، لوحة 26، 30؛ علي اأحمد الطاي�ض، 
العنا�رس الزخرفية يف اأحجار مقربة املعالة ال�ساهدية، 366؛ اأو اأنها 
ت�سري اإيل النجوم التي تنري وتتالألأ يف ال�سماء، واأنها ورد ذكرها يف 
القراآن الكرمي. عبد الرحمن بن علي الزهراين، كتابات اإ�سالمية من 

مكة املكرمة، 60-59.
ح�سن البا�سا، اأهمية �سواهد القبور كم�سدر لتاريخ اجلزيرة العربية،   182

.91
مو�سي بنت حممد بن علي البقمي، نقو�ض اإ�سالمية �ساهدية، لوحة   183

ا: 6،7 214-215. وانظر اأي�سً
 Schneider, steles Funérarires Musullamanes  
 Des IIes Dahlak, pl.CXXXVI,No.239, pl.
CXXXVII, No. 240.

نا�رس بن علي احلارثي، اأحجار �ساهدية من متحف الآثار والرتاث   184
مبكة املكرمة، لوحة48، �سكل48، 123.

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   185
.273

نا�رس بن علي احلارثي، اأحجار �ساهدية من متحف الآثار والرتاث   186
مبكة املكرمة، لوحة 53، �سكل53، 67.



177 العدد ال�سابع 

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   187
.223

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   188
.251

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   189
.355

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   190
.371

 ،71 حمدانة،  من  اإ�سالمية  نقو�ض  الزيلعي،  عمر  بن  اأحمد   191
لوحة10اأ، ب.

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   192
.449

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   193
.565

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   194
.567

عمر  بن  اأحمد  انظر:  املثال  �سبيل  على  مناذجها  من  جانب  وعن   195
الزيلعي، اخللف واخلليف، 281؛ وكالة الآثار واملتاحف، اأحجار 
 ،288  ،252  ،266  ،252 املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة 
376، 389، 434، 580؛ اأماين حممد طلعت، النقو�ض الكتابية 

الإ�سالمية الباقية يف ال�ساحل ال�رسقي الإفريقي، 419-418.
وعن مناذج منها انظر على �سبيل املثال: ح�سن البا�سا، اأهمية �سواهد   196
القبور كم�سدر لتاريخ اجلزيرة العربية، 96، 98، 99؛ اأحمد بن 
واملتاحف،  الآثار  وكالة  281؛  واخلليف،  اخللف  الزيلعي،  عمر 
اأحجار املعالة ال�ساهدية مبكة املكرمة، 51، 208، 211، 233، 
اأماين  املعالة؛  �سواهد  257، 262، 370، 376 وغري ذلك من 
حممد طلعت، النقو�ض الكتابية الإ�سالمية الباقية يف ال�ساحل ال�رسقي 

الإفريقي، 417-416.
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   197

.524
وهي من الأ�ساليب الزخرفية التي كانت معروفة يف الفنون القدمية.   198
املعالة  مقربة  اأحجار  يف  الزخرفية  العنا�رس  الطاي�ض،  اأحمد  علي 

ال�ساهدية، 365.
 ، الرابعة(  )املجموعة  ال�ساهدية  الأحجار  احلارثي،  علي  بن  نا�رس   199

لوحة 24، 116، �سكل24، 117.
نا�رس بن علي احلارثي، اأحجار �ساهدية من متحف الآثار والرتاث   200

مبكة املكرمة، لوحة 31، �سكل 31، 45.

نا�رس بن علي احلارثي، اأحجار �ساهدية من متحف الآثار والرتاث   201
مبكة املكرمة، لوحة 52، �سكل52، 66.

 ، الرابعة(  )املجموعة  ال�ساهدية  الأحجار  احلارثي،  علي  بن  نا�رس   202
56، لوحة29، 136، �سكل29، 137.

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   203
.125

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   204
.149

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   205
.211

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   206
.233

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   207
.257

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   208
.378

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   209
.448

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   210
.484

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   211
.510

املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة   212
.563

ومنها على �سبيل املثال انظر:  213
 Schneider, steles Funérarires Musullamanes   
؛   Des IIes Dahlak, II, Pl.LXX, Pl, CXXVII-B.
املكرمة،  مبكة  ال�ساهدية  املعالة  اأحجار  واملتاحف،  الآثار  وكالة 
من  اإ�سالمية  كتابات  الزهراين،  علي  بن  الرحمن  عبد  18؛   ،16
مكة املكرمة، 52-53. كما كانت الورقة القلبية ال�سكل من بني 
العنا�رس الزخرفية التي كرث ا�ستخدامها على  العديد من مواد الفنون 
الإ�سالمية املعا�رسة. اأماين حممد طلعت، النقو�ض الكتابية الإ�سالمية 

الباقية يف ال�ساحل ال�رسقي الإفريقي، 407.


