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 مبقام عبد اهلل بن أيب زيد القريواينمن العهد احلفصي نقش ختليدي 

 

  لطفي عبد اجلواد

 

 

  

 
 امللخص 

كن  ن  رر  لملة ن  اشاككاشا  املنجيية وخرر  نص ختليدي تشوب قراءته بعض العوائق ولكنه مي

ضرني وكذلك الكتابة اليت نتعلقة مبحتواه )تاريخ املعلم الذي وجد به وعائلة نالوش القريوانية ونسبة احل

دونن بواسطتجا(. بعد جتاوز اإلككال املتعلق بتاريخ النقيشة بفضل املكافحة نع كتب التراجم ووثائق األحباس خو 

واىل  م1496هـ/ 901كذلك بفضل املقارنا  الفنية نع النقائش اجلنائزية مت التوصل اىل ترجيح تأرخيه بسنة 

لترنيما  خو اإلضافا  اجلزئية ادرلت على املعلم الذي كان يف األصل دارا لملة ن  احصر ربيعة اشاكغال يف 

للفقيه اب  خيب زيد القريواين. كما مت التوصل إىل خن اآلنر هبذه األكغال خنفق عليجا ن  ناله اخلاص وخنه 

 ينتمي إىل عائلة "ب  نالوش" القريوانية احلضرنية ذا  الصلة بالقبائل اليحصبية اليمنية.
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 تقدمي

سم صاحبه. وعبد يقع نقام عبد اهلل ب  خيب زيد القريواين يف قلب املدينة العتيقة عند النجج املسمى با

وخرذ  310/922  النفزي، ولد بالقريوان سنة بد الرمحهو خبو حممد عبد اهلل ب  خيب زيد ع اهلل ب  خيب زيد

وإليه  حاز رئاسة الدي  والدنيا" خنه القاضي عياض قد خوردع  خعالم عصره وكان إنام املالكينة يف املغرب. و

كسره، وذبن عنه  كانت الرحلة ن  األقطار، وجنب خصحابه، وكثر اآلرذون عنه. وهو الذي خلص املذهب، وضمن 

بق، وصعوبة املبتدخ، وعرف عارض كثري ن  الناس خكثرها فلم يبلغوا نداه، نع فضل السند تواليفه وونأل  البال

ن  بني و .386/996توفني عبد اهلل ب  خيب زيد القريواين سنة  .1وكان يعرف مبالك الصغري"...  قدره األكابر

 ."ةيب العتبينهتذ"و "خمتصر املدوننة"و "الننوادر والزنيادا "و "الرنسالة" نؤلفاته

حاليا يف خمازن املعجد الورين للتراث  حمفوظةوهي  ،النقيشة نوضوع الدرس غري ننشورةإن 

بني ساكف الباب والنافذة  ضريح املطل على الصح غرفة اليف جدار ندجمة  األصلبالقريوان. وقد كانت يف 

الكائنة ن  النقائش اجلنائزية صحبة جمموعة خرر  . وقد اقتلعت ن  نكاهنا (1رقم اللوحة ) اليت تعلوه

هنب لعملية  2008سنة  رالل تعرضت حيث خن الزاوية نياملحتملاشاعتداء والنجب  ن  جاتمحايبالضريح هبدف 

  .2م 982هـ /  371 سنة يعود إىلنؤرخ سرقة كاهد قربي  اكان ن  نتائيج

صم بينما يبلغ  46.5 جاارتفاعيبلغ ن  الررام األبيض اللون نستطيلة لوحة  ككلالنقيشة  وتتخذ

يف حالة وهي . صم( 4)ارتفاع األلف  صم 10مسكجا يبلغ صم و 19صم ون  اشاسفل  21 ن  األعلى عرضجا

له خثر يف تلف بعض احلروف راصة يف السطر األرري  نالتآكل عند خررافجا مما كانسبيا فيما عدا بعض جيدة 

 اخلالية ن  اإلعيام خو عالنا  اإلعراب. خية البارزةسطرا ن  الكتابة النس 11يتألف ن  ونصجا تام ولك  

 .(2رقم  اللوحة) ن  اجلجا  األربعة نسطرة نلساء بارزة وقليلة السمك وغري ننتظمة ذا النصحتيط هبو

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .موض  النقيشة فوق باب غجرفة الضجريح .1

 

                                                           
 .216 .ص، 6 .ج، 1981، اضالقاضي عي -1
يه وإرجاعه إىل القريوان وهو كاهد ننسوب إىل الزاوية املذكورة وقد مت ومت التعرف عل 2014ضم  حميوزا  مت ضبطجا بسوسة سنة هذا الشاهد استرجع  -2

 :خنظر، 1950نشره يف ندونة نقائش القريوان ننذ سنة 

B. Roy et P. Poinssot, 1950, vol. II, fasc. 1, n° 153, pl. 15. 
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 التعليق: 

 حروفجا وكثافتجا وتدارلجابعض إن خول إككال يعترض الباحث يف هذه النقيشة هو انعدام الدقة يف رسم 

حروف تأويل الناجتة ع  ذلك  با الصعو ون  بنيوراصة يف كطرها السفلي. إىل تآكل البعض ننجا  إضافة

خسنان  حد إلتابعة خو  "تاء"حرف  العطفشا ميك  اجلزم يف كون النربة بعد حرف حيث ، املئا  ن  تارخيجارقم 

" خو "عام واحد وتسعمية  م(1302)عام واحد وسبعمية " "تكون بذلك القراءة قابلة لتأويلني: إنا ف "السني"حرف 

البحث األثري جمريا   على السليب هله تأثرييكون  القرنني قريبا ن  ا زننياقفار وهو نا يعينم(، 1496)

املتعلقة بالشخصية املذكورة يف النص سنحاول ارتبار املعطيا  التارخيية  اإلككالتياوز هذا لو. والتارخيي

 .لنقيشةاملتعلقة بأسلوب كتابة هذه ا الفنيةكذلك املعطيا  و

 املعطيا  التارخيية:

خيضا البداية إىل خن عملية فك رنوز اسم صاحب األكغال يف هذا النص التخليدي يعتريجا  يشار ننذ

آكل وذلك بسبب الت تركيبة اسم اجلدنجزء ن  اخللل يف نستو  إحد  حلقا  النسب وحتديدا يف نستو  بعض 

ما يك  األنر ولك  نج (.؟ القاسم ب  نالوش احلضرني...امحد ب  حممد ب ) بني احلروفالشديد والتدارل 

القرن الثان   ننذاألحباس وثائق يف  نذكورةقدمية قريوانية عائلة حييل على  ل نالوش احلضرنيآ ذكر ننفإ

التاسع الثان  و نيالقرنيف ترلما  لشخصيا  ن  وكذلك لد  اب  ناجي ( ينيالدهيري )الرابع عشر 

اكتجروا  ذه العائلةه خفرادملصادر خن هذه اخمتلف تفيد . واخلانس عشر للميالد()الرابع عشر وللجيرة 

املختلفة املعطيا  الواردة يف هذه املصادر لملة ونستعرض فيما يلي  .والصياغةالتيارة والدنباغة يجم عارتب

 النقيشة:تاريخ حلل نشكلة  الزننية املؤكرا  استخالصحماولني 

ترنيم املخطورا  برقادة حمفوظة مبكتبة نركز  حبس وثيقةيف  خحد افراد عائلة نالوشذكر فقد 

  نصجا:فيما يلي "، خحباس سور القريوان ن  الرباعان "حتت عنو( 89/19) 801لعدد الرتيب حتمل ا

احلمد هلل تعاىل، ومما هو ن  خحباس سور ندينة القريوان حارجا اهلل تعاىل لميع احلانو  القبلين "
ة القريوان والثالث احلوانيت املتصلة به ن  كرقينه املفتح. حيدنه غربا كارع نتنصل/ برحبة الغنم بدارل ندين

خيب العباس خمحد ب   بعضجا ن  حتبيساملبدخ ذكره/ املعدنة لضرب القشن، والعرصة اليت جبويف احلانو  
وبعضجا بابتياعه ن  نالكجا ن  غلة حبس السور  األنني املرحوم خيب عبد اهلل حممد ب  نالوش احلضرني

لنظر يف األحكام الشرعية يف نتقدم التاريخ له يف ابتياع ذلك/ للحبس املذكور. وكجد بذلك ن  له ا بإذناملذكور 
ن  علم خن نا ذكر حياز حبوز األحباس وحيترم حبرنتجا بتاريخ خواسط لماد  اآلرر عام تسعة ومثانني/ 

  .5وسبعمائة"(

غري  والوثيقة بني النقيشة نا  اشاسمنكونالعديد ن   يفبري كالالتشابه ون  رالل هذا النص نالحظ 

يف سلسلة النسب (. بينما تضيف النقيشة امسا آرر خننيالكنية وكنية الوالد ورطته )تضيف  األرريةه هذ خن

نثل  يكون جزءا ن  كنية السابق شاسم "القاسم" جزئيا. ولعل اجلزء املتضرر إشان قراءته مل نتمك  ن  لألسف 

ظجر كما ي "سيدي" خو غريها.عبارة نثل  بنعت انسبوق ابد القاسم" خو امس"عن  اسم نادر نثل "خيب القاسم" خو 

خعاله املذكور  حتيط به عقارا  خرر  حبسجا خبو العباس خمحد 1388/ 789خن احلانو  املحبس سنة  النص

 الشخصية ن  رجاشا  ذلك يعين خنن ونجما يك  األنر فإنن لكنجا شا تفصح ع  تاريخ ذلك.و قبل هذا التاريخ

                                                           
 .13 ص.، 2005 ،رنا ال نراد خنظر:حول هذه الوثيقة  -5
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بعضجا ن  حتبيس خيب )"نشرفا على عمليا  التحبيس كان خمحد خن خبا العباس  كما يستفاد .القرن الثان 
على  ناظربأنه كان الواصفة إياه  الوثيقة نفسجا يف نوضع آررصراحة  إليهتشري وهو نا ( العباس خمحد"

ب  املرحوم ") 789ان نيتا يف سنة ك خمحدالعباس  ن والد خيبتضيف هذه الوثيقة خو .6خحباس السور بالقريوان
هذه . ويستفاد ن  رالل رواية اب  ناجي خن رطة األنني "األننيكان حيمل لقب " هوخن( "خيب عبد اهلل حممد

نثبت اشاستعمال خيضا  "األنني". ويف هذا السياق نذكر بأن نصطلح )خنظر اسفله( إمنا تتصل حبرفة الصياغة

اليت و نع الكبري بصفاقسمبؤسسة األوقاف وهو نا تؤكده نقيشة واججة اجلايف القرن العاكر للجيرة نرتبطا 

 .7احلبس اب  بوسعيد بوكانون" خنني"مبحضر تشري إىل خكغال متت 

 789ىل سنة خقدنية التحبيس بالنسبة إكذلك بني الوثيقة والنقيشة و اشامسنيالتشابه الكبري بني إن 

 يرويواليت ب  ناجي شا  ررخ وصنص ه املعطيا  تتوافق نعخص واحد. وهذيشيعان على القول بأهنما لش

 رريهذا األ يذكرثالث نناسبا  . ففي يدعى خبا العباس خمحد ب  نالوشنعاصر له ع  كخص نباكرة  افيج

سنة  خواررعبد اهلل حممد السبائي اجلديدي املتوىف يف  خيبكخصيا للشيخ  تبني نالزنة هذا األرريخحداثا 

العباس خمحد ب  نالوش  خيب األننيبدار  خقام ندة األرريهذا الشيخ  خنوكيف  (787/1385ة بداية سن خو 786

تعرف حاليا بالزاوية الغريانية نسبة إىل خيب اليت هي و 8قرب باب اجلالدي  املعروفة ينتقل إىل زاويته قبل خن

كان هذا   ناجي خن ابا العباس ويف رواية خرر  يذكر اب .9مسري عبيد الغرياين الذي ورثجا ع  كيخه اجلديدي

قال: كان ن  ختباع الفقيه اب  فندار عزوز الرباق  األنني خبو العباس خمحد ب  نالوش"فحدثين  صائغا:
 . "... ر فضيت وكنت يونئذ صائغاالصائغ. فأتيت خنا وهو بفضة للطبع بطابع الفقجاء، فنظن 

يدعى قاسم ونعاصر له   عائلة نالوش نويشار إىل خن اب  ناجي يقدم رواية خرر  ع  فرد آرر 

 742تويف سنة )للشيخ الشبييب  عاصراملوحيمل كذلك لقب األنني وهو بدوره يروي ع  والده "األنني حممد" 

 إن هذا. 10" "وحدثين األنني قاسم ب  األنني حممد عرف عاكور اليحصيب ع  والده...: (1341-1342/ 

وخيب العباس خمحد املذكور يف الرواية السابقة  األررية هذه الرواية اشاكتراك يف النسب بني قاسم املذكور يف

ميك  اعتماده نؤكرا على خروة ( 1388-789/1387يف وثيقة الوقف )قبل سنة خو )كالمها نعاصر شاب  ناجي( 

رطة خنانة حرفة الصياغة صلب عائلة  بتوارثلقب "األنني"  جمامحلالشخصيتني. كما يوحي  دنوية بني

 .نالوش

العباس خمحد ب  نالوش كان رجال بالغا نتزوجا  خبان األنني خجمتمعة النصوص  هن  رالل هذيتبني 

نع تاريخ نا يشكل التقاء وهو هـ  787بداية سنة  خو 786وله دار قبل تاريخ وفاة الشيخ اجلديدي خوارر سنة 

                                                           
"فممن  عاي  الرنباع املذكورة وعلم خهنا حتاز حبوز األحباس وحتترم حبرنتجم، ومسع ن  خيب العباس خمحد الناظر  نفسجا:خنظر: املرجع نفسه، الصفحة  -6

 غلنة احلبس املذكور".احلبس املذكور خنه/ حبنس بعض احلوانيت األربعة املبدخ بذكرها والعرصة املذكورة، وخنه ابتاع بعضجا ن  
 .L. Abdeljaouad , 2001, n° 84, pl. 181-182انظر:  -7

الفقراء لقراءة القرآن بزاوية الشيخ ايب احلس  علي العواين. مث انتقل لزاوية  "وخول نا اجتمعت عليه :227 .، ص4ج.  ،1993 ،واب  ناجيالدباغ خنظر:  -8

 )رواية كراء دار للشيخ اجلديدي( وص. 228ص. و العباس امحد ب  نالوش وبقي فيجا ندة" خيب األننيلدار  الشيخ ايب الربيع سليمان الرببري. مث انتقل

سارق الذي تسور دار األنني رواية ال) ..."خيب عمران نوسى ب  علي البقري ."كنت نع الشيخ اجلديدي يف دار  قال:خمحد ب  نالوش  األنني"وحدثين  :233

 (.خمحد

  انظر:هـ(:  10)ق نذكورة يف عدد ن  النقائش اجلنائزية القريوانية هذه الزاوية  -9
B. Roy et P. Poinssot, 1983, 3ème partie, n° 603, 607 et 608. 

 .98-97، ص. 2013، عبد اجلوادلطفي 

كان يل نطمور كعريا  قال:يب ع  والده وحدثين األنني قاسم ب  األنني حممد عرف عاكور اليحص": 210 .، ص4 ج.، 1993، واب  ناجيالدباغ خنظر:  -10

 .."ببلد احلضرنني ..
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)الفرضية األوىل  701/1302 سنة حدوديصعب خن ترتقي هذه السابقية إىل لك  نفة الذكر. واآلوثيقة احلبس 

العباس خمحد  خبا ميك  خن يكون شاوبالتايل  ،بني التارخينينسبيا  اكبرييبقى رق الزنين االفف ،لتاريخ النقيشة(

 .النقيشة وبقية النصوصنفسه بني  الشخص هو

 اتذكر كخص 1551-1550/  هـ 957 سنة بتاريخ خرر  حتبيسوثيقة  توجد هذه النصوصيف نقابل 

يف إرار احلديث ع  حدود خحد احلوانيت املحبسة على وذلك ب  خمحد ب  نالوش عبد السالم يدعى الفقيه 

كان  األرريومبا خن هذا . 11هذا الفقيه لقراءة على قربل تهغلينفق كطر حبس آرر سور القريوان نتمثلة يف 

كان محد ب  نالوش خوالده أن ب  التنكجنميك   األجيالحساب اعتماد وب 1551-1550/  957نتوفيا قبل سنة 

وتتوفر فيه نؤهال  الثراء املادي واإلكراف على زاوية اب  خيب زيد  على قيد احلياة يف نفتتح القرن العاكر

"خوارر ذي احلية خي  تاريخ النقيشةالثانية لفرضية اليتماكى نع  وهو ناالقريواين كما سنبني ذلك شاحقا. 

 . م(1496سبتمرب  8 –خو   30) احلرام ن  عام واحد وتسعمية "

ألفراد ن  آل نالوش نثل يف تواريخ خمتلفة خرر   خمساءاملنشورة تقدم  األوقافوثائق  خن ويشار إىل

نؤررة  األعظمالة تذكرها وثيقة حول خعتاب وقف اجلانع غسن خحدثالذي  ب  نالوشااحلاج حممد ب  حس  

1374-775/1373بسنة 
 باس سور ندينة القريوان ن  الدورتذكره وثيقة خح وكذلك الصويد نالوش الذي 12

1551-1550هـ/ 957املؤررة بسنة 
النسبة إىل نالوش قد حتولت  خنن يالحظ ن  رالل الوثائق املختلفة . و13

خكثر ننجا اتصاشا ن ن  لفظي "ب " و"نالوش" كونيتإىل لقب عائلي القرن العاكر للجيرة  على األقل ننذ نفتتح

إىل يوننا  بقي سائدا كلمة واحدةن  بعدها إىل لقب نؤلنف ن  مث  "نالوش"على يسمى جد خإىل  بالنسب

فيما  بناء خجزاء ن  الشيرة العائلية آلل نالوشالشروع يف ميك  انطالقا ن  هذه املصادر املتنوعة و. 14هذا

 : وثائق خرر الن  رالل  إمتانهيف انتظار عنجا يلي نثال خويل 

                                                           
وله بسوق اللبنادي  لميع/ احلانو  الشرقين املفتح. حيدنه ن  " :47-46 ص.، 2005 ،الرنا نراد يف  1846 كخصي/  231 انظر الوثيقة عدد رتيب -11

. وله عبد السالم اب  خمحد ب  نالوشه حبس على ن  يقرخ/ على قرب الفقيه القبلة حانو  ن  خحباس الفقراء وجوفا حانو  كطره ن  خحباس الفقراء وكطر
 ".بطرف الشكنازي  لميع احلانو  الشرقين املفتح املعدن جللوس الشجود/ حيدنه جوفا حانو  كرقين املفتح ن  خحباس نسيد العطاري 

: قفا الورقة : النص الثالث  11 .،  ص2005 ،الرنا نراد يف هـ  775 خ سنةبعنوان خعتاب وقف اجلانع بتاري( 89/19) 801 العدد الرتيب:انظر وثيقة  -12

كجود هذا الرسم يشجدون خن : كجادة حول إحداث غسنالة : كتب بذلك كجادته بتاريخ السادس والعشري  ن  لماد  األوىل عام مخسة وسبعون وسبعمائة "
اجللود واللبود دارل ندينة/ القريوان حارجا اهلل تعاىل، املالصقة لبعض دور الدنبغ ويف علم كجوده الغسنالة اليت خحدثجا احلاج حممد ب  حس  اب  نالوش لغسل 

اة دور الدنبغ، خن اب  فندار اكتر  نصيبا ن   قاعة داري دبغ بثم  خبس بعد إحداث اب  نالوش الغسالة املذكورة وخن/ اكتراءه لذلك ليحصل له كرك يف قن
 ....."الة املذكورة للحبس ننفعة عظيمةاملذكورة، فينحصر النناس لغسالته. ويف علم كجوده خن يف إجراء الغسنفيمنع ن  إجراء الغسالة 

حيدنها ن  " :42 ، ص.2005، الرنا  نراد هـ يف 957خحباس سور ندينة القريوان ن  الدور بتاريخ سنة  :2834 كخصي 231:العدد رتيبانظر الوثيقة  -13

الصويد نالوش، ون  قبلينجا، دار ن  خحباس الربيربيني : احلمد هلل لميع الرباع املحدودة املذكورة خعاله كلنجا ن  خحباس/ سور ندينة  جوفينجا/ دار بيد ورثة
 ".القريوان املحورة، حمازة حبوز خحباسه وحمترنة حبرنتجا

نَلَشَ الشيءَ ميلُشُه ويَمْلِشُه نَلْشًا: فَتنَشه بِيَدِهِ كأَنه "نلش: م تعريفا لليذر نالوش: كلمة غري نتداولة يف املصادر واملعاجم العربية. غري خن اب  ننظور يقد -14
يف تعريف إلحد  خنواع احلشرا  الزراعية تسمى العنيوس  77/1912 ورد يف جملة املقتبس، العدد. 348 .ص ،6 .ج ،1993 ننظور،، انظر اب  "يَطْلُبُ فِيهِ َكيْئًا

العنيوس والشبث ن  كالم العرب الفصيح ... وخنا خهل الشام فيسمون هذه الدويبة املخربة املالوش والكلمة ن  خصل سرياين الكاروب "خو الشبث خو املالوش خو 

عَلَى خنه قد اللفظ نين( ن  نلش خي نزع الشيء ونتفه وررره وقشره ورربه: وكل ذلك ن  خعمال املالوش هذا فضالً عَلَى خن اللفظة سريانية املعىن واملبىن وا)خر

فاظ عربية نوزونة يكون ن  خصل عريب فصيح ن  نلش الشيء. إذا فتشه بيده كأنه يطلب فيه كيئًا. عَلَى خن فاعول ن  األوزان اخلاصة باآلرانية وإن ورد  خل

 هذا الوزن األرجح إذًا خهنا آرانية خي سريانية.
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 .حباس ومعامل اإلمياناب عائلة مالوش من خال  وثائق األنسفجروع من شججرة أ

 املعطيا  املتعلقة بالكتابة:

نقش هذا النص يف كتابة نسخية بارزة على خرضية غري حمكوكة وهي تشكو انعدام التيانس يف حيم 

سبق يف يعكس غياب التخطيط امل احلروف وتراصفجا بني النصف األعلى والنصف األسفل ن  النقيشة، وهو نا

عيام وعالنا  اإلعراب باستثناء نا يشبه السكون فوق كلمة "رري" والكسرة حتت اجنازها. ويالحظ غياب اإل

كلمة "سيدنا". وتتميز قاعدة الكتابة بتعدد نستوياهتا مما ينتج عنه كتابة نتراكمة وراصة يف املنطقة األكثر 

الفراغا  فوق احلروف املنخفضة بواسطة بعض الزرارف املنفصلة نثل  كثافة. وقد جلأ النقاش إىل نلء

استعمال الورقة الثنائية الفصوص )فوق حروف الصاد يف كلمة "صلى" واهلاء يف كلمة "اهلل" والعني يف كلمة 

األلف . كما جلأ إىل تقنية التسطري حتت الكلمة بتطويل احلرف نثل هناية ("على" وامليم يف كلميت "ونا" و"ن "

املنفصلة اليت متتد حتت كلمة "انفقتم" خو الورقة الثنائية املمتدة حتت كلميت "خيلفه وهو". ويبدو خن النقاش 

استعمل خيضا احلروف املضافة الصغرية اليت توضع عادة للتفريق بني احلاء واجليم خو بني السني والشني، 

توضيحيا، فحرف احلاء فوق كلمة "بسم" خو حرف السني ولك  هذا اشاستعمال يبدو يف نقيشتنا زررفيا خكثر ننه 

 فوق اسم اإلكارة "هذا" ليسا يف نوضعجما الطبيعي.

خنا فيما خيص احلروف فإن بعضجا مت تطعيمه بنجايا  زررفية عريضة خحيانا )ذيل امليم يف كلمة "بسم" 

"امحد"( خو  -"العبد"  -"نا"  - خو على ككل ورقة ثنائية الفصوص )خعلى حريف األلف والالم يف كلما  "صلى"

"صنعه"( خو ع   -سننة قصرية تنشأ ع  حرف اهلاء يف الوضعيتني املبتدئة والنجائية )"هذا"  بإضافةكذلك 



 

 

-8- 

 2016- 2ثار والعمارة املغاربية عدد السبيل: جملة التاريخ واآل

"عام"(. ويالحظ كذلك خن النقاش استلجم بعض خككال  -"نالوش"  -خسفل األلف يف الوضعية النجائية )"ونا" 

العني املرتفع بواسطة ساق )"العبد"( وذيل حرف امليم الذي يتخذ  احلروف ن  اخلط الكويف ن  ذلك حرف

"انفقتم"( وكذلك ذيل حريف الواو الياء الذي يتخذ ككل  -"بسم" الصاعدة )ككل احلنية واحلنية املعاكسة 

د الربط بني احلروف بواسطة احليْ خدوا "كي"( خو كذلك استعمال  -احلنية الصاعدة املتياوزة )الواو املنفصلة 

 املثلث الشكل )بني الالم واهلاء يف كلمة "اهلل"(.

نا ورد ذكره ن  اخلصائص املتعلقة هبذه النقيشة شا يساعد كثريا يف احلصول على نؤكرا  زننية  إنن

تؤكد نتائج البحث يف املصادر التارخيية السابقة الذكر. فالكتابة حتمل نشتركا  كثرية نع األساليب احلفصية 

/ هناية القرن اخلانس عشر للميالد(. ولك  تسعفنا يف 901سابقة ملفتتح القرن العاكر اهليري )القريوانية ال

هذا املضمار املقارنة نع نقائش جنائزية قريوانية تعود إىل هذا التاريخ. وتظجر هذه املقارنة خوجه تشابه كبرية 

ذلك يف نستو  األرضية والزرارف و 1497فيفري  4هـ /  902سنة غرة لماد  الثانية نع كاهد قربي نؤرخ ب

املنفصلة خو الناكئة ع  احلروف وخككال احلروف وحىت يف رريقة استعمال احلروف التوضيحية الصغرية يف 

غري نوضعجا إىل درجة السما  بالقول بأن النقيشتني خجنزتا يف وركة واحدة وذلك برغم اشارتالف بينجما ن  

  الشاهد القربي وغيابه يف نص نقام اب  ايب زيد القريواين.حيث حضور اإلعيام وعالنا  اإلعراب يف
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 حول نسبة "احلضرني":

فجي النسبة إىل  خنا األوىل :جغرافية ية واألرر قبلحدامها إنسبتني لى ع "احلضرني" كلمةحتيل 

. وخنا الثانية ن  حضرنو  الواقعة كرق اليم  ا حوفتال خيامالقبائل احلضرنية اليت وصلت إىل إفريقية ننذ 

 ةيف ترلموذلك على خنه بلد ن  عمالة القريوان اب  ناجي الذي يذكره بلد احلضرنني، فجي النسبة إىل 

1341/ 742ا  املتوىف سنة عبد الرمح  الرنن عبد اهلل ب  للشيخ 
الشبييب حيث يشري إىل الشيخ  ترلمة يف وخ 15

هنشري "حاليا باسم  املعروفهو الفالحي ولعل هذا البلد  .16تابعة آلل نالوش خهنا كانتيبدو فالحة 

ل الطريق مشاوحتديدا قع على الطريق الرابطة بني القريوان واجلم والذي يالضاد(  تحريفب) "رننيثاحل

كلم. وبناء على  55 حوايلوتبلغ املسافة بني القريوان وهذا املوقع  .17كربانوالسواسي ندينيت  الرابطة بني

األنني خبو العباس امحد إىل هذا البلد حينما وصول ع  سرعة اب  ناجي رواية  قبولشا ميك  هذه املعطيا  

حماصيل الشعري ببلد احلضرنني إشا إذا وضعت يف  استنيد بالشيخ الشبييب لكف كغب األعراب الذي  هنبوا

  .18سياقجا املتمثل يف بيان كرانا  هذا الشيخ الذي يترجم له

 
 

 

 

 

 .ضجرمنيفتجرضة ملوق  بلد احلبيان اإلحداثيات امل .5

                                                           
شيخ ابو عبد اهلل حممد ب  كبل تبت يف حال صغري وكان عمي رنفر ن  كيوخ ريا ، وكانوا وقال ال: "117 .ص، 4 ج. ،1993 ،الدباغ واب  ناجيخنظر:  -15

 "يزنلون نزنلتجم على بلد احلضرنني، وحنوها ن  عمالة القريوان وهلم بالد وهناكري يأرذون خحكارها وخعشارها بأنر ن  السلطان....

كان يل نطمور كعريا  قال:األنني قاسم ب  األنني حممد عرف عاكور اليحصيب ع  والده وحدثين " :210 .ص، 4 ج. ،1993 ،واب  ناجيالدباغ  خنظر: -16

 "ببلد احلضرنني ...

 ج. ،2009-2008 ،الفجرينافع  خنظر:مشال كرق ندينة كربان. حول هذا املوقع -كم مشال 5 وحوايلكم غرب ندينة السواسي  7 يبعد اهلنشري حوايل 17-

-Hr. El: 81 )رقماجلم  1/50000 . خنظر خيضا اخلريطتني الطوبوغرافييتني سُلنمكلم مشال كرق قرية كربان( 5 ديداحت) 2 اخلريطة رقم، 80 ص.، 1

Hassermine )وكربان (80 رقم :Hr. El-Hathermine.)   يشري خ. الباهي إىل وجود نوقع آرر يقع على الطريق الرابطة بني ممس والقريوان يذكره

( وقد افترض سولينياك نقابلة هذا القصر نع 9/1390ري يف خمطورة دي سالن واسم قصر احلضرنية يف نسخة خرر  )هانش البكري حيمل اسم قصر اخل

 .M ؛(164) 88و (141 رقم) 79 .ص، 1995 لباهي،اخمحد انظر: يسمى القصر.  3 كلم جنوب غريب القريوان على حافة الطريق رقم 17 نوضع يوجد

Solignac, 1954, p. 168. 

فبلغين خن العرب دار  على البلد ليأرذوا نا فيجا. فأتيت إىل الشيخ الشبييب وكلمته خن يكتب كتابا ": 210 .ص، 4 ج. ،1993 ،الدباغ واب  ناجيخنظر:  -18

ه يف رضنه، وهو نغري احلالة بالشيخ الشبييب جاء ن  زنيقة املذبو ، وحوائي وإذاهلم. مث ررجت نصف الليل لدار اب  ايب زيد، وكان خيدنجا، فلما قربت ننجا 
 ."يف هذا الليل ورحلناهم ع  البلد فياء اخلرب ن  الغد خن العرب رحلت نصف الليل ن  غري سبب يف الظاهر .... .... فمشينا
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 نيالقرن عود إىلت قريوانية ربيةكواهد ق ةثالثيف  حضورااحلضرني نسبة لإىل خن  اإلكارةوجتدر 

املذكور إىل بلد احلضرنني آليا  بإرجاعجا نا امليازفةميكن ولك  شا ،(ينيالد 12-11للجيرة ) والسادساخلانس 

 .19نيالدي( 13قبل القرن الثان  للجيرة ) خنام غياب املعلونا  الكرونولوجية حول هذا املكان خعاله

 حول ربيعة األكغال والعالقة بني اآلنر هبا واملعلم:

واملعلم، فباإلضافة إىل كون العملية نسامهة يف األعمال اخلريية كغال خنا ع  العالقة بني صاحب األو

تفيدنا رواية اب  ناجي جمددا مبعلونة تفسر هذا تستييب ملقتضيا  النص القرآين الوارد يف نص النقيشة، و

املعىن زيد القريواين وهو  خيبدار اب  العناية بذلك خن العائلة كانت نسؤولة ع  باملعلم اشاهتمام اخلاص 

 األعراب لفالحةاليت يقدنجا ع  هنب الواردة يف الرواية )"وكان خيدنجا"( املستوحى ن  اجلملة اشاعتراضية 

يفيدنا اب  ناجي خيضا حول األصول القبلية آلل ويف هذه الرواية ذاهتا  .20ببلد احلضرننيحممد ب  نالوش 

نشريا إىل خنه نعروف باسم عاكور اليحصيب. األنني قاسم ب  األنني حممد  عند حديثه ع  الراوينالوش، 

. ون  هذا املنطلق ميك  21األصلحتيل على قبيلة حيصب العربية اليمنية واحلمريية  األرريةوهذه النسبة 

 بني تسمية بلد احلضرنني وهذه القبيلة؟خيضا الربط 

يعة األكغال وشا ع  وجتدر اإلكارة إىل خن الصيغة الواردة يف النص )"هذا نا صنعه"( شا تفصح ع  رب

انتدادها، إشا انه ميك  استغالل بعض املعطيا  للحديث ع  خكغال حمدودة اقتصر  على ترنيما  خو حتويرا  

خدرلت على املعلم وهو نا يتأكد عند استقراء املصادر اليت تتحدث ع  نكونا  املعلم مبا يوحي بتحوله إىل 

األقل ننذ هناية القرن الثان  للجيرة )الرابع عشر  زاوية حتتوي على ضريح ونسيد وندف  عائلي على

  يدعم هذا اشاستنتاج. 23. كما خن نوضع اللوحة بدارل املعلم يف نكاهنا األصلي22للميالد(

                                                           
 خنظر: -19

B. Roy et P. Poinssot, 1950, vol. II, fasc. 1, n° 290 bis (424 / 1032-1033) ; B. Roy et P. Poinssot, 1983, 3ème partie, 

n° 518 (554 / 1159-1160) et n° 566 (447 / 1056). 

كان يل  قال:وحدثين األنني قاسم ب  األنني حممد عرف عاكور اليحصيب ع  والده : "210 .، ص4ج.  ،1993 ،الدباغ واب  ناجيخنظر:  -20
، فلما قربت ننجا وإذا بالشيخ وكان خيدنجار اب  خيب زيد، نطمور كعريا ببلد احلضرنني ... ونشيت غضبانا لداري مث ررجت ننتصف الليل لدا

 ".الشبييب جاء ن  ججة زنيقة املذبو  ...

"وخنا عانر ب  محري، فمنه قبائل حيصب كلنجا، وهو حيصب ب  دمهان ب  عانر ب  محري. قال:  :293ص.  2، ج. 2002، النويري خنظر: -21

  خصبح ب  زيد ب  الغوث ب  سعد ب  عوف ب  نالك ب  زيد ب  سدد ب  زرعة، وهم محري ون  كيوخ النسب ن  قال: حيصب ب  ذ  يزن ب  ذ

ثل : يَحْصَبِيٌّ، بِاْلفَتْحِ، ن"ويَحَْصبُ: قبيلةٌ، وَقِيَل: هِيَ يَحْصُُب ... ويَحْصِبُ، بِاْلكَسْرِ: حَيٌّ نَِ  الْيَمَ ِ، وَإِذَا نَسَْبتَ إِلَيْهِ قُْلتَ 1993 ،ننظور اب -األصغر" 

 تَغْلِبَ وتَغْلَبِيٍّ".
هـ /  782يذكر اب  ناجي يف ترلمته للشيخ الشبييب خن هذا األرري تويف سنة . 226-225 – 206 .، ص4 .ج ،1993 ،الدباغ واب  ناجيانظر:  -22

لصاحبه حىت انه إذا صلى ( وخنه استحق هذا القرب ننه لشدة تعظيمه 225م ودف  بدار اب  خيب زيد دارل املقصورة اليت هبا قربه )ص  1381

"... قلت )اب   :119، ص. 3انظر خيضا ج.  (.226ص )القرب الصبح يف نسيد اب  ايب زيد شا ينفتل ع  اليمني قط حىت شا يدير ظجره إىل 
 ."....ناجي(: وكنت كثري الزيارة لقربه واجللوس بداره وحفظت فيجا الكثري ن  اب  احلاجب 

 قياسا  بني اللوحة واإلرار املستطيل الذي خدجمت فيه ضم  واججة جدار الضريح.تطابق الوهو نا يدل عليه  -23
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 .(القريوان-للتجراث)رسم املعهد الوطين  املخطط احلايل لزاوية عبد اهلل بن ايب زيد القريواين :1 خمطط

 " احلضرني": ةنسبحول الكلمة الواردة بعد 

وخنا العبارة اليت ورد  بعد نسبة احلضرني فإهنا تعرضت لشيء ن  التلف وشا تسمح حروفجا إشا 

"الزنام" خو اإلنام". وقد ورد  الكلمة األوىل ضم  تركيبة األلقاب اإلسالنية ننذ القرن  كلمتني:بتكوي  

عبود الكاتب الذي خبو القاسم ب  خيب  نيالدي( نثل لقب "زنام الدولة" الذي حيمله 11اخلانس اهليري )

خو لقب "زنام دار" الذي كان يطلق على  24بناء نقصورة املعز ب  باديس جبانع القريوان خكرف على خكغال

. ويبدو واضحا اشالتقاء هنا يف نعىن القيادة واإلكراف وهو نا قد 25املشرف على احلرمي يف نصر اململوكية

زيد القريواين كما ذكر آنفا. وخنا فرضية "اإلنام" فرمبا خوحت  خيبار اب  حييل على إكراف آل نالوش على د

 الزاوية. ب الكائ  سيداملبتقلد اإلنانة للصلوا  اخلمس ب

 رامتة

  ن  تسليط األضواء على كثري ن  القضايا ذا  نكنا جاء فيه ن  الكلما  ة نقلن هذا النص على  إنن

عد جتاوز اإلككال املتعلق الكتابة احلفصية. فبونسبة احلضرني قريوانية وعائلة نالوش الالصنلة بتاريخ املعلم و

كذلك  وخالقريوانية وثائق األحباس يف  وخ اب  ناجيتراجم يف  نا جاء نعاملكافحة بفضل وذلك بتاريخ النقيشة 

املشار إليجا ألكغال ميك  التأكيد بأن االقادنة ن  املدينة ذاهتا، اجلنائزية الفنية نع النقائش  ا املقارنفضل ب

وخهنا تقتصر على م( 1496سبتمرب  8 –خو   30"خوارر ذي احلية احلرام ن  عام واحد وتسعمية " )تعود إىل 

فيما بعد  تدارا للفقيه اب  خيب زيد القريواين حتوليف األصل ترنيما  خو إضافا  جزئية على املعلم الذي كان 

                                                           
 .B. Roy et P. Poinssot, 1950, vol. II, fasc. 1, n° 6, p. 18-22 انظر: -24

 .312 .، ص1989، الباكاحس   :انظر -25
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خنفق عليجا ن   ذه األكغالخن اآلنر هبكما مت التوصل إىل  .يدانسووندرسة قرآنية  ضرحيهإىل زاوية حتوي 

وتقلد بعض اليت توارثت خنانة نجنة الصياغة قريوانية "ب  نالوش" النتمي إىل عائلة ناله اخلاص وخنه ي

"ب  نالوش" لقب خن . كما تبني خنانة األحباس على بعض نعامل املدينة وكذلك ردنة الزاوية املذكورة خفرادها

ن  جد خعلى  ااحندار بقدر نا كانإىل جدٍّ قريب بالنسب اتصاشا نباكرا  شا يعين ذي حيمله صاحب األكغالال

علمنا خن نسبة احلضرني كما  على األقل إىل النصف األول ن  القرن الثان  للجيرة. يرجعيدعى "نالوش" 

ع املعروف ببلد احلضرنني إحد  العماشا  محنالة شانتماء نزدوج يتعلق إنا بالقبائل اليحصبية اليمنية خو باملوق

 كم جنوب كرقي القريوان. 50 حوايلاليت تبعد 

 املصادر واملراجع

  .بريو  ،الطبعة األوىل ،دار صادر، 15، ج.العربلسان  ،1993 ،  نكرم ب  ننظور األفريقي املصريحممد باب  ننظور 

 ، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة.ئق واآلثاراأللقاب اإلسالنية يف التاريخ والوثا ،1989 الباكا حس ،

ن  رالل  16-7/ م 10-1 .فجرست خمساء األناك  مبقارعة البيزاسني )املزاق؟( يف العجد الوسيط ق ،1995 الباهي خمحد،

كلية  –األوىل  خ. نشارك، جانعة تونسالرنادي و-حتت إكراف م. كابورو ، حبث لنيل كجادة الدراسا  املعمقةعةاملصادر املطبو

 .العلوم اإلنسانية واشاجتماعية

، نعامل اشاميان يف نعرفة اهل القريوان ،1993، بو الفضل ابو القاسم عيسىخاب  ناجي و بو زيد عبد الرمحان األسيديخالدباغ 

 تونس. ،4ج.

، عدد لفنون والتقاليد الشعبية، سلسة اجملة إفريقية"وثائق قريوانية ن  العجدي  احلفصي والعثماين"،  ،2005 الرنا  نراد،

 .55-5 ص. ،، املعجد الورين للتراث14

 جديدة دراسا : وججتجا القريوان يف ،"جديدة قريوانية قبور كواهد رالل ن  بافريقية الطاعون" ،2013لطفي،  اجلواد عبد

 والعلوم اآلداب كلية ،(2009 خفريل 4-1 القريوان) اآلثار علم لقسم الثالثة الدولية العلمية الندوة خعمال ،والتراث اآلثار يف

  .105-89ص.  تونس، اجلانعي، النشر نركز-بالقريوان اإلنسانية

حتت  ،2ج. ، خرروحة دكتوراه،م( 11-7هـ /  5-1نسالك القريوان يف العصر الوسيط املتقدم )ق  ،2009-2008 الفجري نافع،

 .علوم اشانسانية واشاجتماعيةكلية ال –الرنادي، جانعة تونس اشاوىل -إكراف م. كابورو

 ،8.ج ، حتقيق سعيد خمحد خعراب،ترتيب املدارك وتقريب املسالك، 1981 القاضي عياض خبو الفضل ب  نوسى اليحصيب،

 .املحمدية، املغرب- نطبعة فضالة

ية األرب يف فنون هنا ،هـ 1423خمحد ب  عبد الوهاب ب  حممد ب  عبد الدائم القركي التيمي البكري، كجاب الدي  النويري 

  .القاهرة ،الطبعة األوىل، دار الكتب والوثائق القونية، األدب

 
Abdeljouad Lotfi, 2001, Inscriptions arabes des monuments islamiques des grandes villes de 

Tunisie : Monastir, Kairouan, Sfax, Sousse et Tunis (2è s. / 8e s. - 10è s. / 16e s.), 4 volumes,  

Thèse de doctorat Nouveau Régime, sous la direction de S. ORY, Université de Provence Aix-

Marseille 1. 

Roy Bernard et Poinssot Paule, 1950, Inscriptions arabes de Kairouan, vol. II, fasc. 1, C. 

Klincksieck, Paris.  

Roy Bernard et Poinssot Paule, 1983, Inscriptions arabes de Kairouan, publiées avec le 

concours de S. M. ZBISS, Notes et Documents, 3ème série, vol. 5, Institut National 

d’Archéologie et d’Art (I. N. A. A.), Imprimerie al-ASRIA, Tunis.  

Solignac Marcel, 1954, Recherches sur les installations hydrauliques de Kairouan et des steppes 

tunisiennes du VIIe au XIe siècle, Alger. 


