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مدونة النقائش باإلياالت العثمانية املغاربية وأمهيتها يف الدراسات املتعلقة بالعهد
1
احلديث


فتح ـ ــي اجل ـ ـرّاي

ملخص
تسعى هذه الورقة إىل استعراض أهم مراحل البحث يف جمال علم النقائش للعهد العثماين
باإلياالت املغاربية الثالث اجلزائر وطرابلس الغرب وتونس وحماولة تتبع تطور إجناز املدونة ونتائجها
والتعريف بطبيعة الدراسات املنشورة منذ منتصف القرن التاسع عشر إىل حدود السنوات األخرية.
كما حتاول يف مرحلة موالية تقدير خمتلف إضافات هذا الصنف من الوثائق يف كتابة تاريخ هذه
الفترة وخاصة مسامهتها يف معاجلة بعض القضايا الكربى مثل مسألة العثمنة الثقافية على ضوء اختبار
درجة استعمال اللغة التركية وانتشارها يف االياالت الثالث واإلجابة على األسئلة املطروحة حول هوية فن
النقائش املغاريب ورصد مواطن تأثره بنظريه العثماين ودرجة وفائه لإلرث املحلي.
وختتم يف النهاية بالدعوة إىل استكمال جرد هذه الكتابات سواء يف إطار وحوث أكاديمية أو ضمن
مشاريع مغاربية مشتركة والتأكيد على أمهية التطبيقات الرقمية وعلى االستفادة من مشاريع اجلرد الرقمي
املنجزة يف بعض املؤسسات البحثية العاملية.
كلمات املافايي :نقائش ،العهد العثماين ،إيالة اجلزائ ر ،إيالة طرابلس الغرب ،إيالة تونس ،كتابات أثرية،
العهد احلديث.
املرجع لذكر املقال
فتحي اجلراي» ،مدونة النقائش باإلياالت العثمانية املغاربية وأمهيتها يف الدراسات املتعلقة بالعهد
احلديث« ،السبيل :جملة التّاريخ واآلثار والعمارة املغاربية ]نسخة الكترونية[ ،عدد  ،4سنة .2017
الرابطhttp://www.al-sabil.tn/?p=3326 :

 -1لقد كانت هذه الورقة في األصل مداخلة قدمت في المؤتمر الدولي "العهد العثماني في الدراسات العربية المعاصرة" الذي نظمه
مخبر تاريخ وتراث ومجتمع بجامعة قسنطينة  ،2عبد الحميد مهري خالل الفترة المتراوحة بين  3و 6أكتوبر .2015
 -جامعة تونس-مخبر اآلثار والعمارة المغاربية.
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مُقدمــة

على الرغم من اجلدل الكبري الذي طرحه العهد العثماين باإلياالت املغاربية الثالث اجلزائر
وطرابلس الغرب وتونس يف خصوص طبيعة احلكم وعالقته باإلرث السابق له وما ترتّب عنه الحقا على
األصعدة السياسية واالجتماعية والثقافية ورمبا العسكرية ،إال أنه يظلُّ من أكثر الفترات التارخيية ازدهارا
بالتدخالت املعمارية والعمرانية بناء وترميما وتوسعة وجتديدا ،إذ تُجم ُع أغلب البحوث اليوم أن العثمانيني
قد سامهوا بشكل كبري يف ازدهار املشهد العمراين بكامل الرقعة الترابية اليت وصل إليها سلطاهنم و ُيحسبُ
إليهم وبصفة خاصة استيعاب املوروث املعماري السابق وتطويعه لثقافتهم وتقاليدهم وحضارهتم وسياساهتم
ومذهبهم.
وتثبيتا لسلطتهم ورسم جماهلم وإبراز إجنازاهتم ،حرص العثمانيون على ختليد الكثري من أعماهلم
بواسطة كتابات نقائشية مازالت تُرصّع مآثرهم حاملة لرسائل تارخيية متنوعة منها السياسي والثقايف
واالجتماعي وتساهم بشكل كبري يف كتابة التاريخ العمراين واملعماري للعديد من املدن خالل الفترة العثمانية.
يف جانب آخر ،حذا األتراك حذو أسالفهم يف جمال تأريخ موتاهم بقربيات حاملة لنصوص نقائشية
ثرية جدا هنلت من عدة سجالت دينية وأدبية وجنائزية وقدّمت العديد من اإلضافات إىل هذا اجلنس من
الوثائق األثرية وهي تُعترب مناجم ثرية جدا باملعلومات حول أنساب املتوفني وحياهتم وخِصاهلم ومساراهتم
املهنية ويف بعض األحيان أسباب وفاهتم وغريها...
وعلى الرغم من أمهيتها وإضافاهتا الكبرية واملتنوعة ،مل تعرف هذه النقائش عددها النهائي رغم
إجناز عديد الدراسات واملدونات باإلياالت املغاربية الثالث وبذلك ظ ّل استغالل هذا الصنف من املصادر
األثرية حمدودا وبقي مقتصرا على بعض املجاالت دون سواها.
وتطمح هذه الورقة يف حمور أول إىل تقدمي مُوازنة عامة لوضعية األعمال املنجزة يف هذا امليدان إىل
حدود هذه املرحلة من البحوث ،لتحاول يف حمطة ثانية إبراز أمهية هذا الصنف من الوثائق األثرية يف
خمتلف الدراسات املُتعلقة بالعهد احلديث واختبار درجة تأثره بالفن النقائشي العثماين أسوة مبختلف
الفرضيات اليت قُدّمت حول تأثري "املرك ـز" على "األط ـراف" يف ميادين أثرية وتارخيية وفنية أخرى ،ومن مثة
حماولة اإلجابة على هوية هذا الفن :فهل هو فن نقائشي عثماين باإلياالت املغاربية أم فن نقائشي مغاريب
خالل العهد العثماين؟ ،لتختم برصد ألهم الدراسات املنجزة يف جمال نقائش العهد العثماين باإلياالت
املغاربية الثالث؛ اجلزائر وطرابلس الغرب وتونس.
 -Iالبحث يف ميدان نقائش العهد العثماين  :من الدراسات اجلزئية إىل املدونات املنهجية

2

تعود بدايات االهتمام بالكتابات األثرية العربية واإلسالمية عموما إىل الربع األول من القرن التاسع
عشر 3وحتديدا باملشرق العريب يف إطار البعثات االستكشافية للرحالة األوروبيني الذين نبّهوا إىل ضرورة
توثيق هذه النقائش وحفظها بالنظر إىل التحوّالت السريعة اليت كانت تعرفها املنطقة وما يمكن أن ينج ّر
عنها من إتالف هلذا اإلرث التارخيي واألثري اهلام.

 -2حول نشأة علم الكتابات األثرية في العالم اإلسالمي وفي المنطقة المغاربية ،راجع :عوني ،الحاج موسى ،الرباط ،2010 ،ص.56-33 .
 -3يمكن اعتبار أقدم دراسة حول النقائش العربية هي دراسة مارسالMarcel J.J., Paris, 1826, p. 5-22. :
-2-

السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية عدد 2017- 4

ويعود أوّل مشروع لبعث مد ّونة للنقائش العربية إىل سنة  1892عن طريق من نعتربه اليوم أب أو
مؤسس علم النقائش العربية وهو املستكشف واملستشرق السويسري األصل ماكس فان بارشام Max Van
 Berchemالذي نبّه يف العديد من أعماله ورسائله إىل أمهية هذه الكتابات النقائشية العربية وضرورة بعث
مشروع لتجميعها يف مدونة للنقائش العربية .Corpus Inscriptionun Arabicarum
أما بالنسبة إىل اإلياالت املغاربية فقد بدأ االهتمام هبذا املجال من طرف املستكشفني الغربيني منذ
مفتتح القرن التاسع عشر ليتواصل ذلك بصفة فارقيّة بعد انتصاب االستعمار الفرنسي بكل من اجلزائر يف
 1830وتونس  1881واالستعمار اإليطايل بليبيا يف  .1911وقد كان ذلك أوال وباألساس يف إطار مبادرات
شخصية هلؤالء املستكشفني والرحالة الفتتاهنم هبذا اإلرث وشغفهم بتوثيقه وهو ما ساهم يف نشأة وعي
تُجاه هذا الصنف من التراث والدعوة إىل إنقاذه وحفظه والسيما يف إطار األشغال الكربى اليت كانت تُنجز
ببعض املدن الشيء الذي دفع بالسلطات االستعمارية إىل تركيز بعض اهلياكل املتخصصة واملكلفة بالعناية
بالتراث وجرده وتوثيقه خاصة مع انتشار ظاهرة جتميع عناصر التراث وبعث املتاحف األثرية وغريها.
وعموما يمكن رصد ثالث مراحل كربى من الدراسات يف تاريخ البحث يف علم النقائش بالنسبة إىل
اإلياالت املغاربية مع تفاوت كرونولوجي واضح بالنظر إىل الظرفية السياسية لكل إيالة واملصري الذي عرفته
كل منها بعد سقوط الدولة العثمانية وتقلّص جماهلا وظهور احلركات االستعمارية يف املنطقة.
 )1مرحلة الدراسات اجلزئية
تُعرّف املرحلة األوىل أو الصنف األوّل من هذه البحوث على أهنا دراسات جزئية اقتصر االهتمام
فيها ببعض النصوص النقائشية من خالل تقدمي ال نص وترمجته أو بعض النقائش من معامل أو من مدن
خمتلفة دون منهجية واضحة مع تركيز على اجلانب الفين وخاصة نوعية اخلط ومجاليته دون استغالل
كبري ملحتواها وللمعلومات اليت توفّرها حول تاريخ املنطقة وتراثها على الرغم من احلاجة األكيدة
للمعلومات واملعطيات لكتابة تاريخ البالد يف فترة كانت فيها العديد من املصادر التارخيية مل يتم حتقيقها
بعد ومازالت األرشيفات حتت سيطرة السلطات االستعمارية.
وبالرغم من حمدوديتها وطابعها اجلزئي تبقى هذه املبادرات هامة جدا على اعتبار أهنا وثقت
للعديد من النقائش اليت مل تعد موجودة اليوم ولفتت االنتباه إىل هذا الصنف من الوثائق وضرورة جرده
ودراسته وحفظه.
وتعترب اجلزائر أقدم اإلياالت العثمانية املغاربية تأسيسا ( )1519وأكربها مساحة وامتدادا وقوة
عسكرية وبالتايل أكثرها ثراء باالجنازات العثمانية بل إهنا مثّلت مهد نشأة علم النقائش باملغرب إذا ما
اعتربنا أهنا عرفت أقدم البحوث من هذا اجلنس .ومتتد مرحلة ما يُعرف بالدراسات اجلزئية السابقة
للمدونات الشاملة ولتبلور املناهج العلمية هلذا املجال من سقوط هذه اإليالة حتت االستعمار الفرنسي يف
سنة  1830إىل بداية القرن العشرين.
وقد بدأ ظهور هذه البحوث أساسا عند صدور األعداد األوىل للمجلة اإلفريقية Revue Africaine
يف سنة  1856واهتمت ببعض النقائش يف بعض املدن ذات األمهية التارخيية والتراثية مثل اجلزائر وتلمسان
ومعسكر وقسنطينة وجباية وعنابة وغريها...
وبلغ عدد البحوث املنشورة يف هذه املجلة إىل بدايات القرن العشرين حوايل الثالثني وحثا أجنزت
أساسا من طرف فرنسيني من موظفني مدنيني ومشرفني على األشغال الكربى وخاصة عسكريني أمثال
 LECLERCو BROSSELARDو CHERBONNEAUومتكنت من نشر عشرات النصوص النقائشية
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من خمتلف األصناف قُدمت بوصفها مُكتشفات جديدة ومت االكتفاء يف العديد من األحيان بتقدمي النقيشة
وقراءة نصها وترمجته دومنا حتليل أو تعليق على حمتواه وإبراز خلصائصه الفنية والتقنية.4
يف خصوص البالد التونسية فهي آخر اإلياالت املغاربية تأسيسا ( )1574والثانية اليت خترج على
الباب العايل يف سنة  1881بعد أكثر من ثالثة قرون من احلكم العثماين وإن كانت العالقة بني الطرفني قد
عرفت فتورا واضحا انطالقا من منتصف القرن التاسع عشر.
وعلى غرار اجلزائر ،مل تشذ البالد التونسية على هذا التقسيم الزمين والنوعي املتعلق بالبحوث يف
جمال الكتابات األثرية إذ عرفت بدورها مرحلة مهمة من الدراسات اجلزئية اليت اقتصرت أهدافها على
جتميع وتوثيق هذه النقائش دون استغالل كبري ملحتوى نصوصها أو إلضافاهتا املتعددة.
وتعود أقدم دراسة اهتمت بالنقائش يف تونس إىل سنة  1882وهي دراسة هوداس وباسّي Houdas
 et Bassetاليت سُميت بعثة أو مهمة نقائشية يف تونس Mission épigraphique en Tunisieاختذت شكل
الرحلة اليت مشلت بعض املدن بالبالد التونسية انطالقا من تونس وصوال إىل جزيرة جربة ومرورا بعدة
مدن مثل القريوان وهرقلة وسوسة واملهدية وقابس ،وقد جُمّعت فيها العديد من النقائش مبختلف أصنافها
دون االلتزام مبنهج واضح أو صنف معني من النقائش.
وقد ظل األمر طيلة فترة االستعمار الفرنسي مقتصرا على بعض الدراسات اجلزئية املوجهة لنشر
عدد من النصوص النقائشية لبعض املدن التونسية الكربى مثل صفاقس وقفصة وتونس واملهدية واملنستري
وغريها .وقد اعتمدت هذه البحوث تقريبا نفس الغاية ونفس التمشّي املنهجي إذ عادة ما تستهدف نقيشة أو
أكثر بتقديمها كمكتشفات جديدة وتتضمن مقدمة ُمقتضبة وقراءة للنص وترمجته وبعض املالحظات
اللغوية مع تعليق خمتصر دون صور أو تفريغات أو دراسة فنية هلا.5

 -4أنظر قائمة الدراسات التي أنجزت في مجال نقائش العهد العثماني باإلياالت المغاربية الثالث في آخر هذه الدراسة.
 -5أنظر دراسات لوسياني  Lucianiبالنسبة إلى مدينة صفاقس ومارسيي  Mercierفي خصوص مدينة قفصة وروا  Royبالنسبة
إلى مدينتي المنستير والمهدية ورينو  Renaultلمدينة تونس وهانيزو  Hannezoومونليزون  Monlezunبالنسبة إلى سوسة.
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صورة .1 .نقيشة بـرج غـازي مصطفـى جبزيـرة جربـة (968هـ1560/م) وهي أقدم نقيشة تعود إىل العهد العثماين بتونس
وهي ختلد لبدايات التوسع العثماين بتونس على يد أحد القادة من رياس البحر األتراك وهو درغوث باشا والذي كان له
دور كبري يف التمهيد اللتحاق تونس بالعامل العثماين يف سنة .1574

أما بالنسبة إىل ليبيا واليت تعترب ثاين إيالة تتأسس باملغرب اإلسالمي يف سنة  1551وآخرها اليت
خترج عن العامل العثماين يف سنة  1911فقد عرفت مصريا خمتلفا متاما على كل من اجلزائر وتونس.
فعلى عكس االستعمار الفرنسي الذي سعى ولو بشكل نسيب إىل إنقاذ بعض مق ّومات التراث وتوثيقه
والتشجيع على دراسته ،كان احلضور اإليطايل بليبيا عسكري باألساس ومل يول اهتمام كبري بتراث البالد
واقتصرت املجهودات التوثيقية على املواقع األثرية القديمة والرومانية على وجه اخلصوص وحثا على
شرعية تارخيية لالستعمار املعاصر.
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وقد تواصل هذا الفراغ يف البحوث األثرية بعد حصول البالد على استقالهلا وخاصة بعد ثورة
سبتمرب  1969و اليت وبالنظر إىل اإليديولوجيا اليت قامت عليها عمدت إىل هتميش الفترة العثمانية وعدم
االهتمام هبا وعليه ظلت البحوث املتعلقة هبذه احلقبة تارخيا وآثارا إىل بداية القرن العشرين قليلة جدا
ناهيك على تلك املتعلقة مبجال النقائش واليت ال تتجاوز عدد أصابع اليد وهي يف جمملها جزئية وحنت
منحى التجميع وتقدمي االكتشافات اجلديدة.6
 )2مرحلة املدونات التجميعيّة
تتمثل هذه املرحلة أو هذه النوعية من الدراسات يف إجناز مدونة للنقائش حسب بعض املقاييس
التارخيية أو اجلغرافية املعينة دون متييز بني أصناف النصوص النقائشية من جنائزية أو معمارية وغريها
كما مت يف فترات الحقة عندما أصبحت البحوث يف هذا املجال تنحى أكثر حنو التخصص يف جنس مُعني من
الكتابات األثرية .على أنه وبالنظر إىل طبيعة االستعمار الذي ساد يف خمتلف البلدان املغاربية والفارقية يف
تاريخ استقالهلا ،فإن هذه املرحلة من البحوث كانت أيضا متفاوتة يف تارخيها ويف طبيعتها ويف نوعيتها ويف
جماالت اهتماماهتا.
ففي اجلزائر مثال وعلى اعتبار أن املُستعمر كان يعدُّ هذه املنطقة تابعة لفرنسا ("اجلزائر
الفرنسية"  ،)l’Algérie françaiseفقد حظيت بعض مكونات التراث اجلزائري انطالقا من بداية القرن
العشرين بشيء من االهتمام والدراسة بغرض معرفة البالد وشعبها للسيطرة عليها وإخضاعها .ويف هذا
اإلطار ،ظهرت أوىل مدوّنات النقائش بشكل مُب ّكر نسبيا من مدينة اجلزائر يف سنة  71901ومدينة قسنطينة
يف السنة املوالية 8وهي مدونات تكتسي صبغة مشولية ومل تلتزم بفترة تارخيية حمددة أو بصنف نقائشي
معني.
وعلى الرغم من ذلك ،تُعدُّ هذه األعمال مهمة جدا والسيما أهنا أجنزت يف فترة مُبكّرة مت بفضلها
توثيق كم هائل من النقائش اليت مل تعد موجودة اليوم 9بل أهنا جعلت اجلزائر الوحيدة من بني اإلياالت
املغاربية اليت حتظى باهتمام مؤسس علم النقائش العربية ماكس فان بارشام بدراسة مرجعية ومهمة جدا
قدّمَ فيه حتليال مُعمقا ملدونيت مدينيت اجلزائر وقسنطينة.10

 -6أبو حامد الصادق ،1995 ،ص .44-35
Gabriel Colin, Paris, 1901. -7
Gustave Mercier, Paris, 1902. -8
 -9عند المقارنة بين عدد النقائش المقدمة في هذه المدونات والعدد الذي تمكن محمد توتونجو من معاينته نالحظ أن عدد من النقائش قد

فقد أو أنه تم تحويله إلى وجهات غير معلومة من هنا تبقى المدونات األولى مصادر ال غنى عنها.
Max Van Berchem, 1905, p. 160-191. -10
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صورة .2 .نقيشة متأتية من مؤسسة الديوان بإيالة اجلزائر مكتوبة باللغة التركية القديمة وهي مؤرخة بسنة
1122هـ1710/م ومعروضة حاليا مبتحف اجلزائر.

أما يف تونس فتتزنل هذه املرحلة أو هذا اجلنس من الدراسات يف السياق العام الذي ميّز فترة بناء
الدولة الوطنية بعد حصول البالد على استقالهلا يف سنة  1956والشروع يف بناء مؤسساهتا وتدعيم هويتها
من خالل العودة إىل مقومات التراث الوطين وجرده وصيانته وتوثيقه ودراسته ،على أن مدونات تلك الفترة
اكتست صبغة عامة ومشولية إذ مل يتم متييز أي نوع من الكتابات األثرية اإلسالمية ومل يتم التخصص يف
فترة تارخيية معينة وقد مت يف بعض األحيان االكتفاء بقراءة النصّ وترمجته دون دراسة مستفيضة ملحتواه
ونوعية خطه وزخرفته.
وقد اجتهت هذه املدونات أساسا إىل املدن الكربى ذات األمهية احلضارية وقد كان ذلك يف إطار
أشغال التهيئة اليت عرفتها بعض مناطق املقابر وبعض املعامل التارخيية واليت اقتضت توثيق هذه النقائش
قبل نقلها إىل املتاحف واملخازن األثرية فتم إجناز بعض املدونات لكل من القريوان وتونس واملنستري
وسوسة.11
وعلى الرغم من كل ذلك ،ظلت هذه املدونات مرجعا أساسيا إىل اليوم يف خمتلف البحوث املهتمة
هبذه املجاالت ،بل إهنا وثّ قت لعشرات النقائش اليت اندثرت الحقا وظلت هي املصدر الوحيد حول هذه
النصوص النقائشيّة.
أما بالنسبة إىل البالد الليبية فقد عرفت حماولة وحيدة للمستشرق اإليطايل Ettore ROSSI
حول النقائش العربية والتركية مبتحف طرابلس 12حنى فيها منحى العمل التجميعي واقتصار على قراءة
النصوص النقائشية وترمجتها دون استغالل كبري ملحتواها وإلضافاهتا يف خمتلف املجاالت املتعلقة بتاريخ
البالد على غرار الدراسات املماثلة يف كل من اجلزائر وتونس .وباستثناء ذلك ،ظل التراث النقائشي دون
مجع أو توثيق إىل حدود العشرية األخرية عند ظهور بعض املدونات والبحوث اهلامة واملؤسسة لبعض
التقاليد يف دراسة هذا النوع من الوثائق األثرية واليت يمكن إدراجها ضمن املرحلة الثالثة من مسار البحث
يف جمال النقائش باإلياالت املغاربية.

Paule Poinssot et Bernard Roy, 1950-1958, Slimane Mustapha Zbiss, 1955, Marie-Madeleine Viré, 1956, p. -11
450-493, Slimane Mustapha Zbiss, 1960.
Ettore Rossi, 1953b. -12
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صورة .3 .نقيشة دار البارود مبدينـة طرابلـس (975هـ1567/م) وهي تعود إىل فترة مبكرة جدا وتطغى عليها بوضوح
التأثريات العثمانية من حيث نوعية اخلط واعتماد الشعر واللغة التركية (صورة :علي الشايب بن ساسي).
)3

مرحلة املدونات املتخصصة والدراسات النوعية املتعمقة

عرف علم النقائش اإلسالمية خالل الربع األخري من القرن املُنقضي تطوّرا كبريا يف مناهجه
وأدواته وآليات حتليل واستغالل حمتويات نصوصه وتوظيفها يف طرح بعض اإلشكاليات وفضّ بعض املسائل
التارخيية واألثرية .وقد انعكس هذا التطور على واقع البحوث واألطروحات اليت أجنزت يف جمال النقائش
والسيما يف بعض اجلامعات ومراكز البحث الغربية حيث برز هذا التخصص تدرجييا ضمن صفوف
الباحثني والتوجهات البحثية خاصة من بني أصيلي الضفة اجلنوبية للمتوسط الدارسني هبذه الدول.
ويف هذا اإلطار ،أجنزت عديد املدونات املتكاملة مجعًا ودراس ًة وتوثيقًا وفق مناهج متطورة جدا
استعملت يف بعض األحيان التكنولوجيات احلديثة واملحامل والتطبيقات الرقمية وغريها ...كما اهتمت بعض
البحوث بقضايا دقيقة جدا يف جمال النقائش عاجلت عدة مسائل مهمة ظل تناوهلا عرضيًّا أو سطحيا إىل
حدود هذه املرحلة على غرار الدراسة املستفيضة واملعمقة لتطور اخلط العريب على النقائش أو السجل
الزخريف النقائشي أو اجلوانب امل تعلقة بالورشات واحلرفيني املتخصصني يف صناعة هذا الصنف من الوثائق
والتقنيات املعتمدة يف ذلك أو كذلك اإلضافات املتصلة مبحتوى النصوص يف خمتلف املجاالت.
ففي اجلزائر مثال ظهرت انطالقا من ستينات القرن العشرين بعض الدراسات النقائشية اهلامة
جدا خُصصت لبعض أصناف املعامل على غرار أطروحة املرحوم رشيد بورويبة واليت ظلت لوقت طويل
دراسة مرجعية ليس فقط للجزائر وإمنا أيضا للبلدان املغاربية إذ متت ترمجتها إىل العربية ونشرها من
طرف الباحث التونسي إبراهيم شبّوح 13قبل أن يُعيد املؤلف نشرها يف لغتها األصلية يف جزأين.14

 -13رشيد بورويبة.1979 ،
Rachid Bourouiba, 1984. -14
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غري أن ما عرفته البالد خالل تسعينات القرن املاضي من اضطرابات سياسية وعسكرية كان له وقع
كبري يف حركة اإلنتاج العلمي والسيما يف جمال الدراسات امليدانية وأثر بشكل واضح على حركة األفكار
وتبادهلا ،فشهدت البحوث اجلامعية ركودا نسبيا وخاصة يف جمال اآلثار.

صورة .4 .نقيشة زاوية سيدي عبد القادر اجليالين مبدينـة معسكــر ببايليك الغرب اجلزائري وهي مثبتة حاليا باجلامع
الكبري بذات املدينة (1167هـ1753/م) ،وهي تبدو أكثر وفاء إىل التقاليد النقائشية املحلية وشبه خالية من التأثريات
العثمانية.

وقد ظل األمر تقريبا على حاله إىل مُفتتح القرن الواحد والعشرين عندما عادت مسرية البحث يف
جمال النقائش مبختلف املدن اجلزائرية وبدأت تظهر بعض ا ُملدونات املخصصة لبعض املناطق أو لبعض
أجناس اخلط العريب السائدة على الكتابات األثرية ونذكر هنا أساسا دراسات عبد احلق معزوز اليت صدرت
يف ثالثة أجزاء.15
وقد بلغت هذه املسرية أوجها يف السنوات األخرية بظهور بعض األعمال القيمة سواء يف شكل
مدوّنات متخصصة يف فترة معينة أمهها على اإلطالق عمل الباحث التركي األصل حممد توتوجنو
 Mehmet Tütüncüحول النقائش العثمانية باجلزائر 16أو كذلك على شاكلة دراسات متخصصة يف صنف
معني م ن النقائش وإخضاعه لبعض املقاربات االجتماعية والثقافية مثل الدراسات اليت أجنزت يف مركز
البحث يف األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية بوهران حول النصوص اجلنائزية 17أو أيضا يف إطار
أطروحات جامعية جلهات معينة يف جماالت العمارة والنقائش وغريها حاولت حتيني النصوص النقائشية
املنشورة وتقدمي املكتشفات اجلديدة وطرح بعض املقاربات والفرضيات مستغلة لبعض التصنيفات املستحدثة
 -15عبد الحق معزوز 2001 ،و .2002
Mehmet Tütüncü, 2013. -16
 -17محمد حيرش .2014 ،
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ومستفيدة من املناهج احلديثة هلذا التخصص وما توفر من مصادر ودراسات جديدة سامهت بشكل كبري يف
فهم حمتويات النقائش واستخراج إضافاهتا يف خمتلف املجاالت املرتبطة بتاريخ املنطقة وتراثها.18
وتظل الدراسات التونسية يف جمال النقائش اإلسالمية األكثر حضورا وجدارة خالل هذه املرحلة
على املستويني الكمّي والنوعي بفضل استفادهتا الكبرية من املناهج اجلديدة والربامج العلمية الرائدة يف هذا
املجال والسيما برنامج جامعة آكس أون بروفانس بفرنسا لرقمنة النقائش اإلسالمية  EPIMACالذي كانت
تشرف عليه األستاذة صوالنج أوري  19Solange Oryوالذي ساهم بشكل كبري يف تكوين أغلب املختصني
التونسيني أو كذلك مشروع مدونة النقائش اإلسالمية  Thésaurus d’Epigraphie Islamiqueالذي يتم
إجنازه بإشراف مؤسسة ماكس فان بارشام جبينيف بسويسرا.20
وتتجسم هذا الرّيادة يف سلسلة الدراسات اليت أجنزت منذ سبعينات القرن املاضي يف شكل مدوّنات
ط ت تقريبا كل الفترات التارخيية وكل املناطق وكل أجناس الكتابات األثرية ،وقد كان
للنصوص النقائشية غ ّ
21
ذلك يف إطار أطروحات دكتورا أو أيضا يف شكل دراسات أكاديمية حرّة  ،على أنه ال جيب إغفال العديد من
النقائش اليت دُ رست ضمن بعض البحوث يف جمايل العمارة والعمران على غرار دراسات األستاذ أمحد
السعداوي الذي نشر العشرات من النقائش ضمن أعماله حول العهد العثماين.22

صورة .5 .نقيشة منرب اجلامع الكبري الزيتونة وهي أقدم نقيشة تعود إىل العهد العثماين مبدينة تونس
(991هـ1583/م) وهي تُخلد لتدخّل مت هبذا املعلم الرمز يف حماولة لتحويله إىل جامع حنفي ونالحظ تواصل التقاليد
النقائشية السابقة للعثمانيني يف خصوص تقنية الكتابة ونوعية اخلط وغريمها...

 -18العمري يحياوي.2015-2014 ،
Solange Ory, 1996, p. 25-27. -19
 -20أنظر حول هذا المشروعwww.fondationmaxvanberchem.com :
Mustapha El-Habib, 1972, Khira Skik, 1981, Khaled Maoudoud, 1983, Raja Aoudi-Adouni, 1997., Lotfi -21
Abdeljaoued, 200, Fathi Jarray, 2007.
Ahmed Saadaoui, 1998, 1999, 2001 et 2010. -22
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وباإلضافة إىل املجهود التجميعي والتوثيقي الذي مت إجنازه من خالل هذه األعمال ،حاول
املختصون التونسيون يف جمال النقائش معاجلة العديد من القضايا على ضوء هذا الصنف من الوثائق
منها ما هو يف عالقة باجلوانب املادية هلذه النقائش وخصائصها الفنية ومنها ما يتعلق مبضمون نصوصها
وإضافاهتا يف خمتلف املجاالت .فقد مكنت اجلداول األجبدية اليت مت رمسها انطالقا من هذه النقائش من
التعرّ ف على خمتلف األجناس اخلطية املعتمدة على هذا الصنف من املحامل وتطوّرها عرب الزمن بل إن
نتائج هذه البحوث أصبحت مرجعا للمقارنة مع بقية مكوّنات إرث اخلط العريب على بقية املحامل مثل
العُملة واملخطوطات واألقمشة واخلزف وغريها.23
كما اهتمت الدراسات التونسية يف هذا املجال بالسجل الزخريف على النصوص النقائشية بصنفيها
الكبريين اجلنائزي واملعماري ومتكنت من التعرّف على هويّة هذا السجل وأصوله وخصائصه خالل كل فترة
وتطوره ورسم مناذج تندرج ضمن سالسل مؤرخة و ّفرت مؤشرات تأرخييّة ساعدت كثريا على دراسة خمتلف
املواضيع الزخرفيّة على بقية أصناف املحامل.24
اجلانب الثاين املميز للمدرسة التونسية هو االستغالل املنهجي واملُعمّق ملضامني وإضافات هذه
النصوص يف املجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية واملعمارية والعمرانية خاصة بالنسبة إىل الكتابات
املتصلة باملعامل التارخيية .كما و ّفرت النقائش وخاصة اجلنائزية منها العديد من املعلومات حول املجتمع
وتركيبته وأنشطته وقد سجلت البحوث التونسية يف هذا الصدد سبقا مُهما من خالل إجناز قوائم يف
األنشطة واحلرف اليت كانت سائدة واليت ورد ذكرها يف النصوص النقائشية ساعدت كثريا على فهم احلياة
االقتصادية واحلرفية بالبالد وأجابت على العديد من األسئلة املتعلقة بأسواق املدن ومرافقها التجارية
وخاصة من خالل مقارنتها ومقاربتها مع بقية أصناف الوثائق من وقفيات وأرشيفات وغريها...
وبالنظر إىل أهنا وثائق رمسية كُتبت من طرف السلطة إليصال رسالة معينة ،فقد تضمنت
النقائش التخليديّة العديد من املعطيات اهلامة املتعلقة باحلكام وألقاهبم الفخريّة والسياسية وخمتلف
الرُّتب العسكرية وتسميات املنفذين لألشغال وكُتاب النقائش .وقد بلغت البحوث التونسية شوطا متقدما يف
استغالل هذه املعطيات وتوظيفها يف دراسة وتصنيف خمتلف هذه الرّتب واأللقاب والوظائف ورصد
مدلوالهتا وتتبع تطورها عرب التاريخ.
ولعل أهم ما يُحسبُ للمدرسة التونسية هو متكنها من التأسيس لتنميطات وتصنيفات هلذه
النقائش حسب بعض املقاييس ساعدت كثريا يف نسبة النصوص غري املؤرخة إىل الفترات اليت تنتمي إليها
وبالتايل رسم تطور املعامل التارخيية والتطور العمراين للمدن والقرى .كما مت التوصّل وباالعتماد على
النصوص النقائشية إىل بلورة جمموعة من املرجعيات الفنية واألثرية والتقنية ساعدت كثريا على تقدمي
بعض الفرضيات املتعلقة مبكونات التراث املادي واملكتوب ودعّمت مصداقية هذه الوثائق وحفّزت على
االهتمام هبا واالعتماد عليها يف خمتلف البحوث التارخيية واألثرية.

 -23فتحي الجراي.2015 ،
Salma Kouraïchi, 2001-2002. -24
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صورة .6 .مناذج من النقائش اجلنائزية بإيالة تونس :النقيشة األوىل لسليمان بن عثمان داي (1062هـ1651/م) وهي
منفذة بتقنية الترصيع بالرصاص باخلط الثلثي والنقيشة الثانية ملحمد اسالنبويل (1264هـ1847/م) وهي متأتية من
مدينة القريوان وحتافظ على خصائص الفن النقائشي العثماين.

أما بالنسبة إىل البحوث يف جمال النقائش بليبيا واملندرجة ضمن هذه املرحلة فهي قليلة جدا
وتعترب متأخرة نسبيا ُم قارنة باجلزائر وتونس ،إذ مل تعرف أوىل مدوناهتا إال يف بداية القرن احلايل
بينما ظلت نقائش الفترة العثمانية تنتظر إىل السنوات األخرية حىت يتم جتميعها يف مدونتني 26تُعتربان
األكثر منهجية ومشولية متكّن من خالهلما املؤلفان من تقدمي أهم خصائص نقائش طرابلس الغرب
وتطورها خالل الثالثة قرون والنصف املحتوية للتاريخ العثماين بالبالد.

25

 -IIمدونة النقائش باإلياالت املغاربية  :خصائصها ،أمهيتها وآفاق اكتماهلا
)1

الكتابات األثرية وبعض القضايا املُتعلقة بالعهد العثماين باإلياالت املغاربية

على الرغم من عدم اكتمال مدونة النقائش يف اإلياالت املغاربية إىل حد هذه املرحلة من البحوث إال
أن ا ُملتوفر من النصوص يُقدّم إضافات كبرية ويُساهم يف ح ّل العديد من القضايا التارخيية واألثرية ،بل
إهنا أصبحت مصادر أساسية ال مناصَ منها يف إجناز أي وحث مهما كان موضوعه.
وباإلضافة إىل املسائل املباشرة املُتصلة باملعلم التارخيي الذي خيلّدُ له النص النقائشي أو الشخص
املتوفّى صاحب شاهد القرب أو بعض املعطيات ذات العالقة بتاريخ املدن واملجتمعات ،يمكن ملدوّنات النقائش
متت دراستها بشكل مشويل وإجراء سلسلة من املقارنات يمكن أن ختوض يف العديد من القضايا
إذا ما ّ
الكربى اليت ظلت حمل جدل كبري بني املختصني يف التاريخ العثماين مثل مسألة العثمنة مبختلف
مستوياهتا ودرجة التأثريات العثمانية يف املجاالت الثقافية واملعمارية والفنية وغريها وطبيعة الوجود

 .25إيناس بوبطانة محمد علي.2003 ،
 .26سهام عبد هللا جاد 2010 ،و Ali Cheib Ben Sassi, 2014
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العثماين باإلياالت املغاربية واملصري الذي عرفه عند ظهور احلركات االستعمارية الغربية خالل القرن
التاسع عشر.
لقد مثلت العثمنة وطبيعة الوجود العثماين باإلياالت املغاربية إحدى أهم القضايا اليت شغلت
رب أن الدخول العثماين فتحٌ مُبنيٌ أنقذ البالد من املسيحيني
الباحثني وظلت حملّ اختالف بني من يعت ُ
اإلسبان وبني من يضعُ ذلك ضمن احلركات االستعمارية اليت عرفتها املنطقة خالل العهد احلديث وبني
الشقّ الثالث الذي حياول أن يُنسّب األمور ُمركّ ًزا على االختالف يف النظرة هلذا احلدث بني النخبة واألعيان
الذين قبلوا بذلك وتفاعلوا معه وعامة األهايل الذين حتفظوا على الوافد اجلديد وعارضوا قدومه.
تنوعت املصادر املعتمدة يف معاجلة هذه القضية وتعددت بذلك الفرضيات واختلفت النتائج وظل
األمر مُغيّبًا أحيانا ومموّهًا أحيانا أخرى آخذا يف االعتبار الظرفية اليت مترُّ هبا املنطقة وطبيعة األنظمة
السياسية السائدة هبا وما يمكن أن يترتب عن إثارة هذه املسألة من انعكاسات على العالقات احلالية مع
تركيا.
وتوفّرُ النقائش بعض املؤشرات على درجة العثمنة الثقافية واليت يمكن دراستها من خالل جممل
التأثريات الفنية واحلضارية ولكن وبصفة خاصة عرب اختبار مستوى انتشار استعمال اللغة التركية يف
النقائش وإمكانية املقارنة بني اإلياالت الثالث خالل خمتلف مراحل احلكم العثماين هبا.
ولتحقيق غاياته التخليدية وإيصال اخلطاب الرمسي الذي حيمله فإن النص النقائشي عادة ما
يُثب ُت يف موضع ظاهر على الواجهات اخلارجية للمعامل ويف األماكن األكثر ترددا من طرف املارّة .وعليه فإن
استعمال اللغ ة التركية من عدمه خالل العهد العثماين يَفترض وجود قُرّاء هلا يف املجتمع لذلك فهي تعترب
أحد أهم املؤشرات على انتشارها بني سكان اإلياالت املغاربية.
وتُرب ُز اإلحصائيات املُجراة يف إطار أهم املدونات املنجزة أن استعمال اللغة التركية القديمة يف
النقائش قد اخت لف من منطقة إىل أخرى ومن فترة إىل أخرى وارتبط بظرفية معينة وخضع كثريا إىل
طبيعة العالقة مع الباب العايل ولكن وبصفة أخص إىل تأثري املاضي املحلّي واملوروث السابق للوجود
العثماين.
ففي إيالة تونس مثال مل يتجاوز استعمال اللغة التركية القديمة  % 8على جمموع النقائش
املدروسة وقد احنصر ذلك يف فترة أوىل متتد من  1574إىل حدود بداية القرن الثامن عشر لتغيب هذه
اللغة من على النقائش بشكل شبه كلي خالل قسم كبري من فترة حكم احلسينيني بفضل اندماج العناصر
التركية يف املجتمع املحلي 27قبل أن تعود من جديد خالل فترة حكم محودة باشا احلسيين ()1814-1782
ألسباب إستراتيجية مرتبطة أساسا بالظرفية العامة اليت مرت هبا اإليالة آنذاك.
جغرافيا ،احنصر حضور اللغة التركية يف نقائش عاصمة اإليالة ومدينيت غار امللح وبزنرت
بالساحل الشمايل باعتبار احتوائهما جلالية تركية ناشطة يف جمال البحرية والقرصنة .من جهة أخرى،
اقتصرت النقائش التركيّة يف الغالب األعمّ على صنف معني من املعامل التارخيية وهي القشالت واألبراج
العسكرية ذلك أن املعنيني أساسا بالنص املنقوش هم اجلنود اإلنكشارية كما اتسم اخلطاب بشُحنة تعبوية
حاثة على اجلهاد وعلى محاية الدولة العلية ومُذكّرا مبآثر السالطني العثمانيني.

Mohamed Hedi Cherif, C.T., n° 117-118, 1981, p. 177-197. -27
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أما بالنسبة إىل إيالة اجلزائر فقد بلغ عدد النقائش التركية  67نصا من مدونة  221اليت درسها
حممد توتوجنو أي تقريبا بنسبة  ،% 30يستأثر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بالنصيب
األكرب يف حني مل يصلنا من القرن السادس عشر سوى  05نقائش ومن القرن السابع عشر سوى 03
نقائش ،وقد توقف استعمال اللغة التركية على النقائش يف سنة  1829أي سنة واحدة قبل دخول االستعمار
الفرنسي إىل البالد.
من الناحية اجلغرافية ،يتر ّكز حضور اللغة التركية يف النقائش بشكل واضح يف العاصمة اجلزائر
وحميطها (مدينة اجلزائر 60 :نقيشة ،البليدة ،02 :املدية )03 :بينما مل يُسجّل بالغرب اجلزائري سوى
نقيشة واحدة مب دينة معسكر وكذا الشأن بالنسبة إىل مدينة قسنطينة على الرغم من احتواء مدونتها لـ 65
نقيشة .هذه الفارقيّة رُصدت كذلك يف نوعية العمارة إذ تستأثر املعامل العسكرية بالنصيب األكرب أي بـ 55
نصا تركيا وتتوزع البقية على األصناف األخرى من العمارة من جوامع وأسبلة وزوايا وأضرحة وغريها.
ويمكن أن يؤشر هذا احلضور للغة التركية بعاصمة اإليالة دون بقية املناطق بتركّز اجلالية التركية
هبذه املدينة وجتاوهبا مع التأثريات الثقافية للعثمانيني مقابل حمافظة بقية املناطق على وفائها إىل إرثها
املحلي والسيما املناطق الشرقية مثل مدينة قسنطينة ذات التاريخ احلفصي العريق أو كذلك املناطق الغربية
مثل تلمسان ومعسكر ومستغامن وغريهم...

صورة .7 .مناذج من النقائش اجلنائزية للعهد العثماين باجلزائر واملعروضة حاليا باملتحف الوطين :النقيشة األوىل منفذة
بكتابة بارزة وهي تعود إىل القرن 11هـ17/م والنقيشة الثانية مؤرخة بسنة 1165هـ1752/م وهي من الصنف املرصع
بالرصاص.
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يف خصوص إيالة طرابلس الغرب ،فقد متكن علي شايب بن ساسي من إحصاء  59نصا نقائشيا
مكتوبا باللغة التركية من بني  215نقيشة متأتية من مدينة طرابلس أي بنسبة  % 37تقريبا .وما يُالحظ
بالنسبة إىل استعمال اللغة التركية هبذه اإليالة على ضوء مدونة مدينة طرابلس أنه تكثف خالل الطورين
العثمانيني؛ األول ( )1711-1551والثاين ( )1911-1835مع غياب شبه كلي خالل الفترة القرمانلية
( .)1835-1711كما أنه تواصل إىل حدود حلول االستعمار اإليطايل بالبالد أي إىل بداية القرن العشرين
الشيء الذي ال جنده يف إياليت اجلزائر وتونس حيث تراجع حضور هذه اللغة منذ بداية القرن التاسع
عشر.
ويالحظ أن النقائش اجلنائزية هي األكثر كتابة باللغة التركية يف حني مل تسجّل مدونة مدينة
طرابلس الكثري من النقائش املعمارية هبذه اللغة ،وقد توزعت املجموعة اليت توفرت على كل أصناف املعامل
دون هيمنة صنف بعينه على عكس إياليت تونس واجلزائر حيث كانت املعامل العسكرية هي األكثر استئثارا
هبذا الصنف من النصوص النقائشية.
وتُظهر هذه املعطيات أن مسألة العثمنة بإيالة طرابلس الغرب مل تكن بنفس الدرجة خالل الثالثة
قرون والنصف للوجود العثماين وإمنا اختلفت بني األطوار الثالثة وخضعت باألساس إىل طبيعة العالقات
اليت كانت تربط حكام اإليالة مع الباب العايل .كما أن حمدودية استعمال اللغة التركية على النقائش
املُخلّ دة ملنشآت عمومية وكثافة استعماهلا على النقائش اجلنائزية يؤشر على أن العثمنة الثقافية مل تكن
تتزنل يف سياق رمسي ومل تكتسح الفضاء العام وإمنا اقتصرت على النخبة وأعيان اإليالة من التجار
والسياسيني وغريهم كما تربزه ذلك أنساب العائالت الواردة يف مدونة النقائش اجلنائزية بطرابلس الغرب.

صورة .8 .مناذج من النقائش اجلنائزية من الصنف اإلسطنبويل الذي كان معتمدا كثريا لدى العائالت الثرية الكربى ذات
األصل التركي واليت سامهت يف نشر العثمنة والثقافة التركية بطرابلس الغرب :النقيشة األوىل متأتية من تربة عثمان
باشا ساقزيل (1272هـ1855/م) والنقيشة الثانية (1286هـ1869/م) مثبتة بتربة درغوث باشا.
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)2

نقائش عثمانية باملغرب أم نقائش مغربية خالل العهد العثماين؟

لقد متكّنت الدراسات النقائشية املتعلقة بالعهد العثماين سواء بالنسبة إىل املركز أو يف خصوص
خمتلف اإلياالت من ضبط اخلصائص العامة لنقائش العهد احلديث من حيث حماملها وخطها وسجلها
الزخريف وطبيعة نصوصها وتركيبتها وحتقيبها حسب الفترات التارخيية الكربى ،وبيّنت بذلك أصول هذا
الفن ورصدت درجة وفائه إىل املاضي املحلي ومدى انتشاره بكامل العامل العثماين.
وتُظهر املقارنات واملقاربات اليت قُدّمت بشأن عالقة فن النقائش باإلياالت املغاربية بنظريه
بالعاصمة اسطنبول نسبية وفارقية تأثري املركز على األطراف بني عواصم اإلياالت واملدن الكربى من ناحية،
وبقية املناطق الداخلية من ناحية ثانية .كما بينت ذات النتائج أن النقائش احلديثة ظلت متأثرة بنظريهتا
الوسيطة لفترة تزيد عن نصف القرن يف خمتلف خصائصها الشكلية واملضمونية قبل بدايات ظهور
التأثريات العثمانية والسيما يف املدن الكربى وعلى النقائش الرمسية أساسا.
فباستثناء االستعمال الواسع الذي حققه اخلط الثلثي والقصائد الشعرية وبدرجة أقل طريقة
التأريخ وحساب اجلُمّل  chronogrammeاليت كانت مُعتمدة أساسا على النصوص النقائشية الرّمسية يف
املراكز الكربى ذات احلضور التركي اهلام ،ظلت بقية املناطق وفيّة إىل التقاليد التخليدية والنقائشية املحليّة
املوروثة عن الفترات السابقة سواء بالنسبة إىل السج ّل الزخريف املستوحى من اإلرث الوسيط أو من البيئة
املحلية املحيطة أو يف خصوص اخلط املغريب أو كذلك يف ما يتعلق بشكل النصوص النثرية اليت ظلت
سائدة على النقائش منذ العهد الوسيط.

صورة .9 .نقيشة باب الديوان مبدينة صفاقس (1161هـ1748/م) وتظهر عليها التقاليد املحلية يف كتابة النقائش من
حيث تقنية التنفيذ بالكتابة البارزة واعتماد اخلط املغريب املحلي وغياب شبه تام للخصائص النقائشية الرمسية على الرغم
من أن التدخل قد مت من طرف السلطة املحلية أو على األقل حتت نظرها.
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أما بالنسبة إىل طرق تنفيذ هذه الكتابات فقد ظهرت تقنية جديدة خالل العهد العثماين تقوم على
تزنيل الرصاص بعد تذويبه يف الكتابة الغائرة والذي مع مرور الوقت وتعرّضه ألشعة الشمس واهلواء يعود
إىل وضعه الصلب من جديد ويتأكسد ويُكوّن طبقة خارجية سوداء تُضفي تباينا بديعا مع لون الرخام
األبيض ويظهر وكأن الكتابة منفذة باملداد األسود.

صورة .10 .نقيشة املدرسـة األندلسيـة أو مدرسـة الفتـح مبدينة تونس (1034هـ1625/م) وهي أقدم نقيشة معمارية منجزة
بتقنية الترصيع بالرصاص .هذه التقنية انتشرت كثريا على النقائش الرمسية العثمانية باإلياالت املغاربية الثالث لكنها مل
تكن موجودة بالعاصمة اسطنبول لذلك تظل أصوهلا التارخيية جمهولة.

هذه التقنية وعلى الرغم من ارتباطها بالنقائش الرمسية يف املدن الكربى حيث اجلالية التركية
وانتشارها يف كل اإلياالت املغاربية فقد ظلت أصوهلا غري معروفة وقد اكتفت أغلب الدراسات اليت اهتمت
مبوضوع النقائش أو السجالت الزخرفية هلذه الفترة التارخيية بالوصف وتقدمي بعض املُعطيات اإلحصائية
حول استعماالهتا دون اخلوض يف أصوهلا وتطوّرها وأصنافها خاصة وأهنا مل تكن مُستعملة يف العاصمة
إسطنبول.28
ظلّ استعمال تقنية الترصيع بالرصاص يف اإلياالت املغاربية حمدودا واقتصر على النقائش
الرمسية يف املدن الكربى بينما ظلت املناطق األخرى تُخلّد منشآهتا وقبور موتاها بالتقنيات التقليدية
واملتمثلة أساسا يف الكتابة البارزة املوروثة منذ العهد الوسيط .ففي اجلزائر مل يتجاوز عدد النقائش املرصعة
بالرصاص ربع املدونة اليت درسها حممد توتوجنو بينما بلغ عدد النقائش من هذا الصنف بإيالة تونس
قرابة مائة حالة على كامل املدونة املدروسة مع استئثار مدينة تونس وحوايل ثلثي هذا العدد.
 -28نقوم اآلن بإعداد دراسة حول هذا الموضوع وهي في األصل مداخلة بعنوان "تقنية الترصيع بالرصاص في العمارة والنقائش
بالبالد التونسية خالل العهد الحديث :مالحظات أولية" كانت قد قدمت في الندوة العلمية الدولية الخامسة لقسم علم اآلثار بكلية اآلداب
سطي التي التأمت أيام  15و 16و 17أفريل
والعلوم االنسانية بالقيروان حول التوطن والمجال والثقافة الماديّة في الفضاء المتو ّ
.2014
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صورة .11 .نقيشة جامع سوق الغزل مبدينة قسنطينة 1143هـ1731/م وهي موجودة اآلن يف قصر أمحد
باي وتعترب أقدم نقيشة منفذة بالرصاص وصلت إلينا بالنسبة إىل إيالة اجلزائر ،ونالحظ أهنا تعتمد بعض
خصائص النقائش الرمسية العثمانية مثل الشعر والتأريخ وحساب اجلمّل ونوعية اخلط (صورة :حممد
توتوجنو .)Mehmet Tütüncü
أما يف طرابلس الغرب فقد مت إحصاء  28نقيشة منفذة هبذه التقنية من مجلة املدونة املدروسة
واملتعلقة أساسا بعاصمة اإليالة طرابلس ذلك أن هذه اإليالة وعلى عكس تونس واجلزائر عرفت ظاهرة
استجالب شواهد القبور من عاصمة الدولة العثمانية ذاهتا طوال العهد احلديث وخاصة خالل النصف
الثاين من القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر ،وهو ما ساهم يف انتشار النمط املعروف
باإلسطنبويل الذي يستعمل كثريا اخلطوط املشرقية من ثلثي ورقعي وديواين ونستعليق وانتظام مستوياته
الكتابية بشكل مائل وإحاطتها بأطر هندسية وهي غالبا ما تكون منفذة بتقنية الكتابة البارزة.29

Ali Cheib Ben Sassi, 2014, p. 637-649. -29
-18-

السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية عدد 2017- 4

صورة .12 .نقيشة فندق زمّيــط مبدينة طرابلس (1186هـ1772/م) وهي تعتمد على التقاليد النقائشية للفترة احلديثة
مثل النص الشعري وحساب اجلمّل والترصيع بالرصاص لكنها يف املقابل حتافظ على بعض اخلصائص املغربية يف اخلط
املعتمد.

خامت ــة

على الرغم من أن اآلراء املقدمة يف هذه املوازنة تبقى ظرفية جدا وتتسم بكثري من النسبيّة إىل حد
اكتمال مدونة هذه النقائش باإلياالت املغاربية الثالث ودراستها إال أن النتائج اليت تو ّفرت إىل حد هذه
املرحلة من الدراسات تتفق مجيعها حول أمهية هذه الوثائق األثرية يف كتابة تاريخ الفترة العثمانية
باإلياالت املغاربية وإضافاهتا يف أهم املجاالت املُتصلة هبذه احلقبة من تاريخ املنطقة ،بل إهنا يمكن أن
تُساهم بشكل كبري ،إىل جانب بقية املصادر التارخيية واألثرية من عمارة وعُملة وخزف وغريهم يف حسم
العديد من القضايا الكربى اليت ظلت حمل جدل بني املؤرخني على غرار قضية العثمنة ووحدة الفن
العثماين وعالقة املركز باألطراف وخاصة بشأن السياسة العمرانية الكبرية للعثمانيني باملنطقة تشييدا
وترميما وجتديدا إذ متثل هذه الوثائق صدًى ميدانيا ُموثقا حول إجنازات خمتلف السالالت عرب الثالثة
قرون املحتوية للتاريخ العثماين باملنطقة.
ولئن اتسم مسار تطور الدراسات املتعلقة بالنقائش بشيء من االختالف بني اإلياالت املغاربية
الثالث إال أنه يشترك تقريبا يف نفس املراحل األساسية الكربى ويظل مَدي ٌن إىل البحوث اجلزئية اليت
ظهرت يف هناية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين يف تكريس الوعي تُجاه هذا اإلرث وضرورة
-19-

السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية عدد 2017- 4

املحافظة عليه وتوثيقه ودراسته وبذلك مثلت تلك األعمال على جزئيتها النواة األوىل لنشأة هذا التخصص
باملنطقة إىل حد بلوغ مرحلة النضج باجناز املدونات املتخصصة واعتماد املناهج الرقمية يف عمليات اجلرد
واإلحصاء والدراسة.
ويؤش ُر اختالف استعمال اللغة التركية على النقائش مبختلف أنواعها بني الفترات التارخيية وداخل
الفضاء املغاريب على التباين اهلام بني اإلياالت الثالث يف خصوص تبين الثقافة اجلديدة ويشكل انعكاسا
واضحا للتناقضات اليت كانت ختترق املجتمع وتقف وراء تعدّد مواقفه إزاء احلكام العثمانيني والسيما بني
املجتمع احلضري الذي أظهر شيء من االنفتاح والتقبل للتأثريات العثمانية وجمتمعات الدواخل اليت ظلت
متوجّسة من ذلك وظل تعاملها مع السلطة العثمانية ال يتعدى اجلوانب اإلدارية واجلبائية ويف بعض
األحيان العسكرية.
ومثلما كان احلضور العثماين باإلياالت املغاربية الثالث فارقيٌّ يف تارخيه ويف طبيعته وبالتايل يف
خم لفاته فقد انعكست هذه التباينات بكل وضوح على مدونة النقائش وخصوصياهتا وظلت العديد من
اجلهات حمافظة على إرثها الوسيط يف منأى عن تأثريات الفن النقائشي العثماين الرمسي الذي ظل
منحصرا يف العواصم واملدن الكربى ذات احلضور التركي.
ويتجلى دوام التقاليد النقائشية املحلية يف تواصل استعمال اخلط املغريب وتقنيات الكتابة البارزة
واعتماد الصياغة التقليدية يف كتابة النقائش مقابل االنتشار الكبري الذي حققه اخلط الثلثي واعتماد
النصوص الشعرية وبعض اخلصائص األخرى خاصة على النصوص النقائشية الرمسية املخلدة لتدخالت
السلطة ،بل ومثلت الكتابات األثرية يف عديد األحيان آليات ختليدية من طرف السلطة العثمانية لتحويز
جمال نفوذها ورسم حدوده.
ويتضح من خالل املقارنة والتنميطات املُقترحة بشأن هذا الصنف من الوثائق وحتليل مضموهنا
أهن ا مثلت يف عديد األحيان الوسيلة املُثلى للسلطة العثمانية إليصال خطاهبا السياسي والتعبوي وتطويعه
حسب الظرفية السياسية والعسكرية ومكنت عديد احلكام من إشهار أعماهلم والتعريف باجنازاهتم وحثا على
شرعية حلكمهم أو مقارعة ملختلف احلركات املُعارضة لوجودهم.
ويبقى األمل قائما يف استكمال مدونة نقائش العهد العثماين هبذه اإلياالت ونشرها ورقمنتها سواء
يف إطار البحوث األكاديمية الفردية أو كذلك يف إطار برامج التعاون املغاربية طويلة األمد أسوة باملشاريع
الكربى مثل مدونة النقائش اإلسالمية ملؤسسة ماكس فان بارشام املذكورة آنفا واليت ظلت مقتصرة على
االهتمام بالنقائش الوسيطة السابقة للسنة  1000هجرية ،أو كذلك مشروع قاعدة البيانات للنقائش
العثمانية  Database for Ottoman Inscriptionsالذي يُنجز بالتعاون بني اجلمعية التركية التارخيية
وجامعة طوكيو للدراسات األجنبية Turkish Historical Society and Tokyo University of Foreign
 Studiesوالذي اقتصر إىل حد هذه املرحلة على النقائش املعمارية بالعاصمة اسطنبول وبعض املدن التركية
املهمة دون سواها.30

 .30أنظر حول هذا المشروعwww.ottomaninscriptions.com :
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قائمة يف الدراسات اليت أُجنزت يف جمال نقائش العهد العثماين باإلياالت املغاربية الثالث اجلزائــر
وطرابلــس الغرب ويونــس
-

-

البلوش علي مسعود ،2007 ،تاريخ معمار املسجد يف ليبيا يف العهدين العثماين والقرمانلي 1911-1551؛
نشأة ومنو وتطور املساجد الليبية ،طرابلس.
بن بلّة خرية ،1993 ،دراسة النقوش الكتابية التذكارية على املباين مبدينة اجلزائر يف العهد العثماين،
رسالة ماجستري ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.
بن ساسي علي الشايب" ،2001 ،ترب املركب املعماري درغوث باشا :اوىل العمائر اجلنائزية العثمانية
بإيالة طرابلس الغرب" ،املجلة التارخيية العربية لدراسات العثمانية ،عدد  ،43منشورات مؤسسة التميمي
للبحث العلمي واملعلومات ،ص.48-15 .
بن ساسي علي الشايب ،2009 ،ترب العهد العثماين األول ( )1711-1551مبدينة طرابلس الغرب؛ دراسة
أثرية وتارخيية ،شهادة ماجستري يف علوم التراث ،حتت إشراف األستاذ امحد السعداوي ،جامعة منوبة.
بوبطانة حممد علي إيناس ،2003 ،اخلط الكويف على شواهد القبور يف ليبيا بني القرنني  2و4هـ-8/
12م ،رسالة ماجستري حتت إشراف سعدي الدراجي ،جامعة قاريونس ،بنغازي.
بوخشيم نوري" ،2017 ،من أجل مشروع مدونة نقائش جبلي مطماطة ودمّر" ،دراسات يف التراث املكتوب،
تنسيق فتحي اجلراي ،املركز الوطين لفنون اخلط ،تونس ،ص.84-63 .
بورويبة رشيد ،1979 ،الكتابات األثرية يف املساجد اجلزائرية ،ترمجة ابراهيم شبوح ،اجلزائر.
اجلراي فتحي ،2000 ،النقائش املعمارية العثمانية مبدينة تونس :دراسة تارخيية وتقنية ،شهادة
الدراسات املعمقة يف التراث والتنمية الثقافية ،إشراف منرية شابوطو-رمادي ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،تونس.
 " ،2003النقائش التخليدية لقشالت وأبراج مدينة تونس" ،أعمال املؤمتر الدويل اخلامسملدونة اآلثار العثمانية يف العامل ،منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات،
زغوان ،ص.34-15 .
 " ،2009قنطرتا هرقلة ونقيشتامها التخليديتان" ،املجلة التارخيية العربية للدراساتالعثمانية ،العدد  ،39منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات ،تونس ،ص -99
.110
 " ،2011النقائـش املعمار ّيـة للفترة العثمانية املودعـة باملتحف الوطنـي بباردو" ،املجلةالتارخيية العربية للدراسات العثمانية ،العدد  ،43منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي
واملعلومات ،تونس ،ص.84-79 .
 " ،2013مالحظات حول بعض نقائش األوقاف بإيالة تونس" ،العمران والعمارة يف املتوسطخالل العهدين القدمي والوسيط ،أعمال املؤمتر الدويل الثاين للمعهد العايل للعلوم
اإلنسانية بتونس ،تونس ،ص .80-63
 " ،2017التصرف يف املاء واإلشراف على األسبلة خالل العهد احلسيين من خالل وقفيةونقيشيت سبيلي مصطفى البلهوان بقرية سيدي بوسعيد" ،دراسات يف التراث املكتوب،
تنسيق فتحي اجلراي ،املركز الوطين لفنون اخلط ،تونس ،ص.238-205 .
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-

-

-

حريش بغداد حممد (حتت إشراف) ،2014 ،الكتابة على شواهد القبور يف عني البيضاء بوهران وأمدوحة
بتيزي وزو ،منشورات مركز البحث يف األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،وهران.
السعداوي أمحد" ،2016 ،التواصل بني إياليت تونس واجلزائر :وقف علي باي احلسيين على زاوية سيدي
عبد احلفيظ خبنقة سيدي ناجي ( ،»)1774السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية [نسخة
الكترونية] ،عدد  ،1ص  .17-1الرابطhttp://www.al-sabil.tn/?p=2063 :
السعداوي أمحد" ،2017 ،جوامع عثمانية يف بالد املغارب؛ دراسة يف صلة املركز باألطراف يف جمايل
العمارة والفنون" ،السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية [نسخة الكترونية] ،عدد  ،3ص-1 .
 .23الرابط http://www.al-sabil.tn/?p=2758:
الصادق أبو حامد" ،1995 ،نقوش كتابية يف طرابلس من العهد العثماين" ،ليبيا القديمة ،عدد ،1
طرابلس ،ص.44-35 .
صويد (جهاد) « ،2017 ،نقيشة جنائزية جديدة من مدينة املنستري" ،دراسات يف التراث املكتوب ،تنسيق
فتحي اجلراي ،املركز الوطين لفنون اخلط ،2015 ،تونس ،ص.182-177 .
عبد اللطيف حممد صاح" ،1998 ،الكتابات اخلطية يف تربيت يوسف داي ومحودة باشا املرادي" ،أعمال
املؤمتر الثاين ملدونة اآلثار العثمانية يف العامل ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات ،زغوان ،ص
.200-191

-

-

عبد اهلل جاد سهام ،2010 ،النقوش الشاهدية يف طرابلس الغرب إبان العصر العثماين األول ،أطروحة
دكتوراه ،كلية اآلثار ،جامعة القاهرة.
العودي-العدوين رجاء" ،1998 ،نقائش أسبلة مدينة بزنرت" ،جملة إفريقية ،16 ،تونس ،ص.105-39 .
عوين احلاج موسى ،2010 ،فن املنقوشات الكتابية يف الغرب اإلسالمي ،الرباط.
الكسراوي بدر الدين" ،1988 ،إكتشاف ثالث نقائش مبدينة صفاقس" ،جملة إفريقية ،10 ،تونس ،ص
.50-39
 " ،1990أرباب صناعة البناء يف مدينة صفاقس من خالل الكتابات التذكارية" ،جملةأشغال املعهد القومي لآلثار والفنون ،عدد  ،5تونس ،ص.43-9 .
 " ،1998الكتابات التذكارية واجلنائزية اليت تعود إىل العهد العثماين مبدن اجلنوبالتونسي" أعمال املؤمتر الدويل الثاين حول مدونة اآلثار العثمانية ،مؤسسة التميمي
للبحث العلمي واملعلومات ،زغوان  ،1998ص.271-243 .
حمفوظ (فوزي)  -عبد اجلواد (لطفي) ،2017 ،مدونة النقائش العربية مبعامل مدينة صفاقس ،دار أمل
للنشر والتوزيع (صدر مبناسبة احتفالية صفاقس عاصمة الثقافة العربية).
معزوز عبد احلق وخلضر درياس ،2001 ،جامع الكتابات األثرية العربية باجلزائر ،ج :1 .كتابات الشرق
اجلزائري ،ج :2.كتابات الغرب اجلزائري ،بئر خادم.
معزوز عبد احلق ،2002 ،الكتابات الكوفية يف اجلزائر بني القرنني الثاين والثامن اهلجريني (14-8م)،
اجلزائر.
حيياوي العمري ،2015-2014 ،الكتابات األثرية يف الغرب اجلزائري :دراسة تنميطية ،أطروحة دكتوراه
يف علم اآلثار اإلسالمية ،حتت إشراف عبد الكرمي عزوق ،جامعة تلمسان.
- «Inscription arabe à Cherchel», Rev. af., 1, 1856, p. 483.
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- «Inscription arabe de la Bibliothèque d'Alger», Rev. af., X, 1866, p. 301.
- «Inscription arabe gravée sur liais provenant du cimetière musulman de Bab-el-Oued à
Alger », Rev. af., VI, 1862, p. 231.
- «Inscriptions arabe»; de Collo, Rev. af., III, 1858, p. 317.
- Abdeljaoued Lotfi, 2001, Inscriptions arabes des monuments islamiques des grandes villes
de Tunisie : Monastir, Kairouan, Sfax, Sousse et Tunis (2e s./8e s. H. – 10e/16e s. J.-C.),
Thèse de Doctorat nouveau régime, sous la direction de S. Ory, Université Aix-Marseille I.
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