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/ 982ـ  981شاهدان قبريّان جديدان حول الطاعون بالقيروان  ) 

 (1575ـ1574

 لطفي عبد الجواد 

 

 

 الملخص:   

شاهدان قبريان جديدتان عثر عليهما بمدينة القيروان يذكران الطاعون سببا في وفاة صاحبيهما   

ولكنهما يتجاوزان البعد التوثيقي الصرف إلثارة قضايا   1574/    982و    1573/    981خالل سنتي  

وتساؤالت تتعلق بحقيقة معنى كلمة الطاعون ومحاولة فهم ظاهرة اإلفصاح عنه في النصوص  

ائزية ومرتبة الشهادة التي يستحقّها الميّت بسبب هذا الوباء. وليس أسلوب الكتابة التي تم التوثيق  الجن 

بها في الشاهدين بمعزل عن التحوالت التي عرفتها القيروان بعد ميالن الكفة لصالح مدينة تونس  

طع على مرحلة  العاصمة السياسية واالقتصادية للدولة الحفصية. فهي محرار حقيقي جديد ودليل قا

الركود التي مّر بها هذا الفّن بعد أن كان يطبخ أو يمزج في القيروان قبل أن يشّع إلى غيرها من  

 المدن.

  1574/  982 – 1573/  981 –النقائش الجنائزية  –االوبئة  –الطاعون  الكلمات المفاتيح:

 الخط المغربي.  –الدهماني اليوسفي  –

 

Résumé  

Il s’agit de deux stèles funéraires Kairouanaises inédites datant des années  981 H./ 

1573 J.C. et 982 H./ 1574 J.C. et mentionnant deux défunts décédés à cause de la peste. 

Ces deux documents viennent enrichir le corpus des inscriptions évoquant le même 

sujet et permettent de mieux appréhender les questions soulevées auparavant sur la 

réalité et l’étendue de ce type d’épidémies. Les irrégularités de leurs styles de graphies 

confirment les conclusions déjà tirées sur le recul des arts calligraphiques à Kairouan 

pendant le 16è siècle et la régression de ses ateliers lapidaires contrairement à se qui se 

produit dans la même période à Tunis. 

Mots clés : la peste – inscriptions funéraires – al-Dahmânî al-Yûsufî – le style maghribî 

- 981 H./ 1573 J.C.  - 982 H./ 1574 J.C. 

 

 

  .مكلف بالبحوث األثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث 
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Abstract 

 These are two unpublished Kairouanese tombstones dating from 981 AH / 1573 J.C. 

and 982 AH / 1574 J.C. and mentioning two deceased who died because of the plague. 

These two documents enrich the corpus of inscriptions on the same subject and have 

enabled a better understanding of the questions previously raised about the reality and 

extent of this type of epidemic. The irregularities in their styles of writing confirm the 

conclusions already drawn on the decline of calligraphic arts in Kairouan and the 

regression of its lapidary workshops, contrary to what is happening in the same period 

in Tunis. 

Keywords : plague - funerary inscriptions - al-Dahmanî al-Yûsufî - the Maghribî style 

- AH 981 / AD 1573.  - AH 982 / AD 1574. 
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 مقدمة 

عتماد على جملة من النقائش  باال اعون بإفريقية  الطّ عمال حول    2013نشرنا سنة  

الجديدة  الجن القيروانية  بالتفصيل  تعرّ ائزية  خالله  المسائل    إلىضنا  اريخية  التّ عديد 

ل فيها الطاعون  رصد ثالثة تواريخ متباعدة سجّ فيه    . وقد تمّ قة بهذا الوباءالمتعلّ والفقهية  

 1574-1573/    981وثانيها سنة    1469-1468/    873-872لها سنة  أوّ   :سببا للوفاة

خر  ا جديدا يرصد طاعونا آنصّ   2019كما نشرنا سنة  .  17851/    1199وثالثها سنة  

مع تقدّم عمليات المسح و.  15832/    993  يعود إلى سنةبالمدينة ذاتها  غير معروف  

التابعة للمعهد الوطني للتراث وبالعودة إلى بعض النقائش التي  في أرشيفات الصور  

  يخلّدان ن  جديدي  ينشاهدين قبريّ   رصد  تمّ   ،ابقةالسّ أعمال الجرد  بعد  فّك رموزها  ر  تعذّ 

ّما الثاني أوم    1573هـ /    981بسنة  مؤرخ    وهف  لالطاعون. أما األوّ سبب  بحالتي وفاة  

هذا  قة بالمتعلّ نقائش  المدونة  بهذا الرصيد الجديد تتدّعم  و  .لها  السنة الموالية  عود الىيف

حقائق  كشف عن  من شأنها الالتي  المعلومات  من حيث العدد ولكن أيضا من حيث  الوباء  

 ر والممارسات االجتماعية. افكلتستبطن األ اتهلمحطّ  أريختتجاوز مجرد التّ 

I. تقديم الوثيقتين 

 

 1573/  981الشاهد المؤرخ بسنة  .1

حاليا   الشاهد  هذا  اإلسالمية يوجد  الفنون  لمتحف  التابع  العربية  النقائش  بمخزن 

تمّ  وقد  الوطني   برقادة  المعهد  أطلقها  التي  والجرد  المسح  أعمال  عليه خالل  العثور 

وال يزال يظهر في أسفله  (  INV 754وأسند له رقم خاص به )  2005للتراث منذ سنة  

ي  (  959)الرقم    رقم جرد قديم  تاريخ ضبطه  ال  جالت التي ترصد  مصير السّ   والعلم 

لالعثور على    تمّ وقد  .  اهدمصدر الشّ  في أرشيف المعهد ص الجنائزي  النّ هذه  صورة 

بتونسالو للتراث  الصفاقسية(  طني  الدّ   )دار  المخصّ ضمن  القيروان رج  لنقائش  .  ص 

( وعبارة "لوحات عدد  Cl. 430-Aالفلم )شريحة  رقم    لهاوتحمل البطاقة المصاحبة  

الشاهد، كما تحتوي    أسفلالرقم ذاته يظهر مكتوبا    رقم الجرد بما أنّ والتي يبدو أنها  "  3

وعبارة  (  1951وتاريخ التصوير )أكتوبر  (  Kairouanاسم المدينة )البطاقة على  هذه  

 
 .2013، عبد الجواد 1

 .2019 عبد الجواد، 2
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Musée   ّاألعظم قبالة الجامع  القديم  متحف إبراهيم بن األغلب  إلى    إشارةفي ذلك    ولعل  

  يبلغ   األبيض خام  الرّ   مستطيلة منعلى لوحة   النصّ وقد نقش  .  أ(-1)أنظر اللوحة عدد  

على  ص بإطار زخرفي  حظي النّ وقد    . صم  32  هاضبينما يبلغ عر  صم   86  هافاعارت

ترك عرضها مفتوحا من الجهة الث بينما تحيط به من الجهات الثّ شكل مسطرة ملساء 

والتّ فلى  السّ  الغرس  أرضيّبقصد  في  النّ ثبيت  مساحة  أعلى  ويتصدر  القبر.  عقد    صة 

العقد مسطرة عريضة ملساء  هذا  وترسم  .  منه  ربعة األولىاأل  باألسطريحيط  متجاوز  

ص بارزا وفي وقد كتب النّ   ةربع زخرفة نباتيّاأل  اث حشواتهائرة تؤثّ شكل ¾ الدّ على  

بإطاره امن وطر الثّ منقسم إلى نصفين بداية من السّ ا  حاليّاهد  والشّ   سلوب مغربي معجم.أ

كان اهد  الشّ   أنّ   األرشيف وتظهر صورة  رقية.  مالية الشّ الشّ   اويةالزّ في مستوى  كسر  

من حيث المحمل ومن حيث اكتمال    المةعلى درجة عالية من السّ   1951سنة    خالل

 .(ب-1اللوحة عدد أنظر ) صالنّ 

 ص: النّ 

 بسم هللا الرحمن  .1

 الرحيم صل هللا  .2

 على سيدنا محمد واله  .3

 كل نفس ذ  .4

 الموت وانما توفو  3)هكذا(ائقة  .5

 اجوركم يوم القيامة  4ن )هكذا( .6

 فمن زحزح عن النار وأدخل  .7

 الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا  .8

 ؟ / االمام قبر الـشيخ 5اال متاع الغرور هاذا )هكذا( .9

 ابو عبد هللا محمد ؟( الـ......؟القارئ المكرم ابو محمد عبد هللا)او  .10

 اواخر ؟محرم توفي شهيد الطاعون في  .11

 وثمانين وتسعمائة  6)هكذا(  من عام احد .12

 وهو يشهد ان ال اله اال هللا وحده  .13

 

  

 ب  

 
 كلمة مقطوعة موزعة بين سطرين : ذائقة.  3
 كلمة مقطوعة موزعة بين سطرين :توفون.  4

 رسم عتيق : هذا.  5

 خطأ لغوي : عام إحدى وثمانين.  6
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 .و اليوم 1951بين  اللوحة الرخامية(ب) –بطاقة فلم التصوير ( )أ:  1 صورة

 

 

 1574/  982خ بسنة اهد المؤرّ الشّ  .2

ة  العربيّ  قائشبمخزن النّ   أيضا  1574/    982خ بسنة  المؤرّ اهد القبري  الشّ يوجد هذا  

العثور عليه خالل أعمال المسح والجرد   ادة وقد تمّ ة برقّ سالميّابع لمتحف الفنون اإلالتّ 

به )  2005التي أطلقها المعهد الوطني للتراث منذ سنة    INVوأسند له رقم خاص 

قراء  .(263 ظلّ ولكن  حالةته  بسبب  عسيرة  الحروف ية  المتردّ تابة  الك  ت  وتداخل 

ى  ما تبقّ   ارتفاعالشاهد شكل عمود اسطواني مبتور في أعاله يبلغ  هذا  والكلمات. ويتخذ  

(. وقد صم20  المساحة المكتوبةيبلغ عرض  )  صم  66  هقطربينما يبلغ    صم  56  منه

بارزة  الملساء  ال  طرامسالعدا  فيما    إلى األطر الزخرفة يفتقد  وهو  ص بارزا  نجز النّ أ

يفتقد إلى االتقان    خط مغربي معجموقد كتب النص ب.  التي تفصل بين السطور  رقيقةال

 واالنتظام. 

 النص: 

 

  ]................................[ 

 ]................................ بن[
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 أبي عبد هللا محمد بن الشيخ  

 المرابط ابي عبد هللا محمد الد 

 اليوسفي ......  7(هكذا)هماني 

 توفي شهيد الطاعون وهو يشهد 

 رسول هللا 8)هكذا(ان ال اله إال هللا وان محمد 

 9)هكذا( في شهر محرم عام اثنين وثمانين و 

 تسعماية 

 

 

 . 263النقيشة عدد جرد :  2 صورة

 
 كلمة مقطوعة موزعة بين سطرين: الدهماني.  7

 خطأ لغوي: وأن محمدا.  8

 خطأ لغوي: واو آخر السطر. 9
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II.  الجوانب التاريخية 

 

للمرّ  الثّ تطالعنا  التّ ة  على  مدوّ امنة  ضمن  تذكر  القيروانية  واهد  الشّ نة  والي  التي 

للوفاة   سببا  الفقهاء  ات  شخصيّالطاعون  طبقة  إلى  بانتمائها  سواء  الخطباء ومرموقة 

ال  نحن  و اس.  من النّ   لعوامّ فئة الأو الوجهاء مع غياب شبه تام  واألدباء  اء  والقضاة والقرّ 

التي فرضتها معطيات المسح  دفة  إذا كان ذلك من قبيل الصّ ما    ،في الحقيقة  ،نعرف 

ل المتأمّ ويالحظ    .مراتب المتوفّينفي    األحاديهذا االتجاه    ريفسّ   هناك ما  أنّ أو  األثري  

ل في المجموعة المتأمّ يالحظ  . كما  التوجه نفسههذا  تقريبا  مدينة تونس  نقائش  نة  في مدوّ 

صناعة النقائش  ورشات    نتاجإفي سلسلة    الكمّ نة القيروانية نقصا من حيث  فة للمدوّ المؤلّ 

  ة الفاصلة بين ل عموما طوال المدّ وهو ركود يسجّ   ،اتفي هذه الفترات العصيبة بالذّ 

في هذا المضمار   نايمكنوال    شاهدا فقط(.  31)  ةهجرللعشر  والحادي  اسع  القرنين التّ 

توّسع    ظروف الهلع  في  جماعيالفن  دّ العلى غرار ظاهرة  ات  تقديم فرضيّسوى   أو 

القدرة الشرائية بين من   فصل أو  الطاعون  ى  المنضوية تحت مسمّ اكة  الفتّ دائرة األوبئة  

 . يدفن دون تخليدد الوفاة ومن يخلّ 

 

 

 

 

 مدينة القيروان

 جعاالمر

 الجرد 

أفالم 
 رالصو

ين ومراتبهم المتوفصفات 

 ووظائفهمالعلمية 

 طاعون

 872-873 

/ 1468-

1469 

 طاعون

 981  /

1573 

 طاعون

 982  /

1574 

طاعون 

993  /

1583 

طاعون 

1199 

/ 

1784 

الجرد  

1010 

ارية الدّ  العدل الفقيه يالقاض

 - بالعلم، شاعر، مدرس، قارئ

 مجّود

    * 

الجرد  

550 

الفقيه الطالب االجل الصالح ابن  

 الشيخ الفقيه الصالح 
*     

الجرد  

293 
     * الفقيه 

الجرد  

815 
     * القائد االجل

الجرد  

784 
    *  القاري االكمل االحفل االمام

الجرد  

263 

بن الشيخ المرابط الدهماني 

 اليوسفي
  *   

Cl. 430-

A 
    *  المكرمالقارئ  ؟الـشيخ
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Cl. 

8195-A 

القاضي العدل الفقيه المعقولي 

الفرضي االصولي المحدث 

 المشارك 

   *  

ROY 

60010 

بن ناجي ... الفقيه العالمة 

 التنوخي

ال يذكر 

 الطاعون
    

الجرد  

134 

عرف ابن الفقيه الفقيه الصالح 

 التبر 

ال يذكر 

 الطاعون
    

 

 مدينة تونس

 صفات المتوفين ومراتبهم العلمية ووظائفهم المراجع

-872طاعون 

873  /1468-

1469 

 طاعون

 981  /1573 

VIRÉ 

0311 

ابن موالنا ابن   بن المولى االجل... ابن موالنااالمولى .

 امير المؤمنين 
  ال يذكر الطاعون

S-44712  ......... ال يذكر الطاعون العبد الفقير أحمد  

S-448 
الطالب ابن الطالب ابن الشيخ الفقيه المقدس العالم العلم 

 الخطيب القاضي المفتي المقري 
  ال يذكر الطاعون

S-449   ال يذكر الطاعون الفقيه الطالب المكرم  

S-450 ال يذكر الطاعون .........  الفقيه  

S-451 ال يذكر الطاعون عبد الملك ابن الشيخ ابو سعيد مخلوف الفاسي  

S-452 الطاعونال يذكر  13)عائلة علم وفقه(  ابو عبد هللا .......العدناني البرشكي  

S-453 ال يذكر الطاعون )عائلة علم وفقه( ابو عبد هللا .......البرشكي  

S-454  ال يذكر الطاعون ابن االمير االجل..... العدناني االندلسي  

S-455  ال يذكر الطاعون الشيخ الحاج الناسك  

S-46114 
 منصف بن محمد الطرابلسي

 
ال يذكر 

 الطاعون

 

ما  م وربّ  1573هـ /    981خبر عن طاعون    بأيّ   المختلفةال تسعفنا المصادر  

الصّ يفسّ  هذا  أوّ ر  ثالثة  بأسباب  باألحداث  مت  ناحية  من  المصادر  هذه  انشغال  لها 

ياسي  ر في المشهد السّ الجسيمة آنذاك وما سيؤول إليه الصراع االسباني العثماني من تغيّ

ظرة إلى  غير في النّ منية للوباء وثالثها التّ ة الزّ أو المحدوديّي  ابع المحلّ بالبالد وثانيها الطّ 

  ى وان لم تكن واسعة االنتشار ع دائرة األوبئة القاتلة المنضوية تحته حتّ الطاعون وتوسّ 

 .كما ذكر آنفا

 2013جانب تاريخ الشاهد المنشور سنة  إلى  وإذا ما وضع تاريخ شاهدنا الجديد  

فهو يمتد  م    1573  /هـ    981فإن ذلك قد يشكل مؤشرا على امتداد زمن طاعون سنة  

ل الذي يشير  بين اوائل شهر المحرم منها وأواخره بل إنه بناء على تاريخ النص االوّ 

يخ هذا  م(، فإنه يجدر بنا الرجوع بتارم )أوائل محرّ   1573هـ /    981إلى مطلع العام  

  م .1573  /هـ    980ابقة له، أي إلى سنة  نة السّ السّ هر األخير من  الشّ إلى    الوباء على األقلّ 
 

10 ROY et POINSSOT, 1983, n° 600, p. 136. 

11 VIRÉ, 1960, p. 307-308. 

12 EL-AOUDI-ADOUNI, 1997, p. 477- 483, n° 447 à 455. 

 .269، ص. 1المرجع السّابق، ج.  13

 . S-461، النقيشة رقم  480، ص. 2المرجع السّابق، ج.  14
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 ا حولرا زمنيّيمكن استغالله مؤشّ ال  ف   982  بشهر المحرم من سنة اهد المؤرخ  وأّما الشّ 

مؤشّ  استغالله  يمكن  ما  بقدر  كاملة  لسنة  الطاعون  على  امتداد  دورات  تكراررا 

ع دائرة األوبئة القاتلة المنضوية تحت  ة على توّس في اآلن ذاته حجّ ، وقد يكون  الطاعون

ضرب    النقيشتينالطاعون األقرب إلى تاريخ    وتجدر اإلشارة إلى أنّ   .ى الطاعونمسمّ 

  1577سنة  وتواصل بها إلى حدود    1575ة في شهر جوان من سنة  بقوة مدينة البندقيّ

الطاعون  م بذلك    1573هـ /    981. كما يجدر ربط طاعون  ةوكان مصدره القسطنطينيّ

 .خمياللّ   إسحاق  أبانقيشة الفقيه    إليهكما تشير    1583/    993الذي حدث بالقيروان سنة  

طاعونان  م    1574-1573  /هـ    982-  981  سنتي  بينن  ين المسّجليطاعونال  ثبت أنّ إن  و

فإنّ ناحقيقيّ  المتكررة    األوبئةضمن    ماإلدراجه  نتي فريد  تينوثيق   نالمثّ ت  قيشتينالنّ   ، 

 ميالديين(.   15و 14فريقية فيما بين القرنين الثامن والتاسع الهجريين )القرنين بإ

 ل األوّ صاحب النص  عرف على  صعوبة بالغة في التّ نا  تعترضومن جهة أخرى  

الكلمات المكونة تداخل  بسبب م    1573هـ /    981سنة  م من  في أواخر المحرّ المتوفى  

الى نسبته القبلية   العاشر حيث االشارةدام الوضوح في نهاية السطر وانع  هواسم  لكنيته

ة  هذه المهمّ األخرى  ة والوثائق المختلفة  ر لنا المصادر اإلخباريّاو الجغرافية. وال تيسّ 

في   يتوفّ  عبد هللا محمد باة قارئ يدعى أبا محمد عبد هللا أو أشخصيّثر ل أأيّ  هاالفتقاد 

م فإن   1574هـ /    982والمتوفى سنة    صاحب الشاهد الثانيا  وأمّ   المذكور.  التاريخ

  األعلىالعثور على النصف  عد  ب  إالّ ف عليه  وال يمكن التعرّ ل اسمه يعتريه النقص  أوّ 

ة  ة أو فقهيّ ة أو درجة علميّصفة أخالقيّقص على ح أن يقتصر هذا النّ ويرجّ من العمود. 

التي تربطه بالنّ ي  واسم كنية  و ى من  تبقّ ما  مكتمال في    يبدوسب الذي  ليه عبارة "بن" 

الدهماني "]بن[)  العمود محمد  هللا  عبد  ابي  المرابط  الشيخ  بن  محمد  هللا  عبد  أبي 

النّ   "(.اليوسفي هذا  أمر  من  يكن  فإنّ ومهما  الشاهد    قص  ساللة ينتمي  صاحب  إلى 

 549)هماني  يوسف يعقوب الدّ   أبي الولي الصالح  الشيخ  معروفة بالقيروان تنتسب إلى

لقرنين السادس والسابع الهجريّين  ة ا أحد رموز صوفيّ  (م  1224  –  1154  /  هـ  606  –

يفهم من    األخيرهذا    أحفاد  اجم لبعضره وردت تأنّ   إلى  اإلشارةوتجدر    .(م13  -  12)

أحد  تعنيان انتساب    ال  "الدهماني" و"اليوسفي المذكورتين في الشاهد  خاللها أّن نسبتي

يوسف يعقوب   أبي األعلى  ى الجدّ إلانتسابا  انتعنيما  لشيخه أو لطريقته بقدر ينلمريدا

بالقيروان    األعظمالخطيب بالجامع    اإلمامالشيخ  المترجم لهم  ومن بين هؤالء    .الدهماني

عبد هللا الرماح )القرن   أبي لفقيه  الدهماني احد تالمذة ا  إسحاقبن    إبراهيم  إسحاق  أبو

  / هجري  الحسن  الشيخين  و  ميالدي(  14الثامن  الدهماني  أبو  بورويس  وعلي  علي 

القادرية  الشيخ  و  الدهماني  بركات الطريقة  اليوسفي شيخ  الدهماني  احمد  العباس  أبو 

  ( م  19/ بداية القرن    هجري  13توفي في أواسط العشرة الثانية من القرن  بالقيروان )

المرابط    أبيوالشيخ   تولىالعبد هللا محمد  الدهمانية    ذي  الزاوية  الكائنة قرب وكالة 

خالل القرن   لطريقة القادريةفي صلب اثر االنشقاق الذي حصل على إ األغلبيةالبرك 

عباس أحمد  الي أبو الحسن بن أبي  والشيخ الصالح المربّ  ،م(  19)القرن    هجري  13

استكمال  وفي انتظار    .15م  1837-1836  /  هـ1252اليوسفي الدهماني المتوفي عام  

 
 .174و 171، 92، 22، ص. 1970الكناني،  15
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لكونها تضيف أحد   ةاألهميّعلى قد كبير من  تبقى  قيشة  النّ   نّ إص فالعثور على بقية النّ 

وكان حيّا    المصادر المختلفة  لم تذكرهة  ة اليوسفيّالعائلة الدهمانيّ  إلى المفقودة    الفروع

 .1574هـ /  982سنة  قبل

خرى في اإلشارة ّصا النقيشتين عن بقية النصوص القيروانية األال يختلف نو

قد ذكرنا  و  ("شهيد الطاعون"الى مرتبة الشهادة التي ينالها المتوفي بسبب الطاعون )

 اقائمكان  على هذه المرتبة  أن التأكيد  (  2013)  هذا الوباءفي معرض مقالنا األول حول  

من   مستندات  األسانيد    النبوية  األحاديثعلى  ماذات  غرار  صحيح  على  في   ورد 

أنّ البخاري   ْسِلٍم"  "  من  م  ِلك ّلِ  َشَهادَةٌ  َواْلَمْطع ون  "  أنّ من  والطَّاع ون   َشِهيدٌ  اْلَمْبط ون  

بَلَِدِه َصابًِرا يَْعلَم  أَنَّه  لَْن ي ِصيبَه  الطَّاع ون  فَيَْمك ث  فِي  في  لَْيَس ِمْن َعْبٍد يَقَع     هوأنَّ   َشِهيدٌ"

 .16إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ  لَه  إِالَّ َكاَن لَه  ِمثْل  أَْجِر الشَِّهيِد"

III.  الجوانب الفنية 

 

 األرضية في نوعية الخط المغربي المعجم وفي  الدّرس    اموضوعاهدان  يشترك الشّ 

نحافة وأكثر وضوحا    أشدّ   م  1573  /هـ    981وتبدو الكتابة في نص  الغير المحكوكة.  

بنقيشة   الشّ   1574/    982مقارنة  الكثافة  وتعدّ   ديدةحيث  الحروف  د  للكتابة وتالصق 

رورة تعددا في الورشات ضمن  هذه االختالفات ال تعكس بالضّ   .مستويات قاعدة الكتابة

دا في األساليب  في إطار عرفت فيه صناعة النقائش بالقيروان تردّ فترة واحدة بل تدخل  

في الكتابة ال  ة االنتظام  وقلّ إّن هذا التردّد  ص الواحد أحيانا.  وتداخال فيما بينها في النّ 

بقدر    الفني  اإلنتاجعلى نوعية  فيه    األوبئةر  اريخ الذي قد تؤثّ فقط على هذا التّ   انيقتصر

إلى نهاية القرن العاشر  إلى حدود  فترة من الركود عرفتها القيروان    ينضويان في ما  

الباحث    ا عدديّ  عيفةالضّ   اإلنتاج سلسلة    وأمام.  ميالدي(  16)القرن    الهجري تعترض 

حول يا  صعوبة بالغة في التوصل إلى تصنيف يساعد على تحديد رؤية دقيقة ولو نسبّ 

خ بسنة  اهد المؤرّ ى الشّ وحتّ  ،ةالورشة أو الورشات المنتصبة بالقيروان طوال هذه المدّ 

م بالبحث.  قدّ م والذي يحتوي على توقيع في خاتمته، ال يساعد على التّ  1534ـ/ ه 940

ين مختلفين:  ب بأسلوبوكتمهو  و"؟(  إبراهيمبن  انجاز شخص مجهول )"عبد هللا  فهو من  

 .17ةالبقيّن في  خط ليّاألسطر الخمسة األولى وفي كوفي  خطّ 

 الخاتمة 

 

في طاعون حدث    إلىقائش التي تشير  نة النّ ا لمدوّ دعما حقيقيّ ن  االوثيقتل  تشكّ 

على   الفاصلة    األقلّ القيروان  الفترة  نهاية سنة  في  /    982سنة  وبداية    980بين  هـ 

شارة إليه دون غيرها من المصادر بهذه اإل   ةاألثريّوتنفرد هذه الوثائق    .م  1573-1574

 
 (. 5734 و 5733و  5732رقم )األحاديث  1452، ص. 2002البخاري،  16

 بمخازن النقائش العربية التابعة لمتحف فنون الحضارة اإلسالمية برقادة. 975يحمل هذا الشاهد حاليا رقم الجرد عدد  17
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التّ اريخيّة والتّ األدبيّ تأكيد  الوثائق عاجزة عن  تبقى هذه  لهذا صنيف الحقيقي  ة. ولكن 

حيث أشارت    م  1469-1468  /هـ    873الوباء على غرار ما جرى في طاعون سنة  

الحادّ في قص  النّ   وفي ظلّ .  18تونس   بمدينةة  قسوته وخاصّ و  عظمته  المصادر إلى مدى

منذ قرنين  وركودها بالقيروان  ص نشاط الورشات  صل بتقلّ وهو معطى متّ -عدد النقائش

األقل النّ –على  واسع  طاعون  عن  بالحديث  المجازفة  يمكننا  بتقديم  ال  ونكتفي  طاق 

اعون.  ى الطّ أو توّسع دائرة األوبئة الفتّاكة المنضوية تحت مسمّ ابع المحلّي  ة الطّ فرضيّ

في جوانب    ةاألهميّقيشتان على درجة كبيرة من  النّ   ة فإنّ قيّيوث تّ هذه القيمة الوالى جانب  

أحد   إلى  باإلشارةسواء  والمعتقدات    األفكاروبتاريخ  ف  صوّ ة وبالتّ ق بالحركة العلميّتتعلّ 

الدهماني صاحب  يوسف يعقوب  الح الشهير أبي  الصّ   أو إلى أحد أحفاد الوليّ   كبار القّراء

خذ تجاه الطاعون  الموقف المتّ  إلىاألغلبية أو كذلك اوية المشرفة على موقع البرك الزّ 

فإّن الشاهدان    الفنونوأّما على صعيد تاريخ    .لمن ابتلي به  هادةكونه منفذا الى مرتبة الشّ 

كبيرين  من تردد واضطراب  الكتابة والزخرفة بالقيروان  بجالء كبير ما بلغته  قان  يوثّ 

التي بلغتها  ة  ياسيّة والسّ االقتصاديّة  يعكسان درجة الهامشيّقنيات قد  األساليب والتّ في  

 . المدينةهذه 
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