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  ملخص البحث 

وفق ما وصلنا من شواهد -م9هـ/ 3إلى ما قبل القرن  اهتم األندلسيون بوضع الشواهد على قبورهم منذ فترة مبکرة تصل

قبور مؤرخة، وقد اختصت األندلس فی منطقة الغرب اإلسالمي بثروتها الکبيرة والغنية من الشواهد، فمتاحف إسبانيا 

 E.Levi  والبرتغال ثرية بالشواهد، وتضاف إليها يومًيا اکتشافات جديدة من هذا النوع، وقد قام ليفی بروفنسال

Provencal  بدراسة الشواهد المتوفرة فی األندلس، وبناًء على الشکل والزخرفة قسمها إلى أربعة أصناف، وأخذ عنه هذا

 L.Torres Balbas التقسيم توريس بلباس

وقد ذکر بروفنسال أنه قد عثر على أقدم لوحتين قوسيتين فی قرطبة، کانت إحداهما تخص أميرة مرابطية توفيت عام 

م، کما 1123هـ/ 517واألخرى تخص سيد من سادة المرابطين توفى فی عام -الشاهد موضع الدراسة-م1103هـ/ 496

م وتظهر فيها الکتابة بالخط الکوفی فی باطن 1191هـ/ 587يوجد بمتحف قرطبة لوحة لضريح شيخ موحدی توفى سنة 

 القوسين المشکلين على هيئة حدوة الفرس الحادة

د قبر مصدره مدينة قرطبة، ومحفوظ حالًيا بمتحف اآلثار الوطنية بمدريد، مؤرخ فی نصف ربيع وتقوم الدراسة بدراسة شاه

م، وهو عبارة عن قطعة مستطيلة من الرخام، والنقوش الکتابية منفذة عليه بالحفر 1103يناير  26هـ/ 496اآلخر سنة 

 وانيين على الطراز الکورنثی.البارز، وتصميم الشاهد يتخذ هيئة حنية المحراب المکونة من عمودين اسط

كما تقوم الدراسة بدراسة النقوش الكتابية المنفذة على الشاهد من حيث الشكل والمضمون، ودراسة التصميم الزخرفي للشاهد 

الذي على هيئة حنية المحراب، وأثره على تنفيذ النقوش الكتابية، وأيًضا دراسة الزخارف المعمارية والهندسية والنباتية 

فذة على الشاهد، مع محاولة تتبع مراحل ظهور التصميم الزخرفي للشواهد التي على هيئة حنية المحراب ببالد األندلس، المن

 ومدى تأثير هذا التصميم الزخرفي على شواهد قبور مدينة ألمرية على وجه الخصوص.

 الكلمات المفتاحية:

 المضمون األندلسية، المرابطية، األميرة، قبر، شاهد

Abstract: 

Andalusians were interested in placing tombstones on their graves from an early period up to 

before the 3rd century A.H. / 9th century A.D., according to what we got from tombstones 

dated, and Andalusia specialized in the Islamic West region with its rich and rich wealth of 

evidence, so the museums of Spain and Portugal are rich in evidence, and new discoveries are 

added daily of this kind, E. Levi Provencal studied the evidence available in Andalusia, and 
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based on the shape and decoration divided it into four classes, and this division was taken by L. 

Torres Balbas. 

Provencal mentioned that the oldest two arcade paintings were found in Cordoba, one of which 

belonged to  Al moravid Princess of who died in 496 A.H / 1103A.D - the witness under study 

- and the other belonged to a master of the Almoravid masters who died in 517 A.H / 1123 A.D, 

and there is also in the Museum of Cordoba a painting of the tomb of Sheikh Muhaddi who died 

The year 587 A.H / 1191 A.D, in which the writing in Kufic script appears in the interior of the 

two arches formed in the form of a sharp horseshoe arch. 

The study is studying a tombstone originating from the city of Cordoba, and is currently 

preserved in the National Archaeological Museum in Madrid, dated in the mid-spring of the 

other year 496 A.H / January 26, 1103 A.D., which is a rectangular piece of marble, and the 

inscriptions are executed on it by prominent relief, and the design of the witness takes the form 

of the apse formed Two cylindrical columns in Corinthian style. 

The study also studies the written inscriptions executed on the witness in terms of form and 

content, and study the decorative design of the witness in the form of apse, and its effect on the 

implementation of written inscriptions, as well as a study of architectural, geometrical and floral 

motifs executed on the witness, with an attempt to track the stages of the appearance of the 

decorative design of the evidence on The apse body of the mihrab in Andalusia, and the extent 

of the influence of this decorative design on the tombs of Almería in particular. 
 

Keywords: 

Tombstone, Princess, Almoravidah, Andalusia,content 

 

 :مقدمة 

وفق ما وصلنا من شواهد -م9هـ/ 3( منذ فترة مبكرة تصل إلى ما قبل القرن 1اهتم األندلسيون بوضع الشواهد على قبورهم)

اختصت األندلس في منطقة الغرب اإلسالمي بثروتها الكبيرة والغنية من الشواهد، فمتاحف إسبانيا قبور مؤرخة، وقد 

 E.Levi Provencalوالبرتغال ثرية بالشواهد، وتضاف إليها يومًيا اكتشافات جديدة من هذا النوع، وقد قام ليفي بروفنسال

زخرفة قسمها إلى أربعة أصناف، وأخذ عنه هذا التقسيم توريس بدراسة الشواهد المتوفرة في األندلس، وبناًء على الشكل وال

، وهذا التصنيف على النحو التالي:الشكل المربع أو المستطيل الذي يوضع عند رأس الميت، L.Torres Balbas بلباس

(، 4ة)( أو الشواهد المرابطي3( وضواحيها، وشواهد ألمرية)2والشكل االسطواني، وهو شكل يكاد يقتصر على طليطلة)

م، ودخلت إلى ألمرية من 12هـ/ 6وتمثل أشكال محاريب عقودها متجاورة، وقد انتشرت في النصف األول من القرن 

إفريقية والمغرب األوسط، وتصنع من رخام جيد ومزخرف بشكل دقيق ومتين، مما يعكس تقدم صناعة الرخام الكبير في 

لرخام توضع على جانبي القبر، ظهرت في األندلس الشرقية منذ القرن ( والمقابريات: وهي عبارة عن ألواح من ا5المدينة)

 (.6م، وقبلها وجدت في إفريقية والمغرب األوسط وصقلية)12هـ/ 6

بأنها كانت في ذاتها مدن خمس يتلو بعضها بعًضا، ولكل مدينة أسوارها، وبها  Cordoba(7ولقد تميزت مدينة قرطبة)

ومقابر، وكان لها سبعة أبواب، وكانت أسماء المقابر في قرطبة تحمل اسم الربض الذي خدماتها من أبوابوحمامات وأبنية 

توجد فيه، أو تقع بجواره، كما كانت تسمى باسم باب من أبواب المدينة، أو تنسب إلى أحد األشخاص المشهورين الذين غالًبا 

هـ/ 6-5صة، فقد كان يوجد بمدينة قرطبة في القرنين ما دفنوا في تلك المقبرة فعرفت بأسمائهم، باإلضافة إلى المقابر الخا

 (.8م ثالث عشرة مقبرة تقريًبا)11-12
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 :أهداف الدراسة 

 دراسة النقوش الكتابية المنفذة على الشاهد من حيث الشكل والمضمون. -

 دراسة التصميم الزخرفي للشاهد الذي على هيئة حنية المحراب، وأثره على تنفيذ النقوش الكتابية. -

 دراسة الزخارف المعمارية والهندسية والنباتية المنفذة على الشاهد. -

محاولة تتبع مراحل ظهور التصميم الزخرفي للشواهد التي على هيئة حنية المحراب ببالد األندلس، ومدى تأثير هذا  -

 التصميم الزخرفي على شواهد قبور مدينة ألمرية على وجه الخصوص.

 

 :أهمية الدراسة 

( توفيت عام 9بروفنسال أنه قد عثر على أقدم لوحتين قوسيتين في قرطبة، كانت إحداهما تخص أميرة مرابطية)ذكر ليفي 

م، كما 1123هـ/ 517واألخرى تخص سيد من سادة المرابطين توفى في عام -الشاهد موضع الدراسة-م1103هـ/ 496

تظهر فيها الكتابة بالخط الكوفي في باطن م و1191هـ/ 587يوجد بمتحف قرطبة لوحة لضريح شيخ موحدي توفى سنة 

 (.10)القوسين المشكلين على هيئة حدوة الفرس الحادة

 :وصف الشاهد 

 (1(، )شكل رقم 1)لوحة رقم 

(، مؤرخ في نصف ربيع اآلخر سنة 12(، ومحفوظ حالًيا بمتحف اآلثار الوطنية بمدريد)11شاهد قبر مصدره مدينة قرطبة)

سم، وسمك قطعة الحجر  28× 32× 37عبارة عن قطعة مستطيلة من الرخام أبعادها م، وهو 1103يناير  26هـ/ 496

سم، والنقوش الكتابية منفذة عليه بالحفر البارز، وتصميم الشاهد يتخذ هيئة حنية المحراب المكونة من عمودين  30حوالي 

خارف حلزونية تحيط بالبدن، ويوجد على اسطوانيين على الطراز الكورنثي لكل منهما قاعدة وتاج، وتعلو قاعدة العمودين ز

تاجي العمودين زخارف نباتية على هيئة قريبة من أنصاف المراوح النخيلية الشبيهة بأوراق األكانتس موزعة في صفين 

يعلو كل منهما اآلخر، ويعلو العمودين عقد على هيئة حدوة الفرس الذي تؤطره من جهة اليمين واليسار ثم من أعلى زخرفة 

( مستديرة بداخلها زخرفة على هيئة 13هيئة الجفت ذي الميمات، ويزخرف كوشتي العقد زخرفة على هيئة جامة)على 

زهرة متعددة البتالت، ويحيط بتصميم الشاهد الذي على هيئة حنية المحراب أو المنطقة المركزية ثالثة إطارات: إطار من 

ابات قرآنية منفذة بالخط الكوفي ذي الطرف المتقن، وتحتوي المنطقة جهة اليمين، ثم من أعلى، ثم من اليسار، يشتمل على كت

الوسطى أو المركزية للشاهد على سبعة أسطر من النقوش الكتابية المنفذة أيًضا بالخط الكوفي ذي الطرف المتقن، وتحتوج 

مل المنطقة التي تعلو تاج العمود المنطقة التي تعلو تاج العمود األيمن أسفل رجل العقد على كتابة بصيغة: "نقش" بينما تشت

 األيسر على كتابة بصيغة: "العياد" وهو ربما يكون منفذ نقوش أوزخارف هذا الشاهد، أو ربما هو مصمم الشاهد ومنفذه.  

 :نص النقش:نص النقوش الكتابية الموجودة في اإلطارات الخارجية التي تحيط بالنقش 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم شهد هللا أنه ال إله اإلطار األيمن: -

 إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما  اإلطار األعلى: -

 بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم. صدق هللا. اإلطار األيسر: -

 :نص النقوش الكتابية الموجودة في المنطقة المركزية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم -1

 هذا قبروصلى هللا على محمد  -2
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 بدر بنت األمير أبي الحسن -3

 ( الصنهاجي14على بن تابشا) -4

 توفيت رحمها هللا ليلة اال -5

 ثنين نصف ربيع اآلخر سنة  -6

 (15)ست وتسعين وأربع مائة -7

 : السمات الخطية العامة لكتابات الشاهد 

وضع المصمم أو النقاش للشاهد تكويًنا زخرفًيا على هيئة حنية المحراب، تحيط به ثالثة إطارات زخرفية، واستغل  -

تجويف حنية المحراب وكتب بداخلها األسطر الرئيسية لنقوش الشاهد، فتأثرت األسطر الكتابية المنفذة بالمنطقة الرئيسية 

بالمساحات المخصصة لها، فيالحظ أن األسطر الكتابية المنفذة بداخل شكل للشاهد والموجودة بداخل تصميم حنية المحراب 

العقد الذي على هيئة حدوة الفرس تتنوع في العرض وفق المساحة المتاحة لها عن بقية أسطر النقش والتي تليها في الترتيب 

 والمحصورة بين العمودين اللذين يحمالن العقد. 

المتنوعة، ومنها: الزخارف الكتابية والزخارف المعمارية والهندسية باإلضافة  جمع المصمم بين مجموعة من الزخارف -

 إلى الزخارف النباتية.

التزم الخطاط بخطة هندسية في توزيعه ألسطر النقش سواء في المنطقة المركزية، أو في اإلطارات الثالثة المحيطة  -

 عل الكتابات تبدو في صورة منتظمة ومجودة.بتصميم حنية المحراب، فكتب على أسطر منتظمة ومتوازية، مما ج

كتب الخطاط كلمات البسملة وكلمات اسم صاحبة الشاهد "بدر بنت األمير أبي الحسن علي بن تابشا الصنهاجي" وبعض  -

من كلمات التاريخ "ربيع اآلخر سنة" بصورة كبيرة الحجم وملفتة لالنتباه عن بقية كلمات النقش وفي ذلك نوع من الحفاظ 

 االتجاه البصري للنقوش الكتابية. على

رسم الخطاط لفظ الجاللة "هللا" بصورة زخرفية وكتب أحرف الكلمة بصورة دقيقة حيث بدت الحروف رفيعة جدا وشبه  -

 متالصقة، وذلك في السطر األول والثاني والخامس من أسطر النقش.

 لبصري في منتصف قطعة الشاهد تقريًبا.ميز النقاش توقيعه بصيغة: "نقش العياد" ووضعه في مركز االتجاه ا -

نوع الخطاط في صور الحروف المفردة والمركبة مما جعل الحرف الواحد يظهر بأكثر من صورة، مما أكسب النقش  -

 مزيًدا من الجمال والزخرفة. 

دة، وأحياًنا ألحقت ببدايات الحروف ونهاياتها زوائد زخرفية على هيئة الشعبة أو الشرطة، في بعض األحيان تكون مفر -

 أخرى تكون مزدوجة أو ثنائية.

أضاف الخطاط بعض الزوائد الزخرفية كحرف األلف الطالع أو الصاعد في نهاية كثير من كلمات النقش، وعادة ما  -

 تسعين.-الحسن-تكون متصلة بنهاية الحرف األخير، كما في كلمات: الشيطان

كلمات النقش، ومنها: وجود العقف في نهاية حرف األلف المفردة يالحظ وجود بعض التأثيرات النبطية القديمة في بعض  -

إال، كما ظهر العقف أيًضا في نهاية حرف األلف -المالئكة-الرجيم-الشيطان-في كثير من كلمات النقش، ومنها كلمات: أعوذ

 الشيطان.-المركبة المختتمة كما في كلمات: باهلل
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التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، حيث كتب الخطاط كلمة "ابنة" بالسطر كما ظهرت التأثيرات النبطية القديمة في قلب  -

الثالث هكذا "بنت" وقلب التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة تأثير من الكتابات النبطية القديمة التي استمرت في الظهور على 

 النقوش الكتابية في العصر اإلسالمي.

األسطر إلى قسمين أو جزئين، وتقسيم الكلمة إلى قسمين تأثير من قام الخطاط بتقسيم بعض الكلمات في نهاية بعض  -

الكتابات النبطية القديمة، كما أنه من الممكن أيًضا أن يكون ناتًجا عن ضيق مساحة األسطر الكتابية وبالتحديد في نهاية 

يكتبها على سطرين، جزء السطر فلم يتمكن الخطاط من إثبات الكلمة كاملة، مما يجعله في بعض األحيان يضطر إلى أن 

منها في نهاية سطر وبقية الكلمة في بداية السطر الذي يليه، وهذا نوع من عدم االلتزام بوجود خطة كتابية مسبقة عند بداية 

 الكتابة، مما ينتج عنه تقسيم بعض الكلمات إلى قسمين، كما في كلمة "اإلثنين" بالسطرين الخامس والسادس.

في بعض كلمات النقش بمعنى كتابة كلمة أو جزء منها أعلى كلمة أخرى، وذلك يرجع لسببين:  استخدم الخطاط التركيب -

هللا )بالسطر -الرحيم )بالسطر األول(-أولهما هو الغرض الزخرفي، وثانيهما هو ضيق المساحة، وذلك في كلمات: الرحمن

 مائة )بالسطر األخير(.-محمد )بالسطر الثاني(-الثاني(

  الطرف المتقن المستخدم في كتابة الشاهد_موضع الدراسة:الخط الكوفي ذو 

وفيه حاول الفنان المسلم أن يجعل لقمة بعض الحروف قطة أعرض من الحرف نفسه، وذلك بإتقان رسم قمة حرفي األلف 

وما في والالم وغيرهما من الحروف الطالعة، أو قوائم الحروف الصاعدة، وأيضاً نهايات بعض الحروف األخرى كالواو، 

مثلها من الحروف المنتهية، أو بشق طرف الحرف شقاً يضفي على الخط جماالً ورونقاً، ومن ثم عرف بالخط الكوفي ذو 

( ويغلب على الكتابات التي وجدت في 16الشعبة الواحدة)الشرطة(، أو الشعبتين)الشرطتين(، أو الخط الكوفي ذو الشعب)

ع الخط الكوفي البسيط، وما تطور منه من أشكال إلى أن وصل إلى مرحلة مقابر قرطبة الخط الكوفي سواء كان من نو

 (.17الخط الكوفي المزهر)

 : التحليل العام ألحرف كتابات الشاهد 

 (2)شكل رقم 

ورد الحرف في الصورة المفردة بصورة قائم ينتهي بزائدة من أعلى تتجه ناحية اليمين )ترويس(، وينتهي حرف األلف:-

عبارة عن زائدة قصيرة تتجه ناحية اليمين أيًضا، كما في كلمة "أعوذ"، وظهر الحرف بنفس الصورة السابقة بعقف من أسفل 

دون وجود العقف كما في كلمة "هللا" باإلطار األيمن، كما ورد الحرف في الصورة المركبة المختتمة بصورة قائم ينتهي 

قف من أسفل عبارة عن زائدة قصيرة تتجه ناحية اليمين أيًضا، كما بزائدة من أعلى تتجه ناحية اليمين )ترويس(، وينتهي بع

 في كلمة "باهلل" باإلطار األيمن.

ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة على هيئة قائم قصير كما في كلمة "باهلل" باإلطار األيمن، وبصورة الباء وأخواتها: -

كاأللف والالم، وينتهي القائم بتحريف من أعلى، كما في كلمة "بدر" قائم مرتفع يصل إلى مستوى الحروف الطالعة بالنقش 

بالسطر الثالث، كما ورد الحرف في الصورة المركبة المتوسطة على هيئة قائم قصير، كما في كلمة "قبر" بالسطر الثاني، 

رة مخطوفة تبدأ بقائم توفيت"، وبصو-وورد الحرف في الصورة المركبة المختتمة على هيئة مجموعة، كما في كلمة "بنت

 طويل وتنتهي بقائم أفقي مقوس مبسوط جهة اليسار، كما في كلمة "ست" بالسطر األخير.

ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة بصورة مكونة من جبهة مقوسة ترتكز على خط استواء الكتابة، الجيم وأخواتها:  -

ورة زاوية حادة، كما في كلمة "الصنهاجي" بالسطر الرابع، وورد اآلخر"، وبص-الرحيم-الرحمن-كما في كلمات: "الرجيم
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الحرف في الصورة المركبة المتوسطة بصورة مكونة من جبهة مقوسة ترتكز على خط استواء الكتابة، كما في كلمات: 

 الحسن".-محمد-"الحكيم

دأ من أعلى بقائم مائل جهة اليمينيرتكز ورد الحرف في الصورة المفردة بصورة مكونة من أربعة مقاطع: تبالدال وأختها:  -

على قائم أفقي قصير يتجه ناحية اليمين،لينتهي يميًنا بقائم رأسي قصير نازل إلى أسفل، لينتهي جهة اليسار بقائم أفقي يتجه 

الصورة ناحية اليسار، لينتهي بزائدة زخرفية صاعدة إلى أعلى، كما في كلمة "أعوذ"باإلطار األيمن، كما ورد الحرف في 

المركبة المختتمة بنفس الصورة المفردة غير أن الحرف ينتهي من أسفل بزائدة تتجه إلى أسفل، كما في كلمة "شهد" باإلطار 

 األيمن.

ورد الحرف في الصورة المفردة بصورة قائم رأسي قصير ينتهي من أعلى بزائدة مائلة إلى أسفل جهة  الراء وأختها: -

ى خط استواء الكتابة، والذي ينتهي بدوره بزائدة صاعدة مائلة إلى أعلى جهة اليسار، كما في كلمة اليسار، ويرتكز القائم عل

"بدر" بالسطر الثالث، كما ورد الحرف بصورة قائم رأسي طويل ينتهي من أعلى بزائدة مائلة إلى أسفل جهة اليسار، ويرتكز 

زخرفية صاعدة إلى أعلى جهة اليمين، كما في كلمة "ربيع"  القائم على خط استواء الكتابة، والذي ينتهي بدوره بزائدة

-قبر-الرحيم-الرحمن-بالسطر السادس، وورد الحرف في الصورة المركبة المختتمة بصورة مقورة، كما في كلمات: الرجيم

 اآلخر"، وبصورة مبسوطة كما في كلمة "العزيز" باإلطار األيسر.-األمير

ورة المركبة المبتداة بصورة مكونة من ثالثة أسنان متدرجة في االنخفاض من اليمين ورد الحرف في الصالسين وأختها: -

إلى اليسار وترتكز على خط استواء الكتابة، كما في كلمة "شهد" باإلطار األيمن، وورد الحرف في الصورة المركبة 

 تسعين".-باتشا-الحسن-بسم-بالقسط-المتوسطة بنفس الصورة كما في كلمات: "الشيطان

ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة بصورة مستطيل أفقي، كما في كلمة "صدق" باإلطار األيسر،  حرف الصاد:-

 وبنفس الصورة في الحالة المركبة المتوسطة، كما في كلمة "الصنهاجي" بالسطر الرابع.

م الطالع الرأسي األيسر للحرف ورد الحرف في الصورة المركبة المتوسطة بصورة مستطيل غير أن القائحرف الطاء:  -

يميل جهة اليمين صاعًدا إلى أعلى، في كلمة "الشيطان" باإلطار األيمن، وورد الحرف في الصورة المركبة المختتمة بنفس 

 الصورة السابقة، كما في كلمة "بالقسط" باإلطار األيسر.

ة مقوسة، في كلمة "أعوذ" باإلطار األيمن، كما : ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة بصورة رأس مقورحرف العين -

ورد الحرف في الصورة المركبة المتوسطة بصورة رأس مقوسة مكونة من قوسين يتجها إلى أعلى ويرتكزا من المنتصف 

من أسفل على قائم رأسي قصير، يرتكز بدوره على خط إستواء الكتابة، كما في كلمة "العلم" باإلطار العلوي، وورد الحرف 

في الصورة المركبة المختتمة بنفس الصورة المركبة المتوسطة غير أن الحرف ينتهي بعراقة مجموعة تتجه ناحية اليمين، 

 أربع".-كما في كلمة "ربيع

ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة بصورة رأس مثلثة تنتهي من أسفل جهة اليمين بقائم رأسي يتعامد حرف الفاء:  -

على خط استواء الكتابة، كما في كلمة "توفيت" بالسطر الخامس، وورد الحرف في الصورة المركبة المختتمة بصورة رأس 

 نصف" بالسطر السادس. مقورة ترتكز على قاعدة مقوسة تتجه يساًرا، كما في كلمة "

ورد الحرف في الصورة المفردة بصورة رأس شبه مقورة ترتكز يميًنا على قائم أفقي طويل يتجه يساًرا، حرف القاف:  -

ويمثل خط إستواء الكتابة، كما في كلمة "صدق" باإلطار األيسر، كما ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة بصورة 

سار وترتكز من أسفل جهة اليمين على خط استواء الكتابة، كما في كلمة "قائما" باإلطار العلوي، رأس مقورة مائلة جهة الي

وورد الحرف في الصورة المركبة المتوسطة بصورة رأس مقورة ترتكز على خط استواء الكتابة بقائم رأسي قصير جًدا، 

 كما في كلمة "بالقسط" باإلطار األيسر.
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الصورة المركبة المتوسطة على هيئة مكونة من أربعة مقاطع: مقطعان أفقيان متوازيان، ورد الحرف في حرف الكاف:  -

ينتهي المقطع األفقي العلوي األول منهما من جهة اليسار بشاكلة الحرف، وهي عبارة عن قائم رأسي صاعد إلى أعلى بميل 

متعامد عليهما، وذلك في كلمة "المالئكة" جهة اليمين، ويصل بين المقطعين األفقيين من جهة اليمين قائم رأسي قصير 

 باإلطار العلوي.

ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة بصورة قائم رأسي طويل ينتهي من أعلى بزائدة زخرفية مائلة إلى حرف الالم: -

رأسي طويل دون  بالقسط"، كما ظهر الحرف على هيئة قائم-المالئكة-إله-هللا-أسفل جهة اليسار، كما في كلمات: "الرجيم

أولوا"، وورد الحرف في الصورة المركبة المتوسطة على هيئة قائم -الشيطان-وجود الزائدة من أعلى، كما في كلمات: "باهلل

 ليلة".-العلم-هللا-رأسي طويل، كما في كلمات: "باهلل

"من" باإلطار األيمن، كما ورد ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة بصورة رأس مقورة، كما في كلمة حرف الميم: -

الحرف في الصورة المركبة المتوسطة بنفس الصورة السابقة، كما في كلمة "المالئكة" باإلطار العلوي، وبصورة مقورة 

من أسفل ولها طرف مدبب من أعلى، كما في كلمة "محمد" بالسطر الثاني،كما ورد الحرف في الصورة المركبة المختتمة 

وعراقة مبسوطة، كما في كلمة "الرجيم" باإلطار األيمن، وبصورة رأس مقورة وعراقة مجموعة، كما بصورة رأس مقورة 

 في كلمة "الرحيم"بالسطر األول.

ورد الحرف في الصورة المفردة بصورة مقورة تنتهي جهة اليسار بقائم رأسي طويل صاعد إلى أعلى، كما حرف النون: -

كما ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة بصورة قائم رأسي قصير ينتهي بزائدة في كلمة "الشيطان" باإلطار األيمن، 

زخرفية من أعلى تتجه يساًرا، كما في كلمة "أنه" باإلطار األيمن، كما ورد الحرف بنفس الصورة في الصورة المركبة 

دة زخرفية من أعلى جهة اليسار، كما المتوسطة، كما في كلمة "بنت" بالسطر الثالث، وبصورة قائم رأسي طويل ينتهي بزائ

في كلمة "الصنهاجي" بالسطر الرابع، وورد الحرف في الصورة المركبة المختتمة بصورة مقورة تنتهي جهة اليسار بزائدة 

زخرفية صاعدة إلى أعلى بتقويس جهة اليسار لتنتهي بزائدة زخرفية، كما في كلمة "من" باإلطار األيمن، وورد الحرف 

ئم رأسي طويل ينتهي يساًرا بتقويس، كما في كلمة "االثنين" بالسطر السادس، وبصورة مكونة من قائم رأسي بصورة قا

طويل ينتهي يساًرا بقائم أفقي طويل متعامد عليه، وينتهي بزائدة زخرفية من أعلى جهة اليسار، كما في كلمة "الرحمن" 

 ي كلمة "الحسن" بالسطر الثالث.بالسطر األول،وورد الحرف بنفس الصورة المفردة، كما ف

ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة بصورة رأس مثلثة مقسومة أو مشقوقة من الداخل إلى قسمين حرف الهاء:  -

طوالً، كما في كلمة "هو" باإلطار العلوي، وورد الحرف بصورة رأس على هيئة نصف دائرة ومقسومة من الداخل إلى 

لمة "هو" باإلطار األيسر، وورد الحرف في الصورة المركبة المتوسطة بصورة رأس مثلثة مقسومة قسمين عرًضا، كما في ك

أو مشقوقة من الداخل إلى قسمين طوالً، كما في كلمة "شهد" باإلطار األيمن، وورد الحرف بصورة رأس على هيئة نصف 

السطر الرابع، وورد الحرف في الصورة المركبة دائرة ومقسومة من الداخل إلى قسمين طوالً، كما في كلمة "الصنهاجي" ب

المختتمة بصورة رأس مقورة من جهة اليسار تنتهي من أعلى بقائم رأسي قصير صاعد إلى أعلى وينتهي بزائدة زخرفية 

 تتجه يساًرا، كما في كلمة"باهلل" باإلطار األيمن.

ة مبسوطة، كما في كلمة "والمالئكة" باإلطار ورد الحرف في الصورة المفردة بصورة رأس مقورة وعراقحرف الواو: -

العلوي، كما ورد الحرف في الصورة المركبة المختتمة بصورة رأس مقورة وعراقة مجموعة، كما في كلمة "أعوذ" باإلطار 

األيمن"، وبصورة رأس مقورة وعراقة مبسوطة، كما في كلمة "هو" باإلطار العلوي، وبصورة رأس مقورة تنتهي من أسفل 

ة اليمين بقائم رأسي ينتهي من أسفل بقائم أفقي متعامد عليه، ويتجهه ناحية اليسار لتخرج منه زائدة زخرفية صاعدة إلى جه

 أعلى جهة اليمين، كما في كلمة "توفيت" بالسطر الخامس.
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ثة، كما في كلمة ورد الحرف بصورة ملقاطية مكونة من قائمين مقوسين إلى الداخل، ويرتكزا على قاعدة مثلالالم ألف:  -

"ال" باإلطار األيمن، و"إال" باإلطار العلوي، وبصورة قائمين مقوسين يرتكزا على قاعدة مثلثة كما في كلمة "اإلثنين" 

بالسطر الخامس، وبصورة قائمين متوازيين ينتهيا من أعلى بزائدتين زخرفيتين متقابلتين نحو الداخل، كما في كلمة "اآلخر" 

ا ورد الحرف في الصورة المركبة المختتمة بصورة قائمين متوازيين ومقوسين من أعلى، يرتكزا على بالسطر السادس، كم

 قاعدة مثلثة، كما في كلمة "المالئكة" باإلطار العلوي.

ورد الحرف في الصورة المركبة المبتدأة على هيئة قائم رأسي طويل، كما في كلمة "المالئكة" باإلطار  حرف الياء: -

بصورة قائم رأسي قصير ينتهي من أعلى جهة اليسار بزائدة زخرفية، كما في كلمة "قائما" باإلطار العلوي، كما العلوي، و

ورد الحرف في الصورة المركبة المتوسطة بصورة قائم رأسي ينتهي من أعلى جهة اليسار بزائدة زخرفية، كما في كلمة 

كبة المختتمة بصورة مبسوطة تنتهي بتحريف من أعلى جهة "الحكيم" باإلطار األيسر، وورد الحرف في الصورة المر

اليمين، كما في كلمة "صلى" بالسطر الثاني، وبصورة مقوسة، كما في كلمة "على" بالسطر نفسه، وبصورة راجعة، كما 

 الصنهاجي )بالسطر الرابع(.-في كلمات: "أبي )بالسطر الثالث(، علي

 نية المحراب السابقة للشاهد موضع الدراسة باألندلس:التصميم الزخرفي للشواهد التي على هيئة ح 

لكل منهما قاعدة وتاج ناقوسية الشكل،  ورد هذا التصميم الذي على هيئة حنية المحراب المكون من عمودين اسطوانيين

مد سم، باسم جابر بن مح46× 64يعلوهما عقد على هيئة حدوة الفرس على شاهد قبر من الرخام مستطيل الشكل أبعاده 

الخشاب المعروف بان )بابن( القالل، تم العثور عليه بالمنطقة المحيطة بمدينة ألمرية، ومحفوظ حالًيا بمتحف الفن اإلسالمي 

م، ويرجع إلى عصر ملوك الطوائف، 1044هـ/ 435( مؤرخ يوم اإلثنين في العشر األول من شهر رمضان سنة 18ببرلين)

البارز بالخط الكوفي ذي الطرف المتقن في إحدى عشر سطًرا، مع وجود بعض الزخارف والنقوش الكتابية منفذة عليه بالحفر 

 (2)لوحة رقم   .(19)النباتية البسيطة التي تشغل الفراغ بين كلمات النقش

كما ورد هذا التصميم الذي على هيئة حنية المحراب المكون من عمودين يعلوهما عقد على هيئة حدوة الفرس على شاهد 

سم، به كسر من أسفل مما أدى إلى فقدان الجزء  3.8سم، وسمكه حوالي 35× 43لرخام مستطيل الشكل أبعاده قبر من ا

األيمن من السطر العاشر واألخير والذي يشتمل على جزء من كلمات التاريخ بالنقش، وهي عبارة عن كلمات: )من شهر 

-1081هـ/ 474نو بيبولي بباليرمو بايطاليا، ومؤرخ سنة .....سنة(، والشاهد محفوظ حالًيا في المتحف اإلقليمي أغوستي

(، والنقوش الكتابية منفذة عليه بالحفر البارز بالخط الكوفي ذي الطرف المتقن في عشرة أسطر، مع وجود 20م)1082

 (3)لوحة رقم   . (21)بعض الزخارف النباتية البسيطة التي تتخلل الفراغ بين كلمات النقش

 ألشكال الزخرفية التي ارتبطت بتكوين المحراب:الزخارف المعمارية وا 

 : شكل المحراب 

حفر الفنان على شواهد القبور اإلسالمية شكل المحراب بعقده وأعمدته، وصار يزخرف كوشات العقود بزخارف جميلة، 

 (.22ويتفنن في تزيين العمودين اللذين يتكئ عليهما عقد المحراب)

  :فإن غالبيتها وارد من مقابر مدينة ألمرية، ومن شواهد القبور األندلسية التي ظهر تصميمها على هيئة حنية المحراب

شاهد قبر مصدره مدينة ألمرية والشاهد محفوظ بمتحف م، وهو عبارة عن 1122هـ/ 516وأقدم نموذج لها يعود إلى عام

 (4)لوحة رقم  .(23)القصبة بالمدينة

  (24م)1125هـ/ 519عام مؤرخ  468أجزاء من شاهد قبر محفوظ بمتحف اآلثار الوطني برقم سجل وأيًضا  -

 (5)لوحة رقم
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  (6)لوحة رقم                     (  25)م1128هـ/522شاهد قبر آخر محفوظ بمعهد دون لوان بفالنسيا مؤرخ عام و -

 (26)م1130هـ/ 525مؤرخ عام  253برقم سجل شاهد قبر آخر محفوظ بالجمعية األمريكية ذات األصل األسباني و -

 (7)لوحة رقم 

  (8)لوحة رقم                        ( 27)م1132ه/ 527شاهد قبر آخر محفوظ بمعهد دون لوان بفالنسيا مؤرخ عام و -

 (9)لوحة رقم           (28)م1133هـ/ 528أجزاء من شاهد قبر آخر محفوظ بمعهد دون لوان بفالنسيا مؤرخ عام و -

 ( 10)لوحة رقم                      (29)م1137هـ/ 532وشاهد قبر آخر محفوظ بمعهد دون لوان بفالنسيا مؤرخ عام  -

 (11)لوحة رقم                     ( 30)م1145هـ/ 540وشاهد قبر آخر محفوظ بمعهد دون لوان بفالنسيا مؤرخ عام  -

" يخص Villa de l Rio"بيليا ديل ريو  (31)دينة بطليوسكما يحتفظ المتحف األثري األهلي بشاهد قبر مصدره م -

 م.1152هـ/ 547وزير يدعى إبراهيم المتوفى عام 

، وهو عبارة عن شاهد قبر من الرخام على هيئة حنية المحراب (32)شاهد قبر آخر في متحف اآلثار لمدينة مرسية -

، خاص بقائد من قادة ابن مردنيش مؤرخ عام م، وشاهد آخر مصدره مدينة مرسية1162هـ/ 557خاص بامرأة متوفاة عام 

على أجزاء من شاهدي  Lorca(33)م، محفوظ حالًيا في متحف اآلثار الوطني، كما عثر في مدينة لورقة1171هـ/ 566

قبر من الرخام على هيئة حنية المحراب خالية من االسم والتاريخ، إحداهما في بلدية لورقة، واآلخر في مدريد ضمن 

م، ويظهر باللوحة 1191هـ/ 587مجموعة خاصة، ويمتلك متحف قرطبة عبارة مكتوبة على ضريح شيخ موحدي توفى سنة 

شاهد قبر مصدره مدينة ألمرية محفوظ بمتحف القصبة ن نوع حدوة الفرس، ومنها أيًضا تصميم على هيئة عقدين متماثلين م

 (12)لوحة رقم  (34)م1226هـ/ 623بالمدينة مؤرخ عام 

م، وشاهد آخر 1263هـ/ 661، وهو مؤرخ بعام (35)كما يحتفظ المتحف األثري بقرطبة بشاهد قبر مصدره مدينة جيان -

 (.37)م1342هـ/ 742دى خوان ببلنسية مؤرخ عام محفوظ بمعهد  (36)من مدينة غرناطة

ويرى تورس بالباس أنه ومن المحتمل أن تصميم حنية المحراب الوارد على شواهد القبور اإلسالمية كان قادًما من شرق 

س، البحر األبيض المتوسط وانتشر في مدينة ألمرية إبان عهد المرابطين، ومن هذه المدينة انتشر إلى باقي أقطار األندل

وبدالً من إطالق اسم المدينة على تلك األلواح لتمييزها إال أنها سميت بألواح المرابطين، ويرجع هذا إلى أن أكثر تلك األلواح 

 .(38نقش في عهد سيادة المرابطين على شبه الجزيرة)

 عقد حدوة الفرس Horse shoe arch:  (4، 3)شكل رقم 

في العمارة اإلسالمية، وقد كان بداية ظهور عقد حدوة الفرس في العمارة تنوعت أنواع وأشكال العقود التي استخدمت 

( وكان العقد 39م(، في عقود البائكات المحيطة بالصحن)714-707هـ/ 96-88اإلسالمية في الجامع األموي بدمشق)

موروث قوطي في  الحدوي هو العقد األكثر شيوًعا في مدينة الزهراء، وقد بدأت قصة العقد الحدوي القرطبي، الذي هو

المسجد الجامع الذي شيد في عصر اإلمارة القرطبية، وخالل توسعة مسجد قرطبة خالل عصر الحكم الثاني وعصر 

تصميم لعقد على هيئة حدوة الفرس الذي تؤطره من -موضع الدراسة-(. وقد ظهر على الشاهد40المنصور بن أبي عامر)

ئة الجفت ذي الميمات، ويزخرف كوشتي العقد زخرفة على هيئة جامة جهة اليمين واليسار ثم من أعلى زخرفة على هي

 مستديرة بداخلها زخرفة على هيئة زهرةمتعددة البتالت.
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 أشكال األعمدة Columns(41: الزخرفية التي يعلوها عقد المحراب )  (5)شكل رقم 

في زخرفتها، وقد أسفرت الحفائر التي ( وقد تفنن الفنان 42يالحظ أن األعمدة استخدمت للغرضين اإلنشائي والزخرفي)

أجريت بمدن األندلس عن العثور على مئات من بقايا أبدان األعمدة من أحجام محتلفة من الرخام الوردي من محاجر كابرا، 

والرخام الرمادي، وهي أبدان شديدة التنوع في السمك في األعلى أو األسفل، ومصحوبة بالطوق القليل البروز، وفي قرطبة 

 (.43م)11هـ/ 5جد أن الطوق لم يتالحم أبًدا مع سلة التاج، وهذا نمط بدأ ظهوره خالل القرن ن

  العمود الكورنثي *Corinthian column : 

في صفين تبرز   Acanthusوهو من أكثر أنواع األعمدة اإلغريقية رشاقة، أما تاجه فيتكون من أوراق الكنكر أو األكانتس

( وقد اختزل الفنانون العرب أوراق وعدد صفوف 44تنتهي بأربع زخارف تزين أطرافه )بينهما سيقان ذات وريقات 

 (.45األكانتس، ومن نماذجه ما هو موجود بالجامع األموي بدمشق)

وقد ظهر تاج العمود األموي القرطبي في المسجد الجامع بقرطبة لعبد الرحمن الثاني، وكانت األولوية للتاج المركب من 

الّسَبت، وقد ظهر هذا النوع من  Pencasمتطورة للغاية مع وحدات ربط بين اللفائف وبين واجهات  Volutasلفائف 

( وقد بلغت زخرفة األكانتس في عصر الخالفة في قرطبة أقصى 46التيجان في مسجد الزهراء، وفي الصالون الكبير)

ء عصر المرابطين، وخالل العصر الموحدي ظلت تطور لها، ثم تضاءل استخدامها بشكل كبير خالل القرون التالية، باستثنا

زخرفة -موضع الدراسة-( وقد ظهر ضمن تصميم شاهد القبر47األشرطة الضيقة ذات األكانتس قائمة ولكن في نماذج قليلة)

على هيئة عمودين اسطوانيين على الطراز الكورنثي لكل منهما قاعدة وتاج، وتعلو قاعدة العمودين زخارف حلزونية تحيط 

لبدن، ويوجد على تاجي العمودين زخارف نباتية على هيئة قريبة من أنصاف المراوح النخيلية الشبيهة بأوراق األكانتس با

 موزعة في صفين يعلو كل منهما اآلخر.

  الزخارف الهندسية • Geometric motifs 

 : الفنان لإلطار لتحديد المساحة ( والواقع أن استخدام الخطاط أو 48اإلطار هو ما أحاط بالشيء من خارجه)اإلطارات

الداخلية ألسطر الكتابة يعد من األمور الهندسية التي اتبعها كثير من الخطاطين الذين كتبوا على شواهد القبور اإلسالمية، 

وال شك أن تحديد هذه اإلطارات يكسب الشاهد مسحة جمالية واضحة، ويساعد الخطاط على تنظيم أسطر الكتابة، وتدقيقها 

الذي على هيئة تصميم حنية المحراب، أو يحيط  -موضع الدراسة -( حيث يحيط بتصميم الشاهد49سطح الشواهد)على أ

بالمنطقة المركزية للشاهد ثالثة إطارات: إطار من جهة اليمين، ثم من أعلى، ثم من اليسار، يشتمل على كتابات قرآنية منفذة 

 بالخط الكوفي ذي الطرف المتقن.

  من أعلى عقد على هيئة حدوة الفرس الذي تؤطره من  -موضع الدراسة -يزخرف الشاهدالميمات:زخرفة الجفت ذي

جهة اليمين واليسار ثم من أعلى زخرفة على هيئة الجفت ذي الميمات، والجفت من أنواع الزخرفة الهندسية اإلسالمية 

زة، تنفذ في أغلب األحيان من الحجر، وهو المعروفة بالجفت ذي الميمة أو الميمات، والجفت حلية معمارية زخرفية بار

حلية طولية لها بروزين بينهما شريط غائر، وهذا اإلطار البارز الذي يتكون من نتوء بروز نصف دائري ومقعر الشكل 

ومحدد األطراف بطوقين صغيرين خصرين على هيئة ربع دائرة، ومن هنا جاءت تسميته الوثائقية وعند أهل الصنعة 

استخداماته: تحديد مفاتيح العقود، وإلظهار جمال الجفت تخللت أطواقه أشكال مستديرة سميت بالميمة تكون بالجفت، ومن 

  (.50دائرية أو مسدسة أو مثمنة الشكل، واشتهرت هذه الحلية في الوثائق المملوكية باسم الجفت الالعب ذي الميمات)

 (6)شكل 
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  الزخارف النباتية• floral motifs: 

  من الزخارف النباتية استخدام الزهرة ذات الستة بتالت وخاصة في شواهد القبور األندلسية، المتعددة البتالت:الزهرة

(أما عن كيفية تركيب 51وربما يرجع ذلك إلى تأثير الفن القوطي، أو من ايحاءات الفن الساساني الذي تأثر به الفن األموي)

التي تستعمل في تركيب زخرفة ناشئة من وضع ورقتين  Palmeلنخيلية الموضوعات الزخرفية الزهرية فتبدأ بالورقة ا

(وقد ظهر 52وعندما توضع زهرة داخل التعريشة فإنها تتحول إلى قوقعة) Palmetteمتدابرتين يمكن تسميتها تعريشة 

رة تزخرف زخرفة على هيئة زهرة متعددة البتالتضمن زخرفة على هيئة جامة مستدي-موضع الدراسة-ضمن تصميم الشاهد

 (7)شكل   كوشتي العقد.

 : من المعروف أن المراوح النخيلية وأنصافها من العناصر الزخرفية النباتية التي استخدمت المراوح النخيلية وأنصافها

موضع -( وقد ظهرت الزخارف النباتية على الشاهد53على نطاق واسع على الفنون الزخرفية في العصر اإلسالمي)

ى تاجي العمودينزخارف نباتية على هيئة قريبة من أنصاف المراوح النخيلية الشبيهة بأوراق األكانتس حيث يوجد عل-الدراسة

 (8)شكل   موزعة في صفين يعلو كل منهما اآلخر.

 موضع الدراسة:-مضمون شاهد القبر 

من آيات قرآنية وعبارات تعتبر العبارات الموجودة على شواهد القبور اإلسالمية األندلسية بأنها عبارات معروفة مكونة 

دعائية وعبارات الشهادة، كما اشتملت على ذكر اسم المتوفى ونسبه ومنصبه الذي يدل على اختالف كبير في الطبقة 

( وفيما يلي دراسة 54االجتماعية، باإلضافة إلى تاريخ الوفاة أو تاريخ الميالد أو عمر صاحب الشاهد في قليل من األحيان)

 موضع الدراسة:-فذة على شاهد القبرلمضمون النقوش المن

 :اتفق كثير من العلماء على أنه يستحب االبتداء بـ "بسم هللا الرحمن الرحيم" في كل أمر ذي بال اتباعاً عبارة البسملة

للكتاب العزيز،ولما روى أبو هريرة"رضي هللا تعالى عنه" عن النبي"صلى هللا عليه وسلم"، أنه قال:"كل أمر ذي بال ال 

أ فيه ببسم هللا الرحمن الرحيم فهو أجذم"، وفي رواية فهو أقطع،وفي رواية أخرى فهو أبتر،ومعناه :قليل البركة،وال يبارك يبد

 (.55فيه)

 :اآليات القرآنية 

ال  ورد ضمن كتابات الشاهد: " أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وألوا العلم قائماً بالقسط-

(. وقد نفذت هذه اآليات القرآنية في اإلطارات الخارجية 56إله إال هو العزيز الحكيم إن الدين عند هللا اإلسالم. صدق هللا" )

التي تحيط بالنقش. وقد شهد هللا تعالى وكفى به شهيداً،وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم،وأصدق القائلين،وشهادة هللا المراد بها 

تعالى،"أنه ال إله إال هو":أي المنفرد باإللهية لجميع الخالئق،ثم قرن شهادة مالئكته وأولي العلم هنا:تقرير وحدانيته 

بشهادته،وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، "قائماً بالقسط":هو في جميع األحوال قائماً بالقسط والعدل في تدبيره 

حكيم":الذي ال يرام جنابه عظمة وكبرياء،الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه للكون، "ال إله إال هو":تأكيد لما سبق، "العزيز ال

 ( .57وقدره، "إن الدين عند هللا اإلسالم":إخباراً منه تعالى بأنه ال ديـن يقبله من أحد سوى اإلسالم)

لوا العلم .... إلى قوله (:"واعلم أن من خواص القرآن قوله تعالى:"شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأ58وذكر البوني)

الحكيم".وفي هذه اآلية ثالثة معان،األول:ما بدأ اللهله نفسه لنفسه، وهو تصديق واجب الوجود في األزمان،والثاني:النظر 

 إلى ما شاء هللا بمالئكته لتصديقهم حال الوجود له،والثالث:ما ثبت هللا لعباده ووصفهم بالعلم القائمين بالقسط وبالتصديقله" .

 :"وردت عبارة الصالة على الرسول "صلى هللا عليه وسلم" ضمن عبارة الصالة على الرسول "صلى هللا عليه وسلم

 (.59كتابات الشاهد بصيغة: " وصلى هللا على محمد".وعن فضل عبارة الصالة، فقد ذكر ابن عثمان الكثير في فضلها )
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 :ة: " توفيت رحمها هللا".وقد وردت ضمن مضمون كتابات وردت عبارة الدعاء ضمن كتابات الشاهد بصيغعبارة الدعاء

شواهد القبور اإلسالمية عديد من عبارات الدعاء والعزاء،والتي كان الغرض من كتابتها التخفيف من وقع المصاب على 

حمة أهل الميت أو المتوفى،كما توضح في بعض األحيان منزلة المتوفى وورعه وتقواه أثناء حياته،وتدعو إلى طلب الر

 والمغفرة له ولجميع المسلمين.

  :(:هو مدفن اإلنسان،وجمعه قبور ومقابر،قال 60ورد ضمن كتابات الشاهد مصطلح "هذا قبر"، والقبر)تحديد مكان الدفن

 عبد هللا بن ثعلبة الحنفي:

     أزور واعتـاد القبـور وال أرى          

 ( أعجاز عليـه ركود61سوى رمـس )

 ( بفنائهم                      فهم ينـقصـون والقبــور تـزيـد.62لكـل أناس مقبر )

(، ويطلق على البناء البسيط المتمثل في 63والقبر أشهر األسماء التي أطلقت على موضع الدفن،الذي تعددت مسمياته)

 (.64المصطبة التي تميز موضع الدفن اسم القبر المصطبة)

 :األسماء 

ورد في ترجمة هذه األميرة المرابطية أنه عندما غزا المرابطون بن تابشا الصنهاجي: بدر ابنت األمير أبو الحسن علي -

تلمسان كانت أميرة من صنهاجة إفريقية تزور المدينة، فلما خافت على نفسها تقدمت للفاتحين ونوهت بالقرابة القائمة بين 

نت تضرب في شمال افريقيا في بوادي المغرب الفرعين، فردوها إلى بلدها مكرمة، وهذا الرأي يؤيد أن هذه القبائل كا

وسهوله، شأنها شأن اخواتها من قبائل صنهاجة، حيث تعتبر قبائل الملثمين التي ضربت في الصحراء ذات رابطة مع القبائل 

ضع المستقرة المتحضرة النازلة بإقليم الجزائر، وقد نسبت قبائل الملثمين نفسها لصنهاجة وهو ما يؤيده شاهد القبر مو

 (.65)الدراسة

ذكر هذا االسم في "نظم الجمان" البن القطان مرتين، أولهما: "منها وقعة علي بن تابشا اللمتوني علي بن تابشا الصنهاجي: -

ببني وارتانك، وجهه إليهم صاحب السوس أبو بكر بن وربيل في جملة من األجناد، فأحاطوا ببني وارتانك، وهم غارون، 

م: أبو الحسن يوجوت بن واجاج، من أهل خمسين، فحملوا إلى تيونوين لصاحب السوس، فقبضوا على مائة رجل منه

(والمرة الثانية التي ورد فيها ذكر هذا االسم في "نظم الجمان" هي: "ومن أخبار الموحدين أعزهم هللا تعالى 66)فسجنهم"

بعلي بن تابشا وأصحابه  - تعالى وأعزهموقرهم هللا-وقيعة هنتانة: وذلك أنه لما اتصل بأبي بكر بن وربيل ما صنعه هرغة

أخذ في االستعداد والتأهب، وحشد أهل السوس، وأخذ اإلمام المهدي "رضي هللا تعالى عنه" في التأهب أيًضا، وحفر جبوب 

يملوك الماء، وكانت هرغة ومسكالة وسجتانة وقبائل أهل تينملل قد هداهم هللا تعالى، فهم متوازرون، فوجه نمير بن تجلد بن 

مع جماعة وافرة إلى سوس، فهبط إلى السوس وإلى جبل درن يدعو إلى هللا تعالى، وإلى الحق الذي جاء به اإلمام المهدي 

"رضي هللا تعالى عنه"، فاستجاب له من أهل تلك الجبال جملة منهم جدميوة الجبل وهزميرة الجبل وجنفيسة الجبل ومن 

 (.67وفقه هللا من أهل جبل درن" )

كان هناك رأي آخر يرى أن كلمة "تابشا" صحتها كلمة "تاشا"، وأن أصل الكلمة "تاشافين" ، ونسى الخطاط كتابة جزء وإن 

(كما وردت قراءة 68م( )1106-1078هـ/ 500-480من الكلمة وهو: "فين"، والكلمة كلها نسبة إلى يوسف بن تاشفين )

 (.69أخرى لالسم "تابشا" بصيغة "تعشة")

أن االسم الصحيح هو "تابشا" وفق ما ورد من ترجمة في "نظم الجمان" البن القطان، ووفًقا لما هو موجود وترجح الدراسة 

 ضمن كتابات شاهد القبر نفسه.
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 :األنساب 

والصنهاجي: ، ورد على الشاهد هذا النسب بصيغة: " بدر ابنت األمير أبو الحسن علي بن تابشا الصنهاجي"الصنهاجي: -

وكسرها والنون الساكنة والهاء المفتوحة وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى صنهاجة، وصنهاجة وكتامة بضم الصاد المهملة 

قبيلتان من حمير، وهما من البربر، وقيل بربر من العماليق، إال صنهاجة وكتامة فإنهما من حمير، واشتهر بهذه النسبة كثير 

 (.70من المغاربة من األمراء والعلماء)

  :عبارة التاريخ 

ليس أدل على أهمية التأريخ للوفيات من أن عدداً كبيراً من المؤرخين المسلمين، قد حرصوا على أن تتضمن كتبهم بمثل 

هذه التواريخ، وأحياناً ما نجد من المؤرخين من يعتمد على الكتابات والنقوش في نقل تاريخ الوفاة من على األثر القائم نفسه، 

فإن كثيراً من الكتب والمصادر التاريخية قد أغفلت ذكر بعض تواريخ األشخاص المترجم لها، وفي أحيان  وبالرغم من ذلك

أخرى يوجد تضارب أو اختالف بين المؤرخين حول تأريخ بعض الوفيات، ومن هنا تأتي أهمية دراسة الكتابات والنقوش 

عن طريق إثبات تاريخ الوفاة الصحيح، أو بترجيح بعض اإلسالمية عامة، وشواهد القبور خاصة لحسم هذا الخالف، سواء 

( وقد وردت عبارة التاريخ ضمن كتابات الشاهد بصيغة: "ليلة االثنين نصف ربيع اآلخر 71من هذه اآلراء على غيرها)

 سنة ست وتسعين وأربع مائة" فحدد التاريخ هنا باليوم والشهر والسنة .

 توقيع صانع الشاهد أو المنفذ أو النقاش: 

توقيع بصيغة: "نقش العياد"، وربما يكون هو صانع الشاهد أو منفذ النقوش أو المصمم  -موضع الدراسة–ورد على الشاهد 

الذي أخرج هذا الشاهد، وقد أمدتنا الكتابات األثرية العربية بعدد من توقيعات الصناع والفنانين، وإن كان مع كثرته، ال 

ال الفنية اإلسالمية، التي ظهرت عبر مراحل الحضارة اإلسالمية في العالم اإلسالمي يتناسب مع اإلنتاج الهائل من األعم

كله، ويرجع بعض الباحثين السبب في ذلك إلى أن الفنون والصناعات كانت مزدهرة بسبب وفرة الصناع المجيدين لفنونهم، 

 (9)شكل   (.72بدرجة أنهم كانوا يرون أن هذا اإلنتاج طبيعي ومألوف، فال داع للتوقيع)

 :نتائج الدراسة 

أكدت الدراسة أن تصميم حنية المحراب ظهر على شواهد القبور األندلسية منذ عصر ملوك الطوائف على شاهد قبر باسم  -

هـ/ 435جابر بن محمد الخشاب المعروف بان )بابن( القالل، ومحفوظ حالًيا بمتحف الفن اإلسالمي ببرلين، ومؤرخ سنة 

خر من الرخام محفوظ حالًيا في المتحف اإلقليمي أغوستينو بيبولي بباليرمو بايطاليا، ومؤرخ سنة م، وشاهد قبر آ1044

م وليس كما ذكر ليفي بروفنسال، وبذلك تكون ظاهرة تصميم شاهد القبر على هيئة حنية المحراب 1082-1081هـ/ 474

 م.11هـ/ 5في بالد األندلس ترجع إلى النصف األول من القرن 

المصمم أو النقاش للشاهد تكويًنا زخرفًيا على هيئة حنية المحراب، تحيط به ثالثة إطارات زخرفية، واستغل تجويف وضع  -

حنية المحراب وكتب بداخلها األسطر الرئيسية لنقوش الشاهد، فتأثرت األسطر الكتابية المنفذة بالمنطقة الرئيسية للشاهد 

ساحات المخصصة لها، فيالحظ أن األسطر الكتابية المنفذة بداخل شكل العقد والموجودة بداخل تصميم حنية المحراب بالم

الذي على هيئة حدوة الفرس تتنوع في العرض وفق المساحة المتاحة لها عن بقية أسطر النقش والتي تليها في الترتيب 

األندلس ومدنها واتخذ تصميًما والمحصورة بين العمودين اللذين يحمالن العقد، وقد استمر هذا التصميم وانتشر في بالد 

 مميًزا لشواهد قبور مدينة ألمرية.

كتب الخطاط كلمات البسملة وكلمات اسم صاحبة الشاهد وبعض من كلمات التاريخ بصورة كبيرة الحجم وملفتة لالنتباه  -

 عن بقية كلمات النقش وفي ذلك نوع من الحفاظ على االتجاه البصري للنقوش الكتابية.
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 قاش توقيعه بصيغة: "نقش العياد" ووضعه في مركز االتجاه البصري في منتصف الشاهد تقريًبا.ميز الن -

نوع الخطاط في صور الحروف المفردة والمركبة مما جعل الحرف الواحد يظهر بأكثر من صورة، مما أكسب النقش  -

 مزيًدا من الجمال والزخرفة.

 في رسم بعض كلمات النقش.يالحظ وجود بعض التأثيرات النبطية القديمة  -

أوضحت الدراسة أن شواهد القبور األندلسية التي ظهر تصميمها على هيئة حنية المحراب غالبيتها واردة من مقابر مدينة  -

م، ويرى تورس بالباس أنه ومن المحتمل أن تصميم حنية المحراب 1122هـ/ 516ألمرية، وأقدم نموذج لها يعود إلى عام 

د القبور اإلسالمية كان قادًما من شرق البحر األبيض المتوسط وانتشر في مدينة ألمرية إبان عهد المرابطين، الوارد على شواه

 ومن هذه المدينة انتشر إلى باقي أقطار األندلس.

ثم فيبدأ بالبسملة، أكدت الدراسة أن مضمون شواهد القبور في بالد األندلس يسير على نفس نمط شواهد القبور اإلسالمية  -

بعض من اآليات القرآنية، ثم عبارة الصالة على الرسول "صلى هللا عليه وسلم"، وبعض من عبارات العزاء والدعاء، ثم 

 . اسم صاحب الشاهد ونسبه وتاريخ وفاته، وأيًضا وجود توقيع للنقاش أو منفذ الشاهد في بعض األحيان

ريقية كانت تزور مدينة تلمسان، فنسبت نفسها إلى موطنها أوضحت الدراسة أن صاحبة الشاهد هي أميرة من صنهاجة إف -

 األصلي بصيغة: الصنهاجي.

أثبتت الدراسة أن االسم الموجود على الشاهد هو: " علي بن تابشا الصنهاجي" وهو ما أكده ما ورد في "نظم الجمان"  -

 البن القطان، وما هو موجود أصالً ضمن كتابات شاهد القبر نفسه.
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 م(. من عمل الباحث.1103هـ/ 496( تفريغ لشاهد قبر بدر بنت األمير أبي الحسن على بن تابشا الصنهاجي )1) شكل رقم
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 م(. من عمل الباحث.1103هـ/ 496( تحليل أبجدي لشاهد قبر بدر بنت األمير أبي الحسن على بن تابشا الصنهاجي )2شكل رقم )
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الفرس المنفذ على شاهد قبر بدر بنت األمير أبي الحسن على بن تابشا الصنهاجي. من عمل  ( تفريغ للعقد الذي على شكل حدوة3شكل رقم )

 الباحث.

 
 ( تفريغ لزخارف كوشتي العقد المنفذة على شاهد قبر بدر بنت األمير أبي الحسن على بن تابشا الصنهاجي. من عمل الباحث.4شكل رقم )

 

 
 الزخرفية المنفذة على شاهد قبر بدر بنت األمير أبي الحسن على بن تابشا الصنهاجي. من عمل الباحث.( تفريغ ألشكال األعمدة 5شكل رقم )
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 ( تفريغ لزخرفة الجفت ذي الميمات المنفذة على شاهد قبر بدر بنت األمير أبي الحسن على بن تابشا الصنهاجي. من عمل الباحث.6شكل رقم )

 
لى هيئة زهرةمتعددة البتالت المنفذة بداخل كوشتي العقد على شاهد قبر بدر بنت األمير أبي الحسن على ( تفريغ لزخارف نباتية ع7شكل رقم )

 بن تابشا الصنهاجي. من عمل الباحث.

 

 
( تفريغ للزخارف النباتية التي على هيئة أنصاف مراوح نخيلية على شاهد قبر بدر بنت األمير أبي الحسن على بن تابشا 8شكل رقم )

 اجي. من عمل الباحث.الصنه

 
 

 م(. من عمل الباحث.1103هـ/ 496( تفريغ السم منفذ شاهد قبر بدر بنت األمير أبي الحسن على بن تابشا الصنهاجي )9شكل رقم )
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 : Provencal. E. Leviم(.نقالً عن: 1103هـ/ 496( شاهد قبر بدر بنت األمير أبي الحسن على بن تابشا الصنهاجي )1لوحة رقم )

Inscriptions Arabes d’ Espagne, planche VIII, No. 24. 

 
( شاهد قبر من الرخام باسم جابر بن محمد الخشاب المعروف بان )بابن( القالل، محفوظ حالًيا بمتحف الفن اإلسالمي ببرلين 2لوحة رقم )

 .www. Discover Islamic Art - Virtual Museum – object.1-2-2020م. نقالً عن:1044هـ/ 435مؤرخ سنة 
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( شاهد قبر من الرخام مستطيل الشكل محفوظ حالًيا في المتحف اإلقليمي أغوستينو بيبولي بباليرمو بايطاليا، ومؤرخ سنة 3لوحة رقم )

 .www. Discover Islamic Art - Virtual Museum – object.1-2-2020م.نقالً عن: 1082-1081هـ/ 474

 
 ,Jimenezم.نقالً عن: 1122هـ/ 516مصدره مدينة ألمرية محفوظ بمتحف القصبة بالمدينة مؤرخ عام  ( شاهد قبر4لوحة رقم )

Manuel Ocana: op.cit., LAM. XVI, Num. 35. 

 
م.نقالً 1125هـ/ 519مؤرخ عام  468( أجزاء من شاهد قبر مصدره مدينة ألمرية محفوظ بمتحف اآلثار الوطني برقم سجل 5لوحة رقم )

 .Jimenez, Manuel Ocana: op.cit., LAM. XVII, Num. 37عن: 
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 ,Jimenezم.نقالً عن: 1128هـ/ 522( شاهد قبر مصدره مدينة ألمرية محفوظ بمعهد دون لوان بفالنسيا مؤرخ عام 6لوحة رقم )

Manuel Ocana: op.cit., LAM. XXIII, Num. 54. 

 
هـ/ 525مؤرخ عام  253وظ بالجمعية األمريكية ذات األصل األسباني برقم سجل ( شاهد قبر مصدره مدينة ألمرية محف7لوحة رقم )

 .Jimenez, Manuel Ocana: op.cit., LAM. XXV, Num. 59م.نقالً عن: 1130
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 ,Jimenezم .نقالً عن: 1132هـ/ 527( شاهد قبر مصدره مدينة ألمرية محفوظ بمعهد دون لوان بفالنسيا مؤرخ عام 8لوحة رقم )

Manuel Ocana: op.cit., LAM. XXVII, Num. 63. 

 
م.نقالً عن: 1133هـ/ 528( أجزاء من شاهد قبر مصدره مدينة ألمرية محفوظ بمعهد دون لوان بفالنسيا مؤرخ عام 9لوحة رقم )

Jimenez, Manuel Ocana: op.cit., LAM. LI, Num. 118. 
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 ,Jimenezم.نقالً عن: 1137هـ/ 532وظ بمعهد دون لوان بفالنسيا مؤرخ عام ( شاهد قبر مصدره مدينة ألمرية محف10لوحة رقم )

Manuel Ocana: op.cit., LAM. XXXV, Num. 82. 

 
 ,Jimenezم .نقالً عن: 1145هـ/ 540( شاهد قبر مصدره مدينة ألمرية محفوظ بمعهد دون لوان بفالنسيا مؤرخ عام 11لوحة رقم )

Manuel Ocana: op.cit., LAM. XLIV, Num. 103. 
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 ,Jimenezم .نقالً عن: 1226هـ/ 623( شاهد قبر مصدره مدينة ألمرية محفوظ بمتحف القصبة بالمدينة مؤرخ عام 12لوحة رقم )

Manuel Ocana: op.cit., LAM. XLVII, Num. 110. 

 

ن ،إمس عتل: انظر. ومهاضمما   واألن لسمتة املغربتة القبهر شممها   على أطلقت اليت املسممات   عن( 1) ن عثا  ن يف ج ي ة دراسمم  : عثا   اإلسمممتة الفنه
و ، الثق فة، دار األقصى، ب ملغرب الاربتة والنقهش ن، بري 1 لبن  1 ص م،977 5 9 . 

ي ي قه . قرا   ومهضممم  القرطبتني ملهك ق ع ة وك نت ب ألن لس، حماهدة خصممم    ذا  كبرية  م ينة الممني، وفتح الط ءين بضممم : طلتطلة( 2)  احلاه
ي اهلل عب  بن ي قه  اهلل عب  أبه ال ين ش  ب) ومي احلاه ي الر ن، ماج (:  مممممممممم626   البغ اد و ، ص در دار البل ا ن، بري 1 لبن   ص ،4جمم م،977

3 ص 9-4 0. 

ن جيهز حتت  ، من بنقطتني الت ء وتش ي  الكسر مث ب لفتح: أملرية( 3) ن أ ن وجيهز مر تة، واملرأة جرى، إذا ميري ال م مري من يكه ن أ  املري الشيء من يكه
ن من كبرية  م ينة و ي اهلازة، فحذفها ن حي د كا   أملرية وتق  األن لس، أعا ل من البرية كهرة  م   سمم  ل على ومرسممتة م لقة م ينيت بني الق م ء اجلغرافته

ي ي قه  .الزق ق حبر ن، ماج : احلاه 1 ص ص ،5جمم البل ا 19-1  اإلسممممي الاصممر يف األن لسممتة أملرية م ينة ت ريخ: أمح  حما  ،الفضممل أبه ،20
3 علت   املرابطني اسممممتتمء  ىت إنشمممم     منذ) 44-4 9 / ممممممممممممممممممم84 55-1  فرع للكت ب، الا مة املصممممرية اهلتئة سمممم  ، الازيز عب  السممممت : تصمممم ير ،(م091

1 اإلسمممممكن رية، 2 ص م،981 7، 1 98-1  عصمممممر هن ية  ىت لألن لس اإلسمممممممي الفتح من) إسمممممب نت  يف اإلسمممممممي الفن: جهمتث مهرينه، م نهيل ،99
ن املرابطني  اإلسمممممممكن رية، اجل ماة، شمممممممب ب مؤسمممممممسمممممممة حمرز، حما  مج ل: مراجاة الب ي ، عب  لطفي سممممممم  ، الازيز عب  السمممممممت : ترمجة ،(املسمممممممتاربني وفنه
3 ص ص م،1995 16-3 و ،17 ون د ن ،م ل  ن ب ستلته ول، اجملل  القصهر، عا رة. األن لس يف اإلسممتة الاا رة: ب به ي الا شر القرن األ  عشر، واحل د
وع احل اد، محزة حما : مراجاة املنهيف، إبرا ت  علي: ترمجة الطها ف، ملهك وعصر اخلمفة عصر 1 للرتمجة، القهمي املشر 2 ،1طم الق  رة، ،515  م،010
3 ص 1 8. 

ن إىل اإلشممم رة جت ر( 4)  ذلك اناكس وق  واملتبسمممطة، الزاخرة الزينة بني املرابطي الفن فت   تردد نزعتني، بني ك نت  املرابطي الاصمممر يف الشمممها   صمممن عة أ
 ،أبهزي : انظر لمسممتزادة. أنهاعه بشممىت الرخ م اسممتم م كا   القبهر، شممها   عال يف Azulejo الزلتج بمط   ف سممتم مت األن لس، يف قبهر   على
2 ،1طم الق  رة، طنط ، للطب عة، الصف  مركز أثرية، ت رخيتة دراسة. األن لستة قرطبة م ينة يف اإلسممتة املق بر: أمح  ست  سات  7 ص م،008 6. 

ن(  5) و( املق بري  ) الشمممممكل املنشمممممهرية والله    األ هاض كصمممممن عة  الرخ متة، الصمممممن ع   دع  يف الكبري أثره بأملرية امللهكي الصمممممقلي الرخ م لتهافر ك   أ
2 ص أملرية، م ينة ت ريخ: أمح  حما  ،الفضل أبه. القبهر شها   1 9. 

و ،ب لب س: انظر لمسممممممممتزادة( 6) ن: تهرس لتهبهل  ور إلته: ترمجة اإلسممممممممممتة، اإلسممممممممب نتة امل  ى د  بن اهلل عب  ال ين، مج ل حما  ن دية: مراجاة البنت ، ود
2 الري ض، اإلسمممممممتة، وال راسممممم   للبحهث فتصمممممل امللك مركز الااري، إبرا ت  3 ص ص م،003 58-3  املغرب يف القبهر شمممممها  : "حما  ، قي ،60
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ن ج ماة املغربتة، املالكة ، اآلداب كلتة  جملة ،"الهسممممممممممت  الاصممممممممممر يف واألن لس ي السمممممممممملط  ن، مهال  ممل، بين اإلنسمممممممممم نتة، والالهم اآلداب كلتة  سمممممممممملتا 
1 ص ،9 ع م،2008 6 ص ص األن لستة، قرطبة م ينة يف اإلسممتة املق بر: أمح  ست  سات  ،أبهزي  ،124 ،20 6-6 7. 

وله بضمم : قرطبة( 7) ن أ ومتة، عجاتة كلاة  امله  ة، والب ء أيضمم   امل الة الط ء وضمم  ث نته وسممكه ن جيهز جم ل، الاربتة يف وهل  ر ن أ : و ه القرطبة من يكه
و ي قرطبه من كأنه  السمممممممتف، القرطب : وقتل الشممممممم ي ، الا   وهب  وقصممممممبت  ، مللك   سمممممممرير ا وك نت بمد  ، وسممممممم  ب ألن لس، عظتاة م ينة و ي قطاه،: أ
ن أمتة بين ملهك ك نت ي ي قه . النبمء ومنب  الفضممممممممء وما  ن، ماج : احلاه 3 ص ص ،4جمم البل ا 24-3  الاصمممممممر يف قرطبة: فكري، أمح  ،25

1 اإلسكن رية، اجل ماة، شب ب مؤسسة و ض رة، ت ريخ اإلسممي 1 ص ص م،983 67-1 6 8. 

و ،ب لب س (8) ن: تهرس لتهبهل  3 ص اإلسممممتة، اإلسممب نتة امل  52، 355-3 56، 3 78-3  م ينة يف اإلسممممتة املق بر: أمح  سممت  سممات  ،أبهزي  ،82
1 ،6 ص األن لستة، قرطبة 2-1 3. 

ن) اس  يغلب( 9) ولة  ذه على( املرابطه 4) ال  78-5 1 / مممممممممممممممم41 085-1  األدىن، السنغ ل يف تق  جبزيرة رب طه ي سني بن اهلل عب  أسس منذ (م147
ن الهاضممممممممح ومن ي املرابطني ختل رب  و ي املرابطة من الرب ط لفظ أ وا" تا ىل قهله ذلك على ي ل كا   اجمل   ين،: أ  ومن قهة من اسممممممممتطات  م  هل  وأع 
ن ،"اخلتل رب ط ن على يطلق أصممممممم   الرب ط لفظ فك  و، مل افاة اخلتل ورب ط جتا  مك  ولة وتب أ الا   وحيتي اجل ايل إبرا ت  بن بتحىي و ك م   املرابطني د
4 سنة قبل اللاتهين عار بن 5 ع م تهىف يهسف بن علي بن إسحق  ىت وتستار م،1055 / مممممممممممممم47 1 / مممممممممممممم41  والة آخر غ نتة بن حيىي وياترب م،145

5 ع م تهىف ب ألن لس املرابطني 1 / مممممم43 7 ع م با  تهىف زرع أيب بن علي) الف سي: انظر لمستزادة. م147 وض املطرب األنتس(:  مممممم27  يف القرط س بر
1 الرب ط، والهراقة، للطب عة املنصممممهر دار ف س، م ينة وت ريخ املغرب ملهك أخب ر 1 ص ص م،972 33-1 ن ،نصممممراهلل ،36 ولة: عب س سمممما و  املرابطني د

و ، والنشر، للطب عة الاربتة الن ضمة دار املرابطني، أمري ت شمفني بن يهسمف ع   واألن لس املغرب يف 1 ،1طم بري 2 ص ص م،985 1-2  ،بلغتث ،9
ور   اإلسمممممممممي ب ملغرب الرب : األمني حما   اجلزا ر، ج ماة الت ريخ، ما   اإلسمممممممممي، الت ريخ يف م جسمممممممتري رسممممممم لة وامله  ين، املرابطني عصمممممممري يف ود

1 ص ص م،1987 71-1 ور: اللطتف عب  عصات ،دن ش ،80 4) إفريقت  غرب يف اإلسمم نشر يف املرابطني د 30-5 1 / ممممممممممممممم15 038-1 ( م121
و ، اإلسمممممي، الغرب دار الاريب، بن بكر أيب رسممم  ل وحتقتق نشمممر م  ن، بري 1 ،1 طممممممممممممممممممم لبن  5 ص ص م،988 9-7  املغرب بمد: م رسمممته، جهر  ،3

 اإلسمممكن رية، املا رف، منشمممأة أمح ، أبهضمممتف مصمممطفى: مراجاة  تكل، الصممما  عب  حماهد: ترمجة الهسمممطى، الاصمممهر يف اإلسمممممي ب ملشمممرق وعمق هت 
2 ص ص م،1991 65-2 66، 2 74-2 ن ،إمس عتل ،77 ن عثا  ن اإلسممتة الاا رة ت ريخ: عثا  ولة عصر ،2جم األقصى، ب ملغرب التطبتقتة والفنه  د
ول، الطهر-األن لسي املغريب الطراز-املرابطني 4 ص ص م،1993 ،1طم الرب ط، اجل ي ة، املا رف مطباة اإلسممي، الغرب  ض رة سلسلة األ 8-4 9، 
ولة قت م: أمح   سن ،حماهد 1 ،2طم الق  رة، الاريب، الفكر دار الهسطى، الاصهر يف املغرب ت ريخ من مشرقة صفحة املرابطني د 4 ص م،996 55، 

ن الاا رة مصطلح   ماج : حما  رزق، ع ص  2 الق  رة، م بهيل، مكتبة اإلسممتة، والفنه 1 ص ص م،000 15-1 16. 

(10) Provencal. E. Levi : Inscriptions Arabes d’ Espagne, Avec Quarante Quatre Planches en 

Phototypie, Librairie et Imprimerie ci-Devant E.J. Brill S.A. Leyde, Librairie Coloniale et 

Orientaliste E. Larose, Paris, 1931, No. 24, p. 30, Planche VIII. 
و ،ب لب س ن: تهرس لتهبهل   ص األن لستة، قرطبة م ينة يف اإلسممتة املق بر: أمح  ست  سات  ،أبهزي  ،364-363 ص ص اإلسممتة، اإلسب نتة امل 

77. 

(1 ن  الشممممممم     ذا( 1  الهطنتة اآلث ر مبتحف وعرضمممممممه نقله مت مث مب لقة، Marquis de Case-Loring لهرينج ك سممممممم   الاممة متحف ضمممممممان ك 
 .مب ري 

Provencal, E. Levi : op.cit., p. 30. 
 اخلضراء سلاى: حترير ،2جم األن لس، يف اإلسممتة الاربتة حلض رةا كت ب  ضان حبث ،"األن لس يف الاريب اخل  فن: "فرن ن يز انتهنته ،بهبرت س

و ، الاربتة، اله  ة دراس   مركز اجلتهسي، ن، بري  . 7 رق  له ة ،936 ص م،1998 ،1طم لبن 

(1 وله بفتح: جمري ( 2 ن أ ي ي قه . ب ألن لس بل ة وط ء، س كنة وي ء الراء وكسر ث نته وسكه ن، ماج : احلاه 5 ص ،5جمم البل ا 8. 

(1 و دا ري شكل ذا  زخرفتة فنتة و  ة: اجل مة (3 ي أ 6 ص الاا رة، مصطلح   ماج : حما  رزق، ع ص . بتض و 3. 

(1 وفنسمم ل لتفي من كل  قرأ( 4 ن بر ن نظ  يف ورد   سممبا ( ت بشمم ) وصممحت  ( ت  شمم ) الكلاة  ذه فتت وج سممته ن البن اجلا  : انظر لمسممتزادة. القط 
ن ابن ن نظ (: اهلجري السم ب  القرن منتصمف تهىف الكت مي امللك عب  بن حما  بن علي بن  سمن حما  أبه) املراكشمي القط   من سملف م  لرتتتب اجلا 

ن، أخب ر ن، اإلسممي، الغرب دار مكي، علي حماهد: و ققه له وق م درسه الزم  و ، لبن  1 ،2طم بري 1 ،129 ص م،990 33. 
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Provencal, E. Levi : op.cit., p. 31, Combe,E., J.Sauvaget et G.Wiet: Répertoire Chronologique 

d’Epgraphie Arabe, Tome Huitième, Imprimerie de L’Institut Français d’Archéologie 

Orientale, Le Caire, MCMXXXVII, No. 2884, p. 51. 

(15) Provencal. E. Levi : op.cit., pp. 30-31, Combe, E., J. Sauvaget et G .Wiet: op.cit., Tome 8, 
pp. 51-52.  

(1 ن واآلث ر الاا رة مهسهعة الكهيف، اخل :  سن ،الب ش : انظر لمستزادة( 6  م،1999 ،1 ط الق  رة، للكت ب، الاربتة ال ار مكتبة  اإلسممتة، والفنه
1 ص ص ،3جمم 84-1 8 5. 

(1 و ،ب لب س: انظر لمسممتزادة (7 ن: تهرس لتهبهل  3 ص ص اإلسممممتة، اإلسممب نتة امل  74-3  م ينة يف اإلسممممتة املق بر: أمح  سممت  سممات  ،أبهزي  ،75
7 ص األن لستة، قرطبة 2. 

(1 1 السجل رق ( 8 .6 ن  جماهعة من شراؤه مت ومص ره 952 1 سنة بب ريس ك لتب جي   .م942
https://www.Discover Islamic Art - Virtual Museum - object_ISL_de_Mus01_44_ar.htm. 1-2-

2020. 
9) الطها ف ملهك عصمر هن ية  ىت الب قتة األن لسمتة القبهر شمها  : اله  ب عب  سملاى ،الصما  عب : انظر لمسمتزادة 1 -4 7 / ممممممممممممممممم85 10-1 ( م092

2 سه   ، ج ماة اآلث ر، كلتة  اإلسممتة، اآلث ر قس  منشهرة، غري م جستري رس لة فنتة، آث رية دراسة 1 ص ص م،019 95-1 9 رق  شكل ،99 7-
4 رق  له ة ،98 3. 

(19) Provencal, E. Levi : op.cit., No. 189, pp. 182-183, Combe, E., J. Sauvaget et G. Wiet: 
Répertoire Chronologique d’Epgraphie Arabe, Tome Septième, Imprimerie de L’Institut 
Français d’Archéologie Orientale, Le Caire, MCMXXXVI, No. 2494. Pp. 58-59.  

(2 1 السجل رق ( 0 27/4 ن  ،27 ي. م.   جماهعة يف ك  و، د 1 سنة  هايل ترابين مب ينة ف ردلتن  مبتحف  فظ مث فري 1 / م245  .م830

https://www.Discover Islamic Art - Virtual Museum - object_ISL_it_Mus01_B_36_ar.htm. 1-

2-2020. 

(21) Combe,E., J.Sauvaget et G.Wiet: op.cit., Tome 7, p. 212.  

2 ص ص األن لستة، هرالقب شها  : اله  ب عب  سلاى ،الصا  عب  62-2 1 رق  شكل ،65 37-1 6 رق  له ة ،38 2. 

(2 وق (2 ن: الازيز عب  حما  ،مرز 1 ،1 ط املصرية، االجنله مكتبة الف طاتني، قبل مصر يف اإلسممتة الزخرفتة الفنه 1 ص ،م974  عن ولمستزادة ،63
 كلتة  جملة ،(اإلسمممي الفن متت فتزيق  يف دراسمة")اإلسمممتة الزخرفة يف ال ينتة الرمزية: "حما  الن صمر عب  ، سمن: انظر اإلسمممي، الفن يف احملراب رمزية

ن، الث لث الا د بسه   ، اآلداب 2 أكتهبر الث ين، اجلزء والاشرو 1 ص ص ،(آث رية دراس  ) خ ص إص ار م،000 23-1 25. 
ي الزخريف األسممملهب يظ ر ون  م افن والسمممتا  امل افن، من كثري  يف القبهر شمممها   على السممملجهقتة الاا  ر سممم د الذ  الشمممها    ذه أغلب ويرج  ويزد، هن 
1 / مم6) القرن إىل ن ومبتحف ،(م2 وبهلتت  ن صغري، ت به  شكل على أ      ذه، القبهر شها   من ثمثة بنتهيهرك املرت ن واالثن   له ة شكل على اآلخرا

5 سنة احملرم) يف املؤرخ" حما  ابن سا  أيب" ب س  قرب ش    على ويرى جن  زية، 1 / مممممممم45 ن ،(حما  بن أمح ) النح   اس (م150   ذا زخ رف وتتكه
 أم  وكهشمممتته، احملراب عق  منطقة النب تتة الزخ رف ومتأل والثلث، الكهيف ب خلطني كت بتة  سمممطهر ع ة تضممم  اليت الله ة يتهسممم  حمراب شمممكل من الشممم   
وح ن النمتلتة املرا ن  ذا ولاب املزخرفة، الكت بة علت   تقهم أرضمممممممممممتة فتكه ورا   الكت بة من الله .(: س.م) ،دمي ن : انظر سمممممممممممتزادةلم. السممممممممممملجهقي الفن يف د
ن 9 ص ،. .د الق  رة، املا رف، دار فكري، أمح : تص ير عتسى، حما  أمح : ترمجة اإلسممتة، الفنه 9 . 

(23) Jimenez, Manuel Ocana: Repertorio de Inscripciones Arabes de Almeria, Madrid, Granada, 

1964, LAM. XVI, Num. 35. 

(24) Jimenez, Manuel Ocana: op.cit., LAM. XVII, Num. 37. 

(25) Ibid, LAM. XXIII, Num. 54. 

(26) Ibid, LAM. XXV, Num. 59. 

(27) Ibid, LAM. XXVII, Num. 63. 

(28) Ibid, LAM. LI, Num. 118. 

(29) Ibid, LAM. XXXV, Num. 82. 

(30) Ibid, LAM. XLIV, Num. 103. 
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(3 ن بفتحتني: بطلتهس( 1 ي ي قه . قرطبة غريب آنة هنر على م ردة أعا ل من ب ألن لس كبرية  م ينة م الة، وسني مضاهمة وي ء المم، وسكه : احلاه
ن، ماج  4 ص ،1جمم البل ا 4 7. 

(3 وله بض : مرستة( 2 ن أ  بن احلك  بن الرمحن عب  اختط   ت مري، أعا ل من ب ألن لس م ينة و  ء، خفتفة مفته ة وي ء امل الة السني وكسر والسكه
وية بن الرمحن عب  بنا  شممممممم م ن، بن امللك عب  بن  شممممممم م بن ما  وا ول مهضممممممما   اسممممممم  على الن س ف سمممممممتار الشممممممم م، بت مر ت مري ومس    مر  ي قه . األ
ي ن، ماج : احلاه 1 ص ،5جمم البل ا 0 7. 

(3 ن مث ب لضمممممممم : لهرقة( 3 ن لرقة: هل  ويق ل والق ف، مفته ة والراء السممممممممكه و، بغري الراء بسممممممممكه   صممممممممن وهب  ت مري، أعا ل من ب ألن لس م ينة و ي وا
ي ي قه . حمك  وماقل ن، ماج : احلاه 2 ص ص ،5جمم البل ا 5-2 6. 

(34) Jimenez, Manuel Ocana: op.cit., XLVII, Num. 110. 

(3 ن( 5 ن، وآخره التش ي  مث ب لفتح: جت   بتن   قرطبة، شرقي يف اجلهف ن  تة إىل البرية عن م  لة البرية بكهرة تتصل ب ألن لس، واساة كهرة  هل  م ينة نه
ي ي قه . فرسم   عشر سباة قرطبة وبني ن، ماج : احلاه 1 ص ،2جمم البل ا 9 5. 

(3 وله بفتح: غرن طة( 6 ن أ ن، مث ث نته وسكه ن رم نة غرن طة وماىن م الة، ط ء األلف وبا  نه  أق م و ي بذلك، حلسنه البل  مسي األن لس، عج  بلس 
ن وف الن ر يشق   وأ صن  ، وأ سن   وأعظا   األن لس أعا ل من البرية كهرة  م  ن ويارف الق مي، يف قلزم بن ر املار  البرية وبني وبتن   ج ارة، بن ر اآل
ن ثمثة قرطبة وبني وبتن   فراسخ، أرباة ي ي قه . فرسم   وثمثه ن، ماج : احلاه  .195 ص ،4جمم البل ا

(3 و ،ب لب س (7 ن: تهرس لتهبهل  3 ص ص اإلسممتة، اإلسب نتة امل  64-3 6 5. 

(3 و ، لب سب (8 ن: تهرس لتهبهل  3 ص اإلسممتة، اإلسب نتة امل  6 5. 

(3 ول اجملل  اإلسممتة، مصر يف الاربتة الاا رة: فري  ،ش فاي (9 1 الق  رة، والنشر، للتألتف الا مة املصرية اهلتئة ،"الهالة عصر" األ 2 ص م،970 03، 
1 ص ص الاا رة، مصطلح   ماج : حما  رزق، ع ص  93-1 9 4. 

(4 و (0 ون د ن ،م ل  ن ب ستلته ول، اجملل  القصهر، عا رة. األن لس يف اإلسممتة الاا رة: ب به 1 ص ص األ 49-1 53 . 

(4 و" بصممتغة األك ية اللغة يف ترد  تث الق مي، الشممرق لغ   يف ق مية" عاهد" كلاة(  1 و" اشممتقت ومن   Emedu" عات   اآلرامتة يف وجن    ،"عا 
 وجماهعه Column والااهد ،"عا " بصمممممتغة التان يف اجلنهبتة الاربتة وبلغة ،"عا " الفتنتقتة ويف ،Emmuda" عاهدا" بصمممممتغة والاراق الشممممم م يف
ن وأعا ة عا " و ،"سهاري" وجماهع  " س رية" علته يطلق كا   ،"وعا ا وت د، وت " أ و وأ و ،"أس طني ومجا   سطن" أ  ومجا   دع مة أ ت ن   علته يطلق أ

و دع   ، و ب نة، أ ن ويف األملس، الطهيل الااهد وتاين شممممممممممممممم خ  أ و ب ل لك يارف الاراق ويف ب لشمممممممممممممممااة، يارف لبن  و دلك   على وجتا  ال نكة أ  أ
و" ركن" بصممممممتغة ب هلن  اإلسممممممممتة الاا رة يف وترد دنك، ن" أ ن الاهاصمممممم  منظاة: انظر لمسممممممتزادة". سممممممطه  املاا ري التصممممممات  أسممممممس: اإلسممممممممتة وامل 

 اإلسممممممممممتة، الاا رة تراث إ ت ء مركز واملاا رية، التمطتطتة ال راسمممممممم   مركز الق  رة، ب لا صمممممممماة املمتلفة اإلسممممممممممتة الاصممممممممهر يف احلضممممممممري والتمطت 
1 السمممممممماهدية، 5 ص م،990 2 الا د ين بت ، جملة ،" تثت ته يف احلكاة وشمممممممم خ  البن ء   مة راف  اإلسممممممممممتة الاا رة يف الااهد: "علي ،ثهيين ،41 7، 

و الاراق، النجف، و-القا ة ذ 9 ص ص  م،1429 احلجة ذ 7-9 8. 

(4 و ، الاربتة، و بري  ج ماة مصمممممممر، يف اإلسمممممممممي املاا ري الرتاث: ملاي صممممممم ح ،مصمممممممطفى (2 1 بري 9 ص م،975  ماج : حما  رزق، ع صممممممم  ، 5
2 ص ص الاا رة، مصطلح   03-2 0 5. 

(4 و (3 ون د ن ،م ل  ن ب ستلته ول، اجملل  القصهر، عا رة. األن لس يف اإلسممتة الاا رة: ب به 9 ص ص األ 6-9 7. 

(4 وم نتة، اإلغريقتة والاا رة اإلسمممممممممتة الاا رة يف مصمممممممطلح   اجملا ، أقر   اليت والفنتة الالاتة املصمممممممطلح   جماهعة: الاربتة اللغة جما ( 4  اجملل  والر
1 عشمممممر، الث لث ن الا مة اهلتئة م،971 1 الق  رة، ألمريية،ا املط ب  لشمممممئه  ص ص الاا رة، مصمممممطلح   ماج : حما  رزق، ع صممممم  ،122 ص م،972
43-4 4، 2 06-2 0 7. 

(4 2 ص ص ،1جمم اإلسممتة، مصر يف الاربتة الاا رة: فري  ،ش فاي (5 12-2 1 3 . 

(4 و (6 ون د ن ،م ل  ن ب ستلته ول، اجملل  القصهر، عا رة. األن لس يف اإلسممتة الاا رة: ب به 9 ص األ 3. 

(4 و (7 ون د ن ،م ل  ن ب سمتلته  الكهفتة، الكت بتة النقهش-املقربصم  -اجلصمتة الزخ رف الراب ، اجملل  القصمهر، عا رة. األن لس يف اإلسمممتة الاا رة: ب به
وع 1 للرتمجة، القهمي املشر 1 ص م،2010 ،1طم الق  رة، ،518 0 3. 

(4 1 ص ص الاا رة، مصطلح   ماج : حما  رزق، ع ص  (8 8-1 9. 
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(4  مطبهع   مض متن  ، وحتلتل الفنتة خص  ص   يف دراسة .الهطنتة ف   امللك مبكتبة ش   ية إسممتة نقهش: علي بن حما  بنت مهضي ،البقاي (9
1 الري ض، الهطنتة، ف   امللك مكتبة 1 ص م،999 9 2 . 

(5  سلسلة الاا   ، أبه حما :  تق مي أمح ، حماهد: ترمجة الاريب، للطراز الر تستة البن  تة املاتزا  شرح يف مبصر الاربتة الاا رة: جهزف ولفرد ،دللي (0
2 ،2طم للكت ب، الا مة املصرية اهلتئة الث ين، كت ب  األلف  تص مت  البتك ر اإلسممي الرتاث من االستف دة: "ال ين مشس حما ، سحر ،6 ص ،م000
 وج ة، م ينة الارب، لآلث ريني الا م لمحت د عشممر اخل مس الالاي املؤمتر ضممان حبث ،"واملا صممرة األصمم لة بني جتا  الزج   من ماا رية لفتح     يثة
1) املغربتة املالكة 2 -1 2 أكتهبر 7 1 الاريب الهطن آث ر يف دراس   ،(م012 4، 2 1 ص ص م،012 267-1 268. 

(5 7 ص األن لستة، قرطبة م ينة يف اإلسممتة املق بر: أمح  ست  سات  ،أبهزي  (1 3 . 

(5 ن ،إمس عتل (2 ن عثا  ن يف ج ي ة دراس  : عثا  8 ص األقصى، ب ملغرب الاربتة والنقهش اإلسممتة الفنه 4. 

(5  مكتبة صممممممنا ء، ج ماة .اآلداب بكلتة اآلث ر قسمممممم  مبتحف احملفهظة اإلسممممممممتة القبهر لشممممممها   وأثرية ت رخيتة دراسممممممة: اهلل عب  مصممممممطفى ،شممممممتحة (3
1 الق  رة، للطب عة، اجل ماة 3 ص م،984 1 ص ش   ية، إسممتة نقهش: بنت حما  مهضي البقاي، ،5  مصطلح   ماج : حما  رزق، ع ص  ،87
2 ص الاا رة، 7 7. 

(5 و ،ب لب س: انظر لمسممتزادة( 4 ن: تهرس لتهبهل  3 ص ص اإلسممممتة، إلسممب نتةا امل  74-3  م ينة يف اإلسممممتة املق بر: أمح  سممت  سممات  ،أبهزي  ،75
6 ص ص األن لستة، قرطبة 4-6 5. 

(5 6   يهسف بن علي بن أمح  الشتخ)البهين (5 ى، املا رف مشس(:  ممممم 22 3 ص ص ،. .د اجل ي ، الفجر ومطباة مكتبة الكرب 3-3  ،اجلبهري ،4
ن، اإلسممي، الغرب دار الاربتة، احلض رة يف والكت بة اخل : و تب حيتي 1 ،1 ط لبن  5 م،ص994 5 . 

(5 ن، آل سهرة( 6 1 رق  آية عارا 8-1 9 . 

(5 7   ال مشقي القرشي كثري  بن إمس عتل الف اء أبه ال ين عا د احل فظ اجللتل اإلم م)كثري  ابن( 7 ن تفسري(:  ممممم 74  للطب عة، مصر دار الاظت ، القرآ
3  ص ص ،1 م،جممممممم1988 53-3 8   أمح  بن حما  ال ين جمل الاممة) احمللي ،54  أيب بن الرمحن عب  ال ين جمل الاممة)والستهطي ،( ممممممم 64

9   بكر ن(:  مممممممممممممممممممم 11 1والنشممممر،الق  رة، للطب  الشممممماريل شمممممركة برانق،   فظ حماهد. حتقتق اجلملني، اإلم مني بتفسمممممري كرمي  قرآ 4 م،ص983  ،جما 4
ن الهسممممت  التفسممممري: ب ألز ر اإلسممممممتة البحهث ن الا مة اهلتئة الكرمي، للقرآ 1 ،1 ط الق  رة، األمريية، املط ب  لشممممئه 5  ص ،ص6 احلزب م،974 34-

5 3 6. 

(5 ى، املا رف مشس: البهين( 8 ن :راج  ،لمسمممممتزادة147 ،ص2 جمممممممممممممممممممم الكرب ن بسممممملطنة ظف ر م ينة: السمممممت ر عب  حما  ،عثا   أثرية ت رخيتة دراسمممممة.عا 
1الهف ء،الق  رة، دار ماا رية، 2 م،ص999 0 8 . 

(5 ن ابن( 9 6   ال ين مهفق)عثا  وار مرش (:   ممممممممممممممم 15  أبه فتحي حما : وتالتق حتقتق املقط ، اجلبل زي رة يف املنظ  ال ر املساى .األبرار قبهر إىل الز
1 ،1 ط الق  رة، اللبن نتة، املصرية ال ار بكر، 5 ص ص م،995 8-5 5 ص(1) ،  مش9 9 . 

(6 ى  ه القرب( 0    الق در عب  بن علي بن أمح  الاب س أيب ال ين تقي)املقريزي :انظر لمستزادة.Mausoleum ب لضريح أيض    ويارف املتهىف، مثه
وف واآلث ر اخلط  بذكر واالعتب ر املهاعظ(:  مممممممممممممممممممممم 845 وفسمممممممت ج ي ة طباة املقريزية، ب خلط  املار  الثق فة، لقصمممممممهر الا مة اهلتئة بهالق، طباة من ب أل

1 الق  رة، 5 الذخ  ر سلسلة م،999 4-443 ،442 ،ص4 ،جمممممممممممممممم4  دمشق، الثق فة، وزارة دمشق، يف اإلسممتة الاا رة زخ رف: قتتبة ،الش  يب ،44
2 ص م،1996 ي ،63 ولت ء، والالا ء والصممممممممح بة البتت آل من املشمممممممم  ري مق بر:  نفي ،احملمو 2 ،1 ط الق  رة، والثق فة، الال  دار واأل  ص م، 000

1 2 . 

(6 ن  إذا و ه الرمس، :القرب أمس ء من( 1 ي م رم  ، القرب ك   سمملسمملة ،"الصممغرى ب لقرافة الف رسممي الفمر تربة: "يهسممف ،أمح . األرض وجه على مسممتهي    أ
1 ،1 ط الق  رة، املا   ، مطباة عشرة، اخل مسة احمل ضرة .األثرية احمل ضرا  2 ص ص م،922 9-3 0 . 

(6 ي :راج  لمسمممممممتزادة(2  اخلط  يف الطمب وبغتة األ ب ب حتفة(: احلنفي حماهد بن خلف بن عار بن أمح  بن علي ال ين نهر احلسمممممممن أبه)السمممممممم و
1 ،2 ط الق  رة، األز رية، الكلت   مكتبة املب رك  ، والبق ع والرتاج  واملزارا  (: عب الق در بن بكر أيب بن حما  اإلم م الشممممتخ)الرازي ،10 صم،986

ي، الفت ح عب : وتق مي دراسمة الصمح ح، خمت ر 1املن ر،الق  رة، دار الربك و  سممطني عصمر يف الق  رة قرافة: إمس عتل محزة حما  ،احل اد ،241 م،ص993
1 اإلسممتة، اآلث ر قس  اآلث ر، كلتة  الق  رة، ج ماة م جستري، رس لة أثرية،  ض رية دراسة .املا لتك  الاربتة: مساهد حم د ع دل ،مريخ ،3 صم،986
2ظيب،اإلم را ، أبه الثق يف، اجملا  وهلج هت ، الق مية 3 م،ص000 6 6 . 
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(6 ي( 3 1 ص األ ب ب، حتفة: السمممممممممممممم و ن ،2 ن الرتبة": السمممممممممممممت ر عب  حما  ،عثا   األيهيب الاصمممممممممممممرين يف مصمممممممممممممر يف القبهر فهق املب ين أمن ط من اإليها
ن، .للنشممممممممر املريخ دار الث ين، اجلزء السمممممممم ب ، اجملل  الاصممممممممهر، جملة ،"واملالهكي 1يهلته لن   ما ين تفسممممممممري عن ولمسممممممممتزادة ،(4)   مش.272 م،ص992
2 ص ص الف رسي، الفمر تربة :يهسف ،أمح  :انظر القرب، أمس ء ومرادف   9-3 6 . 

(6 ن، الست ر عب  حما : ونشر ودراسة حتقتق األبرار، قبهر إىل الست ر الكهكب(:  جه ر بن علي) السكري( 4  دار ،(1)األثرية ال راس   سلسلة عثا 
1 الق  رة، اجل ماتة، املارفة و القرب تشمتت  على الا دة جر  وق .9 م،ص992  كا   ال فن، أصمهل مسمتلزم   م  يتاشمى حبتث األرض، ب طن يف  فره أ
و املتت، وتذكر التربك، بقصمممممممم  إم  القبهر، مهاضمممممممم  متتتز على الن س دأب  على ممتزة عمم   وضمممممممم  على الن س فحرص ذكراه، وإ ت ء ختلت ه بقصمممممممم  أ

ي .القبهر على لل اللة القبهر؛ 1 ص البتت، آل من املش  ري مق بر:  نفي ،احملمو 2، 1 4 . 

(6  ال ار احل يثة، الرش د دار زم مة، الق در عب  زك ر، س تل: حتقتق املراكشتة، األخب ر ذكر يف املهشتة احللل(:  ممممممممم8 ق تهىف) جم هل أن لسي مؤلف( 5
1 ،1طم البتض ء، 1 ص ص م،979 7-1 ولة قت م: أمح   سن ،حماهد ،9 4 ص ص املرابطني، د 1-4 ولة قت م: عتسى آدم ص ح ،حما  ،2  املرابطني د
ور   ن يف اإلسمم نشر يف ود 4) الغريب السهدا 48-5 1 / مممممممممممممممم41 056-1  ال راس   كلتة  الت ريخ، قس  اإلسممي، الت ريخ يف م جستري رس لة ،(م147
ن، النتلني، ج ماة الالت ، 1 ص ص م،2017 السهدا 2-1 3. 

(6 ن ابن( 6 ن نظ : القط  1 ص ،اجلا  2 9. 

(6 ن ابن( 7 ن نظ : القط  1 ص ،اجلا  3 3. 

(6 ولة قت م: أمح   سن ،حماهد (8 4 ص املرابطني، د ولة قت م: عتسى آدم ص ح ،حما  ،1 1 ص ص املرابطني، د 2-1 3. 

(6 9 ص ،"األن لس يف الاريب اخل  فن: "فرن ن يز انتهنته ،بهبرت س (9 3 6. 

(7 5   التاتاي منصمممهر بن حما  بن الكرمي عب  سمممات  أبه) السممماا ين( 0  ،2طم الق  رة، تتاتة، ابن مكتبة عهامة، حما : حتقتق األنسممم ب،(: ه62
9 ص ،8 جمممممممممم م،1980 6   اجلزري ال ين عز) األثري ابن ،8 و ، ص در دار األنس ب، هتذيب يف اللب ب(:  مممممممممم30 1 بري 2 ص ،2جم م،980 49، 

1 ،2 طم البتض ء، ال ار والتهزي ، للنشر الثق فة دار املغرب، يف اإلسممتة احلض رة: الس  ح، احلسن 1 ص ص م،986 73-1 74. 

(7 3   األن لسي ربه عب  بن حما  بن أمح ) ربه عب  ابن: انظر لمستزادة( 1  الالاتة، الكتب دار الرتجتين، اجملت  عب : حتقتق الفري ، الاق (:  ممممممم 28
و ، ن، بري 1لبن  2 ص ،4 جمممممم م،997 ي ،42 8   علي بن أمح  الاب س أبه)  القلقشن   عن مصهرة نسمة اإلنش ، صن عة يف األعشى صبح(:  مممممم 21
1 والنشر، والطب عة والرتمجة للتألتف الا مة املصرية املؤسسة القهمي، واإلرش د الثق فة وزارة األمريية، الطباة 2-244 ص ،ص6 م،جمممممممممم963  ،احل اد ،53
ول املبحث)الت رخيتة وقتات   اإلسممتة الكت بتة النقهش: إمس عتل محزة حما  2األثرية، لل راس   الساهدية اجلااتة ،(2)آثمممم رية دراسمممم   ،(األ  م،ص000

8 4 . 

(7 2 ص ص ،. .د الق  رة، الثق فة، جملة ،"اإلسممممم يف الفن نني إمضممم ءا : "حما  زكي ، سمممن (2 2-2  الصمممن ع تهقتا  " : سمممن اله  ب، عب  ،5
3 اجملل  املصري، الالاي اجملا  جملة ،"اإلسممتة مصر آث ر على 6، 1 953-1  .الاربتة األثرية الكت ب  : "عب الر ت   سني ،علتهه ،545 ص م،954

ن الشمممكل يف دراسمممة ن الت رخيتة، لل راسممم   املصمممرية اجلااتة املصمممرية، الت رخيتة اجمللة ،"واملضممماه 3 اجملل ا 0-3 ي، مطباة ،1 1 الق  رة، اجلبمو  ص م،984
2 ص 44-2 5 1 . 

 :المصادر والمراجع العربية واألجنبية 

 :المصادر العربية 

 .2م، جـ1980هـ(: اللباب في تهذيب األنساب، دار صادر بيروت، 630ابن األثير )عز الدين الجزري ت  -

 هـ(: شمس المعارف الكبرى، مكتبة ومطبعة الفجر الجديد، د.ت. 622البوني)الشيخ أحمد بن علي بن يوسف ت  -

الرازي)الشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر(: مختار الصحاح، دراسة وتقديم: عبد الفتاح البركاوي، دار  -

 م.1993المنار،القاهرة،

حفة األحباب وبغية الطالب في السخاوي)أبو الحسن نور الدين علي بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود الحنفي(: ت -

 م.1986، 2الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط 

السكري) علي بن جوهر (: الكوكب السيار إلى قبور األبرار، تحقيق ودراسة ونشر: محمد عبد الستار عثمان، سلسلة  -

 م.1992امعية، القاهرة، (، دار المعرفة الج1الدراسات األثرية)
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ه(: األنساب، تحقيق: محمد عوامة، مكتبة ابن 562السمعاني )أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ت  -

 .8م، جـ 1980، 2تيمية، القاهرة، طـ

، دار الكتب هـ(: العقد الفريد، تحقيق: عبد المجيد الترجيني 328ابن عبد ربه )أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي ت  -

 .4م، جـ 1997العلمية، بيروت، لبنان،

هـ (: مرشد الزوار إلى قبور األبرار. المسمى الدر المنظم في زيارة الجبل المقطم،  615ابن عثمان)موفق الدين ت  -

 م.1995، 1تحقيق وتعليق: محمد فتحي أبو بكر، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط 

هـ(: األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 727فى بعد عام الفاسي )علي بن أبي زرع تو -

 م.1972مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

ابن القطان المراكشي )أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي توفى منتصف القرن السابع الهجري(:  -

ف من أخبار الزمان، درسه وقدم له وحققه: محمود علي مكي، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، نظم الجمان لترتيب ما سل

 م.1990، 2بيروت، طـ

هـ(: صبح األعشى في صناعة اإلنشا، نسخة مصورة عن الطبعة  821القلقشندي ) أبو العباس أحمد بن علي ت  -

 .6م،جـ 1963مة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، األميرية، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العا

هـ(: تفسير القرآن  774ابن كثير)اإلمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت  -

 .1م،جـ 1988العظيم، دار مصر للطباعة، 

المة جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت هـ(، والسيوطي)الع 864المحلي) العالمة جالل الدين محمد بن أحمد ت  -

 م.1983هـ(: قرآن كريم بتفسير اإلمامين الجاللين، تحقيق .محمود حافظ برانق، شركة الشمرلي للطبع والنشر،القاهرة، 911

هـ(: المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار  845المقريزي)تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر ت  -

م، سلسلة 1999لمعروف بالخطط المقريزية، طبعة جديدة باألوفست من طبعة بوالق، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ا

 .4،جـ 54الذخائر 

هـ(: الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية، تحقيق: سهيل زكار، عبد القادر 8مؤلف أندلسي مجهول )توفى ق  -

 م.1979، 1الدار البيضاء، طـزمامة، دار الرشاد الحديثة، 

هـ(: معجم البلدان، دار 626ياقوت الحموي )شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي الرومي البغدادي ت  -

 .4م، مجـ1977صادر بيروت، لبنان، 

 :المراجع العربية 
األثرية. المحاضرة الخامسة عشرة، أحمد، يوسف: "تربة الفخر الفارسي بالقرافة الصغرى"، سلسلة المحاضرات  -

 م.1922، 1مطبعة المعاهد، القاهرة، ط 

-Ahmad , ywsf: "trabat alfakhr alfarisii bialqarafat alsaghraa" , silsilat almuhadarat al'athariatu. 

almuhadarat alkhamisat eashrat , mutbaeatan almaeahid , alqahrt , t 1 , 1922 m. 

، عثمان عثمان: دراسات جديدة في الفنون اإلسالمية والنقوش العربية بالمغرب األقصى، دار الثقافة، بيروت، إسماعيل -

 م .1977لبنان، 

-Iismaeil , euthman euthman: dirasat jadidatan fi alfunun al'iislamiat walnuqush alearabiat bialmaghrib 

al'aqsaa , dar althaqafat , bayrut , lubnan , 1977 m. 

بيقية بالمغرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريخ العمارة اإلسالمية والفنون التط -

عة الطور األول، سلسلة حضارة الغرب اإلسالمي، مطب-الطراز المغربي األندلسي-، عصر دولة المرابطين2األقصى، جـ

 م.1993، 1المعارف الجديدة، الرباط، طـ

-Tarikh aleamarat al'iislamiat walfunun altatbiqiat bialmaghrib al'aqsaa , j2 , easr dawlat almurabitin-

altiraz almaghribii alandlsy-altur al'awal , silsilat hadarat algharb al'iislamii , mutbaeat almaearif 

aljadidat , alribat , t1 , 1993 m. 

، 1الباشا، حسن: الخط الكوفي، موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية،  مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط  -

 .3م، مجـ1999

-Albasha , hsn: alkhatu alkufiu , mawsueat aleamarat walathar walfunun al'iislamiat , maktabat aldaar 

alearabiat lilkitab , alqahrt , t 1 , 1999 m , mj3. 
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بالباس، ليوبولدو تورس: المدن اإلسبانية اإلسالمية، ترجمة: إليو دور ودى البنيا، مراجعة: نادية محمد جمال الدين،  -

 م.2003عبد هللا بن إبراهيم العمير، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

-Bialbas , lyubwldu twrs: almudun al'iisbaniat al'iislamiat , tarjmt: 'iilyu dawr wadaa labiniaan , mrajet: 

nadiat muhamad jamal aldiyn , eabd allah bin 'iibrahim aleamir , markaz almalik faysal lilbihawth 

waldirasat al'iislamiat , alriyad , 2003 m. 

محمد بن علي: نقوش إسالمية شاهدية بمكتبة الملك فهد الوطنية. دراسة في خصائصها الفنية البقمي، موضي بنت  -

 م.1999وتحليل مضامينها، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 

-Albiqamiu , mwdi bnt muhamad bin eali: nuqush 'iislamiatan shahidiatan bimaktabat almalik fahd 

alwataniat. dirasatan fi khasayisiha alfaniyat watahlil madaminiha , matbueat maktabat almalik fahd 

alwataniat , alriyad , 1999 m. 

بلغيث، محمد األمين: الربط بالمغرب اإلسالمي ودورها في عصري المرابطين والموحدين، رسالة ماجستير في التاريخ  -

 م.1987زائر، اإلسالمي، معهد التاريخ، جامعة الج

-Bilighiith , muhamad al'amin: alrabt bialmaghrib al'iislamii wadawriha fi easriin almurabitin 

walmuahadin , risalat majstir fi alttarikh al'iislamii , maehad alttarikh , jamieat aljazayir , 1987 m. 

ي األندلس"، بحث ضمن كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس، بوبرتاس، انتونيو فرنانديز: "فن الخط العربي ف -

 م.1998، 1، تحرير: سلمى الخضراء الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طـ2جـ

-Bwbrtas , antwniu frnandyz: "fn alkhata alearabia fi al'andulis" , bahath dimn kitab alhadarat alearabiat 

al'iislamiat fi al'andulis , j2 , thryr: salamaa alkhadra' aljayusiu , markaz dirasat alwahdat alearabiat , 

bayrut , lubnan , t1 , 1998 m. 

 ،27ثويني، علي: "العمود في العمارة اإلسالمية رافع هامة البناء وشاخص الحكمة في حيثياته"، مجلة ينابيع، العدد  -

 هـ.1429ذو الحجة -النجف، العراق، ذو القعدة

-Thuiniun , ealy: "alieumud fi aleamarat al'iislamiat rafie hamat albina' washakhis alhikmat fi 

haythiatiha" , majalat yanabie , aleadad 27 , alnajaf , aleiraq , dhu alqaedata-dhu alhujat 1429 h. 

 م.1994، 1ب: الخط والكتابة في الحضارة العربية، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، ط الجبوري، يحيي وهي -

-Aljuburiu , yuhyi wahib: alkhatu walkitabat fi alhadarat alearabiat , dar algharb al'iislamiu , lubnan , t 

1 , 1994 m. 

ليك. دراسة حضارية أثرية، رسالة ماجستير، الحداد، محمد حمزة إسماعيل: قرافة القاهرة في عصر سالطين المما -

 م.1986جامعة القاهرة، كلية اآلثار، قسم اآلثار اإلسالمية، 

-Alhidad , muhamad hamzat 'iismaeil: qarafat alqahrt fi easr salatin almamalika. dirasatan hadariatan 

'athriatan , risalat majstir , jamieat alqahirat , kuliyat alathar , qism alathar al'iislamiat , 1986 m. 

ة)المبحث األول(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: النقوش الكتابية اإلسالمية وقيمتها التاريخي -

 م.2000(، الجمعية السعودية للدراسات األثرية،2دراسـات آثـارية)

-Alnuqush alkitabiat al'iislamiat waqimatuha alttarikhia (albahth al'awl) , darasat athary (2) , aljameiat 

alsewdyt lildirasat al'athariat , 2000 m. 

 حسن، زكي محمد: "إمضاءات الفنانين في اإلسالم"، مجلة الثقافة، القاهرة، د.ت. -

-Hasan , zaki mhmd: "'imda'at alfannanin fi al'iislam" , majalat althaqafat , alqahrt , da.t. 

حسن، عبد الناصر محمد: "الرمزية الدينية في الزخرفة اإلسالمية")دراسة في ميتافيزيقا الفن اإلسالمي(، مجلة كلية  -

 م، إصدار خاص )دراسات آثارية(.2000اآلداب بسوهاج، العدد الثالث والعشرون، الجزء الثاني، أكتوبر 

-Hasan , eabd alnnasir muhmd: "alramziat aldiyniat fi alzakhrifat al'iislamiata" (draasat fi mitafiziqa 

alfan al'iislami) , majalat kuliyat aladab bisawhaj , aleadad alththalith waleishrun , aljuz' alththani , 

'uktubar 2000 m , 'iisdar khasi (drasat athari). 

حقي، محمد: "شواهد القبور في المغرب واألندلس في العصر الوسيط"، مجلة كلية اآلداب ، المملكة المغربية، جامعة  -

 .9م، ع 2008السلطان موالي سليمان، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بني مالل، 

-Huqiy , mhmd: "shwahid alqubur fi almaghrib wal'andalus fi aleasr alwsyt" , majalat kuliyat aladab , 

almamlakat almaghribiat , jamieat alsultan mwlay sulayman , kuliyat aladab waleulum al'iinsaniat , bani 

mlal , 2008 m , e 9. 

 

 



 2021سبتمبر                    لعدد التاسع والعشرين     ا - المجلد السادس -اإلنسانية عمارة والفنون والعلوم مجلة ال

731 

                                                                                                                                                                                      

أحمد،  دللي، ولفرد جوزف: العمارة العربية بمصر في شرح المميزات البنائية الرئيسية للطراز العربي، ترجمة: محمود -

 م.2000، 2تقديم : محمد أبو العمائم، سلسلة األلف كتاب الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طـ

-Dalalay , walifard jwzf: aleamarat alearabiat bimisr fi sharah almumiazat albinayiyat alrayiysiat liltiraz 

alearabii , tarjamat:an mahmud 'ahmad , taqdim: muhamad 'abu aleamayim , silsilat al'alf alkitab 

alththani , alhayyat almisriat aleamat lilkitab , t2 , 2000 m. 

م( مع 1121-1038هـ/ 515-430دندش، عصمت عبد اللطيف: دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب إفريقيا ) -

 م.1988، 1المي، بيروت، لبنان، طـ نشر وتحقيق رسائل أبي بكر بن العربي، دار الغرب اإلس

-Dundish , esmt eabd alltyf: dawr almurabitin fi nashr al'islam fi gharb 'iifriqia (430-515h / 1038-1121m) 

mae nashr tuntij rasayil 'abi bikr bin alearabi , dar algharb al'iislamiu , bayrut , lubnan , t 1 , 1988 m. 

 )م.س.(: الفنون اإلسالمية، ترجمة: أحمد محمد عيسى، تصدير: أحمد فكري، دار المعارف، القاهرة، د.ت.ديماند،  -

-Dimanid , (m.s.): alfunun al'iislamiat , tarjimat: 'ahmad muhamad eisaa , tsdyr: 'ahmad fakri , dar 

almaearif , alqahrt , da.t. 

 م.2000ارة والفنون اإلسالمية، مكتبة مدبولي، القاهرة، رزق، عاصم محمد: معجم مصطلحات العم -

-Rizq , easim mhmd: muejam mustalahat aleamarat walfunun al'iislamiat , maktabatan madbuliun , 

alqahrt , 2000 m. 

كز الصفا للطباعة، أبوزيد، سعيد سيد أحمد: المقابر اإلسالمية في مدينة قرطبة األندلسية. دراسة تاريخية أثرية، مر -

 م.2008، 1طنطا، القاهرة، طـ

-Abuzayd , saeid syd ahmd: almaqabir al'iislamiat fi madinat qartabat al'andilsiy. dirasat tarikhiat 'athriat 

, markaz alsafa liltabaeat , tantaan , alqahrt , t1 , 2008 m. 

 م.1986، 2غرب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، طـ السائح، الحسن: الحضارة اإلسالمية في الم -

-Alssayih , alhsn: alhadarat al'iislamiat fi almaghrib , dar althaqafat lilnashr waltawzie , aldaar albayda' 

, t 2 , 1986 m. 

ة"، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، شافعي، فريد: العمارة العربية في مصر اإلسالمية، المجلد األول "عصر الوال -

 م.1970القاهرة، 

-Shafaei , fryd: aleamarat alearabiat fi misr al'iislamiat , almujalid al'awal "esir alwla" , alhayyat almisriat 

aleamat liltaalif walnashr , alqahrt , 1970 m. 

 م.1996ة في دمشق، وزارة الثقافة، دمشق، الشهابي، قتيبة: زخارف العمارة اإلسالمي -

-Alshihabiu , qtybt: zakharif aleamarat al'iislamiat fi dimashq , wizarat althaqafat , dimashq , 1996 m. 

شيحة، مصطفى عبد هللا: دراسة تاريخية وأثرية لشواهد القبور اإلسالمية المحفوظة بمتحف قسم اآلثار بكلية اآلداب.  -

 م.1984صنعاء، مكتبة الجامعة للطباعة، القاهرة،  جامعة

-Shayihat , mustafaa eabd allh: dirasat tarikhiat wa'athriat lishawahid alqubur al'iislamiat almahfuzat 

bimutahaf qism alathar bikaliat aladabi. jamieat sanea' , maktabat aljamieat liltabaeat , alqahrt , 1984 m. 

-710هـ/ 485-91عبد الصمد، سلمى عبد الوهاب: شواهد القبور األندلسية الباقية حتى نهاية عصر ملوك الطوائف ) -

 م.2019م( دراسة آثارية فنية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلثار، جامعة سوهاج، 1092

-Eabd alsamad , salmaa eabd alwahab: shawahid alqubur al'undilsiat albaqiat hataa nihayat easr muluk 

altawayif (91-485h / 710-1092m) dirasatan athariatan faniyatan , risalat majstyr ghyr manshurat , qism 

alathar al'iislamiat , kuliyat alathar , jamieatan suhaj , 2019 m. 

-1953، 36اع على آثار مصر اإلسالمية"، مجلة المجمع العلمي المصري، المجلد عبد الوهاب، حسن: "توقيعات الصن -

 م.1954

-Eabd alwahhab , hasn: "twaqieat alsinae ealaa athar misr al'iislamiati" , majalat almjme aleilmii almisrii 

, almujalid 36 , 1953-1954m. 

ن أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين األيوبي والمملوكي"، عثمان، محمد عبد الستار: "التربة اإليوان م -

 م.1992مجلة العصور، المجلد السابع، الجزء الثاني، دار المريخ للنشر. لندن، يوليو

-Euthman , muhamad eabd alstar: "altrbat al'iiwan min 'anmat almabani fawq alqubur fi misr fi aleisrin 

al'ayubii walmamluki" , majalat aleusur , almujalid alssabie , aljuz' alththani , dar almiriykh lilnashr. 

landan , yuliu 1992 m. 

دار ية معمارية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مدينة ظفار بسلطنة عمان.دراسة تاريخية أثر -

 م.1999الوفاء،القاهرة،

-Madinat zufar bisaltanat eamana.dirasat tarikhiat 'athriat memarit , dar alwafa' , alqahrt , 1999 m. 
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عليوه، حسين عبدالرحيم: "الكتابات األثرية العربية. دراسة في الشكل والمضمون"، المجلة التاريخية المصرية، الجمعية  -

 م.1984، مطبعة الجبالوي، القاهرة، 31-30لتاريخية، المجلدان المصرية للدراسات ا

-Euliuh , husayn ebdalrhym: "alkitabat al'athariat alearabiati. dirasatan fi alshakl walmadmuwn" , 

almajalat alttarikhiat almisriat , aljameiat almisriat lildirasat alttarikhiat , almujaladan 30-31 , mutbaeat 

aljablawi , alqahrt , 1984 m. 

أبو الفضل، محمد أحمد: تاريخ مدينة ألمرية األندلسية في العصر اإلسالمي )منذ إنشائها حتى استيالء المرابطين عليها  -

 م.1981م(، تصدير: السيد عبد العزيز سالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع اإلسكندرية، 1091-955هـ/ 344-484

-Abu alfadl , muhamad 'ahmad: tarikh madinat 'almariat al'undilsiat fi aleasr al'iislamii (mnadh 

'iinshayiha hataa aistila' almurabitin ealayha 344-484h / 955-1091m) , tsdyr: alsyd eabd aleaziz salim , 

alhayyat almisriat aleamat lilkitab , fare al'iiskandariat , 1981 m. 

 م.1983فكري، أحمد: قرطبة في العصر اإلسالمي تاريخ وحضارة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  -

-Fikriun , 'ahmd: qartibat fi aleasr al'iislamii tarikh wahadarat , muasasat shabab aljamieat , 

al'iiskandariat , 1983 m. 

قاتها بالمشرق اإلسالمي في العصور الوسطى، ترجمة: محمود عبد الصمد هيكل، مارسيه، جورج: بالد المغرب وعال -

 م.1991مراجعة: مصطفى أبوضيف أحمد، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

-Marsih , jurj: bilad almaghrib waealaqatuha bialmashriq al'iislamii fi aleusur alwustaa , tarjamat: 

mahmud eabd alsamad haykal , murajaeat: mustafaa 'abudif 'ahmad , munsha'atan almaearif , 

al'iiskandariat , 1991 m. 

مالدونادو، باسيليون بابون: العمارة اإلسالمية في األندلس. عمارة القصور، المجلد األول، القرن العاشر والحادي عشر،  -

منوفي، مراجعة: محمد حمزة الحداد، المشروع القومي عصر الخالفة وعصر ملوك الطوائف، ترجمة: علي إبراهيم ال

 م.2010، 1، القاهرة، طـ1515للترجمة، 

-Maldunadu , basiliun babun: aleamarat al'iislamiat fi alandls. eamarat alqusur , almujalid al'awal , alqarn 

aleashir walhadiu eshr , easr alkhilafat waeasr muluk altawayif , tarjamat: eali 'iibrahim almanufi , 

murajaeat: muhamad hamzat alhidad , almashrue alqawmiu liltarjimat , 1515 , alqahrt , t1 , 2010 m. 

. عمارة القصور، المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: العمارة اإلسالمية في األندلس -

 م.2010، 1، القاهرة، طـ1518النقوش الكتابية الكوفية، المشروع القومي للترجمة، -المقربصات-الرابع، الزخارف الجصية

-Aleamarat al'iislamiat fi alandls. eamarat alqusur , almujalid alrrabie , alzakharif aljsyt-almqrbsat-

alnuqush alkitabiat alkufiat , almashrue alqawmiu liltarjimat , 1518 , alqahrt , t1 , 2010 m. 

مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة، ط  -

 م.1974، 1

-Majmae albuhwith al'iislamiat balazhr: altafsir alwasit lilquran alkarim , alhayyat aleamat lishuyuwn 

almatabie al'amiriat , alqahrt , t 1 , 1974 m. 

مجمع اللغة العربية: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع، مصطلحات في العمارة اإلسالمية  -

 م.1972مة لشئون المطابع األميرية، القاهرة، م، الهيئة العا1971والعمارة اإلغريقية والرومانية، المجلد الثالث عشر، 

-Majmae allughat alerbyt: majmueat almustalahat aleilmiat walfaniyat alty 'aqaraha almjme , mustalahat 

fi aleamarat al'iislamiat waleamarat al'iighriqiat walruwmaniat , almujalid alththalith eshr , 1971 m , 

alhayyat aleamat lishuyuwn almatabie al'amiriat , alqahrt , 1972 m. 

 2000، 1المحالوي، حنفي: مقابر المشاهير من آل البيت والصحابة والعلماء واألولياء، دار العلم والثقافة، القاهرة، ط  -
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-Almahalawi , hnfy: maqabir almashahir min al albayt walsahhabat waleulama' wal'awlia' , dar aleilm 
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محمد، سحر شمس الدين: "االستفادة من التراث اإلسالمي البتكار تصاميم حديثة لفتحات معمارية من الزجاج تجمع  -

نة وجدة، المملكة بين األصالة والمعاصرة"، بحث ضمن المؤتمر العلمي الخامس عشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب، مدي

 م.2012، 14م(، دراسات في آثار الوطن العربي 2012أكتوبر  17-12المغربية )

-Muhamad , sihr shams aldyn: "itsatafid min alturath al'iislamii liaibtikar tasamim hadithat lifatahat 

muemariat min alzijaj tajmae bayn alaisalat walmueasara" , bahath dimn almutamar aleilmii alkhamis 

eashar lilaitihad aleami lilathariayn alearab , madinat wajidat , almamlakat almaghribia (12-17 'uktubar 

2012 m) , dirasat fi athar alwatan alearabii 14 , 2012 m. 
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-1056هـ/ 541-448م في السودان الغربي )محمد، صالح آدم عيسى: قيام دولة المرابطين ودورها في نشر اإلسال -

 م.2017م(، رسالة ماجستير في التاريخ اإلسالمي، قسم التاريخ، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، السودان، 1147

-Muhamad , salih adam eisaa: qiam dawlat almurabitin wadawriha fi nashr al'islam fi alsuwdan algharbii 

(448-541h / 1056-1147m) , risalat majstir fi alttarikh al'iislamii , qism alttarikh , kuliyat aldirasat aleulya 

, jamieat alniylayn , alsuwdan , 2017 m. 

: قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة،  - محمود، حسن أحمد

.1996، 2طـ  م

-Mahmud , hasan ahmd: qiam dawlat almurabitin safhatan mushriqat min tarikh almaghrib fi aleusur 

alwustaa , dar alfikr alearabiu , alqahrt , t2 , 1996 m. 

: العربية القديمة ولهجاتها، المجمع الثقافي، أبو ظبي،اإلمارات، - .2000مريخ، عادل محاد مسعود  م

-Murikh , eadil muhad msewd: alearabiat alqadimat walahajatiha , almjme althaqafiu , 'abu zabi , 
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: الفنون الزخرفية اإلسالمية في مصر قبل الفاطميين، مكتبة االنجلو المصرية، ط  - .1974، 1مرزوق، محمد عبد العزيز  م

-Marzuq , muhamad eabd aleziyz: alfunun alzakhrifiat al'iislamiat fi misr qabl alfatimiiyn , maktabat 

alanjilu almisriat , t 1 , 1974 m. 

: التراث المعماري اإلسالمي في مصر، جامعة بيروت العربية، بيروت،  - .1975مصطفى، صالح لمعي  م

-Mustafaa , salih lmey: alturath almuemariu al'iislamiu fi misr , jamieat bayrut alearabiat , bayrut , 1975 
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: أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور اإلسالمية المختلفة بالعاصمة  - منظمة العواصم والمدن اإلسالمية

.1990القاهرة، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، مركز إحياء تراث العمارة اإلسالمية، السعودية،   م
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al'iislamiat almukhtalifat bialeasimat alqahrt , markaz aldirasat altakhtitiat walmiemariat , markaz 'iihya' 

tarath aleamarat al'iislamiat , alsewdyt , 1990 m. 

-  ،) )من الفتح اإلسالمي لألندلس حتى نهاية عصر المرابطين وفنون المستعربين : الفن اإلسالمي في إسبانيا  مورينو، مانويل جوميث

: جمال محمد محرز، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  : السيد عبد العزيز سالم، لطفي عبد البديع، مراجعة .1995ترجمة  م

-Mwrynw , manuil jumyth: alfina al'iislamia fi 'iisbania (mn alfath al'iislamii lil'andalus hataa nihayat 

easr almurasalatayn wafunun almustaerabin) , trjmt: alsyd eabd aleaziz salim , ltfy eabd albdie , 

murajaeat: jamal muhamad muhriz , muasasat shabab aljamieat , al'iiskandariat , 1995 m. 

: دولة المرابطين في المغرب واألندلس عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين، دار النهضة العربية  - نصرهللا، سعدون عباس

.1985، 1للطباعة والنشر، بيروت، ـط  م

-Nasirallah , saedun eibas: dawlat almurabitin fi almaghrib wal'andalus eahid yusif bin tashifin 'amir 
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