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 :الممخص
تعد دراسة شكاىد القبكر مف الحقكؿ الميمة التي لفتت عناية الدارسيف في 
مجاؿ االثار كالتاريخ كالفنكف كذلؾ لما تحكيو مف مادة عممية رصينة، 

 كالسيما في مجاؿ دراسة تاريخ الخط العربي كتطكره. 
مف الرخاـ، كخمسة كقد أقتصر ىذا البحث عمى دراسة ستة شكاىد أحدىا 

مصنكعة مف حجر البازلت األسكد يحتفظ بيا المتحؼ العراقي، كىي غير 
مدركسة سابقا، االمر الذم شجع الباحث عمى تكثيقيا بدراسة عممية جادة 
لتصبح حمقة في سمسمة الشكاىد العربية المكتكبة بالخط الككفي في العالـ 

 االسالمي.
ة في ىذه الكرقة غير منتظمة األبعاد إف جميع األمثمة البازلتية المعني

كمكتكبة بالخط الككفي اليابس، كأىـ ما يميز خطيا ىك أف حركفيا ميممة، 
أم خالية مف اإلعجاـ المشتممة عمى النقط كالتشكيؿ. كالكتابة المنقكشة 
عمييا قميمة العمؽ بسبب قكة الحجر البركاني كصالبتو، كلما كاف الخط في 

بيا تماما فالباحث يرجح اف جميعيا تعكد الى نياية الشكاىد الخمسة متشا
القرف السادس اليجرم أك بداية القرف السابع اليجرم، فضال عف تشابو 

 الحجارة، ككحدة النص فييا، كعدـ اختالؼ األسمكب.
 

DOI 

10.37653/juah.2021.171629 

 ٕٕٔٓ/ٕ/ٔٔ تـ االستالـ:
 ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٗ قبؿ لمنشر:
 8/9/0208   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 القبور
 البازلتية
 المتحف

 

 

 

 

 



(8143) 
 

Basalt Buried scenes in Iraqi museum 
Prof. Dr. Saadi Ibrahim Al – Darraji 

Center of revival of Arabian science heritage  - Baghdad University 

Submitted: 11/02/2021 

Accepted: 24/03/2021 

Published: 01/09/2021 

Abstract: 

The study of Buried scenes considers one of the 

important fields that the professors take care in the field 

of heritage, history and arts because what it had 

contained of scientific data especially in the field of 

studying the history  and developed of Arabic graphs  

 This paper summarizes the study of six scenes , 

that one of them is made from , but others made from 

black Basalt stones that had kept in Iraqi museum , the 

matter encourages the researcher to document it by 

scientific study to be serial Arabic scenes written by Kufi 

manuscript in Islamic world   .  

 All Basalt examples appears non organized and 

written in dry kufi and what make it specialize is its 

neglected letters and the written is soft because of 

softness of stones. the scripts of fifth scenes are similar , 

thus, they came back to 6th century or the beginning of 

7th one, in addition to the similarity of stones and the 

unity of texts as well as the similarity of styles   
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 المقدمــة

يحتفظ المتحؼ العراقي بعدد قميؿ مف اآلثار المكتكبة بالخط الككفي، أقدميا مؤرخ في 
ىػ(. كقكامو نسخة جبسية لكتابة تذكارية تحمؿ اسـ شخص ثابت ابف يزيد األشعرم. ٗٙعاـ )

العصر اإلسالمي مكتكب بالخط الككفي البسيط أك ما يسمى كىك أقدـ نقش كتابي في 
باليابس المبسكط يصمنا مف العراؽ، عثر عميو محززان عمى صخرة فخمة فكؽ سفح جبؿ سيمي 

( في منطقة حفنة االبيض الكاقعة بالقرب مف ٜٜٗٔالمرحـك عز الديف صندكؽ في عاـ )
و نسخة بالحجـ الطبيعي بعد نسخو كربالء، كلصعكبة نقؿ الصخرة كحجميا الكبير اخذت من

 .(ٔ)عمى قالب شمعي لتعرض في القاعة اإلسالمية الثالثة في المتحؼ العراقي
كما يكجد في المتحؼ العراقي كتابات بالخط الككفي اليابس مؤرخة مف القرف األكؿ  

 أك الثاني اليجرم عثر عمييا في أثناء التنقيبات في مكاقع عدة، كىي مكتكبة عمى مكاد
مختمفة، منيا الحجر كالجص كالفخار كالمعادف كالخشب، فضال عف المسكككات كالمصاحؼ 
الكريمة. أما شكاىد القبكر فمـ يصمنا منيا عمى حد عممي أمثمة مبكرة، كأقدـ شاىد قبر يحتفظ 

ىػ(، ىك ىدية مف متحؼ اآلثار العربية في القاىرة ٕٕٚبو المتحؼ العراقي مؤرخ في عاـ )
 تفصيمو.كما سيأتي 

لقد حاكلنا جرد الشكاىد التي تحتفظ بيا مخازف المتحؼ العراقي اليكـ فكجدناىا قميمة،  
منيا خمسة منقكشة بالخط الككفي عمى حجارة مف البازلت األسكد،  أحدىا مؤرخ في سنة 

ـ(. أما األربعة الباقية فقد نقشت غفال مف التاريخ، كلما كاف الخط في ٕٗٔٔىػ / ٔٔٙ)
الخمسة متشابيا تماما فالباحث يرجح اف جميعيا تعكد الى نياية القرف السادس الشكاىد 

اليجرم أك بداية القرف السابع اليجرم. فضال عف ذلؾ أف حجارتيا متشابو ككأنيا مقطكعة 
 مف محجر كاحد. 

مما يؤكد تقارب تكاريخ الشكاىد البازلتية الخمسة أنيا مصنكعة في مدة زمنية كاحدة،  
النص فييا كتشابييا في األسمكب، كتستفتح جميعيا بالبسممة ثـ تمييا سكرة ىك كحدة 
ـْ َيُكْف َلُو ُكُفكنا اإلخالص " ـْ ُيكَلْد )*( َكَل ـْ َيِمْد َكَل َمُد )*( َل ُقْؿ ُىَك المَُّو َأَحده )*( المَُّو الصَّ

االستغفار لو  ( لصغر حجمو، بعدىا اسـ المتكفي كطمبٕ)*("، باستثناء الشاىد رقـ )َأَحده 
 كالترحـ عميو، كىي تخمك مف تاريخ الكفاة باستثناء كاحد كما أسمفنا.

كفيما يخص المعثر فال تكجد معمكمات كافية في سجالت المتحؼ تدلنا عمى مكطنيا  
األصمي، كطريقة كصكليا الى مخازف المتحؼ باستثناء الشكاىد التي عثر عمييا في أثناء 
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تكبة بالمداد األسكد عمى إحدل جكانبيا مازالت كاضحة، كسبب قمة التنقيبات كأرقاميا المك
المعمكمات الضركرية لمباحث تكمف أحيانا في غياب األرقاـ إذ إف معظميا غير مرقـ أصالن، 
كأحيانان تككف األرقاـ المثبتة عمييا ممسكحة. لذلؾ بات مف الصعكبة بمكاف الحصكؿ عمى 

 عتيا. معمكمات ترشد الباحث الى مكاف صنا
ميما يكف مف أمر، فإف أحد الشكاىد الخمسة المنقكشة عمى حجر البازلت األسكد  

( بمدينة ٕٕٓٓخمص إلينا عف طريؽ الشراء مف أحد المكاطنيف كاف قد عثر عميو في عاـ )
النجؼ. كلما كانت الشكاىد الخمسة المذككرة متشابو في مادتيا ككتابتيا كنقشيا، فعمى األرجح 

 مف منطقة كاحدة تكافر فييا ىذا النكع مف الحجر.أف جميعيا 
  حجر البازلت:

صمبة سكداء تحتكم عمى نسبة أقؿ مف صخكر نارية بركانية (Basalt) البازلت:  
تشكؿ الصخكر البازلتية اليكـ ك  .(ٕ)(، فيو غالبا جسيمات دقيقة براقةsio2% مف السميكا )ٖ٘

مجاؿ االستثمار، نظران لما تفتحو مف آفاؽ في بعض البمداف العربية ثركة كاعدة في 
الستخداماتيا الكاسعة في أعماؿ البناء كاإلنشاءات كالصناعات الحديثة. كىي ذات خصائص 
ال تتكافر في مثيالتيا مف الصخكر القريبة مف سطح األرض، إذ تنماز بقكتيا كصالبتيا 

ف رخص ثمنيا كما تكفره مف كنقاؤىا كمقاكمتيا لمتجكية كألحماض كعكامؿ الطبيعة، فضال ع
فكائد أخرل في العزؿ الحرارم كالصكتي كطكؿ عمرىا الزمني، مما دفع بالحضارات القديمة 

كساء الشكارع كاألرضيات كالزينة.  كالسيما الركماف باالعتماد عمييا في البناء كا 
تمرة كعمى الرغـ مف قكة حجر البازلت إال أنو يتأثر بشكؿ كبير بعامؿ التغيرات المس 

في درجات الحرارة كالرطكبة شأنو شأف األحجار الصمدة القكية األخرل مثؿ الجرانيت 
كالشيست مما يؤدم إلى تفتت سطكحيا الخارجية كالخطر يتفاقـ إذا كانت ىذه األحجار 
تحتكم عمى كمية كبيرة مف األمالح، كبدرجات أقؿ مف ذلؾ بكثير في حالة الحجر الرممي 

ئب مف الحديد تككف عمى شكؿ طبقة صمبة مف شأنيا أف تقي الحجر الذم يحتكم عمى شكا
 .(ٖ)مف أخطار عكامؿ التعرية

لقد أعتمد العراقيكف عمى حجر البازلت في بعض الصناعات الفنية منذ أقدـ  
العصكر، فيي مف ضمف األدكات الحجرية المستعممة في الحياة اليكمية في عصكر ما قبؿ 

لبازلت في صناعة التماثيؿ كالتحؼ إذ يحتفظ المتحؼ العراقي التاريخ. كما اعتمد حجر ا
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بأمثمة كثيرة مصنكعة مف ىذا الحجر كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أسد أريدك كيعكد 
كمسمة صيد األسكد التي  ؽ.ـ(، كثكر صغير مف العصر السكمرم. ٖٓٓ٘تاريخو إلى )

نحتية مصنكعة مف حجر البازلت األسكد . كمما الشؾ أف أشير قطعة (ٗ)كجدت في الكركاء
عثر عمييا في العراؽ كانت في مدينة بابؿ األثرية كتعرؼ بأسد بابؿ، تعكد عمى األرجح الى 

  .ؽ.ـ( ٘ٓٙ – ٕٙ٘عيد الممؾ البابمي نبكخذ نصر الثاني )
كالحقيقة ال تتكافر األحجار النارية البركانية الصمبة البازلت السكداء في المناطؽ  

طى كالجنكبية مف العراؽ، بؿ كانت تجمب مف الخارج، كبعضيا كاف يستكرد مف جزيرة الكس
. كما (٘)ابف عمر في بالد األناضكؿ كينقؿ بنير دجمة الى المكصؿ كبغداد بكاسطة االكالؾ

تتكافر الصخكر البازلتية في اقصى شماؿ كشماؿ شرؽ العراؽ عند  الحدكد العراقية التركية 
. كتكجد (ٙ)اإليرانية، كمعظـ الجباؿ البازلتية اليـك ضمف محافظة السميمانية كالحدكد العراقية

ككذلؾ في محافظة أيضان بكثرة في شماؿ شرؽ المممكة األردنية ككالمممكة العربية السعكدية، 
السكيداء السكرية إذ تتكافر مساحات كاسعة مف ىذه الصخكر التي تعد مكردان طبيعيان ميمان 

 اإلنتاج.لفخامة 
كمف المالحظ أف الشكاىد البازلتية الخمسة المقصكدة في ىذه الدراسة، غير منتظمة  

األبعاد أك قريبة مف الشكؿ المثمث، كمتباينة في القياسات، مما يجعمنا نعتقد أنيا فضالت مف 
قطع كبيرة جمبت ألغراض صناعية، كقد بقي منيا بعد التشذيب قطع صغيرة غير صالحة 

التقميدية التي كانت تعتمد عمى ىذا النكع مف الحجر كمف أبرزىا أحجار المطاحف  لمصناعات
أك ما يسمى بحجر الرحى، كالياكف، كالجاكف، كالميباش كغيرىا مف األدكات الخاصة بطحف 

 الذم ال غنى عف بعضيا في معظـ البيكت القديمة. الحبكب،
 الخط الكوفي عمى الشواهد البازلتية: 

أف اتطرؽ الى نشأة الخط الككفي إذ سبؽ لمباحثيف أف اشبعكه بحثا  ال أريد ىنا 
كتمحيصان كدراسة. بيد أف ىذه الشكاىد القميمة التي خمصت إلينا مف العراؽ تؤكد أف الخط 
الككفي بقي معتمدان بجانب الخط النسخي في القرف السابع اليجرم/ الثالث عشر الميالدم. 

سر منذ بداية القرف الخامس اليجرم كالسيما في كتابة القرآف ألننا نعمـ أف استعمالو قد انح
الكريـ. كحؿ محمو الخط النسخي كاقتصر استعمالو عمى بدايات السكر. كقد اقتصر استعماؿ 

 .(ٚ)الخط الككفي اليابس عمى المكاد الصمبة كمنيا الحجر كالمعادف كالسيما النقكد االسالمية
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العناصر الزخرفية كافة سكاء تكريؽ أك تزىير أك كيخمك الخط الككفي البسيط مف  
تعقيد، كمف صفات حركفو الصالبة كاليبس كالجفاؼ كالميكؿ الى التربيع كالتضميع، ككاف في 
بدايتو خاؿ مف أم تنسيؽ أك تنظيـ مما دفع بعضيـ الى تسميتو بالخط الككفي البدائي، ثـ 

ؽ حركفو كاستقامتيا، كبقي قيد تطكر بعدىا دكف أف تدخؿ عميو أية زيادة سكل تنسي
االستعماؿ لقركف عدة، كمف أقدـ أمثمتو شاىد قبر عبد الرحمف الحجرم اك الحجازم المؤرخ 

 (ٛ)ىػ(ٖٔفي سنة )
كفيما يخص الشكاىد مكضكع الدراسة، فيبدك أف لحجر البازلت أثر في اختيار نكع  

قاش عمى اختيار ىذا النكع الخط، فصالبة البازلت كصعكبة حفره كعدـ طكاعيتو شجعت الن
مف الخط القائـ الزكايا لسيكلة تنفيذه، لذلؾ جاء الحفر قميؿ العمؽ، كخالي مف ضركب 
الزخرفة جميعيا. كأىـ ما يميز الشكاىد المحررة في ىذا النكع مف الخط ىك أف حركفو خالية 

كالسيما أسماء مف النقط كالتشكيؿ، لذلؾ يصعب الجـز أحيانا في قراءة بعض كممات الشاىد 
 األعالـ. 

 عينات الدراسة:
 
 
 
 

 (:8الشاهد رقم )
 كسف ابنت عبد اهلل اسـ صاحبتو

 المتحؼ العراقي المكاف
 جيده  الحالة

 ككفي  نكع الخط 
 رخاـ ابيض مادة الشاىد 

 ىػٕٕٚ التاريخ
 ثالثة عشر عدد السطكر
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 سـ٘.ٕ×  ٖٔ×  ٘٘ األبعاد
 النص:
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  -ٔ
 شيدت كسف ابنت عبد   -ٕ
 اهلل بما شيد اهلل بو  -ٖ
 لنفسو كشيدت لو بو   -ٗ
 مالئكتو كاكلكا العمـ   -٘
 مف خمقو انو ال الو اال  -ٙ
 ىك قائما بالقسط ال ا  -ٚ
 لو اال ىك العزيز الحكيـ  -ٛ
 كاف محمدا عبده كر  -ٜ

 سكلو صمى اهلل عميو ك     -ٓٔ
 سمـ تكفيت في ذم القعدة  -ٔٔ
 اثنيف كسبعيف كماسنة  -ٕٔ
 ىػ(ٕٕٚتيف ) -ٖٔ

 
 

 ( شاهد وسن ابنت عبد اهلل / رسم الباحث8 -)الموحة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٖٕٗ٘ ) 
 

 
 المالحظات: 

تؤكد سجالت المتحؼ العراقي أف مصدر ىذا الشاىد ىك متحؼ اآلثار العربية في  
القاىرة، ُاىدم إلى المتحؼ العراقي في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف، إذ لـ ُتسجؿ في 

( سنة اإلىداء أك تاريخ التبادؿ. عمما أف المتحؼ المذككر ٖٕٖٛٗىذا الشاىد المرقـ )بطاقة 
، كبيذا (ٜ) (ٕٜ٘ٔتغير اسمو مف "دار اآلثار العربية" الى "متحؼ الفف اإلسالمي في عاـ )

 يككف اإلىداء قبؿ تغيير األسـ.
لعراقي، مصنكع ُيعد ىذا المثاؿ مف أقدـ الشكاىد المؤرخة التي يحتفظ بيا المتحؼ ا 

مف الرخاـ األبيض المصقكؿ بشكؿ جيد، كىك سكرم المظير معركؼ في مصر كثيران، إذ 
. (ٓٔ)تنتشر محاجره في مكاضع عدة في الصحراء الشرقية بالقرب مف ساحؿ البحر األحمر

كحالة الشاىد جيدة باستثناء بعض الشقكؽ البسيطة التي كادت أف تختفي بعد الصيانة. 
 (ٔ -)المكحة 
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سـ( كعرضو يقؿ مف ٘.ٕ× ٖٔ× ٘٘كالشاىد متكسط الحجـ تربك أبعاده عمى ) 
سـ. كىك مكتكب بالخط الككفي البارز ذم النيايات المثمثة، يتككف مف ٕٚاألسفؿ ليصبح 

ثالثة عشر سطران أبدع الفناف في رسميا كنقشيا. كقد راعا الكاتب ضبط بدايات السطكر 
د كعمى األرجح أف الكاتب خطط حدكد الشاىد كسطكره كنياياتيا ليذا جاءت عمى نسؽ كاح

قبؿ البدء بالعمؿ سعيا إلخراجو بأحسف صكرة. كىك يعكد الى امرأة مف عامة الناس لـ يرد 
ذكرىا في المصادر العربية كاسميا كسف ابنت عبد اهلل، المتكفاة في )شير ذم القعدة سنة 

ا ُبعيد عكدة مصر الى أحضاف الدكلة ـ(. أم كفاتيٙٛٛىػ( المكافؽ )شير نيساف سنة ٕٕٚ
ىػ( الذم أسسو أحمد ابف ٕٓٚ -ىػ ٕٗ٘العباسية في بغداد، ككاف حكـ الدكلة الطكلكنية )

 طكلكف قد انتيى قبؿ كفاتيا بسنتيف.
كمف المفيد ذكره، أف أقدـ شاىد قبر مكتكب بالخط الككفي البارز عثر عميو في  

أم قبؿ الشاىد مكضكع الدراسة بقرابة نصؼ ، (ٔٔ)ـ(ٛٔٛىػ / ٖٕٓمصر مؤرخ في سنة )
قرف فقط، لذلؾ مف الطبعي أف يككف ليذا الشاىد أىمية كبيرة في دراسة تطكر الخط الككفي 

 كزخارفو. 
قكاـ الكتابة في ىذا الشاىد ثالثة عشر سطران، تبدأ في السطر األكؿ بالبسممة، ثـ اسـ  

سالميا. إذ إف جممة التشيد التي المتكفية كسف ابنت عبد اهلل، التي تشيد بحسف  عقيدتيا كا 
(، ال ٛ-ٖالكاردة في ىذا النص المحصكرة بيف السطريف ) القرآنيةتمي اسـ المتكفاة كالصياغة 

تخرجاف عف مألكؼ ىذا العصر الذم كاف سائدا في مصر كالمغرب اإلسالمي. كقد استعاف 
عمى سبيؿ الدعاء كشيادة حسف  الكاردة في سكرة آؿ عمراف القرآنيةالكاتب ببعض اآليات 

قرار مف اهلل الذم قرف شيادة  العقيدة لصاحبة القبر، كال شؾ أنيا أعظـ شيادة في مقتضاىا كا 
"شيد الّمو أنو ال إلو إال ىك كالمالئكة كأكلك العمـ عز كجؿ فقاؿ:  وبشيادتمالئكتو كاكلك العمـ 

كمف مكمالت الشيادة ىي اإليماف بنبكة سيدنا  (ٕٔ)"العزيز الحكيـ ال إلو إال ىك قائمان بالقسط
محمد )ص( كرسالتو، بعد ذلؾ ثبت الكاتب في السطكر الثالثة األخيرة تاريخ الكفاة فذكر 

 الشير كالسنة كأىمؿ اليـك الذم تكفيت فيو صاحبة الشاىد.
كقد اتبع الكاتب األسمكب النبطي في تكزيع الكممة عمى سطريف كما في كممة )الو(  
مقسمة بيف السطريف السابع كالثامف. ككممة )رسكلو( المقسمة بيف التاسع كالعاشر ككممة ال

)ماتيف( المكزعة بيف السطريف األخيريف. كمف مظاىر ىذا األسمكب إىماؿ االلؼ الكسطى 
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كما كممة )الرحمف(. كمف المالحظات اإلمالئية عمى نص ىذا الشاىد ىك سقكط كرسي 
 ( الكاردة في السطر االخير.اليمزة في كممة )مائتيف

إف أبرز ما يميز ىذا النكع مف الخط ىك تزييف ىامات بعض الحركؼ بمثمثات، ففي  
ىذا الشاىد سعى الكاتب الى تزييف حركؼ األلؼ كالالـ كالياء كالداؿ كأحيانا النكف المنتيية. 

التفطيح الذم يظير كما تبدك نياية اسناف السيف في ىذا الشاىد مثمثة أيضان. كقد عد بعظيـ 
في نيايات الحركؼ بداية لظاىرة التكريؽ التي بدأت في نياية القرف الثاني اليجرم ثـ 

. كأقدـ شاىد مكتكب بالخط الككفي (ٖٔ)نضجت في القرف الثالث اليجرم / التاسع الميالدم
الخشف أك  ذك النيايات المثمثة ػػ أك كما يحمك لبعضيـ تسميتو بالخط الككفي المتقف أك الككفي

الككفي المزخرؼ كأحيانا الخط الككفي المتطكر ػػ عثر عميو في مصر مؤرخ في سنة 
 .(ٗٔ)ىػ( باسـ فاطمة ابنت إسماعيؿ الحمسٕ٘ٓ)
كمف المفيد ذكره أف المتحؼ العراقي يحتفظ بأمثمة حجرية مزينة بكتابات ككفية بارزة  

ا عمى سبيؿ المثاؿ محراب صغير ذات نيايات مثمثة تعكد الى القرف الثالث اليجرم كمني
ـ(عثر عميو في أحد قصكر سامراء كىك اليـك معركض في القاعة ٘ٙ.ٓ×ـٔأبعاده )

اإلسالمية الثالثة، كما عرض في القاعة نفسيا لكح مف الرخاـ األبيض عثر عميو في اسكي 
 مكصؿ يحمؿ آيات مف سكرة الحشر مكتكب بيذا النكع مف الخط كمرتب بشكؿ ىندسي دقيؽ

 ينـ عف قدرات الكاتب كالنقاش الذم نفذ ىذا العمؿ الرائع.
  
 
 
 
 
 
 

 (:0الشاهد رقم )
 الحارث بف زكريا اسـ صاحبو

 المتحؼ العراقي المكاف
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 جيده  الحالة
 ككفي  نكع الخط 

 حجر نارم مادة الشاىد 
 قٔٔٙ التاريخ

 تسعة عدد السطكر
 سـٖٚ× ٖٓأقصى ابعاده  األبعاد

 
 النص:
 بسـ اهلل   -ٔ
 الرحمف الر -ٕ
 حيـ الميـ -ٖ
 صمي عمى محمد ك -ٗ
 عمى آؿ محمد ىذ -٘
 ا قبر الحارث بف -ٙ
 زكريا رحمو اهلل -ٚ
 كغفر لو كاحمو )كذا( -ٛ
 ٔٔٙسػػػػنة  -ٜ
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 ( شاهد قبر الحارث بن زكريا / رسم الباحث0 -)الموحة 

 المالحظات:
اىتدينا إلييا في تكمف أىمية ىذا الشاىد بكصفو األقدـ بيف الشكاىد العراقية التي  

المتحؼ العراقي. مصنكع مف حجر البازلت األسكد الناعـ المصقكؿ الكجو كخشف الظير. 
سـ( ٗٔسـ( كعرضو مف األعمى )ٖٓأبعاده غير منتظمة، مثمث الشكؿ تقريبا طكؿ قاعدتو )

 (ٕ -سـ(. )المكحة ٙسـ( كثخنو )ٖٚأما ارتفاعو في أقصى نقطة )
مؽ الحفر المعتمد في نقش كمماتو، إال أف حركفو كعمى الرغـ مف قمة مستكل ع 

كاضحة كغير متأثرة، كالسبب يكمف في طبيعة نكع الحجر البركاني المقاـك لعكامؿ التجكية 
(weathering كال شؾ أف قكة الحجر كصالبتو منعت النقاش أف يجعؿ حركؼ الشاىد ،)

 غائرة كثيران كما ىي الحاؿ في شكاىد الرخاـ أك الحجر. 
اعتمد الكاتب االسمكب النبطي في تكزيع الكممة عمى سطريف كما في كممة )الرحيـ(   

المقسكمة عمى السطريف الثاني كالثالث، ككممة )كعمى( المكزعة بيف السطريف الرابع كالخامس، 
كاسـ االشارة )ىذا( بيف السطريف الخامس كالسادس. كالحقيقة في الشاىد خطأ امالئي يمكف 
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ممة )كرحمو( الكاردة في السطر الثامف، كقد استبدؿ الكاتب )الراء( ب )الؼ( مالحظتو في ك
 فأصبحت )كاحمو(. 

إف أىـ ما يميز باقي الشكاىد المحررة في ىذا النكع مف الخط ىك أف حركفو ميممة  
أم خالية مف اإلعجاـ المشتممة عمى النقط كالتشكيؿ. لذلؾ يصعب الجـز أحيانا في قراءة 

لشاىد كالسيما األسماء كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ )غياث( الكارد في الشاىد رقـ بعض كممات ا
( مكضكع الدراسة. إذ يمكف قراءتو في حالة غياب النقاط بأكجو عدة. كال تفكتنا االشارة إلى ٖ)

 أف الشكاىد البازلتية المكتكبة بالخط الككفي تخمك مف جميع ضركب الزخرفة.
فردة في الشكاىد المكتكبة بالخط الككفي اليابس مف يتشابو رسـ حرؼ األلؼ المن 

 (.المنفردة تميؿ دائمان الى جية اليميف)أك تركيسة في ذيؿ حرؼ )األلؼ(حيث كجكد زائدة 
لقد رسـ حرفا )الداؿ ك كالذاؿ( فييا زائدة شاقكلية طكيمة كردت في معظـ الكممات  

(. كأحيانان سيما المتصمة المنتيية )التي يرد فييا الحرؼ سكاء بييأة منفردة أك مركبة ال
( كما في كممة )ىذا( الكاردة في السطر الرابع يمحؽ بحرؼ الداؿ أك الذاؿ زائدة لؤلسفؿ )

 مف الشاىد.
( فكالىما مثمثة الشكؿ. في كيتشابو حرفي )الميـ ك الياء المنتيية( في الرسـ ) 

)شكؿ مثمث يقطعو في الكسط خط مائؿبحيف ترسـ الياء االبتدائية الكاقعة في أكؿ الكممة 
(. كما تتشابو الحركؼ الثالثة )العيف الكسطية كالقاؼ الكسطية كالفاء( مع بعضيا 

( في حيف ينتصب حرؼ )القاؼ( إذا كقع في بداية الكممة بشكؿ بارز البعض في الرسـ )
يية مع الراء(     (. ككذلؾ يتشابو أحيانان صكرة الحرفيف )النكف المنتأك عمى كرسي طكيؿ )

، ككالىما يككف مفتكحان إلى الزاكية العميا المتجية إلى جية اليسار. كال يرسـ حرؼ ()
(، كما ال يرسـ حرؼ )السيف( إال بأسناف )الحاء( مغمقان بؿ مفتكحان إلى جية اليسار )

 ثالثة.
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 (:3الشاهد رقم )
 يزيد بف غياث اسـ صاحبو

 المتحؼ العراقي المكاف
 جيده  الحالة

 ككفي  نكع الخط 
 حجر بازلت مادة الشاىد 

 ـٖٔق / ٚ التاريخ
 اثنى عشرة عدد السطكر

 سـ٘×  ٕٛ×  ٖ٘ األبعاد
 النص:
 بسـ اهلل الرحمف  .ٔ
 الرحيـ قؿ ىك  .ٕ
 اهلل احد اهلل .ٖ
 الصمد لـ يمد ك .ٗ
 لـ يكلد كلـ يكف  .٘
 لو كفكا احد .ٙ
 ىذا قبر يزيد بف  .ٚ
 غياث بف سممة بف  .ٛ
 عبد اهللعبيد بف  .ٜ

 بف قفؿ رحمو ا .ٓٔ
 هلل كغفر لو ك .ٔٔ
 لمف استغفر لو .ٕٔ
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 ( شاهد يزيد بن غياث / رسم الباحث3 -)الموحة 

 المالحظات:
الشاىد مف حجر البازلت األسكد مصقكؿ الكجو، أبعاده منتظمة تقريبان في أحسف  

سـ(. ، دخؿ المتحؼ عف طريؽ الشراء مف المكاطف ٘×  ٕٛ×  ٖ٘النقاط تربك عمى )
،بيد أف رقمو المتحفي ممسكح لذلؾ ال تتكافر عنو معمكمات (٘ٔ)المدعك حسيف بطؿ ايداـ

(. ٘كثيرة، كعمى األرجح منقكؿ مف مناطؽ مدينة النجؼ ألف خطو يشبو خط الشاىد رقـ)
 كىك غير مؤرخ كربما يعكد إلى القرف السابع اليجرم / الثالث عشر الميالدم.

عشر سطران، كىك عمى غير المعتاد يحمؿ  بأثنيكتب الشاىد بالخط الككفي البسيط  
أسـ صاحب الشاىد حتى الجد الثالث كاسمو يزيد بف غياث بف سممة بف عبيد بف عبد اهلل بف 

( كالمالحظات التي يمكف ٓٔ - ٚقفؿ. كاألسـ كما ىك كاضح مكزع عمى أربعة اسطر )
(، لذلؾ سكؼ نتجنب التكرار. مع ٕفسيا عمى الشاىد رقـ )تسجيميا عمى ىذا الشاىد ىي ن
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مالحظة كاحدة تخص حرؼ )االلؼ( المشترؾ بيف الكممتيف )كفكان أحد(، إذ ال تكجد حركؼ 
 (ٖ -مشتركة في الشكاىد األخرل مف ىذا النكع. )المكحة 
 (:4الشاهد رقم )

 مزاحـ بف داكد اسـ صاحبو
 المتحؼ العراقي المكاف
 جيده  الحالة

 ككفي  نكع الخط 
 حجر بازلت مادة الشاىد 

 ـٖٔق / ٚ التاريخ
 عشرة  عدد السطكر

 سـ كأقصى عرض ٔ٘االرتفاع  األبعاد
 سـٖٓ

 النص 
 بسـ اهلل الرحمف .ٔ
 الرحيـ قؿ ىك ا .ٕ
 هلل احد اهلل ا .ٖ
 لصمد لـ يمد ك .ٗ
 لـ يكلد كلـ يكف  .٘
 لو كفكا احد .ٙ
 ىذا قبر مزا .ٚ
 حـ بف  ذكاد .ٛ
 رحمو اهلل ك .ٜ

 غفر لو كؿ .ٓٔ
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 ( شاهد قبر مزاحم بن داود / رسم الباحث4 -)الموح 
 

 المالحظات:
يعكد ىذا الشاىد إلى رجؿ أسمو مزاحـ بف ذكاد أك دكاد، كأسـ األب ُيقرأ ىكذا إال إذا  

افترضنا أف األسـ في األصؿ داكد كأف النقاش قد اخطأ فقدـ الكاك عمى األلؼ، كىك ما نميؿ 
الشكاىد مكضكع البحث ال تخمك مف األخطاء االمالئية. كمف الكاضح أف إليو كالسيما أف 

نص الشاىد ال يختمؼ عف الشكاىد األخرل السابقة يبدأ بالبسممة ثـ سكرة االخالص كبعدىا 
أسـ المتكفي ثـ طمب الرحمة كالغفراف لمميت، كال يذكر تاريخ الكفاة. كىذا التشابو بالنص 

ليت يجعمنا نميؿ إلى أف الشاىد مف القرف السابع اليجرم / كشكؿ الخط كنكع الحجر الباز 
الثالث عشر الميالدم. عممان أف السطر األخير مف الشاىد ممسكح بفعؿ التقادـ كعكامؿ 
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التعرية كيضـ كممتيف ىما عمى األرجح )أستغفر لو( كما في الشكاىد االخرل. فتصبح عبارة 
)رحمو اهلل كغفر لو كلمف استغفر لو(. كمف غير  الترحـ الكاردة في السطكر الثالثة االخيرة

 الراجح أف يككف التاريخ في ىذا الشاىد مثبتان في السطر األخير أصال.
( كبطاقة ليس فييا معمكمات مفيدة أك ما ينفع في ٛٛٔٔلمشاىد رقـ متحفي ) 

 سـٖٓسـ كعرضو مف األعمى  ٔ٘الكصكؿ إلى المعثر، كشكمو غير منتظـ اقصى ارتفاع لو 
سـ، كىك صقيؿ الكجو خشف ٓٔسـ، أما ثخنو فيربك عمى  ٘ٔكتستدؽ قاعدتو فتصبح 

 (ٗ -الظير. )المكح 
كفيما يخص الكتابة فالمالحظات التي يمكف تسجيميا عمى ىذا الشاىد ىي نفسيا  

( مف حيث نكع الخط الككفي البسيط الخالي مف النقط كالتشكيؿ، ٕمسجمة عمى الشاىد رقـ )
ركب الزينة. كجميع المالحظات األخرل التي تخص رسـ الحركؼ كصكرىا. كخاؿ مف كؿ ض

بيد أف سطكر ىذا الشاىد أكثر تنظيما كترتيبان مف الشكاىد األخرل، كعمى األرجح أف الخطاط 
 سطكره قبؿ البدء بالعمؿ مما جعؿ الكتابة فيو منتظمة.قد رسـ حدكده كخطط 

 (5الشاهد رقم )
 اسماعيؿيكسؼ بف  اسـ صاحبو

 المتحؼ العراقي المكاف
 جيده  الحالة

 ككفي  نكع الخط 
 حجر بازلت مادة الشاىد 

 ـٖٔىػ / ٚ التاريخ
 أحد عشر  عدد السطكر

 
 

سـ كالعرض مف االعمى  ٙ٘االرتفاع 
 سـ ٖٓ
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 النص:
 بسـ اهلل الر .ٔ
 حمف الرحيـ .ٕ
 قؿ ىك اهلل أحد .ٖ
 اهلل الصمد .ٗ
 لـ يمد كلـ يك .٘
 يكك )كذا(يمد )كذا( كلـ  .ٙ
 ف لو كفكا .ٚ
 احد ىذا .ٛ
 قبر يكسؼ .ٜ

 بف اسمعيؿ .ٓٔ
 رحمو اهلل .ٔٔ
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 ( شاهد قبر يوسف بن اسماعيل / رسم الباحث5 -)الموح 

 المالحظات:
ـ.ع( قد عثر ٖ٘ٛٛٔتؤكد سجالت المتحؼ العراقي اف ىذا الشاىد المسجؿ برقـ ) 

. (ٙٔ)بمدينة النجؼ األشرؼ( أثناء حفر انابيب المياه في حي العدالة ٕٕٓٓعميو في عاـ )
كليذه المعمكمات أىمية قصكل لغياب المعثر في بقية الشكاىد السالفة الذكر كالتي تشبو 
شاىدنا ىذا مف حيث نكع الحجر البازلت كشكؿ الخط كالنص الكتابي كطريقة الحفر، عممان 

لميالدم بعد أنو غير مؤرخ، لكننا نستطيع نسبتو الى القرف السابع اليجرم / الثالث عشر ا
 ىػ. ٔٔٙ( الذم يحمؿ تاريخ سنة ٕمقارنتو بالشكاىد السابقة كالسيما الشاىد رقـ )
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سـ( ٖٓسـ( كعرضو مف األعمى ) ٙ٘إف شكؿ الشاىد غير منتظـ يبمغ ارتفاعو ) 
سـ(. يبدأ كما في الشكاىد األخرل بالبسممة ثـ سكرة ٓٔسـ( كثخنو )ٗٔكمف األسفؿ )

 (٘ -في يكسؼ بف إسماعيؿ ثـ الدعاء لو بالرحمة. )المكح االخالص يمييا اسـ المتك 
نص الشاىد مكزع عمى أحد عشر سطران، فيو اخطاء امالئية يمكف حصرىا في  

كممتيف: الخطأ األكؿ جاء في كممة )يكلد( المقسكمة بيف السطريف الخامس كالسادس كقد 
ي كممة )يكف( المقسكمة بيف أضاؼ ليا الكاتب )ياء( فكتبيا )يكيمد(. كالخطأ الثاني كرد ف

السطريف السادس كالسابع كقد أضاؼ إلييا الكاتب )كاك( فكتبيا )يككف(. كقد كتب كممة 
. كراعى االسمكب القرآني)الرحمف( ككممة )اسمعيؿ( مف دكف ألؼ كسطية كما في الرسـ 

 النبطي في تكزيع الكممة عمى سطريف كما في الشكاىد السابقة.
 (:6الشاهد رقم )

 محمد بف مركاف اسـ صاحبو
 المتحؼ العراقي المكاف
 جيده  الحالة

 ككفي  نكع الخط 
 نسخة جبسية مادة الشاىد 

 ـٖٔىػ / ٚ التاريخ
 أحد عشر  عدد السطكر

 سـٜٕ× سـ ٘ٗ األبعاد
 

 النص:
 بسـ اهلل الرحمف  .ٔ
 الرحيـ قؿ ىك ا .ٕ
 هلل احد اهلل ا .ٖ
 لصمد لـ يمد ك .ٗ
 لـ يكلد كلـ يكف  .٘
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 كفكا احدلو  .ٙ
 ىذا قبر محمد  .ٚ
 بف مركاف الحػمي .ٛ
 رحمو اهلل كغفر .ٜ

 لو كلمف استغفر لو .ٓٔ
 ( شاهد قبر محمد بن مروان / رسم الباحث6 -)الموح 
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 المالحظات: 
قكاـ ىذا الشاىد نسخة مف الجبس مدىكنة بالمكف االسكد ُأعدت عمى ما يبدك قبؿ  

عقكد مف الزمف لمعرض في أحد المتاحؼ العراقية، كلـ نستطيع الكصكؿ الى النسخة 
عمى أف  التأكيداألصمية، كالحقيقة ال ندرم ىؿ ىي مفقكدة أـ محفكظة في مكاف ما ؟. مع 

(، بيد أف بطاقتو ال تفصح عف معمكمات مفيدة بؿ تشير عٖٙٙٔالشاىد يحمؿ رقـ متحفي )
 الى قطعة اخرل مف الجص ذات قياسات كبيرة عثر عمييا في سامراء.

كلما كاف الشاىد مف المجمكعة نفسيا كددنا اضافتو بقصد التكثيؽ، السيما انو لـ  
لرجؿ لـ ُيذكر يدرس سابقان، كيعكد الى القرف السابع اليجرم / الثالث عشر الميالدم. صنع 

في مصادرنا العربية كاسمو محمد بف مركاف الحمي، كالنص يبدأ بالبسممة ثـ سكرة االخالص 
كبعدىا اسـ المتكفي ثـ الدعاء لو بالرحمة كالمغفرة. كالجديد في ىذا الشاىد أنو يحمؿ لقب 

نا نرجح صاحبو المنسكب الى مدينة الحمة، إذ لـ تحمؿ الشكاىد االخرل ألقابان. كىذا يجعم
 (ٙ -مكاف العثكر عميو في الحمة أك النجؼ. )المكح 

سـ( كأقصى عرض ٘ٗشكؿ الشاىد مستطيؿ غير منتظـ يبمغ أقصى ارتفاع لو ) 
سـ(، كمف المؤكد أف ثخف الشاىد األصمي أكثر مف ذلؾ. ككتابة ىذا ٘.ٕسـ( كثخنو )ٜٕ)

النقاش قد خطط الشاىد الشاىد منتظمة كالسطكر مرسكمة بأبعاد متساكية مما يكحي أف 
كاعتنى بتكزيع كمماتو عمى السطكر قبؿ البدء بالعمؿ. كىك مثؿ باقي الشكاىد مكتكب بالخط 

 الككفي البسيط بكاقع أحد عشر سطران.
 ثبت باسماء اصحاب الشواهد من الرجال والنساء:

 ق(ٕٕٚكسف ابنت عبد اهلل ) -ٔ
 ق( ٔٔٙالحارث بف زكريا ) -ٕ
 عبيد بف عبد اهلل بف قفؿيزيد بف غياث بف سممة بف  -ٖ
 مزاحـ بف داكد -ٗ
 يكسؼ بف اسماعيؿ -٘
 محمد بف مركاف الحمي -ٙ
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كمف المالحظ أف معظـ األسماء تقتصر عمى اسـ المتكفي كأبيو، كىي ال تحمؿ 
( العائد إلى محمد بف مركاف كلقبو عمى األرجح )الحمي( ٙألقابان باستثناء الشاىد رقـ )

 . الحمةنسبة إلى مدينة 
 النتائج

 لقد تكصمت الدراسة إلى نتائج يمكف حصرىا بالنقاط اآلتية:
ػػ عمى الرغـ مف كثرة المقابر كاألضرحة في مدننا العريقة، إال أف المتحؼ العراقي لـ  .ٔ

يحتفظ إال بعدد قميؿ مف الشكاىد الكتابية، كالسبب ىك أّف الكثير مف األمثمة التي كانت 
بسبب التقادـ كاإلىماؿ كالحركب أك التجديد  تزيف القبكر في المدف العراقية قد ضاعت

بمسكغ الحداثة، كذلؾ لعدـ إدراؾ أىميتيا التاريخية كالحضارية بكصفيا حمقة في سمسمة 
 الكتابات التذكارية اإلسالمية. 

لقد سعى الباحث أثناء الدراسة إلى قراءة الشكاىد عف قرب، كتصكيرىا كتفريغيا ػػ  .ٕ
ركفيا بدقة، كقد ُكتبت بالخط الككفي، كنفذت بأسمكب لبياف نكع الخط كطبيعة رسـ ح

 الحرؼ الغائر عمى ألكاح مف حجر البازلت. 
لما كانت معظـ عينات الدراسة غير مؤرخة، كال تتكافر عنيا معمكمات في سجالت ػػ  .ٖ

المتحؼ العراقي، بات عمينا تكريخيا بشكؿ تقريبي بعد مقارنتيا مع مثيالتيا مف الشكاىد 
تكاريخ منقكشة، كرجحنا أنيا تعكد إلى نياية القرف السادس اليجرم أك بداية التي تحمؿ 

 القرف السابع اليجرم لتشابو حجارتيا كنصيا كخطيا كأسمكب كتابة حركفيا.
يحتفظ بو المتحؼ العراقي مصنكع مف الرخاـ االبيض مؤرخ في سنة ػػ إف أقدـ شاىد  .ٗ
ي القاىرة، مكتكب بالخط الككفي ذم ىػ(، جاء ىدية مف متحؼ اآلثار العربية فٕٕٚ)

النيايات المثمثة، كقد حاكلنا تكثيقو في ىذه الدراسة ألىميتو التاريخية كالحضارية بكصفو 
لـ يسبؽ ألحد مف الباحثيف دراستو. كالحاؿ نفسو ينطبؽ عمى الشكاىد البازلتية الخمسة 

 ة اإلسالمية.التي ننشرىا في ىذا البحث إذ تعد اضافة جديدة لمشكاىد العربي
ػػ إف أىـ ما يميز الشكاىد المحررة في ىذا النكع مف الخط ىك أف حركفو ميممة أم  .٘

خالية مف النقط كالتشكيؿ، لذلؾ يصعب الجـز أحيانا في قراءة بعض كممات الشاىد 
كالسيما أسماء األعالـ. كقد غمبت عميو اليبكسة كالصالبة كالجفاؼ كالميؿ إلى التضميع 
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ما أكسبو طابعان ُيعد مف أىـ مظاىره الفنية. كلتكضيح تفاصيؿ النصكص قمنا أك التربيع م
 بتفريغ الكتابة الكاردة في ىذه الشكاىد لتسييؿ قراءتيا.

ػػ كطبعي أف يككف لممادة المكتكب عمييا أثر في اختيار نكع الخط، فصالبة البازلت  .ٙ
النكع مف الخط القائـ كصعكبة حفره كعدـ طكاعيتو شجعت النقاش عمى اختيار ىذا 

 الزكايا لسيكلة تنفيذه، لذلؾ جاء الحفر قميؿ العمؽ، كخالي مف جميع ضركب الزخرفة.
  االحاالت

 

                                                 
، دار الكتب العممية، بيركت، ٕعبد العزيز حميد، تاريخ الخط العربي عبر العصكر المتعاقبة، ج - ٔ

 .ٓٔ-ٜ، صٜٔٚٔ
الفريد لككاس، المكاد كالصناعات عند قدماء المصرييف، ترجمة زكي اسكندر كمحمد زكريا غنيـ، مكتبة   - ٕ

 .ٗٓٔ، صٜٜٔٔ – ٔٔٗٔمدبكلي، القاىرة، 
ة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة أعبد المعز شاىيف، طرؽ صيانة كترميـ اآلثار كالمقتنيات الفنية، اليي - ٖ

 .ٖٜٔ، صٜ٘ٚٔ
مكرتكات، الفف في العراؽ القديـ، ترجمة كتعميؽ عيسى سمماف كسميـ طو التكريتي، مطبعة انطكف  - ٗ

 .ٜٖ،  ٖٙص، ٜ٘ٚٔبغداد، األديب البغدادية، 
 .ٜٙ، صٜٛ٘ٔسعيد الديكه جي، المكصؿ في العيد االتابكي، بغداد،  - ٘
تبايف المكاني، دار الشؤف ساالر عمي خضر الدزيي، جغرافية أقاليـ العراؽ التضاريسية دراسة في ال - ٙ

 .ٔٛ، صٜٕٔٓالثقافية العامة، بغداد، 
، دراسة في تطكر الكتابات الككفية عمى االحجار في مصر في القركف الخمسة االكلى وبراىيـ جمعإ - ٚ

 .ٕٓٔ، صٜٜٙٔالمطبعة العالمية، القاىرة،  لميجرة،
 .٘ٛٔ، صٜٜٜٔؽ شرقية، بيركت، ، أكراٖج اإلسالمية،حسف الباشا، مكسكعة االثار كالفنكف  - ٛ

ـ، ٕٔ – ٛىػ / ٙ – ٕايناس محمد عمي بكبطانو، الخط الككفي عمى شكاىد القبكر في ليبيا بيف القرنيف 
 .ٙٔ، صٖٕٓٓرسالة ماجستير مقدمة الى قسـ االثار / كمية االداب / جامعة قاريكنس، 

 .ٓٛ، صٜٕٔٓدرية، صالح احمد البينسي، المتاحؼ عمـ كفف، دار الكفاء، االسكن - ٜ
، ٕٚٓٓ، القاىرة، لآلثارعمى ألمطابع المجمس ا اإلسكندرية،خالد عزب كأخركف، شكاىد قبكر مف  - ٓٔ
 .ٛٗص
ـ، ٜٜٛٔىػ / ٜٓٗٔسالمية بالككيت، الككيت، إلثار اآلحمد بف عمر الزيمعي، شكاىد القبكر في دار اأ - ٔٔ
 .٘ص
 .ٛٔاآلية  ،سكرة آؿ عمراف - ٕٔ
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 .ٙٗ، صٜٗٛٔمحمد فيد الفعر، تطكر الكتابات كالنقكش في الحجاز، مطبعة تيامة، جدة،  - ٖٔ
، ص، ٜٜٓٔخركف، الخط العربي، مطابع التعميـ العالي، المكصؿ، أعبد العزيز حميد صالح ك  - ٗٔ
 .ٖٔٔص
 يداـ.ه قبؿ سنكات قميمة مف المكاطف حسيف بطؿ اءكقة في اسفؿ الشاىد تؤكد شراصىناؾ كرقة مم - ٘ٔ
/  ٕٛفي  ٖٕٓٔكصؿ المتحؼ عف طريؽ الشراء مف السيد صباح حسف شبيب بمكجب القرار المرقـ  - ٙٔ
 ، كقد عثر عميو أثناء حفر انابيب المياه في حي العدالة بمدينة النجؼ االشرؼ.ٕٕٓٓ/  ٔٔ
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