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تغيـرت النظـرة إىل احلـدث التارخيـي خالل 
احلديـث  يعـد  مل  حيـث  العرشيـن،  القـرن 
بـل  وحمـدد،  جاهـز  تارخيـي  حـدث  عـن 
فقـط املاجـرى. فاملـؤرخ، بنـاء عـى تصـوره 
احلـدث  يكتشـف  الـذي  هـو  وإشـاليته، 
لذلـك،  خيرتعـه.  مـن  يكـن  مل  إن  املناسـب 
ومهملـة  تافهـة  تعتـر  اكنـت  وقائـع  حتولـت 
ورئيسـة.  أحـداث خطـرة  إىل  السـابق  يف 
وتبعـا هلـذا التصـور، تغـرت نوعيـة املصادر 
املمكـن اسـتغالهلا يف البحـث التارخيي، فمل 
احلوليـات  كتـب  وال  الرمسيـة  الوثيقـة  تعـد 
يه املصـادر الوحيـدة، بـل إن لك مـا خلفـه 
أو  مبنيـا  أو  منقوشـا  أو  مكتوبـا  االنسـان، 
خـالل  الذاكـرة  يف  حمفوظـا  أو  مسـتعمال 
فـرتة حمـددة، صار مصـدرا ميكن االسـتناد 
إليـه واعمتـاده يف التـأرخي مـى توفـر املهنـج 
الرؤيـة  هـذه  إطـار  يف  والدقيـق.  الصـارم 
اجلديـدة لملصدر التارخيي، يندرج اهمتامنا 
هـو  ومـا  بالشـاهدة. مفـا يه خصائصهـا؟ 
جحـم اإلرث املغريب-األندلـي مهنـا؟ ومـاذا 

التـارخي  يف  للباحـث  معطيـات  مـن  محتـل 
وحضارتـه؟  ولملجمتـع 

أكثر من شاهدة
تتكون الشاهدة من لوح من احلجر أو اخلزف 
أو أي مادة يوضع عى القر من أجل التعريف 
بصاحبـه، وحفـظ امسه، ومنـع اختالطه بغره 

مـن القبور. وبالرمغ مـن معارضة العملاء للك 
أشـال البنـاء والزخرفـة عـى القبـور، فإهنـم 
تسـاحموا يف اختاذ الشـاهدة بناء عى تأويل 
أثر يف السـنة اختذوه دليال، ومه يف احلقيقة 
إمنـا يسـتجيبون ويسـايرون تيـارا اجمتاعيـا 

أقـوى مهنـم. لذلـك، انتـرشت عـادة اختاذهـا 
يف لك العامل اإلسـاليم. 

عـى  الشـواهد  بوضـع  األندلسـيون  اهـم 
قبـورمه منـذ فـرتة مبكـرة وأعـي بذلـك القرن 
3هــ/9م، مكـا توحض إشـارات ابـن الفريض 
الغنيـة والكثـرة. وانطالقا من منتصف القرن 
4هــ/10م، صـار األخشـاص يعدون شـواهد 

يكتـب علهيـا مث  مـا  أو  قبـورمه يف حياهتـم 
يوصـون بوضعهـا عـى القـر. وأقـدم هشادة 
وهـب  أيب  بالزاهـد  تتعلـق  علهيـا  حصلنـا 
العبـايس اهلامشـي، حيـث تـرك جحـرا كتـب 
أبياتـا وأوىص بوضعـه عـى قـره. مث  هيلع 

مثلت شواهد القبور، في المغرب واألندلس، واجهة لتخليد الراحلين وعكس مستواهم 
االجتماعي، مع إضفاء ورونق للتخفيف من آالم الزائرين، كما تعكس كذلك نظرة المسلمين 

للموت واآلخرة.                   محمد حقي*

شواهد القبور في المغرب واألندلس

واجهة للتزيين وحفظ 
الذاكرة
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توسـعت هـذه الظاهـرة خـالل القـرون الثالثـة 
املواليـة، وتركـز اهمتام أهل املغـرب واألندلس 
عـى إعـداد شـواهد قبـورمه يف حياهتم، وقد 
مجعنـا سـت عـرشة شـاهدة مـن هـذا النـوع 
ولكهـا شـعرية إال واحـدة أليب الطيـب سـعيد 
بـن حيـي احلديدي الطليطيل. ويبـدو من إلقاء 
نظـرة عـى حمتويـات هـذه الشـواهد أهنـا مل 
تعـد جمـرد وسـيلة للحفاظ عـى هوية صاحب 
الدينيـة  باملشـاعر  تعـج  بـل أصبحـت  القـر، 
املتوقـدة واهلموم الدنيوية. وهذا احلرص عى 
إعـداد الشـاهدة ليـس رغبة فقط يف الشـاهدة 
مادامـت مألوفـة ومضمونـة مـن األهـل حـى 
دون وصيـة، لكنـه اهمتـام مبضموهنـا الغـي 

بالـدالالت.
اختصت األندلس يف منطقة الغرب اإلساليم 
الشـواهد،  مـن  والغنيـة  الكبـرة  برثوهتـا 
مفتاحـف إسـبانيا والرتغـال تعـج بالشـواهد 
الوسـيطية، وتضـاف إلهيـا يوميـا اكتشـافات 
جديـدة مـن هـذا النـوع. وعكس ذلـك، فرصيد 
عـى  ويقتـر  جـدا،  املغـرب مهنـا حمـدود 
مـا تتوفـر هيلع بعـض املـدن التارخييـة مثـل: 
فـاس ومراكـش، وأحيانا جند شـواهد خاصة 
كتبـت  لكهنـا  الوسـيط،  العـر  مـن  برجـال 
يف عصـور متأخـرة مكـا أكـد ذلـك غاسـتون 
دوفـردان. وكشـف الباحـث الفرنـي شـارل 
شـواهد  مـن  كبـرة  ثـروة  عـن  بروسـالر 
 تملسـان خاصـة مـن القـرون 14 و15 و16م. 
وقـد قـام باحثون مبجهـودات جبارة يف جمال 

مجع الشـواهد، وحجنوا يف خلق ترامك كبر 
اختـذ أحيانا شـلك موسـوعات كبـرة، ومهنم 
ودو  وبروسـالر  لييف-بروفنصـال  إيفارسـت 
اإلسـبان.  مـن  وغـرمه  بيـل  وألفـرد  فـردان 
وانصبـت اهمتاماهتـم عـى األندلس ومراكش 
وفـاس وتملسـان وقرطبـة وطليطلـة وإشـبيلية 

وجيـان واملريـة وبلنسـية...

أشكال فاخرة ومشتقة
قـام   ،20 القـرن  مـن  الثالثينيـات  عقـد  منـذ 
املتوفـرة  الشـواهد  بدراسـة  بروفنصـال 
والزخرفـة  الشـلك  عـى  بنـاء  األندلـس  يف 
وقمسهـا إىل أربعـة أصنـاف، وأخـذ عنـه هذا 

التقسـم طوريـس بلباسـم ووظفـه لك الذيـن 
وتضمـن  إسـبانيا،  يف  الشـواهد  يدرسـون 
تقسـمه األنواع اآلتية: أوال، الشـاهدة املربعة 
أو املسـتطيلة الـي توضـع عنـد رأس امليـت، 
وهـو الشـلك األكـرث انتشـارا وقدمـا. وتوضع 

الكتابـة وسـط اللوحـة، وحييط هبـا إطار حيدد 
جمـال الكتابـة عـى اجلوانـب األربعـة أو فقـط 

ثالثـة مهنـا. 
شـلك  ويه  األسـطوانية،  الشـاهدة  ثانيـا، 
وضواحهيـا،  طليطلـة  عـى  يقتـر  يـاد 
القـرن 4هــ/10م، مث  وقـد ظهـرت يف هنايـة 
توسـعت يف القـرن املـوايل، وتوضـع الكتابـة 
يف شـلك مسـتطيل يف اجلـزء العلـوي، ويه 
الرمـيل.  احلجـر  أو  الرخـام  مـن   مصنوعـة 
املرابطيـة  الشـاهدة  أو  أملريـة  ثالثـا، شـاهدة 
»ومتثـل أشـال حماريـب عقودهـا متجـاورة 
منكـرة، محتلهـا معـد عـى مناكـب ويـدور 
بالعقود طرر مسـتطيلة الشلك تعلوها أفاريز، 
وحتـف هبـذه األفاريـز والطـرر نقـوش كتابية، 
وتغيط احملاريب املنقوشة كتابات جنائزية«. 

وقـد انتـرشت يف النصـف األول مـن القـرن 
إفريقيـة  مـن  أملريـة  إىل  ودخلـت  6هــ/12م. 
واملغـرب األوسـط، وتصنـع مـن رخـام جيـد 
يعكـس  ومزخـرف بشـلك دقيـق ومتـن ممـا 

تقـدم صناعـة الرخـام الكبـر يف املدينـة.

استعملت مواد فاخرة، خاصة الرخام، 
في بناء القبور.
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رابعـا، مقابريـات ويه عبـارة عـن ألـواح مـن 
الرخـام توضـع عـى جانيب القـر، ظهرت يف 
األندلس الرشقية منذ القرن 6هـ/12م، وقبلها 
وجدت يف إفريقية واملغرب األوسط وصقيلية. 
ويذكـر لييف-بروفنصـال أهنـا دخلـت املغـرب 
يف عـر املرينيـن، لكـن وجـود واحـدة يف 
سـبتة قـد يثبـت وجودهـا يف املغـرب قبـل هذا 
العـر. وتضـاف إىل هـذه األنواع الشـاهدة 
اخلزفيـة الـي وصفهـا باحـث إسـباين مكـا 
يـأيت: »إن الشـلك اجلـاري اسـتعامله عبـارة 
أجـرة مسـتطيلة يف جهـة وعـى شـلك  عـن 
لـوزة يف اجلانـب اآلخـر، وتلصـق هبـا أذنـان 
يف اجلـزء العلـوي«، وتثبـت عنـد رأس القـر. 
ويه قدميـة، وتعـود أقـدم إشـارة إلهيـا إىل 
ووجـدت منـاذج مهنـا  344هــ/954م،  عـام 
مصنوعـة مـن الصخـر منـذ القرن 8هــ/14م. 
وبالـرمغ مـن ندرهتـا، فقـد انتـرشت يف املـدن 
الـي تزدهـر هبـا صناعـة اخلـزف مثـل مالقـة 
ومزخرفـة  مملعـة  ويه  ومرسـية،  وغرناطـة 
أحـد الوجهـن أو مهـا معـا حسـب احلـاالت 

واملناطـق، وتوجـد واحـدة مهنـا يف شـالة.
األشـال  هـذه  أن  إىل  اإلشـارة  وجيـدر 
املذكـورة توافـق األشـال الفاخـرة، ذلـك أن 
هنـاك أشـاال مشـتقة مهنـا، بعـد تشـوهيها، 
تسـتعمل باخلصوص يف األوسـاط الشـعبية، 
وهناك استعامل األجحار دون حنت وال صقل 
وال حـى تقـومي وقطـع خـزف، تكتـب فوقهـا 

معلومـات بسـيطة، وتوضـع عـى القـر.

مشاعر إنسانية متوقدة؟ 
عـددا  درس  الـذي  لييف-بروفنصـال،  يقـول 
هـذه  إن  األندلسـية،  الشـواهد  مـن  كبـرا 
الشـواهد تـاد تتشـابه، ويقتـر االختـالف 
عـى هبرجـة لغويـة ال تضيـف شـيائ جديـدا. 
»عبـارة  يف  الشـاهدة  عنـارص  أمه  وحـدد 
البدايـة العاديـة«، و»آيـة قرآنية تعـر عن فناء 
الدنيا، ويه يف الغالب اآلية 5 من سورة فاطر 
َنُّكُ  ِ َحـٌقّ َفاَل َتُغَرّ ـا الَنّـاُس ِإَنّ َوْعَد لَلّ َ ﴿َيـا َأهُيّ
ِ الَْغـُروُر﴾«،  ـُكْ ِبـالَلّ َنّ ْنَيـا َواَل َيُغَرّ َيـاُة الُدّ احْلَ
و»تعيـن امليـت بالبـدء بعبـارة: هـذا قـر…«، 
و»عبـارة التبجيـل )رمحـه لل(«، و»هشـادة 
التوحيـد الي تسـتعمل للتعبـر عهنا اآلية 33 
مـن سـورة التوبـة ﴿ُهـَو الَّـِذي َأْرَسـَل َرُسـولَُه 
ـِه  ّ يـِن لُكِ ـِقّ ِلُيْظِهـَرُه َعـَى الِدّ ـَدى َوِديـِن احْلَ ِباهْلُ
الوفـاة«،  ُكـوَن﴾«، و»تـارخي  امْلرُْشِ َكـِرَه  َولَـْو 

و»تـرمح عـى امليـت«، أخـرا.
الشـلك  هـذا  أن  لييف-بروفنصـال  ويضيـف 
سـائد أيضا يف مر، ويه ال هتم باجلانب 
الدنيـوي لمليـت باسـتثناء ذكـر أصلـه وألقابـه 
ويف أحيـان نـادرة تـارخي والدتـه ومعـره عنـد 
أهنـا خاليـة  بلبـاس  ويزيـد طوريـس  الوفـاة. 
مـن حـرارة املشـاعر اإلنسـانية املوجـودة يف 
الشواهد الرومانية. ويوافقهام أغلب املؤرخن 
عـى هـذا الـكالم بـلك بسـاطة، ألننـا نعـرف 

العينـة الـي اعمتـدا علهيـا، ويه الـواردة عند 
لييف-بروفنصـال يف كتابـه "الكتابـات العربية 
يف األندلس"، ويه فعال شـواهد ال تعيط إال 
أشـياء قليلـة إضافـة إىل مـا قيل. لكـن العودة 
وكتـب  األدبيـة  خاصـة  املصـادر  بـايق  إىل 
الـرتامج، تكشـف عـن نـوع آخر من الشـواهد 
تتضمـن أشـعارا تنقـل أحاسـيس أحصاهبـا 
ومواقفهم من املوت وعالقهتم باألحياء وأشياء 
أخرى سـنعود إلهيا فما بعد، وسـنبدأ بإيراد 
بعـض اخلصائـص الـي مت إغفاهلـا ومهنـا: 
أوال، أن الشـواهد اكنت، قبل القرن 5هـ/11م، 
ملخصـة جـدا، وتنـدر فهيـا اآليـات القرآنيـة، 
ويه حتـاول تأديـة واجهبـا املمتثـل يف ختليـد 

ذكـر امليـت دون زيـادة. 
ثانيـا، مـا بـن القرنيـن 5هــ/11م و7هــ/13م، 
القرآنيـة والـي تؤكـد عـى  كـرثت الشـواهد 
شـعرية  وكتابـات  النبـوة،  وإقـرار  التوحيـد 
محتـل مشـاعر امليـت، مث بدايـة التطويـل يف 
الشـاهدة، والي صـارت تؤدي أدوارا أخرى، 
الوسـاطة  عـن  والبحـث  الهشـادة  كـ»تلقـن 
)الشـفاعة(، ودمع األحيـاء، وهـذه دون شـك 
مشـاعر معيقـة، وذكـر سـبب الوفـاة والتظـمل 
مـن قاتـل امليـت«. ثالثا، يف القرنـن 8هـ/14م 
و9ه/15م، حتولـت الشـاهدة إىل قطعـة أدبيـة 
نرثيـة وشـعرية مطولـة وعى مسـتوى عال من 

عبـارة عـن سـرة  لكهنـا أصبحـت  البالغـة، 
ذاتيـة لمليـت، لقد ضعـف االهمتـام بالعبارات 
االهمتـام  القرآنيـة، وصـار  واآليـات  الدينيـة 
وأسـالفه  وأهلـه  ألقابـه  حيـث  مـن  باملتـوىف 
وأمعالـه وسـبب موتـه وتارخيـه يه املوضـوع 
حبـق.  ذاتيـة  سـرة  صـارت  لقـد   الرئيـس، 
رابعـا، األشـعار، الـي ينمظهـا امليـت لتوضع 
يف شـاهدة قـره، تعـود إىل الفـرتة مـا بـن 
القـرن 5هــ/11م و7هــ/13م، وأمه ما تضمنته 
الـلك«،  ينتظـر  الـذي  باملصـر  »اإلقـرار 
رمحـة  وثقتـه يف  بذنوبـه  امليـت  و»اعـرتاف 
والـرتمح  لزيارتـه  األحيـاء  و»تـريج  ربـه«، 
هيلع«، و»وعـظ األحياء وتذكرمه بزوال متاع 
القـر«،  ووحشـة  األحبـاب  ومغـادرة  الدنيـا 
و»تذكـر أيـام اللهـو واألمعـال اجلليلـة الـي 
قـام هبـا امليـت«، و»شـكوى امليـت مـن وحدته 

وغربته«. 
أليسـت هذه مشـاعر إنسـانية متوقدة؟ أليست 
تعبـرا عـن نفسـية أهـل املغـرب واألندلس يف 
الفـرتات األخـرة مـن حياهتـم حيـث يسـيطر 
يف  فيبـدأ  اإلنسـان،  عـى  املـوت  هاجـس 
اسـرتجاع رشيـط حياتـه ويتذكـر مـا سـيرتكه 
خلفـه مـن مـال وأهـل ولـذة ومـا سيعيشـه مـن 
وحشـة وغربـة يف قـره؟ إهنـا تعبـر واحض 
لقـد حتولـت  املـوت.  مـن  امليـت  مواقـف  عـن 
الشـواهد مـن جمـرد الذكـرى إىل إحسـاس 

وميـل أخـروي.

اعتمدت شواهد القبور، في البداية، 
على الخط الكوفي قبل أن تستعمل 

الخط األندلسي أيضا.

هجود؟ المدى  أنحن طول   // أطلنا  فقد  قم  يا صاحبي 
الصعيد فوقنا  دام من  ما   // منها  نقوم  لن  لي:  فقال 

عيد؟ والزمان  ظلها  في   // لهونا  ليلة  كم  تذكر 
تجود؟ ثرة  // سحابة  علينا  وكم سرور همى 

عتيد حاضر  // وشؤمه  تقضى  يكن  لم  كأن  كل 
وضمه صادق شهيد  // حفيظ  كاتب  حصله 

بطشه شديد من  رحمة   // تنكبتنا  إن  ويلنا  يا 
n العبيد  أمرك  // قصر في  يا رب عفوا فأنت مولى 

ابن شهيد أبو عامر أبو عامر يرثي نفسه
)القرن 5هـ/11م( في 

قرطبة.
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تخلد الشواهد تاريخ البلد وجزءا من ذاكرة أهله 
ونظرتهم للموت.

بين الخطين، الكوفي واألندلسي
اعمتدت شواهد القبور يف كتابهتا عى اخلط 
البسـيط حسـب احلـاالت  أو  املعقـد  الكـويف 
ومانـة امليـت. وهشـد العـر املوحـدي ميـال 
حنـو اسـتخدام اخلـط الكـويف البسـيط، بـل 
أكـرث مـن ذلك بـدأ اسـتعامل اخلـط األندلي 
مـن  شـاهدة  تظهـر  مكـا  واملقـروء  البسـيط 
بطليـوس مـات صاحهبا عـام 545هـ/1150م، 
وهـو الـيء الـذي لوحـظ أيضـا يف لوحـات 
بـي نـر  العمرانيـة. ويف عـر  املنشـآت 
املغـرب يف  باألندلـس، ويف  اسـتعامله  معـم 

ظـل املرينيـن.
وتساعد الشواهد عى حتديد أحداث تارخيية 
وحتقيقهـا بنـاء عـى تـوارخي مـوت أحصاهبا، 
وتـارخي األرس السـيايس وتسلسـل حامهـا 
تقدمهـا  نفهسـا  اخلدمـة  حمكهـم.  وفـرتات 
الـذي  العلـوم خاصـة احلديـث  للباحثـن يف 
يفـرض تواتـر الروايـة وعدالـة الناقلـن. وقـد 
سـبق للقدماء أن وظفوها يف اجلرح والتعديل 

اكبن الفريض وابن بشكوال. وميكن توظيفها 
يف التـأرخي لألفـار وظهورهـا وتطورهـا. مكا 
بضبـط  اجمتـايع  بـدور  الشـاهدة  تضطلـع 
األنساب وحتديد تسلسل أبناء البيت الواحد، 
حسـب  ألحصاهبـا  االجمتـايع  واملسـتوى 

مسـتوى خفامهتـا ونوعيـة خطهـا. 
مكا تبن الشـاهدة مسـتوى التطور الصنايع 
الـذي وصـل إليـه العـر، فشـواهد أملريـة أو 

الشواهد املرابطية تظهر براعة الصانع أملريي 
املصـادر  أن  مـن  بالـرمغ  وتـويح،   العاليـة، 
بوجـود ورشـات متخصصـة  ذلـك،  تذكـر  ال 
يف صناعـة الشـواهد والتوابيـت اجلنائزيـة، 
أو عـى األقـل وجـود صنـاع يصنعوهنـا عنـد 

احلاجـة.
وأيضـا، توفـر الشـواهد معطيـات مهمـة عـن 
الدميغرافيـا التارخييـة بتوفـر تـوارخي وفـاة 
أحصاهبـا وأمعـارمه، وأحيانا سـبب وفياهتم 

وارتباطاهتـم العائليـة.
يف  الباحـث  جيـد  لكـه،  ذلـك  عـن  وفضـال 
الشـواهد، مكا يظهر عـرض مضاميهنا، مادة 
غنيـة عـن مشـاعر املـوىت وعالقهتـم باألحياء، 
ونظـرة املجمتـع إىل املـوت واآلخـرة واملصر، 

وإمجـاال لك مـا يتعلـق باملـوت.
الشـواهد  إن  األخـر،  يف  القـول،  ميكـن 
املسـملن عامـة  ملقابـر  متثـل مـزة أساسـية 
واملغاربـة خاصـة، ويه  واألندلسـيون مهنـم 
تضـيف علهيـا مجـاال ورونقـا خيفـف مـن آالم 
الزائـر، وتعكـس كذلـك املسـتوى االجمتـايع 
لملدفونـن ومـدى تطـور صناعـة البلـد، مكـا 
أهلـه  ذاكـرة  مـن  البلـد وجـزءا  تـارخي  ختلـد 
ولك  واملصـر.  واآلخـرة  لملـوت  ونظرهتـم 
لتـارخي املغـرب  هـذا جيعلهـا مصـدرا مهـام 

n ومدنـه.  واألندلـس 
* أستاذ التارخي، لكية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بي مالل

لترحم نظرة  أو  جدثي  على   // لتألم  وقفة  من  خليلي هل 
دار مخيم األرض  بطن  بعد  // وهل  ثنية  الردي من  بعد  خليلي هل 

فليسلم من مسلم  بي  مر  فمن   // ردينا إلخوة  أو  حيينا  وإنا 
أال أسلم يقول  أو  أال عم صباحا   // يقول محييا  أن  عليه  وماذا 
وأعظم رفات  من  عليها  فعاج   // البلى  على  كرمن  وفاء ألشالء 
n المترحم  دمعة  ويذوق طورا   // عندها  الحزن  آهة  يردد طورا 
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