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Abstract 

It seems that there is a certain style of Koufi font foliar script, which appeared in many decorative 

examples discovered in the cities of the province of Cyrenaica during the Fatimid period, where it 

was possible to trace the extent of the congruence of this artistic style, in the inscribed friezes 

coming from the cities of Sirte, Ajdabiya, and Cyrenaica, and the importance of the subject lies In 

tracing some fragments of writing discovered in some archaeological buildings and trying to use 

them to date those sites. The main reason for choosing this topic is due to the scarcity of studies 

dealing with kufic lines in Cyrenaica. The central question is how the discovered Fatimid writings 

were used to date the sites found there? The study aims to highlight on the Fatimid inscriptions of 

Barqa, analyze their features, and identify their importance. Perhaps what gives this study its 

original character in its attempt to set a specific date for the period of construction of the two 

mosques of Sirte and the Fatimid Ajdabiyah. In order to achieve these goals, we assumed that 

analyzing the nuggets of memorial inscriptions would help in studying the history of Fatimid 

architecture in the Libyan province of Barqa, and the researcher would follow the historical and 

descriptive analytical method.  

The limits of the study: The spatial limit: the Libyan region of Barqa, and the temporal limit: the 

Fatimid period in the province of Cyrenaica (301-440 AH). The researcher hopes to set the 

historical and artistic framework for the emergence of kufic lines in the province of Cyrenaica, 

and the study is divided into two parts: a theoretical part that deals with the Fatimid existence in 

the region of Barqa and the second part is practical deals with discovered Fatimid inscriptions. 

Keywords: Barqa - kufic lines - Ajdabiya.  

 امللخص

يبدو أن هناك أسلواب معينا من أشكال اخلط الكويف املورّق، ظهر يف الكثري من األمثلة الزخرفية املكتشفة يف مدن إقليم 
برقة، خالل الفرتة الفاطمية، حيث أمكن تتبع مدى تطابق هذا األسلوب الفين، يف األفاريز املنقوشة القادمة من مدن 

ية وحماولة ية املووو  يف تتبع بع  الشذرات الكتابية املكتشفة يف بع  املبا ي األرر سرت، وإجدابية، وبرقة، وتكمن أمه
توظيفها لتأريخ تلك املواقع. ويرجع سبب اختيار املووو  إىل ندرة الدراسات اليت تتناول اخلطوط الكوفية يف برقة. 

اقع املكتشفة هبا؟ وهتدف رقة يف أتريخ املو ويتمثل السؤال احملوري يف كيفية توظيف الكتاابت الفاطمية املكتشفة يف ب
الدراسة إىل إبراز النقوش الفاطمية املكتشفة بربقة، وحتليل مساهتا، والتعرف علي أمهيتها، ولعل ما يضفي على هذه 
الدراسة طابعها األصلي يف حماولتها ووع اتريخ حمدد لفرتة بناء مسجدي سرت وإجدابية الفاطميان. ولتحقيق هذه 
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 ف افرتونا أن حتليل شذرات النقوش التذكارية تساعد يف دراسة اتريخ العمارة الفاطمية إبقليم برقة اللييب، وسيتبعاألهدا
 الباحث املنهج التارخيي والوصفي التحليلي.

(، هـ440-301حدود الدراسة: احلد املكا ي: إقليم برقة اللييب، واحلد الزما ي: يتوافق والفرتة الفاطمية إبقليم برقة )
وأيمل الباحث ووع اإلطار التارخيي والفين لظهور اخلطوط الكوفية إبقليم برقة، تنقسم هذه شقني: شق نظري اترخيي 
يتطرق إىل الوجود الفاطمي إبقليم برقة وملخصا عن أهم مظاهرهم احلضارية. والشق الثا ي تطبيقي يتناول النقوش 

 الفاطمية املكتشفة. 

 إجدابية. –خطوط كوفية  –برقة  الكلمات املفتاحية:

 
 :املقدمة

ه، واستولوا 296سيطر الفاطميون علي الشمال اإلفريقي بعد انتصارهم علي اجليش األغليب يف موقعة األربس عام 
، وأعلنوا قيام دولتهم، اليت أمتد نفوذها يف ذلك الوقت إىل أكثر أجزاء 1على رقادة والقريوان والقصر القدمي دون مقاومة

املغرب، وبعد أن أستتب األمن للفاطميني يف املغرب، اجتهت أنظارهم إىل املشرق العريب، فجردوا محلة برية بقيادة بالد 
صبحت برقة أومنذ هذا التاريخ  ،3ه301الذي استطا  أن يستويل علي إقليم برقة بكامله سنة  2حباسة بن يوسف

ه، 341نة وحصنوا رغورها، ومع توىل املعز اخلالفة الفاطمية سنقطة لتجمع اجليوش الفاطمية املتجه ملصر، فأهتموا هبا 
شهدت فرتة حكمه املبكرة اهتماما ابلتنظيمات اإلدارية يف إقليم برقة، حيث قام بتعيني بع  الوالة على مدنه، ونظم 

ه احلريب املتجه ول، كما وجه عنايته إىل حتصني موانئ اإلقليم وتوسيعها حىت تكون سندا ألسط4بريده وأموره االقتصادية
ه والته يف إقليم برقة حبفر اآلابر وجتهيز الصهاريج وبناء 355ملصر، ولتحسني الطريق الربية املوصلة ملصر أمر املعز سنة 
، ويذكر ابن اخلطيب أن املعز أمر إبختاذ قصر من كل رالرني 5القصور واالسرتاحات يف كل مراحل الطريق إىل مصر

، ونتيجة هلذا شهد إقليم برقة ازدهارا كبريا خالل العصر الفاطمي، السيما يف الفرتة 6قية وبني مصرميال ما بني داره أبفري
األوىل منه اليت عاش فيها اإلقليم استقرارا سياسيا، اهتم فيها الفاطميون بشؤون االقليم االقتصادية والعمرانية كتأمني 

، وحفروا آابر املياه وبنوا الصهاريج والسدود يف الصحاري الطرق وإصالحها، وعمارة املساجد واالسرتاحات والقصور
، مما زاد من كثرة املزار  والبساتني على أرض اإلقليم، َفزاَد بذلك كثرة اإلنتاج وتنوعه الذي أََدي 7ما بني سرت والفيوم

األقاليم اجملاورة، سواء لبلدان و بدوره إىل زايدة التبادل التجاري بني مدن اإلقليم املختلفة، أو بينها وبني غريها من مدن ا
عن طريق الرب أو البحر، والسّيما أن الفاطميني كانوا قد اهتموا مبوانئ اإلقليم املطلة على البلدان األوروبية، وكل تلك 

 ، وما يؤكد هذه اإلنتعاشة االقتصادية يف8املعطيات أَّدت يف هناية األمر إىل انتعاش حياة السكان االقتصادية يف برقة
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برقة الفاطمية، ما أورده بع  اجلغرافيني القدامى حوهلا إذ يذكر ابن حوقل الذي زارها ِإاَبن سيطرة الفاطميني عليها أهنا 
وأسعارها أبكثر األوقات فائضة ابلرخص يف مجيع  ..."مدينة وسطة ...هلا كور عامرة وغامرة ...ووجوه أمواهلا مجة

يُثين على رخائها كما شاهده بنفسه زمن الفاطميني، حيث وجدها: "قصبة ، وكذلك جند معاصره املقدسي 9األغذية"
، وال خيتلف عنهم البكري الذي كان معاصرا ألواخر 10جليلة عامرة نفيسة، كثرية الفواكه واخلريات واألعسال مع يسار"

 .11احلكم الفاطمي على اإلقليم بقوله عن برقة: "وهي دائمة الرخاء كثرية اخلري"
 لفنون الفاطمية إبقليم برقة:العمارة وا

ترك الفاطميُّون آاثرا معمارية متنوعة يف كثري من املناطق إبقليم برقة، خصوًصا يف املدن اهلامة اليت استوطنوها مثل سرت 
وإجدابية وبرقة )املدينة(، وقد كشفت احلفرايت األررية اليت أطلقتها العديد من البعثات األجنبية املختلفة منذ بداية 

مسينيات من القرن املاوي داخل االقليم، عن بع  القصور الفاطمية، يف إجدابية وسرت والعزايت، ابإلوافة إىل اخل
اكتشاف بع  املساجد الفاطمية مثل جامع سلطان بسرت، وجامع ابوالقاسم مبدينة إجدابية، وجامع املخيل مبنطقة 

مارية وفنية نستعروها ملواقع الفاطمية بربقة، وما حتويه من أاثر معاملخيلي ومجيعها ترجع للفرتة الفاطمية. وللتعريف هبذه ا
 من غرب اإلقليم إىل شرقه ابلشكل التايل:

 :أطالل سرت الفاطمية 
ذا املوقع يف أساسه وقد كان ه تقع مدينة سرت األررية يف منتصف الساحل اللييب املطل علي البحر األبي  املتوسط، 

، وال يُعرف حتديدا مىت اطلق اسم )سورت( الذي ظهر عند املؤرخني واجلغرافيني 12حمطة جتارية يف عهد القرطاجيني
، واملؤرخ املصري 13القدامى عند حديثهم عن هذا املوقع، كاملؤرخ البيزنطي بروكوبيوس خالل القرن السادس امليالدي

، وايضا اجلغرايف ابن خرداذبة يف معرض حديثه عن بع  املسافات بني والييت 14قرن الثالث اهلجريابن عبد احلكم يف ال
، ويف فرتات الحقة يتجدد ذكر املدينة أيضا لدى الكثري من الرحالة واجلغرافيني املسلمني، مثل أبن 15برقة وطرابلس

، واإلدريسي الذي ذكر 17سوارها وأسواقها، والبكري الذي ذكر جامعها وأ16حوقل الذي حتدث عن أسوارها وقالعها
 .19، وابن سعيد الذي حتدث عن قصورها، حمددا تفاصيلها وأمسائها بدقة كقصر الشبيكة وقصر املْديّنة18أسوارها الرتابية

م، عندما قام السيد تشايلد أبعمال مسح أرري استطا  من خالهلا 1950بدأت التحرايت األررية بسرت سنة        
، وشرعت مصلحة اآلاثر الليبية يف إجراء أوىل احلفرايت األررية عام 20أن يضع خمططا آلاثر املدينة اإلسالمية وأسوارها

، وقد كشفت 21م1964برائسة السيد عبد احلميد عبد السيد عام م برائسة حممد أيوب، وأحلقتها حبفرية أخرى 1963
(، ابإلوافة إىل الكشف عن حتصينات 41×31هذه احلفرايت مسجدا فاطميا مبخطط مستطيل الشكل أطواله )

املدينة وبواابهتا، كما أدت هذه احلفرايت إىل التعرف علي زخارفها املعمارية والفنية من خالل ما عثر عليه من مناذج 
متعددة، وزاد االهتمام أباثر مدينة سرت عندما افتتحت مصلحة اآلاثر، والبعثة اإلجنليزية أعمال التنقيب داخل املدينة 

م(، وقد أظهرت نتائج هذه األعمال معلومات تتعلق ابلعمارة 1981 -1977يف أربعة مواسم، يف الفرتة ما بني )
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، كما أطلقت البعثة الفرنسية أعماهلا يف 22خالل الفرتة الفاطمية لفنون، وتطور االدينية، واملدنية، والعسكرية ابملدينة
م( وأظهرت نتائج أعمال املسح والتنقيب معلومات هامة تتعلق ابلعمارة 2011-2007مدينة سرت بني عامي )

موعة والفنون يف العهد الفاطمي، من خالل دراسة خمططاهتا وحتصيناهتا ومسجدها الكبري وقد نشرت نتائجها يف جم
 .23من املقاالت العلمية

 
 :أاثر إجدابية الفاطمية 

كلم جنوب غرب مدينة بنغازي، دوراً مهماً يف   160لعبت مدينة إجدابية، الواقعة عند املدخل الغريب لربقة، وعلى بعد 
سرتاتيجية كربى جعلها االقرون الوسطى، وما زالت إىل اليوم تتميز آباثرها الفاطمية القدمية، وكان ملوقعها اجلغرايف أمهية 

تتحكم يف عدد من املسالك والطرق التجارية، سواء املتجهة إىل غرب البالد، واليت تربط تونس مبصر، أو تلك اليت 
تربطها بواحات اجلنوب الربقي كأوجلة وجالو والكفرة، وقد شهدت املدينة استيطاان رومانيا، وتشهد علي ذلك جمموعة 

انية اليت التزال آاثرها ابرزة للعيان، أمهها احلصن الروما ي كورنيكالنوم، وهو من القال  اليت من املواقع واحلصون الروم
، وال يُعرف حتديدا اترخيا حمددا إلعادة استيطان إجدابية كبلدة 24ُشيدت حلماية طرق القوافل ومصادر املياه يف الطريق

قدم لتزود للجيوش اإلسالمية يف طريقها لفتح افريقية، و إسالمية، ولكن من املرجح أهنا نشأت مبكرا كمحطة للراحة وا
لنا اجلغرافيون املسلمون القدامى معلومات هامة حول مدينة إجدابية، سواء املتعلقة حبياة السكان، ومعيشتهم، أو تلك 

ابن حوقل ، وكذلك 25املتعلقة بعمارة املدينة، فقد أشار اليعقويب أهنا مدينة ذات حصن، وفيها جامع وأسواق قائمة
ه(، فقد وصفها أبهنا مدينة  487، أما البكري )ت26الذي حتدث عن موقعها وعمارهتا ونشاطها الزراعي واالقتصادي

كبرية يف الصحراء، طيبة املاء مزدانة ببساتني النخيل، وهبا جامع حسن البناء بناه أبو القاسم الفاطمي، ومحامات وفنادق  
، 27اليس ملبا ي مدينة إجدابية سقوف، إمنا هي أقباء طوب لكثرة رحيها ودوام هبوهبكثرية وأسواق، هلا مرسى على البحر و 

واعتبارا من القرن السادس اهلجري، يبدوا أن املدينة قد فقدت ازدهارها، إذ مل تعد تذكر إال وقرن اخلراب هبا، إذ يصفها 
 .28اإلدريسي ابنداثر عمارهتا وأسوارها

ة اخلمسينيات، سعت إدارة األاثر الليبية إىل اكتشاف ودراسة بع  املواقع اإلسالمية مع استقالل ليبيا يف بداي       
م(، حيث كشفت 1955-1954مبدينة إجدابية، وكانت أوىل احلفرايت اليت استهدفت أاثر إجدابية، يف املوسم )

م، عن طريق بعثة اجنليزية 1971احلفرايت علي صحن اجلامع وأروقته، مث استؤنفت احلفرايت مبوقع إجدابية األرري عام 
م، استطاعت من خالهلا الكشف 1973اتبعة جلمعية الدراسات الليبية اللندنية، يف رالرة موسم متتالية انتهت عام 

عن خمططي اجلامع والقصر الفاطميني ابملدينة، ابإلوافة إىل جمموعة من النقوش والكتاابت واآلاثر اليت تعود للفرتة 
 الفاطمية.
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 ة )املرج( الفاطمية:أاثر برق 
كلم، وهي إحدى املدن الليبية اليت لعبت   100تقع مدينة برقة )املرج حاليا( إىل الشرق من مدينة بنغازي الليبية حبوايل 

ع وصول املسلمني مدوراً خطرياً يف اتريخ ليبيا القدمي، منذ أن أسسها االغريق يف منتصف القرن اخلامس قبل امليالد، و 
أسسوا اليت  ،29م(642ه/22فريقي وفتحهم ملصر، واصلوا تقدمهم حىت مدينة برقة اليت افتتحوها سنة )إىل الشمال األ

هبا قاعدة متقدمة هلم، قبل أن ينتقلوا إىل طرابلس يف نفس العام إلزاحة احلاميات البيزنطية املتبقية هبا، ونالحظ أن أمر 
ن أيب ات الالحقة لوالية ابن العاص، حيث اختذها عبد هللا باستغالهلا كقاعدة لتجمع القوات اإلسالمية استمر للفرت 

ه قاعدة لتالقي جيوش املسلمني إرناء غزو إفريقية، وقد عرف املسلمون أمهية هذه املنطقة منذ عصر 27السرح سنة 
ومع  .إلقليماالوالة، فحسنوا طرقها ودروهبا وقاموا بتحصني املدن اليت استوطنوا هبا، لصد اهلجمات املناوئة هلم على 

سلمني يف إمخاد وهتدئة 
ُ
توقفت حركة الُفتوح يف إفريقية بعد مقتل اخلليفة ُعثمان بن عفان روي هللا عنه، وانشغال امل

الفنت اليت قامت بعد ذلك، ركن أهل برقة جانب احلياد حيال األحداث والفنت اليت اندلعت عقب اغتيال اخلليفة، فلم 
، فحق فيهم قول ابن العاص: "قعدت 30، إذ كانوا "أخصب قوم ابملغرب، ومل تدخلها فتنة"خيالفوا عهدهم مع قادة الفتح

، كما أن هذا الوفاء واألمان  31مقعدي هذا، وما ألحد من قبط مصر علي عهد إال أهل أنطابلس هلم عهد يوىف هلم به"
ة فما أعلم منزال مايل ابحلجاز لنزلت برقكان له صداه فيما ردده البالذري علي لسان عبدهللا بن العاص يف قوله: "لوال 

، ومل تكتف برقة بكوهنا امللجأ اآلمن، بل وفرت الدعم واإلمداد جليوش املسلمني اليت خترتقها 32أسلم وال أعزل منها"
 ذهااب وإاياب يف فتوحاهتا إلفريقية. 

دينة ببناء سور حوهلا توكل يقوم بتحصني املاهتم العباسيون بتحسني أووا  مدينة برقة، إذ جند اخلليفة العباسي امل       
ه بعد هزميتهم 301، أما الفاطميون فقد سيطروا عليها سنة 33حلمايتها، وتزويدها بصهاريج لتجميع مياه األمطار

ا ه، ورغم اجملازر الشنيعة اليت اقرتفوها يف حق أهل املدينة إال أهنم اهتموا بعمارهتا وحسنوا أسوار 34للحامية العباسية فيها
، وقد ازدهرت املدينة يف عهد الفاطميني، فبنيت املساجد 35ملا متثله هلم من أمهية اسرتاتيجية يف الطريق لفتح مصر

والقصور واملرافق العامة، وتشهد علي ذلك بع  اآلاثر الفاطمية اليت كشفت عنها بع  الدراسات واحلفرايت اليت 
، وأيضا حفرايت البعثة 36ناولت بع  النقوش الفاطمية املكتشفة ابملرجأقيمت ابملدينة كدراسة الراحل عبد السيد اليت ت

  .37م1993 -1989اإلجنليزية اليت استمرت مخسة مواسم متتالية يف الفرتة ما بني 
 :أاثر العزايت الفاطمية 

كم، 70وايل حبتقع منطقة العزايت علي طريق احلجيج القدمي املار جبنوب اجلبل األخضر، وتبعد عن مدينة درنة جنواب 
ويبدو أن الرومان قد اهتموا مبكرا هبذه املنطقة لوجود بع  التحصينات الرومانية واليت ميكن أن نعتربها ومن خط 
احلصون الدفاعية اليت أقامها الرومان يف املنطقة املمتدة من كورنيكالنوم )إجدابية( وحيت ابليوروس )التميمي( ود 

تنشط يف املنطقة، ومع الفتح اإلسالمي للشمال األفريقي، ازدادت أمهية املنطقة  هجمات القبائل الليبية اليت كانت
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لوقوعها على طريق احلجاج القادمني من املغرب مرورا بربقة، ومنها إىل مصر ومكة ذهاابً وإايابً،، وأصبحت بع  مواقع 
، ويذكر 38ربيةق األوسط للطرق الجنوب اجلبل األخضر حمطات رئيسية يف هذا الطريق الرئيس الذي كان يعرف ابلطري

العديد من املؤرخني أن املعز لدين هللا الفاطمي أمر عماله ابلتجهيز لغزو مصر، واالهتمام ابلطرق الربية املوصلة إليها، 
وبناء القصور واالسرتاحات يف كل مرحلة من مراحلها، حددها ابن اخلطيب إبختاذ قصر من كل رالرني ميال ما بني 

، وقصر املعزية ابلعزايت من القصور اليت شيدها املعز عند فتحه ملصر، وهذا ما يؤكده 39قية وبني داره مبصرداره أبفري
ونظرا ألمهية القصر الفاطمي  ،40ابن أيب دينار القريوا ي يف قوله: "ورحل من إجدابية فنزل بقصره املعروف ابملعزية يف برقة"

ما كان لبع  م القصر يف مناسبتني، سامهت يف احلفاظ عليه بشكل كبري، كابلعزايت، قامت مصلحة اآلاثر الليبية برتمي
 الدراسات البحثية اليت أجريت عليه دورا هاما يف إبراز مرافقه وخملفاته التارخيية واألررية. 

 الكتاابت والنقوش الكتابية الكوفية إبقليم برقة:
كل   رها الفنية منذ فجر اإلسالم، وقد أواله الفنان املسلميعد اخلط الكويف من اخلطوط العربية اهلامة اليت برزت أاث

االهتمام الرتباطه الوريق مبجرايت احلياة اليومية، فهو اخلط الذي زاد شأنه ومست مكانته ابنفراده يف تدوين القرآن طيلة 
رف ابخلط الكويف على ع أربعة قرون من اهلجرة تقريباً، فضالً عن ارتباطه يف الكتاابت الرمسية ونقوش املسكوكات، وقد

، وقد قسم الباحثني اخلط الكويف إىل قسمني: القسم 41عادة العرب يف تسمية اخلطوط وفقا للمدن اليت ظهرت فيها
األول حبسب الوظيفة، والقسم الثا ي حبسب الزخرفة، وتشمل أنوا  القسم األول خطوط التحرير، وخطوط كتابة 

 لقسم الثا ي: اخلط الكويف البسيط، واخلط الكويف ذو النهاايت املثلثة، واخلطاملصاحف، واخلط التذكاري، أما خطوط ا
الكويف املورق، واخلط الكويف املزهر، واخلط الكويف ذو األروية النباتية، واخلط الكويف املضفور، وأخري اخلط الكويف 

عها، واألخشاب، صلبة كاحلجارة أبنوا، وخبصوص اخلط الكويف التذكاري، فقد استخدم يف التسجيل علي املواد ال42املربع
إلربات اآلايت القرآنية، أو النصوص التأسيسة للمبا ي، أو ربت ابلوفيات، على مدى القرون السنة األوىل للهجرة، وهو 
إذا اخلط الثقيل الذي استخدم يف مناسبات مهمة، وُكتب به بقصد البقاء على مر الزمان، وأييت اخلط يف صور رالث: 

لتذكارية على العمائر يف هيأة أشرطة وأفاريز خطية حُتلي بواطن العقود واحليطان أو رقاب القباب أو تدور حول النقوش ا
احملاريب واملآذن، وحتفر يف مواد صلبة كاحلجر واجلص، وقوامها آايت قرآنية أو عبارات دعائية أو أتسيسية، وأتيت أيضا 

خرية إىل حتديده، وهذه تكون منقوشة على احلجر أو الرخام، والصورة األ يف هيأة نقوش أتسيسية تؤرخ إلقامة أرر وتشري
تظهر يف هيأة نقوش جنائزية مبا تعرف ابلنقوش الشاهدية، وهي نو  من أنوا  الكتاابت التذكارية اليت شا  استعماها 

 يف العامل اإلسالمي منذ فرتة مبكرة.
وش واقع األاثر الفاطمية إبقليم برقة، اكتشفت العديد من هذه النقخالل أعمال البعثات احمللية واألجنبية يف م      

التذكارية الكوفية مصدرها بع  املساجد والقصور الفاطمية اليت استهدفتها أعمال احلفر والتنقيب األرري، واعتبارا من 
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بعضها ابلدراسة،  تهدفمخسينيات القرن املاوي مُجعت هذه النقوش وشواهد القبور يف املخازن واملتاحف الليبية، اس
فيما ظل القسم األكرب منها يرب  يف رفوف هذه املتاحف دون اهتمام، ويبدو أن هناك أسلواب معينا من أشكال اخلط 
الكويف املورّق، املؤطر أبشرطة ويقة، ظهر يف الكثري من األمثلة الزخرفية املكتشفة يف مدن إقليم برقة، خالل القرن 

مدى تطابق هذا األسلوب الفين، يف العديد من األفاريز املنقوشة يف احلجر الرملي، واجلريي، العاشر، حيث أمكن تتبع 
القادمة من مدن سرت وإجدابية، وبرقة )املرج(، وفيما يلي عرض لبع  هذه املكتشفات بعد تصنيفها حبسب املوقع 

 املكتشفة فيه:  
 أوال نقوش مدينة إجدابية

م يف جدار قبلة جامعها نقشا كتابياً غري 1812إليطايل تشرفللي، عندما شاهد سنة أول اإلشارات حوهلا كانت عند ا
(، أما اإلشارة الثانية حول هذه النقوش، 1، )انظر الشكل 43(كعطىاهدواوح املعامل، استطا  نسخ كلمة غري مفهومة )

هذه  ة احملراب، واعتقد أنفنجدها عند هاملتون، الذي حاول تتبع كتابة مكونة من رالث رموز علي اتج أحد أعمد
الرموز هلا عالقة بشهادة التوحيد، ونظرا ملعلوماته السابقة عن نقوش إجدابية، فقد مكث هاملتون يومان يف ذات املكان 

 . 44للبحث عن نقوش أخرى، لتفحصها غري أن حماوالته آبت ابلفشل، ومل جيد غري ما اكتشفه سابقا عند احملراب

املسح األرري عقب استقالل ليبيا يف بداية اخلمسينيات، متكنت إدارة اآلاثر الليبية من مجع ومع انطالق أعمال      
العديد من النقوش الكتابية اليت ترجع للفرتة اإلسالمية مبدينة إجدابية، ومت حفظها مبخازن اإلدارة، حيث توجد جمموعة 

، بع  هذه للحفاظ عليها فرتة توليه إدارة اآلاثر الليبيةمنها كان قد قام بنقلها من أماكنها األصلية السيد جود تشايلد 
سم، وختتلف يف 54سم، 33النقوش التذكارية منحوتة على حنو ابرز يف كتل حجرية متنوعة يف الطول، ترتاوح ما بني 

سم، وقد أمكن التعرف علي عدد ما ال يقل عن رالرة نقوش تعود بشكل قطعي لنقوش 18سم و6السماكة ما بني 
 مع الفاطمي إبجدابية، وأهم هذه النقوش:اجلا

( جزء نقش أتسيسي حمفوظ مبكتب أاثر إجدابية: منقوش ابخلط الكويف املورق على لوح من احلجر اجلريي ابخلط 1)
وثلثمائة[( أو ]هور سنة عشر )..(، وحُتتمل قرأته بني التارخيني: 2(، )انظر الشكل هور سنة عشرالبارز: )..

أبطالل جامع  أنه رمبا يكون العياشي ارناء مروره ، ومل يُعثر على بقيته لتحديد التاريخ بدقة، غري45[عشرون ]وثلثمائة
م(، قد أطلع علي بقية النقش عندما قال: "هناك رسم مسجد قدمي هتدم، ووجدان يف 1649ه/1059إجدابية سنة )

( )]شـــ[هور سنة عشرتكون بداية النص:  ، كما أنه من املمكن أن46بع  حجارته اتريخ بنيانه منقوشا سنة رالمثئة"
 [( .سنة عشر ]وثالثمائةهور ، لتكون القراءة التقريبية : )..47حبسب بع  التخمينات
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م(، 963–962" )واحد وخمسين وثلثمائةكتابة تذكارية على احلجر، ابخلط الكويف املورق البارز نصها: " (2)
ذ متضمنا شكال مزهرا للنهاايت العليا للحروف، من انحية التنفي (، يصور النقش أسلواب كوفيا أكثر تطورا،3)شكل 

وأسلوب الكتابة والزخرفة، وأشكال احلروف وسيقاهنا املورقة، فإن هذا النقش قريب جدا من نقش أخر وجده لويك 
 م خمزان مبخازن األاثر يف شحات، كان قد ُجلب يف اخلمسينيات من القرن املاوي من خرائب القصر1971عام 

[..(، ر به] من ما أمــــالفاطمي إبجدابية، وهو منفذ على لوح من احلجر اجلريي، حيمل الكلمات التالية: ).. 
 ( غري أن هذا النقش األخري متيز إطاره بوجود حلقات حمفورة، غري موجودة يف اطار النقش املنسوب للجامع.4)شكل 

وهذه اللوحة هلا شكل شبه مستدير، وتتكون من شريطني، ( 5( كتابة على احلجر ابخلط الكويف البارز، )شكل 3)
 . 48شريط زخريف عبارة عن فر  نبايت يلتف حول نفسه على هيئة دوائر، والشريط الثا ي أييت أسفل الشريط الزخريف

زء من جأما النقوش الكتابية اخلاصة بقصر إجدابية، فقد أشار عبد السيد أنه أرناء التحرايت األررية ُعثر علي        
( وهذا النقش منفذ على لوح من احلجر اجلريي 4، )شكل 49(ما أمــــ مننقش كويف حيمل احلروف التالية: ). 

جحا أن [..( )من ما أمر به(، مر ر به] ما أمــــ منابخلط الكويف املورق، وقد حاول أومبريتو قرأته وتفسريه بـــــــــ ). 
يكرس اسم املنشئ الذي أقام القصر، وميتد فوق البوابة الضخمة، أو عند مدخل القطعة كانت تنتمي إىل إفريز كتايب 

درجة املتطابقة مع حرف امليم يف كلمة من أبن هذا  45"اجلناح امللكي"، مستدال بشكل احلروف املائلة بزاوية قدرها 
، متضمنا أسلواب كوفيا متطورا اجلزء من احلزام كان يزخرف يف األصل ركن جدار ابرز أو نتوء، ولكون هذا النقش حيمل

، ومن انحية أسلوب الكتابة والتوريق الزخريف، وأشكال احلروف فإن هذا النقش 50شكال مزهرا للنهاايت العليا للحروف
 رق البارز."، منفذ ابخلط الكويف املو واحد وخمسين وثلثمائةمشابه لنقش تذكاري قادم من اجلامع القريب، نصه: "

 سرت:اثنيا نقوش مدينة 

خالل احلفرايت يف جامع سرت الفاطمي، مت الكشف علي جمموعة من النقوش الكوفية التذكارية، وهي خمتلفة األحجام 
 واملواد، مت تصنيفها إىل رالث جمموعات حبسب األماكن اليت وجدت فيها أرناء أعمال احلفر، وهي:

امع، ي ُكشف عليها أرناء احلفرايت مبنطقة صحن اجلأحد عشر جزءا لوحيا من احلجر الرمل : تتكون مناجملموعة األوىل
مع استثناء جمموعة منها كانت قد اكتشفت وقد أعيد استعماهلا يف بناء بع  اجلدران املتأخرة املشيدة داخل أروقة 

سم، وكتبت نقوش هذه اجملموعة ابخلط الكويف املورق، وهذا 10سم، وبسمك 50الصحن، ويبلغ ارتفا  هذه األلواح 
  من اخلطوط ميثل املرحلة التالية لتعري  قوائم حروف اخلط الكويف ذو اهلامات املثلثة، حيث طور اخلطاط بدءاً النو 

تثليث رأس احلرف إىل زخارف نباتية على شكل أوراق ذات فصني أو رالرة وأنصاف الثا ي اهلجري، من أواخر القرن 
، حبيث تتصل األوراق 51قية ومتتد علي أجسام احلروف نفسهامراوح ختيلية تنبثق من أطراف احلروف القائمة واملستل
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واملراوح مباشرة براس احلرف وال تتصل بقائمه، وترجع أسباب ابتكار هذا النو  من اخلطوط إىل رغبة اخلطاط يف ملئ 
مي بدءاً الالفراغ الناتج عن اختالف أطوال حروف الكلمات ومداهتا، وقد انتشر هذا اخلط يف خمتلف أحناء العامل اإلس

من الربع األول من القرن الثالث اهلجري، ويبدو أن األلواح كانت علي األرجح تزين واجهة رواق الصحن )انظر شكل 
6.) 

: وهي عباره عن ألواح من احلجر اجلريي، عثر علي أجزائها اخلمسة ابلقرب من املأذنة، يبلغ ارتفاعها اجملموعة الثانية
أفقية متساوية احلجم، وحتمل هذه األلواح كتابة ابخلط الكويف ذو اهلامات سم ذات هوامش 13سم، وبسمك 31

املثلثة، ويعرف هذا اخلط أيضا ابخلط الربعمي، وهو خط بسيط خايل من أي تضفري أو توريق، سوى براعم علي 
لي حروف اخلط ع هامات األحرف، وظهر يف بداية القرن الثا ي اهلجري، وهو انتج من قيام الفنان إبوافة حتوير بسيط

الكويف البسيط، ومتثل هذا بزايدة هاماهتا بشكل يشبه املثلثات نتجت عن تعري  رأس احلرف وكان هذا مقدمة لزخرفة 
، ويتضح من طراز هذه الكتابة وهامات أحرفها اليت ُكتب هبا لفظ اجلاللة )هللا( هي أقدم 52الكتاابت ابلزخارف النباتية

  لنسبة للكتاابت اليت عثر عليها حىت اآلن ابجلامع، ويعتقد عبد السيد أن هذه األلواحالكتاابت من حيث التاريخ اب
 (.7)انظر شكل  53كانت تزين وجه املأذنة، نظرا لكون ارنني منها ذات وجه منفرج الزاوية

ذه اللوحة، ( وأسلوب كتابة ه8: ميثلها جزء من لوحة عثر عليها عند الباب الغريب للجامع، )شكل  اجملموعة الثالثة
ال خيتلف عن أسلوب اجملموعة األويل، اليت جتمع بني اخلط الكويف املورق بنوعيه املزهر واملنفذ على أروية نباتيه، وقد  
كانت هذه العناصر النباتية )أروية سيقان النبات وأوراقه( شائعة التمثيل وصلت للفن الفاطمي عرب مشال إفريقيا 

سم، ومن املرجح أهنا متثل نقش كان ميتد مباشرة فوق عتبة 12سم، ومسكها 40لوحة ويبلغ ارتفا  هذه ال واألندلس،
 ابب، وهذه األجزاء املكتشفة مبسجد سرت تتصف بصفة عامة بقلة أعدادها، وتلف حروفها.

 اثلثا نقوش مدينة برقة )املرج(:

حجرية منقوشة أرناء العمل يف شق م يف برقة )املرج احلالية( عدة ألواح 1936اكتشف املستوطنون اإليطاليون سنة 
طريق جديدة يف احمليط الشرقي للبلدة، وهي حمفوظة حالًيا مبتحف طلميثة، وهذه األلواح عبارة عن قطعتني من احلجر 

(، وهلذا النقش أمهية توريقية استثنائية، 9( )انظر شكل أمر به تميم المـاجلريي، ميكن قراءهتا جزئيا ابلشكل التايل: )
ر يف إحدى الكتلتني مزدان إبطار من رالرة جوانب مزخرف حبزام من احللقات التقليدية الضيق، ويعرض حيث يظه

على ما يبدو أنه صيغة تكريسية مرادفة لنقش إجدابية السابق، غري أنه يف هذا النقش يستمر النص حمتواًي على اسم 
احثني النص وأسلوب تنفيذ النقش وزخرفته، أمكن للبالراعي الذي تظهر لوحة اثنية جزًءا منه )متيم(، ومن خالل شكل 

مقارنته ابلنصوص الفاطمية األخرى، ليتضح هلم توافقها اترخييا يف بينها، األمر الذي ميكن من خالله ختيل النص الكامل 
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ة قرمبا جاءت األلواح من قصر فاطمي كان يرب  برب  (،[عز]أمر به تميم المـهلذا النقش املشظى هبذا الشكل:  )
 اختذه املعز لإلقامة واالسرتاحة يف طريقه ملصر، وهذا ما نقلته لنا العديد من املصادر التارخيية )كما ذكران(.

كما حيتفظ متحف طلميثة بنقشني أخرين يعودان لنفس الفرتة، عثر عليها ارناء صيانة مسجد الزاوية القدمية         
  هلل مممد ال اله اال"ابملرج، وهي منفذه علي زوج من األعمدة معاد استعماهلا يف احملراب القدمي، النقش األول نصه 

، ما ميكن مالحظته يف نصوص املرج أهنا متثل مرحلة 54"لمعز خليفة  هللموالنا اإلمام ا، والنص الثا ي: ""رسول  هلل
 متطورة.

حروفها نشاهد حرف )خ( يف كلمة خليفة منفذ بطريقة احرتافية ابرعة، وايضا حرف )ف( بذات الكلمة جنده يف هيئة  
تصل حبرف اهلاء، كذلك حرف يكمثرية تنبثق من قائم يف شكل فر  نبايت ينحين ميينا فيتصل حبرف الياء وينحين يسارا ف

)د( يف كلمة )حممد( متصل حبرف )ح( بنفس الكلمة يف ليونة رائعة، وجاء حرف )ر( يف كلمة )رسول( علي هيئة 
زخرفية رائعة، حيث احلقت به زخرفة مروحية خنيلية مل نشاهدها يف ابقي كتاابت برقة،  وأيضا وردت حرف )ل( يف 

 شكيل زخريف بديع علي هيأة ورقة نباتية رالرية، أما حرف ) ( يف كلمة )املعز( فكانهناية ذات الكلمة )الرسول( يف ت
يف هيئة ورقة رالرية الفصوص بديعة التكوين. حرف )م( يف كلمة: )األمام( خترج منه زخرفة بديعة علي هيأة نصف 

 صف مروحة خنيلية.مروحة خنيلية، أما حرف )و( يف كلمة )موالان( فتخرج منه زخرفة نباتية علي هيأة ن

 اخلالصة 

ظهور أسلوب متميز من اخلط الكويف املورق احملاط حبزامني ويقني مستمرين ازدهر يف زخرفة الصروح اليت اقامها 
الفاطميون يف إقليم برقة، حيث أمكن تتبع مدى تطابق هذا األسلوب الفين، يف العديد من األفاريز املنقوشة يف احلجر 

( األقدم هو سنة عشرويعد نقش إجدابية ) .ادمة من مدن سرت وإجدابية، وبرقة )املرج(الرملي، واجلريي، الق
واألبسط أسلواب من بني النقوش اليت عثر عليها يف إجدابية، وملا كانت املدينة وقعت حتت السيطرة الفاطمية عام 

اليت  ة احلاج املغريب العياشيه(، فإنه من املمكن أن نقرأ النص )سنة عشر ورالمثائة( خاصة يف وجود مالحظ301)
أشران إليها خبصوص مشاهدته نقشا يف جدران جامع إجدابية حيمل اتريخ رالمثائة، أما نقوش مدينة سرت فكتبت 
ابخلط الكويف املورق، وهذا النو  من اخلطوط ميثل املرحلة التالية لتعري  قوائم حروف اخلط الكويف ذو اهلامات املثلثة، 

ط يف أواخر القرن الثا ي اهلجري بتثليث رؤوس احلروف إىل زخارف نباتية على شكل أوراق ذات عندما أخذ اخلطا
فصوص وأنصاف مراوح ختيلية تنبثق من هناايت احلروف القائمة واملستلقية ومتتد علي أجسام احلروف نفسها، حبيث 

 نظرية الفز  رخي الفن هذا االبتكار إىلتتصل األوراق واملراوح مباشرة براس احلرف وال تتصل بقائمه، ويرجع بع  مؤ 
من الفراغ يف الفن اإلسالمي، اليت رغب اخلطاط من خالهلا ملء الفراغ الناتج عن اختالف أطوال حروف الكلمات 
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ومداهتا، والكالم نفسه ينطبق علي نصوص املرج التذكارية، إذ أهنا أيضا متثل مرحلة متطورة يف اخلط الكويف، حيث 
  يل حروفها اهنماك الفنان يف زخرفة خطوطه بطريقة مبتكرة، وجتسيدها يف هيأت متنوعة، أحياان يف هيأةاتضح عند حتل

كمثرية تنبثق من قائم يف شكل فر  نبايت كما يف حرف الفاء، وأحياان أخرى تلتحق هذه احلروف بزخرفة مروحية خنيلية  
 ديعة التكوين كما يف حرف العني.كما يف حرف الراء، وقد تظهر يف هيئة ورقة رالرية الفصوص ب

 الملحق

 

 (Delaporte, 1825, PL15نقش كوفي من إجدابية، نقال عن ) 1

 

 

 

 [(وثالثمائة]هور سنة عشر  )..جزء نقش تأسيسي محفوظ بمكتب أثار إجدابية:  2
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 (واحد وخمسين وثلثمائةكتابة تذكارية بالخط الكوفي المورق، نصها: ) 3
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 .."من ما أمــــ ]ر به[لوح من الحجر الجيري، يحمل الكلمات التالية: "..  4

 ت

  

 كتابة بالخط الكوفي البارز، وعلى لوح حجر شبه مستدير  5شكل 
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 عينة من نقوش سرت )المجموعة األولى( 6شكل 
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 المجموعة الثانية / نقوش سرت 7شكل 

 

 نقوش سرتالمجموعة الثالثة /  8شكل 
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 خطوط كوفية مؤطره بشريط زخرفي )المرج( 9شكل 

 

 

 نقوش زاوية المرج  10شكل 
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