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تــقـــــــدمي

إهنـا حلقيقة متفق عليها، ان ليبيا مل تنل إال قليال من الدراسـات 
يف جمال الفنون واآلثار اإلسـالمية، فلقـد كان االهتمام منصبا على 
املخلفات اإلغريقيـة الرومانية. وميكن ان يقـال أيضا ان حقبة ما 
قبـل التاريخ قد حازت على قدر كبري مـن االهتمام مقارنة باآلثار 
اإلسـالمية، اليت مل يكتب هلا حىت رصد وتسـجيل معاملها. ومل يفتح 
هذا الباب إال يف أواخر السـتينات من القرن العشرين. وعلى الرغم 
من ذلك فال زالت املعامل واملوقع اإلسـالمية األثرية حباجة ماسة إىل 
الدراسات اجلادة والعناية العلمية. واهلدف هو إلقاء مزيد من الضوء 

على حقب تارخيية ومفصلية يف تاريخ هذا البلد.
ان منطقة جبل نفوسة تتصف ضمن املناطق اليت عانت من اإلمهال 
يف هذا اجملال لفترة طويلة من الزمن. ولذا كانت هذه الدراسة، برغم 
مـا اكتنفنا من صعوبات، حماولة إلزالة بعض الغبار عن صفحات من 
التاريخ واملعامل األثرية. ومن جهة أخرى حماولة لتمهيد السـبيل أمام 
أولئك الذين يودون الذهاب إىل ابعد من هذا اهلدف. وذلك بالسعي 
الجناز دراسات أكثر تفصيال وعمقا. وعلى العموم فهذه الدراسة رمبا 
تنجح يف اإلشـارة إىل مواقع ومعامل إسالمية، جيب ان حتظى باألولوية 

عندما يتقرر إجراء احلفريات األثرية يف هذه املنطقة.
ولعل اإلشكالية األساسـية اليت يواجهها الباحث يف الدراسات 
األثرية. هي الرؤيـة التارخيية املتزنة. ويف منطقتنا هذه مل تكن بالقدر 
الكايف. وإذا كان من أهداف هذه الدراسـة العمل على تأطري رؤية 
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تارخيية موضوعية  للمنطقة، عرب القرون اإلسـالمية األوىل. ولقد مت 
توظيف املقارنة والقياس من اجل رسم اخلطوط العريضة هلذا التصور. 
وهذا ما دعت إليه الضرورة العلمية، وصوال إىل تسليط الضوء على 

أقدم املعامل اإلسالمية جببل نفوسة.

حممد سامل املقيد الورفلي

خمتصرات لبعض املراجع 
خمتصرات

ابن خلدون. العرب  
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب.   

ابن األثري. الكامل 
كتاب الكامل يف التاريخ .   

البكرى. املغرب 
املسالك واملمالك   

املغرب يف ذكرى بالد افريقية واملغرب.   
ابن عذارى. البيان  

كتاب البيان املغرب يف ذكرى األندلس واملغرب    
الشماخي/ كتاب السري. السري  

طاهر الزاوي/ الفتح العريب لليبيا. الفتح العريب 
ابن عبد احلكم. فتوح  

فتوح أفريقيا واألندلس.   
طاهر الزاوي/ معجم البلدان الليبية. معجم  

علي معمر/ اإلباضية يف موكب التاريخ. مواكب 
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التيجاين/ رحلة التيجاين. رحلة   
    Ars Orientalis          A.O

  Abu Zakaria / Chronique     Chronique
 D’Abou Zakaria                           

Stranford Research Institute        S.R.I

الـمـقـــدمــة

على الرغم من توفر بعض املعلومات التارخيية وغريها عن منطقة 
جبل نفوسـة، من قبل عدد من املؤرخـني واجلغرافيني القدماء، إال 
ان اجلوانـب األثرية والفنية مل تكن حمط اهتمـام لديهم، والكتاب 
املعاصـرون الذين اقتبسـوا ما كتبه القدماء، أمهلـوا بدورهم هذا 
اجلانب. ورمبا يعود هذا إىل العديد من األسـباب، ولعل من أمهها، 
صعوبة التنقل باملنطقة، وصوال إىل املواقع األثرية اإلسالمية، وكذلك 
قلة أهل التخصص املهتمني خبوض هذه املخاطرة مع وجود األسـهل 

دراسة، واألكثر قربا من الطرق املمهدة والعمران.
ان مادة هذا البحث اليت تشـملها الدراسـة واملناقشة، هي مثرة 
جملهـود ميداين، حتقق بفعل الرحالت املتكررة ملنطقة اجلبل. كما هي 
أيضا جهد ونتيجة عون اجلنـود اجملهولني.  وجيدر القول بان اغلب 
املباين األثرية، اليت تضمنها البحث. مل تكن يف أعني أهل اجلبل عمائر 
تارخيية وحسـب، بل أمكنة حتظى منهم بالتقدير واالحترام، ويعود 
أصل هـذا األمر إىل الصلة اليت تربطها بأهم الشـخصيات العلمية 

باملنطقة يف القرون لإلسالمية األوىل.
وال يفوتـين هنا ان أسـجل عرفـاين بالفضل للدكتـور (جيزا 
فيهرفاري)، أستاذ اآلثار والفنون اإلسالمية جبامعة لندن، الذي كان 
منذ البداية حمرضا يل للخوض يف غمار هذا املوضوع، والذي مت فيما 
بعد حتت إشـرافه كتابة هذه األطروحة، كما ان الشكر موصول إىل 
مصلحة اآلثار. ويشمل هذا أولئك النفر الذين رافقوين يف العديد من 
الرحالت، وأجنـزوا كل ما كلفوا به متحلني بدرجة عالية من البذل 
واإلخالص. ان شكري موجه أيضا إىل األستاذ (سيجال)، الذي قام 
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بترمجة النصوص العربية وكذلك إىل الزمالء الذين سامهوا بقدر كبري 
يف إثارة االنتباه إىل العديد من النقاط اهلامة وال أنسـى ان أسـجل 
تقديري لألساتذة: الدكتورة سعاد ماهر، عميدة كلية الفنون واآلثار 
اإلسالمية، جامعة القاهرة، الدكتور طه باقر أستاذ الفنون اإلسالمية، 
جامعة بغداد، والدكتور ديفيد وايت هاروس، األسـتاذ والباحث يف 
جمال الفنون واآلثار اإلسالمية. وذلك ملا اكتسبه منهم من معلومات 
يف هـذا امليدان. وكذلك ملا قدموه مـن توصيات ختصين إىل جامعة 

لندن. والفضل أوال وأخريا ملن يسر مجيع األسباب.

  
الفصل األول

األرض والتاريخ



13

األرض والتاريخ

ليبيا، أو اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية، وهو 
االسم الرمسي للدولة القائمة بالشمال اإلفريقي، ومتتد أراضيها فيما بني 
مجهورية مصر العربية شرقا، واجلمهوريتني التونسية واجلزائرية غربا. 
وتقع ليبيا على جزء من الساحل اجلنويب للبحر املتوسط، بني خطي 
الطول 9 ، 29 درجة شرقا، وخطي العرض 19، 33 مشاال. وحيدها 
الركن اجلنويب الشرقي السودان.  النيجر وتشاد، ومن  من اجلنوب 
وتبلغ املساحة التقريبية لألراضي الليبية الشاسعة 1,754,000 كم2 
(677,378) ميل مربع، وهذا يعين ان مساحتها تعادل مساحة اجلزر 
ايطاليا،  فرنسا،  مساحة  على  تزيد  إهنا  كما  مرات،  مثاين  الربيطانية 

اسبانيا وأملانيا الغربية جمتمعة.1
وال يوجد ما يعرف علميا باجلبال على هذه الرقعة، وذلك 
ان سلسلة جبال أطلس متت من بالد املغرب إىل الشرق، متدرجة يف 
اخنفاضها، لينتهي ظهورها بنهاية جبال مطامطة يف األراضي  التونسية. 
ومثة-على أية حال- تالل مرتفعة بليبيا يطلق عليها جمازا اسم اجلبال. 

ويشمل هذا منطقة جبل نفوسة، أو اجلبل الغريب.2
أقسام،  أربعة  إىل  الغريب)  (اجلبل  اطرابلس  جبل  ينقسم 
وتعرف جببل نالوت، جبل غريان، جبل يفرن، وجبل نفوسة. وميتد 
القسم األخري من احلدود التونسية إىل مسافة تبلغ حوايل 200 كم 

(124ميل) إىل الشرق منها.

1- Stanford Research Institute, Area handbook for Libya. Wash-
ington 1969. P 9

 2- حممد املرابط، حقائق عن ليبيا، مالطا، 1964، ص 13.
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و تطل واجهة جبل نفوسة مشاال على سهل اجلفارة وتتخلل 
تدفع  واليت  والشعاب،  الصغرية  األودية  من  العديد  الواجهة  هذه 
يتسع  السهل  وهذا  اجلفارة.  سهل  إىل  األمطار  موسم  يف  مبياهها 
بساحل  يتصل  تقريبا، حيث  كم  ليبلغ حوايل  80  أحنائه  بعض  يف 
املتوسط. وتقع احلمادة احلمراء، اليت متتد ملسافة تبلغ حوايل 80 كم. 

يف اجلهة اجلنوبية من اجلبل الغريب.3
نفوسة،  جبل  إىل  للوصول  طريقتني  سلوك  للمرء  ميكن  و 
األول يتجه حنو اجلنوب حىت مدينة غريان، اليت تبعد حوايل 94 كم. 
نفوسة.  قرى جبل  بعض  يتجه غربا خمترقا  اطرابلس، مث  مدينة  عن 
طوله  ويبلغ  الثاين  والطريق  العلوي.  بالطريق  الطريق  هذا  ويعرف 
حوايل 285 كم، ميتد باجتاه اجلنوب الغريب، ليصل إىل مدينة نالوت 
يف أقصى الغرب. ويتفرع عن هذا الطريق بعض السبل الصغرية، اليت 
تربط بعض مدن وقرى اجلبل بالطريق الرئيسي، وهو ذات الطريق 
الذي يواصل امتداده جنوب نالوت، وملسافة تقدير حبوايل 335 كم 

ليبلغ مدينة غدامس ذات الشهرة التارخيية واألثرية الواسعة.
و تبعد قرية (كاباو)، باجتاه الشرق، عن مدينة نالوت مبسافة 
مبانيها  حتتل  اليت  القدمية،  فرسطة  قرية  أما  كم،   87 حبوايل  تقدر 
سفح احد اجلبال، فتقع فيما بينهما، وميتد وادي شروس من منطقة 
مع  الشمال  ليلتقي يف  كاباو،  مدينة  من  الغريب  اجلنوب  إىل  احلرابة 
على  هضبة صغرية  على  القدمية  شروس  قرية  وتتبع  اجلفارة.  سهل 
أطالل  فتظهر  الغربية  الضفة  على  أما  الوادي.  من  الشرقية  الضفة 
قرية تندمريه. وتقع قرية ويغو القدمية على مسافة  7 كم إىل اجلنوب 
منبسطة  ارض  على  أثارها  بقايا  تنتشر  حيث  شروس،  من  الشرقي 

       S.R.I. Op-cit . P. 11 ،11 ، 3- نفس املصدر ص

خالفا ملا عليه القرى املشار إليها سابقا، وإىل الشرق منها مبسافة تقدر 
حبوايل 50 كم، وعلى الطريق العلوي توجد منطقة (الرحيبات). وإىل 
(جادو)،  مدينة  تظهر  36 كم.  مسافة حوايل  وعلى  منها،  الشرقي 
املطلة على سهل اجلفارة. ويستمر امتداد الطريق وصوال إىل مدينة 
(يفرن)، مث مدينة (غريان). وهي املدينة اليت تعد ملتقى الطريق باجلبل 

الغريب .
مل ينل جبل نفوسة ذلك االهتمام من قبل املؤرخني القدماء، 
ولعل أهم ما جاء خبصوصه من إشارات، وردت عن طريق ابن حوقل 

والبكري وكتاب االستبصار .
جبلية  منطقة  عن  عبارة  نفوسة  جبل  ان  حوقل،  ابن  يقول 
عالية، وتقع كل من مدينة شروس وجادو بوسط هذه املنطقة. وبكل 
منهما جامع ومنرب، كما يشري إىل ان سكان اجلبل أباضيو املذهب، 

ومل يستقر هبذه املنطقة إال اخلوارج منذ فجر اإلسالم.4
ويذكر البكري ان جبل نفوسة يقع  على مسرية ستة أيام من 
اطرابلس. وكانت به قبيلة تسمى (بين زمور). وهلا حصن منيع. وإىل 
تندمرية) وهلا ثالثة حصون،  قبيلة أخرى تدعى (بنو  جوارها توجد 
وتقع مدينة جادو بني هذه القبائل، حيث توجد األسواق، ومجع من 
اليهود. كما ان البكري أشار إىل ان شروس هي املعروفة بأم قرى 
يوجد  انه ال  هذا،  إىل  األباضيون. وأضاف  نفوسة، ويسكنها  جبل 
ثالمثائة  تبلغ  واليت  حتيطها،  اليت  بالقرى  وال  شروس،  مبدينة  جامع 

قرية.5
4- ابن حوقل، صورة األرض، طبعة كرامرز، ليدن، 1938-9، ص 94-5.

 5- البكري، املسـالك واملمالك، املغرب يف ذكر بالد إفريقيا واملغرب ، طبعة 
دو سالين  ( (de slaneالقاهرة1857 ،، ص 9.
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متهيد تارخيي: 
يتعرض ابن خلدون إىل ذكر الرببر، ويسهب أكثر من غريه 
يف احلديث عنهم، ويكفي ان نقتبس منه العبارة التالية، واليت تتضمن 
وختتزل الكثري : (وما تشهد أخباره كلها بأنه جيل عزيز على األيام، 
مظاهرون  بأسهم، كثري مجعهم،  مرهوب جانبهم، شديد  قوم  وأهنم 

ألمم العامل وأجياله من العرب والفرس ويونان والروم).6
أصول  معلوماتنا عن  ان  نقول  عندما  احلقيقة  رمبا ال جنانب 
قبل  ما  حقل  يف  أجريت  اليت  الدراسات  ولعل  جدا،  قليلة  الليبيني 
التاريخ، واألحباث املتعلقة بعلم اإلنسان قد ألقت القليل من الضوء 
على هذا املوضوع. والراجح حىت اآلن ان أول ذكر لليبيني يرجع 
تارخيه إىل األلفية الثالثة قبل امليالد، ولقد وثقت هذه اإلشارة يف نص 

مكتوب يعود تارخيه إىل العصور املصرية القدمية.7
امليالد،  قبل  العاشر  القرن  حبلول  انه  على  الدراسات  تشري 
عرفوا  الذين  بالليبيني،  عرفت  الناس  من  البالد جمموعات  استوطن 
فيما بعد باسم الرببر8، وعلى الرغم من تعرض الباحثني إىل تفصيل 

 6- ابن خلـدون، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلـرب، القاهرة، 1867، اجمللد 
السادس، ص 4-103.

 I.E.L. Haynes, Antiquities of Tripolitania, Kent , 1965, pp. -7 
18-22.

 E.Rossi, Storia di Tripoli e della Tripolitania dalla conquista -8 
.al 1911, Roma 1968.p. 4-5

أنظر أيضا حامد عبد الوهاب، خالصة تاريخ تونس، تونس 1968، ص 13.
E-F, Gautier, le passé de L’Afrique du NordTrans.

 ترمجة احلسيين، طرابلس، 1970، ص 8-17.

اكرب بشأن املوضوع،9 إال أننا ال نستطيع اجلزم حبقيقة أصول الرببر، 
أو املناطق اليت قدم منها الرببر أصال. ولقد تشعبت اآلراء حقيقة حول 
النيل، ومنهم  من  بأعايل  هذا األمر، فمن قائل مبجيئهم من منطقة 
يقول أهنم من أجناس البحر املتوسط، وآخرون يشريون إىل إثيوبيا، 
ويضيفون إىل ذلك أهنم من نسل احلاميني. ويبقى من يرجع أصوهلم 

إىل الساميني باجلزيرة العربية.10
و لقد ظلت املعلومات اليت سطرها املؤرخ اليوناين هريدوت 
حول القبائل الليبية ثابتة11 حىت الفترة الرومانية، حيث بدأنا نسمع 
منذ القرن الثالث امليالدي بأمساء جديدة مثل واسيلي واالستوريني. 
وانه من الصعب ان جند ان هذه القبائل من القادمني اجلدد إىل البالد، 

أم إهنا أمساء جديدة أعطيت للقبائل املذكورة آنفا.12
يشربون  رحل  قوم  بأهنم  الليبية  القبائل  هريدوت  يصف  و 
اللنب ويأكلون اللحوم. ومن املعروف ان للحضارة الفنيقية تأثري على 
بعض البدو الرحل، إذ أهنم ألفوا حياة االستقرار وزاولوا الزراعة.13 

Gautier, op. cit , P 27.  -9 
 ابن عبد احلكم، فتوح إفريقيا واألندلس، دار نشر الطباع، بريوت، 1964، 

ص 27-8، أنظر أيضا ابن خلدون، العرب، ص 97-89. 
18 .p ,cit .op ,Haynes -10 

 A. fantoli, la Libia,.11- أنظـر املصدر السـابق ص 18-9، أنظر أيضـا 
6.-Roma , 1933 ; PP, 7 ; 15

وفقـا للطاهر الزاوي ان اجلرمانيتني فخذ من قبيلـة بين مصالة ،اليت تنتمي إىل 
لواته.

أنظر الطاهر الزاوي ،معجم البلدان الليبية ،طربلس1968 ،، ص 2-101
  Rossi, op. cit , pp. 5-6 Fantoli, P 101 ،12- أنظر املصدر السابق 

 Rossi, op, cit P. 5. J.S Nickerson, A short history of  ،13- أنظر 
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عدة  إىل  لتتفرع  تدرجييا،  تطورت  لغة  تتكلم  القبائل  هذه  وكانت 
إىل  موجودا  بعضها  يزال  وال  القبائل،  هذه  متيز  وتعبريات  هلجات 
سوكنة  غدامس،  من  كل  يف  الظاهرة  هذه  ونلمس  احلاضر،  وقتنا 
جبل نفوسة، زوارة، وجربة، وكذلك يف وسط بالد اجلزائر. وجيدر 
بنا ان نذكر ان اللغة الفينيقية قد انتشرت بني القبائل وعاشت حىت 
الشمال  من  الفينيقيني  واندحار  الرومان،  قبل  من  البالد  غزو  بعد 

اإلفريقي.14
الليبيني  ان  والعقدة  الدين  جمال  يف  األثرية  األدلة  من  تبني 
املعتقدات  بتأثري  ذلك  كان  ولقد  والقمر،  الشمس  عبدوا  القدماء 
العقدية  بالرؤية  بعد  تأثرهم  حول  جدال  وال  القدمية.15  املصرية 
للفينيقيني الساميني، ومل يزل هذا احلال إىل ان وصلت املسحية إىل 

البالد، واستمرت هبا حىت جميء الفاحتني العرب املسلمني. 
ان الفينيقيني الذين يلتقون مع العرب يف اجلنس السامي، بدا 
حتركهم إىل غرب البحر املتوسط، قبل ألف سنة من امليالد تقريبا، 
وحنن ال ندري بالتحديد بداية استقرارهم بليبيا، ولكن الذي تعرفه 
البالد، يف  من  الغريب  الشمايل  اجلزء  بسطوا سيطرهتم على  قد  أهنم 
هناية القرن السابع قبل امليالد، وقاموا بتأسيس املدن التجارية الثالث: 
جنح  الوقت  ذات  ويف  وصرباته.  (أويا)،  اطرابلس  الكربى،  لبدة 
اإلغريقيون يف غزو اجلزء الشمايل الشرقي، ومت هلم أيضا االستقرار 
وبناء املدن، وكان الفاصل بينهم وبني الفينيقيني خليج سرت، (منطقة 

North Africa, New york, 1968. p. 21
أنظر أيضا، عبد الوهاب، نفس املصدر، ص 17.

Rossi, op. cit, pp. 10-1. Gautier, op. cit pp. 91,94.  ،14- أنظر 
  Haynes, op cit pp. 21-4. ،15- أنظر 

فيلينورم).16
لقد سبب احتالل الفينيقيني لـ (ميسينا) يف عام 265 قبل 
امليالد حرجا وخطرا للرومان. األمر الذي دفعهم إىل التفكري والعزم 
على وضع حد، بل هناية لغرميهم ومنافسهم يف منطقة البحر املتوسط. 
ولذلك كان احتالل ميسينا بداية للحروب البونيقية، اليت انتهت يف 
للفينيقيني، حيث  فاجعة  هنايتها  ولقد كانت  امليالد.  قبل   146 سنة 
متكن الرومان من احتالل وتدمري قرطاج17. وهبذا أسدل الستار على 
حكم الفينيقيني لتحل حمله سيطرة الرومان.18 وميكن القول ان حكم 

قرطاج قد بدا يف األفول أبان القرن الثالث قبل امليالد.
القلق  ان  إذ  قرطاج،  بتدمري  يكتفوا  مل  الرومان  ان  ويبدو 
املباشر  أسسوا حكمهم  ولذا  املسلحة،  االنتفاضات  بشان  ساورهم 

بإفريقيا.
أصبحت املدن الثالث جزءا من اإلمرباطورية الرومانية، قبل 
وقت قصري من احتدام الصراع على السلطة يف اإلمرباطورية. ولقد 
 31 عام  اكتيوم  معركة  اكتافيوس يف  بانتصار  الصراع  ذلك  انتهى 
الليبيني  قبل  من  مقاومة شديدة  الرومان  واجه  ولقد  امليالد.19  قبل 

  Ibid, pp. 25-8, Rossi, op, cit pp. 7-10 Nickerson, op. cit  -16 
p. 12.

 Nickerson, op. cit, pp. 11-2. Rossi, op, cit p8 H-G . Wel- ، 17- أنظر 
les, the outline of History, New York, 1931, pp. H32-3, 439-48.

 18- اسـم الثالثة من ظهر ألول مرة يف القـرن الثالث قبل امليالد، ويعين كل 
األراضي املمتدة بني خليج سـرت وخليج قابس يف تونس، واملدن الثالثة حتديدا 
  Rosi, :هي: طرابلس (أوبا) ولبدة الكربى وصرباته، واملزيد من التفاصيل أنظر

op. pp. 3-4
Haynes, op. cit p. 11 ،19- أنظر 
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املتحصنني يف املدن الساحلية، ولكنهم مل يلبثوا ان بسطوا سيطرهتم 
على هذه املدن، واستمر تقدمهم حنو اجلنوب حىت وصلوا إىل مناطق 

اجلرمانيتني بفزان يف اجلنوب اللييب.
كان عهد اإلمرباطور سبتميوس سيفروس (193-211 م) 
عهدا متميزا يف ليبيا. ففي هذه الفترة بين حصن أيب جنيم على الطريق 
املمتد من طرابلس إىل جنوب البالد. وبعد سنوات قليلة أنشأ الرومان 
حصين القريات الغربية وغدامس (سيدا موس)،20 وقد كان الغرض 
من بناء هذه احلصون حتقيق هدفني أساسني. األول إنشاء خط دفاعي 
حلماية املدن الثالثة من هجمات القبائل الليبية، والثاين استخدام هذه 

احلصون كقواعد لالنطالق باجتاه األراضي الواقعة جبنوب البالد.
بظهور  ارتبط  قد  سيفروس  أسرة  حكم  انتهاء  ان  يبدو  و 
االنتفاضات يف البالد، ومن جهة أخرى كان بداية الحنسار واهنيار 

احلكم الروماين يف ليبيا.
لقد كان عام 439م. تارخيا الحتالل قبائل الوندال، القادمني 
من أوربا، ملدينة قرطاج.21 وعلى الرغم من احتالهلم وسيطرهتم على 
املدن الثالثة، واليت استمرت ملدة قرن تقريبا، فاحلقيقة أهنم مل يؤسسوا 
هلم هبا وجودا قويا ومستقرا، ومما يؤكد هذه احلقيقة احندار الوندال 

يف أول مواجهة مع اجليش البزنطي عام 531، 32 م.22
و تدلل املخلفات األثرية على ان النفوذ البزنطي مل يتجاوز 
به  واجه  الذي  العداء  إىل  األمر  هذا  ويعود  الساحلي.  الشريط 
  Ibid, pp. 39-40, Nickerson, op, cit , pp. 22-9. Gautier, ،20- أنظر 

op. cit pp. 92-4
 Haynes , op.cit, p. 61 ،21- أنظر 

 Rossi, op. cit. p, 20. Nickerson-op-cit p. 6. ،22- أنظر 

البزنطيني  ان  املشاعر  هذه  يؤكد  ومما  الغازية.  اجليوش  املواطنون 
ومل  املتكررة.23  واالنتفاضات  املقاومة  حركة  بإمخاد  منشغلني  كانوا 
ينته حكم البزنطيني حىت ظهر على مسرح األحداث، إبان العصور 
الوسطى، القبيلتان الرببريتان، نفوسة وهوارة. ومها القبيلتان اللتان 
قدر هلما ان تلعبا دورا مهما وحامسا يف حركة التاريخ وأفاق اجلغرافيا 

السياسية.24
ومبراجعة هذه الومضات التارخيية، يتبني كيف توالت أيدي 
احلكم على ليبيا، قبل جميء العرب إىل هذه البالد، كما يتبني أيضا 
للجيوش  واملقاومة  الرفض  موقف  دوما  يلتزمون  كانوا  السكان  ان 
ليمنع  ذلك  يكن  مل  املعادي،  املوفق  هذا  من  الرغم  وعلى  الغازية. 
احلمالت  لدى  العيش  وطرق  األفكار  ببعض  التأثر  من  السكان 

العسكرية املتعاقبة. 
ولقد ترسخ التأثري البونيقي يف املدن الثالث، كما يف أجزاء 
أخرى من الشمال اإلفريقي حىت بعد سقوط مدينة قرطاج. وكان 
للغة البونيقية اليت تكلمها الليبيون إىل جانب اإلغريقية والرومانية، 
عظيم األثر يف حياة السكان، ومما يدلل على ذلك، األمساء البونيقية، 
البونيقية يف اإلدارة  الناس، إضافة إىل املصطلحات  واليت تسمى هبا 

واحلياة الدينية.25
وال يغرب عن البال ان انتشار اللغة البونيقية عرب زمن طويل، 

Haynes,op, cit ،23- أنظر 
Ibid, p. 67.  -24 

أنظر أيضا ،حسن مؤنس ،فتح العرب لبالد املغرب ،القاهرة ،1947 ،ص 
50-1

Rossi, op, cit, p. 10   Fantoli, op, cit , p. 49. - 25
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العربية، على  اللغة  قد ساعد فيما بعد على متهيد األرضية النتشار 
نطاق واسع بني الناس، كما ال يفوتنا العلم بان املعتقدات البونيقية 
هي فينيقية األصل. وهذا األمر قد يسر للناس اعتناق املسيحية، مث 

اإلسالم دون إشكاليات.26
على  تأثري  هلا  يكن  مل  الرومانية  احلضارة  ان  هذا  يعين  وال 
كان  التأثري  هذا  ان  إال   ،(Neolatin) اجلديدة  الالتينية  البلدان 
بعيدا عن إطاري اللغة والتقاليد الرببرية. وباملقابل فالعمارة والفنون 

الرومانية ال زال هلا األثر امللحوظ على األطالل القائمة يف البالد.27
ليبيا، معلومات  األثرية احلديثة يف  لقد أضافت احلفريات  و 
جديدة إىل معارفنا املتعلقة مبناطق املدن الثالث يف الفترة الرومانية، 
فاملسيحية مثال قد اعتنقت من قبل السكان احملليني يف العهد الروماين، 
ولكن املذهب الكاثوليكي مل يكن له وجود إال بعد الدعاية له من قبل 
البزنطيني28. كما انه على الرغم من حكم البزنطيني لفترة طويلة من 
الزمن، فاملعلومات املتوفرة ال تنسب إليهم أثرا باقيا يف جمال الفنون 

والعمارة. ولكن الثابت ان نظامهم اإلداري حقق جناحا وفاعلية.29
 21 سنة  يف  مصر،  فتح  وبعد  العاص،  بن  عمرو  يكن  مل  و 
ان  رأى  انه  ذلك  كامال.  نصرا  حقق  بأنه  مقتنعا  م.   642  - هـ 
اجلهة الغربية من البالد املفتوحة، تبقى باستمرار حتت هتديد وخطر 
البزنطيني.30 ولذا تقدم إىل برقة مث إىل الغرب، قاصدا فتح ما يليها من 

 Rossi, op, cit, pp. 10-1. Gautier, op. cit, pp. 91, 100-1. -26 
   Haynes, op. cit, pp. 41-4.-27 

 Ibid, pp. 66-7, -28 
  Rossi, op, cit, p. 22. -29 

 30- أنظر: حسني مونس، املصدر السابق، ص 26. وقارن ص 27، كتاب  

املدن. أثناء ذلك بعث بفرقة من جيشه، بقيادة عقبة بن نافع، ليقطع 
قطع  بينما  اطرابلس،31  باجتاه  الصحراء جنوبا، وواصل عمر سريه 

عقبة الصحراء حىت وصل إىل زويلة.32
على  توقف  حىت  تذكر  مقاومة  العاص  ابن  جيش  يلق  مل  و 
مشارف اطرابلس. وكانت قد امتنعت عليه بتحصيناهتا املعنية. فعزم 
عمرو على حماصرهتا. ويف هذه األثناء وصلت رسالة إىل نفوسة طلبا 
للنجدة وكسر احلصار.33 ومل تزودنا املصادر مبا يفيد ان نفوسة قد 

لبت الطلب.
ومل يكتمل شهر واحد على حصار اطرابلس حىت سقطت يف 
أيدي املسلمني. وفتحت املدينة عنوة يف سنة 22 هـ - 643 م. ومل 
يلبث اجليش اإلسالمي ان واصل زحفه حنو الغرب، ومت له االستيالء 
على املدينة الثالثة صرباته (صربه)، اليت استسلمت دون مقاومة.34 
وكان عمرو قد أرسل بفرقة من اجليش، بقيادة بسر بن ارطأة، إىل 
منطقة ودان35 باجلنوب اللييب، بينما انطلق عمرو بن العاص من مدينة 

 Rossi
 31- أنظـر ، البالنري، فتوح البلـدان، القاهرة، 1932، ص 227. والبكري، 
نفس املصـدر، ص 8 وابن االثري، كتاب الكامل يف التاريخ، طبعه ليدن 1867، 

اجمللد الثالث، ص 19.
 32- أنظـر، البكري، نفس املصـدر، ص 10 وابن عبد احلكم، نفس املصدر، 

ص 30.
 33- أنظر التجاين، رحلة التجاين، تونس 1958، ص 10، وقارن حسني مؤنس، 

نفس املصدر ، ص 63.
 34- أنظـر، ابن عبد احلكم، نفس املصـدر، ص 30-32، وقارن، ابن االثري، 

نفس املصدر، ص 20-19.
 35- أنظـر ابن عبد احلكم، (فتـوح) ص 50-1. وانظر أيضا، أيضا البكري، 
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صربه حنو شروس، حاضرة جبل نفوسة، ومتكن من وضع يده عليها 
دون عناء يذكر.36

ولقد تبني لعمرو بن العاص بعد فتح قرية شروس، ان التقدم 
أمهها جيش جريجرييوس  من  ولعل  بتحديات كبرية،  غربا سيواجه 
ولذا  الرئيسية يف مصر،  اإلمداد  قاعدة  وابتعاده عن  العدد،  الكثري 
الشأن،  هبذا  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  مراجعة  األمر،  هذا  تطلب 
افريقية  باجتاه  التقدم  مواصلة  على  واملوافقة  األذن  طلب  انه  كما 
(تونس)،37 والراجح انه بعث برسالة قبل مغادرته شروس، قافال إىل 

مدينة اطرابلس.
وكان نص الرسالة اليت بعث هبا عمرو بن العاص كالتايل : 

(ان اهللا قد من علينا بفتح اطرابلس، وليس بينها وبني افريقية 
إال تسعة أيام فان رأي أمري املؤمنني ان يغزوها فتحها اهللا على يديه).

مل تكن رؤية عمرو بن العاص موافقة ملا يراه اخلليفة، ولذا جاء 
الرد على النحو التايل :   

بافريقية، ولكنها املفرقة، غادر مغدور هبا ال  (ال إهنا ليست 
يغزوها احد ما حييت) .38

عاد عمرو أدراجه إىل مصر، مبجرد استالمه لرسالة اخلليفة 

نفس املصدر، ص 12.
 36- البكري (املغرب) ص 12.

 37- يعترب اسـم افريقية االسم القدمي عند العرب لتونس وأجزاء من األراضي 
اجلزائرية، وكان عمرو بن العاص يعين هبذا األسـم األراضي الواقعة إىل الغرب 

من ليبيا. 
 38- أنظر، ابن عبد احلكم، نفس املصدر، ص 33.

التساؤل  إىل  يدعو  ومما  644م.   - هـ   23 عام  بعد  يكتمل  ومل 
واالستغراب، ان عمرو بن العاص مل يترك وراءه من ينوب عنه يف 

حكم اطرابلس. أما بالنسبة إىل برقة فقد وىل عليها عقبة بن نافع.
وانتهت احلملة اإلسالمية األوىل على ليبيا. وكانت شروس 
واجلنوب.39  الغرب  إىل  املسلمون  وصلهما  نقطتني  أقصى  وزويلة 
ويبدو ان مقصد عمرو من هذه احلملة، كان بالدرجة األوىل استكشافا 
وأعدادا للحمالت املستقبلية. ورمبا على أساس هذه الرؤية نستطيع 
خيلف  ان  دون  مصر  إىل  عودته  اكتنف  الذي  الغموض،  نفسر  ان 

وراءه أحدا يف حكم اغلب البالد املفتوحة.40
 648 هـ -   27 وبالتحديد يف سنة   قليلة،  وبعد سنوات 
م،41 قاد عبد اهللا بن أيب السرح احلملة اإلسالمية الثانية حنو افريقية 
(تونس) ومل يلق عبد اهللا ما يعرقل تقدم جيشه حىت وصل إىل مدينة 
صبيطلة. فعلى أبواب هذه املدينة وقعت معركة كبرية، انتهت مبقتل 

جريجريوس وفتح املدينة، يف عام 28 هـ - 649م.42
 ومل يلبث بعدها ان قفل عبد اهللا عائدا إىل مصر، وفعل ما 
فعله سلفه عمرو بن العاص، حيث مل يترك من ينوب عنه يف حكم 
سابقتها  هي  كما  احلملة،  هذه  تؤسس  مل  ولذا  املفتوحة.  األراضي 

حكما مباشرا يف املنطقة اليت وقعت بأيدي املسلمني.

 39- أنظر، ابن عذاري، كناب البيان املغرب يف اخبار األندلس واملغرب، ليدن، 
1948، اجمللد األول، ص 8.

 40- املصدر السابق، ص 9، أنظر أيضا، ابن عبد احلكم، نفس املصدر، ص 34.
 41- أنظر البالذري، نفس املصدر ، ص 228.

 42- أنظر مؤنـس، ص 105-6، وابن االثري، الكامل، اجمللد 3، ص 70، وابن 
عذاري، البيان، اجمللد 1 ص 11-3، وابن عبد احلكم، فنوح، ص 35.
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فتنة  عفان،  بن  عثمان  الثالث  اخلليفة  اغتيال  احدث  ولقد 
توقفت احلمالت  لذلك  ونتيجة  الدولة اإلسالمية،  أرجاء  كربى يف 
العسكرية على الشمال اإلفريقي لفترة من الزمن، ومل تكن الظروف 
 - هـ   41 عام  يف  السلطة  األمويون  توىل  حىت  األمر  هلذا  مواتية 

661م. ونقلوا حاضرة الدولة اإلسالمية إىل دمشق.43

ولقد عني اخلليفة األموي األول معاوية بن أيب سفيان، معاوية 
بن خديج قائدا للحملة املتوجهة لفتح بالد املغرب يف سنة 45 هـ - 
666م.44 وعلى الرغم من املدة اليت استغرقتها احلملة، واليت قاربت 
ثالثة سنوات، مل حتقق من النتائج ما كان يطمح إليه اخللفية األموي. 
ولذا فقد تلتها محلة عسكرية أخرى بقيادة عقبة بن نافع. ولقد متكن 
هذا القائد من بناء مدينة القريوان بتونس، وكانت هذه املدينة أول 
اجناز استراتيجي حيققه املسلمون يف عمق الشمال اإلفريقي يف عام 

51 هـ  671 م.45

55 هـ   ،49 السنوات  ان عقبة خالل  إىل  اإلشارة  وجتدر 
- 669، 75 م، كان قد توغل يف أراضي اجلنوب اللييب حىت وصل 
مدينة جرمه، وتوجه بعد ذلك إىل مدينة كاوار يف العمق اإلفريقي، 
السكان  من  أقدم كثري  املناطق  نافع يف هذه  بن  عقبة  وأثناء وجود 

احملليني على اعتناق الدين اإلسالمي.
وعاد عقبة بن نافع إىل حاضرة الدولة اإلسالمية بأمر من خليفة 
األموي يف سنة 55 هـ - 675م.46 وترك وراءه أبا املهاجر دينار 

 43- ابن عذاري، البيان، اجمللد 1، ص 15، وابن االثري، اجمللد 3 ، ص 342.
 44- ابن عذاري، البيان، اجمللد 1، ص 7-16.

 45- ابن االثري، الكامل، اجمللد 3، ص 387.
 46- ابن عذاري، البيان، اجمللد 1، ص 21، وابن عبد احلكم، فتوح، ص 55.

قائدا للجيش لإلسالمي بافريقية، ومل يلبث ان عاد عقبة بن نافع إىل 
قيادة اجليش اإلسالمي وذلك بعد ان تويف اخلليفة معاوية بن أيب سفيان، 

وتوىل ابنه يزيد اخلالفة من بعده، يف عام 62 هـ - 682 م.47
يتوقف  املغرب، ومل  باجتاه بالد  املرة  وسار عقبة جبيشه هذه 
يف تقدمه حىت المست سنابك فرسه مياه احمليط، وأثناء عودته وقع 
يف كمني نصبه له الرببر، فقتل يف منطقة تعرف باسم هتودا.48 ورأى 
زهري بن قيس البلوى، الذي توىل القيادة بعد عقبة، الرجوع إىل برقة 
سنة 64 هـ-683م. وكان هذا االنسحاب هو ما يطمح إليه كسيلة 

قائد الرببر، فوضع يده على مدينة القريوان.49
ويبدوا انه بعد كل احملاوالت املتعددة، مل يتمكن العرب املسلمون 
من حتقق استقرار دائم يف األراضي املفتوحة بالشمال اإلفريقي. ورغم 
ان كسيلة قد أرغم اجليش اإلسالمي بالتراجع إىل برقة، فلم يكن هذا 
األمر إال مكسبا سياسيا مؤقتا، ذلك الن العقيدة اإلسالمية قد ترسخت 
لدى العديد من السكان احملليني. ويضاف إىل هذا ان كسيلة لو يتمكن 
العريب  اإلسالمي.  إليها اجليش  القريوان عندما عاد  الدفاع عن  من 
فلقد قرر اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان إعادة القائد زهري بن 
قيس ملواصلة الفتح بإفريقيا يف سنة 69 هـ 668م. وكان ان متكن 
زهري من هزمية كسيلة، واستعاد مدينة القريوان للحكم اإلسالمي، ويف 
طريق عودته تعرض زهري مع بعض أصحابه لكمني نصبه هلم البزنطيون، 

 47- ابن االثري، الكامل، اجمللد 4، ص 89، البالذري، نفس املصدر، ص 230. 
أنظر أيضا، ابن عذاري، البيان، اجمللد 1، ص 23.

 48- اهنا قرية يف جبال االوراس، أنظر، البكري، نفس املصدر، ص 3-72.
 49- ابن عبد احلكم، فتوح، ص 61، ابن االثري، الكامل، اجمللد 4، ص 91، وابن 

عذاري، البيان، اجمللد، ص 1-30.
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ومتكنوا من قتلهم مجيعا قرب برقة.50
ولقد جتمع الرببر بعد كسيلة حول امرأة تدعى الكاهنة، اليت 
بافريقية، حسان  اإلسالمي  للجيش  اجلديد  القائد  من هزمية  متكنت 
بن النعمان الغساين، يف سنة 79 هـ - 689م.51 فما كان منه إال 
الرجوع منسحبا ليستقر مبنطقة سرت يف موقع عرف فيما بعد باسم 
للمدد،  انتظارا  املوقع  هبذا  (قصور حسان).52 وكان مكث حسان 

الذي أرسل بشأنه إىل اخلليفة.
هذا  الكاهنة  حول  املتجمعني  الرببر  مجوع  استغلت  ولقد 
الوقت يف تدمري األشجار وحرقها، بضواحي املدن. وكان هذا العمل 
يف ظنهم سيثين عزم املسلمني الذين جاءوا إىل هذه املناطق طعما يف 
خرياهتا.53 ولقد دلت األحداث فيما بعد ان هذا الفعل مل يكن إال 
 81 إىل حسان يف سنة  اخلليفة  فلقد وصل مدد  وتقدير.  سوء ظن 
الكاهنة، حيث متت هزميتها،  فانطلق صوب مجوع  700م،  هـ - 
بقضاء  دورها  انتهى  وهناك  باجلزائر.  األوراس  جبال  إىل  فانتقلت 

املسلمني عليها. 
ومل يكتف حسان مبقتل الكاهنة، بل واصل السري إىل قرطاج، 
 50- ابـن عذاري، البيان، اجمللد 1، ص 31-2، وابن االثري، الكامل، اجمللد 4، 

ص 251.
 51- تولـت الكاهنة قيادة القبيلة الرببريـة جراوة يف جبال االوراس باجلزائر، 
وذكرت يف معظم كتب التاريخ اخلاصة بالفتح العريب للمغرب، ولكننا ال نعرف 
شيئا عن شـخصيتها احلقيقية، ودورها قبل احلملة العربية الثانية، بقيادة حسان 

النعمان.
 52- ابن عبد احلكم، فتوح، ص 63. والبكري، نفس املصدر، ص 8، والطاهر 

الزاوي، معجم، ص 9-278.
 53- ابن عذاري، البيان، اجمللد األول، ص 7-36.

حيث انتهت املعركة هبزمية البزنطيني، واستيالء املسلمني على املدينة، 
ولقد سجل هذا احلدث هناية للوجود البزنطي بالشمال اإلفريقي يف 
سنة 823 هـ - 702م.54 وكان أيضا بداية لتأسيس حكم إسالمي 
للحمالت  ومتهيدا  إيذانا  يكون  الن  بالتايل  وأّدى  باملنطقة.  مستقر 
هذه  وبانتهاء  واسبانيا.  األقصى  املغرب  بالد  حنو  املتوجهة  القادمة 

املهمة عاد حسان إىل دمشق يف سنة 85 هـ - 705م.55
بسالم،  ليمر  اإلسالمية  للخالفة  األمويني  تصدر  يكن  مل  و 
فلقد تسببت مشاعر الرفض هلذا األمر يف إثارة العديد من املشاكل 
واالنتفاضات.56 ونتيجة للقمع واالضطهاد، الذي واجهت به الدولة 
حركات املعارضة، فرت بعض شخصيات املعارضة إىل بلدان املغرب، 
املناوئة  القبائل  بعض  لدى  األمن  املالذ  هلا  توفر  ولقد  لالمان،  طلبا 

للحكم األموي.57
على  دعائمها  قامت  قد  األموية  الدولة  ان  املعروف  ومن 
املغرب  ببالد  اإلسالمي  اجليش  كان  ولذا  العريب،  اجلنس  أكتاف 
مشكال يف أغلبية من قبيلتني عربيتني، مها قيس ومضر. ولقد أّدى إىل 
التنافس بينهما حول تويل األمور يف اجليش، وحكم املناطق املفتوحة. 
الفرق  لنشئة  املالئم  املناخ  بالطبيعة  هيئت  قد  الظروف  هذه  وكل 
واألحزاب. ومثة من املؤرخني58 من يصنف األباضية على إهنا فرع من 

 54- ملزيد من التفاصيل أنظر حسني مؤنس، نفس املصدر، ص 60-259.
 55- ابن عذاري، البيان جملد 1، ص 41. وابن عبد احلكم ن فتوح، ص 65.

 56 - أنظر ، أمحد امني، فجر اإلسالم، القاهرة، 1928، ص 8-304.
 57 - ابن االثري، الكامل، اجمللد 5، ص 237، والتجاين، رحلة، ص 207.

 58 - أمحد سعيد الشماخي، كتاب السري، القاهرة، 1949، ص 70. وعلي حيىي 
معمر، األباضية يف موكب التاريخ، القاهرة، 1964، اجلزء األول، ص 4-33.
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فرقة اخلوارج.59 ولكن األباضيني ال يعترفون هبذا االنتماء.
األباضي  سعد،  بن  مسلمة  ان  سريه،  يف  الشماخي  ويذكر 
املتحمس للمذهب، كان أول من نشر األباضية يف املغرب، وينسب 
واحد  يوم  ملدة  ولو  يطبق  الدين  هذا  أرى  ان  أود  (إنين  قوله:  إليه 
من  ألمر  انه  واحلقيقة  اليوم)،60  هذا  آخر  يف  أموت  ان  أبايل  وال 
الصعوبة مبكان ان جيزم املرء على ان شخصا ما كان املسؤول األول 
عن نشر املذهب األباضي، وإرساء قواعده ببالد املغرب، ولكن من 
املؤكد انه مع بدايات القرن الثاين اهلجري كان لألباضيني ثقل بإقليم 

طرابلس.
ولقد متكن األباضيون من الثورة مبدينة اطرابلس سنة 127 
حاكم  حبيب،  بن  الرمحن  عبد  جعل  الذي  األمر  744م.   - هـ 
وإعادة  االنتفاضة،  هذه  على  للقضاء  إليها،  أخاه  يرسل  القريوان، 
ثانية  بانتفاضة،  قاموا  ان  األباضيون  يلبث  ومل  املدينة.  إىل  اهلدوء 
مبدينة اطرابلس. ورأى عبد الرمحن ان وجود أخيه، الذي قتل قائد 
قام  ولذا  األباضيني،  ملشاعر  مثريا  عامال  األوىل، سيكون  االنتفاضة 
باستدعاء أخيه إىل القريوان، وأرسل رجال آخر حلكم املدينة. ولكن 
هذا الرجل حوصر خارج األسوار، وإعاده األباضيون إىل القريوان، 
احلارث  ومها  رجلني،  بقيادة  اطرابلس  على  االستيالء  من  ومتكنوا 

احلضرمي وعبد اجلبار املرادي.61
 59- الشـماخي، السري ، ص 70، أبو الربيع سـليمان الباروين، خمتصر تاريخ 

األباضية، تونس، 1936، ص 40.

 60- الشماخي، السري، ص 98.
 61- املصدر السـابق، ص 125-6 وقارن، الرفيق القـريواين، تاريخ افريقية 
واملغرب، تونـس، 1968، ص 128-9، والكامل، جملد 5، ص 237. وابن عبد 

احلكم يكتب احلارس بدال عن احلارث.

امتدت  حيث  لألباضية،  دولة  أول  نواة  تشكلت  وهكذا 
بقائدي هذه  احلال طويال  يدم  إىل خليج سرت شرقا. ومل  سيطرهتا 
الدولة، حيث وجدوا مقتولني يف ظروف غامضة، ومل جيد األباضيون 
منصب  ليتوىل  النفوسي  يزيد  بن  إمساعيل  على  االتفاق  من  بدا 

القيادة.62
 ومل يكن عبد الرمحن ليقبل مبا آلت إليه األمور، فأرسل ابن 
لبث  وما  باطرابلس.  التمرد  حركة  إلمخاد  عثمان  بن  شعيب  عمه 
عبد الرمحن نفسه ان حلق بابن عمه، واستطاع ان يهزم األباضيني، 
ويضع هناية ألول دولة أباضية بشمال أفريقيا يف سنة 132 هـ - 

753م.63

يدعى  رجل  على  كلمتهم  مجع  من  األباضيون  متكن  ولقد 
مدينة  من  بالقرب  صغرية،  قرية  يف  املعافري،  السمح  اخلطاب  أبو 
دخل  اخلطاب  أبا  ان  الشماخي  ويذكر  تسمى صياد.64  اطرابلس، 
املسلمني،  من  ومعه مجاعة  757م،   - 140 هـ  سنة  اطرابلس يف 
وادخلوا الرجال يف اجلواليق على هيئة الرفقة، فلما توسطوا املدينة 
أشهروا السالح وقالوا : ال حكم إال هللا. وهكذا أصبح أبو اخلطاب 

أول إمام أباضي.

 62- ابن خلدون، العرب، اجمللد 6، ص 3 وابن عبد احلكم، فتوح ، ص 108.

 63- الرقيق، نفس املصدر، ص 129، وابن االثري، الكامل، جملد 5 ص 237.
 64- أنظر ابن خلدون، العرب، جملد 6، ص 112. والطاهر الزاوي، تاريخ الفتح 
العريب يف ليبيا، القاهرة، 1963، ص 132-4، والشـماخي يف كتابه السري يقول: 
ودخل أبو اخلطاب ومعه مجاعة املسـلمني. وذلك عـام اربعني ومائة، وادخلوا 
الرجال يف اجلواليق على هيئة الرفقة. فلما توسطوا املدينة اشهروا السالم وقالوا: 

ال حكم إال هللا.
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وكانت القريوان هي األخرى غنيمة سهلة لقبائل ورفجومة، 
العباسي  احلاكم  مقتل  بعد  السكان،  مع  قاسيا  أسلوبا  تبنت  اليت 
على  يده  لوضع  ساحنة  الفرصة  ان  اخلطاب  أبو  ورأى  للمدينة. 
القريوان. فتقدم جبيشه إليها، واستطاع االستيالء عليها يف سنة 141 
هـ - 759م.65 مث عاد بعدها إىل اطرابلس خملفا وراءه عبد الرمحن 

بن رستم حاكما للقريوان.66
ومل يتمكن أبو اخلطاب من الوقوف أمام اجليش العباسي القادم 
معركة  يف  وقتل  هزم  حيث  االشعت،  بن  حممد  بقيادة  الشرق  من 
مغمداس شرق مدينة اطرابلس،67 ومل يستطع أبو هريرة الزنايت الذي 
خلف أبو اخلطاب ان يغري من جمرى األحداث فهزم هو اآلخر، يف 
سنة 144 هـ - 761م. وما لبث حممد بن االشعت، بعد استيالئه 
على اطرابلس، ان أرسل بفرقة من جيشه إىل ودان وزويلة بأقصى 

اجلنوب اللييب.
القريوان  مدينة  من  انطلق  قد  رستم  بن  الرمحن  عبد  وكان 
أنباء مقتل أيب  ملساندة أيب اخلطاب. وعندما وصل إىل قابس جاءته 
اخلطاب، فعاد أدراجه إىل القريوان. ولكن مناصري العباسيني انتهزوا 
فرصة غيابه، واستولوا على املدينة. ومتكنوا أيضا من أسر عبد الرمحن 
 65- ابـن خلدون، العرب، اجمللد 6، ص 111-2، وابن عذاري، البيان، جملد 1، 
ص 70-1. وابن االثري، الكامل، جملد 5، ص 241- والشـماخي ، السري، ص 

128-30، وقارن، الرفيق، نفس املصدر، ص 42-141.
 66- عبد الرمحن بن رستم ينحدر من اصول فارسية، تعود بنسبة إىل االكاسرة 
الذيـن حكموا فارس لقتـرة طويلة من الزمن، وكانت هنايـة دولتهم على يد 

املسلمني، يف بدايات الفتح العريب اإلسالمي.
 67- ابـن االثري، الكامل، جملد 5، 241، والزاوي، الفتح العريب، ص 8-137، 

وقارن، ابن خلدون، العرب، اجمللد 6، ص 112. والشماخي السري، ص 132.

بن رستم. وأطلق سراحه فيما بعد، عن طريق وساطة احد أصدقائه 
من ذوي النفوذ لدى العباسيني. فغادر عبد الرمحن القريوان إىل منطقة 
ان  ويبدو  اجلزائري.69  باجلنوب  تاهرت  قرب  سوقجاج،68  تدعى 
ابن االشعت مل يكن راضيا عن إطالق سراح عبد الرمحن بن رستم، 
فحاول اللحاق به ومل ينجح، فعاد أدراجه إىل القريوان يف عام 153 

هـ- 70.770
من  هلم  االشعت  ابن  هزمية  بعد  األباضيون،  جنح  ولقد 
االستيالء على مدينة اطرابلس بقيادة أيب حاطمة، مث ساروا إىل مدينة 
 144 سنة  يف  طويال،  يدم  مل  حصار  بعد  دخلوها  حيث  القريوان، 
هـ - 761م.71 وعندما علم أبو حاطمة باقتراب اجليش العباسي 
إليها.  الوصول  قبل  ملواجهته  القريوان  غادر  اطرابلس،  مدينة  من 
ولكنه عاد إىل القريوان عندما وصلته األخبار بنشوب القتال فيها، 
للمرة  وغادرها  املدينة.  إىل  اهلدوء  يعيد  ان  حاطمة  أبو  واستطاع 
الثانية ليلتقي باجليش العباسي خارج أسوار مدينة اطرابلس. وانتهت 
املعركة مبقتل أيب حاطمة وهزمية األباضيني72 وبذلك انتهت اإلمامة 

األباضية الثانية.

 68- الشـماخي، السـري، ص 133. وقارن ، ابن عذاري، البيان، جملد 1، ص 
.72 –61

 69- تاهـرت هذه مينة قدمية، تقع باقصى اجلنوب اجلزائري. وتعو إىل فترة ما 
قبل العصر اإلسالمي. وتاهرت االحدث عهدا انشأها عبد الرمحن بن رستم أول 

أمام أباضي. وهي ال تبعد عن تاهرت القيمة كثريا.
 70- ابن االثري ، الكامل، اجمللد 5، ص 458. وقارن الشماخي السري ، ص 134.

 71- الرقيق، نفس املصر، ص 146-7. وابن خلدون، العرب جملد 6، ص 113.
 72- الشـماخي، السـري ، ص 136، وابن خلون ن العرب ، جملد 6، ص 79. 

والكامل، جملد 5، ص 290.



34

بعض اآلثار اإلسالمية جببل نفوسة يف ليبيا

35

حممد سامل املقّيد الورفلي

إىل  احلدث  هذا  بعد  األباضيني  حركة  الغموض  ساد  ولقد 
 160 تاهرت سنة  بن رستم يف  الرمحن  يد عبد  اإلمامة على  ظهور 
بن  الرمحن  عبد  ان  األباضيون  املؤرخون73  ويذكر  777م.   - هـ 
رستم، أبان فترة الغموض اليت اشرنا إليها، كان إماما مكتوما.74 ومما 
يؤيد هذا القول ان أبا حاطمة كان يرسل إليه بأموال الزكاة. وهذه 

املعلومات تفيد بان أبا حاطمة مل يكن إال إمام دفاع.75
فترة  عليها  أطلقنا  اليت  الفترة  إبان  الرمحن  عبد  ان  ويبدو 
الغموض كان يعمل على تقوية مركزه يف الوسط األباضي ولذا لقب 

بلقب أمري املؤمنني الذي أطلقه عليه أنصاره األباضيون.76 
ورمبا يبدو ألول وهلة غرابة ما تعرضت له القيادات األباضية 
األوىل من أزمات، وما متتع به عبد الرمحن بن رستم  من إمامة يكتنفها 
اهلدوء والسالم. ومن الطبيعي ان ختتفي الغرابة مبعرفة ان من سبقه 
وهي  األباضية،  للدولة  مركز  اطرابلس  اختارت  قد  القيادات  من 
قد  األخري  ان  املعروف  ومن  القريوان.  طريق  على  تقع  اليت  املدينة 
شكلت قاعدة االنطالق حنو أراضي املغرب، منذ تأسيسها من طرف 

عقبة بن نافع يف عهد األمويني والعباسيني.

 73- حممد على دبوز، تاريخ املغرب الكبري، القاهرة، 1963، جملد 3 ص، 287، 
293-4. والشماخي، السري، ص 139.

 74- يطلق األباضيون على امامهم يف حالة السلم أمري املؤمنني، وعندما يقعون  
حتت سلطة خارجية، يطلقون عليه أمام الكتمان.

 75- خيتـار األباضيون رجال منهم يطلقون عليه أمام دفاع، يف حاالت احلرب 
والتهديد وهذا عندما ال يكون مثة أمام ظاهر.

 76- الشماخي، السري ، ص 139.

الذي  رستم،77  بن  الرمحن  عبد  بن  الوهاب  عبد  يتمتع  ومل 
خلف والده يف اإلمامة، باالستقرار يف أيامه األوىل، فلقد كان عليه 
ان يواجه ما يسميه األباضيون حركة (النكار) واملعتزلة.78 واستطاع 

ان يتخلص من كليهما ليتفرغ لبناء الدولة الرستمية وإدارهتا.79
ويبدو انه هذا التاريخ، مل يكن مثة ما يثبت ان نفوسة كانت 
خاضعة مباشرة حلكم الرستمني بتاهرت.80 ولكن االعتراف باإلمام 
الرستمي، والدعم املادي واملعنوي له، ال يشوبه اجلدل. ولكن هذه 
جبل  إىل  الوهاب  عبد  اإلمام  بوصول  تدعمت  قد  والتبعية  الصلة 
نفوسة يف طريقه ألداء فريضة احلج. فلقد نزل ضيفا على أيب مهدي 
بعدم  العلماء  انتقل إىل فرقة شروس. وهناك نصحه  الويغوى.81 مث 
مواصلة الرحلة، بسبب اخلوف على حياته من العباسيني. فاستجاب 
جببل  (مريى)  بقرية  واستقر  النصيحة  هذه  إىل  الوهاب  عبد  االمام 
نفوسة منتظرا امن الطريق.82 وارسل إىل علماء األباضية يف الشرق 
طلبا للمشورة. وكانت نصيحتهم تأجيل األمر إىل العام الذي يليه. 

 C.Bossworth, the Islamic ،77- دبـوز، نفس املصدر، ص 55، وقـارن 
Dynasties Edinburgh, 1967, p22.

78- (النـكار) هم أولئك الذين عارضوا امامة عبد الوهاب بن عب الرمحن بن 
رسـتم، أنظر، الشماخي، السـري 154-5. ودبوز، نفس املصدر، ص 8-474. 
 Chroniqu d’Abu Zakaria, ed E.Masqueray. Algeria.  وانظر أيضـا

    1878. pp. 57-67
 79- الشماخي السري، 154-8. الباروين، نفس املصر ص 34.

 80- الشماخي، السري ص 5-154.
 81- ويغـو عبارة عن قريـة قيمة، تقع إىل الغرب من قرية شـروس حاضرة 

اجلبل.
 82- مريي قرية قيمة، تقع يف اجلنوب الشـرقي ملدينـة جادو، واملبىن الوحيد 

القائم هو املسجد، الذي درس فيه االمام الرستمي عبد الوهاب.
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افلح  ابنه  ترك  ان  وكان  نفوسة.  جببل  الوهاب  عبد  االمام  فاستقر 
بتاهرت. وانشغل عبد الوهاب بالتدريس، وإجياد احللول ملا يتعرض 

له األباضيون من نوازل يف اجملال الديين.
ولقد انتفضت قبيلة هوارة اليت كانت تنتشر مجوعها يف مشال 
جبل نفوسة، إىل الشرق منه، يف وجه حاكم اطرابلس العباسي، فقام 
إبراهيم بن األغلب بإرسال ابنه عبد اهللا على رأس جيش المخاد هذه 
االنتفاضة. وعندما تلقت هوارة هذا اخلرب علمت ان ليس باستطاعتها 
مواجهة جيش ابن االغلب. فارسلت إىل االمام عبد الوهاب، طلبا 
للنجدة. ومل يكن االمام لريفض هذا الطلب الذي يتيح له بسط النفوذ 

الرستمي على منطقة من االمهية مبكان.
ويبدو ان عبد اهللا بن االغلب قد علم هبذا احللف، فتجنب 
عبد  االمام  والتقى  اطرابلس.  مدينة  داخل  االحتماء  وفضل  قتاهلم 
الوهاب ومعه اهايل نفوسة خارج اسوار املدينة جبيش هوارة.83 ومل 
جيد ابن االغلب بدا، بعد مساعه بوفاة ابيه، اال ان يتوصل إىل اتفاقية 
ما  اهم  وكان  املدينة.  حياصر  كان  الذي  الوهاب،  عبد  االمام  مع 
جاء يف هذه االتفاقية ان تصبح االراضي املمتدة من سرت شرقا إىل 
يبقى  بينما  الرستمية،  األباضية  للدولة  تابعة  غربا،  جنوب صفاقس 

اطرابلس والساحل البحري حتت سيطرة االغالبة.84
وغادر االمام عبد الوهاب جبل نفوسة عائدا إىل تاهرت بعد 
اختيار  على  وافق  قد  وكان  االتفاقية،  هذه  عقد  من  قصرية  فترة 
رستمي  حاكم  أول  فكان  اجلبل  حلكم  وزيرا  اخلطاب  بن  السمح 
 83- الشماخي. السري ص 160. وقارن ابن األثر، الكامل، جملد 6، ص 188.

 84- ابن االثري، الكامل، جملد 6، ص 188، والشـماخي، السـري، ص 161. 
وقارن ابن خلدون، العرب، جملد 6، ص 121.

لنفوسة يف تاريخ األباضية،85 ومل يستشر اهل اجلبل بعد وفاته االمامة 
بتاهرت فيمن خيلفه، بل اختاروا ابنه ليشغل املنصب، ومل يكن امام 
الفئة اليت عارضت هذا االختيار اال اللجوء إىل تاهرت. فاستجاب 
االمام عبد الوهاب ملطلبهم وعني بدال عنه أبو احلسن بن العباس.86 
ومل يطل املقام بايب احلسن حيث عاجلته املنية، فتوىل حكم اجلبل أبو 
عبيد عبد احلميد اجلناوين. وكان عليه ان يشغل نفسه مبحاربة اتباع 
خلف بن السمح بن اخلطاب. ولكنه مل يتمكن من القضاء عليهم ابان 
الذين عرفوا باسم (اخللفية) على  فترة حكمه. وكانت هناية هؤالء 
يد خليفة أيب عبيد، الذي قضى على خلف نفسه يف مواجهة باجلهة 

الشرقية من اجلبل.87
ولقد تويف االمام عبد الوهاب يف سنة 211 هـ - 826م. 
يكن  مل  اتباعه  ولكن  االمامة.  يف  خليفته  خبصوص  وصية  يترك  ومل 
والعارف  الدولة  بشؤون  املتمرس  الرجل  حول  التكتل  اال  امامهم 
للدولة  اماما  فاختري  الوهاب،  عبد  بن  افلح  األباضي،  باملذهب 
الرستمية بتاهرت.88 وجيمع األباضيون على ان فترة حكمه كانت 
الفترة الذهبية للدولة الرستمية. وكان االمام افلح قد عني قبل وفاته 
ذر بن وسيم حاكما جلبل نفوسة. ولكن ذر هذا مل ميكث يف املنصب 

سوى سبعة اشهر.89
ولقد تويف االمام افلح يف سنة 240 هـ - 854م. عن أربعة 

 Abu Zakaria, chroniqu, pp- 128-9 ،161 85- الشماخي، السري، ص 
 86- الشماخي، السري، ص 1-180.

 87- املصدر السابق، ص 7-196.
  Bosworth, op, cit, p. 22. 88- دبوز، نقس املصدر، ص 527، وقارن 

 89- الشماخي، السري، ص 7-215.
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ابناء، وهم: أبو بكر، حممد، يعقوب، ويقظان. وكان االخري اكرب هم 
سنا واصلحهم لالمامة. ولكنه كان مسجونا ببغداد وقت وفاة ابيه. 
فكان االتفاق على ان يتوىل أبو بكر االمامة على ان يتنازل الخيه اذا 
اطلق سراحه.90 وبعد فترة قصرية رجع اليقظان إىل تاهرت. ولكن 
مبقدمه حدثت انتفاضة مسلحة ادت إىل قتل االمام أيب بكر يف سنة 
241 هـ - 855. وكان مجع من األباضني قد وقفوا على احلياد ابان 
الصراع الذي عاشته تاهرت. االمر الذي شجع حممد بن مصالة، امري 
حصن هوارة، بشمال تاهرت، على انتهاز هذه الفرصة، واالستيالء 
على مدينة تاهرت. ولقد كان هذا احلدث عمال لتجمع األباضيني 
حول اليقضان، وحال وصول النجدة من أهايل نفوسة حاصر اليقظان 
املدينة. وقام بارسال وفد من نفوسة إىل حممد بن مصالة، ليطلب منه 
مغادرة املدينة دون إراقة الدماء. ويبدو ان حممد بن مصالة مل يكن 
بداية راغبا يف البقاء بتاهرت، بل كان غرضه استتباب االمن وعودة 

اهلدوء إىل تاهرت. ولذلك وافق على طلب الوفد وغادر املدينة.91
أبو  ابنه  بعده  من  االمامة  وتوىل  اليقطان،  االمام  تويف  ولقد 
حامت يوسف، ونتيجة لعدم تقديره هليئة الشورى، غضب عليه عمه 
تاهرت  مدينة  يعقوب  فغادر  الشورى.  هبيئة  عضوا  وكان  يعقوب 
متجها إىل زواغة. ولكنه رجع إىل تاهرت استجابة لرغبة املناصرين 
فريقني.  إىل  تاهرت  إىل  بوصوله  األباضيون  فانقسم  األباضيني،  من 

تناصر كل منهما احد الطرفني.
وظل الصراع حمتدما بتاهرت إىل ان وصل إليها يعقوب املزايت 

 90- أبو الربيع الباروين، نفس املصدر، ص 39. ودبوز، نفس املصدر، ص 562. 
 Abu-Zakaria, chronique. P. 185-6. و

 91- الباروين، نفس املصدر، ص 39، ودبوز نفس املصدر ، ص 5-484.

برفقة بعض من قومه. ولقد ادى توسطه بني الطرفني، إىل اهناء النزاع. 
إىل  االمر  وتفويض  احلكم،  عن  ختليها  على  الصلح  اتفاقية  ونصت 

اختيار الناس لشغل منصب االمامة.
واتفق األباضيون على إمامة أيب حامت، بعد بقاء تاهرت بدون 
امام لفترة أربعة اشهر.92 ويف هذه االثناء كان أبو منصور إلياس قد 
ذا موهبة  أبو منصور رجال  نفوسة. وكان  اعتلى سدة احلكم جببل 
وتدين شديد. وتتفق االخبار اليت تتعلق هبذه الفترة التارخيية، على انه 

كان حيظى بتقدير اهايل اجلبل وما حوله.
بن  العباس  أيب  استثالل  مع  منصور،  أيب  حكم  توافق  ولقد 
طولون مبصر، فرصة غياب ابيه، ليسري على رأس جيش باجتاه االراضي 
الليبية. وكان يطمح إىل إنشاء دولة مستقلة عن الدولة الطولونية.93 
ومل يستطع ابن قهرب، حاكم االغالبة، صد اجليش الطولوين. فتراجع 
ليتحصن مبدينة اطرابلس. ومبجرد دخول ابن طولون إىل مدينة لبدة، 
ارسل إىل أيب منصور مبن يطلب منه االستسالم. ذلك الن االراضي 
أيب  من  كان  فما  الرستمية.  للدولة  تابعة  كانت  باطرابلس  احمليطة 
منصور اال التقدم جبيشه ملواجهة ابن طولون، عند قصر حامت شرقي 
مدينة اطرابلس. وانتهت تلك املعركة الكبرية هبزمية ابن طولون.94 
فعاد ادراجه إىل مصر. وامر أبو منصور جيشه بعدم مجع الغنائم حبجة 
ان الذين قاتلهم يدينون باالسالم. ولذا وجد جيش االغالبة، القادم 

من تونس إىل مكان املوقعة، الغنائم  بانتظاره.

 92- دبوز، نفس املصدر، ص 5-584.
 93- الشماخي، السري، ص 225، ابن عذاري، البيان، جملد 1، ص 118.

أنظر أيضا ، ابن االثري، الكامل، جملد 7، ص 224.
 94- الشماخي، السري، ص 225، ابن عذاري، البيان، جملد 1، ص 9-118.
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وكان على أيب منصور، بعد عودته95 إىل اجلبل التصدي، البن 
خلف، الذي طفق يزعزع االمن يف نواحي اجلبل. فتبعه حىت جزيرة 
ان  بعد  سراحه  اطلق  ولقد  عليه.  القبض  مت  وهناك  بتونس.  جربة 
قطعت احدى رجليه وانتهى االمر بتخليه عن ما تنادى به (اخللفية) 

اتباع خلف األب.96
ولقد اتسمت فترة حكم أيب منصور إلياس باستتباب االمن، 
وبعد  الشرق.  يف  الرستمية  للدولة  التابعة  االراضي  على  واحلفاظ 
الثانية.  للمرة  العباس  بن  افلح  اجلبل  حكم  توىل  منصور  أيب  وفاة 
واثناء حكمه للجبل مجع االغالبة جيشا كبريا بغرض غزو االراضي 
نفوسة ملسرية  اهايل  احلقيقي العتراض  السبب  يعرف  املصرية. وال 
هذه احلملة، بالقرب من قصر مانو ومدينة صرباته. ولكن املعروف 
ان جيش واهايل نفوسة تكبدوا هزمية كربى. وكان من نتائج املعركة 
فقدان اجلبل للكثري من خيار مقاتليه، اضافة إىل خسران العديد من 
العلماء.97 وعندما عاد حاكم اجلبل افلح بن العباس إىل مقره باجلبل، 

قابله السكان مبوجة من الغضب، وطالبوه بالتنحي عن احلكم.
هذه  حيمله  وال  العباس  لنب  يناصر  كان  من  مثة  ان  ويبدو 
ولك  املطالب.  لتلك  يرضخ  مل  واذا  مانو.  بقصر  الكربى  اخلسارة 
استمرار احلركة الغاضبة ضده، ادت به إىل التشاور مع أيب معروف، 
حاكم قرية شروس، لعلو قدمه يف العلم.98 ويبدو ان ابا معروف قد 
اشار عليه بتلبية رغبة املناوئني، فتنحى عن احلكم.  ولكن بعد فترة 

 95- الشماحي، السري، ص 95. وقارن، ابن االثري، الكامل، جملد 7. ص 225.
 96- الشماخي، السري، ص 224-5. الباروين، نفس املصدر، ص 3-42.
 97- الشماخي، السري، ص 267-70. ابن عذاري، البيان، جملد 1، 129.

 98- علي معمر، نفس املصدر ، اجلزء الثاين، ص 130.

قصرية اعيد إىل منصبه.
وانتهت حياة االمام الرستمي أيب حامت باالغتيال، فتوىل اخوه 
االمامة، على الرغم من ان ابنه كان مسئوال عن قتل عمه.99 وكان 
ذلك يف سنة 294 هـ - 907م. وعلى العموم، ومل يكتب للدولة 
الرستمية البقاء طويال بعد هذا احلدث. فقد دخل اجليش الفاطمي 
مدينة تاهرت يف سنة 296 هـ - 909م. وكان ذلك ايذانا خبروج 

الدولة الرستمية من مسرح التاريخ.100
الرستمية مستقال  الدولة  بعد سقوط  نفوسة  ولقد ظل جبل 
احملاوالت  كل  وباءت  اخلارجية.  القوى  سيطرة  عن  وبعيدا  بذاته، 
بعد  الفعل اال  يتحقق هذا  بالفشل. ومل  املنطقة  لالستيالء على هذه 

زمن طويل. وكان ذلك ابان حكم االتراك لليبيا.
الرستمية  الدولة  اهنيار  بعد  نفوسة  تعيني حاكم جبل  وانتقل 
إىل جلنة مشكلة من علماء ومشايخ اجلبل. وكانوا يف بعض االحيان 

خيتارون حكاما ملناطق اجلبل املختلفة.
الدولة  سقوط  بعد  خاصة  األباضيني،  عن  املعلومات  وتندر 
الرستمية، ويف املراجع غري األباضية. اما املراجع األباضية  فينقصها 
الترتيب الزمين ألولئك الرجال الذين حكموا جببل نفوسة. ولذلك 
بذل اجلهد يف هذا البحث حملاولة متواضعة، وصوال إىل تصنيف زمين 
التارخيية  االحداث  بعض  إىل ذكر  التطرق  إىل  اضافة  اجلبل.  حلكام 
ذات العالقة. ويبدو ان افلح بن العباس قد تويف بعد فترة قصرية من 
دخول الفاطميني إىل تاهرت. ومبا ان اجلبل فقد الكثري من الرجال 

 99- أنظر دبوز، نفس املصدر ، ص 609.
 100- ابن عذاري، البيان، جملد 1، ص 197.
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يف معركة مانو، فقد اتفق مشائخ اجلبل على حممد بن عبد اهللا اخليار، 
ليكون امام للدفاع.101 ومل يلبث ان توىل املنصب بعده أبو حيىي زكريا 

األرجاين، يف بدايات القرن الرابع اهلجري.102
والراجح انه يف عهد أيب حيىي هذا، قام اخلليفة الفاطمي عبيد 
نفوسة متكنوا من  اهايل  نفوسة. ولكن  بارسال جنده إىل جبل  اهللا، 
صدهم مبعركة اجلزيرة يف وادي شروس. ومل تكن احملاولة االخرى 
اليت قام هبا الفاطميون مبهامجة (تاركت) إىل الغرب من شروس أفضل 
من سابقتها.103 وجتدر اإلشارة إىل اغتيال أيب حيىي، قرب هناية املعركة 
من قبل احد اعوانه، يف سنة 310هـ - 922م. وعلى الرغم من 
وجود أيب حيىي حاكم اجلبل يف هذه املعركة، يذكر ابن عذاري ان 

قائد األباضية كان يدعى أبو بطة.104
منصور  بن  عمرو  أيب  اختيار  على  نفوسة  اهايل  اتفق  ولقد 
إلياس خلف أليب حيىي، ولكنه تلبية لرغبة اتباعه ترك احلكم بعد فترة 
واثناء  ارجواين.  حيىي  أبو  بعده،  املنصب  ويل  الذي  وكان  وجيزة. 
وباءت هذه  أبو حيىي.  فتصدى هلم  اجلبل.  العباسيون  حكمه هاجم 

احملاولة للسيطرة على جبل نفوسة مرة اخرى بالفشل.105

 101- الشماخي، السري ، ص 236-7. علي معمر ، نفس املصدر، اجلزء الثاين، 
ص 50-147.

 102- الشماخي، السري ص 243. علي معمر، نفس املصدر، اجلزء الثاين، ص 
.52-151

 103- الشـماخي، السـري، 243. تريكت قرية قدمية. 42 كلم إىل الغرب من 
كاباو.

 104- ابن عذاري، البيان، ص 187.
105- الشماخي، السري، ص 244، علي معمر، نفس املصدر، اجلزء الثاين، ص 155.

اغتاله  (جادو)  إىل  املعركة  هذه  من  حيىي  أيب  رجوع  وأثناء 
احد رجاله. فتكرر املشهد واملصري الذي واجهه والده اثناء مهامجة 
الفاطميني ملنطقة (تاركت)، ولكن أبا حيىي اوصى اصدقائه قبل وفاته، 
ان يكون زايد بن افصيط الدريف خلفا له يف احلكم. ويبدو ان اهايل 
نفوسة مل يعملوا هبذه الوصية. وطلبوا من أيب عمرو بن أيب منصور 
إلياس ان يشغل املنصب. فاستجاب هلم قائال : (لو ال ان اكون كمن 

قتل نفوسة مرة اخرى ما رجعت يف اموركم).106
وابان حكم أيب عمرو، كان أبو خزر يتجهز لالنتفاضة ضد 
الفاطميني بتونس.107  فقام بارسال مبعوث إىل جبل نفوسة بقصد 
التحريض ومشاركة اهايل نفوسة يف الثورة. وعرض أبو عمرو االمر 
على علماء اجلبل ومشائخه. فرفضوا الدعوة معتذرين بفقدان الكثري 
بفتح جبهة  فالظرف ال يسمح  من احملاربني يف معركة (مانو)، واذا 
جديدة ضد الفاطميني االقوياء. وعلى الرغم من ذلك ومل يكن امام 
أيب عمرو اال األسلوب السياسي، فوعد املبعوث باملشاركة يف هذه 

الثورة اذا تغريت االحوال إىل االفضل.
ومل يشهد أبو عمرو هذه االنتفاضة، حيث وافاه االجل، وتوىل 
مكانه ابنه أبو زكريا. ووفقا للمصادر األباضية كان اعلم من اجنبتهم 
نفوسة. ومرت فترة حكمه، اليت دامت ما بني ستني إىل سبعني سنة يف 

هدوء وسالم.108 وجاء يف مدحه: (مل تر معه نفوسة نكبة).
ولقد ثار أبو خزر يف وجه الفاطميني يف عهد أيب زكريا. ولكنه 
هزم، وفر ليجد مالذا له يف جبل نفوسة. ونتيجة للجهود اليت بذهلا 

 106- الشماخي، السري، ص 318.
 107- الباروين، نفس املصدر، ص 45. الشماخي، السري،ص 50-349.

 108- الشماخي، السري، ص 318.
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صديقه أبو نوح، عفا عنه اخلليفة الفاطمي. وعاد إىل املهدية حيث 
استقبل استقباال حسنا.109

الفاطميون  قرر  مبصر،  القاهرة  مدينة  بناء  اكتمل  وعندما 
االنتقال إليها، فطلب اخلليفة الفاطمي أبو متيم من أيب نوح وأيب خزر 
مرافقته. فوافق أبو خزر واستعفى االخر. وغادر االخري املهدية إىل 

ورجالن جبنوب اجلزائر.110
ويبدو انه يف الفترة اليت قضاها أبو زكريا يف حكم اجلبل، قليل 
الدور  كان  العموم  وعلى  مناطق صغرية.  عينوا الدارة  الرجال  من 
املنوط هبم مساعدة احلاكم يف تسيري امور اجلبل. وكان حممد الدريف 
احد هؤالء النفر، وكان نفوذه مقصورا على جادو وضواحيها. وبعد 
عهد  ويف  املنصب.  هذا  شغل  يف  يوسف  حيىي  أبو  ابنه  خلفه  وفاته 
االخري هامجت مجاعة من زناتة منطقة جادو، ومتكنت من تدمري قرية 
(إدرف)111 وكان أبو حيىي بن ماطوس الشروسي، يف عهد أيب زكريا 
مدرسة  وانشأ  والتدين.  بالعلم  اشتهر  ولقد  شروس.  بقرية  حاكما 
عرفت مبدرسة ابن ماطوس. وجذبت إليها الكثري من طالب العلم 
الاللويت،  ابن ماطوس عبد اهللا بن حممد  األباضيني.112 ولقد عاصر 
الذي كان حيكم (الالت).113 كما توىل تلميذه حيىي بن سفيان احلكم 

يف نفس املكان.
 109- املصدر السابق، ص 354.
 110- املصدر السابق، 7-354.
 111- املصدر السابق، ص 288.

 112- املصدر السابق، ص 276-8. علي معمر ، نفس املصدر، اجلزء الثاين، 
ص 60-17.

 113- الشماخي، السري، ص 238-9. علي معمر، نفس املصدر، اجلزء الثاين، 
ص 9-173.

وحتوطا ملا ميكن ان يزعزع االمن الذي تنعم به الناس يف عهد 
أيب زكريا، طلب منه ان يوصي  مبن خيلفه يف حكم اجلبل، فقال هلم، 
انه يوصي بثالثة رجال وهم أبو زكريا الاللويت، ولكن ما ال يؤهله 
وجوده بالركن االقصى من اجلبل. وأبو يعقوب البغتوري ولكن اهل 
نفوسة ال يرون ان تتقدم قبيلته عليهم. وعيسى أبو داوود سليمان 

الدريف، فاذا قبل فهو االفضل.
عيسى  عن  النظر  املشائخ  صرف  زكريا،  أبو  تويف  وعندما 
الدرىف. واختاروا أبو موسى عيسى. مث اجتمع الراي بعد فترة وجيزة 
على أيب هارون موسى بن هارون الباروين، الذي قرر االنتقال إىل قرية 
(ابناين) مبنطقة كاباو. وذلك رغبة يف جماورة امراة اشتهرت بالعلم. 

وكانت تدعى اجلدة.114 وبىن يف هذه القرية مسجدا ومدرسة.115
واذا عرجنا على منطقة جادو، فاننا سنسمع عن أيب عبد اهللا 
بن حممد بن حيىي الدريف، وعن اخيه أيب داوود سليمان الذي خلفه 
يف حكم بين زمور.116 والراجح ان سليمان التندمريي قد خلف أبا 
تنازل عن احلكم اليب عمرو ميمون  هارون موسى. ولكن سليمان 
جتارية  قافلة  شروس  إىل  وصلت  االخري  هذا  عهد  ويف  الشروسي. 
قادمة من بالد السودان (وسط إفريقيا).117 وكان ان قام وفد للقافلة 
واهاب  اهلدية.  قبول  رفض  ولكنه  عمرو.  اليب  مثينة  هدية  بتقدمي 

 114- الشماخي، السري، ص 321.
 115- املصدر السابق، ص 301، أنظر أيضا ، أبو اليقظان إبراهيم. سليمان باشا 

الباروين يف اطوار حياته، اجلزائر 1956، ص 10-9.
 116- علي معمر ، نفس املصدر، اجلزء الثاين، ص 172. الشـماخي، السـري، 

ص 8-287.
 117- الشماخي، السري، ص 273.
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باالهايل التعامل مع أولئك التجار.118 ويبدو ان ابا عمرو - نتيجة 
لورعه الشديد - احس بثقل املسؤولية، فتخلى عن منصب احلكم.

هارون  بن  سليمان  الربيع  أيب  إىل  ايضا  نشري  ان  ووجب 
األباضية،  املصادر  تذكر  نفوسة،  جبل  حكم  توىل  الذي  الباروين، 
انه كان تلميذا أليب زكريا الاللويت. وانه قتل وهو يف سن السابعة 

والعشرين، بعد ان نقل مركز اقامته إىل قرية (ابناين).119
ان  الباحثني،  من  عنها  نقل  ومن  األباضية،  املصادر  وتذكر 
مسلح.  نزاع  إىل  تطور  قد  ويغو،  قرية  وجارهتا  شروس  بني  نزاعا 
وتسببت احلرب بينهما يف تدمري قرية شروس، اليت كان حيكمها أبو 

الشعتاء البغتوري. اما ويغو فكان يديرها أبو عبد اهللا االكرب.120
وما يستشفه املرء من قراءة االحداث، ان ابا الفضل سهل 
تزامن اختياره حاكما عاما جلبل نفوسة مع اضطرابات مبناطق متعددة 
من اجلبل. ولقد نال شهرة واسعة بفضل جهوده اليت امثرت اعادة 
اهلدوء واالمن للمنطقة. ويبدو انه الوحيد الذي تفرد مبهامجة غدامس، 
على إثر ما تردد من اخبار عن الفساد املستشري باملدينة، كما انه 
الرجل الذي ينسب إليه إنشاء حاميات يف مواقع استراتيجية من جبل 

نفوسة. وذلك حلماية السكان من غارات القبائل.121
وأدى سقوط الدولة الرستمية بأهايل جبل نفوسة، إىل التفكري 
فيما حيافظ على وحدة اجلبل ومنعته أمام االطماع اخلارجية. وتوصلوا 

 118- املصدر السابق، ص 274.
 119- املصدر السـابق، ص 299. علي معمر، نفس املصدر، اجلزء الثاين، ص 

193-6. أبو اليقظان نفس املصدر، ص 12.
 120- الشماخي، السري، ص 326.

 121- املصدر السابق، ص 275. علي معمر ، نفس املصدر، ص 169.

إىل ابتداع فكرة تتمثل يف تشكيل جلنة من العلماء، وتكون مهمتها 
اختيار احلكام والتشاور فيما خيص شؤون اجلبل، وتتكون هذه اللجنة 
هذه  عرفت  ولقد  اجلبل.  من  متعددة  مناطق  إىل  ينتمون  رجال  من 
يف  الفضل  يرجع  ورمبا  (العزابة).122  باسم  األباضيني  عند  اللجنة 
أيب  إىل  آلياهتا  وتطوير  اختصاصاهتا  وتوضيح  اللجنة  هيكلية  تنظيم 
العاشر   - اهلجري  الرابع  القرن  اواخر  يف  بكر،  بن  حممد  اهللا  عبد 

- مسيحي.123
وكان املعز لدين اهللا الفاطمي، عند مغادرته مدينة املهدية إىل 
مصر، قد اوكل حكم افريقية (تونس) إىل بلكني بن زيري. ومبباركة 
نواحي سرت  ليصل إىل  اتسع حكمه  باهللا،  العزيز  الفاطمي  اخلليفة 
وبرقة بليبيا. االمر الذي جعل من ابن زيري مؤسسا لدولة ستقوم 

بدور كبري يف تاريخ املغرب العريب.
ولقد انقسمت دولة بين زيري إىل قسمني مع هناية القرن الرابع 
الغريب،  بنو محاد حكاما للجزء  العاشر مسيحي واصبح  اهلجري - 
الزيريون  احتفظ  بينما  للحكم،  مركزا  محاد  بين  قلعة  من  متخذين 
باجلزء الشمايل الشرقي. وكانت عاصمتهم القريوان.124 وحتول والء 
القرن  منتصف  قرابة  العباسيني،  إىل  الفاطميني  من  باديس  بن  املعز 
اخلامس اهلجري - احلادي عشر مسيحي.125  ولقد نظر الفاطميون 
 122- ملزيد مـن التفصيل أنظر، علي معمر، نفـس املصدر، جلزء الثاين، ص 

.110-97
 123- الشـماخي، السـري، ص 401، علي معمر، نفس املصدر، اجلزء األول، 

ص107.
 124- ابن خلـون، العرب، جملد 6، ص 155-67. عبد الوهاب، نفس املصدر، 

ص 105. أنظر أيضا، Bosworth  نفس املصدر، ص 7-26.
 125- ابن خلدون، العرب ، جملد 6، ص 159، عبد الوهاب، نفس املصدر، ص 2-111.
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اجليوش حنو  توجيه  بامكاهنم  يكن  ومل  السخط،  بعني  االمر  هذا  إىل 
املغرب. ذلك الن اولويتهم كانت مركزة على املشرق حيث الدعم 
احلقيقي لدولتهم الفتية، وحيث املنافس احلقيقي هلم واملمثل يف الدولة 
العباسية. ولذا قام الفاطميون بترغيب القبيلتني العربيتني، بين هالل 
وكان  النيل.  هنر  بعبور  هلم  واذنوا  املغرب،  خريات  يف  سليم  ونيب 
الفاطميون يقصدون هبذا الفعل االنتقام من بين زيري ومعاقبتهم على 

نقض العهود، بتحول والئهم للعباسيني.
وانطلقت مجوع القبيلتني حيدوها األمل يف الثروة والسلطان. 
وكانت أثناء سريها تدمر وحترق ما متر به من خضرة وتقلق ما متر 
حىت  تونس  إىل  طالئعها  تصل  تكد  ومل  سكنية.126  جتمعات  من  به 
انسحب بنو زيري من القريوان، وحتصنوا مبدينة املهدية. وظل بنو 
زيري باملهدية حىت اكتسحتها جيوش النورمانديني يف القرن السادس 
منها سوى جيوش  الثاين عشر مسيحي.127 ومل خيرجها  اهلجري - 
وبين  محاد  بين  ممتلكاهتا  على  أيضا  يدها  وضعت  اليت  املوحدين، 

زيري.128
 وجب ان نذكر ان العرب املسلمني الذين وصلوا إىل بلدان 
املغرب منذ القرن األول اهلجري - السابع امليالدي، مل يرق لكثري 
منهم االستقرار والبقاء يف البالد املفتوحة. ان ظاهرة التوطن هذه يف 
بلدان املغرب مل تكن ظاهرة بشكل ملموس، إال يف القرن اخلامس 
كانت  الظاهرة  هذه  وبداية  مسيحي.  عشر  احلادي   - اهلجري 

 126- ابن خلدون ، العرب، جملد 6، 13-5 التيجاين، رحلة، ص 17.
 127- ابن خلدون، العرب، جملد 6 ، ص 2-161

 128-عبد الوهاب، نفس املصدر، ص 121.

باستقرار جمموعات منهم  يف األراضي املمتدة بني برقة والقريوان.129 
وال جدال ان مقدم قبيليت بين هالل وبين سليم، قد اضفى عليهما 
طابع االستقرار والتوسع واهليمنة. ومل تكن منطقة جبل نفوسة مبعزل 

عن التأثر هبذه الظاهرة.130
 ولقد أشري فيما سبق إىل ان أسرة أيب منصور إلياس حكمت 
اجلبل لفترة غري قصرية، إبان القرن الرابع اهلجري - العاشر مسيحي 
- وتلتها على هذا النسق أسرة الباروين، اليت استقر حكامها يف قرية 
ابناين، مث يف يفرن الواقعة يف اجلهة الشرقية من جبل نفوسة. وكان 
احلاكم الثالث من هذه األسرة، أبو زكرياء بن حيىي إبراهيم معدودا من 
الشخصيات البارزة يف تاريخ اجلبل،131 إبان القرن اخلامس اهلجري 
- احلادي عشر مسيحي. وولداه أبو عبد اهللا وأبو منصور توليا أيضا 
احلكم بعد أبيهما.132 وال توجد أدلة تساعد يف حتديد فترة حكمهما، 

إال ان عهدمها - كما يبدو - كان عهد سالم واستقرار.133
ولقد قام قراقش يف عام 568 هـ - 1172م، جبمع جيش 
به صوب  وتقدم   – قبل  من  طولون  بن  العباس  فعل  كما   – كبري 
لسوء  ونتيجة  العباسي.134  احلكم  دعائم  ترسيخ  يف  امال  املغرب، 

 129- ابن خلدون، العرب، جملد 6، ص 12-72، التيجاين، رحلة، ص 15.
 130- الطاهر الزاوي، معجم، ص 144-5، ذكر الشـماخي ان جمموعة قليلة 
من العرب واليهود أيضا كانت مسـتقرة باجلبل، قبل قدوم بين هالل وبين سليم 

إىل املنطقة.
 131- الشماخي، السري، ص 539.

 132- املصدر السابق، ص 359. وقارن، اليقظان، نفس املصدر، ص 16.
 133- الشماخي، السري، ص 546. اليقظان، نفس املصدر، ص 19.

 134- وهـو احد جنود صالح الدين االيويب – أنظر، ابن االثري، الكامل، جملد 
11، ص 25، 256. وانظر، التيجاين، رحلة، ص 112.
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إىل  اجليش  انقسم  قراتكني،  ورفيقه  قراقش  بني  الذي حدث  الفهم 
فريقني. فسلك األخري الطريق مبحاداة الساحل حىت وصل إىل قفصة 
اجلنوب، خمترقا  إىل  اجته  فقد  قراقش  أما  لقي حتفه.  بتونس، حيث 
واحة سيوة، مث إىل زويلة يف اجلنوب اللييب. واستطاع القضاء على 

أسرة بين اخلطاب، اليت كانت حتكم املنطقة لفترة من الزمن.135
مبهامجة  1186م.   - هـ   582 عام  يف  أيضا  قراقش  وقام 
من  ومتكن  العربية.  القبائل  بعض  مبساعدة  نفوسة،  جبل  أراضي 
االستيالء على مدينة اطرابلس.136 ويف هذه األثناء جنح حيىي وعلي 
إبنا غانية يف نزع املهدية وصفاقس وقابس من السيطرة املوحدين.137 
 - هـ   586 عام  يف  تونس  مدينة  على  بعد  فيما  أيضا  وسيطروا 
1191م.138 ويف ذات السنة التقى املوحدون جبيشي حيىي بن غانية 
وقراقش يف منطقة (احلامة)، قرب مدينة تونس، وكان النصر يف هذه 
املعركة حليف املوحدين، الذين سيطروا بعدها على كل من مدينيت 
الفرار إىل الصحراء  ابن غانية من  قابس وطرابلس.139 ولقد متكن 

باجتاه اجلنوب التونسي.
مدينة  على  ليستويل  عاد  حىت  غانية  بابن  الفرار  يطل  مل  و 

 135- التيجاين، رحلة، ص 113. ابن خلدون، العرب، جملد 6 ص، 191-2، أنظر 
أيضا، الزاوي، الفتح العريب، ص 239.

 136- التيجـاين، رحلة ، ص 113. الزاوي، الفتح العريب، ص 240، وقارن ابن 
االثري، الكامل، جملد 10، ص 256.

 137- املزيـد من املعلومات عن ابين غانيـة أنظر، ابن خلدون، العرب، جملد 6، 
ص 1-190.

 138- الزاوي، الفتح العريب، ص 9-238.
 139- ابن خلدون، العرب، جملد 6، ص 9-238.

القريوان.140 وجنح قراقش هو اآلخر يف استعادة سيطرته على مدينة 
ودان  إىل  متجها  املدينة  وغادر  هزم،  ان  يلبث  مل  ولكنه  طرابلس، 
باجلنوب.141 أما ابن غانية فقد حاول االستيالء على جبل نفوسة، 
بنية االستيالء  ثانية  ولكنه هزم يف منطقة جادو. وكرر احملاولة مرة 
على شروس. ولكنه مين باهلزمية عند موقع اجلزيرة بوادي شروس.142 
واضطر حاكم اجلبل آنذاك، أبو حيىي زكرياء الباروين، إىل استشارة 
فاشار  وراءه.  غانية  ابن  تركها جيش  اليت  الغنائم  العلماء يف حكم 

العلماء عليه باحراقها. ومل يتلكأ زكرياء يف القيام هبذا الفعل.143
وتصف املصادر األباضية أبو زكرياء الباروين بالرجل املتميز 
علما وتدينا. ولقد استطاع بفضل هذه الشخصية ان يقنع األباضيني 
بكثري من األفكار اجلديدة واالجتهادية يف إطار املذهب األباضي.144 
يف  بيت  كل  إىل  تصل  ان  كادت  اليت  الكثرية،  هداياه  دلت  ورمبا 
اجلبل، على ثرائه وكرمه. ونتيجة هلذا التميز أطلق عليه األباضيون 

لقب أمري املؤمنني.145
وكان أبو نصر التملوشاييت حفيدا وتلميذا أليب حيىي زكرياء. 
ويذكر الشماخي انه من الذين تولوا حكم جبل نفوسة. وكان رجال 

 140- املصدر السابق، ص 193. رحلة، ص 5-104.
 141- التيجاين، رحلة، ص 6-244.

 142- علي معمر، نفس املصدر، اجلزء الثاين، ص 200-1. أبو الربيع، نفس املصدر، 
ص 49. الشماخي، السري، ص 547. وقارن التيجاين، رحلة، ص 244، 36.

 143-علـي معمر، نفس املصدر، ص 201. أبو اليقظان نفس املصدر، ص 22، 
الشماخي، السري، ص 547.

 144- الشماخي، السري، ص 546. أطلق اسم االمام الرستمي عبد الوهاب على 
هذه املدرسة. واطلق على منتسبيها الوهبيون، والصحيح الوهابيون.

 145- املصدر السابق، ص 546-7. علي معمر، نفس املصدر، ص 197.
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واحللقة  عنه.  رئيسا حللقة كما شاع  وكان  العلم.  بغزارة  مشهورا 
عبارة عن جمموعة من العلماء، كانت تتجول باحناء اجلبل نشرا للعلم 
واملعرفة.146 وإذا أخذنا بقول الشماخي ميكننا اجلزم على توليه احلكم 
يف النصف األول من القرن السابع اهلجري - الثالث عشر مسيحي. 
ويكون ذلك العمل العلمي قد قام به قبل تسليمه لدفة األمور جببل 

نفوسة. 
ولقد ثار أبو زكرياء حيىي بن عبد الواحد يف وجه املوحدين 
حكام املغرب يف بداية القرن السابع اهلجري - الثالث عشر مسيحي، 
بافريقية (تونس). واستطاع ان ينتصر عليهم ويؤسس النواة األوىل 
جبل  ان  إىل  تشري  التارخيية،  املعلومات  ولكن  احلفصية.147  للدولة 
نفوسة كان يدار بواسطة احلكام األباضيني حىت هناية القرن السابع 
اهلجري - الثالث عشر مسيحي، تؤكد على ان جبل نفوسة مل خيضع 
الشيخ  اجلبل،  حباكم  ترتبط  املعلومات  وهذه  احلفصيني.  لسيطرة 
عيسى  بن  لعيسى  تلميذا  كان  الذي  الباروين،  أيب حيىي  بن  إبراهيم 
1322م.148  هـ،   722 عام  يف  كالمها  تويف  ولقد  الطرمسطي. 
ويشري الشماخي إىل وقوع معركة بني العرب وأهايل نفوسة، يف عهد 
الشيخ إبراهيم هذا.149 وتدلل هذه املعلومات إىل استقرار جمموعات 

عربية باجلبل يف هذه الفترة.150

 146- الشماخي، السري، ص 4-553.
   Rossi , op, cit p. 554. .128 147- عبد الوهاب، نفس املصدر، ص 

 148- الشماخي، السري، ص 554.
 149- املصدر السابق، ص 558، أبو اليقظان، نفس املصدر، ص 7-26.

 150- فرسـطة قرية قيمة أنشئت على سفح جبل، إىل الشرق من كاباو، وهي 
مهجورة االن، ولكن مبانيها الزالت قائمة.

يف  اجلبل  يف  األباضي  النفوذ  اضمحالل  نتبني  ان  ونستطيع 
املنتصف األخري من القرن الثامن اهلجري - اخلامس عشر مسيحي. 
ومشائخهم،  لعلمائهم  بوالئهم  األباضيني  احتفاظ  من  الرغم  فعلى 
ظاهرا  فشيئا  شيئا  اضحى  اخلارجي  والنفوذ  العرب  أعداد  فزيادة 
ولكن  اجلبل،  حكام  اختيار  املشائخ  بوسع  يكن  مل  ولذا  للعيان، 
بقي باستطاعتهم اختيار من يروهنم اهال لالهتمام بشؤون مناطقهم 

الصغرية.151
تتناوب  مدينة  الزمن،  من  طويلة  ولفترة  طرابلس،  وكانت 
السيطرة عليها، دول وجمموعات إسالمية، ولكن يف سنة 916هـ 
- 1510م، وقعت حتت سيطرة االسبان.152 وكان هذا احلدث بادية 
منعطف تارخيي جديد. وما يهمنا هنا هو ان جبل نفوسة مل يتأثر البتة 
وهكذا  طرابلس.  يتجاوزوا ضواحي  مل  االسبان  ان  إذ  الغزو،  هبذا 
كان احلال بالنسبة لفرسان القديس يوحنا، الذين قدموا من مالطا، 

الستالم املدينة من قبل االسبان يف عام 937هـ - 1530م.153
واستطاع القائد التركي، درغوت باشا، االستيالء على مدينة 
جربة واملهدية  وتونس،154 قريبا من منتصف القرن العاشر اهلجري 
– اخلامس عشر مسيحي. فالتقى أبو سليمان داود بن إبراهيم يف معية 
وفد من نفوسة بالقائد التركي يف جزيرة جربة. ويف هذا اللقاء اظهر 
درغوت باشا حنقه حول الفوضى اليت عمت املدينة أثناء غيابه. ولقد 
اعتذر أبو سليمان بعجز مشائخ األباضية عن تعيني أو عزل من يتولون 

 151- الشماخي، السري، ص 569-70. ابن خلدون، العرب، جملد 6، ص 277.
 Rossi -152، نفس املصدر، ص 2-111.

 153- املصدر السابق، ص 127. الزاوي، الفتح العريب، ص 283.
 Rossi -154، نفس املصدر، ص 137.
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القيادة. ولكن درغوت باشا مل يقبل هذا العذر. فوضع أبا سليمان يف 
السجن إىل ان وافاه األجل يف سنة 967هـ - 1560م.155 ويف هذه 
الفترة متكن األتراك من االستيالء على مدينة طرابلس. وبالتحديد 
يف عام 958هـ - 1551م، وبذلك أصبح جبل نفوسة أيضا حتت 
شؤون  يدير  من  تعيني  واضحى  العثمانية.156  اإلمرباطورية  سيطرة 

اجلبل بيد الوايل التركي املقيم مبدينة اطرابلس.
قرون. ويف  أربعة  قاربت  ملدة  لليبيا  العثماين  احلكم  واستمر 
جنح  مسيحي.   1911 سنة  يف  وبالتحديد  العشرين،  القرن  بداية 
االحتالل  قبضة  يف  طرابلس  ووقعت  األتراك،  هزمية  يف  االيطاليون 
بني  أخرى  مواجهة  ووقعت  االيطايل،  احلكم  فترة  وأثناء  االيطايل. 
العرب  واألباضيني جببل نفوسة. فتمخضت عن كثري من الضحايا 
واخلسائر. كما تعرضت كثري من املخطوطات للتلف والتدمري.157 
أيضا  االيطايل  احلكم  فترة  وإبان  وطنية،  مأساة  جمملها  يف  وكانت 
سادت اجواء االنتفاضات املسلحة واحلركات التحريرية واجلهادية.

ودخلت ليبيا مرحلة تارخيية جديدة مع انتهاء احلرب العاملية 
وصاية  حتت  ليبيا  فوضعت  احللفاء.  قبل  من  ايطاليا  وهزمية  الثانية 
ومحاية كل من بريطانيا وفرنسا. األوىل تشرف على اطرابلس وبرقة، 

والثانية على إقليم فزان باجلنوب اللييب.
ليبيا  باعتبار  املتحدة  األمم  قرار  بآخر، صدر  وليس  وأخريا 
دولة مستقلة ذات سيادة يف أواخر سنة 1951م. ويف أول يوم من 
 155- رويـت هذه القصة عـن حممد بن زكرياء البـاروين، يف ملحق كتاب 

الشماخي، ص 6-174.
 156- علي معمر، نفس املصدر، اجلزء الثاين، ص 145.

 157- أبو اليقظان، نفس املصدر، ص 6-174.

سبتمرب ( الفاتح) تفجرت ثورة بالبالد. ومل متض فترة مثانية سنوات 
حىت أعلن احلكم الشعيب يف ليبيا. وظهر االسم الرمسي اجلديد للبالد 

حتت عنوان: اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية.
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حكام جبل نفوسة إبان الدولة الرستمية.
(إمامة عبد الوهاب)  السمح بن اخلطاب  

خلف بن السمح
أبو احلسن بن العباس

أبو عبيد اجلناوين
(إمامة افلح ) العباس بن أيوب  

(إمامة اليقظان ) أبو منصور إلياس  
(الوالية الثانية ) أفلح بن العباس  

(الوالية الثانية  ) أفلح بن العباس   

حكام جبل نفوسة منذ سقوط الدولة الرستمية حىت 
هناية القرن الرابع اهلجري العاشر مسيحي

أفلح العباس
حممد ابن أيب اخلري 

أبو حيىي األرجاين
أبو عبد اهللا أبو عمرو بن منصور إلياس 

أبو زكرياء حيىي األرجاين
أبو عبد اهللا منصور إلياس 

أبو زكرياء أبو عبد اهللا

أبو موسى عيسى 
أبو هارون موسى

سليمان التندمريي
أبو عمر الشروسي

(جادو) (شروس)   (الالت)  
حممد الدريف أبو عبيد اهللا جلدسني   

                     أبو حيىي ماطوس     أبو حيىي يوسف
أبو زكرياء حيىي 

                      أبو الشعتاء
                      أبو معروف

(بنو زمور) (ويغو)              
                                      أبو عبد اهللا أبو داود

أبو عبد اهللا األكرب

حكام جبل نفوسة منذ هناية القرن اخلامس اهلجري 
- احلادي عشر مسيحي، حىت منتصف القرن الثامن 

اهلجري - الرابع عشر مسيحي.
                         أبو الربيع سليمان الباروين
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                          أبو الفضل مسهل 
                          أبو زكرياء حيىي الباروين

                          أبو عبد اهللا الباروين
                          أبو منصور الباروين

                          أبو حيىي زكرياء إبراهيم الباروين
                          زكرياء حيىي الباروين (الشيخ)

                         (تويف يف سنة 722هـ - 1322م).

الفصل الثاين 

نالوت – كاباو
مدينة نالوت القدمية – القصر – املسجد 

العلوي
مدينة كاباو القدمية – قصر التخزين
مسجد تنومايت – مسجد أبناين 
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نالوت – كاباو 
مدينة نالوت القدمية – قصر – املسجد العلوي

مدينة كاباو القدمية – قصر التخزين 
مسجد تنومايت – مسجد ابناين

ال يعثر املرء يف املصادر العربية إال على قليل من املعلومات 
ذات الصلة جببل نفوسة. ولذا جيد املرء نفسه معتمدا على املصادر 
األباضية، اليت ال ميكن ان توصف إال بالندرة، يف سرب أغوار تاريخ هذه 
املنطقة. أما يف اجملال اجلغرايف، فان هذه الرقعة مل ختضع لدراسات جادة 
بعد. ووقفنا هلذا الغموض املعلومايت، الذي رمبا يتوفر يشكل أفضل 
يف أماكن أباضية أخرى، وجب االعتماد بالدرجة األوىل على املادة 
اجملمعة من خالل الدراسة امليدانية ذات الصلة مبوضوع هذا البحث  

وذلك من اجل خلق أرضية لدراسات أكثر عمقا وتفصيال.
تقع مدينة نالوت على مسافة تقدر بنحو 270كم، إىل اجلنوب 
الغريب من مدينة طرابلس. وتنتشر أطالل القرية القدمية على قمة جبل 
يشرف على وادي نالوت الكبري يف اجلهتني الشرقية واجلنوبية. ويقع 
يف وسط هذه القرية قصر التخزين، الذي يتراءى من مجيع اجلهات 
مهيمنا على سائر اطالهلا. (أنظر، شكل 2،1) ويبدو املسجد األعلى 
(العلوي) يف اجلهة الشمالية من القصر، على مسافة 15 متر تقريبا. 
وحيتل املسجد اآلخر الذي يعرف باملسجد اللوطي مكانا اقل اخنفاضا، 
يف اجلهة الشمالية الشرقية من املسجد األول. وعلى الرغم من تصدع 

بعض أجزائه، إال انه ال زال حمتفظا مبظاهر معمارية هامة.
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شكل 1 منظر عام ملدينة نالوت القدمية كما تبدو من اجلهة الشرقية

شكل 2 اجلانب الغريب من قصر التخزين مع بقايا منازل قدمية

وإن املبىن الذي يعتقد انه كان ميثل قاعة احملكمة، ال زال هو 
(أنظر  التخزين  قصر  عن  كثريا  يبعد  ال  وهو  للعيان.  ظاهرا  اآلخر 

شكل 3).
البناء،  من  واحدة  قطعة  شبه  مشكلة  القرية  بيوت  وتتراص 
ختترقها يف األغلب طرق ضيقة ومتعرجة. وتعد هذه القرية اليوم شبه 
مهجورة. (أنظر شكل 4) فلقد انتقل الناس إىل مدينة نالوت احلديثة، 

الواقعة يف الغرب واجلنوب الغريب من القرية القدمية.
وصفا لنالوت القدمية   (Mondadori) موندادوري  يقدم 
على الوجه التايل :حييط بنالوت جبال كانت يف وقت ما عرضة لنشاط 
بركاين .وتتكون هذه اجلبال - يف األغلب  - من طبقات احلجر 
اجلريي ذي اللون البين الفاتح .ومتتد األحجار الصلبة ذات األلوان 
املتعددة على شكل أفقي يف الطبقات املكونة للجبال .ويفصلها عن 
بعضها البعض أمتار قليلة .ولقد تصلبت العليا ،نتيجة للعوامل اجلوية 
بينما ظلت املستويات الدنيا يف وضع قابل للتحليل .وهو ما أدى إىل 
أحداث اخاديد ومنابع مائية .كما ان تسطح قمم بعض اجلبال يسر بناء 
القرى الصغرية عليها158. ويقول موندادوري أيضا، ان قرية نالوت 
القدمية تذكرنا بقرى جبال التبت. وإهنا بوضعها احلصني هذا شكلت 
مناعة ضد هجمات اجليوش العربية. كما شكلت من جهة أخرى، 
موندادوري  وينسب  اجملاورة،  القبائل  اعتداءات  من  لسكاهنا  محاية 

تاريخ إنشاء قرى هذه املنطقة إىل القرن السادس مسيحي.
نالوت  مباين  خبصوص  تفصيالت  إىل  الكاتب  يتعرض  وال 
القدمية. وال يهتم مبا أحدثه اإلسالم من حتوالت عقيدية واجتماعية. 
 A, Mondadori, Irineraire Tripolis Ghudames, Verona,  -158 

1939, P – 38.
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ويبدو انه نتيجة لندرة املصادر التارخيية املترمجة إىل اللغات األوربية، 
العلم  إطار  يف  نالوت  دور  إىل  يتطرق  مل  املنطقة،  هبذه  واملتعلقة 

والتعليم.

شكل 3  مبىن حمكمة نالوت القدمية كما يبدو من اجلهة اجلنوبية الشرقية 

شكل 4  (الصمعة) اخلاصة باملسجد األعلى بنالوت الدالة على مكان املسجد

لنالوت  اجملاورة  القرى  وجود  كذلك،  موندادوري  ويعزى 
القدمية إىل تفرعها عن القرية نالوت األم. ويقول ان هذا التمدد رمبا 

كان طلبا الجياد مصادر جديدة للمياه.159 وخيلص إىل القول بان هذا 
التوسع الذي شهدته منطقة نالوت، مت عرب حقب زمنية تقدر بأربعة 

قرون.160
وال يذكر موتيلنسكي  (Motylinski) شيئا عن جغرافية 
نالوت .ولكنه يشري إىل موقعها اجلبلي ،الذي يشرف يف اجلهة 
الشرقية على اخاديد وعيون للماء ،استعملت فقط لسقي األغنام. 
أما العني اليت تدعى) عني تغليس (فقد استعملت حلاجات الناس. 
ويوجد الوادي الذي متأله أشجار الزيتون والنخيل ،ملسافة عشرة 

أميال ،إىل اجلهة الغربية من قرية نالوت القدمية161.
حتديد املوقع ،ان نالوت   (.Lewicki)  ليفسكي ويضيف 
تعد من اكرب التجمعات يف اجلبل الغريب ،وتعترب حمطة لالستراحة بني 
طرابلس ومدينة صربه .ويشري إىل أمهية موقعها ،الذي يربط بني مدينة 
غدامس ومدن الشمال بالساحل اللييب .كما انه يتعرض لتفسري 
كلمة، (Taglis) فينفي إهنا كلمة بربرية التينية افريقية .وجيزم بأهنا 
اشتقاق من الكلمة الالتينية .(Acclacia) وهي شاهد على وجود 
مسيحي قدمي باملنطقة .ويرجع ليفسكي إنشاء قرية نالوت القدمية إىل 
القرن الثالث اهلجري - التاسع مسيحي .وميضي يف حديثه مستنطقا 
التاريخ فيقول) :عندما كان العباس بن أيوب حيكم جبل نفوسة، 
مبوافقة الرستميني ،كانت نالوت مركزا للتعليم الديين .والقليل من 
تاريخ هذه القرية معروف .ولكن ما نعرفه أكثر هو ما يتعلق بالقرن 

 159- املصدر السابق، ص 40.
160 – املصدر السابق ، ص 40  

 A- De calassanti Motylinki, le Djebel Nefousa, paris. P- -161 
107.
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الرابع اهلجري - العاشر مسيحي ،حيث انقسم اجلبل إىل مناطق 
مستقلة ،وكانت نالوت يف هذه الفترة تدار بواسطة رجل يتفرد حبكم 

املنطقة بالطرف الغريب من اجلبل162.
وال يتعرض الشماخي يف (سريه) إىل هذا النسق من الوصف، 
عندما يتعرض لذكر نالوت (آلالت) من آن إىل آخر، ولكنه يشري 
أمهية  على  يدل  ما  وهذا  العلماء.  من  الكثري  أجنبت  كمدينة  إليها 

مركزها العلمي الديين يف القرون اإلسالمية األوىل.163
بتاريخ  اهتم  الذي  معمر،  على  الكاتب  ان  مستغربا  ويبدو 
األباضية يف الشمال اإلفريقي، مل يسهب يف احلديث عن مدينة نالوت. 
وكل ما يذكره متعلق بالوادي امللىء بأشجار الزيتون. ويقول ان هلذه 
املدينة تاريخ إسالمي طويل. ولكنه ال يفصل هذه العبارة. وباإلضافة 
بعذوبة  تغليس  عني  ماء  مييز  بنالوت،  املياه  مصادر  إىل  اشارته  إىل 

طعمه.164
وجيدر بنا ان نعرج ثانية على ما كتبه موتيلنسكي، باعتباره 
نالوت  منازل  ان  إىل  أشار  فلقد  القدمية.  نالوت  لقرية  أدق  وصفا 
قصر  مبىن  املتراصة  املنازل  هذه  وحييط  منزل،   1600 حوايل  تبلغ 
التخزين.165 وحيتوي على 300 حجرة، حيفظ هبا األهايل ما حيتاجونه 
الصغري يف  السوق  يشبه  ما  ينعقد  األمسيات  الهلهم ودواهبم. ويف 

  I, Lewicki, Etudes Ibadites Africanes, partiel, Tasmya  -162 
 suyuh Habal Nafusa wa Qurahum, Warszovu, 1955, pp. 125.-6.

163- الشماخي، السري، ص 298-197- 399-313.

 164- علي معمر، موكب، اجلزء الثالث، ص 171.
 165- كلمة القصر يف العربية تعين املنزل الكبري الفخم، أما اسـتعماهلا الدارج 

يف اجلبل فيقصد هبا قصر التخزين، أو القرية بكاملها.

هذا القصر. ومثة من يبيع بضاعته مباشرة للناس، ومثة من يعطيها إىل 
بائع املزاد (الدالل) ليبيعها. ويوجد يف موقع منخفض غري بعيد من 
القصر، املسجد املستخدم من قبل القاطنني باملنطقة العليا من اجلبل. 
كما يوجد مسجد آخر، احدث بناء من األول، خلف طريق العزابة 
على مستوى أكثر اخنفاضا من املسجد األول. كما يؤكد موتيلنسكي 

على ان هذا القصر يعد األكرب يف سائر مناطق اجلبل.166
ويعيد باسىي (Basset.) ذكر نفس املعلومات .ولكنه يضيف 
):مثة أربعة مساجد بنالوت القدمية .احدها هو املستعمل من قبل 
السكان القاطنني باعلى اجلبل .واآلخر هو املسجد اجلديد ،الذي يقع 

مسجد العزابة ،والرابع هو مسجد سيدي خليفة)167.

قصر التخزين
حيتل قصر التخزين موقعا يف وسط بلدة نالوت القدمية. وهو 
مستطيل الشكل. ويبدو هذا القصر للناظر مشاهبا لبناء حلصن، إال 
انه خيتلف عنه بوجود فتحات صغرية تتوزع على اجلدار اخلارجي، 
هذا  حيظ  ومل   (5 شكل  (أنظر،  والتهوية  بالضوء  احلجرات  لتزويد 
القصر بتفصيالت كثرية من قبل الكتاب، الذين تعرضوا إىل ذكره. 
فيقول - موندادوري مثال - ان القصر يبدو على هيئة قلعة ويتكون 
من 300 حجرة. وانه ال وجود لسلم داخل القصر، بل قطع صغرية 
من اخلشب مغروسة يف اجلدران. ويبلغ عرض كل حجرة وارتفاعها 
يبلغ متر واحد. وان حمتويات هذه الغرف تتمثل يف الشعري والقمح 
  J, Despois, Le 166- موتيلنسـكي، نفس املصدر، ص 107. أنظر أيضـا 

Djebel Nefousa, paris/ Tunis, 1935, pp. 234-6.
 R. Rossi, les Sanctuaires du Djebel Nefousa, in journal  -167 

Asiatique. X III, P. 37.
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والزيت. وهي كافية ألسرة واحدة ملدة عام كامل.

شكل 5  اجلانب الشرقي لقصر التخزين حيث املدخل الوحيد للقصر

ويسترسل موندادوري بالقول : (ان مثة رجل يقوم باحلراسة 
يف هذا القصر ووجوده كعدمه، الن أحدا ال يفكر يف سرقة جاره. 
هذا  بفناء  تعقد  كانت  اسواقا  فان  املكان،  ضيق  من  الرغم  وعلى 
القصر. ولقد نشأت هذه الظاهرة منذ استسلم الرببر على مضض 
ارتبط  بينما  بربرية،  اليوم قرية  تعد  نالوت مل  املتغلبة. ولكن  للقوى 
بناء  موندادوري  ويرجع   األساطري).168  من  بكثري  احملصن  قصرها 

القصر إىل احلقبة البزنطية.169

168- موندادوري، نفس املصدر، ص 3-41.
  Islamic Art and Architecture ،169- املصدر السـابق، ص 43- وقارن 

in Libya, London, 1976, P-42.

بنالوت ال زال حبالة جيدة، ويقع مدخله  التخزين  ان قصر 
10.1 م،  الشرقية. ويبلغ عرضه حوايل  الشمالية  الوحيد يف اجلهة 
شبه  من شكل  فيتكون  ذاته  املدخل  أما  تقريبا،  م   10.2 وارتفاعه 
مستطيل، ويتمثل يف ردهة يبلغ طوهلا حوايل 43.3 م، ويكتنفها من 
اجلانبني سدة حجرية ملتصقة باجلدار. ويظهر يف وسط هذا القصر 
بناء آخر، حيث ترتفع جدرانه إىل مستوى أعلى من جدران القصر. 
وحييط هذا البناء ممر يبلغ عرضه حوايل 1.70م. وهذا املبىن كما هو 
بقية القصر مشكل من حجرات التخزين، اليت متثل مخسة طوابق يف 
(أنظر  طوابق  ستة  من  تتكون  األخرى  اجلهة  القصر، ويف  من  جهة 

شكل 6).

          شكل 6  جزء من اجلانب الغريب لقصر التخزين

وإن ما يلفت النظر غياب الدرج الذي يوصل إىل الطوابق 
العليا من القصر، فلقد استعيض عنه بوضع قطع صغرية من جذوع 
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األشجار يف اجلدران وكانت هذه القطع، وال زالت، وسيلة الصعود 
إىل احلجرات. والطريقة الوحيدة للحصول على احلاجيات أو وضعها 
باحلجرات تعتمد على تسلق املرء هلذه القطع اخلشبية حىت احلجرة 
املبتغاة، حيث يضع املتسلق قطعة من اخلشب املستطيل فوق قطعيت 
أو  لرفع  احلبل  يستعمل  بأسفل مدخل احلجرة، مث  املثبتتني  اجلذعني 

انزال ما يبتغيه.
ويبلغ  املستطيل.  بشكلها  التخزين  قصر  حجرات  وتتميز 
تقريبا.  1.65م  ارتفاعها  يبلغ  بينما  1.75م  حوايل  معظمها  عرض 
حلفظ  املستعملة  الكبرية  اجلرار  احلجرات  اغلب  داخل  ويوجد 
زيت الزيتون. ومبا ان بعض هذه اجلرار الكبرية احلجم موجودة يف 
حجرات يبلغ عرض مدخلها 85 سم، وارتفاعها 1.10م  فاألرجح 
إهنا وضعت هبذه احلجرات قبل تسوية املدخل. هذا ان مل تكن فتحات 
احلجرات قد ضيقت يف فترة ما وكل احلجرات مغطاة بأقبية برميلية، 
وأبواهبا مجيعا مصنوعة من جذوع األشجار. أما ما نراه من األبواب 
اخلشبية املصقولة فهي حديثة العهد (أنظر شكل 7-8). وتوجد يف 
مجيع احلجرات تقريبا فتحة صغرية يف اجلدار املقابل لفتحة املدخل. 
الضوء. وهي  بقليل من  التهوية للحجرة، وتزويدها  ومهمتها توفري 
ما جتعل الناظر إليها من خارج القصر، يفكر يف استعماهلا للمراقبة. 

وجيعله أيضا يشبه هذا القصر باحلصن.
الطني  املكونة من  احمللية  املواد  القصر  بناء  استعمل يف  ولقد 
عناصره  يف  القصر  هذا  خيتلف  وال  األشجار.  وجذوع  واجلبس 
بنا  التخزين جببل نفوسة. وجيدر  بقية قصور  املعمارية األساسية عن 
ان نوضح ان ما بأيدينا من مصادر تارخيية ال تسعفنا بتحديد تاريخ 
معني لبناء هذا القصر. وبغياب األدلة التارخيية واألثرية تظل التواريخ 

املقترحة مشرعة على كل االحتماالت.

              شكل 7  اجلانب الغريب لقصر التخزين بنالوت من الداخل

     شكل 8  جزء من املمر الذي حييط باملبىن الداخلي لقصر التخزين بنالوت
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ويبدو ان منطقة نالوت حظيت بنوع من األمهية يف العصر 
إىل  بالضرورة  يدعونا  ال  وهذا  اجلغرايف.170  ملوقعها  نتيجة  الروماين 
قبول نظرية موندادوري، حول إرجاع تاريخ هذا القصر إىل احلقبة 
أو  تارخيي  دليل  إىل  يستند  ال  رأيه  ان  ذلك  البزنطية.  أو  الرومانية 
اثري. ولكن من املؤكد ان قصر التخزين هذا كان قائما قبل العهد 
العثماين.171 وإرجاعه إىل القرون اإلسالمية األوىل رمبا سيدعمه ما 
ابعد من ذلك  البحث. والذهاب إىل  سيتوفر من معلومات يف هذا 

يعتمد على شواهد ال يتوفر يف الوقت احلايل.

املسجد األعلى
يعرف هذا املسجد عند سكان نالوت باسم (املسجد الفوقي). 
ويقع على بعد 15 متر تقريبا، إىل اجلهة الشرقية من القصر. ومع ان 
اإلشارة إليه قد وردت يف كتابات املهتمني هبذه املنطقة، إال ان هذه 

اإلشارات قد جاءت بشكل مقتضب جدا.
املربع.  الشكل  إىل  (العلوي)  األعلى  املسجد  ختطيط  ومييل 
اجلدار  طول  يبلغ  بينما  7.90م،  حوايل  القبلة  جدار  طول  ويبلغ 
للمسجد  الغريب  اجلدار  ان  ويالحظ  تقريبا.  8.80م  الغريب  اجلنويب 
يفتقر إىل جودة البناء مقارنة باجلدران األخرى. ويبلغ عرض مدخل 
املسجد، املوجود يف اجلدار الشمايل الغريب حوايل 80 سم، وارتفاعه 
1.90م تقريبا، (أنظر شكل 10.9). أما مسك اجلدران فيقدر حبوايل 

70سم. (أنظر شكل 11).

 R. Goodchild, Roman roodsim LIBYA and their mile  -170
stones, libya, 1968. p 158.

 171- الطاهر الزاوي، معجم، ص 271.

شكل 9  املسجد األعلى بنالوت الذي يشرف يف اجلانب الشمايل الغريب على بعض 
املنازل القدمية

شكل 10  مدخل املسجد األعلى الذي يقع يف اجلدار الشمايل الشرقي
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                   شكل 11  املقطع األفقي للمسجد األعلى

وحيتوي املسجد احلايل على قاعة للصالة ذات أربعة أروقة. 
وهي مغطاة بأقبية برميلية طولية. ويبدو ان الرواق األخري، يف اجلهة 
الشمالية الشرقية، كان خاصا بالنساء، بدليل وجود جدار يفصله عن 

األروقة األخرى.
كما يشاهد بقية اثر ملدخل يف اجلدار الشمايل الغريب. ويظهر 
تفحص  وبعد  النساء.  وخروج  بدخول  خاصا  ما  فترة  يف  كان  انه 
هلذه اجلهة، تبني من بقايا آثار على هذا اجلدار ما يرجع وجود رواق 
خامس متصدع. وال يستبعد ان أحجاره قد نقلت أو استعملت يف 
ترميم املسجد. أما حمراب املسجد فهو من البساطة مبكان. وخيلو من 
الزخرفة والكتابة. وهذا النمط من احملاريب شائع يف مساجد اجلبل 
اليت حتتل كل  احلجرية،  السدة  ان  12) كما  (أنظر شكل،  القدمية 
الركن اجلنويب الغريب يف املسجد، تعترب عنصرا متميزا من عمارة هذا 
القبلة حىت الرواق  املسجد (أنظر شكل، 13) وهي متتد من جدار 
35 سم، ورمبا  ارتفاعها حوايل  ويبلغ معدل  الصالة.  لقاعة  الثالث 

تكون قد استعملت لتعليم القران، أو لوضع ألواح الكتابة. وهذا ما 
تفرضه ضرورة الصالة هبذه القاعة.

شكل 12 داخل املسجد األعلى حيث يظهر احملراب يف اجلهة اجلنوبية الشرقية

شكل 13  داخل املسجد األعلى كما يبدو من اجلهة الشمالية الشرقية
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ولقد مت العثور على جذع شجرة يف اجلانب اجلنويب الغريب من 
املسجد، وهي بوضعها املائل عن األرض، وانتهاء طرفها العلوي عند 
فتحة صغرية باجلدار، جيعلنا يف حرية من وظيفة هذا اجلذع، ويغلب 
الظن على إهنا استعملت بدل الدرج الذي يؤدي إىل سطح املسجد. 
هذا إذا اعتربنا ان الفتحة اكرب من وضعها احلايل، الذي كان نتيجة 

ألعمال الترميم (أنظر شكل، 14).

شكل 14  الفتحة املوجودة يف اجلدار الغريب اليت كانت تقود إىل سطح املسجد

وتوجد أيضا قبة صغرية على سطح املسجد. وفوق هذه القبة 
(أنظر  الصغرية  األعمدة  هيئة  على  املنتصبة  األحجار  بعض  تتراءى 
(الصمعة)،  باسم  املعماري يف اجلبل  العنصر  9) ويعرف هذا  شكل 
فيبدو  املئذنة،  أو  املنارة  يعين  العربية  اللغة  يف  االسم  هذا  ان  ومع 
واألبنية  املسجد  لتحدد مكان   نفوسة وظفت  الصمعة يف جبل  ان 

املهمة.
وهذا املسجد البسيط ال زال حبالة جيدة. ويرجع هذا األمر 

على  يوميا  يترددون  الذين  األهايل  قبل  من  استعماله  استمرار  إىل 
املوقع، مبا يف ذلك قصر التخزين. واملسجد بكامله خيلو من الزخرفة 
والكتابات. أما ما نراه من كتابة يف السقف، فهي ال متت إىل املسجد 
القدمي بصلة، وهي نتيجة للترميمات اليت أجريت عليه حديثا. ولقد 
بين املسجد كما هي أبنية نالوت القدمية من األحجار غري املستوية 
والطني. ويبدو املسجد اليوم بطالئه األبيض متميزا بني األطالل، اليت 

مل تعرف الطالء يف يوم من األيام (أنظر شكل، 15).

شكل 15  جزء من الواجهة املطلية للمسجد األعلى حيث يبدو املدخل البسيط يف اجلدار 
الشمايل الغريب

وخمططه  البسيطة  املعمارية  بعناصره  املسجد  هذا  ويذكرنا 
ال  التماثل  هذا  ولكن  اإلسالم.172  يف  األوىل  باملساجد  املتواضع، 
يسعفنا يف حتديد تاريخ بناء املسجد. وعلى العموم فالشماخي، يقدم لنا 

  K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture, G.B. 1958 -172 
P. 37.
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ملمحا يف هذا الشأن، بإشارته إىل جذع الشجرة املوجود بالالت.173 
وإذا أخذنا يف االعتبار ان هذا اجلذع مل ينقل إىل املسجد من مكان 
آخر، فبإمكاننا القول، ان هذا املسجد كان قائما يف القرن التاسع 
اهلجري - اخلامس عشر مسيحي. وميكننا القول أيضا اعتمادا على 
املعلومات التارخيية، ان بناءه األصلي يعود إىل القرن الثالث اهلجري 
التارخيي،  الشاهد  ينقصه  بذلك  اجلزم  ولكن  التاسع مسيحي -   -

فضال عن األثري.

كاباو:
تقع قرية كاباو القدمية هي األخرى على قمة جبل يطل على 
وادي اكراين. وتبعد حوايل 65 كم. عن نالوت باجتاه الشرق. ولقد 
تصدعت املباين القدمية هلذه القرية، ولكن بعضا منها خضع ألعمال 
الترميم. وأصبح صاحلا لالستعمال. ويتربع قصر التخزين يف وسط 

القرية، مهيمنا على املنظر العام (أنظر شكل 17).
وال يتوفر لدينا إال القليل من املعلومات عن قرية كاباو القدمية. 
وهي أيضا ال تتعلق إال بالوصف العابر هلذه القرية. فعلى سبيل املثال 
يذكر موندادوري ان بكاباو قصر للتخزين، حيث حيفظ األهايل، يف 
حجراته العديدة مبدخراهتم من املواد الغذائية. ويضيف قائال: ان هذا 

القصر يقدم لنا فكرة مبدئية عن القصر املوجود بنالوت.174
ويتعرض ليفسكي إىل ذكر قرية كاباو. ويصنفها ضمن قائمة 
املواقع الرومانية القدمية. ويعتمد على الرحالة الفرنسي دونري ريان  
 (H. Daneryrien) يف قوله ،ان مثة مبىن روماين بقرية كاباو. 

173- الشماخي، السري، ص 545. 
 174- موندادوري، نفس املصر، ص 64.

وعلى العموم ،فليفسكي يشكك يف وجود مبىن قائم من الفترة 
الرومانية175.

شكل 16  مدينة كاباو القدمية حيث يظهر قصر التخزين القدمي

           شكل 17  اجلانب الشرقي من قصر التخزين بكاباو

قصر  (ان  فيقول:  كاباو  إىل  اآلخر  هو  مونيلتسكي  ويشري 
كاباو، ويعين بذلك قرية كاباو القدمية، تعد من اكرب القرى يف منطقة 
احلرابة، وهي تتكون من مخسمائة منزل ومسجدين، احدمها حمفور يف 

 175- ليفسكي، نفس املصدر، ص 64.
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باطن األرض). ويضيف إىل هذا القول: (ان قرية كاباو القدمية تطل 
على واد متأله أشجار التني والزيتون).176

وان قصر كاباو يشبه كثريا قصر التخزين بقرية نالوت وإال 
ان األخري خيتلف عن قصر التخزين يف كاباو بوجود مبىن يف وسط 
الفناء، كما ان القصر بقرية كاباو يف حالة أفضل من املوجود بنالوت. 
وذلك بفعل االستعمال والترميمات. يضاف إىل ذلك ان قصر كاباو 
أفضل تصنيفا. وفيما عدا ذلك، فقصر نالوت اكرب حجما ويبدو ان 

قصر كاباو أفضل حتصينا. وان أهله أكثر اعتناء بترميمه.

تنومايت :
تقع قرية تنومايت القدمية، إىل الغرب من كاباو حبوايل 32 كم، 
ولقد تعارف الناس يف تلك املنطقة على اإلشارة إليها باسم (اخلربة)  
االسم  هبذا  إليها  يشري  الذي  موتيلنسكي،  أما   (18 شكل،  (أنظر 
الغرب من تريكت،177  إىل  يقع  الذي  اخلربة،  بقصر  يوجد  فيقول: 
اثنيت عشر أسرة أباضية فقط. وأبنيتها تتراءى على هضبة، حيدها من 
اجلنوب جرف يتزود منه السكان حباجتهم من املاء. وزراعتهم التني 

والزيتون.178
يرى هبذا  بتنومايت. وال  قائم  مبىن واحد  اليوم  يوجد  و ال 
املوقع إال بقايا األطالل املتصدعة، ومسجدها احملفور يف باطن األرض. 
كما يشاهد املرء على بعد حوايل 700 متر إىل الغرب من املسجد، 

 176- موتيلتسكي، نفس املصدر، ص 106..
 177- تريكـت قرية قيمة مهجورة، تغطي معظـم انقاضها الرمال اليوم وتبعد 

حوايل 7 كم، إىل الغرب من قرية تنومايت.
 178- موتيلتيسكي ، نفس املصدر، ص 106.

كومة كبرية من األحجار، يرجح إهنا بقايا قصر التخزين بالقرية.

                شكل 18  بقايا آلثار قرية تنومايت القدمية

مسجد تنومايت:
إن هذا املسجد، الذي يشغل مكانا وسطا بني آثار وأطالل 
تنومايت، يسمى أيضا مبسجد سيدي أحممد.179 وما يتميز به من دقة 
التخطيط ومجال الزخرفة، جيعله احد املساجد املتميزة، مبنطقة جبل 
نفوسة، ولقد أشار علي معمر إىل هذا املسجد على انه احد املساجد 
املهمة مبنطقة اجلبل. وكان رأيه مبنيا على ما شاهده من الكتابة األثرية 
والزخرفة الرائعة، على كل من احملراب وسقف املسجد.180 والكتابة 

ذات األمهية هي اليت على مدخل املسجد.181
 179- ال توجد معلومات تارخيية ليؤسـس عليها ما يتعلق هبذا املسـجد. وال 
يعرف سـكان املنطقة شيئا عن سيدي احممد سوى انه كان احد العلماء ، وكان 

له صلة بالتعليم والصالة يف هذا املسجد.
 180- علي معمر، نفس املصدر، اجلزء الثالث، ص 177.

 181- أنظر صفحة ، 43.
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ومييل خمطط هذا املسجد إىل شكل شبه مستطيل. (أنظر شكل، 
19) وتوجد به حجرة تأخذ نفس الشكل، وتقع مالصقة للجدران 
واجلدار  7.20م،  حوايل  القبلة  جدار  طول  ويبلغ  الغريب.  الشمايل 
الشمايل الشرقي حوايل 6.30م، أما املدخل املوجود باجلدار الشمايل 

الغريب فيقدر عرضه حبوايل 80 سم، وارتفاعه 1.10م تقريبا.

            شكل 19  املقطع األفقي األرضي ملسجد تنومايت القدمية

ولقد حفر هذا املسجد يف باطن تلة صغرية، وسقفه عبارة عن 
قبو واحد، يغطي األروقة األربعة بقاعة الصالة. ويستند السقف على 
تسعة أعمدة. (أنظر شكل 19، 20، 21) وأهم ما يلفت النظر يف 
هذا املبىن عناصره املعمارية املتناسقة، حيث نرى بقاعة الصالة أربعة 
صفوف من األعمدة. ويف كل صف عمودان يشبه احدمها اآلخر. 
الغريب  اجلنويب  اجلدار  مع  يتطابق  الشرقي  الشمايل  اجلدار  ان  كما 

والتطابق مسة بارزة يف تصميم هذا املسجد. وعلى سبيل املثال، فكل 
حنية صغرية من احلائط يوجد هلا مثيل يف احلائط املقابل (أنظر شكل 
الزخرفية،  الوحدات  وضعية  على  أيضا  القول  هذا  وينطبق   .(24
الكتابة  ذلك  إىل  ويضاف  واهلندسية.  النباتية  عناصرها  وتفاصيل 
األثرية، اليت يبدو إهنا قد أضافت مجاال إىل روعة الزخرفة أكثر من 

إشارهتا إىل ما يرمز إىل معىن يفيد إهنا مقصودة لذاهتا.

                 شكل 20  مسجد تنومايت من الداخل

ويتكون حمراب املسجد من جتويف بسيط يف احلائط، على هيئة 
شبه مستطيل. ويعلوه عقد نصف دائري، وتكتنفه حنيتان جموفتان 
على اجلدار واحدة من كل جانب. والظاهر أهنما كانتا مستعملتان 
– كما هي بقية احلنيات اجملوفة لوضع قناديل الزيت، اخلاصة بتوفري 
اإلضاءة داخل املسجد ( أنظر شكل 20، 22) ويبلغ عمق احملراب 
حوايل 1.20م، ارتفاعه 1.20م، كما يبلغ طول احلجرة القريبة من 
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املدخل حوايل 5 م، وعرضها حوايل 2.8م. وأما مدخلها، الذي يقدر 
عرضه حبوايل 80 سم، فيتكون من عقد نصف دائري يستند على 
عمودين صغريين. ويشاهد عمود آخر وسط احلجرة لدعم السقف. 
كما يالحظ على ميني الداخل فتحة يف اجلدار تطل على قاعة الصالة. 
للمدخل  املقابل  باإلضافة إىل وجود حنيتان جموفتان يف اجلدار  هذا 
(أنظر شكل 25) ومن املستبعد ان تكون هذه احلجرة قد خصصت 
باملخطوطات  إهنا كانت خاصة  النساء. والراجح  أو لصالة  للتعليم 
سقف  مع  احلجرة  سقف  يتوافق  وال  للمسجد.  التابعة  واألشياء 
املسجد، إذ ال تظهر عليه كتابات أو زخارف. وال جدال حول عدم 
نسبة بناء هذه احلجرة إىل املسجد األصلي، واألرجح وفقا ملا يظهر 

من آثار الترميم إهنا قد أضيفت إىل املسجد يف فترة الحقة.

     شكل 21  بعض الزخارف اليت تزين سقف مسجد تنومايت

شكل 22  داخل مسجد تنومايت حيث يبدو احملراب يف اجلدار اجلنويب الشرقي 

                شكل 23 اجلانب الشمايل الشرقي بداخل  مسجد تنومايت 
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شكل 24  احلجرة الصغرية الواقعة يف الركن الشمايل الشرقي مبسجد تنومايت 

                    شكل 25 مدخل احلجرة الصغرية مبسجد تنومايت 

ويتميز سقف املسجد، وكذلك العقود بقاعة الصالة بزخارفها 
اجلصية. وتتكون هذه الزخارف من أشكال هندسية وعناصر نباتية 
متنوعة (أنظر شكل 26، 27) أما التعريقات النباتية فهي الغالبة يف 
متتابعة.  حبيبات  شكل  على  أحيانا  تظهر  كما  الزخرفية.  العناصر 
ويبدو كذلك ان شكل النجمة شائع يف موضوع الزخرفة، اليت تغطي 
كامل السقف. والالفت للنظر أشكال احللي، اليت نراها ألول مرة يف 

زخرفة املساجد (أنظر شكل 28، 29).

شكل 26  الركن اجلنويب الغريب بقاعة الصالة مبسجد تنومايت حيث تبدو 
التجويفات اجلدارية اليت كانت مستعملة حلفظ قناديل الزيت

السداسية  للنجمة  متكررة  أشكاال  نرى  ذلك،  إىل  وإضافة 
املتتابعة  االقواس  ظهور  نشاهد  كما   (30 شكل  (أنظر  والثمانية. 
ذات الشكل نصف الدائري وال يفوتنا التعليق على وجود السيقان 
املتعرجة، اليت استعريت من الفن الساساين. وشكلت فيما بعد بداية 
تطور الزخرفة اليت عرفت يف أوج تطورها بفن االرابسك (أنظر شكل 
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31) وال ختلو الزخرفة  أيضا من حضور الورقة النخيلية، اليت يغلب 
الزخرفية،  املواضيع  أكثر مما تظهر يف  ظهورها يف زخرفة االقواس، 
اليت متأل سقف املسجد، (أنظر شكل 32) ويتخلل الزخرفة النباتية 
 .(33 شكل  (أنظر  فصوص  األربعة  ذات  الزهرات  من  قليل  عدد 
وعلى العموم فمجمل الزخرفة عبارة عن وحدات زخرفية تتكرر يف 

املسجد بكامله.

            شكل 27 بعض الزخارف بسقف مسجد تنومايت

شكل  على  حجر  اخلارج  من  املسجد  مدخل  على  ويوجد 
نصف دائري، يبلغ طول قاعدته حوايل 95 سم، وارتفاعه 50 سم، 
تقريبا (أنظر شكل 34) وحيمل هذا احلجر سبعة اسطر من الكتابة 

العربية تقرأ على النحو التايل:
1. «إمنا يعمر مساجد اهللا من امن باهللا واليوم اآلخر.

                    شكل 28  بعض الزخارف بسقف مسجد تنومايت 

         شكل 29 بعض الزخارف بسقف مسجد تنومايت

2. أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون.
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3. وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل.
4. يل من لدنك وليا واجعل يل من لدنك سلطانا نصريًا.

5. بنيت يف شهر اهللا رمضان يف سنة أربعة ومخسني وأربع.
6. ماية وبناها من أراد ثوابه يف الدنيا واآلخرة.

7. كتبه عبد املالك بن يعقوب النفوسي.»

السطر األول، اآلية الكرمية رقم 18 من سورة التوبة، والسطر 
الثاين، اآليتان 1، 2 من سورة املؤمنني. والسطران الثالث والرابع، 

اآلية رقم 80 من سورة اإلسراء.

              شكل 30 بعض الزخارف بسقف مسجد تنومايت

وتعد هذه الكتابة – إىل حد اآلن – أقدم كتابة مؤرخة عثر 
أمهية  تنومايت  املسجد  إىل  تضيف  بالتايل  وهي  نفوسة.  جببل  عليها 
باطن األرض  قائما ملسجد حمفور يف  كبرية وفنحن اآلن منلك مثال 

ولذا  1062م.   - 454هـ  سنة  إىل  تارخيه  ويعود  نفوسة،  جببل 
سيكون تصميم هذا املسجد باإلضافة إىل منط الزخرفة ومواضيعها 
مقياسا لدراسة املباين األثرية هبذه املنطقة. وأما فيما يتعلق وأسلوب 
الكتابة، وكذلك مناقشة مواضيع الزخرفة، فسنأيت عليه، مع اضطراد 

الكتابة يف هذا البحث.

                     شكل 31 بعض الزخارف بسقف مسجد تنومايت
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         شكل 32 اجلانب اجلنويب الغريب داخل مسجد تنومايت

             شكل 33 زخارف مبسجد تنومايت

        شكل 34 الكتابة املوجودة على مدخل  مسجد تنومايت

                     شكل 35 بقايا آثار قصر سيدي حامد

ويوجد إىل الشمال الشرقي من تنومايت، حبوايل 8 كم، قرية 
جبل  على  تقع  وهي  حامد)182  سيدي  (قصر  تدعى  أخرى  صغرية 

 182- يسكن اليوم بقصر (قرية) سيدي احممد جمموعة من العرب.
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يطل على سهل اجلفارة، وأهم ما يلفت االنتباه يف هذه القرية قصر 
التخزين املتميز، الذي حتيط به الدور املتصدعة. وحيده من اجلنوب 
خندق، ميتد من الشرق إىل الغرب مبسافة تبلغ حوايل 40 مترا. ويبلغ 
أمتار. (أنظر  أمتار، بعرض ثالثة  متوسط عمق اخلندق حوايل مثانية 
شكل 36، 37) وال يستطيع الزائر الوصول إىل القرية أو إىل قصر 
مث  إليه،  النزول  عليه  ويتحتم  اخلندق.  هذا  طريق  عن  إال  التخزين 
التسلق أو الصعود إىل اجلهة األخرى. وما تبقى من آثار أمام مدخل 
تستخدم  كانت  املاضي،  قنطرة يف  وجود  إىل  يشري  التخزين،  قصر 
كمعرب للوصول إىل قصر التخزين، وتربطه يف ذات الوقت بالقرية 
القدمية على الضفة األخرى من اخلندق. ومل نر هذه الظاهرة يف منطقة 
اجلبل، إال بقصر آخر، يعرف بقصر فرسيط. وينسب املكان إىل قبيلة 

بين زمور. ويبدو الفاصل هنا عبارة عن أخدود طبيعي عميق. 

    شكل 36  جزء من اخلندق حول قصر التخزين املعروف بقصر سيدي حامد

   شكل 37  جزء من اخلندق حول قصر التخزين املعروف بقصر سيدي حامد

    شكل 38  الفناء الداخلي لقصر التخزين املعروف بقصر سيدي حامد
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جرف  سوى  يكن  مل  األول  القصر  يف  اخلندق  ان  ويبدو 
وسيلة  ليكون  الشيء  بعض  حتويره  من  الناس  متكن  ولقد  طبيعي. 
التخزين  ويتطابق قصر  مئونتهم.  القرية ومستودع  لتحصني  دفاعية 
األول  حجرات  ولكن  بكاباو،  املوجود  القصر  مع  القرية  هذه  يف 
تعد أجود تصميما من مثيالهتا بقصر كاباو (أنظر شكل 38، 39) 
ونتيجة هلجرة الناس هلذه القرية، وعدم احلاجة إىل قصر التخزين هذا، 

تصدعت اغلب املباين هبذا املوقع.. ومل يبق من القصر غري طابقني.

    شكل 39  أحدى حجرات قصر التخزين املعروف بقصر سيدي حامد

أبناين:
وادي  على  يطل  جبل  سفح  على  القدمية  أبناين  قرية  تقع 
اكراين، وتبعد حوايل 12 كم، إىل الغرب من كاباو. وأبناين اليوم 
عبارة عن أطالل يقف يف أنقاضها مسجدان (أنظر شكل 40، 41) 
وأحد املسجدين حيظى بتقدير واحترام بالغني من قبل أهايل نفوسة. 
هذا  إىل  ترجع  بترميمه  العناية  واستمرار  اجليدة،  حالته  ان  ويبدو 

األمر. ومن املعروف ان هذه القرية قد نالت شهرة يف القرون الرابع 
اهلجري – العاشر مسيحي، بعد ان اختذها حاكم اجلبل أبو هارون 

مقرا إلقامته.

                          شكل 40  املسجد القدمي بأبناين

شكل 41  اجلانب  الغريب ملسجد أبناين حيث املدخل اخلاص بالنساء يف اجلهة اجلنوبية الشرقية
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ويقرر ليفسكي اعتمادا على أعمال الباروين والشماخي، ان 
هذه القرية هلا أمهية خاصة. ذلك ألهنا مرتبطة بأيب موسى بن هارون، 
العاشر مسيحي.  الرابع اهلجري –  القرن  الذي بىن هبا مسجدا يف 
وهي ال زالت قرية عامرة عندما زارها الفرسطى.183 وجيزم ليفسكي 
بان املسجد القائم بأبناين هو مسجد أيب هارون، كما انه يضيف، بان 
أبناين تتكون من كلمتني ،كلمة عربية وتعين (ابن) والسم هذه القرية 
عالقة بـ (Tabuinati) أو   (Thabunati)  وهي مكان ذكر يف 
بعض الكتب انه بني مدينة لبدة وثالثي .(Thalati) ولكن ليفسكي 
يقترح ان هذا  املكان يقع جبهة ما يف املنطقة الشرقية من اجلبل. 
ويسترسل قائال :ان اسم تبونايت (Thebunati) أسم لييب أنثوي. 
وهو نفس االسم الذي أطلق على قرية أبناين يف صيغته الذكورية إبان 

العصور الوسطى184.
ويصف علي معمر وادي اكراين، بأنه واد ميتد من عني املاء 
اليت تستقي منها قرية كاباو، إىل ابناين. وهذه القرية هي وطن أيب 
هارون وابنه أيب الربيع كما إهنا موطن لكثري من الشخصيات البارزة 
جبيل نفوسة. وهي حماطة ببعض القرى ذات الصلة بابناين.185  وهذا 
مما يعين ان أبناين القدمية مل تكن فقط هذه القرية الصغرية، وهو ما 

يتفق واختاذها مركزا للحكم.
عند  املرء  يسع  وال  مهجورة.  قرية  عن  عبارة  اليوم  وأبناين 
من  قدر  على  كانت  بأهنا  يرجع  ان  إال  أطالهلا،  لبقايا  مشاهدته 
االتساع، وما يتبع ذك من كثرة السكان (أنظر شكل 42) ويالحظ 

 183- ليفسكي، نفس املصدر، ص 4-73.
 184- املصدر السابق ، ص 74.
 185- املصدر السابق، ص 74.

بقايا لسور باجلهة الغربية من القرية. وال يستبعد ان يكون هذا السور 
قد أحاط بالقرية كلها يف وقت ما. ذلك ان موقعها خيتلف عن تلك 
القرى املقامة على سفوح اجلبال، مما يوفر هلا حتصينا طبيعيا. (أنظر 
شكل 43) ويبلغ متوسط مسك بقية هذا السور حوايل متر واحد. 
باجتاه  ميتد  كان  السور  هذا  بان  القول  إىل  تدعونا  مؤشرات  ومثة 
الوادي. ذلك ان أجزاء من بقاياه ال زالت منظورة وممتدة حىت حرم 
الشمالية،  القرية، يف اجلهة  الطرف اآلخر من  املسجد. ونرى على 
مسجد آخر. وتوجد أيضا بقايا أطالل لقرية قدمية يف اجلهة الشمالية 

الشرقية، حيث يقف يف وسط االنقاض مسجد بسيط حبالة جيدة. 

شكل 42  منظر عام لقرية أبناين القدمية كما تبدو من خالل النظر إليها من مدينة 
كاباو اليت تقع إىل الشرق من إبناين

مسجد أبناين:
أيب  مسجد  عليه  ويطلق  املسجد،  هذا  إىل  الشماخي  يشري 
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هارون،186 ولكن ال حيدد مكانه،187 وال يهتم الشماخي أصال – يف 
سريه – باجلوانب املعمارية والفنية، قدر اهتمامه بالرجال واجلوانب 
بغري  فيها  يستعني  ال  اليت  التارخيية،  بالوصفات  وكذلك  العلمية. 

املصادر األباضية.

شكل 43  جزء من بقايا السور القدمي الذي من احملتمل أنه كان حييط بأبناين القدمية

           شكل 44 مسجد أبناين كما يبدو من اجلهة الشمالية الشرقية 

 186- أنظر أعاله، ص 44.
 187- الشماخي، السري ، ص 536.

أطالل  وسط  منحدر صغري  سفح  على  أبناين  مسجد  ويقع 
الغريب.  اجلنوبية  اكراين يف جهته  وادي  على  ويطل  القدمية،  القرية 
وله شكل شبه مستطيل، حيث يبلغ جدار القبلة فيه حوايل 10.5م، 
بينما يبلغ اجلدار الشمايل الغريب حوايل 7.25م. ويتكون املسجد من 
برميلية. وهلذا املسجد مدخالن، احدمها  بأقبية  أروقة، مغطاة  أربعة 
وهو الرئيسي ويقع يف اجلدار الشمايل الغريب، ويبلغ ارتفاعه 1.63م، 
وعرضه 85 سم. والثاين ويقع قبالة املدخل األول، ويبلغ عرضه حوايل 
70 سم، وارتفاعه 1.75سم تقريبا، (أنظر شكل 45). والراجح ان 
ان  إذ  ما،  فترة  يف  النساء  الستعمال  كان خمصصا  األصغر  املدخل 
هذا املدخل يقود إىل احد قسمي املسجد، الذي تشكل بفعل وجود 
اجلدار الفاصل بقاعة الصالة. وباإلضافة إىل هذين املدخلني ال يتوفر 
شيء من الضوء والتهوية، إال عن طريق أربع فتحات صغرية متقابلة. 
إىل  يقود  الشرقي  الشمايل  الكن  يف  املسجد،  بداخل  درج  ويوجد 
بأعلى  الكوة  إغالق  من  الرغم  وعلى   ،(46 شكل  (أنظر  سطح، 
الدرج، فهذا دليل آخر على استعمال السطح إلقامة األذان، (أنظر 
شكل 47)، وكنا قد اشرنا إىل ان املئذنة مل تكن من مكونات املسجد 

األباضي القدمي .
القبلة، يعلوه  و يتكون حمراب املسجد من جتويف يف جدار 
وارتفاعه  1.35م،  حوايل  عمقه  ويبلغ  دائري.  نصف  شبه  عقد 
على  امللبس،  احملراب  وهذا  سم   82 وعرضه  و،  تقريبا  2.27م. 
واجهته بأحجار جيدة القطع، مبعية الكتابة، يعترب مثال متفردا يف كل 

أحناء جبل نفوسة، (أنظر شكل 48).
األحجار  على  املسجد  هبذا  والزخرفة  الكتابة  تنحصر  و 
على  منها  أربعة  تظهر  حيث  احملراب،  جانيب  تكتنف  اليت  الثمانية، 



102

بعض اآلثار اإلسالمية جببل نفوسة يف ليبيا

103

حممد سامل املقّيد الورفلي

هذا  وصفها  يف  وسنتبع  راسي.  بشكل  بعضها  فوق  مرتبة  جانب، 
الترتيب والتسلسل.

 شكل 45 املدخل اخلاص بالنساء مع الفتحتني الصغريتني يف مسجد أبناين 

           شكل 46 املقطع األفقي األرضي ملسجد أبناين 
نرى  اليمني،  وعلى  احملراب  إىل  بالنظر  األول:  احلجر   -1
وحدة زخرفية تتشكل من ثالثة دوائر متداخلة. وحتتوي على جنمة 
اخلارجية  والدائرة  ومتداخلني،  متقابلني  مثلثني  من  مكونة  سداسية 

تضم أقراصا صغرية، وبداخل كل منها حبيبة، ويف الدائرة الداخلية 
عناصر  نرى  النجمة،  أطراف  بني  املساحات  الصغرى، وكذلك يف 

زخرفية نباتية تشبه صدف احملار.

           شكل 47 الدرج الذي كان يقود إىل سطح مسجد أبناين  

2- احلجر الثاين: يتكون التصميم هنا من أربعة دوائر حتيط 
وتصحبها  فصوص.  الثمانية  ذات  األزهار  وتزينها  البعض،  ببعضها 
تعريقات نباتية تشبه الشوك. وحتتوي الدائرتان اخلارجيتان على كتابة 

كوفية مورقة. وتقرأ على النحو التايل: 
شهد اهللا انه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط 

ال إله إال هو. (قرآن كرمي، سورة 3، اآلية 18).
أربعة  الزخرفة، مرة أخرى، من  تتكون  الثالث:  3- احلجر 
دوائر، حتيط كل منها باألخرى. وتظهر يف الوسط زهرة ذات مثانية 
فصوص، ولقد تعرضت الزخرفة داخل الدائرتني الداخلتني للتلف. 
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أما الدائرة اخلارجية فتحتوي على ورقة نباتية ذات أربعة تفريعات، 
تتكرر يف فراغ حميط الدائرة مخس مرات.

        شكل 48 حمراب مسجد أبناين  مكتنفا من اجلهتني بالزخارف 

                   شكل 49 زخارف تكتنف حمراب مسجد أبناين  

ما  األعم  األغلب  هنا يف  الزخرفة  تشبه  الرابع:  احلجر   -4
رأيناه على احلجر األول ويتمثل الفرق الوحيد يف الدائرة اخلارجية، 
اليت متألها األقراص الصغرية، والواضح ان الفنان مل يكمل حنت حميط 
الدائرة. كما يالحظ ظهور قرص صغري يف كل ركن من أركان هذا 
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احلجر،  هذا  على  الزخرفية  الوحدة  تتوسط  اليت  والنجمة  احلجر. 
تتكون من اثنيت عشر فصا، (أنظر شكل 52).

               شكل 50 زخارف وكتابة على حمراب مسجد أبناين 

وبالنظر إىل احملراب، وإىل اليسار، توجد أيضا أربعة أحجار، 
النسق  ملبسة على احملراب بشكل راسي. وسنتبع يف وصفها ذات 

املستخدم يف وصف األحجار السابقة وتسلسلها.

             شكل 51 زخارف وكتابة على حمراب مسجد أبناين

احلجر األول:  تتماثل الزخرفة هنا مع ما رأيناه على احلجر 
األول يف اجلهة األخرى من احملراب، والفرق الوحيد ان النجمة هنا 

تتكون من مثانية فصوص.
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                شكل 52 زخارف على حمراب مسجد أبناين

احلجر الثاين: يتشكل التصميم هنا من دائرتني، حتيط إحدامها 
منهما.  الداخلية  وسط  يف  الصليب  يشبه  شكل  ويظهر  باألخرى. 
ولقد أدى هذا العنصر اهلندسي إىل تقسيم الدائرة إىل أربع أجزاء، 
حيث تبدو الزخرفة يف كل جزء متطابقة مع اجلزء املقابل. فنرى يف 

عناصر  اآلخرين  اجلزئني  تزين  بينما  النخيلية،  الورقة  ظهور  جزئني 
زخرفية نباتية، ويتميز احدمها عن اآلخر بوجود عنصر هندسي عن 
شكل معني (أنظر شكل، 54). أما يف الدائرية اخلارجية فتظهر كتابة 

متميزة باخلط الكويف البسيط. وتقرأ على النحو التايل:

                 شكل 53 زخارف على حمراب مسجد أبناين
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(نعمة سابغة، بركة كاملة، بركة من اهللا ملن امن بأمان اهللا، 
وليه) ويف هذه العبارة إشارة إىل ان من أمر ببناء املسجد رجل متيز 

بالعلم. وهذا ما يرجع نسبته إىل أيب هارون.

               شكل 54 زخارف وكتابة على حمراب مسجد أبناين

احلجر الثالث: تتشكل الوحدة الزخرفية هنا من مخس دوائر 
حتيط كل منها باألخرى. ويظهر يف الوسط زهرة ذات مثانية فصوص. 

نرى  الوحدة  هذه  ويف  الشوكي.  النبايت  العنصر  معيتها  يف  ويظهر 
إذ يظهر شكل هندسي على هيئة معني  التصميم،  شكال جديدا يف 
متصال بالدوائر احملتوية على الوحدة الزخرفية. ونرى تتابع األقراص 
الدائرة اخلارجية. ويف وسط كل قرص تظهر  الصغرية داخل حميط 

حبيبة (أنظر شكل، 55).

                   شكل 55 زخارف على حمراب مسجد أبناين
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احلجر الرابع: تتكون الوحدة الزخرفية هنا من ثالثة دوائر. 
ويشغل  السابقة.  األحجار  يف  رأيناه  الذي  النسق  نفس  تتبع  وهي 
وسط هذه الوحدة الزخرفية جنمة سداسية. ويبدو إهنا قد تشكلت 
بفعل املثلثني املقلوبني، اللذين يظهران على شكل معني. والزخرفة يف 
جمملها متطابقة مع ما رأيناه على احلجر األول، يف اجلهة األخرى من 

احملراب (أنظر شكل 56).
التملوشاييت، حاكم  أبا موسى  أننا على الرغم بان  واحلقيقة 
جبل نفوسة،188 قد اختذ ابناين مقرا إلقامته، يف القرن الرابع اهلجري 
- العاشر مسيحي. كما أننا على علم أيضا، بأنه كان احد العلماء 
بين  الذي  الرجل  فهو  التارخيية  للمعلومات  باجلبل. وطبقا  املتميزين 
مسجدا بقرية ابناين.189 وباإلضافة إىل ذلك، فاملصادر التارخيية تدعم 
هذه املقولة. وجتاوزا ملا سوف يطرح يف موضوع الزخرفة، فأسلوب 
الكتابة الكوفية واملستوى الراقي املتمثل يف الزخرفة، يرجحان نسبة 
هذا املسجد إىل قترة أيب هارون، وهذا املسجد أيضا، كما هو مسجد 

تنومايت، يظل مثال جيدا لدراسة املساجد القدمية باجلبل.
ولقد وردت إشارات، يف الصفحات السابقة إىل بعض املظاهر 
املعمارية والفنية. ولقد تعمدنا جمانبة اخلوض فيها، ألننا حباجة إىل أمثلة 
نفوسة.  بشأن وجودها يف جبل  فكرة  تكوين  على  تساعدنا  أخرى 

وفيما يلي خمتصر ألهم هذه املظاهر.
لقد اتضح لنا ان أكثر املساجد واليت أشري إليها فيما سبق، 
قد بنيت على مستوى اقل من مستوى سطح األرض املقامة عليها، 
 188- متلوشـايت احدى قرى اجلبل القدمية، وتبعد حوايل 30 كم، إىل الشرق 

من كاباو. 
 189- الشماخي، السري، ص 341.

كما يالحظ ان مسجد تنومايت حمفور بكامله يف باطن التلة الصغرية. 
والسؤال  الربميلية.  باألقبية  األبنية  هذه  تغطية  أيضا شيوع  ويتضح 

يتمحور حول تفسري هذه الظاهرة.

   شكل 56 زخارف على ماجلهة اليسرى عند مواجهة حراب مسجد أبناين
ومن املعروف ان صالة اجلمعة تتضمن ركنا أساسيا، إال وهو 
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اخلطبة، وهذا الركن حيتاج إىل وجود املنرب لتنفيذه. ولقد رأينا غياب 
هذا املظهر يف املساجد األنفة الذكر، وهنا يتبادر إىل الذهن السؤال 

التايل:
جببل  القدمية  املساجد  يف  الظاهرة  هذه  تفسري  ميكن  كيف 

نفوسة؟.
مسجد  يف  اجلدار  بأعلى  فتحة  وجود  أيضا  لنا  تبني  ولقد 
يف  انه  ويالحظ  تنومايت.  ملسجد  بالنسبة  احلال  وكذلك  نالوت، 
األول قد مت سد جزء كبري من الفتحة، أما يف الثاين فلقد مت إغالق 
بالكامل، وبقي الدرج الذي ال تعرف له وظيفة. فهل هلذه  الفتحة 
عالقة  الدرج،  وكذلك  اجلبل،  مساجد  يف  عنها  املستغىن  الفتحات 

بالنداء للصالة (األذان) يف وقت ما؟.
مبكر،  وقت  يف  اإلسالمية  العمارة  يف  املئذنة  ظهرت  ولقد 
وبالتحديد يف القرن األول اهلجري - السابع مسيحي. ولقد رأينا 
يف مساجد اجلبل غياب هذا العنصر املعماري، فلماذا تفتقر مساجد 
ضرورة  عدم  االعتبار  يف  األخذ  مع  احملبب،  املظهر  هذا  إىل  اجلبل 
وجود املئذنة يف السنوات األوىل لظهور اإلسالم؟  وكذلك ما هو 
التعريف احلقيقي لكلمة (الصمعة) يف جبل نفوسة، وما هي الوظيفة 

احلقيقية للصمعة؟.
وإن وجود احملراب يف أي مسجد هو يف حقيقة األمر حتديد 
والفنانون  املعماريون  ولقد حرص  مبكة،  املشرفة  الكعبة  حنو  االجتاه 
املسلمون على االهتمام والتركيز على هذا العنصر املعماري. وحنن 
قد رأينا حماريب املساجد يف جبل نفوسة متصفة بالبساطة واخللو من 
الزخرفة والكتابة. هذا إذا استثنينا حمراب مسجد ابناين، فهل ميكن 

لنا ان نعترب هذه الظاهرة من خصوصيات املسجد األباضي باجلبل؟
ومثة أسئلة أخرى يطرحها احلديث عن الكتابة يف مسجدي 
الفصل  يف  بالتفصيل  سنتناوله  ما  وهذا  وغريمها.  وتنومايت  أبناين 
السادس، حيث يتم مناقشة الكتابات األثرية، اليت عثر عليها جببل 
تقدم  مع  له  فسنتعرض  وأساليبها،  بالزخرفة  يتعلق  ما  أما  نفوسة. 

البحث.  
واملتمثل  املبحث،  هذا  تبناه  الذي  القصد  من  الرغم  وعلى 
يف عدم التوسع يف دراسة ومناقشة قصور التخزين، إال ان التعرض 
الكاملة  الصورة  رسم  يف  يساعدنا  رمبا  إليها،  واإلشارة  لذكرها 
القرون اإلسالمية األوىل.  إبان  باجلبل،  القرية األباضية  أو  للمدينة، 
ومن البديهي ان تتشكل بعض احملاور ذات األمهية من خالل متابعتنا 

لدراسة املزيد من املباين األثرية هبذه املنطقة.
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فرسطه ـ متلوشايت ـ تندمريه

عندما ميعن املرء النظر يف القرى القدمية املتناثرة جببل نفوسة، 
مييل إىل االعتقاد بان أعداد غفرية من الناس قد استوطنت هذه األحناء 
عرب تارخيها الطويل. وعلى الرغم من الدمار واخلراب واهلجرة اليت 
شهدهتا هذه القرى القدمية، فهي ال زالت حتتفظ بقدر من األمهية. 
القرى،  بان هناك متاثال واضحا بني أغلب هذه  القول  ومن اجلدير 
ولكن  بعضا منها يتميز مبواصفات خاصة. فمقرات احلكام واملباين 
املخصصة للتعليم واألسواق، يف بعض هذه القرى، تزودنا مبعلومات 
تساهم يف إلقاء املزيد من الضوء على اجلوانب التارخيية واالقتصادية 

واالجتماعية هلذه املنطقة.

قرية فرسطه: 
تبدو آثار فرسطه القدمية على بعد 8 كم إىل الشمال الغريب 
من قرية كاباو. ويظهر إهنا مكونة من قريتني. واألقدم منهما مل يتبق 
هبا إال بقايا املسجد، الذي يعتقد بأنه كان كنسية يف أول األمر.190 
قرية  2 كم،  بعد حوايل  املوقع، وعلى  الشرق من هذا  إىل  ويوجد 
فرسطه الكبرية، اليت حتتل مركز االهتمام. وهي تقع على سفح جبل 
يطل على سهل اجلفارة يف اجلهة الشمالية، بينما ميتد إىل وادي طمزين 
هجرة  من  الرغم  وعل  الشرقية.  اجلنوبية  الناحية  من  األسفل،  يف 
السكان هلذه القرية، إال ان بعض األهايل ال زال يستغل أبنيتها من 

آن آلخر.191
 190- ديسبو، نفس املصدر، ص 265.

 191- الزال االهايل الذين يقطنون بقرب املوقع يأتون من آن آلخر، الستعمال 
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ويصف موتيلنسكي فرسطه كالتايل: «يستطيع املرء ان يرى 
على جبل صغري اآلثار القيمة لقرية فرسطه، ويتوسط املسجد بقايا 
اآلثار القدمية، ويوجد قصر التخزين باجتاه اجلنوب من هذه األطالل. 
النخيل،  بأشجار  مليء  كبري  واد  و(طمزين)  القرية  هذه  بني  ويقع 
وحيتوي الوادي على منخفض به عني ماء، وهي العني اليت يتزود منها 
األهايل حباجتهم من املاء. ويوجد أيضا بئر ماء أمام القرية. وينتمي 
قصرا  فرسطه  قرية  وتضم  األباضي.  املذهب  إىل  مجيعهم  السكان 
بالقمح والشعري والزيت والصوف،  للتخزين، حيث حيتفظ األهايل 

ويتوىل حراسة هذا القصر رجل من أهايل املنطقة نفسها».192
ويعيد (باسي) نفس املعلومات اليت ذكرها موتيلنسكي ولكنه 
يضيف، بان املسجد، الذي يقع يف وسط القرية، رمبا كان يف سابق 
اليت  التجارية  العالقة  إىل  يشري  انه  كما  مسيحية.193  كنيسة  عهده 
يف  مايل)،  تشاد،  نيجرييا،  (النيجر،  بالسودان  نفوسة  جبل  ربطت 
القرن الثالث اهلجري – التاسع مسيحي – واحلقيقة ان باسي يؤسس 
املعروف  العامل  الشماخي عن  اليت أوردها  القصة  املعلومة على  هلذه 
أيب حيىي، ورحلته إىل بالد السودان.194 وإذا ما رجعنا إىل الدراسات 
املتعلقة بتجارة القوافل، رأينا ما تشكله منطقة اجلبل من أمهية يف هذه 
التجارة. ولكن ال يوجد حىت اآلن، ما يؤكد على ان أهايل نفوسة قد 
امتهنوا التجارة، بقدر ما توجد من إشارات تؤيد مصاحبتهم للقوافل 

بقصد نشر العلم واملذهب األباضي.195
معصرة الزيتون. والزال قصر التخزين حبالة جيدة.

 192- موتيلنسكي، نفس املصدر، ص 5-104.
 193- يقص باسي بعبارته املسجد القائم بفرسطة القدمية.

 194- باسي، نفس املصدر، ص 444.
 195- الشماخي، السري، ص 312.

ويصف ليفسكي فرسطه على النحو التايل: (فرسطهـ  حقيقة 
ـ قرية هلا أمهية كربى. إهنا تقع ضمن منطقة احلرابة، يف اجلزء الغريب 
بقايا  وصف  ان  والواقع  كاباو.  عن  بعيد  وليس  نفوسة،  جبل  من 
أطالهلا جاء عن طريق ديسبوا  (Despois). وتعد فرسطه من القرى 
القدمية باجلبل .وهي موجودة قبل الفتح العريب بوقت طويل .ومن 
املتعارف عليه ان مثة كنيسة مسيحية هبذه القرية .وكانت قد حولت 
إىل مسجد بعد اعتناق األهايل للدين اإلسالمي .ولذا فكلمة فرسطه 

ذاهتا دليل على قدم هذا املوقع الذي يعود إىل العهد الروماين).
(ومن املمكن ان نتبني ان كلمة فرسطه كلمة  ويضيف، 
التينية افريقية .وهي ترتبط بكلمة فورسارForsar) ). وتربط أيضا 
  (Folcar)،وبالكلمة الربتغالية فولكار (Catalonian) بالكاتالونية
والكلمة األسبانية فورزار ،(Forzar) والكلمة اإليطالية الالتينية 

 (Forcerr) .196فورسري
اليت  العربية  املصادر  أقدم  (ان  فيقول:  ليفسكي  ويسترسل 
حتدثت عن فرسطه، هو كتاب أيب سعيد الفرسطائي. ويعود تاريخ 

هذا املصدر إىل القرن الثالث اهلجري – التاسع املسيحي).
دورها  وتدلل  جيدة.  حبالة  القدمية  فرسطه  مباين  زالت  وال 
القائمة واملتالصقة ببعضها ان هجرة سكاهنا قد متت قبل فترة ليست 
بسهولة  املرء  يلحظ  ان  املمكن  ومن   .(57 شكل  (أنظر  بالطويلة 
يذكرنا  األصلي  ختطيطها  ان  كما  نالوت.  قرية  وبني  بينها  التماثل 
أطالل  التخزين  قصر  ويتوسط  اجلزائر.197  جنوب  يف  املزاب  مبدن 
بقرية  املوجود  القصر  يشبه إىل حد كبري  الكبرية. وهو  القرية  هذه 

 196- ليفسكي، نفس املصدر، ص 2-71.
M. Roche, le M’ZAB, PARIS, 1970, PP . 29-30. -197 
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نالوت القدمية. وميتاز قصر فرسطه بوجود برج به (أنظر شكل 58). 
وهذا الربج املتصدع بعض الشيء يقوم دليال على استعمال القصر 
ألغراض دفاعية. ووفقا للمصادر التارخيية ففرسطه كانت قائمة إبان 
بوجود  سلمنا  وإذا  مسيحي.198   التاسع   – اهلجري  الثالث  القرن 
مثل  اآلن  فلدينا  االرجح،  وهو  للقرية،  األصلي  املخطط  القصر يف 
ميكننا من القول بان قصور التخزين كانت قائمة يف قرى اجلبل يف 

هذا التاريخ.

       شكل 57 قرية فرسطه القدمية كما تبدو من اجلهة اجلنوبية الغربية

وتشبه بيوت فرسطه إىل حد كبري، تلك اليت رأيناها بنالوت. 
ونتيجة التصال بعضها باآلخر تشكل جدران البيوت اليت تقع على 
السور  يشبه  ما  الشرقية،  واجلنوبية  الشرقية  اجلهة  يف  القرية،  حافة 
(أنظر شكل 59). أما شوارع القرية وأزقتها املتعرجة، اليت ال تفارقها 

198- واحلقيقـة ان هذه الظاهرة ال تقتصر على هذا املـكان، فنحن نراها يف 
املدن الواقعة على الساحل الشمايل، أنظر، فريد شافعي، العمارة العربية يف مصر 
اإلسـالمية، القاهرة، 1970، اجمللد األول، ص 643-48. ولالطالع على أول 

إشارة إىل فرسطه أنظر ليفسكي، نفس املصدر، ص 72.

الظالل، فهي ظاهرة تتميز هبا أغلب املدن والقرى الصحراية. وأفضل 
االمثلة هلذه الظاهرة يف ليبيا مدينة غدامس القدمية الواقعة يف اجلنوب 

الغريب من اجلبل (أنظر شكل 60) .

         شكل 58 قرية فرسطه القدمية ويتوسطها قصر التخزين

 شكل 59 قرية فرسطه القدمية وتبدو منازهلا املتالصقة أخذت هذه اللقطة من اجلهة اجلنوبية
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       شكل 60 شارع من شوارع مدينة غدامس القدمية

مسجد أيب حيىي:
 يقع هذا املسجد يف وسط سفح اجلبل، الذي تقوم عليه القرية. 
وال زال املسجد حياط بالتقدير والزيارة من قبل األهايل يف املنطقة. ومييل 
خمطط املسجد إىل شكل املربع (أنظر شكل 61). وتتكون قاعة الصالة 
من أربعة أروقة مغطاة بأقبية برميلية. ويبدو جليا ان مثة رواق آخر باجتاه 

الشمال الشرقي اعتمادا على بقايا األساسات البادية للعيان.

    شكل 61 املقطع األفقي األرضي ملسجد أيب حيىي بفرسطه القدمية

     شكل 62 الفناء اخلارجي ملسجد أيب حيىي بفرسطه واحملراب

ويبلغ طول جدار القبلة حوايل 11.75 م، بينما يبلغ طول 
الغريب  اجلنويب  واجلدار  م،   12.80 حوايل  الشرقي  الشمايل  اجلدار 
حوايل 12.30 م. ويقدر اجتاه احملراب حبوايل 160 درجة، بينما يبلغ 
عمقه 90 سم تقريبا (أنظر شكل 63). كما يوجد جتويف آخر يف 
املسجد.  حمراب  مع  مستقيم  خط  على  الشرقي،  الشمايل  اجلدران 
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ومبا انه ال يؤدي أي وظيفة باملسجد اآلن، فاألرجح انه كان مدخال. 
املسجد.  هبذا  اليت جرت  الترميم  عمليات  إحدى  أثناء  أغلق  ولقد 
ورمبا كان املدخل خاصا بالنساء (أنظر شكل 64)، ومن املؤكد ان 
األعمدة اليت يستند عليها سقف املسجد قد جلبت من مبىن روماين 
أقدم عهدا. وليس مستبعدا ان تكون من بقايا الكنسية اليت أشار إليها 
بعض الباحثني. وهذا ما حيملنا على القول بان احلفريات األثرية يف 
هذا املوقع ستلقي بالضوء على كثري من التساؤالت، ورمبا تؤكد لنا 

ان املسجد قد بىن على أنقاض الكنيسة ذاهتا.

        شكل 63 حمراب مسجد أيب حيىي بفرسطه القدمية

 

         شكل 64 الرواق الشمايل الغريب مبسجد أيب حيىي بفرسطه

ويوجد بفناء املسجد حجرة مالصقة للجدار اجلنويب الغريب 
وتبلغ مساحتها حوايل 7.20 متر مربع. وهي تذكرنا باحلجرة اليت 
وجدت مبسجد تنومايت. وباإلضافة إىل العثور على كمية كبرية من 
أوراق املخطوطات، فان املصادر التارخيية تؤكد على دور هذا املسجد 
يف جمال التعليم،199 وهذا ما جيعلنا منيل إىل القول بان هذه احلجرة 
قد استعملت حلفظ املخطوطات (أنظر شكل 65). ويعتقد ان بعضا 
من هذه املخطوطات القيمة، اليت كان يشتهر هبا هذا املسجد، وال 

 199- على معمر، نفس املصدر، ص 82.
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تزال حبوزة جمموعة من الناس. وكما هي العادة – جهال – ال زال 
الناس يتكتمون عليها.

 

شكل 65 داخل مسجد أيب حيىي، وإىل اليمني تبدو احلجرة الصغرية اليت كان 
حيتفظ فيها باملخطوطات

اجلنويب  اجلدار  يف  احدمها  الصالة.  لقاعة  مدخالن  ويوجد 
الغريب، ويبلغ عرضه حوايل 55 سم، وارتفاعه حوايل 95 سم. أما 
املدخل اآلخر فيقع باجلدار الشمايل الشرقي. ويبلغ عرضه 80 سم، 
قاعة  إىل  تقود  درجات  أربع  األخري  وللمدخل  م،   15.1 وارتفاعه 

الصالة (أنظر شكل 67، 68، 69).

       شكل 67 املدخل اجلنويب الغريب ملسجد أيب حيىي بفرسطه

                 شكل 68  فناء مسجد أيب حيىي الفرسطائي

و مييل شكل الفناء إىل ما يشبه املثلث غري املتساوي األضالع، 
اجلبل.  باطن  يف  حمفورة  حجرات  ثالث  الشمالية  اجلهة  من  وحيده 
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ويبدو ان هذه احلجرات، حديثة العهد، أنشئت إليواء الزوار. ومثة 
الدرج  أما   ،(70 (أنظر شكل  الفناء  هبذا  حمفوران  للماء  صهرجيان 
املوجود بالفناء، تقريبا من قاعة الصالة، فهو يقود إىل سطح املسجد، 
على  الظن  ويغلب   .(70 شكل  (أنظر  املسجد  خارج  إىل  وكذلك 
السطح  إىل  للوصول  استعماله  إىل  يعود  الدرج  هذا  يف  األصل  ان 
إلقامة األذان، نظرا لوجود الكثري من الدور على مستوى أعلى من 

املسجد.
 

         شكل 69 اجلدار اجلنويب الغريب بداخل مسجد أيب حيىي 

الصومعة قد غلبت عن  أو  املئذنة  ان  ولقد اشرنا سابقا إىل 
رأينا  نالوت  مسجد  ويف  الذكر،  السالفة  األباضية  املساجد  عمارة 
ذلك العنصر املعماري، الذي يطلق عليه (الصمعة). كما اشرنا إىل ان 
(الصمعة) يف اجلبل مل تستخدم ألداء وظيفة غري وظيفة حتديد مكان 
املسجد. والصومعة يف العربية تطلق على املئذنة. وحتريفها إىل كلمة 

(الصمعة) شائع يف بلدان الشمال اإلفريقي. والصومعة تعين أيضا دير 
الرهبان، الذي عادة ما يكون يف األماكن العالية واملنقطعة.

 

      شكل 70 فناء مسجد أيب حيىي حيث تظهر احلجرة اخلاصة بالزوار

وال تفوتنا اإلشارة إىل أننا نشهد تالزما بني (الصمعة) واملسجد 
األباضي يف جبل نفوسة. وجيب أن نستبعد هذا عن عالقته باألذان. 
فاألذان كما يبدو من االمثلة العديدة، كان يقام يف األغلب األعم 
من فوق سطح املسجد. والدرج الذي شاهدناه يف هذه االمثلة يؤكد 
وجاهة هذا الرأي. وهذه الظاهرة جندها منتشرة يف املساجد القدمية 
بطرابلس، وغريها من مناطق الشمال اإلفريقي. وتظهر جبامع الناقة 
مترافقة مع وجود املئذنة، ويعود تارخيه إىل القرن الرابع اهلجري.200 
ويقود الدرج يف جامع الناقة مباشرة إىل املئذنة ذات الشكل املربع. 

ومثة درج آخر يقود إىل السطح.
إقامة  ان  وجدنا  لإلسالم  األوىل  السنوات  إىل  عدنا  وإذا   
األذان كانت تتم من على سطح جماور ملسجد املدينة. وان أول أذان 

 200- التيجاين، رحلة، ص 145، الزاوي، معجم، ص 94.
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أقيم مبكة كان من على سطح الكعبة. ومن املعروف ان املسلمني مل 
أول  وكانت  للشام.201  اإلسالمي  الفتح  بعد  إال  املئذنة  يستخدموا 
األموي  باجلامع  املربعة  األبراج  هي  اإلسالم  يف  عرفت  اليت  املآذن 
بدمشق. وهذا النمط من املآذن انتشر فيما بعد، يف بلدان الشمال 
اإلفريقي واألندلس.202 ولكن احلال خيتلف يف جبل نفوسة، حيث 
الغياب رمبا يعزى  املئذنة عن معمار املسجد األباضي، وهذا  غابت 
إىل أمرين. األول ان األباضيني جببل نفوسة عرفوا بتمسكهم الشديد 
بتعاليم الدين اإلسالمي. وكذلك ثبت أهنم مل يكونوا على وفاق مع 
األمويني، ويبدو أهنم كانوا ينظرون إىل املئذنة على إهنا أموية. والثاين 
ان معظم مساجد اجلبل قد احتلت أعلى األمكنة يف املدن والقرى. 
ولذا مل تكن مثة ضرورة لبناء املآذن. واحلقيقة ان هذا األمر ال عالقة 
بالدين بقدر ماله عالقة بظروف وضعية املسجد من جهة. ومن  له 
جهة ثانية نراه قد ارتبط  بإعزاز أماكن العبادة اإلسالمية. واستجابة 
لروح التنافس، اليت أمالها على املسلمني منذ البداية ما وجدوه من 

احتفاء بدور العبادة يف األديان األخرى.
ولقد رأينا ان املظهر الشائع يف جبل نفوسة هو الدرج الذي 
إن هذه   (J.Schacht) شاخت ويذكر  املسجد.  سطح  إىل  يقود 
الظاهرة قد وجدت جبامع الفسطاط مبصر ،كذلك يف املنازل بسوريا، 
قبل اإلسالم .وإهنا ظاهرة منتشرة باملساجد األباضية ،ومن ضمن 
ذلك مساجد جربة واجلنوب التونسي ،وخيتم شاخت مقالته باإلشارة 
إىل نيجرييا .فيقول ان وجود هذه الظاهرة ببعض مساجدها كانت 
 201- أنظـر كريزوال، نفس املصدر، اجمللد 1، ص 11 وقارن، فريد شـافعي، 

نفس املصدر، جملد 1، 640-637.
 202- كرزويل، نفس املصدر، ص 38-9، وقارن فريد شـافعي، نفس املصدر، 

ص 7-6-635.

نتيجة للتوصل مع مدن املزاب باجلنوب اجلزائري203.

شكل 71 املدخل الرئيسي ملسجد أيب حيىي، الذي يقع يف اجلدار الشمايل الشرقي

وحنن إذ منيل إىل االتفاق مع شاخت فيما يتعلق ووجود هذه 
الظاهرة بنيجرييا، وجب ان نبني وجودها يف أحناء متفرقة من ليبيا. أما 
وجودها يف جبل نفوسة فيقدم دليال آخر على دعم نظرية شاخت. 
وكما اشرنا سابقا فقد وجدت هذه الظاهرة املعمارية مبسجدي ابناين 
 1, institute de recherches (Tomxi) Alger, 1954,,19 ،203- أنظـر 

 pp. 14-5,
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وأيب حيىي بفرسطة. وبناء على األدلة التارخيية، ميكننا إرجاع تارخيهما 
مسيحي.  العاشر   – اهلجري  الرابع  القرن  من  األول  املنتصف  إىل 
ومن املعروف ان أول مدينة بنيت يف منطقة املزاب، يعود تارخيها إىل 
مسيحي.  عشر  احلادي   – اهلجري  اخلامس  للقرن  األول  املنتصف 
ولذلك فان املسجدين جببل نفوسة مها أقدم عهدا من مدن املزاب، 
قد  الظاهرة  هذه  بان  القول  نستطيع  أيضا  التارخيية  لالدلة  ووفقا 
انتقلت إىل الغرب عن طريق جبل نفوسة. ومثة احتمال يقضي بأهنا 
انتقلت أيضا إىل اجلنوب. ومما يدل على ذلك إشارة املصادر التارخيية 
الثالث  القرن  إبان  التجارية بني نفوسة وبالد السودان،  العالقة  إىل 

اهلجري التاسع مسيحي. وهي معلومة شائعة االنتشار.204  
لنؤرخ  نعتمده  اثريا  دليال  اآلن  حىت  منلك  ال  أننا  واحلقيقة 
بالتحديد ملسجد أيب حيىي بفرسطه. ولكننا باالعتماد على املعلومات 
التارخيية، نستطيع الوصول إىل تاريخ تقرييب. والنص التارخيي يذكر 
ذر  أبو  هو  أحدمها  فرسطه،  إىل  ينسبان  حيىي  أيب  باسم  رجلني  بان 
صدوق، الذي قتل يف معركة مانو 288هـ، 896م.205 واآلخر هو 
ابن القاسم الذي كان معاصرا أليب ذر. ويبدو ان األخري هو األقرب 
لالرتباط هبذا املسجد. ذلك ألنه قد وصف بتبخره يف العلم .و كان 
ذا صيت رفيع بني علماء نفوسة. ولقد كان لفترة ما مستشارا حلكام 
اجلبل أيب زكريا.206 ووفقا هلذا النص ميكننا القول بان هذا املسجد 
العاشر   – اهلجري  الرابع  القرن  من  األول  املنتصف  يف  قائما  كان 
204- روسي، نفس املصدر، ص 29، عبد الرمحن اجليالين، تاريخ اجلزيرة العام، 
بريوت، 1965، اجلزء األول، ص 237، أنظر أيضا، شـاخت نفس املصدر، ص 

21-2، والشماخي، السري، ص 437-312.
 205- الشماخي، السري، ص 9-268.

 206- املصدر السابق، 320-1-310 ،2.

أقدم  تاريخ  إىل  املسجد  بناء  بعودة  قائم  أيضا  واالحتمال  مسيحي، 
عهدا.

حيىي.  أيب  عهد  إبان  مزدهرة  كانت  فرسطه  قرية  ان  ويبدو 
الزمن.  لفترة طويلة من  استمر  قد  االزدهار  ان هذا  ويبدو كذلك 
الثامن  القرن  إبان  كانت  فرسطه  قرية  ان  على  تؤكد  فاملعلومات 
اهلجري - الرابع عشر مسيحي، تضج بالنشاط واحلركة، ورمبا يعود 
هبذه  اجليطايل،  طاهر  أبو  الكبري،  اجلبل  عامل  استقرار  األمر  هذا  إىل 
سكان  يرونه  ما  على  واعتمادا  فيها.207  بالتدريس  وقيامه  القرية، 
املنطقة. فقرية فرسطه مل تزل عامرة بالناس إبان القرن الرابع عشر 
يف  إال  السكان  يهجرها  ومل  مسيحي.  العشرون  القرن   – اهلجري 

األربعينات واخلمسينات من القرن العشرين.
الفخارية  القطع  من  اللقيات  بعض  على  العثور  مت  ولقد 
بفرسطه. وجد اغلبها حول مسجد أيب حيىي. وال جدال حول نسبة 
القطع الفخارية إىل فرسطه. ذلك ان آثارا لفرن قدمي للفخار  هذه 
الزال ظاهرا لعيان. وال يبعد عن املسجد إال أمتار قليلة (أنظر شكل 

.(72

وهذا مما يزيد من أمهية قرية فرسطة. فاالحتمال إهنا كانت 
أحد املراكز لتصنيع الفخار جببل نفوسة.

وال يفوتنا ان نشري إىل ان القطع الفخارية اليت وجدت بفرسطة 
تتميز بطابعها اإلسالمي، وعلى الرغم من ذلك، فهي ال تكفي الن 
تكون موضوعا للمناقشة. ولكن إذا قدر ان تكون حفريات، يف يوم 
من  مزيدا  يسلط  مبا  تزودنا  ان  يستبعد  فال  املوقع،  هبذا  األيام،  من 

 207- املصدر السابق، ص 558. مونيلنسكي، نقس املصر، ص 104.
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الضوء على هذا اجلانب من الفن اإلسالمي جببل نفوسة.

شكل 72 بقية آثار لفرن صناعة الفخار على بعد أمتار من مسجد أيب حيىي

متلوشايت: 
تقع قرية متلوشايت على بعد عشرين كم تقريبا، إىل الشرق 
من كاباو، ومبانيها تنتصب على قمة جبل يطل يف الغرب على واد 
اجلفارة.  بسهل  ليتصل  الشمال،  باجتاه  الوادي،  هذا  وميتد  صغري، 
الضفة  على  وفرسطة   طمزين208،  قرييت  املرء  يرى  ان  وباإلمكان 

املقابلة للوادي.
ومل يكتب إال القليل عن قرية متلوشايت. وكتب األقل عن 
يصف  مثال،  ليفسكي،  نصر.  أيب  مبسجد  يعرف  الذي  مسجدها، 
 208- ختزين احدى القرى القدمية جببل نفوسـة، وتبعـد حوايل 10 كم، عن 

فرسطه.

متلوشايت على إهنا قرية تبعد عن كاباو حبوايل 12 كم، وطبقا ملا نقله 
عن ديسبوا، والذي اعتمد بدوره على رواية حملية، يرجع بناء مسجد 
متلوشايت العتيق إىل القرن الثالث اهلجري – التاسع مسيحي. ولذا 
فالقرية كانت عامرة يف  (إذا كان هذا صحيحا،  ليفسكي:  يضيف 
أما  مسيحي).209  التاسع  الثامن،   – اهلجري  الثالث  الثاين،  القرن 
 – اهلجري  الرابع  القرن  يف  وجودها  على  فتؤكد  التارخيية  املصادر 

العاشر مسيحي. 
ويذكر باسي بان املسجد بتملوشايت يعرف باسم بوزارزارت، 
 (Buzarart) وان شهرة متلوشايت تعود إىل العلماء الذين ينتسبون 
إليها .ويذكر ان من هؤالء النفر ،أبو هارون التملوشاييت ،تلميذ حممد 

بن خصيب .ويشري باسي إشارة عابرة إىل مسجد أيب نصر210.
قرية  من  الشرق  إىل  كم.   1 حوايل  بعد  على  املرء  ويرى 
متلوشايت بقايا ملسجد قدمي وسط الركام لدور متصدعة. وبقايا هذه 
األطالل تشري إىل مدى اتساع رقعة هذه القرية. وسريا إىل الشرق 
من هذا املوقع. وعلى مسافة قريبة، يوجد مسجد أيب نصر املتوحد، 

حيث ال يرى شيئا حوله (أنظر شكل 73).
وتدل بقايا اآلثار حول مسجد أيب نصر على اتساعه، مقارنة 
مبساجد اجلبل القدمية. وتبلغ مساحته حوايل 144 متر مربع (أنظر 
شكل 74)، ومل يعد يف الوقت احلايل قائما من هذا املسجد إال رواق 
القبلة، املغطى بقبو برميلي. ويبلغ طول جدار القبلة حوايل 12.20م. 
وخيلو احملراب، الذي يربز خارج جدار القبلة، من الكتابة والزخرفة، 
ويقع   .(74  ،73 شكل  (أنظر  تقريبا  1.50م  حوايل  عمقه  ويبلغ 

 209- ليفسكي، نفس املصدر، ص 59-60، الشماخي، السري، ص 301.
 210- باسي، نفس املصدر، ص 2-451.
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مدخل الرواق املتبقي يف اجلانب الشمايل الغريب. ويبلغ عرضه حوايل 
62 سم، وارتفاعه حوايل 90 سم. ويبدو ان هذا املدخل قد احدث 
عمود  ويوجد  القدمي.  املسجد  من  املتبقية  األقواس  أغلقت  عندما 
ملقى، على بعد مترين، خلف اجلدار باجتاه الشمايل الغريب. ويرجح 

انه كان من ضمن األعمدة، اليت استخدمت يف باقي األروقة.

شكل 73 مسجد أيب نصر بتملوشايت القدمية، ويظهر احملراب البارز عن اجلدار باجتاه اجلهة اجلنوبية الشرقية

شكل 74 املخطط األفقي األرضي ملسجد أيب نصر بتملوشايت القدمية

           شكل 74أ حمراب مسجد أيب نصر بتملوشايت القدمية

وإىل  والطني.  املستوية  غري  األحجار  من  املسجد  بين  ولقد 
للماء،  صهريج  يوجد  الشرقي  الشمايل  الركن  يف  املسجد،  جانب 
حمفور يف األرض (أنظر شكل 77)، وهذا الصهريج ،كما هو احلال 
بالنسبة للصهاريج املوجودة باجلبل، مييل إىل الشكل الدائري. وينسب 
املسجد إىل أيب نصر فتح بن نوح امللوشاي. وهو أحد علماء جبل 
نفوسة املعروفني يف القرن السبع اهلجري - الثالث عشر مسيحي،211 

 211- الشماخي، السري، ص 348.
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فنية أو معمارية، بقدر ما ميثل  وهذا املسجد، حقيقة، ال ميثل قيمة 
أعماال  لألباضيني  صاغ  الذي  فهو  أمهية.  من  نصر  أيب  إىل  نسبته 
فريدة.212 ومن جهة أخرى، فهو مثال ملسجد أباضي يعود تارخيه إىل 
القرن السابع اهلجري - الثالث عشر مسيحي. وهذا مما يدل على 
ان األباضيني، حىت هذا الوقت، ال يعريون اهتماما للشكل، بقدر ما 
لنا مثال ملسجد بدون  يقدم  باملضمون، ولعله بعد كل هذا  يهتمون 
حمراب، إذ ان احملراب احلايل مستحدث يف ترميم الحق لبناء املسجد. 
وهذه الظاهرة ستتعرض هلا بتفصيل عند التطرق إىل مناقشة اجلانب 
املعماري ألكرب مساجد جبل نفوسة، املوجود بقرية شروس القدمية.

     
 شكل 75 اجلدار الشمايل الغريب ملسجد أيب نصر، وهو ترميم الحق

 212- املصدر السابق، ص 549، أنظر أيضا، مونيلنسكي، نفس املصدر ص 103.

شكل 76 مسجد أيب نصر كما يبدو من اجلهة الشمالية الشرقية بتملوشايت 

شكل 77 بقايا آثار ملسجد أيب نصر، وهي متتد باجتاه الشمال الغريب 
من الرواق القائم اآلن 
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تندمريه: 
تندمريه على بعد حوايل 7كم، يف االجتاه الشرقي  تقع قرية 
من قرية متلوشايت. وتربض مبانيها على مرتفع ينحدر حنو الشرق 
ليتصل بوادي شروس. وتنتشر أطالل هذه القرية على رقعة واسعة 
من األرض. واملرء ال ميلك إال التحسر عند رؤية احلالة املزرية اليت 
عليها بقايا هذه األطالل. ذلك ان هذه القرية قد لعبت دورا يف تاريخ 
جبل نفوسة. وكانت مقرا ألحد أشهر حكام اجلبل. وبطبيعة احلال 
فسكان هذه القرية قد هجروها منذ زمن طويل. ويبدو ان مبانيها قد 
تصدعت ماعدا املسجد املعروف مبسجد أيب منصور إلياس. ويعيش 
أهل تندمرية اليوم يف منازل حديثة ال تبعد كثريا عن هذا املسجد. 
هو  القدمية،  قريتهم  إىل  النظر  عند  اهتمامهم  يشغل  ما  أهم  ولكن 
مسجد أيب منصور، الذي عاىن وكسب يف ذات الوقت من أعمال 

الترميم.
على  ويصفها  تندمرية.  قرية  ذكر  إىل  موتيلنسكي  ويتعرض 
النحو التايل: (يوجد الكثري من أشجار الزيتون إىل الغرب من قصر 
تندمرية. وميتلك أهايل القصر عددا هائال من أشجار النخيل، وأمام 
هذه القرية يوجد صهريج للماء. وإىل األسفل من هذا الصهريج ميتد 
الوادي قرية  النخيل والزيتون. ويفصل هذا  املليء بأشجار  الوادي 

تندمرية عن قرية طمزين).213
أيب  رأس  مسقط  تعترب  تندمرية  (ان  فيقول:  ليفسكي  وأما 
إبان  الرستمي،  العهد  يف  نفوسة  جبل  حكم  الذي  إلياس،  منصور 
النصف األخري من القرن الثالث اهلجري – التاسع مسيحي). كما 

 213- موتيلنسكي، نفس املصدر، ص 4-103.

انه يضيف بان مسجد أيب منصور إلياس ال زال قائما، وحيظى بالتقدير 
والزيارة من قبل األباضيني القاطنني باجلبل.214

األباضية  القرى  وصف  يف  النسق  هذا  الشماخي  يتبع  وال 
باجلبل. فهو يتعرض للقرى عندما يضطره السياق التارخيي لإلشارة 
إليها. ولذا تتوزع أخباره عنها يف كتابه التارخيي (السري). فهو مثال، 
يشري إىل تندمرية على إهنا إحدى أهم ثالثة قرى جببل نفوسة. كما 
انه من مدح هذه القرى، بسبب بعض رجاالهتا الذين سامهوا بشكل 

اجيايب يف تاريخ املنطقة.215
عدا  تندمرية  آثار  إىل  املرء  جيذب  شيء  مثة  ليس  واحلقيقة 
مسجدها املعروف، مبسجد أيب منصور إلياس (أنظر شكل 78)، وهو 
يقع على تلة صغرية تشرف يف اجلهة الشرقية على وادي شروس، 

حماطا بأكوام من األنقاض. 

شكل 78 مسجد أيب منصور إلياس بتندمرية القدمية كما يبدو من اجلهة الشمالية الشرقية

 214- ليفسكي، نفس املصدر، ص 60-59.
 215- الشماخي، السري، ص 301، 307، 6-315.
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لقد سبقت اإلشارة بتوسع إىل أيب منصور إلياس، الذي حكم 
جبل نفوسة، يف القرن الثالث اهلجري-التاسع مسيحي. وكان ذلك 
يف عهد األماميني الرستميني، اليقظان وأيب حامت.216 وحنن على علم 
بأّن إمامة اليقظان قد دامت ملدة أربعني عاما (241 – 281هـ). 
حاكما  منصور  أبو  فيها  اليت عني  السنة  هي  نعلمه  ال  الذي  ولكن 
للجبل. وعلى أية حال، فبإمكاننا حتديد تاريخ تقرييب لبناء مسجد أيب 
منصور. وهذا التحديد سيعتمد على حدثني كبريين، فاألول يتعلق 
هبزمية العباس بن طولوب على يد أيب منصور إلياس يف سنة 267هـ 
- 881م. واحلدث التارخيي اآلخر هو معركة مانو، اليت هزم فيها 
منصور  أيب  خليفة  أفلح،  بن  العباس  بقيادة  نفوسة،  أهايل  االغالبة 

إلياس، يف عام (283هـ - 296م).217
ووفقا هلذه احلقائق التارخيية يصبح بإمكاننا القول، ان مسجد 
أيب منصور قد أسس يف الفترة ما بني 267هـ، و282هـ. ويترتب 
على هذه النتيجة معرفتنا ألقدم مسجد قائم مبنطقة جبل نفوسة، على 

الرغم من تصدع جزء من بنائه األصلي.
والزال رواق القبلة حبالة جيدة. أما بقية املسجد قيمكن تتبع 
أسسه األصلية بسهولة، نتيجة لبقايا أطالله املتصدعة الظاهرة للعيان. 
وخمطط املسجد األصلي يقترب من الشكل املربع. ويبلغ طول جدار 
القبلة فيه حوايل 19.30م. أما اجلدار املقابل حلائط القبلة فيبلغ حوايل 
19.10م. ويقدر طول اجلدار الشمايل الشرقي حبوايل 18.10م. كما 
يبلغ مسك اجلدار حوايل متر واحد. ومثل ما هو يف مسجد أيب نصر، 

فثمة عمود ملقى خلف الرواق الثاين (أنظر شكل 79). 
 216- الشماخي، السري ، ص 301، 307، 6-315.

 217- املصدر السابق، ص 224.

         شكل 79 جزء من اجلدار الغريب ملسجد أيب منصور بتندمرية القدمية

                شكل 80 املقطع األفقي ملسجد أيب منصور بتندمرية
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وعند تتبع أساسات املسجد األصلي، تبني انه كان يتكون من 
مخسة، ورمبا من ستة أروقة، اعتمادا على عرض املسافة يف الرواقني 
القائمني حاليا. وللمسجد بوضعه الراهن مدخالن، احدمها يف اجلدار 
الشمايل الشرقي، ويبلغ عرضه 72 سم، ويقدر ارتفاعه حبوايل متر 
واحد. واآلخر يقع يف اجلدار الشمايل الغريب. ويظهر انه قد استحدث 
خالل ترميم أجرى على املسجد. ولقد مشل الترميم أيضا سد األقواس 

يف الرواق الثاين. (أنظر شكل 82-81).

 شكل 81 املدخل الرئيسي ملسجد أيب منصور إلياس، الذي يقع يف اجلهة الشمالية الشرقية

العنصر  مباشرة،  احملراب  وفوق  املسجد،  سطح  على  ونرى 
قاعدة  من  هنا  تتكون  وهي  (الصمعة).  عليه  يطلق  الذي  املعماري 
صغرية مربعة. ويبلغ طول كل ضلع فيها حوايل 90 سم. وبعلو هذه 
القاعدة بناء اسطواين الشكل. ويقدر ارتفاعه حبوايل 90 سم. ومن 
البديهي ان يذكرنا هذا العنصر املعماري مبا رأيناه يف مسجد نالوت، 

إال انه يف مسجد أيب منصور أكثر اتقانا. وكذلك أكثر داللة على 
حتديد موقع املسجد (أنظر شكل 83، 84، 85، 86) وأما الفتحة 
اليت نراها يف هذه (الصمعة) فهي تعترب عن فكرة لطيفة تتعلق بالتهوية 

وإدخال قدر ضئيل من الضوء إىل داخل قاعة الصالة.

     شكل 82 اجلدار الشمايل الغريب ملسجد أيب منصور حيث يظهر املدخل اآلخر

     شكل 83 اجلدار اجلنويب الغريب ملسجد أيب منصور، حيث تبدو آثار الترميم واضحة
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               شكل 84 الصمعة مبسجد أيب منصور إلياس بتندمرية القدمية

               شكل 85 الصمعة مبسجد أيب منصور إلياس بتندمرية القدمية

اجلهة  يف  األصلي،  املسجد  أساسات  خلف  أيضا  ونشاهد 
بقاعة  ملتصق  فناء  وجود  إىل  تشري  اآلثار  بقايا  الغربية،  الشمالية 
الصالة. ويالحظ ان جزء من جدار القبلة يف هذا الفناء الزال ظاهرا 
للعيان. ويبلغ طوله حوايل 17.3م، بينما يبلغ حوايل 1.30م ونرى 
هبذا اجلدار حمرابا ذا عمق يبلغ حوايل 1.20م. ووجود هذا الفناء يف 

مسجد أيب منصور يذكرنا بالفناء املوجود مبسجد أيب حيىي يف فرسطه. 
ويطلق على هذه األفنية يف منطقة جبل نفوسة (مصلى)218 واألصل 
يف هذه التسمية يف الغالب مرتبطة بالصالة على املوتى هبذه األمكنة. 
ويوجد خلف الفناء مبسجد أيب منصور، كما هو احلال يف مسجد أيب 
حيىي بفرسطه، حجرات متصدعة. واعتمادا على رواية األهايل، فهي 
الزوار.  إيواء  بنيت أصال بغرض  تعود إىل وقت متأخر جدا. ولقد 

(أنظر شكل 87).

                شكل 86 الصمعة مبسجد أيب منصور إلياس بتندمرية القدمية

بناء  بأنه  يوحي  اخلارج،  من  بتندمرية  املسجد  إىل  والنظر 
بأمهية  حيتفظان  القائمني  للرواقني  الداخل  من  النظر  ولكن  بسيط. 
يف  اخلوض  علينا  يتوجب  ولذا  والفنية.  املعمارية  الناحية  من  كبرية 

بعض التفاصيل.
 218- املصلى مكان يستعمل للصالة وقت احلاجة. وغالبا ما يبدو بسيط البناء. 
وكان أول مصلى عرف يف اإلسـالم ذلك الذي اسـتعمله النيب صلى اهللا عليه 

وسلم يف املدينة أنظر ، كرزويل، نفس املصدر، اجمللد الثاين، ص 9-598.
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   شكل 87 حجرات الزوار ملسجد أيب منصور، اليت تقع إىل الشمال الشرقي من املسجد

ويبدو واضحا ان ترميمات عدة قد أجريت على هذا املسجد 
ووثقت واحدة منها بكتابة على احلجر. فعند مواجهة احملراب يرى 
حوايل  قدره  ارتفاع  وعلى  اليسرى،  اجلهة  إىل  القبلة،  جدار  على 
أسطر.  تسعة  من  تتكون  وهي  حجر.  على  حمفورة  كتابة  1.40م. 

وتقرأ على النحو التايل:
«بسم اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على نبينا حممد وآل(ه) 
وصحبه وسلم تسليما. أسس هذا املسجد يف شهر اهللا املبارك احملرم 
عام مخس وسبعني سنة بعد مثن مائة يف القرن التاسع وكتب سعيد بن 

مصباح ابن إبراهيم رمحه اهللا برمحته». (أنظر شكل 88).
ونرى هنا ان الكتابة تشري إىل تأسيس املسجد يف عام 875 
أقسام  مخسة  إىل  احلجر  مساحة  قسم  قد  الكاتب  ان  ويظهر  هـ، 
أفقية، وصوال إىل كتابة سطرين يف كل قسم منها. وكما يظهر فانه مل 
ينجح يف كتابة السطر الثاين يف القسم الثاين. ذلك ألنه كتب السطر 
كافية  املتبقية  املساحة  تكن  مل  ولذا  اليسرى.  اجلهة  حنو  مبيل  األول 

للكتابة. كما يبدو ان السطر السادس قد أضيف إىل الكتابة األصلية 
يف فترة الحقة. ذلك الن الكتابة هنا ال تتالءم وال تنسجم مع بقية 

الكتابة.

               شكل 88 الكتابة األثرية، اليت تبدو على اليمني عند مواجهة احملراب

وال جيب ان نغفل عن كلمة (أسس) يف السطر األول، حيث 
إهنا تعطي انطباعا وفهما بان هذا املسجد قد بين يف التاريخ املذكور 
أو أصلح،  أو رمم  بالكتابة. وكان الصحيح ان تكتب كلمة جدد 
وما إىل ذلك. فبناء املسجد وتأسيسه قد وثقته املصادر التارخيية، كما 
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اشرنا آنفا.
وال يفوتنا أيضا ان نذكر ان كلمة (ابن) اليت جاءت يف السطر 
ولكن  اللغوية.  للقاعدة  وفقا  ألف،  بدون  تكتب  ان  وجب  الثاين 
املتحمسني  من  كان  انه  املؤكد  من  الذي  للكاتب،  العذر  جيد  املرء 
للمحافظة على هذا املسجد والعمل الذي  تقوده العاطفة عادة ما 
خيتلف عن العمل الذي يتحكم به التخصص. وهذا ما يراه املرء يف 

اغلب املساجد، اليت خضعت إىل الترميمات مبنطقة جبل نفوسة.
الكتابة  هذه  املالحظات حول  هذه  من وجود  الرغم  وعلى 
مبسجد أيب منصور، فهي تعد ذات قيمة أثرية وتارخيية، وسنتطرق إىل 
أسلوب اخلط هبذه الكتابة وغريها يف الفصل املخصص هلذا الغرض.

وبالنظر ثانية إىل احملراب، وإىل يسار هذه الكتابة، توجد فتحة 
جتويف.  ذات  مغلقة  نافذة  شكل  على  وهي  القبلة.  جبدار  صغرية 
وحييط هبذا التجويف إطار مزخرف. ولقد مت تنفيذه على قطعة واحدة 
ثالثة  هيئة  على  حنته  مت  احلجر  وهذا  اجليد.  القطع  ذي  احلجر  من 
أقواس متالصقة، وتستند هذه األقواس على عمودين. احدمها مفقود 
اآلن، وتبلغ قاعدة هذا احلجر حوايل 28 سم طوال، وحوايل 33 سم 
رأيناه   مبا  تذكرنا  الزخرفة  وهذه   .(90  ،89 شكل  (أنظر  ارتفاعا. 
يف مسجد أبناين. وهذا العنصر الزخريف شائع يف العمارة الفاطمية. 
كما انه عنصر حمبب للفنان املسلم، الذي استخدمه يف زخرفة بعض 
العمائر األندلسية، والراجح ان أول ظهور له يف الفن اإلسالمي كان 
القاعة  واجهة  على  وجوده  يالحظ  كما  بدمشق،  األموي  باجلامع 

الكربى بقصر االخيضر.

                    شكل 89 لقطة ملسجد أيب منصور بداخل قاعة الصالة

                    شكل 90 جتويف جبدار القبلة إىل اليمني عند مواجهة احملراب
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منصور  أيب  مبسجد  احملراب  ان  إىل  النظر  نلفت  ان  وجب 
باملسجد. وعلى  اليت أجريت  الترميمات  بفعل  تأثر كثريا  إلياس قد 
ليبيا.219  مبساجد  احملاريب  أمجل  من  واحدا  يظل  ذلك  من  الرغم 
(أنظر شكل 91) وهذا احملراب ذو شكل شبه مستطيل ويبلغ عمقه 
حوايل 1.50م، ومن املعروف ان هذا النوع من احملاريب قد ظهر يف 
العراق وإيران منذ فترة مبكرة يف العهود اإلسالمية. أننا نراه بقصر 
االخيضر، ويف مسجد تاريخ خانة. ويعتقد ان كالمها قد أسس يف 
الثامن مسيحي، ولقد وجد أيضا يف جامع  الثاين اهلجري –  القرن 

سامراء مبسجد أيب دلف بالعراق.
وكل هذه احملاريب وحمراب اجلوسق اخلاقاين املماثل، وكذلك 
املنتصف  إىل  تارخيها  يعود  بسامراء،  حديثا  عليه  عثر  اليت  احملراب 
األول من القرن الثالث اهلجري – التاسع مسيحي.220 وإضافة إىل 
هذا وجب ان نشري إىل انه وجد يف منطقة املزاب، وكذلك يف مشال 
نيجرييا،221 والذي ال نعرفه بالتفصيل هو كيفية توظيفه يف املساجد 
 (Schacht)  بغرب العامل اإلسالمي. وعلى أية حال، فان شاخت
يزعم ان أهل املزاب مل يكن ليستعريوا هذا النمط من نيجرييا .ولكن 

 219- ال يوجـد حىت االن يف املن اإلسـالمية االثرية، اليت متت هبا احلفريات، 
مثل اجدابيا، سـلطان، وزويلة، حمراب يضاهي حمراب مسجد أيب منصور وهذه 
املقولة ال تشـمل املساجد اليت أنشـئت يف العهد العثماين يف ليبيا، واغلبها يف 
مدينـة طربلس. ولالطـالع على روعة التصميم والزخرفـة يف االخرية أنظر، 
G.Messana, L’Architecture Musulmane Libyenne, Tripoli, Tu-

nisie, 1977 ; pp. 161, 173.
220- كرزويل، نفس املصدر، اجمللد الثاين، ص 258، أنظر أيضا، فريد شافعي، 

نفس املصدر، ص 5-624.   
 221- شاخت، نفس املصدر، ص 15، 18.

العكس هو الصحيح222. وحنن ال نعارض هذا الزعم. ولكن عندما 
رأينا هذا الشكل من احملاريب مبسجد أيب منصور إلياس، نستطيع ان 
حندد الرابط املوضوعي بني جبل نفوسة وبني املزاب ومشال نيجرييا. 

وبذلك نضيف بعدا جديدا لنظرية شاخت.

             شكل 91 حمراب مسجد أيب منصور إلياس بقرية تندمريه
إىل  تارخيها  يعود  املزاب  منطقة  يف  املدن  أقدم  ان  واحلقيقة 

 222- املصدر السابق، ص 19.
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القرن اخلامس اهلجري – احلادي عشر مسيحي.223 وهبذا يتبني ان 
مسجد أيب منصور أقدم بكثري من هذا التاريخ. واعتمادا على األدلة 
حملراب  املماثلة  احملاريب  ان  بيسر  القول  نستطيع  واألثرية  التارخيية 
مسجد أيب منصور مبنطقة املزاب قد تأثرت جببل نفوسة. ويؤيد هذا 
أيضا التواصل بني املنطقتني. ومثة احتمال أيضا بانتقاله إىل اجلنوب 
أهايل  فان  التارخيية،  للمصادر  وطبقا  ذاته.  اجلبل  من  نيجرييا  حىت 
اهلجري  الثاين  القرن  منذ  وورقلة  بتاهرت  صلة  على  كانوا  نفوسة 
– الثامن مسيحي. وكذلك مثة ما يؤكد صلتهم ببالد السودان يف 

القرن الثالث والرابع هجري - التاسع والعاشر ميالدي.224
ولقد لبس احملراب مبسجد أيب منصور بأحجار جيدة القطع. 
من  عال  مستوى  وعلى  والنباتية،  اهلندسية  بالعناصر  مزخرفة  وهي 
جانبيه.  على  أيضا  احملراب  تكتنف  املنمقة  األحجار  وهذه  اجلودة. 
ويبلغ مستوى ارتفاعها عن األرضية حوايل 1.30م، ونراها تتراص 
وبدال  احملراب.  يعلو  والذي  العقد  مستوى  إىل  لتصل  بعضها  فوق 
ذات شكل  أحجارا  العقد، جند  هذا  يسندان  اللذين  العمودين  عن 
من  عددا  فان   – لألسف  ولكن  احملراب.  بتجويف  حتيط  مستطيل 

األحجار العليا مفقودة.       
وتنقسم هذه األحجار راسيا إىل قسمني، اجلزء اخلارجي منها، 
وهو املوجود على جانيب احملراب. وتتكون الزخرفة به من وحدات 
اآلخر  فاجلزء  احملراب،  إىل  وبالنظر  املتكسرة.  الشرطات  متألها 
النخيلية،  الورقة  تشبه  نباتية  عناصر  يظهر  اليسار،  على  لألحجار، 
معينات حماطة  تتكون من  املتبقية عناصر هندسية  املساحة  ونرى يف 

 223- روشي، نفس املصدر، ص 29، اجليالين، نفس املصدر، ص 237.
 224- الشماخي، السري، ص 5-154، 214، 312.

تفريعات.  بثالث  ورقة  تبدو  منها  كل  وداخل  مثلثات،  بأشكال 
من  قدرا كبريا  ان  من  الرغم  93)، وعلى   ،92  ،91 (أنظر شكل 
الزخرفة قد مال للتالشي، نتيجة لعدم العناية واإلمهال، فان بعضها  
الزال حبالة جيدة. والالفت للتفكري ان هذا املستوى الراقي للزخرفة 
وتنفيذها، قد وجد يف جبل نفوسة. ويعود تارخيها إىل القرن الثالث 
اهلجري – التاسع مسيحي، ونضيف أيضا ان الزخرفة، اليت تكتنف 
مرات ومرات على  تتكون من وحدتني زخرفيتني مكررة  احملراب، 

جهيت  احملراب (أنظر شكل 94).

              شكل 92 حمراب مسجد أيب منصور إلياس بقرية تندمريه
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                    شكل 93 حمراب مسجد أيب منصور إلياس بقرية تندمريه

املختلفة  الدوائر  من  أنواع  ثالثة  تظهر  األوىل  فالوحدة 
فصوص.  مثانية  ذات  زهرة  على  حتتوي  منها  فالصغرى  األحجام، 
والوسطى حتصر بداخلها زهرة ذات اثنيت عشر فصا. أما األكرب منها 
فتحتوي على ثالثة أقراص. والقرص الداخلي توجد به زهرة ذات 
ستة عشر فصا. أما القرصان اخلارجيان فتمألمها وحدة زخرفية تتمثل 

موضوع  متخللة  النخيلية  الورقة  أيضا  وتظهر  تعريقات.  هيئة  على 
الزخرفة.

                     شكل 94 زخارف تكتنف حمراب مسجد أيب منصور بتندمريه

وتتكون الوحدة الزخرفية الثانية من دائرة يف الوسط، وتظهر 
بداخلها الزهرة املتفتحة. وهي حماطة بأربع زهرات، لكل منها مثانية 
فصوص، وتشغل املساحة بني فصوص الزهرات زخرفة نباتية، تظهر 
الوحدة  هبذه  وحييط  النخيلية،  والورقة  الزيتون  لورقة  أشكاال  هبا 

الزخرفية دائرة كبرية (أنظر شكل 94، 95) .
على  امللبسة  األحجار  انتهاء  نرى  احملراب،  إىل  النظر  وعند 
املستطيل. وترتفع  الشكل  تقترب من  بأحجار أخرى  القبلة،  جدار 
إىل  أيضا  راسيا  األحجار  هذه  وتنقسم  العقد،  تشكل  بداية  حىت 
جزئني. األول إىل جهة اليسار، حيث نرى عناصر هندسية للزخرفة 
نباتية.  زخارف   منها  كل  وبداخل  متصلة،  معينات  شكل  على 
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وحيتوي اجلزء اآلخر على زخرفة متثل مربعات متراصة (أنظر شكل 
96)، ونرى على اجلانب اآلخر من احملراب متاثل الزخرفة مع اجلانب 

األول، إال ان يف األسفل يظهر شكل لعمود (أنظر شكل 97).

                شكل 95 زخارف تكتنف حمراب مسجد أيب منصور بتندمريه

لترميم  تعرض  قد  للمحراب  الداخلي  التجويف  ان  ويبدو 
كما  املزخرفة.  األحجار  بعض  ضياع  إىل  أذى  الذي  األمر  كبري، 
منسقة  هنا  الزخرفة  وتظهر  والتلف.  للتغطية  اآلخر  البعض  تعرض 
بشكل راسي. وتتكون من حزم نباتية. وتبدو باألسفل الدوائر احملتوية 
تتنوع من مثانية إىل عشرين  الفصوص. وهي  املختلفة  على األزهار 
اليت  وهي  بالقريوان.  هلا  أمثلة  رأينا  الزخرفية  الوحدة  وهذه  فصا. 
تقترب منها تارخيا. كما رأيناها يف زخارف مدينة سدراته، وهي اليت 
تتأخر عنها تارخيا. ولكن يف مسجد أيب منصور تغلب على الزخرفة 
املنفذة بني هذه الدوائر العناصر الورقية ذات الثالثة تفريعات (أنظر 

شكل 98، 99، 100).

            شكل 96 زخارف إىل ميني الناظر إىل حمراب مسجد أيب منصور بتندمريه

وعلى الرغم من تعرض أحجار جتويف احملراب لتلف كبري، 
متماثلة  تبدو  احلجر  على  النقوش  تزال  ال  احلظ،  حلسن  انه  إال 
وصفها  إىل  سنتعرض  ولذا  احملراب.  بداخل  األخرى  األحجار  مع 
بالتفصيل. فالزخرفة تتكون من أربعة دوائر حتيط كل منها باألخرى. 

وحييطها مجيعا عنصر هندسي على شكل مربع (أنظر شكل 101) 



162

بعض اآلثار اإلسالمية جببل نفوسة يف ليبيا

163

حممد سامل املقّيد الورفلي

             شكل 97 عمود يظهر على اليسار عند مواجهة حمراب مسجد أيب منصور
                               شكل 98 زخارف داخل جتويف احملراب
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                         شكل 99 زخارف داخل جتويف احملراب 

                          شكل 100 زخارف داخل جتويف احملراب

وفيما يلي وصف هلا بالتسلسل ابتداء من الدائرة الداخلية:
1- تبدو التعريقات النباتية متعرجة يف مركز الدائرة، ومقسمة 
هلا إىل مثانية أجزاء. ويظهر يف كل جزء زخرفة تتماثل مع اجلزء املقابل 
األعلى،  باإلطار  بداية  جزء،  كل  حيتويه  ملا  وصف  يلي  وفيما  له. 

واتفاقا مع سري عقارب الساعة:  
منهما شق  دائرتني ويف كل  نصفا  اجلزء  هذا  يظهر يف  أ - 
لزهرة، بينما يظهر يف وسط اإلطار زهرة كاملة ذات مثانية فصوص. 
الفضاء  ويف  فصوصها.  بني  تفريعات  ثالثة  ذات  ورقة  ويصاحبها 

املتبقي عناصر نباتية مزهرة.
ب - يظهر يف هذا اجلزء نصفا الدائرتني خاليا من الزخارف. 

ويرى حوهلا زخرفة نباتية متثل الورقة النخيلية.
نباتية لورقة  ج - ميأل نصفا الدائرتني يف هذا اجلزء عناصر 

ذات ثالثة تفريعات (أوراق الزيتون). ويزين هناياهتا عناصر وردية.
د - تتطابق الزخرفة هنا مع اجلزء (ب).

نصف  عشر  إحدى  من  هنا  الزخرفية  الوحدة  تتكون   -2
دائرة، ويظهر يف كل منها شق لزهرة. وميأل الفراغ، بني فصوصها، 

تفريعات نباتية (أنظر شكل 101).
3- ختلو هذه الدائرة من الزخارف متاما (أنظر شكل 101).

4- تتشابه الوحدة الزخرفية هنا مع رقم (2) ويتمثل االختالف 
الوحيد يف صغر األقراص (أنصاف الدوائر). ويتكون شق الزهرة هنا 
من أربعة فصوص بدال من ستة. كما ان عدد أنصاف الدوائر يف هذه 

الوحدة أكثر، إذ تبلغ واحدا وعشرين  (أنظر شكل 101).
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                        شكل 101 زخارف داخل جتويف احملراب

              شكل 102 زخارف داخل جتويف احملراب 
ولقد أنتجت إحاطة هذه  الدوائر بالشكل املربع أربعة زوايا، 

مألها الفنان بوحدات زخرفية متماثلة. فالركن األعلى، على اليسار، 
مقسم إىل فضاءات، نقش يف كل منها زخارف متماثلة، هي تتكون يف 
كل فضاء من شق لزهرة. ويصاحبهما زخرفة نباتية مع الورقة ذات 
الثالثة تفريعات. ويف األعلى سطر واحد لكتابة كوفية، تقرأ: عبد. 
ويبدو ان كلمة (عبد) قد أضيفت إىل الكلمة األصل (اهللا) وذلك 

واضح من اختالف أسلوب اخلط (أنظر شكل 101، 102).

                   شكل 103 زخارف داخل جتويف احملراب

ويظهر أيضا يف أعلى جتويف اجلدار، وحدة زخرفية كاملة، 
أربعة  التلف، ويتكون موضوعها الزخريف من  قدر هلا ان تنجو من 
دوائر، حتيط كل منها باألخرى. وتنقسم الدائرة الداخلية إىل أربعة 
أجزاء بواسطة خطني متقاطعني، ويظهر شكل ملربع يف وسط الدائرة. 
ولكن احد األضالع مل يكتمل حنته. كما نرى حنتا على هيئة قوس يف 
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كل ركن من أركان املربع. وهذه األقواس مقسمة راسيا إىل جزئني 
بواسطة خط عمودي، ونالحظ ان جزءا من زخرفة مل يتم حنته. كما 
تبدو اخلطوط مجيعها على هيئة تعريقات نباتية، إضافية إىل العناصر 
توجد هبما  فال  املتبقيتان  الدائرتان  أما  التعريقات.  بني هذه  الوردية 
زخرفة. وتبدو اخلارجية منها ذات تعريقات مائلة ومتعرجة، (أنظر 

شكل 103).
وال يفوتنا ان نذكر ان حجرين مدبيب الرأس قد وجدا مثبتان 
جبدار القبلة، احدمها مغروس يف اجلدار فوق عقد احملراب، واآلخر 
إىل اجلهة اليسرى منه (أنظر شكل 104). ومبا ان أحجارا مماثلة هلما 
قد وجدت يف مسجد شروس، فلذلك سنقوم ال حقا باختاذ تفسري 
للمسجد  التعرض  عند  ووظيفتهما،  األصلي  لوضعهما  موضوعي 

املذكور.

    شكل 104 حمراب مسجد أيب منصور بتندمريه حيث احلجران املثبتان يف جدار القبلة

قد وجدت  املزخرفة  بعض األحجار  ان  التساؤل  إىل  يدعو  ومما 
عدم  حول  جدال  وال  املسجد،  يقف  ويف  اجلدران،  على  متناثرة 
انتمائها إىل املواضع املوجودة هبا يف الوقت احلايل. (أنظر شكل 105، 
106). ومن املؤكد ان هذا الوضع كان نتيجة ألعمال الترميم، اليت 
الشكل  من  يقترب  األحجار  هذه  من  وواحد  املسجد.  هبذا  جرت 
املستطيل، وحيتوي على وحدة زخرفية، تتكون من أنصاف دوائر. 
وتصاحبها أنصاف األزهار متفتحة وتعريقات نباتية. ويبدو ان هذا 
احلجر قد صمم ليلبس على حافة جدار أو جتويف. ورمبا يكون من 
ضمن األحجار اليت استغىن عنها الفنان لعدم جودة زخرفتها (أنظر 

شكل 107).

          شكل 105 حجر مزخرف بسقف مسجد أيب منصور نتيجة ألعمال الترميم
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    شكل 106 حجر مزخرف بسقف مسجد أيب منصور نتيجة ألعمال الترميم

      شكل 107 حجر مزخرف وجد خارج مسجد أيب منصور إلياس بتندمريه

 ولقد أحدثت الترميمات اليت أجريت بالرواقني القائمني خطأ 
آخر، فهي على الرغم من بعض حماسنها، تسببت يف غمر األعمدة 
هذا  من  يلفت  ومل  املستحدثة.  الدعامات  وسط  للمسجد  األصلية 
العمل إال عمود واحد فقط. وهو موجود باجلهة الشمالية الشرقية 
املختفية  األعمدة  بقية  على  ودليال  شاهدا  بات  ولقد  املسجد،  من 
داخل الدعامات. ويزين تاج هذا العمود زخارف نباتية (أنظر شكل 

.(108

                       شكل 108 تاج عمود مبسجد أيب منصور إلياس بتندمريه



172

بعض اآلثار اإلسالمية جببل نفوسة يف ليبيا

173

حممد سامل املقّيد الورفلي

الشديد  متسكهم  األباضيني  إعالن  البال  عن  يغيب  وال 
ومل  الطويل.  تارخيهم  عرب  األوىل  اإلسالمية  التقاليد  على  باحملافظة 
يكن هذا حمصورا على اجلانب الديين، بل انعكس ذلك على جمال 
العمارة والفنون، ويدلل على هذا جبل نفوسة وان بقايا اآلثار للقرى 
القدمية ال تظهر ميال إىل االعتناء هبذا اجلانب على العموم. ولذا جيد 
املرء نفسه مندهشا، بل مستغربا لوجود مسجد حيتوي على زخارف 
ذات مستوى عال من اجلودة واإلتقان، ورمبا نستوعب هذا األمر 
بعض الشيء إذا عدنا إىل الفترة التارخيية، اليت شيد فيها مسجد أيب 

منصور.
فلقد أدى االتفاق الذي عقد بني اإلمام عبد الوهاب واألغالبة، 
إال مدينة  بيدهم  يبق  الليبية. ومل  إىل احنسار سيطرهتم عن األراضي 
اطرابلس والساحل البحري، أما بقية ممتلكات األغالبة فقد ذهب إىل 

الدولة الرستمية.
وكان األمر ان أصبحت املنطقة من جنوب قابس حىت خليج 
قبل  من  املعني  نفوسة،  الشرق، حتت سيطرة حاكم جبل  سرت يف 
اإلمام الرستمي.225 وكان أبو منصور هو الذي حكم هذه األراضي 
الشاسعة يف أواخر القرن الثالث اهلجري - التاسع مسيحي، ولقد 
الفنية  عهودها  بازهى  الفترة  يف  الرستميني  عاصمة  تاهرت  متتعت 
واملعمارية، نتيجة ملا احاط الدولة من سالم ورخاء.226 والراجح ان 
أبا منصور، صاحب هذا املركز املرموق، قد تأثر مبا حيدث يف الوسط 
متالئما  بتندمرية  مسجده  يكون  بان  فأمر  حتوالت،  من  األباضي 
واملعطيات اجلديدة. ومل يكن استجالب الفنانني يف مثل هذا الوضع 

 225- الشماخي، السري، ص 5-154، 214، 312.
 226- دبوز، نفس املصدر، ص 5-544.

باألمر الصعب. وحيتمل أهنم قد قصدوا حاكم اجلبل، لعرض ما لديهم 
من مواهب يف جمايل الفنون والعمارة. وهذه عادة درج عليها احلكام، 
العمائر وزخرفتها. ولكن شخصية أيب  لتشييد  الفنانني  استقدام  أي 

منصور جتعل هذا األمر صعب القبول.
تنفيذ  وان  يتم حنتها،  مل  الزخارف  بعض  ان  إىل  اشرنا  ولقد 
جزء منها مل يكن باجلودة اليت عليها أغلب الزخارف باملسجد. ورمبا 
يكون التفسري املوضوعي هلذا األمر ان األيدي الفنية قد تعددت هبذا 
العمل فنانون قدموا من  العمل. وال يستبعد ان يكون من قام هبذا 
افريقية (تونس)، ويرجح أيضا ان من السكان احملليني من شارك يف 

هذا العمل الفين. ومن الطبيعي ان تتفوق املوهبة واخلربة.
بغرض  وذلك  التفاصيل.  بعض  على  نعرج  ان  علينا  وجب 
تصنيف هذه الزخارف. ومن جهة أخرى معرفة الكيفية اليت وجدت 
هبا يف جبل نفوسة. وال يسعنا إال القول بان الفن اإلسالمي قد تأثر 
بالفنون اليت سبقته. ويعد الفن اهليلينسيت والفارسي من أمهها تأثريا. 
ويكفي هنا ان نشري إىل ان زخارف قبة الصخرة بالقدس، قصر املشىت، 
املسجد األقصى، ومباين إسالمية أخرى، تظهر بدرجة كبرية صحة 
اإلسالمي  الطابع  مميزات  ان  املعروف  من  انه  كما  املقولة.227  هذه 
الفين قد وجدت يف سامراء بالعراق. ولقد بنيت هذه املدينة يف عام 
221 هـ - 836م. ومن قبيل اإلمجاع ان هذا النمط الفين اإلسالمي 
انتشر منها إىل بقاع متعددة.228 وكان ان كشفت احلفائر يف سامراء 

 227- كرزويل، نفس املصدر، جملد 1، ص 87-8، أنظر أيضا بريشام يف كتاب 
كرزويل، نفس املصدر، جملد 1، ص 227-8، وقارن ، شـافعي، نفس املصدر، 

ص 227.
 228- كرزويـل، خمتصر للعمارة اإلسـالمية، ص 29، 289-90، وانظر فريد 
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عن قدر كبري من الزخارف اجلصية، ولقد جتلى أسلوهبا ومواضيعها 
يف جامع ابن طولون مبصر، الذي بين يف سنة 263 هجري – 876-

71 مسيحي.  ومميزات الفن اإلسالمي بسامراء تعين أهم مكونات 
الطابع الفين، الذي أصبح ال ختطئه العني يف نسبته للفنان املسلم، بعد 
ان امتزج مبا سبق من الفنون. ومميزات سامراء الفنية نراها أيضا على 
األواين اخلزفية والتحف اخلشبية، اليت ترجع إىل املنتصف الثاين من 

القرن الثالث اهلجري – التاسع مسيحي.229
وعندما نقارن زخارف سامراء وجامع ابن طولون املوجودة 
بينهما.  الوثيقة  الصلة  لنا  يتبني  نفوسة،  يف مسجد أيب منصور جببل 
وانه ملن اليسري ان نلحظ التماثل الكبري يف أسلوب وضعية الزخارف 
النباتية املتوردة. وكذلك األزهار املفصصة داخل دوائر أو مربعات، 
وبروز الورقة النخيلية يف مواضيع الزخرفة. ويضاف إىل هذا غياب 
الرسوم األدمية، وعدم ترك الفراغ يف الوحدة الزخرفية، واألخري هو 
ما يعرف (باخلوف من الفراغ). (أنظر شكل 49، 50، 51، 52، 

.(53

العامل  من شرق  القادم  التأثر  لتوضيح  كافيا  هذا  يكون  رمبا 
ما شكل  أن مثة  فاحملتمل  االعتقاد،  الرغم من هذا  اإلسالمي وعلى 
نقطة الوصل لوجود هذا املستوى الراقي من الزخرفة يف جبل نفوسة. 
الوسطى.  العصور  يف  (تونس)  أفريقية  يف  ذلك  حقيقة  تكمن  ورمبا 
وحنن عندما نتمعن يف زخارف مسجدي القريوان الزيتونة، وكذلك 
تلك املوجودة يف سدراته جبنوب اجلزائر، نستطيع مشاهدة تأثري الفن 

شافعي، نفس املصدر، ص 6-265، 399، 401، 417، 419، 421.
 229- فريد شافعي ، نفس املصدر، ص 421، 425، 4-463.

اإلسالمي يف الشرق على مجيع هذه األمثلة.230 وحال مقارنة زخارف 
مسجد أيب منصور باليت عثر عليها يف األماكن واملباين السابقة الذكر، 
تبدو الصلة أكثر وضوحا، ولكي نبني بشكل أدق حقيقة هذه الصلة، 
وجب ان نعود إىل املصادر التارخيية. فمسجد القريوان بين يف القرن 
نافع – ولكنه  بن  يد عقبة  السابع مسيحي على  األول اهلجري – 
اليت  الزخارف،  املسجد، هي  يهمنا يف هذا  بعد. والذي  فيما  جدد 
وجدت على حائط القبلة واملنرب. ووفقا للمعلومات التارخيية واألدلة 
 862  - هـ   248 سنة  إىل  تارخيها  يعود  الزخارف  فهذه  األثرية. 
مسيحي.231 (أنظر شكل 54، 55، 56)، كما ان مسجد سوسة، 
الذي يعتقد انه بين يف عام 236 هـ - 580-81م،232 والزخارف 
اليت وجدت هبذا املسجد، ترتبط بتلك املوجودة يف مسجد القريوان 
(أنظر شكل 57، 58). ومن املعروف ان هذه الزخارف باملسجدين 
أقدم عهدا من تلك، اليت عثر عليها مبسجد أيب منصور. ومبقارنة هذه 
الزخارف ببعضها يف املواقع الثالثة، يتضح قدر التماثل يف مواضيعها 

وأساليبها.  
وميكن للمرء ان يلحظ نسق الزخرفة املتمثلة يف رسوم الدوائر 
أيضا  وبإمكانه  فصوص.  الثمانية  ذات  الزهرة  عنصر  يف  وكذلك 
مشاهدة الورقة ذات الثالثة تفريعات والورقة النخيلية. هذا باإلضافة 
  G-Marcais, Notes et documents, v111, Coupole et230- مارسـي 

plafonds de la grand Mosquee de kairouan, paris, 1925, p-26.
 أنظر أيضا مارسي، يف كتاب كرزويل، جملد 11، ص 253.

 P.Sepag the great Mosque of kairouan, by, R-Ho- 231- أنظـر 
ward, paris 1965 pp. 39-40.

فريد شافعي، نفس املصدر، ص 4-633.
 232- كرزويل، خمتصر للعمارة اإلسالمية، ص 272.
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إىل غياب الزخرفة املورقة، اليت أطلق عليها مصطلح (االرابيسك). 
النباتية جلى يف مسجد أيب  للعناصر  التصميم االسطواين  يبدو  كما 
العقود.  بأشكال  احملاط  املربع  وجود  وكذلك  والقريوان.  منصور 
واالختالف يكمن يف ان املوجود جببل نفوسة داخل دائرة بدال من 

الشكل املربع.
ويؤكد مارسي   (Marcais .) على تأثر زخارف القريوان 
بطابع الفن اإلسالمي يف الشرق ،ولكن يضيف بأهنا متلك أيضا مسحة 
افريقية رومانية233. وقبل الوصول إىل نتيجة هنائية هبذا الشأن، يتحتم 
علينا التطرق إىل زخارف سدارته جبنوب اجلزائر. ومن املعروف ان 
777م. واهنارت يف سنة  160 هـ -  الرستمية قامت عام  الدولة 

296 هـ - 909م.

ومن املؤسف ان تاهرت مل حتظى بإجراء حفريات فيها حىت 
اآلن. ولكن حلسن احلظ وصلنا الكتاب التارخيي البن الصغري. ولقد 
عاش املؤلف مبدينة تاهرت قبل سقوط الدولة الرستمية. ويذكر ابن 
الصغري ان تاهرت كانت مدينة مزدهرة، ذات كثافة سكانية عالية. 
ولقد اعتنق سكاهنا ديانات متعددة. فإىل جانب املسلمني عاش اليهود 
فارسية.  أصول  إىل  ينتمي  من  املسلمني  بني  من  وكان  والنصارى. 
افريقية  من  جاء  ومعظمهم  باألباضية.  يتمذهبون  مجيعا  ولكنهم 
(تونس) ومن جبل نفوسة. وكانت تاهرت مقسمة إىل أحياء تسكنها 

هذه اجملموعات املختلفة.234
للدولة  الفقري  العمود  شكلوا  قد  نفوسة  أهايل  ان  ويبدو 

 233- مارسي، يف كتاب كرزويل، نفس املصدر، ص 253.
 234- ابن الصغري املالكي، سرية االئمة الرستمية، باريس 1907، ص 8،7، 13، 
26. أنظر أيضا اجليالين، نفس املصدر، ص 231، والشماخي، السري  ص 158.

الرستمية. ويدلل على ذلك توليهم للمناصب الكبري. فهم قد تولوا 
مهمة اإلشراف على بيت املال235 وغريه من املواقع احلساسة. وشكل 

جبل نفوسة ذاته جزءا مهما من املقاطعات الدولة الرستمية.
ولقد كانت تاهرت معروفة بازدهارها وثرائها، يف املنتصف 
التاسع مسيحي. ويرجع  هذا  الثالث اهلجري –  األخري من القرن 
الثراء إىل موقعها املتميز بني البلدان اإلفريقية يف اجلنوب، وبني الدولة 
األغلبية يف الشمال اإلفريقي. هذا باإلضافة إىل األدارسة واألمويني 
يف الشمال الغريب.236 ولقد نشأ عن هذا الثراء واالستقرار ميل لدى 
أهايل تاهرت إىل بناء الدور واألبنية املنمقة.237 وهي حالة تتشابه مع 

حالة األمويني يف الشام، إبان فترة أقدم عهدا.
وحنن على ضوء هذه املعلومات التارخيية نستطيع القول بان 
هذه الدور واألبنية قد حليت بالزخارف واملبتكرات املعمارية. والبد 
ان تكون قد تأثرت بطابع الفن اإلسالمي السائد يف الشرق. ولكن 
تأثري افريقية ال جدال انه كان قويا على الطابع الفين ملدينة تاهرت، 
ومما يدعو إىل هذا القول مواضيع الزخرفة وأسلوهبا، الذي كشفت 

عنه حفريات سدراته.
اجلنوب  إىل  كم،   800 حوايل  بعد  على  املدينة  هذه  وتقع 
من العاصمة اجلزائرية. وال تبعد عن قرية ورقلة إال مبقدار 14 كم 
تاهرت.  بعد  لألباضية  الثانية  العاصمة  سدراته  مدينة  وتعد  تقريبا، 
 235- ابن الصغري، نفس املصدر، ص 27، 31، والشماخي، السري ، ص 221.

 236-  ابن الصغري، نفس املصدر، ص 13. دبوز، نفس املصدر، اجلزء الثالث، 
ص 5-544.

 237- ابن الصغري، نفس املصدر، ص 12، 26-7، واجليالين، نفس املصدر ص 
231. ودبوز، نفس املصدر، اجلزء الثالث، ص 6-544.
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مسيحي.  عشر  احلادي  اهلجري-  الرابع  القرن  إبان  أسست  ولقد 
وهجرت يف القرن السابع اهلجري – الثالث عشر مسيحي.238 ولقد 
ظلت مدفونة حتت الرمال حىت القرن الثاين عشر اهلجري – التاسع 
عشر مسيحي. وأجريت احلفريات يف هذه الفترة، مث متت أحداث 
بري شام  (M. Van Bercham) يف  إشراف  احلفريات هبا حتت 
واحد  مبىن  حول  حمصورة  احلفريات  هذه  وكانت  سنة1951 م. 
عرف مبقر احملكمة. ولقد اظهرت الزخارف اجلصية، اليت عثر عليها 
نفوسة.239 ونرى  ما وجد جببل  بينها وبني  التشابه  احلفريات،  هبذه 
الدوائر.  يف  املتمثلة  الزخرفية  الوحدات  نفس  سدراته  زخارف  يف 
وباإلضافة إىل ذلك جند الزهرات ذات الثمانية فصوص، ووحدات 
 ،59 شكل  (أنظر  النباتية  الزخرفية  للعناصر  احلاصر  املعني  الشكل 

.(64 ،63 ،62 ،61 ،60

وعلى الرغم من اكتشاف هذا الدليل األثري، فنحن ال منيل 
إىل القول، بان الزخارف يف كل من تاهرت وسدراته، كان هلا تأثري 
على جبل نفوسة، بل نعتقد ان العكس هو الصحيح. وإذا أخذنا يف 
إال دعم  التاريخ وحده كمعيار حلل اإلشكالية، فال يسعنا  االعتبار 
الرأي األول. ولكن لغياب الدليل األثري الذي ينسب إىل تاهرات 

خاصة، فزخارف مسجد أيب منصور  إلياس ستظل األقدام عهدا.
وميكننا القول اآلن ان العناصر الزخرفية مبسجد أيب منصور 

 M.V. Berchem, Sedrata, Studies in Islamic art ،238- فان برشـام 
and architecture in honour of prof. Crewell, cairo, 1965, p-8

أنظر أيضا دبوز، نفس املصدر، اجلزء الثالث، ص 546.
 239- التاثري اإلسالمي الشـريف على سدرانة أوضحه بري شام، أنظر إىل نفس 

املقال املشار إليه سابقا، ص 27.

اليت تتكون منن األشكال االسطوانية للعنصر النبايت، وكذلك الوحدات 
اهلندسية، وهي يف احلقيقة ابتكار إسالمي. وان تأثري القريوان، الذي 
تأثر بطابع الفن اإلسالمي يف الشرق، ويبدو جليا على زخارف جبل 
نفوسة. وحنن ال ننفي تاثرها بالصبغة اإلفريقية الرومانية، فاللتأثريات 
احمللية مكانة يف كل ارض حل هبا الفن اإلسالمي. وهذا ما يعرب عنه 
كل  يف  فالفنان  أنواعها.  مبختلف  الفنون  إطار  يف  احمللية  بالتأثريات 
رموزه  التراثية يف  ذاكرته  ختتزنه  ما  بدونه،  أو  بوعي  يوظف  مكان 

الفنية .
نفذ  الذي  الفنان  بان  نقرر  ان  ميكن  املقولة  هلذه  ووفقا 
الزخارف يف مسجد أبناين، كان حياكي ما وجد مبسجد أيب منصور 
إلياس، ذلك أننا نرى انه من بني الثمانية دوائر، اليت تكتنف احملراب، 
حتتوي ثالثة منها على الزهرة ذات الثمانية فصوص. وهذه الوحدة 
الزخرفية هي الغالبة على الزخارف يف مسجد أيب منصور. وال ننسى 
أشكال  على  حتتوي  الدوائر  من  فأربعة  أبناين،  على  القريوان  تأثري 
جنوم. وهذه الوحدة الزخرفية غابت عن زخارف مسجد أيب منصور، 
ولكنها جلية بالقريوان. أما الدائرة الباقية مبسجد أبناين واليت حتصر 
الزخرفية  وحدهتا  إىل  باإلضافة  صليب،  هيئة  على  شكال  بداخلها 

النباتية، رأيناها ماثلة يف مسجد القريوان.
التأثري  نظرية  دعمت  أبناين  زخارف  بأن  القول  إىل  خنلص 
القادم من الشمال اإلفريقي. وهذا ما يضعف نظرية تأثر جبل نفوسة 
مبنطقة جنوب اجلزائر. كما أننا مبناقشة موضوع الزخرفة يف كل من 
بسقف  وجدت  اليت  الزخارف  بان  القول،  ميكننا  وتندمرية،  أبناين 
أيب  مسجدي  يف  عليه  عثر  ملا  حماكاة  إال  هي  ما  تنومايت،  مسجد 
منصور وأبناين، ورمبا أماكن أخرى يف اجلبل. وأخريا فهذه النماذج 
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تبناها  اليت  العامة  القاعدة  تشكل  باجلبل،  عليها  عثر  اليت  الزخرفية 
األباضيون فيما يتعلق مبجال الفن املتالزم مع العناصر املعمارية.
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الفصل الرابع
شروس – ويغو

مبنطقة   – إداريا  يعرف  فيما   – القدمية  شروس  قرية  تقع 
احلرابة. وتبعد عن قرية تندمرية، إىل اجلنوب الشرقي، حبوايل 8 كم. 
قرية  ان  ومبا  العتيق.  املسجد  سوى  أطالهلا  يف  قائما  اليوم  يبق  ومل 
شروس كانت تعترب مبثابة مركز جبل نفوسة، فلقد تعرض لذكرها 
املؤرخون واجلغرافيون. وحتدثوا عنها كما مل يتحدثوا عن غريها من 
قرى املنطقة. وعلى رغم ما زودتنا به املصادر من معلومات فهي – يف 

احلقيقة – غري كافية لتكوين صورة مرضية عن هذه القرية املميزة.
فاجلغرايف ابن حوقل – مثال – يقول:

وله  أيام.  ثالثة  ويبلغ طوله مسرية  نفوسة جبل عظم.  جبل 
منربان باثنتني من املدن. إحدامها مدينة شروس، وتقع يف وسط جبل 
نفوسة. وحتتوي على عيون عذبة، باإلضافة إىل أشجار العنب والتني. 
طعاما  السكان  منه  يتخذ  الذي  الرئيسي،  احملصول  الشعري  ويعيد 

أساسيا.240
وأما ياقوت البغدادي، وهو األوحد، الذي حياول إجياد معىن 
السم شروس، فيقول عنها: شروس من املمكن ان تعين عقيم. وحيتمل 
ان تنطق حبرف الشني يف أوهلا. وهي مدينة عظيمة جببل نفوسة، باجتاه 
يف  بكثافة  ومتتاز  واسعة.  رقعة  على  مبانيها  ومتتد  (تونس).  افريقية 
السكان. وهي حاضرة اجلبل، وسكاهنا من اخلوارج األباضيني. وال 

 240- ابن حوقل ، نفس املصدر، ص 5-94.
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جامع.  قرية،   300 وتبلغ حوايل  حتيطها،  اليت  بالقرى  أو  هبا  يوجد 
وأهلها ال يتفقون على أمام يقدمونه للصالة. وان املسافة بينها وبني 

طرابلس تبلغ مسرية مخسة أيام.241
وينتقل البكري معلوماته خبصوص شروس عن حممد بن يوسف 
الوراق، ويؤكد على أمهية شروس كمدينة رئيسية جببل نفوسة. وهو 
أيضا ينفي وجود أي جامع هبا أو بأي قرية من حوهلا. كما يشري إىل 
ان عمرو بن العاص كان أول فاتح ملدينة شروس يف العهد اإلسالمي، 
حيث كان املسيحيون يستوطنوهنا. ويذكر ان عمرو قد غادرها اثر 

تسلمه رسالة من اخلليفة عمر بن اخلطاب.242
فيكرر  املؤلف،  جمهول  يعترب  الذي  االستبصار،  كتاب  وأما 
شيئا من املعلومات السالفة الذكر. ويشري إىل شروس على إهنا مدينة 
قدمية وعظيمة. ويعيد ذكر غياب اجلامع، ذلك الن أهلها ال يؤدون 
صالة اجلمعة. ويرجع هذا إىل تعاليم املذهب األباضي الذي يعتنقه 
السكان. وخيتم احلديث عنه، بان جبل نفوسة مليء بعديد من األمم 
يعتنقون  األهايل  معظم  ولكن  املختلفة.  واملعتقدات  األفكار  ذات 

األباضية.243
وال يتعامل الشماخي مع شروس كموضوع مستقل، بل يشري 
إليها عندما يتعرض لذكر أحداث تتعلق هبذه القرية. والالفت للنظر 
ان الشماخي ال يعيد أي من املعلومات اليت جاء ذكرها يف أي من 
هذه املصادر السابقة. ومن املستبعد ان نعتقد انه مل يطلع على أي 
 241- الشيخ ياقوت البغدادي، معجم البلدان، القاهرة، 1906، اجمللد الثامن، 

ص 78.
 242- البكري، نفس املصدر، ص 9.

 243- م. جنم العبار، ليبيا يف كتب التاريخ والرحالت، بنغازي، 1968، 9-58.

من هذه املصادر. ولكنه كأباضي يؤرخ لألباضيني يعتمد كثريا على 
التراث األباضي. وال يهتم هبذه الشذرات املتفرقة اليت ال تشكل مثار 
اهتمام لنهجه التارخيي، وهو يركز بالدرجة األوىل على سري املشاهري 
من علماء نفوسة. ولكننا نراه يؤكد على عبارة ان شروس أم لقرى 

جبل نفوسة.244
وإذا جتاوزنا الكتاب السابقني، الذين يكررون نفس املعلومات 
تقريبا، فالكتاب احملدثون مل يقدموا لنا الكثري عن هذا املوقع األثري 
مثال ،يعيد نفس املعلومات ،اليت   (R- Basset)  فباسي املميز. 
ذكرها ابن حوقل والبكري والشماخي .ولكنه يضيف بان شروس 
عبارة عن أطالل وال يقوم هبا إال املسجد املعروف بأيب معروف245.

السابقة.  املصادر  ما ذكر يف  مبثل  ليفسكي شروس  ويصف 
ويعتمد على الشماخي يف القول بان شروس كانت مركزا للقوافل.246 
وعلى الرغم من املعلومات املتكررة، يضيف شيئا جديدا، عندما يذكر 
العامل  الرجل  أيب معروف،  باسم  قد عرفت  قرية شروس  أطالل  ان 
الذي ينتمي إىل القرية ذاهتا. ويشري إىل إهنا تقع يف واد عريض يعرف 
بوادي شروس. وتدل اآلثار املنتشرة على رقعتها الواسعة، على إهنا 
كانت من األمهية مبكان. ويقف يف وسط هذا املوقع املسجد الذي 
حيتوي على مخسة أروقة. واالرتفاع الكبري الذي يتميز به يدل على 
ماضيه الزاهر.247 ويسترسل قائال: ويقع القصر إىل جانب املسجد، 

بينما يوجد إىل الشرق منه، السوق املالصق للحي اليهودي.

 244- الشماخي، السري، ص 273.
 245- باسي، نفس املصدر، ص 6-455.

 246- ليفسكي، نفس املصدر، ص 4-43.
 247- املصدر السابق، ص 44.
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وأما موتيلنسكي   (Motylinski) فال يذكر الشيء الكثري 
عن قرية شروس .ولكنه يؤكد على أمهيتها يف جبل نفوسة .واغلب 
حديثه يدور حول مشائخها العلماء248. ويعتمد يف ذلك على كتاب 

(السري) للشماخي.
تكتنفها  تلة صغرية.  على  القدمية  قرية شروس  أسست  لقد 
اجلبال من اجلهة الشمالية الشرقية والشمالية اجلنوبية. وتطل يف اجلهة 
الغربية على وادي شروس. (أنظر شكل 109) وليس مثة  من طريق 
يف  السري  عليه  القرية،  هذه  إىل  الزائر  ولكن  املوقع.  هذا  إىل  يصل 
طريق ضيق ينحدر إليها من أعايل اجلبال. ومثة وسيلة أخرى تتمثل يف 
القدوم إليها عرب الوادي. ولكن هي األخرى تفتقد الطريق املمهد. 
وهذا رمبا ال يشكل صعوبة على الزائر العادي املعاىف. ولكنه خيلق 
إشكالية عويصة بالنسبة للباحث الذي حيتاج إىل املعدات، باإلضافة 
املقاطع  ورسم  الصور  التقاط  يف  إليه  للحاجة  للكهرباء،  مولد  إىل 

اهلندسية داخل املسجد. وهذا مما جيعل املرء مقدرا لعمل الدواب.
إذا ما قورن بأغلب  املوقع ليجذب االنتباه  وحقيقة ان هذا 
سابقا  إليها  اشرنا  اليت  فالقرى  نفوسة.  جببل  القدمية  القرى  مواقع 
– مثال – مل يؤسس أي منها على منخفض من األرض. وإذا عرفنا 
ان ما جعل تلك القرى تبين يف مواقع مرتفعة هو املنعة من العدوان، 
فشروس قد توفر هلا هذا الوضع مبوقعها احلايل. ولقد اشرنا سلفا إىل 
محالت عسكرية مل تستطع االستيالء على شروس. وكان عمرو بن 
العاص بدعا يف هذه القاعدة. ومل تزودنا املعلومات التارخيية ميثل واحد 
خيالف هذه املقولة. ويبدو ان تفسري األمر غاية يف البساطة. فموقع 
شروس يف وسط اجلبل حيتم على من يود االستيالء عليها التغلب على 

 248- موتيلنسكي، نفس املصدر، ص 100.

كثري من القرى احملصنة قبل الوصول إليها. ولقائل، انه من السهولة 
الوصول إليها عرب اختراق وادي شروس، عن طريق سهل اجلفارة. 
ورمبا يكون هذا صحيحا من الناحية النظرية. ولكن هذا الطريق – يف 
احلقيقة – مع سهولته حيتوي على شرك مميت. فوجود اجليش املهاجم 
يف الوادي جيعله عرضة لكثري من األخطار املتمثلة يف القرى املطلة 

على الوادي قبل الوصول إىل قرية شروس.249

             شكل 109 منظر عام ملدينة شروس القدمية
بالسالم  املوقع يف متتع شروس  إىل هذا  الفضل  يعود   ورمبا 
واالستقرار لفترة طويلة من الزمن. وال تشكل مصادر املياه إشكالية 
هلذه القرية، إذ ان عني املاء الرئيسية تتموضع بشرق القرية. وإضافة 

إىل ذلك مثة عينان للماء يف اجلهة الغربية للقرية.

 249- الشـماخي، السـري، ص. 243-4، 54، أنظر أيضا، علي معمر. نفس 
املصدر اجلزء الثاين، ص 181.
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وتنتشر اليوم بقايا اآلثار بقرية شروس على مساحة واسع. 
وال تزال أجزاء من مبانيها القدمية ماثلة للعيان. كما يرى إىل الشمال 
الشرقي من املسجد، الذي يتوسط املوقع، ما ينبئ بوجود مبىن كبري 
الوقت  يزال  ال  املنطقة،  هذه  يف  احلفريات  غياب  ومع  املاضي.  يف 
 (110 الشكل  (أنظر  للتخزين.250  انه قصر  املرء  يزعم  مبكرا كي 
ويشار إىل شرق هذا املكان بسوق القرية. ويقع احلي اليهودي يف 
الطرف الشمال الشرقي من القرية. ولقد وجدت هبذا املكان بعض 
شواهد القبور العربية.251 ويشاهد على قمة اجلبل املطل على القرية 
من اجلهة الشمالية الشرقية مبىن كبري يعرف مبكتبة أهل نفوسة، وفقا 

للرواية التارخيية (أنظر شكل 111).

                        شكل 110 مبىن متصدع بوسط مدينة شروس

وأهم ما يلفت النظر اليوم يف شروس هو املسجد  القائم بني 
الترميمات  إىل  املباين  ببقية  مقارنة  اجليدة،  حالته  وترجع  األنقاض. 
الناس  هجرة  من  الرغم  وعلى  جيل.  بعد  جيال  األهايل  زاوهلا  اليت 

 250- لينسكي، نفس املصدر، ص . 44.
 251- هذه الكتابة سيتم العوة إليها يف هذا الفصل.

يتوقفا  مل  به  واالعتناء  املسجد  فزيارة  طويلة،  فترة  منذ  القرية  هلذه 
طوال هذا الزمن.252 ويشري األهايل إىل قرية شروس باسم (خربة أيب 
يتعلق باملسجد فال ينسبونه إىل غري هذا الرجل،  معروف) أما فيما 

الذي حكم شروس لفترة ما.253

            شكل 111 بقايا آثار مبىن مكتبة جبل نفوسة القدمية بشروس
وعلى الرغم من أمهية هذا املوقع ومسجده القدمي، فلقد رأينا 
كيف جتاوز الكتاب السالفي الذكر احلديث عنهما بإسهاب. ولذا 
سيكون مهنا يف الصفحات التالية القيام مبحاولة لسد هذه الفجوة. 
ورمبا تكون هذه احملاولة إسهاما يف إلقاء املزيد من الضوء على أشهر 

قرية يف تاريخ جبل نفوسة.
 252- اهنا لعادة قدمية يف هذه املنطقة. فالقرى اليت حتيط بشروس ملتزمة باحلفاظ 
على مسجد قرية شـروس. وكل قرية مسئولة عن اصالح جزء معني باملسجد، 

واحملافظة عليه. وال تزال هذه العادة جارية إىل اليوم.
 253- ال زال الكثـري من الناس يف منطقـة اجلبل واملزاب حيرصون على زيارة 
مسـجد شروس. وباالضافة إىل ذلك فأهل قرية مرقس، اليت تبعد حوايل 8 كم. 
إىل الشـرق من قرية شروس، ال زالوا خيصصون يوما كامال يف السنة لزيارة هذا 

املوقع.
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              شكل 112 مسجد شروس ومدخله اجلنويب الغريب
الغربية من  تلة صغرية، يف اجلهة  ويقع مسجد شروس على 
وادي شروس  على  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  ويطل يف  القدمية.  القرية 
(أنظر شكل 112) ومييل خمططه األرضي إىل شكل شبه مستطيل، 
ويقدر  15.30م.  حبوايل  الشرقي  الشمايل  جداره  طول  يبلغ  حيث 
طول اجلدار اجلنويب الشرقي حوايل 12.90م. كما يبلغ طول اجلدار 
اجلنويب الغريب حوايل 15.30م، واجلدار الشمايل الغريب 14م تقريبا، 

بينما يبلغ مسك اجلدران متر واحد (أنظر شكل 113).

        يتراءى هذا املسجد للناظر، من اخلارج، كقصر للتخزين، 
وأعمال   .(114 شكل  (أنظر  حجما  وأصغر  شكال  خمتلف  انه  إال 
الترميم، اليت أجريت على هذا املعلم باإلمكان مالحظتها، ليس فيما 
خيص اجلدران وحسب، بل هي أكثر وضوحا يف الدعامات الساندة 
القبلة (أنظر شكل 115). وميكن رؤية (الصمعة)، اليت تقع  جلدار 
على سطح املسجد وفوق احملراب مباشرة، من مسافة بعيدة (أنظر 

شكل 116) وإهنا لتذكرنا مبثيلتها يف مسجد تندمرية.

                شكل 113 املقطع األفقي األرضي ملسجد شروس

                       شكل 114 اجلدار اجلنويب الغريب ملسجد شروس
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       شكل 115 مسجد شروس، حيث يبدو احملراب بارزًا إىل اخلارج عن جدار القبلة

 شكل 116 مسجد شروس، كما يبدو من اجلهة الشمالية الشرقية و“الصمعة“ فوق السطح

مل  يدًا  ان  يبدو  والطني.  احلجر  من  املسجد  هذا  بين  ولقد 
تلمسه بطالء أبدًا. ولذا يصعب على املرء متييز املسجد عند االقتراب 
من املوقع. وتلعب الصمعة هنا دورا يف حتديد مكان املسجد (أنظر 
شكل 117) وللمسجد مدخالن، أحدمها يف اجلدار الشمايل الشرقي، 
ويبلغ عرضه حوايل 70 سم. وارتفاعه حوايل 1.5م. واملدخل اآلخر 

يقع قبالة األول، يف اجلدار اجلنويب الغريب. ويبلغ عرضه حوايل 70 
سم. وارتفاعه حوايل 1.10م. واألخري مغطى حبجر على هيئة عقد 
واالختالف  تنومايت.  مسجد  مبدخل  يذكرنا  وهو  دائري.  نصف 
بينهما منحصر يف الكتابة، إذ تظهر يف تنومايت غائرة يف احلجر، بينما 

هي بارزة عن احلجر يف شروس. وتقرأ كالتايل:
«ال اله إال اهللا وحده ال شريك له

حممد رسول اهللا أرسله باهلدي ودين احلق ليظهره
(على الدين كله ولو كره املشركون)»

              شكل 117 مدينة شروس القدمية يتوسطها مسجد أيب معروف القدمي

اكرب  اخلارجي،  مظهره  إىل  بالنظر  شروس،  مسجد  ويبدو 
ان  يلبث  ال  املرء  ولكن  نفوسة.  جببل  القدمية  املساجد  من  مساحة 
تصيبه الدهشة، عند الدخول إليه ومشاهدة ما هو عليه من ضخامة 
قاعة الصالة وارتفاع السقف. وهذه الدهشة ال تلبث ان تتبدد عندما 
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يعرف املرء ان نصف املسجد تقريبا مدفون يف باطن األرض. وهذه 
الظاهرة شائعة يف مساجد ومباين اجلبل، إال إهنا يف مسجد شروس 

تبدو أكثر حضورا وجذبا لالنتباه.
وتتكون قاعة الصالة من مخسة أروقة، مغطاة بأقبية برميلية. 
ولقد أدت عمليات اإلصالح والترميم إىل اختفاء األعمدة األصلية، 
يف  وضوحا  أكثر  الترميمات  وتبدو  املستحدثة.  الدعامات  داخل 
السقف، حيث يعتقد ان هذا اجلزء من املسجد كان أكثر اجلهات 
املتضررة. وعلى الرغم من كثرة أعمال الترميم. الزال املسجد حلسن 

احلظ حمتفظا مبعامله األصلية.

                   شكل 118 كتابة أثرية على املدخل اجلنويب الغريب ملسجد شروس 

ولعل ما يلفت االنتباه يف قاعة الصالة، ذلك احلاجز احلجري، 
الذي ميتد من اجلدار اجلنويب الغريب باجتاه احلائط املقابل. ولكنه يتوقف 

تبلغ حوايل 2.14م، قبل االتصال به.254 ولقد تسبب  على مسافة 
هذا اجلدار يف إغالق أربعة عقود يف الرواق الثالث. ولكنه ال يرتفع 
ليبلغ قمة العقود والسقف. ويبلغ طول هذا احلاجز حوايل 8.5م. 

بينما يبلغ مسكه 40 سم تقريبًا.
ولقد أدى هذا احلاجز إىل تقسيم املسجد إىل قسمني. احدمها 
به  يوجد  الذي  اجلزء  وهو  الرجال.  أروقة وخيص  ثالثة  من  يتكون 
يتكون  بالنساء،  انه خمصوص  الذي يرجح  حمراب املسجد واآلخر، 
من رواقني. ونالحظ ان القسم األول متميز بكتاباته األثرية وأشكاله 
من  كال  دقيق  بتفصيل  سنتناول  ولذا  املعمارية.  ومعامله  الزخرفية 
القسمني. ولكي يكون األمر أكثر يسرا لالستيعاب، وأسهل ملتابعة 
ابتدءا برواق  بالتسلسل،  الوصف واملناقشة، رأينا ان نرقم األروقة 
القبلة. وهو الذي ميتد من اجلدار الشمايل الغريب إىل اجلدار اجلنويب 

الشرقي، موازيا حلائط القبلة (أنظر شكل 113).

الرواق  هذا  يف  الترميمات  تسببت  لقد  األول:  الرواق 
إىل طمس معامل احملراب األصلي (أنظر شكل 119). ولكن سيظل 
حمراب مسجد تندمرية أمام أعيننا إلعادة رسم صورة حملراب مسجد 
شروس. وذلك ملا يبدو من متاثل يوّحد احملرابني. ويبلغ عرض احملراب 
احلايل حوايل 80 سم. ويقدر عمقه حبوايل 1.25م. ويكتنف احملراب 
إىل  وبالنظر  تندمرية.  حمراب  يف  احلال  هو  كما  صغريان،  عمودان 
احملراب، يوجد حجر ذو شكل شبه مستطيل ملتصقا بقيمة العمود 
(أنظر شكل 120). وحيتوي على سبعة أسطر من الكتابة. هي على 

النحو التايل:
 254- ظاهرة اجلدار الفاصل يف املسـجد نراها يف كثري من مساجد اجلبل ولقد 

الحظنا فيما يتعلق هبذا البحث وجودها يف كل من  نالوت ، فرسطة، وأبناين.
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                                 شكل 119 حمراب مسجد شروس

سامل إبراهيم التمزيين
الصانع هذا الكمور

املبارك سليمان بن يو 
سف العنقر التمزيين

سنة ثالثة و (ا) ربعني
وميتان ألف صاحل 

بن عمر الباروين

         شكل 120 الكتابة املوجودة على جدار القبلة، إىل اليسار، عند مواجهة القبلة

ويشبه هذا احلجر وكتاباته ما عثر عليه قرب احملراب مبسجد 
أيب منصور بتندمرية. واألخري مثبت على جدار القبلة مباشرة فوق 
احملراب. ويتماثل تعليقنا على حجر شروس مبا جاء يف التعليق حول 
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حجر تندمرية.255 ولذا ال حاجة للتكرار. وما يضاف هنا ان احلجران 
للكتابة.  املرممون  استعملها  ولقد  األصلية.  املسجد  أحجار  من  مها 
ويالحظ ان أسلوب اخلط يف كل منها خيتلف عن اخلطوط الكوفية 
يف كل من املسجدين. وهذا ما سنتعرض إليه بتفصيل أدق يف الفصل 

املخصص للكتابات األثرية اليت عثر عليها مبنطقة جبل نفوسة.

                  شكل 121 كتابة أثرية بأعلى حمراب مسجد شروس

القبلة.  جدران  على  مثبتان  آخران  حجران  أيضا  ويوجد 
عليه  اليت  الكتابة  تقرأ  احملراب،  إىل  الناظر  على ميني  الذي  واحلجر 

على النحو التايل:

«رحم اهللا
.... عبدا 
اهللا ....»

أسطر.  سبعة  من  تتكون  كتابة،  على  حيتوي  اآلخر  واحلجر 

 255- أنظر أعاله، الفصل الثالث، ص 61.

وتقرأ: 

«رب اجعلين مقيم الصالة ومن 
ذرييت ربنا وتقبل دعاء ربنا 
اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني

ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رمحة».

                       شكل 122 كتابة أثرية بأعلى حمراب مسجد شروس

ان  إذ  األصلي،  بغري موضعهما  ان احلجرين  الواضح   ومن 
وضعهما احلايل على جدار القبلة جاء نتيجة ألعمال الترميم، ونتساءل 
املقصود من كتابته جمرد  القرآين. وهل كان  النص  عن اختيار هذا 
الكتابة والتقليد ألمثلة أقدم عهدا، أم ان األمر يرمز إىل قضية وجب 
التنبيه عليها يف اجملتمع الشروسي. وحنن نطرح هذا التساؤل مبكرا ملا 
سيقابلنا من نصوص أخرى وجب ان نضعها يف إطارها االجتماعي. 
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وسنحاول يف الصفحات التالية االجتهاد والوصول إىل تفسري منطقي 
بشأهنا. وذلك وفقا للمعطيات اليت تطرحها التركيبة االجتماعية لقرية 

شروس القدمية.
ويالحظ يف هذا الرواق - نتيجة للترميمات املتالحقة - ان 
تضيق  إىل  أّدت  إهنا  لدرجة  حجمها.  يف  بولغ  قد  الدعامات  بعض 
مساحة الرواق. ويشمل هذا أحداث دعامات مالصقة جلدار القبلة 
(أنظر شكل 123) ويبدو ان هذه اإلضافة يقصد هبا من ورائها دعم 
العقود  املتقاطعة مع امتداد العقود يف كل املسجد.256 (أنظر شكل 
124). وهذه العقود هي األخرى تبدو مستحدثة على عمارة املسجد 

األصلية.

                   شكل 123 حمراب مسجد شروس

 256- إن بعض أهايل تندمرية الذين شاركوا يف ترميم مسجد شروس، ذكروا لنا 
ان هذه العقود موجودة باملسجد طوال حياهتم، اليت قاربت 70 عاما.

انه ملن املناسب إال نتجاوز رواق القبلة قبل إثارة مسالة غياب 
املنرب يف هذا املسجد، املوجود بأهم قرية يف جبل نفوسة. فلقد اشرنا 
إىل عبارة ابن حوقل، اليت يفهم منها أن املنرب موجود مبدينتني يف جبل 

نفوسة. ولقد أوضح ان إحدامها هي مدينة شروس.257
ولكن البكري وياقوت البغدادي ينفيان وجود املسجد اجلامع 
يف كل أحناء جبل نفوسة.258 ويفسر كتاب االستبصار مقولتهما، بان 
األباضيني جببل نفوسة ال يصلون اجلمعة. وهذا ما جيعله متفقا معها يف 

عدم وجود املنرب باجلبل.259

                     شكل 123 رواق القبلة مبسجد شروس

الشيخ  قبل  من  فهمه  أسيئ  قد  البكري  قاله  ما  ان  ويبدو 

 257- ابن حوقل، نفس املصدر ، ص 9.
 258- أنظر أعاله، ص . 74.

 259- املصدر السابق، ص 5-74.
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الطاهر الزاوي. فهو إذ حيصر املسالة يف إطار التوفيق الفقهي، غابت 
برأي  أية حال  يعلم على  فالزاوي كان  املعمارية.  النظر  عنه وجهة 
األباضيني حول شروط إقامة صالة اجلمعة. وهي قاعدة يؤسس عليها 
املذهب األباضي وجوب إقامة صالة اجلمعة. ويتلخص حكم إقامتها 
وجود اإلمام العادل (أمري املؤمنني). وعلى الرغم من هذا، فهو قد 
حاول ان يقول لنا ان زيارة البكري قد توافقت مع غياب اإلمام. 
معرفة سبب  إىل  يسعى  ان  دون  ما الحظه،  البكري  كتب  ولذلك 
شرح  الزاوي  الشيخ  حاول  النهاية  ويف  اجلمعة.  صالة  إقامة  عدم 
عبارة البكري: «وال يوجد هبا جامع بالقول ان املسجد اجلامع غري 
موجود هبا،260 إذ انه ليس من املعقول القول بان املساجد ال توجد 

جببل نفوسة”.
واحلقيقة ان عبارة البكري واضحة جدا. وهو يعين ان صالة 
اجلمعة مل تقم بشروس. وذلك ال ضرورة لوجود (منرب). والواقع ان 
مسجد شروس ال يوجد به منرب. وال وجود ألثر يدل على وجود منرب 
يف الزمن املاضي. واألمر اآلخر ان البكري مل بزر قرية شروس،261 بل 
كان ينقل حديثه حول شروس عن ابن الوارق.262 وحىت مع افتراضنا 
جدال، ان البكري قد زار شروس، فزيارته ال تتوافق مع غياب اإلمام. 
فاحلقيقة ان اإلمامة املعترف هبا يف جبل نفوسة انتهت يف أواخر القرن 
التاسع مسيحي. وهذا ما جيعل غياب اإلمام يف  الثالث اهلجري - 

قول الشيخ غري منطقي.263
 260- الزاوي، معجم، ص 190، 8-7-206.

 261- البكري، نفس املصدر، ص 9.
 262- معلومات ينقلها البكري، عن حممد الوراق. أنظر البكري، نفس املصدر، 

ص 292، 263.
 263- بـوس وورث ، نفس املصدر، ص 22-3. وانظـر أيضا، دبوز، نفس 

بنا  فيجدر  باألباضيني،  وعالقته  املنرب  يف  األمر  وإذا حصرنا 
ان نشري إىل أماكن أباضية أخرى، خارج جبل نفوسة. فنحن نعلم 
مل  وكذلك  جربة.  يف  األباضي  املسجد  عمارة  عن  غاب  املنرب  أن 
غري  كله  وهذا  املزاب.  مبنطقة  منرب  وجود  عن  احلفريات  تكشف 
مستغرب بعد علمنا بالقاعدة الفقهية، اليت يتبناها املذهب األباضي. 
(J. Schacth) عن أهايل  ما ذكره  شاخت  هو  املستغرب  ولكن 
الذين ال يقيمون صالة اجلمعة ،مع أهنم   (Peuls) منطقة البيول
ليسوا أباضيني264. وإذا حنن سلمنا بصحة هذه املعلومة، وجب علينا 
الرغم من ان  التفاصيل حلل هذه اإلشكالية. وعلى  االستغراق يف  
احلفريات األثرية بسدراته الزالت يف مراحلها األوىل،265 فاجلزم بعدم 
املعلومات  ان  واحلقيقة  مبكرا.266  الزال  مبساجدها  منرب  اكتشاف 
التارخيية تؤيد هذا اجلزم. ذلك الن سدراته أسست بعد سقوط الدولة 
الفقه  املنرب يف  لوجود  فال ضرورة  أخرى،  وبكلمات  الرستمية.267 
باإلمام  يقول  األباضي  التراث  ان  ومع  اإلمام.  غياب  مع  األباضي 
املكتوم يف فترات االضطراب والفنت، فال يوجد يف املصادر التارخيية، 

اليت بأيدينا، ما يشري إىل هذا الزعم.
ومن احملتمل العثور على منرب مبدينة تاهرت. ذلك ألهنا كانت 
مقرا لألئمة األباضيني. ولألسف فاحلفريات هبذه املدينة مل تبدأ بعد. 
رغم أمهيتها التارخيية واألثرية. وعلى العموم فالتاريخ يشري تلميحا 

املصدر، اجلزء الثالث، ص 8-7-616.

 264- شاخت، نفس املصدر، ص 15.
 265- أنظر أعاله، ص 110.

 266- فان بريشام، سـراته، ص 8، 27. أنظر أيضا دبوز، نفس املصدر، اجلزء 
الثالث، ص 546.

 267- املصدر السابق، ص 546.
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إىل وجود منرب بتاهرت.  فكتاب ابن الصغري يأيت فيه ذكر املسجد 
اجلامع بتاهرت، أثناء حديثه عن اإلمام عبد الرمحن.268 واعتمادا على 
الفكر الديين األباضي، فاإلمام هو الشرط األساسي يف إقامة صالة 

اجلمعة. ولذا يرجح وجود املنرب مبدينة تاهرت.
ولقد ذهب شاخت إىل منتصف الطريق حلل هذا األشكال. 
يعود إىل التأثري   (Peuls) البيول مبنطقة  املنرب  غياب  ان  يقول  فهو 
األباضي على السكان269. وحنن ال نود االختالف مع شاخت حول 
هذه النقطة. ولكننا نتساءل، أي املناطق األباضية كانت مسئولة عن 

هذا التأثري؟
ويبدو ان لنا ان األمر ال يتعلق باملناطق األباضية يف اجلزائر، 
اليت عناها شاخت. فاملنرب ال يظهر باملساجد األباضية األوىل يف جبل 
نفوسة. وحنن نرى العودة إىل هذه املنطقة إلكمال الطريق، الذي سار 

فيه شاخت.
وحنن نعلم ان القوافل التجارية كانت تربط بني اجلبل ومدينة 
يزورون  كانوا  نفوسة  من  فالعلماء  ذلك،  إىل  وباإلضافة  تاهرت. 
تركز  الرستمية،  الدولة  سقوط  وبعد  تأسيسها.  بداية  منذ  تاهرت 
الفكر األباضي جببل نفوسة. وهذا ما جيعلنا نرجح التأثري الذي ذكره 

شاخت إىل األباضيني جببل نفوسة.

الرواق الثاين: يالحظ املرء يف هذا الرواق االختفاء الكامل 
اختلف  األمر  هلذا  ونتيجة  املستحدثة.  الدعامات  داخل  لألعمدة 
املضافة هنا على  العقود  الرواق من جهة إىل أخرى. وتبدو  عرض 

 268- ابن الصغري، نفس املصدر، ص 12، 14.
 269- شاخت، نفس املصدر، ص 16.

شكل العقد املثلث (أنظر شكل 125) ويظهر هذا النوع من العقود 
يف اجلبل بكل من نالوت، اجلزيرة،270 وقصر احلاج بسهل اجلفارة. 
ويف هناية هذا الرواق يوجد درج يقود إىل سطح املسجد (أنظر شكل 
126) ووجود هذا الدرج، الذي ينتهي إىل فتحة مسدودة رأيناه يف 
املساجد األخرى. ورمبا يكون هذا املوجود مبسجد شروس أقدمها 

عهدا.

            شكل 125 الرواق الثاين باعة الصالة مبسجد شروس باجتاه الشمال الغريب

ويرى يف هناية هذا الرواق، قبالة الدرج،271 جتويف عميق يف 
اجلدار؛ يبلغ عرضه حوايل 50 سم، وارتفاعه 83 سم تقريبا. وأحد 

اجلانبيني هلذا التجويف مغطى بوحدة زخرفية (أنظر شكل 128).
 270- يقع قصر اجلزيرة على بعد 6 كم، إىل الشمال من قرية شروس. أما قصر 
احلـاج فهو قصر للتخزين يف قرية صغـرية، وتقع على بعد حوايل 151 كم. إىل 
اجلنوب الغريب من مدينة اطرابلس. أنظر، الفن والعمارة اإلسالمية يف ليبيا، نفس 

املصدر، ص 40-9-38.
 271- أنظر أعاله ، ص 54، اجلزء الثالث.
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شكل 126 الدرج الذي يقود إىل سطح  مسجد شروس، والذي يقع يف اجلهة 
اجلنوبية الغربية  للمسجد

    شكل 127 جتويف يف اجلدار الشمايل الشرقي داخل قاعة الصالة مبسجد شروس

وتتكون الزخرفة من ثالثة أشرطة أفقية. ويبدو األوسط منها 
تعريق  األول  الشريط  على  ويظهر  اآلخرين.  الشريطني  من  اعرض 
نبات يتكون من غصنني مع أقراص صغرية. وبكل منهما يف آخره 
الصغرية. وهذا  األقراص  فتظهر  األسفل  الشريط  وأما على  حبيبة. 
العنصر الزخريف رأيناه بكثرة يف مناذج من الفن اإلسالمي املبكر. وهو 
عنصر مستعار من الفن الساساين. وظهوره يف جبل نفوسة. يعيدنا 
إىل ما ذكرناه، عند مناقشة موضوع الزخرفة يف مسجد أيب منصور 
إلياس بتندمرية. وهذا مما يؤكد القول بتأثري الفن اإلسالمي يف الشرق 
على مناطق الغرب اإلسالمي. وكذلك بتأثري القريوان وسوسة على 

جبل نفوسة.

       شكل 128 حجر مزخرف مستعمل يف حنية معقودة داخل مسجد شروس

وحنن لسنا حباجة إىل القول بان احلجر ال ينتمي بوضعه هذا إىل 
مكانه األصلي. ولكننا حباجة ماسة إىل مجع كل األحجار هبذا املسجد، 
والتركيز على دراستها وصوال إىل إرجاعها إىل مواضيعها األصلية. 
وهذا األمر يستلزم دراسة جادة حول مسجد شروس. ويتطلب أيضا 
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التجويف ذو اإلطار  فهذا  العموم  الوقت واجلهد. وعلى  كثريا من 
املزخرف حيتمل ان يكون يف يوم ما نافذة باملسجد272 ويستبعد ان 

يكون من التجويفات اليت تستعمل لوضع مصابيح الزيت.

الرواق الثالث: يعترب هذا الرواق األهم بني مجيع األروقة. 
معمارية  وعناصر  زخارف،  أثرية،  كتابات  على  حيتوي  ألنه  ذلك 
مبنتصف  املوجود  الصغري،  العقد  التوقف عنده هو  وما جيب  الفتة. 
اجلدار الفاصل بقاعة الصالة. (أنظر شكل 129) وال تتمحور أمهيته 
على قيمته الفنية وحسب، بل ملا يطرحه من أسئلة تتعلق مبوضوعه 
األصلي يف املسجد. وإللقاء مزيد من الضوء على هذا املوضوع يتعني 

علينا وصفا تفصيليا أكثر هلذا العقد.

          شكل 129 الفتحة املوجودة باجلدار الفاصل داخل مسجد شروس

 272- املصدر السابق، ص 68.

ويتكون العقد من أحجار جيدة القطع. ويظهر على احلجر، 
 (130 شكل  (أنظر  بارزة  كوفية  كتابة  العقد  مفتاح  يشكل  الذي 
وحتتوي هذه الكتابة على ثالثة اسطر. وهي متثل اآلية الكرمية (136، 
من سورة آل عمران. وتقرأ: « (قولوا) آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما 
أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل (وإسحاق) ويعقوب واألسباط وما أويت 
موسى وعيسى وما أويت النبيون من (رهبم) ال نفرق بني أحد منهم 

وحنن له مسلمون»).

         شكل 130 كتابة أثرية وزخارف على العقد املوجود باجلدار احلاجز

من  العديد  ليطرح  الفنية  قيمته  هنا  اخلط  أسلوب  ان 
مساجد جبل  بعض  آن آلخر يف  من  يربز  األمر  وهذا  التساؤالت. 
أبناين  يف  املسجد  هذا  إىل  باإلضافة  تتجلى،  األمثلة  ولعل  نفوسة. 
املتجول يف منطقة جبل  ان  بتندمرية. واحلقيقة  ومسجد أيب منصور 
نفوسة اعتمادا على املظهر العام ال يتوقع وجود ما يشكل قيمة يف 
جمال الفن اإلسالمي. ولذا رأينا تركيزا على هذا املوضوع ختصيص 

فصل بكامله يتعلق هبذا الشأن.
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وتظهر فوق الكتابة اآلنفة الذكر وحدات زخرفية (أنظر شكل 
إحدامها  حتيط  دائرتني  من  الزخرفية  الوحدة  مركز  ويتكون   (130
الداخلية زهرة ذات ستة عشر فصا  الدائرة  باألخرى. ويشاهد يف 
بينما تركت األخرى خالية من الزخرفة، إال من أقراص صغرية تتوزع 
داخل حميط الدائرة. ونرى بكل قرص منها حبيبة يف الوسط. ويكتنف 
اصغر حجما.  مفصصتان  زهرتان  الزخرفية،  الوحدة  مبركز  الزهرة 
احملار.  صدفة  تشبه  نباتية  بعناصر  مملوءة  دائرة  منهما  بكل  وحييط 
أشكال  العلوي،  اجلزء  ماعدا  الزخرفية،  الوحدة  هذه  كل  وحيصر 
هندسية على هيئة العقود. ويتكون إطار هذه الوحدة الزخرفية من 
شكل معني. وأما احلجر الراسي، الذي يدعم العقد ويتوسطه، فقد 
زخرف بتعريفات نباتية. (أنظر شكل 129) وهذه الوحدة الزخرفية 

تتماثال مع ما عثر عليه يف أبناين وتندمرية.
وعند مواجهة هذه األحجار املزخرفة، نرى على اليمني، حجر 
مدبب مغروس يف اجلدار. (أنظر شكل 131) ولقد رأينا مثلني هلذا 
احلجر مبسجد أيب منصور إلياس.273 وسنتطرق إليها فيما بعد عند 
الثالثة حتتوي  األحجار  بقرية شروس. وهذه  اليهود  مناقشة وجود 
ال  بكتابة  ويتميز حجر شروس  متالصقة.  عقودا  متثل  زخرفة  على 
تبدو ميسرة للقرأة (أنظر شكل 132، 133). والظاهر ان ال عالقة 
هلا باملسجد. ولكن الذين قاموا بأعمال الترميمات، يبدو ان لديهم 
احلس باحملافظة على مجيع األحجار اجليدة القطع واألحجار املزخرفة، 

دون فهم لوظيفتها األصلية أو مواضعها األصلية.
وجدير بالقول ان األحجار املكونة للعقد الصغري يف اجلدار 

 273- أنظر الفصل الثالث، ص 66.

احلاجز مبسجد شروس، تذكرنا حبائط القبلة يف مسجد تندمرية.274 
وذلك للتماثل الزخريف ونوعية احلجر املستخدم. ووجود هذه األمثلة 
مناقشة  إليها عند  اليت توصلنا  النتائج  يغري شيئا من  يف شروس، ال 
موضوع الزخرفة يف جبل نفوسة، بل يؤكد ويدعم ما ذهبنا إليه من 
تفسريات.275 وهذه املقارنة - الشك - إهنا ستساعدنا، باإلضافة إىل 
أسلوب اخلط يف كتابة شروس، على حتديد التاريخ التقرييب ملسجد 

أيب معروف بشروس.

      شكل 131 حجر مزخرف مثبت يف اجلدار الفاصل بقاعة الصالة مبسجد شروس

 274- أنظر الفصل الثالث أعاله، ص 5-64.
 275- املصر السابق، ص 9-68.
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              شكل 132 حجر مزخرف موجود باجلدار الفاصل مبسجد  شروس

وانه ملن الواضح ان األحجار اليت بين هبا هذا العقد ال تنسجم 
أكثر  بناء اجلدار احلاجز. ويبدو هذا األمر  املستعملة يف  واألحجار 
وضوحا عند النظر إىل هذا اجلدار من داخل القسم املخصص للنساء 
العقد  هذا  ان  املرء  يعتقد  ان  البديهي  ومن   .(134 شكل  (أنظر 
بأحجاره املزخرفة، ال ميت بصلة إىل هذا اجلدار. ويدلل على ذلك 
ان وضعيته هبذا الشكل ال يناسب النظر إىل ما وجوده على جدار 
القبلة، قياسا على ما وجد مبسجد أيب منصور إلياس وأبناين. ووجود 

هذا العقد يف هذا املوضع من مساوئ الترميمات. واحملافظة عليه ولو 
هبذا الشكل من حماسنها. 

        شكل 133 حجر مزخرف موجود باجلدار الفاصل مبسجد  شروس

يتعلق  البداية  يف  طرح  الذي  فالسؤال  األحوال،  كل  ويف 
على  فوضعيته  به.  احمليطة  واألحجار  العقد  هلذا  األصلي  باملوضع 
اجلدار القبلة ال شك إهنا أكثر موضوعية. ولكن األمر ال يزال مكتنفا 
بالغموض. فاملسجد مل يكن يوما متحفا للمعروضات. وحنن - حلسن 
احلظ - لدينا مثل آخر جببل نفوسة يوفر لنا مقياسا. أكثر مصداقية، 
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إال وهو مسجد أيب منصور إلياس يف تندمرية.276 ومبقارنة املسجدين 
معمارا وزخرفة وكتابة يظهر لنا هذا التماثل الكبري بني املسجدين. 
ووفقا هلذه احلقيقة، ميكننا القول ان هذا العقد واألحجار احمليطة به، 
كانت على األرجح من األحجار امللبسة على جانيب احملراب وبداخل 

جتويفه، كما هو احلال يف مسجد تندمرية.

                            شكل 134 قاعة الصالة مبسجد  شروس

ونالحظ أيضا ان فوق هذا العقد الصغري عقدا آخر أكرب حجما. 
وال جدال حول نسبة هذا العقد إىل الترميمات اليت أجريت على املسجد. 
ومن احملتمل ان اجلدار احلاجز بكامله، بل أغلب أعمال الترميم الشديدة 
الوضوح بكل املسجد تعود إىل القرن الرابع عشر اهلجري - العشرين 
مسيحي. وهو ما يتفق مع الكتابة املؤرخة اليت وجدت على حائط القبلة. 

وهي توضح القيام بأعمال الترميم يف هذه الفترة.

 276- املصدر السابق، ص 5-64.

                        

                               شكل 135 قاعة الصالة مبسجد  شروس

بينه وبني  العقد الكبري العلوي يف وجود فراغ  ولقد تسبب 
السقف. ولذا عمل املرمم على سد هذا الفراغ من جهة، ومن جهة 
قسمها  صغرية  فتحة  وبقيت  السقف.  دعم  إىل  هذا  بعمله  توصل 

عمود صغري إىل قسمني.
سنقرئها  كتابات.  العقد  أحجار  من  أربعة  على  ويظهر 

بالتسلسل من اليسار إىل اليمني، بالنظر إىل جدار القبلة.
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                   شكل 136 كتابة أثرية بالرواق األوسط مبسجد  شروس

                  شكل 137 كتابة أثرية  موجودة بالرواق األوسط مبسجد  شروس

 احلجر األول: 
  «سبحان اهللا / العظيم».

احلجر الثاين: 
ثنا /  أو (ر)  الذي صد/قنا وعده و  (ا) حلمد/ اهللا  «وقالوا 

األرض نتبوأ من اجلنة».

احلجر الثالث: 
«(أشهد) أ (ن) ال / إله إال اهللا و/ ان حممد (ا) عبد (ه) / 

ورسوله».

احلجر الرابع: 
«(حسيب اهللا وهو) / اهللا وهو السميع / العليم».

                   شكل 138 كتابة أثرية موجودة بالرواق األوسط مبسجد  شروس

هذه األحجار هي األخرى ليست مبوضعها األصلي. ويبدو 
األماكن  هذه  يف  وضعت  اليت  األحجار،  هذه  إىل  النظر  من خالل 
– كيف ما كان – ان املسجد قد تعرض يف فترة ما إىل تصدع كبري. 
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وان الترميمات اليت أجريت عليه، مل تكن إال يف وقت متأخر جدا. 
وهذا ما جعل القائمني بإصالحه غري قادرين على إعادة هذه األحجار 
العلمي لترميم  إىل أماكنها األصلية. هذا باإلضافة إىل غياب احلس 

املعامل األثرية.
ومثة كتابة أخرى على حجر مثبت قرب منطلق العقد، الذي 

يقطع الرواق الثالث. (أنظر شكل 139). والكتابة تقرأ كالتايل:
«اهللا (أ) كرب / كبريًا واحلمد / هللا  رّب العاملني».

             شكل 139 كتابة أثرية موجودة بالرواق األوسط مبسجد  شروس

الرواق الرابع: إن ما يالحظه املرء عند دخوله إىل قسم النساء 
هذه الظلمة، اليت متأله حىت يف أيام الصيف الشديدة اإلضاءة. وعلى 
الرغم من سقوط جزء من السقف يف هذا القسم يف اجلهة الشمالية 

الشرقية، فأعمال اإلصالحات تعد األكرب يف هذا اجلزء من املسجد. 
وأمهية هذا الرواق تعود إىل الكتابات األثرية. وهي موجودة 

على عقدين يف وسط الرواق. (أنظر شكل 140، 142) وسنتبع يف 
قراءهتا نفس النسق الذي استخدم يف القراءات السابقة.

              شكل 140 الرواق الشمايل الغريب مبسجد شروس، حيث أثار الترميم

احلجر األول: 
«قل هو اهللا / اهللا الصمد / مل يلد ومل (يولد)».

السطر  يف  القرآين  النص  من  ناقصة  كلمة  مثة  أن  ويالحظ 
األقل. الن  إىل ضياع حجرين على  السورة يشري  األول. ونقصان 
هذا  إىل  نذهب  إذ  وحنن  املعىن.  ليتم  كاملة  كتبت  قد  إهنا  الراجح 
ضاعت  اليت  واملزخرفة،  املكتوبة  األحجار  من  كم  نتساءل  الرأي، 
يف هذا املسجد؟ وحنن إذ ال نستبعد نقلها من املوقع. لنقترح وجود 
بعض منها يف الدعامات املستحدثة، ورمبا تكون مدفونة يف األكوام 
أمهية وضرورة احلفريات  إىل  ما يشري  املسجد. وهذا  والتربة حول 

هبذا املوقع.



220

بعض اآلثار اإلسالمية جببل نفوسة يف ليبيا

221

حممد سامل املقّيد الورفلي

        شكل 141 كتابة أثرية وجدت على القوس املقابل للمحراب مبسجد  شروس

   شكل 142 كتابة أثرية وجدت على القوس املقابل للمحراب مبسجد  شروس
احلجر الثاين: 

«أشهد أن ال إله / إال اهللا و أن حممد / اعبده و رسوله و ما 
جاء به احلق».

هذه شهادة التوحيد. وهي من قواعد اإلميان واإلسالم. وهلا 
داللتها يف جمتمع اختلفت فيه األديان.

احلجر الثالث:
«يا (أ) يها الذين آمنو / ا أصربوا و صا / بروا و رابطو / ا 

و اتقوا اهللا / لعلكم تفلحون».
التساؤل حول  إىل  يدفعنا  اآلية رمبا  التأمل يف معىن هذه  إن 
وجودها باملسجد، ومدى ارتباطها بالظروف التارخيية جلبل نفوسة. 
ولعل هذا التساؤل سيكون مثار جدل عند مناقشتنا ملا يتعلق بالكتابات 

األثرية اليت عثر عليها جببل نفوسة.

     شكل 143 كتابة أثرية وجدت بالرواق األوسط ملسجد  شروس مبواجهة جدار القبلة

احلجر الرابع: 
«رضينا باهللا الذي ليس / كمثله ربا و باإلسالم / الذي ال 

يقبل غريه دينا».
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وهذه العبارة جزء من حديث شريف. وهي األخرى إذا تأملنا 
يف معانيها، البد وان تثري يف أذهاننا تساؤالت حول عالقتها بالظروف 
النص  هذا  انتقاء  إىل  دعت  اليت  األسباب  يف  وكذلك  االجتماعي. 
وغريه. وال شك ان املعلومات التارخيية ستلقى بشيء من الضوء على 

هذا املوضوع.

الرواق اخلامس:
القليل  ليس مثة الكثري ليوصف به هذا الرواق، إال ان هذا 
ان  ميكن  ملا  وتوثيقا  املطروقة  للمواضيع  إثراء  إليه،  اإلشارة  وجب 

يستفيد منه الباحثون على خمتلف الصعد .
فباإلضافة إىل األحجار اليت أسلفنا احلديث عنها، يوجد حجر 
مزخرف يف هذا الرواق، على اجلدار اجلنويب الغريب، وعلى ارتفاع 
دائرة،  من  زخرفته  وتتكون  األرض.  مستوى  عن  30 سم.  حوايل 
الوحدة  هذه  رأينا  ولقد   .(144 (أنظر شكل  مثانية  جنمة  وبوسطها 

الزخرفية يف مسجد ابناين. وغريه من األماكن يف جبل نفوسة.277
والزالت آثار عقد مسدود مرئية للناظر، يف اجلدار الشمايل 
الغريب. وتبدو أكثر وضوحا من خارج املسجد (أنظر شكل 145). 
ومن املرجح ان هذا العقد كان يشكل فتحة املدخل لقسم النساء، 
أو رمبا كان أحد مداخل املسجد، قبل أحداث اجلدار الفاصل. وهذه 

الظاهرة شبيهة مبا وجد يف مسجد أيب حيي بفرسطه.278
حجرة  الغريب،  الشمايل  الركن  يف  الرواق،  هذا  يف  وتقع 
تنومايت  يف  وجد  ما  مع  متماثلة  وهي  مربع.  شكل  ذات  صغرية 

 277- أنظر أعاله، الفصل الثاين، ص 46.
 278- املصدر السابق، ص 54.

وفرسطه.279 وتوجد كتابة على حجر باجلدار اجلنويب الشرقي هلذه 
احلجرة. وتقرأ: 

        شكل 144 حجر مزخرف وجد باجلدار الشمايل الغريب  مبسجد  شروس

      شكل 145 اجلدار الشمايل الغريب ملسجد  شروس، وهو من آثار أعمال الترميم
والسنة   / إمامنا  والقرآن   / نبينا  حممد  و   / ديننا  (اإلسالم 
طريقنا. أنظر شكل 146). وهنا إشارة إىل ركائز االعتقاد يف املذهب 

األباضي.
 279- املصدر السابق، ص. 41، 84-54.
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      شكل 146 كتابة أثرية وجدت قريبًا من مدخل احلجرة الصغرية مبسجد  شروس

عثر  اليت  األثرية،  بالكتابات  األغىن  يعد  إن مسجد شروس 
عليها حىت اآلن، مبنطقة جبل نفوسة. ومناقشة أساليب هذه الكتابات 
ومواضيعها، وكذلك مقارنتها بكتابات عثر عليها يف أماكن إسالمية 
أخرى، سيلقي املزيد من الضوء على احلياة االجتماعية يف شروس، 
إبان القرون اإلسالمية األوىل. هذا باإلضافة إىل توضيح قيمتها الفنية 

واألثرية، اليت ستساعد يف حتديد توارخيها.
ويبدو أن شروس يف القرون اإلسالمية األوىل، قد متاثلت يف 
حالة االستقرار مع مدينة تاهرت، حاضرة الدولة الرستمية. وجدير 
بالذكر ان طائفة يهودية عاشت يف قرية شروس، ورمبا بعض القرى 
األخرى جببل نفوسة. 280و كذلك ال يستبعد وجود املسيحيني، على 
الرغم من اعتناق أغلب السكان للدين اإلسالمي. وليس مبستغرب 
والنحل.281  امللل  خمتلف  من  أناس  رافقها  قد  التجارية  القوافل  ان 

 280- الشماخي، السري، ص 321.
 281- املصدر السابق، 273.

الدين ومتعلقاته، قد شكلت جزءا من  ويرجح ان احلوارات حول 
األحاديث املتداولة يف ذلك الوقت. وعلى العموم فالكتابات، اليت 
الكتابات  ان  نالحظ  فنحن  الرأي.  هذا  تؤيد  بشروس  عليها  عثر 
تتمحور حول إبراز العقيدة اإلسالمية، والرسائل املوجهة من خالهلا 
إىل إتباع الديانات األخرى. وليس مثة غموض يف هذه الكتابات حول 

حوارها مع أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى.
مبسجد  الكتابات  خالل  من  نستشف  ان  أيضا  يفوتنا  وال 
التهديدات  متمثلة يف  نفوسة من حمن،  أهايل  إليه  ما تعرض  شروس 
والغزو اخلارجي.282 ولذا جاءت بعض النصوص لترفع شعارا للتصدي 
والصرب واملصابرة. وفوق كل هذا مل ينس األباضيون ان يوثقوا  قواعد 

مذهبهم بأهم قرى جبل نفوسة، أال وهي قرية شروس.
يؤكد  األثري  فالدليل  التارخيية،283  اإلشارات  جتاوزنا  وإذا 
كتابة  على  عثر  فلقد  بقرية شروس.  اليهود  من  طائفة  وجود  على 
عربية بأنقاض شروس. واألمر يتعلق برجل من أهل تندمرية حيتفظ 
حبجر حيتوي على هذه الكتابة. ولقد ذكر أنه قد عثر عليها يف أطالل 
قرية شروس. ومل نتمكن من رؤية احلجر وتصويره إال بعد جهد كبري. 
(أنظر شكل 147). وتتكون الكتابة من ستة أسطر. وتقرأ ترمجتها: 
«...../ شهــ (ر) شباط (يف) سنة مخسة آالف / و أربعة و 
عشرين سنة من بداية اخلليقة / الر (حيم) سيجعل موهتا غفرانا لكل 
ذنوهبا / ومكاهنا مع أولئك الذين يرقدون يف حربون / ومع موسى 

وهارون آمني إىل األبد صله».

 282- الشماخي ، نفس املصدر، ص . 244.
 283- أنظر أعاله، ص . 89.
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                     شكل 147 كتابة أثرية عربية وجدت بقرية تندمريه القدمية

املرأة  اسم  على  حيتوي  البداية  يف  املفقود  السطر  ان  ويبدو 
املتوفية. والتاريخ يشري إىل شباط 5124. وهذا يعين يناير - فرباير 

1364 -  الثامن اهلجري. 

ولقد مت العثور على شاهدين لقربين، عليها كتابة عربية، إبان 
املوقع  العثور عليهما هو  املتعلق هبذا لبحث. ومكان  العمل احلقلي 
املعروف باملقربة اليهودية.284 والكتابة على أحدمها قد تأثرت بفعل 

الزمن، أما اآلخر فتقرأ ترمجته على النحو التايل:
(فية)  العا  موسى  الرىب  ابنة   / حانوته  اجلنة  «هناك جتمع يف 
وال (حياة) للربيني / ولكل االسرائليني الذين ماتوا / يف اليوم التاسع 
والعشرين شيفان (يف) سنة / مخسة آالف ومائتني / ومخسة وعشرين 
ذنوهبا  لكل  ال (حيم) سيجعل موهتا غفرانا  اخلليقة  بدء  إىل   / سنة 
موسى  مع  / حربون  يف  يرقدون  الذين  أولئك  مع  مكاهنا  وجيعل   /

وهارون / و (مع أولئك الذين ي) رقدون ب (كل) س (الم)».
 284- املصدر السابق، ص 77.

          شكل 148 كتابة أثرية عربية وجدت مبوقع املقربة اليهودية بشروس
بنياهنا  تصدع  قد  شروس  ان  على  احمللية  الروايات  وتؤكد 
وهجرت يف القرن السادس اهلجري - الثالث عشر امليالدي. وتربط 
الروايات هذا احلدث باحلرب اليت وقعت بني شروس وقرية ويغو. 
وأشار بعض الكتاب أيضا إىل هذه الرواية.285 ولكن الدليل األثري 
الثاين  املنتصف  بداية  يف  عامرة  كانت  شروس  ان  على  يؤكد  اآلن 
للقرن التاسع اهلجري - اخلامس عشر مسيحي. واهلجرة اليت يشار 

إليها - وهي حقيقة - تكون قد متت بعد التاريخ.
 285- ليفسكي، نفس املصدر، ص 5-44.
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عرف  قد  املوقع  بقية  وكذلك  املسجد  ان  إىل  اشرنا  لقد 
أبا  أن  التارخيية،  املصادر  ترويه  ملا  ووفقا  معروف،  أيب  إىل  منسوبا 
معروف الشروسي، كان حاكما لشروس يف القرن الثالث اهلجري- 
التاسع مسيحي.286 وكان من ضمن  أولئك العلماء، الذين يقصدون 
إنشائه  بالضرورة  تعين  ال  املعلومات  وهذه  والفتوى.  لالستشارة 
اليت  الدرجة  إىل  تطويره  به، ورمبا  اهتمامه  تعين  ما  بقدر  للمسجد، 
ضاهى فيها مسجد أيب منصور إلياس يف تندمريه. ومسألة نفي نسبة 
خبصوص  وردت  تارخيية  معلومة  تؤكدها  معروف  أيب  إىل  إنشائه 
املسجد، يف القرن الثالث اهلجري - التاسع مسيحي287 وكان ذلك 

قبل توليه ملنصب احلكم يف قرية شروس.
بداية  يف  املسجد  وجود  على  نؤكد  ان  اآلن  االحوط  ومن 
املوقع،  هبذا  جترى  ان  للحفريات  قدر  وإذا  اهلجري.  الثالث  القرن 

فاألدلة األثرية ستلقى املزيد من الضوء على هذا اجلانب وغريه.
ولقد مت العثور على الكثري من القطع الفخارية واخلزفية حول 
املسجد، ويف أجزاء أخرى من املوقع. وكذلك وجد بالشمال الشرقي 
من املسجد، ما يتخلف عادة من أفران صناعة الفخار. واملوقع ميثل 
قرية  يف  عليه  عثر  مبا  كثريا  يذكرنا  وهذا  احملترق.  الطني  من  كثيبًا 
فرسطه.288 ورمبا كانت شروس هي األخرى مركزا لتصنيع الفخار 
يف جبل نفوسة. أما القطع الفخارية اجملمعة من املوقع - فهي كمثيلتها 

يف فرسطه - ال تشكل موضوعا مستقال لدراسة علمية موضوعية.
واملقارنة بني مدينة تاهرت األباضية وشروس تبدي لنا كثريا 

 286- الشماخي، ص 4-263.
 287- املصدر السابق، ص. 266، 298.

 288- أنظر أعاله، ص 57.

من األوجه املشتركة. فالنسيج االجتماعي واملوقع اجلغرايف أتاحا لكل 
منهما ان تلعب دورا يف جتارة القوافل.289 ومبا انه ال يتوفر لدينا أدلة 
أثرية خبصوص االزدهار، الذي متتعت به مدينة تاهرت، فاملعلومات 
عاشته  الذي  الرفاه  على  للتدليل  احلايل،  الوقت  يف  كافية  التارخيية 
تذوقت شيئا من ذلك  قد  ان شروس  احملتمل  املدينة.290 ومن  هذه 
عثر  اليت  للزخرفة  الراقي  املستوى  عليه  يدلل  ما  وهذا  االزدهار. 
عليها باملسجد. وكذلك وجود املكتبة العامة ألهايل نفوسة بشروس، 

وغريها من املظاهر احلضارية، مثل مدرسة ابن ماطوس.
وال ننسى وحنن نعقد هذه املقارنة ان نشري إىل  ان شروس 
أقدم عهدا. ولقد عايشت التسامح الديين قبل ان تظهر مدينة تاهرت 
للوجود. وإشارات الكتاب واملؤرخني القدامى إىل شروس على إهنا 
ذلك.  على  شواهد  من  املوقع  هذا  أبرزه  ما  يدعمه  عظيمة،  مدينة 
واحلقيقة ان شروس يف تصنيفها األثري اإلسالمي لن تكون أقل قيمة 

من أجدابيا وسلطان وزويلة، وغريها من املواقع اإلسالمية.291

ويغو: 
تقع قرية ويغو على بعد 7 كم، يف االجتاه اجلنويب الشرقي، 
بعض  تتخللها  مسطحة،  مساحة  على  مبانيها  وتنتشر  شروس.  من 
املنخفضات، اليت رمبا  تكونت بفعل مياه السيول. وهي اليوم قرية 
مهجورة. وتقدر مساحة هذا املوقع حبوايل 2 كم مربع (أنظر شكل 
من  املزيد  إىل  احلديثة،  (مرقس)  قرية  البناء يف  تسبب  ولقد   (149

 289- الشماخي، السري، ص 273.
 290- ابن الصغري، نفس املصدر، ص 12، 26-7. أنظر أيضا، اجليالين، نفس 

املصدر ص 6-455.
Libya Antiqua, vol. VIII, Rome, 1971, pp. 106, 113-4. -291 



230

بعض اآلثار اإلسالمية جببل نفوسة يف ليبيا

231

حممد سامل املقّيد الورفلي

املوقع  هذا  من  مرقس  أهايل  نقل  فلقد  األثرية.  ويغو  لقرية  الدمار 
لبناء دورهم السكنية. وخيشى ان يكون بعض  الكثري من األحجار 
منها ذا قيمة فنية وأثرية، وعلى الرغم من هذا االعتداء على قرية 
الذي  املعماري،  التقدم  على  شاهدة  مبانيها  الزالت  األثرية،  ويغو 
املستوى  يضاهي  ما  اجلبل  قرى  يف  يوجد  وال  ويغو.  إليه  وصلت 

املعماري هلذه القرية.

                        شكل 149 املوقع األثري لقرية ويغو القدمية

إىل  تعود  ويغو،  اليت وصلتنا عن  املعلومات  ندرة  ان  ويبدو 
قرهبا من حاضرة جبل نفوسة، قرية شروس.292 وكل ما كتب عن 
 R. ) - ويغو يف العصر احلديث يعد أقل من القليل. فباسي - مثال
 Basset) يذكر ان ويغو مدينة بنواحي نالوت ،وتعرف بأوالد بن 
حممود .وهذه معلومة خاطئة .ويضيف بأهنا حتتوي على150  بيتا. 

وسكاهنا خليط من العرب والرببر.293 وهذا خطأ آخر.
292- كما رأينا فان قرية ويغو وما حول شـروس من القرى مل تذكر باالسـم، 
باعتبارهـا توابع للحاضرة األباضية. على الرغم مـن أمهية بعض تلك القرى. 

وحتوهلا يف فترات ما إىل مقرات حلكم اجلبل بكامله.
 293- باسي، نفس املصدر، ص 458.

للخلط ،الذي وقع فيه   (Lewicki) ليفسكي تنبه  ولقد 
باسي ،والذي أصلح بواسطة دي بوا (De Pois) كما ان ليفسكي 
اعتمد يف حديثه عن ويغو ،على بعض املراجع األباضية ،اليت هتتم 
مبوضوع الرجال والتاريخ .ونقل عنها ما يتعلق باحلرب اليت دارت 
بني قرييت شروس وويغو ،ملدة سبع سنوات .وكانت هنايتها تدمري 
بتدمري  القول  وهذا  قرية شروس يف القرن اخلامس اهلجري294. 
شروس وهجرة سكاهنا، يشوبه شيء من الغموض بعد العثور على 
شواهد القبور العربية. وبغض النظر عن هذا، فليس من املعقول ان 
تدمر قرية أباضية قرية أخرى، خاصة عندما تكون القرية املدمرة هي 

شروس، مبا تعنيه لألباضيني.295
لقد جاء ذكر قرية ويغو ألول مرة يف املصادر التارخيية، نسبة 
إىل رجل عاش يف القرن الثاين اهلجري. ويدعى عبد اهللا الويغوي.296 
وكان من أبرز الشخصيات العلمية يف وقته. ومن العجيب ان هذا 
الرجل كان معروفا أكثر من قريته وبيوهتا الرائعة. ومل يبق من املسجد، 
الذي نسب إليه إال رواق واحد. ويقع هذا املسجد يف الركن اجلنويب 
من القرية.297 ولقد حلقت أعمال الترميم الكبرية هبذا الرواق اليتيم. 
(أنظر شكل 150). وعلى الرغم من ذلك أمكن رفع خمططه األصلي 
بالكامل. وتبني ان خمطط املسجد مييل إىل الشكل املستطيل. ويبلغ 

 294- ليفسكي، نفس املصدر، ص 458.
 295- علي حيي معمر، موكب، اجلزء الثاين، ص 181.

 296- الشماخي، السري ، ص 170.
 297- يوجد مسـجد آخر مشيد يف باطن األرض. وال يبعد إال أمتار قليلة عن 
مسـجد أيب مهدي. ويطلق السـكان يف هذه املنطقة على هذا املبىن مسجد أيب 
غزالة. ورمبا يكون املسجد املشار إليه باسم مسجد اجلمان، أو اجالمن. (أنظر 

ليفسكي، نفس املصدر، ص 47).
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اجلهة  يشكل  الذي  واجلدار،  11.60م.  حوايل  القبلة  جدار  طول 
الشمالية الشرقية يبلغ طوله حوايل 14.10م. ويبلغ مسك اجلدران 
80 سم تقريبا. كما تبني انه كان للمسجد مدخالن، أحدمها يقع يف 
اجلدار الشمايل الشرقي، واآلخر يف وسط اجلدار املقابل. ومثة احتمال 

بوجود مدخل ثالث يف اجلدار الشمايل الغريب.

         شكل 150 مسجد أيب مهدي بويغو كما يبدو من اجلهة اجلنوبية الشرقية

                 شكل 151 الرواق الوحيد القائم مبسجد أيب مهدي الويغوي

                شكل 152 املقطع األفقي األرضي ملسجد  أيب مهدي بقرية ويغو 

ورواق القبلة، املرمم حديثا، مغطى بقبو برميلي. وال توجد 
هبذا الرواق ما يستحق الذكر سوى احملراب، الذي يبلغ عمقه حوايل 
بداخل  املعقود  حمرابه  وأما   .(154  ،153 شكل  (أنظر  1.60م. 
الرواق، يتميز ما يربز منه خارج اجلدار بشكل اسطواين، يشبه شكل 
القبة، اليت تتدرج يف احننائها كلما اقتربت من األرض. وهذا النوع 

من احملاريب منتشرة يف الشمال اإلفريقي.
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          شكل 153 لقطة داخلية للراوق املتبقي من مسجد أيب مهدي بويغو 

             شكل 154 احملراب البسيط بمسجد أيب مهدي بويغو

الصالة  بقاعة  كانت  اليت  األقواس  من  جزءا  ان  ويالحظ 
تغطيها  ال  الترميم  أعمال  ان  إذ  القبلة،  رواق  يف  منظورة  الزالت 
اآلثار  بقايا  تتبع  بعد  أمكن  ولقد   .(155 شكل  (أنظر  بالكامل. 
للمسجد من وجود رواقني آخرين خلف رواق القبلة (أنظر شكل 
156). ومن احملتمل ان املسجد كان يتكون من مخسة أروقة، مبا يف 

ذلك ما هو خمصص لصالة النساء.

        شكل 155 مسجد أيب مهدي وبقايا امتداد جدران املسجد املتصدع بويغو 
ومن الراجح ان دور ويغو يف جتارة القوافل ليس بأقل  أمهية 
اجلغرايف،  موقعها  ذلك  على  يدلل  ومما  وتندمرية.  شروس  دور  من 
ومستوى بيوهتا الراقي، والذي يشري إىل ثراء هذه القرية يف وقت من 
األوقات. وأما ما يبدو عليه مسجدها من افتقار للقيم الفنية، فهذا 

عائد إىل تصدع املسجد األصلي بالكامل.
ترى  ال  للمسجد  األصلية  األحجار  ان  للحرية  يدعو  ومما 
باملوقع. وطاملا أننا قد اشرنا إىل ما فعله أهايل قرية مرقس هبذه القرية 
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األثرية، فيحتمل ان هذه األحجار كانت من ضمن املنقوالت. وإذا 
كان هذا االحتمال صحيحا وفال يستبعد ان بعضا من األحجار قد 
ما حيدث يف  كثريا  الفعل  وهذا  كتابات.  أو  زخارف  على  احتوت 

األماكن، اليت تفتقر إىل احلس الثقايف للمحافظة على التراث.

         شكل 156 مسجد أيب مهدي كما يبدو من اجلهة اجلنوبية الغربية
إليه  ينسب  الذي  الويغوي،  مهدي  أبا  بان  علم  على  وحنن 
املسجد، تويف خارج أسوار اطرابلس، عندما كان اإلمام عبد الوهاب 
الرستمي حياصر املدينة يف سنة (190هـ - 805، 6 مسيحي).298 
جبل  يف  املساجد  بني  ذكرا  األقدم  ويغو  تظل  املعلومة  هلذه  ووفقا 

 298- الشماخي، السري، ص 18-9. أنظر أيضا ، دبوز، نفس املصدر، اجلزء 
الثالث، ص 1-510.

املخطط  هذا  ان  إذ  األصلي،  مبخططه  تتعلق  وأمهيته  نفوسة.299 
األرضي قد اختذ منوذجا لتخطيط املساجد باجلبل لعدة قرون.300 وال 
يفوتنا ان نذكر ان مجيع خمططات املساجد اليت تطرقنا إليها فيما سبق 
تتماثل مع ما وجدناه يف قرية ويغو. ولذا أضحى من املتيسر معرفة 
هذه اجلزئية من مكونات املسجد األباضي يف جبل نفوسة ويف القرون 

اإلسالمية األوىل.
ومن املمكن اآلن حصر بعض املواصفات، اليت ميزت املسجد 
األوىل  القرون  إبان  نفوسة،  جبل  من  الغريب  اجلزء  يف  األباضي، 
لإلسالم. فباإلضافة إىل الشكل شبه املستطيل، متيزت املساجد بوجود 
ان  النساء. ونالحظ  إحداها الستعمال  ثالثة مداخل. وقد خصص 
املسجد األباضي يفتقر بشكل عام إىل استعمال الزخارف والكتابات. 
وما رأيناه يف بعض األمثلة يعد خروجا عن القاعدة، اليت تركز على 

البساطة يف ميدان العمارة.
ويف هذا اإلطار ال نغفل عن ذكر اجلدار الفاصل يف املساجد، 
الذي يصنف هو اآلخر كعالمة مميزة للمسجد األباضي. وهذه الظاهرة 
مل نشاهدها يف املساجد اإلسالمية األوىل، على الرغم من صالة النساء 
يف املساجد. كما ان غياب املنرب يف مساجد اجلبل ظاهرة مميزة، كما 
أوضحنا عند مناقشة هذه املسالة. وأما ما يتعلق باملئذنة فلم حيسبها 
األباضيون من ضروريات املسجد. والعنصر املعماري الذي يسمى 
(الصمعة) استخدم يف املسجد األباضي لتحديد مكان املسجد. ويبدو 

 299- الشماخي، السري ، ص18-9. وانظر ايضا ، دبوز، نفس املصدر، اجلزء 
الثالث، ص 500.

 300- ال يفوتنا ان نلحظ ان كل املسـاجد، اليت اتينا عليها تشـترك يف شكل 
خمططها االرضي.
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املساجد وغريها  فبناء  األمر. وأخريا  إهنا مل تكن حمصورة على هذا 
عائد  فهذا  باطنها،  يف  أو  األرض،  مستوى  من  أقل  املستوى  على 
إىل الوقاية من احلرارة اليت تتميز هبا املنطقة يف أشهر الصيف، ومن 
الربودة يف أشهر الشتاء. وأما تغطية املباين باألقبية الربميلية، فهذا مما 
التأثر مبياه األمطار، وتكدس األتربة فوق األسطح.  جينب األسقف 
وال يغيب عنا مالحظة املساحة الصغرية للمساجد ،مع اعتبار الكثافة 

السكانية العالية.301
هلذا  نفوسة  أهايل  لتبين  تاريخ  حتديد  هو  هنا  يواجهنا  وما 
النموذج من املساجد. ورمبا نتساءل حول عدم تطوره لفترة طويلة 
من الزمن حىت يف مناطق إسالمية أخرى. وحنن ال نستطيع القول بعدم 
وجود من يتفوق يف جمال العمارة يف جبل نفوسة. الن األبنية ذات 

املستوى الراقي والدور اجلميلة بقرية ويغو تفند هذا الزعم.
ويبدو ان علينا إللقاء مزيد من الضوء على هذا املوضوع، 
وذلك  العراق.  إىل  وبالتحديد  اإلسالمي،  العامل  شرق  إىل  النظر 
املمكن  ومن  نفوسة.  جبل  يف  بوضوح  يظهر  ال  األقوى  التأثر  الن 
مناقشة هذا األمر يف مسارين. األول منها يتعلق باملسجد األباضي، 
يف  األوىل  اإلسالمية  املساجد  من  األساسية،  مميزاته  استعاد  الذي 
ان  أوال  نالحظ  ان  والبد  والبصرة.  الكوفة  مثل  مساجد  العراق، 
وجود اخلندق حول املسجد يف العراق عائد إىل الضرورات احلربية 
واختالف املوقع اجلغرايف. وأما غياب األفنية يف مساجد اجلبل فعائد 
إىل  الظروف املناخية. واملسار الثاين ما يتعلق بتعاليم األباضية نفسها. 
خاصة  األبنية،  من  جعلت  الديين،  األباضي  للفكر  احملافظة  فالنظرة 
ان  هنا  نذكر  ان  اجلدير  ومن  البساطة.  بطابع  التمسك  املساجد، 

 301- الشماخي، السري، ص 310.

املساجد اإلسالمية اقتصر مهها على إقامة العبادة، يف أماكن ال تشغل 
املصلي عن الصالة. وهلذا مل يأخذ أهايل نفوسة أفكارهم الدينية، من 
شرق العامل اإلسالمي وحسب، بل تأثروا أيضا هبذه املنطقة يف جمال 

الفنون والعمارة.

منازل ويغو: 
عندما يقف املرء بني أطالل قرية ويغو، يتساءل ملا مل جيذب 
من  نوع  يعتريه  كما  بالتراث؟  واملهتمني  املعنيني  أنظار  املوقع  هذا 
التحسر ملا يرى من إمهال للعناية به، واحملافظة عليه من العبث!. والبد 
له وان يشعر منذ الوهلة األوىل ان هذه القرية قد عاشت يف وقت 
ما فترة مزدهرة. ذلك ان مظاهر الفن املعماري الراقي يف هذا املوقع 

جيعله األروع يف أحناء جبل نفوسة .

                   شكل 157 منزل حتت األرض بقرية ويغو

والوقع ان أطالل الدور هبذه القرية ختتلف عن كل ما رأيناه 
يفصلهما منخفض  تتناثر فوق هضبتني،  نفوسة. فهي  يف قرى جبل 
بيوت  الدور  هذه  أمام  ويوجد  800م.  حوايل  عرضه  يبلغ  صغري، 
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أخرى حمفورة يف باطن األرض. وتتساوى تقريبا أغلب هذه الدور يف 
املساحة والتخطيط. وال ختتلف عن بعضها إال يف تفاصيل دقيقة. ولذا 
املنازل  منها. وسنأيت على ذكر  منزل واحد  التركيز على  سنحصر 

األخرى، إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك.

                شكل 158 ممنازل بقرية ويغو األثرية

منزل احملراب:
هذه  عليه  أطلقنا  ولكننا  االسم.  هبذا  املنزل  هذا  يعرف  ال 
الصفة، لكونه املنزل الوحيد، الذي احتوى على حمراب بداخله. ويقع 
هذا البيت يف اجلهة الشمالية الغربية للقرية. (أنظر شكل 158) وهو 
ذو ختطيط شبه مستطيل. ويبلغ طول جداره اجلنويب الشرقي حوايل 
9.90م، واجلنوبلي الغريب 5.40م تقريبا. وتقدر مساحة البيت، مبا 
يف ذلك الفناء الذي بداخله، حبوايل 52، 23 متر مربع (أنظر شكل 

159) (أنظر شكل 160) للمقارنة.

                      شكل 159 املخطط األفقي األرضي ملنزل بقرية ويغو القدمية

الشرقية  الشمالية  اجلهة  من  حجرات  الفناء  هذا  ويكتنف 
األغلب  األعم  يف  بطابقني  املنزل  هذا  ويتماثل  الغربية.  واجلنوبية 
(أنظر شكل  برميلية  بأقبية  مغطى  باملوقع. ومجيعها  املنازل  مع سائر 
 .(162 شكل  (أنظر  طابقني  من  بأكثر  منها  بعض  ويتميز   .(161
عمره  بقصري  مسافة،  من  إليها  نظرًا  املنازل،  هذه  مشهد  ويذكرنا 
الفتحات  البيوت، مع غياب  وتبدو هذه  بالشام.302  الصرخ  ومحام 

 302- أنظر كمال الدين سـامح، العمارة يف صدر اإلسـالم، القاهرة، 1964، 
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جبدراهنا اخلارجية، كمبان صغرية حمصنة. وال يشذ عن هذا الوضع إال 
منزل واحد. وهلذا املنزل نافذتان يف الواجهة. ولكن هذه الفتحات 

تبدو غري أصلية (أنظر شكل 163).

           شكل 160 املخطط األفقي األرضي ملنزل بقرية ويغو القدمية 
اجلنويب  جداره  يتوسط  واحد  مدخل  احملراب  مبنزل  ويوجد 
الغريب. ويبلغ عرضه حوايل 1.30م، وارتفاعه 2.40م. ويبلغ مسك 
املدخل  ان هذا  162). ويبدو  (أنظر شكل  1.26م  جدرانه حوايل 
كان يكتنفه عمودان، كما هو احلال يف منزل آخر، بالشمال الغريب 

أنظر األشكال، 16، 17، 20. 

للقرية (أنظر شكل 165).

                        شكل 161 فناء منزل احملراب بقرية ويغو األثرية

                         شكل 162 بقايا آثار منزل بقرية ويغو األثرية
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            شكل 163 منزل قدمي بقرية ويغو، يف اجلنوب الغريب للقرية

                شكل 164 مدخل منزل احملراب بقرية ويغو

 على ميني الداخل إىل منزل جتويف يف اجلدار اجلنويب الشرقي. 
شكل  أنظر   ) احملراب.303  صفة  يعطيه  املوضع  هذا  يف  ووجوده 
 303- يبدو هنا ان السكان قاموا، خبالف االخرين يف مناطق اجلبل، بترميمات 
حافظـت على الطابع االصلـي. وميكن مالحظة هذا األمـر يف املنازل اليت مت 

اصالحها، واملنتشرة هبذا املوقع.

167). وهذه الظاهرة منفردة يف جبل نفوسة. ولقد رأينا أمثلة يف 
القصور األموية، اليت اختذها األمراء لالستجمام، وكذلك يف قصر 

االخيضر.304

                    شكل 165 مدخل ملنزل بقرية ويغو يف الطرف الغريب للقرية

وإذا جتاوزنا مدينة سامراء فيما يتعلق هبذه الظاهرة، فإننا ال 
فترة  إىل  تعود  اليت  اإلسالمية،  املواقع  يف  مبحراب  منزل  على  نعثر 
مبكرة. وجيدر القول ان احملاريب املسطحة، اليت وجدت بسامراء، 
مل تكن إال للزينة.305 ولذا فهذا املنزل- حسب علمنا - يظل مثال 

 304- كرزويل، العمارة اإلسالمية املبكرة، اجمللد الثاين، ص 106. 7-126، 196.
  E. Herzfed, Die Ausgrabun Von Samorra, I, Der ،305- أنظـر 

Wandschuch oher Bauten Von Sammaran und Seine Ornamen-
tik, BERLIN, 1923 pp, 181, 225, Abb 259, 260, 316, LXII, C/281.

 Excavalion at Samarra, 1936-39, Bagdad, 1940 Part I , P 24, PI.
 LVII, also , B Franeis and it Nqshabandi, AL Maharib al Qadima,
 Sumer, VII, 1951, p, 213, pl. 1,2, cf CK. Williams, Bulletin of
 the Metropolitan; Museam of Art, N.S.II 1994, PP. 2, 286. See F
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متفردا يف العمارة اإلسالمية املبكرة، ورمبا يعود تارخيه إىل القرن الثاين 
- الثالث اهلجري - الثامن، التاسع مسيحي.

            شكل 167 داخل منزل احملراب بقرية ويغو األثرية
حجرة  الشرقية  الشمالية  اجلهة  إىل  أيضا،  الفناء  يف  ونرى، 
حنيتان  مدخلها  ويكتنف   .(168 شكل  (أنظر  اإليواء  شكل  متاثل 
وارتفاعهما  طوال،  سم   30 حوايل  قاعدهتما  يبلغ  حيث  معقودتان، 
حوايل 35 سم. وعند مواجهة مدخل احلجرة، تبدو احلنية اليت على 
اليمني مغطاة بعقد على هيئة حدوة الفرس (أنظر شكل 168). وهذا 
مثل آخر مل نره بعمارة اجلبل. وتتكون هذه احلجرة من شكل شبه 
مستطيل، حيث يبلغ طول اجلدار اجلنويب الشرقي حوايل 1.60 م، 
اجلدار الشمايل الشرقي حوايل 2 م. ويتكون سقف احلجرة من قبو 

Shafi, I op,. cit p 622.

احلجرة  هذه  ويكتنف  احلجرات.  مجيع  يف  احلال  هو  كما  برميلي، 
حال  اليمني،  على  اليت  احلجرة  مساحة  وتقدر  صغريتان.  حجرتان 
مواجهتهما، حبوايل 2 متر مربع. واألخرى 1.43 متر مربع تقريبا. 
املنزل.  من  الثاين  الطابق  إىل  يقود  درج  األخرية  باحلجرة  ويوجد 
وارتفاعه  سم.   55 حبوايل  عرضه  يقدر  احلجرتني  من  كل  ومدخل 

حوايل 95 سم (أنظر شكل 168).

    شكل 168 احلجرة الرئيسية مبنزل احملراب كما تبدو من اجلهة اجلنوبية الغربية لويغو 

وتقدر  واحدة.  الفناء حجرة  من  الغريب  الشمال  ويوجد يف 
سم،   90 مدخلها  عرض  ويبلغ  مربع.  متر   6.30 حبوايل  مساحتها 
وارتفاعه حوايل 1.10م (أنظر شكل 169). ومثة سدتان حجريتان 

يف هناية احلجرة.
البارزة  األحجار  تلك  الفناء،  هذا  يف  االنتباه  يثري  ما  ولعل 
عن اجلدار اجلنويب الغريب (أنظر شكل 170) وهذه الظاهرة تذكرنا 
جبذوع األشجار املثبتة يف جدران قصور التخزين. واألرجح إهنا قد 
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استعملت للوصول إىل الطابق الثاين من هذه اجلهة. ويبدو أن الطابق 
الثاين قد استعمل للتخزين. ومما يدعم هذه الفكرة عدم وجود بقايا 

آثار لقصر ختزين باملوقع.

     شكل 169 فناء منزل احملراب بقرية ويغو، واحلجرة املوجودة يف الطرف اجلنويب الغريب

   شكل 170 فناء منزل احملراب بقرية ويغو، واحلجرة املوجودة يف الطرف اجلنويب الغريب

العام،  التخطيط  يف  تشترك  فاملنازل  سابقا  اشرنا  وكما 
وأساسيات البناء املعماري. ولبعض املنازل حجرتان مصممتان على 
شكل إيوان. والفارق املميز بني هذه الدور، يكمن يف عدد احلنيات 
اجملوفة (أنظر شكل 171). وال يفوتنا ان نتوقف عند طريقة إنشاء 
هذه املنازل. فلقد بنيت اجلدران أوال من الطني، مث لبست من اخلارج 

بأحجار جيدة القطع (أنظر شكل 172).

             شكل 171 بقايا آثار منزل متصدع بقرية ويغو القدمية
وال شك أن هذا الطراز من البيوت، تتمثل فيه مميزات البيت 
املشىت،  قصر  يف  وضوحا  يكون  ما  أكثر  رأيناها  اليت  اإلسالمي، 
وأكثر  حجما  أكرب  ولكنها  واالخيضر.  الطوبة  قصري  يف  وكذلك 

تفصيالت.306
306- كرزويل، العمارة اإلسالمية املبكرة ، اجمللد الثاين، ص 8-147، 8-197. 

أنظر أيضا ، فريد شافعي، نفس املصدر، ص 9-186.
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                      شكل 172 بقايا آثار منزل متصدع بقرية ويغو القدمية

وحنن إذ ننتقي منوذجا للبيت اإلسالمي يف جبل نفوسة، متمثال 
يف بيت احملراب بقرية ويغو األثرية، لنرمي بالدرجة األوىل، إىل إثارة 
االنتباه إىل هذا املوقع اهلام. إضافة إىل ما يقتضيه هدف البحث من 

إبراز للقيم الفنية واملعمارية هبذه املنطقة.
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                      شكل 172 بقايا آثار منزل متصدع بقرية ويغو القدمية

وحنن إذ ننتقي منوذجا للبيت اإلسالمي يف جبل نفوسة، متمثال 
يف بيت احملراب بقرية ويغو األثرية، لنرمي بالدرجة األوىل، إىل إثارة 
االنتباه إىل هذا املوقع اهلام. إضافة إىل ما يقتضيه هدف البحث من 

إبراز للقيم الفنية واملعمارية هبذه املنطقة.

الفصل اخلامس
الكنيسة – أم الطبول

أبو كار
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الفصل اخلامس
الكنيسة - أم الطبول - أبو كار

تقع منطقة متزدة على بعد حوايل 6 كم إىل الغرب من مدينة 
جادو. وتشتهر هذه املنطقة - كما هي املناطق اجملاورة هلا- بسهولة 
املنبسطة، تربتها اخلصبة، وبكثرة أشجار الزيتون فيها. وهي إذ تقع 
على سطح مرتفع جبلي، لتختلف عن املنطقة الغربية من جبل نفوسة. 
إليها  القرى اليت تطرقنا  بقية  بقايا أطالهلا عن  وهي أيضا ختتلف يف 
آنفا. وتظهر بقايا أطالل متزدة على، أو بني اهلضاب الصغرية. وال 
نرى حوهلا ما يدلل، على إهنا يف أي وقت مضى، قد اختذت نوعا 
من الوسائل الدفاعية حلمايتها. ورمبا يكون هذا عائدا من جهة، إىل 
موقعها يف وسط جبل نفوسة. ومن اجلهة األخرى للتحصن الطبيعي 
الشمال  الشرقي إىل  الشمال  املمتدة من  املتمثل يف سلسلة اجلبال، 
كل  فشل  يف  الرئيسي  الدور  اجلبال  هلذه  ولعل  للمنطقة.  الغريب 
احملاوالت العسكرية لالستيالء عليها. وان كانت أكثر ما حققته هذه 

احملاوالت، إحراق أشجار الزيتون يف أسفل هذه اجلبال.307
وما مييز هذه املنطقة هو كثرة األطالل املتناثرة يف كل أحنائها. 
إظهار  إىل  وصوال  هبا  األثرية  املعامل  بعض  على  التركيز  رأينا  ولقد 
نفوسة. وباإلضافة إىل ذلك،  املعماري يف منطقة جبل  الفين  التنوع 
يف  نقاش  مثار  كانت  اليت  اجلوانب،  على  الضوء  من  مزيد  إلقاء 

الصفحات السابقة.

 307- علي حيي معمر، موكب ، اجلزء الثاين ، ص 205.
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مسجد الكنيسة:
بعد  على  طرق،  متفرق  جادو  مدينة  من  الغرب  إىل  يوجد 
الغريب من هذا  الشمال  12 كم منها، ومثة طريق متجه حنو  حوايل 
املفترق. ويقود هذا الطريق إىل متزدة، اليت تقع على بعد حوايل 3 

كم. ويظهر على ميني هذا الطريق املبىن املعروف بالكنيسة.
بأي   – السري  ضمنها  ومن   – التارخيية  املصادر  متدنا  وال 
بكل  اليت حتظى  املساجد،  احد  بأنه  إليه،  اإلشارة  معلومات، سوى 
تقدير، من قبل األهايل جببل نفوسة.308 ورمبا تكون هذه الندرة يف 
املعلومات لقرب هذا املبىن من جادو، إحدى املدن املشهورة مبنطقة 

اجلبل.309
األصلية.  املعمارية  عناصره  من  بكثري  حيتفظ  املسجد  وهذا 
إىل  هذا  يعود  ورمبا  نفوسة.  جببل  القدمية  املساجد  عليه  ملا  خالفا 
جودة احلجر املستعمل يف البناء، باإلضافة إىل حجم املبىن ووضعه يف 
باطن األرض. األمر الذي صرف األهايل عن القيام بأعمال الترميم 

واإلصالح، كما رأينا يف املواقع السابقة.
يف  موقعه  حفر  بعد  باحلجر،  شيد  قد  املبىن  هذا  ان  ويبدو 
األحجار  وبعض  األبيض،  باللون  املطلية  واجهته  ولوال  تلة صغرية. 
الرومانية الظاهرة فوق الكثيب، ملا اهتدت إليه العني بسهولة. وال 
يفهم من وجود األحجار بأعلى هذا املبىن إهنا تقوم مقام (الصمعة) 
اليت اشرنا إليها فيما مضى، بل هي على ما يعتقد أحجار جلبت من 
موقع روماين قدمي، لكنها زادت عن حاجة البناء. فتركت باملوقع. 

 308- الشماخي، ص 599، أنظر أيضا روسي، نفس املصدر، ص 91.
 309- ابن حوقل، نفس املصدر، 5-94.

ومثة احتمال بان املبىن الروماين كان يف نفس املوقع قبل بناء املسجد 
(أنظر شكل 173، 174).

               شكل 173 سطح مسجد الكنيسة مبنطقة متزدة

               شكل 174 اجلدار اجلنويب الشرقي ملسجد الكنيسة بتمزدة

الشكل  مربع  خمطط  من  (الكنيسة)  املسجد  هذا  ويتكون 
تقريبا. ويبلغ طول جدار القبلة حوايل 25.10 م. واجلدار الشمايل 
الشرقي حوايل 10.5 م بينما يبلغ مسك اجلدران 60 سم (أنظر شكل 
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175). وتتكون قاعة الصالة من أربعة أروقة، مغطاة بأقبية برميلية. 
عشر  اثنيت  على  مقامة  دائرية،  نصف  شبه  بأقواس  مدعمة  وهي 
احلائط  ما عدا يف  للجدران،  الساندة  الدعامات  ترى  عمودا. كما 
والفنية  املعمارية  الناحية  من  األقواس  هذه  وتعترب  الشرقي.  اجلنويب 
األفضل تنفيذا يف جبل نفوسة. ويالحظ ان بعضا منها يستقر على 
تيجان مربعة الشكل. ويبدو واضحا عدم التوافق بني عناصر املسجد 
املعمارية. األمر الذي يدلل على ان هذه األحجار واألعمدة قد أعيد 

استعماهلا لبناء هذا املسجد (أنظر شكل، 176، 177، 178).

          شكل 175 قاعة الصالة مبسجد الكنيسة بتمزدة

              شكل 176 قاعة الصالة مبسجد الكنيسة بتمزدة

                       شكل 177 قاعة الصالة مبسجد الكنيسة بتمزدة
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       شكل 178 لقطة لعمود من األعمدة املوجودة بقاعة الصالة ملسجد الكنيسة

اجلدار  منتصف  يف  تقرييب،  بشكل  املسجد،  حمراب  ويقع 
اجلنويب الشرقي. وهو عبارة عن جتويف نصف دائري. وال ينسجم 
اجليدة  األحجار  بنائه  يف  استخدم  ولقد  املسجد.  عمارة  بقية  مع 
املوجود  باحملراب  يذكرنا  احملراب  خللفية  املسطح  والشكل  القطع. 
مبسجد تندمرية. والفارق ان حمراب مسجد أيب منصور إلياس، يربز 
(الكنيسة) حوايل  ويبلغ عرض حمراب مسجد  القبلة.  خارج جدار 

60 سم. وعمقه حوايل  50 سم (أنظر شكل 179).

                    شكل 179 حمراب مسجد الكنيسة مبنطقة متزدة
ويبدو ان احملراب بشكله البسيط، وتناقضه مع مستوى بناء 
اليت  نفوسة،  جبل  مبساجد  احملاريب  أغلب  مع  متفقا  املسجد،  بقية 
ختلو من التنميق، زخرفة أو كتابة. وعلى الرغم من هذه الظاهرة، 
فاحملراب يف العمارة اإلسالمية، اكتسب أمهية من خالل داللته على 
االجتاه الصحيح للقبلة. وهذا شرط أساسي يف صحة الصالة. وهلذا 
السبب، كان يف كثري من األحيان حمط عناية الفنانني املسلمني. ونرى 
هذا االهتمام يف مساجد اجلبل يف كل من أبناين، تندمرية، وشروس. 
والراجح ان حمراب مسجد الكنيسة األصلي كان متطابقا واملستوى 
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حلق  قد  لترميم  نتيجة  فهو  احلايل  احملراب  أما  املسجد.  لبناء  اجليد 
باملسجد يف فترة متأخرة.

ومما يزيد من مستوى هذا الترجيح، وجود أحجار مستطيلة 
أحناء  بعض  يف  متناثرا  غريها  وجد  كما  احملراب.  أمام  القطع  جيدة 
األصلي،  احملراب  إىل  األحجار  هذه  إنتماء  افترضنا  وإذا  املسجد. 
فعددها يزيد بكثري عما حيتاجه بناء احملراب. األمر الذي جيعلنا نظن 
ان أرضية هذا املبىن كانت مغطاة هبذه األحجار املصقولة. وهذا مما 
يزيد من احتمال وجود مبىن سابق على بناء املسجد. ومثة قصة شائعة 
على  العثور  من  متكنوا  املغاربة  من  بنفر  تتعلق  املنطقة،  سكان  بني 
كنز هبذا املبىن. ومل يكتشف األهايل الدمار الذي مت باملسجد إال يف 
اليوم التايل. وهذا ما يذكرنا بقصة احملراب اجملصص يف قونية (العهد 
السلجوقي)، الذي تعرض هو اآلخر للتدمري من قبل سكان القرية، 
حبثا عن كنز خلف احملراب. ومل تكن النتيجة إال تدمري احملراب310، 

والعثور على التراب .
وجند هذه القصة مرتبطة بالكثري من املساجد يف منطقة متزدة. 
وعلى العموم فوضع حمراب مسجد الكنيسة، واألحجار املتناثرة بقاعة 
الصالة، توحي بأن عمال تدمرييا متعمدا قد جرى هبذا املكان (أنظر 
شكل 179). والزال بعض الناس يعتقدون بان الكنز الزال موجودا 
باملبىن، ومدفونا بأحد جدران املسجد. ويعزون وجوده لتحوط األقدمني 

بإجياد املال الالزم إلعادة بنائه يف حالة التصدع أو االهنيار.
 310- املعلومات الشـفوية زودنا هبا كل من اسـتاذ اآلثار والفنون اإلسالمية 
جبامعة لندن الدكتور جيزا فيهرفاري، وكذلك الدكتور م. كياين أسـتاذ الفنون 

اإلسالمية، ومن املمكن االطالع على املصدر التايل:
 R. Hillenbrand, Oriental Art, Vol, XVIII, 1972, PP. 1-14, See
 also, Hillenbrand, Kunst des Orient, X/1-2, 1976, PP. 49 7.

وعلى الرغم من عدم وجود الدليل األثري - حىت اآلن - 
حلسم هذا األمر، فإننا ال نقطع بعدم وجود ما يطلق عليه (الذخائر) يف 
املباين القدمية.311 ويبدو ان مثة ما ميت إىل حقيقة هذه القصة، بشكل 
أو بآخر، وإال ملا تناقلتها األجيال، وأصبحت على هذا املستوى من 
قد  نفوسة  جبل  يف  القدمية  املساجد  ان  ننسى  إال  وجيب  الشيوع. 
تعرضت لكثري من الترميمات بعد إمهال دام لسنني طويلة. وحنن إذ 
نقول بغياب احلفريات األثرية هبذه املنطقة، لنرى هذه الظاهرة متثل 
إشكالية للدراسات املتعمقة هبذه األحناء من جبل نفوسة. وما جيب ان 
نؤكد عليه هنا ان مسجد الكنيسة - كما هي مساجد أخرى هبذه 

املنطقة – تزودنا مبا يشري إىل التدمري املتعمد.312
اجلنوبية  اجلهة  يف  يقع  واحد،  مدخل  (الكنيسة)  وملسجد 
وارتفاعه  سم،   56 حوايل  عرضه  ويبلغ  القبلة.  جدار  من  الغربية 
احملراب  هو  كما  أيضا  وهنا   .(180 شكل  (أنظر  تقريبا  م   43.1
هذه  وتشمل  املسجد.  عمارة  وبني  بنائه  بني  التالؤم  عدم  نالحظ 
املالحظة جدار القبلة، الذي تعرض إىل ما يبدو، إعادة لبنائه بالكامل. 
وال يوجد بقاعة الصالة إال فتحتني باجلدار الشمايل الشرقي، للضوء 
والتهوية (أنظر شكل 181). ويوجد كذلك يف اجلدار املقابل حلائط 
القبلة حنية ذات قوس شبه نصف دائري (أنظر شكل 182). وال 
يبدو ان هذه احلنية ذات وظيفة عملية يف املسجد. ومن املستبعد أيضا 
ان تكون مدخال مسدودا، ذلك ألهنا يف وسط التلة، اليت تعلو على 
 311- يف بداية السـبعينات وجد رجل جرة مليئـة بالعملة الفضية، بينما كان 
حيـرث األرض. وهذه العملة تعود إىل العهد احلفصـي، وهي حمفوظة مبصلحة 
اآلثار، ولكن مل يكتب عنها بعد. ولالطالع على مثيلتها أنظر، النقود العربية يف 

تونس، تونس 1968. ص 148.  
 312- أنظر أعاله، ص 102.
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سطح املسجد ذاته، ويرجح ان هذه احلنية ذات صلة باملبىن القدمي 
القائم هبذا املوقع قبل بناء املسجد. وهذا ما يعطي لتسمية املبىن من 

قبل األهايل بالكنيسة، معىن يشري إىل األثر األقدم عهدا.

         شكل 180 املدخل الوحيد ملسجد الكنيسة املوجود باجلدار اجلنويب الشرقي

                         

                       شكل 181 قاعة الصالة مبسجد الكنيسة بتمزدة
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            شكل 182 قاعة الصالة مبسجد الكنيسة بتمزدة

ويظهر بقاعة الصالة، على ميني الناظر إىل هذه احلنية املعقودة قربان 
(أنظر شكل 183). وعلى الرغم من ان هذه الظاهرة شائعة مبناطق 
جبل نفوسة، إال ان ما يثري االنتباه هو وضعية القربين املتعامدين مع 
جدار القبلة. وهذا مما يتناقض مع وضعية القبور اإلسالمية املتوازية 
مع جدار القبلة. وجتنبا لإلسهاب، فهذه إشكالية أخرى تضاف إىل 
اإلشكاليات السابقة املتعلقة هبذا املسجد، وحقيقة أصل هذا املبىن. 

وهذا ما سنأيت عليه يف الصفحات التالية:

                      شكل 183 قاعة الصالة مبسجد الكنيسة بتمزدة

ويوجد فناء صغري ملحق باملسجد يف اجلهة اجلنوبية الشرقية. 
وهو ذو شكل شبه مستطيل، حيث يبلغ طول اجلدار الشمايل الغريب 
حوايل 30.5 م، واجلدار اجلنويب الغريب 25.7 م تقريبا (أنظر شكل 
175). ويقع مدخل هذا الفناء يف اجلهة اجلنوبية الغربية، قبالة مدخل 
املسجد. ويقدر عرضه حبوايل 90 سم (أنظر شكل 174). وتظهر 
كما   .(184 شكل  (أنظر  املدخل  هبذا  واضحة  الرومانية  األحجار 
الشرقية.  الشمالية  اجلهة  يف  باملسجد،  ملحقة  توجد حجرة صغرية 
ويبلغ طول جدارها الشمايل الغريب حوايل 60.3 م، بينما يبلغ عرض 
مدخلها حوايل 60 سم (أنظر شكل 175، 185). ووجود احلجرات 
املسجد.  خارج  هنا  نراها  ولكننا  منتشرة،  ظاهرة  اجلبل  مبساجد 
ويظن من خالل تقومي البناء إهنا تعود إىل فترة متأخرة. ويبدو إهنا قد 

استعملت إليواء الزوار.
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                 شكل 184 اجلهة اجلنوبية الشرقية ملسجد الكنيسة بتمزدة

               شكل 185 اجلهة اجلنوبية الشرقية ملسجد الكنيسة بتمزدة

ويقود كل من مدخل املسجد ومدخل الفناء إىل فناء آخر يف 
اجلهة الشمالية الشرقية. وهو ذو شكل شبه مستطيل. وتقدر مساحته 
حبوايل 50 متر مربع. ويوجد هبذا الفناء صهريج أرضي للماء حيث 
تظهر على فتحة بعض األحجار الرومانية، كما هي ماثلة للعيان يف 

سور الفناء ( أنظر الشكل 186). وهي أكثر ظهورا يف اجلزء اجلنويب 
الغريب. وبالنظر إىل الكيفية، اليت بين هبا سور الفناء، حيث وضعت 
األحجار فوق بعضها البعض بعيدا عن التنسيق، والربط فيما بينها، 
للماء  تاريخ قريب. كما وجد  صهريج آخر  إىل  ترجع   أهنا  يتبني 
أيضا  حماطة  الصهريج  هذا  وفتحة  املسجد.  من  الغريب  اجلنوب  إىل 
زخرفة  منها  حجر  على  ويظهر  القطع.  اجليدة  الرومانية  باألحجار 
متثل شكال مستطيال حمتويا على دائرتني ( أنظر شكل 186، 187).

كما نرى هذه النوعية من  األحجار ملقاة إىل جانب هذا الصهريج، 
وحول املسجد بشكل عام (أنظر شكل 188).

  شكل 186 الفناء اخلارجي ملسجد الكنيسة الذي مييد باجتاه  اجلهة اجلنوبية الشرقية 
ويبدو ان مسجد (الكنيسة ) على الرغم من احتوائه على أهم 
العناصر املعمارية، اليت تصنفه يف قائمة واحدة، مع بقية املساجد يف 
اجلبل. فهو خيتلف عنها يف بعض الوجوه. فاملخطط األرضي املستطيل 
للمسجد، الذي رأيناه مبنطقة الغرب من جبل نفوسة، ينسبه علماء 
مسجد  خمطط  ان  رأينا  ولقد  األموي.  التأثر  إىل  والعمارة،  الفن 



268

بعض اآلثار اإلسالمية جببل نفوسة يف ليبيا

269

حممد سامل املقّيد الورفلي

باملساجد  الظاهرة هلا عالقة  املربع. وهذه  الشكل  الكنيسة مييل إىل 
اإلسالمية األوىل يف العراق.313 وحنن ال نريد ان نتخذ من هذا املثل 
دليال على تأثري العمارة اإلسالمية يف العراق على منطقة جبل نفوسة، 
ولكن يصح القول بأن تعدد هذا املثل سيجعل منه موضوعا جديرا 
باالهتمام، خاصة وأن املعلومات التارخيية تشري إىل عالقة بني املنطقتني 

منذ القرن األول اهلجري -  السابع مسيحي.314

             شكل 187 أحجار رومانية ملقاة يف اجلهة اجلنوبية الغربية من السجد 

وكما أوضحنا سابقا، فوجود قسم خمصص للنساء يعد أحد 
يف  نراها  ال  الظاهرة  وهذه  نفوسة.  جببل  األباضي  املسجد  مميزات 
باجلدار  املعقودة  احلنية  وجود  من  الرغم  على  (الكنيسة)،  مسجد 
الشمايل الغريب، اليت تطرح هذا االحتمال. فاحلقيقة أن املسجد خيلو 

من أي أثر لوجود حاجز باملسجد يف أي يوم من األيام .
ومثة فارق آخر هام بني مسجد (الكنيسة) واملساجد اليت اشرنا 

 313- كرزويل، نفس املصدر، اجمللد الثاين، ص 193.
 314- الشماخي، السري، ص 4-123.

إليها يف املنطقة الغربية من جبل نفوسة. ويتمثل يف حسن التخطيط 
وجودة البناء. ولوال وجود األحجار الرومانية يف هذا املسجد، لتمت 

نسبة معماره إىل مستوى البناء، الذي رأيناه يف عمارة منازل ويغو.

            شكل 188  بقية لعمود روماين موجود ليس بعيدا عن مسجد الكنيسة

والبد ان يطرح وجود هذه األحجار الرومانية بكثرة يف هذا 
املوقع العديد من األسئلة. ولعل أمهها ما يتعلق بوجودها األصلي. وال 
يظهر اليوم للعيان ما يدلل على وجود مبىن روماين قدمي هبذا املوقع. 
وكذلك ال تزودنا املعلومات التارخيية بأي إشارة تساعدنا على تبين هذا 
االفتراض. وملزيد من إلقاء الضوء على هذه اإلشكالية. وجب تتبع 

النقاط اليت اشرنا إليها فيما يتعلق والتأثري املسيحي على هذه املنطقة.
وقد زودتنا املصادر التارخيية بالكثري عن اضطهاد الدولة الرومانية 
للمسيحيني حىت القرن الرابع مسيحي. وهو الوقت الذي أصبحت فيه 
الديانة املسيحية الدين الرمسي لإلمرباطورية الرومانية. ولقد سبب هذا 
الوسط املسيحي يف الشمال اإلفريقي. ولكنه قد  ارتياحا يف  احلدث 
تسبب أيضا يف خلق إشكالية جديدة. وقد متخضت هذه املسألة عن 
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تضارب اآلراء حول وضعية القسيسني، الذين هجروا املسيحية إبان 
فترة االضطهاد، أو قاموا بتسليم الكتب الدينية إىل السلطات بغرض 
يعرف  ما  ظهر  املوضوع  دار حول  الذي  للجدال  ونتيجة  إحراقها. 

بالدوناتيني  (Donatists) يف مشال أفريقيا.
ولقد استقل الدوناتيني مبذهبهم اجلديد ،الذي أجربهم على 
إقامة كنائسهم اخلاصة جنبا إىل جنب مع الكنائس الكاثوليكية. 
وتتحدث املصادر التارخيية عن انتشار الدوناتية بشكل واسع بني 
القبائل الرببرية .ويشمل هذا األمر أولئك املقيمني جببل نفوسة. 
ويبدو ان ظهور هذا املذهب الديين ال يعزى فقط الختالف اآلراء. 
بل كانت الدوناتية يف جوهرها نزوعا إىل شكل من أشكال الرفض 
للحكم الروماين .ذلك الن الكاثوليكيني كانوا أنصار للرومان315.   
ورمبا يعزى إىل هذه الظاهرة عدم استجابة أهايل نفوسة لنجدة الروم 
بأطرابلس إبان الفتح اإلسالمي316. وما يهمنا -  على أية حال - ان 
تأثريات على جبل  تركه من  مبا  املسيحي قد مت رصده  املاضي  هذا 
نفوسة، فاسم الكنيسة - مثال - ليس حاصرا على هذا املسجد يف 
منطقة متزدة، بل أطلق على مساجد عّدة. وهي الزالت حتتفظ هبذا 
االسم حىت يومنا هذا. وحنن ال نستبعد صلة هذه املساجد يف القدمي 
مساجد  رأينا  كما  بآخر.  أو  بشكل  عهدا،  األقدم  الكنائس  مبباين 
الكلمة   من  مأخوذة  الكلمة  وهذه  تغليس.  باسم  إليها  يشار  أخرى 
وهي تعين الكنيسة .كما وجدت مساجد   (Ecclesia). الالتينية
النيب  أصحاب  هم  واحلواريون  أخرى ارتبطت باسم احلواريني317. 
 315- هاتيز، نفس املصدر، ص 55-7. أنظر أيضا، ليفسكي، نفس املصدر، ص 

39، 50. ودبوز، نفس املصدر، اجلزء األول، ص 9-406.
 316- أنظر أعاله، الفصل األول، ص 9.

 317- الشماخي، السري، ص 598-600. ليفسكي، نفس املصدر، ص 56. 

عيسى عليه السالم. ويف هاتني الكلمتني داللة واضحة على ارتباط 
هذه املباين بأصول مسيحية. 

وحنن منيل إىل القول بأن اعتناق أهايل نفوسة للدين اإلسالمي 
تعايش  التدرج  هذا  إبان  اإلسالمي.  الفتح  بعد  تدرجيي،  بشكل  مت 
إتباع الديانتني يف سالم، ملا كان يتصف به الدين اإلسالمي من تسامح 
القول وجود  وعدم إكراه لآلخر العتناق اإلسالم. وما يدعم هذا 
بعض العائالت، اليت انتسبت إىل أجداد من املسيحيني يف القرن الثاين 
ذات  األمساء  بعض  وجود  وكذلك   - مسيحي  الثامن   - اهلجري 
العالقة بالدين املسيحي318. ولكن مل يلبث ان انتشر اإلسالم بشكل 
واسع وسريع يف مجيع مناطق جبل نفوسة. وكان ذلك متوافقا مع تبين 
املذهب األباضي. وعلى الرغم من ذلك استمر الوجود املسيحي على  

نطاق ضيق إىل وقت طويل.
وبناءا على هذا التوضيح ترجح كفة بناء مسجد (الكنيسة) 
على أنقاض كنيسة مسيحية. وميكننا الذهاب إىل أبعد من هذا بالقول 

إن الكنيسة ذاهتا هلا عالقة ما مببىن روماين قدمي.319
وحنن إذ منيل إىل هذا االحتمال اعتمادا على شواهد أثرية، 
فاملصادر التارخيية أيضا تؤكد على ان الرومان قد احكموا سيطرهتم 
على هذه املنطقة، لفترة طويلة من الزمن. ونتيجة ملا عرفناه عن خصوبة 
األرض وصالحيتها لزراعة أشجار الزيتون، فالراجح أن مستوطنات، 

وكذلك بامسي، نفس املصدر، ص 426.
 318- الشماخي، السري 255-6. هاتيز، نفس املصدر، ص. 40-34.

 319- األعمـدة اليت وجدت بقاعة الصالة، وكذلك حول املسـجد ، تتماثل 
بشكل كبري مع االعمدة الرومانية. أنظر: 

 Libya Antigua, vol. v. 1968, pl. xl, Fig. a, b, c, d, pl. LI, Fig, b
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ولو قليلة، قد أقيمت هبذه املنطقة، إبان احلكم الروماين.
كتابات  أي  على  الكنيسة  مسجد  مبرقع  نعثر  مل  أننا  وطاملا 
بناء هذا املسجد،  أثرية أخرى، تساعدنا يف حتديد تاريخ  أو لقيات 
األخرى.  اجلوانب  بعض  على  لالطالع  األمر،  هذا  فسنرجئ 
فالشماخى يف إشارته إىل هذا املوقع مل يربطه بأي أحداث تارخيية320. 
القرن  يف  املسجد  هذا  وجود  اإلشارات  هذه  من  نستشف  ولكننا 
اخلامس اهلجري - احلادي عشر مسيحي. وحنن نعلم أن الشماخي 
قد اطلع على املصادر التارخيية املتوفرة يف وقته. وقام بتصنيف هذا 
املسجد ضمن قائمة املساجد، اليت ينظر إليها بعني التقدير واالحترام 
مرتبطا  املساجد  هذه  بعض  ذكر  جاء  ولقد  نفوسة.  أهايل  قبل  من 
الثامن،  الثاين، والثالث اهلجري -  القرن  بأحداث تارخيية تعود إىل 

التاسع مسيحي.
وحنن نرى بتوفري هذه املعلومات، إضافة إىل وجود األحجار 
تاريخ  بان  الزعم  للبناء.  اجليد  املستوى  ذي  واألسلوب  الرومانية، 
هذا املسجد يعود إىل القرن الثاين، الثالث اهلجري – الثامن، التاسع 

مسيحي321. ويبقى االحتمال قائما بإرجاع تارخيه إىل فترة أقدم.

مسجد أم الطبول:
يقع هذا املسجد على بعد 6 كم، إىل الشمال الشرقي من 
مسجد الكنيسة وهو مقام على هضبة صغرية حماطة مبزارع أشجار 
املنطقة -  هبذه  أخرى  مساجد  املسجد - كما هي  وهذا  الزيتون. 

 320- الشماخي، السري ، ص 599.

 321- املصدر السابق، ص 5-554.

يرى متوحدا ومهجورا. وهذا ما جيعلنا نعتقد انه قد استعمل يف فترة 
متأخرة من قبل األهايل إبان فترة جين الزيتون والعناية بتقليمه. ولقد 
رأينا هذه الظاهرة يف منطقة املزاب جبنوب اجلزائر322. ويرى اليوم 
بقايا ملستوطنه ال تبعد كثريا عن مسجد أم الطبول. ويالحظ املرء يف 
هذه املنطقة أمثلة لبقايا هذه املستوطنة، اليت تبدو أحجارها متناثرة 

هبذه املوقع.
و هذه الظاهرة  نراها منتشرة بشكل كبري عن اجلهة الغربية من 
جبل نفوسة.  ولكنها يف منطقة متزده تدلل بنوعية األحجار املستعملة 
يف البناء وأسلوب تشييدها،  إهنا تعود فترة تارخيية متأخرة. ووجود 
بعض املباين حول مسجد أم الطبول يف الزمن املاضي ليس مبستعبد،  
وإذ  املسجد.  منطقة  يف  األحجار  بعض  رؤية  املرء  باستطاعة  ان  إذ 
أخدنا يف االعتبار اختالف تضاريس هذه املنطقة عن املنطقة الغربية 
من اجلبل، فمن احملتمل نتيجة لندرة األحجار ان بقايا املباين املتصدعة 
حول املسجد،  قد نقلت أحجارها الستعماهلا  يف تشييد دور القرى 
الكثري من  نقل  اليت  القدمية،  ويغو  قرية  رأيناه يف  ما  احلديثة. وهذا 
بقرية مرقس اجلديدة323. وهذا  املنازل  بناء  أحجارها الستعماهلا يف 
ما يشري إىل ان هذه املساجد املنعزلة مل تكن يف سابق عهدها على ما 

هي عليه اآلن. 
و رمبا يتساءل املرء عن بقاء أبنية املساجد، واستمرار وجودها 
عندما يرى ما حل مبا حوهلا من تصعد،  أو اندثار بالكامل. والسبب 
غاية يف البساطة. فاألمر عائد إىل البناء اجليد هلذه املساجد، مقارنة 
باألبنية األخرى. وباإلضافة إىل ذلك فاملساجد كأماكن للعبادة جتعل 

 322- روشي، نفس املصدر، ص 75.
 323- أنظر أعاله، الفصل الرابع، ص 92.
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الناس متحمسني من ان إىل آخر، لصيانتها وترميمها 
ويعرف مسجد أم الطبول باسم مسجد (تا إسحاق ). ورغم 
ميلي  انه  إال  التارخيي،   اجلانب  يف  شيئا  يضيف  ال  االسم  هذا  ان 
علينا إضافته إىل املساجد ذات اخللفيات التارخيية املسيحية324، مثل 
الكنيسة،  تغليس،  واحلواريني. وجدير ان نوضح ان املصادر اليت 
لدينا ال تتعرض إىل ذكر مسجد أم الطبول. ولذا فاالعتماد الكلي 

قائم على نتائج الدراسة امليدانية. 

             شكل 189 مسجد أم الطبول كما يبدو من  اجلهة اجلنوبية الشرقية

ويبدو هذا املسجد حبالة جيدة،  رغم تصدع عقود أروقته 
يف اجلهة الشمالية الشرقية. وعلى الرغم أيضا من استعمال األحجار 
اجليدة القطع يف هذا املبىن،  فهو مل يسلم من أعمال الترميم. ومن 
املمكن رؤية جزء من هذه األعمال يف الدعامة الساندة جلدار القبلة 

من اخلارج (أنظر الشكل 189، 190). 
 324- أنظر أعاله، ص 6-10.

           شكل 190 مدخل مسجد أم الطبول الذي يقع يف اجلدار الشرقي

             شكل 191 املقطع األفقي األرضي ملسجد أم الطبول



276

بعض اآلثار اإلسالمية جببل نفوسة يف ليبيا

277

حممد سامل املقّيد الورفلي

القبلة  ويتكون املسجد من شكل شبه مربع. ويبلغ طول جدار 
م   10.9 الشرقي  الشمايل  اجلدار  طول  يبلغ  بينما  م.   10 حوايل 
تقريبا. أما اجلدار الشمايل الغريب فيبلغ طوله حوايل 85.9 م،  اجلدار 
65 سم  يبلغ مسك اجلدران  بينما  تقريبا،     10.10 الغريب  اجلنويب 
(أنظر الشكل 191). وحيتوي املسجد على ثالثة أروقة مغطاة بأقبية 

برملية متوازية مع حائط القبلة. 

شكل 192 اجلدار اجلنويب الشرقي ملسجد أم الطبول ويظهر احملراب بارزا عن اجلدار

األقواس،  منها  تنبثق  سواند  أربعة  املسجد  وسط  يف  ويرى 
القبلة  جدار  منتصف  يف  احملراب  ويقع  املسجد.  سقف  تدعم  اليت 
تقريبا. ويبلغ عرضه حوايل 70 سم،  وعمقه مترا واحدا. ويكتنف 
احملراب من جانبيه،  وكذلك أعاله،  شريط من الزخرفة اجلصية. 
وهي  حبتة.  نباتية  عناصر  من  تتشكل  مجيعها  الزخرفية  والوحدات 
االنتباه  يثري  ما  باملسجد. وأما  اليت حلقت  الترميم  أعمال  عائدة إىل 
إىل  التصدع  هذا  أدى  فلقد  احملراب.  من  املتصدع  اجلزء  فهو  هنا 
أحداث فتحة يف جتويف احملراب (أنظر الشكل 192). ويبدو ان هذا 

التصدع نتيجة لفعل متعمد. وهذا يذكرنا مبحراب مسجد (الكنيسة) 
وأحجاره املبعثرة  باملسجد. ويدعم كذلك ما يتردد بني األهايل من 

قصص حول الكنوز هبذه األبنية القدمية325. 

    

       شكل 193 حجران مزخرفان وجدا على جدار القبلة مبسجد أم الطبول 

على  مزخرفان،  احملراب، حجران  إىل  الناظر  يسار  على  ويظهر 
جدار القبلة. والزخرفة متطابقة على كل من احلجرين. وتتكون من 
زهرة متتفخة ذات اثنيت عشر فصا (أنظر الشكل 193). وهي متطابقة 

 325- أنظر أعاله، ص 102.
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متاما مع ما عثر عليه يف أبناين وتندمرية326. ووضعية هذين احلجرين 
يف األصل، من املؤكد ان تكون حول احملراب. ووضعها احلايل عائد 
إىل الترميمات، اليت كانت أيضا سببا يف وجود األقواس اليت تتقاطع 
من  األسلوب  وهذا   (195  ،194 الشكل  (أنظر  القبلة  جدار  مع 
الترميم يف دعم أسقف املساجد شائع يف منطقة جبل نفوسة. ولقد 

أشرنا سابقا إىل حماسن ومساوئ أعمال الترميم هذه. 

                         شكل 194 قاعة الصالة مبسجد أم الطبول 

جدار  من  الشرقية  الشمالية  اجلهة  يف  املسجد  مدخل  ويقع 
القبلة. ويبلغ عرضه حوايل 85 سم،  وارتفاعه حوايل 83.1 (أنظر 
الشكل 190) كما يالحظ يف اجلدار املقابل،  وعلى ارتفاع 83.1 
م تقريبا، زخرفة هندسية  على شكل قطعة من اجلص. وتتكون هذه 
الزخرفة من عنصر هندسي على شكل معني، وبوسطه دائرة مقسمة 
إىل أربعة أجزاء خبطني متقاطعني (أنظر الشكل 194، 196) ويظهر 
على يسار هذه الوحدة الزخرفية شكل لشبه مستطيل ملتصق هبا. 
ومثة احتمال بان موضوع هذه الزخرفة يرمز إىل مكة املكرمة. وعلى 

 326- أنظر أعاله، الفصل الثالث، ص 64.

الرغم من نسبة هذه الزخرفة إىل عهد متأخر عن بناء املسجد،  فإننا 
مل نشهد هلا إمجاال مثال آخر يف جبل نفوسة، أما فيما يتعلق بالزخرفة 

اهلندسية والنباتية فهي تقليد ملا وجد يف أبناين تندمرية327.

                 شكل 195 قاعة الصالة مبسجد أم الطبول

     شكل 196 زخرفة جصية على اجلدار اجلنويب الغريب ملسجد أم الطبول
 327- ان احلجر املستطيل والرسـوم اجلصية، اليت مثلت- يف اعتقادنا- رمزا 
للكعبة املشـرفة مبكة، تذكرنا باللوحات اخلزفية، اليت صنعت بازنيك يف تركيا. 
وهي تعود إىل القرنني السـادس والسابع عشر مسـيحيني وهذه الزخرفة جببل 

نفوسة يبدو اهنا تقليد ملا وجد على تلك اللوحات .أنظر،
Lardmann, Ars Orientalis, Vol, III, 1959. PP. 192-7.
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ولقد مت العثور على حجر آخر مزخرف،  مستقرا على قمة 
عمود يف الرواق الثاين، والتحديد يف اجلهة الشمالية الشرقية (أنظر 
الشكل 197). وزخرفته اليت تتكون من زهرة ذات اثنيت عشر فصا 
متطابقة مع مثيلتها املوجودة على جدار القبلة. وهذا مما يدعم فكرة 
ان احملراب األصلي للمسجد كان مكتنفا هبذه األحجار املزخرفة.328 
على  الرائعة  وزخرفته  أبناين  مسجد  الذاكرة  إىل  يعيد  الذي  األمر 

احملراب. 

      شكل 197 زخرفة على حجر موجود على أحد األعمدة مبسجد أم الطبول

قد  املزخرفة  األحجار  بقية  ان  إىل  نذهب  جيعلنا  مما  وهذا 
استعملت يف أعمال الترميم. أو إهنا نقلت من طرف بعض الناس. 
وهذا أيضا ما اكتشفناه يف كل من موقعي شروس وويغو.329 وعلى 
أية حال فهذان احلجران املزخرفان واملتطابقان مع ما وجد يف أبناين330 

 328- أنظر أعاله، ص 46.
 329- أنظر أعاله ، الفصل الرابع، ص 92.

 330- أنظر الفصل الثالث، ص 6.

وتندمرية، وشروس، يشكالن أمهية بالغة يف تصنيف هذه الزخرفة، 
وإلقاء مزيد من الضوء على تاريخ البناء األصلي .

ونالحظ هنا كما هو يف بناء مسجد (الكنيسة ) ان األحجار 
الرومانية قد استعملت يف البناء األصلي ملسجد أم الطبول. ويظهر 
هذا جليا يف أعمدة املسجد، وكذلك يف الدعامة الساندة اخلارجية 
جلدار القبلة، حيث نشاهد أحجارا  تنتمي إىل معصرة زيتون رومانية. 
وإضافة إىل ذلك وجود تيجان األعمدة ذات الطابع الروماين (أنظر 

الشكل 198،  199). 

            شكل  198 عمود روماين بقاعة الصالة  مبسجد أم الطبول بتمزده

و يبدو ان أعمال الترميم، اليت أجريت على هذا املسجد، قد 
تسببت يف خلق جدار فاصل بقاعة الصالة. وإذا أخذنا يف االعتبار 
تلك الفتحة الصغرية املوجودة يف الركن الشمايل الغريب للمسجد، 
رأيناه  ما  وهذا  النساء.  لصالة  األخري  الرواق  ختصيص  لدينا  تأكد 
يف شروس ويف غريها من املواقع القدمية.331 واعتربننا هذه الظاهرة 

 331- أنظر الفصل الرابع، ص 79.
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إحدى مكونات املسجد األباضي. ولكننا يف مسجد الكنيسة مل نلحظ 
وجود هذه الظاهرة . األمر الذي جعلنا نعيد النظر يف بداية نشأهتا. 
القدمية،  املساجد  يف  أصال  موجودة  تكن  مل  بأهنا  القول  إىل  ومنيل 
ولكنها طرأت عليها يف فترة الحقة. ومن املمكن ان تكون لصيقة 
احلادي  اهلجري  اخلامس  القرن  يف  األباضي  املذهب  وتقنني  بتطور 

عشر مسيحي.

         شكل  199 عمود روماين بقاعة الصالة  مبسجد أم الطبول بتمزده

(املونة)  من  طبقة  سقوط  املسجد،  هذا  يف  االنتباه  يثري  وما 
الطينية، اليت تغطي اجلدار يف اجلهة اجلنوبية الغربية. وهذا ما تسبب 

يف انكشاف طبقة من قوالب األجر يف بناء احلائط (أنظر شكل 200) 
ولقد تبني بعد إجراء كشف بسيط، ان طبقة األجر هذه تشكل اجلزء 
الداخلي من اجلدار، أما اخلارجي منه فقد استخدم احلجر يف بنائه. 
وهذه هي املرة األوىل، اليت نرى فيها استعمال قوالب األجر يف جبل 
املنطقة  الظاهرة غائبة متاما عن  املؤكد حىت اآلن هذه  نفوسة. ومن 
الغربية من اجلبل. ووجودها يف مسجد أم الطبول جيعلنا قادرين على 
من  الرغم  وعلى  نفوسة.  جبل  يف  البناء  ملواد  جديد  عنصر  إضافة 
العثور على بقايا آثار أفران لصناعة الفخار، فإننا ال نستطيع اجلزم 
بتصنيع قوالب األجر مبنطقة اجلبل. ويبقى االحتمال قائما جببلها من 
أماكن أخرى، خاصة إذا عرفنا ان صلة املناطق الشمالية باجلبل كانت 
متصلة ومتواصلة. ومن املعروف ان قوالب األجر قد استعملت يف 

أبنية تلك املناطق يقدر كبري.

                شكل  200 الركن الشمايل الغريب ملسجد أم الطبول بتمزده
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وحنن إذ نشري إىل هذه العالقة، ال نطرح أساس صناعتها بقدر 
الفخار332،  بتصنيع  اخلاصة  األفران  فوجود  نفوسة.  ضئيل يف جبل 
جيعل االحتمال قائما بتصنيع األجر، خاصة يف منطقة متزده، اليت يندر 

فيها احلجر، مقارنة باملناطق األخرى من جبل نفوسة.
قوالب  يف  املستخدم  الطني  نوعية  االحتمال  هذا  يدعم  ومما 
األجر، اليت وجدت مبسجد أم  الطبول. وعل العموم فصناعة األجر، 
واستخدامه يف املباين يف هذه املنطقة سيبقى موضوعا مفتوحا للبحث 

واالستقصاء.
ويبدو واضحا ان عمارة مسجد أم الطبول تتفق مع أهم ما 
مييز طابع املسجد القدمي يف جبل نفوسة. وباإلضافة إىل ذلك يبقى 
مثال آخر الستعارة  الكنيسة،  احلال مبسجد  املربع، كما هو  شكله 

ختطيط املسجد العراقي يف القرون األوىل.
التارخيي، ان  الدليل األثري  أمام غياب  الطبيعي،  ويبدو من 
البناء  تاريخ  حتديد  إىل  للوصول  شواهد،  من  لدينا  ما  إىل  نلجـأ 
األصلي ملسجد أم الطبول. فالواقع ان إطالق اسم (تا إسحاق) يشري 
بشكل أو بآخر إىل التأثري املسيحي املتعلق بصل هذا املبىن. كما ان 
األحجار الرومانية البادية للعيان، واليت تذكرنا مبسجد الكنيسة، تزيد 
من احتمال وجود مبىن سابق ملسجد أم الطبول. وال يستبعد ان يكون 
هذا املبىن كنيسة مسيحية، استخدم يف بنائها هذه األحجار الرومانية. 
وحيتمل إهنا قد حتولت إىل مسجد إبان القرن الثاين اهلجري - الثامن 
انتشر فيها اإلسالم مبنطقة جبل نفوسة.  الفترة اليت  مسيحي. وهي 
الطبول فسيكون  أم  الزخرفة مبسجد  إذا ركزنا على مواضيع  وأما 

 332- أنظر الفصل الثالث، ص 57.

األمر أكثر وضوحا. فاملستوى الراقي هلذه الزخرفة وتطابقها مع ما 
وجد يف كل من شروس وأبناين وتندمرية333 . جيعلنا أكثر اطمئنانا 
لتحديد تاريخ ولو تقرييب ملسجد أم الطبول. فاملساجد املذكورة يف 
املواقع اآلنفة الذكر، كانت قائمة يف القرن الثالث اهلجري - التاسع 

مسيحي. ولذا فمسجد أم الطبول كان موجودا إبان هذا التاريخ.

مسجد أيب كار:
يقع هذا املسجد على بعد 3 كم. إىل الشمال الشرقي، من 
مسجد (الكنيسة ). وكما هو احلال بالنسبة إىل مسجد امة الطبول، 
ومساجد أخرى يف هذه املنطقة، فاملعلومات التارخيية ال يشري إىل أي 
منها. وأهايل املنطقة أنفسهم ال يعرفون شيئا عن مسجد أيب بكار. 
وال ميلكون إال عبارة واحدة جتعل من هذا املسجد مكانا مقصودا 

للتربك والزيارة.
و لقد بين املسجد على هضبة صغرية تطل على حقول أشجار 
الزيتون، من مجيع االجتاهات. وهو كما هي مساجد أخرى معزول 
عن الناس واألبنية (أنظر شكل 201) والنظر إىل هذا املسجد ينبئنا 
هذا  ويالحظ  ترميم  كبرية.  لعملية  تعريضه  األوىل عن  الوهلة  من 
األمر بوضوح يف جدار القبلة احملتوية على األحجار الرومانية (أنظر 
الركن  202). وتظهر على قطعة من األحجار، املوجودة يف  شكل 
هذا  طول  ويبلغ  زخرفية.  رسوم  املسجد،  خارج  الغريب،  اجلنويب 
احلجر 39 سم، وعرضه حوايل 29 سم، ومسكه 8 سم تقريبا.و متثل 
الزخرفة رجل حيرث األرض، ومجل جير احملراث. ويتقدمه رجل آخر 

يبذر احلبوب (أنظر شكل 203).
 333- أنظر أعاله، ص. 6-5-64.
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               شكل  201 مسجد أيب كار مبنطقة متزده

         شكل  202 اجلدار اجلنويب الغريب ملسجد  أيب كار متزده

         شكل  203 حجر مزخرف إىل جانب مدخل مسجد  أيب كار 
السري  مبتحف  املوجودة  ملثيالهتا  مطابقة  الزخرفة  وهذه 
احلمراء بأطرابلس. وحتتوي على نقوش متثل احلياة الزراعية الريفية. 
وتنسب هذه األحجار إىل مدينة (قرزة) األثرية، اليت يعود تارخيها إىل 
القرن الثالث - الرابع مسيحي334 . ولذا فمن احملتمل ان يكون حجر 

ابوكار هذا قطعة من األحجار املستعملة يف بناء ضريح روماين.
ويبلغ  مستطيل.  شبه  شكل  من  كار  أيب  مسجد  ويتكون 
الغريب  الشمايل  واجلدار  م،   7 الشرقي حوايل  اجلنويب  جداره  طول 
حوايل 4.15 م، بينما يبلغ مسك اجلدار 70 سم تقريبا (أنظر شكل 

.(204

برميليان،  قبوان  يغطيهما  رواقني  من  الصالة  قاعة  وتتكون 

 334- هاينز، نفس املصدر، ص 7-53.
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متوازيان مع جدار القبلة. ويستند القبوان على دعامة بوسط املسجد، 
من عمود،  بائكتان وجزء  العقود  ويدعم هذه  ثالثة عقود.  تعلوها 
(أنظر  املسجد  من  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  ماعدا  باجلدران،  ملتصقة 
شكل 202) ويقع مدخل املسجد يف اجلهة اجلنوبية الغربية من جدار 
القبلة. ويليه إىل الداخل ممر صغري يبلغ طوله 1.50 م، وعرضه حوايل 

75 سم. وهذا املدخل يذكرنا مبدخل مسجد الكنيسة.335

           شكل  204  املقطع األفقي األرضي ملسجد أيب كار

الشمالية  اجلهة  باجتاه  املسجد،  أمام  جدار  ألثر  بقايا  وتوجد 
اجلنوب  باجتاه  اجلدار  وميتد هذا  م.   2.50 بعد حوايل  الغربية، على 
الغريب. ويبلغ طوله حوايل 25.10 م. (أنظر شكل 206). واألمر احملري 
يف هذا املسجد هو عدم وجود حمراب، أو ما يدل على اجتاه القبلة. 
ولكن بالنظر إىل بقايا آثار هذا احلائط أمام املسجد احلايل، ال يستبعد 
املرء وجود رواق ثالث متصدع. ويقودنا هذه االحتمال إىل التفكري 
يف وجود حائط آخر ميتد من اجلهة اجلنوبية الغريب إىل اجلهة الشمالية 

 335- أنظر أعاله، ص 103.

الشرقية. وللتأكد من هذا االحتمال تعني علينا إجراء حفرية صغرية يف 
اجلهة اجلنوبية الغربية من املسجد، إىل جانب صهريج املاء األرضي.

                       شكل  205  داخل مسجد أيب كار مبنطقة متزده

                  شكل  206  اجلدار الشمايل الغريب ملسجد أيب كار بتمزده
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على  عثر  حيث  االحتمال،  هذا  تأكيد  النتيجة  كانت  ولقد 
اجلنويب  اجلدار  بأساسات  ملتصقا  م،   1.75 طوله  يبلغ  جدار  بقايا 
الغريب للمسجد (أنظر شكل 207) ولذا فقد أدت هذه احلفريات 
املتواضعة إىل التأكد من ان خمطط  املسجد األرضي مييل إىل الشكل 
املربع، كما هو الحال مبسجدي الكنيسة وأم الطبول. وأصبح األمر 
ميسرا لتعيني موضع احملراب. ومن املعروف ان احملراب يف األغلب 

األعم يتوسط جدار القبلة.

                   شكل  207  بقايا أثار امتداد مسجد أيب كار األصلي

ولقد قاد هذا الكشف أيضا إىل التركيز على املدخل احلايل 
للمسجد، الذي آثار نوعا من التساؤل بوجود ممر يعقبه.و لذا استمر 
أمام  تقع  اليت  الصغرية،  املساحة  أساسات يف  بقايا  تعقب  العمل يف 
املدخل. وهنا أيضا مت الكشف عن بقايا أساسات لشكل نصف دائري 
(أنظر شكل 208) ولذا أصبح واضحا ان بقايا هذا األثر املنحين، 

كان يشكل حنية احملراب األصلي  للمسجد (أنظر شكل 204).

                     شكل  208  مدخل مسجد أيب كار مبنطقة متزده

ولقد ساعدتنا بعض الشواهد يف حتديد تاريخ تقرييب للمسجدين 
ولقد  خمتلفا.  يبدو  كار  أيب  ملسجد  بالنسبة  األمر  ولكن  السابقني. 
أشرنا إىل حجم أعمال الترميم  اليت أجريت على هذا املسجد. ورمبا 
يعود هذا إىل عمل متعمد أدى إىل تصدع املسجد بشكل كبري. وال 
الرغم  الكنوز. وعلى  جيب ان يغيب عن أذهاننا وراية البحث عن 
من غياب كثري من األدلة اليت تساعدنا يف حتديد تاريخ هذا املسجد، 
فاعتمادنا على ما لدينا من شواهد، رمبا يساعد يف هذا اجملال. وحنن 
إذا أخذنا يف االعتبار ختطيط املسجد املائل إىل الشكل املربع، ووجود 
وبني  كار  أيب  بني  القائم  التماثل  بوضوح  رأينا  الرومانية،  األحجار 

املسجدين السابقني. ولذا فينطبق عليه ما اقترحناه بشأهنما.
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املساجد  بعض  خبصوص  البحث  إليه  تعرض  ما  ومبراجعة 
بوسط جبل نفوسة، يتبني لنا قد حافظت على أهم مكونات املسجد 
األباضي، اليت رأيناها يف مساجد املنطقة الغربية من اجلبل، والعائدة 
املنرب واملئذنة  أبرزها غياب  القرون اإلسالمية األوىل. ولعل من  إىل 

والنقص الشديد فيما يتعلق واملادة الزخرفية والكتابية.
وإضافة إىل ذلك، أظهرت املساجد يف املنطقة الوسطى، على 
الرغم من عمليات الترميم العشوائية، مظهر اشد وضوحا للتأثريات 
املسيحية والرومانية واحمللية. فالزالت أمساء املساجد وبعض عناصرها 
املنعطف  املنطقة. وتشري إىل  املعمارية تقف شاهدا على ماضي هذه 
بانتشار اإلسالم بني ربوعها. األمر الذي  التارخيي الذي طرأ عليها 
جعلنا نشهد التأثريات الرومانية واملسيحية واإلسالمية جمتمعة يف مبىن 
بالطابع  الكل، وطبعته  ان األخرية قد استوعبت  رأينا  واحد. ولقد 
ولعل  األوىل.  بالدرجة  املكان  جوهر  على  يركز  الذي  اإلسالمي، 
توظيف  إىل  حبماس  دعاهم  اجلوهر،  هبذا  الشديد  األباضيني  متسك 
هذا املظهر اجلديد يف كل مكان ال ميت إىل اإلسالم بصلة. فعمدوا 
إىل إحالة الكنائس القدمية إىل مساجد، أو البناء على أنقاضها. كما 
القائمة، يف املباين  استعملوا أحجار املباين الرومانية املتصدعة، ورمبا 
اليت ختدم أهداف هذا التوجه اجلديد. ويظهر ان هذه الطفرة كانت 

على أشدها إبان القرن الثاين اهلجري -  الثامن مسيحي.
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على أشدها إبان القرن الثاين اهلجري -  الثامن مسيحي.
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الفصل السادس
الكتابات األثرية

ببعض  عليها  عثر  اليت  األثرية،  الكتابات  بعض  على  أتينا 
والتعليق  بتقوميها  يتعلق  ما  أرجأنا  ولقد  الذكر.  السالفة  املساجد 
عليها، لتكون مركز االهتمام يف هذا الفصل. وعلى الرغم من قلة 
هذه  ماضي  على  الضوء  إلقاء  يف  مهما  جانبا  متثل  إهنا  إال  عددها، 
املنطقة. فهي من جهة تساهم يف حتديد التاريخ التقرييب للمباين ذات 
العالقة، ومن جهة أخرى تربز وجها مهما من أوجه الفن اإلسالمي 

جببل نفوسة.
وإهنا حلقيقة معروفة ان اخلط والكتابة العربية، وفقا ملا وجد 
من كتابات نبطية، بدأ أصال من منطقة األنبار واحلرية. وكان دور 
مشل  ولقد  العربية.336  الكتابة  تطوير  حول  يتمحور  املتميز  احلجاز 
هذا التطور نوعني من اخلط العريب نسب احدمها إىل املدينة، واآلخر 
إىل مكة.337 ويف سنة 17 هـ - 638م. أسست مدينة الكوفة يف 
العراق، بأمر من اخللفية عمر بن اخلطاب. وكان موقعها ال يبعد كثريا 

عن مدينة احلرية.
ولقد جلب العرب القادمون من املدينة منط أسلوهبم يف اخلط 

  Etudes de paleographie ،1.12 .19 ،336- أنظـر صالح الدين املنجـد 
Arabe , Beirut, 1972, pp

  Aida Arif, Arabic Labidary Kufic in Africa, Amman, ،أنظر أيضا
 1966, p. 6 cf. N, Abbott The rise of noft Arabic script, Chicago,

1947, p. 6.
 337- أنظر، ندمي حممد بن إسحاق، كتاب الفهرست، القاهرة، 1905، ص 

6-7. وأنظر أيضا املنجد، نفس املصدر، ص 23.
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وتطورا  متميزة  نقلة  اخلط  سجل  األخرية  املدينة  ويف  الكوفة.  إىل 
ملحوظا باجتاه الدقة واإلتقان. ومت تعريفه يف هذه املرحلة باخلط الكويف 
وبكلمات  املبسوط.  أو  املدور  الكويف  اخلط  عن  له  متييزا  اليابس، 
أخرى كان هو نفسه اخلط املشار إليه سابقا، الذي عرف يف منطقة 
مشال احلجاز. وكان الفارق ان اخلط الكويف كان أكثر تطورا، حبيث 

أمكن متييزه عن اخلطني املوجودين مبنطقة احلجاز.
ولقد كان يعيش بني العرب القاطنني مبدينة الكوفة جمموعة 
ان  والراجح  احلرية،  مدينة  من  إليها  جاءوا  الذين  (السريان)،  من 
التجاور، قد اطلع على اخلط السرياين.  الفنان املسلم، حبكم  هذا 
ذلك اخلط الذي متيزت حروفه وحناياه القائمة بتشكلها من شرطات 

قصرية.
وكانت قد ظهرت فيما بعد يف اخلط احلجازي.338 ونتيجة 
للتماثل بني احلجاز والكوفة يف النواحي السياسية والثقافية والعسكرية، 
كان اثر احلجاز ماثال يف تطور اخلط الكويف، الذي انتشر يف أصقاع 
العامل اإلسالمي.  وال ننسى ان الكوفة كانت املركز اإلداري جلميع 

املناطق املفتوحة ببالد فارس.339
وإذا ما رجعنا إىل القلقشندي يف هذه املسألة، وجدناه يرجع 

 338- أنظر خالد اجلنايب، ختطيـط الكوفة، بغداد، 1967، ص 26. أنظر أيضا 
أبوت، نفس املصدر، ص 17. أنظر أيضا عابدة عريف، نفس املصدر، ص 11-

13. والقلقشـندي، أبو العباس أمحد، صبح االعشي يف صناعة االنشأ، القاهرة، 
1913، اجمللـد الثالـث، ص 12. أنظر أيضا، حاجي خليفة، كشـف الظنون ، 
القاهرة، 1885، اجمللد الثـاين، ص 355. وأنظر، البالنري، فتوح، اجمللد األول 

ص 471.
 339- أنظر، املنجد، نفس املصدر ، ص 78.

املكور  باخلط  رئيسيني. وحيددمها  إىل مصدرين  الكويف  اخلط  أنواع 
واخلط املبسوط. ويتميز اخلط األول بتدويراته وعرقاته املنحنية إىل 
أسفل من مستوى الكتابة. وهو اخلط الذي عرف بالرقعة والثلث. 
اخلط  متيز  اليت  املنحنيات  إىل  يفتقر  وهو  باحملقق.340  عرف  واآلخر 

األول.
وهذا القول ال حيصر اخلط الكويف بذلك النوع ذي الزوايا 
القائمة، ولكنه يضم إليه اخلط ذي االلتواءات املرنة. وهذا ما يدفعنا 
إىل االعتقاد بان كال اخلطني قد تطورا أصال من اخلط النبطي. ولقد 
استعمل أهل احلجاز كل من اخلطني يف الكتابة. ولذلك فان مصطلح 
(اخلط الكويف) جيب إال يفهم بأنه اخلط املتميز بزوايا احلروف القائمة. 
وهذه احلقيقة ترسخت بالعثور على كتابة منحوتة على احلجر، يرجع 
تارخيها إىل العصر األموي. وجيب ان ال يفهم من خالل هذا السرد ان 
اخلط الكويف شكل أرضية، أو مرحلة من مراحل ظهور خط النسخ. 
تأثر كل منهما باآلخر،  فمن احملتمل جدا ان يكونا متعاصرين، مع 

إبان ما حلق بكل منهما من تطور.
النسخ كان يف  الواسع خلط  االستعمال  ان  هنا  وما يالحظ 
للكتابة  مالئم  بطبيعته  الكويف  اخلط  بينما  املخطوطات،  كتابة  إطار 
على احلجر. ولذا كان أكثر ظهورا على شواهد القبور، وعالمات 
الطريق وعلى العمائر مبختلف أنواعها. وكان، على أية حال، حمببا 

للفنان املسلم، الذي استعمله على أوسع نطاق لقرون طويلة.341

 340- القلقشندي، نفس املصدر، اجمللد الثالث، ص 15.
 341- املنجـد، نفس املصدر، ص 114. وعايدة عريف، نفس املصدر ، ص 9، 
10. وقارن، القلقشـندي، نفس املصدر، اجمللـد الثالث، ص 15. وانظر أيضا، 

أبوت، نفس املصدر، ص 16.
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وال شك ان حمدودية ظهور الرسوم اآلدمية، بل انعدامها يف 
يف  لإلبداع  فرصة  املسلم  للفنان  أتاحت  األوىل،  اإلسالمية  القرون 
جمال اخلط الكويف املنفذ على مسطحات املباين املعمارية. األمر الذي 
األساليب.  تعدد  الكويف، يف جمال  أنواع من اخلط  ابتداع  إىل  أدى 
ولقد تطورت هذه الظاهرة لتبلغ ذروة اإلتقان يف القرنيني اخلامس 
- السادس اهلجريني - احلادي عشر والثاين عشر مسيحيني. وبذلك 
أمكن للمرء ان يقول، بشيء من التحوط، ان اخلط الكويف أضحى 
عامال مهما ومكونا رئيسا يف وحدة الفن اإلسالمي. وهذه الظاهرة 

ميكن مشاهدهتا يف كل بقعة حل هبا املسلمون.342
خاصة  الكويف،  اخلط  أساليب  من  األنواع  هذه  ان  ويبدو 
والتحليل.  للمناقشات  واسعا  جماال  وفرت  واملزهر،  املورق  الكويف 
أقسام.  مثانية  إىل  اخلط  يقسم  مثال343،   (Grohman)  فقرومان
ويعددها كالتايل: اخلط الكويف  البدائي البسيط، الكويف ذو النهايات 
املتداخل،  أو  املطرز  الكويف  املزهر،  الكويف  املورق،  الكويف  املزينة، 

الكويف املؤطر، الكويف املعماري، والكويف املستطيل.
(قرومان)  به  الذي أعجب  املزهر،  الكويف  ان اخلط   ويظن 
أصبح معروفا لدى الباحثني عن طريق  (Chardin) يف الربع األول 
من القرن الثاين عشر اهلجري - التاسع عشر مسيحي .ولقد كان 
هذا األمر مرتبط بالعثور على كتابتني كوفيتني يف إيران يرجع تارخيها 
  G. Marcais, Manuel d’art Musulman, Paris. 1927. P ،342- أنظـر 

-71. S. Flury, Une Formule Enigraphique de la Ceramique Cer-
 chaiquede l’islam, paris, 1927. p 253.Reprodueed by Grohmann

 in A, O, VOL, II, P, 184.
Grohamann, The Origin and early development of flo-  -343 

 riated Kufic, A-O, VOL, II, 1957 p. 183 cf. Flury Ornamentol
Kufic inscriptions on pottery in survey of Persian Art. p- 1743.

إىل سنة348  هـ - 959م، وسنة 392 هـ- 1004م.344 ولقد 
ميز (قرومان) الكويف املورق بالزخرفة الورقية ألطراف احلروف، مع 
ظهور شق واحد للورقة النخيلية، أو األوراق املائلة. وكذلك تزيني 
هنايات أطراف األحرف، اليت متتد أحيانا لتصل إىل بعضها بالبعض 

اآلخر.
وأما فيما يتعلق باخلط الكويف املزهر، فيتميز بظهور العناصر 
املمثلة لألزهار، إضافة إىل احتفاظه مبواصفات اخلط الكويف يف املورق، 
لذا كان مصطلح (االرابيسك) معرب عن الزخرفة اليت صاحبت اخلط 
ومارسي   (Marcais)  ج.مارسي كان  لقد  345و  املزهر.  الكويف 
 (W. Marcais) أول من تناول مسألة اخلط الكويف املورق .وقد 
توصال إىل ان اخلط الكويف اليابس ظهر ألول مرة يف تونس سنة 
341 هـ - 844م. مث انتقل إىل مصر فيما بعد. كما يضيفان بأن 
الكتابات التونسية الكوفية عادة تتميز يشكلها املتقن اجلذاب. ولكن 

املزهر أكثر مجاال.346 
أخرى،  نظرية  ظهرت  حىت  الوقت  من  كثري  ينقض  ومل 
 - 230هـ  بسنة  املؤرخ  بسمرقند،  قرب  شاهد  عن  الكشف  بعد 
الكويف  اخلط  بان  االعتقاد  إىل  النظرية  هذه  أدت  ولقد  844م.347 

 344- عايدة عريف، نفس املصدر، ص 24. وقارن،
Chardin, Voyage en Perse, Amsterdam. 1711, VOL, III, P.118.

 Flury, Survey, ،345- قرومان، نفس املصدر، اجمللد الثاين، ص 183. وقارن
P, 174.

W. and G.Marcais, de monuments arabes de Tim-  ،346 - أنظـر 
cen, paris, 1903, pp, 87,88. Grohmann, A-O, VOL, II, p. 184.

 347- قرومان، نفس املصدر، اجمللد الثاين، لوحة (1)، شـكل (1)، أنظر أيضا، 
عايدة عريف، نفس املصدر، ص 26، 27.
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 (J. Karaback)  )املزهر جاء إىل مصر من الشرق. ولكن كاراباك
وهرزلد (Herzeld) عارضا هذه النظرية بقوهلما ان حجر مسرقند 
كان جمرد نسخه ألصل حيمل تاريخ سنة 230 هـ - 844م، وان 
الكتابة متطابقة مع ما وجد على شاهد قرب آخر، يعود تارخيه إىل سنة 
541هـ - 1146م.348 وهو ما كان مثار اهتمام وكتابة من قبل 

 (Hartnan) هارمتان.
واحلقيقة انه عند مقارنة شاهد قرب مسرقند مبثيله الذي ينسب 
إىل القريوان ،يتجلى لنا ما ذهب إليه كل من كارباك وهرزلد. 

فالكتابة على شاهد مسرقند اقرب إىل النسخ منه إىل اخلط الكويف.
ويعتقد (قرومان) ان أهم اخلطوات ،اليت وصلت باخلط الكويف 
املزهر إىل مستوى عال من اجلودة ،قد متت مبصر .ويدعم هذا الرأي 
مبسجد احلاكم ،الذي يعود تارخيه إىل سنة393 هـ - 1003م.و 
هذا األمر ال ينفي إدخال حتسينات جديدة يف البلدان اجملاورة، مثل 
فلسطني، كذلك يف منطقة احلجاز.349 أما أحسن األمثلة عليه فتمثل 
يف الكتابة املوجودة على باب تونس بالقريوان، والذي يعود تارخيه 

إىل سنة 437هـ - 1045م.350
فيما  (قرومان)  إليه  ذهب  ما  إىل  منيل  جتعلنا  الشواهد  وإن 
يتعلق والدور املصري يف تطوير اخلط الكويف املزهر. ويف ذات الوقت 
ال خنتلف مع آراء عايدة عارف اليت تقول بان العرب فتحوا بالد ما 
بني النهرين، إيران، وسوريا، ومصر، ومشال أفريقيا يف وقت واحد، 

348- قرومان، الفنون الشرقية، اجمللد الثاين، ص 185.
E.Kunnel, Islamiche Schi- ،349- املصدر السابق، ص 206. أنظر أيضا 

riftkunst, Paris, 192-p. 14.
350- قرومان، الفنون الشرقية، اجمللد الثاين، ص 209. شكل (23).

ولذا فهي قد عزت هذا التطور إىل التأثر باألسلوب الفين الفارسي 
والبزنطي واهليلينيت والقبطي. وهو ما كان سائدا هبذه البلدان. وهو 
أيضا ما نرى تأثريا له يف اخلط الكويف. وتضيف ان اخلط الكويف قد 
تطور يف كل من البالد املذكورة يف عزلة تامة تقريبا. ومل يكن التأثري 
فيما  التطور.  هذا  نسبة  أيضا  إال ضئيال جدا. وال ميكن  بينها  فيما 
يتعلق واملكونات الرئيسية للخط الكويف، إىل فنان بعينه، أو إىل جيل 

بتعيينه، أو إىل فترة قصرية من الزمن، أو إىل بلد بالتحديد.351
ان الغرض من هذا السرد املتعلق باخلط الكويف وأساليبه، هو 
حتديد اإلطار، الذي سنرجع إليه يف تصنيف الكتابات الكوفية، اليت 
عثر عليها مبنطقة جبل نفوسة. ونأمل من خالل املناقشة تسليط بعض 
التاريخ  على  ثانيا  الفين،  اجلانب  هبذا  يتعلق  ما  على   أوال،  الضوء 
الغامض للمباين اليت وجدت هبا هذه الكتابات. ونأمل ان ينتج هذا 
التوجه ما يدعم اآلراء اليت حررناها يف الفصول السابقة، وصوال إىل 
معرفة اكرب مباضي منطقة جبل نفوسة، اعتمادا على األدلة التارخيية 

األثرية.
اإلسالمية  األثرية  املباين  لبعض  مناقشتنا  عند  تبنينا  ولقد 
للقارئ،  تيسريا  املنطقة،  هلذه  اجلغرافية  واملعطيات  يتمشى  نسقًا   -
يتعلق  ما  إما  العالقة  ذات  األثرية  املواقع  لرصد  أفضل  وتوضيحا 
األثرية وفقا ألمهيتها  الكتابات  إىل  التطرق  رأينا  فلقد  الفصل،  هبذا 

وتسلسلها الزمين.

كتابات مسجد شروس: 
1-  وجدت هذه الكتابة على ثالثة قطع من احلجر، بأعلى 

 351- عايدة عريف، نفس املصدر، ص 9-28.
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العقد املوجود باجلدار الفاصل. ويبلغ مقاسها التقرييب 28×32 سم 
على  الناظر،  على ميني  الذي  احلجر،  وحيتوي   .(209 (أنظر شكل 

مخسة اسطر من الكتابة. وتقرأ على النحو التايل:

«(أشهد) أ (ن) ال إله إال اهللا وأن محمد (ا) عبد (ه) 
ورسوله وما جاء به حق»

   شكل  209  كتابة أثرية وجدت مقابل حمراب مسجد شروس يف الرواق األول
وتشكل األسطر األربعة األوىل كلميت الشهادة. وهذه العبارة 
إضافة إىل ظهورها بالعمائر الدينية، شاع نقشها على العملة يف القرون 
األوىل لإلسالم. وأما ما جاء يف السطر اخلامس، فهو يشري إىل كتاب 
العبارة اإلشارة إىل سنة رسول  الكرمي. وتتضمن  القرآن  تعاىل،  اهللا 
اهللا، صلى اهللا عليه وسلم. وسنته ما صح عنه من قول وعمل وتقرير. 
واتفق أهل العلم، اعتماد على كثري من اآليات القرآنية، على سنته 

واجبة اإلتباع.
وحيتوي احلجر األوسط على أربعة اسطر. وتقرأ:

وال  قسم  اهللا  من  و(......)  قضا  اهللا  (شاء)  «ما 
(حول) وال قوة إال باهللا»

ويالحظ هنا ان احلجر قد تعرض لبعض التلف، حبيث أصبح 
من الصعوبة قراءة الكلمات. والعبارة كلها اقتباس غري كامل للقول 
احلكيم املأثور: ما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن. وهو جزء من حديث 
تطرح  احلايل  بشكلها  والكتابة  وسلم.  عليه  اهللا  اهللا، صلى  لرسول 
اللغوية.  العبارة وإمكاناهتما  املؤلف وملنفذ هلذه  فقه  أسئلة خبصوص 
والعبارة بشكلها املقتبس الصحيح رأيناها باجلامع الكبري بتونس.352 

كما وجدت على عمله بين زيان الذهبية يف تلمسان باجلزائر.353
وأما بالنسبة للكتابة على اليسار، فتقرأ: 

«وقالو (ا) الحمد هللا الذي صدقنا وعده وأو (ر) ثنا 
األرض نتبوأ من الجنة»

(سورة الزمر اآلية 71)
مبا  اآلخرة  احلياة  يف  املؤمنني  فرح  الكرمية  اآلية  معىن  ظاهر 
مّن اهللا عليهم من النعم، حيث أبدهلم، باحلياة الدنيا اجلنة،اليت تعجز 
من  نستشف  ولكننا  وصفها.  عن  والتصورات  واألفكار  الكلمات 
يعتنقوا  مل  الذين  مبطنة وموجهة ألولئك  رسالة  ظهورها يف شروس 

الدين إالسالمي. وسيأيت يف الصفحات التالية ما يدعم الرأي.

 B.Roy and p.poinssot, Inscriptions arabes de Kai- ،352- أنظـر 
rouan, Paris, 1950, pp. 12,47.

 H.Hazard, The Numisatic history of late medieral North -353
Africa, New york. 1952. p 184.
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اخلط  أسلوب  ضمن  تصنيفها  بإمكاننا  األوىل  الكتابة  هذه 
قرب، حمفوظ  شاهد  على  ما وجد  مع  تتماثل  وهي  البسيط.  الكويف 
ويرجع   .377/2721 رقم  وحيمل  بالقاهرة.  اإلسالمي  باملتحف 
تارخيه إىل سنة 272هـ - 880م.354 ويظهر التماثل الكبري يف كتابة 

احلروف : هـ، ج، خ، د، ر، و، م، وكلمة اهللا.
باجلدار  الكتابة  الكتابة رقم (1) هذه  أيضا أسفل  2- نرى 
الفاصل، على واجهة عقد صغري، مشيد من األحجار جيدة القطع. 
سم،   32 حوايل  العقد  مفتاح  يشكل  ،الذي  احلجر  قاعدة  وتبلغ 
من  تتكون  زخرفية،  وحدة  عليه  وتظهر  سم.   62 حوايل  وارتفاعه 
زهرة مفصصة، حييطها عدد من األقراص الصغرية. كما يكتنفها على 
اجلانبني إطار دائري. وتتأطر كامل الوحدة الزخرفية مبحيط من العقود 
واحلبيبات (أنظر شكل 210) وتبدو الكتابة الكوفية منحوتة يف أعلى 
احلجر، الذي يكون مفتاح العقد. ويالحظ ان الكلمة األخرية يف كل 
من السطر األول والثاين قد تعرضت للتلف. وهذه الكتابة تتكون من 

ثالثة اسطر. وتقرأ على النحو التايل:
إلى  أنزل  وما  إلينا  انزل  وما  باهللا  آمنا  «(قولوا) 
وما  واألسباط  ويعقوب  (وإسحاق)  وإسماعيل  إبراهيم 
ال  (ربهم)  من  النبيون  أوتي  وما  وعيسى  موسى  أوتي 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» (سورة البقرة اآلية 

.(136

ويتضح من معاين هذه اآلية الكرمية توضيح عقيدة املسلمني 
اإلميانية، فيما يتعلق بالرسل واألنبياء والرساالت السماوية. ونفهم 

M.Gaston wiet, Gataloque due Musee Arabe Steles Fu- -354 
neraires, Cairo, 1936. vol, IV, pl. 1 no 1201.

أيضا من خالل وجودها بشروس إشارة إىل املوقف الفكري والعقدي 
يعتنقون  الذين  اآلخرين،  مع  يتعايشون يف جمتمع  الذين  للمسلمني، 
ديانة خمالفة. ويطرحون يف الوسط االجتماعي ما يشكل قضية فكرية 

وعقدية.

            شكل  210  كتابة أثرية وجدت مقابل باجلدار الفاصل مبسجد شروس 

الكتابة، فهو خيضع  بأسلوب اخلط يف هذه  يتعلق  فيما  وأما 
الثالث  القرن  إبان  انتشر  الذي  املعماري،  الكويف  اخلط  ملصطلح، 

اهلجري - التاسع مسيحي، على ويف العمائر اإلسالمية.
مبقياس  وجدث  بكتابة  هذه  شروس  كتابة  مقارنة  وميكن 
الروضة  لنهر النيل مبصر. واألخرية يعود تارخيها إىل سنة 247هـ-

861م.355 ويتبني للوهلة األوىل قدر التماثل بينها وببني الكتابة، اليت 
عثر عليها مبسجد (الثالثة بيبان) بالقريوان.356 وكتابة القريوان هذه 
يعود تارخيها إىل سنة 252هـ- 866م. وهذا التماثل يصل إىل احلد، 

 355- كرزويل ، نفس املصدر، اجمللد الثاين، اللوحتني، 80، 81.
 356- املصدر السابق، اللوحة، 39.
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الذي يصعب فيه تبني الفراق، إال لذوي االختصاص يف هذا اجملال.
مقدار  جبالء  يتضح  شروس  بكتابة  الكتابتني  مقارنة  وحالة 
التماثل يف أسلوب اخلط الكويف، الذي يشكل القاسم املشترك بينها 
مجيعا. وهذا ما جيعلنا نقرر باطمئنان ان تاريخ كتابة شروس يعود إىل 

املنتصف األخري من القرن الثالث اهلجري - التاسع مسيحي.
األوسط  بالرواق  اجلدار،  على  الكتابة  هذه  وجدت   -3
للمسجد. وهي ال تبعد عن الكتابة السابقة إال بأمتار قليلة، إىل جهة 
الشمال الشرقي منها. ولقد حنتت هذه الكتابة على حجر يبلغ مقاسه 
التقرييب حوايل 46×36 سم.. ويرى على ميني الكتابة زخرفة متثل 

أشكاال لعقود تعريقات نباتية خالية من األوراق.
تعرض  قد  احلجر  هلذا  العلوي  اجلزء  ان  من  الرغم  وعلى 
للتلف، فانه حلسن احلظ مل يصل تأثريه إىل الكتابة ذاهتا. ومثة أيضا 
بأعلى  الزخرفية  الوحدة  ومتثل  الكتابة.  هبذه  حييط  مزخرف  إطار 
(أنظر  متكسرة  خطوط  على شكل  هندسية  عناصر  وأسفله  احلجر 

شكل 211). وتتكون هذه الكتابة من ثالثة أسطر، تقرأ:

وباإلسالم  ربا  كمثله  ليس  الذي  (ا)  باهللا  «رضينا 
الذي ال يقبل غيره دينا»

التركيبة  إىل  اإلشارة  أخرى  مرة  تستبطن  الكتابة  وهذه 
قاطنيها. ولعلها متثل  النحل بني  لقرية شروس، واختالف  السكانية 
خامتة للجدل واحلوار، الذي وال شك انه كان واقعا معاشا يف حقبة 
للكلمات  املعاين  هذه  تداعي  خالل  من  ويبدو  البعيد.  املاضي  من 
املكتوبة، ان حجرا آخر حيمل عبارة : ومبحمد رسوال، قد ضاع بني 

األنقاض. وذلك ان هذه العبارة املكتوبة مقتبسة بكاملها، وتنقصها 
اجلملة األخرية.

           شكل  211  كتابة أثرية وجدت مبسجد شروس 
ويبدو ان أسلوب اخلط يف هذه الكتابة- هو اآلخر- ينتمي 
الذي  التعقب  عليهما  وينطبق  املعماري.  الكويف  اخلط  أسلوب  إىل 
الكتابة  هذه  ان  الوحيد  والفارق   .(2) رقم  الكتابة  صدر خبصوص 

أكرب حجما.
وال يفوتنا هنا ان نشري إىل ان الرواق احملادي للرواق األوسط، 
بكثرة  املتعلق  بثرائه  األروقة  بقية  عن  يتميز  الغريب،  الشمال  باجتاه 
املقابل  العقد  بأعلى  الكتابات عثر عليها  الكتابات. وأربع من هذه 
للمحراب. ووضعيتها مماثلة للكتابة رقم (1). وفيما يلي مناقشة هلذه 
الكتابة، مع األخذ يف االعتبار، التسلسل يف احلديث عنها، بدأ من 

اليمني إىل اليسار، عند مواجهتنا هلذه الكتابات.
 - باملسجد  الكتابات  أغلب  هي  كما   - الكتابة  هذه   -4
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منحوتة يف احلجر. ويبلغ مقاسها حوايل 31×34 سم. وحييط بالكتابة 
إطار مزخرف بشرطات صغرية (أنظر شكل 212) وتتكون الكتابة 

من أربعة أسطر:

عبده  (ا)  محمد  وأن  اهللا  إال  إله  ال  أن  «أشهد 
ورسوله»

وهذه العبارة اليت تشري إىل التوحيد ومن جاء به، تصب يف 
نفس املعىن الذي اشرنا إليه آنفا. وللمرء ان جيتهد يف تفسري معىن هذا 

التكرار هلذا املوقف الذي ال يستدعيه ضرورة يف املسجد.
مقاسه  يبلغ  مستطيل،  على حجر  منحوتة  الكتابة  هذه   -5
املزخرف  إطاره  إىل  وباإلضافة  سم..   32×49 حوايل  التقرييب 

بالشرطات الصغرية، هناك مخسة من الكتابة (أنظر شكل 213)

ورابطوا  وصابروا  اصبروا  امنوا  الذين  أيها  «يا 
واتقوا اهللا لعلكم تفلحون»

(سورة آل عمران، اآلية 200)
ولعل التربير التارخيي لوجود هذه الكتابة هو ارتباطها باحملنة، 
اليت تعرض هلا أهايل نفوسة يف معركة (مانو) يف أواخر القرن الثالث 
اهلجري - التاسع مسيحي. وأما فيما يتعلق بأسلوب خطها الكويف، 
والكتابة اليت سبقتها فبإمكاننا تصنيفها ضمن اخلط الكويف البسيط. 
ويظهر هنا تأثري خط النسخ، وخاصة يف كتابة حرف (النون). كما 
ميكن نسبتها إىل عمل فنان واحد، ملا بينهما من التطابق. وجيب التنويه 
(1)، وخلوها من األخطاء  بالكتابة رقم  مقارنة  الكتابة  على جودة 

اللغوية كما هو بني يف الكتابة رقم (1).

وأسلوب  ذاهتا  الكتابة  يف  الواضح  البني  االختالف  وهذا 
بل  الكتابات،  فنان يف حنت  أكثر من  اشتراك  فقط  يعين  خطها، ال 
يتجاوز ذلك إىل احتمال حتديد تواريخ خمتلفة هلذه الكتابات. وبعبارة 

أخرى، تبدو الكتابة رقم (1) مثال، أقدم عهدا. 

                     شكل  212  كتابة أثرية وجدت مبسجد شروس 

ومثة أيضا ما يثري االنتباه عندما نتمعن يف الكتابتني رقم (4) 
مع  التماثل  قريبة  فكلتامها   .(213  ،212 (أنظر شكل   .(5) ورقم 
بالقاهرة.  اإلسالمي  باملتحف  حمفوظ  قرب  شاهد  على  كتابة وجدت 
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إىل سنة 289 هـ-  تارخيه  يرجع   .7206 رقم  وهو مسجل حتت 
حريف  كتابة  نقارن  عندما  هذا،  التماثل  مظهر  ويزداد  902م.357 
األلف واهلاء، وكلمة اهللا، يف كل منهما. وال جدال حول ان الكتابة 
يف  مشترك  األسلوب  ولكن  ودقة.  تنظيما  أكثر  القرب  شاهد  على 

الكتابتني.

                     

                        شكل  213  كتابة أثرية وجدت مبسجد شروس

 357- قبيت، نفس املصدر، اجمللد الثاين، اللوحة، 29.

ويبلغ  مستطيل.  شبه  حجر  على  منحوتة  الكتابة  هذه   -6
بسيط،  بإطار  .. وهي كمثيالهتا حماطة  سم   29×34 مقاسه حوايل 
من  الكتابة  وتتكون   .(214 (أنظر شكل  الزخرفة  من  خال  ولكنه 

أربعة أسطر، تقرأ على النحو التايل:

«أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا عبده ورسوله 
وما جاء به حق»

(أنظر  التعليق  يف  هنا  لنا  حاجة  وال  مكررة.  العبارة  هذه 
شكل 214). ولكن وجودها يدعم بشكل اكرب ما ذهبنا إليه بشان 
الوضع االجتماعي لقرية شروس (أنظر شكل 209). أما ما نضيفه 
هنا فهو تقطيع الكلمة الواحدة بني سطرين. وهذا ال يظهر إال نادرا 
عدم  على  يدل  فهو  على شيء  هذا  دل  وان  األثرية.  الكتابات  يف 

التخطيط احملكم قبل حنت الكتابة.

                          شكل  214  كتابة أثرية وجدت مبسجد شروس
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وأسلوب اخلط يف هذه الكتابة الكوفية، ينسجم مع أسلوب 
تقليدا  يعد  األسلوب  210). وهذا  (أنظر شكل   ،(2) رقم  الكتابة 
للخط املعماري الكويف، الذي أسلفنا القول عنه بأنه ساد يف القرن 
الثالث اهلجري - التاسع مسيحي. كما يتضح ان تأثري خط النسخ 

جلي يف حرف (النون).
العقد.  هذا  على  املوجودة  األخرية  الكتابة  هي  وهذه    -7
مقاسه  ويبلغ  تقريبا.  الشكل  مربع  حجر  قطعة  على  منحوتة  وهي 
حوايل 32×30 سم. وحييط بالكتابة إطار خال من الزخرفة. ويالحظ 
الفراغ  الثالث مل ينحت مطلقا، وان  ان النصف األخري من السطر 
الذي تركه الفنان للسطر مل يكن يف حاجة إليه. وهذا ما يؤكد تنوع 

الفنانني واختالف إمكاناهتم.
وتتكون الكتابة هنا من ثالثة أسطر:

«قل هو اهللا أ
حد اهللا الصمد

لم يلد ولم (يولد)»
(سورة اإلخالص، اآليتان، 1، 3)

كاملة،  اإلخالص  سورة  كتابة  ينوي  كان  الفنان  أن  ويبدو 
ولكنه مل يفعل لضيق املساحة. وأما ما يدخل ضمن املعىن االشاري 
املسلمني  موقف  وتوضيح  إعالن  هو  بالذات،  السورة  هذه  لوجود 
العقدي، جتاه ما تدعيه الطوائف األخرى، اليت عايشتهم - لوقت ما 
بقرية شروس القدمية. ورمبا ينسحب هذا املوقف على جبل نفوسة 

بكامله.

ويتبني يف هذه الكتابة أسلوب اخلط الكويف البسيط. وما جتب 
اإلشارة إليه هنا، هو اختالف أحجام الكلمات. وهذا ما يدفعنا إىل 
القول بأهنا ليست من عمل فنان حمترف. ومما يدعم هذا الرأي عدم 
التقدير اجليد لشغل الفراغ. وهذا خمالف ملا عرف به الفن اإلسالمي، 

الذي التصق بفنانيه مصطلح اخلوف من الفراغ.
وإذا ما نظرنا بعني املنطق إىل وضعية هذه الكتابة وأخواهتا، 
يشمل كل  القول  وهذا  األصلية.  أماكنها  إىل  تنتمي  ال  إهنا  وجدنا 
الكتابات باملسجد، باستثناء واحدة منها. وحنن ال نشك يف نسبة هذه 
الوضعية إىل أعمال الترميم، اليت أجريت هبذا املبىن. ويف الوقت الذي 
يأسف فيه املرء على عدم إعادة هذه األحجار املكتوبة إىل أماكنها 

األصلية، ليحفظ ألولئك املرممني بالشكر جملرد احملافظة عليها.
8- توجد يف الشمال الشرقي للمسجد حجرة صغرية. ويفتح 
مدخلها الواقع يف اجلدار اجلنويب الشرقي، على قاعة الصالة (أنظر 
شكل 113). ونرى عند مواجهة هذا املدخل قطعة من احلجر، مثبتة 
على احلائط، على ارتفاع حوايل 2.20م من مستوى أرضية املسجد. 
ويبلغ مقاس هذا احلجر حوايل 42×40 سم.. (أنظر شكل 215) 

وهذه الكتابة احملاطة بإطار تتكون من أربعة أسطر. 

«(اإلسالم) ديننا
ومحمد نبينا 

والقرآن إمامنا 

والسنة طريقنا»
خماطبة  دائرة  يف  االجتماعية  بداللتها  تصب  الكتابة  هذه 
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التوقف عنده هو  اآلخر، الذي ميلك خطابا مغايرا. ولكن ما جيب 
اجلملة األخرية، اليت حيدد فيها األباضيون إتباعهم للسنة. ويف هذا رد 
على من حيسبهم على طائفة اخلوارج. ولقد جاء ذكر هذا يف املصادر 

التارخيية واجلغرافية اليت أتينا على ذكرها فيما سبق.

                          شكل  215  كتابة أثرية وجدت مبسجد شروس

الكويف  اخلط  تقليد  ضمن  الكتابة  هذه  أسلوب  ويتصف 
املعماري. وهذه الكتابة متماثلة مع الكتابة رقم (2). وينطبق عليها 

ما قيل خبصوص الكتابة األوىل، أي الكتابة رقم (2).358
9- تعترب هذه الكتابة أكثر الكتابات طوال باملسجد. وتقع 
على جدار القبلة، أعلى احملراب. وهي منحوتة على حجر مستطيل، 
يقدر مقاسه حبوايل 89×79.. ويالحظ ان اجلزء السلفي من احلجر 
قد أصابه التلف. وان اإلطار الذي حييط بالكتابة خال من الزخرفة 

(نظر شكل 216). ويتكون الكتابة من سبعة اسطر .

 358- وللمقارنة أنظر الشكل، 210.

النحو  على  السابع  إىل  الثالث  السطر  من  الكتابة  تقرأ  و 
التايل:

«ربي اجعلني مقيم الصالة ومن 
ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا 
إغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 

ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمه»

(سورة إبراهيم، اآلية 40، سورة آل عمران، اآلية 8)

               شكل  216  كتابة أثرية وجدت على حمراب مسجد شروس

اقتباس  انه  واالحتمال  أيضا.  بدعاء  األول  السطر  ويبتدئ 
تقرأ: رب اجعل هذا. وبقية  الكرمي. والكلمات األوىل  القرآن  من 
الكلمات يف هذا السطر والسطر الذي يليه غري ميسرة للقراءة. وحنن 
ال ندري كم من األسطر املكتوبة قد ضاعت، نتيجة للتلف، الذي 
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أصاب اجلزء السفلي من احلجر (أنظر شكل 216). 
 تنسب هذه الكتابة إىل أسلوب اخلط الكويف البسيط. ومثة 
هنا ما يدلل على ما اشرنا إليه سابقا من تأثري اخلطني، النسخ والكويف 
على بعضهما. فأثر خط النسخ على هذه الكتابة ذات اخلط الكويف، 

واضح يف احلروف التالية:
الراء، الزاء، النون، والواو (أنظر شكل 216).

الثالث  القرن  إبان  لفترة  الظاهرة قد سادت  ويبدو ان هذه 
إرهاصا  الوقت  ذات  يف  كانت  ولقد  مسيحي.  التاسع   - اهلجري 
يؤسس لبداية ظهور اخلط الكويف املورق. وهذه الكتابة ومثيالهتا ال 
ترقى إىل املستوى، الذي نفذت به الزخارف يف هذا املسجد. وهذا 

ما يدلل على ان الكتابات أقدم عهدا منها.
وسعيا حنو حتديد أكثر دقة لتاريخ كتابة شروس، نستشهد - 
للمقارنة - بشاهد القرب احملفوظ باملتحف اإلسالمي بالقاهرة. وحيمل 
رقم 8381. وهو مؤرخ بسنة 251هـ - 865م.359 وعلى الرغم 
من رؤية التماثل بني الكتابتني، فإننا نلحظ متيز كتابة شاهد القرب بدقة 
الكتابة وتنظيمها. ويالحظ أيضا، الظهور املتواضع إلرهاصات اخلط 

الكويف املورق يف كتابة شاهد القرب .
وإذا قارنا كتابة شروس بشاهد قرب آخر بنفس املتحف، حيمل رقم 
12607، وهو مؤرخ بسنة 317هـ - 930م،360 رأينا ان وجه التماثل 
شديد الوضوح. وتبني لنا ان ما يشكل االمتداد يف أطراف احلروف، مثل 
الياء املعرقة والنون، اليت متتد هنايتها أسفل الكلمات، متطابق يف النصني.

  L.II،359- فييت، نفس املصدر، اجمللد، الثاين، اللوحة 
 360- املصدر السابق، اجمللد اخلامس، اللوحة (1).

وإذا حصرنا النظر على الكتابات اليت ضمنها مسجد شروس، 
يتبني لنا الفروقات يف أسلوب اخلط، مع تصنيفها  مجيعا حتت عنوان 
أسلوب اخلط الكويف. وأما فيما يتعلق بتنفيذ هذه الكتابات فيظهر 
الفارق أكثر وضوحا. وهذه املالحظات هي اليت نعتمدها يف القول 
على  املسئولني  أولئك  واختالف  الكتابات،  هذه  تاريخ  باختالف 

تنفيذها.
10- اشرنا إىل ان ملسجد شروس يف الوقت احلايل مدخالن. 
أحدمها يف اجلدار الشمايل الشرقي، واآلخر يف اجلدار اجلنويب الغريب. 
ويغطي اجلزء األعلى يف األخري عقد حجري مغلق على شكل نصف 
دائري. أما احلجر يف حد ذاته فذو شكل شبه مستطيل. ويبلغ طول 
قاعدته حوايل 74 سم، بينما يبلغ ارتفاعه حوايل 83 سم (أنظر شكل 

.(217

      

               شكل  217  كتابة كوفية وجدت مبسجد شروس
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وتظهر على واجهة هذا العقد، من خارج املسجد، ثالثة اسطر 
من الكتابة الكوفية املتأثرة خبط النسخ يف العديد من احلروف. وتقرأ:

«ال اله إال اهللا وحده ال شريك له
محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودين

الحق ليظهره»
ميثل السطر األول شهادة التوحيد. وأما السطران اآلخران، 
بقية  وأما  التوبة.  سورة  من   33 رقم  الكرمية  اآلية  من  جزء  منهما 
الكتابة  وهذه  املشركون».  كره  ولو  كله  الدين  «على  فهي:  اآلية 
األخرية اليت نتطرق إليها يف مسجد شروس تؤكد - كما هي اغلب 
الكتابات هبذا املسجد - إعالن املوقف العقدي يف مواجهة تيارات 
يف  وجد  ما  مع  مقارنته  فيمكن  اخلط  أسلوب  وأما  وفكرية،  دينية 

قرطبة والزهراء.361

الكتابات األثرية بقرية أبناين 
11- وجدت الزخارف والكتابات مبسجد أبناين على مثانية 
قطع حجرية تكتنف احملراب، أربعة من كل جهة. وهذه األحجار ذات 
الشكل املربع يقدر مقاسها حبوايل 32×32 سم. ومبواجهة احملراب، 
تبدو لنا على اليمني، على احلجر الثاين من األعلى، تلك الكتابة الكوفية 
املتميزة باإلتقان، مقارنة مبا عثر عليه يف مسجد شروس من الكتابات. 
وهذا ما يطرح التساؤل حول تاريخ الكتابة يف كل من املسجدين، 

إضافة إىل املستوى الذي كان عليه الفنانون يف كل من املوقعني.
 361- وللمقارنة بكتابة شروس أنظر،

J.Bekwith, Czaskets From Cordoba, London 1960-pls. 6-8-9-
10-12-18.

عقود.  أربعة  تضم  فنية،  وحدة  من  فتتكون  الزخرفة  وأما 
ويشغل املركز زهرة ذات مثانية فصوص. ويظهر بني هذه الفصوص 
الزخارف النباتية. وحيتوي الشكل الدائري، الذي حييط هبذه الوحدة 
الدائرة  وأما   (218 شكل  (أنظر  متتابعة  حبيبات  على  الزخرفية، 

اخلارجية فتشغلها كتابة تقرأ كالتايل:

«شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط ال إله إال هو»  ( سورة آل عمران، اآلية 18)

               شكل  218  كتابة كوفية وجدت على حمراب مسجد أبناين



320

بعض اآلثار اإلسالمية جببل نفوسة يف ليبيا

321

حممد سامل املقّيد الورفلي

ان ما مييز هذه الكتابة الكوفية، ويكسبها أمهية كربى، نسبتها 
إىل اخلط الكويف املورق. إضافة إىل إهنا املثل الوحيد هلذا األسلوب 
من اخلط الكويف من بني الكتابات اليت عثر عليها جببل نفوسة. وهذا 
النمط من اخلط الكويف عثر على مناذج منه يف شرق البالد362 كما 
وجد على بعض شواهد القبور. ويبدو ان العنصر الورقي الذي يزين 
قورن  ما  إذا  تنسيقا  وأكثر  الطبيعة،  من  قربا  أكثر  احلروف  هنايات 

بكتابة ابناين.
12- ومبواجهة احملراب أيضا، توجد أربعة أحجار مزخرفة، 
على اليسار. وتتكون الزخرفة، اليت تشغل سطح احلجر الثاين، من 
األعلى، على دائرتني. وحتتوي الدائرة الداخلية على خطني متقاطعني 
جزئني  كل  يف  متطابقة  الزخرفة  وتظهر  أجزاء.  أربعة  إىل  يقسماهنا 
متقابلني. وتتكون الوحدات الزخرفية يف األغلب األعم من عناصر 
نباتية وتعريقات. ويتمثل اغلبها يف عنصر الورقة النخلية. وأما الدائرة 
اخلارجية فتشغلها كتابة كوفية، كما هو الوضع يف اجلهة األخرى من 

احملراب.
وتقرأ الكتابة على النحو التايل:

«بركة من اهللا لمن آمن بأمان اهللا وليه»
أسلوب  قائمة  يف  تصنف  الكتابة  هذه  ان  من  الرغم  وعلى 
اخلط الكويف البسيط، إال ان إهنا تتداخل مع خط النسخ. ويتمثل هذا 
يف حروف الراء، والواو، امليم، والنون. وهذه الكتابة تتشابه كثريا 
مع الكتابة رقم (9) العائد إىل شروس. ولذا ال حاجة لتكرار ما ذكر 

 362- أنظر، س باحلاج، Libya  Antiqua، اجمللد اخلامس، 1968.، 
.B شكلLXXXV   ،B ،األشكال ،LXXXVIII ،اللوحات

(أنظر شكل 216).

              شكل  219  كتابة كوفية وجدت على حمراب مسجد أبناين

الكتابة األثرية بتنومايت 
13- ينفرد مسجد تنومايت من بني مساجد اجلبل باحتفاظه 
باطن  يف  بنائه  إىل  األوىل  بالدرجة  هذا  يعود  ورمبا  األصلي.  بطابعه 
مباين  منها  عانت  اليت  التصدع،  ملظاهر  التعرض  جنبه  مما  األرض، 
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اجلبل القدمية كلها. واألمر اآلخر يتمحور حول عدم وجود ما يلفت 
إليه. حبيث يكون عرضه ألولئك الذين يبحثون عن الكنوز،  النظر 
من  وقت  يف  الظاهرة  هذه  وجود  إىل  تشري  آثار  من  شاهدنا  كما 

األوقات.

             شكل  220  كتابة كوفية وجدت على مدخل مسجد تنومايت القدمي

ولقد وجدت كتابة على احلجر املوجود على مدخل املسجد. 
ويبلغ طول قاعدة هذا احلجر حوايل 90 سم، وارتفاعه حوايل 60 
من  أسطر  سبعة  احلجر  هذا  على  وتظهر   .(220 (أنظر شكل  سم 

الكتابة. وتقرأ:

«إنما يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر
أفلح المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون 

وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل 
لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

بنيت في شهر رمضان في سنة أربع وخمسين وأربع 
مائة وبناها من أراد ثوابته في الدنيتا واآلخرة

كتبه عبد الملك بن يعقوب النفوسي».
السطر األول اقتباس من القرآن الكرمي. سورة التوبة، اآلية 18.

السطر الثاين اقتباس من القرآن الكرمي. سورة املؤمنون، اآلية 1،  2.
السطر الثالث والرابع اقتباس من القرآن. سورة اإلسراء اآلية 80.

تعترب هذه الكتابة حىت اآلن املثل الوحيد القدمي املؤرخ، الذي 
عثر عليه مبنطقة جبل نفوسة. وهي تعود إىل القرن اخلامس اهلجري 
من  تشويقا  أكثر  تنومايت  كتابة  وتبدو  مسيحي.  عشر  احلادي   -
مثيالهتا. وعلى العموم، فان حريف األلف الالم هبذه الكتابة يتميزان 
بشكل يشبه رأس السهم املشقوق يف هناية احلرفني املذكورين. ورمبا 
يعود هذا إىل نوع اآللة، اليت استعملها الفنان للكتابة، أو رمبا تكون 
تنميقا هلا. وما عدا هذه الظاهرة اليت تنسب إىل أسلوب  اخلط الكويف 
املورق، فبقية الكتابة تتصنف يف قائمة اخلط الكويف البسيط. ولكنه 
ليس اخلط الذي رأيناه يف األمثلة السابقة. فتأثري أسلوب اخلط املغريب 
الذي استعمل يف كتابة املخطوطات، يظهر جليا هبذه الكتابة. وهذا مما 
يزيد من أمهية كتابة تنومايت، اليت مل مياثلها أي من الكتابات األثرية، 
اليت عثر عليها بليبيا. ومن احملتمل ان اخلط الكويف املعماري التأثر 
بأسلوب اخلط املغريب قد ظهر ألول مرة يف القرن اخلامس اهلجري 
- احلادي عشر مسيحي. ومن املؤكد انه مل يظهر على العمائر األثرية 

يف شرق العامل اإلسالمي .
بكتابة  تنومايت  كتابة  قورنت  عندما  انه  بالذكر  وجدير 
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بالقاهرة، حيمل  وجدت على شاهد قرب، حمفوظ باملتحف اإلسالمي 
رقم 1216، ومؤرخ بسنة 322 هـ - 934م، رصد التماثل بينهما 

يف طريقة حنت احلروف.
وتأثرها  تنومايت،  كتابة  متيز  حول  فيتمحور  الفارق  وأما 
بطابع اخلط املغريب.363 ويظهر هذا واضحا يف حريف القاف والكاف. 
ومثة شاهد قرب آخر بنفس املتحف. وحيمل رقم 3710، بتاريخ سنة 
412هـ - 1021م.364 ونرى عند مقارنته بكتابة تنومايت اشتراكه 
معها إىل حد ما يف منط الكتابة. ولكن يغيب عنه التأثر ببعض مالمح 

اخلط املغريب.
ولقد رأينا يف الكتابات 9، 11، 12، إن حرف األلف يتميز 
يف أعاله بإحناء بسيط. وهذه الظاهرة ملمح وظفه خط النسخ أصال 
بقصد الزخرفة. وانه ملن املناسب هنا ان نشري إىل ان األلف يف كتابة 
مقياس الروضة بالقاهرة، واملؤرخ بسنة 247 هـ - 861م، ميلك 

نفس االحنناء.365
األيسر.  اجلانب  يف  كثريا  يظهر  ال  الشكل  هذا  ان  ويبدو 
وتكثر مالحظته يف اجلانب اآلخر منه. ويبدو انه قد استمر حضوره 
يف الكتابة، مع شيء من التطور وقتا طويال.366 ولقد عثر عليه يف 

كتابات تعود إىل القرن التاسع اهلجري.

 363- فييت ، نفس املصدر، اجمللد اخلامس، اللوحة (9).
 364- املصدر السابق، اجمللد السادس، اللوحة (38).

 365- كروزيل، نفس املصدر، اجمللد الثالين، ص 293. شكل (22). أنظر 
  A.Lane, Farly Islamid Pottery, London, 1947. P.8. ، أيضا

 وكذلك، كونيل، نفس املصدر، ص 9.
 366- قرومان، الفنون الشرقية، اجمللد الثاين 90-189.

وأما بالنسبة للكتابات 2، 3، 4، 5، 6، فنالحظ ان الشركات 
اليت متتد أسفل األلف القائم. إىل اجلهة اليسرى. أضحى مظهرا حلرف 

األلف، يف العديد من الكتابات الكوفية بالشمال اإلفريقي.
ويعود تاريخ األمثلة، اليت تتميز هبا الظاهرة إىل القرن الثالث، 
الكتابة  وباستثناء  مسيحيني.367  العاشر  التاسع،   - اهلجريني  الرابع 
رقم (3) نالحظ التماثل الكبري بني كتابات اجلبل، وتنفرد الكتابة رقم 
(10) بظهور شكل يشبه فم الثعبان عند كتابة احلرفني املذكورين. 
وعند مقارنتها ببعض الكتابات اليت عثر عليها مبصر، فهذا الذيل يبدو 
اقل تعقيدا إبان احلقبة الفاطمية368 وأما فيما يتعلق باحلرف (لـــا 
ــ) فإننا نشهد على إهناء كتابته بشكل قريب من الشكل الثلث، 
 .(215  ،212  ،209 (أنظر شكل،  طرفيه  عند  ويسارا  ميينا  يتجه 
وهذا الشكل يبدو انه من مميزات اخلط الكويف يف مشال أفريقيا، الذي 

يعود ظهوره إىل القرن الثالث اهلجري.369
وهذه الظاهرة تبدو أكثر حضورا يف اخلط الكويف البسيط.370 
وإذا ما قارنا ما وجد من كتابات يف جبل نفوسة مع مثيالهتا، اليت عثر 
الناحية  قيمة من  أقل  القريوان وجدناها  ليبيا، وكذلك  بأحناء  عليها 

الفنية.371 ولكن هذا األمر ال يؤثر على قيمتها التارخيية واألثرية.
 367- عايدة عريـف، نفس املصدر، (جمموعة األلف ، لوحة رقم (1)، أنظر ، 

بوينسوت، نفس املصر، اجمللد الثاين، اللوحتان، 52، 53.
 368- عايـدة عريف، نفس املصـدر، ص 41، 42. وقارن، كونيل، الكتابات 

اإلسالمية، ص 18. أنظر أيضا فلوري، مناذج كتابية، ص 61.
 369- عايدة عريف، نفس املصدر، (جمموعة الكاف والدال) ص 17، 56. أنظر 

أيضا القلقشندي، نفس املصدر، ص 101.
 370- عايدة عريف، نفس املصدر، ص 62.

 ،LXXXV .371- ليبيـا القدمية (جملـة) اجمللد اخلامـس، 1968، اللوحات 
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ورمبا يعود اثر هذا الفارق إىل العوامل االجتماعية والتارخيية 
متثل  نفوسة  جبل  فكتابات  القول،  هذا  من  الرغم  وعلى  والدينية. 

مستوى عاليا يتعلق وأسلوب اخلط الكويف البسيط.
تأثره  مع  الكويف  للخط  باستعماهلا  اجلبل  منطقة  رأينا  ولقد 
بالطابع احمللي بقدر ما تشترك مع بقية املناطق اإلسالمية يف القرون 
يف  اإلسالمي  الطابع  أوجه  من  وجها  متثل  فهي  لإلسالم،  األوىل 
الفن.372 وهذا مما يربز مظهرا آخر للتقارب ووحدة الرؤية ملعتنقي 
اإلسالم، فضال عن العقيدة، اليت تعد اجل مظاهر هذه الوحدة. ويظل 

اخلط الكويف أهم العناصر يف الوحدة الزخرفية.373
وعلى الرغم من أعمال الترميم، واإلمهال الذي تعرضت له 
املنطقة لفترة طويلة من الزمن، فالكتابات اليت عثر عليها جببل نفوسة 
باجلبل - كما  املسلم  الفنان  ان  قيمة متميزة. ولقد أظهرت  مثلت 
هو يف كثري من البقاع اإلسالمية - قد أبدى مهارة مرموقة يف جتاوز 
الزخرفية.  الوحدات  يف  جزئية  منها  ليجعل  ككتابة،  الكتابة  مهمة 
فانبساط  الفنان.  ومتطلبات  تتالءم  بطبيعتها  الكوفية  فالكتابات 
الزيادات يف أطراف حروفها  وعمودية حروفها، باإلضافة إىل تقبل 
كان عونا للفنان على تكييفها والشكل املعماري والزخريف. ويبدو 
ان هذه امليزة مل تكن حال كامال. فالفنان أصبح يواجه مشكلة الفراغ 
الذي يتكون من استعمال احلروف اليت ال تقبل الشرطات الطويلة 

LXXXIV أنظر أيضا، س زابس، الفنون اإلسالمية يف البالد التونسية، تونس، 
1968.، ص 50، األشكال، 51، 55،52.

 T. Burchhart, Fine arts in Islamic Civilisation, Ma- 372- أنظـر 
 laysia, 1977, p. 17.

T.W.Arnold, Painting in Islam, Oxford, 1928. p 2  ،373- أنظر

مثل األلف والالم. وهلذا كان االتكاء على الزخرفة طورا من أطوار 
املنعطفات املميزة قي تطور اخلط الكويف. وعلى الرغم من ذلك فقد 
ظلت الكتابة حىت القرن الثالث اهلجري - التاسع مسيحي، ملتزمة 
بأسلوب اخلط الكويف البسيط. وهذا ما شاهدناه من خالل األمثلة 

اليت عثر عليها باجلبل وغريه من املواقع.
ولقد حدثت النقلة املتميزة يف أسلوب اخلط الكويف البسيط، 
األمثلة  دلت  ولقد  اهلجري.  الرابع  القرن  من  األخري  املنتصف  يف 
العائدة إىل هذا التاريخ على استخدام الفنان املسلم الكتابة كعنصر 
هذا  نرى  أصبحنا  وهلذا  آخر.  لغرض  استخدامها  من  أكثر  زخريف 
اإلبداع لألشكال اجلديدة اليت ميزت اخلط الكويف وصبغته بصبغة 
التطور. وعلى الرغم من هذا التحول فلقد رأينا الكتابة جببل نفوسة 
- كما يف غريها من املناطق اإلسالمية - حمتفظة بأهم مكونات اخلط 

الكويف عرب مراحل التطور بأمجعها.
وبالنظر إىل الكتابات، اليت عثر عليها يف منطقة اجلبل الغريب، 
الطفرات اليت صاحبت تطور  لنا هذه  ال جند من األمثلة ما يوضح 
يف  احلفريات  ستشكل  ورمبا  الضئيل.  بالقدر  إال   الكويف،  اخلط 
املستقبل إلقاء املزيد من الضوء على هذا املوضوع، على الرغم من 
معرفتنا بان سقوط الدولة الرستمية يف أواخر القرن الثالث اهلجري 
يعيش يف عزلة لوقت  التاسع مسيحي، قد فرض على اجلبل ان   -

ليس بالقصري.
رأينا  فقد  نفوسة،  جبل  كتابات  يف  بالتاريخ  يتعلق  ما  وأما 
غياب هذا اجلانب املهم. ومل يعثر إال على كتابة واحدة مؤرخة (أنظر 
شكل 220). ولكن مبقارنة هذه الكتابات مبثيالهتا يف كل من ليبيا 
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ومصر والقريوان وغريها، توفر لدينا شيئا من االطمئنان بإرجاعها إىل 
القرنني الثالث والرابع اهلجريني - التاسع والعاشر مسيحيني. وهذا 
الرأي ينسجم مع األدلة املعمارية والزخرفية، اليت زودتنا هبا املساجد 

يف كل من شروس، ابناين وتندمرية.
ولقد أشرنا - فيما سبق - إىل تأثري القريوان يف جمال الزخرفة 
على جبل نفوسة.374 ويبدو ان هذا التأثري قد مشل موضوع الكتابة. 
ورمبا نستطيع القول بان الكتابات األثرية قد سبقت ورافقت اهنيار 
الدولة الرستمية يف القرن الثالث اهلجري - التاسع مسيحي. ورمبا 
تقودنا هذه النظرة إىل فرضية ان بعض الفنانني القاطنني مبدينة تاهرت، 
قد وجدوا طريقه إىل اجلبل. وسامهوا بشكل أو بآخر يف إثراء اجلانب 
الفين، جببل نفوسة. ومما يدعم هذه الفرضية ان جبل نفوسة - وفقا 
املواقع  أكثر  كان  الرستميني،  جنم  أقول  بعد   - التارخيية  للمصادر 
حصانة بالنسبة لألباضيني. وال يعين هذا – على أية حال -  إلغاء 

دور أهل اجلبل يف هذا اجملال.

 374- أنظر أعاله، الفصل الرابع، ص 112.

الفصل السابع
اخلامتة
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الفصل السابع
”اخلامتة”

لقد أصبح واضحا من خالل اجملاالت اليت تطرق البحث، ان 
منطقة جبل نفوسة حتتوي على كثري من املواقع اإلسالمية األثرية، اليت 
يعود تارخيها إىل قرون مبكرة من التاريخ اإلسالمي. ورغم بقائها يف 
زاوية النسيان واإلمهال لفترة زمنية طويلة، احتفظت لنا مبادة شيقة 
يف فضاءات العمارة والزخرفة والكتابة األثرية. وكانت هذه دالالت 
كافية لتسليط بعض الضوء، على ما هلذه املنطقة من ماض متفاعل 
مع حركة التاريخ والعقيدة واحلضارة. ويؤمل ان جتتذب هذه املواقع 
املعرفة، وصوال إىل دراسات أكثر تعميقا  إليها ذات طالب  األثرية 
وتفصيال يف حقل الفنون واآلثار اإلسالمية. ورمبا تكون هذه اخلطوة، 
احلظ  ولسوء  الذي  التراث،  بأمهية  التزاما  تكون،  ان  هلا  قدر  إذا 

يتعرض للتصدع والدمار والسطو.
وجيدر القول ان تاريخ هذه املنطقة قد شابه شيء من الغموض 
وغياب التفصيالت، فيما خيص منعطفاته املتعددة. وعلى الرغم من 
حقيقة هذا الوصف، فوجود قدر ضئيل من املصادر األباضية وغريها، 
أمكن  اإلسالمية،  واآلثار  الفنون  حقل  امليداين يف  العمل  إىل  إضافة 
تأسيس فكرة تارخيية عامة ملنطقة اجلبل الغريب. ورمبا يكون هذا القول 
أكثر موضوعية، فيما يتعلق والقرون األوىل لإلسالم. فمحاولة وضع 
وأولئك  اجلبل،  حلكام  الزمين  بالتسلسل  اخلاصة  العريضة  اخلطوط 
الذين تولوا إدارة األمور يف مناطقهم الصغرية، زودتنا بفهم أفضل 
جملريات األحداث والتاريخ. كما يسرت وسامهت يف إلقاء مزيد من 
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الضوء على دراستنا لبعض املعامل اإلسالمية مبنطقة اجلبل .
ولقد أصبحنا اآلن منلك فكرة أكثر رصانة عن خلفية قرى 
ان  لنا  تبني  فلقد  األوىل.  اإلسالمية  القرون  يف  خاصة  نفوسة  جبل 
القرية.  مركز  األعم  األغلب  يف  حيتالن  التخزين  وقصر  املسجد 
مث  واألسواق  احملكمة  مبىن  مثل  املهمة،  املباين  تتموضع  وحوهلما 
الدور السكنية، اليت تلتحم جدراهنا لتشكل تلك الدروب واألزقة 
امللتوية الظليلة. وتكون هذه اجلدران الواقعة على مشارف القرية ما 
يقترب من شكل األسوار املستخدمة لألغراض الدفاعية. وتظل قرية 
ويغو استثناءا هلذه الظاهرة. ولكنها متيزت بدورها احملفورة يف باطن 
األرض، وصوال إىل التغلب على شدة احلرارة وشدة الربودة أيضا. 
ومن الطبيعي ان يذكرنا ختطيط القرية يف جبل نفوسة بتخطيط املدن 
اإلسالمية األوىل. ولكن مكونات املدن الصحراوية حاضرة جبالء يف 

قرى جبل نفوسة.
وتبني لنا أيضا ان املسجد يف قرى اجلبل، والذي شكل مركز 
االهتمام، من حيث موقعه بالنسبة لتخطيط القرية، كان يشكل بؤرة 
هو  األباضية – كما  القرية  فاملسجد يف  األباضي.  للمجتمع  اإلهلام 
احلال بالنسبة إىل املساجد األوىل يف اإلسالم – مل يكن جمرد مكان 
للعبادة. بل كان مكانا لتبادل اآلراء وصنع القرارت املصريية. ولذا 
كان حكام اجلبل ومن دوهنم يولون جل اهتمامهم باملسجد، األمر 

الذي أدى إىل تالزم أمسائهم بتلك املساجد، حىت وقتنا الراهن. 
الرئيسي  املكان  كان  املسجد  ان  لنا  تبني  ذلك  كل  وفوق 
للتعليم. ولقد كانت املساجد يف قرى جبل نفوسة األمكنة اليت تعلم 
أولئك  بني  من  ان  رأينا  ولقد  بعد.  فيما  فيها  وعلموا  العلماء  فيها 

العلماء من توىل حكم اجلبل، ومنهم من توىل إدارة األمور يف املنطقة 
اليت ينتمي إليها. ومع قيام املسجد بدور التعليم، مسعنا عن ورأينا بقايا 

آثار مكتبة جبل نفوسة، اليت ذاع صيتها ذات زمن.
املسجد  عدم حظوة  أكثر وضوحا حول  األمر  أصبح  ولقد 
باألولوية يف جمال العمارة، مقارنة ببعض املباين األخرى، على الرغم 
من دوره املتميز يف احلياة السياسية والتعليمية واالجتماعية. وال يفند 
هذه املالحظة وجود بعض املساجد، اليت حلفت بأوجه من االهتمام 
مل  األثرية  أمهيتها  من  الرغم  على  املساجد،  فهذه  والفين.  املعماري 
تتمكن من جتاوز مكونات املسجد األباضي. ورمبا يكون هذا – كما 
الفن  اليت مشلت جمايل  احملافظة،  األباضيني  نظرة  إىل  عائدا  اشرنا – 
والعمارة. ولذا وجب ان تقوم هذه املساجد وبعض املباين األخرى، 
إضافة إىل منازل ويغو الرائعة، على إهنا طفرة يف خضم ما كان سائدا 

من تفكري عقدي، مبنطقة اجلبل، يف القرون اإلسالمية األوىل.
وعلى الرغم من القدر القليل للزخارف، اليت عثر عليها يف 
لتسليط  كافية  مبادة  زودتنا  قد  فهي  الشاسعة،  نفوسة  جبل  منطقة 
الضوء على جوانب جمهولة يف تاريخ وماضي هذه املنطقة. فلقد تبني 
من خالل املناقشة، تأثرها مبا كان سائدا يف شرق العامل اإلسالمي، 
وخاصة يف مدينة سامراء بالعراق. ورأينا تأثريات القريوان وسدراته. 
كانت  ولقد  احلضور.  بادية  احمللية  الزخرفية  العناصر  ان  إىل  إضافة 

األخرية، بشكل أو آخر، ذات صلة بالفن اهليلينسيت والروماين.
ولقد ساعدت الشواهد املقارنة يف هذا اجملال، على تصنيف 
تارخيي لزخارف جبل نفوسة. األمر الذي أسس املعيار واملثل، رمبا 
يكون مرجعية ملا يكتشف يف هذا اجملال مستقبال. وال يفوتنا ان نشري 
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تقرييب  تاريخ  حتديد  كبري يف  بقدر  سامهت  قد  النتيجة  هذه  ان  إىل 
للمباين ذات العالقة.

وحنن إذ نعدد بعض املالمح اليت أثارها هذا البحث، وجب ان 
نذكر ان العثور على كتابات عربية بقرية شروس، ميثل الدليل األثري 
الوحيد حىت اآلن الذي يدعم املعلومات التارخيية القائلة بوجود طائفة 
الدليل  هذا  يقف  ذلك،  إىل  وباإلضافة  نفوسة.  اليهود يف جبل  من 
والتفاعل، حىت  احلياة  قيد  على  شروس  قرية  استمرار  على  شاهدا 
القرن التاسع اهلجري – اخلامس عشر مسيحي، على األقل. وهذا 
ما يدحض ما اعتقده بعض الباحثني من ان قرية شروس قد دمرت 
وهجرت يف القرن السادس اهلجري – الثالث عشر مسيحي. ورمبا 
تتمخض احلفريات األثرية، يف هذا املوقع، عن مزيد من األدلة حيال 

هذا األمر.
ومن املعروف ان املصادر التارخيية بشكل عام قد غاب عن 
سردها ما كان هلذه املنطقة من تاريخ وأحداث. وهذه اشاكالية تتعلق 
املصادر  يف  ذكرها  وغياب  اجلبل  مبنطقة  منها  أكثر  التاريخ  بكتابة 
فيها.  جدال  ال  تارخييا  مظهرا  اجلبل  عزلة  حقيقة  تبقى  التارخيية.و 
وذلك عائد إىل العوامل السياسية، اليت أصبح التمذهب الديين جزئية 
من توجيهاهتا وأهدافها. ويتضح هذا األمر من خالل العهود املتعاقبة، 
اليت اتسمت حبكم األمويني والعباسيني االغالبة والفاطميني. ويبدو 
من خالل هذه الدراسة ان هذه العزلة كانت حمصورة بشكل كبري يف 
احلراك السياسي. وأما ظاهرة االنفتاح يف اجملالني الثقايف والفين بني 
جبل نفوسة وما حييط به من املناطق، أضحت واضحة املعامل. فلقد 
اإلفريقية.  القارة  مناطق يف  بعض  إىل  االنفتاح  هذا  تأثريات  امتدت 
املذهب  اعتناق  إىل  والدعوة  القوافل  جتارة  مسامهة  كانت  ولقد 

األباضي األثر املهم والفعال .
املصادر، الزلت  إليه  تتطرق  الذي مل  املاضي  وصفحات من 
جنباهتا  تصدع  اإلنسان،  وعي  عدم  إىل  وباإلضافة  السنني،  معاول 
رويدا رويدا. والزالت الكثري من األجوبة عن األسئلة املطروحة حد 
ذاته. وليست أيضا دعاية ملل يترتب عليها ـ كما يقال ـ دخال من 
املوارد السياحية، بل ان األمر أكثر أمهية وأعمق رؤية. ففقه املاضي 
جبوانبه املتعددة ذو صلة وثيقة برقي اإلنسان يف حد ذاته. وذلك الن 

مقصد هذا الفقه الوصول إىل قمة العربة والعتبار .
خمتلف  على  اجملال  هذا  يف  الباحثني  من  الكثري  فات  ولقد 
املستويات، ويف كثري من البالد، هذا املقصد. وهذا رمبا يكون من 
أهم العوامل، اليت أدت إىل الفهم اخلاطئ بان االهتمام هبذا العلم ترف 
وابتعاد عن املعاصرة، ويف أحسن األحوال مورد وتابع للسياحة، وفقأ 

للمعطيات ومفهوم السياحة يف الثقافة املترمجة .
واحلقيقة اليت نغفل عنها، يف كثري من األحيان، ان يف كتاب 
اهللا العزيز إشارات كثرية إىل هذا العلم منطلقا واستيعابا وغاية .ولكن 
املرء عندما خيوض يف تداعيات املعاين الراشدة، ويتجول هبذه املنطقة، 
وغريها من املواقع األثرية، ال ميلك إال ان يتساءل: مىت يتبني الناس 

قيمة ما ميلكون من حوهلم وحتت أقدامهم. ؟!

وما التوفيق إال باهللا
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(بعض اآلثار اإلسالمية يف جبل نفوسة)
- ملحق -

لقد أثارت بعض النقاط الين طرحت أثناء االمتحان لنيل درجة 
الدكتوراه العديد من األسئلة مقاصد هامة من اجلوانب، اليت تطرقت 
للفائدة.  تعميما  امللحق  هذا  كتابة  رأيت  ولقد  الرسالة.  هذه  إليها 

وإثارة لرغبة الباحثني يف إثراء هذا اجملال بالبحث والدراسة.
ولعل املطلع على هذا البحث سيتساءل عن التاريخ احملتمل 
والتطورات اليت مرت هبا أبنية قصور التخزين، اليت وجدت يف جبل 
نفوسة. واحلقيقة ان قصور التخزين تعترب من أهم ما يلفت النظر يف 
املنطقة. ولقد متت اإلشارة إىل بعضها يف  القائمة هبذه  املعامل األثرية 
هذه الرسالة استكماال لصورة القرية األباضية، وعلى سبيل املثال، 
عند احلديث عن نالوت، كاباو، فريسطه، وشروس.375 وجدير بنا 
ان نذكر ان أمثلة هلذه املباين قد وجدت يف تونس واملغرب.376 وعلى 
الرغم من ان وظيفتها متماثلة مع وظيفة ما وجد من قصور يف جبل 
هذا  ويظهر  قليال.  عنها  خيتلف  املعماري  تصميمها  ان  إال  نفوسة، 

االختالف واضحا يف وضعية احلجرات.377

 375- أنظر أعاله، ص -7-36، 53، 77.
 H.T.Norris, Cave habitation and granaries in Tripoli 376- أنظر 

Tania and Tunisia. 1953 p. 84.
377- نفس املصدر، ص 84.

ومبا ان قصر التخزين بنالوت قد تعرض لكثري من الترميمات 
وفاحملتمل إهنا قد تسببت يف ضياع األدلة األثرية، اليت من املمكن ان 
تساعدنا يف حتديد أكثر دقة لنشأة هذا النوع من املباين. وعلى الرغم 
من ان املصادر التارخيية تؤكد على وجود قصور التخزين يف القرن 
العاشر اهلجري – السادس عشر مسيحي.378 فقصور التخزين اليت 
وجدت مبنطقة قرب تطاوين بتونس، يعود تارخيها إىل القرن السادس 

اهلجري – الثاين عشر مسيحي.379
ويبدو ان بعض قصور التخزين يف جبل نفوسة مثل قصري 
فرسطه وشروس، كانتا جزءا من التخطيط األصلي هلاتني القريتني.380 
التخزين حصرا  وهذا األمر جيعلنا منقادين إىل مناقشة أصل قصور 
يف جبل نفوسة، مع األخذ يف االعتبار استيعاب اجلوانب االجتماعية 

والسياسية هلذه املنطقة يف القرون اإلسالمية األوىل.
وفوق كل هذا فثمة ما يدعو إىل الظن بان أصوهلا تعود إىل 
فترة ما قبل اإلسالم. ذلك ان فكرهتا تتناقض وما درج عليه العرب 
من عادات يف مشال أفريقيا.381 وعلى الرغم من هذا فمن اخلطأ ان 

منيل إىل هذا القول يف غياب الدليل األثري.
القول أيضا ان اإلشارة إىل قصور التخزين يف هذه  و جيدر 
للقرية  العام  التخطيط  عن  تصورنا  الستكمال  أتت  قد  الرسالة، 
األباضية.382 ولكنها يف ذات الوقت قد فتحت جماال ألولئك الذين 

 378- أنظر أعاله، ص 8-37.
 379- نوريس، نفس املصدر ، ص 84.

 380- أنظر أعاله، ص 53، 77.
 381- نوريس، نفس املصدر، ص 5-84.

 382- أنظر أعاله، ص 49.
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دراسة  نفوسة،  جبل  يف  التخزين  قصور  دراسة  يف  التعمق  يرغبون 
علمية وموضوعية.

نفوسة،  جبل  يف  عليها  عثر  اليت  للزخارف  بالنسبة  وأما 
فلقد نوقشت يف إطار عالقتها بزخارف وجدت بالقريوان وسدراته 
اليت  الزخرفية،  العناصر  فبعض  ذلك  إىل  باإلضافة  وسامراء.383 
واحللي  املعدنية  التحف  على  مبثيالهتا  تذكرنا  نفوسة  جببل  وجدت 
يف  الفخارية  القطع  على  وكذلك  اخلشب،  على  الفنية  واألعمال 

القرون اإلسالمية املبكرة وخصوصا يف العراق.
وإذا رجعنا إىل موضوع الوحدة الزخرفية مبسجد تنومايت، 
اليت تتكون من أربعة دوائر متداخلة.384 فنجد ان الدائرة الداخلية 
ميلؤها عنصر لزهرة مفصصة، بينما ختلو الدائرتان اللتان تلياهنا من 
الصغرية  بالشرطات  ملئت  قد  اخلارجية  الدائرة  ان  ونرى  الرسوم. 
املائلة. وهذه الوحدة الزخرفية تعد إىل حد كبري متطابقة مع ما وجد 
على قطعة خزفية بطر سوس، تعود إىل القرن الثاين اهلجري – الثامن 
احملاطة  السداسية  النجمة  فعنصر  ذلك  إىل  وإضافة  مسيحي.385 
بدائرة، الذي وجد على جانيب احملراب، يف مسجد ابناين، يشبه إىل 
املروبوليتان  حد كبري، ما وجد على قطعة خشبية، حمفوظة مبتحف 

بنيويورك.386

 383- أنظر أعاله، ص 71،9-68.
 384- أنظر أعاله، ص 2، (وشكل، 103).

  Florence E.Day. The Islamic finds at Tarsus , Asia, 385- أنظر 
  1941, pp 134-6, fig. 3

 386- أنظر، زكي حممد حسن، أطلس الفنون اإلسالمية، القاهرة، 1956، ص 
34. وشكل 276.

ونرى أيضا هذه الوحدة الزخرفية على إحدى القطع اخلشبية 
اليت تشكل املنرب اخلشيب ملسجد القريوان. وهذا املنرب – من املعروف 
– انه صنع يف العراق يف القرنني الثاين – الثالث اهلجري – الثامن 

– التاسع مسيحي.387
ولذا فتأثري الفن اإلسالمي يف الشرق يبدو جليا يف زخارف 
اجلبل. وهذا التأثري مل يكن حمصورا يف هذا اجلانب، بل تعداه إىل اجلانب 
الفقهي والتجاري وفقا لليعقويب. فهو يف كتابه، كتاب البلدان، أثناء 
حديثه عن زويلة، حيث ذكر انه إىل اجلنوب من ودان تقع زويلة، 
وأهلها كلهم مسلمون أباضيون، واجللود املعروفة بالزويلية من أهل 

خرسان والبصرة والكوفة.
ويبدو ان تلك الطوائف من األباضيني التجار، الذين قدموا 
أفريقيا.  مناطق مشال  األباضيني يف  بني  مالذا  ووجدوا  الشرق،  من 
وهذا ما يشهد عليه وجود جمموعات من الكوفة والبصرة يف مناطق 

أخرى مثل منطقة سجلماسة.388
وهذه الشذرات تزيد من صحة االحتماالت املقترحة لتواريخ 
مساجد اجلبل املذكورة أعاله، خصوصا تلك اليت وجدت هبا األعمال 

الفنية الزخرفية.

 387-  نفس املصدر، ص 35، وشكل 282.
  Corpus of early Arabic sources for west African ،388- قارن 

 history, N.Levtzion and J.F.P. Hopkins, Caambridg, 1980. pp.
22, 378.




