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 المصاحف القيروانية
 

( 72)سبعة وعشرين منذ أن وطئت أقدام الفاتحين أرض إفريقية سنة 

فيها انتشرت  ، التيالقيروانعلى للهجرة ومنذ أن توالت بعثات الصحابة والتابعين 

ومدينة  ،العلوم اإلسالميةمن قالع قلعة ثقافة القرآن الكريم وأضحت هذه المدينة 

سنة -للهجرة  (50)خمسين وانطالقا من سنة . غرب اإلسالميلبااإلسالم األولى 

 توافدعرفت القيروان  ،على يد الفاتح عقبة بن نافع  الفهري -التأسيس  الحقيقي

 -رضي هللا عنه- فهذا عكرمة مولى ابن عباس.  المصحف الشريف عليهاقّراء 

  ،- عنهرضي هللا- عبد هللا بن عباسحابي الجليل الصّ  شيخهمصحف  ث عنتحدّ ي

 ،قصورة جامع القيروانلى وجود مصحف رآه بمإوهذا العبدري يشير في رحلته 

وتشير كتب  .ما هو لعقبة بن نافع  الفهريوربّ ة، نه من المصاحف العثمانيّ إقيل 

بن عبد هللا الصنعاني المتوفّى في  لى مصحف للتابعي الجليل  حنشإالتراجم  

إسماعيل بن عبيد هللا بن م القرآن الكريم على يد عّ تد ثمّ  .حدود المائة األولى للهجرة

ه ولّ  ،أحد الفقهاء العشرةو ،والي القيروان( هـ131)المخزومي أبي المهاجر 

وهو أحد  على إفريقية للهجرة ( 99) الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين

فكان . سنةثين أكثر من ثال نليقرئ ويؤم الناس في القيروا علماء العربية والقرآن 

ا ناهيك أن القيروان را مالحظا وجليّ مأ ،ةأرض إفريقيّ بحضور المصحف الشريف 

من أعظم أصبحت  ،دت ثورة الخوارجوبعد أن خم ،منذ القرن الثاني للهجرة

 .غرب اإلسالمي العلم ببالد الحواضر 

أقدم المصاحف في  مننسخا من القرآن الكريم معدودة أن نجد  ،ول غرابة

خصوصا  ،لى اليومإ رقادة حفهاومت سالمي تحتضنها أرض القيروانالم اإلالع

الذي  ،ق األزرقالتي من أشهرها مصحف الرّ  والخامسابع الرّ  ينالقرنمصاحف 

 ،والتخطيط العالم من حيث الكتابة والتزويق يعتبر من أروع المصاحف في

 . مالل أمّ  ومصحف ،مصحف فضل ،بن باديس حاضنة المعزّ  ،نةمصحف الحاضو
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رعاية و ،ة من ناحيةمرأة القيروانيّ لفت للحضور عن هذه المصاحف  أبانتوقد 

 ،وتزيينهاالمصاحف وتزويقها خ نس  شجيع على من خالل التّ الطين واألمراء السّ 

 .تهغرب اإلسالمي برمّ ا على نبوغ حضارة الم  ل  فأضحت ع  

  ،قرآن من ناحيةظر في هذه المصاحف وربطها بعلوم الإعادة النّ  نرى أنّ و

لبحث في هذا لة اليوم من األمور الضروريّ  ،ر الكتابة والخط من ناحية ثانيةوبتطوّ 

 ةخصوصا أن المكتب  ،سخبة والنّ ااخر وما أحاط به من ظروف الكتراث الزّ التّ 

ما يجعل ب ،ونسية أيضا تحتضن العديد من المصاحف النادرة والعتيقةالوطنية  التّ 

ر علم خير دليل على تطوّ اإلسالمي غرب تونس وبالد المن تراث المصاحف ب

 إلى أنواع ،المغربيلى إلى القيرواني إمن الكوفي  وفنون الخطّ  ،سم القرآنيالرّ 

مع وزخرفتها  خدمت لنسخ هذه المصاحف تي است  الّ  الموادومن الخطوط  أخرى

هتمام  من تي حظيت باللقراءات  القرآنية الّ عدد اتل رسم بعض المصاحف مراعاة 

 .قبل العلماء قديما وحديثا

 :في أحد المحاور التالية اإلسهامإلى ومن هذا المنطلق تدعو لجنة التنظيم المشاركين 

 .حركة انتقال أقدم المصاحف في العالم اإلسالمي .1

 .األزرق اريخية لبعض المصاحف مثل مصحف الرقّ ة والتّ القيمة الفنيّ  .7

راءة ق  ( القرآن في األمصار اإلسالميةسخ في تثبيت قراءات دور حركة النّ  .3

 .)نموذجاأنافع بالمغرب اإلسالمي 

 .وعلومه عالقة المصاحف التاريخية القديمة بتعدد القراءات القرآنية .4

اليمن مصاحف  (لبعض المصاحف بالعالم اإلسالمي  ةخيراأل اتكتشافال .5

 .وصلتها باألسانيد القرآنية )نموذجا

 .ي شامل للمصاحف المخطوطة بالقيروانمشروع إعداد فهرس وصفي علم .6

 

 في أجل أقصاه   لرجاء إرسال  ملخص البحث على العنوان التاليا

2019-01-31 : 

Khaledtroudi66@yahoo.com 

 

mailto:Khaledtroudi66@yahoo.com

