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لوانتتو , ةيفونملا ةظفاحم (1) روجابلا زكرمل ناتعباتلا و فِريِشِم ةيرقب ردب
امهليجست متي مل ناتبقلا ,و ةيرامعملا و ةيرث األ ةيحانلا نم نيتبقلا كال ةساردلا

اآلراث. دادع يف

ةساردلا انل حضوت ثيح , يليلحتلا يفصولا جهنملا ةساردلا يف ثحابلا عبتا دقو
ىتلا ةيليلحتلا ةساردلا امهب,مث لصتي امو نيتبقلا نع ةمهم تامولعم ةيفصولا

. امهترامعو نيتبقلا نع الت يلحتو جئاتن نيبت

يف ةيزئانجلا رئامعلا طامنأ زربأ نم اهنوك ىف بابقلا ةسارد ةيمهأ عجرتو
اذه يلع قلطأ دقو , ةصاخ ةفصب ةيرصملا ةرامعلا و ةماع ةيم اإلسال ةرامعلا

, ماقملا , نفدملا , ربقلا , ةبرتلا لثم ًاثيدحو ًاميدق تاحلطصم ةدع رئامعلا نم عونلا

داشر اإل ةفحت ىفو يتامم نبا نيناوق يف تركذ دق " روجيبلا " ىمست تناك ةميدق ةيرق (1)

, روجيبلا ": اذكه ةيفونملا لا معأ نم ةينسلا ةفحتلا يف تدروو ، كاحضلا كبس روفك نم اهنأب
لأل كلذك واآلن نيعطقملل تناك رانيد 4200 اهتربع نادف 86 قزر اهب , نادف 1090 اهتحاسم

اهفرعي امك تدرو 1228ـه ةنس عيرات يفو " روجيب " مساب تركذ سورعلا جات يف نكلو ." فاقو
. فونم زكرمل ةعباتلا ةميدقلا بلاالد نم ىفارغجلا سوماقلا ىف تدرو دقو " روجابلا " األهيلا
ص , نيواودلا نيناوق , يتامم نبا ص290,289؛ , ةيفونملا خيرات , يعابسلا يكذ ميهاربا : رظنا

ص213. , ىفارغجلا سوماقلا , ىزمر دمحم ص101؛ , ةينسلا ةفحتلا , ناعيجلا نبا 95؛

نإ قيراحم رساي ركذو رتم, وليك فصن وحنب روجابلا ةعرتل يبرغلا بونجلا يف عقت ىهو
مشاال ىجنز اربشو , ًابونج ةطينس و بأ اهدحتو , طاريق ,و17 نادف 1202 غلبت روجابلا ةحاسم

اهبو . روجابلا رفك ةحاسملا كلت نمض لخديو ًابرغ, ناورجو ًاقرش ةشراط واأل صاخبأو ,ً
, نيدلا باهش دجسمو , نيدلا صالح دجسمو , نيعبر األ دجسم يه ةميدق دجاسم ةسمخ
نم هيلإ بسني نم حيرض اهنم لك يفو ، سنوي يديس دجسمو , عورزم يديس دجسمو

هكاوفلل نيتاسب اهلوحو جاجدلا خيرفتل لماعم اهبو ، روجع ةيواز اهل لا قي ةيواز اهبو خياشملا
ك ةيموكحلا تآشنملا و سرادملا اهبو . ميلا األق ندم نم ةنيدم يأك ةريبك ةدلب يهو

يداون نم الهف خو ديرب بتكمو اهقفارمو ةيدلبو ةنيدم زكرمو ةطرشلا زكرمو تايفشتسملا
األ ةلحرملل سرادم الف خب كلذو ةيدادع اال روجابلا و ةيوناثلا روجابلا سرادملا نمو . بابشلل
اإلمام ميدقلا يف اهئاملع نم رهتشاو ناث. مسقو لوأ مسق سرادمو ةكرتشملا و ةيئادتب اال ىلو

1186موأله ةنس ةيريدملا ب طخ مكاح ناك يذلا يفيفعلا نسحو رهز األ عماجلا خيش يروجابلا
ىف ةيفونملا , قيراحم دمحم رساي . نطقلا ةعارزو سوس قرِعلا بارش ةعانص يف ةرهش اهيلا

ص398. , رشع نماثلا نرقلا



II

.(1) اهريغو ةبقلا , ةضورلا , رازملا , دهشملا

ءوض (يف ةيم اإلسال ةرامعلل ةينفلا تاحلطصملا ةسارد يلإ لخدملا , دادحلا ةزمح دمحم (1)

ةبتكم ,( ةيخيراتلا و ةيقئاثولا صوصنلا و ةير اآلاث شوقنلا ب اهتنراقمو نيملسملا ةلا حرلا تاباتك
ص19. ,1996م, ةرهاقلا , قرشلا ءارهز
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(1) ةطينِس وبأ ةيرقب لعشَم دمحم ىديس ةبق

ةيفونملا ةظفاحم روجابلا زكرمب

1263ه/(1847م)

: عقوملا

نيلماعلا دجسم راوجب ةطينِس وبأ ةيرقب لعشَم دمحم ىديس عراشب عقت
وبأ ةيرق طسو لعشَم دمحم ىديس دجسمب فورعملا و ةيدمحملا ةنسلا و باتكلا ب

ةيرقلا هذه عبتتو 1947م, ةنس سسأت ثيح ةيرقلا ب دجسم مدقأ وهو ةطينِس
.(3,2,1 طئارخ ) ةيفونملا ةظفاحم روجابلا زكرم

: ءاشن اإل خيراتو ئشنملا

دمحم ىديس ىلإ ةبقلا هذه بسنتو , ةبقلا هذه ئشنم مسا فرعُي ال
اآلن,و ىتح رداصم نم ىدي نيب عقو اميف ةمجرت ىلع هل رثعأ مل ىذلا و لعشَم

لوخدلا باب ةحتف ولعي ىذلا ىبشخلا (2) بتعلا ىلع صن ىلع روثعلا مت دق

هتحاسم , ةطينُس وبأ لينم ": اذكه ةيفونملا لا معأ نم ةينسلا ةفحتلا ىف تدرو : ةطينس (1)وبأ

واآلن نيعطقملل ناك رانيد 1000 واآلن رانيد 1600 تناك هتربع نادف 58 قزر اهب , نادف 327
"وبأ مساب 1228ـه ةنس عيرات يف ًارصتخم دروو االمس رصتخا ".مث فاقوأو الك مأو ةقرفتم
غلبتو . فونم زكرمل ةعباتلا ةميدقلا بلاالد نم ىفارغجلا سوماقلا ىف تدرو دقو ," ةطينس
ًاقرش صاخبأو مشاالً روجابلا ,و ًابونج ىانهب اهدحتو , نادف 613 ةطينس وبأ ةحاسم

, ىزمر دمحم ص110؛ , ةيرصملا بلاالد ءامسأب ةينسلا ةفحتلا , ناعيجلا نبا . ًابرغ فلجنسو
, قيراحم دمحم رساي ص213؛ , ىناثلا ءزجلا ةيلا, حلا ,بلاالد ىناثلا مسقلا , ىفارغجلا سوماقلا
ص ,2000م, باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا , نييرصملا خيرات , رشع نماثلا نرقلا ىف ةيفونملا

ص216-209. ,1968م, رضخ األ ميلق اإل ةيفونملا خيرات , يعابسلا يكذ ميهاربا .395

ىه ةسدنهلا ىفو , تيبلا لخدم ىف هيلع ُأَطوُي ام .وأ اهيلع ُأَطوُي يتلا بابلا ُةَبشخ : ُةَبَتَعلا (2)

ص405. , زيجولا مجعملا . رثكأ وأ نيتماعد ىلع لومحم مسج
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مسا حضوي بشخلا ىف رفحلا بولسأب خسنلا طخب بوتكم وهو (1 ةحول )
لعشَم دمحم ىديس ماقم ىلا:"انه كتلا وهو اهئاشنإ خيراتو ةبقلا هذه بحاص

.(2 ةحول 1263ه"( ةنس

: ىفرخزلا و ىرامعملا فصولا

:(3 ةحول )( تاهجاولا ) جراخلا نم فصولا وأال:

ةطاحم 8,00م×3,00م ةفوشكم ةليطتسم ةحاسم ةبقلا هذه مدقتي

نكرلا لغشي , ةيبرغلا ةيلا مشلا ةهجلا ىف لخدم ةحتف اهلو اآلٌّرُج(1) نم روسب
باتكلا ب نيلماعلل ةيعرشلا ةيعمجلل رقمك تصِّصُخ ةليطتسم ةرجُح اهنم ىبونجلا

نمي األ ءزجلا اهءارو تفخأ ةرجُحلا هذه , ةطينس وبأ عرف ةيدمحملا ةنسلا و
ةيبونجلا ةهجلا ب ةبقلا عقت . ةهجاولا رادجب ةرشابم تقصتلا ثيح ةبقلا ةهجاول

دجوت , لزانملا دحأ اهب قصتلي ةيبرغلا ةيبونجلا ةهجاولا , ةحاسملا كلتل ةيقرشلا
امأ اهل, رواجملا لزنملا و ةيقرشلا ةيبونجلا ةهجاولا نيب 0,60م اهرادقم ةفاسم

ةهجاولا طسوتي . ناترح امهف ةيبرغلا ةيلا مشلا و ةيقرشلا ةيلا مشلا ناتهجاولا
ءزجلا َىِسُك دقو 0,32م, اهعلض لوط ةعبرم ةذفان ةحتف ةيقرشلا ةيلا مشلا
طسوتي .( كيماريس رْسَك ) ثيدحلا كيماريسلا نم عطقب ةهجاولا كلتل ىلفسلا

ةبقر اهفلخ ىفخت ىتح عفترت ىتلا و ةبقلل لخدملا ةلتك ةيبرغلا ةيلا مشلا ةهجاولا
هعاستاو 3,45م هعافترا لخدملا رجِح اهطسوتي 3,80م, اهعافترا غلبي ثيح ةبقلا

جَّوتيو 0,79م عافتراب 0,50×0,42م ناتلسكم هيبناج ىلعو 0,42م هقمعو 1,83م
لوخدلا باب ةحتف لخدملا رجِح طسوتي . يرئاد فصن دقعب ىلعأ نم رجِحلا

هولعي , نيعارصم وذ ىبشخ باب اهيلع قلغيو 1,19م اهعاستاو 2,14م اهعافترا
كلذو ءاشن اإل خيراتو ةبقلا بحاص مسا هب صن ىلع ىوتحي ىبشخ بتع

ةنس لعشَم دمحم ىديس ماقم )(2):"انه ةميوأ ) بشخلا ىف رئاغلا رفحلا ةقيرطب

. ىَوْشُيَو ٍةَليطَتْسُم َبِلا وَق يف ُعَضوُيَو ُنَجْعُي ِرَمْح األ ِباَرُّتلا َنِم ٌنيِط وهو ٌةَّرُجآ عمج ٌّرُجآ (1)

وهو هب, ىنبُيل ال يطتسم وأ اعبرم ٌنيِطلا نم بورضملا وه بوطلا نإف ىرامعمل ا حلطصملا ىفو
تاحلطصم مجعم قزر, دمحم مصاع . نِبَّللا ب فرعُي قورحم ريغ امإو باآلرج, فرعُي قورحم امإ

ص184. ,2000م., ىلوبدم ةبتكم ةيم, اإلسال نونفلا و ةرامعلا

يف رفحُت يتلا فراخزلا ىلع قلطتو ، رفحي نأ ىنعمب قميوأ ردصملا نم ةيكرت ةملك : ةميوأ (2)

اهعناص ىلع قلطيو ، بشخلا يف ر فحلا ىلع وأ تويبلا تاهجاو ىلعو فرُغلا ناردج
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, ميهاربا ىليل , نيمأ دمحم دمحم ." ةميوأ قد رورب " ةيكولمملا قئاثولا يف دريو . يجميوأ
,1990م, ةرهاقلا ب ةيكيرم األ ةعماجلا ب رشنل رادا , ةيكولمملا قئاثولا ىف ةيرامعملا تاحلطصملا
و تاموسرلا هيف شقنت ةنيزلا نم برض وه ةماع ينفلا يرث األ حلطصملا يف رفحلا ص17.و

نمو ، اهوحنو صجلا و رجحلا و ندعملا و جاجزلا و جاعلا و بشخلا تاماخ حطسأ ىلع فراخزلا
هنمو (3هـ/9م)، نرقلا يف ةيصجلا ارماس فراخز هب تزاتما يذلا فوطشملا وأ لئاملا رفحلا
رفحلا ،و ةفلتخم بسنب هيف روفحملا حطسلا نع ةرئاغ هيف فراخزلا نوكت يذلا رئاغلا رفحلا
مجعم قزر, مصاع . اضيأ ةفلتخم بسنب هيلإ راشملا حطسلا نع ةزراب هفراخز نوكت يذلا زرابلا
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0,32م×0,25م. ةليطتسم ةذفان ةحتف بتعلا ولعي 1263ه"(1),

ىلو األ ةجردلا , نيتجرد لكش ذخأت (4 ةحول ) جراخلا نم لا االقتن ةقطنم
مسقنتو ةيناثلا ةجردلا مث جراخلل هسأرو لخادلل هتدعاق ىقفأ ثلثم نع ةرابع

غلبي حضاو نمثم ىلإ عبرملا لا االقتن ةقطنم تلّوَح , نيرواجتم نيريعقت ىلإ
ةلخد ةرشع اتنثا ىلع ىوتحت ىتلا و ةريدتسملا ةبقرلا كلذ ىلي 1,05م, هعافترا

تاذ ةليطتسم ذفاون اهنم عبرأب حتُف رخآ, دقع همدقتي (2) رسكنم دقعب ةدوقعم
نيتطمسم نيتلخد امهنيب نيتحوتفم نيتنثا لك رصحت ثيحب اضيأ رسكنم دقع

ءاسلم ىهو , يرئاد فصن دقع اهعاطقو ةبقلا ةذوخ ةبقرلا يلي .( نيتيهاضم )
ا لماك هبالل ىهتنيو ناخافتنا اهولعي ةدعاق وذ ىبشخ مئاق اهنم قلطنيو رهاظلا

. ةرادتس ال

:(1 لكش ) لخادلا نم فصولا : ايناث

تيِسُك دقو 4,25م, اهعلض لوط ةعبرم ةحاسم نع ةرابع لخادلا نم ةبقلا
ىبونجلا علضلا طسوتي 1,00م. عافتراب ثيدحلا ماخرلا ب ىلفسلا عبرملا ناردج

0,46م قمعب 0,82م اهعاستاو 2,16م اهعافترا غلبي ىتلا و بارحملا ةينح ىقرشلا
يلا مشلا نيعلضلا نم لك طسوتي رخآ. دقع همدقتي رسكنم دقعب ةدوقعم ىهو

1,22م اهعافترا ىرئاد فصن دقع تاذ ةليطتسم ةلخد ىبرغلا ىبونجلا و يقرشلا
طسوتيو 1,15م, رادقمب ةبقلا ةيضرأ نع عفترتو 0,10م قمعب 1,05م اهعاستاو

0,32م اهعلض لوط ةعبرم ةذفان ةحتف يقرشلا يلا مشلا علضلا ب ىتلا ةلخدلا

ص83،82. ةيم, اإلسال نونفلا و ةرامعلا تاحلطصم

نم اهقفاوي امو ةيرجهلا نينسلا لودج , وناقيق ةراشب نوطنأ 1847م. ةنس ةيد ال يملا ب لداعت (1)

ص24. ةثلا,1997م, ثلا ةع بطلا , توريب , قرشملا راد ةيد, ال يملا نينسلا

عقي هتمق دنع نيعطاقتم نيسوق نم فلأتي دقع وه ىرامعملا حلطصملا ىف رسكنملا دقعلا (2)

ص202,و , قباسلا عجرملا قزر, دمحم م صاع . هتدعاق ىوتسم ىلع هلخاد ىف امهيترئاد ازكرم
دعب لزني مث نيقاسلا ىواستملا ثلثملا هبشت ىتلا دوقعلا لا كشأ نم لكش وه رسكنملا دقعلا

اإل ىف كلذكو رصم ىف ىمطافلا رصعلا ةياهن ىف عونلا اذه دهوش دقو لفسأ ىلإ ايسأر كلذ
نيدلا لا هيلع.مك ةفرشُملا تاكئابلا ىف رهز األ عماجلا نحص لوح تمت ىتلا ةريخ األ ةفاض

ص81. ,2000م, قرشلا ةضهن راد , رصم يف ةيم االسال ةرامعلا , حماس
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ىبرغلا ىبونجلا علضلا ب اهلثامت ىتلا ةحتفلا كلت امأ 1,00م, اهب رادجلا كمسو
باب ةحتف ىبرغلا يلا مشلا علضلا طسوتي . ةبقلل قص ال ملا لزنملا رادجب تَّدُس دقف

1,00م, رادجلا كمسو 1,19م اهعاستاو 2,14م اهعافترا غلبي ىتلا و ةبقلل لوخدلا
0,32م0,25xم. ةليطتسم ةذفان ةحتف اهولعي

لوط بشخلا نم ةعبرم ةروصقم ةبقلا ةيضرأ طسوتي (5 ةحول ):(1) ةروصقملا
عافتراب بشخلا نم نيعارصم وذ باب اهيلع قلغيو 3,15م اهعافتراو 2,05م اهعلض

األ ءزجلا ,و بشخلا ىف ةغرفم ةيسدنه فراخز تاذ ىهو 0,56م, اهعاستاو 1,71م

ىولعلا ءزجلا (2).امأ تاقنرَوَخلا لا كشأ اهولعي ةيبشخ مئاوق نع ةرابع اهنم طسو

با ةصاخلا الة صلا ريصاقم تدجوف اإلسالىم رصعلا ىف اهفئاظو تعونتو ريصاقملا تعونت (1)

ىف ءاسنلا الة صل ريصاقم تدجو امك االمس, اذهب تيمس كلذلو هيلع ةروصقم تناكو إلمام
اهيلع حتفت لخادم اهل ناكو هيبناج دحأ ىف وأ غابلا دجسملا ةرخؤم ىف عقت ىهو دجاسملا

نم عاونأ تفرع امك اإلمام, ةروصقم نم ادهع مدقأ ربتعي ريصاقملا نم عونلا اذو , ةرشابم
ىذلا جايسلا ىلع قلطأف دجسملا ةرامعب طبترت تناك الةلب صلل ةصصخم نكت مل ريصاقملا

ب ىتلا ك ةيملعلا ريصاقملا نم عاونأ دجاسملا ب فِرُع امك . ةروصقملا مسا نفدلا ةبيكرتب طيحي
لثم ىرخأ عاونأ تفِرُع امك . ىفنحلا بهذملا الب طل ةصصخم تناك ثيح ىوم األ عماجلا

, مساق نسح : رظنأ ليصافتلا نم ديزمل . ءارقفلا ريصاقمو , بتكلا ريصاقمو , نئازخلا ريصاقم
ص185؛ ,1936م,ج1, ةرهاقلا , ةيزعملا ةرهاقلا و رصم ىف ةيبرعلا واآلراث ةيم اإلسال تارازملا

يفاقثلا ىنطولا سلجملا اهردصي ةيفاقث بتك ةلسلس , ةفرعملا ,عملا دجاسملا , سنؤم نيسح
اإل رصعلا ىف الة صلا ريصاقم الىو, حكلا دمحأ دمحم ص140؛ ,1981م, تيوكلا ب باد واآل نو نفلل

جايسلا انه ةروصقملا ب دصقن نحنو ص207. ثلا,1989م, ثلا ددعلا اآلراث, ةيلك ةلجم ساليم,
اال ربقلا ولعي ىذلا ىبشخلا توباتلا ىأ ةبيكرتلا ب طيحي ىذلا ةعبر األ بناوجلا ىذ ىبشخلا

ىضفي نيعارصم وأ دحاو عارصم تاذ باب ةحتف الهع ضأ دحأبو , ةبقلا عبرم ةيضرأب ىناوطس
دمحم مصاع . ةينيدلا تاماقملا هذهل ةبجاولا ةيصوصخلا نم عونك ةروصقملا لخاد ىلإ امهنم

ص298. ةيم, اإلسال نونفلا و ةرامعلا تاحلطصم مجعم قزر,

هيف لكأي ىذلا سلجملا ىنعي بَّرعُم ىسراف ظفل قَنْرَوُخلا (SmallWoodenniche): قَنْرَوُخ (2)

ىمسي ناك ةريحلا ب ةرذانملا كولم دحأ األربك نامعنلا هانب رصق : قَنْرَوُخلا ,و برشيو كلملا
, قَنْرَوُخ ىلإ بِّرُعف , برشلا و األلك عضوم )ىأ نونلا نوكسو ءارلا حتفو ءاخلا مضب ) هاكنَرُخ

رضحلا و ودبلا نيب ءاوه هل فِصُوف ءاد هب ناك ةرساك وأالداأل ضعبل نامعنلا اهانب ةيانب وهو
ام ريغ ىلع – يهف – تاقنروخ عمج – ينفلا يرث األ حلطصملا يف قنروخلا امأ . كانه هل ىنبف

ةريغص لا كشأب ةفرخزم ةيولع ءازجأ تاذ ةليطتسم ةريغص تاحتف نع ةرابع - هيلإ ريشأ
ةيفزخ ناوأ عضول مدختست تناك غابلا، ةقروم لا كشأب ةفرخزم ةيولع ءازجأ تاذ ةليطتسم

كلمرحلا و كلم ال سلا لثم لزانملا و روصقلا تاعاقو دعاقملا يف اميس وال ةنيزلل تايرهز وأ
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,مث جاجزلا ب ةاشغم الت يطتسم اهنيب اميف رصحت ةيبشخ مئاوق نع ةرابع وهف

نم ىبشخ (1) فرفر هنم زربي بشخلا نم ( حطسم ) طسب فقسب ةروصقملا ىطغُت
1,17م اهعلض لوط ةعبرم ةيبشخ ةبيكرتب طيحت ىهو . ةروصقملل ةعبر األ بناوجلا

. ربقلا ولعت ىهو 1,18م, اهعافتراو

:(6 ةحول ) ةبقلا لا قتنا ةقطنم

ايانح عبرأ نع ةرابع ىهو لا االقتن ةقطنم ةبقلل ةيولعلا ةعبر األ ناكر األ ىوحت
غلبيو , ةيرئاد فصن دوقعب ةدوقعمو ناكر األ نم نكر لكب ةينح عقاوب ةينكر
ايانحلا هذه تلَّوح دقو 2,23م, ةينحلا دقع ةمق ىتح ةبقلا ةيضرأ نم اهعافترا
ذفاون عبرأ اهب حِتُف ىتلا ةريدتسملا ةبقلا ةبقر كلذ ىلي . نمثم ىلإ عبرملا
ةبقلا اهقوف ىتأي , ةببدم دوقع تاذ ىهو ابيرقت 0,65م0,24xم ىلا وح ةليطتسم
نطابلا ءاسلم ىهو ةيحاتفملا ةجنصلا ىتح ريوكتلا ىف اهكيمادم ىلا وتت ثيح

غلبيو . ةبقلا ءازجأ طبرو ميعدتل بشخلا نم ناعطاقتم (2) ناقرع اهنيب دتميو

ةدحولا وأ لبطس وأاأل خبطملا لخاد ةريغص تيب ىلع الةل دلل درت قئاثولا يفو . اهوحنو
عبس صنرقم ليذب متاخ يديركو ": هلفسأ نم يديركلا رخأ يف فيوجتك اضيأ درتو ةينكسلا

تاحلطصملا , ميهاربا ىليل , نيمأ دمحم دمحم ص214. , زيجولا مجعملا ." قنروخو تاضهن
اإلسال نونفلا و ةرامعلا تاحلطصم مجعم قزر, مصاع ص44. , ةيكولمملا قئاثولا ىف ةيرامعملا

ص102. ةيم,

يف تَّبَثُي ام ىلع ةيكولمملا ةرامعلا يف ظفللا قلطيو . هيحانج كرح اذإ رئاطلا َفَرْفَر : فَرْفَر (1)

ةيبشخ ليباوك وأ شابك ىلع لمحي لئام يبشخ فقس عىل اساسأ قلطيف ، جراخلا نم ءانبلا
تيناوحلا جراخ انايحأ دجوي امك ماتي األ بتاكم وأ بطاصملا وأ دعاقملا قوف طئاحلا ب ةتبثم

"و دعقملا ةفاح ولع هلفس فَرْفَر كلذ ولعي دعقم ": قئاثولا يف دريف . توناحلا ةبطصم ولع
اهضعب ولعي تادادمو شابكو ةبطسمو لخادو بيراردو بشخ هجو ىلع توناح لك لمتشي "
مدختسي كلذك ." شابك ةسمخ ىلع لومحم زراب.. فرفر "و" اهولع نع ناخدلا عنمل فَرْفَر

: دريف ةلمزملا وأ رايز األ تويب ةيطغت وأ فوشكملا نحصلا طسو ةأضيملا ةيطغتل فَرْفَرلا
ةفرخزلل هنوك بناج ىلإ وهف ةلظملا ب اضيأ فَرْفَرلا فرعيو ." شابك ىلع فَرْفَر اهولعي ةلَمْزَم "
قئاثولا ىف ةيرامعملا تاحلطصملا , ميهاربا ىليل , نيمأ دمحم دمحم . رطملا و سمشلا نم ىقي

ص55. , ةيكولمملا

مجعملا . ُقوُرع ( عمجلا ). هُوحنو تيبلا فقس اهب ُشَّرعُي ٌةليوط ٌةعفترم ٌةبشخ وه : قْرِعلا (2)

ص415. , زيجولا
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. ّابيرقت 7,00م ىلا وح ةيحاتفملا ةجنصلا ىتح ةيضر نماأل ةبقلا عافترا ىلا مجإ
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(1) فِريِشِم ةيرقب ردب ىديس ةبق

ةيفونملا ةظفاحم روجابلا زكرمب

: عقوملا

.(4 ةطيرخ ) فِريِشِم ةيرق لا رتنس راوجب ردب ىديس ةحاس ىف عقت

: ءاشن اإل خيراتو ئشنملا

ىذلا و ردب ىديس ىلإ ةبقلا هذه بسنت ,و ةبقلا هذه ئشنم مسا فرعُي ال
ةبقر هباشتتو اآلن, ىتح رداصم نم ىدي نيب عقو اميف ةمجرت ىلع هل رثعأ مل
ىتلا و ةطينِس وبأ ةيرقب لعشَم دمحم ىديس ةبق ةذوخو ةبقر عم اهتذوخو ةبقلا
ىلإ ردب ىديس ةبق خيرات عاجرا نكمي كلذل 1263ه/1847م, ىلإ اهخيرات عجري

ميهاربا دي ىلع ةبقلا هذه ديدجت مت دقو 13ه/19م. نرقلا نم ىناثلا فصنلا

لخاد ةيبشخلا ةروصقملا أشنأ ىذلا و ةيفونملا (2)ب ةيمويبلا ةداسلا ب ئان ميلس

, نادف 958 اهتحاسم , فِرْيَمُش ": اذكه ةيفونملا لا معأ نم ةينسلا ةفحتلا ىف تدرو : فِريِشِم (1)

الك مأو نيعطقملل فصنلا قحب ترقتسا مث ر انيد 2332 تناك اهتربع , نادف 68 قزر اهب
األ اهمسا , انسيوق زكرمل ةعباتلا ةميدقلا ىرقلا "نم ىفارغجلا سوماقلا ىف تدرو ." فاقوأو

مساب ةفرَحُم اهنم ىرخأ خسن يف تدروو , قاتشملا ةهزن يف هب تدرو " فِريِمش " ىلص
. فونم زكرم فطعلا ةينِم نيبو ( رضخلا دجسم ) يهوتنأ نيب تركذ دقو ," قويمش "و" قِريِمش "

باوصلا و ةفرحُملا اهئامسأ نم وهو " قِريِمش " مساب نِديَل عبط هتخسن ىف ىزود اهتبثأ دقو
ىف فريمش نادلبلا مجعم يف اضيأ تدروو االطالع. دصارم يف تدرو امك " فريمش "
نأ ةقيقحلا ,و رازُي رضِخلا دهشم اهبو ، رصمب راطعلا ةينِم ةلا )بق ةيبرغلا ميلقا ىف (ىأ تايبرغلا
دحاو رتم وليك دعُب ىلعو فِريِشم لا مش ىف ةعقاولا رضخلا دجسم ةيرق ىف رضِخلا دهشم

ينامثعلا دهعلا يفو , ةيفونملا لا معأ نم " فريمش " االمس سفنب ةفحتلا يف تدروو اهنم،
اهمساب 1228ـه ةنس عيرات يف هب تدروف اهب, قطنلا ةلوهسل امبرو فِريِشم ىلإ اهُمسا فِّرُح

1295 غلبت فِريِشم ةحاسم نإ قيراحم رساي ركذو . ةكرتشم ةيئادتبا ةسردم اهبو يلا". حلا
نبا . ًابرغ كاحضلا كبسو ًابونج اضيبلا تيمو ةجيرسأ فطع اهدحيو , طيرارق ,و10 ًانادف

بلاالد , ىناثلا مسقلا , ىفارغجلا سوماقلا , ىزمر دمحم ص107؛ , ةينسلا ةفحتلا , ناعيجلا
ص299؛ , رضخ األ ميلق اإل ةيفونملا خيرات , يعابسلا يكذ ميهاربا ص206؛ , ىناثلا ءزجلا ةيلا, حلا

ص426. , رشع نماثلا نرقلا ىف ةيفونملا , قيراحم رساي

نبا ّىلع خيشلا لماعلا ملا علا بوذجملا دقتعملا حلا صلا ىلولا لإلمام ةيمويبلا ةقيرطلا بسنت (2)
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ءايلو األ رباكأ دحأ وهو , ىدمح األ ىتولخلا مث ىعفاشلا ىرصملا ىمويبلا دمحم نب ىزاجح
نمو ": ىتربجلا لوقيو ص383,382. ,جـ2, ءايلو األ تامارك عماج , ىناهبنلا . ةقيرطلا ناكرأو

هل نيديرم نوريصيف مهلا ح نع مهدريو قيرطلا عاطق نم ةاصعلا بوتي ناك هنأ هتامارك
هل: لا قف هرازو هدقتعاو هيلإ ملا اشاب ىفطصم رصمب ناك املو , نيكلا سلا نم راص نم مهنمو

ثعب ةرادصلا ىلُو املف , خيشلا هل قلا امك ناكف فلاالىن, تقولا ىف ةرادصلا ىلإ بلطُتس كنإ
خيشلل نفدم اهلخادبو , ةبقو اباتكو ال يبسو , ةينيسحلا هبب فورعملا دجسملا هل ىنبو رصم ىلإ

ىف رهز باأل هيلع ىلُصو هتزانجب اوجرخ تام املو , ةداعسلا راد ليكو اغأ نامثع دياألريم ىلع
1183 ةنس هتافو تناكو , فورعملا دجسملا ب ةبقلا لخادب هل ىنُب ىذلا ربقلا ب نفدو ميظع دهشم

يديس نأ ظح ص338,337.نوال رابخ,جـ1, واأل مجارتلا ىف اآلراث بئاجع , ىتربجلا : رظنا هـ".
إال ًايدمحأ ناك هنأ مغرو , يودبلا دمحأ يديس ىلإ ةبسن ًايدمحأ مث ًايتولخ ناك يمويبلا يلع

ةقيرطلا ب هدعب نم تيمس يتلا ,و داروأو نيديرمو عابتأو ةلقتسم ةقيرط بحاص راص هنأ
ه عابتأ ةرثكل ةيلهقدلا ةظفاحمب " مويب " هتيرقب يمويبلا يلع يديسب ماقملا قاض اّملو , ةيمويبلا
.. هدجسمو كانه فيرشلا هماقم لا زام يذلا و ةرهاقلا "ب ةينيسحلا " يح ىلإ لقتنا هيديرمو
امك ىلا، حلا ةقيرطلا خيش لضف دماح دمحأ ديسلا ىتح اهيلع ةقيرطلا خياشم ىلا وت دقو

نافعس دمحم ديسلا و اهخيش وخأو ةيمويبلا ةقيرطلا بئان لضف دماح زيزعلا دبع خيشلا لوقي
ةكبش , ةيمويبلا ةداسلا ةقيرط ل ةيمسرلا ةحفصلا ، ةيفونملا ةظفاحم نع ةقيرطلا بئان

.( تنرتن (اال ةيلودلا تامولعملا
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. خيرات نود اهيلع همسا ركذو ةبقلا

: ىفرخزلا و ىرامعملا فصولا

:(7 ةحول )( تاهجاولا ) جراخلا نم فصولا وأال:

غلبيو ةيقرشلا ةيبونجلا ةهجاولا ىهو ةرح ةدحاو ةهجاو ةبقلا هذهل
راد لخاد ىلع لطتو ةيسيئرلا ىه ةيقرشلا ةيلا مشلا ةهجاولا 6,25م. اهلوط

x14,95م طقسملا ةليطتسم ةحاسم تاذ ىهو (8 ةحول ) فِريِشِم ةيرقب ةفايضلا
لمع متو ثيدحلا كيماريسلا ب اهتيطغت مت ثيح ةددجم ةهجاولا هذه 14,10م.

و ةبقلل ةميدقلا لخدملا ةحتفل خالاهل نم لوصولا متي اضيأ ةثيدح لخدم ةحتف
ةبقلا ةيضرأ ىوتسم نع ةفايضلا راد ةيضرأ عفترت , ةبقلا لخادل ىدؤت ىتلا

نأ دجن كلذلو مَّلُس, ىتجردب ةبقلا لخادل لوزنلا متي ثيح 0,65م رادقمب
ةثيدحلا لخدملا ةحتف . ميدقلا لخدملا ىوتسم نع عفتري ثيدحلا لخدملا

اهيلع قلغيو 1,20م اهعاستاو 2,20م ةفايضلا راد ةيضرأ ىوتسم نم اهعافترا
و ةبقلل ميدقلا لخدملا رجِح ىلع ةرشابم حتفتو , بشخلا نم نيعارصم وذ باب
0,55م رادقمب رئاغ وهو 1,76م هعاستاو 3,50م ةبقلا ةيضرأ نم هعافترا غلبي ىذلا
و ثيدحلا لخدملا نيب ةفاسملا نأ دجن كلذبو , ببدم دقعب ىلعأ نم ىهتني

لوخدلا باب ةحتف دجن مث مَّلُس ىتجرد لوزنلا متي 0,55م. ةبقلل ميدقلا لخدملا
اهولعي 0,86م اهعاستاو 1,45م ةبقلا ةيضرأ ىوتسم نم اهعافترا ةبقلل ةميدقلا

. اهيلع قلغي ىبشخ باب اهل سيلو ةيبشخ قورع نم بتع

ةيلص األ ملا عملا تفخأ ةبقلا ىلع األهىلا اهيرجي ىتلا ةيئاوشعلا تاميمرتلا
بولقملا ثلثملا لكش ذخأت تناك اذإ ام حضتت ,فال جراخلا نم لا االقتن ةقطنمل

ةبقلا ةبقرف , جَرَدلا وذ ىقف األ ثلثملا لكش ذخأت تناك وأ جراخلا وحن فطشلا وذ
, نمثملل مالحم رهظت وال لخادلل دادترا عم ةرشابم ةبقلا عبرم قوف أدبت حايلا
ب ةيبونجلا ةيصانلا ىهو لا االقتن ةقطنم ىصاون ىدحإب ءزج مُّدهت ناك نإو
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هسأر ىقفأ ثلثم نع ةرابع تناك اهنأ حجرن انلعجي ةيقرشلا ةيبونجلا ةهجاولا
ىلع ةريدتسملا ةبقرلا ىوتحت . نيتجرد لكش ذخأي لخادلل هتدعاقو جراخلل
اهنم عبرأب حتُف رخآ دقع همدقتي ببدم دقعب ةدوقعم ةليطتسم ةلخد نيرشع

ةطمْسُم الت خد عبرأ امهنيب نيتحوتفم نيتنثا لك رصحت ثيحب ةليطتسم ذفاون
ىهو ةبقرلا نع يلقال لخادلل دترت ىتلا و ةبقلا ةذوخ كلذ ىلي .( تايهاضم )

وهلاالل. مئاقلا نم اهتمق ولختو , ىواضيب فصن اهعاطقو رهاظلا ءاسلم

:(2 لكش ) لخادلا نم فصولا : ايناث

اهعلض لوطف األضالع, ةمظتنم ريغ ةحاسم نع ةرابع لخادلا نم ةبقلا
4,75مو ىبرغلا ىلا مشلا 4,76مو ىبرغلا ىبونجلا 4,58مو ىقرشلا ىبونجلا

ةدوقعم بارحم ةينح ىقرشلا ىبونجلا علضلا طسوتي 4,82م. ىقرشلا ىلا مشلا
اهعاستاو 1,90م ةينحلا كلت عافترا غلبيو رخآ, دقع همدقتي ىرئاد فصن دقعب

دقع تاذ ةليطتسم ةلخد ىبرغلا ىلا مشلا علضلا طسوتي 0,52م. اهقمعو 0,95م
ضر نعاأل غفترتو 0,88م, اهقمعو 0,75م اهعاستاو 1,80م اهعافترا ىرئاد فصن
ىهو 0,70م اهعاستاو 0,83م اهعافترا كابش ةحتف اهلخادب دجوي 0,22م رادقمب

. بشخلا نم ناتفرد اهيلع قلغُيو 0,55م رادقمب اهسفن ةلخدلا ةيضرأ نع عفترت
ةدوقعم 0,65م اهعاستاو 1,80م اهعافترا ةلخد ىبرغلا ىبونجلا علضلا طسوتي
اهقمعو 1,40م عافتراب ةليطتسم ةلخد اهطسوتي 0,10م, هقمع ىرئاد فصن دقعب

0,40م.

1,98م اهعافترا ةبقلل لوخدلا باب ةحتف ىقرشلا ىلا مشلا علضلا طسوتي
اهعافترا لقي ةحتفلا هذه نأ ظح 0,94منوال رادجلا كمسو 1,05م اهعاستاو
اهعافترا جراخلا ةهج نم بابلا ةحتف نأ دجنف جراخلا وحن انهجتا املك اهعاستاو
لوخدلا باب ةحتف فنتكي 0,86م, اهعاستاو 1,45م ةبقلا ةيضرأ ىوتسم نم
اهعاستاو 0,73م اهعافترا ةليطتسم ةلخد دجوت ةبقلل لخادلا نيمي ىلعف , ناتلخد

ىتلا ةلخدلا امأ 0,40م, رادقمب ةبقلا ةيضرأ نع غفترتو 0,35م اهقمعو 0,49م
غفترتو 0,60م اهقمعو 0,50م اهعاستاو 1,10م اهعافترا غلبيف لخادلا راسي ىلع

0,40م. رادقمب ةيضر نعاأل

ةعبرم ةيبشخ مئاوق نم ةروصقم ةبقلا ةيضرأ طسوتي (9 ةحول ): ةروصقملا
ىرئاد فصن دقعب ةدوقعم باب ةحتف اهلو 2,75م اهعافتراو 2,00م اهعلض لوط

اهب ةليطتسم ةيبشخ ةوشح هولعي بشخلا نم نيعارصم وذ باب اهيلع قلغيو



XIV

هذه أشنأ ىذلا صخشلا مسا اهب بشخلا ىف رفحلا بولسأب نيرطس ىف ةباتك
ب ةيمويبلا ةداسلا بيان / ميلس ميهاربا هذه أشنأ ىلا:" كتلا اهصنو ةروصقملا

اهعلض لوط ةعبرم ةيبشخ ةبيكرتب ةروصقملا طيحتو كشال4,3). )" ةيفونملا
. ربقلا ولعت ىهو 1,25م اهعافتراو 1,40م

:(10 ةحول ) ةبقلا لا قتنا ةقطنم

ىهو لا االقتن ةقطنم ةبقلل ىلفسلا عبرملل ةيولعلا ةعبر األ ناكر األ ىوحت
ةدوقعم ايانحلا هذهو نكر لكب ةينح عقاوب ةطيسب ةينكر ايانح عبرأ نع ةرابع

2,36 اهدقع ةمق ىتح ةبقلا ةيضرأ نم ةينحلا عافترا غلبيو , ةيرئاد فصن دوقعب
ىتلا و ةريدتسملا ةبقلا ةبقر هولعي نمثم ىلإ عبرملا ايانحلا هذه تلَّوح دقو م.
ىتأي . ةببدم دوقعب ةدوقعم 0,65م0.30xم ىلا وح ةليطتسم ذفاون عبرأ اهب حتُف

مت دقو ةيحاتفملا ةجنصلا ىتح ريوكتلا ىف اهكيمادم ىلا وتت ثيح ةبقلا اهقوف
الط. ملا نم ةقبط ىأب اهتيطغت نود ضيب األ ريجلا ب ةبقلا نطاب كيمادم طالء
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ةيرقب ردب يديس ةطينِس وبأ ةيرقب لعشَم دمحم يديس يتبق ليصأتو ليلحت
: فِريِشِم

و يجراخلا ما هلكشو ما هنيوكت يف ةطيسبلا بابقلا نم ناتبقلا دعُت -
. يلخادلا

ةلقتسملا بابقلا نم ردب يديس و لعشَم دمحم ىديس ىتبق نم لك دعُت -
ةقطنم ىف ةلقتسملا بابقلا كلت جذامن نمو , ىرخأ ةينب أبىأ ةقحلملا ريغ

لبق بابض خيشلا ةبقو 1181هـ-1767م, ةوفب ةاجنلا أوب ةبق اتلدلا طسو

بابقلا دجن بابقلا نم عونلا اذه ليصأت دنعو 1189هـ-1775م(1), ماع
ةبقو , ىتاوصحلا ةبق ىف امك ىمطافلا رصعلا ذنم ترهظ دق ةلقتسملا

ءافلخلا ةبق ىف ىبوي األ رصعلا ىف ترهظ امك , ىرفعجلا ,و ةكتاع
ىلعو , ىباوصلا ةبق نم لك ىف ىكولمملا رصعلا ىف ترهظو نييسابعلا

.(2) ىنسحلا اجقارق ةبق ىف ىسكرشلا ىكولمملا رصعلا ىفو , ىفارقلا ردب

بابق ةروص ىف اتلدلا بابق نم ديدعلا تءاج دقف , بابقلا تاذوخ امأ -
بابقب ةرهاقلا ىف رهظ هدجن بابقلا نم عونلا اذه ليصأت دنعو ءاسلم

ىديس اتبق بسنتو ,(3) ىشويجلا دهشم ةبق ىف امك ىمطافلا رصعلا
نم عونلا اذه ىلإ – ثحبلا اذه ةسارد لا جم - ردب يديسو لعشَم دمحم

. بابقلا

ةرابع ةساردلا عوضوم نيتبقلا نم لك ىف لخادلا نم لا االقتن ةقطنم -
ةيرامعملا رصانعلا نيب لا االقتن قطانم ربتعت ,و ةطيسب ةينكر ايانح نع

ىفو , ةماع ةفصب ةيم االسال ةرامعلا ىف اًزراب اًرود تبعل ىتلا ةماهلا
اهنأ ىف اهتيمهأ نمكت ثيح , ةصاخ ةفصب ةيم االسال ةيرصملا ةرامعلا
ىهف نمثم لكش ىلع امإو ةرئاد إىل امإ ةبقلا عبرم ليوحت ىلع دعاست

ةلا سر اإلسالىم, رصعلا ىف رصم اتلدب ةيقابلا ةيرث األ بابقلا , ىفيفع دمحم رصان دمحم (1)

ص255. ,1996م, ةرهاقلا ةعماج اآلراث, ةيلك , ةروشنم ريتسجام

ص74. ,1993م, ةرهاقلا ةيم,ط1, االسال ةرامعلا ىف بابقلا , دادحلا ةزمح دمحم (2)

ص326. , رصم اتلدب ةيقابلا ةيرث األ بابقلا , ىفيفع رصان دمحم (3)
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مدقأ نإف ليصأتلا دنعو (1) ةعبرم ةحاسم قوف ةبقلا ةماقا ةيلمع لهست
ةبقب دجويف نمثم ىلإ عبرملا ليوحتل ةينكرلا ايانحلا هيف تمدختسا لثم

لا قتنا قطانم نم ديدعلا ىف ةينكرلا ةينحلا ترهظو ,(2) قارعلا ب ةيبيلصلا
بابقلا ب تدجوف (380–43هـ/990–1013م) مكاحلا ةبق دعب بابقلا

ىتلا ةبقلا و نفدلا ةبقب (400-411ه/1109-1020م) نيتاسبلا ب عبسلا
ةوخأ دهشمبو (524ه/1129م) رهز باأل ظفاحلا ةبقبو , بارحملا ولعت

6ه/12م(3). نرقلا لئاوأ ( طابس (األ فسوي

عون نم ةساردلا عوضوم نيتبقلا نم لك ىف لخادلا نم لا االقتن ةقطنم -
مال لظ دق ىصاونلا نم طمنلا اذه نأ فورعملا نمو , ةجردملا ىصاونلا

ىتحو ىمطافلا رصعلا ذنم ةيم اإلسال ةيرصملا ةرامعلا ىف بابقلل امز

ثيح ةعلضملا بابقلا مظعم ىف كلذ حضتيو .(4) ىكولمملا رصعلا رخاوأ

ص89. , بابقلا , دادحلا ةزمح دمحم (1)

ص191؛ , رصم يف ةيم االسال ةرامعلا ص102؛ اإلسالم, ردص ىف ةرامعلا , حماس نيدلا لا (2)مك

ص7؛ 12,جـ1, دلجملا ، ةرهاقلا ةعماج ، باد اآل ةيلك ةلجم ةيم, اإلسال ةرامعلا ىف ةبقلا روطت
ددعلا - ةينفلا ةلسلسلا ,جـ2, قارعلا ىف ةيم اإلسال ةيبرعلا تارامعلا ,( نورخآو ) ناميلس ىسيع

اإلسال رصعلا ىف برغملا خيرات سملا, زيزعلا دبع ديسلا ص72,21,9؛ ,1982م, قارعلا -(50)
رصع ىف ءارماس ىف ةيسابعلا ةرامعلا , ديمعلا رفظم رهاط ص356,345؛ ,1982, ةيردنكس يم,اإل

ص87. ,1976م, قارعلا , لكوتملا و مصتعملا

, بيجن ىفطصم دمحم ص269؛ , رصم ديعصب ةيطبقلا رئامعلل ةسارد , ةحيش ىفطصم (3)

سال رصع يف ةرهاقلا ة فارق , ةزمح دمحم ص493؛ , اهتاقحلمو سامقرق ريبك األريم ةسردم
ص93؛ , بابقلا ص243؛ , كيلا مملا نيط

- Briggs(M.),MohammadanArchitectureinEgyptandPalestine,Oxford,
Clarendonpress,1924,p.195.

- Creswell,TheMuslimArchitectureofEgypt,Vol.1,pp.108,235,236.

- Davis(R.H.C.),theMosquesofCairo,Cairo,1940,p.20.

ىلع, دمحم رصع ةياهن ىتح ينامثعلا حتفلا نم رصم يف ةيم اإلسال ةرامعلا ةعوسوم (4)

.147 ةحول ص210, ،1992م, ةرهاقلا , لخدملا
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ا نمو ةجردم ناكرأ تاذ جراخلا نم ةنمثم لا قتنا ةقطنم ىلع ةبقلا موقت
(519-514هـ/ ةفيلخلا عراشب ةكتاع ةديسلا ةبق ىمطافلا رصعلا ىف ةلثم أل

بابق ىهو 545ه/1150م) ىلا (وح هيبشلا ىيحي ةبقو 1120-1125م),
ىف ةجردملا ىصاونلا ةلثمأ نمو . ةدحاو ةجردب ةجردم ىصاون تاذ

(683ه/ ةيفويسلا عراشب رادقدنبلا نيكديآ ةاقناخ اتبق ىكولمملا رصعلا
ىديس عراشب " ىليهسلا باوص ىشاوطلا " ىباوصلا ةبقو 1284-1285م),
فسوي نيدلا نيز ةبقو 684هـ/1285-1286م), ىلا (وح ةيرداقلا جالل-

ىلع ةبقو (700هـ/1300م), ىروصنملا رقنسارق ةبقو (697هـ/1298م),
رجنسو سالر ةاقناخ اتبقو (700ه-710ه/1300-1310م), يفارقلا ردب

(725هـ/ رادنمهملا دمحأ دجسم ةبقو (703هـ/1303-1304م), ىلواجلا
(730هـ/ ةيجورسلا عراش نم رامعملا ةراحب ىرامقلا ةبقو 1324-1325م),
730هـ/1329 ىلا (وح ةنابتلا عراشب نيفسويلا وبأ ةبقو 1329م-1330م),
(735هـ/ ىابتياق ءارحص ةفارقب ( رضخا صمح ) رمتشط ةبقو -1330م),
735هـ/ ىلا (وح رصنلا بابب ةيلا مجلا عراشب دصاقلا دمحأ ةبقو 1334م),

ةبقو 749ه/1349م), لبق ) كيلا مملا ةفارقب كونأ مأ دنوخ ةبقو 1334م),
853ه لبق ) كيلا مملا ءارحص ةفارقب ( ةرهانشلا تاداسلا ) ىنسحلا اجقارق
(765هـ/ كيلا مملا ءارحص ةفارقب ةيبلوط دنوخ ةبقو /1449م),
الح(774ه/1373 سلا قوس عراشب ىفسويلا ىاجلأ ةبقو 1363-1346م),
871ه/ ىلا (وح ىعفاشلا اإلمام ةفارقب يروركدلا هللا دبع ةبقو , م)
(901هـ/1495-1496م) مطقملا لبجب رادنمهملا هاش بوقعي ةبقو 1466م),
(٧٩٧ه/ ةيمايخلا عراش ىدركلا دومحم ةبق نم لكو , ءاسلم ةبق ىهو
كب يناج ةبقو (816هـ/1413م), ةبيلصلا ب ىدمحملا ىابيناق ةبقو ١٣٩٥م),

ةفرخزم بابق ىهو (830هـ/1426-1427م)، نيلبرغملا ب يفرش األ

اهنمو ةليلق ىنامثعلا رصعلا ىف عونلا اذه ةلثمأو دلااالت(1). بولسأب

(945ه/1538م)(2). ىتولخلا نيهاج ةبق لا قتنا ةقطنم ىصاون

.113,112,109,107,142,136,106,100-98,94-72 تاحول ص125, , بابقلا ، ةزمح دمحم (1)

.91,90 تاحول ص190, , ةينامثعلا ةرهاقلا ىف حيرضلا و نفدملا طامنأ ردب, ةزمح (2)
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ــة: خلاـمتا

ىلي: اميف لثمتت جئاتنلا نم ددعب ةقباسلا ةساردلا تهتنا

متي مل ثيح , ةطينِس وبأ ةيرقب لعشَم دمحم يديس ةبق ةسارد مت -
لبق. نم اهتسارد

نم اهتسارد متي مل ثيح , فِريِشِم ةيرقب ردب يديس ةبق ةساردلا تلوانت -
لبق.

عجري ةطينِس وبأ ةيرقب لعشَم دمحم ىديس ةبق ءانب نأ ةساردلا تتبثأ -
ةساردلا ءانثأ هنع فشكل متا صن ىلع ًءانب 1263ه/(1847م) ةنس ىلإ
لوخدلا باب ةحتف ولعي ىذلا ىبشخلا بتعلا ىلع خسنلا طخب بوتكم

. اهئاشنإ خيراتو ةبقلا هذه بحاص مسا حضوي

نم ىناثلا فصنلا ىلإ ردب ىديس ةبق خير أت نكمي ةنأه سارد لا تحجر -
13ه/19م. نرقلا

وبأ ةيرقب لعشَم دمحم ىديس ةبق ةذوخ زارط نأ ةساردلا نم حضت -ا
ةيرقب ردب ىديس ةبق ةذوخ امأ , يرئاد فصن دقع نع ةرابع ةطينِس

. ىواضيب فصن اهعاطق ف فِريِشِم

ةرابع نيتبقلا نم لك ىف لخادلا نم لا االقتن ةقطنم نأ ةساردلا تنَّيب -
ةدوقعم ايانحلا هذهو نكر لكب ةينح عقاوب ةطيسب ةينكر ايانح عبرأ نع

. ةيرئاد فصن دوقعب
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عجارملا و رداصملا

ةيبرتلا ةيريدم ةبتكم , رضخ األ ميلق اإل ةيفونملا خيرات , يعابسلا يكذ ميهارب -إ
,1968م. موكلا نيبش , ميلعتلا و

ت885ه/1480م), ناعيجلا نبا رقملا نبا ىيحي نيدلا فرش ) ناعيجلا نبا -
,1974م. ةيرهز األ تايلكلا ةبتكم , ةيرصملا بلاالد ءامسأب ةينسلا ةفحتلا

قيقحت , نيواودلا نيناوق ت606ه/1209م), ريطخلا نب دعس (األ ىتامم نبا -
,1943م. ةرهاقلا , ةيطع لا يروس زيزع

, ىكولمملا ىتح ىبرعلا حتفلا ذنم رصم ىف ةيم اإلسال ةرامعلا , قزارلا دبع دمحأ -
ىلو,2009م. األ ةعبطلا , ىبرعلا ركفلا راد

ةيد, ال يملا نينسلا نم اهقفاوي امو ةيرجهلا نينسلا لودج , وناقيق ةراشب نوطنأ -
ةثلا,1997م. ثلا ةعبطلا , توريب , قرشملا راد

مجارتلا ىف اآلراث بئاجع ت1249ه/1825م), نسح نب نمحرلا دبع ) ىتربجلا -
,د.ت. ةرهاقلا , ةيدمحملا راون األ ةعبطم , ءازجأ ةعبرأ رابخ, واأل

.1982, ةيردنكس اإلساليم,اإل رصعلا ىف برغملا خيرات سملا, زيزعلا دبع ديسلا -

1429, ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازوب ةصاخ ةعبط , ةيبرعلا ةغللا عمجم , زيجولا مجعملا -
هـ/2008م.

ةيفوصلا ةداسلا مجارت ىف ةَّيِّرُّدلا بكاوكلا ت1031ه), فوؤرلا دبع ) ىوانملا -
ا ةبتكملا , ناءزج , نادمح صحلا ديمحلا دبع د. قيقحت ,( ىربكلا ىوانملا تاقبط )

,1938م. ثارتلل ةيرهز أل

, ءايلو األ تامارك عماج ت1350ه/1932م), ليعامسا نب فسوي ) ىناهبنلا -
ىلو, األ ةعبطلا , دنهلا , تارجغ ردنبروف اضر تاكرب ةنسلها زكرم رشانلا , ناءزج

1422ه/2001م.

,1994م. قورشلا راد ةعبط ةيم, اإلسال ةرامعلا ىف ةيلا مجلا ميقلا , ةشاكع تورث -

ى, رصم لا ىملعلا عمجملا ةلجم ) رصم فير يف ةرامعلا زارط , باهولا دبع نسح -
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,جـ1957/1956,2م). نوث وثلاال نماثلا دلجم لا

سلجملا اهردصي ةيفاقث بتك ةلسلس , ةفرعملا ,عملا دجاسملا , سنؤم نيسح -
,1981م. تيوكلا ب باد واآل نونفلل يفاقثلا ىنطولا

: ىفطصم يعمل صحلا -

،1975م. توريب ، رصم يف اإلساليم يرامعملا ثارتلا -

. توريب , ةيبرعلا ةضهنلا راد ةيم, اإلسال ةرامعلا ىف بابقلا -

, لكوتملا و مصتعملا رصع ىف ءارماس ىف ةيسابعلا ةرامعلا , ديمعلا رفظم رهاط -
,1976م. قارعلا

ةبتكم ةيم, اإلسال نونفلا و ةرامعلا تاحلطصم مجعم , قزر دمحم مصاع -
,2000م. ىلوبدم

ةبتكم ، ةرهاقلا ، رشع نماثلا نرقلا يف يرصملا فيرلا ، نمحرلا دبع ميحرلا دبع -
,1974م. ىلوبدم

ةماعلا ة يرصملا ةئيهلا ةيم, االسال ةرامعلا ىف تاسارد , فيظن دمحأ الم سلا دبع -
,1989م. باتكلل

اإلس نونفلا و ةرامعلا تاحلطصم مجعم , رضخ نامثع دماح , نامثع دماح ةزع -
,1428ه/2007م. طويسأب ىدانجلا ةعبطم ةيم, ال

1350ه/1931م). ةرهاقلا اآلن,( ىلإ ةنعارفلا دهع نم رصم ةيلا ,م نوسوط رمع -

,جـ2, قارعلا ىف ةيم اإلسال ةيبرعلا تارامعلا ,( نورخآو ) ناميلس ىسيع -
,1982م. قارعلا -(50) ددعلا - ةينفلا ةلسلسلا

ةمجرت ، رشع عساتلا نرقلا يف رصم يف ةيفوصلا قرطلا خيرات , جنوي يد ديرف -
، باتكلل ةماعلا ةئيهلا ،79 مقر , نييرصملا خيرات ةلسلس لا، َّمَجلا يمهف ديمحلا دبع

،1995م. ةرهاقلا



XXI

: ىعفاش ديرف -

باتكلا ةئيه ,1 دلجم ولاالة, رصع ىف ةيم اإلسال رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا -
ةي,1970م. رصم لا

كلملا ةعماج , اهلبقتسمو اهرضاحو اهيضام ةيم اإلسال ةيبرعلا ةرامعلا -
,1982م. ضايرلا ب دوعس

: حماس نيدلا لا -مك

,2000م. قرشلا ةضهن راد , رصم يف ةيم االسال ةرامعلا -

,ط1991,4م. باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا اإلسالم, ردص ىف ةرامعلا -

، ةرهاقلا ةعماج ، باد اآل ةيلك ةلجم ةيم,( اإلسال ةرامعلا ىف ةبقلا روطت -
12,جـ1950,1م). دلجملا

ةيقيفوتلا ططخلا , ةيقيفوتلا ططخلا ت1311ه/1893م), اشاب ىلع ) كرابم -
وبالق1305ه/ ةعبطم ءزج, 20, ةريهشلا و ةميدقلا بوالاهد اهندمو ةرهاقلا رصمل

،1994م. باتكلل ةماعلا ةئيهلا ءزج, 12, ةيناث ةعبط اهنع ردصو 1887م,

ةئيهلا , كيلا مملا نيط سال رصع ىف ةيرصملا ةيرقلا , رحب ديشرلا دبع ىدجم -
,1999م. باتكلل ةماعلا ةيرصملا

: داَّدحلا ةزمح دمحم -

، ةرهاقلا , ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ةيم, اإلسال ةيرصملا ةرامعلا ىف بابقلا -
1993م.

ءوض (يف ةيم اإلسال ةرامعلل ةينفلا تاحلطصملا ةسارد يلإ لخدملا -
ةيقئاثولا صوص ونلا اآلثاةير شوق بنلا اهتنراقمو نيملسملا ةلا حرلا تاباتك

,1996م. ةرهاقلا , قرشلا ءارهز ةبتكم ,( ةيخيراتلا و

رصع ةياهن ىتح ينامثعلا حتفلا نم رصم يف ةيم اإلسال ةرامعلا ةعوسوم -
،1992م. ةرهاقلا , لخدملا ىلع, دمحم
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ىلإ نييرصملا ءامدق دهع نم ةيرصملا بللالد ىفارغجلا سوماقلا , ىزمر دمحم -
ا ءزجلا ةيلا, حلا (بلاالد ىناثلا مسقلا ,( ةسردنملا (بلاالد األلو مسقلا 1945م, ةنس

,1994م. باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ةعبط ,( ىناثلا ءزجلا أللو,

, ةيكولمملا قئاثولا ىف ةيرامعملا تاحلطصملا , ميهاربا ىليل , نيمأ دمحم دمحم -
,1990م. ةرهاقلا ب ةيكيرم األ ةعماجلا ب رشنلا راد

ىف ىبرعلا زارطلل ةيسيئرلا تازيمملا حرشو رصمب ةيبرعلا ةرامعلا , ىللد درفلو -
,1973م. ةيريم األ ةعبطملا , دمحأ دومحم ةمجرت ,15,14 نينرقلا

ةئيهلا , نييرصملا خيرات , رشع نماثلا نرقلا ىف ةيفونملا , قيراحم دمحم رساي -
,2000م. باتكلل ةماعلا ةيرصملا

. ةحاسملل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا -

ةيملعلا لئاسرلا

, رصم ىف ةينامثعلا رئامعلا ىلع ةَدرُبلا صوصن ردب, دمحم زيزعلا دبع ردب -
,2002م. ةرهاقلا ةعماج اآلراث, ةيلك , ريتسجام ةلا سر

, رشع عساتلا نرقلا ىف اتلدلا طسوب ةيم اإلسال رئامعلا , داوجلا دبع ةديفت -
,1993م. اطنط ةعماج باد, اآل ةيلك , ةروشنم ريغ ةاروتكد ةلا سر طوطخم

ةلا سر , ةينامثعلا ةرهاقلا ىف حيرضلا و نفدملا طامنأ ردب, زيزعلا دبع ةزمح -
،1989م. جاهوس ةعماج ، باد اآل ةيلك , ةاروتكد

, ىنامثعلا رصعلا ىف رصم ىف مهرودو فارش األ ةداسلا , نيسح دمحم ناميلس -
،1994م. سمش نيع ةعماج ، باد اآل ةيلك , ةروشنم ريغ ريتسجام

نرقلا ةياهن ىتح ىنامثعلا حتفلا ذنم اتلدلا قرشب ةيم ,اآلراثاإلسال ليمج ريهس -
,1995م. ةرهاقلا , ةروشنم ريغ ةاروتكد ةلا سر طوطخم , رشع عساتلا

طوطخم , ةيجورسلا و ةيمايخلا ىعراشب ةيسكرجلا رئامعلا , شياطلا دمحأ ىلع -
،1989م. ةرهاقلا ةعماج اآلراث، ةيلك , ةروشنم ريغ ةاروتكد ةلا سر

اآلراث, ةيلك ةلجم اإلساليم, رصعلا ىف الة صلا ريصاقم الىو, حكلا دمحأ دمحم -
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ثلا,1989م. ثلا ددعلا

: دادحلا ةزمح دمحم -

ريغ ريتسجام ةلا سر طوطخم , كيلا مملا نيط سال رصع يف ةرهاقلا ةفارق -
،1983م. ةرهاقلا ةعماج اآلراث، ةيلك , ةروشنم

، ةاروتكد ، ينامثعلا رصعلا يف ةينيدلا ةرهاقلا رئامع يف يرصملا زارطلا -
،1990م. ةرهاقلا ةعماج اآلراث، ةيلك

سرلاة , اهتاقحلمو سامقرق ريبك األريم ةسردم , بيجن ىفطصم دمحم -
,1975م. ةرهاقلا ةعماج , ةاروتكد

اإلسال رصعلا ىف رصم اتلدب ةيقابلا ةيرث األ بابقلا , ىفيفع دمحم رصان دمحم -
,1996م. ةرهاقلا ةعماج اآلراث, ةيلك , ةروشنم ريتسجام ةلا سر ىم,

رصعلا ىف رصم ديعصب ةيطبقلا رئامعلل ةسارد , ةحيش هللا دبع ىفطصم -
,1979م. ةرهاقلا ، ةروشنم ريغ ةاروتكد ةلا سر طوطخم انق), ةظفاحم ) ىمطافلا

ةيبنج األ عجارملا

- Abouseif(D.B.),IslamicArchitectureinCairo,Anintroduction.

-Briggs(M.),MohammadanArchitectureinEgyptand
Palestine,Oxford,Clarendonpress,1924.

- Creswell(K.A.C.):
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- EarlyMuslimArchitecture,Oxford.

- TheMuslimArchitectureofEgypt,Vol.1,1951,Vol.2,
1959.

- Davis(R.H.C.),theMosquesofCairo,Cairo,1940.

- Kessler(C),funeraryArchitecturewithinthecity,(colloque
internationalofsurL’HistoireduCaire,1969).

:( تنرتن (اال ةيلودلا تامولعملا ةكبش

روجابلا ةنيدم ةطيرخ فلم https://ar.wikipedia.org -
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نع روجابلا ىرق عقوم (1) ةطيرخ

روجابلا ةنيدم ةطيرخ فلم png ةرحلا ةعوسوملا ايديبيكيو )
. لسكب 404×805 داعبأب (https://ar.wikipedia.org
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