
                                                                                                                         

                                                                                                                                     

An International Scientific Refereed Annual Journal in Archaeology 

and Conservation issued by the Faculty of Archaeology and Tourism 

LEPTIS MAGNA 

   

 

مجهت دونيت سنويت ُمحكَّمت، ُمتخصصت في انذراساث األثريت وانترميم، تصذر عن كهيت 

 جامعت انمرقب -اآلثار وانسياحت 

 دة امكربىــــمب

 

 

 Issue No. 1, April, 2014 م2014 - أأبريل –امعدد الأول 

ى
بر

نك
 ا
ذة

نب
 

ل 
و
أل
 ا
ذد

نع
ا

– 
م 

ري
أب

2
0
1
4

م 
   

   
   

L
E

P
T

IS
 M

A
G

N
A

 I
ss

u
e 

N
o
. 

1
 A

p
ri

l 
2

0
1

4
 

   
   

   
  

 



 

 
 

  مبدة امكربى
 م 2014أأبريل  –امعدد الأول 

 جامعة المرقب/ كلية اآلثار والسياحة
ليبيا  -الخمس 



  جملت لبدة الكربى

 
ة التحرير أهي

رئيس التحرير                                       حمدان ربيع المتولي. د.أ
عضًو                                           محمد علي الدراوي . د
عضًو                                             أحمد محمود أمين. د
عضًو                                            صالح محمد صالح. د
 

 

اللجنة االستشارية  
محمد عبداهلل القطوس . د.أ
علي مسعود البلوشي . د.أ
عبداهلل أحمد المحمودي . د.أ
وبر جمال أحمد الم. د
 

 

المراجع اللغوي 
محمد علي أبوسطاشإ. د



 
 --------------------------------------------------------------------------------

 
بيانات الفهرسة   –جامعة المرقب 
م  2014© جامعة المرقب : الخمس ، ليبيا ( –م2014أبريل ) 1لبدة الكبرى، ع

 
 

 جامعة المرقب -تصدر عن كلية اآلثار والسياحة  ،ُمتخصصة فى الدراسات األثرية والترميم ،سنوية ُمحكَّمة مجلة
 
 
 دوريات  –ترميم اآلثار  -4دوريات  –اآلثار اإلسالمية  -3دوريات  –اآلثار البيزنطية  -2دوريات  –اآلثار الكالسيكية  -1
 
 

م 2014 الخمس، ليبيا –جامعة المرقب © 
الخمس   –اإلدارة العامة  –جامعة المرقب  ( –ليبيا) ي والبحث العلميوزارة التعليم العال

م 2014فبراير  23م بتاريخ 2014لسنة ( 128)قرار رئيس الجامعة رقم 
دار الكتب الوطنية   2018/ 74: رقم اإليداع

 
 وجهة نظر مجلة لبدة الكبرى محتوى األبحاث يعبر عن وجهات نظر أصحابها، وال يعبر بالضرورة عن

 
رض التوزيع أو غنتاج أجزاء من المواد الواردة بالمجلة، كلها أو جزء منها، بأو إيحظر إعادة نسخ 
 من جامعة المرقب إال بموجب إذن كتابي االستغالل التجاري

 

 



 م4102ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انعدد األول/ أبريم نبدة انكبرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
2 

 

 احملتوى

 تقديم
 5 
 

تطبيقًا  تفسير مفهوم "العالمية" كسمة لمحضارة اإلسالمية
 عمى عنصر المئذنة

 7 أحمد محمود أمين

دراسة مواد البناء المستخدمة بمدرسة أحمد باشا القرمانمي 
 ليبيا –م( بمدينة طرابمس الغرب 5778هـ/5551)

 جمال أحمد الموبر 
 حمدان ربيع عطية المتولي 

 

54 

 منبران رخاميان من مساجد العصر العثماني في اليمن 
 "دراسة آثارية وصفية"

 رأفت محمد محمد النبراوى
 أحمد رجب عمي

 محمد أحمد عبد الرحمن
75 

اكتشاف مقبرة مسيحية مبكرة بمدرسة الفنون والصنائع 
 اإلسالمية بمدينة طرابمس الغرب )ليبيا(

                   محمد الشيباني              أرمضان 
 أريج إبراهيم صميدة

85 

 515 رياض الورفمي ليبيا( – أمفورات متحف جنزور )طرابمس

مدينة سرت اإلسالمية "سمطان" بين القرنين األول والسادس 
 الهجريين "دراسة تاريخية أثرية"

 552 سعيد عمي حامد

المدرسة  كشمير من خالل فن التصوير فينماذج لمحرف 
 م(5456-5451هـ/865-854يِّة بدمياط )الُمِعينِ 

 579 عاطف عمي عبد الرحيم

 555 مجدي عبد الجواد عموان عثمان دراسة جديدة لمنقوش الكتابية والعمارة والوظيفة

 591 محمد عمي حسين الدراوي ((Tripolitaniaاآلثار المسيحية في منطقة المدن الثالث 

 تأثير االختزال ببالزما الهيدروجين عمى اآلثار الحديدية 
 المستخرجة من البيئة البحرية

 صالح محمد صالح            
 إليني فميباكي             

كوستاس إكسابالنتيرس           
 يانيس باسيكوس

4 - 15 

 



 م4102 أبريم/ ــ انعدد األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبدة انكبرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

5 

 

 
 تـقــديـــــــــــــــــــم

 
من مجمة  األولوالترميم بخروج العدد  اآلثارأنفسنا وكافة الميتمين في حقمي  نهنئ
، والتعريف األثريةلنور، والذي ُيعدُّ خطوة ميمة نحو نشر الثقافة ا إلى لبدة الكبرى

قميمًيامحمًيا  اإلنسانيبالموروث الحضاري   وعالمًيا. وا 

ثار والسياحة منذ نشتتيا عمى إصدار مجمة عممية دولية محكمة كمية اآلفقد حرصت 
 تيتم بالدراسات األثرية، والتي استطاعت بفضل اهلل، وتكاثف األيدي من تحقيق ذلك.

وبيذه المناسبة السعيدة نؤكد ترحيبنا الدائم بتية أفكار أو مقترحات تسيم في الدفع 
 اإلسيام في ىذه المسيرة ودعم خطواتيا.بيذا العمل إلى األمام، راجين من كل البحاث 

وجدير بالذكر ىنا شكر الرواد الذين حمموا عمى عاتقيم تتسيس وبناء مؤسسة عممية 
في إنشاء قسم اآلثار،  – بعد اهلل عز وجل –لمعناية بدراسة اآلثار فى ليبيا؛ ويرجع الفضل 

 كتور محمد عبداهلل القطوس،الد والذى تحول الحقًا إلى كمية اآلثار والسياحة، إلى مجيودات
المرحوم عمر صالح المحجوب مراقب آثار لبدة السابق، والمرحوم الدكتور عبداهلل سعيد و 

 شيبوب مدير مصمحة اآلثار األسبق وعضو ىيئة التدريس بقسم اآلثار سابقًا.

ر لفريق بخالص الشكتتقدم ىيتة التحرير لمجمة من ا صدور ىذا العددوبمناسبة 
لممجمة لما بذلوه  والمدقق المغوي ،ستشارية، وأعضاء الييتة االة التحريرالعمل المحترم: ىيت

ونخص بالشكر الدكتور جمال الموبر،  ،لي النورالعدد األول إخرج ي من جيد حتى
واألستاذ محمد الخازمي، لما بذلوه من عظيم الجيد إلنجاح إصدار المجمة من الناحية 

 إنجاز ىذا العمل. فيجيد و من بذللما الشكر موصول لمدكتور أحمد أمين اإلدارية، و 
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تم  نوالذي ،تقدم بخالص الشكر لمسادة المحكمين بالمجمةتوفى السياق نفسو 
عمى ثار والصيانة عموم اآل يبالريادة ف مالمشيود ليمن بين صفوة العمماء اختيارىم 
 . الكبرىحكمين بمجمة لبدة يكونوا مالدولي لو  اإلقميميالمستويين 

 

 واهلل ولي التوفيق

 ىيتة تحرير المجمة

 

 



 2014َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌؼلك ا٤ٚي/ أثو٠ً ـــــــــــــــٌجلح اٌىجوٜ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 
7 

 

 

 ةذنئالم عنصرتطبيقًا عمى محضارة اإلسالمية كسمة ل "عالمية"ال مفهومتفسير 

 أحمد محمود أمين
 جامعة الفيوم

 ممخص
شأن الدراسات  –يتجاوز ىدف ىذه الورقة البحثية التأكيد عمى صفة العالمية من حيث االنتشار أو الرواج 

ىر تحقيقيا، وذلك تطبيقًا عمى دراسة المآذن ىذه العالمية، ومظا مفيومإلى شرح سمات وخصائص  – السابقة
 كدراسة حالة. 

مدينة أو قطر أو منطقة أو عصر التركيز عمى تبيان أوجو التمايز لمآذن كل  يوتقوم منيجية البحث ف
تحقق الخصوصية المحمية كعامل شارح لخصائص عالمية الحضارة  يوالت ،ضوء بعض النماذج المختارة( ي)ف

 .اإلسبلمية
ظيار حاالت االختبلف ،ى توضيح خصائص العالمية وطبيعة تطبيقياإلالدراسة  وتتطرق من خبلل  وا 

 :ول دراسة المئذنة عمى النحو اآلتيتنا
  .الشكل .1
  .الوظيفة .2
  .يالبعد التعبير  .3
  .يالبعد االقتصاد .4
 . يالبعد الفقي .5

نة طبيعة عالمية قار ، ومالمئذنةعنصر انعكاس سمات عالمية اإلسبلم عبر  بمناقشة البحث يوينتي
.الحضارات األخرىوطبيعة عالمية من خبلل دراسة المئذنة الحضارة اإلسبلمية كما أوضحيا البحث 
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 والحضارة اإلسالمية يعالمية الدين اإلسالممقدمة. 
فيو ليس لعصر دون آخر أو  ،1لمناس كافة في كل زمان ومكان يعالم ديناإلسبلم 

من القرآن والسنة النبوية عن عالمية اإلسبلم  واألدلة والشواىد ،منطقة أو بيئة دون أخرى
 في حياتو متمثمة يف سبلم منيج دعوة النبي ولعل من أبرز شواىد عالمية اإل. 2متعددة
 أرسل بيا رسل إلى المموك واألمراء يدعوىم إلى اإلسبلم. يالت 3رسائمو

اج مظاىر حضارية من حيث انتشار ورو العالمية بالحضارة اإلسبلمية، صفة وارتبطت 
دراسة  سياق يفلمفيوم العالمية  4دراسات سابقة وتناولت ،شتى بقاع العالم يمادية وروحية ف

وتختمف ىذه الورقة البحثية عن الدراسات سالفة  ،تكوين السمات المحققة لمفيوم العالميةعوامل 
 ىدف البحث. يكما ذكرت فالذكر 

ارة المساجد بصفة خاصة، بخصائص عامة اتسمت العمارة اإلسبلمية بصفة عامة، وعم
اتسمت عمارة  ونفسمشتركة عكست عالمية رسالة اإلسبلم والحضارة اإلسبلمية. وفي الوقت 

أو مجموعة من األقطار المتشابية في بيئتيا الجغرافية والمناخية، –المساجد في كل قطر 
غيرىا من المساجد في  بخصائص مميزة ليا دون –يوالثقاف يوالُمشتركة في سياقيا التاريخ

لكيفية استيعاب وتطبيق فكرة عالمية  يًّافطر  ااألقطار األخرى )خصائص محمية( وذلك يعكس فيمً 
لتقاليد متأثرًا بالعادات وا– ميد اإلسبلم نسخ نموذج الجزيرة العربية ياإلسبلم؛ والتي ال تعن
العالم دون مراعاة خصوصية شتى بقاع  يكقالب ثابت "لئلسبلم" ف –يوالمناخ والموقع الجغراف

كل بقعة وفقًا إلمكاناتيا الطبيعية والبشرية والسياق التاريخي والحضاري. وبالطبع فإن ىذه 
المرونة في التطبيق وذلك االختبلف الناتج عن تباين البيئة الجغرافية والمناخية والسياق التاريخي 

 ان اإلسبلم وحدوده وقواعده الشرعية.عدم التعارض مع أرك نوالثقافي )الموروث المحمي( يراعيا

 المئذنة
 5ال ييدف البحث لدراسة المآذن دراسة معمارية سوواء كانوت دراسوة أفقيوة أو رأسوية، والدراسوات

نما يتناول البحوث المئذنوة بموا يوضوح فكرتوو الرئيسوية ،عديدةىذا الصدد  يف طبيعوة عالميوة  يوىو ،وا 
البحوث  رضىوذا السوياق يعو يدال عمييوا. وفو يمعموار  ياإلسبلمية عبر دراستيا كشاىد أثور الحضارة 

إشووارة عاجمووة مووع اإلشووارة لممراجووع عوون  فووي وذلووك ،ة المئذنووةنشووأذان، ، المئذنووة واألمسووميات المئذنووةل
الشووكل وذلووك موون حيووث:  ،ضوووء نموواذج بمووا يوضووح فكوورة البحووث يثووم دراسووة المووآذن فوو ،ىووذه النقوواط

قاموووت بيوووا  ، واألدوار الثانويووة التوووينشووواء المئذنوووةإن الغوورض مووو)وظيفوووة ال، )عمووارة وتصوووميم الموووآذن(
 .يالمعمار  ي، البعد الفقييد، البعد االقتصايالبعد التعبير ، (بعض المناطق يالمئذنة أحيانًا ف
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  مسميات المئذنة.
ذان لئلعووبلن عووون وقوووت الصوووبلة. مقوووى منوووو األ)بنوواء مرتفوووع( يُ  يًّوووامعمار  اتكويًنوووتمثووول المئذنووة 

وموون ىووذه  ،مطمووارزوراء، أسووطوان، منووار، منوارة، صووومعة،  ي:ىوو 6أخوورىسووماء عرفوت المئذنووة بأو 
(، وصوومعة 7امنار بصيغيا المختمفة )منوارة، منوار  –فضبًل عن المئذنة –استمرت  التيالمسميات 

أقوورب إلووى  يوىوو 8الوثووائق الممموكيووة باسووم "ميدنووة" يذكر فوووتُوو بووبلد المغوورب بصووفة خاصووة(. ي)فوو
  العامية المصرية.

 يل لمتعبير عن المئذنة كرموز معموار " ىو المصطمح األمثمنارأن مسمى " Bloomقد ويعت
اسوتخدام لفوظ "منوار"،  تلئلسبلم. وعمى الرغم من الدائرة الواسعة لمداللوة المغويوة، ومجواال 9يعالم

 .يعمى عالمية المئذنة ككيان معمار  إال أنو يظل مقبواًل لمداللة

  .والمؤذن ذانالمئذنة واأل
أخوووذت اسوووميا مووون  ي، وأن األخيووورة ككيوووان معموووار 10لمئذنوووةذان جووواء قبووول اأن األ ثابوووتالمووون 

يمثوول واحوودة موون أىووم خصووائص عالميووة  –مرتبطووًا بالمسوواجد والصووبلة–ذان فووي حوود ذاتووو واأل ،ذاناأل
رفع عمى مدار أربع وعشرين ساعة خوبلل اليووم فووق ذان يُ اإلسبلم وعالمية الحضارة اإلسبلمية؛ فاأل

ا )باسوتثناء صويغة غالًبوبول وبصويغة واحودة  ،ليس فقوط بمغوة واحودة وىوي العربيوة ،الم جميعاقارات الع
 مسممون عمى اختبلف لغاتيم وأجناسيم وأماكنيم وثقافاتيم. الويرفعو (، 11ذان عند الشيعةاأل

وموع تعودد الموآذن وظيوور ذان. واأل المئذنوةالمثموث بجانوب  يويمثل المؤذن الضمع الثالوث فو
ذان واإلقاموووة أضووويف عووون األ فضوووبًل و وظوووائف الموووؤذن؛  12نين داخووول المسووواجد، وتعووودددكوووك لمموووؤذ

 ، يحووال الموووت والقيامووة، وموودح النبووالتبميووخ خمووف اإلمووام، والتسووبيح والتيميوول والتكبيوور، وذكوور 
 ،ريات والفجريوات والقصوائد والموواعظ، صووار ىنواك عودد مون الموؤذنين داخول المسووجدح  نشواد الس وا  و 

ذكر بحسووب وثيقووة السوومطان حسوون أنووو كووان بالجووامع عوودد بحسووب عوودة عواموول، وُيووويتوقووف ىووذا ال
ن بالمواقيت، يعممون ان عالمامأمونن" ا"ريسن االصوت يرأسيم رئيس ونُ س  ح   امؤذنً  13اثنان وثبلثون

ا ثريًّوووو الممموكيووووة مصوووودراً  14وتمثوووول الوثووووائق. اعمووووى نوووووبتين، كوووول نوبووووة رئوووويس وسووووتة عشوووور مؤذًنوووو
 .وواجباتيم وحقوقيم نيذنة ووظائفيا والمؤذنبالمعمومات عن المئ

  نشأة المئذنة
مون أعموى  مصوبلةلذان لمنوداء رفوع األالمساجد األولى في اإلسبلم لم تكون ليوا مئذنوة، وكوان يُ 

كووان  أن بووبلاًل  النجووار: يعوون اموورأة موون بنوو يو ويؤكوود ذلووك مووا رُ  ،أسووطح المنووازل المجوواورة لممسووجد
ثووم أصووبح اآلذان يرفووع موون  ،و كووان أطووول بيووت حووول المسووجدألنوو ،15مووى بيتيوواعيووؤذن لمفجوور موون أ

 أعمى سطح المسجد.
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فتختموف النظريوات حوليوا وفقوًا السوتقراء ، العموارة اإلسوبلمية يأما أول مئذنة مبنية مستقمة فو
 :تيكاآل يوى ،الروايات التاريخيةبعض 

 16ثموان بون عفوانع الخميفة عيد يبالمدينة ف يالمسجد النبو  يأول مئذنة مستقمة بنيت فأن 
 غايووووة  يفوووو م تقريبووووًا(1669-1625ى/1080-1035) اسووووتنادا لروايووووة المووووؤرخ يحيووووى بوووون الحسووووين

عشور  يد بيوا موؤرخ مون أبنواء القورن الحواداستناده لرواية ينفور  18ي؛ ويؤخذ عمى ىذا الرأ17ياألمان
المصووادر  يفوولمئذنووة مبنيووة القائوول بووأن أقوودم ذكوور  ي. وىنوواك الوورأي/ السووابع عشوور الموويبلدياليجوور 

مئذنوووة جوووامع كتووواب فتووووح البمووودان عووون بنووواء  يفووو م(892ى/279)ت  يالوووببلذر  يوووةالتاريخيوووة ىوووو روا
نووى زيوواد جعوول صووفة نقووبًل عوون الوليوود بوون ىشووام بوون قحووذم: "لمووا ب الووببلذريذكوور حيووث  ،19البصوورة

عوووراق زيووواد بووون أبيوووو سووونة ىوووا والوووي البنايقصووود  ،20وبنوووى منارتوووو بالحجوووارة" المسوووجد خموووس سووووار  
  .21م635ىو/14سنة  ينبُ  يعند تجديده لمجامع الذم 665و/ى45

)جوووووامع عمووووورو بووووون العووووواص  22موووووآذن الجوووووامع العتيوووووق بمصووووور مئذنوووووة جوووووامع البصووووورة ييمووووو
أربوووع موووآذن "صووووامع، جموووع  23بالفسوووطاط( حيوووث أمووور الخميفوووة معاويوووة والوووي مصووور مسوووممة ببنووواء

 .م(673ىو/53)صومعة" في أركان المسجد األربعة 
محوووض بعيووود عووون توووأثير أبوووراج  يإسوووبلم يتطوووور معموووار  يلمئذنوووة ىووول ىووونشوووأة ا يوالقوووول فووو

. 24الكنائس السورية، أم تأثرت عمارتيا بأشكال ىذه األبراج؟ تناولتو دراسات عديدة عربية وأجنبية
 ياتوو ىوذا الصودد نقطتوين ذ يىوذه القضوية؛ ولكون أود أن أؤكود فو وليس من أىوداف البحوث مناقشوة

 شواىد العمارة والفنون اإلسبلمية، وىما:وليما ما يؤكدىما من  ،أىمية
العمارة اإلسبلمية؛ وقد يتم تعديمو  يألداء وظيفة ما ف يعنصر معمار  25اقتباس يال حرج ف -

 لمعمارة والفنون وفق المستجدات. يطمبات الوظيفة، أو التطور الطبيعأو تطويره وفقًا لمت
، وىووذا العاموول 26ىووو الوظيفووةتفسووير التخطوويط والعناصوور المعماريووة  يأن المحوودد الفصوول فوو -

 يفسر لنا ىذه القضية، ويحل ىذه اإلشكالية. 

 لممئذنة يمعمار ال يفقهالبعد الو  يوالبعد االقتصاد يوالبعد التعبير الوظيفة و الشكل 
الوظيفة والشكل والبعد  يدراسة العمارة اإلسبلمية تتمثل فثمة عدة أبعاد أو أوجو لحيثيات 

 . يوالبعد التعبير  يلمعمار ا يوالبعد الفقي ياالقتصاد
 (يف  ر  خ  الز   يار م  ع  د الم  ع  )الب  المئذنة والشكل  .1
األبعواد  أكثور   يوالتحميمو يبشقيو الوصوف يإلسبلمالعالم ا يدراسة المآذن ف يمثل ىذا البعد في

 يالتعبيور البعود  –الحقيقة تمثل بقية أبعاد أو جوانوب الدراسوة )الوظيفوة  يوف .27حظيت بالدراسة يالت
 .يالزخرف يصياغة البعد المعمار  ي( العوامل المؤثرة فيالمعمار  يالبعد الفقي – ياالقتصاد البعد –

موووآذن المسووواجد األولوووى فوووي اإلسوووبلم بصوووفة عاموووة كانوووت بسووويطة فوووي التخطووويط والتصوووميم 
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يودف تأديوة الوظيفوة الرئيسوية مون الزخرفوة، وأنشوئت المئذنوة ب المعماري، والُمرجح أنيوا كانوت ُغفوبلً 
  ومفردة. رة مباشرةبصو 

كيوان إلوى  تطور شكل المئذنة من كتمة بنائية بسيطة االتفاع أعمى جدار مسوجد الرسوول 
 يإلووى قمتووو المووؤذن بواسووطة درج خووارجيرقووى  ،مسووتقل مرتفووع، عمووى األرجووح مربووع الشوكل يمعموار 

 . 28حدى جياتوإ)أقتاب( ب
 29نوة باقيوة طبقوًا لؤلدلوة التاريخيوةتتفق كتابات المؤرخين والدراسات األثرية عمى أن أقودم مئذ

بشووور بووون  يموون أعموووال الوووال ("ر" 1شوووكل، 1لوحووة متووور، 18.87)ارتفوواع  30مئذنوووة جووامع القيوووروان يىوو
 . م(729-724ى/109-105)صفوان 

 حوووالي" ي)منووارة قصوور الحيوور الشوورق اإلسووبلميوتعكووس أقوودم المووآذن الباقيووة بووين شوورق العووالم 
)مئذنوووة جوووامع القيوووروان(، ومصووور )موووآذن جوووامع عمووورو بووون  (، وغربوووو31بوووببلد الشوووام "م730ى/110

العمووارة  يل النموووذج لممووآذن فووطبقووًا لمروايووات التاريخيووة( أن التكوووين المربووع لممئذنووة مث وو 32العوواص
يووران ،اإلسووبلمية المبكوورة ومصووور  33وانتشوور ىووذا الشوووكل موون المووآذن فووي الشوووام والجزيوورة العربيووة وا 

ىوووذا الطوووراز مووون عموووارة الموووآذن مميوووزًا لموووآذن شووومال أفريقيوووة واسوووتمر  ،34وشووومال أفريقيوووة واألنووودلس
بصووووفاقس ، ومنيووووا مووووآذن الجووووامع الكبيوووور 35واألنوووودلس بصووووفة خاصووووة والمعروفووووة باسووووم الصووووومعة

/ ى595-580) بمراكشوالكتبية  ،(2، لوحة م988ى/378 سنة في ، وتمت تعمية المئذنةم849ى/235)
، م1184ى/580مئذنوة المسوجد الكبيور بأشوبيمية،  األصول في)، والجيرالدا (3، لوحوة 36م1184-1198

، جوووامع بأشوووبيمية (4، لوحوووة م1568سووونة  بإضوووافة قموووة جديووودة إلوووى بووورج لؤلجوووراس المئذنوووةوتحولوووت 
ت المئذنة بتكوينيا المربع المميز أصبحو  .(5لوحة  "أ" 1شكل، م1198-1197ى/593)بالرباط حسان 

التحفوووة  فوووي كموووا نجووود ،م التنافسوووية الحديثوووةمنشوووآتي رموووزًا لموووآذن بوووبلد المغووورب العربوووي حتوووى فوووي
 .37م210، ومئذنتو بارتفاع بالدار البيضاء بالمغرب (م1993)مسجد الحسن الثاني  المعمارية

ويبلحظ مع بدايات العصر العباسي ثمة مرحموة جديودة تتسوم بابتكوار أشوكال جديودة لمموآذن؛ 
ات أىووول الصووونعة فيوووو مووون لكووول إقمووويم، وخبووور  يطووورز إقميميوووة عكسوووت المووووروث الحضوووار فظيووورت 

الميندسووين والبنووائين، وأثوور توووافر مووواد خووام معينووة عمووى تقنيووات البنوواء، فضووبًل عوون تووأثير المنوواخ 
م، 53م، ارتفواع 852-848ىوو/237-234)فظيرت في العراق المآذن المموية بجامعي سوامراء  ،والبيئة
لمسووجد أحموود بوون طولووون وانتقمووت عنيمووا  (7لوحووة ، م861-859ىووو/247-245)وأبووو دلووف  (6لوحووة 

 . (8لوحة  ،"ف" 1)شكل بمصر م(879-876ىو/263-265)
ونسوووتطيع بعووود ذلوووك وعموووى مووور القووورون التمييوووز بوووين تصوووميمات الموووآذن المختمفوووة بووواختبلف 

ليس فقط من إقميم إلقميم، أو  ،أن تفاصيل تصميم المئذنة اختمف األقاليم والعصور؛ والثابت أثرياًّ 
فينواك أكثور مون قاعودة أو  ،يانفسو بول وداخول المدينوة ،دينوة ألخورىبول ومون م ،من عصر لعصور
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ا، ويمكن وفق ىوذا محدد لتصنيف المآذن: األول بحسب اإلقميم وتتبع تطورىا داخل اإلقميم تاريخيًّ 
يووران(47-42 ،34)لوحووة ، والشووام، والوويمن(37-35، 33-13، 9)لوحووةالمحوودد دراسووة مووآذن مصوور  ، وا 

 ، وجنوووووب شوووورق آسوووويا والصووووين(63-60)لوحووووة ، والينوووود(39)لوحووووة ول، واألناضوووو(56، 51-50)لوحووووة
. (7-1)لوحوة شومال أفريقيوة ى، باإلضوافة إلو(66-12،64)لوحة  أفريقيةوغرب ، وشرق (59-11)لوحة

العصور أو األسورات الحاكموة، وبحسوب ىوذا  ييف المآذن بحسب محدد آخر يتمثل فويمكن تصن
 ، والفاطميووووة(9-7)لوحووووة ، والعباسووووية(1)لوحووووة مويووووةالمحوووودد فتقسووووم طوووورز المووووآذن إلووووى المووووآذن األ

-60)لوحووة ، والمغوليووة(10)لوحووة  ، والسوومجوقية(27-21)لوحووة والممموكيووةواأليوبيووة، ، (16-13)لوحووة
التقسوويم  يلطبع ثمووة تووداخل واضووح بووين كووبل نوووع. وبووا(81-72، 67)لوحووة ، والمووآذن العثمانيووة(61

 أثيرات المتبادلة بين ىذه الطرز من المآذن.الذكر، فضبًل عن الت سالفيوفق المحددين 
ويعنينووووا ىنووووا فووووي المقووووام األول أن مووووآذن كوووول إقموووويم أو عصوووور تشووووترك فووووي مجموعووووة موووون 

العصووور جعمتيووا متشووابية فيمووا بينيووا، ومتمووايزة عوون مووآذن األقوواليم أو  يوالتوو ،الخصووائص المحووددة
 يحودة، ووحودة الخصوصوية فوخصوصوية الو ما يمكن التعبيور عنوو ب ااألخرى في ذات الوقت؛ وىذ

فعموووى الووورغم مووون الشوووكل العوووام لمموووآذن وبعوووض العناصووور )بصوووفة  ،تفسوووير طبيعوووة عالميوووة المئذنوووة
(، والوظيفوووة، وارتباطيوووا بالمسووواجد، وتأثيرىوووا فوووي "أ : ذ" 1شوووكل رقوووم خاصوووة قموووة المئذنوووة واليوووبلل، 

مووووون مكوووووان آلخووووور  نيوووووا تموووووايزتفإالتشوووووكيل البصوووووري العوووووام تقريبوووووًا واحووووود ) مظووووواىر العالميوووووة(، 
 . "أ : ذ"( 1)شكل رقم )الخصوصية المحمية أو اإلقميمية( استنادًا لعوامل عدة 

المووآذن، ولكوون سوونعرض ألىووم  طوورز طووراز موون يولوويس ىنووا مجووال دراسووة رأسووية أو أفقيووة أل
بيئووات متباينووة  يأرض الواقووع فوو يموون حيوث الشووكل، وكيفيووة تطبيقيووا فو خصوائص العالميووة لممئذنووة

يوووة مختمفوووة، وأثووور تبووواين ىوووذه البيئوووات واخوووتبلف الفتووورات الزمنيوووة عموووى شوووكل الموووآذن وفتووورات زمن
 :ةيتاآل طاضوء النق يرية لتوضيح الفكرة، وذلك فمع االستدالل بنماذج أث تياوعمار 

  ياالرتفاع والبناء البرج - أ
 يوالشكل المعمار  التخطيط - ب
 وتقنيات البناءمواد  - ت

 ياالرتفاع والبناء البرج - أ
أو  يالمرتفووووع لممئذنووووة )سووووواء عمووووى شووووكل مربووووع أو أسووووطوان ييووووان المعمووووار ة الكأتمثوووول ىيوووو

وال شوك  ،شوتى أنحواء العوالم ين فذ( ما يجعمو أشبو بالبرج السمة الرئيسية المشتركة لممآيمخروط
 أن ىذه السمة تمثل واحدة من مظاىر العالمية لممئذنة.

موووع رشووواقتيا ودقوووة بنائيوووا  ، السووويماالسوووماء يشووواىقة سوووامقة فووو بصوووورة ل ارتفووواع الموووآذنمث ووو
 يلووك، وكووذلك فووكتابوواتيم ووصووفيم عوون ذ يجوواب المووؤرخين والرحالووة، فعبووروا فوووزخرفتيووا، مثووار إع
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 .(31-28)لوحة  رسوم الرحالة األوربيين
-757) عوووون مئذنووووة جووووامع السوووومطان حسوووونالرحالووووة المووووؤرخين و لكتابووووات  ونووووورد ىنووووا مثوووواالً 

، )المئذنووة الجنوبيوة األصوومية38اً متور  84عيووا مون األرض بالقواىرة البوالخ ارتفا (م1357-1356ى/758
وىوى أحسون  39عجائب الددنياوقبتيا من  ومئذنتها"أن ىذه المدرسة فيذكر تغرى بردى: ( 28لوحة 
وموونيم  ،بعبووارات مختمفووة 40ونفسوو المعنووىوالرحالووة ، وذكوور غيووره موون المووؤرخين اإلسووبلم" فووي بنوواء

، ومسويو م(1616)الفالميوو  ي، ومون األجانوب بيتور ودين، والورثيبلي، والنابمسي، والظاىر يالمقريز 
، ورحمتوو األخيورة شوممت )1682 -1611) يصوف إيفميوا جمبوونوورد و  ،وغيرىم كثيور م(1657)تيفنو 

 :لمووآذن جوامع السوومطان حسوون بالقوواىرة بمووا نصووو يالرحالووة التركوو (م1680-1672الفتوورة  يمصور فوو
عيوود  فووي المحووراب. وسووقطت المئذنووة اليسوورى يانببنيتووا عمووى جوودار جوو مئووذنتان عاليتووان"ولمجووامع 

إبوووراىيم باشوووا الووودفتردار، فبنووووى مئذنوووة جديووودة عمووووى أساسووويا إال أنيوووا صووووارت أقصووور مووون األولووووى 
القوواىرة  فووي ، وليسووت، تنووور بخمووس طبقووات موون المصووابيحفشوواىقة بطبقتووين، وأمووا المئذنووة الوويمن

سوجد حتوى بواب السوطوح، ثوم يصوعد يصعد عمييا بتسعين درجة مون داخول الم ،41مئذنة أعمى منو
إال أن كول درجوة  42داخميوا فمجمووع درج السومم مائوة وثموانون درجوة فوي إلييا بتسعين درجة أخورى
. فقووود صوووعدت إلييوووا مووورة، أنوووا الفقيووور، فمكثوووت ثبلثوووة أيوووام عووواجزا عووون يمنيوووا نصوووف ذراع معموووار 

واعوود اليندسووية، عتبووة تقابوول طبقتيووا الوسووطى، حسووب الق لمئذنووة شوواىقة. إنيووا يالوقوووف عمووى ركبتوو
  باب القمعة الداخمية، فقياسًا عمى ذلك يمكن معرفة مقدار ارتفاع القمعة ومبمخ جودة ىوائيا".

وىوو  يالرئيسو يفيوو بموا يتجواوز الغورض الووظيف اً وأصبح عامل االرتفاع بالنسبة لممآذن مبالغ 
ورة بارتفاعيووا المشووياألثريووة رز المووآذن . وأبوويوووًّاأكثوور منووو وظيف يوووًّاتعبير  اً دور  ؤدياإلعووبلن لمصووبلة، لتوو

مووون  اً متووور  85بارتفووواع بالقووواىرة ) (35، لوحوووةم1848-1830ى/1265-1246) يموووآذن جوووامع محمووود عمووو
 بودليي فوي الينود (54، لوحوة م1229ىوو/626 -م1199ىوو/595) 43(، قطوب منوارمستوى أرضوية المسوجد

 .(اً متر  67,70ارتفاعيا )بمراكش  (3، لوحةم1198-1184/ى595-580)الكتبية ، و (اً متر  73ارتفاعيا )
 لممئذنة يوالشكل المعمار التخطيط  - ب

-Freeمووووآذن مسووووتقمة  -1نوووووعين:  ىإلوووو ةمووووآذن بصووووفة عامووووالف ييمكوووون تصوووون. التخطدددديط
standing ،2-  .)نموواذج النوووع  وتنتشوورمووآذن مدمجووة أو ممحقووة بالمسوواجد )وغيرىووا موون األبنيووة

فووي  44المووآذن السوومجوقيةمثوول  ،يق العووالم اإلسووبلمشوور المنشووآت الدينيووة ب يفووبصووورة كبيوورة األول 
والمآذن اإليمخانية ومآذن خراسوان وغزنوة وباكسوتان  (49-48)لوحوة  والعراق (51-50)لوحة  45إيران

مئذنووووة جووووام وموووون أشووووير مووووآذن ىووووذا النوووووع . (54)لوحووووة 47والينوووود (53،55-52)لوحووووة  46وأفغانسووووتان
 -م1199ىووووووو/595) 48ومئذنووووووة قطووووووب منووووووار، (52 لوحووووووةم، 1198-1191ىووووووو/594-587)بأفغانسووووووتان 

 اليند.  يف 49نار عبلء الدين الخمجي، ومبدليي في اليند (4لوحة رقم  ،م1229ىو/626
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بمدان المنطقة العربية، وشمال أفريقية  يتشرت المآذن الممحقة بصفة عامة فبينما ان
 واألندلس، واألناضول والبمقان.

خروطيوة بالكامول، أو تتكوون مون عودة طبقوات وتخطيط الموآذن إموا مربعوة أو أسوطوانية أو م
 )طوابق( متماثمة المسقط أو متباينة المسقط. 

ىووذه الفتوورة  يوانتشوورت فوو ،العمووارة اإلسووبلمية المبكوورة فووي المووآذن المربعووة كانووت سوومة المووآذن
يووران ومصوور وشوومال أفريقيووة واألنوودلس،  –كمووا سووبق القووول–المبكوورة  فووي الشووام والجزيوورة العربيووة وا 
 مميزًا لمآذن شمال أفريقية واألندلس عمى وجو الخصوص.  واستمر

يران وشبو القارة اليندية، وينطبق  يلممآذن بالعمارة ف يوارتبط الشكل المخروط العراق وا 
تأثرت بالمآذن األناضول كذلك  يوالمآذن السمجوقية فذكر عاليو عن المآذن المستقمة.  عمييا ما

اعتمدتو بعد  يوالذ ي،المئذنة لتأخذ الشكل األسطوان رة، وتطورت عمايذات الشكل المخروط
وبمغت قمة تطور عمارة المئذنة العثمانية األسطوانية في مآذن جامع  ،ذلك العمارة العثمانية

 بأدرنة من عمل المعمار سنان. (67لوحة  م،1574-1568ى/ 981-975)السميمية 
عادة المئذنة تكون تطبقات( حيث وتميزت مصر والشام واليمن بالمآذن متعددة الطوابق )ال

 يسطوانا بين المربع والمثمن واأليختمف مسقطيم( ة)أو ثبلثن ابقامن قاعدة مربعة يعموىا ط
، وعادة تستدق المئذنة ، ثم قمة المئذنة(50بالقاىرة يالعصر الممموك ين بصورة غالبة فاألخير )وا

  .(27-21)لوحة  كمما اتجيت ألعمى
بالضرورة اقتصار كل إقميم عموى نمووذج محودد لتخطويط  يق ال يعنوجدير بالذكر أن ما سب

 يوشكل المآذن دون غيره، ولكن ىذا ينسحب فقط عمى السمة الغالبة أو األكثر انتشارًا بالقدر الذ
 منطقة بعينيا. ياز ما لممآذن ىو األكثر شيوعًا فيسمح باعتبار طر 

بصووفة عامووة تتسووم  51المووآذن اليمنيووة الوويمن شوواىدا عمووى مووا سووبق، فوورغم أن يوتمثوول المووآذن فوو
بالبساطة، وتتكون من قاعدة مربعة يعموىا جزء ثان  أسطواني )أحيانًا مضمع( ينتيي في قمتو بشرفة 

وجوووامع ، 46، 34لوحوووة  م1206ى/603مسوووتديرة يعمووووه جوسوووق متووووج بقبوووة )مثووول موووآذن المسوووجد الكبيووور
اعوودة المربعووة والبوودن األسووطواني بوودن وقوود يفصوول بووين الق ،بصوونعاء( 45لوحووة  م1748ى/1161األبيوور

بصونعاء(. وىنواك مئذنوة  44لوحوة  م1595ى/1003 مثمن كمنطقة انتقال )مئذنة مدرسة صوبلح الودين
تبدأ من قاعدتيا بمسوقط مضومع وتسوتمر بونفس المسوقط حتوى قمتيوا، وفوي الجوزء العمووي مون المئذنوة 

إال أننوا  ؛(43لوحوة  اً فريود اً نموذجأثل وتم م1485ى/090تستدق بصورة خفيفة )مئذنة العيدروس بعدن 
متنوعوة مون الموآذن، فطوراز موآذن مدينوة صونعاء اختموف عون بقيوة المودن  اً طورز كوذلك نجد في الويمن 

وآب وزموووار  ،وجبموووة ،وشوووبام ،وسووويئون ،وحضووورموت ،وحووويس ،وزبيووود ،وعووودن ،تعوووز :مثووول ،اليمنيوووة
فينواك الموآذن المخروطيوة  ،52اء الموآذنفي بن خاص   وغيرىا فكل مدينة من ىذه المدن كان ليا نمطُ 
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وىووي متووأثرة بالمووآذن الغزنويووة والسوومجوقية، وأىووم نماذجيووا مئذنووة "المنووارة" وىووي أحوود أىووم معووالم مدينووة 
وتتخووذ شووكبل مخروطيووا، وىنوواك عوودد موون مووآذن  ،عوودن، وتقوووم عمووى قاعوودة منخفضووة مربعووة تقريبوواً 

مووآذن مربعووة المسووقط بالكاموول ويصوول  وىنوواك ،عصوور بنووي رسووول تتبووع نفووس التصووميم "المخروطووي"
 . 53(47لوحة ، طوابق )مئذنة مسجد طو وسط مدينة سيئون 8بارتفاع  اً متر  40ارتفاعيا حتى 

يعكووووس طبيعووووة عالميووووة انتشووووار ىووووذا  اً ممتوووواز  اً نموذجووووأوتمثوووول المئذنووووة األسووووطوانية العثمانيووووة 
يا األسووطواني الرشوويق الووذي ببوودنوتتميووز المئذنووة العثمانيووة  ،موون ناحيووة الشووكل يالعنصوور المعمووار 

يسووتدق بميووارة شووديدة مووع االرتفوواع وتنتيووي بقمووة مخروطيووة تشووبو رأس القمووم؛ ولووذا عرفووت بالمئذنووة 
خاصوة إذا موا قورنوت بالموآذن –"القممية". والمئذنة العثمانية بسيطة فوي التكووين غفول مون الزخرفوة 

يا، وارتفاعيووا الشوواىق، وقمتيووا وتسووتمد خصوصوويتيا موون رشوواقت –الممموكيووة والسوومجوقية والمغربيووة
 .(67)لوحة حافظت عميو إلى حد كبير  يوشكميا الثابت الذ ،القممية

خضووع  يالووذ يالعووالم اإلسووبلم يفوو (81-72، 67، 35)لوحووة  ويمثوول انتشووار المئذنووة العثمانيووة
، العثمانيوةالدولوة تواريخ حواالت تعكوس طبيعوة سياسوة وتطوور  يطرة وحكم الدولة العثمانية ثبلثلس

 :تيوذلك عمى النحو اآل
 إيجة والبحر األيوني وجزر البحر المتوسط وبحراألناضول وتركيا والبمقان  -1
 والجزيرة العربية )الحجاز(وببلد الشام  وشمال أفريقيا والسودانمصر  -2
 اليمن -3

الحالووة األولووى تمثوول المئذنووة العثمانيووة الطووراز السووائد )مووع وجووود بعووض االسووتثناءات(،  يفوو
ن مثمووت العمووارة السوومجوقية – باسووتثناء األناضووول يىووذه األراضوو وعمووة ذلووك أن لوجووود السووبلجقة وا 

فتحتيوا الدولوة العثمانيوة واسوتقر ليوا الحكوم لفتورة زمنيوة طويموة  –أحد أىم األصول لمعمارة العثمانية
ىوذه البمودان  يمسوتقر فو يسوبلمإالدولة العثمانيوة أول حكوم  انعكست عمى ازدىار العمران، وكانت

 .يياف يسبلمإ يلعمارة العثمانية أول طراز معمار مت افمث
جوووذور عميقوووة  يوذ يقوووو  يمحمووو ية تزخووور ىوووذه البمووودان بمووووروث إسوووبلمالحالوووة الثانيووو يوفووو

مصوووور والشووووام والحجوووواز، والمغوووورب األنوووودلس(، وموووون ثووووم اسووووتمر التووووراث  فووووي )العمووووارة الممموكيووووة
بتكوينيوووا اسوووتمرت  54مئذنوووة الممموكيوووةىوووذه األقطوووار؛ فنجووود أن ال يلوووو الغمبوووة فووو يالمحمووو يالمعموووار 
، ممموكيوووووة الطوووووراز م1629ى/1038 يجوووووامع البردينووووومئذنوووووة ) يطووووووال العصووووور العثموووووان يالمعموووووار 

. ولووم يمنووع ذلووك وجووود المئذنووة العثمانيووة إلووى (82لوحووة  والتصووميم مووع بعووض المبلمووح العثمانيووة،
بالقموووة القمميوووة  از )تقريبوووًا(الطووور  جانوووب المئذنوووة ممموكيوووة الطوووراز، كموووا ظيووورت المئذنوووة الممموكيوووة

 يبوووة الموووآذن ذات القموووة العثمانيوووة فوووموووا أدى لغم –اً أو تجديووود الغالوووب تمثووول إضوووافةً  فوووي– العثمانيووة
 ير بوصفو لممآذن عثمانية الطراز فوعن ىذا التأثي يإيفميا جمب يقد عبر الرحالة التركو  .55القاىرة
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  .56وطراز الجوامع التركية يوالروم يسبلمبولالطراز اإليا مآذن عمى نأالقاىرة ب
فوووي  يوووامآذنإال أن  –رغوووم خضووووعيا لمدولوووة العثمانيوووة–الووويمن  يالحالوووة الثالثوووة نجووود فووو يوفووو

العصوور العثموواني لووم تتووأثر بالمئذنووة العثمانيووة القمميووة؛ بوول ظوول الطووراز المحمووي اليمنووي مسووتمرا فووي 
ي المقابول لوم تخول الموآذن اليمنيوة وفو ،حكمتيا الدولة العثمانيةالتي  حالة استثنائية من بين البمدان

 منيا العباسية والسمجوقية واألندلسية والمصرية. ،من تأثيرات مختمفة
النتشار المئذنة العثمانيوة عكسوت واقوع سياسوة الدولوة  ثومن الواضح أن ىذه الحاالت الثبل

، فضوبل يعثموانالبمودان لمحكوم ال يىوذه البمودان وتقبول أىوال يالعثمانية ونسبية مدى تغمغل نفوذىا ف
وال يوووزال تتبوووع ىوووذه  ،الوافووود يىوووذه البمووودان موووع الطوووراز العثموووان يفووو يعووون تفاعووول المووووروث المحمووو
 ىذه األقطار. ية العثمانية وآثارىا المعمارية فتاريخ الدول يث فالظاىرة يحتاج لمزيد من البح

الميوة عموى أضوفت صوفة الوحودة والع يقمم المآذن أحود أىوم الوحودات التو تمثل قمة المئذنة.
الوحوودة وفقووًا  ذات الوقووت بصووورة واضووحة تنوووع ىووذه يوتشوورح فوو (1)شووكلالمووآذن موون حيووث الشووكل 

  .ي( أو جغرافي)تاريخ يلمحدد زمن
 يفوو يتأخووذ شووكل قوووس أو عقوود نصووف دائوور  ي( المووآذن التوو58، جربوووش57تمثوول قمووة )خوووذة

قمووة، شووكل كمثوورى(، ، 59قبووة، مبخوورةعمووى شووكل ة موولقمووم المووآذن )سووواء كانووت الق يالقطوواع الرأسوو
ظم قمم موآذن العموارة باإلضافة لمقمة المخروطية، واليبلل المثبت أعمى القمة القاسم المشترك لمع

 العالم بأسره.  ياإلسبلمية ف
جميووع المووآذن  يفوو –تقريبوواً –يمثوول القاسووم المشووترك  (1)شووكلالمووآذن  موشووكل اليووبلل أعمووى قموو

 عمووى جووامور يشووتمل عمووى تفاحوواتمثبووت  ،حوواسالغالووب مصوونوع موون الن يواليووبلل فوو ،العووالم يفوو
جووة وقوود يكووون اليووبلل نتي والعثمانيووة( المغوورب،بووبلد  يوالحفصووية والمرينيووة فوو، )المووآذن الممموكيووة

أفريقيوا.  يالعموارة الفقيورة التقميديوة فو يكموا ىوو فو ،نشوائية تأخوذ شوكل اليوبللإتصميم القمة بصوورة 
خووور مووون عوامووول الوحووودة آذن انعكووواس لعامووول آأعموووى الموووومووون المووورجح أن وحووودة اليوووبلل كعنصووور 

رمضووان  فووي الصوويام فووي نيويوورتبط بووو جميووع المسوومم ،(يالقموور ) يالتقووويم اليجوور  ياإلسووبلمية وىوو
وتفسووير ارتبوواط اليووبلل بالمئذنووة ام البوويض موون كوول شووير(، واألعيوواد. أي ووام القمريووة )المعروفووة بواأليو

 مقبولُ  ،نظرا الرتفاعيا ،رمضان واألعياد يف 60سياق أن المئذنة استخدمت الستطبلع اليبلل يف
 ، ويضيف لوظائف وأدوار المئذنة وظيفة جديدة.يومنطق

وتمثل ظاىرة قمم المآذن متعددة الرؤوس المرتبطوة بموآذن نيايوة الدولوة الممموكيوة الجركسوية 
عمووى  شوواىدًا أثريوواًّ  –كمووا سووبق ذكووره–( 32، 27، لوحووة وأمرائووو يالقوواىرة )عصوور السوومطان الغووور  يفوو

وجووودير بالوووذكر أن ىوووذه الموووآذن  ي،وجغرافووو ير قموووة المئذنوووة وفقوووًا لمحووودد تووواريختنووووع وحووودة عنصووو
 يمئذنووة جووامع محموود بووك أبوو –61المعروفووةالجركسووية إلووى جانووب المووآذن –متعووددة الوورؤوس شووممت 
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وكانوت قموة المئذنوة تتكوون مون خمسووة  ي،العصور العثموان يفو( 33، لوحوةم1774ى/1188) 62الوذىب
داللوة لمورابط  ي، موا يعطوة خمسوة قودورأوبقيت قواعودىا فووق الجوسوق عموى ىيو ،رتتطاي 63رؤوس

محاولوة  يفو يوالنمووذج العثموان المشترك بين النماذج الممموكية صاحبة ىوذه الخاصوية المعماريوة،
مدرسوة عموى بعود خطووات مون الجوامع األزىور و لموقعوو أموام  يىو التأثير المكوان والظاىر ،إحيائيا
الذىب ا كداللة الستعادة نفوذ المماليك وأن أب يسياق البعد التعبير  يتفسير ذلك ف ويمكن ي،الغور 

 .ياستمرار لمسمطان الغور 
تعوود ظواىرة تعودد الموآذن لفتورة . تعودد الموآذن يتتعمق بالشكل تتمثل ف يوالظاىرة األخيرة الت

م، كتاب فتوح 967ى/ 257 )توأقدميا ما أورده ابن عبد الحكم حيث تؤكد الروايات التاريخية  ؛مبكرة
 يصوامع )منارات( ف 64أمر ببناء أربع م(673ى/53)مسممة بن مخمد  يمن أن الوال مصر وأخبارىوا(

 م(715-705/ى96-86)بوون عبوود الممووك  عيوود الوليوود يفوو توأنشووئ ،أركووان جووامع عموورو بوون العوواص
ح أن تعووودد والمووورج ،بدمشوووق يالجوووامع األموووو  ي، وفوووبالمدينوووة مسوووجد الرسوووول  يموووآذن فووو 65أربوووع

ذان لجميوووع الجيوووات حوووول بحيوووث يصووول األ ي،ىوووذه الفتووورة المبكووورة كوووان لغووورض وظيفووو يفووو الموووآذن
قوام تُ  يالوذذات الوقوت لتمييوز المسوجد الجوامع  يوفوالجامع، وارتوبط ذلوك بالتأكيود بتعودد الموؤذنين، 

 يالسومطانذان تبط تعدد الموآذن كوذلك باعتمواد األار  يالعصر الممموك ي. وففيو الصموات الجامعة
بصوووفة عاموووة ارتوووبط بالبعووود  ن انتشوووار ظووواىرة تعووودد الموووآذنإولكووون يمكووون القوووول  ،كموووا سوووبق القوووول

ت ظووواىرة تعووودد الموووآذن بصوووفة واشووتير  –يالتعبيووور  دالبعووو فوووي سنشوووير إليووو–بصوووورة أكثووور  يالتعبيوور 
يران والمساجد العثمانية السمطانية.  يخاصة ف  اليند وا 

تعوودد المووآذن؛ ظوواىرة شوواىدا أثريووا عمووى  حة فووي الينوودعمووارة المسوواجد وأيضووا األضوور وتمثوول 
لعوول أىميووا توودعيم البنوواء فووي مسووتوياتو  ،ذانت بوظووائف وأدوار أخوورى فضووبل عوون األحيووث ارتبطوو

مون الموآذن  يعودد زوجو ىعموالينود تحتووي  يفوأغمب المساجد أن  فنجد ،المتصمة بجدران المسجد
موووع االىتموووام  ،ظموووة القبموووة، أو الصوووحن موووآذن تكتنوووف أركوووان المسوووجد جميعيوووا، أو 6أو  4أو  2

نموا انعكسووت  ،بواجيوة ظموة القبموة المطموة عمووى الصوحن ولوم تقتصور ىوذه الظوواىرة عموى المسواجد وا 
مثول  ،ةالبنواء األربعو بزوايوا 66موآذن أربوعحيوث تكتنفيوا عوادة  ،عمى منشآت أخرى أىميا األضرحة

 .(61ة )لوح ، وضريح اعتماد الدولة بأجرا(60)لوحة ضريح تاج محل
وأحيانوا  –أبوراج بزوايوا ظموة القبموة أربعوةأو –موآذن بزوايوا ظموة القبموة  أربعفنجد بالمساجد عادة 

مدخل ظمة القبمة من الصحن مثل المسوجد  نكتنفات –لتصبح بذلك ست مآذن–ان تزيد مئذنتان أخري
مثل  ،الخارج ، أو منم(1826ىو/1235)ومسجد برطاق بعميكرة  م(1500ىو/906)الجامع في شامبانير 
، أو بزوايوا صووحن (63)لوحووة حيودرآباد  وجوامع إبووراىيم فوي م(1648ىوو/1056) 67المسوجد الجوامع بووأجرا

 69ومسووووووجد وزيرخووووووان فووووووي الىووووووور م(1739ىووووووو/1152) 68مثوووووول المسووووووجد الجووووووامع بعميكوووووورة ،المسووووووجد
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 عمووى جووانبي واجيووة –فضووبًل عوون األبووراج األربعووة بأركووان المسووجد–، أو مئووذنتان م(1643ه/1053)
، أو (62، لوحوة م1641ىوو/1045)مثل المسجد الجامع بودىمي  ،ظمة القبمة المطمة عمى صحن المسجد

عمى صحن المسجد مثل مسوجد  ن عمى جانبي واجية ظمة القبمة المطمةين المئذنتيتقتصر عمى ىات
"غاتوا  70، ومسوجد زينوة المسواجدم(1650ه/1054)بيجم بمدينة شاىجيان آباد شمال دىموي  يفتحبور 

نوووارات( يتكوووون مووون لمعمووواري الغالوووب ليوووذه الموووآذن )الم. والتكووووين ام(1710ىوووو/1122)بووودىمي  سوووجد"م
كوذلك يعمووه خووذة  ،يعموىموا جوسوق موثمن –وأحيانًا طوابق واحود–مسقط مثمن  كل منيما ذوطابقين 

ومئوووذنتا مسوووجد زينوووة  71بصووومية الشوووكل، وتختموووف عووون ىوووذا التصوووميم مئوووذنتا مسوووجد فتحبوووورى بووويجم
طوابوق مثمنوة مون الحجور األحمور تسوتدق ألعموى ومتوجوة بخووذة  أربعةبدىمي، فتتكون من المساجد 

وخوووذة بصوومية الشووكل فووي مسووجد زينووة المسوواجد،  يت قطوواع موودبب مفصووص فووي مسووجد فتحبووور ذا
كول منيوا  ،بتصوميم فريود؛ فيوي متماثموة م(1826ىوو/1235)وتتميز كذلك مآذن ومسجد برطاق بعميكورة 

ذات  ،ن تضوميعات بودن المئذنوة بوارزةأين وجوسق متووج بقبوة، والجديود ىنوا مكون من طابقين مضمع
وينتيووي كوول ضوومع منيووا فووي الطووابق الثوواني بأشووكال جواسووق صووغيرة  ،كووذلكقطوواع نصووف مسووتدير 

عوون اآلذان، لتوودعيم  . وتسووتخدم ىووذه المنووارات فضووبلً 72مثمنوة مغطوواة بقبوواب مدمجووة فووي بوودن الطوابق
اسوتراحات )مقاعود( لشويوخ المدرسوة بجدران المسجد، واستخدمت أيضًا  البناء في مستوياتيا المتصمة

 .73كتاتيب لتحفيظ القرآنا من األساتذة والعمماء، وبعضيا وزوارى
 مواد وتقنيات البناءالمئذنة و  - ت

مآذن كل إقميم أو كل مدرسة  ميزت يالتالعوامل  حد أىمأالمواد الخام وتقنيات البناء تمثل 
  فترة زمنية ما. ي، كما أنيا تعبر عن ثقافة البناء فعن غيرىا –يرإذا صح التعب–معمارية 

 يالمساجد األولى كانت مبنية من الطوب المبن. وأول مئذنة تبنى من الحجر ف يوالمآذن ف
 كما أشرنا سابقًا.  م665ى/ 45مئذنة جامع البصرة سنة  يضوء الروايات التاريخية ى

بنواء الرئيسوية لمموآذن، واسوتخدام ىوذه الموواد الموواد  تمثولالحجر الطوب المبن واآلجر و نجد و 
، وىذا يتباين ليس فقوط مون البناء بصفة عامة في يابحسب انتشار استخداممقرون بصورة كبيرة 

عموى ف تورة زمنيوة ألخورى.فيختموف مون  يانفسووداخول المدينوة  قطر لقطر أو من مدينة لمدينة، بول
كانوووت الموووادة  –العباسووويغموووب منوووذ بدايوووة العصووور عموووى األ-نجووود أن موووادة اآلجووور  سوووبيل المثوووال

البنووواء تقريبوووًا، ثوووم سووواد  يحتوووى بدايووة العصووور المممووووكلقووواىرة مدينوووة ا يلبنووواء الموووآذن فووو 74الرئيسووة
 يحووين أن المووآذن فوو يفوو .76يالعصوور العثمووان ي، واسووتمر فوويالعصوور الممموووك خووبلل 75بووالحجر

 78منواطق الواحوات يفوبوالطوب الموبن  البنواء، و (18-17)لوحوة  المصورية مبنيوة مون اآلجور 77الدلتا
وىوووذا مووورتبط كوووذلك  ،فريقيوووةأشووومال  يوالوووببلد الصوووحراوية فووو، (20)لوحوووة  بصوووحراء مصووور الغربيوووة

 حقًا.و الكما سنشير إلي يبالبعد االقتصاد
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البنواء بالحجووارة  يوىوذا شووائع أكثور فوو ،البنواء يمووواد الخوام فوومل اً مزدوجو اً ونجود كوذلك اسووتخدام
مثل بناء األجزاء العموية من اآلجر لتخفيوف  ،الغالب لضرورة إنشائية يبب فواآلجر، ويكون الس

 التغطية والعقود والزوايا. يجر مقارنة بالحجر فاألحمال، ولسيولة استخدام اآل
ب، بينموووا ا  مووودن صوونعاء وتعوووز وزبيووود و منشوووآت مووآذن بنووواء  يخدم الحجوور فوووالووويمن اسوووتُ  يفووو 

فووي  79الطوووب المووبن والنووورة، واسووتخدم (43)لوحووة  دنوعوو ةجبموو لبنوواء مووآذن عمووائراسووتخدم اآلجوور 
 حضرموت وسيئون.بناء مآذن 
حيووث  ،الخشووب والرصوواص والحديوود والنحوواسكووذلك  ومكانيوواًّ  بنسووب متفاوتووة زمنيوواً  خدمواسووتُ 
والرصواص بصوفة خاصوة استخدم الخشب و  ،بعض شرفات المآذن الممموكية يفالخشب استخدم 

ن كووان عمووى نطوواق  ،الحديوود لعموول دعامووات أو سووبللم داخميووة واسووتخدم ،المووآذن العثمانيووة لقمووم وا 
صونع المئذنوة حيوث يُ  يس الموادة الخوام األقول اسوتخداما فووبينما يمثل النحوا ،ضيق وحديث نسبياًّ 

مووآذن غالبيووة بووين  اً منووو اليووبلل أعمووى قمووة المئذنووة، إال أنووو يمثوول القاسووم المشووترك األوسووع انتشووار 
 .يالعالم اإلسبلم
 يمثول اآلجور والقاشوان ،ك التكوينات الزخرفية والكتابية والمنفذة بموواد خوام متباينوةوتمثل كذل

تمييووز أشووكال المووآذن موون منطقووة  فووي أو الببلطووات الخزفيووة أو الحجوور أو الجووص أحوود المحووددات
 ألخرى ومن فترة زمنية ألخرى.

والوحووودات  كموووا تفسووور تقنيوووات البنووواء، وبعوووض العناصووور والمفوووردات المعماريوووة، والتشوووكيبلت
بعضويا وبعوض مون جيوة، وبينيوا وبوين  يالزخرفية حقيقة التأثير والتأثر بين مآذن العالم اإلسبلم

 آثار الحضارات األخرى من جية ثانية. 
تعوووورف – م(1702-1701/ه1113ىووووا ؤ أعيوووود بنا التوووويم، 16/ه10 القوووورن) 80مئذنووووة نووووافبكتوس

سووف تيوودم الجووامع ومينوواء باليونووان، لؤل مدينووةبمئذنووة الوووزير، وتقووع بووالقرب موون قمعووة نووافبكتوس ب
نمووووذج ممتووواز لتوضووويح فكووورة طبيعوووة عالميوووة المئذنوووة أ –سووووى قاعووودة المئذنوووة بالكامووول ولوووم يتبوووق  

أو كظاىرة معمارية دالة وكيفية التطبيق ضمن بيئات متباينة. فنجد أن المئذنوة  يكعنصر معمار 
فون  يوىوذه التقنيوة تعورف فو .(68)لوحوة  ةبنواء بيزنطيوة محميو بتقنيوة منفوذ -منيا يالمتبقالجزء –

حاطووة كوول قطعووة حجوور بببلطووة موون اآلجوور إعبووارة عوون  يوىوو ،cloisonnéالعمووارة البيزنطيووة بووال
بعووض  ي، واسووتمر تأثيرىووا فوو81موون جميووع الجيووات، وىووذه التقنيووة تميووز العمووارة البيزنطيووة اليونانيووة

 اليونان. ينماذج العمارة العثمانية ف
أن المئذنووة تمثوول أىووم مممووح مووادي ( Formموون حيووث الشووكل )ارة المووآذن وُأجموول القووول فووي عموو

عموووارة العموووارة اإلسوووبلمية و و  ،اإلسوووبلمية بصوووفة عاموووةالحضوووارة ثبلثوووي األبعووواد يعكوووس صوووفة عالميوووة 
ثوم  ،اإلسوبلمية ةنوو موع اتسواع الدولوفإورغم الوحدة في أصول النشوأة والوظيفوة؛  ،المساجد بصفة خاصة
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فووووي بيئووووات مختمفووووة ذات إرث معموووواري وحضوووواري ومووووواد خووووام وخبوووورات بنوووواء  تعوووودد الوووودول اإلسووووبلمية
 ،وظروف مناخ متباينة ظيرت طرز إقميمية متمايزة، وفي داخل كل إقميم استنادًا لعوامول موؤثرة متعوددة

ن اشتركت في السمت العام في المجمل  ،ظيرت كذلك أنماط متعددة  ،تختموف فوي التفاصويلإال أنيوا وا 
إن صووح –سووقاط لمعنووى العالميووة حيووث المممووح العووام المشووترك أو الموونيج المشووترك إلونكوورر أن ىووذا ا

كافوة دول العوالم اإلسوبلمي، بينموا تركوت آليوة  ييمثل القاسوم المشوترك بوين النتواج المعمواري فو –التعبير
طبيعووووة وشخصووووية بحسووووب  تقنيووووات البنوووواءشوووواممة تفاصوووويل التخطوووويط والتصووووميم والزخرفووووة و  التطبيووووق

مكانات ك  من مكان آلخر بكل أريحية وطبلقة.ميزه يو  ينعكس عمى ىذا النتاج المعمار ي بما ل إقميموا 
 المئذنة والوظيفة .2

دراسة العمارة اإلسبلمية بصفة عامة والمئذنة بصفة  يفأىم األبعاد أحد تمثل الوظيفة 
ن كان ذلك اخاصة،  لتأثير ألنيا بصورة أو بأخرى تمثل عامبًل مؤثرًا عمى األبعاد األخرى وا 

 بنسب متفاوتة.
 يوفوو ،ذانوىووو اإلعووبلم بوقووت دخووول الصووبلة عبوور األ ي،نشووأت المئذنووة بغوورض واحوود رئيسوو

ثم تحققت  ،مرحمة الحقة أصبحت عبلمة أو شارة ُيستدل عبرىا عمى موقع الجامع خاصة لمغرباء
نموا ترتبوت ضومن النتوائج المباشورة ال يلممئذنة دالالت أخرى لم تكن غاية ف نتشوار عموارة ذاتيوا، وا 

 يإكسواب مدينوة موا )أو حو يالمآذن بصورة عالمية؛ حيث أصبحت المآذن أكثر العناصور توأثيرًا فو
 لئلسبلم والحضارة اإلسبلمية. اإلسبلمي؛ حتى صارت رمزاً  يأو محمة( البعد البصر 
التسوبيح  –كموا ذكورت سوابقاً –ذان ضمن وظائف المئذنوة والموؤذن عموى السوواء وزيد عمى األ

ريات والفجريوووات ح  نشووواد الس وووا  و  ، يميووول والتكبيووور، وذكووور حوووال المووووت والقياموووة، ومووودح النبووووالتي
كووذلك  يوارتووبط ذلووك التطووور الوووظيف ،شووير رمضووان وأيووام الجمووع يوالقصووائد والمووواعظ خاصووة فوو

 ، وظيور دكك لممؤذنين داخل المساجد.82لممآذن من حيث العدد والشكل يبتطور معمار 
)أن يقوووم بووو  يعمووى سووبيل المثووال اعتموواد اآلذان السوومطان يالوووظيف وموون أوجووو ذلووك التطووور

العصور  يالجوامع الكبرى فو يذان كامل عمى انفراد( فأكل مؤذن ب يعمى أن يأت ،أكثر من مؤذن
تصووميم وعمووارة المئذنووة الممموكيووة ذلووك التطووور عبوور عنصوورين رئيسووين  يويمبوو ،بالقوواىرة يالممموووك
المئذنوووة  يبالمنشوووأة مووون جيوووة، وتعووودد الشووورفات فووو (36-35، 33ة )لوحوووتعووودد الموووآذن  يفووو نيتموووثبل

 .83من جية ثانية( 26-21)لوحة الواحدة 
أدتيا المئذنوة عموى أكمول وجوو  يوالت–وفضبًل عن الوظائف األصمية لممئذنة المذكورة عاليو 

 يالمعموووار  يوالبعووود الفقيوووبصوووفة  ينتيجوووة التكامووول بوووين مكوناتيوووا مووون حيوووث الشوووكل والبعووود التعبيووور 
فثمووة وظووائف )أدوار( أخوورى لممئذنووة اسووتجدت نتيجووة  –موضووعو يخاصوة، كمووا سنشووير إلووى كوول فوو

اكتسوووبتو، ويمكووون  يالوووذ يأىميوووا موقوووع الموووآذن، وعمارتيوووا )الشوووكل(، والبعووود التعبيووور  ،عووودة عوامووول
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 تى:حصر ىذه الوظائف واألدوار عمى النحو اآل
 أبراج مراقبة ووسائل اتصال -
 منارات ىداية السفن -
 و شارة لمقوة والتقوى )لممنشئين(رمز أ -
 دينية -دعاية سياسية -

قامووت بوودور  يلممووآذن التوو اً نموذجووأ، (16-13)لوحووة صووعيد مصوور فيالمووآذن المصوورية وتمثوول
أوقوووات الخطووور والحوووروب، وذلوووك عبووور اسوووتخدام  ي، خاصوووة فووو84أبوووراج مراقبوووة أو وسوووائل اتصوووال

مئذنوووة اإلشوووارة عووون سوووابقتيا وتوصوووميا  كووول يإشووارات ضووووئية لووويبًل أو دخانيوووة أثنووواء النيوووار، وتتمقووو
حتوووى يوووتم توصووويل اإلشوووارة أو الرسوووالة  ،لشووومالإلوووى اوذلوووك مووون الجنووووب  ،بووودورىا لممئذنوووة البلحقوووة

 أسرع وقت ممكن.  فيلمعاصمة القاىرة
ليدايوة  85قامت بدور منوارةالتي  نذلممآ اً نموذجأمصر  في (19-17)لوحة وتمثل مآذن الدلتا 

 يوارتفاعاتيووا الشوواىقة التوو ،عمووى النيوول مباشوورة المووآذن وذلووك موون خووبلل موقووعالسووفن المووارة بالنيوول، 
أبووو صووير، سوومنود، المنصووورة،  :موودن وقوورى الوودلتا مثوول يموون سووطح البحوور فوو اً متوور  47تصوول إلووى 

 .يياط، فوه، رشيد، دسوق، ديروط بحر دم
 مظيووور مووون مظووواىر القووووةتعبووور عووون أنيوووا  يدوار األخووورى لممئذنوووة كعنصووور معموووار ومووون األ

، وحووب ذيوووع الصوويت وتخميوود يب أعمووال الخيوور، والتنووافس المعمووار والثووروة، واإليمووان والتقوووى وحوو
تجووواوز مدينوووة صووونعاء بووواليمن إلوووى أن دور الموووآذن  يدراسوووة عووون دور المئذنوووة فووو يوتنتيووو ،الوووذكر

لمقووة  اً لتقووى واإليموان، ومظيور عون امصبلة إلى كونيوا تعبيورًا لذان والنداء الوظيفة التقميدية لرفع األ
ترسول نفوس الرسوالة  يىذا السياق بأبراج العمائر السكنية الت ي. ويقارنيا ف86لمُمنشئ يوالق ْدر العال

 من انعكاس لمقوة والق ْدر.
ن يعكووس ىووذا الوودور والعمووائر الدينيووة التووي يكتنفيووا مئووذنتان عاليتوواوتكوووين مووداخل المسوواجد 

أعموووى  (37، لوحوووة م1420-11419ى/823-822)وتمثووول مئوووذنتا جوووامع المؤيووود شووويخ (، 41-38)لوحوووة 
، والفخاموةبمظيور القووة  يتووح يمون أجمول النمواذج لمموآذن التو اً نموذجوأباب زويموة بالقواىرة  يبرج

 يتتركو المئذنتان أعمى البرجين بضخامتيما وارتفاعيما وبنائيما الحجر  يوالتأثير أو االنطباع الذ
 87ين المئوووووذنتين بيوووووذه الصوووووورة ألن يمووووودحيماوقووووود دعوووووا تكوووووو  ،المنحووووووت الموووووتقن بوووووالقوة والفخاموووووة

 المؤرخون، ويكتب عنيما الشعراء الكثير حتى بعد تيدم المئذنة البحرية. 
نمووذج لتوضويح توأثير البيئوة التنافسوية عموى تطوور أمصر خيور  يوتمثل المآذن الممموكية ف

فويمكن أن نعتبور  ،الموآذنقاموت بيوا  يعمارة المآذن، واألدوار التعبيرية والِدعائيوة غيور المعمنوة التو
عموى ظواىرة  88أن البيئة التنافسية )ضمن عمائر سوبلطين وأموراء المماليوك( كأحود العوامول الموؤثرة
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، وأيضوووًا (33-32، 27)لوحوووة  يالعصووور الجركسووو يتعووودد رؤوس الموووآذن لعموووائر القووواىرة الدينيوووة فووو
 زخارف المآذن.  يبداع والتأنق فاإل

وذلوك  ،تحقيوق تخميود الوذكر واألجور ير لمموآذن يتمثول فوآخو اً وتوجد ظواىرة أخورى تعكوس دور 
لمئذنووة قائمووة عمووى مسووتويين: األول عوون طريووق إمووا بنوواء مئذنووة جديوودة أو تعميوور واسووتكمال أجووزاء 

و. وتمثول نمواذج ىوذا ئويانًا بتعمير الجامع أو بعض أجزاشيير، مصحوبًا أح يبالفعل لجامع تاريخ
حيوووث آثووور  ،بجوووامع أحمووود بووون طولوووون (9، لوحوووة م1296ى/ 696)المسوووتوى مئذنوووة السووومطان الجوووين 

عوادة بنواء أخورى جديودة ، وعودم ترميميوا؛ ومون ىنوا عرفوت بمئذنوة 89السمطان الجين ىدم المئذنة وا 
عميوره لمجوامع. وكوذلك السمطان الجين وليست مئذنة ابن طولون شأن بقيوة الجوامع رغوم تجديوده وت

 .(33)لوحة  بالجامع األزىر م(1510ى/915) يوالغور  م(1469ى/873) يمآذن قايتبا
مووع عوودم القوودرة عمووى بنوواء  –الرغبووة الظوواىرة–حووب عموول الخيوور  ييتمثوول فوو يوالمسووتوى الثووان

حالة القدرة وعمل أعموال عديودة، فيقووم ببنواء  يكثار من عمل الخير فجامع جديد بالكامل، أو اإل
لمسوجد وضوريح  م(1478ى/883) يمثل مئذنة األمير يشبك من ميود ،مئذنة لبناء قديم قائم بالفعل

 . 90مام الميث بن سعداإل
؛ التفسوير ةويمكن تفسير ىذا الودور لممئذنوة بمسوتوييو أحود تفسويرين بواختبلف كول حالوة عموى حود

بنائيوا وتعميرىوا أحوب األعموال إلوى اد، وتودخل  يحيث يمثل بناء المسواجد والمسواىمة فو ي؛األول فقي
 ويؤكد ذلك اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة. ،د وفاتوباب الصدقة الجارية لصاحبيا بع يف

 –اً حبووذا لووو شوويير –ن بنوواء أو تجديوود مئذنووة لبنوواء قووديم قووائم إ؛ حيووث دعووائي يوالتفسووير الثووان
فووون الدعايوووة  يوىوووذا يعبوور عنوووو فوو ،بأقووول تكمفووة يحقوووق شوويرة لصووواحبو ييمثوول أسووورع إنجوواز معموووار 

يل التكمفة يشبع احتياج أكبر شريحة ممكنوة؛ وىوذا يكوون مطموبوًا السياسية الحديثة بإنجاز سريع قم
ويمكون تفسوير بنواء  ،مرحموة البدايوة عموى وجوو الخصووص يأو حكومة جديدة ف يسياس يبشدة أل

ىووذا السووياق، وتكموون مشووكمة ىووذا  يالسوومطان الجووين لمئذنووة جووامع ابوون طولووون، وتعميووره لمجووامع فوو
 . إثباتوصعوبة  في التفسير

مووورتبط  يالمئذنوووة والوظيفوووة أن الوظيفوووة األساسوووية لممئذنوووة ككيوووان معموووار  يقوووول فوووومجمووول ال
ألكبوور دائوورة  ذان وتوصوويمو موون عوول  رفووع األ يبالمسوواجد )سووواء بشووكل متصوول أو مسووتقل( متمثمووة فوو

ذاتوو  يفضبًل عمى أن وقوف الموؤذن عموى المئذنوة المرتفعوة فو–ممكنة لئلعبلم بوقت دخول الصبلة 
السومة  يىو –ذان مون بعيودتو لئلعبلم بوقت الصبلة لمن ال يتمكن مون سوماع األذا يف يإعبلن مرئ

ومووع ذلووك فقامووت المئذنووة بوظووائف وأدوار أخوورى متباينووة موون  ،أكسووبت المئذنووة صووفة العالميووة يالتوو
مكوووان آلخووور، ومووون فتووورة زمنيوووة آلخووورى. بكمموووات أخووورى تتحقوووق عالميوووة المئذنوووة مووون حيوووث الوظيفوووة 

 يمحميوة فوو اتذات الوقوت لوم تمنوع ىوذه العالميوة وجوود خصوصوي يليوا، وفوبحسوب الوظيفوة الرئيسوة 
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منووواطق عووودة بحسوووب عووودة عوامووول تختموووف مووون منطقوووة  يتوظيوووف المئذنوووة لوظوووائف وأدوار أخووورى فووو
 لمنطقة ومن عصر لعصر. 

مثوووول الزيديووووة واإلباضووووية اسووووتثناء لقاعوووودة ارتبوووواط  ،وتمثوووول مسوووواجد بعووووض الفوووورق اإلسووووبلمية
ورغم أن ىذه الشريحة ال توؤثر عموى عالميوة عنصور  ،مصبلةلرتفعة لئلعبلن مساجدىا بالمآذن الم

عمووى سووبيل  فورقتينا المتووكة بعوض المسوواجد ولوويس كول المسوواجد لالمئذنوة ألنيووا انعكسوت عمووى عمووار 
 يالبعووود الفقيووو يوسووونناقش ذلووك بالتفصووويل فوو ،أمووواكن بعينيووا يالمثووال، ولفتووورات زمنيووة محوووددة، وفوو

 مرتبط بعمارة المساجد عمى وجو الخصوص. يمعمار لممئذنة كعنصر  يالمعمار 
 يالمئذنة والبعد التعبير  .3
( 83-82)لوحووة موون أىوم عناصوور التشوكيل البصووري لممدينوة اإلسووبلمية  اً مثول المووآذن واحودتُ 

نيوا األكثور توأثيرًا عبور انتشوارىا فوي إكسواب مدينوة موا البعود إبل نستطيع أن نقول فوي ىوذا اإلطوار 
 اإلسبلمي.  يالبصر 

مدينة األلف مئذنة ب (83)لوحة  فاشتيرت القاىرة ،ن ىنا صارت المدن تعرف بمآذنياوم
ودعا وجود المساجد والمآذن العثمانية الطراز في جزر بحر إيجة )جزيرة  ،(91)أو مدينة المآذن

 ( لظيور مصطمح "العثمنة" أو74لوحة ، ميتميني( والبحر المتوسط )جزيرة كريت
"Ottomanization" لممدينة أو الجزيرة.  92بغة أو المظير العثمانيأي الص 

صوارت رموزًا لممدينوة اإلسوبلمية، ثوم لمحضوارة االسوبلمية واتسوعت  يوالمئذنة بيذا الدور التعبير 
المقابوول نجوود ىوودم المووآذن وحظوور بنائيووا لطمووس صووبغة  يوفوو ؛داللتيووا التعبيريووة لتصووير رمووزا لئلسووبلم

 العصر الحديث. يكساب واحدة جديدة فإو عدم إسبلمية تاريخية كانت موجودة بالفعل، أ
وفووي ىووذا السووياق نفسوور ىوودم المووآذن فووي األنوودلس )أسووبانيا( ودول البمقووان بعوود خروجيووا موون 

، والبمقوان م1492بسوقوط غرناطوة سونة  م15تحت مظمة الحكم اإلسبلمي )أسوبانيا فوي نيايوة القورن 
باسووتثناء بعووض المنوواطق وبعووض – ( حيووث عموودت القوووى الحاكمووة الجديوودةم20فووي بوودايات القوورن 

ىودم اآلثوار اإلسوبلمية عاموة  ىسواء كانوت مسويحية أو شويوعية إلو –(81-75)لوحة  النماذج النادرة
وعبلمووة  اً والمووآذن بصووفة خاصووة، واختصووت األخيوورة باليوودم الكاموول فووي أغمووب األحوووال لكونيووا رمووز 

لممدينوة، وحوذف جوزء مون تاريخيوا مميزة لئلسبلم والمساجد، فأرادت بذلك مسح الصبغة اإلسبلمية 
خمسة قرون. وينطبوق ىوذا الوصوف عموى مودن ي معظم ىذه األماكن فترة تقارب وىويتيا استمر ف

(، 94وسويرس )اليونوان (73-72)لوحوة وغرناطوة وأشوبيمية والزىوراء )األنودلس(، ثيسوالونيكي  93قرطبة
رسووووووك(، وبمجوووووراد )صووووووربيا(، )البوسووووونة والي 97(، سووووووراييفو96(، تيرانووووووا )ألبانيوووووا95وصووووووفيا )بمغاريوووووا

 .(99(، وكيشيناو )مولدوفا(، وبودابست )المجر98وبوخارست )رومانيا
اكتسبتيا عبر  يوالت ،يةسبلمعمى مسح الصبغة المعمارية اإل وتمثل المدن اليونانية شاىداً 
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 بيا مئذنة واحدة من عشرات المآذن فنجد مدينة أثينا والتي لم يتبق   ؛العثمانيقرون من الوجود 
غير  يتبق  التي نراىا في تصاوير الرحالة وتسجميا كتاباتيم، ومدينة ثيسالونيكي شمال اليونان لم 

بيا  يتبق  ، ومدينة سيرس شمال اليونان لم (73-72)لوحة  100مئذنة غير كاممة من مئات المآذن
إلسبلمية أي مئذنة من مئات المآذن. إن ىدم المآذن كان متعمدًا وممنيجًا حتى تختفي الصبغة ا

 وليس مجرد مبان   ياًّ عالم اًّ إنساني اً البصرية لممدينة، ولم يعمم ىؤالء المخربون أنيم ييدمون تراث
 تخصيم أو تخص حتى من بنوىا.

وتمثل داللة المئذنة التعبيريوة كرموز لئلسوبلم عبور انتشوارىا كظول يتبوع اإلسوبلم أينموا ذىوب، 
 اإلسبلمية مصاحبًا ليا. فيعكس وجود المئذنة وجود اإلسبلم والحضارة 

شوديدة االرتفواع، يمكن تفسوير الموآذن شوديدة الضوخامة، و لممئذنة  ينفس السياق التعبير  يوف
وعمارتيا المحكمة المتقنة عمى أنيا تعبير عن قوة اإلسبلم وىيمنتو وموقع المآذن، وتعدد المآذن، 

 عمى أكبر رقعة جغرافية بالعالم.
نار عبلء مفنجد  ،سالف الذكر يعن السياق التعبير  ا معبراً نموذجأاليند  يوتعكس المآذن ف

طووابق عبووارة عوون ، وىووو يطووابق األرضوواللووم يتبووق منووو غيوور جووزء موون  يالووذ، و 101الوودين الخمجووي
أضووخم مئذنووة  كووان المنووار ىووذا القطوور الضووخم أنيؤكوود  ؛ واً متوور  40 يأسووطواني ضووخم قطووره حوووال

واشوووتيرت الينوود كوووذلك  ،العووالم بأسووره يبوول وفووو ،الينووود وحوودىا أو شوورق العوووالم اإلسووبلمي يفوو لوويس
وانتشوور كوذلك تعوودد  ،(54لوحوة  ًا،متوور  73ارتفاعيوا ) يقطووب منوار بوودليمثول  ،بمآذنيوا شواىقة االرتفوواع

 اليند كما سبق القول. يصورة زوجية بالعمائر ف يالمآذن ف
أو دولوة  ،اأو فتورة زمنيوة مو ،دائرة محدودة تتعمق بالمنشئ يلكن ف ،كذلك يإطار تعبير  يوف

يعكووس مظيوور القوووة والنفوووذ والييمنووة أو  يتقوووم المووآذن أيضووًا بوودور تعبيوور  ،أو أسوورة حاكمووة بعينيووا
مكانات المنشئ، والتنافس المعموار   يسوواء كوان تنافسوا بصوورة مطمقوة؛ أ ي،العمو، وأيضًا قدرات وا 

ئين موون سووبلطين بووين المنشوو يلوويس لووو مثيوول قووائم، أو التنووافس والتحوود يإنجوواز معمووار  يالرغبووة فوو
 وأمراء بصفة خاصة، وأيضا بين المعماريين.

فتمثول  ،ىوذا السوياق يفو ينموذجوا يوضوح البعود التعبيور أالقواىرة  يوتمثل الموآذن الممموكيوة فو
البوووالخ ارتفاعيوووا مووون األرض  م(1357-1356ى/758-757) بالقووواىرةمئذنوووة جوووامع السووومطان حسووون 

 بناء آخر.  يحسن أال يعموىا أ فأراد السمطان ،المطمق يتنافسًا ف اً متر 84
 يفيوووود القوووووة والفخامووووة –يوالفقيوووو يغيوووور البعوووود الوووووظيف– تعبيريوووواًّ  ويعكووووس عوووودد المووووآذن بعووووداً 

األركووان  ي)أربووع مووآذن فوو نموووذج لتعوودد المووآذنأمووآذن جووامع عموورو أقوودم  وتمثوولوضووخامة البنوواء، 
ن غموووب عمييوووا فووو (م673/ه53 ياألربعوووة عمووول مسوووممة بووون مخمووود األنصوووار  ىوووذه اآلونوووة الووودور  يوا 

نموذجوووا أ م(1003/ه393)تمثووول مئوووذنتا جوووامع الحووواكم بوووأمر اد بينموووا  ،كموووا سوووبق القوووول يالووووظيف
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وتكممووو بقيووة  ذا الودورىوو حيووث مظيوور القووة والفخامووة، وتؤكود ،لتعوودد الموآذن يلمبعوود التعبيور واضوحا 
 . يمدخل التذكار ومنيا المساحة الضخمة، وال ،تفاصيل التخطيط والعناصر المعمارية لمجامع

م، 1318/ه718 )جووامع الناصوور محموود بالقمعووةأصووبحت ظوواىرة قويووة  يالعصوور الممموووك يوفوو
خطوووة بنووواء جوووامع فنجووود أن  ؛قبووول يبصوووورة أوضوووح مووون ذ يوظيووور فييوووا البعووود التعبيووور ( 35لوحوووة 

تيووويمن  102كانوووت تشووومل بنووواء أربوووع موووآذن (28، لوحوووة م1357-1356/ه758-757)السووومطان حسووون 
وتمثول مئوذنتا  ،لممنشأة والمنطقة المحيطة بأسرىا ينشأة وتطغى عمى البعد البصر عمى أطراف الم

لتعدد الموآذن، وزاد مون قووة  نموذجا رائعا لمبعد التعبيريأ م(1420-1419/ه823-822)المؤيد شيخ 
بقرافووة خانقوواه الناصوور فوورج بوون برقوووق  يوفوو. (37)لوحووة  بوواب زويمووة يىمووا أعمووى برجووؤ التووأثير بنا
عمووى الواجيووة الرئيسووة  (36)لوحووة  ا المئووذنتينتوووضووع كمتووم  م(1410-1398/ه813-801) المماليووك

صوورتو  يفو (33)لوحوة وتشير مآذن جامع األزىر  ،المقام األول يف يذات الغرض التعبير تحقيق ل
حيوووث أضووويفت موووآذن مووون قبووول منشوووئين متبووواينين تعوووود  ،النيائيوووة مثووواال داال عموووى تعبيريوووة الموووآذن

 ا ضرورة وظيفية ممحة كما سبق القول.لعصور عدة دونم
بعض  يفضبًل عن العوامل األخرى المؤثرة ف– يويشير موقع المآذن إلى تمبية البعد التعبير 

مسواحة مون مسواحات الصوبلة،  يوأىميا اتفاقيا واألحكام الفقيية بمراعاة عودم شوغميا أل ،الحاالت
ية المساحة خاصوة داخول القواىرة فيموا بعود ، أو محدودأو االستفادة من أساسات قائمة متينة البناء

فقد حرص المعمار بصورة كبيرة عمى وضعيا عمى الواجية الرئيسة قريبة قودر  -يالعصر الفاطم
كموا ىوو منتشور  نيحالوة وجوود مئوذنت يأو تكتنفو فو–اإلمكان من المدخل الرئيس إن لم تكن تعموه 

بحيووث تيويمن عمووى الشووكل العووام لممنشووأة  –41 :38لوحووات عمووارة إيووران وآسوويا الصوغرى والينوود،  يفو
 بالفخامة والقوة. يوتوح

وحتوى عصور محمود  يويمثل شارع المعز بالقاىرة متحفًا مفتوحوا لمموآذن مون العصور الفواطم
القصبة الشارع األعظم أو شارع المعز )عمى مآذن جميع المنشآت تقريبًا  شرفتُ حيث  ،باشا يعم
العووام لمتكوينووات  يل البصوور يشووكتلا ، مييمنووة عمووىبووة منوووى( أعمووى الموودخل الوورئيس أو قريعظمووال

 . (21)لوحة  المعمارية بالشارع
 يالمئذنة والبعد االقتصاد .4

 يوالزخرفوو يالمووؤثرة عمووى صووياغة الشووكل المعمووار أحوود أىووم العواموول  يالبعوود االقتصوواديمثوول 
شورق  ينظيوره فوبوبلد الشوام ومصور و  يفو يسوياق يمكون مقارنوة النتواج المعموار ىوذا ال يوف ،لممئذنة
وغيرىووا موون الموودن، وبووين بغووداد  يالعصوور األمووو  ي، وبووين دمشووق فوو(66-64)لوحووة  أفريقيوواوغوورب 

 يوالفووواطم يالعصووورين الطولوووون يحاضووورة الخبلفوووة العباسوووية وغيرىوووا مووون المووودن، وبوووين مصووور فووو
 يفمووون المعمووووم أن رؤوس األمووووال وحركوووة التجوووارة الرئيسوووة تكوووون فووو ،وبقيوووة العصوووور يوالمممووووك
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ن كانوت عاصومة خبلفوة عواصم الكبرىال  كبورى متراميوة األطوراف مثول الودول سوبلميةإ، ال سويما وا 
ا موعاصمتي)األيوبية والممموكية  تينأو دولة إسبلمية قوية مثل الدول األموية والعباسية والعثمانية،

بعض الحجاز و الدولة الممموكية  وضمتإلى جانب مصر ببلد الشام،  ت كل منيماوشمم القاىرة(
القووواىرة )عاصووومة الدولوووة الممموكيوووة(  يومقارنوووة الموووآذن الممموكيوووة فووو ،البحووور المتوسوووط يالجوووزر فووو

ىذه الفكرة، خاصة واحدة من واليات الدولة العثمانية( توضح بعد أن أصبحت بنظائرىا العثمانية )
أس الحسوووبان توووأثر مصوور اقتصووواديا بعوود تحوووول طريوووق التجووارة الووورئيس لطريوووق ر  يا أخوووذنا فووإذا موو

نفووق داخميووا المصوورية، وأن خووراج مصوور لووم يعوود يُ  يموون الموورور عبوور األراضوو الرجوواء الصووالح بوودالً 
 بل صار يرسل لآلستانة حاضرة الخبلفة العثمانية. ،شأن الفترة الممموكية

ريوة متباينوة تعكوس تنقسوم العموارة إلوى مودارس معما يانفسوالدولوة  ينجود فو وعمى مستوى ثان  
 رئيسووة مصوور عمووى سووبيل المثووال يمكوون حصوور أربووع موودارس ي؛ فنجوود فووكووذلك يالبعوود االقتصوواد

الواحووات. وبوودون و )الصووعيد(،  يالوجووو القبمووو )الوودلتا(،  يالوجووو البحوور و : القوواىرة )العاصوومة(، يوىوو
الضوورورة عمووى سووينعكس ب يوالووذ ،يشووك تسووتأثر العاصوومة بالنصوويب األوفوور موون التطووور المعمووار 

مووارة بصووفة عامووة، والمووآذن بصووفة خاصووة، وتمثوول المووآذن لمع يوالزخرفوو يصووياغة الشووكل المعمووار 
 لذلك. اً واضح اً نموذجأمصر  في الممموكية

ا الحووالتين السووابقتين سووواء عمووى مسووتوى الوودول أو عمووى مسووتوى تووكم يوتوجوود اسووتثناءات فوو
المووودن، بحيوووث يمكووون أن نووورى نمووواذج معماريوووة خوووارج نطووواق حواضووور الخبلفوووة والووودول الكبووورى أو 

تعكووس أموورين:  ضووارع العمووائر الكبوورى لمعواصووم والحواضوور؛ وىووذه االسووتثناءاتت تُ عواصووم الواليووا
يدعموووو ويتبعوووو اسوووتقبلل  –يووواًّ تعبير  اً بعووود يعكوووس– ياألول وىوووو داللوووة عموووى بدايوووة اسوووتقبلل سياسووو

مثل المستوى الثالوث ي يمصر. والثان يباشا ف يحالتي الدولة الطولونية ومحمد عممثل  ياقتصاد
 المباشر لمعمارة )المنشئ(. يلمراع يوىو البعد االقتصاد يقتصادلتأثير البعد اال

وجود عمائر متمايزة عن  –كما أسمفنا–وىو ما يفسر  ،المستوى الثالث ىو إمكانات المنشئ
 يف مكان ما. فعمى سبيل المثال تمثل المآذن الحجرية في ياق العام المشترك لمطراز المعمار السي

ن جموب األحجوار مون منواطق بعيودة، إىذه الحالة؛ حيوث  (103% 5.6 )تمثل نسبة الدلتا المصرية
بنحوووت الحجوور والبنووواء بوووو، فضووبًل عووون الموووواد الخوووام خبووورة  يذو  والحاجووة إلوووى جموووب حوورفيين ميووورة

أراد بودوره  يوالوذ ،المتميوز لممنشوئ ياالقتصواد يعكس بدون شوك البعود ،األخرى مثل الرخام وغيره
 أن يعكسو عبر منشأتو.

ضووء إمكانوات المنشوئ، فموآذن  يمصور فو ييمكن مقارنة الموآذن الممموكيوة فو ونفس السياق يوف
تمثول أروع أنيوا ( ال شوك ي، الغوور يفئة السبلطين )الناصر محمد، السمطان حسن، المؤيد شيخ، قايتبا

اسووتئثارىم  يفوو –يفضووبل عوون النفوووذ السياسوو– يس البعوود االقتصووادانعكوواالنموواذج المعماريووة لممووآذن، و 
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ذلووك فئووة كبووار  يويتبووع السووبلطين فوو ،أميوور الحوورفيينوأشووير المعموواريين، و أجووود المووواد الخووام، بووأنفس و 
 –ذلوك الووزراء العظوام ييتوبعيم فو–تتمايز مآذن عمائر السبلطين العثموانيين  وذاتالسياق  يوف ،األمراء

 104سووىبوون مو  يحوواجوتوورتبط بأسووماء أشووير المعموواريين مثوول مخططاتيووا وارتفاعاتيووا وعناصوورىا،  يفوو
)الجووووووامع  105عوووووووض باشووووووا يوحوووووواج (،م1392-1378ى/795-780، أزنيووووووك ير فووووووضووووووالجووووووامع األخ)

 محموووود يجمبووووجووووامع السوووومطان والجووووامع الكبيوووور  ،م1419-1412ى/822-815 ،ةوصووووبر  ياألخضوووور فوووو
، لوحووة م1421-1420 ى/824 باليونووان ديموتيقووا يفوو "م1421-1402ى/824-804"السوومطان محموود األول 

 يوعووة كبيوورة موون العمووائر لمسووبلطين والوووزراء العظووام وزوجوواتيم وبنوواتيم فووو)مجمباشووا  106( وسوونان80
   .أدرنة ي( ف67لوحة ، م1574-1568ى/ 981-975، وتوجيا سنان بجامع السميمية نبولسطإ

نمووا ىنوواك ثمووة تووداخل بينووو  يتووأثير البعوود االقتصووادجوودير بالووذكر أن و  وبووين لوويس مطمقووا؛ وا 
 يالمعمووار  يالبعود الفقيو ويوأتيلممئذنوة،  يوالزخرفو يالمعمووار صوياغة الشوكل  يفوأبعواد أخورى توأثير 

المئذنووة الممموكيووة  ىووذا السووياق يمكوون تفسووير الثووراء الشووديد لزخووارف يوفوو ،مقدمووة ىووذه األبعوواد يفوو
، يالبعود االقتصواد ، وأن عموة ذلوك ال تقوف عنودالمئذنوة العثمانيوةب مقارنوةعامة والجركسية خاصة 

 .لممئذنة يالمعمار  يالبعد الفقيعالجة مُ  يوسنوضح ذلك أكثر ف
يتسووم انتشوواره  يتنوووع وحوودة المئذنووة ككيووان معمووار إلووى  أدى عووامبلً  يويمثوول البعوود االقتصوواد

اختبلف أشكال المآذن، وتعدد مواد وتقنيات بنائيا، وطبيعوة تكويناتيوا  يانعكس ف؛ حيث بالعالمية
 .الزخرفية من مكان لمكان، ومن وقت لوقت، ومن منشئ لمنشئ

 ،االقتصادي لسياق بناء ىذه المآذن اصادق اانعكاس يجاء تنوع المآذن نتيجة البعد االقتصادو 
ونتج عنيا مآذن شوديدة الثوراء، وأخورى ثريوة، وثالثوة بسويطة، ورابعوة فقيورة؛ وكول فئوة مون ىوذه الفئوات 

 موواالً وج اً وىووذا التنوووع يكسووب عمووارة ىووذه المووآذن رونقوو ،الغالووب يتعكووس مدرسووة معماريووة مختمفووة فوو
يوا نإفرغوم مظيرىوا الفقيور  (66-64، 20، 12، 6)لوحوة فنجد العمارة الفقيرة بالطوب الموبن ؛ ابي اًّ خاص

مثول  ،وأبعواد أخورى يوىذا يودل عموى التنواغم بوين البعود االقتصواد ،عنيا مع البيئة وتعبيراً  أكثر تكيفاً 
 .تياوعمار  المآذنصياغة أشكال  في ي،المعمار  يوالبعد الفقي ي،المناخ يالبعد البيئ

إن لوم –أن المئذنة أحود أكثور العناصور المعماريوة  سياق البعد االقتصادي يوجدير بالذكر ف
تكمفووة، واسووتخداما لممووواد الخووام  –حالووة المسوواجد صووغيرة المسوواحة ييكوون أكثرىووا عمووى اإلطووبلق فوو

 يسومم داخمو –الغالوب يفو–، ولوجوود يفضبل عن كونيا معقدة البناء؛ ويرجوع ذلوك المتودادىا الرأسو
 بيا ضمن مساحة محدودة.

 يالمعمار  يالمئذنة والبعد الفقه .5
صياغة طبيعة انتشار المئذنة كعنصر  ييمة فمأحد العوامل ال يالمعمار  ييمثل البعد الفقي

ضوء  يدال عمى عالمية الحضارة اإلسبلمية؛ فبداية أثرت عمى وجود المئذنة من عدمو ف يتعبير 
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ة واإلباضوية( عودم بنواء الموآذن، ثوم موضوع المئذنوة بالنسوبة لممسوجد، بعوض الموذاىب )الزيديو يتبن
متطمبووات األمثوول لتمبيووة  يالشووكل المعمووار مووة بووين ءوارتفاعيووا، والمعالجووات المعماريووة لتحقيووق الموا

 .ة المآذنزخرف وكذلك، واألحكام الفقيية القواعد الشرعيةبين الوظيفة و 
 هاوجوب عدم بنائترى  يالمآذن والمذاهب الت

بنووواء  عوودم فكوورةالمتبنيووة لاإلسووبلمية  الِفوورقىووذا المنحووى لتووأثير موقووف بعووض  يسوونعرض فوو
شوووواىد عمووووى عالميووووة الحضووووارة  يالمووووآذن عمووووى طبيعووووة عالميووووة انتشووووار المئذنووووة كعنصوووور معمووووار 

 ضوء عمارة مساجد الزيدية واإلباضية.  ياإلسبلمية، وذلك ف
زيون العابودين بون الحسوين بون عموي  إحدى فرق الشيعة، تنسب إلوى زيود بون عموي 107الزيدية

الكوفووة، أرض  يموورت الزيديووة بووثبلث مراحوول رئيسووة فوو. م(740-698ىووو/122-80)رضووي اد عوونيم 
أىم ىوذه المراحول وأكثرىوا  يوى ،اليمن بصفة خاصة يوتعنينا الزيدية ف ،الديمم وطبرستان، واليمن

. وكان م9ى/3م اليادي إلى الحق في القرن اليمن اإلما ي. أقام دولة وحكم الزيدية فاً تأثيرا واستمرار 
. حكووم الزيديووة شوومال م14ى/8نيايووة القوورن  يمركووزىم األول مدينووة صووعدة، ثووم انتقوول إلووى صوونعاء فوو

خضوعت فييوا الويمن الصوميحيون  يتخممتيوا بعوض الفتورات التو ،اليمن بصفة خاصة فترات متقطعة
، م(1835-1636ى/1251-1045)الفترة  يىحكميا الزيديون  يىم الفترات التأوالعثمانيون. وتعتبر 

 يالثوان يوالعصور العثموان م(1636-1538ى/1045-945)األول  يالواقعة بين العصر العثموان يوى
حتى سقوط ، ثم حكم الزيديون اليمن بعد خروج العثمانيين و لميمن م(1918-1872ى/1289-1336)

بوذلك حكوم الدولوة الزيديوة، ولكون تظول وانتيوى  ،مع قيام الثورة اليمنيوةم 1962ى/1382اإلمامة سنة 
 مركز ثقل الزيديين.)خاصة صعدة وأجزاء من صنعاء( اليمن 

الوويمن بنيووت بوودون مئذنووة. ومرجعيووة ذلووك إيمووان  ييوجوود عوودد كبيوور موون المسوواجد الزيديووة فوو
عون  رسوالتو يف، م(917-800ى/304- (108230طروشأصحاب ىذا المذىب كما صرح إماميم األُ 

عموووى صوووور، وال  يال تحتوووو وأضووورورة مخالفوووة عموووارة المسووواجد لمكنوووائس،  أكووود ، حيوووث109الحسوووبة
 تزخرف بالتذىيب، أو المعمقات أو الستائر أو أعمال الجص.

ثووم قووال بخصوووص المووآذن: يجووب أال ترتفووع المووآذن أعمووى موون مسووتوى سووطح المسووجد، وتمووك 
 ولوةمقل يوة ذلوكاألطوروش مرجع حوددو يدم حتى مستوى سطح المسوجد، أن تُ  يجبالمآذن المرتفعة 

ال ترفعوووا منووارة المسووجد أعمووى موون ": بمووا نصوووأميوور المووؤمنين طالووب  يبوون أبووسوويدنا عمووى ل نسووبيا
 .110"المسجد سطحاالرتفاع الرتفاع  في ىا يجب أن يكون مساوياءن بناا  و  ،جدرانو

تخوالف ىوذا  111الزيدية لعدم بناء مآذن، إال أن ثموة حواالت ينو مع تبنأوتجدر اإلشارة إلى 
 لجووامع المنصوووروالمئذنووة اآلجريووة تعووز،  يزبيوود، وجووامع األشوورفية فووب الجووامع الكبيوورمثوول  ي،نووالتب

، (42، لوحوووة م13ى/7)تقريبوووًا أوائووول القووورن المنصوووور بووواد  يموووام الزيووودبناىوووا اإل يوالتوووبظفوووار )ذيبوووين( 
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ن ظمووت محوودودة العوودد مقارنوووة (45، لوحووة م1748ى/1161) صوونعاء يفوو األبيوورومئذنووة الجووامع   وا 
وانتشوور بنوواء المووآذن لممسوواجد الزيديووة بصووورة  ،عوودد المسوواجد الزيديووة المبنيووة بوودون مووآذن يبإجمووال
 .فصاعداً  القرن العشرين منذ منتصفكبيرة 

ر يجودفعمى من سطح المسوجد أبارتفاع بناء المآذن عدم ل يالمذىب الزيد يأما عن عمة تبن
ن إذاتووو، إذ  يكووم لووو عمووة ولوويس قاعوودة فووفيووو ح ي،المعمووار  يضوووء البعوود الفقيوو يبنووا مناقشووتيا فوو

فووإذا مووا تحقووق الغوورض دونمووا  ،الغوورض ىووو عوودم كشووف خصوصووية الوودور نتيجووة ارتفوواع المئذنووة
 فيذا أفضل.  يتعارض مع ارتفاع المئذنة وىو أتم ألدائيا الوظيف

بيووان  يطووروش حجتووو فوواعتموودىا اإلمووام األُ  يروايووة تاريخيووة مشووابية لتمووك التوو يالسووميودويووذكر 
ت )الخميفووة سووميمان بوون عبوود الممووك عوودم جووواز االرتفوواع ببنوواء المووآذن عوون سووطح المسووجد، فيووذكر أن 

 يكانوت تقوع فو يدار موروان التو يرحمتو إلى الحوج نوزل فو يزيارة لممدينة المنورة وىو ف يف (م717ى/99
الووركن ىووذا  يكانووت فوو يموون المسووجد، وعنوودما صووعد المووؤذن المئذنووة التوو يالغربوو يجيووة الووركن الجنوووب

 .112ذان، فأصبح الخميفة تحت بصره، فأمر الخميفة بيدم المئذنة إلى مستوى سطح المسجدلؤل
نما لدفع الضرر الذ ،ىذا تتضح عمة الحكم أنيا ليست لذاتو يوف وىو الكشف نتج عنو  يوا 
 ،بقواء عموى المئذنوة فوبل ضورربوسويمة أخورى موع اإل؛ ولكون إن تمكون دفوع ىوذا الضورر 113من عول  

المسوجد يكوون فيوو المنوار، فوإذا  عون –عون حالوة مشوابية–ئل بن سحنون عندما سُ اقول ىذا ي يوف
تجوواور المسووجد، فيريوود أىوول الوودور منووع المووؤذن موون  التوويالوودور  فووي صووعد المووؤذن فيووو عوواين مووا

الصعود فيوو، وربموا كانوت بعوض الودور عموى البعود مون المسوجد يكوون بينيوا الفنواء الواسوع والسوكة 
 يبون الرامواألن ىوذا ضورر، ويوذكر  ؛حنون بمنع المؤذن مون الصوعود واالرتقواءفأجاب س ،الواسعة

 .114منع من الصعودأنو إذا لم يتبين المؤذن األشخاص من المئذنة فبل يُ 
سوويتناوليا البحووث بعوود ذكوور موقووف – بعموول معالجووات معماريووة يوقوود قووام المعمووار اإلسووبلم

ىووذه المعضومة فيتحقووق عودم الكشووف دون  ىلمتغمووب عمو وابتكووار حموول –اإلباضوية مون بنوواء الموآذن
تحقيووق  يلممئذنووة فوو يوالتعبيوور  يىووو سوومة مميووزة لمبعوود الوووظيف يوالووذ ،التووأثير عمووى ارتفوواع المئذنووة

 .يعالميتيا كعنصر معمار 
أحود المووذاىب اإلسوبلمية المنفصوومة عون السوونة  115باضوويةاإل تمثدل باضدية وبندداء المددآذن.اإل

فووورق الخووووارج، يووورفض اإلباضووويون تصووونيفيم كخووووراج جمموووة حووودى إوالشووويعة، وبينموووا يعووودىا كثيووور 
وتسومى أصوحاب ىوذا الموذىب باإلباضوية نسوبة إلوى عبود اد بون إبواض التميموي، بينموا  ،وتفصيبل

وبعوض المنواطق  التوابعي. تنتشور اإلباضوية فوي سومطنة ُعموان، نسوب الموذىب إلوى جوابر بون زيوديُ 
 .وبعض مناطق شرق أفريقيا ،في شمال أفريقيا

 ؛لممسواجدفقود تبنوى اإلباضويون عودم بنواء موآذن  –بخصووص موضووع البحوث–يموا يعنينوا وف
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. وآثوروا اإلعوبلن بكور وعمور يوالخميفتوين أبو لوم تكون موجوودة عموى عيود رسوول اد  يوانألذلك و 
. وانعكووس ذلووك عمووى خمووو المسوواجد اإلباضووية 116ذان موون أعمووى أسووطح المسوواجدلمصووبلة عبوور األ
العصر  يفاإلباضية عمارة المساجد  يف جدير بالذكر أن ىذا الفكر تغير، و 117األثرية من المآذن

 ، فصاروا يعتمدون بناء المآذن.الحديث
شووأن بوودون مووآذن  المبكوورةالمسوواجد )بميبيووا( نجوود جبوول نفوسووة نووالوت مركووز اإلباضووية ب يوفوو

، لوحوة 119قصورال مون اً متور  15)عموى بعود ن ان أثري  ا. ويوجد بنالوت مسجد118المساجد اإلباضية بعمان
مسووتوى موونخفض أسووفل  يألنووو فوو "120يط"المسووجد المووو باسووم  محميوواًّ األقوودم معووروف  ؛ المسووجد(69

" و"المسوجد يعرف بدوره باسم "المسوجد الفووق ياآلخر األحدث والذ يمستوى أرضية الجامع األثر 
كيوان  يأو أ بودون مئذنوة م(10-9ى/4-3)تقريبوًا القورن " يالمووطالمسوجد األقودم ". (69)لوحوة  األعمى"
حيووث  (م15ى/9القوورن  قبوول)المسووجد األعمووى  يفوولكوون ثمووة تطووور حوودث ، يميووزه موون الخووارج يمعمووار 

 أعموى سوقف الجوامع جيوة المودخل متور( 1.5)تقريبوًا مئذنة رمزية غير مرتفعة من شكل قريب  وجدي
 ، وواضوح مون االسوم اشوتقاقو مون مصوطمح121باسوم "صومعة" ، وعرف ىذا الشوكل محميواًّ (70)لوحة 

، واسوتخدم المسوجد 122تمييوزوىذا التكووين بغورض  شمال أفريقية. ي"صومعة" الدال عمى المآذن ف
  .يمةمالالعمائر كذلك لمداللة عمى 

نصف بارتفاع  تقريبًا مربعة الشكل، مبنية قاعدةعبارة عن  (70)لوحة  يىذا التكوين المعمار 
 يبوودائنياياتيووا موون أعمووى بتكوووين  يع فووأربعووة أعموودة رقيقووة تتجموو يرتكووز عمووى أطرافيوواتقريبووًا،  متوور

 يعكس مدى قدم عمارة المسجد من ناحية، وبساطة البناء من ناحية ثانية.
تعتموووود بنوووواء المئذنووووة مثوووول الزيديووووة التووووي  ونخووووتم مناقشووووة ىووووذه النقطووووة بووووأن تووووأثير المووووذاىب

اجد فوووي عموووارة المسووو واإلباضوووية كوووان محووودودا جووودا عموووى انتشوووار المئذنوووة كوحووودة معماريوووة شوووائعة
 ين نفوووذ أصووحاب ىووذه المووذاىب السياسوو: األول أواكتسووابيا صووفة العالميووة وذلووك لسووببين رئيسووين

اعتموود بنوواء  يالووذ يويكوواد ال يووؤثر مقارنووة ببقيووة العووالم اإلسووبلم نسووبياًّ محوودود  يوانتشووارىم الجغرافوو
الموذاىب  أن أصوحاب ىوذه يوجعل منيا رمزا لمحضارة اإلسبلمية واإلسوبلم. والسوبب الثوان ،المآذن

إلوى عودم  ببناء المآذن عمى مراحل متباينة وبنسب متفاوتة، وانتيى بيم األمر جميعاً  اأنفسيم قامو 
 التمسك بقاعدة عدم بناء المآذن.

المعالجوووات  ييتمثووول فووو يالمعموووار  يفيموووا يخوووص عموووارة المئذنوووة والبعووود الفقيووو يوالجوووزء الثوووان
ين األحكام الفقيية وبين انتشار المئذنة بارتفاعيا لمتوفيق ب يتبناىا المعمار اإلسبلم يوالحمول الت

وموا قود ينوتج عنوو مون أضورار  –يفضبًل عن البعد التعبيور – يالمقترن بفعالية دورىا الوظيف المميز
 . ضرر الكشفخاصة 

موضوع انعكس حكوم كراىيوة شوغل الموآذن لمسواحة مون سواحة الصوبلة بالمسوجد عموى تحديود 



 2014َ/ أثو٠ً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌؼلك ا٤ٚيـــــــــــــــــــــــــــــــــٌجلح اٌىجوٜ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
31 

 

األركوووان أو فووووق المووودخل أو فووووق سوووطح  يفووو ن يضوووع الموووآذنأ اختوووار المعموووار ولوووذا ؛123الموووآذن
 . المسجد أو منفصمة عنو بالكمية

منيوا  الكشوفضورر منوع ل 124وتكشف لنا واقع عمارة المآذن حزمة من المعالجات المعماريوة
ميا بيوذا االرتفواع يغموب عموى تصومي فووق الخمسوين متوراً  اً االرتفاعوات الكبيورة جودّ – االرتفاع الكبيور

لكتمة بناء المئذنة، موع تحديود زاويوة ميتوة تمنوع  –يأكبر منو البعد الوظيف يوالتنافس يتعبير البعد ال
المئذنووة سوووى السووطوح البعيوودة ومووع  يرى موون يرتقوورؤيووة سووطوح الوودور المجوواورة القريبووة بحيووث ال ي وو

 االرتفاع الكبير ال يتمكن من رؤية تفاصيل األسطح وكشفيا.
جعل نظره يمن المئذنة حيث يقف المؤذن بحيث  يالعمو  لمجزءلك عمل سترات معمارية ذوك

 خط مستقيم فبل يكشف الدور وأسطحيا.  يف
مستوى  يية بالمآذن، فجعميا إما مرتفعة فوانعكس ذلك عمى تصميم فتحات اإلضاءة والتيو 

مسووتوى  يلمرؤيووة، أو إن كانووت فوو اً مثوول موضووعأعمووى موون الصوواعد عمووى سوومم المئذنووة وموون ثووم ال تُ 
" بحيووث ال يووتمكن Vة حوورف "أىيوو يصوواعد بالرؤيووة عبرىووا فتصوومم عمووى شووكل المزاغوول أيسوومح لم

 الصاعد من الرؤية عبرىا وكشف ما بأسفميا.
، الواحات بصحراء مصر الغربية، بعض المناطق بالسعودية د)نجْ المناطق الصحراوية  يوف

لمحيطوة بالمسوجد، وتكوون بشمال أفريقيوة( تقيود ارتفواع المئذنوة بحيوث ال يعموو كثيورا أسوطح الودور ا
مسوووتور، ويكوووون موضوووع الموووؤذن أعموووى  ي، وليوووا سووومم داخمووو(20)لوحوووة  الموووآذن خاليوووة مووون النوافوووذ

  أسطح الدور المجاورة. 125وال يكشف ،ينظر باتجاه سطح المسجد ،المئذنة
ن إ؛ حيووث وتمثوول مووآذن مدينووة غوودامس األثريووة شوواىدا عمووى شووكل موون أشووكال ىووذه المعالجووة

 يأ يغيوور موجووودة بووذات الكيفيووة فوو–االسووتخدام  يغوودامس ليووا خصوصووية فوو طح دور مدينووةأسوو
بيون  خاصواًّ  مواً ال  فتمثول ع   ،قصور اسوتخدام األسوطح عموى النسواء يتتمثول فو –مدينة إسبلمية أخرى

عبر ممرات معدة آخر  فيتنقمن من سطح منزل لسطح منزل ،حيث تتم حركة النسوة عبر األسطح
 , وتووتم عمووى األسووطح وعبوور الحركووة بينيووا(71)لوحووة ا موون أعمووى تووربط أسووطح المدينووة كميوو ،لووذلك

. ويوووتم سوووتر السووومم والسوووطح بسوووترة 126البيوووع والشوووراء وغيرىوووا وأعموووال ين،حتفووواالتوا النسووووةزيوووارات 
 فوي يراعوى ونفسوالسوياق  يوفو ،معماريوة تحقوق الحمايوة والخصوصوية الكامموة لمنسواء عموى السوطح

ارتفاع مئذنة جامع العتيوق  نجد أنف ،بما يكشف أسطح المنازلارتفاع المآذن أال يتجاوز ارتفاعيا 
ذنوة وضوعت لمدور الغدامسية، كموا أن المئ وىو بذلك قريب من أقل ارتفاع 127رامتأ 7.80 بغدامس

 .وليست باتجاه الدور يطل عمييا المسجد يتجاه الساحة الت
وكمووا ذكوورت  ،لسووياقىووذا ا يالنقطووة األخيوورة فوو يضوووء البعوود الفقيوو يوتمثوول زخرفووة المووآذن فوو

 يلوويس ىووو المحوودد األوحوود فوو يأن البعوود االقتصوواد يعنوود تنوواول زخووارف المئذنووة والبعوود االقتصوواد
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نمووا يتووداخل معووو عواموول  –والعمووارة االسووبلمية بصووفة عامووة–تشووكيل وصووياغة زخووارف المئذنووة  وا 
والمئذنوووة  وتمثووول مقارنوووة زخوووارف كووول مووون المئذنوووة العثمانيوووة ي،أىميوووا البعووود الفقيووو ،موووؤثرة أخووورى
حتوى –فبدون شك فإن زخارف المئذنة العثمانيوة شوديدة التواضوع  ،نموذجا واضحا لذلكأالممموكية 

مقارنة بزخارف المئذنة  –سطنبولإالعاصمة  يفم 16ى/10لمعمارة العثمانية ق  يالعصر الذىب يف
مكانوات المنشوئ، و  يسوياق البعود االقتصواد يتفسوير ذلوك فوومن الصعب  ،الممموكية أيضوًا لويس وا 

خاصووة بعوود أن فووتح العثمووانيون  ي،العصوور الممموووك يفووبتووأثير الحرفيووة العاليووة لطوائووف المعمووار 
مكانيووة تفسووير إكافووة الحوورف؛ ولكوون أعتقوود  يفوو والحوورفيين نييا أميوور المعمووار مصوور والشووام وأخووذو 
الزخرفووة  يغووة فووالمئذنووة العثمانيووة نتيجووة االلتووزام بالقواعوود الفقييووة بعوودم المبال يبسوواطة الزخرفووة فوو

واقوع األمور بتحميول الزخوارف الممموكيوة نجود أنيوا شوديدة الثوراء  يوفو ،خاصة فيموا يخوص المسواجد
غيوور مقاصوودىا  يوالقيمووة الفنيووة موون ناحيووة، لكنيووا تعكووس موون ناحيووة أخوورى أمووواال جمووة أنفقووت فوو

  .قضاء مصالح الناس ومعايشيم لكان أمثل شرعًا وفقياً  يالشرعية، ولو أنيا أنفقت ف
 انعكاس سمات عالمية اإلسالم عبر المئذنة كظاهرة معمارية دالة عميها

ىل عكست فكرة البحث وىما:  نتحاول الورقة البحثية ىنا اإلجابة عمى سؤالين يعكسا
وىذا ؟  شاىد عمى عالمية اإلسبلم نفس سمات عالمية اإلسبلم يعالمية المئذنة كعنصر معمار 

"العمارة  يالعصور اإلسبلمية ى يف يمية الصحيحة لمنتاج المعمار ىل التس ي:يقودنا لمسؤال الثان
 "؟عمارة المسممين"أم  "عمارة اإلسبلم" ياإلسبلمية" أ

عمى عالمية العمارة  ين المئذنة كشاىد معمار إما عرض لو البحث نستطيع أن نقول ضوء  يف
  .سبلموروح عالمية اإل طبيعةلصورة صادقة فطرية  –إلى درجة كبيرة– عكستوالحضارة اإلسبلمية 

فنجد أنو رغم وحودة الوظيفوة األصومية لممئذنوة )الرئيسوية(، وتوحود اليودف مون النشوأة، وتوحود 
تورات بشوكل البورج، ورغوم توحود الحكوموة اإلسوبلمية لف يووًّاالعوام دون تفاصويل كونيوا بنواء رأسالشكل 

عباسووية، والعثمانيووة عمووى سووبيل مثوول الوودول األمويووة، وال ،الحكووم يفوو يزمنيووة طويمووة )النظووام المركووز 
كافوة  ينموذج "موحد" الشوكل والتصوميم لممئذنوة، ونسوخو فوأإلى اعتماد  المثال( إال أن ذلك لم يؤد  

وزخارفيوووا،  المعماريوووة، أشوووكاليا يالموووآذن فووونجووود بووول عموووى العكوووس  ،األقطوووار وعموووى مووور األزموووان
كسووابيا وظوووائف ثانويوووة ،وموووواد وتقنيووات بنائيوووا ،وارتفاعاتيووا متباينووة مووون عصووور متعووددة جووواءت  وا 

البنواء أو عدموو أواًل  يفوبل ومن منشئ آلخر؛ لوتعكس الحريوة الكامموة  ،ومن مكان لمكان ،لعصر
م وخصوصووية كوول بقعووة وفقووًا إلمكاناتيووا الطبيعيووة ءالتطبيووق بمووا يتوووا يفوو)الزيديووة واإلباضووية(، ثووم 

 ليا.  يوالمعمار  يوالبشرية والموروث التاريخي والحضار 
ن اإلسوبلم إحيوث  ،مورآة صوادقة لحقيقوة "عالميوة" رسوالة اإلسوبلم ييوأت يا التطبيق الفطور وىذ

ال تتغيوور بتغيوور الزمووان والمكووان،  يتمووك التوو ،أكوود األركووان، والحوودود، والخطوووط العريضووة لمشووريعة
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بينما ُتركت كثير  ،يشترط أن تكون صالحة لكل زمان ومكان يوىذا يتفق مع طبيعة "العالمية" الت
جوواء بنموواذج متباينووة إزاء موقووف وأحيانووا أخوورى  ،أحيانوواالتشووريع إزاءىووا وأمووور سووكت  ،القضووايا موون

 ياألموور التو يوأنو ال يوجد صوواب واحود مطموق فو ،لقابمية تعدد الحمول والرؤىواحد لتمثل نبراسًا 
سوواحة وتوورك الوودين م ،ضوووء الواقووع يفوو اً ال يتعوودى كونووو اجتيووادد أن األموور لتأكيوو، تقبوول االجتيوواد

واسعة تتسم بالمرونة لمواكبة الواقع المتغير باستمرار ومسوتجداتو إزاء تفاصويل الحيواة وتطبيقاتيوا، 
 .لتتحدد وفق عوامل عدة متغيرة بدورىا منيا طبيعة المكان، وثقافة الناس، واإلمكانات المتاحة

ق بكووول األموووور ا يتعمووو"، وىوووذا فيمووو128"أنوووتم أعموووم بوووأمر دنيووواكم : يويؤكووود ىوووذا المعنوووى قوووول النبووو
نجوود  ونفسووالسووياق  يوفوو ،يتعووارض مووع القواعوود الشوورعية الثابتووة وبمووا ال ،لووم يحووددىا الشوورع يالحياتيووة التوو

المعالجات الفقيية تختمف تجواه أموور المسوممين بواختبلف الزموان، والمكوان، والجونس، والعمور، والتفاصويل 
 .قع، وفقو األولويات، وفقو الُمْمِكنالحياتية؛ فنجد فضبًل عن فقو النص ىناك ما يعرف بفقو الوا

عرضووت عمووارة المئذنووة عبوور عالميووة انتشووارىا ونماذجيووا المتباينووة زمنيووا وجغرافيووا أن  اوىكووذ
بموا ال يتعوارض موع القواعود – يوالحضوار  ينتاجيوا المعموار  يكل أموة ِلتُبودع فول اً األمر كان متروك
، أو عن جنس من األجناس، "اإلسبلمية"لمدولة بعيدًا عن ىيمنة اإلدارة المركزية  –الشرعية الثابتة

بووول تضوووافرت كووول إمكانوووات العناصووور الجديووودة مووون المسوووممين الفووواتحين والمسوووممين الجووودد وغيووور 
حقيقووة تعكووس عكووس كووذلك بعبقريووة عفويووة ناو ، يوالحضووار  يصووياغة النتوواج المعمووار  فووي لمسووممينا

حضووارة تكووون  يفووأ ،غيوور المسووممينينصووير فييووا جميووع األجنوواس وأيضووًا  ي"عالميووة" اإلسووبلم، التوو
 استيعاب كافة الشعوب واألجناس والموروثوات ينجاحيا واستمراريتيا وتوسعيا ى يالمبنة األولى ف

 .وفق معايير مقبولة معمنة
خاصة تمك المتعمقة – إطار "العالمية" يف آذنالمأوضحتيا دراسة كما وجود استثناءات 

بعدم بناء المآذن، المبالغة  يالرأ يالزيدية واإلباضية فاجتياد  مثل – يالمعمار  بالبعد الفقيي
ن كان بصورة نادرة فالمآذن وتذىيب أىمة المآذن )بعض زخرفة  يسراف فواإل العصر  يوا 

األحكام الفقيية ما ترتب و  ة بعض النماذجإلى عدم اتفاق عمار باإلضافة بالقاىرة(،  يالممموك
 الحكم بعدم صعود المؤذن عمييا. أو المئذنة بعض الحاالت إما ىدم يعميو ف

التسمية الصحيحة لمنتاج  المتعمق بتعيين يتنقمنا لئلجابة عمى السؤال الثانىذه االستثناءات 
أن األمر " أم عمارة المسممين"عمارة إسبلمية" أم " يىل ى ؛العصور اإلسبلمية يف يالمعمار 

 ؟تطمب تسمية ثالثة غير ىذه أو تمكي
ىذا السياق تتجاوز النقاش القديم حول  ن مناقشة المسمى فيأوبداية يجب التأكيد 

 كما أنيا تتجاوز مناقشة المسمى في ي،، والمحمدي، والشرقيمثل الفن العرب ،المسميات األخرى
من أصالتو وابتكاره ونسبة  يالقديمة بغرض تجريد الفن اإلسبلم 129سياق دراسات المستشرقين
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نممفرداتو وعناصره إلى أصول من حضارا ا يعنينا ىنا بصفة خاصة المسمى في ت سابقة؛ وا 
، والمبس الحادث نتيجة وسم العمارة باإلسبلمية، ومدى داللة ىذا التوصيف سياق الفقو المعماري

 من حيث مطابقتيا لمقواعد الشرعية والفقيية لئلسبلم من عدمو.
التسمية الصحيحة  يرى أن م(2002)عبد الستار عثمان، األول  :ناىذا السياق ثمة رأي وفي

واألحكام الفقيية  –عرض لدراستيا في ضوء النماذج التي–لكونيا تتفق  130"عمارة إسبلمية" ىي
تشير إلى مخالفة األحكام الفقيية المتعمقة  أن الحاالت التيوأكد الباحث  ،لئلسبلم ذات الصمة

 خالفة.سياق خاص يوضح أسباب ىذه الم تمثل استثناءات، ويجب أن تدرس في بالبناء
األفضل  ىي131"عمارة المسممينتسمية "يعتقد أن  (Spahic Omer, 2008) الثاني يوالرأ

وصف العمارة  يتعن ة؛ ويبرر ذلك إلى أن التسمية األخير "عمارة إسبلمية"وليس واألكثر دقة 
يء، وىذا األمر غير كل ش تتفق والصورة الصحيحة لئلسبلم في أنيا يجب أن يباإلسبلمية، أ

"عمارة "عمارة المسممين"، بينما كل  يستطرد بأن كل "عمارة إسبلمية" ىيالواقع. و  يمطبق ف
رتو عبر دراسة تفصيمية ودلل الباحث عمى فكليست بالضرورة "عمارة إسبلمية".  المسممين"

 (م ببادية شرق األردن1898اكتشفو موزيل سنة م؟، 715-711 /ه96-92)132لقصير عمرا
يوضح  ا أثريا نموذجيالشرعية والفقيية، وانتيى إلى أنو يمثل شاىدضوء األحكام ا ورسومو في

عمارة " يى –من وجية نظره–فالتسمية الصحيحة  وعميو ،فكرتو كونو ال يتفق واألحكام الفقيية
 ."عمارة إسبلمية"وليست  "المسممين

ع لكن م ،األول بأفضمية تسمية عمارة إسبلمية مقابل عمارة المسممين وأتفق مع الرأي
واألمر أكثر –ألن وسم العمارة باإلسبلمية ليس نتيجة التزام وتقيد ىذه العمارة  ؛اختبلف األسباب

ن كانت  –الفنون اإلسبلمية وضوحًا في باألحكام الشرعية والفقيية كما تشير الشواىد األثرية وا 
المثال منذ  خاصة فيما يخص العمارة الدينية، كما أن العمارة السكنية عمى سبيل ،قميمة العدد

غير مقيدة باألحكام والقواعد الفقيية من تحقيق الخصوصية وعدم م تقريبًا 18/ه12نياية القرن 
 ، وفي ذلك أتفق مع الرأي الثاني فيإسبلميةعمارة  وىي ،الفصل بين الرجال والنساءالكشف و 
  النتيجة. ، ولكن أختمف معو فيالتحميل

ية ىو ذاتو فكرة ىذا البحث؛ وىو كيف تعكس وسبب القول بأفضمية تسمية عمارة إسبلم
، وأقر الدين شامل؟ فاإلسبلم منيج حياة يالعمارة الموسومة باإلسبلمية طبيعة الدين اإلسبلم

اإلسبلمية تتعمق بالعمارة  يكما أن اإلشكاليات التالحساب والجزاء.  في ولية الفرديةالمسؤ  ياإلسبلم
من قريب أو صفة اإلسبلم عن فاعميا  وافع التي تقضي بنفيالمتعمقة بالبعد الفقيي ليست بتمك الد

فالعمارة  ؟صفة اإلسبلمية عن المبنى ذاتو يد نفيحكم المكروه؛ فمالنا نر  بعيد، بل يظل غالبيتيا في
نما سياق شامل لظروف البناءحقيقة اإلسبلمفقط تعكس ال اإلسبلمية  نموذج تصاوير قصير أ؛ ف، وا 
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ولية فردية، وال يتعمق ؤ وىو مسئول عنو مس ،اه غير صاحب المكانال ير  يعمل داخم يعمرو ى
لم يتقيد بالقواعد  –يمكن القول بأنو–لمسمم  ياً لكنو يعكس مبنى إسبلم ك بأنو مبنى غير إسبلمي،ذل

  .سياق محدد، وال يمثل ذلك شائبة تشوب اإلسبلم يالشرعية الفقيية ف
وتحت رعاية المسممين كرعاة ومنشئين ىو  العصور اإلسبلمية يف يالنتاج المعمار  أن يأ

الفيم الصحيح لمقواعد واألحكام والمعنى منيا ثم بدءا من  ييعكس السموك البشر  ينتاج بشر 
مرورا بعدم االلتزام والتحايل إلى المخالفة وتأويل النصوص، الفيم الخاطئ التقيد وااللتزام بيا، أو 

تمثل العمارة اإلسبلمية مرآة لواقع المسممين  باختصار لؤلمور والقواعد الشرعية.الصريحة 
 وطبيعة فيميم وتطبيقيم لئلسبلم. 

وفيما يتعمق بالمآذن فنجد أن االستثناءات محدودة، وعمة ذلك ارتباطيا بعمارة المساجد 
عمارة  يالغالب عمى التقيد باألحكام الفقيية وعدم مخالفتيا ف ين فيحيث كان الرعاة حريص

 وزخرفة المساجد. 
 عالمية الحضارة اإلسالمية وعالمية الحضارات األخرى

عبر مقارنتيا بعالمية الحضارات عالمية الحضارة اإلسبلمية أختتم البحث بتوضيح طبيعة 
اتسمت بالعالمية، ولكن ثمة  يالحضارة الوحيدة الت يفمم تكن الحضارة اإلسبلمية ى ،األخرى

 يوبصورة أقل الحضارة البيزنطية، وف ،الرومانيةمنيا الحضارة  ،حضارات أخرى اتسمت بالعالمية
 األمريكية."الثقافة" الحضارة العصر الحديث 

القسطنطينية أثينا،  ،يبومبا )روما، 134يمثل المسرح الرومان 133فتمثل الشواىد المعمارية
..( .سكندرية بمصربميبيا، تونس، وجدة بالمغرب، حمص بسوريا، اإل ة، لبدة وصبرات(ستانبولإ)

بميبيا، وجدة  ة، لبدة وصبرات"ستانبولإ، القسطنطينية "يثيسالونيكأثينا،  ،)روما 135اس النصروأقو 
 وغيرىا شواىد معمارية عمى عالمية الحضارة الرومانية. ..( .بالمغرب

، حتى أن تقنيات قياساتياغير من مكان لمكان لكن نبلحظ أنيا نسخ متكررة ال يتغير فييا 
ال تعتمدىا؛ فنجد أن تقنية البناء المعروفة  يالبمدان الت بعض يف أحياناً البناء منسوخة 

)أسوار  القسطنطينية يف (تقنية رومانية ،الحجر واآلجر بالتناوب)البناء بمداميك من  يبالقسطنطين
(، وليبيا أبراج حصن بابميون بالقاىرةو سكندرية اإلب يالرومان مسرح، ومصر )الثيودوسيوس(

 (.137باريسقمب  يف Thermes de Cluny وحمام(، وفرنسا )136الكبرى مبدةب ي)المسرح الرومان
حققت عالمية الحضارة الرومانية كانت  يالنقطة الثانية أن ىذه الشواىد المعمارية الت

المقام  يوإلشباع متطمباتيم، ولم تكن عمائر خدمية نفعية فالرومان الحكام مكرسة الستخدام 
نسخ نموذج المدينة الرومانية بمنشآتيا معيم أينما ذىبوا ، فأراد الحكام الرومان بذلك األول

 روما. يمقاطعتو إنما ف يمنيم ف أن كبلً ليشعروا وك
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ن  ،أكثر من العالمية"العولمة" أما الحضارة "الثقافة" األمريكية الحديثة فارتبطت بمفيوم  وا 
جعل ا ، ومن دالالتيماشتقا من العالم ىمافكبلكان بين المصطمحين قاسم مشترك، 

أيضًا صبخ مناطق مختمفة في العالم بصبغة واحدة و  ،االنتشار في مداه أو تطبيقو عالمي الشيء
ويمكن القول بأن الثقافة  ،بسيولة امشتركة تتضح في التشكيل البصري ليا ويمكن مبلحظتي

يدة ويكفي لمتدليل عمى ذلك انتشار األبراج المش ،األمريكية تتسم بالعالمية في وقتنا الحاضر
بالتقنيات األمريكية من الخرسانة الجاىزة والزجاج في معظم عواصم العالم، وانتشار سمسبلت 

 وأيضًا األفبلم األمريكية في جميع بمدان العالم تقريبًا. ،األمريكية ال  المح
وىذا األمر لو داللتو الميمة والخطيرة في أن الفترات التي اكتسبت الحضارة اإلسبلمية 

ة، وانتشرت آثارىا المادية فوق قارات العالم القديم الثبلث كان ذلك انعكاسًا لمدى قوة صفة العالمي
الحضارة اإلسبلمية االقتصادية والسياسية والتي انعكست بصورة مباشرة عمى النواحي المعمارية 

 .والثقافية والفنية
ات لحضار بين عالمية الحضارة اإلسبلمية وبين عالمية ا يوىذا يمثل الفارق الجوىر 

المييمنة اآلن؛ وىو أن  سواء القديمة منيا شأن الحضارة الرومانية، أو الحديثة األمريكية ،األخرى
 يوالفن يوالثقاف يتعمل عمى نسخ نتاجيا المعمار  –عمى عكس الحضارة اإلسبلمية–األخيرة 
 مراعاة خصوصيةبالنظر إلى مصالحيا، دون محاولة استيعاب احتياجات أو  يواالقتصاد

 يالبنايات الزجاجية ففيما يخص العمارة فنجد  ،يتم تصدير ىذا النتاج إلييا ياألقاليم األخرى الت
 .مدن الصحراء يالمناطق شديدة الحرارة، ونجد البنايات الخرسانية ف

ذاتيوووا، وعاكسوووة لطبيعوووة عالميوووة  يالمئذنوووة كظووواىرة معماريوووة عالميوووة فووووخبلصوووة القوووول أن 
 ذات الوقت. يمية فاإلسبلم والحضارة اإلسبل
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 ا١شنبه ٗاىي٘دبد

 

 ا١شنبه :أٗلا 

 
 أ ب ج د ه و ز ح ط ى ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ

 Hillenbrand, R., Islamic Architecture Form, Function: ، عنيالعالم اإلسبلم ينماذج لطرز المآذن المختمفة ف( 1شكل رقم )

مئذنة مدرسة السمطان حسن  ؛بالقاىرة يمئذنة جامع محمد عم ؛الشريف يمئذنة بالحرم المك ؛سان بالرباطت المآذن مرتبة وفق االرتفاع(: مئذنة جامع حالمآذن عمى الترتيب من اليسار لميمين )قطاعا
 ؛حيدر آباد باليند يجيار منار ف ؛مئذنة ليدنيش بجميورية التشيك ؛أوركنج يمئذنة المسجد الجامع ف ؛خيوه بآسيا الوسطى يمئذنة المسجد الجامع ف ؛؛ مئذنة جامع بأفغانستانيقطب منار بدلي ؛بالقاىرة

 يف يمئذنة الجامع النور  ؛باليند بيجابور يمئذنة مسجد الجمعة ف ؛سوريا يمئذنة الجامع الكبير بحمب ف ؛انمنارة سارابان بأصفيان بإير  ؛مموية جامع سامراء بالعراق ؛نة الجامع الكبير ببورصة تركياذمئ
 ؛بكرببلء بالعراق يمئذنة المشيد الحسين ؛وان بتونسمئذنة جامع القير  ؛بورصة بتركيا يمئذنة مسجد مراد األول ف ؛اليند يف يمئذنة مسجد الجمعة بدلي ؛لقاىرةمئذنة ابن طولون با ؛بالعراقالموصل 

 .اليمن يجامع الجند فمئذنة  ؛مع غاردايامئذنة جا ؛النيجر يجاديز فأمئذنة مسجد  ؛بالجزائرمئذنة جامع السماك 
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 اىي٘دبد :صبّٞبا 
 

      

 ِئنٔخ ؽَبْ اٌوثبٛ -5 اٌغ١واٌلا، أّج١ٍ١خ -4 ِئنٔخ عبِغ اٌىزج١خ، ِواوِ-3 ِئنٔخ اٌغبِغ اٌىج١و ثٖفبلٌ -2 ِئنٔخ عبِغ اٌم١وٚاْ -1
ِئنٔخ عبِغ ٠ٌٛٔ ثغلاٌِ  -6

 ١ٌج١ب  –

      
  ، ِبٌِٟئنٔخ عبِغ كٚعٍٛٛ -12 أٔل١َ١ٔٚب ٟفِئنٔخ عبِغ اٌىٛكًٚ  -11 ِٕبهح و١ٍبْ ثجقبهٜ -10 ِئنٔخ عبِغ ثٓ ٌْٛٛٛ، اٌمب٘وح -9 كٌف ثبٌؼواق ِئنٔخ أثٟ -8 ِئنٔخ ٍبِواء ثبٌؼواق -7
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 اٌّْٙل اٌجؾوِٞئنٔخ  -13

 ثب٩ٌْي، ِٖو

ِئنٔخ اٌطبث١خ  -14

 ثؤٍٛاْ، ِٖو

ٟ ِئنٔخ َِغل أث -15

 ، ِٖولٖواٌؾغبط ثب٤

اٌغبِغ اٌىج١و ِئنٔخ  -16

 ، ِٖوٍٕببث

ِئنٔخ َِغل  -17

 اٌؼلٜٚ ثَّٕٛك، ِٖو

 ِٟئنٔخ َِغل أث -

 اٌّىبهَ ثفٖٛ، ِٖو

 ٟٕبرِئنٔخ عبِغ اٌم -19

 ثفٖٛ، ِٖو

ِئنٔخ اٌغبِغ اٌؼز١ك  -20

 ث١َٛح، ِٖو

       
  ،ٞثوٍجبِئنٔخ ِلهٍخ ا٤ّوف  -21

 ، اٌمب٘وحاٌّؼيّبهع 

  ٞرغوِئنٔخ ِلهٍخ  -22

 ، اٌمب٘وحٟاٌوِٚ ٞثوك

ِئنٔخ ِلهٍخ اٌٍَطبْ  – 23

 ثبٌموافخ، اٌمب٘وح٠ٕبي ا

ر١ُّ ِئنٔخ َِغل  -24

 ، اٌمب٘وحٟاٌوٕبف
ِلهٍخ اٌٍَطبْ  ِئنٔخ -25

 ثبٌموافخ، اٌمب٘وح ٞلب٠زجب

 ٞثب ِٟئنٔخ ِلهٍخ لبٔ -26

 لوا اٌوِبػ ثبٌمٍؼخ، اٌمب٘وح

ِئنٔخ ِلهٍخ لولّبً  -27

 ثبٌموافخ، اٌمب٘وح
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١ِلاْ اٌو١ٍِخ ٚعبِغ اٌٍَطبْ ؽَٓ ثبٌمب٘وح، هٍُ  -28

 1839ٌَل٠ف١ل هٚثود 

ّآمْ، هٍُ ظٙو أّٔبٛ ِقزٍفخ ٌٍرِل٠ٕخ اٌمب٘وح ٚ -29

 1839ٌَل٠ف١ل هٚثود

ثبرغبٖ ثبة اٌؼية ثبٌمٍؼخ ٚاٌّآمْ ١ِلاْ اٌو١ٍِخ  -30

 1839َ ، هٍُ ٌل٠ف١ل هٚثوداٌوِبػ ٞاٌؼضّب١ٔخ ٚلب١ٔجب

ِئنٔخ عبِغ ث٨ٛق،  -31

 هٍُ ٌل٠ف١ل هٚثود

لّخ ِئنٔخ ِلهٍخ  -32

 ، اٌمب٘وحٞاٌغٛه

 
   

 ِئنٔزب فبٔمبٖ إٌبٕو فوط ثٓ ثولٛق، اٌمب٘وح -36 ثبٌمٍؼخ، اٌمب٘وح ٟعبِؼب إٌبٕو ِؾّل ِٚؾّل ػٍ -35 اٌغبِغ اٌىج١و ثٖٕؼبء، ا١ٌّٓ - 34 اٌن٘ت ٚا٤ى٘و ثبٌمب٘وحٟ ِآمْ عبِغ أث -33

     

ِئنٔزب ِلفً اٌّلهٍخ اٌيهلبء ث١َٛاً،  -39 كاهاى٠بٖ ثؤٕفٙبْ، ا٠واْ خِئنٔ-38 ِئنٔزب عبِغ اٌّئ٠ل ١ّـ ثبٌمب٘وح -37

 روو١ب

 ِئنٔزب ِلفً عبِغ وزْبٚح ثبٌغيائو -41 ا٠واْ عبِغ ٠يك،ِئنٔزب ِلفً -40
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ِئنٔخ عبِغ ظفبه  -42

 م٠ج١ٓ ثؾٖٓ ظفبه، ا١ٌّٓ

ِئنٔخ عبِغ  43

 ثؼلْ، ا١ٌّٓ اٌؼ١لهًٚ

ِئنٔخ َِغل ٩ٕػ  -44

 ، ا١ٌّٓاٌل٠ٓ ثٖٕؼبء

ِئنٔخ َِغل  -45

 ثٖٕؼبء، ا١ٌّٓ ا٤ثٙو

اٌغبِغ  -ئنٔخ اٌْول١خ اٌّ -46

 اٌىج١و ثٖٕؼبء، ا١ٌّٓ

َِغل ٛٗ  ِئنٔخ -47

 ٍٜٚ ِل٠ٕخ ١ٍئْٛ، ا١ٌّٓ

 

 
     

ِئنٔخ اٌغبِغ  -48

 اٌىج١و ثؤهث١ً، اٌؼواق

ِٕبهح عبِغ ٔٛه  -49

 اٌل٠ٓ ثبًٌّٕٛ، اٌؼواق

ِئنٔخ َِغل اٌغّؼخ  -50

 ثَبفبٖ، ا٠واْ

ِٕبهح ف١وٚىآثبك،  -51

 ا٠واْ

 ،ِئنٔخ َِؼٛك اٌضبٌش -52

 أفغبَٔزبْ

ِئنٔخ ثٙواَ ّبٖ،  -53

 أفغبَٔزبْ
 ِئنٔخ عبَ، أفغبَٔزبْ -55 إٌٙل ،هلطت ِٕب -54
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 عبِغ أر١ىبه ثب١ٌٖٓ  -59 أفغبَٔزبْ -٘واح فٟ اٌغبِغ ا٤ىهق -58 ثبوَزبْ -٨٘ٛه فٟ ٟعبِغ ثبكّب٘ -57 ا٠واْ ،َِغل ّبٖ، إٔفٙبْ -56

    
 إٌٙل، ثبكآؽ١له ٟعبِغ اثوا١ُ٘ ف -63 إٌٙل ،١ٟٛكٌٙٔ ٟاٌَّغل اٌغبِغ ف -62 ٙو٠ؼ اػزّبك اٌلٌٚخ، إٌٙل -61 إٌٙل ،ٙو٠ظ ربط ِؾً -60

    
 عبِغ ا١ّ١ٌٍَخ ثؤكهٔخ، روو١ب -67 غبٔب ٟعبِغ ٨هثبٔغب ف 66 ثٛهو١ٕب فبٍٛ، ثٛثٛ ك٨ٛ٠ٍٛ ٟعبِغ ف -65 ِٟبٌ، رّجىزٛ ٟعبِغ ٍبٔىٛه ف -64
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ثمب٠ب ِئنٔخ عبِغ اٌٛى٠و  -68

 ثٕبفجىزًٛ، ا١ٌٛٔبْ
 ( ٟ)ِملِخ اٌٖٛهح(، ٚاٌغبِغ )اٌفٛل ٟاٌٍٛٛ اٌغبِغ -69
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 ٚرظٙو ثٙب اٌّآمْ اٌؼضّب١ٔخ ١ِّٕٙخ ػٍٝ ِٕظواٌّل٠ٕخَ،1860 غي٠وح وو٠ذٌٛؽخ ؽفو ػٍٝ اٌقْت ٌ -74 ٛٔبِْئنٔخ اٌوٚرٕلا، ا١ٌ -73 اٌّآمْ اٌؼضّب١ٔخ ثّل٠ٕخ ص١َب١ٌٔٛىٝ، ا١ٌٛٔبْ -72



 2014َ/ أثو٠ً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌؼلك ا٤ٚيـــــــــــــــــــــــــــــــــٌجلح اٌىجوٜ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
45 

 

       

ِئنٔخ عبِغ ١ٍٍّبْ  -75
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 شيالحوا
                                                 

1
 اإلسالً صع٘ح عبىَٞخك، ػجبً ِؾّٛك اٌؼمب ٚاٌْٛا٘ل ا٤فوٜ ػٓ ػب١ٌّخ ا٩ٍ٦َ ِٕٚبلْخ ٘نٖ اٌْٛا٘ل هاعغ: ٚا٤ؽبك٠شػٓ ا٠٢بد  

 اإلسالًعبىَٞخ ، ؽٍٛأٟػجل اٌٛ٘بة ػجل ا٩ٌََ ٠ٍٛٛخ، ِؾّل أ١ِٓ ّبوو ؛137-133َ(، 1986، 3، ٛاٌٍجٕبٟٔ)ث١وٚد، كاه اٌىزبة 

، ٞأٔٛه اٌغٕلٚػٓ ٍّبد ٚفٖبئٔ ػب١ٌّخ ا٩ٍ٦َ أظو:  .45-41)كِْك، كاه اٌمٍُ، ك.د(،  ىٚ اىَي٘ك ٗا١ٍغاءا ٗعسبئو اىْجٜ 

 .19-13َ(، 1977(، )اٌمب٘وح، كاه اٌّؼبهف، 426، ٍٍٍَخ الوأ )بىَٞخ اإلسالًع
2
 .42-41، سالًعبىَٞخ اإل، ؽٍٛا٠ٍٟٛٛٔخ،  
3
 ِٚب ثؼل٘ب. 87، سالًعبىَٞخ اإل، ؽٍٛا٠ٍٟٛٛٔخ،  
4
ٜ اىجالص اىعغثٞخ ثفبؽ اىضبىش ى٠صبع ف اىَئرَغ، ِْٕٛه فٟ: »ع٘اٍو اى٘دضح فٜ اٟصبع اإلسالٍٞخ ثبىجالص اىعغثٞخ«أؽّل فىوٞ،  

صعاسبد فٜ اٟصبع اإلسالٍٞخ، اىقبٕغح، فٟ: )أعٞض ّشغٓ  273-267ٓ ،1961َ، اٌمب٘وح، ِطجٛػبد عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ،1959ً

عبىَٞخ اىذضبعح اإلسالٍٞخ ٍٗظبٕغٕب فٜ ٩ٕػ اٌل٠ٓ ١ٍل اٌجؾ١وٞ،  ؛(7-1، ص1971ًاىَْظَخ اىعغثٞخ ىيزغثٞخ ٗاىضقبفخ ٗاىعيً٘، 

 .12، ػلك 3، ِغٌٍ إٌْو اٌؼٍّٟ، عبِؼخ اٌى٠ٛذ، ؽ١ٌٛبد ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ ا٨عزّبػ١خ، ِغٍل 1982َ، اٌى٠ٛذ، ُاىفْ٘

 ،ٚاٌضمبفبد ،كهاٍبد أفوٜ رٕبٌٚذ ِفَٙٛ فىوح اٌؼب١ٌّخ فٟ اٌّلْ اٌزبه٠ق١خ ِٓ ؽ١ش وْٛ اٌّل٠ٕخ رّضً ِٕطمخ ر٩لٟ اٌؾٚبهاد ٚرٛعل

ٕٚ٘بن ِٓ ؽبٚي كهاٍخ  ،ٚاٌّٛأئ اٌىج١وح، ٠ٕٚؼىٌ مٌه ػٍٝ رقط١طٙب ِٚجب١ٔٙب ،إُ اٌزغبه٠خٚاٌؼٛ ،ٚ٘نا ٠ٕطجك ػٍٝ اٌّلْ اٌىجوٜ

ِٛٙؾبً أْ اٌّفَٙٛ ِٛعٛك لل٠ّب ٠ّٚىٓ رزجؼٗ فٟ ٌؾظبد اٌزؾٛي اٌزبه٠ق١خ، ِج١ٕبً  ،ٚ اٌؼٌّٛخأأؽلاس ربه٠ـ اٌؼبٌُ ٚفك ِٕظٛه اٌؼب١ٌّخ 

 أظو: عل٠ل.  ٟآصبه مٌه ػٍٝ كهاٍخ اٌزبه٠ـ ثّٕٙظ ٌّّٛ

M. Baer, «Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme in Ottoman Salonica and Turkish 

Istanbul», Journal of World History, Vol. 18, No. 2 (Jun., 2007), 141-170; M. Levine, «Globalization, 

Architecture, and Town Planning in a Colonial City: The Case of Jaffa and Tel Aviv», Journal of 

World History, Vol. 18, No. 2 (Jun., 2007), 171-198; D. Northrup, «Globalization and the Great 

Convergence: Rethinking World History in the Long Term», Journal of World History, Vol. 16, No. 3 

(Sep., 2005), 249-267. 
5
٠ّٚىٓ  ،رٕبٌٚذ ِٛٙٛع اٌّآمْ ،ٚثبٌٍغبد ا٤عٕج١خ ،ٚاٌّمب٨د ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ،ف٩ٚ ػٓ اٌىزت ،ٕبن اٌىض١و ِٓ اٌلهاٍبد ا٤وبك١ّ٠خ٘ 

اٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ ثٖفخ ػبِخ، ِٚواعغ رٕبٌٚذ كهاٍخ ٌّآمْ  فٟ : ِواعغ ػٓ ْٔؤح اٌّآمْ ٚرطٛه٘بٝر١ٕٖفٙب ثؾَت ِٕٙظ اٌزٕبٚي اٌ

اٌّملِخ أٚ اٌز١ّٙل( ِٕٚٙب  فٟ اٌغبٌت ِٕٙب رزٕبٚي ْٔؤح اٌّئنٔخ ٚرطٛه٘ب ١َِّٚبرٙب فِٟل٠ٕخ أٚ ٛواى كهاٍخ ِفٍٖخ )ال١ٍُ أٚ لطو أٚ 

 (:)ِورجخ ربه٠ق١ب ً 

َ(؛ فو٠ل 1946، )اٌمب٘وح، كاه اٌّؼبهف، ٍجزّجو ٟ، اٌّغٍل اٌضب11ٔ، إٌَخ ا٤ٌٚٝ، ط اىنبرت ٍجيخ، «رطٛه اٌّآمْ»ِؾّل ؽَٓ،  ٟىو

َ(؛ ا١ٌَل 1952)ِب٠ٛ  1، عبِؼخ فئاك ا٤ٚي، طٍجيخ ميٞخ اٟصاة، «اٌّؼّبهٞفٟ رى٠ٕٛٙب ٞ ِئنٔخ َِغل اثٓ ٌْٛٛٛ، هأ»، ّبفؼٟ

َ(؛ وبظُ 1959 ا٦ٍىٕله٠خ) دزٚ اىفزخ اىعضَبّٜ اىعغثٜاىَآطُ اىَصغٝخ ّظغح عبٍخ عِ أصيٖب ٗرط٘عٕب ٍْظ اىفزخ ػجلاٌؼي٠ي ٍبٌُ، 

ِآمْ »َ(؛ ِؾّل وبًِ فبهً، 1965، )ثغلاك 1، عٍجيخ ميٞخ اىشغٝعخ، «ب ٚػّبهرٙب فٟ ا٤لطبه ا١ِ٩ٍ٦خاٌّآمْ ْٔؤرٙ»اثوا١ُ٘ اٌغٕبثٟ، 

اٌّآمْ »ػجلاٌؼي٠ي،  َٟ(؛ ِؾّل اٌؾ1977ٕ١َ، عبِؼخ ؽٍت، اٌىزبة اٌضبٌش، )ٍٛه٠ب ٍجيخ عبصٝبد ديت، «ٚاٌؼّوأٟ ٟؽٍت ٚرطٛه٘ب اٌفٕ

، «ْٔؤح اٌّئنٔخ»(؛ ػجل إٌّؼُ ػجل اٌؼي٠ي ه٩ٍْ، 1980َ، )ِب٠ٛ 548، اٌؼلك اإلسالٍٜ ٍٜجيخ اى٘ع، «ٚاٌّؾبه٠ت ٚإٌّبثو ا١ِ٩ٍ٦خ

)اٌغيائو  فٜ اىعص٘ع اى٘سطٚ اىَئظّخ اىَغغثٞخ ا١ّضىسٞخَ(؛ ٕبٌؼ ثٓ لوثخ، 1985، )اٌو٠بٗ ١ٔٛ٠ٛ 11، اٌؼلك ا٤ٚي، إٌَخ ٍجيخ اىضاعح

هعت –، إٌَخ اٌضب١ٔخ، اٌؼلك اٌضبٌش، )عّبكٜ ا٢فوحٍجيخ اىَزذف، «رٙباٌّئنٔخ ْٔؤرٙب ٚرطٛه ػّبه»َ(؛ ِؾّل رٛف١ك ثٍجغ، 1986

 ِٟئنٔخ ث٩ َِغل كهاٍخ ػٓ اٌّئنٔخ اٌَّزمٍخ إٌَّٛثخ اٌٝ عبِغ ا١ِ٤و لوالغب اٌؾَٕ»٠ٖٛٔو،  َٟ(؛ ؽ1987َِٕبهً  -٠ٕب٠و٘/ 1407

(؛ 1988َعبِؼخ اٌمب٘وح، )٠ٕب٠و  -ا٤ٚي، و١ٍخ ا٢كاة ، اٌؼلكاىَصغٛاىَئعر ، «ثؾبهح اٌَبكاد اٌّزفوػخ ِٓ كهة اٌغّب١ِي ثبٌمب٘وح

١ٔٛ٠ٛ ٘/ 1411، )مٚ اٌمؼلح 166، اٌؼلك 15، إٌَخ اىَجيخ اىعغثٞخ، «اٌّآمْ ا١ِ٩ٍ٦خ ٔج٘ ا٠٦ّبْ ٚهٚػخ اٌؼّبهح»ؽَبْ ػطٛاْ، 

فٟ  اٌّآمْ»، َٟ(؛ ػجلاٌّغ١ل ٚاف1991ث١خ، )اٌمب٘وح، كاه اٌضمبفخ اٌؼو اىَآطُ اىَْٞٞخ صعاسخ أصغٝخ فْٞخِؾّٛك اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ،  َ(؛1991

ِآمْ ِٖو »، َٟ(؛ أؽّل هعت ِؾّل ػ1992ٍٔٛفّجو ٘/ 1413، )عّبكٜ ا٤ٌٚٝ 191، اٌؼلك ٍجيخ اىفٞصو، «آفبق اٌّلْ ا١ِ٩ٍ٦خ

ٝخ ثَضْٝخ اىقبٕغح ط٘ع اىَئظّخ اىَصغروبًِ ٍِٛٝ،  َ(؛ ػجل هللا1993، ١ٌٛ٠ٛ 1414٘)ِؾوَ  1، ط 66، إٌَخ ا١ػٕغ، ِغٍخ «ا١ِ٩ٍ٦خ

)كوزٛهاٖ، عبِؼخ اٌمب٘وح،  صعاسخ ٍعَبعٝخ ػسغفٞخ ٍقبعّخ ٍع ٍآطُ اىعبىٌ اإلسالٍٜ –اىََي٘مٜٗدزٚ ّٖبٝخ اىعصغ  ٍِٜ اىفزخ اىعغث

ٌغٛاك ِغلٜ ػجل اَ(؛ 2014، ِغٍلاْ، )ا٦ٍىٕله٠خ، كاه اٌٛفبء، فٜ اىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍٜ اىَآطَُ(، ِْٕٛهح ثؼٕٛاْ: 1994

َ(، ِْٕٛهح ثؼٕٛاْ: 1998)ِبعَز١و، عبِؼخ ٕٛطب،  اىَآطُ اىجبقٞخ ثبىضىزب دزٚ ّٖبٝخ اىعصغ اىعضَبّٜ صعاسخ أصغٝخ ٍعَبعٝخ، ػٍٛاْ ػضّبْ

أ١ٍٛٛ، ) اىَعَبعٛ اإلسالٍٜ فٜ ٍصغ" رط٘ع اىزغاسفٜ صىـــزب اىْٞو "صعاسخ آصبعٝخ ضَِ ديقخ  ٍــــآطُ اىعصغِٝ اىََي٘مٜ ٗاىعضَبّٜ

اىَآطُ ، ِٟؾّل ِٖطفٝ ِؾّل اٌقبىَِ(؛ 2006)اٌمب٘وح، ِىزجخ ى٘واء اٌْوق،  رط٘ع اىَآطُ فٜ اىجؼائغ(؛ ػجلاٌىو٠ُ ػيٚق، 2013َ

ٍ٘س٘عخ اىَآطُ َ(؛ ِؾّل أؽّل ػجل اٌٍط١ف، 2008)ِبعَز١و، عبِؼخ اٌّولت،  1911ً-1551اىعصغ اىعضَبّٜ ٍِ سْخ  ٜاىيٞجٞخ ف

 ؛َ(2012، كاه اٌٛفبء، ٍىٕله٠خ، ِغٍلاْ، )ا٦اىعضَبّٞخ

 ٚثبٌٍغبد ا٤عٕج١خ أظو:

R. J. H. Gottheil, «The Origin and History of the Minaret», Journal of the American Oriental Society, 

Vol. 30, No. 2 (Mar., 1910), 132-137; K. A. C. Creswell, «The Evolution of the Minaret, with Special 

Reference to Egypt-I», The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 48, No. 276 (Mar., 1926), 134-

135,137-140; «The Evolution of the Minaret, with Special Reference to Egypt-II», The Burlington 

Magazine for Connoisseurs, Vol. 48, No. 278 (May, 1926), 252+256-259; «The Evolution of the Minaret, 

with Special Reference to Egypt-III», The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 48, No. 279 (Jun., 

1926), 290-292+294-298; M. S. Briggs, «Mosques And Minarets: An Introduction to Muhammadan 

Architecture in Persia», Journal of the Royal Society of Arts, Vol. 79, No. 4080 (JANUARY 30th, 1931), 

246-265; C. W. Hobley, «100. An Arab Minaret on Mombasa Island», Man, Vol. 32 (Mar. 1932), 79; J. 

Schacht, «Ein archaischer Minaret-Typ in Ägypten und Anatolien»,Ars Islamica, Vol. 5, No. 1 (1938), 

46-54; W. Emerson and R. L. van Nice, «Hagia Sophia and the First Minaret Erected after the Conquest 



 ــــــــــــــــــ رف١َو ِفَٙٛ "اٌؼب١ٌّخ" وَّخ ٌٍؾٚبهح ا١ِ٩ٍ٦خ رطج١مبً ػٍٝ ػٕٖو اٌّئنٔخـــــــــأؽّل ِؾّٛك أ١ِٓ ـــــــــــــ

 

 
48 

 

                                                                                                                                            
of Constantinople», American Journal of Archaeology, Vol. 54, No. 1 (Jan. - Mar., 1950), 28-40; J. 

Sourdel-Thomine, «Deux minarets d'époque seljoukide en Afghanistan», Syria, T. 30, Fasc. 1/2 (1953), 

108-136; K. Sameh, «Minarets in North Africa and Spain», The Bulletin of the Faculty of Arts, Cairo 

University, vol. XV, part II, (Cairo Dec.1953); J. Schacht, «Further Notes on the Staircase Minaret,Ars 

Orientalis, Vol. 4 (1961), 137-141; W. Trousdale, «The Minaret of Jam: A Ghorid Monument in 

Afghanistan», Archaeology, Vol. 18, No. 2 (JUNE 1965), 102-108; G. R. Mohammad, The minaret and 

its relationship to the mosque in early Islam (Ph. D. Diss., University of Edinburgh, 1965); Gh. Rajab, 

«The Minaret of Ibn Tulun its construction and description», Sumer, vol. XXXIII, 1967; A. Hutt, «Three 

Minarets in the Kirman Region», Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 2 

(1970), 172-180; D. Whitehouse, «Staircase Minarets on the Persian Gulf», Iran, Vol. 10 (1972), 155-

158; J. Moline, «THE MINARET OF ǦĀM (Afghanistan)», Kunst des Orients, Vol. 9, H. 1/2 (1973/74), 

131-148; A. Hutt, The development of the minaret in Iran under the Saljuqs (M.Phil. Diss., University of 

London, School of Oriental and African Studies, 1975); J. Moline, «Salǧūq Minarets In Iran: Structural 

Developments», Kunst des Orients, Vol. 12, H. 1/2 (1978/1979), 95-102;J. M. Bloom, «Five Fatimid 

Minarets in Upper Egypt», Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 43, No. 2 (May, 1984), 

162-167; D. Behrens-Abouseif, The Minarets of Cairo, AUC press, 2
nd

 ed., 1987; J. M. Bloom, Minaret 

Symbol of Islam, Oxford University press, 1989; E. A. Salem, «The Influence Of The Lighthouse Of 

Alexandria On The Minarets Of Northafrica And Spain», Islamic Studies, Vol. 30, No. 1/2, Special Issue 

on Muslim Heritage in Spain (Spring-Summer 1991), 149-156; J. M. Bloom, «Creswell and the Origins 

of the Minaret», Muqarnas, Vol. 8: K. A. C. Creswell and His Legacy (1991), 55-58; C. Williams, 

«Minaret: Symbol of Islam by Jonathan Bloom», review, International Journal of Middle East Studies, 

Vol. 24, No. 1 (Feb., 1992), 143-145; D. C. Thomas, K. Deckers, M. M. Hald, M. Holmes, M. Madella 

and K. White, «Environmental Evidence from the Minaret of Jam Archaeological Project, Afghanistan», 

Iran, Vol. 44 (2006), 253-276; B. Parzysz, «From One Polygon to Another: A Distinctive Feature of 

Some Ottoman Minarets», Nexus Network Journal, July 2011, Volume 13, Issue 2, 471-486.  

 :ٟٚ٘ ٍِٟٛٛػخ ا٩ٍ٦َ ا٦ٕلاه اٌضبٔ ٟفِٚغّٛػخ ِٓ اٌّمب٨د 

R. Hillenbrand,, «MANĀRA, MANĀR. (A.) minaret: 1. In the Islamic lands between the Maghrib and 

Afghanistan», IE2, vol. VI,361-368; G.S.P. Freeman-Grenville, «MANĀRA, MANĀR. (A.) minaret: 

3. In East Africa», IE2, vol. VI, 370; J. Burton-Page, «MANĀRA, MANĀR. (A.) minaret: 2. In India», 

IE2, vol. VI, 368.  

أٚ  ّٕٚذ ف٨ًٖٛ رٕبٌٚذ اٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ ثٖفخ ػبِخ ٚػّبهح اٌَّبعل ثٖفخ فبٕخ ٚراٌزٟ  ٘نا ف٩ًٚ ػٓ اٌؼل٠ل ِٓ اٌلهاٍبد

ٚرٛعل ِغّٛػخ أفوٜ ِٓ  ،اٌجؾش فٟ أعياء ػٓ اٌّآمْ، ٨ٚ ٠زَغ اٌّمبَ ٕ٘ب ٌنوو ٘نٖ اٌلهاٍبد، ١ٍْٕٚو اٌٝ ثؼٚٙب ػٕل اٌؾبعخ

اٌّغزّؼبد غ١و  فٟ ، ِْٚى٩د ػّبهح اٌّآمْٞ، ٚاٌجؼل اٌزؼج١وٞمٟٙ اٌّؼّبهرٕبٌٚذ اٌّآمْ ِٓ ؽ١ش اٌجؼل اٌفاٌزٟ  اٌلهاٍبد

 ؽ١ٕٗ أصٕبء اٌجؾش.  فٟ ١ْٕو اٌٝ وً ِٕٙبا١ِ٩ٍ٦خ، ٍٚ
6
 .18-9، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  فٜ اىَآطٍُِٛٝ،  
7
 ٠طٍك ػٍٝ اٌّئنٔخ فٟ ّوق أفو٠م١خ )ثبٌَٛاؽ١ٍخ( ِٕبها ٚرغّغ ١ِٕبها، أظو: 

Freeman-Grenville, «MANĀRA, MANĀR. (A.) minaret: …», 370.  
8
َ(، 2000)ا٦ٍىٕله٠خ، كاه اٌٛفبء،  ّظغٝخ اى٘ظٞفٞخ ثبىعَبئغ اىضْٝٞخ اىََي٘مٞخ اىجبقٞخ ثَضْٝخ اىقبٕغحٌَزبه ػضّبْ، ِؾّل ػجل ا 

 .34-33، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  فٜ اىَآطٍُِٛٝ،  ؛296 -282
9
 Bloom, Minaret Symbol of Islam, 191. 

10
ٌمٍخ أػلاكُ٘ ِٓ عٙخ، ٨ٍٚزّواه اٌَّغل إٌجٛٞ ثغ١و كػٛح  فٟ اٌّل٠ٕخ ٠غزّؼْٛ ٩ٌٍٖح ا٤ٌٚٝ فٟ اٌفزوح فٟ وبْ اٌٍَّّْٛ 

ماْ أٔٗ عبء ٨ؽمب ػٕلِب أزْو ا٩ٍ٦َ ث١ٓ أً٘ اٌّل٠ٕخ ٚاٌمجبئً اٌٛلذ، ٚاٌمٖخ اٌّزٛاروح ػٓ ا٤ِؼظُ  كُ٘ ِٖٚبؽجزُٙ ٌٍوٍٛي ٛٚع

ػجل هللا ثٓ ى٠ل  ٟػٛح ا١ٌٍَّّٓ ٚلذ ا٩ٌٖح ٚاػ٩ُِٙ ثؾٍٛي ٚلزٙب فىبٔذ هإ٠خ اٌٖؾبثو١ف١خ ك فٟ ٚأٔٗ ثؼل رؾ١و ا١ٌٍَّّٓ ،ؽٌٛٙب

، سٞغح اثِ ٕشبً ،أْ ٠ئمْ ػٍٝ ِب هآٖ ػجل هللا. أظو: اثٓ ْ٘بَ ألو٘ب اٌوٍٛي ٚأِو ث٨٩ً  ٟٚاٌز ،ا٤ٖٔبهٞ ث١ٖغخ ا٢ماْ ٟاٌقيهع

 .29-27، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜىعبىٌ اىعَبعح اىَصغٝخ ٗا اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  ؛102-101، 2، ط1329٘
11
ٓ ّؤْ ١ػٍٝ اٌف٩ػ"، ٚروكك ِور ٟؽػٍٝ ف١و اٌؼًّ" ثؼل ػجبهح " ٟؽ١ش رٚبف ػجبهح "ؽ ١ٕغخ ا٢ماْ ػٕل ا١ٌْؼخ اٍزضٕبءً  رّضً 

هللا"  ٟل أْ ػ١ٍب ٌٚٚػٕل ِؼظُ ا١ٌْؼخ ِٓ اٌَّزؾجبد ا٤و١لح ١ٌَٚذ ِٓ أعياء ا٤ماْ اٙبفخ ػجبهح "أّٙ ،ثم١خ ػجبهاد ا٢ماْ ٚرمبي

 ماْ.ٓ ّؤْ ثم١خ ا١٤ثؼل "أّٙل أْ ِؾّلا هٍٛي هللا" ٚروكك ِور
12
 .34-33، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  ؛284ّظغٝخ اى٘ظٞفٞخ ثبىعَبئغ اىضْٝٞخ، ػضّبْ،  
13
اىعَبعح  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  ؛283 -282بىعَبئغ اىضْٝٞخ، ّظغٝخ اى٘ظٞفٞخ ثػضّبْ،  ؛أٚلبف 881 ٗصٞقخ ٗقف اىسيطبُ دسِ 

 .34، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىَصغٝخ ٗاىعبىٌ 
14
 اىعَبعح اإلسالٍٞخ فٜ ٍصغ عصغ ا١ٝ٘ثِٞٞ ٗاىََبىٞل؛ ؽَٕٟ ِؾّل ٠ٖٛٔو، 296 -282ّظغٝخ اى٘ظٞفٞخ ثبىعَبئغ اىضْٝٞخ، ػضّبْ،  

 .36-33، اٌّغٍل اٌضبٟٔ، اىَآطُ فٜ اىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍٍِٜٛٝ، ؛ 249َ(، 1996)اٌمب٘وح، ِىزجخ ى٘واء اٌْوق، 
15
 ؛57 -56، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  ؛102-101، 2، طسٞغح اثِ ٕشبً ،اثٓ ْ٘بَ 

، أثؾبس ٔلٚح »بَ اٌفم١ٙخ: كهاٍخ رطج١م١خ أصو٠خٙٛء ا٤ؽى اٌَّبعل فٟػّبهح «ػٛٗ ػٛٗ ِؾّل ا٦ِبَ،  ،ِؾّل ػجل اٌَزبه ػضّبْ

 . 145َ(، 1999٘/1419أ، و١ٍخ اٌؼّبهح ٚاٌزقط١ٜ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك ) 8ػّبهح اٌَّبعل، َ 
16
 .61-59، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  
17
، اٌؼوثٟرؾم١ك ٚرمل٠ُ: ٍؼ١ل ػجل اٌفزبػ ػبّٛه، )اٌمب٘وح، كاه اٌىزبة  ،اىَٞبّٜأسجبع اىقطغ  ا١ٍبّٜ فٜغبٝخ ٠ؾ١ٝ ثٓ اٌؾ١َٓ،  

 .11-3، 1َ(، ط1968
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 .61-59، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  
19
بعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اىعَ اىَآطُ فٜ؛ ٍِٛٝ، 343-342َ(، 1983، )ٌجٕبْ، ث١وٚد، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، فز٘ح اىجيضاُ، اٌج٩مهٞ 

 .Hillenbrand, R., «MANĀRA …», 362؛63-61، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜ
20
 . 343، فز٘ح اىجيضاُ، اٌج٩مهٞ 
21
، اٌمب٘وح، كاه اٌّؼبهف ٍسبجض اىقبٕغح ٍٗضاعسٖب. اىَضسوأٚي َِغل أْٔئ ثؼل اٌفزٛؽبد اٌؼوث١خ، ٌٍّي٠ل أظو: أؽّل فىوٞ،  

 .200-199، 1ثّٖو، ٛ
22
  .71-68، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٜٝ، ٍِٛ 

23
 Creswell, «The Evolution of the Minaret,…-I», p.137.; Hillenbrand, R., «MANĀRA …», 362-263. 

24
 ؛64-53، بٟٔاٌض، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٜٚفبٕخ: ٍِٛٝ،  ،5أظو اٌّواعغ ثؾب١ّخ  

Gottheil, «The Origin and History of the Minaret», 132-137; Creswell, «The Evolution of the Minaret, 

… Egypt-I», 134-135,137-140; Schacht, «Ein archaischer …»,46-54; Bloom, «Creswell and the 

Origins of the Minaret», 55-58. 
25
)اٌمب٘وح، كاه اٌّؼبهف،  اىَسجض اىجبٍع ثبىقٞغٗاُ، فىوٞ٘نا اٌطوػ، أظو: أؽّل  ٟف ٞأؽّل فىوك.  ٞفٟ ٘نا ِغ هأ رفكأ 

1936 ،)َ111. 
26
 ٟ٘اٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ ثٖفخ ػبِخ ثغٍّخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّئصوح؛ ٌىٓ رظً اٌٛظ١فخ  فٟ رزؤصو رقط١ٜ إٌّْآد ٚاٌؼٕبٕو اٌّؼّبه٠خ 

ثم١خ اٌؼٛاًِ ثٖٛهح أٚ ثؤفوٜ، ػٓ أؼىبً اٌٛظ١فخ ػٍٝ اٌّآمْ رطج١مب ػٍٝ اٌّئنٔخ  فٟ ئصواٌؼبًِ ا٤وضو رؤص١وا ٤ٔٙب ثلٚه٘ب ر

ٚػٓ اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ثٖفخ ػبِخ ػٍٝ رقط١ٜ  ؛296 -282، ّظغٝخ اى٘ظٞفٞخ ثبىعَبئغ اىضْٝٞخػضّبْ، اٌمب٘وح أظو:  فٟ اٌٍّّٛو١خ

، ْٔو سالٍٞخّضٗح ربعٝز اىَضاعؽ فٜ ٍصغ اإل، »اٌّلهٍخ اٌٍّّٛو١خ ػٛاًِ ِئصوح فٟ رقط١ٜ«٠ٖٛٔو،  ؽَٕٟاٌؼّبئو اٌل١ٕ٠خ أظو: 

ٚرطج١مبً ػٍٝ  ؛)رطج١مبً ػٍٝ اٌؼّبئو اٌٍّّٛو١خ(، 1991َ، ٌغٕخ اٌزبه٠ـ ٚا٢صبه، اٌّغٌٍ ا٤ػٍٝ ٌٍضمبفخ، ربه٠ـ اٌّٖو١٠ٓ، اٌؼلك اٌقبٌِ

ٍشططبد اىعَبئغ اىضْٝٞٔ اىعضَبّٞخ فٜ اىقبٕغح ٗاى٘جٔ  ٚصغح عياىع٘اٍو اىَئ، ػجل ا٩ٌََ ٕبٌؼاٌؼّبهح اٌؼضّب١ٔخ أظو: ٠بٍو اٍّبػ١ً 

 .َ(2001)ِبعَز١و، عبِؼخ اٌمب٘وح،  اىجذغٙ
27
 ثٙنا اٌجؾش ١5خ هلُ ّأظو ؽب 
28
 .70، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  
29
أللَ  ٟ٘نٖ اٌؾبٌخ رؼل صبٔ ٟ، ٚف836َ٘/ ٥221كٌخ اٌّؼّبه٠خ رئهؿ ثَٕخ ٠نوو ك. ػجل هللا وبًِ أْ ِئنٔخ عبِغ اٌم١وٚاْ اٍزٕبكا ٌ 

اىعَبعح اىَصغٝخ  اىَآطُ فَٜ. أظو: ٍِٛٝ، 730٘/ 110ث٩ك اٌْبَ ٚاٌّئهفخ ثَٕخ  فٟ اٌْولِٟئنٔخ ثبل١خ ثؼل ِٕبهح لٖو اٌؾ١و 

 .72، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜٗاىعبىٌ 
30
ل اٌم١وٚاْ، ٚرزىْٛ ِٓ ص٩صخ ٛٛاثك ٠ؼٍٛ٘ب لجخ ِفٖٖخ، ٠ٚزىْٛ اٌطبثك ا٤ٚي ِٓ لبػلح رزٍٜٛ اٌّئنٔخ اٌغلاه اٌّْبٌٝ ٌَّغ 

، ٚث١ٕذ لبػلح اٌّئنٔخ ؽزٝ اهرفبع ص٩صخ أِزبه ٖٚٔف ِٓ اً ِوثؼخ اٌَّمٜ رَزلق وٍّب اهرفؼٕب ٤ػٍٝ ِّب ٠ىَت اٌّئنٔخ لٛح ٚاهرىبى

ٚاٌطبثك  ،ح ػمٛك ِزٍٖخ ِفوغخ ِٓ ٍٚطٙبؤِٓ اػ٩ٖ ثْوفبد ػٍٝ ١٘ ا اٌطبثك٠ٕٚزٙٝ ٘ن ِلا١ِه ؽغو٠خ ٕغ١وح رْجٗ لٛاٌت اٌٍجٓ،

ٚريكاْ علهأٗ ثض٩س ٛبلبد ِؼمٛكح ٚؽ١ٍذ ؽبفخ اٌطبثك  ،َِبؽزٗ إٔغو ِٓ اٌطبثك اٌَفٍٝ ِٓ اٌّئنٔخ ِوثغ اٌَّمٜ أ٠ٚب، اٌضبٟٔ

ٍغ ِٓ أ٩ٙػٗ ّجبن ِؼمٛك ٠ىزٕفٗ كفٍزبْ فزؼ ثىً ٙ ٠ٚزىْٛ اٌطبثك اٌضبٌش ِٓ ثوط ػبي   ،ثْوفبد رْجٗ اٌّٛعٛكح ثبٌطبثك ا٤ٚي

ٌٍّٚئنٔخ فزؾبد رظٙو ١ٙمخ ِٓ  ،ِؼمٛكربْ َِلٚكربْ ٚهوجذ اٌمجخ فٛق ٘نا اٌجوط، ٟٚ٘ لجخ أ٩ٙع ِفٖٖخ ٌٙب لطبع ٖٔف كائوٞ

ثلافً اٌّئنٔخ  ٠ٚلٚه ،اٌقبهط ِزَؼخ ِٓ اٌلافً ٧ٌٔبهح ٚاٌز٠ٛٙخ، ٚرؼٍٛ٘ب ِٓ فبهط اٌّئنٔخ ػمٛك رْجٗ ؽلٚح اٌفوً ٌزقف١ف اٌٚغٜ

 ٠ٚزٕبٍت ِغ ؽغّٗ، فىٍّب اهرفغ ٙبق. أظو: ،ٍٍُ ١ٙك ٠ورفغ ِغ اهرفبع اٌجٕبء

ؽَٕٟ  ؛84، ّى174ً، 122، 1991ٓ، اٌمب٘وح، ا١ٌٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اىعَبعح فٜ صضع اإلسالًوّبي اٌل٠ٓ ٍبِؼ، 

 . 116(، 1998)اٌمب٘وح، ِىزجخ ى٘واء اٌْوق،  اٟصبع السالٍٞخ٠ٖٛٔو، 
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 .72، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  
32
 .70، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  
33
٤ِٛٞ فٟ أْ ِآمْ اٌَّبعل اٌّجىوح فٟ ا٠واْ وبٔذ رزجغ ٔفٌ اٌزقط١ٜ ِوثغ اٌَّمٜ ا١ٌّّي ٌٍّآمْ فٟ اٌؼٖو ا ٠ٝن٘ت ّوٚكه اٌ 

 .Hillenbrand, R., «MANĀRA …», 365ٍٛه٠ب ٚأفو٠م١خ، أظو: 
34
 Creswell, «The Evolution of the Minaret,…-I», p.137-140.; Hillenbrand, R., «MANĀRA …», 364. 

35
 .182 -174، اىعَبعح فٜ صضع اإلسالًٍبِؼ،  
36
ؽىُ اٌقٍفبء اٌض٩صخ ا٤ٚائً، ام ثلأد أػّبي اٌجٕبء ػٍٝ ػٙل ِئٌٍ اٌلٌٚخ ّٙل ربه٠ـ ثٕبء اٌّئنٔخ ص٩س ِواؽً ِززب١ٌخ، ٍّّذ فزوح  

 )َ 1184-1162٘ـ/  580 - 558ٚاٍزّود رٍه ا٤ػّبي فٟ فزوح ؽىُ أثٟ ٠ؼمٛة ٠ٍٛف ) 1153 ٘ـ/ 548ػجل اٌّئِٓ ثٓ ػٍٟ ٍٕخ 

اٌنٞ أوًّ اٌمَُ ا٤ػٍٝ ِٓ اٌّئنٔخ، ٚ٘ٛ )1198َ - 1184/٘ـ 595 - 580ٚرّذ أّغبي اٌجٕبء ٔٙبئ١بً أ٠بَ أثٟ ٠ٍٛف ٠ؼمٛة إٌّٖٛه )

 .ِٚب ثؼل٘ب 50 ،اىَئظّخ اىَغغثٞخ ا١ّضىسٞخثٓ لوثخ، أظو:  .ِب ٠فَو ٌٕب أ١ّ٘خ ٘نا اٌؼًّ اٌّؼّبهٞ اٌقبٌل ٚٙقبِزٗ
37
 [http://marebpress.net/articles.php?id=1604&lng=arabic]، ِؤهة ثوً، » ٍسجض اىذسِ اىضبّٜ رذفخ ٍعَبعٝخ سبىضح« 
38
، اً ِزو ٠ٛٔ81.6ٖو أْ اهرفبػٙب  ؽ٠َٟٕٚنوو ك  ،246، اٌّغٍل ا٤ٚي، اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  

 .211اىعَبعح اإلسالٍٞخ فٜ ٍصغ، ٠ٖٛٔو،  .أظو:
39
  .433، 1، ط(1990، رؾم١ك ِؾّل ف١ُٙ ٍّزٛد )اٌمب٘وح، ٍضٙ ا١ٝبً ٗاىشٖ٘ع فٜ د٘اصس اىضٕ٘عاثٓ رغوٜ ثوكٜ،  
40
 ػٓ ألٛاي اٌّئهف١ٓ ٚاٌوؽبٌخ ػٓ عبِغ اٌٍَطبْ ؽَٓ، ٚصٕبئُٙ ٚأجٙبهُ٘ ثؼّبهرٗ ٚونٌه ثّآمٔٗ أظو: 

، اٌّىزجخ جبٍع اىسيطبُ دسِ ٍٗب د٘ىٔ ؛ ؽَٓ ػجل اٌٛ٘بة،16 -15َ(، 1902)ِٖو، ث٨ٛق،  ربعٝز جبٍع اىسيطبُ دسِ٘ورَجبّب، 

ط ٍسبجض ٍصغ ٗأٗىٞبإٕب، ؛ ِؾّل، 12 -11َ(، 1962ُ، ٚىاهح اٌضمبفخ ٚا٦هّبك اٌمِٟٛ، أٚي ِبهً ،)اٌمب٘وح، كاه اٌم56ٍاٌضمبف١خ اٌؼلك 

 .169 -166، 2َ( 1994ٛ)اٌمب٘وح، ا١ٌٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة،  ربعٝز اىَسبجض ا١صغٝخ؛ ؽَٓ ػجل اٌٛ٘بة، 276، 3
41
، رؾم١ك: ػجل اٌٛ٘بة ػياَ، أؽّل اٌَؼ١ل ١ٍٍّبْ، رمل٠ُ ػٟٛٔ ٟ، روعّخ ِؾّل ػٍسٞبدزْبٍٔ ٍصغ(، 1682َ-1611) عٍجٟأ١ٌٚب  

 282.َ(،2009ِٚواعؼخ: أؽّل فئاك ِزٌٛٝ )اٌمب٘وح، كاه اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ، 
42
٠ٚقزٍف ػلك كهعبد اٌٍَُ ٠نوو٘ب أؽ١بٔب أفوٜ، اٌزٟ  اٌّجبٌغخ أؽ١بٔب ٚاٌّؼٍِٛبد غ١و اٌلل١مخ عٍج٠ٟئفن ػٍٝ وزبثبد اٌوؽبٌخ ا٠ف١ٍب  

كهعخ ؽغو٠خ  100ٍٍُ ِٓ مووٖ ا٠ف١ٍب، ٚ٘ٛ ٛجمبً ٌلهاٍخ ك. ػجل هللا وبًِ  اٌنٞكٜ ٌٍٖؾٓ ٚػلك كهعبد ٍٍُ اٌّئنٔخ ػٓ اٌؼلك اٌّئ

كهعخ صُ ٠جلأ ػٕل٘ب ٍٍُ  126 ٠ٞؾٛ اٌنٞكهعخ ٠مٛك ٌٍَُ اٌّئنٔخ ِٓ اٌلافً ٚ 30ؽزٝ ٍطؼ اٌَّغل )اٌّلهٍخ اٌؾٕف١خ(، صُ ٍٍُ ِٓ 
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اىعَبعح  اىَآطُ فٜاٌٝ اٌْوفخ ا٤ف١وح ٌٍّئنٔخ ٚاٌولجخ اٌؾغو٠خ، أظو: ٍِٛٝ،  ٠ٞئك َٟمف اٌقْجكهعخ ؽزٝ اٌ 30ِٓ  ٞؽل٠ل

 .254-252، 247-246، اٌّغٍل ا٤ٚي، اإلسالٍٜاىَصغٝخ ٗاىعبىٌ 
43
ِئٌٍ كٌٚخ –ٕبه )ِئنٔخ( لطت اٌل٠ٓ أّٙو ّٔبمط اٌّآمْ اٌَّزمٍخ ثبٌٕٙل ٚأللِٙب، ثلأ ثٕبء٘ب اٌٍَطبْ لطت اٌل٠ٓ أ٠جه ٠ّضً ِ 

٠ٚؼل ِٕبه لطت اٌل٠ٓ  ،زِّ ٍٍطبْ كٌَٟٙ أ1229ٌ٘ـ/626٘ب ؽٛاٌٟ ٍٕخ إَ، ٚاوزًّ ثٕب1199٘ـ/595اٌٟ ٍٕخ ؽٛ –اٌّّب١ٌه فٟ إٌٙل

ٛٛاثك ٠فًٖ ث١ٕٙب ّوفبد َِزل٠وح ِؾٌّٛخ ػٍٝ ِمؤٖبد، ٠َٚزلق ثلْ اٌّئنٔخ ِغ ا٨هرفبع،  خأّٙو ِآمْ إٌٙل، ٠ٚزىْٛ ِٓ فَّ

( ثبٌغٙخ اٌغٕٛث١خ 1192٘ـ/589ٚ٘نٖ اٌّئنٔخ "إٌّبه" رقلَ َِغل لٛح ا٩ٍ٦َ ) ،٤ف١و ثقٛمح ػٍٝ ّىً لجخ ٍِٚؼخ٠ٕٚزٟٙ اٌطبثك ا

 ٕبه. أظو:نٔخ ٠ؼوف اٌَّغل وىً ثَّغل لطت ِ، ٌْٚٙوح اٌّئكٌٟٙاٌغوث١خ ِٓ 

R. Hillenbrand, Islamic Architecture Form, Function and Meaning, Edinburgh, 1994, 158; 

 .288، 36-35، فبٕخ 39-32، 1997، اٌمب٘وح، اٌلاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، ربعٝز ٗعَبعح اىَسبجض ا١صغٝخ فٜ اىْٖض أؽّل هعت ِؾّل ػٍٟ،
44

 Hillenbrand, Islamic Architecture, 148-161; Ralph Pinder-Wilson, «Ghaznavid and Ghurid Minarets», 

Iran, Vol. 39 (2001), 155-186; Janine Sourdel-Thomine, «Deux minarets d'époque seljoukide en 

Afghanistan», 108-136; Moline, «Salǧūq Minarets In Iran: Structural Developments», 95-102. 
45

 Antony Hutt, «Three Minarets in the Kirman Region», Journal of the Royal Asiatic Society of Great 

Britain and Ireland, No. 2 (1970), 172-180, esp. 172-174; M. B. Smith, «The Manars of Isfahan», in: 

Athar-e Iran I (1936) 313-58. 
46
 J. Moline, «THE MINARET OF ǦĀM (Afghanistan) », Kunst des Orients, Vol. 9, H. 1/2 (1973/74), 

131-148. 
47
 J. Burton-Page, «MANĀRA, MANĀR. (A.) minaret: 2. In India», IE2, vol. VI, 368.  

48
 .43أظو ؽب١ّخ  
49
 .12، ٌٛؽخ 41، ربعٝز ٗعَبعح اىَسبجضػٍٟ،  
50
-1356٘ـ/764-757)ِئنٔخ عبِغ اٌٍَطبْ ؽَٓ  بً ّ٘ب ِضّٕثؼل اٌمبػلح اٌّوثؼخ لل ٠ىٛٔب و٩لل رقزٍف ثؼ٘ اٌزفب١ًٕ فٕغل اٌطبثم١ٓ  

-1356٘ـ/ 762-757ّ٘ب ِضّٓ ٠ٚؼٍّٛ٘ب ٛبثك صبٌش ِضّٓ ونٌه )ِئٕخ اٌزوثخ اٌٍَطب١ٔخ ؽٛاٌٝ "ك"(، أٚ و٩ 1ًَ ثبٌمب٘وح، ّى1362

ْ )ِئنٔخ عبِغ ثْزبن بْ أٍطٛا١ٔبثك ِضّٓ ٠ٚؼٍٖٛ ٛبثمَ، ثموافخ ١ٍلٞ ع٩ي اٌل٠ٓ ا١ٌَٟٛٛ ثب١ٌَلح ػبئْخ(، أٚ ٛب1360

َ، 14٘ـ/ 8ؼٍٖٛ ٛبثك أٍطٛأٟ صُ صبٌش ِضّٓ صُ اٌمّخ )اٌّئنٔخ اٌمج١ٍخ ق َ( أٚ ٠زجبك٨ْ ِغ ثؼّٚٙب أٞ ٛبثك ِضّٓ 1337٠٘ـ/737

اىعَبعح  اىَآطُ فٍِٜٛٝ، ؛248-247، اىعَبعح اإلسالٍٞخ فٜ ٍصغثموافخ ١ٍلٞ ع٩ي اٌل٠ٓ ا١ٌَٟٛٛ ثب١ٌَلح ػبئْخ(. أظو: ٠ٖٛٔو، 

 .123-116، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىَصغٝخ ٗاىعبىٌ 
51
ّٖبٝخ اىقغُ اىضبّٜ عشغ اىٖجغٛ/اىضبٍِ  ٍٚآطُ ٍضْٝخ صْعبء دزػٍٟ ٍؼ١ل ١ٍف،  ؛المآذن اليمنيةحسين، أظو:  ػٓ اٌّآمْ ا١ّٕ١ٌخ 

 ؛َ(2004ٚىاهح اٌضمبفخ ٚا١ٌَبؽخ، عشغ اىَٞالصٛ )صْعبء، 

B. Finster, «An Outline of the History of Islamic Religious Architecture in Yemen», Muqarnas, Vol. 9 

(1992), 132, 139; Trevor Marchand, «Reconsidering the role of the mosque minaret in Ṣanʿāʾ», 

Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, Vol. 29, Papers from the thirty-Second meeting of the 

Seminar for Arabian Studies held in London, 16-18 July 1998 (1999), 96-101. 
52
 .59-56، اىَآطُ اىَْٞٞخؽ١َٓ،  
53
 .21-18، 15-8، 6، 4-1، ٌٛؽبد 35-34، 32-29، 23-22، 18-17، 13-12، اىَآطُ اىَْٞٞخؽ١َٓ،  
54
ؽ١ش وبٔذ ٌٗ  ،رقط١ٜ اٌؼّبئو اٌل١ٕ٠خ ٚاٌّل١ٔخ ػٍٝ اٌَٛاء ٟف ٟاٌؼٖو اٌؼضّبٔ ٟ( فٟأٚ اٌّؾٍ ٞ)أٚ اٌّٖو ٟاٍزّو اٌطواى اٌٍّّٛو 

ِٕٙب فٍَفخ اٌؾىُ  ،(، ٠ٚوعغ ٍجت مٌه ٤ٍجبة ػلحٟاٌٛافل )أٚ اٌزوو ّّٟٕذ ٚفك اٌزقط١ٜ اٌؼضّبٔ ِٟمبهٔخ ثبٌؼّبئو اٌز ،ٍجخ ٚا١ٌَبكحاٌغ

اىطغاػ ِؾّل ؽّيح اٍّبػ١ً اٌؾلاك،  :اٌّٛهٚس ٚفجواد اٌّؼّبه١٠ٓ ٚاٌؾوف١١ٓ، ٩ٌٍزياكح هاعغ ٞمارٙب، ٚصمً اٌزواس اٌّؼّبه ٟاٌؼضّبٔ

عبِؼخ -، هٍبٌخ كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح، و١ٍخ ا٢صبه1798ً-1517ٕـ/213-923 َبئغ اىقبٕغح اىضْٝٞخ ساله اىعصغ اىعضَبّٜاىَصغٛ ىع

 .108-107َ، 1993، 37، اٌؼلك ِغٍخ اٌغّؼ١خ اٌزبه٠ق١خ اٌّٖو٠خ"، فٜ اىعصغ اىعضَبّٜ عَبئغ اىقبٕغح اىضْٝٞخ؛ "22-2َ، 1990اٌمب٘وح،
55
  .800 – 799، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اىعضَبّٞخ ٍ٘س٘عخ اىَآطُػجل اٌٍط١ف،  
56
 ٟ، ٚاٌزوو306، 298 ٟ، ٚاٌو304ِٚ، 300، 283 ،سٞبدزْبٍٔ ٍصغ، ٟ، أظو: عٍجٕجٛيطٍا٩ٍِجٛي أٚ أَجخ اٌٝ  ٩ٍِٟجٌٛا٦ 

 .298، 297أٚ ٛواى عٛاِغ اٌزون 
57
اثوا١ُ٘،  ٟ. أظو: ِؾّل ِؾّل أ١ِٓ، ١ٌٍٝ ػٍإٌّجواٌٛصبئك اٌٍّّٛو١خ ػٍٝ لّخ اٌّئنٔخ، وّب ٠طٍك ػٍٝ لّخ اٌمجخ ٚ ِٟٖطٍؼ ٠طٍك ف 

 .43َ(، 1990)اٌمب٘وح، كاه إٌْو ثبٌغبِؼخ ا٤ِو٠ى١خ،  اى٘صبئق اىََي٘مٞخ فٜ اىَصطيذبد اىَعَبعٝخ
58
، أه١ّف ا٤ٚلبف هلُ ٗصٞقخ سْبُ ثبشبٔخ. أظو: ناٌٛصبئك اٌؼضّب١ٔخ ٠لي ػٍٝ اٌمّخ اٌّقو١ٛٚخ ٌٍّئ ٟٚهك ف ِٟٖطٍؼ ٚصبئم 

)كوزٛهاح، عبِؼخ أ١ٍٛٛ،  عَبئغ اىقبٕغح اىضْٝٞخ فٜ اىعضَبّٜاىطغاػ ، ا١ٌٍّغِٟؾّٛك ١ٍٍّبْ  ٟفٟ: ػٍ ، ِْٕٛهح1(، 2869ٓ)

 .423-420، 3َ(، ٍِؾك هلُ 1980
59
رزغّغ ف١ٙب ٩ًٍٍ ِجقوح اٌجقٛه، ٚلل أٍٛك وو٠يٚي ٘نا اٌّٖطٍؼ ػٍٝ لّخ اٌّآمْ ٕبؽجخ ٘نا اٌزٟ  ِٓ اٌىوح ِؤفٛماٌّجقوح  

 ٟر١ٕٛف ّىً لّخ اٌّئنٔخ فؼ١ٍب اٌز ٟف بً ٠ٖٛٔو أْ ِٖطٍؼ اٌّجقوح ١ٌٌ كل١م ؽَٕٟمٌه ع١ّغ اٌجبؽض١ٓ، ٠ٚؼزمل ك  ٟٚرجؼٗ ف ،ٌْىًا

 ؽزٝ ٚاْ ٌُ ٠ىٓ كل١مبً.  ٞوزبثبد ا٢صبه١٠ٓ رؾًّ ٘نا اٌْىً اٌّؼّبه ٠ٟطٍك ػ١ٍٙب ٘نا اٌّٖطٍؼ، ٚأ٠ب وبْ فمل اوزَت اٌّٖطٍؼ ك٨ٌخ ف
60
 .1494-1491َ(، ١ٌٛ٠1995ٛ ٘/ 1416، )ٕفو ٍجيخ ا١ػٕغ، »ا٩ٌٙي فٛق اٌّئنٔخ«، ّٟل ػٍأؽّل هعت ِؾ 
61
 .169-168، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  ؛249، اىعَبعح اإلسالٍٞخ فٜ ٍصغ٠ٖٛٔو،  
62
-1769٘/ 1187-1183اٌفزوح ) ٟثؾىُ ِٖو ػٓ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ف ثه اٌىج١و اٌنٞ اٍزمً ٟاٌن٘ت اػزّل ػ١ٍٗ ػٍ ٛا١ِ٤و ِؾّل ثه أث 

هغُ  ٟاٌن٘ت ثؾىُ ِٖو اٌفؼٍ ٟثه اٌىج١و ٚأزٖبه ِؾّل أث ٟثه اٌىج١و أزٙٝ ثّٛد ػٍ ٟاٌن٘ت ٚػٍ َٟ(، صُ ؽلس ٕواع ث١ٓ أث1773

٘/ 1189ػىب ٍٕخ  ٟاٌن٘ت ف ٌٟه ؽزٝ ٚفبح أثػٛكح ِٖو اٌْى١ٍخ ٌٍلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚر١ٌٛخ ف١ًٍ ثبّب ٚا١ٌب ػٍٝ ِٖو، ٚاٍزّو ا٤ِو ون

فٜ  عجبئت اٟصبعَ(، 1823 -1755٘/ 1238-1168) ٟاٌن٘ت أظو: ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽَٓ اٌغجورٟ َ. ٩ٌٍزياكح ػٓ روعّخ ِؾّل أث1775

؛ ِؾّل ف١ًٍ ثٓ ػٍٟ 409-407، 1َ(، ط1998اٌوؽ١ُ )اٌمب٘وح، كاه اٌىزت اٌّٖو٠خ،  اٌوؽّٓ ػجل ، رؾم١ك: ػجل اٌوؽ١ُ ػجلاىزغاجٌ ٗا١سجبع

اىطغاػ ، ٟا١ٌٍّغ؛ ٚػٓ اٌغبِغ أظو: 57-54، 1)اٌمب٘وح، كاه اٌىزبة ا٩ٍ٦ِٟ، ك.د( ط سيل اىضعع فٜ أعٞبُ اىقغُ اىضبّٜ عشغاٌّواكٞ، 

 .617، 614 ، اٌّغٍل اٌضبٍٟٔ٘س٘عخ اىَآطُ اىعضَبّٞخػجل اٌٍط١ف، ٚػٓ اٌّئنٔخ أظو:  .374-360 اىعضَبّٜ فٜ عَبئغ اىقبٕغح،



 2014َ/ أثو٠ً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌؼلك ا٤ٚيـــــــــــــــــــــــــــــــــٌجلح اٌىجوٜ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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63
اٌن٘ت ثمّزٙب ماد اٌوإًٚ  ٟؽفظذ ٌٕب ٕٛهح ِوٍِٛخ ٌٍوؽبٌخ ثو٠ٌ كافٓ رّضً ِآمْ اٌغبِغ ا٤ى٘و ِٚئنٔخ عبِغ ِؾّل ثه أث 

 .801 -800، اٌّغٍل ا٤ٚي، ٍ٘س٘عخ اىَآطُ اىعضَبّٞخاٌقَّخ. ػجل اٌٍط١ف، 
64
 .69-68، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل اإلسالٍٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ  اىَآطُ فٍِٜٛٝ،  
65
اىضٗه  فٜ اىعَغاّٜا١ٗه ىيزغاس  اىضٗىٜاىَئرَغ : فٟ ، ِْٕٛه»فمٗ اٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ ث١ٓ اٌجؾش ٚاٌزؼ١ٍُ«ِؾّل ػجل اٌَزبه ػضّبْ،  
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76
 .703 -694، اٌضبٟٔ، اٌّغٍل عخ اىَآطُ اىعضَبّٞخٍ٘س٘ػجل اٌٍط١ف،  
77
% ؽ١ش ٔله اٍزؼّبي اٌؾغو، فٍُ ٠َزقلَ اٌؾغو  94.4اٌلٌزب ثَٕجخ اٌّآمْ فٟا٢عو )اٌطٛة ا٤ؽّو( ٠ّضً اٌّبكح اٌوئ١َ١خ ٌجٕبء  
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َ، فٙنا ٠ؼىٌ وُ إٌّْآد 1902-1901٘/1319( ١ّل ٍٕخ ـ ًبؽب١ٌ ٞبِغ اٌغل٠ل )اٌّزؾف ا٤صو٘ٛ عبِغ اٌؾ١ّل٠خ أٚ اٌغ ٟص١َب١ٌٔٛى

 اٌل١ٕ٠خ ٚوُ وبْ ػلك اٌّآمْ ثبٌّل٠ٕخ، ٌٍّي٠ل هاعغ:

Evliya Çelebi, (1611?-1682?), Seyahatname, Istanbul (1928), Book 8, 142-169; Ayverdi., Avrupa'da 

Osmanli Mimari Eserleri IV:, 269-281; İ. B çakç , Yunanistan'da Türk mimari eserleri, önsöz: 

Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2003, 302-335. 
101
 .12، ٌٛؽخ 41، ربعٝز ٗعَبعح اىَسبجضػٍٟ،  
102
ػٕل ٍمٛٛ ثؼل مٌه ثؼ٘ ا٤ػّبي اٌزى١ٍ١ّخ، ٌٚىٓ أٌغ١ذ  اٌواثؼخ ّٙٓاٌّئنٔخ ٚأهعئذ اٌغبِغ، افززبػ ؽزٝ ِآمْ  رُ ثٕبء ص٩س 

اىَآطُ فٜ اىعَبعح ٍِٛٝ،  ؛211، اىعَبعح اإلسالٍٞخ فٜ ٍصغ٠ٖٛٔو، . أظو: ِمزً ػلك وج١و فٟ اٌّئنٔخ أػٍٝ اٌّلفً ٚرَججٙب
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  يمدرسة أحمد باشا القرمانمب المستخدمة بناءالمواد راسة د

 ليبيا - الغربمدينة طرابمس ب م(1331هـ/1150)

                                         يحمدان ربيع عطية المتول                                       جمال أحمد الموبر       
                          جامعة المرقب                                                                        جامعة المرقب                 

 لممخص ا
ا1150)اأ مدددها س دددسمدددطثهاث   دددستاث مسدددمدهم ا ددد امهرسددد اهرثسددد ااى دددإيهدددهذا دددحثاث   ددد ا

أ دشامظدس رااذاع دىإضدس  ا  معدراا، د اميكس يكيد اث م دذث معده  اامركي هدسهطراط هشاا،ش(1738 د/
 مددس  اث زيددسرثااث    يدد اطمعطيددسااث م ددس اطاا ددحثا  ددهاثعممددهاا ددحةاث هرثسدد اع ددىا.ث مطجددطه ث م ددذا
ث  دددديهاا،ث مط دددد ا،ث طددددطماثأل مددددرا،ثأل جددددسرعي ددددساامددددصامددددطثهاث   ددددستا)ث مركيددددماث معدددده  ا هرثسدددد ا

رطسدددددكطما كددددسامددددصاث ميكا س مهرسدددد طثألمددددال(اث مسددددمدهم ا دددد اث ع س ددددراث معمسريدددد اطث زدر يدددد ا
ااثال كمرط  اث مسسحاططري  ا يطهاثأل ع اث سي ي .

ث مركيمااس يكيسااث م ذا مهرس اأ مها س سامعممهاع ىميكاأصاطقها ي اا مس  ا حةاث هرثس 
 ططاثألمطددسراث مغيددرا دد اهرجددسااث  ددرثر اطث رطط دد اطسددطاا،كعسمددسام ددذاهثد دد اث معدده  ا مددطثهاث   ددست
  دهاا،ث  د طراث هقي د ا،ث  د طرا:ث م دذاث عهيهامصامظس راطجطهاإ ىامساأهظا،كعطثمسام ذادسرجي 

اا.طمسسقطاث مط  اطط  سااث  يها،ث مرميشاث دسطئا،ث م  را،  عا يضستا،  س ي ا،أجزثت
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ا ث ع طراثإلسامي اث ماع ىامر  امجسساث عمسر اطث ف طصاا ههاا ي يساثزه سرثغا ضسريس ا .مقدمة
 يد ا معمسري اث مم سي  اث طث ه اج  ساإ ىاج مامدعاث مدأثيرثااث م طي عكسامأثيراث مهثرساثا، هساَمرَّا ا

اطث ع ددراث عثمددس  ا  ددف اعسمدد ،اث مطرطثدد اع ددىاث  مددسماث معمددسرعا دد ا ي يددسا دد اث ع ددراثإلسددام 
ا مرث  هاث ثا اع ىاطجهاث د طص.ا

سمسااا–رغشاق  اعههاث  مسحماث  سقي –طمطضحا  ساث مهثرساث عثمس ي اث  سقي ا مهي  اطرث  سا
اث هي  – طرث  ساا ث  رمس  امهرس اأ مها س س،اطممثساث مع يمي اإ سصاث ع راث عثمس  -ي ث عمسر 

ا حثاث سيسر.اساث عثمس ي ا  أ مطحجسا عمسر اث مهثراا–مطضطعاث    
مؤسساش(ا1745-1711ض/1158-1123) كش.اا1  س ساث  رمس  ا يها حةاث مهرس اأ مه

مهي  اطرث  سا  اق مام عا حةاث مهرس ا،اطاش(1835-1711ض/1251-1123)اثألسر اث  رمس  ي 
 سرثيساث  مرثتاجه اث ج طمامطثجه اثا  م    اضمصامجمعاجسمعاأ مها س ساا  سطراث م ير،اط 

ش،اكمسام رذاث طثجه اث  مس ي اع ىاسطراث ر سع،اطي  غاا53،ا ي اي  غاططسا حةاث طثجه ا ث غر 
ا اث ج طماث غر  اسا49طط هس امص اطي هة اطم  غاش، اث عطسر ، اطث ج طماث  رق اسطر اث  سست، طر

ا طث  ا اطث مهرس  ا  اح زاث مر   ا مس ا  جسمع اث ك ي  اث مهرس اا.2سغامر عاثَامراما2252ث مسس   ط هحة
م عا  اث جه اث  مس ي اث مط  اطااد اث  غير ،اطيطجها هسا س سص،ث ر يس اط  اث طثجها:طثجهمسصا  ط

ا.(1 كس)ا يف اث رث ع اث م امم هشاث مسجه هيهاث سع ىامسجهاأ مها س س،اطع ىاطجهاث م

ا
ا1ماا،مطسطع اثآلثسراثإلسامي ا  ا ي يس،اعص:ا(امهرس اأ مها س ساث  رمس   1 كسا)

مك طذامسمطيسااع سر اعصا،ط ه اث   صا:طممكطصا حةاث مهرس امصاأر عاط هثاار يس 
،ا   طام،اطث هطراثألرضاسمدهشاكسكصش،اطط ه اث داطظ،اطما4.25ش،اطعرضهاا6.50طط ها
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ث م اا(شا3.60اسطعرضها،شا4.70اسث  كساي  غاطط ها مسمطي )طث هطراثألطس،اطط ه اث م  ىا
ا.ث ميضأ اطهطرثااث ميسةاطأديرثاط ه   ا ،ا اضس   سإلا ع ها   سااث هرساثسمدهما

معمسري ا مي اأثري اطمسريدي اطمساممضم هامصاع س را هحةاث مهرس امصاأاسمَّاث رغشاماطع ى
ا إا،طزدر ي  ا إلا–ط ألسذ– ه اث مهرس  اث حعاأهظممعرضا حة اث  هيه اعطثمساا مسس امع  هطرة

اطث هثد اإ ىث م ذاث دسرجي  اا ي  اث مهرس  ا  غسي اإ ىط طس اسي   امؤهعا، س   ااقه اأ هاإ ى   ه
 س سامهرس اأ مهااىهم اث م    ا مجمعاأ مها س س.ا حثا  هاطقعاثالدميسراع مثري اث ث معس شاثأل

اث معه  اطمس ا هسامصامطثها  ستاطهطرامركي هس  شاطأا، هسامصا طث ما  اعم ي اث م ذا هرثس امس
طعاماا سإل  سحاث هرثس ا  اث  هثي ا هرثسسااأدرظاصامكطصا حةأاعسىا،مظس راث م ذاث مطجطه 
امسا هسامصامظس رام ذ.

 Materials and Methodsالمواد والطرق   .1
 ث  س د اث رث  د اطأددحاعي دساامدصااى  معدرذاع داصاث   رعا  مهرسد ث ف ث زيسرثااث    ي اطا

 مطثهاث   ستاط طثم اث م ذاث مدم ف .
 ا،ث  ددديها،ث مط ددد ا،رث طدددطماثأل مدددا،ثأل جدددسر)  دددصاث عي دددسااث مدددأدطح امدددصامدددطثهاث   دددستا

اSEM كمرط ددد اث مسسدددحا س ميكرطسدددكطماثإل مهرسددد اأ مدددها س دددساث مسدددمدهم اثألد دددسم(اطا
 .ث م اي عمارؤيمهسا س ف صاث   رعث م ذامظس راع ىاا  معرذ

 اث مط دددد اطث  دددديها،رأل مددددث طددددطماثا،ثأل جددددسر)ث   ددددستااطثهمددددصامددددم  يددددساث عي ددددسااث مددددأدطح ا
ث معسهصاع ىاا معرذ اXRD طري  ا يطهاثأل ع اث سي ي ااث مسمدهم ا س مهرس (اطثألمال
 .طث  طث ماث مطجطها هسا هحةاث مطثهاث مكط  

اResultsالنتائج  .2
 visual Examination Theلفحص البصري ا 1.2

طم مدددسما  مدددهدساا،  غسيددد اسدددي  امهرسددد اأ مدددها س دددسصا س ددد اأ ي ددداا مدددس  اث ف دددصاث   دددرعا
سد ططاا،  دهاأجدزثتا،طث مممث د ا د :اث  د طرا،ث مطجدطه ا هدساث عهيهامدصامظدس راث م دذاث سريعا عام

ع دددىااس دددسااطكمس دددساه ا،ضدددعذاط  س دددي ا سأل جدددسراث مسدددمدهم ا،م  دددرا،مط ددد اطط  دددسااث  ددديه
اآثدسرا ريدرا سألد دسماث  سم د ا  سدطحا، مدطاث   سمدساا،  عا يضستا ميج ام  دطراثألمدالا،ث جهرثص
ا.(10ا:1)ا س  ط سااطثضحكمسا طا

ا
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ا 

 بؼض وزذاث انًذرست خسء يٍ طسٍ انًذرست وحطم ػهُه( 1نىزت )

 انًذرست. آنج إنُهبظهر انسبنت انسُئت انخٍ وح

ا 

 خر يٍ طسٍ انًذرست وحطم ػهُه بؼض وزذاث انًذرست آ( خسء 2نىزت )

 وحظهر انسبنت انسُئت انخٍ آنج إنُهب انًذرست. 

ا 
  ببألزدبر وحقشرخخهفت فٍ انشكم وانسدى ببندذراٌ ي( شقىق 3نىزت )

 بًذَُت طرابهس انقذًَت. ،وحسبقظ فٍ طبقبث انشُذ بًذرست أزًذ ببشب
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 كم فٍ األزدبر آحوضؼف إنً  ضبفتإ ،أليالذ وارحفبع يؼذالث انرطىبتىر ا( بقغ بُضبء َخُدت نخفه4نىزت )

 يذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت. ،وفقذ فٍ انًىَت وحسبقظ نطبقبث انشُذ

  

 شقىق إنً  ضبفتإ ،ػهً سطر انطىة األزًر وحسبقظ فٍ انقشرة انسطسُت نه ( حفهىر األيالذ5نىزت )

 يذَُت طرابهس انقذًَت. ،ًذ ببشببطبقت انشُذ بًذرست أز

  

 يذَُت طرابهس ،يذرست أزًذ ببشب ،طبقبث انشُذػهً  ببندذراٌ َخُدت السخخذاو دهبَبث زذَثت ( حشىَه6نىزت )
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 يذَُت طرابهس انقذًَت. ،( ًَى َببحبث وحفهىر أيالذ يكىَت بقغ بُضبء وفقذ أخساء بًذرست أزًذ ببشب7نىزت )

  
 يذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت. ،خبطئ وشقىق وفقذ أخساء ( حريُى8نىزت )

    
 ( شقىق ببألػًذة انرخبيُت وحشىَه ببسخخذاو أنىاٌ يخخهفت يٍ انذهبَبث انسذَثت بًذرست أزًذ ببشب 9نىزت )

  
 ببشب  زًذيذرست أ ،ببندذراٌ ببنكخببت ػهُهب( بقغ بُضبء َخُدت حفهىر األيالذ وحشىَت 10نىزت )
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  Climatic Dataمعطيات المناخ  2.2
ط دد اطسدد ططاث مغيددرا دد اهرجددسااث  ددرثر اطث رطاأصاأظهددراامعطيددسااث م ددس ا م ط دد اث هرثسدد 

ا. مدها س دس مهرس اأاث م ذاساث دسرجي اث م امعممهاع يهساميكس يكياث م ذا شاعطثمسثألمطسرامصاأ
ايمدرطثلا يد ا،  دف ايطميد اطمطسدمي  رطط د اهرجدسااث  درثر اطثا د اثغاك يدرااسغا  هاطجهاأصا  سزام سي 

كمددسا ددطاطثضددحا س  ددكساشا°15إ ددىااش°10مددسا دديصا ددرثر اث هرجددساااث يددطم اطث مطسددم ا دد رراسث فدد
ا  ا يصام دسا،%اداسا هراهيسم ر68إ ىااممطسطا معهالااث رطط  ا ي ساأع ىأمساا،(2)

م ط د اع دىااهالمدهمعاع دىس ططاثألمطدسراأل ساياكمسا،%41أقسامعهالمهسا  ا هرايط يطاإ ىا
ا.3مم ر سا هرايط يطا مىا  امس عهشاممس ي مسايا، اداسا هراي سيراط ط م رث هرثس

ا
ا libya.climatemps.com-http://www.tripoli(امعطيسااث م س ا م ط  اث هرثس ،اعص:2 كسا)

الكتروني الماسح الفحص بالميكروسكوب ال  3.2
The Examination by Scanning 

Electron Microscope SEM  

ا  صا ا مس   اأظهرا اعي سا اث مأدطح  اث   ست اث مهرس مطثه اثأل ما،ثأل جسرا)امص ا،رث ططم
أصا  سزاث عهيهامصاا5-4ح كمرط  اث مسسدهثشاث ميكرطسكطماثإل سسما(طثألمالاث  يهاطث د ما،ث مط سا

اث م ذ اا،مظس ر ا سأل جسر اطث  جش اث  كس ا   اث مدم ف  اث هقي   اث   طر اث جيرعاث رم  )أ مهس ا،ث  جر
ططجطها رثغسااطث هيسرا س مسه اث رث ط اا،طث  يهاطث مط سار(ا مث ردسشاطث ططماثألا،ث جيرعاث  جراث رم  

 معظشاادس  ام حاث هس يا طاا،طجطهاأمالاث هس يااطث ج سا كثر إ ىااضس  إا،ث جيرعا  ث  جراث رما  
ا.(17:11اث  ط سا)ث ظرااكمسامظهراث   طراث هقي  اطث ضعذاث  هيها عي سااثألد سما،ث عي سا

http://www.tripoli-libya.climatemps.com/graph.php
http://www.tripoli-libya.climatemps.com/graph.php
http://www.tripoli-libya.climatemps.com/
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 انرابطت وفقذ فٍ انًبدة  اندُرَت وانريهُت انريهُت ؼُُبث األزدبر اندُرَتب وفراغبث ( شقىق11نىزت )

 ًذَُت طرابهس انقذًَت.يذرست أزًذ ببشب ب ،SEMحسج  واَهُبر فٍ انبُُت انذاخهُت

 

 
 بطرابهسيذرست أزًذ ببشب  ،SEMحسج  بؼُُبث رخبو األػًذة دقُقت ( حبهىر أيالذ انهبنُج ووخىد شقىق12نىزت )
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  ،SEMر حسج ( شقىق وحبهىر أيالذ انهبنُج بؼُُبث انطىة األز13ًنىزت )

 يذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت.

 

 
 ،SEM( فراغبث وشقىق دقُقت وحبهىر أيالذ اندبس بؼُُبث انًىَت وانشُذ حسج 14نىزت )

 يذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت.

 
 ٌدُران ٍانسدر اندُرٌ انريهٍ وانسدر انريهبؼُُبث دقُقت شقىق ووخىد  انهبنُجيهر حبهىر ( 15نىزت )
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 يذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت. ،SEM حسج 

 
  ،SEM حسج ر وانرخبوانطىة األزًدقُقت بؼُُبث اندبس وشقىق و انهبنُج أيالذحبهىر ( 16نىزت )

 يذرست ازًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت.

 
 سقُفاألخشبة انًسخخذيت فٍ حنؼُُبث يٍ  SEMبـ  فسضان( ًَبرج يٍ َخبئح 17نىزت )

 زًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَتأيذرست  ،انفراغبثوانًذرست زُث حظهر انشقىق  أخساء يٍ

 

 

 Analysis by X-Ray Diffraction Method XRD التحميل بطريقة حيود األشعة السينية  4.2

ا س س اأ مه امهرس  ا   اث مسمدهم  اث   ست امطثه امص اث مأدطح  اث عي سا ام  يس ا مس   ا ي ا
راإ ىاث ططماثأل ماأصا  سزاثاث اأ طثعامصاثأل جسرا سإلضس  ا، يطهاثأل ع اث سي ي  طري  ا

ا  : اث مهرس  ا  ست ا   امعه طااث رم  اث جيرعاث  جرامسمدهم  امص اأسسسس ث كس سيااا يمكطص
Calcite CaCO3اطاا ااQuartz SiO2ث كطثرمز اث هس يا  ي مساا،ك س   اHalite NaClطمعهص

 Calciteاث كس سياطاQuartz SiO2اث كطثرمزا أسسسسامصامعه ايهعث  هاث رم  ايمكطصاث  جر
CaCO3امعهصاث هس ياطاا،كمسه ارث ط اHalite NaClاث أ.ا(20:18) ط ساااك س   ا ططمامس

إ ىااضس  إاCalcite CaCO3اطث كس سيااQuartz SiO2ارا يمكطصامصامعه  اث كطثرمز مثأل
ثال هيهرياامعهصاطااGypsum CaSO4.2H2Oطث ج سااHalite NaClاث هس ياامعسهصطجطها

Anhydrite CaSO4صاث ردسشاث مسمدهشا  اثألعمه ايمكطصاأ.اكمساطجها(21) ط  ااك طث ما
ا امعهص امص اث هس يااCalcite CaCO3اث كس سياأسسسس ) ط  ااك س   اHalite NaClاطمعهص

اا،(22 ا س س اأ مه ا مهرس  اطث  يه اث مط   اأص اطجه ا يص اث كطثاصيمكط س   امعه   اااارمزمص
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Quartz SiO2اطث كس سيااCalcite CaCO3اطجيرا ارمس اعص اع سر  اأ همس صاث  ط مس)اأع
طثض سا  مس  ااطقهاظهرا،ك س   اأيضساHalite NaClمعهصاث هس ياااطجطهإ ىااضس  إا(24،23

كمسا طاطثضحا س  ط سااا،  س  اعس ي اHalite NaClاطجطهام حاث هس ياث سس   اام  يساث عي سا
ا.(1 جهطسا)طث(ا24:18)

رقم 
 العينة الموحة

 المعادن المكونة
 الشوائب األساسية

ا يمسمياا، س يااكطثرمزا،كس سيااث رم  اث  جراث جيرعا19:18
ا يمسمياا، س يااكس سي اا،كطثرمزاث جيرعاث  جراث رم  ا20
ااث هيهرياا،ج سا، س يااكس سي اا،كطثرمزار مث ططماثألا21
اث ج ساكس سيااث ردسشا22
اج سا،جطثياا، س يااكطثرمزا،كس سي ااث مط  ا23
اجطثيااكطثرمزا،كس سي ااث  يها24

امهرس اأ مها س سا مهي  اطرث  ساث  هيم ا،XRD(ا مس  ام  يساعي ساامطثهاث   ستا دا1جهطسا)

 
 

 طرابهسيذَُت  ،زًذ ببشبأبًذرست  انريهٍ اندُرٌانسدر  ٍُ يٍخنؼُُ ( ًَظ زُىد األشؼت انسُُُت18) نىزت

 

  
 

 يذَُت طرابهس ،زًذ ببشببًذرست أ انريهٍ اندُرٌانسدر يٍ  نؼُُخٍُ( ًَظ زُىد األشؼت انسُُُت 19نىزت )
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 يذَُت طرابهس ،زًذ ببشببًذرست أ اندُرٌ انسدر انريهٍنؼُُخٍُ يٍ ( ًَظ زُىد األشؼت انسُُُت 20نىزت )

  
 يذَُت طرابهس انقذًَت ،زًذ ببشبأر بًذرست انطىة األزً نؼُُخٍُ يٍ( ًَظ زُىد األشؼت انسُُُت 21نىزت )

  
 يذَُت طرابهس انقذًَت ،زًذ ببشبأانرخبو بًذرست نؼُُخٍُ يٍ ( ًَظ زُىد األشؼت انسُُُت 22نىزت )

 
 يذَُت طرابهس انقذًَت ،زًذ ببشبأانًىَت بًذرست نؼُُخٍُ يٍ ( ًَظ زُىد األشؼت انسُُُت 23نىزت )
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 يذَُت طرابهس انقذًَت ،زًذ ببشبأانشُذ بًذرست نؼُُخٍُ يٍ ًظ زُىد األشؼت انسُُُت ( 24َنىزت )

 

 Discussion of Resultsمناقشة النتائج  .3
إلى  ضافةإ ،القرمانلي لمدرسة أحمد باشا اتضح من نتائج الزيارات والمالحظات الحقلية

اث مأدطح امصامطثها  ستاث مهرس   عي ساامعطيسااث م س ا م ط  اث هرثس اط مس  اث ف صاطث م  يسا
أصا س مهساسي  ا  غسي اا، كمرط  اث مسسحاططري  ا يطهاثأل ع اث سي ي  كسامصاث ميكرطسكطماثإل

سطثتاكس اادسرجي اأ مهس:اث مغيراث يطم اا،ث عهيهامصاث عطثمسإ ىااطيرجعاح زا.(17:1) ط ساا
اطث رطط  اطس ططاثألمطسر ا  اث م ذاث طثمساأطاعا،طث مطسم ا  اهرجسااث  رثر  امممث   هثد ي 

ا  امص ا هس اطمس اث   ست ا مطثه اث معه   اأث مركيم اطث م امعممهاا،ث ج ساطث هس يااسم   مهس  ي 
اأاث مجطي  ا  ف  ا س س اأ مه ا مهرس  ا يزيس ي سسسي  اكس ا ا يزطكيميس ي اPhysicalاسطثت اأط

Physiochemicalأطاكيميس ي ااChemicalاأطا يط طجي اBiologicalاعطثمس.ا حةاث ع ىاا
 مهرس ااPhysical or Mechanical Weatheringا6أطاث ميكس يكي اس مجطي اث فيزيس ي  

5إ ىااث م سيصاث يطم اطث مطسم ا  اهرجسااث  رثر ا)ي سع ىاامعممهاأ مها س س
طثدماذاا(ش15

مصااكطثرمزاأع ىممههامعهصاث )ث ممههاطثال كمسشا  معسهصاث مكط  ا مطثهاث   ستا س مهرس امعسمااا
اث كس سيا اأع ىطاامعهص اث هس يا امعهص اث كطثرمزاممهه اا،7(مص اث جيرعا إص حث ث رم  ااث  جر

اث رم  طا اثألاث جيرعاث  جر اطث ططم اث  يه اطط  سا ا مطث مط   ا س مهرس  امصامر معرضا  عهيه
إ ىاا  ضسإا،ث كطثرمزاطث كس سياامعه  امصامكطصاجميعس ي اما،ثالجهسهثااث هثد ي اأطاث سط ي 
كمسا طااث سس   اث   ستامطثه معظشاث عي سااث مأدطح امصااك طث مطجطهامعه  اث هس يااطث ج سا

معهصاث ج ساطااسسسسامصامعهصاث كس سياأصاث ردسشايمكطصاأاكمسا،(1)جهطساXRDطثضحا  مس  ا
اثإلطاا،ك س    ا حة اثسممرثر امع امزهثهامظهرجهسهثا اهقي   اطث عهها  طر اث  جش امرطراا   مع

امسا ه ا س فعسا مهرس اأا9-8قاث طا ايمعرضا،(17:1) ط ساا مها س ساط حث ث ردسشاأيضسااكمس
امصاثإل ام حاث هس يااع ىااجهسهثا  عهيه امصاعهشاطجطه طح زا س ماثدماذاا(1جهطس)ث رغش

 مطجطهاك س   اطمعهصاث ج ساثمعسماااث ممههاطثال كمسشا يصامعهصاث كس سيااث مكطصاثألسسس ا
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ايؤهع اث ردسمي ايهامصاث   طرمزاإ ىاامس اث ردسشاأيضسايمعرضاكمسا، سألعمه   ميج اا10  م  را
اث إل اعص اث ط  ساجهسهثااث  سمج  اطثال كمسشا يص ا  امعسماااث ممهه اث  هيه ث سط ي اا م سيص

ا.12-11 ألعمه اث ردسمي طث هثد ي ا
هامهرس اأ ما  اPhysiochemical Weatheringاكيميس ي ث فيزطااث مجطي اهطراأمساعص

ث مأدطح امصامطثهاا معظشاث عي سااطجطهام   اث ج ساطث هس ياع ىاااعممها  ف اأسسسي  س سا ي
صاكسصام حاث هس يااأكثراث م سرثا(1ث   ستا)جهطس  ي اممطث را هاث  ي  اث ما م امصاا،13طدططر اطث 

الااهمعا)ثألمطسراأطاسطتا  ك اث  رذاطث ميسةا س مهرس (اطثرمفسعاث مهرس امسرماث ميسةا جهرثص
ا س  ط  ا هساث رطط   ا طاطثضح اثرمفسعاهرجسااث  رثر اا،ط س مس  احط سصاثألمالا(4)اكمس طمع

جهسهثااث  سمج ا:اإحثاكسصاهثدسامطثهاث   ستا إصاثإل15-14م دراث ميسةاي ه اث م  طرداساث  هسراطا
اإا،16مسسقطاأجزثتامعامرطراث طقاطا  طراإ ىاامؤهع ا ه اث م  طرأمس مكطصا ث سطحاع ىااحث

ا(.10،5)اميصكمسا طاطثضحا س  ط ا17 يضستاسغا  عاث  ميج 
ا اث كيميس ي م عماكمس ااChemical Weatheringاث مجطي  امصااد سهممهطرث اث عهيه   اطجطه

ث  سمج ا)ا18ثرمفسعامعهالااث رطط  ا س جهرثصع ىااا ي امعممها، مهرس اأ مها س سمظس راث م ذا
امسرما اأط اسس  س احكر س اكمس اثألمطسر ا  جهرثصعص اطث  رذا س مهرس  اث ميسة ا  ك  امص أطااث ميسة

اث رطط   اامكسثذ اطثألعمه ع ى ااث جهرثص اث ميسة( ا حة امؤهع ااط س مس   اث معإإ ى اث  س   اسحث   هص
طمرزا جطثاااث ميسةام درث سطحاع هاإ ىاا اث مستاط جرمهس امثساث هيمسميااطث جطثياا،  حط سص

ا20-19ث جيرعاطث  جراث رم  ا،ث ردسشطاا،ث رم  ا  جراث جيرعثامث مسا طاث  سسا  ا،هثدساثأل جسر
ك س   ا  عضاث عي سااث مأدطح ااث مطجطهاث ج سا إصامعهصاكح زا،(12،11صاس ط مث )ا س مهرس 

)أقسا جمسامصاا هيهريامعهصاثإلإ ىاام طسا21رتاث مهرس اأ مهساعي سااث ططماثأل ممصامطثها  س
ا ا  %(اا39معهصاث ج سا د  هراث  يذاأمستامعاثرمفسعاهرجسااث  رثر ادس  ا  ا ميج ا ف هة

ا  ا اطدس   اث رطط   اطثرمفسع اث  رثر  اث دفسضاهرجسا امع اث  مستأط كص اث مستاا هر اط طس أط
م   سازيسه ا  اث  جشاامعهصاث ج سإ ىاارظيم طسامر اأديعطهاا معهصاثال هيهرياا  طر ام س ر 

مزيهاإ ىاارا مهرس اأ مها س سث ططماثأل ماط س مس  امعرض%ا61 هيهرياام هر ساعصامعهصاثإل
اكمساأصاس ططاثألمطسرا،  طرايزهثها جمهسامعامرطراث طقاإ ىاا هسهثااث مؤهي ا هطر سمصاثإل

طمسام م هامصام طثساا)أمطسرا مضي (اكفي  ا م طيساجزتامصاكر ط سااث كس سيطشاث مطجطه ا كسا
إ ىاا يهطمط  اطاردسشاطاارطططماأ مارعجيط جرارم  اارم  امطثها  ستاث مهرس امصا جراجيرع

ا22كر ط سااكس سيطشا   إ ىااث  رثر اسرعسصامسامم طساسا يكر ط سااث كس سيطش،اطمعاثرمفسعاهرج
اكمسا طاطثضحا عي سااث  جراث جيرعاث رم  ط س مس  امزيهامصاضعذاث   ي اث هثد ي ا هحةاث مطثها)
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ث مط  اطط  ساامثسامعامرطراث طقااامسسقطاأجزثتام هس(اطاSEMث جيرعام ااث  جراث رم  اطا
ا.(5:3) ط سااا س مهرس ا23ث  يهاطث ردسش
 مهرس امطثهاث   ستاع ىاااBiological Weatheringا24ط طجي يث مجطي اث  امأثيراعصأمسا
ام طيهإ ىاامسايؤهع(ا7،2،1 مطا عضاث   سمساا) ط سااع ىااسسي س معممها  ف اأاأ مها س س

امس  هإ ىااضس  إا، ألثر اث   سمساامصاإامس ا ميج جهسهثاا  اث م  حة إ ىااسطراث م ام مطا هس
مزهثها  اث  جشاطث عههااث م ا  طرث طجطهاإ ىاامسايؤهعه ا جمهساطأيضساثمم س هسا  مستازيس

ا.25ث   ساا مطمعازيسه ا
اث  هيها مسس  م ذاث   رعاث مممثسا  اثإلممعرضاأيضساث مهرس اكسامساس راإ ىااضس  إ

دسط  اث مرميشاث ث جهرثصاطعم يسااع ىاا(10) ط  ااكمس ساث اث عهيهامصاططجطهط يصامصاق ساث مس 
ااا.سم اطثإلاسسمدهثشاث ه س سااث  هيث  جزثتاث مهرس ام طيهاث كثيرامصاأإ ىااهاطث م اأ

 Conclusions. االستنتاجات 4
 مط دد اراطث ردددسشاطاطث طددطماثأل مدداث  جددراث رم دد اث جيددرعطااث رم دد اث  جددراث جيددرعاثسددمدهش

 .ث  رمس   ط يهاث جيرامعاث رمسا  ا  ستامهرس اأ مها س سا
 اث كس سدياا  س مهرسد اأسسسدسامدصامعده اث رم د ايمكدطصاث  جدراث جيدرعCalcite CaCO3ا

 .ك س   اHalite NaClطمعهصاث هس ياااQuartz SiO2اث كطثرمزطا
 ازسسسسامصامعهصاث كدطثرمأث  جراث رم  اث جيرعاث مسمدهشا  اث مهرس ايمكطصاQuartz 

SiO2اطمعهصاث كس سيااCalcite CaCO3اطجطهام حاث هس يداإ ىااضس  إا،كمسه ارث ط ا
Halite NaClك س   .ا 

 اثسسسدددسامدددصامعدددهصاث كس سدددياا مهرسددد اأ مدددها س دددسيمكدددطصاث رددددسشاث مسدددمدهشا ددد اثألعمددده ا
Calcite CaCO3امدددددعاطجدددددطهامعدددددهصاث هس يددددااHalite NaClاااطمعدددددهصاث جددددد سا

Gypsum CaSO4.2H2Oطث م كا. 
 اسسسددسامددصامعدده  اث كددطثرمزماثأل مددرا مهرسدد اأ مددها س ددسايمكددطصاأث طددطاQuartz SiO2ا

اطث جددد ساHalite NaClامدددعاطجدددطهامعددده  اث هس يدددااCalcite CaCO3اطث كس سددديا
Gypsum CaSO4.2H2Oك طث م.ا 

 امدددصامعدددهصاصيمكط دددس مدددسامط ددد اط ددديهاث جيدددرا يددد ا  ددديهاث مسدددمدهمسصا س مهرسددد اث مط ددد اطث
معددهصاإ ددىااضددس   سإلاCalcite CaCO3اث كس سدديامعددهصاطااQuartz SiO2اث كددطثرمز
 ك س   .اHalite NaClاث هس يا

 ث  دد طراا، مهددس:اث  دد طرأا،يطجددها مهرسدد اأ مددها س ددساث  رمددس   اث عهيددهامددصامظددس راث م ددذ
ث مدرميشاا،مسسقطاط  سااث مط د اطث  ديها،ث ه س ي ا،  هاأجزثتا،  عا يضستا،ث م  را،ث هقي  
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ا  Weatheringث فيزيس يدد اأطاث ميكس يكيدد مجطيدد اث   سمددسااطح ددزا ميجدد ا  ا مددطا،ث دددسطئ
Physical or Mechanicalث فيزطكيميس يدد ااث مجطيدد طااPhysiochemicalاث مجطيدد طاا

ااسسسدددي طث مددد امعممدددها  دددف اأا،Biologicalث  يط طجيددد ااث مجطيددد طااChemicalث كيميس يددد ا
طث جد سااHalite NaClاث هس يدااسام  دسعده  اطمدسا دهامدصا دطث ما)أ مهدث مركيماث مع ىا

Gypsum CaSO4.2H2Oاكعسمدسام دذاهثد د اطث مغيدرا د اهرجدسااث  درثر اطث رطط د ا)
 طس ططاثألمطسراكعطثمسام ذادسرجي .
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 منبران رخاميان من مساجد العصر العثماني في اليمن
  "دراسة آثارية وصفية" 

 محمد أحمد عبد الرحمف                 م           أحمد رجب عميرأفت محمد محمد النبراك 

 جامعة القاىرة                   جامعة القاىرة                        جامعة الفيـك     

 الممخص
كبيران  تراثان معماريا  لنا فت ، كخمّ ة في بالد اليمف ازدىاران عظيمان ازدىرت الحضارة اإلسالمي      

تراثيا الحضارم د اليمف أكثر البمداف حفاظان ل، كُتعتبر بالمجاؿ العمارة كالفنكف اإلسالمية في
 ذلؾ الذم نشأ في العصر قبؿ اإلسالـ أك كاف ذلؾ التراث الذم يعكد لعصكر ماسكاء 

، الذم مازاؿ شامخان التراث  اصمة اليمف المثؿ األركع ليذا، كُتعد مدينة صنعاء عاإلسالمي
أصالتيا المعمارية كمقكماتيا الحضارية الفريدة التي َقمما تكجد في  كمازالت تحتفظ كتحافظ عمى

، كقد لكحظ أف الكالة ـ1511ىػ /323ـ العثماني منذ سنة بمد آخر كدخمت اليمف تحت الحك
 ، كقد، كفي صنعاء خاصةن عثمانييف اىتمكا ببناء كترميـ كتعمير المساجد في مدف اليمف عامةن ال

قد تيدـ  إال القميؿ منيا ان كالتي الزاؿ أغمبيا قائم، أكثر المنشآت التي أقامكىاكانت المساجد 
 عة أك مام، كقد كانت المنابر مف أىـ العناصر المعمارية التي اشتممت عمييا المساجد الجاكاندثر

سبؽ العصر ة التي تيت معظـ المنابر في المساجد اليمن، كقد كانيطمؽ عمييا مساجد الجمعة
، كمع الكجكد العثماني في اليمف ظيرت المنابر الرخامية في بعض العثماني منابر خشبية

نمكذجاف ، كالمعركؼ لدينا أنيا ُتعد نماذج قميمة جدان  الإساجد التي شيدىا الكالة العثمانيكف، مال
ىػ / 1445البكيرية األكؿ كىك المنبر الرخامي المكجكد بمسجد  ،كىما مكجكداف في صنعاء

دراسة كسيتناكؿ البحث ـ، 1897 /ىػ1311المنبر الرخامي بمسجد العرضي ، كالثاني ـ1531
 .ىذيف النمكذجيف بالكصؼ كالتحميؿ
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المتنكعة العمائر  مف مختمفة أنكاع اءبإنش باليمف دىـك كج خالؿ العثمانيكف الكالة اىتـ .مقدمة
->597ىػ/ 5489 -89=خاصة في فترة الكجكد العثماني األكؿ في اليمف ) ،خمد ذكراىـالتي تُ 
إال بما يعمؿ عمى تكطيد كجذب  ـ( حيث لـ ييتـ الكالة العثمانيكف بتقديـ مشاريع خدمية5:79

تي تضـ خاصة العمائر الدينية ال ،األىالي إلى حكميـ عف طريؽ إنشاء مختمؼ أنكاع العمائر
كقد احتمت المنشآت الدينية المقاـ األسمى بيف  ،كالخانقاكات كغيرىا المساجد كالمدارس كاألضرحة

في صنعاء سكاء مف حيث كثرة عددىا كجماؿ  ، خاصةالعمائر التي حرصكا عمى تشييدىا
عيا قد سيطرت عمى المظير قزخارفيا كميارة كتنكع مكاد بنائيا، كما أف شكؿ ىذه المساجد كمكا

في  ان تعالى طمع اهلل إلى التقربنشاء المساجد ىك ممدينة، ككاف الغرض األساسي مف إالعاـ ل
فضالن عف رغبة العثمانييف في التقرب مف أىؿ اليمف ككسب حبيـ  ،لمذكرل ان كتخميد ،الثكاب

ا إلثبات السيادة العثمانية عمى ا ،ككدىـ كاحتراميـ كتعاطفيـ نشاء عمائر ليمف مف خالؿ إكأيضن
ىـ العناصر المعمارية التي تشتمؿ عمييا عتبر المنابر مف أ، كتُ كالفنية تحمؿ طرزىـ المعمارية

ف رخامييباحث في ىذا البحث منبريف ، كيتناكؿ الكقد تنكعت أشكاليا كمكاد بنائيا ،المساجد
 يف في المساجد العثمانية بصنعاء.نادر 
 .الدراسة الوصفية :أولا 

 (;-: شكؿ) م 1151/ه1001 2مسجد البكيرية 1رمنب -1

تجديدات التي قاـ بيا السمطاف عبدالحميد ال، كىك مف المحراب يميف عمى المنبر ىذا يكجد
-=>56ىذا المسجد خالؿ فترة الحكـ العثماني لميمف ) عمىبف السمطاف عبد المجيد ا

 ،3البكيرية األصمينبر تتحدث المصادر التاريخية عف مكلـ ـ(، >5=5-6;>5ق/:577
بدالو بيذا المنبر يره كاستيكاستمـز تغ ،كبالتالي لـ يعمر طكيالن  ،الخشب المرجح أنو كاف مفك 

عبارة عف منبر رخامي رائع معشؽ باألحجار  ، كىك4ضافو السمطاف عبدالحميدالرخامي الذم أ
المحيط بو بالقاعدة  ـ، كارتفاعو مع السياج5، كعرضو ـ7.54صقكلة كالممكنة، يبمغ طكلو الم
 ـ، كيتككف المنبر مف نفس األجزاء العادية التي تتككف منيا المنابر كىي: 7,9

منبر يصعد إليو بكاسطة سمـ مككف مف درجتيف األكلى بعرض القاعدة التي تحمؿ ال: باب المقدم
حة باب عبارة عف فت سـ، كىك54ؽ األكلى بمقدار حكالي كترتفع فك كالثانية بعرض المنبر نفسو 

قيف في األركاف، كيبمغ مستطيمة الشكؿ معقكده بعقد مدبب يرتكز عمى عمكديف قصيريف ُمخمّ 
ف مف اصف باب المقدـ أعمىسـ، كيتكج  >: ـ كعرضيا9;.5ارتفاع فتحة عقد مدخؿ المنبر 

تتككف مف  ثـ شرفة ثالثيةالمقرنصات ذات الداليات يعمكىا صؼ مف األكراؽ النباتية الثالثية 
ا أكبرىا أكسطيا نقش عمييا البسممة كفؽ النسؽ العثماني كأسفميا  ثثال أكراؽ نباتية ثالثية أيضن
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عمييا مف الخمؼ شكؿ  بينما ُنقشل إله إل اهلل * محمد رسول اهلل شيادة التكحيد مف صفيف 
 (54 شكؿ).5ةكبير  زىره ُمتفتحة

، بينيما قائـ خشبي ،رائعةلخشبية الكيغمؽ عمى فتحة باب المقدـ مصراعاف مف األبكاب ا
الكسطى ىي األكبر كىي مستطيمة الشكؿ يعمكىا  :حشكات ثالثالمصراعيف مف  كال يتككفك 

حيث ُزينت  ،، كيزخرفيما زخارؼ متنكعةالشكؿ مربعة منيا ككؿكيدنكىا الحشكة العمكية كالسفمية 
مرسكمة بالمكف كفي كسطيا نجمة ثمانية تحيطيا مزىريات  ،فصكصزكاياىما بعقد ثالثي ال

 فُيزيفالفاتح، أما الحشكات الكسطى المستطيمة ى أرضية يغمب عمييا المكف األخضر الذىبي عم
شبو زخارؼ الحشكات أعالىا كأسفميا قكس مفصص يتكسطو زىرة المكتس، كيغطييا زخارؼ تُ 

ألسمكب العمكية كالسفمية المربعة، كيحيط بيذه الحشكات إطارات عمييا زخارؼ نباتية منفذة با
، (الاللوؽ النعماف )ئزىرة شقا مثؿقكاميا أكراؽ كأزىار  ،ا مف الطبيعةالعثماني كىي قريبة جد  

الدرج الذم  إلىكيؤدم باب المقدـ ، 7)الالؾ(بطريقة الالكيو  ككميا ُمنفذة 6البخاريات كأشكاؿ
 الخطيب.  ِجمسة درجات يكصؿ بدكره إلىمف ست يتككف 

بالزخارؼ ُمزيف عف مثمث  ةعبار  ككؿ منيما ،يشتا المنبرجانبي الدرج ر يكجد عمى  .شتا المنبرير 
بطريقة الحفر ُنفذت  كزخارؼ ىندسية، 8الطراز الركمي التركي ة كفؽالعربية المكرقة المُنفذ

رؼ الزخاُتزينو مربع بداخمو شكؿ دائرم متعدد األضالع  كيتكسط كؿ ريشةعمى الرخاـ، كالتخريـ 
سياج رخامي يبمغ طكلو  عف عبارة كىك درابزيف؛ الريشتيف كلكمتا، الرخاـ اليندسية المفرغة في

ا زخارؼ ىندسية مفرغةسـ، يُ =9ـ كعرضو 9=69  مثؿ في شكؿ الطبؽتخاـ تر في ال زينو أيضن
كُيزيف ، كندات ستثـ  لكزات، ست بو تحيط كس،الرؤ  سداسي ترس مف المككفالنجمي البسيط 

 .(=->شكؿ) 9صغيرة ُتشبو أشكاؿ الخكرنقاتنبر ثالث دخالت الم الجزء الذم يقع أسفؿ ريشتي
ىك عبارة عف فتحة باب معقكد بعقد مدبب صغير يرتكز عمى قائـ حجرم في كؿ  .باب الروضة
تعمك ىذا الباب زخارؼ المساحة التي  كُيزيفـ، س8899كعرضو  سـ88كيبمغ ارتفاعو  مف جانبيو،

فذت إلى جانب أشكاؿ المعنيات كقد نُ  ـك كأشكاؿ مركحيةبداخميا نج ،دكائرأشكاؿ  قكاميا ىندسية
 كؿ ىذه الزخارؼ بالحفر عمى الرخاـ بأسمكب فني رائع. 

 مكلةعف مربع يرتكز عمى أربعة عقكد مدببة الشكؿ مح الخطيب كىك عبارة يعمك ِجمسة .الجوسق
تأخذ شكؿ  افاتكيحيط بالمربع مف أعمى صؼ مف الشرّ  ،أسيةعمى أربعة أعمدة ذات تيجاف ك

األضالع  ةمثمن ةرخامي الخطيب مف أعمى قبة مسةثالثية الفصكص، كيتكج جلنباتية ا الكرقة
شبو قمـ ىالؿ مف النحاس، كىذه القمة المخركطية تُ  ايعمكى ،تأخذ الشكؿ المخركطي المدبب

ة الثالثية زيف ىذا الشكؿ المخركطي مف أسفؿ شريط مف األكراؽ النباتيالمآذف العثمانية تمامنا، كيُ 
 ،مف أسماء اهلل الحسنى بصيغة النداء كر بعضه ُكتب فيو داخؿ بح صغيركه شريط آخر كيعم
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ا بعضه تب فيو أثـ يميو شريط آخر أكثر اتساعنا كُ  10(يا رحمف، يا رحيـ، يا قدكس)كىي  مف  يضن
ا اليالؿ كيعمكى كرة المعدنيةالثـ يعمكىا ، (يا حناف، يا مناف، يا برىافأسماء اهلل الحسنى )

 .11مثيؿ في اليمفلو  المنبر ُتحفو فنية رائعة كليسكىذا  ،النحاسي
 12منبر مسجد الُعرضي -2

 (56-55 شكؿ)  م1151هـ/1311

ثاني المنابر الرخامية المكجكدة في اليمف خالؿ العصر العثماني بعد منبر  ُيعد ىذا المنبر
ا مف إضافات السمطاف عبد الحمسجد البكيرية،  مر د بف السمطاف عبد المجيد الذم أميكىك أيضن

قد ؛ فقع عمى يميف المحراب، كُيعد تحفة معمارية رائعةيكىذا المنبر ، ىػ>575ببناء المسجد سنة 
مف الرخاـ، كيبدك لمناظر ني بالكامؿ حيث بُ  ،و كزخرفتو عمى النسؽ العثمانيفي بنائ أبدع الفناف
تمتد  ،مستطيمة مف الرخاـالمنبر عمى قاعدة ا ىذكيقـك رخاـ كاحدة، مف قطعة  بأكممو أنو ُصمـ

 راتمأ 8كيبمغ طكليا  ،عمكد البائكة األكلى ليقطع الركاؽ األكؿ بأكممو إلى مف جدار القبمة
  :يتككف ىذا المنبر مف، ترم 5.79كعرضيا 

، د بعقد زخرفي ُيشبو العقد المفصص، كىك معقك ـ6.6سـ كارتفاعو >;يبمغ عرضو  .باب المقدم
تتكسط ، ُمنفذة مف الرخاـ بطريقو التخريـزخارؼ نباتية رائعو  مف أعمىىذا الباب  قمةؼ كيزخر 
ا م، كعمى جانبي المنبر تكجد الريشتاف ككؿ مني(اهللنصيا لفظ الجاللو ) الزخارؼ كتابةىذه 

ئؿ كطكؿ ضمعيا الما، ـ6.74ـ كطكؿ ضمع قاعدتيا 7.9ائـ مثمثة الشكؿ يبمغ ارتفاع ضمعيا الق
مصمتة معقكدة بعقكد دخالت  ثالث ة، كيزخرؼ كؿ ريشـ6;.5الدرابزيف الرخامي أسفؿ 
سـ، ;6إذ يبمغ اتساع الفتحة األكلى الصغرل نحك  ؛في أحجاميا ةكىي متفاكت ،ةمفصص

، أما الفتحة الثالثة سـ4=سـ كارتفاعيا ;6سطى اتساعيا سـ بينما الفتحة الثانية الك :;كارتفاعيا 
عدد يبمغ ك  ،باب المقدـ إلى درج المنبر كيؤدمـ، 5.88، كارتفاعيا ـس87الكبرل فاتساعيا 

 ، كينتيي ىذا الدرج بجمسةسـ69يا سـ كارتفاع74 عرض كؿ درجة ،درجات تسعدرجاتو 
 أسفميا كيفتح، ـ8.54المنبر حتى قاعدة الجكسؽ الذم يعمكه  ، كيبمغ ارتفاعيا مف قاعدةالخطيب

 ـ كىك معقكد بعقد مفصص يشبو عقكد6>.5كارتفاعو سـ  8كالذم يبمغ عرضو الركضة  باب
تكل الخطيب عف مس كيبمغ ارتفاع حاجز جمسةالمنبر،  زيف ريشتيالتي تُ  ةالفتحات المصمت
ة، د مفصصك بعق ةـ كيفتح أعاله ثالث فتحات معقكد5.74 سـ، كطكؿ ضمعو7:أرضيتيا نحك 

اتية الثالثية، كيعمكىا الجكسؽ كالذم النب افات تأخذ شكؿ الكرقةرّ صؼ مف الشُ  كيعمك ىذه الجمسة
تازت يتخذ شكؿ سف القمـ الرصاص أك الشكؿ المخركطي الذم شاع خالؿ العصر العثماني كام

في المساجد العثمانية أنو لـ يظير في جكاسؽ المآذف اليمنية  إال، بو نيايات المآذف العثمانية
أخرل  ةى يميف ىذه الدائرة دائر ، كتكجد عمى أقصبالطابع اليمني المحميالتي ظمت تحتفظ 

 .اهلل عميو كسمـ ا محمد صمىداخميتب بأصغر حجمنا كُ 
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 .الدراسة التحميمية ثانياا:
، غير أف بيف منابر خشبية كرخاميةفي صنعاء تنكعت المنابر في المساجد العثمانية 

كسبب ؛ اجد   قميالن عددىا قد كاف ف 13ةمثؿ المنابر الخشبي نتشارلمنابر الرخامية لـ ُيكتب ليا االا
 .كزنيافي التنفيذ فضالن عف ثقؿ  كبيران  المنابر الرخامية تتطمب كقتان  أف صناعةبصفة عامة ذلؾ 

، فضالن عف أف مادة الخشب أكبر ألنيا أسرع في التنفيذ المنابر الخشبية قباؿ عمىكلذا كاف اإل
بعكس ما  ،ات المراد زخرفتياتتميز بطكاعية في الصناعة كالزخرفة كسيكلة حمؿ القطع أك الحشك 

 امية تتميز بأنيا منابر باقية عمىالمنابر الرخ غير أف ،حدث في الرخاـ مف صعكبة في النقؿي
، فقد كاف استخداـ ةكالمناخي ةالتي تتمؼ بفعؿ العكامؿ الجكي ةبخالؼ المنابر الخشبي ،مر الزماف

التمؼ إذا ما أك أف يعتريو  ،مو كسرقتوليو يد بقصد نقلئال تمتد إ ؛يجعؿ المنبر محفكظان  الرخاـ
 .14 ةمقارنة بالمنابر الخشبي فضالن عف قمة تكاليفوطاؿ عميو األمد، 

ككذلؾ تشابيت ، ستانبكؿا العاـ بالمنابر التي صُنعت في إفي شكميالرخامية تأثرت المنابر 
يا ىـ أنفسيـ ف صانعيإ لدرجة أنو ُيقاؿ، األخرل بالكاليات العثمانيةالمكجكدة ابر التركية مع المن

ىذه المنابر مع نماذج المنابر فقد تشابيت  ،ات العثمانيةالذيف قامكا بصناعتيا في كؿ الكالي
، ـ1548 -1543 /ق955-950منبر مسجد الشاه ذاده ستانبكؿ كفي إالعثمانية الرخامية 

-976كمسجد السميمية  ـ1557-1550 /ق964- 957 ستانبكؿمنبر مسجد السميمانية بإك 
منبر مسجد ك 16بمصر ةالمكجكدالرخامية ، كما تشابيت مع النماذج 15ـ1568-1574 /ق982

صفية  ةمسجد الممككمنبر ، ـ1528 /ىػ935 سميماف باشا الخادـ بقمعة صالح الديف األيكبي
17ـ1610/ىػ1019 ةبالداكدي

 .(>5-;5شكؿ)  
القاعدة التي يقكـ دية مف تككنت المنابر العثمانية في صنعاء مف نفس مككنات المنبر التقمي

جمسة بنتيي سمـ مف عدة درجات ي متو كيؤدم إلىالذم يقع في مقدباب المقدـ ، ك عمييا المنبر
 كيعمك كؿ ريشة، الزاكية قائـ مثمث شكؿ كتأخذ 18جانبيو ريشتا المنبر عمىتكجد  ، كالخطيب

بمؤخرة المنبر باباف كيكجد ، ميو الخطيب عند الصعكد أك اليبكطدرابزيف يستند ع سياج يسمى
 .20، كيعمك جمسة الخطيب الجكسؽ19باب الركضةب الجانبيف أسفؿ جمسة الخطيب ُيعرفافمف 

 : منيا ،ببعض السمات الفنية المنابر الرخامية العثمانية كتتميز
باب المقدـ  ةفتح ىيغمؽ عمك  ،بعقد مدبب ةالمعقكد ةذ باب المقدـ شكؿ الفتحاتخ .باب المقدم

منبر مسجد باب كما في  ،حشكات مربعة لىة إمقسمف مف األبكاب الخشبية امصراع غالبان 
، ةة المنفذة بطريقة الالكيو الرائعالنبايت نو مف الخشب المزخرؼ بالزخارؼأالبكيرية الذم تميز ب

نعت كذلؾ ، كقد صُ أم أبكاب ىي منبر مسجد العرضي عمفي حيف لـ يشتمؿ باب المقدـ ف
 كلـ ،خالؿ العصر العثماني كؿ مرةكقد ظير ذلؾ أل ،انية مف الرخاـالعثم المنابر بعض أبكاب
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 بالقاىرة خادـ، ككاف أكؿ مثاؿ لذلؾ باب منبر جامع سميماف باشا الويكف منتشرنا قبم
 ف كاف قد قؿّ ا  ك  21ف مف المقرنصاتاك صفأصؼ أحياننا كيعمك باب المقدـ ، ـ1528/ق935

، كقد ظيرت أشكاؿ المقرنصات ستانبكؿإمانية في ي المنابر العثاستعماؿ صفكؼ المقرنصات ف
مقرنصات،  د العرضي فمـ يشتمؿ عمى، أما باب المقدـ في مسجفي منبر مسجد البكيرية ةبالمذى

أصبحت  جديدة، إذ كالتي اتخذت أشكاالن  22افاتكيتكج باب المقدـ في الغالب صؼ مف الشرّ 
ف شكؿ شرافات تأخذ شكؿ الكرقة النباتية ع ، مف أعمى عبارةحيط بباب المنبرعبارة عف إطار يُ 

ت في معظـ المنابر افا، كقد شاعت أشكاؿ ىذه الشرّ الثية الفصكص المتجاكرة مع بعضياث
 .كؿ كغيرىا مف الكاليات العثمانيةستانبالعثمانية في إ
تتككف مف أشكاؿ  ؛ حيثالن مميزان في المنابر العثمانيةريشة المنبر شك تاتخذ .ريشة المنبر

 مابيف اثنيف إلى ت يتراكح عددىا بالريشة الكاحدة، كىذه الدخالُتشبو الخكرنقات الت معقكدةدخ
ىا في منابر صنعاء كجاء عدد، المخصصة كذلؾ طبقا لحجـ الريشة كالمساحة ،دستة عقك 

في  ،في المنابر العثمانية بمساجد صنعاءة كجاءت ىذه الدخالت مصمتدخالت،  الرخامية ثالث
السمطاف  كما في مسجد ،ستانبكؿ مفرغةلمساجد العثمانية بإبا دخالت المكجكدةكانت الحيف 
، كما ُيزيف ريشة بالقاىرة كأيضان في مسجد الممكة صفيةستانبكؿ، بإكالسميمانية  السميميةأحمد ك 

كمفرغ فيما بينيا بما ُيشبو القنانات لعصر العثماني أشكاؿ دكائر مفرغة المنابر الرخامية في ا
 .(21-19)شكؿ كأنصاؼ الطبؽ النجمي عشرةنجمي شكؿ طبؽ تككف  23ىندسيو جميمة بأشكاؿ

شبو شكؿ تُ  ةىندسية مفرغ درابزيف يأخذ أشكاالن الرخامية يعمك ريشة المنابر  .درابزين ريشة المنبر
خرط  كؿ مستكحى مف الخرط الخشبي المسمى، كىذا الشكائر المتماسة مع بعضيا كالمفرغةالد
في مسجد أشرؼ أكجكالرم د ظير ىذا النكع مف الخرط في منبر خشبي بتركيا كق ،جنزير أبي

كما في درابزيف منبر  ،بدكف أم زخارؼ ةمصمت ةكاحد ةخذ الدرابزيف شكؿ قطعكقد يأ، بام زىير
 مسجد العرضي بصنعاء.

كيغمؽ عمييا أحيانان ضمفة ، طكيمة معقكدة ةعف فتح عبارة كاف باب الركضة .باب الروضة
 بمنبر مسجد العرضي. كما في باب الركضة ،ةخشبي

 كىذه األعمدة ،مدة رخاميةجاء شكؿ الجكسؽ في المنابر العثمانية عبارة عف أربعة أع .الجوسق
، افات، كينتيي الجكسؽ بصؼ مف الشرّ أربعة عقكد ذات شكؿ مدبب أك مفصصتحصر فيما بينيا 

ؿ كرقة رخامية ليا أشكاؿ تيجاف تأخذ شك جد البكيرية عبارة عف أربعة أعمدةفجاء جكسؽ منبر مس
اؿ الشرافات تأخذ شكؿ شك، كينتيي الجكسؽ بصؼ مف أتحمؿ ىذه األعمدة عقكد مدببةك المكتس، 

 رفياف يأخذاف شكؿ الكرقة النباتيةكاجية الجكسؽ شكالف زخ كيبرز أعمى الكرقة النباتية المحكرة
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تاؼ رخامية تحمؿ ثالثة عقكد أربعة أكعف  ة، أما جكسؽ منبر مسجد العرضي فعبار الثالثية
 .ة ثالثية الفصكصيتت الكرقة النباكيتكج نياية الجكسؽ صؼ مف شرافا ،مفصصة

 24كتنتيي بالشكؿ المخركطي المدبب رقبة مثمنة فيي مقامة عمى .القبة التي تعمو قمة الجوسق
ذكرتيا الكثائؽ ، كقد ىذه القمة أيضان المسمة البعض عمىكُيطمؽ  ،يشبو سف القمـ الرصاص
ستانبكؿ كغيرىا بو المنابر كالمآذف التركية في إ ، كىذا الشكؿ تميزت25 العثمانية باسـ )جربكش(

، أما في بالد اليمف فمـ ينتشر ىذا ما في مصر كالعراؽ كسكريا كغيرىاك ،مف الكاليات العثمانية
، في حيف جاءت قمـ مميزلمحمي الالشكؿ في المآذف العثمانية كالتي احتفظت بالطابع اليمني ا

نبر مسجد ، كما في مىذا الشكؿ المدبب ة في صنعاء عمىجكاسؽ المنابر الرخامية العثماني
كمصر  ستانبكؿرخامية في صنعاء مع مثيالتيا في إ، تشابيت المنابر الالبكيرية كمسجد العرضي

مع قمة الجكسؽ  آذفالم قمة شكؿستانبكؿ كالقاىرة في منابر إ نو تتشابو، إال أالجكسؽ في قمة
فقد احتفظت المآذف في صنعاء  ،، األمر الذم لـ نجده في منابر صنعاءالذم يعمك المنبر
 .ميز كلـ تتشابو مع قمة المنابرلمُ بالطابع اليمني ا

   .الخاتمة والنتائج
ف اف الرخاميايرجع المنبر ، ك مانيلـ تعرؼ بالد اليمف المنابر الرخامية قبؿ العصر العث -1
استعماؿ الرخاـ بكثرة في  ىأقبؿ العثمانيكف عم حيثفترة الكجكد العثماني باليمف؛  ف إلىاقيالبا

عيد  لىكيرجع ىذاف المنبراف إصناعة المنابر الرخامية كالتي كانت ُتصنع قبؿ ذلؾ مف الخشب، 
 .لحميد خاف بف السمطاف عبد المجيدالسمطاف عبد ا

 ةتمؾ المكجكد كأيضان  ،باستانبكؿ ةالمكجكدبر التركية ف بالمناىذيف المنبري تشابو يتضح مدل -2
 العثمانية الخالفة تأثير امتداد ذلؾ عمى كيدؿ .الشكؿ العاـ كالزخارؼ ىفالكاليات العثمانية  يف

 .كغيرىا كاليمف كسكريا مصر مثؿ ،حكزتيا في تدخؿ التي المناطؽ إلى فنيا  
 عمى ان الشكؿ المدبب تأكيد افتأخذ فتيميما الجاء شكؿ المنبريف الرخامييف الباقييف بقمتي -3

ف تظير مالمحيا بكضكح في بالد العثمانية كالتي لـ تستطع أ المميزة لمعمارة الفنيةالسمات 
  .اليمف
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 يشحواال

                                                           

1 
ٕ أُ٘جغ ٛٞ ٓغهبح اُشبٍت، ُٝؿ٢ٔ ٓ٘جًغا العرلبػٚ ٝػِٞٙ، ٝاٗزجغ األ٤ٓغ أ١ اعرلغ كٞم أُ٘جغ، كٔوطِخ ٓ٘جغ أطًغ اثٖ ٓ٘ظٞع 

ٖ اُشلت أٝ اُذجغ أٝ اُغسبّ رزـغ ُٞهٞف ٝجِٞؽ ٓ خٓغرلؼ خكٜٞ ػجبعح ػٖ ٓ٘و وبء ك٢ اُوٞد(،ٓلزن ٖٓ اُ٘جغ ٝٛٞ)اُؼِٞ ٝاإلعر

ب ك٢ اُو ،اُؼ٤ض٣ٖٝاُشط٤ت، ٝهض اؿزشضٓذ أُ٘بثغ ك٢ اُوبء اُشطجٚ ك٢ اُجٔؼخ  ًٌ بء اُشطت ك٢ ثؼي أُ٘بؿجبد ًٔب اؿزشضٓذ أ٣

ٖٓ صالس صعجبد،  ٓ٘جغ  ػ٢ِ جظع ٖٓ اُ٘ش٤َ ُه٘غ ُٚ ( ( كجؼض إٔ ًبٕ ٣زٌئ )، ٝهض ثضأ اؿزشضاّ أُ٘بثغ ٓ٘ظ ػٜض اُغؿٍٞ )ٟاألسغ

صْ كبع اؿزشضاّ أُ٘بثغ ك٢ أُـبجض ثؼض طُي ٝرطٞعد أكٌبُٜب ًٝجغد أدجبٜٓب ًٝضغد صعجبرٜب، ٖٝٓ أهضّ أُ٘بثغ اُز٢ ٝهِز٘ب ٓ٘جغ 

  79:-6:، (5ّ>=9ّ5 ٗوالً ػٖ، دـ٤ٖ ٓئٗؾ، أُـبجض )ا٣ٌُٞذ< ػبُْ أُؼغكخ، ٣٘ب٣غ =-ٛـ7جبٓغ اُو٤غٝإ م
2
ب ًبٕ ٣وغ ٓـجض اُج٤ٌغ٣  ًٔ خ ك٢ اُجٜخ اُلغه٤خ ٖٓ ٓض٣٘خ ه٘ؼبء ثبُوغة ٖٓ هوغ اُـالح ٣ٝظًغ أُئعسٕٞ إٔ ٌٓبٕ ٛظا أُـجض هض٣

 ٓوجغح هض٣ٔخ ػظ٤ٔخ ك٢ أ٣بّ اُطبػٕٞ اُظ١ ٝهغ أ٣بّ اإلٓبّ كغف اُض٣ٖ ٝهض أػاُٜب اُٞػ٣غ ؿ٘بٕ ثبكب ٤ُج٢٘ ٛظا أُـجض أُضعؿخ اُؼظ٤ٔخ

ّ، ٝرُؼض ٖٓ 5:49 -4>59ٛـ/ 5457 – >>=ا٤ُٖٔ ٖٓ  ٠بكب ٝاُظ١ آزضد كزغح ٝال٣زٚ ػِب٢ٗ دـٖ ثٌٓبٜٗب، ٝهض ك٤ضٛب اُٞا٢ُ اُؼضٔ

أهٟٞ اُلزغاد ك٢ اُذٌْ اُؼضٔب٢ٗ ك٢ ا٤ُٖٔ، ٝهض أؿٜت أُئعسٕٞ ك٢ ٓضح اُٞػ٣غ دـٖ ثبكب ٝاُض٘بء ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ كزغح دٌٔٚ ثب٤ُٖٔ، ٝهض 

األرغاى ا٥سغ٣ٖ اُظ٣ٖ أعؿِٞا ا٠ُ ا٤ُٖٔ،  حض ٓوبعٗزٜب ثذٌْ اُجبكٞاد ٝاُٞالب ػ٘أربدذ كزغح ٝال٣خ دـٖ ثبكب اُط٣ِٞخ ٝاُٜبصئٚ ٗـج٤ً 

أربدذ ُٚ اُلغهخ ُِو٤بّ ثبُؼض٣ض ٖٓ األػٔبٍ أُؼٔبع٣خ ٝاُؼٔغا٤ٗخ ؿٞاء ك٢ ٓض٣٘خ ه٘ؼبء ٖٝٓ أكٜغٛب ٛظا أُـجض اُظ١ ٣ؼض رذلخ ك٤٘خ 

ًّٔ ًٝبٕ اُٞػ٣غ ٣ذجٚ دجًّ  ،٣خ ٗـجخ ا٠ُ ث٤ٌغ ثي ٠ُٞٓ اُٞػ٣غ دـٖ ثبكبًٝبٕ ؿجت رـ٤ٔزٜب ثبُج٤ٌغ، رُشِض ُٞجٞص اُؼضٔب٤٤ٖٗ ثب٤ُٖٔ ب ب ج

ٛظٙ اُوجٚ، صْ ػٔغ اُوجخ ُِوالح ك٤ٜب  ٢هزٚ كجؼع ػ٤ِٚ اُٞػ٣غ ٝهجغٙ كغهكشغط ك٢ ثؼي األ٣بّ ٣ِؼت ٓغ اُش٤بُخ كٌجب ثٚ اُلغؽ كٔبد ُٞ

ّ;=59ٛـ/ 5449ٝؿٔبٙ ثبؿْ ٓٞالٙ ث٤ٌغ، ٝجبء ربع٣ز اٗلبء أُضعؿخ ؿ٘خ 
(2)

، ك٤ظًغ أُئعر اثٖ ُطق هللا ك٢ ًزبثٚ "عٝح اُغٝح" ك٢ 

دٞاصس ؿ٘خ سٔؾ ثؼض األُق كوبٍ" ٝك٤ٜب ًِٔذ أُضعؿخ اُٞػ٣غ٣خ أُؼغٝكخ ثبُج٤ٌغ٣خ ٝر٠ُٞ ػَٔ اُؼسغكخ اُز٢ ك٢ ٓذغاثٜب اُلو٤ٚ 

أُضعؿخ ٜٞٗب أث٤بد كؼغ٣خ رئعر ث٘بء ٢ٛٝ ػجبعح ػٖ كغ٣َ ًزبث٢ أؿلَ ٍبه٤خ أُذغاة ٌٝٓٔ ،األص٣ت ػجضهللا ثٖ أدٔض أُذغه٢

   ٢<٥رثذـبة اُجَٔ ٝٗوٜب ًب

 ٝػ٣غ ًغ٣ْ ؿضا دـ٘ب أكبى اُ٘ضا

 ٝك٢ كزخ ًَ أُِي أد٤ب ٝأك٠٘ اُؼضا

 ث٠٘ جبًٓؼب ُالُٚ ٍٝغاػٙ ثٔـجًضا

 كٌْ ػبثضا ػاٛض اثٚ ٝص إٔ ٣ُؼجضا

 ٝأكغم أٗٞاع اُوجٍٞ ُْٜ ك٤ْٜ هضهًب ثضا 

 ٛـ5449ب ٓـجًضا = ٝك٢ اُلزخ ربع٣شٚ رغاْٛ عًؼً 

ًبكبد ضٔب٤ٗخ، ٖٝٓ أٝؿغ اُزغ٤ٓٔبد ٝاإلاُؼ حًبٗذ ٓذَ اٛزٔبّ اُـال٤ٍٖ ٝاُٞالٝٗظًغا أل٤ٔٛخ اُج٤ٌغ٣خ ٝه٤ٔزٜب أُؼٔبع٣خ ٝاُل٤٘خ كوض 

زٚ ٛـ د٤ش أٓغ ثزجض٣ض ٛظا أُـجض ٝهج>=56اُز٢ دضصذ ػ٠ِ ٛظٙ اُوجخ ًبٗذ ك٢ ػٜض اُـِطبٕ ػجضاُذ٤ٔض ثٖ ػجضأُج٤ض سبٕ ؿ٘خ 

ٗزٜبء ٖٓ ٛظٙ ٝرذـ٤ٖ ٓغاكوٚ ٝكغكٚ ثبُٔلبعف اُغ٤ٓٝخ ٝجؼَ ٓ٘جغٛب ٖٓ اُغسبّ ػ٠ِ ٣ض ثؼي أٓغائٚ ثو٘ؼبء، ٝهض ُؿجَ ربع٣ز اال

 (8-7اُزجض٣ضاد ثطغ٣وخ دـبة اُجَٔ ك٢ أث٤بد ٖٓ اُلؼغ رؼِٞ اُجبة اُـغث٢ أُئص١ ا٠ُ ث٤ذ اُوالح ٝٗوٜب< ) كٌَ 

  طا جااااااااااااااااااااااااااااابٓغ رؼ٤ٔاااااااااااااااااااااااااااااغٙ جاااااااااااااااااااااااااااااابٓغ

 ٘اااااااااااااااااااااااااااضة ؿاااااااااااااااااااااااااااِطبٗ٘بػجضاُذ٤ٔاااااااااااااااااااااااااااض اُ

 رٔبٓاااااااااااااااااااااااٚا٠ رااااااااااااااااااااااابع٣ز راااااااااااااااااااااااُاااااااااااااااااااااااظا أ

 

* 

* 
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 ُِلاااااااااااااااااازخ ٝاُ٘وااااااااااااااااااغ ُااااااااااااااااااظاى اُ٘ج٤اااااااااااااااااات

 ؿاااااااااااااااااااااا٤ق عؿااااااااااااااااااااااٍٞ هللا طاى اُذج٤اااااااااااااااااااااات

 ٛاااااااااااـ>=56ٗواااااااااااغ ٓاااااااااااٖ هللا ثلااااااااااازخ هغ٣ااااااااااات/

 

رٔبٓٚ ك٢ جِٔخ )ٗوغ ٖٓ هللا ثلزخ هغ٣ت( ًٔب ُؿجَ ربع٣ز رجض٣ض أُضعؿخ ك٢ اض٣ض ثطغ٣وخ دـبة اُجَٔ ثؼض ًِٔخ ٝهض ُؿجَ ربع٣ز اُزج

رشط٤َ ٓـجض  ٢، ؿبػ١ ػجضاُذ٤ٔض صب٠ٗ(، ٣ٝ٘زٔ;=56أُذغاة ٝٗوٚ )ربع٣ز رؼ٤ٔغ ٛظا اُجبٓغ اُجبٓغ ؿ٘خ  كغ٣َ ثٞؿَ د٤٘خ

ّ=6:949اُج٤ٌغ٣خ ك٢ ه٘ؼبء ػ٠ِ ٍغاػ اُؼٔبعح اإلؿال٤ٓخ ك٢ اُؼوغ اُؼضٔب٢ٗ، ٣ٝجِؾ ٓـبدزٜب ا٤ٌُِخ 
6

األٍٝ  <، ٝرزٌٕٞ ٖٓ هـ٤ٖٔ

ثبإلًبكخ ا٠ُ ثؼي  –اُوٞح ثِـخ أَٛ ا٤ُٖٔ -ٝاُضب٢ٗ ٌٓلٞف ٝٛٞ اُوذٖ  – اُج٤٘خ ثِـخ أَٛ ا٤ُٖٔ –ٓـط٠ ٝٛٞ ث٤ذ اُوالح 

-95 )كٌَ خٝاألًغدخ، ٣ٝزجغ ٛظا اُزشط٤َ اُطغاػ اُؼضٔب٢ٗ ك٤ٔب ػغف ثبؿْ ٍغاػ ثٞعه ،ًبُٔطب٤ٛغ ،أُِذوبد أُؼٔبع٣خ األسغٟ

٢ٗ ك٢ أسجبع اُوطغ ا٤ُٔب٢ٗ، رذو٤ن ؿؼ٤ض ػجض اُلزبح ٛـ، ؿب٣خ األٓب5544ٗوالً ػٖ، ٣ذ٠٤ ثٖ اُذـ٤ٖ ثٖ اُوبؿْ ثٖ ٓذٔض ثٖ ػ٢ِ د  (6

، ػ٤ـ٠ ثٖ ُطق هللا، =:;(، ّ>:=5ٝاُ٘لغ ثبُوبٛغح،  خػبكٞع، ٓغاجؼخ< ٓذٔض ٓوطل٠ ػ٣بصح )اُوبٛغح< صاع اٌُزبة اُؼغث٢ ُِطجبػ

(، 5ٝاُ٘لغ، ٍ خػجبص١ ُِطجبػ ٔوذل٢ )ه٘ؼبء، ٓغًؼثغا٤ْٛ اُازبؿؼخ ٖٓ اُلزٖ ٝاُلزٞح، رذو٤ن عٝح اُغٝح ك٢ ٓب دضس ثؼض أُبئخ اُ

، اؿٔبػ٤َ ثٖ ػ٢ِ األًٞع، أُضاعؽ اإلؿال٤ٓخ ك٢ ا٤ُٖٔ، )ه٘ؼبء، صٓلن< ٓ٘لٞعاد جبٓؼخ ه٘ؼبء، صاع اُلٌغ ثضٓلن، 668

ا٤ُٖٔ ، ٓذٔض ؿ٤ق اُ٘وغ، ٗظغح ػبٓخ ػ٠ِ أُضاعؽ ا٤٘ٔ٤ُخ رشط٤طبرٜب ٝػ٘بهغٛب أُؼٔبع٣خ، )ه٘ؼبء،7>6-6>6(، 4ّ>=5
 >

ٓجِخ 

، ٓذٔض ثٖ أدٔض اُذجغ١، ٓـبجض ه٘ؼبء ٝػبٓغٛب 559 -558، (9ّ>=5ٍٝ، اُـ٘خ اُضبُضخ ، اُؼضص األخ، ٝػاعح االػالّ ٝاُضوبك٤ًَِاإل

 649(، 6448ٝٓٞك٤ٜب )ه٘ؼبء، ا٤ُٖٔ< اهضاعاد ٝػاعح اُضوبكخ ٝاُـ٤بدخ، 

R. Lewcock, The walled city of Sanaa ,(Uensco,1987),88
 

3
٢ ٓشطٍٞٚ )اُلزٞدبد أُغاص٣خ ك٢ اُجٜبد ا٤ُٔب٤ٗخ( ٛظا أُ٘جغ األه٢ِ ُٔـجض اُج٤ٌغ٣خ ٝٝهلٚ ثؤٗٚ طًغ أُئعر اثٖ صاػغ ك 

ٓو٘ٞع ثو٘ؼخ ٓذٌٔخ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣وِ٘ب9 ٗوالً ػٖ، عث٤غ دبٓض س٤ِلخ، األػٔبٍ أُؼٔبع٣خ ُذـٖ ثبكب اُٞػ٣غ ك٢ ا٤ُٖٔ ٖٓ ٝاهغ ٓشطٍٞ 

 9:=5(9 5ّ==5، 56ه٘ؼبء، ػضصبء< ٓجِخ ٤ًِخ ا٥صاة، جبٓؼخ )اُلزٞدبد أُغاص٣خ ك٢ اُجٜبد ا٤ُٔب٤ٗخ (، )ه٘ؼ
4 

ٛظا أُ٘جغ اُغسب٢ٓ ٖٓ اًبكبد ٝرجض٣ضاد اُـِطبٕ ػجضاُذ٤ٔض ػ٠ِ أُـجض ٝطُي دـجٔب أٝعص ٝطًغ أُئعر اُذجغ١ ثوُٞٚ )ٝجؼَ 

اُج٤ٌغ٣ٚ أُـجض ٝأُضعؿخ  ، عث٤غ دبٓض س٤ِلخ،64ٓ٘جغٛب ٖٓ اُغسبّ(9 ٗوالً ػٖ، اُذجغ١، ٓـبجض ه٘ؼبء ػبٓغٛب ٝٓٞك٤ٜب م

 9;57(، ّ;>=5)ه٘ؼبء< ٓجِخ اال٤ًَِ، اُؼضص األٍٝ، اُـ٘خ اُشبٓؾ،
5
، ؿبػ١ ٓذٔض، ٖٓ عٝائغ اُؼٔبعح اإلؿال٤ٓخ ك٢ ا٤ُٖٔ اُوجٚ اُج٤ٌغ٣خ ك٢ ه٘ؼبء )ثـضاص< ٓجِخ =57، اُج٤ٌغ٣خ أُـجض ٝأُضعؿخ، س٤ِلٚ 

 9;89-:٤ًِ89خ ا٥صاة، جبٓؼخ ثـضاص(، 



 2414ّ/ أثغ٣َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اُؼضص األٍٝــــــــــــــــُجضح اٌُجغٟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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6 
ٝرؼ٣ٖ ٖٓ  بً أٝ ث٤ٌب٣ٝ اً ٓـزض٣غ ًبكخ أٗٞاع اُلٕ٘ٞ اإلؿال٤ٓخ ٝاُؼٔبئغ ٝرؤسظ كٌالً  ٠ؿال٤ٓخ ر٘لظ ػِاػسغك٤خ  حبد< ٢ٛ ٝدضاُجشبع٣

د٢  ٠أٝ اُ ٟثشبع ٠ُاؿْ ٗـجخ ألعاث٤ـي، ٝهض أٍِن ػ٤ِٜب ٛظا االٝهض ٣لـَ صاسِٜب ػسبعف ا ،ٗجبر٤خ صالص٤خ خأػالٛب ٝأؿلِٜب ثٞعه

اُذٞائَ ٝرٌٕٞ ٓبصرٜب ٖٓ اُذجغ أٝ اُجن أٝ رؼَٔ ػ٢ِ ًِق األثٞاة اُشلج٤خ  ٠ظ ٛظٙ اُجشبع٣بد ػِ، ٝر٘لحاُجشبع٣خ ثبُجوغ

، 5أُولذخ ك٢ اُؼٔبئغ االؿال٤ٓخ9 ٗوالً ػٖ، ػبهْ ٓذٔض عػم، ٓؼجْ ٓوطِذبد اُؼٔبعح ٝاُلٕ٘ٞ )اُوبٛغح< ٌٓزجخ ٓضث٢ُٞ، ٍ

 649(، 4ّ==٣5خ ك٢ اُٞصبئن ا٤ًُِٞٔٔخ )اُوبٛغح< اُجبٓؼخ األٓغ٤ٌ٣خ، اثغا٤ْٛ، أُوطِذبد أُؼٔبع ٠، ٓذٔض أ٤ٖٓ، 77ِ٤ُ(، 6444ّ
7
ٞص ُِضٛبٕ ٝاُغؿْ اؿزؼِٜٔب اُؼغة ٝاُلغؽ ٝاُٜ٘ ،ٍغ٣وٚ اُال٤ًٚ ٖٓ اُالى ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ األهٔبؽ ثبُزغا٤ًت أُؼبُجخ، دٔغاء إُِٞ 

ثطجوخ عه٤وخ ٖٓ أُؼجٕٞ أٝ اُجن ٝػسغكزٚ ثبألُٞإ  ٝطُي ثؼض رـط٤زٜب ،، ٝهض ظٜغ ٛظا األؿِٞة اُل٢٘ ك٢ ػسغكخ األسلبةخٝاُؼسغك

، ٓٞؿٞػخ اُؼٔبعح اإلؿال٤ٓخ ػغث٢ 9 ٗوالً ػٖ، ػجضاُغد٤ْ ؿبُت،خػ٠ِ ٛظا األؿِٞة ك٢ اُؼسغك بً عائؼ ٣ُٝؼزجغ ٓ٘جغ ٓـجض اُج٤ٌغ٣خ ٓضبالً 

، اُؼٔبعٙ )رٞٗؾ<أُ٘ظٔخ 6ؿال٢ٓ، ط، ؿبػ١ عجت ٓذٔض، كٕ٘ٞ ا٤ُٖٔ ك٢ اُؼوغ اإلؿال٢ٓ، اُلٖ اُؼغث٢ اإل775ٗج٤ِؼ١، كغٗـ٢، ا

 9=>6(، 9ّ==5اُؼغث٤خ ُِزغث٤ٚ ٝاُضوبكخ ٝاُؼِّٞ، 
8
اُطغاػ اُغ٢ٓٝ اُزغ٢ً أٍِن ػ٤ِٚ ٛظا االؿْ كجٚ ا٠ُ ٝال٣خ أُجب٤ٗب ٢ٛٝ ادضٟ األهب٤ُْ أٝ اُٞال٣بد اُزبثؼخ ُالٓجغاٍٞع٣خ اُؼضٔب٤ٗخ  

ب ُِضُٝخ اُٞاهؼخ ك٢ ألعا٢ً األٝعث٤خ ٝاُز٢ ؿ٤ٔذ ثـ )اُغ٠ِِٓٝ ًٌ ( أ١ ثالص اُغّٝ أٝ ِٓخ اُغّٝ أٝ أَٛ اُغّٝ اط ًبٗذ ٛظٙ األعا٢ً ِٓ

اُغٝٓب٤ٗخ ٖٓ هجَ، ٝهض ًبٕ أهَ ٛظا اُطغاػ ٛٞ ٍغاػ اُغًًٝٞٞ األٝعٝث٢، ٝهض اٗزوَ ٛظا اُطغاػ ا٠ُ رغ٤ًب ثؼض إٔ اٗزلغ ك٢ ج٤ٔغ 

اٗزوبٍ ٍغاػ١ اُجبعٝى ٝاُغًًٝٞٞ ثلٌَ ، ٝهض اػصاص خطب٤ُب ٝهو٣٤ِا٤ُٜب ٖٓ ج٘ٞة اٗزوَ ا٤ُٜب ثٞاؿطخ ك٘ب٤ٖٗ ٝكضٝا أٗذبء أٝعثب ٝا

ْٜٝٓ٘ اُـِطبٕ أدٔض اُضبُش، ٝهض  =5->5سبم ٝاُزؤص٤غاد األٝعث٤خ ثلٌَ ػبّ ا٠ُ رغ٤ًب ك٢ ػٜض ػضص ٖٓ اُـال٤ٍٖ اُؼضٔب٤٤ٖٗ سالٍ م 

ػٖ رو٣ٞغ ٓ٘بظغ اُؼغا٣ب ٝاُج٤٘بد ٝأُ٘ذٞربد هض اثزؼض ٝاسزِق ٍغاػ اُغًًٝٞٞ اُزغ٢ً ػٖ ٍغاػ اُغًًٝٞٞ األٝعث٢ أُوزجؾ ٓ٘ٚ؛ 

9 ٗوالً ّ;5 -ٛـ55ٓ٘زلًغا ك٢ رغ٤ًب هجَ مٝاُـجت ك٢ طُي إٔ كٖ اُغًًٝٞٞ اُزغ٢ً ًبٕ ٝعص٤ًب ًبُلٖ اإلؿال٢ٓ اُظ١ ًبٕ  ،ٝاألؿب٤ٍغ

(، 6449ّػٛغاء اُلغم، )اُوبٛغح< ٌٓزجخ  6، ط=5ػٖ، ػجضأُ٘وق ؿبُْ ٗجْ، ٝهوٞع األٓغاء ٝاُجبكٞاد ك٢ ٓض٣٘خ اُوبٛغح ك٢ م

659-65;9 
9 

 حب ث٤ذ هـ٤غ صاسَ أُطجز أٝ اُٞدضٜٓ٘ ،اُشٞعٗوبد ٓلغصٛب سٞعٗن ٢ٛٝ ٝدضح ػسغك٤خ اؿزشضٓذ ك٢ اُؼٔبعح ثٔؼبٕ ٓزؼضصح

ن أُ٘بثغ اُغسب٤ٓخ، ًٔب رطِ َاُزجب٣ٝق ك٢ أؿل ٠ك٢ صاسَ اٌُغ٣ض١ ٖٓ أؿلِٚ ٝأ٣ٌب ػِ رج٣ٞق ٠ػِ اُـ٤ٌ٘خ، ًٔب اؿزؼِٔذ ُِضالُخ

 ٠اُضٝا٤ُت اُذبئط٤خ أٝ ػِ ٠اُزجب٣ٝق أُؼوٞصح اُز٢ رٞجض أػِجبٗج٢ اٌُبث٢ُٞ اُذبَٓ ُِلغكخ أٝ اُغكغف، أٝ  ٠د٤ِخ ٓجٞكخ ػِ ٠ػِ

 ٠ٗوالً ػٖ، ٓذٔض أ٤ٖٓ، ٤ُِ 9ع٣ز(جبٗج٤ٜب، ٝجبء ٝهلٜب ك٢ اُٞصبئن ا٤ًُِٞٔٔخ )ًغ٣ض١ سبرْ ثظ٣َ ٓوغٗن ؿجغ ٌٜٗبد ٝسٞعٗن ٝرب

 89=أُؼٔبع٣خ ك٢ اُٞصبئن ا٤ًُِٞٔٔخ،  اثغا٤ْٛ، أُوطِذبد
10

ب ًٖٔ ٛظا اُلغ٣َ ُْٝ ٣ظًغٛب ؿ٤غٙ ٔخأٗٚ رٞجض ًِ خطًغ ص/ٓوطل٠ ك٤ذ ًٌ ، ٓضسَ خ9 ٗوالً ػٖ، ٓوطل٢ ػجض هللا ك٤ذ)٣بص٣ّبٕ( أ٣

 9 :54(، ّ;>=5، ؿال٤ٓخ ك٢ اُجٜٔٞع٣خ اُؼغث٤خ ا٤ٔ٤ُ٘خ )اُوبٛغح< ًٝبُخ ؿٌغ٣ٖ ُِضػب٣خ ٝاُزج٤ٜؼ اُل٢٘إلبعح ٝاُلٕ٘ٞ ااُؼٔ ٠ُا
11 

ب ٓغ ٓ٘بثغ ٓـبجض ٓض٤ٗخ ٣زلبثٚ ٛظا أُ٘ ًٓ ٗٚ ٣ٌبص ااُؼسبعف أٝ اُزوبؿ٤ْ، ثَ ؿٞاء ٖٓ د٤ش  ،ؿزبٗجٍٞ أُو٘ٞػخ ٖٓ اُغسبّاجغ رٔب

ب  ًٌ ٕ اّ، ٣ُٝوبٍ 5:54ثبُوبٛغح  خهل٤ خٓغ أُ٘جغ اُغسب٢ٓ ك٢ ٓـجض ا٣ٌٌُِٕٔٞ هٞعح ٍجن األهَ ٖٓ ٛظٙ أُ٘بثغ، ًٔب أٗٚ ٣زلبثٚ أ٣

ُٓشوو ُِـِطبٕ ػجض اُذ٤ٔض اُضب٢ٗ ُِجِٞؽ ػ٤ِٚ صْ اؿزشضّ ثؼض طُي ًٔ٘جغ إلهبٓخ اُوالح9 ٗوالً ػٖ، س٤ِلٚ، اُج٤ٌغ٣خ  بً ٛظا أُ٘جغ ًبٕ 

 5849أُـجض ٝأُضعؿخ، 
12
بٓغ ّ ثذـت اُ٘ن اُزؤؿ٤ـ٢ ُِج>7=5أُٞاكن  -ٛـ >575ث٠ُ٘ ٓـجض اُؼغ٢ً ثؤٓغ ٖٓ اُـِطبٕ ػجضاُذ٤ٔض سبٕ اُضب٢ٗ ػبّ  

ي سالٍ ٝطُ ،ٝأُٞجٞص ػ٠ِ اُجضاع اُشبعج٢ ُِجبٓغ أػ٠ِ ٓ٘زوق اُجٞاثز٤ٖ اٌُج٤غر٤ٖ اُِز٤ٖ روؼبٕ ك٢ اُٞاجٜخ اُج٘ٞث٤خ ٖٓ اُجبٓغ

ٛـ >575، ٝٗن ٛظا اُ٘وق اُزؤؿ٤ـ٢ ًبُزب٢ُ )أٓغ اُـِطبٕ ػجضاُذ٤ٔض سبٕ اُضب٢ٗ ثج٘بء اُجبٓغ ػبّ ثبكب ٢كزغح دٌْ اُٞا٢ُ أدٔض ك٤ٌ

ّ ٝطُي سالٍ كزغح دٌْ اُٞا٢ُ أدٔض ك٢ٌ٤ ثبكب ٤ُِٖٔ(، كوض اثزضأ ث٘بءٙ ك٢ ػٜض اُٞا٢ُ أدٔض ك٢ٌ٤ ثبكب ٝاؿزٌَٔ ك٢ ;=>5أُٞاكن 

، ٝٛٞ اُظ١ هبّ ثج٘بء ج٤ٔغ ٓ٘لآد ٓجٔغ اُؼغ٢ً خل٤ٜغ ا٢٘ٔ٤ُ اُذبط أدٔض ثٖ هوؼػوغ أُل٤غ ػجضهللا ثبكب، ٝهبّ ثج٘بئٚ أُؼٔبع١ اُ

ب ٓـجض ٣ُؼغف ثبؿْ )ٓـجض اُ٘و٤ت( ٗـجٚ ا٠ُ ػبٓغٙ )اُ٘و٤ت ِٝٓذوبرٚ اُشض٤ٓخ، ٣ٝظًغ اُ ًٔ ٔئعر اُذجغ١ إٔ ٛظا اُجبٓغ ًبٕ ٌٓبٗٚ هض٣

ّ، ٝجؼَ ُٚ ٝهلًب األعى ٝاُجئغ جٞاع أُـجض ًٝبٗذ رـ٠ٔ ثئغ اُ٘و٤ت، ٝهض ُؿ٠ٔ ثٔـجض >5ٛـ/56أُبؽ أُٜض١( ٝٛٞ ٖٓ ػِٔبء م

 – =>56)ٔ٘لآد اُؼـٌغ٣خ ك٢ ا٤ُٖٔ، ٝهض ث٢ُ٘ كزغح اُذٌْ اُؼضٔب٢ٗ اُضب٢ٗ ٤ُِٖٔ ٝٛٞ ٖٓ أْٛ اُ ،اُؼغ٢ً اُؼغ٢ً ُٞهٞػٚ صاسَ ٓجٔغ

اُضٌ٘بد اُؼـٌغ٣خ ُِج٤ق اُؼضٔب٢ٗ، ٣ٝؼٞص ربع٣ز ث٘بء ٓجٔغ اُؼغ٢ً ا٠ُ ثضا٣خ اُوغٕ أُب٢ً،  ٟدضبّ( ً>5=5 -6;>5ٛـ / :577

٤ُٖٔ، ٝهض أٓغ ثج٘بئٚ اُـِطبٕ ػجضاُذ٤ٔض سبٕ اُضب٢ٗ ؿ٘خ ٣ٝوغ ا٠ُ اُج٘ٞة اُـغث٢ ٖٓ ه٘ؼبء اُوض٣ٔخ ٝرذض٣ًضا ا٠ُ اُـغة ٖٓ ثبة ا

أهِٜب ٣غجغ ا٠ُ ٓوطِذبد ًِٝٔبد ػضٔب٤ٗخ  ٢ُػغً خػؼد ثبكب ٝا٤ُبً ػ٠ِ ا٤ُٖٔ، ًِّٝٔ، ًٝبٕ أُل٤غ ٓذٔض 94>5ٛـ/ ==56

ٝأٍِوذ ٛظٙ اُزـ٤ٔخ ػ٠ِ  ،قثبُزغ٤ًخ اُج٤ق أٝ اُوٞح اُؼضٔب٤ٗخ أٝ صٌ٘خ اُج٤ ٢ٝكبعؿ٤خ األهَ ك٢ٜ رؼٞص ا٠ُ ًِٔخ )أٝعصٝ(، ٝرؼ٘

اُزج٤٤ق ٝرج٤ٔغ اُج٘ض(، كٌِٔخ  اجزبدذ أجؼاء ٝاؿؼخ ٖٓ آؿ٤ب ٝأٝعثب ٝأهجذذ رؼ٢٘ ) صٌ٘ٚ ػـٌغ٣خ أٝ ٓ٘طوخ اُج٤ٞف أُـ٤ُٞخ اُز٢

، ك٢ٜ ٓؼ٘بٛب كزلـ٤غٛب ُـ٣ًٞب ثٔؼ٠٘ )ٌٓبٕ اُج٤ق( ،٤ُٝـذ ك٢ ا٤ُٖٔ كوَ ،جض ك٤ٜب اُؼضٔب٢ٕٛٞ٤ٗ ٓٞجٞصٙ ك٢ ًَ األٓبًٖ اُز٢ ٝ األعصٝ

ُٔشون ُو٤بصح اُج٤ق ٝاصاعرٚ ٝكغٝػٚ ٝؿجالرٚ ًَٝ ٓب ٣زؼِن ثلئٕٞ اُج٤ق، ٣ُٝؼض ٓـجض اُؼغ٢ً ٖٓ أُـبجض اُؼبٓغح  أٌُبٕ اُ

سبعط ه٘ؼبء اُوض٣ٔخ ك٢ أُؼـٌغ أُؼغٝف ثبُؼغ٢ً ثبُوغة ٖٓ ثبة ا٤ُٖٔ، ٣ٝوغ ٛظا أُـجض ك٢ اُجؼء اُلغه٢ ٖٓ اُجٜخ اُج٘ٞث٤خ 

غ اُؼغ٢ً اُؼـٌغ١ اُظ١ ٣وغ ٓ٘ؼؼالً ػٖ ثو٤خ أُجب٢ٗ أُجبٝعح ٝاُز٢ ًبٗذ ٓوًغا ُِج٤ٞف اُؼضٔب٤ٗخ، ٝٛظا أُـجض ٖٓ ٓجب٢ٗ ٓجٔ

 ،ٚ، ٣ٝزجغ اُجبٓغ اُزشط٤َ اُزو٤ِض١ ُِٔـبجض ك٢ ا٤ُٖٔ هجَ اُؼوغ اُؼضٔب٤٢ٗاُؼغ٢ً ٝٓٞظل ٠شون ُوالح اُج٘ٞص أُغاثط٤ٖ ثٔج٘ٓ

ؼغف ثبؿْ ث٤ذ اُوالح، ٝاُوـْ اُضب٢ٗ ٌٓلٞف ٣ٝـ٠ٔ اُوذٖ، ثبإلًبكخ ا٠ُ ٓجٔٞػخ ٖٓ األٍٝ ٓـط٠ ٣ٝ <كٜٞ ٣زٌٕٞ ٖٓ هـ٤ٖٔ

 (58-57-56أُِذوبد ًبُجئغ ٝأُطب٤ٛغ ٝأُئظٗخ ٝأُ٘ؼُخ ٝؿ٤غٛب9 ) كٌَ 

ٔغًؼ ، أُغكض اُزبع٣ش٢ ُُِؼغ٢ً، صائغح اُزٞج٤ٚ أُؼ١ٞ٘ )ه٘ؼبء< ا5ُ=-4=ٗوالً ػٖ، اُذجغ١، ٓـبجض ه٘ؼبء ػبٓغٛب ٝٓٞك٤ٜب،  

٘ؼبء< ٓئؿـخ )ه 7، اُذجغ١، دـ٤ٖ ػجضهللا اُؼٔغ١، اُؼغ٢ً، أُٞؿٞػخ ا٤٘ٔ٤ُخ، ط74 -: (،6455ّ، 6اُؼـٌغ١ ُِٞصبئن، ٍ

ٓـبجض ه٘ؼبء اُوض٣ْ ٝاُجض٣ض )ا٤ُٖٔ< ٓطبثغ ا٤ُٖٔ  ، ػجضأُِي أُغ٢ٗٝ، اُٞج٤ؼ ك٢ ربع٣ز ث٘ب٣خ6496(، 6448ّ، 6اُؼل٤ق اُضوبك٤خ، ٍ

 9;:(، ّ>>=5، 5اُؼوغ٣ٚ، ٍ
13
أثضع اُل٘بٕٗٞ ا٤٘ٔ٤ُٕٞ ك٢ أؿب٤ُت رل٤ٌَ أُ٘بثغ اُشلج٤خ ٝٗذذ األسلبة ٝاُذلغ ػ٤ِٜب، ٖٓ أٓضِخ طُي ٓ٘جغ جبٓغ األكبػغ ثؼث٤ض  

 ّ،54-=ٛـ/ 8– ٣ٝ7غجغ ربع٣ز ه٘بػزٚ ا٠ُ م ،ٝٓ٘جغ اُجبٓغ اٌُج٤غ ك٢ اة، ٣ُٝؼزجغ ٓ٘جغ جبٓغ طٓبع اٌُج٤غ أهضّ ٓ٘جغ ثبم ك٢ ا٤ُٖٔ

ٗوالً ػٖ،  9اٌُج٤غ ثو٘ؼبء ك٢ اُؼوغ اُؼضٔب٢ٗ أُ٘جغ اُشلج٢ اُظ١ أًبكٚ اُٞا٢ُ ٓغاص ثبكب ا٢ُ اُجبٓغ خُٔ٘بثغ اُشلج٤ٖٝٓ أٓضِخ ا



 ٓ٘جغإ عسب٤ٓبٕ ٖٓ ٓـبجض اُؼوغ اُؼضٔب٢ٗ ك٢ ا٤ُٖٔ ـــــــــــــــ اُغدٖٔٓذٔض ػجض & ٢ػِأدٔض عجت  & ١اُ٘جغاٝعأكذ 
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ح ، هالح أدٔض هال;58-:58ؿال٤ٓخ ك٢ اُجٜٔٞع٣خ اُؼغث٤خ ا٤ٔ٤ُ٘خ، إلعح ٝاُلٕ٘ٞ ااُؼٔب ٠ُا، ٓضسَ خػجض هللا ك٤ذ ٠ٓوطل

هـْ ا٥صبع، جبٓؼخ  ّ صعاؿخ أصغ٣خ ٓؼٔبع٣خ )عؿبُخ ٓبجـز٤غ، ٤ًِخ ا٥صاة،>5 /ٛـ56خ اُوغٕ ٜٗب٣ ٠اٌُٞٓب٢ٗ، ٓـبجض ٓض٣٘خ طٓبع دز

  6569، (6454ه٘ؼبء، 
14
ٗؼٔذ أثٞثٌغ، أُ٘بثغ ك٢ ٓوغ ك٢ اُؼوغ٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُزغ٢ً )عؿبُخ صًزٞعاٙ، هـْ ا٥صبع اإلؿال٤ٓخ، ٤ًِخ ا٥صبع، جبٓؼخ  

 569، 9ّ>=5اُوبٛغح(، 
15
جض اُلبٛؼصٙ ٝاُـ٤ِٔب٤ٗخ ٝاُـ٤ٔ٤ِخ9 اٗظغ، أٝهطب١ آهالٕ آثب، كٕ٘ٞ اُزغى ٝػٔبئغْٛ، رغجٔخ أدٔض ػ٤ـ٠ ُِٔؼ٣ض ػٖ ٓـب 

 64:9-9=5(، ّ;>=5)اؿزبٗجٍٞ< ٓغًؼ األثذبس ُِزبع٣ز ٝاُلٕ٘ٞ اُضوبك٤خ، 
16

أهضٜٓب ٓ٘جغ ٓـجض  ٝجضد أُ٘بثغ اُغسب٤ٓخ ك٢ ٓوغ هجَ اُؼوغ اُؼضٔب٢ٗ سالٍ اُؼوغ ا٢ًُِٞٔٔ ٣ٝٞجض ُض٣٘ب صالصخ ٗٔبطط 

ٝٛٞ ٣ُؼض  ه8>;٘جغ جبٓغ آم ؿ٘وغ ّ ٝاُظ١ رٜضّ ٝٓبرجو٢ ٖٓ ثوب٣بٙ ٓذلٞظخ ثٔزذق اُلٖ اإلؿال٢ٓ، صْ ٤ِ٣ٚ 59:4ٓ -ٛـ9:=اُش٤ٌغ١ 

ٗوالً ػٖ، أثٞثٌغ، أُ٘بثغ ك٢ ٓوغ ك٢  9ه8:;-;9;ٓـجض ٝٓضعؿخ اُـِطبٕ دـٖ صْ ٤ِ٣ٚ ٓ٘جغ  ،أهضّ ٓ٘جغ عسب٢ٓ هبئْ ك٢ ٓوغ

 9 :9- 98ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُزغ٢ً، اُؼوغ٣ٖ 
17 

ٍٝ اٗظغ، ٓذٔض أثٞ اُؼٔب٣ْ، آصبع اُوبٛغح ك٢ اُؼوغ اُؼضٔب٢ٗ، أُجِض األ 9ُِٔؼ٣ض ػٖ ٓـجض١ ؿ٤ِٔبٕ ثبكب اُشبصّ ٝأٌُِخ هل٤خ

 5779-69(، م6447ّؿزبٗجٍٞ< ٓغًؼ األثذبس ُِزبع٣ز ٝاُلٕ٘ٞ ٝاُضوبكخ اإلؿال٤ٓخ،اأُـبجض ٝأُضاعؽ ٝاُؼٝا٣ب )
18 

9 ٗوالً ػٖ، دـٖ ػجض خُـٞع١ ٝٛٞ اُجؼء أُضِش ٖٓ اُغ٣لأُ٘جغ ٢ٛٝ جبٗت أُ٘جغ ٣ُٝطِن ػ٤ِٚ ُلع ) اُشض٣ٖ ( ثبُٔوطِخ اع٣لخ 

 9;6، ;ح االؿال٤ٓخ، ٓجِخ أُجِخ، ػضص اُٞٛبة، أُوطِذبد اُل٤٘خ ك٢ اُؼٔبع
19
ٞ ٓ٘جغ أهِْ اُـِذضاع اُغًٝخ ك٢ ٓوغ ٛ اُشط٤ت ًٝبٕ أهضّ ٓضبٍ ثبم ُجبة خًٝخ ٝٛٔب ثبثبٕ ٓٞجٞصإ أؿلَ جِـثبة اُغ 

ٛـ اُغسب٢ٓ، ُْٝ ٣ٌٖ ٓؼغٝكًب هجَ اُؼوغ ا٢ًُِٞٔٔ، ٣ٝغجغ >8;ٛـ ٤ِ٣ٚ ك٢ اُوضّ ثبة اُغًٝخ ثٔ٘جغ ٓـجض آم ؿ٘وغ 89;اُشلج٢ 

رٜب ٝعثٔب اُـجت ك٢ ٝجٞص ٛظا اُجبة ثغؿْ ٖٓ أٗٚ ال ٣لزغى ك٢ ػسبعف ع٣لز٢ أُ٘جغ، ًٔب أٗٚ أًؼق ٖٓ رٔبؿي ِجِـخ اُشط٤ت ٝهٞ

األٍٝ ألٗٚ ٣ٌُٖٔ اإلٓبّ أٝ اُشط٤ت ٖٓ أُغٝع ا٠ُ أُذغاة ٤ُوّٞ ثبهبٓخ اُوالح صٕٝ أُغٝع ث٤ٖ  <أٝجض أُؼٔبع ٛظا اُجبة ُـجج٤ٖ

ٓبّ أٝ ٗزٜبء ٤ُؼٞص ٖٓ د٤ش أر٠ ٖٓ سالُٜب صٕٝ أُـبؽ ثبُٔو٤ِٖ، ٝٓٔب ٣ئًض ٛظا اُغأ١ ٝجٞص ؿٌٖ ُإلأُو٤ِٖ ٝعجٞػٚ ثؼض اال

ُٓشووخ ثؼض طُي ُذلع أصٝاد اُوالٙكب، أٓب اُـجت اُضب٢ٗ خزون ثجضاع اُوجِاُشط٤ت ٣ِ ٗوالً ػٖ، أثٞثٌغ، أُ٘بثغ ك٢ ٓوغ  9ٜٗب ًبٗذ 

 9:9- 98ك٢ اُؼوغ٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُزغ٢ً، 
20 

ُِجٞؿن، ٝهض  اُجٞؿن< ٝٛٞ اُجؼء اُؼ١ِٞ ٖٓ أُ٘جغ ٣ٝلَٔ اُوٞائْ ٝاٌُٞع٤ٗق ٝٓـ٘ض ظٜغ اُشط٤ت، ٝاألػٔضح أٝ اُوٞائْ اُذبِٓخ

كٜٞ ٓذٍٔٞ ػ٠ِ أػٔضح ٓـزض٣غح ثضالً ٖٓ اُوٞائْ ث٤ٜ٘ب كزذبد رذ٤َ  ،اسزِق اُجٞؿن ك٢ أُ٘بثغ اُغسب٤ٓخ ٝاُذجغ٣خ ك٢ ثؼي اُؼ٘بهغ

 989، ، أُ٘بثغ ك٢ ٓوغ ك٢ اُؼوغ٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُزغ٢ًٗوالً ػٖ، أثٞثٌغ 9اُـِطبٕ دـٖ ثٜب ٓضَ ٓ٘جغ ٓضعؿخ
21 

ٖٓ هطغ ٖٓ اُذجغ أٝ اُشلت أٝ ؿ٤غٙ ػ٠ِ كٌَ ػوٞص هـ٤غح ًٓٞٞػخ ثجٞاع  خٓؼٔبع٣خ ٌٓٞٗ خد٤ِأُوغٗوبد< ٢ٛ ػجبعح ػٖ 

ٝهض رٌٕٞ ٖٓ ػضح دطبد أٝ هلٞف، ٝٛٞ ػ٘وغ اٗلبئ٢ ٝػسغك٢، ٝرُل٤غ ثؼي أُغاجغ ا٠ُ إٔ أهَ أُوغٗن  ،ثؼٌٜب اُجؼي

ٛـ/ 6ُػضغ ك٢ ٤ٗـبثٞع ػ٠ِ ٗٔٞطط ٣غجغ ربع٣شٚ ا٠ُ م ًؼ٘وغ ٓؼٔبع١ اٗلبئ٢ ٝػسغك٢ ٣غجغ ا٠ُ اُؼٔبعح اُـِجٞه٤خ ك٢ ا٣غإ د٤ش 

ضَ ػغث٢ ٓؼغٝف ّ، ٣ٝظٜغ أهضّ ٓ:544ٛـ/ ;=7ّ ٝػضغ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٗٔبطط أسغٟ ك٢ ًزق ثبة ٓضكٖ ج٘بػ١ ًبثٞؽ ك٢ جٞعجبٕ >

اثغا٤ْٛ،  ٠ٗوالً ػٖ، ٓذٔض أ٤ٖٓ، ٤ُِ 9ّ:7>ٛـ/ 665أُذغاة ثٔـجض اُو٤غٝإ اُز٢ ث٤ُ٘ذ ؿ٘خ  خك٢ هج حُِٔوغٗوبد أُؼوٞص

 9:=6-8=96 ػبهْ ٓذٔض عػم، ٓؼجْ ٓوطِذبد اُؼٔبعح ٝاُلٕ٘ٞ، 557أُوطِذبد أُؼٔبع٣خ ك٢ اُٞصبئن ا٤ًُِٞٔٔخ، 
22 

٢ٛٝ ٓوطِخ ٝصبئو٢ ٝعص ك٢ ثؼي اُٞصبئن ثبؿْ ) كغاع٣ق (، ٢ٛٝ ٝدضاد ٛ٘ضؿ٤خ ٓزٌغعح رذ٤َ ثؤػ٠ِ  خاُلّغاكبد< ٓلغصٛب كغك

٤خ، ٝأد٤بٗبً رـزجضٍ اُظعٝح ثٜظٙ اُلغكبد ك٘غاٛب ك٢ ًض٤غ ٖٓ أُجب٢ٗ اُوض٣ٔخ ٝاُوالع اُزبع٣ش٤خ ٝك٢ ٜٗب٣خ أُجب٢ٗ ك٢ اُؼٔبعح اإلؿالٓ

أُـبجض اُوض٣ٔخ ٝاُذض٣ضخ ٝاُووٞع اُوض٣ٔخ ٝاألثغاط9 ٝرؼزجغ اُلغكبد ٖٓ اُؼ٘بهغ األؿبؿ٤خ ك٢ اُؼٔبعح اإلؿال٤ٓخ ٗظغاً ألٜٗب رؼط٢ 

ػجض اُـالّ ٗظ٤ق، صعاؿبد ك٢ اُؼٔبعح اإلؿال٤ٓخ، )اُوبٛغح، ا٤ُٜئخ أُوغ٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، ٜٗب٣خ ج٤ِٔخ أػ٠ِ أُجب9٢ٗ ٗوالً ػٖ، 

5=<=ّ ،);89 
23
٣جضٝ ٖٓ أكٌبٍ اُـالٍ أُو٘ٞػخ ٖٓ اُذجبٍ أُجضُٝخ ك٢  ػ٠ِ ٓب حٝأُزضاسِخ ٝأُؤسٞط خأُزلبثٌ ػغكذ ٛظٙ األكٌبٍ اُٜ٘ضؿ٤خ 

ظٜٞع أكٌبٍ ٓزؼضصح ٝكض٣ضح اُزؼو٤ض كٜٔ٘ب  ٠غ اُـِجٞه٢ رطٞعاً عائؼبً أصٟ اُٞعد ك٢ اُؼوٓؼظْ كٕ٘ٞ اُلغم األٝؿَ اُوض٣ْ، ٌُٜٝ٘ب رط

ثضٝعٛب ك٢  خ٤ؽ رشغط ٜٓ٘ب اٌُِٞع أُزلبثٌخ، ٝاٗزلغد ٛظٙ اُؼسبعف اُٜ٘ضؿٝإاألكٌبٍ اُز٢ رٌْ ك٢ ٓغًؼٛب ٗجٔخ ٓزؼضصح اُغ

خ ٓذٔض ثضع، أصغ اُذٌبعح اُـِجٞه٤ ٢٠ اُؼٔبعح ٝاُل9ٕٞ٘ ٗوالً ػٖ، ٓ٘ك خوضُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٢ٛ ٝع٣ضخ اُـالجػزجبع إٔ اُباُلٕ٘ٞ اُؼضٔب٤ٗخ ث

 5769(، 6446ّ، 5)اُوبٛغح< ٌٓزجخ ػٛغاء اُلغم، ٍ 7اُذٌبعر٤ٖ األ٣ٞث٤خ ٝا٤ًُِٞٔٔخ ثٔوغ، ط ٠ك٢ صٍٝ كغم اُؼبُْ اإلؿال٢ٓ ػِ
24
ًغ٣خ ج٤٘ض هبثٞؽ ك٢  خه٢ ٖٝٓ أهضّ ٛظٙ األًغداُؼوغ اُـِجٞ ٠ُاأُضثجخ ك٢ األًغدخ اُز٢ رغجغ ًبٕ أٍٝ ظٜٞع ُلٌَ اُؤخ  

ٛـ ٝاُز٢ رزلن هٔزٜب ٓغ هٔخ جِـخ 994ٛـ ٝثؼض طُي ظٜغد ك٢ ٓئظٗخ ٓـجض ػالء اُض٣ٖ ثو٤ٗٞٚ ;=7ه٤ِْ جغجبٕ ثب٣غإ ٣ٝغجغ ُـ٘خ ا

 خ9 ٗوالً ػٖ، كبص٣ٔضثتاُز٢ رٞجذ هٔزٜب ثبُلٌَ أُشغ٢ٍٝ اُ خجغ ٓ٘جغٙ ٖٓ أهضّ أُ٘بثغ اُشلج٤اُشط٤ت ثٔ٘جغ أُـجض ٝاُظ١ ٣ؼز

 9>: – ;:(، 6447ّ، 5، ٍاُضؿٞه٢، األسلبة ك٢ اُؼٔبئغ اُض٤٘٣ٚ ثبُوبٛغح اُؼضٔب٤ٗخ )اُوبٛغح< ٌٓزجخ ػٛغاء اُلغم
25
ػغكذ اُٜ٘ب٣خ أُضثجٚ ُؤْ أُ٘بثغ ٝأُآطٕ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ أُوطِخ اُٞصبئو٢ ثبؿْ )جغثٞف( كوض جبء ك٢ دجخ ٝهق ٓـجض ؿ٘بٕ ثبكب  

أٝهبف ٓبٗوٚ )٣ؼِٞ عأؽ أُ٘بع جغثٞك٤ب سلت ٓـِق ثبُغهبم ثٜالٍ ٗذبؿ٢ ٓط٢ِ ثبُظٛت(،  =:>6بُوبٛغح عهْ ثجٞالم ث

اُؤخ أُشغ٤ٍٝخ اُز٢ رُلجٚ ؿٖ  ٠ٝهض أٍِوٜب اُـٞع٣ٕٞ ػِ ،ٍغثٞف ٠ُاؿطبء اُغأؽ صْ ُدغكذ ثؼض طُي  ٠٘ٝجغثٞف ًِٔخ كبعؿ٤خ ثٔؼ

اُظ١ ٤ش اكزُن ٛظا أُوطِخ ٖٓ كٌَ ُجبؽ عأؽ اُضعا٣ٝق اُظ١ ٣ُلجٚ اُطغٍٞع ٝاُوِْ اُغهبم، ٝعثٔب ًبٕ ؿجت ٛظٙ اُزـ٤ٔٚ د

ٗوالً ػٖ، أثٞ  9اُز٢ ًبٕ ُٜب سطغٛب ك٢ اُضُٝخ ٟٓغًؼ ٖٓ ٓغاًؼ اُوٞ ٠اُؼضٔب٢ٗ اُ اُظ٣ٖ ٝهِٞا ك٢ اُؼوغ خًبٗذ رغرض٣ٚ أكغاص رِي اُلئ

  9:59 ٛبٓق - 8=5، ثٌغ، أُ٘بثغ ك٢ ٓوغ ك٢ اُؼوغ٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُزغ٢ً
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  اإلسالميةبمدرسة الفنون والصنائع  مسيحية مبكرةمقبرة  اكتشاف

 )ليبيا( بمدينة طرابمس الغرب
 

 براهيم صميدةإأريج                                 رمضان امحمد الشيباني 
 طرابمس ثارآ مراقبة

 
 الممخص

ة الفنكف كالصنائع عف اكتشاؼ مقبرة مسيحية مبكرة بمدرس ا أكليًّايتناكؿ ىذا البحث تقريرن 
المكقع المكتشؼ عف  فيكقد أسفرت أعماؿ الحفريات  ،اإلسالمية بمدينة طرابمس الغرب بميبيا

متعددة  اطرقن كتعكس ىذه القبكر  ،يسمسؿ التاريخالت فيكمتباينة  شكاؿاأل ةالقبكر مختمفعدد مف 
 .فترة طكيمة مف الزمفلاستعماليا  يعكس ما ؛مدففكمتباينة ل

 ،عمييا بمكقع المقبرة كتشمؿ عثر التيثرية المنقكلة ىـ المكتشفات األقرير ألكيعرض الت
 الدفف شيكعان نظـ أكثر  ىكك  ،استعممت كمدافف لممكتى التيالجرار الفخارية  عدد غير قميؿ مف

 ،ككسر الزجاج ،كقطع العممة ،مف المصابيح ميّمةقطع أثرية كما تـ العثكر عمى  .بيذه المقبرة
 .ءفسيفساال ات مفيرضأأجزاء ك 
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الفترة المسيحية المبكرة  فيكتشافات الميمة لمدينة طرابمس يعد ىذا االكتشاؼ مف اال .مقدمة
 فية لعؿ مف أىميا معرفة حدكد المدينك  ،ي نتج عنيا معطيات جديدةتدلة البسبب الشكاىد كاأل

سيحية لـ يعثر أف المقابر الم -ثرية بالمدينة كضكاحيياكحسب المكتشفات األ-إذ نجد  ،تمؾ الفترة
كالمقابر المسيحية ، مثؿ المقابر المسيحية بعيف زارة ،مدينة طرابمس يضكاح فيال إعمييا 
  .بالنجيمة

ـ ث ،البداية عف ظركؼ كمكاف االكتشاؼ بشكؿ عاـ كمراحؿ التنقيب كالحفر فيسنتحدث 
لعؿ مف  ،يا عمميات الحفرنع أسفرت التيثرية لممكقع ات كالمككنات األبعد ذلؾ عف المكتشف

استعماليا  ىلإيشير  ما ،كطرؽ الدفف المختمفة ،يبمختمؼ أشكاليا كتسمسميا التاريخأىميا القبكر 
نتجت عنيا عمميات  التيثرية المنقكلة كما سنعرج عمى أىـ المكتشفات األ .فترة طكيمة مف الزمف

 مطالن يكى ،استعممت كمدافف لممكتى التيمف أىميا الجرار الفخارية ، كالتي كاف الحفر كالتنقيب
 ،كقطع العممة ،كما تـ العثكر عمى مجمكعة مف المصابيح ،الشائع بطرؽ الدفف بيذه المقبرة

 .رضية فسيفسائيةأك  ،ككسر الزجاج
جديدة أماـ الدارسيف كالميتميف بتاريخ المدينة  افاقن آف ىذا االكتشاؼ سيفتح أالشؾ فيو مما 

 ة المبكرة.في الفترة المسيحي
 يثر الكشف ال موقع 

 1تقع المقبرة المكتشفة بالزاكية الجنكبية الغربية لحـر مدرسة الفنكف كالصنائع اإلسالمية
كمف الجنكب شارع  ديسمبر 24مف الشرؽ شارع  المدرسة هكيحد ىذ ،كسط مدينة طرابمس الغرب

 .ميزرافكمف الغرب شارع  ،الككيتالشماؿ شارع كمف  ،جامع بف ناجي
32.إحداثيات الموقع 50’ 47.74"N E 13  .أمتار 8عف سطح البحر ترتفعك،  "26.36 ’03

 
ثار آقسـ التكثيؽ كالمعمكمات بمراقبة  ، عف:ؿجك جصكرة مف ال سالمية.مكقع مدرسة الفنكف كالصنائع اإل( 1)شكؿ

 طرابمس.
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ثار آقسـ التكثيؽ كالمعمكمات بمراقبة  ، عف:ؿجك جصكرة مف ال، سالميةمقبرة بمدرسة الفنكف كالصنائع اإلمكقع ال( 2)شكؿ

 طرابمس
 

 

 

سالمية لمدرسة الفنكف كالصنائع اإل يفقأمسقط ( 3)شكؿ
 رشيؼ المدرسة إ ، عف:مكضح عميو مكقع المقبرة

اد لمدرسة الفنكف كالصنائع عباأل يرسـ ثالث( 4)شكؿ
 رشيؼ المدرسةإ عف: ،سالميةاإل

 
 االكتشاف وظروف  تاريخ

التركية لإلنشاءات المتعاقدة مع جياز تنمية كتطكير المراكز اإلدارية  (.Y.P)تقـك شركة 
عادة بناء بعض  بأعماؿ مشركع ترميـ كصيانة مكتب الفنكف كالصنائع اإلسالمية بطرابمس، كا 

 حقة بالمكتب حديثة البناء. المباني المم
رمضاف امحمد الشيباني )باحث  :كبناء عمى ذلؾ قامت مصمحة اآلثار بتكميؼ كؿ مف

 ةلمقبراموقع 
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بمتابعة أعماؿ الترميـ كالصيانة كالتطكير كالتحكير بما )ميندس( أريػػػج إبػراىيـ صميدة ك آثار(، 
ر كالمتاحؼ كالمباني بشأف حماية اآلثا ـ1994( لسنة 3يتكافؽ مع بنكد كمكاد القانكف رقـ )

 :يأتيىذا السياؽ تـ االتفاؽ عمى ما  فيك  ،التاريخية
يعكد إلى الفترة التركية، كيمثؿ  الذميف: األكؿ المبنى التاريخي ك أفصؿ المدرسة إلى جز  -

كالثاني مبنى حديث يعكد  سابقان(، أكؿ سبتمبر) ديسمبر 24 الجزء األمامي المطؿ عمى شارع
 نيات القرف العشريف.لمفترة اإليطالية كستي

عادة بناُيسمح ب - كفؽ احتياجات المدرسة، بحيث يككف متجانسان  ئوإزالة الجزء الثاني، كا 
 مع الجزء األكؿ مف الناحية اإلنشائية كالنمط المعمارم لممبنى التاريخي.  

قبؿ إزالتو، كذلؾ تجنبا لكقكع تصدعات  متـ أكالن بشكؿ يدك  يفصؿ الجزأيف األكؿ كالثان -
 التاريخي. ىتزازات أك أم تبعات سمبية قد تضر بالمبنكاى

أف تتـ أعماؿ عمى التاريخي،  ىككفيمة بدعـ أساسات كأسقؼ المبن دراسات كافية تممعُ  -
 .األصمي لممبنى ركيبال تتنافر مع التكمعتمدة عالميان، ك  الترميـ كالمعالجة بمكاد مناسبة

بعد عمميات كشط كتييئة األرضية ظيرت كأثناء أعماؿ الشركة في السياؽ سالؼ الذكر، ك 
بعض القبكر المبطنة بالحجارة تحت األرضية اإلسفمتية المكجكدة بالركف الجنكبي الغربي لممدرسة 

 سـ. 40ك 30عمى عمؽ يتراكح بيف 
رمضاف  :كترتب عمى ىذا الكشؼ بعد إعالـ مراقبة آثار طرابمس تكميؼ فريؽ عمؿ برئاسة

ر(، كعضكية كؿ مف: أريػػج إبراىيػـ صميدة )ميندس(، كطارؽ فرحات امحمد الشيباني )باحث آثا
)أخصائػػي عظاـ(، كأشرؼ عياد الزرقػػػػػاني )باحث آثار(، كحسف محمد التركػػػي )مساح(، كفتحػػي 

 ممحمكد اليػػػادعمكـ حياة(، كجماؿ محمد أبكعرقػػػكب )فني حفر(، ك  يعيػػػاد الخكيمػػػػػػػػػدم )فن
برسـ كتصنيؼ الجرار  ،ني حفر(، مع مساىمة مفتاح الحداد )باحث آثار)ف مالشتيك 

 حسيف الدالي )رسـ الفخار(.ك  ،ككذلؾ حمزة محمكد أبكرقيبة، "(األمفكرات"
 أعمال الكشف والتنقيب 

أثناء عمؿ الشركة كتحت األرضية اإلسفمتية المكجكدة بالركف الجنكبي الغربي لممدرسة 
 كؿ قبكرىا اتجاه القبمة. عمى مقبرة إسالمية  عثرسـ  40ك 30عمى عمؽ يتراكح ما بيف 

حمد أل ،في تاريخ طرابمس الغرب بذالمنيؿ الع، منيا )كتؤكد كثير مف المصادر التاريخية
ىذا المكقع تعرؼ باسـ مقبرة "الحجاج" أك مقبرة  في( كجكد مقبرة إسالمية منصار ائب األالن

 ،ـ1872ق/1288سنة أصاب مدينة طرابمس  الذمباء استعممت لدفف مكتى الك  كقد ،"الغرباء"
مدرسة الفنكف كالصنائع فترة الحقة  فيكأنشئت عمى ىذا المكقع  ،2ت باشامدحطرابمس  يلاياـ ك أ

 .(ـ1898-1895/ق1315-1313 عيد نامؽ باشا ) في
حتػػى تػػـ الكصػػكؿ مراقبػػة آثػػار طػػرابمس  يممثمػػكبػػدأت أعمػػاؿ الحفػػر تحػػت إشػػراؼ كمتابعػػة 
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كعنػد ىػذا المسػتكل ظيػرت لنػا بعػض الشػكاىد  ،متر تقريبان أسفؿ المقبرة اإلسالمية 2.5 إلى عمؽ
 ممتمثمػػة فػػي كتػػؿ مػػف الحجػػر الجيػػر المعماريػػة التشػػكيالت المثػػؿ  مكاألدلػػة عمػػى كجػػكد مكقػػع أثػػر 

ة مماثمػػة، يػػر مغطػػى بقطػػع حج مسػػتطيالن  ف شػػكالن مػػداميؾ تكػػكّ  فػػيجيػػدة القطػػع مشػػذبة مكضػػكعة 
عدد كبيػر مػف  ىكمع استمرار أعماؿ الحفر عثر عم ،أف ىذا التشكيؿ يمثؿ قبر ؼ فيما بعدكتكشّ 
كمػػا تػػـ العثػػكر عمػػى أمفػػكرة متكسػػطة الحجػػـ مخركطيػػة  ،الفخػػار مختمفػػة األحجػػاـ كاألشػػكاؿ كسػػر

 الشكؿ، كعند الحفر الستخراجيا تبيف أنيا كانت مستخدمة لغرض الدفف.
الكشػؼ كالتنقيػب بػالمكقع، حيػث تػـ إيقػاؼ  عند ىذه النقطػة بػدأت مرحمػة جديػدة مػف عمميػة

أعماؿ الشركة في ىذه الجية، كتـ تكميؼ فريؽ مف مراقبة آثار طرابمس الستكماؿ أعمػاؿ الحفػر. 
كحتػى  ،ـ2010استغرقت أعماؿ الحفر كالتنقيب نحك ثالثة أشير في الفتػرة مػف منتصػؼ أكتػكبر 

مكعػػة مػػف الشػػكاىد األثريػػة الميمػػة كأسػػفرت أعمػػاؿ التنقيػػب عػػف اكتشػػاؼ مج ،ـ2011أكؿ ينػػاير 
  :تياآل ىلجديدة نستطيع تقسيميا إلكا

 وأشكالها المختمفة القبور  أوال:
األحدث  ىمف األقدـ إل كىي ،أنكاع مف طرؽ الدفف ثمانيةالكشؼ أعماؿ الحفر  كشفت

 :يتلممكقع كاآل يالتسمسؿ الطبقحسب كجكدىا في ب
كبير الحجـ مف الرخاـ متقف ( 2-1)لكحة  تتـ العثكر عمى تابك  /تالدفن داخل تابو 

 ،في فترة الحقة مف استعمالو كمدفف ابي معبكث ،الصنع معظـ حكافو العمكية مكسكرة كمفقكدة
ثار حرؽ كانييارات آعمى  عثركما  ،عمى أحد جانبيو بشكؿ عشكائي كتخريبي اكجد مقمكبن ك 

كمف  ،ك غائرةأمنحكتات بارزة  مع عدـ كجكدكفكرة النحت مف الخارج دقيقة كمتقنة  ،بجانبو
حد الطرفيف بو مجاؿ بسيط عمى أكؿ مستطيؿ مع كجكد بركز صغير في الداخؿ نحتت حفرة بش

 ة مؤخرة الرأس يكضع عمييا رأس الميت ككسادة.أىي
 

  
  ي( تابكت رخام2-1لكحة )
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، بعضيامف غير مكنو تربطيا ب مصفكفة بشكؿ منتظـ /قبور مبنية من الحجارة المشذبة
لتشكؿ حفرة  اتقريبن  اسـ مربعن 50مف الكثؿ الحجرية متكسط حجميا كذلؾ بكضع مجمكعة 
كالطكؿ متفاكت بحسب الجثة،  ،سـ تقريبا50كعرض  ،سـ تقريبا50مستطيمة الشكؿ بعمؽ 

كالكجو يميؿ إلي الغرب  ،بكضع النائـ اكيكضع داخميا الميت مستمقين  ،بنفس الكتؿ الحجرية ىتغط
يث بح ،كاتجاه ىذا النكع مف القبكر شماؿ جنكب ،ليديف أسفؿ البطف ككسط الحكضقميال كا

 بالجنكب. يويكضع رأس الميت بالشماؿ كرجم

  
 ( نمكذج لمقبكر المبنية مف الحجارة4-3لكحة )
يشير  كىك ما ،كىي أكثر أنكاع الدفف شيكعا بيذه المقبرة .مفورات"الدفن داخل الجرار "ال

كطريقة الدفف فييا كانت بشكؿ  ،لية استعماؿ ىذه المقبرة كانت لمعامة كالفقراءإلي أف احتما
ليككف كضع  ؛كلكف أغمبيا في اتجاه شماؿ جنكب ،كلـ تراع فكرة االتجاه ،عشكائي كغير منتظـ

كضع  ،مفكرات تتجو شرؽ غربكبعض ىذه األ ،الجثة فييا الرأس بالشماؿ كالرجميف بالجنكب
أف فكرة الدفف ىذه كجدت في  ف جية الشرؽ مع مالحظةكالرجال ية الغربالميت يككف الرأس ج
 كؿ طبقات المقبرة.

  

  
 مفكرات"الدفف داخؿ الجرار "األنماذج ( 8-5لكحة )
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كىي عبارة عف حفرة  ،تـ العثكر عمى ثالثة قبكر مف ىذا النكع /قبور داخمها أمفورات
مفكرة تحتكم أبداخميا  ،نتظمة مف كؿ الجكانبمستطيمة الشكؿ مبطنة بصفائح حجرية غير م

 ،كالرأس جية الشماؿ كالرجميف جية الجنكب ،عمى جثة الميت كاتجاىات ىذه القبكر شماؿ جنكب
كالكجو يميؿ بشكؿ غير  ،ف عمى الحكضيكاليد ،كضع النائـ في ادائما مستمقين ككضع الميت 

 ممحكظ جية الغرب.

 
 قبكر داخؿ أمفكرات( 9لكحة )

 
مة تف  ككىي عبارة ع ،عمى ثالثة قبكر مف ىذا النكع عثر /طفال عمى شكل أورنقبور ل

كبعمؽ  ،سـ60×40مف الحجر الجيرم مستطيمة الشكؿ نحث بداخميا حفرة متكسط أبعادىا 
كفكقيا مصطبة  ،بصفيحة منحكثة مف الحجر الجيرم يكتغط الميتيكضع داخميا جثة سـ 40

 األكلىكمصطبة أخرل مثؿ  ،سـ20بالمكنة الجيرية بسمؾ  مثبتةالمككنة مف الكثؿ الحجرية 
كمثميا ، A-Iه الفكرة كجدت بالقبر كىذ ،ـ شاىد القبر الرخامي بحجـ القبر نفسوث ،سـ20بسمؾ

دكف العثكر عمى شاىد القبر ربما يككف قد أزيؿ مف مكانو في  T-Kكبنفس الفكرة كجدت بالقبر 
ه المقبرة استعمؿ لدفف األطفاؿ فقط، كاتجاه ىذه القبكر ذر في ىىذا النكع مف القبك  .حقةفترة ال

ف جية الجنكب مع كضع الميت يرأس الميت في جية الشماؿ كالرجم شماؿ جنكب بحيث يككف
 .سفؿ البطف ككسط الحكضأف يبكضع النائـ كاليد ظيرهمستمقي عمى 

 

  
 طفاؿ عمى شكؿ أكرف( قبكر أل11-10لكحة )
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ي الت مالحجر كرف( مف القبكر قريبة جدا مف فكرة )األا النكع ذرة ىمع مالحظة أف فك
 ،مالميالد يجنكب البحر المتكسط في القرف الثان ىكالتي دخمت إل ،الفترة الركمانيةاستعممت في 

 .3كلكف دكف استعماؿ فكرة حرؽ الجثة
ر ككميا في كضع غي ا،مجمكعة مني تشفتكا /قبور مبنية من الكثل الحجرية ومممطة

ميا لـ نعثر فيو عمى ىياكؿ فمعظ ،ثار العبث كالتخريب فيو كاضحةآفتظير  ،سميـ مف الحفظ
تـ ك  ،كاألحجاـ ،مختمفة األشكاؿ األحجارؿ مف تبك يةمبن ،الشكؿ ة، كىذه القبكر مستطيمعظمية

أيضا بنفس الفكرة إال  ةكمغطا ،ؿ منتظـ مف الخارج كالداخؿتثبيتيا بمكنة جيرية كمممطة بشك
القبكر البيزنطية ننا لـ نعثر عمى أم كتابات أك رمكز دينية عمى ىذا المالط كما ىك معتاد في أ

اتجاىات ىذه القبكر غير منتظمة فقد كجد بعضيا في اتجاه ف أإال  ،4الشكؿ اذبي المممطة
فيو عمى ىيكؿ عظمي  عثرمثال   T-cفالقبر ،في اتجاه شرؽ غرب خركاآل ،شماؿ جنكب

فيك  ،تحديد كضع الميت مف خاللو نستطيع أننا إال يء،بعض الشالعظاـ ميترئة متكامؿ كحالة 
، الغربى إلكالكجو يميؿ  ،بطنو عمى الحكض أسفؿكيديو  ،في كضع المستمقي النائـ عمى ظيره

ف في الجية في الجية الجنكبية كالرجال الرأساتجاه القبر فيك شماؿ جنكب بحيث يككف  أما
 الشمالية. 

  
 ( قبكر مبنية مف الكثؿ الحجرية كمممطة13-12) لكحة

كقد دفنت بشكؿ  ،المقبرة ىذه ظمية داخؿتـ العثكر عمى مجمكعة مف اليياكؿ الع كما
ا يترؾ بعض االستفياـ كىذ ،ؿ الطبقات األرضية ليذه المقبرةكفي ك ،عشكائي كدكف قبكر

 .اسةالنتائج النيائية ليذه الدر  كالتساؤؿ الذم ستككف إجابتو في

يياكؿ عظمية داخؿ نمكذج ل( 14لكحة )
 يبشكؿ عشكائ مدفكنةالمقبرة 
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 القبور اإلسالمية
 اإلسفمتيةكبالتحديد تحت الطبقة  ،األرضية الحالية الطبقات كىي ما تـ الكشؼ عنيا تحت

 ،فقيأقبكر بشكؿ ىذه ال تكزعتفقد  ،أرجاء المدرسةقد عثر عمى العديد منيا في كؿ ك  ،مباشرة
الركف ب فيياكاف التركيز بالدفف التي نعثر عمى طبقات منيا كما ىك بالمقبرة البيزنطية فمـ 

فكرة  أف إالخارج المدرسة تحت المباني المجاكرة  اكربما يككف ممتدًّ  ،الجنكبي الغربي لممدرسة
تـ حفر بعض قبكرىا كعينات  اإلسالمية، فالقبكر طبقات فكؽ بعضيا أربع تتككف مفالدفف كانت 

، فالقبر عبارة عف حفرة مستطيمة بحسب حجـ بالفترات التاريخية التي مر بيا لربط المكقع كنماذج
 ،اليياكؿ العظمية المكتشفة بيا في كضع النائـك  ،األحجارالجثة مبطنة كمغطاة بصفائح مف 

 .اتجاه "القبمة" ىلإمف البدف يميؿ األيسر جزء الالحكض كالرأس ك عمى ف ييدالك 

 
 نمكذج لمقبكر اإلسالمية( 15لكحة )

 

 
 

 دفف بقبكر
 دفف بجرار
 يدفف عشكائ
 دفف بتابكت

 
  رسـ بياني يحدد نسب طرؽ الدفف ( 5)شكؿ

 بالمقبرة
طفاؿ مف رسـ بياني يحدد نسبة األ( 6)شكؿ

 الكبار
 

 المنقولة المكتشفات الثرية
 (مفوراتال) الجرار
كميا استعممت  ،كاألشكاؿات المختمفة األحجاـ مفكر تـ العثكر عمى مجمكعة كبيرة مف األقد 

مثؿ زيت الزيتكف  ،نع لحفظ كنقؿ السكائؿصكانت ت األنكاعككؿ ىذه  ،لحفظ جثت المكتى ففاكمد
أنيا  كمعرفة ،مفكرات لتحميمياعينات مف ىذه األ ذكسنتأكد مف ذلؾ بعد أخ ،كاألسماؾ كالنبيذ
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ىك نكع  كما ،السكائؿ كنقؿذلؾ لحفظ استخدمت قبؿ  صنعت خصيصا لحفظ جثت المكتى أـ
فريكانا" المجمكبة مف مفكرات مف نكع "األية نجد أف معظـ ىذه األ، كمف النتائج األكلىذه السكائؿ

قد انتيى  ،" الجرار الطرابمسيةنكع "تريبكليتانامف  مفكراتأف األفكرة يدعـ  كىذا ما ة،كجربقرطاج 
 .الميالدييف الخامسالقرنيف الرابع ك  فيكالعمؿ بيا  ،كجكدىا

  

  
 نماذج مختمفة لألمفكرات( 19-16لكحة )

كاستعممت لدفف األطفاؿ كعثر فييا  ،مفكرات صغيرة الحجـكنجد أيضا أف معظـ ىذه األ
في  كفف فيكضعك أما األشخاص البالغ ،مفكرةاؿ بعد كسر كفصؿ الجزء العمكم لألعمى جثت أطف

لدخكؿ الجثة  اتعطي حيزن ل ؛ر مف جية القاعدة أك الفكىةبحيث تكس ،مدفف مككف مف أمفكرتيف
مفكرتيف بكسر فخارية أخرل تمنع الفاصؿ الذم بيف األ يكيغط ،مفكرة األخرلكتمصؽ بيا األ

 .مفكراتكاعد كفكىات كمقابض األكقد تـ العثكر عمى مجمكعة مف ق ،دخكؿ التراب إلي الداخؿ
 شواهد القبور 

برة مف الرخاـ  لعؿ العثكر عمييا في أجزاء مختمفة بالمق ي تـكؿ شكاىد القبكر التُصنعت 
كما تـ العثكر  ،نيةنحت عميو عبارات تأبينية بالمغة الالتيT-i) )ىميا الذم تـ العثكر عميو بالقبرأ

مكنة الجيرية مف كعميو بعض كتؿ ال A-C مفكرةقاعدة األخر كمميز سدت بو آعمى شاىد قبر 
خر كقد كتب عميو بالمغة الالتينية عبارات تأبينية آـ نقمو مف قبر نو قد تأما يؤكد  ،الخمؼ

كالمككف مف الحرفيف  ،بأحد زكاياه لصميب قسطنطيف تصاحبة القبر المسماة )شمس( مع نحل
كاف يضعو  (Pالرو و  Xالخي )األكليف مف كممة خريستيكس كمعناىا باليكنانية السيد المسيح 

العثكر أيضا عمى كسر مف الرخاـ منحكت عمييا بعض . كما تـ 5قسطنطيف عمى المبركمة
 العبارات الجنائزية.
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 رخامية شكاىد قبكرنماذج ل( 22-20لكحة )

 
 ة وبعض الصناعات الطينية الخرى الواني الفخاري

ف كجرار صغيرة عمى مجمكعة مف الكسر كاألجزاء المختمفة األحجاـ كاألشكاؿ لصحك  عثر
 فيبالتحديد  A-6 مفكرة، كقد تـ العثكر فكؽ األمختمفة ألغراضاستعممت  كقكاعد كحكاؼ أكاف  

اف الغرض مف ذلؾ سد  ُأعتقدمقمكب غامؽ  يرجكانألكف  ممف أعمى عمى صحف ذالمنتصؼ 
في  اأف ىناؾ اكتشافن  الجثة المكجكدة داخمو، كلكف كجد المدفف لحماية الفراغ أك الفاصؿ بيف أجزاء

 ما يؤكد أف ذلؾ كاف عبارة عف طقكس جنائزية كانت مستعممة.ة كالتفاصيؿ نة زكارة بنفس الفكر مدي
كأغطية كبيرة الحجـ بشكؿ شبو  ،ككسر كثيرة منيا تـ العثكر عمى مجمكعة مف البالط كما

سـ كانت تستعمؿ كأغطية لمقبكر مصنكعة مف الطيف المحركؽ 50 ىلإمربع تصؿ قياساتيا 
 الخشف.

 المصابيح الفخارية 
تـ العثكر عمى أم يلعثكر عمى مجمكعة مف الكسر ألجزاء مختمفة مف المصابيح كلـ تـ ا  

ككميا مف المصابيح الطرابمسية التي ترجع لمفترة البيزنطية كعمييا بعض  ،مكتممةمصابيح 
أشكاؿ كميا البارزة  دكائركبعض  ،الزخرفة التي تتمثؿ في بعض الخطكط التي تمثؿ سعفة النخيؿ

كسرة كاحدة صغيرة لمصباح  ال ،ككميا مصمتة المقبض، ي تميزت بيا تمؾ الفترةالتك  ،اليندسية
 يرجع لمفترة الركمانية.

 

    

 ألجزاء مختمفة مف المصابيحنماذج ( 26-23لكحة )
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 العممة والمعادن
كميا صغيرة الحجـ،  قطعة 12عمى مجمكعة مف قطع العممة البركنزية كعددىا  عثر

 ،رةالرطكبة بالمقب نسبةرتفاع األكاسيد كالركاسب المشكمة عمييا، كال نتيجةسيئة جدا  كحالتيا
فكميا تحتاج إلي معالجة إلظيار مالمحيا  ،بشكؿ كاضح الحظنا تيالقربيا مف المياه السطحية ل

فاتضحت بعض  ،فقد خضعت ىذه القطع لعمميات تنظيؼ مبدئي ،كما كتب كصكر عمييا
كما تـ العثكر  ،ضربت بالقسطنطينية ـ408–383أركاديكس  كثبت بأنيا ترجع لعيد ،رمكزىا

 أكسدة سميكة. طبقة عمى أجزاء مف مسماريف مف الحديد في حالة سيئة مف الحفظ عمييا 
 

    
 تـ العثكر عمييا التينماذج لمعمالت ( 30-27لكحة )

 

 الفسيفساء
مات ت قديمة تمثؿ رسك تـ العثكر عمى جزء مف أرضية فسيفسائية صغيرة مدمرة في فترا

 األحيافتصؿ في بعض  يءة ضفيرة كمكعباتيا كبيرة بعض الشأعمى شكؿ قكاقع كبركاز عمى ىي
كىذا النكع مف  ،كالبني كاألصفر األسكد كاألبيضألكاف ىي  ةسـ كمككنة مف أربع1ف أكبر م إلي
   . 6سبيف القرنيف الرابع كالخام فسيفساء انتشر استعمالو بشكؿ كاسع فيماال

 :رة عدة احتماالت أرجحيابالمقب األرضيةكسبب كجكد ىذه 
كيكجد بيا مكاف عبارة عف  ،كانت المقابر البيزنطية في كثير مف المكاقع محاطة بسكر  -

ىذه األرضية الفسيفسائية  فربما ،عممية الدفف أثناءحجرات تقاـ فييا بعض الطقكس الجنائزية 
 ىذه الحجرات. لحدكانت إل

 

 
 لكحة كرسـ لنمكذج أرضية فسيفسائية( 31لكحة )
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 لكحة كرسـ لنمكذج أرضية فسيفسائية( 32لكحة )

كىك معتاد جدا  ،يـممت كسط مبنى ركماني قداالحتماؿ الثاني أف ىذه المقبرة قد تككف عُ  -
بالدانكب  "Umbria"مقبرة في أكمبريا  لعؿ أىميا ،ؾ كثيرةكاألدلة عمى ذل، في ىذه الفترة

  .، ُأنشئت عمى أنقاض فيال ركمانيةالياإليط
 ( والمالط الرسوم الجدارية )الفريسكو

مثؿ األخضر كالبني  ،قد تـ العثكر عمى كسر كأجزاء مف الفريسكك الممكف بعدة ألكاف
عبارة  كتككينياغير مكتممة   -لألسؼ–كاألبيض كاألحمر الغامؽ كغيرىا تمثؿ بعض الرسكمات 

كما تـ العثكر في الجدار  ،لرسكمات األلكافية عميو بعض جير  ةعجن عف سطح أممس مف
 اقد يككف مكجكدن  ،( عمى جزء بسيط مف سطح ممكف بألكاف بنية كصفراء(T-eالجنكبي لمقبر 

ف باقي القبر اليكجد بو ألكاف مع العمـ أف ىذا القبر أل ؛تي بني بيا ىذا الجزء مف القبربالحجرة ال
ككذلؾ كجد جدار منيار بالجانب  أم عظاـ،كلـ نجد فيو  ،قد نبش في فترة قديمة كعبث بو

 بعض المالط الممكف. أحجارهيظير عمى جزء مف  T-a))الغربي لمقبر  
ككذلؾ القبكر التي عثر  ،كما تـ العثكر عمى كسر كأجزاء كثيرة متناثرة في كؿ أرجاء المقبرة

 عجنوبطبقة خارجية ناعمة مف  كمممطة ،منتظمةالغير  أحجاركميا مبنية ب (C)عمييا بالطبقة 
 جيرية.

  
 كسر كأجزاء مف الفريسكك الممكفنماذج ل( 34-33لكحة )

 الزجاج
تـ العثكر عمى مجمكعة مف الكسر كاألجزاء المختمفة األحجاـ كاألشكاؿ لحكاؼ صحكف 

تيف عمى قاركر ( (A-b مفكرةكما تـ العثكر في األ ،أخرل مف الزجاج متقنة الصنع كقكاعد أكاف  
الرطكبة في المكقع  تأثرنتيجة  في حالة سيئة؛  ،قد تككف استعممت كمدمعيات أك قنينات عطرية
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 .كما سبؽ كأف أسمفنا قد أثر سمبا في كؿ ىذه القطع الزجاجية

مجمكعة مف الكسر ل ( نماذج35لكحة )
لمنتجات كاألجزاء المختمفة األحجاـ كاألشكاؿ 

 زجاجية

 
  عظام حيوانية

مثؿ بعض القكارض كالخنازير  ،العظمية لحيكانات البقاياعمى مجمكعة مف  تـ العثكر
فقد كجدت بشكؿ مبعثر في المقبرة ربما قدمت  ،كاألبقار كاألغناـ كالدجاج كبعض الطيكر األخرل

 غراض أخرل.  أل أككقرابيف 
 المقبرة  إليهاالفترة التاريخية التي تعود 

ذكرنا كمف أىميا صميب قسطنطيف الذم استعممو مف خالؿ كؿ المكتشفات التي سبؽ كأف 
 والعممةالحربية "المبركمة" ألكؿ مرة في النصؼ األكؿ مف القرف الرابع الميالدم  رايتوفي 

بدايات  ىلإشارات ترجع إريقة الدفف فكميا كط كأرضية الفسيفساء مفكراتكالمصابيح المكتشفة كاأل
بيف القرنيف الرابع كالخامس الميالدييف.  تحديد ماالفترة البيزنطية بجنكب البحر المتكسط بال

 ذأخالتي سنجرييا عمى العظاـ المكتشفة بعد  DNAك 14كستظير لنا التحاليؿ المعممية كربكف 
 ىمية ىذا االكتشاؼ.أكثير مف النتائج التي تعزز  ،مف عدة طبقاتمختارة عينات 

  

  
 (ريج صميدةأرسـ ) رسكمات لبعض الجرار
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 (رقيبة بكأرسـ حمزة ) رسكمات لبعض المصابيح

  
 صكر عامة لممقبرة

  

  
 ثناء العمؿ كالرسـ كالتكثيؽأصكر لمفريؽ 

 
 .طرابمس آثاررشيؼ قسـ التكثيؽ كالمعمكمات بمراقبة أف عبالتقرير  جميع الصكر الكاردة -
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 يالحواش
                                                           

  
1

يثم  ،نخعؼٚب انصبٛت ػهٗ انسؽف انًطخهفت قاليٛتاإل ٌ حأقٛف يعؼقت انفٌُٕ ٔانصُائغو يؽقٕو ٔالئٙ بهأ18/4/1898صعؼ فٙ 

 ْى يٍ انخهؽظ.ٚخاو ٔانفقؽاء ٔاَقاظعة األػٚت  ٔغٛؽْا، ٔغنك نًكاػزاػت األانُداؼة ٔانسعاظة ٔصُ
2
، ظاؼ انكخب انٕغُٛتبُغاؾ٘، )  ت عبمئسالميت في مدينت طرابلس في ماإلمدرست الفنون والصنبئع ، ضؽٌٔآٔ زايع  بٕأيسًٕظ  

 .73، (و2000
3
يسًٕظ انصعٚق أبٕ زايع ٔيسًٕظ ػبع انؼؿٚؿ انًُف، يعُٚت غؽابهف يُػ االقخٛطاٌ انفُٛٛقٙ زخٗ انؼٓع انبٛؿَطٙ، )غؽابهف:  

 .75و(، 4791هست اٜثاؼ، يص
4
ٔكاٌ ػهٗ  ،قع حى انؼثٕؼ ػهٗ يدًٕػت كبٛؽة خعا يٍ انقبٕؼ انبٛؿَطٛت انًًهطت فٙ ػٍٛ ؾاؼة ٔانُدٛهت ٔغٛؽْا يٍ األياكٍ األضؽٖ 

 يؼظًٓا كخاباث حأبُٛٛت ٔأظػٛت ٔاقى انًٛج ٔحاؼٚص ٔفاحّ ٔبؼط انؽيٕؾ انعُٚٛت يثم انصهٛب ٔقؼف انُطٛم ٔانكًكت ٔانطأٔـ

 .ٔغٛؽْا
5
زٛث ٔظغ ػهٛٓا اإليبؽاغٕؼ  ،انهبؽٔيت ْٙ ؼاٚت ؼٔياَٛت ػككؽٚت اقخؼًهج نهًؽة األٔنٗ فٙ بعاٚاث انقؽٌ انؽابغ انًٛالظ٘ 

يغ انؼباؼة  ΧΡΙΣΤΟΣ ضؽٚكخٕـ ( P انؽٔٔ  X انطٙاألٔنٗ انَٕٛاَٛت يٍ اقى انًكٛر ) قكطُطٍٛ انكبٛؽ انصهٛب ٔاألزؽف

فانهبؽٔيت ْٙ انُكطت انًكٛسٛت يٍ انؽاٚت انؼككؽٚت انخٙ كاٌ ، IN HOCSIGNO VINCES (  يتانؽٔياَٛت )قُُخصؽ بٓػِ انؼال

فكاٌ  أكاٌ صباؽ ْػا انهٌٕ فٙ حهك انفخؽة َاظؼ   ،ؼخٕاَٙ انهٌَٕج ْػِ انؽاٚت حصُغ يٍ انقًال األفكا ،ٚكخؼًهٓا اندٛم انؽٔياَٙ

انؽػٕٚت نألقاقفت ٔناذ  ٙٔكاٌ ٚؼهق ػاظة فٙ ػص ،ؽؾ بانػْبٔكاَج ضطٕغ انؽاٚت حط، "يٕؼٚكفٚكخطؽج يٍ يساؼ يٍ َٕع "

" فئٌ انخاؼٚص انكُكٙ ٙش بٕقابٕٛـ انقٛصؽ٘ انًهقب "بأب. ٔزكب قٕل انًؤؼكئناؼة نهبؽٔيت فٙ انؼصٕؼ انٕقطٗأؼخٕاَٙ 

 ،يت قُُخصؽ"ػباؼة "بٓػِ انؼالو ؼأٖ فٙ انكًاء انصهٛب ٔ 312ْٕٔ يؿيغ أٌ ٚطٕض زؽبّ ظع يايٛكُٛخٕٛـ ػاو  ،قكطُطٍٛ

 حهٓع نّ انقطغ انُقعٚت انًككٕكت فٙ انقكطُطُٛٛت  ٔحاؼٚص اقخؼًال انهبؽٔيت، هٛب كهؼاؼ أٔ حؼٕٚعة ضالل يؼاؼكّناؼة انصإقخؼًم اف

 .      و 342قكطُطٍٛ ػهٗ نٛكُٕٛٛـ ػاو  بؼع اَخصاؼ
6
 David and Noelle, "Archaeology", (September-October 1995). 
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 ليبيا( – أمفورات متحف جنزور )طرابمس

 رياض الورفمي
 باحث آثار )تونس(

 الممخص
أعطانا فكرة  يالذ يأىم المواقع ذات الطابع الجنائز  لمقبرة جنزور من يالموقع األثر  يعد

واضحة عن أنواع القبور الشائعة في أويا خالل الفترة الممتدة من القرن األول قبل الميالد إلى 
م 1969 سنتي ىوف م1958أقيمت سنة  ىأمدتنا الحفريات الت حيث ،يميالدالبع القرن الرا

زينت بموحات الفريسكو الرائعة.  ىأىميا المقبرة رقم واحد الت، قبرةباثنين وعشرين م م1971و
 اكتشفت يالفخارية الت يوتعد المقبرة رقم سبعة وخمسة عشر أغنى مقبرتين من حيث عدد األوان

وقد تمثمت األمفورات في أمفورات إيطالية )األمفورات  ،بيا خزائن المتحف زودت يوالت ،بيما
 ،(8األمفورة دريسال أمفورات بتيكية )و (،  III ،369 – 370األمفورة أوستيا ، 4/2دريسال 

األمفورات و ، XXXVشون مو األمفورات و ، 3األمفورات فان دار وارف وأمفورات تريبوليتانية )
 .(Pl. LVII, d: 1997فونتانا 

بيدف التعرف عمى أىميتيا، دراسة مفصمة  وييدف ىذا البحث لدراسة ىذه األمفورات
 .وأشكاليا المتباينة، ووظائفيا
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الذي أعطانا فكرة  ،من أىم المواقع ذات الطابع الجنائزيلمقبرة جنزور الموقع األثري  يعد .ةمقدم
لممتدة من القرن األول قبل الميالد إلى عن أنواع القبور الشائعة في أويا خالل الفترة ا واضحة

كذلك و ، واالجتماعيةنا فكرة عن مظاىر الحياة الجنائزية والدينية اكما أعط القرن الرابع ميالدي،
 والسياسية التي سادت إقميم تريبوليتانيا عامة وأويا خاصة.  االقتصادية

اثنين وعشرين ب م1971و م1969وفي سنتي  ،م1958قد أمدتنا الحفريات التي أقيمت سنة 
 سبعة المقبرة رقمتعد لكن ، و الرائعة الفريسكوالتي زينت بموحات و  ،رقم واحد أىميا المقبرة ،مقبرة

والتي زودت  ،بيما اكتشفتأغنى مقبرتين من حيث عدد األواني الفخارية التي  رقم خمسة عشرو 
ن اومرت عمييا حضارت ،طويمة لمدة زمنية استعممتقد مقابر ىذه الونظرا ألن ؛ بيا خزائن المتحف

والسياسية  االجتماعيةوتقمبت مع تقمب أوضاعيا  ،الجنائزيةو  تأثرت بمعتقداتيا الدينيةو  ،ناكبريرت
ومحتوياتيا من  ،المقابر عن بعضيا البعض عمى مستوى الشكل والحجم اختمفت، فقد واالقتصادية

 ي بعض الفترات.ف ياتشابي مع ،طرق الدفن فييا اختمفتكما  ،أثاث جنائزي
نظرا ألىمية المقى األثرية المكتشفة، إضافة إلى أىمية بعض القبور التي زينت جدرانيا و 

 فيفتتح رسميا اقد و  ،، قررت مصمحة اآلثار إنشاء متحف في الموقع ذاتوالفريسكوبموحات 
ي عمو  ،ينأمن جز  كونمو  ،2م100تبمغ مساحتو  ،ىذا المتحف مبنى مربع الشكلو  م،1/9/1973

في وسط القاعة و  ،خزانة إحدى عشرةالجزء العموي بو خزائن العرض التي بمغ عددىا  :وسفمي
 ىناك مساحة مربعة مسيجة معروض بيا مجموعة من األمفورات، أما الجزء السفمي فنجد بو

 أىم مقبرة مكتشفة في الموقع. تعدالتي و  ،رقم واحدالمقبرة  مكتشفات
I.  األمفورات 
  األمفورة تعريف .1

بيضاوي بدن و  ،طويلو  ضيقعنق و  مقبضان امفورة ىي نوع من الجرار الفخارية لياأل
 الرومانو البونيين، و  ،الفينيقيين، اإلغريق كل من استعممياوقد  ،الشكل ينتيي بقاعدة مخروطية

غيرىا من المواد و  ،الحبوبو موالح السمك، و الخمر، و تخزين زيت الزيتون، و  لحمل ؛البيزنطيينو 
نبثق ا ؛التجاريةاالقتصادية و أىميتيا من الناحية و  نتيجة لتطور دراسة األمفوراتو  ،الغذائية

ىو عمم أو تخصص ذو درجة و  ،يعني "عمم دراسة األمفورات"و  ىو "األمفورولوجيا"و  تخصص جديد
يدرس و  ،في العالم القديم وانتشرت عالية من التطور يدرس جميع أنواع األمفورات التي ظيرت

المصانع التي و خزن فييا، ت  و  حملالمواد التي ت  و فترة تداوليا، و مميزاتيا، و ىا، ؤ بالخصوص أسما
 .الكتابات التي تحممياو  ،نعت فيياص  

 :األمفورة بانيا  P. Sibellaو M. Sciallano عرف كل من
ىي حاوية استعممت في النقل البحري والنيري لحمل المنتجات الثالث الرئيسية  ..."

ت تحمل منتجات أخرى وموالح السمك، كما أنيا كان ،زيت الزيتونو ر، المتمثمة في الخم
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أو أقبية  ،. وبمجرد وصوليا إلى وجيتيا، فإنيا تجد نفسيا إما الطوابق السفميةكالفواكو
أو يتم نقل محتواىا في حاويات أخرى ثم يتم كسرىا، وىذا ىو الحال عمى سبيل  ،المستيمكين

المتكونة من أمفورات الزيت التي تم تفريغيا وكسرىا  طناعيةاالصالمثال في ىضبة تيستاتشيو 
 .1كما أن األمفورة يمكن إعادة استخداميا في أعمال البناء" ،فيما بعد

  ة األمفورةصناع .2
يفترض أن تكون لزجة، ثم بعد و ، لصناعة األمفورة يجب اختيار نوعية جيدة من الطين

تأتي  .تماسكتالمواد األخرى حتى  ضما بعوتضاف إلييا في ،ذلك يتم عجن الطين بالرجمين
يستعمل في صناعة األمفورة قا لمشكل الذي يرغب بو الصانع، و وف األمفورة بعدىا مرحمة تصنيع

وظيفة اليدين عمى تسوية  وتقتصر ،الذي يحرك بواسطة القدم ،الدوالب الدوار ذو القرصين
أواًل يصنع الجزء  :ت بعدة مراحلوتشكيل العجينة الطينية بشكل أفضل. تمر صناعة األمفورا

ويميو صناعة القاعدة والمقبضان، وفي  ،العموي المتمثل في الشفة والرقبة، ثم يصنع الجسم
ثم توضع بعدىا في الشمس حتى تجف ، األخير تجمع األجزاء لنتحصل في األخير عمى أمفورة

لنتحصل عمى في الفرن لحرقيا  األمفورة والتي يتم فييا وضع ،كميا، لتأتي بعدىا المرحمة األخيرة
 .2أمفورة متماسكة وصمبة

 الدراسات األثرية  يف ة األمفوراتأهمي .3
وذلك لسعة انتشارىا في مختمف  ،الدراسات األثرية والتاريخية لألمفورات دور ميم في

الصناعية  ولوجود كثير من الخصائص ؛ولشدة مقاومتيا لتأثيرات الطبيعية ،األماكن واألزمان
 ة والثقافية فييا.والفني

تسمط خواصيا  فيي وسيمة لمتأريخ، كما ،األمفورة مصدرا ىاما في السجل األثري تعد
 لممجتمع آنذاك، الحضارية الصالتإلى جانب  ،وظيفيةالفنية و التقنية و الجوانب الالمتعددة عمى 

   .والمبادالت التجارية ،االقتصادية حياتوتعطينا فكرة عن  كما
تبدأ بتسجيميا وتوثيقيا في المواقع األثرية التي اكتشفت  :فورات بمراحل عدةتمر دراسة األم

الكيمائية لمكشف عن المواد  -الفيزيائية  فييا، ومن ثم اختيار عينات منيا ليتم تعرض لمتحاليل
ألخذ فكرة عن  ؛والنقائش الموجودة عمييا ،وكذلك دراسة األختام ،التي كانت تحمل وتخزن فييا

  قتصادية والمبادالت التجارية.الحياة اال
 األمفورات استعماالت .4

عمى إثر الحفريات التي أجريت في بعض المواقع األثرية التي تتبع مجال إفريقيا 
تضح أنيا اأعداد ىامة من األمفورات  تاكتشف ،وخاصة منطقة التريبوليتانيا ،البروقنصمية

الحبوب وغيرىا من المواد و ح السمك، موالو الخمر، و استعممت لحمل وتخزين زيت الزيتون،  قد
 الغذائية األخرى. 
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وخاصة إقميم تريبوليتانيا بكثرة السيول  ،لقد امتاز النشاط الفالحي في إفريقيا البروقنصمية
ومنيا زراعة  ،ورثتو عن العيد القرطاجي من تقاليد فالحيةما إضافة ل ،ووفرة المياه ،الخصبة
لسمطات الرومانية بسن القوانين التي شجعت ممارسة النشاط وقيام ا ،وتربية الماشية ،الحبوب
إلى  إضافةً  ،وغراسة األشجار ،ومنحت الفالحين عدة امتيازات إلحياء األراضي البور ،الفالحي

 ،زد عمى ذلك تعدد األسواق في الداخل والخارج ،ومقاومة االنجراف ،وبناء السدود ،حفر اآلبار
 رية الرومانية الشاسعة.وكثرة المستيمكين في اإلمبراطو 

وىو ما أىميا لتكون من  ،انتصابيا قبالة مرسى أوستياما ميز ىذه المقاطعة أيضا ىذا و 
أكبر المزودين لروما بالمنتجات الفالحية. وقد اشتيرت التجارة البحرية بكونيا المصدر األساسي 

وىي زيت  ،ر المواد األوليةجات المعدة لمتصديومن المنت ،لما يغنمو األثرياء األفارقة من أرباح
من نياية القرن الثاني الميالدي، وبفضمو بمغت مدن  الذي احتل مركز الصدارة ابتداء الزيتون

صمصة و مخمر، ضافة لإ، لمشحن يءيا مراكز لإلنتاج أو لكونيا موانكثيرة ازدىارا حقيقيا لكون
 .تاألمفورا حمل فيوأخيرا الحبوب، وىذه ىي المواد التي ت   ،السمك

كبر المناطق المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون في العالم أوكان إقميم تريبوليتانيا واحدا من 
وقد عثر عمماء اآلثار عمى بقايا معاصر الزيتون في أنحاء  ،ميالديالالروماني، منذ القرن األول 

ئة وخمسمعمى وجود أكثر من ألف  "دافيد ماتنقمي"حيث يتحدث  ،إقميم تريبوليتانيا نمتفرقة م
وسبعة عشرة معصرة في صنم  ،وتسع معاصر في ىنشير سيدي حمدان ،معصرة في ترىونة

 .3مناطق أخرى ، وغيرىا فيسمانة
II.  األمفورات في متحف جنزور 

 :ىوىي كاآلت ،أمفورة متنوعة 24لدينا في متحف جنزور 
 ( Dressel 2/4) 2/4دريسال  .1

قد صنف ىذا النوع من و  ،(Dressel 2/4) 2/4دريسال أمفورات من نوع  9لدينا 
 األمفورات تحت اسم:

 H. Dressel, Dressel 2/4
4
. 

 Ostia LI 
5
. 

 Camulodunum 182 – 183
6
. 

 Callender 2
7
. 

 Benghazi ER amphora 4
8
. 

 D. P. S. Peacock، D.F. Williams, classe 10
9
. 

 M. Bonifay, type 56
10

. 

والتي يغطييا في بعض األمفورات  ،خارجال نحو متسعةسميكة  وتمتاز ىذه األمفورة بحافة
ن بخط غائر في ين ومشقوقيمزّوين ين كبير يمقبضمع  ،رقبة أسطوانية طويمةغطاء دائري و 
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أسطواني ينتيي بدن كما تتميز ب، كتف المنحدروأعمى ال ،يرتكزان عمى أعمى الرقبة ،الوسط
ميالدي الالممتدة من القرن األول قاعدة مخروطية صغيرة، ويؤرخ ىذا النوع من األمفورات بالفترة ب

صص لنقل ، ويبدو أن ىذا النوع من األمفورات قد خ  11ميالديالإلى منتصف القرن الثاني 
 . 12وتخزين الخمر

 
 .2/4دريسال أمفورات من نوع 

  (Dressel 8) 8دريسال  .2
 :ىسممتحت  تصنفو  ،(Dressel 8) 8دريسال لدينا أمفورة واحدة من نوع 

 H. Dressel, Dressel 813. 

 Beltran I14. 

 Paunier 43515. 

 D. P. S. Peacock، D.F. Williams, classe 1616. 

مع  ،سطوانية طويمة وضيقةا رقبةو  متسعة كثيرا نحو الخارج وتمتاز ىذه األمفورة بحافة
بدن كما تتميز ب ،كتفيرتكزان عمى أعمى الرقبة وأعمى ال ،ويان ذو مقطع بيضين كبير يمقبض
 25ويؤرخ ىذا النوع من األمفورات بالفترة الممتدة من  ،قاعدة مخروطية طويمةبوي ينتيي ابيض

، ويبدو أن ىذا النوع من األمفورات قد خصص لنقل وتخزين 17ميالدي 100قبل الميالد إلى 
."Garum et Salsamenta"السمك موالح 

18 
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 8دريسال أمفورة من نوع 

  XXXV (Schöne-Mau XXXV)شون مو  .3
وقد صنف ىذا  ،XXXV (Schöne-Mau XXXV)شون مو ورات من نوع أمف 3لدينا 

 :اسمالنوع من األمفورات تحت 

 
 XXXVشون مو أمفوراتان من نوع 

 Schöne-Mau XXXV
19

. 

 M. Bonifay, type 58
20

. 

متوسطة الطول، مع رقبة أسطوانية ، و الخارج نحو متسعةسميكة  ىذه األمفورة حافتيا
ر في الوسط، يرتكزان عمى أعمى الرقبة ئن بخط غاين ومشقوقيّويمز ن نوعا ما، و ين كبير يمقبض

ويؤرخ  ،قاعدة مخروطية صغيرة ومجوفةوي ينتيي بابيضبدن كما تتميز ب كتف المنحدر،وأعمى ال
ميالدي إلى منتصف القرن الثاني الىذا النوع من األمفورات بالفترة الممتدة من القرن األول 
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 .22ع من األمفورات قد خصص لنقل وتخزين الخمر، ويبدو أن ىذا النو 21ميالديال
 ( Van der Werff 3) 3فان دار وارف  .4

قد صنف ىذا النوع من ( و Van der Werff 3) 3فان دار وارف أمفورات من نوع  7لدينا 
 سم:ااألمفورات تحت 

 J. H. Van der Werff, Van der Werff 3
23

. 

 M. Bonifay, type 3
24 

رقبة أسطوانية قصيرة جدا ترتكز و  ،الخارج نحو متسعةسميكة  بحافةتمتاز ىذه األمفورة  
كما  ،وليا مقبضان صغيران وسميكان يرتكزان عمى البدن وأسفل الكتف ،عمى الكتف المنحدر

يؤرخ ىذا النوع من األمفورات طويل ينتيي بقاعدة مخروطية مجوفة. و  اسطوانيتتميز ببدن 
كانت  يا، يبدو أن25ميالديالميالد إلى القرن األول بالفترة الممتدة من القرن الثاني قبل ال

 .26لنقل وتخزين الخمر ةخصصم

 
 3فان دار وارف أمفورات من نوع 

 Pl. LVII. d (Fontana 1997 : Pl. LVII. d ): 7997فونتانا  .5

 .d ، Pl. LVII ( d،Fontana 1997 : Pl: 1991فونتانا أمفورات من نوع  3لدينا 

LVII)، اسمنوع من األمفورات خالل حفرية في لبدة الكبرى تحت وقد صنف ىذا ال: 
 Fontana 1997 : Pl. LVII, d

27
. 

وتكون متسعة نحو  ،وليا حافة صغيرة ،مستديرة مغطاة بغطاء دائريىذه األمفورة  فوىة
كتف عمى أعمى الرقبة وأعمى ال نايرتكز ن يمقبضمع  ،متوسطة الطول أسطوانيةرقبة و  ،الخارج

 .28قاعدة مخروطية صغيرة ومجوفةبيضوي ينتيي ببدن بتميز كما ت ،المنحدر
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 .d ، Pl. LVII: 1991فونتانا أمفوراتان من نوع 

 III ،969 – 973 (Ostia III, 369 - 370 )أوستيا  .6
وقد  III ،969 – 910 (Ostia III, 369 - 370)أوستيا لدينا أمفورة واحدة من نوع 

 :اسمصنف ىذا النوع من األمفورات تحت 
 Ostia III, 369 – 370

29
. 

مع  ،ضيقةو  طويمة أسطوانيةرقبة و  ،متسعة قميال نحو الخارج تياىذه األمفورة حافو 
 بدنكما تتميز ب ،كتفأعمى الو  يرتكزان عمى أعمى الرقبةوي ان ذو مقطع بيضين كبير يمقبض
 قاعدة مسطحة.وي ينتيي بابيض

  
 III، 369 – 31أوستيا  أمفورة من نوع
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III. ات ستنتاجاال 
 خاصة أويا عنايتيا إلى التجارة، إذ كان ذلك جزء منو  من الطبيعي أن توجو المدن الثالث

رفع مستواه و  ،الصناعيو  العامة التي كانت تيدف إلى زيادة اإلنتاج الزراعي االقتصاديةسياستيا 
ا، رواجيو  من أجل تأمين تجارتيم الخارجيةو  كسب السوق الخارجية.و  لسد حاجة السوق المحمية

عمموا عمى السيطرة عمى جميع الطرق البحرية المؤدية إلييم. كما عمموا عمى أن ال تقتصر 
بل أن تكون ليم عالقات تجارية خارجية خاصة مع  ،عالقاتيم التجارية عمى ممتمكاتيم فقط

قد ساعد ذلك عمى و  كذلك مع روما عاصمة اإلمبراطورية الرومانية.و  ،مقاطعات اإلمبراطورية
إلى ىذه  ياء أويا، فكانت بعض واردات تريبوليتانيا تأتمينخاصة و  نئ المدن الثالثنمو موا
قد مثمت ممتقا لمطرق التجارية، و  قدرا كبيرا من منتجاتيا، مقابل كانت تصدرالفي و  الموانئ،

الصادرات من بينيا األواني الفخارية موضوع بحثنا و  حيث يمر من خالليا قدر كبير من الواردات
 رة جنزور.في مقب

  األمفورات اإليطالية .1
التي جنزور  في مقبرة ىذه األمفوراتىذا ما يفسره وجود و  ،لقد تميزت أويا بإنتاج الخمر

قد يكون خمرا نفسيا، أو  معبأة بخمر من أوياالتي ربما كانت و  ،وضعت ضمن األثاث الجنائزي
  مستوردا من روما.

 :في األمفوراتوتتمثل ىذه 
  4/2 سالياألمفورات در. 
  أوستيا األمفورةIII ،369 – 370. 
 مفورات البتيكية )جنوب إسبانيا( األ .2

ىذا ما يفسره و  ،صمصة السمك(و  )السمك المصبروالح السمك لقد تميزت أويا بإنتاج م
معبأة  التي كانت ربماو  ،في مقبرة جنزور التي وضعت ضمن األثاث الجنائزي وجود ىذه األمفورة

 قد تكون موالح سمك مستوردة.و  سمك من أوياالبموالح 
 وتتمثل ىذه األمفورة في:

 8سال يدر  األمفورة . 
 األمفورات المصنوعة في تريبوليتانيا  .3

كما توجد أيضا أمفورات مصنوعة في إقميم تريبوليتانيا، ربما تكون صنعت في أويا ذاتيا، 
خاصة في أويا وربما تكون قد جمبت من صبراتة ولبدة الكبرى، فقد تعددت مصانع الفخار 

وجنزور، وبسيدي السيد، والخمس، وعين الشرشارة، وماجن بورينا بترىونة، وبمبدة  ،بقرقارش
وذلك لتوفر مادة  ؛الكبرى، وتجدر اإلشارة إلى ان أغمب مصانع الفخار تقع في المنطقة الجبمية

 ت بإنتاج الخمرتميز  التيقد سبق وتحدثنا عمى أن أويا الطين الالزمة لصناعة تمك األمفورات. و 
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وضعت ضمن األثاث الجنائزي،  حيثىذه األمفورات في مقبرة جنزور، وىذا ما يفسره وجود 
 وقد يكون خمرا مستوردا من روما.  ،والتي ربما كانت معبأة بخمر من أويا

 و تتمثل ىذه األمفورات في :
  3األمفورات فان دار وارف . 
  شون مو األمفوراتXXXV . 
  1991ا فونتاناألمفورات :Pl. LVII, d . 
 

 
 مصادر األمفورات
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 بين القرنين األول والسادس الهجريين" سمطان"مدينة سرت اإلسالمية 
 "دراسة تاريخية أثرية"

 
 حامد  يسعيد عم

  والدراسات التاريخية لممحفوظات يميبالمركز ال
 الممخص

يتناكؿ البحث تاريخ كآثار مدينة سرت اإلسالمية المعركفة باسـ مدينة سمطاف خالؿ الفترة 
 إلىمدينة سمطاف )سرت القديمة( كتقع  ،ـ(12-7) مالقرف السادس اليجر  حتىمنذ القرف األكؿ 

أنقاض أك بالقرب مف المدينة  عمىكـ، كقد شيدت  55الشرؽ مف مدينة سرت الحديثة بنحك 
 . أنقاض المرفأ البحرم الفينيقي كراكس عمىالركمانية المسماة أتشينا، كالمرجح أنيا أقيمت بدكرىا 

الستة  قركفال مدار عمىشيدتيا  يلممنطقة كاألحداث الت يفتح اإلسالمكتؤرخ ىذه المدينة لم
ـ، كيرجح أنو 643ق/22التالية لمفتح؛ حيث فتح عمرك بف العاص منطقة سرت في بداية عاـ 

استمرت كضع حامية بيا، كيحتمؿ أنيا كانت حجر األساس لممدينة اإلسالمية مكضكع البحث. ك 
لكقكعيا في طريؽ  ؛كحظيت سرت باىتماـ الفاطمييف ،يسباكالع مالعصريف األمك  يالمدينة ف

الفترة الفاطمية. كتأثرت المدينة سمبان بعد إىماليا مف قبؿ الفاطمييف بعد  يدىرت فز ؛ فامصر
 يىالؿ كبن يطمييف بمصر، ككذلؾ ىجرة قبائؿ بنعقب استقرار األمر لمفا يانتياء دكرىا الرئيس

 ـ.11ى/5سميـ في منتصؼ القرف 
ضكء دراسة المصادر التاريخية ككتب الجغرافيا  يالبحث تاريخ كآثار مدينة سمطاف فاكؿ كيتن

كالرحالت كأيضان التراجـ كالطبقات، حيث ناقش البحث اإلشارات الكاردة بيذه المصادر عف مدينة 
ت بيا كتمثؿ نتائج الحفريات التي قام ،يا، كاألعالـ المرتبطيف بالمدينةشيدت يسرت كأىـ األحداث الت

قامت بيا جمعية الدراسات الميبية بمندف  يـ، كتمؾ الت1966ك ـ1962مصمحة اآلثار بيف أعكاـ 
الدراسة لدراسة  يف يالرئيس يـ المصدر الثان1981-1977باالشتراؾ مع مصمحة اآلثار بيف أعكاـ 
كانت في  أف مدينة سرت ىككشفت لنا ىذه الحفريات عم ،تاريخ كآثار مدينة سمطاف )سرت القديمة(

    ممنتصؼ القرف الخامس اليجر  حتىك  مترة مف أكائؿ القرف الرابع اليجر الف يأكج ازدىارىا ف
ككشفت ىذه الحفريات عف حدكد المدينة القديمة، كأسكارىا، كحصكنيا، كجامعيا  ،ـ(10-11)

 كالمرجح نسبتيا جميعا لمفترة الفاطمية.  األثرية، ي، فضال عف كثير مف المقالكبير
تتفؽ المكتشفات األثرية بمدينة سرت القديمة "سمطاف" مع اإلشارات الكاردة بصفة عامة ك  

 بكتابات المؤرخيف كالجغرافييف كالرحالة عف المدينة.
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 تظير يمف أكبر الفجكات الت" يعتبر مخميج سرت الكبير الذ يتتمركز مدينة سرت ف مقدمة.
نتيجة ليبكط سطح األرض عندما حدثت  أنشنو أ كالمرجح ،ساحؿ القارة األفريقية يبكضكح ف

 يبرقة فرتفاع ىضبة ا إلىأدت  يت مرتبطة بالحركات التكان يالتبعض الحركات التكتكنية، 
 . 1الغرب" يلشرؽ كىضبة طرابمس فا

. كـ55 الشرؽ مف مدية سرت الحديثة بنحك إلىسمطاف الحالية( تقع مدينة سرت القديمة )
طرابمس  يىـ مراكز العمراف بيف مدينتأ، كمف مطرابمس كبنغاز  يتنتتكسط المسافة بيف مدي يكى

جدابي  . في العصكر اإلسالمية ةكا 
المدينة الركمانية  أنقاض أك بالقرب مف عمى ير الكسطالعصك  يشيدت سرت القديمة ف

 عانيالكن مأنقاض المرفأ البحر  عمىكيبدك أف ىذه المدينة الركمانية قامت  .2ا(نشيأتالمسماة )
 ا ػف قد أسسك ينيقييسـ الفاشتيرك بايف الذيف انيػع( كراكػس. فمف المعمكـ أف العرب الكنيفينػيق)ال

أكيا ك ، لبدة كمنيا، مف ليبيا ياحؿ الغربلساطكؿ  عمى (أمبكريا) اكز التجاريةالعديد مف المر 
دية قتصاكأصبحت مدنا ليا أىميتيا اال ،بعد نالت الشيرة فيما ياتك المصبراتة ك ، )طرابمس(

  ستراتيجية طيمة تاريخ ليبيا القديـ.إلكا
 مدينة فيانيعأعقبت تأسيس الكن يالت الفترة يف (korax)كراكس ىذا المرفأ الفينيقي  شتيرا
القرف  يف ثقميـ المدف الثالإ عمىسيطرتيا  دكم ،قبؿ الميالد 814 عاـ تكنس يفقرطاج 

 ذحيث كاف العنب يؤخ ،خدمو القرطاجيكفيست اين تجار  اسكقن  المنطقة ككفلالميالد السادس قبؿ 
فيكـ مف أىـ منتجات عصير نبات السمكاف ك  ،3إلييا كيستبدؿ بعصير السمفيـك الميرب مف برقة

خدـ لعالج الكثير مف األمراض ت، كىك يسيغريقاإلستيطاف الترة اف يبرقة( فأقميـ قكرينائية )
 جزر بالد اليكناف. إلى يصدركنو اككاف محتكرا مف قبؿ ممكؾ قكرينا الذيف كانك 

بيف  مالذ (syrtis) سـ القديـشتؽ مف االادينة ىك سرت، كربما لمم يسـ العربإف اال
 إلى ( إشارةريج يلك) ي( كتعن(suresthai" مبركككبيكس أف لو أصال أغريقيا ىك كممة "سكرتا

تو ارياحو كتيار شتير بشدة ا مالذ، 4خميج سرت يتتعثر ف يالسفف الت عمىعمؿ التيارات المائية 
سـ الجذكر التاريخية ال إلىة لمكصكؿ دراسة معمق إلىأف األمر ما زاؿ يحتاج  عمىالبحرية 

  المدينة )سرت(.
كمدينة سرت  ،سالميةمدينة سمطاف اإل يسرت القديمة كى يكىنا يجب أف نميز بيف مدينت

بعد  ما إلىالحديثة سرت إذ تعكد نشأة  .كـ55بنحك الغرب مف سمطاف  إلىتقع  يالت الحديثة
ليبيا  عمىف سيطر األتراؾ العثمانيكف أ. فبعد ـ1835ليبيا عاـ في سقكط حكـ األسرة القرمانمية 

قصر سـ )االبداية ب يسرت الحديثة( عرؼ فالزعفراف ) يمرس يقمعة ف ـ1842عاـ  اشيدك 
ليكف القمعة يطاالمنطقة كميا، كأصمح اإل عمىسـ الكعـ ا ،سـ قصر سرتاالزعفراف( ثـ عرؼ ب
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أصبحت فيما بعد أىـ محطات  يالتك  ،5كنشأت حكليا مدينة سرت الحديثة ،ـ1912سنة 
 إلى ةمدينة إجدابيك الغرب  يبيف مدينة مصراتو ف المنطقة الممتدة ما يستراحة كالتمكيف فالا

 الشرؽ مف مدينة سرت الحديثة.

 
 مكقع مدينة سرت القديمة

 
  رت القديمةلمدينة س يسالماإل يالفتح العرب

مدينة طرابمس بقميؿ لعمرك بف العاص قبؿ فتحو  ييد القائد العرب عمىسرت  منطقةفتحت 
كتابو حفريات سرت " أف الحياة  يف مفار جيزا فير  ح البركفيسكركيرج (،ـ643/ق22 )بداية عاـ
كىنا  .ـ643-2ق/21عاـ  يا ففاتحا لي 6تزاؿ تدب فييا عندما قدـ عمرك بف العاص كانت ال

يا كمف ثـ يعمالمدينة لمحفاظ  يفأف عمرك بف العاص قد كضع حامية  يشؾ ف ميساكرنا أ ال
، االتو مع مصر كالجزيرة العربيةلعمرك يؤمف إتص ميمًّا ( مركزا إستراتيجيا)أتشينا أصبحت مدينة

ف أ حنرجحتماؿ فإننا أنطمقنا مف ىذا االة خارج المدينة المذككرة. فإذا كربما كاف مكقع الحامي
  .7العصكر الالحقة يف تطكرت يالت اإلسالميةاألساس لممدينة  حجر يتككف تمؾ الحامية ى

طريؽ  عمىمكقع سرت القديمة أىميتو كطكاؿ زمف الفتكح شيدت سرت الكاقعة لقد كاف ق
السيطرة  اقاحمة لمغاية، القكات العربية تذىب كتعكد، كتتقدـ كتتأخر ... كيبدك أف العرب أحكمك 

     .8ـ664-661ىػ/43-41األقؿ منذ  عمىمنطقة ال عمى
 عمى، صغيرة ليست ليا تمؾ األىميةال تعدك عف ككنيا محطة مدينة سرت القديمة كانت 

العربية ظمت خاضعة لمسيطرة  ياأن عمى .مالميالدالسابع /مكؿ اليجر القرف األ ياألقؿ ف
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عبد الممؾ بف  مف الخميفة األمك أ إلىالحكـ عبد بف اتمؾ الفترة، فتشير ركاية  يسالمية فاإل
جيش  يف يق. فمض73منطقة برقة كطرابمس سنة  عمى اف بف النعماف كالياسمركاف أرسؿ ح

مف فتح طرابمس، كتمكف كأجتمع إليو بيا مف كاف قد خرج مف إفريقية انزؿ طرابمس، ك  حتىكبير 
يصب فييا إال قميال مف  ة كفييا الركـ كلـنمدينة قرطاج إلىكخرج البالد كأصاب غنائـ كثيرة. 

أنطابمس، فنزؿ  إلىضعفائيـ، فانصرؼ كغزا الكاىنة ... فيزمتو ... كأفمت حساف مف مكانو 
   .9قصكرا مف حيز برقة فسميت قصكر حساف

أمير المؤمنيف عبد الممؾ  إلىصاحب البياف المغرب أف حساف كتب  مر ابف عذاكيذكر 
ما كافاه الجكاب، فكرد يثأمره أف يقيـ حير المؤمنيف يخبره بأمر أمـ المغرب فعاد لو جكاب أمي

  .  10ف قصكر حسافآلا إلى يىنالؾ قصكرا تسم ين، فأقاـ فييا كبعمؿ برقة يعميو ف
سرت ظمت خاضعة لمسيادة العربية  منطقةيات التاريخية كغيرىا أف انستدؿ مف ىذه الرك 

 كأبالمنطقة المعركفة بقصكر حساف ستقر ا، كأنو يد الكاىنة عمىبعد ىزيمة حساف بف النعماف 
مراحؿ  ثالغرب مف مدينة سرت القديمة بنحك ثال إلىتقع  يكالتكما تعرؼ اآلف( آثماد حساف )
عاـ  يت حفرية بيذا المكقع فأف مصمحة اآلثار أجر  ىناشارة كـ. كتجدر اإل120يقارب  ما مأ

 ،مترا 21الجنكب  إلىاؿ ميبمغ طكلو مف الش، ؿكمستطيؿ الش يـ كشفت المثاـ عف مبن1993
 ، يتكسطو فناء مكشكؼمترا مربعا 194مساحتو ، كبمغت مترا 14الغرب  إلىعرضو مف الشرؽ ك 

ـ ماأك  ،شكؿ عقد ... عمى، يكمدخمو يقع بمنتصؼ جداره الشرق ،مترا مربعا 50.52مساحتو 
كقد ضـ سـ، 130عرضيا ، بو فتحة مف الناحية الجنكبية شكؿ نصؼ دائرة عمىالمدخؿ جدار 

 ة ربعمحجرة  عمىأحد أركانو  محتك ااألحجاـ، كيحيط بو سكر، ك ة حجرات مختمف 10 يالمبن
  بزكايا دائرية ربما كانت برج مراقبة.

، ذىبية إسالمية التلعم متماثمة عشر قطع عمىكقد عثر بيذا المكقع أثناء إجراء الحفرية 
 :آلتيالنحك ا عمى بيكجو ىذه العممة نص كتا عمىيظير 
 ماـ ىشاـ إلالكسط  :                  ا يف

 أمير المؤمنيف                                
 المؤيد باهلل                                
 عامر                                

 ػؽف الحػكدي ميدمحمد رسكؿ اهلل أرسمو بال                   اليامش :   
 كمو كلك كره المشرككفالديف  عمىيظيره ل               

 
 



 4102َ/ أتش٠ً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌعذد ا٤ٚيٌثذج اٌىثشٜ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
116 

 

 الظير :
                   الإلو إال                       الكسط : 

 اهلل كحده                                 
 ال شريؾ لو                                 
 عامر                                 

 اليامش :
 رب ىذا الدينار سنة ... كثالثمائةبسـ اهلل ض                                

 
الت المعدنية كمصابيح كجرار فخارية كعدد ك بعض المشغ عمى ـ العثكرتذلؾ  إلىإضافة 
 . 11حجرية يحر مف أجزاء مف 

ساف قصكر ح يقة سرت كفطمن يف ثتإف الجيكش العربية بقيادة حساف بف النعماف مك
بف األثير صاحب احددىا كؿ مف  يالفترة الت يىػ كى74 إلى ػى69مف  بالذات لفترة خمس سنيف

كتابو  يدينار ف يبف أباك ، معجـ البمدافكتاب صاحب  مكياقكت الحمك ، في التاريخ كتاب الكامؿ
 . ةنتظارا لممدد مف المشرؽ لمعاكدة الكرة لفتح أفريقياأخبار أفريقية كتكنس  يؤنس فمال

إال  مالميالد خالؿ القرف الثامفمدينة سرت القديمة  إلىلـ تشر المصادر التاريخية 
بة نييار الدكلة األمكية كقياـ الدكلة العباسا، كمف ذلؾ أنو بعد إشارات مقتضبة جدا

 يعم ي" فكل يصالح بف عم يتحت إمرة القائد العباسة كأفريقي ـ( أصبحت مصر750ىػ/132)
مكف مييتقدمكف كيست ةأىؿ المغرب دعا ىإلجيكش المغرب أبا عكف عبد الممؾ بف يزيد، كأرسؿ 

تجيا محركتو أسطكؿ تحرؾ مف األسكندرية  يف مالناس لمدكلة الجديدة؛ ككاف يكاكب الجيش البر 
ة سرت كصمت ينكلما بمغ أبك عكف برقة كأقاـ بيا أحد عشر شيرا كبمغ دعاتو مد، نحك طرابمس

 يأب إلىجعفر المنصكر، فكتب صالح  يالفة أببخىػ( ك 136عباس السفاح )ال يخبار بكفاة أباأل
 .12أمره بالرجكع كيطمب رد الدعاةيعكف 

ماـ عبد عامؿ اإل )كاف( ،يسالـ بف عمر المكاتصاحب كتاب السير بأف " خيالشما يركيش
 ومؤلف يف مكيذكر جاؾ تير  ،"13سرت كماجاكرىا عمىـ( 823-784/ىػ208-168الكىاب )

عيد  يكخالؿ الربع األكؿ مف القرف التاسع، فبأنو " يسطالعصكر الك  يالميبية ف ءتاريخ الصحرا
 عمىىرت ماـ األكؿ، سيطرت تاإلبف اا( ـ823–784عبد الكىاب بف عبد الرحمف بف رستـ )

، كبسكرة ةالشرؽ مركرا بكرقم يسرت ف حتىالغرب  يـ فنمف مستغا ممتد مكصحراك  يجبم إقميـ
 ة الطكلكنية كانت منطقة سرت جزءاألسر  كجبؿ نفكسة. كتحت ،كجباؿ أكراس، كالجريد كقفصة

 .14عاصمتيا برقة ككانت مقاطعة كداف تابعة لسرت يمف الكالية المصرية الت
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 عمى بيغماأل يننتصر إبراىيـ الثاابف خمدكف، فبعد أف ايرد ذكر مدينة سرت عند المؤرخ 
 مالذ بيغمنفتحت البالد بعد ذلؾ لمجيش األاـ ك 896ق/283معركة مانك  ينفكسة كحمفائيا ف

محمد بف زيادة اهلل  يمف الكال يطرابمس، كتخمص إبراىيـ الثان يكاصؿ طريقة شرقا فتكقؼ ف
سيره مف جديد بعد الفراغ مف ىذا الشغؿ.  يثـ كاصؿ إبراىيـ الثان ،ىموأإذ أمر بقتمو مع  يالثان

ككاف  ."15غةتاكر  حتىأنو تقدـ م بف عذار اك  مر يكذكر النك  ،بف خمدكف أنو بمغ سرتا مكقد رك 
الذيف المتطكعكف كف ي كلـف، يمصر الخاضعة لمطكلكنيغزك مف ىذه الحممة  يالثانقصد إبراىيـ 

 إلىسكم فرصة لمعكدة  يترقبكف، يالذيف جندك قيرا دكف رضك "براىيـ الثاني في حممتو إيرافقكف 
تعنت . فيؿ ة مفرطة لممغامرةكر ا قطعا كبصمسحتم مييكف الجيش النظاكلـ  ،مسقط رأسيـ

ؿ لكف مىذا امر محتكد ذلؾ ابف خمدكف؟ أكما ، سرت إلىالتقدـ  يعنو، ف ير رغـ التخمياألم
ليو، انفض الجنكد مف حك اكبالفعؿ، فقد ، ، تبيف لو األمر، كال بد أنو أمر بالعكدةاىذ عمىكبناء 

ميف، قمة المقاتستمرار الحممة لالـ يمكف  كىكذا ،أقؿ مف نصفيـ مبعد ذلؾ سك  كلـ يبؽ معو
 .16"األمر خرآفأجيضت المحاكلة 

 
 أحد قصكر آثماد حساف

فمـ تتحدث المصادر التاريخية ، مدينة سرت القديمةتأسيس تاريخ  يكتنؼ بعض الغمكض
نسحب اكما لـ تشر إلييا عندما  ،الفتكحات العربية المبكرة يعف مدينة سرت ف العربية القديمة

، كمف ىنا كـ تقريبا 60 ما ال تبعد عنيا سك رغـ أني التي بناىاقصكر ال إلىحساف بف النعماف 
 ينفعباس حمدا، ماليجر  يمنتصؼ القرف الثان إلىاإلسالمية يعكد  أف إنشاء مدينة سرت فالمرج

الخالفة  عمىالعباس  يالء بنيستايرم أنو أثناء ، حفريات سرت(كتاب )بحثو المنشكر ضمف  يف
 يعديد مف فرؽ الخكارج بتشييد مدف مستقمة فقامت ال، ـ750ىػ/132عاـ  يأمية ف يمف بن
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عاـ  يكتاىرت المتاف شيدتا ف، كمف أمثمة تمؾ المدف مدينتا سجمماسة، شماؿ أفريقية
مف  يكما ذكر اليعقكب المدينتاف تعتبرك ، كسرت ةجدابيإلكىكذا الحاؿ بالنسبة , ـ758ىػ/140

 إلى، يستنتاجبناء عمي ىذا الدليؿ اال، أتكصؿ يباضية، فعميو فإناإل أقاميا الخكارج يالمدف الت
 ةمدينتا إجدابيفيو شيدت  مكاف الكقت الذ، مالثامف الميالد /ماليجر  يأف منتصؼ القرف الثان

 .17سالميتافإلكسرت ا
كانت سرت منفصمة عف إمارة ، كخالؿ فترة لـ يحددىا المؤلفكف، نياية القرف التاسع يكف
ػف أمف المحتمؿ  يكالت ،ممكدصبف الصغير الماأقاميا  يالتة بالمممكة البربرية الصغيرة باألغال
 .18باضيةتككف إ

ببعض المعمكمات عف  (م/ التاسع الميالدمالقرف الثالث اليجر ) بييمدنا المؤرخ اليعقك 
لىنيا خمس مراحؿ، ك أفصؿ بيف إجدابية كسرت، كيذكر ت يالمراحؿ الت إلىفيشير مدينة سرت،   ا 

فيذكر بأف بيا مسجدا ، ةجدابيإلكصؼ مدينة  ية، كيتعرض اليعقكبتقطف بالمنطق يالقبائؿ الت
 ملد يب األىمية التسما يدؿ أنيا لـ تكت ،، لكنو لـ يعط معمكمات عف مدينة سرتجامعا كسكقا

 تمؾ الفترة.  يإجدابية ف
 يكتابو المسالؾ كالممالؾ المراحؿ الت يـ( فيذكر ف912/ق300. ت) وبف خرداذباأما 

. الثة كأربعيف ميالثفكاف مجمكعيا ، يرت عف قصكر حساف بف النعماف الغسانتفصؿ مدينة س
بيف سرت كقصكر حساف ، أف المسافة ( صاحب كتاب الخراجىػ320.ت) ةقدام يذكرحيف  يف

الشرؽ مف سرت  إلىع ، فسرت اإلسالمية تقالمسافة األقرب لمكاقع ي، كىثمانية كستكف ميال
 يكـ فيككف إجمال 62الغرب مف سرت الحديثة بمسافة  إلىع كـ كقصكر حساف تق55 ػالحديثة ب
 . ثالث مراحؿ مكـ، أ117يف سرت اإلسالمية كقصكر حساف المسافة ب

مف مد  مأفريقية، كقد تمكف الميد يبقياـ الدكلة الفاطمية ف مر جيال ثتميزت نياية القرف الثال
 يلية لمدعكة العبيدية أمرا حيكيا فف جعؿ ليبيا منطقة مكااكك، "ةجدابيا  كؿ مف سرت ك  عمىنفكذه 

جدابي عمىستيالء اال إلىييدؼ العبيديكف فيو  مالمخطط الكبير الذ  ةمصر، ككاف تسميـ سرت كا 
 حتى، ق308، كما أف أتت سنة تحقيؽ ىدفيـ إلىخطكة ميمة  مد اهلل الميديد عبيع يباألماف ف

نت عاية دالعبي لةأف الدك  عمى، كصقميةإفريقية كأعماؿ المغرب كطرابمس  اممكك قد  كاف الفاطميكف
-316( صاحب الحماريد مخمد بف كيداد )يز ك أبأعمنيا  يإذ كادت الثكرة الشاممة الت مشاكؿ كبيرة،

، إال أف ىذه كتتخمص إفريقية كليبيا مف حكميا الدكلة العبيدية عمى يأف تقض" 19ىػ بإفريقية336
 ي: أف ثكرة أبيا لـ تكف مع الثكرة ألسباب منيابلي يمشاعر الناس ف" يالحظ أفالثكرة قد فشمت، ك 

يزيد نفسو قد كاف  اقيركاف، كمنيا أف أباليزيد كانت نكارية فمـ تجذب إلييا مف أىؿ السنة إال أىؿ 
عقبت القضاء  يكشيدت الفترة الت. 20فييا مف يد العبيدييعم ييستكل يالمدف الت عمىة شديد الكطأ
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عبيد  يستكانت لكالة بناأرجاء ليبيا عامة، ك  يف كاالستقػراردكء ػيػلا مف اػػيزيد نكع يثكرة أب عمى
 .يىػ بأسيؿ الصقم342هلل سنة ا المعز لديفف قبؿ ػسرت م عمى يكاف المتكلػف

منتصؼ القرف الرابع  يكتبو ف مكتابو صكرة األرض الذ يبف حكقؿ فا كأمدنا
ذات سكر : "مدينة فذكر أنيا، رتسنة بكصؼ فيو بعض التفاصيؿ لمدي مميالدال/العاشر ماليجر 

د نكاحييا نفس البر تقص ي، كليـ مزارع فربركبيا قبائؿ مف الب، صالح كالمنيع مف طيف كطابية
 سائمة اإلبؿ كالغنـ ما ي. كليا مف كجكه األمكاؿ كالغالت كالصدقات فإذ مطرت كتنتج مراعييا

ب سليا مف الق يسكل، أرطابيا يكقتنا ىذا، كليا نخيؿ تجن يكماليا ف حاؿ إجدابيةيزيد عف 
مر  عمىكأسعارىـ صالحة ، كليا أعناب كفكاكو ،ألف نخيميـ بقدر كفايتيـ، تذكر حالو مر ماتكال

القكافؿ المجتازة بيـ صاحب  عمىكما يجب  ،تيـ كخراجاتيـباياصدقاتيـ كج يمتاألكقات. كالم  
 عمى ية لما ذكرت. كىخؿ إجدابيأىؿ البمد ... كدخميا أكفر مف د مليو جميع مجار ا  صالتيـ. ك 

يضا عمييا بالمتاع كتصدر عنيا مستكاه مف رمؿ، كترد المراكب أ يد البحر فغمكة سيـ عن
 ما أغذي، كلحـك الماعز في، كبالصكؼ أيضا، فإنو بيا غزير كثيريمنو كالشب السرت يءبش

 .21المكاجؿ يالضأف كأنفع ... كشرب أىميا مف ماء المطر المختزف فمف فييا 
، كأصبحت مدينة نمكا كتطكراأف مدينة سرت شيدت ؿ يتضح بف حكقامف خالؿ كصؼ 

 عمىالضرائب  كما يقكـ بتحصيؿ، صاحب صالتيا الصدقات كالخراج يبتجارية مزدىرة يج
، كاإلبؿ كالغنـ، كالصكؼ، يتيا الشب السرتا، كترد عمييا المراكب كأىـ صادر القكافؿ المارة بيا

 .م/ العاشر الميالدمالقرف الرابع اليجر  يف يةـ مف مدينة إجدابكأصبحت مدينة سرت أى
 خميج سرت يمصر كبمكقعيا ف إلى ما كبيرا بمدينة سرت، ألنيا معبرالفاطميكف إىتما يأكل

ما جعؿ منيا أىـ القكاعدالعسكرية ىمة فيو، اآلقمة المدف  إلىإضافة ، مناخو بالصعكبةيتميز  لذما
لذلؾ قاـ  .فتح مصر يفالحمـ الذم راكدىـ ء الفاطمييف األكائؿ لتحقيؽ حظيت بإىتماـ الخمفا يالت

مف سيطرة  تالكياما"لما يحققو ، ككانت أنظارىـ تتجو إلييا عدة محاكالت لغزك مصرالفاطميكف ب
 إلى مد اهلل الميديالخميفة عب رفباد، يسالمالعالـ اإل عمىالحجاز كالشاـ، كمف ثـ السيطرة  عمى

المحاكلة مرة ثانية سنة عاد أالفشؿ، ثـ ككاف مصيرىا . ـ913ىػ/301سنة  يألكلإرساؿ حممتو ا
 ،ـ919ىػ/307سنة  م، ثـ أرسؿ حممة أخر ـ ككاف مصيرىا كمصير سابقتيا914ىػ/ 302

الرغـ مف تكرار  عمىك  ،الخميفة القائـد عي يف ق324-ىػ323مصر سنة  إلى تجيت حممةاك 
عاـ  "22يالمعز لديف اهلل الفاطم يإال عندما تكلالحظ الحمالت فمـ يحالؼ الفاطمييف 

قامة محطات  مـ الذ952/ق341  عمىأدرؾ أف فتح مصر يتطمب تجييز الجند كالمؤف كالمياه كا 
: ياألندلس كزيرالصعاب، كقد أشار ال بتذليؿر المعز دفبامصر،  إلىطكؿ الطريؽ مف الميدية 

الطريؽ الممتد بيف الميدية  عمىيف ميال ثكؿ ثال عمىلساف الديف الخطيب أف المعز أقاـ حصنا 
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 ـ.965ىػ/355ر كبناء الحصكف كاف عاـ تاريخ حفر اآلبا مقريز مكمصر، كحدد ال
ضطالع بتمؾ الميمة كمفيا المعز باال يتذكر المصادر التاريخية "الشخصية الالمعة الت ال

أنيا شخصية تميـ بف  ،شؾيحتمؿ  ا بكضكح كبما النفتخبر  يإال أف اآلثار تأت، ةالدقيقة كالشاق
تاحؼ ، كحفظت بمعثر عمييا تيسمو بجالء فكؽ األحجار التأسيسية الاالمعز الشاعر، فقد نقش 

كمما أمر بو األمير تميـ بف المعز ... فتميـ ىك  تفاؽ شامؿ ...اليبيا ... فقد كردت فييا ب
 فالنصكص تصكره تبمغ العشرات، كمع ذلؾ  يصاحب األشغاؿ كالمكمؼ بيذه التأسيسات الت

 ".23إبعاده عف الخالفة كتكلية أخيو إلىر المعز طضا حتى. ذات ليس إالممخمدا لممشاعرا خميعا 
 ةالمزىر عثر عميو بمدينة المرج القديم يكتب بالخط الككف مبنقش حجر  ةثكيحتفظ متحؼ طممي

 ."مما أمر بو تميـ"كنصو 
، شيدت مدينة سرت إقامة بعض رصتو لغزك ماستعداداإطار  يكف، المعزحكـ خالؿ فترة 

ذلؾ الكقت،  إلىكعميو فإننا نرجح أف يككف تاريخ بناء حصكف سرت يعكد  .المنشآت المعمارية
جدابي يكما يمكننا ربط كجكد عدة صياريج كآبار ف كاف بذليا المعز لفتح  يبالجيكد الت ةسرت كا 

ف أـ ... ك 962ق/355سنة  مأ مذكرىا المقريز  ينفس السنة الت إلىيعكد  ف تاريخياأك ، مصر
عاـ  يبداية مف تكليو الخالفة ف كقت ما يفو ميمك تر أالمعز قد قاـ بإعادة بناء مسجد سرت 

ج الكبير المكجكد بفناء المسجد مف الممكف يف الصير كأـ 965/ق355عاـ  حتىك ـ 952ق/341
 .24فترة إعادة بناء المسجد إلىنسبتو 

ىت ممتد طريؽ أقصر  يفتقع تمؾ الفترة لككنيا  يسرت فامو بمدينة مكانت عناية المعز كا 
كثيرة الغالت كبيا  يكى، اإلقامة الجيدة ويشلجفازة تكفر م يمدينة ف يكى، مصر إلى مف الميدية

 إلى، إضافة مر األكقات عمىسعار صالحة أكليا أعناب كفكاكو ك  الكثير،مف سائمة اإلبؿ كالغنـ 
  لرسك المراكب. ، كليا مرفأ يصمحيتكفر الماء كالمرع

إذ ر؛ إرساؿ المعز لديف اهلل قكاتو لفتح مص يمصر ف يكقعت ف يعجمت األحداث الت
مصر، كحمت  يشتد الغالء فاحاكـ مصر، كأنو  مكردت عميو األخبار، بكفاة كافكر األخشيد

 ختار المعز لديف اهللا .25البالد بعد كفاة كافكر يأطنابيا ف يبالبالد الطكاعيف، كضربت الفكض
كفر لو كؿ األمكاؿ كالتسييالت ك  جيزه مالذ كبيرالجيش الرأس  عمىليككف  يقمقائده جكىر الص

 إلىكخضعت مصر  ،حتالليااـ، فتمكف مف 968ق/358كسيره إلييا عاـ  ،مة لغزك مصرالالز 
ليككف مقرا  القاىرة يقصرا ف ي، كالجامع األزىر، كبنلقاىرةجكىر مدينة ا يكبن ،يفيسيادة الفاطم

 . ممعز حيف حمكلو بيال
أف يرتب  صكب عاصمتو الجديدة القاىرةقبؿ أف يتكجو  يالمعز لديف اهلل الفاطم يعم كاف
جعفر  يرجؿ يدع عمىأكؿ األمر  يختياره فاكقد كقع  ،ما ليابالد المغرب كيعيف حاك أكضاع
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بؿ لممغرب مف قمعز بالرقابة المباشرة القتراح ا عمىحمدكف، كلكف األخير لـ يكافؽ  بف يبف عم
طرابمس منطقة  تثنيتسافيما " يبف مناد الصنياج ميف بف زير مكب ختاراعتبار كليذا اال ،القاىرة
جدابي كبرقة عبد  يالحاكـ الفاطم إلى ةمف الحكـ المباشر لبمكيف، إذ أسند حكـ طرابمس كسرت كا 

عبد  ي بف القديـ، كتكلزيادة اهلل إلى بو فقد عيد ةإفريقي يف، أما الخراج تامياهلل بف يخمؼ الك
ككاف ىؤالء  يرائب الخاصة باألراضضال أمر مالمكصدكالحسيف بف خمؼ  يالجبار الخرسان

ف إعادة أكيبدك  .26رةػػالقاى ياـ السمطة المركزية فػاشر أمػكف تحت إمرة بمكيف المسئكؿ المبمميع
ف كالء حكامو و ضمامنقصد كاف الد المعز ي عمىبيذا الشكؿ ترتيب حكـ بالد المغرب 

ناء ثستااف كرائب، ك ضأمكاؿ الخراج كال عمىستحكاذ ىؤالء الحكاـ امصر، كعدـ ي يف فيلمفاطم
جدابي يربط بيف بالد  مالذالطريؽ  عمى تيـسيطر ليحكؿ دكف مف حكميـ  ةطرابمس كسرت كا 

  المغرب كمصر.
كدخؿ  ىػ 361ربيع األكؿ  10 يحؿ مف قابس فالقاىرة، فر  إلىتكجو المعز مف الميدية 

قيف مف بعشر  ثكرحؿ عنيا يكـ السبت لثال ،طرابمس يكـ األربعاء الرابع كالعشريف مف الشير
صره ثـ رحؿ عنيا كنزؿ بق ى،األكل مالرابع كالعشريف مف جماد يسرت ف إلىفكصؿ  ،يربيع الثان

 .27رقةبػ ية فيفنزؿ بقصره المعركؼ بالمعز  ةكرحؿ مف إجدابي ،جدابيةإلو ب يبن مالذ

 
 جدابيةإالقصر الفاطمي في 

كؿ  عمىق( يمتد 373-362) يالصنياج مبعد رحيؿ المعز أصبح سمطاف بمكيف بف زير 
جدابيك طرابمس كسرت  مسك ، بالد المغرب يكاف يمتمكو الفاطميكف ف ما ستثناىا ا، فإف المعز ةا 

تحت  المدف أف تصبح تمؾ ح، بالرغـ مف أف األخير كاف يطمكما أشرنا سابقامف كالية بمكيف 
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العزيز نزار بف المعز  يعيد الخميفة الفاطم يذلؾ الطمكح ف تمكف مف تحقيؽ. كقد نفكذه
كمنذ حكمو،  إلىسرت كطرابمس جدابية ك إىػ بضـ 367عاـ  ي( إذ أنعـ عميو فىػ365-386)

مف  عامالكأكفد إلييا بمكيف  ،القيركاف بدال مف القاىرة إلى بعية ىذه المدفتذلؾ التاريخ أصبحت 
 .28أثرىا عمىيا أشيرا معدكدات عزؿ لـ تتجاكز كاليتو بالذم  يبف خميفة المميان ىيحي ىكقبمو 

 حتىكقد طالت مدة كاليتو  إجدابية( لمنطقة )طرابمس، سرت،حكـ ا عمىكلة بف بكار تمص وخمفك 
كلة تمصنفس  يف ي، كيظير أف طكؿ المدة قد ألق"ق(411-386الحاكـ ) يعيد الخميفة الفاطم

عف الحكـ  يالتخم إلىالخميفة الحاكـ يعممو أف نفسو تيفك  إلىب تقسطا غير قميؿ مف الممؿ فك
كلة لـ يطمع األمير تمصكمف الغريب أف  ،كالمحاؽ بحضرتو كيرجكه أف يتسمـ منو عمؿ طرابمس

تبعية  لكلة لـ يكف ير تمصعتزاؿ، مما قد يدؿ أف بنية اال –ىك رئيسو المباشرك – يالصنياج
أنو ىك  لير  ميف الذياألقؿ كاف مف الفريؽ المخمص لمفاطم عمىفريقية، أك أنو إلس طرابم
 إلىمف األمكر دكف الرجكع  ىءش يف تشاكمتيما ال يستطيعكف الب عمىديس كمف كاف اكب

 .29يإماميـ الكبير الخميفة الفاطم
 عمىاليا ك  ئذككاف حين ،ينس الصقمأي يككلعفاه أكلة فتمصستجاب الخميفة الحاكـ لطمب ا
جدابية، أمر يبتكلبرقة  بف االمعز  لأق، كر  390المنطقة عاـ  إلىفكصؿ  طرابمس كسرت كا 

يطمب منو إبراز سجؿ إليو تمؾ المنطقة، كأرسؿ  عمىذلؾ فقداف سمطانو  يف مديس الزير با
" 30بسجؿ يأف يكل عمىيكبر  يإنما بعث نائبا عف أمير المؤمنيف، كمثم" يأنس ء رداية فجلالتك 
ديس فمـ يقبؿ القدكـ عميو أك مفاكضتو أك إبراز انفسو ندا لممعز بف ب يف لنسا رأأبدك أف يكي

نس أيتقابؿ مع جيش ك ، جعفر بف حبيب بف باديس جيشا يقكده المعز فأرسؿية، لك تكتاب ال
سر أنس فأي عمىرت الدائرة اكـ( كد15منطقة غرب مدينة طرابمس بنحك عند جنزكر ) يالصقم
أف أىؿ طرابمس لـ  يكيذكر التيجان، بطرابمس يعمقت فمكؿ جيشو بقيادة فتكح بف كلح، تؿثـ ق  
 ابف خمدكف أف فتكحا كجماعتو دخمك احيف يشير  يف. 31مف الفريقيف بدخكؿ المدينة ايًّ أ ايمكنك 

ف فمفكؿ بف سعيد قد بأ، كحاصرىـ جعفر بف حبيب إال أف األخبار كافتو فييا اطرابمس كأمتنعك 
 .بف حبيب عنياارتحؿ اطرابمس ف إلىنو قاصد كأ، نزؿ قابس

طرابمس،  يف( ىػ540-391) 32كفر خز  يظيكر دكلة بن مالقرف الرابع اليجر  شيد أكاخر
كباديس صاحب إفريقية حكؿ كالية طرابمس  مبرقة العبيد يكال يالصقمنس أالخالؼ بيف ي كافقد ك 

ىك  استطاعفمفكؿ بف سعيد،  اسمو ةطرابمس( مغامر مف زنات مالذم تسرب منو إلييا )أذ فىك المن
 .33قرف كنصؼ مف الزمافالجانب األكبر مف تاريخيا مدة  عمىا طرك يكخمفاؤه أف يس

ستقؿ بيا اك  ف بالقكة،يفتكيا مف الصنياجياد ىػ كق391رجب  يكالية طرابمس ففمفكؿ " ىتكل
ؿ أف تككف ك فكأراد فم ،باديس بف المنصكر دامت نحك سنتيفعنيـ، ككقعت حركب بيف فمفكؿ ك 
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كلكنو ، ىػ فقبؿ طاعتو 391مصر، فأرسؿ إليو بطاعتو سنة  يطرابمس تابعة لمحاكـ بأمر اهلل ف
ليككف  يبف حمدكف األندلس يبف عم يإلييا يحي الحاكـ كأرسؿ .34"طرابمس عمىلـ يقر كاليتو 

يذىب "ك  ىػ392التاسع مف ربيع األكؿ سنة  يطرابمس ف إلىكصؿ فطرابمس كقابس،  عمىكاليا 
شترؾ امفكؿ ... كلكف فمفكال لـ يكف قد ستنجاد فكاف إستجابة ال يأف قدكـ يحي إلىبف خمدكف ا

ددا مكاف  يبف األثير ىك أف يحياذكره  المعقكؿ ما إلىنزاع مع أحد، كاألقرب  يحينئذ ف
ئد البمد، كعنذ عمى يستكلازكر، كأنو لما كصؿ كاف فمفكؿ قد عند زن ازمك نس الذيف ى  أألصحاب ي

كيبدك أف فمفكال  .35"بالحفاكة ككضع جيكده تحت تصرفو ييحي يمتثاؿ كتمقأظير فمفكؿ غاية اال
 .ملباديس الزير فة الفاطمية، كيأمف جانبيا ليتفرغ قد قصد مف ذلؾ إظيار كالئو لمخال

نفرد فمفكؿ بف سعيد باألمكر، كأساء ابف حمدكف كثيرا بطرابمس، إذ  يلـ تطؿ إقامة يحي
 إلىفعاد  .36"بصف شراء كغيب ىما أحبكه مف خيكؿ يحي جالور ك  كى ينتقاك " أصحابو،معاممتو ك 

الحاكـ مف ذلؾ الخميفة  اءىػ فأخبر الحاكـ بما تعرض لو مف سكء معاممة فأست393مصر عاـ 
 فمفكؿ بف سعيد. عمى ضبوشتد غاك 

 يلفاطمأثنائيا يستنجد بالخميفة ا يكفمفكؿ، ككاف األخير ف بيف باديسحركب الت ار د
 ةحجاـ الحاكـ عف إعانإ فأ "إحساف عباس" مكير كلكنو لـ يستجب لذلؾ، ، رتوال نصمالحاكـ مؤ 
أف  ي، فمـ يكف مف الطبيعيديناف بالطاعة لمخالفة الفاطميةكانا "ألنيما  فمفكال كباديس :الرجميف

ع ػػػػػجػمف طاعتو كيش وػمػكب ر ػػرج المغػػو يخػػ، ألف تحيزه لكؿػفمػاصة لػػكخ ،دىماػػػة ألحػالخميفيز ػيتح
رككة   يأب أف جػػيػكش الػفػاطػمػييف كػانت مشػغػكلػػة بػػثػكرة ـػػثالطػػاعػة. صا ػعؽ ػش عمىة ػػػػػػػصنياج
كربما كاف  .37اآلخر" عمىمف الفريقيف  مقدكرىا أف تعيف كاحدا يق فمـ يكف ف397–395بيف 

كيأمؿ  ،بف حمدكف يات مف مكقؼ فمفكؿ تجاه يحيحزاز نفسو  يالحاكـ الزالت فالفاطمي الخميفة 
الدكلة الفاطمية اخضاع المنطقة بعد فراغيا مف المشاكؿ  عمىفيسيؿ  أف تنيؾ الحرب الطرفيف

  .التي تحيط بيا
أصبح بيف  نو لـ يكف في مأمف إذفإناطؽ التابعة ليا بطرابمس كالم فمفكؿ ستقالؿارغـ 

ميفتو باديس بإفريقية، فمـ تسترح نفسو ليذا الكضع الميدد مصر، كخ يعدكيف: الحاكـ بأمر اهلل ف
ـ قرطبة يستنجده كيعده محمد بف ىشاـ حاك مالميد إلىفأرسؿ ، كؿ كقت يبالخطر ف
 ستقبؿ الكفدا. كقد المنابر عمىكيدعك لو  ،ر كالدراىـنانيدأف يضرب ال يفكيستأذنو  .38بالطاعة

 يف الدكلة األمكية فإالقكؿ كيمكف ، فمفكؿ إلىكزكده بكتاب كىدية م طرؼ الخميفة األمك  مف
سنة  يفمفكؿ ف يكقد تكف. مقدكرىا نجدة فمفكؿ يكلـ يكف ف ،نيياراالب األندلس حينذاؾ تؤذف

 . قبؿ أف تعكد رسمو مف قرطبة ق400
خك ستسمـ كرك بف سعيد أايا ك يعم يستكلاك طرابمس،  فياجـستغؿ باديس مكت فمفكؿ ا
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كقد  كنزؿ باديس قصر فمفكؿ بطرابمس.طمب كمف معو األماف فأمنيـ، ك حاكـ طرابمس، ، فمفكؿ
مصر، فأرسؿ إليو ىدايا  يالحاكـ بأمر اهلل ف إلىالخزركنييف  عمىكصمت أخبار إنتصار باديس 

، ككصمتو اليدايا ىزيمة الخزركنييف يعممو تقديرا لما أبداه مف جيد ف إلىكثيرة، كأضاؼ برقة 
 .39ق403سنة 

حكميا عبد  ىق، ككاف يتكل414سنة ف كرك مف إسترداد حكـ طرابمس نحك ف خميفة بمكت
، كشعر أنو بف كرك نفسو كاليا عميياابف الحسف المعيف مف طرؼ المعز بف باديس، كأعمف ااهلل 

سنة  يالظاىر الفاطم إلىإفريقية، فكتب  يمصر، كالصنياجييف ف يبيف عدكيف: العبيديف ف
بف ا، ككصمو بف باديس بيدايا فقبمياا إلىبؿ منو، كأرسؿ مصر يعده بالطاعة فق يق ف417

 .40طرابمس ي، فأمف جانبيما كتـ لو األمر فباديس بيدايا مثميا
 حيثطرابمس، ل خاضعةكانت  يالت الفترة ىك تتبع تاريخ مدينة سرت ىذه يما ييمنا ف

ج سياسة ينتا ملذبف خرزكف افمفكؿ بف سعيد ابمس كاألقاليـ التابعة ليا "خضعت سرت لحاكـ طر 
 يحكـ بن ستقالؿ منطقة سرت أياـاف إكمف ىنا يمكننا القكؿ ، مزير  ييف كبنية بيف الفاطميعالكق

جدابية تجاىد لمبقاء 1001/ق391خرزكف قد بدأ عاـ  ـ، كأصبحت منطقة طرابمس كسرت كا 
 .41الشرؽ" يالغرب كالقاىرة كبرقة في مستقمة عف القيركاف ف

 ي تضـ طرابمسالمنطقة الت عمىف ريالمسيط، خزركف يبنبيف حظ أف الصراع مالمف ال
جدابية مصر  ي، ككاف الفاطميكف فاد أحياناد، كيز إفريقية يخبك حينا ييف فكالزيري، كسرت كا 

 إلىنحياز ا يجعؿ منطقة سرت ف م، األمر الذمزير  يخزركف ضد بن يجانب بن إلى يميمكف
خشيتيـ مف كجكد دكلة زيرية قكية  إلىىذا يعكد كيحتمؿ أف مكقؼ الفاطمييف  ،الفاطمييف بمصر
 حدكد برقة.  حتىتمتد مف إفريقية 

السنة تمؾ  يئة، ككانت فبعيف كخمسمسنة أر  إلىخزركف  يستمرت طرابمس تحت حكـ بنا
مية صقلجار" صاحب "كفركا مف أكطانيـ، فجيز إلييا شدة عظيمة كمجاعة ىمكت فييا الناس 

، ككقع بيف ستقرار كالتو فييماادية كصفاقس ك المي عمىإستيالئو  رىا بو كذلؾ بعدصأسطكال حا
سيطرة الصقمييف نحك  تستمر اكقد  .42تغمب األسطكؿ المذككر إلى مأىؿ طرابمس خالؼ أد

 عشر عاما ثار بعدىا أىؿ طرابمس عمييـ. يثنا
 عمىأثرىا الكبير  لخالفة الفاطميةق( كا453–406ف المعز بف باديس )يكاف لمقطيعة ب

ف كنا  العالقات الفاطمية الزيرية كجو التحديد تاريخ قطع المعز لعالقة التبعية  عمىنعرؼ  ال"كا 
ؿ مكمف المحت ،الحقيقة أكثر مف نظرية يلـ تكف ف عيةتب يكانت تربطو مع الفاطمييف، كى يالت

، كسارع ىذا ـ1042ق/433سنة  ي( فـ1075–1031الءه لخميفة بغداد القائـ )أنو أعمف ك 
مدينة  عمىكقد كاف ليذه القطيعة أثرىا الكبير  .43ير بالقبكؿ كأرسؿ إليو بخمعة التنصيباألخ
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مصر  ي، فعندما قاـ المعز بإعالف القطيعة مع الفاطمييف فيسرت كبقية مدف الشماؿ األفريق
نصيحة  عمىبناء  -المستنصر  يبغداد، أجاز الخميفة الفاطم يعتراؼ بالخالفة العباسية فكاال

ىالؿ كسميـ النيؿ، مشجعا أمراءىـ بالجكائز الكبيرة ي القبائؿ العربية مف بن - ماليازكر كزيره 
 يلتخمص مف بنا إلى مف ذلؾ ييرم م، ككاف اليازكر بعيرا كدينارا تيـملكؿ كاحد مف عا يكأعط
"فإف صدقت المخيمة  شرؽ النيؿ كيفيـ ذلؾ مف قكلو: يتعيش ف يبضربيـ بتمؾ القبائؿ الت مزير 

كارتفع عدكانيـ عف ، كعماال بتمؾ القاصية، معز كصنياجة كانكا أكلياء الدعكةفرىـ بالمف ظ
ف كانت األخر  صنياجة الممكؾ. مف بعدىا كأمر العرب البادية أسيؿ  مافميا  لساحة الخالفة، كا 

لمخميفة فخاطب تمؾ القبائؿ بقكلو: قد أعطيتكـ المغرب كممؾ المعز بف بمكيف  مكراؽ ىذا الرأ
ىالؿ  يمف السماح لعرب بن يستفاد الخميفة الفاطماقد  .44بؽ فال تفتقركفالعبد اآل، يياجالصن

النيؿ، "ككسب كسبيف  زتياجاب ،مصر نظرا لمشاكميـ دصعي يشدىـ فحكاف قد تـ كسميـ الذيف 
  ."45مف تمرد عميو عمىكسمط عقابو ، الكطأة مىك تخمص مف ضيكؼ شديد إذ بضربة كاحدة

كعبد الكاحد التاريخ  يبف األثير صاحب كتاب الكامؿ فالمؤرخيف العرب كامف حمؿ الكثير 
عتمد اكتابو العبر كمف  يبف خمدكف فاتمخيص أخبار المغرب ك ي كتابو المعجب ف يف يالمراكش
رة مف ػالقبائؿ العربية المياج احممك ، كتبيـ مف المؤرخيف العرب المحدثيف ككذلؾ المستشرقيف عمى
فريقية، أك كما ذكر في كأعماؿ التخريب  يفكضىالؿ كسميـ ال يبن : بف خمدكفابرقة كطرابمس كا 

جدابية كسرت كزحفت يا فخربت المدينة الحمراء )برقةستباحتا"فأفتتحت أمصارىا ك   عمى( كا 
 .46ق443ة ػريقية سنػإف ىػإل اك ػكصم ىكا عميو حتػإال أت بشيءراد المنتشر اليمركف ػالجػريقية كػإف

مدينة سرت، فتدىكرىا لـ يكف بسبب اليجرة  ىعم كبير لية لـ يكف ليا تأثيرإف اليجرة اليال
نما كاف بسبب فقدانيا دكرىا الرئيس ،فقطالياللية  بأف  ،47حدده ليا الفاطميكف مالكحيد الذ يكا 

مصر، ثـ أصبحت المدينة بعد ذلؾ مسرحا لمصراع كالفتف  إلىطريقيـ  يتككف مدينة محصنة ف
يف يمكف إضافتيما ي، كما أف ىناؾ سببيف أساسطقةالمن عمىد بسط نفكذىا تري يالت مبيف القك 

 : المنطقة عمىتيما انعكاساالمشار إليو ككاف ليما  مالزير  يالصراع الفاطم إلى
 يالمشرؽ ف إلىالمتكسط  تجارة الفاطمييف مف البحر يالسبب األكؿ: التغير المفاجئ ف

 عشر لمميالد.  مالقرف الحاد
مف أجؿ  ،مصر إلىكد لمفاطمييف قبؿ نزكحيـ أف تطكر مدينة سرت يع: يالسبب الثان

ت تشكؿ ليـ تمؾ فتحيـ مصر، كعندما تـ ذلؾ لـ تعد سر  ييـ فتساستغالليا كقاعدة عسكرية 
 يالت يكلكف الفكض ،ىتماـ بيابنك خزركف فيما بعد بعض اال مأبد كربما ،األىمية فأىممكىا

 إلىالنياية  يف لأد مسرت، األمر الذبىتماـ يـ عف االنتباىـ كشغمتاعمت طرابمس لفتت 
  .48"أف ىجرت تماما إلىعنيا تدريجيا  السكاف حفبدأ نزك ، أىميتيا يتالش
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ـ( 1083/ق476) اهلل البكرم يمر الرحالة أبك عبيد ممنتصؼ القرف الخامس اليجر  يكف
كبيا جامع  ،ر طكبسيؼ البحر، عمييا سك  عمىمدينة كبيرة  ي"كى فيصؼ مدينة سرت بقكلو:

البحر. ليس حكليا أرباض، كليـ  إلىكباب صغير  يكجكف يكحماـ كأسكاؽ، كليا ثالتة أبكاب قبم
الماعز كلحمانيا عذبة طيبة، ليس يؤكؿ ذبائحيـ ك  ،كبساتيف كآبار عذبة كجباب كثيرة نخؿ

دينة زالت م ف مدينة سرت ماأ مكيفيـ مف كصؼ البكر  49بطريؽ مصر أطيب مف لحكميا ..."
 يالخميفة الفاطمفترة  يكانت ف اتيعأف تكس حمف المرج مكبيرة بأسكاقيا كحماميا كجامعيا الذ

، كيمكف القكؿ أف اض حكليابأنيا ليست ليا أر  الىػ إ362مصر عاـ  إلىالمعز عند رحيمو 
 . كفت داخؿ أسكارىا كقؿ عدد سكانيانمكىا تقمص كأن

عشر  ي/أكائؿ القرف الثانمسادس اليجر منتصؼ القرف ال يزاد تدىكر مدينة سرت ف
بحر ميالف، بيف مدينة سرت كال"يقكؿ: ـ( 1116ق/561.)ت يدريساإل يلمميالد، فالجغراف

، كبيا كثير مف شجر زيتكف بيا كال ،ستدار بيا رمؿ، كبيا بقايا نخيؿاكعمييا سكر تراب كما 
. كليس بيا مف ؾ بإفسادىاأكثر ذل عمى يلعرب تأتير أف اغالتكت كبقايا شجر التيف كثير. 

بكداف. ككاف نخيميـ فيما سمؼ فكؽ الكفاؼ ليـ، ككانت ليـ  العشب ما بأكجمة، كال مف التمر ما
بطكف األكدية  يإال ماكاف ف شىءكقتنا ىذا كلـ يبؽ بيا  يأعناب كفكاكو إال أنيا تمفت ف

  .50ؿ مف البربر"المكاجؿ، كآبارىا قميمة كعمييا قبائ يكمياىيا مف المطر ف ،الجباؿك 
ا مقتبسا عف الرحالة نصابو معجـ البمداف كت يف (ق626.)ت مالحمك كيكرد ياقكت 

شماؿ زكيمة  يف"كتابو بسط األرض فيذكر أنو  يـ( ف1286ق/685ابف سعيد ). أما مالبكر 
ألسنة المارة، كقد خربيا العرب  عمىالكتب ك  يمف القكاعد القديمة المذككرة ف يكى، مدينة سرت

الطريؽ قصكر لجيراف العرب الذيف  عمىيبؽ منيا إال قصكر يسكنيا أتباعيـ ككذلؾ جياتيا  كلـ
   .51"يحرثكف حكليا
بدأىا مف المغرب أكاخر  يسرت خالؿ رحمتو التػر بم مالذ ميؤكده الرحالة العبدر  كىذا ما

ر بينيا ك عدة قص عمىمؽ طي سـالبيداء قصكر سرت، كىذا اال يالحت لنا ففيذكر " .ق688سنة 
يطمؽ  المدية، كأكثر ما يىذا الكقت. كآخرىا يسم يأعمرىا ف يالشبيكة كى يمسافة أكليا يسم

. كقد ذكر و عبرة، كحكميا كميا حكـ القفار. قمما يعمرىا إال األعراب كمف ليس بسـ سرت عميياا
ك ذلؾ ساحؿ البحر ليا نخيؿ كبساتيف. كذكر نح عمىمسالكو أف سرت مدينة كبيرة  يف مالبكر 

 ،ر كدثربمما ذكر، إال أف يككف مما غ شىءإجدابية، كبينيما نحك عشر مراحؿ، كال كجكد ل يف
مة كىك جؿ كأظنو سمع بكجكد التمر فظف أف بيا نخيال، كالتمر إلييا مجمكب مف بالد أكج

 .52"عيشيـ بيا
 ـكعد يأف المنطقة كانت تعيش فترة مف الفكض م يالحظمف خالؿ كصؼ العبدر 
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مف سرت سير مف خاؼ يدا عادية، أك أسدا ضارية أف فأشار أف ركبو سار " يرار األمنقستاال
كائب كمممات، ن، كمقر ر جيكش كغارات: مجسر العيك عف ظيلمرحاؿ تنكشو ... كال محط 

 .53يطاؽ" ماؤىا كشؿ زعاؽ، كلصيا بطؿ ال
يطمؽ  يالت يى م، كما ذكر العبدر يايعمسـ سرت اأكثر ما يطمؽ  مسـ المدية الذالعؿ ك 

)المدينة( تصغير مدينة فربما سقطت النكف لتصحيؼ، فالرحالة  اسـالمنطقة حاليا  يعمييا أىال
أكاخر القرف  يقاـ بيا ف يالت( الرحمة العياشية أك ماء المكائد) رحمتو ييشير ف شيأبك سالـ العيا

ف يقاؿ لو المدينة مررنا بمعط": بقكلوإلييا  يشير مالسابع عشر الميالد/معشر اليجر  مالحاد
كأـ السمطاف ىذه تحمؿ  (51) .54ساحؿ البحر، ثـ بآخر يقاؿ لو أـ السمطاف" عمىتصغير مدينة 

 كيمك مترات.  5الشرؽ مف مدينة سرت القديمة بنحك  إلى ىكى، سمطاف اآلفاسـ 
أف مدينة سرت  مكالعبدر  يبف سعيد المغرباك  ييسالرحالة اإلدر  يالحظ مما كتبو كؿ مف

التمر  عمىحياتيا  يكتعتمد ف ،فقدت نخميا كبساتينيا، أىميتيا كأصبحت قميمة السكاففقدت 
 حتىك  معشر الميالد ثكمع حمكؿ القرف الثال ،، كىك جؿ عيشيـ بياالمجمكب إلييا مف أكجمة

جغرافية ) تابكلسكء الحظ نجد أف ك"، مدينة سرت القديمة عمىالقرف التاسع عشر خيـ النسياف 
كبذلؾ فقدنا  ،طمب تيمكر ضاع عمىـ، بناء 1401عاـ  يبف خمدكف فاألفو  مالذ( المغرب

 .55كتابو المفقكد" يعف سرت أكردىا ذلؾ العالمة العمالؽ ف ميمةمالحظات 

أف  ( جاء فيياـ1822–1821) يرحمة األخكيف بيتش يكرد كصؼ لمدينة سرت القديمة ف
ذلؾ بقايا عدة قالع منيعة البنياف  مىعكما شيدت  مًّايممكقعا عسكريا مدينة سمطاف مثمت "

كمتانة  ،قكة إلىييئة تمؾ المكجكدة بالزعفراف، إضافة مال يتشبو مف حيث تصميميا الرباع
حالة  يتزاؿ مخططات ىذه القالع ف تجاىات. السكار المؤدية إلييا مف مختمؼ االأساسات األ

أسكارىا فإف دقة كصفيا تحتاج حالة الزعفراف، أما بخصكص  ييالتيا فثم مف أفضؿ كحجـ أكبر
كف الحصكؿ ، كمع ىذا فقط أمتصاؿ بينياكنقاط االدراسة دقيقة قبؿ الجـز بتحديد أبعادىا  ىإل
حيث  ل، خالفا لألخر ستتناء مكاف مدخميااحة المعالـ ب، إحداىما كاضثنيف منياامخططات  ىعم

كاإلقامة زئيا المخصص لمسكف جدرانيا الخارجية خالفا أيضا لج عمىمكاف بكابتيف  أمكف تحديد
، حيث مير بعيد عف ىذا المكقع العسكر غ... تقع بقايا المدينة القديمة المعركفة فعال بالمدينة، 

، خالفا لحالة تزاؿ محتفظة بحالتيا الجيدة ي التظير العديد مف اآلبار، كأحكاض المياه الت
مخطط ليا دكف  ممعو كصؼ أ مما يصعبالسكء  يمنتي يتبدك فعال ف يالقريبة الت يالمبان

  .56تكثيؼ التنقيب حكليا"
كلكف تقريره " ـ1846سنة  يسمطاف( فبارت بزيارة مدينة سرت القديمة )قاـ الرحالة ىنريش 

 ي، فيما عدا مالحظة أف القمعتيف المكجكدتيف فيف بيشااليكاد يضيؼ شيئا عما كتبو األخك 



 4102َ/ أتش٠ً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌعذد ا٤ٚيٌثذج اٌىثشٜ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
128 

 

تمثؿ المكاقع أف ىذه اآلثار  يمة كىيمالنتيجة ال إلىكقد تكصؿ  ،مدينة سمطاف كانتا داخؿ السكر
 .57كأسكينا كسكرت" سالمتتالية لكراك

و الرحالة السابقكف كتب ما عمىعتمد فييا ا يدراستو عف سمطاف كالت يتكصؿ جكد تشايمد ف
زار فييا  يخريطة ليبيا الركمانية" كالتأثناء حممتو إلعداد " ـ1950قاـ بيا سنة  يالترحمتو  عمىك 

الفخار ذات  مف المكقع بأف شكميا العاـ كقطع يلمجزء األساس اين أثر  امسحن  لسمطاف كأجر نة مدي
ىذا المكقع كاف لمدينة  أف يشكا فال تترؾ سطح المدينة  عمىكجدت  التي يالطراز اإلسالم

 ؾ( كانت كال شأنو كاف كاضحا أيضا بأف إيسينا )المدينة الركمانية، رغـ ركمانية إسالمية، ال
 .58"مكاف مجاكر يف تقؼ

قامت  يسكرت الت عمىيمكف التعرؼ ستنتاجاتو بنفس الدراسة بأنو "ا يتشايمد فكيذكر جكد
بذلؾ كصؼ  ي، كرغـ أنيا ليست كاسعة كما يكحمف أسكارىا المحيطة يلعصكر الكسطا يف

ع ، لكنيا تقدـ إحتماالت ممتعة لمف سيقكـ بأعماؿ الحفر مستقبال ... كيمكف أف نتكقمالبكر 
حتماؿ احقيقة  كلكف ،مأشار إلييا البكر  يالمسجد كالحماـ كاألسكاؽ الت عمىداخؿ أسكارىا العثكر 

بعض أبنيتيا الكاقعة داخؿ  يأسكارىا فقط بؿ ف يب الطكب بشكؿ كبير، ال فلستخداـ قكاا
   .59السكر، تحتـ إستخداـ أشد كسائؿ الحفر حذرا كيقظة"

أك  ـ1966ك  1962 يبيا مصمحة اآلثار بيف عام قامت يلقد دلت نتائج الحفريات الت
 يبيف سنت 60شتراؾ مع مصمحة اآلثارالدراسات الميبية البريطانية باالجمعية قامت بيا  يتمؾ الت
ؿ القرف الرابع ػمف أكائ ازدىارأكج  يكأنيا كانت ف ،أىمية مدينة سرت عمى ـ1981–1977
عشر  ممنتصؼ القرف الحاد حتىالعاشر )القرف  مامس اليجر ػمنتصؼ القرف الخ حتى ماليجر 

، ذلؾ حصكنيا كأسكارىا القكية عمى (. ككانت ىذه المدينة مف المكاقع المنيعة، كما يدؿمميالدال
ستراتيجية أعادك تحصيف سمسمة مف المكاقع االأكؿ عيدىـ قد بنكا أك  يكيظير أف الفاطمييف ف

مدينة سرت الحديثة،  يشرق 38الكيمك متر لتأميف مكاصالتيـ، كأننا نجد أحد ىذه المكاقع عند 
، أسكار مدينة ره الحصينة كطريقة بنائيااأسك  يالبحر مباشرة، كيشبو ف عمىكىذا المكقع يطؿ 

  .61"سمطاف اإلسالمية كطريقة بنائيا
بإشراؼ األستاذ عبد الحميد عبد السيد  ـ1963مف عاـ  سبتمبر اآلثار فيقامت مصمحة ك 

، كقد دلت األرض داخؿ مدينة سرت اإلسالمية سطح عمىظاىر كبير  ىمبن يفبإجراء حفرية 
، يمتد ضمعو الطكيؿ مترا 31x41ىك عبارة عف مسجد مقاييسو  يأعماؿ التنقيب أف ىذا المبن

 خؿة مداخؿ ... بالشماؿ كالشرؽ كالغرب، كيبدك أف المدثالجنكب. كلممسجد ثال إلىمف الشماؿ 
  .كاف المدخؿ الرئيس يالغرب

محؿ المئذنة، كربما كانت  افيكجد مستطيؿ أغمب الظف أنو ك يالغرب يالركف الشمال يف 
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  .62"مدينة إجدابية يأضالع كما ىك الحاؿ ف ةيمف ثمان
مترا  19x21يتميز صحف جامع سرت اإلسالمية بحجمو الكبير إذ تبمغ مساحة الصحف 

نيار جزء مف األرضية اقد غير المنتظمة، ك  مككاف مبمطا بكتؿ كبيرة مف حجر الجير الرماد
 15.5، كطكلو ـ 2.5الصيريج  صيريج كبير لمماء منيار، كيبمغ عرض ىذا يكسط الصحف ف

 أمتار. 5كعمقو  مترا
ختالؼ منسكب اذلؾ  عمىكيدؿ  ،كمف المحتمؿ أف بناء الصيريج قد تـ قبؿ بناء المسجد

، فترتيف متقاربتيف يقد تـ ف رسانة، كيبدك أف بناء األرضيتيف بالخ63الصيريج كالمسجد يأرضيت
 يأكامر الخميفة المعز لديف اهلل الفاطم عمىبناء  يأف الصيريج قد بن حذلؾ فإنو مف المرج عمىك 

مصر، كما تـ فيما بعد خالؿ فترة قصيرة بناء أك إعادة بناء مسجد سرت  إلىقبيؿ رحيمو 
كتشاؼ عدد مف ألكاح الؾ ذ ، كيؤكدممنتصؼ القرف الرابع اليجر  إلىيعكد  ماإلسالمية كالذ
ما يجعؿ مف العسير ة كغير مترابطة تحمؿ كتابات ككفية بارزة غير كاضح يممكالر  مالحجر الجير 

مدينة برقة  ي، إال أنيا مف الشكؿ كطريقة الكتابة شبيية بالنقكش المكتشفة فتشير إليو فيـ ما
ا مدينة إجدابية م ييا فيعمثر ع ي، كبالنقكش التةثبمتحؼ طمميالقديمة )المرج( كالمحفكظة حاليا 

لىالفترة الفاطمية ك  إلىيؤكد أف نقكش سمطاف تعكد   . تحديدا يفترة المعز لديف اهلل الفاطم ا 
 يأعماؿ الحفر الجارية ف عمىباإلشراؼ  يمؼ الدكتكر محمد مصطفـ ك  1965عاـ  يكف

مف الخارج سكر المدينة  تنظيؼ إلىبداية الحفرية " يتقريره أنو عمد ف يمدينة سمطاف، فيشير ف
 عمىيشرؼ  مذكره المؤرخكف كالجغرافيكف عف أبكابيا، فكشفت عف الباب الذ فقط، كمتابعة ما

باب المدينة  عمىعثرت  حتى، الناحية الغربية إلىر مف الخارج البحر، ثـ تابعت تنظيؼ السك 
 إلىقطعا  متؤد يالت ،المدينة مف أبكابيا إلىك الدخكؿ مف ذلؾ ى يية. ككاف ىدفناحىذه ال يف

ما يذكره المؤرخكف كأسكاؽ كغير ذلؾ جانبيا مف بيكت كحمامات  عمىكاف يكجد  الشكارع، كما
تخريب  إلى مكسط المدينة، مما قد يؤد يالتنقيب ف مأردت أف أتفاد ي، كما أننكالجغرافيكف

ـ 1966-1965 يسنتي جرت ف يكقد حددت ىذه األعماؿ كالحفريات الت .64"األساسات ضبع
، كعرضو مترا 1650نة ، كبمغ طكؿ سكر المديمترا مربعا 184003" بمغت يمساحة المدينة كالت

 .65"سنتميترا 160المتكسط  يف
 يكالحصف الجنكب، يلشرقا يالحصف الجنكبكىي ؛ ةثددت حصكف المدينة الثالكما ح  

، يالحصف الشماليك فا سكر المدينة كيحدىما مف الخارج، أما الحصف الثالت، مكيضمي يالغرب
 ىمترا إل 150بعده نحك  ىالبحر، كعم عمىيشرؼ ك قع خارج السكر بيف المدينة كالبحر الكا

  .منو الشماؿ
كيدؿ المخطط العاـ لمدينة سرت اإلسالمية )سمطاف( أنيا مدينة حصينة منيعة مسكرة كما 



 4102َ/ أتش٠ً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌعذد ا٤ٚيٌثذج اٌىثشٜ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
130 

 

كجامع، كترد إلييا ذلؾ الرحالة كالمؤرخكف العرب، كأنيا كانت ذات أسكاؽ كحمامات  إلىأشار 
ساحػؿ البحػػػر المتكسط، ككاف ميناؤىا عبارة عف خميج تحميو  عمىإذ تقػػع المدينة  ،المراكب

مجمكعة مف النتكءات الصخرية تتكسر عمييا أمكاج البحر، كيبدك أف الرماؿ قد طمرت جزءا 
 . يكبيرا مف الميناء األصم

 
 مخطط الجامع

عدد قميؿ جدا مف قطع الخزؼ المتعدد  عمى ـ1966-1965كقد عثر خالؿ حفريات 
قطعة صغيرة مف العممة الفضية، عمييا كتابة ككفية جميمة ضربت  ىاأللكاف، كعثر أيضا عم

 .ـ(975–952/ىػ365-341) يالخيفة المعز لديف اهلل الفاطم اسـب
 الفترةكاف الغرض مف الحفريات المشتركة بمدينة سرت اإلسالمية )سمطاف( خالؿ 

ستكماؿ الحفريات اطانية، بيف مصمحة اآلثار كجمعية الدراسات الميبية البري ـ1977-1981
أجريت داخؿ كخارج مسجد سرت أف  يكقد أكضحت ىذه الحفريات الت ،السابقة كالتكسع فييا

كاف المسجد صغير الحجـ، قد شيد في أكائؿ  ىالمرحمة األكل :المسجد مر بثالث مراحؿ تاريخية
مف القرف  ي، أم النصؼ الثانمم في النصؼ األكؿ مف القرف الثاني اليجر سية أاالفترة العب

 المسجد القديـ زمف الخميفة الفاطمي عمى. كفي المرحمة الثانية أجريت تكسعات مالثامف الميالد
 المسجد ت أبعادق( كأصبح355-341في الفترة ) ممصر أ إلىنتقالو االمعز لديف اهلل كقبيؿ 

(31x41كأف مخططو ي )تماثؿ مع المساجد الفاطمية في شماؿ إفريقية. المرحمة الثالثة تعكد ـ
ىذه المرحمة فقدت سرت دكرىا  ي، كفمعشر الميالد م/ الحادمما بعد القرف الخامس اليجر  إلى

زمف متأخر  يكأىميتيا، كقؿ عدد سكانيا، فأغمقت بعض مداخؿ المسجد كالصحف، كف يالرئيس
غرؼ  إلىستقر سكاف بدك في المنطقة، كقامكا بتقسيـ األركقة اىجر سكاف المدينة بالكامؿ، ك 

 .66ستغمكا ىذا المكقع كمنطقة دففاجدراف، كيذكر أف ىؤالء البدك قد صغيرة عف طريؽ بناء 
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 منظر عام لمجامع وصورة المحراب

      
 بيت الصالة مف الناحية الغربية –المسجد 
ف الكسر الفخارية المصقكلة كغير المصقكلة، اآلالؼ م عمىنتج عف ىذه الحفريات العثكر 

بقايا جانب عدد كبير مف  إلىالكاممة مف الفخار غير المصقكؿ، ىذا  يفضال عف بعض األكان
كميات كبيرة مف  عمىكعثر أيضا  ،يا زخرفةمنبعض  عمى، كيالحظ يةكزجاج يةكبركنز  يةحديد

 ينو عثر فإ، بؿ ىذه المكاد محميا صناعة إلى الذم يشير األمر ،مخمفات صير الحديد كالزجاج
كمف  .تسيبقايا فرف يرجح أنو فرف زجاج كبجكاره كميات كبيرة مف مادة الكال عمى نفسو المكقع
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شكاىد تعكد  عمى بؿ عثر يأكائؿ العيد الفاطم إلىقطع عممة تعكد  عمىتـ العثكر  مناحية أخر 
  .67ةلبكاألغا يفيزمف العباس إلى

الثة ثبالكشؼ عف بقايا البكابة ال ـ1981ية مكسميا مع فصؿ الشتاء ثر كقد أنيت البعثة األ
تـ إغالقيا  يبكابة القبمة كالت يالعرب، كى كالجغرافيكف أشار إلييا المؤرخكف يلمدينة سمطاف كالت

 لمدينة سرت اإلسالمية. يالغرب يمقربة مف الحصف الجنكب عمىخر، كتقع أكقت مت يف
 ت اإلسالميةبمدينة سر  االقتصاديةالحياة 

الث كالرابع ثف الك القر  يزدىار كالرخاء فسمطاف( بنكع مف االنعمت مدينة سرت اإلسالمية )
تقع  ي، فييساحؿ البحر المتكسط الجنكب عمى ذلؾ مكقعيا المتميز يية، كساىـ فكالخامس اليجر 

جدابية بيف طرا الكاقعة يربط إفريقية بمصر، كتعد مف أىـ المدف مالذ يالطريؽ الساحم عمى بمس كا 
تصاالت العابرة لمصحراء نجد أف مدينة سرت تقع عند اال يالفترة اإلسالمية. كعند التفكير ف يف

تربطيا ببالد  يما يجعؿ مف المسافة الت، عمؽ الصحراء يؿ فكغيت م، كالذسميااالخميج المشيكر ب
قكافؿ، كزاد مف أىمية رب عف رحمة شير بالقتيا بما ياماكراء الصحراء كبحيرة تشاد تقؿ عف نظير 

 يربطيا بتمؾ البالد.  مالطريؽ الذ ىذلؾ كجكد العديد مف مراكز التجارة الصحراكية عم
حمة المتصمة ضعت بميناء خاص عند البحيرة التتمفحتضف البحر كالبر مدينة سرت، ا
اج ككفرت لو النتكءات الصخرية حماية طبيعية مف األنكاء البحرية، كحمتو مف األمك ، بالبحر

. غير عنؼ يتجعميا تالمس الميناء ف، ك تمؾ النتكءات فتخفؼ مف شدتيا عمىترتطـ  يالعاتية الت
حيف حباىا البر  يىذا الميناء المراكب محممة بمختمؼ أنكاع بضائع البحر المتكسط. ف عمىترد 

محممة كالعميو إبؿ القكافؿ الكافدة مف الشرؽ كالغرب أك الجنكب  متتغد مكالكأل الذ يبالمراع
طريؽ  عمىكاقعة  يؿ العاـ، فيايا طك يعمكتكاد القكافؿ ال تنقطع  ،بأصناؼ البضائع المختمفة

ذىابيـ  يتكنس ف إلىالجزائر  إلىتستعممو ركباف بالد المغرب مف مراكش  م، كالذيالحج الشمال
يابيـ، فتنشط حركة التبادؿ التجار    .ة ىك السائدضكتعمر أسكاقيا، ككاف مبدأ المقاي مكا 

 يمف سرت ف أإذ يبد ؛عد األقصريكترتبط مدينة سرت مع بمداف ما كراء الصحراء بطريؽ 
حيث يتفرع ، سبيا ثـ زكيمة ى( كمنيا إلسككنة –ىكف  –اف كد)الجفرة ف تجاه الجنكب نحك مدا
القطركف فتراغف،  يصؿ الفاشر بالسكداف، كاآلخر إلىالكفرة كمنيا  إلىاألكؿ شرقا  :طريقيف ىإل
، ، المراياالزجاج، األقمشة :مثؿ ،بحيرة تشاد. كتنقؿ إبؿ القكافؿ بضائع البحر المتكسط ىإل

كمف أىميا العاج، كريش  ،عكدتيا تككف محممة بالبضائع األفريقية يالجنكب، كف إلىكغيرىا 
  .النعاـ، كالجمكد ... إلخ

كتابو  يؿ فف حكقبافقد أشار الرحالة  –كما أشرنا سابقا– يإف منطقة سرت غنية بالمراع
 عمىيزيد  مف كجكه األمكاؿ كالغالت كالصدقات مف سائمة اإلبؿ كالغنـ ماصكرة األرض بأف ليا "
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تذكر حالو ألف  أرطابيا، ليس بيا مف القسب كالتمر ما يحاؿ مدينة إجدابية ... كبيا نخيؿ تجتب
  .68كقات"مر األ عمىكأسعارىـ صالحة ، نخيميـ بقدر كفايتيـ، كليـ أعناب كفكاكو

ف ذبائح أ ـ(1083ق/476) متنتجو سرت اإلبؿ كالغنـ، كيشير الرحالة البكر  كمف أىـ ما
كمف أىـ  .69أىميا "المعز كلحمانيا عذبة طيبة، ليس يؤكؿ بطريؽ مصر أطيب مف لحكميا"

 عمىكالصكؼ، ككاف الشب يستعمؿ لتثبيث مكاد الصباغة كالمحافظة  يصادراتيا الشب السرت
  .70الطب يستعمؿ لكقؼ النزؼ كمادة لمتنظيؼ" ينات، كفجمكد الحيكا

قبيؿ رحيؿ المعز لديف اهلل  ممنتصؼ القرف الرابع اليجر  يقتصاديا فانتعشت مدينة سرت ا
، كأنشئت بيا ، إذ أعيد بناء جامعياعاصمة ممكو الجديدة القاىرة إلىمف الميدية  يالفاطم

 مصر. إلىت ركب المعز عند رحيمو كقد نزؿ بسر  ،مجمكعة مف الصياريج لحفظ الماء
قامت بيا مصمحة اآلثار كجمعية الدراسات الميبية البريطانية  يزكدتنا الحفائر التك 

المرتفع األكسط مف مدينة سرت  يف، فقد أسفر العمؿ قتصادية بيالحياة االبمعمكمات ميمة عف ا
كبيرا أك  ىتحتو مبن ييخف القديمة )سمطاف( "عف أكثر النتائج أىمية ... أف ىذا المرتفع ال

نما كاف يغط، ... مجمكعة مبافو  مجمكعة  عمىىذا المكقع العثكر ي مركز المدينة حيث تـ ف يكا 
جيزا  ىكصأك  ،71."عديد مف أفراف الخبز إلىبئر كاحدة كبالكعات، باإلضافة  عمىمف الصياريج ك 

لمرتفع األكسط، ا ى"عمستقبال العمؿ م يتركزحفريات سرت أف  ابخاتمة كت يف مفيرفار 
 عمىالشماؿ كالجنكب، فالحفر ىناؾ سيكشؼ أغمب الظف  يالمنطقة المحفكرة ناحيت يكبالتكسع ف

  .72"يالمزيد مف المتاجر كالكرش كالشكارع كمنازؿ األىال
 سرت القديمة  يالحياة الثقافية ف

ينة سرت مما يؤسؼ لو أف المصادر التاريخية، كخاصة كتب الرحالة العرب الذيف زاركا مد
 يتتبع ىذا الجانب ف ىما يدفع الباحث إلأعالميا،  إلىالحياة الثقافية فييا كال  ىلـ يشيركا إل

 فييا إشارات مقتضبة. ، متفرقة درمصا
رزيف، كقد بليبيا بصفة عامة بالعقـ، كقمة إنجاب العمماء الم يت الحركة الفكرية ففكص

 شىء إلىلقد تعرضت ىذه الحياة دكف شؾ " :بقكلوعنيا حاكؿ محمد جبراف دفع ىذه الصفة 
التشكية الخاطئ( مف بعض الرحالة ) ىستنقاص، بؿ إلغير قميؿ مف التقميؿ كالنبز كاال

 ي( كالحسيف بف أحمد الكرثيالنق720-ق643) نسيالبم ممد العبدر مف أمثاؿ محكالمؤرخيف 
 اة الذيف عبرك ( كغيرىـ مف الرحالـ1912–1855) ي( كمحمد عثماف الحشائشـ1778–1713)

، كلكف لـ يقدر ليـ كنظركا أكضاحيا كمغانييابربكعيا  ا)ليبيا( كمرك  طرابمس الغرب يأراض
آفاقيا العممية،  عمىالع التاـ االط –نتيجة سفرىـ المتعجؿ– ديارىا يخالؿ إقامتيـ القصيرة ف

مدنيا  يرىـ فشخصياتيا العالمة المكجكدة إباف عبك  عمىكنكاحييا الفكرية القديمة، كالتعرؼ 
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كاف لميبيا قديما  ما عمىالع االط عمىناء مركرىـ العابر ثأ يفكقراىا الكثيرة، كما لـ يتمكنكا 
لىك  القكؿ بما قالكا بو مف عقـ  إلىفخفكا متسرعيف  ،عصرىـ مف عمـ كعمماء، كتأليؼ كآثار ا 

، رار بقمة أثر عطائيامعرفية كاإلقليبيا، كالتسميـ بضعؼ أبعادىا ال يالحياة العممية كخكائيا ف
نعتيا بالبيئة  إلىكدعت الجرأة بعضيـ  ،العمكـ كالفنكف المختمفة يكر مشاركة أعالميا فضمك 

البينية المقفرة مف شميـ العمـ، كالخالية مف كجكد األعياف كالعمماء كالكتاب كاآلدباء، بؿ بالغ 
 ببعضيـاطئ( فذىب الكىـ التشكيو الخمساقات ذلؾ ) يبعض الكصافيف مف الرحالة الجائريف ف

 .73"، بالد خالية الكفاض، بادية األنقاضا بجميع جياتيا كجنباتياتصكرىا أني يف
ذا كنا نمتمس  بمدينة سرت اإلسالمية فيما بعد القرف  االعذر لبعض الرحالة الذيف مرك كا 

تمؾ  يف اك العمماء كاآلدباء الذيف عاش ىعشر لمميالد مف عدـ اإلشارة إل ي/الثانمالسادس اليجر 
ؿ األمف، ياالمنطقة مف فترة إضطراب ح يالفترة نظرا ألف المدينة أصبحت شبو ميجكرة، كتعان

، كعانت شكاطئيا مف ىجمات ي كابف غانيوأمثاؿ قراقكش األرمن المغامركف ي أرجائياكجاؿ ف
كا حكا بيا، كدكناستر اأكطانيـ، ك  إلى االنكرماف، كلكف يقع بعض المـك عمييـ بعد أف عادك 

األعالـ المنسكبيف  إلىالسابقة، كاإلشارة ت اي الفتر الحياة الفكرية ف يتقص ارحالتيـ، فمـ يحاكلك 
جتماعية ارتحؿ عنيا نتيجة لظركؼ متعددة افييا أك ممف  الممدف الميبية المختمفة الذيف عاشك 

 كسياسية كطبيعية كعممية.
شح المصادر " ة ىؤالء العمماءعدـ شير  عمىألقت بظالليا القاتمة ي إف مف األسباب الت

 كتب السير كالتراجـ كالمناقب كالفيارس كالبرامج  يكالمراجع، بؿ المظاف المرجكع إلييا ف
، ا القاطنيف فييا كالمياجريف منيا، كالحقائؽ الكافية عف عمماء ليبيا كأعالميبالمعمكمات الشافية

  .74كعف أخبارىـ كآثارىـ"
 يكالثقاف يعف فترات اإلزدىار العمم مديمة لـ تكف بمنأف مدينة سرت القإكيمكف القكؿ 

 ،مالقرف الخامس اليجر  حتىك  ماليجر  يانلثمنذ القرف اشيدتيا الدكلة العربية اإلسالمية  يالت
كاف يحفؿ بحمقات الدركس كالكعظ، ككاف  –بما يتميز بو مف ضخامة– كالبد أف جامع سرت

مساجد المدف  يءة كشيئا مف الحساب كما كاف األمر فالصبياف يتمقكف فيو التالكة كمبادئ القرا
دينية  تامؤسس تكأصبح ،المدف يالحياة الفكرية ف راءإث يجد عامة دكرا فاالمس تأد إذ .لاألخر 

 ،كفمسفة ،كعمـ الكالـ ،كتصكؼ، ، كفقييةالعمكـ المختمفة، لغكية اثقافية تدرس فييك عممية ك 
 عمىي زمف العبيدييف كخمفائيـ أرجاء ليبيا ناشطة ف يفستمرت الحياة الثقافية ا"لقد  .غيرىاك 

حمت المكجة البدكية التي تحيفت العمراف عامة، كالبد  حتىالمغرب مف بني زيرم الصنياجييف 
ف فييا مف قبؿ مراكز كاما  عمىيضا، إذ قضت أالحركة العممية  عمىأنيا كانت ذات تأثير كبير 

  .75خر منيـ"آؽ ، كأكدت بفريةيجر ال إلىت بعض العمماء أدراسية كألج
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 عمماء من مدينة سرت اإلسالمية
 :كمنيـ ،إليياكنسبكا أنجبت مدينة سرت العديد مف العمماء 

 ى، سكف تكنس، كرحؿ إلماليجر  يالقرف الثان يمف أىال .يسعيد بف عباس السرت -1
 ىػ.200بمدينة بغداد سنة  يية لمحديث، كتكفاك المشرؽ ككاف ر 

، مالقرف الثالث اليجر  يعاش ف .جبار بف خالد بف عمراف السرتيأبك حفص عبد ال – 2
، خيسمع مف اإلماـ سحنكف بف سعيد التنك  الضـ كاف فقييا فا809/ق194ككاف مكلده عاـ 
، 76"العمـ مف طبقة سحنكف ييحضر عبد الجبار، ككاف ف حتىيقرأ الدرس  ككاف سحنكف ال

كانت ك شير رمضاف،  يف يختمو كؿ ليمة فآلمقر  ككاف صالحا متعبدا كثير الدعاء مجتيدا، حافظا
 ق.218عاـ  يتكفك  ،إفريقية يلو صمة باألمير إبراىيـ بف األغمب مؤسس الدكلة األغمبية ف

 ي، عاش فمالقرف الرابع اليجر  يمف أىال. يعبد اهلل محمد حسف الزكيمي السرتأبك  – 3
ى نسب إلك  ،ة تكنسيس، كأقاـ بزكيمطرابم يإفريقية،" كيظير أف أصمو مف سرت البمد المشيكر ف

  .77زكيمة تكنس ألنو أقاـ بيا" ىإل . كنسبسرت ألف أصمو منيا
، ككاف مف المشرؽ فسمع مف بعض عممائيا إلى سمع الكثير مف عمماء إفريقية، كرحؿ
 يف يكيجتمع إليو الناس كيفت عمؤخر الجام يفأىؿ العمـ كالقرآف كالفرائض، ككاف يجمس 

كدفف بباب  ،ىػ383خمسة كثمانيف عاما سنة عمر يا عف ب ي، كتكفبطرابمسعاش  .المسائؿ
  .78"سمـ بتكنس

 يأثماد حساف الت إلىيرجع أصمو . يالحسان ربف خمؼ بف جريسعيد أبكعثماف  - 4
كلد سعيد  ىػ.80أنشأىا القائد حساف بف النعماف بالقرب مف سرت لما عسكر بالمنطقة عاـ 

  .79"ىػ362سنة  يال صالحان مستجاب الدعكة، تكفبطرابمس كبيا نشأ، كاف رج
مكة  إلىمف ساكني القيركاف، رحؿ . يالسرت رسعيد بف خمؼ بف جريأبك عثماف  - 5

، كاف حافظان ألخبار النساؾ كالعباد، كلو حظ مف كسمع مف بعض شيكخيا ةكمصر كقرطب
 .80المعرفة بالمذاىب

"شاعر  :نوإأعالـ ليبيا كتابو  يف مو الزاك قاؿ عن. يأبك بكر بف عتيؽ بف القاسـ السرت - 6
بف  يكذكر صاحب معجـ البمداف "قاؿ أبك الحسف عم. "81أديب، مػف شعػراء سػرت المبرزيف

 عتيؽ بف القاسـ السرتي لنفسو:أبك بكر  ي: أنشدنيالحافظ مف أصحاب السمف يالمفضؿ المقدس
 د ناطؽ  الخ يفه يسر  الحب فدائمان كلدمعيا              لسا يأقكؿ لعين           
 رامؽ   يأك لحين بسرم  كاش             ائره منؾ ض يأجد ما ينفؾ ل           
  82كاله لـ ي عرؼ بأني عاشؽلك            الفمكالؾ لما أعرؼ العشؽ أك             

نيف إلسالمية )سمطاف( عاشت فترة مف االزدىار في القر ف مدينة سرت اإيمكف القكؿ أخيرا 
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كتعكد حاممة منتجات  باألمتعةيا المراكب محممة ئمينا ىالرابع كالخامس اليجرييف، فكانت ترد عم
المنطقة كما يرد عمييا مف تجارة القكافؿ مف بالد ما كراء الصحراء إذ كانت سرت اإلسالمية 

ز منيا العديد الناحية العممية كالثقافية بر  يكف ،أقرب مدف الساحؿ لتمؾ البالد بنحك ألؼ كيمكمتر
بدأ سكانيا في  مكمع القرف السادس اليجر  ،ثراء الحياة الثقافيةإمف العمماء كالشعراء شارككا في 

كنأمؿ أف تعكد  ،إال جزءا يسيرا تيا الرماؿ كرغـ ما تـ الكشؼ عف آثارىا ما يمثؿكطمر  ا،ىجرى
ـ في تاريخ ليبيا ثـ طكاىا عف تاريخ مدينة إسالمية كاف ليا دكر ميمعاكؿ المنقبيف إلييا لمكشؼ 

  النسياف.
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داس اٌغشب ، إٌّجٟ اٌص١ادٞ )ت١شٚخ،اٌطثعح اٌثا١ٔح ، م787ــ988/ه672ــ791الذولح األغلثُح التاسَخ السُاسٍ  ،ِذّذ اٌطاٌثٟ 

 .341(، 1995َ، ٝا٦عالِ
16

 .342، األغلثُحالذولح  ،اٌطاٌثٟ 
17

 .41، دفشَاخ سشخ ،فٙشفاسٞ ٚآخشْٚ 
18

 .401-400، تاسَخ الصذشاء اللُثُحذ١شٞ،  
19

.79، تاسَخ لُثُا هنز الفتخ العشتٍ، عثاط 
 

20
.84، تاسَخ لُثُا هنز الفتخ العشتٍ، عثاط 

 

21
 .70، داس ِىرثح اٌذ١اج، د.خ()ت١شٚخ،  صىسج األسض ،اتٓ دٛلً 
22

ِٕشٛساخ  ،تٕغاصٞ)اٌطثعح اٌثا١ٔح ، نتقال الخالفح الفاطوُح إلً هصشالُثُا هنز الفتخ العشتٍ دتً  ،ٕٟصاٌخ ِصطفٝ ِفراح اٌّض٠ 

 .155(، 1994َ، جاِعح لاس ٠ٛٔظ
23

 .156 ،لُثُا هنز الفتخ العشتٍ ،اٌّض٠ٕٟ 
24

 .43، دفش٠اخ عشخفٝ: س ٛشِٕ، «ذاس٠خ عشخ»، عثاط دّذأٟ 
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43

 .47 ،«ذاس٠خ عشخ»، دّذأٟ 
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 من خالل فن التصوير يركشم فيمحرف لنماذج 

 عبد الرحيم يعاطف عم

 جامعة سوهاج

  ممخص
كخمفت ىذه الطبيعة  تعد كشمير بمناظرىا الطبيعية كأنيارىا كجباليا مف أجمؿ البقاع،

سمات ىذه  كشمير مف أبرز فيكتعد الحرؼ  كالدراسة. االىتماـحضارة متميزة تدعك إلى 
، كأعماؿ الغزؿ كالنسيج ربكعيا كثير مف الحرؼ د انتشر فيفق، رالحضارة عمى مر العصك 
الفنية التي تمتع بيا  مما ساعد عمى ازدىار ىذه الحرؼ القدرة، ك كغيرىاكالصباغة كالخبز كالكرؽ 

ما جعميـ ينتجكف مف خالؿ حرفيـ أعماالن فنية تتسابؽ عمى ، العصكرعمى مر  الكشميريكف
 . تى عصرنا الحديثسكاؽ العالمية حاقتنائيا األ
 ،ىذه الحرؼ فيكؼ عمى طبيعة العمؿ الكق فيكثيران  الكشميرمفادنا فف التصكير كقد أ

 ،كالمالبس المناسبة لكؿ حرفة ،كمعرفة األدكات المستخدمة فييا، كعدد األشخاص القائميف عمييا
لؾ سمات ، كذتعمقة بالنساء، أك باالثنيف معان كتمؾ الم ،ة بالرجاؿكطبيعة الحرؼ الخاص

  تمؾ الفترة. الكشميرم في مجاؿ التصكير في لفنياكخصائص األسمكب 
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 ،البمدافتفردت بيا عف غيرىا مف  ،ير بطبيعة جميمة ذات مناظر خالبةكشم اتسمت .مقدمة
سبيؿ المثاؿ يقكؿ عنيا الشاعر "محمد  ىفعم ،كثيران مف الشعراء يتغنكف بياىذه الطبيعة كجعمت 

 : اتو الشعريةأحد أبي يف "إقباؿ
 دؿ از حريـ حجاز كنكاز شيراز أست       زخياباف جنت كشمير                ىتنـ كم

 شيرازمف  محـر الحجاز كنشيد يف كقمبي كشمير  جنة رياض يف مأم : يككف جسد
دائمان  ىفكاف يتغن ،اليند فيحكاـ دكلة المغكؿ  أحد اإلمبراطكر جيانكير أيضاكىذا ما أكده 

ر يتككف كنظران ألف شعب كشمي .1كشمير فيياألرض جنة  ىكيقكؿ: إذا كانت عمكشمير بمحاسف 
تشكيؿ حضارة ال  يفقد ساعد ذلؾ ف ،رات كأدياف كلغاتلعدة حضا يمف أجناس مختمفة كينتم

 االىتماـ كالدراسة.  ىحضارة متميزة تدعك إل ،بقعة مف بقاع األرض أميؿ ليا في مث
ذاع صيتيا  يالت 2الحرؼ الكشميرية يذه الحضارة ىى فيالسمات الكاضحة  لحدإ

االىتماـ بيذا الجانب أف لكؿ مينة كحرفة  كيأتي ،بقاع األرض شرقان كغربان  يكشيرتيا ف
عمكمات كالمعارؼ كقدران مف الم ،مارسيامكاصفات بعينيا كعناصر ككفاءات البد أف تتكافر فيمف ي

ي يمكف أف يحتميا ىذا كذاؾ ف يتحدد المنزلة الت يالمستكيات التكعددان مف  ،المتصمة بكؿ ىذا
  .3سمـ التدرج بالمينة أك الحرفة

بيذا  ؾ اىتماـ كاضحكقد تركت لنا الحضارة اإلسالمية تراثان قيمان يكضح أنو كاف ىنا
ذلؾ أف ىناؾ بعض  يكضحكمما  ،4كاستمر بعد ذلؾ منذ عيد الرسكؿ  كالحرؼالميف الجانب 

كعندما كصؼ  ،ارسيا أىميام يقد أخذت شيرتيا بسبب الحرؼ الت الميةالمناطؽ كالمدف اإلس
كعند  ،لدييا رجاؿ القمـ كالكتابة كحرفيكف كأطباء"" :الكاردات الرئيسية لبالد الشاـ قاؿ المقدسي

 ،"تنيس لمف الحرفييف أكثر مف لد"إف دمياط لدييا  :مصر قاؿ يف كتنيسمقارنتو لدمياط 
 يكىـ جد محترفكف ف ،"سكانيا كرماء :حدث عف أىؿ المكصؿعندما ت يكينالقز ككذلؾ 
 ،كؿ حرفة" يالكثير مف غيرىـ ف ىلقد تفكؽ فنانكىا عم" :كتب يقكؿ كعف أصفياف ،أعماليـ"

"إف أىميا رجاالن كنساءن محترفكف  :أسبانيا فقاؿ فيالمرية  ألىالي الزىرمككذلؾ نجد أيضان كصؼ 
  .5تظير ميارتيـ الفنية في أعماليـ"
ميرييف يتصفكف بجميع أف الكش ىإذ تقكـ األدلة عم ،كشمير يكنجد ىذا األمر كاضحان ف

كيان عبقريان ذ الكشميرمكيعتبر  ،الخصبة األراضيك يتصؼ بيا سكاف المناطؽ الجبمية  يالمزايا الت
 ىإلكىك  ،مف المكاضيع كالتكمـ بيااب كثير العناصر اليندية بقكة الحجة كقدرة استيع ىيتفكؽ عم

  .6ممارسة الميف يلو قابمية فذة ف ،رجانب ذلؾ فناف ماى
 الفنون والحرف في كشمير 

مف أعمـ الناس بأنكاع الحكمة    فيعدك  ،عبد ربو أف أىؿ اليند بصفة عامة يذكر ابف
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كمما ساعد  ،7ا كثير مف أصحاب كأرباب الصنائعبيك  ،كاليندسة كالصناعات العجيبةب كالط
أنو كاف يخصص في كؿ  ،أرضيا ىكثير مف الحرؼ كالصناعات عم دىارانتشار كاز  ىعم

 ىبحيث ال يحتاج أىؿ محمة إل ؛أماكف ألرباب الصنائع مف كؿ نكع"محمة" داخؿ المدف الكبرل 
ؼ كالصنائع اليند بأصحاب الحر  يكمف مظاىر اىتماـ السالطيف ف .8بيع كال شراء يل فأخر 

كذلؾ إذا  ،9عمييـ رغباتيـ مباشرة دكف الكزراء أك األمراء مقابمتيـ ليممكا ىأنيـ كانكا يحرصكف عم
كانكا يصطحبكف معيـ بجانب األمراء كأىؿ  ،جيات ممكيـ إحدل ىأراد السالطيف الخركج إل

إقميـ كشمير  ىا األمر مف االىتماـ كالرعاية إلب ىذح. كينس10حرؼ كالصنائعالمناصب أىؿ ال
 كادمكقكع  :سبيؿ المثاؿ ىمنيا عم ،مف صفات خاصة تميز بو اليند لما يأحد أىـ األقاليـ ف

ف اليند كآسيا الكسطى كغرب لمتجارة بيف مد ان ميم ىإذ أصبح ممتق ،منطقة متميزة يكشمير ف
كمنتجات حرفية ذات تقاليد عديدة أكسبتو  ،جعمو يستقبؿ عناصر ثقافية مختمفةما  ،الصيف

 . 11أعماالن فنية رائعةخبرات متنكعة جعمت الفنانيف الكشميرييف ينتجكف 
 في 12كتمدنا المصادر التاريخية ببعض المعمكمات عف بداية كنشأة كثير مف الحرؼ

 13اني"داليم ياؾ دكر كبير لمسيد "عمأنو كاف ىن ىإل فمك مف المؤرخيف يمي ان فنجد كثير  ،كشمير
 ،أتباعو مف ئةكشمير كبرفقتو سبعم ىكذلؾ بعد قدكمو إل ؛نيضة الفنكف كالحرؼ الكشميرية يف

كاف مف بينيـ مف ىـ ميرة بالفنكف كالحرؼ استطاعكا أف يحققكا حالة مف االزدىار داخؿ 
ىـ أـ( مف 1470-1420/ىػ874-823ـ السمطاف زيف العابديف )كتعد فترة حك .14اإلقميـ

برعايتو إذ شمؿ ىذا السمطاف  ،شيدت نيضة فنية ال مثيؿ ليا يالت الكشميرمالتاريخ  يالفترات ف
 ،د كبخارل كفارس كاليندفقد استقدـ الصناع كالحرفييف مف سمرقن ،مامو الفنكف كالحرؼكاىت

رفيـ كقاـ ىؤالء بنشر كتعميـ فنكنيـ كح ،شمير كمنحيـ االمتيازات كالعطايايستقركف في ك كجعميـ
 . 15ىذه الفترة متحفان لمفنكف كالحرؼ الرائعة فيما جعؿ كشمير  ،لمكشميرييف

ـ( 1540ىػ/947كشمير عاـ ) ىيدر دكغالت" أحد كالة المغكؿ عما حميرز كىذا ما جعؿ "
 ،شمير الفنيةالكشميرية كعبقرية أىؿ ك في يصاب بالدىشة مف تفكؽ كركعة الفنكف كالحرؼ

ال  يمف الفنكف كالحرؼ الت ان ف يرل كثير كشمير يستطيع الفرد أ في" :مذكراتو يقكؿ فيككتب 
كيذكر أف صاحب  ،كشمير تككف مكجكدة بغزارة ككفرة يفبينما  ،معظـ الدكؿ فيتككف شائعة 

كقدر لمفنكف كالحرؼ الكشميرية أف تستمر  .16ذلؾ ىك السمطاف زيف العابديف" فيالفضؿ 
 فيأما  ،الحكـ فيشيدت اضطرابات  يالفترات الت باستثناءنيضتيا أثناء حكـ الجگ كالمغكؿ 

كثيران مف الظمـ كاالضطياد مف  كشميرمالالشعب  ىـ األفغاف كالسيخ لكشمير فقد القعيد حك
تدىكر إنتاج الفنكف كالحرؼ  ىما انعكس بدكره عم ،رائب باىظةقبؿ حكامو كفرض ض

 .17مختمفةال
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كيقاؿ أحرؼ  ،رفة الرجؿ صنعتوكح   ،االكتساب أمبالكسر ىك اسـ مف االحتراؼ  رفةالح  
اتو بنفسو أك يصنع منتج كالحرفي ،18عيالو ىكأحرؼ الرجؿ إذا كد عم ،بعد فقر ىإذا استغن
كتختمط أكقات العمؿ بالراحة  ،تقسيـ العمؿ ىحيف تعتمد الصناعة عم في ،أحد أقاربو بمساعدة

ظيار الميارة كاإلبداعدائمان فرصة ا لمحرفيكيتكافر  ،حرؼحالة ال في الصناعة  فيأما  ،البتكار كا 
 20ارة إليو أف بعض الحرؼكمما تجدر اإلش .19فيتبع نظاـ الساعات المحددة نظير أجر محدد

 يتعاكنكفكبعضيا كاف يحتاج ألكثر مف شخص  ،نجازىاإ فيشخص كاحد  ىكانت تعتمد عم
إذ كاف ثمة ثالث  ،يجب مراعاتيا داخؿ الحرؼ التياؾ بعض التقاليد كعميو فقد كانت ىن ،فييا

از امتحاف كفاءة عميو أف يجت الذمالمبتدئ( كالثانية )الصانع( ) ىاألكل :درجات عممية لكؿ حرفة
أف معظـ ىذه كنجد  ،درجة الثالثة كاألعمىال يكى ،كتأىيؿ قبؿ أف يصبح )معممان( في حرفتو

 .21ىنياية العصكر الكسط في اإلسالميمف العالـ  الشرقيالجزء  فيالتقاليد قد تأسست 
 )خراطة الخشب( الخراطة

مف اليندسة كالميارة  ان كقدر  ساتإف حرفة النجارة كاحدة مف الحرؼ التي تتطمب معرفة بالقيا
فمنيـ  ،كيتفرع مف ىذه الحرفة طكائؼ عدة ،22جنب ىتركيب القطع الخشبية جنبان إل في

 . 23كغيرىـ ،الخشب كتطعيمو ىكمف يقـك بالحفر عم ،كصانعك المشربيات ،الخراطكف ،فالنشارك 
ذلؾ قكسان  يفمستخدميف  ،فذ كالمشربيات كغيرىاككاف خراطك األخشاب يقكمكف بخرط النكا

كتجدر اإلشارة  ،24يريدكف تشكيمو الذم ىيشكمكف اآللة القاطعة عم األخرلكباليد  ،يحرككنو بيد
كاف يطمؽ عمييا  كالتي ،أف حرفة الخراطة كانت مف الحرؼ المزدىرة ضمف أعماؿ األخشاب ىإل
(Pinjira )الرحالة كىذا ما جعؿ  ،25كانكا يشكمكف مف خالليا تصميمات ىندسية رائعة كالتي

فقرة خاصة  فييذكر  ،كرانجزيبأ المغكلياطكر فترة حكـ اإلمبر  فيزار كشمير  الذم 26"برنير"
ككيؼ  ،ؾ كاألمراءبيكت الممك  فيريع النكافذ كاألبكاب المكجكدة دقة كجماؿ مصا ىتعميقان عم

كشمير  ىتو ركايات رحالة آخريف سافركا إلكىذا ما أكد ،نت تستخدـ لتنظر مف خمفيا النساءكا
في  يكاف لديو ذكؽ جمال الكشميرمليظيركا أف الخراط  29ك"ىجؿ"28ك"فيجف"  27مثؿ "مكركرفت"

 . 30كتحقيؽ جانب الخصكصية لمنساء ،تصميماتو
بتفكقيـ  كفيكر مش كفأعماؿ الخشب فالكشميري لباقيبالنسبة أما  ،ىذا بالنسبة لمخراطة

كانت كسيمة لكسب الرزؽ  التيشبية خالؿ صناعة األككاخ الخ ظيرت مف التيكميارة أيدييـ 
لبكابات كاألسقؼ الخشبية كبناء القكارب كالسالؿ كا ،غالبية السكاف مف الرجاؿ كالنساءعند 

 ىكالت الخشبية الكشميرية يرتكز عمشيدتيا المشغ التي . كمرجع ىذه النيضة31كغيرىا كالكبارم
إذ  ،كشمير فينييما كثرة األشجار كثا ،ليما ميارة الكشميرييف بصفة عامةأك  :عامميف أساسييف

جباليا أنكاع كثيرة  ىأراضييا كعم يحيث يزرع ف ،عكامؿ االقتصادية الميمة لإلقميـتشكؿ أحد ال
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 . 32مساحة كشمير تغطييا الغابات ⅛ما جعؿ مف األشجار 
 (1لكحة )   الصورة وصف

 

خراط يقكـ بعممو كمعو  موضوع الصورة
 33أدكاتو

 مف كشمير ألبكـ اسم المخطوط
المكتبة البريطانية تحت  مكان الحفظ

 (Add.or 1695) رقـ
 ـ1860 -1850 يحكال التاريخ

  الوصف والتحميل 
بينما ينظر  ،كضع المكاجية في ،34مقعد يرتفع عف األرض قميالن  ىيشاىد الخراط جالسان عم

كف مبطف الم بنفسجي ،ؿمرتديان لقميص طكي ،كشاربكلو لحية  ،ة ثالثية األرباعيكضع فيبكجيو 
بارة عف عمامة مف أما غطاء الرأس فع ،مفتكح قميالن عند الرقبة ،مف الداخؿ بالمكف األبيض

القطع  إحدلخرط  فييستخدمو  الذمالقكس  ىكيمسؾ الخراط بيده اليمن ،قماش أبيض مقمـ
قدـ  طرفييا تحت كسطيا تتخمميا أداة يرتكز أحد ييبدك مف الصكرة أنيا مثقكبة ف كالتي ،الخشبية

أما يده  ،ستطيؿ يبدك أنو مثبت ليذه الميمةم خشبيلكح  فيالخراط كالطرؼ اآلخر مثبت 
 . مف إعدادىا ىف الخشب تبدك ككأنيا انتياليسرل فيمسؾ بيا قطعة م

أنيا ذات كتابية بالمغة الفارسية كضح مف خالؿ ترجمتيا  ان أسطر  ىكتتضمف الصكرة مف أعم
مع عرض  ،ىيده اليمن فيىذه صكرة لمخراط ممسكان بقكسو  فيي تذكر أف ،نفذارتباط بالمنظر الم
المثاؿ سبيؿ  ىكمف ىذه األدكات عم ،محؿ عممو يفيستخدميا الخراط  التيألدكات الخراطة 

 اإليضاح فقد كتب اسـ كؿ أداة بجانبيا.  فيكزيادة  ،األزميؿ ،القدكـ ،المنشار ،القكس :نجد
كطبيعة  ،التعبير عف حرفة الخراطة فينجد أف الفناف قد كفؽ  ر لمصكرةكمف خالؿ النظ
 فييستخدميا الخراط  التياألدكات ك  ،يجب أف يككف عميو الخراط مالعمؿ فييا كالشكؿ الذ

 التيقدر كاضح مف الحيكية كالحركة تحقيؽ  فيكما نجح الفناف  ،ياكيفية استخدامك  ،حرفتو
لطبيعة تبدك مناسبة  كالتييجمس عمييا  التيمثمثة الشبو كالطريقة  ،رسـ الخراط فينجدىا 
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 .  تمسؾ بالقطعة الخشبية يتمسؾ القكس أك تمؾ الت يالتسكاء  األيدمكحركات  ،الحرفة
الدرجات  ىتميؿ إل التيمجمكعة مف األلكاف القميمة  ىأللكاف فنجد الفناف قد اعتمد عماأما 
كما  ،قميؿ مف األبيض كاألسكدكالرمادم ك درجاتو ب كالبني ،البنفسجيكالمكف  ،ألكانيا فيالداكنة 

الفناف فييا بالتعبير  ىكبدت مسطحة اكتف ،ت مف أية خمفياتأف الصكرة قد خم ىتجدر اإلشارة إل
أف ىذه تعد بمثابة تسجيؿ  اكم ،لخراط كما يستمـز حرفتو مف أدكاتعف العنصر األساسي كىك ا

 ة ليا.لمحرفة كطبيعة العمؿ فييا كاألدكات الالزم
  زالخب  

ككاف  ،35أنيا مف أىـ الحرؼ اليدكية التي يحتاج إلييا الجميع ىتصنؼ طائفة الخبازيف عم
 إذ ظؿ ،القتصاديةاحياتيـ  فيىمية بارزة ككاف ذا أ ،كشميرىك الطعاـ الثابت لسكاف  األرز

ير حتى عاـ كشم فيلقركف طكيمة  لممقايضة الرئيسية الكسيمةىك  "ػ األرز غير المقشكرىالشال"
ىذه السياسة كأدخؿ التعامؿ بالذىب  المغكليندما غير اإلمبراطكر أكبر ع (ـ1586ق/994)

 . 36كالفضة
أك  مد نزع القشكر منو بكاسطة مدؽ يدك كذلؾ بع ،كتتـ صناعة الخبز مف محصكؿ األرز

ميـ تصا ير اإلشارة إليو أف ىناؾ تنكعان فكمما تجد ،مطاحف الكبيرة الخاصة بطحف األرزال
تمثؿ  كالتييتـ تناكليا س التيالصكرة  فينشاىدىا  التيمنيا تمؾ  ،37األفراف الخاصة بالخبز

 .38مراحؿ عمؿ الخبز
 (2لكحة )   الصورة وصف

 

حرفة الخبز كمراحؿ  موضوع الصورة
39إعدادىا
  

 ألبـك مف كشمير اسم المخطوط
 المكتبة البريطانية  مكان الحفظ

 ـ1860 -1850 يحكال التاريخ
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 الوصف والتحميل 
 ،مؿ الخبز كاألدكات الالزمة لذلؾمستكيات تكضح مراحؿ ع ةتنقسـ الصكرة إلى ثالث

 مقدمة الصكرة مجمكعة مف األدكات كالمكاد الخاـ الالزمة لعمؿ فيالمستكل األكؿ  فيفنشاىد 
كبعض  ،خصص لجمع األخشاب الالزمة لمكقكدكآخر م ،قدر بو دقيؽ الخبز منيا ،الخبز

اإليضاح فقد سجؿ الفناف أسماء ىذه األدكات كالمكاد  فيكزيادة  ،ى ميزافباإلضافة إل ،األخشاب
إذ يظير بو مراحؿ إعداد  ،يةفيك األكثر أىم ،. أما القسـ األكسط مف الصكرةبةالخاـ بجانبيا كتا

أقرب  يالسفمبينما  ،ةة جانبييكضع في العمكم ؤهجز  ان كاقف ان احية اليسار شخصفنجد ن ،زالخب
 المكف رمادمر شفاؼ يبدك أنو الخباز المسئكؿ عف إعداد الخبز مرتديان لقميص قصي ،لممكاجية

ى رأسو قمنسكة صغيرة صفراء كعم ،ردرجات المكف األصف بإحدلقصير ؿ كاسع أسفمو سركا
 كخمت قدماه مف لباس القدـ. ،المكف

الناحية اليمنى مف ىذا  يكف ،كؿ الفرفمف الخبز يقـك بتجييزىا لدخ ان كيمسؾ بكمتا يديو قطع
ة كمالبس مشابية لمخباز يكضع في ،القسـ يقؼ الشخص المسئكؿ عف تسكية الخبز )الفراف(

الخبز عف كيقكـ الفراف بتحريؾ  ،ج المعد لكضع الخبز عميو لتسكيتوكأماـ الفراف التنكر أك الصا
الكقكد مف الحطب عف طريؽ فتحة إلى  كيتـ تغذية الفرف بقطع ،طكيمة طريؽ جاركفيف ليما أياد  

القسـ الثالث أعمى  يكدة فكبعد تسكية الخبز يتـ نقمو إلى الطاكلة المكج ،ف مف الفرافاليمي
ة جانبية مرتدية لرداء أحمر طكيؿ يكضع فيتشاىد  التيتجمس أماميا السيدة  يكالت ،الصكرة

كأماميا  ،تدلى خمؼ ظيرىاسيا طرحة بيضاء ترأ ىكعم ،مبطف مف الداخؿ بالمكف األبيض
 .تـ تجفيفو مخبز الذضع فيو الصندكؽ ت

كمف خالؿ النظر لتصميـ الصكرة نجد أف الفناف استطاع أف يكضح طبيعة حرفة إعداد 
قطع الخبز  ثـ كيؼ يعد الخباز ،لذلؾ المكاد الخاـ كاألدكات الالزمةالخبز مف بدايتيا مف إعداد 

يتـ بيا  التيثـ الطريقة  ،الخبز عمى صاج الفرف المعد لذلؾ يةيقكـ بتسك  الذمثـ يعطييا لمفراف 
صندكؽ  يبعد ذلؾ حفظو ف ثـ ،ير عمييا أحجاـ مختمفة مف الخبزتجفيؼ الخبز عمى طاكلة يظ

كالحركة تناسب طبيعة ىذه  كما حرص الفناف عمى إيجاد قدر كاضح مف الحيكية ،معد لذلؾ
اعتمد فييا عمى مجمكعة  ،ككانت خطتو المكنية تقميدية ،ياب كفعمييا العامم التيكالحركة  ،الحرفة

كؿ عمى حسب  كالرمادم كالبنيمنيا األحمر كاألزرؽ  ،اكنةمف األلكاف القميمة ذات الدرجات الد
  .درجتو المكنية

 الغزل 
 ،خيط مستمر كممتد إلىكتحكيميا  ىك عممية سحب كجدؿ كلؼ ألياؼ النسيجالغزؿ 

كاف ك  ،40الحضارات القديمة فيف المغازؿ لمحصكؿ عمى ىذا الخيط كتطكرت أشكاؿ مختمفة م
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 يقمف بو %80كاف أكثر مف فقد  ،ف األساسية لنساء كشمير بكجو خاصالغزؿ كالنسيج مف المي
كسيمة لكسب الرزؽ  تعد نتكا إلى أف ىذه الحرفة اإلشارةكما تجدر  ،خاصة الغزؿ عمى العجمة

يقمف بالغناء أك سرد  إذ كف ،ببعض العادات عند نساء كشميرارتبطت ىذه الحرفة ك  ،عند الفقراء
 .41بعض القصص كالنكادر مف الحكايات ألطفاليف أثناء عممية الغزؿ

 (3لكحة )   الصورة وصف

 

اثنتاف مف السيدات  موضوع الصورة
  42بالغزؿ تقكماف

 كشميرل ينسبألبـك  اسم المخطوط
 المكتبة البريطانية  مكان الحفظ

أكاخر القرف  حكالي تاريخال
 الميالدمالتاسع عشر 

 الوصف والتحميل
 ،رداء طكيؿ كاسع ىيأةمتشابو عمى  كليما لباس ،بالغزؿ تقكمافمف السيدات  تشاىد اثنتاف

طكيمة تتدلى خمؼ  43كعمى الرأس قمنسكة حمراء عمييا طرحة )دكبتة( ،مفتكح قميال عند الصدر
حيث تحرؾ  ،يسار الصكرة يالسيدة المكجكدة ف أماـغزؿ كتظير العجمة المخصصة لم ،الظير

الناحية  فيكتبدك السيدة األخرل  ،ى كتمسؾ طرؼ الخيط بيدىا اليسرلالسيدة العجمة بيدىا اليمن
. كالمالحظ عمى تصميـ الصكرة حد احتياجات الغزؿأ أمامياف قدر تجيز ليا م ياليمنى كى

كخمت الصكرة  ،األساسيةكاالكتفاء بالعناصر  ،التصميـتنفيذ  في بسيط أسمكبعمى اعتماد الفناف 
 .كتابات أيةكما خمت مف  ،فياتمف أية زخارؼ أك خم

 النسيج   
طبيعينا أف  كمف ثـ فقد كاف ،صناعة المنسكجات منذ أقدـ العصكر يكانت لميند شيرة كاسعة ف

ازدىرت بيا  التي ،دانت كشمير أحد أقاليـ الينكك ،44اإلسالميالعصر  يتزدىر ىذه الصناعة ف
-823)زيف العابديف كذلؾ منذ عيد السمطاف  ،صناعة المنسكجات عمى كجو الخصكص

ثـ تطكرت صناعة المنسكجات  ،عيده تطكرنا كبيرنا فيشيدت الفنكف  مالذ ،(1470-1420ق/874
 .45اليند يـ كشمير لإلمبراطكرية المغكلية فبعد ض ،تطكرنا ممحكظنا عمى عيد األباطرة المغكؿ
كفية بسبب شيالنيا الص ،مجاؿ صناعة المنسكجات فيكاكتسبت كشمير شيرةن خاصةن 

معظـ  يكثر الطمب عمييا ف يكالت ،باسـ "الشيالف الكشميرية عرفت كالتي ،المزدانة بالزخارؼ
 -كاألصفر ،كاألزرؽ ،مر الداكفاألح -. كامتازت ىذه الشيالف بألكانيا المميزة46أنحاء العالـ

 يلذا كانت ى ،ؾ تصميماتيا المتنكعة كالمتميزةككذل ،47ترتدل مف قبؿ الرجاؿ النساءكانت  كالتي



 4102َ/ أثش٠ً ـــــــــــــــــــ اٌؼذد األٚيٌجذح اٌىجشٜ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
147 

 

أثناء  يكبمغت ىذه الشيالف قمة تطكرىا ف ،البالط ييرتدييا الرجاؿ ف ية التأكثر المالبس المفضم
  .48حكـ األباطرة المغكؿ لكشمير

 يكانة المتميزة فعمى تبكء ىذه المكجدير بالذكر أف ىناؾ عدة عكامؿ ساعدت كشمير 
دم؛ ؛ حيث تنمك أشجار التكت المنتشرة بكثرة في الكاالزراعيمنيا العامؿ  ،ة المنسكجاتصناع

كالعامؿ  ،األغناـ كالماعز ؛ حيث تكافر الصكؼ مف قطعافالرعيكعامؿ  ،الحرير ما يكفر
التي تزداف  ،انعكست عمى التصميمات الجميمة يتتسـ كشمير بمناظرىا الجميمة الت؛ حيث البيئي

سكاء مف جانب الحكاـ كاىتماميـ  ،ىذا باإلضافة إلى العامؿ البشرم ،ميريةبيا المنسكجات الكش
 .49ةميرييف الذيف أتقنكا ىذه الصناعأك مف جانب الحرفييف الكش ،بيذه الصناعة

 (4لكحة )   الصورة وصف

 

 ىمف النساجيف عم اثناف موضوع الصورة
 50النكؿ

 مف كشمير ألبكـ اسم المخطوط
المكتبة البريطانية تحت  مكان الحفظ

 (Add.or 1729رقـ )
 ـ1860 -1850 حكالي التاريخ

 الوصف والتحميل 
كليما  ،كضعة جانبية في ،عريض خشبيلكح  ىعم فمف النساجيف يجمسا اثنافشاىد ي

أكماـ  اذ ان طبسي ان لباس فيرتديا ،البني ىكاآلخر تميؿ إل ،دىما لحيتو بيضاءكشكارب أح ىلح
ـ تشبو عمامة مف قماش أبيض مقم محدىما يرتدأما أغطية رؤكسيما فأ ،جزئو السفمي فيكاسعة 

تتحرؾ  اأيدييم لكتر  ،قمنسكة صغيرة رمادية المكف مأما اآلخر فيرتد ،العمائـ المغكلية اليندية
مف النكؿ سفمي تحرؾ الجزء ال يذلؾ األمر بالنسبة ألقداميما التكك ،اعمميم االنكؿ لينجز  ىعم

يظير النكؿ بأجزائو المختمفة  اكأماميم ،كفؽ الطمب انويحرك الذمالمكصؿ بخيط النسيج 
صكرة تظير يميف ال ىلا  ك  ،لكف أحمر ذم 51كبو عممية نسج لشاؿ مف صكؼ الباشمينا ،كخيكطو

ا طعاـ ربما بينجد منيا سمة  ،أكقات الراحة في كفربما يحتاجيا الحرفي التيمجمكعة مف األشياء 
 كنرجيمة لشرب الدخاف.  ،كشكؿ إبريؽ لمشراب

متيا أنيا صكرة أسطر كتابية بالمغة الفارسية يتضح مف ترج ىيط بالصكرة مف أعمكيح
 كيأتي ،صكفية المعركفة بالباشميناكىـ يعممكف األنسجة ال كفكبيا الحرفي ،تكضح نسج الشيالف

 التكضيحيكتفاء بالجانب الير السابقة كىك االتصاك  فياتبع  الذمالمنظر المنفذ بنفس األسمكب 
 لحرفييف كجمكسيـ عميو. اكطبيعة عمؿ  ،ةىذه الفتر  يلشيالف كشكؿ النكؿ فلحرفة نسج ا
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 ،لعمؿ مف مأكؿ كشراب كشرب الدخافتمـز الحرفييف أثناء ا يكذلؾ بعض االحتياجات الت
مجمكعة مف  ىتماد عمزخارؼ داخؿ التصميـ كاالعنكع مف ال غياب شبو تاـ ألم فيكذلؾ 

 .بدرجاتو كالبني ،كاألبيض ،األحمر أشيرىا ،األلكاف القميمة
 الصباغة 

 ،قريبة جدان مف صناعة المنسكجات يكى ،التخصصية الميمةصباغة مف الحرؼ تعد ال
حيف ظيكر الصباغة الحديثة المركبة فقد كانت تستخرج ألكاف الصباغة مف المكاد النباتية  ىلا  ك 

إنتاج  يحيث يذكر أنيـ نجحكا ف ،عمؿ الصبغات فيكشمير  حرفيك. كقد تفكؽ 52كالحيكانية
كقت  يرفكا مثبتات األصباغ فكما ع ،درجة لكنية مختمفة 300نحك  ىمجمكعة ألكاف تزيد عم

 .53رمبك
 (5لكحة )   الصورة وصف

 

 54الصباغ كآالت الصباغة موضوع الصورة
 ألبـك مف كشمير اسم المخطوط

المكتبة البريطانية تحت رقـ  مكان الحفظ
(Add.or 1753) 

 ـ1860 -1850 حكالي التاريخ

 الوصف والتحميل 
المكف يصؿ  رمادم ان كقد ارتدل قميص ،ة جانبيةيكضع فياقفان ينظر بكجيو يشاىد الصباغ ك 

طكيمة كيمسؾ الصباغ بيديو عصا  ،كعمى رأسو عمامة ،سركاؿ كاسع قصير أسفمو ،الركبة ألعمى
تحتيما  تاشتعم قدك  ،نجد اثنيف منيا التي ،قمشة المراد صباغتيا داخؿ القدكريقمب بيا األ

 .بعض قطع الحطب الالزمة لالشتعاؿيتقدمو  ،النيراف مف مكقد مرتفع عف األرض
مف  ،يحتاجيا الصباغ يالت األدكاتيتضمف مقدمة الصكرة فبو مجمكعة  الذمالجزء  أما

 ،معينة خصصة لمحصكؿ عمى درجات لكنيةمباغة كميزاف لكزف النسب القدكر لحفظ مكاد الص
كاألسكد  كالبنفسجيكاألبيض كاألحمر كاألصفر  ،كحامؿ عميو نماذج لدرجات لكنية مختمفة
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كمدكف بجانب  ،ؾ بيا األقمشة داخؿ قدكر الصباغةيحر  يالت يكتظير كذلؾ العص ،األزرؽك 
 كالتي ،تحيط بالمنظر مف أعمى الكتابات التي إلىافة باإلض .ىا بالفارسيةأسماؤ ىذه األدكات 

  ىذه حرفة الصباغة كالقائـ عمييا كاألدكات الالزمة ليذه الحرفة. أفتكضح 
 الورق 
 ىاختراع الكرؽ إل يكيعكد الفضؿ ف ،رقيقة تنتج عف طريؽ ضغط األلياؼ مادةالكرؽ 

 ،الخيزراف )البامبك( المجكفة ت. كذلؾ مف سيقاف نباـ105الذيف أنتجكه منذ عاـ  ،ييفالصين
لكانيا ككانت ىذه المكاد تدؽ بعد أف تغسؿ جيدان كتفقد أ ،ؽ البالية أك شباؾ الصيد القديمةكالخر 

 ،اء حتى تصبح شبيية بمادة الصابكففتضاؼ إلييا كمية مف الم ،ةعجينة طري ىحتى تتحكؿ إل
فكؽ لكح مسطح لتجففو عناية لتنشر كبعد أف يصفى الخميط تؤخذ األلياؼ المتماسكة المتبقية ب

 ،ذلؾ بكاسطة خميط مف النشا الدقيؽكبعد التجفيؼ يمكف صقؿ فرخ الكرؽ بعد  ،حرارة الشمس
  .55ؿكرؽ قابؿ لالستعما ىكىكذا يمكف الحصكؿ عم ،كيجفؼ مف جديد

صفة صناعة الكرؽ المعد لمكتابة أك لمتصكير عميو ب فيكقد بمغت كشمير مكانة متميزة 
كقد أسس السمطاف زيف  ،فف التصكير بصفة خاصة يكالكرؽ المصقكؿ المستخدـ ف ،عامة

 ،اليند فيككاف ىذا المصنع األكؿ مف نكعو  ،كشمير يلعابديف أكؿ مصنع لصناعة الكرؽ فا
لما لو  ،كاألفغاني المغكليليند خالؿ الحكـ ا فيالكرؽ الكشميرم  ىككاف ىناؾ طمب كبير عم

 . 56مف مميزات
 
 (6لكحة )   ورةالص وصف

 

 57الكرؽ إعدادمراحؿ  موضوع الصورة
 ألبـك مف كشمير اسم المخطوط

المكتبة البريطانية تحت  مكان الحفظ
 (Add.or 16699رقـ )

 ـ1860 -1850 حكالي التاريخ
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 الوصف والتحميل
اد مف دؽ كعجف لممك  ،كبو المراحؿ األكلى لعمؿ الكرؽ العمكم :تنقسـ الصكرة إلى قسميف

زؿ األلياؼ المتماسكة عف ثـ تصفيتو لع ،أعمى الصكرة ناحية اليميف يفيصنع منيا  يالت
 أغطيةحتى  أك ،ة جانبية بدكف مالبس تقريبايكضع فييقفاف  كيقـك بذلؾ شخصاف ،الضعيفة
 .كسطييما يقطعة مف القماش األبيض تـ ربطيا ف يكيقكماف بالضغط عمى األلياؼ ف ،رؤكس

 فيحد األشخاص أحيث يظير  ،الكرؽ إعدادمراحؿ  باقيفنجد بو  فؿاألسالقسـ  أما
ف الكرؽ م ان كعمى رأسو عمامة كيمسؾ بيديو جزء ،زرؽ داكفأمرتديا لقميص  ،جانبية ةيكضع

لى األسفؿ منو يكجد جزء مبن ،ليقكـ بتيذيبو ،المتماسؾ  كذلؾ ،الكرؽ لتجؼ ألكاحمعمؽ عميو  ىكا 
يكجد حبؿ  كما ،الكرؽ فيالمكف األبيض الستخدامو مكؿ مف الخمؼ مف الشخص قدر بو مح إلى

بفرد الكرؽ بعد تجميعو فكؽ  يقكـ الذمكالمكبس  ،مف الكرؽ األبيض أفرخمنشكر معمؽ عميو 
  .الكرؽ إعداد ياألخرل المستخدمة ف األدكاتبعض  إلىباإلضافة  ،بعضو

مع تدكيف اسـ كؿ  ،بكضكح تظير أجزاء التصميـ كيكقاـ الفناف بتكزيع ىذه األدكات عمى 
مثؿ  ،خطتو المكنية عمى مجمكعة بسيطة مف األلكاف يكاعتمد الفناف ف ،ة بالمغة الفارسيةأدا
اج إلى عدد مثؿ ىذه الحرفة تحت أف. كاتضح مف التصميـ كالبني ،كاألبيض ،كاألزرؽ ،ألحمرا

عف التصميـ  يالزخرفكما يالحظ غياب الجانب  ،كؿ حسب تخصصو ،مف األشخاص لمعمؿ بيا
 المنفذ. التصكيرمالمكضكع  يفما جعؿ البساطة تبدك سمة كاضحة  ،التصميمات كباقي

 الدراسة التحميمية 
أمكف الكقكؼ عمى بعض  ،تعرضت ليا الدراسة يعة الحرؼ التمف خالؿ استعراض مجمك 

لحرؼ ا تصكيرمجاؿ  في الكشميرم الفني األسمكبامتاز بيا  التيالسمات كالخصائص الفنية 
  فنالحظ أف: ،ىذه الفترة في

 يمتازت بالبساطة فتـ التعرض ليا أنيا ا ييالحظ مف خالؿ التصاكير الت التصميمات:
 ،عف الحرفة بأقؿ العناصر كأبسطياحيث اكتفى الفناف داخؿ التصميمات بالتعبير  ،الفنيتككينيا 
 ،ف عمى الحرفة كمراحؿ إعدادىائميفيالحظ تمثيمو لمقا ،الزخرفي بالجانب الجمالي االىتماـدكف 

 ،أك ثالثة ،أك اثنيف ،صميمات تقسـ مف الداخؿ إلى مستكلككانت الت ،كاألدكات المستخدمة فييا
 كذلؾ بحسب طبيعة مراحؿ العمؿ داخؿ كؿ حرفة.

سكاء لمرجاؿ أك  ،مف حيث النسب التشريحية ،إلى حد كبيركانت كاقعية  رسوم األشخاص:
كاكتفى الفناف  ،كـ كجكه الرجاؿ بالمحى كالشكاربكامتازت رس ،تناز قميالالنساء تميؿ إلى االك

 جاءت رسكميـ قميمة داخؿ التصاكير. لذلؾ ،برسـ األشخاص المنكط بيـ الحرفة فقط
 كما في ،إلى القدميف كمفتكح عند الرقبة يصؿ تنكعت ما بيف القميص الطكيؿ الذم المالبس:
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 ،كاسع قصيريصؿ إلى الركبتيف كأسفمو سركاؿ  مصير الذأك القميص الق ،(6( ك)1المكحات )
رداء كاسع طكيؿ يستر  (. أما مالبس النساء فجاءت نمطية عبارة عف5( ك)2)المكحات  يكما ف

 .(3( ك)2المكحات ) فيكما  ،البدف كمو
تمتؼ حكؿ الرأس عدة  يالت ئـبالنسبة لمرجاؿ اقتصرت إما عمى العما أغطية الرؤوس:

قمنسكات المرتفعة (. أك ال6( ك)5( ك)1المكحات ) كما في ،بيض مقمـف قماش أكىي م ،لفات
( 2المكحات ) يكما ف ،األصفرك  الرمادمما بيف األحمر ك  ألكانياكقد تنكعت  ،قميال عف الرأس

ة قصيرة كعمييا الدكبتة أما النساء فكاف غطاء الرأس الثابت عبارة عف قمنسك  .(4( ك)3ك)
 .(3ك) (2لكحات ) ،األبيض كاألصفربيف ما  ألكانيات تعدد كالتي ،الطكيمة

 ،عمييا األشخاص داخؿ التصاكير التيات كالجمسات يالكضع فيىناؾ تنكع  ات:يالوضع
كما يالحظ  ،(5رباع لكحة )( كالثالثية األ1كالمكاجية لكحة )( 2ة الجانبية لكحة )يما بيف الكضع

بب كالس ،(4)،( 3)،( 1لكحة ) كالبعض جالس ،(5) ،(2كحة )حالة كقكؼ ل يالبعض منيـ ف أف
 العمؿ كالحركة. كع أف لكؿ حرفة طبيعتيا الخاصة فيىذا التن يف

 ،دران كاضحان مف الحيكية كالحركةإكساب تصميماتو الفنية ق فينجح الفناف  الحيوية والحركة:
جانبية ة اليكالكضع ،يف الكقكؼ كالجمكس كاالنحناءاتات ما بيظير مف خالؿ تنكع الكضع

كجاء ذلؾ  ،كاألرجؿ كذلؾ نظرات الكجكه كحركات األيدم ،ثالثية األرباعالة المكاجية ك يككضع
 مف الحيكية كالحركة. ان تتطمب كثير  التيمنفذا بطريقة كاقعية تناسب طبيعة العمؿ داخؿ ىذه الحرؼ 

اختفت الخمفيات كأحد العناصر الفنية داخؿ مجمكعة التصاكير مكضكع  الخمفيات:
السمات المميزة لممكضكع  إحدليعد  الذم العمؽ الفنيلكثير مف فقد التصميمات ما أ ،لدراسةا

  بحسب طبيعة كؿ حرفة. أكثركجاءت الرسكـ مسطحة نفذت عمى مستكل كاحد أك  ،التصكيرم
كتابات بالمغة  –ما عدا صكرة حرفة الغزؿ–كجدت داخؿ مجمكعة التصاكير  الكتابات:

كمف يقـك  ،الحرفة اسـإذ تشير ىذه الكتابات إلى  ،ة تكثيؽ لمحرؼ المتناكلةعد بمثابت ،الفارسية
 .بجانبيا أداةكؿ  اسـفقد كاف الفناف يسجؿ  ،كاألدكات المستخدمة فييا ،بيا

 ،تصميمات التصاكير مكضكع الدراسة يكجد غياب كاضح لمزخارؼ الفنية داخؿ الزخارف:
كلعؿ ذلؾ راجع إلى أف طبيعة  ،أك غيرىا مف الزخارؼ ك الحيكانيةسكاء النباتية أك اليندسية أ

عمى العناصر  باالعتماداىتـ الفناف فييا  ،تبدك تكثيقية فقط لمحرؼ المختمفةىذه التصاكير 
  األساسية المعبرة عف كؿ حرفة. 

 البحث نتائجو  الخاتمة
تـ كشمير مف خالؿ فف التصكير"  نماذج لمحرؼ فيتناكلت ىذه الدراسة مكضكع "

 الكرؽ.  ،الصباغة ،النسيج ،الغزؿ ،الخبز ،الخراطة ىي ،التعرض فييا لمجمكعة مف الحرؼ
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 : كؼ عمييا مف خالؿ الدراسة ما يأتيتـ الكق النتائج التي أىـكمف 
 فيمكجكدة  فيي ،الكاسع باالنتشاركشمير تميزت  يفالحرؼ  أفتبيف مف خالؿ الدراسة  -

 .المصادر التاريخية ذلؾ األمركقد أكدت  ،مية لمسكافاليك  االحتياجات معظـ المدف حتى تمبي
مجاؿ  في الكشميرم الفني األسمكبظير مف خالؿ دراسة التصاكير عديد مف مالمح كسمات  -

 .الدراسة التحميمية بالتفصيؿ فيا تـ تناكلي كالتي ،ـ19/ه13القرف  خالؿالتصكير 
إلى  اكير مكضكع الدراسة افتقدتكضح مف خالؿ الدراسة أف التككينات الفنية لمجمكعة التص -

كرسـك  ،الزخرفيلجانب عدـ االىتماـ با كيبدك ذلؾ كاضحا في ،الفنيعديد مف عكامؿ القبكؿ 
 .كالعمؽ الفني ،الخمفيات

يظير  ،تنفيذ التصاكير ياالعتماد عميو فتقريبا تـ  ان كاحد ان فنيان أسمكبأبانت الدراسة أف ىناؾ  -
كتشابو  ،لمحرؼ األساسيةكاالكتفاء بالعناصر  ،التصميمات يف األسمكبذلؾ مف خالؿ بساطة 

 باقيمختمفة نسبيا عف  يعدا صكرة حرفة الغزؿ فيما ،ككذلؾ الخطة المكنية ،األشخاص رسكـ
باستثناء  ،قد نفذ مجمكعة التصاكير ان كاحد ان نانىناؾ ف أف إلىا يدعـ الميؿ م ،التصاكير

 .إليياالصكرة المشار 
اكير أف ىناؾ بعض الحرؼ نفذت كاكتممت فييا خطكات العمؿ مف كضح مف خالؿ التص -

كذلؾ أمكف التعرؼ عمى أف بعض الحرؼ  ،كالكرؽ ،مثؿ حرفة الخبز ،ية إلى النيايةالبدا
 ،ألكثر مف شخص كالبعض يحتاج ،مثؿ الخراطة كالغزؿ ،نجازىافي إ تحتاج لشخص كاحد

 .مثؿ الكرؽ كالخبز
كاتسمت  ،لحرؼ امتازت بأنيا بسيطة تقميديةا يتخدمة فالمس اآلالتالدراسة أف  أظيرت -

تحقؽ لبعض المنتجات كما  ككاف النجاح الذم ،النمطي المتكررالعمؿ فييا بالطابع  أساليب
  ذكرت المصادر مرده إلى ميارة الحرفييف كتفكقيـ كابتكاراتيـ.

 ،ؿ كالنساءشارؾ فييا كؿ مف الرجاكشمير كاف ي ياتضح مف خالؿ الدراسة أف الحرؼ ف -
 كانت تتطمب بعض المشقة فقد زاكليا الرجاؿ. يبعض الحرؼ الت باستثناء

المنفذة كالكتابات بيف المكضكعات التصكيرية  ان كاضح ان أف ىناؾ ارتباطتبيف مف خالؿ الدراسة  -
 أم ،نيا تتناكؿ اسـ الحرفة كالقائميف عمييا كاألدكات المستخدمة فيياث إحي ،المصاحبة ليا

 كثيؽ لمحرؼ.بمثابة ت
مجمكعة  يعتماد عمييا فتـ اال التي ف ىناؾ خطة لكنية كاحدة تقريبا ىيالدراسة أ أظيرت -

 ،كالرمادم ،مثؿ األحمر كاألزرؽ ،اعتمدت عمى مجمكعة قميمة مف األلكاف الداكنة ،التصاكير
 كؿ عمى حسب درجتو المكنية. ،كاألصفر ،كالذىبي
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ؽشفخ، رىٍُ ػٕٙب اٌّؤسؿ  ئخعزّ ؽٛاٌَٟ 1640 ؽٛاٌٟ فٟاٌمغطٕط١ٕ١خ  فٟ. ِّٚب ٠شرجظ ثٙزٖ إٌمطخ أٔٗ وبْ ٠ٛعذ 806، َ(2005
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إٔٗ ٠ّىٓ رمذ٠ش ِذٜ  :ٚرؾغت ٚعٙٙب ػٓ اٌغشثبء ٠ٚمبي، اٌذٚثزخ ٌزغطٟ سأعٙب خصٛصب فٟ إٌٙذ رغزخذَ –ِٚب صاٌذ اٌّشأح اٌش٠ف١خ 
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 دراسة جديدة لمنقوش الكتابية والعمارة والوظيفة
 عثماف عبد الجكاد عمكاف ممجد

 جامعة أسيكط

 .الممخص
كاحدة مف أركع العمائر الدينية المممككية في مصر خارج  ؛ المدرسة الُمِعيِنيِّةيتناكؿ ىذا البحث دراسة 

مدرسة مممككية تميزت بالثراء الفني  يكى ،اقيةمدينة القاىرة، تحتفظ بيا مدينة دمياط ضمف آثارىا اإلسالمية الب
تصنيؼ  ىإل يكالداخم يمف حيث الخصائص الفنية كعناصر التككيف الخارج ىكضخامة البناء، ما جعميا ترق

قاـ  حيث ،الرغـ مف ككنيا عمارة أىمية، كليست عمارة سمطانية أك أميرية ىعمائر مدينة القاىرة المممككية، عم
 التجار بالمدينة.  ببنائيا أحد كبار 

كقد تناكلت عديد مف الدراسات السابقة ىذه المدرسة، لكنيا تباينت في بعض المحاكر الخاصة بيا، لعؿ 
لممنشأة، خاصة كأنيا مرت بمراحؿ معمارية متعددة  يأىما محكر التأريخ الصحيح، ككذا محكر الغرض الكظيف

فنكف لم . كيعرض البحثحة ىذه اإلشكالياتص ىكسكؼ أحاكؿ في ىذا البحث الكقكؼ عم .عبر العصكر
ككذلؾ عدد مف  ،بعدد مف الرسكمات اليندسية كتفريغات لمنقكش الكتابيةبالمدرسة مدعكما راقية المعمارية ال

مف  يجانب الصكر الحديثة قبؿ الترميـ كبعده كالت ىالصكر الفكتكغرافية مف أرشيؼ لجنة حفظ اآلثار العربية، إل
 ث. شأنيا إثراء البح
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 )تامياشيس( ياسميا اإلغريق النيؿ، مدينة عريقة عمى الضفة الشرقية لنير - دمياط .ةـــــدمــــقــم
بيف تنيس كالقاىرة عمى زاكية مف دمياط تقع  .1)ثامياتى( ك)تامات( يكاسميا القبط، )ذامياتا(ك

نزؿ بيا  ثغر مف ثغكر مصر، يمخصكصة باليكاء الطيب، كى، البحر المتكسط كنير النيؿ
كأقامكا عمييا ، بقيادة لكيس التاسع ممؾ فرنسا ـ1218ىػ/615 الفرنسيكف في صفر سنة

 ممف أيد دمياط انتزع .ـ1219ىػ/616عشريف مف شعباف سنة السابع ك الإلى  -كممككىا
  .2ـ1221ىػ/618رجب سنة شير الممؾ الكامؿ ابف الممؾ العادؿ في  الفرنسييف

في  ؼ  ر  ع   ،يو العامة مسجد فتحم  س  الجكامع في الكجو البحرم، ت  جامع مف أقدـ  يكجد بدمياط
يقاؿ لو فاتح بف عثماف األسمر بو لنزكؿ شخص ، 3"ي"الجامع العتيؽ الفتح الكثائؽ باسـ

  .5المعاطى يالجامع حاليان بجامع أبكيعرؼ  ،4مالتكركر 
تة أشير خربت ـ بس1250ىػ/648كبعد انتياء حممة الممؾ لكيس التاسع عمى دمياط سنة 

العصر المممككي  كبيرة خالؿأىمية دمياط نالت ك  .كلـ يتبؽ منيا سكل ىذا الجامع ،مدينة دمياط
درسة عمى غرار ـ م1475ىػ/880زارىا السمطاف األشرؼ قايتبام، كبنى بيا سنة  ،كاتسع عمرانيا

لمشيخ إبراىيـ  نسبة، عرفت باسـ المدرسة المتبكلية كانت تشرؼ عمى النيؿ المدارس المممككية
  .، لكنيا اندثرت حاليا  7ـ1711ىػ/1123 سنة ة ىذه المدرسةعمار  تد  د  ج   .6المتبكلي

المدرسة المسممية،  منيا: ،اندثر معظميادينية العمائر مجمكعة كبيرة مف ال بدمياطكاف 
 ىػ1106ـ، جامع البدرم 1600ق/1009المدرسة الراجحية، المدرسة القاسمية، جامع البحر 

المنشأة  بدمياط الباقيةالدينية  عمائرالمف أىـ ك  .8، زاكية المغاربةيالنفيس يـ، جامع عم1694/
رف قالجامع المغربي بعزبة البرج )ك ، ـ1619ىػ/1029 كالمدرسة الرضكانية ع البحث،ك مكض

 .9(مالثامف عشر الميالد -مالثاني عشر اليجر 
الدينية المممككية في مصر خارج مدينة العمائر  أىـيتناكؿ ىذا البحث دراسة لكاحدة مف ك 
ين ي ة" يكىمدينة دمياط ، بمبالكجو البحر  القاىرة ندر كجكد مممككية  منشأة، كىي "المدرسة الم ع 

قي تجعميا تر  ما ،بالثراء الفني كضخامة البناءالمدرسة تميزت  .الباقيةصنك ليا بيف عمائر الدلتا 
إلي تصنيؼ عمائر مدينة -الخارجي كالداخميمف حيث الخصائص الفنية كعناصر التككيف 

كليست  11الرغـ مف ككنيا عمارة أىمية قاـ بيا أحد كبار التجار بالمدينة ، عمى10القاىرة المممككية
  .12عمارة سمطانية أك أميرية

في بعض المحاكر  تباينتلكنيا  ،13المدرسة هالسابقة ىذالعممية الدراسات  عديد مفتناكلت 
خاصة ، لممنشأةغرض الكظيفي ككذا محكر ال ،التأريخ الصحيح رىما محك لعؿ أ، االخاصة بي

صحة ىذه  البحث اىذ يعالج، كسكؼ مرت بمراحؿ معمارية متعددة عبر العصكر ياكأن
مف  عديدالمستعينان ب ،راقيةمممككية مف فنكف معمارية  تتسـ بو المدرسةاإلشكاليات مبرزان ما 
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 .14األشكاؿ اليندسيةحديثة مع مجمكعة مف التفريغات ك األرشيفية كالالصكر الفكتكغرافية 
صارت ثمة إشكالية في التأريخ الصحيح لممدرسة الحالية، خاصة  .المنشئ وتاريخ البناء

كمما  ،في ظؿ غياب عناصر التأريخ المباشر المتمثمة في النص التأسيسي كحجة الكقؼ األصمية
مَّؿعديد مف االاحتفاظ المدرسة ب اتعقيداألمر زاد   15لنقكش الكتابية المؤرخة بطريقة حساب الج 

 الدراسات السابقة فيصحيحة لنصكص تمؾ النقكش الكأدت القراءة غير  .16يما بينياالمتباينة ف
حد  ي ستسيـ إلىلمقراءة الصحيحة ليذه النقكش كالتىنا سنعرض ك  حدكث تمؾ اإلشكالية، ىإل

 مف إضافات عبر العصكر.  كبير في معرفة تاريخ عمارة المدرسة كما تـ بيا
 ىإل –سكؼ نتناكليا بالتفصيؿ الحقان  يكالت–المكجكدة بالمدرسة النقكش  أقدـشير ي بدايةن 

، ـ1310ىػ/710ة سنكجكد منشأة قديمة سابقة عف عمارة المنشأة الحالية مكضع البحث، مؤرخة ب
، كجاء (2، لكحة2)شكؿمَّؿ حيث سجمت فيو كتابات بخط الثمث في سطريف بنظاـ تاريخ حساب الج  

 ي: ان لعبارة التاريخ كيقرأ كما يأتنصيا مطابق
 تكف فيو مقػػتدان  ع  كداكـ عمى صن           ةن كجػػير  عميؾ بفعؿ الخير سػػرا  

 عػػز بو بػػػدا 17مشػػػيد معػػيف الديف              أرخكاكشاىد بنا سعده قاؿ   
          710 ةسن                                     
تضػػمف لقػػب "معػػيف الػػرغـ مػػف أنػػو  ىعمػػكلػػيس ليػػذا الػػنقش عالقػػة بعمػػارة المنشػػأة الحاليػػة، 

ػيف الػديف الفارسػككرم" بػف محمػد إنشػاء "أك مسػجد مػف  متعمؽ بمصمى والديف"، كمف المرجح أن م ع 
ػػػػػػػػد   مية ، كتػػػـ االحتفػػػاظ بػػػو مػػػف خػػػالؿ حشػػػكتو الخشػػػبية األصػػػنشػػػأة مكضػػػع البحػػػثالم صػػػاحبج 

مػف  لنص التأسيسػي لمنشػأة أقػدـ تاريخيػػ ااالحتفػاظ بػا حيػث– ه الظػاىرة، كىػذ18بالمدرسة بعد بنائيػا
عنػػد إعػػػادة  التػػي تكالػػػت عمييػػا اإلضػػافات عبػػر العصػػكر، ك المنشػػأة نفسػػيا ضػػمفالمنشػػأة الحاليػػة 

رار جريػاف فػي عمػائر الػدلتا مػع اسػتم لأمثمػة أخػر  نجد ليا -بنائيا في عمارة شاممة في فترة الحقة
، تػػـ االحتفػػاظ بػػو عنػػد بنػػاء جػػامع ـ1222ىػػػ/619مػػؤرخ بسػػنة أيػػكبي  ىنقػػش مصػػمالكقػػؼ مثػػؿ: 

د بعػػمئذنػة الفػي جػدار  حاليػػػ اكمثبػت ، 19ـ1499ىػػ/905بمدينػة ميػت غمػر كالمػػؤرخ بسػنة  مالغمػر 
 يلػنقش كتػابكمثػاؿ آخػر فػي الػنص التأسيسػي ، 20الطػراز الحػديث إزالة الجامع األثرم كبنائو عمػى

مػا زاؿ مثبتػان كالػذم ، ـ1231ىػػ/629ببمدة أبيار مركز كفػر الزيػات كالمؤرخػة بسػنة لمدرسة أيكبية 
  .21ـ1622ىػ/1031أحد جدراف مدرسة أحمد البجـ المؤرخة بسنةعمي  يلكح رخامفي 

معصػر المممػككي لرجػع طبقػان لمػا أكرده السػخاكم فانيػا تك لممدرسػة المعينيػة أما المنشأة الحاليػة 
، 22كتنسػب لمحمػد بػػف محمػد بػف محمػػد معػيف الػػديف، ـ1456-1450ىػػػ/861-854ي سػنةالجركسػ

، ككػاف ينػكب فييػا عػف مػف كبػار التجػار بمدينػة دميػاطان احػدكػاف ك ، 23ـ1456ىػػ/861المتكفي سػنة 
-1438ىػػػػػ/857-842السػػػػمطاف الظػػػػاىر جقمػػػػؽ  نػػػػاؿ شػػػػيرة كاسػػػػعة كصػػػػيتان ذائعػػػػان لػػػػدل، قضػػػػاتيا



ِؼ٤ِ٘٤ِّخ ثل٤ٓبٛـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٓغل١ ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ُٔ  أُلهٍخ اُ
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فػػػي  مالسػػػخاك حيػػػث أكرد  ،، بناىػػػا كأكقػػػؼ عمييػػػا أكقافػػػان كثيػػػرة24ىرةـ، ككبػػػار األمػػػراء فػػػي القػػػا1453
وابتنـ  بـدميا  .. ."... محمد بف محمد بف محمد معيف الديف الفارسػككرم األصػؿ ما نصو:ترجمتو 

كأكثػر الحػج كالمجػاكرة... كمػات كىػك كػذلؾ قريبػان مػف سػنة  مدرسة ىائمة وعمل بيـا شـيخاو وفـو ية
   .25كىمؾ بسببيا غير كاحد..." ،المظالـ منتشرة ىناؾ بسبب أكقافو كاستمرت ،ستيف عف سف عالية

ديػد كمػا تشػير لػذلؾ الع ،عمييػااألكقاؼ التي كقفيػا المنشػ  فقد كثرت ىمية المنشأة نظران ألك 
 إلػػىأيضػػان  تشػػيركمػػا  ،26خػػالؿ العصػػر العثمػػاني مػػف كثػػائؽ الكقػػؼ الصػػادرة مػػف محكمػػة دميػػاط

كمػػػػا أضػػػػيفت إلييػػػػا بعػػػػض ـ، 1697-1679ىػػػػػ/1109-1090 سػػػػنةمعماريػػػػة ترميمػػػػات  اءجػػػػر إ
، كػػػػالمنبر ـ1822-1820ىػػػػػ/1238-1236سػػػػنة  يفػػػػي عصػػػػر محمػػػػد عمػػػػاألشػػػػغاؿ الخشػػػػبية 
لػػـ تغيػػر مػػػف تمػػؾ اإلضػػافات  لكػػف ،كمصػػاريع األبػػكاب الداخميػػة ،كدكػػة المبمػػ  ،كحجػػاب الضػػريح
 .27تخطيطيا األصمي

تمركزىػا حيػث يػة بمػدف الكجػو البحػرم العمػائر األثر شػأف -طبقا لما أكردتو الكثائؽ  :الموقع
بمنطقػػة تجاريػػة قديمػػة بالمدينػػة عرفػػت بشػػارع الخمػػس  تقػػع المدرسػػة -فػػي األحيػػاء القديمػػة بالمدينػػة

السػػعيد، كبسػػكؽ األرز، ككانػػت قريبػػة مػػف نيػػر النيػػؿ مػػف جيتيػػا البحريػػة لكنػػو انحسػػر )الجمػػرؾ( 
، حيػػػث يعػػػرؼ يرة مػػػف حيػػػث تسػػػميتياالمدرسػػػة شػػػبيػػػا  ةنالػػػت المنطقػػػة المكجػػػكد .عنيػػػا بعيػػػدان اآلف

 .(1)شكؿ 28الشارع الذم تطؿ عميو باسـ شارع المعيني، كالدرب بجكارىا باسـ درب المعيني
في الدراسػة،  محكريةقبؿ تناكؿ ىذه النقطة ال .المنشأة ىترجيح إ الق مف مح مدرسة عم

عػػػف مثيالتيػػػا بمدينػػػة أف طبيعػػػة دراسػػػة عمػػػائر الػػػدلتا الدينيػػػة تختمػػػؼ كثيػػػران  ىينبغػػػي أف نشػػػير إلػػػ
إشػارات المصػادر التاريخيػة لمعمػائر الدينيػة  أف فنجػد ؛القاىرة، كذلؾ مف حيث تناكؿ المؤرخيف ليػا
، حيػث اكتفػػت 29باإليجػاز الشػػديد اتسػػمت يكالعثمػان يالتػي شػيدت بالػػدلتا خػالؿ العصػػريف المممػكك

صػػػيؿ تتعمػػػؽ بماىيػػػة دكف ذكػػػر تفا تمػػػؾ المصػػػادر بػػػذكر اسػػػـ المنشػػػ ، كالمسػػػمى العػػػاـ لمنشػػػأتو،
كذلػػػؾ عمػػػى عكػػػس  ،، كمالمحيػػػا المعماريػػػة العامػػػةكأربػػػاب كظائفيػػػاشػػػيكخيا كأكقافيػػػا أك المنشػػػأة، 

ف ك أك يعاصػر  ـنفسػيأب ف العمػائرك ف يعاينك ، حيث كاف المؤرخالقاىرةعمائر كتابات المؤرخيف عف 
، كجػػد أف ة بالػػدلتامػػف إشػػارات لعمػائر دينيػػ كمػػف خػػالؿ دراسػة ىػػذه المصػػادر كمػػا كرد فييػا ىػا.بناء

مصػػػطمح "الجػػػامع" كػػػاف أكثػػػر المصػػػطمحات شػػػيكعان، يميػػػو مصػػػطمح "مدرسػػػة" بنسػػػبة ضػػػئيمة، أمػػػا 
مصػػطمح "خانقػػاه" كمنشػػأة تصػػكؼ فيػػك غيػػر مكجػػكد، حيػػث اسػػتخدـ مصػػطمح "زاكيػػة" لمتعبيػػر عػػف 

 .30نكعية تمؾ المنشآت
األصػػمية، ظػػؿ غيػػاب الػػنص التأسيسػػي لممنشػػأة مكضػػع البحػػث، ككػػذلؾ حجػػة الكقػػؼ  يكفػػ

 ة:تيالمصادر اآل ىيمكننا االعتماد في تحديد المسمى الصحيح لممنشأة عم
بػػػدمياط  ي جػػػاء فييػػػا مػػػا نصػػػو: "كابتنػػػىتػػػأ( اإلشػػػارة المصػػػدرية التػػػي أكردىػػػا السػػػخاكم، كال
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 .كعمؿ بيا شيخان كصكفية"مدرسة ىائمة 
ىذه  عمى المنش ب( كثائؽ الكقؼ التي ترجع لمعصر العثماني، كالتي كرد بيا ذكر أكقاؼ 

 المنشأة.اسـ ، كالكثائؽ األخرل التي كرد بيا ذكر 31المنشأة
 ج( تخطيط المنشأة ذك اإليكانات حكؿ صحف أك درقاعة كعالقتو بالكظيفة. 

 اشيد في العصر المممككي الجركسي فانو ينطبػؽ عمييػ يدين ممعمار  ككيافكباعتبار المنشأة 
المصػطمح  ىلمكقػكؼ عمػ، مائر مدينة القاىرة في ذلػؾ العصػرع معايير نفسيا التي تـ تطبيقيا عمىال

 ي:فيما يأت ياكيمكننا إجمال .32الكظيفي الصحيح لتمؾ المنشآت كالكظيفة األساسية التي أدتيا
، كأف %63 جانػب التػدريس بمغػت نسػبتيا ى( المدارس التي أدت كظيفة المسػجد الجػامع إلػ1

 .  33عت لرغبة الكاقؼ نفسوكظيفة التدريس خض تمؾ التي اقتصرت فقط عمى
المدارس التي أدت كظيفة التصكؼ كخانقاه في العصر المممككي الجركسي بمغت نسبتيا  (2
30%34.  

 %.25كبمغت نسبتيا  ،الخطبة كالتصكؼ كانت محدكدة ي( المدارس التي أدت كظيفت3
مكاناتػو اف ظاىرة تعدد الكظائؼ في المنشػأة الكاحػدة خضػعت لرغبػة الكاقػؼ ك ف كبصفة عامة ا 

 .  35المادية المتاحة كمتطمباتو منيا
المنشػأة مكضػع البحػث، نجػد أف المنشػأة بنيػت كفػؽ إمكانػات ماديػة عاليػة  كبتطبيؽ ذلؾ عمػى

مكانػػات المنشػػ  إكانعكسػػت  - ،لمكاقػػؼ محمػػد بػػف معػػيف الػػديف، خصػػص منيػػا قبػػة ضػػريحية لنفسػػو
يكاناتكخالك  شاىقتيف، كمنبر، حيث زكدت بمئذنتيف  ،التككيف العاـ لممنشأة ىعم العالية  كثمػة .، كا 
  .36المساحة كالمكقع المتميز كالتصميـ المعمارم يكى ،التخطيط كمف ثـ الكظيفة يمؤثرة ف عكامؿ
 كيػدعـ ذلػػؾالكظيفػة األساسػػية،  فػػياسػػتعماليا كمدرسػة  لممنشػأة مخطػيط المعمػػار يػرجح التك 
بػػف معػػيف الػػديف مدرسػػة محمػػد ه أكػػد أف مػػا أنشػػأ حيػػثلسػػخاكم، كىػػك ميػػـ فػػي حػػد ذاتػػو، انػػص 

ف عػػنعػػت كثيػػر مػػف الكثػػائؽ الصػػادرة  أيضػػا كيؤيػػد ذلػػؾ الػػرأم ،كنعتيػػا باليائمػػة لضػػخامة بنيانيػػا
، كأقػػدـ ىػػذه الكثػػائؽ مػػؤرخ باسػػـ "المدرسػػة المعينيػػة" ممنشػػأةل يمحكمػػة دميػػاط فػػي العصػػر العثمػػان

 .37ـ1546ىػ/952 بسنة
تأديتيػػػا  ىان فػػي تحديػػد ماىيػػة المنشػػأة إلػػنعػػكؿ عميػػػو كثيػػر  مالػػذك كقػػد أشػػار نػػص السػػخاكم 

ذكرىا يػػػ إال أنػػػو لػػػـ، 38كىػػػذا أمػػػر كارد ،جانػػػب التػػػدريس، ككظيفػػػة إضػػػافية لكظيفػػػة التصػػػكؼ إلػػػي
ؤكػػد ذلػػؾ ثػػالث كثػػائؽ كقػػؼ يك  ،صػػرهالمصػػطمح فػػي ع ىػػذا الػػرغـ مػػف شػػيكع تػػداكؿ ىعمػػبالخانقػػاه 

 حيػػث، 39ـ1638ىػػػ/1048 ـ،1616ىػػػ/1025 ـ،1565ىػػػ/973التػػكالي بسػػنكات:  مؤرخػػة عمػػى
، ال متصػكفان كىػك عػدد قميػؿ جػدا   17مػ  أف عػدد المتصػكفة بالمنشػأة ب أشارت الكثيقػة األخيػرة إلػى

 .  منشأة مما يرجح كظيفتيا اإلضافيةيتناسب مع ضخامة ال
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 إلطالقػػو عمػػىبكثيػػر أف مصػػطمح "المدرسػػة" ىػػك األقػػرب  ىإلػػ نخمػػصاسػػتنادا إلػػى مػػا سػػبؽ 
 قامػػػت فضػػػال عػػػف كظيفتيػػػا الرئيسػػػةكأنيػػػا  الخانقػػػاه"." أك"الجػػػامع" مصػػػطمح  كلػػػيس، ىػػػذه المنشػػػأة

 ان سػجدم كانػت ربمػا قػدـنشػأة أىػا مكضػع مبناؤ  كيػرجح ،كظيفة التصكؼ ككظيفة إضػافيةب كمدرسة
ينكب عف قضػاتيا كلػو نفػكذ منش  المدرسة لما كاف ك  .يحمؿ اسـ معيف الديف جد منش  المدرسة

كصػفيا السػػخاكم  ييػػادة عميػو لػػيالئـ حجػـ منشػػأتو الجديػدة كالتػػقػاـ باسػػتبداؿ الكقػؼ كالز فقػػد  كاسػع
معػيف مشػيد فيػو عبػارة " كردتكالػذم ، كلػىلممنشػأة األ، محتفظان بالنص التأسيسي األصمي باليائمة
  ."عز بو بداالديف 
ساىمت النقكش الكتابية المكجكدة بالمدرسة كالمؤرخة  .ية بالمدرسةكتابالنقوش ال -2

كتحديد المراحؿ التاريخية ، بدكر كبير في حؿ إشكالية التأريخ الصحيحمَّؿ الجبطريقة حساب 
 .التي مرت بيا قبؿ كبعد إنشائيا

تضمنت جميعيا ك ، األصميحتفظ المدرسة بأربعة نقكش كتابية ليس مف بينيا نص التأسيس ت
ػػؿ  مَّ  بػػيف أفقػػراءة نصكصػػيا ت خػػالؿ مػػفك  .(5-2لكحػػة ،5-2شػػكؿ)كتابػػات مؤرخػػة بطريقػػة حسػػاب الج 

قامػػػت بيػػػا  ي القػػػراءات التػػػيكثمػػػة أخطػػػاء فػػػ ،منضػػػبطة كمتفقػػػة مػػػع تػػػاريخ حسػػػاب الجمػػػؿ جميعيػػػا
 ي:عمي النحك اآلتذلؾ ك  تيا،عمار ريخ أت خطأ في اترتب عمييالدراسات السابقة لممدرسة، 

 ةبتمثسـ،  120x63عبارة عف حشكة خشبية مستطيمة، أبعادىا  .النقش األول – 1/2-
، كداخمي غائر عمقو سـ5: خارجي سمكة إليكاف القبمة، ليا إطاراف يالشرق يلالجدار الشما يف

، يحددىا سـ86x33أبعادىا ك سـ، تتكسطيا حشكة مستطيمة تاريخ س جؿ فييا النص الكتابي 12
 الثمث في سطريف، يشتمؿ كؿ سطر عمىسـ، نظمت بداخميا كتابات بخط 1 إطار سمكو

تتحد مع اإلطارات  صؼ دائرية متماسة مف الداخؿ،جكانب ن لبحريف داخؿ إطار مستطيؿ ذ
 :ىأتالكتابة كما ي كتقرأ، (2لكحة ،2)شكؿ الخارجية مككنة أربع زكايا ممساء

 ع تكف فيو مقػػتدان كداـك عمى صن           ةن كجػػير  عميؾ بفعؿ الخير سػػرا  
 عػػز بو بػػػدا 40مشػػػيد معػػيف الديف               أرخكاسعده قاؿ  [ءن ]كشاىد بنا  

 710  سنة                                     
 : ىأتالقراءة السابقة لنص الكتابة كما ي
 كداـك عمى صنيع تكف فيو مقػػتدان                ةعميؾ بفعؿ الخير سران كجير 

 يػػداالديف عػز بو  مشػػيد معػػػيف              كاػػػػػػػػػػػػأرخكشاىد بنا سعده قاؿ                   
 710سنة                                     

 
 :النص ىتطبيؽ حساب الجمَّؿ عمكب .41في كممة )بدا( حيث قرأت )يدا( كجد خطأ  
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 إجمال  القيمة العددية القيمة العددية لمحروف الكممة عبارة التاريخ

 

 مشيد معين الدين عز بو بدا

 354 (4+10+ 300+ 40) مشيد

 170 (50+10+70+40) معين

 95 (50+10+4+30+1) الدين

 77 (7+70) عز

 7 (5+2) بو

 7 (1+4+2) بدا

 710 القيمة العددية لعبارة التاريخ إجمال 

 لمحساب ةم ابق العالقة بين القيمة العددية وعبارة التاريخ

تيف في كتابة بخط الثمث متجاكر ف يف بقجتيحشكتىذا النقش في  ؿ  ج  س   .النقش الثان  – 2/2
، كيتضمف نص جاء نصيا مطابقان لعبارة التاريخ، ك سـ20x15 باب المقدـ أبعادىما يمصراع ىأعم

 :ىأتالكتابة كما يكتقرأ  .(3 لكحة ،3)شكؿ  ـ1822ىػ/1238عمؿ منبر لممدرسة سنة 
 حسف المآب يرـك بصنعو                  42تامؿ منبران انشاه شػػػػػػػػيـ               
 بال حساب فنعيما في الجنا                 نػػػػكح     ]ء[فجازاه االلو جػػػػػزا                

 يب                  فمف انشا لو حسف الثكابػػػػبطػ أرخال ػػػػػػكما قاؿ الع               
                             1238  

 ي: أتيكما  القراءة السابقة لنص الكتابة
 يرـك بصنعو حسف المآب                  لنشأتيػػػػػػػػػػػـ تامؿ منبران                       

 األحبابالجنات بفجازاه االلو جػػػػػزا نػػػػػكح                 نعيما في 
 ..أحسف الثكاب.انشائوفمف               بطػيبو أرخكما قاؿ العال 

                                      1228   
باألحبػػاب، بطيبػػو، انشػػائو، أحسػػف( مػػع إسػػقاط  الجنػػات، )لنشأتيػػػػـ، فػػي كممػػات: كجػػد خطػػأ  

 :النص ىتطبيؽ حساب الجمَّؿ عمكب ،43ق1228التاريخ سنة  ئ، كما قػ ػػػر لو()ة كمم
 إجمال  القيمة العددية القيمة العددية لمحروف الكممة عبارة التاريخ

 

 ن انشا لو حسن الثوابب يب  م

 23 (2+9+10+2) ب يب

 170 (50+ 40+ 80)  من

 352 (1+300+50+1) انشا

 35 (5+30) لو

 118 (50+60+8) حسن

 540 (2+1+6+500+30+1) الثواب

 1238 إجمال  القيمة العددية لعبارة التاريخ

 م ابقة لمحساب العالقة بين القيمة العددية وعبارة التاريخ
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سـ تعمك باب  175x45عبارة عف حشكة مستطيمة أبعادىا  .النقش الثالث – 3/2
ضريح المنش ، نظمت فييا كتابة بخط الثمث مف ثالثة  الحجاب الخشبي المتصدر لحجرة

بحريف كتابييف داخؿ إطار  يلعبارة التاريخ، قسـ كؿ سطر إل أسطر، كجاء نصيا مطابقان 
ؿ مككف معينات ىندسية تفصؿ البحكر الكتابية عف جكانب مدببة تتحد مف الداخ ممستطيؿ ذ

المدرسة سنة  منش تركيبة ضريح  خشبي أماـ حجاببعضيا البعض، كيتضمف نص عمؿ 
 :أتيالكتابة كما ي كتقرأ ،(4لكحة ،4)شكؿ ـ1820ىػ/1236

 ومقد كاف عز مراما بتجديد       ىفخر في الداريف كاالجر مصػػػػػطفلؾ ال
 ػػػػػػؽ عمى كؿ زائػػر          كفاتحة التنزيؿ منو ختاموالثػػػػنا حػػػ عنؾف

 بعز معيف الديف ىذا مقامو               أرختلمرشػػػػػػػػػد  []ء  فيمػػػػػتؾ العميا
                                          [6]123 

 : ىالقراءة السابقة لنص الكتابة كما يم
 كاف عز مرامو ما قدػطفي        بتجديد لؾ الفخر في الداريف كاالجر مصػػػ

 كفاتحة التنزيؿ منو ختامو      ضػػػػػؿ الثػػػػنا حػػػػػػػػػؽ عمى كؿ زائػػػر      ف                  
 بعز معيف الديف ىذا مقامو                أرختفيمػػػػػتؾ العميا لمرشػػػػػػػػػد 

                                   1228  

 :النص ىتطبيؽ حساب الجمَّؿ عمكب ،44ق1228(، كخطأ في التاريخ فضؿ) ةفي كمم كجد خطأ

 إجمال  القيمة العددية القيمة العددية لمحروف الكممة عبارة التاريخ

 

 بعز معين الدين ىذا مقامو

 79 7+ 70+ 2 بعز

 170 50+10+70+40 معين

 95 50+10+4+30+1 الدين

 706 1+700+5 ىذا

 186 5+40+1+100+40 امومق

 (0جعمو يبدو وكأنو رقم  6)وجد كش     الرقم  1236 إجمال  القيمة العددية لعبارة التاريخ

 م ابقة لمحساب العالقة بين القيمة العددية وعبارة التاريخ

نظمت الكتابة في لكح مستطيؿ مف الرخاـ األبيض أبعاده  .النقش الرابع – 4/2   
68x60األكؿ يكيعمك النقش الخشب ،إليكاف القبمة يالشرق يالجدار الشمال يثبت فم، سـ. 
، نظـ مسة أسطر ينقسـ كؿ سطر إلي بحريفخ يفتقع الكتابة  .سـ1 سمؾبباطار بارز  محاطك 

جاء نصيا مطابقان لعبارة ، ك (سمؾ) سـ66x10.8x1 كؿ بحر داخؿ إطار مستطيؿ أبعاده
كتقرأ  ،(5 لكحةك  )شكؿ ـ1822ىػ/1238 ة سنة، كيتضمف نص تجديد عمارة المدرسالتاريخ

 :أتيلكتابة كما يا
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 حاز السعادة مصطفي لكجو اهلل        قد عامؿ المكلى باجر جار         
 قد بنا      بالصدؽ مسجد شاؽ لمنظار يالمعين 45لمحمد القػػػػػػطب          
 باإلخالص في األبرار فانعد لما ابتغى مػػػػػػػػػكاله في تجديده                  
 نيار]ء[ بيت حؼ باألعميا              ةفجزاكه يبنى لو في جن         
 1238كار سنة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص باألنػػػػػيخػ ه ػالػػػػػعػ لسنا  بيج ركنؽ تاريػػػػػػػػػػخو           بأ فبدا         

              141  106    700       291 
 القراءة السابقة لنص الكتابة كما يمي: 

 جار بأبحر المكتىقد عامؿ           لذمتو مالذحاز السعادة مصطفي 
 كالنظار مسجدان  بنابالصدؽ  قد بنا               يلمحمد القطب المعين

 باإلخالص في األبرار ما نعمـ مكاله في تجديده                 ياذا التقي   
 عميا بيت حػػػػؼ باألنيار                   ةجنفجزاؤه يبني لو في                    
 1235 لبنياه فال يخص باألبرار     ركنؽ تاريخو               بأبيج فبدا                   

، بنػا، مسػجدان، كممات )الػذل، لذمتػو، المػكتى، بػأبحر يف ،في ىذا النصكجدت أخطأ كثيرة 
، يخػػػص، بػػػاألبرار(، فضػػػالن عػػػف التػػػاريخ الختػػػامي مػػػـ، لبنيػػػاه، فػػػال، التقػػػي، مػػػا نعكالنظػػػار، يػػػاذا

   :تطبيؽ حساب الجمَّؿبك  كيفيـ مف مضمكف ىذا النص أنو نص تجديد.، 123546
 إجمال  القيمة العددية القيمة العددية لمحروف الكممة عبارة التاريخ

 

 يخص باألنوار هعال لسنا

 141  1+  50+ 60+ 30 لسنا

 106 5+ 1+30+70 هعال

 700 90+600+ 10 يخص

 291 200+1+6+50+1+30+1+2 باألنوار

 1238 إجمال  القيمة العددية لعبارة التاريخ

 م ابقة لمحساب عبارة التاريخو  العالقة بين القيمة العددية

أنيػػا جميعػػان منضػػبطة بحسػػاب الجمػػؿ كلػػـ تػػرد بيػػا أخطػػاء  النقػػكشكنخمػػص مػػف دراسػػة ىػػذه 
ـ، 1307ىػػػ/710األكؿ يرد بثالثػػة منيػػا كىػػك حيػػث ، الدراسػػات السػػابقة المشػػار إلييػػا تا ذكػػر كمػػ

"معػػيف الػػديف"،  لقػػب صػػاحب الكقػػؼذكػػر  ـ1822ىػػػ/1238، كالرابػػع ـ1820ىػػػ/1236 كالثالػػث
، يفي عصر محمد عمػجميعيا  تمتتجديدات  إلىكالثالث كالرابع  يالثان النقكش نصكصكتشير 

 . رياف الكقؼ خالؿ ىذه الفترةج ي ذلؾ داللة عمىكف
كافػػة الممحقػػات كالمرافػػؽ الخدميػػة  اشػػتممت المدرسػػة عمػػى .مــواد البنــاءو  التكــوين العــام – 3

 جانػػب الصػػحف كاإليكانػػات كالقبػػة الضػػريحية ىإلػػ–بيػػا فقػػد ألحػػؽ ، 47يالمرتبطػػة بغرضػػيا الػػكظيف
 ي:متمثمة فيما يأتمائية كحدات ك منشآت  –كالمئذنتيف

ــةالشػػرقي، ك الػػركفة المػػدخؿ الػػرئيس فػػي بجػػكار كتمػػ ســبيل - بالػػدىميز المنكسػػر،  مزمم
عبػر كقػت بنائيػا، لجمب المياه مف نير النيػؿ بػالقرب مػف المدرسػة  ساقيةك، م يرةك ميضأةك



ِؼ٤ِ٘٤ِّخ ثل٤ٓبٛـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٓغل١ ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ُٔ  أُلهٍخ اُ
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 .في الجية الجنكبية الغربية مف الطكبعقكد  محمكلة عمى سقايات
 .كميضأة كمطيرة م بخك مكتبةككالمتصكفة، لمطمبة  يخالو ك، يعمك السبيؿ ابت  كُ  -
سػػػاللـ ثالثػػػة ك ، كالمدرسػػػة مػػػف الػػػداخؿ لممرافػػػؽ يتفضػػػأك اسػػػتطراقات  دىػػػاليزثالثػػػة  -

  .(6)شكؿ فكالمئذنتا سطح المدرسةالكتاب ك ك  محيث الخالك يصعد منيا لمطكابؽ العميا 
حيث ، فقد غاب الكصؼ الدقيؽ لتمؾ التككينات المعمارية كثيقة الكقؼ األصميةمع غياب ك 

  كالمطيرة. ،نقؿ المياهسقايات ك  ،كالكتاب ،مثؿ السبيؿ ،منيا تعرض لالندثارعديد الإف 
حيػث الطػكب كالحجػر، مف  غالبياعديد مف مكاد البناء في بناء المدرسة، كاف  تاستخدمكقد 
فػي بنػاء الكاجيػة  -المناسػب لطبيعػة منػاخ مدينػة دميػاط السػاحمية  يمف النكع الممحالحجر  استخدـ

بعػض أجػزاء مػف  كػذلؾك  ،كقاعػدة المئػذنتيف كالسػبيؿالمدخؿ،  دركاهك ككتمة ة الشرقية الرئيسة الجنكبي
، كمػػا راتػػمأ 4: 3بارتفػػاع يتػػراكح مػػا بػػيف  ،، كاإليكانػػات كالمحػػرابز التػػالي ليػػاكالػػدىميجػػدراف القبػػة 

  .(13-12 ،8-7شكؿ ،19-12،18، 9-6، 1)لكحة 48فيما عدا الصحف المدرسةفرشت بو أرضية 
حكاـ في بناء باقي أجزاء المدرسػة كالمنجكر مؿ الطكب اآلجر بينما استع  يمتمثمػة فػبدقة كا 

كطكابػؽ  ،لمػدىاليز الثالثػة المغطيػةالبرميميػة كالمتقاطعػة قبيػة األك اإليكانات كعقكد  ،الكاجيات يباق
  .(19-17)لكحة باقي المرافؽ الخدمية، فضالن عف اإليكاناتب ير اكمح ،المئذنتيف

أمػػا  خشػػبية مفػػرزة بػػيف المػػداميؾ الطكبيػػة لمتقكيػػة كالتػػدعيـ، لريػػة كأخػػر كمػػا عممػػت ميػػد حج
، 28-27 ،15-14)لكحػػػةالرخػػػاـ فقػػػد عممػػػت منػػػو أرضػػػية الصػػػحف مػػػف مراتػػػب كمػػػداكر كمربكعػػػات 

عمػؿ  يفػك ، كتغطيػة الصػحفببػراطيـ كألػكاح،  يكانػات، بينما استخدـ الخشب في تسقيؼ اإل(8شكؿ
شػػبابيؾ  تغمػػؽ عمػػى)صػػيريجي كميمػػكني مربػػع مائػػؿ( ع مػػف خشػػب الخػػرط المتنػػك كسػػتائر  أحجبػػة
 كالمنبػػػر كالحجػػػاب الخشػػػبي بالضػػػريح، كدرابزينػػػات السػػػاللـ، الخارجيػػػةالداخميػػػة ك كالنكافػػػذ  مالخػػػالك 

 .(24-15،20-14 )لكحة مصاريع األبكاب كضمفات الشبابيؾك  كدكة المبم 
ــامالتفــميم  -4 حكػػاـ البنػػاء فػػي تصػػميـ المدرسػػة المعينيػػة النسػػب المع يركعػػ .الع ماريػػة كا 

تصػػميـ المػػدارس  اء الكاجيػػة الحجريػػة، ارتقػػت بػػو إلػػىكدقتػػو، خاصػػة كأنيػػا بنيػػت بػػالطكب باسػػتثن
  .49يكبيرة المساحة في العصر المممكك المممككية
، كجد بو انحراؼ فػي الجيػة (2ـ 29.5x52.50) تخطيط العاـ عبارة عف مستطيؿ أبعادهال

كاتػػو كقبػػة المنشػػ ، بينمػػا حػػافظ معمػػار بكضػػع كتمػػة المػػدخؿ كدر اسػػتفاد منػػو ال، الشػػرقيةالجنكبيػػة 
، نظمػت خػالكم الطمبػة استطالة داخمية منتظمة لكضع اإليكانات كالصحف كالمرافؽ الداخميػة عمى

(، جػاء 6)شػكؿكؿ جػدار  يبسمـ ف ايصعد إليي، 50الشرقيالشمالي ك  الجنكبي الغربي يفر افي الجد
 ياجمػالب، ك (2ـ13.06x 12.80)أبعػاده مربػع تقريبػان ط عبارة عف صػحف أكسػ يتخطيطيا الداخم

بينمػػػا ، %10.8بنسػػػبة  2ـ 167.17، شػػػغؿ الصػػػحف منيػػػا مسػػػاحة 2ـ1548.75 قػػػدرىامسػػػاحة 
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بمغػت مسػاحة حػيف  يفػ، %26.5الصػحف منيػا  بمغػت نسػبة، 2ـ631.7بمغت مساحتيا الداخمية 
% 42.41 كبنسػبة ،%17.3 بنسػبةمف إجمالي مسػاحة المدرسػة  2ـ 267.94اإليكانات األربعة 

 ة مسػػتطيؿ أبعػػادهأإيػػكاف القبمػػة عمػػي ىيػػ تخطػػيطجػػاء ك  .(2 ،1)رسػػـ بيػػانيمػػف المسػػاحة الداخميػػة 
13.60 x 9.10 15)لكحػة ـ 10.50الصحف بفتحة عقد مدبب كبير اتساعو  يشرؼ عمىك ، 2ـ ،

عيو نظمػػػت فػػػي ضػػػم (2ـ 13.60x 7.28)، يقابمػػػو اإليػػػكاف البحػػػرم كمسػػػاحتو (10، شػػػكؿ19 ،18
فتح في جداره ، بينما لخزانة حائطيةيتكسطيا تجكيؼ بألكاح خشبية،  مغطاةالجانبييف دخمة غائرة 

  كانت عبارة عف ل، بينما اليسر نافذتافثالث فتحات معقكدة بعقد مدبب: اليمني كالكسطي البحرم 
 ميـ الحػديثتػـ تسػديده كعممػو كنافػذة ثالثػة فػي التػر ، خمؼ اإليكافباب يتكصؿ منو لمميضأة فتحة 

  .(27، 16لكحة  ،11شكؿ)
( 2ـ x3.70=22.64 6.12)ىمافمتمػػػاثالف حيػػػث تبمػػػ  مسػػػاحتا -نبيػػػافأمػػػا اإليكانػػػاف الجا

، كبكؿ مف ضمعيو مؤطر بجفت العبمحراب معقكد بعقد مدبب ليتكسط ضمعيما القبمي تجكيؼ 
كيشػرؼ ، بعقػد مػدبب لكاألخػر  ،إحداىما معقكدة بعقد ثالثيمف الطكب:  دبعق ةمعقكددخمة غائرة 
، ـ6.50 اتسػػاعيامػػؤطر بجفػػت العػػب مػػف الطػػكب بفتحػػة عقػػد مػػدبب  51الصػػحف عمػػىاإليكانػػاف 
ممػيء تجكيفػو مػؤطر بجفػت العػب، يتكجيما عقد منكسر ، تجكيفاف رأسيافرجمي كؿ عقد  يكتنؼ

غشػػيت ، ، يتخمػػؿ التجكيػػؼ نافػػذة معقػػكدة بعقػػد متعػػدد الفصػػكصمركػػزهبطاقػػات مشػػعة تنبعػػث مػػف 
 ،18،19،27 )لكحػةمف خشب خرط دقيؽ ميمكني مربع مائؿ، يكتنفيا عمػكداف مػف الطػكب بحجاب

أمػا  .(27لكحػة)ىصدر مقرنص حجرم مف حطتيف بػدكالاإليكانيف كيتدلى مف رجمي عقد . (11شكؿ
جانػػػب فتحػػػات  إلػػػىككضػػػعيا فػػػي األركػػػاف الفتحػػػات حػػػكؿ الصػػػحف فتميػػػزت بالتماثػػػؿ كالمحكريػػػة 

أربػػع فتحػػات أبػػكاب يتكجيػػا عتػػب خشػػبي يعمػػكه عقػػد مكتػػكر ثػػـ عقػػد حيػػث نظمػػت فيػػو اإليكانػػات، 
البػػػاب الشػػػرقي يمثػػػؿ بػػػاب الػػػدخكؿ لمصػػػحف مػػػف الػػػدىميز  .(19،28-18)لكحػػػة عػػػاتؽ بنيػػػا بػػػالطكب

يقابمػػػو فػػػي الػػػركف الجنػػػكبي بػػػاب لحجػػػرة السػػػمـ الصػػػاعد  ،المنكسػػػر خمػػػؼ دركػػػاه المػػػدخؿ الػػػرئيس
حجػرة مسػتطيمة،  اب الػركف الشػمالي يفػتح عمػىمػا بػالضمع الجنكبي الغربػي بالمدرسػة، بين لخالكم

 .(6)شكؿ الميضأة كالمطيرة كالمدخؿ الغربي لممدرسة يقابمو باب الركف الغربي المكصؿ لدىميز
ين يَّػةالمدرسػة تخطػيط  يينتمػ .التخ ي  -5 اإليكانػات حػكؿ صػحف  مطػراز التخطػيط ذل الم ع 

بمربكعات كمداكر كمراتػب رخاميػة مػف  ، فرشت أرضيتو52كيتككف مف صحف مستطيؿ .أك درقاعة
أكبرىػا إيػكاف  ،تحػيط بػو أربعػة إيكانػات .53أركع األرضيات الرخامية فػي العمػائر اإلسػالمية بمصػر

 .يي الشرقي كالجنكبي الغربالشمال جانبيافال نافاكاإليك القبمة، يقابمو اإليكاف الشمالي الغربي، 
يف عمارة المدارس فػي مصػر خػالؿ العصػر انتشاران بالتخطيطات أكثر  ىذا التخطيط كيمثؿ
، كيتميػػز ىنػػا بكبػػر مسػػاحة الصػػحف، حيػػث كػػاف االتجػػاه (19، 18لكحػػة  ،9 ،8، 6)شػػكؿ المممػػككي
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لقػػرف التاسػػع خػػالؿ النصػػؼ الثػػاني مػػف ا المعمػػارم العػػاـ فػػي عمػػائر العصػػر المممػػككي الجركسػػي
 ؾ بالعنايػػة بالتفاصػػيؿتصػػغير مسػػاحة الصػػحف بالنسػػبة لمسػػاحة المنشػػأة مػػع تعػػكيض ذلػػ اليجػػرم

  .كالتغطية كاألرضيات المعمارية كالزخرفية
بػيف مػدارس العصػر المممػككي، غالػب كعند تأصيؿ ىذا التخطيط نجده كاف يمثؿ النمكذج ال

ـ، مدرسػة 1303ىػػ/703حيث نجده ممثالن في النمػاذج التاليػة: مدرسػة الناصػر محمػد بالنحاسػيف 
-757مدرسػػة السػػمطاف حسػف بميػػداف صػػالح الػػديف ـ،1256ىػػ/757صػرغتمش بشػػارع الصػػميبة 

ـ، مدرسػة 1368ىػػ/770ـ، مدرسة أـ السمطاف شعباف بشػارع بػاب الػكزير1363-1356ىػ/764
-786ـ، مدرسػة الظػاىر برقػكؽ بالنحاسػيف 1372ىػ/774أكلجال اليكسفي بشارع سكؽ السالح 

مدرسػة عبػد  ،ـ1408ىػػ/811سػتادار بالجماليػة ـ، مدرسة جماؿ الديف اال1386-1384ىػ/788
 ـ بشػػػػػػارع بكرسػػػػػػعيد، مدرسػػػػػػة القاضػػػػػػي عبػػػػػػد الباسػػػػػػط بػػػػػػالخرنفش1418ىػػػػػػػ/821 ي فخػػػػػػرمالغنػػػػػػ
 .54ـ1425-1422ىػ/829-826 بالنحاسيف رسباممدرسة األشرؼ ب ،ـ1420ىػ/823

 الجنكبيػػػػة الشػػػػرقيةالكاجيػػػػة ىػػػػي  مسػػػػتقيمةكاحػػػػدة  ةلممدرسػػػػة كاجيػػػػة رئيسػػػػ .الواجيــــات -6
الممحػػي بػػالحجر  الكاجيػػة مبنيػػة .ـ15.20كارتفاعيػػا ، ـ29.50طكليػػا ، (12 ،7 ،1شػػكؿ ،1لكحػػة)

تتعاقػػب فييػػا حيػػث  ،بنظػػاـ المشػػيريالئػػـ بيئػػة المنشػػأة فػػي مدينػػة سػػاحمية،  مكالػػذمنػػتظـ القطػػع 
 بحشد كبير مف التشكيالت المعمارية كالزخرفية الكاجية تزخرك  ،بيضاء مداميؾ صفراء مع أخرل

يتكجيػا ، تـ تشكيميا بعمؿ ثالثػة تجػاكيؼ رأسػية رة المممككيةعمائر مدينة القاىمع في ذلؾ  متفقة
ع مػػف النػػػك مػػػف مقرنصػػات حجريػػػة  كؼصػػف ةثالثػػػ، يتكػػػكف مػػف 55ـ1.30ارتفاعػػو  مقػػػرنص إفريػػز
 .كقبػة المنشػ إيػكاف القبمػة  تطؿ مف الداخؿ عمى ،مت فييا ثالثة مستكيات مف النكافذظن، البمدم

 معدنيػةنكافذ مستطيمة مغشاة بمصػبعات  كيشغموـ، 2.64 ليذه التجاكيؼ السفمي ارتفاع المستكل
ثػػػػػػػـ عقػػػػػػػد مكتػػػػػػػكر فعػػػػػػػاتؽ مػػػػػػػف صػػػػػػػنجات مػػػػػػػزررة  مسػػػػػػػتقيـ قػػػػػػػديعمكىػػػػػػػا ع، ذات سػػػػػػػنابؿ مثمنػػػػػػػة

ة مغشاة ف نكافذ مربعتـ تشكيمو مـ، 2.65فيبم  ارتفاعو  األكسط لالمستك أما . (7،12،شكؿ6)لكحة
ثالثيػػػة  ىيئػػػة قنػػػدليات مػػػىالمسػػػتكل العمػػػكم عبينمػػػا شػػػكؿ  ،بحجػػػاب خشػػػبي مػػػف خػػػرط صػػػيريجي

 .ـ2.35يبم  ارتفاعو  بحجاب مف خشب خرط صيريجيمغشاة (، شندالفتحات)
 ليػػا سػػكل يصػػمـف معمارىػػا لػػـ فػػاالػػرغـ مػػف ضػػخامة عمػػارة المدرسػػة  ىعمػػ .المــدخل الشــرق 

، كال يكجد أماميا درج نظػران الرتفػاع منسػكب لمكاجيةالشرقي في الركف  كتمتونظمت ، 56مدخؿ كاحد
ػػػمـ  .عالشػػػار  بجفػػػت  مػػػؤطر يتكجػػػو عقػػػد ثالثػػػيـ، 1.75عمقػػػو ة حجػػػر غػػػائر ىيػػػأ المػػػدخؿ عمػػػىص 

المػدخؿ فتحػة  يتكسػط ،بينما نحتت في فصػيو الجػانبييف أرجػؿ مركحيػة ،أممس مالعب، فصو العمك 
مػػػػف مسػػػػتقيـ أممػػػػس  عقػػػػد ايتكجيػػػػك  ،مكسػػػػمتاف اكتنفيػػػػي ،ـ3.25 اارتفاعيػػػػـ، ك 1.50اتسػػػػاعيا  بػػػػاب

، عقػػػد مكتػػػكر ثػػػـ عقػػػد عػػػاتؽ مػػػف صػػػنجات مػػػزررة البػػػاب يعمػػػك .ـ0.43و ارتفاعػػػالجرانيػػػت األسػػػكد 
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صػدر ، يعمكىا مستطيمة يكتنفيا عمكداف حجريافميمات، تعمكىا نافذة  مف جفت ذم بتربيعة مؤطر
زخػارؼ ىندسػية، مربػع تزخػرؼ أضػالعو ـ، يعمػكه 1.34ارتفاعػو مف ثالث حطات كدكالي مقرنص 

 زخػػػػارؼ ىندسػػػػيةب ممئػػػػتتكتنفيػػػػا أربػػػػع زكايػػػػا قرنصػػػػة، ممئػػػػت بتشػػػػكيالت متتكسػػػػطو مػػػػدكرة حجريػػػػة 
  .(1شكؿ ،1)لكحة بناء المئذنة الشرقية أعاله -ا زاد في أىمية المدخؿمكم .(7)لكحة

تمثػؿ نكافػذ تتخمميػا نكافػذ معقػكدة بعقػد مػدبب ، فقد بنيت بالطكب األحمرباقي الكاجيات أما 
 منيػػا مػػدخؿ ثػػاف يي نظػػـ فػػي الجػػزء الغربػػ، لعػػؿ أىميػػا الكاجيػػة الجنكبيػػة الغربيػػة، كالتػػمالخػػالك 

ـ، ينتيي بفتحة 3.45ـ، كعمقو1.95اتساعودىميز مستطيؿ  ـ، يفتح عمى5.90لممدرسة ارتفاعو 
 .(6شكؿ ،11، 10)لكحة ـ1.75 عرضو يالصحف في ركنو الغرب عمىمقنطر يفتح باب 

(، تتخمميػا 11ـ )لكحػة1.95نظـ ىذا المدخؿ في كتمة مف الطكب اتساعيا  .المدخل الغرب  
يغمػػؽ عميػػػو سػػػـ،  45ـ، تكتنفػػػو مكسػػمتاف مربعتػػاف طػػػكؿ ضػػمعيما 1.65فتحػػة بػػاب مربػػػع اتسػػاعو 

يخ كتماسػيح، يعمػك فتحػة البػاب يتككف كػؿ مصػراع مػف حشػكات ممسػاء تػكار  .مصراعاف مف الخشب
، يكتنفيػػػا سػػػتطيمة غطيػػػت بحجػػػاب خشػػػب خػػػرط صػػػيريجىخشػػػبية لمتػػػدعيـ، تعمكىػػػا نافػػػذة م كمػػػرة

 آلجر تػـ تكسػيتو بػالجص السػميؾ، ممػ مف الطكب ا عقد ثالثيالمدخؿ يتكج ف الطكب، عمكداف م
   .57ف بأرجؿ مركحية، كفصو العمكم بطاقات مشعة أسفميا صؼ مف المقرنصاتاه الجانبيافص

أسػػاس مػػف بنيػػت بالتػػي كتمػػة المئذنػػة الغربيػػة  ىىػػا عمػػاحتكاؤ  أمػػا الكاجيػػة البحريػػة فػػأىـ مػػا يميزىػػا
معقػكدة بعقػد مػدبب  ي المسػتكل العمػكمفػتتخمميػا ثػالث نكافػذ كبيػرة كما ، بعة مصمتةاألرض بقاعدة مر 
 .(14شكؿ ،10)لكحةكيتقدـ ىذه الكاجية المطيرة كالميضأة  ى اإليكاف البحرم،تطؿ مف الداخؿ عم

بنػاء مئػذنتيف  ىعمػ، كدلت الكثػائؽ األصميتافسقطت المئذنتاف المممككيتاف  .المئذنتان -7
كاألخيرتػػاف بنيػػت كاحػػدة فػػي  .58ـ1995ىػػػ/1004فػػي العصػػر العثمػػاني سػػنة  مامكضػػعيأخػػرييف 

بأساس مف  مقامة ي. كالثانية بالركف الغرب59يكتمة المدخؿ الرئيس غافر  عمى مقامة يالركف الشرق
قاعػػػدتييما  كلػػػـ يتبػػػؽ منيمػػػا سػػػكل ،سػػػقطتا أيضػػػان  فيف المئػػػذنتيتىػػػا فأإال ، (10،12)لكحػػػة األرض

الثػػػػػاني  يػػػػػاحيػػػػػث ىػػػػػدمت األكلػػػػى إثػػػػػر سػػػػػقكط قمتيػػػػا كطابق .(12شػػػػكؿ)فػػػػػكؽ السػػػػػطح الحجريػػػػة 
لآلثػار بقرار المجنة الدائمة نظران لتصدعيا كخطكرة سقكطيا ، ثـ ىدمت الثانية (ـ8/9/1921)في

  .60ـ26/12/1963 فيالمنعقدة اإلسالمية كالقبطية 
مة ضػػػخا ىعمػػػ المسػػػاحةكبػػػر جانػػػب عنصػػػر  إلػػػىيػػػدؿ إلحػػػاؽ مئػػػذنتيف بالمدرسػػػة المعينيػػػة 

نيػا فػي الرغـ مػف أبػ ،المئذنة مف أكثر الكحػدات المعماريػة كمفػة فػي النفقػات تعتبر، حيث عمارتيا
الجػػػدير بالػػػذكر أنػػػو لػػػـ تشػػػيد  .الكقػػػت نفسػػػو أكثػػػر الكحػػػدات المعماريػػػة بالمنشػػػأة عرضػػػة لمسػػػقكط

كاحػدة  نةعمى مئذ ، بؿ اقتصرتظاىرة تعدد المآذف بجميع أنكاعيا 61العمائر الدينية الباقية بالدلتا
 لكجكد أكثر مف مئذنة بمنشأة كاحدة.  62المثاؿ الكحيد المدرسةبذلؾ تمثؿ ىذه ك  .فقط



ِؼ٤ِ٘٤ِّخ ثل٤ٓبٛـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٓغل١ ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ُٔ  أُلهٍخ اُ

 
168 

 

يتػػػأثرا بطػػػراز المػػػآذف نيمػػػا لػػػـ إال أ يى الػػػرغـ مػػػف بنػػػاء المئػػػذنتيف فػػػي العصػػػر العثمػػػانكعمػػػ
المػػكركث مػػػف  منسػػؽ الطػػراز المصػػر  ىعمػػبػػؿ شػػيدتا  ؛القمػػة المخركطيػػة المسػػمكبة العثمانيػػة ذم

عمييػا أدكار  تعاقػبيالقكاعد المربعة متكسطة االرتفػاع  كذالمآذف ىك تخطيط ك  .يمممككالعصر ال
تستدؽ كمما ارتفعنا مثمنة تككنت كؿ مئذنة مف ثالثة طكابؽ ، حيث 63ة القمةأمثمنة كقمة عمى ىي

نظـ في كؿ طابؽ ثمانية تجاكيؼ رأسية معقكدة بعقد مدبب، تتخمميا فتحػات كمضػاىيات  ،ألعمى
عبارة عف رقبة أسطكانية مف الطكب المغمؼ بالجص نفػذت ة القمة ىا قمة عمي ىيأتعمك ، مستطيمة

 بصػػػمية يخػػػرج مػػػف مركزىػػػا سػػػفكد بػػػو تفػػػافيح يعمكىػػػا ىػػػالؿ تعمكىػػػا خػػػكذة، 64عميػػػو زخػػػارؼ أمػػػكاج
  .(13شكؿ ،12، 10 ،1)لكحة

ىػذا  ىا عمػككانت معظـ مآذف مدينػة دميػاط الممحقػة بعمائرىػا المنػدثرة كالسػابؽ اإلشػارة إلييػ
 حيػػث تػػأثرت بػػو مئذنػػة جػػامع الحديػػدم بفارسػػككر ،دميػػاطمدينػػة كامتػػد ىػػذا الطػػراز خػػارج  النسػػؽ،
 ف:اف المئذنت. كأىـ ما تميزت بو ىاتا(13)لكحة65ـ1785ىػ/1200

 .لممدرسةالشرقي كالغربي  يفركنالمكقعيما في  .أ 
، بينمػا بنيػت رامتػأ 3ترتفع عف منسكب سطح المدرسة بمقدارالحجر  مفقاعدة  ىىما عمبناؤ  .ب 

 .66باقي طكابقيما مف الطكب

 .مف سطح المدرسة كليس مف أرضيتيا اميتـ الدخكؿ إليي .ج 

فػػي نمػػكذج انفػػردت بػػو ىاتػػاف متصػػمة بالػػدرابزيف الخشػػبي لشػػرفة األذاف كجػػكد مظمػػة خشػػبية  .د 
تقي المؤذنيف حرارة الشمس كأمطار الشتاء في شرفة أذاف الطػابؽ  -ف بيف مآذف الدلتاالمئذنتا
 .المدينة الساحميةبيئة كىك مالئـ لطبيعة  األكؿ

 األكلػػى األذاف تيكجػػكد أشػػرطة زخرفيػػة مػػف الطػػكب المنجػػكر أسػػفؿ المقرنصػػات الحاممػػة لشػػرف .ه 
فػي العصػر  كىي طريقة زخرفية انتشرت بػيف مػآذف فػكه كمطػكبس كأبيػار ،(12)لكحة كالثانية 
 .67العثماني

الرتفػػػاع األصػػػمي ليمػػػا مكتممتػػػيف مػػػف سػػػطح ارتفاعيمػػػا الشػػػاىؽ )قبػػػؿ السػػػقكط(، حيػػػث بمػػػ  ا .و 
ف أطػػػكؿ مئػػػذنتيف بػػػيف مػػػآذف ـ، كىمػػػا بػػػذلؾ يككنػػػا 49.13ـ، كمػػػف الشػػػارع 32.50المدرسػػػة 

  . 68ـ39، تمييما مئذنة مدرسة البجـ )مكتممة( كالتي يبم  ارتفاعيا الدلتا
 أضػيفت لممدرسػة فػي عصػر محمػد عمػي أشػغاؿ خشػبية منيػا منبػر .األشغال الخشبية -8
يػػػػػداعيما المدرسػػػػة سػػػػػنة يتصػػػػػدر حجػػػػرة ضػػػػػريح المنشػػػػ  ابكحجػػػػ -1236)، تػػػػػـ صػػػػناعتيما كا 
باإلضػػافة  ،كيتفقػػاف فػػي أسػػمكب الصػػناعة كطريقػػة تنفيػػذ الزخػػارؼ ،(ـ1222-1220ىػػػ/ 1238

 .(14 ،13)لكحة مف صنعة نجار كاحد  انيأمما يرجح كة مبم ، د إلى
ـ، زخرفػػػت ريشػػػتاه x1.40 0.36، كأبعػػػاد قاعدتػػػو ـ5.60 جكسػػػقو يبمػػػ  ارتفػػػاع .المنبـــر –



 4102ّ/ أثو٣َ ــــــــــ اُؼلك ا٧ٍُٝجلح اٌُجوٟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، بينمػػا قسػػـ ، قكاميػػا طبػػؽ نجمػػي اثنػػا عشػػرمالتجميػػع كالتعشػػيؽبزخػػارؼ ىندسػػية نفػػذت بطريقػػة 
يتميػز  .مربع قائـ يدقيؽ ميمكنك  يحشكات مربعة كمستطيمة مف خشب خرط سداس ىالدرابزيف إل

نيػا نػص كتػابي اثنيف م ىسجؿ عم ،، تعمكه أربع حشكات بقجسداسي األضالعبباب مقدـ المنبر 
 (.20،21، 3لكحةمؤرخ بحساب الجمؿ)

خمسػة قكاطيػع مػف  ـ، قسـ إلػى2.41ـ، كطكلو 2.46فاعو يبم  ارت .الحجاب أمام القبة -
المربػػع  ىحشػػكات مربعػػة كمسػػتطيمة مػػف أنػػكاع خػػرط البرامػػؽ كالسداسػػي المعػػرج كالػػدقيؽ الميمػػكن

فتحػة بػاب تعمػكه حشػكة مسػتطيمة بيػا القائـ كالمفكؽ، يتكجيا قاطكع مف زخارؼ خكرنؽ، يتكسػطو 
 (.5شكؿ ،22 ،4لكحة) كتابات مؤرخة بحساب الجمؿ

حشػػكات  صػػممت أبػػكاب المدرسػػة عمػػي ىيػػأة مصػػاريع قسػػمت إلػػى .األبــواب والشــبابيك -
ية كمػػا كضػػعت قكاطيػػع خشػػب ،أمػػا ضػػمفات النكافػػذ فجػػاءت ممسػػاء ،ممسػػاء بقػػج كتػػكاريخ كتماسػػيح

الفتحػػػات المسػػػتطيمة نفػػػذت عمييػػػا أشػػػغاؿ خػػػرط  المدرسػػػة كعمػػػىت األبػػػكاب الداخميػػػة بفتحػػػا أعمػػػى
 .(23)لكحةكميمكني مربع مائؿصيريجي 
فػي غيػر مكضػعيا لإليػكاف البحػرم الخمفػي ثبتت حاليان في منتصؼ الجػدار  .دكة المبمغ -
حيػث كانػت تكجػد  ،إحػدل المكحػات القديمػة لممدرسػة يفػ دكػة المبمػ  كتظيػر .(28)لكحة ياألصم

 ىالبػػاب الػػذم يصػػعد منػػو إلػػ نػػكبي لمصػػحف خمػػؼ إيػػكاف القبمػػة أعمػػىالػػركف الج فػػي األصػػؿ فػػي
لمدكػػة  الغربػػيضػػمع الجنػػكبي ال .(16-14)لكحػػةكالػػذم يتكافػػؽ مػػع أداء كظيفتيا مالسػػطح كالخػػالك 

 تبمػػػ  أبعادىػػػا عمػػػكديف خشػػػبييف، ا اسػػػتند ضػػػمعيا الشػػػمالي الشػػػرقي عمػػػىفػػػي الجػػػدار بينمػػػ مثبػػػت
3.75x2.62حشػكات  إلى ـ  س  ـ، ق  0.65درابزيف خشبي ارتفاعو عمييا ، ثبت ـ3.94ارتفاعياك  ،ـ

 مػػف مكضػػعيا الدكػػة قامػػت لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة بنقػػؿ .مربعػػة مػػف خػػرط برامػػؽ كصػػيريجي
كتػـ كضػعيا بعػد التػرميـ ، ـ1954أثناء صيانتيا لممدرسة سػنة  كتثبيتيا في جدار اإليكاف البحرم

 . المكضع نفسو يف ـ2009سنة آلثار الحديث الذم أجراه المجمس األعمى ل
مػػف  مالقبمػػة ظػػاىرة التماثػػؿ المعمػػار إيػػكاف جػػدار  يتحققػػت فػػ .والمحــراب جــدار القبمــة -9
حيػػث اسػػتخدـ الفػػراغ  الفتحػػات؛ ؽاعمػػأ، بينمػػا تفاكتػػت فػػي كاتسػػاعياعػػدد الفتحػػات  سػػاكمحيػػث ت

 اسػػتطالة محصػػكؿ عمػػىمػػف الػػداخؿ لمػػع جػػدار القبمػػة الرئيسػػة النػػاتج عػػف انحػػراؼ جػػدار الكاجيػػة 
 تكػكيف مسػاحة مثمثػةفػي ضبط جػدار القبمػة كاتجاىيػا مة بيف ، كالمكاءلمصحف كاإليكانات منتظمة
رأس مككنػػػة جيػػػة الشػػػرؽ المسػػػاحة  يفػػػ تسػػػتدؽك ، الػػػركف الجنػػػكبي ، يمثػػػؿ ضػػػمع قاعػػػدتياالشػػػكؿ

  .(8، 6)شكؿالمثمث خمؼ جدار القبة 
كنافػػذتيف عميقتػػيف ، يسػػار المحػػرابعػػف  فتيحجػػر كاسػػتفاد المعمػػار مػػف ىػػذا الفػػراغ فػػي عمػػؿ 

مسػػتطيمة أبعادىػػا  الحجػػرة األكلػػى .69الكاجيػػة بنافػػذتيف خػػارجيتيف عمػػىجميعيػػا تطػػؿ ، عػػف يمينػػو



ِؼ٤ِ٘٤ِّخ ثل٤ٓبٛـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٓغل١ ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ُٔ  أُلهٍخ اُ
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2.45 x 1.45كيبػػدك أنيػػا  ،كالثانيػػة بجػػكار المنبػػر مباشػػرة ،يػػرجح اسػػتخداميا لشػػيخ المدرسػػة 2 ـ
فتحػػة بػػاب يفػػتح  نيػػا الشػػرقيركب، 2ـ2.70× 4.20خصصػػت لممػػؤذنيف، كىػػي مسػػتطيمة أبعادىػػا 

 ف. اخمؼ جدار القبمة كالسطح حيث المئذنت الدكر العمكم حجرة سمـ يصعد منو لخالكم ىعم
 ـ2.40عبػػارة عػػف تجكيػػؼ نصػػؼ دائػػرم اتسػػاعو  ،يتكسػػط جػػدار القبمػػة محػػراب مجػػكؼ كبيػػر

 واميكػػ، مدبػػالطكب يبنػػـ 1يتكجػػو عقػػد مػػدبب اتسػػاعو، بنػػي بػػالحجرسػػـ 70، كعمقػػو ـ4.32كارتفاعػػو 
تعمػكه يكتنفػو عمػكداف رخاميػاف، فصػميا كحمػة بيضػاء، يزخػارؼ داليػة  ةككنػمىندسػية  ةبطريقمشكمة 

بجفػػػت العػػػب مػػػف  مػػػؤطر، ـ1.40 عرضػػػو70مػػػف الطػػػكب المنجػػػكر مػػػدببعقػػػد ة طاقيػػػة عمػػػى ىيػػػأ
 مػػػف فتحػػػات زكجػػػافيكتنػػػؼ المحػػػراب تكتنفػػػو زاكيتػػػاف ممسػػػاكاف، ، 71)شػػػناكم(منجكر طػػػكبمػػػداميؾ 

إحػدل ، يعمك المحراب بخارية مف الجص السميؾ، ذكػرت (15،20، 14)لكحة  ـ1.45عميقة اتساعيا 
، لكنيػػػا عبػػػارة عػػػف حميػػػة زخرفيػػػة ممئػػػت أرضػػػيتيا 72)جامػػػدار( يالدراسػػػات السػػػابقة أنيػػػا رنػػػؾ كظيفػػػ

فػػي المركػػز محاطػػة بفػػركع كأكراؽ كجػػدائؿ  مفصصػػةبزخػػارؼ نباتيػػة مكرقػػة )أرابيسػػؾ( قكاميػػا كريػػدة 
 .(15 ،14)لكحةطمست حاليا   مكالالزكرد يألصؿ ممكنة بالمكنيف الذىبمتداخمة، كانت في ا

ــة المنشــئ -10  : األكلػػىبطػػريقتيفالعنايػػة بمكقػػع القبػػة  ىحػػرص معمػػار المدرسػػة عمػػ .قب
داخػؿ تجكيػؼ  انظمتػ تيفنافػذبجعميا ضمف مككنات الكاجية الرئيسة لممدرسة، حيث تفتح عمييا ب

 متػأثرة فػي ذلػؾ بظػاىرة كضػع( 1، لكحػة9، 6، 1جيػة )شػكؿلمكارأسي مف بيف التجػاكيؼ الثالثػة 
ضػػػمف مككنػػػات  القبػػػاب الضػػػريحية الممحقػػػة بالعمػػػائر الدينيػػػة األيكبيػػػة كالمممككيػػػة بمدينػػػة القػػػاىرة

جعػؿ حيػث ، ممدرسػةالداخميػة لمككنػات العػف  إنشػائيا  فصػميا أف بػ كالثانية .73الكاجيات العمكمية 
كطكلػػػو ـ، 1.15ز مػػػف دركػػػاه المػػػدخؿ الػػػرئيس عرضػػػو دىميػػػالكصػػػكؿ إلييػػػا مباشػػػرة مػػػف خػػػالؿ 

 .(6الجدار الشمالي الشرقي إليكاف القبمة )شكؿببفتحة باب مربع  يينتي ،ـ6.33
منطقػة  بنيػت جػدرانيا حتػى ،ـ4.80اطػكؿ ضػمعي ةمربعػحجػرة عبارة عػف مف الداخؿ كالقبة 

بػػػافريز  مػػػف أعمػػػى تنتيػػػي فػػػي حػػػيف بنيػػػت بػػػاقي أجزائيػػػا مػػػف الطػػػكب األحمػػػر، االنتقػػػاؿ بػػػالحجر،
ة أربػػع حنايػا ركنيػػة بسػػيطة تحصػر بينيػػا أربعػػة منطقػػة انتقػػاؿ عمػي ىيػػأمقػرنص مػػف الجػػص، تميػو 

 .(26)لكحػة تحمػؿ خػكذة ممسػاء ـ، 2.30دائريػة نصػؼ قطرىػا ، تعمكىػا رقبػة عقكد ثالثية صػماء
ه عنػؽ ـ، يعمػك 2 ارتفاعػو ة شطؼ متدرج مف مستكييفأتظير منطقة االنتقاؿ مف الخارج عمي ىيك 

فتحػػة كمضػػاىية معقػػكدة بعقػػد نصػػؼ  16ـ، نظمػػت فييػػا 2.85ارتفاعيػػا تعمػػكه رقبػػة دائريػػة  مػػثمف
لقبػػة أك خكذتيػػا مػػف كيظيػػر بػػدف ا .المحكريػػة نافػػذة ، أربعػػة منيػػا كىػػيدائػػرم مػػؤطر بجفػػت العػػب

مػػف سػػطح  ارتفاعيػػاـ، كيبمػػ   4.55ارتفاعػػو  مػػدبب مخمػػكسذم قطػػاع عقػػد ة الخػػارج عمػػى ىيػػأ
  .(27لكحة ،12)شكؿ ـ10.30 المدرسة

لعػػػدـ  ؛مػػف أصػػػؿ اإلنشػػػاءكليسػػػت مممككيػػػة  ،مجػػػددة فػػػي العصػػر العثمػػػاني القبػػػة كأرجػػح أف
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لتشػابييا مػع أيضػان ك  بدايػة مػف منطقػة االنتقػاؿ البسػيطة، ،تيػااتكافؽ جدرىا السفمية مػع بػاقي مككن
ة كانػت مػف ميكما أرجح أف القبة األصػ ،(16)شكؿـ1785ىػ/1200قبة جامع الحديدم بفارسككر

نفػس الجػدار الحجػرم السػفمي المربػع كلكػف بمنػاطؽ  ىعمػ الحجر كسقطت كأعيد بناؤىا مرة أخرل
 . يفانتقاؿ كبدف مضاف

مسػػػطح  : األكؿاسػػػتخدـ فػػػي تغطيػػػة المدرسػػػة أسػػػمكباف لمتغطيػػػة:  .أســـاليب التغ يـــة -11
حشكات  سمت إلىممكنة تحصر بينيا ألكاح ق ، نفذت عمييا زخارؼ74باستخداـ براطيـ خشب نقي

نظمػت فيػو  ،كأسػفؿ السػقؼ نػادر مقػكس أممػسمربعة )بقج( في إيكاف القبمة كاإليكانيف الجػانبييف، 
يسػقؼ الفػراغ المحصػكر بػيف عقػد إيػكاف  ،بػذيؿ خكرنػؽ يمف سبع نيضات تنتيػمقرنصة سراكيؿ 
75كريػػػدم خػػػاتـ خكرنػػػؽكسػػػقؼ اإليػػػكاف نفسػػػو القبمػػػة 

لػػػكاح ، بينمػػػا اسػػػتخدمت بػػػراطيـ كأ(25)لكحػػػة 
، أما بػاقي الحجػرات كالػدخالت فسػقفت بسػقؼ خشػب بمػدم مػف ي تسقيؼ اإليكاف البحرمممساء ف

سة كبعض كثػائؽ الكقػؼ أما الصحف فبينت المكحات القديمة لممدر  ،(9)شكؿ ممساءعركؽ كألكاح 
إمػػا بقبػػة خشػػبية  ،لحمايػػة األرضػػية الرخاميػػة كالطمبػػة مػػف المطػػر يبسػػقؼ خشػػب ىأنػػو كػػاف مغطػػ

مػثمف طػكؿ ضػمعو  ىمناطؽ انتقاؿ مثمثػة محمكلػة عمػ ىأك شخشيخة ترتكز عم ،شايخي(كبيرة )م
مػا بسػػحابة عمػ10، 9شػػكؿ ،16، 15)لكحػةـ 4.14 بكػػر  ىجكانػػب خشػبية كانػػت تجػر عمػػ ى(، كا 

ـ 1419ىػػ/823كحباؿ أثناء المطر كما كجد في صػحف مدرسػة القاضػي عبػد الباسػط بػالخرنفش 
  .ـ1446ىػ/830امية بالخي يكصحف جامع جاني بؾ األشرف

سػػػقؼ خشػػػبي أصػػػمي خمػػػؼ  ىالجػػػدير بالػػػذكر أنػػػو عثػػػر أثنػػػاء التػػػرميـ الحػػػديث لممدرسػػػة عمػػػ
، كيػػػرجح أنػػػو السػػػقؼ (24، نفػػػذت عميػػػو زخػػػارؼ نباتيػػػة كىندسػػػية بػػػالتمكيف )لكحػػػةحػػػاليالسػػػقؼ ال
ثمػػاني ضػػمف سػػقؼ فػػي العصػػر الع وممدرسػػة كالػػذم ظػػؿ مكانػػو كأضػػيؼ إليػػل ياألصػػم يالمممػػكك

حتفػػػاظ بػػػو كعػػػازؿ لحمايػػػة سػػػقؼ المدرسػػػة مػػػف ميػػػاه المدرسػػػة كتػػػـ اال ىالمتعاقبػػػة عمػػػ اإلضػػػافات
 .الجػدراف بكمػػرات حديديػة )كانػػات( ىمثبتػان فػػي المػداميؾ الطكبيػػة أعمػ خاصػة كأنػػو كجػد األمطػار،

ليز افػػػي الػػػدىكبرميميػػػة متقاطعػػػة كطكبيػػػة أقبيػػػة حجريػػػة أمػػػا األسػػػمكب الثػػػاني لمتغطيػػػة فعبػػػارة عػػػف 
  .(9)شكؿالقبةصحف ك ال إلىكالمدخؿ الغربي مف المدخؿ الرئيس  ةالمفضيثة الثال ةالمنكسر 

حفػػؿ أىميتػػو فقػػد  ىكتأكيػػدان عمػػصػػحف المدرسػػة  إلػػى جانػػب كبػػر مسػػاحة .اتاألرضــي -12
بأرضية رخامية تعد مف أنفس األرضيات الرخامية الباقية بالعمائر اإلسالمية فػي مصػر كأركعيػا 

أرضػية مدرسػة  أرضػية ىػذه المدرسػة تتشابو مع .76خارؼ اليندسيةمف حيث األلكاف المتعددة كالز 
ت ىذه األرضية مف مربكعات كمداكر م  ك  ش   .ـ1501ىػ/900أزبؾ اليكسفي بحي طكلكف بالخميفة 

)أسػػكد كأحمػػر كأبػػيض كأصػػفر(، تحػػيط بيػػا  متعػػددة األلػػكاف)ضػػرب خػػيط كبيػػر( كمراتػػب رخاميػػة 
، بػداخميا الصػحفارة عػف دائػرة مركزيػة تتكسػط عبػ أشرطة مف رخاـ خردة )ضػرب خػيط صػغير(،
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بينمػػػا نظمػػػت فػػػي بػػػاقي  ،فسيفسػػػاء رخاميػػػة بأشػػػرطة مػػػؤطرمػػػداكر متماسػػػة نظمػػػت داخػػػؿ مربػػػع 
 77ة بأشرطة مف فسيفسػاء رخاميػة ككنػت أشػكاالن ىندسػية مختمفػةمؤطر األرضية مراتب كمربكعات 

كانػات كالػدىميز كالممحقػات أما باقي أرضية المدرسة فػي اإلي ،(8شكؿ ،29، 28، 15، 14)لكحة
   .(8)شكؿ يةحجر مراتب فقد فرشت ب
ثالثة دىاليز أك استطراقات غطيػت  عمىتصميـ المدرسة  يشتمؿ .الدىاليز والساللم -13

المػدخؿ الػرئيس، يفضػي األيسػر  دركاهف منيا مف ابأقبية متقاطعة كبرميمية مف الطكب، يتفرع اثن
يكاف القبمة مباشرة،  األيمف منكسر يتكصؿ منو بينما  .ـ6.33ـ، كطكلو1.15اتساعوكيبم  لمقبة كا 

 ـ،6.02ـ كطكلػو 1.80األكؿ اتسػاعو  :مجمكعة مرافؽ كصحف المدرسة، يتككف مف جػزأيف إلى
فيكجػػد فػػي الػػركف الغربػػي لممدرسػػػة أمػػا الػػدىميز الثالػػػث . ـ7.70ـ كطكلػػو 1.75كالثػػاني اتسػػاعو 

ى دىميػز يفضػي لبػاب يفػتح ماني كالذم يفتح عمػخمؼ المدخؿ الغربي المستحدث في العصر العث
كينكسػر ىػذا الػدىميز يسػرة لػدىميز ـ. 3.77ـ، كطكلػو1.95الصحف في ركنو الغربي عرضو عمى

  .ـ ينتيي بفتحة باب تكصؿ لمميضأة كالمطيرة10.92كطكلو  ـ،2آخر اتساعو 
السػطح  ىإلػيصػعد منيػا ، ثالثػة سػاللـ مكزعػة فػي أجػزاء متفرقػة ىكما اشتممت المدرسػة عمػ

)لكحػػػػة  الشػػػػمالي الشػػػػرقي كالجنػػػػكبي الغربػػػػييف: ر االمكزعػػػػة فػػػػي الجػػػػد كالخػػػػالكمف، احيػػػػث المئػػػػذنت
التػػػرميـ  يتيػػػدـ معظميػػػا كأعيػػػد بناؤىػػػا فػػػأقبيػػػة برميميػػػة  ىمحمكلػػػة عمػػػالطكب بنيػػػت بػػػ، (30،31

 كليػػػا ،بسػػػطات أك صػػػدفات ىالحػػػديث، تتكػػػكف مػػػف درجػػػات مربعػػػة نظمػػػت فػػػي قمبػػػات تفضػػػي إلػػػ
 ي:ى النحك اآلتمكزعة عم(، 6بو)شكؿ بي، خصص لكؿ سمـ حجرة خاصةدرابزيف خش

محػكر بػاب الػدخكؿ مػف الػدىميز  ىعمػفي حجرة بيا فتحػة بػاب أ( الركف الجنكبي لمصحف  
سػػػـ، أبعػػػاد 75 فيػػػو طػػػكؿ الدرجػػػة ،الخػػػالكل يصػػػعد منػػػو إلػػػى ،كانػػػت تعمػػػكه دكػػػة المبمػػػ  المنكسػػػر
 ـ.3.65x1.75الحجرة 

كيصػعد ، يسار الداخؿ مػف الػدىميز المنكسػر ىرئيس لممدرسة عمالمدخؿ ال دركاهب( خمؼ 
سـ، 60فيو ، طكؿ الدرجة أعمي كتمة المدخؿ كالمئذنة الشرقيةالكتاب كالخالكم كالسطح  منو إلى

 ـ.2×2.50كأبعاد الحجرة 
 عمػػى يسػػار المحػػراب كالمنبػػر كمنػػو إلػػىج( خمػػؼ جػػدار القبمػػة يتكصػػؿ إليػػو مػػف فتحػػة بػػاب 

 السػػػػطح ـ فػػػػي ركنيػػػػا الشػػػػرقي، كيصػػػػعد منػػػػو إلػػػػىة حيػػػػث بػػػػاب الػػػػدخكؿ لمسػػػػمالمسػػػػتطيم حجػػػػرةال
  ـ.2.60x 1.50أبعاد الحجرة ك  سـ،75فيو  ، طكؿ الدرجةكالمئذنتيف
كػاف يتكصػػؿ إلييػا مػػف ك تقػع خػارج المدرسػػة فػي الجيػػة الغربيػة،  .الميضـأة والم يــرة -14
 مدبب بجػدار اإليػكاف البحػر األكؿ مف فتحة باب مربػع داخػؿ تجكيػؼ معقػكد بعقػد مػ :بابيفخالؿ 
، (28، 12)لكحػػةتعديمػػو كنافػػذة سػػفمية ك  كالػػذم تػػـ ترميمػػو خطػػأن فػػي التػػرميـ الحػػديث (10)لكحػػة
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 يالصػػػحف، كمػػػػف البػػػاب الغربػػػػ ييتكصػػػؿ إليػػػػو مػػػف فتحػػػػة بػػػاب غربػػػػ مكالثػػػاني مػػػػف الػػػدىميز الػػػػذ
  .(6)شكؿ يالمستحدث في العصر العثمان

لممدرسػػػة المعماريػػػة  كحػػػداتالمسػػػقط األفقػػػي كالمػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ  .التحميـــل المعمـــاري -15
تخطػيط فػي تخطػيط المدرسػة المعينيػة المعمػار  اتبػاع -1 ي:يمكننا مالحظة ما يأتمكضع البحث 

نػات امف صحف أكسط تنتظـ حكلو أربعػة إيك كالمككف ، الشائع في مدينة القاىرةالمدارس المممككية 
ة مػع كبػر خاصػ ،الرئيسػةلكحػدة التصػميمية الصػحف ا ، حيث اعتبرالمركزيةتصميميا  ركعي فيك 

)رسػػـ بيػػاني  7.4:  1.7:  1.3:  1 التػػكالي: مسػػاحتو، فجػػاءت نسػػبتو إلػػى بػػاقي اإليكانػػات عمػػى
حػكؿ المدرسػة  حيػث انتظمػت أغمػب عناصػر ،نمط االنفتاح عمى الػداخؿ تخطيط تبع الاك  ،(2، 1
دمػج ك  ،كالسػطح الخػالكم إلػى كرأسػيا   ،عػةاألرب اإليكانػات إلى تتكزع منو الحركة أفقيا  الذم  صحفال

  .المعمار في ىذه المدرسة بيف غرضيف كظيفييف ىما العمارة التعميمية كعمارة التصكؼ
كبعض الجدر الداخمية الحجر لمكاجية كجدراف القبة السفمية البناء استعمؿ في  -2

لمحكائط الحاممة  78بينما استعمؿ الطكب األحمر البمدم ضرب سفرة  ،ـ4 تصؿ إلى بارتفاعات
كالمدخؿ  عمؿ طكاقي محاريب اإليكانات كلمعقكد الدائرية حكؿ الصحف، كالطكب المنجكر في

في ، بينما استعمؿ اآلجر ألجزاء القبة العميا، كالتجاكيؼ الداخميةالفتحات حكؿ عقكد الالغربي ك 
خدـ الخشب في كما است ،جانبي المحراب لرخاـ ألرضية الصحف كالعمكديف عمىاستعمؿ احيف 

  .األشغاؿ الخشبيةعمؿ األسقؼ ك 
تجميػػػػع الفتحػػػػات فػػػػي ب ة الرئيسػػػػةتميػػػػزت كحػػػػدات كعناصػػػػر التشػػػػكيؿ الخػػػػارجي بالكاجيػػػػ -3

مػػف سػػمات الكاجيػػات  دأكػػدت االتجػػاه الرأسػػي فػػي التصػػميـ الػػذم يعػػ، )قكصػػرات( تجػػاكيؼ رأسػػية
 ،أسػفؿ مػف مشػطكفة رأسية كيؼتجا داخؿ بالكاجية الفتحات تنظيـ :خالؿ مفالمممككية المستقيمة 

 مػػف نفسػػيا التشػػكيمية العناصػػر اسػػتخدمت كمػػا ،شػػند قندليػػة شػػباؾ كػػؿ كيعمػػك ،مقرنصػػات تتكجيػػا
 باإلضػػػػافة إلػػػػى ،الميمػػػػات ذات كاإلطػػػػارات  المػػػػزررة الصػػػػنجات مك ذ العػػػػاتؽك  المسػػػػتقيـ يف:العقػػػػد

 ىعمػرئيسػة الكاجيػة الكمػا تػـ معالجػة مػدخؿ  ،)األبمػؽ كالمشػير( ياستعماؿ عناصر التشػكيؿ المػكن
ككضػع  ،عقػد ثالثػيتشػكيؿ طاقيػة المػدخؿ بخػالؿ: مػف مدرسػة كتأكيػد مكقعػة أنو المػدخؿ الػرئيس لم

 .كبرفع الحائط أعاله عف باقي النياية العمكية لمكاجية أعاله،المئذنة 
 -إيكاف القبمةجدار  :بيف الفراغية العالقة خالؿ مف المكقع بظركؼ المسقط شكؿ تأثر -4
في الركف المدخؿ  كضع كتـ ،كالقبة الرئيس المدخؿ كمكضع - الكاجية الجنكبية الشرقيةكجدار 

 مساحة تككيف مما أدل إلى لمدخؿ،حجر ال جاذب ارتداد عمؿ مع شارعيف يتالقالشرقي عند 
 في التغيير عمى تشكيمو في المعمارقد اعتمد ف الداخمي الفراغ أما ،فتحة الباب أماـ صغيرة فضاء

 يفالمدخم فراغ عف القبمة خاصة إيكاف ،اتيكاناإل فراغ فصؿ في نجح حيث لمكظيفة، تبعان  الرتفاعا
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 مسطح كامؿ عفسـ، 30سمـ(  درجة)قائمة بمقدار برفعو -يف خمفيماكالدىميز الشرقي كالغربي 
 اإلحساس ييعط مانفسو،  الصحف عف اتاإليكان أرضية منسكب رفع إلى باإلضافة ،المدخؿ
  .آخر إلى فراغ مف النتقاؿا بتدرج

مف  الصحفإلى فضي الذم يالمدخؿ الرئيس ك  دركاهخمؼ يالحظ كجكد المدخؿ المنكسر  -5
  .طكيؿ لتكفير العزلة كاليدكء داخؿ إيكانات المدرسة، حيث تجرم العممية التعميميةدىميز خالؿ 

كالمدخؿ الفرعي  المدخؿ الرئيس في الجية الشرقيةمف المسقط األفقي أف كذلؾ يالحظ  -6
حيث كليس ليما عالقة بمحاكر الفراغ المركزم،  ،يؤدياف إلى الداخؿ مباشرةفي الجية الغربية 

  .بمحاكر الصحفارتبطا 
لمكتاب كالمتزايد صاعد مراعاة لالتجاه الرأسي الساللـ تميزت المدرسة بكجكد ثالثة  -7

فتحة خالؿ مف -ألداء األذافؤذنيف ليما كاف يتـ دخكؿ المالمتيف لمئذنتيف اك  ،كالخالكم كالسطح
يذه الساللـ اختير ل، ك أرضية المدرسة باب مقنطر بقاعدتييما مف سطح المدرسة كليس مف
يكاف القبمة، مكاضع متباعدة كمختمفة: خمؼ دركاه المدخؿ الرئيس، كالركف الجنكبي  كخمؼ جدار كا 

  .لمصحف
 في المستكلالداخمية مف أبكاب لفتحات مراعاة التكجيو في ااألفقي تبيف مف المسقط  -8
عمى ك  ،أيضان بالمحكرية كالتماثؿ كتميزت ،الصحف تجاه  –العمكم  في المستكلكنكافذ السفمي 

، ببعضياتتصؿ اتصاالن مباشران  نات لـايك الرغـ مف انتظاـ كافة العناصر حكؿ الصحف إال أف اإل
 .فقط الصحف مف خالؿ ذا االتصاؿ داخميا  كتـ ى ،يدكء كالعزلة بكؿ إيكافحرصان عمى تكفير ال

، حيػث سػقفت ةالتغطيػأسػاليب تبيف أف التشكيؿ الفراغي الداخمي اعتمػد عمػى التنػكع فػي  -9
أك شخشيخة خشبية ك  ،كأقبية طكلية كمتقاطعة لمدىاليز ،مف براطيـسقؼ خشبي مسطح ب ناتااإليك 

  .صحفمل سحابة
تشػكيؿ السػطحي باسػتخداـ الزخػارؼ المتنكعػة الممكنػة اعتمد التشكيؿ الداخمي أيضػان عمػى ال -10

ة الرخاميػػػػة الرائعػػػػة كاألرضػػػػي ،فتحػػػات األبػػػػكاب كالنكافػػػػذ ىكعقػػػػكد التجػػػػاكيؼ الرأسػػػػية أعمػػػػ ،فػػػي األسػػػػقؼ
الصػػحف، كمػػا فييػػا مػػف  ىكتشػػكيؿ العقػػكد المدببػػة الكبيػػرة المبنيػػة بػػالطكب لإليكانػػات المطمػػة عمػػ، الممكنػػة

 .رصات مداميؾ مختمفة أفقية كرأسية كمائمة كجفكت العبة حكليا تشكيؿ بنائي متنكع باستخداـ
المػػػػداخؿ عػػػػف طريػػػػؽ خفػػػػض منسػػػػكب  أىميػػػػة عناصػػػػر الحركػػػػة كاالتصػػػػاؿ إلػػػػىتأكيػػػػد  -11

  .المحيطة بالصحف اإليكاناتاألرضية أماـ األبكاب عف منسكب أرضية 
اختيار نكع العقكد ك  ،الصحف عمي كالتيكيةالطبيعية  اإلنارة في الداخمي الفراغ اعتمد -12

 .كالتي يسمح تصميميا بادخاؿ أكبر قدر مف الضكء نياران  المدببة لفتحات اإليكانات المطمة عميو
اختير ليا  حيث ،مدرسةال كتمة عف المطيرةالميضأة ك  انفصاؿ كذلؾ المسقط مف تبيف -13
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 كقعيام اختيار في ركعيك  ،تياأرضي عف منخفض منسكب فيخارج المدرسة  الركف الغربي
 المكقع عمى تيب التي الرياح تدفع بحيث الغربي يالجنكباالتجاه  في كضعت حيث ،المناخ
 . المدرسة عف بعيدان الكريية  الركائح

بنسبة كبيرة فيما لمدرسة المعينية بعد حسـ إشكالية كظيفة ا .عالقة التخ ي  بالوظيفة -16
كطبقان متصكؼ كخانقاه، إضافية لكظيفة  ،كظيفة التدريسجانب  ىتقدـ في البحث، كبياف أدائيا إل

 ىاإليكانات الذم صممت عم ايمكننا القكؿ بأف التخطيط ذلتحميؿ تخطيطيا كمفرداتو المعمارية 
أف يككف ذلؾ  ىجانب كظيفة التدريس، عم إلىكاف مالئمان لتأدية كظيفة التصكؼ  نسقو المدرسة
 .79ضكر الطمبة كالمتصكفة معان ، كبحعقب صالة العصر مثالن  ،مف اليكـ في كقت معيف

اىتمامػان لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة أكلػت  .المدرسـةأعمال لجنة حفـظ اثثـار العربيـة ب -17
ـ، حينما طمب 1893منذ سنة  بيامجنة البدأ اىتماـ بالغان ليذه المدرسة نظران ألىميتيا المعمارية، ك 

يس قمػػـ ىندسػػة األكقػػاؼ آنػػذاؾ لتسػػجيميا عنيػػا مػػف المينػػدس فػػرانس باشػػا رئػػ أعضػػاؤىا تقريػػران فنيػػا  
كالذم أعده بالفعؿ مرفقان بو عديد مػف الصػكر الفكتكغرافيػة  ،ضمف اآلثار اإلسالمية بالكجو البحرم

، كجػػاء فيػػو إشػارة بأىميػػة ىػػذا األثػػر مػػف كالتػػي اعتمػػدنا عمييػػا فػي ىػػذا البحػػثكالرسػكمات اليندسػػية 
كنمكذج فريد بيف آثار أقاليـ الكجو البحرم خارج مدينة  الناحية الفنية كضركرة تسجيمو كاالىتماـ بو

كقػد يبػدك مػع  ،80ـ1420-1415ىػػ/823-818 شبيو بجامع المؤيد شيخ المحمكدمكما  ،القاىرة
، لكػػػف بدراسػػػة القيػػػاساخػػػتالؼ التخطػػػيط بػػػيف المدرسػػػة المعينيػػػة كجػػػامع المؤيػػػد شػػػيخ غرابػػػة ىػػػذا 

باشػػا ىػػذا الػػرأم أثرىػػا قػػرر فػػرانس  ىكالتػػي عمػػ ،المنشػػأتيف تبػػيف أف ىنػػاؾ عناصػػر مشػػتركة بينيمػػا
كمػػا بيػػا مػػػف تجػػاكيؼ رأسػػػية الجنكبيػػة الشػػػرقية ي : أ( مكقػػع الكاجيػػػة الرئيسػػة يتمثػػؿ ذلػػؾ فيمػػػا يػػأت

ب( كقػػكع المػػدخؿ الػػرئيس فػػي الطػػرؼ الشػػرقي  .(32، 1كمسػػتكيات مػػف النكافػػذ كالقنػػدليات )لكحػػة 
 عمػػى المنشػػأتيف ج( احتػػكاء كػػؿ مػػف ضػػي لمصػػحف.كخمفػػو الػػدركاه كالػػدىميز المنكسػػر المفلمكاجيػػة 

، كيتكصػػؿ فػػي المنشػػأتيفنفسػػو د( كجػػكد القبػػة الضػػريحية فػػي المكضػػع  .مئػػذنتيف مػػف طػػراز القمػػة
  .(33 ،22، يتقدميما مف الداخؿ حجاب خشبي )لكحة إلييما بالطريقة نفسيا
عػػػػض األعمػػػػاؿ إلجػػػػراء ب ـ طمبػػػػت كزارة األكقػػػػاؼ مػػػػف المجنػػػػة تقريػػػػران فنيػػػػا  1902كفػػػػي سػػػػنة 

ـ  تقريػر1927، كفػي سػنة 81كاإلصالحات بالمدرسػة فػتـ الرجػكع لتقريػر فػرانس باشػا المعػد سػمفان   ـ ق ػد 
-16) يالمعاينػات التػي تمػت فػ بنػاء عمػىأعده األستاذ مرقص سميكو، كاألسػتاذ أحمػد السػيد،  فني
ت خطيػرة بيػا مػع تصػدعا ـ(، كيتضمف مقترحان بيدـ المئذنة الغربية لحػدكث1921أكتكبر سنة  17

، 1)لكحػػة المجػاكرة لممػػدخؿ، كصػػمب الكاجيػػة الرئيسػة بعػػركؽ خشػػبية 82المئذنػػة الشػػرقية اإلبقػاء عمػػى
ـ أعػػػدت المجنػػػة الدائمػػػة لآلثػػػار اإلسػػػالمية مقايسػػػة معماريػػػة لمشػػػركع تػػػرميـ 1954(، كفػػػي سػػػنة 4

ة كزارة األكقػػاؼ نفقػػ كذلػػؾ عمػػى ،قامػػة الشػػعائر الدينيػػةلتصػػبح معػػدة إل وجنيػػ 4000المدرسػػة بمبمػػ  
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لترميـ العمائر الدينيػة بالكجػو البحػرم، كأفػادت الػكزارة  جنية سنكيا   5000التي كانت تخصص مبم  
أف تػـ  ، إلػى83كبناء عميو تكقفت أعمػاؿ التػرميـ منػذ ذلػؾ الحػيف ،بعدـ سماح ميزانيتيا ليذا المشركع

 ـ.2009نة ترميـ المدرسة ضمف مشركع كبير مف قبؿ المجمس األعمى لآلثار س
  .وأىم النتائج الخاتمة

، عمارة أىميػة كليسػت سػمطانية أك أميريػةىذه المدرسة الرغـ مف ككف  ىعم وأنتبيف لنا  - 1
مصػاؼ العمػائر  ىارتقت إلنيا فاكاحدة مف مدف الدلتا  يكفضالن عف كجكدىا خارج مدينة القاىرة ف

عصػػكر العمػػارة اإلسػػالمية  ، أزىػػىلجركسػػيالدينيػػة المشػػيدة بمدينػػة القػػاىرة إبػػاف العصػػر المممػػككي ا
الكحػدات كالعناصػر المعماريػة كالزخرفيػة التػي تميػزت  مفالمدرسة  واحتكتما  كمرد ذلؾ .في مصر

كالكاجيػػات الحجريػػة الحافمػػة ، صػػحفحػػكؿ  اإليكانػػات مالتخطػػيط ذ مثػػؿ ،بػػو عمػػائر ذلػػؾ العصػػر
ككافة عناصر ممحقات كالمرافؽ الخدمية الفنية، كتعدد الالتقسيمات اليندسية كالتشكيالت مف د بحش

تعد مف أنفس كأركع األرضيات الرخامية في  يالرخامية الت تياأرضيك  ،ككجكد مئذنتيف بيا ،االنتفاع
عديػػػد مػػػف الكاسػػػتخداـ ، دقػػػة البنػػػاء كالتشػػػكيؿ بػػػالطكبأيضػػػان بالمدرسػػػة تميػػػزت ك  ،اإلسػػػالميةمصػػػر 

كالعقػػػػػػػكد الزخرفيػػػػػػػة  ،كالبخاريػػػػػػػات ،عبػػػػػػػةكػػػػػػػالجفكت الال ،العناصػػػػػػػر الزخرفيػػػػػػػة فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ التشػػػػػػػكيؿ
أشغاؿ  ى، كما احتكت عمالمدمجةكاألعمدة الطكبية  ،الطاقات المشعة مكالمنكسر ذ ،كالمقصكص

 .كتمكيف ما بيف خرط كسدايب، كأساليب زخرفتيا نجارتياخشبية تميزت بدقة 
ىػ/ 710 بسنة ةمؤرخ لمنشأة أخر مف بقايا احتفاظ المدرسة بنص تأسيسي بيف البحث  - 2
نو يسػبؽ نػص إيعتبر مف أقدـ النصكص المؤرخة بحساب الجمؿ في مصر، حيث كىك  .ـ1310

مستطيمة حشكة عبارة عف كالنقش  .ـ1315ىػ/715المؤرخ بسنة  )تكية المكلكية(قبة حسف صدقة 
النص تػـ االحتفػاظ بػجػد منشػ  المدرسػة، ك  يككف مف المرجح أف ممعيف الديف" الذ": لقبضمف تت

 .ـ1456-1450ىػ/861-854سنة  ةشيدممكضع البحث كالكنات المدرسة الجديدة ضمف مك
 ي،كعصػػر محمػػد عمػػ ،يالعنايػػة بالمدرسػػة خػػالؿ العصػػر العثمػػانار اسػػتمر البحػػث  أكضػػح -3

ضافات كأشغاؿ خشبية  .يلكنيا لـ تغير مف تخطيطيا األصم ،حيث أجريت عمييا عدة ترميمات كا 
كمثػػؿ عديػػد  ،آف كاحػػد يالتصػػكؼ فػػة ظيفػػك  التػػدريسكظيفػػة جانػػب  ىإلػػأدت المدرسػػة  - 7

 مف المنشآت المممككية بالقاىرة.
مػف المممككيػة انتقاؿ الطػرز المعماريػة  عمىتعتبر المدرسة المعينية دليالن قائمان المجمؿ  يكف

  .ملكجو البحر ا ة القاىرة إلىمدين
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 اِشكبل وانهىدبث

  
 ( يىقغ انًذسست انًؼٍٍُت: )ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس(1)شكم نؼًىيٍت )ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت(( انًذسست انًؼٍٍُت: انىاجهت ا1)نىدت

  
 (  انذشىة انخشبٍت اِصهٍت وبهب انُص انكتبب2ً)نىدت  )انببدث( ( تفشٌغ نهُقش انكتببً ببنذشىة انخشبٍت2)شكم 

  
 دث(( تفشٌغ نهُقش انكتببً بذشىتً انًُبش )انبب3)شكم 

  
 ( انُص انكتببً بذشىتً انًُبش3)نىدت 
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 و(1820هـ/1236( انُقش انكتببً ببنذجبة انخشبً )4)نىدت 

 
 ( تفشٌغ نهُقش انكتببً ببنذجبة انخشبً )ػًم انببدث(4)شكم 

  
 (( تفشٌغ نهُقش انكتببً ببنهىح انشخبيً)انببدث5)شكم  ( انُقش انكتببً ببنهىح انشخبي5ً)نىدت 

 

( انًذسست انًؼٍٍُت: انًسقظ 6)شكم 

 اِفقً )ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس(
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 )ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس( ( تشكٍم انىاجهت انشئٍست7)شكم 

  
 بس()ػٍ انًجهس اِػهى نُث ( انًسقظ اِفقً : َبظشاً ِػه9ً)شكم  )ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس( ( انًسقظ اِفقً : اِسضٍبث8)شكم 

  
 ( كتهت انًذخم انشئٍس7)نىدت  انىاجهت انشئٍست انجُىبٍت انششقٍت ( 6)نىدت 
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 قبػذة انًئزَت انششقٍتو ( سكٍ انىاجهت انشئٍسٍت 9)نىدت  ( انًذخم ويب به يٍ تشكٍالث يؼًبسٌت وصخشفٍت 8)نىدت 

  
 نإلٌىاٍٍَ: انبذشي وانجُىبً انغشبً ( قطبع طىن11ً)شكم  ( قطبع طىنً إلٌىاٌ انقبهت10)شكم 

 )ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس(

  
 ( انىاجهت انؼًىيٍت بذوٌ انًآرٌ )ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس(12)شكم 

 

وتصىس  -( انىاجهتبٌ: انجُىبٍت انششقٍت وانجُىبٍت انغشبٍت13)شكم 

 انبُبء)ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس( ًنهًئزَتٍٍ يكتًهت
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 ( انىاجهت انشًبنٍت انغشبٍت )ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس(14)شكم 
( انىاجهتبٌ :انشًبنٍت انغشبٍت وانشًبنٍت 10)نىدت       

 )ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت( وانًٍضؤة انششقٍت

   

 )ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت( انًذخم انغشبً نهًذسست (11)نىدت 
انًظهت -( انًئزَت انششقٍت: انببة12)نىدت

 ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت انخشبٍت

( يئزَت جبيغ انذذٌذي 13)نىدت 

 ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت بفبسسكىس

  
 انًبهغ )ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت( دكت -انصذٍ  -إٌىاٌ انقبهت  -( انًذسست يٍ انذاخم 14،15)نىدت 
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 ( انتشكٍم انبُبئً ببنطىة نإلٌىاَبث وانُىافز انذاخهٍت 17)نىدت  )ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت( -( اإلٌىاٌ انبذشي16)نىدت 

  
 إٌىاٌ انقبهت )بؼذ انتشيٍى( –(انًذسست يٍ انذاخم 19)نىدت  إٌىاٌ انقبهت )قبم انتشيٍى( –( انًذسست يٍ انذاخم 18)نىدت 
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 (2سسى بٍبًَ ) (1سسى بٍبًَ )

  
 ( انًذشاة وانًُبش )ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت(21)نىدت قبم انتشيٍى -( انًُبش انخشبً وانًذشاة20)نىدت 
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 ( يصشاػب ببة داخه23ً)نىدت  ( انذجبة انخشبً أيبو انضشٌخ 22)نىدت 

  
 ( سقف اإلٌىاٌ انقبه25ً)نىدت  جضاء يٍ انسقف انخشبً انًكتشف أسفم انسقف انذبنً( أ24)نىدت 

  
 ( انقبت يٍ انخبسج27)نىدت  ( انقبت يٍ انذاخم26)نىدت 
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 انشخبيٍت )ػٍ يسبجذ يصش( (اِسضٍت29)نىدت  (26( اِسضٍت انشخبيٍت ببنصذٍ بؼذ انتشيٍى   )نىدت 28)نىدت 

  
 ( بقبٌب انسهى انصبػذ نهكتبة وانسطخ وانًئزَت انششقٍت31)نىدت  ( بقبٌب انسهى انصبػذ نهخالوي وانسطخ30)نىدت 

  
 ( جبيغ انًؤٌذ : انذجبة أيبو انضشٌخ وانذههٍض33)نىدت  ( جبيغ انًؤٌذ شٍخ ببنسكشٌت:انىاجهت انشئٍست32)نىدت 

  

 ( انًذخم انشئٍس بًذسست انبجى بؤبٍبس34نىدت 
 و1785هـ/1200( قبت وواجهت جبيغ انذذٌذي بفبسسكىس  16)شكم 

 )ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس(



 4102ّ/ أثو٣َ ــــــــــ اُؼلك ا٧ٍُٝجلح اٌُجوٟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
185 

 

  الحواش
                                                 

1
 .69، (1959ّ)اُوبٛوح: ، ربه٣ـ ك٤ٓبٛ ٓ٘ن أهلّ اُؼٖٞه، ٗو٫ٞ ٣ٍٞق 
2

 .741-740، 4ٓغِل ، ّ(1906ٛـ/1324)، اُطجؼخ ا٢ُٝ٧، ٓؼغْ اُجِلإ، ٣بهٞد اُؾٟٔٞ 
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 ّ.2010أُغٌِ ا٧ػ٠ِ ٦ُصبه ٖٓ رو٤ٓٔٚ ك٢ ْٓوٝع ٙقْ ٍ٘خ  ٠ي اُؾ٤ٖ ثبٍْ "عبٓغ اُلزؼ"، اٗزٜٓ٘ن مُ

ٓغَٔ ربه٣ـ ك٤ٓبٛ ٤ٍب٤ٍبً ، عٔبٍ اُل٣ٖ ا٤ُْبٍ ؛364 – 344، 1ط، ) ٛجؼخ ا٤َُ٘(، أُٞاػع ٝا٫ػزجبه ثنًو اُقطٜ ٝا٥صبه، أُوو٣يٟ
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Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1936-1940 , (Le Caire,1944),51. 
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ٓآمٕ ، ؛ ػِٞا226ٕ -80، ا٥صبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ اُجبه٤خ ثْوم اُلُزب، ؛ ٤ٍٜو ع21َ٤ٔ -20، ٛوى اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ػجل اُٞٛبة 

 .263-200، أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ ا٤ًُِٞٔٔخ، ؛ ٓٞاك347٠-315، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ؛ ػطب194-191، اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ
10

كاا٢ كهاٍااخ اُزااواس أُؼٔاابه١  ٝأؽاال ا٧عبٗاات اُاان٣ٖ ػِٔااٞا، أّاابك كااواٌٗ ثبّااب: ٜٓ٘االً ك٣ااٞإ ا٧ٝهاابف ُٝغ٘ااخ ؽلااع ا٥صاابه اُؼوث٤ااخ 

 ،ّ ُزَاغ٤ِٜب ٙأٖ ا٥صابه ا٩ٍا٤ٓ٬خ ٓاب ٣ل٤ال مُاي1983ؽ٤ش عبء ك٢ اُزوو٣و اُن١ أػلٙ ٍا٘خ ، ثٜنٙ أُلهٍخ -ا٢ٓ٬ٍ٩ ثٖٔو ٤ٕٝبٗزٚ 

.. ٜٓاْ كا٢ .ؽ٤ش هابٍ " عابٓغ أُؼ٤٘ا٢ ثال٤ٓبٛ، 1420ّ-1415ٛـ/823-818بئو اُوبٛوح ّٝجٜٜب ثغبٓغ أُئ٣ل ٤ّـ هبٍ اٜٗب رٚبهع ػٔٝ

ؽل مارٚ ٝربه٣قٚ ٖٓ اُغ٤َ اُضبٖٓ ػْو ُِٜغوح... ٝإٔ أعياء ٛنا أَُغل ك٤ٜاب ك٫ُاخ ػِا٢ رابه٣ـ اُٖا٘بػخ كا٢ أهاب٤ُْ اُوطاو ٝرَازؾن ًاَ 

 ٍٝ٘٘بهِ مُي ػ٘ل مًو أػٔبٍ اُِغ٘خ ثبُٔلهٍخ.، هخ ًج٤وح ٝثـب٣خ اُز٘بٍت..."اُزلبر٘ب ا٤ُٜب كبٕ أُجب٢ٗ ٓؼُٔٞخ ثل

 ؛8-7-5(، 1893ّأُغٔٞػخ اُؼبّوح، روو٣و اُو٤َٕٓٞٞ اُضب٢ٗ، روعٔخ: ا٤ُبً اٌٍ٘له ؽ٤ِْ، )اُوبٛوح ، ًواٍبد ُغ٘خ ؽلع ا٥صبه اُؼوث٤خ

Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1893,(Le Caire, 1906), 11-12. 
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رٔضَ مُي ك٢ ػلح ٗٔبمط ثٔلٕ اُٞعٚ اُجؾو١ ٜٓ٘ب ، ثبُطجغ ًبٗذ رِي اُطجوخ ٖٓ ا٧ؿ٤٘بء ُل٣ٜب اُولهح أُبك٣خ ػ٠ِ ر٤٤ْل اُؼٔبئو اُل٤٘٣خ 

ِؼ٤ِ٘٤َّخ ٓٞٙغ اُجؾش ٝاُز٢ ٤ّلٛب ٓؾٔل ٓؼ٤ٖ اُل٣ٖ أؽل ًجبه اُ -ٍج٤َ أُضبٍ: أ ٠ػِ ُٔ -1450ٛـ/ 861-854زغبه ثل٤ٓبٛ ٍ٘خ أُلهٍخ اُ

، ٓٞاك٢ ؛14، 10ط، ك. د(، ث٤وٝد، )ٓطجؼخ كاه اُغ٤َ، اُٚٞء ا٬ُٓغ ٧َٛ اُووٕ اُزبٍغ، ٌّٔ اُل٣ٖ ٓؾٔل اَُقبٟٝ .1456ّ

ٍِٞ اُغبٓغ اٌُج٤و أٝ عبٓغ اُو٣ٝؼ٢ ٝأُؼوٝف ثغبٓغ ىؿ -. ة315، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ؛ ػطب287 – 263، أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ ا٤ًُِٞٔٔخ

 .1607ّ -1575ٛـ/  1016 -983اُؾبط أؽٔل اُو٣ٝؼ٢ ٝ علك ػٔبهرٚ اص٘بٕ ٖٓ ًجبه رغبه ه٤ّل ٝٛٔب: اُؾبط ػ٠ِ ىؿٍِٞ، ثو٤ّل

ثؾش ٖٙٔ ٗلٝح ربه٣ـ ٖٓو ا٫هزٖبك١ ، ّ"1607ٛـ/1016"َٓغل اُو٣ٝؼ٢ ثو٤ّل أُؼوٝف ثَٔغل ىؿٍِٞ، ؽٔيح ػجل اُؼي٣ي ثله

 ٓؾٔل ٛبٛو اُٖبكم ؛352 -330، (1992ّ، )ٓغِخ ٤ًِخ ا٥كاة عبٓؼخ اُوبٛوح، 1798ّ-1517ٝا٫عزٔبػ٢ ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ

؛ ٓؾٔٞك 87-85، (1999ّ، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧ )اُوبٛوح، كاه ا٥كبم اُؼوث٤خ، ه٤ّل اُْ٘ؤح ا٫ىكٛبه ا٫ٗؾَبه، ٓؾٔل ؽَبّ أٍبػ٤َٝ

 .20 -17، (1993ّ، )أُؾِخ اٌُجوٟ، ٛجؼخ أ٠ُٝ، أَُبعل ا٧صو٣خ ثو٤ّل، كه٣ِٝ
12

رؼل أُلهٍخ أُؼ٤٘٤خ ٖٓ أًضو أُْ٘آد اُز٢ اٛزٔذ ثٜب ُغ٘خ ؽلع ا٥صبه اُؼوث٤خ ٖٙٔ ٓؼب٣٘برٜب ٤ٕٝبٗزٜب ٦ُصبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ ثٔلٕ  

 .ٖٓ مًو ُٜب -ام ٫ ٣ٌبك ٣قِٞ روو٣و ك٢٘ ُٜب فبٓ ثآصبه اُٞعٚ اُجؾو١ ، اُٞعٚ اُجؾو١ أُقزِلخ
13

َٓغل أُؼ٠٘٤ ثل٤ٓبٛ كهاٍخ آصو٣خ، هإ٣خ عل٣لح ؽٍٞ رؤه٣ـ ، ؛ هله٣خ رًَٞ اُج٘لاه21١-20 ،ٛوى اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ػجل اُٞٛبة

، ؛ػطب287–263، أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ ا٤ًُِٞٔٔخ، ؛ ٓٞاك353٠-293، (2009ّ)، ػلك ٤ُٞ٣ٞ، عبٓؼخ ا٤ُ٘ٔب، ٓغِخ اُزبه٣ـ ٝأَُزوجَ

 .347-315، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ
14

ٖٓ ف٬ٍ اُي٣بهاد ّ، أص٘بء اػلاكٙ ٧ٛوٝؽخ أُبعَز٤و ػٖ "ٓآمٕ اُلُزب"1996ثٜنٙ أُْ٘ؤح ٓ٘ن ٍ٘خ اهرجٜ اُجبؽش اهرجبٛبً ٝص٤ن اُِٖخ  

ؽ٤٘ٔب ًبٗذ ٓـِوخ ٜٝٓغٞهح رٔبٓبً ُقطٞهح ٝٙؼٜب ا٩ْٗبئ٢ ٍٝٞء ؽبُزٜب أُؼٔبه٣خ، ا٤ُٔلا٤ٗخ أُزؼلكح هكوخ ٓٞظل٢ رلز٤ِ آصبه ك٤ٓبٛ، 

ؿواك٤خ فبٕخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثٔئنٗز٤ٜب ٝأَُوٜ ا٧كو٢ اُن١ هٍٔٚ ا٧ٍزبم ع٬ٍ ٓؾٔٞك ػ٢ِ، ًٝبٕ ُل٣ٚ ٓغٔٞػخ ٜٓٔخ ٖٓ اُِٞؽبد اُلٞرٞ

، رؾذ اّواف اُؼبُْ اُغ٤َِ ػجل اُوؽٖٔ ػجل اُزٞاة، ٝاُن١ ٣ؼزجو أكم َٓوٜ أكو٢ 3312ّ ههْ 6/1/1976ٝأُٜ٘لٍخ ٛ٘بء ؽبمم ثزبه٣ـ 

هبّ اُجبؽش ثٔؼبٝٗخ ا٩كاهح اُٜ٘ل٤ٍخ ٥صبه اُٞعٚ اُجؾو١ ٓٔضِخ ك٢ أُٜ٘لً -ُٜب، ٝؽ٤٘ٔب ّوع أُغٌِ ا٧ػ٠ِ ٦ُصبه ك٢ رو٤ْٓ أُلهٍخ

رْ  ٠عبى٣خ ك٢ رول٣ْ أُؼِٞٓبد اُزبه٣ق٤خ ٝا٧صو٣خ ٝاُزٞص٤ن اُلٞرٞؿواك٢ ػٖ أُلهٍخ، فبٕخ ٓب رؼِن ثبُٔآمٕ ٝاُزقط٤ٜ ؽز ٢ٓؾٔل أث

 ػَٔ أُغٌِ ا٧ػ٠ِ ٦ُصبه ٓغ رؼل٬٣د ٖٓ ػَٔ اُجبؽش. ا٫ٗزٜبء ٖٓ اُزو٤ْٓ، ٝع٤ٔغ اُوٍّٞ اُٜ٘ل٤ٍخ اُٞاهكح ثبُجؾش ٖٓ 
15 

ََّٔ أُْوه٢ اُٖـ٤و -أُٞعٞك ثبُْٔ٘ؤح ٓٞٙغ اُجؾشرْزوى ع٤ٔغ ٛنٙ اُ٘وُٞ اٌُزبث٤خ  ٝر٘لهط ، ك٢ ٛو٣وخ رؤه٣قٜب ث٘ظبّ ؽَبة اُغ

٫ٝ ٣َزقلّ كوٜ ًطو٣وخ ، ؾوٝف ٝا٧ػلاككؼِْ ؽَبة اُغَٔ ٣لهً اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُ، ٛنٙ اُطو٣وخ رؾذ رطج٤وبد ػِْ ؽَبة اُغَٔ اُؼل٣لح

ًبٕ ُٚ اٍزقلآبد ٝاٍؼخ ك٢ اُؼِّٞ ػ٘ل اُؼوة ٓضَ اُز٘غ٤ْ  -ٌُ٘ٚ ػِْ ٝاٍغ اُ٘طبم  –ُِزؤه٣ـ ًٔب ٛٞ ّبئغ ث٤ٖ ًض٤و ٖٓ اُلاه٤ٍٖ

ٝف ٝٓب ٣وبثِٜب ٖٓ ٣ؼوف إط٬ؽبً ثؤٗٚ ٛو٣وخ ك٢ ٓؼوكخ أَُزوجَ ٖٓ ف٬ٍ اُؾو، ُٝٚ ك٫٫د هٓي٣خ ٝاٍؼخ ػ٘ل اُٖٞك٤خ، ٝاُلِي

، ٍؼلٔ، ًِٖٔ، ؽط٢، ٛٞى، ٝؽَبة اُغَٔ ٓطِوبً: ؽَبة ا٧ؽوف اُٜغبئ٤خ أُغٔٞػخ ك٢ اُزور٤ت ا٧ثغل١ ث٘ظْ ّؼو١ )أثغل، أػلاك

ث٤٘ٔب ٣قبُق أُـبهثخ مُي اُزور٤ت ثؼل ًِٔخ )ًِٖٔ( ، ٙظؾ( ك٢ ٓوبثَ ًَ ؽوف ٝٛٞ اُْبئغ ك٢ ٖٓو ٝأُْوم، صقن، هوّذ

ٝاُزور٤ت ا٧ٛطؼ٢ أٝ ا٣٧وـ٢ ، س(، د، ة، ٝٛ٘بى روا٤ًت أفو١ ٓضَ اُزو٤ًت ا٧ثزض٢ )أ، ظلِ، صقن، هوٍذ ،ك٤غؼِٞٗٚ: ٕؼل٘



ِؼ٤ِ٘٤ِّخ ثل٤ٓبٛـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٓغل١ ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ُٔ  أُلهٍخ اُ
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، ٝٛٞ اُْبئغ ث٤ٖ ػٔبئو ٖٓو ا٤ٓ٬ٍ٩خ، 40ثؤٕ ٣وبثَ اُؾوف ه٤ٔزٚ اُؼلك٣خ ٓضَ ا٤ُْٔ = ، ه٤َٖٔ: ؽَبة عَٔ ٕـ٤و ٣ٝ٠٘وَْ اُ

. ػٖ ٛنا اُؼِْ ٝٓل٫ُٞرٚ 90ّ = ، ١، ٚ ك٤ٌٕٞ ؽوف ا٤ُْٔ ٌٕٓٞ ٖٓ: ّٝؽَبة عَٔ ًج٤و ٝٛٞ رو٤َْ اُؾوف ؽَت ؽوًبد ٗطو

 ٝاٍزقلآبرٚ اُٞاٍؼخ اٗظو:

ٓؾٔل  ؛25-23، ّ(2009، عبٓؼخ أّ اُوو١، )هٍبُخ ٓبعَز٤و، أٍواه اُؾوٝف ٝؽَبة اُغَٔ ػوٗ ٝٗول، ٛبهم ثٖ ٍؼ٤ل اُوؾطب٢ٗ

هح َٓغل ا٩عبثخ ثٌٔخ أٌُوٓخ ك٢ ػٜل اَُِطبٕ أؽٔل اُضبُش ٓئهؿ اُزؤه٣ـ ثؾَبة اُغَٔ ٖٓ ٝاهغ ٗٔ رنًبه١ ُؼٔب، ثٖ كٜل اُلؼو

روعٔخ: أؽٔل كئاك ، اُؼِّٞ ٝاُٜ٘لٍخ ك٢ اُؾٚبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ؛ كٝٗبُل ه.46َ٤ٛ-41، ٛـ1416، 4اُؼلك ، ٓغِخ اُلاهح، ٛـ1124ثَ٘خ 

 . 35-34، ّ(2004، )ا٣ٌُٞذ305اُؼلك، ػبُْ أُؼوكخ، ثبّب
16

ر٘وَْ ؽَت أُبكح اُقبّ اُز٢ ٍغِذ ػ٤ِٜب ا٢ُ ه٤َٖٔ: ص٬صخ ٗوُٞ ًزبث٤خ ٓ٘لنح ثبُؾلو ك٢ ، ثؼخ ٗوُٞ ًزبث٤خرؾزلع ٛنٙ أُلهٍخ ثؤه 

  (.5-2ٝٗوِ ًزبث٢ ٓؾلٞه ػ٢ِ ُٞػ ٖٓ اُوفبّ ا٧ث٤٘ )ُٞؽخ، اُقْت
17

ِؼ٤ٖ أ١ أَُبػل  ُٔ ِؼ٤ٖ اُل٣ٖ: اُ خ هللا"ٝ"ٓؼ٤ٖ أَُب٤ًٖ" ٝ" ٓؼ٤ٖ رٚبف ا٤ُٚ ثؼ٘ ا٧ُلبظ ُز٣ٌٖٞ أُوبة ٓوًجخ ٓضَ : "ٓؼ٤ٖ ف٤ِل، ُٓ

ٝأِٛن ػ٢ِ ا٧ف٤و ك٢ ٗٔ اْٗبء أث٢ ٖٓ٘ٞه ثغبٓغ ك٣و ا٤َُِٖٔٔ ثجٖو١ ٍ٘خ ، ٝ" ٓؼ٤ٖ اُل٣ٖ" ٝ" ٓؼ٤ٖ أُِٞى" ا٤َُِٖٔٔ"

       .479-478، (1978ّ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ )اُوبٛوح، ا٧ُوبة ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك٢ اُزبه٣ـ ٝاُٞصبئن ٝا٥صبه، . ؽَٖ اُجبّب1149ّٛـ/544
18

.ٝٛنا ؿ٤و ٕؾ٤ؼ ام اٗٚ 326، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ػطب.19ّٛـ/13مًو اُجبؽش ٓؾٔل ػجل اُواىم إٔ ٛنا اُ٘وِ ؿ٤و أ٢ِٕ ٝأهعؼٚ ُِووٕ  

 ٝرؾزلع ثٚ أُلهٍخ ؽز٢ ا٥ٕ ك٢ اُغلاه اُْوه٢ ٣٩ٞإ اُوجِخ.، 1310ّٛـ /710ٖٓ ٌٓٞٗبد ْٓ٘ؤح ٓئهفخ ثَ٘خ  ٓزجن
19

ٍْ ٌٝٓٞٗخ ٖٓ فَٔخ  15× 4ّأُوبً  -اٌَُْ )هٍٝ( -أه٤ّق ٝىاهح ا٧ٝهبف، ٓؾٌٔخ ٤ٓذ ؿٔو ٕبكهح ٖٓ، 787ٝص٤وخ ههْ  

اُؼجبً أؽٔل  ٞأث ١أُزٖوف )٤ٍل -ٞٙٞع اُزٖوف )ٝهق(ٓ -(456ػلك اَُطٞه ) -إُِٞ )أٍٞك( -ٗٞع أُلاك )ؽجو( -أعياء

ؽبُخ اُٞص٤وخ )ثٜب رٔي٣ن ٓٚو أكٟ ا٠ُ -ّ(1499ٛـ/905هٓٚبٕ  10اُزبه٣ـ )-(اُٞاٍط٢اُـٔوٟ ثٖ ا٤ُْـ ػجل هللا ٓؾٔل اُـٔوٟ 

  ٝثٜب ف٤بٛخ(.، ٤ٙبع ٕٝق أعياء ٖٓ اُغبٓغ
20

 .175-171، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ػِٞإ 
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: اؽزلبظ ػٔبئو ك٤٘٣خ ثبُلُزب ُ٘وُٞ ًزبث٤خ ٝهل أكوك اُجبؽش ُٜنٙ ُظبٛوح ؛94، 93، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ػِٞإ

ِؼ٤٘٤خ ٝعبٓغ اُـٔو١ ٝٓلهٍخ أؽٔل اُجغْ كهاٍخ  –أ٤ِٕخ ثْٔ٘آد ٫ؽوخ ػ٤ِٜب ُٔ ثؾضبً فبٕبً ثؼ٘ٞإ "اُٖ٘ٞٓ اُزؤ٤َ٤ٍخ ُِٔلهٍخ اُ

 ّ ث٤ْٔئخ هللا. ٤ٍ2014ٖله ك٢ ػلك ، ٌٓزجخ ا٩ٌٍ٘له٣خ، ثؾش ٓوجٍٞ ُِْ٘و ثؾ٤ُٞخ أثغل٣بد، رؾ٤ِ٤ِخ ٗول٣خ"
22

، ؛ ٓٞاك317٢ – 316، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ػطب ؛21، 20، ٛوى اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ، اُٞٛبة ؛ ػجل14، 10ط ، اُٚٞء ا٬ُٓغ، اَُقب١ٝ 

 .287–263، أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ ا٤ًُِٞٔٔخ
23

 .315، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ػطب 
24

 .14، 10عـ ، اُٚٞء ا٬ُٓغ، اَُقب١ٝ 
25

 .14ٓ ، 10ط ، اُٚٞء ا٬ُٓغ، اَُقب١ٝ 
26

 .316، 315، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ػطب 
27

ٝػٔاَ أّاـبٍ فْاج٤خ رٔضِاذ كا٢ ؽغابة ٣زٖاله ؽغاوح ، ٝث٤بٗ اُوجخ اُٚاو٣ؾ٤خ، ػٔبٍ ك٢ رو٤ْٓ ٍوق ٕؾٖ أُلهٍخرٔضِذ ٛنٙ ا٧ 

 ٠نٙ ا٩ٙبكبد كا٢ ٗواِ ًزابث٢ ٍاغَ ػِاٍٝغَ ربه٣ـ ٛ، 1822ّٛـ/ 1238ٝٓ٘جو ٓئهؿ ثَ٘خ ، 1820ّٛـ/1236اُٚو٣ؼ ٓئهفخ ثَ٘خ 

    .323 - 322، ٛٓل٣٘خ ك٤ٓب، ػطب .1820ّٛـ/1238ُٞؽخ هفب٤ٓخ ٓئهفخ ثَ٘خ 
28

 .317 -94، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ػطب 
29

أًضو أُئهف٤ٖ ر٘ب٫ًٝ ُنًو ٛنٙ اُؼٔبئو ك٢ ًزبثٚ" اُٚٞء ا٬ُٓغ ٧َٛ اُووٕ اُزبٍغ -٣ؼزجو اَُقب١ٝ )ٌّٔ اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ( 

أُئهف٤ٖ ْٜٓ٘: اُْؼوا٢ٗ )ػجل اُٞٛبة ثٖ "، ػ٘ل مًو رواعْ هعبٍ اُووٕ اُضبٖٓ اُٜغو١، فبٕخ أُزٖٞكخ ْٜٓ٘، ٝاػزٔل ػ٤ِٚ ػل٣ل ٖٓ 

أؽٔل ا٧ٖٗبه١( ك٢ ًزبثٚ "اُطجوبد اٌُجوٟ"، ٝأُؾج٢ ك٢ " ف٬ٕخ ا٧صو ك٢ أػ٤بٕ اُووٕ اُؾبك١ ػْو"، ٝأُواك١ )أثٞ اُلَٚ ٓؾٔل 

 ثؼل اُووٕ اَُبثغ". ف٤َِ( ك٢ "ٍِي اُلهه ك٢ أػ٤بٕ اُووٕ اُضب٢ٗ ػْو"، ٝاًُْٞب٢ٗ)ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ( ك٢ "اُجله اُطبُغ ثٔؾبٍٖ ٖٓ
30

أثٞ  ؛51، 8عـ ، 244، 243 6، عـ، (1986ّ، )ث٤وٝد، اٗجبء اُـٔو ثؤٗجبء اُؼٔو، ٖٓ ث٤ٖ ٛنٙ أُٖبكه: اثٖ ؽغو اُؼَو٠ٗ٬ 

 8، ّنهاد اُنٛت ك٢ أفجبه ٖٓ مٛت، أثٞ اُل٬ػ ػجل اُؾ٢ اثٖ اُؼٔبك (؛18 -15، )ث٤وٝد(، هؽِخ اثٖ عج٤و، اُؾ٤َٖ ٓؾٔل اثٖ عج٤و

؛ 161 -157، (1893ّ، )٤ُلٕ، ٗيٛخ أُْزبم ك٢ افزوام ا٥كبم، اُْو٣ق ا٩كه٢َ٣ ؛266، 265، 26، 25، ٛـ(1350)، أعياء

ػجل اُٜبك١ ، رؾو٤ن، هؽِخ اثٖ ثطٞٛخ أَُٔبح "رؾلخ اُ٘ظبه ك٢ ؿوائت ا٧ٖٓبه ٝػغبئت ا٧ٍلبه"، ٌّٔ اُل٣ٖ أث٠ ػجل هللا ٓؾٔل

، ٌّٔ اُل٣ٖ ٓؾٔل اَُقب١ٝ ؛201-192، (1997ّ)، أُغِل ا٧ٍٝ، ٍَِِخ اُزواس، ـوث٤خٓطجٞػبد أًبك٤ٔ٣خ أٌُِٔخ أُ، اُزبى١

، 177، 9عـ ، 248، 240، 239، 8عـ ، 240، 239، 162، 161، 46، 45، 2ط، ك. د(، )ث٤وٝد، اُٚٞء ا٬ُٓغ ٧َٛ اُووٕ اُزبٍغ

، 2عـ، (1988ّ، )ث٤وٝد، ؼوٝكخ ثبٍْ اُطجوبد اٌُجوُٟٞاهؼ ا٧ٗٞاه ك٢ ٛجوبد ا٧ف٤به أُ، ػجل اُٞٛبة اُْؼوا٢ٗ؛65، 64، 11عـ

، ٛـ(1306-1305، )ث٫ٞم، اُقطٜ اُزٞك٤و٤خ اُغل٣لح ُٖٔو اُوبٛوح ٝٓلٜٗب ٝث٬كٛب اُول٣ٔخ ٝا٤ُْٜوح، ػ٠ِ ٓجبهى ؛88-101-121

، 2عـ، كد(، )ث٤وٝد، بٍغاُجله اُطبُغ ٧َٛ اُووٕ اُز، ؛ ٓؾٔل ثٖ ػ٠ِ اًُْٞب79٢ٗ، 16عـ ، 25-18، 15عـ، 82، 14عـ، 47، 12عـ

 .166، 2ط، (1867ّ، اُٞٛج٤خ )ٖٓو أُطجؼخ، ف٬ٕخ ا٧صو ك٢ أػ٤بٕ اُووٕ اُؾبك١ ػْو، ؛ٓؾٔل أُؾج233٢
31

 ٟوٝأف، 1638ّٛـ/ 1048ٜٓ٘ب ٝص٤وخ ٓئهفخ ثَ٘خ ، اُوب٢ٙ ٓؼ٤ٖ اُل٣ٖ، مًود أًضو ٖٓ ٝص٤وخ ٝهق: إٔ ٕبؽت ٛنا اُٞهق 

 .315، ٣٘خ ك٤ٓبٛٓل، ّ.ػطب1642ٛـ/1052ٓئهفخ ثَ٘خ 
32

، )ا٩ٌٍ٘له٣خ، كاه اُٞكبء ُِطجبػخ، ٤َٔٓبد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ ا٤ًُِٞٔٔخ ٝػ٬هزٜب ثبُزقط٤ٜ ٝاُٞظ٤لخ، ٓؾٔل ػجل اَُزبه ػضٔبٕ 

2008) ،34- 83 . 
33

 .67، ٤َٔٓبد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ ا٤ًُِٞٔٔخ، ػضٔبٕ 
34

 .67، ٤َٔٓبد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ ا٤ًُِٞٔٔخ، ػضٔبٕ 
35

 68- 67، ٤ٔبد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ ا٤ًُِٞٔٔخَٓ، ػضٔبٕ 
37

 .254 – 244، ّ(1991)، 51اُؼلك ، ٍَِِخ ربه٣ـ أُٖو٤٣ٖ، "ػٞآَ ٓئصوح ك٢ رقط٤ٜ أُلهٍخ ا٤ًُِٞٔٔخ"، ؽ٠َ٘ ٣ٖٞٗو 
37

ّ، 1701ٛـ/ 1113ّ، ٝأفو١ ثَ٘خ 1639ٛـ /1049ٝص٤وخ ٓئهفخ ثَ٘خ ٝ ،1546ّٛـ/952ٖٓ ث٤ٖ ٛنٙ اُٞصبئن: ٝص٤وخ ٓئهفخ ثَ٘خ  

 .317، 94، ّ. ػطب1788ٛـ/1203ٝٝص٤وخ ٓئهفخ ثَ٘خ ، 1704ّٛـ/1116ٝٝص٤وخ ٓئهفخ ثَ٘خ 
38

كوال أكد ثؼا٘ ٓالاهً اُوابٛوح كا٢ ػٖاو  –ٛجوابً ُؾغاظ اُٞهاق ٝ ،رؼلك اُٞظبئق ك٢ أُْ٘ؤح اُٞاؽلح أٓو هبئْ ثا٤ٖ اُؼٔابئو ا٤ًُِٞٔٔاخ 

ّ، 1386-1384ٛاـ/788-786ثبُ٘ؾب٤ٍٖ  ٓلهٍخ اَُِطبٕ اُظبٛو ثوهٞم ٓضَ، أُٔب٤ُي اُغواًَخ ماد ا٧ٝا٣ٖٝ ٝظ٤لخ اُزٖٞف ًقبٗوبٙ

ٓؾٔال ػجال  .1430ّ-1424ٛـ/ 833-827ٓلهٍخ ا٧ّوف ثوٍجب١ ثبُ٘ؾب٤ٍٖ ، 1420ّٛـ/ 823ٝٓلهٍخ اُوب٢ٙ ػجل اُجبٍٜ ثبُقوٗلِ 



 4102ّ/ أثو٣َ ــــــــــ اُؼلك ا٧ٍُٝجلح اٌُجوٟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؛ 263، (2000ّ، )ا٩ٍااٌ٘له٣خ، ٞكاابء ُِطجبػااخكاه اُ، ٗظو٣ااخ اُٞظ٤ل٤ااخ ثبُؼٔاابئو اُل٤٘٣ااخ ا٤ًُِٞٔٔااخ اُجبه٤ااخ ثٔل٣٘ااخ اُواابٛوح، اَُاازبه ػضٔاابٕ

"... ٣ٖٝوف ٓب ٣ؾزابط ا٤ُاٚ.../ٖٓ ه٣اغ  ٓلهٍخ اَُِطبٕ اُظبٛو ثوهٞم ثبُ٘ؾب٤ٍٖ ٝعبء ك٢ ؽغخ ؛83، ٤َٔٓبد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ، ػضٔبٕ

اُقبٗوابٙ أُانًٞهح ٓ٘اٚ  اُٞهق أُنًٞه ٝإٔ ٣ووأ ٖٓ اٌُزبة ثبُٔلهٍخ اُقبٗوبٙ أُنًٞهح ثؾٚٞه أُزٖاٞك٤ٖ أُانًٞه٣ٖ/ ٝثؾٚاٞه ّا٤ـ

 6ثزابه٣ـ ، ٗاٞع اُزٖاوف)ٝهق(، 51ههاْ ، ؽغخ ٝهق اَُِطبٕ ثوهاٞم، كاه اُٞصبئن اُو٤ٓٞخ ...".ٖٝٓ ثؼل ؽٚٞه ٖٓ اُطِجخ أُنًٞه٣ٖ

ٓااٖ  47ٝههااخ، أُزٖاوف ك٤ٚ)إااطج٬ٕ ٝهٝاهاابٕ ٝؽٔابّ ثبُواابٛوح ٝهو٣ااخ ثج٤اذ أُواالً ٝهو٣ااخ ثابُغ٫ٕٞ ثَااٞه٣ب(، ٛااـ788ّاؼجبٕ ٍاا٘خ 

 .11 – 10ٍطو، كخاُِلب
39

 .317، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ػطب 
40

ِؼ٤ٖ أ١ أَُبػل  ُٔ ِؼ٤ٖ اُل٣ٖ: اُ رٚبف ا٤ُٚ ثؼ٘ ا٧ُلبظ ُز٣ٌٖٞ أُوبة ٓوًجخ ٓضَ : "ٓؼ٤ٖ ف٤ِلخ هللا" ٝ" ٓؼ٤ٖ أَُب٤ًٖ" ٝ" ٓؼ٤ٖ ، ُٓ

ٛـ 544ٍ٘خ  ٟك٣و ا٤َُِٖٔٔ ثجٖو٢ ٖٓ٘ٞه ثغبٓغ ٝأِٛن ػ٢ِ ا٧ف٤و ك٢ ٗٔ اْٗبء أث، ا٤َُِٖٔٔ" ٝ" ٓؼ٤ٖ أُِٞى" ٝ" ٓؼ٤ٖ اُل٣ٖ"

       .479-478، ا٧ُوبة ا٤ٓ٬ٍ٩خ، . اُجبّب1149ّ/
41

ٝأهعؼاٞٙ َُا٘خ ، ٓٔاب أفاَ ثزابه٣ـ ؽَابة اُغٔاَ، ؽ٤اش هُاِوأَد) ٣الا(، هله٣خ رًَٞ : ًِٔخ )ثالا( فطاؤٝ هوأ اُجبؽضبٕ: ٓؾٔل ػجل اُواىم 

ام إ  ٝٛانا ؿ٤او ٕاؾ٤ؼ، ٝهبٍ إ اُؾْٞح ؿ٤او إٔا٤ِخ، 19ّٛـ/13ُووٕ ًٔب أهعغ اُجبؽش ا٧ٍٝ ٛنا اُ٘وِ ثوٓزٚ ا٢ُ ا، 1317ّٛـ/718

 ٝعلكٙ ؽل٤لٙ ْٓ٘ئ أُلهٍخ اُؾب٤ُخ ٝاؽزلع ثٚ ًٔب ٛٞ. ، ٛنٙ اُؾْٞح أ٤ِٕخ رجوذ ٖٓ ػٔبهح اُغبٓغ ا٧ٍٝ اُن١ ث٘بٙ ٓؼ٤ٖ اُل٣ٖ اُغل

 .   326، ؛ ٓؾٔل ػطب: ٓل٣٘خ ك٤ٓب307ٛ-299، هإ٣خ عل٣لح هله٣خ رًَٞ:
42

، ّ ٕبه ُوجبً ٧ٓواء أٍوح ٓؾٔل ػِا19٢ٛـ/13ٝك٢ اُووٕ ، ػوف ك٢ ٗوُٞ اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩ ثوِؼخ هبثٌ، ُْْٜ اُغِل م٢ً اُلئاكّْٜ: ا 

ُٝوات ٤ٓ٨ُاو ٓؾٔال ػِا٢ اُٖاـ٤و ثا٘ٔ  1863ّٛاـ/ 1280كول ٝهك ُوجبً ٩ثوا٤ْٛ ثبّب اثٖ ٓؾٔل ػ٢ِ ث٘ٔ ٍج٤َ أّ ٖٓطل٢ ثبّب كبٙاَ

، كاه ؿو٣اات، ثوًاابد :ا٧ُواابة ٝاُٞظاابئق اُؼضٔب٤ٗااخ ٠ٖٓااطل ؛362، ا٧ُواابة ا٩ٍاا٤ٓ٬خ، اُجبّااب .1869ّٛااـ/1286ٍااج٤َ أّ ٓؾٔاال ػِاا٢ 

 .311، (2000ّ، )اُوبٛوح
43

 .333 - 332، ؛ ٓؾٔل ػطب: ٓل٣٘خ ك٤ٓب315ٛ-314، هإ٣خ عل٣لح هله٣خ رًَٞ : 
44

 .321، ؛ ٓؾٔل ػطب: ٓل٣٘خ ك٤ٓب312ٛ، هله٣خ رًَٞ: هإ٣خ عل٣لح 
45

ٝهل كفَ ٓغ أُوبة ٓوًجخ ٓضَ: " هطت اُيٛبك ، ٝاُوطت ػ٘ل اُٖٞك٤خ ٓؼ٘بٙ هأً اُؼبهك٤ٖ، اُٖٞك٤خ ٝأَٛ ا٬ُٖػاُوطت: ٖٓ أُوبة  

" " ٝهطت ا٤ُٝ٧بء" "ٝهطت أُِخ" "ٝهطت اُٞهذ" "ٝ هطت اُلُٝخ ""ٝهطت اُلُٝخ ٝاُل٣ٖ" 
45

 ؛432-431، ا٧ُوبة ا٤ٓ٬ٍ٩خ، . اُجبّب

 .219، ا٧ُوبة ٝاُٞظبئق اُؼضٔب٤ٗخ، ثوًبد
46

 .326، ؛ ٓؾٔل ػطب: ٓل٣٘خ ك٤ٓب307ٛ، هله٣خ رًَٞ :هإ٣خ عل٣لح 
47

 .332-328-323-320، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ػطب 
48

ٝراٞكو ، ٣وعغ ٗلهح اٍزقلاّ اُؾغو كا٢ ث٘ابء أُلهٍاخ ُؼالّ ٝعاٞك ٓؾابعو هو٣جاخ ٓاٖ ٓل٣٘اخ ك٤ٓابٛ ٕٝاؼٞثخ ٗوِاٚ ٓاٖ ٓؾابعو اُوابٛوح 

ؽ٤اش ، ع٤ٔاغ اُؼٔابئو أُْا٤لح ثبُالُزب ٠خ أُزبؽخ ثٔالٕ اُالُزب أُقزِلاخ ٓاب اٗؼٌاٌ ػِاأُؾ٤ِاُطٞة ا٥عو ثٌضوح ًؼٖ٘و ٖٓ ػ٘بٕو اُج٤ئخ 

ر٘ؾٖو ك٢ ٝاعٜخ ٓلهٍز٤ٖ ثال٤ٓبٛ ٛٔاب ، اٍزؼَٔ اُؾغو اُلٔ اُ٘ؾ٤ذ ك٢ ث٘بء ٝر٤ٌَْ ٝاعٜبد ػلك ٓؾلٝك علاً ٖٓ ػٔبئو اُلُزب اُل٤٘٣خ

كا٢ ، ًٔب ث٤٘ذ ص٬س ٓاآمٕ كواٜ ثابُؾغو، 1619ّٛـ/1029ٍخ اُوٙٞا٤ٗخ ٝأُله، 1456ّ-1450ٛـ/861-854:أُؼ٤٘٤خ ٓٞٙغ اُلهاٍخ 

 ؽ٤ٖ اّزوى اُؾغو ٝاُطٞة ك٢ ث٘بء ص٬س ٓآمٕ أفوٟ ث٤٘ذ هٞاػلٛب ٖٓ اُؾغو. 

 .198، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ػِٞإ
49

، 1372ّٛـ/774ٍٞم ا٬َُػ  ٓلهٍخ أُٝغب١ ا٤ٍُٞل٢ ثْبهع، ّ ثْبهع ا٤ُِٖجخ1356ٛـ/757ٖٓ أٓضِزٜب: ٓلهٍخ ٕوؿزِٔ  

 ّ.1494ٛـ/900ٓلهٍخ أىثي ا٤ٍُٞل٢ ثؾ٢ ُٕٛٞٞ ثبُق٤ِلخ ، 1425ّ-1422ٛـ/829-826ٓلهٍخ ثوٍجب١ ثْبهع أُؼي
50

ٝٓلهٍخ اُ٘بٕو ، 1285ّ-1284ٛـ/ 684-683ٖٓ أٓضِخ أُلاهً ا٤ًُِٞٔٔخ اُز٢ ٕٔٔذ ثٜنٙ اُطو٣وخ: ٓلهٍخ أُٖ٘ٞه ه٬ٕٝٝ 

رٔضِذ أهٝع ٗٔبمعٜب ك٢ ٓلهٍخ ك٢ ؽ٤ٖ ، 1372ّٛـ /774أُٝغب١ ا٤ٍُٞل٢ ثْبهع ٍٞم ا٬َُػ ٓلهٍخ ، 1303ّٛـ/703ٓؾٔل 

   .1363ّ-1356ٛـ/764- 757اَُِطبٕ ؽَٖ 
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ؽ٤اش ٣زٕٞاَ ا٤ُاٚ ٓاٖ ٓالف٢ِ ، ام ٣ؼزجاو اُٖاؾٖ ثٔضبثاخ "كههبػاخ رٞى٣اغ"، ٣ز٤ٔي ر٤ْٖٔ ٛنٙ أُلهٍخ ثٔوًي٣خ اُٖاؾٖ أٝ اُلههبػاخ 

ًٔااب ٣زٕٞاَ ٓ٘ااٚ اُاا٢ ا٧ٝا٣ٝاٖ ا٧هثؼااخ ٝاُؾغاواد ٝٓاالافَ كٛااب٤ُي ، ٝاُلوػا٢ كاا٢ اُغٜااخ اُـوث٤اخ، اُْااوه٤خ أُلهٍاخ:اُوئ٤ٌ كاا٢ اُغٜاخ

 (.8، ٬ٍٝ6ُْ اُق١ٝ٬ ك٢ ا٧كٝاه اُؼ٤ِب )ٌَّ 
52

ٌُٖ ٖٓ ف٬ٍ ثؼ٘ اُٞصبئن ٝٓغٔٞػخ اُٖاٞه اُول٣ٔاخ ُِٔلهٍاخ ًبٗاذ ٙأٖ اُزوو٣او اُان١ أػالٙ كاوٌٗ ثبّاب ، اُٖؾٖ ٌْٓٞف ؽب٤ُبً  

ٝؽالس ُاٚ راو٤ْٓ كا٢ اُؼٖاو ، رجا٤ٖ أٗاٚ ًابٕ ٓـطا٢ ثَاوق فْاج٢ –ّ 1893ُٔلهٍاخ ُؼوٙاٚ ػِا٢ ُغ٘اخ ؽلاع ا٥صابه اُؼوث٤اخ ٍا٘خ ػٖ ا

. ٛنا ٝهل ًْالذ أػٔابٍ اُزاو٤ْٓ اُاله٤ن ٙأٖ ْٓاوٝع راو٤ْٓ 324، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ػطب (.16، 15ّ )ُٞؽخ 1697ٛـ/1109اُؼضٔب٢ٗ ٍ٘خ 

 (.24أ٤ِٕخ أٍلَ ثوب٣ب اَُوق اُؼضٔب٢ٗ)ُٞؽخ أُلهٍخ اُؾل٣ش ػٖ ٝعٞك ثوا٤ْٛ ٤ًِٞٔٓخ
53

ا٧ه٤ٙخ رطج٤وبً ػ٠ِ أه٤ٙخ َٓغل ٝ ٛوم ٗيع ٝػ٬ط ٝاػبكح رو٤ًت ٤ٕٝبٗخ اُل٤َلَبء اُوفب٤ٓخ، ٝائَ ىًو٣ب أؽٔل اُج٠٤ِٜ 

 .219، ّ(2006، عبٓؼخ اُوبٛوح، )هٍبُخ ٓبعَز٤و، أُؼ٠٘٤
54

َٓابعل اُوابٛوح ، ٗٔبمعاٚ ٓاٖ ث٤ٜ٘اب :أؽٔال كٌاوٟٝ رطاٞهٙ، اد ا٣٩ٞاٗابد : ْٗاؤرٚر٘بُٝذ ػل٣ل ٖٓ اُلهاٍبد اُؼ٤ِٔخ رقط٤ٜ أُلاهً م 

"كهاٍااخ عل٣االح كاا٢ ْٗااؤح اُطااواى ، ؽَااٖ اُجبّااب ؛192 - 167، ّ(1969)، كاه أُؼاابهف، اُؼٖااو ا٣٧ااٞث٢، اُغاايء اُضااب٢ٗ، ٝٓلاهٍااٜب

ػٞآااَ ، ؛ ٣ٖٞٗااو49، ّ(1989)، 3اُؼاالك ، ُواابٛوحعبٓؼااخ ا، ٓغِااخ ٤ًِااخ ا٥صاابه، أُؼٔاابه١ ُِٔلهٍااخ أُٖااو٣خ ماد اُزقطاا٤ٜ أُزؼبٓاال"

، )ث٤ااوٝد، ٛجؼااخ أُٝاا٢، اُزااواس أُؼٔاابه١ ا٩ٍاا٢ٓ٬ كاا٢ ٖٓااو، ٕاابُؼ ُٔؼاا٢ ؛255-231، ٓاائصوح كاا٢ رقطاا٤ٜ أُلهٍااخ ا٤ًُِٞٔٔااخ

، ٢ً""اُؼ٬هاخ ثا٤ٖ اُا٘ٔ اُزؤ٤ٍَا٢ ٝاُٞظ٤لاخ ٝاُزقطا٤ٜ أُؼٔابه١ ُِٔلهٍاخ كا٢ اُؼٖاو أُِٔاٞ، ؛ ٓؾٔل ؽٔايح19 –17-18، (1984ّ

 ؛269-266، ٗظو٣ااخ اُٞظ٤ل٤ااخ، ػضٔاابٕ ؛386 - 271، ّ(1992)، 51اُؼاالك، ا٤ُٜئااخ أُٖااو٣خ اُؼبٓااخ ٌُِزاابة، ٍَِااِخ راابه٣ـ أُٖااو٤٣ٖ

، ٓغِاخ ٤ًِاخ ا٥صابه، "ٗظوح عل٣لح ػ٠ِ اُ٘ظبّ أُؼٔبه١ ُِٔلاهً أُزؼبٓلح ٝرطٞهٙ ف٬ٍ اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ اُغوًَا٢"، ٖٓطل٢ ٗغ٤ت

  ؛27، ّ(1978)، 2عـ، عبٓؼخ اُوبٛوح

K.C. Creswell, The Origins of the Cruciform Plan of Cairene Madrashs, BIFO,Tome XXI, le 

caire,(1922), 1–54; K.C. Creswell, Muslim Architecture of Egypt, Vol 2,( Oxford,1959),112- 134.  
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اُؼااتء  -ح ثبُٞاعٜاابد اُؾغو٣ااخ ٝاُزاا٢ ٣ي٣اال ٍاأي عاالهاٜٗب ػااٖ أُزااورزؾٔااَ اُلٞإااَ اُجاابهىح اُ٘برغااخ ػااٖ اُزغااب٣ٝق اُط٤ُٞااخ اُـاابئو 

ٝػ٘ل رؤ٤َٕ ػٖ٘و اُزغب٣ٝق اُط٤ُٞاخ ثبُٞاعٜابد ٗغال ، ؽ٤ش رزٞعٜب ؽطبد أُووٖٗبد، ا٩ْٗبئ٢ ًِٚ ًؤٜٗب كػبٓبد أٝ أًزبف فبهع٤خ

ٜاب ثؼا٘ أَُِابد أُؼٔبه٣اخ ٝاُيفوك٤اخ رلبك٣ابً أٗٚ ثلأ ظٜٞهٙ ػ٘لٓب اٛزْ أُؼٔبه ثز٤ٌَْ ٝاعٜبد أَُبعل اثابٕ اُؼٖاو اُلاب٢ٔٛ ثبػطبئ

ؽ٤ااش ظٜااود ٛاانٙ ، ُِغٔااٞك اُاان١ ٣ؾلصااٚ اُزَااط٤ؼ ٝػاالّ اُز٣ٞ٘ااغ كاا٢ ّااٌَ اُؾااٞائٜ اُقبهع٤ااخ فبٕااخ اما ًبٗااذ ٙاأٖ َٓااطؾبد ًج٤ااوح



ِؼ٤ِ٘٤ِّخ ثل٤ٓبٛـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٓغل١ ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ُٔ  أُلهٍخ اُ
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صاْ ٗظٔاذ ، اً ٝاهرلبػٜاب اص٘اب ػْاو ٓزاو، ٝاُان١ آزالد ٝاعٜزاٚ ثطاٍٞ ػْاو٣ٖ ٓزاواً ، 1125ّٛاـ/ 519اُزغب٣ٝق اُـبئوح ك٢ عبٓغ ا٧هٔاو 

صْ ٝعل ٛنا اُز٤ٌَْ أًضاو ر٘ظ٤ٔابً ، 1160ّٛـ/ 555كافَ ٛنٙ اُزغب٣ٝق كزؾبد ٗٞاكن ٓـْبح ثٖٔجؼبد ٧ٍٝ ٓوح ك٢ عبٓغ اُٖبُؼ ٬ٛئغ 

 أٓب كا٢ اُؼٖاو، ػْو ٓزواً  ٢، رِي اُٞاعٜخ اُز٢ ًبٗذ رٔزل ٓئخ ٓزو ٝرورلغ اص٘ٝر٘بؿٔبً ك٢ اُؼٖو ا٣٧ٞث٢ ك٢ ٝاعٜخ أُلاهً اُٖبُؾ٤خ

ٝٓلهٍاخ ى٣اٖ اُال٣ٖ ، 1285ّٛاـ/ 684ا٢ًُِٞٔٔ اُجؾاو١ كوال رؼالكد اُلزؾابد كافاَ َٓاز٣ٞبد اُزغاب٣ٝق ًٔاب كا٢ ٝاعٜاخ ٓالكٖ ها٬ٕٝٝ 

ٝىاكد اُؼ٘ب٣اخ ثٜانٙ اُزوَا٤ٔبد كا٢ اُؼٖاو أُِٔا٢ًٞ اُغوًَا٠ ، 1319ّٛاـ/ 719ٝٓلهٍخ آٍ ِٓي اُغًٞ٘لاه ، 1298ّٛـ/ ٣697ٍٞق 

ٝٓغٔٞػااخ ، 1474ّٛااـ / 879ٝٓلهٍااخ هب٣زجاابٟ ثبُوواكااخ ، 1411ّٛااـ /813خ ُقبٗواابٙ كااوط ثااٖ ثوهااٞم ٝٓااٖ أٓضِزااٚ مُااي : اُٞاعٜااخ اُْااوه٤

؛ 119 –116، ّ(1965، )اُوابٛوح، اُؼٖاو اُلاب٢ٔٛ، َٓابعل اُوابٛوح ٝٓلاهٍاٜب، أؽٔال كٌاوٟ.ّ(1505-1504ٛـ/ 910-909اُـٞه١ )

، اُؼٔابهح ا٩ٍا٤ٓ٬خ كٌاو ٝؽٚابهح، رٞك٤ن ػجل اُغاٞاك ؛80، ّ(1969، )اُوبٛوح، اُؼٖو ا٣٧ٞث٢، َٓبعل اُوبٛوح ٝٓلاهٍٜب، أؽٔل كٌوٟ

؛ 181-180، ّ(1981)، كاه أُؼابهف، اُوا٤ْ اُغٔب٤ُاخ كا٢ اُؼٔابهح ا٩ٍا٤ٓ٬خ، صاوٝد ػٌبّاخ ؛244، ّ(1987، )اُوابٛوح، ٌٓزجخ ا٧ٗغِاٞ

اٌُزاابة اُزاانًبه١ ٨ٍُاازبم ػجاال ، ب٤ٔٛااخ""ٓظاابٛو اُزغل٣اال أُؼٔاابه١ كاا٢ ٖٓاو اُل، ػجاال اُواابكه اُو٣ؾابٟٝ؛37، اُزااواس أُؼٔاابه١، ُٔؼا٢

ا٤ُٜئااخ ، اُؼٔاابهح ا٩ٍاا٤ٓ٬خ كاا٢ ٖٓااو، ًٔاابٍ اُاال٣ٖ ٍاابٓؼ ؛331، ّ(2000)، 1عااـ، ٛجااغ أُغِااٌ ا٧ػِاا٠ ٦ُصاابه، اُااوؽٖٔ ػجاال اُزااٞاة

 . 36، ّ(1987، )اُوبٛوح، أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة
56

ٝعبٓغ أُئ٣ل ٤ّـ ، 1363ّ-1356ٛـ/764- 757ؽَٖ  ٖٓ أٓضِخ مُي ث٤ٖ اُؼٔبئو ا٤ًُِٞٔٔخ ثبُوبٛوح: ٓلهٍخ اَُِطبٕ 

 .1420ّ-1415ٛـ/823-818أُؾٔٞك١
57 

ر٤ٔيد أُلهٍخ أُؼ٤٘٤خ ًَبئو ػٔبئو اُلُزب اُل٤٘٣خ ٝأُل٤ٗخ ثغٔبٍ اُز٤ٌَْ اُج٘بئ٢ ثب٥عو ُِٞاعٜبد ٝأُلافَ ٝؽٍٞ ػوٞك ا٧ٝا٣ٖٝ 

ؽَٖ  .٣خ ٝه٤ّل ٝكٞٙ ٝٓطٞثٌ ٝاكك٤٘ب ٝأث٤به ٝأُؾِخ ٍٝٔ٘ٞك ٝك٤ٓبٛٝٛٞ أٍِٞة ث٘بئ٢ ّبع ث٤ٖ ػٔبئو ٓلٕ :ا٩ٌٍ٘له، ٝأُؾبه٣ت

ٖٝٓ أُوعؼ  ؛223-222، ّ(1940)، أُغِل اُضب٢ٗ، 4-3اُؼلك، ٓغِخ اُؼٔبهح، " اُج٘بء ثبُطٞة ك٢ اُؼٖو ا٢ٓ٬ٍ٩"، ػجل اُٞٛبة

، ؽ٤ش ًبٕ ُِٔلهٍخ ٓلفَ هئ٤ٌ ٝاؽل كوٜ، ثَ أ٤ٙق ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ، إٔ ٛنا أُلفَ ٫ ٣وعغ ُؼٖو ا٩ْٗبء ا٧ٍٝ ُِٔلهٍخ

ٝا٥فو ك٢ اُوًٖ اُـوث٢ ٖٓ اُٖؾٖ ؽ٤ش اُل٤ِٛي ، ٝثبثبٕ كاف٤ِبٕ ٣زَٕٞ ٜٓ٘ٔب ٤ُِٔٚؤح أؽلٛٔب ك٢ اُغلاه اُقِل٢ ُ٪٣ٞإ اُجؾو١

، ٍٝٔ٘ٞك، ٕ: أُؾِخ اٌُجوٟٝاُن١ اٗزْو ك٢ ٓل، ًٔب ٣زلن ٛنا أُلفَ رٔبٓبً ٓغ ٛواى أُلافَ اُؼضٔب٤ٗخ ثؼٔبئو اُلُزب، أُل٢ٚ ٤ُِٔٚؤح

ٝأٓضِزٚ ػل٣لٙ ٜٓ٘ب: ٓلفَ عبٓؼ٢: ػجل هللا ، ف٬ٍ اُووٕ اُضب٢ٗ ػْو اُٜغو١ اُضبٖٓ ػْو ا٬٤ُٔك١، أث٤به، ا٩ٌٍ٘له٣خ، ه٤ّل

ٝٓلفَ ٓلهٍخ ، 1721ّٛـ/٤1134لٝٓلفَ عبٓغ أُؾ٢ِ ثوّ، ّ ثبُٔؾِخ1759ٛـ/1173اُْو٣ق أُـوث٢ ، 1722ّٛـ/ 1135ػب٢ٕ

 (.34ّ )ُٞؽخ1622ٛـ/٤1031بهاُجغْ ثؤث
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 .331، ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ، ػطب 
59

ٝٗلهد ٗٔبمط أُآمٕ أُوبٓخ ػ٠ِ ، ثوٞاػل رجلأ ٖٓ أه٤ٙخ أُْ٘ؤح اُل٤٘٣خ -ث٤٘ذ ؿبُت ٓآمٕ اُلُزب ك٢ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ  

، ّ ثبُٔؾِخ1759ٛـ/1173أُـوث٢  ّ ٝاُْو٣ق1722ٙ/ 1135 ٢ٓضِزٜب ٓآمٕ: عبٓؼ٢ ػجل هللا ػبٕكبهؽ ًزِخ أُلفَ ٝاُز٢ ٖٓ أ

ٛنٙ أُآمٕ ػ٠ِ أُلفَ ُزؤ٤ًل أ٤ٔٛزٚ ٝٓٞهؼٚ ٝػ٬هزٚ ثبُٞاعٜخ  ٠أُلهٍخ اُوٙٞا٤ٗخ ثل٤ٓبٛ، ٝرج٘ٝعبٓغ أُؾٔٞك٣خ ثبُٖٔ٘ٞهح ٝ

ٝك٠ اُؼبكح  ،ُِٔئنٗخ ثـوٗ إٍُٞٞ ثٜب ا٠ُ أًجو اهرلبع ٌٖٓٔ ٖٓ عٜخ أفو١ ٤ب، ٝا٫ٍزلبكح ٖٓ ًزِزٚ ُغؼِٜب ًوٍاُوئ٤َخ ٖٓ عٜخ

أٝ ثو٤ِ٤ٓخ ؽغو٣خ ًٔب ك٢ أُلفَ أٍلَ ٓ٘بهح ، رَوق أُلافَ اُؾبِٓخ ُزِي أُآمٕ آب ثؤهج٤خ ٓلثجخ ًٔلفَ ٓئنٗخ ػجل هللا ػب٢ٕ

ٖٝٓ أُؼوٝف إٔ أهلّ ٓئنٗخ ، ٝرؼزجو ٓئنٗخ أُلهٍخ اُوٙٞا٤ٗخ ثل٤ٓبٛ أهلّ ٓضبٍ ُٔئنٗخ ثبه٤خ ثبُلُزب ٓوبٓخ ػ٠ِ كبهؽ، أُؾٔٞك٣خ

ٛـ / 709-706ر٤ِٜب ٓئنٗخ فبٗوبٙ ث٤جوً اُغب٤ٌّ٘و، 1245ّٛـ/641وبٛوح ثبه٤خ ٝٓوبٓخ ػ٠ِ كبهؽ ٢ٛ ٓئنٗخ أُلاهً اُٖبُؾ٤خثبُ

 .206، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ّ.ػِٞا1309ٕ- 1306
60

 .263، ٤خأُْ٘آد أُؼٔبه٣خ أًُِٔٞ، ٓٞاك٢ ؛207-191- 95، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ػِٞإ 
61 

أٗٚ ٛجوبً ُٔب ٛٞ َٓغَ ٖٙٔ ، رج٤ٖ ٖٓ ف٬ٍ اؽٖبئ٤خ ٓلِٖخ هبّ ثٜب اُجبؽش ٖٓ ف٬ٍ كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ ّبِٓخ ُٔلٕ اُلُزب ٝهواٛب

إٔ اعٔب٢ُ ػلك اُؼٔبئو  -ٖٝٓ ف٬ٍ اُٖ٘ٞٓ اُزؤ٤َ٤ٍخ ٝؽغظ اُٞهق ، ا٥صبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ ثزلبر٤ِ ا٥صبه اُزبثؼخ ُٞىاهح اُلُٝخ ٦ُصبه

ٜٓ٘ب ، ٝص٬صخ ٝص٬صٕٞ أصواً روعغ ُِؼٖو اُؼضٔب٢ٗ، ٜٓ٘ب ٍجؼخ آصبه روعغ ُِؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ، خ ا٧صو٣خ اُجبه٤خ ثبُلُزب أهثؼٕٞ أصواً اُل٤٘٣

 .ىا٣ٝخ ٝاؽلح كوٜ، أهثغ ٓلاهً، فَٔخ ٝص٬صٕٞ عبٓؼبً 
62

ٖٝٓ أٓضِخ مُي أ٣ٚبً عبٓغ ، أُْب٤ُخ اُـوث٤خ ٝهل اؽزِزب ه٢ً٘ اُٞاعٜخ، أهلّ ٓضبٍ ُغبٓغ ثٔئنٗز٤ٖ ك٢ ٖٓو ٛٞ عبٓغ اُؾبًْ ثؤٓو هللا 

ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ، ّ. ػِٞا1411ٕٛـ /813ٝفبٗوبٙ كوط ثٖ هوهٞم ثبُوواكخ ، ّ(1335-1334ٛـ/735-734اُ٘بٕو ٓؾٔل ثبُوِؼخ)

 ؛207، ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ

J.Bloom, The Mosque of al-Hakim in Cairo,Muqarnas,vol,1,(1983),20-21. 
63

اُؼٔوٟ ثبُٔؾِخ اٌُجو١ )م  ٝٓئنٗخ اُغبٓغ، 1622ّٛـ/1031اُزقط٤ٜ ك٢ ٓآمٕ اُلُزب ك٢ ٓئنٗخ ٓلهٍخ أؽٔل اُجغْ ثؤث٤به ظٜو ٛنا  

 .216، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ّ(. ػِٞا18ٕٛـ/12ٝٓئنٗخ عبٓغ أُز٢ُٞ ثوو٣خ أثٞ ٤ٕو ٓوًي ٍٔ٘ٞك )م ، ّ(18ٛـ/12
64

ٖٝٓ أٓضِزٜب ث٤ٖ هْٔ ٓآمٕ اُلُزب: ، بد ع٤ٖخ ثبَُطؼ اُقبهع٢ أُـِق ُوهجخ ٝفٞمح أُئنٗخٗلند ٛنٙ اُيفوكخ ػ٠ِ ٌَّ رؼو٣غ 

ٝٓئنٗخ ىا٣ٝخ ا٤ٓ٧و ، 1622ّٛـ/1031ٝٓئنٗخ ٓلهٍخ أؽٔل اُجغْ ثؤث٤به، ٓئنٗخ عبٓغ ٬ٍٓخ ثٖ ٗي٣ٜب ثَٔ٘ٞك)اُووٕ اُؼبّو اُٜغو١(

؛ ٝٝعل ٛنا اُؼٖ٘و ك٢ ىفبهف ثؼ٘ 248، ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ، ّ.ػِٞا1686ٕٛـ/1098ؽٔبك اُجوو١ ث٤ٔذ ؿٔو

 .17، أُٖطِؾبد ا٤ًُِٞٔٔخ، اثوا٤ْٛ ٠ؾبه٣ت ا٤ًُِٞٔٔخ. ٓؾٔل أ٤ٖٓ ٤ُِٝأُ
65

 .231، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ػِٞإ 
66

   َٗجخ أُآمٕ ا٥عو٣خ ا٠ُ أُآمٕ اُؾغو٣خ ٝثِـذ، ٝٗله اٍزؼٔبٍ اُؾغو، ث٤٘ذ ٓؼظْ ٓآمٕ اُلُزب ا٤ًُِٞٔٔخ ٝاُؼضٔب٤ٗخ ثبُطٞة ا٧ؽٔو 

، 1499ّ-1493ٛـ/905-899ؽ٤ش ُْ رجٖ ٍٟٞ ص٬س ٓآمٕ كوٜ ٖٓ اُؾغو ٢ٛ: ٓئنٗخ عبٓغ اُزٞثخ ثبُٔؾِخ اٌُجوٟ، % %5.6 :  94.4

ؾغو ٝاُطٞة ك٢ ث٘بء ث٤٘ٔب اّزوى اُ، 1596ّٛـ /1005ٝٓئنٗخ عبٓغ أُؾٔٞك٣خ ثبُٖٔ٘ٞهح ، 1593ّٛـ/1002 ٝٓئنٗخ عبٓغ اَُبكاد ثجِج٤ٌ

ّ، ٝٓئنٗخ 1373ٛـ/ 775 اُوَْ ا٢ًُِٞٔٔ(اُـوث٤خ –: ٓئنٗخ عبٓغ ىؿٍِٞ )اُو٣ٝؼ٢٢ئنٗز٢ أُلهٍخ أُؼ٤٘٤خ أ٣ٚبً ٝٛعبٗت ٓ ٠ص٬س ٓآمٕ اُ

طٞكخ ؽ٤ش ث٤٘ذ هٞاػل ْٓ، 1686ّٛـ /1098ٝٓئنٗخ ىا٣ٝخ ا٤ٓ٧و ؽٔبك اُجوو١ ث٤ٔذ ؿٔو ّ، 1577ٛـ/985ثو٤ّل هجَ ٍ٘خ  ١عبٓغ اُغ٘ل

 .198، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ا٧هًبٕ ٖٓ اُؾغو رؼِٞٛب ٛٞاثن ٓضٔ٘خ ٝأٍطٞا٤ٗخ ث٤٘ذ ثبُطٞة. ػِٞإ
67 

  .251، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ػِٞإ
68

 .260، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ػِٞإ 
69

كِغاؤ أُؼٔابه ُٔؼبُغاخ افاز٬ف ارغابٙ اُوجِاخ ٓاغ ، ثٜب ٝأُجب٢ٗ أُغبٝهح ُٜاب اهرجٜ ٓٞهغ أُلهٍخ ٝرقط٤طٜب اُؼبّ ثبُْٞاهع أُؾ٤طخ 

كغابءد اُغالهإ ٍا٤ٌٔخ ، اُا٠ رـ٤٤او ٍأي عالهإ اُٞاعٜاخ ثٔاب ٬٣ئاْ أُٞهاغ ٟ، ٝاُنٟ ٗزظ ػ٘ٚ اٗؾاواف ّال٣ل أكٓواػبح ر٘ظ٤ْ اُْبهع

ٟ مُي ا٠ُ ٝعٞك َٓبؽبد ٓزؼالكح ٝٓزلبٝراخ كا٢ اُؼٔان ٝا٫رَابع ٝػ٤ٔوخ ؽز٠ رزلن ٓغ اُزوث٤غ اُلاف٢ِ ُِٔلهٍخ ٓواػبح ٫رغبٙ اُوجِخ كؤك



 4102ّ/ أثو٣َ ــــــــــ اُؼلك ا٧ٍُٝجلح اٌُجوٟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
189 

 

                                                                                                                                            
ٝثٜنا اُؼٔان ؽوان اُزوث٤اغ اُالاف٢ِ ، ٝك٤ِٛي ٣َٞٛ ٌَٓ٘و ٣َٕٞ ُٔواكن أُلهٍخ ٝكافِٜب، ػِٔذ ك٤ٜب ٗٞاكن ػ٤ٔوخ ىاكد ػ٠ِ أُزو٣ٖ

ٝٓااٖ أٓضِااخ رطج٤اان ٛاانٙ ، ؾاابد ٓؾٞه٣ااخٓ٘زظٔااخ ؽااٍٞ اُٖااؾٖ ٝاُغاالهإ اُلاف٤ِااخ ٓزؼبٓاالح ٝا٧ثااٞاة ٝاُلز ُِزقطاا٤ٜ كغاابءد ا٣٩ٞاٗاابد

اُظبٛوح ػ٠ِ اُؼٔبئو اُل٤٘٣خ ا٤ًُِٞٔٔخ ثٔب ك٤ٜب ٖٓ اٗؾواف ٤َٓٝ ك٢ اُٞاعٜبد ٝر٘ظ٤ْ ك٢ اُزقط٤ٜ اُلاف٢ِ ٓب ٗغلٙ كا٢ أَُاوٜ ا٧كوا٢ 

هغٔابً عابٓغ ، 1386ّ-1384ٛـ/ 788-786ٓلهٍخ اُظبٛو ثوهٞم ثبُ٘ؾب٤ٍٖ، 1362ّ-1356ٛـ/  764-757ُٔلهٍخ اَُِطبٕ ؽَٖ 

 ّ.1481ٛـ/886)أثٞ ؽو٣جخ( ثبُزجبٗخ  ا٩ٍؾبه٢
70

٣َٝزقلّ ك٢ اُز٤ٌَْ اُيفوك٢ ، اُلاًٖ أٝ ا٧ٍٞك ٢ٓوح ٤ُزؾٍٞ ُٞٗٚ ا٠ُ إُِٞ اُج٘ ٛٞ اُطٞة ا٧ؽٔو اُجِل١ ا٫ أٗٚ ٣ؾوم أًضو ٖٓ 

ًضو اٍزؼٔبُٚ ك٢ ٓلٕ: كٞٙ ، ئو اُلُزب٣ؼزجو ٖٓ أَُبد ا٤ُٔٔيح ُؼٔب، ك٢ اُٞاعٜبد ٝأُلافَ ٝأُؾبه٣ت ٝأٍلَ ّوكبد أمإ أُآمٕ

؛ ٓؾٔل ؽٔبك: ا٩ْٗبء 223، ٝه٤ّل ٝا٩ٌٍ٘له٣خ ٝأُؾِخ ٝك٤ٓبٛ ٝٓطٞثٌ ٝأث٤به. ػجل اُٞٛبة: اُج٘بء ثبُطٞة ك٢ اُؼٖو ا٢ٓ٬ٍ٩

 .41-40، (1964ّ)اُوبٛوح ، ٛجؼخ أ٠ُٝ، ٝاُؼٔبهح
71

  .ارغبٙ ٍٛٞ اُؾبئٜٛو٣وخ ُوٓ ٓلا٤ٓي اُطٞة ثؤٕ ٣غؼَ اُوبُت ٓٞٙٞػبً ثطُٞٚ ك٢  

 .36 -32، (1988ّ، )ث٤وٝد، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧، ٍٓٞٞػخ اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ػجل اُوؽ٤ْ ؿبُت
72

 .306، ٢إ٣خ عل٣لح ؽٍٞ رؤه٣ـ َٓغل أُؼ٤٘ه، هله٣خ رًَٞ 
73

بُؼ ٗغاْ اُال٣ٖ أ٣اٞة ٖٓ أٓضِاخ ٓٞهاغ اُوجابة أُِؾواخ ثبُؼٔابئو اُل٤٘٣اخ ٙأٖ ٌٓٞٗابد اُٞاعٜاخ اُوئ٤َاخ ٝكا٢ اُطو٣ان اُؼابّ : هجاخ اُٖا 

هجااخ اُ٘بٕااو ٓؾٔاال ثْاابهع أُؼااي ، 1285ّ-1284ٛااـ/684-683هجااخ أُٖ٘ااٞه هاا٬ٕٝٝ ثْاابهع أُؼااي ، 1250ّٛااـ/648ثْاابهع أُؼااي 

هجااخ ّاا٤قٕٞ اُؼٔااو١ ثْاابهع اُٖاا٤ِجخ ، 1303ّٛااـ/703ثْاابهع ٓواٍاا٤٘ب  ٢ّ، هجااخ ٍاا٘غو ٍٝاا٬ه اُغااب1304ُٝ-1295ٛااـ/696-703

، 1386ّ-1384ٛاـ/788-786هجخ اُظابٛو ثوهاٞم ثْابهع أُؼاي ، 1372ّٛـ/774ٍل٢ ثَٞم ا٬َُػ هجخ أُٝغبٟ ا٤ُٞ، 1354ّٛـ/755

ّ، هجاخ 1425-1422ٛاـ/829-826 هجاخ ا٧ّاوف ثوٍاجبٟ ثبُٖابؿخ، 1420ّ-1415ٛاـ/823-818هجخ أُئ٣ل ٤ّـ أُؾٔٞك١ ثبٌَُو٣خ 

هجاخ هغٔابً ا٩ٍاؾبه٠ ثْابهع ، 1478ّٛاـ/883ٝع٤خ هجاخ عابْٗ اُجِٜاٞإ ثبَُاو، 1440ّٛـ/844اُج٢ٌِْٔ ثْبهع ا٤ُِٖجخ  ١ثوك ١رـو

اُلٞائال ، أثا٢ ؽبٓال أُولٍا٠ اٗظاو:، 1504ّ-1503ٛاـ/910-909هجاخ هٖ٘اٞٙ اُـاٞهٟ ثبُـٞه٣اخ ، 1481ّ-1480ٛاـ/886-885اُزجبٗخ 

، )اُوابٛوح، صابه أُٖاو٣خ٤ٛئاخ ا٥، آٓبٍ اُؼٔوٟ، رؾو٤ن، اُ٘ل٤َخ اُجبٛوح ك٢ ث٤بٕ ؽٌْ ّٞاهع اُوبٛوح ك٢ ٓناٛت ا٧ئٔخ ا٧هثؼخ اُياٛوح

هواكخ اُوبٛوح ك٢ ػٖو ٤ٛ٬ٍٖ ، ٓؾٔل ؽٔيح اُؾلاك ؛27 - 26، اُزواس أُؼٔبه١، ُٔؼ٢ ؛326 -اُو٤ْ اُغٔب٤ُخ ، ػٌبّخ ؛3، ّ(1988

 ؛338 -336 -335 -330 -329، ّ(1986، عبٓؼخ اُوبٛوح، )هٍبُخ ٓبعَز٤و، أُٔب٤ُي كهاٍخ ؽٚبه٣خ أصو٣خ

O. Grabar, The Islamic Dome, Some Considerations, The Journal of the Society of Architectural 

Historians, Vol. 22, No. 4. (Dec., 1963),193. 
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ٝٛاٞ ٕٝاق ُلهعاخ ٗوبٝراٚ، ٝؿبُجابً ٓاب ٣ٌإٞ ٓاٖ فْات  ،ٛو٣وخ ُِزَو٤ق ٣وٖل ثٜب إٔ اَُوق ٖٓ اُقْات أَُازٞهك ُٝا٤ٌ اُقْات اُجِال١

ّ، ٓطجؼاخ 28،1966أُغِال  ،ا٤ْٛ، "ٖٗبٕ عل٣لإ ٖٓ ٝص٤وخ ا٤ٓ٧و ٕوؿزِٔ"، ٓغِخ ٤ًِاخ ا٥كاة، عبٓؼاخ اُوابٛوحاُٖ٘ٞثو.ػجل اُِط٤ق اثو

، 2عاـ، 18ٓغِل، عبٓؼخ اُوبٛوح، ٓغِخ ٤ًِخ ا٥كاة، "ٝص٤وخ ا٤ٓ٧و آفٞه هواهغب اُؾ٠َ٘"، ط٤ق اثوا٤ِْٛػجل اُ ؛46ّ(، 1971)،عبٓؼخ اُوبٛوح

 -1516ّ-853ٛاـ / 922-239كٜوٍذ ٝصبئن اُوابٛوح ؽزا٠ ٜٗب٣اخ ػٖاو ٍا٤ٛ٬ٖ أُٔب٤ُاي ، ٓؾٔل أ٤ٖٓ ؛224، 225- 12ؽب٤ّخ ، (1966ّ)

، ٓؾٔل أ٤ٖٓ ٠ِ٤ُٝ اثاوا٤ْٛ ؛340ٓ ، 1ّ( ؽب٤ّخ 1986)، ٛجغ أُؼٜل اُؼ٢ِٔ اُلو٢َٗ ٦ُصبه اُْوه٤خ ثبُوبٛوح، ٓغ ْٗو ٝرؾو٤ن رَؼخ ٗٔبمط

 .41، ّ(1990)، اُغبٓؼخ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ثبُوبٛوح ٛجغ، أُٖطِؾبد أُؼٔبه٣خ ك٢ اُٞصبئن ا٤ًُِٞٔٔخ
75

ػجبهح ػٖ ًبث٤ُٖٞ ٖٓ اُقْت أػ٠ِ كزؾخ ا٣٩ٞإ ٤ٔ٣٘بً ٣َٝبهاً ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب أػ٠ِ اُؼول ٣ؼوف ثبٍاْ ) فابرْ اٌُو٣الٟ ( ٝاُغايء ا٧ٍالَ  

ك٤َا٠ٔ  ٝأؽ٤بًٗاب ٣ٌإٞ أِٓا١ٌ، كٝ ٛ٘لٍا٤خ ٓنٛجاخ ٝثابُِٕٞ اُا٬ىٝهثيفابهف ٗجبر٤اخ أ ب٣ٌٕٝٞ اٌُو٣الٟ أؽ٤بًٗاب ٓيفوكا، ٓ٘ٚ ٠َٔ٣ اُن٣َ

، فاابرْ ثاان٣َ ٓوااوٗٔ ٍااجغ ٜٗٚاابد ٝفٞهٗاان ٝراابه٣ـ( ١خ(، ٝٓااٖ إٔٝاابكٚ ثبُٞصاابئن ) ًو٣االٍاابمط ك٤ااوك )ًو٣االٟ ٍاابمط ثـ٤ااو هوٖٗاا

 ١ًو٣الٝأؽ٤بٗابً )، ٝاُقٞهٗان ىفوكاخ ٓلثجاخ ثغٞاٗات ٓلٖٖاخ، ٝاُزبه٣ـ اُؾْٞح أَُزط٤ِخ ا٧كو٤خ أٍلِٚ، ٝاُٜ٘ٚخ ٠ٛ ؽطخ أُووٗٔ

 ؛410)ك.د( ، (1) ٍَِاِخ اُلهاٍابد اُٞصبئو٤اخ، اُٞصبئن ك٢ فلٓخ ا٥صبه )اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ(، (.ػجل اُِط٤ق اثوا٬ْ٤ٛد ٓووٖٗخثَوا٣ٝ

 .94، أُٖطِؾبد أُؼٔبه٣خ، ٠ِ٤ُ اثوا٤ْٛ، ٓؾٔل أ٤ٖٓ
76

، ٝمُي ُ٘لهح ٔبه٣خ ا٧فوٟعبٗت ٝؽلارٜب أُؼ ٠ؽلع ا٥صبه اُؼوث٤خ ثبُٔلهٍخ اُ ًبٗذ ٛنٙ ا٧ه٤ٙخ ٖٓ أْٛ أٍجبة ػ٘ب٣خ ُغ٘خ 

 ثبُلُزب. ٟٝعٞكٛب ك٢ ػٔبئو أفو
Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe,Exercice 1927-1929 ,(Le Caire,1934) ,48-51-53. 

77
ٝػ٬ط ٝاػبكح  ٛوم ٗيع، اٗظو: اُج٠٤ِٜ، أع٤يد ك٢ ٛنٙ ا٧ه٤ٙخ ٝؽلٛب ٝٓب ثٜب ٖٓ أّـبٍ هفب٤ٓخ ٝٛوم ٤ٕبٗزٜب هٍبُخ ػ٤ِٔخ 

 .رو٤ًت ٤ٕٝبٗخ اُل٤َلَبء اُوفب٤ٓخ
78

 .41، ا٩ْٗبء ٝاُؼٔبهح، ٓؾٔل ؽٔبك .ٛٞ اُطٞة ا٧ؽٔو اُجِل١ اُؼبك١ ا٫ أٗٚ ٣ٌَْ ػ٠ِ أُٞاػ ٖٓ اُقْت صْ ٣زوى ٤ُغق ٣ٝؾوم 
79

ّ، كول ٝهلٜب 1425-1423ٛـ/829-826: ٓلهٍخ ا٧ّوف ثوٍجب١ ثْبهع أُؼي خلاهً اُز٢ أكد ٛنٙ اُٞظبئق ٓغزٔؼٖٓ أّٜو أُ 

ٓغ ٤ّٞفْٜ ػوت ٬ٕح اُؼٖو ٤ٓٞ٣بً. ٓؾٔل ػجل  ًٕٔب هرت ثٜب ػلكاً ٖٓ اُٖٞك٤خ ٣غزٔؼٞ، ُزٌٕٞ عبٓؼبً ٝٓلهٍخ  ١اَُِطبٕ ثوٍجب

، ؛ ػضٔب78ٕ، ّ(1977، عبٓؼخ اُوبٛوح، )هٍبُخ ٓبعَز٤و، ا٥صبه أُؼٔبه٣خ َُِِطبٕ ا٧ّوف ثوٍجب١ ثٔل٣٘خ اُوبٛوح، اَُزبه ػضٔبٕ

35 -34، ٤ٔبد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ ا٤ًُِٞٔٔخَٓ
.
  

80
 Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1893,(Le Caire, 1906),11-12. 

81
 Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1902 ,(Le Caire,1902),19. 

82
 Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe,Exercice 1927-1929 ,(Le Caire, 1934), 48-51-53.  

 .207-191 -95، ٓآمٕ اُؼٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ؛ ػِٞا263ٕ، أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ ا٤ًُِٞٔٔخ، ٓٞاك٢
83

ٓؾٔل ، ػجل اُؼي٣ي ٓوىٝم، ٍٞقأؽٔل ٣ٝ ،ّبهى ك٢ اػلاك اُزوو٣و اُل٢٘ ػٖ ؽبُخ أُلهٍخ ك٢ ٛنٙ أُؼب٣٘بد ًَ ٖٓ :ًو٣ي٣َٝ 

ٝإٔٝٞا ثٚوٝهح ا٬ٕؽٜب ا٬ٕؽبً ّب٬ًٓ ُٞعٞك اٗجؼبط ك٢ علهٛب ، ػجل اُوؽٖٔ ػجل اُزٞاة ٓلزِ ا٥صبه اُؼوث٤خ آٗناىٝ ،أُٜل١

ثغ ّ أُطب1961-1954ٍ٘خ ، 41ًواٍخ ههْ، ّٝوٝؿ ٓزؼلكح ثبُٞعٜخ اُْوه٤خ. ٓؾبٙو اُِغ٘خ اُلائٔخ ٦ُصبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝاُوجط٤خ

  .61 -3، (1963ّ، )اُوبٛوح، ا٤ٓ٧و٣خ



 4102َ/ أثش٠ً األٚيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌؼذد ٌجذح اٌىجشٜ ـــــ

 
081 

 

 

 ((Tripolitania اآلثار انمسيحية في مىطقة انمذن انثالث
 

 يحسين الدراو  يمحمد عم
 جامعة المرقب

 
 الممخص
منذ العصورر اورلول لىوذل الدي،نوةس ريسولدل لمول ذلوك  منطقة المدن الثالث المسيحية دخمت

 رنيحيسوو)الك،لو،كرمبس  يووب صوبرالة ر ريو، رلرورنوة رسورت ليحموب الم رجورد العديود مون الودي،ميسب
اورائوول  نهسووىم موون بطووش السوومط،ت الررم،نيووة  ثنوو،ا حممووة ارسووطى،دات اللووب م،رسوولى، السوومط،ت 

 الررم،نية إزاا  لب،ع وذل الدي،نة.
الكنيسووة الك،ثرليكيوة لمخطور موون  تلعرسوالقوورن الرابو  خوالل  راخور القوورن الث،لوث ر  ووذا ريوب

منطقووة الموودن رجوودت بعووض تووع،رلى، بس اللووب قبوول ط،ئهووة دينيووة مسوويحية ملتووددد لريووت ب،لدرن،ليووة
كوم جنور   Taglissi (01ونتوير للميسوب لمول   Deo laudes )هلل الحمودمثول توع،ر الوثالثس 
 .ريؤرخ ب،لقرن الراب  الميالدي سغري،ن 

ركتووهت الدراسوو،ت اوثريووة يووب منطقووة الموودن الووثالث سووراا يووب اوجووزاا السوو،حمية  ر اونحوو،ا 
 الكن،ئس رالمق،بر.ر  لك،ل،كرمبسامن اآلث،ر المسيحية رالملمثمة يب الداخمية منى، لن رجرد العديد 

رقد لسمنت لمك اآلث،ر العديد من الزخ،رف رالرمرز المسيحية رالمت،ود رالصرر المسلرح،د 
 من الكل،  المقدس.
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س رلكنى، لم الميالديظىرت المسيحية بأيريقي، التم،لية منذ  راخر القرن اورل  مقدمة.
س يقد رجدت  لداد كبيرد من المسيحيين 1الميالديإر يب  راخر القرن الث،نب  مؤثرلبرز بتكل 

س من المرجح  ن الجنرد 3راللب من بينى، مدن منطقة المدن الثالثس 2يب المدن الس،حمية رالداخمية
 درر ي،لل يب دخرل المسيحية لتم،لبمدان حرض البحر الملرسط ق،مرا ب نراللج،ر الذين يجربر 

 ،س رذلك لبر المرانئس رربم، كذلك لبر منطقة المدن الخمس يب الترق.  يريقي
رلجدر اإلت،رد إلل  ن  كثر معلنقب المسيحية يب مدن منطقة المدن الثالث السو،حمية كو،نرا 
موون اإلغريوووق رالررموو،ن رالهينيقيوووينس  مووو،  غموو  سوووك،ن اونحوو،ا الداخميوووة المحميوووين يقوود ظمووورا لمووول 

 .4لق،ئدوم الس،بقة
ن انلتوو،ر المسوويحية يووب منطقووة الموودن الووثالث خووالل العصوورر اورلوول لىووذل   "موو،لنقمب" ى ر ر 

كم، ك،ن لميه الح،ل يب من،طق  خرى مج،رردس رقود بنول ووذا ارللقو،د لمول  ،الدي،نة لم يكن ن،جحً 
س يووودلل  رخيووورس المووويالدي ن  رل إتووو،رد وسوووقف يوووب لبووودد الكبووورى لعووورد وراخووور القووورن الثووو،نب 

Archaeus إسوو،ية إلوول  ن المصوو،در القديمووة لووم لتوور إلوول  س5،يوورجح موون اسوومه  نووه كوو،ن ق،سوويً س ر
س يقوود الصووع  القبوورل بىووذا الوور ي نووه موون  إر ي تووىيد اسلتووىد ييىوو، يووب سووبيل نتوور وووذل الدي،نووةس 

رلرورنوة  8ر ري، 7من صبرالة يب كل   Catacombes 6)رجدت العديد من الدي،ميس الك،ل،كرمبس 
مسوووويحيرن لحم،يووووة  نهسووووىم موووون بطووووش السوووومط،ت الررم،نيووووةس لقوووو  حممووووة سوووولخدمى، الاس 9رسوووورت

س لمووول لكوووس غيوووروم مووون  لبووو،ع 10الدي،نوووة الجديووودد ووووذل لبووو،ع ارسوووطى،دات اللوووب م،رسووولى، إزاا 
س رقد سقط خاللى، الكثير من التىداا بمن،طق لدد يوب 11الدي،ن،ت اوخرىس اللب رقت كل لس،مح
م  لقووب القووبض لموول 071يووب سوونة  لمثوو،ل ر الحصوور  نووهتووم،ل  يريقيوو،س كموو، رصوومن، لموول سووبيل ا

ن ر لىم سلة  تخ،ص آخور اس ركذلك 12حكم لميىم ن،ئ  قنصل  يريقي، ب،إللدام ،اثنب لتر مسيحي  
 موو،م الحيرانوو،ت  ب،للنوو،ق المسوويحيةس ر لقووب بىووم يووب حمبوو،ت المصوو،رلة بقرطوو،ج -بيوونىم امر لوو،ن  -

ل الكنيسووة موون المط،رنووة راوسوو،قهة الووذين لووذبرا س وووذا رموون بووين  بوورز رجوو،13م112سوونة  المهلرسووة
مق،بوول  بس ريوو14م147لوودم ييىوو، سوونة   سووقف قرطوو،ج الووذي  Cyprianus رنهوورا اوسووقف كيبريوو،نرس

نوه قلول يوب مدينوة لبودد الكبورى يودلل إوذا العدد الكبير من التوىدااس نسوم  لون  سوقف راحود قيول 
ايوق وراخور م يعمود إر يوب آخور لمورل المر رلكنوه لو -بإلول  صول ليبو بنوه ر ينلموإقيل - رك،يرس 

 .القرن الث،نب الميالدي
ربتكل ل،م يقد  لت وذل ارسطى،دات بنل،ئج لمل غيور المرجور منىو،س إذ لسو،لهت  لوداد 

س ريظىوور 15"هيي الذيرور ال يي تذ يه متليا المسييحية"المسويحيينس رقود صوف لرلرليو،ن ذلوك بقرلوه 
المودن الووثالثس حيووث يتوير  طمووس اللو،ريإ القووديم إلوول  ذلوك يووب لزايود  لووداد المسوويحيين يوب منطقووة

س يهووب صووبرالة لبووين موون 16 0تووكل) الموويالديرجوورد مجمرلوو،ت مسوويحية قريووة منووذ القوورن الث،لووث 
الموويالدي كوو،ن بىوو، لوودد كبيوور نسووبي ، موون خووالل المقوو،بر المسوويحية بأنووه منووذ منلصووف القوورن الث،لووث 
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دلب لممت،ركة يب مجم  قرط،ج سونة  Pompeiusسمه برمبيرس المسيحيينس رك،ن لىم  سقف ا
حلوول  ،س إسوو،ية إلوول  ن اركلتوو،ي،ت اوثريووة لؤكوود بووأن وووذل الدي،نووة ك،نووت قوود املوودت جنرًبوو17م144

س كمو، 19س ررجد لى، معلنقورن يوب منطقوة جبول نهرسوة خوالل العصور البيزنطوب18رادي سرف الجين
د اإلمبراطوورر جسووولني،ن قبيموووة يووذكر برركربيووورس  ن موون بوووين القب،ئوول اللوووب اللنقوووت المسوويحية لىووو

 .20سراحب مدينة لبدد الكبرىب اللب لقيم GADABITANIالجدابيل،نيرن 
رلووم لقلصوور ارسووطى،دات لموول المسوويحيين يووب العىوود المسوويحب المبكوور يقووطس بوول إن وووذل 
ارسطى،دات ظىورت لقو  ارللوراف ب،لمسويحية كودين رسومب لومبراطرريوة الررم،نيوة يوب مجمو  

س رذلوووك بعوود حووودرث انتوووق،ق يووب كنيسوووة توووم،ل  يريقيوو، الك،ثرليكيوووةس رظىووورر 21م202ميالنوور سووونة 
 حركة دينية مسيحية ملتدددس لريت ب،لدرن،لية. 

  Donatism الدوتا يية
لعرست الكنيسة الك،ثرليكية خالل  راخر القرن الث،لث رالقرن الراب  يب تم،ل  يريقي، بتوكل 

رذلك من قبل ط،ئهوة دينيوة مسويحية ملتوددد  سخطرل،م رمنطقة المدن الثالث بتكل خ،ص إلل ال
Donatusس نسوبة لمؤسسوى، درنو،لرس 22لريت ب،لدرن،ليوة

س رلعورد جوذرر المتوكمة الدرن،ليوة إلول 23
م مون قبول اإلمبراطورر دقمودي،نرس لقو  214م ر212يلرد ارسطى،د الدينب الوذي رقو  يوب سونلب 

ب رالقورابين لللىوة راإلمبراطوررس رلنودم،  رامرل لمل رجر  إلزام جميو  المسويحيين بلقوديم اوسو،ح
حراقىوو،س  لووالف كلووبىم المقدسووة راس ريووض المسوويحيرن ارنصووي،ع للمووك اوراموورس  موور بىوودم كن،ئسووىم راس

مون المسويحيين رمون مسوؤرلب  ا لدم خاللى، بأيريقي، المئ،ت من المسويحيينس غيور  ن ونو،ك  لودادً 
 س  طموووووق لمووووول ووووووؤرا الخرنوووووة24القلووووولمووووون اللعوووووذي  ر  لكنيسوووووة انصووووو،لت للموووووك اورامووووور خريًووووو،ا

Traditoresم لوووريب  سوووقف قرطووو،ج مينسووورريرس 200س ريوووبMensurius
ُلوووين بعووودل اوسوووقف  

ساوموور الووذي ديوو  الجنوو،ح  25درن احلوورام لملق،ليوود راوسوو،قهة المحميووين Caesilianusك،سوومي،نرس 
ة الك،ثرليكيوووة المعووو،رض مووون اوسووو،قهة المحميوووين إلووول لووودم ارللوووراف بوووه رارنهصووو،ل لووون الكنيسووو

س رانلخبووورا مرينيووورس 26الرسوووميةس راإللوووالن بوووأن كنيسووولىم المنتوووقة ووووب كنيسوووة القديسوووين اوطىووو،ر
Maiorinus  ًومووو، لطمووح ون لكوورن صووو،حبة ل،ن كم،لىوو،س ربووذلك  صوووبح ونوو،ك اآلن كنيسوول ، سووقه

 سوونة س ريووب27الكممووة اورلوولس غيوور  ن اإلمبراطوورر قسووطنطين اللبوور ك،سوومي،نرس اوسووقف التوورلب
لبوووو،ع س الووووذي  لطوووول اسوووومه وDonatusم لووووريب مرينيوووورس رخمهووووه يووووب المركووووز درنوووو،لرس 202
 .28كنيسله

رقد اخلمف الب،حثرن حرل  سب،  انتق،ق الكنيسة الدرن،لية لن الك،ثرليكية رالخوالف معىو،س 
إذ يعزي بعسىم جذرر اوزمة إلل مرقوف الكنيسوة مون  رلئوك الوذين سوعهرا ررونورا  مو،م اسوطى،د 

الررم،نيووةس يقوو،مرا بلقووديم القوورابين لللىووة ربلسووميم الكلوو  المقدسووة للمووك السوومط،ت للحوورق  السوومط،ت
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رللمفس يهب الرقت الذي ر ت ييه الكنيسة الك،ثرليكية بأنه ربأس من لردد  رلئوك لمسويحيلىم بعود 
ربسوورررد إلوو،دد لعميوودوم موون  سرر ت بووأنىم خرنووة سإلووالن لووربلىمس ريسووت الكنيسووة الدرن،ليووة ذلووك
س إسووو،ية إلووول  نىوووم ريسووورا كوووذلك قبووورل مسووويحية 29جديووود حلووول يقبمووورا سووومن المجلمووو  المسووويحب

بىووودف  سإقطووو،ليب اوراسوووب الوووذين لوووم يووودخمرا المسووويحية إر بعووود ارللوووراف بىووو، مووون قبووول الدرلوووة
يووورى بوووأن السوووب  اوس،سوووب  31س رالموووؤرخ قووو،برن30المح،يظوووة لمووول  مالكىوووم رامليووو،زالىم السي،سوووية

ن،لية رثررلى، لمل الك،ثرليكية وور اللنو،يس لمول رئ،سوة كنيسوة قرطو،ج بوين كول لظىرر الحركة الدر 
يوررن بوأن  32من الموؤرخين اس غير  ن كثيرً Donatusردرن،لرس  Caesilianusمن ك،سمي،نرس 

س ريوووب حقيقلىووو، ثوووررد رطنيوووة يوووب سوووبيل اللحووورر مووون المحلووول ،ديني ووو ،الدرن،ليوووة ظ،وروووو، كووو،ن خاليًووو
إسو،ية لعرامول اقلصو،دية رثق،ييوةس ريورى  س ومى، التوعرر ب،لرطنيوة سلدد الررم،نبس  ججلى، لرامل

لموول لوودم ررمنووة السووك،ن المحميووين الووذين موو،لرا إلوول  اررمنقوولن بووأن انتووق،ق الوودرن،ليين يمثوول لأكيوودً 
 .33دلمى، سد الك،ثرليكية اللب  صبحت مرلبطة ب،لمحلل الررم،نب
مس رقووووودم الووووودرن،لين  رل 206ة سووووونة بووووود  اسوووووطى،د الووووودرن،لين مووووون قبووووول السووووومط،ت الررم،نيووووو

س راسلمرت تعبيلىم يب النمر ربتكل خ،ص بين سك،ن المن،طق الداخمية الذين م،لرا إلول 34تىدائىم
س رك،نووووت السوووومط،ت الررم،نيووووة مسوووولمرد يووووب إلطوووو،ا الوووودلم الث،بووووت لمك،ثرليووووك 35دلووووم وووووذل الحركووووة

س 36إلول بوالد اللو،ل حيوث مو،ترلحريسىم سد الدرن،لينس كمو، ق،موت ووب نهسوى، بنهوب زلويم الحركوة 
 ،مسوومحً  ،ثرري وو ،رن،ليووة جن،ًحوودكموو،  موور اإلمبراطوورر قسووطنطين ب،سووطى،دومس رخ،صووة لنوودم، طووررت ال

س يجربووورن اوريووو،ف رالموووزارع رينتوووررن لمميووو،ت CIRCUMCELLIONES 37) يسووومل ،ملطريًووو
س Deo laudes 39)ددين ولو،ف هلل الحمودس مور 38النى  رالسم  ربث الرل  بين الك،ثرليوك رالورثنيين
 . 40راللبرت الكنيسة الدرن،لية قلالوم تىداا رقديسين

م الذي  دينت ييهس رصودر 300وذا رقد لمقت الدرن،لية سربة ق،سية يب مجم  قرط،ج سنة
ييه ق،نرن يدينى، ريرض غرام،ت لمل اوتخ،ص الذين ريسورا اللخموب لون الدرن،ليوةس بو،لرغم مون 

جم،ل،ت الدرن،لية مرجردد مجرد بق،ي، رليس لى،  ومية حلل وذل اإلجرااات كمى، اسلمرت بعض ال
 .41ينى،ية القرن الس،دس الميالد

رمن المحلمل  ن لكرن الكنيسة الدرن،لية بتكل ل،م  قرى مون الك،ثرليكيوة يوب منطقوة المودن 
مس الثالثس ب،لرغم من  ن الدرئل اوثرية ن،دردس ب،سلثن،ا بعض التراود البسيطة اللب ربم، لعرد لى

 عوورد ل،ريخووه إلوولكووم جنوور  غريوو،ن  ريTaglissi (01ك،لبنوو،ا الووذي اكلتووف يووب ونتووير للميسووب 
س مو، يعكوس Deo laudes 42س كل  لمل برابله تع،ر الودرن،لين )هلل الحمود الميالديالقرن الراب  

م  الدرن،لين. وذا ريعلقد بأن كن،ئس م، قبل  Aaemilianusاللع،طف القري لص،حبه  يممي،نرس 
س يالبوود ر ن بعسووى، كوو،ن 43يووزنطيين يووب منطقووة الموودن الووثالث لووم لكوون كمىوو، كنوو،ئس ك،ثرليكيووةالب

ملرقوو   ادرن،ليووة  يووب مدينووة كمبوودد مووثال تووب-يخووص الوودرن،لينس حيووث رجوورد الكنيسوولين )ك،ثرليكيووة
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م يهوب الرقوت الوذي ُمثموت ييوه صوبرالة 300رطبيعبس ريظىور ذلوك مون خوالل موؤلمر قرطو،ج سونة 
ن يقوطس كو،ن بيونىم ر مون لبودد الكبورى ر ريو،  سو،قهة درنو،لي بأسو،قهة ك،ثرليوكس ّمث ول كواًل ر برتية كع،م 

يوووووب ذلوووووك  امميوووووزً  ادررً   دَّىدرنووووو،لب مووووون لبووووودد الكبووووورى الوووووذي  Salvianusاوسوووووقف سووووو،لهي،نرس 
 . 44المؤلمر

 اآلثار المسيحية 
توورد بمنطقوووة المووودن لؤكوود اركلتووو،ي،ت اوثريووة رجووورد العديوود مووون اآلثووو،ر الدينيووة المسووويحية المنل

 س رييمووو، يموووب لنووو،رل وووووم لموووك 1توووكلر المسووويحية المخلمهوووة ب،لمنطقوووة )الوووثالثس راللوووب لعووورد لووو درا
 اآلث،ر:

  Catacombes الدياميس -1
مووون  ووووم اآلثوووو،ر المسووويحية ب،لمنطقوووةس اللووووب لعووورد إلووول يلوووورد اسوووطى،د السووومط،ت الررم،نيووووة 

س  Catacombes)سووميلى، ب،لك،لوو،كرمبس مح لموول لصووطُ ممسوويحيينس روووب لبوو،رد لوون سوورادي  ال
موون  لووين  ،ُلجعوول لحووت اورض لمم،رسووة التووع،ئر الدينيووة رلقوود ارجلم،لوو،ت رديوون الموورللس خريًوو

مثول  سلمك السمط،تس رقد رجدت العديد من وذل الدي،ميس المنلتورد بأرجو،ا اإلمبراطرريوة الررم،نيوة
بلوورنسس رلكوون موون  وووم لمووك الوودي،ميس رسرسووة  سراإلسووكندرية سرم،لطوو، سرصووقمية سرنوو،برلب سررموو،

ديموو،س مدينووة ررموو،س الووذي اكلسوو   وميلووه لكرنووه  قوودمى، رموو، يحلريووه موون الرسوورم الجداريووة اللووب 
لحمووول مرسووورل،ت تووولل لمثووول  قووودم مووورآد لمهووون المسووويحب المبكووورس بعسوووى، مسووولرحل مووون الكلووو،  

رموز لرالوب الصو،لح المقدسس مثل مرسورع خوررج سويدن، آدم رالسويدد حوراا مون الجنوةس رمرسورع ا
من اوس،طير اإلغريقية رالررم،نيةس   س ربعسى، اآلخر اسُلرحب2لمسيد المسيح لميه السالم )تكل

 . 45كمرحة  ررييرس الذي لصررل اوس،طير رور يتد بعزيه الجمي  بم، يب ذلك الحيران،ت
س مثوول  موو، بمنطقووة الموودن الووثالث يقوود رجوودت وووذل الوودي،ميس منلتوورد بووبعض الموودن السوو،حمية

ديموو،س سوورت الووذي رجوودت بووه العديوود موون النقوورش اإلغريقيووة الاللينيووة الدالووة لموول لق،ئوود مسوويحية 
. ثووم ونوو،ك ديموو،س صووبرالة الووذي لنلمووب 46يمعينووةس ريعوورد ل،ريخووه إلوول نى،يووة القوورن الرابوو  الموويالد

س روووب محهووررد يوووب  Arcosolium)غوورف الوودين ييووه إلووول النوورع المعووررف ب،سووم المووودين القبووري 
ر رسوويلى، مرلهعوة لموول مسوولرى السووردا س ركوو،ن لووبعض  ةلحورائط الج،نبيووة لمسووردا س  سووقهى، قبريووا

محهوررد يوب حرائطىو، الج،نبيوة رسولقب،ل المزيود مون القبوررس   cubicula) المداين القبرية مق،صير
،د م، يدلر لالللق،د ب،لصهة الع،ئمية لكل مدينس رك،ن يلم الدين يب لرابيت حجرية مسولطيمة ملطو

مووو، يووودل لمووول  سبوووألراح حجريوووة مووون الرخووو،مس رقووود رجووودت العديووود مووون القبووورر يوووب  رسوووية السووورادي 
. رقوود ازدانووت بعووض جوودران 47ريوودل لموول لزايوود  لووداد المسوويحيين ساسوولخدام الووديم،س لووزمن طريوول

 س X-Pمثووول الخوووب رالووورر) سالوووديم،س ب،لكل،بووو،ت رالرسووورم،ت الرمزيوووة اللوووب لمثووول العق،ئووود المسووويحية
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 س ررموووووز المب،ركوووووةbonae memoriae 49)س رالوووووذكرى الطيبوووووة spiritus 48) لوووووررحركمموووووة ا
(benedicta  س رالمق  الكىنرلب التم،س المس،لد(Subdiaconus   الذي يعلقد بأنه ظىور يوب

يإن ديم،س صبرالة يعلقود بأنوه يرجو   ،س رلمرمً 50الميالديالقرن الث،لث رانلتر يب القرن الخ،مس 
 .51ينالميالديراب  رالخ،مس ال ينل،ريخه إلل القرن

ررجودت ديو،ميس ُ خورى حورل مدينوة  ريو،س يهوب منطقوة قرقو،رش لثور لمول ديمو،س يعوورد  كمو،
س رلووم يعثوور بوووه لموول  يووة  دلووة لموول  نووه اسوولعمل لموودينس رقووود الموويالديل،ريخووه إلوول القوورن الث،لووث 

د لحووت اورضس ليكوورن مقبوور  ،يووب لهسووير ذلووكس إذ ر ى بعسووىم بأنووه ُ لوود  س،ًسوو 52اخلمووف البوو،حثرن
لومبراطرريوووووة  ،رسووووومي   ،م الوووووذي اللوووورف ب،لمسووووويحية ديًنوووو202غيوووور  ن مرسووووورم ميالنوووور يوووووب سوووونة 

روووور مم،رسوووة التوووع،ئر  سالررم،نيوووةس حووو،ل درن اسووولعم،ل الوووديم،س لملووورض الوووذي  نتوووئ مووون  جموووه
ر س لووذلك ربموو، اسوولعمل كمخوو،زن  53لوون  لووين السوومط،ت الررم،نيووة االدينيووة  ر لوودين الموورللس بعيوودً 

منوو،زل خووالل يلوورد اللسوو،مح الوودينبس رقوود لثوور لموول بعووض الوودي،ميس اوخوورى المتوو،بىة راللووب لووم 
 . 54لسلعملس يب كل من حب اوندلس رل،جرراا

عمل الجزا الترقب من ديم،س قرق،رش المت،ر إليه ليكرن كنيسةس لعرد لهلرد ملوأخرد سلُ رقد ا
س مX 2104 م7104 رلبموووب  بع،دوووو، حووورالب 55-المووويالديالهلوورد البيزنطيوووة حووورالب القووورن السووو،دس -

س رقد غطت جدران وذل الكنيسة ب،لكثير من الرسرم الجدارية الممرنوةس لككول بعسوى،س م1رارله،لى، 
رلمثوول مرسوورل،ت دينيووة توولل مسوولمىمة موون الكلوو،  المقوودسس يهووب الجىووة التووم،لية موون الجوودار 

عوذراا إلول مصورس اللوب لظىور راكبوة ر موه ال اللربب منظور يمثول وجورد السويد المسويح لميوه السوالم
بنىو، السويد المسويح رخمهىو،  ربعوة رجو،لس ريوب الجىوة الجنربيوة مون اظىر حم،ر رلحمول بوين يوديى، 

مووون الجنوووةس ييظىووور  - لميىمووو، السوووالم -دم ر منووو، حوووراا آلرحوووة لمثووول خوووررج سووويدن،  نهسوووه الجووودار
محرموة رقود اللوف حرلىو، ثعبو،ن ربمو، رور يوراري لررلوه بكملو، يديوه ربينىمو، التوجرد ال ،كالوم، ل،ريً 

 .56 3يب إت،رد إلل التيط،ن )تكل

 الكتائس -2
رجوودت العديوود موون الكنوو،ئس المسوويحية المنلتوورد يووب الموودن السوو،حمية رالمنوو،طق الداخميووة موون 

،ن منىو، تويدل، يورق مع،بود لومنطقة المدن الثالثس يهوب مدينوة لبودد الكبورى رجودت سوت كنو،ئسس اثن
ب،لميوودان  VETUSبمينوو،ا المدينووةس رمعبوود ييلوورس  JUPITERإللووه جووربيلر رثنيووةس روموو، معبوود ا

. ريوب مدينوة صوبرالة ونوو،ك 58س ركمو، قو،م جسولني،ن بلحريول الب،زيميكو، السويهيرية إلول كنيسوة57القوديم
 .59 رب  كن،ئس معرريةس بعسى، لعرد إلل الهلرد البيزنطية

العديووود مووون الكنووو،ئسس كتوووهت   مووو، يوووب اونحووو،ا الداخميوووة لمنطقوووة المووودن الوووثالث يقووود رجووودت
 :60بالدراس،ت اوثرية لن لس  منى،س رو
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 ة. كم ترق اوص،بع 1كنيسة ليبيدرس  .4
  .6تكلكم تم،ل غر  اوص،بعة ) 01كريمة كنيسة رادي  .5
  . 7تكلفس بمنطقة يهرن )كنيسة لين ري .6

ىموو، كنيسووة السوورق الموورطب بوورادي ي موو، الكنيسوول،ن اوخريوو،ن يووب منطقووة رادي سوورف الجووينس 
 س ركنيسووة خهوو،جب 8تووكلإلوول مسووجد ) ،كووم جنوور  توورق بنووب رليوود  راللووب حرلووت رحقًوو 11بووزرد )
 س غير  نه لم لسجل  ي كنيسة يب منطقة رادي زمزم.61 دكم ترق مزد 14  )01تكلل،مر )

 ن ونو،ك بعووض مسو،جد منطقوة جبول نهرسوة ك،نوت يووب  62إسو،ية للموك الكنو،ئس يهلورض آلون
  رقد بنل وذا الب،حث يرسيله لمل: رلحرلت يب رقت رحق إلل مس،جدس ساوس،س كن،ئس

د مثووول مسوووجد الكنيسوووة رجووو،م  للمووويس اسووولعم،ل اللسووومي،ت المسووويحية لوووبعض لموووك المسووو،ج .0
 رج،م  الحراريين.

رجرد مخمه،ت  ثرية ك،لهخ،ر الررم،نب المؤرخ من القورن الرابو  إلول القورن السو،دسس بو،لقر   .1
 من لمك المس،جد.

 اسلعم،ل بعض اولمدد الررم،نية يب المس،جد.  .2
 زارية غير معل،دد يب المس،جد.بعض المس،جد مرجىة نحر  .3

ن الووونمط التووو،ئ  لكنووو،ئس منطقوووة المووودن إيووو،ت يوووب المقووو،ييس راللزيينووو،ت يوووووووذا رمووو  ارخلال
س الملمثووول يوووب المخطوووط الثالثوووبس روووور لبووو،رد لووون ق،لوووة 63وووور الووونمط البووو،زيميكب ،الوووثالث جميًعووو

س  Aisles)ررراقووين جوو،نبيين   Nave) قسوو،مس صووحن  رسووط  ةمسوولطيمة التووكل قسوومت إلوول ثالثوو
س يموون الكنوو،ئس اللووب يصوومت  ررقلىوو، بألموودد رخ،ميووةس براسووطة صووهين موون اولموودد  ر الوودل،م،ت

يوووب لبووودد الكبووورى ركوووذلك كنيسووووة  64لمووول سوووبيل المثووو،ل كنيسوووة جسووولني،ن ركنيسوووة الميووودان القوووديم
ركنيسوة الخسوراا  67س يوب حوين نجود  ن كنيسوة اوصو،بعة66ركنيسة جسولني،ن بصوبرالة 65الب،زيميك،

 م،ت حجرية.قد يصمت براسطة دل، 68بلرورنة ركنيسة السرق المرطب
س روووب بنوو،ا نصووف دائووريس ريووب  Aps)رلكوورن يووب  حوود الجرانوو  العرسووية لمب،زيميكوو، حنيووة 

العو،دد لكورن ملطو،د بقبوة نصوف دائريوةس  مو، ييموو، يلعموق بمسوألة الجو،ل الحنيوة يوب كنو،ئس المنطقووة 
يووة روووذا توو،ئ  يووب كنوو،ئس المنطقووة السوو،حمية رالداخم سيىووب مخلمهووةس يقوود لكوورن يووب الج،نوو  اللربووب
إذ لىموو، حنيوو،ت توورقيةس  70ركووذلك كنيسووة رادي كريمووة 69ب،سوولثن،ا كنيسووة معبوود جووربيلر بمينوو،ا لبوودد
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ريذكر جرلت،يمد ررارد بيركينز  ن الكنو،ئس ذات الحنيوة اللربيوة لعورد إلول القورنين الرابو  رالخو،مس 
اللوب لحلوري  مو، الكنو،ئس  س71يينس رذات الحنية التورقية لعورد إلول القورن السو،دس المويالديالميالد

 .72لمل حنيلين يىب للمثل يب كنيسة جسلني،ن يب لبدد ركنيسة الب،زيميك، يب صبرالة
رالجوودير ب،لووذكر اإلتوو،رد إلوول  ن موون  وووم اإلسوو،ي،ت الحديثووة لكنوو،ئس الموودن الووثالث خووالل 
السوويطرد البيزنطيوووة وووور حووورض اللعميوود الوووذي وووور لمووول توووكل صوومي س ريووورى الوووبعض بأنوووه إتووو،رد 

س رك،نووت ووذل اوحووراض يوولم ييىوو، 73موون الموذو  الوودرن،لب إلوول الموذو  الكوو،ثرليكبللحورل السووك،ن 
س رقوود  Baptistery)غسوول الطهوول بعوود رردلووهس ريرجوود وووذا العنصوور المعموو،ري يووب حجوورد اللعميوود 
س ركنيسوووة الخسوووراا 74رجوودت ووووذل الحجوورد يوووب كنووو،ئس لبوودد الكبووورىس ركووذلك يوووب كنيسوووة الب،زيميكوو،

س رربمو، كنيسوة السورق 76ركنيسوة لوين ريوف يوب يهورن 75ة اوصو،بعةركنيسة خهو،جب لو،مر ركنيسو
 . 77المرطب ك،ن بى، وب اوخرى حرض لعميد

راحلوورت بعوووض كنووو،ئس منطقووة المووودن الوووثالث لمووول الزخوو،رف رالرمووورز المسووويحية رالمتووو،ود 
ت يسيهس،ئية رائعة لزين المسلرح،د من الكل،  المقدسس يهب كنيسة جسلني،ن بصبرالة رجدت لرح،

لبو،رد لون توجرد  س  رلزين الرراقين الج،نبيينس يهب المرحة اللوب ب،لصوحن منظور00تكلى، )صحن
لنوووو  ذات  يوووورع ملتوووو،بكة للخممىوووو، الثموووو،رس ر لووووداد كبيوووورد موووون الطيووووررس بينىوووو، الطوووو،ئر الخرايووووب 

رسووم،نة داخوول قهووصس  موو، المرحلوو،ن الملوو،ن بوو،لرراقين يلمووثالن رسوورم،ت  79رالطووراريس 78الهوورنيكس
س رمون الرمورز اوخورى 81، كنيسوة الخسوراا يقود لميوزت ب،لزخو،رف النب،ليوة رالىندسويةس  مو80وندسية

روموو، الحريوو،ن اورل راوخيوور موون اوبجديووة   82) االلووب انلتوورت يووب كثيوور موون الكنوو،ئس رمووز 
روب ارخلص،ر رسم السويد س   84س ررمز الخب رالرر )83البداية رالنى،ية ي،ناإلغريقيةس رلعن
 .85السالمالمسيح لميه 

 المقاذر -3 
ك،نت المق،بر من بين اآلث،ر المسيحية اوخرى اللب لم الكتف لنى، بمنطقة المدن الثالثس 

كم جنر  غور  طورابمس رقور  سورانب ابون آدم س ركوذلك 07يقد رجدت يب منطقة النجيمة ) لبعد 
مسوووويحية كووووم توووورق طوووورابمس س روووووب مقوووو،بر لعوووورد إلوووول اودرار ال 03)لقوووو   ديووووب منطقووووة لووووين زار 

س رخمسووة قبوورر موون 87م340لعوورد إلوول موو، بعوود سوونة  دس حيووث يعلقوود بووأن مقوو،بر لووين زار 86الملووأخرد
س روووذل المقبوورد 88م0112-878-871-852 -834مقوو،بر النجيمووة  رخووت بدقووة لموول اللوورالب إلوول 

رووور موو، يعكووس  سيرجوو  ل،ريخىوو، إلوول  كثوور موون ثالثووة قووررن موون الهوولح اإلسووالمب رطوورد البيووزنطيين
د الرجوورد المسوويحبس وووذل المقوو،بر تووبيىة ب،لمقوو،بر اإلسووالمية رالمقوو،بر الررم،نيووة الملووأخردس طورل يلوور 

رر للميووز لوون اوخيوورد إر بووبعض الرموورز المسوويحيةس روووب لبوو،رد لوون حهوورد بسوويطة بعمووق حوورالب 
س يسووجل الميووت ييىوو، لموول ظىوورل رر سووه نحوور اللوور  رطرلىوو، يزيوود لموول طوورل الميووت قمووياًل  سالملوور
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ملع،رسووول،ن لمووول منطقوووة الحووورضس ثوووم لبنووول مصوووطبة يووورق القبووور بطووورل الحهووورد ريكووورن رذرالووو،ل 
رلميى، طبقة من الجصس ريلم الكل،بة لمل طرل رجىب وذل  سقرامى، بصررد ل،مة الجبس رالمرنة

تووو،رات  ،المصوووطبةس  حي،ًنووو يكلووو  لمووول سوووطحى،س رووووذل الكل،بووو،ت ووووب لبووو،رد لووون نقووورش ررمووورز راس
 . 89يس م  خطرط زخريية رصمب،نرطرار  ،مسيحية لمثل  سم،كً 

كووم غوور  مدينووة طوورابمس  راللووب اصووطمح  6يميوو،  ريسوورت بمنطقووة غوورط التووع،ل )إ مو، مقبوورد 
لبو،رد لون حجورد مسولطيمة لحوت  يىوبس 90لمل لسميلى، من قبول بعوض البو،حثين ب،سوم مقبورد ميلورا

م، يخووص سوويدد اورضس رلحلووري لموول  ربعووة قبووررس اثنوو،ن منىوو، لووم يسوولعمالس  موو، اآلخووران يأحوودو
لوووودلل"إيمي،  ريسوووورت"س رالثوووو،نب يخووووص "إيميوووورس يررالوووو،نرس" الووووذي ووووور ربموووو، زرج صوووو،حبة القبوووور 

س روووووب يلوووورد ارللووووراف المووويالديس لوووؤرخ وووووذل المقبوووورد ب،لنصووووف الثووو،نب موووون القوووورن الرابوووو  91اورل
 .92لومبراطررية الررم،نية ،رسمي   ،ب،لمسيحية دينً 

، لحلريوه مون رسورم،ت جداريوة لمثول مرسورل،ت توللس لألب  ومية وذل المقبرد من خوالل مو
ربعسووى، اآلخوور رموورز لمثوول مرسوورل،ت مسوويحيةس  سبعسووى، مووأخرذ موون الحيوو،د الع،مووة الررم،نيووة

يظىر يب إحدى الرسرم،ت اللب لمل الرجه الداخمب لقبر إيمي، صررد لمثمى، روب مح،طوة بأك،ليول 
 س رلموول جوو،نبب القبوور 01تووكلن صليرل،ن)الكريمووةس لريعووه يل،لوو،موون الزووورر المرصووعة ب،وحجوو،ر 

منظور لمووررح الح،رسوة روووب ملكئووة لمول متووعل مونكسس يووب رمووز لمحيو،د المنلىيووةس  مو، السووقف يقوود 
يوب إتو،رد لمبعوث رالحيو،د  سرقد حطوت لميىو،  لوداد مون الطيورر سصرر لميه ط،ررس رتجرد لن 

رومو، يحموالن  سمسورحه الدينيوةمنىمو،  ل  اوخرى. رلمل ج،نبب يلحة القبر رسم لتم،سين يرلودي كو
يرجد منظر يصرر ييه سب،ق العرب،ت داخل ي س  م، لمل مقدمة القبر 02تكلمتلعملين )تمعلين 

كل لربة منى، لجر براسطة  س س ريبدر يب وذا المنظر  رب  لرب،تCircusإحدى حمب،ت السب،ق)
ان السوووب،ق اوربعوووة مجمرلوووة مووون الخيووورلس رللميوووز كووول مووون العربووو،ت اوربعوووة بمووورن مميوووز مووون  لووور 

اوخسر س ريالحظ يب وذا المنظور كوذلك  ن العربوة المميوزد بو،لمرن  -اوحمر -اوبيض-)اوزرق
اوزرق رقد كسبت السبقس بينم، العربة الخسراا لح،رل المحو،ق بىو،س يوب حوين العربوة البيسو،ا قود 

النووورع مووون س رووووذا 93 03توووكل) لعرسوووت لحووو،دث مهجووو س  مووو، العربوووة الحموووراا يىوووب يوووب الموووؤخرد
الري،سووو،ت لووودى الررمووو،ن كووو،ن ينقسوووم ييوووه المتوووجعرن إلووول  ربووو  مجمرلووو،تس لمووول لووودد العربووو،ت 

الزرقووو،ا س -الخسوووراا-الحموووراا-مووون  لوووران العرب،ت)البيسووو،ا ،الملسووو،بقةس رلأخوووذ كووول مجمرلوووة لرًنووو
مون سوبعة  توراطس رلنود اكلمو،ل كول تورط يودلل دلهوين ذوبوبس رلعلبور  خطور  ،رك،ن السوب،ق مكرًنو

،ت السب،ق  ثن،ا درران العرب،ت حرل اولمدد المخررطية اللوب لنود نى،يوة الق،لودد المسولطيمة لحظ
 .Spina 94المرلهعة المسم،د السبين، )
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 موو، القبوور الثوو،نب الخوو،ص بووإيميرس يررالوو،نرسس يقوود صوورر صوو،حبه لموول الجوودار الووداخمب  
جو،نبب القبور ونو،ك صوررد لهلحة القبور روور ملكوئ داخول جنوة رموز لىو، بتوجرد رلودد زووررس رلمول 

ررح ملكئة لمل متعل منكسس  م، سقف القبر يعميوه منظور لتوجرد العنو س ربعوض الطيورر رسومة 
 .95معمقة مممراد ب،له،كىة

 الخا مة
منذ العصرر اورلل لىذل الدي،نةس ريسلدل  منطقة المدن الثالث ن المسيحية دخمتأنسلنلج ب
،كرمبس  يووب صووبرالة ر ريوو، رلرورنووة رسوورت ليحمووب )الك،لوو رجوورد العديوود موون الوودي،ميسبلموول ذلووك 
ن اورائل  نهسىم من بطش السومط،ت الررم،نيوة  ثنو،ا حمموة ارسوطى،دات اللوب م،رسولى، ر المسيحي

  السمط،ت الررم،نية إزاا  لب،ع وذل الدي،نة.
الكنيسووة الك،ثرليكيووة لمخطوور موون قبوول  تلعرسوووووذا ريووب  راخوور القوورن الث،لووث رالقوورن الرابوو  

 دينية مسيحية ملتددد لريت ب،لدرن،لية. ط،ئهة
ركتووهت الدراسوو،ت اوثريووة يووب منطقووة الموودن الووثالث سووراا يووب اوجووزاا السوو،حمية  ر اونحوو،ا 

 الكن،ئس رالمق،بر.ر  لك،ل،كرمبساالداخمية منى، لن رجرد العديد من اآلث،ر المسيحية رالملمثمة يب 
ز المسيحية رالمت،ود رالصرر المسلرح،د رقد لسمنت لمك اآلث،ر العديد من الزخ،رف رالرمر 

 من الكل،  المقدس.
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( مىظر انراعي انصانح في رمس نهسيذ انمسيح، عه: 3شكم)

 21، شى015ً، »ِؼبٌُ أصش٠خ ِغ١ح١خ ِٓ ١ٌج١ب«ػ١غٝ، 

، ِذ٠ٕخ أثٛ حبِذ( رسم جذاري مه ديماش قرقارش، عه: 4شكم)

 211شىً ،67ثٍظ ِٕز االعز١طبْ اٌف١ٕ١مٟ، ؽشا

 

 
 

 .Di Vita, QAL 5, 124, Fig.2ه: ( كىيسة انخضراء بترهووة، ع5شكم)

 

 
 

 .Di Vita, QAL 5, 125, Fig.4( كىيسة األصابعة، عه: 6شكم)
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 .Di Vita, QAL 5, 129, Fig.9( كىيسة وادي كريمة، عه: 7شكم)
 

 
 .Di Vita, QAL 5, 129, Fig.8( كىيسة عيه ويف بيفرن، عه: 8شكم)

 
 .Di Vita, QAL 5, 127, Fig.7( كىيسة انسوق انهوطي، عه: 9شكم)
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 .Di Vita, QAL 5, 126, Fig.5كىيسة خفاجي عامر شرقي مسدة، عه:  (11شكم)
 

 

 

( أسػ١خ فغ١فغبئ١خ ِٓ و١ٕغخ جغز١ٕبْ ثظجشارخ، 00شىً)

 121، شى76ًػ9ٓ ػ١غٝ، ِذ٠ٕخ طجشارخ، 

ٓ ِمجشح ١ِزشا ثّٕطمخ ١ٌب أس٠غٛد( ِإ( سعُ جذاسٞ رظٙش ف١ٗ ) 01شىً)

 :Di vita, Antico e tardo-antico in Tripolitania شلبسػ، ػٓل

sopravvivenze e metodologia, Tavol.XIV (B) 

 

 

( سعُ جذاسٞ ٌشّبط ِٓ ِمجشح ١ِزشا ثمشلبسػ، 02شىً)

 71، شى000ً، » 111 ِؼبٌُ أصش٠خ ِغ١ح١خ«ػ9ٓ ػ١غٝ، 

د، ػ9ٓ ( سعُ جذاسٞ ِٓ ِمجشح ١ِزشا ٠ظٙش ف١ٗ عجبق ٌٍؼشثب03شىً)

 1 8، شى000ً، »ِؼبٌُ أصش٠خ ِغ١ح١خ ِٓ ١ٌج١ب«ػ١غٝ، 
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 تأثير االختزال ببالزما الهيدروجين 
 ية المستخرجة من البيئة البحريةعمى اآلثار الحديد

 

 يانيس باسيكوس       كوستاس إكسابالنتيرس           إليني فميباكي             صالح محمد صالح          

 اليونانية       األكاديمية العسكرية     مبحوث اليونانيجامعة الفيوم        المركز القومي لمبحوث اليوناني    المركز القومي ل  

 
    الممخص 

يهاد   .الناوو  دماجاالناما  سسا ا األجساام الةامبة يتبا   عند تفاعمهاا البالزما تأثيرمازال 
الناتجة عن البالزما عمى  درجة الحرارة المرتفعةتؤثر كي   :يتالسؤال اآل هذا البحث لإلجابة عن

 اار   إحااد  البالزماااب يعتباار االلتاازال ؟سثناااع عمميااة االلتاازال هذوباناا دوني األثاار المعاادنساا ا 
تجاار   إجاراعتام  البحرياة. من البيئةالمستلرجة  المعدنية اآلثارمن  استلالص األمالحالتقوية، و 
درجاااة  003إلاااى  033مااان ملتمفاااةالحااارارة العناااد درجاااا   الهيااادروجين بالزمااااعماااى تاااأثير عديااادة 
حااداث سااالبية كهربيااة لساا ا األثاار عمااى اسااتلالص ساايمزية وسوضااح  النتااائ  سن  ،الكمورياادا  واد
، ثارحالاة األ عتماد عماىت المعدنياة راثاآل تغ ي الةدئة التياألكسيد  من  بقا  الكموريدا  إزالة

 التاازال بعااد الةاادس كمااا واوماا  العديااد ماان اآلثااار الحديديااة ،العااالج وماادة البالزمااا حاارارة ودرجااة
كيميائيااا  سا ا المعادننشاا   بساب  إيقاا  عاعميااة اساتلدام بالزمااا الهيادروجين ب سيوناا  الكمورياد

 .السالبية الكهربيةبعيما يسمى 
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1. Abstract  

The issue of the plasma influence while it is in contact with a solid 

surface, was set along with the pursuit of the thermonuclear fusion. This 

paper aims to answer the following question “How the high thermal 

plasma leans to the reactor’s wall without melting the metal?” Plasma 

reduction is one of consolidation, desalination treatment methods of 

metal artifacts from the marine environment. At different temperatures 

of 80-300ºC, pure hydrogen plasma was experimented as a desalination 

and passivation method. The results indicated that chlorides removal 

from the oxidized layers covering the metal artefacts depends on the 

state of the object, the temperature of plasma and the treatment’s 

duration. The iron objects resisted the re-rust after reducing the chloride 

ions by hydrogen plasma reduction lead to passivate the metal surface. 
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2. Introduction 

  The most significant problems that the conservator-restorer faces during the 

conservation of marine iron artefacts recovered, is firstly the removal of chloride ions, 

which often associate with the other corrosion compounds, and secondly the removal 

of the external encrustation layers. Desalination is one of the most important of the 

conservation treatment steps of the marine finds after removing. Those procedures 

were very soon adopted by the Plasma Laboratory of N.C.S.R. “Demokritos” with the 

purpose of cleaning and restoring archaeological artifacts as shown in photo (1), and 

figure (1). 

 

  Pho. (1) Plasma equipment of N.C.S.R. “Demokritos” 

a  b 
Fig.(1) Schematic diagram of the Demokritos plasma reactor. Left: Top-View, and Right: Side-View 

 An extended literature has been gathered on this subject
1
. On the other hand, there 

is a great interest for the cold plasma-solid interaction, which is caused of mechanical, 

physical and chemical reasons. Firstly, Daniels and coworkers used the low 

temperature plasma to reduce the tarnish of silver on daguerreotypes
2
. In the early 

80’s, Veprek and coworkers, led the method to become one of massive plasma 

treatment by creating a suitable plasma production device (Veprek’s prototype reactor 

as shown in the following figure (1)
3,

.
4

 

 

 
Fig.(2) Plasma machine 

After: Patscheider & Veprek  1986 
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Many-body charged –particle systems, there are many practical applications of 

plasma
5
.  In last years, we have studied the plasma-surface interaction 

theoretically
6.7.8

. Part of our results have been summarized and presented in the last 

international Conference “Chaos 2009” in the form of treatment tables, useful to the 

conservators of archaeological artifacts by taking into consideration a number of 

experimental conditions
9
. In this way, we described the plasma sheath parameters 

(ion- electron velocity, ion- electron density, sheath potential).  

Daniles and others described that when a power supply is connected to two 

metal electrodes so that a potential difference is applied across a gas at low pressure, 

10-100 pa (1 torr = 133 pa), an electric current will be to flow when the applied 

voltage reaches a critical value. As the current is raised its presence is made evidence 

by light mission and the electrical phenomenon is called a glow discharge
10

, as shown 

in photo (2). During plasma chaotic, the tube’s colour is changing gradually according 

to kind of the gas, its concentration and the temperature degree. 

 

 
pho. (2) Plasma thermometer and the Pyrex tube during reduction of marine iron artifacts by 

100% hydrogen gas with violet color 

 

Watikson said that a common preservation strategy for metal artefacts is to 

prevent their electrolytic corrosion by controlling. Normally, removal of moisture is 

used to prevent electrolyte formation of the excavated marine artifacts
11

. Pearson 

conducted experiments on the temperature effect for chloride removal chemically.  It 

was proposed that at this temperature the chemically bound water associated with the 

ferrous chloride corrosion products in the porous matrix of the metal would be driven 

off, leaving inactive anhydrous ferrous chloride. It is noted, however, that just leaving 

chlorides in an anhydrous state will not prevent subsequent corrosion. Both ferrous 

and ferric chloride are deliquescent, capable of absorbing water from the atmosphere 

and reinitiating the corrosion process unless a perfect airtight, atmosphere-proof 

coating is applied. The success of chloride removal is probably due to the sublimation 

of the chloride compounds
12

. Hamilton confirmed that the hydrogen gas reduces the 

iron corrosion compounds back to a metallic state and combines with oxygen in the 

corrosion products, forming water which is driven off by the heat
13

. So, plasma 

reduction treatment is one of the methods that remove the moisture gradually at the 

same time decreasing the chloride ions (wet desalination methods). A combination of 

gases and plasma parameters (pressure, plasma density, ions and electrons 

temperature) were used to take place various values. Serious knowledge which was 

obtained, is that plasma, as a multi-parametric state makes every case unique. 

Chaotic plasma causes many merits as mechanical cleaning for decreasing the 

thickness of corrosion compound and marine encrustation layers, chemical reactions 

for desalination for reduction corrosion compounds, and physical effects on the 
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surface and the core of the metal objects by encoring the lost  properties. But the 

defect of this method  was not found out only on the darkness of the surface.  The 

method of plasma cleaning is based on the reduction of the corrosion products on the 

metal objects by reactive reducing species such as hydrogen atoms in a H2 glow 

discharge plasma of low temperature and pressure. 

         Kotzamanidi said that the plasma method is considered to be better than 

conventional methods of conservation such as the mechanical removal of corrosion 

products, or treatment with liquids, since on the one hand it is more effective and 

poses no danger to the objects providing that the treatment temperature is not too 

high, and on the other it does not remove surface details
14

. A short exposure (about 10 

min) to hydrogen plasma loosens the encrustation from the artefact and it can be 

removed with a simple tool like a scalpel. Compared with conventional techniques 

such as sanding there is a huge time advantage. Also finer surface details can be 

preserved. Selweny and other said that Akaganeite may act as a catalyst in 

accelerating iron corrosion
15

. The reduction of akageneite in hydrogen plasma can 

involve a number of reactions:  

                                    FeOOH.Cl0.05 → Fe2O3 . CIx<0.05 (thermic) 

    

            Fe2O3. CI x < 0.05 →  Fe3 O4. CI y <  x 0.05 (exothermic) 

 

              Fe2O3. CI x < 0.05 →  Fe3 O4. CI y <  x 0.05  (endothermic) 

 

                                    Fe3O4.CIy  →     Fe                                                   (exothermic) 

 

                                    Fe3O4.CIy →   Fe                                                  (endothermic)  

        

With possible intermediate compounds 

 

                                       FeOCl  → Fe                                           (Thermic) 

                                      FeCl3  → FeCl2 

                                      FeCl2  → Fe 

As there is no definite answer to which structures are obtained after 

dehydration of akageneite, various options are given. The reduction of FeC13 to FeCI 

is exothermic for both atomic and molecular hydrogen. The reduction of FeC12 is 

strongly endothermic with molecular hydrogen and therefore requires atomic 

hydrogen. In addition to reducing reactions involving hydrogen, thermal 

decomposition of chlorides is also possible. FeOC1, a possible intermediate product in 

the decay of akageneite, decomposes thermally to FeC13. At temperatures above 

350°C, FeC13 evaporates. The reduction of chlorine from a corrosion layer can 

therefore occur both thermally and by chemical process
16

. 

 

3. Experimental Method 
   The focus of this study was to treat 15 marine iron objects by 100% H2 

plasma reduction using different ranges of temperature and different duration time. 

The iron objects were divided into three groups. Each five iron objects were 

desalinated in different condition. By comparing the Cl
-
 concentration in each 

category of samples before and after each stage of their treatment, the best conditions 

for removing chlorides were determined.   
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Thus, we enforced an external d.c. potential on the treatment of the iron 

archaeological object from the marine environment, in order to affect the plasma 

sheath potential and consequently, the reduction rate. It is considered as a method for 

restoration, with many potential and economic benefits, since it has many advantages 

such as high savings in time and money and rescue of corroded artefacts which would 

otherwise be totally destroyed. Expanding our conception, we passed a d.c. current 

between marine iron objects and plasma, and led into some important results on the 

cleaning and restoring rate.  

The experiments were occupied with the reduction of hydrogen plasma 

treatment on iron oxidized objects. An extensive search on a large number of 

historical objects with variable oxidation rate, has been carried out.   Historical iron 

objects from underwater sites (Paros Island) as shown in plate (1) were treated for 

several hours using 100% H2 plasma reduction method in different temperatures 

120˚C, 200˚C, and 300˚C. Plasma was a dechlorination method and at the same time 

it’s a good method for removing the thick and hard marine encrustation. 

 

 
 

    

 4. Experimental Results 

The physical and chemical characterization of the samples (and the progress of 

the elimination of the corrosion products) was performed by means of the combined 

use metallographic microscope, scanning electron microscopy (SEM), energy 

dispersive spectrometry (EDS) and X-ray diffraction analyses. They methods were 

used in order to identify chloride content and the rate of desalination of the iron 

objects depending on the temperature, the duration of treatment, and to indicate the 

plasma effect of the iron artifact surface. 

 Before undertaking any cleaning or stabilization action, an examination of the 

object is required to understand the nature of the iron objects and the extent of damage 

resulting from using plasma reduction
17

. Many methods were used in evaluation the 

chloride ion content. The visual examination of the marine iron artifacts shows that 

the pitting corrosion is the form on the surface after cleaning the hard and adherent 

marine encrustation. 

 

 

Photo Α Photo B 

 Objects 

Objects 

a 

Plate (1) photo a and b show the original environment of the objects in seawater of Paros Island, and the 

most of marine finds were found as marine debris or completely oxidized 

b 
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4.1. Metallographic microscope 

 Metallographic microscope was used to examine the phase diagram of the metal, 

the corrosion compounds, and the thickness of corrosion layers.  

  

 

Pho. (3) Metallographic microscope image 

shows the corrosion layers before the 

reduction treatment, and the pits on the 

surface resulting from the chloride ions, 500x 

  Pho. (4) Metallographic microscope image 

shows the corrosion layers during the 

reduction treatment at 300°C, and the 

compounds back to a metallic state, 500x 

4.2. X-Ray diffraction 

     XRD analyses method was used to detect and identify the crystal structure of 

the chemical compounds produced either as a result of the corrosion reactions that 

took place in the environment (before any plasma treatment), or as a result of the 

chemical reduction that took place on the surface of the objects into the hydrogen 

plasma environment.  The X-ray diffraction patterns of the corrosion compounds and 

marine encrustation on the object surfaces are shown in the following figures (3).  

 

 
Fig.(3) shows comparison between  XRD pattern of iron object was reduced by pure hydrogen 

plasma for 9hrs and 12hrs. M denotes to magnetite peak, Mg denotes to maghemite peak, A denotes 

Akaganiete peak, H denotes hematite peak  

XRD patterns proved that Akaganéite (ß-FeOOH), FeOOH.Cl is reduced with 

directly proportional to the duration. On the opposite, Magnetite was increased with 

directly proportional to the temperature and duration.  
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Duration Magnetite Akaganeite Geothite Lepidocrocite Hematite 

Before des. ++ +++ + + + 

After 3hrs +++ +++ ------------- + + 

9hrs +++ ++ ------------- + + 

12hrs +++ ---------------- ------------- ------------- ---------- 

21hrs +++ ---------------- ------------- ----------- --------- 

33hrs +++ ---------------- ------------- ----------- ---------- 

Table (1) X-ray diffraction result of iron objects treatment before, during and after each stage of 

plasma reduction treatment that is shown Akaganeite and iron hydroxide gradually were decreased 

Magnetite represents the passivation layer on the iron objects surface, and this 

layer is increasing. Geaothite was faster than the other minerals in transformation into 

magnetite by hydrogen plasma reduction. 

4.3. Scanning electron microscope and energy dispersive spectrometry  

      The duration of treatment was depended both on the state of the iron object 

and its rate of corrosion as well as on the temperature. The physical and chemical 

characterization of the samples (and the progress of the elimination of the corrosion 

products) were performed by means of the combined use scanning electron 

microscopy (SEM) and energy dispersive spectrometry (EDS), as shown photos (5,6).  

  
Pho. (5) SEM image of marine iron object before 

the reduction treatment shows the chloride 

concentration places that arranged in  nests 

resulting from the high concentration of chloride 

ions. 

Pho. (6) SEM image of a pit formed on the 

iron surface during immersion the artifacts 

inside the seawater and before the reduction 

treatment.  

  
Pho. (7) SEM-EDS of an iron object was reduced 

at low temperature of 100-130°C for 40hrs. The 

major element is calcium (56.62% wt), iron 

(21.75% wt) and Maghnesium (5.88% wt). The 

needle form on the iron object surface resulting 

from the marine encrustations. 

 

Pho. (8)SEM image of an iron object was 

treated by pure H2  plasma at 180-200°C for 

long duration (more than 2 days). The cracks 

or holes in magnetite resulting from the 

osmotic or internal pressure before or during 

the reduction treatment. This phenomena 

implies that the layer is a poorly passivating 

layer due to the thick magnetite oxide.  
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Pho. (9) SEM image of an iron for an iron object 

before desalination treatment  

Pho. (10) SEM image of an iron object after 

reduction treatment. The thickness of  

corrosion layer is 12.5μm 

 
Fig. (4) EDS profile for an iron object after desalination by pure hydrogen plasma for long 

duration (about 6 days) at high temperature of 300°C, so chloride ions were not detected after 

desalination 

 

 Samples Gas/Pressure Temperature   Duration    EDS Cl% 

1
st
 group (5 objects) H2  / 0.55-0.65 Torr 100-130°C 146 hrs 0.33 – 0.35 

2
nd

 group (5 objects) H2 / 0.95-1.00 Torr 180-200°C 168hrs 0.13-0.20 

3
rd

 group (5 objects) H2 / 1.50-1.60 Torr 280-300ºC 133hrs 0.16 -0.13 

Table (2) Plasma chaotic treatment conditions of marine iron artifacts, and the EDS result of 

chloride ion concentration after hydrogen plasma reduction  

Before the reduction treatment by hydrogen plasma, chloride was saturated 

with chloride ion in high percentage (more than 8% wt), but after finishing the 

desalination treatment, chloride was reduced in low rate (0.16% wt) as shown in the 

previous table. 

5. Discussions 
   The temperature of 300˚C was considered safety for the conservation of the 

integrity of the object. In addition, the careful selection of the treatment temperature is 

essential because each object may be of different corrosion stage. The objects that 

have no metal core, it is better to be treated in lower temperatures in order to avoid 

any damage of their initial shape. 

    The temperature of plasma treatment of 300°C does not alter on the 

metallographic characteristics of the metal. Since, the first recrystallization 

temperature of iron is about 400˚C, where the elongated grains of wrought iron will be 

transformed into spherical grains resulting to the loss of precious metallurgical 

information according to Stambolov
18

.  
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         Plasma treatment results in a considerable decrease in the Cl
-
 concentration of 

the objects. The chloride removal from the oxide layers covering the marine iron 

artefacts depends on the state of the object (Chloride level), the temperature and the 

reduction treatment’s duration. The completely corroded objects are likely to be 

treated in lower temperatures -as the first group- in order to avoid any change in 

their initial shape. Generally, the completely corroded metal objects are likely 

storing by employing preventive conservation.  

       The longer the duration of plasma treatment the higher the percentage of 

removed chlorides.  Low temperature plasma for long duration is considered the best 

condition for desalination without altering the metallurgical properties. This method is 

generally applied in such cases where the corrosion product is so hard that it can 

neither be removed mechanically or chemically. The higher temperatures lead to a 

more efficient desalination of the chloride ions in a shorter period of plasma treatment 

than the other methods. 

  

 6. Conclusions  

       Most of the treatment results by pure hydrogen plasma found out that no 

oxyhydroxides (goethite and lepidocrocite) were detected after reduction for 10 

hours, which transformed into magnetite. Post-treatment bulk chloride ion content of 

the iron objects were detected in low contents (less than 0.35 - 0.13% wt by EDS), 

after finishing the reduction treatment.  Just one iron object was free chloride ions in 

the corrosion deposits. If the object contains a high level of chlorides, they will 

continue to corrode while being exposed to moisture.  By contrast, most of the iron 

objects resisted the re-rust after reducing the chlorides because the effect of plasma 

passivation* of the metal surface. 

                                                 
*
 Metals in the passive state have a thin, natural and invisible oxide layer on their surface, the passive 

film, which separates the metal from its environment. Metals in the active state are film free. Most 

metals and alloys that resist well against corrosion are in the passive state. Typically, the thickness of 

passive films formed on the metals is about 1–3 nm. See, Landolt, D.,  Corrosion and Surface 

Chemistry of Metals,  A Swiss academic publisher distributed by CRC Press, 2007,  p.227 
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