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تـقــديـــــــــــــــــــم
نهنئ أنفسنا وكافة الميتمين في حقمي اآلثار والترميم بخروج العدد األول من مجمة

لبدة الكبرى إلى النور ،والذي ُي ُّ
عد خطوة ميمة نحو نشر الثقافة األثرية ،والتعريف
وعالميا.
قميميا
ً
محميا وا ً
بالموروث الحضاري اإلنساني ً
فقد حرصت كمية اآلثار والسياحة منذ نشتتيا عمى إصدار مجمة عممية دولية محكمة
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
بيذا العمل إلى األمام ،راجين من كل البحاث اإلسيام في ىذه المسيرة ودعم خطواتيا.
وجدير بالذكر ىنا شكر الرواد الذين حمموا عمى عاتقيم تتسيس وبناء مؤسسة عممية
لمعناية بدراسة اآلثار فى ليبيا؛ ويرجع الفضل – بعد اهلل عز وجل – في إنشاء قسم اآلثار،
والذى تحول الحقاً إلى كمية اآلثار والسياحة ،إلى مجيودات الدكتور محمد عبداهلل القطوس،
والمرحوم عمر صالح المحجوب مراقب آثار لبدة السابق ،والمرحوم الدكتور عبداهلل سعيد
شيبوب مدير مصمحة اآلثار األسبق وعضو ىيئة التدريس بقسم اآلثار سابقًا.
وبمناسبة صدور ىذا العدد من المجمة تتقدم ىيتة التحرير بخالص الشكر لفريق
العمل المحترم :ىيتة التحرير ،وأعضاء الييتة االستشارية ،والمدقق المغوي لممجمة لما بذلوه
من جيد حتى يخرج العدد األول إلي النور ،ونخص بالشكر الدكتور جمال الموبر،
واألستاذ محمد الخازمي ،لما بذلوه من عظيم الجيد إلنجاح إصدار المجمة من الناحية
اإلدارية ،والشكر موصول لمدكتور أحمد أمين لما بذلو من جيد في إنجاز ىذا العمل.
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وفى السياق نفسو تتقدم بخالص الشكر لمسادة المحكمين بالمجمة ،والذين تم
اختيارىم من بين صفوة العمماء المشيود ليم بالريادة في عموم اآلثار والصيانة عمى
المستويين اإلقميمي والدولي ليكونوا محكمين بمجمة لبدة الكبرى.

واهلل ولي التوفيق
ىيتة تحرير المجمة
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تفسير مفهوم "العالمية" كسمة لمحضارة اإلسالمية تطبيقاً عمى عنصر المئذنة
أحمد محمود أمين
جامعة الفيوم

ممخص
يتجاوز ىدف ىذه الورقة البحثية التأكيد عمى صفة العالمية من حيث االنتشار أو الرواج – شأن الدراسات
السابقة – إلى شرح سمات وخصائص مفيوم ىذه العالمية ،ومظاىر تحقيقيا ،وذلك تطبيقاً عمى دراسة المآذن

كدراسة حالة.

وتقوم منيجية البحث في التركيز عمى تبيان أوجو التمايز لمآذن كل مدينة أو قطر أو منطقة أو عصر

(في ضوء بعض النماذج المختارة) ،والتي تحقق الخصوصية المحمية كعامل شارح لخصائص عالمية الحضارة
اإلسبلمية.
وتتطرق الدراسة إلى توضيح خصائص العالمية وطبيعة تطبيقيا ،واظيار حاالت االختبلف من خبلل
تناول دراسة المئذنة عمى النحو اآلتي:
 .1الشكل.

 .2الوظيفة.
 .3البعد التعبيري.
 .4البعد االقتصادي.
 .5البعد الفقيي.

وينتيي البحث بمناقشة انعكاس سمات عالمية اإلسبلم عبر عنصر المئذنة ،ومقارنة طبيعة عالمية
الحضارة اإلسبلمية كما أوضحيا البحث من خبلل دراسة المئذنة وطبيعة عالمية الحضارات األخرى.
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أؽّل ِؾّٛك أِ ٓ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفَ١و ِف" َٛٙاٌؼبٌّ١خ" وَّخ ٌٍؾٚبهح ا١ِ٩ٍ٦خ رطج١مب ً ػٍ ٝػٕٖو اٌّئنٔخ

مقدمة .عالمية الدين اإلسالمي والحضارة اإلسالمية

اإلسبلم دين عالمي لمناس كافة في كل زمان ومكان ،1فيو ليس لعصر دون آخر أو

منطقة أو بيئة دون أخرى ،والشواىد واألدلة من القرآن والسنة النبوية عن عالمية اإلسبلم

متعددة .2ولعل من أبرز شواىد عالمية اإلسبلم منيج دعوة النبي  في حياتو متمثمة في

رسائمو 3التي أرسل بيا رسل إلى المموك واألمراء يدعوىم إلى اإلسبلم.

وارتبطت صفة العالمية بالحضارة اإلسبلمية ،من حيث انتشار ورواج مظاىر حضارية

مادية وروحية في شتى بقاع العالم ،وتناولت دراسات سابقة 4لمفيوم العالمية في سياق دراسة

عوامل تكوين السمات المحققة لمفيوم العالمية ،وتختمف ىذه الورقة البحثية عن الدراسات سالفة

الذكر كما ذكرت في ىدف البحث.

اتسمت العمارة اإلسبلمية بصفة عامة ،وعمارة المساجد بصفة خاصة ،بخصائص عامة

مشتركة عكست عالمية رسالة اإلسبلم والحضارة اإلسبلمية .وفي الوقت نفسو اتسمت عمارة

المساجد في كل قطر –أو مجموعة من األقطار المتشابية في بيئتيا الجغرافية والمناخية،

المشتركة في سياقيا التاريخي والثقافي– بخصائص مميزة ليا دون غيرىا من المساجد في
وُ
فيما فطريًّا لكيفية استيعاب وتطبيق فكرة عالمية
األقطار األخرى (خصائص محمية) وذلك يعكس ً

اإلسبلم؛ والتي ال تعني نسخ نموذج الجزيرة العربية ميد اإلسبلم –متأث اًر بالعادات والتقاليد
والمناخ والموقع الجغرافي– كقالب ثابت "لئلسبلم" في شتى بقاع العالم دون مراعاة خصوصية

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

والثقافي (الموروث المحمي) يراعيان عدم التعارض مع أركان اإلسبلم وحدوده وقواعده الشرعية.
المئذنة

ال ييدف البحث لدراسة المآذن دراسة معمارية سوواء كانوت د ارسوة أفقيوة أو أرسوية ،والد ارسوات
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في ىذا الصدد عديدة ،وانما يتناول البحوث المئذنوة بموا يوضوح فكرتوو الرئيسوية ،وىوي طبيعوة عالميوة
الحضارة اإلسبلمية عبر دراستيا كشاىد أثوري معمواري دال عمييوا .وفوي ىوذا السوياق يعورض البحوث
لمسووميات المئذنووة ،المئذنووة واألذان ،نشووأة المئذنووة ،وذلووك فووي إشووارة عاجمووة مووع اإلشووارة لمم ارجووع عوون
ىووذه النقوواط ،ثووم د ارسووة المووآذن ف وي ضوووء نموواذج بمووا يوضووح فك ورة البحووث ،وذلووك موون حيووث :الشووكل

(عمووارة وتصووميم المووآذن) ،الوظيفووة (الغوورض م ون إنشوواء المئذنووة ،واألدوار الثانويووة التووي قامووت بيووا
المئذنة أحياناً في بعض المناطق) ،البعد التعبيري ،البعد االقتصادي ،البعد الفقيي المعماري.
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مسميات المئذنة.

تكوين وا معمارًّيووا (بنوواء مرتفووع) ُيمقووى منووو األذان لئلعووبلن عوون وقووت الصووبلة.
المئذنووة تمثوول
ً
وعرفوت المئذنووة بأسووماء أخوورى 6ىوي :منووار ،منوارة ،صووومعة ،أسووطوان ،زوراء ،مطمووار ،وموون ىووذه

وار ،)7وصوومعة
المسميات التي استمرت – فضبلً عن المئذنة– منار بصيغيا المختمفة (منوارة ،من ا

(ف وي بووبلد المغوورب بصووفة خاصووة) .وتُوذكر ف وي الوثووائق الممموكيووة باسووم "ميدنووة" 8وى وي أقوورب إلووى
العامية المصرية.

ويعتقد  Bloomأن مسمى "منار" ىو المصطمح األمثل لمتعبير عن المئذنة كرموز معمواري

عالمي 9لئلسبلم .وعمى الرغم من الدائرة الواسعة لمداللوة المغويوة ،ومجواالت اسوتخدام لفوظ "منوار"،
إال أنو يظل مقبوالً لمداللة عمى عالمية المئذنة ككيان معماري.
المئذنة واألذان والمؤذن.

م وون الثاب ووت أن األذان ج وواء قب وول المئذن ووة ،10وأن األخيو ورة ككي ووان معم وواري أخ ووذت اس ووميا م وون
األذان ،واألذان فووي حوود ذاتووو –مرتبطواً بالمسوواجد والصووبلة– يمثوول واحوودة موون أىووم خصووائص عالميووة

اإلسبلم وعالمية الحضارة اإلسبلمية؛ فاألذان ُيرفع عمى مدار أربع وعشرين ساعة خوبلل اليووم فووق
غالبوا (باسوتثناء صويغة
قارات العالم جميعا ،ليس فقوط بمغوة واحودة وىوي العربيوة ،بول وبصويغة واحودة ً
األذان عند الشيعة ،)11ويرفعو المسممون عمى اختبلف لغاتيم وأجناسيم وأماكنيم وثقافاتيم.

ويمثل المؤذن الضمع الثالوث فوي المثموث بجانوب المئذنوة واألذان .وموع تعودد الموآذن وظيوور

دكووك لممووؤذنين داخوول المسوواجد ،وتعوودد

12

وظووائف المووؤذن؛ وفضو ًوبل عوون األذان واإلقامووة أضوويف

التبميووخ خمووف اإلمووام ،والتسووبيح والتيميوول والتكبيوور ،وذكوور حووال الموووت والقيامووة ،وموودح النب وي ،

وانشواد السوحريات والفجريوات والقصوائد والموواعظ ،صووار ىنواك عودد مون الموؤذنين داخول المسووجد،
وي وذكر بحسووب وثيقووة السوومطان حسوون أنووو كووان بالجووامع
ويتوقووف ىووذا العوودد بحسووب عوودة عواموولُ ،
13
مؤذنا حسُنو الصوت يرأسيم رئيسان "ريسان" مأمونان عالمان بالمواقيت ،يعممون
اثنان وثبلثون
ً
مؤذن و وا .وتمثو وول الوثو ووائق 14الممموكيو ووة مصو وود اًر ثرًّي و وا
عمو ووى نو وووبتين ،كو وول نوبو ووة رئو وويس وسو ووتة عشو وور ً
بالمعمومات عن المئذنة ووظائفيا والمؤذنين وواجباتيم وحقوقيم.
نشأة المئذنة
المساجد األولى في اإلسبلم لم تكون ليوا مئذنوة ،وكوان ُيرفوع األذان لمنوداء لمصوبلة مون أعموى
وبلال كووان
أسووطح المنووازل المجوواورة لممسووجد ،ويؤكوود ذلووك مووا ُروي عوون امورأة موون بنوي النجووار :أن بو ً

يووؤذن لمفجوور موون أعمووى بيتيووا ،15ألنوو كووان أطووول بيووت حووول المسووجد ،ثووم أصووبح اآلذان يرفووع موون
أعمى سطح المسجد.
9
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أما أول مئذنة مبنية مستقمة فوي العموارة اإلسوبلمية ،فتختموف النظريوات حوليوا وفقواً السوتقراء

بعض الروايات التاريخية ،وىي كاآلتي:

أن أول مئذنة مستقمة بنيت في المسجد النبوي بالمدينة في عيد الخميفة عثموان بون عفوان

16

 اس ووتنادا لروايوووة الموووؤرخ يحيو ووى بووون الحس ووين (1080-1035ى1669-1625/م تقريب و واً) ف و وي غايوووة

األماني17؛ ويؤخذ عمى ىذا ال أري

18

استناده لرواية ينفورد بيوا موؤرخ مون أبنواء القورن الحوادي عشور

اليجووري /السووابع عشوور الموويبلدي .وىنوواك ال و أري القائوول بووأن أقوودم ذكوور لمئذنووة مبنيووة فوي المصووادر
التاريخي ووة ى ووو رواي ووة ال ووببلذري (ت 279ى892/م) فو وي كت وواب فت وووح البم وودان ع وون بن وواء مئذن ووة ج ووامع
البص ورة ،19حيووث ذكوور الووببلذري نق وبلً عوون الوليوود بوون ىشووام بوون قحووذم" :لمووا بنووى زيوواد جعوول صووفة
المس ووجد خم ووس سو ووار وبن ووى منارت ووو بالحج ووارة" ،20يقص وود بناى ووا وال ووي العو وراق زي وواد ب وون أبي ووو س وونة
45ىو665/م عند تجديده لمجامع الذي ُبني سنة 14ىو635/م.21
يم و وي مئذنو ووة جو ووامع البص و ورة مو ووآذن الجو ووامع العتيو ووق بمصو وور( 22جو ووامع عمو وورو بو وون العو وواص
بالفسووطاط) حي ووث أم وور الخميف ووة معاوي ووة وال ووي مص وور مس ووممة ببن وواء 23أرب ووع م ووآذن "صو ووامع ،جم ووع

صومعة" في أركان المسجد األربعة (53ىو673/م).

والقووول ف وي نشووأة المئذنووة ىوول ى وي تطووور معموواري إسووبلمي محووض بعيوود عوون تووأثير أب وراج

الكنائس السورية ،أم تأثرت عمارتيا بأشكال ىذه األبراج؟ تناولتو دراسات عديدة عربية وأجنبية.24

وليس من أىوداف البحوث مناقشوة ىوذه القضوية؛ ولكون أود أن أؤكود فوي ىوذا الصودد نقطتوين ذواتوي

أىمية ،وليما ما يؤكدىما من شواىد العمارة والفنون اإلسبلمية ،وىما:

 -ال حرج في اقتباس 25عنصر معماري ألداء وظيفة ما في العمارة اإلسبلمية؛ وقد يتم تعديمو

أو تطويره وفقاً لمتطمبات الوظيفة ،أو التطور الطبيعي لمعمارة والفنون وفق المستجدات.

 أن المحوودد الفصوول ف وي تفسووير التخطوويط والعناصوور المعماريووة ىووو الوظيفووة ،26وىووذا العامووليفسر لنا ىذه القضية ،ويحل ىذه اإلشكالية.

الشكل والوظيفة والبعد التعبيري والبعد االقتصادي والبعد الفقهي المعماري لممئذنة
ثمة عدة أبعاد أو أوجو لحيثيات دراسة العمارة اإلسبلمية تتمثل في الوظيفة والشكل والبعد
االقتصادي والبعد الفقيي المعماري والبعد التعبيري.

 .1المئذنة والشكل (البعد المعماري الزخرفي)

يمثل ىذا البعد في دراسة المآذن في العالم اإلسبلمي بشقيو الوصوفي والتحميموي أكثور األبعواد

التي حظيت بالدراسة .27وفي الحقيقة تمثل بقية أبعاد أو جوانوب الد ارسوة (الوظيفوة – البعود التعبيوري
– البعد االقتصادي – البعد الفقيي المعماري) العوامل المؤثرة في صياغة البعد المعماري الزخرفي.

م ووآذن المس وواجد األول ووى ف ووي اإلس ووبلم بص ووفة عام ووة كان ووت بس وويطة ف ووي التخط وويط والتص ووميم
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المرجح أنيوا كانوت ُغفوبلً مون الزخرفوة ،وأنشوئت المئذنوة بيودف تأديوة الوظيفوة الرئيسوية
المعماري ،و ُ
بصورة مباشرة ومفردة.
تطور شكل المئذنة من كتمة بنائية بسيطة االتفاع أعمى جدار مسوجد الرسوول  إلوى كيوان

معمواري مسووتقل مرتفووع ،عمووى األرجووح مربووع الشوكل ،يرقووى إلووى قمتووو المووؤذن بواسووطة درج خووارجي

(أقتاب) بإحدى جياتو.28

تتفق كتابات المؤرخين والدراسات األثرية عمى أن أقودم مئذنوة باقيوة طبقواً لؤلدلوة التاريخيوة

29

ى وي مئذنووة جووامع القيووروان( 30ارتفوواع 18.87متوور ،لوحووة  ،1شووكل" 1ر") موون أعمووال ال ووالي بشوور بوون
صفوان (109-105ى729-724/م).

وتعكووس أقوودم المووآذن الباقيووة بووين شوورق العووالم اإلسووبلمي (منووارة قصوور الحيوور الشورقي "حووالي

110ى730/م" بووببلد الشووام ،)31وغربووو (مئذنووة جووامع القيووروان) ،ومصوور (مووآذن جووامع عموورو بوون

العوواص 32طبق واً لمروايووات التاريخيووة) أن التكوووين المربووع لممئذنووة مث ول النموووذج لممووآذن ف وي العمووارة
اإلسووبلمية المبك ورة ،وانتشوور ىووذا الشووكل موون المووآذن فووي الشووام والجزي ورة العربيووة واي وران 33ومصوور

وشوومال أفريقيووة واألنوودلس ،34واسووتمر ىووذا الط وراز موون عمووارة المووآذن ممي و اًز لمووآذن شوومال أفريقيووة
واألن وودلس بص ووفة خاص ووة والمعروف ووة باس ووم الص ووومعة ،35ومني ووا م ووآذن الج ووامع الكبي وور بص ووفاقس

(235ى849/م ،وتمت تعمية المئذنة في سنة 378ى988/م ،لوحة  ،)2والكتبية بمراكش (595-580ى/

1184-1198م ،36لوحوة  ،)3والجيرالدا (في األصول مئذنوة المسوجد الكبيور بأشوبيمية580 ،ى1184/م،
وتحولووت المئذنووة إلووى بوورج لؤلج وراس بإضووافة قمووة جديوودة سوونة 1568م ،لوحووة  )4بأشووبيمية ،جووامع

حسان بالرباط (593ى1198-1197/م ،شكل" 1أ" لوحة  .)5وأصبحت المئذنة بتكوينيا المربع المميز

رمو و اًز لم ووآذن ب ووبلد المغ وورب العرب ووي حت ووى ف ووي منش ووآتيم التنافس ووية الحديث ووة ،كم ووا نج وود ف ووي التحف ووة

المعمارية مسجد الحسن الثاني (1993م) بالدار البيضاء بالمغرب ،ومئذنتو بارتفاع 210م.37

ويبلحظ مع بدايات العصر العباسي ثمة مرحموة جديودة تتسوم بابتكوار أشوكال جديودة لمموآذن؛

فظي وورت ط وورز إقميمي ووة عكس ووت الم وووروث الحض وواري لك وول إقم وويم ،وخب وورات أى وول الص وونعة في ووو م وون
الميندسووين والبنووائين ،وأثوور ت ووافر م وواد خووام معينووة عمووى تقنيووات البنوواء ،فض وبلً عوون تووأثير المنوواخ

والبيئة ،فظيرت في العراق المآذن المموية بجامعي سوامراء (237-234ىوو852-848/م ،ارتفواع 53م،

لوحووة  )6وأبووو دلووف (247-245ى وو861-859/م ،لوحووة  )7وانتقمووت عنيمووا لمسووجد أحموود بوون طولووون

(265-263ىو879-876/م) بمصر(شكل " 1ف" ،لوحة .)8

ونسووتطيع بعوود ذلووك وعمووى موور القوورون التمييووز بووين تصووميمات المووآذن المختمفووة بوواختبلف
األقاليم والعصور؛ والثابت أثرياًّ أن تفاصيل تصميم المئذنة اختمف ،ليس فقط من إقميم إلقميم ،أو
من عصر لعصور ،بول ومون مدينوة ألخورى ،بول وداخول المدينوة نفسويا ،فينواك أكثور مون قاعودة أو
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محدد لتصنيف المآذن :األول بحسب اإلقميم وتتبع تطورىا داخل اإلقميم تار ًّ
يخيا ،ويمكن وفق ىوذا

المحوودد د ارسووة مووآذن مصوور(لوحووة ،)37-35 ،33-13 ،9والشووام ،والوويمن (لوحووة ،)47-42 ،34وايوران
(لوح ووة ،)56 ،51-50واألناضو وول (لوح ووة ،)39والين وود (لوح ووة ،)63-60وجن وووب ش وورق آس وويا والص ووين

(لوحة ،)59-11وشرق وغرب أفريقية (لوحة  ،)66-12،64باإلضوافة إلوى شومال أفريقيوة (لوحوة.)7-1
ويمكن تصنيف المآذن بحسب محدد آخر يتمثل في العصور أو األسورات الحاكموة ،وبحسوب ىوذا

المحو وودد فتقسو ووم طو وورز المو ووآذن إلو ووى المو ووآذن األمويو ووة (لوحو ووة ،)1والعباسو ووية (لوحو ووة ،)9-7والفاطميو ووة

(لوحووة ،)16-13واأليوبيووة ،والممموكيووة (لوحووة ،)27-21والسوومجوقية (لوحووة  ،)10والمغوليووة (لوحووة-60

 ،)61والمووآذن العثمانيووة (لوحووة .)81-72 ،67وبووالطبع ثمووة تووداخل واضووح بووين كووبل نوووعي التقسوويم
وفق المحددين سالفي الذكر ،فضبلً عن التأثيرات المتبادلة بين ىذه الطرز من المآذن.

ويعنينو ووا ىنو ووا فو ووي المقو ووام األول أن مو ووآذن كو وول إقمو وويم أو عصو وور تشو ووترك فو ووي مجموعو ووة مو وون

الخصووائص المحووددة ،والتوي جعمتيووا متشووابية فيمووا بينيووا ،ومتمووايزة عوون مووآذن األقوواليم أو العصووور

األخرى في ذات الوقت؛ وىذا ما يمكن التعبيور عنوو بخصوصوية الوحودة ،ووحودة الخصوصوية فوي
تفسووير طبيعووة عالميووة المئذنووة ،فعمووى الوورغم موون الشووكل العووام لممووآذن وبعووض العناصوور (بصووفة

خاص ووة قم ووة المئذن ووة والي ووبلل ،ش ووكل رق ووم " 1أ  :ذ") ،والوظيف ووة ،وارتباطي ووا بالمس وواجد ،وتأثيرى ووا ف ووي
التش و ووكيل البص و ووري الع و ووام تقريبو و واً واح و وود ( مظ و وواىر العالمي و ووة) ،فإني و ووا تم و ووايزت م و وون مك و ووان آلخ و وور

(الخصوصية المحمية أو اإلقميمية) استناداً لعوامل عدة (شكل رقم " 1أ  :ذ").

ولوويس ىنووا مجووال د ارسووة أرسووية أو أفقيووة ألي طوراز موون طوورز المووآذن ،ولكوون سوونعرض ألىووم

خصوائص العالميووة لممئذنووة موون حيوث الشووكل ،وكيفيووة تطبيقيووا فوي أرض الواقووع فوي بيئووات متباينووة
وفتو ورات زمني ووة مختمف ووة ،وأث وور تب وواين ى ووذه البيئ ووات واخ ووتبلف الفتو ورات الزمني ووة عم ووى ش ووكل الم ووآذن

وعمارتيا مع االستدالل بنماذج أثرية لتوضيح الفكرة ،وذلك في ضوء النقاط اآلتية:

أ -االرتفاع والبناء البرجي

ب -التخطيط والشكل المعماري
ت -مواد وتقنيات البناء

أ-االرتفاع والبناء البرجي
تمثو وول ىي و وأة الكيو ووان المعمو وواري المرتفو ووع لممئذنو ووة (س و وواء عمو ووى شو ووكل مربو ووع أو أسو ووطواني أو

مخروطي) ما يجعمو أشبو بالبرج السمة الرئيسية المشتركة لممآذن في شوتى أنحواء العوالم ،وال شوك
أن ىذه السمة تمثل واحدة من مظاىر العالمية لممئذنة.

مثو ول ارتف وواع الم ووآذن بص ووورة ش وواىقة س ووامقة فو وي الس ووماء ،الس وويما م ووع رش وواقتيا ودق ووة بنائي ووا

وزخرفتيووا ،مثووار إعجوواب المووؤرخين والرحالووة ،فعبووروا فوي كتابوواتيم ووصووفيم عوون ذلووك ،وكووذلك فوي
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رسوم الرحالة األوربيين (لوحة .)31-28

ون ووورد ىن ووا مث وواالً لكتاب ووات الم ووؤرخين والرحالو ووة ع وون مئذن ووة ج ووامع الس وومطان حس وون (-757

ور(38المئذنووة الجنوبيوة األصوومية،
758ى1357-1356/م) بالقواىرة البوالخ ارتفاعيووا مون األرض  84مت اً

لوحة  )28فيذكر تغرى بردى" :أن ىذه المدرسة ومئذنتها وقبتيا من عجائب الددنيا 39وىوى أحسون
بنوواء فووي اإلسووبلم" ،وذكوور غي وره موون المووؤرخين والرحالووة المعنووى نفس وو 40بعبووارات مختمفووة ،وموونيم

المقريزي ،والظاىري ،والنابمسي ،والورثيبلني ،ومون األجانوب بيتور ودي الفالميوو (1616م) ،ومسويو
تيفنو (1657م) وغيرىم كثيور ،ونوورد وصوف إيفميوا جمبوي ( ،(1682 -1611ورحمتوو األخيورة شوممت

مصور فوي الفتورة 1680-1672م) الرحالووة التركوي لمووآذن جوامع السوومطان حسوون بالقوواىرة بمووا نصووو:

"ولمجووامع مئووذنتان عاليتووان بنيتووا عمووى جوودار ج وانبي المح وراب .وسووقطت المئذنووة اليسوورى فووي عيوود
إبو وراىيم باش ووا ال وودفتردار ،فبن ووى مئذن ووة جدي وودة عم ووى أساس وويا إال أني ووا ص ووارت أقص وور م وون األول ووى
بطبقتووين ،وأمووا المئذنووة الوويمن فشوواىقة ،تنووور بخمووس طبقووات موون المصووابيح ،وليسووت فووي القوواىرة

مئذنة أعمى منو ،41يصعد عمييا بتسعين درجة مون داخول المسوجد حتوى بواب السوطوح ،ثوم يصوعد

إلييا بتسعين درجة أخورى فوي داخميوا فمجمووع درج السومم مائوة وثموانون درجوة 42إال أن كول درجوة

مني ووا نص ووف ذراع معم وواري .فق وود ص ووعدت إليي ووا م ورة ،أن ووا الفقي وور ،فمكث ووت ثبلثووة أي ووام عوواج از ع وون
الوقوووف عمووى ركبتوي .إنيووا لمئذنووة شوواىقة تقابوول طبقتيووا الوسووطى ،حسووب القواعوود اليندسووية ،عتبووة
باب القمعة الداخمية ،فقياساً عمى ذلك يمكن معرفة مقدار ارتفاع القمعة ومبمخ جودة ىوائيا".

وأصبح عامل االرتفاع بالنسبة لممآذن مبالغاً فيوو بموا يتجواوز الغورض الووظيفي الرئيسوي وىوو

دور تعبيريووًّا أكثوور منووو وظيفيووًّا .وأب ورز المووآذن األثريووة المشوويورة بارتفاعيووا
اإلعووبلن لمصووبلة ،لت وؤدي اً
ور موون
مووآذن جووامع محموود عم وي (1265-1246ى1848-1830/م ،لوحووة )35بالقوواىرة (بارتفوواع  85متو اً

مستوى أرضوية المسوجد) ،قطوب منوار595( 43ىوو1199/م626 -ىوو1229/م ،لوحوة  )54بودليي فوي الينود
متر).
متر) ،والكتبية (595-580ى1198-1184/م ،لوحة )3بمراكش (ارتفاعيا  67,70اً
(ارتفاعيا  73اً
ب -التخطيط والشكل المعماري لممئذنة

التخطدددديط .يمك وون تص وونيف الم ووآذن بص ووفة عامو وة إلو وى ن وووعين -1 :م ووآذن مس ووتقمة Free-

 -2 ،standingمووآذن مدمجووة أو ممحقووة بالمسوواجد (وغيرىووا موون األبنيووة) .وتنتشوور نموواذج النوووع

األول بصووورة كبي ورة ف وي المنشووآت الدينيووة بشوورق العووالم اإلسووبلمي ،مثوول المووآذن السوومجوقية 44فووي
إيران( 45لوحة  )51-50والعراق (لوحوة  )49-48والمآذن اإليمخانية ومآذن خ ارسوان وغزنوة وباكسوتان
وأفغانس ووتان( 46لوح ووة  )53،55-52والين وود( 47لوح ووة .)54وم وون أش ووير م ووآذن ى ووذا الن وووع مئذن ووة ج ووام

بأفغانس و ووتان (594-587ىو و وو1198-1191/م ،لوح و ووة  ،)52ومئذن و ووة قط و ووب من و ووار

48

(595ىو و وو1199/م-

626ىو1229/م ،لوحة رقم  )4بدليي في اليند ،ومنار عبلء الدين الخمجي 49في اليند.
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بينما انتشرت المآذن الممحقة بصفة عامة في بمدان المنطقة العربية ،وشمال أفريقية

واألندلس ،واألناضول والبمقان.

وتخطيط الموآذن إموا مربعوة أو أسوطوانية أو مخروطيوة بالكامول ،أو تتكوون مون عودة طبقوات

(طوابق) متماثمة المسقط أو متباينة المسقط.

المووآذن المربعووة كانووت سوومة المووآذن فووي العمووارة اإلسووبلمية المبكورة ،وانتشوورت فوي ىووذه الفت ورة

المبك ورة –كمووا سووبق القووول– فووي الشووام والجزي ورة العربيووة واي وران ومصوور وشوومال أفريقيووة واألنوودلس،
واستمر ممي اًز لمآذن شمال أفريقية واألندلس عمى وجو الخصوص.

وارتبط الشكل المخروطي لممآذن بالعمارة في العراق وايران وشبو القارة اليندية ،وينطبق

عمييا ما ذكر عاليو عن المآذن المستقمة .والمآذن السمجوقية في األناضول كذلك تأثرت بالمآذن
ذات الشكل المخروطي ،وتطورت عمارة المئذنة لتأخذ الشكل األسطواني ،والذي اعتمدتو بعد

ذلك العمارة العثمانية ،وبمغت قمة تطور عمارة المئذنة العثمانية األسطوانية في مآذن جامع

السميمية (981-975ى1574-1568 /م ،لوحة  )67بأدرنة من عمل المعمار سنان.

وتميزت مصر والشام واليمن بالمآذن متعددة الطوابق (الطبقات) حيث تتكون المئذنة عادة

من قاعدة مربعة يعموىا طابقان (أو ثبلثة) يختمف مسقطيما بين المربع والمثمن واألسطواني

ألخيرن بصورة غالبة في العصر الممموكي بالقاىرة ،)50ثم قمة المئذنة ،وعادة تستدق المئذنة
ا
(وا
كمما اتجيت ألعمى (لوحة .)27-21

وجدير بالذكر أن ما سبق ال يعني بالضرورة اقتصار كل إقميم عموى نمووذج محودد لتخطويط

وشكل المآذن دون غيره ،ولكن ىذا ينسحب فقط عمى السمة الغالبة أو األكثر انتشا اًر بالقدر الذي

يسمح باعتبار طراز ما لممآذن ىو األكثر شيوعاً في منطقة بعينيا.

وتمثوول المووآذن فوي الوويمن شوواىدا عمووى مووا سووبق ،فوورغم أن المووآذن اليمنيووة 51بصووفة عامووة تتسووم

بالبساطة ،وتتكون من قاعدة مربعة يعموىا جزء ثان أسطواني (أحياناً مضمع) ينتيي في قمتو بشرفة

مسووتديرة يعموووه جوسووق متوووج بقبووة (مثوول مووآذن المسووجد الكبيوور603ى1206/م لوحووة  ،46 ،34وجووامع
األبيوور1161ى1748/م لوحووة  45بصوونعاء) ،وقوود يفصوول بووين القاعوودة المربعووة والبوودن األسووطواني بوودن
مثمن كمنطقة انتقال (مئذنة مدرسة صوبلح الودين 1003ى1595/م لوحوة  44بصونعاء) .وىنواك مئذنوة
تبدأ من قاعدتيا بمسوقط مضومع وتسوتمر بونفس المسوقط حتوى قمتيوا ،وفوي الجوزء العمووي مون المئذنوة
تستدق بصورة خفيفة (مئذنة العيدروس بعدن 090ى1485/م وتمثل أنموذجاً فريوداً لوحوة )43؛ إال أننوا

ورز متنوعوة مون الموآذن ،فطوراز موآذن مدينوة صونعاء اختموف عون بقيوة المودن
نجد في الويمن كوذلك ط اً

اليمني ووة ،مث وول :تع ووز ،وع وودن ،وزبي وود ،وح وويس ،وحض وورموت ،وس وويئون ،وش ووبام ،وجبم ووة ،وآب وزم ووار
وغيرىا فكل مدينة من ىذه المدن كان ليا نمطُ خاص في بناء الموآذن ،52فينواك الموآذن المخروطيوة
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وىووي متووأثرة بالمووآذن الغزنويووة والسوومجوقية ،وأىووم نماذجيووا مئذنووة "المنووارة" وىووي أحوود أىووم معووالم مدينووة
عوودن ،وتقوووم عمووى قاعوودة منخفضووة مربعووة تقريب واً ،وتتخووذ شووكبل مخروطيووا ،وىنوواك عوودد موون مووآذن

عصوور بنووي رسووول تتبووع نفووس التصووميم "المخروطووي" ،وىنوواك مووآذن مربعووة المسووقط بالكاموول ويصوول

متر بارتفاع  8طوابق (مئذنة مسجد طو وسط مدينة سيئون ،لوحة .53)47
ارتفاعيا حتى  40اً

واز يعك ووس طبيع ووة عالمي ووة انتش ووار ى ووذا
وتمث وول المئذن ووة األس ووطوانية العثماني ووة أنموذجو واً ممت و اً

العنصوور المعموواري موون ناحيووة الشووكل ،وتتميووز المئذنووة العثمانيووة ببوودنيا األسووطواني الرشوويق الووذي
يسووتدق بميووارة شووديدة مووع االرتفوواع وتنتيووي بقمووة مخروطيووة تشووبو رأس القمووم؛ ولووذا عرفووت بالمئذنووة

"القممية" .والمئذنة العثمانية بسيطة فوي التكووين غفول مون الزخرفوة –خاصوة إذا موا قورنوت بالموآذن

الممموكيووة والسوومجوقية والمغربيووة– وتسووتمد خصوصوويتيا موون رشوواقتيا ،وارتفاعيووا الشوواىق ،وقمتيووا
القممية ،وشكميا الثابت الذي حافظت عميو إلى حد كبير (لوحة .)67

ويمثوول انتشووار المئذنووة العثمانيووة (لوحووة  )81-72 ،67 ،35فوي العووالم اإلسووبلمي الووذي خضووع

لسيطرة وحكم الدولة العثمانية ثبلث حواالت تعكوس طبيعوة سياسوة وتطوور تواريخ الدولوة العثمانيوة،
وذلك عمى النحو اآلتي:

 -1األناضول وتركيا والبمقان وجزر البحر المتوسط وبحر إيجة والبحر األيوني
 -2مصر والسودان وشمال أفريقيا وببلد الشام والجزيرة العربية (الحجاز)
 -3اليمن

ف وي الحالووة األولووى تمثوول المئذنووة العثمانيووة الط وراز السووائد (مووع وجووود بعووض االسووتثناءات)،
وعمووة ذلووك أن ىووذه األ ارض وي باسووتثناء األناضووول –لوجووود السووبلجقة وان مثمووت العمووارة السوومجوقية
أحد أىم األصول لمعمارة العثمانية– فتحتيوا الدولوة العثمانيوة واسوتقر ليوا الحكوم لفتورة زمنيوة طويموة

انعكست عمى ازدىار العمران ،وكانت الدولة العثمانيوة أول حكوم إسوبلمي مسوتقر فوي ىوذه البمودان

فمثمت العمارة العثمانية أول طراز معماري إسبلمي فييا.

وفو وي الحال ووة الثانيو وة تزخ وور ى ووذه البم وودان بم وووروث إس ووبلمي محمو وي ق وووي وذي ج ووذور عميق ووة

(العم ووارة الممموكيو ووة ف ووي مصو وور والش ووام والحجووواز ،والمغو وورب األن وودلس) ،وم وون ث ووم اسوووتمر الت و وراث

المعموواري المحم وي لووو الغمبووة ف وي ىووذه األقطووار؛ فنجوود أن المئذنووة الممموكيووة 54اسووتمرت بتكوينيووا
المعمو وواري ط و ووال العصو وور العثمو وواني (مئذنو ووة جو ووامع البردين و وي 1038ى1629/م ،ممموكيو ووة الط و وراز
والتصووميم مووع بعووض المبلمووح العثمانيووة ،لوحووة  .)82ولووم يمنووع ذلووك وجووود المئذنووة العثمانيووة إلووى

جان ووب المئذن ووة ممموكي ووة الطو وراز ،كم ووا ظي وورت المئذن ووة الممموكي ووة الط ووراز (تقريبو واً) بالقم ووة القممي ووة

العثمانيووة –فووي الغالووب تمثوول إضووافةً أو تجديووداً– مووا أدى لغمبووة المووآذن ذات القمووة العثمانيووة ف وي

القاىرة .55وقد عبر الرحالة التركي إيفميا جمبي عن ىذا التأثير بوصفو لممآذن عثمانية الطراز فوي
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القاىرة بأنيا مآذن عمى الطراز اإلسبلمبولي والرومي وطراز الجوامع التركية.56

وفو وي الحال ووة الثالث ووة نج وود فو وي ال وويمن –رغ ووم خض وووعيا لمدول ووة العثماني ووة– إال أن مآذني ووا ف ووي

العصوور العثموواني لووم تتووأثر بالمئذنووة العثمانيووة القمميووة؛ بوول ظوول الطوراز المحمووي اليمنووي مسووتم ار فووي
حالة استثنائية من بين البمدان التي حكمتيا الدولة العثمانية ،وفوي المقابول لوم تخول الموآذن اليمنيوة

من تأثيرات مختمفة ،منيا العباسية والسمجوقية واألندلسية والمصرية.

ومن الواضح أن ىذه الحاالت الثبلث النتشار المئذنة العثمانيوة عكسوت واقوع سياسوة الدولوة

العثمانية ونسبية مدى تغمغل نفوذىا في ىوذه البمودان وتقبول أىوالي البمودان لمحكوم العثمواني ،فضوبل
ع وون تفاع وول الم وووروث المحمو وي فو وي ى ووذه البم وودان م ووع الطو وراز العثم وواني الواف وود ،وال يو وزال تتب ووع ى ووذه

الظاىرة يحتاج لمزيد من البحث في تاريخ الدولة العثمانية وآثارىا المعمارية في ىذه األقطار.

قمة المئذنة .تمثل قمم المآذن أحود أىوم الوحودات التوي أضوفت صوفة الوحودة والعالميوة عموى
المووآذن موون حيووث الشووكل (شووكل )1وتشوورح ف وي ذات الوقووت بصووورة واضووحة تنوووع ىووذه الوحوودة وفق واً
لمحدد زمني (تاريخي) أو جغرافي.

تمثوول قمووة (خوووذة ،57جربوووش )58المووآذن الت وي تأخووذ شووكل قوووس أو عقوود نصووف دائووري ف وي

القطوواع ال أرس وي لقمووم المووآذن (س وواء كانووت القم وة عمووى شووكل قبووة ،مبخ ورة ،59قمووة ،شووكل كمثوورى)،
باإلضافة لمقمة المخروطية ،واليبلل المثبت أعمى القمة القاسم المشترك لمعظم قمم موآذن العموارة

اإلسبلمية في العالم بأسره.

وشووكل اليووبلل أعمووى قموم المووآذن (شووكل )1يمثوول القاسووم المشووترك –تقريبواً– فوي جميووع المووآذن

ف وي العووالم ،واليووبلل ف وي الغالووب مصوونوع موون النحوواس ،مثبووت عمووى جووامور يشووتمل عمووى تفاحووات
(المووآذن الممموكيووة ،والحفصووية والمرينيووة ف وي بووبلد المغوورب ،والعثمانيووة) وقوود يكووون اليووبلل نتيجووة
تصميم القمة بصوورة إنشوائية تأخوذ شوكل اليوبلل ،كموا ىوو فوي العموارة الفقيورة التقميديوة فوي أفريقيوا.

وموون الموورجح أن وحوودة الي ووبلل كعنصوور أعمووى المو وآذن انعكوواس لعاموول آخ وور موون عواموول الوح وودة

اإلسووبلمية وى وي التقووويم اليجووري (القمووري) ،وي ورتبط بووو جميووع المسووممين فووي الصوويام فووي رمضووان
واأليوام القمريووة (المعروفووة بأيوام البوويض موون كوول شووير) ،واألعيوواد .وتفسووير ارتبوواط اليووبلل بالمئذنووة

في سياق أن المئذنة استخدمت الستطبلع اليبلل 60في رمضان واألعياد ،نظ ار الرتفاعيا ،مقبو ُل
ومنطقي ،ويضيف لوظائف وأدوار المئذنة وظيفة جديدة.
وتمثل ظاىرة قمم المآذن متعددة الرؤوس المرتبطوة بموآذن نيايوة الدولوة الممموكيوة الجركسوية
فوي القوواىرة (عصوور السوومطان الغوووري وأم ارئووو ،لوحووة – )32 ،27كمووا سووبق ذكوره– شوواىداً أثريوواًّ عمووى
تنوووع وح وودة عنص ور قم ووة المئذنووة وفقو واً لمحوودد ت وواريخي وجغ ارف وي ،وج وودير بالووذكر أن ى ووذه الم ووآذن

متعووددة الوورؤوس شووممت –إلووى جانووب المووآذن الجركسووية المعروفووة –61مئذنووة جووامع محموود بووك أبوي
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الوذىب1188( 62ى1774/م ،لوحوة )33فوي العصور العثمواني ،وكانوت قموة المئذنوة تتكوون مون خمسووة
رؤوس 63تطايرت ،وبقيت قواعودىا فووق الجوسوق عموى ىيوأة خمسوة قودور ،موا يعطوي داللوة لمورابط
المشترك بين النماذج الممموكية صاحبة ىوذه الخاصوية المعماريوة ،والنمووذج العثمواني فوي محاولوة

إحيائيا ،والظاىر ىو التأثير المكواني لموقعوو أموام الجوامع األزىور وعموى بعود خطووات مون مدرسوة
الغوري ،ويمكن تفسير ذلك في سياق البعد التعبيري كداللة الستعادة نفوذ المماليك وأن أبا الذىب
استمرار لمسمطان الغوري.

والظاىرة األخيرة التي تتعمق بالشكل تتمثل في تعودد الموآذن .تعوود ظواىرة تعودد الموآذن لفتورة

مبكرة؛ حيث تؤكد الروايات التاريخية وأقدميا ما أورده ابن عبد الحكم (ت 257ى967 /م ،كتاب فتوح

مصر وأخبارىوا) من أن الوالي مسممة بن مخمد (53ى673/م) أمر ببناء أربع 64صوامع (منارات) في
أركووان جووامع عموورو بوون العوواص ،وأنشووئت ف وي عيوود الوليوود بوون عبوود الممووك (96-86ى715-705/م)

أربووع 65مووآذن ف وي مسووجد الرسووول  بالمدينووة ،وف وي الجووامع األموووي بدمشووق ،والموورجح أن تعوودد
المووآذن ف وي ىووذه الفت ورة المبك ورة كووان لغوورض وظيف وي ،بحيووث يصوول األذان لجميووع الجيووات حووول
الجامع ،وارتوبط ذلوك بالتأكيود بتعودد الموؤذنين ،وفوي ذات الوقوت لتمييوز المسوجد الجوامع الوذي تُقوام

فيو الصموات الجامعة .وفي العصر الممموكي ارتبط تعدد الموآذن كوذلك باعتمواد األذان السومطاني
كمووا سووبق القووول ،ولكوون يمكوون القووول إن انتشووار ظوواىرة تعوودد المووآذن بصووفة عامووة ارتووبط بالبعوود

التعبيووري بصووورة أكثوور –سنشووير إليووو فووي البع ود التعبيووري– واشووتيرت ظوواىرة تعوودد المووآذن بصووفة
خاصة في اليند وايران والمساجد العثمانية السمطانية.

وتمثوول عمووارة المسوواجد وأيضووا األضوورحة فووي الينوود شوواىدا أثريووا عمووى ظوواىرة تعوودد المووآذن؛

حيووث ارتبط وت بوظووائف وأدوار أخوورى فضووبل عوون األذان ،لعوول أىميووا توودعيم البنوواء فووي مسووتوياتو
المتصمة بجدران المسجد ،فنجد أن أغمب المساجد فوي الينود تحتووي عموى عودد زوجوي مون الموآذن
 2أو  4أو  6م ووآذن تكتن ووف أرك ووان المس ووجد جميعي ووا ،أو ظم ووة القبم ووة ،أو الص ووحن ،م ووع االىتم ووام

بواجيوة ظموة القبموة المطموة عمووى الصوحن ،ولوم تقتصور ىوذه الظوواىرة عموى المسواجد وانموا انعكسووت
عمى منشآت أخرى أىميا األضرحة ،حيوث تكتنفيوا عوادة أربوع موآذن 66بزوايوا البنواء األربعوة ،مثول

ضريح تاج محل(لوحة  ،)60وضريح اعتماد الدولة بأج ار (لوحة .)61

فنجد بالمساجد عادة أربع موآذن بزوايوا ظموة القبموة –أو أربعوة أبوراج بزوايوا ظموة القبموة– وأحيانوا

تزيد مئذنتان أخريان –لتصبح بذلك ست مآذن– تكتنفان مدخل ظمة القبمة من الصحن مثل المسوجد

الجامع في شامبانير (906ىو1500/م) ومسجد برطاق بعميكرة (1235ىو1826/م) ،أو من الخارج ،مثل

المسوجد الجوامع بووأج ار1056( 67ىوو1648/م) وجوامع إبوراىيم فوي حيودرآباد (لوحووة  ،)63أو بزوايوا صووحن

المس و ووجد ،مث و وول المس و ووجد الج و ووامع بعميكو و ورة1152( 68ىو و وو1739/م) ومس و ووجد وزيرخ و ووان ف و ووي الى و ووور
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(1053ه1643/م) ،أو مئووذنتان –فض وبلً عوون األب وراج األربعووة بأركووان المسووجد– عمووى جووانبي واجيووة

ظمة القبمة المطمة عمى صحن المسجد ،مثل المسجد الجامع بودىمي (1045ىوو1641/م ،لوحوة  ،)62أو
تقتصر عمى ىاتين المئذنتين عمى جانبي واجية ظمة القبمة المطمة عمى صحن المسجد مثل مسوجد

فتحبوري بيجم بمدينة شاىجيان آباد شمال دىموي (1054ه1650/م) ،ومسوجد زينوة المسواجد" 70غاتوا
مسووجد" بوودىمي (1122ى وو1710/م) .والتكوووين المعموواري الغالووب ليووذه المووآذن (المنووارات) يتكووون م وون
طابقين كل منيما ذو مسقط مثمن –وأحياناً طوابق واحود– يعموىموا جوسوق موثمن ،كوذلك يعمووه خووذة
بص وومية الش ووكل ،وتختم ووف ع وون ى ووذا التص ووميم مئ ووذنتا مس ووجد فتحب ووورى ب وويجم 71ومئ ووذنتا مس ووجد زين ووة

المساجد بدىمي ،فتتكون من أربعة طوابوق مثمنوة مون الحجور األحمور تسوتدق ألعموى ومتوجوة بخووذة

ذات قطوواع موودبب مفصووص فووي مسووجد فتحبوووري وخوووذة بصوومية الشووكل فووي مسووجد زينووة المسوواجد،
وتتميز كذلك مآذن ومسجد برطاق بعميكورة (1235ىوو1826/م) بتصوميم فريود؛ فيوي متماثموة ،كول منيوا

مكون من طابقين مضمعين وجوسق متووج بقبوة ،والجديود ىنوا أن تضوميعات بودن المئذنوة بوارزة ،ذات

قطوواع نصووف مسووتدير كووذلك ،وينتيووي كوول ضوومع منيووا فووي الطووابق الثوواني بأشووكال جواسووق صووغيرة

مثمنوة مغطوواة بقبوواب مدمجووة فووي بوودن الطوابق .72وتسووتخدم ىووذه المنووارات فضوبلً عوون اآلذان ،لتوودعيم
البناء في مستوياتيا المتصمة بجدران المسجد ،واستخدمت أيضاً اسوتراحات (مقاعود) لشويوخ المدرسوة
وزوارىا من األساتذة والعمماء ،وبعضيا كتاتيب لتحفيظ القرآن.73
ت -المئذنة ومواد وتقنيات البناء

تمثل المواد الخام وتقنيات البناء أحد أىم العوامل التي تميز مآذن كل إقميم أو كل مدرسة

معمارية –إذا صح التعبير– عن غيرىا ،كما أنيا تعبر عن ثقافة البناء في فترة زمنية ما.

والمآذن في المساجد األولى كانت مبنية من الطوب المبن .وأول مئذنة تبنى من الحجر في

ضوء الروايات التاريخية ىي مئذنة جامع البصرة سنة 45ى665 /م كما أشرنا سابقاً.

ونجد الطوب المبن واآلجر والحجر تمثول موواد البنواء الرئيسوية لمموآذن ،واسوتخدام ىوذه الموواد

مقرون بصورة كبيرة بحسب انتشار استخداميا في البناء بصفة عامة ،وىذا يتباين ليس فقوط مون

قطر لقطر أو من مدينة لمدينة ،بول وداخول المدينوة نفسويا يختموف مون فتورة زمنيوة ألخورى .فعموى
س ووبيل المث ووال نج وود أن م ووادة اآلج وور -عم ووى األغم ووب من ووذ بداي ووة العص وور العباس ووي– كان ووت الم ووادة
الرئيسووة 74لبنوواء المووآذن ف وي مدينووة القوواىرة حتووى بدايووة العصوور الممموووكي تقريب واً ،ثووم سوواد البنوواء

بووالحجر 75خووبلل العصوور الممموووكي ،واسووتمر ف وي العصوور العثموواني .76ف وي حووين أن المووآذن ف وي

الدلتا
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بصووحراء مصوور الغربيووة (لوحووة  ،)20والووببلد الصووحراوية ف وي شوومال أفريقيووة ،وىووذا م ورتبط كووذلك
بالبعد االقتصادي كما سنشير إليو الحقاً.
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ونجود كوذلك اسووتخداماً مزدوجواً لمموواد الخوام فوي البنواء ،وىوذا شووائع أكثور فوي البنواء بالحجووارة

واآلجر ،ويكون السبب في الغالب لضرورة إنشائية ،مثل بناء األجزاء العموية من اآلجر لتخفيوف
األحمال ،ولسيولة استخدام اآلجر مقارنة بالحجر في التغطية والعقود والزوايا.

وف وي الوويمن اسووتُخدم الحجوور ف وي بنوواء مووآذن منشووآت موودن صوونعاء وتعووز وزبيوود واب ،بينمووا
اسووتخدم اآلجوور لبنوواء مووآذن عمووائر جبموة وعودن (لوحووة  ،)43واسووتخدم الطوووب المووبن والنووورة 79فووي
بناء مآذن حضرموت وسيئون.

واسووتُخدم بنسووب متفاوتووة زمني واً ومكانيوواًّ كووذلك الخشووب والرصوواص والحديوود والنحوواس ،حيووث
استخدم الخشب في بعض شرفات المآذن الممموكية ،واستخدم الخشب والرصواص بصوفة خاصوة

لقمووم المووآذن العثمانيووة ،واسووتخدم الحديوود لعموول دعامووات أو سووبللم داخميووة ،وان كووان عمووى نطوواق
ضيق وحديث نسبياًّ ،وبينما يمثل النحواس الموادة الخوام األقول اسوتخداما فوي المئذنوة حيوث ُيصونع
وار بووين غالبيووة مووآذن
منووو اليووبلل أعمووى قمووة المئذنووة ،إال أنووو يمثوول القاسووم المشووترك األوسووع انتشو اً

العالم اإلسبلمي.

وتمثل كذلك التكوينات الزخرفية والكتابية والمنفذة بموواد خوام متباينوة ،مثول اآلجور والقاشواني

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

كمووا تفسوور تقنيووات البنوواء ،وبعووض العناصوور والمفووردات المعماريووة ،والتشووكيبلت والوحوودات

الزخرفية حقيقة التأثير والتأثر بين مآذن العالم اإلسبلمي بعضويا وبعوض مون جيوة ،وبينيوا وبوين
آثار الحضارات األخرى من جية ثانية.

مئذن ووة ن ووافبكتوس( 80الق وورن 10ﻫ16/م ،الت ووي أعي وود بناؤى ووا 1113ﻫ1702-1701/م) –تع وورف

بمئذنووة الوووزير ،وتقووع بووالقرب موون قمعووة نووافبكتوس بمدينووة ومينوواء باليونووان ،لؤلسووف تيوودم الجووامع

بالكاموول ولووم يتبووق سوووى قاعوودة المئذنووة– أنم وووذج ممتوواز لتوضوويح فك ورة طبيعووة عالميووة المئذن ووة

كعنصر معماري أو كظاىرة معمارية دالة وكيفية التطبيق ضمن بيئات متباينة .فنجد أن المئذنوة
–الجزء المتبقي منيا -منفوذ بتقنيوة بنواء بيزنطيوة محميوة (لوحوة  .)68وىوذه التقنيوة تعورف فوي فون

العمووارة البيزنطيووة بووال ،cloisonnéوىوي عبووارة عوون إحاطووة كوول قطعووة حجوور بببلطووة موون اآلجوور
موون جميووع الجيووات ،وىووذه التقنيووة تميووز العمووارة البيزنطيووة اليونانيووة ،81واسووتمر تأثيرىووا فوي بعووض
نماذج العمارة العثمانية في اليونان.

وأُجموول القووول فووي عم وارة المووآذن موون حيووث الشووكل ( )Formأن المئذنووة تمثوول أىووم مممووح مووادي

ثبلث ووي األبع وواد يعك ووس ص ووفة عالمي ووة الحض ووارة اإلس ووبلمية بص ووفة عام ووة ،والعم ووارة اإلس ووبلمية وعم ووارة

المساجد بصفة خاصة ،ورغم الوحدة في أصول النشوأة والوظيفوة؛ فإنوو موع اتسواع الدولوة اإلسوبلمية ،ثوم
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تع وودد ال وودول اإلس ووبلمية ف ووي بيئ ووات مختمف ووة ذات إرث معم وواري وحض وواري ومو وواد خ ووام وخبو ورات بن وواء
وظروف مناخ متباينة ظيرت طرز إقميمية متمايزة ،وفي داخل كل إقميم استناداً لعوامول موؤثرة متعوددة،

ظيرت كذلك أنماط متعددة ،وان اشتركت في السمت العام في المجمل إال أنيوا تختموف فوي التفاصويل،

ونكوورر أن ىووذا اإلسووقاط لمعنووى العالميووة حيووث المممووح العووام المشووترك أو الموونيج المشووترك –إن صووح

التعبير– يمثل القاسوم المشوترك بوين النتواج المعمواري فوي كافوة دول العوالم اإلسوبلمي ،بينموا تركوت آليوة
التطبيو ووق شو وواممة تفاصو وويل التخطو وويط والتصو ووميم والزخرفو ووة وتقنيو ووات البنو وواء بحسو ووب طبيعو ووة وشخصو ووية
وامكانات كل إقميم بما ينعكس عمى ىذا النتاج المعماري ويميزه من مكان آلخر بكل أريحية وطبلقة.
 .2المئذنة والوظيفة

تمثل الوظيفة أحد أىم األبعاد في دراسة العمارة اإلسبلمية بصفة عامة والمئذنة بصفة

خاصة ،ألنيا بصورة أو بأخرى تمثل عامبلً مؤث اًر عمى األبعاد األخرى وان كان ذلك التأثير
بنسب متفاوتة.

نشووأت المئذنووة بغوورض واحوود رئيسوي ،وىووو اإلعووبلم بوقووت دخووول الصووبلة عبوور األذان ،وفوي

مرحمة الحقة أصبحت عبلمة أو شارة ُيستدل عبرىا عمى موقع الجامع خاصة لمغرباء ،ثم تحققت
لممئذنة دالالت أخرى لم تكن غاية في ذاتيوا ،وانموا ترتبوت ضومن النتوائج المباشورة النتشوار عموارة

المآذن بصورة عالمية؛ حيث أصبحت المآذن أكثر العناصور توأثي اًر فوي إكسواب مدينوة موا (أو حوي
أو محمة) البعد البصري اإلسبلمي؛ حتى صارت رم اًز لئلسبلم والحضارة اإلسبلمية.

وزيد عمى األذان ضمن وظائف المئذنوة والموؤذن عموى السوواء –كموا ذكورت سوابقاً– التسوبيح

والتيمي وول والتكبي وور ،وذك وور ح ووال الم وووت والقيام ووة ،وم وودح النبو وي  ،وانش وواد السو وحريات والفجري ووات
والقصووائد والم وواعظ خاصووة ف وي شووير رمضووان وأيووام الجمووع ،وارتووبط ذلووك التطووور الوووظيفي كووذلك

بتطور معماري لممآذن من حيث العدد والشكل ،82وظيور دكك لممؤذنين داخل المساجد.

وموون أوجووو ذلووك التطووور الوووظيفي عمووى سووبيل المثووال اعتموواد اآلذان السوومطاني (أن يقوووم بووو

أكثر من مؤذن ،عمى أن يأتي كل مؤذن بأذان كامل عمى انفراد) في الجوامع الكبرى فوي العصور

الممموووكي بالقوواىرة ،ويمبوي تصووميم وعمووارة المئذنووة الممموكيووة ذلووك التطووور عبوور عنصورين رئيسووين
يتم ووثبلن فو وي تع وودد الم ووآذن (لوحو وة  )36-35 ،33بالمنش ووأة م وون جي ووة ،وتع وودد الشو ورفات فو وي المئذن ووة

الواحدة (لوحة  )26-21من جية ثانية.83

وفضبلً عن الوظائف األصمية لممئذنة المذكورة عاليو –والتي أدتيا المئذنوة عموى أكمول وجوو

نتيجووة التكاموول بووين مكوناتيووا موون حيووث الشووكل والبعوود التعبيووري بصووفة والبعوود الفقي وي المعموواري

خاصوة ،كمووا سنشووير إلووى كوول فوي موضووعو– فثمووة وظووائف (أدوار) أخوورى لممئذنووة اسووتجدت نتيجووة
عوودة عواموول ،أىميووا موقووع المووآذن ،وعمارتيووا (الشووكل) ،والبعوود التعبيووري الووذي اكتسووبتو ،ويمكوون
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حصر ىذه الوظائف واألدوار عمى النحو اآلتى:
 أبراج مراقبة ووسائل اتصال -منارات ىداية السفن

 رمز أو شارة لمقوة والتقوى (لممنشئين) -دعاية سياسية-دينية

وتمثوول المووآذن المص وريةفي صووعيد مصوور(لوحووة  ،)16-13أنموذج واً لممووآذن الت وي قامووت بوودور

أبو وراج مراقب ووة أو وس ووائل اتص ووال ،84خاص ووة فو وي أوق ووات الخط وور والح ووروب ،وذل ووك عب وور اس ووتخدام
إشووارات ضوووئية لوويبلً أو دخانيووة أثنوواء النيووار ،وتتمق وي كوول مئذنووة اإلشووارة عوون سووابقتيا وتوصووميا
بوودورىا لممئذنووة البلحقووة ،وذلووك موون الجنوووب إلووى الشوومال ،حتووى يووتم توصوويل اإلشووارة أو الرسووالة

لمعاصمة القاىرةفي أسرع وقت ممكن.

وتمثل مآذن الدلتا (لوحة  )19-17في مصر أنموذجاً لممآذن التي قامت بدور منوارة 85ليدايوة

السووفن المووارة بالنيوول ،وذلووك موون خووبلل موقووع المووآذن عمووى النيوول مباشورة ،وارتفاعاتيووا الشوواىقة التوي
ور موون سووطح البحوور فوي موودن وقوورى الوودلتا مثوول :أبووو صووير ،سوومنود ،المنصووورة،
تصوول إلووى  47متو اً

دمياط ،فوه ،رشيد ،دسوق ،ديروط بحري.

وموون األدوار األخ وورى لممئذن ووة كعنص وور معم وواري أني ووا تعب وور ع وون مظي وور م وون مظ وواىر الق وووة

والثووروة ،واإليمووان والتقوووى وح وب أعمووال الخيوور ،والتنووافس المعموواري ،وحووب ذيوووع الصوويت وتخميوود

ال ووذكر ،وتنتيو وي د ارس ووة ع وون دور المئذن ووة فو وي مدين ووة ص وونعاء ب وواليمن إل ووى أن دور الم ووآذن تج وواوز
ور لمقووة
الوظيفة التقميدية لرفع األذان والنداء لمصبلة إلى كونيوا تعبيو اًر عون التقووى واإليموان ،ومظي اً

لممنشئ .86ويقارنيا في ىذا السياق بأبراج العمائر السكنية التي ترسول نفوس الرسوالة
والق ْدر العالي ُ
من انعكاس لمقوة والق ْدر.
وتكوووين مووداخل المسوواجد والعمووائر الدينيووة التووي يكتنفيووا مئووذنتان عاليتووان يعكووس ىووذا الوودور

(لوح ووة  ،)41-38وتمث وول مئ ووذنتا ج ووامع المؤي وود ش وويخ (823-822ى1420-11419/م ،لوح ووة  )37أعم ووى
برجي باب زويموة بالقواىرة أنموذجواً مون أجمول النمواذج لمموآذن التوي تووحي بمظيور القووة والفخاموة،
والتأثير أو االنطباع الذي تتركو المئذنتان أعمى البرجين بضخامتيما وارتفاعيما وبنائيما الحجري

المنحو وووت المو ووتقن بو ووالقوة والفخامو ووة ،وقو وود دعو ووا تكو وووين المئو ووذنتين بيو ووذه الصو ووورة ألن يمو وودحيما
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المؤرخون ،ويكتب عنيما الشعراء الكثير حتى بعد تيدم المئذنة البحرية.

وتمثل المآذن الممموكية في مصر خيور أنمووذج لتوضويح توأثير البيئوة التنافسوية عموى تطوور
عمارة المآذن ،واألدوار التعبيرية و ِ
الدعائيوة غيور المعمنوة التوي قاموت بيوا الموآذن ،فويمكن أن نعتبور
أن البيئة التنافسية (ضمن عمائر سوبلطين وأموراء المماليوك) كأحود العوامول الموؤثرة 88عموى ظواىرة
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تع وودد رؤوس الم ووآذن لعم ووائر الق وواىرة الديني ووة فو وي العص وور الجركسو وي (لوح ووة  ،)33-32 ،27وأيضو واً

اإلبداع والتأنق في زخارف المآذن.

دور آخور لمموآذن يتمثول فوي تحقيوق تخميود الوذكر واألجور ،وذلوك
وتوجد ظواىرة أخورى تعكوس اً

عمووى مسووتويين :األول عوون طريووق إمووا بنوواء مئذنووة جديوودة أو تعميوور واسووتكمال أجوزاء لمئذنووة قائمووة
بالفعل لجامع تاريخي شيير ،مصحوباً أحياناً بتعمير الجامع أو بعض أج ازئوو .وتمثول نمواذج ىوذا

المسووتوى مئذنووة السوومطان الجووين (696ى1296 /م ،لوحووة  )9بجووامع أحموود بوون طولووون ،حيووث آثوور

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

مآذن قايتباي (873ى1469/م) والغوري (915ى1510/م) بالجامع األزىر (لوحة .)33

والمسووتوى الثوواني يتمثوول فوي حووب عموول الخيوور –الرغبووة الظوواىرة– مووع عوودم القوودرة عمووى بنوواء

جامع جديد بالكامل ،أو اإلكثار من عمل الخير في حالة القدرة وعمل أعموال عديودة ،فيقووم ببنواء
مئذنة لبناء قديم قائم بالفعل ،مثل مئذنة األمير يشبك من ميودي (883ى1478/م) لمسوجد وضوريح

اإلمام الميث بن سعد.90

ويمكن تفسير ىذا الودور لممئذنوة بمسوتوييو أحود تفسويرين بواختبلف كول حالوة عموى حودة؛ التفسوير

األول فقيي؛ حيث يمثل بناء المسواجد والمسواىمة فوي بنائيوا وتعميرىوا أحوب األعموال إلوى اد ،وتودخل

في باب الصدقة الجارية لصاحبيا بعد وفاتو ،ويؤكد ذلك اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة.

ويير–
والتفسووير الثوواني دعووائي؛ حيووث إن بنوواء أو تجديوود مئذنووة لبنوواء قووديم قووائم –حبووذا لووو شو اً

يمثوول أسوورع إنجوواز معموواري بأقوول تكمفووة يحقووق شوويرة لصوواحبو ،وىووذا يعبوور عنووو ف وي فوون الدعايووة

السياسية الحديثة بإنجاز سريع قميل التكمفة يشبع احتياج أكبر شريحة ممكنوة؛ وىوذا يكوون مطموبواً

بشدة ألي سياسي أو حكومة جديدة في مرحموة البدايوة عموى وجوو الخصووص ،ويمكون تفسوير بنواء
السوومطان الجووين لمئذنووة جووامع ابوون طولووون ،وتعميوره لمجووامع فوي ىووذا السووياق ،وتكموون مشووكمة ىووذا

التفسير في صعوبة إثباتو.

ومجم وول الق ووول فو وي المئذن ووة والوظيف ووة أن الوظيف ووة األساس ووية لممئذن ووة ككي ووان معم وواري مو ورتبط

بالمسوواجد (س وواء بشووكل متصوول أو مسووتقل) متمثمووة ف وي رفووع األذان وتوصوويمو موون عوول ألكبوور دائ ورة
ممكنة لئلعبلم بوقت دخول الصبلة –فضبلً عمى أن وقوف الموؤذن عموى المئذنوة المرتفعوة فوي ذاتوو

إعبلن مرئي في ذاتو لئلعبلم بوقت الصبلة لمن ال يتمكن مون سوماع األذان مون بعيود– ىوي السومة

الت وي أكسووبت المئذنووة صووفة العالميووة ،ومووع ذلووك فقامووت المئذنووة بوظووائف وأدوار أخوورى متباينووة موون
مكووان آلخوور ،وموون فت ورة زمنيووة آلخوورى .بكممووات أخوورى تتحقووق عالميووة المئذنووة موون حيووث الوظيفووة

بحسوب الوظيفوة الرئيسوة ليوا ،وفوي ذات الوقوت لوم تمنوع ىوذه العالميوة وجوود خصوصويات محميوة فوي
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توظيووف المئذنووة لوظووائف وأدوار أخوورى ف وي منوواطق عوودة بحسووب عوودة عواموول تختمووف موون منطقووة

لمنطقة ومن عصر لعصر.

وتمث وول مس وواجد بع ووض الف وورق اإلس ووبلمية ،مث وول الزيدي ووة واإلباض ووية اس ووتثناء لقاع وودة ارتب وواط

مساجدىا بالمآذن المرتفعة لئلعبلن لمصبلة ،ورغم أن ىذه الشريحة ال توؤثر عموى عالميوة عنصور
المئذنوة ألنيووا انعكسوت عمووى عمووارة بعوض المسوواجد ولوويس كول المسوواجد لكمتوا الفورقتين عمووى سووبيل

المثووال ،ولفت ورات زمنيووة محووددة ،وف وي أموواكن بعينيووا ،وسوونناقش ذلووك بالتفصوويل ف وي البعوود الفقي وي

المعماري لممئذنة كعنصر معماري مرتبط بعمارة المساجد عمى وجو الخصوص.
 .3المئذنة والبعد التعبيري

تُمثول المووآذن واحوداً موون أىوم عناصوور التشوكيل البصووري لممدينوة اإلسووبلمية (لوحووة )83-82
بل نستطيع أن نقول فوي ىوذا اإلطوار إنيوا األكثور توأثي اًر عبور انتشوارىا فوي إكسواب مدينوة موا البعود

البصري اإلسبلمي.

ومن ىنا صارت المدن تعرف بمآذنيا ،فاشتيرت القاىرة (لوحة  )83بمدينة األلف مئذنة

(أو مدينة المآذن ،)91ودعا وجود المساجد والمآذن العثمانية الطراز في جزر بحر إيجة (جزيرة

ميتميني) والبحر المتوسط (جزيرة كريت ،لوحة  )74لظيور مصطمح "العثمنة" أو

" "Ottomanizationأي الصبغة أو المظير العثماني
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لممدينة أو الجزيرة.

والمئذنة بيذا الدور التعبيري صوارت رمو اًز لممدينوة اإلسوبلمية ،ثوم لمحضوارة االسوبلمية واتسوعت

داللتيووا التعبيريووة لتصووير رمو از لئلسووبلم؛ وفوي المقابوول نجوود ىوودم المووآذن وحظوور بنائيووا لطمووس صووبغة
إسبلمية تاريخية كانت موجودة بالفعل ،أو عدم إكساب واحدة جديدة في العصر الحديث.

وفووي ىووذا السووياق نفسوور ىوودم المووآذن فووي األنوودلس (أسووبانيا) ودول البمقووان بعوود خروجيووا موون

تحت مظمة الحكم اإلسبلمي (أسوبانيا فوي نيايوة القورن 15م بسوقوط غرناطوة سونة 1492م ،والبمقوان
فووي بوودايات القوورن 20م) حيووث عموودت القوووى الحاكمووة الجديوودة –باسووتثناء بعووض المنوواطق وبعووض
النماذج النادرة (لوحة  –)81-75سواء كانوت مسويحية أو شويوعية إلوى ىودم اآلثوار اإلسوبلمية عاموة
وز وعبلمووة
والمووآذن بصووفة خاصووة ،واختصووت األخيورة باليوودم الكاموول فووي أغمووب األحووال لكونيووا رمو اً

مميزة لئلسبلم والمساجد ،فأرادت بذلك مسح الصبغة اإلسبلمية لممدينوة ،وحوذف جوزء مون تاريخيوا

وىويتيا استمر في معظم ىذه األماكن فترة تقارب خمسة قرون .وينطبوق ىوذا الوصوف عموى مودن
قرطبة
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وغرناطوة وأشوبيمية والزىوراء (األنودلس) ،ثيسوالونيكي (لوحوة  )73-72وسويرس (اليونوان،)94

وص و وووفيا (بمغاري و ووا ،)95تي ارن و ووا (ألباني و ووا ،)96سو و وراييفو( 97البوس و وونة واليرس و ووك) ،وبمجو و وراد (صو و وربيا)،
وبوخارست (رومانيا ،)98وكيشيناو (مولدوفا) ،وبودابست (المجر.)99

وتمثل المدن اليونانية شاىداً عمى مسح الصبغة المعمارية اإلسبلمية ،والتي اكتسبتيا عبر
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قرون من الوجود العثماني؛ فنجد مدينة أثينا والتي لم يتبق بيا مئذنة واحدة من عشرات المآذن
التي نراىا في تصاوير الرحالة وتسجميا كتاباتيم ،ومدينة ثيسالونيكي شمال اليونان لم يتبق غير

مئذنة غير كاممة من مئات المآذن
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(لوحة  ،)73-72ومدينة سيرس شمال اليونان لم يتبق بيا

أي مئذنة من مئات المآذن .إن ىدم المآذن كان متعمداً وممنيجاً حتى تختفي الصبغة اإلسبلمية
البصرية لممدينة ،ولم يعمم ىؤالء المخربون أنيم ييدمون تراثاً إنسانياًّ عالمياًّ وليس مجرد مبان
تخصيم أو تخص حتى من بنوىا.

وتمثل داللة المئذنة التعبيريوة كرموز لئلسوبلم عبور انتشوارىا كظول يتبوع اإلسوبلم أينموا ذىوب،

فيعكس وجود المئذنة وجود اإلسبلم والحضارة اإلسبلمية مصاحباً ليا.

وفي نفس السياق التعبيري لممئذنة يمكن تفسوير الموآذن شوديدة الضوخامة ،وشوديدة االرتفواع،

وتعدد المآذن ،وموقع المآذن ،وعمارتيا المحكمة المتقنة عمى أنيا تعبير عن قوة اإلسبلم وىيمنتو
عمى أكبر رقعة جغرافية بالعالم.

وتعكس المآذن في اليند أنموذجا معب اًر عن السياق التعبيري سالف الذكر ،فنجد منار عبلء

الوودين الخمجووي ،101والووذي لووم يتبووق منووو غيوور جووزء موون الطووابق األرض وي ،وىووو عبووارة عوون طووابق
ور؛ و يؤكوود ىووذا القطوور الضووخم أن المنووار كووان أضووخم مئذنووة
أسووطواني ضووخم قطوره حووالي  40متو اً

لوويس ف وي الينوود وحوودىا أو شوورق العووالم اإلسووبلمي ،بوول وف وي العووالم بأس وره ،واشووتيرت الينوود كووذلك
بمآذنيوا شواىقة االرتفوواع ،مثول قطووب منوار بوودليي (ارتفاعيوا  73متو اًور ،لوحوة  ،)54وانتشوور كوذلك تعوودد

المآذن في صورة زوجية بالعمائر في اليند كما سبق القول.

وفي إطار تعبيري كذلك ،لكن في دائرة محدودة تتعمق بالمنشئ ،أو فتورة زمنيوة موا ،أو دولوة

أو أسورة حاكمووة بعينيووا ،تقوووم المووآذن أيض واً بوودور تعبيووري يعكووس مظيوور القوووة والنفوووذ والييمنووة أو

العمو ،وأيضاً قدرات وامكانات المنشئ ،والتنافس المعمواري ،سوواء كوان تنافسوا بصوورة مطمقوة؛ أي

الرغبووة ف وي إنجوواز معموواري لوويس لووو مثيوول قووائم ،أو التنووافس والتحوودي بووين المنش وئين موون سووبلطين
وأمراء بصفة خاصة ،وأيضا بين المعماريين.

وتمثل الموآذن الممموكيوة فوي القواىرة أنموذجوا يوضوح البعود التعبيوري فوي ىوذا السوياق ،فتمثول

مئذن ووة ج ووامع الس وومطان حس وون بالق وواىرة (758-757ى1357-1356/م) الب ووالخ ارتفاعي ووا م وون األرض
متر تنافساً في المطمق ،فأراد السمطان حسن أال يعموىا أي بناء آخر.
 84اً
ويعك ووس ع وودد الم ووآذن بع ووداً تعبيري وواًّ –غي وور البع وود ال وووظيفي والفقيو وي– يفي وود الق وووة والفخام ووة
وضووخامة البنوواء ،وتمثوول مووآذن جووامع عموورو أقوودم أنموووذج لتعوودد المووآذن (أربووع مووآذن ف وي األركووان

األربعووة عم وول مسووممة ب وون مخموود األنص وواري 53ﻫ673/م) وان غم ووب عمييووا فو وي ىووذه اآلون ووة ال وودور

ال وووظيفي كم ووا س ووبق الق ووول ،بينم ووا تمث وول مئ ووذنتا ج ووامع الح وواكم ب ووأمر اد (393ﻫ1003/م) أنموذج ووا
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واضوحا لمبعوود التعبيوري لتعوودد الموآذن ،حيووث مظيوور القووة والفخامووة ،وتؤكود ىوذا الودور وتكممووو بقيووة
تفاصيل التخطيط والعناصر المعمارية لمجامع ،ومنيا المساحة الضخمة ،والمدخل التذكاري.

وفوي العصوور الممموووكي أصووبحت ظوواىرة قويووة (جووامع الناصوور محموود بالقمعووة 718ﻫ1318/م،

لوحووة  )35وظيوور فيي ووا البع وود التعبي ووري بصووورة أوض ووح م وون ذي قب وول؛ فنجوود أن خط ووة بن وواء ج ووامع
السوومطان حسوون (758-757ﻫ1357-1356/م ،لوحووة  )28كانووت تشوومل بنوواء أربووع مووآذن
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تيوويمن

عمى أطراف المنشأة وتطغى عمى البعد البصري لممنشأة والمنطقة المحيطة بأسرىا ،وتمثول مئوذنتا

المؤيد شيخ (823-822ﻫ1420-1419/م) أنموذجا رائعا لمبعد التعبيري لتعدد الموآذن ،وزاد مون قووة
التووأثير بناؤىمووا أعمووى برج وي بوواب زويمووة (لوحووة  .)37وف وي خانقوواه الناصوور فوورج بوون برقوووق بق ارفووة

المماليووك (813-801ﻫ1410-1398/م) تووم وضووع كمت وا المئووذنتين (لوحووة  )36عمووى الواجيووة الرئيسووة
لتحقيق ذات الغرض التعبيري في المقام األول ،وتشير مآذن جامع األزىر (لوحوة  )33فوي صوورتو
النيائيووة مثوواال داال عمووى تعبيريووة المووآذن ،حيووث أضوويفت مووآذن موون قبوول منشووئين متبوواينين تعووود

لعصور عدة دونما ضرورة وظيفية ممحة كما سبق القول.

ويشير موقع المآذن إلى تمبية البعد التعبيري –فضبلً عن العوامل األخرى المؤثرة في بعض

الحاالت ،وأىميا اتفاقيا واألحكام الفقيية بمراعاة عودم شوغميا ألي مسواحة مون مسواحات الصوبلة،
أو االستفادة من أساسات قائمة متينة البناء ،أو محدودية المساحة خاصوة داخول القواىرة فيموا بعود

العصر الفاطمي -فقد حرص المعمار بصورة كبيرة عمى وضعيا عمى الواجية الرئيسة قريبة قودر
اإلمكان من المدخل الرئيس إن لم تكن تعموه –أو تكتنفو فوي حالوة وجوود مئوذنتين كموا ىوو منتشور

فوي عمووارة إيوران وآسوويا الصوغرى والينوود ،لوحووات  –41 :38بحيووث تيويمن عمووى الشووكل العووام لممنشووأة
وتوحي بالفخامة والقوة.

ويمثل شارع المعز بالقاىرة متحفاً مفتوحوا لمموآذن مون العصور الفواطمي وحتوى عصور محمود

عمي باشا ،حيث تُشرف مآذن جميع المنشآت تقريباً عمى شارع المعز (الشارع األعظم أو القصبة
العظم وى) أعمووى الموودخل ال ورئيس أو قريبووة منووو ،مييمنووة عمووى التشووكيل البصووري العووام لمتكوينووات
المعمارية بالشارع (لوحة .)21

 .4المئذنة والبعد االقتصادي

يمثوول البعوود االقتصووادي أحوود أىووم العواموول المووؤثرة عمووى صووياغة الشووكل المعموواري والزخرف وي
لممئذنة ،وفي ىوذا السوياق يمكون مقارنوة النتواج المعمواري فوي بوبلد الشوام ومصور ونظيوره فوي شورق
وغوورب أفريقيووا (لوحووة  ،)66-64وبووين دمشووق ف وي العصوور األموووي وغيرىووا موون الموودن ،وبووين بغووداد

حاضو ورة الخبلف ووة العباس ووية وغيرى ووا م وون الم وودن ،وب ووين مص وور فو وي العصو ورين الطول وووني والف وواطمي

والممم وووكي وبقي ووة العص ووور ،فم وون المعم وووم أن رؤوس األمو ووال وحرك ووة التج ووارة الرئيس ووة تك ووون فو وي
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العواصم الكبرى ،ال سويما وان كانوت عاصومة خبلفوة إسوبلمية كبورى متراميوة األطوراف مثول الودول

األموية والعباسية والعثمانية ،أو دولة إسبلمية قوية مثل الدولتين األيوبية والممموكية (وعاصمتيما

القاىرة) وشممت كل منيما إلى جانب مصر ببلد الشام ،وضمت الدولة الممموكية الحجاز وبعض
الجووزر ف وي البحوور المتوسووط ،ومقارنووة المووآذن الممموكيووة ف وي القوواىرة (عاصوومة الدولووة الممموكيووة)
بنظائرىا العثمانية (بعد أن أصبحت واحدة من واليات الدولة العثمانية) توضح ىذه الفكرة ،خاصة

إذا م وا أخووذنا ف وي الحسووبان تووأثر مصوور اقتصوواديا بعوود تحووول طريووق التجووارة ال ورئيس لطريووق رأس
الرجوواء الصووالح بوودالً موون الموورور عبوور األ ارضوي المصورية ،وأن خوراج مصوور لووم يعوود ُينفووق داخميووا
شأن الفترة الممموكية ،بل صار يرسل لآلستانة حاضرة الخبلفة العثمانية.
وعمى مستوى ثان نجود فوي الدولوة نفسويا تنقسوم العموارة إلوى مودارس معماريوة متباينوة تعكوس

البعوود االقتصووادي كووذلك؛ فنجوود ف وي مصوور عمووى سووبيل المثووال يمكوون حصوور أربووع موودارس رئيسووة
وى وي :القوواىرة (العاصوومة) ،والوجووو البحووري (الوودلتا) ،والوجووو القبم وي (الصووعيد) ،والواحووات .وبوودون
شووك تسووتأثر العاصوومة بالنصوويب األوفوور موون التطووور المعموواري ،والووذي سووينعكس بالضوورورة عمووى

صووياغة الشووكل المعموواري والزخرف وي لمعمووارة بصووفة عامووة ،والمووآذن بصووفة خاصووة ،وتمثوول المووآذن

الممموكية في مصر أنموذجاً واضحاً لذلك.

وتوجوود اسووتثناءات ف وي كمت وا الحووالتين السووابقتين س وواء عمووى مسووتوى الوودول أو عمووى مسووتوى

الموودن ،بحيووث يمكوون أن نوورى نموواذج معماريووة خووارج نطوواق حواضوور الخبلفووة والوودول الكب وورى أو

عواصووم الواليووات تُضووارع العمووائر الكبوورى لمعواصووم والحواضوور؛ وىووذه االسووتثناءات تعكووس أمورين:
األول وى ووو دالل ووة عم ووى بداي ووة اس ووتقبلل سياسو وي –يعك ووس بع ووداً تعبيري وواًّ– يدعم ووو ويتبع ووو اس ووتقبلل

اقتصادي مثل حالتي الدولة الطولونية ومحمد عمي باشا في مصر .والثاني يمثل المستوى الثالوث
لتأثير البعد االقتصادي وىو البعد االقتصادي لمراعي المباشر لمعمارة (المنشئ).

المستوى الثالث ىو إمكانات المنشئ ،وىو ما يفسر –كما أسمفنا– وجود عمائر متمايزة عن

السياق العام المشترك لمطراز المعماري في مكان ما .فعمى سبيل المثال تمثل المآذن الحجرية في
الدلتا المصرية (تمثل نسبة  )103 %5.6ىذه الحالة؛ حيوث إن جموب األحجوار مون منواطق بعيودة،

والحاجووة إلووى جمووب ح ورفيين مي ورة ذوي خب ورة بنحووت الحجوور والبنوواء بووو ،فض وبلً عوون الم وواد الخووام
األخرى مثل الرخام وغيره ،يعكس بدون شوك البعود االقتصوادي المتميوز لممنشوئ ،والوذي أراد بودوره

أن يعكسو عبر منشأتو.

وفي السياق نفسو يمكن مقارنة الموآذن الممموكيوة فوي مصور فوي ضووء إمكانوات المنشوئ ،فموآذن

فئة السبلطين (الناصر محمد ،السمطان حسن ،المؤيد شيخ ،قايتباي ،الغووري) ال شوك أنيوا تمثول أروع
النموواذج المعماريووة لممووآذن ،وانعك واس البعوود االقتصووادي –فضووبل عوون النفوووذ السياس وي– ف وي اسووتئثارىم
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بووأنفس وأجووود الموواد الخووام ،وأشووير المعموواريين ،وأميوور الحورفيين ،ويتبووع السووبلطين فوي ذلووك فئووة كبووار

األمراء ،وفي السياق ذاتو تتمايز مآذن عمائر السبلطين العثموانيين –يتوبعيم فوي ذلوك الووزراء العظوام–
ف وي مخططاتيووا وارتفاعاتيووا وعناصوورىا ،وت ورتبط بأسووماء أشووير المعموواريين مثوول حوواجي بوون موسووى

104

(الج و ووامع األخضو و ور فو و وي أزني و ووك795-780 ،ى1392-1378/م) ،وح و وواجي ع و وووض باش و ووا( 105الج و ووامع
األخضووور ف و وي بروص و وة822-815 ،ى1419-1412/م ،والجوووامع الكبي وور ج ووامع الس وومطان جمب و وي محمو وود
"السوومطان محموود األول 824-804ى1421-1402/م" فوي ديموتيقووا باليونووان 824ى1421-1420 /م ،لوحووة

 )80وسوونان 106باشووا (مجموعووة كبي ورة موون العمووائر لمسووبلطين والوووزراء العظووام وزوجوواتيم وبنوواتيم ف وي

إسطنبول ،وتوجيا سنان بجامع السميمية 981-975ى1574-1568 /م ،لوحة  )67في أدرنة.

وجوودير بالووذكر أن تووأثير البعوود االقتصووادي لوويس مطمقووا؛ وانمووا ىنوواك ثمووة تووداخل بينووو وبووين

توأثير أبعواد أخورى فوي صوياغة الشوكل المعموواري والزخرفوي لممئذنوة ،ويوأتي البعود الفقيوي المعموواري

ف وي مقدمووة ىووذه األبعوواد ،وف وي ىووذا السووياق يمكوون تفسووير الث وراء الشووديد لزخووارف المئذنووة الممموكيووة

عامة والجركسية خاصة مقارنوة بالمئذنوة العثمانيوة ،وأن عموة ذلوك ال تقوف عنود البعود االقتصوادي،

وسنوضح ذلك أكثر في ُمعالجة البعد الفقيي المعماري لممئذنة.
ويمثوول البعوود االقتصووادي عووامبلً أدى إلووى تنوووع وحوودة المئذنووة ككيووان معموواري يتسووم انتشوواره

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

وجاء تنوع المآذن نتيجة البعد االقتصادي انعكاسا صادقا لسياق بناء ىذه المآذن االقتصادي،

ونتج عنيا مآذن شوديدة الثوراء ،وأخورى ثريوة ،وثالثوة بسويطة ،ورابعوة فقيورة؛ وكول فئوة مون ىوذه الفئوات

تعكووس مدرسووة معماريووة مختمفووة ف وي الغالووب ،وىووذا التنوووع يكسووب عمووارة ىووذه المووآذن رونق واً وجموواالً
خاصاًّ بيا؛ فنجد العمارة الفقيرة بالطوب الموبن (لوحوة  )66-64 ،20 ،12 ،6رغوم مظيرىوا الفقيور فإنيوا

أكثر تكيفاً مع البيئة وتعبي اًر عنيا ،وىذا يودل عموى التنواغم بوين البعود االقتصوادي وأبعواد أخورى ،مثول

البعد البيئي المناخي ،والبعد الفقيي المعماري ،في صياغة أشكال المآذن وعمارتيا.

وجدير بالذكر في سياق البعد االقتصادي أن المئذنة أحود أكثور العناصور المعماريوة –إن لوم

يكوون أكثرىووا عمووى اإلطووبلق ف وي حالووة المسوواجد صووغيرة المسوواحة– تكمفووة ،واسووتخداما لمم وواد الخووام
فضبل عن كونيا معقدة البناء؛ ويرجوع ذلوك المتودادىا ال أرسوي ،ولوجوود –فوي الغالوب– سومم داخموي
بيا ضمن مساحة محدودة.

 .5المئذنة والبعد الفقهي المعماري

يمثل البعد الفقيي المعماري أحد العوامل الميمة في صياغة طبيعة انتشار المئذنة كعنصر
تعبيري دال عمى عالمية الحضارة اإلسبلمية؛ فبداية أثرت عمى وجود المئذنة من عدمو في ضوء
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تبني بعوض الموذاىب (الزيديوة واإلباضوية) عودم بنواء الموآذن ،ثوم موضوع المئذنوة بالنسوبة لممسوجد،
وارتفاعيووا ،والمعالجووات المعماريووة لتحقيووق المواءمووة بووين الشووكل المعموواري األمثوول لتمبيووة متطمبووات

الوظيفة وبين القواعد الشرعية واألحكام الفقيية ،وكذلك زخرفة المآذن.
المآذن والمذاهب التي ترى وجوب عدم بنائها

سوونعرض ف وي ىووذا المنحووى لتووأثير موقووف بعووض ِ
الفوورق اإلسووبلمية المتبنيووة لفك ورة عوودم بنوواء
المو ووآذن عمو ووى طبيعو ووة عالميو ووة انتشو ووار المئذنو ووة كعنصو وور معمو وواري شو وواىد عمو ووى عالميو ووة الحضو ووارة

اإلسبلمية ،وذلك في ضوء عمارة مساجد الزيدية واإلباضية.
الزيدية
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إحدى فرق الشيعة ،تنسب إلوى زيود بون عموي زيون العابودين بون الحسوين بون عموي

رضووي اد عوونيم (122-80ىوو740-698/م) .موورت الزيديووة بووثبلث م ارحوول رئيسووة فوي الكوفووة ،أرض
الديمم وطبرستان ،واليمن ،وتعنينا الزيدية في اليمن بصفة خاصة ،وىي أىم ىوذه الم ارحول وأكثرىوا
ار .أقام دولة وحكم الزيدية في اليمن اإلمام اليادي إلى الحق في القرن 3ى9/م .وكان
تأثي ار واستمر اً

مركووزىم األول مدينووة صووعدة ،ثووم انتقوول إلووى صوونعاء فوي نيايووة القوورن 8ى14/م .حكووم الزيديووة شوومال

اليمن بصفة خاصة فترات متقطعة ،تخممتيوا بعوض الفتورات التوي خضوعت فييوا الويمن الصوميحيون

والعثمانيون .وتعتبر أىم الفترات التي حكميا الزيديون ىي الفترة (1251-1045ى1835-1636/م)،

وىي الواقعة بين العصر العثمواني األول (1045-945ى1636-1538/م) والعصور العثمواني الثواني

(1336-1289ى1918-1872/م) لميمن ،ثم حكم الزيديون اليمن بعد خروج العثمانيين وحتى سقوط
اإلمامة سنة 1382ى1962/م مع قيام الثورة اليمنيوة ،وانتيوى بوذلك حكوم الدولوة الزيديوة ،ولكون تظول

اليمن (خاصة صعدة وأجزاء من صنعاء) مركز ثقل الزيديين.

يوجوود عوودد كبيوور موون المسوواجد الزيديووة ف وي الوويمن بنيووت بوودون مئذنووة .ومرجعيووة ذلووك إيمووان

أصحاب ىذا المذىب كما صرح إماميم األُطروش304-230) 108ى917-800/م) ،في رسوالتو عون

الحس ووبة ،109حي ووث أك وود ض وورورة مخالف ووة عم ووارة المس وواجد لمكن ووائس ،وأال تحت وووي عم ووى ص ووور ،وال
تزخرف بالتذىيب ،أو المعمقات أو الستائر أو أعمال الجص.

ثووم قووال بخصوووص المووآذن :يجووب أال ترتفووع المووآذن أعمووى موون مسووتوى سووطح المسووجد ،وتمووك

المآذن المرتفعة يجب أن تُيدم حتى مستوى سطح المسوجد ،وحودد األطوروش مرجعيوة ذلوك لمقولوة
نسووبيا لسوويدنا عمووى بوون أبوي طالووب أميوور المووؤمنين بمووا نصووو" :ال ترفعووا منووارة المسووجد أعمووى موون

جدرانو ،وان بناءىا يجب أن يكون مساويا في االرتفاع الرتفاع سطح المسجد".110
وتجدر اإلشارة إلى أنو مع تبني الزيدية لعدم بناء مآذن ،إال أن ثموة حواالت
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تخوالف ىوذا

التبنوي ،مثوول الجووامع الكبيوور بزبيوود ،وجووامع األشورفية ف وي تعووز ،والمئذنووة اآلجريووة لجووامع المنصووور

بظفووار (ذيبووين) والت وي بناىووا اإلمووام الزيوودي المنصووور بوواد (تقريب واً أوائوول القوورن 7ى13/م ،لوحووة ،)42
28
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ومئذنووة الجووامع األبيوور ف وي صوونعاء (1161ى1748/م ،لوحووة  )45وان ظمووت محوودودة العوودد مقارنووة

بإجمووالي عوودد المسوواجد الزيديووة المبنيووة بوودون مووآذن ،وانتشوور بنوواء المووآذن لممسوواجد الزيديووة بصووورة
كبيرة منذ منتصف القرن العشرين فصاعداً.

أما عن عمة تبني المذىب الزيدي لعدم بناء المآذن بارتفاع أعمى من سطح المسوجد فيجودر

بنووا مناقشووتيا ف وي ضوووء البعوود الفقي وي المعموواري ،فيووو حكووم لووو عمووة ولوويس قاعوودة ف وي ذاتووو ،إذ إن

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

ويووذكر السووميودي روايووة تاريخيووة مشووابية لتمووك التوي اعتموودىا اإلمووام األُطووروش حجتووو فوي بيووان

عوودم ج وواز االرتفوواع ببنوواء المووآذن عوون سووطح المسووجد ،فيووذكر أن الخميفووة سووميمان بوون عبوود الممووك (ت

99ى717/م) في زيارة لممدينة المنورة وىو في رحمتو إلى الحوج نوزل فوي دار موروان التوي كانوت تقوع فوي

جيووة الووركن الجنوووبي الغرب وي موون المسووجد ،وعنوودما صووعد المووؤذن المئذنووة الت وي كانووت ف وي ىووذا الووركن

لؤلذان ،فأصبح الخميفة تحت بصره ،فأمر الخميفة بيدم المئذنة إلى مستوى سطح المسجد.112

وفي ىذا تتضح عمة الحكم أنيا ليست لذاتو ،وانما لدفع الضرر الذي نتج عنو وىو الكشف

من عول113؛ ولكون إن تمكون دفوع ىوذا الضورر بوسويمة أخورى موع اإلبقواء عموى المئذنوة فوبل ضورر،
وفي ىذا يقول ابن سحنون عندما ُسئل –عون حالوة مشوابية– عون المسوجد يكوون فيوو المنوار ،فوإذا
صووعد المووؤذن فيووو عوواين مووا فووي الوودور التووي تجوواور المسووجد ،فيريوود أىوول الوودور منووع المووؤذن موون
الصعود فيوو ،وربموا كانوت بعوض الودور عموى البعود مون المسوجد يكوون بينيوا الفنواء الواسوع والسوكة

الواسعة ،فأجاب سحنون بمنع المؤذن مون الصوعود واالرتقواء؛ ألن ىوذا ضورر ،ويوذكر ابون ال ارموي
أنو إذا لم يتبين المؤذن األشخاص من المئذنة فبل ُيمنع من الصعود.114
وقوود قووام المعمووار اإلسووبلمي بعموول معالجووات معماريووة –سوويتناوليا البحووث بعوود ذكوور موقووف
اإلباضوية مون بنوواء الموآذن– وابتكووار حموول لمتغمووب عموى ىووذه المعضومة فيتحقووق عودم الكشووف دون

التووأثير عمووى ارتفوواع المئذنووة ،والووذي ىووو سوومة ممي وزة لمبعوود الوووظيفي والتعبيووري لممئذنووة ف وي تحقيووق
عالميتيا كعنصر معماري.

اإلباضدية وبندداء المددآذن .تمثدل اإلباضووية

115

أحود المووذاىب اإلسوبلمية المنفصوومة عون السوونة

والشوويعة ،وبينمووا يعوودىا كثيوور إحوودى فوورق الخ ووارج ،ي ورفض اإلباضوويون تصوونيفيم كخوووراج جممووة
وتفصيبل ،وتسومى أصوحاب ىوذا الموذىب باإلباضوية نسوبة إلوى عبود اد بون إبواض التميموي ،بينموا

ُينسوب الموذىب إلوى جوابر بون زيود التوابعي .تنتشور اإلباضوية فوي سومطنة ُعموان ،وبعوض المنواطق
في شمال أفريقيا ،وبعض مناطق شرق أفريقيا.
وفيموا يعنينوا –بخصووص موضووع البحوث– فقود تبنوى اإلباضويون عودم بنواء موآذن لممسواجد؛
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وذلك ألنيوا لوم تكون موجوودة عموى عيود رسوول اد  والخميفتوين أبوي بكور وعمور .وآثوروا اإلعوبلن

لمصووبلة عبوور األذان موون أعمووى أسووطح المسوواجد .116وانعكووس ذلووك عمووى خمووو المسوواجد اإلباضووية
األثرية من المآذن ،117وجدير بالذكر أن ىذا الفكر تغير في عمارة المساجد اإلباضية في العصر

الحديث ،فصاروا يعتمدون بناء المآذن.

وف وي نووالوت مركووز اإلباضووية بجبوول نفوسووة (بميبيووا) نجوود المسوواجد المبك ورة بوودون مووآذن شووأن

المساجد اإلباضية بعمان
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ور مون القصور ،119لوحوة
 .ويوجد بنالوت مسجدان أثريان (عموى بعود  15مت اً

)69؛ المسووجد األقوودم معووروف محميوواًّ باسووم "المسووجد الموووطي "120ألنووو ف وي مسووتوى موونخفض أسووفل
مستوى أرضية الجامع األثري اآلخر األحدث والذي عرف بدوره باسم "المسوجد الفووقي" و"المسوجد

األعمى" (لوحوة  .)69المسوجد األقودم "المووطي" (تقريبواً القورن 4-3ى10-9/م) بودون مئذنوة أو أي كيوان

معموواري يميوزه موون الخووارج ،لكوون ثمووة تطووور حوودث فوي المسووجد األعمووى (قبوول القوورن 9ى15/م) حيووث

يوجد شكل قريب من مئذنة رمزية غير مرتفعة (تقريبواً  1.5متور) أعموى سوقف الجوامع جيوة المودخل
(لوحة  ،)70وعرف ىذا الشوكل محميواًّ باسوم "صومعة" ،121وواضوح مون االسوم اشوتقاقو مون مصوطمح
"صومعة" الدال عمى المآذن في شمال أفريقية .وىذا التكووين بغورض تمييوز

كذلك لمداللة عمى العمائر الميمة.
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المسوجد ،واسوتخدم

ىذا التكوين المعماري (لوحة  )70عبارة عن قاعدة مبنية تقريباً مربعة الشكل ،بارتفاع نصف

متوور تقريبواً ،يرتكووز عمووى أطرافيووا أربعووة أعموودة رقيقووة تتجموع فوي نياياتيووا موون أعمووى بتكوووين بوودائي
يعكس مدى قدم عمارة المسجد من ناحية ،وبساطة البناء من ناحية ثانية.

ونخوووتم مناقشو ووة ىوووذه النقطو ووة بو ووأن تو ووأثير المو ووذاىب التوووي تعتمو وود بنو وواء المئذن ووة مثو وول الزيديو ووة

واإلباضووية ك ووان مح وودودا ج وودا عم ووى انتش ووار المئذنووة كوح وودة معماري ووة ش ووائعة ف ووي عم ووارة المسو واجد
واكتسووابيا صووفة العالميووة وذلووك لسووببين رئيسووين :األول أن نفوووذ أصووحاب ىووذه المووذاىب السياس وي
وانتشووارىم الجغ ارفوي محوودود نسووبياًّ ويكوواد ال يووؤثر مقارنووة ببقيووة العووالم اإلسووبلمي الووذي اعتموود بنوواء

المآذن ،وجعل منيا رم از لمحضارة اإلسبلمية واإلسوبلم .والسوبب الثواني أن أصوحاب ىوذه الموذاىب
أنفسيم قاموا ببناء المآذن عمى مراحل متباينة وبنسب متفاوتة ،وانتيى بيم األمر جميعاً إلوى عودم
التمسك بقاعدة عدم بناء المآذن.

والج ووزء الث وواني فيم ووا يخ ووص عم ووارة المئذن ووة والبع وود الفقيو وي المعم وواري يتمث وول فو وي المعالج ووات

والحمول التي تبناىا المعمار اإلسبلمي لمتوفيق بين األحكام الفقيية وبين انتشار المئذنة بارتفاعيا

المميز المقترن بفعالية دورىا الوظيفي –فضبلً عن البعد التعبيوري– وموا قود ينوتج عنوو مون أضورار
خاصة ضرر الكشف.

انعكس حكوم كراىيوة شوغل الموآذن لمسواحة مون سواحة الصوبلة بالمسوجد عموى تحديود موضوع
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الم ووآذن123؛ ول ووذا اخت ووار المعم ووار أن يض ووع الم ووآذن فو وي األرك ووان أو ف وووق الم وودخل أو ف وووق س ووطح
المسجد أو منفصمة عنو بالكمية.

وتكشف لنا واقع عمارة المآذن حزمة من المعالجات المعماريوة

124

لمنوع ضورر الكشوف منيوا

االرتفاع الكبيور –االرتفاعوات الكبيورة ج ّوداً فووق الخمسوين متو اًر يغموب عموى تصوميميا بيوذا االرتفواع
البعد التعبيري والتنافسي أكبر منو البعد الوظيفي– لكتمة بناء المئذنة ،موع تحديود زاويوة ميتوة تمنوع
رؤيووة سووطوح الوودور المجوواورة القريبووة بحيووث ال يورى موون يرتقوي المئذنووة سوووى السووطوح البعيوودة ومووع
االرتفاع الكبير ال يتمكن من رؤية تفاصيل األسطح وكشفيا.

وكذلك عمل سترات معمارية لمجزء العموي من المئذنة حيث يقف المؤذن بحيث يجعل نظره

في خط مستقيم فبل يكشف الدور وأسطحيا.

وانعكس ذلك عمى تصميم فتحات اإلضاءة والتيوية بالمآذن ،فجعميا إما مرتفعة في مستوى

أعمووى موون الصوواعد عمووى سوومم المئذنووة وموون ثووم ال تُمثوول موضووعاً لمرؤيووة ،أو إن كانووت فوي مسووتوى
يسوومح لمصوواعد بالرؤيووة عبرىووا فتصوومم عمووى شووكل الم ازغوول أي ىي وأة حوورف " "Vبحيووث ال يووتمكن

الصاعد من الرؤية عبرىا وكشف ما بأسفميا.

(نجد بالسعودية ،الواحات بصحراء مصر الغربية ،بعض المناطق
وفي المناطق الصحراوية ْ
بشمال أفريقيوة) تقيود ارتفواع المئذنوة بحيوث ال يعموو كثيو ار أسوطح الودور المحيطوة بالمسوجد ،وتكوون

الم ووآذن خالي ووة م وون النواف ووذ (لوح ووة  ،)20ولي ووا س وومم داخمو وي مس ووتور ،ويك ووون موض ووع الم ووؤذن أعم ووى

المئذنة ،ينظر باتجاه سطح المسجد ،وال يكشف

125

أسطح الدور المجاورة.

وتمثوول مووآذن مدينووة غوودامس األثريووة شوواىدا عمووى شووكل موون أشووكال ىووذه المعالجووة؛ حيووث إن

أس وطح دور مدينووة غوودامس ليووا خصوصووية ف وي االسووتخدام –غيوور موجووودة بووذات الكيفيووة ف وي أي
مدينة إسبلمية أخرى– تتمثول فوي قصور اسوتخدام األسوطح عموى النسواء ،فتمثول عالمواً خاصواًّ بيون
حيث تتم حركة النسوة عبر األسطح ،فيتنقمن من سطح منزل لسطح منزل آخر عبر ممرات معدة

لووذلك ،ت وربط أسووطح المدينووة كمي وا موون أعمووى (لوحووة  ,)71وتووتم عمووى األسووطح وعبوور الحركووة بينيووا
زيووارات النسوووة واحتفوواالتين ،وأعمووال البيووع والش وراء وغيرىووا .126ويووتم سووتر السوومم والسووطح بسووترة

معماريوة تحقوق الحمايوة والخصوصوية الكامموة لمنسواء عموى السوطح ،وفوي السوياق نفسوو ي ارعوى فوي
ارتفاع المآذن أال يتجاوز ارتفاعيا بما يكشف أسطح المنازل ،فنجد أن ارتفاع مئذنة جامع العتيوق

بغدامس  7.80أمتار

127

وىو بذلك قريب من أقل ارتفاع لمدور الغدامسية ،كموا أن المئذنوة وضوعت

تجاه الساحة التي يطل عمييا المسجد وليست باتجاه الدور.

وتمثوول زخرفووة المووآذن فوي ضوووء البعوود الفقيوي النقطووة األخيورة فوي ىووذا السووياق ،وكمووا ذكوورت

عنوود تنوواول زخووارف المئذنووة والبعوود االقتصووادي أن البعوود االقتصووادي لوويس ىووو المحوودد األوحوود ف وي
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تشووكيل وصووياغة زخووارف المئذنووة –والعمووارة االسووبلمية بصووفة عامووة– وانمووا يتووداخل معووو عواموول

م ووؤثرة أخ وورى ،أىمي ووا البع وود الفقيو وي ،وتمث وول مقارن ووة زخ ووارف ك وول م وون المئذن ووة العثماني ووة والمئذن ووة
الممموكية أنموذجا واضحا لذلك ،فبدون شك فإن زخارف المئذنة العثمانيوة شوديدة التواضوع –حتوى

في العصر الذىبي لمعمارة العثمانية ق 10ى16/م في العاصمة إسطنبول– مقارنة بزخارف المئذنة
الممموكية ،ومن الصعب تفسوير ذلوك فوي سوياق البعود االقتصوادي وامكانوات المنشوئ ،وأيضواً لويس
بتووأثير الحرفيووة العاليووة لطوائووف المعمووار ف وي العصوور الممموووكي ،خاصووة بعوود أن فووتح العثمووانيون

مصوور والشووام وأخووذوا أميوور المعموواريين والح ورفيين ف وي كافووة الحوورف؛ ولكوون أعتقوود إمكانيووة تفسووير
بسوواطة الزخرفووة ف وي المئذنووة العثمانيووة نتيجووة االلت وزام بالقواعوود الفقييووة بعوودم المبالغووة ف وي الزخرفووة
خاصة فيموا يخوص المسواجد ،وفوي واقوع األمور بتحميول الزخوارف الممموكيوة نجود أنيوا شوديدة الثوراء
والقيمووة الفنيووة موون ناحيووة ،لكنيووا تعكووس موون ناحيووة أخوورى أم وواال جمووة أنفقووت ف وي غيوور مقاصوودىا

الشرعية ،ولو أنيا أنفقت في قضاء مصالح الناس ومعايشيم لكان أمثل شرعاً وفقياً.
انعكاس سمات عالمية اإلسالم عبر المئذنة كظاهرة معمارية دالة عميها

تحاول الورقة البحثية ىنا اإلجابة عمى سؤالين يعكسان فكرة البحث وىما :ىل عكست
عالمية المئذنة كعنصر معماري شاىد عمى عالمية اإلسبلم نفس سمات عالمية اإلسبلم ؟ وىذا

يقودنا لمسؤال الثاني :ىل التسمية الصحيحة لمنتاج المعماري في العصور اإلسبلمية ىي "العمارة

اإلسبلمية" أي "عمارة اإلسبلم" أم "عمارة المسممين"؟

في ضوء ما عرض لو البحث نستطيع أن نقول إن المئذنة كشاىد معماري عمى عالمية العمارة

والحضارة اإلسبلمية عكست –إلى درجة كبيرة– صورة صادقة فطرية لطبيعة وروح عالمية اإلسبلم.

فنجد أنو رغم وحودة الوظيفوة األصومية لممئذنوة (الرئيسوية) ،وتوحود اليودف مون النشوأة ،وتوحود

الشكل العوام دون تفاصويل كونيوا بنواء رأسيوًّا بشوكل البورج ،ورغوم توحود الحكوموة اإلسوبلمية لفتورات
زمنيووة طويمووة (النظووام المركووزي فوي الحكووم ،مثوول الوودول األمويووة ،والعباسووية ،والعثمانيووة عمووى سووبيل

المثال) إال أن ذلك لم يؤد إلى اعتماد أنموذج "موحد" الشوكل والتصوميم لممئذنوة ،ونسوخو فوي كافوة
األقط ووار وعم ووى م وور األزم ووان ،ب وول عم ووى العك ووس نج وود الم ووآذن فو وي أش ووكاليا المعماري ووة ،وزخارفي ووا،
وارتفاعاتيووا ،وم وواد وتقنيووات بنائيووا ،واكسووابيا وظووائف ثانويووة متعووددة جوواءت متباينووة موون عصوور

لعصر ،ومن مكان لمكان ،بل ومن منشئ آلخر؛ لوتعكس الحريوة الكامموة فوي البنواء أو عدموو أوالً
(الزيديووة واإلباضووية) ،ثووم فوي التطبيووق بمووا يتوواءم وخصوصووية كوول بقعووة وفق واً إلمكاناتيووا الطبيعيووة
والبشرية والموروث التاريخي والحضاري والمعماري ليا.

وىذا التطبيق الفطوري يوأتي مورآة صوادقة لحقيقوة "عالميوة" رسوالة اإلسوبلم ،حيوث إن اإلسوبلم

أكوود األركووان ،والحوودود ،والخطوووط العريضووة لمش وريعة ،تمووك الت وي ال تتغيوور بتغيوور الزمووان والمكووان،
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وىذا يتفق مع طبيعة "العالمية" التي يشترط أن تكون صالحة لكل زمان ومكان ،بينما تُركت كثير
موون القضووايا ،وأمووور سووكت التشوريع إزاءىووا أحيانووا ،وأحيانووا أخوورى جوواء بنموواذج متباينووة إزاء موقووف
واحد لتمثل نبراساً لقابمية تعدد الحمول والرؤى ،وأنو ال يوجد صوواب واحود مطموق فوي األموور التوي
تقبوول االجتيوواد ،لتأكي ود أن األموور ال يتعوودى كونووو اجتيوواداً ف وي ضوووء الواقووع ،وتوورك الوودين مسوواحة
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.

ويؤك وود ى ووذا المعن ووى ق ووول النبو وي " :أن ووتم أعم ووم ب ووأمر دني وواكم ،"128وى ووذا فيمو وا يتعمو وق بك وول األم ووور

الحياتيووة الت وي لووم يحووددىا الشوورع ،وبمووا ال يتعووارض مووع القواعوود الشوورعية الثابتووة ،وف وي السووياق نفس وو نجوود
المعالجات الفقيية تختمف تجواه أموور المسوممين بواختبلف الزموان ،والمكوان ،والجونس ،والعمور ،والتفاصويل
الم ْم ِكن.
الحياتية؛ فنجد فضبلً عن فقو النص ىناك ما يعرف بفقو الواقع ،وفقو األولويات ،وفقو ُ
وىكووذا عرضووت عمووارة المئذنووة عبوور عالميووة انتشووارىا ونماذجيووا المتباينووة زمنيووا وجغرافيووا أن
األمر كان متروكاً لكل أموة ِلتُبودع فوي نتاجيوا المعمواري والحضواري –بموا ال يتعوارض موع القواعود
الشرعية الثابتة– بعيداً عن ىيمنة اإلدارة المركزية لمدولة "اإلسبلمية" ،أو عن جنس من األجناس،
ب وول تض ووافرت ك وول إمكان ووات العناص وور الجدي وودة م وون المس ووممين الف وواتحين والمس ووممين الج وودد وغي وور

المسووممين فووي صووياغة النتوواج المعموواري والحضوواري ،وانعكووس كووذلك بعبقريووة عفويووة تعكووس حقيقووة
"عالميووة" اإلسووبلم ،التوي ينصووير فييووا جميووع األجنوواس وأيضواً غيوور المسووممين ،فووأي حضووارة تكووون

المبنة األولى في نجاحيا واستم ارريتيا وتوسعيا ىي استيعاب كافة الشعوب واألجناس والموروثوات
وفق معايير مقبولة معمنة.

وجود استثناءات كما أوضحتيا دراسة المآذن في إطار "العالمية" –خاصة تمك المتعمقة

بالبعد الفقيي المعماري – مثل اجتياد الزيدية واإلباضية في ال أري بعدم بناء المآذن ،المبالغة

واإلسراف في زخرفة بعض المآذن وتذىيب أىمة المآذن (وان كان بصورة نادرة في العصر

الممموكي بالقاىرة) ،باإلضافة إلى عدم اتفاق عمارة بعض النماذج واألحكام الفقيية ما ترتب
عميو في بعض الحاالت إما ىدم المئذنة أو الحكم بعدم صعود المؤذن عمييا.

ىذه االستثناءات تنقمنا لئلجابة عمى السؤال الثاني المتعمق بتعيين التسمية الصحيحة لمنتاج

المعماري في العصور اإلسبلمية؛ ىل ىي "عمارة إسبلمية" أم "عمارة المسممين" أم أن األمر
يتطمب تسمية ثالثة غير ىذه أو تمك؟

وبداية يجب التأكيد أن مناقشة المسمى في ىذا السياق تتجاوز النقاش القديم حول

المسميات األخرى ،مثل الفن العربي ،والشرقي ،والمحمدي ،كما أنيا تتجاوز مناقشة المسمى في
سياق دراسات المستشرقين
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القديمة بغرض تجريد الفن اإلسبلمي من أصالتو وابتكاره ونسبة
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مفرداتو وعناصره إلى أصول من حضا ارت سابقة؛ وانما يعنينا ىنا بصفة خاصة المسمى في

سياق الفقو المعماري ،والمبس الحادث نتيجة وسم العمارة باإلسبلمية ،ومدى داللة ىذا التوصيف
من حيث مطابقتيا لمقواعد الشرعية والفقيية لئلسبلم من عدمو.

وفي ىذا السياق ثمة رأيان :األول (عبد الستار عثمان2002 ،م) يرى أن التسمية الصحيحة

ىي "عمارة إسبلمية"
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لكونيا تتفق –في ضوء النماذج التي عرض لدراستيا– واألحكام الفقيية

لئلسبلم ذات الصمة ،وأكد الباحث أن الحاالت التي تشير إلى مخالفة األحكام الفقيية المتعمقة
بالبناء تمثل استثناءات ،ويجب أن تدرس في سياق خاص يوضح أسباب ىذه المخالفة.

وال أري الثاني ( )Spahic Omer, 2008يعتقد أن تسمية "عمارة المسممين"131ىي األفضل

واألكثر دقة وليس "عمارة إسبلمية"؛ ويبرر ذلك إلى أن التسمية األخيرة تعني وصف العمارة
باإلسبلمية ،أي أنيا يجب أن تتفق والصورة الصحيحة لئلسبلم في كل شيء ،وىذا األمر غير

مطبق في الواقع .ويستطرد بأن كل "عمارة إسبلمية" ىي "عمارة المسممين" ،بينما كل "عمارة

المسممين" ليست بالضرورة "عمارة إسبلمية" .ودلل الباحث عمى فكرتو عبر دراسة تفصيمية

لقصير عم ار96-92(132ﻫ715-711 /م؟ ،اكتشفو موزيل سنة 1898م ببادية شرق األردن)
ورسومو في ضوء األحكام الشرعية والفقيية ،وانتيى إلى أنو يمثل شاىدا أثريا نموذجيا يوضح
فكرتو كونو ال يتفق واألحكام الفقيية ،وعميو فالتسمية الصحيحة –من وجية نظره– ىي "عمارة

المسممين" وليست "عمارة إسبلمية".

وأتفق مع الرأي األول بأفضمية تسمية عمارة إسبلمية مقابل عمارة المسممين ،لكن مع

اختبلف األسباب؛ ألن وسم العمارة باإلسبلمية ليس نتيجة التزام وتقيد ىذه العمارة –واألمر أكثر

وضوحاً في الفنون اإلسبلمية– باألحكام الشرعية والفقيية كما تشير الشواىد األثرية وان كانت

قميمة العدد ،خاصة فيما يخص العمارة الدينية ،كما أن العمارة السكنية عمى سبيل المثال منذ

نياية القرن 12ﻫ18/م تقريباً غير مقيدة باألحكام والقواعد الفقيية من تحقيق الخصوصية وعدم

الكشف والفصل بين الرجال والنساء ،وىي عمارة إسبلمية ،وفي ذلك أتفق مع الرأي الثاني في
التحميل ،ولكن أختمف معو في النتيجة.

وسبب القول بأفضمية تسمية عمارة إسبلمية ىو ذاتو فكرة ىذا البحث؛ وىو كيف تعكس

العمارة الموسومة باإلسبلمية طبيعة الدين اإلسبلمي؟ فاإلسبلم منيج حياة شامل ،وأقر الدين

اإلسبلمي المسؤولية الفردية في الحساب والجزاء .كما أن اإلشكاليات التي تتعمق بالعمارة اإلسبلمية

المتعمقة بالبعد الفقيي ليست بتمك الدوافع التي تقضي بنفي صفة اإلسبلم عن فاعميا من قريب أو
بعيد ،بل يظل غالبيتيا في حكم المكروه؛ فمالنا نريد نفي صفة اإلسبلمية عن المبنى ذاتو؟ فالعمارة

اإلسبلمية ال تعكس فقط حقيقة اإلسبلم ،وانما سياق شامل لظروف البناء؛ فأنموذج تصاوير قصير
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عمرو ىي عمل داخمي ال يراه غير صاحب المكان ،وىو مسئول عنو مسؤولية فردية ،وال يتعمق

ذلك بأنو مبنى غير إسبلمي ،لكنو يعكس مبنى إسبلمياً لمسمم –يمكن القول بأنو– لم يتقيد بالقواعد

الشرعية الفقيية في سياق محدد ،وال يمثل ذلك شائبة تشوب اإلسبلم.

أي أن النتاج المعماري في العصور اإلسبلمية وتحت رعاية المسممين كرعاة ومنشئين ىو

نتاج بشري يعكس السموك البشري بدءا من الفيم الصحيح لمقواعد واألحكام والمعنى منيا ثم
التقيد وااللتزام بيا ،أو الفيم الخاطئ وتأويل النصوص ،مرو ار بعدم االلتزام والتحايل إلى المخالفة

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

وفيما يتعمق بالمآذن فنجد أن االستثناءات محدودة ،وعمة ذلك ارتباطيا بعمارة المساجد

حيث كان الرعاة حريصين في الغالب عمى التقيد باألحكام الفقيية وعدم مخالفتيا في عمارة

وزخرفة المساجد.

عالمية الحضارة اإلسالمية وعالمية الحضارات األخرى
أختتم البحث بتوضيح طبيعة عالمية الحضارة اإلسبلمية عبر مقارنتيا بعالمية الحضارات

األخرى ،فمم تكن الحضارة اإلسبلمية ىي الحضارة الوحيدة التي اتسمت بالعالمية ،ولكن ثمة

حضارات أخرى اتسمت بالعالمية ،منيا الحضارة الرومانية ،وبصورة أقل الحضارة البيزنطية ،وفي

العصر الحديث الحضارة "الثقافة" األمريكية.
فتمثل الشواىد المعمارية

133

مثل المسرح الروماني

134

(روما ،بومباي ،أثينا ،القسطنطينية

(إستانبول) ،لبدة وصبراتة بميبيا ،تونس ،وجدة بالمغرب ،حمص بسوريا ،اإلسكندرية بمصر)...
وأقواس النصر

135

(روما ،أثينا ،ثيسالونيكي ،القسطنطينية "إستانبول" ،لبدة وصبراتة بميبيا ،وجدة

بالمغرب )...وغيرىا شواىد معمارية عمى عالمية الحضارة الرومانية.

لكن نبلحظ أنيا نسخ متكررة ال يتغير فييا من مكان لمكان غير قياساتيا ،حتى أن تقنيات

البناء منسوخة أحياناً في بعض البمدان التي ال تعتمدىا؛ فنجد أن تقنية البناء المعروفة
بالقسطنطيني (البناء بمداميك من الحجر واآلجر بالتناوب ،تقنية رومانية) في القسطنطينية (أسوار

ثيودوسيوس) ،ومصر (المسرح الروماني باإلسكندرية وأبراج حصن بابميون بالقاىرة) ،وليبيا

(المسرح الروماني بمبدة الكبرى ،)136وفرنسا (وحمام  Thermes de Clunyفي قمب باريس.)137

النقطة الثانية أن ىذه الشواىد المعمارية التي حققت عالمية الحضارة الرومانية كانت

مكرسة الستخدام الحكام الرومان وإلشباع متطمباتيم ،ولم تكن عمائر خدمية نفعية في المقام

األول ،فأراد الحكام الرومان بذلك نسخ نموذج المدينة الرومانية بمنشآتيا معيم أينما ذىبوا
ليشعروا وكأن كبلً منيم في مقاطعتو إنما في روما.
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أما الحضارة "الثقافة" األمريكية الحديثة فارتبطت بمفيوم "العولمة" أكثر من العالمية ،وان

كان بين المصطمحين قاسم مشترك ،فكبلىما اشتقا من العالم ،ومن دالالتيما جعل

الشيء عالمي االنتشار في مداه أو تطبيقو ،وأيضاً صبخ مناطق مختمفة في العالم بصبغة واحدة
مشتركة تتضح في التشكيل البصري ليا ويمكن مبلحظتيا بسيولة ،ويمكن القول بأن الثقافة

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

المحال األمريكية ،وأيضاً األفبلم األمريكية في جميع بمدان العالم تقريباً.

وىذا األمر لو داللتو الميمة والخطيرة في أن الفترات التي اكتسبت الحضارة اإلسبلمية

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

والثقافية والفنية.

وىذا يمثل الفارق الجوىري بين عالمية الحضارة اإلسبلمية وبين عالمية الحضارات

األخرى ،سواء القديمة منيا شأن الحضارة الرومانية ،أو الحديثة األمريكية المييمنة اآلن؛ وىو أن

األخيرة –عمى عكس الحضارة اإلسبلمية– تعمل عمى نسخ نتاجيا المعماري والثقافي والفني
واالقتصادي بالنظر إلى مصالحيا ،دون محاولة استيعاب احتياجات أو مراعاة خصوصية

األقاليم األخرى التي يتم تصدير ىذا النتاج إلييا ،فنجد فيما يخص العمارة البنايات الزجاجية في
المناطق شديدة الح اررة ،ونجد البنايات الخرسانية في مدن الصحراء.

وخبلصووة الق ووول أن المئذنووة كظ وواىرة معماري ووة عالميووة فو وي ذاتي ووا ،وعاكسووة لطبيع ووة عالمي ووة

اإلسبلم والحضارة اإلسبلمية في ذات الوقت.
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.119 ،)َ2000 ،خ٠و اٌزغبه١ ِطبثغ اٌَف،ْخ (ٌجٕب١ِ٩ٍ٦ػخ فٓ اٌؼّبهح اٍِٛٛ ،عّؼخ أؽّل لبعخ
http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/seljuks/architecture/kalyan-minaret
http://en.wikipedia.org/wiki/Menara_Kudus_Mosque

archnet.org/library/
Bloom, «Five Fatimid Minarets in Upper Egypt»
)ٛٛ١ٍاْ (أٍزبم َِبػل – عبِؼخ أٍٛ ػٞ ِغل.و ك٠ٖٛر
http://mannaismayaadventure.com/2012/05/14/siwa-oasis/
http://www.arts-wallpapers.com/galleries/David-Roberts_ArtPainting/index.htm
http://old-sanaa.com/en/archaeological/mosques.html
https://www.flickr.com/groups/mosques/pool/with/360840303/lightbox/
http://www.4algeria.com/vb/4algeria.127252/
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أٗلا :ا١شنبه
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شكل رقم ( )1نماذج لطرز المآذن المختمفة في العالم اإلسبلمي ،عنHillenbrand, R., Islamic Architecture Form, Function :

المآذن عمى الترتيب من اليسار لميمين (قطاعات المآذن مرتبة وفق االرتفاع) :مئذنة جامع حسان بالرباط؛ مئذنة بالحرم المكي الشريف؛ مئذنة جامع محمد عمي بالقاىرة؛ مئذنة مدرسة السمطان حسن

بالقاىرة؛ قطب منار بدليي؛ مئذنة جامع بأفغانستان؛ مئذنة المسجد الجامع في خيوه بآسيا الوسطى؛ مئذنة المسجد الجامع في أوركنج؛ مئذنة ليدنيش بجميورية التشيك؛ جيار منار في حيدر آباد باليند؛
مئذنة الجامع الكبير ببورصة تركيا؛ مموية جامع سامراء بالعراق؛ منارة سارابان بأصفيان بإيران؛ مئذنة الجامع الكبير بحمب في سوريا؛ مئذنة مسجد الجمعة في بيجابور باليند؛ مئذنة الجامع النوري في
الموصل بالعراق؛ مئذنة ابن طولون بالقاىرة؛ مئذنة مسجد الجمعة بدليي في اليند؛ مئذنة مسجد مراد األول في بورصة بتركيا؛ مئذنة جامع القيروان بتونس؛ مئذنة المشيد الحسيني بكرببلء بالعراق؛

مئذنة جامع السماك بالجزائر؛ مئذنة مسجد أجاديز في النيجر؛ مئذنة جامع غاردايا؛ مئذنة جامع الجند في اليمن.
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صبّٞبا :اىي٘دبد

ِ -1ئنٔخ عبِغ اٌم١وٚاْ

ِ -7ئنٔخ ٍبِواء ثبٌؼواق

ِ -2ئنٔخ اٌغبِغ اٌىج١و ثٖفبلٌ

ِ -8ئنٔخ أث ٟكٌف ثبٌؼواق

ِ-3ئنٔخ عبِغ اٌىزج١خِ ،واوِ

 -4اٌغ١واٌلا ،أّج١ٍ١خ

ِ -5ئنٔخ ؽَبْ اٌوثبٛ

ِ -6ئنٔخ عبِغ  ٌٔٛ٠ثغلاٌِ
– ٌ١ج١ب

ِ -9ئنٔخ عبِغ ثٓ  ،ٌْٛٛٛاٌمب٘وح

ِٕ -10بهح وٍ١بْ ثجقبهٜ

ِ -11ئنٔخ عبِغ اٌىٛك ًٚف ٟأٔل١َ١ٔٚب

ِ -12ئنٔخ عبِغ كٚعِ ،ٍٛٛبٌٟ
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ِ -13ئنٔخ اٌّْٙل اٌجؾوٞ
ثبٌْ٩يِٖ ،و

ِ -14ئنٔخ اٌطبث١خ
ثؤٍٛاِْٖ ،و

ِ -21ئنٔخ ِلهٍخ اّ٤وف ثوٍجب،ٞ
ّبهع اٌّؼي ،اٌمب٘وح

ِ -15ئنٔخ َِغل أثٟ
اٌؾغبط ثب٤لٖوِٖ ،و

ِ -22ئنٔخ ِلهٍخ رغوٞ
ثوك ٞاٌو ،ِٟٚاٌمب٘وح

ِ -16ئنٔخ اٌغبِغ اٌىج١و
ثبٍٕبِٖ ،و

ِ – 23ئنٔخ ِلهٍخ اٌٍَطبْ
إ٠بي ثبٌموافخ ،اٌمب٘وح

40

 ِئنٔخ َِغل أثِٟ -17ئنٔخ َِغل
اٌؼل ٜٚثَّٕٛكِٖ ،و اٌّىبهَ ثفِٖ ،ٖٛو

ِ -24ئنٔخ َِغل رُّ١
اٌوٕبف ،ٟاٌمب٘وح

ِ -25ئنٔخ ِلهٍخ اٌٍَطبْ
لب٠زجب ٞثبٌموافخ ،اٌمب٘وح

ِ -19ئنٔخ عبِغ اٌمٕبرٟ
ثفِٖ ،ٖٛو

ِ -20ئنٔخ اٌغبِغ اٌؼز١ك
ثَٛ١حِٖ ،و

ِ -26ئنٔخ ِلهٍخ لبٔ ٟثبٞ
لوا اٌوِبػ ثبٌمٍؼخ ،اٌمب٘وح

ِ -27ئنٔخ ِلهٍخ لولّبً
ثبٌموافخ ،اٌمب٘وح
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١ِ -28لاْ اٌوٍِ١خ ٚعبِغ اٌٍَطبْ ؽَٓ ثبٌمب٘وح ،هٍُ
ٌل٠ف١ل هٚثود َ1839

ِ -29لٕ٠خ اٌمب٘وح ٚرظٙو أّٔبِ ٛقزٍفخ ٌٍّآمْ ،هٍُ
ٌل٠ف١ل هٚثودَ1839

١ِ -30لاْ اٌوٍِ١خ ثبرغبٖ ثبة اٌؼية ثبٌمٍؼخ ٚاٌّآمْ
اٌؼضّبٔ١خ ٚلبٔ١جب ٞاٌوِبػ ،هٍُ ٌل٠ف١ل هٚثود َ1839

ِ -31ئنٔخ عبِغ ث٨ٛق،
هٍُ ٌل٠ف١ل هٚثود

ِ -33آمْ عبِغ أث ٟاٌن٘ت ٚا٤ى٘و ثبٌمب٘وح

 - 34اٌغبِغ اٌىج١و ثٖٕؼبء ،آٌّ١

 -35عبِؼب إٌبٕو ِؾّل ِٚؾّل ػٍ ٟثبٌمٍؼخ ،اٌمب٘وح

ِ -36ئنٔزب فبٔمبٖ إٌبٕو فوط ثٓ ثولٛق ،اٌمب٘وح

ِ -37ئنٔزب عبِغ اٌّئ٠ل ّ١ـ ثبٌمب٘وح

ِ-38ئنٔخ كاهاى٠بٖ ثؤٕفٙبْ ،ا٠واْ

ِ -39ئنٔزب ِلفً اٌّلهٍخ اٌيهلبء ثَٛ١اً،
روو١ب
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ِ-40ئنٔزب ِلفً عبِغ ٠يك ،ا٠واْ

 -32لّخ ِئنٔخ ِلهٍخ
اٌغٛه ،ٞاٌمب٘وح

ِ -41ئنٔزب ِلفً عبِغ وزْبٚح ثبٌغيائو
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 -46اٌّئنٔخ اٌْول١خ  -اٌغبِغ ِ -47ئنٔخ َِغل ٗٛ
ِ -45ئنٔخ َِغل
ِ -44ئنٔخ َِغل ٕ٩ػ
ِ 43ئنٔخ عبِغ
ِ -42ئنٔخ عبِغ ظفبه
ِ ٍٜٚلٕ٠خ ٍ١ئ ،ْٛآٌّ١
اٌىج١و ثٖٕؼبء ،آٌّ١
م٠ج ٓ١ثؾٖٓ ظفبه ،اٌ ّٓ١اٌؼ١له ًٚثؼلْ ،اٌ ّٓ١اٌل ٓ٠ثٖٕؼبء ،اٌ ّٓ١ا٤ثٙو ثٖٕؼبء ،آٌّ١

ِٕ -49بهح عبِغ ٔٛه ِ -50ئنٔخ َِغل اٌغّؼخ
ِ -48ئنٔخ اٌغبِغ
ثَبفبٖ ،ا٠واْ
اٌىج١و ثؤهث ،ً١اٌؼواق اٌل ٓ٠ثبٌّ ،ًٕٛاٌؼواق

ِٕ -51بهح ف١وٚىآثبك،
ا٠واْ

ِ -52ئنٔخ َِؼٛك اٌضبٌش،
أفغبَٔزبْ
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ِ -53ئنٔخ ثٙواَ ّبٖ،
أفغبَٔزبْ

 -54لطت ِٕبه ،إٌٙل

ِ -55ئنٔخ عبَ ،أفغبَٔزبْ
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َِ -56غل ّبٖ ،إٔفٙبْ ،ا٠واْ

 -57عبِغ ثبكّب٘ ٟفٛ٘٨ ٟه -ثبوَزبْ

 -58اٌغبِغ ا٤ىهق ف٘ ٟواح -أفغبَٔزبْ

 -59عبِغ أر١ىبه ثبٌٖٓ١

ٙ -60و٠ظ ربط ِؾً ،إٌٙل

ٙ -61و٠ؼ اػزّبك اٌلٌٚخ ،إٌٙل

 -62اٌَّغل اٌغبِغ فٛ١ٔ ٟكٌ ،ٟٙإٌٙل

 -63عبِغ اثوا٘ ُ١ف ٟؽ١لهآثبك ،إٌٙل

 -64عبِغ ٍبٔىٛه ف ٟرّجىزِ ،ٛبٌٟ

 -65عبِغ ف ٟثٛث ٛك ،ٍٛ٨ٛ٠ثٛهوٕ١ب فبٍٛ

 66عبِغ ٨هثبٔغب ف ٟغبٔب

 -67عبِغ اٌٍَ١ّ١خ ثؤكهٔخ ،روو١ب
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 -68ثمب٠ب ِئنٔخ عبِغ اٌٛى٠و
ثٕبفجىز ،ًٛأٌٛ١بْ

 -69اٌغبِغ اٌٍِ( ٟٛٛملِخ اٌٖٛهح)ٚ ،اٌغبِغ (اٌفٛل)ٟ
ثٕبٌٛد ،عجً ٔفٍٛخ١ٌ ،ج١ب

 -72اٌّآمْ اٌؼضّبٔ١خ ثّلٕ٠خ صَ١بٌ١ٔٛى ،ٝأٌٛ١بْ

 -70اٌغبِغ اٌفٛل ٟثٕبٌٛد،
عجً ٔفٍٛخ١ٌ ،ج١ب

ِ -73ئنٔخ اٌوٚرٕلا ،أٌٛ١بْ

 -71أٍطؼ ِلٕ٠خ غلاٌِ١ٌ ،ج١ب
(اٌّآمْ أػٍ ٓ١ّ٠ ٝاٌٖٛهح ٌغبِغ ؽل٠ش)

ٌٛ -74ؽخ ؽفو ػٍ ٝاٌقْت ٌغي٠وح وو٠ذ ٚ،َ1860رظٙو ثٙب اٌّآمْ اٌؼضّبٔ١خ ِّٕ١ٙخ ػٍِٕ ٝظواٌّلٕ٠خ
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ِ -75ئنٔخ عبِغ ٍٍّ١بْ
ثوٚكً ،أٌٛ١بْ

 -76عبِغ ثبٔ١ب ثبّ ٝثٖٛف١ب،
ثٍغبه٠ب

 -77عبِغ ِٖطف ٝثبّب فٟ
ٍىٛث١بِ ،مل١ٔٚب

 -78عبِغ اٌَٛلفٟ
ٍوا١٠ف،ٛ

َِ -79غل ثٍَٛف١ٕ١ب كِورٗ ا٠طبٌ١ب
ػمت اٌؾوة اٌؼبٌّ١خ اٌٝٚ٤

ِ -82لٕ٠خ اٍطٕجٛي ٠ٚظٙو ثٙب ِل ٜرؤص١و اٌّآمْ ف ٟاٌزْى ً١اٌجٖوٌٍّ ٞلٕ٠خ
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 -80عبِغ اٌٍَطبْ ِؾّل عٍجٝ
ثلّٛ٠ر١مب ،أٌٛ١بْ

 -81عبِغ اٌٍَطبْ ،لجوٓ
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ِ -83لٕ٠خ اٌمب٘وح (ُ اٌٍٖ١جخ ثبرغبٖ اٌمٍؼخ) ٠ٚظٙو ثٙب ِل ٜرؤص١و اٌّآمْ ف ٟاٌزْى ً١اٌجٖوٌٍّ ٞلٕ٠خ

46

ٌجلح اٌىجو ٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌؼلك اٚ٤ي /أثوَ2014 ً٠

الحواشي
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رٖٕ١فٙب ثؾَت ِٕٙظ اٌزٕبٚي اٌِ :ٝواعغ ػٓ ْٔؤح اٌّآمْ ٚرطٛه٘ب ف ٟاٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ ثٖفخ ػبِخِٚ ،واعغ رٕبٌٚذ كهاٍخ ٌّآمْ
الٍ ُ١أ ٚلطو أِ ٚلٕ٠خ أٛ ٚواى كهاٍخ ِفٍٖخ (ف ٟاٌغبٌت ِٕٙب رزٕبٚي ْٔؤح اٌّئنٔخ ٚرطٛه٘ب ١َِّٚبرٙب ف ٟاٌّملِخ أ ٚاٌزّ١ٙل) ِٕٙٚب
(ِورجخ ربه٠ق١ب ً):
ىوِ ٟؾّل ؽَٓ« ،رطٛه اٌّآمْ»ٍ ،جيخ اىنبرت ،إٌَخ ا ،ٌٝٚ٤ط  ،11اٌّغٍل اٌضبٔ( ،ٟاٌمب٘وح ،كاه اٌّؼبهفٍ ،جزّجو )َ1946؛ فو٠ل
ّبفؼِ« ،ٟئنٔخ َِغل اثٓ  ،ٌْٛٛٛهأ ٞف ٟرىٕٙ٠ٛب اٌّؼّبهٍ ،»ٞجيخ ميٞخ اٟصاة ،عبِؼخ فئاك اٚ٤ي ،طِ( 1ب)َ1952 ٛ٠؛ اٌَ١ل
ػجلاٌؼي٠ي ٍبٌُ ،اىَآطُ اىَصغٝخ ّظغح عبٍخ عِ أصيٖب ٗرط٘عٕب ٍْظ اىفزخ اىعغث ٜدز ٚاىفزخ اىعضَبّ( ٜاٍ٦ىٕله٠خ )َ1959؛ وبظُ
اثوا٘ ُ١اٌغٕبث« ،ٟاٌّآمْ ْٔؤرٙب ٚػّبهرٙب ف ٟا٤لطبه ا١ِ٩ٍ٦خ»ٍ ،جيخ ميٞخ اىشغٝعخ ،ع( ،1ثغلاك )َ1965؛ ِؾّل وبًِ فبهًِ« ،آمْ
ؽٍت ٚرطٛه٘ب اٌفٕٚ ٟاٌؼّوأٍ ،»ٟجيخ عبصٝبد ديت ،عبِؼخ ؽٍت ،اٌىزبة اٌضبٌشٍٛ( ،ه٠ب )َ1977؛ ِؾّل اٌؾَ ٟٕ١ػجلاٌؼي٠ي« ،اٌّآمْ
ٚاٌّؾبه٠ت ٚإٌّبثو ا١ِ٩ٍ٦خ»ٍ ،جيخ اى٘ع ٜاإلسالٍ ،ٜاٌؼلك ِ( ،548ب)َ1980 ٛ٠؛ ػجل إٌّؼُ ػجل اٌؼي٠ي هٍْٔ« ،ْ٩ؤح اٌّئنٔخ»،
ٍجيخ اىضاعح ،اٌؼلك اٚ٤ي ،إٌَخ ( ،11اٌو٠بٗ )َ1985 ٛ١ٔٛ٠؛ ٕبٌؼ ثٓ لوثخ ،اىَئظّخ اىَغغثٞخ اّ١ضىسٞخ ف ٜاىعص٘ع اى٘سط( ٚاٌغيائو
)َ1986؛ ِؾّل رٛف١ك ثٍجغ« ،اٌّئنٔخ ْٔؤرٙب ٚرطٛه ػّبهرٙب»ٍ ،جيخ اىَزذف ،إٌَخ اٌضبٔ١خ ،اٌؼلك اٌضبٌش( ،عّبك ٜا٢فوح–هعت
ٕ٠ /٘1407ب٠وِ -بهً )َ1987؛ ؽَٕٖ٠ٛٔ ٟوِ« ،ئنٔخ ثَِ ٩غل كهاٍخ ػٓ اٌّئنٔخ اٌَّزمٍخ إٌَّٛثخ اٌ ٝعبِغ ا١ِ٤و لوالغب اٌؾَٕٟ
ثؾبهح اٌَبكاد اٌّزفوػخ ِٓ كهة اٌغّبِ١ي ثبٌمب٘وح» ،اىَئعر اىَصغ ،ٛاٌؼلك اٚ٤ي ،وٍ١خ ا٢كاة -عبِؼخ اٌمب٘وحٕ٠( ،ب٠و )َ1988؛
ؽَبْ ػطٛاْ« ،اٌّآمْ ا١ِ٩ٍ٦خ ٔج٘ اّ٠٦بْ ٚهٚػخ اٌؼّبهح» ،اىَجيخ اىعغثٞخ ،إٌَخ  ،15اٌؼلك ( ،166م ٚاٌمؼلح ٛ١ٔٛ٠ /٘1411
)َ1991؛ ِؾّٛك اثوا٘ ُ١ؽَ ،ٓ١اىَآطُ اىَْٞٞخ صعاسخ أصغٝخ فْٞخ (اٌمب٘وح ،كاه اٌضمبفخ اٌؼوث١خ)َ1991 ،؛ ػجلاٌّغ١ل ٚاف« ،ٟاٌّآمْ فٟ
آفبق اٌّلْ ا١ِ٩ٍ٦خ»ٍ ،جيخ اىفٞصو ،اٌؼلك ( ،191عّبك ٜاٛٔ /٘1413 ٌٝٚ٤فّجو )َ1992؛ أؽّل هعت ِؾّل ػٍِ« ،ٟآمْ ِٖو
ا١ِ٩ٍ٦خ»ِ ،غٍخ ا١ػٕغ ،إٌَخ  ،66ط ِ( 1ؾوَ )َ1993 ٛ١ٌٛ٠ ،٘1414؛ ػجل هللا وبًِ ِ ،ٍٝٛرط٘ع اىَئظّخ اىَصغٝخ ثَضْٝخ اىقبٕغح
ٍِ اىفزخ اىعغثٗ ٜدزّٖ ٚبٝخ اىعصغ اىََي٘م– ٜصعاسخ ٍعَبعٝخ ػسغفٞخ ٍقبعّخ ٍع ٍآطُ اىعبىٌ اإلسالٍ( ٜكوزٛهاٖ ،عبِؼخ اٌمب٘وح،
ِْٕٛ ،)َ1994هح ثؼٕٛاْ :اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍِ ،ٜغٍلاْ( ،اٍ٦ىٕله٠خ ،كاه اٌٛفبء)َ2014 ،؛ ِغل ٜػجل اٌغٛاك
ػٍٛاْ ػضّبْ ،اىَآطُ اىجبقٞخ ثبىضىزب دزّٖ ٚبٝخ اىعصغ اىعضَبّ ٜصعاسخ أصغٝخ ٍعَبعٝخ (ِبعَز١و ،عبِؼخ ٕٛطبِْٕٛ ،)َ1998 ،هح ثؼٕٛاْ:
ٍــــآطُ اىعصغ ِٝاىََي٘مٗ ٜاىعضَبّ ٜف ٜصىـــزب اىْٞو "صعاسخ آصبعٝخ ضَِ ديقخ رط٘ع اىزغاس اىَعَبع ٛاإلسالٍ ٜفٍ ٜصغ" (أٍ،ٛٛ١
)َ2013؛ ػجلاٌىو ُ٠ػيٚق ،رط٘ع اىَآطُ ف ٜاىجؼائغ (اٌمب٘وحِ ،ىزجخ ى٘واء اٌْوق)َ2006 ،؛ ِؾّل ِٖطفِ ٝؾّل اٌقبىِ ،ٟاىَآطُ
اىيٞجٞخ ف ٜاىعصغ اىعضَبّ ٍِ ٜسْخ ِ( ً1911-1551بعَز١و ،عبِؼخ اٌّولت)َ2008 ،؛ ِؾّل أؽّل ػجل اٌٍط١فٍ٘ ،س٘عخ اىَآطُ
اىعضَبّٞخِ ،غٍلاْ( ،اٍ٦ىٕله٠خ ،كاه اٌٛفبء)َ2012 ،؛
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ًٚ أ٨ّٖٕٛذ فٚرٚ ػّبهح اٌَّبعل ثٖفخ فبٕخٚ خ ثٖفخ ػبِخ١ِ٩ٍ٦ٌذ اٌؼّبهح اٚ رٕبٟل ِٓ اٌلهاٍبد اٌز٠ً ػٓ اٌؼل٩ٚ٘نا ف
ِٓ ٜػخ أفوّٛعل ِغٛرٚ ، اٌجؾشٟب ػٕل اٌؾبعخ فٙٚ ثؼٌٝو ا١ٍْٕٚ ،زَغ اٌّمبَ ٕ٘ب ٌنوو ٘نٖ اٌلهاٍبد٠ ٨ٚ ،ْأعياء ػٓ اٌّآم
و١ اٌّغزّؼبد غٟد ػّبهح اٌّآمْ ف٩ِْىٚ ،ٞو١اٌجؼل اٌزؼجٚ ،ٞ اٌّؼّبهٟٙش اٌجؼل اٌفم١ٌذ اٌّآمْ ِٓ ؽٚ رٕبٟاٌلهاٍبد اٌز
.ٕٗ أصٕبء اٌجؾش١ ؽٟب فِٕٙ ً وٌٝو ا١ٍْٕٚ ،خ١ِ٩ٍ٦ا
.18-9 ،ٟٔ اٌّغٍل اٌضب،ٍٜخ ٗاىعبىٌ اإلسالٝ اىعَبعح اىَصغٜ اىَآطُ ف،ٍِٝٛ 6
: أظو،ٕبها١ِ رغّغٚ خ) ِٕبها١ٍاؽٌَٛخ (ثب١م٠ ّوق أفوٟ اٌّئنٔخ فٍٝطٍك ػ٠ 7
Freeman-Grenville, «MANĀRA, MANĀR. (A.) minaret: …», 370.
،)َ2000 ،فبءٌٛ كاه ا،خ٠ٍىٕله٦ْخ اىقبٕغح (اٝخ ثَضٞخ اىجبقٞخ اىََي٘مْٞٝخ ثبىعَبئغ اىضٞفٞخ اى٘ظٝ ّظغ،ْ ِؾّل ػجل اٌَزبه ػضّب8
.34-33 ،ٟٔ اٌّغٍل اٌضب،ٍٜخ ٗاىعبىٌ اإلسالٝ اىعَبعح اىَصغٜ اىَآطُ ف،ٍِٝٛ ؛296 -282
9
Bloom, Minaret Symbol of Islam, 191.
ٍزّواه٨ٚ ،خٙح ٌمٍخ أػلاكُ٘ ِٓ عٛو كػ١ ثغٞٛ اٌَّغل إٌجٟح ف٩ٌٍٖ ْٛغزّؼ٠ ٕخ٠ اٌّلٟ فٌٝٚ٤ اٌفزوح اْٟ فٌٍَّّٛ وبْ ا10
ًاٌمجبئٚ ٕخ٠ٓ أً٘ اٌّل١َ ث٩ٍ٦ؽمب ػٕلِب أزْو ا٨ ماْ أٔٗ عبء٤اروح ػٓ اٛاٌمٖخ اٌّزٚ ،لذٌٛ ِؼظُ ا يٍُٛ ٌٍوِٖٙبؽجزٚ ُ٘كٛعٚ
ل٠ ػجل هللا ثٓ ىٟخ اٌٖؾبث٠ب فىبٔذ هإٙلزٚ يٍُٛ ثؾِٙ٩اػٚ ح٩ٌٖلذ اٚ ٓ١ٌٍَّّح اٛخ كػ١ف١ وٟٓ ف١ٌٍَّّو ا١أٔٗ ثؼل رؾٚ ،بٌٙٛؽ
،ًغح اثِ ٕشبٞ س،َ اثٓ ْ٘ب: أظو. ِب هآٖ ػجل هللاٍٝئمْ ػ٠ ًْ أ٨٩أِو ثٚ يٍٛ ألو٘ب اٌوٟاٌزٚ ،ْما٢غخ ا١ٖ ثٖٞٔبه٤ اٟاٌقيهع
.29-27 ،ٟٔ اٌّغٍل اٌضب،ٍٜخ ٗاىعبىٌ اإلسالٝ اىعَبعح اىَصغٜ اىَآطُ ف،ٍِٝٛ ؛102-101 ،2 ط،٘1329
ْٓ ّؤ١روكك ِورٚ ،"ػ٩ اٌفٍٝ ػٟو اٌؼًّ" ثؼل ػجبهح "ؽ١ فٍٝ ػٟبف ػجبهح "ؽٚش ر١ؼخ اٍزضٕب ًء ؽ١ٌْماْ ػٕل ا٢غخ ا١ٕ ً رّض11
" هللاٌٟٚ ب١ٍل أْ ػّٙبفخ ػجبهح "أٙماْ ا٤َذ ِٓ أعياء ا١ٌٚ لح١و٤ؼخ ِٓ اٌَّزؾجبد ا١ٌْػٕل ِؼظُ اٚ ،رمبيٚ ْما٢خ ػجبهاد ا١ثم
.ْما٤خ ا١ٓ ّؤْ ثم١روكك ِورٚ "ي هللاٍٛل أْ ِؾّلا هّٙثؼل "أ
.34-33 ،ٟٔ اٌّغٍل اٌضب،ٍٜخ ٗاىعبىٌ اإلسالٝ اىعَبعح اىَصغٜ اىَآطُ ف،ٍِٝٛ ؛284 ،خْٞٝخ ثبىعَبئغ اىضٞفٞخ اى٘ظٝ ّظغ،ْ ػضّب12
 اىعَبعحٜ اىَآطُ ف،ٍِٝٛ ؛283 -282 ،خْٞٝخ ثبىعَبئغ اىضٞفٞخ اى٘ظٝ ّظغ،ْلبف؛ ػضّبٚ أ881 ِقخ ٗقف اىسيطبُ دسٞ ٗص13
.34 ،ٟٔ اٌّغٍل اٌضب،ٍٜخ ٗاىعبىٌ اإلسالٝاىَصغ
لِٞ ٗاىََبىٞٞ٘ثٝ١ ٍصغ عصغ اٜخ فٍٞ اىعَبعح اإلسال،ٖو٠ٛٔ  ِؾّلَٟٕ؛ ؽ296 -282 ،خْٞٝخ ثبىعَبئغ اىضٞفٞخ اى٘ظٝ ّظغ،ْ ػضّب14
.36-33 ،ٟٔ اٌّغٍل اٌضب،ٍٜخ ٗاىعبىٌ اإلسالٝ اىعَبعح اىَصغٜ اىَآطُ ف،ٍِٝٛ ؛249 ،)َ1996 ، ِىزجخ ى٘واء اٌْوق،(اٌمب٘وح
؛57 -56 ،ٟٔ اٌّغٍل اٌضب،ٍٜخ ٗاىعبىٌ اإلسالٝ اىعَبعح اىَصغٜ اىَآطُ ف،ٍِٝٛ ؛102-101 ،2 ط،ًغح اثِ ٕشبٞ س،َ اثٓ ْ٘ب15
حٚ أثؾبس ٔل،«خ٠خ أصو١م١ كهاٍخ رطج:خ١ٙؽىبَ اٌفم٤ء اٛٙ ٟ »ػّبهح اٌَّبعل ف،َِب٦ٗ ِؾّل اٛٗ ػٛ ػ،ِْؾّل ػجل اٌَزبه ػضّب
.145 ،)َ1999/٘1419( كٛ عبِؼخ اٌٍّه ٍؼ،ٜ١اٌزقطٚ خ اٌؼّبهح١ٍ و، أ8 َ ،ػّبهح اٌَّبعل
.61-59 ،ٟٔ اٌّغٍل اٌضب،ٍٜخ ٗاىعبىٌ اإلسالٝ اىعَبعح اىَصغٜ اىَآطُ ف،ٍِٝٛ 16
،ٟ كاه اٌىزبة اٌؼوث، (اٌمب٘وح،هّٛل ػجل اٌفزبػ ػب١ ٍؼ:ُ٠رملٚ ك١ رؾم،َّٜبٞ أسجبع اىقطغ اىٜ فٍّٜب١خ اٝ غب،ٓ١َ ثٓ اٌؾٝ١ؾ٠ 17
.11-3 ،1 ط،)َ1968
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ٌجلح اٌىجو ٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌؼلك اٚ٤ي /أثوَ2014 ً٠

 ،ٍِٝٛ 18اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.61-59 ،ٟ
 19اٌج٩مه ،ٞفز٘ح اىجيضاٌُ( ،جٕبْ ،ث١وٚد ،كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ343-342 ،)َ1983 ،؛ ِ ،ٍٝٛاىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ
اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ63-61 ،ٟ؛Hillenbrand, R., «MANĀRA …», 362.
 20اٌج٩مه ،ٞفز٘ح اىجيضاُ.343 ،
 21أٚي َِغل أْٔئ ثؼل اٌفزٛؽبد اٌؼوث١خٌٍّ ،ي٠ل أظو :أؽّل فىوٍ ،ٞسبجض اىقبٕغح ٍٗضاعسٖب .اىَضسو ،اٌمب٘وح ،كاه اٌّؼبهف
ثّٖو.200-199 ،1ٛ ،
 ،ٍِٝٛ 22اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.71-68 ،ٟ
23
Creswell, «The Evolution of the Minaret,…-I», p.137.; Hillenbrand, R., «MANĀRA …», 362-263.
 24أظو اٌّواعغ ثؾبّ١خ ٚ ،5فبٕخ ،ٍِٝٛ :اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ64-53 ،ٟ؛
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.
 25أرفك ف٘ ٟنا ِغ هأ ٞك .أؽّل فىو ٞف٘ ٟنا اٌطوػ ،أظو :أؽّل فىو ،ٞاىَسجض اىجبٍع ثبىقٞغٗاُ (اٌمب٘وح ،كاه اٌّؼبهف،
.111 ،)َ1936
 26رزؤصو رقط ٜ١إٌّْآد ٚاٌؼٕبٕو اٌّؼّبه٠خ ف ٟاٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ ثٖفخ ػبِخ ثغٍّخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّئصوح؛ ٌىٓ رظً اٌٛظ١فخ ٟ٘
اٌؼبًِ ا٤وضو رؤص١وا ٙٔ٤ب ثلٚه٘ب رئصو ف ٟثم١خ اٌؼٛاًِ ثٖٛهح أ ٚثؤفو ،ٜػٓ أؼىبً اٌٛظ١فخ ػٍ ٝاٌّآمْ رطج١مب ػٍ ٝاٌّئنٔخ
اٌٍّّٛو١خ ف ٟاٌمب٘وح أظو :ػضّبّْ ،ظغٝخ اى٘ظٞفٞخ ثبىعَبئغ اىضْٞٝخ296 -282 ،؛ ٚػٓ اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ثٖفخ ػبِخ ػٍ ٝرقطٜ١
اٌؼّبئو اٌل١ٕ٠خ أظو :ؽَٕٖ٠ٛٔ ٟو» ،ػٛاًِ ِئصوح ف ٟرقط ٜ١اٌّلهٍخ اٌٍّّٛو١خ«ّ ،ضٗح ربعٝز اىَضاعؽ فٍ ٜصغ اإلسالٍٞخْٔ ،و
ٌغٕخ اٌزبه٠ـ ٚا٢صبه ،اٌّغٌٍ ا٤ػٌٍٍ ٝضمبفخ ،ربه٠ـ اٌّٖو ،ٓ١٠اٌؼلك اٌقبٌِ( ،َ1991 ،رطج١مب ً ػٍ ٝاٌؼّبئو اٌٍّّٛو١خ)؛ ٚرطج١مب ً ػٍٝ
اٌؼّبهح اٌؼضّبٔ١خ أظو٠ :بٍو اٍّبػ ً١ػجل إٌَ َ٩بٌؼ ،اىع٘اٍو اىَئصغح عيٍ ٚشططبد اىعَبئغ اىض ْٔٞٝاىعضَبّٞخ ف ٜاىقبٕغح ٗاى٘جٔ
اىجذغِ( ٙبعَز١و ،عبِؼخ اٌمب٘وح.)َ2001 ،
 27أظو ؽبّ١خ هلُ  5ثٙنا اٌجؾش
 ،ٍِٝٛ 28اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.70 ،ٟ
٠ 29نوو ك .ػجل هللا وبًِ أْ ِئنٔخ عبِغ اٌم١وٚاْ اٍزٕبكا ٌ٥كٌخ اٌّؼّبه٠خ رئهؿ ثَٕخ ٚ ،َ836 /٘221ف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ رؼل صبٔ ٟأللَ
ِئنٔخ ثبل١خ ثؼل ِٕبهح لٖو اٌؾ١و اٌْول ٟف ٟث٩ك اٌْبَ ٚاٌّئهفخ ثَٕخ  .َ730 /٘110أظو ،ٍِٝٛ :اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ
ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.72 ،ٟ
 30رز ٍٜٛاٌّئنٔخ اٌغلاه اٌّْبٌٌَّ ٝغ ل اٌم١وٚاْٚ ،رزى ِٓ ْٛص٩صخ ٛٛاثك ٠ؼٍ٘ٛب لجخ ِفٖٖخ٠ٚ ،زى ْٛاٌطبثك اٚ٤ي ِٓ لبػلح
ِوثؼخ اٌَّم ٜرَزلق وٍّب اهرفؼٕب ٤ػٍِّ ٝب ٠ىَت اٌّئنٔخ لٛح ٚاهرىبىاًٚ ،ثٕ١ذ لبػلح اٌّئنٔخ ؽز ٝاهرفبع ص٩صخ أِزبه ٖٔٚف ِٓ
ِلاِ١ه ؽغو٠خ ٕغ١وح رْجٗ لٛاٌت اٌٍجٕٓ٠ٚ ،ز٘ ٝٙنا اٌطبثك ِٓ اػ ٖ٩ثْوفبد ػٍ١٘ ٝؤح ػمٛك ِزٍٖخ ِفوغخ ِٓ ٍٚطٙبٚ ،اٌطبثك
اٌضبٔ ِٓ ٟاٌّئنٔخ ِوثغ اٌَّم ٜأٚ٠بَِ ،بؽزٗ إٔغو ِٓ اٌطبثك اٌَفٍٚ ،ٝريكاْ علهأٗ ثض٩س ٛبلبد ِؼمٛكح ٚؽٍ١ذ ؽبفخ اٌطبثك
ثْوفبد رْجٗ اٌّٛعٛكح ثبٌطبثك اٚ٤ي٠ٚ ،زى ْٛاٌطبثك اٌضبٌش ِٓ ثوط ػبي فزؼ ثىً ٍٙغ ِٓ أ٩ٙػٗ ّجبن ِؼمٛك ٠ىزٕفٗ كفٍزبْ
ِؼمٛكربْ َِلٚكربْ ٚهوجذ اٌمجخ فٛق ٘نا اٌجوط ٟ٘ٚ ،لجخ أ٩ٙع ِفٖٖخ ٌٙب لطبع ٖٔف كائوٌٍّٚ ،ٞئنٔخ فزؾبد رظٙو ١ٙمخ ِٓ
اٌقبهط ِزَؼخ ِٓ اٌلافً ٌٔ٧بهح ٚاٌز٠ٛٙخٚ ،رؼٍ٘ٛب ِٓ فبهط اٌّئنٔخ ػمٛك رْجٗ ؽلٚح اٌفوً ٌزقف١ف اٌٚغ٠ٚ ،ٜلٚه ثلافً اٌّئنٔخ
ٍٍُ ١ٙك ٠ورفغ ِغ اهرفبع اٌجٕبء٠ٚ ،زٕبٍت ِغ ؽغّٗ ،فىٍّب اهرفغ ٙبق .أظو:
وّبي اٌلٍ ٓ٠بِؼ ،اىعَبعح ف ٜصضع اإلسالً ،اٌمب٘وح ،اٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبةّ ،174 ،122ٓ ،1991 ،ىً84؛ ؽَٕٟ
ٖٔ٠ٛو ،اٟصبع السالٍٞخ (اٌمب٘وحِ ،ىزجخ ى٘واء اٌْوق.116 ،)1998 ،
 ،ٍِٝٛ 31اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.72 ،ٟ
 ،ٍِٝٛ 32اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.70 ،ٟ
٠ 33ن٘ت ّوٚكه اٌ ٝأْ ِآمْ اٌَّبعل اٌّجىوح ف ٟا٠واْ وبٔذ رزجغ ٔفٌ اٌزقطِ ٜ١وثغ اٌَّم ٜاٌّّ١ي ٌٍّآمْ ف ٟاٌؼٖو ا ِٞٛ٤فٟ
ٍٛه٠ب ٚأفو٠م١خ ،أظوHillenbrand, R., «MANĀRA …», 365. :
34
Creswell, «The Evolution of the Minaret,…-I», p.137-140.; Hillenbrand, R., «MANĀRA …», 364.
ٍ 35بِؼ ،اىعَبعح ف ٜصضع اإلسالً.182 -174 ،
ّٙ 36ل ربه٠ـ ثٕبء اٌّئنٔخ ص٩س ِواؽً ِززبٌ١خٍّّ ،ذ فزوح ؽىُ اٌقٍفبء اٌض٩صخ اٚ٤ائً ،ام ثلأد أػّبي اٌجٕبء ػٍ ٝػٙل ِئٌٍ اٌلٌٚخ
ػجل اٌّئِٓ ثٓ ػٍٍٕ ٟخ ٘ 548ـٚ 1153 /اٍزّود رٍه ا٤ػّبي ف ٟفزوح ؽىُ أث٠ ٟؼمٛة ٍٛ٠ف (٘ 580 - 558ـ(َ1184 -1162 /
ٚرّذ أّغبي اٌجٕبء ٔٙبئ١ب ً أ٠بَ أثٍٛ٠ ٟف ٠ؼمٛة إٌّٖٛه (٘ 595 - 580ـ(َ1184 - 1198/اٌن ٞأوًّ اٌمَُ ا٤ػٍ ِٓ ٝاٌّئنٔخٛ٘ٚ ،
ِب ٠فَو ٌٕب أّ٘١خ ٘نا اٌؼًّ اٌّؼّبه ٞاٌقبٌل ٙٚقبِزٗ .أظو :ثٓ لوثخ ،اىَئظّخ اىَغغثٞخ اّ١ضىسٞخِٚ 50 ،ب ثؼل٘ب.
37
»ٍسجض اىذسِ اىضبّ ٜرذفخ ٍعَبعٝخ سبىضح« ِ ،ؤهة ثوً[http://marebpress.net/articles.php?id=1604&lng=arabic] ،
 ،ٍِٝٛ 38اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٚ٤ي٠ٚ ،246 ،نوو ك ؽَٕٖ٠ٛٔ ٟو أْ اهرفبػٙب ِ 81.6زواً،
أظوٖ٠ٛٔ .:و ،اىعَبعح اإلسالٍٞخ فٍ ٜصغ.211 ،
 39اثٓ رغو ٜثوك ،ٜد٘اصس اىضٕ٘ع فٍ ٜض ٙاٝ١بً ٗاىشٖ٘ع ،رؾم١ك ِؾّل فٍّ ُ١ٙزٛد (اٌمب٘وح ،)1990 ،ط.433 ،1
 40ػٓ ألٛاي اٌّئهفٚ ٓ١اٌوؽبٌخ ػٓ عبِغ اٌٍَطبْ ؽَٓٚ ،صٕبئٚ ُٙأجٙبهُ٘ ثؼّبهرٗ ٚونٌه ثّآمٔٗ أظو:
٘ورَجبّب ،ربعٝز جبٍع اىسيطبُ دسِ (ِٖو ،ث٨ٛق16 -15 ،)َ1902 ،؛ ؽَٓ ػجل اٌ٘ٛبة ،جبٍع اىسيطبُ دسِ ٍٗب د٘ىٔ ،اٌّىزجخ
اٌضمبف١خ اٌؼلك (،56اٌمب٘وح ،كاه اٌمٍُٚ ،ىاهح اٌضمبفخ ٚا٦هّبك اٌم ،ِٟٛأٚي ِبهً 12 -11 ،)َ1962؛ ِؾّلٍ ،سبجض ٍصغ ٗأٗىٞبإٕب ،ط
276 ،3؛ ؽَٓ ػجل اٌ٘ٛبة ،ربعٝز اىَسبجض ا١صغٝخ (اٌمب٘وح ،اٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة.169 -166 ،2ٛ )َ1994 ،
 41أ١ٌٚب عٍج ،)َ1682-1611( ٟسٞبدزْبٍٔ ٍصغ ،روعّخ ِؾّل ػٍ ٟػ ،ٟٔٛرؾم١ك :ػجل اٌ٘ٛبة ػياَ ،أؽّل اٌَؼ١ل ٍٍّ١بْ ،رملُ٠
ِٚواعؼخ :أؽّل فئاك ِز( ٌٝٛاٌمب٘وح ،كاه اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ282.،)َ2009 ،
٠ 42ئفن ػٍ ٝوزبثبد اٌوؽبٌخ ا٠فٍ١ب عٍج ٟاٌّجبٌغخ أؽ١بٔب ٚاٌّؼٍِٛبد غ١و اٌلل١مخ اٌز٠ ٟنوو٘ب أؽ١بٔب أفو٠ٚ ،ٜقزٍف ػلك كهعبد اٌٍَُ
اٌّئكٌٍٖ ٜؾٓ ٚػلك كهعبد ٍٍُ اٌّئنٔخ ػٓ اٌؼلك اٌن ٞمووٖ ا٠فٍ١بٛ ٛ٘ٚ ،جمب ً ٌلهاٍخ ك .ػجل هللا وبًِ ٍٍُ ِٓ  100كهعخ ؽغو٠خ
ؽزٍ ٝطؼ اٌَّغل (اٌّلهٍخ اٌؾٕف١خ) ،صُ ٍٍُ ِٓ  30كهعخ ٠مٛك ٌٍَُ اٌّئنٔخ ِٓ اٌلافً ٚاٌن٠ ٞؾ 126 ٞٛكهعخ صُ ٠جلأ ػٕل٘ب ٍٍُ
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أؽّل ِؾّٛك أِ ٓ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفَ١و ِف" َٛٙاٌؼبٌّ١خ" وَّخ ٌٍؾٚبهح ا١ِ٩ٍ٦خ رطج١مب ً ػٍ ٝػٕٖو اٌّئنٔخ

ؽل٠ل 30 ِٓ ٞكهعخ ؽز ٝاٌَمف اٌقْج٠ ٟئك ٞاٌ ٝاٌْوفخ ا٤ف١وح ٌٍّئنٔخ ٚاٌولجخ اٌؾغو٠خ ،أظو ،ٍِٝٛ :اىَآطُ ف ٜاىعَبعح
اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٚ٤ي.254-252 ،247-246 ،
ّ٠ 43ضً ِ ٕبه (ِئنٔخ) لطت اٌل ٓ٠أّٙو ّٔبمط اٌّآمْ اٌَّزمٍخ ثبٌٕٙل ٚأللِٙب ،ثلأ ثٕبء٘ب اٌٍَطبْ لطت اٌل ٓ٠أ٠جه –ِئٌٍ كٌٚخ
اٌّّبٌ١ه ف ٟإٌٙل– ؽٛإٌٍ ٟخ ٘595ـٚ ،َ1199/اوزًّ ثٕبإ٘ب ؽٛإٌٍ ٟخ ٘626ـ َ1229/أٌزِّ ٍٍطبْ كٌ٠ٚ ،ٟٙؼل ِٕبه لطت اٌلٓ٠
أّٙو ِآمْ إٌٙل٠ٚ ،زى ِٓ ْٛفَّخ ٛٛاثك ٠فًٖ ثٕٙ١ب ّوفبد َِزل٠وح ِؾٌّٛخ ػٍِ ٝمؤٖبدَ٠ٚ ،زلق ثلْ اٌّئنٔخ ِغ ا٨هرفبع،
ٕ٠ٚز ٟٙاٌطبثك ا٤ف١و ثقٛمح ػٍّ ٝىً لجخ ٍِٚؼخ٘ٚ ،نٖ اٌّئنٔخ "إٌّبه" رقلَ َِغل لٛح ا٘589( َ٩ٍ٦ـ )1192/ثبٌغٙخ اٌغٕٛث١خ
اٌغوث١خ ِٓ كٌٌْٙٚ ،ٟٙوح اٌّئنٔخ ٠ؼوف اٌَّغل وىً ثَّغل لطت ِٕبه .أظو:
;R. Hillenbrand, Islamic Architecture Form, Function and Meaning, Edinburgh, 1994, 158
أؽّل هعت ِؾّل ػٍ ،ٟربعٝز ٗعَبعح اىَسبجض ا١صغٝخ ف ٜاىْٖض ،اٌمب٘وح ،اٌلاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕبٔ١خ ،39-32 ،1997 ،فبٕخ .288 ،36-35
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.
 48أظو ؽبّ١خ .43
 49ػٍ ،ٟربعٝز ٗعَبعح اىَسبجضٌٛ ،41 ،ؽخ .12
ً
 50لل رقزٍف ثؼ٘ اٌزفبٕ ً١فٕغل اٌطبثم ٓ١ثؼل اٌمبػلح اٌّوثؼخ لل ٠ىٔٛب وّ٘٩ب ِضّٕب (ِئنٔخ عبِغ اٌٍَطبْ ؽَٓ ٘764-757ـ-1356/
 َ1362ثبٌمب٘وحّ ،ىً" 1ك") ،أ ٚوّ٘٩ب ِضّٓ ٠ٚؼٍّ٘ٛب ٛبثك صبٌش ِضّٓ ونٌه (ِئٕخ اٌزوثخ اٌٍَطبٔ١خ ؽٛاٌ٘762-757 ٝـ-1356 /
 ،َ1360ثموافخ ٍ١ل ٞع٩ي اٌل ٓ٠اٌَ ٟٛٛ١ثبٌَ١لح ػبئْخ) ،أٛ ٚبثك ِضّٓ ٠ٚؼٍٛ ٖٛبثمبْ أٍطٛأ١بْ (ِئنٔخ عبِغ ثْزبن
٘737ـ )َ1337/أ٠ ٚزجبكِ ْ٨غ ثؼّٙٚب أٛ ٞبثك ِضّٓ  ٠ؼٍٛ ٖٛبثك أٍطٛأ ٟصُ صبٌش ِضّٓ صُ اٌمّخ (اٌّئنٔخ اٌمجٍ١خ ق ٘8ـ،َ14 /
ثموافخ ٍ١ل ٞع٩ي اٌل ٓ٠اٌَ ٟٛٛ١ثبٌَ١لح ػبئْخ) .أظوٖ٠ٛٔ :و ،اىعَبعح اإلسالٍٞخ فٍ ٜصغ248-247 ،؛ِ ،ٍٝٛاىَآطُ ف ٜاىعَبعح
اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.123-116 ،ٟ
 51ػٓ اٌّآمْ اٌ١ّٕ١خ أظو :حسين ،المآذن اليمنية؛ ػٍٍ ٟؼ١ل ٍ١فٍ ،آطُ ٍضْٝخ صْعبء دزّٖ ٚبٝخ اىقغُ اىضبّ ٜعشغ اىٖجغ/ٛاىضبٍِ
عشغ اىَٞالص( ٛصْعبءٚ ،ىاهح اٌضمبفخ ٚاٌَ١بؽخ)َ2004 ،؛
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.
 52ؽَ ،ٓ١اىَآطُ اىَْٞٞخ.59-56 ،
 53ؽَ ،ٓ١اىَآطُ اىَْٞٞخٌٛ ،35-34 ،32-29 ،23-22 ،18-17 ،13-12 ،ؽبد .21-18 ،15-8 ،6 ،4-1
 54اٍزّو اٌطواى اٌٍّّٛو( ٟأ ٚاٌّٖو ٞأ ٚاٌّؾٍ )ٟف ٟاٌؼٖو اٌؼضّبٔ ٟف ٟرقط ٜ١اٌؼّبئو اٌل١ٕ٠خ ٚاٌّلٔ١خ ػٍ ٝاٌَٛاء ،ؽ١ش وبٔذ ٌٗ
اٌغٍجخ ٚاٌَ١بكحِ ،مبهٔخ ثبٌؼّبئو اٌزّّٕ ٟذ ٚفك اٌزقط ٜ١اٌؼضّبٔ ٟاٌٛافل (أ ٚاٌزوو٠ٚ ،)ٟوعغ ٍجت مٌه ٍ٤جبة ػلحِٕٙ ،ب فٍَفخ اٌؾىُ
اٌؼضّبٔ ٟمارٙبٚ ،صمً اٌزواس اٌّؼّبه ٞاٌّٛهٚس ٚفجواد اٌّؼّبهٚ ٓ١٠اٌؾوفٍ٩ٌ ،ٓ١١زياكح هاعغِ :ؾّل ؽّيح اٍّبػ ً١اٌؾلاك ،اىطغاػ
اىَصغ ٛىعَبئغ اىقبٕغح اىضْٞٝخ ساله اىعصغ اىعضَبّٕ213-923 ٜـ ،ً1798-1517/هٍبٌخ كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ ا٢صبه-عبِؼخ
اٌمب٘وح22-2 ،َ1990،؛ "عَبئغ اىقبٕغح اىضْٞٝخ ف ٜاىعصغ اىعضَبِّ ،"ٜغٍخ اٌغّؼ١خ اٌزبه٠ق١خ اٌّٖو٠خ ،اٌؼلك .108-107 ،َ1993 ،37
 55ػجل اٌٍط١فٍ٘ ،س٘عخ اىَآطُ اىعضَبّٞخ ،اٌّغٍل اٌضبٔ.800 – 799 ،ٟ
 56اِ٩ٍ٦جَٔ ٌٟٛجخ اٌ ٝاٍِ٩جٛي أ ٚاٍطٕجٛي ،أظو :عٍج ،ٟسٞبدزْبٍٔ ٍصغٚ ،304 ،300 ،283 ،اٌوٚ ،306 ،298 ِٟٚاٌزووٟ
أٛ ٚواى عٛاِغ اٌزون .298 ،297
ِٖ 57طٍؼ ٠طٍك ف ٟاٌٛصبئك اٌٍّّٛو١خ ػٍ ٝلّخ اٌّئنٔخ ،وّب ٠طٍك ػٍ ٝلّخ اٌمجخ ٚإٌّجو .أظوِ :ؾّل ِؾّل أِ ٍٝ١ٌ ،ٓ١ػٍ ٟاثوا٘،ُ١
اىَصطيذبد اىَعَبعٝخ ف ٜاى٘صبئق اىََي٘مٞخ (اٌمب٘وح ،كاه إٌْو ثبٌغبِؼخ اِ٤و٠ى١خ.43 ،)َ1990 ،
ِٖ 58طٍؼ ٚصبئمٚ ٟهك ف ٟاٌٛصبئك اٌؼضّبٔ١خ ٠لي ػٍ ٝاٌمّخ اٌّقو١ٛٚخ ٌٍّئنٔخ .أظوٗ :صٞقخ سْبُ ثبشب ،أهّ١ف اٚ٤لبف هلُ
(ِْٕٛ ،1ٓ ،)2869هح ف :ٟػٍِ ٟؾّٛك ٍٍّ١بْ اٌٍّ١غ ،ٟاىطغاػ اىعضَبّ ٜف ٜعَبئغ اىقبٕغح اىضْٞٝخ (كوزٛهاح ،عبِؼخ أٍ،ٛٛ١
ٍِ ،)َ1980ؾك هلُ .423-420 ،3
 59اٌّجقوح ِؤفٛم ِٓ اٌىوح اٌز ٟرزغّغ فٙ١ب ٍِ ًٍ٩جقوح اٌجقٛهٚ ،لل أٍٛك وو٠يٚي ٘نا اٌّٖطٍؼ ػٍ ٝلّخ اٌّآمْ ٕبؽجخ ٘نا
اٌْىًٚ ،رجؼٗ ف ٟمٌه عّ١غ اٌجبؽض٠ٚ ،ٓ١ؼزمل ك ؽَٕٖ٠ٛٔ ٟو أْ ِٖطٍؼ اٌّجقوح ٌ ٌ١كل١مب ً ف ٟر١ٕٛف ّىً لّخ اٌّئنٔخ فؼٍ١ب اٌزٟ
٠طٍك ػٍٙ١ب ٘نا اٌّٖطٍؼٚ ،أ٠ب وبْ فمل اوزَت اٌّٖطٍؼ كٌ٨خ ف ٟوزبثبد ا٢صبه ٓ١٠رؾًّ ٘نا اٌْىً اٌّؼّبه ٞؽزٚ ٝاْ ٌُ ٠ىٓ كل١مبً.
 60أؽّل هعت ِؾّل ػٍ» ،ٟاٌ٩ٙي فٛق اٌّئنٔخ«ٍ ،جيخ ا١ػٕغٕ( ،فو .1494-1491 ،)َ1995 ٛ١ٌٛ٠ /٘1416
ٖ٠ٛٔ 61و ،اىعَبعح اإلسالٍٞخ فٍ ٜصغ249 ،؛ ِ ،ٍٝٛاىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.169-168 ،ٟ
 62ا١ِ٤و ِؾّل ثه أث ٛاٌن٘ت اػزّل ػٍ ٗ١ػٍ ٟثه اٌىج١و اٌن ٞاٍزمً ثؾىُ ِٖو ػٓ اٌلٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ ف ٟاٌفزوح (-1769 /٘1187-1183
 ،)َ1773صُ ؽلس ٕواع ث ٓ١أث ٟاٌن٘ت ٚػٍ ٟثه اٌىج١و أز ٝٙثّٛد ػٍ ٟثه اٌىج١و ٚأزٖبه ِؾّل أث ٟاٌن٘ت ثؾىُ ِٖو اٌفؼٍ ٟهغُ
ػٛكح ِٖو اٌْىٍ١خ ٌٍلٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ ٚر١ٌٛخ فٍ ً١ثبّب ٚاٌ١ب ػٍِٖ ٝوٚ ،اٍزّو اِ٤و ونٌه ؽزٚ ٝفبح أث ٟاٌن٘ت ف ٟػىب ٍٕخ /٘1189
ٍ٩ٌ .َ1775زياكح ػٓ روعّخ ِؾّل أث ٟاٌن٘ت أظو :ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽَٓ اٌغجور ،)َ1823 -1755 /٘1238-1168( ٟعجبئت اٟصبع فٜ
اىزغاجٌ ٗا١سجبع ،رؾم١ك :ػجل اٌوؽ ُ١ػجل اٌوؽّٓ ػجل اٌوؽ( ُ١اٌمب٘وح ،كاه اٌىزت اٌّٖو٠خ ،)َ1998 ،ط409-407 ،1؛ ِؾّل فٍ ً١ثٓ ػٍٟ
اٌّواك ،ٞسيل اىضعع ف ٜأعٞبُ اىقغُ اىضبّ ٜعشغ (اٌمب٘وح ،كاه اٌىزبة ا ،ِٟ٩ٍ٦ك.د) ط57-54 ،1؛ ٚػٓ اٌغبِغ أظو :اٌٍّ١غ ،ٟاىطغاػ
اىعضَبّ ٜف ٜعَبئغ اىقبٕغحٚ .374-360 ،ػٓ اٌّئنٔخ أظو :ػجل اٌٍط١فٍ٘ ،س٘عخ اىَآطُ اىعضَبّٞخ ،اٌّغٍل اٌضبٔ.617 ،614 ٟ
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ٌجلح اٌىجو ٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌؼلك اٚ٤ي /أثوَ2014 ً٠

 63ؽفظذ ٌٕب ٕٛهح ِوٍِٛخ ٌٍوؽبٌخ ثو ٌ٠كافٓ رّضً ِآمْ اٌغبِغ ا٤ى٘و ِٚئنٔخ عبِغ ِؾّل ثه أث ٟاٌن٘ت ثمّزٙب ماد اٌوإًٚ
اٌقَّخ .ػجل اٌٍط١فٍ٘ ،س٘عخ اىَآطُ اىعضَبّٞخ ،اٌّغٍل اٚ٤ي.801 -800 ،
 ،ٍِٝٛ 64اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.69-68 ،ٟ
ِ 65ؾّل ػجل اٌَزبه ػضّبْ» ،فمٗ اٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ ث ٓ١اٌجؾش ٚاٌزؼٍِْٕٛ ،«ُ١ه ف :ٟاىَئرَغ اىضٗى ٜاٗ١ه ىيزغاس اىعَغاّ ٜف ٜاىضٗه
اإلسالٍٞخ "رّٕ١خ الزٖبك٠خ ٌزواس ػّوأٔ ٟؼزي ثٗ "ف ٟاٌفزوح ( 14-9عّبك ٜا٢فوٖ ِ 28 -23 /٘1431ب( ،)َ2010 ٛ٠اٌو٠بٗ،
اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ٌٍَ١بؽخ ٚا٢صبه).13 ،
 66ػٍ ،ٟربعٝز ٗعَبعح اىَسبجض289 ،؛
Hillenbrand,Islamic Architecture, 161;Burton-Page, «MANĀRA, …», 368.
 67ػٍ ،ٟربعٝز ٗعَبعح اىَسبجض.222 ،
 68ػٍ ،ٟربعٝز ٗعَبعح اىَسبجض.263 ،
 69ػٍ ،ٟربعٝز ٗعَبعح اىَسبجضّ ،175 ،ىً.35
 70ػٍ ،ٟربعٝز ٗعَبعح اىَسبجضّ ،257 ،ىً.49
 71ػٍ ،ٟربعٝز ٗعَبعح اىَسبجضّ ،172 ،ىً34ة.
 72ػٍ ،ٟربعٝز ٗعَبعح اىَسبجضٌٛ ،269 ،ؽخ .95-94
 73ػٍ ،ٟربعٝز ٗعَبعح اىَسبجض.222 ،
 74وبٔذ ِآمْ عبِغ ػّو ٚثٓ اٌؼبٓ ا ِٓ ٌٝٚ٤اٌٍجِٓٚ ،ؤمٔخ أؽّل ثٓ  ٌْٛٛٛا١ٍٕ٤خ ثٕ١ذ ِٓ ا٢عو ،صُ أػبك اٌٍَطبْ ٨ع ٓ١ثٕبء٘ب
ثبٌؾغوٍٚ .بك اٌجٕبء ف ٟاٌؼٖو اٌفبٚ ّٟٛاٛ٠٤ث ٟثٖفخ غبٌجخ ثب٢عو ِغ ٚعٛك ثؼ٘ اٍ٨زضٕبءاد ،فبٌغيء اٌَفٍ ٟاٌجبل ِٓ ٟاٌّئنٔخ اٛ٠٤ث١خ
اٌجبل١خ ثبٌّْٙل اٌؾَ ٟٕ١ثبٌمب٘وح ِٓ اٌؾغوٌٍّ .ي٠ل أظو ،ٍِٝٛ :اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.99 -96 ،ٟ
 75ف ٟثلا٠بد اٌؼٖو اٌٍّّٛو ٟاٌجؾو ٞوبٔذ رجٕ ٝلٛاػل اٌّآمْ ثبٌؾغوٚ ،ا٤عياء اٌؼٍ٠ٛخ ثب٢عو ٌزقف١ف ا٤ؽّبي ،صُ ٕبهد اٌّئنٔخ
رجٕ ٝثبٌىبًِ ِٓ اٌؾغو ،أظو ،ٍِٝٛ :اىَآطُ ف ٜاىعَبعح اىَصغٝخ ٗاىعبىٌ اإلسالٍ ،ٜاٌّغٍل اٌضبٔ.104 -99 ،ٟ
 76ػجل اٌٍط١فٍ٘ ،س٘عخ اىَآطُ اىعضَبّٞخ ،اٌّغٍل اٌضبٔ.703 -694 ،ٟ
 77ا٢عو (اٌطٛة ا٤ؽّو) ّ٠ضً اٌّبكح اٌوئ١َ١خ ٌجٕبء اٌّآمْ ف ٟاٌلٌزب ثَٕجخ % 94.4ؽ١ش ٔله اٍزؼّبي اٌؾغو ،فٍُ َ٠زقلَ اٌؾغو
ثٖٛهح وبٍِخ ٍ ٜٛف ٟثٕبء ص٩س ِآمْ فمِٕ( ٜبهح اٌزٛثخ ثبٌّؾٍخ اٌىجوٚ ،ٜاٌَبكاد ثجٍجٚ ،ٌ١اٌّؾّٛك٠خ ثبٌّٕٖٛهح  ٟ٘ٚإٌّبهح
اٌٛؽ١لح اٌّىزٍّخ)ٚ ،لل اٍزقلَ اٌؾغو عٕجب اٌ ٝعٕت ِغ ا٢عو ف ٟثٕبء ص٩س ِآمْ (ِٕبهح ىغٍٛي اٌغوث١خِٕٚ ،بهح اٌغٕل ٞثوّ١ل،
ِٕٚبهح ؽّبك ثّ١ذ غّو)ٍ٩ٌ ،زياكح ػٓ اٍزقلاَ ا٢عو ٚرمٕ١بد اٌجٕبء ١َِّٚبرٙب ٚاٌزْى٩١د اٌيفوف١خ ثب٢عو أظو :ػٍٛاْ ػضّبْ،
ٍــــآطُ اىعصغ ِٝاىََي٘مٗ ٜاىعضَبّ.201-196 ،ٜ
ِ 78ضً اٌغبِغ اٌؼّو ٜثَٛ١ح ِٚئنٔزٗ ِقو١ٛٚخ اٌْىً ِجٕ١خ ِٓ اٌٍجٓ ٚاٌطّ ،ٟأظوٍ :ؼبك ِب٘و ِؾّلٍ ،سبجض ٍصغ ٗأٗىٞبإٕب
اىصبىذُ٘ (اٌمب٘وح ،اٌّغٌٍ ا٤ػٌٍٍْ ٝئ ْٛا١ِ٩ٍ٦خ ،)َ1971 ،ط .262 ،1
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دراسة مواد البناء المستخدمة بمدرسة أحمد باشا القرمانمي
(1150هـ1331/م) بمدينة طرابمس الغرب  -ليبيا
جمال أحمد الموبر

حمدان ربيع عطية المتولي

جامعة المرقب

جامعة المرقب

الممخص
يهددهذا ددحثاث د اإ دىاه ثرس د امد دطثهاث ددستاث مسددمدهم ا د امهرس د اأ مددها س ددسا(1150ا

د1738/ش)،اط هشاهطرامركي هدساث معده ا د اميكس يكيد اث م دذ،اإضدس ا مع ادرذاع دىاأ دشامظدس را

ث م ددذاث مطجددطه .ا ددحثا ددهاثعممددهاا ددحةاث ه ثرس د اع ددىاث زيددسرثااث

ي د اطمعطيددسااث م ددس ا اط مددس ا

ه ثرسد د اث مركي ددماث مع دده ا عي ددساام ددصامد دطثهاث ددستا(ثأل ج ددسر،اث ط ددطماثأل م ددر،اث مط د د ،اث دديها
طثألمد ددال)اث مسد ددمدهم ا د د اث ع س د ددراث معمسري د د اطث زدر ي د د ا س مهرس د د ا كد ددسامد ددصاث ميكرطسد ددكطما
ثال كمرط اث مسسحاططري ا يطهاثأل ع اث سي ي .ا ا
طقها ي اا مس ا حةاث هرثس اأصاميكس يكيسااث م ذا مهرس اأ مها س سامعممهاع ىاث مركيما
ث معدده ا مدطثهاث ددستاكعسمددسام ددذاهثد د ،ااطث مغيددرا د اهرجددسااث درثر اطث رطط د اطسد ططاثألمطددسرا
كعطثمسام ذادسرجي ،امساأهظاإ ىاطجطهاث عهيهامصامظس راث م دذ:اث د طر،اث د طراث هقي د ،ا دها

أجزثت،ا س ي ،ا عا يضست،اث م ر،اث مرميشاث دسطئ،اطمسسقطاث مط اطط سااث يه.ا ا
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مقدمة .ههاا ي يساثزه س ثغرا ضسريساا امجسساث عمسر اطث ف طصاع ىامراث ع طراثإلسامي اث م ا

َم َّرااا هس،اطي عكسامأثيراث مهثرساث معمسري اث مم سي اث طث ه اج ساإ ىاج مامدعاث مدأثيرثااث م يد ا
ث مطرطثد اع ددىاث مددسماث معمددسرعا د ا ي يددسا د اث ع ددراثإلسددام ا

ددف اعسمد ،اطث ع ددراث عثمددس ا

م ثر هاث ثا اع ىاطجهاث د طص.ا ا

طمطضحا ساث مهثرساث عثمس ي اث سقي ا مهي اط ثر سا–رغشاق اعههاث مسحماث سقي –اسمساا

ث عمسر اث هي ي -ث مع يمي اإ سصاث ع راث عثمس ،اطممثسامهرس اأ مها س س اث رمس

مطضطعاث

مهثرساث عثمس ي ا ا حثاث سيسر .ا
–اأ مطحجسا عمسر اث ا

يها حةاث مهرس اأ مه ا س ساث رمس

ا ط ثر سا–

 1ا( كش.ا1158-1123ض1745-1711/ش)امؤسسا

ثألسر اث رمس ي ا(1251-1123ض1835-1711/ش)،ا اطم عا حةاث مهرس ا اق مامهي اط ثر سا
سطراث م ير،اط ام

اضمصامجمعاجسمعاأ مها س سا امطثجه اث سرثيساث مرثتاجه اث ج طما

ث غر ،ا ي اي غاططسا حةاث طثجه ا53اش،اكمسام رذاث طثجه اث مس ي اع ىاسطراث ر سع،اطي غا
طط هس ا 49اش ،اطي هة امص اث ج طم اث غر اسطر اث سست ،اطث ج طم اث رق اسطر اث عطسر ،اطم غا
ث مسس

مر امر عغاس .2اط هحة اث مهرس ا
اث ك ي ا جسمع ا مس ا اح ز اث مر اطث مهرس ا طث ا 2252ام ااثَ

طثجهمسصا ط :اث ر يس اط اث طثجهد اث

غير،اطيطجها هسا س سص ،ا اطم عا اث جه اث مس ي اث مط ا

ع ىامسجهاأ مها س س،اطع ىاطجهاث م هيهاث س يف اث ثر ع اث م امم هشاث مسجها( كس .)1ا

كسا()1امهرس اأ مها س ساث رمس

،اعص:امطسطع اثآلثسراثإلسامي ا ا ي يس،اما 1ا

طممكطصا حةاث مهرس امصاأر عاط هثاار يس  :اط ه اث

ا

ص ،اع سر اعص امسمطيسامك طذا

طط ها 6.50اش،اطعرضها 4.25اش،اطط ه اث داطظ،اطمسمدهشاكسكص ا طام،اطث هطراثألرض ،ا
55

نبذة انكبري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انؼذد األول /أبرَم 4102و

طث هطراثألطس،اطط ه اث م

ثسمدهماا ع ها

ىا(مسمطي اث كساي غاطط هس ا 4.70اش ،اطعرضهس ا 3.60اش) اث م ا

سااث هرسا سإلضس ا

ا ،اطأديرثاط ه اث ميضأ اطهطرثااث ميسة .ا

طع ى اث رغشام َّامس ا هحةاث مهرس امصاأ مي اأثري اطمسريدي اطمساممضم هامصاع س رامعمسري ا

طزدر ي  ،ا إ ه ا–ط ألسذ– اممعرض ا حة اث مهرس ا إل مسس اث هيه اث حع اأهظ ا هطرة امع اعطثمسا
ث م ذ اث دسرجي اطث هثد ي اإ ى اط طس اث مهرس اإ ى ا س اسي ا غسي  ،اقه امؤهع اإ ى ا ه اأ ها

ث معس شاثألثري اث مهم اث م

ا مجمعاأ مها س س.ا حثا هاطقعاثالدميسراع ى امهرس اأ مها س سا

هرثس امسا هسامصامطثها ستاطهطرامركي هساث معه اطمس ا هسامصا طث ما اعم ي اث م ذ ،اطأ شا

مظس راث م ذاث مطجطه  ،اعسى اأصامكطصا حة اث هرثس ا

مسا هسامصامظس رام ذ .ا

اث هثي ا هرثسسااأدرظ اإل سح س اطعاما

 .1المواد والطرق Materials and Methods

 ث زيسرثااث

اطث ف صاث
ي ا

رعا مهرسد ا معدرذاع دىاث س د اث ثر د اطأددحاعي دساامدصا

مطثهاث ستاط طثم اث م ذاث مدم ف .

ددصاث عي ددسااث م ددأدطح ام ددصامد دطثهاث ددستا(ثأل ج ددسر،اث ط ددطماثأل مد در،اث مط د د ،اث دديه،ا



اطثألد ددسم)اث مس ددمدهم ا مهرسد د اأ م ددها س ددسا س ميكرطس ددكطماثإل كمرط د د اث مسس ددحاSEMا
معرذاع ىامظس راث م ذاث م اي عمارؤيمهسا س ف صاث

رع.

 م ي ددساث عي ددسااث م ددأدطح ام ددصامد دطثهاث ددستا(ثأل ج ددسر،اث ط ددطماثأل مد در،اث مط د د اطث ددديها
طثألمال)اث مسمدهم ا س مهرس ا طري ا يطهاثأل ع اث سي ي اXRDا معرذاع ىاث معسهصا

ث مكط ا هحةاث مطثهاطث طث ماث مطجطها هس.
 .2النتائج  Resultsا

 1.2الفحص البصري The visual Examination
ي دداا مددس اث ف ددصاث

ددرعاأصا س د د امهرس د اأ مددها س ددساسددي ا غسيد د ،اطم مددسما م ددهدسا

ث سريعا عاماث عهيهامدصامظدس راث م دذاث مطجدطه ا هدس،اطث مممث د ا د :اث د طر،ا دهاأجدزثت،اسد ططا
مط د د اطط ددسااث دديه،ام ددر،اض ددعذاط س ددي ا سأل ج ددسراث مس ددمدهم ،اه س ددسااطكمس ددسااع ددىا

ث جهرثص،ا عا يضستا ميج ام دطراثألمدال،ا مدطاث سمدسا،اآثدسرا ريدرا سألد دسماث سم د ا سدطحا
كمسا طاطثضحا س ط ساا(:1ا .)10ا
ا
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ا

نىزت ( )1خسء يٍ طسٍ انًذرست وحطم ػهُه بؼض وزذاث انًذرست
وحظهر انسبنت انسُئت انخٍ آنج إنُهب انًذرست.

ا

نىزت ( )2خسء آخر يٍ طسٍ انًذرست وحطم ػهُه بؼض وزذاث انًذرست
وحظهر انسبنت انسُئت انخٍ آنج إنُهب انًذرست.

ا
نىزت ( )3شقىق يخخهفت فٍ انشكم وانسدى ببندذراٌ وحقشر ببألزدبر
وحسبقظ فٍ طبقبث انشُذ بًذرست أزًذ ببشب ،بًذَُت طرابهس انقذًَت.
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نىزت ( )4بقغ بُضبء َخُدت نخفهىر األيالذ وارحفبع يؼذالث انرطىبت ،إضبفت إنً ضؼف وحآكم فٍ األزدبر
وفقذ فٍ انًىَت وحسبقظ نطبقبث انشُذ ،يذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت.

نىزت ( )5حفهىر األيالذ ػهً سطر انطىة األزًر وحسبقظ فٍ انقشرة انسطسُت نه ،إضبفت إنً شقىق
بطبقت انشُذ بًذرست أزًذ ببشب ،يذَُت طرابهس انقذًَت.

نىزت ( )6حشىَه ببندذراٌ َخُدت السخخذاو دهبَبث زذَثت ػهً طبقبث انشُذ ،يذرست أزًذ ببشب ،يذَُت طرابهس
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نىزت (ًَ )7ى َببحبث وحفهىر أيالذ يكىَت بقغ بُضبء وفقذ أخساء بًذرست أزًذ ببشب ،يذَُت طرابهس انقذًَت.

نىزت ( )8حريُى خبطئ وشقىق وفقذ أخساء ،يذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت.

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

نىزت ( )10بقغ بُضبء َخُدت حفهىر األيالذ وحشىَت ببندذراٌ ببنكخببت ػهُهب ،يذرست أزًذ ببشب
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 2.2معطيات المناخ Climatic Data
أظهددراامعطيددسااث م ددس ا م ط د اث ه ثرس د اأصاث مغيددرا د اهرجددسااث درثر اطث رطط د اطس د ططا

ثألمطسرامصاأ شاعطثمساث م ذاث دسرجي اث م امعممهاع يهساميكس يكيسااث م ذا مهرس اأ مدها س دس.ا
درا د اهرجدسااث درثر اطث رطط د ا
هاطجهاأصا سزام سي اسغاك يااثغ

دف ايطميد اطمطسدمي ،ا يد ايمدرطثلا

ث ف دسرراث يددطم اطث مطسددم ا د اهرجددسااث درثر امددسا دديصا°10شاإ ددىا°15شاكمددسا ددطاطثضددحا س ددكسا
(،)2اأمساأع ىاممطسطا معهالااث رطط ا ي ساإ ىا%68اداسا هراهيسم ر،ا ا يصام دسا
إ ىاأقسامعهالمهسا ا هرايط يطا،%41اكمساي ساس ططاثألمطدسراألع دىامعهالمدهاع دىام ط د ا

ث هرثس اداسا هراي سيراط ط م ر،ا ي مساي عهشاممسمسا ا هرايط يطا مىاس مم ر .3ا

ا

كسا()2امعطيسااث م س ا م ط اث هرثس ،اعص http://www.tripoli-libya.climatemps.com:ا
 3.2الفحص بالميكروسكوب ال لكتروني الماسح ا The Examination by Scanning
Electron Microscope SEM

أظهرا ا مس ا ص اعي سا امطثه اث ست اث مأدطح امص اث مهرس ا( اثأل جسر ،اث ططم اثأل مر،ا

ث مط سا ،اث يهاطث د م اطثألمال) ا سسمدهثشاث ميكرطسكطماثإل كمرط اث مسسح 5-4اأصا سزاث عهيهامصا
مظس ر اث م ذ ،اأ مهس اث

طر اث هقي اث مدم ف ا

اث كس اطث جش ا سأل جسر ا(ث جر اث جيرع اث رم ،ا

ث جراث رم اث جيرع،اث ردسشاطث ططماثأل مر)اطث مط سااطث يه،اططجطها رثغسااطث هيسرا س مسه اث ثر ط ا
اث جراث رم اث جيرع،اإضس اإ ىاطجطهاأمالاث هس يااطث ج سا كثر ،ا اط دس

ث عي سا،اكمسامظهراث

ام حاث هس ياا معظشا

طراث هقي اطث ضعذاث هيها عي سااثألد سما(ث ظراث ط ساا .)17:11ا
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نىزت ( )11شقىق وفراغبث بؼُُبث األزدبر اندُرَت انريهُت وانريهُت اندُرَت وفقذ فٍ انًبدة انرابطت
واَهُبر فٍ انبُُت انذاخهُت حسج  ،SEMيذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت.

نىزت ( )12حبهىر أيالذ انهبنُج ووخىد شقىق دقُقت بؼُُبث رخبو األػًذة حسج  ،SEMيذرست أزًذ ببشب بطرابهس
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نىزت ( )13شقىق وحبهىر أيالذ انهبنُج بؼُُبث انطىة األزًر حسج ،SEM
يذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت.

نىزت ( )14فراغبث وشقىق دقُقت وحبهىر أيالذ اندبس بؼُُبث انًىَت وانشُذ حسج ،SEM
يذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت.

نىزت ( )15حبهىر يهر انهبنُج ووخىد شقىق دقُقت بؼُُبث انسدر اندُرٌ انريهٍ وانسدر انريهٍ اندُرٌ
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حسج  ،SEMيذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت.

نىزت ( )16حبهىر أيالذ انهبنُج واندبس وشقىق دقُقت بؼُُبث انطىة األزًر وانرخبو حسج ،SEM
يذرست ازًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت.

نىزت (ًَ )17برج يٍ َخبئح انفسض بـ  SEMنؼُُبث يٍ األخشبة انًسخخذيت فٍ حسقُف
أخساء يٍ انًذرست زُث حظهر انشقىق وانفراغبث ،يذرست أزًذ ببشب بًذَُت طرابهس انقذًَت

 4.2التحميل بطريقة حيود األشعة السينية

Analysis by X-Ray Diffraction Method XRD

ي ا ا مس ام يس اث عي سا اث مأدطح امص امطثه اث ست اث مسمدهم ا

امهرس اأ مه ا س سا

طري ا يطهاثأل ع اث سي ي  ،اأصا سزاثاث اأ طثعامصاثأل جسرا سإلضس اإ ىاث ططماثأل مرا

مسمدهم ا

ا ست اث مهرس ا

 :اث جر اث جيرع اث رم ا اطيمكطص اأسسسس امص امعه اث كس سياا

 Calcite CaCO3ااطث كطثرمز ا Quartz SiO2اطمعهص اث هس يا ا Halite NaClاك س  ،ا ي مسا
يمكطصاث جر اث رم اث هيهع اأسسسسامصامعه اث كطثرمز ا Quartz SiO2اطث كس سيا ا Calcite

 CaCO3اكمسه ا ثر ط  ،ا اطمعهصاث هس يا ا Halite NaClاك س ا( ط ساا.)20:18اأمساث ططما
ثأل مرا يمكطصامصامعه اث كطثرمز ا Quartz SiO2اطث كس سيا ا Calcite CaCO3اإضس اإ ىا
طجطهامعسهص اث هس يا ا Halite NaClاطث ج سا Gypsum CaSO4.2H2Oا اطمعهصاثال هيهرياا

 Anhydrite CaSO4اك طث م ا( ط ا.)21اكمساطجهاأصاث ردسشاث مسمدهشا اثألعمه ايمكطصا
أسسسس امص امعهص اث كس سيا ا Calcite CaCO3اطمعهص اث هس يا ا Halite NaClاك س ا( ط ا

 ،)22ا

ا يص اطجه اأص اث مط اطث يه ا مهرس اأ مه ا س س ايمكط سص امص امعه
56
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 Quartz SiO2اطث كس سيا ا Calcite CaCO3اأع اأ همس اع سر اعص ارمس اطجير ا(ث ط مسصا
)23،24اإضس اإ ىاطجطهامعهصاث هس يااHalite NaClاك س اأيضس،اطقهاظهراطثض سا مس ا
م يساث عي سا اث سس اطجطهام حاث هس يا ا Halite NaClا س اعس ي  ،اكمسا طاطثضحا س ط ساا

()24:18اطث جهطسا( .)1ا
رقم

المعادن المكونة

العينة

الموحة

األساسية

الشوائب

ا كس سيا،اكطثرمز ا

س يا،ا يمسميا ا

 20ا

ث جراث رم اث جيرع ا كطثرمز،اكس سي ا ا

س يا،ا يمسميا ا

 21ا

ث ططماثأل مر ا

كطثرمز،اكس سي ا ا

 22ا

ث ردسش ا

كس سيا ا

 23ا

ث مط ا

كس سي ا،اكطثرمز ا

 24ا

ث يه ا

كس سي ا،اكطثرمز ا

 19:18ا ث جراث جيرعاث رم

س يا،اج س،اث هيهرياا ا
ثجسا
س يا،اجطثيا،اج س ا
جطثيا ا

جهطسا()1ا مس ام يساعي ساامطثهاث ستا دا،XRDامهرس اأ مها س سا مهي اط ثر ساث هيم ا

نىزت (ًَ )18ظ زُىد األشؼت انسُُُت نؼُُخٍُ يٍ انسدر اندُرٌ انريهٍ بًذرست أزًذ ببشب ،يذَُت طرابهس

نىزت (ًَ )19ظ زُىد األشؼت انسُُُت نؼُُخٍُ يٍ انسدر اندُرٌ انريهٍ بًذرست أزًذ ببشب ،يذَُت طرابهس
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نىزت (ًَ )20ظ زُىد األشؼت انسُُُت نؼُُخٍُ يٍ انسدر انريهٍ اندُرٌ بًذرست أزًذ ببشب ،يذَُت طرابهس

نىزت (ًَ )21ظ زُىد األشؼت انسُُُت نؼُُخٍُ يٍ انطىة األزًر بًذرست أزًذ ببشب ،يذَُت طرابهس انقذًَت

نىزت (ًَ )22ظ زُىد األشؼت انسُُُت نؼُُخٍُ يٍ انرخبو بًذرست أزًذ ببشب ،يذَُت طرابهس انقذًَت

نىزت (ًَ )23ظ زُىد األشؼت انسُُُت نؼُُخٍُ يٍ انًىَت بًذرست أزًذ ببشب ،يذَُت طرابهس انقذًَت
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نىزت (ًَ )24ظ زُىد األشؼت انسُُُت نؼُُخٍُ يٍ انشُذ بًذرست أزًذ ببشب ،يذَُت طرابهس انقذًَت

 .3مناقشة النتائج Discussion of Results
اتضح من نتائج الزيارات والمالحظات الحقلية لمدرسة أحمد باشا القرمانلي ،إضافة إلى
معطيسااث م س ا م ط اث هرثس اط مس اث ف صاطث م يسا عي سااث مأدطح امصامطثها ستاث مهرس ا
كسامصاث ميكرطسكطماثإل كمرط اث مسسحاططري ا يطهاثأل ع اث سي ي  ،اأصا س مهساسي ا غسي ا

( ط ساا .)17:1اطيرجعاح ز اإ ىاث عهيهامصاث عطثمس ،اسطثتاكس اادسرجي اأ مهس:اث مغيراث يطم ا
طث مطسم ا اهرجسا اث رثر اطث رطط اطس طط اثألمطسر ،اأط اعطثمس اث م ذ اث هثد ي امممث ا ا

ث مركيم اث معه ا مطثه اث ست اطمس ا هس امص ا طث م اأ مهس ام س اث ج س اطث هس يا ،ا ي امعممها

ث مجطي ا مهرس اأ مه ا س س ا

ف اأسسسي اسطثت اكس ا ا يزيس ي ا Physicalاأط ا يزطكيميس ي ا

Physiochemicalاأطاكيميس ي اChemicalاأطا يط طجي اBiologicalاع ىا حةاث عطثمس.ا ا

س مجطي اث فيزيس ي اأطاث ميكس يكي  6ا Physical or Mechanical Weatheringا مهرس ا

أ مها س س امعممه اع ىاث م سيصاث يطم اطث مطسم ا اهرجسااث رثر ا(ي س اإ ىا515ش) اطثدماذا
معسماااث ممههاطثال كمسشا معسهصاث مكط ا مطثهاث ستا س مهرس ا(ممههامعهصاث كطثرمزاأع ىامصا

معهص اث كس سيا ا اطممهه امعهص اث هس يا اأع ى امص اث كطثرمز) ،7ا حث ا إص اث جر اث جيرع اث رم ا

اطث جر اث رم اث جيرع اطث مط اطط سا اث يه اطث ططم اثأل مر ا س مهرس اممعرض ا عهيه امصا
ثالجهسهثااث هثد ي اأطاث سط ي ،ا ي اممكطصاجميعسامصامعه اث كطثرمزاطث كس سيا،اإضس اإ ىا
طجطهامعه اث هس يااطث ج ساك طث م ا معظشاث عي سااث مأدطح امصامطثه اث ست اث سس اكمسا طا

طثضحا مس اXRDا(جهطس،)1اكمساأصاث ردسشايمكطصاأسسسسامصامعهصاث كس سياا اطمعهصاث ج سا

ك س  ،ا اطمع اثسممرثر ا حة اثإلجهسهثا امظهر ا طر اهقي امزهثه ا

اث جش اطث عهه امع امرطرا

ث اطقا 9-8اط حثامسا ه ا س فعسا مهرس اأ مها س سا( ط ساا ،)17:1اكمسايمعرض اث ردسشاأيضسا
عهيه امص اثإلجهسهثا اع ى اث رغش امص اعهش اطجطه ام ح اث هس يا ا(جهطس )1اطح ز ا س م اثدماذا

معسماااث ممههاطثال كمسشا يصامعهصاث كس سيااث مكطصاثألسسس اطمعهصاث ج ساث مطجطهاك س ا
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مزيه امص اث طر ا سألعمه اث ردسمي  ،اكمس ايمعرض اأيضس اث ردسش ا ا م ر 10ا ميج ا
مس ايؤهع اإ ى ا ا

إلجهسهثا اث سمج اعص اث م سيص اث هيه ا امعسماا اث ممهه اطثال كمسش ا يص اث ط سا اث سط ي ا

طث هثد ي ا ألعمه اث ردسمي  .12-11ا

أمساعص اهطر اث مجطي اث فيزاطكيميس ي ا Physiochemical Weatheringا امهرس اأ مها

س سا يعممها

ف اأسسسي ااع ىاطجطهام

اث ج ساطث هس ياا معظشاث عي سااث مأدطح امصامطثها

ث ستا(جهطس)1اطثصاكسصام حاث هس يااأكثراث م س ثراطدططر ،13ا ي اممطث را هاث ي اث ما م امصا
مسرماث ميسةا جهرثصاث مهرس ا(ثألمطسراأطاسطتا ك اث

رذاطث ميسةا س مهرس )اطثرمفسعامعهالاا

ث رطط ا هس اكمس ا ط اطثضح ا س ط ا( )4اط س مس احط سص اثألمال ،اطمع اثرمفسع اهرجسا اث رثر ا
داساث هسرا اطم دراث ميسةاي ه اث م طر:15-14اإحثاكسصاهثدسامطثهاث ستا إصاثإلجهسهثااث سمج ا
مؤهع اإ ى ا طر ا اطمسسقط اأجزثت امع امرطر اث طقا ،16اأمس اإحث ا ه اث م طر اع ى اث سطح ا مكطصا

ث ميج ا عاسغا يضست17اكمسا طاطثضحا س ط ميصا( .)5،10ا

كمس ام عم اث مجطي اث كيميس ي ا Chemical Weatheringاهط ثر امهمدس ا اطجطه اث عهيه امصا

مظس راث م ذا مهرس اأ مها س س ،ا ي امعممه ااع ىاثرمفسعامعهالااث رطط ا س جهرثص 18ا(ث سمج ا
عص اثألمطسر اكمس احكر س اسس س اأط امسرم اث ميسة امص ا ك اث ميسة اطث

رذ ا س مهرس ا جهرثص اأطا

مكسثذ اث رطط اع ى اث جهرثص اطثألعمه ا) اط س مس امؤهع ا حة اث ميسة اإ ى اإحث اث معسهص اث س ا
حط سص ،امثساث هيمسميااطث جطثيا ا اث مستاط جرمهس اإ ىاث سطحاع هام در اث ميسة اطمرزا جطثاا

هثدساثأل جسر ،امث مسا طاث سسا اث جراث جيرع اث رم  ،ااطث ردسش ،اطث جراث رم اث جيرع20-19ا
س مهرس ا(ث ط مسصا ،)11،12اكح ز ا إصامعهص اث ج س اث مطجطه اك س ا عضاث عي سااث مأدطح ا

مصامطثها ستاث مهرس اأ مهساعي سااث ططماثأل مر21ام طساإ ىامعهصاثإل هيهرياا(أقسا جمسامصا
معهصاث ج سا دا)%39اا ميج ا ف هةا مست امعاثرمفسعاهرجسااث رثر ادس
ط كص امع اث دفسض اهرجسا اث رثر اطثرمفسع اث رطط اطدس
معهصاثال هيهرياا

ا اأ هراث

يذا

ا اأ هر اث مست اأط اط طس اث مستا

طر ام س ر ايعطهايم طسامر اأدرظ اإ ىامعهصاث ج س ام

سازيسه ا اث جشا

عصامعهصاثإل هيهرياام هر سا%61اط س مس امعرض اث ططماثأل مرا مهرس اأ مها س س اإ ىامزيها

مصاثإل هسهثااث مؤهي ا هطر س اإ ىا طرايزهثها جمهسامعامرطراث طقا ،اكمساأصاس ططاثألمطسرا

طمسام م هامصام طثساا(أمطسرا مضي )اكفي ا م طيساجزتامصاكر ط سااث كس سيطشاث مطجطه ا كسا

مطثها ستاث مهرس امصا جراجيرعارم اط جرارم اجيرعاطططماأ مرااطردسشاطمط ا اط يهاإ ىا
يكر ط سااث كس سيطش،اطمعاثرمفسعاهرجسا اث رثر اسرعسصامسامم طس اإ ىاكر ط سااكس سيطشا

22ا

ط س مس امزيهامصاضعذاث ي اث هثد ي ا هحةاث مطثها(كمسا طاطثضحا عي سااث جراث جيرعاث رم ا
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اطث جراث رم اث جيرعام ا ا)SEMا اطمسسقطاأجزثت ام هس امعامرطر اث طقا امثساث مط اطط ساا
ث يهاطث ردسش23ا س مهرس ا( ط ساا .)5:3ا

أمساعصامأثيراث مجطي اث يط طجي 24اBiological Weatheringااع ىامطثهاث ستا مهرس ا

أ مها س س ا معممها

ف اأسسسي اع ىا مطا عضاث سمساا( ط ساا)1،2،7امسايؤهع اإ ىام طيها

ألثر ،اإضس اإ ى امس امس ه ا حة اث سمساامصاإجهسهثاا اث م سطر اث م ام مطا هس ا ميج اإ ىا

زيسه ا جمهساطأيضساثمم س هسا مستامسايؤهع اإ ىاطجطهاث طر اث م امزهثها اث جشاطث عهها
معازيسه ا مطاث سا .25ا

إضس اإ ىاكسامساس راممعرضاأيضساث مهرس ا م ذاث رعاث مممثسا اثإل مسس اث هيها

مصاق ساث مس ط يصاططجطهاث عهيهامصاث كمس ساا( ط ا)10اع ىاث جهرثصاطعم يسااث مرميشاث دسط ا
طث م اأهااإ ىام طيهاث كثيرامصاأجزثتاث مهرس ا سسمدهثشاث ه س سااث هيث اطثإلسم ا.اا ا
 .4االستنتاجات Conclusions

 ثسددمدهشاث جددراث جيددرعاث رم د ااطث جددراث رم د اث جيددرعاطث طددطماثأل م دراطث ردددسشا اطمط د ا
ط يهاث جيرامعاث رمسا ا ستامهرس اأ مها س ساث رمس

.

 يمكدطصاث جدراث جيدرعاث رم د ا س مهرسد اأسسسدسامدصامعده اث كس سديااCalcite CaCO3ا
اطث كطثرمزاQuartz SiO2اطمعهصاث هس يااHalite NaClاك س .

 ث جراث رم اث جيرعاث مسمدهشا اث مهرس ايمكطصاأسسسسامصامعهصاث كدطثرمزا Quartz

SiO2اطمعهصاث كس سيااCalcite CaCO3اكمسه ا ثر ط ،اإضس اإ ىاطجطهام حاث هس يداا

Halite NaClاك س .

 يمك ددطصاث رد ددسشاث مس ددمدهشا د د اثألعم دده ا مهرسد د اأ م ددها س ددساثسسس ددسام ددصامع ددهصاث كس س ددياا
CaCO3

Calciteامد ددعاطجد ددطهامعد ددهصاث هس يد ددااNaCl

Gypsum CaSO4.2H2Oاك طث م.

Haliteاطمعد ددهصاث ج د د سااا

 ث طد اطماثأل مددرا مهرسد اأ مددها س ددسايمكددطصاأسسسددسامددصامعدده اث كدطثرمزاQuartz SiO2ا
طث كس س دديااCaCO3

Calciteام ددعاطج ددطهامع دده اث هس ي ددااNaCl

Gypsum CaSO4.2H2Oاك طث م.

Haliteاطث جد د سا

 ث مط د اطث دديهاث مسددمدهمسصا س مهرس د ا مددسامط د اط دديهاث جيددرا ي د ايمكط ددسصامددصامعددهصا
ث ك دطثرمزاQuartz SiO2ا اطمعددهصاث كس سدديااCalcite CaCO3ا سإلضددس اإ ددىامعددهصا

ث هس يااHalite NaClاك س .
 يطجددها مهرس د اأ مددها س ددساث رمددس

اث عهيددهامددصامظددس راث م ددذ،اأ مهددس:اث د طر،اث د طرا

ث هقي ،اث م ر،ا عا يضست،ا هاأجزثت،اث ه س ي ،امسسقطاط سااث مط د اطث ديه،اث مدرميشا
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خًبل أزًذ انًىبر ،زًذاٌ ربُغ انًخىنٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة مواد البناء المستخدمة بمدرسة أحمد باشا القرمانلي

ث دددسطئ،ا مددطاث سمددسااطح ددزا ميجد ا مجطيد اث فيزيس يد اأطاث ميكس يكيد

Weatheringا

Physical or Mechanicalااطث مجطيد اث فيزطكيميس يد اPhysiochemicalااطث مجطيد ا

ث كيميس يد د اChemicalااطث مجطيد د اث يط طجيد د ا،Biologicalاطث مد د امعمم ددها

ددف اأسسس ددي اا

ع ىاث مركيماث معده اطمدسا دهامدصا دطث ما(أ مهدسام دساث هس يدااHalite NaClاطث جد سا

)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"
رأفت محمد محمد النبراكم
جامعة القاىرة

أحمد رجب عمي

محمد أحمد عبد الرحمف

جامعة القاىرة

جامعة الفيكـ

الممخص
ازدىرت الحضارة اإلسالمية في بالد اليمف ازدىا انر عظيمان ،كخمّفت لنا تراثان معماريا كبي انر

في مجاؿ العمارة كالفنكف اإلسالمية ،كتُعتبر بالد اليمف أكثر البمداف حفاظان لتراثيا الحضارم
سكاء كاف ذلؾ التراث الذم يعكد لعصكر ما قبؿ اإلسالـ أك ذلؾ الذم نشأ في العصر

اإلسالمي ،كتُعد مدينة صنعاء عاصمة اليمف المثؿ األركع ليذا التراث الذم مازاؿ شامخان،
كمازالت تحتفظ كتحافظ عمى أصالتيا المعمارية كمقكماتيا الحضارية الفريدة التي َقمما تكجد في
بمد آخر كدخمت اليمف تحت الحكـ العثماني منذ سنة 323ىػ 1511/ـ ،كقد لكحظ أف الكالة

العثمانييف اىتمكا ببناء كترميـ كتعمير المساجد في مدف اليمف عامةن ،كفي صنعاء خاصةن ،كقد
كانت المساجد أكثر المنشآت التي أقامكىا ،كالتي الزاؿ أغمبيا قائمان إال القميؿ منيا قد تيدـ

كاندثر ،كقد كانت المنابر مف أىـ العناصر المعمارية التي اشتممت عمييا المساجد الجامعة أك ما
يطمؽ عمييا مساجد الجمعة ،كقد كانت معظـ المنابر في المساجد اليمنية التي تسبؽ العصر

العثماني منابر خشبية ،كمع الكجكد العثماني في اليمف ظيرت المنابر الرخامية في بعض

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

1531ـ ،كالثاني المنبر الرخامي بمسجد العرضي 1311ىػ1897 /ـ ،كسيتناكؿ البحث دراسة
ىذيف النمكذجيف بالكصؼ كالتحميؿ.
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عأكذ اُ٘جغا & ١ٝأدٔض عجت ػِٓ & ٢ذٔض ػجضاُغدٖٔ ـــــــــــــــ ٓ٘جغإ عسبٓ٤بٕ ٖٓ ٓـبجض اُؼوغ اُؼضٔبٗ ٢ك ٢أُٖ٤

مقدمة .اىتـ الكالة العثمانيكف خالؿ كجكدىـ باليمف بإنشاء أنكاع مختمفة مف العمائر المتنكعة
التي تُخمد ذكراىـ ،خاصة في فترة الكجكد العثماني األكؿ في اليمف (5489 -=89ىػ-597< /
5:79ـ) حيث لـ ييتـ الكالة العثمانيكف بتقديـ مشاريع خدمية إال بما يعمؿ عمى تكطيد كجذب
األىالي إلى حكميـ عف طريؽ إنشاء مختمؼ أنكاع العمائر ،خاصة العمائر الدينية التي تضـ

المساجد كالمدارس كاألضرحة كالخانقاكات كغيرىا ،كقد احتمت المنشآت الدينية المقاـ األسمى بيف
العمائر التي حرصكا عمى تشييدىا ،خاصة في صنعاء سكاء مف حيث كثرة عددىا كجماؿ
زخارفيا كميارة كتنكع مكاد بنائيا ،كما أف شكؿ ىذه المساجد كمكاقعيا قد سيطرت عمى المظير

العاـ لممدينة ،ككاف الغرض األساسي مف إنشاء المساجد ىك التقرب إلى اهلل تعالى طمعان في

الثكاب ،كتخميدان لمذكرل ،فضالن عف رغبة العثمانييف في التقرب مف أىؿ اليمف ككسب حبيـ
أيضا إلثبات السيادة العثمانية عمى اليمف مف خالؿ إنشاء عمائر
ككدىـ كاحتراميـ كتعاطفيـ ،ك ن
تحمؿ طرزىـ المعمارية كالفنية ،كتُعتبر المنابر مف أىـ العناصر المعمارية التي تشتمؿ عمييا

المساجد ،كقد تنكعت أشكاليا كمكاد بنائيا ،كيتناكؿ الباحث في ىذا البحث منبريف رخامييف
نادريف في المساجد العثمانية بصنعاء.

أولا :الدراسة الوصفية.

 -1منبر 1مسجد البكيرية1001 2ه1151/م ( شكؿ );-:
يكجد ىذا المنبر عمى يميف المحراب ،كىك مف التجديدات التي قاـ بيا السمطاف عبدالحميد
ابف السمطاف عبد المجيد عمى ىذا المسجد خالؿ فترة الحكـ العثماني لميمف (=<-56
577:ق5=5<-5<;6/ـ) ،كلـ تتحدث المصادر التاريخية عف منبر البكيرية األصمي،3

كالمرجح أنو كاف مف الخشب ،كبالتالي لـ يعمر طكيالن ،كاستمزـ تغييره كاستبدالو بيذا المنبر

الرخامي الذم أضافو السمطاف عبدالحميد ،4كىك عبارة عف منبر رخامي رائع معشؽ باألحجار

المصقكلة كالممكنة ،يبمغ طكلو 7.54ـ ،كعرضو 5ـ ،كارتفاعو مع السياج المحيط بو بالقاعدة
7,9ـ ،كيتككف المنبر مف نفس األجزاء العادية التي تتككف منيا المنابر كىي:

باب المقدم :يصعد إليو بكاسطة سمـ مككف مف درجتيف األكلى بعرض القاعدة التي تحمؿ المنبر
كالثانية بعرض المنبر نفسو كترتفع فكؽ األكلى بمقدار حكالي 54سـ ،كىك عبارة عف فتحة باب
مستطيمة الشكؿ معقكده بعقد مدبب يرتكز عمى عمكديف قصيريف ُمخمّقيف في األركاف ،كيبمغ
ارتفاع فتحة عقد مدخؿ المنبر 5.;9ـ كعرضيا < :سـ ،كيتكج أعمى باب المقدـ صفاف مف
المقرنصات ذات الداليات يعمكىا صؼ مف األكراؽ النباتية الثالثية ثـ شرفة ثالثية تتككف مف

أيضا أكبرىا أكسطيا نقش عمييا البسممة كفؽ النسؽ العثماني كأسفميا
ثالث أكراؽ نباتية ثالثية ن
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شيادة التكحيد مف صفيف ل إله إل اهلل * محمد رسول اهلل بينما ُنقش عمييا مف الخمؼ شكؿ
زىره ُمتفتحة كبيرة(.5شكؿ )54

كيغمؽ عمى فتحة باب المقدـ مصراعاف مف األبكاب الخشبية الرائعة ،بينيما قائـ خشبي،

كيتككف كال المصراعيف مف ثالث حشكات :الكسطى ىي األكبر كىي مستطيمة الشكؿ يعمكىا

كيدنكىا الحشكة العمكية كالسفمية ككؿ منيا مربعة الشكؿ ،كيزخرفيما زخارؼ متنكعة ،حيث ُزينت

زكاياىما بعقد ثالثي الفصكص ،كفي كسطيا نجمة ثمانية تحيطيا مزىريات مرسكمة بالمكف

فيزيف
الذىبي عمى أرضية يغمب عمييا المكف األخضر الفاتح ،أما الحشكات الكسطى المستطيمة ُ
أعالىا كأسفميا قكس مفصص يتكسطو زىرة المكتس ،كيغطييا زخارؼ تُشبو زخارؼ الحشكات
العمكية كالسفمية المربعة ،كيحيط بيذه الحشكات إطارات عمييا زخارؼ نباتية منفذة باألسمكب

العثماني كىي قريبة جدا مف الطبيعة ،قكاميا أكراؽ كأزىار مثؿ زىرة شقائؽ النعماف (الاللو)،
كأشكاؿ البخاريات 6ككميا ُمنفذة بطريقة الالكيو (الالؾ) ،7كيؤدم باب المقدـ إلى الدرج الذم
يتككف مف ست درجات يكصؿ بدكره إلى ِجمسة الخطيب.

ريشتا المنبر .يكجد عمى جانبي الدرج ريشتا المنبر ،ككؿ منيما عبارة عف مثمث ُمزيف بالزخارؼ
المنفذة كفؽ الطراز الركمي التركي ،8كزخارؼ ىندسية ُنفذت بطريقة الحفر
العربية المكرقة ُ
كالتخريـ عمى الرخاـ ،كيتكسط كؿ ريشة مربع بداخمو شكؿ دائرم متعدد األضالع تُزينو الزخارؼ
اليندسية المفرغة في الرخاـ ،كلكمتا الريشتيف درابزيف؛ كىك عبارة عف سياج رخامي يبمغ طكلو
أيضا زخارؼ ىندسية مفرغة في الرخاـ تتمثؿ في شكؿ الطبؽ
69=9ـ كعرضو =9سـُ ،يزينو ن
كيزيف
النجمي البسيط المككف مف ترس سداسي الرؤكس ،تحيط بو ست لكزات ،ثـ ست كنداتُ ،

الجزء الذم يقع أسفؿ ريشتي المنبر ثالث دخالت صغيرة تُشبو أشكاؿ الخكرنقات( 9شكؿ<.)=-
باب الروضة .ىك عبارة عف فتحة باب معقكد بعقد مدبب صغير يرتكز عمى قائـ حجرم في كؿ
كيزيف المساحة التي تعمك ىذا الباب زخارؼ
مف جانبيو ،كيبمغ ارتفاعو 88سـ كعرضو 8899سـُ ،
ىندسية قكاميا أشكاؿ دكائر ،بداخميا نجكـ كأشكاؿ مركحية إلى جانب أشكاؿ المعنيات كقد ُنفذت
كؿ ىذه الزخارؼ بالحفر عمى الرخاـ بأسمكب فني رائع.

الجوسق .يعمك ِجمسة الخطيب كىك عبارة عف مربع يرتكز عمى أربعة عقكد مدببة الشكؿ محمكلة
الشرافات تأخذ شكؿ
عمى أربعة أعمدة ذات تيجاف كأسية ،كيحيط بالمربع مف أعمى صؼ مف ّ
الكرقة النباتية ثالثية الفصكص ،كيتكج جمسة الخطيب مف أعمى قبة رخامية مثمنة األضالع
تأخذ الشكؿ المخركطي المدبب ،يعمكىا ىالؿ مف النحاس ،كىذه القمة المخركطية تُشبو قمـ
كيزيف ىذا الشكؿ المخركطي مف أسفؿ شريط مف األكراؽ النباتية الثالثية
تماماُ ،
المآذف العثمانية ن
بعض مف أسماء اهلل الحسنى بصيغة النداء،
كيعمكه شريط آخر صغير ُكتب فيو داخؿ بحكر
ه
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بعض مف
كىي (يا رحمف ،يا رحيـ ،يا قدكس) 10ثـ يميو شريط آخر أكثر
يضا ه
اتساعا ُكتب فيو أ ن
ن
أسماء اهلل الحسنى (يا حناف ،يا مناف ،يا برىاف) ،ثـ يعمكىا الكرة المعدنية كيعمكىا اليالؿ

النحاسي ،كىذا المنبر تُحفو فنية رائعة كليس لو مثيؿ في اليمف.11
العرضي1311 12هـ1151/م ( شكؿ )56-55
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ُيعد ىذا المنبر ثاني المنابر الرخامية المكجكدة في اليمف خالؿ العصر العثماني بعد منبر
أيضا مف إضافات السمطاف عبد الحميد بف السمطاف عبد المجيد الذم أمر
مسجد البكيرية ،كىك ن

كيعد تحفة معمارية رائعة؛ فقد
ببناء المسجد سنة <575ىػ ،كىذا المنبر يقع عمى يميف المحرابُ ،
أبدع الفناف في بنائو كزخرفتو عمى النسؽ العثماني ،حيث ُبني بالكامؿ مف الرخاـ ،كيبدك لمناظر

صمـ بأكممو مف قطعة رخاـ كاحدة ،كيقكـ ىذا المنبر عمى قاعدة مستطيمة مف الرخاـ ،تمتد
أنو ُ
مف جدار القبمة إلى عمكد البائكة األكلى ليقطع الركاؽ األكؿ بأكممو ،كيبمغ طكليا  8أمتار
كعرضيا  5.79متر ،يتككف ىذا المنبر مف:

باب المقدم .يبمغ عرضو <;سـ كارتفاعو 6.6ـ ،كىك معقكد بعقد زخرفي ُيشبو العقد المفصص،
كيزخرؼ قمة ىذا الباب مف أعمى زخارؼ نباتية رائعو ُمنفذة مف الرخاـ بطريقو التخريـ ،تتكسط
ىذه الزخارؼ كتابة نصيا لفظ الجاللو (اهلل) ،كعمى جانبي المنبر تكجد الريشتاف ككؿ منيما
مثمثة الشكؿ يبمغ ارتفاع ضمعيا القائـ 7.9ـ كطكؿ ضمع قاعدتيا 6.74ـ ،كطكؿ ضمعيا المائؿ
أسفؿ الدرابزيف الرخامي 5.;6ـ ،كيزخرؼ كؿ ريشة ثالث دخالت مصمتة معقكدة بعقكد
مفصصة ،كىي متفاكتة في أحجاميا؛ إذ يبمغ اتساع الفتحة األكلى الصغرل نحك ;6سـ،
كارتفاعيا ;:سـ بينما الفتحة الثانية الكسطى اتساعيا ;6سـ كارتفاعيا =4سـ ،أما الفتحة الثالثة

الكبرل فاتساعيا 87سـ ،كارتفاعيا 5.88ـ ،كيؤدم باب المقدـ إلى درج المنبر ،كيبمغ عدد

درجاتو تسع درجات ،عرض كؿ درجة 74سـ كارتفاعيا 69سـ ،كينتيي ىذا الدرج بجمسة
الخطيب ،كيبمغ ارتفاعيا مف قاعدة المنبر حتى قاعدة الجكسؽ الذم يعمكه 8.54ـ ،كيفتح أسفميا
باب الركضة كالذم يبمغ عرضو  8سـ كارتفاعو 5.<6ـ كىك معقكد بعقد مفصص يشبو عقكد

الفتحات المصمتة التي تُزيف ريشتي المنبر ،كيبمغ ارتفاع حاجز جمسة الخطيب عف مستكل
أرضيتيا نحك :7سـ ،كطكؿ ضمعو 5.74ـ كيفتح أعاله ثالث فتحات معقكدة بعقكد مفصصة،
كيعمك ىذه الجمسة صؼ مف ال ُش ّرافات تأخذ شكؿ الكرقة النباتية الثالثية ،كيعمكىا الجكسؽ كالذم
يتخذ شكؿ سف القمـ الرصاص أك الشكؿ المخركطي الذم شاع خالؿ العصر العثماني كامتازت
بو نيايات المآذف العثمانية ،إال أنو لـ يظير في جكاسؽ المآذف اليمنية في المساجد العثمانية

التي ظمت تحتفظ بالطابع اليمني المحمي ،كتكجد عمى أقصى يميف ىذه الدائرة دائرة أخرل

حجما ُكتب بداخميا محمد صمى اهلل عميو كسمـ.
أصغر ن
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ثانيا :الدراسة التحميمية.
ا
تنكعت المنابر في المساجد العثمانية في صنعاء بيف منابر خشبية كرخامية ،غير أف

المنابر الرخامية لـ ُيكتب ليا االنتشار مثؿ المنابر الخشبية 13فقد كاف عددىا قميالن جدا؛ كسبب
ذلؾ بصفة عامة أف صناعة المنابر الرخامية تتطمب كقتان كبي انر في التنفيذ فضالن عف ثقؿ كزنيا.
كلذا كاف اإلقباؿ عمى المنابر الخشبية أكبر ألنيا أسرع في التنفيذ ،فضالن عف أف مادة الخشب
تتميز بطكاعية في الصناعة كالزخرفة كسيكلة حمؿ القطع أك الحشكات المراد زخرفتيا ،بعكس ما

يحدث في الرخاـ مف صعكبة في النقؿ ،غير أف المنابر الرخامية تتميز بأنيا منابر باقية عمى

مر الزماف ،بخالؼ المنابر الخشبية التي تتمؼ بفعؿ العكامؿ الجكية كالمناخية ،فقد كاف استخداـ
الرخاـ يجعؿ المنبر محفكظان؛ لئال تمتد إليو يد بقصد نقمو كسرقتو ،أك أف يعتريو التمؼ إذا ما
طاؿ عميو األمد ،فضالن عف قمة تكاليفو مقارنة بالمنابر الخشبية .14

صنعت في إستانبكؿ ،ككذلؾ تشابيت
تأثرت المنابر الرخامية في شكميا العاـ بالمنابر التي ُ
مع المنابر التركية المكجكدة بالكاليات العثمانية األخرل ،لدرجة أنو ُيقاؿ إف صانعييا ىـ أنفسيـ
الذيف قامكا بصناعتيا في كؿ الكاليات العثمانية ،فقد تشابيت ىذه المنابر مع نماذج المنابر

الرخامية العثمانية في إستانبكؿ كمنبر مسجد الشاه ذاده 955-950ق1548 -1543 /ـ،

كمنبر مسجد السميمانية بإستانبكؿ 964- 957ق1557-1550 /ـ كمسجد السميمية -976
982ق1568-1574 /ـ ،15كما تشابيت مع النماذج الرخامية المكجكدة بمصر

16
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سميماف باشا الخادـ بقمعة صالح الديف األيكبي 935ىػ1528 /ـ ،كمنبر مسجد الممكة صفية

بالداكدية 1019ىػ1610/ـ ( 17شكؿ;.)5<-5

تككنت المنابر العثمانية في صنعاء مف نفس مككنات المنبر التقميدية مف القاعدة التي يقكـ

عمييا المنبر ،كباب المقدـ الذم يقع في مقدمتو كيؤدم إلى سمـ مف عدة درجات ينتيي بجمسة

الخطيب ،ك تكجد عمى جانبيو ريشتا المنبر 18كتأخذ شكؿ مثمث قائـ الزاكية ،كيعمك كؿ ريشة
سياج يسمى درابزيف يستند عميو الخطيب عند الصعكد أك اليبكط ،كيكجد بمؤخرة المنبر باباف

مف الجانبيف أسفؿ جمسة الخطيب ُيعرفاف بباب الركضة ،19كيعمك جمسة الخطيب الجكسؽ.20
كتتميز المنابر الرخامية العثمانية ببعض السمات الفنية ،منيا:

باب المقدم .اتخذ باب المقدـ شكؿ الفتحة المعقكدة بعقد مدبب ،كيغمؽ عمى فتحة باب المقدـ
غالبان مصراعاف مف األبكاب الخشبية مقسمة إلى حشكات مربعة ،كما في باب منبر مسجد

البكيرية الذم تميز بأنو مف الخشب المزخرؼ بالزخارؼ النبايتة المنفذة بطريقة الالكيو الرائعة،

صنعت كذلؾ
في حيف لـ يشتمؿ باب المقدـ في منبر مسجد العرضي عمى أم أبكاب ،كقد ُ
أبكاب بعض المنابر العثمانية مف الرخاـ ،كقد ظير ذلؾ ألكؿ مرة خالؿ العصر العثماني ،كلـ
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منتشر قبمو ،ككاف أكؿ مثاؿ لذلؾ باب منبر جامع سميماف باشا الخادـ بالقاىرة
نا
يكف
أحيانا صؼ أك صفاف مف المقرنصات 21كاف كاف قد ق ّؿ
935ق1528/ـ ،كيعمك باب المقدـ
ن
استعماؿ صفكؼ المقرنصات في المنابر العثمانية في إستانبكؿ ،كقد ظيرت أشكاؿ المقرنصات

المذىبة في منبر مسجد البكيرية ،أما باب المقدـ في مسجد العرضي فمـ يشتمؿ عمى مقرنصات،
22

كالتي اتخذت أشكاالن جديدة ،إذ أصبحت

الشرافات
كيتكج باب المقدـ في الغالب صؼ مف ّ
عبارة عف إطار ُيحيط بباب المنبر ،مف أعمى عبارة عف شكؿ شرافات تأخذ شكؿ الكرقة النباتية
الشرافات في معظـ المنابر
ثالثية الفصكص المتجاكرة مع بعضيا ،كقد شاعت أشكاؿ ىذه ّ

العثمانية في إستانبكؿ كغيرىا مف الكاليات العثمانية.

ريشة المنبر .اتخذت ريشة المنبر شكالن ممي انز في المنابر العثمانية؛ حيث تتككف مف أشكاؿ

دخالت معقكدة تُشبو الخكرنقات ،كىذه الدخالت يتراكح عددىا بالريشة الكاحدة مابيف اثنيف إلى
ستة عقكد ،كذلؾ طبقا لحجـ الريشة كالمساحة المخصصة ،كجاء عددىا في منابر صنعاء
الرخامية ثالث دخالت ،كجاءت ىذه الدخالت مصمتة في المنابر العثمانية بمساجد صنعاء ،في
حيف كانت الدخالت المكجكدة بالمساجد العثمانية بإستانبكؿ مفرغة ،كما في مسجد السمطاف

أحمد كالسميمية كالسميمانية بإستانبكؿ ،كأيضان في مسجد الممكة صفية بالقاىرة ،كما ُيزيف ريشة
المنابر الرخامية في العصر العثماني أشكاؿ دكائر مفرغة بما ُيشبو القنانات كمفرغ فيما بينيا
بأشكاؿ ىندسيو جميمة 23تككف شكؿ طبؽ نجمي عشرة كأنصاؼ الطبؽ النجمي (شكؿ.)21-19

درابزين ريشة المنبر .يعمك ريشة المنابر الرخامية درابزيف يأخذ أشكاالن ىندسية مفرغة تُشبو شكؿ
الدكائر المتماسة مع بعضيا كالمفرغة ،كىذا الشكؿ مستكحى مف الخرط الخشبي المسمى خرط
أبي جنزير ،كقد ظير ىذا النكع مف الخرط في منبر خشبي بتركيا في مسجد أشرؼ أكجكالرم
بام زىير ،كقد يأخذ الدرابزيف شكؿ قطعة كاحدة مصمتة بدكف أم زخارؼ ،كما في درابزيف منبر

مسجد العرضي بصنعاء.

باب الروضة .كاف باب الركضة عبارة عف فتحة طكيمة معقكدة ،كيغمؽ عمييا أحيانان ضمفة

خشبية ،كما في باب الركضة بمنبر مسجد العرضي.

الجوسق .جاء شكؿ الجكسؽ في المنابر العثمانية عبارة عف أربعة أعمدة رخامية ،كىذه األعمدة
الشرافات،
تحصر فيما بينيا أربعة عقكد ذات شكؿ مدبب أك مفصص ،كينتيي الجكسؽ بصؼ مف ّ

فجاء جكسؽ منبر مسجد البكيرية عبارة عف أربعة أعمدة رخامية ليا أشكاؿ تيجاف تأخذ شكؿ كرقة
المكتس ،كتحمؿ ىذه األعمدة عقكد مدببة ،كينتيي الجكسؽ بصؼ مف أشكاؿ الشرافات تأخذ شكؿ

الكرقة النباتية المحكرة كيبرز أعمى كاجية الجكسؽ شكالف زخرفياف يأخذاف شكؿ الكرقة النباتية
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الثالثية ،أما جكسؽ منبر مسجد العرضي فعبارة عف أربعة أكتاؼ رخامية تحمؿ ثالثة عقكد
مفصصة ،كيتكج نياية الجكسؽ صؼ مف شرافات الكرقة النباتية ثالثية الفصكص.

القبة التي تعمو قمة الجوسق .فيي مقامة عمى رقبة مثمنة كتنتيي بالشكؿ المخركطي المدبب

24

كيطمؽ البعض عمى ىذه القمة أيضان المسمة ،كقد ذكرتيا الكثائؽ
يشبو سف القمـ الرصاصُ ،
العثمانية باسـ (جربكش)  ،25كىذا الشكؿ تميزت بو المنابر كالمآذف التركية في إستانبكؿ كغيرىا
مف الكاليات العثمانية ،كما في مصر كالعراؽ كسكريا كغيرىا ،أما في بالد اليمف فمـ ينتشر ىذا

الشكؿ في المآذف العثمانية كالتي احتفظت بالطابع اليمني المحمي المميز ،في حيف جاءت قمـ

جكاسؽ المنابر الرخامية العثمانية في صنعاء عمى ىذا الشكؿ المدبب ،كما في منبر مسجد

البكيرية كمسجد العرضي ،تشابيت المنابر الرخامية في صنعاء مع مثيالتيا في إستانبكؿ كمصر

في قمة الجكسؽ ،إال أنو تتشابو منابر إستانبكؿ كالقاىرة في شكؿ قمة المآذف مع قمة الجكسؽ
الذم يعمك المنبر ،األمر الذم لـ نجده في منابر صنعاء ،فقد احتفظت المآذف في صنعاء
لمميز كلـ تتشابو مع قمة المنابر.
بالطابع اليمني ا ُ

الخاتمة والنتائج.

المنبرف الرخامياف
ا
 -1لـ تعرؼ بالد اليمف المنابر الرخامية قبؿ العصر العثماني ،كيرجع
الباقياف إلى فترة الكجكد العثماني باليمف؛ حيث أقبؿ العثمانيكف عمى استعماؿ الرخاـ بكثرة في
صناعة المنابر الرخامية كالتي كانت تُصنع قبؿ ذلؾ مف الخشب ،كيرجع ىذاف المنبراف إلى عيد
السمطاف عبد الحميد خاف بف السمطاف عبد المجيد.

 -2يتضح مدل تشابو ىذيف المنبريف بالمنابر التركية المكجكدة باستانبكؿ ،كأيضان تمؾ المكجكدة
في الكاليات العثمانية فى الشكؿ العاـ كالزخارؼ .كيدؿ ذلؾ عمى امتداد تأثير الخالفة العثمانية
فنيا إلى المناطؽ التي تدخؿ في حكزتيا ،مثؿ مصر كسكريا كاليمف كغيرىا.

 -3جاء شكؿ المنبريف الرخامييف الباقييف بقمتييما المتيف تأخذاف الشكؿ المدبب تأكيدان عمى
السمات الفنية المميزة لمعمارة العثمانية كالتي لـ تستطع أف تظير مالمحيا بكضكح في بالد
اليمف.
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ثبت األشكال.
(شكؿ  )1المسقط األفقي لمسجد البكيرية بصنعاء .نقالن عف ،منظمة العكاصـ كالمدف اإلسالمية،
أسس التصميـ المعمارم كالتخطيط الحضرم في العصكر اإلسالمية المختمفة (دراسة تحميمية
عمى العاصمة صنعاء)( ،صنعاء :مركز الطاىر لالستشارات اليندسية ،)2005 ،ص.323

( شكؿ  )2منظر عاـ لمسجد البكيرية بصنعاء -الكاجية الغربية – تصكير الباحث.
( شكؿ  )3نص تجديد مسجد البكيرية ،يعمك فتحة أحد األبكاب المؤدية لداخؿ بيت الصالة–
تصكير الباحث.
(شكؿ  )4تفريغ نص تجديد مسجد البكيرية .عمؿ الباحث.
(شكؿ )5قطاع رأسي مف مسجد البكيرية بصنعاء .نقالن عف ،منظمة العكاصـ كالمدف اإلسالمية،
أسس التصميـ المعمارم كالتخطيط الحضرم في العصكر اإلسالمية المختمفة (دراسة تحميمية
عمى العاصمة صنعاء) ،مركز الطاىر لالستشارات اليندسية ،صنعاء2005 ،ـ ،ص.542
(شكؿ )6مسجد البكيرية– المنبر الرخامي إضافة السمطاف عبد الحميد الثاني– تصكير الباحث.
( شكؿ  )7مسجد البكيرية بصنعاء – منظر آخر لممنبر الرخامي -تصكير الباحث.
(شكؿ  )8مسجد البكيرية بصنعاء – ريشة المنبر .تصكير الباحث.
( شكؿ  )9مسجد البكيرية بصنعاء– تفريغ لشكؿ ريشة المنبر .عف ،منظمة العكاصـ كالمدف
اإلسالمية ،أسس التصميـ المعمارم كالتخطيط الحضرم في العصكر اإلسالمية المختمفة.542 ،
(شكؿ  )10مسجد البكيرية بصنعاء – باب المقدـ المنبر الرخامي .تصكير الباحث.
لمعرضي ،دائرة التكجيو
(شكؿ  )11منظر عاـ لمسجد العرضي بصنعاء .عف ،المرشد التاريخي ُ
المعنكم (صنعاء :المركز العسكرم لمكثائؽ ،ط ،)2011 ،2ص.35
لمعرضي.
( شكؿ  )12المسقط األفقي لمسجد العرضي بصنعاء .عف ،المرشد التاريخي ُ
لمعرضي.36 ،
(شكؿ  )13مسجد العرضي بصنعاء -النص التأسيسي .عف ،المرشد التاريخي ُ
( شكؿ  )14مسجد العرضي – تفريغ النص التأسيسي لممسجد – عمؿ الباحث.
لمعرضي.37 ،
(شكؿ  )15مسجد العرضي بصنعاء– المنبر الرخامي  -عف ،المرشد التاريخي ُ
لمعرضي.37 ،
(شكؿ  )16مسجد العرضي– منظر جانبي لممنبر  -عف ،المرشد التاريخي ُ
(شكؿ  )17المنبر الرخامي لمسجد السميمانية بإستانبكؿ .عف:
http://bankinformation2000.blogspot.com/2012/08/blog-post_7.html

( شكؿ  )18مسجد الممكة صفية بالقاىرة – المنبر الرخامي – تصكير الباحث.
(شكؿ  )19تصميـ الريشة في المنبر التركي في العصر العثماني .عف ،نعمت أبك بكر ،المنابر
في مصر في العصريف المممككي كالتركي .شكؿ .86
(شكؿ  )20أشكاؿ الدخالت التي تزيف ريشة المنابر الرخامية العثمانية – عمؿ الباحث.
(شكؿ )21األشكاؿ اليندسية المتداخمة التي تزيف ريشة المنابر الرخامية العثمانية–عمؿ الباحث.
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الحواشي
 1طًغ اثٖ ٓ٘ظٞع إٔ أُ٘جغ ٓ ٞٛغهبح اُشبٍتٝ ،ؿُٔ٘ٓ ٢جغًا العرلبػٝ ٚػِٝ ،ٙٞاٗزجغ األٓ٤غ أ ١اعرلغ كٞم أُ٘جغ ،كٔوطِخ ٓ٘جغ
ٓلزن ٖٓ اُ٘جغ (ٞٛٝاُؼِٝ ٞاإلعروبء ك ٢اُوٞد) ،ك ٜٞػجبعح ػٖ ٓ٘وخ ٓغرلؼخ ٖٓ اُشلت أ ٝاُذجغ أ ٝاُغسبّ رزـغ ُٞهٞف ٝجِٞؽ
اُشط٤تٝ ،هض اؿزشضٓذ أُ٘بثغ ك ٢اُوبء اُشطج ٚك ٢اُجٔؼخ ٝاُؼ٤ضًٔ ،ٖ٣ب اؿزشضٓذ أًٌ٣ب ك ٢اُوبء اُشطت ك ٢ثؼي أُ٘بؿجبد
األسغٝ ،ٟهض ثضأ اؿزشضاّ أُ٘بثغ ٓ٘ظ ػٜض اُغؿ )( ٍٞكجؼض إٔ ًبٕ ٣زٌئ ( )ػِ ٢جظع ٖٓ اُ٘ش َ٤هُ٘غ ُ٘ٓ ٚجغ ٖٓ صالس صعجبد،
صْ كبع اؿزشضاّ أُ٘بثغ ك ٢أُـبجض ثؼض طُي ٝرطٞعد أكٌبُٜب ًٝجغد أدجبٜٓب ًٝضغد صعجبرٜب ٖٓٝ ،أهضّ أُ٘بثغ اُزٝ ٢هِز٘ب ٓ٘جغ
جبٓغ اُو٤غٝإ مٛ7ـٗ 9ّ=-والً ػٖ ،دـٓ ٖ٤ئٗؾ ،أُـبجض (اٌُ٣ٞذ> ػبُْ أُؼغكخ٘٣ ،ب٣غ 9:7-:6 ،)ّ5=<5
٣ 2وغ ٓـجض اُجٌ٤غ٣خ ك ٢اُجٜخ اُلغه٤خ ٖٓ ٓض٘٣خ ه٘ؼبء ثبُوغة ٖٓ هوغ اُـالح ٣ٝظًغ أُئعس ٕٞإٔ ٌٓبٕ ٛظا أُـجض هضًٔ ٣ب ًبٕ
ٓوجغح هضٔ٣خ ػظٔ٤خ ك ٢أ٣بّ اُطبػ ٕٞاُظٝ ١هغ أ٣بّ اإلٓبّ كغف اُضٝ ٖ٣هض أػاُٜب اُٞػ٣غ ؿ٘بٕ ثبكب ُ٤ج٘ٛ ٢ظا أُـجض أُضعؿخ اُؼظٔ٤خ
ٌٓبٜٗبٝ ،هض ك٤ضٛب اُٞاُ ٢اُؼضٔبٗ ٢دـٖ ثبكب ٝاُظ ١آزضد كزغح ٝال٣ز ٚػِ ٠اُٛ5457 – =<< ٖٓ ٖٔ٤ـٝ ،ّ5:49 -59<4 /رُؼض ٖٓ
أه ٟٞاُلزغاد ك ٢اُذٌْ اُؼضٔبٗ ٢ك ٢اُٝ ،ٖٔ٤هض أؿٜت أُئعس ٕٞكٓ ٢ضح اُٞػ٣غ دـٖ ثبكب ٝاُض٘بء ػِٝ ٚ٤ػِ ٠كزغح دٌٔ ٚثبُٝ ،ٖٔ٤هض
أربدذ كزغح ٝال٣خ دـٖ ثبكب اُطِ٣ٞخ ٝاُٜبصئٗ ٚـجً٤ب ػ٘ض ٓوبعٗزٜب ثذٌْ اُجبكٞاد ٝاُٞالح األرغاى ا٥سغ ٖ٣اُظ ٖ٣أعؿِٞا اُ ٠اُ،ٖٔ٤
أربدذ ُ ٚاُلغهخ ُِو٤بّ ثبُؼض٣ض ٖٓ األػٔبٍ أُؼٔبع٣خ ٝاُؼٔغاٗ٤خ ؿٞاء كٓ ٢ض٘٣خ ه٘ؼبء  ٖٓٝأكٜغٛب ٛظا أُـجض اُظ٣ ١ؼض رذلخ ك٘٤خ
رُشِض ُٞجٞص اُؼضٔبٗ ٖ٤٤ثبًُٝ ،ٖٔ٤بٕ ؿجت رـٔ٤زٜب ثبُجٌ٤غ٣خ ٗـجخ اُ ٠ثٌ٤غ ثي ٓ ٠ُٞاُٞػ٣غ دـٖ ثبكبًٝ ،بٕ اُٞػ٣غ ٣ذج ٚدجًّب ج ًّٔب
كشغط ك ٢ثؼي األ٣بّ ِ٣ؼت ٓغ اُش٤بُخ كٌجب ث ٚاُلغؽ كٔبد ُٞهز ٚكجؼع ػِ ٚ٤اُٞػ٣غ ٝهجغ ٙكغهٛ ٢ظ ٙاُوج ،ٚصْ ػٔغ اُوجخ ُِوالح كٜ٤ب
ٝؿٔب ٙثبؿْ ٓٞال ٙثٌ٤غٝ ،جبء ربع٣ز اٗلبء أُضعؿخ ؿ٘خ ٛ5449ـ ،)2(ّ59=; /ك٤ظًغ أُئعر اثٖ ُطق هللا كً ٢زبث" ٚعٝح اُغٝح" ك٢
دٞاصس ؿ٘خ سٔؾ ثؼض األُق كوبٍ" ٝكٜ٤ب ًِٔذ أُضعؿخ اُٞػ٣غ٣خ أُؼغٝكخ ثبُجٌ٤غ٣خ ٝر ٠ُٞػَٔ اُؼسغكخ اُز ٢كٓ ٢ذغاثٜب اُلوٚ٤
األص٣ت ػجضهللا ثٖ أدٔض أُذغه ٢ٛٝ ،٢ػجبعح ػٖ كغً َ٣زبث ٢أؿلَ ٍبه٤خ أُذغاة ٌٜٗٞٔٓٝب أث٤بد كؼغ٣خ رئعر ث٘بء أُضعؿخ
ثذـبة اُجَٔ ٗٝوٜب ًب٥ر>٢
ٝػ٣غ ًغ ْ٣ؿضا دـ٘ب أكبى اُ٘ضا
ٝك ٢كزخ ًَ أُِي أد٤ب ٝأك٘ ٠اُؼضا
ث٘ ٠جبٓؼًب ُالٍُٝ ٚغاػ ٙثٔـجضًا
كٌْ ػبثضا ػاٛض اثٝ ٚص إٔ ُ٣ؼجضا
ٝأكغم أٗٞاع اُوج ُْٜ ٍٞك ْٜ٤هضهًب ثضا
ٝك ٢اُلزخ ربع٣ش ٚرغا ْٛعً ًؼب ٓـجضًا = ٛ5449ـ
ٗٝظغًا أل٤ٔٛخ اُجٌ٤غ٣خ ٝهٔ٤زٜب أُؼٔبع٣خ ٝاُل٘٤خ كوض ًبٗذ ٓذَ اٛزٔبّ اُـالٍٝ ٖ٤اُٞالح اُؼضٔبٗ٤خ ٖٓٝ ،أٝؿغ اُزغٓٔ٤بد ٝاإلًبكبد
اُز ٢دضصذ ػِٛ ٠ظ ٙاُوجخ ًبٗذ ك ٢ػٜض اُـِطبٕ ػجضاُذٔ٤ض ثٖ ػجضأُج٤ض سبٕ ؿ٘خ <=ٛ56ـ د٤ش أٓغ ثزجض٣ض ٛظا أُـجض ٝهجزٚ
ٝرذـٓ ٖ٤غاكوٝ ٚكغك ٚثبُٔلبعف اُغ٤ٓٝخ ٝجؼَ ٓ٘جغٛب ٖٓ اُغسبّ ػِ٣ ٠ض ثؼي أٓغائ ٚثو٘ؼبءٝ ،هض ؿُجَ ربع٣ز االٗزٜبء ٖٓ ٛظٙ
اُزجض٣ضاد ثطغ٣وخ دـبة اُجَٔ ك ٢أث٤بد ٖٓ اُلؼغ رؼِ ٞاُجبة اُـغث ٢أُئص ١اُ ٠ث٤ذ اُوالح ٗٝوٜب> ( كٌَ )8-7
ُِلاااااااااااااااااازخ ٝاُ٘وااااااااااااااااااغ ُااااااااااااااااااظاى اُ٘ج٤اااااااااااااااااات
*
طا جااااااااااااااااااااااااااااابٓغ رؼٔ٤اااااااااااااااااااااااااااااغ ٙجاااااااااااااااااااااااااااااابٓغ
ؿاااااااااااااااااااااا٤ق عؿاااااااااااااااااااااا ٍٞهللا طاى اُذج٤اااااااااااااااااااااات
*
ػجضاُذٔ٤اااااااااااااااااااااااااااض اُ٘اااااااااااااااااااااااااااضة ؿاااااااااااااااااااااااااااِطبٗ٘ب
ٗواااااااااااغ ٓاااااااااااٖ هللا ثلااااااااااازخ هغ٣اااااااااااتٛ56=</اااااااااااـ
*
ُاااااااااااااااااااااااظا أرااااااااااااااااااااااا ٠رااااااااااااااااااااااابع٣ز ارٔبٓاااااااااااااااااااااااٚ
ٝهض ؿُجَ ربع٣ز اُزجض٣ض ثطغ٣وخ دـبة اُجَٔ ثؼض ًِٔخ ارٔبٓ ٚك ٢جِٔخ (ٗوغ ٖٓ هللا ثلزخ هغ٣ت) ًٔب ؿُجَ ربع٣ز رجض٣ض أُضعؿخ ك٢
كغ َ٣ثٞؿَ د٘٤خ أُذغاة ٗٝو( ٚربع٣ز رؼٔ٤غ ٛظا اُجبٓغ اُجبٓغ ؿ٘خ ;= ،56ؿبػ ١ػجضاُذٔ٤ض صبٗ٘٣ٝ ،)٠زٔ ٢رشطٓ َ٤ـجض
اُجٌ٤غ٣خ ك ٢ه٘ؼبء ػٍِ ٠غاػ اُؼٔبعح اإلؿالٓ٤خ ك ٢اُؼوغ اُؼضٔبٗ٣ٝ ،٢جِؾ ٓـبدزٜب اٌُِ٤خ =ٝ ،6ّ6:949رزٌ ٖٓ ٕٞهـٔ >ٖ٤األٍٝ
ٓـط ٞٛٝ ٠ث٤ذ اُوالح – اُج٘٤خ ثِـخ أ َٛاُٝ – ٖٔ٤اُضبٌٗٓ ٢لٞف  ٞٛٝاُوذٖ  -اُوٞح ثِـخ أ َٛاُ –ٖٔ٤ثبإلًبكخ اُ ٠ثؼي
أُِذوبد أُؼٔبع٣خ األسغً ،ٟبُٔطب٤ٛغٝ ،األًغدخ٣ٝ ،زجغ ٛظا اُزشط َ٤اُطغاػ اُؼضٔبٗ ٢كٔ٤ب ػغف ثبؿْ ٍغاػ ثٞعهخ( 9كٌَ -5
ٗ )6والً ػٖ٣ ،ذ ٠٤ثٖ اُذـ ٖ٤ثٖ اُوبؿْ ثٖ ٓذٔض ثٖ ػِ ٢د ٛ5544ـ ،ؿب٣خ األٓبٗ ٢ك ٢أسجبع اُوطغ أُ٤بٗ ،٢رذو٤ن ؿؼ٤ض ػجض اُلزبح
ػبكٞعٓ ،غاجؼخ> ٓذٔض ٓوطل ٠ػ٣بصح (اُوبٛغح> صاع اٌُزبة اُؼغثُِ ٢طجبػخ ٝاُ٘لغ ثبُوبٛغح ،;:= ،)ّ5=:< ،ػ٤ـ ٠ثٖ ُطق هللا،
عٝح اُغٝح كٓ ٢ب دضس ثؼض أُبئخ اُزبؿؼخ ٖٓ اُلزٖ ٝاُلزٞح ،رذو٤ن اثغا ْ٤ٛأُوذل( ٢ه٘ؼبءٓ ،غًؼ ػجبصُِ ١طجبػخ ٝاُ٘لغ،)5ٍ ،
 ، 668اؿٔبػ َ٤ثٖ ػِ ٢األًٞع ،أُضاعؽ اإلؿالٓ٤خ ك ٢اُ( ،ٖٔ٤ه٘ؼبء ،صٓلن> ٓ٘لٞعاد جبٓؼخ ه٘ؼبء ،صاع اُلٌغ ثضٓلن،
ٓ ، 6<7-6<6 ،)ّ5=<4ذٔض ؿ٤ق اُ٘وغٗ ،ظغح ػبٓخ ػِ ٠أُضاعؽ اُ٤٘ٔ٤خ رشط٤طبرٜب ٝػ٘بهغٛب أُؼٔبع٣خ( ،ه٘ؼبء ،آُ >ٖٔ٤جِخ
اإلًِٝ ،َ٤ػاعح االػالّ ٝاُضوبكخ ،اُؼضص األ ،ٍٝاُـ٘خ اُضبُضخ ٓ ،559 -558 ،)ّ5=<9ذٔض ثٖ أدٔض اُذجغٓ ،١ـبجض ه٘ؼبء ٝػبٓغٛب
ٞٓٝكٜ٤ب (ه٘ؼبء ،اُ >ٖٔ٤اهضاعاد ٝػاعح اُضوبكخ ٝاُـ٤بدخ964 ،)6448 ،
R. Lewcock, The walled city of Sanaa ,(Uensco,1987),88
 3طًغ أُئعر اثٖ صاػغ ك ٓ ٢شط( ٍٚٞاُلزٞدبد أُغاص٣خ ك ٢اُجٜبد أُ٤بٗ٤خ) ٛظا أُ٘جغ األهُِٔ ٢ـجض اُجٌ٤غ٣خ ٝٝهل ٚثؤٗٚ
ٓو٘ٞع ثو٘ؼخ ٓذٌٔخ ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝوِ٘بٗ 9والً ػٖ ،عث٤غ دبٓض سِ٤لخ ،األػٔبٍ أُؼٔبع٣خ ُذـٖ ثبكب اُٞػ٣غ ك ٢اُٝ ٖٓ ٖٔ٤اهغ ٓشطٍٞ
(اُلزٞدبد أُغاص٣خ ك ٢اُجٜبد أُ٤بٗ٤خ )( ،ه٘ؼبء> ٓجِخ ًِ٤خ ا٥صاة ،جبٓؼخ ه٘ؼبء ،ػضص95=: 9)ّ5==5 ،56
ٛ 4ظا أُ٘جغ اُغسبٓ ٖٓ ٢اًبكبد ٝرجض٣ضاد اُـِطبٕ ػجضاُذٔ٤ض ػِ ٠أُـجض ٝطُي دـجٔب أٝعص ٝطًغ أُئعر اُذجغ ١ثوٝ( ُٚٞجؼَ
ٓ٘جغٛب ٖٓ اُغسبّ)ٗ 9والً ػٖ ،اُذجغٓ ،١ـبجض ه٘ؼبء ػبٓغٛب ٞٓٝكٜ٤ب م ،64عث٤غ دبٓض سِ٤لخ ،اُجٌ٤غ ٚ٣أُـجض ٝأُضعؿخ
(ه٘ؼبء> ٓجِخ االًِ ،َ٤اُؼضص األ ،ٍٝاُـ٘خ اُشبٓؾ957; ،)ّ5=<;،
 5سِ٤ل ،ٚاُجٌ٤غ٣خ أُـجض ٝأُضعؿخ ،57= ،ؿبػٓ ١ذٔض ٖٓ ،عٝائغ اُؼٔبعح اإلؿالٓ٤خ ك ٢اُ ٖٔ٤اُوج ٚاُجٌ٤غ٣خ ك ٢ه٘ؼبء (ثـضاص> ٓجِخ
ًِ٤خ ا٥صاة ،جبٓؼخ ثـضاص)989;-89: ،

82
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 6اُجشبع٣بد> ٝ ٢ٛدضح ػسغك٤خ اؿالٓ٤خ ر٘لظ ػًِ ٠بكخ أٗٞاع اُل٘ ٕٞاإلؿالٓ٤خ ٝاُؼٔبئغ ٝرؤسظ كٌالً ٓـزض٣غاً أ ٝثٌ٤ب٣ٝب ً ٝرؼٖٓ ٖ٣
أػالٛب ٝأؿلِٜب ثٞعهخ ٗجبر٤خ صالص٤خٝ ،هض ٣لـَ صاسِٜب ػسبعف األعاث٤ـيٝ ،هض أٍِن ػِٜ٤ب ٛظا االؿْ ٗـجخ اُ ٠ثشبع ٟأ ٝاُ ٠د٢
اُجشبع٣خ ثبُجوغحٝ ،ر٘لظ ٛظ ٙاُجشبع٣بد ػِ ٠اُذٞائَ ٝرٌٓ ٕٞبصرٜب ٖٓ اُذجغ أ ٝاُجن أ ٝرؼَٔ ػًِِ ٢ق األثٞاة اُشلج٤خ
أُولذخ ك ٢اُؼٔبئغ االؿالٓ٤خٗ 9والً ػٖ ،ػبهْ ٓذٔض عػمٓ ،ؼجْ ٓوطِذبد اُؼٔبعح ٝاُل٘( ٕٞاُوبٛغح> ٌٓزجخ ٓضث،5ٍ ،٢ُٞ
ٓ ،77 ،)ّ6444ذٔض أٓ ٠ِ٤ُ ،ٖ٤اثغا ،ْ٤ٛأُوطِذبد أُؼٔبع٣خ ك ٢اُٞصبئن أُِٔ٤ًٞخ (اُوبٛغح> اُجبٓؼخ األٓغ٤ٌ٣خ964 ،)ّ5==4 ،
ٍ 7غ٣و ٚاُالً ٖٓ ٚ٤اُالى ٞٗ ٞٛٝع ٖٓ األهٔبؽ ثبُزغاً٤ت أُؼبُجخ ،دٔغاء اُِ ،ٕٞاؿزؼِٜٔب اُؼغة ٝاُلغؽ ٝاُٜٞ٘ص ُِضٛبٕ ٝاُغؿْ
ٝاُؼسغكخٝ ،هض ظٜغ ٛظا األؿِٞة اُل٘ ٢ك ٢ػسغكخ األسلبةٝ ،طُي ثؼض رـط٤زٜب ثطجوخ عه٤وخ ٖٓ أُؼج ٕٞأ ٝاُجن ٝػسغكز ٚثبألُٞإ
ُ٣ٝؼزجغ ٓ٘جغ ٓـجض اُجٌ٤غ٣خ ٓضبالً عائؼب ً ػِٛ ٠ظا األؿِٞة ك ٢اُؼسغكخٗ 9والً ػٖ ،ػجضاُغد ْ٤ؿبُتٞٓ ،ؿٞػخ اُؼٔبعح اإلؿالٓ٤خ ػغث،٢
اٗجِ٤ؼ ،١كغٗـ ،775 ،٢ؿبػ ١عجت ٓذٔض ،ك٘ ٕٞاُ ٖٔ٤ك ٢اُؼوغ اإلؿالٓ ،٢اُلٖ اُؼغث ٢اإلؿالٓ ،٢ط ،6اُؼٔبع( ٙرٗٞؾ>أُ٘ظٔخ
اُؼغث٤خ ُِزغثٝ ٚ٤اُضوبكخ ٝاُؼِ96<= ،)ّ5==9 ،ّٞ
 8اُطغاػ اُغ ٢ٓٝاُزغً ٢أٍِن ػِٛ ٚ٤ظا االؿْ كج ٚاُٝ ٠ال٣خ أُجبٗ٤ب  ٢ٛٝادض ٟاألهبُ ْ٤أ ٝاُٞال٣بد اُزبثؼخ ُالٓجغاٍٞع٣خ اُؼضٔبٗ٤خ
اُٞاهؼخ ك ٢ألعاً ٢األٝعث٤خ ٝاُز ٢ؿٔ٤ذ ثـ (اُغ )٠ِِٓٝأ ١ثالص اُغ ّٝأِٓ ٝخ اُغ ّٝأ ٝأ َٛاُغ ّٝاط ًبٗذ ٛظ ٙاألعاًًٌ ِٓ ٢ب ُِضُٝخ
اُغٓٝبٗ٤خ ٖٓ هجَٝ ،هض ًبٕ أهَ ٛظا اُطغاػ ٍ ٞٛغاػ اُغ ًًٞٞٝاألٝعٝثٝ ،٢هض اٗزوَ ٛظا اُطغاػ اُ ٠رغً٤ب ثؼض إٔ اٗزلغ ك ٢جٔ٤غ
أٗذبء أٝعثب ٝاٗزوَ اُٜ٤ب ثٞاؿطخ ك٘بٗٝ ٖ٤كضٝا اُٜ٤ب ٖٓ ج٘ٞة ا٣طبُ٤ب ٝهوِ٤خٝ ،هض اػصاص اٗزوبٍ ٍغاػ ١اُجبعٝى ٝاُغ ًًٞٞٝثلٌَ
سبم ٝاُزؤص٤غاد األٝعث٤خ ثلٌَ ػبّ اُ ٠رغً٤ب ك ٢ػٜض ػضص ٖٓ اُـالٍ ٖ٤اُؼضٔبٗ ٖ٤٤سالٍ م < ْٜ٘ٓٝ 5=-5اُـِطبٕ أدٔض اُضبُشٝ ،هض
اسزِق ٍغاػ اُغ ًًٞٞٝاُزغً ٢ػٖ ٍغاػ اُغ ًًٞٞٝاألٝعث ٢أُوزجؾ ٓ٘ٚ؛ ٝهض اثزؼض ػٖ رو٣ٞغ ٓ٘بظغ اُؼغا٣ب ٝاُج٘٤بد ٝأُ٘ذٞربد
ٝاألؿبٍ٤غٝ ،اُـجت ك ٢طُي إٔ كٖ اُغ ًًٞٞٝاُزغًً ٢بٕ ٝعصً٤ب ًبُلٖ اإلؿالٓ ٢اُظً ١بٕ ٓ٘زلغًا ك ٢رغً٤ب هجَ مٛ55ـٗ 9ّ5; -والً
ػٖ ،ػجضأُ٘وق ؿبُْ ٗجْٝ ،هوٞع األٓغاء ٝاُجبكٞاد كٓ ٢ض٘٣خ اُوبٛغح ك ٢م= ،5ط( 6اُوبٛغح> ٌٓزجخ ػٛغاء اُلغم،)ّ6449 ،
965;-659
9اُشٞعٗوبد ٓلغصٛب سٞعٗن ٝ ٢ٛٝدضح ػسغك٤خ اؿزشضٓذ ك ٢اُؼٔبعح ثٔؼبٕ ٓزؼضصحٜ٘ٓ ،ب ث٤ذ هـ٤غ صاسَ أُطجز أ ٝاُٞدضح
اُـٌ٘٤خًٔ ،ب اؿزؼِٔذ ُِضالُخ ػِ ٠رج٣ٞق ك ٢صاسَ اٌُغ٣ض ٖٓ ١أؿلِٝ ٚأٌ٣ب ػِ ٠اُزجب٣ٝق ك ٢أؿلَ أُ٘بثغ اُغسبٓ٤خًٔ ،ب رطِن
ػِ ٠دِ٤خ ٓجٞكخ ػِ ٠جبٗج ٢اٌُبث ٢ُٞاُذبَٓ ُِلغكخ أ ٝاُغكغف ،أ ٝاُزجب٣ٝق أُؼوٞصح اُز ٢رٞجض أػِ ٠اُضٝاُ٤ت اُذبئط٤خ أ ٝػِ٠
جبٗجٜ٤بٝ ،جبء ٝهلٜب ك ٢اُٞصبئن أُِٔ٤ًٞخ (ًغ٣ض ١سبرْ ثظٓ َ٣وغٗن ؿجغ ٌٜٗبد ٝسٞعٗن ٝربع٣ز)ٗ 9والً ػٖٓ ،ذٔض أٓ٠ِ٤ُ ،ٖ٤
اثغا ،ْ٤ٛأُوطِذبد أُؼٔبع٣خ ك ٢اُٞصبئن أُِٔ٤ًٞخ9=8 ،
10طًغ صٓ/وطل ٠ك٤ذخ أٗ ٚرٞجض ًِٔخ (٣بصّ٣بٕ) أًٌ٣ب ًٖٔ ٛظا اُلغ٣ ُْٝ َ٣ظًغٛب ؿ٤غٗ 9ٙوالً ػٖٓ ،وطل ٢ػجض هللا ك٤ذخٓ ،ضسَ
اُ ٠اُؼٔبعح ٝاُل٘ ٕٞاإلؿالٓ٤خ ك ٢اُجٜٔٞع٣خ اُؼغث٤خ اُ٘٤ٔ٤خ (اُوبٛغح> ًٝبُخ ؿٌغُِ ٖ٣ضػب٣خ ٝاُزج٤ٜؼ اُل٘954: ،)ّ5=<; ،٢
٣ 11زلبثٛ ٚظا أُ٘جغ رٔب ًٓب ٓغ ٓ٘بثغ ٓـبجض ٓضٗ٤خ اؿزبٗج ٍٞأُو٘ٞػخ ٖٓ اُغسبّ ،ؿٞاء ٖٓ د٤ش اُؼسبعف أ ٝاُزوبؿ ،ْ٤ثَ اٌٗ٣ ٚبص
 ٌٕٞ٣هٞعح ٍجن األهَ ٖٓ ٛظ ٙأُ٘بثغًٔ ،ب أٗ٣ ٚزلبث ٚأًٌ٣ب ٓغ أُ٘جغ اُغسبٓ ٢كٓ ٢ـجض أٌُِخ هل٤خ ثبُوبٛغح ُ٣ٝ ،ّ5:54وبٍ إ
ٛظا أُ٘جغ ًبٕ ُٓشووب ً ُِـِطبٕ ػجض اُذٔ٤ض اُضبُِٗ ٢جِٞؽ ػِ ٚ٤صْ اؿزشضّ ثؼض طُي ًٔ٘جغ إلهبٓخ اُوالحٗ 9والً ػٖ ،سِ٤ل ،ٚاُجٌ٤غ٣خ
أُـجض ٝأُضعؿخ9584 ،
 12ثُ٘ٓ ٠ـجض اُؼغً ٢ثؤٓغ ٖٓ اُـِطبٕ ػجضاُذٔ٤ض سبٕ اُضبٗ ٢ػبّ <ٛ575ـ  -أُٞاكن < ّ5=7ثذـت اُ٘ن اُزؤؿ٤ـُِ ٢جبٓغ
ٝأُٞجٞص ػِ ٠اُجضاع اُشبعجُِ ٢جبٓغ أػِ٘ٓ ٠زوق اُجٞاثز ٖ٤اٌُج٤غر ٖ٤اُِز ٖ٤روؼبٕ ك ٢اُٞاجٜخ اُج٘ٞث٤خ ٖٓ اُجبٓغٝ ،طُي سالٍ
كزغح دٌْ اُٞاُ ٢أدٔض ك ٢ٌ٤ثبكب ٗٝ ،ن ٛظا اُ٘وق اُزؤؿ٤ـً ٢بُزبُ( ٢أٓغ اُـِطبٕ ػجضاُذٔ٤ض سبٕ اُضبٗ ٢ثج٘بء اُجبٓغ ػبّ <ٛ575ـ
أُٞاكن ;=<ٝ ّ 5طُي سالٍ كزغح دٌْ اُٞاُ ٢أدٔض ك ٢ٌ٤ثبكب ُِ ،)ٖٔ٤كوض اثزضأ ث٘بء ٙك ٢ػٜض اُٞاُ ٢أدٔض ك ٢ٌ٤ثبكب ٝاؿزٌَٔ ك٢
ػوغ أُل٤غ ػجضهللا ثبكبٝ ،هبّ ثج٘بئ ٚأُؼٔبع ١اُل٤ٜغ اُ ٢٘ٔ٤اُذبط أدٔض ثٖ هوؼخ ٞٛٝ ،اُظ ١هبّ ثج٘بء جٔ٤غ ٓ٘لآد ٓجٔغ اُؼغً٢
ِٓٝذوبر ٚاُشضٓ٤خ٣ٝ ،ظًغ أُئعر اُذجغ ١إٔ ٛظا اُجبٓغ ًبٕ ٌٓبٗ ٚهضًٔ ٣ب ٓـجض ُ٣ؼغف ثبؿْ (ٓـجض اُ٘و٤ت) ٗـج ٚاُ ٠ػبٓغ( ٙاُ٘و٤ت
أُبؽ أُٜض ٖٓ ٞٛٝ )١ػِٔبء مٛ56ـٝ ،ّ5</جؼَ ُٝ ٚهلًب األعى ٝاُجئغ جٞاع أُـجض ًٝبٗذ رـٔ ٠ثئغ اُ٘و٤تٝ ،هض ؿُٔ ٠ثٔـجض
اُؼغًُٞ ٢هٞػ ٚصاسَ ٓجٔغ اُؼغً ٖٓ ٞٛٝ ،٢أ ْٛأُ٘لآد اُؼـٌغ٣خ ك ٢اُٝ ،ٖٔ٤هض ثُ٘ ٢كزغح اُذٌْ اُؼضٔبٗ ٢اُضبٗ– 56<=( ٖٔ٤ُِ ٢
ٛ577:ـ ً )ّ5=5< -5<;6 /بدض ٟاُضٌ٘بد اُؼـٌغ٣خ ُِج٤ق اُؼضٔبٗ٣ٝ ،٢ؼٞص ربع٣ز ث٘بء ٓجٔغ اُؼغً ٢اُ ٠ثضا٣خ اُوغٕ أُبً،٢
٣ٝوغ اُ ٠اُج٘ٞة اُـغث ٖٓ ٢ه٘ؼبء اُوضٔ٣خ ٝرذض٣ضًا اُ ٠اُـغة ٖٓ ثبة اُٝ ،ٖٔ٤هض أٓغ ثج٘بئ ٚاُـِطبٕ ػجضاُذٔ٤ض سبٕ اُضبٗ ٢ؿ٘خ
==ٛ56ـًٝ ،ّ5<94 /بٕ أُل٤غ ٓذٔض ػؼد ثبكب ٝاُ٤بً ػِ ٠أًُِٝ ،ٖٔ٤خ ػُغً ٢أهِٜب ٣غجغ آُ ٠وطِذبد ًِٔٝبد ػضٔبٗ٤خ
ٝكبعؿ٤خ األهَ ك ٢ٜرؼٞص أًُِ ٠خ (أٝعصٝ ،)ٝرؼ٘ ٢ثبُزغً٤خ اُج٤ق أ ٝاُوٞح اُؼضٔبٗ٤خ أ ٝصٌ٘خ اُج٤قٝ ،أٍِوذ ٛظ ٙاُزـٔ٤خ ػِ٠
اُجٞ٤ف أُـ٤ُٞخ اُز ٢اجزبدذ أجؼاء ٝاؿؼخ ٖٓ آؿ٤ب ٝأٝعثب ٝأهجذذ رؼ٘ ( ٢صٌ٘ ٚػـٌغ٣خ أ٘ٓ ٝطوخ اُزج٤٤ق ٝرجٔ٤غ اُج٘ض) ،كٌِٔخ
األعصٞٓ ٢ٛ ٝجٞص ٙك ًَ ٢األٓبًٖ اُزٝ ٢جض كٜ٤ب اُؼضٔبٗ٤ُٝ ،ٕٞ٤ـذ ك ٢اُ ٖٔ٤كوَ ،كزلـ٤غٛب ُـً٣ٞب ثٔؼٌ٘ٓ( ٠بٕ اُج٤ق) ،كٓ ٢ٜؼ٘بٛب
أٌُبٕ اُ ُٔشون ُو٤بصح اُج٤ق ٝاصاعرٝ ٚكغٝػٝ ٚؿجالرٓ ًَٝ ٚب ٣زؼِن ثلئ ٕٞاُج٤قُ٣ٝ ،ؼض ٓـجض اُؼغً ٖٓ ٢أُـبجض اُؼبٓغح
سبعط ه٘ؼبء اُوضٔ٣خ ك ٢أُؼـٌغ أُؼغٝف ثبُؼغً ٢ثبُوغة ٖٓ ثبة اُ٣ٝ ،ٖٔ٤وغ ٛظا أُـجض ك ٢اُجؼء اُلغه ٖٓ ٢اُجٜخ اُج٘ٞث٤خ
ٖٓ ٓجبٗٓ ٢جٔغ اُؼغً ٢اُؼـٌغ ١اُظ٣ ١وغ ٓ٘ؼؼالً ػٖ ثو٤خ أُجبٗ ٢أُجبٝعح ٝاُزً ٢بٗذ ٓوغًا ُِجٞ٤ف اُؼضٔبٗ٤خٛٝ ،ظا أُـجض
ٓشون ُوالح اُج٘ٞص أُغاثط ٖ٤ثٔج٘ ٠اُؼغًٞٓٝ ٢ظل٣ٝ ،ٚ ٤زجغ اُجبٓغ اُزشط َ٤اُزوِ٤ضُِٔ ١ـبجض ك ٢اُ ٖٔ٤هجَ اُؼوغ اُؼضٔبٗ،٢
ك٣ ٜٞزٌ ٖٓ ٕٞهـٔ >ٖ٤األٓ ٍٝـط ٣ٝ ٠ؼغف ثبؿْ ث٤ذ اُوالحٝ ،اُوـْ اُضبٌٗٓ ٢لٞف ٣ٝـٔ ٠اُوذٖ ،ثبإلًبكخ آُ ٠جٔٞػخ ٖٓ
أُِذوبد ًبُجئغ ٝأُطب٤ٛغ ٝأُئظٗخ ٝأُ٘ؼُخ ٝؿ٤غٛب ( 9كٌَ )58-57-56
ٗوالً ػٖ ،اُذجغٓ ،١ـبجض ه٘ؼبء ػبٓغٛب ٞٓٝكٜ٤ب ،=5-=4 ،أُغكض اُزبع٣شُِ ٢ؼُغً ،٢صائغح اُزٞج ٚ٤أُؼ٘( ١ٞه٘ؼبء> أُغًؼ
اُؼـٌغُِٞ ١صبئن ،74 -: ،)ّ6455 ،6ٍ ،اُذجغ ،١دـ ٖ٤ػجضهللا اُؼٔغ ،١اُؼغً ،٢أُٞؿٞػخ اُ٤٘ٔ٤خ ،ط( 7ه٘ؼبء> ٓئؿـخ
اُؼل٤ق اُضوبك٤خ ،6496 ،)ّ6448 ،6ٍ ،ػجضأُِي أُغ ،٢ٗٝاُٞج٤ؼ ك ٢ربع٣ز ث٘ب٣خ ٓـبجض ه٘ؼبء اُوضٝ ْ٣اُجض٣ض (آُ >ٖٔ٤طبثغ أُٖ٤
اُؼوغ9:; ،)ّ5=<< ،5ٍ ،ٚ٣
 13أثضع اُل٘بٗ ٕٞاُ ٕٞ٤٘ٔ٤ك ٢أؿبُ٤ت رلٌ َ٤أُ٘بثغ اُشلج٤خ ٗٝذذ األسلبة ٝاُذلغ ػِٜ٤ب ٖٓ ،أٓضِخ طُي ٓ٘جغ جبٓغ األكبػغ ثؼث٤ض
٘ٓٝجغ اُجبٓغ اٌُج٤غ ك ٢اةُ٣ٝ ،ؼزجغ ٓ٘جغ جبٓغ طٓبع اٌُج٤غ أهضّ ٓ٘جغ ثبم ك ٢اُ٣ٝ ،ٖٔ٤غجغ ربع٣ز ه٘بػز ٚاُ ٠مٛ8– 7ـ،ّ54-= /
 ٖٓٝأٓضِخ أُ٘بثغ اُشلج٤خ ك ٢اُؼوغ اُؼضٔبٗ ٢أُ٘جغ اُشلج ٢اُظ ١أًبك ٚاُٞآُ ٢غاص ثبكب اُ ٢اُجبٓغ اٌُج٤غ ثو٘ؼبءٗ 9والً ػٖ،
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عأكذ اُ٘جغا & ١ٝأدٔض عجت ػِٓ & ٢ذٔض ػجضاُغدٖٔ ـــــــــــــــ ٓ٘جغإ عسبٓ٤بٕ ٖٓ ٓـبجض اُؼوغ اُؼضٔبٗ ٢ك ٢أُٖ٤

ٓوطل ٠ػجض هللا ك٤ذخٓ ،ضسَ اُ ٠اُؼٔبعح ٝاُل٘ ٕٞاإلؿالٓ٤خ ك ٢اُجٜٔٞع٣خ اُؼغث٤خ اُ٘٤ٔ٤خ ،58;-58: ،هالح أدٔض هالح
آٌُٞبٗٓ ،٢ـبجض ٓض٘٣خ طٓبع دزٜٗ ٠ب٣خ اُوغٕ ٛ56ـ ّ5< /صعاؿخ أصغ٣خ ٓؼٔبع٣خ (عؿبُخ ٓبجـز٤غ٤ًِ ،خ ا٥صاة ،هـْ ا٥صبع ،جبٓؼخ
ه٘ؼبء9656 ،)6454 ،
ٗ 14ؼٔذ أثٞثٌغ ،أُ٘بثغ كٓ ٢وغ ك ٢اُؼوغ ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُزغً( ٢عؿبُخ صًزٞعا ،ٙهـْ ا٥صبع اإلؿالٓ٤خ٤ًِ ،خ ا٥صبع ،جبٓؼخ
اُوبٛغح)956 ،ّ5=<9 ،
ُِٔ 15ؼ٣ض ػٖ ٓـب جض اُلبٛؼصٝ ٙاُـِٔ٤بٗ٤خ ٝاُـِ٤ٔ٤خ 9اٗظغ ،أٝهطب ١آهالٕ آثب ،ك٘ ٕٞاُزغى ٝػٔبئغ ،ْٛرغجٔخ أدٔض ػ٤ـ٠
(اؿزبٗجٓ >ٍٞغًؼ األثذبس ُِزبع٣ز ٝاُل٘ ٕٞاُضوبك٤خ964:-5=9 ،)ّ5=<; ،
ٝ 16جضد أُ٘بثغ اُغسبٓ٤خ كٓ ٢وغ هجَ اُؼوغ اُؼضٔبٗ ٢سالٍ اُؼوغ أُِٔٞ٣ٝ ٢ًٞجض ُض٘٣ب صالصخ ٗٔبطط أهضٜٓب ٓ٘جغ ٓـجض
اُشٌ٤غٛ=:9 ١ـٝ ّ59:4 -اُظ ١رٜضّ ٓٝبرجو ٖٓ ٢ثوب٣بٓ ٙذلٞظخ ثٔزذق اُلٖ اإلؿالٓ ،٢صْ ٘ٓ ٚ٤ِ٣جغ جبٓغ آم ؿ٘وغ ;<8ﻫ ُ٣ ٞٛٝؼض
أهضّ ٓ٘جغ عسبٓ ٢هبئْ كٓ ٢وغ ،صْ ٘ٓ ٚ٤ِ٣جغ ٓـجض ٓٝضعؿخ اُـِطبٕ دـٖ ;;:8-;9ﻫٗ 9والً ػٖ ،أثٞثٌغ ،أُ٘بثغ كٓ ٢وغ ك٢
اُؼوغ ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُزغً99:- 98 ،٢
ُِٔ 17ؼ٣ض ػٖ ٓـجض ١ؿِٔ٤بٕ ثبكب اُشبصّ ٝأٌُِخ هل٤خ 9اٗظغٓ ،ذٔض أث ٞاُؼٔب ،ْ٣آصبع اُوبٛغح ك ٢اُؼوغ اُؼضٔبٗ ،٢أُجِض األٍٝ
أُـبجض ٝأُضاعؽ ٝاُؼٝا٣ب (اؿزبٗجٓ >ٍٞغًؼ األثذبس ُِزبع٣ز ٝاُل٘ٝ ٕٞاُضوبكخ اإلؿالٓ٤خ ،)ّ6447،م9577-69
 18ع٣لخ أُ٘جغ  ٢ٛٝجبٗت أُ٘جغ ُ٣ٝطِن ػُِ ٚ٤لع ( اُشض ) ٖ٣ثبُٔوطِخ اُـٞع ٞٛٝ ١اُجؼء أُضِش ٖٓ اُغ٣لخٗ 9والً ػٖ ،دـٖ ػجض
اُٛٞبة ،أُوطِذبد اُل٘٤خ ك ٢اُؼٔبعح االؿالٓ٤خٓ ،جِخ أُجِخ ،ػضص ;96; ،
 19ثبة اُغًٝخ ٔٛٝب ثبثبٕ ٓٞجٞصإ أؿلَ جِـخ اُشط٤ت ًٝبٕ أهضّ ٓضبٍ ثبم ُجبة اُغًٝخ كٓ ٢وغ ٘ٓ ٞٛجغ أهِْ اُـِذضاع
اُشلجٛ;89 ٢ـ  ٚ٤ِ٣ك ٢اُوضّ ثبة اُغًٝخ ثٔ٘جغ ٓـجض آم ؿ٘وغ <ٛ;8ـ اُغسبٓٓ ٌٖ٣ ُْٝ ،٢ؼغٝكًب هجَ اُؼوغ أُِٔ٣ٝ ،٢ًٞغجغ
اُـجت كٝ ٢جٞص ٛظا اُجبة ثغؿْ ٖٓ أٗ ٚال ٣لزغى ك ٢ػسبعف ع٣لز ٢أُ٘جغًٔ ،ب أٗ ٚأًؼق ٖٓ رٔبؿي ِجِـخ اُشط٤ت ٝهٞرٜب ٝعثٔب
أٝجض أُؼٔبع ٛظا اُجبة ُـجج >ٖ٤األ ٍٝألٗ ٌُٖٔ٣ ٚاإلٓبّ أ ٝاُشط٤ت ٖٓ أُغٝع اُ ٠أُذغاة ُ٤و ّٞثبهبٓخ اُوالح ص ٕٝأُغٝع ثٖ٤
أُوِٝ ٖ٤عجٞػ ٚثؼض اال ٗزٜبء ُ٤ؼٞص ٖٓ د٤ش أر ٖٓ ٠سالُٜب ص ٕٝأُـبؽ ثبُٔؤِٓٝ ،ٖ٤ب ٣ئًض ٛظا اُغأٝ ١جٞص ؿٌٖ ُإلٓبّ أٝ
اُشط٤ت ِ٣زون ثجضاع اُوجِخ ،أٓب اُـجت اُضبٗ ٢كبٜٗب ًبٗذ ُٓشووخ ثؼض طُي ُذلع أصٝاد اُوالٗ 9ٙوالً ػٖ ،أثٞثٌغ ،أُ٘بثغ كٓ ٢وغ
ك ٢اُؼوغ ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُزغً99:- 98 ،٢
 20اُجٞؿن>  ٞٛٝاُجؼء اُؼِ ٖٓ ١ٞأُ٘جغ ٣ٝلَٔ اُوٞائْ ٝاٌُٞعٗ٤ق ٓٝـ٘ض ظٜغ اُشط٤تٝ ،األػٔضح أ ٝاُوٞائْ اُذبِٓخ ُِجٞؿنٝ ،هض
اسزِق اُجٞؿن ك ٢أُ٘بثغ اُغسبٓ٤خ ٝاُذجغ٣خ ك ٢ثؼي اُؼ٘بهغ ،كٓ ٜٞذٔ ٍٞػِ ٠أػٔضح ٓـزض٣غح ثضالً ٖٓ اُوٞائْ ثٜ٘٤ب كزذبد رذَ٤
ثٜب ٓضَ ٓ٘جغ ٓضعؿخ اُـِطبٕ دـٖٗ 9والً ػٖ ،أثٞثٌغ ،أُ٘بثغ كٓ ٢وغ ك ٢اُؼوغ ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُزغً998 ،٢
 21أُوغٗوبد>  ٢ٛػجبعح ػٖ دِ٤خ ٓؼٔبع٣خ ٌٓٗٞخ ٖٓ هطغ ٖٓ اُذجغ أ ٝاُشلت أ ٝؿ٤غ ٙػِ ٠كٌَ ػوٞص هـ٤غح ًٓٞٞػخ ثجٞاع
ثؼٌٜب اُجؼيٝ ،هض رٌ ٖٓ ٕٞػضح دطبد أ ٝهلٞف ٞٛٝ ،ػ٘وغ اٗلبئٝ ٢ػسغكٝ ،٢رُل٤غ ثؼي أُغاجغ اُ ٠إٔ أهَ أُوغٗن
ًؼ٘وغ ٓؼٔبع ١اٗلبئٝ ٢ػسغك٣ ٢غجغ اُ ٠اُؼٔبعح اُـِجٞه٤خ ك ٢ا٣غإ د٤ش ػُضغ ك٤ٗ ٢ـبثٞع ػِٞٔٗ ٠طط ٣غجغ ربع٣ش ٚاُ ٠م ٛ6ـ/
<ّ ٝػضغ ٓ٘ ٚػِٔٗ ٠بطط أسغ ٟكً ٢زق ثبة ٓضكٖ ج٘بػً ١بثٞؽ ك ٢جٞعجبٕ ;=ٛ7ـ٣ٝ ،ّ544: /ظٜغ أهضّ ٓضَ ػغثٓ ٢ؼغٝف
ُِٔوغٗوبد أُؼوٞصح ك ٢هجخ أُذغاة ثٔـجض اُو٤غٝإ اُز ٢ثُ٘٤ذ ؿ٘خ ٛ665ـٗ 9ّ<7: /والً ػٖٓ ،ذٔض أٓ ٠ِ٤ُ ،ٖ٤اثغا،ْ٤ٛ
أُوطِذبد أُؼٔبع٣خ ك ٢اُٞصبئن أُِٔ٤ًٞخ 9557 ،ػبهْ ٓذٔض عػمٓ ،ؼجْ ٓوطِذبد اُؼٔبعح ٝاُل٘96=:-6=8 ،ٕٞ
 22اُلغّاكبد> ٓلغصٛب كغكخ ٓ ٢ٛٝوطِخ ٝصبئوٝ ٢عص ك ٢ثؼي اُٞصبئن ثبؿْ ( كغاع٣ق )ٝ ٢ٛٝ ،دضاد ٘ٛضؿ٤خ ٓزٌغعح رذ َ٤ثؤػِ٠
ٜٗب٣خ أُجبٗ ٢ك ٢اُؼٔبعح اإلؿالٓ٤خٝ ،أد٤بٗب ً رـزجضٍ اُظعٝح ثٜظ ٙاُلغكبد ك٘غاٛب كً ٢ض٤غ ٖٓ أُجبٗ ٢اُوضٔ٣خ ٝاُوالع اُزبع٣ش٤خ ٝك٢
أُـبجض اُوضٔ٣خ ٝاُذض٣ضخ ٝاُووٞع اُوضٔ٣خ ٝاألثغاطٝ 9رؼزجغ اُلغكبد ٖٓ اُؼ٘بهغ األؿبؿ٤خ ك ٢اُؼٔبعح اإلؿالٓ٤خ ٗظغاً ألٜٗب رؼط٢
ٜٗب٣خ جِٔ٤خ أػِ ٠أُجبٗٗ 9٢والً ػٖ ،ػجض اُـالّ ٗظ٤ق ،صعاؿبد ك ٢اُؼٔبعح اإلؿالٓ٤خ( ،اُوبٛغح ،اُ٤ٜئخ أُوغ٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة،
=<=9;8 ،)ّ5
 23ػغكذ ٛظ ٙاألكٌبٍ اُٜ٘ضؿ٤خ أُزلبثٌخ ٝأُزضاسِخ ٝأُؤسٞطح ػِٓ ٠ب ٣جض ٖٓ ٝأكٌبٍ اُـالٍ أُو٘ٞػخ ٖٓ اُذجبٍ أُجضُٝخ ك٢
ٓؼظْ ك٘ ٕٞاُلغم األٝؿَ اُوضٌُٜ٘ٝ ،ْ٣ب رطٞعد ك ٢اُؼوغ اُـِجٞه ٢رطٞعاً عائؼب ً أص ٟاُ ٠ظٜٞع أكٌبٍ ٓزؼضصح ٝكض٣ضح اُزؼو٤ض كٜٔ٘ب
األكٌبٍ اُز ٢رٌْ كٓ ٢غًؼٛب ٗجٔخ ٓزؼضصح اُغإٝؽ رشغط ٜٓ٘ب اٌُِٞع أُزلبثٌخٝ ،اٗزلغد ٛظ ٙاُؼسبعف اُٜ٘ضؿ٤خ ثضٝعٛب ك٢
اُل٘ ٕٞاُؼضٔبٗ٤خ ثبػزجبع إٔ اُضُٝخ اُؼضٔبٗ٤خ ٝ ٢ٛع٣ضخ اُـالجوخ ك ٢اُؼٔبعح ٝاُل٘ٗ 9ٕٞوالً ػٖٓ ٠٘ٓ ،ذٔض ثضع ،أصغ اُذٌبعح اُـِجٞه٤خ
ك ٢ص ٍٝكغم اُؼبُْ اإلؿالٓ ٢ػِ ٠اُذٌبعر ٖ٤األٞ٣ث٤خ ٝأُِٔ٤ًٞخ ثٔوغ ،ط( 7اُوبٛغح> ٌٓزجخ ػٛغاء اُلغم9576 ،)ّ6446 ،5ٍ ،
ً 24بٕ أ ٍٝظٜٞع ُلٌَ اُؤخ أُضثجخ ك ٢األًغدخ اُز ٢رغجغ اُ ٠اُؼوغ اُـِجٞه ٖٓٝ ٢أهضّ ٛظ ٙاألًغدخ ًغ٣خ ج٘٤ض هبثٞؽ ك٢
اهِ ْ٤جغجبٕ ثب٣غإ ٣ٝغجغ ُـ٘خ ;=ٛ7ـ ٝثؼض طُي ظٜغد كٓ ٢ئظٗخ ٓـجض ػالء اُض ٖ٣ثوٛ994 ٚ٤ٗٞـ ٝاُز ٢رزلن هٔزٜب ٓغ هٔخ جِـخ
اُشط٤ت ثٔ٘جغ أُـجض ٝاُظ٣ ١ؼزجغ ٓ٘جغ ٖٓ ٙأهضّ أُ٘بثغ اُشلج٤خ اُز ٢رٞجذ هٔزٜب ثبُلٌَ أُشغ ٢ٍٝأُضثتٗ 9والً ػٖ ،كبص٣خ
اُضؿٞه ،٢األسلبة ك ٢اُؼٔبئغ اُض ٚ٤٘٣ثبُوبٛغح اُؼضٔبٗ٤خ (اُوبٛغح> ٌٓزجخ ػٛغاء اُلغم9:< – :; ،)ّ6447 ،5ٍ ،
 25ػغكذ اُٜ٘ب٣خ أُضثجُ ٚؤْ أُ٘بثغ ٝأُآطٕ اُؼضٔبٗ٤خ ك ٢أُوطِخ اُٞصبئو ٢ثبؿْ (جغثٞف) كوض جبء ك ٢دجخ ٝهق ٓـجض ؿ٘بٕ ثبكب
ثجٞالم ثبُوبٛغح عهْ = 6<:أٝهبف ٓبٗو٣( ٚؼِ ٞعأؽ أُ٘بع جغثٞك٤ب سلت ٓـِق ثبُغهبم ثٜالٍ ٗذبؿٓ ٢طِ ٢ثبُظٛت)،
ٝجغثٞف ًِٔخ كبعؿ٤خ ثٔؼ٘ ٠ؿطبء اُغأؽ صْ دُغكذ ثؼض طُي اٍُ ٠غثٞفٝ ،هض أٍِوٜب اُـٞع ٕٞ٣ػِ ٠اُؤخ أُشغ٤ٍٝخ اُز ٢رُلج ٚؿٖ
اُوِْ اُغهبمٝ ،عثٔب ًبٕ ؿجت ٛظ ٙاُزـٔ ٚ٤د٤ش اكزُن ٛظا أُوطِخ ٖٓ كٌَ ُجبؽ عأؽ اُضعا٣ٝق اُظُ٣ ١لج ٚاُطغٍٞع ٝاُظ١
ًبٗذ رغرض ٚ٣أكغاص رِي اُلئخ اُظٝ ٖ٣هِٞا ك ٢اُؼوغ اُؼضٔبٗ ٢آُ ٠غًؼ ٖٓ ٓغاًؼ اُو ٟٞاُزً ٢بٕ ُٜب سطغٛب ك ٢اُضُٝخٗ 9والً ػٖ ،أثٞ
ثٌغ ،أُ٘بثغ كٓ ٢وغ ك ٢اُؼوغ ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُزغًٛ - 5=8 ،٢بٓق 99:5
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اكتشاف مقبرة مسيحية مبكرة بمدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية
بمدينة طرابمس الغرب (ليبيا)

أريج إبراهيم صميدة

رمضان امحمد الشيباني
مراقبة آثار طرابمس
الممخص

ير أكليًّا عف اكتشاؼ مقبرة مسيحية مبكرة بمدرسة الفنكف كالصنائع
يتناكؿ ىذا البحث تقر نا
اإلسالمية بمدينة طرابمس الغرب بميبيا ،كقد أسفرت أعماؿ الحفريات في المكقع المكتشؼ عف
عدد مف القبكر مختمفة األشكاؿ كمتباينة في التسمسؿ التاريخي ،كتعكس ىذه القبكر طرقنا متعددة
كمتباينة لمدفف؛ ما يعكس استعماليا لفترة طكيمة مف الزمف.

كيعرض التقرير ألىـ المكتشفات األثرية المنقكلة التي عثر عمييا بمكقع المقبرة كتشمؿ،

عدد غير قميؿ مف الجرار الفخارية التي استعممت كمدافف لممكتى ،كىك أكثر نظـ الدفف شيكعان

ميمة مف المصابيح ،كقطع العممة ،ككسر الزجاج،
بيذه المقبرة .كما تـ العثكر عمى قطع أثرية ّ
كأجزاء أرضيات مف الفسيفساء.
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مقدمة .يعد ىذا االكتشاؼ مف االكتشافات الميمة لمدينة طرابمس في الفترة المسيحية المبكرة
بسبب الشكاىد كاألدلة التي نتج عنيا معطيات جديدة ،كلعؿ مف أىميا معرفة حدكد المدينة في

تمؾ الفترة ،إذ نجد -كحسب المكتشفات األثرية بالمدينة كضكاحييا -أف المقابر المسيحية لـ يعثر

عمييا إال في ضكاحي مدينة طرابمس ،مثؿ المقابر المسيحية بعيف ازرة ،كالمقابر المسيحية
بالنجيمة.

سنتحدث في البداية عف ظركؼ كمكاف االكتشاؼ بشكؿ عاـ كمراحؿ التنقيب كالحفر ،ثـ

بعد ذلؾ عف المكتشفات كالمككنات األثرية لممكقع التي أسفرت عنيا عمميات الحفر ،لعؿ مف

أىميا القبكر بمختمؼ أشكاليا كتسمسميا التاريخي ،كطرؽ الدفف المختمفة ،ما يشير إلى استعماليا
فترة طكيمة مف الزمف .كما سنعرج عمى أىـ المكتشفات األثرية المنقكلة التي نتجت عنيا عمميات

الحفر كالتنقيب ،كالتي كاف مف أىميا الجرار الفخارية التي استعممت كمدافف لممكتى ،كىي النمط
الشائع بطرؽ الدفف بيذه المقبرة ،كما تـ العثكر عمى مجمكعة مف المصابيح ،كقطع العممة،

ككسر الزجاج ،كأرضية فسيفسائية.

مما الشؾ فيو أف ىذا االكتشاؼ سيفتح آفاقنا جديدة أماـ الدارسيف كالميتميف بتاريخ المدينة
في الفترة المسيحية المبكرة.
موقع الكشف ال ثري

تقع المقبرة المكتشفة بالزاكية الجنكبية الغربية لحرـ مدرسة الفنكف كالصنائع اإلسالمية

1

كسط مدينة طرابمس الغرب ،كيحد ىذه المدرسة مف الشرؽ شارع  24ديسمبر كمف الجنكب شارع

جامع بف ناجي ،كمف الشماؿ شارع الككيت ،كمف الغرب شارع ميزراف.

إحداثيات الموقع ،32 50’ 47.74"N E 13 03’ 26.36" .كترتفع عف سطح البحر 8أمتار.

(شكؿ )1مكقع مدرسة الفنكف كالصنائع اإلسالمية .صكرة مف الجكجؿ ،عف :قسـ التكثيؽ كالمعمكمات بمراقبة آثار
طرابمس.
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موقع المقبرة

(شكؿ )2مكقع المقبرة بمدرسة الفنكف كالصنائع اإلسالمية ،صكرة مف الجكجؿ ،عف :قسـ التكثيؽ كالمعمكمات بمراقبة آثار
طرابمس

(شكؿ )3مسقط أفقي لمدرسة الفنكف كالصنائع اإلسالمية

(شكؿ )4رسـ ثالثي األبعاد لمدرسة الفنكف كالصنائع

مكضح عميو مكقع المقبرة ،عف :إرشيؼ المدرسة

اإلسالمية ،عف :إرشيؼ المدرسة

تاريخ وظروف االكتشاف
تقكـ شركة ( )Y.P.التركية لإلنشاءات المتعاقدة مع جياز تنمية كتطكير المراكز اإلدارية

بأعماؿ مشركع ترميـ كصيانة مكتب الفنكف كالصنائع اإلسالمية بطرابمس ،كاعادة بناء بعض
المباني الممحقة بالمكتب حديثة البناء.

كبناء عمى ذلؾ قامت مصمحة اآلثار بتكميؼ كؿ مف :رمضاف امحمد الشيباني (باحث
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آثار) ،كأري ػػج إبػراىيـ صميدة (ميندس) بمتابعة أعماؿ الترميـ كالصيانة كالتطكير كالتحكير بما
يتكافؽ مع بنكد كمكاد القانكف رقـ ( )3لسنة 1994ـ بشأف حماية اآلثار كالمتاحؼ كالمباني

التاريخية ،كفي ىذا السياؽ تـ االتفاؽ عمى ما يأتي:

جزيف :األكؿ المبنى التاريخي كالذم يعكد إلى الفترة التركية ،كيمثؿ
 -فصؿ المدرسة إلى أ

الجزء األمامي المطؿ عمى شارع  24ديسمبر (أكؿ سبتمبر سابقان) ،كالثاني مبنى حديث يعكد

لمفترة اإليطالية كستينيات القرف العشريف.

 ُيسمح بإزالة الجزء الثاني ،كاعادة بنائو كفؽ احتياجات المدرسة ،بحيث يككف متجانسانمع الجزء األكؿ مف الناحية اإلنشائية كالنمط المعمارم لممبنى التاريخي.
 -فصؿ الجزأيف األكؿ كالثاني تـ أكالن بشكؿ يدكم قبؿ إزالتو ،كذلؾ تجنبا لكقكع تصدعات

كاىت اززات أك أم تبعات سمبية قد تضر بالمبنى التاريخي.

 ُعممت دراسات كافية ككفيمة بدعـ أساسات كأسقؼ المبنى التاريخي ،عمى أف تتـ أعماؿالترميـ كالمعالجة بمكاد مناسبة كمعتمدة عالميان ،كال تتنافر مع التركيب األصمي لممبنى.

كأثناء أعماؿ الشركة في السياؽ سالؼ الذكر ،كبعد عمميات كشط كتييئة األرضية ظيرت

بعض القبكر المبطنة بالحجارة تحت األرضية اإلسفمتية المكجكدة بالركف الجنكبي الغربي لممدرسة
عمى عمؽ يتراكح بيف  30ك 40سـ.

كترتب عمى ىذا الكشؼ بعد إعالـ مراقبة آثار طرابمس تكميؼ فريؽ عمؿ برئاسة :رمضاف

امحمد الشيباني (باحث آثار) ،كعضكية كؿ مف :أريػػج إبراىيػـ صميدة (ميندس) ،كطارؽ فرحات
(أخصائػػي عظاـ) ،كأشرؼ عياد الزرق ػ ػػاني (باحث آثار) ،كحسف محمد الترك ػػي (مساح) ،كفتحػػي

عي ػػاد الخكيم ػ ػ ػ ػػدم (فني عمكـ حياة) ،كجماؿ محمد أبكعرق ػػكب (فني حفر) ،كمحمكد الي ػػادم
الشتيكم (فني حفر) ،مع مساىمة مفتاح الحداد (باحث آثار ،برسـ كتصنيؼ الجرار
"األمفكرات") ،ككذلؾ حمزة محمكد أبكرقيبة ،كحسيف الدالي (رسـ الفخار).
أعمال الكشف والتنقيب

أثناء عمؿ الشركة كتحت األرضية اإلسفمتية المكجكدة بالركف الجنكبي الغربي لممدرسة
عمى عمؽ يتراكح ما بيف  30ك 40سـ عثر عمى مقبرة إسالمية كؿ قبكرىا اتجاه القبمة.

كتؤكد كثير مف المصادر التاريخية ،منيا (المنيؿ العذب في تاريخ طرابمس الغرب ،ألحمد

النائب األنصارم) كجكد مقبرة إسالمية في ىذا المكقع تعرؼ باسـ مقبرة "الحجاج" أك مقبرة

"الغرباء" ،كقد استعممت لدفف مكتى الكباء الذم أصاب مدينة طرابمس سنة 1288ق1872/ـ،
أياـ كالي طرابمس مدحت باشا ،2كأنشئت عمى ىذا المكقع في فترة الحقة مدرسة الفنكف كالصنائع

في عيد نامؽ باشا ( 1315-1313ق1898-1895/ـ).

كبػػدأت أعمػػاؿ الحفػػر تحػػت إشػراؼ كمتابعػػة ممثمػي مراقبػػة آثػػار طػرابمس حتػػى تػػـ الكصػػكؿ
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إلى عمؽ  2.5متر تقريبان أسفؿ المقبرة اإلسالمية ،كعنػد ىػذا المسػتكل ظيػرت لنػا بعػض الشػكاىد

كاألدلػػة عمػػى كجػػكد مكقػػع أثػػرم مثػػؿ التشػػكيالت المعماريػػة المتمثمػػة فػػي كتػػؿ مػػف الحجػػر الجيػػرم

ػتطيال مغطػػى بقطػػع حجري ػة مماثمػػة،
ػكال مسػ ن
جيػػدة القطػػع مشػػذبة مكضػػكعة فػػي مػػداميؾ تكػ ّػكف شػ ن
كتك ّشؼ فيما بعد أف ىذا التشكيؿ يمثؿ قبر ،كمع استمرار أعماؿ الحفر عثر عمى عدد كبيػر مػف

كسػػر الفخػػار مختمفػػة األحجػػاـ كاألشػػكاؿ ،كمػػا تػػـ العثػػكر عمػػى أمفػػكرة متكسػػطة الحجػػـ مخركطيػػة
الشكؿ ،كعند الحفر الستخراجيا تبيف أنيا كانت مستخدمة لغرض الدفف.

عند ىذه النقطػة بػدأت مرحمػة جديػدة مػف عمميػة الكشػؼ كالتنقيػب بػالمكقع ،حيػث تػـ إيقػاؼ

أعماؿ الشركة في ىذه الجية ،كتـ تكميؼ فريؽ مف مراقبة آثار طرابمس الستكماؿ أعمػاؿ الحفػر.
استغرقت أعماؿ الحفر كالتنقيب نحك ثالثة أشير في الفتػرة مػف منتصػؼ أكتػكبر 2010ـ ،كحتػى

أكؿ ينػػاير 2011ـ ،كأسػػفرت أعمػػاؿ التنقيػػب عػػف اكتشػػاؼ مجمكعػػة مػػف الش ػكاىد األثريػػة الميمػػة
كالجديدة نستطيع تقسيميا إلى اآلتي:

أوال :القبور وأشكالها المختمفة
كشفت أعماؿ الحفر الكشؼ ثمانية أنكاع مف طرؽ الدفف ،كىي مف األقدـ إلى األحدث

بحسب كجكدىا في التسمسؿ الطبقي لممكقع كاآلتي:

الدفن داخل تابوت /تـ العثكر عمى تابكت (لكحة  )2-1كبير الحجـ مف الرخاـ متقف

الصنع معظـ حكافو العمكية مكسكرة كمفقكدة ،معبكث بيا في فترة الحقة مف استعمالو كمدفف،
مقمكبا عمى أحد جانبيو بشكؿ عشكائي كتخريبي ،كما عثر عمى آثار حرؽ كانييارات
ككجد
ن
بجانبو ،كفكرة النحت مف الخارج دقيقة كمتقنة مع عدـ كجكد منحكتات بارزة أك غائرة ،كمف

الداخؿ نحتت حفرة بشكؿ مستطيؿ مع كجكد بركز صغير في أحد الطرفيف بو مجاؿ بسيط عمى
ىيأة مؤخرة الرأس يكضع عمييا رأس الميت ككسادة.

لكحة ( )2-1تابكت رخامي
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قبور مبنية من الحجارة المشذبة /مصفكفة بشكؿ منتظـ مف غير مكنو تربطيا ببعضيا،
بعا تقر نيبا لتشكؿ حفرة
كذلؾ بكضع مجمكعة مف الكثؿ الحجرية متكسط حجميا 50سـ مر ن
مستطيمة الشكؿ بعمؽ 50سـ تقريبا ،كعرض 50سـ تقريبا ،كالطكؿ متفاكت بحسب الجثة،
مستمقيا بكضع النائـ ،كالكجو يميؿ إلي الغرب
تغطى بنفس الكتؿ الحجرية ،كيكضع داخميا الميت
ن
قميال كاليديف أسفؿ البطف ككسط الحكض ،كاتجاه ىذا النكع مف القبكر شماؿ جنكب ،بحيث
يكضع رأس الميت بالشماؿ كرجميو بالجنكب.

لكحة ( )4-3نمكذج لمقبكر المبنية مف الحجارة

الدفن داخل الجرار "المفورات" .كىي أكثر أنكاع الدفف شيكعا بيذه المقبرة ،كىك ما يشير
إلي أف احتمالية استعماؿ ىذه المقبرة كانت لمعامة كالفقراء ،كطريقة الدفف فييا كانت بشكؿ
عشكائي كغير منتظـ ،كلـ تراع فكرة االتجاه ،كلكف أغمبيا في اتجاه شماؿ جنكب؛ ليككف كضع
الجثة فييا الرأس بالشماؿ كالرجميف بالجنكب ،كبعض ىذه األمفكرات تتجو شرؽ غرب ،كضع

الميت يككف الرأس جية الغرب كالرجالف جية الشرؽ مع مالحظة أف فكرة الدفف ىذه كجدت في

كؿ طبقات المقبرة.

لكحة ( )8-5نماذج الدفف داخؿ الجرار "األمفكرات"
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قبور داخمها أمفورات /تـ العثكر عمى ثالثة قبكر مف ىذا النكع ،كىي عبارة عف حفرة
مستطيمة الشكؿ مبطنة بصفائح حجرية غير منتظمة مف كؿ الجكانب ،بداخميا أمفكرة تحتكم

عمى جثة الميت كاتجاىات ىذه القبكر شماؿ جنكب ،كالرأس جية الشماؿ كالرجميف جية الجنكب،

مستمقيا في كضع النائـ ،كاليديف عمى الحكض ،كالكجو يميؿ بشكؿ غير
ككضع الميت دائما
ن
ممحكظ جية الغرب.

لكحة ( )9قبكر داخؿ أمفكرات
قبور لطفال عمى شكل أورن /عثر عمى ثالثة قبكر مف ىذا النكع ،كىي عبارة عف كتمة
مف الحجر الجيرم مستطيمة الشكؿ نحث بداخميا حفرة متكسط أبعادىا 60×40سـ ،كبعمؽ

40سـ يكضع داخميا جثة الميت كتغطي بصفيحة منحكثة مف الحجر الجيرم ،كفكقيا مصطبة
مككنة مف الكثؿ الحجرية المثبتة بالمكنة الجيرية بسمؾ 20سـ ،كمصطبة أخرل مثؿ األكلى

بسمؾ20سـ ،ثـ شاىد القبر الرخامي بحجـ القبر نفسو ،كىذه الفكرة كجدت بالقبر  ،A-Iكمثميا
كبنفس الفكرة كجدت بالقبر  T-Kدكف العثكر عمى شاىد القبر ربما يككف قد أزيؿ مف مكانو في
فترة الحقة .ىذا النكع مف القبكر في ىذه المقبرة استعمؿ لدفف األطفاؿ فقط ،كاتجاه ىذه القبكر
شماؿ جنكب بحيث يككف رأس الميت في جية الشماؿ كالرجميف جية الجنكب مع كضع الميت

مستمقي عمى ظيره بكضع النائـ كاليديف أسفؿ البطف ككسط الحكض.

لكحة ( )11-10قبكر ألطفاؿ عمى شكؿ أكرف
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مع مالحظة أف فكرة ىذا النكع مف القبكر قريبة جدا مف فكرة (األكرف) الحجرم التي

استعممت في الفترة الركمانية ،كالتي دخمت إلى جنكب البحر المتكسط في القرف الثاني الميالدم،
كلكف دكف استعماؿ فكرة حرؽ الجثة.3

قبور مبنية من الكثل الحجرية ومممطة /اكتشفت مجمكعة منيا ،ككميا في كضع غير

سميـ مف الحفظ ،فتظير آثار العبث كالتخريب فيو كاضحة ،فمعظميا لـ نعثر فيو عمى ىياكؿ
عظمية ،كىذه القبكر مستطيمة الشكؿ ،مبنية بكتؿ مف األحجار مختمفة األشكاؿ ،كاألحجاـ ،كتـ
تثبيتيا بمكنة جيرية كمممطة بشكؿ منتظـ مف الخارج كالداخؿ ،كمغطاة أيضا بنفس الفكرة إال

أ ننا لـ نعثر عمى أم كتابات أك رمكز دينية عمى ىذا المالط كما ىك معتاد في القبكر البيزنطية

المممطة بيذا الشكؿ ،4إال أف اتجاىات ىذه القبكر غير منتظمة فقد كجد بعضيا في اتجاه

شماؿ جنكب ،كاآلخر في اتجاه شرؽ غرب ،فالقبر  T-cمثال عثر فيو عمى ىيكؿ عظمي
متكامؿ كحالة العظاـ ميترئة بعض الشيء ،إال أننا نستطيع مف خاللو تحديد كضع الميت ،فيك
في كضع المستمقي النائـ عمى ظيره ،كيديو أسفؿ بطنو عمى الحكض ،كالكجو يميؿ إلى الغرب،

أما اتجاه القبر فيك شماؿ جنكب بحيث يككف الرأس في الجية الجنكبية كالرجالف في الجية
الشمالية.

لكحة ( )13-12قبكر مبنية مف الكثؿ الحجرية كمممطة

كما تـ العثكر عمى مجمكعة مف اليياكؿ العظمية داخؿ ىذه المقبرة ،كقد دفنت بشكؿ
عشكائي كدكف قبكر ،كفي كؿ الطبقات األرضية ليذه المقبرة ،كىذا يترؾ بعض االستفياـ

كالتساؤؿ الذم ستككف إجابتو في النتائج النيائية ليذه الدراسة.

لكحة ( )14نمكذج ليياكؿ عظمية داخؿ
المقبرة مدفكنة بشكؿ عشكائي
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القبور اإلسالمية
كىي ما تـ الكشؼ عنيا تحت الطبقات األرضية الحالية ،كبالتحديد تحت الطبقة اإلسفمتية

مباشرة ،كقد عثر عمى العديد منيا في كؿ أرجاء المدرسة ،فقد تكزعت ىذه القبكر بشكؿ أفقي،
فمـ نعثر عمى طبقات منيا كما ىك بالمقبرة البيزنطية التي كاف التركيز بالدفف فييا بالركف

ًّ
ممتدا خارج المدرسة تحت المباني المجاكرة إال أف فكرة
الجنكبي الغربي لممدرسة ،كربما يككف

الدفف كانت تتككف مف أربع طبقات فكؽ بعضيا ،فالقبكر اإلسالمية تـ حفر بعض قبكرىا كعينات
كنماذج لربط المكقع بالفترات التاريخية التي مر بيا ،فالقبر عبارة عف حفرة مستطيمة بحسب حجـ

الجثة مبطنة كمغطاة بصفائح مف األحجار ،كاليياكؿ العظمية المكتشفة بيا في كضع النائـ،

كاليديف عمى الحكض كالرأس كالجزء األيسر مف البدف يميؿ إلى اتجاه "القبمة".

لكحة ( )15نمكذج لمقبكر اإلسالمية

دفف بقبكر
دفف بجرار
دفف عشكائي
دفف بتابكت

(شكؿ )6رسـ بياني يحدد نسبة األطفاؿ مف

(شكؿ )5رسـ بياني يحدد نسب طرؽ الدفف

الكبار

بالمقبرة

المكتشفات الثرية المنقولة

الجرار (المفورات)

قد تـ العثكر عمى مجمكعة كبيرة مف األمفكرات المختمفة األحجاـ كاألشكاؿ ،استعممت كميا

كمدافف لحفظ جثت المكتى ،ككؿ ىذه األنكاع كانت تصنع لحفظ كنقؿ السكائؿ ،مثؿ زيت الزيتكف
كالنبيذ كاألسماؾ ،كسنتأكد مف ذلؾ بعد أخذ عينات مف ىذه األمفكرات لتحميميا ،كمعرفة أنيا
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صنعت خصيصا لحفظ جثت المكتى أـ استخدمت قبؿ ذلؾ لحفظ كنقؿ السكائؿ ،كما ىك نكع

ىذه السكائؿ ،كمف النتائج األكلية نجد أف معظـ ىذه األمفكرات مف نكع "األفريكانا" المجمكبة مف
قرطاج كجربة ،كىذا ما يدعـ فكرة أف األمفكرات مف نكع "تريبكليتانا" الجرار الطرابمسية ،قد انتيى
كجكدىا ،كالعمؿ بيا في القرنيف الرابع كالخامس الميالدييف.

لكحة ( )19-16نماذج مختمفة لألمفكرات
كنجد أيضا أف معظـ ىذه األمفكرات صغيرة الحجـ ،كاستعممت لدفف األطفاؿ كعثر فييا

عمى جثت أطفاؿ بعد كسر كفصؿ الجزء العمكم لألمفكرة ،أما األشخاص البالغكف فيكضعكف في
حيز لدخكؿ الجثة
مدفف مككف مف أمفكرتيف ،بحيث تكسر مف جية القاعدة أك الفكىة؛ لتعطي نا
كتمصؽ بيا األمفكرة األخرل ،كيغطي الفاصؿ الذم بيف األمفكرتيف بكسر فخارية أخرل تمنع

دخكؿ التراب إلي الداخؿ ،كقد تـ العثكر عمى مجمكعة مف قكاعد كفكىات كمقابض األمفكرات.
شواهد القبور

صنعت كؿ شكاىد القبكر التي تـ العثكر عمييا في أجزاء مختمفة بالمقبرة مف الرخاـ لعؿ
ُ
أىميا الذم تـ العثكر عميو بالقبر( (T-iنحت عميو عبارات تأبينية بالمغة الالتينية ،كما تـ العثكر
عمى شاىد قبر آخر كمميز سدت بو قاعدة األمفكرة  A-Cكعميو بعض كتؿ المكنة الجيرية مف
الخمؼ ،ما يؤكد أنو قد تـ نقمو مف قبر آخر كقد كتب عميو بالمغة الالتينية عبارات تأبينية
لصاحبة القبر المسماة (شمس) مع نحت بأحد زكاياه لصميب قسطنطيف ،كالمككف مف الحرفيف
األكليف مف كممة خريستيكس كمعناىا باليكنانية السيد المسيح (الخي  Xوالرو  )Pكاف يضعو

قسطنطيف عمى المبركمة .5كما تـ العثكر أيضا عمى كسر مف الرخاـ منحكت عمييا بعض
العبارات الجنائزية.
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لكحة ( )22-20نماذج لشكاىد قبكر رخامية
الواني الفخارية وبعض الصناعات الطينية الخرى
عثر عمى مجمكعة مف الكسر كاألجزاء المختمفة األحجاـ كاألشكاؿ لصحكف كجرار صغيرة

كقكاعد كحكاؼ أكاف استعممت ألغراض مختمفة ،كقد تـ العثكر فكؽ األمفكرة  A-6بالتحديد في
المنتصؼ مف أعمى عمى صحف ذم لكف أرجكاني غامؽ مقمكب أُعتقد اف الغرض مف ذلؾ سد
الفراغ أك الفاصؿ بيف أجزاء المدفف لحماية الجثة المكجكدة داخمو ،كلكف كجد أف ىناؾ اكتشافنا في
مدينة زكارة بنفس الفكرة كالتفاصيؿ ما يؤكد أف ذلؾ كاف عبارة عف طقكس جنائزية كانت مستعممة.

كما تـ العثكر عمى مجمكعة مف البالط ككسر كثيرة منيا ،كأغطية كبيرة الحجـ بشكؿ شبو

مربع تصؿ قياساتيا إلى 50سـ كانت تستعمؿ كأغطية لمقبكر مصنكعة مف الطيف المحركؽ
الخشف.

المصابيح الفخارية
تـ العثكر عمى مجمكعة مف الكسر ألجزاء مختمفة مف المصابيح كلـ يتـ العثكر عمى أم

مصابيح مكتممة ،ككميا مف المصابيح الطرابمسية التي ترجع لمفترة البيزنطية كعمييا بعض
الزخرفة التي تتمثؿ في بعض الخطكط التي تمثؿ سعفة النخيؿ ،كبعض دكائر البارزة كميا أشكاؿ

اليندسية ،كالتي تميزت بيا تمؾ الفترة ،ككميا مصمتة المقبض ،ال كسرة كاحدة صغيرة لمصباح
يرجع لمفترة الركمانية.

لكحة ( )26-23نماذج ألجزاء مختمفة مف المصابيح
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العممة والمعادن
عثر عمى مجمكعة مف قطع العممة البركنزية كعددىا  12قطعة كميا صغيرة الحجـ،

كحالتيا سيئة جدا نتيجة األكاسيد كالركاسب المشكمة عمييا ،كالرتفاع نسبة الرطكبة بالمقبرة،
لقربيا مف المياه السطحية التي الحظنا بشكؿ كاضح ،فكميا تحتاج إلي معالجة إلظيار مالمحيا
كما كتب كصكر عمييا ،فقد خضعت ىذه القطع لعمميات تنظيؼ مبدئي ،فاتضحت بعض

رمكزىا ،كثبت بأنيا ترجع لعيد أركاديكس 408–383ـ ضربت بالقسطنطينية ،كما تـ العثكر
عمى أجزاء مف مسماريف مف الحديد في حالة سيئة مف الحفظ عمييا طبقة أكسدة سميكة.

لكحة ( )30-27نماذج لمعمالت التي تـ العثكر عمييا
الفسيفساء
تـ العثكر عمى جزء مف أرضية فسيفسائية صغيرة مدمرة في فت ارت قديمة تمثؿ رسكمات

عمى شكؿ قكاقع كبركاز عمى ىيأة ضفيرة كمكعباتيا كبيرة بعض الشيء تصؿ في بعض األحياف

إلي أكبر مف 1سـ كمككنة مف أربعة ألكاف ىي األسكد كاألبيض كاألصفر كالبني ،كىذا النكع مف
الفسيفساء انتشر استعمالو بشكؿ كاسع فيما بيف القرنيف الرابع كالخامس.6
كسبب كجكد ىذه األرضية بالمقبرة عدة احتماالت أرجحيا:

 -كانت المقابر البيزنطية في كثير مف المكاقع محاطة بسكر ،كيكجد بيا مكاف عبارة عف

حجرات تقاـ فييا بعض الطقكس الجنائزية أثناء عممية الدفف ،فربما ىذه األرضية الفسيفسائية

كانت إلحدل ىذه الحجرات.

لكحة ( )31لكحة كرسـ لنمكذج أرضية فسيفسائية
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لكحة ( )32لكحة كرسـ لنمكذج أرضية فسيفسائية

 االحتماؿ الثاني أف ىذه المقبرة قد تككف ُعممت كسط مبنى ركماني قديـ ،كىك معتاد جدافي ىذه الفترة ،كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة ،لعؿ أىميا مقبرة في أكمبريا " "Umbriaبالدانكب
اإليطالي ،أُنشئت عمى أنقاض فيال ركمانية.
الرسوم الجدارية (الفريسكو) والمالط

قد تـ العثكر عمى كسر كأجزاء مف الفريسكك الممكف بعدة ألكاف ،مثؿ األخضر كالبني
كاألبيض كاألحمر الغامؽ كغيرىا تمثؿ بعض الرسكمات –لألسؼ -غير مكتممة كتككينيا عبارة

عف سطح أممس مف عجنة جيرية عميو بعض األلكاف لرسكمات ،كما تـ العثكر في الجدار

مكجكدا
الجنكبي لمقبر ) )T-eعمى جزء بسيط مف سطح ممكف بألكاف بنية كصفراء ،قد يككف
ن
بالحجرة التي بني بيا ىذا الجزء مف القبر؛ ألف باقي القبر اليكجد بو ألكاف مع العمـ أف ىذا القبر
قد نبش في فترة قديمة كعبث بو ،كلـ نجد فيو أم عظاـ ،ككذلؾ كجد جدار منيار بالجانب

الغربي لمقبر ( (T-aيظير عمى جزء مف أحجاره بعض المالط الممكف.

كما تـ العثكر عمى كسر كأجزاء كثيرة متناثرة في كؿ أرجاء المقبرة ،ككذلؾ القبكر التي عثر

عمييا بالطبقة ( )Cكميا مبنية بأحجار غير المنتظمة ،كمممطة بطبقة خارجية ناعمة مف عجنو
جيرية.

الزجاج

لكحة ( )34-33نماذج لكسر كأجزاء مف الفريسكك الممكف

تـ العثكر عمى مجمكعة مف الكسر كاألجزاء المختمفة األحجاـ كاألشكاؿ لحكاؼ صحكف

كقكاعد أكاف أخرل مف الزجاج متقنة الصنع ،كما تـ العثكر في األمفكرة ) )A-bعمى قاركرتيف
قد تككف استعممت كمدمعيات أك قنينات عطرية ،في حالة سيئة؛ نتيجة تأثر الرطكبة في المكقع
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كما سبؽ كأف أسمفنا قد أثر سمبا في كؿ ىذه القطع الزجاجية.
لكحة ( )35نماذج لمجمكعة مف الكسر

كاألجزاء المختمفة األحجاـ كاألشكاؿ لمنتجات
زجاجية

عظام حيوانية
تـ العثكر عمى مجمكعة مف البقايا العظمية لحيكانات ،مثؿ بعض القكارض كالخنازير
كاألبقار كاألغناـ كالدجاج كبعض الطيكر األخرل ،فقد كجدت بشكؿ مبعثر في المقبرة ربما قدمت

كقرابيف أك ألغراض أخرل.

الفترة التاريخية التي تعود إليها المقبرة
مف خالؿ كؿ المكتشفات التي سبؽ كأف ذكرنا كمف أىميا صميب قسطنطيف الذم استعممو

في رايتو الحربية "المبركمة" ألكؿ مرة في النصؼ األكؿ مف القرف الرابع الميالدم والعممة
كالمصابيح المكتشفة كاألمفكرات كأرضية الفسيفساء كطريقة الدفف فكميا إشارات ترجع إلى بدايات

الفترة البيزنطية بجنكب البحر المتكسط بالتحديد ما بيف القرنيف الرابع كالخامس الميالدييف.

كستظير لنا التحاليؿ المعممية كربكف  14ك DNAالتي سنجرييا عمى العظاـ المكتشفة بعد أخذ

عينات مختارة مف عدة طبقات ،كثير مف النتائج التي تعزز أىمية ىذا االكتشاؼ.

رسكمات لبعض الجرار (رسـ أريج صميدة)
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رسكمات لبعض المصابيح (رسـ حمزة أبك رقيبة)

صكر عامة لممقبرة

صكر لمفريؽ أثناء العمؿ كالرسـ كالتكثيؽ
 -جميع الصكر الكاردة بالتقرير عف أرشيؼ قسـ التكثيؽ كالمعمكمات بمراقبة آثار طرابمس.
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الحواشي
 1صعؼ ف1898/4/18 ٙو يؽقٕو ٔالئ ٙبهأٌ حأقٛف يعؼقت انفٌُٕ ٔانصُائغ اإلقاليٛت نخعؼٚب انصبٛت ػهٗ انسؽف انًطخهفت ،يثم
انُداؼة ٔانسعاظة ٔصُاػت األزػٚت ٔغٛؽْأ ،غنك نًكاػعة األٚخاو ٔانفقؽاء ٔاَقاظْى يٍ انخهؽظ.
 2يسًٕظ أبٕ زايع ٔآضؽٌٔ ،مدرست الفنون والصنبئع اإلسالميت في مدينت طرابلس في مئت عبم (بُغاؾ٘ ،ظاؼ انكخب انٕغُٛت،
2000و).73 ،
 3يسًٕظ انصعٚق أبٕ زايع ٔيسًٕظ ػبع انؼؿٚؿ انًُف ،يعُٚت غؽابهف يُػ االقخٛطاٌ انفُٛٛق ٙزخٗ انؼٓع انبٛؿَط( ،ٙغؽابهف:
يصهست اٜثاؼ4791 ،و).75 ،
 4قع حى انؼثٕؼ ػهٗ يدًٕػت كبٛؽة خعا يٍ انقبٕؼ انبٛؿَطٛت انًًهطت ف ٙػ ٍٛؾاؼة ٔانُدٛهت ٔغٛؽْا يٍ األياكٍ األضؽٖٔ ،كاٌ ػهٗ
يؼظًٓا كخاباث حأبُٛٛت ٔأظػٛت ٔاقى انًٛج ٔحاؼٚص ٔفاحّ ٔبؼط انؽيٕؾ انعُٛٚت يثم انصهٛب ٔقؼف انُطٛم ٔانكًكت ٔانطأٔـ
ٔغٛؽْا.
 5انهبؽٔيت ْ ٙؼاٚت ؼٔياَٛت ػككؽٚت اقخؼًهج نهًؽة األٔنٗ ف ٙبعاٚاث انقؽٌ انؽابغ انًٛالظ٘ ،زٛث ٔظغ ػهٓٛا اإليبؽاغٕؼ
قكطُط ٍٛانكبٛؽ انصهٛب ٔاألزؽف األٔنٗ انَٕٛاَٛت يٍ اقى انًكٛر (انطٔ X ٙانؽٔ  ) Pضؽٚكخٕـ  ΧΡΙΣΤΟΣيغ انؼباؼة
انؽٔياَٛت (قُُخصؽ بٓػِ انؼاليت)  ، IN HOCSIGNO VINCESفانهبؽٔيت ْ ٙانُكطت انًكٛسٛت يٍ انؽاٚت انؼككؽٚت انخ ٙكاٌ
ٚكخؼًهٓا اندٛم انؽٔياَ ،ٙفكاَج ْػِ انؽاٚت حصُغ يٍ انقًال األؼخٕاَ ٙانهٌٕٔ ،كاٌ صباؽ ْػا انهٌٕ ف ٙحهك انفخؽة َاظؼا فكاٌ
ٚكخطؽج يٍ يساؼ يٍ َٕع "يٕؼٚكف"ٔ ،كاَج ضطٕغ انؽاٚت حطؽؾ بانػْبٔ ،كاٌ ٚؼهق ػاظة ف ٙػص ٙانؽػٕٚت نألقاقفت ٔناذ
أؼخٕاَ ٙكئناؼة نهبؽٔيت ف ٙانؼصٕؼ انٕقطٗٔ .زكب قٕل انًؤؼش بٕقابٕٛـ انقٛصؽ٘ انًهقب "بأب ٙانخاؼٚص انكُك "ٙفئٌ
قكطُط ْٕٔ ،ٍٛيؿيغ أٌ ٚطٕض زؽبّ ظع يايٛكُٛخٕٛـ ػاو  312و ؼأٖ ف ٙانكًاء انصهٛب ٔػباؼة "بٓػِ انؼاليت قُُخصؽ"،
فاقخؼًم إناؼة انصهٛب كهؼاؼ أٔ حؼٕٚعة ضالل يؼاؼكّٔ ،حاؼٚص اقخؼًال انهبؽٔيت حهٓع نّ انقطغ انُقعٚت انًككٕكت ف ٙانقكطُطُٛٛت
بؼع اَخصاؼ قكطُط ٍٛػهٗ نٛكُٕٛٛـ ػاو  342و.
6
David and Noelle, "Archaeology", (September-October 1995).
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أمفورات متحف جنزور (طرابمس – ليبيا)
رياض الورفمي
باحث آثار (تونس)

الممخص
يعد الموقع األثري لمقبرة جنزور من أىم المواقع ذات الطابع الجنائزي الذي أعطانا فكرة
واضحة عن أنواع القبور الشائعة في أويا خالل الفترة الممتدة من القرن األول قبل الميالد إلى

القرن ال اربع الميالدي ،حيث أمدتنا الحفريات التى أقيمت سنة 1958م وفى سنتي 1969م
و1971م باثنين وعشرين مقبرة ،أىميا المقبرة رقم واحد التى زينت بموحات الفريسكو الرائعة.

وتعد المقبرة رقم سبعة وخمسة عشر أغنى مقبرتين من حيث عدد األواني الفخارية التي اكتشفت

بيما ،والتي زودت بيا خزائن المتحف ،وقد تمثمت األمفورات في أمفورات إيطالية (األمفورات

دريسال  ،2/4األمفورة أوستيا  ،) 370 – 369 ،IIIوأمفورات بتيكية (األمفورة دريسال ،)8
وأمفورات تريبوليتانية (األمفورات فان دار وارف  ،3واألمفورات شون مو  ،XXXVواألمفورات

فونتانا .)Pl. LVII, d :1997
وييدف ىذا البحث لدراسة ىذه األمفورات دراسة مفصمة بيدف التعرف عمى أىميتيا،
وأشكاليا المتباينة ،ووظائفيا.
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مقدمة .يعد الموقع األثري لمقبرة جنزور من أىم المواقع ذات الطابع الجنائزي ،الذي أعطانا فكرة
واضحة عن أنواع القبور الشائعة في أويا خالل الفترة الممتدة من القرن األول قبل الميالد إلى

القرن الرابع ميالدي ،كما أعطانا فكرة عن مظاىر الحياة الجنائزية والدينية واالجتماعية ،وكذلك
االقتصادية والسياسية التي سادت إقميم تريبوليتانيا عامة وأويا خاصة.

قد أمدتنا الحفريات التي أقيمت سنة 1958م ،وفي سنتي 1969م و1971م باثنين وعشرين

مقبرة ،أىميا المقبرة رقم واحد ،والتي زينت بموحات الفريسكو الرائعة ،ولكن تعد المقبرة رقم سبعة
ورقم خمسة عشر أغنى مقبرتين من حيث عدد األواني الفخارية التي اكتشفت بيما ،والتي زودت

بيا خزائن المتحف؛ ونظ ار ألن ىذه المقابر قد استعممت لمدة زمنية طويمة ،ومرت عمييا حضارتان

كبريرتان ،وتأثرت بمعتقداتيا الدينية والجنائزية ،وتقمبت مع تقمب أوضاعيا االجتماعية والسياسية
واالقتصادية ،فقد اختمفت المقابر عن بعضيا البعض عمى مستوى الشكل والحجم ،ومحتوياتيا من

أثاث جنائزي ،كما اختمفت طرق الدفن فييا ،مع تشابييا في بعض الفترات.

ونظ ار ألىمية المقى األثرية المكتشفة ،إضافة إلى أىمية بعض القبور التي زينت جدرانيا

بموحات الفريسكو ،قررت مصمحة اآلثار إنشاء متحف في الموقع ذاتو ،وقد افتتح رسميا في

جزين ،عموي
1973/9/1م ،وىذا المتحف مبنى مربع الشكل ،تبمغ مساحتو 100م ،2ومكون من أ
وسفمي :الجزء العموي بو خزائن العرض التي بمغ عددىا إحدى عشرة خزانة ،وفي وسط القاعة

ىناك مساحة مربعة مسيجة معروض بيا مجموعة من األمفورات ،أما الجزء السفمي فنجد بو

مكتشفات المقبرة رقم واحد ،والتي تعد أىم مقبرة مكتشفة في الموقع.

 .Iاألمفورات

 .1تعريف األمفورة
األمفورة ىي نوع من الجرار الفخارية ليا مقبضان وعنق ضيق وطويل ،وبدن بيضاوي

الشكل ينتيي بقاعدة مخروطية ،وقد استعمميا كل من الفينيقيين ،اإلغريق ،والبونيين ،والرومان
والبيزنطيين؛ لحمل وتخزين زيت الزيتون ،والخمر ،وموالح السمك ،والحبوب ،وغيرىا من المواد

الغذائية ،ونتيجة لتطور دراسة األمفورات وأىميتيا من الناحية االقتصادية والتجارية؛ انبثق
تخصص جديد وىو "األمفورولوجيا" ويعني "عمم دراسة األمفورات" ،وىو عمم أو تخصص ذو درجة
عالية من التطور يدرس جميع أنواع األمفورات التي ظيرت وانتشرت في العالم القديم ،ويدرس

بالخصوص أسماؤىا ،ومميزاتيا ،وفترة تداوليا ،والمواد التي تحمل وتخزن فييا ،والمصانع التي

صنعت فييا ،والكتابات التي تحمميا.

عرف كل من  M. Sciallanoو P. Sibellaاألمفورة بانيا:

" ...ىي حاوية استعممت في النقل البحري والنيري لحمل المنتجات الثالث الرئيسية

المتمثمة في الخمر ،وزيت الزيتون ،وموالح السمك ،كما أنيا كانت تحمل منتجات أخرى
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كالفواكو .وبمجرد وصوليا إلى وجيتيا ،فإنيا تجد نفسيا إما الطوابق السفمية ،أو أقبية

المستيمكين ،أو يتم نقل محتواىا في حاويات أخرى ثم يتم كسرىا ،وىذا ىو الحال عمى سبيل
المثال في ىضبة تيستاتشيو االصطناعية المتكونة من أمفورات الزيت التي تم تفريغيا وكسرىا

فيما بعد ،كما أن األمفورة يمكن إعادة استخداميا في أعمال البناء".1
 .2صناعة األمفورة

يجب اختيار نوعية جيدة من الطين لصناعة األمفورة ،ويفترض أن تكون لزجة ،ثم بعد

ذلك يتم عجن الطين بالرجمين ،وتضاف إلييا فيما بعض المواد األخرى حتى تتماسك .تأتي

بعدىا مرحمة تصنيع األمفورة وفقا لمشكل الذي يرغب بو الصانع ،ويستعمل في صناعة األمفورة

الدوالب الدوار ذو القرصين ،الذي يحرك بواسطة القدم ،وتقتصر وظيفة اليدين عمى تسوية

وتشكيل العجينة الطينية بشكل أفضل .تمر صناعة األمفو ارت بعدة مراحل :أوالً يصنع الجزء

العموي المتمثل في الشفة والرقبة ،ثم يصنع الجسم ،ويميو صناعة القاعدة والمقبضان ،وفي

األخير تجمع األجزاء لنتحصل في األخير عمى أمفورة ،ثم توضع بعدىا في الشمس حتى تجف

كميا ،لتأتي بعدىا المرحمة األخيرة ،والتي يتم فييا وضع األمفورة في الفرن لحرقيا لنتحصل عمى

أمفورة متماسكة وصمبة.2

 .3أهمية األمفورات في الدراسات األثرية
لألمفورات دور ميم في الدراسات األثرية والتاريخية ،وذلك لسعة انتشارىا في مختمف
األماكن واألزمان ،ولشدة مقاومتيا لتأثيرات الطبيعية؛ ولوجود كثير من الخصائص الصناعية
والفنية والثقافية فييا.

تعد األمفورة مصد ار ىاما في السجل األثري ،فيي وسيمة لمتأريخ ،كما تسمط خواصيا

المتعددة عمى الجوانب التقنية والفنية والوظيفية ،إلى جانب الصالت الحضارية لممجتمع آنذاك،
كما تعطينا فكرة عن حياتو االقتصادية ،والمبادالت التجارية.

تمر دراسة األمفورات بمراحل عدة :تبدأ بتسجيميا وتوثيقيا في المواقع األثرية التي اكتشفت

فييا ،ومن ثم اختيار عينات منيا ليتم تعرض لمتحاليل الفيزيائية  -الكيمائية لمكشف عن المواد

التي كانت تحمل وتخزن فييا ،وكذلك دراسة األختام ،والنقائش الموجودة عمييا؛ ألخذ فكرة عن
الحياة االقتصادية والمبادالت التجارية.
 .4استعماالت األمفورات

عمى إثر الحفريات التي أجريت في بعض المواقع األثرية التي تتبع مجال إفريقيا
البروقنصمية ،وخاصة منطقة التريبوليتانيا ،اكتشفت أعداد ىامة من األمفورات اتضح أنيا

قد استعممت لحمل وتخزين زيت الزيتون ،والخمر ،وموالح السمك ،والحبوب وغيرىا من المواد
الغذائية األخرى.
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لقد امتاز النشاط الفالحي في إفريقيا البروقنصمية ،وخاصة إقميم تريبوليتانيا بكثرة السيول

الخصبة ،ووفرة المياه ،إضافة لما ورثتو عن العيد القرطاجي من تقاليد فالحية ،ومنيا زراعة
الحبوب ،وتربية الماشية ،وقيام السمطات الرومانية بسن القوانين التي شجعت ممارسة النشاط

الفالحي ،ومنحت الفالحين عدة امتيازات إلحياء األراضي البور ،وغراسة األشجار ،إضافةً إلى

حفر اآلبار ،وبناء السدود ،ومقاومة االنجراف ،زد عمى ذلك تعدد األسواق في الداخل والخارج،
وكثرة المستيمكين في اإلمبراطورية الرومانية الشاسعة.

ىذا وما ميز ىذه المقاطعة أيضا انتصابيا قبالة مرسى أوستيا ،وىو ما أىميا لتكون من

أكبر المزودين لروما بالمنتجات الفالحية .وقد اشتيرت التجارة البحرية بكونيا المصدر األساسي

لما يغنمو األثرياء األفارقة من أرباح ،ومن المنتجات المعدة لمتصدير المواد األولية ،وىي زيت
الزيتون الذي احتل مركز الصدارة ابتداء من نياية القرن الثاني الميالدي ،وبفضمو بمغت مدن
كثيرة ازدىا ار حقيقيا لكونيا مراكز لإلنتاج أو لكونيا موانيء لمشحن ،إضافة لمخمر ،وصمصة

السمك ،وأخي ار الحبوب ،وىذه ىي المواد التي تحمل في األمفو ارت.

وكان إقميم تريبوليتانيا واحدا من أكبر المناطق المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون في العالم

الروماني ،منذ القرن األول الميالدي ،وقد عثر عمماء اآلثار عمى بقايا معاصر الزيتون في أنحاء
متفرقة من إقميم تريبوليتانيا ،حيث يتحدث "دافيد ماتنقمي" عمى وجود أكثر من ألف وخمسمئة

معصرة في ترىونة ،وتسع معاصر في ىنشير سيدي حمدان ،وسبعة عشرة معصرة في صنم
سمانة ،وغيرىا في مناطق أخرى.3

 .IIاألمفورات في متحف جنزور

لدينا في متحف جنزور  24أمفورة متنوعة ،وىي كاآلتى:

 .1دريسال )Dressel 2/4( 2/4

لدينا  9أمفورات من نوع دريسال  ،)Dressel 2/4( 2/4وقد صنف ىذا النوع من
األمفورات تحت اسم:

 H. Dressel, Dressel 2/4 .
 Ostia LI 5.
 Camulodunum 182 – 1836.
 Callender 27.
 Benghazi ER amphora 48.
 D. P. S. Peacock، D.F. Williams, classe 109.
 M. Bonifay, type 5610.
وتمتاز ىذه األمفورة بحافة سميكة متسعة نحو الخارج ،والتي يغطييا في بعض األمفورات
4

مزويين ومشقوقين بخط غائر في
غطاء دائري ورقبة أسطوانية طويمة ،مع مقبضين كبيرين ّ
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الوسط ،يرتكزان عمى أعمى الرقبة ،وأعمى الكتف المنحدر ،كما تتميز ببدن أسطواني ينتيي
بقاعدة مخروطية صغيرة ،ويؤرخ ىذا النوع من األمفورات بالفترة الممتدة من القرن األول الميالدي
إلى منتصف القرن الثاني الميالدي ،11ويبدو أن ىذا النوع من األمفورات قد خصص لنقل

وتخزين الخمر.12

 .2دريسال )Dressel 8( 8

أمفورات من نوع دريسال .2/4

لدينا أمفورة واحدة من نوع دريسال  ،)Dressel 8( 8وصنفت تحت مسمى:
H. Dressel, Dressel 813.
Beltran I14.
Paunier 43515.
D. P. S. Peacock، D.F. Williams, classe 1616.






وتمتاز ىذه األمفورة بحافة متسعة كثي ار نحو الخارج ورقبة اسطوانية طويمة وضيقة ،مع
مقبضين كبيرين ذو مقطع بيضاوي ،يرتكزان عمى أعمى الرقبة وأعمى الكتف ،كما تتميز ببدن

بيضاوي ينتيي بقاعدة مخروطية طويمة ،ويؤرخ ىذا النوع من األمفورات بالفترة الممتدة من 25

قبل الميالد إلى  100ميالدي ،17ويبدو أن ىذا النوع من األمفورات قد خصص لنقل وتخزين

موالح السمك ".18"Garum et Salsamenta
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أمفورة من نوع دريسال 8

 .3شون مو )Schöne-Mau XXXV( XXXV

لدينا  3أمفورات من نوع شون مو  ،)Schöne-Mau XXXV( XXXVوقد صنف ىذا
النوع من األمفورات تحت اسم:

أمفوراتان من نوع شون مو XXXV
 Schöne-Mau XXXV19.
 M. Bonifay, type 5820.
ىذه األمفورة حافتيا سميكة متسعة نحو الخارج ،ورقبة أسطوانية متوسطة الطول ،مع

مقبضين كبيرين نوعا ما ،ومزّويين ومشقوقين بخط غائر في الوسط ،يرتكزان عمى أعمى الرقبة
وأعمى الكتف المنحدر ،كما تتميز ببدن بيضاوي ينتيي بقاعدة مخروطية صغيرة ومجوفة ،ويؤرخ
ىذا النوع من األمفورات بالفترة الممتدة من القرن األول الميالدي إلى منتصف القرن الثاني
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الميالدي ،21ويبدو أن ىذا النوع من األمفورات قد خصص لنقل وتخزين الخمر.22
 .4فان دار وارف )Van der Werff 3( 3

لدينا  7أمفورات من نوع فان دار وارف  )Van der Werff 3( 3وقد صنف ىذا النوع من
األمفورات تحت اسم:

 J. H. Van der Werff, Van der Werff 323.
 M. Bonifay, type 324

تمتاز ىذه األمفورة بحافة سميكة متسعة نحو الخارج ،ورقبة أسطوانية قصيرة جدا ترتكز

عمى الكتف المنحدر ،وليا مقبضان صغيران وسميكان يرتكزان عمى البدن وأسفل الكتف ،كما

تتميز ببدن اسطواني طويل ينتيي بقاعدة مخروطية مجوفة .ويؤرخ ىذا النوع من األمفورات
بالفترة الممتدة من القرن الثاني قبل الميالد إلى القرن األول الميالدي ،25يبدو أنيا كانت

مخصصة لنقل وتخزين الخمر.26

أمفورات من نوع فان دار وارف 3

 .5فونتانا ) d.Fontana 1997 : Pl. LVII( d.Pl. LVII :7997
لدينا  3أمفورات من نوع فونتانا Fontana 1997 : Pl. ، d( Pl. LVII، d :1991

 ،)LVIIوقد صنف ىذا النوع من األمفورات خالل حفرية في لبدة الكبرى تحت اسم:
 Fontana 1997 : Pl. LVII, d27.
فوىة ىذه األمفورة مستديرة مغطاة بغطاء دائري ،وليا حافة صغيرة ،وتكون متسعة نحو
تكزن عمى أعمى الرقبة وأعمى الكتف
الخارج ،ورقبة أسطوانية متوسطة الطول ،مع مقبضين ير ا

المنحدر ،كما تتميز ببدن بيضوي ينتيي بقاعدة مخروطية صغيرة ومجوفة.28
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أمفوراتان من نوع فونتانا . Pl. LVII، d :1991
 .6أوستيا )Ostia III, 369 - 370( 973 – 969 ،III
لدينا أمفورة واحدة من نوع أوستيا  )Ostia III, 369 - 370( 910 – 969 ،IIIوقد

صنف ىذا النوع من األمفورات تحت اسم:

 Ostia III, 369 – 37029.
وىذه األمفورة حافتيا متسعة قميال نحو الخارج ،ورقبة أسطوانية طويمة وضيقة ،مع

مقبضين كبيرين ذو مقطع بيضاوي يرتكزان عمى أعمى الرقبة وأعمى الكتف ،كما تتميز ببدن
بيضاوي ينتيي بقاعدة مسطحة.

أمفورة من نوع أوستيا 31 – 369 ،III
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.III

االستنتاجات
من الطبيعي أن توجو المدن الثالث وخاصة أويا عنايتيا إلى التجارة ،إذ كان ذلك جزء من

سياستيا االقتصادية العامة التي كانت تيدف إلى زيادة اإلنتاج الزراعي والصناعي ،ورفع مستواه
لسد حاجة السوق المحمية وكسب السوق الخارجية .ومن أجل تأمين تجارتيم الخارجية ورواجيا،
عمموا عمى السيطرة عمى جميع الطرق البحرية المؤدية إلييم .كما عمموا عمى أن ال تقتصر

عالقاتيم التجارية عمى ممتمكاتيم فقط ،بل أن تكون ليم عالقات تجارية خارجية خاصة مع

مقاطعات اإلمبراطورية ،وكذلك مع روما عاصمة اإلمبراطورية الرومانية .وقد ساعد ذلك عمى

نمو موانئ المدن الثالث وخاصة ميناء أويا ،فكانت بعض واردات تريبوليتانيا تأتي إلى ىذه
الموانئ ،وفي المقابل كانت تصدر قد ار كبي ار من منتجاتيا ،وقد مثمت ممتقا لمطرق التجارية،
حيث يمر من خالليا قدر كبير من الواردات والصادرات من بينيا األواني الفخارية موضوع بحثنا

في مقبرة جنزور.

 .1األمفورات اإليطالية
لقد تميزت أويا بإنتاج الخمر ،وىذا ما يفسره وجود ىذه األمفورات في مقبرة جنزور التي

وضعت ضمن األثاث الجنائزي ،والتي ربما كانت معبأة بخمر من أويا نفسيا ،أو قد يكون خم ار
مستوردا من روما.

وتتمثل ىذه األمفورات في:

 األمفورات دريسال .2/4

 األمفورة أوستيا .370 – 369 ،III
 .2األمفورات البتيكية (جنوب إسبانيا)

لقد تميزت أويا بإنتاج موالح السمك (السمك المصبر وصمصة السمك) ،وىذا ما يفسره
وجود ىذه األمفورة في مقبرة جنزور التي وضعت ضمن األثاث الجنائزي ،والتي كانت ربما معبأة

بموالح السمك من أويا وقد تكون موالح سمك مستوردة.
وتتمثل ىذه األمفورة في:

 األمفورة دريسال . 8

 .3األمفورات المصنوعة في تريبوليتانيا
كما توجد أيضا أمفورات مصنوعة في إقميم تريبوليتانيا ،ربما تكون صنعت في أويا ذاتيا،
وربما تكون قد جمبت من صبراتة ولبدة الكبرى ،فقد تعددت مصانع الفخار خاصة في أويا

بقرقارش ،وجنزور ،وبسيدي السيد ،والخمس ،وعين الشرشارة ،وماجن بورينا بترىونة ،وبمبدة
الكبرى ،وتجدر اإلشارة إلى ان أغمب مصانع الفخار تقع في المنطقة الجبمية؛ وذلك لتوفر مادة

الطين الالزمة لصناعة تمك األمفورات .وقد سبق وتحدثنا عمى أن أويا التي تميزت بإنتاج الخمر
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وىذا ما يفسره وجود ىذه األمفورات في مقبرة جنزور ،حيث وضعت ضمن األثاث الجنائزي،

والتي ربما كانت معبأة بخمر من أويا ،وقد يكون خم ار مستوردا من روما.
و تتمثل ىذه األمفورات في :

 األمفورات فان دار وارف . 3
 األمفورات شون مو . XXXV

 األمفورات فونتانا . Pl. LVII, d :1991

مصادر األمفورات
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مدينة سرت اإلسالمية "سمطان" بين القرنين األول والسادس الهجريين
"دراسة تاريخية أثرية"
سعيد عمي حامد

الممخص

المركز الميبي لممحفوظات والدراسات التاريخية

يتناكؿ البحث تاريخ كآثار مدينة سرت اإلسالمية المعركفة باسـ مدينة سمطاف خالؿ الفترة

منذ القرف األكؿ حتى القرف السادس اليجرم (12-7ـ) ،كتقع مدينة سمطاف (سرت القديمة) إلى
الشرؽ مف مدينة سرت الحديثة بنحك  55كـ ،كقد شيدت عمى أنقاض أك بالقرب مف المدينة

الركمانية المسماة أتشينا ،كالمرجح أنيا أقيمت بدكرىا عمى أنقاض المرفأ البحرم الفينيقي كراكس.

كتؤرخ ىذه المدينة لمفتح اإلسالمي لممنطقة كاألحداث التي شيدتيا عمى مدار القركف الستة

التالية لمفتح؛ حيث فتح عمرك بف العاص منطقة سرت في بداية عاـ 22ق643/ـ ،كيرجح أنو
كضع حامية بيا ،كيحتمؿ أنيا كانت حجر األساس لممدينة اإلسالمية مكضكع البحث .كاستمرت

المدينة في العصريف األمكم كالعباسي ،كحظيت سرت باىتماـ الفاطمييف؛ لكقكعيا في طريؽ

مصر؛ فازدىرت في الفترة الفاطمية .كتأثرت المدينة سمبان بعد إىماليا مف قبؿ الفاطمييف بعد
انتياء دكرىا الرئيسي عقب استقرار األمر لمفاطمييف بمصر ،ككذلؾ ىجرة قبائؿ بني ىالؿ كبني

سميـ في منتصؼ القرف 5ى11/ـ.

كيتناكؿ البحث تاريخ كآثار مدينة سمطاف في ضكء دراسة المصادر التاريخية ككتب الجغرافيا

كالرحالت كأيضان التراجـ كالطبقات ،حيث ناقش البحث اإلشارات الكاردة بيذه المصادر عف مدينة

سرت كأىـ األحداث التي شيدتيا ،كاألعالـ المرتبطيف بالمدينة ،كتمثؿ نتائج الحفريات التي قامت بيا
مصمحة اآلثار بيف أعكاـ 1962ـ ك1966ـ ،كتمؾ التي قامت بيا جمعية الدراسات الميبية بمندف
باالشتراؾ مع مصمحة اآلثار بيف أعكاـ 1981-1977ـ المصدر الثاني الرئيسي في الدراسة لدراسة
تاريخ كآثار مدينة سمطاف (سرت القديمة) ،ككشفت لنا ىذه الحفريات عمى أف مدينة سرت كانت في

أكج ازدىارىا في الفترة مف أكائؿ القرف الرابع اليجرم كحتى منتصؼ القرف الخامس اليجرم

(11-10ـ) ،ككشفت ىذه الحفريات عف حدكد المدينة القديمة ،كأسكارىا ،كحصكنيا ،كجامعيا
الكبير ،فضال عف كثير مف المقي األثرية ،كالمرجح نسبتيا جميعا لمفترة الفاطمية.

كبصفة عامة تتفؽ المكتشفات األثرية بمدينة سرت القديمة "سمطاف" مع اإلشارات الكاردة

بكتابات المؤرخيف كالجغرافييف كالرحالة عف المدينة.
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مقدمة .تتمركز مدينة سرت في خميج سرت الكبير الذم يعتبر "مف أكبر الفجكات التي تظير
بكضكح في ساحؿ القارة األفريقية ،كالمرجح أنو نشأ نتيجة ليبكط سطح األرض عندما حدثت

بعض الحركات التكتكنية ،التي كانت مرتبطة بالحركات التي أدت إلى ارتفاع ىضبة برقة في

الشرؽ كىضبة طرابمس في الغرب".1

تقع مدينة سرت القديمة (سمطاف الحالية) إلى الشرؽ مف مدية سرت الحديثة بنحك 55كـ.

كىي تتكسط المسافة بيف مدينتي طرابمس كبنغازم ،كمف أىـ مراكز العمراف بيف مدينتي طرابمس

كاجدابية في العصكر اإلسالمية.

شيدت سرت القديمة في العصكر الكسطي عمى أنقاض أك بالقرب مف المدينة الركمانية

المسماة (أتشينا) .2كيبدك أف ىذه المدينة الركمانية قامت عمى أنقاض المرفأ البحرم الكنعاني

(الفينػيقي) ك اركػس .فمف المعمكـ أف العرب الكنعانيػيف الذيف اشتيرك باسـ الفينيقييػف قد أسسكا
العديد مف المراكز التجارية (أمبكريا) عمى طكؿ الساحؿ الغربي مف ليبيا ،كمنيا لبدة ،كأكيا

(طرابمس) ،كصبراتة المكاتي نالت الشيرة فيما بعد ،كأصبحت مدنا ليا أىميتيا االقتصادية
كاإلستراتيجية طيمة تاريخ ليبيا القديـ.

اشتير ىذا المرفأ الفينيقي كراكس ) (koraxفي الفترة التي أعقبت تأسيس الكنعانييف مدينة

قرطاج في تكنس عاـ  814قبؿ الميالد ،كمد سيطرتيا عمى إقميـ المدف الثالث في القرف

السادس قبؿ الميالد لككف المنطقة سكقنا تجارنيا يستخدمو القرطاجيكف ،حيث كاف العنب يؤخذ
إلييا كيستبدؿ بعصير السمفيكـ الميرب مف برقة ،3ككاف عصير نبات السمفيكـ مف أىـ منتجات
أقميـ قكرينائية (برقة) في فترة االستيطاف اإلغريقي ،كىك يستخدـ لعالج الكثير مف األمراض
ككاف محتك ار مف قبؿ ممكؾ قكرينا الذيف كانكا يصدركنو إلى جزر بالد اليكناف.

إف االسـ العربي لممدينة ىك سرت ،كربما اشتؽ مف االسـ القديـ ) (syrtisالذم بيف

بركككبيكس أف لو أصال أغريقيا ىك كممة "سكرتام" ) )suresthaiكتعني (لكي يجر) إشارة إلى

كتيارتو
ا
عمؿ التيارات المائية عمى السفف التي تتعثر في خميج سرت ،4الذم اشتير بشدة رياحو

البحرية عمى أف األمر ما زاؿ يحتاج إلى دراسة معمقة لمكصكؿ إلى الجذكر التاريخية السـ
المدينة (سرت).

كىنا يجب أف نميز بيف مدينتي سرت القديمة كىي مدينة سمطاف اإلسالمية ،كمدينة سرت

الحديثة التي تقع إلى الغرب مف سمطاف بنحك 55كـ .إذ تعكد نشأة سرت الحديثة إلى ما بعد

سقكط حكـ األسرة القرمانمية في ليبيا عاـ 1835ـ .فبعد أف سيطر األتراؾ العثمانيكف عمى ليبيا

شيدكا عاـ 1842ـ قمعة في مرسي الزعفراف (سرت الحديثة) عرؼ في البداية باسـ (قصر
الزعفراف) ثـ عرؼ باسـ قصر سرت ،كعـ االسـ عمى المنطقة كميا ،كأصمح اإليطاليكف القمعة

113

ٌثذج اٌىثش ٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌعذد اٚ٤ي /أتشَ4102 ً٠

سنة 1912ـ ،كنشأت حكليا مدينة سرت الحديثة ،5كالتي أصبحت فيما بعد أىـ محطات

االستراحة كالتمكيف في المنطقة الممتدة ما بيف مدينة مصراتو في الغرب كمدينة إجدابية إلى
الشرؽ مف مدينة سرت الحديثة.

مكقع مدينة سرت القديمة
الفتح العربي اإلسالمي لمدينة سرت القديمة
فتحت منطقة سرت عمى يد القائد العربي عمرك بف العاص قبؿ فتحو لمدينة طرابمس بقميؿ

(بداية عاـ 22ق643/ـ) ،كيرجح البركفيسكر جي از فيرفارم في كتابو حفريات سرت " أف الحياة

كانت ال تزاؿ تدب فييا عندما قدـ عمرك بف العاص 6فاتحا ليا في عاـ 21ق643-2/ـ .كىنا

ال يساكرنا أم شؾ في أف عمرك بف العاص قد كضع حامية في المدينة لمحفاظ عمييا كمف ثـ

ميما لعمرك يؤمف إتصاالتو مع مصر كالجزيرة العربية،
أصبحت مدينة (أتشينا) مرك از إستراتيجيا ًّ

كربما كاف مكقع الحامية خارج المدينة المذككرة .فإذا أنطمقنا مف ىذا االحتماؿ فإننا نرجح أف

تككف تمؾ الحامية ىي حجر األساس لممدينة اإلسالمية التي تطكرت في العصكر الالحقة.7

ققد كاف لمكقع سرت القديمة أىميتو كطكاؿ زمف الفتكح شيدت سرت الكاقعة عمى طريؽ

قاحمة لمغاية ،القكات العربية تذىب كتعكد ،كتتقدـ كتتأخر  ...كيبدك أف العرب أحكمكا السيطرة

عمى المنطقة عمى األقؿ منذ 43-41ىػ664-661/ـ.8

كانت مدينة سرت القديمة ال تعدك عف ككنيا محطة صغيرة ليست ليا تمؾ األىمية ،عمى

األقؿ في القرف األكؿ اليجرم/السابع الميالدم .عمى أنيا ظمت خاضعة لمسيطرة العربية
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اإلسالمية في تمؾ الفترة ،فتشير ركاية ابف عبد الحكـ إلى أف الخميفة األمكم عبد الممؾ بف

مركاف أرسؿ حساف بف النعماف كاليا عمى منطقة برقة كطرابمس سنة 73ق .فمضي في جيش
كبير حتى نزؿ طرابمس ،كاجتمع إليو بيا مف كاف قد خرج مف إفريقية كأطرابمس ،كتمكف مف فتح
البالد كأصاب غنائـ كثيرة .كخرج إلى مدينة قرطاجنة كفييا الركـ كلـ يصب فييا إال قميال مف
ضعفائيـ ،فانصرؼ كغ از الكاىنة  ...فيزمتو  ...كأفمت حساف مف مكانو إلى أنطابمس ،فنزؿ

قصك ار مف حيز برقة فسميت قصكر حساف.9

كيذكر ابف عذارم صاحب البياف المغرب أف حساف كتب إلى أمير المؤمنيف عبد الممؾ

يخبره بأمر أمـ المغرب فعاد لو جكاب أمير المؤمنيف يأمره أف يقيـ حيثما كافاه الجكاب ،فكرد

عميو في عمؿ برقة ،فأقاـ فييا كبني ىنالؾ قصك ار تسمي إلى اآلف قصكر حساف.10

نستدؿ مف ىذه الركايات التاريخية كغيرىا أف منطقة سرت ظمت خاضعة لمسيادة العربية

بعد ىزيمة حساف بف النعماف عمى يد الكاىنة ،كأنو استقر بالمنطقة المعركفة بقصكر حساف أك

(آثماد حساف كما تعرؼ اآلف) كالتي تقع إلى الغرب مف مدينة سرت القديمة بنحك ثالث مراحؿ

أم ما يقارب 120كـ .كتجدر اإلشارة ىنا أف مصمحة اآلثار أجرت حفرية بيذا المكقع في عاـ

1993ـ كشفت المثاـ عف مبني مستطيؿ الشكؿ ،يبمغ طكلو مف الشماؿ إلى الجنكب  21مت ار،

كعرضو مف الشرؽ إلى الغرب  14مت ار ،كبمغت مساحتو  194مت ار مربعا ،يتكسطو فناء مكشكؼ

مساحتو  50.52مت ار مربعا ،كمدخمو يقع بمنتصؼ جداره الشرقي ،عمى شكؿ عقد  ،...كأماـ

المدخؿ جدار عمى شكؿ نصؼ دائرة بو فتحة مف الناحية الجنكبية ،عرضيا 130سـ ،كقد ضـ

المبني  10حجرات مختمفة األحجاـ ،كيحيط بو سكر ،كاحتكم أحد أركانو عمى حجرة مربعة
بزكايا دائرية ربما كانت برج مراقبة.

كقد عثر بيذا المكقع أثناء إجراء الحفرية عمى عشر قطع متماثمة لعمالت ذىبية إسالمية،

يظير عمى كجو ىذه العممة نص كتابي عمى النحك اآلتي:
في الكسط :

اإلماـ ىشاـ

أمير المؤمنيف

المؤيد باهلل
اليامش :

عامر

محمد رسكؿ اهلل أرسمو باليدم كديػف الحػؽ

ليظيره عمى الديف كمو كلك كره المشرككف
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الظير :

الكسط :

الإلو إال
اهلل كحده

ال شريؾ لو

اليامش :

عامر
بسـ اهلل ضرب ىذا الدينار سنة  ...كثالثمائة

إضافة إلى ذلؾ تـ العثكر عمى بعض المشغكالت المعدنية كمصابيح كجرار فخارية كعدد

مف أجزاء مف رحي حجرية.11

إف الجيكش العربية بقيادة حساف بف النعماف مكثت في منطقة سرت كفي قصكر حساف

بالذات لفترة خمس سنيف مف 69ىػ إلى 74ىػ كىي الفترة التي حددىا كؿ مف ابف األثير صاحب
كتاب الكامؿ في التاريخ ،كياقكت الحمكم صاحب كتاب معجـ البمداف ،كابف أبي دينار في كتابو

المؤنس في أخبار أفريقية كتكنس انتظا ار لممدد مف المشرؽ لمعاكدة الكرة لفتح أفريقية.

لـ تشر المصادر التاريخية إلى مدينة سرت القديمة خالؿ القرف الثامف الميالدم إال

إشارات مقتضبة جدا ،كمف ذلؾ أنو بعد انييار الدكلة األمكية كقياـ الدكلة العباسبة

(132ىػ750/ـ) أصبحت مصر كأفريقية تحت إمرة القائد العباسي صالح بف عمي " فكلي عمي
جيكش المغرب أبا عكف عبد الممؾ بف يزيد ،كأرسؿ إلى أىؿ المغرب دعاة يتقدمكف كيستميمكف

الناس لمدكلة الجديدة؛ ككاف يكاكب الجيش البرم في حركتو أسطكؿ تحرؾ مف األسكندرية متجيا
نحك طرابمس ،كلما بمغ أبك عكف برقة كأقاـ بيا أحد عشر شي ار كبمغ دعاتو مدينة سرت كصمت

األخبار بكفاة أبي العباس السفاح (136ىػ) كبخالفة أبي جعفر المنصكر ،فكتب صالح إلى أبي
عكف يأمره بالرجكع كيطمب رد الدعاة.12

كيشير الشماخي صاحب كتاب السير بأف "سالـ بف عمر المكاتي( ،كاف) عامؿ اإلماـ عبد

الكىاب (208-168ىػ823-784/ـ) عمى سرت كماجاكرىا ،"13كيذكر جاؾ تيرم في مؤلفو
تاريخ الصح ارء الميبية في العصكر الكسطي بأنو "كخالؿ الربع األكؿ مف القرف التاسع ،في عيد

عبد الكىاب بف عبد الرحمف بف رستـ (823–784ـ) ابف اإلماـ األكؿ ،سيطرت تاىرت عمى

إقميـ جبمي كصحراكم ممتد مف مستغانـ في الغرب حتى سرت في الشرؽ مرك ار بكرقمة كبسكرة،
كجباؿ أكراس ،كالجريد كقفصة ،كجبؿ نفكسة .كتحت األسرة الطكلكنية كانت منطقة سرت جزء

مف الكالية المصرية التي عاصمتيا برقة ككانت مقاطعة كداف تابعة لسرت.14
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يرد ذكر مدينة سرت عند المؤرخ ابف خمدكف ،فبعد أف انتصر إبراىيـ الثاني األغمبي عمى

نفكسة كحمفائيا في معركة مانك 283ق896/ـ كانفتحت البالد بعد ذلؾ لمجيش األغمبي الذم
كاصؿ طريقة شرقا فتكقؼ في طرابمس ،كتخمص إبراىيـ الثاني مف الكالي محمد بف زيادة اهلل

الثاني إذ أمر بقتمو مع أىمو ،ثـ كاصؿ إبراىيـ الثاني سيره مف جديد بعد الفراغ مف ىذا الشغؿ.

كقد ركم ابف خمدكف أنو بمغ سرت ،كذكر النكيرم كابف عذارم أنو تقدـ حتى تاكرغة ."15ككاف

قصد إبراىيـ الثاني مف ىذه الحممة غزك مصر الخاضعة لمطكلكنييف ،كلـ يكف المتطكعكف الذيف

يرافقكف إبراىيـ الثاني في حممتو "كالذيف جندك قي ار دكف رضي ،يترقبكف سكم فرصة لمعكدة إلى

مسقط رأسيـ ،كلـ يكف الجيش النظامي متحمسا قطعا كبصكرة مفرطة لممغامرة .فيؿ تعنت

األمير رغـ التخمي عنو ،في التقدـ إلى سرت ،كما أكد ذلؾ ابف خمدكف؟ ىذا امر محتمؿ لكف

كبناء عمى ىذا ،تبيف لو األمر ،كال بد أنو أمر بالعكدة ،كبالفعؿ ،فقد انفض الجنكد مف حكاليو،
كلـ يبؽ معو بعد ذلؾ سكم أقؿ مف نصفيـ ،كىكذا لـ يمكف استمرار الحممة لقمة المقاتميف،

فأجيضت المحاكلة آخر األمر".16

أحد قصكر آثماد حساف

يكتنؼ بعض الغمكض تاريخ تأسيس مدينة سرت القديمة ،فمـ تتحدث المصادر التاريخية
العربية القديمة عف مدينة سرت في الفتكحات العربية المبكرة ،كما لـ تشر إلييا عندما انسحب

حساف بف النعماف إلى القصكر التي بناىا رغـ أنيا ال تبعد عنيا سكم  60كـ تقريبا ،كمف ىنا

فالمرج أف إنشاء مدينة سرت اإلسالمية يعكد إلى منتصؼ القرف الثاني اليجرم ،فعباس حمداني
في بحثو المنشكر ضمف كتاب (حفريات سرت) ،يرم أنو أثناء استيالء بني العباس عمى الخالفة

مف بني أمية في عاـ 132ىػ750/ـ ،قامت العديد مف فرؽ الخكارج بتشييد مدف مستقمة في
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شماؿ أفريقية ،كمف أمثمة تمؾ المدف مدينتا سجمماسة ،كتاىرت المتاف شيدتا في عاـ
140ىػ758/ـ ,كىكذا الحاؿ بالنسبة إلجدابية كسرت ،كتعتبر المدينتاف كما ذكر اليعقكبي مف

المدف التي أقاميا الخكارج اإلباضية ،فعميو فإني أتكصؿ ،بناء عمي ىذا الدليؿ االستنتاجي ،إلى
أف منتصؼ القرف الثاني اليجرم /الثامف الميالدم ،كاف الكقت الذم شيدت فيو مدينتا إجدابية

كسرت اإلسالميتاف.17

كفي نياية القرف التاسع ،كخالؿ فترة لـ يحددىا المؤلفكف ،كانت سرت منفصمة عف إمارة

األغالبة بالمممكة البربرية الصغيرة التي أقاميا ابف الصغير المصمكدم ،كالتي مف المحتمؿ أػف
تككف إباضية.18

يمدنا المؤرخ اليعقكبي (القرف الثالث اليجرم /التاسع الميالدم) ببعض المعمكمات عف

مدينة سرت ،فيشير إلى المراحؿ التي تفصؿ بيف إجدابية كسرت ،كيذكر أنيا خمس مراحؿ ،كالى

القبائؿ التي تقطف بالمنطقة ،كيتعرض اليعقكبي لكصؼ مدينة إجدابية ،فيذكر بأف بيا مسجدا

جامعا كسكقا ،لكنو لـ يعط معمكمات عف مدينة سرت ،ما يدؿ أنيا لـ تكتسب األىمية التي لدم

إجدابية في تمؾ الفترة.

أما ابف خرداذبو (ت300 .ق912/ـ) فيذكر في كتابو المسالؾ كالممالؾ المراحؿ التي

تفصؿ مدينة سرت عف قصكر حساف بف النعماف الغساني ،فكاف مجمكعيا ثالثة كأربعيف ميال.

في حيف يذكر قدامة (ت320.ىػ) صاحب كتاب الخراج ،أف المسافة بيف سرت كقصكر حساف
ثمانية كستكف ميال ،كىي المسافة األقرب لمكاقع ،فسرت اإلسالمية تقع إلى الشرؽ مف سرت

الحديثة بػ 55كـ كقصكر حساف تقع إلى الغرب مف سرت الحديثة بمسافة  62كـ فيككف إجمالي

المسافة بيف سرت اإلسالمية كقصكر حساف 117كـ ،أم ثالث مراحؿ.

تميزت نياية القرف الثالث اليجرم بقياـ الدكلة الفاطمية في أفريقية ،كقد تمكف الميدم مف مد

نفكذه عمى كؿ مف سرت كاجدابية" ،ككاف جعؿ ليبيا منطقة مكالية لمدعكة العبيدية أم ار حيكيا في

المخطط الكبير الذم ييدؼ العبيديكف فيو إلى االستيالء عمى مصر ،ككاف تسميـ سرت كاجدابية
باألماف في عيد عبيد اهلل الميدم خطكة ميمة إلى تحقيؽ ىدفيـ ،كما أف أتت سنة 308ق ،حتى

كاف الفاطميكف قد ممككا إفريقية كأعماؿ المغرب كطرابمس كصقمية ،عمى أف الدكلة العبيدية عانت

مشاكؿ كبيرة ،إذ كادت الثكرة الشاممة التي أعمنيا أبكيزيد مخمد بف كيداد (صاحب الحمار) -316

336ىػ بإفريقية "19أف تقضي عمى الدكلة العبيدية كتتخمص إفريقية كليبيا مف حكميا ،إال أف ىذه

الثكرة قد فشمت ،كيالحظ أف "مشاعر الناس في ليبيا لـ تكف مع الثكرة ألسباب منيا :أف ثكرة أبي
يزيد كانت نكارية فمـ تجذب إلييا مف أىؿ السنة إال أىؿ القيركاف ،كمنيا أف أبا يزيد نفسو قد كاف

شديد الكطأة عمى المدف التي يستكلي عمييا مف يد العبيدييف .20كشيدت الفترة التي عقبت القضاء
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عمى ثكرة أبي يزيد نكع ػا مف الػيػدكء كاالستقػرار في أرجاء ليبيا عامة ،كاستكانت لكالة بني عبيد

فػكاف المتكلي عمى سرت مػف قبؿ المعز لديف اهلل سنة 342ىػ بأسيؿ الصقمي.

كأمدنا ابف حكقؿ في كتابو صكرة األرض الذم كتبو في منتصؼ القرف الرابع

اليجرم/العاشر الميالدم بكصؼ فيو بعض التفاصيؿ لمدينة سرت ،فذكر أنيا مدينة" :ذات سكر
صالح كالمنيع مف طيف كطابية ،كبيا قبائؿ مف البربر ،كليـ مزارع في نفس البر تقصد نكاحييا

إذ مطرت كتنتج مراعييا .كليا مف كجكه األمكاؿ كالغالت كالصدقات في سائمة اإلبؿ كالغنـ ما

يزيد عف حاؿ إجدابية كماليا في كقتنا ىذا ،كليا نخيؿ تجني أرطابيا ،كليس ليا مف القسب
كالتمر ما تذكر حالو ،ألف نخيميـ بقدر كفايتيـ ،كليا أعناب كفكاكو ،كأسعارىـ صالحة عمى مر

األكقات .كالمتمي صدقاتيـ كجباياتيـ كخراجاتيـ ،كما يجب عمى القكافؿ المجتازة بيـ صاحب
صالتيـ .كاليو جميع مجارم أىؿ البمد  ...كدخميا أكفر مف دخؿ إجدابية لما ذكرت .كىي عمى
غمكة سيـ عند البحر في مستكاه مف رمؿ ،كترد المراكب أيضا عمييا بالمتاع كتصدر عنيا

بشيء منو كالشب السرتي ،فإنو بيا غزير كثير ،كبالصكؼ أيضا ،كلحكـ الماعز فييا أغذم

فييا مف الضأف كأنفع  ...كشرب أىميا مف ماء المطر المختزف في المكاجؿ.21

مف خالؿ كصؼ ابف حكقؿ يتضح أف مدينة سرت شيدت نمكا كتطك ار ،كأصبحت مدينة

تجارية مزدىرة يجبي صاحب صالتيا الصدقات كالخراج ،كما يقكـ بتحصيؿ الضرائب عمى

صادرتيا الشب السرتي ،كالصكؼ ،كاإلبؿ كالغنـ،
ا
القكافؿ المارة بيا ،كترد عمييا المراكب كأىـ
كأصبحت مدينة سرت أىـ مف مدينة إجدابية في القرف الرابع اليجرم /العاشر الميالدم.

أكلي الفاطميكف إىتماما كبي ار بمدينة سرت ،ألنيا معبر إلى مصر كبمكقعيا في خميج سرت

الذم يتميز مناخو بالصعكبة ،إضافة إلى قمة المدف اآلىمة فيو ،ما جعؿ منيا أىـ القكاعدالعسكرية
التي حظيت بإىتماـ الخمفاء الفاطمييف األكائؿ لتحقيؽ الحمـ الذم راكدىـ في فتح مصر .لذلؾ قاـ
الفاطميكف بعدة محاكالت لغزك مصر ،ككانت أنظارىـ تتجو إلييا "لما يحققو امتالكيا مف سيطرة

عمى الحجاز كالشاـ ،كمف ثـ السيطرة عمى العالـ اإلسالمي ،فبادر الخميفة عبيد اهلل الميدم إلى

إرساؿ حممتو األكلي سنة 301ىػ913/ـ .ككاف مصيرىا الفشؿ ،ثـ أعاد المحاكلة مرة ثانية سنة

302ىػ914 /ـ ككاف مصيرىا كمصير سابقتيا ،ثـ أرسؿ حممة أخرم سنة 307ىػ919/ـ،
كاتجيت حممة إلى مصر سنة 323ىػ324-ق في عيد الخميفة القائـ ،كعمى الرغـ مف تكرار

الحمالت فمـ يحالؼ الفاطمييف الحظ إال عندما تكلي المعز لديف اهلل الفاطمي "22عاـ

341ق952/ـ الذم أدرؾ أف فتح مصر يتطمب تجييز الجند كالمؤف كالمياه كاقامة محطات عمى
طكؿ الطريؽ مف الميدية إلى مصر ،فبادر المعز بتذليؿ الصعاب ،كقد أشار الكزير األندلسي:
لساف الديف الخطيب أف المعز أقاـ حصنا عمى كؿ ثالثيف ميال عمى الطريؽ الممتد بيف الميدية
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كمصر ،كحدد المقريزم تاريخ حفر اآلبار كبناء الحصكف كاف عاـ 355ىػ965/ـ.

ال تذكر المصادر التاريخية "الشخصية الالمعة التي كمفيا المعز باالضطالع بتمؾ الميمة

الدقيقة كالشاقة ،إال أف اآلثار تأتي فتخبرنا بكضكح كبما ال يحتمؿ شؾ ،أنيا شخصية تميـ بف

المعز الشاعر ،فقد نقش اسمو بجالء فكؽ األحجار التأسيسية التي عثر عمييا ،كحفظت بمتاحؼ
ليبيا  ...فقد كردت فييا باتفاؽ شامؿ  ...كمما أمر بو األمير تميـ بف المعز  ...فتميـ ىك
صاحب األشغاؿ كالمكمؼ بيذه التأسيسات التي تبمغ العشرات ،كمع ذلؾ فالنصكص تصكره

شاع ار خميعا مخمدا لمممذات ليس إال .حتى اضطر المعز إلى إبعاده عف الخالفة كتكلية أخيو."23
كيحتفظ متحؼ طمميثة بنقش حجرم كتب بالخط الككفي المزىر عثر عميو بمدينة المرج القديمة

كنصو "مما أمر بو تميـ".

خالؿ فترة حكـ المعز ،كفي إطار استعداداتو لغزك مصر ،شيدت مدينة سرت إقامة بعض

المنشآت المعمارية .كعميو فإننا نرجح أف يككف تاريخ بناء حصكف سرت يعكد إلى ذلؾ الكقت،
كما يمكننا ربط كجكد عدة صياريج كآبار في سرت كاجدابية بالجيكد التي كاف بذليا المعز لفتح

مصر ،كأف تاريخيا يعكد إلى نفس السنة التي ذكرىا المقريزم أم سنة 355ق962/ـ  ...كأف
المعز قد قاـ بإعادة بناء مسجد سرت أك ترميمو في كقت ما بداية مف تكليو الخالفة في عاـ

341ق952/ـ كحتى عاـ 355ق965/ـ كأف الصيريج الكبير المكجكد بفناء المسجد مف الممكف

نسبتو إلى فترة إعادة بناء المسجد.24

كانت عناية المعز كاىتمامو بمدينة سرت في تمؾ الفترة لككنيا تقع في أقصر طريؽ ممتد

مف الميدية إلى مصر ،كىي مدينة في مفازة تكفر لجيشو اإلقامة الجيدة ،كىي كثيرة الغالت كبيا

مف سائمة اإلبؿ كالغنـ الكثير ،كليا أعناب كفكاكو كأسعار صالحة عمى مر األكقات ،إضافة إلى

تكفر الماء كالمرعي ،كليا مرفأ يصمح لرسك المراكب.

عجمت األحداث التي كقعت في مصر في إرساؿ المعز لديف اهلل قكاتو لفتح مصر؛ إذ

كردت عميو األخبار ،بكفاة كافكر األخشيدم حاكـ مصر ،كأنو اشتد الغالء في مصر ،كحمت

بالبالد الطكاعيف ،كضربت الفكضي أطنابيا في البالد بعد كفاة كافكر .25اختار المعز لديف اهلل

قائده جكىر الصقمي ليككف عمى رأس الجيش الكبير الذم جيزه ككفر لو كؿ األمكاؿ كالتسييالت

الالزمة لغزك مصر ،كسيره إلييا عاـ 358ق968/ـ ،فتمكف مف احتالليا ،كخضعت مصر إلى

سيادة الفاطمييف ،كبني جكىر مدينة القاىرة ،كالجامع األزىر ،كبني قص ار في القاىرة ليككف مق ار

لممعز حيف حمكلو بيا.

كاف عمي المعز لديف اهلل الفاطمي قبؿ أف يتكجو صكب عاصمتو الجديدة القاىرة أف يرتب

أكضاع بالد المغرب كيعيف حاكما ليا ،كقد كقع اختياره في أكؿ األمر عمى رجؿ يدعي جعفر
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بف عمي بف حمدكف ،كلكف األخير لـ يكافؽ عمى اقتراح المعز بالرقابة المباشرة لممغرب مف قبؿ

القاىرة ،كليذا االعتبار اختار بمكيف بف زيرم بف مناد الصنياجي "فيما استثنيت منطقة طرابمس
كبرقة مف الحكـ المباشر لبمكيف ،إذ أسند حكـ طرابمس كسرت كاجدابية إلى الحاكـ الفاطمي عبد

اهلل بف يخمؼ الكتامي ،أما الخراج في إفريقية فقد عيد بو إلى زيادة اهلل بف القديـ ،كتكلي عبد

الجبار الخرساني كالحسيف بف خمؼ المكصدم أمر الضرائب الخاصة باألراضي ككاف ىؤالء
يعممكف تحت إمرة بمكيف المسئكؿ المبػاشر أمػاـ السمطة المركزية في القاى ػرة .26كيبدك أف إعادة
ترتيب حكـ بالد المغرب بيذا الشكؿ عمى يد المعز كاف القصد منو ضماف كالء حكامو

لمفاطمييف في مصر ،كعدـ استحكاذ ىؤالء الحكاـ عمى أمكاؿ الخراج كالضرائب ،ككاف استثناء
طرابمس كسرت كاجدابية مف حكميـ ليحكؿ دكف سيطرتيـ عمى الطريؽ الذم يربط بيف بالد

المغرب كمصر.

تكجو المعز مف الميدية إلى القاىرة ،فرحؿ مف قابس في  10ربيع األكؿ 361ىػ كدخؿ

طرابمس يكـ األربعاء الرابع كالعشريف مف الشير ،كرحؿ عنيا يكـ السبت لثالث عشر بقيف مف
ربيع الثاني ،فكصؿ إلى سرت في الرابع كالعشريف مف جمادم األكلى ،ثـ رحؿ عنيا كنزؿ بقصره

الذم بني لو بإجدابية ،كرحؿ مف إجدابية فنزؿ بقصره المعركؼ بالمعزية في بػرقة.27

القصر الفاطمي في إجدابية

بعد رحيؿ المعز أصبح سمطاف بمكيف بف زيرم الصنياجي (373-362ق) يمتد عمى كؿ

ما كاف يمتمكو الفاطميكف في بالد المغرب ،سكم طرابمس كسرت كاجدابية ،فإف المعز استثناىا
مف كالية بمكيف كما أشرنا سابقا ،بالرغـ مف أف األخير كاف يطمح أف تصبح تمؾ المدف تحت
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نفكذه .كقد تمكف مف تحقيؽ ذلؾ الطمكح في عيد الخميفة الفاطمي العزيز نزار بف المعز

(386-365ىػ) إذ أنعـ عميو في عاـ 367ىػ بضـ إجدابية كسرت كطرابمس إلى حكمو ،كمنذ
ذلؾ التاريخ أصبحت تبعية ىذه المدف إلى القيركاف بدال مف القاىرة ،كأكفد إلييا بمكيف عامال مف

قبمو ىك يحيى بف خميفة الممياني الذم لـ تتجاكز كاليتو بيا أشي ار معدكدات عزؿ عمى أثرىا.28
كخمفو تمصكلة بف بكار عمى حكـ المنطقة (طرابمس ،سرت ،إجدابية) كقد طالت مدة كاليتو حتى
عيد الخميفة الفاطمي الحاكـ (411-386ق)" ،كيظير أف طكؿ المدة قد ألقي في نفس تمصكلة

قسطا غير قميؿ مف الممؿ فكتب إلى الخميفة الحاكـ يعممو أف نفسو تيفك إلى التخمي عف الحكـ
كالمحاؽ بحضرتو كيرجكه أف يتسمـ منو عمؿ طرابمس ،كمف الغريب أف تمصكلة لـ يطمع األمير

الصنياجي –كىك رئيسو المباشر– بنية االعتزاؿ ،مما قد يدؿ أف تمصكلة لـ يكف يرل تبعية
طرابمس إلفريقية ،أك أنو عمى األقؿ كاف مف الفريؽ المخمص لمفاطمييف الذم يرل أنو ىك

كباديس كمف كاف عمى شاكمتيما ال يستطيعكف البت في شىء مف األمكر دكف الرجكع إلى

إماميـ الكبير الخميفة الفاطمي.29

استجاب الخميفة الحاكـ لطمب تمصكلة فأعفاه ككلي يأنس الصقمي ،ككاف حينئذ كاليا عمى

كرل المعز ابف
برقة بتكلي أمر طرابمس كسرت كاجدابية ،فكصؿ إلى المنطقة عاـ  390ق ،أ
باديس الزيرم في ذلؾ فقداف سمطانو عمى تمؾ المنطقة ،كأرسؿ إليو يطمب منو إبراز سجؿ

التكلية فجاء رد يأنس "إنما بعث نائبا عف أمير المؤمنيف ،كمثمي يكبر عمى أف يكلي بسجؿ"30
كيبدك أف يأنسا أرل في نفسو ندا لممعز بف باديس فمـ يقبؿ القدكـ عميو أك مفاكضتو أك إبراز

كتاب التكلية ،فأرسؿ المعز بف باديس جيشا يقكده جعفر بف حبيب ،كتقابؿ مع جيش يأنس

الصقمي عند جنزكر (منطقة غرب مدينة طرابمس بنحك 15كـ) كدارت الدائرة عمى يأنس فأسر
ثـ قتؿ ،كلحقت فمكؿ جيشو بقيادة فتكح بف عمي بطرابمس ،كيذكر التيجاني أف أىؿ طرابمس لـ

يمكنكا أيًّا مف الفريقيف بدخكؿ المدينة .31في حيف يشير ابف خمدكف أف فتكحا كجماعتو دخمكا

طرابمس كأمتنعكا فييا ،كحاصرىـ جعفر بف حبيب إال أف األخبار كافتو بأف فمفكؿ بف سعيد قد
نزؿ قابس ،كأنو قاصد إلى طرابمس فارتحؿ ابف حبيب عنيا.

شيد أكاخر القرف الرابع اليجرم ظيكر دكلة بني خزركف

32

(540-391ىػ) في طرابمس،

كقد كاف الخالؼ بيف يأنس الصقمي كالي برقة العبيدم كباديس صاحب إفريقية حكؿ كالية طرابمس

ىك المنفذ الذم تسرب منو إلييا (أم طرابمس) مغامر مف زناتة اسمو فمفكؿ بف سعيد ،استطاع ىك
كخمفاؤه أف يسيطركا عمى الجانب األكبر مف تاريخيا مدة قرف كنصؼ مف الزماف.33

تكلى فمفكؿ "كالية طرابمس في رجب 391ىػ كقد افتكيا مف الصنياجييف بالقكة ،كاستقؿ بيا

عنيـ ،ككقعت حركب بيف فمفكؿ كباديس بف المنصكر دامت نحك سنتيف ،كأراد فمفكؿ أف تككف
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طرابمس تابعة لمحاكـ بأمر اهلل في مصر ،فأرسؿ إليو بطاعتو سنة  391ىػ فقبؿ طاعتو ،كلكنو

لـ يقر كاليتو عمى طرابمس" .34كأرسؿ الحاكـ إلييا يحيي بف عمي بف حمدكف األندلسي ليككف
كاليا عمى طرابمس كقابس ،فكصؿ إلى طرابمس في التاسع مف ربيع األكؿ سنة 392ىػ "كيذىب

ابف خمدكف إلى أف قدكـ يحيي كاف إستجابة الستنجاد فمفكؿ  ...كلكف فمفكال لـ يكف قد اشترؾ
حينئذ في نزاع مع أحد ،كاألقرب إلى المعقكؿ ما ذكره ابف األثير ىك أف يحيي كاف مددا

ألصحاب يأنس الذيف ىزمكا عند زنزكر ،كأنو لما كصؿ كاف فمفكؿ قد استكلي عمى البمد ،كعنذئد
أظير فمفكؿ غاية االمتثاؿ كتمقي يحيي بالحفاكة ككضع جيكده تحت تصرفو" .35كيبدك أف فمفكال

قد قصد مف ذلؾ إظيار كالئو لمخالفة الفاطمية ،كيأمف جانبيا ليتفرغ لباديس الزيرم.

لـ تطؿ إقامة يحيي بف حمدكف كثي ار بطرابمس ،إذ انفرد فمفكؿ بف سعيد باألمكر ،كأساء

معاممتو كأصحابو" ،كانتقي ىك كرجالو ما أحبكه مف خيكؿ يحيى بيف شراء كغصب" .36فعاد إلى
مصر عاـ 393ىػ فأخبر الحاكـ بما تعرض لو مف سكء معاممة فأستاء الخميفة الحاكـ مف ذلؾ
كاشتد غضبو عمى فمفكؿ بف سعيد.

دارت الحركب بيف باديس كفمفكؿ ،ككاف األخير في أثنائيا يستنجد بالخميفة الفاطمي

الحاكـ مؤمال نصرتو ،كلكنو لـ يستجب لذلؾ ،كيرم "إحساف عباس" أف إحجاـ الحاكـ عف إعانة
الرجميف :فمفكال كباديس ألنيما "كانا يديناف بالطاعة لمخالفة الفاطمية ،فمـ يكف مف الطبيعي أف

يتحػيز الخميفػة ألحػ ػدىما ،كخ ػاصة لػفمػكؿ ،ألف تحيزه ل ػو يخ ػرج المغ ػرب كػمػو مف طاعتو كيشػجػ ػ ػع

صنياجػ ػ ػ ػة عمى شػؽ عػصا الطػػاعػة .ث ػـ أف ج ػيػكش الػفػاطػمػييف كػانت مشػغػكلػػة ب ػثػكرة أبي رككة

بيف 397–395ق فمـ يكف في مقدكرىا أف تعيف كاحدا مف الفريقيف عمى اآلخر" .37كربما كاف

الخميفة الفاطمي الحاكـ الزالت في نفسو حزازات مف مكقؼ فمفكؿ تجاه يحيي بف حمدكف ،كيأمؿ
أف تنيؾ الحرب الطرفيف فيسيؿ عمى الدكلة الفاطمية اخضاع المنطقة بعد فراغيا مف المشاكؿ

التي تحيط بيا.

رغـ استقالؿ فمفكؿ بطرابمس كالمناطؽ التابعة ليا فإنو لـ يكف في مأمف إذ أصبح بيف

عدكيف :الحاكـ بأمر اهلل في مصر ،كخميفتو باديس بإفريقية ،فمـ تسترح نفسو ليذا الكضع الميدد

بالخطر في كؿ كقت ،فأرسؿ إلى الميدم محمد بف ىشاـ حاكـ قرطبة يستنجده كيعده

بالطاعة .38كيستأذنو في أف يضرب الدنانير كالدراىـ ،كيدعك لو عمى المنابر .كقد استقبؿ الكفد

مف طرؼ الخميفة األمكم كزكده بكتاب كىدية إلى فمفكؿ ،كيمكف القكؿ إف الدكلة األمكية في
األندلس حينذاؾ تؤذف باالنييار ،كلـ يكف في مقدكرىا نجدة فمفكؿ .كقد تكفي فمفكؿ في سنة

400ق قبؿ أف تعكد رسمو مف قرطبة.

استغؿ باديس مكت فمفكؿ فياجـ طرابمس ،كاستكلي عمييا كاستسمـ كرك بف سعيد أخك
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فمفكؿ ،حاكـ طرابمس ،كطمب كمف معو األماف فأمنيـ ،كنزؿ باديس قصر فمفكؿ بطرابمس .كقد

كصمت أخبار إنتصار باديس عمى الخزركنييف إلى الحاكـ بأمر اهلل في مصر ،فأرسؿ إليو ىدايا

كثيرة ،كأضاؼ برقة إلى عممو تقدي ار لما أبداه مف جيد في ىزيمة الخزركنييف ،ككصمتو اليدايا

سنة 403ق.39

تمكف خميفة بف كرك مف إسترداد حكـ طرابمس نحك سنة 414ق ،ككاف يتكلى حكميا عبد

اهلل ابف الحسف المعيف مف طرؼ المعز بف باديس ،كأعمف ابف كرك نفسو كاليا عمييا ،كشعر أنو
بيف عدكيف :العبيديف في مصر ،كالصنياجييف في إفريقية ،فكتب إلى الظاىر الفاطمي سنة

417ق في مصر يعده بالطاعة فقبؿ منو ،كأرسؿ إلى ابف باديس بيدايا فقبميا ،ككصمو ابف
باديس بيدايا مثميا ،فأمف جانبيما كتـ لو األمر في طرابمس.40

ما ييمنا في ىذه الفترة ىك تتبع تاريخ مدينة سرت التي كانت خاضعة لطرابمس ،حيث

خضعت سرت لحاكـ طرابمس كاألقاليـ التابعة ليا "فمفكؿ بف سعيد بف خرزكف الذم انتيج سياسة

الكقيعة بيف الفاطمييف كبني زيرم ،كمف ىنا يمكننا القكؿ إف استقالؿ منطقة سرت أياـ حكـ بني
خرزكف قد بدأ عاـ 391ق1001/ـ ،كأصبحت منطقة طرابمس كسرت كاجدابية تجاىد لمبقاء

مستقمة عف القيركاف في الغرب كالقاىرة كبرقة في الشرؽ".41

مف المالحظ أف الصراع بيف بني خزركف ،المسيطريف عمى المنطقة التي تضـ طرابمس

كسرت كاجدابية ،كالزيرييف في إفريقية يخبك حينا ،كيزداد أحيانا ،ككاف الفاطميكف في مصر

يميمكف إلى جانب بني خزركف ضد بني زيرم ،األمر الذم جعؿ منطقة سرت في انحياز إلى

الفاطمييف بمصر ،كيحتمؿ أف مكقؼ الفاطمييف ىذا يعكد إلى خشيتيـ مف كجكد دكلة زيرية قكية
تمتد مف إفريقية حتى حدكد برقة.

استمرت طرابمس تحت حكـ بني خزركف إلى سنة أربعيف كخمسمئة ،ككانت في تمؾ السنة

شدة عظيمة كمجاعة ىمكت فييا الناس كفركا مف أكطانيـ ،فجيز إلييا "لجار" صاحب صقمية

أسطكال حاصرىا بو كذلؾ بعد إستيالئو عمى الميدية كصفاقس كاستقرار كالتو فييما ،ككقع بيف
أىؿ طرابمس خالؼ أدم إلى تغمب األسطكؿ المذككر .42كقد استمرت سيطرة الصقمييف نحك

اثني عشر عاما ثار بعدىا أىؿ طرابمس عمييـ.

كاف لمقطيعة بيف المعز بف باديس (453–406ق) كالخالفة الفاطمية أثرىا الكبير عمى

العالقات الفاطمية الزيرية كاف كنا "ال نعرؼ عمى كجو التحديد تاريخ قطع المعز لعالقة التبعية

التي كانت تربطو مع الفاطمييف ،كىي تبعية لـ تكف في الحقيقة أكثر مف نظرية ،كمف المحتمؿ
أنو أعمف كالءه لخميفة بغداد القائـ (1075–1031ـ) في سنة 433ق1042/ـ ،كسارع ىذا

األخير بالقبكؿ كأرسؿ إليو بخمعة التنصيب .43كقد كاف ليذه القطيعة أثرىا الكبير عمى مدينة
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سرت كبقية مدف الشماؿ األفريقي ،فعندما قاـ المعز بإعالف القطيعة مع الفاطمييف في مصر

كاالعتراؼ بالخالفة العباسية في بغداد ،أجاز الخميفة الفاطمي المستنصر  -بناء عمى نصيحة
كزيره اليازكرم  -القبائؿ العربية مف بني ىالؿ كسميـ النيؿ ،مشجعا أمراءىـ بالجكائز الكبيرة

كأعطي لكؿ كاحد مف عامتيـ بعي ار كدينا ار ،ككاف اليازكرم يرمي مف ذلؾ إلى التخمص مف بني
زيرم بضربيـ بتمؾ القبائؿ التي تعيش في شرؽ النيؿ كيفيـ ذلؾ مف قكلو" :فإف صدقت المخيمة
مف ظفرىـ بالمعز كصنياجة كانكا أكلياء الدعكة ،كعماال بتمؾ القاصية ،كارتفع عدكانيـ عف

ساحة الخالفة ،كاف كانت األخرل فميا ما بعدىا كأمر العرب البادية أسيؿ مف صنياجة الممكؾ.
كراؽ ىذا ال أرم لمخميفة فخاطب تمؾ القبائؿ بقكلو :قد أعطيتكـ المغرب كممؾ المعز بف بمكيف

الصنياجي ،العبد اآلبؽ فال تفتقركف .44قد استفاد الخميفة الفاطمي مف السماح لعرب بني ىالؿ
كسميـ الذيف كاف قد تـ حشدىـ في صعيد مصر نظ ار لمشاكميـ ،باجتياز النيؿ" ،ككسب كسبيف

بضربة كاحدة إذ ىك تخمص مف ضيكؼ شديدم الكطأة ،كسمط عقابو عمى مف تمرد عميو."45

حمؿ الكثير مف المؤرخيف العرب كابف األثير صاحب كتاب الكامؿ في التاريخ كعبد الكاحد

المراكشي في كتابو المعجب في تمخيص أخبار المغرب كابف خمدكف في كتابو العبر كمف اعتمد
عمى كتبيـ مف المؤرخيف العرب المحدثيف ككذلؾ المستشرقيف ،حممكا القبائؿ العربية المياجػرة مف

بني ىالؿ كسميـ الفكضي كأعماؿ التخريب في برقة كطرابمس كافريقية ،أك كما ذكر ابف خمدكف:
"فأفتتحت أمصارىا كاستباحتيا فخربت المدينة الحمراء (برقة) كاجدابية كسرت كزحفت عمى

إفػريقية كػالجػراد المنتشر اليمركف بشيء إال أتػكا عميو حتى كصمػكا إلػى إفػريقية سنػة 443ق.46

إف اليجرة الياللية لـ يكف ليا تأثير كبير عمى مدينة سرت ،فتدىكرىا لـ يكف بسبب اليجرة

الياللية فقط ،كانما كاف بسبب فقدانيا دكرىا الرئيسي الكحيد الذم حدده ليا الفاطميكف ،47بأف
تككف مدينة محصنة في طريقيـ إلى مصر ،ثـ أصبحت المدينة بعد ذلؾ مسرحا لمصراع كالفتف

بيف القكم التي تريد بسط نفكذىا عمى المنطقة ،كما أف ىناؾ سببيف أساسييف يمكف إضافتيما

إلى الصراع الفاطمي الزيرم المشار إليو ككاف ليما انعكاساتيما عمى المنطقة:

السبب األكؿ :التغير المفاجئ في تجارة الفاطمييف مف البحر المتكسط إلى المشرؽ في

القرف الحادم عشر لمميالد.

السبب الثاني :أف تطكر مدينة سرت يعكد لمفاطمييف قبؿ نزكحيـ إلى مصر ،مف أجؿ

استغالليا كقاعدة عسكرية تسيـ في فتحيـ مصر ،كعندما تـ ذلؾ لـ تعد سرت تشكؿ ليـ تمؾ

األىمية فأىممكىا ،كربما أبدم بنك خزركف فيما بعد بعض االىتماـ بيا ،كلكف الفكضي التي
عمت طرابمس لفتت انتباىـ كشغمتيـ عف االىتماـ بسرت ،األمر الذم أدل في النياية إلى

تالشي أىميتيا ،فبدأ نزكح السكاف عنيا تدريجيا إلى أف ىجرت تماما".48
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كفي منتصؼ القرف الخامس اليجرم يمر الرحالة أبك عبيد اهلل البكرم (476ق1083/ـ)

فيصؼ مدينة سرت بقكلو" :كىي مدينة كبيرة عمى سيؼ البحر ،عمييا سكر طكب ،كبيا جامع
كحماـ كأسكاؽ ،كليا ثالتة أبكاب قبمي كجكفي كباب صغير إلى البحر .ليس حكليا أرباض ،كليـ

نخؿ كبساتيف كآبار عذبة كجباب كثيرة ،كذبائحيـ الماعز كلحمانيا عذبة طيبة ،ليس يؤكؿ
بطريؽ مصر أطيب مف لحكميا  49"...كيفيـ مف كصؼ البكرم أف مدينة سرت ما زالت مدينة

كبيرة بأسكاقيا كحماميا كجامعيا الذم مف المرجح أف تكسعتيا كانت في فترة الخميفة الفاطمي

المعز عند رحيمو إلى مصر عاـ 362ىػ إال أنيا ليست ليا أرباض حكليا ،كيمكف القكؿ أف
نمكىا تقمص كأنكفت داخؿ أسكارىا كقؿ عدد سكانيا.

زاد تدىكر مدينة سرت في منتصؼ القرف السادس اليجرم/أكائؿ القرف الثاني عشر

لمميالد ،فالجغرافي اإلدريسي (ت561.ق1116/ـ) يقكؿ" :بيف مدينة سرت كالبحر ميالف،
كعمييا سكر تراب كما استدار بيا رمؿ ،كبيا بقايا نخيؿ ،كال زيتكف بيا ،كبيا كثير مف شجر

التكت كبقايا شجر التيف كثير .غير أف العرب تأتي عمى أكثر ذلؾ بإفسادىا .كليس بيا مف
العشب ما بأكجمة ،كال مف التمر ما بكداف .ككاف نخيميـ فيما سمؼ فكؽ الكفاؼ ليـ ،ككانت ليـ
أعناب كفكاكو إال أنيا تمفت في كقتنا ىذا كلـ يبؽ بيا شىء إال ماكاف في بطكف األكدية

كالجباؿ ،كمياىيا مف المطر في المكاجؿ ،كآبارىا قميمة كعمييا قبائؿ مف البربر".50

كيكرد ياقكت الحمكم (ت626.ق) في كتابو معجـ البمداف نصا مقتبسا عف الرحالة

البكرم .أما ابف سعيد (685ق1286/ـ) في كتابو بسط األرض فيذكر أنو "في شماؿ زكيمة
مدينة سرت ،كىي مف القكاعد القديمة المذككرة في الكتب كعمى ألسنة المارة ،كقد خربيا العرب
كلـ يبؽ منيا إال قصكر يسكنيا أتباعيـ ككذلؾ جياتيا عمى الطريؽ قصكر لجيراف العرب الذيف

يحرثكف حكليا".51

كىذا ما يؤكده الرحالة العبدرم الذم مػر بسرت خالؿ رحمتو التي بدأىا مف المغرب أكاخر

سنة 688ق .فيذكر "الحت لنا في البيداء قصكر سرت ،كىذا االسـ يطمؽ عمى عدة قصكر بينيا
مسافة أكليا يسمي الشبيكة كىي أعمرىا في ىذا الكقت .كآخرىا يسمي المدية ،كأكثر ما يطمؽ

اسـ سرت عمييا ،كحكميا كميا حكـ القفار .قمما يعمرىا إال األعراب كمف ليس بو عبرة .كقد ذكر

البكرم في مسالكو أف سرت مدينة كبيرة عمى ساحؿ البحر ليا نخيؿ كبساتيف .كذكر نحك ذلؾ

في إجدابية ،كبينيما نحك عشر مراحؿ ،كال كجكد لشىء مما ذكر ،إال أف يككف مما غبر كدثر،

كأظنو سمع بكجكد التمر فظف أف بيا نخيال ،كالتمر إلييا مجمكب مف بالد أكجمة كىك جؿ

عيشيـ بيا".52

مف خالؿ كصؼ العبدرم يالحظ أف المنطقة كانت تعيش فترة مف الفكضي كعدـ
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االستقرار األمني فأشار أف ركبو سار "مف سرت سير مف خاؼ يدا عادية ،أك أسدا ضارية أف

تنكشو  ...كال محط لمرحاؿ عف ظيكر العيس :مجر جيكش كغارات ،كمقر نكائب كمممات،

ماؤىا كشؿ زعاؽ ،كلصيا بطؿ ال يطاؽ".53

كلعؿ اسـ المدية الذم أكثر ما يطمؽ اسـ سرت عمييا ،كما ذكر العبدرم ىي التي يطمؽ

عمييا أىالي المنطقة حاليا اسـ (المدينة) تصغير مدينة فربما سقطت النكف لتصحيؼ ،فالرحالة

أبك سالـ العياشي يشير في رحمتو (الرحمة العياشية أك ماء المكائد) التي قاـ بيا في أكاخر القرف

الحادم عشر اليجرم/السابع عشر الميالدم يشير إلييا بقكلو" :مررنا بمعطف يقاؿ لو المدينة
تصغير مدينة عمى ساحؿ البحر ،ثـ بآخر يقاؿ لو أـ السمطاف".54

()51

كأـ السمطاف ىذه تحمؿ

اسـ سمطاف اآلف ،كىى إلى الشرؽ مف مدينة سرت القديمة بنحك  5كيمك مترات.

يالحظ مما كتبو كؿ مف الرحالة اإلدريسي كابف سعيد المغربي كالعبدرم أف مدينة سرت

فقدت أىميتيا كأصبحت قميمة السكاف ،فقدت نخميا كبساتينيا ،كتعتمد في حياتيا عمى التمر

المجمكب إلييا مف أكجمة ،كىك جؿ عيشيـ بيا ،كمع حمكؿ القرف الثالث عشر الميالدم كحتى
القرف التاسع عشر خيـ النسياف عمى مدينة سرت القديمة" ،كلسكء الحظ نجد أف كتاب (جغرافية

المغرب) الذم ألفو ابف خمدكف في عاـ 1401ـ ،بناء عمى طمب تيمكر ضاع ،كبذلؾ فقدنا
مالحظات ميمة عف سرت أكردىا ذلؾ العالمة العمالؽ في كتابو المفقكد".55

كرد كصؼ لمدينة سرت القديمة في رحمة األخكيف بيتشي (1822–1821ـ) جاء فييا أف

مدينة سمطاف مثمت "مكقعا عسكريا مي ًّما كما شيدت عمى ذلؾ بقايا عدة قالع منيعة البنياف
تشبو مف حيث تصميميا الرباعي المييئة تمؾ المكجكدة بالزعفراف ،إضافة إلى قكة ،كمتانة

أساسات األسكار المؤدية إلييا مف مختمؼ االتجاىات .ال تزاؿ مخططات ىذه القالع في حالة
أفضؿ كحجـ أكبر مف مثيالتيا في حالة الزعفراف ،أما بخصكص أسكارىا فإف دقة كصفيا تحتاج

إلى دراسة دقيقة قبؿ الجزـ بتحديد أبعادىا كنقاط االتصاؿ بينيا ،كمع ىذا فقط أمكف الحصكؿ
عمى مخططات اثنيف منيا ،إحداىما كاضحة المعالـ باستتناء مكاف مدخميا ،خالفا لألخرل حيث

أمكف تحديد مكاف بكابتيف عمى جدرانيا الخارجية خالفا أيضا لجزئيا المخصص لمسكف كاإلقامة
 ...تقع بقايا المدينة القديمة المعركفة فعال بالمدينة ،غير بعيد عف ىذا المكقع العسكرم ،حيث
تظير العديد مف اآلبار ،كأحكاض المياه التي ال تزاؿ محتفظة بحالتيا الجيدة ،خالفا لحالة

المباني القريبة التي تبدك فعال في منتيي السكء مما يصعب معو كصؼ أم مخطط ليا دكف
تكثيؼ التنقيب حكليا".56

قاـ الرحالة ىنريش بارت بزيارة مدينة سرت القديمة (سمطاف) في سنة 1846ـ "كلكف تقريره

اليكاد يضيؼ شيئا عما كتبو األخكاف بيشي ،فيما عدا مالحظة أف القمعتيف المكجكدتيف في
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مدينة سمطاف كانتا داخؿ السكر ،كقد تكصؿ إلى النتيجة الميمة كىي أف ىذه اآلثار تمثؿ المكاقع

المتتالية لكراكس كأسكينا كسكرت".57

تكصؿ جكد تشايمد في دراستو عف سمطاف كالتي اعتمد فييا عمى ما كتبو الرحالة السابقكف

كعمى رحمتو التي قاـ بيا سنة 1950ـ أثناء حممتو إلعداد "خريطة ليبيا الركمانية" كالتي زار فييا

مسحا أثرنيا لمجزء األساسي مف المكقع بأف شكميا العاـ كقطع الفخار ذات
مدينة سمطاف كأجرل
ن
الطراز اإلسالمي التي كجدت عمى سطح المدينة ال تترؾ شكا في أف ىذا المكقع كاف لمدينة

إسالمية ،ال ركمانية ،رغـ أنو كاف كاضحا أيضا بأف إيسينا (المدينة الركمانية) كانت كال شؾ
تقؼ في مكاف مجاكر".58

كيذكر جكدتشايمد في استنتاجاتو بنفس الدراسة بأنو "يمكف التعرؼ عمى سكرت التي قامت

في العصكر الكسطي مف أسكارىا المحيطة ،كرغـ أنيا ليست كاسعة كما يكحي بذلؾ كصؼ

البكرم  ،لكنيا تقدـ إحتماالت ممتعة لمف سيقكـ بأعماؿ الحفر مستقبال  ...كيمكف أف نتكقع
داخؿ أسكارىا العثكر عمى المسجد كالحماـ كاألسكاؽ التي أشار إلييا البكرم ،كلكف حقيقة احتماؿ

استخداـ قكالب الطكب بشكؿ كبير ،ال في أسكارىا فقط بؿ في بعض أبنيتيا الكاقعة داخؿ
السكر ،تحتـ إستخداـ أشد كسائؿ الحفر حذ ار كيقظة".59

لقد دلت نتائج الحفريات التي قامت بيا مصمحة اآلثار بيف عامي  1962ك 1966ـ أك

تمؾ التي قامت بيا جمعية الدراسات الميبية البريطانية باالشتراؾ مع مصمحة اآلثار
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بيف سنتي

1981–1977ـ عمى أىمية مدينة سرت ،كأنيا كانت في أكج ازدىار مف أكائػؿ القرف الرابع

اليجرم حتى منتصؼ القرف الخػامس اليجرم (القرف العاشر حتى منتصؼ القرف الحادم عشر

الميالدم) .ككانت ىذه المدينة مف المكاقع المنيعة ،كما يدؿ عمى ذلؾ حصكنيا كأسكارىا القكية،
كيظير أف الفاطمييف في أكؿ عيدىـ قد بنكا أك أعادك تحصيف سمسمة مف المكاقع االستراتيجية
لتأميف مكاصالتيـ ،كأننا نجد أحد ىذه المكاقع عند الكيمك متر  38شرقي مدينة سرت الحديثة،

كىذا المكقع يطؿ عمى البحر مباشرة ،كيشبو في أسكاره الحصينة كطريقة بنائيا ،أسكار مدينة

سمطاف اإلسالمية كطريقة بنائيا".61

كقامت مصمحة اآلثار في سبتمبر مف عاـ 1963ـ بإشراؼ األستاذ عبد الحميد عبد السيد

بإجراء حفرية في مبنى كبير ظاىر عمى سطح األرض داخؿ مدينة سرت اإلسالمية ،كقد دلت
أعماؿ التنقيب أف ىذا المبني ىك عبارة عف مسجد مقاييسو  41x31مت ار ،يمتد ضمعو الطكيؿ

مف الشماؿ إلى الجنكب .كلممسجد ثالثة مداخؿ  ...بالشماؿ كالشرؽ كالغرب ،كيبدك أف المدخؿ
الغربي كاف المدخؿ الرئيس.

في الركف الشمالي الغربي يكجد مستطيؿ أغمب الظف أنو كاف محؿ المئذنة ،كربما كانت
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مف ثمانية أضالع كما ىك الحاؿ في مدينة إجدابية".62

يتميز صحف جامع سرت اإلسالمية بحجمو الكبير إذ تبمغ مساحة الصحف  21x19مت ار

ككاف مبمطا بكتؿ كبيرة مف حجر الجير الرمادم غير المنتظمة ،كقد انيار جزء مف األرضية

كسط الصحف في صيريج كبير لمماء منيار ،كيبمغ عرض ىذا الصيريج  2.5ـ ،كطكلو 15.5
مت ار كعمقو  5أمتار.

كمف المحتمؿ أف بناء الصيريج قد تـ قبؿ بناء المسجد ،كيدؿ عمى ذلؾ اختالؼ منسكب

أرضيتي الصيريج كالمسجد ،63كيبدك أف بناء األرضيتيف بالخرسانة قد تـ في فترتيف متقاربتيف،
كعمى ذلؾ فإنو مف المرجح أف الصيريج قد بني بناء عمى أكامر الخميفة المعز لديف اهلل الفاطمي

قبيؿ رحيمو إلى مصر ،كما تـ فيما بعد خالؿ فترة قصيرة بناء أك إعادة بناء مسجد سرت
اإلسالمية كالذم يعكد إلى منتصؼ القرف الرابع اليجرم ،كيؤكد ذلؾ اكتشاؼ عدد مف ألكاح

الحجر الجيرم كالرممي تحمؿ كتابات ككفية بارزة غير كاضحة كغير مترابطة ما يجعؿ مف العسير

فيـ ما تشير إليو ،إال أنيا مف الشكؿ كطريقة الكتابة شبيية بالنقكش المكتشفة في مدينة برقة
القديمة (المرج) كالمحفكظة حاليا بمتحؼ طمميثة ،كبالنقكش التي عثر عمييا في مدينة إجدابية ما
يؤكد أف نقكش سمطاف تعكد إلى الفترة الفاطمية كالى فترة المعز لديف اهلل الفاطمي تحديدا.

كفي عاـ 1965ـ كمؼ الدكتكر محمد مصطفي باإلشراؼ عمى أعماؿ الحفر الجارية في

مدينة سمطاف ،فيشير في تقريره أنو عمد في "بداية الحفرية إلى تنظيؼ سكر المدينة مف الخارج

فقط ،كمتابعة ما ذكره المؤرخكف كالجغرافيكف عف أبكابيا ،فكشفت عف الباب الذم يشرؼ عمى
البحر ،ثـ تابعت تنظيؼ السكر مف الخارج إلى الناحية الغربية ،حتى عثرت عمى باب المدينة

في ىذه الناحية .ككاف ىدفي مف ذلؾ ىك الدخكؿ إلى المدينة مف أبكابيا ،التي تؤدم قطعا إلى
الشكارع ،كما كاف يكجد عمى جانبيا مف بيكت كحمامات كأسكاؽ كغير ذلؾ ما يذكره المؤرخكف
كالجغرافيكف ،كما أنني أردت أف أتفادم التنقيب في كسط المدينة ،مما قد يؤدم إلى تخريب

بعض األساسات" .64كقد حددت ىذه األعماؿ كالحفريات التي جرت في سنتي 1966-1965ـ
مساحة المدينة كالتي بمغت " 184003مت ار مربعا ،كبمغ طكؿ سكر المدينة  1650مت ار ،كعرضو

في المتكسط  160سنتميت ار".65

كما حددت حصكف المدينة الثالثة؛ كىي الحصف الجنكبي الشرقي ،كالحصف الجنكبي

الغربي كيضميما سكر المدينة كيحدىما مف الخارج ،أما الحصف الثالت ،فيك الحصف الشمالي،

الكاقع خارج السكر بيف المدينة كالبحر كيشرؼ عمى البحر ،كعمى بعده نحك  150مت ار إلى
الشماؿ منو.

كيدؿ المخطط العاـ لمدينة سرت اإلسالمية (سمطاف) أنيا مدينة حصينة منيعة مسكرة كما
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أشار إلى ذلؾ الرحالة كالمؤرخكف العرب ،كأنيا كانت ذات أسكاؽ كحمامات كجامع ،كترد إلييا
المراكب ،إذ تقػػع المدينة عمى ساحػؿ البح ػػر المتكسط ،ككاف ميناؤىا عبارة عف خميج تحميو
مجمكعة مف النتكءات الصخرية تتكسر عمييا أمكاج البحر ،كيبدك أف الرماؿ قد طمرت جزءا

كبي ار مف الميناء األصمي.

مخطط الجامع

كقد عثر خالؿ حفريات 1966-1965ـ عمى عدد قميؿ جدا مف قطع الخزؼ المتعدد
األلكاف ،كعثر أيضا عمى قطعة صغيرة مف العممة الفضية ،عمييا كتابة ككفية جميمة ضربت

باسـ الخيفة المعز لديف اهلل الفاطمي (365-341ىػ975–952/ـ).

كاف الغرض مف الحفريات المشتركة بمدينة سرت اإلسالمية (سمطاف) خالؿ الفترة

1981-1977ـ بيف مصمحة اآلثار كجمعية الدراسات الميبية البريطانية ،استكماؿ الحفريات
السابقة كالتكسع فييا ،كقد أكضحت ىذه الحفريات التي أجريت داخؿ كخارج مسجد سرت أف
المسجد مر بثالث مراحؿ تاريخية :المرحمة األكلى كاف المسجد صغير الحجـ ،قد شيد في أكائؿ

الفترة العباسية أم في النصؼ األكؿ مف القرف الثاني اليجرم ،أم النصؼ الثاني مف القرف

الثامف الميالدم .كفي المرحمة الثانية أجريت تكسعات عمى المسجد القديـ زمف الخميفة الفاطمي
المعز لديف اهلل كقبيؿ انتقالو إلى مصر أم في الفترة (355-341ق) كأصبحت أبعاد المسجد

(41x31ـ) كأف مخططو يتماثؿ مع المساجد الفاطمية في شماؿ إفريقية .المرحمة الثالثة تعكد

إلى ما بعد القرف الخامس اليجرم /الحادم عشر الميالدم ،كفي ىذه المرحمة فقدت سرت دكرىا
الرئيسي كأىميتيا ،كقؿ عدد سكانيا ،فأغمقت بعض مداخؿ المسجد كالصحف ،كفي زمف متأخر
ىجر سكاف المدينة بالكامؿ ،كاستقر سكاف بدك في المنطقة ،كقامكا بتقسيـ األركقة إلى غرؼ

صغيرة عف طريؽ بناء جدراف ،كيذكر أف ىؤالء البدك قد استغمكا ىذا المكقع كمنطقة دفف.66
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منظر عام لمجامع وصورة المحراب

المسجد – بيت الصالة مف الناحية الغربية

نتج عف ىذه الحفريات العثكر عمى اآلالؼ مف الكسر الفخارية المصقكلة كغير المصقكلة،
فضال عف بعض األكاني الكاممة مف الفخار غير المصقكؿ ،ىذا إلى جانب عدد كبير مف بقايا

حديدية كبركنزية كزجاجية ،كيالحظ عمى بعض منيا زخرفة ،كعثر أيضا عمى كميات كبيرة مف
مخمفات صير الحديد كالزجاج ،األمر الذم يشير إلى صناعة ىذه المكاد محميا ،بؿ إنو عثر في

المكقع نفسو عمى بقايا فرف يرجح أنو فرف زجاج كبجكاره كميات كبيرة مف مادة الكالسيت .كمف
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ناحية أخرم تـ العثكر عمى قطع عممة تعكد إلى أكائؿ العيد الفاطمي بؿ عثر عمى شكاىد تعكد

إلى زمف العباسييف كاألغالبة.67

كقد أنيت البعثة األثرية مكسميا مع فصؿ الشتاء 1981ـ بالكشؼ عف بقايا البكابة الثالثة

لمدينة سمطاف كالتي أشار إلييا المؤرخكف كالجغرافيكف العرب ،كىي بكابة القبمة كالتي تـ إغالقيا
في كقت متأخر ،كتقع عمى مقربة مف الحصف الجنكبي الغربي لمدينة سرت اإلسالمية.
الحياة االقتصادية بمدينة سرت اإلسالمية

نعمت مدينة سرت اإلسالمية (سمطاف) بنكع مف االزدىار كالرخاء في القركف الثالث كالرابع

كالخامس اليجرية ،كساىـ في ذلؾ مكقعيا المتميز عمى ساحؿ البحر المتكسط الجنكبي ،فيي تقع
عمى الطريؽ الساحمي الذم يربط إفريقية بمصر ،كتعد مف أىـ المدف الكاقعة بيف ط اربمس كاجدابية

في الفترة اإلسالمية .كعند التفكير في االتصاالت العابرة لمصحراء نجد أف مدينة سرت تقع عند
الخميج المشيكر باسميا ،كالذم يتكغؿ في عمؽ الصحراء ،ما يجعؿ مف المسافة التي تربطيا ببالد
نظيرتيا بما يقرب عف رحمة شير بالقكافؿ ،كزاد مف أىمية
ا
ماكراء الصحراء كبحيرة تشاد تقؿ عف

ذلؾ كجكد العديد مف مراكز التجارة الصحراكية عمى الطريؽ الذم يربطيا بتمؾ البالد.

احتضف البحر كالبر مدينة سرت ،فتمتعت بميناء خاص عند البحيرة الضحمة المتصمة

بالبحر ،ككفرت لو النتكءات الصخرية حماية طبيعية مف األنكاء البحرية ،كحمتو مف األمكاج
العاتية التي ترتطـ عمى تمؾ النتكءات فتخفؼ مف شدتيا ،كتجعميا تالمس الميناء في غير عنؼ.
ترد عمى ىذا الميناء المراكب محممة بمختمؼ أنكاع بضائع البحر المتكسط .في حيف حباىا البر
بالمراعي كالكأل الذم تتغدم عميو إبؿ القكافؿ الكافدة مف الشرؽ كالغرب أك الجنكب كالمحممة
بأصناؼ البضائع المختمفة ،كتكاد القكافؿ ال تنقطع عمييا طكاؿ العاـ ،فيي كاقعة عمى طريؽ

الحج الشمالي ،كالذم تستعممو ركباف بالد المغرب مف مراكش إلى الجزائر إلى تكنس في ذىابيـ
كايابيـ ،فتنشط حركة التبادؿ التجارم كتعمر أسكاقيا ،ككاف مبدأ المقايضة ىك السائد.

كترتبط مدينة سرت مع بمداف ما كراء الصحراء بطريؽ يعد األقصر؛ إذ يبدأ مف سرت في

اتجاه الجنكب نحك مدف الجفرة (كداف – ىكف – سككنة) كمنيا إلى سبيا ثـ زكيمة ،حيث يتفرع
إلى طريقيف :األكؿ شرقا إلى الكفرة كمنيا إلى الفاشر بالسكداف ،كاآلخر يصؿ تراغف ،فالقطركف

إلى بحيرة تشاد .كتنقؿ إبؿ القكافؿ بضائع البحر المتكسط ،مثؿ :الزجاج ،األقمشة ،المرايا،
كغيرىا إلى الجنكب ،كفي عكدتيا تككف محممة بالبضائع األفريقية ،كمف أىميا العاج ،كريش

النعاـ ،كالجمكد  ...إلخ.

إف منطقة سرت غنية بالمراعي –كما أشرنا سابقا– فقد أشار الرحالة ابف حكقؿ في كتابو

صكرة األرض بأف ليا "مف كجكه األمكاؿ كالغالت كالصدقات مف سائمة اإلبؿ كالغنـ ما يزيد عمى
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حاؿ مدينة إجدابية  ...كبيا نخيؿ تجتبي أرطابيا ،ليس بيا مف القسب كالتمر ما تذكر حالو ألف

نخيميـ بقدر كفايتيـ ،كليـ أعناب كفكاكو ،كأسعارىـ صالحة عمى مر األكقات".68

كمف أىـ ما تنتجو سرت اإلبؿ كالغنـ ،كيشير الرحالة البكرم (476ق1083/ـ) أف ذبائح

أىميا "المعز كلحمانيا عذبة طيبة ،ليس يؤكؿ بطريؽ مصر أطيب مف لحكميا" .69كمف أىـ
صادراتيا الشب السرتي كالصكؼ ،ككاف الشب يستعمؿ لتثبيث مكاد الصباغة كالمحافظة عمى

جمكد الحيكانات ،كفي الطب يستعمؿ لكقؼ النزؼ كمادة لمتنظيؼ".70

انتعشت مدينة سرت اقتصاديا في منتصؼ القرف الرابع اليجرم قبيؿ رحيؿ المعز لديف اهلل

الفاطمي مف الميدية إلى عاصمة ممكو الجديدة القاىرة ،إذ أعيد بناء جامعيا ،كأنشئت بيا
مجمكعة مف الصياريج لحفظ الماء ،كقد نزؿ بسرت ركب المعز عند رحيمو إلى مصر.

كزكدتنا الحفائر التي قامت بيا مصمحة اآلثار كجمعية الدراسات الميبية البريطانية

بمعمكمات ميمة عف الحياة االقتصادية بيا ،فقد أسفر العمؿ في المرتفع األكسط مف مدينة سرت
القديمة (سمطاف) "عف أكثر النتائج أىمية  ...أف ىذا المرتفع ال يخفي تحتو مبنى كبي ار أك

مجمكعة و
مباف ... ،كانما كاف يغطي مركز المدينة حيث تـ في ىذا المكقع العثكر عمى مجمكعة

مف الصياريج كعمى بئر كاحدة كبالكعات ،باإلضافة إلى عديد مف أفراف الخبز ،71".كأكصى جي از

فيرفارم في خاتمة كتاب حفريات سرت أف يتركز العمؿ مستقبال "عمى المرتفع األكسط،

كبالتكسع في المنطقة المحفكرة ناحيتي الشماؿ كالجنكب ،فالحفر ىناؾ سيكشؼ أغمب الظف عمى
المزيد مف المتاجر كالكرش كالشكارع كمنازؿ األىالي".72
الحياة الثقافية في سرت القديمة

مما يؤسؼ لو أف المصادر التاريخية ،كخاصة كتب الرحالة العرب الذيف زاركا مدينة سرت

لـ يشيركا إلى الحياة الثقافية فييا كال إلى أعالميا ،ما يدفع الباحث إلى تتبع ىذا الجانب في
مصادر متفرقة ،فييا إشارات مقتضبة.

كصفت الحركة الفكرية في ليبيا بصفة عامة بالعقـ ،كقمة إنجاب العمماء المبرزيف ،كقد

حاكؿ محمد جبراف دفع ىذه الصفة عنيا بقكلو" :لقد تعرضت ىذه الحياة دكف شؾ إلى شىء
غير قميؿ مف التقميؿ كالنبز كاالستنقاص ،بؿ إلى (التشكية الخاطئ) مف بعض الرحالة

كالمؤرخيف مف أمثاؿ محمد العبدرم البمنسي (643ق720-ق) كالحسيف بف أحمد الكرثيالني
(1778–1713ـ) كمحمد عثماف الحشائشي (1912–1855ـ) كغيرىـ مف الرحالة الذيف عبركا

أراضي طرابمس الغرب (ليبيا) كمركا بربكعيا كنظركا أكضاحيا كمغانييا ،كلكف لـ يقدر ليـ
خالؿ إقامتيـ القصيرة في ديارىا –نتيجة سفرىـ المتعجؿ– االطالع التاـ عمى آفاقيا العممية،

كنكاحييا الفكرية القديمة ،كالتعرؼ عمى شخصياتيا العالمة المكجكدة إباف عبكرىـ في مدنيا
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كقراىا الكثيرة ،كما لـ يتمكنكا في أثناء مركرىـ العابر عمى االطالع عمى ما كاف لميبيا قديما

كالى عصرىـ مف عمـ كعمماء ،كتأليؼ كآثار ،فخفكا متسرعيف إلى القكؿ بما قالكا بو مف عقـ
الحياة العممية كخكائيا في ليبيا ،كالتسميـ بضعؼ أبعادىا المعرفية كاإلقرار بقمة أثر عطائيا،

كضمكر مشاركة أعالميا في العمكـ كالفنكف المختمفة ،كدعت الجرأة بعضيـ إلى نعتيا بالبيئة
البينية المقفرة مف شميـ العمـ ،كالخالية مف كجكد األعياف كالعمماء كالكتاب كاآلدباء ،بؿ بالغ

بعض الكصافيف مف الرحالة الجائريف في مساقات ذلؾ (التشكيو الخاطئ) فذىب الكىـ ببعضيـ

في تصكرىا أنيا بجميع جياتيا كجنباتيا ،بالد خالية الكفاض ،بادية األنقاض".73

كاذا كنا نمتمس العذر لبعض الرحالة الذيف مركا بمدينة سرت اإلسالمية فيما بعد القرف

السادس اليجرم/الثاني عشر لمميالد مف عدـ اإلشارة إلى العمماء كاآلدباء الذيف عاشكا في تمؾ
الفترة نظ ار ألف المدينة أصبحت شبو ميجكرة ،كتعاني المنطقة مف فترة إضطراب حياؿ األمف،

كجاؿ في أرجائيا المغامركف أمثاؿ قراقكش األرمني كابف غانيو ،كعانت شكاطئيا مف ىجمات

سترحكا بيا ،كدكنكا
النكرماف ،كلكف يقع بعض المكـ عمييـ بعد أف عادكا إلى أكطانيـ ،كا ا

الفترت السابقة ،كاإلشارة إلى األعالـ المنسكبيف
ا
رحالتيـ ،فمـ يحاكلكا تقصي الحياة الفكرية في
لممدف الميبية المختمفة الذيف عاشكا فييا أك ممف ارتحؿ عنيا نتيجة لظركؼ متعددة اجتماعية

كسياسية كطبيعية كعممية.

إف مف األسباب التي ألقت بظالليا القاتمة عمى عدـ شيرة ىؤالء العمماء "شح المصادر

كالمراجع ،بؿ المظاف المرجكع إلييا في كتب السير كالتراجـ كالمناقب كالفيارس كالبرامج
بالمعمكمات الشافية ،كالحقائؽ الكافية عف عمماء ليبيا كأعالميا القاطنيف فييا كالمياجريف منيا،
كعف أخبارىـ كآثارىـ".74

كيمكف القكؿ إف مدينة سرت القديمة لـ تكف بمنأم عف فترات اإلزدىار العممي كالثقافي

التي شيدتيا الدكلة العربية اإلسالمية منذ القرف الثاني اليجرم كحتى القرف الخامس اليجرم،
كالبد أف جامع سرت –بما يتميز بو مف ضخامة– كاف يحفؿ بحمقات الدركس كالكعظ ،ككاف

الصبياف يتمقكف فيو التالكة كمبادئ الق ارءة كشيئا مف الحساب كما كاف األمر في مساجد المدف

األخرل .إذ أدت المساجد عامة دك ار في إثراء الحياة الفكرية في المدف ،كأصبحت مؤسسات دينية
كعممية كثقافية تدرس فييا العمكـ المختمفة ،لغكية ،كفقيية ،كتصكؼ ،كعمـ الكالـ ،كفمسفة،
كغيرىا .لقد "استمرت الحياة الثقافية في أرجاء ليبيا ناشطة في زمف العبيدييف كخمفائيـ عمى
المغرب مف بني زيرم الصنياجييف حتى حمت المكجة البدكية التي تحيفت العمراف عامة ،كالبد

أنيا كانت ذات تأثير كبير عمى الحركة العممية أيضا ،إذ قضت عمى ما كاف فييا مف قبؿ مراكز

دراسية كألجأت بعض العمماء إلى اليجرة ،كأكدت بفريؽ آخر منيـ".75
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عمماء من مدينة سرت اإلسالمية
أنجبت مدينة سرت العديد مف العمماء كنسبكا إلييا ،كمنيـ:

 -1سعيد بف عباس السرتي .مف أىالي القرف الثاني اليجرم ،سكف تكنس ،كرحؿ إلى
المشرؽ ككاف راكية لمحديث ،كتكفي بمدينة بغداد سنة 200ىػ.

 – 2أبك حفص عبد الجبار بف خالد بف عمراف السرتي .عاش في القرف الثالث اليجرم،

ككاف مكلده عاـ 194ق809/ـ كاف فقييا فاضال سمع مف اإلماـ سحنكف بف سعيد التنكخي،

ككاف سحنكف ال يق أر الدرس حتى يحضر عبد الجبار ،ككاف في العمـ مف طبقة سحنكف"،76
لمقرف يختمو كؿ ليمة في شير رمضاف ،ككانت
ككاف صالحا متعبدا كثير الدعاء مجتيدا ،حافظا آ

لو صمة باألمير إبراىيـ بف األغمب مؤسس الدكلة األغمبية في إفريقية ،كتكفي عاـ 218ق.

 – 3أبك عبد اهلل محمد حسف الزكيمي السرتي .مف أىالي القرف الرابع اليجرم ،عاش في

إفريقية "،كيظير أف أصمو مف سرت البمد المشيكر في طرابمس ،كأقاـ بزكيمية تكنس ،كنسب إلى

سرت ألف أصمو منيا .كنسب إلى زكيمة تكنس ألنو أقاـ بيا".77

سمع الكثير مف عمماء إفريقية ،كرحؿ إلى المشرؽ فسمع مف بعض عممائيا ،ككاف مف

أىؿ العمـ كالقرآف كالفرائض ،ككاف يجمس في مؤخر الجامع كيجتمع إليو الناس كيفتي في

المسائؿ .عاش بطرابمس ،كتكفي بيا عف عمر خمسة كثمانيف عاما سنة 383ىػ ،كدفف بباب
سمـ بتكنس".78

 - 4أبكعثماف سعيد بف خمؼ بف جرير الحساني .يرجع أصمو إلى أثماد حساف التي

أنشأىا القائد حساف بف النعماف بالقرب مف سرت لما عسكر بالمنطقة عاـ 80ىػ .كلد سعيد

بطرابمس كبيا نشأ ،كاف رجال صالحان مستجاب الدعكة ،تكفي سنة 362ىػ".79

 - 5أبك عثماف سعيد بف خمؼ بف جرير السرتي .مف ساكني القيركاف ،رحؿ إلى مكة

كمصر كقرطبة كسمع مف بعض شيكخيا ،كاف حافظان ألخبار النساؾ كالعباد ،كلو حظ مف

المعرفة بالمذاىب.80

 - 6أبك بكر بف عتيؽ بف القاسـ السرتي .قاؿ عنو الزاكم في كتابو أعالـ ليبيا إنو" :شاعر

أديب ،مػف شعػراء سػرت المبرزيف ."81كذكر صاحب معجـ البمداف "قاؿ أبك الحسف عمي بف

المفضؿ المقدسي الحافظ مف أصحاب السمفي :أنشدني أبك بكر عتيؽ بف القاسـ السرتي لنفسو:
لسا هف يسر الحب في الخد ناطؽ
بسرم كاش أك لحيني رامؽ

أقكؿ لعيني دائمان كلدمعيا

ائر
أجد ما ينفؾ لي منؾ ض ه
فمكالؾ لما أعرؼ العشؽ أكال

كلكاله لـ يعرؼ بأني عاشؽ

82

يمكف القكؿ أخي ار إف مدينة سرت اإلسالمية (سمطاف) عاشت فترة مف االزدىار في القرنيف
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الرابع كالخامس اليجرييف ،فكانت ترد عمى مينائيا المراكب محممة باألمتعة كتعكد حاممة منتجات
المنطقة كما يرد عمييا مف تجارة القكافؿ مف بالد ما كراء الصحراء إذ كانت سرت اإلسالمية

أقرب مدف الساحؿ لتمؾ البالد بنحك ألؼ كيمكمتر ،كفي الناحية العممية كالثقافية برز منيا العديد

مف العمماء كالشعراء شارككا في إثراء الحياة الثقافية ،كمع القرف السادس اليجرم بدأ سكانيا في
ىجرىا ،كطمرتيا الرماؿ كرغـ ما تـ الكشؼ عف آثارىا ما يمثؿ إال جزءا يسي ار ،كنأمؿ أف تعكد
معاكؿ المنقبيف إلييا لمكشؼ عف تاريخ مدينة إسالمية كاف ليا دكر ميـ في تاريخ ليبيا ثـ طكاىا

النسياف.
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الحواشي
 1عثذ اٌعض٠ض طش٠خ ششف ،جغشاف١ح ٌ١ث١ا (ا٦عىٕذس٠حِ ،طثعح اٌّصش.66 ،)َ1963،ٞ
 2س٠رشاسد جٛد ذشاٍ٠ذِ« ،ذٕ٠ح عٍطاْ» ،دىلُح لُثُا القذَوح ،ذصذس٘ا ا٦داسج اٌعاِح ٌ٣ثاس ٚاٌّرادف ٚاٌّذفٛظاخ اٌراس٠خ١ح١ٌ ،ث١ا،
اٌعذد اٚ٤ي (.106 ،)َ1964
ٌّ 3ض٠ذ ِٓ اٌرفاص ً١أظش :جٛد ذشاٍ٠ذِ« ،ذٕ٠ح عٍطاْ» 106؛ س٠رشاسد جٛد ذشاٍ٠ذ ،دساساخ لُثُحٔ ،مٍٗ إٌ ٝاٌعشت١ح :عثذ اٌذف١ع
اٌّ١اس ،أدّذ اٌ١اصٚس١ٌ( ٞث١إِ ،شٛساخ ِشوض جٙاد اٌٍ١ثٌٍ ٓ١١ذساعاخ اٌراس٠خ١ح.234 ،)َ1999 ،
 4جٛد ذشاٍ٠ذ ،دساساخ لُثُح.233 ،
 5جٛد ذشاٍ٠ذ ،دساساخ لُثُح.234 ،
 ِٓ 6اٌّؤسخ٠ ِٓ ٓ١زوش أْ فرخ ِذٕ٠ر ٟعشخ ٚٚداْ ذُ عٍ٠ ٝذ تغش تٓ أت ٝأسطاج ،إر ٚج ٗٙعّش ٚتٓ اٌعاص أثٕاء دصاسٖ ٌطشاتٍظ
ٌفرخ ٘اذ ٓ١اٌّذٕ٠ر( ٓ١اتٓ عثذ اٌذىُ٠ٚ ،الٛخ اٌذّ ِٓٚ .)ٞٛاٌّشجخ أْ عّش ٚتٓ اٌعاص ٘ ٛاٌز ٞفرخ عشخ تعذ فرذٗ ٌّذٕ٠ح إجذات١ح
عاَ 22ﻫ .َ643/ف ٟٙف ٟطش٠مٗ عٕذِا ذٛجٗ ٌفرخ طشاتٍظ ،ف ٟد ٓ١أسعً دٍّح تم١ادج تغش ٌفرخ ٚداْ.
 7غ١ضا فٙشفاسٚ ٞآخش ،ْٚدفشَاخ سشخ (هذَنح سلطاى) 7797–7711م ،ذشجّحِ :صطف ٝاٌرشجّاْ (ٌ١ث١إِ ،شٛساخ ِصٍذح
ا٢ثاس).18 ،
 8جان ذ١ش ،ٞتاسَخ الصذشاء اللُثُح فٍ العصىس الىسطً ،ذشجّح :جاد هللا اٌطٍذ١ٌ( ٟث١ا ،اٌذاس اٌجّا٘١ش٠ح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠ع
ٚا٦عالْ.200 ،)َ2004 ،
 9اتٓ عثذ اٌذىُ ،فتىح هصش والوغشب( ،تغذادِ ،ىرثح اٌّثٕ ،ٟد.خ). 200 ،
 10اتٓ عزاس ٞاٌّشاوش ،ٟالثُاى الوغشب فٍ ركش أخثاس األنذلس والوغشب ،ذذم١ك :ج .ط .وٛالْ١ٌ ،ف ٟتشٚفٕغاي ،جضء( ،1ت١شٚخ،
داس اٌثمافح).36،
 11أجشخ ِصٍذح ا٢ثاس دفش٠اخ تّٕطمح آثّاد دغاْ وشفد اٌٍثاَ عٓ أدذ اٌمصٛس اٌر ٟذٕغة إٌ ٝدغاْ تٓ إٌعّاْ ٌّ .ض٠ذ ِٓ
اٌرفاص ً١ساجعِ :ذّذ فشج ٚأخش« ،ْٚذمش٠ش أ ٌٟٚعٓ دفائش أثّاد دغاْ» ،هجلح عشَثُا القذَوحِٕ ،شٛساخ ِصٍذح ا٢ثاس اٌٍ١ث١ح،
اٌعذد اٚ٤ي (25 ،)َ1995؛ عع١ذ عٍ ٟداِذِٕ ،شٛس ف :ٝهعالن الذضاسج اإلسالهُح فٍ لُثُا (طشاتٍظِٕ ،شٛساخ اٌٍجٕح اٌٛطٕ١ح
ٌٍرشت١ح ٚاٌعٍٚ َٛاٌثمافح. ،)َ2007 ،
 12اٌىٕذ ،ٞكتاب الىالج والقضاج ،ذذم١ك :سفٓ جغد (ت١شٚخ 103 ،)َ1908 ،؛ إدغاْ عثاط ،تاسَخ لُثُا هنز الفتخ العشتٍ دتً
هطلع القشى التاسع الهجشي( ،تٕغاص ،ٜداس ٌ١ث١ا ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠ع.46 ،)َ1967 ،
 13اٌشّاخ ،ٟكتاب السُش ،ذذم١كِ :ذّذ تاٌذغٓ( ،ت١شٚخ ،داس اٌغشب ا٦عالِ.339 ،)ٟ
 14ذ١ش ،ٞتاسَخ الصذشاء اللُثُح.401،400 ،
ِ 15ذّذ اٌطاٌث ،ٟالذولح األغلثُح التاسَخ السُاسٍ 791ــ672ﻫ988/ــ787م ،اٌطثعح اٌثأ١ح (ت١شٚخ ،إٌّج ٟاٌص١اد ،ٞداس اٌغشب
ا٦عالِ.341 ،)َ1995 ،ٝ
 16اٌطاٌث ،ٟالذولح األغلثُح.342 ،
 17فٙشفاسٚ ٞآخش ،ْٚدفشَاخ سشخ.41 ،
 18ذ١ش ،ٞتاسَخ الصذشاء اللُثُح.401-400 ،
 19عثاط ،تاسَخ لُثُا هنز الفتخ العشتٍ.79 ،
 20عثاط ،تاسَخ لُثُا هنز الفتخ العشتٍ.84 ،
 21اتٓ دٛلً ،صىسج األسض (ت١شٚخ ،داس ِىرثح اٌذ١اج ،د.خ).70 ،
 22صاٌخ ِصطفِ ٝفراح اٌّض ،ٟٕ٠لُثُا هنز الفتخ العشتٍ دتً انتقال الخالفح الفاطوُح إلً هصش ،اٌطثعح اٌثأ١ح (تٕغاصِٕ ،ٞشٛساخ
جاِعح لاس ٔٛ٠ظ.155 ،)َ1994 ،
 23اٌّض ،ٟٕ٠لُثُا هنز الفتخ العشتٍ.156 ،
 24عثاط دّذأ« ،ٟذاس٠خ عشخ»ِٕ ،شٛس ف :ٝدفش٠اخ عشخ.43 ،
 25اتٓ خٍذ ،ْٚوراب اٌعثش ،ج  ،4ص194.
 26اتٓ خٍذ ،ْٚوراب اٌعثش ،ج 44 ،4
 27اتٓ أت ٟدٕ٠اس ،الوؤنس فٍ أخثاس أفشَقُا وتىنس ،ط( ،1ذٔٛظ ).63 ،
 28اتٓ عزاس ،ٞاٌث١اْ اٌّغشب ،ج.329 ،1
 29اتٓ خٍذ .ْٚوراب اٌعثش ،ج41 ،7؛ عثاط ،تاسَخ لُثُا هنز الفتخ العشتٍ.118 ،
 30عثاط ،تاسَخ لُثُا هنز الفتخ العشتٍ.118 ،
 31اٌرجـأـ ،ٟسدلح التجـانـٍ ،لذَ ٌٙا :دغٓ دغٕ ٟعثذ اٌ٘ٛاب( ،ذٔٛظ ،اٌّطثعح اٌشعّ١ح.182 ،)َ1958 ،
٠ 32شجع ٔغث ُٙإٌ ٝلثٍ١ح صٔاذٗ اٌر ٟوأد ِٛاٌ١ح ٌ ٓ١٠ِٛ٥ف ٟأ٤ذٌظ ،ثُ ذذٛي عٕ ُٙعع١ذ تٓ خضس تٓ فٍفٛي ِٛاٌ١ا ٌصٕٙاجح عاَ
379ﻫ ،فأوشِٗ تٍىٚٚ ٓ١الٖ عٍ ٝطثٕحٚ ،ذضٚج اتٓ تٍى ِٓ ٓ١تٕد فٍفٛي تٓ عع١ذ ،ثُ دذثد ت ٓ١عع١ذ ٚتٕ ٟص٠ش ٞجفٛج فأدجُ عٓ
اٌرضآِ ِعٚ ،ُٙلعد تّٕٙ١ا دشب عٕح 389ﻫٚ ،ذجذدخ ذٍه اٌذشب فأفٍد فٍفٛي إٌٛٔ ٝاد ٟلاتظ ٚأٌرفد د ٌٗٛصٔاذح ٚذمذَ تّجّٛعح
ٚادرً طشاتٍظ عٕح 391ﻫ.
 33اٌرجـأـ ،ٟسدلح التجـانـٍ.183 ،
 34عثاط ،تاسَخ لُثُا هنز الفتخ العشتٍ.120 ،
 35اٌطا٘ش اٌضا ،ٞٚوالج طشاتلس( ،ت١شٚخ ،داس اٌفرخ.83 ،)َ1970 ،
 36اٌضا ،ٞٚوالج طشاتلس.129-128 ،
 37اتٓ عزاس ،ٞالثُاى الوغشب ،ج .368 ,1
 38عثاط ،تاسَخ لُثُا هنز الفتخ العشتٍ.129 ،
 39اٌضا ،ٞٚوالج طشاتلس.84 ،
 40اٌضا ،ٞٚوالج طشاتلس.85 ،
 41اٌضا ،ٞٚوالج طشاتلس.89 ،
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 42دّذأ« ،ٟذاس٠خ عشخ».46 ،
 43دّذأ« ،ٟذاس٠خ عشخ».47 ،
 44اٌرجـأـ ،ٟسدلح التجـانـٍ.241 ،
 45ذ١ش ،ٞتاسَخ الصذشاء اللُثُح.267 ،
 46اتٓ خٍذ ،ْٚوراب اٌعثش ،ج .51 ،4
 47شاسي أٔذس ٞج١ٌٛاْ ،تاسَخ أفشَقُا الشوالُح ،ذعش٠ةِ :ذّذ ِضاٌ ،ٟاٌثش١ش تٓ عالِٗ ،ج( 2ذٔٛظ ،اٌذاس اٌرٔٛغ١ح ٌٍٕشش،
.96 ،)َ1983
 48اتٓ خٍذ ،ْٚوراب اٌعثش ،ج .31 ،4
 49دّذأ« ،ٟذاس٠خ عشخ».57 ،
 50دّذأ« ،ٟذاس٠خ عشخ».57 ،
 51أتٛعث١ذ هللا اٌثىش ،ٞالوغشب فٍ ركش تالد أفشَقُح والوغشب ،جضء ِٓ وراب اٌّغاٌه ٚاٌّّاٌه (تغذادِ ،ىرثح اٌّثٕ ،ٝد.خ).6 ،
 52ا٦دس٠غ ،ٟوصف أفشَقُا الشوالُح والصذشاوَحِ ،أخٛر ِٓ وراب ٔض٘ح اٌّشراق ف ٟاخرشاق ا٢فاق ،ذذم١كٕ٘ :ش ٞت١ش٠ظ
(اٌجضائش )َ1957،؛ ِذّذ ٛ٠عف ٔجُ ،إدغاْ عثاط ،لُثُا فٍ كتة الجغشافُح والشدالخ.46 ،
 53اتٓ عع١ذ ،تسظ األسض ،عٓ وراب :لُثُا فٍ كتة الجغشافُح والشدالخ.80 ،
ِ 54ذّذ اٌعثذس ،ٞسدلح العثذسٌ.78 ،
 55اٌعثذس ،ٞسدلح العثذسٌ.78 ،
 56أت ٛعاٌُ اٌع١اش ،ٟهاء الوىائذٚ ،ضع فٙاسعٙاِ :ذّذ دج ،ٟط( 2داس اٌّغشب ٌٍرأٌ١ف ٚإٌشش.10 ،)َ1977،
 57دّذأ« ،ٟذاس٠خ عشخ».56 ،
 58جّ١ظ ٘اٍِر ،ْٛجٛالخ ف ٟشّاي أفش٠م١ا ،ذعش٠ة :اٌّثشٚن اٌص٠ٛع( ٟطشاتٍظ ،داس اٌفشجإٌٍٔ ٟشش ٚاٌرٛص٠ع ،د.خ).134 ،
 59جٛد ذشاٍ٠ذ ،دساساخ لُثُح.230 ،
٠ 60عٛد اٌفضً ف ٟاعرمذاَ اٌثعثح االثش٠ح ٌٍجّع١ح تشئاعح اٌثشف١غٛس ج١ضا فٙشفاس ٞإٌ١ٌ ٝث١ا إٌ ٝد .صالح اٌذ ٓ٠دغٓ اٌغٛس ٞاٌزٞ
شغً ِٕصة سئ١ظ ِصٍذح ا٢ثاس ت ٓ١عٕر َ1975 ٟإٌ.َ1980 ٝ
 61جٛد ذشاٍ٠ذ ،دساساخ لُثُح.231 ،
 62جٛد ذشاٍ٠ذ ،دساساخ لُثُح.242 ،
ِ 63ذّذ ِصطف« ،ٝدفش٠اخ عشخ اٌمذّ٠ح» ،هجلح لُثُا القذَوح ،ذصذس عٓ ِصٍذح ا٢ثاس اٌٍ١ث١ح ،اٌعذداْ .65 ،4،3
 64عثذ اٌذّ١ذ عثذ اٌغ١ذِ« ،غجذ لذ ُ٠تّذٕ٠ح عٍطاْ» ،هجلح لُثُا القذَوح ،اٌعذداْ .72 ،4-3
 65عثذ اٌغ١ذِ« ،غجذ لذ ُ٠تّذٕ٠ح عٍطاْ»
ِ 66صطف« ،ٝدفش٠اخ عشخ اٌمذّ٠ح».65 ،
ِ 67صطف« ،ٝدفش٠اخ عشخ اٌمذّ٠ح».69 ،
 68فٙشفاسٚ ٞآخش ،ْٚدفشَاخ سشخ.222 -221 ،
 69غ١ضا فٙشفاسٛ٘ ،ٞي ت١شٛب « ،اٌٍم ٝا٢ثش٠ح»ِٕ ،شٛس ف :ٝدفشَاخ سشخ.161 ،
 70اتٓ دٛلً ،صىسج األسض.70 ،
 71فٙشفاسٚ ٞآخش ،ْٚدفشَاخ سشخ.224 ،
 72فٙشفاسٚ ٞآخش ،ْٚدفشَاخ سشخ.224 ،
ِ 73ذّذ ِغعٛد جثشاْ« ،ذشاجُ ٚع١ش ٌشخص١اخ ٌ١ث١ح»ِٕ ،شٛس ف ٟورابِ :جّٛعح ِٓ اٌثادث ،ٓ١هعالن الذضاسج اإلسالهُح فٍ
لُثُا١ٌ( ،ث١ا ،اٌٍجٕح اٌٛطٕ١ح ٌٍرشت١ح ٚاٌثمافح ٚاٌعٍ.288 ،)َ2008 ،َٛ
 74جثشاْ« ،ذشاجُ ٚع١ش ٌشخص١اخ ٌ١ث١ح».291 ،
 75عثاط ،تاسَخ لُثُا هنز الفتخ العشتٍ.211 ،
 76اٌطا٘ش اٌضا ،ٞٚأعالم لُثُا (طشاتٍظِ ،ىرثح اٌفشجأ.149 ،)َ1961،ٟ
 77اٌضا ،ٞٚأعالم لُثُا.27 ،
 78أدّذ إٌائة أ٤صاس ،ٞالونهل العزب فٍ تاسَخ طشاتلس الغشب (طشاتٍظِ ،ىرثح اٌفشجأ.92-91 ،)ٟ
 79أ٤صاس ،ٞالونهل العزب فٍ تاسَخ طشاتلس.125 ،
 80اٌضا ،ٞٚأعالم لُثُا.125 ،
 81اٌضا ،ٞٚأعالم لُثُا.19 ،
٠ 82الٛخ اٌذّ ،ٞٛهعجن الثلذاى ،عٓٔ :جُ ،عثاط ،لُثُا فٍ كتة الجغشافُح والشدالخ.70 ،
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نماذج لمحرف في كشمير من خالل فن التصوير
عاطف عمي عبد الرحيم
جامعة سوهاج
ممخص
تعد كشمير بمناظرىا الطبيعية كأنيارىا كجباليا مف أجمؿ البقاع ،كخمفت ىذه الطبيعة

حضارة متميزة تدعك إلى االىتماـ كالدراسة .كتعد الحرؼ في كشمير مف أبرز سمات ىذه

الحضارة عمى مر العصكر ،فقد انتشر في ربكعيا كثير مف الحرؼ ،كأعماؿ الغزؿ كالنسيج
كالصباغة كالخبز كالكرؽ كغيرىا ،كمما ساعد عمى ازدىار ىذه الحرؼ القدرة الفنية التي تمتع بيا

الكشميريكف عمى مر العصكر ،ما جعميـ ينتجكف مف خالؿ حرفيـ أعماالن فنية تتسابؽ عمى
اقتنائيا األسكاؽ العالمية حتى عصرنا الحديث.

كقد أفادنا فف التصكير الكشميرم كثي انر في الكقكؼ عمى طبيعة العمؿ في ىذه الحرؼ،

كمعرفة األدكات المستخدمة فييا ،كعدد األشخاص القائميف عمييا ،كالمالبس المناسبة لكؿ حرفة،

كطبيعة الحرؼ الخاصة بالرجاؿ ،كتمؾ المتعمقة بالنساء ،أك باالثنيف معان ،كذلؾ سمات

كخصائص األسمكب الفني الكشميرم في مجاؿ التصكير في تمؾ الفترة.
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مقدمة .اتسمت كشمير بطبيعة جميمة ذات مناظر خالبة ،تفردت بيا عف غيرىا مف البمداف،
كجعمت ىذه الطبيعة كثي انر مف الشعراء يتغنكف بيا ،فعمى سبيؿ المثاؿ يقكؿ عنيا الشاعر "محمد

إقباؿ" في أحد أبياتو الشعرية:

دؿ از حريـ حجاز كنكاز شيراز أست

تنـ كمى زخياباف جنت كشمير

أم  :يككف جسدم في رياض جنة كشمير كقمبي في حرـ الحجاز كنشيدم مف شيراز

كىذا ما أكده أيضا اإلمبراطكر جيانكير أحد حكاـ دكلة المغكؿ في اليند ،فكاف يتغنى دائمان

بمحاسف كشمير كيقكؿ :إذا كانت عمى األرض جنة فيي كشمير .1كنظ انر ألف شعب كشمير يتككف
مف أجناس مختمفة كينتمي لعدة حضارات كأدياف كلغات ،فقد ساعد ذلؾ في تشكيؿ حضارة ال

مثيؿ ليا في أم بقعة مف بقاع األرض ،حضارة متميزة تدعك إلى االىتماـ كالدراسة.

إحدل السمات الكاضحة في ىذه الحضارة ىي الحرؼ الكشميرية 2التي ذاع صيتيا

كشيرتيا في بقاع األرض شرقان كغربان ،كيأتي االىتماـ بيذا الجانب أف لكؿ مينة كحرفة
مكاصفات بعينيا كعناصر ككفاءات البد أف تتكافر فيمف يمارسيا ،كقد انر مف المعمكمات كالمعارؼ

المتصمة بكؿ ىذا ،كعددان مف المستكيات التي تحدد المنزلة التي يمكف أف يحتميا ىذا كذاؾ في
سمـ التدرج بالمينة أك الحرفة.3

كقد تركت لنا الحضارة اإلسالمية تراثان قيمان يكضح أنو كاف ىناؾ اىتماـ كاضح بيذا

الجانب الميف كالحرؼ منذ عيد الرسكؿ  كاستمر بعد ذلؾ ،4كمما يكضح ذلؾ أف ىناؾ بعض
المناطؽ كالمدف اإلسالمية قد أخذت شيرتيا بسبب الحرؼ التي مارسيا أىميا ،كعندما كصؼ

المقدسي الكاردات الرئيسية لبالد الشاـ قاؿ" :لدييا رجاؿ القمـ كالكتابة كحرفيكف كأطباء" ،كعند

مقارنتو لدمياط كتنيس في مصر قاؿ" :إف دمياط لدييا مف الحرفييف أكثر مف لدل تنيس"،
ككذلؾ القزكيني عندما تحدث عف أىؿ المكصؿ" :سكانيا كرماء ،كىـ جد محترفكف في

أعماليـ" ،كعف أصفياف كتب يقكؿ" :لقد تفكؽ فنانكىا عمى الكثير مف غيرىـ في كؿ حرفة"،
كنساء محترفكف
ككذلؾ نجد أيضان كصؼ الزىرم ألىالي المرية في أسبانيا فقاؿ" :إف أىميا رجاالن
ن
تظير ميارتيـ الفنية في أعماليـ".5
كنجد ىذا األمر كاضحان في كشمير ،إذ تقكـ األدلة عمى أف الكشميرييف يتصفكف بجميع

المزايا التي يتصؼ بيا سكاف المناطؽ الجبمية كاألراضي الخصبة ،كيعتبر الكشميرم ذكيان عبقريان
يتفكؽ عمى العناصر اليندية بقكة الحجة كقدرة استيعاب كثير مف المكاضيع كالتكمـ بيا ،كىك إلى

جانب ذلؾ فناف ماىر ،لو قابمية فذة في ممارسة الميف.6
الفنون والحرف في كشمير

يذكر ابف عبد ربو أف أىؿ اليند بصفة عامة ،يعدكف مف أعمـ الناس بأنكاع الحكمة
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كالطب كاليندسة كالصناعات العجيبة ،كبيا كثير مف أصحاب كأرباب الصنائع ،7كمما ساعد
عمى انتشار كازدىار كثير مف الحرؼ كالصناعات عمى أرضيا ،أنو كاف يخصص في كؿ
"محمة" داخؿ المدف الكبرل أماكف ألرباب الصنائع مف كؿ نكع؛ بحيث ال يحتاج أىؿ محمة إلى

أخرل في بيع كال شراء .8كمف مظاىر اىتماـ السالطيف في اليند بأصحاب الحرؼ كالصنائع

أنيـ كانكا يحرصكف عمى مقابمتيـ ليممكا عمييـ رغباتيـ مباشرة دكف الكزراء أك األمراء ،9كذلؾ إذا
أراد السالطيف الخركج إلى إحدل جيات ممكيـ ،كانكا يصطحبكف معيـ بجانب األمراء كأىؿ

المناصب أىؿ الحرؼ كالصنائع .10كينسحب ىذا األمر مف االىتماـ كالرعاية إلى إقميـ كشمير

أحد أىـ األقاليـ في اليند لما تميز بو مف صفات خاصة ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ :كقكع كادم

كشمير في منطقة متميزة ،إذ أصبح ممتقى ميمان لمتجارة بيف مدف اليند كآسيا الكسطى كغرب

الصيف ،ما جعمو يستقبؿ عناصر ثقافية مختمفة ،كمنتجات حرفية ذات تقاليد عديدة أكسبتو
خبرات متنكعة جعمت الفنانيف الكشميرييف ينتجكف أعماالن فنية رائعة.11

كتمدنا المصادر التاريخية ببعض المعمكمات عف بداية كنشأة كثير مف الحرؼ

12

في

كثير مف المؤرخيف يميمكف إلى أنو كاف ىناؾ دكر كبير لمسيد "عمي اليمداني"
كشمير ،فنجد
ان

13

في نيضة الفنكف كالحرؼ الكشميرية؛ كذلؾ بعد قدكمو إلى كشمير كبرفقتو سبعمئة مف أتباعو،

كاف مف بينيـ مف ىـ ميرة بالفنكف كالحرؼ استطاعكا أف يحققكا حالة مف االزدىار داخؿ

اإلقميـ .14كتعد فترة حكـ السمطاف زيف العابديف (874-823ىػ1470-1420/ـ) مف أىـ

الفترات في التاريخ الكشميرم التي شيدت نيضة فنية ال مثيؿ ليا ،إذ شمؿ ىذا السمطاف برعايتو

كاىتمامو الفنكف كالحرؼ ،فقد استقدـ الصناع كالحرفييف مف سمرقند كبخارل كفارس كاليند،
كجعميـ يستقركف في كشمير كمنحيـ االمتيازات كالعطايا ،كقاـ ىؤالء بنشر كتعميـ فنكنيـ كحرفيـ

لمكشميرييف ،ما جعؿ كشمير في ىذه الفترة متحفان لمفنكف كالحرؼ الرائعة.15

ميرز حيدر دكغالت" أحد كالة المغكؿ عمى كشمير عاـ (947ىػ1540/ـ)
كىذا ما جعؿ " ا

يصاب بالدىشة مف تفكؽ كركعة الفنكف كالحرؼ في الكشميرية كعبقرية أىؿ كشمير الفنية،

كثير مف الفنكف كالحرؼ التي ال
ككتب في مذكراتو يقكؿ" :في كشمير يستطيع الفرد أف يرل
ان

تككف شائعة في معظـ الدكؿ ،بينما في كشمير تككف مكجكدة بغ ازرة ككفرة ،كيذكر أف صاحب

الفضؿ في ذلؾ ىك السمطاف زيف العابديف" .16كقدر لمفنكف كالحرؼ الكشميرية أف تستمر
نيضتيا أثناء حكـ الجگ كالمغكؿ باستثناء الفترات التي شيدت اضطرابات في الحكـ ،أما في

عيد حكـ األفغاف كالسيخ لكشمير فقد القى الشعب الكشميرم كثي انر مف الظمـ كاالضطياد مف
قبؿ حكامو كفرض ضرائب باىظة ،ما انعكس بدكره عمى تدىكر إنتاج الفنكف كالحرؼ

المختمفة.17
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الحرفة بالكسر ىك اسـ مف االحتراؼ أم االكتساب ،كحرفة الرجؿ صنعتو ،كيقاؿ أحرؼ

إذا استغنى بعد فقر ،كأحرؼ الرجؿ إذا كد عمى عيالو ،18كالحرفي يصنع منتجاتو بنفسو أك
بمساعدة أحد أقاربو ،في حيف تعتمد الصناعة عمى تقسيـ العمؿ ،كتختمط أكقات العمؿ بالراحة

في حالة الحرؼ ،كيتكافر لمحرفي دائمان فرصة االبتكار كاظيار الميارة كاإلبداع ،أما في الصناعة
فيتبع نظاـ الساعات المحددة نظير أجر محدد .19كمما تجدر اإلشارة إليو أف بعض الحرؼ

20

كانت تعتمد عمى شخص كاحد في إنجازىا ،كبعضيا كاف يحتاج ألكثر مف شخص يتعاكنكف

فييا ،كعميو فقد كانت ىناؾ بعض التقاليد التي يجب مراعاتيا داخؿ الحرؼ ،إذ كاف ثمة ثالث
درجات عممية لكؿ حرفة :األكلى (المبتدئ) كالثانية (الصانع) الذم عميو أف يجتاز امتحاف كفاءة
كتأىيؿ قبؿ أف يصبح (معممان) في حرفتو ،كىي الدرجة الثالثة كاألعمى ،كنجد أف معظـ ىذه

التقاليد قد تأسست في الجزء الشرقي مف العالـ اإلسالمي في نياية العصكر الكسطى.21
الخراطة (خراطة الخشب)

كقدر مف اليندسة كالميارة
إف حرفة النجارة كاحدة مف الحرؼ التي تتطمب معرفة بالقياسات
ان

في تركيب القطع الخشبية جنبان إلى جنب ،22كيتفرع مف ىذه الحرفة طكائؼ عدة ،فمنيـ
النشاركف ،الخراطكف ،كصانعك المشربيات ،كمف يقكـ بالحفر عمى الخشب كتطعيمو ،كغيرىـ.23

ككاف خراطك األخشاب يقكمكف بخرط النكافذ كالمشربيات كغيرىا ،مستخدميف في ذلؾ قكسان

يحرككنو بيد ،كباليد األخرل يشكمكف اآللة القاطعة عمى الذم يريدكف تشكيمو ،24كتجدر اإلشارة

إلى أف حرفة الخراطة كانت مف الحرؼ المزدىرة ضمف أعماؿ األخشاب ،كالتي كاف يطمؽ عمييا

( )Pinjiraكالتي كانكا يشكمكف مف خالليا تصميمات ىندسية رائعة ،25كىذا ما جعؿ الرحالة
"برنير"

26

الذم زار كشمير في فترة حكـ اإلمبراطكر المغكلي أكرانجزيب ،يذكر في فقرة خاصة

تعميقان عمى دقة كجماؿ مصاريع النكافذ كاألبكاب المكجكدة في بيكت الممكؾ كاألمراء ،ككيؼ

كانت تستخدـ لتنظر مف خمفيا النساء ،كىذا ما أكدتو ركايات رحالة آخريف سافركا إلى كشمير
مثؿ "مكركرفت"

27

ك"فيجف" 28ك"ىجؿ"

29

ليظيركا أف الخراط الكشميرم كاف لديو ذكؽ جمالي في

تصميماتو ،كتحقيؽ جانب الخصكصية لمنساء.30

ىذا بالنسبة لمخراطة ،أما بالنسبة لباقي أعماؿ الخشب فالكشميريكف مشيكركف بتفكقيـ

كميارة أيدييـ التي ظيرت مف خالؿ صناعة األككاخ الخشبية التي كانت كسيمة لكسب الرزؽ

عند غالبية السكاف مف الرجاؿ كالنساء ،كبناء القكارب كالسالؿ كالبكابات كاألسقؼ الخشبية

كالكبارم كغيرىا .31كمرجع ىذه النيضة التي شيدتيا المشغكالت الخشبية الكشميرية يرتكز عمى
عامميف أساسييف :أكليما ميارة الكشميرييف بصفة عامة ،كثانييما كثرة األشجار في كشمير ،إذ

تشكؿ أحد العكامؿ االقتصادية الميمة لإلقميـ ،حيث يزرع في أراضييا كعمى جباليا أنكاع كثيرة
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مف األشجار ما جعؿ ⅛ مساحة كشمير تغطييا الغابات.32
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الوصف والتحميل

يشاىد الخراط جالسان عمى مقعد يرتفع عف األرض قميالن ،34في كضع المكاجية ،بينما ينظر

بكجيو في كضعية ثالثية األرباع ،كلو لحية كشارب ،مرتديان لقميص طكيؿ ،بنفسجي المكف مبطف
مف الداخؿ بالمكف األبيض ،مفتكح قميالن عند الرقبة ،أما غطاء الرأس فعبارة عف عمامة مف

قماش أبيض مقمـ ،كيمسؾ الخراط بيده اليمنى القكس الذم يستخدمو في خرط إحدل القطع

الخشبية ،كالتي يبدك مف الصكرة أنيا مثقكبة في كسطيا تتخمميا أداة يرتكز أحد طرفييا تحت قدـ
الخراط كالطرؼ اآلخر مثبت في لكح خشبي مستطيؿ يبدك أنو مثبت ليذه الميمة ،أما يده

اليسرل فيمسؾ بيا قطعة مف الخشب تبدك ككأنيا انتيى مف إعدادىا.

أسطر كتابية بالمغة الفارسية كضح مف خالؿ ترجمتيا أنيا ذات
كتتضمف الصكرة مف أعمى
ان

ارتباط بالمنظر المنفذ ،فيي تذكر أف ىذه صكرة لمخراط ممسكان بقكسو في يده اليمنى ،مع عرض
ألدكات الخراطة التي يستخدميا الخراط في محؿ عممو ،كمف ىذه األدكات عمى سبيؿ المثاؿ

نجد :القكس ،المنشار ،القدكـ ،األزميؿ ،كزيادة في اإليضاح فقد كتب اسـ كؿ أداة بجانبيا.

كمف خالؿ النظر لمصكرة نجد أف الفناف قد كفؽ في التعبير عف حرفة الخراطة ،كطبيعة

العمؿ فييا كالشكؿ الذم يجب أف يككف عميو الخراط ،كاألدكات التي يستخدميا الخراط في
حرفتو ،ككيفية استخداميا ،كما نجح الفناف في تحقيؽ قدر كاضح مف الحيكية كالحركة التي
نجدىا في رسـ الخراط ،كالطريقة شبو المثمثة التي يجمس عمييا كالتي تبدك مناسبة لطبيعة
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الحرفة ،كحركات األيدم سكاء التي تمسؾ القكس أك تمؾ التي تمسؾ بالقطعة الخشبية.

أما األلكاف فنجد الفناف قد اعتمد عمى مجمكعة مف األلكاف القميمة التي تميؿ إلى الدرجات

الداكنة في ألكانيا ،كالمكف البنفسجي ،كالبني بدرجاتو كالرمادم كقميؿ مف األبيض كاألسكد ،كما
تجدر اإلشارة إلى أف الصكرة قد خمت مف أية خمفيات ،كبدت مسطحة اكتفى الفناف فييا بالتعبير
عف العنصر األساسي كىك الخراط كما يستمزـ حرفتو مف أدكات ،كما أف ىذه تعد بمثابة تسجيؿ

لمحرفة كطبيعة العمؿ فييا كاألدكات الالزمة ليا.
الخبز

تصنؼ طائفة الخبازيف عمى أنيا مف أىـ الحرؼ اليدكية التي يحتاج إلييا الجميع ،35ككاف
األرز ىك الطعاـ الثابت لسكاف كشمير ،ككاف ذا أىمية بارزة في حياتيـ االقتصادية ،إذ ظؿ

"الشالى"ػ األرز غير المقشكر ىك الكسيمة الرئيسية لممقايضة لقركف طكيمة في كشمير حتى عاـ
(994ق1586/ـ) عندما غير اإلمبراطكر أكبر المغكلي ىذه السياسة كأدخؿ التعامؿ بالذىب
كالفضة.36

كتتـ صناعة الخبز مف محصكؿ األرز ،كذلؾ بعد نزع القشكر منو بكاسطة مدؽ يدكم أك

المطاحف الكبيرة الخاصة بطحف األرز ،كمما تجدر اإلشارة إليو أف ىناؾ تنكعان في تصاميـ
األفراف الخاصة بالخبز ،37منيا تمؾ التي نشاىدىا في الصكرة التي سيتـ تناكليا كالتي تمثؿ

مراحؿ عمؿ الخبز.38
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الوصف والتحميل
تنقسـ الصكرة إلى ثالثة مستكيات تكضح مراحؿ عمؿ الخبز كاألدكات الالزمة لذلؾ،

فنشاىد في المستكل األكؿ في مقدمة الصكرة مجمكعة مف األدكات كالمكاد الخاـ الالزمة لعمؿ
الخبز ،منيا قدر بو دقيؽ الخبز ،كآخر مخصص لجمع األخشاب الالزمة لمكقكد ،كبعض
األخشاب ،باإلضافة إلى ميزاف ،كزيادة في اإليضاح فقد سجؿ الفناف أسماء ىذه األدكات كالمكاد
الخاـ بجانبيا كتابة .أما القسـ األكسط مف الصكرة ،فيك األكثر أىمية ،إذ يظير بو مراحؿ إعداد

الخبز ،فنجد ناحية اليسار شخصان كاقفان جزؤه العمكم في كضعية جانبية ،بينما السفمي أقرب

لممكاجية ،يبدك أنو الخباز المسئكؿ عف إعداد الخبز مرتديان لقميص قصير شفاؼ رمادم المكف
أسفمو سركاؿ كاسع قصير بإحدل درجات المكف األصفر ،كعمى رأسو قمنسكة صغيرة صفراء

المكف ،كخمت قدماه مف لباس القدـ.

كيمسؾ بكمتا يديو قطعان مف الخبز يقكـ بتجييزىا لدخكؿ الفرف ،كفي الناحية اليمنى مف ىذا

القسـ يقؼ الشخص المسئكؿ عف تسكية الخبز (الفراف) ،في كضعية كمالبس مشابية لمخباز
كأماـ الفراف التنكر أك الصاج المعد لكضع الخبز عميو لتسكيتو ،كيقكـ الفراف بتحريؾ الخبز عف

طريؽ جاركفيف ليما أياد طكيمة ،كيتـ تغذية الفرف بقطع الكقكد مف الحطب عف طريؽ فتحة إلى

اليميف مف الفراف ،كبعد تسكية الخبز يتـ نقمو إلى الطاكلة المكجكدة في القسـ الثالث أعمى

الصكرة ،كالتي تجمس أماميا السيدة التي تشاىد في كضعية جانبية مرتدية لرداء أحمر طكيؿ
مبطف مف الداخؿ بالمكف األبيض ،كعمى أرسيا طرحة بيضاء تتدلى خمؼ ظيرىا ،كأماميا

صندكؽ تضع فيو الخبز الذم تـ تجفيفو.

كمف خالؿ النظر لتصميـ الصكرة نجد أف الفناف استطاع أف يكضح طبيعة حرفة إعداد

الخبز مف بدايتيا مف إعداد المكاد الخاـ كاألدكات الالزمة لذلؾ ،ثـ كيؼ يعد الخباز قطع الخبز
ثـ يعطييا لمفراف الذم يقكـ بتسكية الخبز عمى صاج الفرف المعد لذلؾ ،ثـ الطريقة التي يتـ بيا

تجفيؼ الخبز عمى طاكلة يظير عمييا أحجاـ مختمفة مف الخبز ،ثـ بعد ذلؾ حفظو في صندكؽ

معد لذلؾ ،كما حرص الفناف عمى إيجاد قدر كاضح مف الحيكية كالحركة تناسب طبيعة ىذه

الحرفة ،كالحركة التي عمييا العاممكف بيا ،ككانت خطتو المكنية تقميدية ،اعتمد فييا عمى مجمكعة
مف األلكاف القميمة ذات الدرجات الداكنة ،منيا األحمر كاألزرؽ كالبني كالرمادم كؿ عمى حسب

درجتو المكنية.
الغزل

الغزؿ ىك عممية سحب كجدؿ كلؼ ألياؼ النسيج كتحكيميا إلى خيط مستمر كممتد،

كتطكرت أشكاؿ مختمفة مف المغازؿ لمحصكؿ عمى ىذا الخيط في الحضارات القديمة ،40ككاف
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الغزؿ كالنسيج مف الميف األساسية لنساء كشمير بكجو خاص ،فقد كاف أكثر مف  %80يقمف بو

خاصة الغزؿ عمى العجمة ،كما تجدر اإلشارة إلى أف ىذه الحرفة كانت تعد كسيمة لكسب الرزؽ

عند الفقراء ،كارتبطت ىذه الحرفة ببعض العادات عند نساء كشمير ،إذ كف يقمف بالغناء أك سرد
بعض القصص كالنكادر مف الحكايات ألطفاليف أثناء عممية الغزؿ.41
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الوصف والتحميل

تشاىد اثنتاف مف السيدات تقكماف بالغزؿ ،كليما لباس متشابو عمى ىيأة رداء طكيؿ كاسع،

مفتكح قميال عند الصدر ،كعمى الرأس قمنسكة حمراء عمييا طرحة (دكبتة)

43

طكيمة تتدلى خمؼ

الظير ،كتظير العجمة المخصصة لمغزؿ أماـ السيدة المكجكدة في يسار الصكرة ،حيث تحرؾ

السيدة العجمة بيدىا اليمنى كتمسؾ طرؼ الخيط بيدىا اليسرل ،كتبدك السيدة األخرل في الناحية

اليمنى كىي تجيز ليا مف قدر أماميا أحد احتياجات الغزؿ .كالمالحظ عمى تصميـ الصكرة
اعتماد الفناف عمى أسمكب بسيط في تنفيذ التصميـ ،كاالكتفاء بالعناصر األساسية ،كخمت الصكرة
مف أية زخارؼ أك خمفيات ،كما خمت مف أية كتابات.
النسيج

طبيعيا أف
كانت لميند شيرة كاسعة في صناعة المنسكجات منذ أقدـ العصكر ،كمف ثـ فقد كاف
ن

تزدىر ىذه الصناعة في العصر اإلسالمي ،44ككانت كشمير أحد أقاليـ اليند ،التي ازدىرت بيا

صناعة المنسكجات عمى كجو الخصكص ،كذلؾ منذ عيد السمطاف زيف العابديف (-823
كبير ،ثـ تطكرت صناعة المنسكجات
تطكر نا
874ق ،)1470-1420/الذم شيدت الفنكف في عيده نا
تطكر ممحكظنا عمى عيد األباطرة المغكؿ ،بعد ضـ كشمير لإلمبراطكرية المغكلية في اليند.45
نا
كاكتسبت كشمير شيرةن خاصةن في مجاؿ صناعة المنسكجات ،بسبب شيالنيا الصكفية
المزدانة بالزخارؼ ،كالتي عرفت باسـ "الشيالف الكشميرية ،كالتي كثر الطمب عمييا في معظـ

أنحاء العالـ .46كامتازت ىذه الشيالف بألكانيا المميزة -األحمر الداكف ،كاألزرؽ ،كاألصفر-
كالتي كانت ترتدل مف قبؿ الرجاؿ النساء ،47ككذلؾ تصميماتيا المتنكعة كالمتميزة ،لذا كانت ىي
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أكثر المالبس المفضمة التي يرتدييا الرجاؿ في البالط ،كبمغت ىذه الشيالف قمة تطكرىا في أثناء
حكـ األباطرة المغكؿ لكشمير.48

كجدير بالذكر أف ىناؾ عدة عكامؿ ساعدت كشمير عمى تبكء ىذه المكانة المتميزة في

صناعة المنسكجات ،منيا العامؿ الزراعي؛ حيث تنمك أشجار التكت المنتشرة بكثرة في الكادم؛

ما يكفر الحرير ،كعامؿ الرعي؛ حيث تكافر الصكؼ مف قطعاف األغناـ كالماعز ،كالعامؿ

البيئي؛ حيث تتسـ كشمير بمناظرىا الجميمة التي انعكست عمى التصميمات الجميمة ،التي تزداف

بيا المنسكجات الكشميرية ،ىذا باإلضافة إلى العامؿ البشرم ،سكاء مف جانب الحكاـ كاىتماميـ

بيذه الصناعة ،أك مف جانب الحرفييف الكشميرييف الذيف أتقنكا ىذه الصناعة.49
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يشاىد اثناف مف النساجيف يجمساف عمى لكح خشبي عريض ،في كضعة جانبية ،كليما
لحى كشكارب أحدىما لحيتو بيضاء ،كاآلخر تميؿ إلى البني ،يرتدياف لباسان بسيطان ذا أكماـ
كاسعة في جزئو السفمي ،أما أغطية رؤكسيما فأحدىما يرتدم عمامة مف قماش أبيض مقمـ تشبو
العمائـ المغكلية اليندية ،أما اآلخر فيرتدم قمنسكة صغيرة رمادية المكف ،كترل أيدييما تتحرؾ

لينجز عمميما ،ككذلؾ األمر بالنسبة ألقداميما التي تحرؾ الجزء السفمي مف النكؿ
ا
عمى النكؿ

المكصؿ بخيط النسيج الذم يحركانو كفؽ الطمب ،كأماميما يظير النكؿ بأجزائو المختمفة
كخيكطو ،كبو عممية نسج لشاؿ مف صكؼ الباشمينا

51

ذم لكف أحمر ،كالى يميف الصكرة تظير

مجمكعة مف األشياء التي ربما يحتاجيا الحرفيكف في أكقات الراحة ،نجد منيا سمة ربما بيا طعاـ
كشكؿ إبريؽ لمشراب ،كنرجيمة لشرب الدخاف.

كيحيط بالصكرة مف أعمى أسطر كتابية بالمغة الفارسية يتضح مف ترجمتيا أنيا صكرة

تكضح نسج الشيالف ،كبيا الحرفيكف كىـ يعممكف األنسجة الصكفية المعركفة بالباشمينا ،كيأتي
المنظر المنفذ بنفس األسمكب الذم اتبع في التصاكير السابقة كىك االكتفاء بالجانب التكضيحي

لحرفة نسج الشيالف كشكؿ النكؿ في ىذه الفترة ،كطبيعة عمؿ الحرفييف كجمكسيـ عميو.
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كذلؾ بعض االحتياجات التي تمزـ الحرفييف أثناء العمؿ مف مأكؿ كشراب كشرب الدخاف،

كذلؾ في غياب شبو تاـ ألم نكع مف الزخارؼ داخؿ التصميـ كاالعتماد عمى مجمكعة مف
األلكاف القميمة ،أشيرىا األحمر ،كاألبيض ،كالبني بدرجاتو.
الصباغة

تعد الصباغة مف الحرؼ الميمة التخصصية ،كىي قريبة جدان مف صناعة المنسكجات،

كالى حيف ظيكر الصباغة الحديثة المركبة فقد كانت تستخرج ألكاف الصباغة مف المكاد النباتية
كالحيكانية .52كقد تفكؽ حرفيك كشمير في عمؿ الصبغات ،حيث يذكر أنيـ نجحكا في إنتاج

مجمكعة ألكاف تزيد عمى نحك  300درجة لكنية مختمفة ،كما عرفكا مثبتات األصباغ في كقت

مبكر.53
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الوصف والتحميل
يشاىد الصباغ كاقفان ينظر بكجيو في كضعية جانبية ،كقد ارتدل قميصان رمادم المكف يصؿ

ألعمى الركبة ،أسفمو سركاؿ كاسع قصير ،كعمى رأسو عمامة ،كيمسؾ الصباغ بيديو عصا طكيمة
يقمب بيا األقمشة المراد صباغتيا داخؿ القدكر ،التي نجد اثنيف منيا ،كقد اشتعمت تحتيما

النيراف مف مكقد مرتفع عف األرض ،يتقدمو بعض قطع الحطب الالزمة لالشتعاؿ.

أما الجزء الذم يتضمف مقدمة الصكرة فبو مجمكعة األدكات التي يحتاجيا الصباغ ،مف

قدكر لحفظ مكاد الصباغة كميزاف لكزف النسب المخصصة لمحصكؿ عمى درجات لكنية معينة،
كحامؿ عميو نماذج لدرجات لكنية مختمفة ،كاألبيض كاألحمر كاألصفر كالبنفسجي كاألسكد
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كاألزرؽ ،كتظير كذلؾ العصي التي يحرؾ بيا األقمشة داخؿ قدكر الصباغة ،كمدكف بجانب

ىذه األدكات أسماؤىا بالفارسية .باإلضافة إلى الكتابات التي تحيط بالمنظر مف أعمى ،كالتي

تكضح أف ىذه حرفة الصباغة كالقائـ عمييا كاألدكات الالزمة ليذه الحرفة.
الورق

الكرؽ مادة رقيقة تنتج عف طريؽ ضغط األلياؼ ،كيعكد الفضؿ في اختراع الكرؽ إلى
الصينييف ،الذيف أنتجكه منذ عاـ 105ـ .كذلؾ مف سيقاف نبات الخيزراف (البامبك) المجكفة،
كالخرؽ البالية أك شباؾ الصيد القديمة ،ككانت ىذه المكاد تدؽ بعد أف تغسؿ جيدان كتفقد ألكانيا

حتى تتحكؿ إلى عجينة طرية ،فتضاؼ إلييا كمية مف الماء حتى تصبح شبيية بمادة الصابكف،
كبعد أف يصفى الخميط تؤخذ األلياؼ المتماسكة المتبقية بعناية لتنشر فكؽ لكح مسطح لتجففو

ح اررة الشمس ،كبعد التجفيؼ يمكف صقؿ فرخ الكرؽ بعد ذلؾ بكاسطة خميط مف النشا الدقيؽ،
كيجفؼ مف جديد ،كىكذا يمكف الحصكؿ عمى كرؽ قابؿ لالستعماؿ.55

كقد بمغت كشمير مكانة متميزة في صناعة الكرؽ المعد لمكتابة أك لمتصكير عميو بصفة

عامة ،كالكرؽ المصقكؿ المستخدـ في فف التصكير بصفة خاصة ،كقد أسس السمطاف زيف
العابديف أكؿ مصنع لصناعة الكرؽ في كشمير ،ككاف ىذا المصنع األكؿ مف نكعو في اليند،
ككاف ىناؾ طمب كبير عمى الكرؽ الكشميرم في اليند خالؿ الحكـ المغكلي كاألفغاني ،لما لو

مف مميزات.56
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الوصف والتحميل
تنقسـ الصكرة إلى قسميف :العمكم كبو المراحؿ األكلى لعمؿ الكرؽ ،مف دؽ كعجف لممكاد

التي يصنع منيا في أعمى الصكرة ناحية اليميف ،ثـ تصفيتو لعزؿ األلياؼ المتماسكة عف
الضعيفة ،كيقكـ بذلؾ شخصاف يقفاف في كضعية جانبية بدكف مالبس تقريبا ،أك حتى أغطية
رؤكس ،كيقكماف بالضغط عمى األلياؼ في قطعة مف القماش األبيض تـ ربطيا في كسطييما.

أما القسـ األسفؿ فنجد بو باقي مراحؿ إعداد الكرؽ ،حيث يظير أحد األشخاص في

كضعية جانبية ،مرتديا لقميص أزرؽ داكف ،كعمى رأسو عمامة كيمسؾ بيديو جزءان مف الكرؽ

المتماسؾ ،ليقكـ بتيذيبو ،كالى األسفؿ منو يكجد جزء مبنى معمؽ عميو ألكاح الكرؽ لتجؼ ،كذلؾ
إلى الخمؼ مف الشخص قدر بو محمكؿ مف المكف األبيض الستخدامو في الكرؽ ،كما يكجد حبؿ
منشكر معمؽ عميو أفرخ مف الكرؽ األبيض ،كالمكبس الذم يقكـ بفرد الكرؽ بعد تجميعو فكؽ

بعضو ،باإلضافة إلى بعض األدكات األخرل المستخدمة في إعداد الكرؽ.

كقاـ الفناف بتكزيع ىذه األدكات عمى أجزاء التصميـ كي تظير بكضكح ،مع تدكيف اسـ كؿ

أداة بالمغة الفارسية ،كاعتمد الفناف في خطتو المكنية عمى مجمكعة بسيطة مف األلكاف ،مثؿ
األحمر ،كاألزرؽ ،كاألبيض ،كالبني .كاتضح مف التصميـ أف مثؿ ىذه الحرفة تحتاج إلى عدد

مف األشخاص لمعمؿ بيا ،كؿ حسب تخصصو ،كما يالحظ غياب الجانب الزخرفي عف التصميـ

كباقي التصميمات ،ما جعؿ البساطة تبدك سمة كاضحة في المكضكع التصكيرم المنفذ.
الدراسة التحميمية

مف خالؿ استعراض مجمكعة الحرؼ التي تعرضت ليا الدراسة ،أمكف الكقكؼ عمى بعض

السمات كالخصائص الفنية التي امتاز بيا األسمكب الفني الكشميرم في مجاؿ تصكير الحرؼ
في ىذه الفترة ،فنالحظ أف:

التصميمات :يالحظ مف خالؿ التصاكير التي تـ التعرض ليا أنيا امتازت بالبساطة في

تككينيا الفني ،حيث اكتفى الفناف داخؿ التصميمات بالتعبير عف الحرفة بأقؿ العناصر كأبسطيا،
دكف االىتماـ بالجانب الجمالي الزخرفي ،فيالحظ تمثيمو لمقائميف عمى الحرفة كمراحؿ إعدادىا،
كاألدكات المستخدمة فييا ،ككانت التصميمات تقسـ مف الداخؿ إلى مستكل ،أك اثنيف ،أك ثالثة،

كذلؾ بحسب طبيعة مراحؿ العمؿ داخؿ كؿ حرفة.

رسوم األشخاص :كانت كاقعية إلى حد كبير ،مف حيث النسب التشريحية ،سكاء لمرجاؿ أك

النساء تميؿ إلى االكتناز قميال ،كامتازت رسكـ كجكه الرجاؿ بالمحى كالشكارب ،كاكتفى الفناف
برسـ األشخاص المنكط بيـ الحرفة فقط ،لذلؾ جاءت رسكميـ قميمة داخؿ التصاكير.

المالبس :تنكعت ما بيف القميص الطكيؿ الذم يصؿ إلى القدميف كمفتكح عند الرقبة ،كما في
150

ٌجذح اٌىجش ٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌؼذد األٚي /أثشَ4102 ً٠

المكحات ( )1ك( ،)6أك القميص القصير الذم يصؿ إلى الركبتيف كأسفمو سركاؿ كاسع قصير،

كما في المكحات ( )2ك( .)5أما مالبس النساء فجاءت نمطية عبارة عف رداء كاسع طكيؿ يستر
البدف كمو ،كما في المكحات ( )2ك(.)3

أغطية الرؤوس :بالنسبة لمرجاؿ اقتصرت إما عمى العمائـ التي تمتؼ حكؿ الرأس عدة

لفات ،كىي مف قماش أبيض مقمـ ،كما في المكحات ( )1ك( )5ك( .)6أك القمنسكات المرتفعة
قميال عف الرأس ،كقد تنكعت ألكانيا ما بيف األحمر كالرمادم كاألصفر ،كما في المكحات ()2
ك( )3ك( .)4أما النساء فكاف غطاء الرأس الثابت عبارة عف قمنسكة قصيرة كعمييا الدكبتة

الطكيمة ،كالتي تعددت ألكانيا ما بيف األبيض كاألصفر ،لكحات ( )2ك(.)3

الوضعيات :ىناؾ تنكع في الكضعيات كالجمسات التي عمييا األشخاص داخؿ التصاكير،

ما بيف الكضعية الجانبية لكحة ( )2كالمكاجية لكحة ( )1كالثالثية األرباع لكحة ( ،)5كما يالحظ

أف البعض منيـ في حالة كقكؼ لكحة ( ،)5( ،)2كالبعض جالس لكحة ( ،)4(، )3(، )1كالسبب
في ىذا التنكع أف لكؿ حرفة طبيعتيا الخاصة في العمؿ كالحركة.

الحيوية والحركة :نجح الفناف في إكساب تصميماتو الفنية قد نار كاضحان مف الحيكية كالحركة،

ظير مف خالؿ تنكع الكضعيات ما بيف الكقكؼ كالجمكس كاالنحناءات ،كالكضعية الجانبية
ككضعية المكاجية كالثالثية األرباع ،كذلؾ نظرات الكجكه كحركات األيدم كاألرجؿ ،كجاء ذلؾ

كثير مف الحيكية كالحركة.
منفذا بطريقة كاقعية تناسب طبيعة العمؿ داخؿ ىذه الحرؼ التي تتطمب ان

الخمفيات :اختفت الخمفيات كأحد العناصر الفنية داخؿ مجمكعة التصاكير مكضكع

الدراسة ،ما أفقد التصميمات لكثير مف العمؽ الفني الذم يعد إحدل السمات المميزة لممكضكع

التصكيرم ،كجاءت الرسكـ مسطحة نفذت عمى مستكل كاحد أك أكثر بحسب طبيعة كؿ حرفة.

الكتابات :كجدت داخؿ مجمكعة التصاكير –ما عدا صكرة حرفة الغزؿ– كتابات بالمغة

الفارسية ،تعد بمثابة تكثيؽ لمحرؼ المتناكلة ،إذ تشير ىذه الكتابات إلى اسـ الحرفة ،كمف يقكـ
بيا ،كاألدكات المستخدمة فييا ،فقد كاف الفناف يسجؿ اسـ كؿ أداة بجانبيا.

الزخارف :يكجد غياب كاضح لمزخارؼ الفنية داخؿ تصميمات التصاكير مكضكع الدراسة،

سكاء النباتية أك اليندسية أك الحيكانية أك غيرىا مف الزخارؼ ،كلعؿ ذلؾ راجع إلى أف طبيعة

ىذه التصاكير تبدك تكثيقية فقط لمحرؼ المختمفة ،اىتـ الفناف فييا باالعتماد عمى العناصر

األساسية المعبرة عف كؿ حرفة.
الخاتمة ونتائج البحث

تناكلت ىذه الدراسة مكضكع "نماذج لمحرؼ في كشمير مف خالؿ فف التصكير" تـ

التعرض فييا لمجمكعة مف الحرؼ ،ىي الخراطة ،الخبز ،الغزؿ ،النسيج ،الصباغة ،الكرؽ.
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كمف أىـ النتائج التي تـ الكقكؼ عمييا مف خالؿ الدراسة ما يأتي:

 تبيف مف خالؿ الدراسة أف الحرؼ في كشمير تميزت باالنتشار الكاسع ،فيي مكجكدة فيمعظـ المدف حتى تمبي االحتياجات اليكمية لمسكاف ،كقد أكدت المصادر التاريخية ذلؾ األمر.

 ظير مف خالؿ دراسة التصاكير عديد مف مالمح كسمات األسمكب الفني الكشميرم في مجاؿالتصكير خالؿ القرف 13ﻫ19/ـ ،كالتي تـ تناكليا بالتفصيؿ في الدراسة التحميمية.

 -كضح مف خالؿ الدراسة أف التككينات الفنية لمجمكعة التصاكير مكضكع الدراسة افتقدت إلى

عديد مف عكامؿ القبكؿ الفني ،كيبدك ذلؾ كاضحا في عدـ االىتماـ بالجانب الزخرفي ،كرسكـ

الخمفيات ،كالعمؽ الفني.

 -أبانت الدراسة أف ىناؾ أسمكبان فنيان كاحدان تقريبا تـ االعتماد عميو في تنفيذ التصاكير ،يظير

ذلؾ مف خالؿ بساطة األسمكب في التصميمات ،كاالكتفاء بالعناصر األساسية لمحرؼ ،كتشابو

رسكـ األشخاص ،ككذلؾ الخطة المكنية ،ماعدا صكرة حرفة الغزؿ فيي مختمفة نسبيا عف باقي

التصاكير ،ما يدعـ الميؿ إلى أف ىناؾ فنانان كاحدان قد نفذ مجمكعة التصاكير ،باستثناء

الصكرة المشار إلييا.

 كضح مف خالؿ التصاكير أف ىناؾ بعض الحرؼ نفذت كاكتممت فييا خطكات العمؿ مفالبداية إلى النياية ،مثؿ حرفة الخبز ،كالكرؽ ،كذلؾ أمكف التعرؼ عمى أف بعض الحرؼ

تحتاج لشخص كاحد في إنجازىا ،مثؿ الخراطة كالغزؿ ،كالبعض يحتاج ألكثر مف شخص،

مثؿ الكرؽ كالخبز.

 أظيرت الدراسة أف اآلالت المستخدمة في الحرؼ امتازت بأنيا بسيطة تقميدية ،كاتسمتأساليب العمؿ فييا بالطابع النمطي المتكرر ،ككاف النجاح الذم تحقؽ لبعض المنتجات كما
ذكرت المصادر مرده إلى ميارة الحرفييف كتفكقيـ كابتكاراتيـ.

 اتضح مف خالؿ الدراسة أف الحرؼ في كشمير كاف يشارؾ فييا كؿ مف الرجاؿ كالنساء،باستثناء بعض الحرؼ التي كانت تتطمب بعض المشقة فقد زاكليا الرجاؿ.

 -تبيف مف خالؿ الدراسة أف ىناؾ ارتباطان كاضحان بيف المكضكعات التصكيرية المنفذة كالكتابات

المصاحبة ليا ،حيث إنيا تتناكؿ اسـ الحرفة كالقائميف عمييا كاألدكات المستخدمة فييا ،أم
بمثابة تكثيؽ لمحرؼ.

 -أظيرت الدراسة أف ىناؾ خطة لكنية كاحدة تقريبا ىي التي تـ االعتماد عمييا في مجمكعة

التصاكير ،اعتمدت عمى مجمكعة قميمة مف األلكاف الداكنة ،مثؿ األحمر كاألزرؽ ،كالرمادم،
كالذىبي ،كاألصفر ،كؿ عمى حسب درجتو المكنية.
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الحىاشً
ٛٔ 1س اٌذ ٓ٠داٚد ،هحٌت الفشدوس (ثغذاد.6-5 ،)َ1950 ،
 ِٓ 2اٌذساعبد اٌز ٟرٕبٌٚذ ِٛضٛع اٌؾشف :صالػ اٌذ ٓ٠اٌؼج١ذ« ،ٞاٌؾّبي ّٔبرط ِٓ صٛسٖ ػٍ ٝا٢صبس اٌؼشث١خ اإلعالِ١خ» ،هدلت
كلٍت اَداة ،عبِؼخ ثغذاد ،اٌّغٍذ األٚي ،اٌؼذد اٌٛاؽذ ٚاٌؼشش539-525 )َ1977( ،ْٚ؛ ؽغِ ٓ١صطف ٝسِضبْ ،طىائف الحشف
ودوسهن االلتصبدي واالختوبعً والثمبفً فً هصش اإلسالهٍت (دوزٛساٖ ،وٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح)َ1999 ،؛ ١ٌٚذ ػٍِ ٟؾّذ خٍ،ً١
فئبث الصٌبع والعوبل فً تصبوٌش الوخطىطبث اإلسالهٍت هي المشى السببع الهدشي –الثبلث عشش الوٍالدي إلى الثبلث عشش الهدشي-
التبسع عشش الوٍالدي (ِبعغز١ش ،وٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح.)َ2005 ،
 3عؼ١ذ إعّبػ ً١ػٍ« ،ٝاٌٛظبئف ٚاٌؾشف ف ٟػٙذ اٌشعٛي ٚ صذس اإلعالَ» ،هدلت األصهش ،اٌغضء اٌغبثغ (-َ2012 ٛ١ٔٛ٠سعت
.1594 ،)1433
 4ساعغ وزبة :أث ٛاٌؾغٓ ػٍ ٟثٓ ِؾّذ اٌخضاػ ،ٟتخشٌح الذالالث السوعٍت على هب كبى فً عهذ الشسىل  هي الحشف والصٌبئع
والعوبالث الششعٍت (اٌمب٘شح ،اٌّغٍظ األػٌٍٍ ٝشئ ْٛاإلعالِ١خ.)َ1980 ،
 5اؽّذ ٛ٠عف اٌؾغٓ ،دٔٚبٌذ ٘ ،ً١التمٌٍت فً الحضبسة اإلسالهٍت ،رشعّخ :صبٌؼ خبٌذ عبس( ،ٞاٌى٠ٛذِ ،ىزجخ اٌفالػ،)َ2001 ،
421
 6داٚدِ ،ؾٕخ اٌفشدٚطٌ ،31،العزضادح ػٓ ٘زا اٌّٛضٛع ساعغ :صفبء ِؾّذ صجشٖ ،إللٍن خبهى وكشوٍش (اٌمب٘شح ،داس ػٌٍ ٓ١ذساعبد
ٚاٌجؾٛس.96-94 ،)َ2005 ،
 7وبْ أً٘ اٌؾشف ٠ؤر ْٛف ٟاٌّشرجخ اٌضبٌضخ ٌطجمبد اٌّغزّغ إٌٙذ ٞاألسثؼخٌٍّ ،ض٠ذ ػٓ ٘زٖ اٌطجمبد ساعغ :اٌج١ش ٟٔٚأث ٛاٌش٠ؾبْ ِؾّذ
ثٓ اؽّذ ،اٌّزٛف٘ 440 ٝـ ،تحمٍك هب للهٌذ هي همىلت همبىلت فً العمل أو هشرولت ،عٍغٍخ اٌزخبئش ( 109اٌمب٘شح -د٠غّجش ،)َ2003
.79-75
 8اثٓ ػجذ سثٗ أث ٛػّش اؽّذ ثٓ ِؾّذ األٔذٌغ ،ٟالعمذ الفشٌذ ،اٌزخبئش ( 111اٌمب٘شح ،اٌ١ٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبةٕ٠ ،ب٠ش ،)َ2004
اٌغضء اٌخبِظ.62 ،70 ،
 9وبْ اإلِجشاطٛس اٌّغ ٌٟٛأوجش – أؽذ أشٙش أثبطشح اٌّغٛي ف ٟإٌٙذ – ٘ ٛأوضش ِٓ ػٕ ٟثؤِش اٌصٕبػبد إٌٙذ٠خ ٙٔٚض ثٙب ،فىبْ فٟ
ػٙذٖ وّب ٠شِ ٞٚؤسخٗ أث ٛاٌفضً ِئخ ِصٕغ ٌٍٕغ١ظ ٚاألعٍؾخ ٚاٌصجبغخ ،وً ٚاؽذ ِٕٙب وبٌّذٕ٠خ ف ٟارغبػٗ .اؽّذ ِؾّٛد اٌغبدار،ٟ
تبسٌخ الوسلوٍي فً شبه المبسة الهٌذ وببكستبًٍت وحضبستهن( ،اٌمب٘شح ،داس ٔٙضخ اٌششق.399-397 ،)َ2001 ،
 10اٌغ١ذ ػجذ اٌؾ ٟاٌؾغٕ ،ٟالهٌذ فً العهذ اإلسالهً ،دائشح اٌّؼبسف اٌؼضّبٔ١خ( ،ؽ١ذس أثبد – .370-364 ،)َ1972
 11ع١بِبٌ ٝداط« ،اٌؾشف اٌ١ذ٠ٚخ ف ٟعبِٚ ٛوشّ١ش ٚالادن»ِ ،غٍخ صىث الششق ،اٌؼذد ( ،338عجزّجش.23 ،)َ1991
12
S. Digby, A Medieval Kashmir Bronze Vase, Aarp, (London,Dec 1972) 99-103; S. Digby, More
Historic Kashmir Metalwork, Iran, volume xii, 1974, 181-184.
 13اٌغ١ذ ػٍ ٟاٌّٙذأٌٚ ٟذ فِٕ ٟطمخ ّ٘ذاْ ثئ٠شاْ ف ٟػبَ ٚ ،َ1314اضطشٖ غض ٚرّٛ١سٌٕه ٌٛعظ آع١ب إٌ ٝاٌٙغشح إٌ ٝوشّ١ش
ٚثشفمزٗ عجؼّئخ ِٓ أرجبػٗ ،ؽ١ش ٚفك فٔ ٟشش اإلعالَ ث ٓ١اٌىشّ١ش .ٓ١٠أظش :صجشٖ ،إللٍن خبهى وكشوٍش.188 ،
14
www.southasian.maktoobblog.com 12-9-2012
 15داٚد ،هحٌت الفشدوس.113 ،
16
R.K. Parmu, A History Of Muslim Rule In Kashmir 1320-1819, (New Delhi, 1969),410.
 17وبٔذ اٌضشائت اٌّفشٚضخ ػٍ ٝاٌؾشف ٚاٌفٕ ْٛف ٟوشّ١ش أؽذ ِصبدس اٌذخً اٌّّٙخ ٌٍجالد ،فمذ وبْ ٠م َٛػٍ٘ ٝزٖ اٌؾشف ٚاٌفْٕٛ
Parmu, A History of Muslim , 398
لطبع وج١ش ِٓ األشخبص ؽ١ش رّضً ٌِ ُٙصذس دخًٌ .العزضادح ساعغ:
 18اثٓ ِٕظٛس عّبي اٌذ ٓ٠أث ٛاٌفضً ،لسبى العشة ،اٌّغٍذ اٌضبٔ( ،ٟاٌمب٘شح ،داس اٌؾذ٠ش.403-402 ،)َ2003 ،
 19ػجذ اٌٍط١ف ِؾّذ اؽّذ ؽغ« ،ٓ١اٌؾشف ٚاٌصٕبػبد اٌغ١بؽ١خ فِٕ ٟطمخ األلصش»ِ ،غٍخ كلٍت اَداة بسىهبج ،اٌؼذد ،32
د٠غّجش.881 ،)َ2011
 20وبْ أصؾبة اٌؾشف ٠شزشو ْٛف ٟاٌّٛاوت اٌز ٟرصبؽت االؽزفبالد ثجؼض األؽذاس اٌّّٙخٚ ،رؤر ٟوً طبئفخ أ ٚؽشفخ ثجؼض
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B. Schmitz, Z.Desai, Mughal and Persian Painting and Illustrated Manuscripts in the Raza Library
Rampur, Smithson institution libraries, (2006), 21, 279.
 38اٌؾغٓ ،اٌزمٕ١خ.340 ،
39
http://imagesoline.bl.uk. 20-5-2012
 40اٌؾغٓ ،اٌزمٕ١خ.293 ،
41
Parmu, A History of muslim, 411.
42
www.britishmuseum.org
20\5\2010.
 43أؽذ أغط١خ اٌشأط اٌخبصخ ثبٌٕغبء ٟ٘ٚ ،ف ٟاٌٍغخ األسد٠خ ثّؼٕ ٝطشؽخ أٚ ٚشبػ ٟ٘ٚ ،ػجبسح ػٓ لطؼخ ِٓ اٌمّبػ ٠صً طٌٙٛب
إٌ ٝؽٛاٌ ٟصالصخ أرسع رط ٜٛػٍ ٝاٌشأطٚ ،لذ رٕٛػذ األلّشخ اٌز ٟصٕؼذ ِٕٙب اٌذٚثزخ ،ؽغت اٌّغز ٜٛاالعزّبػٌٍّ ٟشأحٚ ،وبٔذ
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ِٚب صاٌذ اٌّشأح اٌش٠ف١خ – خصٛصب ف ٟإٌٙذ رغزخذَ اٌذٚثزخ ٌزغط ٟسأعٙبٚ ،رؾغت ٚعٙٙب ػٓ اٌغشثبء ٠ٚمبي :إٔٗ ّ٠ىٓ رمذ٠ش ِذٜ
ؽشّخ اٌّشأح ف ٟرٍه األِبوٓ ِٓ طٛي اٌطشؽخ اٌز ٟرغطٚ ٟعٙٙب .أؽّذ اٌغ١ذ اٌشٛو ،ٟتصبوٌش الوشأة فً الوذسست الوغىلٍت الهٌذٌت
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دراسة جديدة لمنقوش الكتابية والعمارة والوظيفة
مجدم عبد الجكاد عمكاف عثماف
جامعة أسيكط
الممخص.

يتناكؿ ىذا البحث دراسة المدرسة الم ِع ِ
ين ِّية ؛ كاحدة مف أركع العمائر الدينية المممككية في مصر خارج
ُ

مدينة القاىرة ،تحتفظ بيا مدينة دمياط ضمف آثارىا اإلسالمية الباقية ،كىي مدرسة مممككية تميزت بالثراء الفني
كضخامة البناء ،ما جعميا ترقى مف حيث الخصائص الفنية كعناصر التككيف الخارجي كالداخمي إلى تصنيؼ
عمائر مدينة القاىرة المممككية ،عمى الرغـ مف ككنيا عمارة أىمية ،كليست عمارة سمطانية أك أميرية ،حيث قاـ

ببنائيا أحد كبار التجار بالمدينة.

كقد تناكلت عديد مف الدراسات السابقة ىذه المدرسة ،لكنيا تباينت في بعض المحاكر الخاصة بيا ،لعؿ
أىما محكر التأريخ الصحيح ،ككذا محكر الغرض الكظيفي لممنشأة ،خاصة كأنيا مرت بمراحؿ معمارية متعددة
عبر العصكر .كسكؼ أحاكؿ في ىذا البحث الكقكؼ عمى صحة ىذه اإلشكاليات .كيعرض البحث لمفنكف
المعمارية الراقية بالمدرسة مدعكما بعدد مف الرسكمات اليندسية كتفريغات لمنقكش الكتابية ،ككذلؾ عدد مف
الصكر الفكتكغرافية مف أرشيؼ لجنة حفظ اآلثار العربية ،إلى جانب الصكر الحديثة قبؿ الترميـ كبعده كالتي مف
شأنيا إثراء البحث.
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ٓغل ١ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أُلهٍخ اُ ُٔ ِؼِّ٤ِ٘٤خ ثلٓ٤بٛ

مــقــــدمـــــة .دمياط  -مدينة عريقة عمى الضفة الشرقية لنير النيؿ ،اسميا اإلغريقي (تامياشيس)

ك(ذامياتا) ،كاسميا القبطي (ثامياتى) ك(تامات) .1تقع دمياط بيف تنيس كالقاىرة عمى زاكية مف
البحر المتكسط كنير النيؿ ،مخصكصة باليكاء الطيب ،كىي ثغر مف ثغكر مصر ،نزؿ بيا

الفرنسيكف في صفر سنة 615ىػ1218/ـ بقيادة لكيس التاسع ممؾ فرنسا ،كأقامكا عمييا

كممككىا -إلى السابع كالعشريف مف شعباف سنة 616ىػ1219/ـ .انتزع دمياط مف أيدم

الفرنسييف الممؾ الكامؿ ابف الممؾ العادؿ في شير رجب سنة 618ىػ1221/ـ.2

يكجد بدمياط جامع مف أقدـ الجكامع في الكجو البحرم ،تسميو العامة مسجد فتح ،عرؼ في

الكثائؽ باسـ "الجامع العتيؽ الفتحي" ،3لنزكؿ شخص بو يقاؿ لو فاتح بف عثماف األسمر

التكركرم ،4كيعرؼ الجامع حاليان بجامع أبي المعاطى.5

كبعد انتياء حممة الممؾ لكيس التاسع عمى دمياط سنة 648ىػ1250/ـ بستة أشير خربت

مدينة دمياط ،كلـ يتبؽ منيا سكل ىذا الجامع .كنالت دمياط أىمية كبيرة خالؿ العصر المممككي
كاتسع عمرانيا ،زارىا السمطاف األشرؼ قايتبام ،كبنى بيا سنة 880ىػ1475/ـ مدرسة عمى غرار

المدارس المممككية كانت تشرؼ عمى النيؿ عرفت باسـ المدرسة المتبكلية ،نسبة لمشيخ إبراىيـ

المتبكلي .6جددت عمارة ىذه المدرسة سنة 1123ىػ1711/ـ ،7لكنيا اندثرت حاليا.

كاف بدمياط مجمكعة كبيرة مف العمائر الدينية اندثر معظميا ،منيا :المدرسة المسممية،

المدرسة الراجحية ،المدرسة القاسمية ،جامع البحر 1009ق1600/ـ ،جامع البدرم 1106ىػ

1694/ـ ،جامع عمي النفيسي ،زاكية المغاربة .8كمف أىـ العمائر الدينية الباقية بدمياط المنشأة
مكضكع البحث ،كالمدرسة الرضكانية 1029ىػ1619/ـ ،كجامع المغربي بعزبة البرج (القرف

الثاني عشر اليجرم -الثامف عشر الميالدم).9

كيتناكؿ ىذا البحث دراسة لكاحدة مف أىـ العمائر الدينية المممككية في مصر خارج مدينة

القاىرة بالكجو البحرم ،بمدينة دمياط كىي "المدرسة المعينية" ،كىي منشأة مممككية ندر كجكد

صنك ليا بيف عمائر الدلتا الباقية .تميزت المدرسة بالثراء الفني كضخامة البناء ،ما جعميا ترتقي
مف حيث الخصائص الفنية كعناصر التككيف الخارجي كالداخمي-إلي تصنيؼ عمائر مدينة

القاىرة المممككية ،10عمى الرغـ مف ككنيا عمارة أىمية قاـ بيا أحد كبار التجار بالمدينة
عمارة سمطانية أك أميرية.12

11

كليست

تناكلت عديد مف الدراسات العممية السابقة ىذه المدرسة ،13لكنيا تباينت في بعض المحاكر

الخاصة بيا ،لعؿ أىما محكر التأريخ الصحيح ،ككذا محكر الغرض الكظيفي لممنشأة ،خاصة
كأنيا مرت بمراحؿ معمارية متعددة عبر العصكر ،كسكؼ يعالج ىذا البحث صحة ىذه

اإلشكاليات مبر انز ما تتسـ بو المدرسة مف فنكف معمارية مممككية راقية ،مستعينان بالعديد مف
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الصكر الفكتكغرافية األرشيفية كالحديثة مع مجمكعة مف التفريغات كاألشكاؿ اليندسية.14
المنشئ وتاريخ البناء .صارت ثمة إشكالية في التأريخ الصحيح لممدرسة الحالية ،خاصة

في ظؿ غياب عناصر التأريخ المباشر المتمثمة في النص التأسيسي كحجة الكقؼ األصمية ،كمما

زاد األمر تعقيدا احتفاظ المدرسة بالعديد مف النقكش الكتابية المؤرخة بطريقة حساب الج َّمؿ

15

المتباينة فيما بينيا .16كأدت القراءة غير الصحيحة لنصكص تمؾ النقكش في الدراسات السابقة

إلى حدكث تمؾ اإلشكالية ،كسنعرض ىنا لمقراءة الصحيحة ليذه النقكش كالتي ستسيـ إلى حد
كبير في معرفة تاريخ عمارة المدرسة كما تـ بيا مف إضافات عبر العصكر.

بدايةن يشير أقدـ النقكش المكجكدة بالمدرسة –كالتي سكؼ نتناكليا بالتفصيؿ الحقان– إلى

كجكد منشأة قديمة سابقة عف عمارة المنشأة الحالية مكضع البحث ،مؤرخة بسنة 710ىػ1310/ـ،
حيث سجمت فيو كتابات بخط الثمث في سطريف بنظاـ تاريخ حساب الج َّمؿ (شكؿ ،2لكحة ،)2كجاء
نصيا مطابقان لعبارة التاريخ كيق أر كما يأتي:

كداكـ عمى صنع تكف فيو مقػػتدان

عميؾ بفعؿ الخير س ػ ار كجػػيرةن
كشاىد بنا سعده قاؿ أرخكا

مش ػػيد معػػيف الديف 17عػػز بو ب ػػدا
سنة 710

كلػػيس ليػػذا الػػنقش عالقػػة بعمػػارة المنشػػأة الحاليػػة ،عم ػى الػػرغـ مػػف أنػػو تضػػمف لقػػب "معػػيف

الديف" ،كمف المرجح أنو متعمؽ بمصمى أك مسػجد مػف إنشػاء "محمػد بػف معػيف الػديف الفارسػككرم"
جػ ػ ػ ػػد ص ػػاحب المنش ػػأة مكض ػػع البح ػػث ،كت ػػـ االحتف ػػاظ ب ػػو م ػػف خ ػػالؿ حش ػػكتو الخش ػػبية األصػ ػمية
بالمدرسة بعد بنائيػا ،18كىػذه الظػاىرة –حيػث االحتفػاظ بػالنص التأسيسػي لمنشػأة أقػدـ تاريخي ػا مػف

المنشػػأة الحاليػػة ضػػمف المنشػػأة نفسػػيا ،كالتػػي تكالػػت عمييػػا اإلضػػافات عبػػر العصػػكر عنػػد إعػػادة
بنائيا في عمارة شاممة في فترة الحقة -نجد ليا أمثمػة أخػرل فػي عمػائر الػدلتا مػع اسػتمرار جريػاف

الكقػػؼ مثػػؿ :نقػػش مصػػمى أيػػكبي مػػؤرخ بسػػنة 619ى ػػ1222/ـ ،تػػـ االحتفػػاظ بػػو عنػػد بنػػاء جػػامع

الغمػرم بمدينػة ميػت غمػر كالمػػؤرخ بسػنة 905ىػػ1499/ـ ،19كمثبػت حالي ػا فػي جػدار المئذنػة بعػد
إزالة الجامع األثرم كبنائو عمػى الطػراز الحػديث ،20كمثػاؿ آخػر فػي الػنص التأسيسػي لػنقش كتػابي

لمدرسة أيكبية ببمدة أبيار مركز كفػر الزيػات كالمؤرخػة بسػنة 629ىػػ1231/ـ ،كالػذم مػا زاؿ مثبتػان

في لكح رخامي عمي أحد جدراف مدرسة أحمد البجـ المؤرخة بسنة1031ىػ1622/ـ.21

أما المنشأة الحاليػة لممدرسػة المعينيػة كطبقػان لمػا أكرده السػخاكم فانيػا ترجػع لمعصػر المممػككي

الجركسػي سػنة861-854ىػػ1456-1450/ـ ،كتنسػب لمحمػد بػػف محمػد بػف محمػػد معػيف الػػديف،22
المتكفي سػنة 861ىػػ1456/ـ ،23كػاف كاحػدان مػف كبػار التجػار بمدينػة دميػاط ،ككػاف ينػكب فييػا عػف

قض ػػاتيا ،ن ػػاؿ ش ػػيرة كاس ػػعة كص ػػيتان ذائعػ ػان ل ػػدل الس ػػمطاف الظ ػػاىر جقم ػػؽ 857-842ىػ ػػ-1438/
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1453ـ ،ككبػػار األم ػراء فػػي القػػاىرة ،24بناىػػا كأكقػػؼ عمييػػا أكقاف ػان كثي ػرة ،حيػػث أكرد السػػخاكم فػػي

ترجمتو ما نصو ..." :محمد بف محمد بف محمد معيف الديف الفارسػككرم األصػؿ ...وابتنـ بـدميا

مدرسة ىائمة وعمل بيـا شـيخاو وفـو ية كأكثػر الحػج كالمجػاكرة ...كمػات كىػك كػذلؾ قريبػان مػف سػنة

ستيف عف سف عالية ،كاستمرت المظالـ منتشرة ىناؾ بسبب أكقافو ،كىمؾ بسببيا غير كاحد.25"...

كنظ انر ألىمية المنشأة فقد كثرت األكقاؼ التي كقفيػا المنشػ عمييػا ،كمػا تشػير لػذلؾ العديػد

مػػف كثػػائؽ الكقػػؼ الصػػادرة مػػف محكمػػة دميػػاط خػػالؿ العصػػر العثمػػاني ،26كمػػا تشػػير أيض ػان إلػػى

إجػ ػػراء ترميمػ ػػات معماريػ ػػة سػ ػػنة 1109-1090ى ػ ػػ1697-1679/ـ ،كمػ ػػا أضػ ػػيفت إلييػ ػػا بعػ ػػض
األشػ ػػغاؿ الخشػ ػػبية فػ ػػي عصػ ػػر محمػ ػػد عم ػ ػي سػ ػػنة 1238-1236ى ػ ػػ1822-1820/ـ ،كػ ػػالمنبر
كحجػػاب الض ػريح ،كدكػػة المبم ػ  ،كمصػػاريع األب ػكاب الداخميػػة ،لكػػف تمػػؾ اإلضػػافات لػػـ تغيػػر مػػف
تخطيطيا األصمي.27

الموقع :طبقا لما أكردتو الكثائؽ -شػأف العمػائر األثريػة بمػدف الكجػو البحػرم حيػث تمركزىػا

فػػي األحيػػاء القديمػػة بالمدينػػة -تقػػع المدرسػػة بمنطقػػة تجاريػػة قديمػػة بالمدينػػة عرفػػت بشػػارع الخمػػس
(الجمػػرؾ) السػػعيد ،كبسػػكؽ األرز ،ككانػػت قريبػػة مػػف نيػػر النيػػؿ مػػف جيتيػػا البحريػػة لكنػػو انحسػػر
عنيػػا بعيػػدان اآلف .نالػػت المنطقػػة المكجػػكدة بيػػا المدرسػػة ش ػيرة مػػف حيػػث تسػػميتيا ،حيػػث يعػػرؼ
الشارع الذم تطؿ عميو باسـ شارع المعيني ،كالدرب بجكارىا باسـ درب المعيني( 28شكؿ.)1

ترجيح إ الق مف مح مدرسة عمى المنشأة .قبؿ تناكؿ ىذه النقطة المحكرية في الد ارسػة،

ينبغ ػػي أف نش ػػير إلػ ػى أف طبيع ػػة د ارس ػػة عم ػػائر ال ػػدلتا الديني ػػة تختم ػػؼ كثيػ ػ انر ع ػػف مثيالتي ػػا بمدين ػػة
القاىرة ،كذلؾ مف حيث تناكؿ المؤرخيف ليػا؛ فنجػد أف إشػارات المصػادر التاريخيػة لمعمػائر الدينيػة

التػي شػيدت بالػػدلتا خػالؿ العصػريف المممػككي كالعثمػاني اتسػػمت باإليجػاز الشػػديد ،29حيػث اكتفػػت
تم ػػؾ المص ػػادر ب ػػذكر اس ػػـ المنشػ ػ  ،كالمس ػػمى الع ػػاـ لمنش ػػأتو ،دكف ذك ػػر تفاص ػػيؿ تتعم ػػؽ بماىي ػػة

المنشػػأة ،أك شػػيكخيا كأكقافيػػا كأربػػاب كظائفيػػا ،كمالمحيػػا المعماريػػة العامػػة ،كذلػػؾ عمػػى عكػػس

كتابات المؤرخيف عف عمائر القاىرة ،حيث كاف المؤرخكف يعاينكف العمػائر بأنفسػيـ أك يعاصػركف

بناءىػا .كمػػف خػػالؿ د ارسػة ىػػذه المصػػادر كمػػا كرد فييػا مػػف إشػػارات لعمػائر دينيػة بالػػدلتا ،كجػػد أف

مصػػطمح "الج ػػامع" ك ػػاف أكث ػػر المصػػطمحات ش ػػيكعان ،يمي ػػو مص ػػطمح "مدرسػػة" بنس ػػبة ض ػػئيمة ،أم ػػا
مصػػطمح "خانقػػاه" كمنشػػأة تصػػكؼ فيػػك غيػػر مكجػػكد ،حيػػث اسػػتخدـ مصػػطمح "زاكيػػة" لمتعبيػػر عػػف

نكعية تمؾ المنشآت.30

كف ػي ظػػؿ غيػػاب الػػنص التأسيسػػي لممنشػػأة مكضػػع البحػػث ،ككػػذلؾ حجػػة الكقػػؼ األصػػمية،

يمكننا االعتماد في تحديد المسمى الصحيح لممنشأة عمى المصادر اآلتية:

أ) اإلش ػػارة المص ػػدرية الت ػػي أكردى ػػا الس ػػخاكم ،كالتػ ػي ج ػػاء فيي ػػا م ػػا نص ػػو" :كابتن ػػى ب ػػدمياط
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مدرسة ىائمة كعمؿ بيا شيخان كصكفية".

ب) كثائؽ الكقؼ التي ترجع لمعصر العثماني ،كالتي كرد بيا ذكر أكقاؼ المنش عمى ىذه

المنشأة ،31كالكثائؽ األخرل التي كرد بيا ذكر اسـ المنشأة.

ج) تخطيط المنشأة ذك اإليكانات حكؿ صحف أك درقاعة كعالقتو بالكظيفة.

كباعتبار المنشأة ككياف معمارم ديني شيد في العصر المممككي الجركسي فانو ينطبػؽ عمييػا
المعايير نفسيا التي تـ تطبيقيا عمى عمائر مدينة القاىرة في ذلػؾ العصػر ،لمكقػكؼ عمػى المصػطمح
الكظيفي الصحيح لتمؾ المنشآت كالكظيفة األساسية التي أدتيا .32كيمكننا إجماليا فيما يأتي:

 )1المدارس التي أدت كظيفة المسػجد الجػامع إلػى جانػب التػدريس بمغػت نسػبتيا  ،%63كأف

تمؾ التي اقتصرت فقط عمى كظيفة التدريس خضعت لرغبة الكاقؼ نفسو.33

 )2المدارس التي أدت كظيفة التصكؼ كخانقاه في العصر المممككي الجركسي بمغت نسبتيا

.34%30

 )3المدارس التي أدت كظيفتي الخطبة كالتصكؼ كانت محدكدة ،كبمغت نسبتيا .%25

كبصفة عامة فاف ظاىرة تعدد الكظائؼ في المنشػأة الكاحػدة خضػعت لرغبػة الكاقػؼ كامكاناتػو

المادية المتاحة كمتطمباتو منيا.35

كبتطبيؽ ذلؾ عمػى المنشػأة مكضػع البحػث ،نجػد أف المنشػأة بنيػت كفػؽ إمكانػات ماديػة عاليػة

لمكاقػػؼ محمػػد بػػف معػػيف الػػديف ،خصػػص منيػػا قبػػة ضػريحية لنفسػػو - ،كانعكسػػت إمكانػػات المنشػ

العالية عمى التككيف العاـ لممنشأة ،حيث زكدت بمئذنتيف شاىقتيف ،كمنبر ،كخالك ،كايكانات .كثمػة
عكامؿ مؤثرة في التخطيط كمف ثـ الكظيفة ،كىي المساحة كالمكقع المتميز كالتصميـ المعمارم.36

كيػرجح التخطػيط المعمػػارم لممنشػأة اسػػتعماليا كمدرسػة فػػي الكظيفػة األساسػػية ،كيػدعـ ذلػػؾ

نػػص السػػخاكم ،كىػػك ميػػـ فػػي حػػد ذاتػػو ،حيػػث أكػػد أف مػػا أنشػػأه محمػػد بػػف معػػيف الػػديف مدرسػػة

كنعتيػػا باليائمػػة لضػػخامة بنيانيػػا ،كيؤيػػد ذلػػؾ ال ػرأم أيضػػا نعػػت كثيػػر مػػف الكثػػائؽ الصػػادرة ع ػف

محكمػػة دميػػاط فػػي العصػػر العثمػػاني لممنشػػأة باسػػـ "المدرسػػة المعينيػػة" ،كأقػػدـ ىػػذه الكثػػائؽ مػػؤرخ
بسنة 952ىػ1546/ـ.37

ػر فػػي تحديػػد ماىيػػة المنشػػأة إل ػى تأديتيػػا
كقػػد أشػػار نػػص السػػخاكم كالػػذم نعػػكؿ عميػػو كثيػ ان

لكظيف ػػة التص ػػكؼ إل ػػي جان ػػب الت ػػدريس ،ككظيف ػػة إض ػػافية ،كى ػػذا أم ػػر كارد ،38إال أن ػػو ل ػػـ يػ ػذكرىا
بالخانقػػاه عمػى الػػرغـ مػػف شػػيكع تػػداكؿ ىػػذا المصػػطمح فػػي عصػره ،كيؤكػػد ذلػػؾ ثػػالث كثػػائؽ كقػػؼ

مؤرخػػة عمػػى التػكالي بسػػنكات973 :ى ػػ1565/ـ1025 ،ىػػ1616/ـ1048 ،ى ػػ1638/ـ ،39حيػػث
أشارت الكثيقػة األخيػرة إلػى أف عػدد المتصػكفة بالمنشػأة بمػ  17متصػكفان كىػك عػدد قميػؿ جػدا ،ال
يتناسب مع ضخامة المنشأة مما يرجح كظيفتيا اإلضافية.
159
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اسػػتنادا إلػػى مػػا سػػبؽ نخمػػص إلػى أف مصػػطمح "المدرسػػة" ىػػك األقػػرب بكثيػػر إلطالقػػو عمػػى

ىػػذه المنشػػأة ،كلػػيس مصػػطمح "الجػػامع" أك "الخانقػػاه" .كأنيػػا قامػػت فضػػال عػػف كظيفتيػػا الرئيسػػة
كمدرسة بكظيفة التصكؼ ككظيفة إضػافية ،كيػرجح بناؤىػا مكضػع منشػأة أقػدـ ربمػا كانػت مسػجدان
يحمؿ اسـ معيف الديف جد منش المدرسة .كلما كاف منش المدرسة ينكب عف قضػاتيا كلػو نفػكذ

كاسػع فقػػد قػاـ باسػػتبداؿ الكقػؼ كالزيػػادة عميػو لػػيالئـ حجػـ منشػػأتو الجديػدة كالتػي كصػفيا السػػخاكم
باليائمة ،محتفظان بالنص التأسيسي األصمي لممنشػأة األكلػى ،كالػذم كردت فيػو عبػارة "مشػيد معػيف

الديف عز بو بدا".

 -2النقوش الكتابية بالمدرسة .ساىمت النقكش الكتابية المكجكدة بالمدرسة كالمؤرخة

بطريقة حساب الج َّمؿ بدكر كبير في حؿ إشكالية التأريخ الصحيح ،كتحديد المراحؿ التاريخية

التي مرت بيا قبؿ كبعد إنشائيا.

تحتفظ المدرسة بأربعة نقكش كتابية ليس مف بينيا نص التأسيس األصمي ،كتضمنت جميعيا

كتابػػات مؤرخػػة بطريقػػة حسػػاب الج َّمػػؿ (شػػكؿ ،5-2لكحػػة .)5-2كمػػف خػػالؿ قػراءة نصكصػػيا تبػػيف أف

جميعي ػػا منض ػػبطة كمتفق ػػة م ػػع ت ػػاريخ حس ػػاب الجم ػػؿ ،كثم ػػة أخط ػػاء فػ ػي القػ ػراءات الت ػػي قام ػػت بي ػػا
الدراسات السابقة لممدرسة ،ترتب عمييا خطأ في تأريخ عمارتيا ،كذلؾ عمي النحك اآلتي:

 – 2/1-النقش األول .عبارة عف حشكة خشبية مستطيمة ،أبعادىا  63x120سـ ،مثبتة

في الجدار الشمالي الشرقي إليكاف القبمة ،ليا إطاراف :خارجي سمكة 5سـ ،كداخمي غائر عمقو
12سـ ،تتكسطيا حشكة مستطيمة تاريخ سجؿ فييا النص الكتابي كأبعادىا 33x86سـ ،يحددىا

إطار سمكو 1سـ ،نظمت بداخميا كتابات بخط الثمث في سطريف ،يشتمؿ كؿ سطر عمى
بحريف داخؿ إطار مستطيؿ ذل جكانب نصؼ دائرية متماسة مف الداخؿ ،تتحد مع اإلطارات

الخارجية مككنة أربع زكايا ممساء (شكؿ ،2لكحة ،)2كتق أر الكتابة كما يأتى:
كداكـ عمى صنع تكف فيو مقػػتدان

عميؾ بفعؿ الخير س ػ ار كجػػيرةن
كشاىد بنا[ نء] سعده قاؿ أرخكا

مش ػػيد معػػيف الديف

40

عػػز بو ب ػػدا

سنة 710

القراءة السابقة لنص الكتابة كما يأتى:

كداكـ عمى صنيع تكف فيو مقػػتدان

عميؾ بفعؿ الخير س انر كجيرة

مشػػيد مع ػػيف الديف عػز بو يػػدا

كشاىد بنا سعده قاؿ أرخ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا

سنة 710

41
الجمؿ عمى النص:
كجد خطأ في كممة (بدا) حيث قرأت (يدا)  .كبتطبيؽ حساب َّ

160

ُجلح اٌُجو ٟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اُؼلك ا /ٍٝ٧أثوّ4102 َ٣

عبارة التاريخ

مشيد معين الدين عز بو بدا

الكممة

القيمة العددية لمحروف

إجمال القيمة العددية

مشيد

()4+10 +300 +40

354

معين

()50+10+70+40

170

الدين

()50+10+4+30+1

95

عز

()7+70

77

بو

()5+2

7

بدا

()1+4+2

7

إجمال القيمة العددية لعبارة التاريخ

710

العالقة بين القيمة العددية وعبارة التاريخ

م ابقة لمحساب

 – 2/2النقش الثان  .سجؿ ىذا النقش في حشكتيف بقجتيف متجاكرتيف في كتابة بخط الثمث
أعمى مصراعي باب المقدـ أبعادىما 15x20سـ ،كجاء نصيا مطابقنا لعبارة التاريخ ،كيتضمف نص
عمؿ منبر لممدرسة سنة 1238ىػ1822/ـ (شكؿ  ،3لكحة  .)3كتق أر الكتابة كما يأتى:
تامؿ منب انر انشاه شػ ػ ػ ػػيـ

42

يركـ بصنعو حسف المآب

نعيما في الجناف بال حساب

فجازاه االلو جػ ػ ػ از[ء] نػ ػػكح

فمف انشا لو حسف الثكاب

كما قاؿ الع ػ ػ ػال أرخ بطػ ػ ػيب

1238

القراءة السابقة لنص الكتابة كما يأتي:

يركـ بصنعو حسف المآب

تامؿ منب انر لنشأتي ػ ػ ػ ػ ػػـ

نعيما في الجنات باألحباب

فجازاه االلو جػ ػ ػ از ن ػ ػػكح

فمف انشائو...أحسف الثكاب

كما قاؿ العال أرخ بطػيبو

1228

كجػػد خطػػأ فػػي كممػػات( :لنشأتيػ ػػـ ،الجنػػات ،باألحبػػاب ،بطيبػػو ،انشػػائو ،أحسػػف) مػػع إسػػقاط

43
الجمؿ عمى النص:
كممة (لو) ،كما قػ ػػرئ التاريخ سنة 1228ق  ،كبتطبيؽ حساب َّ

عبارة التاريخ

ب يب من انشا لو حسن الثواب

الكممة

القيمة العددية لمحروف

إجمال القيمة العددية

ب يب

()2+9+10+2

23

من

()50 +40 +80

170

انشا

()1+300+50+1

352

لو

()5+30

35

حسن

()50+60+8

118

الثواب

()2+1+6+500+30+1

540

إجمال القيمة العددية لعبارة التاريخ

1238

العالقة بين القيمة العددية وعبارة التاريخ

م ابقة لمحساب

161

ٓغل ١ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أُلهٍخ اُ ُٔ ِؼِّ٤ِ٘٤خ ثلٓ٤بٛ

 – 2/3النقش الثالث .عبارة عف حشكة مستطيمة أبعادىا  45x175سـ تعمك باب
الحجاب الخشبي المتصدر لحجرة ضريح المنش  ،نظمت فييا كتابة بخط الثمث مف ثالثة

أسطر ،كجاء نصيا مطابقان لعبارة التاريخ ،قسـ كؿ سطر إلي بحريف كتابييف داخؿ إطار

مستطيؿ ذم جكانب مدببة تتحد مف الداخؿ مككف معينات ىندسية تفصؿ البحكر الكتابية عف
بعضيا البعض ،كيتضمف نص عمؿ حجاب خشبي أماـ تركيبة ضريح منش

المدرسة سنة

1236ىػ1820/ـ (شكؿ ،4لكحة ،)4كتق أر الكتابة كما يأتي:

بتجديد ما قد كاف عز م ارمو

لؾ الفخر في الداريف كاالجر مص ػ ػػطفى

كفاتحة التنزيؿ منو ختامو

فعنؾ الثػ ػػنا ح ػ ػ ػ ػػؽ عمى كؿ ازئػػر

بعز معيف الديف ىذا مقامو

فيم ػ ػػتؾ العميا[ء] لمرش ػ ػ ػ ػػد أرخت

[123]6

القراءة السابقة لنص الكتابة كما يمى:

بتجديد ما قد كاف عز مرامو

لؾ الفخر في الداريف كاالجر مصػ ػػطفي

كفاتحة التنزيؿ منو ختامو

فض ػ ػػؿ الثػ ػػنا ح ػ ػ ػ ػػؽ عمى كؿ ازئ ػػر

بعز معيف الديف ىذا مقامو

فيم ػ ػػتؾ العميا لمرش ػ ػ ػ ػػد أرخت

1228
44
الجمؿ عمى النص:
كجد خطأ في كممة (فضؿ) ،كخطأ في التاريخ 1228ق  ،كبتطبيؽ حساب َّ

عبارة التاريخ

بعز معين الدين ىذا مقامو

إجمال القيمة العددية لعبارة التاريخ

الكممة

القيمة العددية لمحروف

إجمال القيمة العددية

بعز

7 +70 +2

79

معين

50+10+70+40

170

الدين

50+10+4+30+1

95

ىذا

1+700+5

706

مقامو

5+40+1+100+40

186

( 1236وجد كش

العالقة بين القيمة العددية وعبارة التاريخ

الرقم  6جعمو يبدو وكأنو رقم )0
م ابقة لمحساب

 – 2/4النقش الرابع .نظمت الكتابة في لكح مستطيؿ مف الرخاـ األبيض أبعاده
60x68سـ ،مثبت في الجدار الشمالي الشرقي إليكاف القبمة ،كيعمك النقش الخشبي األكؿ.
كمحاط باطار بارز بسمؾ 1سـ .الكتابة تقع في خمسة أسطر ينقسـ كؿ سطر إلي بحريف ،نظـ

كؿ بحر داخؿ إطار مستطيؿ أبعاده 1x10.8x66سـ (سمؾ) ،كجاء نصيا مطابقان لعبارة

التاريخ ،كيتضمف نص تجديد عمارة المدرسة سنة 1238ىػ1822/ـ (شكؿ كلكحة  ،)5كتق أر
الكتابة كما يأتي:

162

ُجلح اٌُجو ٟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اُؼلك ا /ٍٝ٧أثوّ4102 َ٣

حاز السعادة مصطفي لكجو اهلل
لمحمد القػ ػ ػػطب

45

قد عامؿ المكلى باجر جار
بالصدؽ مسجد شاؽ لمنظار

المعيني قد بنا

لما ابتغى مػ ػ ػ ػ ػكاله في تجديده

فانعد باإلخالص في األبرار

فبدا بأبيج ركنؽ تاريػ ػ ػ ػ ػػخو

لسنا ع ػ ػ ػػاله يخ ػ ػ ػ ػػص باألن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكار سنة 1238

عميا[ء] بيت حؼ باألنيار

فجزاكه يبنى لو في جنة

106 141

700

القراءة السابقة لنص الكتابة كما يمي:

291

حاز السعادة مصطفي الذم لذمتو

قد عامؿ المكتى بأبحر جار

لمحمد القطب المعيني قد بنا

بالصدؽ بنا مسجدان كالنظار

ما نعمـ باإلخالص في األبرار

ياذا التقي مكاله في تجديده

عميا بيت حػ ػػؼ باألنيار

فجزاؤه يبني لو في جنة

لبنياه فال يخص باألبرار 1235

فبدا بأبيج ركنؽ تاريخو

كجدت أخطأ كثيرة في ىذا النص ،في كممات (الػذل ،لذمتػو ،المػكتى ،بػأبحر ،بنػا ،مسػجدان،

كالنظ ػػار ،ي ػػاذا ،التق ػػي ،م ػػا نعم ػػـ ،لبني ػػاه ،ف ػػال ،يخ ػػص ،ب ػػاألبرار) ،فضػ ػالن ع ػػف الت ػػاريخ الخت ػػامي

46
الجمؿ:
 ، 1235كيفيـ مف مضمكف ىذا النص أنو نص تجديد .كبتطبيؽ حساب َّ

عبارة التاريخ

لسنا عاله يخص باألنوار

الكممة

القيمة العددية لمحروف

إجمال القيمة العددية

لسنا

1 + 50 +60 +30

141

عاله

5 +1+30+70

106

يخص

90+600+ 10

700

باألنوار

200+1+6+50+1+30+1+2

291

إجمال القيمة العددية لعبارة التاريخ

1238

العالقة بين القيمة العددية وعبارة التاريخ

م ابقة لمحساب

كنخمػػص مػػف د ارسػػة ىػػذه النقػػكش أنيػػا جميعػان منضػػبطة بحسػػاب الجمػػؿ كلػػـ تػػرد بيػػا أخطػػاء

كم ػا ذكػػرت الد ارسػػات السػػابقة المشػػار إلييػػا ،حيػػث كرد بثالثػػة منيػػا كى ػي األكؿ710ى ػػ1307/ـ،
كالثالػػث 1236ى ػػ1820/ـ ،كال اربػػع 1238ى ػػ1822/ـ ذكػػر لقػػب صػػاحب الكقػػؼ "معػػيف الػػديف"،

كتشير نصكص النقكش الثاني كالثالث كالرابع إلى تجديدات تمت جميعيا في عصر محمد عمػي،

كفي ذلؾ داللة عمى جرياف الكقؼ خالؿ ىذه الفترة.

 – 3التكــوين العــام ومـواد البنــاء .اشػػتممت المدرسػػة عمػػى كافػػة الممحقػػات كالم ارفػػؽ الخدميػػة

المرتبطػػة بغرضػػيا الػػكظيفي ،47فقػػد ألحػػؽ بيػػا –إل ػى جانػػب الصػػحف كاإليكانػػات كالقبػػة الض ػريحية
كالمئذنتيف– منشآت ككحدات مائية متمثمة فيما يأتي:

 -ســبيل بج ػكار كتم ػة المػػدخؿ ال ػرئيس فػػي الػػركف الش ػرقي ،كمزممــة بالػػدىميز المنكسػػر،

كميضأة كم يرة ،كساقية لجمب المياه مف نير النيػؿ بػالقرب مػف المدرسػة كقػت بنائيػا ،عبػر
163

ٓغل ١ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أُلهٍخ اُ ُٔ ِؼِّ٤ِ٘٤خ ثلٓ٤بٛ

سقايات محمكلة عمى عقكد مف الطكب في الجية الجنكبية الغربية.

 ُكتاب يعمك السبيؿ ،كخالوي لمطمبة كالمتصكفة ،كمكتبة كم بخ كميضأة كمطيرة. -ثالث ػػة دى ػػاليز أك اس ػػتطراقات تفضػ ػي لمم ارف ػػؽ كالمدرس ػػة م ػػف ال ػػداخؿ ،كثالث ػػة س ػػاللـ

يصعد منيا لمطكابؽ العميا حيث الخالكم كالكتاب كسطح المدرسة كالمئذنتاف (شكؿ.)6

كمع غياب كثيقة الكقؼ األصمية فقد غاب الكصؼ الدقيؽ لتمؾ التككينات المعمارية ،حيث

إف العديد منيا تعرض لالندثار ،مثؿ السبيؿ ،كالكتاب ،كسقايات نقؿ المياه ،كالمطيرة.

كقد استخدمت عديد مف مكاد البناء في بناء المدرسة ،كاف غالبيا مف الطػكب كالحجػر ،حيػث

استخدـ الحجر مف النكع الممحي المناسػب لطبيعػة منػاخ مدينػة دميػاط السػاحمية  -فػي بنػاء الكاجيػة
الرئيسة الجنكبية الشرقية ككتمة كدركاه المدخؿ ،كالسػبيؿ كقاعػدة المئػذنتيف ،ككػذلؾ بعػض أجػزاء مػف

جػػدراف القبػػة كالػػدىميز التػػالي ليػػا ،كاإليكانػػات كالمح ػراب ،بارتفػػاع يت ػراكح مػػا بػػيف  4 :3أمت ػار ،كمػػا
فرشت بو أرضية المدرسة فيما عدا الصحف( 48لكحة ،19-18،12 ،9-6 ،1شكؿ.)13-12 ،8-7

بينما استعمؿ الطكب اآلجر كالمنجكر بدقة كاحكاـ في بناء باقي أجزاء المدرسػة متمثمػة فػي

باقي الكاجيات ،كعقكد اإليكانات كاألقبيػة البرميميػة كالمتقاطعػة المغطيػة لمػدىاليز الثالثػة ،كطكابػؽ
المئذنتيف ،كمحاريب اإليكانات ،فضالن عف باقي المرافؽ الخدمية (لكحة.)19-17

كمػػا عممػػت ميػػد حجريػػة كأخػػرل خشػػبية مفػػرزة بػػيف المػػداميؾ الطكبيػػة لمتقكيػػة كالتػػدعيـ ،أمػػا

رت ػػب كم ػػداكر كمربكعػػات (لكح ػػة،28-27 ،15-14
الرخػػاـ فق ػػد عمم ػػت منػػو أرض ػػية الص ػػحف مػػف م ا

شكؿ ،)8بينما استخدـ الخشب في تسقيؼ اإليكانػات ببػراطيـ كألػكاح ،كتغطيػة الصػحف ،كفػي عمػؿ

أحجبػػة كسػػتائر مػػف خشػػب الخػػرط المتنػػكع (صػػيريجي كميمػػكني مربػػع مائػػؿ) تغمػػؽ عمػػى شػػبابيؾ
الخػػالكم كالنكافػػذ الداخميػػة كالخارجيػػة ،كدرابزينػػات السػػاللـ ،كالمنبػػر كالحجػػاب الخشػػبي بالض ػريح
كدكة المبم كمصاريع األبكاب كضمفات الشبابيؾ (لكحة .)24-20،15-14

 -4التفــميم العــام .ركع ػي فػػي تصػػميـ المدرسػػة المعينيػػة النسػػب المعماريػػة كاحكػػاـ البنػػاء

كدقتػػو ،خاصػػة كأنيػػا بنيػػت بػػالطكب باسػػتثناء الكاجيػػة الحجريػػة ،ارتقػػت بػػو إلػػى تصػػميـ المػػدارس

المممككية كبيرة المساحة في العصر المممككي.49

التخطيط العاـ عبارة عف مستطيؿ أبعاده ( 52.50x29.5ـ ،)2كجد بو انحراؼ فػي الجيػة

الجنكبيػػة الش ػرقية ،اسػػتفاد منػػو المعمػػار بكضػػع كتمػػة المػػدخؿ كدركاتػػو كقبػػة المنش ػ  ،بينمػػا حػػافظ
عمى استطالة داخمية منتظمة لكضع اإليكانات كالصحف كالمرافؽ الداخميػة ،نظمػت خػالكم الطمبػة

في الجداريف الجنكبي الغربي كالشمالي الشرقي ،50يصعد إلييا بسمـ في كؿ جػدار (شػكؿ ،)6جػاء

تخطيطيا الداخمي عبارة عف صػحف أكسػط مربػع تقريبػان أبعػاده (12.80 x13.06ـ ،)2كباجمػالي

مسػػاحة قػػدرىا 1548.75ـ ،2شػػغؿ الصػػحف منيػػا مسػػاحة  167.17ـ 2بنسػػبة  ،%10.8بينمػػا
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بمغت مساحتيا الداخمية 631.7ـ ،2بمغػت نسػبة الصػحف منيػا  ،%26.5فػي حػيف بمغػت مسػاحة

اإليكانات األربعة  267.94ـ 2مف إجمالي مسػاحة المدرسػة بنسػبة  ،%17.3كبنسػبة %42.41
مػػف المسػػاحة الداخميػػة (رسػػـ بيػػاني .)2 ،1كجػػاء تخطػػيط إي ػكاف القبمػػة عمػػي ىي ػأة مسػػتطيؿ أبعػػاده
2

 9.10 x 13.60ـ  ،كيشرؼ عمى الصحف بفتحة عقد مدبب كبير اتساعو 10.50ـ (لكحػة ،15

 ،19 ،18ش ػػكؿ ،)10يقابم ػػو اإليػ ػكاف البح ػػرم كمس ػػاحتو ( 7.28 x13.60ـ )2نظم ػػت ف ػػي ض ػػمعيو
الجانبييف دخمة غائرة مغطاة بألكاح خشبية ،يتكسطيا تجكيؼ لخزانة حائطية ،بينما فتح في جداره

البحرم ثالث فتحات معقكدة بعقد مدبب :اليمني كالكسطي نافذتاف ،بينما اليسرل كانت عبارة عف
فتحة باب يتكصؿ منو لمميضأة خمؼ اإليكاف ،تػـ تسػديده كعممػو كنافػذة ثالثػة فػي التػرميـ الحػديث
(شكؿ ،11لكحة .)27 ،16

أم ػػا اإليكان ػػاف الجانبي ػػاف -فمتم ػػاثالف حي ػػث تبمػ ػ مس ػػاحتاىما( 22.64=3.70x 6.12ـ)2

يتكسط ضمعيما القبمي تجكيؼ لمحراب معقكد بعقد مدبب مؤطر بجفت العب ،كبكؿ مف ضمعيو

دخمة غائرة معقكدة بعقد مف الطكب :إحداىما معقكدة بعقد ثالثي ،كاألخػرل بعقػد مػدبب ،كيشػرؼ
اإليكانػػاف عمػػى الصػػحف 51بفتحػػة عقػػد مػػدبب مػػؤطر بجفػػت العػػب مػػف الطػػكب اتسػػاعيا 6.50ـ،
يكتنؼ رجمي كؿ عقد تجكيفاف رأسياف ،يتكجيما عقد منكسر مػؤطر بجفػت العػب ،ممػيء تجكيفػو
بطاقػػات مشػػعة تنبعػػث مػػف مركػزه ،يتخمػػؿ التجكيػػؼ نافػػذة معقػػكدة بعقػػد متعػػدد الفصػػكص ،غشػػيت

بحجاب مف خشب خرط دقيؽ ميمكني مربع مائؿ ،يكتنفيا عمػكداف مػف الطػكب(لكحػة ،27،19،18

شكؿ .)11كيتدلى مف رجمي عقد اإليكانيف صدر مقرنص حجرم مف حطتيف بػدكالى(لكحػة .)27أمػا
الفتح ػػات ح ػػكؿ الص ػػحف فتمي ػػزت بالتماث ػػؿ كالمحكري ػػة ككض ػػعيا ف ػػي األرك ػػاف إل ػػى جان ػػب فتح ػػات

اإليكانػػات ،حيػػث نظمػػت فيػػو أربػػع فتحػػات أب ػكاب يتكجيػػا عتػػب خشػػبي يعمػػكه عقػػد مكتػػكر ثػػـ عقػػد
عػػاتؽ بنيػػا بػػالطكب (لكحػػة .)28،19-18البػػاب الش ػرقي يمثػػؿ بػػاب الػػدخكؿ لمصػػحف مػػف الػػدىميز

المنكس ػػر خم ػػؼ درك ػػاه الم ػػدخؿ الػ ػرئيس ،يقابم ػػو ف ػػي ال ػػركف الجن ػػكبي ب ػػاب لحجػ ػرة الس ػػمـ الص ػػاعد

لخالكم الضمع الجنكبي الغربػي بالمدرسػة ،بينمػا بػاب الػركف الشػمالي يفػتح عمػى حجػرة مسػتطيمة،
يقابمو باب الركف الغربي المكصؿ لدىميز الميضأة كالمطيرة كالمدخؿ الغربي لممدرسة (شكؿ.)6

 -5التخ ي  .ينتمػي تخطػيط المدرسػة المعينَّيػة لطػراز التخطػيط ذم اإليكانػات حػكؿ صػحف

أك درقاعة .كيتككف مف صحف مستطيؿ ،52فرشت أرضيتو بمربكعات كمداكر كم ارتػب رخاميػة مػف
أركع األرضيات الرخامية فػي العمػائر اإلسػالمية بمصػر .53تحػيط بػو أربعػة إيكانػات ،أكبرىػا إيػكاف

القبمة ،يقابمو اإليكاف الشمالي الغربي ،كاإليكاناف الجانبياف الشمالي الشرقي كالجنكبي الغربي.

كيمثؿ ىذا التخطيط أكثر التخطيطات انتشا انر بيف عمارة المدارس فػي مصػر خػالؿ العصػر

المممػػككي (شػػكؿ ،9 ،8 ،6لكحػػة  ،)19 ،18كيتميػػز ىنػػا بكبػػر مسػػاحة الصػػحف ،حيػػث كػػاف االتجػػاه
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المعمػػارم العػػاـ فػػي عمػػائر العصػػر المممػػككي الجركسػػي خػػالؿ النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف التاسػػع

اليجػػرم تصػػغير مسػػاحة الصػػحف بالنسػػبة لمسػػاحة المنشػػأة مػػع تعػػكيض ذل ػؾ بالعنايػػة بالتفاصػػيؿ
المعمارية كالزخرفية كالتغطية كاألرضيات.

كعند تأصيؿ ىذا التخطيط نجده كاف يمثؿ النمكذج الغالػب بػيف مػدارس العصػر المممػككي،

حيث نجده ممثالن في النمػاذج التاليػة :مدرسػة الناصػر محمػد بالنحاسػيف 703ىػػ1303/ـ ،مدرسػة

صػرغتمش بشػػارع الصػػميبة 757ىػػ1256/ـ ،مدرسػػة السػػمطاف حسػف بميػػداف صػػالح الػػديف-757

764ىػ1363-1356/ـ ،مدرسة أـ السمطاف شعباف بشػارع بػاب الػكزير770ىػػ1368/ـ ،مدرسػة

أكلجال اليكسفي بشارع سكؽ السالح 774ىػ1372/ـ ،مدرسػة الظػاىر برقػكؽ بالنحاسػيف -786

788ىػ1386-1384/ـ ،مدرسة جماؿ الديف االسػتادار بالجماليػة 811ىػػ1408/ـ ،مدرسػة عبػد

الغن ػ ػ ػي فخػ ػ ػػرم 821ى ػ ػ ػػ1418/ـ بشػػ ػػارع بكرسػ ػ ػػعيد ،مدرسػػ ػػة القاض ػ ػػي عب ػ ػػد الباس ػ ػػط بػ ػ ػػالخرنفش
823ىػ1420/ـ ،مدرسة األشرؼ برسبام بالنحاسيف 829-826ىػ1425-1422/ـ.54

 -6الواجيــــات .لممدرس ػػة كاجي ػػة رئيسػ ػة كاح ػػدة مس ػػتقيمة ى ػػي الكاجي ػػة الجنكبي ػػة الشػ ػرقية

(لكحػػة ،1شػػكؿ ،)12 ،7 ،1طكليػػا 29.50ـ ،كارتفاعيػػا 15.20ـ .الكاجيػػة مبنيػػة بػػالحجر الممحػػي
منػػتظـ القطػػع كالػػذم يالئػػـ بيئػػة المنشػػأة فػػي مدينػػة سػػاحمية ،بنظػػاـ المشػػير ،حيػػث تتعاقػػب فييػػا

مداميؾ صفراء مع أخرل بيضاء ،كتزخر الكاجية بحشد كبير مف التشكيالت المعمارية كالزخرفية

متفقة في ذلؾ مع عمائر مدينة القاىرة المممككية ،تـ تشكيميا بعمؿ ثالثػة تجػاكيؼ أرسػية يتكجيػا

إفريػػز مق ػرنص ارتفاعػػو 1.30ـ ،55يتكػػكف مػػف ثالث ػة صػػفكؼ مػػف مقرنصػػات حجريػػة مػػف النػػكع
البمدم ،نظمت فييا ثالثة مستكيات مف النكافذ ،تطؿ مف الداخؿ عمى إيػكاف القبمػة كقبػة المنشػ .
ارتفاع المستكل السفمي ليذه التجاكيؼ 2.64ـ ،كيشغمو نكافذ مستطيمة مغشاة بمصػبعات معدنيػة

ذات سػ ػ ػػنابؿ مثمنػ ػ ػػة ،يعمكىػ ػ ػػا عقػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتقيـ مػ ػ ػػف صػ ػ ػػنجات مػ ػ ػػزررة ثػ ػ ػػـ عقػ ػ ػػد مكتػ ػ ػػكر فعػ ػ ػػاتؽ
(لكحة،6شكؿ .)7،12أما المستكل األكسط فيبم ارتفاعو 2.65ـ ،تـ تشكيمو مف نكافذ مربعة مغشاة

بحجػػاب خشػػبي مػػف خػػرط صػػيريجي ،بينمػػا ش ػػكؿ المسػػتكل العمػػكم عمػػى ىيئػػة قنػػدليات ثالثي ػػة

الفتحات(شند) ،مغشاة بحجاب مف خشب خرط صيريجي يبم ارتفاعو 2.35ـ.

المــدخل الشــرق  .عمػى الػػرغـ مػػف ضػػخامة عمػػارة المدرسػػة فػػاف معمارىػػا لػػـ يصػػمـ ليػػا سػػكل

مدخؿ كاحد ،56نظمت كتمتو في الركف الشرقي لمكاجية ،كال يكجد أماميا درج نظػ انر الرتفػاع منسػكب

الشػػارع .صػػمـ المػػدخؿ عم ػػى ىيػػأة حجػػر غ ػػائر عمقػػو 1.75ـ ،يتكجػػو عق ػػد ثالثػػي مػػؤطر بجف ػػت
العب ،فصو العمكم أممس ،بينما نحتت في فصػيو الجػانبييف أرجػؿ مركحيػة ،يتكسػط المػدخؿ فتحػة

ب ػػاب اتس ػػاعيا 1.50ـ ،كارتفاعي ػ ػا 3.25ـ ،يكتنفيػ ػا مكسػػػمتاف ،كيتكجيػ ػا عق ػػد مس ػػتقيـ أمم ػػس مػػػف

الجرانيػػت األسػػكد ارتفاع ػو 0.43ـ .يعمػػك البػػاب عقػػد مكتػػكر ثػػـ عقػػد عػػاتؽ مػػف صػػنجات مػػزررة،
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مؤطر بتربيعة مف جفت ذم ميمات ،تعمكىا نافذة مستطيمة يكتنفيا عمكداف حجرياف ،يعمكىا صػدر

مقرنص مف ثالث حطات كدكالي ارتفاعػو 1.34ـ ،يعمػكه مربػع تزخػرؼ أضػالعو زخػارؼ ىندسػية،
تتكس ػػطو م ػػدكرة حجري ػػة ممئ ػػت بتش ػػكيالت مقرنص ػػة ،تكتنفي ػػا أرب ػػع زكاي ػػا ممئ ػػت بزخ ػػارؼ ىندس ػػية

(لكحة .)7كمما زاد في أىمية المدخؿ -بناء المئذنة الشرقية أعاله (لكحة ،1شكؿ.)1

أما باقي الكاجيات فقد بنيت بالطكب األحمر ،تتخمميػا نكافػذ معقػكدة بعقػد مػدبب تمثػؿ نكافػذ

الخػػالكم ،لعػػؿ أىميػػا الكاجيػػة الجنكبيػػة الغربيػػة ،كالت ػي نظػػـ فػػي الجػػزء الغرب ػي منيػػا مػػدخؿ ثػػاف

لممدرسة ارتفاعو 5.90ـ ،يفتح عمى دىميز مستطيؿ اتساعو1.95ـ ،كعمقو3.45ـ ،ينتيي بفتحة
باب مقنطر يفتح عمى الصحف في ركنو الغربي عرضو 1.75ـ (لكحة ،11 ،10شكؿ.)6

المدخل الغرب  .نظـ ىذا المدخؿ في كتمة مف الطكب اتساعيا 1.95ـ (لكحػة ،)11تتخمميػا

فتحػػة بػػاب مربػػع اتسػػاعو 1.65ـ ،تكتنفػػو مكسػػمتاف مربعتػػاف طػػكؿ ضػػمعيما  45سػػـ ،يغمػػؽ عميػػو
مصراعاف مف الخشب .يتككف كػؿ مصػراع مػف حشػكات ممسػاء تػكاريخ كتماسػيح ،يعمػك فتحػة البػاب

كمػ ػرة خش ػػبية لمت ػػدعيـ ،تعمكى ػػا ناف ػػذة مس ػػتطيمة غطي ػػت بحج ػػاب خش ػػب خ ػػرط ص ػػيريجى ،يكتنفي ػػا
عمكداف مف الطكب ،يتكج المدخؿ عقد ثالثي مف الطكب اآلجر تػـ تكسػيتو بػالجص السػميؾ ،ممػ

فصاه الجانبياف بأرجؿ مركحية ،كفصو العمكم بطاقات مشعة أسفميا صؼ مف المقرنصات.57

أمػػا الكاجيػػة البحريػػة فػػأىـ مػػا يميزىػػا احتكاؤىػػا عمػى كتمػػة المئذنػػة الغربيػػة التػػي بنيػػت بأسػػاس مػػف

األرض بقاعدة مربعة مصمتة ،كما تتخمميػا ثػالث نكافػذ كبيػرة فػي المسػتكل العمػكم معقػكدة بعقػد مػدبب
تطؿ مف الداخؿ عمى اإليكاف البحرم ،كيتقدـ ىذه الكاجية المطيرة كالميضأة (لكحة ،10شكؿ.)14

 -7المئذنتان .سقطت المئذنتاف المممككيتاف األصميتاف ،كدلت الكثػائؽ عمػى بنػاء مئػذنتيف

أخػرييف مكضػػعيما فػػي العصػػر العثمػػاني سػػنة 1004ىػػ1995/ـ .58كاألخيرتػػاف بنيػػت كاحػػدة فػػي
فرغ كتمة المدخؿ الرئيسي .59كالثانية بالركف الغربي مقامة بأساس مف
الركف الشرقي مقامة عمى ا

األرض (لكحػػة ،)10،12إال أف ىػػاتيف المئػػذنتيف سػػقطتا أيض ػان ،كلػػـ يتبػػؽ منيمػػا سػػكل قاع ػػدتييما

الحجريػ ػػة فػ ػػكؽ السػ ػػطح (شػ ػػكؿ .)12حيػ ػػث ىػ ػػدمت األكلػ ػػى إثػ ػػر سػ ػػقكط قمتيػ ػػا كطابقيػ ػػا الثػ ػػاني

في(1921/9/8ـ) ،ثـ ىدمت الثانية نظ انر لتصدعيا كخطكرة سقكطيا بقرار المجنة الدائمة لآلثػار
اإلسالمية كالقبطية المنعقدة في 1963/12/26ـ.60

ي ػػدؿ إلح ػػاؽ مئ ػػذنتيف بالمدرس ػػة المعيني ػػة إل ػػى جان ػػب عنص ػػر كب ػػر المس ػػاحة عمػ ػى ض ػػخامة

عمارتيا ،حيث تعتبر المئذنة مف أكثر الكحػدات المعماريػة كمفػة فػي النفقػات ،بػالرغـ مػف أنيػا فػي
الكق ػػت نفس ػػو أكث ػػر الكح ػػدات المعماري ػػة بالمنش ػػأة عرض ػػة لمس ػػقكط .الج ػػدير بال ػػذكر أن ػػو ل ػػـ تش ػػيد
العمائر الدينية الباقية بالدلتا 61بجميع أنكاعيا ظاىرة تعدد المآذف ،بؿ اقتصرت عمى مئذنة كاحػدة

فقط .كبذلؾ تمثؿ ىذه المدرسة المثاؿ الكحيد

62

لكجكد أكثر مف مئذنة بمنشأة كاحدة.
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كعمػ ػى ال ػػرغـ م ػػف بن ػػاء المئ ػػذنتيف ف ػػي العص ػػر العثم ػػاني إال أنيم ػػا ل ػػـ يت ػػأث ار بطػ ػراز الم ػػآذف

العثمانيػػة ذم القمػػة المخركطيػػة المسػػمكبة؛ بػػؿ شػػيدتا عم ػى نسػػؽ الط ػراز المصػػرم المػػكركث مػػف
العصر المممككي .كتخطيط المآذف ىك ذك القكاعد المربعة متكسطة االرتفػاع يتعاقػب عمييػا أدكار
مثمنة كقمة عمى ىيأة القمة ،63حيث تككنت كؿ مئذنة مف ثالثة طكابؽ مثمنة تستدؽ كمما ارتفعنا

ألعمى ،نظـ في كؿ طابؽ ثمانية تجاكيؼ رأسية معقكدة بعقد مدبب ،تتخمميا فتحػات كمضػاىيات

مستطيمة ،تعمكىا قمة عمي ىيأة القمة عبارة عف رقبة أسطكانية مف الطكب المغمؼ بالجص نفػذت

عميػػو زخػػارؼ أم ػكاج ،64تعمكىػػا خػػكذة بصػػمية يخػػرج مػػف مركزىػػا سػػفكد بػػو تفػػافيح يعمكىػػا ىػػالؿ

(لكحة ،12 ،10 ،1شكؿ.)13

ككانت معظـ مآذف مدينػة دميػاط الممحقػة بعمائرىػا المنػدثرة كالسػابؽ اإلشػارة إلييػا عمػى ىػذا

النسػػؽ ،كامتػػد ىػػذا الط ػراز خػػارج مدينػػة دميػػاط ،حيػػث تػػأثرت بػػو مئذنػػة جػػامع الحديػػدم بفارسػػككر
1200ىػ1785/ـ(65لكحة .)13كأىـ ما تميزت بو ىاتاف المئذنتاف:
أ .مكقعيما في الركنيف الشرقي كالغربي لممدرسة.

ب .بناؤىما عمى قاعدة مف الحجر ترتفع عف منسكب سطح المدرسة بمقدار 3أمتػار ،بينمػا بنيػت
باقي طكابقيما مف الطكب.66

ج .يتـ الدخكؿ إلييما مف سطح المدرسة كليس مف أرضيتيا.

د .كجػػكد مظمػػة خشػػبية متصػػمة بالػػدرابزيف الخشػػبي لش ػرفة األذاف فػػي نمػػكذج انفػػردت بػػو ىاتػػاف
المئذنتاف بيف مآذف الدلتا -تقي المؤذنيف ح اررة الشمس كأمطار الشتاء في شرفة أذاف الطػابؽ
األكؿ كىك مالئـ لطبيعة بيئة المدينة الساحمية.

ه .كجػػكد أشػػرطة زخرفيػػة مػػف الطػػكب المنجػػكر أسػػفؿ المقرنصػػات الحاممػػة لشػرفتي األذاف األكلػػى
كالثانية (لكحة  ،)12كىي طريقة زخرفية انتشرت بػيف مػآذف فػكه كمطػكبس كأبيػار فػي العصػر

العثماني.67

و .ارتفاعيم ػػا الش ػػاىؽ (قب ػػؿ الس ػػقكط) ،حي ػػث بمػ ػ االرتف ػػاع األص ػػمي ليم ػػا مكتممت ػػيف م ػػف س ػػطح
المدرس ػػة 32.50ـ ،كم ػػف الش ػػارع  49.13ـ ،كىم ػػا ب ػػذلؾ يككن ػػاف أط ػػكؿ مئ ػػذنتيف ب ػػيف م ػػآذف
الدلتا ،تمييما مئذنة مدرسة البجـ (مكتممة) كالتي يبم ارتفاعيا 39ـ.68

 -8األشغال الخشبية .أضػيفت لممدرسػة فػي عصػر محمػد عمػي أشػغاؿ خشػبية منيػا منبػر

كحج ػ ػاب يتصػ ػػدر حج ػ ػرة ض ػ ػريح المنش ػ ػ  ،تػ ػػـ صػ ػػناعتيما كايػ ػػداعيما المدرسػ ػػة سػ ػػنة (-1236
1238ى ػػ1222-1220 /ـ) ،كيتفقػػاف فػػي أسػػمكب الصػػناعة كطريقػػة تنفيػػذ الزخػػارؼ ،باإلضػػافة

إلى دكة مبم  ،مما يرجح أنيا مف صنعة نجار كاحد (لكحة .)14 ،13

– المنبـــر .يبم ػ ارتفػػاع جكسػػقو 5.60ـ ،كأبعػػاد قاعدتػػو 1.40x 0.36ـ ،زخرفػػت ريشػػتاه
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بزخػػارؼ ىندسػػية نفػػذت بطريقػػة التجميػػع كالتعشػػيؽ ،قكاميػػا طبػػؽ نجمػػي اثنػػا عشػػرم ،بينمػػا قسػػـ

الدرابزيف إلى حشكات مربعة كمستطيمة مف خشب خرط سداسي كدقيؽ ميمكني مربع قائـ .يتميػز
المنبر بباب مقدـ سداسي األضالع ،تعمكه أربع حشكات بقج ،سجؿ عمى اثنيف منيػا نػص كتػابي
مؤرخ بحساب الجمؿ(لكحة.)21،20 ،3

 -الحجاب أمام القبة .يبم ارتفاعو 2.46ـ ،كطكلو 2.41ـ ،قسـ إلػى خمسػة قكاطيػع مػف

حش ػكات مربعػػة كمسػػتطيمة مػػف أن ػكاع خػػرط الب ارمػػؽ كالسداسػػي المعػػرج كالػػدقيؽ الميمػػكنى المربػػع
القائـ كالمفكؽ ،يتكجيا قاطكع مف زخارؼ خكرنؽ ،يتكسػطو فتحػة بػاب تعمػكه حشػكة مسػتطيمة بيػا

كتابات مؤرخة بحساب الجمؿ (لكحة ،22 ،4شكؿ.)5

 -األبــواب والشــبابيك .صػػممت أب ػكاب المدرسػػة عمػػي ىيػػأة مصػػاريع قسػػمت إلػػى حش ػكات

ممسػػاء بقػػج كت ػكاريخ كتماسػػيح ،أمػػا ضػػمفات النكافػػذ فجػػاءت ممسػػاء ،كمػػا كضػػعت قكاطيػػع خشػػبية

أعمػػى فتحػػات األب ػكاب الداخميػػة بالمدرسػػة كعمػػى الفتحػػات المسػػتطيمة نفػػذت عمييػػا أشػػغاؿ خػػرط
صيريجي كميمكني مربع مائؿ(لكحة.)23

 -دكة المبمغ .ثبتت حاليان في منتصؼ الجػدار الخمفػي لإليػكاف البحػرم فػي غيػر مكضػعيا

األصمي (لكحة .)28كتظيػر دكػة المبمػ فػي إحػدل المكحػات القديمػة لممدرسػة ،حيػث كانػت تكجػد

فػػي األصػػؿ فػػي الػػركف الجنػػكبي لمصػػحف خمػػؼ إي ػكاف القبمػػة أعمػػى البػػاب الػػذم يصػػعد منػػو إل ػى
السػػطح كالخػػالكم كالػػذم يتكافػػؽ مػػع أداء كظيفتيا(لكحػػة .)16-14الضػػمع الجنػػكبي الغربػػي لمدكػػة

مثبػػت فػػي الجػػدار بينم ػا اس ػػتند ضػػمعيا الشػػمالي الش ػرقي عم ػػى عمػػكديف خشػػبييف ،تبم ػ أبعادى ػػا
2.62x3.75ـ ،كارتفاعيا3.94ـ ،ثبت عمييا درابزيف خشبي ارتفاعو 0.65ـ ،قسـ إلى حشػكات

مربعػػة مػػف خػػرط ب ارمػػؽ كصػػيريجي .قامػػت لجنػػة حفػػظ اآلثػػار العربيػػة بنقػػؿ الدكػػة مػػف مكضػػعيا
كتثبيتيا في جدار اإليكاف البحرم أثناء صيانتيا لممدرسة سػنة 1954ـ ،كتػـ كضػعيا بعػد التػرميـ

الحديث الذم أجراه المجمس األعمى لآلثار سنة 2009ـ في المكضع نفسو.

 -9جــدار القبمــة والمح ـراب .تحققػػت ف ػي جػػدار إي ػكاف القبمػػة ظػػاىرة التماثػػؿ المعمػػارم مػػف

حيػػث تسػػاكم عػػدد الفتحػػات كاتسػػاعيا ،بينمػػا تفاكتػػت فػػي أعم ػاؽ الفتحػػات؛ حيػػث اسػػتخدـ الف ػراغ

النػػاتج عػػف انحػراؼ جػػدار الكاجيػػة الرئيسػػة مػػع جػػدار القبمػػة مػػف الػػداخؿ لمحصػػكؿ عمػػى اسػػتطالة
منتظمة لمصحف كاإليكانات ،كالمكاءمة بيف ضبط جػدار القبمػة كاتجاىيػا فػي تكػكيف مسػاحة مثمثػة

الش ػػكؿ ،يمث ػػؿ ض ػػمع قاع ػػدتيا ال ػػركف الجن ػػكبي ،كتس ػػتدؽ فػ ػي المس ػػاحة جي ػػة الش ػػرؽ مككن ػػة رأس
المثمث خمؼ جدار القبة (شكؿ.)8 ،6

كاسػػتفاد المعمػػار مػػف ىػػذا الفػراغ فػػي عمػػؿ حجػػرتيف عػػف يسػػار المحػراب ،كنافػػذتيف عميقتػػيف

عػػف يمينػػو ،تطػػؿ جميعيػػا عمػػى الكاجيػػة بنافػػذتيف خػػارجيتيف .69الحج ػرة األكلػػى مسػػتطيمة أبعادىػػا
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1.45 x 2.45ـ  2يػػرجح اسػػتخداميا لشػػيخ المدرسػػة ،كالثانيػػة بج ػكار المنبػػر مباش ػرة ،كيبػػدك أنيػػا
خصصػػت لممػػؤذنيف ،كىػػي مسػػتطيمة أبعادىػػا 2.70× 4.20ـ ،2بركنيػػا الش ػرقي فتحػػة بػػاب يفػػتح

عمى حجرة سمـ يصعد منو لخالكم الدكر العمكم خمؼ جدار القبمة كالسطح حيث المئذنتاف.

يتكسػػط جػػدار القبمػػة مح ػراب مجػػكؼ كبيػػر ،عبػػارة عػػف تجكيػػؼ نصػػؼ دائػػرم اتسػػاعو 2.40ـ

كارتفاعػػو 4.32ـ ،كعمقػػو 70سػػـ بنػػي بػػالحجر ،يتكجػػو عقػػد مػػدبب اتسػػاعو1ـ بنػي بػػالطكب ،مداميكػو

مشكمة بطريقة ىندسػية مككنػة زخػارؼ داليػة يفصػميا كحمػة بيضػاء ،يكتنفػو عمػكداف رخاميػاف ،تعمػكه
طاقي ػػة عم ػػى ىي ػػأة عق ػػد م ػػدبب م ػػف الط ػػكب المنج ػػكر70عرض ػػو 1.40ـ ،م ػػؤطر بجف ػػت الع ػػب م ػػف

مػػداميؾ ط ػػكب منجكر(ش ػػناكم) ،71تكتنف ػػو زاكيت ػػاف ممس ػػاكاف ،يكتن ػػؼ المحػ ػراب زكج ػػاف م ػػف فتح ػػات
عميقة اتساعيا 1.45ـ (لكحة  ،)20،15 ،14يعمك المحراب بخارية مف الجص السميؾ ،ذكػرت إحػدل

الد ارسػػات الس ػػابقة أني ػػا رن ػػؾ كظيف ػي (جام ػػدار) ،72لكني ػػا عب ػػارة عػػف حمي ػػة زخرفي ػػة ممئ ػػت أرض ػػيتيا
بزخػػارؼ نباتيػػة مكرقػػة (أرابيسػػؾ) قكاميػػا كريػػدة مفصصػػة فػػي المركػػز محاطػػة بفػػركع كأكراؽ كجػػدائؿ

متداخمة ،كانت في األصؿ ممكنة بالمكنيف الذىبي كالالزكردم طمست حاليا(لكحة.)15 ،14

 -10قبــة المنشــئ .حػػرص معمػػار المدرسػػة عم ػى العنايػػة بمكقػػع القبػػة بط ػريقتيف :األكلػػى

بجعميا ضمف مككنات الكاجية الرئيسة لممدرسة ،حيث تفتح عمييا بنافػذتيف نظمتػا داخػؿ تجكيػؼ

رأسي مف بيف التجػاكيؼ الثالثػة لمكاجيػة (شػكؿ ،9 ،6 ،1لكحػة )1متػأثرة فػي ذلػؾ بظػاىرة كضػع
القبػػاب الض ػريحية الممحقػػة بالعم ػػائر الدينيػػة األيكبيػػة كالمممككيػػة بمدين ػػة القػػاىرة ضػػمف مككن ػػات

الكاجيات العمكمية  .73كالثانية بػأف فصػميا إنشػائيا عػف المككنػات الداخميػة لممدرسػة ،حيػث جعػؿ

الكص ػػكؿ إليي ػػا مباشػ ػرة م ػػف خ ػػالؿ دىميػ ػز م ػػف درك ػػاه الم ػػدخؿ الػ ػرئيس عرض ػػو 1.15ـ ،كطكل ػػو
6.33ـ ،ينتيي بفتحة باب مربع بالجدار الشمالي الشرقي إليكاف القبمة (شكؿ.)6

كالقبة مف الداخؿ عبارة عػف حجػرة مربعػة طػكؿ ضػمعيا4.80ـ ،بنيػت جػدرانيا حتػى منطقػة

االنتقػػاؿ بػػالحجر ،فػػي حػػيف بنيػػت بػػاقي أجزائيػػا مػػف الطػػكب األحمػػر ،تنتيػػي مػػف أعمػػى بػػافريز
مقػرنص مػػف الجػػص ،تميػو منطقػػة انتقػػاؿ عمػي ىيػػأة أربػػع حنايػا ركنيػػة بسػػيطة تحصػر بينيػػا أربعػػة

عقكد ثالثية صػماء ،تعمكىػا رقبػة دائريػة نصػؼ قطرىػا 2.30ـ ،تحمػؿ خػكذة ممسػاء (لكحػة .)26

كتظير منطقة االنتقاؿ مف الخارج عمي ىيأة شطؼ متدرج مف مستكييف ارتفاعػو 2ـ ،يعمػكه عنػؽ

مػػثمف تعمػػكه رقبػػة دائريػػة ارتفاعيػػا 2.85ـ ،نظمػػت فييػػا  16فتحػػة كمضػػاىية معقػػكدة بعقػػد نصػػؼ
دائػػرم مػػؤطر بجفػػت العػػب ،أربعػػة منيػػا كىػػي المحكريػػة نافػػذة .كيظيػػر بػػدف القبػػة أك خكذتيػػا مػػف

الخػػارج عمػػى ىيػػأة عقػػد ذم قطػػاع مػػدبب مخمػػكس ارتفاعػػو  4.55ـ ،كيبم ػ ارتفاعيػػا مػػف سػػطح

المدرسة 10.30ـ (شكؿ ،12لكحة.)27

كأرجػػح أف القبػػة مجػػددة فػػي العصػػر العثمػػاني ،كليسػػت مممككيػػة مػػف أصػػؿ اإلنشػػاء؛ لعػػدـ
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تكافؽ جدرىا السفمية مػع بػاقي مككناتيػا ،بدايػة مػف منطقػة االنتقػاؿ البسػيطة ،كأيضػان لتشػابييا مػع

قبة جامع الحديدم بفارسككر1200ىػ1785/ـ(شكؿ ،)16كما أرجح أف القبة األصػمية كانػت مػف
الحجر كسقطت كأعيد بناؤىا مرة أخرل عمػى نفػس الجػدار الحجػرم السػفمي المربػع كلكػف بمنػاطؽ

انتقاؿ كبدف مضافيف.

 -11أســـاليب التغ يـــة .اسػػتخدـ فػػي تغطيػػة المدرسػػة أسػػمكباف لمتغطيػػة :األكؿ  :مسػػطح

باستخداـ براطيـ خشب نقي ،74نفذت عمييا زخارؼ ممكنة تحصر بينيا ألكاح قسمت إلى حشكات
مربعة (بقج) في إيكاف القبمة كاإليكانيف الجػانبييف ،كأسػفؿ السػقؼ نػادر مقػكس أممػس ،نظمػت فيػو

سراكيؿ مقرنصة مف سبع نيضات تنتيػي بػذيؿ خكرنػؽ ،يسػقؼ الفػراغ المحصػكر بػيف عقػد إيػكاف
القبمػػة كسػػقؼ اإلي ػكاف نفسػػو كريػػدم خػػاتـ خكرنػػؽ( 75لكحػػة ،)25بينمػػا اسػػتخدمت ب ػراطيـ كأل ػكاح
ممساء في تسقيؼ اإليكاف البحرم ،أما بػاقي الحجػرات كالػدخالت فسػقفت بسػقؼ خشػب بمػدم مػف
عركؽ كألكاح ممساء (شكؿ ،)9أما الصحف فبينت المكحات القديمة لممدرسة كبعض كثػائؽ الكقػؼ

أنػػو كػػاف مغط ػى بسػػقؼ خشػػبي لحمايػػة األرضػػية الرخاميػػة كالطمبػػة مػػف المطػػر ،إمػػا بقبػػة خشػػبية
كبيرة (مشايخي) ،أك شخشيخة ترتكز عمى مناطؽ انتقاؿ مثمثػة محمكلػة عمػى مػثمف طػكؿ ضػمعو
4.14ـ (لكحػة ،16 ،15شػػكؿ ،)10 ،9كامػا بسػػحابة عمػى جكانػػب خشػبية كانػػت تجػر عمػى بكػػر

كحباؿ أثناء المطر كما كجد في صػحف مدرسػة القاضػي عبػد الباسػط بػالخرنفش 823ىػػ1419/ـ

كصحف جامع جاني بؾ األشرفي بالخيامية 830ىػ1446/ـ.

الجػػدير بالػػذكر أنػػو عثػػر أثنػػاء التػػرميـ الحػػديث لممدرسػػة عم ػى سػػقؼ خشػػبي أصػػمي خمػػؼ

الس ػػقؼ الح ػػالي ،نف ػػذت عمي ػػو زخ ػػارؼ نباتي ػػة كىندس ػػية ب ػػالتمكيف (لكح ػػة ،)24كي ػػرجح أن ػػو الس ػػقؼ
المممػػككي األصػػمي لممدرسػػة كالػػذم ظػػؿ مكانػػو كأضػػيؼ إلي ػو سػػقؼ فػػي العصػػر العثمػػاني ضػػمف
اإلض ػػافات المتعاقب ػػة عمػ ػى المدرس ػػة كت ػػـ االحتف ػػاظ ب ػػو كع ػػازؿ لحماي ػػة س ػػقؼ المدرس ػػة م ػػف مي ػػاه

األمطػار ،خاصػة كأنػػو كجػد مثبتػان فػػي المػداميؾ الطكبيػػة أعمػى الجػدراف بكمػرات حديديػة (كانػػات).
أمػػا األسػػمكب الثػػاني لمتغطيػػة فعبػػارة عػػف أقبيػػة حجريػػة كطكبيػػة متقاطعػػة كبرميميػػة فػػي الػػدىاليز

المنكسرة الثالثة المفضية مف المدخؿ الرئيس كالمدخؿ الغربي إلى الصحف كالقبة(شكؿ.)9

 -12األرضــيات .إلػػى جانػػب كبػػر مسػػاحة صػػحف المدرسػػة كتأكيػػدان عم ػى أىميتػػو فقػػد حفػػؿ

بأرضية رخامية تعد مف أنفس األرضيات الرخامية الباقية بالعمائر اإلسالمية فػي مصػر كأركعيػا

مف حيث األلكاف المتعددة كالزخارؼ اليندسية .76تتشابو مع أرضػية ىػذه المدرسػة أرضػية مدرسػة
أزبؾ اليكسفي بحي طكلكف بالخميفة 900ىػ1501/ـ .شكمت ىذه األرضية مف مربكعات كمداكر

كم ارتػػب رخاميػػة (ضػػرب خػػيط كبيػػر) متعػػددة األلػكاف (أسػػكد كأحمػػر كأبػػيض كأصػػفر) ،تحػػيط بيػػا

أشرطة مف رخاـ خردة (ضػرب خػيط صػغير) ،عبػارة عػف دائػرة مركزيػة تتكسػط الصػحف ،بػداخميا
171

ٓغل ١ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أُلهٍخ اُ ُٔ ِؼِّ٤ِ٘٤خ ثلٓ٤بٛ

م ػػداكر متماس ػػة نظم ػػت داخ ػػؿ مرب ػػع م ػػؤطر بأش ػػرطة فسيفس ػػاء رخامي ػػة ،بينم ػػا نظم ػػت ف ػػي ب ػػاقي
األرضية مراتب كمربكعات مؤطرة بأشرطة مف فسيفسػاء رخاميػة ككنػت أشػكاالن ىندسػية مختمفػة

77

(لكحة ،29 ،28 ،15 ،14شكؿ ،)8أما باقي أرضية المدرسة فػي اإليكانػات كالػدىميز كالممحقػات
فقد فرشت بمراتب حجرية (شكؿ.)8

 -13الدىاليز والساللم .يشتمؿ تصميـ المدرسة عمى ثالثة دىاليز أك استطراقات غطيػت

بأقبية متقاطعة كبرميمية مف الطكب ،يتفرع اثناف منيا مف دركاه المػدخؿ الػرئيس ،يفضػي األيسػر

لمقبة كايكاف القبمة مباشرة ،كيبم اتساعو1.15ـ ،كطكلو6.33ـ .بينما األيمف منكسر يتكصؿ منو

إلى مجمكعة مرافؽ كصحف المدرسة ،يتككف مف جػزأيف :األكؿ اتسػاعو 1.80ـ كطكلػو 6.02ـ،
كالثػػاني اتسػػاعو 1.75ـ كطكلػػو 7.70ـ .أمػػا الػػدىميز الثالػػث فيكجػػد فػػي الػػركف الغربػػي لممدرسػػة
خمؼ المدخؿ الغربي المستحدث في العصر العثماني كالذم يفتح عمػى دىميػز يفضػي لبػاب يفػتح

عمى الصحف في ركنو الغربي عرضو1.95ـ ،كطكلػو3.77ـ .كينكسػر ىػذا الػدىميز يسػرة لػدىميز

آخر اتساعو 2ـ ،كطكلو 10.92ـ ينتيي بفتحة باب تكصؿ لمميضأة كالمطيرة.

كما اشتممت المدرسػة عمػى ثالثػة سػاللـ مكزعػة فػي أجػزاء متفرقػة ،يصػعد منيػا إلػى السػطح

حي ػػث المئ ػػذنتاف ،كالخ ػػالكم المكزع ػػة ف ػػي الج ػػداريف :الش ػػمالي الشػ ػرقي كالجن ػػكبي الغرب ػػي (لكح ػػة
 ،)31،30بني ػػت بػ ػالطكب محمكل ػػة عمػ ػى أقبي ػػة برميمي ػػة تي ػػدـ معظمي ػػا كأعي ػػد بناؤى ػػا فػ ػي الت ػػرميـ
الحػػديث ،تتك ػػكف مػػف درج ػػات مربع ػػة نظمػػت ف ػػي قمبػػات تفض ػػي إلػ ػى بسػػطات أك ص ػػدفات ،كلي ػػا

درابزيف خشبي ،خصص لكؿ سمـ حجرة خاصة بو(شكؿ ،)6مكزعة عمى النحك اآلتي:

أ) الركف الجنكبي لمصحف في حجرة بيا فتحػة بػاب عمػى محػكر بػاب الػدخكؿ مػف الػدىميز

المنكسػػر كانػػت تعمػػكه دكػػة المبم ػ  ،يصػػعد منػػو إلػػى الخػػالكل ،طػػكؿ الدرجػػة فيػػو 75سػػـ ،أبعػػاد
الحجرة 1.75x3.65ـ.

ب) خمؼ دركاه المدخؿ الرئيس لممدرسة عمى يسار الداخؿ مػف الػدىميز المنكسػر ،كيصػعد

منو إلى الكتاب كالخالكم كالسطح كالمئذنة الشرقية أعمي كتمة المدخؿ ،طكؿ الدرجة فيو 60سـ،
كأبعاد الحجرة 2×2.50ـ.

ج) خمػػؼ جػػدار القبمػػة يتكصػػؿ إليػػو مػػف فتحػػة بػػاب عمػػى يسػػار المحػراب كالمنبػػر كمنػػو إلػػى

الحج ػ ػرة المسػ ػػتطيمة حيػ ػػث بػ ػػاب الػ ػػدخكؿ لمسػ ػػمـ فػ ػػي ركنيػ ػػا الش ػ ػرقي ،كيصػ ػػعد منػ ػػو إلػ ػػى السػ ػػطح
كالمئذنتيف ،طكؿ الدرجة فيو 75سـ ،كأبعاد الحجرة 1.50 x2.60ـ.

 -14الميضـأة والم يــرة .تقػع خػارج المدرسػػة فػي الجيػػة الغربيػة ،ككػاف يتكصػػؿ إلييػا مػػف

خالؿ بابيف :األكؿ مف فتحة باب مربػع داخػؿ تجكيػؼ معقػكد بعقػد مػدبب بجػدار اإليػكاف البحػرم

(لكحػػة )10كالػػذم تػػـ ترميمػػو خط ػأن فػػي التػػرميـ الحػػديث كتعديمػػو كنافػػذة سػػفمية (لكحػػة،)28 ،12
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كالث ػػاني م ػػف ال ػػدىميز ال ػػذم يتكص ػػؿ إلي ػػو م ػػف فتح ػػة ب ػػاب غربػ ػي الص ػػحف ،كم ػػف الب ػػاب الغربػ ػي

المستحدث في العصر العثماني (شكؿ.)6

 -15التحميـــل المعمـــاري .مػػف خػػالؿ تحميػػؿ المسػػقط األفقػػي كالكحػػدات المعماريػػة لممدرسػػة

مكضع البحث يمكننا مالحظة ما يأتي -1 :اتبػاع المعمػار فػي تخطػيط المدرسػة المعينيػة تخطػيط

المدارس المممككية الشائع في مدينة القاىرة ،كالمككف مف صحف أكسط تنتظـ حكلو أربعػة إيكانػات
كركعي في تصميميا المركزية ،حيث اعتبر الصػحف الكحػدة التصػميمية الرئيسػة ،خاصػة مػع كبػر
مسػػاحتو ،فجػػاءت نسػػبتو إلػػى بػػاقي اإليكانػػات عمػػى الت ػكالي( 7.4 : 1.7 : 1.3 : 1 :رسػػـ بيػػاني

 ،)2 ،1كاتبع التخطيط نمط االنفتاح عمى الػداخؿ ،حيػث انتظمػت أغمػب عناصػر المدرسػة حػكؿ
الصحف الذم تتكزع منو الحركة أفقيا إلى اإليكانػات األربعػة ،ك أرسػيا إلػى الخػالكم كالسػطح ،كدمػج
المعمار في ىذه المدرسة بيف غرضيف كظيفييف ىما العمارة التعميمية كعمارة التصكؼ.

 -2استعمؿ في البناء الحجر لمكاجية كجدراف القبة السفمية كبعض الجدر الداخمية

بارتفاعات تصؿ إلى 4ـ ،بينما استعمؿ الطكب األحمر البمدم ضرب سفرة
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لمحكائط الحاممة

كلمعقكد الدائرية حكؿ الصحف ،كالطكب المنجكر في عمؿ طكاقي محاريب اإليكانات كالمدخؿ

الغربي كالعقكد حكؿ الفتحات كالتجاكيؼ الداخمية ،بينما استعمؿ اآلجر ألجزاء القبة العميا ،في
حيف استعمؿ الرخاـ ألرضية الصحف كالعمكديف عمى جانبي المحراب ،كما استخدـ الخشب في

األسقؼ كعمؿ األشغاؿ الخشبية.

 -3تميػ ػػزت كحػػػدات كعناصػ ػػر التشػ ػػكيؿ الخػػػارجي بالكاجي ػ ػة الرئيسػػػة بتجميػ ػػع الفتحػ ػػات فػػػي

تجػػاكيؼ أرسػػية (قكص ػرات) ،أكػػدت االتجػػاه ال أرسػػي فػػي التصػػميـ الػػذم يع ػد مػػف سػػمات الكاجيػػات
المممككية المستقيمة مف خالؿ :تنظيـ الفتحات بالكاجية داخؿ تجاكيؼ رأسية مشػطكفة مػف أسػفؿ،
تتكجيػػا مقرنصػػات ،كيعمػػك كػػؿ شػػباؾ قندليػػة شػػند ،كمػػا اسػػتخدمت العناصػػر التشػػكيمية نفسػػيا مػػف

العقػ ػػديف :المسػ ػػتقيـ كالعػ ػػاتؽ ذكم الصػ ػػنجات المػ ػػزررة كاإلطػ ػػارات ذات الميمػ ػػات ،باإلضػ ػػافة إلػ ػػى
استعماؿ عناصر التشػكيؿ المػكني (األبمػؽ كالمشػير) ،كمػا تػـ معالجػة مػدخؿ الكاجيػة الرئيسػة عمػى

أنو المػدخؿ الػرئيس لممدرسػة كتأكيػد مكقعػة مػف خػالؿ :تشػكيؿ طاقيػة المػدخؿ بعقػد ثالثػي ،ككضػع
المئذنة أعاله ،كبرفع الحائط أعاله عف باقي النياية العمكية لمكاجية.

 -4تأثر شكؿ المسقط بظركؼ المكقع مف خالؿ العالقة الفراغية بيف :جدار إيكاف القبمة-

كجدار الكاجية الجنكبية الشرقية  -كمكضع المدخؿ الرئيس كالقبة ،كتـ كضع المدخؿ في الركف

الشرقي عند تالقي شارعيف مع عمؿ ارتداد جاذب لحجر المدخؿ ،مما أدل إلى تككيف مساحة

فضاء صغيرة أماـ فتحة الباب ،أما الفراغ الداخمي فقد اعتمد المعمار في تشكيمو عمى التغيير في
االرتفاع تبعان لمكظيفة ،حيث نجح في فصؿ فراغ اإليكانات ،خاصة إيكاف القبمة عف فراغ المدخميف
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الشرقي كالغربي كالدىميزيف خمفيما -برفعو بمقدار(قائمة درجة سمـ) 30سـ ،عف كامؿ مسطح

المدخؿ ،باإلضافة إلى رفع منسكب أرضية اإليكانات عف الصحف نفسو ،ما يعطي اإلحساس
بتدرج االنتقاؿ مف فراغ إلى آخر.

 -5يالحظ كجكد المدخؿ المنكسر خمؼ دركاه المدخؿ الرئيس كالذم يفضي إلى الصحف مف

خالؿ دىميز طكيؿ لتكفير العزلة كاليدكء داخؿ إيكانات المدرسة ،حيث تجرم العممية التعميمية.

 -6يالحظ كذلؾ مف المسقط األفقي أف المدخؿ الرئيس في الجية الشرقية كالمدخؿ الفرعي

في الجية الغربية يؤدياف إلى الداخؿ مباشرة ،كليس ليما عالقة بمحاكر الفراغ المركزم ،حيث
ارتبطا بمحاكر الصحف.

 -7تميزت المدرسة بكجكد ثالثة ساللـ مراعاة لالتجاه الرأسي الصاعد كالمتزايد لمكتاب

كالخالكم كالسطح ،كالمئذنتيف المتيف كاف يتـ دخكؿ المؤذنيف ليما ألداء األذاف-مف خالؿ فتحة

باب مقنطر بقاعدتييما مف سطح المدرسة كليس مف أرضية المدرسة ،كاختير ليذه الساللـ

مكاضع متباعدة كمختمفة :خمؼ دركاه المدخؿ الرئيس ،كخمؼ جدار كايكاف القبمة ،كالركف الجنكبي
لمصحف.

 -8تبيف مف المسقط األفقي مراعاة التكجيو في الفتحات الداخمية مف أبكاب في المستكل

السفمي كنكافذ في المستكل العمكم – تجاه الصحف ،كتميزت أيضان بالمحكرية كالتماثؿ ،كعمى

الرغـ مف انتظاـ كافة العناصر حكؿ الصحف إال أف اإليكانات لـ تتصؿ اتصاالن مباش انر ببعضيا،

حرصان عمى تكفير اليدكء كالعزلة بكؿ إيكاف ،كتـ ىذا االتصاؿ داخميا مف خالؿ الصحف فقط.

 -9تبيف أف التشكيؿ الفراغي الداخمي اعتمػد عمػى التنػكع فػي أسػاليب التغطيػة ،حيػث سػقفت

اإليكانات بسقؼ خشبي مسطح مف براطيـ ،كأقبية طكلية كمتقاطعة لمدىاليز ،كشخشيخة خشبية أك
سحابة لمصحف.

 -10اعتمد التشكيؿ الداخمي أيضػان عمػى التشػكيؿ السػطحي باسػتخداـ الزخػارؼ المتنكعػة الممكنػة

ف ػػي األس ػػقؼ ،كعق ػػكد التج ػػاكيؼ ال أرس ػػية أعمػ ػى فتح ػػات األبػ ػكاب كالنكاف ػػذ ،كاألرض ػػية الرخامي ػػة الرائع ػػة
الممكنػػة ،كتشػػكيؿ العقػػكد المدببػػة الكبيػرة المبنيػػة بػػالطكب لإليكانػػات المطمػػة عمػى الصػػحف ،كمػػا فييػػا مػػف
تشكيؿ بنائي متنكع باستخداـ رصات مداميؾ مختمفة أفقية كرأسية كمائمة كجفكت العبة حكليا.

 -11تأكي ػػد أىمي ػػة عناص ػػر الحرك ػػة كاالتص ػػاؿ إل ػػى الم ػػداخؿ ع ػػف طري ػػؽ خف ػػض منس ػػكب

األرضية أماـ األبكاب عف منسكب أرضية اإليكانات المحيطة بالصحف.

 -12اعتمد الفراغ الداخمي في اإلنارة الطبيعية كالتيكية عمي الصحف ،كاختيار نكع العقكد

المدببة لفتحات اإليكانات المطمة عميو كالتي يسمح تصميميا بادخاؿ أكبر قدر مف الضكء نيا انر.

 -13تبيف مف المسقط كذلؾ انفصاؿ الميضأة كالمطيرة عف كتمة المدرسة ،حيث اختير ليا
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الركف الغربي خارج المدرسة في منسكب منخفض عف أرضيتيا ،كركعي في اختيار مكقعيا

المناخ ،حيث كضعت في االتجاه الجنكبي الغربي بحيث تدفع الرياح التي تيب عمى المكقع
الركائح الكريية بعيدان عف المدرسة.

 -16عالقة التخ ي بالوظيفة .بعد حسـ إشكالية كظيفة المدرسة المعينية بنسبة كبيرة فيما

تقدـ في البحث ،كبياف أدائيا إلى جانب كظيفة التدريس ،كظيفة إضافية لمتصكؼ كخانقاه ،كطبقان

لتحميؿ تخطيطيا كمفرداتو المعمارية يمكننا القكؿ بأف التخطيط ذا اإليكانات الذم صممت عمى

نسقو المدرسة كاف مالئمان لتأدية كظيفة التصكؼ إلى جانب كظيفة التدريس ،عمى أف يككف ذلؾ

في كقت معيف مف اليكـ ،عقب صالة العصر مثالن ،كبحضكر الطمبة كالمتصكفة معان.79

 -17أعمال لجنة حفـظ اثثـار العربيـة بالمدرسـة .أكلػت لجنػة حفػظ اآلثػار العربيػة اىتمامػان

بالغان ليذه المدرسة نظ انر ألىميتيا المعمارية ،كبدأ اىتماـ المجنة بيا منذ سنة 1893ـ ،حينما طمب

أعضػػاؤىا تقري ػ انر فنيػػا عنيػػا مػػف المينػػدس ف ػرانس باشػػا رئ ػيس قمػػـ ىندسػػة األكقػػاؼ آنػػذاؾ لتسػػجيميا

ضمف اآلثار اإلسالمية بالكجو البحرم ،كالذم أعده بالفعؿ مرفقان بو عديد مػف الصػكر الفكتكغرافيػة

كالرسػكمات اليندسػػية كالتػػي اعتمػػدنا عمييػػا فػي ىػػذا البحػػث ،كجػػاء فيػػو إشػارة بأىميػػة ىػػذا األثػػر مػػف

الناحية الفنية كضركرة تسجيمو كاالىتماـ بو كنمكذج فريد بيف آثار أقاليـ الكجو البحرم خارج مدينة

القاىرة ،كما شبيو بجامع المؤيد شيخ المحمكدم 823-818ىػػ1420-1415/ـ ،80كقػد يبػدك مػع
اخ ػػتالؼ التخط ػػيط ب ػػيف المدرس ػػة المعيني ػػة كج ػػامع المؤي ػػد ش ػػيخ غ ارب ػػة ى ػػذا القي ػػاس ،لك ػػف بد ارس ػػة
المنشػػأتيف تبػػيف أف ىنػػاؾ عناصػػر مشػػتركة بينيمػػا ،كالتػػي عم ػى أثرىػػا قػػرر ف ػرانس باشػػا ىػػذا ال ػرأم

يتمثػػؿ ذلػػؾ فيمػػا يػػأتي  :أ) مكقػػع الكاجيػػة الرئيسػػة الجنكبيػػة الش ػرقية كمػػا بيػػا مػػف تجػػاكيؼ أرسػػية
كمسػػتكيات مػػف النكافػػذ كالقنػػدليات (لكحػػة  .)32 ،1ب) كقػػكع المػػدخؿ ال ػرئيس فػػي الطػػرؼ الش ػرقي

لمكاجيػػة كخمفػػو الػػدركاه كالػػدىميز المنكسػػر المفضػػي لمصػػحف .ج) احت ػكاء كػػؿ مػػف المنشػػأتيف عمػػى
مئػػذنتيف مػػف ط ػراز القمػػة .د) كجػػكد القبػػة الض ػريحية فػػي المكضػػع نفسػػو فػػي المنشػػأتيف ،كيتكصػػؿ

إلييما بالطريقة نفسيا ،يتقدميما مف الداخؿ حجاب خشبي (لكحة .)33 ،22

كفػ ػػي سػ ػػنة 1902ـ طمبػ ػػت ك ازرة األكقػ ػػاؼ مػ ػػف المجنػ ػػة تقري ػ ػ انر فنيػ ػػا إلج ػ ػراء بعػ ػػض األعمػ ػػاؿ

كاإلصالحات بالمدرسػة فػتـ الرجػكع لتقريػر فػرانس باشػا المعػد سػمفان ،81كفػي سػنة 1927ـ قػدـ تقريػر

فني أعده األستاذ مرقص سميكو ،كاألسػتاذ أحمػد السػيد ،بنػاء عمػى المعاينػات التػي تمػت فػي (-16
 17أكتكبر سنة 1921ـ) ،كيتضمف مقترحان بيدـ المئذنة الغربية لحػدكث تصػدعات خطيػرة بيػا مػع

اإلبقػاء عمػػى المئذنػػة الشػرقية 82المجػاكرة لممػػدخؿ ،كصػػمب الكاجيػػة الرئيسػة بعػػركؽ خشػػبية (لكحػػة،1
 ،)4كف ػػي س ػػنة 1954ـ أع ػػدت المجن ػػة الدائم ػػة لآلث ػػار اإلس ػػالمية مقايس ػػة معماري ػػة لمش ػػركع ت ػػرميـ

المدرسػػة بمبم ػ  4000جني ػو لتصػػبح معػػدة إلقامػػة الشػػعائر الدينيػػة ،كذلػػؾ عمػػى نفق ػة ك ازرة األكقػػاؼ
175
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التي كانت تخصص مبم  5000جنية سنكيا لترميـ العمائر الدينيػة بالكجػو البحػرم ،كأفػادت الػك ازرة
بعدـ سماح ميزانيتيا ليذا المشركع ،كبناء عميو تكقفت أعمػاؿ التػرميـ منػذ ذلػؾ الحػيف ،83إلػى أف تػـ

ترميـ المدرسة ضمف مشركع كبير مف قبؿ المجمس األعمى لآلثار سنة 2009ـ.
الخاتمة وأىم النتائج.

 - 1تبيف لنا أنو عمى الرغـ مف ككف ىذه المدرسة عمارة أىميػة كليسػت سػمطانية أك أميريػة،
كفضالن عف كجكدىا خارج مدينة القاىرة في كاحدة مف مدف الدلتا فانيا ارتقت إلى مصػاؼ العمػائر
الدينيػػة المشػػيدة بمدينػػة القػػاىرة إبػػاف العصػػر المممػػككي الجركسػػي ،أزىػػى عصػػكر العمػػارة اإلسػػالمية

في مصر .كمرد ذلؾ ما احتكتو المدرسة مف الكحػدات كالعناصػر المعماريػة كالزخرفيػة التػي تميػزت
بػػو عمػػائر ذلػػؾ العصػػر ،مثػػؿ التخطػػيط ذم اإليكانػػات حػػكؿ صػػحف ،كالكاجيػػات الحجريػػة الحافمػػة

بحشد مف التقسيمات اليندسية كالتشكيالت الفنية ،كتعدد الممحقات كالمرافؽ الخدمية ككافة عناصر
االنتفاع ،ككجكد مئذنتيف بيا ،كأرضيتيا الرخامية التي تعد مف أنفس كأركع األرضيات الرخامية في

مصػػر اإلسػػالمية ،كتمي ػػزت المدرسػػة أيض ػان بدق ػػة البنػػاء كالتشػػكيؿ ب ػػالطكب ،كاسػػتخداـ العديػػد م ػػف
العناصػ ػ ػػر الزخرفيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي ذلػ ػ ػػؾ التشػ ػ ػػكيؿ ،كػ ػ ػػالجفكت الالعبػ ػ ػػة ،كالبخاريػ ػ ػػات ،كالعقػ ػ ػػكد الزخرفيػ ػ ػػة
كالمقصكص ،كالمنكسر ذم الطاقات المشعة ،كاألعمدة الطكبية المدمجة ،كما احتكت عمى أشغاؿ
خشبية تميزت بدقة نجارتيا ،كأساليب زخرفتيا ما بيف خرط كسدايب كتمكيف.

 - 2بيف البحث احتفاظ المدرسة بنص تأسيسي مف بقايا منشأة أخرل مؤرخة بسنة 710ىػ/

1310ـ .كىك يعتبر مف أقدـ النصكص المؤرخة بحساب الجمؿ في مصر ،حيث إنو يسػبؽ نػص

قبة حسف صدقة (تكية المكلكية) المؤرخ بسنة 715ىػ1315/ـ .كالنقش عبارة عف حشكة مستطيمة
تتضمف لقب" :معيف الديف" الذم مف المرجح أف يككف جػد منشػ المدرسػة ،كتػـ االحتفػاظ بػالنص

ضمف مككنات المدرسة الجديدة مكضع البحث كالمشيدة سنة 861-854ىػ1456-1450/ـ.

 -3أكضػػح البحػػث اسػػتمرار العنايػػة بالمدرسػػة خػػالؿ العصػػر العثمػػاني ،كعصػػر محمػػد عم ػي،

حيث أجريت عمييا عدة ترميمات كاضافات كأشغاؿ خشبية ،لكنيا لـ تغير مف تخطيطيا األصمي.

 - 7أدت المدرسػػة إل ػى جانػػب كظيفػػة التػػدريس كظيف ػة التصػػكؼ ف ػي آف كاحػػد ،كمثػػؿ عديػػد

مف المنشآت المممككية بالقاىرة.

كفي المجمؿ تعتبر المدرسة المعينية دليالن قائمان عمى انتقاؿ الطػرز المعماريػة المممككيػة مػف

مدينة القاىرة إلى الكجو البحرم.
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اِشكبل وانهىدبث

(نىدت )1انًذسست انًؼٍٍُت :انىاجهت انؼًىيٍت (ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت)

(شكم  )2تفشٌغ نهُقش انكتببً ببنذشىة انخشبٍت (انببدث)

(شكم )1يىقغ انًذسست انًؼٍٍُت( :ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس)

(نىدت  )2انذشىة انخشبٍت اِصهٍت وبهب انُص انكتببً

(شكم  )3تفشٌغ نهُقش انكتببً بذشىتً انًُبش (انببدث)

(نىدت  )3انُص انكتببً بذشىتً انًُبش
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(نىدت  )4انُقش انكتببً ببنذجبة انخشبً (1236هـ1820/و)

(شكم  )4تفشٌغ نهُقش انكتببً ببنذجبة انخشبً (ػًم انببدث)

(شكم  )5تفشٌغ نهُقش انكتببً ببنهىح انشخبيً(انببدث)

(نىدت  )5انُقش انكتببً ببنهىح انشخبيً

(شكم  )6انًذسست انًؼٍٍُت :انًسقظ
اِفقً (ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس)

178

ُجلح اٌُجو ٟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اُؼلك ا /ٍٝ٧أثوّ4102 َ٣

(شكم  )7تشكٍم انىاجهت انشئٍست (ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس)

(شكم  )8انًسقظ اِفقً  :اِسضٍبث (ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس)

(شكم  )9انًسقظ اِفقً َ :بظشاً ِػهً (ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس)

(نىدت  ) 6انىاجهت انشئٍست انجُىبٍت انششقٍت

(نىدت  )7كتهت انًذخم انشئٍس
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(نىدت  ) 8انًذخم ويب به يٍ تشكٍالث يؼًبسٌت وصخشفٍت

(شكم  )10قطبع طىنً إلٌىاٌ انقبهت

(نىدت  ) 9سكٍ انىاجهت انشئٍسٍت وقبػذة انًئزَت انششقٍت

(شكم  )11قطبع طىنً نإلٌىاٍٍَ :انبذشي وانجُىبً انغشبً
(ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس)

(شكم  )12انىاجهت انؼًىيٍت بذوٌ انًآرٌ (ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس)

(شكم  )13انىاجهتبٌ :انجُىبٍت انششقٍت وانجُىبٍت انغشبٍت -وتصىس
نهًئزَتٍٍ يكتًهتً انبُبء(ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس)
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(نىدت  )10انىاجهتبٌ :انشًبنٍت انغشبٍت وانشًبنٍت
انششقٍت وانًٍضؤة (ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت)

(شكم  )14انىاجهت انشًبنٍت انغشبٍت (ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس)

(نىدت  )11انًذخم انغشبً نهًذسست (ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت)

(نىدت )12انًئزَت انششقٍت :انببة-انًظهت
انخشبٍت ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت

(نىدت  )13يئزَت جبيغ انذذٌذي
بفبسسكىس ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت

(نىدت  )15،14انًذسست يٍ انذاخم  -إٌىاٌ انقبهت  -انصذٍ  -دكت انًبهغ (ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت)
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(نىدت  )16اإلٌىاٌ انبذشي( -ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت)

(نىدت  ) 17انتشكٍم انبُبئً ببنطىة نإلٌىاَبث وانُىافز انذاخهٍت

(نىدت  )18انًذسست يٍ انذاخم – إٌىاٌ انقبهت (قبم انتشيٍى)

(نىدت )19انًذسست يٍ انذاخم – إٌىاٌ انقبهت (بؼذ انتشيٍى)

العالقة بين المساحة الكلية للمدرسة والصحن واإليوانات

العالقة بين مساحة الصحن واإليوانات

المساحة الكلية

متسلسلة1
متسلسلة2

الصحن

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

350
300
250
200
150
100
50
0

متسلسلة1
متسلسلة2

الصحن
المساحة الكلية إيوان القبلة

اإليوان
البحري

اإليوانان
الجانبيان

إيوان القبلة اإليوان البحري

الصحن

اإليوان
الشمالي
الشرقي

الصحن واإليوانات

اإليوانات

سسى بٍبًَ ()1

سسى بٍبًَ ()2

(نىدت  )20انًُبش انخشبً وانًذشاة -قبم انتشيٍى

اإليوان
الجنوبي
الغربي

(نىدت )21انًذشاة وانًُبش (ػٍ نجُت دفع اَثبس انؼشبٍت)
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(نىدت  )23يصشاػب ببة داخهً

(نىدت  ) 22انذجبة انخشبً أيبو انضشٌخ

(نىدت  )24أجضاء يٍ انسقف انخشبً انًكتشف أسفم انسقف انذبنً

(نىدت  )25سقف اإلٌىاٌ انقبهً

(نىدت  )26انقبت يٍ انذاخم

(نىدت  )27انقبت يٍ انخبسج
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(نىدت  )28اِسضٍت انشخبيٍت ببنصذٍ بؼذ انتشيٍى (نىدت )26

(نىدت )29اِسضٍت انشخبيٍت (ػٍ يسبجذ يصش)

(نىدت  )30بقبٌب انسهى انصبػذ نهخالوي وانسطخ

(نىدت  )31بقبٌب انسهى انصبػذ نهكتبة وانسطخ وانًئزَت انششقٍت

(نىدت  )32جبيغ انًؤٌذ شٍخ ببنسكشٌت:انىاجهت انشئٍست

(نىدت  )33جبيغ انًؤٌذ  :انذجبة أيبو انضشٌخ وانذههٍض

نىدت  )34انًذخم انشئٍس بًذسست انبجى بؤبٍبس

(شكم  ) 16قبت وواجهت جبيغ انذذٌذي بفبسسكىس 1200هـ1785/و
(ػٍ انًجهس اِػهى نُثبس)
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الحواش
ٗ 1وٍٞ٣ ٫ٞق ،ربه٣ـ كٓ٤ب٘ٓ ٛن أهلّ اُؼٖٞه( ،اُوبٛوح.69 ،)ّ1959 :
٣ 2بهٞد اُؾٔٓ ،ٟٞؼغْ اُجِلإ ،اُطجؼخ اٛ1324( ،٢ُٝ٧ـٓ ،)ّ1906/غِل .741-740 ،4
 3كاه اُٞصبئن اُو٤ٓٞخٓ ،ؾٌٔخ كٓ٤بٍ ،ٛغَ .60 ،75
4
ُوفَ
ٗيٍ ثٜب ٍ٘خ ٛ678ـٝ ،ّ1279/ظَ ِ٣و ٢كه ًٝاُؼِْٝ ،أعو ٟػٔبهح ُٜنا اُغبٓغ ،رٞكٍ٘ ٢خ ٛ695ـٝ ،ّ1296/ككٖ ثغٞاهٝ ،ٙػ ِ
ٓ٘ن مُي اُؾ ٖ٤ثبٍْ "عبٓغ اُلزؼ" ،اٗز ٠ٜأُغٌِ ا٧ػِ٦ُ ٠صبه ٖٓ روٓ ٚٔ٤كْٓ ٢وٝع ٙقْ ٍ٘خ .ّ2010
أُوو٣ي ،ٟأُٞاػع ٝا٫ػزجبه ثنًو اُقطٝ ٜا٥صبهٛ ( ،جؼخ اُ٘ ،)َ٤ط364 – 344 ،1؛ عٔبٍ اُل ٖ٣اُْ٤بٍٓ ،غَٔ ربه٣ـ كٓ٤ب٤ٍ ٛبٍ٤ب ً
ٝاهزٖبك٣بً ،اُطجؼخ ا.44 - 40 ،)ّ2000( ،٠ُٝ٧
5
Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1927-1929 , (Le Caire 1934) , 5153, pl.VI.
 6اُْ٤بٍٓ ،غَٔ ربه٣ـ كٓ٤ب.54 ،ٛ
 7ؽَٖ ػجل اُٛٞبةٛ" ،وى اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك ٢ه٣ق ٖٓو"ٓ ،غِخ أُغٔغ اُؼِٔ ٢أُٖوٓ ،١غِل  ،38ط( ،2اُوبٛوح.21 ،)ّ1956 ،
 8ؽَٖ ػجل اُٛٞبةٛ ،وى اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ22-19 ،؛ ٍؼبك ٓبٛو ٓؾٔلَٓ ،بعل ٖٓو ٝأ٤ُٝبإٛب اُٖبُؾٛ ،ٕٞجغ أُغٌِ ا٧ػِ٠
ُِْئ ٕٞا٤ٓ٬ٍ٩خ( ،اُوبٛوح  ،)ّ1983عـ  ،247-244 ،1عـ 162 ،5؛ ٍ٤ٜو عٔ ،َ٤ا٥صبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ اُجبه٤خ ثْوم اُلُزب ٓ٘ن اُلزؼ
اُؼضٔبٗ ٢ؽزٜٗ ٠ب٣خ اُووٕ اُزبٍغ ػْو( ،هٍبُخ كًزٞها ،ٙعبٓؼخ اُوبٛوح87-77 ،)ّ1995 ،؛ ٓغل ١ػجل اُغٞاك ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖوٖ٣
أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ ٢ك ٢كُزب اُ٘ َ٤كهاٍخ آصبه٣خ  ٖٔٙؽِوخ رطٞه اُزواس أُؼٔبه ١ا ٢ٓ٬ٍ٩كٖٓ ٢وٓ ،طجؼخ أٌُِخ( ،أٍ،ٛٞ٤
191 ،)ّ2013؛ ٓؾٔل ػجل اُواىم ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب٘ٓ ٛن ثلا٣خ اُؼٖو أُِٔ ٢ًٞؽزٜٗ ٠ب٣خ اُؼٖو اُؼضٔبٗ ٢كهاٍخ آصبه٣خ ػٔواٗ٤خ،
(هٍبُخ ٓبعَز٤و ،عبٓؼخ اُوبٛوح744- 94 ،)ّ2006 ،؛ ٓؾٔل ػجل اُوبكه ٓٞاك ،٢أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ أُِٔ٤ًٞخ كّ ٢وم اُلُزب( ،هٍبُخ
ٓبعَز٤و ،عبٓؼخ اُيهبى٣ن202 – 200 ،)ّ1985 ،؛ ٓؾبٙو اُِغ٘خ اُلائٔخ ُ٦صبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝاُوجط٤خً ،واٍخ ههٍْ٘ ،41خ -1954
 ،ّ1961أُطبثغ ا٤ٓ٧و٣خ( ،اُوبٛوح61 – 60 ،)ّ1963 ،؛
Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1936-1940 , (Le Caire,1944),51.
 9ػجل اُٛٞبةٛ ،وى اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ21 -20 ،؛ ٍ٤ٜو عٔ ،َ٤ا٥صبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ اُجبه٤خ ثْوم اُلُزب226 -80 ،؛ ػِٞإٓ ،آمٕ
اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ194-191 ،٢؛ ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب347-315 ،ٛ؛ ٓٞاك ،٠أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ أُِٔ٤ًٞخ.263-200 ،
 10أّاابك كااواٌٗ ثبّاابٜ٘ٓ :االً ك٣ااٞإ اٝ٧هاابف ُٝغ٘ااخ ؽلااع ا٥صاابه اُؼوث٤ااخٝ ،أؽاال ا٧عبٗاات اُاان ٖ٣ػِٔااٞا كاا ٢كهاٍااخ اُزااواس أُؼٔاابه١
ا ٢ٓ٬ٍ٩ثٖٔو ٤ٕٝبٗز - ٚثٜن ٙأُلهٍخ ،ؽ٤ش عبء ك ٢اُزوو٣و اُن ١أػلٍ ٙا٘خ ُ ّ1983زَاغِٜ٤ب ٙأٖ ا٥صابه اٍ٩ا٤ٓ٬خ ٓاب ٣ل٤ال مُاي،
ٝهبٍ اٜٗب رٚبهع ػٔبئو اُوبٛوح ّٝجٜٜب ثغبٓغ أُئ٣ل ّ٤ـ ٛ823-818ـ ،ّ1420-1415/ؽ٤ش هابٍ " عابٓغ أُؼ٘٤ا ٢ثالٓ٤بٜٓ ...ٛاْ كا٢
ؽل مارٝ ٚربه٣ق ٖٓ ٚاُغ َ٤اُضبٖٓ ػْو ُِٜغوحٝ ...إٔ أعياء ٛنا أَُغل كٜ٤اب كُ٫اخ ػِا ٢رابه٣ـ اُٖا٘بػخ كا ٢أهابُ ْ٤اُوطاو ٝرَازؾن ًاَ
اُزلبر٘ب اُٜ٤ب كبٕ أُجبٗٓ ٢ؼُٔٞخ ثلهخ ًج٤وح ٝثـب٣خ اُز٘بٍتٍ٘٘ٝ ،"...بهِ مُي ػ٘ل مًو أػٔبٍ اُِغ٘خ ثبُٔلهٍخ.
ًواٍبد ُغ٘خ ؽلع ا٥صبه اُؼوث٤خ ،أُغٔٞػخ اُؼبّوح ،روو٣و اُو ٕٞ٤َٓٞاُضبٗ ،٢روعٔخ :اُ٤بً اٌٍ٘له ؽِ( ،ْ٤اُوبٛوح 8-7-5 ،)ّ1893؛
Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1893,(Le Caire, 1906), 11-12.
 11ثبُطجغ ًبٗذ رِي اُطجوخ ٖٓ ا٧ؿ٘٤بء ُلٜ٣ب اُولهح أُبك٣خ ػِ ٠رْ٤٤ل اُؼٔبئو اُل٤٘٣خ ،رٔضَ مُي ك ٢ػلح ٗٔبمط ثٔلٕ اُٞع ٚاُجؾوٜ٘ٓ ١ب
ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ :أ -أُلهٍخ اُ ُٔ ِؼَّ٤ِ٘٤خ ٓٙٞغ اُجؾش ٝاُز٤ّ ٢لٛب ٓؾٔل ٓؼ ٖ٤اُل ٖ٣أؽل ًجبه اُزغبه ثلٓ٤بٍ٘ ٛخ ٛ861-854ـ-1450 /
 ٌّٔ .ّ1456اُلٓ ٖ٣ؾٔل اَُقب ،ٟٝاُٞٚء آُ٬غ  َٛ٧اُووٕ اُزبٍغٓ( ،طجؼخ كاه اُغ ،َ٤ث٤وٝد ،ك .د) ،ط14 ،10؛ ٓٞاك،٢
أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ أُِٔ٤ًٞخ287 – 263 ،؛ ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب .315 ،ٛة -اُغبٓغ اٌُج٤و أ ٝعبٓغ اُو٣ٝؼٝ ٢أُؼوٝف ثغبٓغ ىؿٍِٞ
ثوّ٤ل ،علك ػٔبهر ٚاص٘بٕ ٖٓ ًجبه رغبه هّ٤ل ٔٛٝب :اُؾبط ػِ ٠ىؿِٝ ٍٞاُؾبط أؽٔل اُو٣ٝؼٛ 1016 -983 ٢ـ.ّ1607 -1575 /
ؽٔيح ػجل اُؼي٣ي ثلهَٓ" ،غل اُو٣ٝؼ ٢ثوّ٤ل أُؼوٝف ثَٔغل ىؿِٛ1016ٍٞـ ،"ّ1607/ثؾش ٗ ٖٔٙلٝح ربه٣ـ ٖٓو ا٫هزٖبك١
ٝا٫عزٔبػ ٢ك ٢اُؼٖو اُؼضٔبٗٓ( ،ّ1798-1517٢غِخ ًِ٤خ ا٥كاة عبٓؼخ اُوبٛوح352 -330 ،)ّ1992 ،؛ ٓؾٔل ٛبٛو اُٖبكم
ٓٝؾٔل ؽَبّ أٍبػ ،َ٤هّ٤ل اُْ٘ؤح ا٫ىكٛبه اٗ٫ؾَبه ،كاه ا٥كبم اُؼوث٤خ ،اُطجؼخ ا( ٠ُٝ٧اُوبٛوح87-85 ،)ّ1999 ،؛ ٓؾٔٞك
كه ،ِ٣ٝأَُبعل ا٧صو٣خ ثوّ٤لٛ ،جؼخ أ( ،٠ُٝأُؾِخ اٌُجو.20 -17 ،)ّ1993 ،ٟ
 12رؼل أُلهٍخ أُؼ٤٘٤خ ٖٓ أًضو أُْ٘آد اُز ٢اٛزٔذ ثٜب ُغ٘خ ؽلع ا٥صبه اُؼوث٤خ ٓ ٖٔٙؼب٘٣برٜب ٤ٕٝبٗزٜب ُ٦صبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ ثٔلٕ
اُٞع ٚاُجؾو ١أُقزِلخ ،ام ٌ٣ ٫بك ٣قِ ٞروو٣و كُٜ٘ ٢ب فبٓ ثآصبه اُٞع ٚاُجؾو ٖٓ - ١مًو ُٜب.
13ػجل اُٛٞبةٛ ،وى اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ21-20 ،؛ هله٣خ ر ًَٞاُج٘لاه ،١هإ٣خ عل٣لح ؽ ٍٞرؤه٣ـ َٓغل أُؼ ٠٘٤ثلٓ٤ب ٛكهاٍخ آصو٣خ،
ٓغِخ اُزبه٣ـ ٝأَُزوجَ ،عبٓؼخ أُ٘٤ب ،ػلك 353-293 ،)ّ2009( ،ٞ٤ُٞ٣؛ ٓٞاك ،٠أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ أُِٔ٤ًٞخ287–263 ،؛ػطب،
ٓل٘٣خ كٓ٤ب.347-315 ،ٛ
 14اهرج ٜاُجبؽش اهرجبٛب ً ٝص٤ن اُِٖخ ثٜن ٙأُْ٘ؤح ٓ٘ن ٍ٘خ  ،ّ1996أص٘بء اػلاكٛ٧ ٙوٝؽخ أُبعَز٤و ػٖ "ٓآمٕ اُلُزب"ٖٓ ف ٍ٬اُي٣بهاد
أُ٤لاٗ٤خ أُزؼلكح هكوخ ٓٞظل ٢رلز ِ٤آصبه كٓ٤ب ،ٛؽٔ٘٤ب ًبٗذ ٓـِوخ ٜٓٝغٞهح رٔبٓب ً ُقطٞهح ٙٝؼٜب اْٗ٩بئٍٞٝ ٢ء ؽبُزٜب أُؼٔبه٣خ،
ًٝبٕ ُلٓ ٚ٣غٔٞػخ ٜٓٔخ ٖٓ اُِٞؽبد اُلٞرٞؿواك٤خ فبٕخ كٔ٤ب ٣زؼِن ثٔئنٗزٜ٤ب ٝأَُو ٜا٧كو ٢اُن ١هٍٔ ٚاٍ٧زبم عٓ ٍ٬ؾٔٞك ػِ،٢
ٝأُٜ٘لٍخ ٘ٛبء ؽبمم ثزبه٣ـ  ّ1976/1/6ههْ  ،3312رؾذ اّواف اُؼبُْ اُغِ َ٤ػجل اُوؽٖٔ ػجل اُزٞاةٝ ،اُن٣ ١ؼزجو أكم َٓو ٜأكو٢
ُٜبٝ ،ؽٔ٘٤ب ّوع أُغٌِ ا٧ػِ٦ُ ٠صبه ك ٢روٓ ْ٤أُلهٍخ-هبّ اُجبؽش ثٔؼبٗٝخ ا٩كاهح اُٜ٘لٍ٤خ ٥صبه اُٞع ٚاُجؾؤٓ ١ضِخ ك ٢أُٜ٘لً
ٓؾٔل أث ٢عبى٣خ ك ٢رول ْ٣أُؼِٓٞبد اُزبه٣ق٤خ ٝا٧صو٣خ ٝاُزٞص٤ن اُلٞرٞؿواك ٢ػٖ أُلهٍخ ،فبٕخ ٓب رؼِن ثبُٔآمٕ ٝاُزقط ٜ٤ؽز ٠رْ
اٗ٫زٜبء ٖٓ اُزوٓٝ ،ْ٤عٔ٤غ اُوٍ ّٞاُٜ٘لٍ٤خ اُٞاهكح ثبُجؾش ٖٓ ػَٔ أُغٌِ ا٧ػِ٦ُ ٠صبه ٓغ رؼل٬٣د ٖٓ ػَٔ اُجبؽش.
 15رْزوى عٔ٤غ ٛن ٙاُ٘و ُٞاٌُزبث٤خ أُٞعٞك ثبُْٔ٘ؤح ٓٙٞغ اُجؾش -كٛ ٢و٣وخ رؤه٣قٜب ث٘ظبّ ؽَبة اُغ ََّٔ أُْوه ٢اُٖـ٤وٝ ،ر٘لهط
ٛن ٙاُطو٣وخ رؾذ رطج٤وبد ػِْ ؽَبة اُغَٔ اُؼل٣لح ،كؼِْ ؽَبة اُغَٔ ٣لهً اُؼ٬هخ ث ٖ٤اُؾوٝف ٝا٧ػلاكَ٣ ٫ٝ ،زقلّ كوً ٜطو٣وخ
ُِزؤه٣ـ ًٔب ّ ٞٛبئغ ثً ٖ٤ض٤و ٖٓ اُلاهٍ ٌُٚ٘ –ٖ٤ػِْ ٝاٍغ اُ٘طبم ً -بٕ ُ ٚاٍزقلآبد ٝاٍؼخ ك ٢اُؼِ ّٞػ٘ل اُؼوة ٓضَ اُز٘غْ٤
ٝاُلِي ُٚٝ ،ك٫٫د هٓي٣خ ٝاٍؼخ ػ٘ل اُٖٞك٤خ٣ ،ؼوف إط٬ؽبً ثؤٗٛ ٚو٣وخ كٓ ٢ؼوكخ أَُزوجَ ٖٓ ف ٍ٬اُؾوٝف ٓٝب ٣وبثِٜب ٖٓ
أػلاكٝ ،ؽَبة اُغَٔ ٓطِوبً :ؽَبة ا٧ؽوف اُٜغبئ٤خ أُغٔٞػخ ك ٢اُزور٤ت ا٧ثغل ١ث٘ظْ ّؼو( ١أثغلٞٛ ،ى ،ؽطٍ ،ًِٖٔ ،٢ؼلٔ،
هوّذ ،صقنٙ ،ظؾ) كٓ ٢وبثَ ًَ ؽوف  ٞٛٝاُْبئغ كٖٓ ٢و ٝأُْوم ،ثٔ٘٤ب ٣قبُق أُـبهثخ مُي اُزور٤ت ثؼل ًِٔخ (ًِٖٔ)
ك٤غؼِٕ :ٚٗٞؼل٘ ،هوٍذ ،صقن ،ظلِ٘ٛٝ ،بى رواً٤ت أفوٓ ١ضَ اُزوً٤ت ا٧ثزض( ٢أ ،ة ،د ،س)ٝ ،اُزور٤ت اٛ٧طؼ ٢أ ٝا٣٧وـ٢
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ٓغل ١ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أُلهٍخ اُ ُٔ ِؼِّ٤ِ٘٤خ ثلٓ٤بٛ

٘٣ٝوَْ اُ ٠هَٔ :ٖ٤ؽَبة عَٔ ٕـ٤و ،ثؤٕ ٣وبثَ اُؾوف هٔ٤ز ٚاُؼلك٣خ ٓضَ أُ ٞٛٝ ،40 = ْ٤اُْبئغ ث ٖ٤ػٔبئو ٖٓو ا٤ٓ٬ٍ٩خ،
ٝؽَبة عَٔ ًج٤و  ٞٛٝروَ ْ٤اُؾوف ؽَت ؽوًبد ٗطو ٚك ٌٕٞ٤ؽوف أُ .90 = ّ ،١ ،ّ :ٖٓ ٌٕٞٓ ْ٤ػٖ ٛنا اُؼِْ ٓٝلُ٫ٞرٚ
ٝاٍزقلآبر ٚاُٞاٍؼخ اٗظو:
ٛبهم ثٖ ٍؼ٤ل اُوؾطبٗ ،٢أٍواه اُؾوٝف ٝؽَبة اُغَٔ ػوٗ ٗٝول( ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ،عبٓؼخ أّ اُوو25-23 ،)ّ2009 ،١؛ ٓؾٔل
ثٖ كٜل اُلؼو ،اُزؤه٣ـ ثؾَبة اُغَٔ ٖٓ ٝاهغ ٗٔ رنًبهُ ١ؼٔب هح َٓغل ا٩عبثخ ثٌٔخ أٌُوٓخ ك ٢ػٜل اَُِطبٕ أؽٔل اُضبُش ٓئهؿ
ثَ٘خ ٛ1124ـٓ ،غِخ اُلاهح ،اُؼلك ٛ1416 ،4ـ46-41 ،؛ كٗٝبُل ه ،َ٤ٛ.اُؼِٝ ّٞاُٜ٘لٍخ ك ٢اُؾٚبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ،روعٔخ :أؽٔل كئاك
ثبّب ،ػبُْ أُؼوكخ ،اُؼلك(305اٌُ٣ٞذ.35-34 ،)ّ2004 ،
 16رؾزلع ٛن ٙأُلهٍخ ثؤهثؼخ ٗوً ُٞزبث٤خ ،ر٘وَْ ؽَت أُبكح اُقبّ اُزٍ ٢غِذ ػِٜ٤ب اُ ٢هَٔ :ٖ٤ص٬صخ ٗوً ُٞزبث٤خ ٓ٘لنح ثبُؾلو ك٢
اُقْتٗٝ ،وِ ًزبثٓ ٢ؾلٞه ػُِٞ ٢ػ ٖٓ اُوفبّ ا٧ثُٞ( ٘٤ؽخ.)5-2
ِ ُٓ 17ؼ ٖ٤اُل :ٖ٣اُ ُٔ ِؼ ٖ٤أ ١أَُبػل ،رٚبف اُ ٚ٤ثؼ٘ اُ٧لبظ ُزٌ ٖ٣ٞأُوبة ٓوًجخ ٓضَ ٓ" :ؼ ٖ٤فِ٤لخ هللا"ٓ"ٝؼ ٖ٤أَُبًٓ "ٝ "ٖ٤ؼٖ٤
أَُِٔٓ "ٝ "ٖ٤ؼ ٖ٤أُِٞى" ٓ "ٝؼ ٖ٤اُلٝ ،"ٖ٣أِٛن ػِ ٢ا٧ف٤و ك ٔٗ ٢اْٗبء أثٖٞ٘ٓ ٢ه ثغبٓغ ك٣و أَُِٔ ٖ٤ثجٖوٍ٘ ١خ
ٛ544ـ .ّ1149/ؽَٖ اُجبّب ،اُ٧وبة ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك ٢اُزبه٣ـ ٝاُٞصبئن ٝا٥صبه ،كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ (اُوبٛوح.479-478 ،)ّ1978 ،
 18مًو اُجبؽش ٓؾٔل ػجل اُواىم إٔ ٛنا اُ٘وِ ؿ٤و إِٔٝ ٢أهعؼُِ ٚووٕ ٛ13ـ.ّ19/ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤بٛٝ.326 ،ٛنا ؿ٤و ٕؾ٤ؼ ام اٗٚ
ٓزجن ٖٓ ٌٓٗٞبد ْٓ٘ؤح ٓئهفخ ثَ٘خ ٛ710ـ ٝ ،ّ1310/رؾزلع ث ٚأُلهٍخ ؽز ٢ا ٕ٥ك ٢اُغلاه اُْوهٞ٣٩ ٢إ اُوجِخ.
ٝ 19ص٤وخ ههْ ٕ ،787بكهح ٖٓ ٓؾٌٔخ ٓ٤ذ ؿٔو ،أهّ٤ق ٝىاهح اٝ٧هبف -اٌَُْ (ه -)ٍٝأُوبً ٌٗٞٓٝ ٍْ 15 ×ّ4خ ٖٓ فَٔخ
أعياءٞٗ -ع أُلاك (ؽجو) -اُِ( ٕٞأٍٞك) -ػلك اَُطٞه (ٞٙٞٓ -)456ع اُزٖوف (ٝهق) -أُزٖوف (ٍ٤ل ١أث ٞاُؼجبً أؽٔل
اُـٔو ٟثٖ اُْ٤ـ ػجل هللا ٓؾٔل اُـٔو ٟاُٞاٍط-)٢اُزبه٣ـ ( 10هٓٚبٕ ٛ905ـ-)ّ1499/ؽبُخ اُٞص٤وخ (ثٜب رٔي٣ن ٓٚو أك ٟاُ٠
٤ٙبع ٕٝق أعياء ٖٓ اُغبٓغٝ ،ثٜب ف٤بٛخ).
 20ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ.175-171 ،٢
 21ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ94 ،93 ،٢؛ ٝهل أكوك اُجبؽش ُٜنُ ٙظبٛوح :اؽزلبظ ػٔبئو ك٤٘٣خ ثبُلُزب ُ٘وً ُٞزبث٤خ
إِٔ٤خ ثْٔ٘آد ٫ؽوخ ػِٜ٤ب– ثؾضب ً فبٕب ً ثؼ٘ٞإ "اُٖ٘ ٓٞاُزؤٍ٤َ٤خ ُِٔلهٍخ اُ ُٔ ِؼ٤٘٤خ ٝعبٓغ اُـٔوٓٝ ١لهٍخ أؽٔل اُجغْ كهاٍخ
رؾِ٤ِ٤خ ٗول٣خ" ،ثؾش ٓوجُِْ٘ ٍٞو ثؾ٤ُٞخ أثغل٣بدٌٓ ،زجخ اٌٍ٘٩له٣خٖ٤ٍ ،له ك ٢ػلك  ّ2014ثْٔ٤ئخ هللا.
 22اَُقب ،١ٝاُٞٚء آُ٬غ ،ط 14 ،10؛ ػجل اُٛٞبةٛ ،وى اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ21 ،20 ،؛ ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب317 – 316 ،ٛ؛ ٓٞاك،٢
أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ أُِٔ٤ًٞخ.287–263 ،
 23ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب.315 ،ٛ
 24اَُقب ،١ٝاُٞٚء آُ٬غ ،عـ .14 ،10
 25اَُقب ،١ٝاُٞٚء آُ٬غ ،ط .14 ٓ ،10
 26ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب.316 ،315 ،ٛ
 27رٔضِذ ٛن ٙا٧ػٔبٍ ك ٢روٍٓ ْ٤وق ٕؾٖ أُلهٍخٝ ،ث٤بٗ اُوجخ اُٚاو٣ؾ٤خٝ ،ػٔاَ أّاـبٍ فْاج٤خ رٔضِاذ كا ٢ؽغابة ٣زٖاله ؽغاوح
اُٚو٣ؼ ٓئهفخ ثَ٘خ ٛ1236ـ٘ٓٝ ،ّ1820/جو ٓئهؿ ثَ٘خ ٛ1238ـٍٝ ،ّ1822 /غَ ربه٣ـ ٛن ٙاٙ٩بكبد كاٗ ٢واِ ًزابثٍ ٢اغَ ػِا٠
ُٞؽخ هفبٓ٤خ ٓئهفخ ثَ٘خ ٛ1238ـ .ّ1820/ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب.323 - 322 ،ٛ
 28ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب.317 -94 ،ٛ
٣ 29ؼزجو اَُقب ٌّٔ( ١ٝاُلٓ ٖ٣ؾٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ)-أًضو أُئهف ٖ٤ر٘بُ ً٫ٝنًو ٛن ٙاُؼٔبئو كً ٢زبث "ٚاُٞٚء آُ٬غ  َٛ٧اُووٕ اُزبٍغ
" ،ػ٘ل مًو رواعْ هعبٍ اُووٕ اُضبٖٓ اُٜغو ،١فبٕخ أُزٖٞكخ ٓ٘ٝ ،ْٜاػزٔل ػِ ٚ٤ػل٣ل ٖٓ أُئهف :ْٜ٘ٓ ٖ٤اُْؼواٗ( ٢ػجل اُٛٞبة ثٖ
أؽٔل اٖٗ٧به )١كً ٢زبث" ٚاُطجوبد اٌُجوٝ ،"ٟأُؾج ٢ك " ٢فٕ٬خ ا٧صو ك ٢أػ٤بٕ اُووٕ اُؾبك ١ػْو"ٝ ،أُواك( ١أث ٞاُلٓ َٚؾٔل
فِ )َ٤كٍِ" ٢ي اُلهه ك ٢أػ٤بٕ اُووٕ اُضبٗ ٢ػْو"ٝ ،اًُْٞبٗٓ(٢ؾٔل ثٖ ػِ )٢ك" ٢اُجله اُطبُغ ثٔؾبٍٖ ٖٓ ثؼل اُووٕ اَُبثغ".
 ٖٓ 30ثٛ ٖ٤ن ٙأُٖبكه :اثٖ ؽغو اُؼَو ،٠ٗ٬اٗجبء اُـٔو ثؤٗجبء اُؼٔو( ،ث٤وٝد ،)ّ1986 ،عـ ،244 ،243 6 ،عـ 51 ،8؛ أثٞ
اُؾَٓ ٖ٤ؾٔل اثٖ عج٤و ،هؽِخ اثٖ عج٤و( ،ث٤وٝد))18 -15 ،؛ أث ٞاُل٬ػ ػجل اُؾ ٢اثٖ اُؼٔبكّ ،نهاد اُنٛت ك ٢أفجبه ٖٓ مٛت8 ،
أعياءٛ1350( ،ـ)266 ،265 ،26 ،25 ،؛ اُْو٣ق ا٩كهٗ ،٢َ٣يٛخ أُْزبم ك ٢افزوام ا٥كبم٤ُ( ،لٕ161 -157 ،)ّ1893 ،؛
ٌّٔ اُل ٖ٣أث ٠ػجل هللا ٓؾٔل ،هؽِخ اثٖ ثطٛٞخ أَُٔبح "رؾلخ اُ٘ظبه ك ٢ؿوائت آٖ٧به ٝػغبئت اٍ٧لبه" ،رؾو٤ن ،ػجل اُٜبك١
اُزبىٓ ،١طجٞػبد أًبك٤ٔ٣خ أٌُِٔخ أُـوث٤خٍَِِ ،خ اُزواس ،أُغِل ا201-192 ،)ّ1997( ،ٍٝ٧؛ ٌّٔ اُلٓ ٖ٣ؾٔل اَُقب،١ٝ
اُٞٚء آُ٬غ  َٛ٧اُووٕ اُزبٍغ( ،ث٤وٝد ،ك .د) ،ط ،240 ،239 ،162 ،161 ،46 ،45 ،2عـ  ،248 ،240 ،239 ،8عـ ،177 ،9
عـ65 ،64 ،11؛ػجل اُٛٞبة اُْؼواُٗٞ ،٢اهؼ اٞٗ٧اه كٛ ٢جوبد ا٧ف٤به أُؼوٝكخ ثبٍْ اُطجوبد اٌُجو( ،ٟث٤وٝد ،)ّ1988 ،عـ،2
121-101-88؛ ػِٓ ٠جبهى ،اُقط ٜاُزٞك٤و٤خ اُغل٣لح ُٖٔو اُوبٛوح ٓٝلٜٗب ٝث٬كٛب اُولٔ٣خ ٝاُْ٤ٜوح( ،ث٫ٞمٛ1306-1305 ،ـ)،
عـ ،47 ،12عـ ،82 ،14عـ ،25-18 ،15عـ 79 ،16؛ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٠اًُْٞبٗ ،٢اُجله اُطبُغ  َٛ٧اُووٕ اُزبٍغ( ،ث٤وٝد ،كد) ،عـ،2
233؛ٓؾٔل أُؾج ،٢فٕ٬خ ا٧صو ك ٢أػ٤بٕ اُووٕ اُؾبك ١ػْو ،أُطجؼخ اُٛٞج٤خ (ٖٓو ،)ّ1867 ،ط.166 ،2
 31مًود أًضو ٖٓ ٝص٤وخ ٝهق :إٔ ٕبؽت ٛنا اُٞهق ،اُوبٓ ٢ٙؼ ٖ٤اُلٜ٘ٓ ،ٖ٣ب ٝص٤وخ ٓئهفخ ثَ٘خ ٛ1048ـٝ ،ّ1638 /أفوٟ
ٓئهفخ ثَ٘خ ٛ1052ـ.ّ1642/ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب.315 ،ٛ
ٓ 32ؾٔل ػجل اَُزبه ػضٔبٕ٤َٔٓ ،بد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ أُِٔ٤ًٞخ ٝػ٬هزٜب ثبُزقطٝ ٜ٤اُٞظ٤لخ ،كاه اُٞكبء ُِطجبػخ( ،اٌٍ٘٩له٣خ،
.83 -34 ،)2008
 33ػضٔبٕ٤َٔٓ ،بد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ أُِٔ٤ًٞخ.67 ،
 34ػضٔبٕ٤َٔٓ ،بد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ أُِٔ٤ًٞخ.67 ،
 35ػضٔبٕ٤َٔٓ ،بد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ أُِٔ٤ًٞخ68- 67 ،
 37ؽَٖ٘٣ٞٗ ٠و" ،ػٞآَ ٓئصوح ك ٢رقط ٜ٤أُلهٍخ أُِٔ٤ًٞخ"ٍَِِ ،خ ربه٣ـ أُٖو ،ٖ٤٣اُؼلك .254 – 244 ،)ّ1991( ،51
 ٖٓ 37ثٛ ٖ٤ن ٙاُٞصبئنٝ :ص٤وخ ٓئهفخ ثَ٘خ ٛ952ـٝٝ ،ّ1546/ص٤وخ ٓئهفخ ثَ٘خ ٛ1049ـ ٝ ،ّ1639/أفو ١ثَ٘خ ٛ1113ـ،ّ1701 /
ٝٝص٤وخ ٓئهفخ ثَ٘خ ٛ1116ـٝٝ ،ّ1704/ص٤وخ ٓئهفخ ثَ٘خ ٛ1203ـ .ّ1788/ػطب.317 ،94 ،
 38رؼلك اُٞظبئق ك ٢أُْ٘ؤح اُٞاؽلح أٓو هبئْ ثا ٖ٤اُؼٔابئو أُِٔ٤ًٞاخٛٝ ،جواب ً ُؾغاظ اُٞهاق – كوال أكد ثؼا٘ ٓالاهً اُوابٛوح كا ٢ػٖاو
أُٔبُ٤ي اُغواًَخ ماد اٝ٧اٝ ٖ٣ٝظ٤لخ اُزٖٞف ًقبٗوبٓ ،ٙضَ ٓلهٍخ اَُِطبٕ اُظبٛو ثوهٞم ثبُ٘ؾبٍٛ788-786 ٖ٤اـ،ّ1386-1384/
ٓٝلهٍخ اُوب ٢ٙػجل اُجبٍ ٜثبُقوٗلِ ٛ823ـٓ ،ّ1420 /لهٍخ اّ٧وف ثوٍجب ١ثبُ٘ؾبٍٛ833-827 ٖ٤ـٓ .ّ1430-1424 /ؾٔال ػجال
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ُجلح اٌُجو ٟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اُؼلك ا /ٍٝ٧أثوّ4102 َ٣

اَُاازبه ػضٔاابٕٗ ،ظو٣ااخ اُٞظ٤ل٤ااخ ثبُؼٔاابئو اُل٤٘٣ااخ أُِٔ٤ًٞااخ اُجبه٤ااخ ثٔل٘٣ااخ اُواابٛوح ،كاه اُٞكاابء ُِطجبػااخ( ،اٍ٩ااٌ٘له٣خ263 ،)ّ2000 ،؛
ػضٔبٕ٤َٔٓ ،بد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ83 ،؛ ٝعبء ك ٢ؽغخ ٓلهٍخ اَُِطبٕ اُظبٛو ثوهٞم ثبُ٘ؾبٍٖ٣ٝ ..." ٖ٤وف ٓب ٣ؾزابط اُ٤ا ٖٓ/...ٚه٣اغ
اُٞهق أُنًٞه ٝإٔ ٣ووأ ٖٓ اٌُزبة ثبُٔلهٍخ اُقبٗوب ٙأُنًٞهح ثؾٞٚه أُزٖاٞك ٖ٤أُانًٞهٝ /ٖ٣ثؾٚاٞه ّا٤ـ اُقبٗواب ٙأُانًٞهح ٓ٘اٚ
 ٖٓٝثؼل ؽٞٚه ٖٓ اُطِجخ أُنًٞه ."...ٖ٣كاه اُٞصبئن اُو٤ٓٞخ ،ؽغخ ٝهق اَُِطبٕ ثوهاٞم ،ههاْ ٗ ،51اٞع اُزٖاوف(ٝهق) ،ثزابه٣ـ 6
ّاؼجبٕ ٍاا٘خ ٛ788ااـ ،أُزٖاوف ك(ٚ٤إااطجٝ ٕ٬هٝاهاابٕ ٝؽٔابّ ثبُواابٛوح ٝهو٣ااخ ثج٤اذ أُواالً ٝهو٣ااخ ثابُغ ٕ٫ٞثَااٞه٣ب)ٝ ،ههااخٓ 47ااٖ
اُِلبكخٍ ،طو.11 – 10
 39ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب.317 ،ٛ
ِ ُٓ 40ؼ ٖ٤اُل :ٖ٣اُ ُٔ ِؼ ٖ٤أ ١أَُبػل ،رٚبف اُ ٚ٤ثؼ٘ اُ٧لبظ ُزٌ ٖ٣ٞأُوبة ٓوًجخ ٓضَ ٓ" :ؼ ٖ٤فِ٤لخ هللا" ٓ "ٝؼ ٖ٤أَُبًٓ "ٝ "ٖ٤ؼٖ٤
أَُِٔٓ "ٝ "ٖ٤ؼ ٖ٤أُِٞى" ٓ "ٝؼ ٖ٤اُلٝ ،"ٖ٣أِٛن ػِ ٢ا٧ف٤و ك ٔٗ ٢اْٗبء أثٖٞ٘ٓ ٢ه ثغبٓغ ك٣و أَُِٔ ٖ٤ثجٖوٍ٘ ٟخ ٛ544ـ
 .ّ1149/اُجبّب ،اُ٧وبة ا٤ٓ٬ٍ٩خ.479-478 ،
ُ
اوأَد( ٣الا)ٔٓ ،اب أفاَ ثزابه٣ـ ؽَابة اُغٔاَٝ ،أهعؼاَُ ٙٞا٘خ
ه
ؽ٤اش
،
فطاؤ
(ثالا)
ًِٔخ
:
 41هوأ اُجبؽضبٕٓ :ؾٔل ػجل اُواىم ٝهله٣خ رًَٞ
ِ
ٛ718ـًٔ ،ّ1317/ب أهعغ اُجبؽش اٛ ٍٝ٧نا اُ٘وِ ثوٓز ٚاُ ٢اُووٕ ٛ13ـٝ ،ّ19/هبٍ إ اُؾْٞح ؿ٤او إٔاِ٤خٛٝ ،انا ؿ٤او ٕاؾ٤ؼ ام إ
ٛن ٙاُؾْٞح إِٔ٤خ رجوذ ٖٓ ػٔبهح اُغبٓغ ا ٍٝ٧اُن ١ث٘بٓ ٙؼ ٖ٤اُل ٖ٣اُغلٝ ،علك ٙؽل٤لْ٘ٓ ٙئ أُلهٍخ اُؾبُ٤خ ٝاؽزلع ثًٔ ٚب .ٞٛ
هله٣خ ر :ًَٞهإ٣خ عل٣لح307-299 ،؛ ٓؾٔل ػطبٓ :ل٘٣خ كٓ٤ب.326 ،ٛ
 :ّْٜ 42اُْ ْٜاُغِل مً ٢اُلئاك ،ػوف كٗ ٢و ُٞاُؼبُْ ا ٢ٓ٬ٍ٩ثوِؼخ هبثٌٝ ،ك ٢اُووٕ ٛ13ـٕ ّ19/به ُوجب ً ٓ٧واء أٍوح ٓؾٔل ػِا،٢
كول ٝهك ُوجب ً ٩ثوا ْ٤ٛثبّب اثٖ ٓؾٔل ػِ ٢ث٘ٔ ٍج َ٤أّ ٖٓطل ٢ثبّب كبٙاَٛ1280اـُٝ ّ1863 /وات ُ٤ٓ٨او ٓؾٔال ػِا ٢اُٖاـ٤و ثا٘ٔ
ٍااج َ٤أّ ٓؾٔاال ػِااٛ1286 ٢ااـ .ّ1869/اُجبّااب ،اُ٧واابة اٍ٩اا٤ٓ٬خ362 ،؛ ٖٓااطل ٠ثوًاابد :اُ٧واابة ٝاُٞظاابئق اُؼضٔبٗ٤ااخ ،كاه ؿو٣اات،
(اُوبٛوح.311 ،)ّ2000 ،
 43هله٣خ ر : ًَٞهإ٣خ عل٣لح315-314 ،؛ ٓؾٔل ػطبٓ :ل٘٣خ كٓ٤ب.333 - 332 ،ٛ
 44هله٣خ ر :ًَٞهإ٣خ عل٣لح312 ،؛ ٓؾٔل ػطبٓ :ل٘٣خ كٓ٤ب.321 ،ٛ
 45اُوطت ٖٓ :أُوبة اُٖٞك٤خ ٝأ َٛاُٖ٬ػٝ ،اُوطت ػ٘ل اُٖٞك٤خ ٓؼ٘ب ٙهأً اُؼبهكٝ ،ٖ٤هل كفَ ٓغ أُوبة ٓوًجخ ٓضَ " :هطت اُيٛبك
" " ٝهطت ا٤ُٝ٧بء" "ٝهطت أُِخ" "ٝهطت اُٞهذ" " ٝهطت اُلُٝخ ""ٝهطت اُلُٝخ ٝاُل .45 "ٖ٣اُجبّب ،اُ٧وبة ا٤ٓ٬ٍ٩خ432-431 ،؛
ثوًبد ،اُ٧وبة ٝاُٞظبئق اُؼضٔبٗ٤خ.219 ،
 46هله٣خ ر: ًَٞهإ٣خ عل٣لح307 ،؛ ٓؾٔل ػطبٓ :ل٘٣خ كٓ٤ب.326 ،ٛ
 47ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب.332-328-323-320 ،ٛ
٣ 48وعغ ٗلهح اٍزقلاّ اُؾغو كا ٢ث٘ابء أُلهٍاخ ُؼالّ ٝعاٞك ٓؾابعو هو٣جاخ ٓاٖ ٓل٘٣اخ كٓ٤ابٕٝ ٛاؼٞثخ ٗوِآ ٚاٖ ٓؾابعو اُوابٛوحٝ ،راٞكو
اُطٞة ا٥عو ثٌضوح ًؼٖ٘و ٖٓ ػ٘بٕو اُج٤ئخ أُؾِ٤خ أُزبؽخ ثٔالٕ اُالُزب أُقزِلاخ ٓاب اٗؼٌاٌ ػِا ٠عٔ٤اغ اُؼٔابئو أُْا٤لح ثبُالُزب ،ؽ٤اش
اٍزؼَٔ اُؾغو اُلٔ اُ٘ؾ٤ذ ك ٢ث٘بء ٝرٌْٝ َ٤اعٜبد ػلك ٓؾلٝك علاً ٖٓ ػٔبئو اُلُزب اُل٤٘٣خ ،ر٘ؾٖو كٝ ٢اعٜخ ٓلهٍز ٖ٤ثالٓ٤بٔٛ ٛاب
:أُؼ٤٘٤خ ٓٙٞغ اُلهاٍخ ٛ861-854ـٝ ،ّ1456-1450/أُلهٍخ اُوٞٙاٗ٤خ ٛ1029ـًٔ ،ّ1619/ب ث٘٤ذ ص٬س ٓاآمٕ كوا ٜثابُؾغو ،كا٢
ؽ ٖ٤اّزوى اُؾغو ٝاُطٞة ك ٢ث٘بء ص٬س ٓآمٕ أفو ٟث٘٤ذ هٞاػلٛب ٖٓ اُؾغو.
ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ.198 ،٢
 ٖٓ 49أٓضِزٜبٓ :لهٍخ ٕوؿزِٔ ٛ757ـ ّ1356/ثْبهع اُِٖ٤جخٓ ،لهٍخ أُٝغب ١اٍُٞ٤ل ٢ثْبهع ٍٞم اَُ٬ػ ٛ774ـ،ّ1372/
ٓلهٍخ ثوٍجب ١ثْبهع أُؼيٛ829-826ـٓ ،ّ1425-1422/لهٍخ أىثي اٍُٞ٤ل ٢ثؾ ُٕٞٞٛ ٢ثبُقِ٤لخ ٛ900ـ.ّ1494/
 ٖٓ 50أٓضِخ أُلاهً أُِٔ٤ًٞخ اُزٕٔٔ ٢ذ ثٜن ٙاُطو٣وخٓ :لهٍخ أُٖ٘ٞه هٛ 684-683ٕٝٝ٬ـٓٝ ،ّ1285-1284/لهٍخ اُ٘بٕو
ٓؾٔل ٛ703ـٓ ،ّ1303/لهٍخ أُٝغب ١اٍُٞ٤ل ٢ثْبهع ٍٞم اَُ٬ػ ٛ774ـ  ،ّ1372/ك ٢ؽ ٖ٤رٔضِذ أهٝع ٗٔبمعٜب كٓ ٢لهٍخ
اَُِطبٕ ؽَٖ ٛ764- 757ـ.ّ1363-1356/
٣ 51زٔ٤ي رٖٔٛ ْ٤ن ٙأُلهٍخ ثٔوًي٣خ اُٖاؾٖ أ ٝاُلههبػاخ ،ام ٣ؼزجاو اُٖاؾٖ ثٔضبثاخ "كههبػاخ رٞى٣اغ" ،ؽ٤اش ٣زٕٞاَ اُ٤آ ٚاٖ ٓالفِ٢
أُلهٍاخ:اُوئ ٌ٤كاا ٢اُغٜاخ اُْااوه٤خٝ ،اُلوػا ٢كاا ٢اُغٜااخ اُـوث٤اخًٔ ،ااب ٣زٕٞاَ ٓ٘اا ٚاُاا ٢اٝ٧ا٣ٝاٖ ا٧هثؼااخ ٝاُؾغاواد ٓٝاالافَ كٛاابُ٤ي
 ُْ٬ٍٝاُق ١ٝ٬ك ٢ا٧كٝاه اُؼِ٤ب (ٌَّ .)8 ،6
 52اُٖؾٖ ٌْٓٞف ؽبُ٤ب ً ٖٓ ٌُٖ ،ف ٍ٬ثؼ٘ اُٞصبئن ٓٝغٔٞػخ اُٖاٞه اُولٔ٣اخ ُِٔلهٍاخ ًبٗاذ ٙأٖ اُزوو٣او اُان ١أػال ٙكاوٌٗ ثبّاب
ػٖ أُلهٍاخ ُؼوٙا ٚػِاُ ٢غ٘اخ ؽلاع ا٥صابه اُؼوث٤اخ ٍا٘خ  – ّ1893رجا ٖ٤أٗاً ٚابٕ ٓـطا ٢ثَاوق فْاجٝ ،٢ؽالس ُا ٚراوٓ ْ٤كا ٢اُؼٖاو
اُؼضٔبٍٗ٘ ٢خ ٛ1109ـُٞ( ّ1697/ؽخ  .)16 ،15ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤بٛ .324 ،ٛنا ٝهل ًْالذ أػٔابٍ اُزاوٓ ْ٤اُاله٤ن ٙأٖ ْٓاوٝع راوْٓ٤
أُلهٍخ اُؾل٣ش ػٖ ٝعٞك ثوا٤ًِٞٔٓ ْ٤ٛخ إِٔ٤خ أٍلَ ثوب٣ب اَُوق اُؼضٔبُٗٞ(٢ؽخ.)24
ٝ 53ائَ ىًو٣ب أؽٔل اُجِٛ ،٠٤ٜوم ٗيع ٝػ٬ط ٝاػبكح روً٤ت ٤ٕٝبٗخ اُلَ٤لَبء اُوفبٓ٤خ ٝا٧ه٤ٙخ رطج٤وب ً ػِ ٠أه٤ٙخ َٓغل
أُؼ( ،٠٘٤هٍبُخ ٓبعَز٤و ،عبٓؼخ اُوبٛوح.219 ،)ّ2006 ،
 54ر٘بُٝذ ػل٣ل ٖٓ اُلهاٍبد اُؼِٔ٤خ رقط ٜ٤أُلاهً ماد اٞ٣٩اٗابد ْٗ :اؤر ،ٚرطاٞهٔٗٝ ٙبمعآ ٚاٖ ثٜ٘٤اب :أؽٔال كٌاوَٓ ،ٟابعل اُوابٛوح
ٓٝلاهٍااٜب ،اُغاايء اُضاابٗ ،٢اُؼٖااو ا٣٧ااٞث ،٢كاه أُؼاابهف192 - 167 ،)ّ1969( ،؛ ؽَااٖ اُجبّااب" ،كهاٍااخ عل٣االح كااْٗ ٢ااؤح اُطااواى
أُؼٔاابهُِٔ ١لهٍااخ أُٖااو٣خ ماد اُزقطاا ٜ٤أُزؼبٓاال"ٓ ،غِااخ ًِ٤ااخ ا٥صاابه ،عبٓؼااخ اُواابٛوح ،اُؼاالك 49 ،)ّ1989( ،3؛ ٖٗ٣ٞااو ،ػٞآااَ
ٓاائصوح كاا ٢رقطاا ٜ٤أُلهٍااخ أُِٔ٤ًٞااخ255-231 ،؛ ٕاابُؼ ُٔؼاا ،٢اُزااواس أُؼٔاابه ١اٍ٩اا ٢ٓ٬كاآٖ ٢ااوٛ ،جؼااخ أُٝاا( ،٢ث٤ااوٝد،
19 –18-17 ،)ّ1984؛ ٓؾٔل ؽٔايح" ،اُؼ٬هاخ ثا ٖ٤اُا٘ٔ اُزؤٍَ٤اٝ ٢اُٞظ٤لاخ ٝاُزقطا ٜ٤أُؼٔابهُِٔ ١لهٍاخ كا ٢اُؼٖاو أُِٔا،"٢ًٞ
ٍَِااِخ راابه٣ـ أُٖااو ،ٖ٤٣اُ٤ٜئااخ أُٖااو٣خ اُؼبٓااخ ٌُِزاابة ،اُؼاالك386 - 271 ،)ّ1992( ،51؛ ػضٔاابٕٗ ،ظو٣ااخ اُٞظ٤ل٤ااخ269-266 ،؛
ٖٓطلٗ ٢غ٤تٗ" ،ظوح عل٣لح ػِ ٠اُ٘ظبّ أُؼٔبهُِٔ ١لاهً أُزؼبٓلح ٝرطٞه ٙف ٍ٬اُؼٖو أُِٔ ٢ًٞاُغوًَآ ،"٢غِاخ ًِ٤اخ ا٥صابه،
عبٓؼخ اُوبٛوح ،عـ27 ،)ّ1978( ،2؛
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.
 55رزؾٔااَ اُلٞإااَ اُجاابهىح اُ٘برغااخ ػااٖ اُزغااب٣ٝق اُط٤ُٞااخ اُـاابئوح ثبُٞاعٜاابد اُؾغو٣ااخ ٝاُزاا٣ ٢ي٣اال ٍاأي عاالهاٜٗب ػااٖ أُزااو -اُؼااتء
اْٗ٩بئً ًِٚ ٢ؤٜٗب كػبٓبد أ ٝأًزبف فبهع٤خ ،ؽ٤ش رزٞعٜب ؽطبد أُووٖٗبدٝ ،ػ٘ل رؤٕ َ٤ػٖ٘و اُزغب٣ٝق اُط٤ُٞاخ ثبُٞاعٜابد ٗغال
أٗ ٚثلأ ظٜٞه ٙػ٘لٓب اٛزْ أُؼٔبه ثزٌْٝ َ٤اعٜبد أَُبعل اثابٕ اُؼٖاو اُلاب ٢ٔٛثبػطبئٜاب ثؼا٘ أَُِابد أُؼٔبه٣اخ ٝاُيفوك٤اخ رلبك٣اب ً
ُِغٔااٞك اُاان٣ ١ؾلصاا ٚاُزَااط٤ؼ ٝػاالّ اُز٘٣ٞااغ كااّ ٢ااٌَ اُؾااٞائ ٜاُقبهع٤ااخ فبٕااخ اما ًبٗااذ ٙاأٖ َٓااطؾبد ًج٤ااوح ،ؽ٤ااش ظٜااود ٛاانٙ
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ٓغل ١ػجل اُغٞاك ػِٞإ ػضٔبٕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أُلهٍخ اُ ُٔ ِؼِّ٤ِ٘٤خ ثلٓ٤بٛ

اُزغب٣ٝق اُـبئوح ك ٢عبٓغ ا٧هٔاو ٛ519اـٝ ،ّ1125 /اُان ١آزالد ٝاعٜزا ٚثطا ٍٞػْاوٓ ٖ٣زاواًٝ ،اهرلبػٜاب اص٘اب ػْاو ٓزاواً ،صاْ ٗظٔاذ
كافَ ٛن ٙاُزغب٣ٝق كزؾبد ٗٞاكن ٓـْبح ثٖٔجؼبد ٓ ٍٝ٧وح ك ٢عبٓغ اُٖبُؼ ٬ٛئغ ٛ555ـ ،ّ1160 /صْ ٝعل ٛنا اُزٌْ َ٤أًضاو ر٘ظٔ٤اب ً
ٝر٘بؿٔب ً ك ٢اُؼٖو اٞ٣٧ث ٢كٝ ٢اعٜخ أُلاهً اُٖبُؾ٤خ ،رِي اُٞاعٜخ اُزً ٢بٗذ رٔزل ٓئخ ٓزو ٝرورلغ اص٘ ٢ػْو ٓزواً  ،أٓب كا ٢اُؼٖاو
أُِٔ ٢ًٞاُجؾاو ١كوال رؼالكد اُلزؾابد كافاَ َٓاز٣ٞبد اُزغاب٣ٝق ًٔاب كاٝ ٢اعٜاخ ٓالكٖ هاٛ684 ٕٝٝ٬اـٓٝ ،ّ1285 /لهٍاخ ى٣اٖ اُالٖ٣
ٍٞ٣ق ٛ697ـٓٝ ،ّ1298 /لهٍخ آٍ ِٓي اُغً٘ٞلاه ٛ719اـٝ ،ّ1319 /ىاكد اُؼ٘ب٣اخ ثٜان ٙاُزوَأ٤بد كا ٢اُؼٖاو أُِٔا ٢ًٞاُغوًَا٠
ٓٝااٖ أٓضِزاا ٚمُااي  :اُٞاعٜااخ اُْااوه٤خ ُقبٗوااب ٙكااوط ثااٖ ثوهااٞم ٛ813ااـ ٓٝ ،ّ1411/لهٍااخ هب٣زجااب ٟثبُوواكااخ ٛ879ااـ ٓٝ ،ّ1474 /غٔٞػااخ
اُـٞهٛ910-909( ١ـ.)ّ1505-1504 /أؽٔال كٌاوَٓ ،ٟابعل اُوابٛوح ٓٝلاهٍاٜب ،اُؼٖاو اُلاب( ،٢ٔٛاُوابٛوح119 –116 ،)ّ1965 ،؛
أؽٔل كٌوَٓ ،ٟبعل اُوبٛوح ٓٝلاهٍٜب ،اُؼٖو اٞ٣٧ث( ،٢اُوبٛوح80 ،)ّ1969 ،؛ رٞك٤ن ػجل اُغاٞاك ،اُؼٔابهح اٍ٩ا٤ٓ٬خ كٌاو ٝؽٚابهح،
ٌٓزجخ اٗ٧غِا( ،ٞاُوابٛوح244 ،)ّ1987 ،؛ صاوٝد ػٌبّاخ ،اُوا ْ٤اُغٔبُ٤اخ كا ٢اُؼٔابهح اٍ٩ا٤ٓ٬خ ،كاه أُؼابهف181-180 ،)ّ1981( ،؛
ُٔؼا ،٢اُزااواس أُؼٔاابه37 ،١؛ػجاال اُواابكه اُو٣ؾابٓ" ،ٟٝظاابٛو اُزغل٣اال أُؼٔاابه ١كاآٖ ٢او اُلب٤ٔٛااخ" ،اٌُزاابة اُزاانًبهٍ٨ُ ١اازبم ػجاال
اُااوؽٖٔ ػجاال اُزااٞاةٛ ،جااغ أُغِااٌ ا٧ػِاا٦ُ ٠صاابه ،عااـ331 ،)ّ2000( ،1؛ ًٔاابٍ اُاالٍ ٖ٣اابٓؼ ،اُؼٔاابهح اٍ٩اا٤ٓ٬خ كاآٖ ٢ااو ،اُ٤ٜئااخ
أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة( ،اُوبٛوح.36 ،)ّ1987 ،
 ٖٓ 56أٓضِخ مُي ث ٖ٤اُؼٔبئو أُِٔ٤ًٞخ ثبُوبٛوحٓ :لهٍخ اَُِطبٕ ؽَٖ ٛ764- 757ـٝ ،ّ1363-1356/عبٓغ أُئ٣ل ّ٤ـ
أُؾٔٞكٛ823-818١ـ.ّ1420-1415/
 57رٔ٤يد أُلهٍخ أُؼ٤٘٤خ ًَبئو ػٔبئو اُلُزب اُل٤٘٣خ ٝأُلٗ٤خ ثغٔبٍ اُزٌْ َ٤اُج٘بئ ٢ثب٥عو ُِٞاعٜبد ٝأُلافَ ٝؽ ٍٞػوٞك اٝ٧اٖ٣ٝ
ٝأُؾبه٣ت ٞٛٝ ،أٍِٞة ث٘بئّ ٢بع ث ٖ٤ػٔبئو ٓلٕ :اٌٍ٘٩له٣خ ٝهّ٤ل ٝكٓٝ ٙٞطٞثٌ ٝاكك٘٤ب ٝأث٤به ٝأُؾِخ ٍٞ٘ٔٝك ٝكٓ٤ب .ٛؽَٖ
ػجل اُٛٞبة " ،اُج٘بء ثبُطٞة ك ٢اُؼٖو آ ،"٢ٓ٬ٍ٩غِخ اُؼٔبهح ،اُؼلك ،4-3أُغِل اُضبٗ223-222 ،)ّ1940( ،٢؛  ٖٓٝأُوعؼ
إٔ ٛنا أُلفَ ٣ ٫وعغ ُؼٖو اْٗ٩بء أُِ ٍٝ٧لهٍخ ،ثَ أ٤ٙق ك ٢اُؼٖو اُؼضٔبٗ ،٢ؽ٤ش ًبٕ ُِٔلهٍخ ٓلفَ هئٝ ٌ٤اؽل كو،ٜ
ٝثبثبٕ كافِ٤بٕ ٣زٜٔ٘ٓ َٕٞب ُِٔٚ٤ؤح أؽلٔٛب ك ٢اُغلاه اُقِلٞ٣٪ُ ٢إ اُجؾوٝ ،١ا٥فو ك ٢اُوًٖ اُـوث ٖٓ ٢اُٖؾٖ ؽ٤ش اُل٤ِٛي
أُلٚ٤ُِٔ ٢ٚؤحًٔ ،ب ٣زلن ٛنا أُلفَ رٔبٓب ً ٓغ ٛواى أُلافَ اُؼضٔبٗ٤خ ثؼٔبئو اُلُزبٝ ،اُن ١اٗزْو كٓ ٢لٕ :أُؾِخ اٌُجوٍٞ٘ٔٝ ،ٟك،
هّ٤ل ،اٌٍ٘٩له٣خ ،أث٤به ،ف ٍ٬اُووٕ اُضبٗ ٢ػْو اُٜغو ١اُضبٖٓ ػْو أُ٬٤كٝ ،١أٓضِز ٚػل٣لٜ٘ٓ ٙبٓ :لفَ عبٓؼ :٢ػجل هللا
ػبٕٛ1135٢ـ ،ّ1722 /اُْو٣ق أُـوثٛ1173 ٢ـ ّ1759/ثبُٔؾِخٓٝ ،لفَ عبٓغ أُؾِ ٢ثوّ٤لٛ1134ـٓٝ ،ّ1721/لفَ ٓلهٍخ
اُجغْ ثؤث٤بهٛ1031ـُٞ( ّ1622/ؽخ.)34
 58ػطبٓ ،ل٘٣خ كٓ٤ب.331 ،ٛ
 59ث٘٤ذ ؿبُت ٓآمٕ اُلُزب ك ٢اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ - ٢ثوٞاػل رجلأ ٖٓ أه٤ٙخ أُْ٘ؤح اُل٤٘٣خٗٝ ،لهد ٗٔبمط أُآمٕ أُوبٓخ ػِ٠
كبهؽ ًزِخ أُلفَ ٝاُز ٖٓ ٢أٓضِزٜب ٓآمٕ :عبٓؼ ٢ػجل هللا ػبٕٝ ّ1722 /ٙ1135 ٢اُْو٣ق أُـوثٛ1173 ٢ـ ّ1759/ثبُٔؾِخ،
ٝعبٓغ أُؾٔٞك٣خ ثبُٖٔ٘ٞهح ٝأُلهٍخ اُوٞٙاٗ٤خ ثلٓ٤بٝ ،ٛرج٘ٛ ٠ن ٙأُآمٕ ػِ ٠أُلفَ ُزؤً٤ل أ٤ٔٛزٞٓٝ ٚهؼٝ ٚػ٬هز ٚثبُٞاعٜخ
اُوئَ٤خ ٖٓ عٜخٝ ،اٍ٫زلبكح ٖٓ ًزِزُ ٚغؼِٜب ًوٍ٤ب ُِٔئنٗخ ثـوٗ اُ ٍٕٞٞثٜب اُ ٠أًجو اهرلبع ٌٖٓٔ ٖٓ عٜخ أفوٝ ،١ك ٠اُؼبكح
رَوق أُلافَ اُؾبِٓخ ُزِي أُآمٕ آب ثؤهج٤خ ٓلثجخ ًٔلفَ ٓئنٗخ ػجل هللا ػبٕ ،٢أ ٝثوٓ٤ِ٤خ ؽغو٣خ ًٔب ك ٢أُلفَ أٍلَ ٓ٘بهح
أُؾٔٞك٣خٝ ،رؼزجو ٓئنٗخ أُلهٍخ اُوٞٙاٗ٤خ ثلٓ٤ب ٛأهلّ ٓضبٍ ُٔئنٗخ ثبه٤خ ثبُلُزب ٓوبٓخ ػِ ٠كبهؽ ٖٓٝ ،أُؼوٝف إٔ أهلّ ٓئنٗخ
ثبُوبٛوح ثبه٤خ ٓٝوبٓخ ػِ ٠كبهؽ ٓ ٢ٛئنٗخ أُلاهً اُٖبُؾ٤خٛ641ـ ،ّ1245/رِٜ٤ب ٓئنٗخ فبٗوب ٙث٤جوً اُغبٌّ٘٤وٛ709-706ـ /
.ّ1309- 1306ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ.206 ،٢
 60ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ207-191- 95 ،٢؛ ٓٞاك ،٢أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ أُِٔ٤ًٞخ.263 ،
 61رج ٖٓ ٖ٤ف ٍ٬اؽٖبئ٤خ ٓلِٖخ هبّ ثٜب اُجبؽش ٖٓ ف ٍ٬كهاٍخ ٓ٤لاٗ٤خ ّبِٓخ ُٔلٕ اُلُزب ٝهواٛب ،أٗٛ ٚجوب ً ُٔب َٓ ٞٛغَ ٖٔٙ
ا٥صبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ ثزلبر ِ٤ا٥صبه اُزبثؼخ ُٞىاهح اُلُٝخ ُ٦صبه ٖٓٝ ،ف ٍ٬اُٖ٘ ٓٞاُزؤٍ٤َ٤خ ٝؽغظ اُٞهق  -إٔ اعٔبُ ٢ػلك اُؼٔبئو
اُل٤٘٣خ ا٧صو٣خ اُجبه٤خ ثبُلُزب أهثؼ ٕٞأصواًٜ٘ٓ ،ب ٍجؼخ آصبه روعغ ُِؼٖو أُِٔٝ ،٢ًٞص٬صخ ٝص٬ص ٕٞأصواً روعغ ُِؼٖو اُؼضٔبٜٗ٘ٓ ،٢ب
فَٔخ ٝص٬ص ٕٞعبٓؼب ً ،أهثغ ٓلاهً ،ىا٣ٝخ ٝاؽلح كو.ٜ
ً
 62أهلّ ٓضبٍ ُغبٓغ ثٔئنٗز ٖ٤كٖٓ ٢و  ٞٛعبٓغ اُؾبًْ ثؤٓو هللاٝ ،هل اؽزِزب هً٘ ٢اُٞاعٜخ أُْبُ٤خ اُـوث٤خ ٖٓٝ ،أٓضِخ مُي أٚ٣ب عبٓغ
اُ٘بٕو ٓؾٔل ثبُوِؼخ(ٛ735-734ـٝ ،)ّ1335-1334/فبٗوب ٙكوط ثٖ هوهٞم ثبُوواكخ ٛ813ـ  .ّ1411/ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖوٖ٣
أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ207 ،٢؛
J.Bloom, The Mosque of al-Hakim in Cairo,Muqarnas,vol,1,(1983),20-21.
 63ظٜو ٛنا اُزقط ٜ٤كٓ ٢آمٕ اُلُزب كٓ ٢ئنٗخ ٓلهٍخ أؽٔل اُجغْ ثؤث٤به ٛ1031ـٓٝ ،ّ1622/ئنٗخ اُغبٓغ اُؼٔو ٟثبُٔؾِخ اٌُجو( ١م
ٛ12ـٓٝ ،)ّ18/ئنٗخ عبٓغ أُز ٢ُٞثوو٣خ أث٤ٕ ٞو ٓوًي ٍٔ٘ٞك (م ٛ12ـ .)ّ18/ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ.216 ،٢
ٗ 64لند ٛن ٙاُيفوكخ ػِ ٌَّ ٠رؼو٣غ بد عٖ٤خ ثبَُطؼ اُقبهع ٢أُـِق ُوهجخ ٝفٞمح أُئنٗخ ٖٓٝ ،أٓضِزٜب ث ٖ٤هْٔ ٓآمٕ اُلُزب:
ٓئنٗخ عبٓغ ٍٓ٬خ ثٖ ٗيٜ٣ب ثَٔ٘ٞك(اُووٕ اُؼبّو اُٜغوٓٝ ،)١ئنٗخ ٓلهٍخ أؽٔل اُجغْ ثؤث٤بهٛ1031ـٓٝ ،ّ1622/ئنٗخ ىا٣ٝخ ا٤ٓ٧و
ؽٔبك اُجوو ١ثٔ٤ذ ؿٔوٛ1098ـ.ّ1686/ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ248 ،٢؛ ٝٝعل ٛنا اُؼٖ٘و ك ٢ىفبهف ثؼ٘
أُؾبه٣ت أُِٔ٤ًٞخٓ .ؾٔل أٓ ٠ِ٤ُٝ ٖ٤اثوا ،ْ٤ٛأُٖطِؾبد أُِٔ٤ًٞخ.17 ،
 65ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ.231 ،٢
 66ث٘٤ذ ٓؼظْ ٓآمٕ اُلُزب أُِٔ٤ًٞخ ٝاُؼضٔبٗ٤خ ثبُطٞة ا٧ؽٔوٗٝ ،له اٍزؼٔبٍ اُؾغوٝ ،ثِـذ َٗجخ أُآمٕ ا٥عو٣خ اُ ٠أُآمٕ اُؾغو٣خ
 ،% 5.6 : % 94.4ؽ٤ش ُْ رجٖ ٍ ٟٞص٬س ٓآمٕ كو ٖٓ ٜاُؾغو ٓ :٢ٛئنٗخ عبٓغ اُزٞثخ ثبُٔؾِخ اٌُجوٛ905-899ٟـ،ّ1499-1493/
ٓٝئنٗخ عبٓغ اَُبكاد ثجِجٛ1002 ٌ٤ـٓٝ ،ّ1593/ئنٗخ عبٓغ أُؾٔٞك٣خ ثبُٖٔ٘ٞهح ٛ1005ـ  ،ّ1596/ثٔ٘٤ب اّزوى اُؾغو ٝاُطٞة ك ٢ث٘بء
ص٬س ٓآمٕ اُ ٠عبٗت ٓئنٗز ٢أُلهٍخ أُؼ٤٘٤خ أٚ٣ب ً ٓ :٢ٛٝئنٗخ عبٓغ ىؿِ( ٍٞاُو٣ٝؼ –٢اُوَْ أُِٔ)٢ًٞاُـوث٤خ ٛ 775ـٓٝ ،ّ1373/ئنٗخ
عبٓغ اُغ٘ل ١ثوّ٤ل هجَ ٍ٘خ ٛ985ـٓٝ ،ّ1577/ئنٗخ ىا٣ٝخ ا٤ٓ٧و ؽٔبك اُجوو ١ثٔ٤ذ ؿٔو ٛ1098ـ  ،ّ1686/ؽ٤ش ث٘٤ذ هٞاػل ْٓطٞكخ
ا٧هًبٕ ٖٓ اُؾغو رؼِٛٞب ٞٛاثن ٓضٔ٘خ ٝأٍطٞاٗ٤خ ث٘٤ذ ثبُطٞة .ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ.198 ،٢
 67ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ.251 ،٢
 68ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ.260 ،٢
 69اهرجٞٓ ٜهغ أُلهٍخ ٝرقط٤طٜب اُؼبّ ثبُْٞاهع أُؾ٤طخ ثٜب ٝأُجبٗ ٢أُغبٝهح ُٜاب ،كِغاؤ أُؼٔابه ُٔؼبُغاخ افاز٬ف ارغاب ٙاُوجِاخ ٓاغ
ٓواػبح ر٘ظ ْ٤اُْبهعٝ ،اُنٗ ٟزظ ػ٘ ٚاٗؾاواف ّال٣ل أك ٟاُا ٠رـ٤٤او ٍأي عالهإ اُٞاعٜاخ ثٔاب ٬٣ئاْ أُٞهاغ ،كغابءد اُغالهإ ٍأٌ٤خ
ٝػٔ٤وخ ؽز ٠رزلن ٓغ اُزوث٤غ اُلافُِِٔ ٢لهٍخ ٓواػبح ٫رغب ٙاُوجِخ كؤك ٟمُي اُٝ ٠عٞك َٓبؽبد ٓزؼالكح ٓٝزلبٝراخ كا ٢اُؼٔان ٝا٫رَابع
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ُجلح اٌُجو ٟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اُؼلك ا /ٍٝ٧أثوّ4102 َ٣

ػِٔذ كٜ٤ب ٗٞاكن ػٔ٤وخ ىاكد ػِ ٠أُزوٝ ،ٖ٣ك٤ِٛي ٌَ٘ٓ َ٣ٞٛو ُٔ َٕٞ٣واكن أُلهٍخ ٝكافِٜبٝ ،ثٜنا اُؼٔان ؽوان اُزوث٤اغ اُالافِ٢
ُِزقطاا ٜ٤كغاابءد اٞ٣٩اٗاابد ٓ٘زظٔااخ ؽاا ٍٞاُٖااؾٖ ٝاُغاالهإ اُلافِ٤ااخ ٓزؼبٓاالح ٝا٧ثااٞاة ٝاُلزؾاابد ٓؾٞه٣ااخٓٝ ،ااٖ أٓضِااخ رطج٤اان ٛاانٙ
اُظبٛوح ػِ ٠اُؼٔبئو اُل٤٘٣خ أُِٔ٤ًٞخ ثٔب كٜ٤ب ٖٓ اٗؾواف  َ٤ٓٝك ٢اُٞاعٜبد ٝر٘ظ ْ٤ك ٢اُزقط ٜ٤اُلافِٓ ٢ب ٗغل ٙكا ٢أَُاو ٜا٧كوا٢
ُٔلهٍخ اَُِطبٕ ؽَٖ ٛ 764-757ـٓ ،ّ1362-1356 /لهٍخ اُظبٛو ثوهٞم ثبُ٘ؾبٍٛ 788-786ٖ٤ـ ،ّ1386-1384/عابٓغ هغٔابً
اٍ٩ؾبه( ٢أث ٞؽو٣جخ) ثبُزجبٗخ ٛ886ـ.ّ1481/
 ٞٛ 70اُطٞة ا٧ؽٔو اُجِل ١ا ٫أٗ٣ ٚؾوم أًضو ٖٓ ٓوح ُ٤زؾ ُٚٗٞ ٍٞاُ ٠اُِ ٕٞاُج٘ ٢اُلاًٖ أ ٝاٍٞ٧كَ٣ٝ ،زقلّ ك ٢اُزٌْ َ٤اُيفوك٢
ك ٢اُٞاعٜبد ٝأُلافَ ٝأُؾبه٣ت ٝأٍلَ ّوكبد أمإ أُآمٕ٣ ،ؼزجو ٖٓ أَُبد أُٔ٤يح ُؼٔبئو اُلُزبً ،ضو اٍزؼٔبُ ٚكٓ ٢لٕ :كٙٞ
ٝهّ٤ل ٝاٌٍ٘٩له٣خ ٝأُؾِخ ٝكٓ٤بٓٝ ٛطٞثٌ ٝأث٤به .ػجل اُٛٞبة :اُج٘بء ثبُطٞة ك ٢اُؼٖو ا223 ،٢ٓ٬ٍ٩؛ ٓؾٔل ؽٔبك :اْٗ٩بء
ٝاُؼٔبهحٛ ،جؼخ أ( ،٠ُٝاُوبٛوح .41-40 ،)ّ1964
ٛ 71و٣وخ ُوٓ ٓلآ٤ي اُطٞة ثؤٕ ٣غؼَ اُوبُت ٓٞٙٞػب ً ثط ُٚٞك ٢ارغب ٍٞٛ ٙاُؾبئ.ٜ
ػجل اُوؽ ْ٤ؿبُتٍٞٞٓ ،ػخ اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ،اُطجؼخ ا( ،٠ُٝ٧ث٤وٝد.36 -32 ،)ّ1988 ،
 72هله٣خ ر ،ًَٞهإ٣خ عل٣لح ؽ ٍٞرؤه٣ـ َٓغل أُؼ.306 ،٢٘٤
 ٖٓ 73أٓضِاخ ٓٞهاغ اُوجابة أُِؾواخ ثبُؼٔابئو اُل٤٘٣اخ ٙأٖ ٌٓٗٞابد اُٞاعٜاخ اُوئَ٤اخ ٝكا ٢اُطو٣ان اُؼابّ  :هجاخ اُٖابُؼ ٗغاْ اُال ٖ٣أ٣اٞة
ثْاابهع أُؼااي ٛ648ااـ ،ّ1250/هجااخ أُٖ٘ااٞه هاا ٕٝٝ٬ثْاابهع أُؼااي ٛ684-683ااـ ،ّ1285-1284/هجااخ اُ٘بٕااو ٓؾٔاال ثْاابهع أُؼااي
ٛ703-696ااـ ،ّ1304-1295/هجااخ ٍاا٘غو ٍٝاا٬ه اُغااب ٢ُٝثْاابهع ٓواٍاا٘٤ب ٛ703ااـ ،ّ1303/هجااخ ّاا٤ق ٕٞاُؼٔااو ١ثْاابهع اُٖااِ٤جخ
ٛ755ـ ،ّ1354/هجخ أُٝغب ٟاٍُٞ٤ل ٢ثَٞم اَُ٬ػ ٛ774ـ ،ّ1372/هجخ اُظابٛو ثوهاٞم ثْابهع أُؼاي ٛ788-786اـ،ّ1386-1384/
هجخ أُئ٣ل ّ٤ـ أُؾٔٞك ١ثبٌَُو٣خ ٛ823-818اـ ،ّ1420-1415/هجاخ اّ٧اوف ثوٍاجب ٟثبُٖابؿخ ٛ829-826اـ ،ّ1425-1422/هجاخ
رـو ١ثوك ١اُجٌِْٔ ٢ثْبهع اُِٖ٤جخ ٛ844ـ ،ّ1440/هجاخ عابْٗ اُجِٜاٞإ ثبَُاوٝع٤خ ٛ883اـ ،ّ1478/هجاخ هغٔابً اٍ٩اؾبه ٠ثْابهع
اُزجبٗخ ٛ886-885اـ ،ّ1481-1480/هجاخ هٖ٘ا ٙٞاُـاٞه ٟثبُـٞه٣اخ ٛ910-909اـ ،ّ1504-1503/اٗظاو :أثا ٢ؽبٓال أُولٍا ،٠اُلٞائال
اُ٘لَ٤خ اُجبٛوح ك ٢ث٤بٕ ؽٌْ ّٞاهع اُوبٛوح كٓ ٢ناٛت ا٧ئٔخ ا٧هثؼخ اُياٛوح ،رؾو٤ن ،آٓبٍ اُؼٔو٤ٛ ،ٟئاخ ا٥صابه أُٖاو٣خ( ،اُوابٛوح،
3 ،)ّ1988؛ ػٌبّخ ،اُو ْ٤اُغٔبُ٤خ 326 -؛ ُٔؼ ،٢اُزواس أُؼٔبه27 - 26 ،١؛ ٓؾٔل ؽٔيح اُؾلاك ،هواكخ اُوبٛوح ك ٢ػٖو ٍٖ٤ٛ٬
أُٔبُ٤ي كهاٍخ ؽٚبه٣خ أصو٣خ( ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ،عبٓؼخ اُوبٛوح338 -336 -335 -330 -329 ،)ّ1986 ،؛
O. Grabar, The Islamic Dome, Some Considerations, The Journal of the Society of Architectural
Historians, Vol. 22, No. 4. (Dec., 1963),193.
ٛ 74و٣وخ ُِزَو٤ق ٣وٖل ثٜب إٔ اَُوق ٖٓ اُقْات أَُازٞهك ُٝا ٌ٤اُقْات اُجِالٛٝ ،١إٝ ٞاق ُلهعاخ ٗوبٝراٝ ،ٚؿبُجاب ً ٓاب ٌ٣آ ٕٞاٖ فْات
اُٖ٘ٞثو.ػجل اُِط٤ق اثواٖٗ" ،ْ٤ٛبٕ عل٣لإ ٖٓ ٝص٤وخ ا٤ٓ٧و ٕوؿزِٔ"ٓ ،غِخ ًِ٤اخ ا٥كاة ،عبٓؼاخ اُوابٛوح ،أُغِال ٓ ،ّ1966،28طجؼاخ
عبٓؼخ اُوبٛوح46 ،)ّ1971(،؛ ػجل اُِط٤ق اثواٝ" ،ْ٤ٛص٤وخ ا٤ٓ٧و آفٞه هواهغب اُؾَ٘ٓ ،"٠غِخ ًِ٤خ ا٥كاة ،عبٓؼخ اُوبٛوحٓ ،غِل ،18عاـ،2
( ،)ّ1966ؽبّ٤خ 224 ،225- 12؛ ٓؾٔل أٓ ،ٖ٤كٜوٍذ ٝصبئن اُوابٛوح ؽزاٜٗ ٠ب٣اخ ػٖاو ٍا ٖ٤ٛ٬أُٔبُ٤اي ٛ 922-239اـ -ّ1516-853/
ٓغ ْٗو ٝرؾو٤ن رَؼخ ٗٔبمطٛ ،جغ أُؼٜل اُؼِٔ ٢اُلوَٗ٦ُ ٢صبه اُْوه٤خ ثبُوبٛوح )ّ1986( ،ؽبّ٤خ 340 ٓ ،1؛ ٓؾٔل أٓ ٠ِ٤ُٝ ٖ٤اثاوا،ْ٤ٛ
أُٖطِؾبد أُؼٔبه٣خ ك ٢اُٞصبئن أُِٔ٤ًٞخٛ ،جغ اُغبٓؼخ آ٧و٤ٌ٣خ ثبُوبٛوح.41 ،)ّ1990( ،
 75ػجبهح ػٖ ًبث ٖٓ ٖ٤ُٞاُقْت أػِ ٠كزؾخ اٞ٣٩إ ٘٤ٔ٣ب ً َ٣ٝبهاً ٓٝب ثٜٔ٘٤ب أػِ ٠اُؼول ٣ؼوف ثبٍاْ ( فابرْ اٌُو٣الٝ ) ٟاُغايء اٍ٧الَ
ٓ٘ ٠َٔ٣ ٚاُن ٌٕٞ٣ٝ ،َ٣اٌُو٣ال ٟأؽ٤بًٗاب ٓيفوكاب ثيفابهف ٗجبر٤اخ أ٘ٛ ٝلٍا٤خ ٓنٛجاخ ٝثابُِ ٕٞاُا٬ىٝهكٝ ،١أؽ٤بًٗاب ٌ٣ا ٕٞأِٓاٌ كَ٤أ٠
ٍاابمط ك٤ااوك (ًو٣االٍ ٟاابمط ثـ٤ااو هوٖٗ اخ)ٓٝ ،ااٖ إٔٝاابك ٚثبُٞصاابئن ( ًو٣اال ١فاابرْ ثاانٓ َ٣وااوٗٔ ٍااجغ ٜٗٚاابد ٝفٞهٗاان ٝراابه٣ـ)،
ٝاُٜ٘ٚخ  ٠ٛؽطخ أُووٗٔٝ ،اُزبه٣ـ اُؾْٞح أَُزطِ٤خ ا٧كو٤خ أٍلِٝ ،ٚاُقٞهٗان ىفوكاخ ٓلثجاخ ثغٞاٗات ٓلٖٖاخٝ ،أؽ٤بٗاب ً (ًو٣ال١
ثَوا٬٣ٝد ٓووٖٗخ).ػجل اُِط٤ق اثوا ،ْ٤ٛاُٞصبئن ك ٢فلٓخ ا٥صبه (اُؼٖو أٍَُِِٔ ،)٢ًٞاِخ اُلهاٍابد اُٞصبئو٤اخ (( ،)1ك.د) 410؛
ٓؾٔل أٓ ٠ِ٤ُ ،ٖ٤اثوا ،ْ٤ٛأُٖطِؾبد أُؼٔبه٣خ.94 ،
ً 76بٗذ ٛن ٙا٧ه٤ٙخ ٖٓ أ ْٛأٍجبة ػ٘ب٣خ ُغ٘خ ؽلع ا٥صبه اُؼوث٤خ ثبُٔلهٍخ اُ ٠عبٗت ٝؽلارٜب أُؼٔبه٣خ ا٧فوٝ ،ٟمُي ُ٘لهح
ٝعٞكٛب ك ٢ػٔبئو أفو ٟثبُلُزب.
Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe,Exercice 1927-1929 ,(Le Caire,1934) ,48-51-53.

 77أع٤يد كٛ ٢ن ٙا٧ه٤ٙخ ٝؽلٛب ٓٝب ثٜب ٖٓ أّـبٍ هفبٓ٤خ ٛٝوم ٕ٤بٗزٜب هٍبُخ ػِٔ٤خ ،اٗظو :اُجِٛ ،٠٤ٜوم ٗيع ٝػ٬ط ٝاػبكح
روً٤ت ٤ٕٝبٗخ اُلَ٤لَبء اُوفبٓ٤خ.
 ٞٛ 78اُطٞة ا٧ؽٔو اُجِل ١اُؼبك ١ا ٫أٗ ٌَْ٣ ٚػِ ٠أُٞاػ ٖٓ اُقْت صْ ٣زوى ُ٤غق ٣ٝؾومٓ .ؾٔل ؽٔبك ،اْٗ٩بء ٝاُؼٔبهح.41 ،
 ٖٓ 79أّٜو أُلاهً اُز ٢أكد ٛن ٙاُٞظبئق ٓغزٔؼخٓ :لهٍخ اّ٧وف ثوٍجب ١ثْبهع أُؼي ٛ829-826ـ ،ّ1425-1423/كول ٝهلٜب
اَُِطبٕ ثوٍجبُ ١زٌ ٕٞعبٓؼب ً ٓٝلهٍخ ًٔ ،ب هرت ثٜب ػلكاً ٖٓ اُٖٞك٤خ ٣غزٔؼٓ ٕٞغ ّٞ٤ف ْٜػوت ٕ٬ح اُؼٖو ٤ٓٞ٣بًٓ .ؾٔل ػجل
اَُزبه ػضٔبٕ ،ا٥صبه أُؼٔبه٣خ َُِِطبٕ اّ٧وف ثوٍجب ١ثٔل٘٣خ اُوبٛوح( ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ،عبٓؼخ اُوبٛوح78 ،)ّ1977 ،؛ ػضٔبٕ،
.
َٓٔ٤بد أُْ٘آد اُل٤٘٣خ أُِٔ٤ًٞخ35 -34 ،
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.
Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe,Exercice 1927-1929 ,(Le Caire, 1934), 48-51-53.

ٓٞاك ،٢أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ أُِٔ٤ًٞخ263 ،؛ ػِٞإٓ ،آمٕ اُؼٖو ٖ٣أُِٔٝ ٢ًٞاُؼضٔبٗ.207-191 -95 ،٢
ّ 83بهى ك ٢اػلاك اُزوو٣و اُل٘ ٢ػٖ ؽبُخ أُلهٍخ كٛ ٢ن ٙأُؼب٘٣بد ًَ ٖٓ ً:و٣يٝ ،َ٣ٝأؽٔل ٍٞ٣ق ،ػجل اُؼي٣ي ٓوىٝمٓ ،ؾٔل
أُٜلٝ ،١ػجل اُوؽٖٔ ػجل اُزٞاة ٓلزِ ا٥صبه اُؼوث٤خ آٗناىٝ ،إٔٞٝا ثٚوٝهح إ٬ؽٜب إ٬ؽب ً ّبُٓٞ ً٬عٞك اٗجؼبط ك ٢علهٛب
ّٝوٝؿ ٓزؼلكح ثبُٞعٜخ اُْوه٤خٓ .ؾبٙو اُِغ٘خ اُلائٔخ ُ٦صبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝاُوجط٤خً ،واٍخ ههٍْ٘ ،41خ  ّ1961-1954أُطبثغ
ا٤ٓ٧و٣خ( ،اُوبٛوح.61 -3 ،)ّ1963 ،
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اآلثار انمسيحية في مىطقة انمذن انثالث ))Tripolitania
محمد عمي حسين الدراوي
جامعة المرقب

الممخص
دخمت المسيحية منطقة المدن الثالث منذ العصورر اورلول لىوذل الدي،نوةس ريسولدل لمول ذلوك

برجورد العديود مون الودي،ميس (الك،لو،كرمبس يووب صوبرالة ر ريو ،رلرورنوة رسورت ليحموب المسويحيرن
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.

ووذا ريوب راخور القوورن الث،لوث رخوالل القوورن ال اربو لعرسوت الكنيسووة الك،ثرليكيوة لمخطور موون

قبوول ط،ئهووة دينيووة مسوويحية ملتووددد لريووت ب،لدرن،ليووةس اللووب رجوودت بعووض تووع،رلى ،بمنطقووة الموودن

الوثالثس مثول توع،ر (هلل الحمود  Deo laudesلمول ونتوير للميسوب  01( Taglissiكوم جنور
غري،ن س ريؤرخ ب،لقرن الراب الميالدي.

ركتووهت الد ارسوو،ت اوثريووة يووب منطقووة الموودن الووثالث سوراا يووب اوجوزاا السوو،حمية ر اونحوو،ا

الداخمية منى ،لن رجرد العديد من اآلث،ر المسيحية رالملمثمة يب الك،ل،كرمبس رالكن،ئس رالمق،بر.

رقد لسمنت لمك اآلث،ر العديد من الزخ،رف رالرمرز المسيحية رالمت،ود رالصرر المسلرح،د

من الكل،

المقدس.
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مقدمة .ظىرت المسيحية بأيريقي ،التم،لية منذ راخر القرن اورل الميالديس رلكنى ،لم

لبرز بتكل مؤثر إر يب راخر القرن الث،نب الميالدي1س يقد رجدت لداد كبيرد من المسيحيين

يب المدن الس،حمية رالداخمية2س راللب من بينى ،مدن منطقة المدن الثالث3س من المرجح ن الجنرد

راللج،ر الذين يجربرن بمدان حرض البحر الملرسط ق،مرا بدرر ي،لل يب دخرل المسيحية لتم،ل
يريقي،س رذلك لبر المرانئس رربم ،كذلك لبر منطقة المدن الخمس يب الترق.

رلجدر اإلت،رد إلل ن كثر معلنقب المسيحية يب مدن منطقة المدن الثالث السو،حمية كو،نرا

موون اإلغريووق رالررموو،ن رالهينيقيووينس موو ،غم و

لق،ئدوم الس،بقة.4

سووك،ن اونحوو،ا الداخميووة المحميووين يقوود ظم ورا لموول

ررى "موو،لنقمب" ن انلتوو،ر المسوويحية يووب منطقووة الموودن الووثالث خووالل العصوورر اورلوول لىووذل

ن،جح ،كم ،ك،ن لميه الح،ل يب من،طق خرى مج،رردس رقود بنول ووذا ارللقو،د لمول
الدي،نة لم يكن
ً
ن رل إت وو،رد وس ووقف ي ووب لب وودد الكب وورى لع وورد وراخ وور الق وورن الث وو،نب الم وويالديس ي وودلل رخي وورس
Archaeusس ريوورجح موون اسوومه نووه كوو،ن ق،سو ًوي5،س إسوو،ية إلوول ن المصوو،در القديمووة لووم لتوور إلوول
ي تووىيد اسلتووىد ييىوو ،يووب سووبيل نتوور وووذل الدي،نووةس إر نووه موون الصووع القبوورل بىووذا الووريس يقوود
رجدت العديد من الدي،ميس الك،ل،كرمبس ( 6 Catacombesيب كل من صبرالة 7ر ري 8،رلرورنوة

رس وورت9س اس وولخدمى ،المس وويحيرن لحم،ي ووة نهس ووىم م وون بط ووش الس وومط،ت الررم،ني ووةس لقو و

حمموووة

ارس ووطى،دات الل ووب م،رس وولى ،إزاا لب وو،ع و ووذل الدي،ن ووة الجدي وودد10س لم وول لك ووس غي ووروم م وون لب وو،ع
الدي،ن،ت اوخرىس اللب رقت كل لس،مح11س رقد سقط خاللى ،الكثير من التىداا بمن،طق لدد يوب

تووم،ل يريقيوو،س كموو ،رصوومن ،لموول سووبيل المثوو،ل ر الحصوور نووه يووب سوونة 071م لقووب القووبض لموول

اثنب لتر مسيحي ،حكم لميىم ن،ئ

قنصل يريقي ،ب،إللدام12س ركذلك الىم سلة تخ،ص آخوررن

 -بيوونىم امرلوو،ن  -ب،للنوو،ق المسوويحيةس ر لقووب بىووم يووب حمبوو،ت المصوو،رلة بقرطوو،ج موو،م الحيرانوو،ت

المهلرسووة سوونة 112م13س وووذا رموون بووين بوورز رجوو،ل الكنيسووة موون المط،رنووة راوسوو،قهة الووذين لووذبرا
رنهورا اوسووقف كيبريوو،نرس  Cyprianusسووقف قرطوو،ج الووذي لوودم ييىوو ،سوونة 147م14س ريوب مق،بوول
وذا العدد الكبير من التوىدااس نسوم لون سوقف راحود قيول إنوه قلول يوب مدينوة لبودد الكبورى يودلل
رك،يرس -قيل إنوه ر ينلموب إلول صول ليبوب -رلكنوه لوم يعمود إر يوب آخور لمورل المرايوق وراخور

القرن الث،نب الميالدي.

ربتكل ل،م يقد لت وذل ارسطى،دات بنل،ئج لمل غيور المرجور منىو،س إذ لسو،لهت لوداد

المسويحيينس رقود صوف لرلرليو،ن ذلوك بقرلوه "هيي الذيرور ال يي تذ يه متليا المسييحية"15س ريظىوور
ذلوك يووب ل ازيود لووداد المسوويحيين يوب منطقووة المودن الووثالثس حيووث يتوير طمووس اللو،ريإ القووديم إلوول
رجوورد مجمرلوو،ت مسوويحية قريووة منووذ القوورن الث،لووث الموويالدي (تووكل16 0س يهووب صووبرالة لبووين موون

خووالل المقوو،بر المسوويحية بأنووه منووذ منلصووف القوورن الث،لووث الموويالدي كوو،ن بىوو ،لوودد كبيوور نسووبي ،موون
080
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المسيحيينس رك،ن لىم سقف اسمه برمبيرس  Pompeiusدلب لممت،ركة يب مجم قرط،ج سونة

17
جنربو ،حلوول
144م س إسوو،ية إلوول ن اركلتوو،ي،ت اوثريووة لؤكوود بووأن وووذل الدي،نووة ك،نووت قوود املوودت ً
رادي سرف الجين18س ررجد لى ،معلنقورن يوب منطقوة جبول نهرسوة خوالل العصور البيزنطوب19س كمو،

يووذكر برركربيوورس ن موون بووين القب،ئوول اللووب اللنقووت المسوويحية لى ود اإلمب ارطوورر جسوولني،ن قبيمووة

الجدابيل،نيرن  GADABITANIاللب لقيم بسراحب مدينة لبدد الكبرى.20

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

ميالنوور سوونة 202م21س رذلووك بعوود حوودرث انتووق،ق يووب كنيسووة تووم،ل يريقيوو ،الك،ثرليكيووةس رظىوورر
حركة دينية مسيحية ملتدددس لريت ب،لدرن،لية.
الدوتا يية Donatism

لعرست الكنيسة الك،ثرليكية خالل راخر القرن الث،لث رالقرن الراب يب تم،ل يريقي ،بتوكل

ل،م رمنطقة المدن الثالث بتكل خ،ص إلل الخطرس رذلك من قبل ط،ئهوة دينيوة مسويحية ملتوددد

لريت ب،لدرن،ليوة22س نسوبة لمؤسسوى ،درنو،لرس 23Donatusس رلعورد جوذرر المتوكمة الدرن،ليوة إلول
يلرد ارسطى،د الدينب الوذي رقو يوب سونلب 212م ر214م مون قبول اإلمب ارطورر دقمودي،نرس لقو

رامرل لمل رجر إلزام جميو المسويحيين بلقوديم اوسو،حب رالقورابين لللىوة راإلمب ارطوررس رلنودم،

ريووض المسوويحيرن ارنصووي،ع للمووك اوراموورس موور بىوودم كن،ئسووىم سرالووالف كلووبىم المقدسووة سراحراقىوو،س

ودادا مون المسويحيين رمون مسوؤرلب
لدم خاللى ،بأيريقي ،المئ،ت من المسويحيينس غيور ن ونو،ك ل ً
الكنيس و ووة انص و وو،لت للم و ووك اورام و وور خريً و وو ،م و وون اللع و ووذي رالقل و وول24س طم و ووق لم و وول و و ووؤرا الخرن و ووة
Traditoresس ريووب200م ل ووريب سووقف قرط وو،ج مينس وورريرس ُ Mensuriusلووين بع وودل اوس ووقف
ك،سوومي،نرس  Caesilianusدرن احل ورام لملق،ليوود راوسوو،قهة المحميووين 25ساوموور الووذي دي و الجنوو،ح
المع وو،رض م وون اوس وو،قهة المحمي ووين إل وول ل وودم ارللو وراف ب ووه رارنهص وو،ل ل وون الكنيسو وة الك،ثرليكي ووة
الرسووميةس راإللووالن بووأن كنيسوولىم المنتووقة وووب كنيسووة القديسووين اوطىوو،ر26س رانلخب ورا مرينيوورس

 Maiorinusسووقهً ،لىوو،س ربووذلك صووبح ونوو،ك اآلن كنيسوول،ن كمل،وموو ،لطمووح ون لكوورن صوو،حبة
الكممووة اورلوولس غيوور ن اإلمب ارطوورر قسووطنطين اللبوور ك،سوومي،نرس اوسووقف التوورلب27س ريووب سوونة

202م لو ووريب مرينيو وورس رخمهو ووه يو ووب المركو ووز درنو وو،لرس Donatusس الو ووذي لطو وول اسو وومه ولبو وو،ع

كنيسله.28

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
السوومط،ت الررم،نيووةس يقوو،مرا بلقووديم القورابين لللىووة ربلسووميم الكل و
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رللمفس يهب الرقت الذي رت ييه الكنيسة الك،ثرليكية بأنه ربأس من لردد رلئوك لمسويحيلىم بعود

إلووالن لووربلىمس ريسووت الكنيسووة الدرن،ليووة ذلووكس ررت بووأنىم خرنووةس ربسوورررد إلوو،دد لعميوودوم موون

جدي وود حل وول يقبمو ورا س وومن المجلمو و المس وويحب29س إس وو،ية إل وول نى ووم ريسو ورا ك ووذلك قب وورل مس وويحية
إقط وو،ليب او ارس ووب ال ووذين ل ووم ي وودخمرا المس وويحية إر بع وود ارللو وراف بى وو ،م وون قب وول الدرل ووةس بى وودف

المح،يظ ووة لم وول مالكى ووم راملي وو،زالىم السي،س ووية30س رالم ووؤرخ ق وو،برن 31ي وورى ب ووأن الس ووب

اوس،س ووب

لظىرر الحركة الدرن،لية رثررلى ،لمل الك،ثرليكية وور اللنو،يس لمول رئ،سوة كنيسوة قرطو،ج بوين كول

كثير من الموؤرخين 32يوررن بوأن
من ك،سمي،نرس  Caesilianusردرن،لرس Donatusس غير ن ًا
الدرن،لي ووة ظ،ورو وو ،ك وو،ن خاليًو و ،دينيو و،س ري ووب حقيقلى وو ،ث ووررد رطني ووة ي ووب س ووبيل اللح وورر م وون المحل وول
الررم،نبس ججلى ،لرامل لددس ومى ،التوعرر ب،لرطنيوةس إسو،ية لعرامول اقلصو،دية رثق،ييوةس ريورى
ررمنقوولن بووأن انتووق،ق الوودرن،ليين يمثوول لأكيو ًودا لموول لوودم ررمنووة السووك،ن المحميووين الووذين موو،لرا إلوول
دلمى ،سد الك،ثرليكية اللب صبحت مرلبطة ب،لمحلل الررم،نب.33

ب و وود اس و ووطى،د ال و وودرن،لين م و وون قب و وول الس و وومط،ت الررم،نيو و وة س و وونة 206مس رق و وودم ال و وودرن،لين رل

تىدائىم34س راسلمرت تعبيلىم يب النمر ربتكل خ،ص بين سك،ن المن،طق الداخمية الذين م،لرا إلول

دلو ووم وو ووذل الحركو ووة35س رك،نو ووت السو وومط،ت الررم،نيو ووة مسو وولمرد يو ووب إلطو وو،ا الو وودلم الث،بو ووت لمك،ثرليو ووك

رلحريسىم سد الدرن،لينس كمو ،ق،موت ووب نهسوى ،بنهوب زلويم الحركوة إلول بوالد اللو،ل حيوث مو،ت36س

ومح،
كموو ،موور اإلمب ارطوورر قسووطنطين ب،سووطى،دومس رخ،صووة لنوودم ،طووررت الدرن،ليووة
جن،حو ،ثرريو ،مسو ً
ً
ملطريًو و ،يس وومل (37 CIRCUMCELLIONESس يجرب وورن اوري وو،ف رالمو وزارع رينت ووررن لممي وو،ت
النى

رالسم

ربث الرل

بين الك،ثرليوك رالورثنيين38س مورددين ولو،ف هلل الحمود(39 Deo laudesس

راللبرت الكنيسة الدرن،لية قلالوم تىداا رقديسين.40

وذا رقد لمقت الدرن،لية سربة ق،سية يب مجم قرط،ج سنة300م الذي دينت ييهس رصودر

ييه ق،نرن يدينى ،ريرض غرام،ت لمل اوتخ،ص الذين ريسورا اللخموب لون الدرن،ليوةس بو،لرغم مون

وذل اإلجرااات كمى ،اسلمرت بعض الجم،ل،ت الدرن،لية مرجردد مجرد بق،ي ،رليس لى ،ومية حلل

نى،ية القرن الس،دس الميالدي.41

رمن المحلمل ن لكرن الكنيسة الدرن،لية بتكل ل،م قرى مون الك،ثرليكيوة يوب منطقوة المودن

الثالثس ب،لرغم من ن الدرئل اوثرية ن،دردس ب،سلثن،ا بعض التراود البسيطة اللب ربم ،لعرد لىمس

ك،لبنوو،ا الووذي اكلتووف يووب ونتووير للميسووب 01( Taglissiكووم جنوور غريوو،ن ريعوورد ل،ريخووه إلوول

القرن الراب الميالديس كل

لمل برابله تع،ر الودرن،لين (هلل الحمود 42 Deo laudesس مو ،يعكوس

اللع،طف القري لص،حبه يممي،نرس  Aaemilianusم الدرن،لين .وذا ريعلقد بأن كن،ئس م ،قبل

البي وزنطيين يووب منطقووة الموودن الووثالث لووم لكوون كمىوو ،كنوو،ئس ك،ثرليكيووة43س يالبوود ر ن بعسووى ،كوو،ن
يخووص الوودرن،لينس حيووث رجوورد الكنيسوولين (ك،ثرليكيووة-درن،ليووة يووب مدينووة كمبوودد مووثال تووبا ملرقو
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رطبيعبس ريظىور ذلوك مون خوالل موؤلمر قرطو،ج سونة 300م يهوب الرقوت الوذي ُمثموت ييوه صوبرالة
ر برتية كع،م بأسو،قهة ك،ثرليوكس ّمثول ك ًوال مون لبودد الكبورى ر ريو ،سو،قهة درنو،ليرن يقوطس كو،ن بيونىم

وز ي و ووب ذل و ووك
درر ممي و و ًا
اوس و ووقف س و وو،لهي،نرس  Salvianusدرن و وو،لب م و وون لب و وودد الكب و وورى ال و ووذي َّدى ًا

المؤلمر.44

اآلثار المسيحية
لؤكوود اركلتوو،ي،ت اوثريووة رجوورد العديوود موون اآلثوو،ر الدينيووة المسوويحية المنلت ورد بمنطقووة الموودن

الووثالثس راللووب لعوورد ل و درار المسوويحية المخلمهووة ب،لمنطقووة (تووكل 1س رييموو ،يمووب لنوو،رل ووووم لمووك

اآلث،ر:

 -1الدياميس

Catacombes

م وون و ووم اآلث وو،ر المس وويحية ب،لمنطق ووةس الل ووب لع وورد إل وول يلو ورد اس ووطى،د الس وومط،ت الررم،ني ووة

لممسوويحيينس روووب لبوو،رد لوون س ورادي

اص وطُمح لموول لسووميلى ،ب،لك،لوو،كرمبس ( Catacombesس

لُجعوول لحووت اورض لمم،رسووة التووع،ئر الدينيووة رلقوود ارجلم،لوو،ت رديوون الموورللس خريًو ،موون لووين
لمك السمط،تس رقد رجدت العديد من وذل الدي،ميس المنلتورد بأرجو،ا اإلمبراطرريوة الررم،نيوةس مثول

ررموو،س رنوو،برلبس رصووقميةس رم،لطوو،س راإلسووكندريةس رسرسووة بلوورنسس رلكوون موون وووم لمووك الوودي،ميس
ديموو،س مدينووة ررموو،س الووذي اكلس و

وميلووه لكرنووه قوودمى ،رموو ،يحلريووه موون الرسوورم الجداريووة اللووب

لحموول مرسوورل،ت توولل لمثوول قوودم م ورآد لمهوون المسوويحب المبكوورس بعسووى ،مسوولرحل موون الكلوو،

المقدسس مثل مرسورع خوررج سويدن ،آدم رالسويدد حوراا مون الجنوةس رمرسورع ال ارلوب الصو،لح رموز

لمسيد المسيح لميه السالم (تكل 2س ربعسى ،اآلخر اسلُرحب من اوس،طير اإلغريقية رالررم،نيةس
كمرحة ررييرس الذي لصررل اوس،طير رور يتد بعزيه الجمي بم ،يب ذلك الحيران،ت.45
موو ،بمنطقووة الموودن الووثالث يقوود رجوودت وووذل الوودي،ميس منلتورد بووبعض الموودن السوو،حميةس مثوول

ديموو،س سوورت الووذي رجوودت بووه العديوود موون النقوورش اإلغريقيووة الاللينيووة الدالووة لموول لق،ئوود مسوويحية

معينووةس ريعوورد ل،ريخووه إلوول نى،يووة القوورن ال اربو الموويالدي .46ثووم ونوو،ك ديموو،س صووبرالة الووذي لنلمووب

غوورف الوودين ييووه إلوول النوورع المعووررف ب،سووم الموودين القبووري ( Arcosoliumس روووب محهووررد يووب

الحورائط الج،نبيووة لمسووردا س سووقهى ،قبريوة ر رسوويلى ،مرلهعوة لموول مسوولرى السووردا س ركوو،ن لووبعض
المداين القبرية مق،صير ( cubiculaمحهوررد يوب حرائطىو ،الج،نبيوة رسولقب،ل المزيود مون القبوررس
م ،يدلر لالللق،د ب،لصهة الع،ئمية لكل مدينس رك،ن يلم الدين يب لرابيت حجرية مسولطيمة ملطو،د

بووألراح حجريووة موون الرخوو،مس رقوود رجوودت العديوود موون القبوورر يووب رسووية الس ورادي س موو ،يوودل لموول

اسوولخدام الووديم،س لووزمن طريوولس ريوودل لموول ل ازيوود لووداد المسوويحيين .47رقوود ازدانووت بعووض جوودران
الووديم،س ب،لكل،بوو،ت رالرسوورم،ت الرمزيووة اللووب لمثوول العق،ئوود المسوويحيةس مثوول الخووب رالوورر( X-Pس
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ركممو ووة ال و ووررح (48 spiritusس رال و ووذكرى الطيب و ووة (memoriae

( benedictaس رالمق

49 bonaeس ررم و ووز المب،رك و ووة

الكىنرلب التم،س المس،لد ( Subdiaconusالذي يعلقد بأنه ظىور يوب

رلمرم ،يإن ديم،س صبرالة يعلقود بأنوه يرجو
القرن الث،لث رانلتر يب القرن الخ،مس الميالدي50س
ً
ل،ريخه إلل القرنين الراب رالخ،مس الميالديين.51

كمو ،ررجودت ديو،ميس ُخورى حورل مدينوة ريو،س يهوب منطقوة قرقو،رش لثور لمول ديمو،س يعوورد

ل،ريخووه إلوول القوورن الث،لووث الموويالديس رلووم يعثوور بووه لموول يووة دلووة لموول نووه اسوولعمل لموودينس رقوود

س،سو ،ليكوورن مقبوورد لحووت اورضس
اخلمووف البوو،حثرن 52يووب لهسووير ذلووكس إذ رى بعسووىم بأنووه ُلوود
ً
دين و و ،رسو وومي ،لومبراطرريو ووة
غيو وور ن مرسو وورم ميالنو وور يو ووب سو وونة 202م الو ووذي اللو وورف ب،لمسو وويحية ً
الررم،نيووةس حوو،ل درن اسوولعم،ل الووديم،س لملوورض الووذي نتووئ موون جمووهس رووور مم،رسووة التووع،ئر

الدينيووة ر لوودين الموورللس بعيو ًودا لوون لووين السوومط،ت الررم،نيووة53س لووذلك ربموو ،اسوولعمل كمخوو،زن ر
منوو،زل خووالل يل ورد اللسوو،مح الوودينبس رقوود لثوور لموول بعووض الوودي،ميس اوخوورى المتوو،بىة راللووب لووم
لسلعملس يب كل من حب اوندلس رل،جرراا.54

رقد اسلُعمل الجزا الترقب من ديم،س قرق،رش المت،ر إليه ليكرن كنيسةس لعرد لهلرد ملوأخرد
-الهل ورد البيزنطيووة ح ورالب القوورن السوو،دس الموويالدي 55-رلبمووب بع،دووو ،ح ورالب 7104م 2104 Xمس

رارله،لى1 ،مس رقد غطت جدران وذل الكنيسة ب،لكثير من الرسرم الجدارية الممرنوةس لككول بعسوى،س
رلمثوول مرسوورل،ت دينيووة توولل مسوولمىمة موون الكلوو،

المقوودسس يهووب الجىووة التووم،لية موون الجوودار

اللربب منظور يمثول وجورد السويد المسويح لميوه السوالم ر موه العوذراا إلول مصورس اللوب لظىور راكبوة

ظىر حم،ر رلحمول بوين يوديى ،ابنىو ،السويد المسويح رخمهىو ،ربعوة رجو،لس ريوب الجىوة الجنربيوة مون
الجوودار نهسووه لرحووة لمثوول خووررج سوويدن ،آدم ر منوو ،ح وراا  -لميىموو ،السووالم  -موون الجنووةس ييظىوور
كالوم ،ل،رًي ،رور يوراري لررلوه بكملو ،يديوه ربينىمو ،التوجرد المحرموة رقود اللوف حرلىو ،ثعبو،ن ربمو،
يب إت،رد إلل التيط،ن (تكل.56 3
 -2الكتائس
رجوودت العديوود موون الكنوو،ئس المسوويحية المنلت ورد يووب الموودن السوو،حمية رالمنوو،طق الداخميووة موون

منطقة المدن الثالثس يهوب مدينوة لبودد الكبورى رجودت سوت كنو،ئسس اثنلو،ن منىو ،تويدل ،يورق مع،بود
رثنيووةس روموو ،معبوود اإللووه جووربيلر  JUPITERبمينوو،ا المدينووةس رمعبوود ييلوورس  VETUSب،لميوودان

القوديم57س ركمو ،قو،م جسولني،ن بلحريول الب،زيميكو ،السويهيرية إلول كنيسوة .58ريوب مدينوة صوبرالة ونوو،ك
رب كن،ئس معرريةس بعسى ،لعرد إلل الهلرد البيزنطية.59

موو ،يووب اونحوو،ا الداخمي ووة لمنطقووة الموودن ال ووثالث يقوود رجوودت العدي وود موون الكنوو،ئسس كت ووهت

الدراس،ت اوثرية لن لس منى،س روب:60
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 .0كنيسة الخسراا بلرورنة (تكل. 4

 .1كنسية قصر المعمرردس برادي القصيعة  06كم ترق الداررن.
 .2كنيسة بئر الرالر  07كم ترق غري،ن.

 .3كنيسة اوص،بعة  2كم تم،ل غر اوص،بعة (تكل. 5
 .4كنيسة ليبيدرس  1كم ترق اوص،بعة.

 .5كنيسة رادي كريمة  01كم تم،ل غر اوص،بعة (تكل. 6
 .6كنيسة لين ريفس بمنطقة يهرن (تكل. 7

موو ،الكنيسوول،ن اوخريوو،ن يووب منطقووة رادي سوورف الجووينس يىموو ،كنيسووة السوورق الموورطب بورادي

بووزرد ( 11كووم جنوور توورق بنووب رليوود راللووب حرلووت رحقًو ،إلوول مسووجد (تووكل 8س ركنيسووة خهوو،جب
ل،مر (تكل 14( 01كم ترق مزدد 61س غير نه لم لسجل ي كنيسة يب منطقة رادي زمزم.
إسو،ية للموك الكنو،ئس يهلورض آلون

62

ن ونو،ك بعووض مسو،جد منطقوة جبول نهرسوة ك،نوت يووب

اوس،س كن،ئسس رلحرلت يب رقت رحق إلل مس،جدس رقد بنل وذا الب،حث يرسيله لمل:

 .0اس وولعم،ل اللس وومي،ت المس وويحية ل ووبعض لم ووك المس وو،جد مث وول مس ووجد الكنيس ووة رج وو،م للم وويس
رج،م الحراريين.

 .1رجرد مخمه،ت ثرية ك،لهخ،ر الررم،نب المؤرخ من القورن ال اربو إلول القورن السو،دسس بو،لقر
من لمك المس،جد.

 .2اسلعم،ل بعض اولمدد الررم،نية يب المس،جد.

 .3بعض المس،جد مرجىة نحر زارية غير معل،دد يب المس،جد.

و ووذا رمو و ارخلالي وو،ت ي ووب المق وو،ييس راللزيين وو،ت يو وإن ال وونمط الت وو،ئ لكن وو،ئس منطق ووة الم وودن

جميعو و ،و وور ال وونمط الب وو،زيميكب63س الملمث وول ي ووب المخط ووط الثالث ووبس رو وور لب وو،رد ل وون ق،ل ووة
ال ووثالث
ً
مسوولطيمة التووكل قسوومت إلوول ثالث وة قسوو،مس صووحن رسووط ( Naveررراقووين جوو،نبيين ( Aislesس
براسووطة صووهين موون اولموودد ر الوودل،م،تس يموون الكنوو،ئس اللووب يصوومت ررقلىوو ،بألموودد رخ،ميووةس
لم وول س ووبيل المث وو،ل كنيس ووة جس وولني،ن ركنيس ووة المي وودان الق ووديم 64ي ووب لب وودد الكب وورى رك ووذلك كنيس ووة

الب،زيميك،

65

ركنيسة جسولني،ن بصوبرالة66س يوب حوين نجود ن كنيسوة اوصو،بعة 67ركنيسوة الخسوراا

بلرورنة ركنيسة السرق المرطب 68قد يصمت براسطة دل،م،ت حجرية.
رلكوورن يووب حوود الجران و

العرسووية لمب،زيميكوو ،حنيووة ( Apsس روووب بنوو،ا نصووف دائووريس ريووب

العو،دد لكورن ملطو،د بقبوة نصوف دائريوةس مو ،ييموو ،يلعموق بمسوألة الجو،ل الحنيوة يوب كنو،ئس المنطقووة

يىووب مخلمهووةس يقوود لكوورن يووب الج،نو

اللربووبس روووذا توو،ئ يووب كنوو،ئس المنطقووة السوو،حمية رالداخميووة

ب،سوولثن،ا كنيسووة معبوود جووربيلر بمينوو،ا لبوودد 69ركووذلك كنيسووة رادي كريمووة 70إذ لىموو ،حنيوو،ت تورقيةس
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ريذكر جرلت،يمد ررارد بيركينز ن الكنو،ئس ذات الحنيوة اللربيوة لعورد إلول القورنين ال اربو رالخو،مس

الميالديينس رذات الحنية التورقية لعورد إلول القورن السو،دس المويالدي71س مو ،الكنو،ئس اللوب لحلوري
لمل حنيلين يىب للمثل يب كنيسة جسلني،ن يب لبدد ركنيسة الب،زيميك ،يب صبرالة.72

رالجوودير ب،لووذكر اإلتوو،رد إلوول ن موون وووم اإلسوو،ي،ت الحديثووة لكنوو،ئس الموودن الووثالث خووالل

السوويطرد البيزنطيووة ووور حوورض اللعميوود الووذي ووور لموول تووكل صوومي س ريوورى الووبعض بأنووه إتوو،رد

للحورل السووك،ن موون الموذو

الوودرن،لب إلوول الموذو

الكوو،ثرليكب73س رك،نووت ووذل اوحوراض يوولم ييىوو،

غسوول الطهوول بعوود رردلووهس ريرجوود وووذا العنصوور المعموو،ري يووب حجورد اللعميوود ( Baptisteryس رقوود
رجوودت وووذل الحج ورد يووب كنوو،ئس لبوودد الكبوورىس ركووذلك يووب كنيسووة الب،زيميكوو74،س ركنيسووة الخس وراا
ركنيسة خهو،جب لو،مر ركنيسوة اوصو،بعة

75

ركنيسوة لوين ريوف يوب يهورن76س رربمو ،كنيسوة السورق

المرطب ك،ن بى ،وب اوخرى حرض لعميد.77

راحلوورت بعووض كنوو،ئس منطقووة الموودن الووثالث لموول الزخوو،رف رالرموورز المسوويحية رالمتوو،ود

المسلرح،د من الكل،

المقدسس يهب كنيسة جسلني،ن بصبرالة رجدت لرح،ت يسيهس،ئية رائعة لزين

صحنى( ،تكل 00رلزين الرراقين الج،نبيينس يهب المرحة اللوب ب،لصوحن منظورس لبو،رد لون توجرد
لن و و

ذات يو وورع ملتو وو،بكة للخممىو وو ،الثمو وو،رس ر لو ووداد كبي و ورد مو وون الطيو ووررس بينىو وو ،الطو وو،ئر الخ اريو ووب

الهوورنيكس 78رالط وراريس 79رسووم،نة داخوول قهووصس موو ،المرحلوو،ن الملوو،ن بوو،لرراقين يلمووثالن رسوورم،ت
وندسية80س مو ،كنيسوة الخسوراا يقود لميوزت ب،لزخو،رف النب،ليوة رالىندسوية81س رمون الرمورز اوخورى

وز (
اللووب انلتوورت يووب كثيوور موون الكنوو،ئس رمو ا

82

روموو ،الحريوو،ن اورل راوخيوور موون اوبجديووة

اإلغريقيةس رلعني،ن البداية رالنى،ية83س ررمز الخب رالرر ( 84 س روب ارخلص،ر رسم السويد

المسيح لميه السالم.85
 -3المقاذر

ك،نت المق،بر من بين اآلث،ر المسيحية اوخرى اللب لم الكتف لنى ،بمنطقة المدن الثالثس
يقد رجدت يب منطقة النجيمة ( لبعد 07كم جنر غور طورابمس رقور سورانب ابون آدم س ركوذلك

ي ووب منطق ووة ل ووين زارد (لقو و  03ك ووم ت وورق طو ورابمس س رو ووب مق وو،بر لع وورد إل وول اودرار المس وويحية

الملووأخرد86س حيووث يعلقوود بووأن مقوو،بر لووين زارد لعوورد إلوول موو ،بعوود سوونة 340م87س رخمسووة قبوورر موون
مقوو،بر النجيمووة رخووت بدقووة لموول اللورالب إلوول 0112-878-871-852 -834م88س روووذل المقبورد
يرجو ل،ريخىوو ،إلوول كثوور موون ثالثووة قووررن موون الهوولح اإلسووالمب رطوورد البيوزنطيينس رووور موو ،يعكووس

طورل يلوورد الرجوورد المسوويحبس وووذل المقوو،بر تووبيىة ب،لمقوو،بر اإلسووالمية رالمقوو،بر الررم،نيووة الملووأخردس
رر للميووز لوون اوخي ورد إر بووبعض الرموورز المسوويحيةس روووب لبوو،رد لوون حه ورد بسوويطة بعمووق ح ورالب

ويالس يسووجل الميووت ييىوو ،لموول ظىورل ررسووه نحوور اللوور
الملوورس رطرلىوو ،يزيوود لموول طوورل الميووت قمو ً
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رذ ارلوو،ل ملع،رسوول،ن لموول منطقووة الحوورضس ثووم لبنوول مصووطبة يوورق القبوور بطوورل الحه ورد ريكوورن
قرامى ،بصررد ل،مة الجبس رالمرنةس رلميى ،طبقة من الجصس ريلم الكل،بة لمل طرل رجىب وذل
لموول سووطحى،س روووذل الكل،بوو،ت وووب لبوو،رد لوون نقوورش ررموورز سراتوو،رات

حي،ن و ،يكل و
المصووطبةس
ً
مسيحية لمثل سمً ،ك ،رطراريس م خطرط زخريية رصمب،ن.89

مو ،مقبورد إيميوو ،ريسوورت بمنطقووة غوورط التووع،ل ( 6كووم غوور مدينووة طورابمس راللووب اصووطمح

لمل لسميلى ،من قبول بعوض البو،حثين ب،سوم مقبورد ميلو ار90س يىوب لبو،رد لون حجورد مسولطيمة لحوت
اورضس رلحلووري لموول ربعووة قبووررس اثنوو،ن منىوو ،لووم يسوولعمالس موو ،اآلخ وران يأحوودوم ،يخووص سوويدد
ل وودلل"إيمي ،ريس وورت"س رالث وو،نب يخ ووص "إيمي وورس ير ارل وو،نرس" ال ووذي و وور ربم وو ،زرج ص وو،حبة القب وور

اورل91س ل ووؤرخ و ووذل المقبو ورد ب،لنص ووف الث وو،نب م وون الق وورن ال اربو و الم وويالديس رو ووب يلو ورد ارللو وراف
دين ،رسمي ،لومبراطررية الررم،نية.92
ب،لمسيحية ً
لألب ومية وذل المقبرد من خوالل مو ،لحلريوه مون رسورم،ت جداريوة لمثول مرسورل،ت توللس
بعسووى ،مووأخرذ موون الحيوو،د الع،مووة الررم،نيووةس ربعسووى ،اآلخوور رموورز لمثوول مرسوورل،ت مسوويحيةس
يظىر يب إحدى الرسرم،ت اللب لمل الرجه الداخمب لقبر إيمي ،صررد لمثمى ،روب مح،طوة بأك،ليول

موون الزووورر المرصووعة ب،وحجوو،ر الكريمووةس لريعووه يل،لوو،ن صليرل،ن(تووكل 01س رلموول جوو،نبب القبوور
منظور لمووررح الح،رسوة روووب ملكئووة لمول متووعل مونكسس يووب رمووز لمحيو،د المنلىيووةس مو ،السووقف يقوود
صرر لميه ط،ررس رتجرد لن س رقد حطوت لميىو ،لوداد مون الطيوررس يوب إتو،رد لمبعوث رالحيو،د
اوخرى .رلمل ج،نبب يلحة القبر رسم لتم،سين يرلودي كول منىمو ،مسورحه الدينيوةس رومو ،يحموالن

تمعلين متلعملين (تكل 02س م ،لمل مقدمة القبر ييرجد منظر يصرر ييه سب،ق العرب،ت داخل
إحدى حمب،ت السب،ق( Circusس ريبدر يب وذا المنظر رب لرب،تس كل لربة منى ،لجر براسطة
مجمرلووة موون الخيوورلس رللميووز كوول موون العربوو،ت اوربعووة بموورن مميووز موون لووران السووب،ق اوربعووة

(اوزرق-اوبيض -اوحمر -اوخسر س ريالحظ يب وذا المنظور كوذلك ن العربوة المميوزد بو،لمرن
اوزرق رقد كسبت السبقس بينم ،العربة الخسراا لح،رل المحو،ق بىو،س يوب حوين العربوة البيسو،ا قود

لعرس ووت لح وو،دث مهجو و س م وو ،العرب ووة الحمو وراا يى ووب ي ووب الم ووؤخرد (ت ووكل93 03س رو ووذا الن وورع م وون
الري،سوو،ت لوودى الررموو،ن كوو،ن ينقسووم ييووه المتووجعرن إلوول رب و مجمرلوو،تس لموول لوودد العربوو،ت

لرن و ،موون ل وران العرب،ت(البيسوو،ا-الحم وراا-الخس وراا-الزرقوو،ا س
الملسوو،بقةس رلأخووذ كوول مجمرلووة ً
مكرنو ،مون سوبعة توراطس رلنود اكلمو،ل كول تورط يودلل دلهوين ذوبوبس رلعلبور خطور
رك،ن السوب،ق
ً

لحظ،ت السب،ق ثن،ا درران العرب،ت حرل اولمدد المخررطية اللوب لنود نى،يوة الق،لودد المسولطيمة
المرلهعة المسم،د السبين.94 Spina( ،

087

ِحّذ ػٍ ٟحغ ٓ١اٌذسا ٞٚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا٢صبس اٌّغ١ح١خ فِٕ ٟطمخ اٌّذْ اٌضالس ))Tripolitania

موو ،القبوور الثوو،نب الخوو،ص بووإيميرس ير ارلوو،نرسس يقوود صوورر صوو،حبه لموول الجوودار الووداخمب

لهلحة القبور روور ملكوئ داخول جنوة رموز لىو ،بتوجرد رلودد زووررس رلمول جو،نبب القبور ونو،ك صوررد
ررح ملكئة لمل متعل منكسس م ،سقف القبر يعميوه منظور لتوجرد العنو س ربعوض الطيورر رسومة

معمقة مممراد ب،له،كىة.95
الخا مة

نسلنلج بأن المسيحية دخمت منطقة المدن الثالث منذ العصرر اورلل لىذل الدي،نةس ريسلدل

لموول ذلووك برجوورد العديوود موون الوودي،ميس (الك،لو،كرمبس يووب صووبرالة ر ريوو ،رلرورنووة رسوورت ليحمووب

المسيحيرن اورائل نهسىم من بطش السومط،ت الررم،نيوة ثنو،ا حمموة ارسوطى،دات اللوب م،رسولى،
السمط،ت الررم،نية إزاا لب،ع وذل الدي،نة.

وووذا ريووب راخوور القوورن الث،لووث رالقوورن ال ارب و لعرس وت الكنيسووة الك،ثرليكيووة لمخطوور موون قبوول

ط،ئهة دينية مسيحية ملتددد لريت ب،لدرن،لية.

ركتووهت الد ارسوو،ت اوثريووة يووب منطقووة الموودن الووثالث سوراا يووب اوجوزاا السوو،حمية ر اونحوو،ا

الداخمية منى ،لن رجرد العديد من اآلث،ر المسيحية رالملمثمة يب الك،ل،كرمبس رالكن،ئس رالمق،بر.

رقد لسمنت لمك اآلث،ر العديد من الزخ،رف رالرمرز المسيحية رالمت،ود رالصرر المسلرح،د

من الكل،

المقدس.
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األشكال وانهوحات

(شكم )1توزيع انجماعات انمسيحية ،عهGrant, Ancient History Atlas, 1700B.C to 565A.D, 83. :

(شكم ) 2توزيع مواقع اآلثار انمسيحية بمىطقة انمذن انثالث ،عهDi Vita, QAL 5, 123, Fig.1. :

111

ِحّذ ػٍ ٟحغ ٓ١اٌذسا ٞٚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا٢صبس اٌّغ١ح١خ فِٕ ٟطمخ اٌّذْ اٌضالس ))Tripolitania
(شكم )3مىظر انراعي انصانح في رمس نهسيذ انمسيح ،عه:
ػ١غِ» ،ٝؼبٌُ أصش٠خ ِغ١ح١خ ِٓ ٌ١ج١ب« ،015 ،شىً12

(شكم )4رسم جذاري مه ديماش قرقارش ،عه :أث ٛحبِذِ ،ذٕ٠خ
ؽشاثٍظ ِٕز االعز١طبْ اٌف١ٕ١م ،67 ،ٟشىً121

(شكم )5كىيسة انخضراء بترهووة ،عهDi Vita, QAL 5, 124, Fig.2. :

(شكم )6كىيسة األصابعة ،عهDi Vita, QAL 5, 125, Fig.4. :
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(شكم )7كىيسة وادي كريمة ،عهDi Vita, QAL 5, 129, Fig.9. :

(شكم )8كىيسة عيه ويف بيفرن ،عهDi Vita, QAL 5, 129, Fig.8. :

(شكم )9كىيسة انسوق انهوطي ،عهDi Vita, QAL 5, 127, Fig.7. :
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(شكم )11كىيسة خفاجي عامر شرقي مسدة ،عهDi Vita, QAL 5, 126, Fig.5. :

(شىً )00أسػ١خ فغ١فغبئ١خ ِٓ وٕ١غخ جغزٕ١بْ ثظجشارخ،
ػٓ 9ػ١غِ ،ٝذٕ٠خ طجشارخ ،76 ،شىً112

(شىً )01سعُ جذاس ٞرظٙش ف ( ٗ١إٌ١ب أس٠غٛد) ِٓ ِمجشح ِ١زشا ثّٕطمخ
لشلبسػ ،ػٓ Di vita, Antico e tardo-antico in Tripolitania:
)sopravvivenze e metodologia, Tavol.XIV (B

(شىً )02سعُ جذاسٌ ٞشّبط ِٓ ِمجشح ِ١زشا ثمشلبسػ،
ػٓ 9ػ١غِ» ،ٝؼبٌُ أصش٠خ ِغ١ح١خ  ،000 ،« 111شىً17

(شىً )03سعُ جذاسِ ِٓ ٞمجشح ِ١زشا ٠ظٙش ف ٗ١عجبق ٌٍؼشثبد ،ػٓ9
ػ١غِ» ،ٝؼبٌُ أصش٠خ ِغ١ح١خ ِٓ ٌ١ج١ب« ،000 ،شىً1 8

112

ٌجذح اٌىجش ٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌؼذد األٚي /أثشَ4102 ً٠

الحواشي
 1أحّذ طفشِ ،ذٔ١خ اٌّغشة اٌؼشث ٟف ٟاٌزبس٠خ( ،رٔٛظ 9داس أث ٛعالِخ1251 ،)َ0848 ،
 2عِ 1حجٛث ،ٟاٌؼظش اٌشِٚبِٔٚ ٟب ثؼذٖ ف ٟشّبي أفش٠م١ب ،ربس٠خ أفش٠م١ب اٌؼبَ ،اٌّجٍذ اٌضبٔ( ،ٟأٌٛ١غى1418 ،)َ0874ٛ
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ً لجٞ إال أْ ٘زا اٌشأ،شح١غخ طغ١ٕ وٌٝي جضء ِٕٗ إٛ حٞالد١ٌّ اٌمشْ اٌغبدط اٟفٚ ،ٌٟٔذاٌٛ فزشح االحزالي اٞالد١ٌّاٌمشْ اٌخبِظ ا
يٛ ح1د٘ب ثٗ رزغشةٛجٚ بٖ اٌّفزشع١ٌّجؼً ا٠ ٞ األِش اٌز،ش ِغطبح ثبٌّالؽ١ّبط غ٠ أعبط أْ جذساْ اٌذٍٝثبٌشفغ ِٓ (ؽٗ ثبلش) ػ
9رٌه أظش
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تأثير االختزال ببالزما الهيدروجين
عمى اآلثار الحديدية المستخرجة من البيئة البحرية
صالح محمد صالح
جامعة الفيوم

إليني فميباكي

كوستاس إكسابالنتيرس

يانيس باسيكوس

المركز القومي لمبحوث اليوناني

المركز القومي لمبحوث اليوناني

األكاديمية العسكرية اليونانية

الممخص
مازال تأثير البالزما عند تفاعمهاا ما سسا ا األجساام الةامبة يتبا االنادماج الناوو  .يهاد
هذا البحث لإلجابة عن السؤال اآلتي :كي

تؤثر درجة الح اررة المرتفعة الناتجة عن البالزما عمى

س ا ا األثاار المعاادني دون ذوبان اه سثناااع عمميااة االلت ازال؟ يعتباار االلت ازال بالبالزمااا إحااد

اار

التقوية ،واستلالص األمالح من اآلثار المعدنية المستلرجة من البيئة البحرياة .تام إجاراع تجاار
عدياادة عمااى تااأثير بالزمااا الهياادروجين عنااد درجااا

ساايمزية عمااى اسااتلالص الكمورياادا
إزالة الكموريدا

من بقا

دواحااداث سااالبية كهربيااة لس ا ا األثاار ،وسوضااح

النتااائ سن

األكسيد الةدئة التي تغ ي اآلثار المعدنياة تعتماد عماى حالاة األثار،

ودرجااة حا اررة البالزمااا وماادة العااالج ،كمااا واوما

سيوناا

الح ا اررة الملتمفااة ماان 033إلااى  030درجااة

الكمورياد باساتلدام بالزمااا الهيادروجين بساب

عيما يسمى بالسالبية الكهربية.

4

العديااد ماان اآلثااار الحديديااة الةاادس بعااد التازال
إيقاا

عاعميااة نشاا سا ا المعادن كيميائيااا
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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 subject1. 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 daguerreotypes2. 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 .
In last years, we have studied the plasma-surface interaction
theoretically6.7.8. 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 conditions9. 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.
5

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 artifacts11. 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 compounds12. 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
7
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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 details14. 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 corrosion15. 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 process16.

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.
8
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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.

Objects
Objects

a

b

Photo Α

Photo B

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

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 reduction17. 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.

9
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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.
10
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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%

st

H2 / 0.55-0.65 Torr

100-130°C

146 hrs

0.33 – 0.35

nd

H2 / 0.95-1.00 Torr

180-200°C

168hrs

0.13-0.20

rd

H2 / 1.50-1.60 Torr

280-300ºC

133hrs

0.16 -0.13

1 group (5 objects)
2 group (5 objects)
3 group (5 objects)

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 Stambolov18.
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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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