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  البحث:ملخص 

یالحظ من خالل الدراسات السابقة التی تعرضت لخط السکة الحدید الحجازیة عدم تعرض أی من الدارسین لمثل هذا النقش 

المدون على القضبان ، ولهذا یعد التعرض له من األهمیة بمکان ألنه ینشر ألول مرة ، کما أن المهتمین بهذا الموضوع فی 

الدراسة قد أولوا اهتمامهم نحو النواحی االقتصادیة ، والسیاسیة ، والعسکریة ، والجغرافیة ، والدراسات التاریخیة ، وکان 

االهتمام بالقاطرات وعربات القطار ، ومحطات التوقف ، والمیدالیات التذکاریة للخط ، وأغفل الدارسین النص المؤرخ لخط 

رخ الخط بشکل ال یدع مجاالً للشک فی أن السلطان عبد الحمید الثانی هو الذی قام بهذا سکة حدید الحجاز ، فهذا النص یؤ

العمل الضخم وأثبت ذلک من خالل النصوص الکتابیة مثل النص محل الدراسة ، وهو ما أغفلته الدراسات السابقة ، وسوف 

لقطعة من القضبان والوقوف على موقعها من تقوم الدراسة بدراسة هذا النص من خالل الشکل، والمضمون، ثم تأریخ هذه ا

 الخط الحدیدی، والوقوف على الحکمة من تنفیذ مثل هذا النص الکتابی بهذا الجزء من القضبان الحدیدیة .

وکان االهتمام بالغاً بخط سکة حدید الحجاز، فأولت الدول الکبری اهتماماً کبیراً لهذا األمر خاصة انجلترا التی أخذت تراقب 

األمر عن کسب، واهتمت الدولة العثمانیة کدولة عظمی بإنشاء خطوط السکة الحدید فی أراضیها لتیسیر مهمة التبادل هذا 

التجاری والعسکری، ورغبت الدولة العثمانیة فی تنفیذ هذا الخط الحدیدی الحجازی على وجه التحدید لتیسیر مهمة الحاج 

الد األناضول حتى یصل إلى مکة والمدینة المنورة لیصل بعد إنشاء الخط الذی کان یقضی ما یقرب من أربعون یوماً من ب

فی غضون ثالثة أیام فقط، وهو األمر الذی دفع الناس للتبرع بشکل کبیر إلنشاء وإنجاز هذا الخط الحدیدی، والذی تخلفت 

 منه القطعة التی نحن بصدد دراستها فی هذا البحث .

  المفتاحية:الكلمات 

 عثماني  –الحجاز  –سكة حدید 

Abstract: 
Previous studies of the Hijaz railways showed that, none of the researchers paid any interest to 

the inscriptions on the bars. 

So it's really important to study this issues they focused on the political, military, Geographical 

aspects . they paid a great interest to the vehicles, train vehicles, stops, memorial medals, 

scholars omitted the important inscriptions of Hijaz railways. The text on railways bars, shows 

without any doubt that Sultan Abdul Hamid II had performed this huge historical work . this 

has been proven through the written texts such as the text in this study, which was neglected by 

previous studies. The research will study this text through the from and the content, then the 

date of this piece of bars and stands on its location from the railway, and stands on the wisdom 

of implementing Such a written text with this part of the iron bars . 
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The great interest in the Hijaz railway was great. The great countries paid great attention to this 

matter, especially England, which started to monitor this matter for gain. The Ottoman state, as 

a superpower, cared to create railroads in its lands to facilitate the task of commercial and 

military exchange, and the Ottoman state wanted to implement this railway. Al-Hijazi 

specifically to facilitate the mission of Al-Hajj who was spending nearly forty days from 

Anatolia until he reached Mecca and Medina to arrive after the construction of the line within 

only three days, which prompted people to donate significantly to the establishment and 

completion of this railway, which It left behind the piece that we are studying in this research. 

Key words:  
bars - railway - Hijaz - ottoman  

 

  -المقدمة: 

 -البحث: أهداف 

ال توجد دراسة متخصصة تناولت النقش الكتابي المدون على قضبان السكة الحدید الحجازیة، وجمیع الدراسات السابقة  -1

اهتمت بالنواحي االقتصادیة، والسیاسیة، والعسكریة، والجغرافیة، والتاریخیة، وعربات القطار، ومباني المحطات، 

 از.الحجوالمیدالیات التذكاریة التي تخص خط سكة حدید 

 مرة.یعد نشر هذا النقش وتأریخ هذه القطعة من القضبان على وجه التحدید ینشر ألول  -2

  - البحث:منهجية 

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحلیلي.

  -الوصفية: الدراسة  أوالً:

وقراءة النص الكتابي،  القضبان،وقمت فیها بذكر مكان حفظ القضبان المكتشفة، وأبعادها، ومساحة النقش المدون على 

 به.والوقوف على نوع الخط المنفذ 

  - التحليلية:الدراسة  ثانياً:

وتناولت فیها تعریف للخط المنفذ به النص الكتابي المدون على القضبان، ومضمون النص الكتابي وما احتوي علیه من 

ید وتحدید موقعها من الخط الحدیدي المار ببالد ألقاب، وقمت بعمل دراسة تأریخیة لهذه القطعة من القضبان على وجه التحد

 اآلن.الحجاز، وتاریخ هذه القطعة على وجه التحدید، ومناقشة كیفیة وصول هذه القطعة لمكان حفظها 

  - البحث:حدود 

یقتصر البحث على دراسة هذه القطعة من قضبان سكة حدید الحجاز وتأریخها، ودراسة النقش الكتابي المدون علیها 

 مونه.ومض

  - الحفظ:مكان 

 األردنیة.متحف التراث بكلیة السیاحة واآلثار بمدینة البترا بالمملكة 

 -القضبان: أبعاد 

 ارتفاع.سم  20× م طول 1.50

 -النقش: مساحة 

  ارتفاع.سم 10× م طول 1
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 -األشكال: 

 (1  ،2  ،3 . ) 

  -اللوحات: 

 (1  ،2  ،3  ،4  ،5  . ) 

  - الـوصـفـيــة:الـدراســة 

احتفظ متحف التراث بكلیة السیاحة واآلثار بمدینة البترا بالمملكة األردنیة بقطعة نادرة من قضبان سكة حدید الحجاز دون 

علیها النص الكتابي الدال على صاحب الفضل في إنشاء هذا الخط الحدیدي ببالد الحجاز وهو السلطان عبد الحمید الثاني ) 

م (، وقد كانت هذه القطعة ضمن 1909إبریل  27 – 1876أغسطس  31هـ / 1327ربیع الثاني  6 - 1293شعبان  10

مقتنیات قصر الملك عبد هللا األول أو المؤسس وأهدیت هذه القطعة ومعها مجموعة أخري من القطع لتكون نواه لتكوین 

القدم _ وقد جاء في القضبان محل الدراسة من  متحف لهذه الكلیة ، وتتكون هذه القطعة من ثالثة مناطق؛ سفلیة تعرف باسم

( ، وقد هیئت بهذه  3النوع المعروف بمسطح القاعدة _ ووسطي تعرف باسم الوتر، وعلویة تعرف باسم الرأس) شكل 

ل القطعة في منطقة الوتر مساحة لتنفیذ النص الكتابي علیها ، وال ننسي أن القضبان من أقوي أنواع الخامات المعدنیة لتتحم

نتیجة لذلك فهي من المواد التي یكون  (1)القاطرات وعرباتها فهي غالباً ما تكون من الفوالز ألنها معرضة إلجهادات عالیه

النقش علیها به صعوبة نظراً لصالبتها وعلى  الرغم من ذلك نفذ الكاتب والخطاط نصاً بخط الثلث الجلي بشكل واضح 

( ، وأشعر الناظر للنص بذلك على الرغم من أنه استغل الهبوط  2،  1( ، ) لوحة  1ومتوازن بأسلوب الحفر البارز ) شكل 

بمستوي األرضیة األمر الذي جعل النص یبدوا بارزاً مفرغاً األرضیة من حوله وربما نفذ النص بهذه الطریقة كضروروة 

سطر واحد بنص " من خیرات موالنا ( ، وقد جاء النص منفذ في  2،  1حتمیة نظراً لصالبة القضبان الحدیدیة ) لوحات 

( ، والناظر إلى 5،  4،  3،  2(،)لوحات 2،  1أمیر المؤمنین السلطان الغازي عبد الحمید خان ثاني عزه نصره "،)أشكال

النص یالحظ أن الكاتب بدأه بالثناء على السلطان عبد الحمید الثاني فقال "من خیرات" وهنا جاءت شبه جمله لمبتدأ محزوف 

ره "هذا الخط الحدیدي من خیرات" ، ثم دون مجموعة األلقاب التي تطلق على السلطان ، ثم صرح باسمه ، وانهي تقدی

النص بالدعاء له ، ویالحظ هنا أن النص خال من الضبط ماعدا كلمة عزه حیث جاءت بفتح العین والزاي بفتح وتشدید 

جاءت الجملة موافقة لشكل الجمل العربیة عند العرب وفیها والهاء ضم ، و كلمة نصره حیث جاءت بثالث فتحات وضم ، و

 ( . 5( ، ) لوحة 2توقع للمحزوف " هللا " أي أعزه هللا ، ونصره هللا ) شكل 

  -الـتـحــلـيـلــة: الــدراســـة 

د احتوي هذا النص على القضبان الحدیدیة موضوع الدراسة نفذ بالخط الثلث الجلي المتقن، وق یالحظ أن النص الكتابي المنفذ

 على مجموعة من األلقاب التي نعت بها السلطان عبد الحمید الثاني وتفصیل ذلك على النحو التالي :

  - الثلث:الخط 

الصیداوي وال یعد الخطاط خطاطاً إال إذا كتب هذا النوع وأجاده إجادة تامة وراع قواعده المخصصة ویقول عنه  یعبر عن الخط الثلث بأنه أم الخطوط

وإن لخط الثلث هیبة ورهبة فهو یمثل روعة األستاذیة بالنسبة لباقي الخطوط مع فخامة  في منظومته من أدمن الثلث على الدوام أعانه في سائر األقالم

بقلم یبرى رأسه بعرض حروفه وشموخ أسلوب كتاباته فهو أستاذ الخطوط وعمالقها وسید هذه األنواع ورأسها ورئیسها، وسمي بخط الثلث ألنه یكتب 

مقلة یساوي ثلث عرض القلم الذي یكتب به الخط الجلیل، وقلم الثلث مقدر بثمان شعرات من شعر البرزون، وأول من وضع قواعد الثلث الوزیر ابن 

تب واخترع منه قلماً أخف ، ویقال أن ابن مقلة مسبوق به فقد سبقه إبراهیم الشحري في ذلك وكان أخط أهل دهره ، وأخذ عن إسحاق بن حماد الكا

ه منه سماه قلم الثلث، ویعتبر خط الثلث من أروع الخطوط وأكملها وهو أكثر صعوبة من الخطوط العربیة األخرى من حیث القواعد والحبكة وفی
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ت من شعر البرزون، وخفیف تتجلى عبقریة الخطاط في حسن تطبیق القاعدة مع جمال التركیب، والثلث نوعان ثقیل الثلث وتقدر مساحته بثمان شعرا

لخفیف یكون مقدار الثلث وهو كالثقیل إال أنه أدق منه قلیال والفرق بینهما أن الثقیل تكون منتصباته ومبسوطاته قدر سبع أو ثمان فقط على ما في قلمه وا

فیفي فهي نسبة إلى الثقل والصعوب، ونسبة ذلك من خمس نقاط فإن نقص عن ذلك قلیال سمي القلم اللؤلؤي، ومعنى كلمة ثلث كما ذكر فوزي سالم ع

سي في إلى االستقامة،ونسبة إلى عرض القلم،ونسبة إلى زمن الكتابة، ونسبة إلى مساحة الورق، ویعد هذا الخط سمة من سمات الفن اإلسالمي الفار

 زخرفة العمارة.

ط النسخ حتى نسب هذا االسم إلى العهود وعرف في معظم المراجع الحدیثة بأسماء مخالفة لواقعة فأغلب الدارسین دعاه خ

المختلفة فمنهم من سماه النسخ األتابكي ومنهم من دعاه النسخ األیوبي وأطلق علیه البعض اآلخر اسم النسخ المملوكي، 

 .(2)وهناك ثالث أسالیب للكتابة بخط الثلث: الكتابة المرسلة، والكتابة المدمجة، والكتابة المركبة

الكتابي على خمس ألقاب مختلفة للسلطان عبد الحمید الثاني وهم: موالنا، وأمیر المؤمنین، والسلطان، واحتوي النص 

 والغازي، وخان، وتفصیل ذلك على النحو اآلتي:

  - مــوالنا:

بن علي بن أبي طالب على نص ورد هذا اللقب بالقطعة محل الدراسة ، واستعمل لقباً للخلفاء العباسیین ، وأقدم مثل الستعماله لمحسن بن الحسین 

م، وأطلق علي الخلیفة الحاكم بأمر هللا الفاطمي بنقش على باب خشبي من الجامع األزهر، وأطلق على  962هـ /  351تجدید الشیخ محسن بحلب 

ن، والظاهر برقوق، والسلطان صالح الدین األیوبي، واستخدم في العصر المملوكي علي الملك الناصر محمد بن قالوون، والسلطان حسام الدین الجی

 .(3)قایتباي، واألشرف قانصوه الغوري، واستخدم في العصر العثماني لقبًا لرجال الدین والعسكریین والوزراء والسالطین

  -المؤمنين: أمير 

الم، وتشیر إلي  ورد هذا اللقب بالقطعة محل الدراسة ، وهو من األلقاب المركبة  علي لقب أمیر، ویقصد بالمؤمنین المصدقین تصدیقًا قلبیًا بعقیدة اإلس

"، ومن هنا یظهر الفرق بین المؤمنین والمسلمین، ( 4)قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما یدخل اإلیمان في قلوبكمذلك اآلیة القرآنیة " 

ووردت روایات مختلفة عن أصل ولقب أمیر المؤمنین كان من أقدم األلقاب ظهوًرا، وقد جاء بعد لقب خلیفة، وأول من لقب به عمر بن الخطاب، 

 تلقیبه به، ومهما یكن من أمر فإن اطالق لقب أمیر المؤمنین علي عمر یتفق مع إضافة المؤمنین حیث تعطي اللقب صفة دینیة إلي جانب صفته

 .(5)أنحاء العالمالسیاسیة، ومنذ عهد عمر أصبح هذا اللقب من ألقاب الخلفاء العامة، وصار یطلق علي الخلفاء، ومدعى الخالفة في 

  -السلطــان: 

السلطان في اللغة من السالطة، بمعنى القهر، ومن هنا أطلق على الوالي، ورد هذا اللقب على القضبان محل الدراسة ، و

وقد ورد اللفظ في آیات قرآنیة عدیدة بمعنى الحجة والبرهان، وهذا اللفظ مأخوذ من اللغة اآلرامیة والسریانیة، ویوجد هذا 

فظ في أوراق البردى العربیة منذ القرن األول الهجري ؛ السابع المیالدي : مثاًل خراج السلطان، بیت مال السلطان، الل

ویقصد به سلطة الحكومة والوالي أو الحاكم، ومن ثم صار یطلق على عظماء الدولة، وقد استعمل ألول مرة في عهد هارون 

یعتبر اللقب في هذه الحالة نعًتا فخرًیا إذ انقطع التلقب به بعد ذلك حتى القرن الرشید حیث لقب به جعفر بن یحیى البرمكي، و

الرابع الهجري ؛ العاشر المیالدي ، وتلقب به البویهیون والسالجقة، واستخدمه حكام الدولة العثمانیة بدایة من السلطان یدریم 

 .(6)بایزید

  -الغــــازي: 

الدراسة ، وهو من الغزو وهو اسم الحرب التي كان یشترك فیها النبي "صلي هللا علیه ورد هذا اللقب على القضبان محل 

وسلم" ، وكانت حروبه تسمي المغازي ، وهذا اللقب من األلقاب السنیة ، وفي عصر الممالیك من ألقاب الرجال العسكریین 

في العصر العثماني ، فكان لقباً للسلطان محمود ، كما ظهر هذا اللقب (7)فكان یستعمل حینئذ ألقل الطبقات في معظم األحیان

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1750&idto=1750&bk_no=51&ID=1782#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1750&idto=1750&bk_no=51&ID=1782#docu
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م ، وهنا نشاهد اللقب وقد أطلق على السلطان عبد 1750هـ / 1164ودون ذلك على سبیله بالحبانیة بمدینة القاهرة بتاریخ 

قبر م ، ولم یتوقف إطالق هذا اللقب على السالطین فقط بل أطلق على طوسون باشا بشاهد 1908 – 1901الحمید الثاني 

ـ / 1231م ، كما أطلق على مصطفي بیك بشاهد قبره عام 1814هـ/ 1230ابنه عثمان بیك  م ، وهو من العسكریین 1815ه

 .(8)إذن أطلق هذا اللقب على كل من شارك في الحروب من العسكریین في العصر العثماني مثل ما كان في العصر المملوكي

  - خـــان:

الحدیدیة محل الدراسة، وخان تعني أمیر أو حاكم، وهو لقب تركي یطلق علي شیوخ األمراء ورد هذا اللقب على القضبان 

في قبائل الترك منذ القرن األول والثاني الهجریین / السابع الثامن المیالدیین، ومعناه الرئیس، وكان یطلق علي الوالة الذین 

لق علیه الخاقان أو القان، وكان لهذا اللقب مكانة كبیرة عند كانوا یعترفون بتبعیة ولو اسمیة لسید األسرة األعظم الذي أط

محمد األول بن ، وتلقب بهذا اللقب السلطان (9)العثمانیین، وتلقب به السالطین، وأطلق علي األمراء في الوالیات الشرقیة

بنقش تجدید مسجد  والسلطان عبدالحمید الثاني،  م(1360–1327هـ/ 761-726)بایزید بنقش تجدید دار مرق أورخان بك

 م(.1385 -1365هـ/ 787 – 767ومدرسة مراد األول )

  -بالنص: العبارات الدعائية 

ختم الناقش النص الكتابي المدون على القضبان بكلمتین " عزه نصره " وكان من المعتاد انتهاء النصوص الكتابیة على 

العمائر والتحف بكلمات لها صیغ متعددة ولكنها تؤدي نفس المعني ، والواقع أن الصیغة المنتهي بها هذا النص هي صیغة 

انیة فبالدراسة تبین أن النقوش الكتابیة المدونه بعمائر الحجاز خالل فترة العصر معتادة في النقوش المملوكیة والنقوش العثم

المملوكي حملت صیغ مختلفة للعبارة الدعائیة ولكن جمیعها لم یكتب كلمة " عزه " ولكن اكتفي بكلمة " عز " بدون الهاء ؛ 

بحمص ما نصه " أعز هللا سلطانه "، ودون بنقش وربما یكون هذا تفرد للنص الكتابي موضوع الدراسة ، فنقش بتربة الولید 

بقلعة دمشق ما نصه " عز نصره "، ونقش بالجامع الكبیر بحلب " أعز هللا نصره "، ونقش بحكم قضائي بالمدرسة العمریة 

صاره بصالحیة دمشق " أعز هللا أحكامه وأدام أیامه " ، ونقش نص إنشاء مشهد سعد األنصاري بحلب ودون به " أعز هللا أن

بمحمد وآله "، ونقش مرسوم بمشهد خالد بن الولید بحمص ألبطال المكوس عند أهل حمص ودون به " نصره هللا "، ونقش 

مرسوم بالجامع األموي بدمشق إلبطال ضرائب عن أهل كرك وأحتوي على " أعز هللا أنصاره " ، ونقش مرسوم بالجامع 

قمق من مكوس ودون به " نصره هللا تعالي"، ونقش بتجدید مشهد األنصاري األموي بدمشق لتجدید إبطال ما أبطله الظاهر ج

 .(10)بحلب عبارة " أعزه هللا "، كما دون بنقش إنشاء تربة عثمان بن أغلبك بحلب ما نصه " أعز هللا نصرته " 

ة " عزه نصره " بهذ كما أنه بحصر العبارات الدعائیة المدونة بالنصوص المملوكیة بمدینة القاهرة تبین عدم ذكر عبار

الشكل ، وظهرت مجموعة من العبارات بصیغ مختلفة وتؤدي نفس المعني فدون مثالً عبارة " أدام هللا نصره وأعز أنصاره 

وأعلى مناره " بالنص التأسیسي بمدرسة السلطان قالوون ، كما دونت عبارة " أعز هللا أنصاره " بالشریط الكتابي أعلى 

سة الناصر محمد بن قالوون ، كما دونت الصیغة األشهر " عز نصره " بدون الهاء في كلمة " عز الواجهة الشرقیة بمدر

" ، بنصوص متعددة في العصر المملوكي منها على سبیل المثال ما جاء بالنص التأسیسي بمدرسة أم السلطان شعبان ، كما 

ي والظاهر برقوق ، كما دونت عبارة " أعزه هللا " دونت عبارة " عز هللا نصره " بالنص التأسیسي بمدرسة الجاي الیوسف

بالنصوص التأسیسیة بمدرسة أسبك الیوسفي ، كما دونت عبارة " أعز هللا أنصاره بمحمد وآله وسلم " بالنصوص التأسیسیة 

ا بمدرسة أسبك الیوسفي ، كما دونت صیغة " نصره " فقط بأحد النصوص التأسیسیة بجامع السلطان الناصر فرج ، كم

دونت صیغة " وأعز جنده " بشریط كتابي على النحاس بضلفتي الباب الخاص بدركاة مدرسة الغوري ، كما دونت عبارة 

 . (11)" أعز هللا نصره " بالنص التأسیسي بدكة المبلغ بجامع المؤید شیخ
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المنشآت المختلفة في العصر أما في العصر العثماني فمن خالل اإلطالع على العدید من النصوص التأسیسیة التي نفذت على 

العثماني تري الدراسة أنه ربما تفرد هذا النص بذكر كلمه " عزه نصره " بهذا الشكل، فبعض النصوص على سبیل المثال 

، والبعض اآلخر (12)زیلت بعبارة " نصره هللا " كما جاء بالنص المدون على سبیل السلطان محمود بالحبانیة بمدینة القاهرة

 . (13)ارة " دام عزه " مثل ما نفذ بنص التجدید الخاص بتربة سید بطال غازي باستانبولنفذ علیه عب

كما لم تظهر صیغة " عزه نصره " على السكة العثمانیة ، ووردت بكثرة عباره " عز نصره " على نقود سالطین العثمانیین 

 – 1203وب یحمل اسم السلطان سلیم الثالث )لتوحي بالعزة والتأیید والغلبة والنصر على األعداء ، فظهرت على زر محب

هـ ( ، ووردت أسفل طغراوات السالطین مثل ما ورد على ظهر زر محبوب من عهد السلطان محمود الثاني ) 1222

هـ ( ، كما وردت فوق كلمة ضرب على ظهر العملة كما ظهر على سبیل المثال على ظهر مجیدي فضة 1255 – 1223

هـ ( ، وكانت تدون في البدایة على وجه السكة منذ عهد مراد األول 1277 – 1255جید األول ) من عهد السلطان عبد الم

وحتى عهد السلطان محمد الفاتح إلى أن تغیر وضعها فأصبحت تكتب على ظهور العمالت منذ عهد السلطان بایزید الثاني 

 . (14)نهایة الدولة العثمانیةهـ ( ، وظلت هذه العبارة تكتب على النقود العثمانیة حتى 918 – 886) 

وجمیع الصیغ السابقة لم تحتوي على " عزه نصره " المدونه على القضبان فلماذا نفذ الكاتب هنا    " عزه " بهذا الشكل ؟ 

تري الدراسة أنه ربما لألمور السیاسیة واالقتصادیة دور في ذلك فعندما أنشأ السلطان عبد الحمید الثاني هذا الخط الحدیدي 

كانت الدولة العثمانیة غیر ما كانت علیه من القوه والتماسك فبدأ الضعف یدب إلیها وكانت توصف بالرجل المریض فمحاولة 

السلطان عبد الحمید الثاني إلحیاء هذه الدولة بمشروع عمالق ربما یعید لها هیبتها خاصة تجاه الدول األوروبیة فبعد تنفیذ 

نقش هذا النص المؤرخ محل الدراسة فأنهاه الكاتب بكلمة " عزه " أي أعزه هللا ، وكلمة "  هذا المشروع وكان تحدیاً كبیراً 

نصره " أي نصره هللا ، وهنا نري أن الكاتب قام بالدعاء لصاحب هذا الفضل بالعزه والنصره ، بعد أن كان من المعتاد 

كتفي بالدعاء بالنصره للحاكم فقط ، لكن هنا في تدوین عبارة " عز نصره " أي نصره هللا نصراً عزیزاً ، أي أنه كان ی

النص محل الدراسة دعا له بالعزه ، والنصره لما أضافه هذا الخط الحدیدي في هذا التوقیت للدوله العثمانیة من هیبه وأنها 

 ما زالت دولة كبري في العالم .

 بالنص:أسلوب رسم الحروف 

ى كل الكلمات فى البحر الكتابى،وقد رسمت الكتابات بطریقة منتظمة جاءت الكتابة مشكولة فى بعض الكلمات ومعجمة ف

روعى فیها إلى حد ما قواعد خط الثلث، ورسمت الحروف إلى حد ما أیضا حسب القاعدة السلیمة لمیزان الخط العربى فقد 

المؤمنین ، الغازى ،  رسم حرف األلف على هیئة قائم هامته منتهیة بزلف كامل وبذنب مدبب فى الكلمات "خیرات ، امیر،

عبد الحمید "، ورسمت الباء وأختاها التاء والثاء مبتدأة ومتوسطة ومفردة مجموعة فى الكلمات " عبد الحمید ، خیرات ، 

فى الكلمات "خیرات ، عبد الحمید ، خان"، ورسمت الدال بصورة منتهیة مجموعة  ثانى "ورسمت الحاء والخاء مجموعة

، ورسمت الراء وأختها الزاى بصورتیهما المفردة والمنتهیة مدغمة فى الكلمات "عزه ، نصره ، فى كلمة " عبد الحمید" 

خیرات "، ورسمت الزاى مفردة مرسلة فى كلمة "الغازى" ورسمت السین متوسطة مجموعة فى كلمة "السلطان "، ورسمت 

الكلمتین " عبد الحمید ، عز"، ورسم حرفا  ورسمت العین فم ثعلب مبتدأة فى. العین متوسطة معقودة فى كلمة" الغازى "

الالم بصور مبتدأة مجموعة  فى الكلمات " موالنا،المؤمنین، السلطان ، الغازى ، عبدالحمید"، واحتوت هامة الحرف على 

 زلف بسیطة غیر ممتدة للخارج فى الكلمات التى رسمت فیها الالم مبتدأة ، ورسمت المیم بصور مبتدأة ومتوسطة مجموعة 

فى الكلمات "موالنا ، امیر ، المؤمنین ، عبدالحمید ، ورسمت النون مبتدأة ومتوسطة ومنتهیة مجموعة فى الكلمات " من ، 

موالنا ، المؤمنین ، السلطان ، خان ، ثانى"، ورسمت الهاء منتهیة مفردة محققة فى الكلمتین " عزه ، نصره" ، ورسمت 
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، المؤمنین"، ورسمت الیاء مجموعة فى صورها المبتدأة والمتوسطة والمنتهیة الواو منتهیة مجموعة فى كلمة "موالنا 

 والمفردة فى الكلمات "خیرات ، امیر، المؤمنین ، الغازى ، عبدالحمید ، ثانى " . 

  - التأريخية:الدراسة 

وقد ذهب السلطان عبد الحمید إلى ، (15)كان اهتمام السلطان عبد الحمید الثاني اهتماماً بالغاً بإنشاء السكة الحدید الحجازیة

إنشاء هذا الخط كي یحقق به العدید من المكاسب العسكریة ، والسیاسیة ، واالقتصادیة ، فبعد وصف العدید من الدول للدولة 

فبإنشاءه لهذا الخط سوف (16)العثمانیة بأنها " الرجل المریض " حاول السلطان عبد الحمید أن ینفي بشكل عملي هذه العبارة

یتضح للجمیع أن الدولة العثمانیة تملك من القدرة المالیة ما یحقق لها هذا األمر حتى أنه رفض أن یقترض من الخارج 

واعتمد بشكل كبیر على فرض الضرائب وعلى التبرعات والهبات من قبل الشعب الراغب في مد خط حدیدي یربط بالد 

الراحة للحجاج وتقصیر مدة رحلة الحاج وحمایتهم  من االعتداءات یوفر األمن وسبل الحجاز ببالد األناضول وتركیا كي 

فهم الناس لدفع األموال لسهولة الوصول إلى بیت هللا الحرام هذا  ،(17)المتكررة، إضافة إلى إحیاء فكرة الجامعة اإلسالمیة

بین البالد المختلفة وسرعة  من جانب ، كما رغب السلطان عبد الحمید الثاني في استغالل هذا الخط في التبادل التجاري

بالد األناضول  -التنقل، كما أنه من النواحي العسكریة كان للخط دور كبیر في نقل الجنود وتلقي المساعدات من وإلى المركز 

وبالد الحجاز التابعة للدولة العثمانیة آنذاك ونظراً لجمیع الظروف السالفة الذكر حرص السلطان عبد الحمید الثاني على  -

، ولكن السؤال هل السلطان عبد الحمید هو أول من فكر في هذا األمر ؟ الواقع أن التفكیر في (18)إنشاء هذا الخط الحدیدي

إنشاء الخط یرجع لفترات سابقة على فترة السلطان عبد الحمید الثاني لكنه یرجع إلیه االنتهاء من إنشاء هذا الخط ولذلك 

دي مثل القطعة محل الدراسة ، ولكن هنا نقوم بالتركیز على الجزء المحفوظ بمتحف دون اسمه على قضبان هذا الخط الحدی

البترا بكلیة السیاحة واآلثار بالمملكة األردنیة ، وأن هذه القطعة كانت محفوظة بالقصر الملكي الخاص بالملك عبد هللا األول 

مكان تواجد هذه القطعة أوالً وهي المملكة  ملك األردن ، وأعطیت لهم على سبیل االهداء ، وسوف تجیب الدراسة عن

األردنیة ألن األردن ضمن بالد الحجاز التي مر بها الخط الحدیدي لیس هذا فحسب بل كان هناك محطتان باألردن محطة 

د معان الواقعة جنوبي األردن ، ومحطة الزرقاء في شمالي األردن ، وأن هذه المدن كان یتم اختیارها بناًء على كثافة عد

، وأن المحطتین سالفتین الذكر كانا في السابق من أهم محطات استراحة الحجاج القادمین من فلسطین وسوریا (19)السكان بها

والقاصدین مكة المكرمة والمدینة المنورة ، ثم اقیمت محطات آخري كمحطة حیفا وحوران ، ولقد أدي هذا الخط الحدیدي 

یة لقوافل الحجیج وأصبح االتصال بین بالد الشام والحجاز أیسر وأسرع وأدي إلى األهداف التي أسس من أجلها فوفر الحما

 .(20)ازدهار وتطویر بعض القري الواقعة بالقرب من السكة

الزرقاء  -إذاً یمر الخط باألراضي األردنیة وقد تم تشغیل هذا الخط زمن السلطان عبد الحمید الثاني فتم تشغیل خط دمشق 

، إذاً یمكننا القول أوالً أن الخط الحدیدي الواقع (21)م1904سبتمبر  1معان في  -م، وخط عمان9031سبتمبر1عمان في  -

م على وجه التحدید، وثانیاً وقبل 1904-1903بالمملكة األردنیة یرجع لفترة السلطان عبد الحمید الثاني في الفترة ما بین 

ة وصول هذه القطعة إلى قصر الملك عبد هللا األول، فبعد تحدید تاریخ القضبان محل الدراسة ستجیب الدراسة عن كیفی

هزیمة الدولة العثمانیة في الحرب العالمیة األولى تخرب هذا الخط الحدیدي، وكان الخراب متعمداً إلضعاف الخالفة العثمانیة 

عن حقوقها في هذه السكة  والقضاء علیها حتى أن أصبح الخط الواقع باألردن یتیماً ال راعي له، فتخلت الدولة العثمانیة

م، وقبلت تقسیم الخط وتشغیله بین الدول المعنیة في المنطقة فتم تقسیم 1910أغسطس 10الحدیدیة عقب اتفاقیة "سیفر"

الخط بین سوریا وفلسطین واألردن، وبمرور الزمن لم یبقي من سكة حدید الحجاز سوي البقایا واألطالل من مباني المحطات 

ربات القطار الملقاة على قارعة السكة الحدید ، ووصل التخریب إلى حد انتزاع القضبان الحدیدیة من وأبراج المیاة وع

األمر الذي یكشف كیفیة وصول القطعة محل الدراسة إلى قصر الملك عبد (22)أماكنها حیث قام البدو بنزع القضبان وباعوها
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هداء من بعض البدو عقب انتذاعها ولكنها قطعة لیست عادیة ألنها هللا األول فربما قام باالحتفاظ بها عن طریق الشراء أو اال

 تحمل نقش یحمل اسم صاحب الخط عبد الحمید الثاني وألقابه .

م ، وهي الفترة التي تم انجاز 1904 - 1903وبناًء على ما سبق تؤكد الدراسة على أن القطعة محل الدراسة ترجع لتاریخ 

لخط الممتد بالمملكة األردنیة هو من عمل السلطان عبد الحمید الثاني وفقاً للنص الكتابي الخط بالمملكة األردنیة ، وأن ا

المدون على القضبان ، وثالثاً عن الحكمة من تدوین اسم السلطان على هذا الجزء من القضبان تذكر الدراسة أن العدید من 

لم تكتمل هذه الفكرة وأن هذا الخط هو من المشروعات الحكام قبل السلطان عبد الحمید حاولوا عمل خط سكة حدید الحجاز و

الضخمة زمن السلطان عبد الحمید الثاني ، وقد أعاد هذا الخط للدولة العثمانیة حتى ولو لفترة بسیطة هیبتها كدولة قویة 

لمباني من ونفى عنها وصفها ب " الرجل المریض " ، فربما احتفاظاً بحقه في هذا الخط دون اسمه على القضبان ألن ا

الممكن أن یحدث علیها تجدید وربما تحمل بعدها اسم المجدد ، كما أن عربات القطار من الممكن أن تتبدل حسب حالتها في 

العمل لكن الجزء الوحید الذي من المتوقع أن یبقي هو القضبان الحدیدیة نظراً لصالبتها ، كما أن لطول المسافة المثبتة بها 

م السلطان في بحور كتابیة كل مسافة على القضبان یحتفظ بحق السلطان عبد الحمید الثاني في هذا القضبان فإن تدوین اس

 المجد التاریخي الذي أعاد للدولة العثمانیة هیبتها في فتراتها األخیرة .

 -النتائج: 

 . نشرت الدراسة النقش المؤرخ لخط سكة حدید الحجاز ألول مرة 

  م .1904-1903قضبان سكة حدید الحجاز فیما بین أرخت الدراسة هذه القطعة من 

 .حددت الدراسة أن النقش الكتابي دون بخط الثلث 

  كشفت الدراسة عن مجموعة األلقاب التي أطلقت على السلطان عبد الحمید الثاني وهي موالنا ، أمیر المؤمنین ، السلطان

 ، الغازي ، خان .

 اهتم بتدوین اسمه على قضبان السكة الحدیدیة لیحتفظ بحقه في رجوع  بینت الدراسة أن السلطان عبد الحمید الثاني

 الفضل له في انشاء سكة حدید الحجاز.

 . كشفت الدراسة عن أسلوب تنفیذ الكتابات على القضبان المنفذة بالفوالز 

 .بینت الدراسة كیفیة تنفیذ الكاتب للبحر الكتابي على الرغم من صالبة قضبان السكة الحدیدیة 

  توصلت الدراسة لتفرد النقش الكتابي بعبارة دعائیة ربما لم تدون من قبل على العمائر واآلثار العثمانیة وهي " عزه

 نصره " .   

 

 األشكال واللوحات

 
 ( منظر عام للقضبان وما تحمله من نقش كتابي )عمل الباحث(1 )شكل
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 الباحث(( تفريغ للنص الكتابي المدون على القضبان )عمل 2) شكل 

 

 
 ( توضيح لمكونات القضبان الحديدية ومسميات كل جزء بها نقالً عن3 )شكل

 /https://ar.wikipedia.orgحديد -سكك –خط 

 

 
 ( منظر عام للقضبان الحديدي )تصوير الباحث(1 )لوحة

 
 ( منظر عام من النقش على القضبان الحديدي )تصوير الباحث( 2 )لوحة
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 من النقش الكتابي )تصوير الباحث(( تفاصيل  3) لوحة 

 
 ( تفاصيل من النقش الكتابي )تصوير الباحث(4)لوحة 

 
 تفاصيل من النقش الكتابي )تصوير الباحث( (5 )لوحة

 

 والمراجع:قائمة المصادر 

 المصادر:

  صبح األعشى في صناعة االنشا. القاهرة، الهیئة م(1418ه / 821 )تالقلقشندى؛ أحمد أبو العباس القلقشندي :

 المصریة العامة لقصور الثقافة، )سلسلة الزخائر(، د.ت. 

  •alqlqshnda ' ؛ ahmad 'abu aleabbas alqlqshndi (t 821 h / 1418 m): sabah al'aeshaa fi sinaeat 

alansha. alqahrt, alhayyat almisriat aleamat liqusur althaqafat, (slaslat alzakhayir), da.ta. 

 العربية:المراجع 

  :م .1989الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة،  واآلثار، الداراأللقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق الباشا، حسن 

  •albasha , hsn: al'alqab al'iislamiat fi alttarikh walwathayiq walathar , aldaar alfaniyat 

lilnashr waltawzie , alqahrt , 1989 m. 
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 ،م.2000بركات، مصطفي: األلقاب والوظائف العثمانیة ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة 

  •barakat , mstfi: al'alqab wal'iithnin aleithmaniat , dar ghurayb liltabaeat walnashr waltawzie , alqahrt , 2000 

m. 

  م ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، د.ت .1798 -1517حامد ، األسبلة العثمانیة بمدینة القاهرة الحسیني ، محمود 

  •alhusayni , mahmud hamid , al'asbalat aleithmaniat fi alqahirat 1517-1798 m , maktabat 

madbuliun , alqahrt , da.t. 

  :ة والمملوكیة والعثمانیة ذات األصول العربیة المعجم الجامع في المصطلحات األیوبیحالق،حسن؛صباغ،عباس

والفارسیة والتركیة المصطلحات اإلداریة والعسكریة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والعائلیة ، دار العلم للمالیین، 

 م.1999بیروت ، 

 •hilaq , hasan ; sabagh , eibas: almuejam aljamie fi almustalahat al'uyubiat walmamlukiat 

waleithmaniat dhat al'usul alearabiat walfarisiat walturkiat almustalahat al'iidariat waleawdat 

'iilaa 'iiedadat waeayiliat , dar aleilm lilmalayin , bayrut , 1999 m. 

  :م.1990ر ، بیروت،معجم األلفاظ التاریخیة في العصر المملوكي، دار الفكر المعاصدهمان، محمد أحمد 

 •dahman , muhamad 'ahmad: mejm al'alfaz alttarikhiat fi aleasr almamlukii , dar alfikr 

almueasir , bayrut , 1990 m. 

  :م.1993موسوعة الخطوط العربیة وزخارفها،دار المعرفة،القاهرة ،زریق، معروف 

 •zariq , maerwf: mawsueat alkhutut alearabiat wazakharifuha , dar almaerifat , alqahrt , 1993 

m. 

  :معجم ألقاب أرباب السلطان في الدولة اإلسالمیة من العصر الراشدي حتي بدایة القرن الشهابي، قیبة

 م .1995العشرین،منشورات وزارة الثقافة،دمشق،

 •alshahabiu , qybt: mejm 'alqab 'arbab alsultan fi aldawlat al'iislamiat min aleasr alrashidii hatiy 

bidayat alqarn aleishrin , manshurat wizarat althaqafat , dimashq , 1995 m. 

 م.١٩٨٤،األردن، الزرقاء، مكتبة المنارة، الشوابكة، أحمد: حركة الجامعة االسالمیة 

 •alshawabikat , 'ahmd: harakat aljamieat al'iislamiat , alzarqa' , maktabat almanarat , al'urduni 

, 1984 m. 

 ،م.2000صابان، سهیل: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة،مكتبة الملك فهد الوطنیة،الریاض 

 •saban , shyl: almejm almawsueiu lilmustalahat aleuthmaniat alttarikhiat , maktabat almalik 

fahd alwataniat , alriyad , 2000 m. 

 (١٩١٨ -١٨٦٤الطراونة، محمد سالم: تاریخ منطقة البلقاء ومعان والكرك) م.١٩٩٢،عمان، وزارة الثقافة،األردن،م 

 •altarawinat , muhamad salm: tarikh mintaqat alblqa' wamaean walkark (1864-1918 m) , 

eamman , wizarat althaqafat , al'urduni , 1992 m. 

  ،م.2002شبل إبراهیم: الكتابات األثریة على المعادن في العصرین التیموري والصفوي ،دار القاهرة للنشر،القاهرة ،عبید 

 •eubayd , shabal 'iibrahym: alkitabat al'athariat ealaa almaeadin fi aleisrin altiymurii walsafawii , dar alqahrt 

lilnashr , alqahrt , 2002 m. 

  ،فوزي سالم: خط الثلث تطوره وجماالته ووسائل تجویده،تشریحیة األبجدیة بالكتابة الثلثیة ،مكتبة ممدوح،طنطا،د.ت. عفیفي 

 •eafifi , fawzi salm: khata althuluth tatawur wajamalatuh wawasayil tajwidih , tashrihiat al'abjadiat bialkitabat 

althilthiat , maktabat mamduh , tantaan , da.t. 

  :م.1939تاریخ الخط العربي وآدابه،المطبعة التجاریة الحدیثة بالسكاكیني،القاهرة،الكردي، محمد طاهر بن عبد القادر 

 •alkurdiu , muhamad tahir bin eabd alqadr: tarikh alkhati alearabii wadabih , almutbaeat 

altijariat alhadithat balskakini , alqahrt , 1939 m. 
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  هوالكو، متین: الخط الحدیدي الحجازي المشروع العمالق للسلطان عبد الحمید الثاني،ترجمة محمد الصواش ،دار النیل

 م.2011للطباعة والنشر،القاهرة،

 •hulaku , mtyn: alkhati alhadidii alhajazii almashrue aleimlaq lilsultan eabd alhamid alththani 

, tarjamat muhamad alsuwwash , dar alnayl liltabaeat walnashr , alqahrt , 2011 m. 

 

 الرسائل العلمية :

  أباظه ، عبده إبراهیم ، النقود المتداولة في مصر في عصر محمد على باشا ، جامعة القاهرة ، كلیة اآلثار ، قسم اآلثار

 م .1999اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر ، 

' •abazih , eabdah 'iibrahim , alnuqud almutadawalat fi misr fi easr muhamad ealaa basha , 

jamieat alqahirat , kuliyat alathar , qism alathar al'iislamiat , risalat majstyr , 1999 m. 

  ( م 1516 – 1260 هـ /922 – 658حسین ، فرج حسین فرج ، النقوش الكتابیة المملوكیة على العمائر في سوریا

 م .2008( دراسة آثاریة فنیة مقارنة ، جامعة سوهاج ، كلیة اآلداب ، قسم اآلثار اإلسالمیة ، رسالة دكتوراه ، 

 •husayn , faraj husayn faraj , alnuqush alkitabiat almamlukiat ealaa aleamayir fi suria (658-922 

faniyatan h / 1260 - 1516 m) dirasat athariat mqarnt , jamieat suhaj , kuliyat aladab , qism alathar 

, risalat dukturah , 2008 m. 

  زیاده ، أحمد حلمي ، منشآت التصوف الباقیة بوسط األناضول خالل القرن السابع الهجري / الثالث عشر المیالدي

 م .  2015ار اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر، دراسة آثاریة معماریة، جامعة جنوب الوادي ، كلیة اآلثار ، قسم اآلث

 •ziaduh , 'ahmad hilmi , munshat altswf albaqiat biwasat al'anadul alqarn alssabie alhijria / 

alththalith eshr almiladii dirasatan muemariatan , jamieat janub alwadi , kuliyat alathar , qism 

alathar al'iislamiat , risalat majstyr , 2015 m. 

  عالم ، عادل شریف شرف ، النصوص التأسیسیة على العمائر الدینیة المملوكیة الباقیة بمدینة القاهرة دراسة مقارنة

في ضوء التخطیط وما جاء بالوثائق والمراجع ، جامعة أسیوط ، كلیة اآلداب بسوهاج ، قسم اآلثار اإلسالمیة ، رسالة 

 م.1986دكتوراه ، 

• ealaam eadil sharif sharaf , almuasis , kuliyat aladab , jamieat 'usyut , risalat dukturat , 1986 

m. 

  محمد، عاطف سعد : تراكیب القبور بمدینة القاهرة منذ بدایة العصر العثماني حتى نهایة القرن الثالث عشر الهجري

 م .2006اآلداب، قسم اآلثار اإلسالمیة، رسالة دكتوراه دراسة أثریة فنیة مقارنة، جامعة جنوب الوادي، كلیة 

 •muhamad , eatif sed: tarakib alqubur bimadinat alqahrt mundh bidayat aleasr aleuthmanii 

hataa nihayat alqarn alththalith eshr alhajrii dirasatan 'athriatan faniyatan mqarntan , jamieat 

janub alwadi , kuliyat aladab , qism alathar al'iislamiat , risalat dukturah 2006 m. 

 

 الدوريات :

  جنوب  –السالمین، زیاد: الشواهد األثریة المكتشفة بالقرب من طریق الحج الشامي في منطقة عقبة الحجاز وجوارها

 م.2010، األردن، 2، العدد 4األردن ،المجلة األردنیة للتاریخ واآلثار، مج

 •alsalamin , zyad: alshawahidu al'athariat almuktashifat bialqurb min tariq alhaji alshamy fi 

mintaqat eaqabat alhijaz wajawariha - janub al'urdun , almajalat al'urduniyat lilttarikh walathar 

, maja 4 , aleadad 2 , al'urdunu , 2010 m. 

 ت العسكریة للثورة العربیة الكبري في األرض األردنیة دراسة میدانیة وثائقیة ، سلسلة بحوث المجالي، بكر : المسارا

 م.2003حول الثقافة الوطنیة، جامعة الحسین بن طالل، 

 •almajali , bkr: almasarat aleaskariat lilthawrat alearabiat , al'urdunu dirasatan maydaniat 

wathayiqiatan , silsilat bihawth hawl althaqafat alwataniat , jamieat alhusayn bin talal , 2003 m. 
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  -الحواشي: 

 . https://ar.wikipedia.org/حدید   –سكة  –خط  - 1

؛ 101م، ص1939به ،المطبعة التجاریة الحدیثة بالسكاكیني،القاهرة ، القادر، تاریخ الخط العربي وآداللمزید انظر الكردي، محمد طاهر بن عبد  -2

؛ 32 -31م، ص2002رة ، وانظر عبید، شبل ابراهیم ، الكتابات األثریة على المعادن في العصرین التیموري والصفوي ، دار القاهرة للنشر، القاه

؛ 8دوح ، طنطا ، د.ت، ص تطوره وجماالته ووساائل تجویده ، تشاریحیة األبجدیة بالكتابة الثلثیة ، مكتبة مم وانظر عفیفي، فوزي ساالم ، خط الثلث

 .117م ،ص1993وانظر زریق، معروف ، موسوعة الخطوط العربیة وزخارفها ، دار المعرفة ، القاهرة ،

ار ، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة، آلثاأللقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واللمزید انظر الباشا، حسن،  -3

لقاب والوظائف العثمانیة ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، األ ؛ و بركات ، مصطفي ،521 – 519صم، 1989

وسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة ، مكتبة الملك فهد المعجم الم؛ وصابان، سهیل ،37- 33،ص م2000القاهرة،

 .222 –221، صم2000، الریاض ، الوطنیة 

 .14یة آقرآن كریم: سورة الحجرات،  - 4

ت بح األعشى في صناعة االنشا ، الهیئة المصریة العامة لقصور الثقافة، )سلسلة الزخائر(، القاهرة ، د.صالقلقشندى،  - 5

 .197 –194؛ والباشا، حسن ، األلقاب اإلسالمیة ، ص 129، ص 

معجم األلفاظ التاریخیة في ؛ و دهمان، محمد أحمد، 339–323للمزید انظر: الباشا، حسن، األلقاب اإلسالمیة ، ص -6

ن في معجم ألقاب أرباب السلطا؛ والشهابي ، قیبة ، 92، ص م1990العصر المملوكي ، دار الفكر المعاصر، بیروت، 

؛ و 50،صم1995عشرین ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق،الدولة اإلسالمیة من العصر الراشدي حتي بدایة القرن ال

لعربیة المعجم الجامع في لمصطلحات األیوبیة والمملوكیة والعثمانیة ذات األصول احالق ؛ حسن ، وصباغ ؛ عباس ، 

م للمالیین، العل والفارسیة والتركیة المصطلحات اإلداریة والعسكریة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والعائلیة ، دار

  .135، ص األلقاب والوظائف العثمانیة؛ و بركات، مصطفي ،119،صم1999بیروت ، 
 . 124 – 411الباشا، حسن ، األلقاب اإلسالمیة ، ص  -7
 حمد، عاطف سعد ، تراكیب القبور بمدینة القاهرة منذ بدایة العصر العثماني حتى نهایة القرن الثالث عشر الهجريم -8

 . 447، ص  م2006فنیة مقارنة، جامعة جنوب الوادي، كلیة اآلداب، قسم اآلثار اإلسالمیة، رسالة دكتوراه دراسة أثریة 

 –21؛ وبركات، مصطفي ، األلقاب والوظائف العثمانیة ، ص274لمزید انظر: الباشا، حسن ،األلقاب اإلسالمیة ، صل -9

 .95، ص؛ وصابان، سهیل ، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة22
 – 1260هـ / 922 – 658سین فرج ، النقوش الكتابیة المملوكیة على العمائر في سوریا ) ححسین ، فرج  - 10

م ، 2008كتوراه ، دم ( دراسة آثاریة فنیة مقارنة ، جامعة سوهاج ، كلیة اآلداب ، قسم اآلثار اإلسالمیة ، رسالة 1516

 . 189،  176،  168، 166،  156،  145،  139،  115،  111،  52ص 
نة الم ، عادل شریف شرف ، النصوص التأسیسیة على العمائر الدینیة المملوكیة الباقیة بمدینة القاهرة دراسة مقارع - 11

ة ، رسالة في ضوء التخطیط وما جاء بالوثائق والمراجع ، جامعة أسیوط ، كلیة اآلداب بسوهاج ، قسم اآلثار اإلسالمی

 . 407،  349،  281،  253،  220،  215،  213،  199،  193م ، ص 1986دكتوراه ، 
بة مدبولي ، القاهرة ، د.ت ، ص م ، مكت1798 -1517لحسیني ، محمود حامد ، األسبلة العثمانیة بمدینة القاهرة ا -12

246 . 
عشر المیالدي  زیاده ، أحمد حلمي ، منشآت التصوف الباقیة بوسط األناضول خالل القرن السابع الهجري / الثالث - 13

 .178م، ص  2015دراسة آثاریة معماریة، جامعة جنوب الوادي ، كلیة اآلثار ، قسم اآلثار اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر، 

ثار ، قسم باظه ، عبده إبراهیم ، النقود المتداولة في مصر في عصر محمد على باشا ، جامعة القاهرة ، كلیة اآلأ - 14

 . 375 – 372م ، ص 1999ماجستیر ، اآلثار اإلسالمیة ، رسالة 
جنوب  –یاد ، الشواهد األثریة المكتشفة بالقرب من طریق الحج الشامي في منطقة عقبة الحجاز وجوارها السالمین، ز - 15

 .176م، ص2010، األردن ، 2، العدد 4األردن ،المجلة األردنیة للتاریخ واآلثار، مج
ان عبد الحمید الثاني ، ترجمة محمد الصواش ، دار المشروع العمالق للسلطهوالكو، متین، الخط الحدیدي الحجازي  -16

 .28م ، ص2011النیل للطباعة والنشر، القاهرة ،
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وانظر الطراونة، ، 180م ، ص١٩٨٤ األردن ،، الزرقاء، مكتبة المنارة ،  الشوابكة، أحمد، حركة الجامعة االسالمیة -17

 .180م ،ص١٩٩٢، عمان ، وزارة الثقافة ،األردن ، م (١٩١٨ -١٨٦٤والكرك) محمد سالم، تاریخ منطقة البلقاء ومعان
 .177 -176شفة ، صالسالمین، زیاد ، الشواهد األثریة المكت -18
 . 34هوالكو، متین ، الخط الحدیدي الحجازي ، ص  -19
ة بحوث یدانیة وثائقیة ، سلسلرات العسكریة للثورة العربیة الكبري في األرض األردنیة دراسة مبكر ، المسا المجالي، -20

 . 216م ، ص 2003حول الثقافة الوطنیة، جامعة الحسین بن طالل، 
 . 32هوالكو، متین، الخط الحدیدي الحجازي ، ص - 21
 . 38هوالكو، متین، الخط الحدیدي الحجازي ، ص - 22


