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• ملخص البحث:
قام صالح الدین بوضع سیاسة إنشائیة إصالحیة خاصة بالقاهرة ومصر ،لیتقرب من أهلها ،وتعتبر الخانقاة الصالحیة (دار
دارا للصوفیة ،وقد بناها بسبب رغبته
سعید السعداء) أول خانقاه للصوفیة فی مصر استحدثها صالح الدین األیوبی وجعلها ً
الملحة فی القضاء على الفاطمیین ومذهبهم الشیعی ،لذا عمد إلى استقدام ثالثمائة من أکابر الصوفیة المعتدلین من بالد الشام
من أهل الورع والدین وأنزلهم فی دار سعید السعداء عام 569هـ1174 /م بعد أن حولها إلى خانقاة ،وأوقف علیها عدید من
األوقاف.
ومن الطبیعی أن یکون لألوقاف آثار بعیدة المدى فی انتشار التصوف ،فمن ریعها کان یصرف على الصوفیة المنقطعین
للعبادة ،أو طلبة العلم ،طبقًا لشرط الواقف ،ومع کثرة انتشار بیوت الصوفیة ازداد تیار التصوف ،لذلک حرصت معظم
الوقفیات والحجج على وضع الشروط الکفیلة بانقطاع الصوفیة للعبادة ،وفصلت ذلک فی کتاب الوقف الخاص بکل مؤسسة،
وبینت مهام کل موظف ومنتمی لهذه المؤسسات.
دارا تعرف فی الدولة الفاطمیة بدار سعید السعداء _وهو
وتقع خانقاة سعید السعداء بخط رحبة باب العید من القاهرة ،وکانت ً
األستاذ قنبر أو عنبر أو بیان_أحد األستاذین المحنکین خدام القصر الفاطمی عتیق الخلیفة المستنصر باهلل ،وکانت هذه الدار
مقابل دار الوزارة.
وتقوم الدراسة بعرض ألضواء جدیدة من حیث الشکل والمضمون على نقش إنشاء وتجدید قیساریة بمدینة دسوق موقوفة
على دار سعید السعداء من عهد العزیز عثمان بن أیوب مؤرخ عام 594هـ1198 /م حیث یوجد على عتب باب من الخشب
أصله من قیساریة کانت فی دسوق بمصر السفلى أوقفها الملک الناصر صالح الدین األیوبی على دار سعید السعداء بالقاهرة
وجددها العزیز عثمان ،وعمل بها هذا الباب الجدید ،وأبعاد العتب 2.12م×0.32م ،وهو محفوظ بمتحف الفن اإلسالمی
بالقاهرة برقم سجل  ،484ومکتوب علیه بخط الثلث ،والنقوش منفذة بالحفر الغائر.

الكلمات المفتاحية:
نقش ،إنشاء ،قیساریة ،دسوق ،العزیز
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Abstract:
Salah al-Din has developed a reform policy for Cairo and Egypt, to bring its people closer, and
the suffocating authority (Dar Said al-Soada) is considered the first khanqah for Sufism in
Egypt, developed by Salah al-Din al-Ayyubi and made it a Sufi house, and it was built because
of his urgent desire to eliminate the Fatimids and their Shiite doctrine, so he baptized To bring
in three hundred moderate Sufi elders from Bilad al-Sham from the people of piety and religion
and put them in the Dar Said al-Soada in AH 569 / AD 1174, after turning it into Khanqah, and
many endowments were seized upon it.
It is natural for the endowments to have far-reaching effects on the spread of Sufism. Whoever
rented it was spending on Sufism cut out for worship, or students of knowledge, according to
the condition of the Waqif, and with the prevalence of Sufi homes, the current of Sufism
increased, so most of the endowments and arguments were keen to lay down the conditions to
stop Sufism to worship And I detailed this in the endowment book for each institution, and
outlined the tasks of each employee and belonging to these institutions.
Khanqa` Said al-Saoda is located in the broad line of Bab al-Eid from Cairo, and it was a house
known in the Fatimid state as Dar Said al-Soada _ a professor Qanbar or Anbar or Bayan_ one
of the seasoned professors of the servants of the Fatimid palace, the ancient Caliph al-Mustansir
in God, and this house was opposite the Ministry’s house.
The study presents new lights in terms of form and content on the inscription of the
establishment and renewal of Caesarea, in the city of Desouk, suspended on the House of Said
El-Soada from the era of Aziz Othman bin Ayyoub, dated AH 594 AH / 1198 AD, where there
is a lintel on a wooden door originating from Caesarea that was in Desouk in Lower Egypt,
which was stopped by King Nasser Salah al-Din al-Ayyubi on the House of Said al-Soada in
Cairo and renewed by Aziz Othman, and worked on this new section, and the dimensions of the
lintel are 2.12 m × 0.32 m, and it is preserved in the Museum of Islamic Art in Cairo with a
record number 484, written on it in a third line, and the inscriptions executed in deep relief.

Keywords:
Inscription, Establishing, Caesarea, Desouk, Al-Aziz

:• مقدمة
) وقد قام صالح الدین1()م1250-1171(/)هـ648 -567( ً خضعت مصر لحكم األیوبیین نحو ما یقرب من ثمانین عاما
سا للخالفة
ً  ال سیما أنهم كانوا من أكثر الناس تحم، لیتقرب من أهلها،بوضع سیاسة إنشائیة إصالحیة خاصة بالقاهرة ومصر
) استحدثها صالح4() (دار سعید السعداء) أول خانقاه للصوفیة في مصر3( وتعتبر الخانقاة الصالحیة،)2(الفاطمیة السابقة
 لذا عمد، وقد بناها بسبب رغبته الملحة في القضاء على الفاطمیین ومذهبهم الشیعي،دارا للصوفیة
ً الدین األیوبي وجعلها
 كما عمد إلى استقدام ثالثمائة من أكابر الصوفیة،)5(أوالً إلى اإلكثار من إنشاء المدارس لتدریس مذاهب الفقه السني
،م بعد أن حولها إلى خانقاة1174 /هـ569 المعتدلین من بالد الشام من أهل الورع والدین وأنزلهم في دار سعید السعداء عام
.)6(وأوقف علیها عدید من األوقاف
 فمن ریعها كان یصرف على الصوفیة المنقطعین،ومن الطبیعي أن یكون لألوقاف آثار بعیدة المدى في انتشار التصوف
 لذلك حرصت معظم، ومع كثرة انتشار بیوت الصوفیة ازداد تیار التصوف، طبقًا لشرط الواقف، أو طلبة العلم،للعبادة
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الوقفیات والحجج على وضع الشروط الكفیلة بانقطاع الصوفیة للعبادة ،وفصلت ذلك في كتاب الوقف الخاص بكل مؤسسة،
وبینت مهام كل موظف ومنتمي لهذه المؤسسات(.)7
دارا تعرف في الدولة الفاطمیة بدار سعید السعداء _وهو
وتقع خانقاة سعید السعداء بخط رحبة باب العید من القاهرة ،وكانت ً
األستاذ قنبر أو عنبر أو بیان_أحد األستاذین المحنكین خدام القصر الفاطمي عتیق الخلیفة المستنصر باهلل ،وكانت هذه الدار
مقابل دار الوزارة ،فلما سكنها العادل رزیك بن الصالح طالئع عمل سردابًا تحت األرض یوصل بینهما ،ثم سكنها بعد
العادل الوزیر الفاطمي شاور بن مجیر السعدي ،ثم ابنه الكامل ،فلما استقر األمر للناصر صالح الدین یوسف بن أیوب في
السلطنة بعد موت الخلیفة العاضد غیر رسوم الدولة الفاطمیة وعمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفیة القادمین من البالد
الشاسعة وبخاصة بالد الشام وأوقفها( )8علیهم سنة 569هـ1173 /م ،ولذلك عرفت بالخانقاه الناصریة أو الصالحیة نسبة
إلیه ،كما عرفت بدویرة الصوفیة ،أو بجامع ومدرسة سعید السعداء ،وقد أوقف علیها أوقافًا منها :بستان الحبانیة بجوار بركة
الفیل خارج القاهرة وقیساریة( )9الشراب بالقاهرة( ،)10وقیساریة أخرى بمدینة دسوق( )11وناحیة دهمرو( )12من
البهنساویة(.)13
وخالصة القول أن األیوبیین قد استخدموا نظام الوقف للصرف على منشآت الدعوة السنیة بمصر ،ونشر المذهب السني بها،
واستمالة قلوب المصریین ،وتحقیق المكانة المرموقة للسلطنة األیوبیة على مستوى العالم اإلسالمي توطیدًا لدولتهم السنیة
التي قامت على أنقاض الخالفة الفاطمیة الشیعیة(.)14

• أهداف الدراسة:
النشر العلمي للنقوش الكتابیة الموجودة على عتب خشبي محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة بالقاعة رقم ( 6العصر
نشرا علمیًا.
األیوبي) من حیث الشكل والمضمون ،والتي تنشر ألول مرة ً
دراسة نوع الخط المنفذة به النقوش ،والمادة الخام التي نفذ علیها ،وطریقة حفر الكتابات ،ومدى تأثیر ذلك على ضعف
وضوح النقوش الكتابیة على هذا العتب موضع الدراسة ،والذي أدى بدوره إلى وقوع كثیر من األخطاء في الدراسات السابقة
عند تناول قراءة نص النقش.
دراسة تطور خط الثلث في بدایات العصر األیوبي ،ووضع النقش موضع الدراسة في ترتیبه الزمني ،لتتبع هذه المرحلة
االنتقالیة في تحول الكتابات والنقوش من الخط الكوفي إلى خط الثلث.
دراسة مضمون النقوش الكتابیة المنفذة على هذا العتب ومدى ارتباطها بالحالة الدینیة والسیاسیة في العصر األیوبي.
تتبع تطور مضمون اللقب من خالل دراسة مجموعة األلقاب التي ظهرت على هذه التحفة ،والتي یالحظ أن بعضها
یستخدم ألول مرة في هذه المرحلة التاریخیة ،والتي تشیر إلى إحیاء الخالفة العباسیة ،وأیضًا توضح مدى ارتباط هذه األلقاب
بالحالة السیاسیة في العصر األیوبي.

• أوقاف الخانقاة:
كانت الخانقاة تتمتع بأوقاف واسعة تتفق مع أهمیتها التاریخیة والعلمیة مما أوقفه علیها واقفها األصلي أو أوقفه غیره من
ذوي األموال الواسعة ،فقد أوقف صاحبها على صوفیتها بستان الحبانیة بجوار بركة الفیل ،وقیساریة الشراب بالقاهرة
سا للشافعیة(.)15
باإلضافة إلى ناحیة دهمرو من البهنساویة ،إلى غیر ذلك من األوقاف األخرى ،كما رتب بها صاحبها در ً
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• التدريس بالخانقاة:
ممن تولى التدریس بالخانقاة في حیاة واقفها هو :الشیخ نجم الدین

الخبوشاني()16

الذي جعل له السلطان نظارة أوقاف الخانقاة

دینارا عن التدریس وعشرة دنانیر عن النظر ،ورتب
إلى جانب التدریس فیها ،وشرط له من المعلوم في كل شهر أربعین
ً
لهمن الخبز كل یوم ستین رطالً بالمصري وراویتین من ماء النیل(.)17
وقد ورد اسم الشیخ نجم الدین الخبوشاني ضمن نص تأسیس المدرسة الصالحیة أو الناصریة التي خصصت للمذهب
الشافعي ،والتي بناها صالح الدین بجوار قبر اإلمام الشافعي عام 572هـ1176 /م( ،)18والنص مؤرخ سنة (575هـ/
1179م) وهو منقوش على لوح مستطیل من الرخام مقاسه 100×51سم ،یحتوي على خمسة أسطر مكتوبة بخط الثلث
بالحفر البارز ،وقد ذكر ابن جبیر(" :)19مشهد اإلمام الشافعي محمد بن إدریس "رضي هللا عنه" وهو من المشاهد العظیمة
احتفاالً واتساعاً ،وبنى بإزائه مدرسة لم یعهد بهذه البالد مثلها ،وال أوسع مساحة وال أحفل بناء ،یخیل لمن یطوف علیها أنها
بلد مستقل بذاته ،بإزائها الحمام إلى غیر ذلك من مرافقها ،والبناء فیها حتى الساعة ،والنفقة علیها ال تحصى ،تولى ذلك
بنفسه الشیخ العالم الزاهد المعروف بنجم الدین الخبوشاني_أبو البركات محمد ابن الموفق (ت 578هـ1182 /م)_وسلطان
هذه الجهات صالح الدین یسمح له بذلك كله ،ویقول :زاد احتفاالً وتأنقاً ،وعلینا القیام بمؤنة ذلك كله ،فسبحان الذي جعله
صالح دینه كاسمه".

• صوفية الخانقاة:
كان من شروط وقف هذه الخانقاة أنها للواردین من خارج مصر والقاطنین بالقاهرة ومصر ،فإن لم یوجدوا كانت للفقراء
دینارا فما دونها كانت للفقراء،
من فقهاء الشافعیة والمالكیة األشعریة االعتقاد ،وأن من مات من صوفیتها وترك عشرین
ً
وال یتعرض لها الدیوان السلطاني ،ومن أراد منهم السفر یعطى تسفیره ،وبني لهم حما ًما بجوارهم(.)20

• النقش الكتابي موضع الدراسة:
یوجد على عتب باب من الخشب( )21أصله من قیساریة كانت في دسوق بمصر السفلى أوقفها الملك الناصر صالح الدین
األیوبي على دار سعید السعداء بالقاهرة وجددها العزیز عثمان ،وعمل بها هذا الباب الجدید ،وأبعاد العتب 2.12م×0.32م،
وهو محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة برقم سجل  ،484ومكتوب علیه بخط الثلث ،والنقوش منفذة بالحفر الغائر بما
نصه( :األشكال أرقام ( ،)3-1لوحة رقم )2-1
العزة هلل وحده
اللهم ارحم الملك الناصر صالح الدنیا والدین ورضى عنه الذي أنعم على الصوفیة العجم( )22بهذه القیصریة (القیساریة)
وأوقفها على بقعتهم التي تعرف بدار السعید السعداء بمحروسة القاهرة
مما أمر بهذا الباب الجدید والفتح السعید سید الملوك والعبید عماد الدنیا والدین سلطان اإلسالم والمسلمین عضد الدولة
القاهرة تاج الملة الزاهرة نظام العالم فلك
المعالي الملك العزیز عثمان بن یوسف بن أیوب ظهیر أمیر المؤمنین خلد هللا ملكه في تاریخ ربیع األول سنة أربع
وتسعین وخم(سمـ)ائة وصلى هللا على محمد وآله وأصحابه أجمعین(.)23
ویشیر هذا النص إلى أن قیساریة دسوق المشار إلیها كانت قد أوقفت على صوفیة هذه الدار من قبل صالح الدین األیوبي،
غیر أن العزیز عثمان أمر بعمل باب جدید للقیساریة ونقش النص المشار إلیه أعلى عتب هذا الباب(.)24
وفي هذا نوع من إثبات الوقف وتوثیقه من أجل الحفاظ علیه واستمراریته ،وهو نوع من الوقف األهلي أو الذري ،تحققت
فیه كل شروط الوقف ،فالواقف هو :العزیز عثمان ومن قبله صالح الدین األیوبي ،والموقوف :قیساریة بمدینة دسوق،
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والموقوف علیهم :هم الصوفیة العجم القاطنین بخانقاة أو دار سعید السعداء بمحروسة القاهرة ،وصیغة الوقف :التي أوقفها
على بقعتهم.

• اختالف بعض الدراسات السابقة في قراءة بعض كلمات النقش:
 ذكر "محمد عبد العزیز مرزوق" عبارة" :رضى هللا عنه" بالسطر الثاني ،وصحتها" :رضى عنه" كما ورد بالنقش ،كماذكر بنفس السطر "بدار سعید السعدا" في حین أنها وردت بالنقش" :بدار السعید السعدا" ،كما ذكر في السطر الثالث" :وقد
أمر" في حین أن صحتها" :مما أمر" ،وذكر في نفس السطر لقب "ملك المعالي" في حین أنها "فلك المعالي"(.)25
ورد في قراءة "عاصم محمد رزق" :عبارة "وأرض عنه" بالسطر الثاني وصحتها "ورضى عنه"(.)26 ذكر "عبد العزیز صالح سالم" عبارة "و(أ)رضى عنه" بالسطر الثاني وصحتها "ورضى عنه" ،كما ذكر بنفس السطركلمة "نفعیهم" وصحتها "بقعتهم" ،وذكر بنفس السطر أیضًا كلمة "المحروسة" وصحتها "بمحروسة" وفق ما جاء بالنقش(.)27
 جمیع من قرأ نص هذا النقش من دراسات سابقة لم یذكر مصطلح (العجم) نهائیًا فیما عدا دراسة جان دیفید فیل(.)28 بطاقة التعریف الخاصة بهذه التحفة والموجودة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة والمثبتة بجوار التحفة ویقرأها المتخصصوغیر المتخصص یالحظ بها :أن التعریف بالتحفة غیر دقیق فهي تشیر إلى نص إنشاء خانقاة بصیغة" :لوح من الخشب
علیه نص تأسیسي لخانقاة" ،وأیضًا مكتوب علیها" :یحمل اللوح النص التأسیسي للمنشأة" ،كما ذكرت البطاقة أن هذا اللوح
هو عبارة عن" :جز ًءا من باب خانقاة _مكان إلیواء الصوفیة_ سعید السعداء" ،والوصف المذكور غیر دقیق نهائیًا فاللوح
لیس جز ًءا من باب الخانقاة ،وال النص المذكور هو نص إنشاء الخانقاة.
 كما ورد بالبطاقة عدید من األخطاء في قراءة كلمات هذا النقش ،ومن أهم هذه األخطاء قراءة كلمة "تسعین" من كلماتالتاریخ "سبعین" بفترة تقل عن التاریخ السلیم والصحیح للتحفة عشرین عا ًما كاملة ،وترجعها إلى عهد صالح الدین ولیس
ضا قراءة كلمة "العزة" بالسطر األول "القوة" ،وكلمة "ورضى" بالسطر الثاني
إلى عهد العزیز عثمان ،ومن األخطاء أی ً
"ورد" ،وكلمة "وأوقفها" بالسطر نفسه" مكتوبة "التي أوقفها" ،وكلمة "السعید" بالسطر نفسه مكتوبة "سعید" ،وكلمة "مما
أمر" بالسطر الثالث مكتوبة "وقد أمر" ،وكلمة "القاهرة" بالسطر الثالث كتبت "الطاهرة" ،وكلمة "فلك المعالي" مكتوبة "ملك
المعالي" ،وكلمة "الملك" بالسطر الرابع السابقة لكلمة "العزیز" لم تذكر نهائیًا ،وكلمة "وعلى" آله بالسطر الرابع لم تذكر
كلمة "وعلى" أصالً بالنقش ،وصحتها "وآله" مباشرة بدون "وعلى".
(لوحة رقم )3

• دراسة النقش من حيث الشكل:
في هذا النقش تظهر الكتابة مجودة إلى حد ما ،ألنها اتبعت القاعدة وسایرت النسبة الفاضلة( )29في أبسط صورها ،وفیها
تستقیم الحروف وسطور الكتابة.
تخلو كثیر من كلمات النقش من نقاط إعجام الحروف ،إال أنه یالحظ إعجام بعض الكلمات ربما لتمییزها ،كما في كلمات:
"عضد-القاهرة-تاج-ظهیر" بالسطرین الثالث والرابع.
یخلو النقش من التشكیل (عالمات اإلعراب).
الكتابة مرسلة بمعنى أن كلماتها إلى جانب بعضها ،ولعل هذا من الفروق التي تمیز بین خط الثلث في العصر األیوبي
في بدایاته وخط الثلث في العصر المملوكي ،وفي ذلك ما یشیر إلى أن الخطوط اللینة في مرحلة النشأة كانت تجمع بین
ممیزات الخط الكوفي الیابس وممیزات الخط اللین وهو ما عرف باسم خط الثلث.
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• سمات أسطر وكلمات النقش:
قام الخطاط بكتابة النقش في أربعة أسطر ،السطر األول منها یشتمل على عبارة دعائیة نصها" :العزة هلل وحده" وقد
كتبها بصورة كبیرة الحجم وملفتة النتباه القارئ للنص أو المشاهد له ،وفي ذلك نوع من الحفاظ على االتجاه البصري للعبارة
وجذب انتباه القارئ إلیها ،ثم یالحظ أن األسطر الثالثة التالیة لها كتبت بصورة متساویة في الحجم تقریبًا.
قام الخطاط بكتابة اسم السلطان "الناصر صالح الدنیا والدین" بالسطر الثاني ،وكتابة اسم الدار "السعید السعدا" بالسطر
نفسه ،وكلمات "الباب الجدید والفتح السعید" بالسطر الثالث ،وكتابة اسم السلطان "الملك العزیز عثمان بن یوسف بن أیوب"
بالسطر الرابع بصورة كبیرة الحجم عن بقیة كلمات النقش لجذب انتباه القارئ إلیها ،وفي ذلك نوع من الحفاظ على االتجاه
البصري للنقوش الكتابیة بتكبیر حجم كلمات معینة لجذب انتباه القارئ لهذه الكلمات أو العبارات على وجه الخصوص.
یالحظ التركیب( )30في كثیر من كلمات النقش ،فیمتاز خط الثلث عن غیره من الخطوط العربیة بالتركیب ،فالجملة
الواحدة من الممكن أن تكتب بعدة أشكال عن طریق اختالف تركیب الحروف فیها ،مما ینتج عنه أشكاالً خطیة متنوعة ،وقد
ینحرف بعض الخطاطین عن القواعد الخطیة ومیزان الخط وذلك ألسباب فنیة ،أو لضرورة وطبیعة التركیب ،وقد تركب
كلمة على كلمة ،أو جزء من كلمة على كلمة ،كما في كلمات :ارحم-الملك-الناصر-الدنیا-والدین-ورضى-على-الصوفیة-
العجم-بمحروسة ...إلى غیر ذلك من كلمات النقش المركبة.
یالحظ التداخل في بعض كلمات النقش كما في كلمات" :سلطان اإلسالم" بالسطر الثالث ،وكلمة "األول" بالسطر الرابع.

• السمات الخطية ألحرف كلمات النقش(:)31
(شكل رقم )4
حرف األلف :ورد في حالة اإلفراد بصورة األلف المشعرة كما في كلمات" :اللهم-ارحم-الملك-الناصر" ،وجمیع حروفاأللف المفردة بالنقش.
*حالة التركیب :ورد في حالة االنتهاء (المركبة المختتمة) بصورة األلف الطالع التي تنتهي بترویس من أعلى جهة الیمین،
كما في كلمة "الناصر" بالسطر الثاني.
الباء وأخواتها :ورد في حالة اإلفراد بصورة مجموعة كما في كلمة "الباب" بالسطر الثاني ،وكلمة "أیوب" بالسطر الرابع.
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة قائم قصیر كما في كلمة "بهذه" بالسطر الثاني ،كما ورد في حالة التوسط
على هیئة قائم قصیر كما في كلمة "بقعتهم" بالسطر الثاني.
الجیم وأخواتها :ورد في حالة اإلفراد بصورة مرسلة كما في كلمة "صالح" بالسطر الثاني ،وبصورة مجموعة كما في كلمة
"تاج" بالسطر الثالث.
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة محققة كما في كلمة "وحده" بالسطر األول ،كما ورد في حالة التوسط بصورة
محققة أیضًا كما في كلمة "بمحروسة" بالسطر الثاني ،وورد الحرف في الصورة المركبة المختتمة بهیئة مرسلة كما في
كلمة "الفتح" بالسطر الثالث.
حرف الدال :ورد في حالة اإلفراد على هیئة مقورة كما في كلمة "عماد" بالسطر الثالث.
*حالة التركیب :ورد في حالة االنتهاء بصورة مجموعة مقورة كما في كلمة "وحده" بالسطر األول ،كما ورد الحرف بصورة
مقطوفة كما في كلمة "الدنیا" بالسطر الثاني ،وبصورة مبسوطة كما في كلمة "الدین" بالسطر نفسه.
الراء وأختها :ورد في حالة اإلفراد بصورة مبسوطة كما في كلمة "ارحم" بالسطر الثاني ،وبصورة مدغمة كما في كلمة
"ورضى" بالسطر الثاني ،وبصورة مبسوطة تنتهي بتحریف جهة الیسار كما في كلمة "بدار" بالسطر نفسه.
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*حالة التركیب :ورد في حالة االنتهاء بصورة مقورة كما في كلمة "العزة" بالسطر األول ،وبصورة مبسوطة تنتهي بتحریف
جهة الیسار كما في كلمة "بمحروسة" بالسطر الثاني .
السین وأختها :
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة محققة مظهرة مكونة من ثالثة أسنان متدرجة في االنخفاض من الیمین إلى
الیسار كما في كلمة "بمحروسة" بالسطر الثاني ،وورد في حالة التوسط بنفس الصورة كما في كلمة "السعید-السعدا" بالسطر
الثاني ،وكلمة "السعید" بالسطر الثالث.
الصاد وأختها :
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة نصف بیضیة كما في كلمة "الناصر" بالسطر الثاني ،وبصورة ملوزة كما في
كلمة "صالح" بالسطر نفسه ،وورد في حالة التوسط بصورة نصف بیضیة كما في كلمة "القیصریة" بالسطر الثاني.
الطاء وأختها:
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة ملوزة تنتهي جهة الیسار بقائم صاعد إلى أعلى (طالع الحرف) ،وینتهي القائم
بترویس من أعلى جهة الیمین كما في كلمة "ظهیر" بالسطر الرابع ،كما ورد في حالة التوسط بصورة نصف بیضیة كما
في كلمة "سلطان" بالسطر الثالث.
العین وأختها :
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة مقورة كما في كلمة "على" بالسطر الثاني ،وورد في حالة التوسط بصورة
على هیئة مثلثة كما في كلمة "العزة" بالسطر األول ،وكلمة "السعید" بالسطر الثالث ،وورد الحرف في حالة االنتهاء بصورة
رأس مثلثة وعراقة( )32مبسوطة كما في كلمة "ربیع" بالسطر الرابع .
حرف الفاء  :ورد الحرف في الصورة المفردة بصورة رأس مقورة وعراقة مبسوطة ،كما في كلمة "تعرف" بالسطر الثاني.
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة مثلثة كما في كلمة "الصوفیة" بالسطر الثاني ،وكلمة "في" بالسطر الرابع،
وورد في حالة التوسط بصورة ملوزة كما في كلمة "أوقفها" بالسطر الثاني ،وكلمة "الفتح" بالسطر الثالث ،وورد في حالة
االنتهاء بصورة مقورة وعراقة مجموعة كما في كلمة "یوسف" بالسطر الرابع.
حرف القاف :
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة ملوزة كما في كلمة "أوقفها" بالسطر الثاني ،كما ورد في حالة التوسط بصورة
مقورة كما في كلمة "القیصریة" بالسطر الثاني ،وبصورة ملوزة كما في كلمة "بقعتهم" بالسطر نفسه .
حرف الكاف :ورد في حالة اإلفراد بصورة مشكولة كما في كلمة "الملوك" بالسطر الثالث .
*حالة التركیب :ورد في حالة التوسط بصورة بتراء أو مبتورة الشاكلة كما في كلمة "ملكه" بالسطر الرابع ،وبصورة مبتورة
الشاكلة معراة في حالة االنتهاء كما في كلمة "الملك" بالسطر الثاني .
حرف الالم :ورد في الصورة المفردة بصورة مجموعة كما في كلمة "األول" بالسطر الرابع.
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة محققة كما في كلمة "العزة" بالسطر األول  ،وورد في حالة التوسط بصورة
محققة كما في كلمة "هلل" بالسطر نفسه .
حرف المیم :ورد في الصورة المفردة بصورة رأس مقورة وعراقة مبسوطة ،كما في كلمة "اإلسالم" بالسطر الثالث.
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة محققة مقورة كما في كلمة "مما" بالسطر الثالث ،وبصورة نصف دائرة أعلى
مستوى سطر الكتابة كما في كلمة "المؤمنین" بالسطر الرابع ،كما ورد في حالة التوسط بصورة ملوزة كما في كلمة "الملك"
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بالسطر الثاني ،وبصورة مقورة في كلمة "بمحروسة" بالسطر نفسه ،وورد في حالة االنتهاء بصورة مجموعة مقورة كما
في كلمة "اللهم" بالسطر الثاني.
حرف النون  :ورد في حالة اإلفراد بصورة مجموعة مقورة كما في كلمة "سلطان" بالسطر الثالث ،وبصورة مبسوطة كما
في كلمة "عثمان" بالسطر الرابع .
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة قائم قصیر كما في كلمة "الدنیا" بالسطر الثاني ،وورد في حالة التوسط على
هیئة سنة صغیرة كما في كلمة "الناصر" بالسطر الثاني ،وورد في حالة االنتهاء بصورة مجموعة كما في كلمتي" :الدین"
بالسطر الثاني ،وكلمة "المسلمین" بالسطر الثالث.
حرف الهاء :ورد في حالة اإلفراد بصورة معراة كما في كلمة "وحده" بالسطر األول ،وكلمة "القاهرة" بالسطر الثاني .
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة وجه الهر كما في كلمة "القاهرة" بالسطر الثاني ،وورد في حالة التوسط
بصورة وجه الهر أیضًا كما في كلمة "اللهم" بالسطر الثاني ،وبصورة ملوزة كما في كلمة "بهذه" بالسطر نفسه ،وبصورة
مقورة على هیئة نصف دائرة أعلى مستوى سطر الكتابة ومشقوقة عرضًا كما في كلمة "أوقفها" بالسطر نفسه ،وورد في
حالة االنتهاء بصورة مثلثة كما في كلمة "هلل" بالسطر األول.
حرف الواو :ورد في حالة اإلفراد بصورة مقورة وعراقة مجموعة كما في كلمة "ورضى" بالسطر الثاني ،وبصورة مبسوطة
كما في كلمة "والمسلمین" بالسطر الثالث .
*حالة التركیب :ورد في حالة االنتهاء بصورة مجموعة كما في كلمة "الصوفیة" بالسطر الثاني ،وبصورة مبسوطة في كلمة
"المؤمنین" بالسطر الرابع .
الالم ألف  :ورد في حالة اإلفراد والتركیب بصورة وراقیة كما في كلمة "اإلسالم" بالسطر الثالث ،وكلمة "صالح" بالسطر
الثاني .
حرف الیاء :ورد في حالة اإلفراد بصورة مجموعة كما في كلمة "الذي" بالسطر الثاني .
*حالة التركیب :ورد في حالة االبتداء بصورة مقورة كما في كلمة الدین" بالسطر الثاني ،أو عبارة عن قائم قصیر كما في
كلمة "القیصریة" بالسطر نفسه ،وورد في حالة التوسط على هیئة قائم قصیر كما في كلمة الدنیا" بالسطر الثاني ،وورد في
حالة االنتهاء بصورة مجموعة كما في كلمة رضى" بالسطر الثاني ،وبصورة مبسوطة تنتهي بشعبتین قریبة من صورة
الحرف في الخط الكوفي( )33كما في كلمة "على" بالسطر نفسه .
ومن خالل دراسة النقش من حیث الشكل یتضح أنه سایر األمثلة السابقة له والمنفذة على العمارة اإلسالمیة في مصر منذ
بدایة العصر األیوبي فیالحظ أن النقوش على العمارة والتحف التطبیقیة سایرت التطور التدریجي ،فبدأ خط الثلث بسیطا ً
وشبیها ً بالخط الكوفي في بعض خصائصه الكتابیة.
ومن أمثلة كتابات خط الثلث المنفذة على التحف التطبیقیة القائمة بالعمائر الدینیة في مصر ،والتي تعتبر من أقدم نماذج الخط
اللین المعروف بخط الثلث ،كتابات تابوت اإلمام الشافعي المؤرخ سنة(574هـ1178 /م) ،حیث یحتوي على كتابات لینة
مؤرخة تضعها في الترتیب الزمني قبل نص تأسیس قلعة الجبل(.)34
ومن أمثلة نماذج كتابات خط الثلث المنفذة على العمارة اإلسالمیة في مصر في العصر األیوبي والذي یعتبر النقش _موضع
متطورا عنها :نص تأسیس المدرسة التي خصصت للمذهب الشافعي ،والتي بناها صالح
الدراسة -قریب الشبه منها ،أو
ً
الدین بجوار قبر اإلمام الشافعي ،والمؤرخ سنة (575هـ1179 /م) (.)35
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(شكل رقم )6-5
ونص تأسیس مسجد اللمطي بمدینة المنیا ،وهو عبارة عن كتابة تأسیسیة بالحفر الغائر على لوح من الخشب مستطیل الشكل،
مقاسه 40×20سم ،وموجود أعلى فتحة المدخل الشمالي للمسجد(()36شكل رقم )7
ونص تأسیس قلعة الجبل ،الموجود أعلى باب المدرج الذي یقع في الجانب الغربي للقلعة( ،)37وأعلى عقده ثبتت لوحة من
الرخام أبعادها 0.65×1.25م تحتوي على تسعة أسطر مكتوبة بخط الثلث بحروف صغیرة متباعدة ،وقد سجل هذا النقش
بتاریـخ سـنة (579هـ1183 /م).
(شكل رقم )9-8
وقد ذهب فان برشم في استنتاجه من دراسة نقش قلعة الجبل أو قلعة صالح الدین والمؤرخة سنة 579هـ1183 /م إلى
القول :بأن هذا الخط ربما أدخله صالح الدین من الشام إلى مصر في جملة ما أدخله من إصالحات في الطراز والفن وفي
النظم العسكریة(. )38

• مضمون النقش_موضع الدراسة :
• األسماء:
• صالح الدنيا والدين:
أبو المظفر یوسف ابن األمیر نجم الدین أیوب بن شاذي بن مروان الكردي ،ولي الوزارة للعاضد بعد موت عمه "أسد الدین
شیركوه" في العشر األخیر من جمادى اآلخرة سنة أربع وستین وخمسمائة ،ولقب بالملك الناصر ،فاستولى على مصر ومهد
أمورها ،وصار یدعو للخلیفة العاضد ،ثم من بعده للملك العادل نور الدین محمود بن زنكي صاحب الشام ،ثم من بعدهما
لصالح الدین هذا(.)39
واستولى صالح الدین على الدیار المصریة على أنه نائبًا لنور الدین ،فلم تطل أیام نور الدین بعد ذلك ومات بعد سنین،
واستفحل أمر صالح الدین بموته ،وملك البالد الشامیة وفتح الفتوحات الهائلة من جملتها بیت المقدس ،وهو صاحب خانقاة
سعید السعداء ،والمدرسة السیوفیة بالقاهرة ،والخانقاة بالقدس الشریف ،ودام صالح الدین بالسواحل الشامیة سنین إلى أن
قصیرا انتهى بوفاته في یوم األربعاء  17صفر سنة 589هـ1193 /م(.)40
مرض بدمشق مرضًا
ً
• العزيز عثمان بن يوسف بن أيوب(595-589هـ1198-1193 /م):
عماد الدین أبو الفتح عثمان ابن السلطان صالح الدین یوسف بن أیوب بن شاذي بن مروان ،كان مولده في جمادى األولى
سنة سبع وستین وخمسمائة ،تسلطن بعد موت أبیه ،وكان نائبًا ألبیه على مصر لما كان أبوه بالشام ،ولما مات أبوه استقل
الملك العزیز بملك مصر ،وذلك باتفاق أكابر األمراء ،وتم أمره وسنه نیف وعشرون سنة ،وكان أصغر إخوته ،ودام الملك
العزیز في الملك إلى أن خرج إلى الفیوم یتصید ،فالح له ظبي ،فركض الفرس خلفه ،فكبا به الفرس ،فدخل قربوس السرج
(حنوه) في فؤاده ،فحمل إلى القاهرة ،ومات في العشرین من المحرم سنة خمس وتسعین وخمسمائة عن سبع وعشرین سنة،
ودفن عند اإلمام الشافعي "رضي هللا عنه"(.)41
• األلقاب:جرت العادة على أن تفتتح سلسلة األلقاب بلقب األصل ،ثم تلیها األلقاب المفردة ،ثم األلقاب المركبة ،ثم ألقاب
النسبة ،ثم ألقاب الوظائف ،ثم یختتم النص بالدعاء(. )42
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• وفيما يلي سيتم تناول دراسة األلقاب التي وردت بالنقش حسب الترتيب األبجدي لها
• الباب الجديد:الباب بمعنى المدخل أو الطاق الذي یدخل منه ،وأیضًا بمعنى ما یغلق به هذا المدخل من درف خشب
وغیره( )43وقد وصف هذا الباب بالجدید ألن الملك العزیز عثمان أمر بعمل باب جدید لقیساریة دسوق ونقش النص
_موضع الدراسة_ أعلى عتب هذا الباب وفي هذا نوع من إثبات الوقف وتوثیقه من أجل الحفاظ علیه واستمراریته.
• تاج الملة الزاهرة :التاج اإلكلیل الذي یوضع على الرأس ،وأضیف هذا اللفظ إلى كثیر من األلقاب ،فقد أطلق لقب "تاج
ظهورا،
الملة" على عضد الدولة من دیوان الخالفة على ید أبي إسحق الصابي ،وصار بهذا أول األلقاب المضافة إلى "الملة"
ً
وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب عضد الدولة في نص إنشاء بتاریخ 363هـ973 /م من إیران( )44وقد وصف اللقب هنا
بالزاهرة ،والزاهر من الزهرة أي النضارة والحسن والضوء ،ومنه أیضًا :األزهر والزهراء ،أي :األبیض مشرق
الوجه(.)45
• سلطان اإلسالم والمسلمين:إضافة لفظ السلطان إلى اإلسالم والمسلمین ،یعطي الملقب به صفة دینیة إسالمیة( )46وقد
نقش هذا اللقب الناصر صالح الدین األیوبي على نقوده سنة 585هـ1189 /م وذلك حین استعاد بیت المقدس وحررها من
االحتالل الصلیبي ،وهذا التاریخ یوافق السنة التي تم فیها التحریر ،وذلك لعظم الحدث وجاللة الموقف ،فكان النقش على
المسكوكات بهذا اللقب هو تخلید لهذا االنتصار العظیم ،ونوع من التكریم لصالح الدین على هذا الفعل الجلیل لإلسالم
والمسلمین(.)47
كما تلقب به أیضًا الملك العزیز عثمان عندما فتح یافا وتبنین واستولى على ما بها من غنائم كانت في أیدي الفرنج()48
وتخلیدًا لهذا االنتصار نقش هذا اللقب ضمن النص الموجود على العتب موضع الدراسة.
• سيد الملوك والعبيد :السید في اللغة :المالك والزعیم ،وقد أطلق كلقب عام على األجالء من الرجال( )49والمقصود
باللقب المركب هنا ارتباطه بالحالة السیاسة في العصر األیوبي وأن الملك العزیز عثمان بسبب انتصاراته على الصلیبیین
فهو سید الملوك والعبید.
• صالح الدنيا والدين :أخذ اللقب المضاف إلى الدنیا والدین في العصر األیوبي ،یختص بالسالطین دون غیرهم ،وأن من
أوائل من تلقب بهذه األلقاب المضافة إلى الدنیا والدین بصفة رسمیة ،هو السلطان طغرلبك ،وكان السبب في حملهم التخاذ
األلقاب هذه إشارة خفیة لتفویض الخلیفة العباسي لهم لسلطاته الشرعیة ،التي تشمل الدنیا والدین ،وذلك لكون اإلسالم دین
ودولة(. )50
• ظهير أمير المؤمنين :الظهیر في اللغة المعین ،وقد دخل اللفظ في تكوین بعض األلقاب المركبة ،مثل :ظهیر أمیر
المؤمنین ،وهو من ألقاب العسكریین(.)51
ولقب أمیر المؤمنین :من األلقاب المركبة على لقب أمیر ،ویقصد بالمؤمنین :المصدقین تصدیقا ً قلبیا ً بعقیدة اإلسالم ،وهو
ثاني ألقاب الخالفة ظهوراً ،حیث جاء بعد لقب خلیفة ،وأول من لقب به" :عمر بن الخطاب" "رضي هللا عنه"( )52وقد
ظهر هذا اللقب على عدید من شواهد القبور الموجودة بقبة الخلفاء العباسیین بالقاهرة(.)53
• العزيز :هو الخطیر الذي ال مثیل له وإلیه تشد الحاجات ،ومعناه الغالب القاهر ،والعزة هي أصل البقاء(. )54
• عضد الدولة القاهرة:من صفات المدح المركبة التي تتألف من أكثر من لفظ واحد فقد أطلقوا علیها نعوتاً ،مثل :عضد
الملوك والسالطین( )55والعضد في اللغة اسم للساعد ،واستعمل لیدل على المعین والمساعد لقیامه في المساعدة مقام العضد
الحقیقي من اإلنسان ،وقد لقب بعضد الدولة جماعة منهم :بعض السالجقة فنعت به أبو شجاع محمد ألب أرسالن ابن أخي
طغرلبك ،وفي العصر الفاطمي أطلق على أنوشتكین الدزبري الذي ولي الشام(.)56
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ع ُم ٌد بضمتین()57
ع َم ٌد بفتحتین و ُ
• عماد الدنيا والدين:ع م د :ال َع ُمو ُد عمود البیت ،وجمعه في القلة أعْمِ َدةٌ ،وفي الكثرة َ
وأصل العماد في اللغة األبنیة الرفیعة وأحدها عمادة ،وكان یضاف إلى بعض الكلمات لتكوین ألقاب مركبة ،كعماد الدنیا
والدین(. )58
• الفتح السعيد :والمقصود به محاربة الفرنج وفتح یافا وتبنین واالستیالء على ما بها من غنائم كانت في أیدي الفرنج،
حیث ذكر ابن واصل في ذلك" :ودخلت سنة أربع وتسعین وخمسمائة ،والملك العزیز بالدیار المصریة ،وعمه الملك العادل
مرابط للفرنج ،وقد وصل منهم جمع كثیر من داخل البحر وانتشروا في الساحل وكثروا فیه ،وكان عز الدین أسامة قد ترك
جماعة من األجناد في قلعة بیروت یحفظونها ،وسیر الملك العادل إلى الملك العزیز یطلب منه النجدة ،فوصلت إلیه العساكر
من مصر ،ووصل إلیه سنقر الكبیر صاحب القدس ،ومیمون القصري صاحب نابلس ،ونزل بهم على تل العجول بالقرب
من غزة ،وكان قبل ذلك قد وقع جمع من الفرنج بأجناد في أطراف بلد القدس ،فقتلوا منهم جماعة ،وأسروا جماعة ،ورجعوا
بغنائم كثیرة(.)59
ثم قصد الملك العادل بالعساكر یافا فدخلها هج ًما بالسیف وقتل مقاتلتها ،ولما جرى ما ذكرناه عظم ذلك على الفرنج فقصدوا
تبنین وكانت بید حسام الدین بشارة ،فنازلوها بفارسهم وراجلهم ،وأحدقوا بها وضایقوها ،ونزل الملك العادل قبالتهم ،وبعث
إلى الملك العزیز یحثه على الخروج إلیه من مصر بنفسه ،فتقدم الملك العزیز إلى من عنده من العساكر بالخروج ،وسار
في آخرهم ال یلوي على شيء حتى وصل إلى تبنین ،واجتمع بعمه الملك العادل على مناجزتهم ساعة وصوله ،فمنعه من
ذلك عمه الملك العادل ،فلما جن اللیل رحل الفرنج عن تبنین عائدین إلى صور ،وسار في أثرهم الملك العزیز والملك العادل
كثیرا من عسكرهم ،وأمر الملك العزیز بنقل الغالل إلى تبنین،
بالعساكر یلتقطون من ظفروا به منهم ،فغنم المسلمون شیئًا
ً
وإصالح ما تهدم بالمنجنیقات من أسوارها ،ثم أبقى الملك العزیز العساكر برمتها عند عمه الملك العادل ،وجعل إلیه أمر
الحرب والصلح ،وعاد إلى مصر في جمع قلیل ،ولما قدم الملك العزیز مصر مدحه القاضي السعید ابن سناء الملك بقصیدة
هنأه فیها بالنصر والقدوم ،أولها:
قدمت بالنصر وبالمغنم

كذاك قدوم الملك األكرم

یا قاتل الكفر وأحزابه

بالسیف والدینار والدرهم

قمیصك الموروث عن یوسف

ما جاء إال صادقًا في الدم

أغثت تبنین وخلصتها

فریسة من ما ضغي ضیغم()60

فردها سالمة منهم

من بعد ما قیل لها سلمي

ما انهزمت وانهزموا دونها

متى غزوا حصنًا ولم یهزم()61

وذكر ابن سناء الملك في ديوانه أيضًا يمدح انتصارات وفتوحات العزيز عثمان بقوله:
كم ظفر فاز به فاغتدى

ینعت بالفائز والظافر

وعاد بالنصر فأحیا به

ذكر أبیه الملك الناصر

یا مل ًكا مورد إنعامه

وقف على الوارد والصادر()62

ووصف الفتح بالسعید ،وذكره السیوطي (":)63ذكره ابن دحیة :فعیل بمعنى فاعل ،من السعد ،وسمي به "صلى هللا علیه
وسلم" ألن هللا تعالى أوجب له السعادة من القدم ،وحقق ألمته السیادة على سائر األمم" .
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• فلك المعالي:الفلك واحد أفالك وهي النجوم ،والمعالي بمعنى أنه عال في المكان من باب سما ،وعلي في الشرف والرفعة
بالكسر( ، )64والمقصود من هذا اللقب المركب ارتفاع مكانة صاحبه وهو الملك العزیز عثمان فشبه بالنجم العالي الذي سما
صاحبه في الشرف والرفعة واألصل الطیب .
• محروسة القاهرة:أطلقت عدة أسماء على مدینة القاهرة في فترات تاریخیة مختلفة ،قبل شیوع هذا االسم ،ولكل اسم منها
داللته ،فقد سمیت المدینة في بدایة األمر باسم المنصوریة ،ثم المعزیة ،وسمیت بالقاهرة ألنها تقهر الدنیا ،وتقهر من شذ
عنها ،وقد ورد اسم المعزیة القاهرة المحروسة ضمن نص تأسیس باب اإلقبال في أسوار بدر الجمالي الذي أنشيء سنة
480هـ1087 /م ،كما ورد على محراب اآلمر بأحكام هللا الذي عمله للجامع األزهر سنة 519هـ1125 /م ،وورد في نص
إنشاء مسجد الصالح طالئع على الواجهة الشمالیة الشرقیة بصیغة" :القاهرة المعزیة المحروسة" ،وقد سمیت المدینة أیضًا
في العصر الفاطمي بالقاهرة المحروسة ،وقد وردت على السكة بهذه الصیغة على قطعة مؤرخة سنة 394هـ1004 /م ،وقد
شاعت هذه التسمیة في العصور التالیة للعصر الفاطمي( )65والمحروسة من األلقاب التي تجري مجرى التفاؤل ،فیقال في
المدن" مصر المحروسة والقاهرة المحروسة(.)66
• الملك:لقب یطلق على الرئیس األعلى للسلطة الزمنیة ،وقد عرف في عصر السالجقة ،حیث أصبح لقبا ً للوالة الفرعیین،
أما في العصر الفاطمي ،فكان یطلق على األمراء والوزراء ،ولما قامت الدولة األیوبیة ،احتفظ صالح الدین في أول األمر
بلقب ملك ،ثم أصبح یلقب بسلطان ،بینما احتفظ الوالة من أفراد األسرة األیوبیة-الحكام وأولیاء العهد-بلقب ملك (. )67
• الناصر:الناصر لغة هو :اسم الفاعل من نصر ،وكان یقصد به الناصر لدین هللا ،واتخذه بعض الوالة بهذه الصفة نعتا ً
خاصاً ،تیمنا ً باالنتصار للحق الذي جاء به دین اإلسالم ،وقد ورد هذا اللقب ضمن األلقاب التي أضفاها الخلیفة العاضد على
صالح الدین حین عهد إلیه بالوزارة(. )68
• نظام العالم :النظام :صورة االجتماع وااللتئام ،وكان اللفظ یضاف إلیه بعض كلمات لتكوین ألقاب مركبة ،مثل :نظام
الدین ،نظام الملك ،نظام الملة(.)69
ومن خالل دراسة األلقاب في هذا النقش_موضع الدراسة_ في العصر األیوبي اتضح وجود أنواع عدیدة منها :األلقاب الدالة
على مكانة سالطین األیوبیین في العالم اإلسالمي ،وتصدرهم لملوك وسالطین األطراف ،كألقاب :سلطان اإلسالم والمسلمین،
سید الملوك والعبید ،عضد الدولة القاهرة ،تاج الملة الزاهرة ،نظام العالم ،فلك المعالي ،ظهیر أمیر المؤمنین ،ومنها األلقاب
الدالة على الجهاد ،وهي ألقاب اعتز بها سالطین األیوبیین ،لداللتها على رسالتهم في تزعم حركة الجهاد ضد الصلیبیین في
الشرق اإلسالمي ،مثل ألقاب :الناصر ،العزیز ،ظهیر أمیر المؤمنین ،صالح الدنیا والدین ،عماد الدنیا والدین ،وهي ألقاب
تمجد دورهم السیاسي ،في توحید الجبهة اإلسالمیة لمواجهة الصلیبیین في بالد الشام ،ودورهم الحربي في التصدي للقوى
الصلیبیة ،وإلحاق الهزائم بها ،واسترداد بیت المقدس من أیدیهم ،كما أوضحت األلقاب الفخریة لسالطین بني أیوب میلهم
للتصوف ،وغلبة الروح الصوفیة على عصرهم.

• مصطلحات خاصة باإلنشاء:
• مما أمر بهذا الباب الجديد:األمر ضد النهي ،والجمع :أمور ،ومصدر أمر

علینا()70

والمقصود بهذه العبارة أن العزیز

عثمان هو الذي أمر بعمل هذا الباب الجدید بقیساریة دسوق في فترة الحقة لبناء القیساریة نفسها ،ولذلك ذكر في نص
اإلنشاء" :مما أمر" بمعنى أنه أمر بإنشاء ،أي أنشئ بأمر منه كعمل معماري أضیف على القیساریة نفسها.
• أوقفها :الوقف :الحبس والمنع وهو مصدر الفعل وقف یقف ،والوقف والتحبیس والتسبیل بمعنى واحد ،والجمع
أوقاف(.)71
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ویرجع نظام الوقف اإلسالمي في أساس نشأته إلى الوازع الدیني ،حیث أرجعه البعض إلى حدیث الرسول "صلى هللا علیه
وسلم"" :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث ،صدقة جاریة ،أو علم ینتفع به ،أو ولد صالح یدعو له" ،ومن هنا عرف
الوقف بأنه صدقة جاریة ،أو ما عرف عن النبي "صلى هللا علیه وسلم" من قوله لعمر بن الخطاب عندما أراد التقرب إلى
هللا بأرض له" :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها" ،أي أن أصل الوقف ال یباع ویتم التصدق بریع العین الموقوفة،
ً
بارزا في حركة المجتمعات اإلسالمیة ،ومن هنا ظهر ما عرف
دورا
وأضحى الوقف ظاهرة اجتماعیة اقتصادیة لعبت ً
بدیوان األحباس( ، )72ولقد تولى هذا الدیوان في العصر األیوبي اإلشراف على كثیر من هذه األوقاف وتنظیم إیراداتها
ومصاریفها ،وأضیف اإلشراف على األحباس إلى القاضي(.)73

• أهمية الوقف ودوره في الحياة العامة:
حفظ الدین :سواء من حیث غرسه في النفوس وتعمیقه فیها ،من حیث تدعیم أصله وتعهده بما ینمیه ویحفظ استمراریته.
حفظ النفس :وهو صون حق حیاة اإلنسان وتجنبه الهالك ،متمثلة بكل ما یحتاجه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن()74
وقد لجأ بعض الواقفین إلى استخدام النقوش الكتابیة في إثبات أوقافهم ووضعها على المنشآت الموقوف علیها ،لیراها المارة
والمترددون علیها ،وقد حقق ذلك عدیدًا من المآرب المنشودة ومنها :اإلعالم واإلعالن عن الوقف ،وهو إشهار علني للجمیع
حتى ال تمتد أیدي العابثین بالوقف أو العبث بشروطه أو نهبه أو مصادرته (.)75

• المصطلحات المعمارية:
• القيسارية :مصطلح غیر عربي دخل اللغة العربیة بالتقادم ،وهو مشتق من اسم قیصر  Caserأو قیصریة Cesarie
وهذا المصطلح یعني سوقًا صغیرة مخصصة لبیع سلعة معینة ،وقد تحرف االسم من قیصر مع مرور الزمن إلى قیساریة،
والجمع قیاسر ،أو یكون هذا المصطلح نسبة إلى مدینة قیساریة الموجودة على ساحل بحر الشام في فلسطین ،والقیساریة
هي السوق المسقوفة التي توجد على جانبیها الدكاكین التي فیها لكل صنف من أصناف التجارة موضع خاص ،وتصمیم
األسواق بهذه الصورة قد ورثناه عن الحضارة البیزنطیة(.)76

• مصطلحات طبقات المجتمع:
• الصوفية العجم:الصوفیة هم جماعة من المسلمین آثروا التفرغ للعبادة واالبتعاد عن كل ما یشغلهم عنها( )77وقد ذكر
ابن بطوطة في رحلته" :وأما الزوایا فكثیرة ،وهم یسمونها الخوانق ،واحدتها خانقة ،واألمراء بمصر یتنافسون في بناء
الزوایا ،وكل زاویة بمصر معینة لطائفة من الفقراء ،وأكثرهم األعاجم ،وهم أهل أدب ومعرفة بطریقة التصوف ،ولكل
زاویة شیخ وحارس ،وترتیب أمورهم عجیب"(.)78
وكون المتصوفة طبقة اجتماعیة كان لها دورها المؤثر في حیاة المجتمع ،فقد حصلوا على تقدیر اجتماعي عال ،وكان لهم
دورهم البارز في مقاومة الفساد ،ولم یسكتوا عن محرم ،فینصحون الحكام ویرشدونهم إلى الخیر ،وربما ثاروا علیهم()79
وزیرا للفاطمیین ،وكان الغرض من
وقد بدأ صالح الدین في غرس التصوف في أهل مصر لمحاربة التشیع ،وهو ال یزال
ً
نشر التصوف هو مزاحمة بقایا العقائد اإلسماعیلیة الشیعیة بمصر ،بحیث تكون اآلراء الصوفیة هي التي ستشغل الفراغ
ال ذي تركه دعاة الشیعة اإلسماعیلیة ،إذ كان المصریون قد تأثروا بمعتقدات وتعالیم اإلسماعیلیة ،ولما وجدوا أنفسهم بعد
إنقراض الدولة الفاطمیة قد حرموا مما یغذي عاطفتهم الدینیة اتجهوا إلى التصوف ،وأحلوه في نفوسهم وحیاتهم محل مما
كانوا یسمعونه من الدعاة اإلسماعیلیة ،وبهذا یكون القائمون على الدولة األیوبیة قد فهموا الناحیة النفسیة في الشعب ،فحاربوا
العقائد الفاطمیة بمصر بتعالیم الصوفیة ،وربما یكون السبب في ذلك أیضًا هو سوء األحوال السیاسیة واالقتصادیة التي
عاشها الشعب المصري في مرحلة االنتقال بین العهدین الفاطمي واألیوبي من فتن داخلیة ومجاعات وحروب صلیبیة ردت
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مصر إلى لون من الحیاة فیه شعور حقیقي بالفقر مما خلق في الناس استعدادًا للخضوع لدینهم ،وآمالً في نعیم اآلخرة ،وكان
لدخول الفكر األشعري إلى مصر على ید صالح الدین ،وأثر ذلك في میل أهل مصر للعلوم الدینیة النقلیة ،أكثر من میلهم
للعلوم الفلسفیة العقلیة(.)80
وقد وصف الصوفیة هنا بالعجم ألن صالح الدین األیوبي قد عمد إلى استقدام ثالثمائة من أكابر الصوفیة المعتدلین من بالد
الشام من أهل الورع والدین وأنزلهم في دار سعید السعداء عام 569هـ1174 /م بعد أن حولها إلى خانقاة ،وأوقف علیها
عدید من األوقاف(.)81

• العبارات الدعائية:
ع ِز ٌ
یز أي قوي بعد
عزازةً بالفتح فهو َ
ع َّز یعز ع َِّزا بكسر العین فیهما ،و َ
• العزة هلل وحده.الع ُِّز ضد الذل ،تقول منهَ :
ذلة( )82وقد وردت هذه العبارة هنا الرتباطها بالحالة السیاسیة في العصر األیوبي لتوضح مدى انتصار األیوبیین على
الصلیبیین وتمجد دورهم السیاسي في توحید الجبهة اإلسالمیة لمواجهة الصلیبیین في بالد الشام ،وتوضح دورهم الحربي
في التصدي للقوى الصلیبیة ،وإلحاق الهزائم بهم ،واسترداد بیت المقدس من أیدیهم ،وحصولهم على غنائم كثیرة منهم.
وقد وردت عبارة "العزة هلل" أیضًا على تابوت خشبي عثر علیه في المشهد الحسیني  ،وجد مودعًا أسفل المقصورة النحاسیة
وسط القبة ،والتي یتوصل إلیها من فتحتین صغیرتین باألرضیة ،ثم تم نقله إلى متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة لیعرض
به(.)83
• "اللهم ارحم الملك الناصر صالح الدنيا والدين ورضى عنه".
الرحمة :الرقة والتعطف ،وارحم بمعنى ترحم علیه القوم ،ورحم بعضهم بعضا( )84وفي هذه العبارة دعاء للملك الناصر
صالح الدین بالرحمة والمغفرة له ،وأن یرضى عنه المولى سبحانه وتعالى على ما بذله من جهاد ضد الصلیبیین من أجل
إعالء كلمة الحق ونصرة الحق والدین.
• "خلد هللا ملكه":الخلد :دوام البقاء( ،)85والمقصود بهذا الدعاء بقاء دولة الملك العزیز عثمان واستمرارها ،وانتصاره
على أعدائه من الصلیبیین.

• عبارة الصالة على الرسول "صلى هللا عليه وسلم"(:)86
• "وصلى هللا على محمد وآله وأصحابه أجمعين"
بدأ كاتب النقش النص بعبارة دعائیة نصها" :العزة هلل وحده" وختم النص بعبارة الصالة على الرسول "صلى هللا علیه وسلم"
وعلى آله وأصحابه أجمعین ،وهو ما یشیر إلى انتشار الروح الدینیة في العصر األیوبي ،ومدى تقرب األیوبیین إلى هللا
سبحانه وتعالى.

• نتائج الدراسة:
تصحیح قراءة عدید من الدراسات السابقة التي تناولت هذا النقش بالقراءة فقط ،فوقعت في عدید من األخطاء أثناء
القراءة.
أكدت الدراسة على صحة إثبات الوقف وتوثیقه من أجل الحفاظ علیه واستمراریته بهذا النقش ،وهو نوع من الوقف
األهلي أو الذري ،تحققت فیه كل شروط الوقف ،فالواقف هو :العزیز عثمان ومن قبله صالح الدین األیوبي ،والموقوف:
قیساریة بمدینة دسوق ،والموقوف علیهم :هم الصوفیة العجم القاطنین بخانقاة أو دار سعید السعداء بمحروسة القاهرة،
وصیغة الوقف :التي أوقفها على بقعتهم.
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بینت الدراسة أنه ومن خالل دراسة شكل الكتابات بالنقش _موضع الدراسة_أن الكتابة مرسلة بمعنى أن كلماتها إلى
جانب بعضها ،ولعل هذا من الفروق التي تمیز بین خط الثلث في العصر األیوبي في بدایاته وخط الثلث في العصر المملوكي.
كثیرا من كلمات النقش تخلو من نقاط إعجام الحروف ،ولذلك یعتبر هذا النقش ضمن النقوش التي
أوضحت الدراسة أن
ً
تمثل الم رحلة االنتقالیة من الخط الكوفي إلى خط الثلث ،غیر أنه ومن المالحظ إعجام بعض الكلمات "عضد-القاهرة-تاج-
ظهیر" ربما لتمییزها.
أوضحت الدراسة أن الخطاط حافظ على االتجاه البصري للنقوش الكتابیة وذلك من خالل كتابة النقش في أربعة أسطر،
السطر األول منها یشتمل على عبار ة دعائیة نصها" :العزة هلل وحده" وقد كتبها بصورة كبیرة الحجم وملفتة النتباه القارئ
للنص أو المشاهد له ،وفي ذلك نوع من الحفاظ على االتجاه البصري للعبارة وجذب انتباه القارئ إلیها ،ثم یالحظ أن األسطر
الثالثة التالیة لها كتبت بصورة متساویة في الحجم تقریبًا ،وبحجم أصغر بكثیر من السطر األول.
حافظ الخطاط على االتجاه البصري للنقوش الكتابیة بتكبیر حجم كلمات معینة لجذب انتباه القارئ لها فقام الخطاط بكتابة
اسم السلطان "الناصر صالح الدنیا والدین" بالسطر الثاني ،وكتابة اسم الدار "السعید السعدا" بالسطر نفسه ،وكلمات "الباب
الجدید والفتح السعید" بالسطر الثالث ،وكتابة اسم السلطان "الملك العزیز عثمان بن یوسف بن أیوب" بالسطر الرابع بصورة
كبیرة الحجم عن بقیة كلمات النقش لجذب انتباه القارئ إلیها ،وتمییزها عن غیرها من بقیة كلمات النقش.
بینت الدراسة التزام الخطاط ببعض خصائص خط الثلث وممیزاته فیالحظ التركیب والتداخل في كثیر من كلمات النقش.
بینت الدراسة أن هذا النقش سایر األمثلة السابقة له والمنفذة على العمارة اإلسالمیة في مصر منذ بدایة العصر األیوبي
فیالحظ أن النقوش على العمارة والتحف التطبیقیة سایرت التطور التدریجي ،فبدأ خط الثلث بسیطا ً وشبیها ً بالخط الكوفي
في بعض خصائصه الكتابیة.
أكدت الدراسة وجود أنواع عدیدة من األلقاب في هذا النقش_موضع الدراسة_ منها :األلقاب الدالة على مكانة سالطین
األیوبیین في العالم اإلسالمي ،وتصدرهم لملوك وسالطین األطراف ،كألقاب :سلطان اإلسالم والمسلمین ،سید الملوك
والعبید ،عضد الدولة القاهرة ،تاج الملة الزاهرة ،نظام العالم ،فلك المعالي ،ظهیر أمیر المؤمنین ،ومنها األلقاب الدالة على
الجهاد ،وهي ألقاب اعتز بها سالطین األیوبیین ،لداللتها على رسالتهم في تزعم حركة الجهاد ضد الصلیبیین في الشرق
اإلسالمي ،مثل ألقاب :الناصر ،العزیز ،ظهیر أمیر المؤمنین ،صالح الدنیا والدین ،عماد الدنیا والدین ،وهي ألقاب تمجد
دورهم السیاسي ،في توحید الجبهة اإلسالمیة لمواجهة الصلیبیین في بالد الشام ،ودورهم الحربي في التصدي للقوى الصلیبیة،
وإلحاق الهزائم بها ،واسترداد بیت المقدس من أیدیهم ،كما أوضحت األلقاب الفخریة لسالطین بني أیوب میلهم للتصوف،
وغلبة الروح الصوفیة على عصرهم.
بینت الدراسة أن المقصود بلقب "الفتح السعید" الوراد بالنقش هو محاربة العزیز عثمان للصلیبیین وفتح یافا وتبنین
واالستیالء على ما بها من غنائم كانت في أیدي الفرنج.
أكدت ال دراسة على استخدام لقب "محروسة القاهرة" وهو اسم شاع استخدامه واطالقه على مدینة القاهرة منذ العصر
الفاطمي ،واستمر استخدامه في العصر األیوبي.
أوضحت الدراسة استخدام بعض من مصطلحات اإلنشاء ،مثل :مما أمر بهذا الباب الجدید -أوقفها ،كما تم استخدام بعض
المصطلحات المعماریة مثل :القیساریة وتتبعت الدراسة أصول نشأتها وظهورها وتكوینها المعماري.
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بینت الدراسة أن دار سعید السعداء خصصت للصوفیة العجم القادمین من بالد الشام ،كما عرضت الدراسة للمجتمع
المصري ،وأوضحت أن صالح الدین بدأ في غرس التصوف في أهل مصر لمحاربة التشیع ،وكان الغرض من نشر
التصوف هو مزاحمة بقایا العقائد اإلسماعیلیة الشیعیة بمصر ،بحیث تكون اآلراء الصوفیة هي التي ستشغل الفراغ الذي
تركه دعاة الشیعة اإلسماعیلیة ،فاتجهوا إلى التصوف ،وأحلوه في نفوسهم وحیاتهم محل مما كانوا یسمعونه من الدعاة
اإلسماعیلیة ،وب هذا یكون القائمون على الدولة األیوبیة قد فهموا الناحیة النفسیة في الشعب ،فحاربوا العقائد الفاطمیة بمصر
بتعالیم الصوفیة.
أكدت الدراسة ارتباط العبارات الدعائیة التي وردت ضمن نص النقش بالحالة السیاسیة في العصر األیوبي لتوضح مدى
انتصار األیوبیین على الصلیبیین وتمجد دورهم السیاسي في توحید الجبهة اإلسالمیة لمواجهة الصلیبیین في بالد الشام،
وتوضح دورهم الحربي في التصدي للقوى الصلیبیة ،وإلحاق الهزائم بهم ،واسترداد بیت المقدس من أیدیهم ،وحصولهم
على غنائم كثیرة منهم.
أكدت الدراسة على انتشار الروح الدینیة في العصر األیوبي ،ومدى تقرب األیوبیین إلى هللا سبحانه وتعالى فقد بدأ كاتب
النقش النص بعبارة دعائیة نصها" :العزة هلل وحده" وختم النص بعبارة الصالة على الرسول "صلى هللا علیه وسلم" وعلى
آله وأصحابه أجمعین.

• التوصيات:
• تصویب المعلومات الخاصة بالتحفة ،وكذلك نص الكتابات الموجودة على بطاقة العرض الخاصة بها والمعروضة
بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة.

شكل رقم ( ) 1الجانب األيمن من نقش إنشاء وتجديد قيسارية بدسوق موقوفة على دار سعيد السعداء .من عمل الباحث.

شكل رقم ( ) 2المنطقة الوسطى من نقش إنشاء وتجديد قيسارية بدسوق موقوفة على دار سعيد السعداء .من عمل الباحث.
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شكل رقم ( ) 3الجانب األيسر من نقش إنشاء وتجديد قيسارية بدسوق موقوفة على دار سعيد السعداء .من عمل الباحث.

شكل رقم ( ) 4تحليل أبجدي لحروف نقش إنشاء وتجديد قيسارية بدسوق موقوفة على دار سعيد السعداء .من عمل الباحث.
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شكل رقم ( ) 5تفريغ لنص تأسيس المدرسة الصالحية التي بناها صالح الدين بجوار قبر اإلمام الشافعي والمؤرخ سنة 575هـ1179 /م .من
عمل الباحث.

شكل رقم ( ) 6تحليل أبجدي لحروف نص تأسيس المدرسة التي بناها صالح الدين بجوار قبر اإلمام الشافعي والمؤرخ سنة 575هـ1179 /م.
من عمل الباحث.
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شكل رقم ( : ) 7تفريغ لنص تأسيس مسجد اللمطي بمدينة المنيا ،والمؤرخ سنة 578هـ1182/م .نقالً عن :عاطف سعد محمد محمود :النقوش
الكتابية الباقية على اآلثار بمنطقة مصر الوسطى ،شكل رقم .20

شكل رقم ( : )8تفريغ لنص إنشاء قلعة الجبل ،المؤرخ سنة 579هـ1183/م .من عمل الباحث .
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شكل رقم ( : ) 9تحليل أبجدي لحروف نص إنشاء قلعة الجبل ،المؤرخ سنة 579هـ1183/م .
من عمل الباحث.

لوحة رقم ( )1نقش إنشاء وتجديد قيسارية بدسوق موقوفة على دار سعيد السعداء .نقالً عن:
Weill, Jean David: Les Bois a` Epigraphes Jesqu a` L’Epoque Mamlouke, pl. XXI.
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لوحة رقم ( )2نقش إنشاء وتجديد قيسارية بدسوق موقوفة على دار سعيد السعداء .نقالً عن :أرشيف متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة.

لوحة رقم ( )3البطاقة التعريفية الخاصة بالتحفة والموجودة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة.

الحواشي و المراجع
( )1لالستتادة ا ةر :س س ت كما ا د ةل الس ةلةا إلا ةيستتالكمص  ،كر ت ا ةإل رق،تتص ةلر ت طا ةل اا 1ا 2000ما ص
 32ا عب ةل حمما جا دس ةلفنون ةلدخ ،مص ةيستتتالكمص  ،ةلةرتتت ال ةواوم وةلاامو ا كوبةص بو عب ةلة دا ةل اا
2000ما ص . 1
( )2ك ج ا عب ةلانةمس صالح ةل ال ةواوم ا ةلقمئص ةلار اص ةلة كص لمكا با ةل اا 1999ما ص . 81
( )3بث إلقم 480ا ت ع تج ه ح إلا ةلابم،تتص كل ةلجا لمص عمي اانص ةللتت ل كل تت إلا ةلجا لمص ملي ةلارتتق ةلبلتتمن ق ب
خ ر ه ممب س ةلج تتنكم  .كب إل ا عم م تت س ةلاوت ةلاو،م مص ةلج ا ا لارتت وةل ا وك رق ومال ةل ااص وةلرتتقم اا
ةلاوبةص ةلكب ى ةوكم اص مبو طا ةل اا  1306تتا جتت1ا ص 23ا إلزطا ع صم كبا س خ ر وةت ةلرو،مص  ،كر ،
ةلةر ال ةواوم وةلاامو ( 923-567ت1517-1171 /م)ا ةل اا ككابص ك مول ا ت1ا 1997ما جت 1ا ص .129
( )4ةلا ر اس لف:ص  ،إلستمص ككورص كل خ ن ماةني ةلابل بو ةلاك نا و" ه" ح ص تفم ةل، :مص  ،ةلمغص ةلف إلستمص.لالستادة ا
ةر :س كب إل ا عم م س ةلاوت ةلاو،م مصا جتتت ت1ا ص 90ا جتتت ت4ا ص ص 103-102ا ةلب إلث ا ع ر ن كبا  ،ادس بث
صالح ةل ال ةواوم عمي ةلاووإل ةلب ،إلي وةلةا ةر لا انص ةل ا( 589-564تتت)1193-1168(/م)ا إلس لص ك جلام
 ،ةلب ،إلا وةلن:م ةيسالكمصا ج كةص بم ةل ىا ممص ةلر اةص وةل إلةس ت ةيسالكمصا ةللةو اصا 1988ما ص 482ا بكملا
كبا كبا ا لممي عم مم ة ممس ةلارومب ت ةلاةا إلاص  ،ةلوث ئق ةلاامو مص ( 923-648تتت1517-1250 /م)ا ةإل ةلنر
م لج كةص ةوك اكمصا ةل اا ت1ا 1990ما ص 39ا سالما باال ملس ةلا ةإلس ةيسالكمص  ،كر  ،ةلةر ةواوم
و وإل  ،ررتت ةلا ل ةللتتتن ا إلستت لص اوإلةها قلتتتم ةلا إلابا ممص ةط ةبا ج كةص نو ا 1999ما ص ص 32-30ا
حالطا حلتلا عب س صتب س ةلاةجم ةلج كع  ،ةلارتمب ت ةواوممص وةلاامو مص وةلةثا رمص ذةت ةوصتود ةلة ممص وةلف إلستمص
وةلا مص (ةلارتتومب ت ةي ةإلاص وةلةلتتك اص وةللتتم ستتمص وة قار ت اص وة جاا عمص وةلة ئممص)ا ةإل ةلةمم لماالاملا مم وتا
لبن نا تت ت1ا 1999ما ص 80ا سم ا بحا ،ؤة س ت إلاب كر ةيسالكمص زكل سال مل من باوب ( 648-567تتتت)ا سملمص
صتفب ت كل ت إلاب كرت 50ا ككابص ك مول ا ةل اا 2002ما ص ص 116-113ا ك نديا رمل ي.س ةل ا ةواوممص.
إلةستتص بوا ة،مصا ت جاصس عثا ن كرتتوفي عثا نا ةلارتت وا ةل وك لما جاص 1091ا ةلاجمس ةوعمي لمث ،صا ةل اا
تتتت ت1ا 2007ما ص  232ا ةلاوملا كبا عثا ن ستةم س ةووق ف ةيستالكمص ، ،ملتومل  ،ةلةرت ةلاامو (-648
 923تتتتتت1517-1250 /م)ا إلست لص اوإلةه ، ،ملتفص ةلا إلابا قلتم ةلا إلابا ممص ةط ةبا ج كةص ةلم كو ا 2007ما ص
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157ا بحا ا بحا عب ةل ةزطس ةلةا إلا ةيستالكمص  ،كرت كن ةلفام ةلة م حاي رق اص ةلةرت ةلاامو ( 923-21تتتتت/
1517-641م)ا ةإل ةلفك ةلة م ا ةل اا تتتتتت1ا 2009ما ص 212ا حا ا كبا رجمل عب ةلو ب كبا س ةللتتم ستتص
ةل ةخممص لنوإل ةل ال كباو زرك ( 569-541تتتتتت1174-1146 /م)ا إلست لص ك جلتام  ،ةلا إلاب ةيستالك ا قلتم ةلا إلاب
وةطث إلا ممص ةط ةبا عا ا ةل إلةست ت ةلةمم ا ةلج كةص ةيستالكمص مغداا 2009ما ص ص 172-171ا ةللت ج ر ا إلةالس
إلوةئع ةووق ف  ،ةلب ،إلا ةيسالكمصا ةإل رق،ص كر لموب عص وةلنر وةلاوزاعا ةل اا ت1ا 2010ما ص .118
( )5ةلا ادي (ت ةل ال بحا مل عم ت  845ت)س ةلاوةعظ وة عاب إل م ةلاوت وةطث إل ةلاة وف م لاوت ةلا اداصا
تب مقس كبا زانقما ك ابص ةلر ق ويا ككابص ك مول ا ةل اا تت1ا 1998ما جت ت 3ا ص 437ا ةللمو (ةلب ،ظ جالد
ةل ال عب ةل حال ت  911تتتتتت)س حلتل ةلاب ت ا  ،ت إلاب كرت وةل اا تب مقس كبا بمو ةلف،تل مم ة مما ةإل محم
ها ةل اا تتتت1ا 1967ما جتتت ت2ا ص ص 256-255ا ،ك يا بحا س كل ج
ةلكال ةلة ممصا عملي ةلب م ةلبمب و
ةل ا وك ةإلستتق ا ةلةر ت ةواوم ا ةإل ةلاة إلفا ةل اا 1969ما جتتتتتت 2ا ص 14ا ةلب إلث ا ع ر ن كبا  ،ادس بث
صتالح ةل ال ةواوم عمي ةلاووإل ةلب،ت إلي وةلةا ةر ا ص ص 133-132ا 140ا 479-476ا عالما رةات مستا عملس
،نون ةلرت ط ةووستت  ،ةلةرتوإل ةيستالكمصا ةإل ةلاة إلفا ةل اا تتتت ت5ا 1992ما ص 192ا ةلنج إلا ع ك س ةلو ط
ةلرتو،مص  ،كرت  .ررتاتق ور:اق وإلوة ا ةإل ةلاة إلفا ةل اا تتتت ت5ا 1992ما ص 94ا ابم ا ستوستل ستمما نس
كنر ت ت ةللتتمل وةل مم  ،ةلجق ةيستتالك  .ةلةا إلا ةواوممصا ككابص ةلرتتب با ةل اا 1994ما ص 12ا ستتم ا بحا ،ؤة س
ت إلاب كر ةيسالكمصا ص ص 85-84ا ك نديا رمل ي.س ةل ا ةواوممصا ص ص .180-179
( )6تة ف ه ةووق ف م ووق ف ةو ممص (ةل إلاص)س و ةلا لق ر ظ خ ص مك كل بو ةلوةقل بو كل و ا ةللتتمو ن بو
ه ةلجقص ةلاوةر وةلا ةإلس وةلجوةكع وةلا ب .لالستتادة ا ةر :س ةلا اديس ةلاوتا جتتتتتت 3ا ص 269ا
ةل ت ا و،
كب إل ا عم م س ةلاوت ةلاو،م مصا جت ت3ا ص ص 108-107ا سم ا بحا ،ؤة س ت إلاب كر ةيسالكمصا ص 138ا لبنمصا
س ةلا ر وةت وةلدوةا ةل كرت مص زكل ستال مل ةلاا لم ( 922-658تتتتت1516-1259 /م)ا إلست لص اوإلةه ،
موإلةن
ةلات إلابا ممتص ةلت إلةستتتت ت ةلةممت ا ةلجت كةتص ةوإل رمتصا 2004ما ص 55اا 158ا ةلاومتلا كبات عثات ن ستتتتةمت س ةووقت ف
ةيستالكمص ، ،ملتوملا ص 13ا بحا ا بحا عب ةل ةزطس ةلةا إلا ةيستالكمص  ،كرت ا ص 214ا ةلدةكم ا  ،اد مم ة ممس
ةووق ف ، ،ملومل  ،عق ةلاا لم ( 922-648تتت1517-1250 /م)ا إلس لص ك جلام  ،ةلا إلابا قلم ةلا إلاب وةطث إلا
ممص ةط ةبا عا ا ةل إلةستتت ت ةلةمم ا ةلج كةص ةيستتتتالكمصا اداا 2010ما ص 31ا ةلة صتتت ا بكل تتتتفمق كبا س كب ر
ةووق ف ةيستتالكمص وبث  ،ةستتا ةكص ةورلتتجص ةلب،تت اص لما ن ةلا إلاامص .ح لص إلةستتمص ةلبم ا ةل ااص كل ك انص ر ممسا
إلست لص ك جلتتام  ،ةلقن ستتص ةلاةا إلاصا ممص ةل إلةست ت ةلةمم ا ج كةص ةلنج ح ةلو نمصا ر ممسا ،ملتتوملا 2010ما ص ص
23-22ا ةلبجمم ا عب هللا مل كبا مل ستة س ةووق ف ةلنبواص وبوق ف ةلامف ةل ة ت الا ةإل ةلكال ةلةمامصا مم وتا لبن نا
تتتتت 1ا 2011ما ص 144ا صتب يا عك كص ستةم س ةلوقل ةيستالك ممل ةلن :اص وةلاوبمقا ةإل ةلنف ئس لمنرت وةلاوزاعا
ةوإل نا ت2ا 2011ما ص ص .108-105
( )7ةلاوملا كبا عثا ن ستةم س ةووق ف ةيستالكمص ، ،ملتوملا ص ص 162-161ا كباو ا ع ل ستة كبا ا حن ن
كرتوفي حج زيس "ةلة ةلص ة جاا عمص كل خالد حج بوق ف ةلو ا ةلةثا رممل  ،كرت  ،ةل ن ةلة ت ةلقج ي إلةستص
ح ،ت إلاص وث ئ مص"ا كجمص ةتب ةطث إلامل ةلة با ةلة 11ا إلةس ت ت  ،اث إل ةلو ل ةلة م 15ا ةلاؤتا ةلل ت س عر ت
لالتب ةلة م لآلث إلامل ةلة با 2013ما ص ص .884-883
( )8لالستتادة ا عل ةلوقل وب اماو وبروةعو ةر :س ةلا اديس ةلاوتا جتتتتتتت 3ا ص 265ا 267ا عفمف ا كبا س ةووق ف
وةلبم ا ة قارت اص  ،كرت  ،ةلةرت ةلةثا ر ا ستملتمص ت إلاب ةلارت امل 44ا ةلقمئص ةلارت اص ةلة كص لمكا با 1991ما
ص ص .18-15
( )9لالستتادة ا عل ةل ملتت إلاص ةر :س ك زوطا كبا عب ةلةدادس ةلفل ةيستتالك  ،ةلةرتت ةواوم ا ةلاكابص ةلث ،مص 80ا
وزةإلا ةلث ،ص وةيإل ت ةل وك ا ةلاؤستلتص ةلارت اص ةلة كص لماالمل وةلا جاص وةلوب عص وةلنرت ا ةل اا 1963ما ص ص
40-39ا بكملا كبا كبا ا لممي عم مم ة ممس ةلارتومب ت ةلاةا إلاصا ص 92ا كبا ا إل،ةت كوستيس ةلو ت وةلبموت
ةيسالكمص  ،كر ةلةثا رمصا ةل ةإل ةلار اص ةلمبن رمصا ةل اا ت1ا 1993ما ص 37ا .40-39
( )10قملت إلاص ةلرت بس مرت إلا ةل ا تج ه قملت إلاص جق إل سا ق د ةمل عب ةل :س وقفق ةللتمو ن ةلام ةلن صت صتالح
ةل ال اوسل ةمل باوب عمي ةلجا عص ةلرو،مصا اةن ما ر ا سةم ةللة ة  .لالسادة ا ةر :س ةلا اديس ةلاوتا جت ت 2ا ص
558ا كب إل ا عم م ت س ةلاوت ةلاو،م مصا جتتتت ت2ا ص 89ا ةلةا يا اك د بحا حلتلس ةلانرت ت ةلاج إلاص  ،ةل ا ،
ةلةر ةلاامو ا إلس لص اوإلةها ممص ةطث إلا ج كةص ةل اا 1974ما ص .127
( )11ستوطس ق ع ا ك د ستوطا مم ا جمممص ك د قلتم كل ك ا اص ةلغ ممص عمي ةلرت ش ةلرت ق لبب إل تم قبم ،وا منبو
ستتتت عاملا و كل ةل ى ةل ت ااتص وإل ت  ،قوةرمل "ةمل كاات ت "ا و ،تبفتص ةيإل تتتت ا و ،ةلابفتص كل بعات د ةلغ ممتص.
لالستتتادة ا ةر :س كب إل ا عم م تت س ةلاوت ةلاو،م مصا جتتتتتتت11ا ص ص 7-6ا إلكديا كبا س ةل كوس ةلجغ ة ،لمبال
ةلارت اص كل عق ق ك ةلارت امل ملي ستنص 1945ما ةل لتم ةلث ر ا ةلبال ةلب لمصا ةلجد ةلث ر ا ك ا ا ت ةلغ ممص وةلانو،مص
وةلببم اا ك د وث ئق وت إلاب كر ةلاة ص ا ةلقمئص ةلار اص ةلة كص لمكا با 1994ما ص 11ا .47
( )12ا وس كل ةل ى ةل ااص كل بعا د ةلبقنلتت واص .إلكديا كبا س ةل كوس ةلجغ ة ،لمبال ةلارتت اصا ةل لتتم ةلث ر ا
ةلبال ةلب لمصا ةلجد ةلث لثا ك ا ا ت ةلجمدا ومن سوال وةلفموم وةلانم ا ص .248
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ةلاوت وةطثت إل ةلاة وف مت لاوت
( )13ةلا ادي (ت ةلت ال بحات مل عم ت  845تتتتتتتتت)س ةلاوةعظ وة عابت إل مت
ةلا اداصا ح و و ال ك كاو وحوة تمو وو تع ،ق إلستوس باال ،ؤة ستم ا كؤسلص ةلف ق ن لما ةس ةيسالك ا لن نا 2003ما
ا  ،ت إلاب كر وةل اا ص ص 261-260ا كب إل ا
كجت4ا جت1ا ص 728ا كش إلقم 2ا ةللمو س حلل ةلاب
عم م س ةلاوت ةلاو،م مصا جتت1ا ص 23ا جتت4ا ص ص 103-102ا جتت6ا ص 8ا 50ا ممم ا بحا س حم ا صالح ةل ال
ةواوم ا ةلاوبةص ةل حا رمصا ةل اا تتتتت2ا 1926ما ص ص 223-222ا ةلب إلث ا ع ر ن كبا  ،ادس بث صالح ةل ال
ةواوم عمي ةلاووإل ةلب،تت إلي وةلةا ةر ا ص ص 483-482ا إلااونا بر إلاوس ةل ا ت إلاب ح تت اا ت جاصس لومل
 ،جا ةإل ةلفك لم إلةس ت وةلنر وةلاوزاعا ةل اا تت1ا 1994ما ص 92ا إلزطا ع صم كبا س خ ر وةت ةلرو،مص ،
كر ا جتتت 1ا ص ص 128-127ا ا سملا عب ةلن ص س ةلفنون ةلدخ ،مص ةيسالكمص مار  ،ةلةر ةواوم ا ةإل ةلو،
ل رم ةلوب عص وةلنرتت ا ةيستتكن إلاصا 2002ما ص 60ا ستتم ا بحا ،ؤة س ت إلاب كرتت ةيستتالكمصا ص 90ا 129-128ا
ك نديا رمل ي.س ةل ا ةواوممصا ص ص 233-232ا بحا ا بحا عب ةل ةزطس ةلةا إلا ةيستتالكمص  ،كرتت ا ص ص
.215-214
( )14سم ا بحا ،ؤة س ت إلاب كر ةيسالكمصا ص .135
( )15ةلا اديس ةلاوتا جتت 3ا ص 269ا كب إل ا عم م س ةلاوت ةلاو،م مصا جتت3ا ص ص 108-107ا إلزطا ع صم
كبا س خ ر وةت ةلرو،مص  ،كر ا جتت ت 1ا ص ص 133-130ا سةم ا عبم عن اتس "خ ر ت كر حاي رق اص عر
ةلاا لم ةلبب اص  784-648تت1382-1250 /م"ا كجمص ةوسا ذا ةلة 203ا ممص ةلا ممص ةمل إل لمةموم ةيرل رمصا ج كةص
مغ ة ا  1433ت2012 /ما ص ص .1459-1458
16
( ) Wiet,Gaston,”Les Inscriptions du Mausolée de Shafii”, Bulletin de L’Institut d’ Egypte,
Tome.XV, Session 1932-1933,Imprimerie de L’Institut Français d’Archéologie Orientale, Le
Caire,1933,PP.170-171,Pl.I.
ةمل جبم (كبا مل بحا مل ستةم مل جبم مل كبا مل عب ةللتالم ت  614تتتتت)س إلحمص ةمل جبم  ،كرت ومال ةلة ب
وةلة ةط وةلرت م وصت ممص عرت ةلب وب ةلرتممبمصا ةلالتا ا "ت ا م وخب إل عل ةتف ق ت ةوستف إل"ا تب مق .حلتمل ررت إلا
ككابص كر ت ا ةل اا 2ا 1992ما ص 43ا كش""9رفس ةلرتتفبصا ةلان:اص ةلة ممص لما ممص وةلث ،ص وةلةموما ةلاة لم
ةوث اص  ،ةلبال ةلة ممصا كو مع ك وإل وبو ها ةل اا1972ما جت 3ا ص .28
( )17و و ةلف تتتل ةلرتتتمب رجم ةل ال ةلابو ت ت ر ا ك ،ون تبت إلجم ةيك م ةلرت ت ،ة  ،قباوا وممنقا تتتب ا و و بمو
ةلب ت كبا مل ةلاو،ق مل ستةم مل عم مل ةلبلتل مل عب هللا ةلابو ت ر ةلام ل رجم ةل ال ةلف مو ةلرت ،ة ا ن  ،تال
ثم ةلوإلاا تف و عمي كبا ةمل ابميا و ن التتاب،تت ا ب ةلابمت  ،تت ح ةلوستتمتا ولو ا ب "تب مق ةلابمت" ،
ستاص عرت كجم ةا ولا ةستا ل ةللتمو ن صتالح ةل ال م ل ا إل ةلارت اص ق مو وب كو و ن اةا ها وا د برو ةماني ةلا إلستص
ةلرتالحمص ةلاج وإلا ل،ت ام ةلرت ،ة مر ت إلتو عمموا ثم ،ور ت إلالتق ملمو وذل  ،ستنص ةثنامل وستبةمل وخالتا ئصا و ن
ستتممم ةلب ل قممل ةلاة ،ص ماحوةد ةل رم ا رت و تو ستتنص عر ت وخالتتا ئص م ستتاوي خبو ت نا وتو،ي ستتنص ستتبع وثا رمل
وخالتتتتا ئص م لا إلستتتتص ةلا وإلاا وذ برو إل عمي ب ل ةلب ا وةستتتتاا مقم وبظق كةا ةو تتتتة اص م ل ا إل ةلارتت ت اصا
وةلابو ت ر رلتتبص ملي خبو ت ن ممم ا من حمص رمل ت موإلا وةستتاوى ر حمص ثم ا ةل ى كل بعا د رمل ت موإل .لالستتادة ا ةر :س
كب إل ا عم م س ةلاوت ةلاو،م مصا جت5ا ص 28ا إلزطا ع صم كبا س خ ر وةت ةلرو،مص  ،كر ا جت 1ا ص .142
( )18بمو كص ( ق ب ةل ال عب ةل حال مل مسا عمل ةلا س ت  665تتتتت)س عمون ةل و امل  ،بخب إل ةل ولامل ةلنوإلاص
وةلرتتتالحمصا ةل لتتتم ةلث ر ا تب مقس بحا ةلبملتتتوك ا محم ةلا ةس ةلة م ا وزةإلا ةلث ،صا 90ا كنرتتتوإلةت وزةإلا ةلث ،صا
ا  ،ت إلاب كر وةل اا
كرقا 1992ما ص 263ا ةلا اديس ةلاوتا جتتت ت 3ا ص 115ا ةللمو س حلل ةلاب
ص ص 259-256ا كب إل ا عم م ت س ةلاوت ةلاو،م مصا جتتتتت1ا ص 23ا جتتتتت6ا ص 9ا ستالما باال ت ملس ةلا ةإلس
ةيستالكمص  ،كرت  ،ةلةرت ةواوم ا ص ص 89-87ا ك نديا رمل ي.س ةل ا ةواوممصا ص ص 189-188ا عب
ةلفا حا ،اب عب ةلفا حس ةواوممون  ،ةلا إلاب ( إلةستتص ت كمص لعو ت ا ةللتتم ستتمص وةلب ،ت إلاص لم ولص ةواوممص  ،كر ت
وةلرت م وك ةحل جق ةلالتمامل ت ةلرتممبممل  690-490تتتتتت1291-1097 /م)ا ةإل ةلق ر لموب عص وةلنرت ا ةل اا
2013ما ص ص .289-288
( )19ةمل جبم س ةل حمصا ص ص .44-43
( )20ةلا اديس ةلاوتا جتت 3ا ص 269ا كب إل ا عم م س ةلاوت ةلاو،م مصا جتت3ا ص ص 108-107ا إلزطا ع صم
كبا س خ ر وةت ةلرو،مص  ،كر ا جت 1ا ص .147
ورت
( )21تامدت ةلوقفمت ت كل حمتث ك تقت ةلات م مارقت  ،ةلغت لل تكال عمي ةلوإلط بو ةلجم ا ولكل  ،ح ت قمممص رج
عمي كوة صتمبص كثل ةلبج بو ةل خ م بو ةلارتل حمث ت جع ةل ابص  ،ر رتق عمي كوة صتمبص ملي ةيعالم وةيعالن ولو
عمي جد ملتتمت كل را ةلوقفمص ةوصتتممص ةلالتتجمص عمي ةلجم بو ةلوإلطا و رت تكال مة تاستتمس ةلوقل مفا ا قرتتم اا
وتو تتتتع  ،بكت ل ظت ا مت لابت ر ةلاوقو،تص عممقت  .حلتتتت رملا مم ة مم وجت ي مم ة ممس " إلةستتتتص لاجاوعتص كل ةلوقفمت ت
ةل خت كمتص ةلةثات رمتص كبفوظتص مت لفنت ةلثت ر ماابل وم ت م مترستتتتانبود"ا كجمتص ة تبت ةلةت م لآلثت إلامل ةلة ب 19ا 2018ما
ص .2
( )22جامع كل ق ب را ة ةلن ش كل إلةس ت س م ص لم ا كرومم (ةلةجم) رق ئم ،ما ع ة إلةسص ج ن افم ،مل.
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Weill , Jean David: Les Bois a` Epigraphes Jesqu a` L’Epoque Mamlouke, Catalogue Général
du Musée Arabe du Caire, Imprimerie de L’Institut Français d’Archéologie Orientale, Le
Caire, 1931, p. 14, pl. XXI.
)Berchem, Max Van: Matériaux Pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, Mémoire de (23
La Mission d’Archéologie Français au Caire, T.XIX, Première Partie, Egypte, Paris 1894-1903,
pp.645-648, Weill, Jean David: Les Bois a` Epigraphes Jesqu a` L’Epoque Mamlouke, pp. 1416, pl. XXI, Combe, E., J.Sauvaget et G.Wiet: Répertoire Chronologique d' Epgraphie Arabe,
Tome Neuvième, Imprimerie de L' Institut Français d' Archéologie Orientale, Le Caire, 1937,
pp. 212-213.
ك زوطا كبا عب ةلةدادس ةلفل ةيستتتالك  ،ةلةرت ت ةواوم ا ص 37ا إلزطا ع صتتتم كبا س خ ر وةت ةلرتتتو،مص ،
كرت ا جتتتتت 1ا ص 133ا ست لما عب ةلةداد صتالحس ةلفنون ةيستالكمص  ،ةلةرت ةواوم ا ك د ةلكا ب لمنرت ا ةل اا
2000ما جت2ا ص ص 64-63ا لوحص إلقم 30ا سم ا بحا ،ؤة س ت إلاب كر ةيسالكمصا ص .116
( )24إلزطا ع صم كبا س خ ر وةت ةلرو،مص  ،كر ا جتت 1ا ص 133ا بحا ا عب ةل ةزط بحا س ةلةا إلا ةيسالكمص ،
كر ا ص .215
( )25ك زوطا كبا عب ةلةدادس ةلفل ةيسالك  ،ةلةر ةواوم ا ص .37
( )26إلزطا ع صم كبا س خ ر وةت ةلرو،مص  ،كر ا جت 1ا ص .133
( )27س لما عب ةلةداد صالحس ةلفنون ةيسالكمص  ،ةلةر ةواوم ا جت 2ا ص ص .64-63
)Weill, Jean David: Les Bois a` Epigraphes Jesqu a` L’Epoque Mamlouke, pp. 14-16, pl. (28
XXI.
ك زوطا كبا عب ةلةدادس ةلفل ةيستتتالك  ،ةلةرت ت ةواوم ا ص 37ا إلزطا ع صتتتم كبا س خ ر وةت ةلرتتتو،مص ،
كر ا جتت ت 1ا ص 133ا س لما عب ةلةداد صالحس ةلفنون ةيسالكمص  ،ةلةر ةواوم ا جتت ت 2ا ص ص 64-63ا لوحص
إلقم 30ا سم ا بحا ،ؤة س ت إلاب كر ةيسالكمصا ص .116
( )29لالستادة ا إلةجعس ةلةدةويا عب سس "ةلات ةلة م  ،ت م "ا كجمص ستوك ا جتتتتتت"1ا "2ا ةلاجم 32ا ك ا اص ةطث إل
ةلة كص .وزةإلا ةيعالما مغ ة ا 1976ما ص 412ا 417ا ملتتتمور ا  ،إلوطس "ةلات ةلة م كثم لام ةا"ا كجمص ةلفمرتتتلا
ةلة ةلث كلا ةللنص ةووليا 1978ما ص 63ا . 131
Schimmel, Annemarie: Calligraphy and Islamic Culture.1-Styles of Calligraphy, New York
University Press,1984,PP.17-18 .
( )30ةلا ملس و ت مل ةلاوو وصتتم ااق  ،تالمل كنلتتجما اب ب ةلا مل كل ةوستتفل ملي ةوعمي .لالستتادة ا ةر :س
ةلبقنل ا عفملس كةجم كرومب ت ةلات ةلة م وةلاو ملا ككابص لبن ن ر ونا 1ا 1995ما ص .20
( )31لالسادة ا عل صوإل ةلب وف وةوسا ةلا ب م ت عممق إلةجعس ةل م رن ي (بمو ةلةب س بحا مل عم ت  821تتت)س
صتبم ةوعرتي  ،صتن عص ةيررت ا رلتاص كرتوإلا عل ةلوبةص ةوكم اصا وزةإلا ةلث ،ص وةيإل ت ةل وك ا ةلاؤستلتص ةلارت اص
ةلة كص لماالمل وةلا جاص وةلوب عص وةلنر ا 1963ما جت 3ا ص ص . 99-58
( )32ةلة ةقصس ةلجد ةلا وإل كل ةلب ف ةلق مت عل كلتتتتاوى ةلالتتتتومما و ةلا واس ةل ي اكال إلموس ةلجمم وةللتتتتمل
وةلرتتت وةلةمل وةلف وبخوةتق وةلنون وةلم ا وذل  ،ح د ةرف ة ه ةلب وفا بو ةترتتت لق كااخ ا .ةلف موا حلتتتل مل
مم ة ممس كوةقع بث اص  ،تق كص-1.كاالف عرتتتما كو مع ةلف ز ط ةلاج إلاصا ةل ا را ةللتتتةو اصا 1ا 1992ما ص 117
كش "."3
( )33ع ف ة ةلنوا م ستتتمس ةلات ةلكو ،ذو ةلو ف ةلاا ل و،مو ح ود ةلفن ن ةلالتتتمم بن اجةل ل اص مةو ةلب وف قوص
بع ر كل ةلب ف رفلتتتتوا وذلت مترت ت ن إلستتتتم قاتص ح  ،ةولل وةلالم وام ات كل ةلب وف ةلوت لةتصا بو قوةئم ةلب وف
ةلر ت ع اا وبا ،ت رق ا ت مةو ةلب وف ةوخ ى لوةوا وك  ،كثمق كل ةلب وف ةلاناقمصا بو مرتتق ف ةلب ف ت
ا،تتف عمي ةلات جا وإلور ا وكل ثم ع ف م لات ةلكو ،ذو ةلرتتةبص ةلوةح ا(ةلر ت ص)ا بو ةلرتتةبامل(ةلر ت امل)ا بو
ةلات ةلكو ،ذو ةلرةل .لالسادة ا ةر :س ةلب ا حللس "ةلات ةلكو" ،ا كوسوعص ةلةا إلا وةطث إل وةلفنون ةيسالكمصا ككابص
ةل ةإل ةلة ممص لمكا با ةل اا 1ا 1999ما ةلاجم 3ا ص ص . 185-184
(. ) 34ب .ادوالس وصتل قمةص ةلجبلا ت جاص .جا د كبا كب زا ك ةجةص .عب ةل حال ز ا ةلقمئص ةلارت اص ةلة كص
لمكا با 1974ما كش " "2ص 92ا س لما عب ةلةداد صالحس ةلفنون ةيسالكمص  ،ةلةر ةواوم ا جت2ا ص ص -53
54ا ا سملا عب ةلن ص س ةلفنون ةلدخ ،مص ةيسالكمص مار  ،ةلةر ةواوم ا ص ص .121-118
(35) Wiet,Gaston,”Les Inscriptions du Mausolée de Shafii”, PP.170-171,Pl.I.
كباو ا كبا عب ةلةدادس تووإل ةلات ةلة م  ،كرت  ،عرت ي ةواومممل وةلاا لم ا إلست لص ك جلتام ا ممص ةط ةبا
ج كةص ةيسكن إلاصا 1974ما ص ص .75-67
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( )36لالستتادة ا إلةجعس كباو ا ع ل ستتة كبا س ةلن وك ةلكا ممص ةلب قمص عمي ةطث إل مانو ص كرتت ةلوستتوي كن ةلفام
ةيستالك وحاي رق اص ةل ن ةلا ستع عرت  .إلةستص اث إلاص ح،ت إلاصا إلست لص ك جلتام ا ج كةص جنوب ةلوة يا ممص ةط ةب م ن ا
قلم ةطث إل ةيسالكمصا 2002ما ص ص . 34-33
( ) 37م ب ةلا إلجس و عب إلا عل ،ابص ع اص اك ادا ةتل ت عق عل بإلمةص بكا إل ذةت ع ررتتل ةئ ي ذو صتتن كدإلإلا
تاا ملي ح ،ص ةل مع ةلب إلز ةلابمت مو تا ك  .ادوالس وصل قمةص ةلجبلا ص . 89
( )38كباو ا كبا عب ةلةدادس تووإل ةلات ةلة م  ،كرتت ت ا ص ص 79-76ا زةرو ،ا مودس ت إلاب ووصتتتتل قمةص
ةل ت اا ت جاتص وت ت ام .بحات إلةجا ك ةجةتص .جات د كب زا ةلاكابتص ةلة ممتص ()144ا ةلقمئتص ةلارتتتت اتص ةلةت كتص لمكات با
1974ما ص ص 72-71ا .ب .ادوالس وصل قمةص ةلجبلا ص ص 92-90ا .96-95
( )39لالسادة ا ةر :س بمو ةلبلل ةل وح (عم مل بم عب هللا كبا مل بم ةلل وإل مل عب ةل حال مل عب ةلةداد ت ط
 6تتتتتتت)س ممغص ةل ، ، :ت إلاب ةلامف ا تب مقس عا بحا الد واخ ونا م ت ت ةف وك ةجةصس باال ،ؤة ستتتم ا ةلاجمس
ةوعمي لمرتئون ةيستالكمصا ك د ةللم ا وةللنصا م ةإلا تب مق ةلااوو ت و ال ةلا ةسا كو مع ةو ةم ةلاج إلاصا ةل اا
2010ما ص  356ا ةمل ةوثم (بمو ةلبلتتتتل عم مل بم ةلك م كبات مل كبات مل عبت ةلك ام ةمل عبت ةلوةحت ةلرتتتتمبت ر
ةلجدإلي ةلام ل مةد ةل ال ت  630تتتت)س ةلك كل  ،ةلا إلابا كجتتتت 10ا كل سنص  628-562تتتتا ك ةجةص وتربممس كبا
اوستل ةل ق طا كنرتوإلةت كبا عم مم،تونا ةإل ةلكال ةلةمامصا مم وتا لبن نا تتتتتت4ا 2003ما ص ص 18-16ا بمو
كصس عمون ةل و امل  ،بخب إل ةل ولامل ةلنوإلاص وةلرالحمصا ةل لم ةوودا تب مقس بحا ةلبملوك ا محم ةلا ةس ةلة م ا
وزةإلا ةلث ،صا 88ا كنرتوإلةت وزةإلا ةلث ،صا كرتقا 1991ما ص 312ا كب إل ا عم م ت س ةلاوت ةلاو،م مصا جتتتتت1ا ص
ص 23-22ا سم ا بحا ،ؤة س ت إلاب كر ةيسالكمصا ص 21ا ك نديا رمل ي.س ةل ا ةواوممصا ص ص .45-44
( )40لالستتادة ا ةر :س ةمل ةوثم س ةلك كل  ،ةلا إلابا كجتتتتتت 10ا ص ص 225-224ا ةمل ت ة (ةل ت مق ةل ال ت
 632تتتتت)س ستم ا صتالح ةل ال ةواوم واممو كنااب ت كل ا ب ةلا إلاب لرت حل حا اا ةإل ةلان إل لموبع وةلنرت وةلاوزاعا
ةل اا تتتتتتتت1ا 2000ما ص ص 203-202ا 250-248ا بمو تتتت كصس عمون ةل و تتتتامل  ،بخب إل ةل ولامل ةلنوإلاص
وةلرالحمصا ةل لم ةلث ر ا ص ص 287-282ا ةل ب ( اس ةل ال كبا مل بحا مل عثا ن ت  748تتتت)س ت إلاب ةيسالم
وو،م ت ةلار م وةوعالما حوة س وو،م ت  590-581تتتتا تب مقس عا عب ةللالم ت ك يا ةإل ةلكا ب ةلة م ا مم وتا
ةل كر ت
لبن نا ت1ا 1997ما ج ت41ا ص 90ا ةمل ثم (ةيك م ةلب ،ظ عا ةل ال بمو ةلف ة مسا عمل مل ثم ةل
 774تتتتتت)س ةلب ةاص وةلنق اصا تب مقس عب هللا مل عب ةلابلتل ةلا ا ك د ةلببوس وةل إلةست ت ةلة ممص وةيستالكمص م ةإل
ج لموب عص وةلنر وةلاوزاعا ةل اا 1ا 1998ما جتتتت16ا ص ص 658-651ا ةلا اديس ةلاوتا ا جتتتت 3ا ص
ص 118-115ا ةللتتتمو لاة ،ص ود ةلامو ا تب مقس كبا عب ةل إل عو ا كنرتتتوإلةت كبا عم مم،تتتونا ةإل ةلكال
ةلةمامصا مم وتا لبن نا ت1ا 1997ما جت1ا ص ص 151-150ا 228-227ا ةمل تغ ي م ي (جا د ةل ال بمو ةلاب سل
اوستل ةمل تغ ي م ي ةوت مك ت  874تتتتتت)س كوإل ةلمو ،ص  ،كل ول ةللتمونص وةلاال،صا تب مق و إلةستص وتةممقس ربمل
كبات عبت ةلةداد بحات ا ةإل ةلكاتل وةلوثت ئق ةل وكمتصا ةي ةإلا ةلا داتص لما ة د ةلةمامتصا ك د تب مق ةلا ةسا كوبةتص ةإل
ةلكال وةلوث ئق ةل وكمصا تتتتت2ا 2012ما ةلاجم 2ا ص ص 6-3ا حا ا كبا رجمل عب ةلو ب كبا س ةللتم ستص ةل ةخممص
لنوإل ةلت ال كباو زرك ا ص ص 46-41ا ن ا جوةن ،وترتتتت س كةجم تت إلاب كرتتتت كل ةلفام ةلة م ملي رقت اتص عقت
ةللتت ةتا ت جاصس عن ن عم ةلرتتق ويا ك ةجةصس ع صتتم ةل ستتوق ا ةلقمئص ةلة كص ل رتتوإل ةلث ،صا وزةإلا ةلث ،صا ةل اا
2012ما ص ص 461-459ا عب ةلفا حا ،اب عب ةلفا حس ةواوممون  ،ةلا إلابا ص .265
( )41لالستادة ا ةر :س بمو ةلبلتل ةل وح س ممغص ةل ، ، :ت إلاب ةلامف ا ص 357ا ةمل ةوثم س ةلك كل  ،ةلا إلابا كجت
10ا ص 255ا ةمل ت ة س ستتم ا صتتالح ةل ال ةواوم ا ص ص 251-250ا ةمل وةصتتل (جا د ةل ال كبا مل س ت لم ت
 697تت)س كف ج ةلك وب  ،بخب إل من باوبا تب مقس جا د ةل ال ةلرم دا سملمص ت ةثن ا ةلجاقوإلاص ةلة ممص ةلااب اا وزةإلا
ةلث ،ص وةيإل ةل وك ا ةي ةإلا ةلة كص لمث ،صا ةإل ةل مما ةل اا 1960ما جتتت 3ا ص 3ا 83-82ا ةل ب س ت إلاب ةيسالم
وو،م ت ةلار م وةوعالما حوة س وو،م ت  600-591تتا جتت42ا ص 14ا 23ا ةمل ثم س ةلب ةاص وةلنق اصا جتت 16ا ص
ص 686-684ا ةلا اديس ةلاوتا جتت ت 3ا ص ص 119-118ا ةللمو ا جتت ت1ا ص ص 229-228ا 257ا ةمل تغ ي
م يس كوإل ةلمو ،صا كج ت2ا ص ص 8-7ا كب إل ا عم م س ةلاوت ةلاو،م مصا جتت1ا ص ص 24-23ا ق سما عب ه ق سمس
 ،ت إلاب ةواومممل وةلاا لم ا عمل لم إلةستت ت ت وةلببوس ةيرلتت ت رمص وة جاا عمصا ةل اا 2010ما ص 87ا ن ا جوةن
،وتر س كةجم ت إلاب كر ا ص .501
( )42ةو ا ك الصس ةلكا م ت ةلة ممص عمي ةطث إل ةيسالكمص كن ةل ن ةوود حاي بوةخ ةل ت ن ةلث ر عر لمقج ا( 18 /7م
)ا ككابص ةلنق،ص ةلار اصا ةل اا 1ا 1991ما ص . 198
( )43بكملا كبا كبا ا لممي عم مم ة ممس ةلارومب ت ةلاةا إلاصا ص ص .19-18
( )44ةل م رن يس صبم ةوعريا ج ت 6ا ص 41ا ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمص  ،ةلا إلاب وةلوث ئق وةطث إلا ةإل ةلنق،ص
ةلة ممصا ةل اا 1978ما ص ص .232-229
( )45ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص .310
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( )46ةل م رن يس صبم ةوعريا جتتت 6ا ص 53ا ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص ص 333-331ا عب ةلةممما ،قا س
ج كع ةلاؤا تمبا ستملتمص ةلث ،ص ةوث اص وةلا إلاامص .كرت وا ةلا ئص ا ب()22ا وزةإلا ةلث ،صا كوبةص مئص ةطث إل ةلارت اصا
1994ما ص . 65
ارت إل ت إلاا .
( )47ةلدإل ا كبا ح ك ستالكصس ةلالتكو ت ةيستالكمص  ،مال ةلرت م  ،ةلةرت ال ةواوم وةلاامو
إلةستص ت إلاامص وث ئ مص ( 922-567تتتتت1517-1171 /م)ا إلست لص ك جلتام  ،ةلا إلابا ممص ةط ةبا عا ا ةلببث ةلةما
وةل إلةس ت ةلةمم ا ةلج كةص ةيسالكمصا اداا 2018ما ص ص .233-232
( )48ةمل وةصلس كف ج ةلك وب  ،بخب إل من باوبا ا جت ت 3ا ص ص 77-74ا ةل ب س ت إلاب ةيسالم وو،م ت ةلار م
وةوعالما جت42ا ص ص 16-15ا .19
( )49ةل م رن يس صبم ةوعريا جتتت 6ا ص 16ا ةللمو ( ةيك م جالد ةل ال عب ةل حال ت  911تتتت)س ةلنقجص ةللواص
 ،ةوستتتتات ةلنبواتصا تب مقس بحات عبت هللا مت جوإلا ةلت ةإل ةلارتتتت اتص ةلمبنت رمتصا ةل ت اا 1ا 2001ما ص 162ا
كش()4رفس ةلرتفبصا ةلب ت ا حلتلس ةول ب ةيستالكمصا ص ص 349-345ا ةلفة ا كبا ،ق عب هللاس "م ت  ،ت ج ا ا
ل م ت ككص ةلاك كص  ،كومع ةل ن  6تتتتتت12 /م"ا إلةس ت ت اث إلاص مستتالكمصا ةلاجم ةلا كسا كو مع ةلاجمس ةوعمي
لآلثت إلا ةل ت اا 1995ما ص ص 259-258ا ةمل عا ا ستتتتةمت س بل ت ب ةلبكت م .ررتتتتاتقت ا وتووإل ت ا و تقت  ،كنو تص
ةلامم ةلة م "ا كجمص ةل ةإلاا ةلة ةلث ر ا ةللتنص ةلا كلتص وةلةرت ونا كو مع ةإل ةلقالدا ةل ا را  1420تتتتتتا ص ص
153-152ا م تا كرتوفيس ةول ب وةلوظ ئل ةلةثا رمص ( إلةستص  ،تووإل ةول ب وةلوظ ئل كن ةلفام ةلةثا ر لارت
حاي ملغت ةلاال،تص ةلةثات رمتص كل خالد ةطثت إل وةلوثت ئق وةلااوو ت ت 1924-1517م)ا ةإل ا اتلا ةل ت اا 2000ما ص
ص 214-213ا . 311
( )50ستم ا بحا ،ؤة س ت إلاب كرت ةيستالكمصا ص ص .252-251بك ظقوإل ةول ب ةلا،ت ،ص ملي ةل رم وةل ال ،مب و بن
بود ظقوإل لق ن عمي ر و مام خ ر ت "اد ب ،ةستم ت"  ،مال ك وإلة ةلنق ا حمث ظق عمي إل م بم ةلا:ف مم ة مم
تفغ ج خ ن مل ررتت ا ةلا،تت وب ستتنص ( 457تتتتتتت1064 /م)ا ل بو "ر صتت ةل رم وةل ال"ا مة بن ب تت ف ملمو لفظ ةل رم
.لالستادة ا ةر :س ةلرت ع نا ر ال مل عب هللاس ر و ةل ولص ةلةمورمص  ،مال ةلبب الا ك د ةلام ،مرتل لمببوس وةل إلةست ت
ةيسالكمصا 2002ما ص ص . 215-213
( )51ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص .386
( )52ةل م رن يس صبم ةوعريا جتت 5ا ص ص 476-475ا ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص ص 197-194ا ةو ا
ك التتصس ةلكا م ت ةلة ممص عمي ةطث إل ةيستتالكمصا ص ص 196-195ا كغ وإليا ستتةم س ةول ب وبستتا ةلب ف وةلوظ ئل
و ةلب ا ت ةلة ممصا كوبةص ةإل ةلكال وةلوث ئق ةل وكمصا ةل اا 2000ما جت1ا ص ص .143-141
،
( )53لالسادة ا ةر :س
Creswell,K.A.C., The Muslim Architecture of Egypt (Ayyubids and Early Bahrite
Mamluks)A.D.1171-1326,Hacker Art Books,New York, 1978,V0l.II,P.93 .
ةللتتك ي ( عم مل جو )س ةلكو ل ةللتتم إل ملي قبوإل ةوم ةإلا تب مق و إلةستتص ورر ت س كبا عب ةللتتا إل عثا نا ستتملتتمص
ةلت إلةستتتت ت ةوث اتص()1ا ةإل ةلاة ،تص ةلجت كةمتصا ةل ت اا 1992ما ص ص 42-41ا كبت تتتت لجنتص حفظ ةطثت إل ةلة ممتصس
ةلك ةستتتتص ةلث رمص للتتتتنص 1884ما كجاوعص كب تتت وت إلا كب تتت لجنص حفظ ةطث إل ةل ااص ةلة ممصا ةلاوبةص ةلكب ى
ةوكم اص مبو طا ةل اا 2ا 1895ما كمبق كب،ت ت ةلجملتتتص ةلا كلتتتص ةلانة ا  21 ،بم ال 1883ما ت ا كاةمق
ما ة،ل ةلامف ةلةب ستتتممل ةل ال م كل ةلة ئمص ةلث رمصا ا كو ملي كب تتت لجنص حفظ ةطث إل ةلة ممص تل ستتت ح،تتت ا
"إلوج س م "ا ص ص 51-50ا كب إل ا عم م س ةلاوت ةلاو،م مصا جت 2ا ص ص 192-191ا روار ا حلن كبا س
ةلةا إلا ةيستالكمص  ،كرت عرت ةواومممل وةلاا لم ا ككابص ز ة ةلرت طا ةل اا 1996ما ص 100ا ةلةا يا اك د
ا عم ةلو اشس ةلةا إلا  ،كرت ةيستالكمص (ةلةرت ال ةلف ا وةواوم )ا ككابص ةلرتف وةلا واا ةل اا 1996ما ص
ص 170-169ا اعا ع د تتب توس ت إلا ةلاممفص وةكا ة ه (ةو ت ف-ةل بمص) كن ررتتاتو وحاي رق اص ةلةر ت ةلةثا ر
عا ةرو واث إلها إلست لص ك جلتام ا ج كةص ةل اا ممص ةطث إلا قلتم ةطث إل ةيستالكمصا 1998ما ص ص 216-215ا -255
.256
( )54ةلبور (ةلرمب بحا مل عم مل اوسل ت  622تت)س اس ةلاة إلف ةلكب ىا ككابص وكوبةص ةلفج ةلج ا ا .ت.ا جت
2ا ص 164ا جتتتتت 4ا ص 438ا ةللتمو س ةلنقجص ةللتواصا ص 199ا عا ا بحا كاا إلس بستا هللا ةلبلتني  .إلةستص ،
ةلبنمص وةل لصا ةلقمئص ةلار اص ةلة كص لمكا با 2000ما ص . 64
( )55ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص 1ا ةو ا ك الصس ةلكا م ت ةلة ممص عمي ةطث إل ةيسالكمصا ص . 195
( )56ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص ص . 404-403
( )57ةل ةزي (ةلرتتمب ةيك م كبا مل بم مك مل عب ةل إل)س كاا إل ةلرتتب حا إلةستتص وت امس عب ةلفا ح ةلب ويا ةإل
ةلان إلا ةل اا1993ما ص . 214
( )58ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص ص . 408-407
( )59ةمل وةصلس كف ج ةلك وب  ،بخب إل من باوبا جتتت 3ا ص 74ا ةل ب س ت إلاب ةيسالم وو،م ت ةلار م وةوعالما
جت42ا ص ص .16-15
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( )60ةمل وةصلس كف ج ةلك وب  ،بخب إل من باوبا ا جت ت 3ا ص ص 77-75ا ةل ب س ت إلاب ةيسالم وو،م ت ةلار م
وةوعالماجت42ا ص .19
( )61ةلام ا ةم ل ستتن س اوةن ةمل ستتن ةلام ا تب مقس كبا مم ة مم ررتت ا ك ةجةصس حلتتمل كبا ررتت إلا ةلجاقوإلاص
ةلة ممص ةلااب اا وزةإلا ةلث ،صا ةلاؤستتلتتص ةلارتت اص ةلة كص لماالمل وةلنرتت ا م تتا ة كع ةلاجمس ةوعمي ل ع اص ةلفنون
وةط ةب وةلةموم ة جاا عمصا ةإل ةلك تل ةلة م لموب عص وةلنر ا ةل اا 1969ما جت2ا ص ص .296-294
( )62ةلام ا ةمل سن س اوةن ةمل سن ةلام ا جت2ا ص .127
( )63ةللمو س ةلنقجص ةللواصا ص 162ا كش()1رفس ةلرفبصا ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص ص 322-321ا
م تا كروفيس ةول ب وةلوظ ئل ةلةثا رمصا ص 161ا . 310
( )64ةل ةزيس كاا إل ةلرتب حا ص 214ا  .238لالستادة ا ةر :س ةللتم ا ،ؤة صت لمس كةجم بل ب ةللتم ستممل  ،ةلا إلاب
ةلة م وةيستالك ا كةجم ت كل اباوي عمي ت ةجم ةللتم ستممل ةلام بمل  ،ل ةلةرتوإل ةلة ممص ةيستالكمص م ة كل ةلةرت
ةلج م حاي بوةخ ةل ن ةلةر الا ككابص حلل ةلة ،اصا مم وتا لبن نا 2011ما ص .434
( )65لالستتادة ا ةر :س عثا نا كبا عب ةللتتا إلس كوستتوعص ةلةا إلا ةلف امص (ةلب ممص-ةلا رمص-ةل انمص)ا ةلكا ب ةوودا ةإل
ةل اا ةل اا ت1ا 2006ما ص ص .63-58
( )66ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص .462
( )67ةل م رن يس صبم ةوعريا جتت 5ا ص 447ا جتت 6ا ص 30ا ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص ص 501-496ا
ةو ا ك التتصس ةلكا م ت ةلة ممص عمي ةطث إل ةيستتالكمصا ص ص 201-200ا إلزطا ع صتتم كبا س خ ر وةت ةلرتتو،مص ،
كرت ا جتتتتت 1ا ص ص 387-386ا كش ()150ا جتتتتت 2ا ص 829ا كش ()379ا اد عا ا ستةم مل عا س بل ب
ةلبك ما ص ص 164-163ا م تا كروفيس ةول ب وةلوظ ئل ةلةثا رمصا ص ص . 40-39
( )68ةل م رتتن يس صتتبم ةوعرتتيا جتتتتتت 6ا ص 73ا ةلب ت ا حلتتلس ةول ب ةيستتالكمصا ص 526ا إلزطا ع صتتم كبا س
خ ر وةت ةلرو،مص  ،كر ا جت 1ا ص  394كش ()203ا م تا كروفيس ةول ب وةلوظ ئل ةلةثا رمصا ص . 61
( )69ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمصا ص ص .535-533
( )70ةلفم وز ام ي (كج ةل ال كبا مل اة وب ت  817تتتتت)س ةل كوس ةلابمتا تب مقس برس كبا ةلرت ك ا ز ا ج م
بحا ا ةإل ةلب اثا ةل اا 2008ما ص .71
( )71ةلفم وز امت يس ةل ت كوس ةلابمتا ص ص 1774-1773ا ةلبجمم ا عبت هللا مل كبات مل ستتتتةت س "ةووقت ف ةلنبواتص
ووقفم ت مةو ةلرتب مص ةلك ةم .إلةستص  ،قمص ت إلاامص وث ئ مص"ا ر وا ةلاكاب ت ةلوقفمص  ،ةلاامكص ةلة ممص ةللتةو اصا وزةإلا
ةلرتؤون ةيستالكمص وةووق ف وةل عوا وةيإل ت ا و لص ةلوزةإلا لرتؤون ةووق فا ككابص ةلام عب ةلةدادا ةلا انص ةلانوإلاا
 27-25كب م  1420تتتتتتتا ص 64ا صتت ةحا بكم ا منت عم س "ةووق ف ةلةثا رمص ماكص و وإل ةلا با ،مق س وقفمص ولنوك
وةل ا ستمو ن راوذج"ا كجمص إلست لص ةلارت طا ك د ةل إلةست ت ةلرت قمصا ج كةص ةل اا 2005ما كجتتتتت16ا ا 3ا 4ا ص
375ا ةلاوملا كبا عثا ن ستةم س ةووق ف ةيستالكمص ، ،ملتوملا ص 4ا ةلبجمم ا عب هللا مل كبا مل ستة س ةووق ف
ةلنبواص وبوق ف ةلامف ةل ة الا ص ص .19-15
( )72ةلةب ها كبا ا عب ةلبممما إلطس إلةست ت ت  ،ةلف ط ةلرتتتو،مص ررتتتاتق وتووإل ا ةإل ةوإلقما ةلكواتا تتتتتتت2ا
1997ما ص ص 19-17ا حالطا حللا عب س صب س ةلاةجم ةلج كعا ص .15
( )73لالسادة ا ةر :س ةلا اديس ةلاوتا جتتت 3ا ص 265ا 267ا عفمف ا كبا س ةووق ف وةلبم ا ة قار اص  ،كر ا
ص ص .18-15
( )74لالستتادة ا ةر :س ملم سا  ،ح ن كباو س وقفم ت ةومنمص  ،ةلا ن ةيستتالكمص .ةلوقفم ت ةلاكارتتفص  ،ك انص مم (ةستتك
كوصل) براوذج ا كجمص بمب س ممص ةلا ممص ةوس سمصا ةلة ةطا ةلاجم 12ا ةلة 2ا 2012ما ص .382
تمس "وقفمص حج اص كل ةلةرت ةواوم عمي كلتج مكف مون مغوظص كرتق.
( )75لالستادة ا ةر :س بمو موكا كبا
إلةسص اث إلاص ،نمص"ا حولمص بمج ا تا ةلة 10ا ك د إلةس ت ةلاوو ا ككابص ةيسكن إلاصا 2015ما ص .46
( )76لالستتادة ا ةر :س ك زوطا كبا عب ةلةدادس ةلفل ةيستتالك  ،ةلةرتت ةواوم ا ص ص 40-39ا ةلةا يا اك د
بحا حلتتتتلس ةلانرتت ت ت ةلاج إلاص  ،ةل اا ص ص 119-117ا بكملا كبا كبا ا لممي عم مم ة ممس ةلارتتتتومب ت
ةلاةا إلاصا ص 92ا كبا ا إل،ةت كوستتيس ةلو ت وةلبموت ةيستتالكمص  ،كرت ةلةثا رمصا ص 37ا 40-39ا ةل ت ا
تتو ت كبا لوف عب ةل حالس ةلةا إلا ةيستتالكمص  ،كرتت (ةلن :اص وةلاوبمق)ا إلستت لص اوإلةاا قلتتم ةلةا إلاا ممص
ةلقن سصا ج كةص بسمو ا 1998ما ص 56ا حالطا حللا عب س صب س ةلاةجم ةلج كعا ص 182
( )77ةللتتبك ( ت ج ةل ال عب ةلو ب ت  771تتتتت ت )س كةم ةلنةم وكبم ةلن ما تب مقس كبا عم ةلنج إلا بمو زا تتمب ا
كبات بمو ةلةمونا ككابتص ةلات رج ا ةل ت اا 3ا 1996ما ص ص 123-119ا ز ا عبت ةل حالس ةل ت ا تت إلااقت
واثت إل ت كل جو ةل ت ئت ملي ةلجب ت ةلاؤإل 1825-969ما ةلت ةإل ةلارتتتت اتص لماتالمل وةلا جاتصا ةإل ةلوبت عتص ةلبت اثتصا
ةل اا 1966ما ص 71ا ةلنج إلا ع ك س ةلو ط ةلرو،مص  ،كر ا ص 15ا بحا ا عب ةل ةزط بحا س ةلةا إلا ةيسالكمص
 ،كر ا ص .212
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( )78ةمل موو ص ( ف ةل ال بمو عب هللا كبا مل عب هللا ةلموةت ةلونج ت  779تت)س ةل حمص ةلالا اس تبفص ةلن :إل ،
ا ةئل ةوكرت ت إل وعج ئل ةوستتتف إلا ت ام وتب مقس كبا عب ةلانةم ةلة ا نا ك ةجةصس كرتتتوفي ةل رت ت صا ةإل محم
ةلةموما مم وتا لبن نا ت1ا 1987ما جت1ا ص .56
( )79لالستادة ا ةر :س ةلموستلا ةرارت إل عب ةلجب إل كرتوفيس ةلا صت ةلارت اةمص لعوق ف ةيستالكمصا إلست لص ك جلتام ،
ةلف و وبصولوا ممص ةل إلةس ت ةلةمم ا ةلج كةص ةوإل رمصا 2007ما ص .75
( )80ةلب إلث ا ع ر ن كبا  ،ادس بث صتالح ةل ال ةواوم عمي ةلاووإل ةلب،ت إلي وةلةا ةر ا ص ص 151-149ا سم ا
س ةلا ر وةت وةلدوةا ةل كرت مصا ص ص 9-6ا ك نديا
بحا ،ؤة س ت إلاب كرت ةيستالكمصا ص 108ا لبنمصا موإلةن
رمل ي.س ةل ا ةواوممصا ص .181
( )81لالسادة ا ةر :س ةلا اديس ةلاوتا جتتتت 3ا ص 269ا كب إل ا عم م س ةلاوت ةلاو،م مصا جتتتت3ا ص ص -107
108ا ستتم ا بحا ،ؤة س ت إلاب كرتت ةيستتالكمصا ص 138ا بحا ا عب ةل ةزط بحا س ةلةا إلا ةيستتالكمص  ،كرتت ا ص
.214
( )82ةل ةزيس كاا إل ةلرب حا ص ص . 205-204
( )83إلقم ةللجل . 15025
لالستتادة ا ةر :س وزةإلا ةلث ،صا مئص ةطث إل ةلارت اصس ةل ا ةيستتالكمص .ةلارتتق ةلبلتتمن ا كوبةص مئص ةطث إل ةلارت اصا
ةل اا 1985ما ص 15ا ع توإلا ستةم عب ةلفا حس ةواوممون وةلاا لم  ،كرت وةلرت ما ةإل ةلنق،تص ةلة ممصا ةل اا
1996ما ص 170ا عب ةل ةاما ر إل كباو س " إلةستتص ج ا ا لما مبص ةلارتتبمص ةلا صتتص م يك م ةلبلتتمل م ل ا" ا مبث
تتتال إلةستتت ت ،ي اث إل ةلو ل ةلة مي 2ا ا ب ةلاؤتا ةل ةمع لآلث إلامل ةلة با ةلن وا ةلةمامص ةلث لثصا  13-11تتتةب ن
 1422تتتتتتت 29-27/ب اوم 2001ما ةل اا 2001ما ص ص 979-967ا ذ ا ةللتتتم ستتتةم س ةلكا م ت عمي ةلةا إلا
وةلفنون ةلدخ ،مص  ،ةلةر ت ةواوم  ،كر ت  .إلةستتص بث اص ،نمص ك إلرصا إلس ت لص ك جلتتام ا ج كةص ةل اا ممص ةطث إلا
قلم ةطث إل ةيسالكمصا 2006ما ص ص 289-288ا .522-521
O' Kane, Bernard: "The Ayyubids and early Mamluks 969-1171", The Treasures of Islamic
Art in the museum of Cairo, By: Bernard O' Kane, A supreme council of antiquities edition,
The American University in Cairo, Cairo, 2006, No.125, PP.138-140 .
( )84ةل ةزيس كاا إل ةلرب حا ص .124
( )85ةل ةزيس كاا إل ةلرب حا ص 101
( )86عل ،،تل عب إلا ةلرتالا عمي ةل ستود "صتمي هللا عممو وستمم" إلةجعس ةمل عثا ن (كو،ق ةل ال ت  615تتتتت )س ك ت
ةلدوةإل ملي قبوإل ةوم ةإل .ةلالتاي ةل إل ةلان:م  ،زا إلا ةلجبل ةلا وما تب مق وتةممقس كبا ،اب بمو مك ا ةل ةإل ةلارت اص
ةلمبن رمصا ةل اا 1ا 1995ما ص ص 59-58ا كش ( )1ص . 59

•

قائمة المصادر والمراجع العربية واألجنبية:

المصادر العربية:
•
ةمل ةوثم (بمو ةلبلل عم مل بم ةلك م كبا مل كبا مل عب ةلك ام ةمل عب ةلوةح ةلرمب ر ةلجدإلي
ةلام ل مةد ةل ال ت  630ت)س ةلك كل  ،ةلا إلابا كجت 10ا كل سنص  628-562تا ك ةجةص وتربممس كبا اوسل
ةل ق طا كنروإلةت كبا عم مم،ونا ةإل ةلكال ةلةمامصا مم وتا لبن نا ت4ا 2003م.
ةمل موو ص ( ف ةل ال بمو عب هللا كبا مل عب هللا ةلموةت ةلونج ت  779ت)س ةل حمص ةلالا اس تبفص
ةلن :إل  ،ا ةئل ةوكر إل وعج ئل ةوسف إلا ت ام وتب مقس كبا عب ةلانةم ةلة ا نا ك ةجةصس كروفي
ةل ر صا ةإل محم ةلةموما مم وتا لبن نا ت1ا 1987ما جت.1
ةلبور (ةلرمب بحا مل عم مل اوسل ت  622ت)س اس ةلاة إلف ةلكب ىا ككابص وكوبةص ةلفج
ةلج ا ا .ت.ا جت .2
ةمل تغ ي م ي (جا د ةل ال بمو ةلاب سل اوسل ةمل تغ ي م ي ةوت مك ت  874ت)س كوإل ةلمو ،ص
 ،كل ول ةللمونص وةلاال،صا تب مق و إلةسص وتةممقس ربمل كبا عب ةلةداد بحا ا ةإل ةلكال وةلوث ئق ةل وكمصا
ةي ةإلا ةلا داص لما ة د ةلةمامصا ك د تب مق ةلا ةسا كوبةص ةإل ةلكال وةلوث ئق ةل وكمصا ت2ا 2012ما ةلاجم
.2
ةمل جبم (كبا مل بحا مل سةم مل جبم مل كبا مل عب ةللالم ت  614ت)س إلحمص ةمل جبم ،
كر ومال ةلة ب وةلة ةط وةلر م وص ممص عر ةلب وب ةلرممبمصا ةلالا ا "ت ا م وخب إل عل ةتف ق ت
ةوسف إل"ا تب مق .حلمل رر إلا ككابص كر ا ةل اا 2ا 1992م.
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بمو ةلبلل ةل وح (عم مل بم عب هللا كبا مل بم ةلل وإل مل عب ةل حال مل عب ةلةداد ت ط
 6ت)س ممغص ةل ، ، :ت إلاب ةلامف ا تب مقس عا بحا الد واخ ونا م ةف وك ةجةصس باال ،ؤة سم ا ةلاجمس
ةوعمي لمرئون ةيسالكمصا ك د ةللم ا وةللنصا م ةإلا تب مق ةلااوو ت و ال ةلا ةسا كو مع ةو ةم ةلاج إلاصا
ةل اا 2010م.
ةل ب ( اس ةل ال كبا مل بحا مل عثا ن ت  748ت)س ت إلاب ةيسالم وو،م ت ةلار م وةوعالما
حوة س وو،م ت  590-581تا تب مقس عا عب ةللالم ت ك يا ةإل ةلكا ب ةلة م ا مم وتا لبن نا ت1ا 1997ما
جت.41
ةل ةزي (ةلرمب ةيك م كبا مل بم مك مل عب ةل إل)س كاا إل ةلرب حا إلةسص وت امس عب ةلفا ح
ةلب ويا ةإل ةلان إلا ةل اا1993م.
ةللبك ( ت ج ةل ال عب ةلو ب ت  771ت )س كةم ةلنةم وكبم ةلن ما تب مقس كبا عم ةلنج إلا بمو زا
مب ا كبا بمو ةلةمونا ككابص ةلا رج ا ةل اا 3ا 1996م.
ةللك ي ( عم مل جو )س ةلكو ل ةللم إل ملي قبوإل ةوم ةإلا تب مق و إلةسص ورر س كبا عب ةللا إل
عثا نا سملمص ةل إلةس ت ةوث اص()1ا ةإل ةلاة ،ص ةلج كةمصا ةل اا 1992م.
ا  ،ت إلاب كر وةل اا
(ةلب ،ظ جالد ةل ال عب ةل حال ت  911ت)س حلل ةلاب
ةللمو
ها ةل اا ت1ا 1967ما
تب مقس كبا بمو ةلف،ل مم ة مما ةإل محم ةلكال ةلة ممصا عملي ةلب م ةلبمب و
جت.2
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ةلنقجص ةللواص  ،ةوسا ةلنبواصا تب مقس
بحا عب هللا م جوإلا ةل ةإل ةلار اص ةلمبن رمصا ةل اا 1ا 2001م.
بمو كص ( ق ب ةل ال عب ةل حال مل مسا عمل ةلا س ت  665ت)س عمون ةل و امل  ،بخب إل ةل ولامل
ةلنوإلاص وةلرالحمصا ةل لم ةلث ر ا تب مقس بحا ةلبملوك ا محم ةلا ةس ةلة م ا وزةإلا ةلث ،صا 90ا كنروإلةت
وزةإلا ةلث ،صا كرقا 1992م.
مق ةل ال ت  632ت)س سم ا صالح ةل ال ةواوم واممو كنااب ت كل ا ب ةلا إلاب
ةمل ة (ةل
لر حل حا اا ةإل ةلان إل لموبع وةلنر وةلاوزاعا ةل اا ت1ا 2000م.
ةلدوةإل ملي قبوإل ةوم ةإل .ةلالاي ةل إل ةلان:م  ،زا إلا
ةمل عثا ن (كو،ق ةل ال ت  615ت )س ك
ةلجبل ةلا وما تب مق وتةممقس كبا ،اب بمو مك ا ةل ةإل ةلار اص ةلمبن رمصا ةل اا 1ا 1995م.
ةلفم وز ام ي (كج ةل ال كبا مل اة وب ت  817ت)س ةل كوس ةلابمتا تب مقس برس كبا ةلر ك ا
ز ا ج م بحا ا ةإل ةلب اثا ةل اا 2008م.
ةل م رن ي (بمو ةلةب س بحا مل عم ت  821ت)س صبم ةوعري  ،صن عص ةيرر ا رلاص كروإلا عل
ةلوبةص ةوكم اصا وزةإلا ةلث ،ص وةيإل ةل وك ا ةلاؤسلص ةلار اص ةلة كص لماالمل وةلا جاص وةلوب عص وةلنر ا
1963ما جت .3
ةل كر ت  774ت)س ةلب ةاص
ةمل ثم (ةيك م ةلب ،ظ عا ةل ال بمو ةلف ة مسا عمل مل ثم ةل
وةلنق اصا تب مقس عب هللا مل عب ةلابلل ةلا ا ك د ةلببوس وةل إلةس ت ةلة ممص وةيسالكمص م ةإل ج لموب عص
وةلنر وةلاوزاعا ةل اا 1ا 1998م.
ةلا ادي (ت ةل ال بحا مل عم ت  845ت)س ةللمو لاة ،ص ود ةلامو ا تب مقس كبا عب ةل إل
عو ا كنروإلةت كبا عم مم،ونا ةإل ةلكال ةلةمامصا مم وتا لبن نا ت1ا 1997ما جت.1
ةلاوت وةطث إل ةلاة وف م لاوت ةلا اداصا تب مقس كبا زانقما ك ابص
س ةلاوةعظ وة عاب إل م
ةلر ق ويا ككابص ك مول ا ةل اا ت1ا 1998ما جت .3
ةلاوت وةطث إل ةلاة وف م لاوت ةلا اداصا ح و و ال ك كاو وحوة مو
ةلاوةعظ وة عاب إل م
وو ع ،ق إلسوس باال ،ؤة سم ا كؤسلص ةلف ق ن لما ةس ةيسالك ا لن نا 2003ما كجت4ا جت.1
ةلام ا ةمل سن س اوةن ةمل سن ةلام ا تب مقس كبا مم ة مم رر ا ك ةجةصس حلمل كبا رر إلا
ةلجاقوإلاص ةلة ممص ةلااب اا وزةإلا ةلث ،صا ةلاؤسلص ةلار اص ةلة كص لماالمل وةلنر ا م ا ة كع ةلاجمس ةوعمي
ل ع اص ةلفنون وةط ةب وةلةموم ة جاا عمصا ةإل ةلك تل ةلة م لموب عص وةلنر ا ةل اا 1969ما جت.2
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 بخب إل من باوبا تب مقس جا د،  ت)س كف ج ةلك وب697 ةمل وةصل (جا د ةل ال كبا مل س لم ت
صا ةإل، ص وةيإل ةل وك ا ةي ةإلا ةلة كص لمث، ةل ال ةلرم دا سملمص ت ةثن ا ةلجاقوإلاص ةلة ممص ةلااب اا وزةإلا ةلث
.3 ما جت1960 ةل مما ةل اا
:• المراجع العربية
/ ت923-21(  كر كن ةلفام ةلة م حاي رق اص ةلةر ةلاامو، بحا ا بحا عب ةل ةزطس ةلةا إلا ةيسالكمص
.م2009 ا1م)ا ةإل ةلفك ةلة م ا ةل اا ت1517-641
- Ahmad , 'Ahmad abd alrazq: Aleamarat al'Iislamiat fi Misr mundh alfath alearabii hataa
nihayat aleasr almamlukii (21-923h / 641-1517m) , dar alfikr alearabiu , Alqahrt , t1 , 2009 m.
 ك انص مم (ةسك كوصل) براوذج ا،  ةلوقفم ت ةلاكارفص. ةلا ن ةيسالكمص،  ح ن كباو س وقفم ت ةومنمص، ملم سا
.م2012 ا2 ا ةلة12 كجمص بمب س ممص ةلا ممص ةوس سمصا ةلة ةطا ةلاجم
-Iilyas , farhan Mahmud: Waqafayat al'abniat fi almudun al'Iislamia. alwaqfiat almuktashifat
fi madinat bld (asky mwsl) anmwdhjana , Majalat 'Abhath kuliyat altarbiat al'asasiat , Aleiraq
, Almujalid 12 , Aleadad 2 , 2012 m.
م)ا1517-1250 / ت923-648(  ةلوث ئق ةلاامو مص، بكملا كبا كبا ا لممي عم مم ة ممس ةلارومب ت ةلاةا إلاص
.م1990 ا1ةإل ةلنر م لج كةص ةوك اكمصا ةل اا ت
-'Amin , muhamad muhamad , Laylaa eali 'iibrahim: almustalahat almuemariat fi alwathayiq
almamlukia (648-923h / 1250-1517m) , dar alnashr bialjamieat al'amrikiat , alqahrt , t1 , 1990
m.
.م1978 ص ةلة ممصا ةل اا، ةلا إلاب وةلوث ئق وةطث إلا ةإل ةلنق، ةلب ا حللس ةول ب ةيسالكمص
-Albasha , hsn: al'alqab al'iislamiat fi alttarikh walwathayiq walathar , dar alnahdat alearabiat ,
alqahrt , 1978 m.
 "ا كوسوعص ةلةا إلا وةطث إل وةلفنون ةيسالكمصا ككابص ةل ةإل،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس"ةلات ةلكو
.3 ما ةلاجم1999 ا1 ةلة ممص لمكا با ةل اا
-"alkhatu alkufi" , mawsueat aleamarat walathar walfunun al'iislamiat , maktabat aldaar
alearabiat lilkitab , alqahrt , t 1 , 1999 m , almujalid 3.
 تووإل ةول ب وةلوظ ئل كن ةلفام ةلةثا ر لار حاي، م تا كروفيس ةول ب وةلوظ ئل ةلةثا رمص ( إلةسص
.م2000 م)ا ةإل ا الا ةل اا1924-1517 ص ةلةثا رمص كل خالد ةطث إل وةلوث ئق وةلااوو ت،ملغ ةلاال
Barakat , mustafaa: al'alqab walwazayif aleithmania (drrast fi tatawur al'alqab walwazayif
mundh alfath aleuthmanii limisr hataa 'iilgha' alkhilafat aleuthmaniat min khilal alathar
walwathayiq walmakhtutat 1517-1924m) , dar ghurayb , alqahrt , 2000 m.
.م1978  إلوطس "ةلات ةلة م كثم لام ةا"ا كجمص ةلفمرلا ةلة ةلث كلا ةللنص ةووليا، ملمور ا
-Basyuni , farwq: "alkhatu alearabiu muthir lil'iibdae" , majalat alfaysal , aleadad alththamin ,
alsanat al'uwlaa , 1978 m.
.م1995 ا1 ةلبقنل ا عفملس كةجم كرومب ت ةلات ةلة م وةلاو ملا ككابص لبن ن ر ونا
-Albahinsiu , efyf: muejam mustalahat alkhati alearabii walkhatatin , maktabat lubnan
nashirun , t 1 , 1995 m.
.م1926 ا2ممم ا بحا س حم ا صالح ةل ال ةواوم ا ةلاوبةص ةل حا رمصا ةل اا ت
-Byly , 'ahmd: hayat salah aldiyn al'ayubii , almutabaeat alrahmaniat , alqahrt , t2 , 1926 m.
-564( إلي وةلةا ةر لا انص ةل ا، ادس بث صالح ةل ال ةواوم عمي ةلاووإل ةلب، ةلب إلث ا ع ر ن كبا
م ةيسالكمصا ج كةص بم ةل ىا ممص ةلر اةص وةل إلةس ت: إلا وةلن، ةلب، م)ا إلس لص ك جلام1193-1168(/) ت589
.م1988 ةيسالكمصا ةللةو اصا
-Alharithiu , eadnan muhamad fayz: 'athar salah aldiyn al'uyubii ealaa altatawur alhadarii
waleumranii limadinat alqahr (564-589h) / (1168-1193m) , risalat majstir fi alhadarat
walnazam al'iislamiat , jamieatan 'ama alquraa , kuliyat alshryet waldirasat al'iislamiat ,
alsewdyt , 1988 m.
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ةلبجمم ا عب هللا مل كبا مل سة س ةووق ف ةلنبواص وبوق ف ةلامف ةل ة الا ةإل ةلكال ةلةمامصا مم وتا لبن نا ت
.م2011 ا1
-Alhajili , eabd allah bin muhamad bin sed: al'awqaf alnubawiat wa'awqaf alkhulifa'
alrrashidin , dar alkutub aleilmiat , bayrut , lubnan , t 1 , 2011 m.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس "ةووق ف ةلنبواص ووقفم ت مةو ةلرب مص
 ةلاامكص ةلة ممص ةللةو اصا وزةإلا ةلرؤون ةيسالكمص وةووق ف،  قمص ت إلاامص وث ئ مص"ا ر وا ةلاكاب ت ةلوقفمص،  إلةسص.ةلك ةم
. ت1420  كب م27-25 وةل عوا وةيإل ا و لص ةلوزةإلا لرؤون ةووق فا ككابص ةلام عب ةلةدادا ةلا انص ةلانوإلاا
-"al'awqaf alnubawiat wawaqafiat bed alsahhabat alkarami. dirasatan faqhiatan tarikhiatan
wathayiqia" , nadwat almaktabat alwaqfiat fi almamlakat alearabiat alsaeudiat , wizarat
alshuwuwn al'iislamiat wal'awqaf waldaewat wal'iirshad , wikalat alwizarat lishuuwn al'awqaf
, maktabat almalik eabd aleaziz , almadinat almunawarat , 25-27 muharam 1420 h.
حل رملا مم ة مم وج ي مم ة ممس " إلةسص لاجاوعص كل ةلوقفم ت ةل خ كمص ةلةثا رمص كبفوظص م لفن ةلث ر ماابل
.م2018 ا19 وم م مرسانبود"ا كجمص ة تب ةلة م لآلث إلامل ةلة ب
-Hassanin , 'iibrahim wajdi 'iibrahym: "drrast limajmueat min alwaqfiat alrukhamiat
aleuthmaniat mahfuzat bialfana' alththani bimuthaf tubqabi b'istnbwl" , majalat alaitihad
aleami lilathariiyn alearab 19 , 2018 m.
 ةلارمب ت ةواوممص وةلاامو مص وةلةثا رمص ذةت ةوصود ةلة ممص، حالطا حللا عب س صب س ةلاةجم ةلج كع
وةلف إلسمص وةلا مص (ةلارومب ت ةي ةإلاص وةلةلك اص وةللم سمص وة قار اص وة جاا عمص وةلة ئممص)ا ةإل ةلةمم لماالاملا
.م1999 ا1مم وتا لبن نا ت
-Hilaq , hasan , eabbas sbagh: almuejam aljamie fi almusalahat al'uyubiat walmamlukiat
waleithmaniat dhat al'usul alearabiat walfarisiat walturkia (almustalhat al'iidariat waleaskariat
alty taqum biha alaiqtisadat waleayili) , dar aleilm lilmalayin , bayrut , lubnan , t1 , 1999 m.
م)ا1174-1146 / ت569-541( حا ا كبا رجمل عب ةلو ب كبا س ةللم سص ةل ةخممص لنوإل ةل ال كباو زرك
 ةلا إلا ب ةيسالك ا قلم ةلا إلاب وةطث إلا ممص ةط ةبا عا ا ةل إلةس ت ةلةمم ا ةلج كةص ةيسالكمص مغداا، إلس لص ك جلام
.م2009
-Hamd , muhamad najib eabd alwahhab mhmd: alsiyasat alddakhiliat linur aldiyn mahmud
zinki (541-569h / 1146-1174m) , risalat majstir fi alttarikh al'iislamii , qism alttarikh walathar
, kuliyat aladab , eimadat aldirasat aleulya , aljamieat al'iislamiat bighazat , 2009 m.
م)ا1517-1250 / ت923-648(  ةلةر ةلاامو، ملومل، ، ةلاوملا كبا عثا ن سةم س ةووق ف ةيسالكمص
.م2007 ملفص ةلا إلابا قلم ةلا إلابا ممص ةط ةبا ج كةص ةلم كو ا، ، إلس لص اوإلةه
-Alkhatib , muhamad euthman seyd: al'awqaf al'iislamiat fi filastin fi aleasr almamlukii (648923h / 1250-1517m) , risalat dukturah fi falsifat alttarikh , qism alttarikh , kuliyat aladab ,
jamieat alyarmuk , 2007 m.
م18 /7 (ة و ا ك الصس ةلكا م ت ةلة ممص عمي ةطث إل ةيسالكمص كن ةل ن ةوود حاي بوةخ ةل ت ن ةلث ر عر لمقج ا
.م1991 ا1 ص ةلار اصا ةل اا،)ا ككابص ةلنق
-Dawud , mayst: alkitabat alearabiat ealaa alathar al'iislamiat mundh alqarn al'awal hataa
'awakhir alqrin althany eshr lilhijra (7/18 m) , maktabat alnahdat almisriat , alqahrt , t 1 , 1991
m.
نمص ك إلرصا،  إلةسص بث اص.  كر،  ةلةر ةواوم، مص، ذ ا ةللم سةم س ةلكا م ت عمي ةلةا إلا وةلفنون ةلدخ
.م2006 إلس لص ك جلام ا ج كةص ةل اا ممص ةطث إلا قلم ةطث إل ةيسالكمصا
-Dhaki , alsyd seyd: alkitabat ealaa aleamarat walfunun alzakhrifiat fi aleasr al'uyubii fi misra.
dirasat 'athriat faniyat mqarnt , risalat majstir , jamieat alqahirat , kuliyat alathar , qism alathar
al'iislamiat , 2006 m.
م)ا1517-1171 / ت923-567(  ةلةر ال ةواوم وةلاامو،  كر، مص،إلزطا ع صم كبا س خ ر وةت ةلرو
.1 ما جت1997 ا1ةل اا ككابص ك مول ا ت
-Rizq , easim mhmd: khanqawat alsawfiat fi misr fi aleisrin al'ayubii walmamlukiu (567-923 h
/ 1171-1517m) , alqahrt , maktabat madbuliun , t1 , 1997 m , j 1.
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ما ةل لم ةلث ر ا ةلبال1945  لمبال ةلار اص كل عق ق ك ةلار امل ملي سنص،إلكديا كبا س ةل كوس ةلجغ ة
مص وةلببم اا ك د وث ئق وت إلاب كر ةلاة ص ا ةلقمئص ةلار اص ةلة كص،ةلب لمصا ةلجد ةلث ر ا ك ا ا ت ةلغ ممص وةلانو
.م1994 لمكا با
-Ramzi , mhmd: alqamus aljughrafiu lilbilad almisriat min eahd qudama' almisriiyn 'iilaa
sanat 1945 m , alqism alththani , albilad alhaliat , aljuz' alththani , mudiriat algharbiat
walmunuafiat walbahirat , markaz wathayiq watarikh misr almueasir , alhayyat almisriat
aleamat lilkitab , 1994 m.
ا1 جا ةإل ةلفك لم إلةس ت وةلنر وةلاوزاعا ةل اا ت، اا ت جاصس لومل
إلااونا بر إلاوس ةل ا ت إلاب ح
.م1994
-Rimun , andryh: alqahrt tarikh hadirat , trjmt: latif faraj , dar alfikr lildirasat walnashr
waltawzie , alqahrt , t1 , 1994 m.
، م)ا إلس لص ك جلام1517-1250 / ت922-648(  عق ةلاا لم، ملومل، ،  اد مم ة ممس ةووق ف، ةلدةكم ا
.م2010 ةلا إلابا قلم ةلا إلاب وةطث إلا ممص ةط ةبا عا ا ةل إلةس ت ةلةمم ا ةلج كةص ةيسالكمصا اداا
-Alzamlyu , fayiz 'ibrahym: al'awqaf fi filastin fi eahd almamalik (648-922h / 1250-1517m) ,
risalat majstir fi alttarikh , qism alttarikh walathar , kuliyat aladab , eimadat aldirasat aleulya ,
aljamieat al'iislamiat , ghazat , 2010 m.
. ار إل ت إلاا
 ةلةر ال ةواوم وةلاامو،  مال ةلر م، ةلدإل ا كبا ح ك سالكصس ةلالكو ت ةيسالكمص
 ةلا إلابا ممص ةط ةبا عا ا ةلببث ةلةما، م)ا إلس لص ك جلام1517-1171 / ت922-567( إلةسص ت إلاامص وث ئ مص
.م2018 وةل إلةس ت ةلةمم ا ةلج كةص ةيسالكمصا اداا
-Alzurud , muhamad hamid salamt: almaskukat al'iislamiat fi bilad alshsham fi aleisarin
al'ayubii walmamlukii kamsdar tarikhi. dirasatan tarikhiat wathayiqia (567-922h / 11711517m) , risalat majstir fi alttarikh , kuliyat aladab , eimadat albahth aleilmii waldirasat
aleulya , aljamieat al'iislamiat , ghazat , 2018 m.
ما ةل ةإل ةلار اص1825-969 ز ا عب ةل حالس ةل ا ت إلااق واث إل كل جو ةل ئ ملي ةلجب ت ةلاؤإل
.م1966 لماالمل وةلا جاصا ةإل ةلوب عص ةلب اثصا ةل اا
-Zaki , eabd alrhmn: alqahrt tarikhiha watharuha min jawhar alqayid 'iilaa aljabratayi
almuarikh 969-1825m , aldaar almisriat liltaalif waltarjimat , dar altibaeat alhadithat , alqahrt ,
1966 m.
.2ما جت2000  ةلةر ةواوم ا ك د ةلكا ب لمنر ا ةل اا، س لما عب ةلةداد صالحس ةلفنون ةيسالكمص
-Salim , eabd aleaziz slah: alfunun al'iislamiat fi aleasr al'uyubii , markaz alkitab lilnashr ,
alqahrt , 2000 m , ja2.
.م2000 ا1 ص ةلر طا ةل اا، كر ا ةإل رق، س كما ا د ةل الس ةلةا إلا ةيسالكمص
-Samih , kamal aldyn: aleamarat al'iislamiat fi misr , dar nahdat alshrq , alqahrt , t 1 , 2000 m.
ا1ص كر لموب عص وةلنر وةلاوزاعا ةل اا ت، إلا ةيسالكمصا ةإل رق، ةلب، ةلل ج ر ا إلةالس إلوةئع ةووق ف
.م2010
-Alsurjaniu , raghb: rawayie al'awqaf fi alhadarat al'iislamiat , dar nahdatan misr liltabaeat
walnashr waltawzie , alqahrt , t1 , 2010 m.
م"ا كجمص1382-1250 / ت784-648 سةم ا عبم عن اتس "خ ر ت كر حاي رق اص عر ةلاا لم ةلبب اص
.م2012 / ت1433 ا ممص ةلا ممص ةمل إل لمةموم ةيرل رمصا ج كةص مغ ة ا203 ةوسا ذا ةلة
-Saeid , eabir enayt: "khanqahat misr hataa nihayat easr almamalik albahriat 648-784h / 12501382m" , majalat al'ustadh , aleadad 203 , kuliyat altarbiat abn rashd lileulum al'iinsaniat ,
jamieatan baghdad , 1433 h / 2012 m.
 رر ةلا ل ةللن ا إلس لص اوإلةها،  ةلةر ةواوم و وإل،  كر، سالما باال ملس ةلا ةإلس ةيسالكمص
.م1999 قلم ةلا إلابا ممص ةط ةبا ج كةص نو ا
-Salam , 'ayman shahin: almadaris al'iislamiat fi misr fi aleasr al'uyubii wadawruha fi nashr
almadhhab alsiniyi , risalat dukturah , qism alttarikh , kuliyat aladab , jamieatan tanta , 1999
m.
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 ت)ا سملمص صفب ت كل ت إلاب كر648-567( ؤة س ت إلاب كر ةيسالكمص زكل سال مل من باوب، سم ا بحا
.م2002 ا ككابص ك مول ا ةل اا50
-Syd , 'ahmad fwad: tarikh misr al'iislamiat zaman sallatin bani 'ayuwb (567-648h) , silsilatan
safahat min tarikh misr 50 , maktabatan madbuliun , alqahrt , 2002 m.
 ةلا إلاب ةلة م وةيسالك ا كةجم كل اباوي عمي ت ةجم ةللم سممل، ؤة ص لمس كةجم بل ب ةللم سممل، ةللم ا
 اصا، ل ةلةروإل ةلة ممص ةيسالكمص م ة كل ةلةر ةلج م حاي بوةخ ةل ن ةلةر الا ككابص حلل ةلة، ةلام بمل
.م2011 مم وتا لبن نا
-Alsyd , fuad salh: muejam 'alqab alsiyasiiyn fi alttarikh alearabii wal'iislamii , maejam shamil
yahtawi ealaa tarajum alsiyasiiyn almulaqibin fi kl aleusur al'iislamiat al'iislamiat min aleasr
aljahilii hataa 'awakhir alqarn aleishrin , maktabat hasan aleudriat , bayrut , lubnan , 2011 m.
مرل لمببوس وةل إلةس ت ةيسالكمصا،  مال ةلبب الا ك د ةلام، ةلر ع نا ر ال مل عب هللاس ر و ةل ولص ةلةمورمص
.م2002
-Alshurean , nayif bin eabd allh: naqud aldawlat aleuyuniat fi bilad albahrayn , markaz
almalik faysal lilbihawth waldirasat al'iislamiat , 2002 m.
.م2011 ا2 اص وةلاوبمقا ةإل ةلنف ئس لمنر وةلاوزاعا ةوإل نا ت:صب يا عك كص سةم س ةلوقل ةيسالك ممل ةلن
-Sabri , eakramat saeyd: alwaqf al'iislamiu bayn alnazariat waltatbiq , dar alnafayis lilnashr
waltawzie , al'urduni , t2 , 2011 m.
مق س وقفمص ولنوك وةل ا سمو ن راوذج"ا كجمص إلس لص، ص ةحا بكم ا منت عم س "ةووق ف ةلةثا رمص ماكص و وإل ةلا با
.4 ا3 ا ا16ما كجت2005 ةلار طا ك د ةل إلةس ت ةلر قمصا ج كةص ةل اا
-Sadah , 'amirat bnt ealy: "al'awqaf aleuthmaniat bimakat wadawr almar'at fiha: waqafiat
kulnush walidat sultan nmwdhj" , majalat risalat almashriq , markaz aldirasat alsharqiat ,
jamieat alqahirat , 2005 m , mj16 , e 3 , 4.
ةل بمص) كن رراتو وحاي رق اص ةلةر ةلةثا ر عا ةرو واث إلها-اعا ع د ب توس إلا ةلاممفص وةكا ة ه (ةو ف
.م1998 إلس لص ك جلام ا ج كةص ةل اا ممص ةطث إلا قلم ةطث إل ةيسالكمصا
-Tayie , eadil shahath: sharie alkhalifat waimtidadih (alashrf-alrkby) mundh nash'atih wahataa
nihayat aleuthmani eumranah watharih , risalat majstir , jamieat alqahirat , kuliyat alathar ,
qism alathar al'iislamiat , 1998 m.
نمص"ا،  إلةسص اث إلاص.مس "وقفمص حج اص كل ةلةر ةواوم عمي كلج مكف مون مغوظص كرق
بمو موكا كبا
.م2015 ا ك د إلةس ت ةلاوو ا ككابص ةيسكن إلاصا10 حولمص بمج ا تا ةلة
-Abu tarbush , muhamad hashm: "wqfyt hajriatan min aleasr al'uyubii ealaa masjid bikafr
batna bighawzat dimashqa. dirasat athariat fany" , hawliat 'abjadiat , aleadad 10 , markaz
dirasat alkhutut , maktabat al'iiskandariat , 2015 m.
.م1996 ص ةلة ممصا ةل اا، كر وةلر ما ةإل ةلنق، ع وإلا سةم عب ةلفا حس ةواوممون وةلاا لم
-Eashur , saeid eabd alftah: al'ayubiuwn walmamalik fi misr walshshami , dar alnahdat
alearabiat , alqahrt , 1996 m.
 ح لص. اص لما ن ةلا إلاامص، ةسا ةكص ةورلجص ةلب،
ةلة ص ا بكل فمق كبا س كب ر ةووق ف ةيسالكمص وبث
 ةلقن سص ةلاةا إلاصا ممص ةل إلةس ت ةلةمم ا ج كةص ةلنج ح ةلو نمصا، إلةسمص ةلبم ا ةل ااص كل ك انص ر ممسا إلس لص ك جلام
.م2010 ملوملا، ر ممسا
-Aleasi , 'amal shafiq mhmd: mbany al'awqaf al'iislamiat wa'athariha fi aistidamat al'ansijat
alhadriat lilmudn alttarikhiati. halat dirasiat albaldat alqadimat min madinat nabulus , risalat
majstir fi alhindasat almuemariat , kuliyat aldirasat aleulya , jamieat alnajah alwataniat ,
nabulus , filastin , 2010 m.
ي، عب ةل ةاما ر إل كباو س " إلةسص ج ا ا لما مبص ةلاربمص ةلا صص م يك م ةلبلمل م ل ا" ا مبث ال إلةس ت
 ب اوم29-27/ ت1422  ةب ن13-11 ا ا ب ةلاؤتا ةل ةمع لآلث إلامل ةلة با ةلن وا ةلةمامص ةلث لثصا2 اث إل ةلو ل ةلة مي
.م2001 ما ةل اا2001
-Eabd alddayim , nadir mhmwd: "drrast jadidatan liltarkibat alkhashbiat alkhasat bial'iimam
alhusayn balqahr" , bahath dimn dirasat fa athar alwatan aleurbaa 2 , kitab almutamar alrrabie
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lilathariayn alearab , alnadwat aleilmiat alththalithat , 11-13 shaeban 1422 h / 27-29 'uktubar
2001 m , alqahrt , 2001 m.
 ةلةر ال ةواوم وةلاامو ا كوبةص بو عب ةلة دا ةل اا، مص ةيسالكمص، عب ةل حمم ا جا دس ةلفنون ةلدخ
.م2000
-Eabd alrahim , jmal: alfunun alzakhrifiat al'iislamiat fi aleisrin al'ayubii walmamlukii ,
mutbaeat 'awlad eabd aleal , alqahrt , 2000 m.
صا كوبةص، )ا وزةإلا ةلث22( كر وا ةلا ئص ا ب.ص ةوث اص وةلا إلاامص، قا س ج كع ةلاؤا مبا سملمص ةلث، عب ةلةممما
.م1994 مئص ةطث إل ةلار اصا
-Eabdalelym , fahami: jamie almuiyid shaykh , silsilat althaqafat al'athariat walttarikhiatu.
mashrue almiayat kitab (22) , wizarat althaqafat , mutbaeat hayyat alathar almisriat , 1994 m.
،  إلاص لم ولص ةواوممص، ةلا إلاب ( إلةسص كمص لعو ا ةللم سمص وةلب، اب عب ةلفا حس ةواوممون، عب ةلفا حا
م)ا ةإل ةلق ر لموب عص وةلنر ا ةل اا1291-1097 / ت690-490 ةلرممبممل
كر وةلر م وك ةحل جق ةلالمامل
.م2013
-Eabd alfattah , fathi eabd alftah: al'ayubiuwn fi alttarikh (drrasat shamilatan lil'awdae
alsiyasiat walhadariat lildawlat al'uyubiat fi misr walshsham wamurahil jhad almuslimin dida
alsalibiayn 490-690h / 1097-1291m) , dar alhani liltibaeat walnashr , alqahrt , 2013 m.
.م1997 ا2مص رراتق وتووإل ا ةإل ةوإلقما ةلكواتا ت، ةلف ط ةلرو، ةلةب ها كبا ا عب ةلبممما إلطس إلةس ت
-Aleabduh , muhamad , eabd alhalim , tarq: dirasat fi alfiraq alsuwfiat nasha'atuha
watatawuruha , dar al'arqam , alkuayt , t2 , 1997 m.
ةل انمص)ا ةلكا ب ةوودا ةإل ةل اا ةل اا-ةلا رمص-عثا نا كبا عب ةللا إلس كوسوعص ةلةا إلا ةلف امص (ةلب ممص
.م2006 ا1ت
-Euthman , muhamad eabd alstar: mawsueat aleamarat alfatimia (alharbit-almdnit-aldyny) ,
alkitab al'awal , dar alqahrt , alqahrt , t1 , 2006 m.
 وزةإلا ةيعالما.ا ك ا اص ةطث إل ةلة كص32 "ا ةلاجم2 ا1" ت م "ا كجمص سوك ا جت، ةلةدةويا عب سس "ةلات ةلة م
.م1976 مغ ة ا
-Aleazzawiu , ebas: "alkhatu alearabiu fi turkia" , majalat sumir , j "1 , 2" , almujalid 32 ,
mudiriat alathar aleamata. wizarat al'iielam , baghdad , 1976 m.
ا ةلقمئص ةلار اص44  ةلةر ةلةثا ر ا سملمص ت إلاب ةلار امل،  كر، عفمف ا كبا س ةووق ف وةلبم ا ة قار اص
.م1991 ةلة كص لمكا با
-Eafifi , mhmd: al'awqaf walhayat alaiqtisadiat fi misr fi aleasr aleuthmanii , silsilat tarikh
almisriiyn 44 , alhayyat almisriat aleamat lilkitab , 1991 m.
.م1992 ا5 ةلةروإل ةيسالكمصا ةإل ةلاة إلفا ةل اا ت، نون ةلر ط ةووست، عالما رةات مسا عملس
-Ealaam , niemat 'iismaeil: fanun alshrq al'awsat fi aleusur al'iislamiat , dar almaearif , alqahrt
, t5 , 1992 m.
.م2000  ةلبنمص وةل لصا ةلقمئص ةلار اص ةلة كص لمكا با،  إلةسص. عا ا بحا كاا إلس بسا هللا ةلبلني
-Eumar , 'ahmad mkhtar: 'asma' allah alhusnaa .drasat fi albinyat waldilalat , alhayyat almisriat
aleamat lilkitab , 2000 m.
 كنو ص ةلامم ةلة م "ا كجمص ةل ةإلاا ةلة ةلث ر ا ةللنص،  رراتق ا وتووإل ا و تق.ةمل عا ا سةم س بل ب ةلبك م
. ت1420 ةلا كلص وةلةر ونا كو مع ةإل ةلقالدا ةل ا را
-Abn eumar , seyd: 'alqab alhakkam. nasha'atuha , watatawraha , wadilalatuha fi mintaqat
alkhalij alearabii ", majalat alddarat , aleadad alththani , alsanat alkhamisat waleishrun ,
matabie dar alhilal , alriyad , 1420 h.
 ةلةر ةلاامو ا إلس لص اوإلةها ممص ةطث إلا ج كةص،  ةل ا، ةلةا يا اك د بحا حللس ةلانر ت ةلاج إلاص
.م1974 ةل اا
-Aleumriu , amal 'ahmad hsn: almunshat altijariat fi alqahirat fi aleasr almamlukii , risalat
dukturah , kuliyat alathar , jamieat alqahirat , 1974 m.
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 كر ةيسالكمص (ةلةر ال ةلف ا وةواوم )ا ككابص ةلرف وةلا واا، ةلةا يا اك د ا عم ةلو اشس ةلةا إلا
.م1996 ةل اا
-Aleumriu , amal , eali alttaysh: aleamarat fi misr al'iislamia (aleisrin alfatimii wal'ayubi) ,
maktabat alsafa walmarwat , alqahrt , 1996 m.
م"ا إلةس ت اث إلاص مسالكمصا12 / ت6  كومع ةل ن،  ت ج ا ا ل م ت ككص ةلاك كص، ق عب هللاس "م، ةلفة ا كبا
.م1995 ةلاجم ةلا كسا كو مع ةلاجمس ةوعمي لآلث إلا ةل اا
-Alfier , muhamad fahd eabd allh: "'idafat jadidatan liribatat makat almukaramat fi matlae
alqarn 6 h / 12 m" , dirasat athariat 'iislamiat , almujlid alkhamis , matabie almajlis al'aelaa
lilathar , alqahrt , 1995 m.
ا1 كاالف عرما كو مع ةلف ز ط ةلاج إلاصا ةل ا را ةللةو اصا-1. تق كص، ةلف موا حلل مل مم ة ممس كوةقع بث اص
.م1992
-Alfaqiuh , hasan bin 'iibrahym: mawaqie 'athariat fi tham.1-mkhlaf eshm , matabie
alfuruzuduq altijariat , alriyad , alsewdyt , t 1 , 1992 m.
.2 ما جت1969 ك يا بحا س كل ج ةل ا وك ةإلسق ا ةلةر ةواوم ا ةإل ةلاة إلفا ةل اا،
-Fikriun , 'ahmad: masajid alqahrt wamadarisuha , aleasr al'ayubiu , dar almaearif , alqahrt ,
1969 m , j 2.
.م2010  ت إلاب ةواومممل وةلاا لم ا عمل لم إلةس ت وةلببوس ةيرل رمص وة جاا عمصا ةل اا، ق سما عب ه ق سمس
-Qasim , eabdah qasm: fi tarikh al'uyubiayn walmamalik , eayan lildirasat walbuhwith
al'iinsaniat walaijtimaeiat , alqahrt , 2010 m.
 اص وةلاوبمق)ا إلس لص اوإلةاا قلم: كر (ةلن، ا و ت كبا لوف عب ةل حالس ةلةا إلا ةيسالكمص
ةل
.م1998 ةلةا إلاا ممص ةلقن سصا ج كةص بسمو ا
-Alqadi , shawakat muhamad ltfy eabd alrhmn: aleamarat al'iislamiat fi misr (alnazuriat
walttbyq) , risalatan dukturat , qism aleamarat , kuliyat alhandasat , jamieat 'usyut , 1998 m.
جا د كب زا ةلاكابص ةلة ممص. بحا إلةجا ك ةجةص.  ا مودس ت إلاب ووصل قمةص ةل اا ت جاص وت ام،زةرو
.م1974 )ا ةلقمئص ةلار اص ةلة كص لمكا با144(
-Kazanufa , bul: tarikh wawasaf qaleat alqahrt , tarjamatan wataqdim d.'ahmad diraj ,
murajaeatan d.jimal muharaz , almaktabat alearabia (144) , alhayyat almisriat aleamat lilkitab ,
1974 m.
عب ةل حال ز ا ةلقمئص ةلار اص ةلة كص. جا د كبا كب زا ك ةجةص.  ادوالس وصل قمةص ةلجبلا ت جاص.ب.
.م1974 لمكا با
-K.a.krizuyl: wasaf qaleatan aljabal , tarjamat da.jamal muhamad muhariz , murajaeatan
da.eabad alruhmin zki , alhayyat almisriat aleamat lilkitab , 1974 m.
وتر س كةجم ت إلاب كر كل ةلفام ةلة م ملي رق اص عق ةلل ةتا ت جاصس عن ن عم ةلرق ويا ك ةجةصس، ن ا جوةن
.م2012 صا ةل اا، صا وزةإلا ةلث، ع صم ةل سوق ا ةلقمئص ةلة كص ل روإل ةلث
-Kanaj , jwan fwtshr: muejam tarikh misr min alfath alearabii 'iilaa nihayat eahid alssadat ,
trjmt: eanan eali alshahawi , murajieat: easim aldasuqii , alhayyat aleamat liqusur althaqafat ,
wizarat althaqafat , alqahrt , 2012 m.
م)ا إلس لص1516-1259 / ت922-658( س ةلا ر وةت وةلدوةا ةل كر مص زكل سال مل ةلاا لم
لبنمصا موإلةن
.م2004  ةلا إلابا ممص ةل إلةس ت ةلةمم ا ةلج كةص ةوإل رمصا، اوإلةه
-Libiniat , buran tahr: alkhaniqawat walzawaya aldumashqiat zaman salatin almamalik (658922h / 1259-1516m) , risalat dukturah fi alttarikh , kuliyat aldirasat aleulya , aljamieat
al'urduniyat , 2004 m.
.م1999 ك ج ا عب ةلانةمس صالح ةل ال ةواوم ا ةلقمئص ةلار اص ةلة كص لمكا با ةل اا
-Majid , eabd almnem: salah aldiyn al'ayubi , alhayyat almisriat aleamat lilkitab , alqahrt ,
1999 m.
مصا ت جاصس عثا ن كروفي عثا نا ةلار وا ةل وك لما جاص، إلةسص بوا ة.س ةل ا ةواوممص.ك نديا رمل ي
.م2007 ا1صا ةل اا ت، ا ةلاجمس ةوعمي لمث1091
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-Makinzi , nil di .: alqahrt al'uyubia. dirasatan tabughrafiatan , trjmt: euthman mustafaa
euthman , almashrue alqawmii liltarjamat 1091 , almajlis al'aelaa lilthaqafat , alqahrt , t1 ,
2007 m.
م مص ةلج ا ا لار وةل ا وك رق ومال ةل ااص وةلرقم اا ةلاوبةص ةلكب ى ةوكم اص،كب إل ا عم م س ةلاوت ةلاو
. ت1306 مبو طا ةل اا
-Mubarak , eali basha: alkhutat altawfiqiat aljadidat limisr walqahirat wamudniha wabiladiha
alqadimat walshahirat , almutbaeat alkubraa al'amiriat bibiwlaq , alqahrt , 1306 h.
.م1993 ا1 كر ةلةثا رمصا ةل ةإل ةلار اص ةلمبن رمصا ةل اا ت، ةت كوسيس ةلو ت وةلبموت ةيسالكمص،كبا ا إل
-Muhamad , rafaeat musaa: alwikalat walbuyut al'iislamiat fi misr aleithmaniat , aldaar
almisriat allubnaniat , alqahrt , t1 , 1993 m.
كباو ا ع ل سة كبا س ةلن و ك ةلكا ممص ةلب قمص عمي ةطث إل مانو ص كر ةلوسوي كن ةلفام ةيسالك وحاي رق اص
 إلاصا إلس لص ك جلام ا ج كةص جنوب ةلوة يا ممص ةط ةب م ن ا قلم ةطث إل ةيسالكمصا، إلةسص اث إلاص ح. ةل ن ةلا سع عر
.م2002
-Mahmud , eatif saed mhmd: alnuqush alkitabiat albaqiat ealaa alathar bimintaqat misr
alwustaa mundh alfath al'iislamii wahataa nihayat alqarn alttasie eshr. dirasatan athariatan
hadariatan , risalat majstir , jamieat janub alwadi , kuliyat aladab biqana , qism alathar
al'iislamiat , 2002 m.
، كباو ا ع ل سة كبا ا حن ن كروفي حج زيس "ةلة ةلص ة جاا عمص كل خالد حج بوق ف ةلو ا ةلةثا رممل
 اث إل ةلو ل، ا إلةس ت11  إلاص وث ئ مص"ا كجمص ةتب ةطث إلامل ةلة با ةلة،ةلقج ي إلةسص ح
 ةل ن ةلة، كر
.م2013 ا ةلاؤتا ةلل س عر لالتب ةلة م لآلث إلامل ةلة با15 ةلة م
-Mahmud , eatif saed muhamad , hanan mustafaa hjazy: "aleadalat alaijtimaeiat min khilal
hijaj 'awqaf alwalat aleuthmaniiyn fi misr fi alqarn aleashir alhajarii dirasatan hadariatan
wathayiqi" , majalat aitihad alathariiyn alearab , aleadad 11 , dirasat fi athar alwatan alearabii
15 , almutamar alssadis eashar alqanuniat aleami lilathariayn alearab , 2013 m.
 عر ي ةواومممل وةلاا لم ا إلس لص ك جلام ا ممص،  كر، كباو ا كبا عب ةلةدادس تووإل ةلات ةلة م
.م1974 ةط ةبا ج كةص ةيسكن إلاصا
-Mahmud , muhamad eabd alezyz: tatawur alkhati alearabiu fi misr fi easriin al'uyubiayn
walmamalik , risalat majstir , kuliyat aladab , jamieat al'iiskandariat , 1974 m.
ص وةيإل ةل وك ا، ا وزةإلا ةلث80 مص،  ةلةر ةواوم ا ةلاكابص ةلث، ك زوطا كبا عب ةلةدادس ةلفل ةيسالك
.م1963 ةلاؤسلص ةلار اص ةلة كص لماالمل وةلا جاص وةلوب عص وةلنر ا ةل اا
-Marzuq , muhamad eabd alezyz: alfin al'iislami fi aleasr al'ayubii , almaktabat althaqafiat 80 ,
wizarat althaqafat wal'iirshad alqawmii , almuasasat almisriat aleamat liltaalif waltarjimat
waltibaeat walnashr , alqahrt , 1963 m.
و ةلب ا ت ةلة ممصا كوبةص ةإل ةلكال وةلوث ئق ةل وكمصا
، كغ وإليا سةم س ةول ب وبسا ةلب ف وةلوظ ئل
.1ما جت2000 ةل اا
-Mughawiriun , seyd: al'alqab wa'asma' alharaf walwazayif fi daw' albrdyat alearabiat ,
mutbaeat dar alkutub walwathayiq alqawmiat , alqahrt , 2000 m , j1.
.م1992 ا5اق وإلوة ا ةإل ةلاة إلفا ةل اا ت: رراتق ور.  كر، مص،ةلنج إلا ع ك س ةلو ط ةلرو
-Alnujar , eamr: alturuq alsawfiat fi misr. nasha'atha wanazimuha waruaduha , dar almaearif ,
alqahrt , t5 , 1992 m.
.م1996  كر عر ةواومممل وةلاا لم ا ككابص ز ة ةلر طا ةل اا، روار ا حلن كبا س ةلةا إلا ةيسالكمص
-Nuisir , husni mhmd: aleamarat al'iislamiat fi misr easr al'uyubiayn walmamalik , maktabat
zuhara' alshrq , alqahrt , 1996 m.
 ل رم ةلوب عص وةلنر ا، ةلةر ةواوم ا ةإل ةلو، مص ةيسالكمص مار، ا سملا عب ةلن ص س ةلفنون ةلدخ
.م2002 ةيسكن إلاصا
-Yasin , eabd alnasr: alfunun alzakhrifiat al'iislamiat bimisr fi aleasr al'ayubii , dar alwafa'
lidunya altibaeat walnashr , al'iiskandariat , 2002 m.
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.م1994  ةلةا إلا ةواوممصا ككابص ةلرب با ةل اا.  ةلجق ةيسالك، ابم ا سوسل سمما نس كنر ت ةللمل وةل مم
-Yuhyi , susin saliman: munshat alsyf walqalam fi aljhad al'iislami. aleamarat al'uyubiat ,
maktabat alshabab , alqahrt , 1994 m.
 ةلف و وبصولوا ممص، ةلموسلا ةرار إل عب ةلجب إل كروفيس ةلا ص ةلار اةمص لعوق ف ةيسالكمصا إلس لص ك جلام
.م2007 ةل إلةس ت ةلةمم ا ةلج كةص ةوإل رمصا
-Alyusif , aintisar eabd aljabbar mustafaa: almaqasid altashrieiat lil'awqaf al'iislamiat , risalat
majstyr fi alfaqih wa'usulih , kuliyat aldirasat aleulya , aljamieat al'urduniyat , 2007 m.
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