
2536-9504
2735-5233

٢٠٢٢


  مجلة علمية ُمَحكمة ( ُمعتَمدة ) شهرية 
  يصــدرهــا مــركــز بحــوث الشــرق األوســط   



(Issn :2536 - 9504) :

(Online Issn :2735 - 5233) :









٢٠٢٢

www.mercj.journals.ekb.eg


ARCI
 Clarivate

 (ARCIf
















  •

  •

  •

  •

  •



  •

  •

  •

  •





 –



 –

 –








Center for near and Middle Eastem Studies, University of Marburg, Germany

Southern Connecticut State University, USA

University Of  Leeds, UK

Appalachian State University, North Carolina, USA

Queen Mary University of  London, UK

Institute of Islamic Studies, Belil Frie University, Germany

 •
 •
 •
 •
 •
 •

Prof. Dr. Albrecht Fuess

Prof. Dr. Andrew J. Smyth

Prof. Dr. Graham Loud

Prof. Dr. Jeanne Dubino

Prof. Dr. Thomas Asbridge

Prof. Ulrike Freitag







 

 

 
 

 دور الحزاري لذجر الدر في مررال
 م(0557-0551/ه648-656)

 

 

 البلهشي عبدهللا أسساء يهسفالباحثة/ 
 جامعة الذارقة

 

 إشراف

 دمحم مؤنس عهض /األستاذ الدكتهر

 

 

 

 



 5155 يشاير –الدبعهن و  الهاحد العدد              واألربعهن  الثامشةالدشة  –مجلة بحهث الذرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 25 

 

  



 يهسف عبدهللا البلهشيأسساء الباحثة/     م(0557-0551/ه656-648) الدور الحزاري لذجر الدر في مرر 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 22 

 السلخص:

 بالجراسة السشذآت الحزارية في عيج السمكة شجخيتشاكؿ ىحا البحث 
كقج قامت بجكر بارز عمى السدتػى الدياسي  ،ـ(0557-0551/ق656-648)الجر

عمى مرخ كبالشدبة لجكرىا ( ـ0549ىػ /  647خبلؿ الحسمة الرميبية الدابعة عاـ )
سكيا ككحلظ العسمة التي تع السشذآت السعسارية التي أقامتيا الحزاري فقج تسثل في 

 .كيقـػ البحث عمى العجيج مغ السرادر كالسخاجع ،في عيجىا
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Abstract: 

This research deals with The Study of Civilized buildings 

during The reign of Queen Shajarat AL Durr and she Played a 

Prominent role at the Political Level during the seventh Crusade in 

The year (647 AH/1249 AD), against Egypt And for her civilized role، 

it was represented in the architectural buildings that she established 

As well as the coin that was minted during her reign. Finally 

this research is based on many source and reference. 
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ىػ 656-648جراسة الجكر الحزاري لذجخ الجر )يتشاكؿ ىحا البحث بال
ككحلظ العسبلت التي  ،, كيتسثل في السشذآت األثخية التي أقامتيا(ـ0551-0557/

كيتجو إلى التعخيف بذجخ الجر كضخكؼ تػليتيا حكع مرخ ثع  ،تع سكيا في عيجىا
 سكيا في عيجىا. تع ككحلظ العسمة التي ،أقامتيا السشذآت السعسارية التي

شارات التاريخية كالسرجرية, ة اإلتػاجو الباحثة في ىحا السػضػع مذكمة نجر 
 ،ف السرادر اىتست بالجانب الدياسي كالحخبي بذكل أعسق كبالتاليأكذلظ يخجع إلى 

 ،كالعسمةالسعساري  الجانب ثخية كي ندمط األضػاء عمىعميشا االىتساـ بالجراسات األ
قميمة كلحلظ نتجو إلى كتب  ؛اعسػم  الخاصة بالسخأة  ف اإلشاراتإال نغفل كحلظ 

 .خاجع كي ندتجرؾ مادتشا التاريخيةالصبقات كالت

بل  ،مغ خبلؿ دكر الفخد فقط نقع في تفديخ التاريخعميشا أال  ,مغ زاكية أخخى 
 ألف الفخد نتاج عرخه. ؛الفخد كالعرخ الحي عاش فيو

  :التعريف بذجر الدر

, كتتبلقى أشياؼ , الحب كالبغس كالشعيع كالذقاء(0)الجر يستدج في سيخة شجخ
 العطسة كالبصػلة مع أشباح الحقج كالغجر.

الرالح السمظ تمظ السخأة القػية التي نالت مغ الجنيا مالع تشمو امخأة قبميا, فكاف 
ألكثخ مغ  ابل تعجى األمخ أحيان   ،في أمخ إال بعج مذػرتياال يبت  (5) أيػب نجع الجيغ

ر أثشاء غيابو عغ الجيار بإدارة بعس األمػ  احيث كاف الرالح يعيج ليا أحيان   ،ذلظ
كىحا يجفعشا إلى  ،عمى سمصة السمظ الرالح ا, بل كاف ليا سمصات شغت أحيان  السرخية

كلحدغ , (3)سػاء تقبمشا ذلظ أك رفزشاأليػبي االعتخاؼ بجكر السخأة الدياسي في العرخ ا
فإف السرادر العخبية تعصيشا صػرة كاضحة عغ تمظ الذخرية مغ خبلؿ  ،الحع

, كخيخ مغ رسع لشا تمظ الرػرة ة التي رسست لشا صػرة كاضحة عشياالسعمػمات الػفيخ 
السمكة شجخ الجر بشت عبجهللا جارية الدمصاف »ػح ابغ تغخى بخدى عشجما قاؿ عشيا: بػض
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, كلجه خميل, ككانت حطية عشجه إلى الغايةالسمظ الرالح نجع الجيغ أيػب كزكجتو كأـ 
صارت معو لسا  ثع ،في حياة أبيو السمظ الكامل ككانت في صحبتو كىػ بببلد السذخؽ 

 .(4) «ابالكخؾ كمعيا كلجىا خميل أيز   داكد صاحب الكخؾ حبدو السمظ الشاصخ

ل جارية ألنيا كانت في األص ؛, ىحه تدسية مجازية«بشت عبجهللا»يبجك أف  
, فدسيت بشت عبجهللا كىي تدسية شائعة لسغ ال يعخؼ أبػىع أك لسغ مجيػلة الشدب

 .(5)ليذ ليع ندب معمـػ 

 , كعاشست مع الرالح تمظ األىػاؿ كالسحغ, ثع قجمت معو مرخ لسا تدمصغقا
غالب , كإليياداؿ في عطستيا مغ الحذع كالخجـتكال  ،اصغيخ   يذلظ كتػفابشيا خميل بعج 

كفي مخضو كبعج  نجع الجيغ أيػب تجبيخ الجيار السرخية في حياة سيجىا السمظ الرالح
, فشججىا يـػ دخمت ة بسرخي, ككانت بجاية ضيػر شجخ الجر عمى الداحة الدياس(6) مػتو

, بخغع أنيا كلجت ابشو خميلنجع الجيغ أيػب السمظ الرالح  ,(7) تداؿ جارية المرخ كانت 
كتبػأت في الببلط السكاف  ,حتى تألق نجع جاريتو فمع يكج السمظ الرالح يتػلى السمظ

بعج أف أقشعت زكجيا السمظ الرالح بأف  ااألسسى, كغجت مرجر الشيي كاألمخ, كال سيس  
 ،, كمغ تمظ الخكايةمغ األيػبييغتطيخ بيع عمى خرػمة ليد, (8) يدتكثخ مغ السساليظ

فشعخؼ أنيا كانت إلى جانب ما تتستع بو  ،مغ مبلمح شجخ الجر اندتصيع أف نتبيغ شيئ  
ثخت أفقج  ،مغ فتشة كعحكبة كجساؿ خبلب ذات شخرية قػية كثقافة كاسعة كذكاء حاد

رفيقة  , كاتخحىاكأشخكيا في أمػر دكلتو ،د رأيياشخريتيا في سيجىا فقجر مػاىبيا كسجا
 .(9), كتتحسل معو أعباء السمظ تذاشخه نعيع الحياة كبؤسيا

باإلشارة  :ا عغ شجخ الجر بقػلوخيغ السحجثيغ مغ زاد األمخ كضػح  مغ السؤر 
ببغجاد إلى  ,(01) إف شجخ الجر أرمشية بعث بيا الخميفة العباسي السدتعرع باهلل إلى

, لتكػف البشو نجع الجيغ أيػب بالقاىخةظ الحي ممكيا بعج ذل, (00) السمظ الكامل األيػبي
 .(03) , فأعجب بيا السمظ فأعتقيا ثع تدكجيا(05) ضسغ حطاياه

يا عشجما مات زكجيا السمظ لشا حكسة تمظ السخأة كحدغ ترخف تجمت
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كقج أخفت خبخ  ،فشججىا ,(04) فيو دمياط ,, في الػقت الحي حاصخ الفخنجةالرالح
, كدبخت أمػر السمظ أحدغ عبلمة السمظ الرالحمع بخصيا مثل مػتو كصارت تع

أحج عغ الدمصاف كانت  خ, حيث لع يذعخ أحج بػفاة السمظ, كعشجما كاف يدأؿتجبي
كلكي تسشع الذكػؾ , (05) , كتسشع الشاس مغ الجخػؿ إليوتقػؿ: الدمصاف ما ىػ شيب

مة , كاألمخاء كسا ىع في الخجحػؿ كفاة السمظ, استسخت في مج الدساط كل يػـ
 .(06)كعادتيع

 647, أنيا قبل أف تعمغ عغ كفاة الرالح أيػب عاـ ا الدياسيةدؿ عمى حشكتيمسا 
, (08)الصػاشي اكمحدش  , (07), نججىا كقج أحزخت عشجىا فخخ الجيغ ابغ الذيخ ـ 0549/ ىػ

: الدمصاف يأمخكع أف تحمفػا لػلجه ة مغ األمخاء كجمدت مغ كراء حجاب, كقالت ليعكمجسػع
بغ الذيخ فخخ الجيغ ا تػرانذاه ,(09) ة, كجعل أتابكعجهلو بالسمظ مغ ب فإنو عيج ،السعطع

, جخ الجر تعمغ عغ مػت الرالح أيػب, كبعجىا نجج شاا أف تحمفػا لو جسيع  كيأمخكع أيز  
ما عغ , أ(50)مغ مجيشة كيفا , (51) ذاهتػران السعطعالسمظ كفي الػقت نفدو كانت استجعت 

, فعشجما شاع مػت الرالح استغمػا السػقف كتقجمػا ناحية الفخنجة مغ ىحا الخبخمػقف 
 الذيػخ شيخ, كقتل فييا فخخ الجيغ بغ مسيغبيشيع كبيغ السد عطيسةمرخ حتى كقعت كقعة 

ى أف قجـ كلج زكجيا , فأخحت السمكة تجبخ األمػر عمى أكسل كجو إل(55)في مديل رمزاف
 لسعشػية لجى السرخييغ, كاستبذخ, كبػصػلو ارتفعت الخكح ااألمػرذاه لتدمسو السعطع تػران

, فسا كاف مشو إال نكخاف الجسيل, فمع , كلكغ عمى العكذ مغ ذلظ(53) بقجكمو االشاس خيخ  
دبخت السمظ حتى ما فعمتو عشجما أخفت خبخ مػت كالجه ك  –شجخ الجر –يذكخ ليا أي

في السمظ كذلظ يصسع  اأحج  كلع تجع  كجمذ في دست الدمصشة, (54)حزخ إلى السشرػرة
أف تخؾ ذلظ كمو كأخح في تيجيجىا, كشمب مشيا  , فسا كاف مشو إاللعطستيا في الشفػس

عميو السساليظ مػقفو ىحا مغ شجخ  , كاستشكخاألمػاؿ, فمع يحدغ ذلظ الترخؼ بباؿ أحج
, ذاهاقتمػا تػران :اء السساليظ تقػؿ, فسا كاف مغ شجخ الجر إال أف أرسمت إلى أمخ (55)الجر

, حيث لع يذف غميل سعت اآلراء عمى ضخكرة التخمز مشوفقج اجت , لحا(56)كعمى رضاكع 
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حيث مات كسا  ,(57), بل كتقصيع جدجه سساليظ إال بعج أف نجحػا في قتموشجخ الجر كال ال
القـػ بذجخ ليظ كعميو , كبعجىا نادى أمخاء السسا(58) «اا غخيق  ا حخيق  جخيح  »كصفو السقخيدي 

, يختيا كغديخ عقميا كجػدة تجبيخىا, كاتفقػا عمى كاليتيا لحدغ سعمى مرخ الجر ممكة
, ككاف ب ليا عمى السشابخ بسرخ كالقاىخة, كخصليا االتخكساني أتابك  , (59) كجعمػا السعد أيبظ

كاحفع الميع الجية الرالحية ممكة »ى السشابخ بعج الجعاء لمخميفة الخصباء يقػلػف عم
 «رسية صاحبة الدمصاف السمظ الرالحعرست الجنيا كالجيغ أـ خميل السدتع ,سدمسيغال
, تبػأتيا تمظ السخأة ة التي يفإنسا يجؿ عمى السكانة الدياس ،, كإف كاف ىحا يجؿ عمى شيء(31)

يو عشجما لقبت نفديا كعمى تعسجىا بأف تتقخب مغ الخميفة العباسي بشدب نفديا إل
نججىا كقج حافطت عمى صمتيا بالبيت األيػبي عشجما  ،نفذ الػقت, كفي بالسدتعرسية

 ندبة لمرالح نجع الجيغ أيػب. ,تمقبت بالرالحية

فيي أكؿ مغ ممظ »,لجر باكػرة سبلشيغ دكلة السساليظا تعج شجخ, بحلظ 
, كيتفق معو عجد مغ (30)«السقخيدي »كسا يقػؿ  «ػؾ التخؾ السساليظمرخ مغ مم

 «زامباكر», ك(33)«ليغ بػؿ»مشيع  السحجثيغ ,(35)«الحشبمي»لسؤرخيغ القجامى مشيع ا
افتتح ىحا كقج حجيثو عغ الشقػد السسمػكية: الحي يقػؿ في أثشاء  «فيسي», ك(34)

يخى أنيا سمصانة أيػبية,  «غ إياساب», لكغ (35) «شجخة الجر»العرخ بتػلية السمكة 
ختمف في أمخ الدمصشة ا, كبعس السؤرخيغ (36)بسرخأكؿ ممػؾ التخؾ  «أيبظ»كأف 

السعد عد الجيغ أيبظ )) «سمصشػا عمييع»الحي يقػؿ: «الحىبي» ه, كمشيعىح
 .(37) «شجخ الجر»( كقيل بل خمفػا زكجة الدمصاف (التخكساني

إذ ىي ليدت  ؛بأنيا أكؿ سبلشيغ السساليظإلى الخأي القائل مغ جانبي أميل ك  
, اشتخاىا ج كانت تخكية الجشذ كقيل أرمشية, فقأيػب كلع تخخج مغ ندميعشيغ بشي مغ سبل

 .(38)السمظ الرالح نجع الجيغ أيػب كحطيت عشجه حيث كاف ال يفارقيا

كاجيتيا عجة  ،نو بسجخد تػلى شجخ الجر عخش مرخإ ،مسا ال شظ فيو
: الرعػبات, كمغ تمظ ػة كحكسة كرجاحة عقل تغمبت عمييا, كلكشيا بكل قصعػبات



 يهسف عبدهللا البلهشيأسساء الباحثة/     م(0557-0551/ه656-648) الدور الحزاري لذجر الدر في مرر 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 29 

ع يتقبمػا كجػد امخأة , حيث إف السرخييغ لالسرخييغ مغ تػلى شجخ الجر الحكعمػقف 
ا معارضة األسخة لع يعتادكا ىحا األمخ في تاريخيع, أيز  , كالسدمسػف في الدمصشة

رفزػا أف تكػف شجخ الجر , حيث إف السمػؾ كاألمخاء األيػبييغ بببلد الذاـ األيػبية
كال  ،(39)يع أصحاب الحق الذخعي في حكع مرخعتقجكف بأن, كضمػا يممكة مرخ

, حيث قػبل اسي مغ اعتبلء شجخ الجر لعخش مرخنغفل كحلظ مػقف الدمصاف العب
فشعى  ،اعتبلء شجخ الجر لعخش السسمكة السرخية بكثيخ مغ الجىذة كاالستشكار

 .(41)الخميفة العباسي عمى مرخ أف تجمذ عمى عخشيا امخأة 

حكستيا مخه أخخى  ث تجمت, حيا سياسية أخخى أدكر  لشا شجخ الجر  قجمت 
, فقج قخرت ا عمى الػحجة كحقشا لمجماءمغ تشازليا عغ العخش شػاعية حخص  كىي تع

ف ىحا إ ،, كببل شظ(40), لتتشازؿ لو عغ الحكع كاج مغ عد الجيغ أيبظ قائج الجيرالد 
 .(45) ادكلتيا ثسانيغ يػم  فكانت مجة  ,اسياسيا خالر   االدكاج كاف زكاج  

, كخاصة ج أماـ ىحا التيار الخافس لحكسيافإف ىحا التشازؿ يشع عمى ذكاء شجي
كفعبل نجحت شجخ الجر بدكاجيا , فيسغ يخكف ضخكرة احتخاـ رغبة الخميفة العباسي

بحيث  ةث سيصخت عميو فعبل سيصخة شبو تام, حيقيق أىجافيامغ ىحا الخجل في تح
جافع الدياسي مغ كراء ىحا كىحا يؤكج لشا أف ال ،صارت جسيع أحػاؿ الببلد في يجىا
, كلكغ يبجك أف تمظ األىجاؼ التي حققتيا شجخ الدكاج, ىػ عجـ ضياع السمظ مشيا

سئع , فقج (43)كخيب السعد أيبظ ضشيا  ،الجر بدكاجيا مغ أيبظ سخعاف ما انقمبت عمييا
 ،ضجىا االدبلح الحي استخجمتو معو سبلح   كقخر أف يتخح مغ, نفػذىا كحجخىا عميو

صاحب , (44)بشت السمظ الخحيع بجر الجيغ لؤلؤ, كىي حيث قخر أف يتدكج عمييا أخخى 
, فشجج شجخ الجر خذيت أف يقػـ أيبظ بإبعادىا أك السػصل, كقج عـد عمى ذلظ فعبل

 .(45) فعدمت عمى الفتظ بو كإقامة غيخه في السمظ ،إعجاميا كمية

حيث قتمت أيبظ كتع اغتيالو أماـ عيشيا  ،بإكساؿ خصتيا قامت شجخ الجر فعبل  
, في يػـ الثبلثاء الثالث (46)الحيغ أحزختيع ليحا األمخ  ,عمى يج مجسػعة مغ الغمساف
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 .(47)ـ 0550ىػ /  648كالعذخيغ مغ شيخ ربيع األكؿ عاـ 

, فمع ترجؽ الرائح في القمعةأشيع أف السعد مات فجأة في الميل, كأقامػا 
ح شػكة السساليظ البحخية كىػ يػمئ ،, كقاـ األميخ عمع الجيغ سشجخلظمساليكو بح

, الدمصانية, كقبزػا عمى الخجاـ كالحخيع كبادر ىػ كالسساليظ إلى الجكر, كشجيجىع
 .(48), فعشجئح قبزػا عمى شجخ الجر كمحدغ الجخجاكي خكا بسا جخى كعاقبػىع فأق

, فصمب شعت بجار الدمصة ىي كالحيغ قتمػهنجج شجخ الجر امت ،أيبظ بعج قتل 
الرالحية حالت دكف , كلكغ السساليظ دية اليجـػ عمييا في دار الدمصشةالسساليظ السع

 ،, فمجأ السساليظ السعدية إلى الحيمة فأمشػىا كحمفػا بأال يتعخضػا ليا بدػءذلظ حساية ليا
ـ مغ  0557ىػ /  655يغ مغ شيخ ربيع األكؿ سشة ثشيغ التاسع كالعذخ فخخجت يـػ اإل

كالجتو يحخضاف , كضل السشرػر أيبظ ك فحبدت بو (49)دار الدمصشة إلى البخج األحسخ
 .ذىعة تسشعيع لكػنيا جارية أستا, كالسساليظ الرالحيالسعدية عمى قتميا

الجػاىخ لسا عمست أنو قج أحيط بيا كأنيا مقتػلة ال محاؿ أتمفت أشياء كثيخة مغ  
كىحا ما أكجه ابغ تغخى بخدى  (50), ال ليا كال لغيخىا (51) كالآللئ ككدختيا في الياكف 

تيقشت أنيا مقتػلة سحقت جسمة مغ الساؿ كالجػاىخ  عشجما ذكخ لشا أف شجخ الجر لسا
 .(55), حيث كانت تكخىسياى ال يأخحىا السمظ السشرػر كأموالشفدية حت

 السشرػر التي كانت تصالب بجـ السمظ القتيل ككاف جيء بيا إلى ضختيا أـ السمظ
, كألقيشيا مغ حتى ماتت, , فزخبيا جػارييا بالكباقيبالسعد قج شمقيا إرضاء لذجخ الجر

 .افبقيت في الخشجؽ أيام  , اكيل كقسيزسػر القمعة إلى الخشجؽ كليذ عمييا سػى سخ 

ا يداؿ مدار  ال, كلكغ قبخىا ما شجخ الجر كرحمت عغ الجنيا تػفيتفي الشياية  
, كاألمخ السؤكج أنيا دخمت تاريخ , كما تداؿ صحائفيا تتمى عمى تػالى القخكف لمدائخيغ

 .(53) ي نجرسو في ىحا البحثككحلظ دكرىا الحزاري الح ،مرخ مغ أكسع األبػاب
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 :السشذآت السعسارية لذجر الدر

تسثمت في ضخيح كقبة السمظ الرالح فقج ، أما في ما يترل بالسشذآت السعسارية 
مغ قرخ كعمى الخغع , جخ الجر التي أقامتيا قبل كفاتياكقبة كضخيح ش ،نجع الجيغ أيػب
, أضيخت خبلليا ا, كالتي لع تجـ أكثخ مغ ثسانيغ يػم  الجر حكع مرخ مجة تػلى شجخ

يعشيشا ال السمكة نشا حيشسا نمقي الزػء عمى سيخة ىحه إ, إال حكسة كحدغ تجبيخ لؤلمػر
جػانب مذخقة في شخرية شجخة  , فكميانيا تدمصشت عخش مرخ في ذلظ العرخفقط أ
 .القاىخة أف نحكخ ليا رعايتيا لمفشػف كاىتساميا بالعسارة في ا, إنسا ييسشا أيز  الجر

باقييغ بسجيشة  يداالف الاىتساـ شجخ الجر بالعسارة في إنذائيا ضخيحيغ  تجمى 
 حساـ كبدتاف كدكر ,اشجخ الجر باإلضافة ليحيغ الزخيحيغ أيز   كمغ آثار ،القاىخة
السؤرخ عمى باشا مبارؾ في  يحكخ لشاك , (54) بجية الديجة نفيدة رضى هللا عشيا أنذأتيا

أف  مجنيا كببلدىا القجيسة كالذييخة(,كتابة )مغ الخصط التػفيكية الججيجة لسرخ كالقاىخة ك 
 .(55) كلع يبق ليا كجػد أك أثخ في ىحه السشصقة السباركة اىحه السجسػعة قج انجثخت تسام  

, قج انتذخت في العرخ األيػبيف نذيخ عمى أف ضاىخة األضخحة أىشا يجب  
بيت كقج سبقتيا الجكلة الفاشسية في إقامة الكثيخ مغ األضخحة التي قرختيا عمى آؿ ال

 باسع السذاىج الفاشسيكقج عخفت أضخحة العرخ , ككبار رجاؿ الجكلة مغ الذيعة
لكغ عشجما جاءت الجكلة ك  ،أسػة بسا أشمق عمى أضخحة األئسة مغ العمػييغ, (56)

الدشة ألئسة أضخحة كذلظ ببشاء , أف تحػؿ األنطار عغ أضخحة الذيعةرأت ، األيػبية
 .(57)التي أصبحت داخل أسػارىا 

داخل أسػار ػبي يعج ضخيح الرالح نجع الجيغ أيػب أكؿ ضخيح لدمصاف أي 
 ,ـ0551/ ىػ648في عاـ  نذأتو لو زكجتو شجخ الجرأ, كقج القاىخة الفاشسية

التي كاف  ,لفاشسي( بجػار السجرسة الرالحيةشارع السعد لجيغ هللا ابالشحاسيغ )
 .(58) الدمصاف الرالح نجع الجيغ أيػب قج انذأىا قبل ذلظ بدبع سشػات
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بالسجرسة تخجع الكبة  يكىي أف ضاىخة إلحاؽ السجفغ ذ ،ثسة ممحػضة ميسة 
 ق بسجرسة الرالح نجع الجيغ, أكؿ أمثمتيا السجفغ ذي الكبة السمحإلى العرخ األيػبي

عشجما أسذ نػر  في ببلد الذاـ , كإذا تتبعشا ىحه الطاىخة نجج أنيا بجأت أكال  أيػب
, كسا لشفدو اـ كألحق بيا مجفش   0075ىػ /  567عاـ  الجيغ محسػد مجرستو في دمذق

 اممحق   ابسجارس دمذق كحمب سبعة عذخ مجفش  بأنو ال يداؿ ىشاؾ  Kesslerتزيف 
ـ كىػ العاـ الحي أدخمت فيو شجخ الجر ىحا الصخاز إلى 0551ىػ /648بيا قبل عاـ 

 . (59)القاىخة فألحقت مجفغ زكجيا الرالح بسجرستو 

الػاجية  نذيخ إلى سػؼ ،الجيغ أيػب بسا يتعمق بزخيح كقبة الرالح نجع 
 :كالسحخابالزخيح ك كالسجخل كالخدىة كالرحغ 

أف الدمصاف الرالح نجع الجيغ أيػب لسا قجـ الفخنج إلى , (61)السقخيدي ذكخ 
 الدمصاف في السشرػرة يفتػف لييعإالسمظ الرالح مع عداكخه  الجيار السرخية خخج

في مخكب في أكؿ األمخ جثسانو كجعل , ـ0557/ ىػ  647ليمة نرف شعباف عاـ 
حتى  ،(65) كجعل في قاعة بشيت في قمعة الخكضة ،(60)كأتى بو إلى جديخة الخكضة 

فشقل إلى ىحه الكبة بعجما كانت شجخ  ،ـ0551/  ىػ 648 رجب عاـ 57يػـ الجسعة 
  .(63) تقع بجػار السجرسة الرالحية التيالجر قج عسختيا عمى ماىي ك 

 :(0شكل) الهاجهةوصف  - أوًل 

, كىي تذبو تذابو ما بيغ كاجية ىحه الكبة ككاجية السجرسة الرالحيةىشاؾ 
 ،كتحتػي كاجيتيا عمى حشيتيغ كاحجة مشيا بارزة, خاز الجدء األكسط مغ تمظ السجرسةش

كتتسيد بدخارفيا الحجخية تدخخؼ الػاجية كميا حتى بجاية السجرسة  قالبيوكىشاؾ زخخفة 
ذات  قػد السخسػسةعمى شكل الع ةكتتكػف مغ ثبلث دخبلت مذع لحفخ,الجقيقة ا

تعتبخ مثاؿ لمذخافات , (64) أك مجرجة, كيعمػ ىحه الػاجية شخافات مدششو األربعة مخاكد
كفي كسط  ,(66)مع األقسخكىي تذبو تمظ التي بجا ،(65) اإلسبلميةالسدششة في العسارة 
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, كأسفل الػاجية مغ ـ 00.35فات الذخ  كيبمغ االرتفاع حتى ىحهالحشيات تػجج دكائخ 
ججيجة في الجخبلت السعقػدة تػجج ثبلث نػافح بسربعات نحاسية تعتبخ ضاىخة زخخفية 

, فيي أكؿ نسػذج لمذبابيظ الشحاسية السربػبة يميو السجرسة بسرخ اإلسبلميةالعسارة 
  .خ ىحه الشػافح كأكسعيا ىػ أكسصياكأكب (67)صيبخسية باألزىخال

 (5شكل)السدخل  -اثانيً 

يعمػه عتب رخامي ذك  ,اـ عخض  0.55ك ـ شػال  5.76 تبمغ فتحة السجخل
, صػر مغ الكتابة الشدخيةكيعمػ ذلظ لػحة بيا أربعة سصشجات معذقة, غخيبة الذكل 

 : (68) بخط الشدخ األيػبي نريا

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ), بدع هللا الخحسغ الخحيع -0

السباركة بيا ضخيح مػالنا الدمصاف السمظ , ىحه التخبة (69) (ہ ھ
 .الرالح

 (73) نجع الجنيا كالجيغ (75)السثاغخ (70) السخابط (71)العالع العادؿ السجاىج الديج -5
 (76)كارث السمظ  (75) سيج ممػؾ السجاىجيغ (74) سمصاف اإلسبلـ كالسدمسيغ

 بائو األكخميغ أبي الفتح.آعغ 

الكامل ناصخ الجيغ أبى السعالى دمحم بغ أبى بكخ بغ أيػب بغ الدمصاف السمظ  -3
رة تجاه الفخنج السخحكليغ أيػب تػفى إلى رحسة هللا تعالى كىػ بسشدلة السشرػ 

 لمكفاح. المرفاح بشحخه مػاجي   امرافح  

بقػلو تعالى  كاجتياده عامبل   آمبل ثػاب هللا بسخابصتو ،بػجيو كصجره -4
الجشة العالية كأكرده أنيارىا , أكفجه هللا (77) (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )

  .(78) الجارية كذلظ في ليمة الشرف مغ شعباف سشة سبع كأربعيغ كستسائة
يتزح مغ ىحا الشز العجيج مغ األلقاب التي لقب بيا الرالح نجع الجيغ 
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كيذيخ الشز إلى معخكة السشرػرة  الرميبييغ,أيػب كىي مختبصة بجكرة في جياد 
 .ـ( 0551ىػ /  647التي حجثت خبلؿ كقائع الحسمة الرميبية الدابعة عاـ )

 عمييا كتابات ىيخكغمػفية, جخانيتيوغائختاف قاعجة  سجخل مشصقتافعمى جانبي ال
 .(79)خخؼ يحيط بالباب مغ جسيع الجياتمد  إشاركأعمى السجخل يػجج 

  :الردهة والرحن -اثالثً 

, (81) إلى ردىو مدتصيمة مغصاة بقبػ متقاشع مغ اآلجخيؤدي الباب الخارجي 
حجخة التي كانت تعمػ , يؤدي إلى سمع العقج مجببعميو  اكعمى يسيغ الخدىة نجج باب  

يؤدي إلى  ,(80) الفخس جية السجخل يػجج عقج عمى شكل حجكة, كفي مػاردىة السجخل
 3.65)يبمغ مداحتو  ,(85) نخخج إلى صحغ, مغصى بقبػ مغ اآلجخ ثع ـ5مسخ شػلو 

, كيشتيي حجكة الفخسعمى شكل , (83) تػجج عقػدجػانبو األربعة  ( كعمىـ 5.74* 
يسخ خمف الزخيح, كيبجأ مغ ( الحي Lالرحغ إلى السسخ الحي عمى شكل حخؼ )

كفي الجية  ،, كسا يفتح ضمعو الذسالي في السجرسة الطاىخيةالسجرسة الرالحية
, كيعمػه (ـ5.95*0.38) , كتبمغ فتحة الزخيحيفتح عمى السجخل الزخيح ،الجشػبية

 .(84)يذبو إلى حج كبيخ باب اإلماـ الذافعي فػقو عقج عاتق ك عتب خذبي 

 :(2شكل)الزريح  -ارابعً 

, (85) امغ أضبلعو الجاخمية أحج عذخ متخ  شػؿ كل ضمع  ايذغل الزخيح مخبع  
جشػبية عمى زاكية السحخاب الرحيحة كىي الجية ال كلكشو في كضع مائل حتى يحرمػا

فإف سسظ حائط  ،كلحلظ, ا لمػاجيةا مختمف  تخح سسك  ي , األمخ الحي جعل السعسارالذخقية
ىحه الطاىخة بالقاىخة فقط كغيخ معخكفة  تعخؼ, ك ـ 5.34إلى ـ  0.97يتخاكح ما بيغ الػاجية 

يدخخؼ جياتو أك جشباتو األربعة , كيتػسط الزخيح تابػت مغ الخذب (86)خارج مرخ 
كيبلحع أف , ية مغ فخكع كأكراؽعشاصخ ىشجسية متكخرة مغ أشكاؿ نجسية داخل رسـػ نبات

فقج زخخؼ بآيات ، التابػت إشارأما , اإلسبلميةتية مغ مطاىخ العسارة شكاؿ اليشجسية كالشبااأل
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كتذيخ ىحه الكتابة إلى تاريخ كفاة  ،قخآنية بخط الشدخ عمى مياد مغ الخسـػ الشباتية البديصة
 .(87)ـ  0549ىػ /  647الدمصاف الرالح نجع الجيغ أيػب بالسشرػرة في سشة 

 :(4الذكل) القبة ومشطقة النتقال - اخامدً 

 :ةالقب ( أ

مغ  امتخ   55 تختفع فػؽ أرضية الزخيح (88) قبو أقيست عمى ججراف الزخيح
ديج في مػضع مشيا إلى حج أف سسكيا ي فإف ىحه الججراف غميطة ،, كليحا)89)أرضيتو 

 .(91), كىػ ال يقل عغ متخيغ في معطسيا عمى خسدة أمتار
, فيي تستصى في كل ركغ مغ األركاف األربعة الكبة العطيسة التي تتػج الزخيح 

 إلى قاعجةيتحػؿ بيا السخبع الججاري  ،(90)مجسػعة مغ ثبلثة شػابق مغ السقخصشات 
, كتتكػف كل مغ ىحه السجسػعات مغ ثبلث شاقات صساء في الصابق األسفل مدتجيخة

, أما ختيغ, كيحف بيا شاقة مغ كل جانبتستصييا شاقة كسصى مشقدسة إلى شاقتيغ صغي
فتحت فيسا بيغ مجسػعات , كقج فيتكػف مغ صف مغ أربع شاقات ،الصابق الثالث

 .(95), في كل جانب مغ الجػانب األربعة السقخصشات

 :ب( مشطقة النتقال 

كيسكغ أف  ،عغ ذي قبل اممحػض   اتصػرت مشاشق االنتقاؿ في العرخ األيػبي تصػر   
 :(93)نسيد بيغ نػعيغ مشيا 

  :الشهع األول

ذات العقػد السشكدخة تتكػف كل حصة  ،يتكػف مغ حصتيغ مغ السقخصشات
حيث أضاؼ السعسار حشيتيغ عمػيتيغ عمى جانبي الحشية التي  ،مشيا مغ ثبلث حشايا

 تذكل قسة أك شاقية العقج الثبلثي.
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 الشهع الثاني:

 .ايتكػف مغ ثبلث حصات مغ السقخصشات ذات العقػد السشكدخة أيز  
, مغ ـ( 0551/ ىػ 648تتكػف مشصقة انتقاؿ قبة الرالح نجع الجيغ أيػب )

ا أربع حشايا في الحصتيغ األكلى كالثانية تعمػىس ثبلث حصات عبارة عغ ثبلث حشايا
 .(94) في الحصة الثالثة

  (95):قال األيهبية في الشقاط التاليةيسكن حرر مالمح التطهر الذي حدث لسشاطق النت

فأصبحت ثبلث حصا  ،ازدياد عجد الحشايا عغ ما كاف عميو في العرخ الفاشسيأ( 
 مغ اثشتيغ. بجال  

 .تغيخت عقػد الحشايا مغ العقج السجبب إلى العقج السشكدخ ب(

اتراؿ حشايا مشصقة االنتقاؿ بفتحات الذبابيظ بأكاسط مشصقة االنتقاؿ بعج أف ج( 
 .ه السحجد لوإشار كاف كل مشيسا مدتقل عغ اآلخخ داخل 

عغ العسارة  العسارة األيػبية كانت تسثل تصػر  ال شظ أف ذلظ يؤكج لشا أف ا
 .ليا اس الجػانب كلع تكغ تكخار  الفاشسية في بع

 (5الذكل)السحراب  -اسادسً 

, كىػ ـ 0.80ـ كعخضو  6.16يػجج في حائط الكبة محخاب كبيخ ارتفاعو 
كديت مدصحات السحخاب , كقج (96) بحلظ يعج مغ أكسع السحاريب في ذلظ الػقت

و أكؿ محخاب زخخؼ نإ, كسا (97) كالدخخفةبمػحات رفيعة مغ الخخاـ السختمف األلػاف 
, كتقجـ السحخاب عسػداف مغ الخخاـ األخزخ الجاكغ تيجانيسا عمى بالخخاـ الخخدة

ة كتاج عمى ىيئة ناقػس أك مذكاة , لو قاعج(98) شكل جخس مدخخؼ بخسـػ نباتية
كيذغل , (99)كمجت فػؽ كل مغ التاجيغ حجارة نقذت عمييا بخط الشدخة آيات قخآنية 

ثبلث مشيا بيا  ،الجدء العمػي مغ مخبع الزخيح كبيغ مقخنرات األركاف ست حشيات



 يهسف عبدهللا البلهشيأسساء الباحثة/     م(0557-0551/ه656-648) الدور الحزاري لذجر الدر في مرر 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 47 

 .(015)كالثبلث األخخى صساء , (010)كالدجاج السعذق , (011)نػافح مسمػءة بالجز
في العخض التالي نتشاكؿ , ك عغ ضخيح الرالح نجع الجيغ أيػب اذلظ عخض  

 كمشصقة االنتقاؿ.كالسحخاب ضخيح كقبة السمكة شجخ الجر 

 (6 شكل)القبة  - أوًل 

يدتفاد مسا ىػ  فأعمى , (013)الشجـػ الداىخة في كتابو  ذكخ ابغ تغخي بخدي 
أف ىحه التخبة )تخبة شجخ مشقػش عمى عرابة بأسفل الكبة التي بيا قبخ شجخ الجر 

, كلسا ـ, أي قبل كفاتيا 0551ىػ / 648عاـ  الجر( أنذأتيا السمكة شجخ الجر في
ـ دفشت فييا, كالكبة التي أنذأتيا شجخ الجر فػؽ قبخىا 0557ىػ / 656تػفيت في عاـ 

 ., كال زالت محتفطة بذكميا القجيع(014) شكميا مغ أقجـ الكباب السعخكفة في مرخ

 :(7 شكل)ضريح شجر الدر  -اثانيً 

, كىػ يذبو غ اآلجخ كيتخممو أنراؼ جحكر نخيلالزخيح عبارة عغ مبشى م
إذ يبمغ  ؛مغ حيث السداحة ضخيح الخمفاء مغ حيث الدخارؼ الخارجية كلكشو أكبخ قميبل  

, جاخل كيتػسط ثبلثة مغ أضبلعو بابمغ ال ار تقخيب  أمتا 7شػؿ كل ضمع مغ أضبلعو 
أما الزمع  ,(016) , كالخمفاء العباسييغ(015)بسا ىػ عميو في مذيج يحي الذبييي شبيو

, كاألبػاب مدتصيمة كيعمػىا عتب الجشػبية الذخقية فيػجج بو محخابالخابع في الجية 
لقج بشت شجخ الجر ىحا الزخيح قبل كفاتيا  ،(017) خذبي يعمػه عقج عاتق مغ اآلجخ

 .(018) عرسة الجنيا كالجيغ()ككتب عميو بعس ألقابيا  ،ببزع سشػات

 :الزريح من الخارجأ( 

كذلظ لبشاء مدجج  الذخقية,لقج زالت الدخارؼ التي تعمػ الػاجية الذسالية 
, كسا غصى ىحا السدجج الػاجية الذسالية 09مبلصق لو في الشرف الثاني مغ القخف 

 ية كحلظ.الغخب



 5155 يشاير –الدبعهن و  الهاحد العدد              واألربعهن  الثامشةالدشة  –مجلة بحهث الذرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 48 

, كقج أزالت لجشة حفع اآلثار كاف يبلصقو مشدؿ ،مغ الجية الجشػبية الذخقية 
السشدؿ كالسدجج الحي لع يبق مشو غيخ شخيط مغ الكتابة يحتػى عمى لقب خميفة 

 -ىػ0545عباسي لع يحكخ اسسو كإف كاف تاريخ كفاتو قج كتب بالحخكؼ عاـ 
, كجية القبمة يػجج بيا بخكز السحخاب الشرف دائخي كعمى جانبية حشيتاف ـ0856

غ تذبو كاجية مدجج كيتكػف العقج مغ شخفيغ مفرري ،ةيعمػىسا عقج ذك زاكي
, كنجج كالخمفاء العباسييغ (001), كضخيح أبػ مشرػر إسساعيل (019) الرالح شبلئع

, كفي الكػشتيغ حشيات دائختاف بيسا زخارؼ ىشجسيةالسحخاب كال في الكػشة بيغ
, كقج شصفت أركاف الزمع ج معيشاف بيسا زخارؼ ىشجسية كحلظالخارجيتيغ يػج

 .(000)الجشػبي الذخقي كممئت صفػؼ مغ الحشيات الجرية 

 يغغ مدصحتيبية عغ باقي الػاجيات بػجػد حشيتتختمف الػاجية الجشػبية الغخ 
عيغ كاحج عمى , كسا يػجج ثبلث دكائخ كمعمى جانبي الباب الحي يتػسصيا يغصغيخت

 .مغ الجية الغخبية امتجاد لمػاجيةنو يػجج إإال  ،كػشة العقػد

  :ب( الزريح من الداخل

, حشية ـ 7كل ضمع مغ أضبلع الزخيح األربعة التي يبمغ عخضو  يتػسط 
 , أما حشية السحخاب فيعمػىا عقج نرف دائخي.ـ 5.15جرية مدتصيمة يبمغ عخضيا 

عمى إفخيد  السحخاب فيعمػىا عقج نرف دائخي, كتختكد العقػد جسيع  أما حشية ا
, كيحيط بالزخيح كمو ـ 5.83, كيختفع عغ األرض بسقجار سع 46خذبي عخضو 

 اثشىكيغصي عتب األبػاب الخذبي كسا يحيط بتجػيف السحخاب كلحا فقج قصع إلى 
كقج حفخ عميو كتابة كػفية  ،عذخة قصعة حتى يدتصيع أف يحيط باستجارة التجػيف

ة مغصى بصبقة مغ الجز عمييا كتابة ندخي كقج كاف االفخيد ،أسمػب حذػاتو فاشسية
كعمى  ,جح في الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع, كمتذتسل عمى بعس اآليات القخآنية

 ،ـ يػجج افخيد خذبي آخخ عميو كتابات ندخية مخسػمة بالمػف األبيس 5.41ارتفاع 
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عج ىحا كي ،كلكغ ىحه الكتابات لع تدتصع إخفاء األرضية باالفخيد ذات الكتابة السػرقة
 .(005) د ثاني مشصقة االنتقاؿ إلى الكبةاألفخي

 :(8شكلالسحراب) -اثالثً 

, كتتكػف (003)نو يحتػي عمى فديفداء إإذ  ؛ليحا السحخاب أىسية خاصة
يحيط بشرف الكبة عبارة عغ شخيط مزفػر كفي الػسط شجخة  إشارالفديفداء مغ 

ذات فخكع متذعبة عمى أرضية ذىبية كاأللػاف األساسية ىي األخزخ كاألبيس 
, كالفديفداء في حالة جيجة كخاصة قميل, ككل الثسار تحتػي عمى صجؼكاألحسخ 

 .(004) عشجما تدصع عميو أشعة الذسذ اضح  المػف الحىبي الحي يخى بخيقو كا

مسا دؿ عمى ميارة الرانع الفشاف السدمع مغ العرخ األيػبي الحي تخؾ آثار 
 تشبس بالحياة بعج عجة قخكف مغ أقامتيا.

  :مشطقة النتقال -ارابعً 

ركاف ة كبيغ األتتكػف مشصقة االنتقاؿ مغ صفيغ مغ الجاليات ثبلثة فػؽ ثبلث
, كسا يػجج في الكبة ثساف نػافح ذات عقػد عمى شكل تػجج نػافح ذات ثبلث فتحات

زاكية عشج القاعجة كىشاؾ بقايا رسػـ في تمظ السثمثات بالمػف األخزخ الباىت كتتكػف 
, كالتي نججىا عمى الخدؼ ذي البخيق السعجني الفارسي في (005)مغ رسػـ أرابيدظ 

 .(006) 05القخف 

, كالسحخاب كمشصقة االنتقاؿ خ الجرعغ ضخيح كقبة السمكة شج اذلظ عخض   
مخ فيحتاج األ ،الجر ي تع سكيا في عيج السمكة شجخأما في ما يترل بالعسبلت الت

 يػبي.ا التاريخية كالعسمة في العرخ األإلى تدميط الزػء عمى الشقػد كأىسيتي
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 :عسالت السلكة شجر الدر

, كاالقتراديراسة التاريخ الدياسي تعج الشقػد مغ أىع السرادر األثخية لج 
ق رسسية كثائ اإلسبلمية, كتعج دراسة الشقػد رجر قيع لتاريخ السجتسع اإلسبلميكىي م

ح الكثيخ مغ , كما يخد عمييا مغ كتابات كزخارؼ ترحال يسكغ الصعغ في قيستيا
ضح الكثيخ مغ الجػانب االقترادية, كاالجتساعية, كالجيشية, , كتػ السعمػمات التاريخية

 .(007)ا , كغيخىكاألدبية
ياسية, االقترادية, االجتساعية, فسغ الشاحية لمشقػد أىسية كبيخة في الشػاحي الد 
, كذلظ اأك صمح   اتتعمق بفتح السجف حخب   , تؤرخ لكثيخ مغ الحػادث الدياسية التيالدياسية

األميخ, أك حكاـ مغ كاقع الكتابات السشقػشة عمييا التي قج تطيخ مشيا اسع الخميفة أك 
, كتبيغ مغ إليو الحاكع الحي أمخ بزخبيا , كتػضح السحىب الدياسي الحي يشتسىاألقاليع

الشاحية االقترادية حالة الجكلة التي أمخت بزخبيا ما إذا كانت تتستع بخخاء اقترادي أـ 
ض عيارىا دليل عمى , فانخفاجىػر اقترادي, كالعكذ ىػ الرحيحالعكذ تعاني مغ ت

جتساعية مغ الشاحية االجتساعية بعس السطاىخ اال, كتعكذ تجىػر اقترادي
, كمغ الشاحية الجيشية تعبخ في معطع األحياف عغ السحىب الجيشي كالسراىخة, كالسرالحة

الدشي أك الذيعي أك لمحاكع الحي أمخ بزخبيا سػاء أكاف الجيغ اإلسبلمي عمى السحىب 
 نفدو., كفي بعس الحاالت عغ السحىب الجيشي لمذعب الجيغ السدحي

, كىػ العمع الحي La Numismatiqueتشجرج دراسة الشقػد تحت عمع الشسيات 
 اإلرشادارة الثقافة ك , كقج أسيست كز يبحث في الشقػد, كاألكزاف, كاألختاـ, كاألنػاط

لقاء الزػء عمى أىسية عمع الشسيات العخبية بإقخار انذاء متحف خاص إالقػمي في 
كعيج إلى مرمحة  ـ0961لدشة  013لمشقػد في مرخ بعج صجكر القخار الػزاري رقع 

  .(008)خخاج ىحا الستحف إلى حيد الػجػدإ إجخاءاتاآلثار 
ف أا في عيج شجخ الجر دكف ال يسكششا الحجيث عغ الشقػد التي تع سكي

 الجكلة األيػبيةعرخ الحي كانت عميو مرخ في الػضع السالي نتصخؽ إلى 
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كالػاقع أف السقجمة البلزمة لجراسة الجكلة األيػبية كنطاميا السالي يتصمب السعخفة 
ف دراسة نطع الجكلة إكسا  ،لتي درج عمييا الفاشسيػف في مرخالػافية لمشطع السالية ا

كحلظ بسا قبميا مغ نطع الجكلتيغ  ،لجيجة الػافيةالفاشسية بجكرىا يتصمب السعخفة ا
  .ف التاريخ سمدمة مترمة مغ األحجاثأخذيجية كالصػلػنية عمى اعتبار ألا

  :الشقهد في عرر الدولة األيهبية

ي السخكد ال يسكغ أف نغفل في أكاخخ العرخ الفاشسي أثخ الحػادث الدياسية ف
كل تمظ , فقج أخحت الجكلة الفاشسية في االضسحبلؿ كقج أثسخ االقترادي لمذخؽ العخبي
عمى دكلة الفاشسييغ الذيعية كقياـ دكلة األيػبييغ الدشية في  ااألحجاث في القزاء نيائي  

 , أحج قػاد نػر الجيغ.(009)مرخ عمى يجى الشاصخ صبلح الجيغ يػسف بغ أيػب 
فيو قػاعج الشطع  أسدتالعرخ الحي ت األيػبي يعتبخ عرخ صبلح الجيغ 

, ككانت شخرية صبلح الجيغ أسصػرة تغشى بيا دارية كالسالية كالحخبية(األيػبية )اإل
بعج صبلح  األيػبييغف تاريخ أسشيغ عجيجة غيخ  األيػبيػف كأخبلفيع بالذخؽ األكسط

ليا تأثيخ الجيغ شفح بالسؤامخات كالحخكب الجاخمية بيغ أمخاء البيت األيػبي مسا كاف 
 .(051)دارية في الجكلة لشطع السالية كاإلعمى ا

, كالجرىع جخاـ 4.55, ككزنو الذخعي الحىب (050)يػبية ىي الجيشارالشقػد األ 
ا أك لشحاس التي جخى التعامل بيا نقج  , كالفمػس اجخاـ 5.97الفزة ككزنو الذخعي 

, كديشار (055)قصاعية االسسية كىي الجيشار الجيذي اإلة عغ الجنانيخ  ا فزبل  كزن  
 .(053)األسصػؿ 

يبيغ أحػاؿ  ،ـ0070ىػ / 567في سشة , (054) ىشاؾ قػؿ لمقاضي الفاضل 
عغ الدمصاف  ا, كصبلح الجيغ ال يداؿ نائب  بيةمرخ االقترادية في عرخ الجكلة االيػ 

 .في مرخ, (055)نػر الجيغ محسػد 
الحىب كالفزة خخجا مشيا ألف  ؛فييا عست بمػى الزائقة بأىل مرخك »كنرو:  
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 ،, كصاركا إذا قيل ديشار أحسخكما رجعا, كعجما فمع يػججا, كليج الشاس بسا عسيع مغ ذلظ
 .(056)«, فكأنسا جاءت بذارة الجشة لو, كأف حرل في يجهفكأنسا ذكخت حخمة الغيػر

حػاؿ االقترادية آنحاؾ حيغ ف ىحه العبارة التاريخية, كضحت األإ ،الػاقع
يعسل  , عمى حيغ كاف صبلح الجيغلفاشسية في ندعيا الدياسي األخيخالخبلفة اكانت 

كىحا يخجع إلى  ،, كىي تكاد تكػف خالية مغ الحىب كالفزةلبلستقبلؿ بالببلد السرخية
الجكلة الفاشسية في أكاخخ أياميا, مغ كػارث اقترادية, عجة أسباب أكليا ما شخأ عمى 

باؿ مختمف الشاس عمى تحػيل ما لجييع مغ ذىب إلى , كإقدارةكمفاسج في الحكع كاإل
 .(057)شة الشداء أك الخديشة في البيػت مرػغات لدي

 نقز عسميات تعجيغ الحىب مغ مشاجسومسا زاد في سػء تمظ الحاؿ 
السعجنيغ إلى الحىاب  كاضصخار السعخكضة, نتيجة نفاذة مغ الجيات القخيبة,

عسا امتؤلت بو الببلد مغ  , كذلظ فزبل  األمغخاجو مغ أماكغ نائية قميمة الستخ
 .(058) الثػرات العدكخية كالفتغ باإلضافة إلى قمة األمغ أكاخخ زمغ الفاشسييغ

ى مغ السشدػجات ثسة سبب ثالث كىػ انكساش الرادرات السرخية الكبخ 
, كذلظ بدبب لتي استشجت إلييا الثخكة السرخية, كغيخىا مغ الدمع اكالذب, كالشصخكف 

سميات القسع انرخاؼ الفاشسييغ عغ عسميات التجارة في أكاخخ أياميع إلى ع
ؼ , كبدبب ما فخضو الفاشسيػف كحلظ مغ ضخائب باىطة لمرخ لبلضصخابات الجاخمية

 .(059), ككحلظ حخكب الرميبيغ بالذاـ عمى الحخكب الفاشسية الدمجػقية

أيجى  الحىب مغ ختفاءىػ أف قياـ دكلة ججيجة يكفى إل ،أما الدبب الخابع
, دكلة سشية ثع انيا دكلة إقصاعية أنيا ا, كال سيس  الشاس إلى مرػغات أك غيخىا

 باإلضافة إلى ىخكب الحىب إلى الغخب عغ شخيق السجف الذامية.

بعج كفاة  اخامذ فيػ ما دأب عميو صبلح الجيغ, كال سيس  الدبب ال اأخيخ  
, مغ إرضاء سيجة نػر الجيغ محسػد بسختمف اليجايا الحىبية مغ (031)الخميفة العاضج 
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ا ألف ديشار   61, كذلظ فزبل عغ مبمغ قجرة حف القرػر الفاشسية كحمى الخمفاءت
, كححا صبلح الجيغ ذات مخة مغ السخات إلى نػر الجيغ, أرسميا صبلح الجيغ اذلب  

ألف مغ  011ذات مخة مبمغ إذ بعث إليو  ؛حك نحػ الخميفة العباسي في بغجادذلظ الح
, يزاؼ إلى ذلظ أف أخػة صبلح الجيغ كسائخ أبشاء (030), كىػ مبمغ كبيخ الجنانيخ

, كاف لكل مشيع نريب مغ , كعمى رأسيع نجع الجيغ أيػبكنداء ػبي رجاال  البيت األي
مرادرتيا , التي أمعغ صبلح الجيغ مغ الفاشسييغ كفزتيع كتحفيع كحمييع ذىب

 .تو كمسا سشحت كتصمبت مشو الفخصةخػتو كأىمو كأقاربو كرجاؿ دكلإكتػزيعيا عمى 

غيخ سبميا  ف كسيات كبيخة مغ الحىب الفاشسي اتخحت سببل  إ ،الخبلصة
اضصخبت معيا , ك أك كادت مغ السعامبلت اليػمية كاألسػاؽ الصبيعية حتى اختفت

 .اا شبيعي  أثساف الدمع اضصخاب  

األيػبية التي أكصمت مرخ إلى تمظ الزائقة تكػف األسباب الفاشسية ك كيفسا 
, فالخاجح مغ تحميل عبارة القاضي لجكلة األيػبية في بجاية تأسيدياالشقجية حيغ كانت ا

كسيمة  أف تمظ الزائقة الشقجية كانت بدبب اختفاء الحىب ال الفزة كأف الفزة ضمت
الجراىع سمعة ال تخخج مغ مرخ كسا يخخج  كلػ لع تكغ»التعامل بجليل قػؿ القاضي: 

ا خيف الجراىع بعج أف يريخ مدتخخج  , كأف ترار لسا كججت كسا ال يػجج الجيشارالجيش
 .(035) «بحىب شغل شاغل

, أصجر صبلح الجيغ بدبب اختفاء الحىب مغ أيجي الشاس ونإ ،الػاقع 
سة الجيشار بسا كحداب قي ,لشقجية يجعل الفزة قاعجة لمتعامللسبلفاة الزائقة ا امخسػم  

مغ أف راتب مجرس  , كمغ الجليل عمى ذلظ ما ذكخه السقخيدي يرخؼ بو مغ دراىع
, ا في الذيخديشار   41بمغ  , زمغ صبلح الجيغ,(033), بالسجرسة الشاصخية الفقو الذافعي

ة كل ديشار بثبلثة بل كاف صخفو عمى قاعجة السعامم اكأف ىحا السختب لع يرخؼ ذلب  
 .(034), كىحه عسمية دالة عمى ارتفاع أثساف الحىب كقتحاؾ درىع كثمثعذخ 
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ىػ / 567 عاـ , أمخ صبلح الجيغ بدظ عسمة ذىبية ججيجةا لتمظ األزمةتفخيج  
, كنقر عغ الدمصاف نػر الجيغ محسػد بسرخ ا, كىػ ال يداؿ كقتحاؾ نائب  ـ 0070

, كعمى الػجو الجيغ محسػدقػد الججيجة اسع نػر صبلح الجيغ عمى أحج كجيي تمظ الش
, كالبج أف صبلح الجيغ تػخى أف (035)اآلخخ اسع الخميفة العباسي السدتزئ بأمخ هللا 

 .(036), مداكية لمجيشار الذخعي تساـ السداكاة ف تمظ الشقػد خالرة كاممة العيارتكػ 

, ا ججيجة لمسخة الثانيةضخب صبلح الجيغ نقػد   ,ـ 0074 /ىػ569عاـ  في 
, الخميفة السدتزئ عمى الػجو اآلخخكضخب اسسو عمى أحج كجيييا كسا ضخب اسع 

, ثع سظ مسا يجؿ عمى أف ىحه الشقػد ضخبت بعج كفاة نػر الجيغ كقياـ الجكلة األيػبية
ـ عسمة ذىبية ثالثة كنقر  0081ىػ /  576صبلح الجيغ كىػ في أكج سمصشتو عاـ 

 .) 038), الشاصخ لجيغ هللا (037) مييا اسسو كاسع الخميفة العباسيع

 ةيبجك أف جسيع تمظ الجنانيخ التي ضخبيا صبلح الجيغ في تمظ السخات الثبلث 
تيخة مغ , كأف األحػاؿ االقترادية كانت سائخة عمى ك كانت جيجة كاممة العيار الذخعي

, بخغع ما تحسمتو الببلد السرخية مغ نفقات الحخكب االستقخار كالزبط السالي
 .كمراريف السفاكضات الجيبمػماسية

قة أك , كصمت إلى مرخ بصخي(039)يطيخ أف كسيات مغ الجنانيخ الرػرية  
 ,انيخ األيػبية الجيجة مغ األسػاؽ, كأدت إلى شخد الجنأخخى كانتذخت في السعامبلت

ـ 0088/ ىػ 583كيطيخ أف الدمصاف صبلح الجيغ تجخل مغ أجل ذلظ بأف أمخ عاـ 
بالشقػد التي كقع االختبلؼ فييا كأف يكػف ما يزخب مغ الجنانيخ مغ  بسشع التعامل

 .(041)زخب مغ الجراىع مغ الفزة الخالرة, كما يالزالحىب السرخي الخ
مصاف صبلح الجيغ ضصخ الداار الحخكب كنفقاتيا ضج الرميبييغ, بدب استسخ  

مغ خميط معجني  , بزخب دراىعـ0088ىػ/ 583إذ أمخ في نفذ العاـ  ؛إلى إجخاء مخالف
, (040)لكبو بأف سساىا الجراىع الشاصخيةكأضفى عمييا  ،نرفو مغ الفزة كنرفو مغ الشحاس

عغ  اكضاؽ الشاس بتمظ الجراىع الخديئة كبشدبتيا العالية إلى الجيشا الحىب الحي ضل مختفي  
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 األسعار كاألحػاؿ االقترادية عامة.السعامبلت كجيػب الشاس كاضصخبت 

 الدمصاف صبلح الجيغ الشقجي العاـ بكية عيج عمى ىحا الػضع استسخ الحاؿ
, عاـ (043) , كعجة سشػات مغ حكع الدمصاف العادؿ(045)كابشو العديد عثساف  األيػبي

, عمى الكامل ضخبت نقػد ذىبية تحكارية , كفي أكائل عيج الدمصافـ 0504/ ىػ 600
 .(044)دبلشيغ عشج ارتقائيع دست الدمصشةعادة ال

/ ىػ 655, بأف أمخ في عاـ مل مدألة الجراىع الفزة كأحػالياتشاكؿ الدمصاف الكا
ت بسشع , كأمخ في نفذ الػقمدتجيخة سساىا الجراىع الكاممية ـ بزخب دراىع 0555

أمخ الدمصاف الكامل  ،لسشع التعامل بتمظ الجراىع القجيسة االتعامل بالجراىع القجيسة, كضسان  
, كتزخر الشاس (045) بجيشار كاحج اعمى قاعجة كل ستيغ درىس  ي الشاس بجسعيا مغ أيج

ة نفديا التي صارت قاعجة التعامل, كانت أف الجراىع الكاممي اكلع يعػضيع شيئ  مغ ذلظ 
 .(046)باحتػائيا عمى ثمثيغ مغ الفزة كثمث مغ الشحاس  ،اأحدغ عيار  

إصجار فمػس اف الكامل إلى , عسج الدمصـ(0555/ىػ655في نفذ العاـ ) 
لسا جخكا  اأقل مغ الجرىع في التعامل كمشع   , استجابة لحاجة الشاس إلى ما ىػنحاسية

.ىحا ما كاف كربع في شخاء مذتخياتيع اليػمية ف تقصيع الجرىع الػاحج إلى نرفأعميو 
 .مغ أحػاؿ الشقػد األيػبية في عرخ الدمصاف الكامل

كتمظ الفتخة التي شسمت العرخ لع تعخؼ الشقػد العخبية فتخة مغ االضصخاب 
ادرة الحكػمة السسمػكية ذلظ العرخ الحي ساءت فيو أحػاؿ الشاس بدبب مر ،السسمػكي كمو
خ سمعة يختز , كال غخك فقج كاف العجؿ في ذلظ العرثسافأك شخائيا بأبخذ األلحاصبلتيع 

ما انتابت الببلد األكبئة كالصػاعيغ صحبة القحط كالغبلء بدبب  ا, ككثيخ  بيا أكثخ الستدايجيغ
 .(048) حتى شسل الخخاب عامة أىل مرخ)047) قرخ الشيل كشخؽ األراضي

ضخبت  –بعج زكاؿ دكلة بشي أيػب –جاءت دكلة السساليظ البحخيةعشجما 
كيطيخ , (049) بعج كفاة زكجيا السمظ الرالح أيػب اديشار   «شجخة الجر»سمصانة مرخ
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كيؤكج ذلظ ما ذكخه الديػشي في أف اسسيا , (051) كتابات بالخط الشدخيىا عمى دنانيخ 
 (9)شكل  .(050) نقر عمى الجيشار كالجرىع

ال هللا دمحم رسػؿ هللا أرسمو باليجى كديغ الحق ليطيخه عمى إال الو  هامش الهجه:
 الجيغ كمو.

ممكة السدمسيغ كالجة السمظ السشرػر , السؤمشيغ, السدتعرسية الرالحية :مركز الهجه
 أميخ.

بدع هللا الخحسغ الخحيع ضخب ىحا الجيشار بالقاىخة سشة ثساف كأربعيغ  :مش الظهرها
 كستساية.

 ماـ السدتعرع باهلل أبػ أحسج عبجهللا أميخ السؤمشيغ.اإل :رمركز الظه

 :شى واأللقاب التي وردت على نقهدهاالك

 .«السدمسيغ كالجة السمظ السشرػر خميل أميخ السؤمشيغ ةالسدتعرسية الرالحية ممك»
خيغ ىػ إف ىحا الشز السشقػش ليا يثبت أف أدؽ مغ ذكخه مغ السؤر 

 :الحي يقػؿ «السقخيدي »
السمظ  ةكالجممكة السدمسيغ السدتعرسية الرالحية »كنقر اسسيا عمى الدكة كمثاليا: 

حكخ الشز مع إىساؿ ي «أبا الفجاء», بيشسا نخى (055)«السشرػر خميل أميخ السؤمشيغ..
 .(053)أميخ السؤمشيغ(( ))

 ,ى الجنانيخ كالجراىع التي ضخبتيالع تشقر شجخة الجر اسسيا صخاحة عم 
 انطخ   ؛ثارة الخرػـ عميياإلتجشب  مغ كجية نطخ الباحث, كيخجع الدبب في ذلظ

يشا مشيا يرل إل ف نقػدىا الشحاسية لعإكسا  ,تحكع في ديار اإلسبلـممكة لكػنيا أكؿ 
في العالع كال يػجج  اإلسبلميةمغ أنجر الشقػد  , فأضحت نقػدىا بػجو عاـقصعة كاحجة

, أما ا محفػظ بالستحف البخيصاني بمشجف, أحجىسدنانيخ أـ خميل سػى ديشاريغ فقط مغ
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 .(054)مع أربعة دراىع أخخى مغ فزة  فيػ في الستحف اإلسبلمي بالقاىخة ،اآلخخ

 :مشو إلى الشتائج التاليةكنخمز , جكر الحزاري لمسمكة شجخ الجرعغ ال اذلظ عخض  

ي ال يسكغ إنكاره دكر سياسي فقط بل كاف ليا دكر حزار  لع يكغ لذجخ الجر -أوًل 
 ػية الحي حجثت في العرخ األيػبيمغ خبلؿ الشيزة الشد كيشبغي أف نكيسو

كبيخة تسثمت العرخ نيزة ندائية شيج ذلظ  ،(ـ0551-0070/ىػ567-548)
ا في خاتػنات البيت األيػبي البلتي قسغ بإقامة الخػانق كالدكايا كالسداجج كغيخى

 .ال يشفرل عغ عرخىا التاريخي فإف الجكر الحزاري لذجخ الجر ،كبالتالي
خيخ دليل عمى كىي مباني معسارية أك عسمة في سػاء  آثار شجخ الجر تخكت -اثانيً 

ارىع إذ يخحل البذخ كتبقى آث ،لكتابة التاريخ رجر رئيذدكرىا الحزاري كىي م
 شاىجة عمييع تشصق بالتاريخ.

بل  ,ى السدتذخقػف عداا كسا ا ذكػري  أف تاريخ السدمسيغ ليذ تاريخ  تؤكج الباحثة  -اثالثً 
 ؛لسجتسع بل كل السجتسعفالسخأة ليدت نرف ا ،بارزة سياماتكاف لمسخأة دكر كإ

التي ة الستشاثخ  اإلشاراتثار كالعسبلت ك بحلظ اآلكتذيج  الشرف اآلخخ مشجبةألنيا 
 .الصبقات كالتخاجع كالػفيات كردت في كتب

 ،, كىي مجة قريخة لمغايةفقط ايػم   81عمى الخغع مغ أف شجخ الجر حكست  -ارابع  
كقج دخمت التاريخ  ،بل باإلنجازات، بالسجة الدمشية ليذ العبخة في التاريخ فإ إال

كسع االبػاب مغ خبلؿ دكرىا الدياسي في مػاجية الرميبييغ في الحسمة مغ أ
 , كدكرىا الحزاري.)ـ0549ىػ /  647)الرميبية الدابعة عاـ 

عغ  اأبج   دراسة شجخ الجر كدكرىا الحزاري ال يشفرلى أف عميشا التأكيج عم -اخامدً 
كصفت بأنيا إلناث ك الحكػر كاالتي ساىع فييا الجسيع مغ  اإلسبلميةالحزارة 

التاريخ مغ  ال نقع في تفديخ حتىحزارة الكل أي أف الجسيع شارؾ في بشائيا 
 .خبلؿ دكر الفخد فقط
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/ ىػ656-648سيامات الحزارية لذجخ الجر في مرخ )تمظ ىي اإل
 .(ـ0551-0557

 األشكال

 

 

 

 

 

 

 
  

 (0شكل )  
واجهة مدرسة وقبة السلك الرالح 

 (070)نجم الدين أيهب 
 (5) شكل

مدخل مدرسة الرالح نجم الدين 
 (075)أيهب بالقاهرة 
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 (2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 
  

( مدرسة وضريح السلك الرالح 2شكل )
 .(072)نجم الدين أيهب 

 

باب ضريح السلك الرالح  -( 2شكل )
 .(074)نجم الدين أيهب 

رسم تخطيطي لزريح  –( 2شكل )
 .(075)الرالح نجم الدين أيهب

 

رسم واجهة ضريح  –( 2شكل )
الرالح نجم الدين عن مرلحة 

 .(076)األثار
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 (4شكل )

 

 

 

 

 

 

 
  

السقرصشات الداخلية  –( 4شكل )
 (081)لقبة الرالح 

 

الرالح نجم قطاع رأسي لقبة  –( 4شكل )
 .(079)الدين , عن مرلحة اآلثار

 

 (077) قبة الرالح نجم الدين أيهب –( 4شكل )

 

 (078) مخطط القبة الرالحية –( 4شكل )
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 (5)شكل 

 

 

 

 

 

 

  

 
 (6شكل )

 

 

 

 

 

 

 
  

 (080) – ( محراب الرالح نجم الدين أيهب5شكل )

 (083) مدقط أفقي لقبة شجر الدر –(6شكل )
 

 ( األلهاح الرخامية والزخارف الشباتية 5شكل )
(085) –بسحراب قبة الرالح نجم الدين أيهب 
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 (7)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8)شكل 

 
  

 (084)ضريح شجر الدر  –(7شكل )

 (085) محراب ضريح شجر الدر –(8شكل )
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 (9شكل )

 
  

 (086) ديشار يرجع لعرر شجر الدر –(9شكل )
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 الههامش
 اصل كأبي الفجا كابغ خمجكف كغيخىع:فقج كرد لجى ابغ ك  ؛اختمف السؤرخػف في اسع شجخة الجر( 0(

اسسيا  , كالخاجح افيدي كالديػشي كغيخىع: شجخة الجر, كأكرده الرفجي كالسقخ شجخ الجر
 شجخة الجر(( ىي التدسية الذعبية الذائعة.ف ))الرحيح ىػ ))شجخ الجر(( كأ

ىػ /  637-647أيػب في مرخ كالذاـ ) السمظ الرالح نجع الجيغ أيػب, أحج سبلشيغ بشي (5(
ل( بغ أبي بكخ )العادؿ( بغ السمظ الكام)السمظ الرالح( بغ دمحم ), أيػب ـ( 1249-1240

كلج كنذأ بالقاىخة ككلى بعج خمع  ،, أبػ الفتػح نجع الجيغ مغ كبار السمػؾ األيػبيغ بسرخأيػب
, عسخ بسرخ ت اصسػ  ىػ كضبط الجكلة بحـد ككاف شجاع ا مييب ا عفيف ا 637أخيو العادؿ سشة 

ىػ كاحتمػىا كأصاب الببلد ضيق  647غار اإلفخنج عمى دمياط سشة الكثيخ ك في أكاخخ أيامو أ 
فقجـ كندؿ أماـ الفخنج كىػ مخيس بالدل فسات بشاحية  ،في دمذق ، ككاف الرالح غائب اشجيج

أحسج بغ عمي بغ عبج , كمغ آثاره قمعة الخكضة بالقاىخة. السقخيدي  كنقل إلى القاىخة ،السشرػرة
الدمػؾ لسعخفة دكؿ , ـ(1441ىػ/ 845تالعبيجي تقي الجيغ )باس الحديشي القادر أبػ الع

 -ىػ  1418, لبشاف :, دار الكتب العمسية, بيخكت1: السمػؾ, تحقيق: دمحم عبج القادر عصا, ط
 .433, ص 1ـ, ج  1997

, جساؿ الجيغ الطاىخي الحشفي, أبػ السحاسغ , يػسف بغ تغخي بخدي بغ عبجهللا( ابغ تغخى بخدى3(
ـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة, قجـ لو كعمق عميو: دمحم حدغ ـ(, الشج1469ىػ / 874)ت 

, ص 6, ج ـ1992 -ىػ  1412,, دار الكتب العمسية, بيخكت: لبشاف1, ط: شسذ الجيغ
-1355/ىػ 651-756, الدكة اإللخانية ), صبخيغ عبج الجيج عمى القراص333-332

 .85ـ, ص 1997, مرخ,جامعة القاىخة ,اآلثاررسالة ماجدتيخ مشذػرة, كمية ـ(, 1253
, كذلظ عشجما كاف في ـ 1240/ ىػ 637( كاف اعتقاؿ السمظ الرالح أيػب في الكخؾ عاـ 4(

, حيث اعتقمو ابغ عسو مغ أجل الديصخة عمى الدمصشة مغ أخيو العادؿ الثاني شخيقو لسرخ
, بل كساعجه في الديصخة عمى مرخ فطل عشجه حتى أفخج عشو ،ب الكخؾالشاصخ داكد صاح

الديصخة عمى ببلد الذاـ كالجديخة. ابغ مغ العادؿ الثاني مقابل أف يداعجه الرالح أيػب في 
ني التسيسي , أبػ عبج هللا الساز لع بغ نرخ هللا بغ سالع ابغ كاصل, جساؿ الجيغ دمحم بغ ساكاصل

 : جساؿ الجيغبشي أيػب, تحقيقىػ(, مفخج الكخكب في أخبار  1298ىػ /  697: )ت الحسػي 
 –دار الكتب كالػثائق القػمية  ،, د.طالذياؿ, حدشيغ دمحم ربيع, سعيج عبج الفتاح عاشػر

مشى سعج دمحم  ،259ص  ،5ـ, ج  1957 -ىػ 1377, مرخ :لسصبعة األميخية, القاىخةا
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مقاؿ كبحث الحياة العمسية في العرخ األيػبي, الذاعخ, خاتػنات البيت األيػبي دكرىغ في 
  /http://www.altareekh.com ,الجكتػر دمحم مػسى الذخيف مػقع ,مشذػر

راسة في القخاءة الذعبية , ديخة الذعبية, الدمصانة شجخ الجر بيغ التاريخ كالدقاسع عبجه قاسع (5(
 .23, ص ـ 1997 ,الػحجي, مرخدب التجسع الػششي التقجمي , الشاشخ حلمتاريخ, د.ط

, الحشبمي, أحسج 332, ص 6, ج ـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة, الشجابغ تغخى بخدى (6(
مجيحة  :شي أيػب, تحقيقـ(, شفاء القمػب في مشاقب ب1363ىػ /867: إبخاليع الحشبمي )ت

, جبلؿ الديػشي, 340ص ـ,  1996: مرخ, الذخقاكي, د.ط, مكتبة الثقافة الجيشية,القاىخة
السحاضخة في أخبار مرخ  , حدغـ(1505ىػ/911الجيغ بغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ )ت

 ,لكتب العخبية, القاىخة: مرخ, دار إحياء ادمحم أبػ الفزل إبخاليع, د.ط :كالقاىخة, تحقيق
بخاليع بغ دمحم بغ أيجمخ إ ،, ابغ دقساؽ. كلمسديج انطخ35-36, ص ـ1968 -ىػ1387

سيخ الخمفاء , الجػىخ الثسيغ في ىػ( 809 -ىػ 750ت: لسعخكؼ بابغ دقساؽ )العبلئي, ا
ث مخكد البح –, جامعة أـ القخى كالسمػؾ كالدبلشيغ, تحقيق: سعيج عبج الفتاح عاشػر, د.ط

عائذة  ،251, صـ1982, السسمكة العخبية الدعػدية :مكة ,العمسي كإحياء التخاث اإلسبلمي
, بسجيشة القاىخة, السؤرخ السرخي  السشذآت السعسارية لمدمصانة شجخ الجر, عبج العديد التيامى

 .27ـ, ص  1997, كمية اآلداب, جامعة القاىخة ،18عجد 
, الحيغ استعبجكا عبخ الشيب أك الدمب في الحخكب فع يدتخجـ لئلشارة لمعبيج اإلناثل, جارية (7) 

, مػسػعة كيكيبيجيالصخؽ أك مغ كلجت ألمة كعبج مسمػؾ. أك مغ قبل قصاع ا
/https://ar.wikipedia.org 

عغ الشداع  , أدى الشداع بيغ األمخاء األيػبييغ إلى إضعاؼ كحجة الجكلة األيػبية فزبل  السساليظ (8(
كآؿ سكساف بة مثل آؿ زنكي في السػصل كسشجار, بيغ األمخاء األيػبييغ كاألسخ األخخى القخي

, كلع يجج األمخاء األيػبييغ كخاصة مرخ كببلد الذاـ اإلسبلمية, كالفػضى في الجكؿ في خبلط
ا سػى شخيقة اإلكثار مغ شخاء السساليظ أك الخقيق البيس ليع في  لتجريبيع كإعجادىع ليكػنػا سشج 

دابع اليجخييغ كيعج الرخاعات الجاخمية الجائخة كقج ازداد نفػذ السساليظ في القخنيغ الدادس كال
الدمصاف نجع الجيغ أيػب مؤسذ السساليظ البحخية بعج أف أحذ بالسؤامخات كحاجتو إلى جير 

تارىغ قخب جديخة الخكضة في الشيل. مفيج قػي كسسػ بالبحخية ألف الدمصاف نجع الجيغ اخ
يع, األردف: دار أسامة لمشذخ كالتػز  ،د.ط ,التاريخ اإلسبلمي العرخ السسمػكي, مػسػعة الديجي
 .21-20, ص ـ 2009, عساف

ىػ /  930ت ), السعخكؼ بابغ إياس بغ إياس الحشفي دمحم بغ أحسج،( ابغ إياس9(

http://www.altareekh.com/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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, الييئة السرخية العامة , د.طدمحم مرصفى , بجائع الدىػر في كقائع الجىػر, تحقيق:ـ(1523
 الجيغ األيػبي, صبلح , قجري قمعجي295 , ص1, ج ـ1402-1982, لمكتاب, مرخ: القاىخة

شخكة  ،, د.طالثاني عذخ كالثالث عذخ لمسيبلدقرة الرخاع بيغ الذخؽ كالغخب خبلؿ القخنيغ 
, , جساؿ بجراف, الجػاري كالحطايا532, ص 1ـ, ج 1992,, بيخكتالسصبػعات لمتػزيع كالشذخ

 .113, ص ـ 1993, القاىخة ،جار السرخية المبشانية, ال:1ط
, كقج كاف آخخ خميفة ـ( 1242-1258ىػ /  640-656الخميفة العباسي السدتعرع باهلل ) (01(

كحيغ غدا السغػؿ بغجاد قتمو  السدتشرخ باهلل أبيوحكع بعج عباسي كىػ الخميفة الدابع كالثبلثػف 
خبلفة , العسخ فػزي  ـ. فاركؽ  1258ىػ /  656ىػالكػ قائج السغػؿ مع أفخاد أسختو سشة 

 .248ص  ،2, ج ـ 2009, , دار الذخكؽ, عساف: األردف1: العباسية الدقػط كاالنييار, ط
 1218-1238ىػ /  615-635بغ العادؿ دمحم بغ أيػب بغ شادي, حكع مغ عاـ ) ( الكامل دمحم00(

, فبشى خكف دمياطتدمع الكامل الحكع كالرميبيػف يحاص ،)ـ 1238ىػ /  635)ـ( كتػفى 
مجادات مغ , كجاءتو اإللشداع الحي قاـ بيشو كبيغ أقاربو, كحدع االستحكامات جشػبييا كفي السشرػرةا

, السشرػرة كأغخقػا سفشيع كىدمػىع , ثع التقى السدمسػف بالرميبيغ عشجكغيخىاحمب كحسز كحساة 
جت بيغ الصخفيغ ىجنة. ذكخى عديد , كعقرمح, كسسح ليع بالجبلء عغ دمياطفاضصخكا إلى شمب ال

 ،1, ط كامل اإليػبي, عسار دمحم الشيار, ىكحا سمع ىؤالء بيت السقجس, عرخ السمظ الالرائغ
 .149, ص ـ 2011ىػ / 1432, قافية, سػريا: دمذقمؤسدة فمدصيغ الث

السالكة كالحي كاف شخاص الحي كانػا قخيبيغ مغ العائمة كىع األ ،محطي أك حطية ,السحطية (05(
كقج كاف  ،الدكاج إشارالخاصة بيع خارج  العذق فخاد العخش السمكي يدتخجمػنيع في عبلقاتأ

كصخيقة  فخندا يتع تػزيع ألقاب رسسية مثل لقب سيجة العذيقات مثمسا الحي كاف مػجػد في
 wikipedia.org لبللتفاؼ عمى الدكاج الجيشي. مػسػعة كيكيبيجيا.

اء ليغ في , ندعمي إبخاليع حدغ ،459, ص 1ج ،الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ, السقخيدي  (03(
 .93, ص ـ 1981, : مرخالشيزة السرخية, القاىخةمكتبة  ،, د.طالتاريخ اإلسبلمي نريب

, مخرػصة اكية بيغ بحخ الخـك السمح كالشيل, مجيشة قجيسة بيغ تشيذ كمرخ عمى ز دمياط (04(
باليػاء الصيب كىي ثغخ مغ ثغػر اإلسبلـ كشػؿ دمياط ثبلث كخسدػف درجة كنرف كربع 

اقػت بغ , شياب الجيغ أبػ عبجهللا يياقػت الحسػي  .ف درجة كربع كسجسكعخضيا إحجى كثبلثػ 
, دار صادر, بيخكت: 2 :, طـ(, معجع البمجاف 1228ىػ /  626ت: ػي )عبجهللا الخكمي الحس

 .472-475, ص الجاؿ –ب التاءبا ،2, مج ـ 1995 -ىػ  1415, لبشاف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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أحسج  ،السقخيدي , 246, ص ي سيخ الخمفاء كالسمػؾ كالدبلشيغ, الجػىخ الثسيغ فابغ دقساؽ (05(
عع , السػا ـ(1441ىػ/ 845تتقي الجيغ )باس الحديشي العبيجي بغ عمي بغ عبج القادر أبػ الع

العامة لقرػر  , الييئةدية(, د. ط, السعخكؼ )بالخصط السقخيكاالعتبار بحكخ الخصط كاآلثار
بغ الغخبي السعخكؼ بابغ  , أحسج بغ عمي, ابغ الحخيخي 121, ص 3, ج , د.تالثقافة, القاىخة

ار السدمسيغ, تحقيق: سييل زكار, دي, اإلعبلـ كالتبييغ في خخكج الفخنج السبلعيغ عمى الحخيخي 
, الحياة العمسية في اصخ دمحم عمى الحازمي, ن96, ص ـ 1981, د.ط, دار السبلح, دمذق

, ـ, د.ط, جامعة أـ القخى, مكة السكخمة: الدعػدية 1173-1260دمذق في العرخ األيػبي 
 .48, ص 1ـ, مج  2009

, , نجػى كساؿ كيخة332, ص 6, ج كالقاىخة ـػ الداىخة في ممػؾ مرخ, الشجابغ تغخى بخدي (06(
مرخ في العرخيغ الفاشسي كاأليػبي, د.ط, مكتبة زىخاء الذخكؽ, الجػاري كالغمساف في 

, السجسع دمحم أميغ, األيػبيػف كالسساليظ, بحث مشذػر, دمحم 402, ص القاىخة: مرخ, د.ت
 .53, ص ـ 1990 ،, عسافمؤسدة آؿ البيت – اإلسبلميةزارة السمكي لبحػث الح

, كاف أقخب الشاس إلى السمظ الرالح نجع الجيغ بغ شيخ الذيػخ, األميخ فخخ الجيغ فخخ الجيغ (07(
كإليو الكياـ بأمخ مساليكو كحاشيتو فمسا تػفى أحزخت شجخ الجر األميخ فخخ الجيغ  ،أيػب

 اميق  , خمجبخ ا األميخ فخخ الجيغ عاقبل   , ككافالدمصاف ككصتو بكتساف خبخ مػتو كأعمستو بسػت
 .444, ص 1,ج الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ, السقخيدي  إلى الشاس. بالسمظ جػادا محبػب ا

, كاف مغ السقخبيغ إلى السمظ الرالح نجع الجيغ أيػب فمسا الصػاشي جساؿ الجيغ محدغ (08(
فخخ ميخ ، ىػ كاألكصتو بكتساف خبخ مػتوشجخ الجر كأعمستو بسػت الدمصاف ك  أحزختو ،تػفى

 .444, ص 1,ج السقخيدي, الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ .غالجي
عمى مقجـ العدكخ أك القائج العاـ, , كيصمق , أشابظكخ الديػشي أف ىحا لفع تخكي أصمو, يحأتابظ (09(

, حيث )بظ( بسعشى األميخ, كتعشى مخبى األميخسعشى األب, كأتا( بكتمظ الكمسة مؤلفة مغ كمستيغ )
األتخاؾ الحيغ تخعخعػا  الدبلجقة يعيجكف بتخبية أبشائيع إلى السقخبيغ مشيع مغ السساليظكاف الدبلشيغ 

, أرسل ة مغ السجف أك كالية مغ الػاليات, ككاف الدمصاف إذا قاـ بتعييغ أحج أبشائو عمى مجيشفي كشفيع
لؤلتابظ حتى , كاستسخ ىحا الجكر كي السخبي ليعاكنو في شئػف الحكع, كيدجي لو الشرحمعو ىحا التخ 

األميخ الدمجػقي كتحكع في كاليتو. الديػشي, حدغ جاء الػقت الحي سيصخ فيو االتابظ عمى 
, دار :1, ط ريخ السساليظ في مرخ كببلد الذاـ, تادمحم سييل شفػش ،37ص  ،2, ج السحاضخة

 .21ـ, ص 1997 -ىػ 1418, الشفائذ, بيخكت: لبشاف
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غياث الجيغ تػرانذاه ابغ الرالح نجع الجيغ أيػب بغ الكامل دمحم  , الدمصاف السمظ السعطعتػرانذاه (51)
نيابة أبيو, ثع تسمظ بحرغ  , كعسلى بكخ بغ أيػب بغ شادي ابغ مخكاف, كلج بسرخبغ العادؿ أب

, كاف ال يعجبو ىػجو كال ػه ال يختار أف يجيء لسا ممظ مرخ, كتمظ الببلد ككاف أبكيفا, كآمج
, شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج , الحىبي448, ص 1,ج لسعخفة دكؿ السمػؾالدمػؾ , السقخيدي شيذو. 

: شعيب تيحيب سيخ أعبلـ الشببلء, تحقيق, ـ(1374ىػ / 748: تبغ عثساف بغ قايساز الحىبي )
 .275, ص 3 , جـ 1993 -ىػ 1413, االرنؤكط, د. ط, مؤسدة الخسالة, بيخكت: لبشاف

 ،ككاف بيا قمعة حريشة ،عمى الزفة اليسشى لشيخ دجمة ،مجيشة بأرض الجديخة الفخاتية ،( كيفا50)
السشيل الرافي كالسدتػفى  ،ابغ تغخى بخدي .ـ 1232ىػ /  629كاستػلى عمييا األيػبيػف سشة 

 .183ص  ،4ج  ،بعج الػافي
اف بغ قايساز الحىبي, شسذ الجيغ, أبػ عبجهللا , شسذ أبػ عبجهللا دمحم بغ أحسج بغ عثس( الحىبي55)

, دار 1 :, طـ(, تاريخ االسبلـ, تحقيق: عسخ عبج الدبلـ التجمخي  1348ىػ /  748: ت)
, الحشبمي, شفاء القمػب في مشاقب 388ص  ،ـ1990 -ىػ  1410, الكتاب العخبي, بيخكت

, العسخي, ياسيغ الخصيب, ياسيغ 97, ص ـ كالتبييغ, اإلعبل, ابغ الحخيخي 340, ص بشي أيػب
 , الجار العالسيةالخكضة الفيحاء في تػاريخ الشداء, د.ط،ىػ(1232 ت:بغ خيخ هللا بغ محسػد )

 .240-242ص  ,ـ1987 ,لمصباعة كالشذخ, بيخكت: لبشاف
دار الكتب الجامعية, , العجكاف الرميبي عمى ببلد الذاـ, د.ط ,( جػزيف نديع يػسف53)

سيل جسػؿ, مرخ كالحخكب الرميبية, رسالة , ج77, ص ـ 1970, اإلسكشجرية: مرخ
 .225, ص ـ2004 ,داب, جامعة دمذق, دمذق: سػرياكمية اآل ،دكتػراه 

بمجة أنذأىا السمظ الكامل ابغ السمظ العادؿ بغ أيػب بيغ دمياط كالقاىخة كرابط بيا في  ،السشرػرة (54)
كأعانو أخػاه األشخؼ  ،ىػ كلع يشدؿ بيا في عداكخ 616كجو األفخنج لسا ممكػا دمياط كذلظ في سشة 

, باب 5, مج ػ. ياقػت الحسػي, معجع البمجافى 618كالسعطع حتى استشقح دمياط في رجب سشة 
 .231, ص 1, ج لمسديج أنطخ: السقخيدي, الخصط السقخيدية. 212, ص الياء –البلـ

, كفاء دمحم 332-333, ص6, ج كالقاىخةـػ الداىخة في ممػؾ مرخ , الشج( ابغ تغخى بخدى55)
, , دار الفكخ العخبي, القاىخة: مرخ1, ط:الدياسي في عيج الجكلة العباسية عمي, الدكاج

 .158ـ, ص  1988
, د.ط, السجسع اإلسبلمية, الشقػد , خالج الرايغ114, ص ( جساؿ بجراف, الجػاري كالحطايا56)

الشيزة , دار الديج الباز العخيشي, السساليظ, د.ط ,84, ص ـ2002,الثقافي, أبػضبي: األمارات
 .46, ص ـ1967, بيخكت: لبشاف العخبية,
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ىػ(, 733ت: بغ دمحم بغ عبج الجائع القخشي ) , شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب( الشػيخي 57)
, ر الكتب العمسية, بيخكت: لبشاف, دا1:ط ,تحقيق: مفيج قسيحة ,نياية األرب في فشػف األدب

دار السعارؼ, القاىخة:  ،3, ط:, حديغ فػزي, سشجباد مرخي 234, ص 29ـ, ج  2004
, شخكة الخبيعاف لمشذخ , د.طاإلسبلمية, حدغ القدكيشي, العسمة 168, ص ـ 1961 ,مرخ

 .76ـ, ص  1995, يتالكػ  ،كالتػزيع
في  اإلسبلميةالجكلة نفػذ الشداء في  ,, كفاء دمحم عمي458, ص 1, ج( السقخيدي, الدمػؾ58) 

, كلمسديج انطخ, 113, ص ـ1986 ,دار الفكخ العخبي, القاىخة: مرخ العخاؽ كمرخ, د.ط,
 ،لدىخاء لؤلعبلـ العخبي, ا3, ط: خبار الدشية في الحخكب الرميبية, األسيج عمي الحخيخي 

 .318-322, ص ـ1985: مرخ, القاىخة
كىحا االسع مخكب  ،الجاششكيخ التخكسانى الرالحيالسمظ السعد عد الجيغ أيبظ السعد أيبظ,  (59)

مغ لفطيغ مخكبيغ كىسا أي بظ كمعشى أكليسا القسخ كمخادؼ ثانييسا في العخبية لفع األميخ كاف 
جيغ أيػب مغ بعس . فانتقل إلى ممظ الدمصاف السمظ الرالح نجع التخكي األصل كالجشذ,

جـ حتى صار أحج , كتخقى عشجه في الخانيبأيبظ التخكس, فعخؼ بيغ البحخية أكالد التخكساني
كتػلت  , كقتل بعجه ابشو السعطعاششكيخا إلى أف مات السمظ الرالح, كعسمو جاألمخاء الرالحية

أيبظ أتابظ العداكخ مع شجخ الجر, ككصل الخبخ بحلظ إلى  زكجة أبيو شجخ الجر السمظ فرار
كىػ يشكخ عمى األمخاء كيقػؿ  ,إلى مرخع باهلل مغ بغجاد كتاب ا , فبعث الخميفة السدتعربغجاد

(( فسا كاف مشيا إال ))إف كانت الخجاؿ قج عجمت عشجكع, فأعمسػنا حتى نديخ إليكع رجبل  : ليع
 .463, ص 1ج ،, الدمػؾالسقخيدي  .لعد الجيغ أيبظف تتشازؿ عغ السمظ إ

الداىخة في ممػؾ ـػ , الشج, ابغ تغخي بخدي123, ص 3, ج ( السقخيدي, السػاعع كاالعتبار31)
, سعيج عبج الفتاح 99, ص , ابغ الحخيخي, االعبلـ كالتبييغ333, ص 6, ج مرخ كالقاىخة

 ,, دار الشيزة العخبية, القاىخة: مرخ, د.طذاـ, االيػبيػف كالسساليظ في مرخ كالعاشػر
مدمصانة شجخ الجر , عائذة عبج العديد التيامي, السشذآت السعسارية ل182, ص ـ 1990

 .28, ص بسجيشة القاىخة
 .361, ص 1, ج ( الدمػؾ30)
 .429, ص ( شفاء القمػب35)

(33) Catalogue of Oriental coins، London,1875,p.xvii.  
حدغ بظ, حدغ  : زكي دمحمخات الحاكسة في التاريخ اإلسبلمي, أخخجو( معجع األنداب كاألس34)

 .162, ص ـ 1980 -ىػ 1400, الخائج العخبي, بيخكت: لبشاف , دارأحسج محسػد كآخخكف, د.ط
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لسؤسدة السرخية العامة, , ا( دمحم عبج الخحسغ فيسي, الشقػد العخبية ماضييا كحاضخىا, د.ط35)
 .85ـ, ص  1964, مرخ

 .284-386, ص 1, ج ( ابغ إياس, بجائع الدىػر36)
, ص 2مج  ,ـ1907, مصبعة اليبلؿ, مرخ( رزؽ هللا مشقخيػس, تاريخ دكؿ اإلسبلـ, د.ط, 37)

117. 
 .361, ص 1, ج ( السقخيدي, الدمػؾ38)
, كلمسديج انطخ, 39-41, ص ظ في مرخ كببلد الذاـ, تاريخ السسالي( دمحم سييل شقػش39)

 .141-142, ص العجكاف الرميبي عمى ببلد الذاـ ,جػزيف نديع يػسف
, حدغ 552, ص 1, ج الرخاع بيغ الذخؽ كالغخبػبي قرة , صبلح الجيغ األيقجري قمعجي (41)

, الدكاج اضل جابخ ضاحى كثامخ نعساف مرصاؼ, ف170ص  ،, سشجباد مرخي فػزي 
جامعة  –مقاؿ مشذػر, مجمة كمية التخبية ،ىػ(648-784)البحخية  الدياسي في عيج السساليظ

 .124, ص ـ2008, 3العجد كاسط, كاسط: العخاؽ, 
يخ, تاريخ دكلة السساليظ في , كليع مػ 287, ص ابغ اياس, بجائع الدىػر في كقائع الجىػر, ج (40)

 -ىػ1415, , مكتبة مجبػلي, القاىخة: مرخ1, ط:عابجيغ كسميع حدغ : محسػدمرخ, تخجسة
ـ, د.ط, 1193-1260/ ىػ589-658 , مسمكة حمب األيػبية, كساؿ بجكر43, ص ـ1995

 .168ص  ـ, 1993, األردفالجامعة األردنية, 
 .461, ص 1, ج ( السقخيدي, الدمػؾ45)
 بغ دمحم, ابغ خمجكف أبػ زيج, كلي الجيغ الحزخمي , عبج الخحسغ بغ دمحمابغ خمجكف  (43)

ديػاف السبتجأ ابغ خمجكف السدسى بكتاب العبخ ك  , تاريخـ( 1405ىػ /  818: اإلشبيمي)ت
مغ عاصخىع مغ ذكي الدمصاف األكبخ, تحقيق: خميل كالخبخ في أياـ العخب كالعجع كالبخبخ ك 

, , ابغ إياس430, ص 2مج , ـ 1988 -ىػ 1408 ,: لبشاف, دار الفكخ, بيخكت2 :, طشحادة
 .293, ص 1, ج بجائع الدىػر في كقائع الجىػر

, الدمصاف بجر الجيغ لؤلؤ األرمشي الشػري ـ(1233-1258ىػ / 631-657)بجر الجيغ لؤلؤ  (44)
د بغ األتابكي مسمػؾ الدمصاف نػر الجيغ أرسبلف شاه ابغ الدمصاف عد الجيغ مدعػد بغ مػدك 

, كاف مغ أعد مساليظ نػر الجيغ عميو كصيخه أستاذ داره زنكي بغ أقدشقخ صاحب السػصل
الجيغ مدعػد عد ة كفاة السمظ العادؿ سمصغ القاىخ فمسا تػفى تسمظ ابشو القاىخ كفي سش ،كأمخه

, فشيس لؤلؤ بتجبيخ السسمكة كتدمصغ ىػ في سشة ثبلثيغ كست مئة. ت رحسو هللاكلجه كما
, تاريخ الشقػد ىذاـ البداط :نطخ, كلمسديج ا315, ص 3 , جلحىبي, تيحيب سيخ أعبلـ الشببلءا
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د دراسات الػحجة العخبية, , مخك1ط:  ،في نياية العرخ العباسي خبلؿ فتخة بجر الجيغ لؤلؤ
 .55, ص ـ 2010, بيخكت: لبشاف

ـػ الداىخة في ,الشج, ابغ تغخى بخدى292, ص 29, ج ( الشػيخى, نياية األرب في فشػف األدب45)
الدياسي في عيج الجكلة  , الدكاج, كفاء دمحم عمي333-334, ص 6, ج ممػؾ مرخ كالقاىخة

 األيػبيػف كالسساليظ في مرخ ,, كلمسديج أنطخ: سعيج عبج الفتاح عاشػر161, ص العباسية
 .191ص  ،كالذاـ

 ,ىػ(768: اليافعي اليسشي السكي أبػ دمحم )ت, عبج هللا بغ أسعج بغ عمي بغ سميساف اليافعى (46)
, ط: , تحقيق: خميل السشرػرمعخفة ما يعتبخ مغ حػادث الدماف مخآة الجشاف كعبخة اليقطاف في

صبخيغ عبج الجيج , 105, ص 4ج  ـ,1997 -ىػ1417,: لبشاف, دار الكتب العمسية, بيخكت1
 .124ص  ،ـ(1253-1355ىػ / 651-756, الدكة اإللخانية )عمى القراص

 .36, ص 1, ج شيل الرافي كالسدتػفى بعج الػافي, السابغ تغخى بخدى (47)
 .18ـ, ص 2018, , الخكاؽ لمشذخ كالتػزيع, مرخ10, ط: كليج فكخي, دـ السساليظ (48)
 .ي بشاه الدمصاف السمظ الكامل, كفييا ىحا البخج الحالبخج األحسخ, كاف بقمعة الجبل عجة أبخاج (49)

 .494, ص 1, ج السقخيدي: الدمػؾ
ىي أداة لدحق الحبػب التي يتع تحػيميا إلى عجيشة أك مدحػؽ بدبب  , الياكف كالسجقةالياكف  (51)

كعاء مع في شكل  الشحاس عسيق بسادة صحغ دكيا بسجقة السيخاس. غالبا ما تكػف مرشػعة مغ
 .مػسػعة كيكيبيجيا .الدجاج أك السعجف أك الخدؼك  الحجخ الخذب بسادةمجقة كيسكغ صشع 

ىػ /  774: البرخي ثع الجمذقي )ت ( ابغ كثيخ, أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي50)
مصباعة دار ىجخ ل ،1: ـ(, البجاية كالشياية, تحقيق: عبجهللا بغ عبج السحدغ التخكي, ط 1373

, صبخيغ 353, ص 17, ج ـ 1997 -ىػ 1418, كالشذخ كالتػزيع كاإلعبلف, القاىخة: مرخ
 .87ـ(, ص 1253-1355ىػ / 651-756, الدكة اإللخانية )عبج الجيج عمى القراص

, قجري قمعجي, 337, ص 6, ج ـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخةابغ تغخى بخدى, الشج (55)
 .557, ص 1, ج صبلح الجيغ األيػبي

 .117 ص, ـ2020, تاريخية, د.ط, دار القمع, بيخكت: لبشاف دمحم سعيج العخياف, شجخة الجر قرة (53)
كمجنيا كببلدىا القجيسة , مغ الخصط التػفيكية الججيجة لسرخ كالقاىخة ( عمي باشا مبارؾ54)

 .26, ص1ج  ،ىػ1306, , السصبعة الكبخى األميخية, ببػالؽ: مرخ1, ط: كالذييخة
 .77ص  ,1ج  ،كمجنيا كببلدىا القجيسة كالذييخة مغ الخصط التػفيكية الججيجة لسرخ كالقاىخة( 55)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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: نطخ. لمسديج اكل مكاف يذيجه الخمق كيحتذجكف بو, ك مجسع الشاس كمحفميع , لغة ىػالسذيج (56)
, اإلسبلميةالسجمذ األعمى لمذئػف  ,سعاد ماىخ دمحم, مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف, د.ط

 .10, ص 2, جمرخ, د.ت
 .10, ص 2,جمداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف ( سعاد ماىخ دمحم, 57)
, , دار السعارؼ, القاىخة: مرخ2, ط: خي, مداجج القاىخة كمجارسيا )العرخ األيػبي(( أحسج فك58)

 .46, ص 2, ج ـ 2008
)59) Kessler, Funerary Arhitecture Whitihin the City، Cairo, 1969, P. 259 

 .183, ص2, ج( الخصط السقخيدية61)
اعمع أف لسقخيدية في ذكخ الخكضة فيقػؿ )), يحكخ السقخيدي في كتابو الخصط اجديخة الخكضة (60)

الخكضة تصمق في زمانشا عمى الجديخة التي بيغ مجيشة مرخ كمجيشة الجيدة كعخفت في أكؿ 
 ،كضة. السقخيدي االسبلـ بالجديخة كبجديخة مرخ ثع قيل ليا جديخة الحرغ كعخفت إلى اليـػ بالخ 

 .177-178 , ص2, ج الخصط السقخيدية
يػب ابغ السمظ كقج قاـ السمظ الرالح نجع الجيغ أكتقع في جديخة الخكضة  ،( قمعة الخكضة65)

ببشائيا فعخفت بقمعة بكخ بغ أيػب حيشسا سمصغ عمى مرخ  الكامل دمحم بغ السمظ العادؿ أبي
, الخصط لمسديج انطخ, السقخيدي  .يخة كبالقمعة الرالحيةالسكياس كبقمعة الخكضة كبقمعة الجد 

 .183, ص 2, ج سقخيديةال
ندبة إلى مؤسديا الدمصاف السمظ الرالح نجع الجيغ أبػ الفتػح أيػب  ،( السجارس الرالحية63)

أربعة لمذافعية كالحشفية  اكعسخ السجارس الرالحية بيغ القرخيغ مغ القاىخة كقخر بيا دركس  
 .236, ص 2ج  ،الخصط السقخيدية ،السقخيدي  .كالسالكية كالحشابمة

, كىي شكل كاحج متكخر, كليا اإلسبلمية , ىي حميات تديغ األسقف في السبانيالذخفات (64)
كل اآلخخ حمية مدششة , كالذػ شكل مدخخؼ مغ األكراؽ الشباتية, كىشكبلف: الذكل السػرؽ 

, في مرخ, د.ط, بخدي لمشذخ, الجيدة: مرخ اإلسبلميةكاشة, العسارة . عمياء عكحادة الصخؼ
 .24, ص ـ 2008

 .236, ص 2, ج ( سعاد ماىخ, مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف 65)
الشحاسيغ( كمشذئ ىحا الجامع الخميفة جامع عمى شارع السعد لجيغ هللا ), يقع ىحا ال( جامع األقسخ66)

, كالجامع األقسخ مغ مفاخخ العسارة الفاشسية ػ عمي السشرػر بغ السدتعمى باهللاآلمخ بأحكاـ هللا أب
, كدكف اسسو مع اسع اآلمخ في الشرػص كزيخه أبػ عبجهللا دمحم ابغ فاتظكقج أشخؼ عمى إنذائو 
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ت عمى كجية السدجج. لمسديج أنطخ: حدغ عبج الػىاب, تاريخ السداجج األثخية, التاريخية التي كتب
 .69-73, ص 1ج  ،1946, مرخ بعة دار الكتب السرخية, القاىخة:, مصد.ط

 709, أنذأىا عبلء الجيغ الخازنجار نقيب الجيػش بالجيار السرخية عاـ ( السجرسة الصيبخسية67)
, كتع االنتياء مغ اب األزىخ السعخكؼ بباب السديشيغ, كىي عمى يسيغ الجاخل مغ بـ1309/ ىػ

السجارس السمحقة باألزىخ كعخفت , فكانت مغ ج الدمصاف الشاصخ دمحم بغ قبلككف بشائيا في عي
 اشيبخس مؤسديا الحي قخر أف يجرس فييا درس   بالسجرسة الصيبخسية ندبة إلى عبلء الجيغ

, كتأنق في رخاميا ميزأة كحػض ماء سبيل تخده الجكابلمفقياء الذافعية كأنذأ بجػارىا 
رر الدشية, , مػقع الجنيةالدقاؼ, السػسػعة التاريخية اإللكتخك  كتحىيب سقػفيا. عمػي عبج القادر

 dorar.net .www: الذبكة العشكبػتية
 .31, ص مدمصانة شجخ الجر بسجيشة القاىخة, السشذآت السعسارية لعائذة عبج العديد التيامى (68)
 .69, آية رقع ( القخآف الكخيع, سػرة العشكبػت69)
الة األمػر, كىػ مغ مغ ك , كىػ مغ ألقاب السمػؾ كنحػىع ( العادؿ, في المغة خبلؼ الجائخ71)

, ألنو بالعجؿ تعسخ السسالظ كيأمغ الخعية كترمح األمػر كنقر ىحا المقب أعمى الرفات ليع
, االلقاب أيػب يجؿ عمى ما اشتيخ بو مغ عجؿ. حدغ الباشاعمى ضخيح الرالح نجع الجيغ 

 ,, القاىخة: مرخيع, الجار الفشية لمشذخ كالتػز ي التاريخ كالػثائق كاآلثار, د.طف اإلسبلمية
 .331-332, ص 1989

, كىػ مغ األلقاب التي ضيخت كرجى مغ الخباط كىػ مبلزمة ثغخ العجك , مفاعلالسخابط (70)
بلجقة كتعيجىا مغ بعجىع األتابكة, ثع لبعس مطاىخ الشيزة الدشية التي قامت عمى أكتاؼ الد

حدغ  كاأليػبييغ كالسساليظ.شعل جحكتيا الحخبية الجياد ضج الرميبييغ في عرخ األتابكة ا
 .450, ص اإلسبلميةالباشا, االلقاب 

كما جاكرىا  اإلسبلمية, كىي الببلد التي عمى الحجكد بيغ الجكلة ( السثاغخ, أي القائع بدج الثغػر75)
, ككاف لقب السثاغخ مغ ألقاب كىػ الدغ، ألنو كالباب عمى الحمق مغ الجكؿ أخحا مغ الثغخ

ػبييغ كالسساليظ فأشمق عمى السمظ الرالح نجع الجيغ أيػب في نز الدمصاف في عرخ األي
 .466, ص اإلسبلميةىػ في ضخيحو. حدغ الباشا, األلقاب  647جشائدى بتاريخ 

نجع الجيغ كالجنيا(( )أضيف إلى كمسات أخخى لتكػيغ ألقاب مخكبة مثل ) ،( نجع الجنيا كالجيغ73)
لقاب حدغ الباشا، اإل .ش عجة خاصو بوكقج كرد عمى نقػ  ،كقج أشمق عمى السمظ الرالح أيػب

 .531ص  ،اإلسبلمية
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اإلسبلـ كالسدمسيغ(( يعصي السمقب )الدمصاف(( إلى ))( سمصاف اإلسبلـ كالسدمسيغ, إضافة لفع )74)
ر لمسدمسيغ , كاالنتراالحي اختاره هللا لتأييج اإلسبلـإذ تجعمو السدمع األكؿ  ؛صفة ديشية إسبلمية

متخادفاتو كأثخ لتخمى الخمفاء عغ حساية الجيغ كقج ضيخ اإلسبلـ في اشج حاجة جاء المقب ك كقج 
 .323ص  ،اإلسبلميةااللقاب  ،إلى مغ يتػلى الجفاع عشو بعج ىجسات الرميبييغ. حدغ الباشا

ىػ  647( سيج ممػؾ السجاىجيغ, أشمق عمى نجع الجيغ أيػب في نقر بتاريخ شيخ شعباف سشة 75)
كيبلحع أف ىحا المقب يذسل معشى الجياد الحي كاف مغ مطاىخ الشيزة الدشية  ،في ضخيحو

، االلقاب حدغ الباشا .كلػ أنو لع يتزح إال مشح أخح أتابكة السػصل في مجافعة الرميبييغ
 .350ص  ،اإلسبلمية

 .496ص  ،اإلسبلميةاأللقاب  ،حدغ الباشا .( السمظ, لقب يصمق عمى الخئيذ األعمى لمدمصة الدمشية76)
 .78آية  ،سػرة الحج ،( القخآف الكخيع77)
 .183ص ،2ج ،الخصط السقخيدية ،( السقخيدي 78)
 .236, ص 2ج  ،مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف  ،( سعاد ماىخ79)
 ،مؤسدة دائخة معارؼ الفقو اإلسبلمي .كيدسى الصػب ،ىػ الصيغ السحخكؽ يبشى بو ( اآلجخ,81)

 . الذبكة العشكبػتية207, ص 1ج  ،مكتبة مجرسة الفقاىة ،السػسػعة الفقيية
http://ar.lib.eshia.ir/23016/9/4 

لسشع  اإلنداف مغ قبل مخبييا مغ بشي كعبيا كالحي يػضع عمى الخيل ىي ححاء ( حجكة الفخس,80)
بعج انتقاؿ  ادصػح الخذشة كلحسايتو مغ السػاد التي قج تدبب الجخكح خرػص  احتكاكو بال

 . مػسػعة كيكيبيجيا كالقخى  السجف الخيػؿ مغ مأكاىا الصبيعي إلى
https://ar.wikipedia.org/ 

ىػ تمظ السداحة السخبعة أك السدتصيمة السكذػفة التي تتخؾ بجكف سقف في كسط  ،( الرحغ85)
 ،السدجج أك الجامع يحيصيا مغ الجػانب األربعة ضبلت أربع أكبخىا ضمة القبمة. عمياء عكاشة

 .42ص  ،في مرخ اإلسبلميةالعسارة 
يعذق بعزيا في  ىي أشكاؿ مقػسة أك شبو مقػسة تتكػف مغ مجسػعة مغ األحجار ،( العقػد83)

 اكتدسى العقػد أيز   ،بعس حتى يدتجيخ شكل القػس ليشدؿ مغ الشاحيتيغ كيمتحع بخأس عسػديغ
العقػد نرف الجائخية كالعقػد السجببة كالعقػد السفررة كالعقػد  ،كليا عجة أنػاع مشيا ،بالبػائظ

في  إلسبلميةاالحجكية التي عمى شكل حجكة الفخس كقج شاع استخجاـ العقػد في العسائخ 
 .23ص  ،في مرخ اإلسبلميةالعسارة  ،خاصة في أركقة السداجج. عمياء عكاشة ،القاىخة

http://ar.lib.eshia.ir/23016/9/4
http://ar.lib.eshia.ir/23016/9/4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8_(%D9%82%D8%AF%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8_(%D9%82%D8%AF%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 .237, ص 2ج،مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف  ،( سعاد ماىخ دمحم84)
 .46, ص 2ج  ،مداجج القاىخة كمجارسيا ،( أحسج فكخي 85)
 .237, ص 2ج،مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف  ،( سعاد ماىخ دمحم86)
 .32ص  ،السشذآت السعسارية لمدمصانة شجخ الجر بسجيشة القاىخة ،( عائذة عبج العديد التيامى87)
أك  ،فتػجج قباب بذكل نرف كخة ،لسطيخىا الخارجي اجسعيا قباب تدسى الكباب تبع   ،( الكبو88)

بو الشػافح  كقج يكػف لمكبة رقبة تشطع ،كجدء مغ كخة مجببة أك مخخكشية أك برمية أك مزمعة
 ،اإلسبلميةالكباب في العسارة  ،صالح لسعي مرصفى .كسا يعمػ الكبة في بعس األحياف فانػس

 .11ص  ،د.ت ،لبشاف :بيخكت ،دار الشيزة العخبية ،د.ط
 .46, ص 2ج  ،مداجج القاىخة كمجارسيا ،( أحسج فكخي 89)
 .46, ص 2السخجع نفدو, ج  ،( أحسج فكخي 91)
مجسػعة نتػءات مجػفة األشخاؼ تتكػف مغ عجة صفػؼ ىخمية الذكل أك  ،( السقخصشات90)

في أركاف الرحػف كاألسقف لتحػيل فتحة  امتػازية في ىيئة دكريغ أك ثبلثة كانت تدتخجـ غالب  
الدقف مغ شكل مخبع إلى مثسغ لبشاء الكبة عغ شخيق ملء األركاف بحذػات قػية. عمياء 

 .24ص  ،خفي مر اإلسبلميةالعسارة  ،عكاشة
 .47ص  ،2ج  ،مداجج مرخ كمجارسيا ،( أحسج فكخي 95)
 ،مرخ ،, مكتبة الثقافة الجيشية1 :ط،اإلسبلميةالكباب في العسارة  ،( دمحم حسدة إسساعيل الحجاد93)

 .100ـ, ص 1993 -ىػ  1413
 .101ص  ،السخجع نفدو ،( حسج حسدة إسساعيل الحجاد94)
 .101ص  ،السخجع نفدو ،( دمحم الحجاد95)
 .237, ص 2ج،السخجع نفدو ،( سعاد ماىخ دمحم96)
 .44ص  ،2ج  ،السخجع نفدو ،( أحسج فكخي 97)
 237, ص 2ج،السخجع نفدو ،( سعاد ماىخ دمحم98)
 .44ص  ،2ج  ،السخجع نفدو ،( أحسج فكخي 99)
مػسػعة  .ىػ مادة صمبة يتع استخجاميا في البشاء الجبذ أك الجبز أك الجز ،( الجز011)

 .https://ar.wikipedia.org/wiki ،كيكيبيجيا
سسي بالسعذق إلدخاؿ الدجاج داخل قشػات الذخائط السعجنية أك القشػات  ،( الدجاج السعذق010)

فعمى سبيل السثاؿ  ،العاشق كالسعذػؽ(()كىػ معخكؼ في المغة العخبية باسع ) ،الجرية

https://ar.wikipedia.org/wiki
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كيتع  ،فالدجاج السعذق بالخصاص يكػف فيو العاشق ىػ الدجاج كالسعذػؽ ىػ الخصاص
باستخجاـ ىحه الذخائط تذكيل كزخخفة الدجاج لمحرػؿ عمى الترسيع السصمػب. رشا عبج 

ذك  23 ،جخيجة البياف ،مقاؿ مشذػر ،الدجاج السمػف عاشق كمعذػؽ ضػء الذسذ ،السشعع
 /https://www.albayan.ae. 2020أغدصذ  13 -ىػ 1441الحجة 

 .237, ص 2ج،السخجع نفدو ،( سعاد ماىخ دمحم015)
 .386ص  ،6ج  ،الشجـػ الداىخة ،( ابغ تغخي بخدي013)
 .237, ص 2ج،مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف  ،( سعاد ماىخ دمحم014)
الذبييى, ىػ يحي بغ القاسع بغ دمحم السأمػف بغ جعفخ الرادؽ بغ دمحم الباقخ ( مذيج يحي 015)

ابغ عمى زيغ العابجيغ ابغ الحديغ بغ عمى بغ أبي شالب رضى هللا عشيع كتجسع السخاجع 
لمسديج  .بأنو عخؼ باسع الذبييى لذبيو بالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ،التاريخية كتب التخاجع

 .131, ص 2ج،السخجع نفدو ،سعاد ماىخ دمحم ،أنطخ
في نياية  و قج تع بشاؤهنإلى أ عسارية كالدخخفيةتذيخ عشاصخه الس ،( مذيج الخمفاء العباسييغ016)

السخجع  ،أحسج فكخي  :نطخلظ أف بيحا الزخيح ثسانية تػابيت. لمسديج اكيخجح ذ ؛العرخ األيػبي
 .43ص  ،2ج  ،نفدو

 .260, ص 2ج،مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف  ،( سعاد ماىخ دمحم017)
كقج أشمق عمى شجخ الجر ضسغ ألقابيا في نقر  ،لقب خاص بالشداء ،( عرسة الجنيا كالجيغ018)

 .403, ص اإلسبلميةاأللقاب  ،حدغ الباشا ،بزخيحيا
عخؼ كلياء ر جامع القخافة السعخكؼ بجامع األ( مدجج الرالح شبلئع: ىحا السدجج كاف بجػا019)

بسدجج بشى عبيج هللا كبسدجج الكبة كبسدجج العداء الحي بشاه الرالح شبلئع بغ رزيظ كزيخ 
 .447ص  ،2ج  ،الخصط السقخيدية ،السقخيدي  .ككاف في أعبله مشاضخ كعسارتو متقشو ،مرخ

يقع ضخيح األميخ أبػ مشرػر إسساعيل بالقخافة الرغخى  ،( ضخيح أبػ مشرػر إسساعيل001)
ـ( في كسط اإليػاف القبمي التخبة كعمييا لػحة مغ الخخاـ نقر عمييا ما يمي: " 0506ىػ /605)

بدسمة أمخ بإنذاء ىحه التخبة السباركة لشفدو الذخيف الديج األميخ الحديب الشديب فخخ الجيغ 
ديب أميخ السؤمشيغ أبػ مشرػر إسساعيل بغ الذخيف أميخ الحاج كالحخميغ ذك الفخخيغ ن

ككاف الفخاغ  ،األجل حرغ الجيغ ثعمب بغ يعقػب بغ مدمع بغ أبي جسل الجعفخي الذخبيشي
مػسػعة مجيشة القاىخة  ،عبج الخحسغ زكي "عذخة كستسائة رحسو هللا في رجب سشة ثبلثمشيا 

 .150-151ص  ،0987 ،رخم :القاىخة ،مكتب األنجمػ السرخية ،د.ط ،في ألف عاـ

https://www.albayan.ae/


 يهسف عبدهللا البلهشيأسساء الباحثة/     م(0557-0551/ه656-648) الدور الحزاري لذجر الدر في مرر 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 77 

 .260, ص 2ج،السخجع الدابق ،( سعاد ماىخ دمحم000(
 .261, ص 2ج،مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف  ،( سعاد ماىخ دمحم005)
قصع صغار ممػنة مغ الخخاـ أك الحرباء أك الخخز أك نحػىا يزع بعزيا إلى  ،( فديفداء003)

إبخاليع أنيذ كعبج الحميع مشترخ  .بعس فيكػف مشيا صػر كرسـػ تديغ أرض البيت أك ججرانو
 .700ص  ،السعجع الػسيط ،كآخخكف 

 .261,ص 2ج،مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف  ،( سعاد ماىخ دمحم004)
عبارة عغ سمدمة متكخرة مغ األشكاؿ اليشجسية عمى شخيقة العاشق كالسعذػؽ  ،( أرابيدظ005)

 ،كراؽ، كاألكعادة ما يقـػ صانع األرابيدظ بإضافة بعس الدخارؼ الشباتية السحفػرة مغ الدىػر
رابدظ مع غ األكلج ف ،مغ الحياة اكالثسار ليكدخ جسػد القصعة الخذبية كيزفي عمييا بعز  

 اإلسبلميةاألرابيدظ السرخي جػىخة الفشػف  ،. ىشاء كساؿلفاشسية في مرخجاية عيج الجكلة اب
 ،مجمة االيجيبذياف جيػجخافيظ ،مقاؿ مشذػر ،السيجدة باالنجثار

https://egyptiangeographic.com/ 
 .261-262, ص 2ج،السخجع الدابق،( سعاد ماىخ دمحم006)
ـ(, 1253-1355ىػ / 651-756الدكة اإللخانية ) ،( صبخيغ عبج الجيج عمى القراص007)

 .1ص  ،ـ1997مرخ, ،جامعة القاىخة،كمية اآلثار ،رسالة ماجدتيخ مشذػرة
 ،مرخ :القاىخة ،دار القمع ،د.ط ،الشقػد العخبية ماضييا كحاضخىا ،( عبج الخحسغ فيسي دمحم008)

 .7 - 6ص  ،ـ 1964
ىػ الدمصاف السمظ الشاصخ أبػ السطفخ صبلح الجيغ يػسف ابغ األميخ نجع  ،صبلح الجيغ( 009)

كلج صبلح الجيغ كشب في ببلد الذاـ في عرخ ازدىخت  ،الجيغ أيػب بغ شادى بغ مخكاف
حخكة الجياد الجيشي ضج الرميبيغ كقج بخز في صػرة أعطع شخرية شيجىا الػشغ العخبي في 

عج كفاة عسو شيخكػه في الحسمة الرميبية الثالثة صار القائج العاـ فب عرخ الحخكب الرميبية
 ،11-18ص  ،6ج  ،الشجـػ الداىخة ،: ابغ تغخي بخدييػش الشػرية في مرخ. لمسديج انطخلمج

في الرخاع اإلسبلمي  ،دمحم مؤنذ عػض ،233ص  ،2ج  ،الخصط السقخيدية ،السقخيدي 
ط. عيغ لمجراسات اإلندانية  ،ـ1146-1174الدياسة الخارجية لمجكلة الشػرية ،الرميبي

 ـ.1998 ،مرخ :القاىخة ،كاالجتساعية كالبحػث كالشذخ
 ،مصبعة جامعة القاىخة ،د.ط ،الشطع السالية في مرخ زمغ األيػبييغ ،( حدشيغ دمحم ربيع051)

 .16ص  ،1964 ،مرخ

https://egyptiangeographic.com/
https://egyptiangeographic.com/
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كىػ  ،Denarius-Aureus مذتق مغ المفع اليػناني البلتيشيديشار(( )( الجيشار, أف لفع )050)
اسع كحجة مغ كحجات الدكة الحىبية عشج العخب كقج عخؼ العخب ىحه العسمة الخكمانية كتعاممػا 

)كمغ أىل الكتاب  :(75آية )بيا قبل االسبلـ كبعجه كقج أشار القخآف الكخيع في سػرة آؿ عسخاف 
. عبج الخحسغ فيسي غ اف تأمشو بجيشار ال يؤده اليظ(كمشيع ممغ اف تأمشو بقشصار يؤده اليظ 

 .10ص  ،الشقػد العخبية ماضييا كحاضخىا ،دمحم
اف استعسمو أصحاب ديػ  ،( الجيشار الجيذي, ىػ ديشار مدسى الحكيقو عمى قػؿ القمقذشجي055)

فجعمػا لكل اقصاع عبخة كدنانيخ جيذية تكثخ أك تقل  ،قصاعاتالجير في تقجيخ عبخة مختمف اإل
 ،القمقذشجي .كمكانة شبقتو في السجتسع ،حدب مختبة صاحب االقصاع كقيسة كضيفتو في الجكلة

صبح  ،)ـ1418ىػ /  821: ت، )أبػ العباس أحسج بغ عمي الفداري القمقذشجي ثع القاىخي 
، دار الفكخ ،1 :ط ، شسذ الجيغ: دمحمقجـ لو ككضع حػاشيو ،األعذى في صشاعة اإلنذاء

 .442, ص 3د. ت, ج  ،: لبشافبيخكت
ماعجا أف  ،كاف ديشار األسصػؿ مثل الجيشار الجيذي مدسى ال حكيقة ،( ديشار األسصػؿ053)

الجيشار العاـ بعج أف  4/3ـ أف يكػف ديشار األسصػؿ  1171ىػ /  567صبلح الجيغ قخر سشة 
 ،السقخيدي  .كقيسة الجيشار اختمفت باختبلؼ درجات رجاؿ األسصػؿ ،ذلظ الجيشار 8/5كاف 

 .45, ص 1ج  ،الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ ،194, ص 2ج  ،السػاعع كاالعتبار
يسيغ  ،محيي الجيغ ،القاضي الفاضل ،السػلى اإلماـ العبلمة الشبيغ ،( القاضي الفاضل054)

العدقبلني  ،الذامي ،أبػ عمي عبج الخحيع بغ عمي بغ الحدغ المخسي ،سيج الفرحاء ،السسمكة
 .صاحب ديػاف اإلنذاء كلج سشة تدع كعذخيغ كخسذ مئة ،الكاتب ،السرخي الجار ،السػلج

 .1499ص  ،الصبقة الػاحج كالثبلثػف  ،سيخ أعبلـ الشببلء ،الحىبي
ناصخ أميخ السؤمشيغ تقي  ،يغنػر الج ،السمظ العادؿ ،صاحب الذاـ ،( نػر الجيغ محسػد055)

محسػد بغ األتابظ قديع الجكلة أبي سعيج زنكي بغ األميخ  ،أبػ القاسع ،ليث اإلسبلـ ،السمػؾ
سيخ  ،مػلجه سشة إحجى عذخة كخسذ مئة. الحىبي ،التخكي الدمصاني السمكذاىي ،الكبيخ آقدشقخ
أبػ بكخ  ،ابغ قاضي شيبة ،نطخلمسديج ا .1451ص  ،الصبقة التاسعة كالعذخكف  ،أعبلـ الشببلء

الكػاكب ،ـ(1448/ ىػ851ت: خ بغ قاضي شيبة األسجي الجمذقي )بغ أحسج بغ دمحم بغ عس
 ،: لبشافبيخكت ،دار الكتاب الججيج ،د.ط ،: محسػد زايجتحقيق ،الجرية في الديخة الشػرية

ادس نػر الجيغ كالرميبيػف حخكة اإلفاقة كالتجسع في القخف الد ،حدغ حبذي ،ـ1971
 ـ.1948 ،: مرخالقاىخة ،دار الفكخ العخبي ،د.ط ،اليجخي 
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 .46, ص 1ج  ،الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ ،( السقخيدي 056)
 ،, مكتبة الشيزة السرخية1:ط ،حالة مرخ االقترادية في عيج الفاشسييغ ،( راشج البخاكي 057)

 .307ص  ،ـ1948 -ىػ 1368 ،مرخ :القاىخة
 ،بحث مشذػر ،نطاـ السقايزة في تجارة مرخ الخارجية في العرخ الػسيط ،سكشجر( تػفيق إ058)

 .43ص  ،1957 ,6مج  ،مرخ ،السجمة التاريخية السرخية
)129(De Bollard، Evolution Monetaire de I Egypte Medievale,L Egybte 

Contemporation,30,1939, p.448. 

ىػ أبػ دمحم عبجهللا بغ األميخ أبي الحجاج يػسف بغ الحافع أبي السيسػف  ،( الخميفة العاضج031)
كذلظ  ،بػيع بخبلفة مرخ كالذاـ كما معيسا في تاريخ مػت الفائد بشرخ هللا ،عبج السجيج

مػلجه سشة أربع كأربعيغ كخسذ  ،لثبلث عذخة ليمة خمت مغ شيخ رجب الفخد مغ ىحه الدشة
بغ عبجهللا بغ أيبظ  أبي بكخ ،ابغ ايبظ .ؾ عذخة سشيغ كأشيخمائة كجمذ لؤلميخ كلو يـػ ذا

 ،الجكر السصمػب في بشي أيػب ،كشد الجرر كجامع الغخر ،ـ(1248/ ىػ 645 :تالجكاداري )
-1982 ،الشاشخ عيدى البابي الحمبي ،د.ط ،سعيج عبج الفتاح عاشػر كآخخكف  :تحقيق
ماىخ أحسج  ،ـ1980 ،سػريا :دمذق ،د.ط ،العاضج لجيغ هللا ،عارؼ تامخ ،12ص  ،,1402

 ،ـ( 1171 – 1160ىػ / 567 -ػ 556)عرخ الخميفة الفاشسي العاضج لجيغ هللا  ،مرصفى
 ـ.1990 ،جامعة أسيػط ،كمية اآلداب بدػىاج ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة

(030) De Bollard,.p.448  
 ،إسساعيل بغ إبخاليع السقجسي الجمذقيبغ  أبػ القاسع شياب الجيغ عبج الخحسغ ،( أبػ شامة035)

الخكضتيغ في أخبار الجكلتيغ الشػرية  ،ـ(1267ىػ / 655)ت  السعخكؼ بأبي شامة السقجسي
 -ىػ  1418بيخكت: لبشاف,  ،مؤسدة الخسالة ،1 :ط ،كالربلحية, تحقيق: إبخاليع الديبق

 .177, ص 2ـ, ج  1997
بالسجرسة الشاصخية ثع  عخفت أكال   ،بجػار الجامع العتيق مغ مجيشة مرخ ،( السجرسة الشاصخية033)

عخفت بابغ زيغ التجار كىػ أبػ العباس أحسج بغ السطفخيغ بيغ الحديغ الجمذقي السعخكؼ 
كىي إلى  ،بابغ زيغ التجار أحج أعياف الذافعية درس بيحه السجرسة ثع عخفت بالسجرسة الذخيفية

 .363ص  ،2ج  ،السػاعع كاالعتبار ،دي السقخي .اآلف تعخؼ بحلظ

 .400, ص 2ج  ،السػاعع كاالعتبار ،( السقخيدي 034)
الخميفة أبػ دمحم الحدغ ابغ السدتشجج باهلل يػسف ابغ السقتفي دمحم ابغ ،( السدتزئ بأمخ هللا035)
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بػيع بالخبلفة كقت مػت أبيو في ربيع اآلخخ  ،السدتطيخ أحسج ابغ السقتجي الياشسي العباسي
كلج  ،سشة ست كستيغ كخسذ مئة كقاـ بأمخ البيعة عزج الجيغ أبػ الفخج ابغ رئيذ الخؤساء

ص  ،الصبقة الػاحج كالثبلثػف  ،تيحيب سيخ اعبلـ الشببلء ،الحىبي .سشة ست كثبلثيغ كخسذ مئة
1468. 

 .400, ص 2ج  ،السػاعع كاالعتبار ،( السقخيدي 036)
 .45, ص 1ج  ،الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ ،( السقخيدي 037)
الخميفة أبػ العباس أحسج ابغ السدتزيء الياشسي العباسي البغجادي  ،( الشاصخ لجيغ هللا038)

عشجه ميعة الذباب يذق الخكب  امخح   اكاف الشاصخ شاب  ،مػلجه سشة ثبلث كخسديغ كخسذ مئة
الصبقة الثالثة  ،سيخ أعبلـ الشببلء ،الحىبي .ذا فكخة اشجاع   اشيس   ،كاألسػاؽ أكثخ الميل

الحياة الدياسية كمطاىخ الحزارة في  ،محدغ صالح محيي الجيغ ،1552ص  ،كالثبلثػف 
كمية  ،رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة ،ىػ( 622 -575) ،الذخؽ في عيج الشاصخ لجيغ هللا العباسي

 ـ.1974 ،جامعة القاىخة ،اآلداب
كلعل السقرػد بحلظ دنانيخ فاشسية قجيسة مزخكبة بسجيشة صػر أياـ ما  ،الجنانيخ الرػرية( 039)

مرػرة أي مشقػش عمييا صػر ممػؾ مسمكة  أك لعميا دنانيخ صميبية ،كانت تابعة لمفاشسييغ
 .96ص  ،الشطع السالية في مرخ زمغ األيػبييغ ،بيت السقجس الرميبية. حدشيغ دمحم ربيع

 .99, ص 2ج  ،الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ ،ي ( السقخيد 041)
 .39, ص 2ج  ،الخصط التػفيكية ،( عمى مبارؾ040)
ىػ السمظ العديد عساد الجيغ أبػ الفتح عثساف سمصاف الجيار السرخية كابغ  ،( العديد عثساف045)

سمصانيا السمظ الشاصخ صبلح الجيغ يػسف ابغ األميخ نجع الجيغ أيػب بغ شادى ابغ مخكاف 
األيػبي الكخدي األصل السرخي كلي سمصشة مرخ في حياة كالجه ثع تدمصغ بعج كفاتو استقبلال 

ابغ تغخي  .الجكلة بجيار مرخ ألنو كاف نائبا عغ أبيو صبلح الجيغ باتفاؽ األمخاء كأعياف
 .120ص  ،6ج ،الشجـػ الداىخة ،بخدي

ىػ الدمصاف السمظ العادؿ سيف الجيغ أبػ بكخ دمحم ابغ األميخ أبي الذكخ نجع  ،( العادؿ043)
صبلح  الجيغ أيػب بغ شادي بغ مخكاف الجكيشي التكخيتي ثع الجمذقي شقيق السمظ الشاصخ

 .160, ص6ج  ،الشجـػ الداىخة ،. ابغ تغخي بخديالجكلة األيػبية كأحج ممػؾ الجيغ األيػبي
(144) Lane-Poole(S) Calalogue of the Collection of Arabic Coins preserved in the Khedivial 

Library at Cairo,London,1897, PP.219-221.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 .27ص  ،27ج  ،نياية اإلرب في فشػف االدب ،( الشػيخي 045)
: تحقيق ،اغاثة األمة بكذف الغسة،السقخيدي  ،110, ص 1ج  ،السػاعع كاالعتبار ،( السقخيدي 046)

 ،: مرخالقاىخة ،, عيغ لمجراسات كالبحػث اإلندانية كاالجتساعية1: ط ،كـخ حمسي فخحات
 .65-66ص  ،ـ2007ىػ /  1427

 .87ص  ،مداجج القاىخة كمجارسيا ،( عبج الخحسغ فيسي دمحم047)
 .42, ص 1ج  ،السػاعع كاالعتبار ،( السقخيدي 048)
 ،اإلسبلميةكزارة االكقاؼ كالذؤكف  ،مقاؿ مشذػر ،اإلسبلميةالشقػد  ،( بجيخ بجرت نػاؿ دمحم049)

 .48ص  ،ـ 1994سبتسبخ  -ىػ  1415ربيع اآلخخ  – 344العجد  –الػعي االسبلمي 
 .86ص  ،مداجج القاىخة كمجارسيا ،( عبج الخحسغ فيسي دمحم051)
 .46, ص 2ج  ،( حدغ السحاضخة050)
 .362, ص 1ج  ،( الدمػؾ055)
السمظ  ،(عساد الجيغ إسساعيل بغ عمي بغ محسػد بغ دمحم ابغ عسخ بغ شاىشذاه بغ أيػب053)

دار  ،د.ط ،السخترخ في أخبار البذخ ,)ـ 1332ىػ /  732ت: ) صاحب حساة ،السؤيج
 .182, ص 3د.ت, ج  ،لبشاف :بيخكت ،السعخفة

 .86ص  ،الشقػد العخبية ،( عبج الخحسغ فيسي دمحم054)
 .1شكل  ،/https://ar.wikipedia.org ،( مػسػعة كيكيبيجيا055)
 ،, الييئة السرخية العامة لمكتاب4ط  ،في مرخ اإلسبلميةالعسارة  ،( كساؿ الجيغ سامح056)

 .2شكل  ،72ص  ،1991 ،مرخ
 .3شكل  ،71ص  ،في مرخ اإلسبلميةالعسارة  ،( كساؿ الجيغ سامح057)
, 4مج  ،بيخكت ،أكراؽ شخقية،د.ط ،اإلسبلميةمػسػعة العسارة كاآلثار كالفشػف  ،( حدغ الباشا058)

 .3, شكل 140ص  ،ـ 1999 -ىػ  1420
 .3شكل  ،44, ص 2ج ،مداجج القاىخة كمجارسيا ،( أحسج فكخي 059)
 .3, شكل 46, ص 2ج  ،السخجع نفدو ،( أحسج فكخي 061)
 .4شكل  ،71في مرخ, ص  اإلسبلميةالعسارة  ،( كساؿ الجيغ سامح060)
 .4شكل  ,147, ص 4, مج اإلسبلميةسػعة العسارة كاآلثار كالفشػف مػ  ،حدغ الباشا( 065)
 .4, شكل 48, ص 2ج  ،مداجج القاىخة ،( أحسج فكخي 063)
 .4, شكل 77ص  ،السخجع الدابق ،( كساؿ الجيغ سامح064)

https://ar.wikipedia.org/
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 .5شكل  ،47السشذآت السعسارية لمدمصانة شجخة الجر, ص  ،( عائذة التيامى065)
 .5, شكل 58ص  ،( عائذة التيامى, السخجع نفدو066)
 .6شكل  ،262, ص 2ج  ،كأكلياؤىا الرالحػف مداجج مرخ  ( سعاد ماىخ067)
 .7, شكل 140, ص 4مج  ،مػسػعة العسارة ،( حدغ الباشا068)
 .8شكل  ،51ص  ،( عائذة التيامى, السشذآت السعسارية069)

(170  )( Carole Hillenbrand،(c). The Crusades,Edinburgh University 

Press,1999,p.25 

 ( مػسػعة كيكيبيجيا.070(
, الييئة السرخية العامة لمكتاب, 4في مرخ, ط  اإلسبلميةالعسارة  كساؿ الجيغ سامح, (075) 

 .72, ص 1991مرخ, 
 .71في مرخ, ص  اإلسبلميةالعسارة  كساؿ الجيغ سامح, (073) 
أكراؽ شخقية, بيخكت, مج  , د.ط,اإلسبلميةكالفشػف  حدغ الباشا, مػسػعة العسارة كاآلثار (074) 

 .140ـ, ص  1999 -ىػ  1420, 4
 .44, ص 2أحسج فكخي, مداجج القاىخة كمجارسيا, ج (075) 
 .46, ص 2أحسج فكخي, السخجع نفدو, ج  (076) 
 .71كساؿ الجيغ سامح, السخجع نفدو, ص  (077) 
 .147, ص 4حدغ الباشا, السخجع نفدو, مج  (078) 
 .48, ص 2أحسج فكخي, السخجع نفدو, ج  (079) 
 .77كساؿ الجيغ سامح, السخجع نفدو, ص  (081) 
 .47عائذة التيامى, السخجع نفدو, ص  (080) 
 .58عائذة التيامى, السخجع نفدو, ص ( 085) 
 .262, ص 2مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف, ج  سعاد ماىخ(083) 
 .140, ص 4حدغ الباشا,, مج (084)
 .51عائذة التيامى, الع, ص  (085)

(186) Carole Hillenbrand,(c). The Crusades,Edinburgh University 

Press,1999,p.25. 
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 السرادر والسراجع
  :السرادر العربية -أولً 

 :القرآن الكريم
 :ـ( 1523ىػ /  930ت )السعخكؼ بابغ إياس  ،بغ إياس الحشفي دمحم بغ أحسج ،ابغ إياس -
 ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،د.ط ،مرصفىدمحم  تحقيق: ،( بجائع الدىػر في كقائع الجىػر0

 ـ. 1402-1982 ،مرخ: القاىخة
 ـ(:1248ىػ /  645 :ت)أبي بكخ بغ عبجهللا بغ أيبظ الجكاداري  ،ابغ ايبظ -
الشاشخ عيدى  ،د.ط ،سعيج عبج الفتاح عاشػر كآخخكف  :, تحقيق( الجكر السصمػب في بشي أيػب5

 .ـ1402-1982 ،البابي الحمبي
جساؿ الجيغ  ،أبػ السحاسغ ،يػسف بغ تغخي بخدي بغ عبجهللا الطاىخي الحشفي ،تغخى بخدىابغ  -

 ـ(:1469ىػ / 874)ت 
السرخية العامة لمكتاب,  الييئة ،د.ط ،دمحم دمحم أميغ:تحقيق،( السشيل الرافي كالسدتػفى بعج الػافي3

 ـ.1986 ،: مرخالقاىخة
دار  ،1ط:  ،: دمحم حدغ شسذ الجيغقجـ لو كعمق عميو ،( الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة4

 ـ. 1992 -ىػ 1412،لبشاف :بيخكت ،الكتب العمسية
 كلي الجيغ الحزخمي اإلشبيمي ،ابغ خمجكف أبػ زيج ،عبج الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم ،ابغ خمجكف  -

 :ـ( 1405ىػ /  818 :ت)
كالخبخ في أياـ العخب كالعجع كالبخبخ  ( تاريخ ابغ خمجكف السدسى بكتاب العبخ ك ديػاف السبتجأ5

 :بيخكت ،, دار الفكخ2: ط ،: خميل شحادةتحقيق ،كمغ عاصخىع مغ ذكي الدمصاف األكبخ
 ـ. 1988 -ىػ  1408 ،لبشاف

 :ىػ( 809 -ىػ 750ت: السعخكؼ بابغ دقساؽ ) ،إبخاليع بغ دمحم بغ أيجمخ العبلئي ،ابغ دقساؽ -
 ،د.ط ،: سعيج عبج الفتاح عاشػرتحقيق ،الخمفاء كالسمػؾ كالدبلشيغالجػىخ الثسيغ في سيخ  (6

: السسمكة العخبية السكخمةمكة  ،جامعة أـ القخى  -ث العمسي كإحياء التخاث اإلسبلميمخكد البح
 .ـ1982 ،الدعػدية

ىػ /  774: كثيخ القخشي البرخي ثع الجمذقي )تابغ كثيخ, أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ  -
 :(ـ 1373

دار ىجخ لمصباعة كالشذخ  ،1 :ط ،عبجهللا بغ عبج السحدغ التخكي :تحقيق ،البجاية كالشياية (7
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 ـ. 1997 -ىػ  1418 ،مرخ :القاىخة ،كالتػزيع كاإلعبلف
أبػ عبج هللا السازني  ،جساؿ الجيغ دمحم بغ سالع بغ نرخ هللا بغ سالع ابغ كاصل ،ابغ كاصل -

 :(ىػ 1298ىػ /  697 :ت) التسيسي الحسػي 
سعيج عبج  ،حدشيغ دمحم ربيع ،جساؿ الجيغ الذياؿ :تحقيق ،( مفخج الكخكب في أخبار بشي أيػب8

 1377 ،مرخ :القاىخة ،السصبعة األميخية –دار الكتب كالػثائق القػمية  ،د.ط ،الفتاح عاشػر
 ـ. 1957 -ىػ 

 ،إبخاليع السقجسي الجمذقيبغ إسساعيل بغ  أبػ القاسع شياب الجيغ عبج الخحسغ ،أبػ شامة -
 :ـ(1267ىػ / 655)ت  السعخكؼ بأبي شامة السقجسي

مؤسدة  ،1 :ط ،( الخكضتيغ في أخبار الجكلتيغ الشػرية كالربلحية, تحقيق: إبخاليع الديبق9 
 .ـ 1997 -ىػ  1418بيخكت: لبشاف,  ،الخسالة

 ،عسخ بغ شاىشذاه بغ أيػب عساد الجيغ إسساعيل بغ عمي بغ محسػد بغ دمحم ابغ ،أبػ الفجاء -
 :)ـ 1332ىػ /  732ت: ) صاحب حساة ،السمظ السؤيج

 د.ت. ،لبشاف :بيخكت ،دار السعخفة ،د.ط ،( السخترخ في أخبار البذخ01
ت: )أبػ بكخ بغ أحسج بغ دمحم بغ عسخ بغ قاضي شيبة األسجي الجمذقي  ،ابغ قاضي شيبة -

 :ـ(1448ىػ / 851
 :بيخكت ،دار الكتاب الججيج ،د.ط ،: محسػد زايجتحقيق ،الديخة الشػريةالكػاكب الجرية في ( 00

 ـ.1971 ،لبشاف
 ـ(:1520/ ىػ927ت ) ،ي بغ الغخبي السعخكؼ بابغ الحخيخي أحسج بغ عم ،الحخيخي  -

 ،د.ط ،: سييل زكارتحقيق ،اإلعبلـ كالتبييغ في خخكج الفخنج السبلعيغ عمى ديار السدمسيغ( 05
 ـ. 1981 ،دمذق ،دار السبلح

 ـ(:1363ىػ / 867 :تأحسج إبخاليع الحشبمي ) ،الحشبمي -
مكتبة الثقافة  ،د.ط ،مجيحة الذخقاكي  :لقمػب في مشاقب بشي أيػب, تحقيق( شفاء ا03

 ـ. 1996: مرخ, القاىخة،الجيشية
أبػ عبجهللا  ،شسذ الجيغ ،شسذ أبػ عبجهللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ قايساز الحىبي ،الحىبي -

 :ـ( 1348ىػ /  748 :ت)
 1410 ،بيخكت ،دار الكتاب العخبي ،1: ط ،: عسخ عبج الدبلـ التجمخي سبلـ, تحقيق( تاريخ اإل04

 ـ.1990 -ىػ 
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 ،: لبشافبيخكت ،د. ط, مؤسدة الخسالة ،: شعيب االرنؤكطتحقيق ،( تيحيب سيخ أعبلـ الشببلء05
 ـ. 1993 -ىػ 1413

 :ـ(1505ىػ / 911جبلؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ )ت ،الديػشي -
دار إحياء  ،د.ط ،دمحم أبػ الفزل إبخاليع:تحقيق ،( حدغ السحاضخة في أخبار مرخ كالقاىخة06

 .ـ1968 -ىػ1387 ،مرخ :القاىخة ،الكتب العخبية
/ 1744ىػ /  1157-1235:ت)ياسيغ بغ خيخ هللا بغ محسػد  ،العسخي, ياسيغ الخصيب -

 :ـ( 1820
 ،: لبشافبيخكت ،الجار العالسية لمصباعة كالشذخ ،د.ط ،( الخكضة الفيحاء في تػاريخ الشداء07

 ـ.1987
 :)ـ1418ىػ /  821 :)ت ،أبػ العباس أحسج بغ عمي الفداري القمقذشجي ثع القاىخي  ،القمقذشجي -

دار  ،1 :ط ،شسذ الجيغ: دمحم قجـ لو ككضع حػاشيو ،نذاءعذى في صشاعة االصبح اال (08
 د. ت. ،: لبشافبيخكت ،الفكخ

ىػ/ 845تباس الحديشي العبيجي تقي الجيغ )أحسج بغ عمي بغ عبج القادر أبػ الع ،السقخيدي  -
 ـ(:1441

: بيخكت ،, دار الكتب العمسية1: ط ،: دمحم عبج القادر عصاتحقيق ،( الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ09
 ـ. 1997 -ىػ  1418 ،لبشاف

الييئة العامة  ،د. ط ،السعخكؼ )بالخصط السقخيدية( ،( السػاعع كاالعتبار بحكخ الخصط كاآلثار51
 د.ت. ،القاىخة ،لقرػر الثقافة

, عيغ لمجراسات كالبحػث 1 :ط ،كـخ حمسي فخحات :تحقيق ،( اغاثة األمة بكذف الغسة50
 ـ.2007ىػ /  1427 ،مرخ ،اإلندانية كاالجتساعية

ىػ / 733ت: )شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب بغ دمحم بغ عبج الجائع القخشي  ،الشػيخي  -
 :ـ(1333

 ،: لبشافبيخكت ،دار الكتب العمسية ،1:ط،: مفيج قسيحةتحقيق،رب في فشػف األدبألا( نياية 55
 ـ. 2004

/  ىػ768: اليافعي اليسشي السكي أبػ دمحم )تعبج هللا بغ أسعج بغ عمي بغ سميساف  ،اليافعي -
  :(ـ1367

ط:  ،: خميل السشرػرتحقيق ،( مخآة الجشاف كعبخة اليقطاف في معخفة ما يعتبخ مغ حػادث الدماف53
 ـ.1997 -ىػ 1417،: لبشافبيخكت ،دار الكتب العمسية ،1
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  :ـ( 1228ىػ /  626ت: اقػت بغ عبجهللا الخكمي الحسػي )شياب الجيغ أبػ عبجهللا ي ،ياقػت الحسػي  -
 .ـ 1995 -ىػ  1415 ،: لبشافبيخكت ،, دار صادر2 :ط ،البمجافمعجع ( 54

 :السعربةالعربية و  سراجعال- اثانيً 
 –مجسع المغة العخبية  ،4ط  ،السعجع الػسيط ،إبخاليع أنيذ كعبج الحميع مشترخ كآخخكف ( 55

 ـ.2004 ،مرخ ،مكتبة الذخكؽ الجكلية
 ،مرخ :القاىخة ،, دار السعارؼ2ط:  ،األيػبي(العرخ مداجج القاىخة كمجارسيا ) ،( أحسج فكخي 56

 ـ. 2008
 ـ.1967 ،: لبشافبيخكت ،دار الشيزة العخبية ،د.ط ،السساليظ ،الديج الباز العخيشي( 57
 ،الجار الفشية لمشذخ كالتػزيع ،في التاريخ كالػثائق كاآلثار, د.ط اإلسبلميةااللقاب  ،( حدغ الباشا58

 .ـ1989 ،مرخ :القاىخة
, 4مج  ،بيخكت ،أكراؽ شخقية،د.ط ،اإلسبلميةمػسػعة العسارة كاآلثار كالفشػف  ،حدغ الباشا( 59

 ـ. 1999 -ىػ  1420
 ،د.ط ،نػر الجيغ كالرميبيػف حخكة اإلفاقة كالتجسع في القخف الدادس اليجخي  ،( حدغ حبذي31

 ـ.1948 ،مرخ :القاىخة ،دار الفكخ العخبي
 ،مرخ :القاىخة ،مصبعة دار الكتب السرخية ،د.ط ،تاريخ السداجج األثخية ،( حدغ عبج الػىاب30

 .ـ 1946
 ـ. 1995 ،الكػيت ،شخكة الخبيعاف لمشذخ كالتػزيع ،د.ط ،اإلسبلميةالعسمة  ،( حدغ القدكيشي35
 .ـ1961 ،مرخ :القاىخة ،دار السعارؼ ،3ط: ،( حديغ فػزي, سشجباد مرخي 33
 ،مرخ ،مصبعة جامعة القاىخة ،د.ط ،الشطع السالية في مرخ زمغ األيػبييغ ،( حدشيغ دمحم ربيع34

1964. 
 ـ.2002،ماراتاإل :أبػضبي ،السجسع الثقافي ،د.ط ،اإلسبلميةالشقػد  ،( خالج الرايغ35
 .ـ 1993 ،القاىخة ،, الجار السرخية المبشانية:1ط ،الجػاري كالحطايا ،جساؿ بجراف( 36
 ،دار الكتب الجامعية ،د.ط ،العجكاف الرميبي عمى ببلد الذاـ ،( جػزيف نديع يػسف37

 ـ. 1970 ،مرخ :االسكشجرية
 ،, مكتبة الشيزة السرخية1:ط ،حالة مرخ االقترادية في عيج الفاشسييغ ،( راشج البخاكي 38

 ـ.1948 -ىػ 1368 ،مرخ :القاىخة
 ،زكي دمحم حدغ بظ :أخخجو ،اإلسبلميمعجع األنداب كاألسخات الحاكسة في التاريخ  زامباكر,( 39
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 ـ. 1980 -ىػ  1400 ،لبشاف :بيخكت ،دار الخائج العخبي ،د.ط ،حدغ أحسج محسػد كآخخكف 
 ،اإلسبلميةالسجمذ األعمى لمذئػف  ،د.ط ،مداجج مرخ كأكلياؤىا الرالحػف  ،سعاد ماىخ دمحم( 41

 .د.ت ،مرخ
 ،دار الشيزة العخبية ،د.ط ،في مرخ كالذاـيػبيػف كالسساليظ األ ،سعيج عبج الفتاح عاشػر(40

 ـ 1990 ،مرخ :القاىخة
 ،, الدىخاء لؤلعبلـ العخبي3ط:  ،األخبار الدشية في الحخكب الرميبية ،سيج عمي الحخيخي ( 45

 .ـ1985مرخ,  :القاىخة
 :بيخكت ،دار الشيزة العخبية ،د.ط ،اإلسبلميةالكباب في العسارة  ،صالح لسعي مرصفى( 43

 .د.ت ،لبشاف
 .ـ 1907 ،مرخ ،مصبعة اليبلؿ ،د.ط ،تاريخ دكؿ اإلسبلـ ،رزؽ هللا مشقخيػس( 44
 ،مكتبة الشيزة السرخية ،د.ط ،سبلمي نريبنداء ليغ في التاريخ اإل ،عمي ابخاليع حدغ( 45

 .ـ 1981 ،القاىخة
 .ـ 2008 ،مرخ :الجيدة ،بخدي لمشذخ ،د.ط ،في مرخ اإلسبلميةالعسارة  ،عمياء عكاشة( 46
 :سػريا ،مؤسدة فمدصيغ الثقافية ،1ط  ،ىكحا سمع ىؤالء بيت السقجس ،عسار دمحم الشيار( 47

 ـ 2011ىػ / 1432 ،دمذق
 ،األردف :عساف ،, دار الذخكؽ 1 :ط ،الخبلفة العباسية الدقػط كاالنييار ،فاركؽ عسخ فػزي ( 48

 .ـ 2009
 ،السؤسدة السرخية العامة ،د.ط ،الشقػد العخبية ماضييا كحاضخىا ،دمحم عبج الخحسغ فيسي( 49

 ـ. 1964 ،مرخ
دراسة في القخاءة الذعبية  ،الدمصانة شجخ الجر بيغ التاريخ كالديخة الذعبية ،قاسع عبجه قاسع( 51

 .ـ 1997 ،مرخ ،الشاشخ حدب التجسع الػششي التقجمي الػحجي ،د.ط ،لمتاريخ
قرة الرخاع بيغ الذخؽ كالغخب خبلؿ القخنيغ الثاني  صبلح الجيغ األيػبي ،قجري قمعجي( 50

 ـ. 1992،بيخكت ،شخكة السصبػعات لمتػزيع كالشذخ ،د.ط ،عذخ كالثالث عذخ لمسيبلد
 ،مرخ ،, الييئة السرخية العامة لمكتاب4ط  ،في مرخ اإلسبلميةالعسارة  ،كساؿ الجيغ سامح( 55

 .ـ1991
 ،الجامعة األردنية ،ـ, د.ط1193-1260ىػ / 589-658 مسمكة حمب األيػبية ،كساؿ بجكر( 53

 ـ. 1993 ،األردف
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 .ـ1964 ،مرخ :الجيدة ،ناشخكف(), ككالة الرحافة العخبية 1ط  ،اإلنذاء كالعسارة ،دمحم حساد( 54
 ،مرخ ،الجيشية, مكتبة الثقافة 1 :ط،اإلسبلميةالكباب في العسارة  ،دمحم حسدة إسساعيل الحجاد( 55

 ـ.1993 -ىػ  1413
 ـ.2020 ،لبشاف :بيخكت ،دار القمع ،د.ط ،شجخة الجر قرة تاريخية ،دمحم سعيج العخياف( 56
 ،لبشاف :بيخكت ،, دار الشفائذ:1ط  ،تاريخ السساليظ في مرخ كببلد الذاـ ،ػشدمحم سييل شق( 57

 ـ.1997 -ىػ  1418
-1174الدياسة الخارجية لمجكلة الشػرية ،في الرخاع اإلسبلمي الرميبي ،دمحم مؤنذ عػض( 58

 ـ.1998 ،مرخ :القاىخة ،ط. عيغ لمجراسات اإلندانية كاالجتساعية كالبحػث كالشذخ ،ـ1146
 معجع عرخ ،دمحم مؤنذ

 ،دار أسامة لمشذخ كالتػزيع ،د.ط ،مػسػعة التاريخ اإلسبلمي العرخ السسمػكي ،مفيج الديجي( 59
 ـ. 2009 ،عساف :األردف

 ،ـ 1173-1260الحياة العمسية في دمذق في العرخ األيػبي  ،ناصخ دمحم عمى الحازمي( 61
 ـ. 2009 ،الدعػدية ،جامعة أـ القخى  ،د.ط

مكتبة  ،د.ط ،الجػاري كالغمساف في مرخ في العرخيغ الفاشسي كاأليػبي ،نجػى كساؿ كيخة( 60
 .د.ت ،مرخ :القاىخة ،زىخاء الذخكؽ 

, مخكد 1ط:  ،تاريخ الشقػد في نياية العرخ العباسي خبلؿ فتخة بجر الجيغ لؤلؤ ،ىذاـ البداط( 65
 ـ. 2010 ،لبشاف :بيخكت ،دراسات الػحجة العخبية

 ،دار الفكخ العخبي ،د.ط ،في العخاؽ كمرخ اإلسبلميةنفػذ الشداء في الجكلة  ،كفاء دمحم عمي( 63
 ـ.1986 ،مرخ :القاىخة

 :القاىخة ،, دار الفكخ العخبي1ط: ،الدكاج الدياسي في عيج الجكلة العباسية ،كفاء دمحم عمي( 64
 ـ. 1988 ،مرخ

 ـ.2018 ،مرخ ،, الخكاؽ لمشذخ كالتػزيع10ط:  ،دـ السساليظ ،كليج فكخي ( 65
مكتبة  ,1ط: ،محسػد عابجيغ كسميع حدغ :تخجسة ،تاريخ دكلة السساليظ في مرخ كليع مػيخ,( 66

 ـ.1995 -ىػ 1415 ،مرخ :القاىخة ،مجبػلي

 السراجع األجشبية  :اثالثً 

67) Carole Hillenbrand، (c). The Crusades,Edinburgh University 

Press,1999. 
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68) De Bollard، Evolution Monetaire de I Egypte Medievale,L Egybte 

Contemporation,30,1939. 

69)Kessler (c), Funerary Arhitecture Whitihin the City، Cairo, 1969. 

(s).Catalogue of Oriental coins، London,1875. 70) Lane-pool,  

71) Lane-Poole, (S). Calalogue of the Collection of Arabic Coins 

preserved in the Khedivial Library at Cairo,London,1897. 

 الرسائل العلسية -ارابعً 
 ،جامعة دمذق ،مشذػرة, كمية اآلدابدكتػراه  رسالة ،حخكب الرميبيةمرخ كال ،جسيل جسػؿ( 75

 ـ.2004 ،سػريا :دمذق
رسالة  ،ـ(1253-1355ىػ / 651-756الدكة اإللخانية ) ،( صبخيغ عبج الجيج عمى القراص73

 ـ.1997مرخ, ،جامعة القاىخة،كمية اآلثار ،ماجدتيخ مشذػرة
 اإلسبلميةالسجسع السمكي لبحػث الحزارة  ،بحث مشذػر ،األيػبيػف كالسساليظ ،( دمحم دمحم أميغ74

 .ـ 1990 ،عساف ،مؤسدة آؿ البيت –

 :مهاقع الذبكة العشكبهتية -اخامدً 
الػعي  ،اإلسبلميةكزارة االكقاؼ كالذؤكف  ،مقاؿ مشذػر ،اإلسبلميةالشقػد  ،( بجيخ بجرت نػاؿ دمحم75

 ،ـ1994سبتسبخ  -ىػ  1415ربيع اآلخخ  – 344العجد  –االسبلمي
http://www.habous.gov.ma/ 

 ،بحث مشذػر ،نطاـ السقايزة في تجارة مرخ الخارجية في العرخ الػسيط ،سكشجرإتػفيق ( 76
 ./https://booksjadid.top ـ,1957 ،6مج  ،مرخ ،سجمة التاريخية السرخيةال

السؤرخ  ،السشذآت السعسارية لمدمصانة شجخ الجر بسجيشة القاىخة ،( عائذة عبج العديد التيامى77
-https://alkindi.ideo ،م 1997 ،كمية اآلداب جامعة القاىخة ،18عجد  ،السرخي 

cairo.org/. 
 .dorar.net .www ،مػقع الجرر الدشية ،لكتخكنيةالسػسػعة التاريخية اإل ،(عمػي عبج القادر الدقاؼ78

البحخية  ياسي في عيج السساليظالدكاج الد ،( فاضل جابخ ضاحى كثامخ نعساف مرصاؼ79
, 3العجد  ،العخاؽ :كاسط ،جامعة كاسط –مجمة كمية التخبية  ،مقاؿ مشذػر ،ىػ(784-648)

 https://eduj.uowasit.edu.iq/index.php/eduj/article/view/723 ،ـ 2008
 ،الحياة العمسية في العرخ األيػبي( مشى سعج دمحم الذاعخ, خاتػنات البيت األيػبي دكرىغ في 81

http://www.habous.gov.ma/
http://www.habous.gov.ma/
https://booksjadid.top/
https://alkindi.ideo-cairo.org/
https://alkindi.ideo-cairo.org/
https://alkindi.ideo-cairo.org/
https://eduj.uowasit.edu.iq/index.php/eduj/article/view/723
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 -ىػ  1438ذي القعجة  25الخسيذ  ،الجكتػر دمحم مػسى الذخيف مػقع ،مقاؿ كبحث مشذػر
 ./http://www.altareekh.com ،ـ 2017أغدصذ  17

  .،السػسػعة الفقيية ،قو اإلسبلمي( مؤسدة دائخة معارؼ الف80
http://ar.lib.eshia.ir/23016/9/4 

 .https://ar.wikipedia.org ،( مػسػعة كيكيبيجيا85

مجمة  ،مقاؿ مشذػر ،السيجدة باالنجثار اإلسبلميةاألرابيدظ السرخي جػىخة الفشػف  ،( ىشاء كساؿ83
 ./https://egyptiangeographic.com ،االيجيبذياف جيػجخافيظ
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