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 قدم االرشاد الدياحي – مدرس مداعد
 جامعة االسكندرية –كمية الدياحة والفنادق 

  

 المقدمة :

يقع ميجاف السداجج في اإلسكشجرية في مشظقة 
( كىي السشظقة التي 1تعخؼ بحي األنفؾشي )شكل

كانت تعخؼ خالؿ العرخ العثساني بالحي التخكي 
. فقج كانت ىحه السشظقة ضسؽ اإلمتجاد العسخاني 
لإلسكشجرية خالؿ العرخ العثساني كىؾ اإلمتجاد 

اف الحي أنذئ خارج أسؾار السجيشة القجيسة  ك ك
يذغل ىحا السؾقع خالؿ عرخ دمحم عمي جبانة 

كىي كانت تقع خارج  –تعخؼ بجبانة باب البحخ 
 –أحج أبؾاب مجيشة اإلسكشجرية ك ىؾ باب البحخ 

إال أف دمحم عمي باشا أمخ بشقل الجبانات خارج 
السجيشة تؾطئة لتظؾيخ السجيشة  ك تحجيثيا. كخالؿ  

شظقة القخيبة عيج السمػ فؤاد أراد أف يظؾر تمػ الس
مؽ قرخ رأس التيؽ ك مشظقة التخسانة البحخية 
فتقخر إنذاء ميجاف يعخؼ بسيجاف السداجج يزؼ 
 سبعة مداجج  ألبي العباس السخسي ك ألكلياء هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرالحيؽ الحيؽ دفشؾا في ىحه السشظقةضسؽ خظتو 
( كقج ,o'kane, 2017لتظؾيخ مجيشة اإلسكشجرية )

شيج ميجاف السداجج  الكثيخ مؽ أعساؿ اإلنذاء ك 
التخميؼ خالؿ العقؾد القميمة الساضية ك كاف أبخزىا 

السيجاف بأكسمو ك تذييج  ـ تؼ تظؾيخ 2002عاـ 
جامع ياقؾت العخش بذكمو الحجيث. ك يزؼ 
السيجاف حاليا خسدة مداجج كىؼ : مدجج أبؾ 

مدجج  -مدجج الذيخ البؾصيخي  -العباس السخسي
مدجج  -مدجج عمي أبي الفتح –ياقؾت العخش 

سيجي ناصخ كسا يزؼ قبتيؽ كىسا قبة الدت مشجرة 
األربعة عذخ عسة سيجي إبخاليؼ الجسؾقي ك قبة 

دمحما ك التي تزؼ رفاة أربعة عذخ مؽ العمساء ك 
السحبيؽ ألبؾ العباس السخسي لمػ يعخؼ السيجاف 
تجاكزا بسيجاف الدبع مداجج كسا أنو يزؼ سؾقا 

 تجاري.

 

 

 المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق
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: جبانة السدمسيؽ السجاكرة لجامع ابي العباس السخسي، قبل  1شكل 

 ( 2007 ،لعدب؛ الدايح)قال عؽ ن 1927عاـ 

 تاريخ المهقع :

في عيج الدالطيؽ السساليػ ك صارت اإلسكشجرية 
خاصة في عيج عرخ دكلة السساليػ البحخية مؽ 
أىؼ السخاكد الثقافية في العالؼ اإلسالمي ك ازدىخت 
بيا العمؾـ ك زارىا الكثيخ مؽ مذايخ الرؾفية؛ فقج 

ىػ/ 642ندؿ بيا الذيخ أبؾ الحدؽ الذاذلي سشة 
ـ ك اسذ بيا مجرسة صؾفية اشتيخت في 1244

ك حسل لؾاءىا مؽ بعجه تمسيحه األنجلدي  اإلسكشجرية
ق/  686ك خميفتو أبؾ العباس السخسي الستؾفي عاـ 

ـ . ك عشجما تؾفي أبؾ العباس السخسي  دفؽ 1278
في مقبخة خارج باب البحخ، ندبة إلى مؾقعيا خارج 
ىحا الباب فيي تقع بيؽ ميشاءي اإلسكشجرية الذخقي 

سقبخة اسؼ ك الغخبي ك قج أطمق البعض عمى ىحه ال
مقبخة اإلسكشجرية ندبة إلى كثخة مؽ دفشؾا بيا مؽ 

كقج كانت  أعالـ السجيشة ك عمسائيا ك شيؾخيا .
ىحه السشظقة ضسؽ اإلمتجاد العسخاني لإلسكشجرية 
خالؿ العرخ العثساني كىؾ اإلمتجاد الحي أنذئ 
خارج أسؾار السجيشة القجيسة ك عخؼ باسؼ السجيشة 

 (. 1996التخكية ) الذخقاكي،

ك نغخا لؾقؾع السيشاء الذخقي لمسجيشة عمى ىحه 
السشظقة فقج نذظت بيا الحخكة التجارية خالؿ 
العرخ العثساني  كقج اىتؼ دمحم عمي باشا  بيحه 
السشظقة ك أقاـ بيا الظؾابي الحخبية مثل طابية 
الياللية ك شحشيا بالعتاد ك األسمحة، كسا حغيت 

دمحم عمي فخمسؾا مشظقة األنفؾشي باىتساـ خمفاء 
أشيخ مداججىا مثل مدجج البؾصيخي الحي اىتؼ 
بو دمحم سعيج باشا ك الخجيؾ تؾفيق ك  مدجج أبي 
العباس السخسي الحي أعيج بشاؤه ) عدب& الدايح، 

(  . ك خالؿ عيج السمػ فؤاد األكؿ كاف 2007
اإلتجاه نحؾ تحديؽ ك اتداع نظاؽ مجيشة 

سمػ فؤاد إلى ـ عيج ال1921اإلسكشجرية كفي عاـ 
ميشجس البمجية  ماكميؽ بؾضع تريؼ ميجاف 

متخا مخبعا ، ك تست إزالة 43000السداجج ك سعتو 
جدء كبيخ مؽ ىحه الجبانة إلقامة ميجاف حؾؿ 

( حاليا يقع 1مدجج السخسي أبؾ العباس ) شكل 
ميجاف السداجج بزاحية األنفؾشي ك التي تظل 

خي، عمى السيشاء الذخقي لإلسكشجرية ) القظ
2010.) 

 م(1681-ه1721مدجد اإلمام البهصيري  )

كاف السدجج في األصل زاكية صغيخة تخجع لعاـ 
ـ أنذأىا يحيى باشا لمعارؼ باهلل 1743ىػ/ 1156

سيجي دمحم األباصيخي . ثؼ  تؾالت عمييا يج 
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اإلصالح ك التخميؼ ك الديادة حتى كصمت لمذكل 
الحالي . ك السدجج السؾجؾد اليؾـ يخجع إنذاءه إلى 
دمحم سعيج باشا  حيث أمخ بيجـ الداكية القجيسة  عاـ 

ـ  ك استسخت أعساؿ البشاء ك 1864ىػ/ 1271
. ك قج تؼ  1857ىػ / ـ1274التذييج بو حتى عاـ 

جيجات لو في إجخاء العجيج مؽ التخميسات ك التج
ـ  ) 1889ىػ/ 1307عيج الخجيؾ تؾفيق عاـ  

(. كقج شيجه لمذيخ اإلماـ العالؼ 2005العدب، 
شخؼ الجيؽ أبؾ عبج هللا بؽ دمحم بؽ سعيج بؽ حساد 
بؽ محدؽ بؽ عبج هللا بؽ صفياج بؽ ىالؿ 
الرشياجي. كاف أحج أبؾيو مؽ بؾصيخ) كالجتو(  

خكبت بالرعيج ك الثاني مؽ دالص ) كالجه( ف
الشدبة مشيسا فقيل الجالصيخي ثؼ اشتيخ بالبؾصيخي 
كىسا بمجتيؽ بسجيشة بشي سؾيف حاليا بالرعيج 

 (. 1989، 7األدنى) مبارؾ، ج

كقج ذكخ الديؾطي في حدؽ السحاضخة  أف شخؼ  
الجيؽ دمحم بؽ سعيج بؽ حساد مغخبي األصل ك 
بؾصيخي السشذأػ قج بخع في الشغؼ ك تؾفي سشة 

ـ(. كقج ازدادت 1989، 1ؾطي، جق ) الدي696
شيخة البخدة إلى أف صار الشاس يتجارسؾنيا في 
البيؾت ك السداجج. ك كاف البؾصيخي في أكؿ  
حياتو  العسمية يتؾلى الكتابة عمى الجبايات بسجيشة 
بمبيذ بالذخقية، إال انو اتجو بعج ذلػ لتخؾ 
الؾعائف الحكؾمية ك الدىج في الحياة ، ك يمجأ 

رؾؼ ك اإلنقظاع لمعبادة . ك فخ مؽ لحياة الت
بمبيذ إلى اإلسكشجرية حيث صحب القظب أبا 
العباس السخسي رضي هللا عشو.  كسا ذكخ عمي 
باشا مبارؾ في الخظط التؾفيكية أف البؾصيخي قج 
نغؼ قريجتو في حب الشبي لتكؾف شفيعة لو حتى 

يبخأ مؽ فالج أصابو لحلػ كاف األكلى أف تدسى 
ف ناعسيا بخئ مؽ مخض الفالج الحي البخأة؛ ذلػ أ

 أبظل نرفو. 

:  مدجج اإلماـ البؾصيخي في وصف الجامع
مؾاجية جامع سيجي أبي العباس السخسي  ك 
سيجي ياقؾت العخش. ك يشفخد جامع البؾصيخي 
بسكانة خاصة بيؽ مداجج اإلسكشجرية، ك ذلػ 
لثخائو بكؼ ىائل مؽ العشاصخ الدخخفية ك الشقؾش ك 

ألثخية . ك أىؼ ما يسيد جامع البؾصيخي الكتابات ا
ىؾ ثخاؤه بكؼ ىائل مؽ أبيات البخدة  التي ُنفحت 

–كفق أسمؾب الخظاط عبج الغفار بيزا خاكري 
كىؾ كاتب نرؾص البخدة  بجامع دمحم عمي بالقمعة 

ك خط  iحيث جسع الخظاط بيؽ خط الشدتعميق -
  iiالُثمث

 ات: ليحا الجامع أربع كاجيواجيات الجامع:    

 (:1الهاجية الذمالية الذرقية ) لهحة  .1
تظل عمى شارع دمحم كخيؼ، كىي كاجية متجرجة، ك 
تزؼ مجخميؽ يتقجميسا درجات مؽ الدمؼ يفزي 
إحجاىسا إلى الخحبة التي تتقجـ بيت الرالة مؽ 
الجانب الذسالي الذخقي أما السجخل الثاني فيؤدي 

مقدسة  إلى الخكاؽ الجشؾبي الذخقي لمحـخ . الؾاجية
بذكل حشية ذات صجر مقخنص تتخمميا نافحة 
معقؾدة بعقج مجائشي يمييا السجخل األكؿ: كىؾ مؽ 
طخاز السجاخل البارزة ك ججاره مختفع عؽ سست 
الؾاجية  يتؼ الرعؾد إليو بعجة درجات  يعمؾ فتحة 
السجخل عقج  مؾتؾر تعمؾه نافحة تتخح شكل كحجة 

ل عقج مؽ زخخفية مؽ ثالث فرؾص ك يتؾج السجخ
الظخاز السجبب يحيط بو إطار كزخخؼ بدخارؼ 
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نباتية متذابكة.  يكتشف العقج كحجتيؽ زخخفيتيؽ 
بذكل سخة أك دائخة بارزة، ك يحسل العقج زكجاف مؽ 
األعسجة ذات التيجاف السقخنرة ك البجف الجائخي ك 
قؾاعج دائخية . يمى السجخل دخمة ذات صجر 

ثالثي أيزا . ثؼ مقخنص تتخمميا  نافحة ذات عقج 
يبخز عؽ سست الؾاجية جدء آخخ كلكؽ ىحا القدؼ 
يزؼ  نافحة يعمؾىا عقج مجبب ك يتؾج الجخمة عقج 
مجبب مختج ، القدؼ الجاخمي مشو  يحسمو زكج مؽ 
األعسجة ذات التاج السقخنص ك البجف مدتجيخ 
القظاع.  أما السجخل الثاني ك الحي يؤدي إلى 

حـخ فيؾ مجخل  بديط  الخكاؽ الجشؾبي الذخقي لم
يعمؾه عقج مؾتؾر ك يكتشف فتحة السجخل صفاف 
غيخ مشتغساف مؽ الدخارؼ الشباتية. يتؾج الؾاجية 
صف مؽ الذخافات تتخح شكل كرقة نباتية ثالثية. 
أما باقي الؾاجية عمي يدار السجخل االخيخ فتحتؾى 

ثالث دخالت رأسية تتخمميا نؾافح  ك يعمؾىا عمى 
كاجية مكاتب السذخفيؽ عمى  ثالث قباب كىي

 ـ(. 1993السدجج ) ماىخ دمحم، 

 
)ترؾيخ  : الؾاجية الذسالية الذخقية لجامع البؾصيخي 1لؾحة 

 الباحثة(
 

: تظل عمى شارع  .الهاجية الجنهبية الغربية7
 البؾصيخي ك تحتؾي عمى مجخميؽ غخبي ك جشؾبي 

يتؾجو عقج  المدخل الجنهبي:كىي تتكؾف مؽ : 
مجبب متجاخل مؽ الظخاز القؾطي يتزسؽ عقجا 
مجائشيا مدخخفا بدخارؼ األرابيدػ اإلسالمية قؾاميا 
أنراؼ أكراؽ نباتية ثشائية ك ثاللثية يشبدق مشيا 
أغراف متذابكة  عمى أرضية زرقاء. أسفل 
الدخارؼ إفخيد مدتظيل  يزؼ نقؾشا عبارة عؽ آية 

عمى الخخاـ بالخط قخآنية مشفحة بالحفخ البارز 
الفارسي " الشدتعميق" ك نريا " فشادتو السالئكة كىؾ 

 (2) لؾحة قائؼ يرمي بالسحخاب"

: السجخل الجشؾبي بالؾاجية الجشؾبية الغخبية لجامع 2لؾحة
)ترؾيخ الباحثة( البؾصيخي   

فيتؾجو عقج مجبب متجاخل  المدخل الغربيأما 
أيزا، نقؾشو عبارة عؽ نص تأسيدي بالمغة 
التخكية مشفح بالحفخ البارز عمى الخخاـ بالخط 
الفارسي باسؼ  دمحم سعيج باشا، ك اسفمو خسذ 
أبيات مؽ الذعخ عبارة عؽ شظخيؽ، كل شظخ ُنفح 
داخل إفخيد مدتظيل الذكل يشتيي بإطار  نرف 

  داف زخخفياف دائخي . يكتشف السجخل عسؾ 
pilasters  "ذات بجف  كزخخؼ بخذخذانات

ـ(  ك في الخكؽ 2005حدكز"  رأسية ) العدب، 
الذسالي الذخقي لؾاجية إيؾاف القبمة تؾجج مئحنة 
السدجج ك ىي تتكؾف مؽ ثالث دكرات مثسشة 
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القظاع يتخمميا نؾافح صغيخة مدتظيمة ك يفرل كل 
مؽ دكرة عؽ األخخى شخفة محسؾلة عمى حظاط 

السقخنرات . أطؾؿ ىحه الجكرات ىي الجكرة األكلى 
ك يعمؾ السئحنة قمة عمى الظخاز السسمؾكي ) لؾحة 

3 .) 

 
 )ترؾيخ الباحثة( : مأذنة الجامع البؾصيخي ك السجخل الغخبي3لؾحة

: فيي الؾاجية السظمة .الهاجية الجنهبية الذرقية3
عمى شارع البؾصيخي ك يتؾسظيا حشية السحخاب . 

أما باقي الؾاجية  كىي بارزة عؽ سست الججار، 
فيي خالية مؽ الدخارؼ كيتخمميا ثالث نؾافح 
معقؾدة بعقؾد ثالثية كمخكب عمي كل مشيا شباؾ 

 (4) لؾحة    معجني

  
 )ترؾيخ الباحثة( يخي : الؾاجية الجشؾبية الذخقية لجامع البؾص4لؾحة 

تظل عمى جامع أبي . الهاجية الذمالية الغربية: 1
العباس . كىي يتخمميا خسذ نؾافح معقؾدة بعقج 

 نرف دائخي .

(: يتكؾف السدجج مؽ 2) شكل  تخطيط المدجد
مخبعيؽ مشفرميؽ، األكؿ يذسل صحؽ السدجج ك 
تتؾسظو نافؾرة ك تحيط بو األركقة مؽ ثالث جيات 
ك السخبع الثاني كىؾ بيت الرالة ؛ فيؾ مختفع عؽ 
مدتؾى صحؽ السدجج إذ يرعج إليو بثالث 
درجات. ك يتقجـ بيت الرالة  دىميد مغظى بغمة 

ـ البؾصيخي أكال ثؼ إلى بيت تؤدي إلى ضخيح اإلما
 الرالة 

 
 (2005نقال عؽ ) العدب،  : تخظيط جامع البؾصيخي 2شكل 

ك الزخيح غخفة مخبعة مغظاة بكبة تقؾـ عمى  
مقخنرات  في األركاف .  تحسميا أعسجة خذبية  
كىؾ ما يعج تأثيخ عثساني صخؼ؛ فقج أكثخ 
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العثسانيؾف مؽ إستخجاـ الخذب في مداججىؼ. ك 
يتؾسط ىحه الحجخة تخكيبة خذبية مدتظيمة أسفميا 
قبخ اإلماـ البؾصيخي كيتؾسط  بيت الرالة ستة 
أعسجة تقـؾ عمييا  قبة مختفعة مؽ الراج يحيط بيا 

ـ( 1996أنراؼ قباب صغيخة ) الذخقاكي، 
.يتؾسط ججار القبمة محخاب يتكؾف مؽ حشية نرف 
دائخية ذات طاقية مدخخفة بإشعاعات تشتيي بعقج  
دائخي تختكد عمى عسؾديؽ مؽ الخخاـ األبيض. ك 
تقع دكة السبمغ بالججار الذسالي الغخبي إليؾاف 
القبمة، أما السشبخ فيؾ يقع عمى يسيؽ السحخاب ك 
يتكؾف مؽ باب يؤدي إلى درجات، ك يشتيي مؽ 

سشبخ أعاله بجؾسق تعمؾه خؾذة مثسشة ك يزؼ ال
  كتابات تسثل شيادة التؾحيج نفحت بدجايب خذبية  

 (.  5ـ( ) لؾحة2005) العدب، 

  
 )ترؾيخ الباحثة( :  بيت الرالة بجامع البؾصيخي 5لؾحة 

يزؼ  بيت الرالة دكر ثاف مخرص لمديجات 
يعخؼ بالرشجرة . ك بيحا اإليؾاف يؾجج مجخالف 
رئيدياف أحجىسا في الجية الذخقية ك اآلخخ في 
الجية الجشؾبية، كسا يؾجج مجخل ثالث رئيدي في 

الجية الغخبية مؽ صحؽ الجامع.  خمف الخكاؽ 
الذخقي لمسدجج تؾجج ثالث غخؼ مغظاة بثالث 

ي كانت في األصل زاكية ممحقة قباب  كى
بالسدجج، ك تحتؾي عمى صف مؽ الجعائؼ تفرميا 

ق/ 1308إلى ركاقيؽ ثؼ ججدت الداكية سشة 
ـ ك سجت أركقتيا فتحؾلت إلى غخؼ 1891

مخررة لمسكتبة  ك السذخفيؽ عمى السدجج.أما 
عؽ زخارؼ السدجج فيي زخارؼ نباتية ك ىشجسية 

خخفة ؛ حيث نجج  متأثخة بالظخز العثسانية في الد 
مدخخؼ  (3) شكل   سقف مجخل بيت الرالة  

بذكل إطار مدتظيل مدخخؼ بذكل البيزة ك 
الديؼ ، ك في كل مؽ  االركاف األربعة لإلطار 
نجج كحجة  زخخفية  تسثل أشكاؿ محؾرة مؽ سعف 

( ) 4الشخيل  يشبثق مشيا كرقة نباتية ثالثية )شكل 
ج جامة . أما في السشترف فشج( 2010مظاكع،

تجسع بيؽ الدخخفة الشباتية ك اليشجسية؛ إذ نجج  
كحجة مثسشة يشبثق مشيا ثساف بتالت يشبث مؽ كل 

 ,Baerبتمة أفخع نيمية تشتيي بؾرقة رمحية ) 
1998 .   ) 

 
 : رسؼ تخظيظي لمدخارؼ بدقف مجخل بيت الرالة3شكل

نقال عؽ: 
http://www.bibalex.org/AlexMed/Awkaf/Viewer/Viewer

.aspx?m=561. Accessed in: 11/5/2020 
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كحلػ تزؼ ججراف السدجج لؾحات رخامية بيا 
زخارؼ مشفحة عمى الحجخ تحسل أبيات بخدة اإلماـ 

لحكخ أف الخظاط ىؾ عبج ك الججيخ با البؾصيخي؛ 
، ك الحي تعج مؽ أىؼ أعسالو iiiالغفار بيزا خاكري 

أيزا نقذو ألبيات مؽ قريجة البخدة بجامع دمحم 
عمي باشا بقمعة صالح الجيؽ بالقاىخة ) العدب، 

ـ( . كفي بيت الرالة بجامع البؾصيخي 2005
نجج أف الخظاط عبج الغفار البيزا قج سجل أبيات 
شعخية مؽ بخدة اإلماـ البؾصيخي بحيث يتزسؽ 

مؽ األبيات، تتكؾف كل  كل ججار مجسؾعتيؽ
مجسؾعة مؽ ثساف أبيات. باإلضافة إلى فؾاصل 

تبجأ ىحه الكتابات بالخكؽ كتابية تتشؾع نقؾشيا. 
 الجشؾبى لمججار الجشؾبى الذخقى بالبيت القائل:

 امن تذّكر جيران بذى سمــم        مزجت دمعا جرى من مقمة بــدم

تبجأ نقؾش الججار الذسالى الذخقى بالبيت الدابع 
 عذخ مؽ قريجة البخدة بالبيت القائل: 

 فال ترم بالمعاصى كدر شيهتيا         اّن الّطعام يقّهى شيهة الّنيــم

ك يبجأ الججار الذسالي الغخبي بالبيت الثالث ك 
 الثالثؾف مؽ القريجة :

 لهاله لم تخرج الّدنيا من العــدم وكيف تدعه الى الدنيا من ضرورة من       

أما الججار الجشؾبي الغخبي فيبجأ بالبيت التاسع ك 
 األربعؾف مؽ القريجة كىؾ:

 كالذمس تظير لمعينين من بعـد          صغيرة وتكلّ الّطرف من امــم

 ك يشتيي بالبيت الخابع ك الدتيؽ ك القائل:
 بالمآء ما بالّنار من ضــرمكاّن بالّنار ما بالمآء من بمــل      حزنا و 

لتدتكسل بعج ذلػ األبيات  ـ(1994) دقساؽ، 
بحجخة الزخيح.  كتزؼ حجخة الزخيح تكسمة نص 
بخدة اإلماـ البؾصيخي الحي يبجأ ببيت الرالة، ك 
يبجأ تكسمة نص البخدة مؽ الخكؽ الذسالي لمججار 

 الذسالي الغخبي بالبيت القائل:
 و الحقد من معنى و من كمم.     و الجن تيتف و األنهار ساطعة

ك تدتسخ األبيات إلى أف تشتيي بالظخؼ الذسالي 
مؽ الججار الذسالي الذخقي لحجخة الزخيح بالبيت 

 القائل:
 محكمات فيما تبقين من شبو    لذي شقاق و ما تبغين من حكم

 ـ(1994) دقساؽ،  

م  / 1211 -1272مدجد أبي العباس المرسي
 ىـ 1312-ـ1311

ـ  عمى 14ىػ/ 8ىحا السدجج في بجايات القخف أقيؼ 
قبخ ىحا العالؼ الذييخ السجفؾف بالسقبخة بيؽ 
السيشاءيؽ خارج باب البحخ، ك تشدب إقامة السدجج 
ألحج تجار اإلسكشجرية ك ىؾ الذيخ زيؽ الجيؽ بؽ 

ـ 1307ق/ 706ك ذلػ حيشسا قجـ عاـ  ivالقظؽ

يؾاف القبمةبدقف مجخل إ: تفاصيل لمدخارؼ 4شكل   
http://www.bibalex.org/AlexMed/Awkaf/Viewer/Viewe

r.aspx?m=561 Accessed in: 11/5/2020 
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دكف  لديارة قبخ  أبي العباس السخسي، ك كاف قائسا
بشاء حؾلو فأقاـ عمى ىحا الزخيح مدججا  ك أكقف 

(   . 1961عمى عسارتو بعض أمالكو ) سالؼ،
ـ قاـ األميخ قجساس 15ىػ/ 9كفي أكاخخ القخف 

اإلسحاقي  نائب الثغخ الدكشجري  بتججيج عسارة 
ىحا السدجج . كسا أنو بشى لشفدو قبخا  بجاخمو ليجفؽ 

. كقج أدخمت عمى vفيو إلى جؾار ىحا العالؼ  الداىج
ىحا السدجج  العجيج مؽ التججيجات  طؾاؿ الفتخة 
الدمشية التالية لمعرخ السسمؾكي ، ك مع مظمع 

ـ أعيج تججيج بشائو عمى يج الذيخ 16ىػ/ 11القخف 
.  كفي عاـ viأبي العباس الشدفي الخدرجي

ـ  زار السدجج الذيخ أبؾ الحدؽ 1775ق/ 1189
ك كجج أف السدجج قج   viiعمي بؽ عبج هللا السغخبي

تيجـ ؛ فقاـ بتججيجه ك تخميسو  ك أضاؼ تؾسيعات 
ـ( . إال أف ىحا 1961إلى مداحتو ) سالؼ، 

السدجج نالت مشو يج اإلىساؿ أيزا حتى عاـ 
ـ عشجما ججده أحسج بيػ الجخاخشي 1863ىػ/1280

شيخ طائفة البشائيؽ في اإلسكشجرية في ذلػ اكقت 
أكقف عميو الكثيخ مؽ حيث قاـ بتججيج السدجج ك 

األكقاؼ.   يخجع الجامع الحالي يخجع تاريخ بشاءه 
ـ . عمى يج السعساري اإليظالي 1927إلى عاـ 

كبيخ ميشجسي  Mario Rossiviiiماريؾ ركسي  
كزارة األكقاؼ  كقج استسخت أعساؿ اإلنذاء مدتسخة 

ـ  حتى أفتتحو السمػ فاركؽ   1945بو حتى سشة 
ـ 1945مايؾ  11في  ـ( رسسيا .1936-1952) 

 ـ( .2011) إبخاليؼ، 

ك قج أقيؼ ىحا السدجج لمذيخ شياب الجيؽ أحسج  
أبؾ العباس  أحسج بؽ عسخ بؽ عمي الخدرجي 
األنراري السخسي  ندبة إلى ججه سعج بؽ عبادة 

)  ك ىؾ كاف مؽ أنرار الشبي مؽ  الخدرج
ـ( .  أما السخسي ندبة إلى مجيشتو 2005الذعخاني،

باسبانيا " األنجلذ" . كلج عاـ  murciaمخسيا 
ـ . ك يكشى بأبي العباس السخسي 1219ىػ/ 616

كىؾ كاف مترؾفا زاىجا، كىؾ كاف أقخب تالميح 
الحدؽ الذاذلي إلى نفدو ك زكج أبشتو. كقج حسل 
راية الظخيقة الذاذلية بعج شيخو أبي الحدؽ 

عاما في  34الذاذلي  . ليقزي بعج ذلػ 
ميحه حتى كافتو السشية ك دفؽ اإلسكشجرية يعمؼ تال

 ـ( .2001ـ ) الذياؿ، 1287ىػ/ 686بيا عاـ 

واجيات المدجد: واجيات  الجامع من الخارج 
 مزخرفة بزخارف مممهكية الطراز:

كىي  (:  8الهاجية الجنهبية ) لهحة .1
تذسل السجخل كىؾ عمى طخاز السجاخل السسؾكية 
مؽ العرخ السسمؾكي الجخكدي فيؾ مجخل مختفع 

ؽ سست الؾاجية ك صجره مدخخؼ برف مؽ ع
يكتشف ركشيو  مؽ الجاخل ك الخارج . و السقخنرات

زكجاف  مؽ األعسجة السجمجة ذات التيجاف ك 
القؾاعج ناقؾسية الظخاز. ك يتؾج فتحة السجخل عقج 
مجائشي مؽ الحجخ السذيخ ك يكتشفو جامتاف 
زخخفيتاف. ك باطؽ العقج مقدؼ بذكل ثالث نؾافح 

ؾحجات زخخفية ىشجسية.  بيشسا زخخفة كؾشة مغذاة ب
العقج بجاالت زجداجية . ك يكتشف العقج جامتاف 
زخخفيتاف. ك تدتشج رجل العقج عمى زكج مؽ 
األعسجة السجمجة ذات التيجاف السقخنرة ك البجف 
السثسؽ السدخخؼ بجالت زجداجية.  ك يكتشف 
السجخل دخمتاف عمى الظخاز السسمؾكي ك ىسا 

قؾد مشكدخة مدخخفة بدخارؼ إشعاعية ك متؾجتاف بع
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تزؼ كل دخمة صفاف مؽ الشؾافح ك تدتشج أرجل 
 عقؾدىا عمى زكج مؽ األعسجة السجمجة .

 
)ترؾيخ الباحثة( : الؾاجية الجشؾبية لجامع أبي العباس السخسي 6لؾحة   

(:كىي  مقدسة إلى  7) لؾحة الهاجية الذرقية.2
كفي كل دخمة دخالت رأسية  يتؾحيا عقؾد مشكدخة 

نافحة مدتظيمة يعمؾه عتب عمؾي كنفيذ كعقج 
تخفيف مؽ الحجخ السذيخ، كيكتشف الشافحة 
عسؾداف، كسا يعمؾ الذباؾ فتحة مدتظيمة يتؾجيا 

بائكة مؽ ثالثة عقؾد  يتؾسط الؾاجية.  عقج مدخخؼ
نرف دائخية تحسميا أربعة أعسجة مؽ الظخاز 

ى الظخاز الشاقؾسي. تعمؾ ىحه البائكة مذخبية عم
السسمؾكي بارزة عؽ الؾاجية . قباب السدجج تحاكي 
الكباب السسمؾكية مؽ عرخ الدمظاف قايتباي 
السدخخفة بدخارؼ األرابيدػ اإلسالمية  كقج فتحت 
في رقاب الكباب نؾافح صغيخة يتؾج كل مشيا عقج 
مشكدخ ك يكتشفو زكج مؽ األعسجة الرغيخة ) 

 ـ(.2001الذخقاكي، 

 
 اجية الذخقية لجامع أبي العباس السخسي ) ترؾيخ الباحثة(: الؾ 7لؾحة 

( فيي تعمؾ الؾاجية الذخقية  8أما السأذنة ) لؾحة
كىي متأثخة بالظخاز السسمؾكي السبكخ فيي ذات 
قاعجة مخبعة  يعمؾىا دكرة أكلى مدتظيمة  ثؼ ثالث 
دكرات مثسشة القظاع. كىي كاحجة مؽ  أطؾؿ 

ـ) 73السآذف في  مرخ إذ يبمغ ارتفاعيا 
O'kane, 2017 الجكرة األكلى فتح بكل ضمع  . )

مشيا نافحة ثؼ شخفة محسؾلة عمى حظات مؽ 
السقخصات تأخح شكل مثمثات، الجكرة الثانية مثسشة 

القظاع يعمؾىا شخفة ذات حظات مؽ السقخنرات  
ك كحلػ الجكرة الثالثة كىي أيزا مثسشة القظاع ك 
كل ضمع بيا زيؽ بذكل عقج مشكدخ يكتشفو زكج 
مؽ األعسجة، ك يعمؾ ىحه الجكرة شخفة أيزا 

سؾلة عمى حظات مؽ السقخنرات ثؼ دكرة ثالثة مح
مثسشة القظاع ، ك تشتيي السأذنة بذكل خؾذة ممؾنة 

 ـ(.   2011بالمؾف األخزخ) ابخاليؼ، 
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 : مأذنة جامع أبي العباس السخسي8لؾحة 

 (O'kane,2017نقال عؽ )

(   تسثل كاجية حائط 9الؾاجية الذسالية ) لؾحة
كىؾ  أيزا  القبمة ك ىي مترل بيا السرمى،

مرسؼ عمى الظخاز السسمؾكي ذك الجخالت الخأسية 
ذات الظؾاقي اإلشعاعية. أما الؾاجية الغخبية تسثل 
كاجية الحساـ كىي أيزا مقدسة إلى دخالت رأسية 

 . (Turchiarulo,2012 )ذات طؾاؽ مذعة 

 
 : الؾاجية الذسالية لجامع أبي العباس السخسي  ) ترؾيخ الباحثة(9لؾحة 

 

( :  عشجما بجء العسل 3) شكل  تخطيط المدجد
بالزخيح، تؼ مخاعاة بقاء الزخيح في مؾضعو؛ 
بحيث جاء  ترسيؼ السدجج  بذكل ثساني 

األضالع . ففي مشترف سقف السدجج شخذيخة 
ـ  24مثسشة األضالع تختفع عؽ  األرض  بحؾالي 

تقؾـ عمى ثساف أعسجة كل عسؾد يسثل قظعة كاحجة 
ؾردي الحي تؼ إستيخاده مؽ محاجخ مؽ الجخانيت ال

باليشؾ في إيظاليا . تاج العسؾد مؽ البخكند ك ىؾ 
عمى الظخاز الشخيمي ك يعمؾه حجارة مؽ البخكند 
أيزا. ك تحسل األعسجة  عقؾد مجببة زخخفت 
بؾاطشيا بدخارؼ ىشجسية ك نباتية . ك بأعمى كل 

بدخارؼ عخبية يداعج عسؾد يؾجج كابؾلي  مشقؾش 
   .الدقف في تجعيؼ

 
 : تخظيط جامع أبي العباس السخسي3شكل 

 نقال عؽ:
https://www.bibalex.org/alexmed/awkaf/Drawings/Ind

ex.aspx?project=41 Accessed in : 18-5-2020 
 

بالغة اإلرتفاع، كقج ابتكخ طخاز تحسل عقؾدا مجببة 
ىحه العقؾد ماريؾ ركسي.كقج تخؾ ركسي خارج 
السثسؽ ركاقا يجكر مع بيت الرالة ) مؤنذ، 

ك يحيط بالذخذيخة  مثسؽ أكبخ يزؼ (1981
الكبة الغخبية فؾؽ قبخ  أربعة مؽ الكباب الرغيخة .

ابي العباس السخسي ك كلجيو أما الكباب الثالث 
ؼ رفات عجد مؽ السذايخ ك الباقية " فيي تز
 .ك غيخىسا  x، ك ابؽ الحاجبixالعمساء كابؽ شامة

في ترسيسو لمسدجج   كقج تأثخ ماريؾ ركسي

https://www.bibalex.org/alexmed/awkaf/Drawings/Index.aspx?project=41
https://www.bibalex.org/alexmed/awkaf/Drawings/Index.aspx?project=41
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ك قج كاف مؽ السقخر أف   بسدجج قبة الرخخة
يغظي الذخذيخة قبة رأيدية ضخسة يبمغ إرتفاعيا 

ـ تغظي السشظقة الخئيدية لمجامع ك لكؽ ىحا لؼ 35
يشفح ربسا خؾفا مؽ سقؾط ىحه الكبة الزخسة 

((O'kane,2017. 

السدجج مرمى لمخجاؿ ك آخخ لمشداء كىؾ البخكز 
عؽ الزمع الجشؾبي الذخقي ك ىؾ يسثل حاليا 

 (Turchiarulo,2012السدجج )  مكتبة

قبة السدجج مؽ الجاخل عسل فشي رائع؛ حيث تتجلى 
مشيا ثخيا ضخسة مرشؾعة مؽ البخكند ك الشحاس 

 ك البمؾر. 

حؾائط السدجج مؽ الجاخل مدخخفة بالسؾزايػ 
نرف أما الجدء العمؾي مؽ بإرتفاع خسدة أمتار ك 

يعج محخاب فسكدؾ بالحجخ الرشاعي .  الحؾائط
جج  مؽ أجسل محاريب السداجج ؛ فإرتفاعو السد

السحخاب يديج عؽ إرتفاع السشبخ إلى جؾاره كسا أف 
محاط بإطار مختمف األلؾاف  ك كؾشتو مكدية 

(. 1981السديؽ بالفديفداء ) مؤنذ،   بالخخاـ  
يعمؾىا إزار كتابي عميو كتابات كؾفية نريا " 

اف يا مخبعاف  مكتؾبففمشؾليشػ قبمة تخضاىا"  يكتش
ك قج نقذت  األسقف بالخط الكؾفي السخبع.  

 .بدخارؼ عخبية 

قؾاميا األشكاؿ الشجسية  ىشجسية تسثل أطباؽ نجسية
الدجاسية ك بيت الغخاب  ك الشخجدة كىي مؽ 

الحي عيخ في مرخ مشح  xiكحجات الظبق الشجسي
. (10(  ) لؾحة 2013العرخ الفاطسي )صالح، 

خه مؽ أخذاب أما أبؾاب السدجج ك نؾافحه ك مشب
التػ ك الميسؾف ك الجؾز. ك أرضية السدجج مكدؾة 

 ـ(.2001) الذخقاكي،  بالخخاـ األبيض  

 الدخارؼ اليشجسية بدقف جامع أبي العباس مؽ الجاخل :  10لؾحة 
 (O'KANE,2017نقال عؽ ) 

 

(:  كىي قبة حجيثة 11قبة الدت مندرة ) لهحة
أبؾ السجج  لمديجة مشجرة  xiiشيجتيا الظخيقة البخىامية

. ك ىي قبة صغيخة xiiiعسة الذيخ إبخاليؼ الجسؾقي
مثسشة القظاع ، فتح بكل مؽ أضالعيا باب خذبي 
ك يتؾج السجخل عقج مشكدخ يكتشفو زكج مؽ 
األعسجة السجمجة  ذات تيجاف مؾرقة بالظخاز 
األنجلدي ك بكل ركؽ مؽ أركاف الكبة يؾجج عسؾد 

الظخاز األنجلدي أيزا. مجمج  ذك تاج مؾرؽ عمى 
ك يعمؾه السبشى قبة مظمية بجىاف أخزخ المؾف . ك 
مؽ الجاخل الكبة بديظة ال تحؾي سؾى ضخيح 

ك ىؾ مدتظيل  مغظى بغظاء  .xivالدت مشجرة
أخزخ كسا يؾجج فؾقو عجد مؽ السراحف  ك التي 
تعتبخ نحكرا  أك ىجايا مقجمة لمديجة مشجرة مؽ زكار 

زا يؾجج لؾحة صغيخة مكتؾب السقاـ . ك بالجاخل أي
. كسا  xvبيا اسؼ الديجة مشجرة ك ندبيا الكامل 
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ىؾ  ى الكبة لؾحة تؾضح أف ىحا السكافك عم يؾجج 
) لؾحة مقخ طخيقة الدادة البخىامية باإلسكشجرية. 

11) 

 

 ) ترؾيخ الباحثة(: قبة الدت مشجرة 11لؾحة 

( : 17) لهحة  xviمدجد الذيخ عمي أبه الفتح
صغيخ مذيج حجيثا يقع شساؿ جامع كىؾ مدجج 

أبؾ العباس السخسي. ك ىؾ بو ضخيح الذيخ عمي 
أبي الفتح خاؿ الذيخ إبخاليؼ الجسؾقي .  كىؾ مبشى 
مدتظيل القظاع ، يقع السجخل بؾاجيتو الذخقية 
كىؾ مجخل ذك عقج مشكدخ يكتشفو زكج مؽ األعسجة 

؛ كىي نؾافح جة  ك يتخمل الؾاجية أربعة نؾافحالسجم
ددكجة ذات عقؾد متجاكرة ٌمشكدخة ك ىؾ تأثيخ م

. أما الؾاجية (  2020أنجلدي كاضح ) سالؼ، 
. ك يحج كل كاجية  الذسالية فيتخخميا نافحتيؽ

جفت العب ذك ميسات مدتجيخة . كحلػ يعمؾ 
الؾاجيات شخافات  مدششة تحاكي الذخافات السدششة 

  ك يعمؾ السدجج قبة (.2006األنجلدية ) مظاكع، 
الية مؽ الدخارؼ . ك تغيخ التأثيخات األنجلدية خ

كاضحة في ىحا السدجج في زخارؼ كاجيتو كسا 
سبق الحكخ في الشؾافح، أشكاؿ العقؾد ك الذخافات 
السدششة  ذلػ ربسا يأتي تأثخا بترسيؼ بعض مداجج 
مذايخ اإلسكشجرية التي أعيج بشاءىا مؤخخا  أك في 

ؿ في مدجج بعض مفخدات عسارتيا ، كسا ىؾ الحا
 ـ(1973أبي العباس السخسي ) عبج الحسيج، 

  
 ) ترؾيخ الباحثة( :  مدجج سيجي عمي أبي الفتح12لؾحة

 

 ىـ1173م/ 7117مدجد سيدي ياقهت العرشي 

الذيخ ياقؾت العخش ىؾ ياقؾت بؽ عبج هللا الذاذلي 
أحج تالميح أبؾ العباس السخسي ك زكج ابشتو كلج 
بالحبذة  ك تؼ خظفو صغيخا ك تؼ بيعو حتى جاء 
إلى مرخ ك سسع بالذيخ ابؾ العباس السخسي فتبع 
خظاه.  كقج تدكج بيجة ابشتة الذيخ ابؾ العباس 

ذلي.  ك قج السخسي كىي حفيجة الذيخ الحدؽ الذا
تؾفي بعج اف ناىد عسخه ثسانيؽ عاما ك ذلػ في 

ـ في اإلسكشجرية ك تؼ دفشو 1331ىػ/ 732عاـ 
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بيا.  كقج أطمق عميو لقب العخشي لذجة تعمق قمبو 
ـ(.  ك قج تؼ 1997بعخش الخحسؽ ) الديؾطي، 

بشاء مدججا صغيخا فؾؽ قبخه  بالقخب مؽ مدجج 
/  ق1280ابؾ العباس السخسي  ك في عاـ 

ـ كاف ىحا السدجج القجيؼ قج تيجـ فقاـ 1863
بإعادة بشاءه احسج بيػ الجخاخشي شيخ  طائفة 
البشائيؽ باإلسكشجرية.  السدجج الحالي ىؾ مدجج 
حجيث قامت بإنذاءه كزارة األكقاؼ السرخية ك تؼ 

 ـ( .  1989ـ ) مبارؾ، 2002افتتاحو رسسيا عاـ 

امع : السدجج يحاكي في ترسيسو  ج الهاجيات
ابي العباس حيث نجج السجاخل بالظخاز السسمؾكي 
ك لو أربعة مجاخل ك مئحنتيؽ عمى الظخاز 
السسمؾكي ك يغظي بيت الرالة ثالث قباب صغيخة  

 ككاحجة كبيخة.

يعمؾ ىحه الؾاجية مئحنتيؽ   الهاجية الذمالية:
متظابقيؽ : تتكؾف مؽ قاعجة مخبعة يعمؾىا ثالث 

الثة جؾسق يعمؾه قمة.  دكرات مثسشة . الجكرة الث
يجاكر السئحنة الذسالية مجخل بارز عمى الظخاز 
السسمؾكي يتؾجو عقج مجائشي مؽ ثالثة فرؾص ، 
كؾشة العقج مدخخفة  بذكل أحجار تحاكي السذيخ 
بالمؾنيؽ األبيض ك األحسخ  ك في باطؽ العقج 
ثالث نؾافح  مغذاة ك تدتشج رجل العقج عمى زكج 

لسجمجة . ك بالؾاجية مؽ األعسجة الزخسة ا
الخارجية لمسجخل زكج آخخ مؽ األعسجة السجمجة. 
الؾاجية  مقدسة إلى ثالث دخالت  رأسية بكل 

مشيا ثالث نؾافح تدتشج الدفمى مشيا عمى زكج مؽ 
األعسجة ذات بجف محمى بجاالت زجداجية ) لؾحة 

13.) 

 
 : السجخل بالؾاجية الذسالية لجامع ياقؾت العخشي13لؾحة 

 ترؾيخ الباحثة() 
 

بظخؼ الؾاجية تبخز كاجية تحاكي كاجيات األسبمة 
ك سقاىؼ » العثسانية ك يعمؾىا شخيط كتابي نرو 

أماالجدء الدفمي  مقدؼ إلى  « . ربيؼ شخابا طيؾرا
دخمتاف يتؾج كل مشيا عقج مجبب ك تدتشج رجل 
العقج عمى زكج مؽ األعسجة السجمجة ذات بجف 

.. كؾشة العقج تحسل  مقدؼ إلى مشاطق زخخفية 
ك برجر  زخارؼ نباتية تحاكي الدخارؼ العثسانية

الجخمة جامة زخخفية  تعمؾ شباؾ يذبو شبابيػ 
التدبيل في األسبمة العثسانية  مغذى بدتار حجيجي 
يتخح شكل كحجات مؽ أكراؽ نباتية ثالثية ) لؾحة 

14 .) 



 نجيب منة هللا دمحم                                                                      ميدان المساجد باإلسكندرية                                                     

 (0202، اإلصدار األول  ) 71لعدد جامعة اإلسكندرية ، ا –المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق  77

 

   
  ش :  طخؼ الؾاجية الذسالية لجامع ياقؾت العخ  14لؾحة 

 ) ترؾيخ الباحثة(
 

: الؾاجية مقدسة إلى  ست الهاجية الغربية 
دخالت رأسية  بخسذ مشيا ثالث صفؾؼ مؽ 
الشؾافح، السجخل بظخؼ الؾاجية  الغخبية كىؾ مجخل 
مختفع يتؾجو عقج مجائشي ذك ثالثة فرؾص  ك 
برجر العقج يؾجج قشجيمية  كاجية العقج مدخخفة 

أرجل العقج عمى  بأشكل معيشات متجاخمة. تدتشج
زكجاف مؽ األعسجة ذات التيجاف السؾرقة األنجلدية. 
بجف مقدؼ إلى  قظاعات زخخفية ك قؾاعج ناقؾسية 

 مقمؾبة ك يعمؾ ىحه الؾاجية ثالث مؽ الكباب.

: كىي كاجية حائط القبمة ك الهاجية الجنهبية
مقدسة إلى  ثاللث دخالت، الجخمتاف الجانبيتاف 

ؾؼ مؽ الشؾافح أما الجخمة كل مشيا تزؼ ثالثة صف

السقابمة لحائط السحخاب فسدخخفة فقط يمفظ الجاللة 
 (.15"هللا" ) لؾحة 

 
 ) ترؾيخ الباحثة( :  الؾاجية الجشؾبية لجامع ياقؾت العخش15لؾحة 

 

: تقع ىحه ىحه الؾاجية أماـ  قبة الهاجية  الذرقية
األربعة عذخ دمحما ، كىي مقدسة إلى دخالت رأسية  

مشيا ثالث طؾابق مؽ الشؾافح. يعمؾ الشافحه بكل 
الدفمى آية قخآنية  ك يحتل ركؽ الؾاجية الجشؾبية 
مجخل بارز يتؾجو عقجاف مؽ الظخاز السجائشي 
.حجخ السجخل يحاكي حجؾر السجاخل السسمؾكية  
السدخخفة بشقؾش عمى الجبذ ك يتجلى مؽ سقفو 

 ( .    16مذكاة ) لؾحة
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  الؾاجية الذخقية لجامع ياقؾت العخش : زخارؼ مجخل 16لؾحة 

 ) ترؾيخ الباحثة(
 

يزؼ السدجج بيتا لمرالة    (:1التخطيط )  شكل 
متخا مخبعا  يقدسو صفاف مؽ  540تبمغ مداتو 

األعسجة إلى ثالثة بؾائػ.  ك مكتبة ك مرمى 
لمديجات ك ميزئة ك يغظي بيت الرالة أربعة 

الث قباب قبة مخكدية مؽ الجاخل شخذيخة ك ث
قباب جانبية أصغخ حجسا  مدخخؼ باطشيؼ 

 بدخارؼ ىشجسية إسالمية.

 
  : تخظيط مدجج ياقؾت العخش4شكل

 AL-Darwish, (2016) نقال عؽ: 

األعسجة مثسشة القظاع ك تيجانيا ممؾنة بالمؾف  
البخكندي ك بجنيا مدخخؼ بدخارؼ ىشجسية . تحسل 
األعسجة عقؾد مجببة مدخخفة بأطخ مؽ الدخارؼ 
اليشجسية ك بالؾاجية الخارجية لكل عقج يؾجج شكل 
كابؾلي . الججراف الجاخمية لبيت الرالة مغذاة 

سية ، بظبقة مؽ الجبذ ك مدخخفة  بدخارؼ ىشج
السحخاب مدخخفة كؾشتو بؾحجات زخخفية ىشجسية 
تذابو تمػ بجامع أبي العباس ك لكشو يتسيد بمفغة 

لؾحة « ) هللا» الجاللة بباطؽ  تجؾيف السحخاب 
17) 

 
 : قبة جامع ياقؾت العخشي مؽ الجاخل 17لؾحة 

 ) ترؾيخ الباحثة(
 

تقع في (: 12قبة األربعة عذر دمحم  ) لهحة 
 ياقؾت العخش كىي مثسشة ك يعمؾىا مؾاجية جامع

 قبة ك بيا اربعة عذخ نافحة الربعة عذخ كاليا مؽ
اتباع السخسي ابؾ العباس .  السجخل في مؾاجية 
جامع ياقؾت العخش . كىؾ مجخل معقؾد بعقج حجكة 
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فخس ك بالجدء الدفمي مؽ كاجياتيا نؾافح لالربعة 
عذخ كليا كانؾا مجفؾنيؽ بالجبانة  بباب البحخ قبل 
أف تقؾـ كزارة األكقاؼ بشقل رفاتيؼ إلى ىحا الزخيح 

 ( . 2007ـ )عدب& الدايح، 1927عاـ 

 
 ) ترؾيخ الباحثة(: قبة األربعة عذخ دمحما18لؾحة 

 

 م 1172م/ 7118مدجد سيدي دمحم ناصر الدين 

ىؾ القاضي  ناصخ الجيؽ أبي السعالي دمحم بؽ عبج 
الجايؼ  بؽ سالمة السرخي الذاذلي  ك ىؾ كاف 

/ ىػ 777قاضي  قزاة مرخ . ك ىؾ تؾفى عاـ 
. ك قج كاف ىحا السدجج زاكية صغيخة  ـ1375

أحج مذاىيخ   xviiججده ك كسعو عمي بػ جشيشة
د في ػ. ك قج ججم1853/ ق1270اإلسكشجرية سشة 

العرخ الحاضخ بالسجيؾدات الحاتية عمى ىحا 
الذكل السؾجؾد اآلف . كقج ججد الزخيح ك اعتشى 

/ ق1427بو حجيثا الحاج عبج المظيف خسيذ عاـ 
 . xviiiػم2006

تقع السئحنة بخكؽ كاجية السجخل كىي تتكؾف مؽ 
قاعجة مدتظيمة تعمؾىا دكرة ثانية مدتظيمة أيزا 

قظاع. ك لمسدجج مجخل أما الؾرة الثالثة فسثسشة ال
كاحج كىؾ يتسيد بذكل بائكة مؽ أربعة أعسجة تحسل 

 (19ثالثة عقؾد بدقفيا شخيذختيؽ )لؾحة 

 
 : مجخل مدجج سيجي دمحم ناصخ الجيؽ 19لؾحة 

 نقال عؽ 
https://www.youtube.com/watch?v=4n_OON1yxJ4 

Accessed in: 22-5-2020 

التخظيط : تخظيط السدجج بديط مؽ الجاخل، فيؾ 
يتكؾف مؽ مداحة مدتظيمة يقدسيا  ثالث صفؾؼ 

. ك يتؾسط رأسية مؽ األعسجة إلى أربعة بؾائػ
مداحة بيت الرالة قبة محسؾلة عمى عقؾد ذات 

البيزة ك الديؼ ، ك نقؾش بارزة تسثل زخخفة 
 يتسيديتجلى مؽ الكبة نجفة حجيثة لإلضاءة .

. ك السشبخ مؽ الخذب بسحخابو السدظح السدجج 
الداف السشقؾش السظعؼ بحميات مؽ الرجؼ، ك 
يتجلى مؽ سقف السدجج مذكاكات لإلضاءة  ) 

 .xix(20لؾحة 

https://www.youtube.com/watch?v=4n_OON1yxJ4
https://www.youtube.com/watch?v=4n_OON1yxJ4
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ك يؾجج سمؼ أسفل السأذنة يؤدي لمظابق العمؾي 
لمسدجج ك ىؾ مخرص لمديجات. أما مأذنة 
السدجج فيي  مأذنة حجيثة ك لكشيا تحاكي طخاز 

؛ فيي  Abu seif, 2010)السآذف السسمؾكية ) 
تتكؾف مؽ قاعجة مدتظيمة  مذظؾفة قستيا مؽ 
األربع جؾانب. يعمؾىا طابق آخخ مدتظيل القظاع 

مشو شخفة لمسؤذف ك مدخخؼ مؽ أعمى  بكل كاجية
بدخارؼ تحاكي السقخنرات. يعمؾ ىحا الظابق 
طابقيؽ مثسؽ يعمؾه جؾسق يحسل الخؾذة السزمعة 

 ( 21) لؾحة  xxلمسأذنة

 
 محخاب ك مشبخ جامع سيجي دمحم ناصخ الجيؽ نقال عؽ : :20لؾحة  

https://www.youtube.com/watch?v=4n_OON1yxJ4xxi 
Accessed in: 22-5-2020 

 
 ) ترؾيخ الباحثة(   : مأذنة مدجج سيجي دمحم ناصخ الجيؽ21لؾحة 

 

 الشتائج ك التؾصيات: 

مؽ خالؿ ما سبق عخضو نجج أف السيجاف يزؼ 
مداجج ك أضخحة خاصة بعجد مؽ السذايخ أىسيؼ 
ابي العباس السخسي، الذيخ البؾصيخي ك ياقؾت 
العخشي . ك ىؼ مذايخ عاشؾا باإلسكشخية خالؿ 
العرخ السسمؾكي ك تعمق بيؼ الدكشجريؾف ك أقامؾا 
ليؼ أضخحة ك مداجج أخحت تتظؾر عبخ الدمؽ.  

اء ترسيؼ السداجج الحجيثة يجسع بيؽ كقج ج
محاكاة الظخاز السسمؾكي ك عشاصخ مؽ الفؽ 
العثساني. فشجج الجامع البؾصيخي يذتيخ بأبيات 
مؽ قريجة نيج البخدة التي كتبيا الذيخ البؾصيخي 
ك نججىا مدجمة بالخط الشدتعميق عمى ججراف 
السدجج.  أما جامع أبي العباس السخسي فقج أنذأه 

اإليظالي ماريؾ ركسي متأثخا بالظخاز  السيشجس
السسمؾكي. فشجج السجخل ك السأذنة ك حتى شكل 

https://www.youtube.com/watch?v=4n_OON1yxJ4
https://www.youtube.com/watch?v=4n_OON1yxJ4
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الكباب متأثخا بفؽ العسارة السسمؾكية ك أىؼ ما يسيد 
السدجج الكبة التي تعمؾ بيت الرالة ك ىي 
محسؾلة عمى أعسجة مخظاة بظبقة مؽ الجبذ 
السدخخؼ. ك ججراف السدجج مؽ الجاخل مدخخفة 

لجبذ السدخخؼ ك ىي تحاكي بحلػ بظبقة مؽ ا
السداجج السسمؾكية. أما مدجج ياقؾت العخشي فيؾ 
يسكؽ اعتباره ندخة حجيثة لجامع أبي العباس 
السخسي، فالسدجج السقاـ حاليا يخجع تاريخ إنذاءه 

 ـ.2002لعاـ 

كسا انو يزؼ  سؾقا تجاريا مذابو لخاف الخميمي 
كية. إال بالقاىخة أغمب بزائعو مؽ السذغؾالت اليج

أف ميجاف السداجج يعاني مؽ اإلىساؿ الذجيج سؾاء 
فيسا يختص بالشغافة. لمسشظقة السحيظة بالسدجج 
أك اإلىتساـ بالحجائق السمحقة بالسداجج ك 

 بالداحات الخاصة بالسيجاف  
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Maidan El-Masajid in Alexandria  
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Maidan El Masajid is located at el -Anfoushy district in Alexandria overlooking the 

Mediterranean. It's a square of both historical and touristic importance; it includes seven 

mosques and mausoleums which are: The Mosque of Abu el Abbas El- Morsy, the Mausoleum 

of El-Set Mandara, and the mosque of EL Bousery, The Mosque of El sheikh Ali Abu-El Fath, 

The Mosque of El Sheikh Muhamed Naser EL-Din and the Mausoleum of Fourteen Muhameds. 

Each of these monuments is distinguished with its artistic and architectural style. as the mosque 

of Abu El-Abbas  built by the Italian architect Mario Rossi to evoke the Mamluk architectural 

style while the mosque of El-Bousseri Is rich with Ottoman decorative elements  and parts of the 

lyrics of ell-Imam EL Bousseri Known as " Nahg El-Bourda". So the aim of the study is to shed 

the light to the historical background of the site and to discuss obstacles facing this important 

touristic site. 

Key Words: Maidan El-Masajid, Abu EL-Abbas Mosque, Mario Rossi, Yaqut El-Arsh 
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i

إٌـرؼ١ٍك:  ٚ ٘ٛ سظ ٠جّغ ت١ٓ  أهٛي سظ إٌـز ٚ سظ اٌرؼ١ٍك سظ  

ٚ ٘ٛ ٠رّثؼ تىصغج ١ٌٛٔرٗ ٚ اؿرضاعذٗ أوصغ ِٓ اٌشظ اٌرؼ١ٍك، ٚ ذجٍد فٟ 

 َ (7891اٌذغٚف األٔالح توٛعج جظاتح ) ِغػٚق، 
ii

سظ اٌصٍس :  ٚ٘ٛ سظ ِؤسٛط ػٓ سظ إٌـز ٚ لض ؿّٟ وظٌه ألٔٗ فٟ  

دجُ ٠ـاٚٞ شٍس دجُ سظ إٌـز اٌىث١غ ٚ اٌظٞ كاع اؿرشضاِٗ ػٍٝ 

 .َ(7891اٌؼّائغ سالي اٌؼوغ اٌٍّّٛوٟ: ) ِغػٚق، 

 
iii

ػثض اٌغفاع ت١ضا ساٚعٞ: ٠ٕرّٟ إٌٝ تٍضج اٌث١ضاء إدضٜ تالص فاعؽ ،  

َ ٚ لض واْ سطاطا عؿ١ّا 7942٘ـ/7421ٚ لض جاء إٌٝ ِوغ لثً ػاَ 

ٌٍذىِٛح ؛ د١س وأد ذؼٙض إ١ٌٗ اٌذىِٛح تىراتح ٔوٛم ا١ٌٕاك١ٓ ٚ 

ذظ١٘ثٙا ٚ ِٓ أُ٘ أػّاٌٗ أا٠ضا ٔملٗ ٌمو١ضج اٌغتغصج تجاِغ دمحم ػٍٟ 

، أِا فٟ ِـجض اٌثٛه١غٞ فمض أضاف ٌٕمٛف اٌثغصج ذؤع٠شا تاٌما٘غج

 َ(4113٘ـ  ) اٌؼؼب.7411ٌٍٕمق تؼاَ 
iv

ل١ز ػ٠ٓ اٌض٠ٓ تٓ اٌمطٓ: واْ وث١غ ذجاع اإلؿىٕضع٠ح سالي ِطٍغ اٌ  

اٌمغْ اٌصآِ اٌٙجغٞ/ اٌغاتغ ػلغ ا١ٌّالصٞ ، ػاع لثغ اتٟ اٌؼثاؽ 

ا ٚ لثح ٚ لض طوغ َ ٚ تٕٝ ػٍٝ اٌمثغ ضغ٠ذ7111٘ـ/ 114اٌّغؿٟ ػاَ 

اٌضورٛع جّاي اٌض٠ٓ اٌل١اي فٟ وراتٗ ػٓ ِض٠ٕح اإلؿىٕضع٠ح فٟ اٌؼوغ 

اإلؿالِٟ أٔٗ تٕٝ ػٍٝ لثغ أتٟ اٌؼثاؽ اٌّغؿٟ ضغ٠ذا ٚ لثح، ٚ أٔلؤ 

ٌٗ ِـجضا دـٕا طا ِٕاعج ِغتؼح اٌلىً ٚ أٚلف ػٍٝ اٌج١ّغ تؼض 

 (4117أِالوٗ )اٌل١اي، 
v

أدض ِّا١ٌه اٌـٍطاْ اٌظا٘غ  اال١ِغ ؿ١ف اٌض٠ٓ لجّاؽ اٌظا٘غٞ، 

َ(، ٚكغً ػضج ِٕاهة ٘اِح 7231-7219٘ـ/934-927جمّك) 

َ (. ٚلض ػ١ٕٗ 7284-7249٘ـ/ 817-914سالي ػٙض اٌـٍطاْ لا٠رثاٞ

اٌـٍطاْ األكغف لا٠رثاٞ ٔائثا ٌإلؿىٕضع٠ح ِغذ١ٓ؛ اٌفرغج األٌٚٝ  فٟ 

َ  شُ ػؼي ِٕٙا فٟ جّاصٞ األٌٚٝ ػاَ 7217ٖ/913كؼثاْ ػاَ 

 َ .7213٘ـ/ ؿثرّثغ 991

َ  ٚ لض اترٕٝ سالي 7219٘ـ/ 997ٚ اٌفرغج اٌصا١ٔح فٟ عت١غ ا٢سغ ػاَ 

فرغج ١ٔاترٗ تغض اٌـٍطاْ لا٠رثاٞ تمٍؼرٗ تاإلؿىٕضع٠ح ) ػثض 

َ( . تؼض طٌه أهثخ أ١ِغ آسٛع " ِـؤٚي اٌش١ٛي 7892اٌؼاي،

 اٌـٍطا١ٔح" 

 َ(   7892) اتٓ ا٠اؽ، 

ٚفا ػٕٗ اٌش١غ ٚ ا١ٌٙثح، اٌرؤصب، ٚ اٌرٛاضغ شُ ٔائثا ٌٍلاَ . ٚلض واْ ِؼغ

 ِغ اٌؼٍّاء ٚ اٌواٌذ١ٓ

َ صفٓ تّضعؿرٗ تضِلك ) ٠ٛٔوغ، 7291٘ـ/984ٚ ػمة ٚفاذٗ ػاَ 

7884) 
vi

 اٌل١ز أتٛ اٌؼثاؽ إٌـفٟ اٌشؼعجٟ:   

ٚ اؿّٗ أتٛ اٌؼثاؽ أدّض تٓ أتٟ تىغ إٌـفٟ اٌشؼعجٟ اٌّاٌىٟ، اٌل١ٙغ 

ِا٘غا فٟ وص١غ ِٓ فْٕٛ إٌظُ ٚ إٌصغ  تمؼٛص ،  ٚ ٘ٛ واْ إِاِا ػاٌّا

ٚلض ل١ً ف١ٗ أٔٗ ِٓ أػ١اْ ِوغٔا فضال ٚ أصتا، ٚ ِّٓ ِاي ٌغلرٗ وً 

ٔـ١ُ ٚ هثا، ٚ ٌٗ ِىاعَ األسالق ، ذجضص ِآشغ اٌجٛص ٚ األسالق، ٚ ِٓ 

ِوٕفاذٗ أْ ٌٗ ِٕظِٛح فٟ إٌذٛ ٚ أسغٜ فٟ اٌؼًٍ اٌؼغٚض١ح . ٚ لض 

 َ(4111غٞ ، ٚ آسغْٚ، َ )اٌؼت7389١٘ـ/ 7111ذٛفٟ ؿٕح 

 
vii

اٌل١ز أتٛ اٌذـٓ ػٍٟ تٓ ػثض هللا اٌّغغتٟ ٚ ٘ٛ اٌل١ز أتٛ اٌذـٓ  

تٓ ػّغ اٌمٍؼٟ تٓ ػٍٟ اٌّغغتٟ اٌّاٌىٟ ، ٚ لض ذٌٛٝ ِل١شح عٚاق 

اٌّضعؿح اٌجٛ٘غ٠ح تاألػ٘غ شالز ِغاخ ، ٚ وأد ٌٗ ِىأح وث١غج ، ٚ 

إٌاؽ ٚ إجالٌُٙ  واْ ِؼضٚصا ِٓ اٌّلا٠ز اٌىثاع . ٚ لض داػ ػٍٝ شمح 

 (7894) ػثض اٌغد١ُ،   7193٘ـ/ 7788ٚذٛفٟ ػاَ 
viii

:  ٚ٘ٛ ِؼّاعٞ إ٠طاٌٟ ٌٚض فٟ عِٚا Mario Rossiِاع٠ٛ عٚؿٟ  

شُ ؿافغ إٌٝ ِوغ فٟ ػلغ١ٕ٠اخ اٌمغْ اٌّاضٟ. ٚ لض  7981ػاَ 

َ( ٚ أٌذمٗ تاٌؼًّ تاٌثالط اٌٍّىٟ، وّا 7814-7871أٌذمٗ اٌٍّه فؤاص)

-7841ؿٟ ٚػاعج األٚلاف سالي اٌفرغج ِٓ أٔٗ ػًّ وىث١غ ِٕٙض

َ . ٌٚٗ اٌىص١غ ِٓ األػّاي اٌٙاِح ِٕٙا : جاِغ ػّغ ِىغَ ت١ّضاْ 7831

اٌرذغ٠غ ٚ جاِغ هالح اٌض٠ٓ تىٛتغٞ اٌجاِؼح تاٌما٘غج . تاإلضافح 

ٌرو١ّّٗ جاِغ اٌمائض إتغا١ُ٘ تاإلؿىٕضع٠ح، ٚ اٌجض٠غ تاٌظوغ أْ ِاع٠ٛ 

َ ٚ طٌه 7824ٟ اٌؼثاؽ اٌّغؿٟ ػاَ عٚؿٟ أػٍٓ إؿالِٗ فٟ ِـجض أت

                                                                                         
َ ) 7847تؼض ػا١ِٓ ِٓ إفررادٗ. ٚ لض ذٛفٟ ِاع٠ٛ عٚؿٟ ػاَ 

Moussa,1990 ) 

 
ix

اٌل١ز  أتٛ اٌٙضٜ تٓ اتٟ كاِح، اؿّٗ ٘ٛ أدّض تٓ ػثض اٌغدّٓ   

اٌّمضؿٟ تٓ إؿّاػ١ً تٓ ػصّاْ تٓ أتٟ تىغ اٌّمضؿٟ أتٛ اٌٙضٜ تٓ أتٟ 

َ   ٚ لض ذغجُ ٌٗ اتٓ دجغ 7433٘ـ/ 431كاِح ٌٚض فٟ كٛاي ؿٕح 

اٌؼـمالٟٔ فٟ وراتٗ اٌضعع اٌىإِح إال أٔٗ ٌُ ٠ظوغ ذاع٠ز ٚفاذٗ أٚ ِذً 

 (7881اٌٛفاج ) اٌؼـمالٟٔ، 

 

ٚاٌضٖ ٘ٛ كٙاب اٌض٠ٓ ػثض اٌغدّٓ اؿّاػ١ً اٌّمضؿٟ اٌضِلمٟ ٚ لض 

ػغف تؤتٟ كاِح  ٚ ٠ؼض وراتٗ اٌغٚضر١ٓ فٟ أسثاع اٌضٌٚر١ٓ ِٓ أُ٘ 

ا اٌرٟ أعسد  ٌضٌٚرٟ ٔٛع اٌض٠ٓ ِذّٛص ػٔىٟ  ٚ هالح اٌىرة ٚ أكٙغ٘

اٌض٠ٓ األ٠ٛتٟ  ، ٚ ِا ذشٍٍّٙا ِٓ دغٚب ِغ اٌو١ٍث١١ٓ  . ٚ ٘ٛ إِاَ 

ػاٌُ دافع  ِذضز، ٚ فم١ٗ ، ٚ ٘ٛ ذفمٗ ػٍٝ ٠ض وثاع اٌل١ٛر ِصً اٌفشغ 

 (4173تٓ ػـاوغ ٚ اتٓ ػثض اٌـالَ ٚ غ١غّ٘ا ) اٌضِلمٟ، 
x

اتٓ اٌذاجة: ٚ ٘ٛ أتٛ ػّغٚ ػصّاْ تٓ ػّغ تٓ أتٟ تىغ اتٓ ٠ٛٔؾ  

اٌضٟٚٔ شُ اٌّوغٞ اٌفم١ٗ اٌّاٌىٟ اٌّؼغٚف تاتٓ اٌذاجة، اٌٍّمة جّاي 

 7712َ٘ـ/ 311اٌض٠ٓ ؛ ٌٚض فٟ اؿٕا ؿٕح 

واْ ٚاٌضٖ داجثا ٌأل١ِغ ػؼ اٌض٠ٓ ِٛؿه اٌوالدٟ، ٚ واْ وغص٠ا ، 

٘غج فٟ هغغٖ تاٌمغآْ اٌىغ٠ُ ، شُ أكرغً ٚاٌضٖ أتٛ ػّغٚ اٌّظوٛع تاٌما

تاٌفمٗ ػٍٝ ِظ٘ة اإلِاَ ِاٌه، شُ تاٌؼغت١ح ٚ اٌمغاءاخ ، ٚ تغع فٟ 

ػٍِٛٗ ٚ أذمٕٙا غا٠ح اإلذماْ ، ٚ هٕف فٟ أهٛي اٌفمٗ ، ٚ واْ ِٓ 

أدـٓ سٍك هللا طٕ٘ا ، ٚلض أرمً ٌإلؿىٕضع٠ح ٌإللاِح تٙا ٚ ٌىٓ ٌُ ذطً  

َ ٚ 7429/  ٠424ٓ ِٓ كٛاي ؿٕح ِضذٗ تٙا فرٛفٟ فٟ اٌـاصؽ ٚ اٌؼلغ

لض صفٓ تاإلؿىٕضع٠ح تثاب اٌثذغ لغب اٌل١ز اتٓ اتٟ  اٌلاِح ) اتٓ 

 ( 7814، 1سٍىاْ، ض
xixi

٘ـ /  4اٌطثك إٌجّٟ: ػسغفح إؿال١ِح هغفح ظٙغ واِال فٟ اٌمغْ  

َ  فٟ ِوغ ٔر١جح ٌّغادً ِٓ اٌرطٛع ، ٚ٘ٛ ٠رؤٌف ِٓ شالشح  74

ٛػاخ ٚ اٌىٕضاخ ٚ ٠غتظ ت١ٓ األطثاق أكىاي عئ١ـ١ح ٟٚ٘ اٌرغؽ ، اٌٍ

إٌج١ّح ػساعف ٕ٘ضؿ١ح ِشرٍفح واٌراؿِٛح ، ت١د اٌغغاب ، اٌـمظ ٚ 

غطاء اٌـمظ ،ٚ ذؼضصخ أكىاي اٌطثك إٌجّٟ تذـة ػضص أطغاف 

طغفا ، ٚلض أؿرشضَ ساهح ػٍٝ  74ٚ  74، 71، 9، 4اٌرغؽ فّٕٙا 

 اٌّشطٛطاخ ، اٌشلة ٚ اٌّؼاصْ :

 (7888، 4) اٌثاكا،ض
xi

ت١د غغاب :  ِٓ ِرؼٍماخ اٌطثك إٌجّٟ ، ذّصً ٔوف ٔجّح ؿضاؿ١ح  

 (7888، 4) اٌثاكا،ض: 

 
xi

اٌٍٛػج : ٚدضاخ ػسغف١ح طاخ أعتؼح أضالع ٚ طاخ طغف ِضتة،  

اٌّغذثح دٛي اٌرغؽ " إٌجّح اٌّغوؼ٠ح ٌٍطثك إٌجّٟ ) ػف١فٟ، 

4172) 

 
xi

االضالع ٟ٘ ػثاعج ػٓ دلٛج ؿضاؿ١ح ٚغ١غ ِرـا٠ٚح اٌىٕضج :  

ٚاٌؼٚا٠ا، ِٚٓ اٌّّىٓ أْ ذىْٛ ِرـا٠ٚح ذثضأ تماػضج ِٓ ضٍؼاْ 

ِرـا٠ٚاْ ِٚرؼاِضاْ ٍِرذّاْ تضٍؼاْ آسغاْ ألوغ ِرٛاػ٠اْ شُ 

 ضٍؼاْ ٔٙائ١اْ ِرماتالْ ٠لىالْ عأؽ ِصٍس ِٕفغض اٌؼا٠ٚح

 (4172)ػف١فٟ،
xii

اٌطغ٠مح اٌثغ٘ا١ِح:  اؿؾ  ٘ظٖ اٌطغ٠مح اٌٛف١ح اٌل١ز إتغا١ُ٘  

 (4172اٌمغكٟ  اٌظٞ ألاَ ٘ظٖ اٌطغ٠مح تضؿٛق ) ه١اَ،  اٌضؿٛلٟ

 
xiii

اٌل١ز إتغا١ُ٘ اٌضؿٛلٟ ٘ٛ اٌل١ز اٌؼاعف تاهلل ك١ز اٌطغ٠ك ؿ١ضٞ  

غثغا١ُ٘ اٌضؿٛلٟ اٌمغكٟ  اٌٙاكّٟ اٌلافؼٟ ، ك١ز اٌطغ٠مح اٌثغ٘ا١ٔح 

َ  ٚ ِٓ 7411٘ـ/ 414أٚ اٌثغ٘ا١ِح ٚلض ٌٚض فٟ ِوغ ٚ ذٛفٟ تٙا ػاَ 

ٌلؼغأٟ فٟ وراتٗ اٌطثماخ اٌىثغٜ  ) ػؼ اٌض٠ٕـ، أُ٘ ِٓ ذغجُ ٌٗ ا

7884)َ 

ٚ اٌطغ٠مح اٌثغ٘ا١ِح أٚ اٌثغ٘ا١ٔح ٟ٘ كؼثح وث١غج ِٓ اٌلاط١ٌح ٚ ادضٜ  

اٌطغق اٌوٛف١ح اٌّلٙٛعج فٟ  ِوغ ٟٚ٘  ذٕـة ٌّؤؿـٙا اٌل١ز 

إتغا١ُ٘ اٌضؿٛلٟ اٌظٞ واْ ٠ؼغف تثغ٘اْ اٌض٠ٓ  أٚ اإلتغا١ّ١٘ح ٔـثٗ 

 َ(7884غف تاٌطغ٠مح اٌضؿٛل١ح ) ػؼ اٌض٠ٓ، إٌٝ أؿّٗ وظٌه  ذؼ
xiv

 اٌٛهف ِٓ سالي اٌّؼا٠ٕح ا١ٌّضا١ٔح ٌٍّٛلغ   
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xv

 وّا طوغ داعؽ اٌّماَ أشٕاء ِؼا٠ٕح اٌثادصح ا١ٌّضا١ٔح ٌٍّٛفغ  
xvi

ٚفما ٌّا ٘ٛ ِظوٛع ػٍٝ اٌضغ٠خ صاسً اٌّـجض ٚ  اٌٛهف ٚفما   

 ٌٍّؼا٠ٕح ا١ٌّضا١ٔح ٌٍّٛلغ . 
xvii

اْ عئ١ـا ٌّجٍؾ اٌرجاع تاإلؿىٕضع٠ح ا ػٍٟ ته ج١ٕٕح : ٚ٘ٛ و 

٘ـ . ٚ لض 7434تّٕروف اٌمغْ اٌراؿغ ػلغ َ / اٌصاٌس ػلغ ٘جغ٠ا 

ذٌٛٝ تؼض إٌّاهة اٌؼـىغ٠ح فمض ٚعص فٟ ٔن ٚلف١رٗ دضغج اٌجٕاب 

اٌّٙاب اٌّؼظُ اٌؼاٌٟ دا٠ؼ اٌغذة ٚ اٌّفاسغ ٚ اٌّؼاٌٟ  األ١ِغ اٌـ١ض 

ٞ تغٔجٟ عص٠ف اإلؿىٕضع٠ح ػٍٟ ته ج١ٕٕح تٓ اٌذاض أدّض ج١ٕٕح ١ِغال

 َ( 7882ٚ لض تٕٝ ِـجضا تذاعج اٌثٍمطغ٠ح تاإلؿىٕضع٠ح   ) صلّاق، 

 
xviii

ٚلض طوغ ػٍٟ تاكا ِثاعن أْ ػٍٟ ته ج١ٕٕح أٚلف ػٍٝ اٌّـجض   

أٚلافا وص١غج ٚ أْ ٌٍل١ز دمحم ٔاهغ اٌض٠ٓ ٌِٛض ١ٌٍح فٟ عِضاْ ) 

 7898ِثاعن، 
xix

 اٌٛهف ِٓ سالي اٌّؼا٠ٕح ا١ٌّضا١ٔح ٌٍّٛلغ  
xx

 اٌٛهف ِٓ سالي اٌّؼاؿٕح ا١ٌّضا١ٔح ٌٍّٛلغ   
xxi

ٚ٘ٛ ف١ض٠ٛ ػٓ ١ِضاْ اإلؿىٕضع٠ح لاِد تٕلغٖ اٌمٕاج اٌشاِـح    

ٚ ِٓ سالٌٗ اٌٛهف   ١ٌٛ٠4174ٛ  41اٌّوغ٠ح ٚ طٌه  تراع٠ز 
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