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عالء الدين عبد العال عبد احلميد، شواهد القبور األيوبية واململوكية يف مصر، 
 253، عدد الصفحات 3102مكتبة االسكندرية، 

م" مطؿاب معؼدعة،مم"شواهد القبور األيوبية واململوكية يف مصرحيؿوي سؾى
مواألجـؾقة.م ماظعربقة مباظؾغة موعراجع معصادر موضائؿة مخامتة مرئقلقة، مصصول أربعة

موتطّوتطّر ماالدالعقة ماظؼؾور مذواػد مغشأة مإدي ماألول ماظػصل ماظعصرمق محؿى رػا
رػامعـذمبداؼةماظعصرمؿنماظػصلماظـاغيمغشأةماًطوطماظعربقةموتطّواٌؿؾوطي.موتّض

ماٌ ماظعصر مغفاؼة موحؿى ميفماإلدالعي ماظؼؾور مذواػد ماظـاظث ماظػصل موتـاول ؿؾوطي.
موخّص مواٌؿؾوطي. ماألؼوبي مطؿاباتماظعصرؼن مٌضؿون ماظرابع ماظػصل ماٌؤظف ص

عؼدعامظـامسددامعنمم،ساجلماٌؤظفمذبؿوسةمعنماٌؿارداتماىـائزؼةظؼدمماظشواػد
ضمدؿعراذواػدماظؼؾورمواظؿوابقتماًاصةمباًؾػاءماظعؾادقنيماٌلؿؼرؼنميفمعصر.مو

أؼضامذواػدمضؾورمدالرنيمبينمأؼوبموتوابقؿفمموتراطقبماظلالرنيماٌؿاظقكموعنم
مساصرػممعنمصؼفاءموسؾؿاءموعؿصوصةموضضاةموأربابمِحرف.

ماظشواػد مػذه مأثؾؿت موزخارفم،وضد مطؿابات معن ماحؿوته مصـقامم،مبا علؿوى
دمظؼضقؿةمتارخيقةموصـقةمواجؿؿاسقةمواضؿصادؼةموحضارؼة.ممتحؿوام،مطؿاوذياظقا

رماًطماظعربيموطقػقةمطؿابؿهموأدؾوبمتـػقذهمسؾىمفماٌؤظفمسـدمعوضوعمتطّوتوّض
م،ذؿىماٌواد.مواحؿوتماظـصوصماظعـاصرماآلتقة:ماظؾلؿؾةموبعضماآلؼاتماظؼرآغقة

ماهللممثّم مذطر ماحملؿدؼة، مواظرداظة ماظؿوحقد مذفادة ماٌؿوصى، مباظشكص اظؿعرؼف
ماظردولم)ص(،ماالسؿؼادمباظلاسةمواظ موأخريا،متارؼخموتعظقم ؾعثمواىـةمواظـار.

ممسؾىماٌؿوصىمورؾبماٌغػرةمظه،مإديمجاغبمععؾوعاتمأخرىمدبؿؾفماظوصاةمواظرتّح
معنمذاػدمآلخر.

ؿةمتشريمإديمصورامظشواػدماظؼؾورمسؾىمذؽلمظوحاتمعرّضطذظكممواحؿوىماظؽؿاب
متؽونمػذه معا موشاظؾا ماظصـع. موعادة م)رول،مسرض( ماألبعادماهلـددقةمظؽلمذاػد

ماظػّن ممبؿقف مربػوزة ماظدرادة معوضوع مسرضمماظشواػد مطؿا مباظؼاػرة. اإلدالعي
موهؾقاًل مسدؼدة مجداول مأّوماأجبدؼًّماظؾاحث ماٌرطؾة ماظصورة مبإسطاء ،مالظؾـصوص

اظصورةماٌػصؾةمعنمحقث:مايرف،ماظصورةماٌػردة،محاظةماالبؿداء،محاظةمم،وثاغقا
ماظؿودط،محاظةماالغؿفاء.
ماظؼ مذواػد ماظؾارز.مواسؿؿدت موايػر ماظغائر مايػر متؼـقة مسؾى مغؼوذفا ميف ؾور

معلؿطقال مذؽال ماظشاػد مايفرمثّمم،وادبذ معن م)سؿود ماألدطواغي ماظشؽل مممممممزفر
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موطؿؾتماظشواػدمباًطم مذواػدمسؾىمذؽلمربراب. متواظتمالحؼا مثم ماظرخام( أو
مثم ماظؼرونماظلؿةماألوديمظؾففرة. معـذ موػذا مادؿكداممخطمماظؽويفم)اظؿذطاري( جاء

اظـؾثميفماظؼرنماظلادسماهلفريم)اظـاغيمسشرمعقالدي(ماظذيمأخذميفماالغؿشار.م
موتدّلموضّل متدرجيقا. ماظؽويف ماًط ماألمساءمم،اظؽؿاباتمادؿعؿال ميف ماظؿدضقق سـد

مصقفا معصرم،اظواردة مسبو ماألخرى مواألضوام ماظعربقة ماظؼؾائل مػفرات طؿامم،سؾى
مرماًطماظعربيمسربماظعصور.متطّومتـؾتمػذهماٌؿارداتماظؽؿابقة

اظشواػدماألؼوبقةمطؿؾتمباًطماظؽويفمووجدمبعضفاماآلخرمموجيبماإلذارةمأّن
اميفمعؤخرةماظؼربمسـدمضدمماٌقتم"ذاػدمعؽؿوبامخبطماظـؾث.موطانماظشاػدمعـؾؿامإّع

ماظرأس".م،ضدم" م"ذاػد ماٌؿوصى مرأس مسـد موباظؿقدؼد ماظؼرب معؼدعة ميف معـؾؿا مأو
مصاًّط مبؼقةماط مسن محفؿا مأطرب مخبط مبؽؿابؿفا ماظؾلؿؾة مإبراز محاول وايريف

مومّت ماظشاػد. مضؿة ميف مطاعال مدطرا مهلا مخّصص مطؿا ماآلؼاتماظؽؾؿات، مطؿابة ت
ماألخرى ماظؽؾؿات مبؼقة معن مأطرب محبفم مبزخارفمم،اظؼرآغقة مبقـفا مصاصال ووضع

محبفم ماظوصاة متارؼخ ماًّطاط موأبرز ماظؼرآغقة. ماآلؼات مغفاؼة ميف ويفممطؾري.مغؾاتقة
مظؾؽؿاباتم ماظعاعة ماظصقغة مضؿن معدرجا ماًطاط مادم مند مضد ماألحقان بعض

ماىـائزؼة.م
دتمستمزخارفماظشواػدموتعّدتـّوم،هميفماظعصرؼنماألؼوبيمواٌؿؾوطيواتضحمأّغ

مبنيمزخارفمععؿارؼةموػـددقةموغؾاتقةموخطقةموعـفا:مذؽلماحملرابماظذيم عا
صةماٌشؽاةموذؽلماظعـصرماظؽأديموأذؽالموأؼضامزفورمزخرم،ندهميفمسدةمذواػد
ماظشراصاتماٌدرجة.

ماٌؿؾوطي ماظعصر ميف ماظشواػد مسؿل ميف مخام معواد مايفرمم،ادؿكدعت وػي
مثّم ماغؿشارا ماألطـر موعنمماىريي ماًشب. موعادة ماظرعؾي موايفر ماظرخام عادة

ندميفم،مطؿامذؽلمربعمدائرةموعـؾثندماظزخارفماهلـددقةميفماظعصرماألؼوبيم
ماظزخرصقةم ماألذررة ماظـكؾقة، مواٌراوح ماظـالثقة ماظـؾاتقة ماظورضة ماظـؾاتقة اظزخارف
ماٌزدوجةم ماظعروق م)اظلـؾؾة(، ماظـؾاتي ماظربسم مذؽل ماظلـؾؾة، مزخرصة اظـؾاتقة،

ماظؿورؼق موزخارف مرصقع مخبط مم،اٌؼلوعة مأّعا ماظزخارف، مزخرصةمصخبصوص ـفد
موسموذؽلمػالل.اٌقزانمواظظػرمواظؼؾوبموغصفمدائرةمسؾىمذؽلمض

مأنمغشريمإديمأّنويفماألخري اظؽاتبماسؿؿدمسؾىمعصادرموعراجعمسربقةمم،مالبّد
م ميف مبطورة مابن معؤظف مأػؿفا موعن حتفة النظار يف غرائب األمصار "وأجـؾقة

موم"وعجائب األسفار مخؾدون مابن موصفمم"سري أعالم النبالء"وعؼدعة ظؾذػيب،
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مو مطازاغوصا مبول مظؾؽاتب ماظؼاػرة مظوبونمم"العرب حضارة"ضؾعة مشودؿاف ظؾؾاحث
مواٌوادمواظصـاساتمسـدمضدعاءماٌصرؼنيمظؾؿؤظفمأظػرؼدمظوطاس.

ماظؽؿابمجّدمعنمػـا مإديممؼعؿربمػذا عفمميفماظدراداتماألثرؼةمألغهمؼرجعمبـا
مظـام موؼؽشف ماالدالعي، ماظعفد مبداؼة معع مأي ماظزعن معن مضرغا مسشر مأربعة ضرابة

ماتمسؾىمذواػدماظؼؾورميفمعصر.زبؿؾفماٌراحلماظيتمسرصؿفاماظؽؿاب

 بن كرومزواوي 

الطبعة األوىل  دار ميم للنشر ،الكتابة عند مالك حداد ةجترب ،عمارة كحلي
 393، اجلزائر، عدد الصفحات 3104سنة 

مةمؽاتؾاظمتؿطرق علأظةمذياظقةممإديممالك حداد جتربة الكتابة عنديفمعؤظػفا
ماَي م"اظـص ميف مومي"اِددَّاظؿؾؼي ماإلغؿاج معػاػقم معن مواظؿواصل،ماغطالضا االدؿفالك

مص.اظـّععماظؼارئماظؿأوؼلمأثـاءمتعاعلمسؾىمذياظقةماظذوقموتفامرتؽزمضراءحقثمت
اظؿلاؤلماٌوجودمبنيماظـّصمجاءتمإذؽاظقةماظدرادةماغطالضامعنمععطقاتمم،وسؾقه

تؽّونمصقفؿاممنذؼّؾواظؿؾؼي،مصاٌؼاربةماىؿاظقةمتـطؾقمعنماألصقماألدبيمواٌرجعيماظ
م موضد موذياظقا. مصـّقا مصصول،مضّلاظـص موأربعة معدخل مإدي معوضوسفا ماظؾاحـة ؿت

 ألػممأرروحاتمعدردةمطوغلطاغسمعـففقةمتـّلماٌدخلميفمعؼاربةمغؼدؼةمومحقث
konstanzschuleامقمتؾـّؿفامذياظقةماظؿؾؼيمعـففيمبعضماٌػاػقمماظيت،موذظكمظؿؼّػ

مم.ئقاإجراو ماألّول ماظػصل ماظـؼدمصقهمترصدصأّعا مؼاٌؼاربات ماظيت سؿالمبأمتاػؿؿة
مذظكمعنمأجلماظوصولمإديمبـاءماظلؤالماظذيمذغلمأصقماغؿظارماٌؿؾؼي.،مواألدؼب

مأ ماظـاغي ماظػصل مغلقجموؼعرض مخالل معن محداد معاظك مسـد ماظعـوغة دؾوب
مضاعتده.موضرؼـهماجملاورمظهمضؿنماظـصوصماظروائقةمواظشعرؼةمسـاظعـوانمغػلهمو

عنمخاللمعاممتاؼزمبهمعنمرولمذيؾيمماظروائيزماظعـواغيمظدىمؿوضقحماظؿؿّقبمؤظػةاٌ
مخاظصة. مذعرؼة مدؼؾاجة ممأو مرواؼؿه مذظك مسن ماألعـؾة تؼولم .سأهبك غزالةوعن

م مؼؾاشتماٌؿؾؼيمظرواؼة ماىؿؾةميفممسأهبك غزالةاٌؤظػة:م"إنمأولمعا ػومصقاشة
سـواغفا.موضدمؼؽونمهلذاماظؿشؽقلماألدبيموجاػؿهماظؿؼـقةمواألدبقةميفمتصدؼرمرواؼةم

قاقماظزعينماظذيمغشرتمصقهمبفذامايفممعنماالغزؼاح،مخاصةمإذامعامراسقـاماظّل
عنم]م.مإذمغؿصورمأنمػذهماظرواؼةمضدمأحدثتمذؾهمصدعةمسـدمتؾؼقفامآغذاك(0121)

ماظورـقةماٌؿؾؼيماٌم[ررف مباظؼضقة ماألدبماٌؾؿزم ـشغلمبقوعقاتمايربموبؼضاؼا
ؽانمضراءةميفمصواتحمصـاظثمأّعاماظػصلماظم(.051م.)ادؿؼاللماىزائرموحرؼؿفا("م)ص
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مو مذيخرجاتفااىؿل مغؼدؼة ماظدرادة موطاغت ماظؾداؼةم، مأذؽال مبؿؾؼي متفؿم اظقة
م.هاظـفاؼةميفمغصوصو

،معنمحقثمفااىؿاظقةموعلؿوؼاتمتؾؼّقؽقالتماظػصلماظرابعمباظؿشاػؿمممبقـؿا
ماظروائقةمواظؿؼـقةماظلردؼةموبقاضفا، تـؼقطفابـاءماىؿؾةمو م.باإلضاصةمإديماظصورة

مدردؼةمتسرضو معؼارع مماٌؤظػة مزبؿؾػة، ماىؿمتدردطؿا متـؼقط محقثمؾة عن
ماظـؼ ماإلعالئيتشؽقل ماظردم ميف مومطة ماظػرغلي، متشؽقلظؾؿـؼقط ميف بقاضممسالضؿه

تـؼقطماىؿؾةم...تؼولميفمذظك:م"مأبعادماظصػقةمطّؾفا.ماظصػقةموتوزؼعماظؼراءةميف
سؾىماظرشممممامتؾدومسؾقهماىؿؾة،معنمطوغفامتؾؿزممم-عـريموشاعضميفماظوضتمغػله

مصؿشؽقلماظـؼطةمعـلم ماإلعالئيمظؾؿـؼقطماظػرغليميفمبعضماألحقان. ماظردم بؼواسد
مؼدخل ماٌؿؿاظقة، مواظـؼط ماظّلماظػاصؾة مصؿت ميف ماظّلرد مادرتاتقفقات ارد...مويف

اظغرضمعـهمإثارةماٌؿؾؼيموترطقزماغؿؾاػهمأومتشؿقؿهماواهمترطقبماىؿؾةموععـاػا"م
م(515.م)ص
ىؿاظقةماظـظرؼةممدذظكمبعرضماىفووم،عـففاموصػقامهؾقؾقامؤظػةتماٌعاتؾو

مطوغلطاغس، معدردة مأضطاب مسـد ماظؼراءةماظؿؾؼي مصعل مسؾى مترطز حقـؿاممواظيت
اإلجراءماإلحصائيمماسؿؿدتطؿاممؼعقشماظؼارئموربؿهماىؿاظقةمضؿنمأصقماظـص.

ظقاتمآعنماظعـاوؼنمإديماٌؿونمعنمأجلمهدؼدممايفمهؾقلماظـصوصماظروائقة،مبدًء
ماالدرتاتقفقةاًؾػقاتمعلارمػذهماٌدردةموسؾىمماظؾاحـةورطزتمماظؽؿابةموذؽؾفا.

مأمسؿهم معا مسـدػا متوضػت ماظيت ماظرئقلة ماحملطات مأػم موعن مهؿؾفا، اظيت
ماظؿأوؼلم"االغؿؼالب مإدي ماظؿطفري مسـدمم"عن مباٌؿؾؼي ماظؿطفري مسالضة مغظرؼة وصق

موأرد مو"طو، مواظـص ماظـلق مبني ماظؼراءة مجفودم"دقاضهجدظقة معن ماغطالضا ،
ماظروس مماظشؽالغقني مؼاظ"وعشروع ماظؼقؿة مإدي ماظـلؼقة مظؾػنراءة سـدمم"اظلقؿقورؼقة

مم.عوطاروصلؽي
دتفاماظؽاتؾةماغطالضامويفماألخري،موغلؾةمإديمتؾكماظؿشؽقالتماىؿاظقةماظيتمحّد

مظكمحّدعنمغصوصمعا ماىؿؾةاد،مترىمأّن ماظيتمؼموبلارؿفامضصر عؽلانماظؽقػقة
مذيؾه ماألدؼب مبفا موؼـؿج ماظشعر متؿؾّؾس متظّل مواظيت مأروارمأ، مزبؿؾف ميف حواظه

مو متوّزسفاتشّؽؾفا، مخصوصقة مإن يفمطذظك متشؽقالممماظؾقاض مأو مرؾاسقا تشؽقال
أدؾوبقامميمبـاًءاِددَّػذهماظعـاصرماظشعرؼةموعلمعنماظؾـاءماظروائيماَيم.مإّنبصرؼا

متػ ماظعـاصر متؾك مأن مطؿا ماألودي، مرتباظدرجة مؼؿقاور"ض مغوسقا ععم]مصعالمعؿؾؼقا
م.(515م.سؾىمسبومؼعقدمععهمصـعماظـص"م)صم[ياِددَّأدؽؾةماظـصماَي
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