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عالء الدين عبد العال عبد احلميد ،شواهد القبور األيوبية واململوكية يف مصر،
مكتبة االسكندرية ،3102 ،عدد الصفحات 253
حيؿوي مطؿاب م"شواهد القبور األيوبية واململوكية يف مصر" مسؾى معؼدعة،م
أربعة مصصول مرئقلقة ،مخامتة موضائؿة معصادر موعراجع مباظؾغة ماظعربقة مواألجـؾقة.م
تطرّق ماظػصل ماألول مإدي مغشأة مذواػد ماظؼؾور ماالدالعقة موتطوّرػا محؿى ماظعصرم
اٌؿؾوطي.موتضّؿنماظػصلماظـاغيمغشأةماًطوطماظعربقةموتطوّرػامعـذمبداؼةماظعصرم
اإلدالعي موحؿى مغفاؼة ماظعصر ماٌؿؾوطي .موتـاول ماظػصل ماظـاظث مذواػد ماظؼؾور ميفم
اظعصرؼن ماألؼوبي مواٌؿؾوطي .موخصّص ماٌؤظف ماظػصل ماظرابع مٌضؿون مطؿاباتم
اظشواػد مظؼدمساجلماٌؤظفمذبؿوسةمعنماٌؿارداتماىـائزؼة ،معؼدعامظـامسددامعنم
ذواػدماظؼؾورمواظؿوابقتماًاصةمباًؾػاءماظعؾادقنيماٌلؿؼرؼنميفمعصر.موادؿعرضم
أؼضامذواػدمضؾورمدالرنيمبينمأؼوبموتوابقؿفمموتراطقبماظلالرنيماٌؿاظقكموعنم
ساصرػممعنمصؼفاءموسؾؿاءموعؿصوصةموضضاةموأربابمحِرف .م
وضد مأثؾؿت مػذه ماظشواػد ،ممبا ماحؿوته معن مطؿابات موزخارف ،معلؿوى مصـقام
وذياظقا،مطؿا ماحؿوت مضقؿةمتارخيقةموصـقةمواجؿؿاسقةمواضؿصادؼةموحضارؼة.مظؼدم
توضّفماٌؤظفمسـدمعوضوعمتطوّرماًطماظعربيموطقػقةمطؿابؿهموأدؾوبمتـػقذهمسؾىم
ذؿىماٌواد.مواحؿوتماظـصوصماظعـاصرماآلتقة:ماظؾلؿؾةموبعضماآلؼاتماظؼرآغقة،م
ثمّ ماظؿعرؼف مباظشكص ماٌؿوصى ،مذفادة ماظؿوحقد مواظرداظة ماحملؿدؼة ،مذطر ماهللم
وتعظقمماظردولم(ص)،ماالسؿؼادمباظلاسةمواظؾعثمواىـةمواظـار.موأخريا،متارؼخم
اظوصاةمواظرتحّ ممسؾىماٌؿوصىمورؾبماٌغػرةمظه،مإديمجاغبمععؾوعاتمأخرىمدبؿؾفم
عنمذاػدمآلخر .م
واحؿوىماظؽؿابمطذظكمصورامظشواػدماظؼؾورمسؾىمذؽلمظوحاتمعرضّؿةمتشريمإديم
األبعادماهلـددقةمظؽلمذاػدم(رول،مسرض)موعادةماظصـع.موشاظؾامعامتؽونمػذهم
اظشواػد معوضوع ماظدرادة مربػوزة ممبؿقف ماظػنّ ماإلدالعي مباظؼاػرة .مطؿا مسرضم
اظؾاحث مجداول مسدؼدة موهؾقالً مأجبدؼًّا مظؾـصوص مبإسطاء ماظصورة ماٌرطؾة مأوّال،م
وثاغقا،ماظصورةماٌػصؾةمعنمحقث:مايرف،ماظصورةماٌػردة،محاظةماالبؿداء،محاظةم
اظؿودط،محاظةماالغؿفاء .م
واسؿؿدت مذواػد ماظؼؾور ميف مغؼوذفا مسؾى متؼـقة مايػر ماظغائر موايػر ماظؾارز.م
وادبذ ماظشاػد مذؽال معلؿطقال ،مثمّ مزفر ماظشؽل ماألدطواغي م(سؿود معن مايفرممممممم
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أوماظرخام)مثممتواظتمالحؼامذواػدمسؾىمذؽلمربراب.موطؿؾتماظشواػدمباًطم
اظؽويفم(اظؿذطاري)موػذامعـذماظؼرونماظلؿةماألوديمظؾففرة.مثم مجاءمادؿكداممخطم
اظـؾثميفماظؼرنماظلادسماهلفريم(اظـاغيمسشرمعقالدي)ماظذيمأخذميفماالغؿشار.م
وضلّ مادؿعؿال ماًط ماظؽويف متدرجيقا .موتدلّ ماظؽؿابات ،مسـد ماظؿدضقق ميف ماألمساءم
اظواردة مصقفا ،مسؾى مػفرات ماظؼؾائل ماظعربقة مواألضوام ماألخرى مسبو معصر ،مطؿام
تـؾتمػذهماٌؿارداتماظؽؿابقةمتطوّرماًطماظعربيمسربماظعصور.م م
وجيبماإلذارةمأنّ ماظشواػدماألؼوبقةمطؿؾتمباًطماظؽويفمووجدمبعضفاماآلخرم
عؽؿوبامخبطماظـؾث.موطانماظشاػدمعـؾؿامإعّاميفمعؤخرةماظؼربمسـدمضدمماٌقتم"ذاػدم
ضدم" ،م أو معـؾؿا ميف معؼدعة ماظؼرب موباظؿقدؼد مسـد مرأس ماٌؿوصى م"ذاػد ماظرأس".م
صاًطّاط موايريف محاول مإبراز ماظؾلؿؾة مبؽؿابؿفا مخبط مأطرب محفؿا مسن مبؼقةم
اظؽؾؿات ،مطؿا مخصّص مهلا مدطرا مطاعال ميف مضؿة ماظشاػد .مومتّت مطؿابة ماآلؼاتم
اظؼرآغقة محبفم مأطرب معن مبؼقة ماظؽؾؿات ماألخرى ،مووضع مصاصال مبقـفا مبزخارفم
غؾاتقة ميف مغفاؼة ماآلؼات ماظؼرآغقة .موأبرز ماًطّاط متارؼخ ماظوصاة محبفم مطؾري .مويفم
بعض ماألحقان مضد مند مادم ماًطاط معدرجا مضؿن ماظصقغة ماظعاعة مظؾؽؿاباتم
اىـائزؼة.م م
واتضحمأغّهميفماظعصرؼنماألؼوبيمواٌؿؾوطي ،متـوّستمزخارفماظشواػدموتعدّدتم
عامبنيمزخارفمععؿارؼةموػـددقةموغؾاتقةموخطقةموعـفا:مذؽلماحملرابماظذيم
ندهميفمسدةمذواػد،موأؼضامزفورمزخرصةماٌشؽاةموذؽلماظعـصرماظؽأديموأذؽالم
اظشراصاتماٌدرجة .م
ادؿكدعت معواد مخام ميف مسؿل ماظشواػد ميف ماظعصر ماٌؿؾوطي ،موػي مايفرم
اىريي ماألطـر ماغؿشارا مثمّ معادة ماظرخام موايفر ماظرعؾي موعادة ماًشب .موعنم
اظزخارفماهلـددقةميفماظعصرماألؼوبيمندمذؽلمربعمدائرةموعـؾث،مطؿامندميفم
اظزخارف ماظـؾاتقة ماظورضة ماظـؾاتقة ماظـالثقة مواٌراوح ماظـكؾقة ،ماألذررة ماظزخرصقةم
اظـؾاتقة ،مزخرصة ماظلـؾؾة ،مذؽل ماظربسم ماظـؾاتي م(اظلـؾؾة) ،ماظعروق ماٌزدوجةم
اٌؼلوعة مخبط مرصقع موزخارف ماظؿورؼق ،مأعّا مخبصوص ماظزخارف ،مصـفد مزخرصةم
اٌقزانمواظظػرمواظؼؾوبموغصفمدائرةمسؾىمذؽلمضوسموذؽلمػالل .م
ويفماألخري،مالبدّمأنمغشريمإديمأنّ ماظؽاتبماسؿؿدمسؾىمعصادرموعراجعمسربقةم
وأجـؾقة موعن مأػؿفا معؤظف مابن مبطورة ميف م"حتفة النظار يف غرائب األمصار
وعجائب األسفار" موعؼدعة مابن مخؾدون مو"سري أعالم النبالء" مظؾذػيب ،موصفم
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ضؾعة ماظؼاػرة مظؾؽاتب مبول مطازاغوصا مو"حضارة العرب" مظؾؾاحث مشودؿاف مظوبونم
واٌوادمواظصـاساتمسـدمضدعاءماٌصرؼنيمظؾؿؤظفمأظػرؼدمظوطاس .م
عنمػـا مؼعؿربمػذاماظؽؿابمجدّ معفمميفماظدراداتماألثرؼةمألغهمؼرجعمبـامإديم
ضرابة مأربعة مسشر مضرغا معن ماظزعن مأي معع مبداؼة ماظعفد ماالدالعي ،موؼؽشف مظـام
زبؿؾفماٌراحلماظيتمسرصؿفاماظؽؿاباتمسؾىمذواػدماظؼؾورميفمعصر .م
زواوي بن كروم
عمارة كحلي ،جتربة الكتابة عند مالك حداد ،دار ميم للنشر الطبعة األوىل
سنة  ،3104اجلزائر ،عدد الصفحات 393
تؿطرق ماظؽاتؾةميفمعؤظػفامجتربة الكتابة عند مالك حداد مإدي معلأظةمذياظقةم
اظؿؾؼي ميف م"اظـص مايَدَّادِي" ماغطالضا معن معػاػقم ماإلغؿاج مواالدؿفالك مواظؿواصل،م
حقثمترتؽزمضراءتفامسؾىمذياظقةماظذوقمواظؿأوؼلمأثـاءمتعاعلماظؼارئمععماظـّص.م
وسؾقه ،مجاءتمإذؽاظقةماظدرادةماغطالضامعنمععطقاتماظؿلاؤلماٌوجودمبنيماظـّصم
واظؿؾؼي،مصاٌؼاربةماىؿاظقةمتـطؾقمعنماألصقماألدبيمواٌرجعيماظ ّؾذؼن متؽوّنمصقفؿام
اظـص مصـّقا موذياظقا .موضد مضلّؿت ماظؾاحـة معوضوسفا مإدي معدخل موأربعة مصصول،م
حقثممتـّلماٌدخلميفمعؼاربةمغؼدؼةموعـففقةمألػممأرروحاتمعدردةمطوغلطاغس
،konstanzschuleموذظكمظؿؼػّيمبعضماٌػاػقمماظيت متؾـّؿفامذياظقةماظؿؾؼيمعـففقام
وإجرائقا .مأعّا ماظػصل ماألوّل مصرصدت مصقه ماٌؼاربات ماظـؼدؼة ماظيت ماػؿؿت مبأسؿالم
األدؼب،موذظكمعنمأجلماظوصولمإديمبـاءماظلؤالماظذيمذغلمأصقماغؿظارماٌؿؾؼي .م
وؼعرض ماظػصل ماظـاغي مأدؾوب ماظعـوغة مسـد معاظك محداد معن مخالل مغلقجم
اظعـوانمغػلهموضرؼـهماجملاورمظهمضؿنماظـصوصماظروائقةمواظشعرؼةمسـده.موضاعتم
اٌؤظػةمبؿوضقحماظؿؿقّزماظعـواغيمظدىماظروائيمعنمخاللمعاممتاؼزمبهمعنمرولمذيؾيم
أو مدؼؾاجة مذعرؼة مخاظصة .موعن ماألعـؾة مسن مذظك مرواؼؿه مسأهبك غزالة .تؼولم
اٌؤظػة:م"إنمأولمعامؼؾاشتماٌؿؾؼيمظرواؼةمسأهبك غزالة مػومصقاشةماىؿؾةميفم
سـواغفا.موضدمؼؽونمهلذاماظؿشؽقلماألدبيموجاػؿهماظؿؼـقةمواألدبقةميفمتصدؼرمرواؼةم
بفذامايفممعنماالغزؼاح،مخاصةمإذامعامراسقـاماظلّقاقماظزعينماظذيمغشرتمصقهم
(. )0121مإذمغؿصورمأنمػذهماظرواؼةمضدمأحدثتمذؾهمصدعةمسـدمتؾؼقفامآغذاكم[عنم
ررف] ماٌؿؾؼيماٌـشغلمبقوعقاتمايربموبؼضاؼاماألدبماٌؾؿزممباظؼضقةماظورـقةم
(ادؿؼاللماىزائرموحرؼؿفا)"م(ص.م.)051مأعّاماظػصلماظـاظثمصؽانمضراءةميفمصواتحم
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اىؿل موخرجاتفا ،موطاغت ماظدرادة مغؼدؼة مذياظقة متفؿم مبؿؾؼي مأذؽال ماظؾداؼةم
واظـفاؼةميفمغصوصه .م
بقـؿا ماػؿمماظػصلماظرابعمباظؿشؽقالتماىؿاظقةموعلؿوؼاتمتؾؼقّفا،معنمحقثم
بـاءماىؿؾةموتـؼقطفا وبقاضفا ،مباإلضاصةمإديماظصورةماظروائقةمواظؿؼـقةماظلردؼة.م
وسرضت ماٌؤظػة معؼارع مدردؼة مزبؿؾػة ،مطؿا مدردت متـؼقط ماىؿؾة معن محقثم
تشؽقل ماظـؼطة ميف ماظردم ماإلعالئي مظؾؿـؼقط ماظػرغلي ،موسالضؿه ميف متشؽقل مبقاضم
اظصػقةموتوزؼعماظؼراءةميف مأبعادماظصػقةمطؾّفا .متؼولميفمذظك:م"...تـؼقطماىؿؾةم
عـريموشاعضميفماظوضتمغػله-مسؾىماظرشممممامتؾدومسؾقهماىؿؾة،معنمطوغفامتؾؿزمم
بؼواسدماظردمماإلعالئيمظؾؿـؼقطماظػرغليميفمبعضماألحقان.مصؿشؽقلماظـؼطةمعـلم
اظػاصؾة مواظـؼط ماٌؿؿاظقة ،مؼدخل ميف مصؿت ماظلّرد مويف مادرتاتقفقات ماظلّارد...م
اظغرضمعـهمإثارةماٌؿؾؼيموترطقزماغؿؾاػهمأومتشؿقؿهماواهمترطقبماىؿؾةموععـاػا"م
(ص.م )515م
واتؾعتماٌؤظػة معـففاموصػقامهؾقؾقا ،موذظكمبعرضماىفود ماظـظرؼةمىؿاظقةم
اظؿؾؼي مسـد مأضطاب معدردة مطوغلطاغس ،مواظيت مترطز مسؾى مصعل ماظؼراءة محقـؿام
ؼعقشماظؼارئموربؿهماىؿاظقةمضؿنمأصقماظـص.مطؿاماسؿؿدتماإلجراءماإلحصائيم
يفمهؾقلماظـصوصماظروائقة،مبدءًا معنماظعـاوؼنمإديماٌؿونمعنمأجلمهدؼدمآظقاتم
اظؽؿابةموذؽؾفا.مورطزتماظؾاحـةمسؾىمعلارمػذهماٌدردةمواًؾػقاتماالدرتاتقفقةم
اظيت مهؿؾفا ،موعن مأػم ماحملطات ماظرئقلة ماظيت متوضػت مسـدػا معا مأمسؿهم
باالغؿؼال" معن ماظؿطفري مإدي ماظؿأوؼل" موصق مغظرؼة مسالضة ماظؿطفري مباٌؿؾؼي مسـدم
أردطو ،مو"جدظقة ماظؼراءة مبني ماظـلق مواظـص مودقاضه" ،ماغطالضا معن مجفودم
اظشؽالغقني ماظروس موعشروع م"اظؼراءة ماظـلؼقة مإدي ماظؼقؿة ماظلقؿقورؼقة مظؾػن" مسـدم
عوطاروصلؽي.م م
ويفماألخري،موغلؾةمإديمتؾكماظؿشؽقالتماىؿاظقةماظيتمحدّدتفاماظؽاتؾةماغطالضام
عنمغصوصمعاظكمحدّاد،مترىمأنّمضصرماىؿؾة موبلارؿفا مؼعؽلانماظؽقػقةماظيتم
ؼـؿج مبفا ماألدؼب مذيؾه ،مواظيت متظلّ متؿؾؾّس ماظشعر موأحواظه ميف مزبؿؾف مأروارم
تشؽّؾفا ،موطذظك مخصوصقة متوزّسفا ميف ماظؾقاض مإن متشؽقال مرؾاسقا مأو متشؽقالم
بصرؼا.مإنّ مػذهماظعـاصرماظشعرؼةموعلمعنماظؾـاءماظروائيمايَدَّادِيمبـاءً مأدؾوبقام
باظدرجة ماألودي ،مطؿا مأن متؾك ماظعـاصر متػرتض م"عؿؾؼقا مغوسقا مؼؿقاور مصعال م[ععم
أدؽؾةماظـصمايَدَّادِي]مسؾىمسبومؼعقدمععهمصـعماظـص"م(ص.م .)515م
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